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ســـال  1397هـــم از راه رســـید .امســـال بـــا وجـــود
ش ــرایط ن ــه چن ــدان خ ــوب اقتص ــادی در ط ــول س ــال
گذش ــته ،سرش ــار از بی ــم و ابه ــام ب ــود .ب ــا ای ــن ح ــال
ام ــا نامگ ــذاری امس ــال ب ــا عن ــوان «س ــال حمای ــت از
کاالی ایرانــی» از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،امیــد بــه
سیاســتگذاری هــا و حمایــت هــای دولــت را اندکــی
افزای ــش داد.
علیرغـــم اینکـــه حمایـــت از کاالی ایرانـــی نـــه بـــه
عن ــوان ی ــک ش ــعار بلک ــه در قال ــب ی ــک سیاس ــت
کالن و مســـتمر همـــواره بایـــد مـــد نظـــر ارگان هـــا و
نهاده ــای اجرای ــی و سیاس ــتگذار باش ــد ،ام ــا اعم ــال
حمای ــت ه ــای عقالی ــی ک ــه ریش ــه ای اقتص ــادی در
مناف ــع مل ــی دارن ــد ،ش ــرط مهم ــی ب ــرای اثربخش ــی
ایـــن سیاســـت هاســـت.
نگاهـــی بـــه آنچـــه در طـــول ســـال هـــای اخیـــر
در صنایـــع مختلـــف گذشـــته ،نشـــان داده کـــه
روشهــای حمایتــی متمرکــز بــر تعرفــه و رانــت اساســا
ب ــه بنبس ــت انحص ــار و کاه ــش کیفی ــت و ق ــدرت
رقابـــت پذیـــری ایـــن دســـت از صنایـــع مـــی رســـد.
تجرب ــه صنع ــت خودروس ــازی در ای ــران کام ــا گ ــواه
ایـــن مدعاســـت.
ل ــذا آنچ ــه بی ــش از ه ــر چی ــز دیگ ــر بای ــد م ــورد توج ــه
قـــرار گیـــرد ،چگونگـــی حمایـــت از صنایـــع و البتـــه
انتخــاب صحیــح صنایــع و تولیداتــی اســت کــه بایــد
مـــورد حمایـــت قـــرار گیرنـــد .حمایـــت از صنایعـــی
ک ــه در عرص ــه رقاب ــت عادالن ــه و منصفان ــه از گردون ــه
خــارج مــی شــوند و یــا هزینــه تولیــدی بیــش از واردات
دارن ــد ،آنقدره ــا معق ــول ب ــه نظ ــر نم ــی رس ــد .البت ــه
ب ــدون تردی ــد نم ــی ت ــوان منک ــر ض ــرورت خودکفای ــی
در تولیـــد برخـــی از محصـــوالت اســـتراتژیک ماننـــد
مــواد غذایــی ،بــرق و  ...شــد امــا ایــن امــر بــرای همــه
صنای ــع و تولیدکنن ــدگان مص ــداق ن ــدارد.
نتیج ــه ی ــک سیاس ــتگذاری صحی ــح ب ــرای حمای ــت
از کاالی ایران ــی ،تولی ــد کاالی ک ــم کیفی ــت و ال ــزام
م ــردم ب ــه خری ــدن آن نیس ــت .بلک ــه تقوی ــت ن ــوآوری
و خالقیــت در کاالهــای داخلــی ،زمینــه ســازی بــرای
کاهـــش قیمـــت همزمـــان بـــا افزایـــش کیفیـــت و در
نهای ــت ترغی ــب م ــردم ب ــه خری ــد آن اس ــت.

ایـــن روال در صنایـــع کالن و زیرســـاختی ماننـــد
صنع ــت ب ــرق البت ــه ابع ــاد بس ــیار گس ــترده ت ــری دارد.
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ب ــا پیش ــینه ای ارزش ــمند و ط ــی
مس ــیری دش ــوار از وابس ــتگی ت ــا خودکفای ــی ،نمون ــه
بـــارز صنعتـــی ســـودآور ،ارزش ســـاز ،اســـتراتژیک و
زیرســاختی اســت کــه حمایــت از آن یــک الــزام ملــی
اس ــت.
زنجیـــره تامیـــن صنعـــت بـــرق از ســـازندگان تـــا
پیمانـــکاران و مشـــاوران پـــروژه هـــا و در نهایـــت
تولیدکنن ــدگان ب ــرق ،زنجی ــره بس ــیار گس ــترده ای از
ش ــرکت ه ــا و بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی ب ــا بی ــش از 150
ه ــزار اش ــتغال مس ــتقیم اس ــت .می ــزان ارزش اف ــزوده
ای ــن صنع ــت ب ــه وی ــژه در ح ــوزه س ــاخت تجهی ــزات
نس ــبت ب ــه بس ــیاری از صنای ــع باالت ــر ب ــوده و از هم ــه
مهمتـــر اینکـــه نتیجـــه فعالیـــت ایـــن زنجیـــره بـــه
تولیـــد بـــرق منجـــر مـــی شـــود .عـــدم وابســـتگی بـــه
شـــرکتهای خارجـــی بـــرای تامیـــن تجهیـــزات و
خدمــات مــورد نیــاز ایــن صنعــت و در نهایــت تولیــد
ب ــرق ام ــن و باکیفی ــت ،از نظ ــر اقتص ــادی ،صنعت ــی،
سیاســـی و امنیتـــی کشـــور اهمیـــت بســـزایی دارد.
بــا ایــن حــال امــا فعالیــن صنعــت بــرق جــز در قالــب
قوانیـــن مصـــوب ،ســـهم چندانـــی از حمایتهـــای
دولـــت نداشـــته و هرگـــز بـــرای کســـب حمایـــت
مســـتقیم ،تعرفـــه ای و رانـــت محـــور درخواســـتی
نداشـــته انـــد .صنعـــت بـــرق ایـــران ،صنعتـــی
دانشبنی ــان و ب ــا تکنول ــوژی باالس ــت ک ــه پتانس ــیل
قابـــل توجـــه و غیرقابـــل انـــکاری در صـــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی دارد .ســهم  98درصــدی
ایــن صنعــت از صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
نشــان از ایــن پتانســیل قابــل توجــه دارد کــه مــی توانــد
از رق ــم  2میلی ــارد دالری کنون ــی ت ــا م ــرز  20میلی ــارد
دالر هـــم افزایـــش یابـــد.
فعالیـــن ایـــن صنعـــت بارهـــا و بارهـــا بـــر ایـــن
موضـــوع تاکیـــد کـــرده انـــد کـــه اگـــر دولـــت فقـــط
بـــه بهبـــود فضـــای کســـب و کار بســـنده کـــرده و بـــا
قانونگذار یهـــای مقطعـــی و بـــدون پشـــتوانه راه را
بـــر آنهـــا ســـد نکنـــد ،نیـــازی بـــه حمایـــت مســـتقیم
نخواهنــد داشــت .بخــش خصوصــی بــی شــک راه را

بـــرای توســـعه خواهـــد شـــناخت.
امـــا آنچـــه کـــه در عمـــل دیـــده مـــی شـــود ،فضـــای
کســـب و کار نامناســـب و بـــی ثباتـــی اســـت کـــه
همـــواره راه را بـــر توســـعه بخـــش خصوصـــی بســـته
اســت .تــا یکــی دو ســال پیــش مطالبــات چنــد هــزار
میلی ــارد تومان ــی مع ــوق بخ ــش خصوص ــی از وزارت
نیـــرو از یـــک ســـو و بدهـــی هـــای آنهـــا بـــه بانکهـــا
بـــرای اتمـــام پـــروژه هایشـــان از ســـوی دیگـــر چنـــان
عرص ــه را ب ــر ای ــن ش ــرکت ه ــا تن ــگ ک ــرده ب ــود ک ــه
ه ــر روز بی ــم ورشکس ــتگی صنع ــت ب ــرق م ــی رف ــت.
اگرچــه برخــی از شــرکت هــای برقــی نتوانســتند فشــار
ناش ــی از مطالب ــات مع ــوق را ت ــاب آورده و در مهلک ــه
ورشکســـتگی گرفتـــار شـــدند امـــا بـــاز هـــم بخـــش
قابـــل توجهـــی از شـــرکت هـــا توانســـتند بـــا اتـــکا بـــه
تســهیالت بانکــی و گاهــا پــروژه هــای صادراتــی خــود
را س ــرپا نگ ــه دارن ــد.
پـــس از آن رکـــود و از همـــه مهمتـــر قراردادهـــای
ناعادالن ــه ،ع ــدم پی ــش بین ــی ریس ــک ه ــای قیمت ــی،
قانون ــی و ق ــراردادی در مت ــن آنه ــا ،نب ــود فهرس ــت به ــا
در صنعـــت بـــرق و بســـیاری موانـــع دیگـــر در کنـــار
کاهـــش ســـهم وزارت نیـــرو از بودجـــه و بـــی پولـــی
مفــرط ایــن صنعــت ،همگــی چالــش هایجــدیای
هس ــتند ک ــه پی ــش روی فعالی ــن صنع ــت ب ــرق ق ــرار
دارن ــد.
شـــاید بهتـــر باشـــد راه هایـــی کـــه پیـــش از ایـــن در
حمایـــت از برخـــی از محصـــوالت ایرانـــی پیمـــوده و
ب ــی نتیج ــه ره ــا ک ــرده ای ــم را فرام ــوش کنی ــم و ب ــرای
حمایـــت از تولیدکننـــدگان واقعـــی در کنـــار خـــود
آنهـــا و نـــه پشـــت درهـــای بســـته ،چـــاره اندیشـــی
کنیـــم .ایـــن ماهـــی را هـــر وقـــت کـــه از آب بگیریـــم
ت ــازه اس ــت .ش ــاید امس ــال و در آش ــفته ب ــازار رک ــود و
بیپول ــی و کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی وق ــت آن باش ــد
کــه بــه داشــته هــای ارزشــمند صنعتگــران اتــکا کــرده
و بگذاری ــم ک ــه آنه ــا راه خ ــود را ب ــرای توس ــعه پای ــدار
اقتصــادی و صنعتــی کشــور در فضــای امــن ،باثبــات
و قاب ــل پی ــش بین ــی پی ــدا کنن ــد▪.
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ش ــوربختانه بای ــد گف ــت و نوش ــت ای ــران ارجمن ــد روزگار س ــختی را ب ــر دوش میکش ــد و بدبخت ــی ای ــن اس ــت ک ــه رو زه ــای
پی ــش رو و چشـ ـمانداز کوت ــاه م ــدت نی ــز رو زه ــای س ــختیاند .بدتری ــن کاری ک ــه ه ــر ایران ــی دارای مق ــام و منص ــب و
مســئولیت میتوانــد در ایــن رو زهــای پرآشــوب بــه آن دســت بزنــد ایــن اســت کــه روزگار ســخت را بــه رو زهــای ســختتر
گ ــره بزن ــد .مقامه ــا و مدی ــران متاس ــفانه پرش ــمار ایران ــی ک ــه در ه ــزاران نه ــاد ری ــز و درش ــت حکومت ــی و دولت ــی س ــرنخها
را در دس ــت دارن ــد ب ــا گوشهای ــی گرفت ــه و چشـ ـمهایی بس ــته هش ــدارهای کارشناس ــان ،نخب ــگان دان ــش اقتص ــاد،
جامع ــه شناس ــان و ف ــن س ــاالران در صنع ــت ،مع ــدن ،ب ــازار پ ــول و س ــرمایه و ب ــازار ارز را کن ــار گذاش ــته و اداره جامع ــه
را ب ــر روال پیش ــین و س ــازگار ب ــا ج ــاه و ج ــال خوی ــش ادام ــه دادن ــد .اگ ــر چنی ــن نمیش ــد و س ــخن و درد و گالیهه ــای
کارشناس ــان ش ــنیده میش ــد و برهم ــان روال کارشناس ــی رفت ــار میش ــد ،ام ــروز ش ــاهد روزگار آش ــفته نبودی ــم .اگ ــر دس ــت
از درشـ ـتگویی برداش ــته و ب ــا چشـ ـمهای ب ــاز ب ــه درون و می ــان بازاره ــا و فعالیته ــا راه یابی ــم معن ــای ش ــوربختی را ب ــه
درس ــتی و ب ــا ان ــدوه میبینی ــم .کارگ ــران ان ــدوه زدهای ک ــه میبینن ــد ،ب ــازار خوابی ــده و در رک ــود فرورفت ــه راه را ب ــرای بس ــتن
هــزاران بنــگاه کوچــک و بــزرگ همــوار کــرده و آنهــا را مثــل بــرگ خــزان بــه زمیــن میریــزد در حالــی کــه کاری از دستشــان
ب ــر نمیآی ــد.
دهــان بــاز و چش ـمهای گــود رفتــه هــزاران هــزار برزگــر کــه چشــمهها و رودخانههــای زندگــی سازشــان یکــی پــس از دیگــری
خش ــک ش ــده و آب ــی ب ــرای مزرع ــه هایش ــان ندارن ــد از غص ــه س ــر ب ــه ش ــورش برمیدارن ــد .میلیونه ــا حق ــوق بگی ــر ایران ــی از
پاییــز پارســال تــا بهــار امســال بــا حیــرت و بهــت و در کمــال ناتوانــی شــاهد بودنــد کــه دالر چگونــه ســر بــه آســمان میســاید
و ارزش داشــتههای آنهــا را فرســایش میدهــد و هــزاران هــزار جوانــی کــه رو زهــا و رو زهــا چشــم بــه بــازار کار کــم بنیــه ملــی
دوخت ــه و از یافت ــن کار ناامی ــد میش ــوند را نی ــز از بدبختیه ــای ای ــن دوران میدانی ــم.
ه ــزاران مهن ــدس ،مدی ــر مال ــی و کارگ ــر بخشه ــای گوناگ ــون صنع ــت از جمل ــه صنع ــت ب ــرق و تجهی ــزات ب ــرق ک ــه ب ــا
ناراحتــی و خشــم شــاهد بیاعتنایــی نهادهــای دولتــی بــه خواســتههای منطقــی خــود هســتند جــز افســوس خــوردن چــه
میکنن ــد .ای ــن روزگاری اس ــت ک ــه داری ــم و در بدتری ــن ش ــرایط قرارداری ــم .چ ــه بای ــد ک ــرد؟ وقت ــی چنی ــن پرسش ــی مط ــرح
میش ــود بازه ــم متاس ــفانه هم ــان کس ــانی ک ــه ش ــرایط بدخی ــم ام ــروز را ب ــرای اقتص ــاد ای ــن س ــرزمین پدی ــدار ک ــرده ان ــد در
ص ــف نخس ــت ارائ ــه راه ح ــل میایس ــتند و هم ــان نس ــخههایی را ک ــه ت ــا ام ــروز ب ــه اقتص ــاد بیم ــار داده و ح ــال او را بدت ــر
کردهان ــد را میپیچن ــد و ب ــه کرس ــی مینش ــانند.
ب ــه نظ ــر میرس ــد ح ــاال و در ای ــن رو زه ــای س ــخت ب ــرای اینک ــه رو زه ــای دش ــوارتر نداش ــته باش ــیم و ب ــه ج ــای کورک ــردن
گرههــا آنهــا را بــه ســوی بازشــدن ســوق دهیــم بایــد راه دیگــری برویــم .ایــن راه تــازه کــدام اســت؟ کــدام نیــروی اجتماعــی
بایــد چــراغ راه تــازه را برافروزنــد و راه نشــان دهنــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن راه را بایــد نخبــگان ایرانــی کــه بــه هردلیــل
از ای ــن س ــرزمین رفتهان ــد و ب ــا دنی ــای ت ــازه آش ــنا ش ــده و نی ــک و ب ــد ه ــر راه ت ــازه و کهن ــه را میشناس ــند ب ــه ایرانی ــان بردب ــار
نش ــان دهن ــد .ب ــه ای ــن نوش ــته ک ــه در تازهتری ــن ش ــماره ماهنام ــه امنی ــت اقتص ــادی درج ش ــده توج ــه کنی ــد ،جای ــگاه وی ــژه
نخب ــگان در توس ــعه انس ــانی و توس ــعه پای ــدار گونـ ـهای اس ــت ک ــه ام ــروزه مس ــأله مهاج ــرت آنه ــا ب ــه معضل ــی جهان ــی
تبدیــل شــده اســت .ایــن مشــکل تنهــا مختــص کشــورهای درحــال توســعه نیســت و در عصــر جهانــی شــدن بســیاری از
کش ــورهای پیش ــرفته نی ــز ب ــا آن دس ــت ب ــه گریب ــان هس ــتند.
مهاج ــرت نخب ــگان فرصته ــا و تهدیدهای ــی ب ــرای امنی ــت اقتص ــادی کش ــور فراه ــم میکن ــد .بررس ــی تع ــداد و س ــهم
دانش ــجویان بینالملل ــی حاض ــر در آمری ــکا از نق ــاط مختل ــف جه ــان در س ــال تحصیل ــی  ۲۰۱۴- ۲۰۱۵نش ــان میده ــد
چیـــن  ۲۶۳۷۵۰دانشـــجو ،هنـــد  ۱۰۲۳۹۰دانشـــجو ،کـــره جنوبـــی  ۶۳۳۴۶دانشـــجوو عربســـتان ســـعودی (۴۹ ،۳۸۶
دانش ــجو) چه ــار کش ــور برت ــر آس ــیا هس ــتند ک ــه س ــهم قاب ــل توجه ــی از دانش ــجویان آمری ــکا را تش ــکیل میدهن ــد ،حت ــی
اروپــا ســالیانه شــمار زیــادی از نخبــگان خــود را بــه نفــع آمریــکا از دســت میدهــد .بررســی ایــن آمارهــا در نــگاه نخســت،
ممک ــن اس ــت ای ــن پی ــام را برس ــاندکه ای ــران در زمین ــه مهاج ــرت نخب ــگان در قی ــاس ب ــا بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان،
در ردهای پایین ــی ق ــرار میگی ــرد و ج ــای نگران ــی زی ــادی در ای ــن زمین ــه وج ــود ن ــدارد ام ــا بای ــد توج ــه داش ــت ش ــاید تع ــداد
دانش ــجویان ایران ــی حاض ــر در آمری ــکا در مقایس ــه ب ــا بس ــیاری از ای ــن کش ــورها ک ــم باش ــد ،ام ــا ش ــمار بی ــش از  ۱۰ه ــزار نف ــر
دانش ــجو ب ــرای کش ــوری ک ــه م ــراو دهای ب ــا آمری ــکا ن ــدارد ،ن ــه تنه ــا رق ــم کم ــی نیس ــت ،بلک ــه بس ــیار باالس ــت.
در ضم ــن ،مقایس ــه وضعی ــت ای ــران ب ــا ه ــر دو طی ــف کش ــورهای درح ــال توس ــعه و توس ــعه یافت ــه ممک ــن نیس ــت ،زی ــرا
کش ــورهای درح ــال توس ــعهای مانن ــد چی ــن ،هن ــد و ترکی ــه برخ ــاف ای ــران ،روی بازگش ــت دانش ــجویان مهاج ــر ب ــه وط ــن
ســـرمایه گـــذاری کر دهانـــد و میکننـــد .ایـــن کشـــورها بـــا فرســـتادن نیروهـــای متخصـــص بـــه کشـــورهای پیشـــرفته،
ضم ــن فراه ــم ک ــردن بس ــتر آم ــوزش بهت ــر آن ــان ،میکوش ــند ب ــا ج ــذب دوب ــاره ای ــن نیروه ــا در راه توس ــعه و آبادان ــی کش ــور
خ ــود گام بردارن ــد .از س ــوی دیگ ــر ،تبع ــات مهاج ــرت نخب ــگان ب ــرای کش ــوری مانن ــد ای ــران قاب ــل قی ــاس ب ــا کش ــورهای
توســعه یافتهــای ماننــد کانــادا و آلمــان نیســت ،زیــرا اگــر ایــن کشــورها نخبگانــی را از دســت بدهنــد ،توانایــی جــذب
نیروه ــای متخص ــص ی ــا ب ــه اصط ــاح مبادل ــه نخب ــگان را دارن ــد؛ در صورت ــی ک ــه کش ــورهایی مانن ــد ای ــران ،ن ــه از توانای ــی
حف ــظ نخب ــگان خ ــود برخوردارن ــد و ن ــه ام ــکان و ت ــوان ج ــذب نخب ــگان و متخصص ــان دیگ ــر کش ــورها را دارن ــد .ب ــه ای ــن
دلی ــل ،مس ــأله مهاج ــرت نخب ــگان میتوان ــد آس ــیبهای جب ــران ناپذی ــری ب ــه ای ــران وارد کن ــد « .ای ــران نخب ــگان و نی ــروی
انســانی ورزیــدهای دارد کــه هرکــدام در جایــی از ایــن کــره خاکــی در ادارهای دولتــی یــا بنگاهــی خصوصــی در مهندســی،
حم ــل و نق ــل ،دانش ــگاهها و مراک ــز پزش ــکی و هن ــری و ...سرچش ــمه خدم ــات هس ــتند .اگ ــر میخواهی ــم روزگار س ــخت
ام ــروز ب ــه رو زه ــای س ــختتر و نفسگیرت ــر نرس ــد ی ــک راه ای ــن اس ــت ک ــه خ ــون ت ــازهای از مدی ــران ارزن ــده و نواندی ــش و
میه ــن دوس ــت را ب ــرای اداره جامع ــه ف ــرا خوانی ــم▪ .
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7

پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

 /علی بخشی /

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

سخت ترین سال
برای حمایت از کاالی ایرانی

8
پرونده

برگزیــدن عناویــن مختلــف بــرای ســال هــا ســنتی
اس ــت ک ــه از س ــال  1378و ب ــا نامگ ــذاری آن ب ــه
عنـــوان «امـــام خمینـــی» از ســـوی مقـــام معظـــم
رهب ــری آغ ــاز ش ــد .ای ــن س ــنت بعده ــا و از س ــال
 1388بـــا نامگـــذاری ایـــن ســـال بـــه عنـــوان
«حرکـــت بـــه ســـوی اصـــاح الگـــوی مصـــرف»
ش ــکل ج ــدی ت ــر و اثربخ ــش ت ــری ب ــه خ ــود گرف ــت
و ســـمت و ســـویی اقتصـــادی یافـــت.
از ایـــن ســـال بـــه بعـــد تقریبـــا تمـــام شـــعارهای
انتخاب ــی ب ــرای س ــال ه ــای مختل ــف محوریت ــی
اقتصـــادی داشـــتند و ایـــن روال نشـــان مـــی داد
کـــه اقتصـــاد بـــه یکـــی از دغدغـــه هـــای اصلـــی
حاکمیـــت هـــم بـــدل شـــده اســـت .در همیـــن
راســتا نامگــذاری ســال  1397بــا عنــوان «حمایــت
از کاالی ایرانــی» تاکیــد حــوزه هــای کالن کشــور بــر
مس ــاله تولی ــد مل ــی را ب ــه خوب ــی نش ــان م ــی ده ــد.
پی ــش از ای ــن ه ــم س ــال  1391از س ــوی رهب ــری ب ــا
عنـــوان «تولیـــد ملـــی ،حمایـــت از کار و ســـرمایه
ایران ــی» نامگ ــذاری ش ــده ب ــود.
از ابت ــدای رواج ای ــن س ــنت ب ــرای نامگ ــذاری ه ــر
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ســـال ،قـــرار بـــر ایـــن بـــود کـــه شـــعار ســـال ،خـــط
مش ــی و کلی ــت سیاس ــت ه ــای ق ــوای س ــه گان ــه و
س ــایر نهاده ــای تصمی ــم س ــاز را ب ــرای س ــال پی ــش
رو تعیی ــن کن ــد .در حقیق ــت فعالی ــن اقتص ــادی
تـــاش مـــی کردنـــد ســـازماندهی فعالیـــت هـــای
خـــود را بـــر اســـاس آنچـــه کـــه بـــه عنـــوان محـــور
سیاســـتگذاری هـــای کالن اقتصـــاد کشـــور و در
قال ــب ش ــعار س ــال از س ــوی بلندپای ــه تری ــن مق ــام
نظ ــام تعیی ــن م ــی ش ــد ،تنظی ــم کنن ــد.
ام ــا ه ــر چ ــه گذش ــت امی ــد ب ــه اثرگ ــذاری ش ــعار
س ــال کمرن ــگ ت ــر ش ــد .ام ــا پ ــس از مدت ــی ش ــور و
ح ــال پی ــاده س ــازی ش ــعار س ــال در غال ــب م ــوارد
بــه یــک پکیــج بــزرگ از وعــده هایــی تبدیــل شــده
کــه اساســا تغییــری در شــرایط موجــود ایجــاد نمــی
کنن ــد .امس ــال س ــال «حمای ــت از کاالی ایران ــی»
اســـت .در ســـالی کـــه ایـــران بـــه گـــزارش بانـــک
جهان ــی اقتص ــاد در هم ــه ش ــاخص ه ــای محی ــط
کســب و کار افتــی قابــل توجــه داشــته اســت ،قــرار
اس ــت دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی سیاس ــت های ــی ب ــا
هــدف حمایــت از کاالی ایرانــی تدویــن و اجرایــی

کنن ــد.
امســـال مـــی توانســـت ســـال شـــکوفایی
تولیدکننــدگان ملــی باشــد ،امــا نگاهــی بــه فضــای
بــی ثبــات اقتصــاد کشــور ،جهــش هــای ناگهانــی و
غیــر قابــل پیــش بینــی ارزهــای رایــج از جملــه دالر
و ی ــورو ،بالتکلیف ــی وضعی ــت بی ــن الملل ــی ای ــران
و همچنیـــن رکـــود چنـــد ســـاله ای کـــه دامنگیـــر
کش ــور ش ــده اس ــت ،نش ــان م ــی ده ــد ک ــه بی ــم ه ــا و
ابهــام هــا قدرتــی بیــش از امیدهــای انــدک فعــاالن
اقتص ــادی دارن ــد.
خ ــروج آمری ــکا از برج ــام ه ــم البت ــه م ــی توان ــد ب ــه
س ــادگی ب ــه فض ــای ناام ــن اقتص ــاد کش ــور آس ــیب
برس ــاند .اگرچ ــه مس ــئوالن کش ــور از جمل ــه ریی ــس
جمهــوری بالفاصلــه پــس از امضــای فرمــان خــروج
آمریــکا از برجــام توســط دونالــد ترامــپ در ســخنانی
ب ــه م ــردم اطمین ــان دادن ــد ک ــه ای ــن رخ ــداد ق ــرار
نیســـت هیـــچ پیامـــد منفـــی و اثرگـــذاری بـــرای
م ــردم ای ــران داش ــته باش ــد ام ــا کاه ــش ب ــی س ــابقه
ارزش پـــول ملـــی و افزایـــش بهـــای دالر ،تـــرس از
گســترده شــدن دوبــاره دامنــه تحریــم هــا و دشــوارتر

ش ــدن ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور مس ــاله ای نیس ــت
ک ــه بت ــوان از آن چش ــم پوش ــی ک ــرد .در ای ــن می ــان
عملکــرد ناموفــق دولــت در مدیریــت بــازار ارز ،بیــش
از پی ــش ب ــه نگران ــی ه ــای فع ــاالن اقتص ــادی دام ــن
زده اس ــت .مواجه ــه ب ــا پیامده ــای خ ــروج آمری ــکا
از برجـــام ،بازگردانـــدن ثبـــات بـــه اقتصـــاد کشـــور
و تامیـــن نقدینگـــی بخـــش هـــای مختلـــف کاری
اس ــت ک ــه دول ــت پی ــش از ه ــر حمایت ــی بای ــد ب ــرای
انج ــام آنه ــا اقدام ــی ج ــدی انج ــام ده ــد.
حـــال ســـوال اینجاســـت کـــه فعـــاالن اقتصـــادی و
ب ــه وی ــژه تولیدکنن ــدگان در ش ــرایط ب ــی ثب ــات ب ــازار
امـــروز ،بـــا چـــه حمایتـــی مـــی تواننـــد کســـب و کار
خـــود را نجـــات دهنـــد؟ دولـــت چگونـــه و بـــا چـــه
اب ــزاری ق ــرار اس ــت از کاالی ایران ــی حمای ــت کن ــد؟
اگ ــر عزم ــی ب ــرای حمای ــت واقع ــی از کاالی ایران ــی
وج ــود داش ــته باش ــد ابت ــدا بای ــد ب ــه تعری ــف درس ــتی
از واژه حمایــت دســت یابیــم .بــه نظــر مــی رســد کــه
بازتعریـــف واژه حمایـــت ،یکـــی از الزامـــات پیـــاده
س ــازی ش ــعار امس ــال اس ــت .فرهن ــگ س ــازی ب ــرای
ســوق دادن مــردم بــه ســوی اســتفاده از کاالی ایرانــی
باکیفی ــت تنه ــا بخ ــش کوچک ــی از ای ــن بازتعری ــف
اســـت .صنعتگـــران ایرانـــی در طـــول چهـــار دهـــه
پـــس از انقـــاب ،شـــرایط متفـــاوت و گاهـــا بســـیار
دشـــواری را بـــرای حفـــظ بنـــگاه هـــای اقتصـــادی
خـــود تجربـــه کـــرده انـــد .تولیدکننـــدگان واقعـــی
بهتری ــن و اثربخ ــش تری ــن حمای ــت را بهب ــود فض ــای
کس ــب و کار و ایج ــاد محیط ــی منصفان ــه و رقابت ــی
در ب ــازار م ــی دانن ــد.
شـــاید بهتریـــن حمایـــت از ســـوی دولـــت و ســـایر
نهادهـــای تصمیـــم ســـاز ،دوری از دخالـــت در
امـــورات بخـــش خصوصـــی و اقتصـــادی کشـــور
باش ــد .ایج ــاد ثب ــات در اقتص ــاد و صنع ــت ،پرهی ــز
از تصمیـــم گیـــری هـــای هیجانـــی و مقطعـــی و

تولیدمحــور کــردن سیاســت هــای کالن کشــور تنهــا
کاری اس ــت ک ــه دول ــت بای ــد ب ــرای عملیات ــی ک ــردن
ش ــعار س ــال انج ــام ده ــد.
ه ــر چن ــد مش ــکل اینجاس ــت ک ــه دول ــت ،مجل ــس
شــورای اســامی و دســتگاه هــای اجرایــی هــر کــدام
جزی ــره ه ــای مس ــتقلی هس ــتند ک ــه گاه ــا ف ــارغ از
مناف ــع مل ــی ،دس ــت ب ــه تصمی ــم س ــازی ،تدوی ــن
و یـــا برداشـــت ســـلیقه ای از قوانیـــن و آییـــن نامـــه
هـــای موجـــود مـــی زننـــد .کافـــی اســـت بـــه آنچـــه
ک ــه در صنع ــت ب ــرق م ــی گ ــذرد ،نگاه ــی اجمال ــی
بیاندازی ــم .صنع ــت بزرگ ــی ک ــه یک ــی از پرچم ــداران
خودکفایــی کشــور بــود ،امــروز بــه پیکــره ای نحیــف
و آس ــیب پذی ــر ب ــدل ش ــده ک ــه ه ــر ضرب ــه دیگ ــری
قـــادر اســـت آن را از پـــای درآورد.
چال ــش ه ــای ج ــدی ک ــه در ط ــول ای ــن س ــال ه ــا
صنعـــت بـــرق را از اوج شـــکوفایی بـــه ســـرازیری
ســـقوط کشـــانده اســـت ،غالبـــا داخلـــی و زاییـــده
سیاســـتگذاری هـــای کشـــور بـــوده اســـت .در
حقیقـــت تحریـــم کمتریـــن ســـهم را در تضعیـــف
بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ایفــا کــرد و نهادهــا
و ارگان ه ــای دولت ــی می ــدان دار رک ــود صنع ــت ب ــرق
بودن ــد .بده ــی چن ــد ه ــزار میلی ــارد تومان ــی وزارت
نی ــرو ب ــه ش ــرکت ه ــای س ــازنده و پیمان ــکار اولی ــن و
مهلــک تریــن ضربــه را بــه ایــن شــرکت هــا وارد کــرد.
پ ــس از آن قرارداده ــای ی ــک س ــویه فاق ــد تعدی ــل ،در
جه ــش ن ــرخ ارز چن ــان ش ــرکت ه ــا را زمینگی ــر ک ــرد
کـــه آســـیب هـــای ناشـــی از آن همچنـــان در بیـــن
ش ــرکت ه ــای برق ــی قاب ــل مش ــاهده اس ــت.
وزارت نیــرو بــه عنــوان اصلــی تریــن متولــی صنعــت
ب ــرق امس ــال ،ب ــا چال ــش های ــی ب ــه مرات ــب بزرگت ــر
و ج ــدی ت ــر از س ــال ه ــای گذش ــته مواج ــه خواه ــد
بــود .وزارتخانــه ای کــه بــه رغــم مطالبــات ســی هــزار
میلی ــارد تومان ــی اش از دول ــت ب ــا بده ــی چن ــد ده

ه ــزار میلی ــارد تومان ــی و کاه ــش س ــهمش از بودج ــه
ه ــای عمران ــی مواج ــه اس ــت ،بای ــد مهی ــای مواجه ــه
ب ــا بح ــران ک ــم آب ــی و خاموش ــی ه ــای احتمال ــی ب ــه
دلی ــل خ ــروج برخ ــی از نی ــروگاه ه ــای برقاب ــی از م ــدار
باش ــد.
در کنـــار ایـــن مســـائل کالن ،وزارت نیـــرو ناگزیـــر
اســـت حـــل گلـــوگاه هـــای قـــراردادی شـــرکت
هـــای زیرمجموعـــه اش را هـــم در دســـتور کار قـــرار
ده ــد ،چ ــرا ک ــه در غی ــر ای ــن ص ــورت س ــازندگان و
پیمانکاران ــی ک ــه بازوه ــای اجرای ــی ای ــن وزارتخان ــه
محس ــوب م ــی ش ــوند ه ــم در ب ــوران ب ــی ثبات ــی ه ــای
اقتصــاد کالن از بیــن خواهنــد رفــت و دســتاوردهای
چهـــل ســـاله صنعـــت بـــرق بـــه ســـادگی در مـــرز
اضمح ــال ق ــرار م ــی گیرن ــد.
نامگـــذاری یکـــی از دشـــوارترین ســـال هـــا از نظـــر
اقتصـــادی بـــا عنـــوان «حمایـــت از کاالی ایرانـــی»
ایه ــام بس ــیاری دارد .امس ــال دول ــت م ــی توان ــد ب ــا
تدبیـــر و سیاســـتگذاری صحیـــح تولیـــد محـــور،
بهبـــود فضـــای کســـب و کار و بازگردانـــدن ثبـــات
بـــه اقتصـــاد کشـــور ،مســـیر را بـــرای تولیدکننـــدگان
داخلـــی همـــوار کنـــد یـــا بـــا عملکـــردی شـــبیه بـــه
آنچـــه کـــه در بـــازار ارز بـــا فرافکنـــی و وعـــده هـــای
ســرخرمن داشــت ،فاتحــه تولیــد داخلــی را بخوانــد.
فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی هن ــوز ه ــم تم ــام آنچ ــه
کـــه در تـــوان دارنـــد را بـــرای حفـــظ بنـــگاه هـــای
اقتص ــادی و تولی ــد داخل ــی کش ــور ص ــرف خواهن ــد
کـــرد ،هـــر چنـــد تـــا امـــروز آنهـــا بزرگتریـــن قربانیـــان
ســوء مدیریــت هــا و سیاســتگذاری هــای نادرســت
دول ــت و س ــایر نهاده ــای تصمی ــم س ــاز کش ــور ب ــوده
ان ــد .ح ــاال س ــکان کش ــتی تولی ــد در دس ــت دول ــت
اســـت و میـــان بـــه گل نشســـتن و شـــناور شـــدنش
فاصل ــه چندان ــی نیس ــت .بای ــد دی ــد ناخ ــدا ب ــرای
هدای ــت ای ــن کش ــتی چ ــه م ــی کن ــد▪.
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در م ــروری ب ــه س ــابقه صنع ــت ب ــرق و ش ــرکتهای تاس ــیس ش ــده و فع ــال،
مالحظ ــه م ــی ش ــود ک ــه در س ــالهای پایان ــی دوران پهل ــوی صنای ــع بس ــیار
مح ــدودی در زمین ــه تولی ــد تجهی ــزات برق ــی س ــرمایهگذاری ش ــده و فع ــال
بودنـــد .مهمتریـــن صنایعـــی کـــه میتـــوان نـــام بـــرد تولیـــد ترانســـفورماتور
در ســـطح ولتـــاژ محـــدود ،تولیـــد کلیدهـــای  ۲۰کیلوولـــت کـــم روغـــن،
تابلوس ــازی در س ــطح بس ــیار مح ــدود ،کاب ــل و دکل و کنت ــور ب ــرق بودن ــد.
ا گــر چــه صنایــع محــدودی کــه نــام بــرده شــده در مقایســه بــا صنایــع مســتقر
فعل ــی بس ــیار ناچی ــز هس ــتند ،ول ــی اگ ــر ق ــدری واق ــع بی ــن باش ــیم مدی ــران
وقــت وزارت نیــرو در دوران وفــور ارز و ایالــت  ۵۱آمریــکا خوانــده شــدن ایــران
و در دوران ــی ک ــه اص ــراری ب ــر خودکفای ــی ،ایج ــاد اش ــتغال ،قط ــع وابس ــتگی
نب ــود ب ــا دوراندیش ــی و عش ــق ب ــه میه ــن و در اوج نب ــود تجرب ــه و تخص ــص و
فق ــر نیروه ــای تحصیلک ــرده ،پایهگ ــذاری صنای ــع مح ــدودی را برنام ــه ری ــزی
و بــرای اســتقرار آنهــا ســرمایه گــذاری کردنــد .بــه ایــن ترتیــب آنهــا در زمانــی
ک ــه کش ــورمان در فق ــر واقع ــی صنعت ــی ب ــود ،ب ــه توانمن ــدی جوان ــان آین ــده دار
اعتمــاد کردنــد و ســرمایههایی را کــه میتوانســتند در واردات کاال و کســب
و کاره ــای س ــودده اس ــتفاده کنن ــد ،ب ــه ایج ــاد صنع ــت اختص ــاص داده و
ب ــرای بق ــاء آنه ــا از هی ــچ حمایت ــی دری ــغ نکردن ــد.
بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی ،بازنگـــری اساســـی در خـــط مشـــیهای
صنع ــت ب ــرق و هماهن ــگ ک ــردن آنه ــا ب ــا اه ــداف عال ــی انق ــاب ض ــرورت
یافـــت .عنایـــت بـــه مفهـــوم خودکفایـــی ،ســـرمایهگذاری در کارخانههـــای
تولیدکننـــده تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق ،کوتـــاه کـــردن دســـت
مشـــاوران و پیمانـــکاران خارجـــی و توجـــه بـــه بهرهگیـــری بهینـــه از
تواناییهـــای داخلـــی ،صنعـــت بـــرق را در مســـیر تـــازهای قـــرار داد.
فراهـــم کـــردن امـــکان اســـتفاده گســـترده از انـــرژی بـــرق بـــرای توســـعه
اقتص ــادی ،اجتماع ــی و رف ــع محرومیته ــا ،افقه ــای جدی ــدی را ف ــراروی
مس ــئوالن صنع ــت ق ــرار داد .در ای ــن س ــالها ک ــه هش ــت س ــال آن مق ــارن ب ــا
جن ــگ تحمیل ــی ع ــراق علی ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــود ،صنع ــت ب ــرق
ای ــران خ ــود را موظ ــف میدی ــد ک ــه ع ــاوه ب ــر نگه ــداری و به ــره ب ــرداری از
تاسیس ــات موج ــود خ ــود ،ب ــرای حمای ــت از م ــردم و دف ــاع از پش ــت جبه ــه،
توس ــعههای الزم را نی ــز چ ــه در ام ــر تولی ــد و انتق ــال و چ ــه در جه ــت توزی ــع و
خدم ــت رس ــانی ب ــه مش ــترکان انج ــام ده ــد.
بـــرق رســـانی بـــه روســـتاها کـــه تـــا پایـــان ســـال  ۱۳۵۷در  ۴۲۳۷روســـتای
نزدیـــک شـــهرها تحقـــق یافتـــه بـــود ،بـــه یکـــی از محورهـــای اساســـی
فعالیته ــای صنع ــت ب ــرق ب ــدل ش ــد ،ب ــه ط ــوری ک ــه ط ــی دوران جن ــگ
تحمیل ــی ،علیرغ ــم هم ــه دش ــوار یها ،س ــاالنه ب ــه ط ــور متوس ــط بی ــش از
 ۱۸۰۰روســـتا برقـــدار شـــد .بدیـــن ترتیـــب در انتهـــای ســـال  ۱۳۶۷تعـــداد
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روس ــتاهای برق ــدار کش ــور از  ۴۳۲۷روس ــتا ب ــه  ۲۲۵۴۱روس ــتا رس ــیده ب ــود.
در ســـالهای اولیـــه پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی و در دوران جنـــگ
تحمیل ــی ،ب ــا وج ــود هم ــه مش ــکالت ناش ــی از جن ــگ ،صنع ــت ب ــرق ب ــه
رش ــد هم ــه جانب ــه خ ــود ادام ــه داد.
نگاهــی مقایسـهای بــه چنــد شــاخص اصلــی مویــد ایــن مدعاســت بــا پایــان
گرفتـــن جنـــگ تحمیلـــی ،ابتـــدا ترمیـــم خســـارتها وخرابیهـــای دوران
جن ــگ در کان ــون توج ــه مدی ــران و مس ــئوالن صنع ــت ب ــرق ق ــرار گرف ــت .ب ــه
عن ــوان مث ــال ،بررســیها نش ــان مــیداد ک ــه از ق ــدرت نص ــب ش ــده کش ــور،
معــادل  ۲۲۱۰مــگاوات در اثــر آســیبهای جنــگ از مــدار خــارج شــده بــود.
بــا احتســاب تاسیســات انتقــال نیــرو و ســایر تجهیــزات میتــوان تصــور کــرد
ک ــه بازس ــازی ویرانهه ــای بازمان ــده از جن ــگ چ ــه کوش ــش و ت ــاش عظیم ــی
را طل ــب میک ــرده اس ــت.
ترمی ــم خس ــارتها ک ــه از نیم ــه دوم س ــال  ۱۳۶۷آغ ــاز ش ــده ب ــود ،ب ــا س ــه
ســـال کار شـــبانهروزی بـــه انجـــام رســـید و تـــا پایـــان ســـال  ۱۳۷۰واحدهـــا
و تاسیســـات آســـیب دیـــده مجـــددا در مـــدار قرارگرفتنـــد .پـــس از خاتمـــه
جنــگ ،فعالیتهــای صنعــت بــرق کــه تــا آن زمــان از دشــوار یهای روز بــه
روز جن ــگ تاثی ــر منف ــی میگرف ــت ،س ــاماندهی بیش ــتری یاف ــت و هم ــگام
ب ــا دو برنام ــه اول و دوم توس ــعه اقتص ــادی ،اجتماع ــی و فرهنگ ــی جمه ــوری
اس ــامی ای ــران ب ــه پی ــش رف ــت.
مقایس ــه ارق ــام مه ــم عملک ــرد صنع ــت ب ــرق در پای ــان س ــال  ۱۳۷۶ک ــه ن ــه
ســـال از طـــول برنامههـــای اول و دوم گذشـــته و دو ســـال بـــه پایـــان برنامـــه
دوم مان ــده ب ــود ،ب ــا ارق ــام مرب ــوط ب ــه ابت ــدای برنام ــه ،جه ــش صنع ــت ب ــرق
را آشـــکار میســـازد ،واضـــح اســـت کـــه ارقـــام بـــاال و مقایســـه آنهـــا تنهـــا
گوشـ ـههای کوچک ــی از صحن ــه وس ــیع ی ــک ت ــاش هم ــه جانب ــه را نش ــان
میدهنـــد و تحقـــق ایـــن ارقـــام مســـتلزم بـــه ثمـــر رســـیدن کوشـــشها و
پشــتیبانیهای فراوانــی بــوده اســت کــه متاســفانه ایــن یادداشــت مختصــر،
حوصلـــه پرداختـــن بـــه همـــه آنهـــا را نـــدارد .در نتیجـــه ایـــن کوشـــشها،
صنع ــت ب ــرق توانس ــته اس ــت ب ــا موفقی ــت بحرانه ــای دوران جن ــگ و پ ــس
از جن ــگ را پش ــت س ــر بگ ــذارد و از لح ــاظ بی ــن الملل ــی نی ــز در جایگاه ــی
درخــور قــرار گیــرد .بــه طــوری کــه بــر اســاس آمارهــای ســازمان ملــل متحــد،
در س ــال  ۱۹۹۵می ــادی ( ۱۳۷۴شمس ــی) ای ــران از نظ ــر ابع ــاد صنع ــت ب ــرق
در بی ــن کش ــورهای خاورمیان ــه و غ ــرب آس ــیا در مق ــام نخس ــت قرارگرف ــت و
در س ــطح جهان ــی نی ــز ب ــه مق ــام بیس ــت و یک ــم دس ــت یاف ــت.
در حوالــی ســال  ۱۳۷۰تعــدادی از مدیــران دلســوز در وزارت نیــرو کــه الگــوی
فک ــری مدی ــران قبل ــی را مفی ــد ب ــه ح ــال کش ــور تش ــخیص داده بودن ــد ،در
اقدامـــی شـــجاعانه ،توســـعه صنعـــت بـــرق و تولیـــد تجهیـــزات در داخـــل

کش ــور را برنام ــه ری ــزی کردن ــد و از ه ــر فرصت ــی ب ــرای دس ــتیابی ب ــه اه ــداف
خ ــود به ــره بردن ــد.
ایـــن بـــزرگ اندیشـــان از فرصـــت یـــک پـــروژه توســـعه ،بهـــره بـــرده و انتقـــال
دانـــش فنـــی و توســـعه چنـــد صنعـــت تولیدکننـــده تجهیـــزات برقـــی را
پایهگ ــذاری کردن ــد ک ــه ب ــه تحول ــی غیرقاب ــل تص ــور منج ــر ش ــد .نتیج ــه ای ــن
حرکـــت توانمنـــدی در تولیـــد تجهیـــزات اساســـی ولتـــاژ بـــاال ( )HVو نیـــز
ً
طراحــی و اجــرای پس ـتهای فشــار قــوی نمایــان شــد و نهایتــا شــرکتهایی
همچ ــون مپن ــا ،ف ــراب و  ...ش ــکل گرف ــت .ای ــن توس ــعه صنع ــت ب ــرق را در
مس ــیری هدای ــت ک ــرد ک ــه در نتیج ــه آن توانمن ــدی در تامی ــن بی ــش از ۹۰
درص ــد تجهی ــزات نیروگاه ــی ،تولی ــد و انتق ــال و توزی ــع ان ــرژی ب ــرق اس ــت.
دس ــتاوردی ک ــه ن ــه تنه ــا مدی ــران ام ــروزی وزارت نی ــرو بلک ــه کل نظ ــام ب ــدان
افتخ ــار میکنن ــد؛ بنابرای ــن ش ــکلگیری صنع ــت ب ــا اعتم ــاد ب ــه صنعتگ ــران
اتفـــاق افتـــاد و بـــا نگـــرش ملـــی در خریـــد انبـــوه از تولیدکننـــده داخلـــی و
واگـــذاری پروژههـــا بـــه متخصصـــان توانمنـــد ایرانـــی ،بـــدون نگرانـــی از
اتهامه ــای احتمال ــی ب ــه س ــرعت توس ــعه یاف ــت.
مدیرانـــی کـــه بـــرای دفـــاع از کشـــور آمـــاده جانفشـــانی بودنـــد ،نگرانـــی در
خص ــوص پاس ــخگویی ب ــه پرسش ــگران نداش ــتند .آنه ــا چ ــون نی ــت خال ــص
داشــته و توســعه کشــور را طالــب بودنــد ،بــه تجــارب و تــوان افــراد آزمــون پــس
داده اعتم ــاد ک ــرده و تجرب ـهای گرانق ــدر ب ــرای وزارت نی ــرو ایج ــاد کردن ــد ک ــه
ش ــاه کلی ــد توس ــعه صنعت ــی ب ــرای ه ــر رش ــتهای م ــن جمل ــه صنع ــت ب ــرق
اســت .هنــوز ایــن روش کاربــرد دارد و میتوانــد بــه عنــوان یــک دانــش و رویــه
در توس ــعه صنعت ــی ب ــه کار گرفت ــه ش ــود.
ســال  ۷۰مصــادف بــا دوران ســازندگی (پــس از خرابیهــای جنــگ تحمیلــی
ب ــود) و پیشکس ــوتان ب ــه خاط ــر دارن ــد ک ــه بدتری ــن دوران ب ــه لح ــاظ کمب ــود
مناب ــع مال ــی و ارزی محس ــوب م ــی ش ــد ،ول ــی مدی ــران دلس ــوز ،ب ــا ارادهای
مصم ــم و آهنی ــن ،کم ــر ب ــه توس ــعه کش ــور بس ــته بودن ــد و در اوج ک ــم پول ــی،
پ ــای صنعتگ ــران را ب ــه ب ــازار آم ــادهای ک ــه در اختی ــار خارجی ــان ب ــود ،ب ــاز
کردن ــد .در همی ــن دوران ب ــود ک ــه خودکفای ــی ،توس ــعه و رون ــق اتف ــاق افت ــاد و
صدهــا کاالی مــورد نیــاز صنعــت بــرق در کشــور تولیــد و ظرفیــت صادراتــی
ایجــاد شــد .بــه نحــوی کــه اکنــون در صــدور خدمــات مهندســی ،صنعــت
ب ــرق ح ــرف اول را بی ــن تم ــام صنای ــع کش ــور میزن ــد .در واق ــع مدی ــران ای ــن
دوران ،عام ــان اقتص ــاد مقاومت ــی بودن ــد و حامی ــان واقع ــی کاالی ایران ــی.
حـــال در دوران خطیـــری هســـتیم .بســـیاری از تولیدکننـــدگان داخلـــی
بـــا نگـــرش تردیـــد و بلکـــه منفـــی در حمایـــت از تولیـــد داخلـــی ،از طـــرف
کارشناســـان وزارتخانـــه مواجـــه هســـتند .قراردادهـــا بـــه بهانههایـــی بـــا
بدتری ــن ش ــکل ممک ــن ب ــه پیمان ــکار و تولیدکنن ــده داخل ــی تحمی ــل ش ــده

و فرصتهایـــی کـــه مســـئوالن دولتـــی بـــه لحـــاظ پیشبینـــی تعدیـــل و
جب ــران خس ــارت ایج ــاد کردهان ــد ،نادی ــده گرفت ــه میش ــود و ب ــا تمای ــل بدن ــه
کارشناســی بــه نابــودی تولیــد داخــل و حتــی حمایــت از واردات بــا ایرانیهــا
برخـــورد میشـــود.
در حالیکـــه غیرعـــادی بـــودن شـــرایط اقتصـــادی را همـــه بـــاور دارنـــد و در
جلس ــات حض ــوری ب ــه زب ــان میآورن ــد ،ول ــی در عم ــل از موج ــود موهوم ــی
بنـــام دســـتگاه نظـــارت اظهـــار نگرانـــی میکننـــد و تـــن بـــه حـــرف حـــق
نمیدهن ــد .در حال ــی ک ــه ای ــن دس ــتگاه نظ ــارت اگ ــر ایران ــی باش ــد و ش ــرایط
ای ــران را درک کن ــد ،میتوان ــد ب ــه جلس ــات دع ــوت ش ــده و از داراییه ــا و
ح ــق کش ــور ک ــه حف ــظ پتانس ــیلهای تولی ــدی نی ــز از جمل ــه ای ــن دارای ــی
محســوب مــی شــود ،دفــاع کنــد .بــه نظــر میرســد نگرانــی از دســتگاه هــای
نظارت ــی بیش ــتر بهان ــه اس ــت ،چ ــرا ک ــه در ب ــدو قرارداده ــا میتوانن ــد همانن ــد
خری ــد خارج ــی جب ــران خس ــارت ب ــه ه ــر دو ط ــرف را پی ــش بین ــی ک ــرده و
قوانی ــن و مق ــررات حمایت ــی را ب ــه ص ــورت کام ــا ش ــفاف در ق ــرارداد لح ــاظ
کننـــد .در حـــال حاضـــر کاالی تولیـــد داخلـــی ،بـــا ســـلیقه کارشناســـان و
واردکنن ــدگان تهدی ــد میش ــود ن ــه نی ــاز صنع ــت و طراح ــان.
خالص ــه کالم اینک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــا اراده و اخ ــاص و اعتم ــاد مدی ــران
دی ــروز توس ــعه یافت ــه و ب ــه رون ــق رس ــیده اس ــت .همی ــن صنع ــت ام ــروز ب ــه
بهانــه نبــود منابــع (کــه در مقایســه بــا دوران ســال  ۷۰غیــر قابــل بــاور اســت)،
ســلیقههای کارشناســی ،انگیزههــای فــردی و تمایــات تجــاری در معــرض
تهدی ــد و توق ــف ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
اگ ــر ب ــه ه ــر دلیل ــی برخ ــی مس ــئوالن تمایل ــی ب ــه تش ــخیص ندارن ــد ،فع ــاالن
اقتص ــادی ک ــه میدانن ــد و میتوانن ــد تش ــخیص دهن ــد ک ــه ک ــدام ی ــک از
کاالهایــی کــه در حــال حاضــر از طریــق واردات تامیــن میشــوند ،مشــابه بــا
یتــوان در ایــران آنهــا را تولیــد کــرد؛ بــه شــرط
کیفیــت داخلــی داشــته و یــا م 
اینک ــه کار ب ــه متخصصی ــن آن واگ ــذار ش ــود ،ن ــه دارن ــدگان رابط ــه.
صنع ــت ب ــرق ب ــا اق ــدام مردان ــی ،چ ــون ح ــاج امی ــن الض ــرب ب ــه کش ــور وارد و
صنعت ــی ش ــدن آن ب ــا اندیش ــه مردان ــی دوراندی ــش پای ــه گ ــذاری و ب ــا ریس ــک
پذی ــری و تدبی ــر بزرگان ــی ،چ ــون مهندس ــین بی ــژن زنگن ــه ،محم ــد مال ک ــی،
موس ــی رف ــان و امی ــن ح ــاج رس ــولیها ،عل ــی جنتی ــان ،غالمرض ــا ناص ــح و
بس ــیاری از متخصصی ــن دیگ ــری ک ــه در ای ــن نگاش ــت فرص ــت ن ــام ب ــردن
از آنه ــا نیس ــت ،توس ــعه یاف ــت و ب ــا تردی ــد در پاس ــخگویی ب ــه دس ــتگاههای
ً
نظــارت در جــا زده و بعضــا فرصــت بــه واردکننــدگان داده شــد و بــرای شــروع
مج ــدد رون ــق ،ب ــه مردان ــی ک ــه تدبی ــر را ب ــا ریس ــک پذی ــری آمیخت ــه کنن ــد،
نیازمن ــد اس ــت▪ .
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س ــال  1397ه ــم ب ــا محوری ــت اقتص ــاد نامگ ــذاری
شـــد .رهبـــر معظـــم انقـــاب امســـال هـــم مســـاله
اقتصـــاد را یکـــی از مهمتریـــن محورهـــای
سیاســـتهای کالن کشـــور تعییـــن کردنـــد تـــا
حمایــت از تولیــد داخلــی در راس برنامــه ریزیهــای
نهادهــا و ارگان هــای تصمیــم ســاز ،قــرار گیــرد .البتــه
حمایــت از تولیــد داخلــی همــواره بــه عنــوان یکــی از
ارکان تاثیرگ ــذار ب ــر تحق ــق برنامهه ــای توس ــعه کش ــور
م ــورد تاکی ــد و توج ــه ب ــوده اس ــت.
گـــواه ایـــن مدعـــا نامگـــذاری تقریبـــا مشـــابه ســـال
 1391ب ــا عن ــوان حمای ــت از تولی ــد مل ــی و س ــرمایه
ایرانـــی اســـت .از دیـــد بســـیاری از صاحبنظـــران
حمایـــت از تولیـــد داخلـــی هســـته مرکـــزی
سیاســـتهای اقتصـــاد مقاومتـــی اســـت کـــه در
س ــال  1392ب ــر اس ــاس بن ــد ی ــک اص ــل  ۱۱۰قان ــون
اساســـی و پـــس از مشـــورت بـــا مجمـــع تشـــخیص
مصلحـــت نظـــام تعییـــن و ابـــاغ شـــده اســـت.
چنانک ــه در بن ــد هش ــتم ابالغی ــه آن ب ــر مدیری ــت و
اصــاح الگــوی مصــرف و ترویــج مصــرف کاالهــای
داخل ــی هم ــراه ب ــا برنامهری ــزی ب ــرای ارتق ــاء کیفی ــت
و رقابـــت پذیـــری در تولیـــد تاکیـــد شـــده اســـت.
اینک ــه ای ــن موض ــوع پ ــس از گذش ــت ش ــش س ــال
همچنـــان مـــورد تاکیـــد قـــرار میگیـــرد و رهبـــری
ب ــرای تحق ــق آن ع ــاوه ب ــر مس ــئوالن ،اینب ــار م ــردم
را نی ــز خط ــاب ق ــرار میدهن ــد ،حاک ــی از آن اس ــت
کـــه تمـــام افـــراد جامعـــه در قبـــال شـــعار امســـال
مســـئول بـــوده و بایـــد بـــرای تحقـــق آن نـــه تنهـــا در
س ــال ج ــاری بلک ــه در ط ــول س ــالهای آت ــی ت ــاش
کنن ــد .رقابتپذی ــر ک ــردن کاالی ایران ــی ب ــا اجن ــاس
خارج ــی ،انطب ــاق تولی ــدات داخل ــی ب ــا نیازه ــای
روز ،ارتقــای کیفیــت تولیــد داخلــی ،افزایــش تولیــد،
رعای ــت ظرافته ــای الزم در تولی ــد و رویکرده ــای
صادرات ــی وظایف ــی اس ــت ک ــه در راس ــتای حمای ــت
از کاالی ایرانـــی بـــرای مســـئوالن و تولیدکننـــدگان
تعیی ــن ش ــده اس ــت.
تش ــکلهای اقتص ــادی نی ــز ب ــه عن ــوان بخ ــش س ــوم
جامع ــه و در جای ــگاه س ــازمان ه ــای میانج ــی می ــان
دولـــت و بخـــش خصوصـــی (یـــا همـــان مـــردم) در
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قبــال ایــن هدفگــذاری مســئولند و نقــش مهمــی در
حمای ــت از س ــاخت داخ ــل و کاالی ایران ــی دارن ــد.
نکت ــه قاب ــل توج ــه اینجاس ــت ک ــه وظای ــف تعیی ــن
ش ــده ب ــرای مس ــئوالن و تولیدکنن ــدگان ب ــرای تحق ــق
ش ــعار س ــال و حمای ــت از س ــاخت داخ ــل و کاالی
ایرانـــی عمدتـــا در اهـــداف و وظایـــف منـــدرج در
اساس ــنامه تش ــکلهای اقتص ــادی نی ــز وج ــود دارد.
مشـــارکت گروهـــی در تصمیمســـاز یها و
تصمیمگیریهـــا ،تهیـــه و تنظیـــم پیشنویـــس و
مصوبــات مرتبــط بــا تولیــد کاالهــای مربوطــه ،تــاش
ب ــرای س ــاماندهی فعالی ــت اعض ــا و بهب ــود کیفی ــت
تولیـــدات ،تـــاش بـــرای ســـاماندهی و توســـعه
صـــادرات کاال و خدمـــات ،بازاریابـــی مســـتمر بـــا
کســـب اطالعـــات مربـــوط بـــه بازارهـــای مصـــرف
و تولیـــد بـــرای عرضـــه بـــه اعضـــاء بـــا بهرهگیـــری
از آخریـــن رهیافتهـــای جهانـــی جهـــت نیـــل
بـــه اهـــداف قانونـــی توســـعه صنعتـــی و جهـــش
صادرات ــی ،فراه ــم س ــازی زمین ــه تس ــهیالت مال ــی
در جهـــت توســـعه فعالیتهـــای اعضـــا و نیـــز
تش ــویق و حمای ــت از س ــرمایهگذاری در آن بخ ــش
از تولیــد کــه زمینــه افزایــش صــدور کاال یــا خدمــات
را فراه ــم میکن ــد ج ــزو وظای ــف م ــدون تش ــکل ه ــای
اقتصـــادی اســـت کـــه در اساســـنامه غالـــب آنهـــا
عنـــوان شـــده اســـت.
البت ــه ب ــه ای ــن فهرس ــت م ــی ت ــوان انج ــام تحقیق ــات
علمـــی ،صنعتـــی و تجارتـــی مـــورد نیـــاز اعضـــا بـــا
محوری ــت تقوی ــت و توس ــعه ص ــادرات و ش ــکوفایی
اقتصـــاد ملـــی ،کوشـــش بـــرای جـــذب ســـرمایه،
تکنولــوژی ،مدیریــت ،دانــش فنــی و نیــروی انســانی
ماه ــر در جه ــت رش ــد و توس ــعه ص ــادرات و تقوی ــت
اقتصـــاد ملـــی کشـــور ،جلوگیـــری از رقابتهـــای
ناســـالم اعضـــا و ایجـــاد ارتبـــاط بـــا دســـتگاههای
اجرای ــی و مراک ــز قانونگ ــذاری و س ــایر س ــازمانها و
نهادهــای ذیربــط بــه منظــور خصوصــی ســازی و ...
را نی ــز اف ــزود .ای ــن م ــوارد همگ ــی اه ــداف و وظای ــف
تعیی ــن ش ــده ب ــرای تش ــکلهای اقتص ــادی کش ــور
از س ــوی ات ــاق بازرگان ــی ای ــران اس ــت ک ــه ب ــا وظای ــف
تعییـــن شـــده بـــرای مســـئوالن و مـــردم جهـــت

حمایـــت از کاالی ایرانـــی همســـویی معنـــاداری
دارد.
بنابرایـــن تشـــکلهای اقتصـــادی بـــا تمرکـــز بـــر
اهـــداف اساســـنامهای خـــود و تقویـــت ارتبـــاط
بـــا دســـتگاههای اجرایـــی و مراکـــز قانونگـــذاری
در جهـــت کاهـــش ریســـک و اتفاقـــات ناگهانـــی
بـــازار ،ارتقـــا کیفیـــت محصـــوالت تولیـــد داخـــل،
پای ــش و پیگی ــری ب ــرای تحق ــق قوانی ــن حمایت ــی،
ح ــذف مق ــررات دس ــت و پاگی ــر ،ایج ــاد ش ــفافیت،
بسترســـازی بـــرای توســـعه روابـــط بیـــن المللـــی در
جه ــت انتق ــال دان ــش و توس ــعه ص ــادرات ،ح ــذف
زمینهه ــای فس ــاد ،تس ــهیل دریاف ــت حمایته ــای
نظ ــام بانک ــی از تولی ــد و تامی ــن مناب ــع پول ــی م ــورد
نیـــاز اعضـــا ،میتواننـــد بســـتر حمایـــت از کاالی
ایرانـــی فراهـــم کننـــد.
بـــه عـــاوه بررســـی تشـــکلهای اقتصـــادی کشـــور
نشــان میدهــد کــه درصــد حائــز اهمیتــی از اعضــای
انجمنهـــای کارفرمایـــی را شـــرکتهای کوچـــک
و متوســـط تشـــکیل میدهنـــد .شـــرکتهایی کـــه
در اقتص ــاد تمام ــی کش ــورها باالخ ــص کش ــورهای
در حـــال توســـعه نقـــش مهـــم و حیاتـــی دارنـــد.
ویژگ ــیهای ــی از قبی ــل انعطافپذی ــری در مقاب ــل
تغییــرات بــازار و محیــط ،بــه نتیجــه رســیدن ســریع
فعالیتهــا ،برخــورداری از كاركنانــی بــا انگیــزه بــاال
و همچنی ــن س ــرمایه اولی ــه ان ــدک م ــورد نی ــاز ،ای ــن
ن ــوع بنگاهه ــا را ب ــه مهمتری ــن عام ــل رش ــد و تح ــرک
و توس ــعه اقتص ــادی كش ــورها و ی ــاری دهن ــده آنه ــا
در مرحل ــه گ ــذار اقتص ــادی تبدی ــل ك ــرده اس ــت.
از اینــرو تشــکلهای اقتصــادی مــی تواننــد عــاوه بــر
مــواردی کــه بــه آن اشــاره شــد بــا شناســایی نیازهــا و
راهبرده ــای بهب ــود کس ــب و کار اعض ــای کوچ ــک
و متوس ــط خ ــود ،ارائ ــه پیش ــنهادهای کارشناس ــی
بـــه قـــوای ســـه گانـــه بـــرای اتخـــاذ سیاســـتهای
حمایت ــی از آنه ــا و نی ــز ایج ــاد بس ــترهای الزم ب ــرای
ارتق ــاء توانمن ــدی ای ــن بخ ــش از فع ــاالن اقتص ــادی،
نقـــش موثـــری در حمایـــت از ســـاخت داخـــل و
کاالی ایران ــی و همچنی ــن افزای ــش اش ــتغال پای ــدار و
توس ــعه اقتص ــادی کش ــور ایف ــا کنن ــد▪ .

 /رضا شیوا /

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

رقابتپذیری؛
حمایت از کاالی ایرانی
از منظـــر رقابتپذیـــری ،حمایـــت از کاالی ایرانـــی
بـــه معنـــای ارتقـــای بهـــرهوری و کارآیـــی کمـــی
و کیفـــی تولیـــدات داخلـــی اســـت کـــه بـــا هـــدف
افزایـــش رقابتپذیـــری تولیـــدات ملـــی در هـــر دو
بـــازار داخلـــی و صادراتـــی صـــورت میگیـــرد .بـــه
زب ــان دیگ ــر حمای ــت از کاالی ایران ــی یعن ــی ت ــاش
بـــرای تامیـــن بـــازار صادراتـــی جهـــت تولیـــد ملـــی
و نیـــز مصـــرف تولیـــدات داخلـــی بـــرای حصـــول
بـــه مزیتهـــای صرفـــه ناشـــی ازمقیـــاس و نهایتـــا
کاهـــش قیمـــت تمامشـــده ناشـــی از بهرهگیـــری از
ظرفیـــت بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی اســـت.
اگرچـــه مـــورد اجمـــاع اســـت کـــه اعمـــال انـــواع
حمایتهـــا در سیاســـتهای کالن میتوانـــد
زمینهســـاز تغییـــرات در حوزههـــای بخشـــی در هـــر
دو ط ــرف عرض ــه و تقاض ــا باش ــد ول ــی نبای ــد تص ــور
ک ــرد ک ــه اعم ــال یکس ــویه ای ــن سیاســتها ب ــدون

مالحظ ــات مرب ــوط ب ــه به ــرهوری ،صرف ــه ناش ــی از
مقیـــاس ،کیفیـــت و قیمـــت تمامشـــده و حقـــوق
مصرفکننـــدگان ،مـــا را بـــه نتیجـــه مطلـــوب
رهنمـــون خواهـــد کـــرد ،بلکـــه اجـــرای هرگونـــه
سیاســـت حمایتـــی بایـــد هدفمنـــد ،هوشـــمند،
مش ــروط و بهص ــورت جام ــع و مان ــع عملیات ــی ش ــود
بـــه گونـــهای کـــه کاال یـــا خدمـــت تولیدشـــده هـــم
بـــرای تولیدکننـــده جاذبـــه ســـودآوری و هـــم بـــرای
مصرفکنن ــده جاذب ــه هزینــهای و کیفیت ــی داش ــته
باشـــد.
ب ــه عب ــارت دیگ ــر تولی ــد و مص ــرف کاال ب ــرای ه ــر دو
ط ــرف عرض ــه و تقاض ــا اقتص ــادی باش ــد .تنه ــا در
ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه کاال و خدم ــات تولیدش ــده
رقابتپذیـــر شـــده و تولیـــد و مصـــرف آن پایـــدار
خواهــد بــود ،زیــرا ارتقــای کیفیــت و رعایــت حقــوق
مصرفکننــده بــا موضــوع حمایــت از تولیــد دو رکــن

الزم و مل ــزوم هس ــتند و ب ــا قب ــول برخ ــی اصالح ــات
س ــاختاری اس ــت ک ــه میت ــوان ب ــه جای ــگاه «تولی ــد
و مص ــرف باکیفی ــت» رس ــید ،ب ــه عب ــارت بهت ــر در
فضای ــی ک ــه تولیدکنن ــدهای در اث ــر افزای ــش قیم ــت
ناش ــی از ارتق ــای کیفی ــت م ــورد مواخ ــذه قرارگی ــرد
امـــکان ارتقـــای کیفیـــت و جـــذاب شـــدن تولیـــد
ایرانـــی بـــه محـــاق خواهـــد رفـــت ،بـــه عبارتـــی در
یـــک فرآینـــد تدریجـــی میانمـــدت و بلندمـــدت
و در بســـتری از واقعـــی شـــدن قیمتهـــا بـــا قبـــول
تبعـــات هزینههـــای تغییـــر تکنولـــوژی تولیـــد،
کمکـــم زمینـــه الزم بـــرای تغییـــر تکنولـــوژی تولیـــد،
افزایـــش بهـــرهور ی ،اصـــاح یـــا کاهـــش مصـــرف
حامله ــای ان ــرژی ،ام ــکان تولی ــد کااله ــا در س ــطح
اس ــتانداردهای مطل ــوب جهان ــی و نهایت ــا افزای ــش
عرضـــه کل در اقتصـــاد فراهـــم میشـــود و انـــدک
انـــدک ،بـــا کاهـــش قیمـــت تمامشـــده و افزایـــش
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رغبــت مصرفکننــدگان بــه مصــرف کاالی ایرانــی،
چرخه ــای تامی ــن مال ــی و س ــرمایه در گ ــردش م ــورد
نی ــاز تولی ــد ب ـهکار خواه ــد افت ــاد ،از طرف ــی حمای ــت
از تولی ــد ب ــه مفه ــوم خودکفای ــی در «تم ــام» کااله ــا،
بس ــتن مرزه ــای تج ــارت و ان ــزوای جهان ــی نیس ــت.
از منظـــر رقابتپذیـــری ،حمایـــت از کاالی ایرانـــی
بـــه معنـــای ارتقـــای بهـــرهوری و کارآیـــی کمـــی
و کیفـــی تولیـــدات داخلـــی اســـت کـــه بـــا هـــدف
افزایـــش رقابتپذیـــری تولیـــدات ملـــی در هـــر دو
بـــازار داخلـــی و صادراتـــی صـــورت میگیـــرد .بـــه
زب ــان دیگ ــر حمای ــت از کاالی ایران ــی یعن ــی ت ــاش
ب ــرای تامی ــن ب ــازار صادرات ــی جه ــت تولی ــد مل ــی و
نیـــز مصـــرف تولیـــدات داخلـــی بـــرای حصـــول بـــه
مزیته ــای صرفهناش ــی ازمقی ــاس و نهایت ــا کاه ــش
قیمـــت تمامشـــده ناشـــی از بهرهگیـــری از ظرفیـــت
بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی اســـت.
بنابرای ــن راهکارهای ــی نظی ــر تروی ــج مص ــرف کاالی
ایران ــی ،تامی ــن نقدینگ ــی موردنی ــاز تولی ــد ،تقوی ــت
تشـــکلهای مردمنهـــاد بـــا هـــدف حمایـــت از
حق ــوق مصرفکنن ــدگان ،فرهنگس ــازی و ایج ــاد
گفتمانهـــای رســـانهای بـــرای ترویـــج رغبـــت بـــه
مصــرف کاالی داخلــی؛ متــرادف دانســتن حمایــت
از تولیــد ملــی بــا حمایــت از فرهنــگ و هویــت ملــی
در رس ــانههای عموم ــی و ش ــبکههای مج ــازی بای ــد
همـــراه بـــا تشـــدید مبـــارزه بـــا قاچـــاق کاال ،ترویـــج
شـــفافیت اقتصـــادی ،ارتقـــای کیفیـــت وتقویـــت
اســـتانداردهای تولیـــد و مهمتـــر از همـــه اهتمـــام
جـــدی بـــه خصوصیســـازی واقعـــی و تـــاش
درجهــت مســاعد شــدن فضــای کســب و کار و رفــع
موان ــع هزینـ ـهزای تولی ــد در رواب ــط کارگ ــر و کارفرم ــا
و اصـــاح و بازنگـــری قوانیـــن موضوعـــه و تســـهیل
مقــررات بیمــه و مالیــات صــورت گیــرد تــا بــا توســعه
رقابتپذیـــری ملـــی و داشـــتن تولیـــدات کیفـــی
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نهتنهـــا در ســـطح کشـــور بلکـــه در ســـطح جهانـــی
تقاض ــای مکف ــی وج ــود داش ــته باش ــد.
همچنی ــن ایج ــاد ارتب ــاط بی ــن ش ــرکتهای کوچ ــک
و متوس ــط ب ــا ش ــرکتهای ب ــزرگ صنعت ــی ب ــه منظ ــور
توس ــعه و تش ــکیل خوشـ ـههای صنعت ــی و تکمی ــل
چرخ ــه دان ــش و فن ــاوری در صنای ــع کش ــور ،موج ــب
ایجـــاد ســـینرژی و ارتقـــای بهـــرهوری کل خواهـــد
ش ــد.به منظ ــور ایج ــاد رغب ــت و جذابی ــت در خری ــد
و مصــرف کاالی ایرانــی؛ بایــد فرآینــد خدمــات پــس
از ف ــروش متص ــل ب ــه تولی ــد محص ــوالت داخل ــی نی ــز
س ــامان بهت ــری یاب ــد و کیفی ــت کااله ــا و خدم ــات
متصـــل بـــه آن بایـــد بـــه ســـطح اســـتانداردهای
شناختهش ــده برس ــد .چهبس ــا برخ ــی از س ــودجویان
بـــا سوءاســـتفاده از جـــو روانـــی ایجـــاد شـــده بـــا
تولیـــد کاالهـــای غیراســـتاندارد ،موجـــب ایجـــاد
حـــوادث غیـــر قابـــل جبـــران شـــوند ،بنابرایـــن بایـــد
موسس ــه اس ــتاندارد در تعیی ــن س ــطوح کیف ــی نق ــش
جدیتـــری را در معرفـــی و حمایـــت از تولیـــدات
باکیفیــت عهــدهدار شــود .همزمــان بــا تقویــت روحیــه
خودبــاوری در مــردم و نیــروی کار از طریــق تاکیــد بــر
نقـــش متقابـــل خریـــد و مصـــرف کاالهـــای تولیـــد
داخــل در ایجــاد اشــتغال و اطالعرســانی میــزان تاثیــر
آن در رف ــع بی ــکاری در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد.
همچنیـــن لـــزوم تســـهیل حضـــور تولیدکننـــدگان
داخل ــی ب ــا کیفی ــت ب ــاال در نمایش ــگاههای عرض ــه
مس ــتقیم کاال و راهان ــدازی ش ــبکه تج ــاری کس ــب
و کارهـــای ملـــی اعـــم از بازارهـــای الکترونیکـــی
و حمایـــت از اســـتارتآپها کـــه بدو ننیـــاز بـــه
ســـرمایه زیـــاد و هزینههـــای گـــزاف میتواننـــد بـــا
نـــوآوری و کارآیـــی منحصربهفـــرد خـــود بـــه چرخـــه
تولیـــد و مصـــرف کاال و خدمـــات ،کمـــک موثـــری
کنن ــد.
بدیه ــی اس ــت هرگون ــه حمای ــت از تولی ــد و مص ــرف

کاالی ایران ــی نبای ــد موج ــب ایج ــاد انحص ــار ،ران ــت
و پیامده ــای فس ــادانگیز ش ــود بلک ــه رقاب ــت س ــالم
تولیدکننـــدگان بایـــد ســـرلوحه فـــروش و مصـــرف
کاالی ایرانـــی قرارگیـــرد .دولـــت بایـــد خریدهـــای
دولتــی را مدیریــت کــرده و در تحریــک ســالم طــرف
تقاضـــا و برنامهریـــزی تولیدکننـــدگان ،بـــه نحـــوی
فعــال شــودکه امــکان البیگــری بــرای برخوردارشــدن
بیضابطـــه از تســـهیالت حمایتـــی را بـــرای
س ــودجویان س ــلب ک ــرده و ب ــا انج ــام حمایته ــای
هدفمنـــد ،هوشـــمند و مشـــروط موجـــب تقویـــت
فض ــای رقابت ــی در کش ــور و بهب ــود فض ــای کس ــب و
کار شـــود ،در غیـــر اینصـــورت کمـــاکان تولیـــدات
اینچنینـــی بـــا بیمیلـــی و عدماســـتقبال مـــردم
مواجـــه شـــده و اجنـــاس بنجـــل تولیـــدی بـــه ایـــن
بهان ــه ام ــکان رقاب ــت نخواهن ــد داش ــت و مج ــددا
انحصــار در ســایه رانــت ایجــاد شــده بیــداد خواهــد
ک ــرد زی ــرا تجربی ــات گذش ــته نش ــان داده اس ــت ک ــه
اساس ــا کااله ــای تولیدش ــده در س ــایه حمایته ــای
غیرهدفمنـــد و مســـتمر ،امـــکان تـــداوم نداشـــته و
ب ــه مح ــض قط ــع ش ــدن حمایته ــا ب ــه شکس ــت
خواهـــد انجامیـــد .در هـــر بخشـــی کـــه تولیـــد از
حمایتهـــای غیرهدفمنـــد و تبعـــا دخالتهـــای
دولــت در امــان بــوده اســت بهصــورت کامــا رقابتــی
و افت ــان وخی ــزان ب ــه س ــاحل مقص ــود رس ــیده اس ــت
و از س ــوی دیگ ــر ،بخشهای ــی ک ــه تح ــت حمای ــت
و بعض ــا قیمتگ ــذاری دول ــت ب ــوده اس ــت ب ــا قط ــع
حمایتهـــا ،در کمیـــت و کیفیـــت بـــا مشـــکل
جـــدی مواجـــه شـــدهاند .بنابرایـــن بایـــد تالشهـــا
بـــرای برنامهریـــزی و حمایـــت از کاالی ایرانـــی،
ایجـــاد امـــکان و ظرفیـــت خریـــد کاالی ایرانـــی بـــا
قیم ــت و کیفی ــت قاب ــل رقاب ــت ب ــا مش ــابه خارج ــی
آن باشـــد▪ .
*برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

/خسرو دوران /

مسیر ناهموار حمایت از کاالی ایرانی

فاصله ای طوالنی
از شعار تا عمل
س ــال  ۱۳۹۷نی ــز توس ــط رهب ــر انق ــاب زی ــر عن ــوان
حمایــت از تولیــد ملــی نامگــذاری شــد تــا از هنــگام
آغ ــاز س ــنت ن ــام نه ــادن ب ــر س ــال ه ــا بیش ــتر ش ــمار
مق ــوالت تاکی ــد ش ــده مرب ــوط ب ــه بخ ــش اقتص ــاد
باشـــد .از دهـــه ۱۳۷۰تـــا کنـــون  ۱۴بـــار دیگـــر از
مفاهی ــم اقتص ــادی ب ــرای ای ــن کار اس ــتفاده ش ــده
اس ــت.
همچنیـــن در گـــذر ایـــن ســـالها قوانیـــن مهمـــی
چـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و ارتقـــای
نظـــام مالـــی کشـــور ،اجـــرای سیاســـتهای کلـــی
اص ــل  ۴۴قان ــون اساس ــی و بس ــیاری قوانی ــن دیگ ــر
در بخشه ــای گوناگ ــون اقتص ــادی مانن ــد خ ــودرو
و تولیـــدات صنعتـــی ،مســـکن ،مالیـــات بـــر ارزش
افـــزوده و مســـتقیم ،بیمـــه ،کار و  ...از تصویـــب
مجلـــس شـــورای اســـامی گذشـــته اســـت.
لیک ــن در ای ــن ش ــرایط و ب ــا وج ــود هم ــه آنچ ــه گفت ــه
دگرگونــی هــای مثبت ــی ک ــه بتوان ــد رضایــت عموم ــی
را بــه شــکلی فراگیــر جلــب کنــد ،رخ نــداده و اکنــون
بــا آغــاز ســال نــو خورشــیدی بــا انبوهــی از شــعارهای
دهـــان پرکـــن ،نســـخه هـــای شـــگفت انگیـــز و
ش ــفابخش و س ــیل خروش ــانی از انتق ــادات مثب ــت
و منفـــی نســـبت بـــه ســـاختار اقتصـــادی کشـــور
روب ــرو هس ــتیم ک ــه همس ــویی و تواف ــق تنه ــا عناص ــر
کمی ــاب درون ای ــن اکس ــیر جادوی ــی هس ــتند.
خـــروش ایـــن اظهـــار نظرهـــا در مجلـــس شـــورای
اس ــامی بی ــش از ه ــر نه ــاد سیاس ــی دیگ ــری دی ــده
م ــی ش ــود ،حجتاالس ــام س ــیدجواد حس ــینیکیا
عض ــو هی ــات رییس ــه کمیس ــیون صنای ــع و مع ــادن
مجل ــس در زمین ــه حمای ــت از تولی ــد مل ــی ب ــر ای ــن
ب ــاور اس ــت ک ــه حمای ــت از کاالی ایران ــی نیازمن ــد
راهان ــدازی س ــامانه جام ــع تولی ــد ت ــا مص ــرف ،مه ــار
قاچـــاق کاال از طریـــق رفـــع خالءهـــای قانونـــی،
بســتن روزنههــای فــرار از قوانیــن و تزریــق تســهیالت
ارزان قیم ــت بانک ــی ب ــه بخ ــش تولی ــد اس ــت.
وی در ارتبـــاط بـــا شـــعار ســـال نیـــز بـــا انتقـــاد از
شـــیوه هـــای مدیریتـــی و حمایتـــی کنونـــیگفـــت:
ب ــرای حمای ــت از کاالی ایران ــی روش ه ــای کنون ــی
پاس ــخگو نب ــوده و بای ــد دگرگ ــون ش ــود ،وگرن ــه اتف ــاق

خوبـــی رخ نخواهـــد داد.
حس ــینیکیا همچنی ــن دس ــتگاههای حاکمیت ــی را
ب ــه عن ــوان بزرگتری ــن مصرفکنن ــده کاال و خدم ــات
موظـــف بـــه حمایـــت از تولیـــد داخـــل دانســـت و
اف ــزود :هم ــه ای ــن دس ــتگاهها بای ــد از خری ــد کاالی
غیرایران ــی خ ــودداری ک ــرده و حت ــی ب ــا مدی ــری ک ــه
ایـــن کاالهـــا را خریـــداری میکنـــد ،برخـــورد شـــود.
ت کاالی
وی از ســـوی دیگـــر افزایـــش تـــوان رقابـــ 
ایرانـــی را در تمایـــل مـــردم بـــرای جایگزینـــی آن بـــا
کاالی خارجـــی موثـــر دانســـت.
س ــیدحمیده زرآب ــادی عض ــو کمیس ــیون صنای ــع و
مع ــادن مجل ــس نی ــز حمای ــت از کاالی ایران ــی را در
شــرایطی ممکــن میدانــد کــه تولیدکننــده حمایــت
ش ــود ت ــا کاالی ــی باکیفی ــت ،رقابتپذی ــر و ب ــا هزین ــه
تمـــام شـــده پاییـــن تولیـــد کنـــد ،در ایـــن صـــورت
اشــتغال و صــادرات هــم رونــق خواهــد گرفــت البتــه
بــه شــرط آنکــه قاچــاق ،رانــت و فســاد اداری نیــز بــه
درس ــتی مه ــار ش ــود.
وی واردات را تیـــغ دو لبـــهای دانســـت کـــه اگـــر
موجــب تحریــک تولیدکننــدگان بــرای تولیــد کاالی
بـــا کیفیـــت ،قیمـــت و خدمـــات پـــس از فـــروش
مناســب شــود بــه تحقــق شــعار ســال جــاری کمــک
میکنـــد ،در غیـــر ایـــن صـــورت بـــه ضـــرر بخـــش
تولیـــد و صـــادرات تمـــام میشـــود.
محمـــد حســـین قربانـــی دیگـــر نماینـــده مجلـــس
شـــورای اســـامی نیـــز معتقـــد اســـت :موضـــوع
شـــعار ســـال حمایـــت از تولیـــد داخـــل اســـت کـــه
حمای ــت از تولی ــد داخ ــل ب ــا س ــود  18و  20درص ــد
و بـــا سیســـتم بانکـــی ربـــوی امکانپذیـــر نخواهـــد
شــد .تولیدکننــدگان مــا قــدرت رقابــت بــا کاالهــای
خارجــی را ندارنــد و سیســتم بانکــی هنــوز نتوانســته
اس ــت خ ــود را در خدم ــت تولی ــد ق ــرار ده ــد .ع ــدم
شـــفافیت و نداشـــتن یـــک اســـتراتژی نظـــارت بـــر
سیس ــتم بانک ــی ه ــر روز ش ــاهد فس ــادی در گوش ــه و
کنــار سیســتم بانکــی هســتیم و نتیجـهاش تعطیلــی
بـــازار و تعطیلـــی  30درصـــد بنگاههـــای تولیـــدی،
بیـــکاری و ...میشـــود.
برخ ــی مس ــاله دس ــتمزد نی ــروی کار را از دیگ ــر موان ــع

رون ــق تولی ــد مل ــی میدانن ــد ،در ای ــن م ــورد ه ــادی
ابـــوی دبیـــرکل کانـــون عالـــی انجمنهـــای صنفـــی
کارگـــران اظهـــار میکنـــد :بـــا تولیدکننـــدگان کـــه
صحبـــت میکنیـــم میگوینـــد دســـتمزد کارگـــر
آخریـــن مشـــکل ماســـت و عـــوارض شـــهرداری،
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده و هزینههـــای ســـنگین
تامی ــن م ــواد اولی ــه مهمتری ــن مش ــکالتی اس ــت ک ــه
بـــا آن دســـت و پنجـــه نـــرم میکننـــد.
وی همچنیــن معتقــد اســت هنگامــی کــه کیفیــت
کاالیـــی خـــوب باشـــد ،مـــردم هـــم از مصـــرف آن
اس ــتقبال میکنن ــد .بس ــیاری از کااله ــای خارج ــی
ش ــاید جن ــس عال ــی و ف ــوق الع ــادهای ه ــم نداش ــته
باشـــد ولـــی تنـــوع رنـــگ دارنـــد و مشـــتری پســـند
هســـتند .متاســـفانه برخـــی کاالهـــای داخلـــی بـــه
دلیـــل نداشـــتن تنـــوع ،فـــروش نمـــیرود و بعضـــی
دیگـــر بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن قیمـــت مـــواد اولیـــه
کیفی ــت پایین ــی دارد و تولی ــد کنن ــده از کیفی ــت آن
میزنــد ،بــه همیــن دلیــل مصرفکننــده تمایلــی بــه
خریـــد آن نشـــان نمیدهـــد.
بخ ــش دیگ ــر ای ــن مقول ــه گس ــترده واردات اس ــت،
عل ــی قنب ــری ،اقتص ــاددان ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه
بـــرای حمایـــت از کاالی ایرانـــی ،دولـــت بایـــد بـــه
جــای واردات کاالهــای غیرضــروری بــه فکــر واردات
مه ــارت ،آم ــوزش و تکنول ــوژی باش ــد ت ــا ت ــوان تولی ــد
کاالی داخلـــی افزایـــش یابـــد چـــرا کـــه اســـتقبال
مصرفکنن ــده از کاالی ایران ــی وابس ــته ب ــه ام ــکان
رقاب ــت کیف ــی و قیمت ــی کاالی ایران ــی اس ــت و ب ــه
هـــر حـــال مصرفکننـــده ترجیـــح میدهـــد کاالی
مق ــرون ب ــه صرف ــه را تهی ــه کن ــد.
وی ادام ــه میده ــد ت ــا زمان ــی ک ــه کاالی ــی در ای ــران
تولی ــد میش ــود ک ــه مش ــابه آن ب ــا قیم ــت پایینت ــر و
کیفی ــت بهت ــر در دس ــترس مصرفکنن ــده ق ــرار دارد،
چگونــه میتــوان انتظــار داشــت کــه مصــرف کننــده
بـــه ســـمت کاالی نازلتـــر بـــا قیمـــت گرانتـــر رود و
ارتق ــای کیفی ــت کاالی ایران ــی مس ــئلهای نیس ــت
ک ــه مصرفکننـ ـدگان مس ــئول آن را انتظ ــار داش ــته
باش ــیم ف ــرد دیگ ــری بای ــد ب ــه آن بپ ــردازد ک ــه یک ــی
از ایـــن راههـــا وضـــع تعرفههـــای مناســـب اســـت.
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چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

دول ــت بای ــد ب ــرای کااله ــای غیرض ــروری ک ــه تولی ــد
داخ ــل دارن ــد ،تعرفهه ــای س ــنگین وض ــع کن ــد ک ــه
مصرفکنن ــده ب ــه مص ــرف کااله ــای داخل ــی روی
بیــاورد در عیــن حــال بایــد بــرای کاالهــای واســطهای
و کاالهـــای ضـــروری تعرفههـــای متناســـبی وضـــع
شـــود کـــه مصرفکننـــده بتوانـــد از کاالهایـــی کـــه
تولی ــد داخ ــل ندارن ــد ب ــا قیمت ــی مناس ــب اس ــتفاده
کنن ــد.
قنبـــری بـــه نقـــش مصرفکننـــده نیـــز اشـــاره کـــرد
و گفـــت :البتـــه نقـــش مصرفکننـــده هـــم در ایـــن
زمینـــه مهـــم اســـت .مصرفکننـــده ایرانـــی بایـــد
بدان ــد اگ ــر کاالی ایران ــی خری ــداری کن ــد ،ب ــه تولی ــد
داخلـــی کمـــک کـــرده ،بـــه ایجـــاد اشـــتغال یـــاری
رس ــانده و مص ــرف ه ــر کاالی ایران ــی ب ــه نف ــع تولی ــد
مل ــی و درآم ــد س ــرانه اس ــت و از مواه ــب آن خ ــودش
بهرهمنـــد خواهـــد شـــد کـــه در ایـــن میـــان نقـــش
فرهن ــگ س ــازی و آم ــوزش بس ــیار مه ــم اس ــت.
البتـــه اظهـــار نظرهـــا در ایـــن زمینـــه بســـیار اســـت
و هـــر روز نیـــز بیشـــتر میشـــود ،لیکـــن چیـــزی کـــه
در ایـــن میـــان دیـــده میشـــود ،آن اســـت کـــه هـــم
دیدگاههـــای مثبـــت بـــه مقولـــه حمایـــت از تولیـــد

ضروری است تا در کنار حمایت قاطع از نیروی
کار و خدمات ایرانی از اختراع دوباره چرخ
دوری گزیده و به جای واردات کاال و خدمات
هم با کسانی همکاری کنیم که هم تجربه و
اعتبار درخوری داشته باشند و هم حاضر به
صدور فناوری به داخل کشور و آموزش نیروی
کار بومیباشند

16
پرونده

داخ ــل ش ــعاری و کلیشـ ـهای اس ــت و ه ــم دی ــدگاه
منفــی و انتقــادی نســبت بــه آن و چنــدان جــدی بــه
نظـــر نمیرســـند.
مســـائلی همچـــون اصـــاح مدیریـــت و افزایـــش
کیفی ــت تولی ــد کام ــا بدیه ــی اس ــت و ه ــزاران ب ــار
گفت ــه ش ــده ،آنچ ــه در اینج ــا اهمی ــت پی ــدا میکن ــد
پیش ــنهاد ی ــک راه ــکار عمل ــی اس ــت و اینک ــه ب ــه
راس ــتی و روش ــنی چ ــه بای ــد ک ــرد.
درســـت اســـت کـــه راهبـــرد مهـــم تـــر از تاکتیـــک
اس ــت ،ام ــا در کش ــورما ش ــمار بس ــیاری متخص ــص
ام ــور راهب ــردی وج ــود دارن ــد خوش ــبختانه در تولی ــد
و عرضـــه استراتژیســـت کامـــا خودکفـــا هســـتیم و
ش ــاید اکن ــون زم ــان آن باش ــد ک ــه ش ــماری طراح ــی
کنن ــده و متخص ــص ام ــور تاکتیک ــی و فن ــی نی ــز در
کش ــور تربی ــت ک ــرده و ب ــه کارگی ــری کنی ــم .بدیه ــی
اســت کــه راهبردهــا در عیــن اهمیــت ممکــن اســت
بارهـــا دگرگـــون شـــوند ولـــی تاکتیـــک هـــا معمـــوال
ب ــرای م ــدت طوالن ــی پای ــدار مان ــده و ب ــا راهبرده ــای
متف ــاوت هماهن ــگ م ــی ش ــوند و ای ــن دقیق ــا هم ــان
چی ــزی ک ــه هرک ــس اج ــرای آن را ب ــر گ ــردن دیگ ــری
میانـــدازد.
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البت ــه در ح ــوزه راهب ــرد نی ــز م ــا تنه ــا ش ــمار بس ــیاری
دان ــای کل داری ــم و ل ــزوم داش ــتن ی ــک نظری ــه یگان ــه
چی ــزی اس ــت ک ــه هرگ ــز ب ــه آن حت ــی نزدی ــک ه ــم
نبودهای ــم ،در واق ــع در تم ــام ای ــن س ــالها نیروه ــای
مختلـــف تنهـــا در اصطـــکاک بـــا یکدیگـــر بـــوده و
ب ــرای خنث ــی س ــازی ت ــوان دیگ ــری ت ــاش کردهان ــد.
اجمـــاع بـــر اینکـــه چـــه کاری بایـــد انجـــام شـــود و
اســـتمرار بـــر اجـــرای آن بـــه رغـــم تمـــام هزینههـــا و
نارضایتیهــای احتمالــی چیــزی اســت کــه همــواره
از آن بیبهـــره بودهایـــم.
مــورد بعــد مســاله قاچــاق کاال و جلوگیــری از آن بــرای
حمای ــت از تولی ــد مل ــی اس ــت ک ــه اش ــخاص بس ــیار
بـــر آن تاکیـــد کردهانـــد .در ایـــن کـــه جلوگیـــری از
قاچــاق بســیار خــوب اســت تردیــدی نیســت لیکــن
در ایــن نیــز تردیــدی وجــود نــدارد کــه جلوگیــری از آن
نی ــز بس ــیار دش ــوار اس ــت.
ح ــال پرس ــش اساس ــی اینجاس ــت ک ــه جلوگی ــری
از قاچـــاق در مـــورد حمایـــت از بخـــش خدمـــات
و نیـــروی انســـانی داخلـــی چـــه اثـــری دارد؟ اینکـــه
واردات قاچــاق کاالی بــی کیفیــت و یــا کاالیــی کــه
ک ــه ب ــه خوب ــی در داخ ــل تولی ــد میش ــود موج ــب ب ــه
خط ــر افت ــادن تولی ــد داخ ــل میش ــود روش ــن اس ــت
ام ــا ای ــن ی ــک عملک ــرد دو طرف ــه اس ــت و اگ ــر کاالی
خـــوب ،بـــا کیفیـــت و بـــا قیمـــت مناســـب تولیـــد
ش ــود میتوان ــد قاچ ــاق را از رون ــق بیان ــدازد .از س ــوی
دیگ ــر جلوگی ــری از حض ــور کاالی خارج ــی و ایج ــاد
انحصـــار میتوانـــد موجـــب بـــی کیفیـــت شـــدن
کاالی داخل ــی ش ــود .حمای ــت از تولی ــد مل ــی زمان ــی
معن ــی واقع ــی خ ــود را مییاب ــد ک ــه در کن ــار وج ــود
حـــق انتخـــاب بـــرای خریـــد کاالهـــای گوناگـــون،
م ــردم کاالی تولی ــد مل ــی را ب ــه اختی ــار خ ــود بخرن ــد
ن ــه ب ــا اجب ــار! در ای ــن ص ــورت اگ ــر ش ــرایطی فراه ــم
ش ــود ک ــه کاالی ــی مانن ــد و ی ــا حت ــی خ ــود آن کاالی
خارج ــی در کش ــور تولی ــد ش ــود افقه ــای روش ـنتری
در پی ــش خواه ــد ب ــود.
مـــورد دیگـــری کـــه بیشـــتر از ســـوی نماینـــدگان
مجلـــس طـــرح میشـــود خـــاء قانونـــی اســـت کـــه
بای ــد پرس ــید دقیق ــا ب ــه چ ــه معناس ــت؟ آی ــا وض ــع
ای ــن هم ــه قان ــون دس ــت و پ ــا گی ــر وس ــنگین ک ــردن
کت ــاب قان ــون ت ــا کن ــون کاف ــی نب ــوده و نبای ــد ب ــا ک ــم
کـــردن قوانیـــن و محـــدود کـــردن آن بـــه حوزههـــای
ضــروری از ایجــاد مانــع پرهیــز کــرد؟ و پرســش دیگــر
نی ــز اینک ــه آی ــا ل ــزوم تصوی ــب قان ــون ب ــرای حمای ــت
از تولیـــد ملـــی همیـــن مـــاه گذشـــته روشـــن شـــده
اس ــت؟ اگرن ــه چ ــرا پی ــش از ای ــن اقدام ــی در جه ــت
تصوی ــب قان ــون نش ــده اس ــت؟
در ایـــن میـــان تســـهیالت حمایتـــی نیـــز داســـتان
وی ــژه ب ــه خ ــود را دارد و امی ــدوارم ک ــه مس ــئوالن هن ــوز
مثن ــوی هفت ــاد م ــن «وام بنگاهه ــای زودب ــازده» ک ــه
یش ــد ب ــه غی ــر از تولی ــد را از ی ــاد
خ ــرج هم ــه چی ــز م 
نب ــرده باش ــند و اینک ــه بای ــد دق ــت بس ــیار بیش ــتری
در پرداخـــت تســـهیالت کـــرد وگرنـــه ایـــن پـــول نـــه
تنه ــا خ ــرج رون ــق تولی ــد نخواه ــد ش ــد ،بلک ــه دیگ ــر
بخشهـــای اقتصـــادی را نیـــز بـــه چالـــش خواهـــد

کش ــید ،ب ــاال ب ــودن س ــود تس ــهیالت و ع ــدم تمای ــل
بانکه ــا ب ــه مش ــارکت در تولی ــد صنعت ــی نی ــز ی ــک
امــر عــادی اســت و در همــه جــای ایــن جهــان بــزرگ
آس ــمان ب ــه همی ــن رن ــگ اس ــت ،بانکداره ــا معم ــوال
ب ــا احتی ــاط وام ــی میپردازن ــد و بای ــد تضمینه ــای
بس ــیاری ب ــرای بازگش ــت س ــرمایه داش ــته باش ــند ،در
ایــن شــرایط حضــور یــک طــرف معتبــر خارجــی کــه
موفقیـــت کار را ضمانـــت کنـــد میتوانـــد کارگشـــا
باش ــد.
معافیـــت مالیاتـــی ،کاهـــش عـــوارض و  ...بحثـــی
منطقــی اســت ،لیکــن نبایــد حقــی ایجــاد کنــد کــه
پ ــس از آن نت ــوان بازپ ــس گرف ــت و ی ــا در آین ــده ب ــه
فــرار مالیاتــی منجــر شــود ،در ایــن مــورد بایــد پلکانــی
طراح ــی ش ــود ت ــا ب ــه آرام ــی معافیته ــا را کاه ــش
داده و بــر صفــر برســاند در ایــن صــورت تولیــد کننــده
خواه ــد فهمی ــد بای ــد خ ــود را ب ــا ش ــرایط وف ــق ده ــد و
بـــا نالـــه و زاری نمیتوانـــد از دادن حقـــوق ملـــت
س ــرباز زن ــد.
در ه ــر ص ــورت حمای ــت ب ــی قی ــد و ش ــرط از تولی ــد
داخـــل اشـــتباهی بـــس بـــزرگ اســـت کـــه ارتـــکاب
آن هرگـــز جبـــران نخواهـــد شـــد ،شـــرایط امـــروز
مـــا بـــا گذشـــته دیگـــران متفـــاوت اســـت و آوردن
نمونههایـــی از تاریـــخ بیـــش از یـــک قـــرن پیـــش
برخ ــی کش ــورها ک ــه ب ــا بس ــتن دروازهه ــای خ ــود از
تولی ــد مل ــی حمای ــت میکردن ــد اس ــتداللی کودکان ــه
بی ــش نیس ــت ،چ ــرا ک ــه فاصل ــه عل ــم فـ ـنآوری در
کشــورهای گوناگــون بســیار ناچیــز بــود و تنهــا بــا یــک
جه ــش جب ــران میش ــد ام ــا ام ــروز دیگ ــر در پی ــش
گرفت ــن چنی ــن سیاس ـتهایی امکانپذی ــر نخواه ــد
ب ــود و بای ــد ب ــا وارد ک ــردن فن ــاوری و تخص ــص کار را
پی ــش ب ــرد.
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه گفتـــه شـــد بایـــد از حضـــور
رقب ــای خارج ــی دس ــت ک ــم ب ــه ص ــورت گس ــترده و
نامح ــدود جلوگی ــری نک ــرد و ب ــه ص ــورت ش ــرطی ی ــا
پلکانـــی و در یـــک جـــدول زمانـــی محدودیـــت هـــا
را برداش ــت در غی ــر ای ــن ص ــورت تجرب ــه صنع ــت
خ ــودرو ک ــه پ ــس از  ۴۰س ــال حمای ــت و ب ــدون هی ــچ
دس ــتاورد چش ــمگیری هن ــوز مانن ــد ک ــودک لوس ــی
از گریبـــان پـــدر و مـــادر آویـــزان اســـت و همچنـــان
نیـــز خواهـــد مانـــد .در ضمـــن بایـــد ایـــن واقعیـــت
را پذیرفـــت کـــه نداشـــتن مزیـــت نســـبی در برخـــی
تولیـــدات ،محدودیتـــی اســـت کـــه خـــود را بـــه مـــا
تحمی ــل م ــی کن ــد و م ــا نم ــی توانی ــم هم ــه چی ــز را
خ ــود تولی ــد کنی ــم ،گاه ــی وارد ک ــردن کاال ب ــه م ــا
ام ــکان م ــی ده ــد ت ــا صرف ــه جوی ــی بیش ــتری انج ــام
دهی ــم ،ب ــدون ش ــک بای ــد در تولی ــد ب ــر مزی ــت ه ــای
نســـبی تکیـــه کـــرد و اقتصـــاد امـــروز تقســـیم کار
جهانـــی را ناگزیـــر ســـاخته اســـت.
در اندیش ــه دقیقت ــر ب ــه ای ــن پرس ــش برم ــی خوری ــم
ک ــه اگ ــر ه ــدف نهای ــی در حمای ــت از کاالی ایران ــی
بهبـــود وضعیـــت تـــک تـــک مـــردم کشـــور اســـت
پ ــس چگون ــه میت ــوان ب ــرای رس ــیدن ب ــه آن حق ــوق
کارگــران را زیــر پــا گذاشــت؟ اگــر ســهم مــردم از رونــق
اقتص ــادی گرس ــنگی باش ــد پ ــس مناف ــع آن ب ــه ک ــه

خواه ــد رس ــید.
از س ــوی دیگ ــر اگ ــر ب ــا ش ــاخصهای اقتص ــاد ن ــو نی ــز
ب ــه ای ــن م ــورد بنگری ــم ب ــاز ه ــم نتیجـ ـهای یکس ــان
خواهـــد داشـــت ،بـــرای حمایـــت از تولیـــد داخـــل
میبایس ــت آن را خری ــد و ب ــه مص ــرف رس ــاند و چ ــه
کســی بایــد ایــن کار را انجــام دهــد بــه غیــر از مردمــی
ک ــه ش ــبانه روز در ص ــدا و س ــیما ،رس ــانهها ،دی ــوار و
خیابانه ــا ه ــدف ان ــواع آ گه ــی حمای ــت از تولی ــد
مل ــی ق ــرار میگیرن ــد؟ ح ــال اگ ــر ای ــن م ــردم پول ــی
نداشــته باشــند کــه کاالیــی بخرنــد چگونــه خواهنــد
توانس ــت از تولی ــد مل ــی حمای ــت کنن ــد؟
رکـــود اقتصـــادی ایـــاالت متحـــده و بحـــران
والاســـتریت در دهـــه  30میـــادی درســـی اســـت
ک ــه هرگ ــز نبای ــد فرام ــوش ک ــرد قان ــون طالی ــی عرض ــه
و تقاضـــا گریزناپذیـــر بـــوده و در مـــورد نیـــروی کار
و دســـتمزد و خریـــد کاالیـــی تولیـــدی نیـــز صـــادق
اســـت ،یـــا کارگـــران بایـــد پـــول خریـــد کاال داشـــته
باشـــند و یـــا دولـــت بایـــد بـــا ســـفارشهای خـــود
تقاض ــای مؤث ــر ایج ــاد کن ــد ک ــه در ای ــن روزه ــا بس ــیار
بعیــد بــه نظــر میرســد ،پــس اگــر هیــچ کــدام گزینــه
مطل ــوب نیس ــت بای ــد ب ــا ص ــادرات کاال و ف ــروش در
بازاره ــای ب ــرون م ــرزی ب ــه درآم ــد دس ــت یاف ــت ک ــه
آن نی ــز اس ــتاندارد باالی ــی را طل ــب م ــی کن ــد.
در س ــوی دیگ ــر تولی ــد ،م ــردم نی ــز ب ــه عن ــوان مص ــرف
کننــده بایــد بــر مصــرف کاالی داخلــی تاکیــد کننــد
ام ــا تجرب ــه دیگ ــر کش ــورها نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ای ــن
کار نیازمنـــد ســـطحی بـــاال از غـــرور و اعتمـــاد بـــه
نف ــس مل ــی اس ــت ک ــه ش ــوربختانه در روزگار کنون ــی
چنــدان فراگیــر نیســت و در تولیــد آن کوتاهــی شــده،
حت ــی ح ــس ناراحت ــی از شکس ــت و انگی ــزه جب ــران
ان نیـــز وجـــود نـــدارد و مـــردم بـــه شـــکل مرمـــوزی
همچـــون مســـافران یـــک کشـــتی شکســـته ناامیـــد
ب ــوده و تنه ــا ب ــه فک ــر نج ــات خ ــود هس ــتند ،ش ــیب
تنـــد افزایـــش نـــرخ برابـــری ریـــال و دالر در روزهـــای
اخی ــر ش ــاهدی ب ــر ای ــن مدعاس ــت.
البتـــه روشـــن اســـت کـــه حمایـــت مـــردم ضـــروری
و ی ــک وظیف ــه اس ــت ام ــا ای ــن کار را نم ــی ت ــوان ت ــا
اب ــد ادام ــه داد و اگ ــر م ــردم بهب ــود و پیش ــرفتی در اث ــر
هم ــوار ک ــردن دش ــوار یها ب ــر خ ــود نبینن ــد ب ــه زودی
ناامی ــد خواهن ــد ش ــد.
یکـــی از مشـــکالت اساســـی تولیـــد ملـــی نداشـــتن
تجرب ــه در زمین ــه ه ــای مختل ــف طراح ــی ،تولی ــد،
مدیری ــت ،بهین ــه س ــازی ،ف ــروش و بازاریاب ــی اس ــت
ک ــه بای ــد آن را آموخ ــت و نم ــی ت ــوان ب ــدون آم ــوزش و
تمریــن اســتاد شــد ،در گــذر ســالیان پــس از پیــروزی
انق ــاب م ــا هم ــواره در ت ــاش ب ــوده ای ــم ت ــا چ ــرخ ه ــا
را از ن ــو اخت ــراع کنی ــم غاف ــل از اینک ــه ه ــزارن چ ــرخ
در گ ــذر ه ــزاران س ــال و ب ــا ص ــرف عم ــر ی ــک جه ــان
اخت ــراع ش ــده ان ــد و کش ــور م ــا ب ــه تنهای ــی از عه ــده
ای ــن ب ــار گ ــران برنخواه ــد آم ــد.
ب ــر ای ــن پای ــه ض ــروری اس ــت ت ــا در کن ــار حمای ــت
قاطـــع از نیـــروی کار و خدمـــات ایرانـــی از اختـــراع
دوبـــاره چـــرخ دوری گزیـــده و بـــه جـــای واردات
کاال و خدمـــات هـــم بـــا کســـانی همـــکاری کنیـــم

ک ــه ه ــم تجرب ــه و اعتب ــار درخ ــوری داش ــته باش ــند و
ه ــم حاض ــر ب ــه ص ــدور فن ــاوری ب ــه داخ ــل کش ــور و
آمـــوزش نیـــروی کار بومـــی باشـــند.
ب ــا توج ــه ب ــه پایی ــن ب ــودن س ــطح کیف ــی تولی ــدات
داخلـــی ،تمرکـــز بـــر چنیـــن روشـــی هـــم موجـــب
افزای ــش کیفی ــت تولی ــد داخ ــل ش ــده و ه ــم نی ــروی
کار و خدم ــات ایران ــی را ب ــرای جایگزین ــی ب ــا خ ــود
در می ــان م ــدت آم ــاده م ــی س ــازد .بن ــا ب ــر ای ــن اج ــازه
ورود ش ــرکت ه ــای معتب ــر خارج ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر ب ــه
کارگیــری نیــروی کار ســاده و متخصــص و خدمــات
داخلـــی مـــی توانـــد تعریـــف گویایـــی از شـــعار
حمای ــت از تولی ــد مل ــی ب ــه دس ــت ده ــد.
در کن ــار نب ــود ش ــریک خارج ــی شایس ــته ک ــه بای ــد
از آن بهـــره گرفـــت کمبودهـــای دیگـــری نیـــز بـــرای
افزای ــش کیفی ــت تولی ــد وج ــود دارد ک ــه رف ــع آن ب ــر
عه ــده نهاده ــای حاکمی ــت اس ــت ،از جمل ــه نب ــود
ی ــک س ــازمان اس ــتاندارد قدرتمن ــد و فراگی ــر اس ــت
کـــه بـــا اقتـــدار کامـــل بتوانـــد بـــر کنتـــرل کیفیـــت
نظـــارت کنـــد در واقـــع ســـازمان ملـــی اســـتاندارد
ای ــران بای ــد بس ــیار فرات ــر و موثرت ــر از اکن ــون ب ــه ایف ــای
نق ــش بپ ــردازد.
و کمبـــود مهـــم دیگـــر نبـــود یـــک ســـازمان کنتـــرل
کیفیـــت و همچنیـــن یـــک ســـازمان حمایـــت از
حقــوق مصــرف کننــده واقعــی بــرای هدایــت تولیــد
بـــه ســـوی شـــرایط آرمانـــی اســـت ،گاهـــی تـــرس از
شکس ــت مهمتری ــن انگی ــزه ب ــرای پی ــروزی اس ــت و
ی ــک نظ ــارت ب ــی رح ــم م ــی توان ــد چنی ــن نقش ــی را
ب ــرای اقتص ــاد م ــا ب ــازی کن ــد.
(آن وزی ــری محترم ــی ک ــه در واکن ــش ب ــه عملک ــرد
ســازمان نیــم بنــد حمایــت از حقــوق مصرفکننــده
کشـــورمان فرمودنـــد کـــه ایـــن رویکردهـــا برگرفتـــه از
فرمای ــش ه ــای حض ــرت مارک ــس اس ــت و بای ــد ب ــه
فراموش ــی س ــپرده ش ــود ،ممک ــن اس ــت در م ــواردی
کـــه عملکـــرد ایـــن ســـازمان ضعیـــف و جهـــت دار
بـــوده اســـت حـــق داشـــته باشـــند ،لیکـــن شـــاید
فرام ــوش ک ــرده بودن ــد ک ــه بس ــیاری از ش ــرکت ه ــای
موفـــق غربـــی از بیـــم همیـــن خســـارات هنگفتـــی
کـــه در پـــی شـــکایات مشـــتریان بـــه ســـازمانهای
حمایت ــی ب ــرای آن ــان ایج ــاد م ــی ش ــود ،ب ــرای ارتق ــاء
کیفـــی و جلـــب رضایـــت مصـــرف کننـــده تـــاش
مـــی کننـــد .احتمـــاال مراجعـــه بـــه فرهنـــگ مـــردم
آلم ــان ب ــه عن ــوان کس ــانی ک ــه در گرفت ــن خس ــارت
از تولیدکننــدگان اســتادند و گذاشــتن ایــن فرهنــگ
کنـــار وضعیـــت اقتصـــادی آن کشـــور گویـــای
ناگفتههـــای بســـیاری خواهـــد بـــود.
در مجمـــوع هنگامـــی کـــه بـــه صنایعـــی همچـــون
خـــودرو در کشـــور مـــی نگریـــم متوجـــه خواهیـــم
ش ــد ک ــه حاکمی ــت بای ــد ب ــه ج ــای تص ــدی گ ــری
در اقتص ــاد و حمای ــت ب ــی قی ــد ش ــرط ،بیش ــتر ب ــر
نظ ــارت متمرک ــز ش ــود ت ــا ای ــن حمای ــت ه ــای ب ــی
جــا منجــر بــه ایجــاد تراســت هایــی همچــون خــودرو
س ــازان در کش ــور نش ــود .حت ــی کش ــوری همچ ــون
آمریـــکا نیـــز در دوره حمایـــت خـــود از صنعـــت
فـــوالد داخـــل بـــا تصویـــب قانـــون ضـــد تراســـت و

کارت ــل ت ــاش ک ــرد ت ــا جل ــوی سواس ــتفاده س ــرمایه از
انحص ــار و ناب ــودی رقاب ــت را بگی ــرد ،چراک ــه در غی ــر
ای ــن صورن ــت انحص ــار ب ــدون نظ ــارت هم ــه چی ــز را
ناب ــود خواه ــد ک ــرد.
بدیه ــی اس ــت ک ــه مس ــایل اقتص ــاد کش ــور ت ــا ان ــدازه
بســیار زیــادی متاثــر از شــرایط سیاســی و متغیرهــای
اقتصـــاد سیاســـی اســـت کـــه بـــه شـــکلی ژرف بـــر
همـــه مـــواردی کـــه گفتـــه شـــد اثـــر گذاشـــته و بـــه
صــورت شــگفت انگیــزی آنهــا را دگرگــون مــی کنــد،
لیک ــن پرداخت ــن ب ــه ای ــن متغیره ــا از حوصل ــه ای ــن
گ ــزارش بی ــرون ب ــوده و مجال ــی بس ــیار بازت ــر طل ــب
م ــی کن ــد ،ب ــر ای ــن پای ــه تنه ــا ب ــه ی ــک م ــورد مه ــم
اش ــاره م ــی ش ــود.
بــا اینکــه پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی مــی
توان ــد تاثی ــر قاب ــل توجه ــی ب ــر تولی ــد داخ ــل داش ــته
باشـــد و تردیدهایـــی جـــدی نیـــز در زمینـــه ورود یـــا
ع ــدم ورود ب ــه آن وج ــود دارد لیک ــن ب ــه نظ ــر میرس ــد
کـــه کشـــورمان در همیـــن وضعیـــت کنونـــی نیـــز در
م ــورد بخش ــی از جه ــان ای ــن پیم ــان را ب ــه ص ــورت
نانوشــته بــه اجــرا گذاشــته اســت و آن گوشــه جهــان
نیــز کشــور دوســت ،همســایه و نابــرادر چیــن اســت.
از ش ــواهد پیداس ــت ک ــه هی ــچ ع ــزم محکم ــی ب ــرای
جلوگیـــری از ورود کاالهـــای چینـــی یـــا افزایـــش
چشــمگیر ع ــوارض آن وج ــود ن ــدارد و اگ ــر ای ــن م ــورد
را درکن ــار ای ــن ق ــرار دهی ــم ک ــه چینیه ــا تقریب ــا ه ــر
کاالیــی را از قطعــات خــودرو ملــی مــا گرفتــه تــا مهــر و
تس ــبیح جانم ــازان تولی ــد میکنن ــد و از آن مخربت ــر
در بخشه ــای پیمان ــی هم ــه نیروه ــای م ــورد نی ــاز
خــود از کارگــر ســاده تــا مهنــدس و مــواد مــورد نیــاز از
ماش ــینآالت ت ــا لب ــاس غ ــذا را یکس ــره از چی ــن وارد
ک ــرده و حت ــی ی ــک س ــنت از پ ــول قراردادش ــان را در
کش ــور م ــا خ ــرج نمیکنن ــد ،میت ــوان نتیج ــه گرف ــت
کـــه ادامـــه روابـــط اقتصـــادی بـــا چیـــن بـــه شـــکل
کنون ــی چن ــدان ب ــه صرف ــه نیس ــت و تنه ــا توجیه ــی
ک ــه وج ــود دارد گ ــره خ ــوردن همیش ــگی سیاس ــت
ب ــا اقتص ــاد اس ــت ،جای ــی ک ــه منط ــق سیاس ــت،
عقالنی ــت اقتص ــادی را تعلی ــق میکن ــد.
روابـــط مـــا بـــا چیـــن هنگامـــی وحشـــتنا کتر
میشــود کــه بــه یــاد بیاوریــم تولیدکننــدهگان چینــی
هیـــچ مشـــکلی بـــا تولیـــد کاال بـــا نـــام و برندهـــای
ایران ــی نداش ــت و ب ــا کم ــال می ــل حاضرن ــد کاالی
ایران ــی را در چی ــن تولی ــد کنن ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل
ممکــن اســت در آینــده نزدیــک بــه جــای حمایــت از
کاالی ایرانــی شــاهد حمایــت از دالالنــی باشــیم کــه
کااله ــای چین ــی را ب ــا ن ــام و بس ــته و برچسـ ـبهای
ایرانـــی وارد میکننـــد.
در ایـــن مـــورد تنهـــا مـــی تـــوان ناامیدانـــه پیشـــنهاد
کـــرد کـــه از واردات کاالهـــای دم دســـتی از کشـــور
چی ــن پرهی ــز ش ــود و دس ــت ک ــم آنچ ــه تنه ــا ب ــرای
خودم ــان اس ــت را خ ــود تولی ــد کنی ــم و دیگ ــر اینک ــه
در واگ ــذاری پ ــروژه ه ــا ب ــه پیمان ــکاران چین ــی ع ــدم
اس ــتفاده آن ــان از خدم ــات و نی ــروی کار ایران ــی را در
نظ ــر داش ــته باش ــیم▪ .
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چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال
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 /مهدی مسائلی /

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

آیا دولت می تواند
حامی کاالی ایرانی باشد؟
ش ــعار س ــال « 1397حمای ــت از کاالی ایران ــی» از س ــوی رهب ــر ای ــران انتخ ــاب
شــد .امــا کاالی ســاخت ایــران یــا کاالی ایرانــی و حمایــت از آن چگونــه محقــق
میش ــود؟ در ای ــن یادداش ــت ت ــاش م ــی ش ــود ،ب ــه ای ــن س ــوال ب ــا محوری ــت
صنع ــت ب ــرق پاس ــخ داده ش ــود.

18
پرونده

نخست تاریخچه ای از … :Made in
پـــس از بـــاال رفتـــن چشـــمگیر واردات از آلمـــان ،مجلـــس انگلســـتان قانونـــی
در تاریـــخ  ۲۳آ گوســـت  ۱( ۱۸۸۷شـــهریور  ۱۲۶۶خورشـــیدی) تصویـــب کـــرد
بهن ــام «قان ــون عالئ ــم تج ــاری» ک ــه در آن آم ــده ب ــود :تمام ــی اجن ــاس واردات ــی،
بخص ــوص از ق ــاره اروپ ــا (ک ــه کیفیتش ــان پیش ــاپیش ک ــم ارزش اع ــام میش ــد)
ً
میبایس ــتی جه ــت حف ــظ مناف ــع مل ــت بریتانی ــا ،اکی ــدا عالمتگ ــذاری ش ــده
و ب ــا برچس ــب ی ــا مه ــر ،کش ــور مب ــدأ ی ــا س ــازنده را معرف ــی کنن ــد .چ ــون ه ــدف
اصل ــی ای ــن قان ــون آلم ــان ب ــود ،ب ــرای ص ــادرات آنه ــا جمل ـهای نی ــز در قان ــون نظ ــر
گرفتـــه شـــد.»Made in Germany« :
در س ــال  ۱۸۹۱چنی ــن قانون ــی در رابط ــه ب ــا عالمتگ ــذاری کش ــور مب ــدأ در روی
اجن ــاس صادرات ــی در «ق ــرارداد مادرید»گنجان ــده ش ــد و بس ــیاری کش ــورها آن را
تصوی ــب کردن ــد.
تجـــارت آزاد چگونـــه اروپـــا را بـــزرگ کـــرد؟ (جنبـــش آزادانـــه انســـان ،پـــول و
محصـــوالت)
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بریتانیـــا نخســـتین کشـــور در جهـــان اســـت کـــه تجـــارت آزاد را بـــه صـــورت
یکجانبـــه در کشـــورش برقـــرار کـــرد .در قـــرن نوزدهـــم در واقـــع تـــا زمانـــی کـــه
نیروه ــای ش ــر و تاریک ــی ،کش ــورهای ای ــن ق ــاره را وارد جن ــگ جهان ــی اول کردن ــد
حرک ــت آزاد انس ــان ه ــا ،پ ــول و کااله ــا از سراس ــر جه ــان ب ــه امپرات ــوری بریتانی ــا
آزاد ب ــود.
ایــن موفقیــت اقتصــادی الگویــی بــرای دیگــر کشــورهای جهــان بــود .بســیاری از
آنه ــا در ارتب ــاط ب ــا نح ــوه تج ــارت بریتانی ــا دریافتن ــد ک ــه م ــی ت ــوان ب ــرای تج ــارت
خراج ــی آزاد مرزه ــا را ب ــاز گذاش ــت و اگ ــر برداش ــتن کام ــل بنده ــا میس ــر نباش ــد،
حداقــل مــی تــوان محدودیــت هــای آن را کاهــش داد.
تج ــارت آزاد در ق ــرن نوزده ــم ی ــک دس ــتاورد محس ــوب م ــی ش ــد .ای ــن ق ــدم در
واق ــع تغیی ــر و تح ــول نهاده ــای فرهنگ ــی از طری ــق انجم ــن ه ــای خصوص ــی و
صلحآمی ــز بش ــری و جن ــگ ب ــرای ب ــه دس ــت آوردن امتیازه ــای متقاب ــل ب ــود.
سونامی ژاپن و اقتصاد جهانی!؟
ســایت آلمانــی دویچــه ولــه در گزارشــی در مــورد تأثیــر پذیــری اقتصــاد جهــان از
س ــونامی ژاپ ــن نوش ــت«:یک هفت ــه پ ــس از س ــونامی و زلزل ـهی بیس ــابقهی ژاپ ــن
تاثی ــر ای ــن فاجع ــه ب ــر اقتص ــاد جه ــان آش ــکارتر میش ــود .صنای ــع هواپیمای ــی،
خودروس ــازی و الکترونی ــک ک ــه از قطع ــات س ــاخت ژاپ ــن اس ــتفاده میکنن ــد
بیش ــترین خس ــارت را دیدهان ــد.

جهانی شدن
جهانــی شــدن از دیــدگاه کارشناســان امــور بینالملــل ،فراینــد یکپارچگــی مــردم
جه ــان در زمی ــن واح ــد اس ــت .ب ــه نح ــوی ک ــه هی ــچ حادث ــه و رخ ــدادی در هی ــچ
نقط ـهای از س ــیاره زمی ــن نمیتوان ــد محل ــی و کماهمی ــت تلق ــی ش ــود.
طبـــق برخـــی دیدگاههـــای موافـــق بـــا جهانـــی شـــدن ،ایـــن اتفـــاق در صـــورت
انس ــجام میتوان ــد س ــبب گس ــترش پیونده ــا و ارتباط ــات متقاب ــل فرات ــر از ح ــد
دولتهـــا شـــود و اهمیـــت محـــات و قومیتگرایـــی را بـــه حداقـــل برســـاند.
یکجهانــی شــدن در حقیقــت از پیامدهــای نوزایــی تمــدن صنعتــی و انقــاب
تکنول ــوژی و گس ــترش س ــرمایهداری اس ــت ک ــه در ص ــورت تحق ــق دور از فس ــاد
و نق ــص میتوان ــد ب ــه موج ــب فراینده ــای پیچی ــده ،جوام ــع مدن ــی را جایگزی ــن
دولتشـــهرهای ســـنتی کـــرده و در تعاملـــی برابـــر بـــه صورتـــی متـــوازن باعـــث
توس ــعه همگان ــی ش ــود.
برخی از ویژ گیهای جهانی شدن:
• رشد تجارت جهانی و تنوع معامالت بینالمللی
• رشـــد بیســـابقه ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی ( )FDIو افزایـــش جریـــان
ســـرمایه بینالمللـــی
• رشد تجارت پول و سرمایه
• جریان آزادانه خدمات تولیدی
• انتقال سریع و رو به رشد گسترش فناوری
• شکلگیری شرکتهای بزرگ چند ملیتی
• تشـــدید گرایـــش و تمایـــل کشـــورها بـــه عضویـــت در ســـازمانها و بلوکهـــای
اقتص ــادی منطقـ ـهای
• مهاجرت نیروی کار در سطح بینالمللی
• نازکتر شدن پوسته دولتها و ایجاد پیوندهای میان مردمی
مانع اصلی و زیرساختی اجرائی شدن موفق «ساخت ایران» چیست؟
ب ــا توج ــه ب ــه م ــواردی ک ــه در ب ــاال ب ــه آنه ــا اش ــاره گردید،مان ــع اساس ــی تحق ــق
عملیات ــی «س ــاخت ای ــران» بنی ــادی تری ــن آنه ــا فق ــدان ارتباط ــات بینالملل ــی
موثر،هدفمند،ســازنده و دوطرفــه کــه ایــن موجبــات فقــدان بهــره وری تکنولوژیــک
و نی ــروی انس ــانی را ه ــم بهم ــراه داش ــته اس ــت.
ژاپن،آمریکا،چین،آلمــان و حتــی انگلیــس و بســیاری دیگــر از کشــورها بــا همیــن
ارتباطــات بینالمللــی بــه توســعه و حفــظ صنایــع خــود دســت یافتــه انــد در ایــن
بــاره کافــی اســت تــراز تجــاری ایــن کشــورها نســبت بــه یکدیگــر را بررســی کنیــم.
در ی ــک کالم منف ــی ب ــودن ت ــراز تج ــاری ب ــه معن ــی ضعی ــف ب ــودن ی ــک اقتص ــاد
نیس ــت .بیش ــینه ب ــودن واردات نس ــبت ب ــه ص ــادرات ی ــک ش ــاخص منف ــی ب ــرای
ی ــک اقتص ــاد نیس ــت.

شریک تجاری

در ایــران طــی چهــار دهــه گذشــته مــدل اقتصــادی مشــخصی بــا هــدف عمومــی
حاکــم نبــوده اســت ،مزیــت نســبی ایــران در دنیــا عمدتــا ناشــی از منابــع طبیعــی
آن بویــژه نفــت بــوده اســت و هیچــگاه بــرای حفــظ پتانســیلهای داخلــی دولتــی
ه ــم برنام ــه ری ــزی نش ــده چ ــه رس ــد ب ــه م ــوارد ایج ــاد ش ــده در بخ ــش خصوص ــی
بهوی ــژه در صنع ــت ب ــرق کش ــور.
چرا صنعت برق؟
چــون بــرق بــه نوعــی زیــر ســاختی تریــن صنعــت کشــور بــه حســاب مــی آید،عمــر
بــرق در ایــران از عمــر قانــون در ایــن کشــور بیشــتر اســت.
س ــالهای اولی ــه انق ــاب حت ــی م ــا پیمان ــکار قاب ــل داخل ــی ب ــرای خ ــط و پس ــت
ً
نداش ــتیم و کش ــور کام ــا وابس ــته ب ــه خ ــارج ب ــوده است،س ــازنده مط ــرح داخل ــی
ب ــرای تجهی ــزات م ــورد نی ــاز ای ــن صنع ــت نداش ــتیم ول ــی ام ــروزه بخ ــش عم ــده
ص ــادرات خدم ــات فن ــی مهندس ــی کش ــور مرب ــوط ب ــه فعالی ــن ای ــن صنع ــت
زیرس ــاختی اس ــت ک ــه البت ــه س ــهم بخ ــش خصوص ــی در آن قاب ــل توج ــه اس ــت.
ل ــذا از چن ــد جه ــت ز ی ــر حمای ــت از صنع ــت ب ــرق آنه ــم در کل زنجی ــره تامی ــن
آن از ســوی حاکمیــت بصــورت عملیاتــی بــا لحــاظ واقعایــات حاکــم بــر اندیشــه
اقتصادی-سیاس ــی کش ــور الزام ــی اس ــت:
 -1برق یک صنعت زیرساختی است
 -2بــا توجــه بــه شــعار خصوصــی ســازی در کشــور،چندین هــزار شــرکت کوچــک
و ب ــزرگ در ای ــن صنع ــت زیرس ــاختی ایج ــاد و توس ــعه یافت ــه ان ــد و بی ــش از 500
ه ــزار فرص ــت ش ــغلی مس ــتقیم را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت
 -3صنع ــت ب ــرق از نظ ــر تکنول ــوژی وابس ــته ب ــه خ ــارج از کش ــور و صنعت ــی ارزب ــر
مــی باشــد فلــذا در نوســانات ارز،صنعــت بــرق یکــی از آســیب پذیــر تریــن صنایــع
کشــور اســت.
 -4صنعـــت بـــرق بویـــژه در بخـــش انتقـــال( کـــه  %۱۰۰دولتـــی اســـت ) و توزیـــع
مناقصـــه محـــور اســـت و ایـــن یعنـــی خریـــدار نهایـــی و عمـــده خدمـــات و
محصـــوالت فعالیـــن بخـــش خصوصـــی صنعـــت برق،دولـــت اســـت
س ــهم کل بخ ــش خصوص ــی واقعی(غی ــر وابس ــته)فعال در ای ــران از کل اقتص ــاد
بی ــش از  %5نیس ــت و ب ــرای توس ــعه ای ــن س ــهم الزم اس ــت حمای ــت حاکمی ــت از
ای ــن بخ ــش ب ــا ایج ــاد محی ــط کس ــب و کاری مناس ــب ص ــورت پذی ــرد.
ب ــا ش ــرایط فعل ــی حاک ــم ب ــر اقتص ــاد کش ــور چ ــه بس ــا هم ــان بهت ــر ک ــه هم ــه 100
درصـــد اقتصـــاد دولتـــی شـــود و ایـــن شـــعار خصوصـــی ســـازی را بـــه تاریـــخ
بســـپاریم ،اینگونـــه نمـــی شـــود دیگـــر ادامـــه داد!
ع ــدم توج ــه ب ــه حف ــظ بخ ــش خصوص ــی کش ــور دو بح ــران را بدنب ــال خواه ــد
داشـــت :
 -1بحران اجتماعی ناشی از گسترش بی کاری
 -2بحران بانکی ناشی از ورشکستگی شرکتهای بخش خصوصی

حجم مبادالت تجاری

صادرات

سهم از کل صادرات

واردات

سهم از کل واردات

کانادا

551

268

%19

283

%13

-15

مکزیک

527

230

%16

297

%13

-67

چین

501

116

%1.8

385

%22

-265

ژاپن

2.198

2.63

%4.4

135

%1.6

-8.71

بریتانیا

5.110

3.55

%9.3

2.55

%5.2

+0.1

مجموع صادرات
و واردات کلی

3630

1420

%100

2210

%100

-790

نرخ مزیت برای آمریکا
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روابط تجاری آمریکا با مهم ترین شرکای بین المللی (مبالغ به میلیارد دالر)  -منبعOEC :

پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال
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هزار میلیارد ریال

2.500

روند رشد هزینه های جاری دولت
در دوره  1393تـــا  95شـــاخص تـــورم 41
درصــد و درآمــد اقتصــادی  36درصــد رشــد
داش ــت ام ــا هزین ــه ه ــای ج ــاری دول ــت 72
درص ــد افزای ــش یاف ــت ک ــه ت ــوام ب ــا دو براب ــر
ش ــدن مالی ــات ه ــا ب ــود.
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پرونده

 -3متوقف ماندن تعداد بسیاری از پروژه های دولتی
در اقتص ــاد فعل ــی ای ــران فق ــط ش ــرکتهای انحص ــاری م ــی توانن ــد دوام بیاورن ــد و
دیگ ــر هی ــچ.
شـــورای رقابـــت در ایـــران بهعنـــوان داور اقتصـــاد ایفـــای نقـــش میکنـــد .داوری
کــه بایــد بــه تســهیل فضــای رقابتــی بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی بپــردازد .امــا
کارشناس ــان و فع ــاالن اقتص ــادی معتقدن ــد اگرچ ــه عملک ــرد ش ــورای رقاب ــت در
بخــش خصوصــی خــوب بــوده امــا در بخــش دولتــی کارنامــه قابــل قبولــی نــدارد و
پرچــم خــود را از ســر عدالــت بــاال نبــرده اســت .همیــن امــر موجــب شــده فضــای
اقتصــادی ایــران ،رقابتــی نباشــد و عملکــرد ایــن نهــاد ،مــورد انتقــاد قــرار گیــرد .در
واقــع نهــادی کــه قــرار بــود بــه ایجــاد فضــای رقابتــی کمــک کنــد ،خــود بــه یکــی از
عوام ــل مخ ــل در رقاب ــت ب ــدل ش ــده اس ــت .ش ــورای رقاب ــت و می ــزان اثرگ ــذاری آن
در اقتصــاد کشــور عنــوان کــرد و گفــت :ایــن شــورا بالــغ بــر  8ســال اســت کــه پیــرو
قان ــون تس ــهیل رقاب ــت و من ــع انحص ــار ش ــکل گرفت ــه اس ــت.
انحصارهایـــی کـــه بهواســـطه قانـــون ایجـــاد میشـــود ،مانـــع از ایجـــاد فضـــای
رقابتـــی میشـــوند.
در همـــه جـــای دنیـــا انحصـــار وقتـــی شـــکل میگیـــرد کـــه دولـــت از یـــک عـــده
خاصـــی بهصـــورت قانونـــی و بـــا اســـتفاده از قـــدرت خـــود حمایـــت کنـــد.
ب ــرای رقاب ــت پذی ــری دو ش ــاخص کلی ــدی موضوعی ــت دارد .اول کیفی ــت کاال و
دوم قیم ــت کاال و خدم ــات.
در اقتص ــاد ای ــران مفه ــوم رقاب ــت پذی ــری معن ــا ن ــدارد .رقاب ــت پذی ــری ش ــاخصی
اســـت کـــه در اقتصادهـــای مبتنـــی بـــر فعالیـــت بخـــش خصوصـــی بایـــد مـــورد
اندازهگیـــری قـــرار گیـــرد ولـــی در اقتصـــاد ایـــران عمـــا وقتـــی دولـــت بـــا بخـــش
خصوصـــی رقابـــت مـــی کنـــد ،مفهمـــوم رقابـــت پذیـــری هـــم از بیـــن مـــی رود.
از طـــرف دیگـــر بخـــش مهمـــی از اقتصـــاد ایـــران در اختیـــار دولـــت قـــرار دارد در
فعالی ــت بن ــگاه ه ــای دولت ــی ی ــا حاکمیت ــی ه ــم موض ــوع رقاب ــت پذی ــری چن ــدان
مفهوم ــی ن ــدارد.
اگ ــر بط ــور خالص ــه بخواه ــم حمای ــت از تولی ــد داخ ــل را مط ــرح نمای ــم بای ــد ع ــرض
کن ــم حمای ــت قب ــل از قان ــون نیازمن ــد ب ــاور اس ــت.
اگر باور نباشد قوانین فقط هستند ولی اثری نخواهند داشت.
زمانـــی از تولیـــد داخل(چرخـــه کامـــل ســـاخت و خدمـــات) حمایـــت واقعـــی
خواه ــد ش ــد ک ــه:
 -1نگــرش ســازمانهای بیمــه و مالیــات بــه تولیــد بــا محوریــت بخــش خصوصــی
واقعی،تعدی ــل ش ــود
 -2نرخ ارز پیشبینی پذیر گردد
 -3زنجیره تامین وابسته و پیوسته به هم می گردند
 -4قانون کار اصالح شود
 -5نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط کسب وکار شود
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 -6روابط بین المللی اصالح گردد و ایران عضو  WTOشود
 -7اگــر روابــط بیــن المللــی اصــاح نمــی گردد،بــا نظــارت بــر ســاخت و خدمــات
داخل ــی موج ــود ضم ــن حف ــظ آن از ایج ــاد و تقوی ــت انحصاره ــا جلوگی ــری ش ــود،
یهــای داخلــی گردیــم و از حالــت یــک بــوم و دو هــوا
ولــی متکــی صــرف بــه توانای 
خــارج شــویم.
 -8دستگاه های نظارتی انعطافهای قانون محور را مانع نشوند
 -9نظام حاکم بر گمرکات کشور اصالح شود
 -10نظام مبادالت ارزی کشور شفاف و اصالح شود
 -11حاکمی ــت از هرگون ــه تغیی ــرات ناگهان ــی در ه ــر زمین ــه قانون ــی و اقتص ــادی
پرهی ــز کن ــد
 -12عدالــت مالیاتــی در کشــور ایجــاد گــردد نــه اینکــه هــر کــه شــفاف تــر بدهکارتــر
و هــر چــه غیــر شــفافتر ،موفــق تــر!!
 -13حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادها استاندارد شود
 -14بج ــای اس ــتفاده از اوراق خزان ــه و اوراق مش ــارکت توس ــط دول ــت باب ــت از
 L/Cه ــای ریال ــی اس ــتفاده کن ــد.
 -15بجـــای اســـتفاده از واژه «شـــرکت» از واژه «ســـازمان» بـــرای دســـتگاه هـــای
اجرایـــی کشـــور اســـتفاده کننـــد تـــا تکلفـــات نهادهـــای نظارتـــی و همچنیـــن
اقدامـــات اینگونـــه دســـتگاه هـــا تعدیـــل شـــود
 -16بدن ــه دول ــت کوچ ــک ش ــود و دول ــت خ ــود را موظ ــف ب ــه تادی ــه پ ــول بخ ــش
خصوصـــی بـــه موقـــع و بانـــدازه بدانـــد ،افزایـــش هزینـــه هـــای دولـــت طـــی ایـــن
لها موی ــد ع ــدم تعه ــد دول ــت در براب ــر بخ ــش خصوص ــی اس ــت
س ــا 
 -17قــوه قضائیه،دادگستری،دادســرا و قوانیــن و ضوابــط مرتبــت الزم اســت مــورد
بازبین ــی اساس ــی قرارگرفت ــه بگون ــه ای ک ــه مس ــائل قضائ ــی س ــریعتر و س ــهل ت ــر
بررس ــی و منت ــج ب ــه نتیج ــه ش ــوند.
 -18ســازمان برنامــه و بودجــه الزم اســت بــرای حمایــت از تولیــد (کاال و خدمــات)
بخش ــنامه ه ــا و آیی ــن نام ــه ه ــا و حت ــی دس ــتور العمله ــای خ ــود را م ــورد بازبین ــی
قــرار دهــد
 -19مجلــس شــورای اســامی در هنــگام وضــع قوانیــن بــرای بخــش خصوصــی از
نماینــدگان تشــکلهای اقتصــادی مربوطــه دعــوت بــه نظــر دهــی کنــد.
ً
در یـــک کالم حمایـــت از کاال و خدمـــات ایرانـــی زمانـــی واقعـــا و در عمـــل رخ
میده ــد ک ــه حاکمی ــت ضم ــن تغیی ــر نگ ــرش خ ــود ب ــه م ــردم و بخ ــش خصوص ــی
آنه ــا را ب ــه عن ــوان مناب ــع تامی ــن مال ــی خ ــود نبین ــد.
ناگفت ــه نمان ــد ک ــه دنی ــا ب ــه س ــمت  Made in Worldرفت ــه اس ــت و ای ــن ناش ــی از
جهان ــی ش ــدن اس ــت،لذا اگ ــر کش ــور ا ی ــران تاکی ــد ب ــر اس ــتفاده هم ــه جانب ــه از
 Made in IRANدارد الزم اســت چشــم بــر برخــی مــوارد را ببنــدد و گرنــه ایــن مــورد
در ح ــد ی ــک ش ــعار باق ــی خواه ــد مان ــد▪.

 /مهدی زارع پور /
مدیر کارخانه پرشین تابلو تابان ،کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و MIS

حمایت از کاالی ایرانی،
تنها راه نجات
با تکیه بر سیستم سالم
بح ــث را ب ــا س ــند چش ــم ان ــداز  1404آغ ــاز میکنی ــم
کــه در آن قیــد شــده ایــران در  1404بایــد بــه جایــگاه
اول اقتصـــادی ،علمـــی و فنـــاوری در ســـطح
منطقـــهی آســـیای جنـــوب غربـــی شـــامل آســـیای
میان ــه ،قفق ــاز ،خاورمیان ــه و کش ــورهای همس ــایه ،ب ــا
تأ کی ــد ب ــر جنب ــش نرماف ــزاری و تولی ــد عل ــم ،رش ــد
پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی ،ارتقــاء نســبی ســطح
درآم ــد س ــرانه و اش ــتغال کام ــل دس ــت یافت ــه باش ــد.
ه ــر چش ــم ان ــداز ،ب ــرای دس ــتیابی و محق ــق ش ــدن،
نیازمن ــد نقش ــه راه اس ــت؛ ب ــا ه ــدف روش ــن ش ــدن
بحـــث ،کـــره جنوبـــی را بـــه عنـــوان نمونـــه موفقـــی
از یـــک کشـــور فقیـــر آســـیایی کـــه بـــا برنامهریـــزی،
چشـــمانداز و نقشـــه راه صحیـــح ،بـــه کشـــوری

مترقـــی و ثروتمنـــد تبدیـــل شـــده اســـت ،بررســـی
خواهیـــم کـــرد.
نی ــازی ب ــه صحب ــت از رش ــد س ــریع اقتص ــادی ک ــره
جنوبــی در طــی چهــل ســال کــه آن را بــه «ببــر آســیا»
مش ــهور ک ــرد ،نیس ــت؛ چ ــرا ک ــه در ه ــر گوش ــه و کن ــار
ک ــه ن ــگاه م ــی اندازی ــم ،اق ــام و اجن ــاس ب ــا کیفی ــت
و ک ــم نظی ــر ک ــره ای را نظ ــاره نم ــوده و هم ــواره ای ــن
پرس ــش برایم ــان مط ــرح ش ــده اس ــت ک ــه چگون ــه؟!
آیـــا از «ســـازمان پیشـــرفت کـــره جنوبـــی Korea -
 »Development Instituteاطالعاتـــی داریـــد؟
ایـــن ســـازمان کـــه در ســـال  ۱۹۷۱تأســـیس شـــده
اســت (چهــل و هفــت ســال قبــل) ،در مــورد مســائل

اقتصـــادی و اجتماعـــی تحقیقـــات گســـتردهای را
انج ــام م ــی ده ــد ک ــه نتیج ــه ای ــن تحقیق ــات نق ــش
مهم ــی در ح ــل چال ــش ه ــای پی ــش روی ک ــره ایف ــا
م ــی کن ــد و در سیاس ــت گ ــذاری ای ــن کش ــور م ــورد
اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد.
تنهـــا در یـــک نمونـــه ،در ســـال  2016میـــادی،
صــادرات اتومبیــل کــره جنوبــی بــه تنهایــی دویســت
و پنج ــاه براب ــر کل ص ــادرات ای ــران م ــی ش ــود .
تأس ــیس اینچنی ــن س ــازمانی ،هف ــت س ــال قب ــل از
آغـــاز طوفانـــی توســـعه همـــه جانبـــه کـــره جنوبـــی،
نش ــان از درک عمی ــق و ب ــاور قطع ــی ب ــه اس ــتراتژی و
نیــاز مبــرم بــه پیشــرفت مــی باشــد؛ امــا نقشــه راه مــا
ک ــدام ب ــوده و هس ــت؟
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نم ــودار .2مقایس ــه ترا ک ــم جمعیت ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران و جمه ــوری
کــره (کــره جنوبــی) ترا کــم بــر کیلومتــر مربــع.

نمودار .1مقایسه جمعیتی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کره (کره جنوبی)
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نمــودار .4مقایســه شــاخص فال کــت در جمهــوری اســامی ایــران
و جمهــوری کــره (کــره جنوبــی) 2016
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نمودار .3مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری کره (کره جنوبی)-دالر امریکا
بر اساس گزارش سال 2017صندوق بین المللی پول.
����ری ا���� ا��ان

نف ــت ،گاز ،مع ــادن و دیگ ــر مناب ــع و س ــرمایه ه ــای
طبیع ــی و ب ــا ارزش ای ــن مملک ــت ،سیاس ــت «بچ ــه
ّ
پولــدار ملــی « را در ایــران نهادینــه ســاخته بــه نحــوی
کـــه هیچکـــس ،تـــوان دل بریـــدن از ایـــن ســـرمایه
انبـــوه ،ســـهل الوصـــول ،بـــاد آورده و ارزشـــمند را
ن ــدارد.
در حالیکـــه مـــی توانســـتیم بـــا یـــک برنامـــه ریـــزی
و مدیریـــت صحیـــح ،همزمـــان بـــا کـــره جنوبـــی،
رش ــدی بس ــیار حی ــرت انگیزت ــر از ای ــن کش ــور را ب ــه
واســطه مزیــت رقابتــی موجــود ،تجربــه کنیــم ،اکنــون
ک ــه ای ــران را یکپارچ ــه بح ــران ( بی ــکاری ،ب ــی آب ــی،
تخری ــب محی ــط زیس ــت و )...ف ــرا گرفت ــه ،عجوالن ــه
ب ــه فک ــر چ ــاره افت ــاده ای ــم و متأس ــفانه آن ــگاه ک ــه ب ــا
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خی ــال آس ــوده برنام ــه ری ــزی کردی ــم ،چ ــه نتیج ــه ای
داش ــت ک ــه ام ــروز و از س ــر ب ــه تن ــگ آم ــدن قافی ــه،
شــتابان سیاســت-گذاری کــرده و بخشــنامه صــادر
م ــی کنی ــم!
هنـــوز ســـتادهای بحـــران مـــا ،هـــر ســـاله بـــا بـــارش
ب ــاران و ب ــرف ،غافگی ــر م ــی ش ــوند و انتظ ــار دارن ــد
وقایـــع طبیعـــی ماننـــد زلزلـــه ،از قبـــل بـــا ایشـــان
هماهنــگ نماینــد! بــی تعــارف بایــد اعتــراف کنیــم
ک ــه در ی ــک بالتکلیف ــی و س ــردرگمی ب ــی نظی ــر ف ــرو
رفتـــه ایـــم؛ وقـــت آن رســـیده کـــه بـــا تدویـــن یـــک
نظ ــام اصول ــی ،علم ــی و دقی ــق ،سیاس ــت «انق ــاب
دســـتاوردهای کوچـــک» را پیگیـــری کنیـــم.
«حمای ــت از کاالی ایران ــی» ،نیازمن ــد ی ــک سیس ــتم

����ری ��ه )�����(

تم ــام عی ــار اس ــت ک ــه مقدم ــه آن ،فرهن ــگ س ــازی
اس ــت؛ فرام ــوش نکنی ــم در ای ــاالت متح ــده امری ــکا،
بـــرای حمایـــت از کاالی تولیـــد شـــده بومـــی،
تولیـــدات صنعتـــی انگلیـــس را بـــه آب ریختنـــد و
اکنــون کــه حــدود  %23اقتصــاد دنیــا را تحــت تأثیــر
ق ــرار داده و ش ــعار اقتص ــاد ب ــاز را مط ــرح م ــی کنن ــد،
تعرفـــه  300درصـــدی بـــرای واردات فـــوالد از چیـــن
قـــرارداده انـــد تـــا همچنـــان از ثمـــرات حمایـــت از
کاالی داخلـــی ،بهرهمنـــد باشـــند! ▪
 . 1ش ــاخص فال ک ــت از ترکی ــب ن ــرخ ت ــورم و ن ــرخ بی ــکاری حاص ــل
شــده و بدیهــی اســت کــه هرچــه بیشــتر باشــد ،مضرتــر خواهــد بــود.
 . 2وب سایت تحلیلی ساعت  24کدخبر212408 :
 . 3بیانات رهبر انقالب 1393/07/30

ستاد
نقشراهبردی ِ
توسعهفناوریانرژی
در حمایت از کاال و خدمات ایرانی

 /گفتوگو با سیروس وطنخواه مقدم /
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی

اصلیتریـــن اهـــداف ســـتاد توســـعه فنـــاوری
ح ــوزه ان ــرژی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت
جمهـــوری چیســـت و چـــه راهکارهایـــی بـــرای
تحق ــق ای ــن اه ــداف در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت؟
ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی در راســـتای
ماموریـــت مصـــوب خـــود ذیـــل معاونـــت علمـــی و
فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری مش ــغول ب ــه فعالی ــت
اســـت .ماموریـــت اصلـــی ایـــن ســـتاد کمـــک بـــه
ایجــاد و شــتابدهی اکوسیســتم یــا زیســت بــوم علــم،
فن ــاوری و ن ــوآوری در ح ــوزه ان ــرژی اس ــت ک ــه ای ــن
ماموریــت در تمــام زنجیــره حــوزه انــرژی از عرضــه تــا
تقاض ــا و مص ــرف وج ــود دارد.
حمای ــت از دس ــتیابی ب ــه مرجعی ــت علم ــی کش ــور
و ایج ــاد زیرس ــاختهای راهب ــردی الزم ب ــرای ای ــن
کار  ،تســهیل ترویــج و فرهنگســازی علــم ،فنــاوری
و کارآفرینــی در حــوزه انــرژی ،توســعه همکار یهــای
بینالمللـــی فناورانـــه بیـــن مجموعههـــای
داخلـــی و شـــرکتهای توانمنـــد خارجـــی ،توســـعه
فناور یهــای راهبــردی متناســب بــا نیازهــای کشــور
در حــوزه انــرژی ،ارتقــای فنــاوری در صنایــع موجــود
و توس ــعه کس ــب و کاره ــای جدی ــد و دان ــش بنی ــان
در حـــوزه انـــرژی ،شـــش محـــور اصلـــی فعالیـــت
س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ان ــرژی هس ــتند.
بـــا توجـــه بـــه ویژگیهـــای حـــوزه انـــرژی کشـــور،
توســـعه بـــازار محصـــوالت دانـــش بنیـــان و توســـعه
فناور یه ــای راهب ــردی متناس ــب ب ــا نی ــاز کش ــور در
ح ــوزه ان ــرژی در اولوی ــت اقدام ــات و فعالیته ــای
ســـتاد میباشـــد .حـــوزه فعالیـــت ســـتاد شـــامل
نفـــت ،گاز و ذغالســـنگ ،بهـــرهوری انـــرژی و
محی ــط زیس ــت ،انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر و پ ــاک و
بـــرق و نیـــرو میباشـــد.

مقــام معظــم رهبــری ســال  97را حمایــت از کاالی ایرانــی نامیدنــد تــا چــارهای بــر
درمــان مشــکالت اقتصــادی و حــل معضــل بیــکاری باشــد .تحقــق ایــن شــعار
در جامع ـهای کــه اقتصــاد آن بــا چالشهــای بزرگــی روبروســت ،چنــدان راحــت
نیســـت امـــا بـــا عـــزم ملـــی و نهادینـــه کـــردن فرهنـــگ مصـــرف کاالی داخلـــی
میتـــوان گامهـــای مثبتـــی در ایـــن مســـیر برداشـــت .در راســـتای تـــاش بـــرای
حمایــت از کاالی ایرانــی و نیــروی انســانی توانمنــد ایرانــی بــا «ســیروس وطنخــواه
مقــدم» ،دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی کــه یکــی از زیرمجموعههــای
معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ـتجمهوری اس ــت ب ــه گفتگ ــو نشس ــتهایم ت ــا
سیاس ـتهای ای ــن س ــتاد در مس ــیر تحق ــق ش ــعار س ــال را بررس ــی کنی ــم.

چـــه قوانیـــن و آییننامههایـــی بـــرای توســـعه
انـــرژی در کشـــور تعریـــف شـــده اســـت و ســـتاد
توس ــعه فن ــاوری ح ــوزه ان ــرژی ب ــرای رس ــیدن ب ــه
اهــداف خــود از چــه سیاس ـتها و قوانینــی بهــره
میگیـــرد؟
در حـــوزه انـــرژی ،اســـناد باالدســـتی متعـــدد و
متنوعـــی داریـــم .ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه
ان ــرژی در مس ــیر حرک ــت خ ــود سیاســتهای کل ــی
اقتصـــاد مقاومتـــی ،سیاســـتهای کلـــی انـــرژی
ســـال  79ابالغـــی از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری،
مصوب ــات س ــتاد فرمانده ــی اقتص ــاد مقاومت ــی ،96
برنامـــه توســـعه تولیـــد محصـــوالت دانشبنیـــان
مص ــوب هی ــات وزی ــران س ــال  ،94مصوب ــه هی ــات
وزی ــران در س ــال  95ب ــرای بازارس ــازی محص ــوالت
دانشبنی ــان و راهب ــرد مل ــی ان ــرژی را ک ــه دو س ــال
اخی ــر توس ــط مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور و س ــازمان
برنام ــه بودج ــه اب ــاغ ش ــد ،مح ــور برنامهه ــای خ ــود
قـــرار داده اســـت .برنامههـــای ســـتاد توســـعه در
چارچـــوب همیـــن اســـناد رســـمی و کالن کشـــور
تعریـــف میشـــود.
بـــا توجـــه بـــه نامگـــذاری ســـال  97و ضـــرورت
حمایـــت از کاالی ایرانـــی ،چـــه الزاماتـــی بـــرای
حمایــت از کاال و خدمــات ایرانــی در حــوزه انــرژی
وجـــود دارد؟
کاالی ایران ــی ش ــامل تم ــام نهادهه ــای تولی ــد اع ــم
از منابـــع انســـانی و غیرانســـانی اســـت .اســـتمرار و
پای ــداری کاال و خدم ــت در ب ــازار من ــوط ب ــه ق ــدرت
رقابت ــی آنهاس ــت ک ــه همی ــن ق ــدرت رقابت ــی ناش ــی
از دو عامـــل کلیـــدی قیمـــت و کیفیـــت اســـت.
ب ــرای اینک ــه کاالی ایران ــی دارای کیفی ــت مطل ــوب

و مناس ــب باش ــد ،زیرس ــاختهای الزم بای ــد ب ــرای
برخـــورداری از کیفیـــت مطلـــوب در کشـــور فراهـــم
باش ــد .ب ــرای داش ــتن کاالی مرغ ــوب وج ــود نظ ــام
پی ــاده ش ــده اس ــتاندارد ض ــروری اس ــت ک ــه ش ــامل
بیمـــه ،تضمیـــن کاال و خدمـــت ،آزمایشـــگاههای
مرجـــع و  ...اســـت .یکـــی از وظایـــف ســـتاد مـــا
ذیـــل شـــش محـــور اصلـــی یـــاد شـــده ،ایجـــاد
زیرس ــاختهای الزم ب ــرای توس ــعه فن ــاوری اس ــت.
فاکتـــور دوم بـــرای پایـــداری در بـــازار رقابتـــی،
قیم ــت اس ــت .ای ــن قیم ــت براس ــاس فناور یه ــای
مـــورد اســـتفاده درکاالهـــا تعییـــن میشـــود کـــه
بهینهســـازی و افزایـــش بهـــره وری زمینـــه کاهـــش
قیمـــت کاال را فراهـــم میکننـــد .افزایـــش کیفیـــت
و کاه ــش هزین ــه دو عام ــل کلی ــدی در تولی ــد کاال
هس ــتند ک ــه ک ــم و کی ــف آنه ــا ب ــه فن ــاوری وابس ــته
اســـت .طبیعتـــا بـــا توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع کـــه
هـــدف اصلـــی ســـتاد توســـعه فنـــاوری در حـــوزه
ان ــرژی اس ــت ،بهب ــود کیفی ــت و کاه ــش هزین ــه از
طری ــق توس ــعه فناور یه ــای مرتب ــط ب ــرای کااله ــا
و خدمـــات ایرانـــی ،از وظایـــف ســـتاد ماســـت ،از
ای ــن جه ــت س ــتاد توس ــعه فن ــاوری در ح ــوزه ان ــرژی
ارتبـــاط مســـتقیمی در راهبـــرد حمایـــت از کاالی
ایرانـــی دارد.
ب ــه نظ ــر ش ــما بح ــث حمای ــت از نی ــروی انس ــانی و
متخصصــان و نخبــگان در کنــار حمایــت از کاالی
ایرانــی ت ــا چ ــه انــدازه اهمیــت دارد؟
ایـــن موضـــوع نکتـــهای بســـیار کلیـــدی اســـت.
ماموریـــت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری و س ــتادهای زیرمجموع ــه آن کم ــک ب ــه
ایج ــاد و ش ــتابدهی ب ــه اکوسیس ــتم ی ــا زیس ــت ب ــوم
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عل ــم ،فن ــاوری و ن ــوآوری ک ــه بازیگ ــران اصل ــی ای ــن
زیس ــت بومه ــا نیروه ــای تحصیلک ــرده ،نخب ــگان،
جوانـــان و شـــرکتهای دانشبنیـــان هســـتند کـــه
براس ــاس توانای ــی همی ــن نخب ــگان ش ــکل میگیرن ــد
لـــذا توســـعه اقتصـــاد دانشبنیـــان تنهـــا و تنهـــا بـــا
بهرهگیـــری از تـــوان دانشـــی و مغزافـــزاری نیروهـــای
جـــوان اتفـــاق میافتـــد .تمـــام تـــاش معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ایـــن اســـت کـــه بتوانـــد ایـــن
زیســـت بـــوم را فراهـــم کـــرده و بـــا کمـــک گرفتـــن از
ایدههــا و اندیش ـههای جدیــد و نــاب جوانــان ،رونــد
ش ــکلگیری ای ــن زیس ــت ب ــوم را ش ــتاب ببخش ــد.
یکـــی از الزامـــات حمایـــت از نیروهـــای نخبـــه و
تحصیلک ــرده ،اعتم ــاد ک ــردن ب ــه جوان ــان اس ــت،
ایـــن موضـــوع چالشـــی اســـت کـــه امـــروز بـــا آن
مواجـــه هســـتیم چـــرا کـــه بیشـــتر ســـاختارهای
قدیم ــی ب ــه رویههای ــی ع ــادت دارن ــد ک ــه براس ــاس
رونـــد تاریخـــی شـــکل گرفتـــه اســـت .معاونـــت بـــا
مکانیســـمها و ابزارهـــای مختلفـــی ســـعی کـــرده
بخش ــی از ای ــن زیس ــت ب ــوم را ایج ــاد ک ــرده و بتوان ــد
ت بــوم
توانمنــدی و ظرفیــت جوانــان را در ایــن زیس ـ 
بـــه کار بگیـــرد.
از جملـــه مکانیســـمهای در دســـتور کار معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری و ســـتاد توســـعه انـــرژی ،ایجـــاد
و توســـعه شـــتاب دهندههـــای مختلـــف در حـــوزه
انـــرژی اســـت ماننـــد هوشمندســـازی یـــا افزایـــش
بهـــرهوری راندمـــان و کاهـــش مصـــرف در حـــوزه
ســـاختمان اســـت .مـــا بـــه دنبـــال ایـــن هســـتیم
کـــه مـــردم را مســـتقیما در ایـــن بازارهـــا وارد کنیـــم.
دانشـــمندان و نخبـــگان هـــم بـــا ایدههـــای نـــو و
جدیـــد میتواننـــد کســـب و کار ایجـــاد کننـــد و
بـــا مـــردم ارتبـــاط بگیرنـــد .ایجـــاد اســـتارتاپهای
جدی ــد و کس ــب وکاره ــای نوی ــن دان ــش بنی ــان ب ــه
معنـــای واقعـــی یعنـــی بـــه کارگرفتـــن تمـــام تـــوان
نی ــروی انس ــانی نخب ــه و ج ــوان کش ــور ک ــه س ــتاد م ــا
در ایـــن زمینـــه برنامههـــای خوبـــی در نظـــر دارد.
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ب ــه نظ ــر ش ــما چ ــه موانع ــی ب ــر س ــر تحق ــق ش ــعار
ســال در کشــور و بــه خصــوص در حــوزه فعالیــت
ش ــما وج ــود دارد؟
یک ــی از بزرگتری ــن مش ــکالت اقتص ــادی کش ــور ک ــه
در ح ــوزه ان ــرژی نی ــز ب ــا آن روب ــرو هس ــتیم ،ضع ــف
در تبدیـــل سیاســـتهای کالن بـــه برنامههاســـت.
در حـــوزه انـــرژی ،سیاســـتهای کالن خوبـــی
وجـــود دارد امـــا در تبدیـــل ایـــن سیاســـتها بـــه
برنامهه ــای اجرای ــی مبتن ــی ب ــر ه ــدف ،چ ــه می ــان
مــدت و چــه کوتــاه مــدت چالــش داریــم .متاســفانه
گاهـــا برنامههایـــی تنظیـــم میشـــود کـــه اهـــداف
سیاســـتها یـــا در آنهـــا دیـــده نشـــده و یـــا بســـیار
کمرنـــگ اســـت.
بخش ــی از مش ــکالت ح ــوزه ان ــرژی نی ــز مرب ــوط ب ــه
اقتص ــاد ان ــرژی اس ــت .ام ــروز دسترس ــی ب ــه ان ــرژی
ارزان و رایـــگان بـــرای مـــا تبدیـــل بـــه یـــک چالـــش
شــده اســت .ایــن چالــش باعــث شــده کــه بهــرهوری
و بهینهســـازی در حـــوزه انـــرژی معنـــا و ارزشـــی
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پی ــدا نکن ــد چ ــرا ک ــه هی ــچ ارزش اف ــزودهای ایج ــاد
نمیکن ــد و کس ــب و کاری ش ــکل نمیگی ــرد .ب ــرای
ح ــل ای ــن مش ــکل بای ــد فرهن ــگ صرف ــه جوی ــی در
مص ــرف ان ــرژی را در کش ــور نهادین ــه ک ــرد و از ای ــن
مح ــل کس ــب درآم ــد ک ــرد .ای ــن موض ــوع پتانس ــیل
بزرگـــی در دنیاســـت امـــا مـــا بـــه واســـطه ارزانـــی
ان ــرژی متاس ــفانه خودم ــان را از ای ــن بخ ــش مح ــروم
کردهایـــم.
حاکـــم بـــودن دولـــت بـــر بخـــش انـــرژی از دیگـــر
چالشهـــای ایـــن حـــوزه اســـت .بیشـــتر بازارهـــای
ای ــن ح ــوزه دولت ــی اس ــت البت ــه ای ــن م ــورد در هم ــه
بخشه ــای زنجی ــره یکس ــان نیس ــت مث ــا در ح ــوزه
بـــرق خصوصیســـازی بـــه مراتـــب بهتـــر اتفـــاق
افتــاده اســت تــا در حــوزه نفــت و گاز .زنجیــره انــرژی
ح ــال و ه ــوای دولت ــی دارد و بخ ــش خصوص ــی ب ــه
معن ــای واقع ــی آنط ــور ک ــه بای ــد نمیتوان ــد در تم ــام
ای ــن زنجی ــره در ی ــک اقتص ــاد کام ــا مبتن ــی ب ــر ب ــازار
فعالیـــت کنـــد ،گاهـــی هـــم بخشهـــای دولتـــی
دس ــت ب ــه تصدیگ ــری میزنن ــد ک ــه ای ــن ام ــر مان ــع
اع ــام مس ــئله فن ــی از س ــوی صاحب ــان کارخان ــه و
موسس ــات ح ــوزه ان ــرژی میش ــود .اگ ــر ای ــن ح ــوزه
در پرت ــو ن ــگاه و رویک ــرد دان ــش بنی ــان باش ــد جوان ــان
میتواننـــد بـــرای رفـــع مشـــکالت آن راهـــکار ارائـــه
دهن ــد ام ــا متاس ــفانه در ح ــال حاض ــر تصدیگ ــری
بخشه ــای دول ــت مان ــع از رون ــق گرفت ــن کس ــب و
کاره ــای ای ــن ح ــوزه ش ــده اس ــت.
وضعیـــت شـــرکتهای دانشبنیـــان کـــه تقریبـــا
ش ــرکتهای جدی ــد و ن ــو پای ــی هس ــتند چگون ــه
اســت؟ ایــن شــرکتها در مســیر فعالیــت خــود بــا
چ ــه موانع ــی روب ــرو هس ــتند؟
رویکـــرد دانشبنیـــان رویکـــرد نســـبتا جدیـــدی در
کش ــور ماس ــت ل ــذا بازیگ ــران ای ــن ش ــرکتها خیل ــی
دارای قدم ــت نیس ــتند .همی ــن ش ــرکتها ه ــم ب ــه
چن ــد دس ــته کل ــی تقس ــیم میش ــوند .برخ ــی از آنه ــا
کام ــا نوپ ــا ب ــوده و در آس ــتانه تولی ــد و نمون ــه س ــازی
هســـتند .دســـته دوم شـــرکتهای دانـــش بنیـــان
صنعت ــی هس ــتند ک ــه قابلی ــت تولی ــد انب ــوه و پای ــدار
دارنـــد .بخشـــی از شـــرکتهای دانشبنیـــان در
دو س ــال اخی ــر رش ــد نس ــبتا خوب ــی داش ــتند و آرام
آرام جـــای خـــود را در بیـــن شـــرکتها بـــاز کردنـــد
و در اقتصـــاد کشـــور ســـهمی بـــه دوش میکشـــند
ک ــه ای ــن حرک ــت طبیعت ــا بای ــد ادام ــه پی ــدا کن ــد.
زنجی ــره عرض ــه و تقاض ــا کام ــا بای ــد ب ــه ه ــم مرتب ــط
باش ــد ،پیش ــران ای ــن زنجی ــره بای ــد از بخ ــش تقاض ــا
باش ــد .در واق ــع نی ــاز پیش ــران حرک ــت ش ــرکتهای
دانشبنیـــان اســـت.
امـــروز در حـــوزه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان دچـــار
ســـوءتفاهم و سوءبرداشـــت شـــده ایـــم و فکـــر
میکنیـــم ایـــن شـــرکتها فقـــط و فقـــط بایـــد در
ح ــوزه عرض ــه دان ــش ب ــه وج ــود آین ــد در حال ــی ک ــه
بخ ــش تقاض ــا بای ــد دان ــش بنی ــان باش ــد ت ــا بتوان ــد
ایـــن لوکوموتیـــو را بـــه حرکـــت در بیـــاورد .صنعـــت
مـــا در ســـالهای گذشـــته دانشبنیـــان نبـــوده

اس ــت چ ــرا ای ــن لوکوموتی ــو ق ــدرت و حج ــم زی ــادی
ب ــه خ ــود نگرفت ــه اس ــت ک ــه اگ ــر بخ ــش تقاض ــا ب ــه
ای ــن حرک ــت روی بی ــاورد ،دس ــتاوردهای بیش ــتری
خواهـــد داشـــت.
ش ــرکتهای دانشبنی ــان در مس ــیر حرک ــت خ ــود
از چ ــه حمایته ــای قانون ــی برخ ــوردار هس ــتند؟
ب ــا توج ــه ب ــه محدودیته ــا و ش ــرایطی ک ــه در کش ــور
وجـــود دارد ،حمایتهـــا بـــرای شـــروع کار ایـــن
ش ــرکتها حمایته ــای خوب ــی اس ــت .مصوب ــات
س ــتاد اقتص ــاد مقاومت ــی س ــال  ،95برنام ــه توس ــعه
تولیـــد محصـــوالت دانشبنیـــان مصـــوب هیـــات
وزی ــران س ــال  ،94مصوب ــه هی ــات وزی ــران در س ــال
 95بـــرای بازارســـازی محصـــوالت دانشبنیـــان،
ظرفیتهـــای قانـــون شـــرکتهای دانشبنیـــان،
سیاس ـتها و قوانین ــی هس ــتند ک ــه اگ ــر ب ــه درس ــتی
اجرایـــی شـــوند در بخـــش دانشبنیـــان موجـــود
کشــور تحولــی بــزرگ ایجــاد مــی شــود .امــروز بــا نقطــه
مطلــوب فاصلــه زیــادی داریــم کــه بــا تــاش بیشــتر و
اجرای ــی ش ــدن قوانی ــن موج ــود میت ــوان ای ــن فاصل ــه
را کمت ــر ک ــرد.
ارتبـــاط ســـتاد توســـعه انـــرژی بـــا تشـــکلهای
مرتبــط حــوزه بــرق و انــرژی در چــه جایگاهــی قــرار
دارد؟ بــه نظــر شــما ایــن تشــکلها چــه نقشــی در
ح ــوزه ان ــرژی و بهب ــود جای ــگاه آن ایف ــا میکنن ــد؟
شـــاه بیـــت فعالیتهـــای معاونـــت علمـــی و
فنـــاروی و ســـتاد توســـعه انـــرژی شـــتابدهی بـــه
ایج ــاد زیس ــت ب ــوم اس ــت ک ــه در ای ــن زیس ــت ب ــوم
بازیگـــران مختلفـــی نقـــش دارنـــد .تشـــکلهای
صنف ــی و حرفـ ـهای یک ــی از ای ــن بازیگ ــران هس ــتند
ک ــه میتوانن ــد نق ــش بس ــیار مهم ــی در مطالبهگ ــری،
فرهنـــگ ســـازی و ایجـــاد فشـــارهای درســـت و
ب ــه موق ــع ه ــم نس ــبت ب ــه دول ــت و ه ــم نس ــبت ب ــه
جامع ــه و ه ــم نس ــبت ب ــه بخ ــش خصوص ــی ایف ــا
کننـــد.
م ــا در ش ــورای راهب ــری س ــتاد همیش ــه از نماین ــدگان
تشـــکلهای صنفـــی بـــرای حضـــور در جلســـات
دعـــوت کردهایـــم کـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایـــران نیـــز یکـــی از تشـــکلهایی اســـت کـــه در
جلســـات مرتبـــط از آن دعـــوت بـــه عمـــل میآیـــد.
مــا مســائل کالن حــوزه انــرژی را بــا تشــکلها در میــان
گذاش ــته و نظ ــرات و پیش ــنهادات آنه ــا را دریاف ــت
میکنیــم .پیشــنهاد تشــکلهای صنفــی و حرف ـهای
در تصمیمگیریه ــای م ــا مؤث ــر اس ــت و آنه ــا نق ــش
مهمـــی بـــازی میکننـــد .در زیســـت بـــوم علـــم و
فن ــاوری فق ــط دول ــت نق ــش آفری ــن نیس ــت ،م ــردم و
تش ــکلها نی ــز جای ــگاه و مس ــئولیتهای اجتماع ــی
خ ــود را دارن ــد و ب ــدون ای ــن تش ــکلها پایهه ــای کار
لن ــگ خواه ــد ب ــود .س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ان ــرژی
همیش ــه ب ــه روی تش ــکلهای حرفـ ـهای ب ــاز ب ــوده و
خواه ــد ب ــود▪ .

تسهیلفعالیتبخشخصوصی
موتور محرک حمایت از کاالی ایرانی
 /گفتوگو با مهرداد الهوتی /

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی

خریــد و حمایــت از کاالی ایرانــی یکــی از برنام ههــای پیــش روی متولیــان اقتصــادی و سیاســتمداران اســت تــا بــا
اســتفاده از ایــن راهــکار بتواننــد رونــق را بــه بنگاههــا و واحدهــای تولیــدی بازگردانند.کارشناســان و فعــاالن حــوزه
اقتصــادی بــر ایــن باورنــد بــرای حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد نقــاط ضعــف را شناســایی و در راســتای رفــع آنهــا
گام برداشــت .در شــرایط حاضــر نگاههــا بیشــتر بــه ســوی مصرفکننــده اســت کــه کاالی ایرانــی اســتفاده کنــد.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه اگ ــر حمای ــت از کاالی ایران ــی را ی ــک فرآین ــد در نظ ــر بگیری ــم ،س ــرمایه نی ــروی انس ــانی
بــه عنــوان مهمتریــن فاکتــور مــورد توجــه خواهــد بود.گفتوگــوی مــا بــا «مهــرداد الهوتــی» عضــو کمیســیون ویــژه
حمای ــت از تولی ــد مل ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی را در ادام ــه میخوانی ــد.

ب ــا توج ــه ب ــه نامگ ــذاری س ــال  97از س ــوی مق ــام
معظــم رهبــری مبنــی بــر حمایــت از کاالی ایرانــی،
ب ــه نظ ــر ش ــما الزام ــات حمای ــت از کاالای ایران ــی
چیس ــت؟
در جه ــت حمای ــت از کاالی ایران ــی ب ــه س ــه مح ــور
دول ــت ،تولی ــد کنن ــده و م ــردم بای ــد توج ــه اساس ــی
ش ــود؛ چ ــرا ک ــه ه ــر ی ــک ب ــه فراخ ــور م ــورد در ای ــن
عرص ــه نقشآفری ــن خواهن ــد ب ــود .در گام نخس ــت
دولــت بایــد نســبت بــه واردات کاالهایــی کــه امــکان
تولیــد آنهــا در داخــل کشــور وجــود دارد قاطعانــه ورود
کن ــد و می ــزان واردات ای ــن قبی ــل کااله ــا را کاه ــش
دهــد؛ در واقــع در راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی

و کاه ــش واردات نبای ــد لن ــگان لن ــگان عم ــل ک ــرد.
وج ــود ی ــک اراده ق ــوی مهمتری ــن عام ــل اس ــت ک ــه
متاس ــفانه فع ــا ای ــن اراده ایج ــاد نش ــده اس ــت.
در گام بعـــدی تولیـــد کنندههـــا بـــه عنـــوان بخـــش
اصلــی اقتصــاد در جهــت اســتفاده از کاالی ایرانــی
مس ــئولیت دارن ــد و بای ــد دق ــت الزم را ب ــر کیفی ــت
کاالی تولیــدی داشــته باشــند و حساســیت بــر روی
کااله ــای تولی ــدی س ــاخت داخ ــل ب ــه خ ــرج دهن ــد
چ ــرا ک ــه ب ــه دنب ــال بهب ــود کیفی ــت ،متقاض ــی ب ــرای
خری ــد آن کاال افزای ــش مییاب ــد.
در ح ــال حاض ــر ای ــن ای ــراد در خودروس ــازی وج ــود
دارد ب ــه عن ــوان مث ــال در حال ــی ک ــه ام ــروزه در دنی ــا

تولیدکننــدگان بــرای عرضــه کاالی خــود آپش ـنهای
بیشـــتری را بـــر کاالی قبلـــی اضافـــه میکننـــد ،در
صنعــت خودروســازی شــاهد ایــن مســئله نیســتیم؛
تولیدکنن ــدگان بای ــد ت ــاش کنن ــد حداکث ــر ش ــرایط
رقابـــت را بـــا کاالی مشـــابه خارجـــی خـــود ایجـــاد
کنن ــد.
در نهای ــت س ــومین عام ــل موث ــر در جه ــت تحق ــق
شــعار حمایــت از کاالی ایرانــی خــود مــردم هســتند؛
عمــوم مــردم بایــد در جهــت اســتفاده و خریــد کاالی
ایران ــی اراده و عزم ــی ج ــزم داش ــته باش ــند و در واق ــع
ب ــه کاالی وطن ــی تعص ــب داش ــته باش ــند چ ــرا ک ــه
حمای ــت از کاالی ایران ــی نس ــخه ش ــفابخش رون ــق
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25

پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

ا گر اقتصاد و تولید در مسیر درستی حرکت کند و بستر کار فراهم شود نیروی انسانی نیز پرتالش تر در این عرصه ظاهر خواهد شد .در واقع ما باید
بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور کنیم نه اینکه تنها شعار سر دهیم

اقتص ــاد کش ــور اس ــت و از پ ــس آن ش ــاهد کاه ــش
بی ــکاری در جامع ــه خواهی ــم ب ــود.

26
پرونده

برخ ــی از کااله ــا ب ــا م ــواد اولی ــه واردات ــی تولی ــد و
س ــاخته میش ــود ،آی ــا س ــخن از کاه ــش می ــزان
واردات شــامل حــال ایــن مــواد اولیــه نیــز خواهــد
ب ــود؟ ب ــا چ ــه سیاس ــتی میتوانی ــم از کاالهای ــی
حمایــت کنیــم کــه بــا اتــکا بــه مــواد اولیــه وارداتــی
تولی ــد میش ــوند؟
ایـــن یـــک امـــر اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت؛ کاالهـــای
واس ــطهای وج ــود دارد ام ــا دول ــت ب ــرای جلوگی ــری
از ب ــاال رفت ــن قیم ــت تم ــام ش ــده کااله ــا بای ــد ب ــرای
کاالهـــای وارداتـــی تدبیـــری داشـــته و آنهـــا را بـــا
قیم ــت معی ــن و ارز رقابت ــی وارد کن ــد ،البت ــه ب ــرای
برخ ــی کااله ــای واس ــطهای مرب ــوط ب ــه محص ــوالت
کشـــاورزی و کاالهایـــی کـــه ورود مـــواد اولیـــه آنهـــا
اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت ،پیـــش بینیهـــای الزم
صــورت گرفتــه اســت .اگــر ایــن رونــد مدیریــت نشــود
و قیم ــت تم ــام ش ــده کاال ب ــاال رود طبیعت ــا تولی ــد
کنن ــده داخل ــی ق ــدرت رقاب ــت ب ــا کاالی خارج ــی را
نخواه ــد داش ــت ام ــا در عی ــن ح ــال دامن ــه آن نبای ــد
گســترش پیــدا کنــد چــرا کــه امــکان تولیــد بســیاری
از کاالهــای واســطهای در داخــل کشــور وجــود دارد.
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آیـــا در کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی
در ای ــن رابط ــه تصمی ــم گی ــری ش ــده و سیاس ــت
واح ــدی اتخ ــاذ ش ــده اس ــت؟ کمیس ــیون پ ــس از
اع ــام ش ــعار س ــال چ ــه تدابی ــری در ای ــن زمین ــه
اندیش ــیده اس ــت؟
بلـــه؛ پیشبینیهـــای الزم صـــورت گرفتـــه اســـت،
در حــال حاضــر نیــز کاالهــای واســطه ای مــا بــا یــک
ش ــرایط س ــهل ت ــر و آس ــانتر وارد میش ــوند و ای ــن کار
ه ــم ت ــداوم دارد .البت ــه مبن ــای س ــخن هم ــان اس ــت
کــه عــرض کــردم کاالی واســطهای کــه امــکان تولیــد
آن در داخ ــل کش ــور فراه ــم اس ــت ،نبای ــد وارد ش ــود.
در کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی جلســات
بـــه صـــورت مســـتمر و هـــر هفتـــه برگـــزار میشـــود
ک ــه ب ــا وزی ــر نف ــت ،وزی ــر صنع ــت مع ــدن تج ــارت
و جهـــاد کشـــاورزی جلســـاتی داشـــتیم و نظـــرات
آنه ــا را پیرام ــون حمای ــت از کاالی ایران ــی اس ــتماع
کردیــم .در مــواردی نیــز کــه خــاء قانونــی وجــود دارد،
درص ــدد مرتف ــع ک ــردن آن مس ــائل هس ــتیم ؛ البت ــه
تص ــور بن ــده ای ــن اس ــت ک ــه خ ــاء قانون ــی در ای ــن
زمینــه وجــود نــدارد و بایــد بعــد نظارتــی مــورد تاکیــد
قــرار گیــرد و کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی
نی ــز از ابزاره ــای نظارت ــی خ ــود اس ــتفاده میکن ــد.

بخشــی از اقتصــاد مولــد کشــور وابســته بــه تولیــد
خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت کـــه در ایـــن
زمین ــه ب ــرای حرک ــت در مس ــیر ش ــعار س ــال بای ــد
ب ــه نق ــش س ــرمایه انس ــانی ب ــه عن ــوان مهمتری ــن
فا کتـــور توجـــه داشـــت؛ بـــه نظـــر میرســـد در
سیاســـتهای کلـــی نظـــام الزامـــات حمایـــت از
تولیدکننـــدگان فنـــی و مهندســـی دیـــده نشـــده
اســـت .راهکارهـــای پیشـــنهادی شـــما در ایـــن
زمین ــه چیس ــت؟
اعتقــاد بنــده ایــن اســت کــه اگــر اقتصــاد و تولیــد در
مســیر درســتی حرکــت کنــد و بســتر کار فراهــم شــود
نیــروی انســانی نیــز پرتــاش تــر در ایــن عرصــه ظاهــر
خواه ــد ش ــد .در واق ــع م ــا بای ــد بخ ــش خصوص ــی
را ب ــه عن ــوان ی ــک عام ــل اقتص ــادی مه ــم در کش ــور
بــاور کنیــم نــه اینکــه تنهــا شــعار ســر دهیــم .بســیاری
از مســـائل بخـــش خصوصـــی بایـــد حـــل شـــود بـــه
عنـــوان مثـــال بخـــش خصوصـــی بـــا تســـهیالت
ب ــاالی  20ت ــا  25درص ــد توانای ــی رقاب ــت را نخواه ــد
داشــت ،تســهیل فعالیــت بخــش خصوصــی و رفــع
تنگناه ــای مال ــی راهگش ــا و موت ــور مح ــرک تحق ــق
سیاس ــت م ــورد نظ ــر در ح ــوزه صنع ــت ،کش ــاورزی
و گردش ــگری و  ...خواه ــد ب ــود▪.

مهمترین اولویت اتاق بازرگانی در سال حمایت از کاالی ایرانی؛

شناساییچالشهایتولیدداخلی
 /گفتوگو با حسین سالح ورزی /

نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

بــدون تردیــد نامگــذاری ســال هــا بــا عناویــن و شــعارهای خــاص ،خــط ســیر حرکتــی مســئوالن و مــردم را مشــخص کــرده و تحقــق آن نیازمنــد تــاش همهجانبــه اســت.
چندی ــن س ــال اس ــت ک ــه ش ــعار س ــال مضمون ــی اقتص ــادی دارد .حمای ــت از تولی ــدات داخل ــی نی ــز نام ــی اس ــت ک ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب روی س ــال  97گذاش ــتهاند .در
راســتای بررســی مســیر تحقــق شــعار ســال و راهکارهــای حمایــت از کاالی ایرانــی بــا «حســین ســاحورزی»؛ نایــب رئیــس اتــاق ایــران گفتگــو کردهایــم.

آی ــا صرف ــا ب ــا نامگ ــذاری س ــال میت ــوان ش ــاهد
رونـــق تولیـــد کاالهـــای ایرانـــی و مصـــرف آنهـــا از
س ــوی م ــردم باش ــیم؟
هـــدف از تعریـــف موضـــوع در ابتـــدای ســـال
توســـط رهبـــری ،تعییـــن راهبـــرد بـــرای آن ســـال در
ح ــوزه اقتص ــاد اس ــت .اگ ــر م ــا ب ــه ای ــن مس ــاله ب ــه
عن ــوان اس ــتراتژی و راهب ــرد ن ــگاه کنی ــم و ب ــه دنب ــال
راهکاره ــای عملیات ــی و اجرای ــی باش ــیم ،اتفاق ــات
مثبتــی در حــوزه تولیــد و اقتصــاد خواهــد افتــاد ،امــا
اگ ــر فق ــط از جنب ــه س ــطحی و ش ــعاری ب ــه آن ن ــگاه
کنی ــم ،قطع ــا موث ــر نخواه ــد ب ــود.
بــه نظــر شــما روی صحبــت رهبــری در اعــام ایــن
شــعار بیشــتر مســئوالن بودهانــد ی ــا م ــردم؟
تاکیـــد فرمایشـــات رهبـــری در تبییـــن شـــعار ســـال
بیش ــتر ب ــر روی م ــردم ب ــود ،چ ــرا ک ــه م ــردم میتوانن ــد
بـــا خریـــد کاالهـــای ایرانـــی تـــوان تولیـــد داخلـــی را
تقوی ــت کنن ــد .البت ــه در نظ ــام تولی ــد ای ــران اج ــزا و
اکوسیســـتمی وجـــود دارد کـــه مـــردم بخشـــی از آن
هس ــتند ک ــه ب ــرای تقوی ــت ت ــوان تولی ــد داخل ــی بای ــد

در بخـــش تقاضـــا بـــه کاالی ایرانـــی روی خـــوش
نشــان دهنــد .مــردم در تهیــه نیازهــای خــود براســاس
ترجیحـــات و ســـایق خـــود عمـــل میکننـــد کـــه
معی ــار ای ــن ترجیح ــات ،کیفی ــت و قیم ــت اس ــت،
اگــر کاالی ایرانــی دارای کیفیــت و قیمــت مناســب
و رقابت ــی باش ــد قطع ــا م ــردم ب ــه کااله ــای داخل ــی
اقب ــال نش ــان داده و از آنه ــا حمای ــت خواهن ــد ک ــرد.
از ط ــرف دیگ ــر تولیدکنن ــده ایران ــی تمای ــل دارد ک ــه
بتوان ــد در عرص ــه رقاب ــت و ش ــرایط رقابت ــی کاالی ــی
تولی ــد و عرض ــه کن ــد ک ــه ن ــه تنه ــا م ــردم ای ــران ب ــا
رغبـــت مصـــرف کننـــد بلکـــه بتوانـــد در بازارهـــای
بی ــن الملل ــی رقاب ــت ک ــرده و عرض ــه و تولی ــد خ ــود را
افزای ــش ده ــد.
تولیدکننـــده هـــم زمانـــی قـــادر بـــه انجـــام ایـــن کار
خواه ــد ب ــود ک ــه فض ــای کس ــب و کار ای ــن اج ــازه
را بدهـــد تـــا بتوانـــد از نظـــر هزینههـــای مبادالتـــی
و قیم ــت تم ــام ش ــده ،کاالی ــی ب ــا قیم ــت رقابت ــی
تولی ــد کن ــد .بخ ــش عم ــدهای از ای ــن موض ــوع ب ــه
دولــت و حاکمیــت بــر میگــردد کــه بایــد بتواننــد در
بســتر تولیــد ،فضــای مســاعد و مناســبی بــا کمتریــن

ب ــار مقررات ــی و کمتری ــن هزینهه ــای مبادالت ــی ب ــرای
تولیدکننـــدگان فراهـــم کننـــد تـــا تولیدکننـــدگان
کاالیــی باکیفیــت و قیمــت مناســب عرضــه کننــد.
اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی
ایـــران بـــه عنـــوان پارلمـــان بخـــش خصوصـــی
چقـــدر میتوانـــد تســـهیلگر حمایـــت از کاالی
ایرانـــی و رفـــع موانـــع پیـــش رو باشـــد؟ آیـــا ایـــن
مجموعـــه در رونـــد تصمیمگیریهـــا تاثیرگـــذار
اســـت؟
اولیـــن اقـــدام اتـــاق بازرگانـــی بـــه عنـــوان نماینـــده
و حامـــی واقعـــی بخـــش خصوصـــی شناســـایی
عوامــل افزایــش هزینههــا و موانــع پیــش روی فعــاالن
اقتصـــادی و تولیدکننـــدگان اســـت .ایـــن اتـــاق بـــا
شناســایی و اعــام نحــوه تاثیــر ایــن عوامــل بــر تولیــد
و قیمـــت تمـــام شـــده ،در راســـتای بهبـــود فضـــای
کســـب و کار و امـــکان رقابتـــی شـــدن قیمتهـــا
تــاش میکنــد کــه ایــن امــر هــم بــر مصرفکننــدگان
داخل ــی و ه ــم توس ــعه ص ــادرات غیرنفت ــی تاثیرگ ــذار
خواه ــد ب ــود▪ .
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چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

رهبـــر معظـــم انقـــاب شـــعار ســـال  ۹۷را حمایـــت از کاالی ایرانـــی
نامگـــذاری کردنـــد .بـــه منظـــور تحقـــق ایـــن شـــعار ،دســـتگاههای
مختلــف کشــور ،بــه ویــژه دســتگاه اجرایــی و تیــم اقتصــادی دولــت بایــد
بســترهای الزم را در ایــن مســیر فراهــم ســازند .تحقــق ایــن شــعار نیازمنــد
هم ــت هم ــه آح ــاد جامع ــه اس ــت ،از م ــردم گرفت ــه ت ــا تولیدکنن ــدگان و
ســـرمایهگذاران داخلـــی.
چنانچـــه موانـــع پیـــش رو در حمایـــت از کاالی ایرانـــی برداشـــته شـــود،
ب ــرکات متع ــددی از ِقب ــل آن میت ــوان متص ــور ب ــود .در ای ــن گفتگ ــو موان ــع
پیـــشروی حمایـــت از کاالی ایرانـــی را بـــا محســـن رنانـــی ،کارشـــناس
مس ــائل اقتص ــادی ب ــه بح ــث و گفتگ ــو گذاش ــته ای ــم.
/گفتوگو با محسن رنانی /اقتصاددان

اما و ا گرهای
حمایتاز
تولیداتداخلی
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آقای رنانی به نظر شما الزمات حمایت از کاالی ایرانی چیست؟
از آف ــت ه ــای اصل ــی ح ــوزه ه ــای تولی ــدی ب ــه وی ــژه صنع ــت ،محی ــط کس ــب و کار
نامس ــاعد اس ــت .متأس ــفانه ط ــی س ــال ه ــای گذش ــته ب ــه دلی ــل س ــاختار نه ــادی
ضدتولی ــدی ،فض ــای فعالی ــت ب ــرای تولیدکنن ــدگان مح ــدود ش ــده و هزین ــه ه ــای
مبادلــه بــه صــورت غیرمتعارفــی افزایــش یافتــه اســت .ایــن شــرایط بهــره وری تولیــد
را ب ــه ش ــدت متأث ــر ک ــرده اس ــت.
از طرف ــی ش ــیوع فس ــاد ،مق ــررات ناکارآم ــد ،ب ــی ثبات ــی در سیاس ــت ه ــا ،تع ــرض ب ــه
حق ــوق مالکی ــت ،ع ــدم ش ــفافیت اقتص ــادی و م ــواردی از ای ــن دس ــت ،ش ــرایط را
ب ــرای ادام ــه مس ــیر بن ــگاه ه ــای تولی ــدی دش ــوار س ــاخته اس ــت .هم ــه ای ــن م ــوارد
حاک ــی از محی ــط نامناس ــب کس ــب و کار در ای ــران اس ــت.
در چنیــن محیطــی ســرمایه گــذار بــرای فعالیــت رغبتــی نــدارد .محیــط کســب و کار
مناســب از حداقــل هــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد در هــر کشــوری بــه حســاب میآیــد
ک ــه خ ــارج از کنت ــرل بن ــگاه ه ــای تولی ــدی اس ــت .گ ــزارش ه ــا و آماره ــای مل ــی و
بینالمللـــی و نیـــز مطالبـــات همیشـــگی بخـــش خصوصـــی ،علیرغـــم گام هـــای
مثب ــت برداش ــته ش ــده در ای ــن راس ــتا ،گوی ــای فاصل ــه ت ــا دس ــتیابی ب ــه معیاره ــای
مطلــوب محیــط کســبو کار در ایــران اســت .اجــرای قانــون بهبــود مســتمر محیــط
کســب و کار و پرهیــز از تصویــب هرگونــه قانــون مخــل کســب و کار ،مبــارزه بــا فســاد،
تأمیــن امنیــت حقــوق مالکیــت ،شــفافیت سیاس ـتهای دولــت و تخصیــص بهینــه
مناب ــع مال ــی ازجمل ــه راهکاره ــای بهب ــود محی ــط کس ــب و کار هس ــتند.
بای ــد گف ــت ک ــه قاچ ــاق کاال ب ــه ط ــور غیرمس ــتقیم ب ــر س ــرمایه گ ــذاری مل ــی کش ــور
تأثیـــر منفـــی دارد .بـــا ورود کاالی قاچـــاق زیـــر قیمـــت تولیدشـــده کاال در داخـــل،
تولیــد ملــی ضربــه خــورده و تقاضــا بــرای محصــوالت تولیــد داخــل کاهــش مــی یابــد
و ب ــه دنب ــال خ ــود کاه ــش س ــودآوری و درنهای ــت کاه ــش س ــرمایه گ ــذاری در بخ ــش
تولی ــد داخل ــی را موج ــب م ــی ش ــود.
مض ــاف ب ــر آن قاچ ــاق در مس ــیر س ــرمایه گ ــذاری نی ــز انح ــراف ایج ــاد م ــی کن ــد.
اص ــاح محی ــط کس ــب و کار ،س ــاده س ــازی قوانی ــن و مق ــررات ،ایج ــاد ثب ــات در
قوانی ــن ،مق ــررات ،مجوزه ــا و بخش ــنامه ه ــا ،تس ــهیل فرآینده ــا ،کاه ــش هزینهه ــای
تجـــارت خارجـــی و بهینـــه ســـازی نظـــام تعرفـــه ای از اصلـــی تریـــن راهبردهـــای
پیش ــگیری از قاچ ــاق ب ــوده و الزم اس ــت ب ــه ج ــای تمرک ــز ب ــر پرون ــده ه ــای کوچ ــک و
خ ــرد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق ،برخ ــورد مؤث ــر ب ــا قاچ ــاق س ــازمان یافت ــه و حرف ــه ای ص ــورت
پذی ــرد.
شناس ــایی گل ــوگاه ه ــای اصل ــی ایج ــاد انگی ــزه ب ــرای قاچ ــاق و رف ــع آنه ــا ازجمل ــه
اصـــاح نظـــام تعرفـــه ،کاهـــش و هدفمندســـازی معافیـــت هـــای حقـــوق ورودی،
تس ــهیل هرچ ــه بیش ــتر رون ــد ام ــور اجرای ــی واردات و ص ــادرات قانون ــی کاال ،اتخ ــاذ

ا گر شرایط به گونه ای پیش برود که با
حمایت هایدولتوهمتتولیدکنندگان،
رغبت الزم در مصرف کنندگان داخلی ایجاد
شود ،بسیاری از بنگاه ها جانی دوباره
خواهند گرفت
سیاســـت هـــای مناســـب ارزی و مدیریـــت
بهین ــه تخصی ــص ارز ب ــه منظ ــور منطق ــی ک ــردن
قیمــت تمــا م شــده واردات در مقایســه بــا قیمــت
محصـــوالت تولیـــد داخلـــی در ایـــن زمینـــه
پیشـــنهاد مـــی شـــود.
یکـــی دیگـــر از مولفـــه هـــای اثرگـــذار بـــر ایجـــاد
اش ــتغال ،سیس ــتم بانک ــی ه ــر کش ــوری اس ــت،
ب ــه وی ــژه در کش ــورهایی ک ــه مانن ــد ای ــران پای ــه و
اســاس تأمیــن مالــی از ســوی ایــن سیســتم انجــام
م ــی گی ــرد .نظ ــام بانک ــی در ش ــرایط فعل ــی چن ــد
مش ــکل را در مس ــیر تقوی ــت تولی ــد مل ــی و ب ــه تب ــع
آن ایج ــاد اش ــتغال ب ــه وج ــود آورده اس ــت .ن ــرخ
تس ــهیالت نظ ــام بانک ــی ب ــه گون ــه ای اس ــت ک ــه
غالـــب بنگاههـــای اقتصـــادی از بازپرداخـــت
تس ــهیالت نات ــوان م ــیمانن ــد ،ک ــه ای ــن مس ــاله
گــردش پــول در بانــک را بــا معضــل روبــرو میکنــد
و بــه ناچــار ،بانــک بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی
روی مـــی آورد.
ً
بانـــک مرکـــزی معمـــوال نرخـــی باالتـــر از نـــرخ
تس ــهیالت دریاف ــت م ــی کن ــد و ای ــن مس ــاله ب ــر
مش ــکالت بان ــک ه ــا م ــی افزای ــد .همی ــن اخ ــال
در نظــام بانکــی آســیب بزرگــی بــه تولیــد ملــی وارد
کــرده اســت .مشــکلی کــه امــروزه صنایــع تولیــدی
بـــا آن مواجـــه انـــد کمبـــود شـــدید نقدینگـــی
ارزان اســـت کـــه در پـــی سیاســـت هـــای غلـــط
اقتص ــادی در س ــال ه ــای گذش ــته تش ــدید ش ــده
اس ــت.
از ط ــرف دیگ ــر بان ــک ه ــا ب ــا اعط ــای تس ــهیالت
بــدون حســاب و کتــاب بــه افــراد فاقــد صالحیــت
و بنـــگاه هـــای زیـــانده ،بـــا دارایـــی هایـــی

مواجهان ــد ک ــه می ــزان ارزشش ــان از مق ــدار تس ــهیالت
کمتـــر اســـت و همچنیـــن میـــزان نقدشـــوندگی آن
بس ــیار پایی ــن اس ــت .ای ــن معض ــل یک ــی از اساس ــی
تریــن مشــکالت نظــام بانکــی اســت ،چراکــه چنیــن
دارایــی هایــی ســرعت گــردش پــول در نظــام بانکــی
را ب ــه ش ــدت کاه ــش م ــی دهن ــد .هم ــه ای ــن عوام ــل
دســـت بـــه دســـت هـــم داده انـــد تـــا نقشـــی کـــه
بانکه ــا ق ــرار ب ــود در اقتص ــاد ایف ــا کنن ــد ،ع ــوض
شـــود و از تأمیـــن مالـــی بـــه عنـــوان وظیفـــه اصلـــی
بـــه ســـمت بنـــگاه داری و تملـــک بـــر واحدهـــای
صنعت ــی زی ــان ده حرک ــت ک ــرده ان ــد.
فرهن ــگ س ــازی را ت ــا چ ــه ح ــد در گرای ــش م ــردم
بـــه ســـمت و ســـوی اســـتفاده از کاالی ایرانـــی
تاثیرگـــذار مـــی دانیـــد؟
متاســفانه بــه دلیــل عــدم فرهنــگ ســازی مناســب،
جامعـــه ایرانـــی دچـــار مصـــرف گرایـــی ،اســـراف،
رفاهطلبــی ،اشــرافی گــری و مصــرف کاالی خارجــی
ش ــده و اس ــتفاده از کاالی خارج ــی ب ــه نوع ــی ارزش
تبدی ــل ش ــده اس ــت .ب ــه منظ ــور ترغی ــب و تهیی ــج
جامعــه بــه خریــد کاالهــا و خدمــات تولیــد شــده در
داخ ــل ،بای ــد از کار فرهنگ ــی به ــره گرف ــت و از تاثی ــر
رس ــانه ه ــا ب ــرای اص ــاح و بهب ــود رفت ــار اجتماع ــی
غافـــل نشـــد .صداوســـیما ،ســـایر رســـانهها و
تریبونهـــای مختلـــف تبلیغاتـــی در ایـــن بـــاره
مس ــئولیت و رس ــالت عظیم ــی ب ــر دوش دارن ــد ت ــا ب ــا
فراخوان ــدن م ــردم نس ــبت ب ــه مص ــرف کاالی تولی ــد
داخ ــل ،آنه ــا را ب ــه ای ــن مس ــاله ترغی ــب و تش ــویق
کننـــد و آن را بـــه عنـــوان یـــک تکلیـــف و وظیفـــه
شــرعی و ملــی معرفــی کننــد  .در ایــن راســتا ،وزارت
آمـــوزش و پـــرورش ،وزارت ارشـــاد ،صداوســـیما،
دس ــتگاههای آم ــوزش عال ــی و غی ــره میتوانن ــد در
ای ــن مس ــیر نق ــش ارزن ــدهای ایف ــا کنن ــد ت ــا ایران ــی ب ــا
افتخ ــار و ع ــزت از کاالی ایران ــی به ــره بب ــرد.
یکــی از آفــت هــای خریــد کاالی خارجــی بیــکاری
و تعطیل ــی پ ــی در پ ــی بنگاهه ــای تولی ــدی اس ــت،
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در شـــرایط فعلـــی بســـیاری از
خانــواد ه هــا بــا معضــل بیــکاری دســت و پنجــه نــرم
ی کنن ــد ،ل ــذا رس ــان ه ه ــا بای ــد خان ــواد ه ه ــا را ب ــه
مـ ـ 

هن ــگام خری ــد کاال ب ــه ای ــن موضــوع هشــدار و توجــه
دهن ــد ک ــه ،ب ــا خری ــد کاالی ایران ــی چ ــه خدمت ــی
بـــه کشـــور خـــود مـــی کننـــد .در واقـــع بایـــد تـــاش
شـــود جامعـــه بـــه ســـطحی از فرهنـــگ برســـد کـــه
خری ــد کاالی ایران ــی ب ــه نوع ــی ارزش تبدی ــل ش ــده و
بالعکــس خریــد کاالی خارجــی اقدامــی ضــدارزش
محس ــوب ش ــود.
دستاوردهای تحقق این شعار را چه می دانید؟
یک ــی از ابرچال ــش های ــی ک ــه ای ــن روزه ــا اقتص ــاد
کشــور بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد ،بیــکاری
جوانـــان اســـت .متاســـفانه سیاســـت هـــای غلـــط
دول ــت ه ــای مختل ــف ،ش ــرایط را ام ــروز ب ــه گون ـهای
رقـــم زده اســـت کـــه بســـیاری از کارخانـــه هـــا و
بنگاهه ــای تولی ــدی ی ــا تعطی ــل ش ــده ان ــد و ی ــا ب ــا
حداق ــل ظرفی ــت مش ــغول ب ــه فعالیتن ــد.
اگـــر شـــرایط بـــه گونـــه ای پیـــش بـــرود کـــه بـــا
حمایتهـــای دولـــت و همـــت تولیدکننـــدگان،
رغب ــت الزم در مص ــرف کنن ــدگان داخل ــی ایج ــاد
ش ــود ،بس ــیاری از بن ــگاه ه ــا جان ــی دوب ــاره خواهن ــد
گرفــت .جــان گرفتــن بنــگاه هــای تولیــدی متــرادف
اس ــت ب ــا کاه ــش محس ــوس بی ــکاری ،ب ــه و ی ــژه در
می ــان جوان ــان تحصی ــل ک ــرده .ب ــا ایج ــاد رون ــق در
ف ــروش کااله ــای ایران ــی ،ای ــن واحده ــای تولی ــدی
توســـعه یافتـــه و فرصـــت هـــای شـــغلی بیشـــتری
را فراهـــم مـــی آورنـــد و کشـــور بـــه ســـمت توســـعه
رهنم ــون م ــی ش ــود.
یکـــی از مـــواردی کـــه دولـــت و رســـانه ملـــی در
ح ــوزه فرهن ــگ س ــازی در اس ــتفاده از کاالی ایران ــی
میتواننـــد از آن بهـــره بگیرنـــد ،گـــره زدن معیشـــت
و بی ــکاری جوان ــان خان ــواده ه ــای ایران ــی ب ــه تحق ــق
شـــعار ســـال اســـت .وقتـــی بـــه تجربـــه کشـــورهای
پیش ــرفته نظی ــر ژاپ ــن ن ــگاه م ــی کنی ــم ،م ــی بینی ــم از
همیــن رهگــذر بــه مقصــود رســیده انــد .خودکفایــی
و واکس ــینه ش ــدن در براب ــر تکان ــه ه ــای اقتص ــادی،
رشــد اقتصــادی تولیــد محــور و کاهــش آســیبهای
اجتماعـــی و ...از ثمـــرات تحقـــق و توجـــه بـــه ایـــن
ش ــعار خواه ــد ب ــود▪.
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چالش های
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ســال  1397بــا عنــوان «حمایــت از کاالی ایرانــی» نامگــذاری
شــد .امســال مــی توانــد در ســایه نامگــذاری و البتــه تصمیــم
ســازی هــای ســازمان یافتــه و هدفمنــد ،ســالی پربرکــت بــرای
صاحبـــان کســـب و کار و تولیدکننـــدگان داخلـــی باشـــد.
محمدمهـــدی بهکیـــش در ایـــن گفتگـــو اصـــاح فرهنـــگ
مص ــرف در می ــان م ــردم و البت ــه افزای ــش کیفی ــت کااله ــای
ایرانــی را مهمتریــن شــاخص هــای حمایــت از تولیدکننــدگان
داخل ــی م ــی دان ــد و معتق ــد اس ــت ش ــعار حمای ــت از کاالی
ایران ــی ش ــامل حمای ــت از فک ــر و ت ــوان کارگ ــران و مهندس ــان
نیــز هســت و الزم اســت کــه بــه همــه زوایــای آن دقــت شــود.
حاص ــل گفتگ ــوی م ــا را ب ــا محمدمه ــدی بهکی ــش ،یک ــی از
اقتصاددان ــان بن ــام کش ــور م ــی خوانی ــد:
 /گفتوگو با محمدمهدی بهکیش/

اقتصاددان و استاد دانشگاه

حمایت از فکر و توان کارگر و مهندس ایرانی؛
حمایت از کاالی ایرانی
ب ــا توج ــه ب ــه نامگ ــذاری س ــال ب ــه نظ ــر ش ــما الزام ــات حمای ــت از کاالی
ایران ــی چیس ــت؟
واژه حمایـــت از تولیـــد داخلـــی دارای دو بعـــد اســـت کـــه بعـــد اول بـــه
تولیدکننـــده بـــر میگـــردد یعنـــی تولیـــد داخلـــی از ابتـــدای ســـاخت و
پـــردازش کاال ،ضمـــن رعایـــت کیفیـــت و اســـتانداردهای الزمـــه در تولیـــد
اولی ــه ،مراح ــل بازیاب ــی و بس ــته بن ــدی و بازس ــازی را مطاب ــق اس ــتانداردهای
بینالمللــی انجــام دهــد .بعــد دیگــر حمایــت از کاالی ایرانــی بــه آحــاد مــردم
و مصرفکنن ــده برمیگ ــردد ک ــه بای ــد نس ــبت ب ــه کااله ــای تولی ــد داخل ــی
تعص ــب داش ــته باش ــند البت ــه ه ــم اکن ــون مصرفکنن ــده انب ــوه کااله ــای
قاچ ــاق خارج ــی هس ــتیم؛ بنابرای ــن در ارتب ــاط ب ــا حمای ــت از تولی ــد داخل ــی
ه ــم م ــردم و ه ــم تولیدکنن ــدگان همزم ــان نق ــش دارن ــد اگ ــر فرهن ــگ اس ــتفاده
از کاالی ایران ــی م ــورد توج ــه هم ــگان ق ــرار گی ــرد ش ــرایط ب ــرای اش ــتغال پای ــدار
ب ــرای م ــردم مهی ــا میش ــود.

30
پرونده

بــه قاچــاق کاال اشــاره کردیــد آیــا خریــد کاالی قاچــاق بــه معنــای برتــری
کیفیــت آن نســبت بــه تولیــد داخلــی اســت؟
اصــا اینگونــه نیســت .اتفاقــا در اغلــب مــوارد کاالی قاچــاق کیفیــت بســیار
پایین ــی دارد ب ــرای مث ــال ای ــران یک ــی از بهتری ــن تولیدکنن ــدگان کف ــش چ ــرم و
م ــاده اولی ــه آن در دنیاس ــت و چ ــرم ای ــران همیش ــه ج ــزو س ــه کش ــور برت ــر دنی ــا
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ب ــوده اس ــت ام ــا متاس ــفانه م ــا مص ــرف کنن ــده عم ــده کف ــش واردات ــی ه ــم از
مب ــادی رس ــمی و ه ــم قاچاق ــی هس ــتیم .پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم قاچ ــاق
کاال ب ــه تقلی ــل و کاس ــتن موقعیته ــا ب ــرای ارت ــکاب ب ــه ای ــن ج ــرم بس ــتگی
دارد و ب ــا ب ــه کار بس ــتن تدابی ــری میت ــوان از قاچ ــاق ک ــه س ــم مهل ــک اس ــت،
جلوگیـــری کـــرد .در ایـــن زمینـــه بایـــد نظـــام تعرفـــهای مناســـب و منطقـــی
اعم ــال ک ــرد و هزینهه ــای س ــربار تولی ــد و ع ــوارض غی ــر منطق ــی ب ــر تولی ــدات
داخل ــی را کاه ــش داد ب ــه ط ــوری ک ــه موجب ــات کاه ــش هزین ــه تم ــام ش ــده
محص ــوالت داخل ــی را فراه ــم آورد.
به نظر شما چالشهای پیش روی تحقق شعار سال چیست؟
یکــی از مســائلی کــه بعــد از انقــاب اســامی همــواره مــورد دقــت بــوده بحــث
اقتص ــادی و ارائ ــه راه ح ــل ب ــرون رف ــت از بح ــران اقتص ــادی اس ــت .اگ ــر ب ــه
اکثـــر دغدغههـــای دولتهـــا بنگریـــم در واقـــع موضـــوع اقتصـــاد ،بیـــکاری
و مهـــار تـــورم از مهمتریـــن برنامههـــای آنهـــا بـــوده اســـت .شـــعار حمایـــت
از کاالی ایران ــی یک ــی از زیرمجموعهه ــای مه ــم اقتص ــاد مقاومت ــی اس ــت.
اگ ــر در س ــالهای اخی ــر ب ــه فرمایش ــات رهب ــری و دالی ــل نامگ ــذاری س ــالها
دق ــت کنی ــم میتوانی ــم ب ــه ای ــن نتیج ــه برس ــیم ک ــه مهمتری ــن دغدغ ــه ایش ــان
مباح ــث اقتص ــادی ب ــوده اس ــت.
رهبـــری بـــا شـــناخت دقیـــق شـــرایط جامعـــه ایـــران ،الگـــوی اقتصـــاد

تولید شرکتهای خدمات فنی مهندسی در ایران پیوستگی ندارند و از لحاظ کفایت هنوز قدرتمند و بزرگ نیستند ،در نتیجه در رقابت با
استانداردهای بینالمللی و شرکتهای مشابه قوی جهانی از توان کافی برخوردار نخواهند بود

مقاومت ــی را متناس ــب ب ــا بس ــترها و اس ــتعدادهای داخل ــی کش ــور ب ــرای عب ــور از
چالشهــای اقتصــادی پیشــنهاد دادنــد کــه ایــن الگــو بــا اســتقبال متخصصیــن
و اقتصاددان ــان مواج ــه ش ــد .اج ــرای ای ــن الگ ــو در کش ــور ب ــا چالشهای ــی روب ــه رو
اســت کــه بــرای تحقــق الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و بــه تبــع آن حمایــت از کاالی
ایران ــی الج ــرم بای ــد ای ــن چالشه ــا برط ــرف ش ــود.
یک ــی از ای ــن چالشه ــا رس ــوخ فرهن ــگ مص ــرف گرای ــی و تجم ــل گرای ــی افراط ــی
در خانوادهه ــا ط ــی ده هه ــای اخی ــر اس ــت متاس ــفانه مطاب ــق آماره ــا ای ــران در
ص ــدر فهرس ــت کش ــورهایی اس ــت ک ــه بیش ــترین مص ــرف را در حوزهه ــای آب،
انــرژی و ...دارد کــه ایــن خــود در تضــاد بــا فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی اســت .بایــد
در زمینــه اســتفاده از کاالی ایرانــی فرهنــگ ســازی کنیــم کــه بخــش عمــده ایــن
وظیف ــه ب ــر عه ــده رسانههاس ــت .از ط ــرف دیگ ــر ه ــم بای ــد قوانی ــن و س ــاختارهای
ناکارآم ــد اقتص ــادی را اص ــاح کنی ــم ک ــه ای ــن بخ ــش ه ــم اهمی ــت زی ــادی دارد.
بخشــی از اقتصــاد مولــد ایــران وابســته بــه تولیــد خدمــات فنــی و مهندســی
اس ــت ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد در مت ــن ش ــعار نادی ــده انگاش ــته ش ــده ،دی ــدگاه
شــما در ایــن بــاره چیســت؟
توس ــعه ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی یک ــی از مهمتری ــن اولویته ــا در
ح ــوزه ص ــادرات ب ــه ش ــمار مـ ـیرود ک ــه در س ــالهای تحری ــم بهعن ــوان یک ــی از
پایههـــای ثابـــت چالشهـــای تولیـــد بـــه کاهـــش ظرفیتهـــای صادرکننـــدگان
خدمـــات فنـــی و مهندســـی دامـــن زد و بـــه گفتـــه بســـیاری از افـــراد جامعـــه

صادرکنن ــدگان در س ــالهای تحری ــم ت ــوان کش ــور ب ــرای حض ــور در مناقصهه ــای
بینالمللـــی بـــرای کارهـــای پیمانـــکاری و ...رونـــد خوبـــی را طـــی نکـــرد.
بازپسگیـــری وجـــوه ناشـــی از ارائـــه خدمـــات در کشـــورهای پذیرنـــده ایـــن
خدم ــات ب ــه دلی ــل مش ــکل م ــراودات مال ــی منج ــر ب ــه اف ــت ص ــادرات خدم ــات
فنـــی و مهندســـی در ایـــن ســـالها شـــد.
دلیـــل اینکـــه خدمـــات فنـــی مهندســـی در کشـــورهای توســـعهیافته از لحـــاظ
فن ــاوری ارزان ش ــده و موف ــق هس ــتند ای ــن اس ــت ک ــه س ــرمایهگذاری علم ــی در
ایــن کشــورها بــه شــدت در حــال رشــد اســت .مدیریــت مراکــز علمــی بــرای ارائــه
خدم ــات و پش ــتیبانی از مش ــاورههای مس ــتقل نی ــز در ای ــران ضعی ــف اس ــت،
برهمی ــن اس ــاس بخ ــش دانش ــگاهی و علم ــی کش ــور بای ــد بی ــش از پی ــش تقوی ــت
ش ــود چراک ــه تاثی ــر مس ــتقیمی در رون ــق خدم ــات فن ــی مهندس ــی دارد.
بـــه اعتقـــاد بنـــده شـــعار حمایـــت از کاالی ایرانـــی شـــامل حمایـــت از فکـــر و
ت ــوان کارگ ــران و مهندس ــان اس ــت و برخ ــاف آنچ ــه در س ــوال ش ــما مط ــرح ش ــد،
نادی ــده گرفت ــه نش ــده اس ــت .از طرف ــی ه ــم بای ــد گف ــت ک ــه تولی ــد ش ــرکتهای
خدم ــات فن ــی مهندس ــی در ای ــران پیوس ــتگی ندارن ــد و از لح ــاظ کفای ــت هن ــوز
قدرتمن ــد و ب ــزرگ نیس ــتند ،در نتیج ــه در رقاب ــت ب ــا اس ــتانداردهای بینالملل ــی
و شـــرکتهای مشـــابه قـــوی جهانـــی از تـــوان کافـــی برخـــوردار نخواهنـــد بـــود.
بهعن ــوان نمون ــه خدم ــات مهندس ــی عموم ــی هن ــد و پاکس ــتان نس ــبت ب ــه ای ــران
ارزانت ــر اس ــت و ای ــن موض ــوع م ــا را ب ــا مش ــکل روب ـهرو میکن ــد ک ــه بای ــد ب ــرای آن
چ ــارهای اندیش ــید▪ .
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پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

سندیکایی ها در رادیو

نگاهی به فراز و فرودهای صنعت برق
برنام ــه س ــاعت صنع ــت از رادی ــو اقتص ــاد در س ــه بخ ــش مختل ــف ب ــه
جنبههـــا و مشـــکالت صنعـــت بـــرق پرداخـــت .در اولیـــن برنامـــه بـــا
حض ــور پروی ــز غیاثالدی ــن ،دبی ــر س ــندیکای صنع ــت ب ــرق و ولـ ـیاهلل
بیــات ،عضــو هیــات رئیســه کمیتــه ســاخت داخــل ســندیکا بــه بررســی
توانمندیهـــا ،پتانســـیلها و دســـتاوردهای صنعـــت بـــرق پرداختـــه
ش ــد .در بخ ــش دوم ای ــن برنام ــه ک ــه منص ــور س ــعیدی عض ــو هی ــات
مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ،ه ــم ب ــه جم ــع پیشکس ــوتان ای ــن صنع ــت
در برنامـــه پیوســـته بـــود ،تاســـیس شـــرکتهای دانـــش بنیـــان بـــرق و

راهکاره ــای رون ــق صنع ــت ب ــرق م ــورد بررس ــی گرف ــت .ارائ ــه خدم ــات
صـــادرات محـــور و بررســـی موانـــع حضـــور صنعـــت بـــرق در بازارهـــای
داخل ــی و خارج ــی مح ــور بخ ــش س ــوم ای ــن برنام ــه ب ــود ک ــه ب ــا حض ــور
پیــام باقــری نایــب رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق و علیرضــا کالهــی،
رئی ــس کمیت ــه س ــازندگان س ــیم و کاب ــل س ــندیکا و عض ــو کمیس ــیون
توس ــعه ص ــادرات ات ــاق بازرگان ــی ب ــه روی آنت ــن رف ــت.
در ای ــن نگاش ــت خالص ــه ای از آنچ ــه در برنام ــه س ــه بخش ــی س ــاعت
صنع ــت گذش ــت را م ــی خوانی ــد:

برق امروز از کیفیت خوبی برخوردار است

32
پرونده

پرویز غیاث الدین:
صنعـــت بـــرق نســـبت بـــه ســـایر
صنایـــع ،صنعـــت جوانـــی اســـت،
علیرغ ــم اینک ــه ای ــن صنع ــت عم ــر
باالیـــی نـــدارد ،تحـــوالت بزرگـــی داشـــته اســـت.
ای ــران ه ــم از اولی ــن کش ــورهایی ب ــود ک ــه از نعم ــت
ب ــرق البت ــه ب ــرای ع ــده مح ــدودی برخ ــوردار ش ــد و
مولده ــای ب ــرق ب ــه ص ــورت پراکن ــده در کش ــور م ــورد
اســـتفاده قـــرار گرفتنـــد .اولیـــن مولـــد هـــم توســـط
ح ــاج امی ــن الض ــرب در خیاب ــان چ ــراغ ب ــرق ته ــران
نص ــب ش ــد ،بعده ــا ه ــم در ش ــهرها و محلهه ــای
مختل ــف ،مولده ــای دیگ ــری نص ــب ش ــد و من ــازل
و مغازهه ــای مح ــدودی آن ه ــم فق ــط در س ــاعاتی
از شـــب بـــرقدار شـــدند .شـــهرداری مســـئول
برقرس ــانی ب ــه م ــردم ش ــد و نهایت ــا وزارت آب و ب ــرق
تش ــکیل ش ــد ک ــه ب ــا گس ــترش ای ــن صنع ــت ،ب ــه
وزارت نیـــرو تبدیـــل شـــد.
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در اوایـــل انقـــاب کل ظرفیـــت نصـــب شـــده مـــا
کمتـــر از  ۷هـــزار مـــگاوات و ظرفیـــت قابـــل تولیـــد
 ۳۵۰۰مـــگاوات بـــود .ظرفیـــت امـــروز نســـبت بـــه
اوایــل انقــاب  ۱۰برابــر شــده اســت و پیــک بــار بیــش
از  ۵۵ه ــزار م ــگاوات اس ــت ک ــه وزارت نی ــرو بای ــد آن
را تامی ــن کن ــد.
در اوایــل انقــاب حتــی در شــهر تهــران خاموش ـیها
برنامــه ریــزی شــده بــود و روزانــه  ۴ســاعت خاموشــی
داشـــتیم ،در شـــهرهای دیگـــر هـــم بـــا ژنراتورهـــای
محل ــی و کوچ ــک مناط ــق مع ــدودی را آن ه ــم ب ــرای
ســاعت محــدودی بــرقدار میکردنــد .خوشــبختانه
در ایـــن ســـالها شـــبکه بـــه هـــم پیوســـته بـــرق
ای ــران ایج ــاد ش ــد و وزارت نی ــرو ب ــا کم ــک بخ ــش
خصوص ــی در تم ــام س ــاعات و در تم ــام ط ــول س ــال
بــا تولیــد بــرق ،احــداث شــبکه ،نگهــداری شــبکه و
تامی ــن تجهی ــزات نعم ــت ب ــرق را ب ــرای م ــردم فراه ــم
کردن ــد و ام ــروز حت ــی ی ــک روس ــتا وج ــود ن ــدارد ک ــه

ب ــرق نداش ــته باش ــد.
عـــاوه بـــر تامیـــن بـــرق بـــرای مـــردم بایـــد اذعـــان
کنیـــم کـــه کیفیـــت بـــرق هـــم بســـیار بهتـــر شـــده
و کیفیـــت خوبـــی اســـت ،مـــردم دیگـــر مجبـــور
نیس ــتند ب ــا ترانس ــفورماتور ب ــرق را ب ــه ولت ــاژ مناس ــبی
برســـانند و نوســـان زیـــادی وجـــود نـــدارد ،امـــروز
حتـــی خاموشـــیهای اتفاقـــی جهـــت تعمیـــرات
بـــا برنامـــه ،در کوتاهتریـــن زمـــان و بـــا اعـــام قبلـــی
انج ــام میش ــود .اهمی ــت ب ــرق در زندگ ــی ام ــروز ب ــه
قـــدری اســـت کـــه مـــردم دیگـــر نمیتواننـــد بـــدون
بــرق زندگــی کننــد ،هیــچ صنعتــی ،هیــچ بنگاهــی
و هی ــچ بیمارس ــتانی ب ــدون ب ــرق نمیتوان ــد بی ــش
از دو ســـاعت تحمـــل کنـــد .دســـتاوردهای امـــروز
صنع ــت ب ــرق حاص ــل هم ــت مس ــئوالن صنع ــت
بــرق در بخــش خصوصــی و دولتــی بــوده اســت کــه
قابــل تقدیــر اســت کــه امیدواریــم در آینــده هــم ایــن
ش ــرایط حف ــظ ش ــود▪ .

 ۹۰درصد تجهیزات ساخت نیروگاه تولید داخل است
ولی اله بیات:
ت ــا آغ ــاز دوران انق ــاب در ح ــوزه تجهی ــزات ب ــرق تولیدکنن ــدگان بس ــیار مح ــدودی در کش ــور داش ــتیم ک ــه تجهی ــزات در ح ــد مونت ــاژ تولی ــد
میکردن ــد ت ــا اینک ــه مدی ــران وق ــت وزارت نی ــرو تصمی ــم گرفتن ــد پایهگ ــذار برخ ــی از تولی ــد تجهی ــزات اساسـ ـیتر باش ــند ب ــه ای ــن ترتی ــب
تاریخچ ــه ش ــرکتهای موث ــری پایهگ ــذاری ش ــد ک ــه فعالی ــت و ثب ــت ای ــن ش ــرکتها در مح ــدوده کوچک ــی آغ ــاز ش ــد.
بن ــده معتق ــدم رون ــق صنع ــت ب ــرق از س ــال  ۱۳۷۰آغ ــاز ش ــد ک ــه مس ــئوالن وق ــت وزارت نی ــرو ب ــا تصمیمه ــای ش ــجاعانه تجهی ــزات بس ــیار ج ــدی را
پایهگــذاری کــرده و از فرصــت یــک مناقصــه بهــره بردنــد و شــرط انتقــال دانــش فنــی را بــرای برنــده مناقصــه تکلیــف کردنــد .همیــن امــر باعــث تاســیس و
رونــق تولیــد تجهیــزات صنعــت بــرق شــد بــه طــوری کــه امــروز میتــوان  ۹۰درصــد تجهیــزات ســاخت نیــروگاه ،تاســیس پس ـتهای بــرق ،خطــوط انتقــال
و بهرهب ــرداری را در ای ــران تولی ــد ک ــرد▪ .

نیروگاههای جدید بخار راندمان  ۳۸درصدی دارند
پرویز غیاثالدین:
ب ــه ط ــور کل ــی ب ــرق از تبدی ــل ان ــرژی ب ــه وج ــود میآی ــد،
بیش ــترین ان ــرژی متداول ــی ک ــه در دنی ــا ب ــرای تبدی ــل ب ــه
ب ــرق اس ــتفاده میش ــود ،س ــوختهای فس ــیلی و زغ ــال
س ــنگ ب ــوده اس ــت ک ــه در ای ــران زغ ــال س ــنگ ندار ی ــم و ب ــرق از طری ــق
نیروگاهه ــای مختل ــف تولی ــد میش ــود ک ــه ش ــامل نیروگاهه ــای بخ ــار،
گازی س ــیکل ترکیب ــی و نیروگاهه ــای ب ــرق آب ــی هس ــتند.
ن ــوع اول نیروگاهه ــا ،نیروگاهه ــای بخ ــار هس ــتند ک ــه بیش ــتر نیروگاهه ــای
قدیمــی از ایــن نــوع بودنــد .در نیروگا ههــای بخــار ســوخت فســیلی بخــار
ب ــا دم ــای ب ــاال و فش ــار تولی ــد میکن ــد ک ــه ای ــن بخ ــار توربی ــن را و توربی ــن
ه ــم ژنرات ــور را ب ــه حرک ــت در م ـیآورد و ب ــرق تولی ــد میش ــود.
ن ــوع دوم نیروگاهه ــای گازی هس ــتند ک ــه از حوال ــی انق ــاب در ش ــبکه
بـــرق کشـــور مرســـوم شـــدهاند ،ایـــن نیروگاههـــا ســـوخت گاز مصـــرف
نمیکنن ــد بلک ــه توربی ــن ب ــا انبس ــاط گاز ب ــه گ ــردش در میآی ــد ،درواق ــع
نی ــروی مح ــرک آن انبس ــاطی اس ــت ک ــه ب ــا ترکی ــب گاز ی ــا س ــوخت و ه ــوا
ایج ــاد میش ــود ک ــه تع ــداد ای ــن نیروگاهه ــا در کش ــور باالس ــت و راندم ــان
خوب ــی دارن ــد .ای ــران ج ــزو ش ــش کش ــوری اس ــت ک ــه نیروگاهه ــای گازی
در کشــور را بــا راندمــان بــاالی  ۶۰درصــد تولیــد میکنــد یعنــی  ۶۰درصــد
ســوخت مصرفــی تبدیــل بــه انــرژی میشــود .در حالــی کــه نیروگاههــای
قدیم ــی راندم ــان ح ــدود  ۲۰ال ــی  ۲۳درص ــدی داش ــتند ،نیروگاهه ــای
جدیدت ــر بخ ــار راندم ــان  ۳۸درص ــدی دارن ــد.
نـــوع ســـوم نیروگاههـــا کـــه از پـــرت انـــرژی ،بـــرق تولیـــد میکننـــد
نیروگاهه ــای س ــیکل ترکیب ــی هس ــتند .نیروگاهه ــای گازی ژنرات ــور را ب ــه
گ ــردش در میآورن ــد و س ــوخت ب ــا ه ــوا ترکی ــب میش ــود آنچ ــه از اگ ــزوز
ای ــن نی ــروگاه بی ــرون میآی ــد دم ــای ب ــاالی  ۵۰۰درج ــه دارد ک ــه ای ــن دم ــا
وارد سیســتم بخــار میشــود و بخــار تولیــد شــده تبدیــل بــه بــرق میشــود
ک ــه ای ــن نی ــروگاه را نی ــروگاه چرخ ــه ترکیب ــی ه ــم میگوین ــد .بس ــیاری از
نیروگاهه ــای گازی م ــا ب ــه چرخ ــه ترکیب ــی تبدی ــل ش ــدند یعن ــی ب ــدون
اســـتفاده از ســـوخت اضافـــی بـــرق بیشـــتری تولیـــد میکننـــد البتـــه
علیرغــم اینکــه در قانــون حمایتهــای خوبــی در ایــن حــوزه وجــود دارد،
متاس ــفانه هن ــوز نیروگاهه ــای گازی ه ــم داری ــم ک ــه تبدی ــل ب ــه چرخ ــه
ترکیب ــی نش ــدهاند چ ــرا ک ــه اج ــرای قوانی ــن در ای ــران بس ــیار پیچیدگ ــی و
بروکراســـی دارد و عمـــا اجـــرا نمیشـــود.
نیروگاههـــای بـــرق آبـــی را از قبـــل انقـــاب داشـــتیم و بعـــد از انقـــاب
توس ــعه پی ــدا ک ــرد ،ام ــا درص ــد کوچک ــی از تولی ــد ب ــرق کش ــور ب ــر عه ــده
ای ــن نیروگاههاس ــت آن ه ــم بس ــتگی ب ــه می ــزان بارندگ ــی در س ــال دارد،
پیشبین ــی م ــا ای ــن اس ــت ک ــه امس ــال ب ــا توج ــه ب ــه خشکس ــالی ش ــاید
حـــدود  ۵هـــزار مـــگاوات در تولیـــد بـــرق آبـــی کشـــور کاهـــش داشـــته
باشـــیم▪.

 ۶۰درصد برق کشور را بخش خصوصی تولید میکند
فعالیــت نیروگاههــای تجدیدپذیــر کــه امــروزه در دنیــا متــداول اســت ،در
ایــران نیــز شــروع شــده اســت ،امــا بایــد آهنــگ آن را بســیار شــتاب دهــد
چــرا کــه امــروز تولیــد بــرق از ایــن روش در کشــور مــا حتــی بــه یــک درصــد
هـــم نمیرســـد .ایـــن نیروگاههـــا از انـــرژی خورشـــید و بـــاد بـــرق تولیـــد
میکنن ــد .بس ــیاری از کش ــورها ب ــرای توس ــعه فعالی ــت ای ــن نیروگاهه ــا
برنام ــه دارن ــد ،ب ــا مطالع ــه راهبرده ــا و برنامهه ــای اروپ ــا ،آمری ــکا و س ــایر
کش ــورهای پیش ــرفته میت ــوان مش ــاهده ک ــرد ک ــه ای ــن کش ــورها ت ــا س ــال
 ۲۰۴۰در اســتفاده از ســوخت فســیلی بــی نیــاز شــده و بــرای تولیــد بــرق
ب ــه س ــمت انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر حرک ــت کردهان ــد .ای ــن انرژ یه ــا را
میت ــوان انرژ یه ــای پ ــاک نی ــز نامی ــد .درب ــاره نق ــش ان ــرژی هس ــتهای در
تولیــد بــرق هــم بایــد گفــت کــه نیــروگاه هســتهای بــرق بوشــهر فقــط هــزار
م ــگاوات از ب ــرق کش ــور را تولی ــد میکن ــد .در ح ــال حاض ــر بی ــش از ۶۰
درص ــد ب ــرق توس ــط نیروگاهه ــای بخ ــش خصوص ــی تولی ــد میش ــود ک ــه
رقــم قابــل توجهــی اســت ،نیروگاههــای دولتــی و زیرمجموعــه آنهــا هــم
رقم ــی کمت ــر از  ۴۰درص ــد تولی ــد ب ــرق دارن ــد▪ .

حمایت از تجهیزات داخلی ،اشتغال جوانان ایرانی
ولی اله بیات:
صنع ــت ب ــرق ظرفی ــت بکارگی ــری جوان ــان و اس ــتفاده از
نه ــا را دارد ،در ح ــال حاض ــر علیرغ ــم وج ــود
تخص ــص آ 
پتانســیلی کــه بــرای تولیــد تجهیــزات داخلــی وجــود دارد،
بخش ــی از تجهی ــزات از طری ــق واردات تامی ــن میش ــود ک ــه تعدادش ــان
ک ــم ه ــم نیس ــت .ریش ــه ای ــن واردات کاال بیش ــتر ضع ــف در حمای ــت
از کااله ــای داخل ــی اس ــت .البت ــه در ح ــوزه تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق
ب ــا رن ــگ و لع ــاب نمیت ــوان کیفی ــت قاب ــل قب ــول ارائ ــه داد بلک ــه ب ــرای
تولی ــد ای ــن تجهی ــزات اس ــتانداردی جهان ــی تعری ــف ش ــده اس ــت ک ــه
تولی ــد خ ــارج از مس ــیر اس ــتاندارد ،قابلی ــت اس ــتفاده نخواه ــد داش ــت.
امیدواری ــم ب ــا حمایت ــی ک ــه از ب ــرکات نامگ ــذاری س ــال  ۹۷از کااله ــای
داخل ــی خواه ــد ش ــد ،بتوانی ــم بخ ــش بیش ــتری از تجهی ــزات واردات ــی را
از طریــق تولیدکننــدگان داخلــی تامیــن کنیــم کــه ایــن امــر مســتقیما بــه
اش ــتغال جوان ــان منج ــر خواه ــد ش ــد.
ج ــای تاس ــف دارد ک ــه برخ ــی مس ــئوالن ت ــا نکات ــی از زب ــان مق ــام معظ ــم
رهب ــری ب ــه عن ــوان ش ــعار مط ــرح نش ــده اس ــت ،آن را ج ــدی نمیگیرن ــد.
متاســفانه مدیــران عامــل برخــی ســازمانها در انتخــاب کاال از برندهــای
خارج ــی اس ــتفاده میکنن ــد ب ــدون اینک ــه ب ــه کیفی ــت کاالی داخل ــی
توج ــه کنن ــد .ای ــن اف ــراد بای ــد ت ــوان کارشناس ــی خ ــود را تقوی ــت ک ــرده و
در انتخــاب خــود دقــت کننــد چــرا کــه همیــن کاالهــای باکیفیــت و بــا
اســتاندارد جهانــی در ایــران هــم تولیــد میشــود کــه وجــود بــرق پایــدار در
کش ــو ب ــه برک ــت کارک ــرد تجهی ــزات تولی ــد داخ ــل اس ــت▪.
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پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

کاالی ایرانی باید قابل رقابت با کاالی خارجی باشد
پرویز غیاث الدین:
حمای ــت از کاالی ایران ــی موض ــوع بس ــیار خوب ــی اس ــت.
بای ــد ب ــه ای ــن س ــوال ج ــواب بدهی ــم ک ــه آی ــا فق ــط خری ــد
کاالی ایرانـــی و نخریـــدن کاالی خارجـــی حمایـــت
اس ــت؟ م ــردم ح ــق انتخ ــاب دارن ــد و ب ــا حال ــت دس ــتوری نمیت ــوان
از آنه ــا خواس ــت کاالی ایران ــی بخرن ــد بلک ــه بای ــد راه ــکاری در نظ ــر
بگیری ــم ک ــه انتخ ــاب خ ــود آنه ــا کاالی ایران ــی باش ــد .ع ــاوه ب ــر معرف ــی
کاالی ایران ــی ب ــا ای ــن مبن ــا ک ــه کیفی ــت خوب ــی داش ــته و قاب ــل رقاب ــت ب ــا
کااله ــای خارج ــی هس ــتند ،بای ــد از تولیدکنن ــدگان و س ــازندگان ایران ــی
حمای ــت کنی ــم.
کاالی ایرانــی هــم از نظــر قیمــت و هــم از نظــر کیفیــت بایــد قابــل رقابــت
ب ــا کاالی خارج ــی باش ــد ،کیفی ــت آن در اختی ــار س ــازنده و صنعتگ ــر
اس ــت ،ام ــا تم ــام پارامتره ــای قیم ــت در اختی ــار تولیدکنن ــده نیس ــت،
شـــرایط تولیدکننـــدگان مـــا خیلـــی قابـــل مقایســـه بـــا تولیدکننـــدگان
خارج ــی نیس ــت ،هزینهه ــای مال ــی ک ــه صنعتگ ــر م ــا بای ــد پرداخ ــت
کن ــد قاب ــل قی ــاس ب ــا کش ــورهای صاح ــب ن ــام و صاح ــب کاالی خ ــوب
نیس ــت .آنه ــا ب ــرای تامی ــن مال ــی خ ــود به ــرهای پرداخ ــت نمیکنن ــد
و کارمـــزد ندارنـــد .تولیدکننـــده مـــا بـــرای ایجـــاد ســـرمایه در گـــردش،
پرداخ ــت حق ــوق ،بیم ــه و مالی ــات بای ــد از  ۱۸ت ــا  ۲۵درص ــد پرداخ ــت
کن ــد ک ــه ای ــن ام ــور ن ــه تنه ــا وق ــت و ذه ــن تولیدکنن ــده را درگی ــر میکن ــد
بلک ــه قیم ــت تم ــام ش ــده را ه ــم ب ــاال میب ــرد ،وقت ــی قیم ــت تم ــام ش ــده
ب ــاال رف ــت رقاب ــت ب ــا کاالی خارج ــی دش ــوار میش ــود.
بـــرای انتقـــال و توزیـــع بـــرق از نیروگاههـــا بـــه دســـت مصـــرف کننـــده
تجهی ــزات ب ــرق ش ــامل ش ــبکههای فش ــار ب ــرق ق ــوی ،دکل ،پس ــت ب ــرق،
ی ــراق آالت ،کاب ــل ،کنت ــور و سیس ــتمهای حفاظت ــی نی ــاز اس ــت ک ــه م ــا
خوشــبختانه در توزیــع بــه غیــر از برخــی سیســتمهای کنترلافــزار دقیــق
و همینط ــور در ش ــبکه انتق ــال خودکف ــا هس ــتیم ک ــه ای ــن خودکفای ــی
بـــاالی  ۹۵درصـــد اســـت .مپنـــا کـــه جـــزو یکـــی از شـــش ســـازنده
نیروگاههـــای دنیاســـت ،نیـــروگاه گازی بـــا ظرفیـــت بـــاالی  ۶۰درصـــد
تولیـــد میکنـــد کـــه قـــرار اســـت بـــه زودی از جدیدتریـــن نیـــروگاه ایـــن
ش ــرکت رونمای ــی ش ــود .بیش ــتر تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق و تجهی ــزات
مص ــارف کوچکت ــر ب ــرای من ــازل و مغازهه ــا در داخ ــل س ــاخته میش ــود
و تن ــوع بس ــیاری در ای ــن زمین ــه وج ــود دارد ک ــه بای ــد پتانس ــیل صادرات ــی
هم ــه ای ــن تجهی ــزات تولی ــد داخ ــل را بررس ــی ک ــرد▪.

فعالیت شرکتهای مهندسی مشاور سندیکا
در حد استانداردهای بینالمللی است
پرویز غیاث الدین:
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق س ــندیکایی ب ــا قدم ــت ب ــاال
نیس ــت .س ــندیکا در ح ــال حاض ــر  ۵۵۰ش ــرکت عض ــو
دارد کـــه در  ۴گـــروه مختلـــف شـــرکتهای ســـازنده
تجهی ــزات ،ش ــرکتهای مش ــاور (ک ــه ب ــه ج ــرات قویتری ــن ش ــرکتهای
مهندســـی مشـــاور در صنعـــت بـــرق هســـتند کـــه فعالیتشـــان در
حـــد اســـتانداردهای بینالمللـــی اســـت و در پروژههـــای خـــارج از
کش ــور مش ــارکت دارن ــد) ،ش ــرکتهای پیمان ــکاری ک ــه ت ــوان و تجرب ــه
بســـیار خوبـــی دارنـــد و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی .صنعـــت
ب ــرق نمیتوان ــد از ه ــر ش ــرکتی و از ه ــر کاالی ــی اس ــتفاده کن ــد چ ــرا ک ــه
خس ــارت کاالی نامرغ ــوب فق ــط کن ــار گذاش ــته ش ــدن نیس ــت بلک ــه
باعـــث آتشســـوزی و ســـاعتها بیبرقـــی میشـــود▪.

ضرورت تعیین مالکیت شرکتهای دانش بنیان
در قوه قضائیه
در ایـــران بـــه غیـــر از نیروگاههـــای ســـنتی نیروگاههـــای خورشـــیدی ،زبالـــه
س ــوز ،زمینگرمای ــی و ب ــادی نی ــز در ح ــال راه ان ــدازی و ی ــا حت ــی در ح ــال
بهرهب ــرداری و فعالی ــت هس ــتند .ممک ــن اس ــت از س ــایر روشه ــا ک ــه جدی ــد
ه ــم هس ــتند ب ــرای تولی ــد و راه ان ــدازی نیروگاهه ــای ب ــرق اس ــتفاده کنی ــم.
ای ــن موض ــوع دارای ن ــکات مغفول ــی همچ ــون تعیی ــن مالکی ــت ای ــن ط ــرح
هاس ــت .ب ــه عن ــوان مث ــال ی ــک ش ــرکت دان ــش بنی ــان در فرآین ــد تحقی ــق و
پژوه ــش ای ــده اس ــتخراج ب ــرق از ی ــک منب ــع خ ــاص را بی ــان میکن ــد؛ نکت ــه
قابـــل توجـــه ایـــن اســـت کـــه فکـــر و ایـــده در ایـــران دارای قیمـــت و ارزش
نیس ــت .مالکی ــت معن ــوی متاس ــفانه در کش ــور م ــا ب ــی اهمی ــت مف ــروض
یش ــود .ب ــرای ح ــل ای ــن مس ــئله و قیمتگ ــذاری ایدهه ــای ارزش ــمند الزم
م 
اســت قوانینــی وضــع شــود و اقداماتــی صــورت پذیــرد .در کنــار ایــن موضــوع
پیشـــنهاد مـــا ایجـــاد شـــعبهای در قـــوه قضائیـــه بـــرای تعییـــن مالکیـــت
ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان اس ــت▪ .

ضرورت تبعیت تجهیزات صنعت برق از استانداردهای بینالمللی
ولی اله بیات:
تجهی ــزات برق ــی ب ــا س ــلیقه اف ــراد تولی ــد نمیش ــوند بلک ــه بای ــد از اس ــتاندارد بینالملل ــی تبعی ــت کنن ــد ،ه ــر کاالی ــی ک ــه نتوان ــد
الزام ــات آن اس ــتاندارد را پوش ــش ده ــد ،نمیتوان ــد در عرص ــه مص ــرف ق ــرار گی ــرد .ب ــه ج ــرأت میت ــوان گف ــت تجهیزات ــی ک ــه در
ای ــران تولی ــد میش ــوند ب ــه خص ــوص تجهی ــزات ج ــدی ک ــه صنای ــع اصل ــی ب ــا آنه ــا درگی ــر هس ــتند ،تفاوت ــی ب ــا بهتری ــن برنده ــای
دنیــا ندارنــد .بهتریــن راه اثبــات ایــن مســئله ایــن اســت کــه انبــار شــرکتهای تخصصــی را تفحــص کنیــم تــا ببینیــم از هــر برنــد چــه تعــدادی
وج ــود دارد .وقت ــی م ــا ب ــه عن ــوان تولیدکنن ــده آرزوی مص ــرف کاالی ایران ــی را داری ــم ب ــه ای ــن معن ــا نیس ــت ک ــه ه ــر کاالی ــی راک ــه تولی ــد ش ــد،
مص ــرف کنی ــم ،اگ ــر کاال ضع ــف دارد حتم ــا بای ــد تذک ــر داده ش ــود .صنع ــت ب ــرق میتوان ــد مطمئ ــن باش ــد ک ــه تجهی ــزات اساس ــی ک ــه در کش ــور
تولی ــد میش ــود باکیفی ــت مناس ــب تولی ــد میش ــود و هی ــچ ج ــای نگران ــی نیس ــت .البت ــه تقلبه ــای زی ــادی ه ــم در ای ــن ح ــوزه وج ــود دارد ک ــه
مصرفکنن ــده بای ــد دق ــت داش ــته باش ــد و از اص ــل ب ــودن کاال مطمئ ــن ش ــود و از نمایندگیه ــای معرف ــی ش ــده خری ــد کن ــد▪ .
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لزوم تمرکز بر توانمندی های غیرقابل انکار صنعت برق

برنامهریزی برای آینده صنعت برق

منصور سعیدی:
تعبی ــر رهب ــر انق ــاب از اقتص ــاد مقاومت ــی ای ــن ب ــوده اس ــت ،توس ــعه
علـــم و فنـــاوری بومـــی و نهضـــت نرمافـــزاری ،صنعـــت بـــرق نیـــز از
ایـــن تعبیـــر در پیـــروی از اقتصـــاد مقاومتـــی اســـتفاده میکنـــد .در
آزم ــون ورودی دانش ــگاه سراس ــری ۹۵ ،درص ــد رتبهه ــای  ۱ت ــا  ۲۰۰رش ــته ب ــرق را ب ــرای
ادام ــه تحصی ــل انتخ ــاب میکنن ــد .ای ــن ب ــدان معناس ــت ک ــه نف ــرات برت ــر علم ــی
کش ــور ب ــه رش ــته مهندس ــی ب ــرق وارد میش ــوند .ب ــه عن ــوان مثال ــی دیگ ــر بای ــد بگوی ــم،
رئی ــس س ــابق دانش ــکده «اس ــتنفورد» یک ــی از دانش ــکدههای ب ــزرگ ب ــرق در دنی ــا در
اظهارات ــش خاط ــر نش ــان ک ــرد ک ــه بهتری ــن مهندس ــین ب ــرق دنی ــا ،ف ــارغ التحصی ــان
دانش ــکده ب ــرق دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف ته ــران هس ــتند .در واق ــع ای ــران دارای
بهتری ــن مهندس ــین ب ــرق در زمین ــه طراح ــی اس ــت ک ــه صاح ــب دان ــش ،ن ــوآوری و
خالقیــت هســتند؛ امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه امکانــات پژوهشــی بــرای دانشــجویان
ای ــن رش ــته در س ــطح حداقله ــا ق ــرار دارد حت ــی در دانش ــگاهی همچ ــون دانش ــگاه
صنعت ــی ش ــریف ته ــران .یعن ــی زمین ــه پ ــرورش و رش ــد فک ــری ،کار و ن ــوآوری ب ــرای
آنه ــا وج ــود ن ــدارد ب ــه همی ــن عل ــت یک ــی از عوام ــل خ ــروج مهندس ــان ایران ــی و
رج ــوع آنه ــا ب ــه س ــمت کش ــورهای توس ــعه یافت ــه و اروپای ــی صرف ــا ب ــه خاط ــر آزاد
ش ــدن ظرفیته ــای موجودیش ــان اس ــت .اگ ــر زمین ــه آزاد ش ــدن ظرفیته ــای ای ــن
مهندسه ــا را ایج ــاد کنی ــم ،قدم ــی موث ــر در مقابل ــه ب ــا خ ــروج س ــرمایههای انس ــانی
از کش ــور انج ــام دادهای ــم .در ح ــال حاض ــر مدع ــی هس ــتیم ب ــه ان ــدازه  ۹۰درص ــد ،در
ســـاخت تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق کشـــور خودکفـــا هســـتیم.
مهندســین بــرق مــا توانایــی دارنــد کــه ایــن  ۹۰درصــد را بــه صــد درصــد خودکفایــی
تبدی ــل کنن ــد؛ ب ــه ش ــرط ایج ــاد امکان ــات و زیرس ــاختهای الزم ب ــرای مهندس ــان
صاح ــب عل ــم و دان ــش ایران ــی .معاون ــت علم ــی فن ــاوری اع ــام ک ــرده اس ــت ک ــه
در ســـال  ۸۵از  ۱۲۸نفـــر شـــرکت کننـــده در المپیادهـــای کشـــور  ۹۰نفـــر اقـــدام بـــه
مهاج ــرت ک ــرده ان ــد .اگ ــر در مقی ــاس پول ــی س ــرمایه انس ــانی اندازهگی ــری ش ــود مانن ــد
آن اس ــت ک ــه س ــاالنه صده ــا میلی ــارد دالر را ب ــه راحت ــی از دس ــت میدهی ــم.
میدانی ــم ک ــه ام ــروزه در سیاسـ ـتهای اقتص ــادی تدابی ــر زی ــادی ب ــرای مقابل ــه ب ــا
قاچــاق ارز و  ...وجــود دارد در همیــن راســتا بــرای حفــظ منابــع انســانی کارآمــد بایــد
تدابی ــری اندیش ــیده ش ــود ت ــا ب ــه اه ــداف م ــورد نظ ــر برس ــیم.
ایــران یکــی از مدعیــان پیــش رو در زمینــه فنــاوری و دانــش بنیــان بــودن در صنعــت
بــرق اســت .بایــد بدانیــم کــه اکنــون جایــگاه ایــران از ایــن لحــاظ بــه گونــه اســت کــه
مشــخصات فنــی چنــد شــرکت بــزرگ اروپایــی در کشــور خودمــان نوشــته میشــود و
اصــاح تجهیــزات ،عیــب یابــی ،لــوکال کــردن سیســتمهای رلــه و کنتــرل اتوماســیون
و رف ــع موان ــع سیس ــتمهای ای ــن ش ــرکتهای ب ــزرگ توس ــط مهندس ــین ب ــرق ایران ــی
انج ــام میش ــود .قب ــل از س ــال  ۷۲پیمان ــکار پس ــت در ای ــران ک ــم ب ــود ش ــاید یک ــی
دو م ــورد ،ام ــا از س ــال  ۷۲ب ــه بع ــد در ای ــران دهه ــا ش ــرکت سیس ــتم اتوماس ــیون کار،
پیمان ــکار پس ــت و تم ــام کار مهندس ــی پس ــت و طراح ــی ب ــه ط ــور ص ــد در ص ــد در
داخ ــل انج ــام میپذی ــرد▪.

یکـــی از معضـــات دامنگیـــر شـــرکتهای داخلـــی
در صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت کـــه دولـــت بـــا رفتـــاری
متفـــاوت از شـــرکتهای خارجـــی بـــا ایـــن شـــرکتها
برخ ــورد میکن ــد .توق ــع ش ــرکتهای داخل ــی از دول ــت
ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا هم ــان س ــبک و روش از ش ــرکتهای
داخلـــی اجنـــاس را خریـــداری کنـــد؛ بـــا همـــان
تضمینهـــا ،پیـــش پرداختهـــا و پـــس پرداختهـــا و
 ...ایــن مســاله خــود روشــی بــرای رشــد صنعــت داخــل
میشـــود.
در همــه صنایــع دو بــال مهــم ســرمایه انســانی و ســرمایه
مال ــی وج ــود دارد .متاس ــفانه ه ــر دو در صنع ــت ب ــرق
کشـــور مـــا شکســـته میشـــود .در دهههـــای گذشـــته
بی ــش از  ۵۰ال ــی  ۶۰ش ــرکت قدرتمن ــد ایران ــی تعطی ــل
ش ــد .بهدلی ــل از دس ــت دادن نیروه ــای انس ــانی حف ــظ
ش ــرکتهای دانشبنی ــان نی ــز مس ــتثنی نیس ــتند البت ــه
ک ــه ای ــن ش ــرکتها بی ــش از پی ــش ب ــه نی ــروی انس ــانی و
س ــرمایه مال ــی نیازمن ــد هس ــتند.
یکـــی از نـــکات مهـــم کـــه بایـــد در راســـتای رشـــد
ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان در نظ ــر گرف ــت ای ــن اس ــت
کـــه دولـــت تصدیگـــری خـــود را بـــردارد .اینکـــه در
منطقـ ـهای نی ــاز ب ــه تولی ــد ب ــرق اح ــراز ش ــود الزم اس ــت
ک ــه ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــه ش ــرکتهای خصوص ــی ب ــرای
ام ــر تولی ــد مراجع ــه ش ــود .ش ــرکتهای خصوص ــی ب ــرق
بــه طــور کامــل بــرای تولیــد انتقــال ،توزیــع و فــروش بــرق
توانمنــد هســتند .در ایــن شــیوه فــروش انــرژی مســتقیم
بی ــن متقاض ــی و تولی ــد کنن ــده اتف ــاق خواه ــد افت ــاد.
ایـــن امـــر بـــدون مداخلـــه دولـــت امـــکان پذیـــر و الزم
اس ــت .ام ــر تهی ــه قوانی ــن یک ــی از مهمتری ــن وظای ــف
دولـــت اســـت آن هـــم قوانینـــی کـــه باعـــث میشـــود
ش ــرکتهای خصوص ــی و متقاضی ــان در چهارچوب ــی
مناســب بــه مبادلــه و تامیــن نیازمندیهــای یــک دیگــر
بپردازن ــد .ب ــا کاه ــش تص ــدی گ ــری دول ــت در صنع ــت
ب ــرق رش ــد و ب ــاروری بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق
پیـ ـشرو خواه ــد ب ــود▪ .

صنعت برق به مرز خودکفایی رسیده است
پیام باقری:
صنع ــت ب ــرق ،صنع ــت ریش ــه داری در کش ــور ماس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتراتژیک و زیربنای ــی ب ــودن ،از اهمی ــت بس ــزایی برخ ــوردار
بــوده و زیرســاخت تمامــی صنایــع اســت .در دوره قبــل از انقــاب اســامی رشــد ســریع و مطمئــن صنعــت بــرق مفهمومــی نداشــت.
در ب ــدو انق ــاب ای ــن صنع ــت ب ــه ش ــدت وابس ــته ب ــود ب ــه ط ــوری ک ــه حت ــی ب ــرای کوچکتری ــن تجهی ــزات از امکان ــات غیرایران ــی
اس ــتفاده میش ــد .صنع ــت ب ــرق در ط ــول ای ــن  ۴ده ــه از ش ــرایط س ــختی ک ــه ب ــا آن دس ــت ب ــه گریب ــان ب ــوده اس ــت ،عب ــور ک ــرده و ام ــروز ب ــه مرزه ــای
خودکفای ــی در ای ــن صنع ــت رس ــیدهایم ک ــه ای ــن خودکفای ــی محص ــول عملک ــرد بخ ــش خصوص ــی پای ــدار و مطمئ ــن و مس ــئوالن وق ــت اس ــت ک ــه
ب ــا حمایته ــای خ ــود ظرفیته ــای خوب ــی در صنع ــت ب ــرق ایج ــاد کردن ــد .بخشه ــای مختل ــف ای ــن صنع ــت ش ــامل تولی ــد ،توزی ــع و انتق ــال ب ــه
ضــرس قاطــع مشــکل خاصــی بــرای تولیــد تجهیــزات و محصــوالت ایــن صنعــت ندارنــد .صنعــت بــرق دوران توســعه خــود را طــی کــرده اســت کــه
امی ــدوارم بتوانی ــم از تمام ــی ظرفیته ــای صنع ــت ب ــرق در توس ــعه کشوراس ــتفاده کنی ــم▪ .
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پرونده

چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال
فروردین و اردیبهشت97

فضای کسب و کار نامناسب بالی جای سازندگان داخلی
ولی اله بیات:
س ــال  ۶۴اولی ــن فعالیت ــم را در ی ــک واح ــد تولی ــدی آغ ــاز ک ــردم .در ای ــن واح ــد
نامـــهای دریافـــت کردیـــم مبنـــی بـــر اینکـــه ارز نقـــدی بـــرای واردات قطعـــات
توســـط دولـــت قابـــل تامیـــن نیســـت .راه حلهـــای پیـــش رو ایـــن بـــود :اول
تعطیل ــی ش ــرکت دوم از تجهی ــزات ب ــرای س ــاخت س ــایر ادوات اس ــتفاده میکردی ــم و دس ــت
آخ ــر خودم ــان دس ــت ب ــه کار میش ــدیم .مدی ــر عام ــل وق ــت آن واح ــد تولی ــدی دلس ــوز و ش ــجاع
ب ــود .ایش ــان اع ــام کردن ــد ک ــه م ــا میتوانی ــم تولی ــد کنی ــم و باع ــث ش ــد ک ــه م ــا از هم ــان س ــال
دس ــت ب ــه کار ش ــدیم و س ــاخت قطع ــات را آغ ــاز کردی ــم .در ابت ــدا اق ــدام ب ــه تولی ــد قطع ــات
س ــاده کردی ــم .البت ــه تجربهه ــا ه ــم تجربهه ــای ک ــم و تقریب ــا هی ــچ ب ــود ،ام ــا هم ــت م ــان بس ــیار
بلنــد و البتــه قابــل ســتودن بــود .مــا در عرصههــای تولیــد بــه انــدازه جوانــان خــط مقــدم جنــگ
انگیــزه داشــتیم و ســاخت ایــن قطعــات بــرای خودمــان هــم غیــر قابــل بــاور بــود ،امــا در نهایــت
م ــا موف ــق ب ــه تولی ــد ش ــدیم.
م ــا ب ــرای آن مقط ــع از کم ــک پیمان ــکاران زی ــادی اس ــتفاده کردی ــم .هم ــکاران م ــا نی ــز ب ــه تدری ــج
متوج ــه ش ــدند ک ــه م ــا میتوانی ــم تجهیزات ــی را در کش ــور تولی ــد کنی ــم و ش ــرکتهای دیگ ــر ه ــم
ب ــه همی ــن من ــوال آغ ــاز ب ــه تولی ــد کردن ــد .ک ــم ک ــم مدی ــران صنع ــت نی ــز ب ــرای تامی ــن کااله ــا
ب ــه تولی ــد کنن ــدگان داخ ــل رج ــوع کردن ــد .از س ــال  ۷۰نی ــز م ــا ش ــاهد تح ــول بزرگ ــی در توس ــعه
تولی ــد تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق بودهای ــم .ب ــه ای ــن ص ــورت ک ــه چن ــد مدی ــر ش ــجاع و دلس ــوز
قراردادیه ــای خری ــدی را ب ــه ش ــرط انتق ــال دان ــش و فن ــاوری منعق ــد کردن ــد و ب ــر روی ای ــن
موض ــوع ب ــه ص ــورت ج ــدی اص ــرار کردن ــد .ام ــروز از ورای ای ــن تصمی ــم ای ــران از نظ ــر تولی ــد
تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق ب ــه بینی ــازی رس ــیده اس ــت .ای ــن موض ــوع نی ــز صرفهه ــای اقتص ــادی
زی ــادی را ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت .در خاط ــرم اس ــت س ــال  ۸۱ب ــر اس ــاس یک ــی از قرارداده ــای
ش ــرکت مق ــرر ش ــد ک ــه ی ــک تجهی ــز مش ــخصی را براس ــاس مبل ــغ تعیی ــن ش ــده در ق ــرارداد ب ــه
کارفرم ــا تحوی ــل دهی ــم.
اکن ــون ای ــن تجهی ــز ح ــدود  ۵۵درص ــد زی ــر قیم ــت تولی ــد خ ــارج و عل ــی رغ ــم ت ــورم قیم ــت
جهانــی ،بــه بــازار داخــل تحویــل میدهیــم .اگــر تولیدکننــده دســت از تولیــد ایــن تجهیــز بــردارد
قیم ــت ای ــن کاال مج ــددا ب ــه قیم ــت اولی ــه و جهان ــی خ ــود بازخواه ــد گش ــت.
نفـــس ســـازنده یـــک پســـت ،یـــک مشـــاور قدرتمنـــد داخلـــی صرفهجویـــی در هزینههـــای آن
در داخ ــل کش ــور اس ــت .در دوران تحری ــم تجهیزات ــی ک ــه وارد میش ــدند و ب ــه دلی ــل اعم ــال
تحریمهــا ،فروشــندگان از فــروش آنهــا ممانعــت کردنــد .در همیــن راســتا مهندســین مــا اقــدام
بــه تولیــد ایــن تجهیــزات در داخــل کردنــد .اخیــرا فروشــنده خارجــی تجهیــزات ذکــر شــده بــرای
ف ــروش ای ــن تجهی ــزات ب ــه ای ــران اب ــراز عالق ــه ک ــرده و حت ــی قیمته ــا را بیس ــت درص ــد زی ــر
قیم ــت ب ــازار اع ــام ک ــرده اس ــت .ام ــا ب ــاز ه ــم تولی ــد داخ ــل صرف ــه اقتص ــادی بیش ــتری را ب ــرای
بازاره ــای داخل ــی کش ــور در پی ــش داش ــته اس ــت▪ .

برابری کیفیت ساخت کاالهای ایرانی
با استانداردهای روز دنیا
پیام باقری:
بازاره ــای ه ــدف م ــا در ح ــال حاض ــر
بازارهــای همســایه و منطقــه هســتند،
ام ــا طی ــف صنع ــت ب ــرق ب ــه لح ــاظ
توانمن ــدی ای ــن صنع ــت طی ــف دامنـ ـهداری اس ــت
و گاه ــا رد کااله ــا و خدم ــات ایران ــی در کش ــورهای
آس ــیای دور و حت ــی اروپ ــا دی ــده میش ــود .ب ــه ج ــرات
میت ــوان گف ــت کیفی ــت س ــاخت کااله ــای ایران ــی
بـــا اســـتانداردهای روز دنیـــا برابـــری و همتایـــی
میکن ــد ل ــذا رد مصنوع ــات ای ــن صنع ــت در نق ــاط
دوردس ــت دنی ــا ه ــم دی ــده میش ــود ،ام ــا تمرک ــز م ــا ب ــه
لح ــاظ مزی ــت رقابت ــی بیش ــتری ک ــه داری ــم ناظ ــر ب ــر
کش ــورهای منطق ــه و همس ــایه اس ــت.
مطالع ــه و پی ــدا ک ــردن ب ــازار کاری اس ــت ک ــه بخ ــش
خصوصــی انجــام میدهــد و صــادرات صنعــت بــرق
حاص ــل مطالع ــات خوب ــی اس ــت ک ــه روی بازاره ــای
هـــدف صـــورت گرفتـــه اســـت .اگـــر مـــا بنـــا داریـــم
بازاره ــای صادرات ــی را فت ــح ک ــرده و ب ــه ط ــور مس ــتمر
در اختیــار خــود بگیریــم ،حــوزه مهندســین مشــاور بــه
خصــوص در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی نقــش
تعیینکنن ــدهای خواه ــد ب ــود کاری ک ــه ش ــرکتهای
اروپای ــی سالهاس ــت انج ــام میدهن ــد ،ش ــرکتهای
اروپایــی در مناقصــات بازارهــای بکــر حضــور دارنــد و
ادبیــات فنــی آن بــازار را مختــص کشــور خــود کردنــد.
م ــا در ای ــن ح ــوزه ب ــه ش ــرکتهای مهندس ــین مش ــاور
خ ــود نق ــش و بهای ــی ندادهای ــم .ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
شـــرکتهای مهندســـی مشـــاور خیلـــی توانمنـــدی
مال ــی ندارن ــد حتم ــا بای ــد م ــورد حمای ــت ق ــرار بگیرن ــد
و دول ــت بای ــد ن ــگاه وی ــژهای ب ــه آنه ــا داش ــته باش ــد،
در ایــن صــورت اســت کــه حضــور مهندســین مشــاور
در بازاره ــای بک ــر ب ــرای توس ــعه ص ــادرات خدم ــات
فن ــی و مهندس ــی راهگش ــا خواه ــد ب ــود▪ .
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بررس ــی رون ــد روز دنی ــا در ف ــروش ان ــرژی میتوان ــد راهکاره ــای مناس ــبی را پی ــش روی م ــا ق ــرار ده ــد .ان ــرژی ب ــه ن ــرخ روز فروخت ــه میش ــود و برای ــن اس ــاس
بدهیه ــای موج ــود ش ــرکتهای تولی ــد کنن ــده نی ــز در ای ــن فرآین ــد پرداخ ــت میش ــود.
اســتنباط شــخصی مــن ایــن اســت کــه انــرژی در ایــران فروختــه نمیشــود و در اختیــار مصــرف کننــده قــرار میدهیــم در واقــع هبــه میشــود .در ایــن میــان
متول ـیای بــرای پرداخــت قیمــت انــرژی وجــود نــدارد .آرزو دارم ،انــرژی بــرق بــه قیمــت اصلــی بــه فــروش برســد تــا منابــع مالــی بــرای پرداخــت بدهیهــای
ایجــاد شــده در چرخــه تولیــد بــه درســتی تامیــن شــود و باقــی مانــده ایــن پــول بــه مصــرف کننــده بازگردانــده شــود .متاســفانه پروســه فــروش انــرژی در کشــور
وج ــود ن ــدارد و هزین ــه تولی ــد ان ــرژی از مناب ــع مال ــی صنعتگ ــران پرداخ ــت میش ــود .ب ــه نظ ــر میرس ــد اج ــرای قان ــون میتوان ــد ای ــن مش ــکل را ب ــه خوب ــی
برط ــرف کن ــد .س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه اگ ــر ق ــرار ب ــود ای ــن خدم ــات و ای ــن ان ــرژی از خ ــارج کش ــور تامی ــن ش ــود آی ــا می ــزان بدهیه ــا ه ــم ب ــه ای ــن ص ــورت ایج ــاد
میش ــد؟! و ب ــا ایج ــاد ی ــک بده ــی آی ــا میتوانس ــتیم از خ ــارج کش ــور مج ــددا ب ــرق تامی ــن کنی ــم؟
اگــر بدهیهــای ایجــاد شــده بــرای صنعتگــران ایــن حــوزه مرتفــع نشــود یــک بــه یــک مجبــور بــه تــرک عرصــه ایــن صنعــت خواهنــد شــد .البتــه رویــه اهــدا
انــرژی بــرق بــه دســت مــردم بــه تنهایــی موجــب طل ـبکار باقیمانــدن پیمانــکار بــرق نیســت .نبــود فرهنــگ در بســتر مصــرف خــود یــک چالــش اساســی
اســت .یکــی از مصادیــق ایــن موضــوع ایــن اســت کــه انــرژی هبــه شــده بــه مصــرف کننــده در راه تولیــد کاالی اســتراتژیک مصــرف نمیشــود .همچنیــن
در ای ــن راس ــتا ب ــه مناب ــع آب ــی نی ــز خس ــارت میزنی ــم؛ ل ــذا بررس ــی روی ــه س ــایر کش ــورها در نح ــوه ف ــروش ان ــرژی خال ــی از لط ــف نیس ــت .در جه ــان ام ــروز
فقیرتری ــن کش ــورها ه ــم پ ــول ان ــرژی را دریاف ــت و بدهیه ــای ایج ــاد ش ــده در ای ــن راس ــتا را پرداخ ــت میکنن ــد▪.
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پیش فروش کردن انرژی برق
وزارت نی ــرو بپذی ــرد ب ــرای کس ــانی ک ــه اق ــدام
بـــه تهیـــه اعتبـــار نمودهانـــد و هزینـــه انـــرژی را
پیش ــتر ب ــرای تهی ــه اعتب ــار پرداخ ــت کردهان ــد
امتیازاتـــی را نظیـــر کاهـــش قیمـــت انـــرژی بـــه
نس ــبت مص ــرف ب ــه م ــردم اختص ــاص دهن ــد.
ایج ــاد فرهن ــگ و ب ــاور پرداخ ــت هزین ــه ان ــرژی
در آحــاد مــردم الزم االجراســت ،در ایــن ســبک
مـــردم بیـــش از پیـــش قـــدردان انـــرژی و نحـــوه
مص ــرف آن خواهن ــد ب ــود.
غیاث الدین:
یک ــی از فعالیته ــای س ــندیکا
تشـــویق شـــرکتهای عضـــو
بـــه بهرهگیـــری از دانـــش
روز ،بهرهگیـــری از جوانـــان فعـــال عرصـــه
دانـــش بخصـــوص صنعـــت بـــرق اســـت .در
حـــال حاضـــر در ســـندیکای صنعـــت بـــرق
کمیتـ ـهای تح ــت عن ــوان کمیت ــه ش ــرکتهای
دانشبنیــان وجــود دارد بــا  ۵۰عضــو .بــرای ۵۵۰
عض ــو س ــندیکا ای ــن ع ــدد ذک ــر ش ــده کوچ ــک
اســـت ،امـــا تعـــداد زیـــادی شـــرکت هســـتند
کـــه در صـــف ارزیابـــی رتبـــه دانشبنیـــان
نیـــز میباشـــند .اگـــر بروکراســـیها کمتـــر
شـــود و شـــرکتهای ارزیـــاب ایـــن موضـــوع
ش ــرکتهای تخصص ــی باش ــند ب ــه ای ــن تع ــداد
افـــزوده خواهـــد شـــد.
متاســـفانه شـــرکتهای صنعـــت بـــرق را
کســـانی ارزیابـــی میکننـــد کـــه تخصصـــی در
زمین ــه صنع ــت ب ــرق ندارن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع
خـــود یکـــی از مســـائل قابـــل تامـــل صنعـــت
ب ــرق اس ــت ک ــه ب ــه معاون ــت فن ــاوری ریاس ــت

جمهـــوری بـــاز میگـــردد .بـــا توجـــه بـــه ایـــن
موضـــوع قطعـــا تعـــداد شـــرکتهای دانـــش
بنیـــان افـــزوده میشـــود.
بـــرای ورود شـــرکتها در عرصـــه دانشبنیـــان
برنامههایـــی را در نظـــر گرفتهایـــم .راهانـــدازی
بخ ــش تحقی ــق و توس ــعه یک ــی از اینهاس ــت.
دولــت ریســک ایــن کار را تقبــل کــرده اســت .از
آنجای ــی ک ــه هم ــه تحقیق ــات الزام ــا ب ــه نتیج ــه
دلخـــواه و نهایـــی نخواهـــد رســـید در صـــورت
شکســـت ایـــن تحقیقـــات دولـــت تضمیـــن
پرداخ ــت هزینهه ــا را ب ــه عه ــده گرفت ــه اس ــت.
اینه ــا ج ــزو مش ــوقاتی اس ــت ک ــه س ــندیکای
ب ــرق چن ــد س ــالی آن را اجرای ــی ک ــرده اس ــت.
در حــال حاضــر دنیــای رقابــت بــر محــور دانــش
و تحقیـــق و توســـعه اســـتوار اســـت و بـــدون
اینهـــا نمیتـــوان در عرصـــه رقابتـــی پایـــدار
باقـــی مانـــد .ایـــن بـــه عنـــوان یـــک اصـــل در
همــه صنایــع وجــود دارد و مــا نیــز بــه آن پایبنــد
هس ــتیم .ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ض ــرورت
امــروز عرصــه انــرژی اســت و قانــون بقــای امــروز
در دنی ــا اس ــت.
موازنـهای بیــن قیمــت تمــام شــده بــرق و فــروش
آن وجـــود نـــدارد .بـــا همـــه احترامـــی کـــه بـــه
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی داریــم و بــا
تشــکر از گــروه نماینــدگان و مســئولین آمــوزش و
پــرورش کــه طــرح رایــگان شــدن مراکــز آموزشــی
را ارائ ــه میدهن ــد بای ــد بگوی ــم آی ــا ای ــن موض ــوع
ب ــه نف ــع کش ــور اس ــت؟
وقتـــی وزارت نیـــرو اقـــدام بـــه فـــروش بـــرق
نمیکنـــد و ایـــن انـــرژی را رایـــگان در اختیـــار
جوامـــع مـــورد نظـــر قـــرار میدهـــد در نتیجـــه

هزینههـــای پیمانـــکار ،هزینـــه ســـازنده و
تولیدکننـــده بـــرق هـــم پرداخـــت نمیشـــود؛ و
ایـــن بدهـــی روز بـــه روز انباشـــتهتر میشـــود.
از طـــرف دیگـــر ایجـــاد یـــک رویـــه درســـت در
اســتفاده از انــرژی خواهــد بــود .پرداخــت هزینــه
انـــرژی از جملـــه بـــرق بایـــد برعهـــده مصـــرف
کنن ــده باش ــد و ح ــاال ب ــرای تامی ــن هزینهه ــای
انـــرژی بـــرای مصـــرف کننـــده میتـــوان منابـــع
متفاوت ــی تعری ــف ک ــرد ت ــا فش ــار بده ــی دول ــت
از دوش فع ــاالن عرص ــه صنع ــت ب ــرق برداش ــته
شـــود .کمبـــود بودجـــه ســـایر وزارت خانههـــا
ماننـــد آمـــوزش و پـــرورش و یـــا وزارت ارشـــاد
باع ــث ش ــده فش ــار زی ــادی ب ــر روی وزارت نی ــرو
ایجـــاد کنـــد و تعـــادل بیـــن هزینـــه و درآمـــد از
بیــن بــرود .پــول تولیــد بــرق کــه  ۶۰درصــد آنهــا
بخ ــش خص ــوص هس ــتند پرداخت ــه نمیش ــود
و ایـــن مطالبـــات هـــر ســـاله بیشـــتر میشـــود.
بالـــغ بـــر  ۲۲هـــزار میلیـــارد تومـــان طلبـــکار
هســـتند .پـــول تامیـــن کننـــده تجهیـــزات نیـــز
پرداخـــت نمیشـــود .ایـــن مطالبـــات معـــادل
مبلغ ــی اس ــت ک ــه پیمکان ــکاران ب ــه بانکه ــا
و ســـایر بنگاههـــای اقتصـــادی بدهـــکار
هس ــتند و باب ــت تاخی ــر در پرداخته ــا مل ــزم
ب ــه پرداخ ــت خس ــارت میش ــوند .ام ــا دول ــت
بابـــت تاخیـــر در پرداختهـــا ریالـــی را بـــه
عنـــوان خســـارت پرداخـــت نمیکنـــد .نحـــوه
پرداخ ــت ای ــن بدهیه ــا نی ــز ب ــه ص ــورت ع ــرف
و معم ــول انج ــام نمیش ــود .بده ــی پیمان ــکار و
تولی ــد کنن ــده ب ــرق از طری ــق حوالهه ــای س ــایر
بدهـــکاران بـــه دولـــت پرداخـــت میشـــود▪ .

صادرات خدمات مهندسی ،مقدمه صادرات کاال
منصور سعیدی:
ص ــادرات ه ــم خ ــوب اس ــت ه ــم ب ــد ،اگ ــر کاالی ایران ــی وارد کش ــوری ش ــد ،ام ــا کیفی ــت خوب ــی نداش ــت ،اس ــم کاالی ایران ــی
خــراب خواهــد شــد کــه درســت کــردن آن کار راحتــی نیســت لــذا بایــد بــه کمــک بخــش خصوصــی مراکــزی ایجــاد شــود و ایــن
مراکــز باشــند کــه مشــخص میکننــد کــدام کاالهــا اجــازه صــادرات دارنــد در ایــن صــورت از صــادرات کاالهــای بــی کیفیــت
جلوگی ــری خواه ــد ش ــد در غی ــر اینص ــورت کاالی مرغ ــوب ه ــم ب ــازار را از دس ــت خواهن ــد داد .ص ــدور خدم ــات فن ــی و مهندس ــی مقدم ــه
ص ــادرات کاال و ف ــروش ان ــرژی اس ــت ،ص ــادرات خدم ــات ب ــه معن ــای بسترس ــازی ب ــرای ص ــادرات و ان ــرژی اس ــت .وقت ــی مهندس ــین مش ــاور
بتواننــد در کشــورهای دیگــر پــروژه بگیرنــد مقدم ـهای خواهــد بــود بــرای معرفــی کاالهــای ایرانــی .مقدمــه صــدور کاال ،صــدور خدمــات اســت
کــه بسترســازی الزم بایــد در کشــورها انجــام شــود اگــر مهندســین بــه کشــورهای مختلــف ورود کننــد خودبخــود کاال نیــز ورود خواهــد کــرد▪ .
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دولت باید در صادرات سیاستگذاری کند
نه تصدیگری
دولـــت بایـــد بـــرای صـــادرات سیاســـت گـــذاری کنـــد نـــه
تصـــدی گـــری .بخـــش خصوصـــی بـــه راحتـــی میتوانـــد
ص ــادرات انج ــام ده ــد ل ــذا دول ــت نبای ــد ص ــادرات کن ــد.
دولــت بایــد سیاســت گــذاری و مذاکــره بــا کشــورهای دیگــر
داشــته باشــد ،امــا بایــد اجــازه دهــد خــود بخــش خصوصــی
ص ــادرات را پیگی ــری کن ــد .ب ــازار ب ــرق ای ــران ب ــازار س ــالم و
قابــل اطمینانــی اســت و میتوانــد بــازار ترانزیــت بــرق باشــد
ک ــه ای ــن ه ــم من ــوط ب ــه ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت اج ــازه ده ــد
بخــش خصوصــی بــه ایــن حــوزه وارد شــود و کار را بــه دســت
بگی ــرد.
غیاث الدین:
ســـندیکای صنعـــت بـــرق کمیتـــهای
تحــت عنــوان توســعه صــادرات دارد کــه بــا
مطالع ــات انج ــام ش ــده بازاره ــای ه ــدف
را شناســـایی کـــرده و در مناقصـــات شـــرکت میکننـــد و
بـــرای شـــرکت در مناقصـــات کنسرســـیومهای مختلفـــی
تشـــکیل میدهنـــد.
متاس ــفانه بس ــیاری از تولیدکنن ــدگان م ــا در ح ــال حاض ــر
ب ــا توج ــه ب ــه رک ــود صنع ــت ب ــرق و محدودیتهای ــی ک ــه در
ب ــازار ای ــران وج ــود دارد در حال ــت میانگی ــن ب ــا ظرفی ــت ۲۵
درص ــدی فعالی ــت میکنن ــد ل ــذا ظرفی ــت م ــازاد در تمام ــی
بخشهـــای ایـــن صنعـــت بـــرای صـــادرات وجـــود دارد و
امیدواری ــم دول ــت ه ــم کم ــک کن ــد .بح ــث ص ــادرات نی ــاز
ب ــه کم ــک دول ــت دارد ،بس ــیاری از س ــفرهای سیاس ــی ک ــه
اتف ــاق میافت ــد ب ــا ه ــدف اقتص ــادی اس ــت .در ه ــر س ــفر
بای ــد هی ــات اقتص ــادی هم ــراه باش ــد ت ــا زمین ــه فعالی ــت
اقتصـــادی آنهـــا را در کشـــورهای دیگـــر فراهـــم کنـــد کـــه
متاس ــفانه م ــا از ای ــن ن ــوع س ــفرها در کش ــور خ ــود ک ــم داری ــم
کــه امیدواریــم تعــداد ایــن ســفرها افزایــش یابــد تــا بتوانیــم در
ح ــوزه ص ــادرات فعالت ــر عم ــل کنی ــم.
ص ــادرات ب ــرق ب ــه عن ــوان کاال در انحص ــار دول ــت اس ــت
کـــه چرایـــی اصـــرار وزارت نیـــرو در حـــوزه صـــادرات هنـــوز
بـــرای مـــا مشـــخص نیســـت کـــه متاســـفانه ایـــن کار هـــم
ب ــه درس ــتی از س ــوی دول ــت انج ــام نمیش ــود و ب ــه بخ ــش
خصوصــی هــم اجــازه فعالیــت نمیدهنــد .دولــت هــم بــرق
را ارزان میفروش ــد و ه ــم نمیتوان ــد پ ــول آن را وص ــول کن ــد.
نیروگاههـــای مـــا در بســـیاری از رو زهـــای ســـال میتواننـــد
بـــرق بیشـــتری تولیـــد کننـــد کـــه بـــا امـــکان صـــادرات آن
میتــوان پروژههــای خــط ،پســت و نیروگاهــی را فعــال کــرده
و اش ــتغال ایج ــاد ک ــرد .متاس ــفانه دول ــت ن ــه خ ــوب عم ــل
میکن ــد و ن ــه اج ــازه میده ــد بخ ــش خصوص ــی فعالی ــت
کن ــد.
نیــاز بــه بــرق روزبــه روز افزایــش خواهــد یافــت ،مثــا صنعــت
حمـــل و نقـــل کـــه انـــرژی خـــود را از طریـــق ســـوختهای
فســـیلی تامیـــن میکنـــد بـــه زودی بـــه ســـمت اســـتفاده از
ب ــرق روی خواه ــد آورد ک ــه ای ــن نی ــاز را بای ــد تامی ــن ک ــرد ک ــه
پتانس ــیل آن در کش ــور وج ــود دارد و بای ــد از آن ه ــم در داخ ــل
کش ــور و ه ــم ب ــرای ص ــادرات اس ــتفاده ک ــرد▪ .
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م هم شدیم اما چراغ کما کان روشن بود
تحری 
علیرضا کالهی:
صـــادرات صنعـــت بـــرق را میتـــوان در ســـه قســـمت کاال و
تجهیـــزات ،خدمـــات فنـــی و مهندســـی و اجـــرای پروژههـــای
مرتب ــط ب ــا ای ــن صنع ــت (س ــاختن نیروگاهه ــا ،خط ــوط انتق ــال
و پس ــت فش ــار ق ــوی) در کش ــورهای ب ــازار ه ــدف و ف ــروش ان ــرژی الکتریک ــی.
م ــا نس ــبت ب ــه س ــایر صنای ــع ،توانمندیه ــای وی ــژهای در صنع ــت ب ــرق داری ــم،
مص ــداق ادع ــای م ــا ای ــن اس ــت ک ــه در ش ــرایط تحری ــم و در ش ــرایطی ک ــه در
دولــت قبــل بودجــه مناســبی بــه وزارت نیــرو اختصــاص داده نشــد و مطالبــات
خیلــی از اعضــا بــا تاخیــر چنــد ســاله پرداخــت شــد ،چــراغ کمــاکان روشــن بــود
و م ــردم خاموش ــی را ح ــس نکردن ــد .ش ــاید ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ک ــه در
ای ــن صنع ــت درگی ــر هس ــتند ،اح ــداث نی ــروگاه و خ ــط و پس ــت س ــاده ب ــه نظ ــر
بیای ــد ،ول ــی پیچیدگ ــی آن کمت ــر از س ــاخت ی ــک پاالیش ــگاه نیس ــت .از دوران
تحریـــم و بـــا توجـــه بـــه ســـختی در تامیـــن تجهیـــزات بســـیاری از پروژههـــای
نف ــت و گاز عق ــب افتادن ــد و ی ــا اج ــرا نش ــدند ،ول ــی در ح ــوزه ب ــرق ای ــن مش ــکل
را نداش ــتیم.
مصـــداق بعـــدی ایـــن اســـت کـــه مـــا در ایـــن صنعـــت پایینتریـــن متوســـط
وزنــی هزینــه گمرکــی را داریــم ،متوســط وزنــی گمــرک تجهیــزات صنعــت بــرق
 ۱۵درص ــد اس ــت ،هی ــچ کاالی ــی در ای ــران نیس ــت ک ــه بتوان ــد ب ــا گم ــرک ۱۵
درص ــدی ب ــا رقب ــای خارج ــی خ ــود رقاب ــت کن ــد .ام ــروز  ۹۵درص ــد ص ــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی کشــور را صــادرات صنعــت بــرق تشــکیل میدهــد
و در حــوزه کاال هــم  ۴۰۰الــی  ۵۰۰میلیــون صــادرات کاال داشــتیم کــه در مقایســه
ب ــا ص ــادرات س ــایر صنای ــع در ای ــران قاب ــل توج ــه اس ــت .عم ــده صادرات ــی ک ــه
اس ــم ص ــادرات غیرنفت ــی ب ــر آن گذاش ــتهایم هم ــان مواه ــب خ ــدادادی کش ــور
هس ــتند ،ام ــا ب ــا در صنع ــت ب ــرق دان ــش و کار ص ــادر میکنی ــم .ای ــران جای ــگاه
وی ــژهای دارد و مبادل ــه ب ــه نف ــع اس ــت .اگ ــر همس ــایههای م ــا جه ــت تامی ــن و
شــبکه بــرق خــود بــه ایــران نیــاز داشــته باشــند در جایــگاه امنیتــی هــم جایــگاه
محک ــم ت ــری پی ــدا خواهی ــم ک ــرد▪ .

ضرورت شناسایی بازارهای هدف از سوی سفارتهای ایران
منصور سعیدی:
بهترین ارگانی که میتواند بازارهای هدف را شناسایی کند
سفارتهای ایران در کشورهای مختلف هستند ،بخش
اقتصادی این سفارتها باید فعال عمل کنند و بازارها را خوب
شناسایی کنند .طبق مطالعات ما بازارهای آفریقا بازارهای بکری هستند برای
حضور مهندسان ایرانی.
ام ــروز مهندس ــان ایران ــی در کش ــورهایی مث ــل اوگان ــدا ،کنی ــا و اتیوپ ــی خدم ــات
مهندســـی را صـــادر میکننـــد .اگـــر بتوانیـــم در کشـــورهای غیـــر همســـایه عمـــل
کنی ــم ،قطع ــا موفقی ــت بیش ــتری خواهی ــم داش ــت▪ .

تبادل برق یکی از راهکارهای حل بحران برق است
پیام باقری:
فعالی ــت صادرات ــی صنع ــت ب ــرق ش ــامل س ــه بخ ــش
کاال و تجهیــزات ،خدمــات فنــی و مهندســی و انــرژی
ب ــرق میش ــود .در ح ــوزه ص ــادرات بای ــد تغیی ــر پارادای ــم
ج ــدی ص ــورت بگی ــرد .ص ــادرات ام ــروز م ــا ب ــر مبن ــای خل ــق ارزش
اف ــزوده ب ــاال نیس ــت یک ــی از صنایع ــی ک ــه در راس ه ــرم ارزش اف ــزوده
بــاال قــرار دارد صنعــت بــرق اســت هــم در حــوزه انــرژی ،هــم خدمــات
و هــم در حــوزه تجهیــزات .در بخــش انــرژی مــا در حــال حاضــر حــدود
 ۸۰ه ــزار م ــگاوات ظرفی ــت نص ــب ش ــده داری ــم ،در س ــال گذش ــته
ح ــدود  ۵۴ه ــزار و پانص ــد م ــگاوات در پی ــک اس ــتفاده ش ــد و ح ــدود
 ۶هــزار مــگاوات هــم پیکســایی داشــتیم مصــرف مــا در پیــک ســال
گذش ــته  ۶۰ه ــزار م ــگاوات ب ــوده اس ــت .م ــا کش ــور مص ــرف گرای ــی
هس ــتیم و  ۷درص ــد رش ــد مص ــرف داری ــم ل ــذا ه ــر س ــال بای ــد  ۵ه ــزار
م ــگاوات نی ــروگاه جدی ــد نص ــب ش ــود ک ــه ارزش آن بی ــش از  ۲۰ه ــزار
میلی ــارد توم ــان اس ــت .م ــا در صنع ــت ب ــا رک ــود مواج ــه هس ــتیم ،چ ــون
اقتص ــاد ب ــرق م ــا مش ــکل دارد.
یک ــی از راهه ــای عب ــور از ای ــن بح ــران ،تب ــادل ب ــرق اس ــت .کش ــورهای
 OECDدر  ۱۰ســـال گذشـــته کمتـــر از یـــک درصـــد افزایـــش تقاضـــا
داش ــتهاند در حال ــی ک ــه م ــا هرس ــال از  ۷ت ــا  ۸درص ــد و حت ــی گاه ــی
 ۱۰درصـــد افزایـــش تقاضـــا داریـــم کـــه ایـــن حجـــم ســـرمایه گـــذاری
را پاســـخگو نیســـت لـــذا بایـــد از ظرفیـــت چهـــار فصلـــی ،اختـــاف
اف ــق و مناب ــع ارزان خ ــدادای کش ــور اس ــتفاده کنی ــم .مجموع ــه ای ــن
توانمندیهـــا در کشـــورهای اطـــراف وجـــود نـــدارد .دایـــره تبدیـــل
شـــدن بـــه قطـــب بـــرق منطقـــه امـــروز توســـط عربســـتان هـــم مطـــرح
میشــود .بحــث ترانزیــت بــرق و تبدیــل شــدن بــه قطــب بــرق منطقــه
ی ــک فرص ــت گذراس ــت ل ــذا مس ــئوالن بای ــد توج ــه کنن ــد .در برنام ــه
شش ــم ه ــم تاکی ــد ش ــده اس ــت ک ــه ای ــران بای ــد قط ــب ب ــرق منطق ــه
باش ــد ،ای ــن ام ــر محق ــق نخواه ــد ش ــد چ ــرا ک ــه مجموع ــه ص ــادرات
ب ــرق م ــا در ح ــال حاض ــر و در خوش ــبینانهترین حال ــت  ۱۴۰۰م ــگاوات
اس ــت ک ــه ای ــن مق ــدار در مقاب ــل ظرفی ــت موج ــود ام ــروز تقریب ــا هی ــچ
اس ــت .ای ــن ظرفی ــت کام ــا قاب ــل ارتقاس ــت ب ــه ش ــرطی ک ــه بتوانی ــم
س ــرمایهگذاری و بخ ــش خصوص ــی را وارد ای ــن بح ــث کنی ــم و مان ــع
ورود بخ ــش خصوص ــی ب ــه ای ــن ح ــوزه نش ــویم ،نتیج ــه محق ــق ش ــدن
ایـــن امـــر درآمدزایـــی ،اشـــتغال ،توســـعه پایـــدار و افزایـــش قـــدرت
چانهزنـــی در منطقـــه اســـت.
بخـــش خصوصـــی بـــه ماجرایـــی ورود میکندکـــه از نظـــر اقتصـــادی
توجی ــه داش ــته باش ــد ،اگ ــر بخ ــش خصوص ــی وارد ای ــن ح ــوزه ش ــد،
حتمــا بــا احــداث نیروگاههایــی اقــدام بــه صــادرات بــرق خواهــد کــرد
ک ــه حداق ــل راندم ــان ب ــاالی  ۵۸درص ــد داش ــته باش ــند (در حال ــی ک ــه
نیروگاهه ــای ام ــروز راندم ــان زی ــر  ۲۰درص ــد دارن ــد) ،ام ــا موان ــع بای ــد از
پی ــش روی بخ ــش خصوص ــی برداش ــته ش ــود.
صــادرات رقابــت دولتهاســت لــذا بخــش خصوصــی بایــد حمایــت
ش ــود ت ــا دولتم ــردان کن ــار س ــایر دولتم ــردان بتوانن ــد ب ــه اع ــداد ب ــزرگ
صادرات ــی اش ــاره کنن ــد ،ام ــا متاس ــفانه م ــا هن ــوز ب ــا اه ــداف  ۱۴۰۴ک ــه
بای ــد رتب ــه اول ص ــادرات منطق ــه ب ــوده و ص ــادرات  ۲۰۰میلی ــارد دالری
داش ــته باش ــیم ،فاصل ــه بس ــیار زی ــادی داری ــم ک ــه ب ــرای رس ــیدن ب ــه
نقط ــه مطل ــوب بای ــد پارادای ــم ص ــادرات را تغیی ــر دهی ــم▪ .

اقتصاد کشور باید مبتنی بر
دانش و ارزش افزوده باشد
علیرضا کالهی:
اهمی ــت ص ــادرات در ش ــرایط ام ــروز کش ــور ب ــه
حـــدی اســـت کـــه کمیســـیون تجـــارت اتـــاق
بازرگان ــی ه ــم ب ــه کمیس ــیون توس ــعه ص ــادرات
تغیی ــر ن ــام داده اس ــت .صنای ــع ای ــران چ ــارهای ج ــز ص ــادرات
ندارن ــد ،م ــوج جمعیت ــی ده ــه  ۶۰نی ــاز ب ــه فرصته ــای ش ــغلی
دارد کــه ایــن فرصــت در صنایــع مــادر مثــل تولیــد فلــزات محــدود
اس ــت چراک ــه ای ــن فرصته ــا بیش ــتر س ــرمایه ب ــر هس ــتند ن ــه
نیــروی کاربــر .از طــرف دیگــر اســاس تغییــرات اقتصــاد جهانــی
و کاهــش تقاضــا بــرای نفــت باعــث اهمیــت روز افــزون بــه بــرق
و انرژ یه ــای پ ــاک ش ــده اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه در س ــال ۲۰۱۷
بیش ــترین نیروگاهه ــای خورش ــیدی در جه ــان س ــاخته ش ــدند.
ای ــن ام ــر نش ــان میده ــد ک ــه چش ــم ان ــداز س ــوختهای فس ــیلی
روش ــن نیس ــت ،کش ــور م ــا ه ــم بای ــد اقتص ــاد خ ــود را از نف ــت
منف ــک کن ــد و وارد اقتص ــاد مبتن ــی ب ــر دان ــش و ارزش اف ــزوده
.
د
شـــو
در ایــن میــان وظیفــه تشــکلها و نماینــدگان بخــش خصوصــی
بسترســـازی بـــرای صـــادرات اســـت .اتـــاق بازرگانـــی در بـــرای
ارتق ــای کیفی ــت فعالی ــت رایزن ــان در کش ــورهای ب ــازار ه ــدف
جلســـات مختلفـــی بـــا مســـئوالن وزارت صمـــت ،ســـازمان
توســعه و تجــارت و معاونــت منابــع انســانی ریاســت جمهــوری
داش ــته اس ــت .وظیف ــه دیگ ــر م ــا کم ــک ب ــه کاه ــش به ــای تم ــام
ش ــده محص ــوالت صنعت ــی کم ــک کنی ــم ،یک ــی از چالشه ــا
ای ــن اس ــت ک ــه بخ ــش عم ــده هزین ــه فعالی ــت صنعت ــی ،م ــواد
اولی ــه هس ــتند .متاس ــفانه قیم ــت برخ ــی م ــواد علیرغ ــم تولی ــد
گس ــترده در کش ــور و برخ ــورداری از یاران ــه کالن ب ــه عل ــت برخ ــی
سیاســـتهای غلـــط در داخـــل کشـــور کمتـــر از بازارهـــای
رقی ــب اس ــت .م ــا ب ــه قان ــون مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده ک ــه اکن ــون
در مجل ــس ش ــورای اس ــامی در ح ــال بازنگ ــری اس ــت ،بن ــدی
اضافـــه کردیـــم مبنـــی بـــر اینکـــه بازپرداخـــت مالیـــات ارزش
افــزوده بــه کاالی صادارتــی وابســته بــه ارزش افــزوده آن کاال باشــد
(کش ــور چی ــن نی ــز از ای ــن قان ــون اس ــتفاده میکن ــد) ،ب ــر اس ــاس
ایــن بنــد لــذا اگــر شــما کاالی خــام صــادر کنیــد مالیــات ارزش
اف ــزوده را پ ــس نمیگیری ــد ،ام ــا ه ــر چق ــدر ک ــه ب ــه س ــمت کاالی
بــا ارزش افــزوده حرکــت کنیــد بازپرداخــت ایــن مالیــات بیشــتر
خواه ــد ش ــد ک ــه مناب ــع حاص ــل از ای ــن درآم ــد دول ــت میتوان ــد
در راس ــتای فعالیته ــای توس ــعه صادرات ــی و توس ــعه ص ــادرات
کش ــور ص ــرف ش ــود▪ .
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بن بست های
حمایتاز صنعت
امس ــال ب ــا ن ــام «حمای ــت از کاالی ایران ــی» نامگ ــذاری ش ــده اس ــت .س ــال دش ــواری ک ــه ای ــران اف ــت قاب ــل توجه ــی در
ش ــاخصه ه ــای بهب ــود فض ــای کس ــب و کار را تجرب ــه ک ــرده ،ب ــی ش ــک تدوی ــن سیاس ــت های ــی اثربخ ــش ب ــرای حمای ــت از
تولیدکنن ــدگان داخل ــی کار بس ــیار س ــختی اس ــت.
ب ــا ای ــن ح ــال ام ــا صنع ــت ب ــرق در ده ــه ه ــای پیش ــین تح ــت حمای ــت دول ــت و ب ــا ات ــکا ب ــه ت ــوان و دان ــش متخصص ــان
داخل ــی ،پیش ــرفت ه ــای قاب ــل توجه ــی را کس ــب ک ــرده و ب ــه یک ــی از پرچم ــداران خودکفای ــی ب ــدل ش ــد .ب ــا ای ــن ح ــال ای ــن
روزه ــا صنع ــت ب ــرق ح ــال و روز خوب ــی ن ــدارد .فش ــارهای ناش ــی از ی ــک ده ــه ناکارآم ــدی ،ب ــی ثبات ــی ،تحری ــم و سیاس ــت
ه ــای نادرس ــت ام ــروز ب ــه خوب ــی در پیک ــره ای ــن صنع ــت قاب ــل مش ــاهده اس ــت.
ح ــاال صنع ــت ب ــرق ای ــران بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری نیازمن ــد ی ــک حمای ــت س ــازمان یافت ــه و صحی ــح اس ــت .تنه ــا در ای ــن
ص ــورت اس ــت ک ــه صنع ــت ب ــرق ای ــران م ــی توان ــد ب ــه آین ــده امی ــد ت ــازه ای ببن ــدد در غی ــر ای ــن ص ــورت حمای ــت از کاالی
ایران ــی در س ــطح ی ــک ش ــعار در ب ــن بس ــت وع ــده ه ــا باق ــی م ــی مان ــد و ای ــن صنعتگ ــران هس ــتند ک ــه در فض ــای نامس ــاعد
کس ــب و کار کنون ــی ،به ــای گزاف ــی باب ــت فعالی ــت ه ــای اقتص ــادی خ ــود خواهن ــد داد.
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مسعود سعادتی؛
مدیرعامل شرکت مبنا نیرو و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق

مهمتریــن عوامــل موثــر بــر عملیاتــی شــدن شــعار ســال
بــه ویــژه در حــوزه صنعــت چیســت؟
در شـــرایط كنونـــی جهـــان ،رقابـــت پذیـــری شـــرط اول
حضـــور در بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی اســـت ،لـــذا بـــرای تحقـــق شـــعار
ســال ،اولیــن قــدم تولیــد محصــول رقابتپذیــر اســت كــه برخــی عوامــل مؤثــر
ب ــرای تولی ــد چنی ــن محصول ــی در داخ ــل مجموعهه ــا اس ــت و برخ ــی دیگ ــر
خ ــارج از مجموعهه ــای تولی ــدی اس ــت ك ــه ب ــه دول ــت و حاكمی ــت مرتب ــط
میشـــود.
بـــه طـــور معمـــول مهمتریـــن وظیفـــه دولـــت بـــرای رقابتپذیـــر كـــردن
محصـــوالت داخلـــی بـــه ایـــن شـــرح اســـت:
 ایجاد شرایط و زیر ساخت مناسب شامل بهبود قوانین كسب و كار اصالح قوانین مالیاتی  ،تأمین اجتماعی و بیمه ،آموزش نیروهای كار ارتباط آسان و سریع با اقتصاد جهانی تعییـــن نـــرخ واقعـــی ارز  ،ثبـــات  ،قابـــل پیـــش بینـــی نمـــودن وضعیـــتاقتصـــادی
 تأمین مالی با نرخ مناسبارتباطات و حمل و نقل مناسبکــه متاســفانه هیــچ کــدام از مــوارد ذکــر شــده از ســوی دولــت بــرای بنگاههــای
اقتصـــادی فراهـــم نشـــده تـــا ایـــن بنگاههـــا بـــه ســـمت تولیـــد رقابتپذیـــر
حرک ــت کنن ــد.
بنگاهه ــای صنعت ــی نی ــز بای ــد ب ــه مدیری ــت علم ــی ،بررس ــی نظ ــام كیف ــی و
اس ــتانداردها ،اص ــاح به ــرهوری ،اس ــتفاده از ماش ــین آالت م ــدرن  ،آ گاه ــی
از آخری ــن تكنولوژ یه ــای موج ــود ب ــرای تولی ــد محص ــول باكیفی ــت و قیم ــت
مناس ــب توج ــه کنن ــد ك ــه متأس ــفانه از ای ــن منظ ــر نی ــز اغل ــب بنگاهه ــا دارای
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ضع ــف اساس ــی هس ــتند .ب ــا ایج ــاد ش ــرایط مناس ــب ب ــرای رف ــع مش ــكالت و
ً
خال ءه ــای ذک ــر ش ــده؛ قطع ــاش ــعار س ــال عملیات ــی خواه ــد ش ــد.
در صنعــت بــرق بــرای حمایــت كار آمــد و مؤثــر از تولیــدات داخلــی بــا چــه
چالشهــای جــدی مواجــه هســتیم؟
چالــش جــدی در صنعــت بــرق ركــود،كمبــود منابــع مالــی بــا نــرخ مناســب ،
عـــدم ارتبـــاط بـــا سیســـتم بانكـــی جهانـــی ،بازارهـــای محـــدود صادراتـــی،
ع ــدم وص ــول ب ــه موق ــع مطالب ــات ،تحمی ــل ش ــرایط غی ــر منصفان ــه در عق ــد
قراردادهــا بــا بخــش دولتــی ،بــی ثباتــی در قوانیــن و مقــررات ،گرانــی نــرخ ارز
را م ــی ت ــوان بخش ــی از چالشه ــای ج ــدی ای ــن صنع ــت برش ــمرد.
بخشــی نگــری مســئولین نیــز یکــی از مشــکالت موجــود در صنایــع اســت .بــه
عنــوان مثــال وزیــركار عالقــه منــد اســت بیشــتر بعنــوان وزیــر كارگــر شــناخته
ش ــود و در خص ــوص كار دغدغـ ـهای ندارن ــد و ی ــا در اداره تأمی ــن اجتماع ــی
ً
و دارای ــی صرف ــا ب ــه كس ــب درآم ــد توج ــه میش ــود و صیان ــت اش ــتغال فاق ــد
ارزش اس ــت.
از دیـــدگاه شـــما كـــدام ارگانهـــا بایـــد بـــه منظـــور توســـعه صنعـــت بـــرق
سیاس ــتهای حمایت ــی تدوی ــن كنن ــد و مهمتری ــن مح ــور سیاس ــت ه ــای
آنه ــا بای ــد ب ــر چ ــه فا كتورهای ــی اس ــتوار باش ــد؟
در راســـتای رقابتپذیـــر شـــدن بنگاههـــای داخلـــی ،كلیـــه نهادهـــای
حاكمیت ــی بای ــد مل ــزم ب ــه ایج ــاد ش ــرایط مش ــابه ب ــا كش ــورهای دیگ ــر باش ــند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بیمــه و اداره كار ،اداره مالیــات و ســازمان برنامــه
ب ــا تدوی ــن قرارداده ــای منصفان ــه و اص ــاح قوانی ــن الزم اس ــت در كن ــار ه ــم
ب ــرای رف ــع ای ــن معض ــل اق ــدام نماین ــد .اقدام ــات بخش ــی و ع ــدم توج ــه ب ــه

سیاســت كلــی حمایــت از تولیــد داخــل ،در هــر یــك از ســازمانها و وزارتخانههــا
و نهاده ــا اث ــر زیانب ــار ب ــر توس ــعه صنع ــت ب ــرق خواه ــد داش ــت.
علیرغــم اینكــه صنعــت بــرق یكــی از پیشــتازان حمایــت از كاالی ایرانــی بــوده
اســـت متأســـفانه امـــروز شـــاهد تضعیـــف جـــدی شـــركتهای ایـــن بخـــش
هس ــتیم .وزارت نی ــرو چگون ــه میتوان ــد بنگاهه ــای اقتص ــادی ای ــن صنع ــت را
ب ــه روزه ــای رون ــق بازگردان ــد؟
ب ــا بررس ــی سیاسـ ـتهایی ک ــه موج ــب پیشت ــازی صنع ــت ب ــرق ش ــده اس ــت؛
بعن ــوان مث ــال ی ــك زم ــان اگ ــر ق ــراردادی ب ــرای س ــاخت تع ــدادی پس ــت ب ــرق (25
پس ــت ی ــا  18پس ــت ك ــه بعده ــا تع ــداد آنه ــا تغیی ــر ك ــرد) بس ــته میش ــد در كن ــار آن
قرارداده ــای انتق ــال تكنول ــوژی ب ــرای س ــاخت ترانس ــفورماتور ق ــدرت و دیژنكت ــور و
سكس ــیونر و  CT & PTب ــا ش ــركتهای معتب ــر خارج ــی بس ــته میش ــد و قرارداده ــا
ب ــه نح ــوی تنظی ــم میش ــدند ك ــه ریس ـكهای غی ــر معم ــول گریب ــان تولی ــد كنن ــده
و س ــازنده داخل ــی را نگی ــرد؛ در گذش ــته صنع ــت ب ــرق ای ــران حداق ــل پرداخته ــا
ب ــه موق ــع انج ــام میش ــد ک ــه در ح ــال حاض ــر ای ــن چنی ــن نیس ــت .الزم اس ــت
سیاسـ ـتهای ذک ــر ش ــده همچن ــان ادام ــه داش ــته باش ــد .م ــوارد زی ــر از عوام ــل
تضعی ــف کنن ــده بخ ــش صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــوده اس ــت:
 در ح ــال حاض ــر مناقص ــه  312پس ــت برگ ــزار میش ــود ك ــه باتوج ــه ب ــه حج ــم كارو مبل ــغ پ ــروژه ن ــه تنه ــا هیچك ــدام از ش ــركتهای ایران ــی ق ــادر ب ــه تأمی ــن مال ــی آن
نیس ــتد بلك ــه بانكه ــای كش ــور نی ــز ت ــوان تامی ــن مال ــی آن را ندارن ــد و هیچگون ــه
تمهیـــدی جهـــت تأســـیس شـــركتهای توانمنـــد در زمینههایـــی كـــه نیازمنـــد
هس ــتیم در ای ــن مناقص ــه دی ــده نمیش ــود.
 قرارداده ــا بط ــور ی ــك جانب ــه و ب ــه نح ــوی تنظی ــم میش ــود ك ــه ش ــركت ط ــرفقـــرارداد را در معـــرض انـــواع ریســـكها و آســـیب هـــا قـــرار میدهـــد.
 -پرداختهــا تضمیــن شــده نیســت و در موعــد مقــرر انجــام نمیشــود و كارفرمــا

بــرای عــدم تعهــد مالــی ،هیچگونــه خســارتی نمیپــردازد.
ایـــن شـــرایط بـــه طـــور طبیعـــی نابودكننـــده امكانـــات و توانمندیهـــای داخـــل
خواه ــد ب ــود.
نق ــش س ــندیكا را در عملیات ــی ش ــدن ش ــعار س ــال و اعم ــال سیاسـ ـتهای
حمایت ــی ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق چگون ــه ارزیاب ــی میكنی ــد؟
امكانـــات و مقـــدورات ســـندیكا بســـیار محـــدود اســـت و اكثـــر اعضـــای آن بـــا
ش ــرایط مال ــی نامناس ــب و بی ــكاری مواج ــه هس ــتند در ای ــن ش ــرایط اثرگ ــذاری
ســـندیكا بســـیار محـــدود اســـت؛ بـــا ایـــن وجـــود ســـندیكا میتوانـــد بـــا ایجـــاد
همبســتگی صنفــی بهعنــوان بلندگــوی بنگاههــای صنعــت بــرق از طریــق روابــط
عموم ــی و نش ــریات خ ــود مس ــئولین را در جری ــان مش ــكالت ای ــن صنع ــت ق ــرار
ده ــد و راهكاره ــای خ ــود را ب ــرای ب ــرون رف ــت از وضعی ــت موج ــود ،ارائ ــه کن ــد.
از طرفــی بــا تشــكیل كمیتههــای تخصصــی و بــا تدویــن اســتانداردها در باالبــردن
ســـطح كیفـــی محصـــوالت اعضـــا ،تأثیرگـــذار باشـــد .همچنیـــن ســـندیکای
ب ــرق میتوان ــد ب ــا ایج ــاد بان ــك اطالعات ــی بنگاهه ــا در تكمی ــل زنجی ــره تولی ــد و
همافزای ــی توانمن ــدی اعض ــا ،حض ــور در پروژهه ــای ب ــزرگ را ب ــرای آنه ــا تس ــهیل
نمای ــد.
در خص ــوص سیاسـ ـتهای حمایت ــی گفتن ــی اس ــت ک ــه اعض ــاء از س ــندیكای
ب ــرق توق ــع حمای ــت ندارن ــد ،همی ــن ق ــدر ك ــه س ــندیکا بتوان ــد ش ــرایط قرارداه ــا
را مشـــابه بـــا شـــرایط قراردادهـــای شـــركتهای خارجـــی برســـاند و نـــرخ ارز در
ق ــرارداد مش ــخص ش ــده باش ــد ت ــا در ص ــورت تغیی ــر ن ــرخ ارز ب ــه تناس ــب آث ــار آن
در قیمتهـــا جبـــران شـــود تـــا ریســـك غیـــر متعـــارف بـــه پـــروژه منتقـــل نشـــود و
پرداختهــا نیــز در زمــان تعییــن شــده در قــرارداد انجــام شــود در ایــن منــوال اعضــا
ســندیكا قــادر خواهنــد بــود مجموعــه خــود را مدیریــت و در امــر تولیــد و خدمــات
ب ــه بهتری ــن نح ــو انج ــام وظیف ــه کنن ــد▪.
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چالش های
عملیاتی شدن
شعار سال

مدیریت و برنامه ریزی
ضرورت دستیابی به شعار سال

محمد اکبری؛
مدیر عامل شرکت پویش گستر صنعت

از دی ــدگاه ش ــما مهمتری ــن عوام ــل موث ــر ب ــر عملیات ــی ش ــدن ش ــعار س ــال ب ــه وی ــژه در
ح ــوزه صنع ــت ب ــرق چیس ــت؟
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه اقتص ــاد ام ــری ریاض ــی و محاس ــباتی اس ــت ب ــا دس ــتور و ش ــعار درس ــت
نمیش ــود بلک ــه ب ــا فک ــر ،مدیری ــت و برنامهری ــزی و عم ــل ب ــه آن قاب ــل پی ــاده ش ــدن اس ــت
و در ایـــن راســـتا بایـــد تمامـــی ســـازمانها ،ارگانهـــا اعـــم از دولتـــی و خصوصـــی در ایـــن
زمین ــه هم ــدل و یکص ــدا باش ــند .بای ــد ب ــا مدیری ــت و برنامهری ــزی ،موان ــع و گلوگاهه ــا را
شناســایی کــرد و بــا برنامــه در جهــت رفــع موانــع و رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده اقــدام
ک ــرد .اقتص ــاد کش ــور م ــا علیرغ ــم ش ــعارهایی ک ــه داده میش ــود دولت ــی و خصولت ــی اس ــت
ً
کــه دقیقــا بــا قانــون اساســی مغایــرت دارد .بنابرایــن انتظــار نداریــم کــه اقتصــاد روی خــوش
خ ــودش را ب ــه م ــا نش ــان بده ــد.
در صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت کارآمـــد و موثـــر از تولیـــدات داخلـــی بـــا چـــه
چالشهـــای جـــدی مواجـــه هســـتیم؟
بزرگتری ــن چال ــش صنع ــت ب ــرق ای ــن اس ــت ک ــه ش ــرکتهای ب ــزرگ دولت ــی و خصولت ــی
تعیی ــن کنن ــده نقش ــه راه صنع ــت ب ــرق هس ــتند و گاه ــی اوق ــات آنه ــا را ب ــرای رس ــیدن ب ــه
اه ــداف خودش ــان تعیی ــن میکنن ــد .بنابرای ــن اج ــازه فعالی ــت از ش ــرکتهای ب ــه معن ــای
واقع ــی خصوص ــی و ش ــرکتهای کوچ ــک گرفت ــه میش ــود .بنابرای ــن بهتری ــن حمای ــت از
صنع ــت ب ــرق ،برق ــراری عدال ــت و جلوگی ــری از تبعی ــض بی ــن ش ــرکتها اس ــت.
از دی ــدگاه ش ــما ک ــدام ارگان ه ــا بای ــد ب ــه منظ ــور توس ــعه صنع ــت ب ــرق سیاســتهای
حمایتـــی تدویـــن کننـــد و مهمتریـــن محـــور سیاســـت هـــای آنهـــا بایـــد بـــر چـــه
فا کتورهایـــی اســـتوار باشـــد؟
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه فعالی ــت ش ــرکتی مانن ــد پوی ــش گس ــتر صنع ــت ،در ح ــوزه تولی ــد اس ــت؛
بنابرای ــن سیاسـ ـتهای حمایت ــی بایس ــتی در ش ــرکت مادرتخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق
حرارت ــی ،ب ــا هماهنگ ــی معاون ــت ب ــرق وزارت نی ــرو و س ــندیکای ب ــرق تدوی ــن ش ــود .ب ــه
دلی ــل اینک ــه ش ــرکت مذک ــور و س ــندیکای ب ــرق ک ــه تجمع ــی از ش ــرکتهای کوچ ــک و ب ــزرگ
خصوص ــی هس ــتند ،از مش ــکالت صنع ــت ب ــرق و راهکاره ــای آن آ گاهن ــد.
علیرغـــم اینکـــه صنعـــت بـــرق یکـــی از پیشـــتازان حمایـــت از کاالی ایرانـــی بـــوده
است،متأســـفانه امـــروز شـــاهد تضعیـــف جـــدی ایـــن شـــرکتها هســـتیم ،وزارت نیـــرو
چگونــه مــی توانــد بنگاههــای اقتصــادی ایــن صنعــت را بــه روزهــای رونــق بازگردانــد؟
گام اول نــگاه عدالــت محــور وزارت نیــرو بــه تمامــی شــرکتهای حــوزه صنعــت بــرق و انجــام
ب ــه تعه ــدات خ ــود نس ــبت ب ــه آنه ــا ،گام دوم از بی ــن ب ــردن بروکراس ــی اداری و گام س ــوم
پرداخ ــت ب ــه موق ــع مطالب ــات ش ــرکتهای بخ ــش خصوص ــی اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر
متأســفانه اکثــر شــرکتهای خصوصــی مطالبــات زیــادی از وزارت نیــرو دارنــد .دولــت بــدون
در نظــر گرفتــن خســارت وارده بــه شــرکتها کــه ناشــی از خــواب پــول ،نوســانات نــرخ ارز ،بــاال
رفت ــن هزین هه ــا ،هن ــوز راه ــکاری ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل ارائ ــه نش ــده اس ــت .ای ــن موض ــوع
بی ــش از ده س ــال اس ــت ک ــه ادام ــه دارد...
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نق ــش س ــندیکا را در عملیات ــی ش ــدن ش ــعار س ــال و اعم ــال سیاس ــت ه ــای حمایت ــی
ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ،چط ــور ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
ای ــن موض ــوع ج ــزو رس ــالت ه ــای اصل ــی س ــندیکا اس ــت .س ــندیکای ب ــرق ی ــک تش ــکل
صنفــی بــا حمایــت  400شــرکت خصوصــی اســت و مــی توانــد بــا پیگیــری مطالبــات اعضــاء
از دولـــت ،مجلـــس و وزارت نیـــرو نقـــش بســـیار پررنگتـــری را در اعمـــال سیاســـتهای
حمایت ــی داش ــته باش ــد .س ــندیکا بای ــد جدیت ــر ،قویت ــر در ای ــن موض ــوع وارد ش ــود .ب ــه نظ ــر
میرس ــد س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران از نظ ــر تش ــکیالتی ب ــه خوب ــی ش ــکل گرفت ــه باش ــد
ام ــا هن ــوز حن ــای س ــندیکا ب ــه ان ــدازه انتظ ــارات م ــا ،چن ــدان رنگ ــی ن ــداده اس ــت▪.
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عدم حمایت جدی
از سازندگان از سوی سازمانهای ذیربط
مسعود حاجی حسن خوانساری؛
مدیر عامل شرکت پارس حفاظ

از دی ــدگاه ش ــما مهمتری ــن عوام ــل موث ــر ب ــرای
عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال بـــه ویـــژه در
حـــوزه صنعـــت بـــرق چیســـت؟
جلوگیــری از واردات کاالهــای مشــابهای کــه در داخــل بــا کیفتیتــی
مناســب تولیــد نمــی شــوند همچنیــن جلوگیــری از قاچــاق کاال
و حمای ــت بانکه ــا درتامی ــن نقدینگ ــی صنع ــت ب ــرق از عوام ــل
بس ــیار موث ــر در اجرای ــی ش ــدن ش ــعار س ــال اس ــت.
چالشهـــای جـــدی حمایـــت کارآمـــد و موثـــر از تولیـــدات
داخلـــی صنعـــت بـــرق کدامانـــد؟
نب ــود نظ ــارت ب ــر کیفی ــت کااله ــا و حض ــور ای ــن دس ــت کااله ــا
در بـــازار بخصـــوص کاالهـــای بـــی کیفیـــت وارداتـــی و در کنـــار
ایـــن مســـائل عـــدم حمایـــت جـــدی تولیـــد کننـــدگان توســـط
ســـازمانهای زیربـــط نیـــز از چالشهـــای جـــدی صنعـــت بـــرق
اســـت.
از دی ــدگاه ش ــما ،ب ــه منظ ــور توس ــعه صنع ــت ب ــرق ک ــدام ی ــک
از ارگانهـــا بایـــد تدوینگـــر سیاســـتهای حمایتـــی باشـــند و
مح ــور ای ــن سیاســتها ب ــر چ ــه فا کتورهای ــی اس ــتوار باش ــد؟
وزارت صنعـــت معـــدن و تجـــارت مـــی توانـــد نقـــش اساســـی در
ایج ــاد واحدهای ــی ک ــه ت ــوان تولی ــد برخ ــی قطع ــات حس ــاس در
تی ــراژ ب ــاال را دارن ــد را داش ــته باش ــد.
همچنیـــن تجهیـــز آزمایشـــگاههای پژوهشـــگاه نیـــرو بـــه منظـــور
خودکفایـــی در ایـــن زمینـــه الزم اســـت.
ثبـــات نـــرخ ارز توســـط بانـــک مرکـــزی و کمـــک در پرداخـــت
بدهـــی شـــرکت هـــای توزیـــع نیـــروی بـــرق کـــه عمـــا نقدینگـــی
تولیدکنن ــدگان را بلوک ــه ک ــرده اس ــت از فاکتوره ــای بس ــیار مه ــم
سیاســـتهای حمایتـــی اســـت.
نقـــش ســـندیکا را در عملیاتـــی شـــدن شـــعار ســـال و اعمـــال
سیاس ــت ه ــای حمایت ــی ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ،چط ــور
ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
نقــش ســندیکا همیشــه مثبــت بــوده و امــا توجــه بــه قطعــه ســازان
بایســتی بیــش از پیــش مدنظــر ایــن نهــاد صنفــی قرارگیــرد.
درای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه ت ــوان تولی ــد افزای ــش مییاب ــد و همزم ــان
ت ــداوم جلس ــات ب ــا مس ــئولین رده ب ــاالی نظ ــام ،میتوان ــد نتای ــج
خوب ــی را ب ــرای صنع ــت ب ــرق داش ــته باش ــد▪ .

نگاه ویژه:

جایگاه شرکتهای
دانشبنیان در اقتصاد
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جایگاه
شرکت های
دانش بنیان
در اقتصاد

 /روجا علیرام /
چشم انداز روشن دانشبنیانها

ا گر فرصت سوزیها بگذارند
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چن ــد س ــال گذش ــته س ــالهایی بودن ــد ک ــه در گ ــذر
آن تنـــور ســـخن بـــرای دو اصطـــاح «فناور یهـــای
نانـــو» و «شـــرکتهای دانشبنیـــان» همـــواره داغ
بـــوده اســـت .تقویـــت و گســـترش ایـــن دو بخـــش
و ل ــزوم کم ــک ب ــه پ ــا گرفت ــن آن از جمل ــه عبارات ــی
اس ــت ک ــه ب ــه گ ــوش هم ــه م ــا آش ــنا هس ــتند .ب ــدون
هی ــچ گون ــه بزرگنمای ــی بای ــد گف ــت ک ــه برنامهه ــا و
گف ــت و گوه ــای پرش ــمار تلوزیون ــی ،س ــخنرانیهای
پــی در پــی مســئوالن ارشــد کشــور و تمرکــز رســانهها
و مطبوعـــات بـــر ایـــن موضوعهـــا افـــکار عمومـــی
را ب ــه ش ــدت ب ــه س ــوی خ ــود جل ــب ک ــرده اس ــت،
امـــا شـــرکتهای دانشبنیـــان چیســـتند؟ و چـــه
کارهای ــی را ب ــا چ ــه اهداف ــی انج ــام میدهن ــد؟
بــه گواهــی رویدادهــای تاریــخ معاصــر ،شــرکتهای
دانشبنیـــان در پـــی دگرگونـــی هـــای گســـترده در
اقتصـــاد جهانـــی پـــا بـــه عرصـــه گذاشـــتند و ایـــن
رخـــداد هنگامـــی پررنـــگ شـــد کـــه درخواســـت
فزاین ــده جهان ــی ب ــرای خدم ــات ،اولوی ــت باالت ــری
پی ــدا ک ــرده و ب ــر نی ــاز ب ــرای کاال پیش ــی گرف ــت.
برخـــی کارشناســـان پدیـــدار شـــدن شـــرکتهای
دانشبنیـــان را بـــه عنـــوان نشـــانه ای از انقـــاب
صنعتــی ســوم بــه شــمار مــی آورنــد و نمــاد بیبدیــل
آن ظه ــور رایان ــه و ه ــوش ه ــای مصنوع ــی هس ــتند
کـــه در ســـالیان گذشـــته موجـــب پیشـــی گرفتـــن
اقتصـــاد کشـــوری همچـــون ایـــاالت متحـــده بـــر
اقتصـــاد جهانـــی شـــده اســـت.
در تعری ــف نخس ــتین میت ــوان گف ــت ،ش ــرکتهای
دانشبنی ــان ،ش ــركت ه ــا ی ــا مؤسس ــاتی هس ــتند ک ــه
خصوص ــی ی ــا تعاون ــی ب ــوده و ب ــه منظ ــور همافزای ــی
دانـــش و ثـــروت ،توســـعه اقتصـــاد دانـــش محـــور
بنیانگـــذاری میشـــوند .مهمتریـــن اهـــداف ایـــن
شـــرکتها تحقـــق اهـــداف علمـــی و اقتصـــادی
از راه گســـترش و كاربســـت تجـــاری اختراعـــات و
نوآور یه ــا و تولی ــد صنعت ــی نتای ــج ب ــه دس ــت آم ــده
از تحقیـــق و توســـعه در حـــوزه فناور یهـــای برتـــر
اس ــت.
ویژگ ــی ب ــارز موسس ــات دانشبنی ــان ک ــه در تمام ــی
حوزههـــای طراحـــی و تولیـــد كاالهـــای گوناگـــون و
ارائــه خدمــات مختلــف فعالیــت میکننــد ،ایجــاد
ارزش افــزوده بســیار باالســت چــرا کــه ایــن شــرکتها
در مرزه ــای دان ــش فعالی ــت داش ــته و تولی ــدات ی ــا
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خدم ــات آنه ــا هم ــواره منحص ــر ب ــه ف ــرد اس ــت ،از
ایــن رو بــه دلیــل فعالیــت بیرقیــب میتواننــد ســود
باالی ــی ب ــرای محص ــوالت خ ــود تعیی ــن کنن ــد.
در تش ــریح دیگ ــر ویژگ ــی ه ــای مه ــم ش ــرکت ه ــای
دان ــش بنی ــان م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه ای ــن بنگاهه ــا
ً
اساســـا کاال تولیـــد نمـــی کننـــد و ســـاختمان و
مکانیابـــی یـــا ماشـــین آالت ویـــژه ای نیـــز نیـــاز
ندارنــد ،زیــرا ایــن خــود شــرکت هــا هســتند کــه ابــزار
را تولی ــد ب ــرای دیگ ــران تولی ــد ک ــرده و تمرکزش ــان ب ــر
روی اب ــزار تولی ــد اس ــت ن ــه خ ــود تولی ــد.
شـــرکتهای دانشبنیـــان بیشـــتر از فنـــاوری
اطالعـــات و ارتباطـــات از جملـــه ســـختافزار و
نرمافـــزار بـــرای انجـــام فرایندهـــای مدیریتـــی بهـــره
میجوین ــد ،از ای ــن رو توس ــعه نرماف ــزار ب ــرای ش ــکل
گرفتـــن و تکامـــل ایـــن شـــرکتها بســـیار مهـــم
اســـت .گســـترش برنامههـــای کار بـــردی یـــا همـــان
اپلیکیش ــن ه ــا ب ــرای بخشه ــای گوناگ ــون چنی ــن
ســازمانهایی یــک ضــرورت حیاتــی اســت؛ چراکــه
بـــدون آنهـــا ،کنتـــرل و هماهنگکـــردن کارهـــای
نوآورانـــه و خالقانـــه و حـــل مســـائل بســـیار دشـــوار
خواه ــد ب ــود.
در واق ــع ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان (Knowledge
 )enterpriseبـــه شـــرکتهایی گفتـــه میشـــود کـــه
دان ــش و فن ــاوری ،جزئ ــی جداییناپذی ــر از دارای ــی
اساســـی آنهـــا بـــوده و بنـــگاه هایـــی هســـتند کـــه
پیــش از عمومــی شــدن یــک فعالیــت اقتصــادی بــا
ارائ ــه و گس ــترش آن ه ــم س ــود سرش ــاری را نصی ــب
خــود مــی ســازند و هــم موجــب پیشــرفت برقآســای
دان ــش ،صنع ــت و اقتص ــاد کش ــور م ــی ش ــوند.
مفه ــوم دان ــش بنی ــان ب ــودن ت ــا ان ــدازه بس ــیاری ب ــه
می ــزان وابس ــتگی و تکی ــه ی ــک ش ــرکت ب ــه دان ــش
و فنـــاوری بســـتگی دارد و در تحلیـــل پایانـــی ایـــن
دان ــش و فن ــاوری اس ــت ک ــه دارای ــی حیات ــی ی ــک
ســازمان دانشبنیــان تلقــی مــی شــود .بــر پایــه آنچــه
گفت ــه ش ــد م ــی ت ــوان پی ــش بین ــی ک ــرد ک ــه ح ــوزه
ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان بس ــیار گس ــترده اس ــت،
پ ــس بای ــد آن ــان را ب ــه گ ــروه ه ــای کوچکت ــری تقس ــیم
ک ــرد.
شـــرکتهای مشـــتری-محور ()client-oriented
ک ــه از لح ــاظ تمرک ــز راهب ــردی ،بیش ــتر توج ــه آنه ــا ب ــر
خــود مشــتریان و جوامــع هــدف بــرای ارائــه خدمــات

اســـت کـــه از صنایـــع نمونـــه ایـــن دســـته میتـــوان
بـــه دفترهـــای حقوقـــی و حســـابداری اشـــاره کـــرد.
شـــرکتهای مســـئله-محور (Problem solving-
 ،)orientedک ــه تمرک ــز راهبردیش ــان ب ــر ح ــل مس ــئله
بــا راهکارهــای خالقانــه و نــوآوری قــرار گرفتــه اســت
کــه نمونــه بــارز آن را مــی تــوان شــرکتهای تبلیغاتــی
و شـــرکتهای توســـعه نرمافـــزاری دانســـت کـــه بـــا
تاکی ــد ب ــر نی ــاز ی ــا مش ــکل ب ــه دنب ــال رف ــع ی ــا ح ــل آن
هس ــتند.
ش ــرکتهای خروجی-مح ــور ،ک ــه تمرک ــز راهب ــردی
ایـــن بنـــگاه هـــا بـــر ســـازگار کـــردن و بهـــره بـــرداری
از راه حلهـــای موجـــود اســـت ،در واقـــع ایـــن
ش ــرکتها ب ــر روی م ــواردی کار م ــی کنن ــد ک ــه ب ــرای
نخســتینبار در معــرض کاربــردی شــدن بــوده و نیــاز
بــه زمــان و ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت دارنــد .نمونــه
ب ــارز ای ــن ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان دفات ــر مش ــاوره
مدیری ــت هس ــتند.
در رویکـــرد دیگـــری نیـــز مـــی تـــوان شـــرکتهای
دانشبنی ــان را ب ــه ش ــرکتهای خدم ــات حرفـ ـهای
و ش ــرکتهای تحقی ــق و توس ــعه ی ــا  R&Dتقس ــیم
کـــرد کـــه در ایـــن صـــورت دو گـــروه نخســـت در
دس ــته خدم ــات حرف ــه ای و گ ــروه س ــوم در دس ــته
شـــرکتهای تحقیـــق و توســـعه قـــرار مـــی گیرنـــد.
در کل هیــچ توافقــی دربــاره میــزان ســر و کار داشــتن
ب ــا دان ــش ب ــرای اینک ــه ی ــک ش ــرکت ،دانشبنی ــان
تلقـــی شـــود ،وجـــود نـــدارد لیکـــن بـــه صـــورت
نســـبی مـــی تـــوان گفـــت شـــرکت هایـــی کـــه بـــه
ص ــورت اقتص ــادی ب ــرای پی ــش ب ــرد اه ــداف خ ــود
نی ــاز کمت ــری ب ــه کارگ ــران داش ــته و بیش ــتر وابس ــته
بـــه دانـــش هســـتند ،نزدیکـــی بیشـــتری بـــا مفهـــوم
دانشبنیـــان دارنـــد.
در کشـــورمان ایـــران نیـــز چنیـــن شـــرکت هایـــی
بـــر اســـاس معیارهـــای مـــورد نظـــر آئیننامـــه هـــای
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری
مشـــخص شـــده و صالحیـــت آنهـــا بـــه تأییـــد
كارگ ــروه و ی ــژه ای ــن کار ب ــا عن ــوان «کارگ ــروه ارزیاب ــی
و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکت هـــا و موسســـات
دانــش بنیــان و نظــارت بــر اجــرا» کــه متولــی ارزیابــی
وضعیـــت شـــرکت هاســـت ،مـــی رســـد.
پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چ ــرا اقتص ــاد و صنای ــع
دانـــش بنیـــان تـــا ایـــن پایـــه از اهمیـــت راهبـــردی

برخ ــوردار ب ــوده و م ــی بایس ــت ب ــه آنه ــا توج ــه وی ــژه
ش ــود ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ای ــن ک ــه در جه ــان کنون ــی،
موجودیــت نیروگاهــی بــا چنــد صــد هکتار مســاحت
و ســـاختمان هـــا تجهیـــزات غـــول آســـا مـــی توانـــد
بـــا نبـــود یـــک قطعـــه الکترونیکیهایتکنولوژیـــک
چن ــد میلیمت ــری ب ــه خط ــر افت ــاده و اینک ــه فن ــاوری
ســـاخت چنیـــن گوهـــری تنهـــا در اختیـــار چنـــد
ش ــرکت انگش ــت ش ــمار در سراس ــر جه ــان اس ــت،
بس ــیار آس ــان م ــی ش ــود.
امـــروزه شـــرکت هـــا و کارخانـــه هـــای نـــام آور
پذیرفتهانـــد کـــه در انحصـــار گرفتـــن تمامـــی
بخشه ــای تولی ــد ی ــک محص ــول ی ــا ی ــک ش ــاخه
از صنع ــت ن ــه امکانپذی ــر ب ــوده و ن ــه اساس ــا کاری
بخردانـــه و ســـودآور اســـت ،پـــس آنـــان بـــا تمرکـــز
ب ــر اب ــزار تولی ــد و برگزی ــدن چن ــد پ ــاره کوچ ــک ام ــا
بســیار پیچیــده از کاالی مــورد نظــر بــه عنــوان قلــب
محصـــول و ســـپس در انحصـــار گرفتـــن تولیـــد آن

بخش دیگری از حمایت در پیوند با
شرکتهای دانشبنیانی است که در حوزه
تحقیقوتوسعهبتوانندسطحتوانمندی
در تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت
افزایش رقابت پذیری با دیگر شرکتها و به
ویژه تولیدکنندگان خارجی باال برده و یا با به
کارگیرینخبگان ،گامیبرایبهبودوضعیت
لبرداشتهباشند.
اشتغا 
ب ــا ه ــدف کنت ــرل کام ــل ب ــازار را راهب ــرد خ ــود ق ــرار
دادهان ــد ،در حال ــی ک ــه تولی ــد چنی ــن قطعات ــی نی ــاز
بـــه امکانـــات و نیـــروی انســـانی و هزینـــه باالیـــی
نداش ــته و از س ــوی دیگ ــر موجودی ــت تمام ــی ی ــک
پ ــروژه چن ــد میلی ــارد دالری ب ــه آن وابس ــته اس ــت.
نمون ــه ب ــارز اج ــرای ای ــن راهب ــرد در م ــورد کش ــورمان،
مـــورد آشـــنای پاالیشـــگاه ســـتاره خلیـــج فـــارس
بـــود کـــه بـــا وجـــود انجـــام ایـــن پـــروژه بـــه وســـیله
نیروهـــای بومـــی بـــه دلیـــل در اختیـــار نداشـــتن
فن ــاوری س ــاخت نوع ــی کمپرس ــور وی ــژه ک ــه ام ــکان
س ــاخت آن تنه ــا ب ــرای ی ــک ش ــرکت آلمان ــی وج ــود
داش ــت ،عملیات ــی ش ــدن پ ــروژه عظی ــم و پرهزین ــه
ای ــن پاالیش ــگاه ک ــه ب ــرای کش ــور ارزش حیات ــی نی ــز
داش ــت ب ــا وج ــود اتم ــام آن ب ــرای چن ــد س ــال ام ــکان
پذی ــر نب ــود.
م ــواردی از ای ــن دس ــت در کش ــورمان بس ــیار دی ــده
ش ــده ان ــد ک ــه ب ــه وی ــژه در روزه ــای تحری ــم اهمی ــت
خ ــود را ب ــر هم ــگان روش ــن کردن ــد ،اینک ــه م ــی ت ــوان
ی ــک پ ــروژه دلخ ــواه را تقریب ــا ب ــه تمام ــی در داخ ــل
پیـــش بـــرد لیکـــن در پایـــان ،تنهـــا بـــه دلیـــل نبـــود
قطعــه ای کوچــک مجبــور بــه تــرک آن شــد ،موجــب

شـــد تـــا تمرکـــز مدیریـــت ارشـــد از کارهـــای ّ
کمـــی
بـــر روی شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان قـــرار گیـــرد،
بـــر ایـــن پایـــه گســـترش و رشـــد دادن رویکردهـــای
دانشبنیـــان در کشـــور امـــری گریزناپذیـــر اســـت.
لیکــن یکــی از مســائل عمــده فعالیــت دانــش بنیــان
در ای ــران از آنج ــا سرچش ــمه م ــی گی ــرد ک ــه س ــرمایه
اصل ــی ای ــن ش ــرکت ه ــا نی ــروی انس ــانی متخص ــص
و نخبـــه بـــوده و محصـــول آن اطالعـــات اســـت،
شــماری از افــراد تحصیلکــرده و بــا تجربــه اطالعاتــی
تولی ــد م ــی کنن ــد ک ــه محص ــول اصل ــی ش ــرکت ب ــه
شـــمار آمـــده و درآمدزایـــی را در پـــی دارد .همیـــن
ویژگ ــی یک ــی از اصل ــی تری ــن چال ــش ه ــای صنای ــع
دان ــش بنی ــان را در ای ــران رق ــم م ــی زن ــد چ ــرا ک ــه ب ــا
چنیـــن توصیفـــی نگهـــداری طرحهـــای صنعتـــی
و مالکی ــت معن ــوی محص ــوالت ،دغدغ ــه اصل ــی
ایـــن بنـــگاه هـــا اســـت و جامعـــه ایرانـــی چنـــدان
ب ــه رعای ــت بنداش ــت ه ــای ای ــن گون ــه از مالکی ــت
پایبن ــدی نش ــان نم ــی ده ــد ،بنابرای ــن موجودی ــت
شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان ایرانـــی همـــواره در
معـــرض خطـــر جـــدی اســـت ،مـــوارد دیگـــری از
جملـــه نگهـــداری نخبـــگان فنـــی و علمـــی درون
کشــور و بــرآورده کــردن نیازهــای مالــی و ســرمایه ایــن
بن ــگاه ه ــا نی ــز وج ــود دارد ک ــه در س ــالهای گذش ــته
موضـــوع بحـــث و سیاســـت گـــذاری در ســـطوح
عال ــی کش ــور ب ــوده اس ــت.
در م ــورد سیاس ــت ه ــای حمایت ــی تصوی ــب ش ــده
در کش ــور ب ــه ص ــورت خالص ــه م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه
شــرکت هــای دانــش بنیــان از حمایــت هــای دولتــی
نظیـــر معافیـــت از پرداخـــت مالیـــات ،عـــوارض
حقوقــی گمرکــی و ســود بازرگانــی و عــوارض مالیاتــی
ب ــه م ــدت  15س ــال و همچنی ــن اعط ــاء تس ــهیالت
کمبهـــره بلنـــد مـــدت یـــا کوتـــاه مـــدت و یـــا حتـــی
در برخـــی مـــوارد تســـهیالت بـــی بهـــره برخـــوردار
شـــد هاند.
البتـــه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان بایـــد بـــرای
برخ ــورداری از ای ــن حمای ــت ه ــا ش ــرایطی همچ ــون
تقوی ــت اقتص ــاد مل ــی کش ــور ،تقوی ــت ت ــوان دفاع ــی
کشــور ،اشــتغال زایــی ،بــاال بــردن ســطح فنــاوری در
ح ــوزه م ــورد فعالی ــت ،تبدی ــل نمون ــه آزمایش ــگاهی
محص ــول ب ــه نمون ــه ی صنعت ــی و تج ــاری س ــازی
آن و  ...را داش ــته باش ــند ک ــه در واق ــع ویژگ ــی ه ــای
ذات ــی ای ــن ش ــرکت ه ــا نی ــز هس ــتند.
بخــش دیگــری از حمایــت در پیونــد بــا شــرکتهای
دانشبنیان ــی اس ــت ک ــه در ح ــوزه تحقی ــق و توس ــعه
بتوانن ــد س ــطح توانمن ــدی در تولی ــد و ی ــا کیفی ــت
محص ــول خ ــود را جه ــت افزای ــش رقاب ــت پذی ــری ب ــا
دیگ ــر ش ــرکتها و ب ــه وی ــژه تولیدکنن ــدگان خارج ــی
بــاال بــرده و یــا بــا بــه کارگیــری نخبــگان ،گامــی بــرای
ل برداشــته باشــند.
بهبــود وضعیــت اشــتغا 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط الزم بـــرای حمایـــت ،روشـــن

اس ــت ک ــه در آغ ــاز ثب ــت ش ــرکتهای دانشبنی ــان
نمیت ــوان درب ــاره ام ــکان اس ــتفاده ای ــن موسس ــات از
مزایــای قانونــی بــه صــورت قاطــع تصمیمگیــری کــرد
و ارزیابــی بایــد بــر مبنــای عملکــرد ایــن شــرکتها و
پ ــس از اینک ــه ش ــرایط بنگاهه ــا پای ــدار ش ــد ،انج ــام
ش ــود ،اف ــزون ب ــر ای ــن ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان
نوپـــا دارای اعتبـــار یـــک ســـاله بـــوده و تنهـــا بـــرای
ی ــک س ــال دیگ ــر میتوان ــد تمدی ــد ش ــود و چنانچ ــه
شـــرکت نتوانـــد در مـــدت  2ســـال پـــس از تاییـــد
دانشبنی ــان ب ــودن ،رتبهبن ــدی خ ــود را تثبی ــت کن ــد
و ی ــا ه ــر زم ــان ک ــه ش ــرایط مص ــوب در آیی ــن نام ــه را
از دســـت دهـــد دانـــش بنیـــان بـــودن شـــرکت لغـــو
خواه ــد ش ــد ،هرچن ــد چنی ــن رویک ــردی حمای ــت
عملـــی از موسســـات دانشبنیـــان را بـــا دشـــواری
روبــرو میســازد ،لیکــن بایــد اعتــراف کــرد کــه چــاره
دیگــری بــرای ایــن کار وجــود نــدارد و در هــر صــورت
بای ــد ب ــا آن کن ــار آم ــد.
در پرداختـــن بـــه جزئیـــات حمایتـــی حاکمیـــت از
موسســـات دانشبنیـــان میتـــوان در گام نخســـت
بـــه بررســـی پیشبینیهـــای حمایتـــی در قانـــون
بودجـــه  97پرداخـــت ،در ایـــن رابطـــه «فاطمـــه
حســـینی» ،رئیـــس کمیتـــه اقتصـــاد دانـــش بنیـــان
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـامی
بـــا اشـــاره بـــه تصمیـــم کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه
کـــه بـــه منظـــور ارتبـــاط دانشـــگاهها و موسســـات
پژوهشـــی بـــا بخشهـــای اقتصـــادی و بکارگیـــری
دان ــش آموخت ــگان دورهه ــای تحصی ــات تکمیل ــی
و هدایـــت پایاننامههـــا بـــه ســـمت نیازهـــای
کاربـــردی ،اتخـــاذ شـــده اســـت ،گفـــت :قانـــون
بودج ــه ش ــرکتهای س ــودده ،بانکه ــا و موسس ــات
انتفاع ــی وابس ــته ب ــه دول ــت را مکل ــف میس ــازد ک ــه
اف ــزون ب ــر درصده ــای قانون ــی معم ــول ،دس ــت ک ــم
 40درصـــد دیگـــر از هزینههـــای ســـالیانه خـــود در
امــور پژوهشــی را بــه حســاب خاصــی نــزد خزانــه کل
کش ــور واری ــز کنن ــد.
نماینـــده مـــردم تهـــران همچنیـــن یـــادآور میشـــود
کـــه آییننامـــه اجرایـــی ایـــن تبصـــره نیـــز شـــامل
ســـازوکارهای چگونگـــی مصـــرف منابـــع و ســـایر
مــوارد اســت کــه حداکثــر دومــاه پــس از ابــاغ قانــون
بودجـــه بـــه پیشـــنهاد ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و
همــکاری وزارتخانههــای اقتصــاد و دارایــی ،علــوم،
بهداشـــت درمـــان و وزارت صنعـــت ،معـــدن و
تجــارت ،بــه تصویــب هیــات وزیــران خواهدرســید.
همچنی ــن کمیس ــیون تلفی ــق در اقدام ــی دیگ ــر ب ــا
تصویـــب یـــک بنـــد الحاقـــی بـــه تبصـــره  4الیحـــه
بودجــه  ،97مقــرر کــرد کــه معــادل  200میلیــارد تومــان
از مناب ــع در اختی ــار «صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی
کشـــور» بـــرای تامیـــن کمـــک هزینـــهای بـــه میـــزان
 40درصـــد ارزش تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی
دانشبنیـــان کـــه ســـاخت داخـــل باشـــند ،بـــه
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دانشـــگاهها و موسســـات پژوهشـــی نیازمنـــد ایـــن
محص ــوالت و ب ــا معرف ــی معاون ــت عل ــم وفـ ـنآوری
ریاســـت جمهـــوری اختصـــاص یابـــد.
صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی ن ــام نه ــادی اس ــت
ک ــه براس ــاس م ــاده  5قان ــون حمای ــت از ش ــرکتها و
موسســات دانشبنیــان کــه در ســال  1389تصویــب
ش ــد ،پای ــه گ ــذاری ش ــده اس ــت و تنه ــا میتوان ــد ب ــه
شـــرکت هـــای فعـــال در حـــوزه فناور یهـــای برتـــر
(شـــرکت هـــای دانشبنیـــان) تســـهیالت بدهـــد،
س ــاختار ای ــن صن ــدوق ب ــه گونـ ـهای اس ــت ک ــه ب ــا
ارائـــه تســـهیالت و بازگشـــت آنهـــا ،شـــرکتهای
دانشبنی ــان را ب ــه تح ــرک وا مــیدارد و ش ــرکتهای
دانشبنیـــان هـــدف ایـــن صنـــدوق همگـــی
خصوصـــی هســـتند و البتـــه انتقاداتـــی نیـــز بـــه
عملکـــرد آن وجـــود دارد.
در ایـــن مـــورد بودجـــه اختصـــاص یافتـــه تنهـــا بـــر
هزینــه خریــد تجهیــزات متمرکــز اســت کــه البتــه بــه
نظــر میرســد کــه بهتــر اســت آن را در ردیــف بودجــه
خ ــود دانش ــگاهها و مؤسس ــات پیشبین ــی ک ــرد ت ــا
س ــرمایه صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی در مس ــیری
راهبردیتـــر و نـــه بـــا هـــدف تامیـــن منابـــع بـــرای
هزینههـــای جـــاری بـــه کار گرفتـــه شـــود.
امـــا در یـــک نـــگاه کلـــی بـــه الیحـــه بودجـــه ســـال
 1397کل کشـــور از حیـــث منابـــع نزدیـــک بـــه 12
میلیــون میلیــارد ریــال و از حیــث مصــارف نیــز برابــر
ب ــا همی ــن ح ــدود اس ــت.
میتـــوان مـــوارد مربـــوط بـــه پروژههـــای پژوهشـــی و
دانشبنیـــان را بـــه صـــورت زیـــر فهرســـت کـــرد:
بـــر پایـــه بنـــد الـــف تبصـــره  4قانـــون بودجـــه
ســـال  97بهمنظـــور تحقـــق بخشـــی از اهـــداف
منـــدرج در قانـــون حمایـــت از شـــركتها و
موسســـات دانشبنیـــان و تجار یســـازی نـــوآوری
و اختراعـــات ،بـــ ه ویـــژه تبصـــره ( )2مـــاده ()5
ایـــن قانـــون و مـــاده ( )51قانـــون احـــكام دائمـــی
برنامهه ــای توس ــعه ،بای ــد مع ــادل ریال ــی مبل ــغ 200
میلی ــون دالر از مح ــل صن ــدوق توس ــعه مل ــی ب ــرای
حمای ــت از ش ــركتهای دانشبنی ــان خصوص ــی و
تعاونــی اختصــاص یابــد کــه البتــه مبلــغ باالیــی بــه
نظ ــر نمیرس ــد ،لیک ــن بای ــد توج ــه ک ــرد اختص ــاص
مبال ــغ بیش ــتر در ای ــن مرحل ــه از گس ــترش ش ــرکتها
ممک ــن اس ــت از گنجای ــش بهرهب ــرداری آنه ــا بی ــرون
بــوده و همچنیــن خطــر انحــراف را بــرای آنهــا ایجــاد
کنـــد ،پـــس بایـــد بـــا احتیـــاط گام برداشـــت.
بن ــد ب ،بخ ــش هـــ تبص ــره  4قان ــون بودج ــه نی ــز ب ــه
بانكهـــای عامـــل اجـــازه میدهـــد کـــه در ســـال
 1397مبلـــغ  40هـــزار میلیـــارد ریـــال تســـهیالت از
مح ــل مناب ــع در اختی ــار از جمل ــه منابع ــی ك ــه ب ــا
تصوی ــب هی ــات عام ــل صن ــدوق توسـ ــعه مل ــی در
آن بانكهـــا ســـپرده گـــذاری شـــده اســـت بـــرای
خریـــد تجهیـــزات و بـــه روز رســـانی آزمایشـــگاهها
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و كارگاههـــای دانشـــگاهها و موسســـات آموزشـــی و
پژوهش ــی و فن ــاوری براس ــاس فهرس ــت م ــورد تواف ــق
وزارتخانههـــا و ســــازمانهای مرتبـــط و ســـازمان
برنامـــه و بودجـــه پرداخـــت کننـــد کـــه پـــس از
تنف ــس دو س ــاله از مح ــل درآم ــد اختصاص ــی آنه ــا
بازپرداخـــت خواهـــد شـــد.
طب ــق بن ــد ال ــف تبص ــره  5نی ــز ش ــركتهای دولت ــی
و ی ــا وابس ــته ب ــه وزارتخانهه ــا و س ــازمانهای دولت ــی
و همچنیــن دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی
و موسس ــات پژوهش ــی و پاركهـ ــای علـ ــم و فنـ ــاوری
مج ــاز خواهن ــد ب ــود ک ــه ب ــا تضمی ــن بازپرداخـ ــت
اصـل و سـود ،تـا سـقف  70هـزار میلیـارد ریال ،اوراق
مالـــی اســـامی ریالـــی را بـــرای اجـــرای طرحهـــای
دارای توجیـــه فنـــی ،اقتصـــادی و مالـــی خـــود كـــه
بهتصویـــب شـــورای اقتصـــاد میرســـد ،منتشـــر
كنن ــد.
بن ــد ال ــف تبص ــره  9قان ــون بودج ــه ب ــه دانش ــگاهها و
موسس ــات آموزش ــی و پژوهش ــی و پ ــارك ه ــای عل ــم
و فنـــاوری اجـــازه میدهـــد ،تـــا ســـقف عملكـــرد
درآمدشـــان در ســـال  1396نســـبت بـــه دریافـــت
تسـ ــهیالت از بانكهـ ــا اقـ ــدام ك ــرده و ب ــرای تكمی ــل
طرحهـــا و تملـــك داراییهـــای ســـرمایهای خـــود
صــرف کننــد و بنــد ز ایــن تبصــره نیــز بــه منظــور بــاال
ب ــردن ش ــاخصهای علم ــی ،پژوهش ــی و فن ــاوری،
اعتبـــارات قانـــون اســـتفاده متـــوازن از امكانـــات
كشــور قابــل اختصــاص بــه دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی ،پــارك هــای علـــم و فنـــاوری مســـتقر در
اســـتان را پیشبینـــی کـــرده اســـت.
بنــد ح تبصــره  9نیــز در مــورد اختصــاص دســت کــم
یــك درصــد از اعتبــارات بـــه امـــور پژوهشـــی و توســـعه
فنـــاوری بـــر اســـاس قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه
اســـت کـــه شـــورای برنامهریـــزی و توســـعه اســـتان
را مجـــاز میکنـــد اعتبـــارات موضـــوع ایـــن مـــاده را
ب ــر اس ــاس اولوی ــت ه ــا و سیاس ــت ه ــای پژوهش ــی
مص ــوب و نیازه ــای اس ــتان ب ــرای ام ــور پژوهش ــی و
توس ــعه فن ــاوری اختص ــاص ده ــد.
در بنـــد الـــف تبصـــره  18بودجـــه  97بـــا هـــدف
اجـــرای برنامـــه اشـــتغال گســـترده و مولـــد ،بـــا
تاكیـــد بـــر اشـــتغال جوانـــان ،دانـــش آموختـــگان
دانش ــگاهی ،زن ــان و اش ــتغال حمایت ــی ب ــه دول ــت
اج ــازه داده میش ــود ص ــد در ص ــد مناب ــع حاصل ــه
از مابهالتفـــاوت قیمـــت حاملهـــای انـــرژی در
ســـال  1397نســـبت بـــه قیمـــت آن در آغـــاز ســـال
 1396را ب ــه حس ــاب خاص ــی ن ــزد خران ــه داری كل
واری ــز ک ــرده و ت ــا س ــقف  174ه ــزار میلی ــارد ری ــال و
در اش ــکال مختل ــف ب ــرای حمای ــت از ط ــرح ه ــای
تولیـــد ،اشـــتغال ،آمـــوزش و كمـــك بـــه كارورزی
جوان ــان دان ــش آموخت ــه دانش ــگاهی پرداخ ــت کن ــد
ک ــه ب ــی تردی ــد در ص ــورت تحق ــق چنی ــن اعتب ــاری
منابـــع بســـیار عظیمـــی در اختیـــار شـــرکتهای

دانشبنیـــان قـــرار خواهـــد گرفـــت.
همانگونـــه کـــه گفتـــه شـــد بخـــش بزرگـــی از
حـــوزه فعالیـــت و پیشنیازهـــای شـــرکتهای
دانشبنیـــان در پیونـــد بـــا فنآورهـــا اطالعـــات و
س ــخت اف ــزار و ن ــرم اف ــزار رایان ـهای اس ــت ک ــه توج ــه
ب ــه آن بس ــیار حیات ــی مینمای ــد ،در ای ــن م ــورد بن ــد
ب تبصـــره  18قانـــون بودجـــه  97بـــه شـــركتهای
تابع ــه وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات اج ــازه
میدهـــد تـــا مبلـــغ  1400میلیـــارد ریـــال از منابـــع
داخل ــی خ ــود را ب ــرای كم ــك ب ــه س ــرمایهگذار یهای
خطرپذی ــر ،ایج ــاد اپراتوره ــای ارائهكنن ــده خدم ــات
الكترونیكـــی در كلیـــه بخشهـــا ،حمایـــت از
پروژهه ــای توس ــعهای اش ــتغالآفرین و ی ــا ص ــادرات
كاال و خدم ــات در ای ــن بخ ــش توس ــط بخشه ــای
خصوصــی و تعاونــی اختصــاص دهــد کــه میتوانــد
بس ــیار مفی ــد باش ــد.
روی ه ــم رفت ــه میت ــوان گف ــت ک ــه سیاسـ ـتهای
حمایتــی دولــت و پارلمــان در بخشهــای گوناگــون
مرتبـــط بـــا شـــرکتهای دانشبنیـــان تـــا انـــدازه
بســـیاری مفیـــد هســـتند ،البتـــه شـــرط نخســـت
کارگش ــایی آن محق ــق ش ــدن ای ــن اعتب ــارات اس ــت
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت مالــی دولــت و اقتصــادی
کشــور در هالـهای از ابهــام قــرار دارد ،ســرمایه بــر بــودن
ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ،حمای ــت از آن را ناگزی ــر
میســـازد لیکـــن بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت راهبـــردی
ایـــن صنایـــع نمیتـــوان بـــر روی شـــرکای خارجـــی
چن ــدان حس ــاب ک ــرد و در نهای ــت ای ــن حاکمی ــت
خـــود کشـــور اســـت کـــه بایـــد بـــا آزاد ســـازی ســـایر
مناب ــع خ ــود و تحم ــل تنگناه ــا در حمای ــت خ ــود از
ای ــن موسس ــات بردب ــار و راس ــخ باش ــد.
جـــدا از قانـــون بودجـــه  97و ســـالها پیـــش از آن
قان ــون «حمای ــت ازش ــرکت ه ــا و مؤسس ــات دان ــش
بنی ــان و تج ــاری س ــازی ن ــوآوری ه ــا و اختراع ــات»
نیـــز ،در راســـتای حمایـــت از محصـــوالت
دانشبنیـــان در کشـــور ،درآبـــان مـــاه  ،1389در
قالـــب الیحـــهای بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای
اســامی و شــورای نگهبــان رســیده بــود کــه از ســوی
دول ــت وق ــت ب ــه مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت
جمهـــوری و وزارت علـــوم ،تحقیقـــات و فنـــاوری
اب ــاغ ش ــد.
ب ــا اب ــاغ ای ــن قان ــون ،اقدام ــات پراکن ــده ای در ای ــن
زمینــه انجــام شــد ،تــا اینکــه بــا بیانــات رهبــر معظــم
انق ــاب در خص ــوص اقتص ــاد مقاومت ــی و اقتص ــاد
دان ــش بنی ــان ،دول ــت یازده ــم ب ــه ص ــورت ج ــدی و
بــا نــگاه راهبــردی بــه تبییــن فرهنــگ دانــش بنیــان و
اج ــرای ای ــن قان ــون در کش ــور پرداخ ــت .در دو س ــال
نخســـت فعالیـــت دولـــت نـــو نزدیـــک بـــه دو هـــزار
ش ــرکت دان ــش بنی ــان در کش ــور معرف ــی ش ــدند ک ــه
بال ــغ ب ــر 70ه ــزار میلی ــارد ری ــال ف ــروش داش ــته ان ــد.
نمونـــه قانونـــی دیگـــری کـــه بـــه حمایـــت از

شـــرکتهای دانشبنیـــان توجـــه کـــرده اســـت،
قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابتپذیـــر اســـت ،ایـــن
قان ــون ک ــه  60م ــاده و  35تبص ــره دارد در م ــاده 43
خ ــود دول ــت را موظ ــف ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف
افزایــش تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان و کســب و
گســترش ســهم بیــن المللــی ایــران در صــادرات ایــن
محص ــوالت و تحری ــک تقاض ــای داخل ــی ،برنام ــه
توس ــعه تولی ــد محص ــوالت دان ــش بنی ــان را تدوی ــن
ک ــرده و فهرس ــت ان ــواع حمای ــت ه ــا از ش ــرکت ه ــای
تولیدکنن ــده ای ــن محص ــوالت را ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
فناور یهـــای نویـــن ماننـــد هوافضـــا ،ریزفنـــاوری،
زیس ــت فن ــاوری و زیس ــت مهندس ــی منتش ــر کن ــد.
بنابرایــن حمایــت هایــی عــاوه بــر تدابیــر اتخاذ شــده
در قانـــون حمایـــت از شـــرکتهای دانشبنیـــان،
ب ــرای تمام ــی ش ــرکت ه ــای فع ــال در زمین ــه تولی ــد
محص ــوالت نوآوران ــه و دانش ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده

یکی از محورهای ماده  43این است که
خرید از محصوالت ساخت داخل و
حمایت دولت از آن در حوزه دانشی به
موضوعات دیگر گسترش داده شود و این
برنامه پس از طراحی با کمک سایر دستگاه
ها ،با فراخوان عمومی ،از شرکتها برای
معرفی توانمندیهای خود در قالب
نمایشگاهدعوتخواهد کرد
اس ــت و همانگون ــه ک ــه «مه ــدی الیاس ــی» ،مع ــاون
سیاســـتگذاری و ارزیابـــی راهبـــردی معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری میگویـــد:
در قانـــون حمایـــت از شـــرکتهای دانـــش بنیـــان،
تمرک ــز روی حمای ــت از ش ــرکت ه ــا اس ــت ،ام ــا در
م ــاده  43قان ــون رف ــع موان ــع تولی ــد تمرک ــز بیش ــتر روی
بازارس ــازی ،ایج ــاد تقاض ــا ،جه ــت ده ــی ب ــه خری ــد
دولــت و اســتاندارد اســت تــا شــرکت هــا بتواننــد در
ب ــازار بهت ــر کار کنن ــد.
الیاســـی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه فلســـفه وجـــودی
مـــاده  43بیشـــتر ابـــزار حمایتـــی اســـت نـــه قانـــون
و تشـــکیالت مربـــوط بـــه آن ،یـــادآور میشـــود کـــه
یکـــی از محورهـــای مـــاده  43ایـــن اســـت کـــه
خریـــد از محصـــوالت ســـاخت داخـــل و حمایـــت
دول ــت از آن در ح ــوزه دانش ــی ب ــه موضوع ــات دیگ ــر
گس ــترش داده ش ــود و ای ــن برنام ــه پ ــس از طراح ــی ب ــا
کم ــک س ــایر دس ــتگاه ه ــا ،ب ــا فراخ ــوان عموم ــی ،از
شـــرکتها بـــرای معرفـــی توانمندیهـــای خـــود در
قال ــب نمایش ــگاه دع ــوت خواه ــد ک ــرد و مش ــتریان
نیــز مــی تواننــد از محصــوالت ســاخت داخــل کــه بــا
دق ــت تعیی ــن صالحی ــت ش ــده ان ــد ،بازدی ــد کنن ــد.
بایـــد اضافـــه کـــرد کـــه در راســـتای همیـــن قانـــون

تـــا کنـــون دولـــت تـــاش کـــرده تـــا بـــا برگـــزاری
نمایشـــگاههای تجهیـــزات و مـــواد آزمایشـــگاهی
س ــاخت ای ــران ( ای ــران ل ــب) ،خری ــد دانش ــگاه ه ــا
و موسس ــات پژوهش ــی در ح ــوزه تجهی ــزات و م ــواد
آزمایشـــگاهی بـــه ســـمت خریـــد تولیـــدات داخـــل
هدایـــت کـــرده و در ایـــن زمینـــه ،حمایـــت هـــای
ویـــژهای را نیـــز بـــرای خریـــداران از شـــرکتهای
داخلـــی توانمنـــد و تاییـــد صالحیـــت شـــده و بـــا
کیفیـــت در نظـــر گرفتـــه اســـت.
نظ ــام مدیری ــت کش ــور در ح ــوزه ه ــای مالیات ــی نی ــز
تســـهیالت و مشـــوق هایـــی بـــرای شـــرکتهای
دان ــش بنی ــان در نظ ــر گرفت ــه اس ــت و ب ــر پای ــه قوانی ــن
تصویـــب شـــده واحدهـــای تولیـــدی فنـــاوری
اطالعـــات بـــا تأییـــد وزارتخانههـــای مربـــوط و
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری رئیسجمهـــور در هـــر
حـــال از امتیـــاز ایـــن مـــاده  ۱۳۲قانـــون مالیاتهـــای
مس ــتقیم برخ ــوردار و ت ــا  ۱۰س ــال از مالی ــات مع ــاف
خواهنـــد بـــود.
دولــت در ایــن زمینــه تــا جایــی در جهــت حمایــت
از گس ــترش موسس ــات دان ــش بنی ــان پی ــش م ــی رود
ک ــه حت ــی اعض ــای هیئ ــت علم ــی ،دانش ــگاهها و
موسس ــات دولت ــی را ب ــه ش ــرطی ک ــه س ــهامی کمت ــر
از نیـــم داشـــته باشـــند ،مجـــاز بـــه مشـــارکت در
بنگاهه ــای دان ــش بنی ــان م ــی کن ــد .از س ــویی دیگ ــر
اج ــازه ص ــرف مالی ــات در بخ ــش تحقی ــق توس ــعه
بـــرای ســـایر موسســـات نیـــز خـــود نوعـــی کمـــک
مالیاتـــی غیرمســـتقیم بـــرای بنـــگاه هـــای دانـــش
بنی ــان ب ــه ش ــمار م ــی رود.
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ک ــه تش ــویق ه ــای مالیات ــی دول ــت
ب ــرای چنی ــن موسس ــاتی همانگون ــه ک ــه خ ــود دول ــت
باره ــا اع ــام ک ــرده اس ــت ،نف ــوذ فن ــاوری در بدن ــه
اصلـــی اقتصـــاد و دانشبنیـــان شـــدن بخشهـــای
مه ــم و حیات ــی کش ــور ب ــوده ک ــه یک ــی از مهمتری ــن
ارکان توســـعه اقتصـــاد دانشبنیـــان و اقتصـــاد
مقاومت ــی اس ــت.
همچنیـــن تجربـــه کشـــورهای مختلـــف نشـــان
میدهــد کــه بــه صــورت میانگیــن  10تــا  100درصــد،
اعتبـــار مالیاتـــی تحقیـــق و توســـعه در جهـــان بـــه
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان و بـــرای فعالیتهـــای
تحقی ــق و توس ــعه اختص ــاص مییاب ــد .ب ــرای نمون ــه
کش ــور کرهجنوب ــی بی ــن  2ت ــا  20درص ــد را ب ــرای ای ــن
کار در نظـــر گرفتـــه اســـت کـــه بـــرای شـــرکتهای
کوچ ــک حت ــی ب ــه  25ت ــا  30درص ــد نی ــز م ــی رس ــد.
اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بــرای کشــور ژاپــن
 20ت ــا  30درص ــد ،ب ــرای ای ــاالت متح ــده آمری ــکا 20
درصـــد در تحقیقـــات حـــوزه انـــرژی ،بـــرای کشـــور
ایتالیـــا  35درصـــد و در روســـیه تـــا  100درصـــد بـــر
اس ــاس ن ــوع فعالی ــت و کاالی تولی ــد ش ــده از طری ــق
تحقی ــق و توس ــعه اختص ــاص م ــی یاب ــد .پ ــس بای ــد
پذیرف ــت ک ــه چنی ــن کم ــک و مش ــوق های ــی م ــی

توان ــد بس ــیار کارب ــردی و خ ــوش فرج ــام باش ــد.
در بخ ــش مرب ــوط ب ــه تولی ــد و انتق ــال نی ــرو ک ــه ب ــه
صنع ــت ب ــرق کش ــور مرب ــوط م ــی ش ــود ،ح ــوزه ه ــای
بس ــیاری از جمل ــه کنت ــرل نی ــروگاه و خط ــوط انتق ــال
و همچنی ــن بهین ــه س ــازی و افزای ــش راندم ــان ای ــن
واحده ــا و ی ــا س ــازگار کردنش ــان ب ــا محی ــط زیس ــت
و  ...وج ــود دارن ــد ک ــه مج ــال خوب ــی ب ــرای فعالی ــت
ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ایج ــاد م ــی کنن ــد.
پژوهشـــگاه نیـــرو بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد دولتـــی در
عرصـــه تولیـــد و انتقـــال نیـــرو مـــی توانـــد از تمـــام
ظرفی ــت ه ــای قانون ــی ایج ــاد ش ــده ب ــرای تقوی ــت
و گســـترش شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان کـــه در
حوزهه ــای گفت ــه ش ــده فع ــال هس ــتند به ــره ب ــرداری
کن ــد.
در مجمـــوع مـــی تـــوان گفـــت کـــه در ســـالهای
اخیـــر اهمیـــت راهبـــردی اقتصـــاد دانـــش بنیـــان
و اجـــزا ســـازنده آن کـــه شـــرکت هـــا هســـتند بـــرای
سیاســتگذاران کالن کش ــور روش ــن ش ــده و عزم ــی
عمومـــی بـــرای بـــه فرجـــام رســـیدن برنامـــه هـــا و
چش ـماندازه ه ــا در ای ــن زمین ــه ایج ــاد ش ــده اس ــت.
ابزارهـــای حمایتـــی قانونـــی و مالـــی پیـــش بینـــی
شـــده و معافیـــت هـــای مالیاتـــی بســـیار امیـــدوار
کنن ــده ب ــه نظ ــر م ــی رس ــند ،ام ــا آنچ ــه در ای ــن م ــورد
نگـــران کننـــده اســـت ،در درجـــه نخســـت امـــکان
ب ــاالی ع ــدم تحقی ــق مناب ــع مال ــی اس ــت ،چراک ــه
هزینــه هــای دولــت بســیار بــاال بــوده و از آن مهــم تــر
بخــش اعظــم حمایــت هــا بــه صــورت غیــر مســتقیم
و در غالـــب الـــزام حمایـــت بـــرای ســـازمان هـــای
دولتـــی از بودجـــه خـــود آنهـــا اســـت کـــه در بیشـــتر
م ــوارد ،ش ــوربختانه س ــازمانها از تخصی ــص آن س ــر
بـــاز میزننـــد.
مـــورد دیگـــری کـــه مـــی توانـــد زمینـــه ســـاز مشـــکل
در مســـیر ایـــن طرحهـــای حمایتـــی شـــود وجـــود و
اســـتقرار یـــک ســـامانه دیـــوان ســـاالری ســـنگین و
ناکارآمــد در تمامــی حــوزه هاســت کــه بــا وارد شــدن
بـــی موضوعیـــت ،در تمامـــی عرصـــه هـــا موجـــب
س ــنگ ان ــدازی در مس ــیر اج ــرای اه ــداف خواه ــد
ش ــد.
بایـــد اعتـــراف کـــرد کـــه حتـــی بـــا وجـــود قوانیـــن
مناســـب تـــا هنگامـــی کـــه دولـــت خـــود را ســـبک
و چابـــک نســـاخته و بـــا آزاد کـــردن منابـــع خـــود از
بخــش هایــی کــه تصــدی دولتــی ضــروری نیســت،
زمینـــه تمرکـــز بـــر مســـائل راهبـــردی و دارای بعـــد
امنی ــت مل ــی نش ــود ،ب ــه دش ــواری بت ــوان نس ــبت ب ــه
پیش ــرفت ای ــن ط ــرح ه ــا خوش ــبین ب ــود .چ ــرا ک ــه
ط ــرح ه ــای دان ــش بنی ــان ه ــم زمانب ــر ب ــوده و ه ــم
نیازمنــد بودجــه بــاال و حمایــت کامــل اســت ،کاری
ک ــه تنه ــا از دول ــت ب ــر خواه ــد آم ــد و ب ــس▪ .
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جایگاه
شرکت های
دانش بنیان
در اقتصاد

همکاریسندیکاو
پژوهشگاهنیروبرایتوسعه
محصوالتنوآورانه
تهیه کننده :دفتر تجاری سازی و ا کتساب فناوری پژوهشگاه نیرو

 .1مقدمه
بـــا وجـــود اینکـــه از تعـــداد دقیـــق شـــرکتهای
ّفع ــال در حوزهه ــای تولی ــد کاال و ارائــهی خدم ــات
مرتب ــط ب ــا تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع ب ــرق آم ــار دقیق ــی
در دســـت نیســـت ،بـــرآورد میشـــود کـــه حـــدود
 700ش ــرکت در ای ــن زمین ــه ّفعالی ــت میکنن ــد .در
ت عض ــو س ــندیکای
ای ــن می ــان تع ــداد  530ش ــرک 
ً
صنعــت بــرق انــد و مابقــی کــه عمدتــا شــرکتهای
کوچ ــک و خ ــرد ب ــه ش ــمار میرون ــد ،در س ــندیکای
صنعـــت بـــرق عضویـــت ندارنـــد .مجموعـــه ایـــن
شـــرکتها حجمـــی حـــدود  3درصـــد از اقتصـــاد
ای ــران را تش ــکیل میدهن ــد؛ ک ــه ای ــن ام ــر موج ــب
شـــده اســـت صنعـــت بـــرق کشـــور در مقایســـه بـــا
س ــایر صنای ــع ،رتب ـهی  4را از نظ ــر حج ــم اقتص ــادی
داش ــته باش ــد و ب ــا  2.5میلی ــارد دالر ص ــادرات رتب ــه
 1صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی را کســـب
کن ــد .ب ــا ای ــن وج ــود ،یک ــی از موضوع ــات کلی ــدی
ک ــه در چن ــد س ــال اخی ــر در صنع ــت ب ــرق ،دچ ــار
اخت ــال ش ــده اس ــت «ن ــوآوری» ،ایج ــاد و اکتس ــاب
فنآور یهـــای نویـــن در واحدهـــای تحقیـــق و
توس ــعه س ــازندگان صنع ــت ب ــرق ب ــوده اس ــت .ای ــن
موضـــوع از آن جهـــت دارای اهمیـــت اســـت کـــه
ق ــدرت رقاب ــت پذی ــری بن ــگاه ه ــای ای ــن صنع ــت
در می ــان م ــدت و بلن ــد م ــدت در بازاره ــای داخل ــی
ً
و خارج ــی کام ــا تح ــت تاثی ــر ت ــوان ن ــوآوری آن ه ــا
اس ــت.

 .2همـــکاری پژوهشـــگاه نیـــرو و ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران
بـــا عنایـــت بـــه ایـــن موضـــوع پژوهشـــگاه نیـــرو بـــا
مأموریـــت مدیریـــت تحقیقـــات بـــه عنـــوان یـــک
ســـازمان میانجـــی در نظـــام نـــوآوری بخشـــی در
صنعــت بــرق و انــرژی بــا هــدف پیشــبرد و گســترش
تحقی ــق و پژوه ــش ب ــر مبن ــای ت ــوان داخل ــی و رف ــع
نیازهـــای واقعـــی شـــرکتهای ّفعـــال در تولیـــد و
ارائـــهی محصـــوالت و خدمـــات دانشبنیـــان و
نوآوران ــه ،طراح ــی و اج ــرای ی ــک بس ــتهی حمایت ــی
وی ــژه را در دس ــتور کار ق ــرار داد .در ای ــن راس ــتا ،ب ــه
منظ ــور عارضهیاب ــی مش ــکالت ش ــرکتهای ّفع ــال
در صنعـــت بـــرق و انـــرژی مجموعـــه جلســـاتی در
مح ــل پژوهش ــگاه نی ــرو و ب ــا هم ــکاری س ــندیکای
صنعــت بــرق در ســال  ۱۳۹۵برگــزار شــد ،بــا اســتناد
بــه نظــرات صاحبــان و مدیــران شــرکت هــای ّفعــال
در صنعـــت ،از جملـــه مهمتریـــن مشـــکالتی کـــه
ش ــرکتها در ح ــوزه فن ــاوری ب ــا آن دس ــت و پنج ــه
نـــرم میکننـــد« ،مشـــکالت مالـــی و هزینـــه ای»،
«ع ــدم وج ــود ش ــبکه ه ــای ارتباط ــی موث ــر داخل ــی و
خارج ــی» و «ضع ــف مق ــررات و قوانی ــن» اس ــت ک ــه
در نم ــودار زی ــر ای ــن م ــوارد بی ــان ش ــده اس ــت:
همچنیــن شــرکت هــای عضــو ســندیکای صنعــت
بـــرق ایـــران نیازهـــای خـــود را در حـــوزه نـــواوری بـــه
ص ــورت زی ــر بی ــان کردن ــد:
براســـاس نتایـــج عارضهیابـــی صـــورت گرفتـــه و

در پاس ــخ ب ــه نیازه ــای ش ــرکت ه ــا ،کری ــدور ارائ ــه
خدمـــات توســـعه نـــوآوری و اکتســـاب فـــنآوری را
در چارچ ــوب بس ــته حمای ــت از توس ــعه ای ــده ه ــای
نوآوران ــه ،حمای ــت از تحقی ــق و توس ــعه و حمای ــت از
تج ــاری س ــازی تدوی ــن ش ــد.
 .3بســـته حمایـــت از محصـــوالت و خدمـــات
دانشبنی ــان و فنآوران ــه در صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی
بســـته حمایـــت از محصـــوالت و خدمـــات
دانشبنی ــان و فنآوران ــه در صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی
شـــامل مجموعـــهای از اقدامـــات حمایتـــی «از فـــاز
ایدهپ ــردازی و مس ــألهیابی گرفت ــه ت ــا ف ــاز آزم ــون ای ــده
و تحقی ــق و توس ــعهی محص ــوالت ،و س ــپس تولی ــد
صنعتـــی و تجار یســـازی محصـــول در بازارهـــای
داخلـــی و صـــادرات» اســـت و بـــه محصـــوالت و
خدمـــات دانشبنیـــان و فنآورانـــه و شـــرکتهایی
کـــه تولیـــد کننـــدهی چنیـــن محصـــوالت یـــا ارائـــه
دهنـــدهی چنیـــن خدماتـــی هســـتند ،تعلـــق
میگی ــرد .ای ــن مجموع ــه ش ــامل  ۱۰ن ــوع حمای ــت ب ــه
ش ــرح زی ــر اس ــت ک ــه توس ــط دفت ــر تجار یس ــازی و
اکتس ــاب ف ـنآوری پژوهش ــگاه نی ــرو ارائ ــه م ــی ش ــود:
 .3.1حمایت از توسعه ایدههای نوآورانه:
 .1ترویـــج و آمـــوزش :در راســـتای ارتقـــای
توانمندیهـــای علمـــی پژوهشـــگران ،حمایـــت
از ّفعالیتهـــای ترویجـــی ،آموزشـــی و اثربخشـــی
کارگاهه ــای علم ــی و تخصص ــی ،پژوهش ــگاه نی ــرو

عدم دسترسی به منابع انسانی با زمینه های تخصصی موردنیاز
عدم وجود تجهیزات فنی و آزمایشگاهی
مقررات و قوانین
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کمک های فنی و آزمایشگاهی

 تسهیل استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو تجهیز آزمایشگاه ها کمک به انتقال تکنولوژی -یکسان سازی دستورالعمل ها و رویه ها

تسهیالت و حمایت های مالی

 حمایت مالی برای خرید تجهیزات ،تکنولوژی و توسعه محصوالت منابع مالی برای سرمایه گذاری های مخاطره پذیر کاهش هزینه های انجام تست ها -تسهیل گری و ارایه کمک های مالی برای ثبت نوآوری های و اختراعات شرکت ها

توسعه ارتباطات و ایجاد شبکه های ارتباطی داخلی و خارجی

 دسترسی به فناوری های نوین از طریق مشارکت های بین المللی معتبر آشنایی با فرآیند تحقیق و توسعه در شرکت های معتبر جهانی مانند  ABBو Siemens توسعه همکاری های فنی و علمی با پژوهشگاه نیرو و مراکز تحقیقاتی خارج کشور -ایجاد مراکز استانی برای پیگیری امور مربوطه به واحدهای تحقیق و توسعه

منابع انسانی
بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات نوآوری

از برگــزاری کارگاههــا و دورههــای تخصصــی مرتبــط
ب ــا نی ــاز صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی ،ب ــه وی ــژه مباح ــث
تجار یس ــازی ،انتق ــال ف ـنآوری و مالکی ــت فک ــری
(مـــادی و معنـــوی) در صنعـــت بـــرق و انـــرژی
حمایـــت میکنـــد.
 .2آ گاهســـازی تغییـــرات فنـــاوری :بـــا هـــدف
آ گاهســـازی شـــرکتها و کمـــک بـــه بهبـــود
اســـتراتژیهای تحقیقاتـــی و تجـــاری آنهـــا ،از
پروژههـــای رصـــد فـــنآوری و بـــازار در حـــوزهی
ب ــرق و ان ــرژی ،تس ــهیالتی ب ــرای عرضهکنن ــدگان و
متقاضیــان گزارشهــای مرتبــط بــا پایــش و پژوهــش
رون ــد توس ــعهی فنآور یه ــا در جه ــان و شناس ــایی
فرصته ــا ،محص ــوالت و رقب ــای جدی ــد و ارزیاب ــی
و تحلیــل بــازار صنعــت بــرق و انــرژی ارائــه میشــود.
 .3تأمی ــن پژوهش ــگر :در راس ــتای اجرای ــی نم ــودن
اهـــداف اقتصـــاد مقاومتـــی ،تولیـــد و اشـــتغال
از بـــه کارگیـــری فارغالتحصیـــان دانشـــگاهی،
متخصصـــان و پژوهشـــگران در صنعـــت بـــرق و
انـــرژی از طریـــق تخصیـــص پژوهشـــگر و تأمیـــن
بخشـــی از هزینههـــای ایشـــان بـــه ّفعالیتهـــای
تحقیقاتـــی شـــركتها و پروژههـــای کـــم ریســـک از
قیب ــل بهینهس ــازی و بهب ــود ،شناس ــایی فرصته ــا
و موضوعـــات نوآورانـــه حمایـــت میشـــود.
 .3.2حمایت از تحقیق و توسعه:
 .4خدمـــات آزمایشـــگاهی :بـــه منظـــور پیشـــبرد و
گســترش تحقیــق و پژوهــش بــر مبنــای تــوان داخلــی
و بــا هــدف کاهــش هزینههــای آزمایشــگاهی بخــش
صنع ــت ،تس ــهیل دسترس ــی بخ ــش صنع ــت ب ــه
آزمایشـــگاههای مرجـــع و ارائـــه آزمایشـــگاههای
آزاد بـــرای عمـــوم ،خدمـــات آزمایشـــگاهی ارائـــه
ی ش ــود .در ای ــن ن ــوع حمای ــت از ایج ــاد و تجهی ــز
مــ 
آزمایشـــگاههای مرجـــع توســـط شـــركتها و

 دسترسی به منابع انسانی متخصص داخلی و خارجی کمک به معرفی محصوالت نوآورانه شرکت ها به سازمان های مرتبط -کمک به فروش محصوالت نوآورانه بومی

مؤسســـات ّفعـــال در صنعـــت بـــرق و انـــرژی و نیـــز
ارائـــهی خدمـــات آزمایشـــگاهی بـــرای پروژههـــای
تحقیقاتــی شــرکت هــای صنعتــی و یــا دانشبنیــان
و محققیــن حقیقــی کــه بــه تأییــد کمیســیون برســد،
حمایـــت میشـــود.
 .5همـــکاری پژوهشـــی مشـــترک :در راســـتای
حمایـــت از واحدهـــای تحقیـــق و توســـعهی
ش ــركتهای بخ ــش خصوص ــی از طری ــق هم ــكاری
مشـــترک پژوهشـــگاه در تحقیقـــات بـــا ایـــن
ش ــركتها ب ــه ش ــکل پ ــروژهی پژوهش ــی تهی ــه ش ــده
اســت تــا ضمــن كمــک بــه تحقــق اهــداف اقتصــاد
مقاومتـــی ،موجـــب توســـعهی فضـــای كســـب و
كار در حـــوزهی بـــرق و انـــرژی و جلـــب مشـــاركت
و افزایـــش نقـــش بخـــش خصوصـــی در انجـــام
تحقیقـــات و توســـعهی  R&Dشـــود .پروژههایـــی
مش ــمول ای ــن حمای ــت م ــی ش ــوند ك ــه در راس ــتای
اس ــناد راهب ــردی توس ــعهی فنآور یه ــای صنع ــت
ب ــرق (تهی ــه ش ــده توس ــط پژوهش ــگاه نی ــرو) باش ــند
و بـــر اســـاس طـــرح کســـب و کار ارائـــه شـــده از
ســـوی متقاضـــی دارای بـــازار داخلـــی باشـــند و یـــا
قابلی ــت ص ــادرات محص ــوالت ی ــا خدم ــات فن ــی و
مهندســـی را بـــرای صنعـــت بـــرق ایجـــاد کننـــد.
 .6پوشـــش ریســـک تحقیقـــات :پژوهشـــگاه نیـــرو
ب ــا م ــد نظ ــر ق ــراردادن سیاسـ ـتهای کل ــی کش ــور و
برنام ــه شش ــم توس ــعه ک ــه تأ کی ــد ب ــر توس ــعه پای ــدار
از طریـــق شـــرکتهای دانـــش بنیـــان دارد ،اقـــدام
بـــه حمایـــت از تحقیـــق و توســـعه محصـــوالت
دانشبنی ــان و فنآوران ــه از طری ــق پوش ــش ریس ــک
در قالـــب پروژههـــای پرریســـک و نوآورانـــه نمـــوده
اســـت .پروژههـــای مشـــمول ایـــن حمایـــت بایـــد
دارای طـــرح امکانســـنجی فنـــی -اقتصـــادی
باشــند و بــر اســاس ارزیابــی پژوهشــگاه در محــدوده
ریســـک قابـــل قبـــول قـــرار گیرنـــد .ریســـک تحـــت

پوشـــش ایـــن آییننامـــه عبـــارت اســـت از ریســـک
عـــدم رســـیدن بـــه هـــدف تعییـــن شـــده ناشـــی از
مســـائل فنـــی (پوشـــش ریســـک فنـــی نیـــز عبـــارت
اســـت از شـــرایطی کـــه در آن محقـــق و شـــرکت
تمامـــی تعهـــدات خـــود را بـــه درســـتی انجـــام داده
باش ــند و ب ــا ای ــن وج ــود پ ــروژه ب ــا شکس ــت مواج ــه
شـــده باشـــد) .موضـــوع ایـــن آییننامـــه حالتـــی
اس ــت ک ــه ش ــرکت ب ــا اس ــتفاده از واح ــد تحقی ــق و
توس ــعهی خ ــود ب ــا اس ــتفاده از محق ــق دیگ ــری ج ــز
پژوهش ــگاه نی ــرو پ ــروژهی تحقی ــق و توس ــعه را انج ــام
میده ــد و از پژوهش ــگاه تقاض ــای پوش ــش ریس ــک
ســـرمایهگذاری در تحقیقـــات را دارد.
 .3.3حمایت از تجاری سازی:
 .7استانداردســـازی :بـــا هـــدف حضـــور بهتـــر
محصـــوالت و خدمـــات تحـــت حمایـــت در
بازاره ــای داخل ــی و بینالملل ــی و صحهگ ــذاری ب ــر
عملک ــرد و کارای ــی آن ه ــا ،در ای ــن ن ــوع حمای ــت از
فرآینـــد استانداردســـازی محصـــوالت دانشبنیـــان
و فنآورانـــه از طریـــق تدویـــن اســـتاندارد و تأمیـــن
هزینههــای مــورد نیــاز بــرای صــدور گواهــی کیفیــت
محصـــول حمایـــت میشـــود.
 .8تأمیــن مالــی :بــا مــد نظــر قــرار دادن سیاسـتهای
کلـــی کشـــور و برنامـــه ششـــم توســـعه کـــه تأ کیـــد
برتوس ــعه پای ــدار از طری ــق ش ــرکتهای دانشبنی ــان
دارنـــد ،از محصـــوالت دانشبنیـــان و فنآورانـــه از
طریــق تخصیــص تســهیالت بــرای اســتقرار شــرکت
هـــا ،ســـاخت و تولیـــد محصـــول ،ســـرمایهگذاری
خطـــر پذیـــر در پـــروژه هـــا و صـــدور ضمانتنامـــه
حســـن انجـــام تعهـــدات ،حســـن انجـــام کار و
پیشپرداخـــت بـــه کارفرمـــا ،حمایـــت مـــی شـــود.
 .9بازارســـازی :در ایـــن نـــوع حمایـــت بـــه منظـــور
تحریـــک تقاضـــا و توســـعه بـــازار و بازاریابـــی بـــرای
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جایگاه
شرکت های
دانش بنیان
در اقتصاد

تعریف مسأله

در م ــوارد متع ــددی مس ــأله ب ــرای خ ــود ش ــرکت نی ــز مبه ــم ب ــوده و ش ــرکت ه ــا نیازمن ــد مش ــاوره ه ــای فن ــی،
بازاریاب ــی و  ...جه ــت تعیی ــن درس ــت مس ــأله بودن ــد.

درخواست و نیاز واقعی شرکت

برگ ــزاری جلس ــات مش ــاوره ای و مکاتب ــات انج ــام ش ــده ب ــا متقاضی ــان نش ــان داد ک ــه س ــطح فنآوران ـهی
محص ــول ی ــا ط ــرح پیش ــنهادی ایش ــان اغل ــب نیازمن ــد حمایتهای ــی متف ــاوت از حمای ــت درخواس ــتی
اس ــت و درخواس ــت ّاولی ـهی آنه ــا پ ــس از بررس ــی تغیی ــر م ــی یاف ــت.

استراتژی فناوری

عم ــوم ش ــرکت ه ــا برنام ــه مش ــخصی جه ــت شناس ــایی نیازه ــای فنآوران ــه خ ــود و تصمی ــم گی ــری در
جهــت کســب یــا توســعه آن هــا نداشــتند لــذا قــادر بــه اولو یــت بنــدی درخواســت هــای خــود و انتخــاب
ی ــک پ ــروژه جه ــت اخ ــذ حمای ــت و رش ــد و توس ــعه تکنول ــوژی در درون خ ــود نبودن ــد.

واحد تحقیق و توسعه

نبــود واحــد تحقیــق و توســعه مســتقل در شــرکت و وابســتگی بــه مدیرعامــل موجــب مــی شــد فرآینــد تهیــه
مســتندات بــه طــول انجامــد.

تهیه طرح تجاری

اکثریت شرکت های مراجعه کننده توانایی تهیه طرح تجاری مناسب را نداشته اند.

مواد اولیه موردنیاز

برخی از شرکت ها به منظور تهیه نمونه آزمایشگاهی به مواد اولیه موردنیاز دسترسی نداشتند.

تست محصوالت نوآورانه

ام ــکان تس ــت برخ ــی از محص ــوالت نوآوران ــه در داخ ــل کش ــور وج ــود نداش ــته و وارد ک ــردن تجهی ــز و ی ــا
انج ــام آزمایش ــات در خ ــارج از کش ــور را موج ــب م ــی گردی ــد.

محصـــوالت و خدمـــات دانشبنیـــان و فنآورانـــه،
از متقاضیـــان خریـــد محصـــوالت و خدمـــات بـــه
شـــکل هـــای ارائـــه تســـهیالت پرداخـــت لیزینـــگ
بـــه خریـــداران محصـــوالت نوآورانـــه ،پوشـــش
ریســـک محصـــوالت نوآورانـــه و فراهـــم ســـازی
خریـــد یکپارچـــهی محصـــوالت نوآورانـــه حمایـــت
میشـــود.
 .10حمایــت از صــادرات :پژوهشــگاه نیــرو خدمــات
حمایـــت از صـــادرات محصـــوالت دانشبنیـــان
را بـــا هـــدف توســـعه بـــازار صادراتـــی آنـــان بـــه
شـــکلهای مشـــاوره و ســـازماندهی تیمهـــای
بازاریابـــی صادارتـــی ،اخـــذ تأییدیـــه محصـــوالت
در بازارهـــای هـــدف و ارائـــه تســـهیالت شـــرکت در
نمایش ــگاههای بی ــن الملل ــی ،ب ــه متقاضی ــان ارائ ــه
م ــی ده ــد .فرآین ــد بررس ــی و تخصی ــص حمایته ــا
بــا ثبــت رســمی درخواســت متقاضــی در ســامانهی
دفتـــر تجار یســـازی و اکتســـاب فـــنآوری آغـــاز
شــده و پــس از بررســی اولیــه کامــل بــودن مســتندات
الزم وارد مرحلــه ارزیابــی فنــی و اقتصــادی میگــردد
ســـپس در صـــورت تأییـــد در کمیســـیون هـــای
مربوطـــه قـــرارداد بـــا شـــرکت درخواســـت کننـــده
منعق ــد گردی ــده و نظ ــارت ب ــر حس ــن اج ــرای ق ــرارداد
آغ ــاز م ــی ش ــود.

50
نگاه ویژه

 . 4محدودیـــت و کمبودهـــای شـــرکت هـــا در
فرآینـــد اخـــذ حمایـــت
ّفعالیتهـــای دفتـــر تجار یســـازی و اکتســـاب
ً
ف ـنآوری در ســال  1396عمدتــا معطــوف بــه ترویــج
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بس ــتهی حمایت ــی و ج ــذب مخاطب ــان حمایته ــا
و رســـیدگی بـــه درخواســـتهای دریافـــت شـــده
بـــوده اســـت .طراحـــی بســـتهی حمایتهـــا مـــورد
نی ــاز ن ــوآوران و محص ــوالت فنآوران ــه و دانشبنی ــان
در فص ــل به ــار انج ــام ش ــد و آییننام ــه و س ــاختار
اجرایـــی و فرآیندهـــای اصلـــی آن بـــا رایزنـــی
متخصصـــان و کارشناســـان ،مراکـــز توســـعهی
فـــنآوری ،و شـــرکتهای بخـــش خصوصـــی
تدویـــن و بـــه تصویـــب رســـید .از تابســـتان 1396
اولی ــن دس ــته از درخواس ــت ه ــا ب ــه پژوهش ــگاه ارائ ــه
شـــد کـــه ضمـــن رســـیدگی بـــه آنهـــا ،بســـیاری از
مفاهیـــم حمایتـــی و فرآیندهـــا و فرمهـــای اجرایـــی
مح ــک خ ــورد و برخ ــی نی ــز اص ــاح و بازنگ ــری ش ــد.
همچنیـــن برنامـــهای بـــه منظـــور ترویـــج و معرفـــی
حمایته ــا ب ــه مخاطب ــان خ ــاص آن تدوی ــن ش ــد و
ب ــه واس ــطهی آن در فص ــل پایی ــز آمادگ ــی دفت ــر ب ــرای
دریاف ــت درخوس ـتهای جدی ــد ب ــا ادبی ــات جدی ــد
و نـــگاه کاربردیتـــر اعـــام شـــد .در ایـــن مـــدت
ت
حـــدود  100درخواســـت برخـــورداری از حمایـــ 
وصــول شــده اســت کــه از ایــن میــان ،بیــش از نیمــی
از درخواس ـتها قاب ــل رس ــیدگی ب ــوده اس ــت ک ــه در
گ ــردشکار تعیی ــن تکلی ــف ق ــرار گرف ــت .مهمتری ــن
حمایتهـــای درخواســـت شـــده همـــکاری
پژوهشـــی مشـــترک ،تآمیـــن مالـــی ،بازارســـازی،
خدمـــات آزمایشـــگاهی و استانداردســـازی بـــوده
اســـت و متأســـفانه بیشـــتر درخواســـت هـــا از نظـــر
ف ـنآوری و کیفی ــت پیش ــنهادات ارائ ــه ش ــده دچ ــار
نق ــص بودن ــد .چال ــش های ــی ک ــه در اج ــرای ای ــن

بس ــته حمایت ــی مش ــاهده ش ــد در ج ــدول ( )1ارائ ــه
ش ــده اس ــت:
ایـــن چالـــش هـــا در  7محـــور اصلـــی خالصـــه
ً
شـــدهاند و عمدتـــا ناشـــی از محدودیـــت هـــای
شــرکت هــا در تعریــف طــرح هــای تحقیــق و توســعه
و نوآورانـــه بـــوده اســـت.
 .5فراخوان همکاری شرکت های نوآور
م ــی دانی ــم ک ــه ام ــروزه توس ــعه محص ــوالت نواوران ــه و
ارتق ــای کیفی ــت خدم ــات و محص ــوالت پ ــش نی ــاز
تج ــارت در آین ــده اس ــت و ش ــرکت ه ــای صنع ــت
ب ــرق ای ــران نی ــز ،ب ــدون تحقی ــق و توس ــعه ق ــادر ب ــه
بق ــا در تج ــارت ه ــای ب ــرون م ــرزی نخواهن ــد ب ــود.
ب ــر ای ــن اس ــاس پژوهش ــگاه نی ــرو عل ــی رغ ــم تم ــام
محدودیـــت هایـــی کـــه وجـــود دارد ،ابزارهایـــی را
بـــرای توســـعه محصـــوالت نواورانـــه فراهـــم کـــرده
اســـت کـــه مـــی توانـــد تـــا حـــدودی بـــه توســـعه
محصــوالت نواورانــه یــاری رســاند .در همیــن راســتا
از ش ــرکت ه ــای س ــازنده تجهی ــزات و تولیدکنن ــده
محص ــوالت فنآوران ــه و نوآوران ــه دع ــوت م ــی گ ــردد
ب ــه منظ ــور به ــره ب ــرداری از فرص ــت ه ــای ارائ ــه ش ــده
از طریـــق تکمیـــل کاربـــرگ درخواســـت موجـــود در
وب س ــایت پژوهش ــگاه نی ــرو ب ــه آدرس «www.nri.
 »ac.ir/Technology/commer_techو ارســـال
آن بـــه آدرس ایمیـــل  CTO@nri.ac.irدر جریـــان
نـــواوری و ارتقـــای کیفیـــت صنعـــت ،مشـــارکت
نماینـــد▪ .

نامگ ــذاری س ــال ب ــا عناوی ــن اقتص ــادی در س ــالهای اخی ــر ،نش ــان از اهمی ــت ای ــن
مقول ــه دارد و ه ــر کس ــی در ه ــر جایگاه ــی ب ــرای رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی کش ــور
رس ــالتی ب ــر عه ــده دارد .ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ه ــم ک ــه ب ــه تازگ ــی پ ــا ب ــه عرص ــه
صنع ــت گذاش ــتهاند از ای ــن ام ــر مس ــتثنی نیس ــتند .ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان
جه ــت تج ــاری ش ــدن محص ــوالت و خدم ــات خ ــود نیازمن ــد حمای ــت بیش ــتری
هس ــتند ک ــه ب ــا نامگ ــذاری س ــال  97تح ــت عن ــوان «حمای ــت از کاالی ایران ــی»،
میطلبـــد کـــه از ایـــن شـــرکتها حمایـــت بیشـــتری شـــود تـــا دســـتاورد علمـــی
و اقتصـــادی آنهـــا در بهبـــود فضـــای کســـب و کار بـــکار گرفتـــه شـــود و از تمـــام
ظرفیته ــای داخل ــی ب ــرای تقوی ــت ت ــوان اقتص ــادی اس ــتفاده ش ــود .ب ــرای بررس ــی
وضعیــت شــرکتهای دانــش بینــان بــا «ســید مهــدی مدنــی» عضــو هیــات مدیــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و رئی ــس کمیت ــه دان ــش بنی ــان س ــندیکا گفتگ ــو
کردهایـــم.

 /گفتوگو با سیدمهدی مدنی /

رییس کمیته شرکت های دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران

بیاعتمادی مصرفکنندگان،
جانشرکتهایدانشبنیان
بالی ِ
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان در اقتصـــاد کشـــور
چ ــه جایگاه ــی دارن ــد و چ ــه امکان ــات قانون ــی و
اعتب ــاری ب ــرای آنه ــا تعری ــف ش ــده اس ــت؟
بحـــث اقتصـــاد مقاومتـــی و اقتصـــاد دانشبنیـــان
موضوع ــی اس ــت ک ــه هم ــواره م ــورد تاکی ــد مس ــئوالن
کش ــوری ب ــه وی ــژه مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــوده اس ــت
ک ــه در برههه ــای مختل ــف ب ــر آن تاکی ــد کر دهان ــد.
ســهم شــرکتهای دانــش بنیــان در توســعه فنــاوری
و  GDPه ــر کش ــوری را ب ــا توج ــه ب ــه س ــطح توس ــعه
یافتگـــی کشـــورها میتـــوان در چنـــد گـــروه تقســـیم
کـــرد .در اقتصادهـــای مبتنـــی بـــر منابـــع ،اقتصـــاد
دانـــش بنیـــان عمـــا ســـهمی در  GDPآن کشـــور
ن ــدارد .در اقتصا ده ــای مبتن ــی ب ــر به ــره وری ای ــن
ســـهم در حـــدود نیـــم درصـــد از  GDPاســـت و در
اقتصادهـــای مبنـــی بـــر نـــوآوری ســـهم اقتصـــاد
دانشبنیـــان  ۱۰درصـــد بـــه بـــاال از  GDPکشـــور
میباشـــد.
اقتص ــاد ای ــران در س ــال  ۱۳۹۶توانس ــت از اقتص ــاد
مبتنـــی بـــر منابـــع بـــه اقتصـــاد مبتنـــی بـــر بهـــره
وری گـــذر کنـــد .در حـــال حاضـــر ســـهم اقتصـــاد
دانشبنیـــان در تولیـــد ناخالـــص داخلـــی کمتـــر
از ( ۰/۲دو دهـــم) درصـــد اســـت کـــه طبـــق چشـــم
انــداز  1404ایــن میــزان بایــد بــه  ۱۰درصــد برســد (در
آمری ــکا و کش ــورهای پیش ــرفته صنعت ــی ای ــن ع ــدد

بی ــن  ۳۰ت ــا  ۴۰درص ــد اس ــت) .ه ــر چن ــد رس ــیدن
ب ــه  ۱۰درص ــد کاری بس ــیار س ــنگین اس ــت ام ــا در
تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی م ــا هی ــچ راه دیگ ــری ج ــز
گس ــترش فرهن ــگ اقتص ــاد دان ــش بنی ــان و کس ــب و
کاره ــای مبتن ــی ب ــر دان ــش نداری ــم ،تنه ــا راه نج ــات
اقتص ــاد م ــا از ای ــن مس ــیر میگ ــذرد چ ــه در بح ــث
اش ــتغال و چ ــه از لح ــاظ دس ــتیابی ب ــه تکنول ــوژی
م ــورد نی ــاز کش ــور.
در ایـــران پـــس از تصویـــب قانـــون شـــرکتهای
دانشبنیـــان در ســـال  ۱۳۸۹و اجرایـــی شـــدن
آن از اواخـــر ســـال  ۱۳۹۲تصـــدی و مســـئولیت
احـــراز صالحیـــت و حمایـــت شـــرکتهای دانـــش
بنیـــان بـــه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری واگ ــذار ش ــد .در ای ــن ح ــوزه برنامهه ــای
متعـــدد حمایتـــی تعریـــف شـــده اســـت کـــه ارائـــه
تســـهیالت ،ارائـــه ضمانتنامـــه ،ســـرمایه گـــذاری
خطرپذی ــر و مش ــارکت از اساس ــی تری ــن رئ ــوس ای ــن
ً
برنامههاس ــت ک ــه ای ــن حمایته ــا عمدت ــا از س ــوی
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و
همچنی ــن صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی ریاس ــت
جمهـــوری صـــورت میپذیـــرد.
شـــما بـــه عنـــوان رئیـــس کمیتـــه دانـــش بنیـــان
ســـندیکا ،نقـــش تشـــکلها را در رشـــد ایـــن

شـــرکتها چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
تشـــکلها و ســـازمانهای مـــردم نهـــاد ( )NGOدو
نقــش مهــم در حــوزه شــرکتهای دانــش بنیانــی ایفــا
میکنن ــد .از س ــویی ب ــا توج ــه ب ــه قوانی ــن حمایت ــی
مص ــوب در خص ــوص ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان،
ش ــرایط مش ــخص اح ــراز صالحی ــت دان ــش بنیان ــی
ب ــرای ی ــک ش ــرکت ،نظ ــارت و صیان ــت از حس ــن
اجـــرای ایـــن قوانیـــن و مطالبهگـــری از ســـازمانها
و نهادهـــای مســـئول اجـــرای ایـــن قوانیـــن توســـط
تشـــکلها میتوانـــد بـــه بهبـــود کیفیـــت و تســـریع
در رونـــد حمایـــت و گســـترش شـــرکتهای دانـــش
بنیــان منجــر شــود .از ســوی دیگــر تــاش و فعالیــت
تش ــکلها در ح ــوزه فرهن ــگ س ــازی و رواج فرهن ــگ
دانـــش بنیـــان در رابطـــه بـــا شـــرکتهای عضـــو و
اطالعرســـانیهای دقیـــق و درســـت ،در نیـــل بـــه
ه ــدف ذک ــر ش ــده را (رس ــیدن ب ــه س ــهم  ۱۰درص ــدی
اقتصـــاد دانـــش بنیـــان از  GDPتـــا ســـال ،)۱۴۰۴
تس ــریع و تس ــهیل خواه ــد ک ــرد .امی ــدوارم مس ــئوالن
مربوطـــه و ریاســـت محتـــرم جمهـــوری قـــدر ایـــن
فعالیتهـــا در تشـــکلهای مختلـــف را دانســـته
و ب ــرای رس ــیدن ب ــه اقتص ــادی مبتن ــی ب ــر دان ــش و
نـــوآوری از آن اســـتقبال کننـــد.
وضعیـــت کنونـــی شـــرکتهای دانـــش بنیـــان
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جایگاه
شرکت های
دانش بنیان
در اقتصاد

صنع ــت ب ــرق چگون ــه اس ــت و ای ــن ش ــرکتها ب ــا
چـــه موانـــع و چالشهایـــی روبـــرو هســـتند؟
براســـاس گـــزارش صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی،
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان در حـــوزه الکترونیـــک
و کنتـــرل و همچنیـــن حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات
و ارتباطـــات و نـــرم افـــزار کامپیوتـــری اســـتقبال
چشــمگیری داشــتهاند بــه طــوری کــه ایــن دو حــوزه
رتبهه ــای دوم و س ــوم را دارن ــد .همچنی ــن در ح ــوزه
انــرژی هــای نــو نیــز فعالیتهایــی (از ســوی شــرکتهای
دان ــش بنی ــان) در ح ــال انج ــام اس ــت.
صنعـــت بـــرق شـــرکتهای فعـــال متعـــددی
در ایـــن  ۳حـــوزه دارد ،در حـــال حاضـــر 40
شـــرکت دانشبنیـــان عضـــو ســـندیکای صنعـــت
بـــرق هســـتند .کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا
فعالیتهای ــی را جه ــت شناس ــایی و ج ــذب دیگ ــر
ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ح ــوزه ب ــرق آغ ــاز ک ــرده
اســـت کـــه امیـــدوارم ظـــرف ماههـــای آینـــده ایـــن
پروســـه تکمیـــل شـــود.

در حال حاضر شرکتهای دانش بنیان
سهم قابل توجهی در صنعت برق ندارند
اما روند طی شده در سالهای اخیر بویژه
اتفاقات و فشارهای بین المللی ،ما را به
این نقطه رسانده است که چارهای جز
توسعه شرکتهای دانش بنیان در تمامی
صنایع و صنعت برق نداریم

بزرگتریـــن چالـــش ایـــن شـــرکتها کـــه دیگـــر
شـــرکتهای فعـــال صنعـــت بـــرق نیـــز بـــا آن
دســـت بـــه گریبـــان هســـتند ،عـــدم وصـــول بـــه
موقـــع مطالباتشـــان اســـت .البتـــه بخـــش فـــروش
هـــم مشـــکالت متعـــددی دارنـــد کـــه ناشـــی از
عـــدم اعتمـــاد بـــه شـــرکتهای ســـازنده ،تولیـــدی
و دانشبنیـــان داخلـــی اســـت .مباحـــث مالیاتـــی
و بیمـــهای ،عـــدم تخصیـــص درســـت و بـــه موقـــع
حمایتهـــا از ســـوی ســـازمانها و نهادهـــای
مســـئول از دیگـــر چالشهـــای شـــرکتهای
دانشبنیـــان بـــه شـــمار مـــیرود.
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ب ــا توج ــه ب ــه نامگ ــذاری س ــال مبن ــی ب ــر حمای ــت
از کاالی ایرانـــی ،در حمایـــت از شـــرکتهای
دانـــش بنیـــان چـــه ملزوماتـــی وجـــود دارد؟
حمایت از ســرمایه ،کار و کاالی ایرانی ،سالهاســت
کـــه مـــورد تاکیـــد مســـئوالن و بویـــژه مقـــام معظـــم
رهب ــری ب ــوده اس ــت و امس ــال ب ــه ص ــورت خ ــاص و
و ی ــژه س ــال «حمای ــت از کاالی ایران ــی» نامگ ــذاری
شــده اســت .متاســفانه در ســه دهــه اخیــر دو علــت
باع ــث ع ــدم توس ــعه اقتص ــاد دان ــش بنی ــان ش ــده
113

فروردین و اردیبهشت97

اس ــت ،عل ــت اول ع ــدم اعتم ــاد مصرفکنن ــدگان
و اس ــتفادهکنندگان نهای ــی ب ــه محص ــوالت ایران ــی
اســـت کـــه ریشـــه در اقتصـــاد عافیـــت طلـــب و
دولت ــی و مبتن ــی ب ــر مناب ــع کش ــور دارد.
دومی ــن م ــورد ع ــدم رعای ــت ارائ ــه ب ــا کیفی ــت برخ ــی
محصـــوالت از ســـوی ســـازندگان داخلـــی و عـــدم
ارائ ــه ضمان ــت و خدم ــات پ ــس از ف ــروش مطل ــوب
آنهـــا بـــوده اســـت کـــه منجـــر ایجـــاد بـــه ذهنیـــت
منف ــی ب ــرای مص ــرف کنن ــدگان کااله ــای داخل ــی
ش ــده اس ــت.
بنابرایـــن حمایـــت همـــه جانبـــه و موثـــر از
شـــرکتهای دانشبنیـــان دو جنبـــه دارد ابتـــدا
جنبـــه درونـــی ایـــن شرکتهاســـت ،شـــرکتهای
س ــازنده و دان ــش بنی ــان بای ــد ب ــا تکی ــه ب ــر نخب ــگان
و جوانــان بــا اســتعداد ایرانــی و بــا اعتمــاد بــه نفــس،
زمینـــه ارائـــه محصوالتـــی بـــا کیفیـــت را فراهـــم و
خدمـــات گارانتـــی و پـــس از فـــروش مطلـــوب و
راضیکننـــدهای را ارائـــه کننـــد .توجـــه بـــه بـــازار و
مش ــتری و مش ــتری م ــداری حلق ــه مفق ــوده بس ــیاری
از ایـــن شرکتهاســـت.
ُبعــد دوم ،جنبــه بیرونــی ایــن شرکتهاســت ،مدیــران
و مس ــئوالن حاکمیت ــی و دولت ــی ب ــا اندک ــی ریس ــک
و ش ــجاعت بای ــد ب ــه ای ــن ش ــرکتها اعتم ــاد کنن ــد
چـــرا کـــه عافیـــت طلبـــی از آفـــات بســـیار مضـــری
اســـت کـــه اقتصـــاد کشـــور را دچـــار بحـــران کـــرده
اس ــت .همچنی ــن س ــازمانهای متول ــی حمای ــت از
شــرکتهای دانــش بنیــان بــه ویــژه معاونــت محتــرم
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری ،صنـــدوق
نـــوآوری و شـــکوفایی نیـــز بـــه عنـــوان اصلیتریـــن
پیش ــرانان اقتص ــاد مقاومت ــی و دان ــش بنی ــان نق ــش
ب ــی بدیل ــی دارن ــد ک ــه امی ــدوارم توج ــه بیش ــتری ب ــه
ای ــن ش ــرکتها داش ــته باش ــند.
شـــما در نشســـت اســـتارتاپها مطـــرح کردیـــد
کـــه شـــرکتهای دانشبنیـــان در  ۵ســـال آینـــده
نقــش اصلــی و محــوری در صنعــت بــرق خواهنــد
داشــت ،بــا توجــه بــه ایــن پیــش بینــی آیــا شــرایط
ب ــرای رش ــد ای ــن ش ــرکتها فراه ــم اس ــت؟
در ح ــال حاض ــر ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان س ــهم
قابــل توجهــی در صنعــت بــرق ندارنــد امــا رونــد طــی
شــده در ســالهای اخیــر بویــژه اتفاقــات و فشــارهای
بیــن المللــی ،مــا را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت کــه
چـــارهای جـــز توســـعه شـــرکتهای دانشبنیـــان در
تمام ــی صنای ــع و همچنی ــن صنع ــت ب ــرق نداری ــم.
اقتص ــاد دان ــش بنی ــان نی ــز منحص ــر ب ــه تولی ــد کاال
نیســت ،ارائــه خدمــات و ســرویسهای نــو و جدیــد
نی ــز م ــی توان ــد بخش ــی از ای ــن اقتص ــاد باش ــد.
ع ــاوه ب ــر ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ،اس ــتارتاپها
و بـــه تبـــع آن شـــتاب دهندههـــا میتواننـــد نقشـــی
کلیـــدی ایفـــا کننـــد .در خصـــوص فراهـــم بـــودن
ش ــرایط ب ــرای رش ــد ای ــن ش ــرکتها میت ــوان گف ــت
کــه امــروز بهتریــن زمــان بــرای ایــن نــوع شرکتهاســت

تـــا بـــا نـــوآوری و افزایـــش بهـــرهوری از تهدیـــدات
موجـــود ،فرصتهـــای بیشـــماری خلـــق کننـــد.
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا تا کنـــون چـــه
اقداماتـــی در زمینـــه رشـــد و حـــل مشـــکالت
شـــرکتهای دانشبنیـــان داشـــته اســـت؟ چـــه
کارهای ــی از س ــوی کمیت ــه ب ــه س ــرانجام رس ــیده و
چـــه اقداماتـــی در دســـت انجـــام اســـت؟
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق
از ابتـــدای فعالیـــت دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره
فعالی ــت خ ــود را آغ ــاز ک ــرده و ظ ــرف ح ــدود ای ــن ۶
مـــاه فعالیتهـــای زیـــر را انجـــام داده اســـت.
• شناســـایی شـــرکتهای دانشبنیـــان عضـــو
ســـندیکا و دعـــوت از آنهـــا بـــه مجمـــع عمومـــی،
انتخـــاب هیـــات رئیســـه و تبـــادل نظـــر بـــا اعضـــاء
• از آنجایـــی کـــه نهادهـــا و ســـازمانهای متولـــی
احـــراز صالحیـــت و حمایـــت از شـــرکتهای
دانشبنیـــان بـــه ویـــژه معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســت جمهــوری و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی،
آش ــنایی چندان ــی ب ــا مجموع ــه س ــندیکا نداش ــتند،
در ابت ــدا مکاتب ــات و مذاکرات ــی ص ــورت گرف ــت ک ــه
خوش ــبختانه منج ــر ب ــه جلس ــات متع ــدد ب ــا ای ــن
ســـازمانها گردیـــده اســـت و جایـــگاه ســـندیکا
و کمیتـــه دانـــش بنیـــان در ایـــن نهادهـــا تثبیـــت
گردی ــده اس ــت.
ارتبـــاط موثـــر بـــا اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و مجمـــع
تش ــکلهای دان ــش بنی ــان ات ــاق ای ــران نی ــز در آین ــده
منجـــر بـــه هـــم افزاییهـــای ســـودمند و پـــر فایـــده
خواهــد شــد .جلســات و مذاکــرات متعــددی نیــز بــا
مس ــئوالن ذیرب ــط در وزارت نی ــرو و کمیت ــه اقتص ــاد
مقاومتـــی وزارت نیـــرو انجـــام گرفتـــه اســـت کـــه
حمای ــت از ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان ح ــوزه ب ــرق
را تس ــهیل و تس ــریع خواه ــد ک ــرد .برق ــراری ارتب ــاط
بـــا نهادهـــای دیگـــر ،صندو قهـــای حمایتـــی و
پژوهش ــگاه نی ــرو نی ــز انج ــام گرفت ــه اس ــت.
ب ــا کم ــک و هماهنگ ــی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری
ریاســـت جمهـــوری شناســـایی و جـــذب دیگـــر
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان حـــوزه بـــرق در حـــال
انجـــام اســـت.
امیدواریـــم ظـــرف  ۶مـــاه آینـــده نتایـــج عملـــی و
ملموســـی از ایـــن تالشهـــای خـــوب و ســـازنده
حـــس کنیـــم تـــا باعـــث دلگرمـــی هـــر چـــه بیشـــتر
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان صنعـــت بـــرق شـــود.
جـــا دارد همینجـــا از زحمـــات اعضـــای محتـــرم
هیئ ــت رئیس ــه کمیت ــه دانشبنی ــان ک ــه ب ــا ص ــرف
وقـــت در بـــه ثمـــر رســـاندن اهـــداف کمیتـــه نقـــش
بســیار پررنگــی دارنــد ،سپاســگزاری کنــم و قــدردان
اعض ــای فهی ــم و ش ــرکتهای عض ــو ای ــن کمیت ــه
باش ــم ک ــه تاکن ــون مش ــارکت خوب ــی داش ــتهاند ک ــه
امیدواریـــم رونـــد ایـــن مشـــارکت رو بـــه پیشـــرفت و
افزایـــش باشـــد▪ .

عملکرد کمیتهدانشبنیان
در یک نگاه
گزارشی ازعملکرد هیات رییسه کمیته شرکت های دانش بنیان
سندیکای صنعت برق ایران

ب ــا تصوی ــب هی ــات مدی ــره دوره شش ــم س ــندیکای
صنعـــت بـــرق ،عمـــا در اواخـــر دوره ششـــم
تش ــکیل ای ــن کمیت ــه نهای ــی ش ــد .ب ــا آغ ــاز ب ــه کار
دوره ی هفتـــم هیـــات مدیـــره ســـندیکا ،توجـــه بـــه
کمیتهه ــای تخصص ــی و عموم ــی از اولوی ــت ه ــای
هیـــات مدیـــره تعییـــن و نســـبت بـــه بروزســـازی
آئیننام ــه کمیت ــه ه ــا اق ــدام ش ــد ک ــه نتیج ــه ای ــن
بازنگ ــری مش ــارکت بیش ــتر اعض ــا در کمیت ــه ه ــای
عموم ــی ب ــود .در رون ــد تعیی ــن روس ــای کمیت ــه ه ــای
عموم ــی ،مس ــئولیت کمیت ــه عموم ــی دانشبنی ــان
از س ــوی هی ــات مدی ــره س ــندیکا بـ ـ ه آق ــای مدن ــی
واگـــذار شـــد .پـــس از آن اواســـط آذر مـــاه ســـال
 1396انتخابـــات هیـــات رئیســـه برگـــزار و هیـــات
رئیس ــه اولی ــن دوره کمیت ــه دان ــش بنی ــان در تاری ــخ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تعییـــن شـــد.
بـــا توجـــه بـــه نـــو بـــودن موضـــوع و نـــوع کمیتـــه در
س ــندیکا ،از ابت ــدا ت ــاش ش ــد ،س ــندیکا و کمیت ــه
دانــش بنیــان بــرای ســازمان هــا و نهادهــای مرتبــط بــا
ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان و همچنی ــن نهاده ــای
ذیربطــی کــه تــا کنــون کمتــر بــا ایــن تشــکل آشــنایی
داش ــتند ،معرف ــی گ ــردد .
جلســـه مشـــترک اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و معاونـــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری فرصتـــی
بســـیار مناســـب بـــرای معرفـــی ســـندیکا و کمیتـــه
بـــود .پـــس از ایـــن نشســـت ،ایـــن ارتبـــاط ادامـــه
یافــت و بــه ایــن ترتیــب رئیــس هیــات مدیــره و دبیــر
مجم ــع تش ــکلهای دان ــش بنی ــان ات ــاق بازرگان ــی
ایــران میهمــان اولیــن جلســه هیــات رئیســه کمیتــه
دان ــش بنی ــان بودن ــد .
پـــس از آن مکاتبـــه بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری منجـــر بـــه تشـــکیل جلســـه
اختصاصـــی هیـــات رئیســـه کمیتـــه بـــه همـــراه
رئی ــس هی ــت مدی ــره س ــندیکا ش ــد .در ای ــن جلس ــه
معاونـــت فنـــاوری بـــه همـــراه معاونـــان خـــود قـــول
مس ــاعد هم ــکاری ب ــا س ــندیکا دادن ــد .ارتباط ــات
س ــندیکا ب ــا ح ــوزه معاون ــت علم ــی و فن ــاوری پ ــس

از ایــن نشســت بــه ویــژه در بخــش توســعه صــادرات
بس ــیار افزای ــش یاف ــت .معاون ــت پژوهش ــی س ــندیکا
بـــا ســـتاد توســـعه فنـــاوری حـــوزه انـــرژی معاونـــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،تفاهمنامـهای
را تنظیــم کــرده بودنــد کــه ایــن تفاهمنامــه بــا حضــور
هی ــات رئیس ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ،ریاس ــت
کمیت ــه دان ــش بنی ــان و معاون ــت پژوهش ــی و دبی ــر
ســـندیکا از یکســـو و دبیـــر ایـــن ســـتاد و معاونیـــن
ایش ــان امض ــا و تب ــادل ش ــد.
در نشســـت مشـــترک بـــا مدیـــر کل دفتـــر توســـعه
کســـب و کار معاونـــت فنـــاوری ،کـــه بـــا پیگیـــری
کمیت ــه دان ــش بنی ــان و مش ــارکت هی ــات رئیس ــه آن
و همچنیـــن مشـــارکت کمیتـــه توســـعه صـــادرات
برگــزار گردیــد ،حمایــت و کمــک از توســعه صــادرات
محصــوالت و خدمــات شــرکت هــای دانــش بنیــان
م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت .ب ــرای هم ــکاری و تعام ــل
بیشـــتر کمیتـــه دانـــش بنیـــان نســـبت بـــه معرفـــی
نماینــده مســتقیم بــا ایــن دفتــر اقــدام خواهــد نمــود .
پــس از ایــن نشســت و بــا توجــه بــه پتانســیل و تجربــه
خـــوب در کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا،
هی ــات رئیس ــه کمیت ــه ط ــی جلس ــه ای ب ــا ریاس ــت
و دبی ــر کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ،ب ــرای اس ــتفاده از
ظرفیــت هــای دو کمیتــه در راســتای حمایــت هــای
بیش ــتر از توس ــعه ص ــادرات ش ــرکت ه ــای عض ــو ،ب ــه
وی ــژه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ،رایزن ــی و تب ــادل
نظ ــر ک ــرد.
در جلســـه ای کـــه بـــا حضـــور ســـتاری ،معاونـــت
علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و همچنی ــن
صاحب ــکار ،ریاس ــت ام ــور ش ــرکت ه ــا و موسس ــات
دانـــش بنیـــان ر برگـــزار شـــد  ،نحـــوه دســـته بنـــدی
محصـــوالت و خدمـــات دانـــش بنیـــان مـــورد
ســـوال قـــرار گرفـــت .در ایـــن جلســـه جدولـــی از
ســـوی صاحبـــکار ارائـــه شـــد کـــه محصـــوالت را
براســـاس تکنولـــوژی بـــه  7ســـطح تقســـیم کـــرده
بـــود .ایـــن جـــدول مبنـــای ارزیابـــی شـــرکت هـــای

دانشبنیــان محســوب مــی شــود .بــر همیــن اســاس
تصمیمگی ــری در خص ــوص تعیی ــن س ــطح دان ــش
بنیــان بــودن محصــوالت شــرکت هــای عضــو انجــام
ش ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب جم ــع آوری م ــدارک پ ــس از
بررس ــی و ارائ ــه نظ ــرات اصالح ــی در هی ــات رییس ــه
کمیتـــه بـــا همـــکاری شـــرکت هـــای دانشبنیـــان
عض ــو س ــندیکا ب ــه پای ــان رس ــیده و آم ــاده ارس ــال ب ــه
آن معاونـــت اســـت.
از نتایـــج بســـیار مهـــم دیگـــر ایـــن نشســـت هـــا،
موافقـــت ضمنـــی صاحبـــکار بـــا معرفـــی کارگـــزار
مـــورد وثـــوق دو طـــرف یعنـــی ســـندیکا و معاونـــت
فنـــاوری اســـت کـــه ایـــن امـــر بـــه صـــورت جـــدی
از ســـوی هیـــات رئیســـه در حـــال پیگیـــری اســـت
و اقدام ــات اولی ــه جه ــت ارائ ــه ب ــه هی ــات مدی ــره
ســـندیکا صـــورت گرفتـــه اســـت.
همزم ــان ب ــا مکاتب ــه ب ــا معاون ــت علم ــی و فن ــاوری
ریاســت جمهــوری ،مکاتبــات دیگــری بــا صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی و همچنیــن صنــدوق حمایــت
از صنای ــع الکترونی ــک (صح ــا) نی ــز ص ــورت گرف ــت
کـــه در حـــال حاضـــر بعـــد از جلســـه ی اولیـــه بـــا
نماین ــدگان آن صن ــدوق امض ــای تفاه ــم نام ــه ب ــا
صنـــدوق ( صحـــا ) در دســـتور کار هیـــات رئیســـه
ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
همچنی ــن هی ــات رئیس ــه کمیت ــه ب ــه منظ ــور تام ــل و
ارتب ــاط ب ــا ش ــرکت ه ــای عض ــو تصمی ــم ب ــر برگ ــزاری
نشس ــت ه ــای فصل ــی (3ماه ــه) ب ــا اعض ــا گرفت ــه
اســت کــه ایــن امــر مــی توانــد نتایــج بســار مثمرثمــری
نی ــز ب ــرای اه ــداف آت ــی کمیت ــه داش ــت.
کمیتـــه دانـــش بنیـــان در ســـال  97بـــا توجـــه بـــه
شـــرایط اقتصـــادی ایـــران در ایـــن ســـال یکـــی از
اهـــداف خـــود را حمایـــت از تولیـــد ملـــی در نظـــر
گرفتــه اســت و بــه همیــن منظــور ســعی در دســتیابی
بــه اقدامــات در جریــان کمیتــه و همینطــور حمایــت
از تولیدکننـــدگان عضـــو ســـندیکا دارد▪ .
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 /سعید مهذب ترابی /

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

صنعت برق در سالی
به رنگ بنفش
«وزیــر محتــرم نیــرو :ســال  97ســال ســختی خواهــد
بــود».
بهنظ ــر میرس ــد آق ــای وزی ــر ب ــا ف ــرض تول ــد صنع ــت
بـــرق در ســـال خـــروس و رجـــوع بـــه طالعبینـــی
چین ــی ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدهاند ك ــه س ــال ،97
ســـال ســـختی خواهـــد بـــود .براســـاس طالعبینـــی
چین ــی س ــال س ــگ ب ــرای متولدی ــن س ــال خ ــروس
ً
س ــال چن ــدان خوب ــی نیس ــت ،چ ــون اص ــوال س ــگ
ب ــا روحی ــه تكثرگرای ــی خ ــروس میان ــه خوب ــی ن ــدارد.
البت ــه ك ــه ب ــه عبارت ــی دیگ ــر صنع ــت ب ــرق متول ــد
س ــال آق ــای م ــوش اس ــت ك ــه رابط ــه جالب ــی ه ــم ب ــا
خان ــم س ــگ دارد.
ً
تصادفـــا ســـال  ،96ســـال خـــروس بـــود و از
ســـالهای ُپـــر ســـر و صـــدا بـــرای صنعـــت بـــرق
بهشـــمار میرفـــت .در ســـال  ،96تغییـــرات
س ــاختاری صنع ــت ب ــرق متوق ــف ش ــد و علیرغ ــم
حمایتهـــای زبانـــی و شـــكلی مكـــرر ،آقـــای
مهنـــدس چیتچیـــان بـــرای حضـــور در دولـــت
دوازدهـــم انتخـــاب نشـــدند و پـــس از شـــوك رأی
عدماعتم ــاد مجل ــس ب ــه آق ــای مهن ــدس بیط ــرف،
آق ــای دكت ــر اردكانی ــان بهعن ــوان وزی ــر جدی ــد نی ــرو،
بـــا ســـابقه آبـــی و آ كادمیـــك و بـــا شـــعار مدیریـــت
تقاضــا ،ســاختمان شیشـهای وزارت نیــرو را تحویــل
گرفتنـــد.
در ســـال  ،96هجـــوم متقاضیـــان ســـرمایهگذاری،
بعـــد از برجامـــی بـــه صنعـــت بـــرق فروكـــش كـــرد و
چندی ــن بح ــران طبیع ــی از قبی ــل؛ زلزل ــه كرمانش ــاه،
ســـیلهای شـــمال و  ،...مشـــكالتی را بـــرای
صنع ــت ب ــرق ایج ــاد ک ــرد ك ــه توس ــط مدی ــران ای ــن
صنعـــت بخوبـــی مدیریـــت شـــد.

رأی اعتمـــاد خـــوب مجلسنشـــینان ،اعتمـــاد بـــه
نف ــس نهادینهش ــده در وزی ــر جدی ــد را تقوی ــت ک ــرد و
بــا رفتــاری هوشــمندانه و سیســتمی ولــی پیچیــده،
كار را شــروع كردنــد .از قبــل نیــز بهنظــر میرســید كــه
ایش ــان اداره ب ــرق را ب ــه خ ــود صنع ــت ب ــرق واگ ــذار
كننـــد ،ولـــی چنـــد مـــاه طـــول كشـــید تـــا براســـاس
پیشبینیه ــای قبل ــی ،س ــكان صنع ــت ب ــرق را در
س ــختترین ش ــرایط آن ب ــه آق ــای مهن ــدس حائ ــری،
واگـــذار کردنـــد .آقـــای مهنـــدس حائـــری بـــه تمـــام
ش ــاخصها و پی ــچ و خمه ــای صنع ــت ب ــرق آش ــنا
بـــوده و دارای جایـــگاه علمـــی خـــوب و برآمـــده از
همی ــن صنع ــت هس ــتند .وی از ش ــخصیتهایی
اســـت كـــه تاكنـــون مـــورد اجمـــاع و وثـــوق همـــه
بازیگ ــران صنع ــت ب ــرق نی ــز ب ــوده وتوانمن ــدی ایج ــاد
وف ــاق را دارد .ای ــن مش ــخصه میتوان ــد ب ــرای رش ــد و
توس ــعه و عب ــور از بحرانه ــای صنع ــت ب ــرق ،بس ــیار
مؤث ــر واق ــع ش ــود.
ش ــاخصهای عملك ــردی صنع ــت ب ــرق در س ــال
 96نشـــاندهنده عملكـــردی مشـــابه ســـالهای
اخیـــر اســـت .حداکثـــر نیـــاز مصـــرف شـــبکه
سراس ــری ب ــرق کش ــور ب ــه  55400م ــگاوات رس ــید
ک ــه نس ــبت ب ــه س ــال  95نزدی ــک ب ــه  5درص ــد رش ــد
داش ــت وس ــرانه مص ــرف بخ ــش خانگ ــی ب ــه 3013
کیلوواتســـاعت رســـید کـــه نســـبت بـــه ســـال 90
ح ــدود  15درص ــد رش ــد را نش ــان میده ــد .کم ــاکان
مناط ــق گرمسیرکش ــور در ماهه ــای گ ــرم ،ح ــدود 30
درص ــد از کل مص ــرف ب ــرق را ب ــه خ ــود اختص ــاص
دادن ــد.
فـــروش بـــرق بـــه حـــدود  255.000میلیـــون
كیلوواتســـاعت و بـــا نـــرخ رشـــدی حـــدود 7.5

درص ــد رس ــید .باالتری ــن ن ــرخ رش ــد مص ــرف ب ــرق
كمـــاكان متعلـــق بـــه بخـــش مصـــرف غیرمولـــد
خانگ ــی و س ــپس غی ــركارای كش ــاورزی ب ــوده اس ــت
و نـــرخ رشـــد تعـــداد مشـــتركین خانگـــی بـــا شـــیب
كمت ــری نس ــبت ب ــه س ــالهای گذش ــته ب ــه ح ــدود
 750ه ــزار مش ــترك رس ــیده اس ــت ك ــه نش ــاندهنده
س ــطح كش ــش ب ــازار مس ــكن اس ــت .در س ــال ،96
بخــش توزیــع حــدود 18.000كیلومتــر شــبكه28.000 ،
دســـتگاه ترانـــس توزیـــع بـــا ظرفیتـــی حـــدود 3000
مگاولتآمپـــر ،عملكـــرد داشـــته اســـت كـــه بـــرآورد
میشـــود در ایـــن بخـــش تـــا حـــدود  3000میلیـــارد
تومـــان ســـرمایهگذاری جدیـــد بـــه بهرهبـــرداری
رســـیده باشـــد.
ً
بخـــش انتقـــال و فوقتوزیـــع ،عملكـــرد نســـبتا
مشـــابهی را بـــا ســـالهای گذشـــته ارائـــه نمـــود .در
ایــن ســال بالــغ بــر  1700كیلومتــر مــدار شــبكه انتقــال
و فوقتوزی ــع ب ــه بهرهب ــرداری رس ــید و جم ــع ظرفی ــت
پس ـتهای انتقــال ،فوقتوزیــع و بالفصــل نیروگاهــی
بهرهبردار یشـــده بالغبـــر  10000مگاولتآمپـــر شـــد
كـــه بـــرآورد میشـــود حـــدود  3000تـــا 3500میلیـــارد
تومـــان ســـرمایهگذاری بهبهرهبرداریرســـیده در
ای ــن بخ ــش ایج ــاد ش ــده اس ــت .نکت ــه جال ــب در
ت ــراز ظرفی ــت س ــازی ای ــن بخ ــش ،ظرفی ــت 250000
مگاول ــت آمپ ــری پسـ ـتهای ف ــوق توزی ــع وانتق ــال
کشـــور اســـت کـــه حـــدود  4برابـــر پیـــک بـــار بـــوده
وفق ــط تلف ــات ب ــی ب ــاری آن نزدی ــک  2000میلی ــون
کیلواتس ــاعت خواه ــد ب ــود.
در بخ ــش تولی ــد ،پیشبین ــی اولی ــه بهم ــدار آم ــدن
حــدود  3000مــگاوات ظرفیــت جدیــد بــود كــه فقــط
ح ــدود  2000م ــگاوات ان بهم ــدار آم ــد .عل ــت مه ــم
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عدمتحق ــق برنام ــه ،اجرائ ــی نش ــدن م ــاده  12قان ــون
رف ــع موان ــع تولی ــد و كمب ــود نقدینگ ــی عن ــوان ش ــده
اســـت .همانگونـــه كـــه مالحظـــه میگـــردد ،در
س ــال  96چ ــرخ صنع ــت ب ــرق مش ــابه چن ــد س ــال
گذشـــته چرخیـــده اســـت و ازآنجاكـــه اطالعـــات
جدیـــدی از میـــزان مطالبـــات بخـــش خصوصـــی
توس ــط مراج ــع ذیرب ــط اع ــام نش ــده اس ــت ،اكتف ــا
ب ــه خب ــر مع ــاون محت ــرم هماهنگ ــی توزی ــع مبنیب ــر
بده ــی 30000میلی ــارد تومان ــی وزارت نی ــرو میتوان ــد
بـــه نوعـــی شـــرایط نامناســـب تحمیلشـــده بـــه
بخـــش خصوصـــی را كمـــاكان نشـــان دهـــد .وزیـــر
محت ــرم نی ــرو می ــزان س ــرمایهگذاری بخ ــش دولت ــی
و خصوص ــی را در س ــال  ،96بالغب ــر 12.000میلی ــارد
تومـــان عنـــوان نمودهانـــد كـــه جـــذب حداقـــل
80درص ــد آن توس ــط صنعتگ ــران داخل ــی باتوجهب ــه
ت ــوان آنه ــا ،دور از انتظ ــار نیس ــت.ضمنا ،برخ ــاف
پیشبینیهـــای اولیـــه ،میـــزان صـــادرات بـــرق در
س ــال  96نس ــبت ب ــه س ــال  ،95ح ــدود 25درص ــد
رش ــد داش ــته اس ــت.
ســال  97در پیــش اســت .فضــای عمومــی صنعــت
ب ــرق در كلی ــه بخشه ــای آن ،نویدبخ ــش ش ــرایط
مناسـ ـبتری نس ــبت ب ــه س ــال  96نیس ــت و بهت ــر
اســـت از طالـــع متولدیـــن ســـال خـــروس در ســـال
س ــگ بگذری ــم و براس ــاس رن ــگ س ــال ك ــه بنف ــش
اســـت ،ســـال  97را پیشبینـــی نماییـــم .براســـاس
طالعبین ــی رنگه ــا ،رن ــگ بنف ــش نش ــانه؛ اصال ــت،
خالقی ــت ،ن ــوآوری ،اندیش ــه رویای ــی و آیندهبینان ــه
اس ــت.
بیشبینــی میگــردد كــه پیــك بــار كشــور بــه حــدود
 58ت ــا  59ه ــزار م ــگاوات برس ــد و كم ــاكان بخ ــش
مص ــرف س ــرمایش ت ــا 30درص ــد از پی ــك ب ــار را ب ــه
خـــود اختصـــاص میدهـــد و میـــزان فـــروش بـــرق
ح ــدود 280ه ــزار میلی ــون كیلوواتس ــاعت ب ــرآورد
میگ ــردد .چنانچ ــه پیشبین ــی آق ــای وزی ــر مبنیب ــر
كاه ــش 4000مگاوات ــی ظرفی ــت نیروگاهه ــای ب ــرق-
آب ــی تحق ــق پی ــدا كن ــد ،بهط ــور قط ــع ب ــرای تأمی ــن
نی ــاز مص ــرف ب ــه مدیری ــت تقاض ــا و بهم ــدار آم ــدن
حداقــل 50درصــد ظرفیــت جدیــد تعهدشــده بــرای
س ــال  97و ط ــرح مش ــاركتپذیری مش ــتركین ب ــزرگ
نی ــاز میباش ــد.
جنــاب آقــای وزیــر ،میبایــد بــه رویكــرد مــورد تأ كیــد
خ ــود ك ــه مدیری ــت تقاضاس ــت ،جنب ــه عملیات ــی و
اجرائ ــی ببخش ــند .در مدیری ــت تقاض ــای صنع ــت
آب و بـــرق ،فرصتهـــای شـــغلی و ســـرمایهگذاری
زی ــاد و زودبازده ــی نهفت ــه اس ــت ك ــه بهط ــور قط ــع
توج ــه بـــه آنه ــا میتوانـــد عالوهبـــر توس ــعه كس ــب و
كار ،منش ــاء خدم ــات تأثیرگ ــذار مل ــی نی ــز گ ــردد.
در بخـــش توزیـــع ،امـــكان ســـرمایهگذاری بـــرای
حـــدود  20هـــزار كیلومتـــر شـــبكه فشارمتوســـط و
فشـــارضعیف و نصـــب حـــدود  25000دســـتگاه
ترانســـفورماتور جدیـــد قابـــل پیشبینـــی اســـت.
حج ــم اعتب ــار ای ــن بخ ــش ت ــا  3000میلی ــارد توم ــان
قابـــل بـــرآورد اســـت.
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در بخ ــش فوقتوزی ــع و انتق ــال نی ــز اح ــداث حداق ــل
 1600كیلومتـــر مـــدار شـــبكه و نصـــب تـــا 6000
مگاولتآمپ ــر ظرفی ــت پس ــت ،ب ــا مجم ــوع اعتب ــاری
تـــا  3000میلیـــارد تومـــان پیشبینـــی میشـــود.
در بخـــش توســـعه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر،
باتوجهبـــه طرحهـــا و مجوزهـــای اعطـــا شـــده،
چنانچـــه تغییـــری در سیاســـت تعرفـــهای وزارت
نیـــرو ایجـــاد نگـــردد ،پیشبینـــی میشـــود حداقـــل
300م ــگاوات ب ــه ظرفیته ــای موج ــود ای ــن بخ ــش
افـــزوده شـــده و جمـــع ظرفیـــت بـــه حـــدود 800
م ــگاوات برس ــد .س ــرمایهگذاری انجامش ــده ب ــرای
ظرفی ــت ف ــوق بالغب ــر  1500میلی ــارد توم ــان خواه ــد
ش ــد.
در بخـــش تولیـــد ،برنامهریـــزی شـــده اســـت
كـــه حـــدود  3000مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد
بهبهرهبـــرداری برســـد كـــه بهنظـــر میرســـد.
باتوجهبـــه َ
پابرجـــا بـــودن شـــرایط نقدینگـــی قبلـــی،
در خوشبینانهتریـــن حالـــت ،امـــكان ورود 2000
مـــگاوات بهرهبـــرداری ،قابـــل بیشبینـــی اســـت
كـــه حجـــم ســـرمایهگذاری در ایـــن بخـــش تـــا 6000
میلیاردتومـــان بـــرآورد میشـــود .همانگونـــه كـــه
مالحظـــه میشـــود ســـرمایهگذاری صنعـــت بـــرق
كشـــور در شـــرایط بســـیار عـــادی ،میبایـــد بـــه
ح ــدود 15000میلی ــارد توم ــان برس ــد ت ــا پاس ــخگوی
نی ــاز حداقل ــی در ای ــن بخ ــش باش ــد ك ــه باتوجهب ــه
بدهیهــای پیشــین و ارقــام بودجــه ســال  ،97بــرای
تحق ــق ام ــر ف ــوق ،بهنظ ــر میرس ــد معرف ــی و اج ــرای
س ــاز و كاره ــای جدی ــد و متفاوت ــی موردنی ــاز اس ــت.
از طـــرف دیگـــر ،چنانچـــه دولـــت مجـــوز افزایـــش
حداكثـــر 20درصـــدی در تعرفههـــای بـــرق را بدهـــد
و نـــرخ متوســـط بـــرق بـــه حـــدود  75-80تومـــان
برس ــد ،صنع ــت ب ــرق كم ــاكان ب ــا كس ــری ح ــدود
 35-40تومـــان بـــهازای هـــر كیلوواتســـاعت بـــرق
روب ـهرو اس ــت .ب ــرای عب ــور از ش ــرایط ش ــكننده ف ــوق
(ب ــه ق ــول رئی ــس محت ــرم س ــندیكای صنع ــت ب ــرق)
كمـــاكان بحـــث اصلـــی و راه برو نرفـــت ،اصـــاح
اقتص ــاد ب ــرق اس ــت .اقتص ــاد ب ــرق پدی ــدهای اس ــت
كـــه خاصیـــت مكـــش قـــوی وخفـــه کـــردن دارد و
چنانچ ــه ح ــد و ان ــدازه و ظرفیت ــش اص ــاح نگ ــردد،
معلـــوم نیســـت كـــه چـــه اتفاقـــی بـــرای مکـــش
شـــدگانش بیفتـــد.
در شـــكلگیری اقتصـــاد بـــرق كشـــور ،بازیگـــران
زیـــادی نقشآفرینـــی میکننـــد .قانونگـــذاران
از بازیگـــران اصلـــی ایـــن صحنـــه هســـتند كـــه
علیرغ ــم صحهگ ــذاری مس ــتمر ب ــر وج ــود مش ــكل،
ب ــه دالی ــل سیاس ــی ،تغیی ــرات اساس ــی در س ــاختار
اقتصـــاد بـــرق را بهعمـــل نمیآورنـــد.
مدی ــران و كاركن ــان صنع ــت ب ــرق از بازیگ ــران دیگ ــر
ای ــن صحن ــه هس ــتند .ای ــن هم ــكاران صدی ــق ،ب ــا
پایــداری مســتمر در تأمیــن بــرق بویــژه تأمیــن بــرق در
پی ــك ب ــار را ب ــه عن ــوان ی ــك ه ــدف عال ــی در مدنظ ــر
دارن ــد و ب ــرای تحق ــق آن از هی ــچ كوش ــش و تالش ــی
نیـــز مضایقـــه نمیكننـــد و خوشـــبختانه در ســـایه

همیـــن تعصـــب و تـــاش توانســـتهاند بحرانهـــای
بزرگ ــی را ب ــا موفقی ــت پش ــت س ــر بگذارن ــد.
بخـــش خصوصـــی از بازیگـــران عمـــده و بشـــدت
متأثـــر صنعـــت بـــرق اســـت .تولیدكننـــدگان،
پیمانـــكاران ،مشـــاوران ،ســـرمایهگذاران و  ،...كـــه
ســـالها بهعنـــوان همـــراه و همـــكار صنعـــت بـــرق
س ــهم عم ــدهای از رش ــد و پیش ــرفت ای ــن صنع ــت
زیربنائـــی داشـــتهاند.
ط ــی چن ــد س ــال گذش ــته ،ح ــال ای ــن بازیگ ــر مؤث ــر
در صنعـــت بـــرق ،خـــوب نیســـت و پیشبینـــی
میش ــود در س ــال  ،97چنانچ ــه ش ــرایط زی ــر ب ــرای
آن محقــق نشــود ،حالــش خیلــی بدتــر شــود و وقتــی
حـــال ایـــن بازیگـــر خـــوب نباشـــد ،بهطـــور قطـــع
باز یه ــای خوب ــی را نمیت ــوان از آن انتظ ــار داش ــت.
 -1لــزوم تعدیــل واقعــی و دینامیــك عوامــل تأثیرگــذار
در قراردادهــای جــاری و آتــی ،از قبیــل؛ نــرخ ارز ،نــرخ
فل ــزات و حت ــی ن ــرخ دس ــتوری دس ــتمزد و  ،...ب ــرای
جلوگیــری از بــروز ســونامی قراردادهــای متوقــف،
 -2تدویــن مدلــی واقعــی و مبتنیبــر توانمندیهــای
موجــود بــرای حمایــت از ســاخت داخــل،
 -3تدویـــن و ابـــاغ قراردادهـــای تیـــپ بـــرای
یكسانس ــازی عملك ــرد و پرهی ــز از اعم ــال س ــلیقه،
 -4اصـــاح روشهـــای منتهـــی بـــه پرداخـــت
مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی ،بهگون ـهای ك ــه ب ــازی
ُب ُ
رد-بـــرد ایجـــاد شـــود.
در بـــازی فعلـــی ،مـــدل پرداخـــت مبنیبـــر ایـــن
ضربالمثـــل اســـت كـــه «دیـــر و زود دارد ،امـــا
ً
ســـوخت و ســـوز نـــدارد» ،لیكـــن واقعـــا ایـــن
ضربالمثـــل در شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی دیگـــر
كاربـــرد نـــدارد ،چـــون اگـــر مطالبـــات بـــه موقـــع
ً
پرداخـــت نشـــود ،قطعـــا هـــم ســـوخت دارد و هـــم
ســوز .ســوخت دارد بــه ایــن دلیــل كــه ارزش پــول در
كاه ــش مس ــتمر اس ــت ،س ــوز دارد بهعل ــت تعطیل ــی
اجبـــاری ،بیـــكاری افـــراد شـــاغل و درنهایـــت
مصیبتزدگ ــی و ورشكس ــتگی تع ــداد بیش ــماری
بنـــگاه.
چنانچـــه مدیـــران صنعـــت بـــرق ،توجـــه و بـــذل
محبـــت خـــود را معطـــوف بـــه رفـــع نیـــاز چهـــار
اولوی ــت ف ــوق کنن ــد ،بیش ــك ب ــرگ زری ــن دیگ ــری
دیهـــا و
در تاریـــخ حمایـــت از توســـعه توانمن 
مان ــدگاری بازیگ ــر اصل ــی ای ــن صنع ــت ،در س ــالی
كـــه بـــه رنـــگ بنفـــش مزیـــن شـــده اســـت ،برجـــا
خواهنـــد گذاشـــت.
درضم ــن س ــال واقع ــی تول ــد صنع ــت ب ــرق كش ــور،
س ــال م ــوش اس ــت .متولدی ــن س ــال م ــوش ب ــا س ــگ
رابط ــه جالب ــی دارن ــد و چنانچ ــه آق ــای م ــوش كمت ــر
در خان ــه بمان ــد و دنب ــال كس ــب و كار رفت ــه و پ ــول
بی ــاورد ،كاره ــا بخوب ــی پی ــش م ـیرود و خان ــم س ــگ
نی ــز حس ــابی تحویل ــش میگی ــرد.

/علیرضا کالهی صمدی/

چالشهایصادرات
خدمات فنی و مهندسی
بررســـی چالشهـــا و پتانســـیلهای صـــادرات
صنعـــت بـــرق ،همـــواره یکـــی از موضوعاتـــی بـــوده
ش خصوص ــی م ــورد توج ــه
ک ــه از س ــوی فع ــاالن بخــ 
قـــرار گرفتـــه اســـت .بســـیاری از فعـــاالن صنعـــت
ب ــرق کش ــور ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه ای ــن صنع ــت یک ــی
از معــدود صنایــع بــا خلــق ارزشافــزوده بــاال اســت.
ارزیابیهـــا نشـــان میدهـــد در صنعـــت بـــرق
ت نســـبی بســـیار جـــدی در مقایســـه بـــا
ســـه مزیـــ 
ســـایر صنایـــع کشـــور وجـــود دارد .مـــواد اولیـــه و
اصلـــی صنعـــت بـــرق را فلـــزات پایـــهای همچـــون
فـــوالد ،آلومینیـــوم ،مـــس ،ســـرب و مصنوعـــات
پتروشـــیمی تشـــکیل میدهـــد کـــه ایـــن فلـــزات در
کشـــور بـــهوفـــور یافـــت میشـــوند .ایـــران رتبـــه اول
تولیـــد فـــوالد خاورمیانـــه را داراســـت و  ۶درصـــد از
ذخای ــر غن ــی م ــس دنی ــا را نی ــز در خ ــود ج ــای داده
اس ــت .همچنی ــن ای ــران در زمین ــه تولی ــد س ــرب و
مصنوع ــات پتروش ــیمی در لیس ــت تولیدکنن ــدگان
ب ــزرگ دنی ــا ق ــرار دارد .ام ــا مزی ــت دوم صنع ــت ب ــرق
ب ــه وج ــود بازاره ــای ب ــزرگ صادرات ــی آن بازمیگ ــردد.
ای ــران ب ــا ح ــدود  ۸۰ه ــزار م ــگاوات ظرفی ــت نص ــب
ش ــده نیروگاه ــی ک ــه عم ــده آن را ه ــم ش ــرکتهای
ایران ــی انج ــام دادهان ــد ،در زمین ــه تولی ــد ،انتق ــال و
توزی ــع پتانس ــیلهای بینظی ــری در خدماترس ــانی
بـــه کشـــورهای هـــدف دارد.
در اقتصــاد مصطلــح اســت کــه تــا یــک بــازار بــزرگ
فراهـــم نباشـــد بـــه مقیـــاس اقتصـــادی نخواهیـــد
رســـید و در نتیجـــه نمیتـــوان رقابتپذیـــر بـــود.
مزی ــت س ــوم و کلی ــدی دیگ ــر صنع ــت ب ــرق ،بال ــغ
بـــودن ایـــن صنعـــت اســـت و اینکـــه ایـــن صنایـــع
دس ــتخوش تغیی ــرات م ــداوم تکنولوژی ــک نخواهن ــد
ش ــد .در صنایع ــی مانن ــد الکترونی ــک و خ ــودرو ک ــه
تغیی ــرات تکنولوژی ــک بس ــیار س ــریع رخ میدهن ــد،
بهدلیـــل ضعـــف در جـــذب ســـرمایه ،ایـــران
معمـــوال از رقبـــای جهانـــی خـــود عقـــب میمانـــد.
ام ــا بل ــوغ صنع ــت ب ــرق باع ــث ش ــده ک ــه س ــیکل
تغییـــرات فنـــاوری بلندمدتتـــر و ایـــن فرصـــت
بـــه شـــرکتهای ایرانـــی داده شـــود تـــا بـــا گرفتـــن
الیس ــنس ی ــا مهندس ــی معک ــوس خ ــود را ب ــه عل ــم
روز دنی ــا نزدی ــک کنن ــد .در ح ــال حاض ــر در ای ــران

توربینه ــای گازی ،کابله ــای فش ــار ق ــوی ،س ــیم،
دکل و ...تولیـــد میشـــود و میتـــوان گفـــت ۹۵
درصــد ارزش کاالی مــورد نیــاز صنعــت بــرق را خــود
شـــرکتهای داخلـــی تولیـــد میکننـــد .مصـــداق
ای ــن ادع ــا ه ــم متوس ــط وزن ــی  ۱۵درص ــدی تعرف ــه
گمرک ــی صنع ــت ب ــرق در ای ــران اس ــت .بهط ــور کل ــی
ایـــن ویژگیهـــا نشـــان میدهـــد ایـــران در صنعـــت
بـــرق دارای توانمندیهـــای بســـیار باالیـــی اســـت.
ام ــا خروج ــی ای ــن توانمندیه ــا تاکن ــون چ ــه ب ــوده
اس ــت؟
آماره ــا حاک ــی از آن اس ــت ک ــه در س ــال  ۱۳۹۵بال ــغ
بـــر  ۲ /۵میلیـــارد دالر صـــادرات خدمـــات فنـــی و
مهندســی و مصنوعــات انجــام شــده کــه  ۹۵درصــد
از ایــن میــزان در حــوزه صنعــت بــرق رخ داده اســت.
ایـــن صـــادرات ،از آن جنـــس صـــادرات خدمـــات
فنــی و مهندســی هســتند کــه اشــتغالزایی و ارزش
اف ــزوده باالی ــی ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت .بنابرای ــن
ایـــن نـــوع صـــادرات را میتـــوان در زمـــره صـــادرات
ارزش ــمند ج ــای داد .در بخ ــش ص ــادرات کاال ه ــم
عملکــرد ثبــت شــده نشــان میدهــد کــه حــدود ۴۰۰
ت ــا  ۵۰۰میلی ــون دالر ص ــادرات انج ــام ش ــده ک ــه در
مقایس ــه ب ــا ص ــادرات س ــایر کااله ــای صنعت ــی آم ــار
قابــل دفاعــی اســت .فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد بــا
حمایـــت منطقـــی و آمادهســـازی زیرســـاختهای
الزم بـــرای تولیـــد کاالهـــای صنعتـــی در کشـــور،
میتــوان صــادرات  ۴میلیــارد دالری در مصنوعــات
و ص ــادرات  ۱۰میلی ــارد دالری در خدم ــات فن ــی و
مهندســی را محقــق کرد.بایــد ایــن موضــوع را در نظــر
داش ــت ک ــه بازاره ــای ه ــدف صادرات ــی ارزش ــمندی
در اطـــراف ایـــران وجـــود دارد .ایـــران در قلـــب
خاورمیانــه قــرار دارد؛ منطق ـهای کــه رشــد جمعیــت
باالی ــی نس ــبت ب ــه س ــایر مناط ــق دنی ــا دارد .در ای ــن
میــان کشــورهایی ماننــد عــراق کــه بــه دلیــل جنــگ
و تحری ــم در س ــالهای گذش ــته ب ــا زیرس ــاختهای
ضعیف ــی مواج ــه ش ــدهاند نی ــاز ب ــه س ــرمایهگذاری
دارن ــد و در نتیج ــه ع ــراق میتوان ــد بهعن ــوان یک ــی از
کش ــورهای ه ــدف صادرات ــی م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
پیشبینـــی میشـــود عـــراق در  ۱۵ســـال آینـــده بـــه
 ۲۰۰تــا  ۳۰۰میلیــارد دالر کاال و خدمــات نیــاز داشــته

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

باشـــد .اگـــر ایـــران بهعنـــوان همســـایه ایـــن کشـــور،
بتوانـــد ســـهم  ۳۰تـــا  ۵۰درصـــدی ایـــن رقـــم را از آن
خ ــود کن ــد ،در  ۱۵س ــال آین ــده تنه ــا از ص ــادرات ب ــه
عـــراق  ۱۵۰میلیـــارد دالر ارزآوری خواهـــد داشـــت.
پاکســتان و افغانســتان کشــورهای همســایه دیگــری
هســـتند کـــه نیـــاز مبرمـــی بـــه صـــادرات کاالهـــای
ایران ــی دارند.ام ــا در ای ــن بی ــن مش ــکالتی ک ــه ب ــر س ــر
راه دس ــتیابی ب ــه اه ــداف ص ــادرات خدم ــات فن ــی
و مهندس ــی کش ــور ق ــرار گرفت ــه اس ــت چ ــه ابع ــادی
دارنـــد؟ بیشترمشـــکالت همانهـــا هســـتند کـــه
گریب ــان س ــایر صنای ــع کش ــور را نی ــز گرفتهان ــد.
هزینهه ــای ب ــاالی تامی ــن مال ــی ت ــوان رقابتپذی ــری
شـــرکتهای ایرانـــی را کاهـــش داده اســـت.
ماهیـــت فعالیـــت صادراتـــی در صنعـــت بـــرق بـــه
ایـــن صـــورت اســـت کـــه چرخـــه عملیاتـــی بســـیار
بلندم ــدت اس ــت .متوس ــط س ــیکل دریاف ــت پ ــول
نقـــد در ایـــن پروژههـــا تقریبـــا  ۸تـــا  ۱۰مـــاه اســـت و
اگ ــر هزین ــه تامی ــن مال ــی ای ــران را ب ــا رقب ــای اصل ــی
مقایس ــه کنی ــم ،ش ــرکتهای ایران ــی بالفاصل ــه بع ــد
از پرداخـــت هزینـــه بـــاالی تامیـــن مالـــی ،نزدیـــک
ب ــه  ۲۰درص ــد از نظ ــر قیمت ــی عق ــب خواه ــد مان ــد.
مشــکل دیگــر صنعــت بــرق ،بــاال بــودن قیمــت مــواد
اولی ــه در کش ــور اس ــت.
بهرغ ــم اینک ــه م ــواد اولی ــه اصل ــی صنع ــت ب ــرق در
کش ــور تولی ــد میش ــود ام ــا به ــای اکث ــر م ــواد اولی ــه
موردنیـــاز در ایـــران از ســـایر کشـــورهای اطـــراف
گرانت ــر اس ــت .چال ــش دیگ ــری ک ــه میت ــوان ب ــه آن
اش ــاره ک ــرد ،بح ــث دیپلماس ــی اقتص ــادی اس ــت.
در صنع ــت ب ــرق پش ــتیبانی سیاس ــی و دیپلماس ــی
در پروژههـــا بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت و رقبـــا
ب ــه ش ــدت از ای ــن حلق ــه اس ــتفاده میکنن ــد .اگ ــر
تمهیداتـــی ماننـــد تامیـــن خطـــوط اعتبـــاری
صادراتــی بــا قیمــت مناســب صــورت گیــرد ،بــدون
شـــک دســـت یافتـــن بـــه آمـــار  ۱۰میلیـــارد دالری
ص ــادرات در کوت ــاه م ــدت و ص ــادرات  ۳۰میلی ــارد
دالری در اه ــداف بلندم ــدت ممک ــن خواه ــد ش ــد.
*برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد
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مقاالت

/حمید حسینزاده /

مشاور حقوقی و عضو هیأتمدیرۀ ّ
موسسۀ بینالمللی سنگبنای حقوق احداث

/سید امیر ّ
ّ
محمد اما م جمعهزاده /

ّ
رئیس امور پیمانهای مدیریت طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

تحلیلحقوقی
ّ
صالحیتمتقاضیمعامله
ارزیابی
در حقوق عمومی
 .1قلمروی بحث
مح ــدوده و قلم ــروی بح ــث ای ــن مقال ــه ،پیرام ــون
مناقصاتـــی اســـت کـــه مشـــمول قانـــون برگـــزاری
مناقص ــات (ک ــه در ای ــن مقال ــه ،ب ــه اختص ــار قان ــون
ّ
متیق ــن ام ــر ،ب ــا
نامی ــده میش ــود) میباش ــد .ق ــدر ِ
تدقی ــق در مف ـ ّ
ـاد «بن ــد ال ــف و ب» از م ــاده نخس ــت
قانـــون« ،مـــاده  »۲۰قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط
کســـب و کار« ،مـــاده  »۵۰قانـــون احـــکام دائمـــی
برنامــه هــای توســعه کشــور و ّ
مقرراتــی از ایــن دســت،
ـزرگ
موض ــوع ن ــگارش حاض ــر و ناظ ــر ب ــه معام ــات ب ـ ِ
بخ ــش عموم ــی و منص ــرف از قرارداده ــای بخ ــش
خصوص ــی اس ــت.
 .2چکیده
ایــن مقالــه ،بــا بررســی مفاهیــم اهلیــت ،شــخصیت
و صالحیـــت متقاضـــی ،ضمـــن تبییـــن مرزهـــای
حقوقـــی و قـــراردادی« ،ارزیابـــی تـــوان انجـــام
تعهـــدات مناقصهگـــران» بـــه عنـــوان یـــک موضـــوع
ّ
کل ــی و تعام ــل آن ب ــا «ارزیاب ــی کیف ــی مناقصهگ ــران»
ب ــه عن ــوان یک ــی از روشه ــای س ــنجش ت ــوان انج ــام
تعهــدات را ،تشــریح و پاســخی تحلیلــی و کاربــردی
بــه طرفــداران هــر یــک از نظریههــای «اجبــاری بــودن
ارزیابــی کیفــی در تمــام مناقصــات» و یــا «تخییــری
ّ
بـــودن آن ،دال بـــر اختیـــار دســـتگاه مناقصهگـــزار
ب ــرای انتخ ــاب ه ــر ی ــک از روشه ــای احصاءش ــده
در قان ــون» ،ارائ ــه ک ــرده اس ــت.
ّ
 .3مقدمه
مناقصهگـــزاران ،پیـــش از ورود بـــه تشـــریفات

مناقصـــه ،در پـــی تطابـــق مشـــخصات و ســـوابق
متقاضیـــان معاملـــه و تناســـب تـــوان ایشـــان بـــا
«نـــوع ،مـــورد ،موضـــوع ،مـــدت و مبلـــغ » تعهـــدات
ِ
معاملـــهای هســـتند کـــه قـــرار اســـت بـــا انعقـــاد
پیمــان ،اجــرا شــود .چنانکــه قانونگــذار نیــز در «بنــد
ال ــف» از «م ــاده  »2قان ــون بی ــان مـ ـیدارد «مناقص ــه
فراینـــدی اســـت رقابتـــی  ...کـــه در آن ،تعهـــدات
موضـــوع معاملـــه بـــه مناقصهگـــری کـــه کمتریـــن
قیم ــت متناس ــب را پیش ــنهاد ک ــرده باش ــد ،واگ ــذار
میشـــود.
بــه نظــر میرســد ابعــاد تناســب پیشگفتــه هــم ناظــر
بــه متقاضــی و هــم ناظــر بــه کاال و خدمتــی میباشــد
ک ــه ،ق ــرار اس ــت توس ــط وی ارائ ــه ش ــود .ب ــا وج ــودی
ً
ک ــه ُبع ــد نخس ــت ،ب ــدوا مفه ــوم ارزیاب ــی کیف ــی را
بـــه ذهـــن متبـــادر مینمایـــد ،لیکـــن نگارنـــدگان،
ـدات» متناس ــب ب ــا ن ــوع،
«ارزیاب ــی ت ــوان انج ــام تعه ـ ِ
مـــورد ،موضـــوع ،مـــدت و مبلـــغ مناقصـــه را از آن،
افـــاده نمودهانـــد؛ بدیهـــی اســـت ُبعـــد ّدوم هـــم،
منصـــرف بـــه ارزیابـــی فنـــی و بازرگانـــی و ارزیابـــی
مال ــی اس ــت.
از طرف ــی ّ
مقن ــن ،ارزیاب ــی کیف ــی مناقصهگ ــران را،
«ارزیابـــی تـــوان انجـــام تعهـــدات مناقصهگـــران»
تعریـــف و در انتهـــای «بنـــد د» از «مـــاده  »۹فصـــل
س ــوم قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات ،ناظ ــر ب ــه فرآین ــد
برگـــزاری ،عبـــارت «در صـــورت لـــزوم» را ،بعـــد از
«ارزیاب ــی کیف ــی مناقصهگ ــران» ،درج نم ــوده و ای ــن
ام ــر ،ش ــبهۀ اختی ــاری ب ــودن ارزیاب ــی ت ــوان انج ــام
تعهـــدات مناقصهگـــران،از ناحیـــۀ مناقصهگـــزاران
را در پـــی داشـــته اســـت .در واقـــع برخـــی اینطـــور

اســـتنباط کـــرده انـــد کـــه در مـــواردی ،ارزیابـــی
تـــوان انجـــام تعهـــدات مناقصهگـــران الزم نیســـت
(موضوعی ــت ن ــدارد) .از ایـ ـنرو نگارن ــدگان مقال ــۀ
حاضــر ،بــر آن شــدند تــا بــا اســتدالل حقوقــی ّمتکــی
ب ــه قواع ــد عموم ــی قرارداده ــا و اس ــتناد ب ــه قوانی ــن
باالدســـتی ،لـــزوم وجـــود «ارزیابـــی تـــوان انجـــام
تعهـــدات» بـــرای مناقصهگـــر را اثبـــات و مصادیـــق
آن را تبییـــن کننـــد.
 .4طرح مسأله
بـــرای بررســـی مســـأله ،ابتـــدا میبایســـت فهـــم
دقیقـــی از جایـــگاه حقوقـــی «ارزیابـــی تـــوان انجـــام
تعهــدات مناقصهگــران» در تشــکیل عقــد (قــرارداد)
حاص ــل ش ــود .همانط ــور ک ــه پیشت ــر نی ــز در مقدم ــۀ
بحـــث بیـــان شـــد ،نگارنـــدگان بـــرای «ارزیابـــی
تـــوان انجـــام تعهـــدات مناقصهگـــران» معنـــای
وســـیعتری نســـبت بـــه ّ
ماهیـــت «ارزیابـــی کیفـــی»
اختی ــار ک ــرده ان ــد؛ در واق ــع« ،ارزیاب ــی ت ــوان انج ــام
تعه ــدات مناقصهگ ــران» را ،جم ــع توأم ــان اهلی ــت
و ش ــخصیت متقاض ــی معامل ــه اختی ــار ک ــرده ان ــد.
از آنجای ــی ک ــه ،مس ــتخدم دول ــت (حاکمی ــت) ،ب ــه
عن ــوان ادار هکنن ــده (و ن ــه مال ــک) ،مل ــزم ب ــه رعای ــت
غبط ــه ،صرف ــه و ص ــاح بیتالم ــال و کش ــف نف ــع
برت ــر عموم ــی اس ــت ،در حق ــوق عموم ــی ،اص ــل ب ــر
ل ــزوم وج ــود صالحی ــت متقاض ــی ب ــرای ش ــرکت در
معامل ــۀ عموم ــی اس ــت؛ و اس ــتثناء ب ــر اص ــل مذک ــور
(در برخ ــی از م ــوارد) مس ــتلزم تصری ــح ّ
مقن ــن اس ــت
تـــا امـــکان حضـــور متقاضـــی بـــرای شـــرکت در
معامل ــۀ عموم ــی ،ب ــه ص ــرف وج ــود اهلی ــت ،فراه ــم
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ش ــود .در ادام ــه ،مفاهی ــم پیشگفت ــه ب ــه تفصی ــل،
طــرح ،بررســی ،تحلیــل و نتیجهگیــری شــده اســت.
-4الف .معامله (قرارداد)
فه ــم چهارچ ــوب حقوق ــی معامل ــه (ق ــرارداد) ،پی ــش
از ورود بـــه مســـأله ،الزم مـــی کنـــد .مطابـــق نـــگارۀ
ش ــمارۀ ی ــک  ،ق ــرارداد را میت ــوان ،تواف ــق حاص ــل از
ایج ــاب و قب ــول اش ــخاص دارای اهلی ــت معامل ــه،
بـــا قصـــد و رضـــای فعلـــی بـــر ســـر مـــورد معاملـــه
ّ
(عـــوض) ،
(معـــوض) و مـــا بـــه ازاء مـــورد معاملـــه ِ
تعریــف کــرد .چنانکــه «مــاده  »183قانــون مدنــی در
تعری ــف عق ــد ،بی ــان م ـیدارد «عق ــد عب ــارت اس ــت
از ایــن کــه یــک یــا چنــد نفــر در مقابــل یــک یــا چنــد
نف ــر دیگ ــر تعه ــد ب ــر ام ــری کنن ــد و م ــورد قب ــول آنه ــا
باش ــد».
-4ب .متقاضی
متقاض ــی را در لغ ــت ،درخواســتکننده و طال ــب،
معنـــا نمودهانـــد ؛ و در مانحنفیـــه ،کســـی اســـت
ک ــه ،پ ــس از دع ــوت ب ــه معامل ــه (از طری ــق روئی ــت
ـان (طال ــب)
آ گه ــی و ی ــا وص ــول دعوتنام ــه)  ،خواه ـ ِ
انج ــام معامل ــه و انعق ــاد ق ــرارداد ،ب ــا ارائ ــۀ ایج ــاب
(پیش ــنهاد) اس ــت.
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-4جّ .
اهلیت
ش ــرایط اساس ــی ب ــرای صح ــت ه ــر معامل ــه (عق ــد)
در محیــط حقــوق خصوصــی ،در «مــاده  »190همــان
قانـــون« ،قصـــد طرفیـــن و رضـــای آنهـــا؛ ّ
اهلیـــت
طرفی ــن؛ موض ــوع معی ــن ک ــه م ــورد معامل ــه باش ــد؛ و
مش ــروعیت جه ــت معامل ــه» تبیی ــن ش ــده اس ــت.
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از جم ــع م ــوارد ی ــاد ش ــده و «م ــاده  »210قان ــون مدن ــی
کــه ،اشــعار م ـیدارد «متعاملیــن بایــد بــرای معاملــه،
ّ
اهلی ــت داش ــته باش ــند ».اینط ــور ب ــر میآی ــد ک ــه،
وج ــود اهلی ــت طرفی ــن از ارکان عق ــد اس ــت و نف ــوذ
عق ــد ،ب ــدون آن قابلی ــت تص ــور ن ــدارد.
اصط ــاح ّ
اهلی ــت  ،در ادبی ــات ع ــرب ب ــه معن ــای
وجـــود شـــرایط ،لیاقـــت و شایســـتگی و در زبـــان
انگلیســـی ،برگرفتـــه از لفـــظ ّ
ظرفیـــت (گنجایـــش)
اســـت؛ همانطـــور کـــه مردمـــان ،گنجایـــش یـــک
ظــرف ،بــرای در برگرفتــن مظــروف راّ ،
ـت ظــرف
ظرفیـ ِ
نامیدهانـــد ،حقوقدانـــان نیـــز ،گنجایـــش ظـــرف
وجــودی اشــخاص ،بــرای بــر عهدهگرفتــن تعهــدات
ُمنبع ــث از معام ــات راّ ،
اهلی ــت اش ــخاص ،معن ــا
نمودنـــد .در واقـــع ،تعهداتـــی کـــه از معامـــات،
زائیـــده میشـــوند ،مظـــروف و ّ
قابلیـــت تحمـــل آن
تعهـــدات ،همـــان ظـــرف وجـــودی اشـــخاص (یـــا
لیاقـــت و شایســـتگی ایشـــان) اســـت.
اســـتاد دکتـــر محمدجعفـــر جعفـــری لنگـــرودی در
ای ــن ب ــاب میفرمای ــد  ،اه ــل ،در لغ ــت ب ــه معن ــای
ّ
اهلیـــت ،بـــه معنـــی شایســـتگی و
شایســـته و
ّ
ّ
صالحیــت اســت؛ از ایـنرو ،اهلیــت را ،صالحیــت
ش ــخص ب ــرای دارا ش ــدن ح ــق و ّ
تحم ــل تکلی ــف
و بـــه کار بـــردن حقوقـــی کـــه بـــه موجـــب قانـــون
دارا شـــده اســـت ،معنـــا فرمودهانـــد .مرحـــوم دکتـــر
کاتوزی ــان نی ــز ،در تعری ــف ّ
اهلی ــت ،ب ــا بهرهگی ــری از
ّ
صالحی ــت ،بی ــان مـ ـیدارد ،صالحی ــت دارای
واژۀ
دو چهـــرۀ ممتـــاز ،یعنـــی ّ
اهلیـــت دارا شـــدن حـــق
ّ
اهلی ــت اج ــرای ح ــق ّ
تمل ــک) و ّ
ّ
(اهلی ــت
(اهلی ــت
ّ
تصـــرف) اســـت.
ّ
مطاب ــق اص ــول کل ــی حقوق ــی ،اص ــل ب ــر حاکمی ــت

قواع ــد حق ــوق خصوص ــی اس ــت و از آنجای ــی ک ــه،
هــر معاملـهای متأثــر از احــکام محیــط حقوقــی ناظــر
ب ــر آن میباش ــد ،فل ــذا ب ــرای بررس ــی عناص ــر ّ
اهلی ــت
ّ
تســـری
متقاضـــی در محیـــط حقـــوق عمومـــی و
ً
مفهــوم اهلیــت بــه حقوقــی عمومــی ،بــدوا شــناخت
عناصـــر اهلیـــت در حقـــوق خصوصـــی ،ضـــروری
اس ــت.
-4ج .1-اهلیـــت عـــام شـــخص حقیقـــی در
معاملـــۀ خصوصـــی
منظـــور از معاملـــۀ خصوصـــی ،معاملـــهای
اســـت کـــه در بســـتر و محیـــط حقـــوق خصوصـــی
صـــورت میپذیـــرد .چنیـــن معاملـــهای در حـــدود
تبیینشـــده در «مـــاده  »۱۰قانـــون مدنـــی  ،محتـــرم
شــمرده میشــود .مطابــق نــگارۀ شــمارۀ دو ،اهلیــت
عـــام شـــخص حقیقـــی در معاملـــه خصوصـــی،
ّ
ـام ّ
شــامل اهلیــت عـ ّ
تمتــع (تملــک) و اهلیــت عــام
ّ
اس ــتیفاء (تص ـ ّـرف) اس ــت ک ــه در نهای ــت ،ظرفی ــت
و ام ــکان برق ــراری معامل ــه (ت ــوان انج ــام معامل ــه) را،
بــرای متقاضــی معاملــه (قــرارداد) در محیــط حقــوق
خصوصـــی فراهـــم میســـازد.
ً
ّ
اهلی ــت ع ــام موص ــوف ،صرف ــا ناظ ــر ب ــه متقاض ــی
و منص ــرف از ن ــوع ،م ــورد ،موض ــوع ،م ــدت و مبل ــغ
معامل ــه اس ــت .ش ــخص حقیق ــی ،ب ــه مج ــرد آنک ــه
ّ
زنـــده متولـــد شـــود ،از اهلیـــت تمتـــع (تملـــک)
عـــام برخـــوردار میگـــردد .و بـــرای کســـب اهلیـــت
اس ــتیفاء (تص ـ ّـرف) ع ــام نی ــز ،مطاب ــق «م ــاده »211
قانـــون مارالبیـــان ،بایســـتی بالـــغ ،عاقـــل و رشـــید
باش ــد.

-4ج .2-اهلیـــت عـــام شـــخص حقوقـــی در
معاملـــۀ خصوصـــی
ش ــخص حقوق ــی (در حق ــوق خصوص ــی) موض ــوع
مـــاده  583از فصـــل اول بـــاب پانزدهـــم قانـــون
ّ
ـخصیت حقوق ــی مس ــتقل از اعض ــای
تج ــارت  ،ش ـ
حقیقـــی تشـــکیلدهنده و ادارهکننـــدۀ خـــود دارد و
ب ــه حک ــم «م ــاده  »588از فص ــل دوم هم ــان ب ــاب
کـــه ،بیـــان مـــیدارد «شـــخص حقوقـــی میتوانـــد
دارای کلیـــه حقـــوق و تکالیفـــی شـــود کـــه ،قانـــون
بـــرای افـــراد قائـــل اســـت؛ مگـــر حقـــوق و وظایفـــی
ک ــه بالطبیع ــه فق ــط انس ــانممک ــن اس ــت دارای آن
باش ــد ،مانن ــد حق ــوق و وظای ــف اب ـ ّـوت  -بن ـ ّـوت و
ً
امث ــال ذال ــک ،».میتوان ــد صاح ــب ح ــق و متقاب ــا
متعه ــد ب ــه انج ــام تکالیف ــی ش ــود.
مطابــق نــگارۀ شــمارۀ ســه ،شــخص حقوقـ ِـی حقــوق
ّ
خصوص ــی ،از تاری ــخ تحق ــق «س ــازۀ حقوق ــی» ک ــه
بـــا ثبـــت در ادارۀ ثبـــت شـــرکتها و ّ
موسســـات
غیرتجـــاری صـــورت میپذیـــرد ،از اهلیـــت تمتـــع
ّ
(تمل ــک) ع ــام برخ ــوردار میگ ــردد  ،ک ــه ب ــه جه ــت
ذات انتزاعـــی (و قـــراردادی) خویـــش ،مطابـــق
بـــا حـــدود تعریفشـــده در موضـــوع اساســـنامه،
وج ــود ج ــواز قانون ــی فعالی ــت (در ص ــورت ل ــزوم)،
همچنی ــن وج ــود اش ــخاص حقیق ــی دارای اهلی ــت
و ُمجــاز بــرای ابــراز اراده از ســوی شــرکت (صاحبــان
امض ــاء ُمج ــاز) ،دارای اهلی ــت اس ــتیفاء (تص ـ ّـرف)
ع ــام ب ــرای معامل ــه در محی ــط حق ــوق خصوص ــی
م ــی ش ــود.
-4ج .3-اهلیـــت خـــاص شـــخص حقوقـــی در
معاملـــۀ عمومـــی
معامل ــۀ عموم ــی ،معاملـ ـهای اس ــت ک ــه در بس ــتر و
محیــط حقــوق عمومــی صــورت میپذیــرد .اهلیــت
در معاملــه عمومــی ،عــاوه بــر اهلیــت عــام شــخص
ّ
حقوق ــی ،ش ــامل اهلی ــت خ ــاص تمت ــع (تمل ــک) و
اهلی ــت خ ــاص اس ــتیفاء (تص ـ ّـرف) اس ــت ک ــه در
نهایــت ،شــرط الزم حضــور و برقــراری معاملــه (تــوان
انجـــام و ســـرانجام معاملـــه) را ،بـــرای متقاضـــی
معاملـــه (قـــرارداد) در محیـــط حقـــوق عمومـــی،
فراه ــم میس ــازد .البت ــه مطال ــب ای ــن بخ ــش ،ناظ ــر
ب ــه اش ــخاص حقوق ــی و حقیق ــی معاملهکنن ــده در
محی ــط حق ــوق عموم ــی اس ــت؛ لیک ــن ب ــه جه ــت
ً
تلخیـــص امـــر ،تعاریـــف و شـــاخصها ،صرفـــا
بـــر اســـاس الگـــوی اشـــخاص حقوقـــی ارائـــه شـــده
اس ــت.
بنابرایـــن مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ چهـــار ،متقاضـــی
معاملـــۀ عمومـــی ،ضمـــن دارا بـــودن اهلیـــت ّ
عـــام
ش ــخص حقوق ــی ب ــا تحصی ــل م ــوارد دیگ ــر حس ــب
مـــورد (همچـــون ّ
مجوزهـــای قانونـــی ،گواهینامـــه
صالحیــت ایمنــی ،مجــوز ادارۀ کار ،گواهینامههــای
مهندســـی مشـــاور و پیمانـــکاری ،گواهینامههـــای
اســـتاندارد ،پروانههـــای نظـــام مهندســـی و  ...از
مراج ــع ذیص ــاح) ،واج ــد اهلی ــت خ ــاص ش ــده
و میتوان ــد ط ــرف معامل ــۀ عموم ــی ق ــرار گی ــرد .ل ــذا،

وجــود مجوزهــا و گواهینامههــا ،شــرط الزم و ارتبــاط
آنه ــا ب ــا م ــورد معامل ــه ،ش ــرط کاف ــی ب ــرای کس ــب
اهلی ــت خ ــاص اس ــت.
-4د .شخصیت
تعریـــف «شـــخصیت» بـــه صراحـــت در هیچیـــک
از قوانیـــن و مقـــررات نیامـــده اســـت .لیکـــن بـــا
مداقـــه در نصـــوص حقوقـــی ،مشـــخص میشـــود
کـــه شـــخصیت اشـــخاص ماهیتـــی متفـــاوت بـــا
اهلی ــت ایش ــان اس ــت .چنانک ــه «م ــاده  »201قان ــون
مدن ــی ،بی ــان مـ ـیدارد «اش ــتباه در ش ــخص ط ــرف
بـــه صحـــت معاملـــه خللـــی وارد نمـــیآورد ،مگـــر
ّ
در م ــواردی ک ــه ش ــخصیت ط ــرف ،عل ــت عم ــدۀ
عق ــد ب ــوده باش ــد ».و ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه اوص ــاف
خ ــاص اش ــخاص (مانن ــد اس ــتعدادها ،مهارته ــا
و امتیازه ــای ایش ــان نس ــبت ب ــه س ــایرین) ،عناص ــر
تشـــکیلدهندۀ شـــخصیت هـــر شـــخص حقیقـــی
و حقوقـــی باشـــد .بـــه عنـــوان نمونـــه ،بانکهـــا
ضم ــن کنت ــرل اهلی ــت اش ــخاص (ب ــه ط ــور مث ــال،
ممنوعالمعامل ــه نب ــودن) ،ب ــا س ــنجش ش ــخصیت
مشـــتریان (توانایـــی انجـــام تعهـــدات مبنـــی بـــر
بازپرداخـــت اقســـاط) ،از طریـــق اعتبارســـنجی
ایش ــان ،اعط ــا تس ــهیالت بانک ــی ب ــه مش ـ ٌـارالیهم را
تصوی ــب م ــی کنن ــد.
مقررهگــذار نیــز ،مطابــق نــگارۀ شــمارۀ پنــج ،شــروطی
را در آییننامـــه ارزیابـــی کیفـــی ،بـــرای متقاضـــی
معاملـــه در حقـــوق عمومـــی احصـــاء کـــرده کـــه
میت ــوان آنه ــا را در قال ــب ان ــواع س ـهگانۀ «عموم ــی،
تخصصـــی و حرفـــهای» و شـــخصیت متقاضـــی
دســـتهبندی نمـــود .متقاضـــی ،بـــرای اخـــذ جـــواز
انج ــام معامل ــه (انعق ــاد ق ــرارداد) در محی ــط حق ــوق
عمومـــی کـــه ،منافـــع عمـــوم در آن مطـــرح اســـت،
بایســتی بهنحــوی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد کــه ،بــرای
مجموع ــۀ ادارهکنن ــدۀ خدم ــات عموم ــی ،اقن ــاع (ب ــا
ارائ ــه طری ــق قوانی ــن و مق ــررات) حاص ــل ش ــود ک ــه
وی ،توانمن ــد ب ــه انج ــام تعه ــدات م ــورد معاملــهای
هســـت کـــه ،در آن فراخوانـــده شـــده اســـت.؟ در
ّ
حقیق ــت ،بایس ــتی مش ــخص ش ــود ک ــه ،متقاض ــی
معامل ــۀ عموم ــی ،ت ــوان انج ــام و س ــرانجام تعه ــدات
ّ
موض ــوع معامل ــه مدنظ ــر را دارد ی ــا خی ــر؟ بنابرای ــن
بـــرای تشـــکیل یـــک عقـــد (قـــرارداد) صحیـــح در
محیــط حقــوق عمومــی ،متقاضــی معاملــه بایســتی
دارای اهلی ــت ع ــام و خ ــاص ،ب ــه عن ــوان ش ــرط الزم
شـــخصیت متناســـب بـــا نـــوع ،مـــورد ،موضـــوع
و
ِ
و مبلـــغ معاملـــه ،بـــه عنـــوان شـــرط کافـــی باشـــد.
ای ــن ب ــدان معناس ــت ک ــه ،ت ــا توانمن ــدی متقاض ــی
معامل ــۀ عموم ــی ب ــرای انج ــام و س ــرانجام تعه ــدات
موض ــوع معامل ــه اح ــراز نگ ــردد ،نمیت ــوان ق ــراردادی
ب ــا وی منعق ــد ک ــرد.
-4ه  .صالحیت متقاضی
بـــر اســـاس توضیحـــات تفصیلـــی بخشهـــای
قبلــی نوشــتار حاضــر ،مطابــق نــگارۀ شــمارۀ شــش،

پیشــنهاددهنده (موجــب) و قبولکننــده َ
(موجــب)
ِ
بایس ــتی ب ــرای انج ــام معامل ــه ،صالحی ــت داش ــته
ّ
صالحیـــت متقاضـــی در
باشـــند .مقصـــود مـــا از
حقــوق عمومــی ،مطابــق نــگارۀ شــمارۀ شــش ،جمــع
توأم ــان اهلی ــت متقاض ــی (اهلی ــت ع ــام و اهلی ــت
خــاص) و شــخصیت متقاضــی در معاملــۀ عمومــی
اس ــت.
بنابرای ــن ،انعق ــاد عق ــد در محی ــط حق ــوق عموم ــی،
ف ــرع ب ــر اح ــراز صالحی ــت (اهلی ــت و ش ــخصیت)
متقاض ــی اس ــت .ل ــذا ،بای ــد گف ــت ،مطاب ــق ن ــگارۀ
ش ــمارۀ هف ــت ،مناقصهگ ــر  ،متقاض ــیای ــی اس ــت
کـــه تناســـب صالحیـــت (اهلیـــت و شـــخصیت)
او بـــا شـــاخصهای مدنظـــر بـــرای انجـــام موضـــوع
ق ــرارداد اح ــراز ش ــده اس ــت.
ّ
صالحیت متقاضی
 .5شیوههای ارزیابی
بـــا اســـتداللها و اســـتنادات پیشـــین ،در لـــزوم
ارزیابـــی صالحیـــت متقاضـــی بـــرای انجـــام و
ســـرانجام معاملـــه (قـــرارداد) در محیـــط و بســـتر
حقـــوق عمومـــی تردیـــدی باقـــی نمیمانـــد .لیکـــن
ســـوال اینجاســـت کـــه ،شـــیوههای ارزیابـــی
صالحیـــت متقاضـــی ،چیســـت؟
قانونگـــذار ،چهـــار روش ارزیابـــی صالحیـــت
متقاض ــی انج ــام و س ــرانجام معامل ــه (ق ــرارداد) در
محیـــط و بســـتر حقـــوق عمومـــی ،احصـــاء کـــرده
ّ
و بـــا مداقـــه در متـــون حقوقـــی و نصـــوص قانونـــی،
مشـــخص اســـت کـــه روش ارزیابـــی کیفـــی را بـــه
عن ــوان اص ــل (قاع ــده) و مابق ــی روشه ــا را اس ــتثناء
ب ــر قاع ــده بی ــان داش ــته اس ــت .در واق ــع از آنجای ــی
ک ــه در حق ــوق عموم ــی ،اص ــل ب ــر ع ــدم صالحی ــت
مســـتخدم دولـــت اســـت ،عبـــارت «در صـــورت
لـــزوم» ،بـــر اختیـــار وی در بهرهگیـــری ســـلیقه ای
از هریـــک از روشهـــا ،داللـــت نـــدارد .بلکـــه بـــه
معن ــای ج ــواز دس ــتگاه مناقصهگ ــزار در رج ــوع ب ــه
س ــایر روشه ــای احصاءش ــدۀ ارزیاب ــی صالحی ــت
متقاض ــی ،در ص ــورت حص ــول ش ــرایط تعیینش ــده
در قوانی ــن و مق ــررات اس ــت؛ چ ــه اینک ــه ،ب ــر خ ــاف
حقـــوق خصوصـــی کـــه اصـــل بـــر اباحـــه اســـت و
اشــخاص ،قــادر بــه ِاعمــال حـ ّـق شــخصی هســتند،
در حقـــوق عمومـــی ،اصـــل بـــر منـــع اعمـــال ّ
حـــق
ِ
شـــخصی اســـت و برداشتهشـــدن منـــع پیشـــین،
افـــادۀ معنـــای جـــواز (نـــه اختیـــار) مینمایـــد؛ از
ایـــن رو مســـتخدم دولـــت ،قـــادر بـــه ِاعمـــال حـــق
کارکـــردی (نـــه شـــخصی) در محـــدودۀ اذن ّ
مقنـــن
ّ
اســت  .از طرفــی ،مطابــق اصــول کلــی حقوقــی بــرای
عــدول از اصــل ،در حقــوق عمومــی ،جــواز قانونــی و
گ ــزارش توجیه ــی مبن ــی ب ــر رعای ــت صرف ــه و ص ــاح
ی ــا وج ــود نف ــع برت ــر عموم ــی ،الزم اس ــت.
-5الف .روش ارزیابی کیفی (قاعدۀ اولیه)
ای ــن روش ،ب ــه عن ــوان قاع ــده و اص ــل در ارزیاب ــی،
شـــناخته میشـــود« .بنـــد هـــ» از «مـــاده  »۲قانـــون
برگـــزاری مناقصـــات در تعریـــف ارزیابـــی کیفـــی
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مناقصهگـــران بیـــان مـــیدارد ارزیابـــی کیفـــی
مناقصهگـــران« ،عبـــارت اســـت از ارزیابـــی تـــوان
انجـــام تعهـــدات مناقصهگـــران کـــه از ســـوی
مناقصهگ ــزار ی ــا ب ــه تش ــخیص وی توس ــط کمیت ــه
فن ــی بازرگان ــی انج ــام میش ــود ».ک ــه وف ــق «م ــاده
 »۱۲از همـــان قانـــون شـــامل «تضمیـــن کیفیـــت
خدم ــات و محص ــوالت ،داش ــتن تجرب ــه و دان ــش
در زمین ــه م ــورد نظ ــر ،حس ــن س ــابقه ،داش ــتن پروان ــه
کار یــا گواهینامههــای صالحیــت در صــورت لــزوم،
تــوان مالــی متقاضــی و اســتانداردهای تولیــد» بــرای
پیمانـــکاران و تأمینکننـــدگان اســـت.
برخ ــی ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه ،ارزیاب ــی کیف ــی ت ــا قب ــل
از تصویـــب قانـــون برگـــزاری مناقصـــات ســـابقهای
در قوانیـــن و مقـــررات معامالتـــی کشـــور نداشـــته و
تأس ــیس جدی ــدی اس ــت ک ــه ب ــه منظ ــور شناس ــایی
و انتخـــاب بهتـــر اشـــخاص صالحیـــتدار و
توانمن ــد ،پیشبین ــی ش ــده و ارتق ــاء س ــطح کیف ــی
معامـــات را در پـــی داشـــته اســـت و معتقدنـــد
پی ــش ف ــرض قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات ،ض ــرورت
انجـــام ارزیابـــی کیفـــی بـــه عنـــوان حداقلهـــای
س ــنجش اش ــخاص و اطمین ــان از صالحی ــت آن ــان
میباشـــد و ضـــرورت احـــراز اهلیـــت و صالحیـــت
مناقصهگ ــران ب ــرای انعق ــاد ق ــرارداد را ،ام ــری بدیه ــی
ب ــر ش ــمردهاند .در واق ــع ایش ــان ارزیاب ــی ت ــوان انج ــام
تعهـــدات را حمـــل بـــر ارزیابـــی کیفـــی نمودهانـــد،
حـــال آنکـــه ارزیابـــی کیفـــی ،تنهـــا روش ارزیابـــی
نیســـت ،هرچنـــد کاملتریـــن روش ســـنجش تـــوان
انجـــام تعهـــدات اســـت.
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-5ب .روش استصحاب ارزیابی کیفی
اس ــتصحاب (ب ــاب اس ــتفعال) در لغ ــت ب ــه معن ــی
همراهداشــتن چیــزی و یــا طلــب همنشــینی اســت؛
در اصطـــاح ،همنشـــین کـــردن یقیـــن ســـابق نـــزد
الح ــق (آت ــی) معن ــا ش ــده اس ــت .کوتاهتری ــن
ش ــک ِ
ُ
تعریفــی کــه از آن شــده ،عبــارت اســت از «ابقــاء مــا
کان»  ،یعن ــی حک ــم ب ــه بق ــای آنچ ــه پیش ــتر وج ــود
داش ــته اس ــت .بدی ــن توضی ــح ک ــه ،ه ــر گاه یقی ــن
داش ــته باش ــیم ک ــه چی ــزی در زمان ــی وج ــود داش ــته و
اکنــون ،شــک داشــته باشــیم کــه در زمــان بعــد هنــوز
باق ــی مان ــده ی ــا خی ــر ،آن را موج ــود ف ــرض میکنی ــم.
-5ب .1-لیست کوتاه (منتج از ارزیابی کیفی)
قانونگ ــذار ،ب ــا ف ــرض بق ــاء اعتب ــار ارزیاب ــی کیف ــی
پیشـــین هـــر دســـتگاه اجرایـــی ناشـــی از برگـــزاری
یـــک مناقصـــۀ عمومـــی ،جـــواز برگـــزاری مناقصـــۀ
محـــدود بـــدون ارزیابـــی کیفـــی را ،صـــادر کـــرده
اس ــت .در واق ــع لیس ــت کوت ــاه حاص ــل از ارزیاب ــی
کیفــی دســتگاه اجرایــی ،یقیــن ســابق و بقــاء اعتبــار
لیس ـتهای موص ــوف ت ــا دو س ــال مف ــروض اس ــت.
پ ــس در صورت ــی ک ــه ،نس ــبت ب ــه بقاء/ع ــدم بق ــاء
صالحیـــت متقاضیـــان منـــدرج در لیســـت ،بـــا
وحــدت زمــان (دو ســال) ،وحــدت نــوع (مناقصــه)،
ِ
مــکان (ناظــر بــه مناطــق) ،وحــدت مــورد (مرتبــط بــا
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زمینــۀ گواهینامــه) ،وحــدت موضــوع (ناظــر بــه روش
اج ــرای پیم ــان) وح ــدت مبل ــغ (ناظ ــر ب ــه نص ــاب
معامـــات و محدودیتهـــای مالـــی ارجـــاع کار
ٌ
مشـــارالیهم
متناســـب بـــا رتبـــه) ،بقـــاء صالحیـــت
اســتصحاب مــی شــود؛ چنانکــه «بنــد ب» از «مــاده
 »۲۶قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات ،اش ــعار مـ ـیدارد،
دســـتگاه مناقصهگـــزار بـــا وجـــود فهرســـت کوتـــاه
مناقصهگــران صالحیتــدار کــه طبــق «مــاده  »12ایــن
قان ــون ،حداکث ــر دو س ــال قب ــل (و از طری ــق برگ ــزاری
مناقصـــۀ عمومـــی) تهیـــه شـــده باشـــد ،میتوانـــد
نســبت بــه برگــزاری مناقصــۀ محــدود اقــدام نمایــد.
در واقـــع لیســـت کوتـــاه منتـــج از ارزیابـــی کیفـــی
پیشــین ،تــا دو ســال بعــد از آن ،معتبــر و صالحیــت
متقاضیـــان منـــدرج در آن لیســـت ،اســـتصحاب
م ــی ش ــود.
-5ب .2-لیست بلند (در حکم لیست کوتاه)
قانونگـــذار ،بـــا اعتباربخشـــیدن بـــه ارزیابـــی
صورتپذیرفتـــه از ســـوی «دســـتگاههای مرکـــزی و
ســازمانهای حرفـهای» نیــز ،جــواز برگــزاری مناقصــۀ
محـــدود بـــدون ارزیابـــی کیفـــی را ،صـــادر نمـــوده
اس ــت .در واق ــع لیس ــت بلن ــد حاص ــل از ارزیاب ــی
کیفـــی صورتپذیرفتـــه توســـط دســـتگاههای
مرک ــزی و س ــازمانهای حرفـ ـهای ،ت ــا اع ــام بع ــدی
ٌ
مشـــارالیهما معتبـــر اســـت.
بـــر اســـاس آنچـــه پیشتـــر بیـــان شـــد« ،مـــاده »۳
آییننام ــه اجرای ــی «بن ــد ال ــف» از «م ــاده  »۲۶قان ــون
برگ ــزاری مناقص ــات ب ــا طبقهبن ــدی فهرسـ ـتهای
بلن ــد در س ــه دس ــتۀ موص ــوف ،ارزیاب ــی صالحی ــت
ّ
ـاص وضعش ــده توس ــط ّ
مقررهگ ــذار،
(در معن ــای خ ـ ِ
نـــه مقالـــۀ حاضـــر) و تشـــریفات آن را بیـــان داشـــته
اســـت .ارزیابیایـــی کـــه بـــا توزیـــع کاربرگهـــای
همســـان میـــان متقاضیـــان و اخـــذ اطالعـــات
همگــن از ایشــان انجــام میپذیــرد و مــا ک ارزیابــی
صالحیـــت ،قـــرار میگیـــرد.
ب ــر اس ــاس حک ــم «بن ــد ج» از «م ــاده  »۱۱آییننام ــۀ
ت بلن ــد
مارالبی ــان ،در ص ــورت اس ــتفاده از فهرسـ ـ 
دســـتگاههای مرکـــزی و ســـازمانهای حرفـــهای در
مناقص ــات مح ــدود ،فهرس ــت موص ــوف ،فهرس ــت
ّ
کوتــاه تلقیشــده (در حکــم لیســت کوتــاه) و نیــازی
ّ
بـــه ارزیابـــی کیفـــی مجـــدد نمیباشـــد .در واقـــع
چنیـــن برداشـــت میشـــود کـــه لیســـت دســـتگاه
مرکــزی و ســازمانهای تخصصــی ،ناظــر بــه اهلیــت
و ش ــخصیت متقاض ــی و لیس ــت س ــازمان برنام ــه و
ً
بودج ــه ،صرف ــا ناظ ــر ب ــه اهلی ــت خ ــاص متقاض ــی و
مس ــتلزم بررس ــی ش ــخصیت او (ب ــا ارزیاب ــی کیف ــی)
اس ــت.
ش در حکـــم ارزیابـــی کیفـــی (ارزیابـــی
-5ج .رو 
ســـاده)
هیـــأت دولـــت ،در آییننامـــه ارزیابـــی کیفـــی ،دارا
(و مرتبـــط بـــودن) بـــودن گواهینامـــه صالحیـــت

معتب ــر ی ــا اس ــتاندارد ،از س ــوی مناقصهگ ــر (اهلی ــت
خ ــاص) را ،در مناقص ــات عموم ــی ی ــک مرحلــهای
کمت ــر از  20براب ــر نص ــاب معام ــات متوس ــط ،کاف ــی
ّ
و وافــی بــه مقصــود و در حکــم ارزیابــی کیفــی تلقــی
ک ــرده اس ــت.
چنانک ــه در «بن ــد ال ــف» از «م ــاده  »۱۱مق ــرر داش ــته
اســت« :در مناقصــات پیمانــکاری یــک مرحلـهای،
در صورت ــی ک ــه ب ــرآورد هزین ــه اج ــرای کار از بیس ــت
برابـــر نصـــاب معامـــات متوســـط تجـــاوز نکنـــد،
ارزیاب ــی کیف ــی مناقصهگ ــران (مح ــدود ب ــه رعای ــت
«مـــادۀ  »22ایـــن آییننامـــه ) توســـط مناقصهگـــزار و
یــا بــه تشــخیص وی کمیتــۀ فنــی و بازرگانــی انجــام
میشـــود ».و در حکمـــی مشـــابه در «بنـــد ب» از
مــادۀ مرقــوم نیــز ،بیــان م ـیدارد «در مناقصــات یــک
مرحل ـهای تأمی ــن کاال ،در صورت ــی ک ــه ب ــرآورد خری ــد
از بیس ــت براب ــر نص ــاب معام ــات متوس ــط تج ــاوز
نکنـــد ،ارزیابـــی کیفـــی تأمینکننـــدگان (محـــدود
بـــه رعایـــت «مـــادۀ  »27ایـــن آییننامـــه ) توســـط
مناقصهگ ــزار و ی ــا ب ــه تش ــخیص وی کمیت ــۀ فن ــی و
بازرگان ــی انج ــام میش ــود ».در واق ــع ّ
مقن ــن در ای ــن
رابط ــه ،صرف ـ ًـا ّ
اهلی ــت (ن ــه ش ــخصیت) متقاض ـ ِـی
معامـــات بـــا وصـــف پیشگفتـــه را بـــرای انعقـــاد
ّ
ق ــرارداد ،مکف ــی تلق ــی ک ــرده اس ــت.
 .6نتیجهگیری
ّ
ب ــا عنای ــت ب ــه مباح ــث مطروح ــه ،مش ــخص ش ــد
کـــه علیاالصـــول ،صالحیـــت ،شـــرط ّ
صحـــت
عق ــد (ق ــرارداد) در محی ــط حق ــوق عموم ــی اس ــت.
از طرفـــی ،هـــر چنـــد روشهـــای احصاءشـــده در
قانـــون و آئیننامههـــای اجرایـــی بابـــت ارزیابـــی
ّ
طریقی ــت دارن ــد  ،لیک ــن در
ت ــوان انج ــام تعه ــدات،
ای ــن می ــان ،روش ارزیاب ــی کیف ــی ،اص ــل و مابق ــی
اس ــتثناء ب ــر اص ــل (ی ــا قاع ــده) میباش ــند و مطاب ــق
قواع ــد حقوق ــی ،ع ــدول از اص ــل ،مس ــتلزم ج ــواز و
تصری ــح قانون ــی اس ــت.
از ایـــن رو ،در تعامـــل دو نظریـــۀ اجبـــاری بـــودن و
تخیی ــری ب ــودن ارزیاب ــی کیف ــی  ،بایس ــتی قائ ــل ب ــه
تفکی ــک ش ــد و ضم ــن جایگزین ــی واژۀ «تجوی ــز» ب ــه
ج ــای «اختی ــار» ،بی ــان داش ــت ک ــه ارزیاب ــی کیف ــی،
در مناقصــات عمومــی دو مرحلـهای (بــا هــر مبلغــی)
و نی ــز ،مناقص ــات عموم ــی ی ــک مرحلــهای باالت ــر از
بیس ــت براب ــر نص ــاب معام ــات متوس ــط ،ض ــروری
(الزام ــی) اس ــت؛ در مناقص ــات یکمرحلـ ـهای ،ب ــا
مبال ــغ پایینت ــر از بیس ــت براب ــر نص ــاب معام ــات
متوس ــط« ،ارزیاب ــی س ــاده» تجوی ــز ش ــده اس ــت .در
نهایـــت ،ارزیابـــی کیفـــی در مناقصـــات محـــدود
هـــم ،اعـــم از یـــک و یـــا دو مرحلـــهای ،در صـــورت
وج ــود وح ــدت ن ــوع ،زم ــان ،م ــکان ،م ــورد ،موض ــوع
و مبلــغ مناقصــه و بــا اســتصحاب بقــاء صالحیــت
متقاض ــی و ی ــا وج ــود لیس ــت بلن ــد دس ــتگاه مرک ــزی
و ســـازمانهای حرفـــهای ،ســـالبه بأنتفـــاء موضـــوع
اس ــت▪ .

/ابوالفضل کیانی بختیاری/

مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی

مسیرموفقیتوبالندگی
هیات مدیره شرکت ها
اعضای هیات مدیره ،تماما مسئول موفقیت شرکت ها هستند.
نمــی تــوان از یــک هیــات مدیــره انتظــار موفقیــت داشــت ولــی در چیدمــان تــک تــک
اعض ــای آن قص ــور روا ک ــرد .ب ــا عنای ــت ب ــه تعری ــف ف ــوق و ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط روز،
نظــارت موشــکافانه بــر عملکــرد هیــاتمدیرههــا بویــژه در خصــوص مراکــز و شــرکتهای
عمومــی و دولتــی ،در ســطح دنیــا از اولویــت و اهمیــت باالیــی برخــوردار شــده اســت.
ش ــرکت ه ــا و س ــازمانها نس ــبت ب ــه گذش ــته پیچیدهت ــر و رقابتیت ــر ش ــد ه ان ــد.
بط ــور مش ــخص ،س ــه عام ــل اصل ــی باع ــث افزای ــش فش ــار ب ــر هیاتمدی ــر ه ش ــرکتها
ش ــده اس ــت:
 -1ذینفعان ()Shareholders/Stakeholders
ی نفع ــان و س ــرمایهگ ــذاران کوت ــاهم ــدت و بلن ــد م ــدت ،همگ ــی از هی ــاتمدی ــره
ذ 
انتظــار دارنــد کــه نقــش پررنگتــری در حداکثــر کــردن ارزش سهامشــان بــازی کننــد و
از طــرف دیگــر بــه محــض عــدم موفقیــت ،ســهامداران بالفاصلــه عکــسالعمــل نشــان
یش ــوند.
داده و چال ــشآفری ــن م 
 -2محیط جهانی کسبوکار ()Global Business Environment
عواملـــی از قبیـــل جهانیســـازی فراگیـــر ،افزایـــش ســـرعت تغییـــرات و رقابـــت ،اثـــر
فن ــاوری ،بههم ــراه تمرک ــز بی ــش از پی ــش ب ــر روی کاه ــش هزینهه ــا ،همگ ــی و بص ــورت
توام ــان باع ــث افزای ــش فرصته ــا و تهدیده ــا ش ــدهاند ک ــه ای ــن ام ــر در نهای ــت منج ــر
ب ــه ارتق ــاء اهمی ــت و تاثیرگ ــذاری عملک ــرد هیاتمدیرهه ــا گردیدهاس ــت.
همچنی ــن ش ــرایط مذک ــور باع ــث ش ــده ت ــا حساس ــیت بیش ــتری در ارتب ــاط ب ــا ترکی ــب
هیـــات مدیرههـــا ایجـــاد شـــود .جایـــی کـــه اعضـــای هیـــات مدیـــره میتواننـــد بـــا
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اســـتفاده از تجـــارب و مهارتهـــای اســـتراتژیک
خـــود ،بـــرای شـــرکت ارزشآفریـــن باشـــند.

64

 -3مدیران عامل
()Chief Executive Officers - CEOs
بـــه مـــوازات آنکـــه مدیـــران عامـــل ،انتظاراتـــی
از هیـــات مدیـــره دارنـــد ،هیـــات مدیرههـــا نیـــز
انتظاراتـــی از مدیـــران عامـــل دارنـــد .در خصـــوص
انتظـــارات مدیـــران عامـــل از هیاتمدیرههـــا بـــه
عنـــوان مثـــال؛ مدیـــران عامـــل بـــرای انتخـــاب و
ســـازماندهی تیـــم مدیریـــت اجرایـــی شـــرکت ،از
هیــات مدیــره انتظــار حمایــت و اختیــار تــام دارنــد.
همچنیــن انتظــار دارنــد کــه اعضــای هیــات مدیــره
وظایـــف حاکمیتـــی خـــود را بـــه شـــکلی بهینـــه
بعم ــل آورن ــد .ح ــال ای ــن س ــوال پی ــش م ــی آی ــد ک ــه
هی ــات مدیرهه ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه باالتری ــن س ــطح
عملکــردی خــود ،چــه مســیری را بایــد طــی نماینــد؟
بـــرای رســـیدن بـــه پاســـخ ایـــن ســـوال ،هیـــات
مدیرهه ــا میبایس ــت ابت ــدا ب ــه س ــواالت زی ــر پاس ــخ
دهنـــد:
 -1ذینفعـــان مختلـــف (شـــامل صاحبـــان ســـهام،
ســـرمایهگذاران ،قانونگـــذار ،بانکهـــا ،کارکنـــان
و غی ــره) چ ــه انتظارات ــی از ش ــرکت ب ــه عن ــوان ی ــک
موسســه و هیــات مدیــره آن ،بــه عنــوان ناظــر دارنــد؟
 -2چـــه انتظاراتـــی بصـــورت خـــاص از طـــرف
مدیرعامـــل ،متوجـــه هیـــات مدیـــره اســـت؟
 -3رابطـــه همـــکاری و مشـــارکت رئیـــس هیـــات
مدیـــره و مدیرعامـــل چگونـــه اســـت؟
 -4آیـــا سیاســـتها و اقدامـــات هیـــات مدیـــره
از دقـــت و اثربخشـــی الزم برخـــوردار هســـتند؟ آیـــا
اعضــای هیــات مدیــره عــاوه بــر تشــکیل جلســات
محــض بــرای تنظیــم الزامــات شــرکت ،از تخصــص
و تج ــارب خ ــود ب ــرای ی ــاری رس ــاندن ب ــه عملک ــرد
شـــرکت اســـتفاده مینماینـــد؟
 -5آی ــا کمیت ـهای ب ــرای انتخ ــاب و تعیی ــن اعض ــای
هیـــات مدیـــره وجـــود دارد؟ ایـــن کمیتـــه چگونـــه
مهارتهـــا و شایســـتگیهای الزم کـــه باعـــث
ایجـــاد موقعیتهـــا و فرصتهـــای مناســـب بـــرای
پیشـــرفت شـــرکت میشـــوند را ارزیابـــی میکنـــد؟
ایــن کمیتــه چگونــه ،افــراد دارای پتانســیل عضویــت
در هی ــات مدی ــره را شناس ــایی و کاندی ــد میکن ــد؟
 -6آیـــا مرزهـــای مشـــخص و روشـــنی بیـــن هیـــات
مدیــره و تیــم اجرایــی شــرکت تعریــف شــده اســت؟
(ای ــن ام ــر باع ــث میگ ــردد ت ــا نظ ــارت ب ــا عملی ــات
در تداخ ــل ق ــرار نگی ــرد).
 -7آیــا هیــات مدیــره ،توانمنــدی الزم بــرای هدایــت
شـــرکت در شـــرایط بحرانـــی را دارد؟ شـــرایطی از
قبیـــل بحـــران مالـــی ،بـــروز اتفاقـــی کـــه باعـــث بـــه
خطــر افتــادن اعتبــار و خوشــنامی شــرکت شــود و یــا
اســتعفای ناگهانــی مدیــر عامــل ،همگــی از مــواردی
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هســـتند کـــه نیـــاز بـــه ســـناریوی از پیـــش تعریـــف
شــده و عملکــرد مناســب و اثربخــش هیــات مدیــره
دارن ــد.
پاســـخ بـــه ســـواالت فـــوق بـــرای هـــر شـــرکت،
انحص ــاری و منحص ــر ب ــه خ ــود اس ــت .بعبارت ــی ه ــر
ش ــرکت ب ــه دلی ــل دارا ب ــودن ش ــرایط خ ــاص خ ــود،
پاس ــخی متف ــاوت ب ــه ای ــن س ــواالت میده ــد ،ام ــا
فرایندهایـــی کـــه بطـــور مشـــترک میبایســـت در
دس ــتور کار هی ــات مدیرهه ــا ق ــرار گی ــرد ت ــا در مس ــیر
بهب ــود و تعال ــی ق ــرار گیرن ــد ،ش ــامل پن ــج م ــورد زی ــر
اس ــت:
• مسئولیت و مشارکت
هیـــات مدیـــره میبایســـت نســـبت بـــه اســـتراتژی
اجرایـــی شـــرکت کامـــا مســـئول بـــوده ،واکنـــش
نش ــان داده و عه ــدهدار آن باش ــد .اعض ــای هی ــات
مدیـــره همگـــی بایـــد در مذاکـــرات ،مباحـــث و
تصمیمگیریهـــا ،مشـــارکت دقیـــق و محکـــم
داشـــته باشـــند.
• رصد نحوه اجرای استراتژی
هی ــات مدی ــره بای ــد ب ــر اج ــرای اس ــتراتژی از مس ــیر
برنامههـــای عملیاتـــی ،نظـــارت داشـــته باشـــد.
• نظارت بر رهبری و مدیریت
هی ــات مدی ــره بای ــد ب ــر کیفی ــت عملک ــرد رهب ــری و
مدیریــت شــرکت نظــارت داشــته باشــد تــا مطمئــن
شــود مســیر رشــد و توســعه بــرای تمامــی افــراد جــاری
ب ــوده و برنامهه ــای جانش ــین پ ــروری بص ــورت موث ــر
اج ــرا میش ــوند.
• حا کمیت ارزش آفرین
هیـــات مدیـــره میبایســـت نوعـــی از حاکمیـــت را
در ش ــرکت برق ــرار نمای ــد ک ــه منج ــر ب ــه ایج ــاد ارزش
در کس ـبوکار ش ــرکت ش ــود .ب ــه عبارت ــی ماهی ــت و
چارچ ــوب حاکمی ــت هی ــات مدی ــره بای ــد ب ــه قص ــد
ب وکار ش ــرکت باش ــد.
ایج ــاد ارزش اف ــزوده در کســ 
• حفظ اعتبار و ارزشهای شرکت
هیـــات مدیـــره میبایســـت از اعتبـــار ،خوشـــنامی
و ارزشهای ــی ک ــه باع ــث ایج ــاد مزی ــت در کس ــب
وکار شـــرکت میشـــود ،حفاظـــت کنـــد و امـــا یـــک
هیــات مدیــره بــرای آنکــه بتوانــد فرایندهــای فــوق را
بهنحــوی شایســته بــه مرحلــه اجــرا درآورد ،بایــد چــه
مش ــخصاتی داش ــته باش ــد.
 -1رئیس هیات مدیره ،مستقل و موثر
اخیـــرا در برخـــی اســـتانداردهای منتشـــر شـــده در
دنیـــا بـــر روی جایـــگاه  Chair/Chairmanتاکیـــد
بیشـــتری شـــده اســـت .معـــادل ایـــن جایـــگاه در
ای ــران را میت ــوان جای ــگاه رئی ــس هی ــات مدی ــره در
نظ ــر گرف ــت .جایگاه ــی ک ــه از جای ــگاه مدیرعام ــل
( )CEOتفکیــک شــده اســت ،اصــوال بــا آن متفــاوت
و در برخــی جاهــا دارای تداخــل نیــز هســت .رئیــس
هی ــات مدی ــره ب ــه عن ــوان ی ــک رهب ــر ب ــرای هی ــات

مدی ــره عم ــل مینمای ــد ک ــه ی ــک نظ ــارت عال ــی و
مس ــتقل ب ــر روی مدیر ی ــت ش ــرکت دارد .مدیرعام ــل
نی ــز ب ــه عن ــوان رهب ــر ش ــرکت ایف ــای نق ــش م ــی کن ــد.
ایـــن ترکیـــب باعـــث میشـــود تـــا مطمئـــن شـــویم
جریانـــی از اطالعـــات کافـــی بـــه ســـمت هیـــات
مدیـــره برقـــرار اســـت و از اعمـــال کنتـــرل توســـط
مدیری ــت ب ــر روی اطالعات ــی ک ــه در اختی ــار هی ــات
مدیـــره قـــرار میگیـــرد ،جلوگیـــری میکنـــد .در
اســتانداردهای فوقالذکــر بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده
ک ــه در س ــاختارهایی ک ــه ای ــن جای ــگاه مس ــتقل را
ندارنــد ،تــوازن مناســب قــدرت در ســطوح مدیریــت
عالـــی شـــکل نمیگیـــرد.
از ط ــرف دیگ ــر رئی ــس هی ــات مدی ــره میبایس ــت در
زمین ــه جهتده ــی ب ــه فعالیته ــای هی ــات مدی ــره
و همچنیــن مدیریــت فرهنــگ کاری هیــات مدیــره
نیـــز فعـــال باشـــد و بایـــد فضـــای مناســـب را بـــرای
نقشآفرین ــی تمام ــی اعض ــای هی ــات فراه ــم ک ــرده،
نظـــرات و ایدههـــا را اســـتخراج نمـــوده و جلســـات
مذاکــره در خصــوص مســائل و موضوعــات حســاس
را ش ــکل ده ــد.
روســـای هیـــات مدیـــره توانمنـــد ،رابطـــه اعضـــای
غیرموظــف ()Non-Executive Directors - NEDs
را ب ــا هی ــات مدی ــره ،مدیری ــت و تقوی ــت میکنن ــد
تــا مطمئــن شــوند کــه کلیــه موضوعــات بــا اعضــای
غیرموظــف نیــز بــه بحــث گذاشــته شــده و همــکاری
دقیـــق ،منظـــم و موثـــری توســـط آنهـــا صـــورت
میپذیـــرد .از طـــرف دیگـــر روســـای هیـــات مدیـــره
موفــق رابطـهای بــاز ،شــفاف و صادقانــه و همچنیــن
مبتن ــی ب ــر اعتم ــاد و فه ــم متقاب ــل ،ب ــا مدیرعام ــل
برقـــرار میکننـــد.
 -2شفافیت نقش و مسئولیتپذیری
هیـــات مدیرههـــای موفـــق کارشـــان را بـــا ســـه گام
شـــروع میکننـــد .گام اول :تعریـــف نقشهـــا
بص ــورت روش ــن و مش ــخص و همچنی ــن اطمین ــان
از فه ــم درس ــت و کام ــل تکت ــک اعض ــا نس ــبت ب ــه
کارکرده ــا و نق ــش ه ــا.
گام دوم :تعریـــف حـــوزه و حـــدود مســـئولیتها و
اختیـــارات
و گام ســـوم تعریـــف نحـــوه و ســـطح همـــکاری و
مش ــارکت م ــورد انتظ ــار از ه ــر ی ــک از اعض ــا ،ب ــرای
دســـتیابی بـــه یـــک موفقیـــت پایـــدار .برخـــی از
هی ــات مدیرهه ــا ب ــر همی ــن اس ــاس ی ــک منش ــور ی ــا
توافقنام ــه رس ــمی ک ــه ش ــامل کلی ــه قدمه ــای ف ــوق
اســـت را تهیـــه مـــی کننـــد تـــا معیـــاری بـــرای فهـــم
مشـــترک و یکپارچـــه کلیـــه اعضـــا باشـــد .
موض ــوع بع ــدی در همی ــن ارتب ــاط بح ــث مس ــئول
بـــودن اعضـــای هیـــات مدیـــره اســـت .ایـــن افـــراد
میبایســـت بـــه واقـــع خـــود را نماینـــده ذینفعـــان
و ســـهامداران دانســـته و حائـــز باالتریـــن ســـطح

مســـئولیتپذیری باشـــند.
 -3هیات مدیره متوازن  /متنوع
کیفیــت یــک هیــات مدیــره برآینــد جمعــی کیفیــت
تکتـــک اعضـــای آن میباشـــد .بـــه عبارتـــی یـــک
هیـــات مدیـــره بهخوبـــی اعضـــای خـــود اســـت.
نمیتـــوان در فراینـــد انتخـــاب اعضـــا بـــا اغمـــاض
رفتـــار کنیـــم امـــا انتظـــار یـــک نتیجـــه قابـــل قبـــول
از عملکـــرد هیـــات مدیـــره و موفقیـــت شـــرکت
داشـــته باشـــیم .اولیـــن نکتـــه در ایجـــاد تـــوازن،
ترکیـــب اعضـــای موظـــف و غیرموظـــف درهیـــات
مدی ــره ش ــرکت ه ــا اس ــت .چ ــرا ک ــه نق ــش اعض ــای
غیرموظـــف نیـــز بســـیار تعیینکننـــده اســـت .ایـــن
اف ــراد توانای ــی آن را دارن ــد ت ــا از بی ــرون ب ــه عملک ــرد
هیــات مدیــره و وضعیــت شــرکت نظــاره گــر باشــند
و دی ــدگاه و قض ــاوت بیرون ــی را ب ــه اعض ــای موظ ــف
منتقــل نماینــد .البتــه بهماننــد ســایر موضوعــات در
کسـ ـبوکار ،ج ــذب اعض ــای غیرموظ ــف مناس ــب
در مرحلـــه حـــرف ســـاده ،امـــا در عمـــل ســـخت
اس ــت.
نکت ــه بع ــدی ،ل ــزوم ت ــوازن و تن ــوع در ترکی ــب هی ــات
مدیـــره از منظـــر تخصـــص و تجربـــه کاری اســـت.
هیـــات مدیـــره میبایســـت شـــامل افـــرادی آشـــنا و
مج ــرب در زمینهه ــای برنامهری ــزی و س ــازماندهی،
ارتباطـــات و روابـــط عمومـــی ،منابـــع انســـانی،
حقوقــی و قانونــی ،مالــی ،جــذب ســرمایه و بــه ویــژه
ح ــوزه تخصص ــی فعالی ــت ش ــرکت باش ــد.
ســـومین و آخریـــن نکتـــه ،ایجـــاد تـــوازن و تنـــوع از
منظـــر جنبههـــای شـــخصیتی و فـــردی اســـت.
در هیـــات مدیـــره بایـــد شـــاهد ترکیبـــی از افـــراد
استراتژیســـت و آیندهگـــرا ( )Visionariesو افـــراد
تحلیلگـــر ( )Analytical Thinkersباشـــیم .بایـــد
افـــراد تعاملگـــرا ( )Conciliatorsدر کنـــار افـــراد
چالشـــی و خطرپذیـــر ( )Challengersقـــرار گیرنـــد.

فاکتـــور ســـن نیـــز میبایســـت مدنظـــر قـــرار گیـــرد.
حتـــی در برخـــی مـــوارد حضـــور اعضـــای مذکـــر و
مونـــث در کنـــار هـــم در ترکیـــب هیـــات مدیـــره،
باعـــث بهبـــود عملکـــرد میشـــود.
 -4تازهســـازی ،جانشـــینپروری ،جابجایـــی
تصد یهـــا
متناســـب بـــا تغییـــرات محیطـــی ،فعالیتهـــا
و کارکردهـــای شـــرکت نیـــز بایـــد تغییـــر کنـــد.
کارکردهــای جدیــد منجــر بــه ایجــاد نیازهــای جدیــد
در ترکی ــب تخصص ــی و عملک ــردی هی ــات مدی ــره
میش ــود .ب ــه عبارت ــی هی ــات مدی ــره بای ــد فراین ــدی
ب ــه جه ــت ارزیاب ــی و شناس ــایی نیازه ــای در ح ــال
تحــول شــرکت داشــته و بــر اســاس آن یــک مکانیــزم
بـــرای تازهســـازی دورهای هیـــات مدیـــره داشـــته
باش ــد.
ع ــاوه ب ــر جابجای ــی ب ــر اس ــاس تغیی ــرات محیط ــی،
فراینـــد ارزیابـــی عملکـــرد نیـــز بایـــد در خصـــوص
اعضـــای هیـــات مدیـــره جـــاری باشـــد .ایـــن
فراینـــد میبایســـت از دو منظـــر ،عملکـــرد اعضـــا و
ترکی ــب هی ــات ب ــه اج ــرا در آی ــد .چ ــرا ک ــه در برخ ــی
مـــوارد ،علیرغـــم شایســـتگیهای فـــردی قابـــل
قبـــول اعضـــا ،ترکیـــب هیـــات مناســـب نبـــوده و
باعـــث عـــدم حصـــول نتیجـــه میشـــود .نحـــوه
فراینـــد ارزیابـــی بایـــد توســـط هیـــات مدیـــره افشـــا
ش ــود .بهت ــر اس ــت ارزیاب ــی ب ــه دو ص ــورت داخل ــی
( )Self-assessmentو خارجـــی (Third-party
 )evaluationصـــورت پذیـــرد.
عـــاوه بـــر فراینـــد ارزیابـــی ،فراینـــد جـــذب و
اس ــتخدام و همچنی ــن فراین ــد جانش ــین پ ــروری نی ــز
میبایســت تعریــف شــده باشــد و منتشــر شــود .ایــن
دو فراینــد بــر اســاس نیازهــای آتــی شــرکت و هیــات
مدی ــره تعری ــف میش ــوند .جابجای ــی مس ــئولیتها
و تصدیه ــا در ترکی ــب هی ــات مدی ــره نی ــز از جمل ــه
روشهـــای پیشـــنهادی توســـط اســـتانداردهای

جدیـــد اســـت .تمامـــی ایـــن فرایندهـــا بـــه منظـــور
پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای جدی ــد و همچنی ــن ورود
دیدگاههـــای تـــازه و نـــو بـــه بدنـــه هیـــات مدیـــره
ش ــرکت اس ــت.
 -5فرهنگ اعتماد و احترام
هیـــات مدیـــره مجموعـــهای از افـــراد بصـــورت
مســـتقل نیســـت ،بلکـــه یـــک تیـــم اســـت .بـــرای
تحق ــق ای ــن مه ــم میبایس ــت ش ــرایطی فراه ــم ش ــود
ت ــا در آن اص ــول رواب ــط انس ــانی موف ــق و موث ــر ش ــامل
ارتب ــاط صمیمان ــه ،صادقان ــه ،منصفان ــه ،بیپ ــرده
و بیریـــا همـــراه بـــا احتـــرام متقابـــل برقـــرار شـــود.
در چنی ــن فضای ــی اس ــت ک ــه تحقی ــق و تفح ــص
داخل ــی ،انتق ــادات س ــازنده و مناظ ــرات چالش ــی،
بی ــن اعض ــای هی ــات مدی ــره ب ــه ش ــکلی صحی ــح
اتفــاق میافتــد .برخــی از چنیــن فضایــی بــه عنــوان
نیـــروی محـــرک ( )The Bit of Thrustنـــام میبرنـــد
ک ــه باع ــث میش ــود ش ــرکت ب ــا بهرهمن ــدی از ی ــک
هی ــات مدی ــره منس ــجم ،فرصته ــا را ش ــکار ک ــرده
و منافـــع را درو کنـــد.
آنچــه مســلم اســت از آشــیانه عقــاب ،عقــاب پــر مــی
کش ــد و از آش ــیانه گنجش ــک نی ــز گنجش ــک؛ نم ــی
تــوان از یــک هیــات مدیــره انتظــار موفقیــت داشــت
ول ــی در چیدم ــان ت ــک ت ــک اعض ــای آن قص ــور روا
ک ــرد .بای ــد اذع ــان داش ــت ک ــه کیفی ــت ی ــک هی ــات
مدی ــره برآین ــد جمع ــی کیفی ــت تکت ــک اعض ــای
آن میباشـــد.پس اعضـــای هیـــات مدیـــره بایـــد
بخوب ــی انتخ ــاب ش ــوند و مس ــیر تعال ــی و بالندگ ــی
را ب ــه موق ــع ط ــی نماین ــد .ب ــا وج ــود چنی ــن اف ــرادی
در ترکیـــب هیـــات مدیـــره میتـــوان بـــه موفقیـــت
شـــرکتها امیـــدوار بـــود▪.
• بـــا ســـپاس از جنـــاب آقـــای مهنـــدس علیرض ــا ن ــوژن؛ مدی ــر
عام ــل ش ــرکت اف ــرا ن ــوژن باب ــت ارس ــال ای ــن مقال ــه

65

مقاالت
113

فروردین و اردیبهشت97

اخبـار

تعییـــن اولویته ــای کاری س ــندیکا در
س ــال  ۹۷ب ــر اس ــاس نظ ــرات اعض ــا

بـــا دریافـــت نقطـــه نظـــرات کمیتههـــای مربوطـــه
گزارشـــی تهیـــه و بـــا کســـب نظـــرات هیأتمدیـــره
جمعبنـــدی و ارائـــه کنـــد.
در ادام ــه جلس ــه ضم ــن ارای ــه گزارش ــی از مصوب ــات
هیـــات مدیـــره مقـــرر شـــد عارضهیابـــی ارتبـــاط
سیســـتماتیک هیأتمدیـــره و کمیتههـــای
ســـندیکا انجـــام و روش پیشـــنهادی بـــه هیـــأت
مدیـــره ارائـــه شـــود.
بــر اســاس نظرســنجی انجــام شــده از اعضــا اولویــت
اقدامـــات ســـندیکا در ســـال  1397بـــه شـــرح زیـــر
(ب ــر اس ــاس اولوی ــت) مص ــوب و مق ــرر ش ــد ه ــر ی ــک
از اعض ــای هی ــأت مدی ــره راهب ــری یک ــی از آنه ــا را
بـــا هماهنگـــی کمیتـــه و بخشهـــای مربوطـــه در
دبیرخان ــه ب ــه عه ــده بگیرن ــد.

بیس ــتمین جلس ــه هی ــات مدی ــره س ــندیکا نوزده ــم
فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ضم ــن تاکی ــد ب ــر انج ــام تکالی ــف
مجم ــع عموم ــی ب ــه هی ــأت مدی ــره مبن ــی ب ــر بررس ــی
ض ــرورت بازنگ ــری و اص ــاح اساس ــنامه ،مق ــرر ش ــد
جلســـهی ویـــژه بررســـی گـــزارش بـــازرس ســـندیکا
ب ــا حض ــور اعض ــای هیأترئیس ــه س ــندیکا برگ ــزار
ش ــود.
برگ ــزاری جلس ــات س ــندیکا ب ــا مع ــاون وزی ــر نی ــرو در
امــور بــرق و انــرژی مــورد تاکیدقــرار گرفــت و مقررشــد
جلس ــات هی ــأت مدی ــره ب ــه س ــه س ــاعت افزای ــش
یاب ــد.
در ادام ــه جلس ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده
بــرای اصــاح شــرایط عمومــی پیمــان و تعدیــل نــرخ
ارز در شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
توســـط آقـــای مســـائلی ارائـــه و بـــر لـــزوم اســـتفاده
بیش ــتر از ظرفیته ــای س ــندیکا در ات ــاق بازرگان ــی
ب ــرای تحق ــق آن تاکی ــد ش ــد.
بـــر اســـاس پیگیـــری هـــای انجـــام شـــده توســـط
دبی ــر س ــندیکا ،جه ــت ارائ ــه نقط ــه نظ ــرات بخ ــش
خصوصــی در مــورد همــکاری بــا شــرکتهای توزیــع
و پروژههــای مرتبــط ،در مراســم افتتاحیــه کنفرانــس
ش ــبکههای توزی ــع  97ک ــه اردیبهش ــت م ــاه برگ ــزار
م ــی ش ــود 30 ،دقیق ــه زم ــان ب ــرای س ــندیکا در نظ ــر
گرفتــه شــده اســت لــذا مقــرر شــد معاونــت پژوهشــی

• مطالبـــات معوقـــه و خســـارات دیرکـــرد (آقـــای
صالحـــی)
• قرارداد تیپ (توزیع و انتقال) (آقای بردبار)
• قرارداده ــای متوق ــف و ج ــاری و تعدی ــل ن ــرخ ارز و
فلــزات (آقــای مســائلی)
• پیگیری استانداردسازی مقررات و دستورالعملهای
بیمه تامین اجتماعی (آقای ســعادتی)
• ارزیابـــی ،تشـــخیص صالحیـــت و حمایـــت
از کاالهـــای ســـاخت داخـــل و جلوگیـــری از ورود
کاالهـــای تقلبـــی (آقـــای مقـــدم)
• مالیــات و مالیــات بــر ارزش افــزوده (آقــای مهــذب
ترابــی)
• اصـــاح آییننامههـــای مناقصـــات (آقـــای
ســـعید ی )
• مسایل و مشکالت بانکی (آقای وفایی)
• فهارسبها (آقای بهزاد)
• افزایـــش قـــدرت تاثیرگـــذاری ســـندیکا در
سیاســـتگذاری هـــا و حکمرانـــی صنعـــت بـــرق
(آقـــای باقـــری)
مق ــرر ش ــد س ــندیکا ی ــک نام ــه سرگش ــاده خط ــاب
ب ــه رئی ــس جمه ــور درخص ــوص تبع ــات تغیی ــرات
ناگهانـــی نـــرخ ارز و ســـایر موضوعـــات مبتالبـــه
صنعــت بــرق ماننــد نــرخ فلــزات ،حقــوق و دســتمزد
و غیـــره و درخواســـت جبـــران آنهـــا بـــرای بخـــش
خصوصـــی تهیـــه و پـــس از کســـب نظـــر از هیـــأت
مدی ــره منتش ــر ش ــود.
همچنیــن مقــرر شــد بــا دریافــت درخواســت رســمی
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کمیت ــه پیمان ــکاران توزی ــع ،ی ــک نام ــه ب ــا موض ــوع
قراردادهـــا و مناقصـــات جـــاری در شـــرکتهای
توزیــع کــه فاقــد پیــش پرداخــت ،تعدیــات و جرایــم
تاخی ــر پرداخ ــت میباش ــند ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت
توانیـــر تهیـــه و طـــی آن اعـــام شـــود شـــرکتهای
عضــو ســندیکا در مناقصــات فاقــد تعدیــل شــرکت
نخواهن ــد ک ــرد.

ع ــزم س ــندیکا ب ــرای تعیی ــن تکلیـــف
قرارداده ــای تی ــپ ت ــا پای ــان اردیبهش ــت
م ــاه
بیس ــت و یکمی ــن جلس ــه هی ــات مدی ــره س ــندیکا
دوم اردیبهش ــت س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه دس ــتورالعملهای ارزی جدی ــد
بان ــک مرک ــزی م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت و
مق ــرر ش ــد نظ ــرات س ــندیکا ب ــه نهاده ــای ذیرب ــط
منعک ــس ش ــود.
همچنی ــن پیش ــنهاد مهن ــدس بردب ــار در خص ــوص
ایجـــاد کارگروههـــای مشـــترک ســـندیکا بـــا وزارت
صمـــت و کمیســـیون صنایـــع اتـــاق و همچنیـــن
جلســـات مشـــترک فیمابیـــن وزارت صمـــت و
وزارت نیـــرو مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و اعضـــای
هی ــأت مدی ــره نظ ــرات خ ــود را ارائ ــه دادن ــد و مق ــرر
شـــد از دکتـــر صالحنیـــا (معـــاون صنایـــع فلـــزی
وزارت صنع ــت مع ــدن و تج ــارت) ب ــرای حض ــور در
جلس ــه هیأتمدی ــره دع ــوت بعم ــل آی ــد؛ همچنی ــن
مقـــرر شـــد موضوعـــات مرتبـــط از طریـــق نشســـت
کمیســـیون صنایـــع اتـــاق اصفهـــان بـــا کمیســـیون
صنایــع مجلــس نیــز پیگیــری شــود .همچنیــن لــزوم
ب ــاز تعری ــف صنع ــت ب ــرق در وزارت صم ــت م ــورد
تاکی ــد ق ــرار گرف ــت.
در ادامـــه جلســـه ،دبیـــر ســـندیکا گزارشـــی از
بررســـیهای انجـــام شـــده در خصـــوص ضـــرورت
بازنگــری و اصــاح اساســنامه ســندیکا کــه تکلیــف
مجمععمومـــی اســـت ،ارائـــه داد و اعضـــای
هیأتمدی ــره ب ــه ارائ ــه نقط ــه نظ ــرات خ ــود در ای ــن
زمین ــه پرداختن ــد .در پ ــی ای ــن موض ــوع ،مق ــرر ش ــد
ی ــک کارگ ــروه ب ــا حض ــور نماین ــدگان هیأتمدی ــره
و دبیرخان ــه و همچنی ــن ب ــازرس س ــندیکا تش ــکیل
شــود .همچنیــن مقــرر شــد کارگــروه فــوق بــا اســتعالم
نظ ــرات اعض ــای هیأتمدی ــره و کمیتهه ــا ت ــا قب ــل
از مجمععمومـــی گـــزارش بررســـیهای خـــود را
بـــه هیأتمدیـــره ارائـــه کننـــد .آقایـــان مســـائلی،
س ــعادتی ،س ــعیدی و وفای ــی ب ــه عن ــوان نماین ــدگان
هیأتمدیـــره بـــرای کارگـــروه انتخـــاب شـــدند.
بررس ــی ح ــق عضوی ــت ش ــرکتهای عض ــو در س ــال
 1397از دیگــر محورهــای ایــن جلســه بــود .بــا توجــه
بــه نــرخ تــورم ســال  ،1396بــا افزایــش  10درصــد حــق
ت بصــورت علــی الحســاب و تعییــن خــوش
عضویـ 
حس ــابی ب ــه همی ــن می ــزان ب ــرای اعضای ــی ک ــه ح ــق
عضوی ــت خ ــود را ت ــا پای ــان خ ــرداد پرداخ ــت کنن ــد،
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موافقــت شــد .همچنیــن مقــرر شــد مجمــع عمومــی
ســندیکا در نیمــه اول تیرمــاه برگــزار شــود.
در ایــن جلســه ،انتخــاب نماینــدگان ســندیکا بــرای
حضــور در کارگروههــای شــرکت ســاتکاب نیــز مــورد
بررســـی قـــرار گرفـــت و در نهایـــت نماینـــدگان بـــه
ش ــرح زی ــر انتخ ــاب ش ــدند:
• کارگروه توسعه صادرات :آقایان باقری و صالحی
• کارگ ــروه انتق ــال ف ــن آور یه ــای نوی ــن و س ــاخت
داخ ــل :آقای ــان بردب ــار و مدن ــی
• کارگـــروه سیســـتمهای یکپارچـــه نـــرم افـــزاری و
اطالعاتـــی :آقایـــان غیـــاث الدیـــن و میرصـــدری
• کارگروه توسعه رقابت :آقایان سعیدی و مسائلی
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همچنیـــن بـــه گزارشدهـــی مـــدون و مســـتمر
نماینـــدگان ســـندیکا در کارگروههـــا و
کمیســـیونهای مرتبـــط تاکیـــد و مقـــرر شـــد
پیشنویـــس دســـتورالعمل ،فرآینـــد و فـــرم مرتبـــط
توســـط دبیرخانـــه تهیـــه و بـــه هیـــأت مدیـــره ارائـــه
شـــود.
در بخشـــی از جلســـه ،گزارشـــی از جلســـه شـــورای
ارزیاب ــی توانی ــر ک ــه اول اردیبهش ــت م ــاه ب ــه میزبان ــی
ســندیکا برگــزار شــد ،ارائــه و موضوعــات و انتظــارات
مط ــرح ش ــده م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت .مق ــرر ش ــد
ط ــرح پیش ــنهادی س ــندیکا توس ــط کمیت ــه ارزیاب ــی
توانیــر و کمیتــه مشــاوران ســندیکا تهیــه و بــه هیــأت
مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
همچنی ــن در خص ــوص اهمی ــت موض ــوع ارزیاب ــی
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان ،توضیحاتـــی توســـط
ریاســـت محتـــرم کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا
ارائـــه شـــد و پیشنویـــس تفاهـــم نامـــه تهیـــه شـــده
فیمابیــن ســندیکا و شــرکت اپیــل مــورد بررســی قــرار
گرف ــت .هی ــأت مدی ــره ضم ــن موافق ــت ب ــا کلی ــات
تفاه ــم نام ــه تاکی ــد ک ــرد ب ــا دو ش ــرکت دیگ ــر ب ــرای
انج ــام ام ــور ارزیاب ــی ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا،
اقدام ــات الزم ص ــورت پذی ــرد.
تصویـــب نســـخه اولیـــه آییننامـــه شـــرکتهای
یکپارچهســـاز سیســـتمهای اتوماســـیون پســـت
در کمیت ــه اتوماس ــیون س ــندیکا نی ــز از م ــوارد مط ــرح
ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد نظ ــرات کمیتهه ــای
پســـت و مشـــاور ســـندیکا نیـــز در ایـــن آییننامـــه
اعم ــال و نتیج ــه ب ــه هی ــأت مدی ــره جه ــت اتخ ــاذ
تصمی ــم نهای ــی ارج ــاع ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه آقای ــان مس ــائلی و بردب ــار گزارش ــی
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از آخری ــن وضعی ــت قرارداده ــای تی ــپ ارائ ــه کردن ــد
و ضمـــن تاکیـــد بـــه ضـــرورت اصـــاح ضمائـــم
قــرارداد و اعمــال نقطــه نظــرات ســندیکا در ضمائــم
ویرایـــش بعـــدی قـــرارداد تیـــپ ،دربـــاره مـــوارد زیـــر
تصمیمگیـــری شـــد:
• اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ ک ــه قب ــا خ ــود توانی ــر اب ــاغ
ک ــرده ول ــی ش ــرکتهای توزی ــع تمکی ــن نمیکنن ــد ب ــا
جدی ــت از مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی
پیگی ــری ش ــود.
• یـــک نامـــه مختـــص قراردادتیـــپ خطـــاب بـــه
معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی ارســـال و
یـــک جلســـه فـــوری در ایـــن خصـــوص بـــا ایشـــان
برگـــزار شـــود.
• ســندیکا بــه طریقــی برنامهریــزی کنــد کــه تــا پایــان
اردیبهشـــت ســـال جـــاری موضـــوع قـــرارداد تیـــپ
تعیی ــن تکلی ــف و ب ــه نتیج ــه برس ــد.
همچنیــن گزارشــی از آخریــن وضعیــت فهارسبهــا،
اقدام ــات انج ــام ش ــده در ای ــن خص ــوص و قیمــت
دار ش ــدن فه ــارس به ــا و پیگی ــری اجرای ــی ش ــدن
آن و درج آن در صورتجلســـات کارگـــروه ارتقـــا
توانمندیهــای مشــاوران ،پیمانــکاران و کارفرمایــان
ارائ ــه و مق ــرر ش ــد در اس ــرع وق ــت جلس ــه ب ــا س ــازمان
برنامـــه و بودجـــه و بـــا حضـــور نماینـــدگان هیـــأت
مدیــره و کمیتــه حقوقــی برگــزار شــود و کارگروههــای
ایج ــاد ش ــده در خص ــوص فه ــارس به ــا احی ــا ش ــوند
و آنالیزه ــای انج ــام ش ــده مج ــددا از س ــوی س ــندیکا
ب ــرای نظ ــام فن ــی س ــازمان برنام ــه ارس ــال ش ــود.
در ادامـــه جلســـه گزارشـــی از تعـــداد و شـــرایط
پروژهه ــای نیم ــه تم ــام توس ــط نماین ــده ات ــاق ای ــران
در خصـــوص پروژههـــای نیمـــه تمـــام ارائـــه شـــد.
همچنیــن گزارشــی از قراردادهــای متوقــف صنعــت

ب ــرق و دالی ــل آن ب ــرای نماین ــده ات ــاق ای ــران ارائ ــه و
مق ــرر ش ــد اطالع ــات دقیقت ــر و دس ــتورالعملهای
مربوطــه در ایــن خصــوص توســط معاونــت پژوهشــی
جم ــع آوری و ب ــه هی ــأت مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
در بخـــش پایانـــی جلســـه ،بـــا حضـــور نماینـــده
کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع ســـندیکا،
درخواســـت ایـــن کمیتـــه در خصـــوص وضعیـــت
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق و مت ــن نام ــه تهی ــه ش ــده
خط ــاب ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت توانی ــر م ــورد بررس ــی
قــرار گرفــت و اصالحــات مــورد نظــر نماینــده کمیتــه
اعم ــال و مق ــرر ش ــد نس ــبت ب ــه ارس ــال آن اقدام ــات
الزم صـــورت پذیـــرد.

در جلســه ســندیکای صنعــت بــرق بــا معــاون وزیــر
نیــرو مطــرح شــد؛

قراردادهای تیپ تعیین تکلیف
میشوند/دستور حائری برای توقف
روند فسخ قراردادهای صنعت برق

جلســه اعضــای هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــا همایــون حائــری ،معــاون وزیــر نیــرو در
ام ــور ب ــرق و ان ــرژی هش ــتم اردیبهش ــت س ــال ج ــاری
در محــل وزارت نیــرو برگــزار شــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــدگان هی ــات
مدیـــره ســـندیکا برگـــزار شـــد ،دربـــاره مشـــکالت و
وضعی ــت موج ــود قرارداده ــای تی ــپ ،قرارداده ــای
متوقـــف و قراردادهـــای جـــاری بحـــث و بررســـی
ش ــد .ه ــر ک ــدام از نماین ــدگان س ــندیکا ب ــه بخش ــی
از مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت ب ــرق اش ــاره کردن ــد و
از مع ــاون وزی ــر خواس ــتند در جه ــت ای ــن مس ــائل
اقدامـــات و پیگیریهـــای الزم را انجـــام دهـــد.
در ادامـــه جلســـه چالشهـــای صنعـــت بـــرق و
مش ــکالت ش ــرکتها ب ــه وی ــژه در ح ــوزه مطالب ــات
آنهـــا از وزارت نیـــرو و توانیـــر مطـــرح شـــد .اعضـــای
س ــندیکا اع ــام کردن ــد ک ــه ای ــن مطالب ــات فعالی ــت
شـــرکتها را فلـــج کـــرده اســـت و آنهـــا را بـــه رو
نابـــودی میبـــرد لـــذا الزم اســـت بـــه ایـــن موضـــوع
اهتمـــام ویـــژهای شـــود.
بعـــد از بحـــث و بررســـی دربـــاره مشـــکالت ،مقـــرر

ش ــد ای ــن جلس ــات ب ــه ص ــورت مرت ــب و ماهان ــه ب ــا
معــاون وزیــر نیــرو برگــزار شــود .بــا توجــه بــه اهمیــت
و ضـــرورت پیگیـــری قراردادهـــای تیـــپ ،بنـــا شـــد
هفتـــه آینـــده جلســـهای بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر و
همچنیـــن نمایندگانـــی از شـــرکتهای توزیـــع و
نمایندگان ــی از س ــندیکا برگ ــزار ش ــود ت ــا وضعی ــت
قرارداده ــای تی ــپ روش ــن و تعیی ــن تکلی ــف ش ــود.
طبـــق نظـــر اعضـــای حاضـــر در جلســـه ،بنـــا شـــد
درب ــاره قرارداده ــای متوق ــف نشس ــتی اختصاص ــی
ب ــا مدیرعام ــل دس ــتگاه مربوط ــه در حض ــور مع ــاون
وزیـــر نیـــرو برگـــزار شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد
س ــندیکا لیس ــتی از مطالب ــات مع ــوق تهی ــه ک ــرده
و جهـــت پیگیـــری و اقدامـــات الزم بـــه مهنـــدس
صالحـــی تحویـــل دهنـــد.
فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط ضمان ــت نی ــز مح ــور دیگ ــر
جلســـه مذکـــور بـــود کـــه همـــه اعضـــای حاضـــر بـــر
اهمی ــت رس ــیدگی س ــریعتر ب ــه ای ــن موض ــوع تاکی ــد
کردنــد و بنــا شــد ســندیکا نام ـهای دربــاره جلوگیــری
از فســخ قراردادهــا تهیــه کنــد تــا معــاون وزیــر نیــرو در
امــور بــرق و انــرژی دســتور الزم را جهــت توقــف ایــن
رون ــد ص ــادر کن ــد.

پیگیری مطالبات شرکتهای عضو
سندیکا در جلسات هیات مدیره
بیس ــت و دومی ــن و بیس ــت و س ــومین جلس ــه دوره
هفت ــم هی ــاتمدی ــره س ــندیکا ،ش ــانزدهم و ســیام
اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
هیــات مدیــره در بیســت و دومیــن جلســه ،گزارشــی
از جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره بـــا معـــاون
وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی و پیگیریهـــای
انجـــام شـــده بـــرای تحقـــق قـــرارداد تیـــپ ،وصـــول
مطالبــات و همچنیــن پیگیریهــای دبیــر ســندیکا
از مدیرعام ــل ش ــرکت توانی ــر و معاون ــت هماهنگ ــی
توز ی ــع ش ــرکت توانی ــر را م ــورد بررس ــی ق ــرار داد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت پیگیــری مطالبــات
اعضـــای ســـندیکا ،مقـــرر شـــد آخریـــن وضعیـــت
مطالبـــات اعضـــا اســـتعالم شـــده و پـــس از
جمعبن ــدی جه ــت پیگی ــری و مذاک ــره در اختی ــار
هیـــأت مدیـــره قـــرار بگیـــرد .همچنیـــن مقـــرر شـــد
پیگیریهـــای الزم از ســـوی دبیـــر ســـندیکا بـــه
منظ ــور ط ــرح و تصوی ــب موض ــوع ق ــرارداد تی ــپ در
هیأتمدیـــره شـــرکت توانیـــر انجـــام شـــود.
در ادامـــه جلســـه ،گزارشـــی از جلســـه نماینـــدگان
ت مدی ــره ب ــا مع ــاون ام ــور نظ ــام فن ــی س ــازمان
هی ــا 
برنامــه و بودجــه و مذاکــرات انجــام شــده ارائــه شــد.
در ای ــن جلس ــه و مذاک ــرات تکمیل ــی آن مق ــرر ش ــده
اس ــت س ــندیکا نماین ــدگان خ ــود را در س ــه بخ ــش
انتقــال ،پســت و توزیــع بــه ســازمان مدیریــت معرفــی
کن ــد .در ای ــن خص ــوص ایج ــاد ی ــک دفت ــر ارتب ــاط
بـــا ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی در ســـازمان
اجرای ــی س ــندیکا مص ــوب و مق ــرر ش ــد نماین ــدگان
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س ــندیکا ب ــا هماهنگ ــی مهن ــدس به ــزاد ب ــه س ــازمان
مدیری ــت معرف ــی ش ــوند.
درب ــاره جلس ــه ب ــا معاون ــت ام ــور فن ــی و زیربنای ــی
و اجرایـــی ســـازمان مدیریـــت و برنامهریـــزی نیـــز
مق ــرر ش ــد ابت ــدا موضوع ــات م ــورد نظ ــر ب ــرای ط ــرح
در جلس ــه مذک ــور در ی ــک پی ــش جلس ــه مرتب ــط ب ــا
حضـــور نماینـــدگان کمیتههـــای مرتبـــط بررســـی
ش ــود و س ــپس نماین ــدگان س ــندیکا ب ــا هماهنگ ــی
مهنـــدس بهـــزاد در جلســـات مرتبـــط بـــا ســـازمان
برنام ــه حض ــور یابن ــد.
بررســی پیشنویــس نامــه تهیــه شــده توســط کمیتــه
انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر خطـــاب بـــه وزیـــر امـــور
خارج ــه ب ــا موض ــوع ورود ش ــرکتهای ایران ــی فع ــال
در حـــوزه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر بـــه وندورهـــای
بینالملل ــی مح ــور بع ــدی ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر
شـــد نظـــرات تکمیلـــی هیأتمدیـــره دریافـــت و
س ــپس نس ــبت ب ــه ارس ــال آن اق ــدام ش ــود.
موضــوع تشــکیل کمیتههــای تخصصــی در شــورای
ارزیابـــی توانیـــر و همـــکاری شـــورا بـــا ســـندیکا نیـــز
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر ش ــد آقای ــان مق ــدم
و غیاثالدی ــن ب ــه عن ــوان نماین ــدگان س ــندیکا ب ــه
شـــورا معرفـــی شـــوند( .حســـب نیـــاز بـــه مشـــاور ،از
مش ــاوران مناس ــب نی ــز ضم ــن معرف ــی ب ــه هی ــات
مدی ــره اس ــتفاده ش ــود)
در ادامـــه ،هیاتمدیـــره ســـندیکا جلســـهای بـــا
مدیــرکل دفتــر بــرق و الکترونیــک وزارت برگــزار کــرد و
در ایــن جلســه موضوعاتــی از قبیــل حمایــت واقعــی
از ســـاخت داخـــل ،جلوگیـــری از ورود بیضابطـــه
شـــرکتهای خارجـــی ،تقویـــت همکار یهـــای
ســـندیکا و وزارت صمـــت و ایجـــاد کمیتههـــای
همـــکاری مشـــترک ،اســـتفاده از ظرفیتهـــای
کارشناســی ســندیکا در خصــوص تشــخیص وجــود
ت داخ ــل و عم ــق س ــاخت تجهی ــزات م ــورد
س ــاخ 
نیـــاز پروژههـــا ،الـــزام کارفرمایـــان بـــرای اســـتفاده از
 LCریالـــی ،لـــزوم حمایـــت وزارت صمـــت بـــرای
انجـــام تایـــپ تســـتهای معتبـــر بینالمللـــی در
داخـــل کشـــور ،اصـــاح الزامـــات انتقـــال فنـــاوری
در همکار یهـــای بینالمللـــی ،حمایـــت از
ارتقاءکیفیــت و ســطح رقابــت محصــوالت داخلــی
بررس ــی ش ــد.
همچنی ــن اع ــام ش ــد ک ــه تش ــکیل کمیت ــه مش ــترک
بیـــن وزارت صمـــت ،وزارت نیـــرو و ســـندیکا در
دســـتور کار ســـندیکا قـــرار گرفتـــه و موضـــوع بـــه
معاونـــت بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو منعکـــس

شـــده و مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفتـــه اســـت .مقـــرر
شـــد موضوعـــات مـــورد نظـــر ســـندیکا باالخـــص
در خص ــوص  LCریال ــی ب ــه ص ــورت مکت ــوب ب ــه
دفت ــر ب ــرق و الکترونی ــک وزارت صم ــت منعک ــس
ش ــود .تش ــکیل کارگ ــروه دائم ــی مش ــترک فیمابی ــن
ســـندیکا ،وزارت صمـــت و وزارت نیـــرو جهـــت
تبییــن و هماهنگــی مســائل مشــترک در ایــن جلســه
مصـــوب شـــد.
در بیســت و ســومین جلســه هیــأت مدیــره ســندیکا
ک ــه س ــی ام اردیبهش ــت برگ ــزار ش ــد ،ابت ــدا گزارش ــی
از اقدامـــات انجـــام شـــده جهـــت نهایـــی شـــدن
قـــرارداد تیـــپ و همچنیـــن وصـــول مطالبـــات
ســـندیکا توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد
فهرس ــت بـ ـهروز ش ــده مطالب ــات اعض ــا مج ــدد در
اختیــار معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو قــرار گیــرد و
جلسـهای در ایــن خصــوص برگــزار شــود .همچنیــن
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ق ــرارداد تی ــپ در هی ــأت مدی ــره
شــرکت توانیــر بــه تصویــب رســیده اســت ،مقــرر شــد
س ــندیکا ب ــا تهی ــه نام ـهای موض ــوع تحری ــم یکماه ــه
اعض ــا ب ــرای حض ــور در مناقص ــات را ملغ ــی اع ــام
کن ــد.
بررســـی جلســـه هماهنـــگ شـــده بـــا ســـازمان
مدیری ــت و برنامهری ــزی و پی ــش جلسـ ـهای ک ــه ب ــا
حضـــور نماینـــدگان کمیتههـــای ســـندیکا برگـــزار
شــده بــود ،محــور دیگــر ایــن جلســه بــود .بــا توجــه بــه
هماهنگیهــای انجــام شــده ،آقایــان بهــزاد ،بردبــار،
باق ــری ،مس ــائلی و صالح ــی ب ــه عن ــوان نماین ــدگان
ت مدیـــره و آقایـــان محمودیـــان و فیروزثانـــی
هیـــأ 
ب ــه عن ــوان نماین ــدگان کمیتهه ــای س ــندیکا ب ــرای
جلس ــه ب ــا س ــازمان مدیری ــت و برنامهری ــزی تعیی ــن
شـــدند و مقـــرر شـــد هماهنگیهـــای الزم توســـط
دبیرخانـــه انجـــام شـــود .همچنیـــن بـــه ضـــرورت
تســـریع در معرفـــی نماینـــدگان ســـندیکا در ســـه
بخــش انتقــال ،پســت و توزیــع بــه ســازمان مدیریــت
تاکی ــد ش ــد.
در ادامـــه موضـــوع تصمیـــم پژوهشـــگاه نیـــرو
بـــرای واگـــذاری بهرهبـــرداری از آزمایشـــگاههای
زیرمجموعــه بررســی و مقــرر شــد جلسـهای فیمابیــن
نماینـــدگان هیأتمدیـــره بـــا مدیـــران پژوهشـــگاه
نیـــرو در ایـــن خصـــوص برگـــزار شـــود .همچنیـــن
ب ــا توج ــه ب ــه پیش ــنهاد س ــازمان برنام ــه ،مق ــرر ش ــد
پیگی ــری الزم ب ــرای ارس ــال نام ــه محرمان ــه از توانی ــر
ب ــرای اخ ــذ مج ــوز خاتم ــه از س ــازمان برنام ــه جه ــت
قراردادهـــای متوقـــف انجـــام پذیـــرد.
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گزارشـــی از آخریـــن اقدامـــات کمیتـــه تشـــخی 
ص
صالحی ــت و ارزیاب ــی س ــندیکا و همچنی ــن بودج ــه
درخواس ــتی کمیت ــه ب ــرای اج ــرای ف ــاز اول ارزیاب ــی
شـــرکتها توســـط ریاســـت کمیتـــه ارائـــه شـــد و
اعض ــای هیأتمدی ــره نقط ــه نظ ــرات خ ــود را درب ــاره
نح ــوه موض ــوع ارزیاب ــی ش ــرکتها ارائ ــه کردن ــد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــه نماینـــدگان ســـندیکا در
جلســـه شـــورای ارزیابـــی توانیـــر اختیـــار داده شـــود
و نماینـــدگان ســـندیکا (آقایـــان مقـــدم ،عبهـــری،
س ــعیدی ،میرص ــدری ،ش ــجاعی و غیاثالدی ــن)
بـــر اســـاس چارچـــوب موردنظـــر هیأتمدیـــره
موضـــوع را پیگیـــری کننـــد و امـــکان برونســـپاری
موض ــوع در تواف ــق س ــندیکا و ش ــورای ارزیاب ــی توانی ــر
لحـــاظ شـــود.
بـــه پیشـــنهاد اعضـــای هیأتمدیـــره ســـندیکا
مقررشـــد کارگروهـــی بـــرای پایـــش اســـتراتژیهای
اتحادی ــه اروپ ــا و کش ــورهای مختل ــف در خص ــوص
دســـتور اجرایـــی رئیـــس جمهـــور کشـــور آمریـــکا بـــا
هـــدف شـــفاف کـــردن فضـــای همکار یهـــای
بینالمللــی بــرای اعضــای ســندیکا بــا حضورآقایــان
مهـــذب ترابـــی ،صالحـــی مدنـــی ،وفایـــی و
میرصــدری تشــکیل و دبیرخانــه ســندیکا اقدامــات
الزم بـــرای تامیـــن محتـــوی و برگـــزاری جلســـات را
پیگیـــری کنـــد.
در ادام ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده توس ــط
کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر توســـط دبیـــر و
نماینـــدگان هیأترئیســـه کمیتـــه ارائـــه و نحـــوه
هم ــکاری و تعام ــل س ــندیکا ب ــا انجم ــن انرژ یه ــای
تجدیدپذیـــر کـــه اخیـــرا در اتـــاق بازرگانـــی ایـــران
ایجـــاد شـــده اســـت ،بررســـی شـــد .مقـــرر شـــد
هیأترئیســـه ایـــن کمیتـــه در شـــوراهای تعییـــن
شـــده حضـــور فعـــال داشـــته باشـــد.
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جلســـه کمیتـــه ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت
یازدهـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری بـــا حضـــور
جمعــی از اعضــای کمیتــه ســازندگان ســیم و کابــل
و اعض ــای کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
س ــندیکا در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه رئیـــس کمیتـــه ارزیابـــی و
تشـــخیص صالحیـــت ضمـــن ارائـــه خالصـــهای از
اه ــداف و اقدام ــات انج ــام ش ــده توس ــط کمیت ــه ب ــه
نماینــدگان شــرکتهای تولیدکننــده ســیم و کابــل،
فرصته ــا و تهدیده ــای پی ــش روی س ــندیکا ب ــرای
تحق ــق ای ــن ام ــر را برش ــمرد و ب ــا اش ــاره ب ــه موافق ــت
توانیــر در واگــذاری ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت
بـــه ســـندیکا ،از ممنـــوع بـــودن خریـــد برقهـــای
منطقـــهای و شـــرکتهای توزیـــع خـــارج از ونـــدور
اع ــام ش ــده س ــندیکا خب ــر داد.
در ادام ــه س ــازندگان س ــیم و کاب ــل نظ ــرات خ ــود را
درب ــاره موضوع ــات مط ــرح ش ــده ارائ ــه کردن ــد ک ــه
مهمتریـــن محورهـــای آن شـــامل تدبیـــر عادالنـــه
تضـــاد منافـــع شـــرکتهای عضـــو کمیتـــه کابـــل و
تبدیــل تهدیدهــای بالقــوه بــه فرصــت ،جلوگیــری از
انحرافــات و عــدول از اســتاندارد در کاالهــای تولیــد
شــده در بــازار و نیــز شــفاف ســازی ســوابق اســتفاده
از دســتگاههای تولیــد و آزمایشــگاهی بــرای هــر نــوع
کاب ــل ع ــاوه ب ــر وج ــود ای ــن تجهی ــزات ب ــود.
همچنی ــن اعض ــا تواف ــق کردن ــد هر ی ــک از ش ــرکتها
محصـــوالت تولیـــدی خـــود را بـــا مشـــخص کـــردن
مشـــتری آن محصـــول (شـــرکت بـــرق منطقـــهای،
توانی ــر ،توزی ــع و س ــایر ) ب ــه هم ــراه س ــایر اطالع ــات
نظیـــر ماشـــینآالت ،ابزارهـــا ،آزمایشـــگاهها،
مهارتهـــا و هـــر نـــوع اطالعـــات دیگـــری کـــه در
خصـــوص ارزیابـــی مفیـــد میداننـــد ،بـــه کمیتـــه
ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت س ــندیکا ارس ــال
کننـــد.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد نامـ ـهای ب ــه هم ــراه ف ــرم
دریاف ــت اطالع ــات ب ــه ش ــرکتهای س ــازنده کاب ــل
ارســال شــود تــا ظــرف اطالعــات اولیــه کابــل ســازان
جمــع آوری و بــرای اقدامــات بعــدی اســتفاده شــود.

کمیته حمایت از ساخت داخل و تجهیزات

تا کید سازندگان تجهیزات برقی بر
ضرورتهای اجرای قرارداد تیپ و
ضمائم آن
جلس ــه کمیتهه ــای مش ــترک حمای ــت از س ــاخت
داخـــل و ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی دوم
اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه کـــه بـــه منظـــور دیـــدار
نــوروزی و تبــادل نظــر در مــورد مشــکالت واحدهــای
تولیـــدی در شـــرایط جدیـــد ارزی و همچنیـــن
بررس ــی وضعی ــت مطالب ــات ش ــرکتها از وزارت نی ــرو
و مشـــکالت اجـــرای قراردادهـــای جـــاری و آتـــی
برگــزار شــده بــود ،گزارشــی از آخریــن وضعیــت ابــاغ
ق ــرارداد تی ــپ خری ــد ،تاریخچ ــه تش ــکیل کارگ ــروه
در توانی ــر ،ف ــراز و نش ــیب تهی ــه مت ــن ق ــرارداد تی ــپ و
مراحـــل تصویـــب و ابـــاغ آن ،ارائـــه شـــد.
در ای ــن جلس ــه همچنی ــن ب ــر ض ــرورت پیگی ــری و
اجرای ــی ش ــدن ق ــرارداد تی ــپ در ش ــرکتهای توزی ــع
تاکی ــد و تصری ــح ش ــد ک ــه عملیات ــی ش ــدن اج ــرای
قـــرارداد تیـــپ همـــراه پیوســـت مربوطـــه میتوانـــد
بخشـــی از مشـــکالت قراردادهـــا را حـــل کنـــد.
همچنی ــن تاکی ــد ش ــد ک ــه در مت ــن ق ــرارداد تی ــپ
فرمولهـــای تعدیـــل نـــرخ ارز و تعدیـــل فلـــزات و
خس ــارات دیرک ــرد پرداخ ــت بای ــد م ــورد توج ــه وی ــژه
ق ــرار گی ــرد.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا اش ــاره ب ــه موث ــر ب ــودن مش ــارکت
و هماهنگ ــی صنف ــی س ــازندگان کنت ــور در ش ــرکت
نک ــردن در مناقص ــات ب ــدون ق ــرارداد تی ــپ ،عن ــوان
شـــد کـــه اگـــر هـــم صنفـــان بـــا هـــم اتحـــاد داشـــته
باش ــند ،میتوانن ــد ب ــر فراین ــد مناقص ــات تاثی ــر گ ــذار
باشــند .اعضــا همچنیــن ایــن نکتــه را یــادآور شــدند
کـــه اجـــرای قـــرارداد تیـــپ در مناقصـــات کافـــی
نیس ــت ،بلک ــه درج تعدی ــل فل ــزات ،ارز ،خس ــارات
دیرکــرد و موضــوع پیــش پرداخــت از نــکات کلیــدی
قـــرارداد تیـــپ اســـت کـــه بایـــد بـــه آن توجـــه ویـــژه
داش ــت .البت ــه ب ــا وعدهه ــا و پیگی ــری مع ــاون وزی ــر

کمیته سازندگان تابلو
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لــزوم پیگیــری جــدی تــر موضــوع تعدیــل
نــرخ ارز در قراردادهــای فاقــد تعدیــل

نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی امی ــد ب ــه ثم ــر نشس ــتن
اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ در آین ــده نزدی ــک وج ــود دارد.
بررســـی نوســـانات نـــرخ ارز و عـــدم دسترســـی بـــه
ارز  4200تومان ــی مح ــور دیگ ــر ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه
اعض ــای حاض ــر مط ــرح کردن ــد ک ــه ای ــن ام ــر تعیی ــن
قیم ــت ف ــروش محص ــوالت تولی ــدی را ب ــا مش ــکل
مواجـــه کـــرده اســـت بـــه طـــوری کـــه برخـــی از
ش ــرکتها در ح ــال حاض ــر اق ــدام ب ــه توق ــف ف ــروش
ک ــرده ان ــد ت ــا وضعی ــت تامی ــن دالر مش ــخص ش ــود.
در ادامــه جلســه ،عــدم ثبــات سیاســی و اقتصــادی
و لـــزوم تعییـــن تکلیـــف برجـــام بـــه عنـــوان ریشـــه
اصل ــی بس ــیاری از مش ــکالت مط ــرح و تاکی ــد ش ــد
ک ــه ش ــرکتها ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــن گون ــه مس ــائل
بای ــد ب ــه ص ــورت جمع ــی وارد عم ــل ش ــده و از ه ــر
گون ــه خودزن ــی پرهی ــز کنن ــد.
در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــه بررس ــی
رونــد پیگیــری قــرارداد تیــپ و تعدیــل نــرخ فلــزات و
ارز اختصــاص داشــت ،نــوع گفتمــان بــا وزارت نیــرو
و محوری ــت آن ب ــر تع ــارف و تعام ــل ب ــی ثم ــر م ــورد
نق ــد ق ــرار گرف ــت .ال ــزام تغیی ــر ای ــن رویک ــرد ب ــا توج ــه
بــه اینکــه از ســال  83تاکنــون در زمینــه قراردادهــای
تیـــپ چیـــزی عایـــد شـــرکتها نشـــده اســـت ،از
ســـوی اعضـــای ایـــن دو کمیتـــه مـــورد تاکیـــد قـــرار
گرف ــت .تحری ــم مناقص ــات مح ــور دیگ ــری ب ــود ک ــه
ب ــه ط ــور ج ــدی درب ــاره آن بح ــث و بن ــا ش ــد اعض ــا
ب ــدون کار کارشناس ــی وارد ای ــن ح ــوزه نش ــوند چ ــرا
ک ــه ش ــرکتهای غیرعض ــو س ــندیکا ممک ــن اس ــت
در مناقص ــات ش ــرکت ک ــرده و ای ــن کار ب ــه اعتب ــار
س ــندیکا آس ــیب خواه ــد زد.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا اش ــاره ب ــه برخ ــی ضعفه ــای
س ــندیکا و ض ــرورت تقوی ــت آن پیش ــنهاد تغیی ــرات
س ــاختاری و عملک ــردی در ای ــن مجموع ــه مط ــرح
شـــد .اول اینکـــه در کنـــار هیـــأت اجرایـــی ،کادر
اجرای ــی جایگزی ــن دبیرخان ــه فعل ــی ش ــود .اعض ــای
هیئ ــت اجرای ــی مذک ــور بای ــد اش ــخاصی ش ــناخته
شــده و صاحــب نفــوذ و بــا ارتباطــات موثــر بــا قــدرت
کارکـــردی بـــاال باشـــند .دوم واحـــد قـــوی روابـــط
عموم ــی ک ــه ب ــه ط ــور تم ــام وق ــت مش ــغول ایج ــاد
ارتباطــات رســانه ای ،تهیــه فیلــم هــا و گزارشهــای
اثرگ ــذار جه ــت ارائ ــه و اط ــاع رس ــانی ب ــه مس ــئوالن
و حت ــی عام ــه م ــردم باش ــد ب ــه نح ــوی ک ــه حمای ــت
عموم ــی را از تح ــرکات س ــندیکا فراه ــم کن ــد.
همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد کمیتـــه هـــای اســـتانی
بـــا هدایـــت یـــک یـــا چنـــد شـــرکت اثرگـــذار عضـــو
در هـــر اســـتان ،فعـــال شـــده و کلیـــه شـــرکت هـــا و

اش ــخاص (حت ــی حقیق ــی) ک ــه در زمین ــه صنع ــت
بــرق مرتبــط و فعــال هســتند جــذب ســندیکا شــوند
ت ــا پش ــتوانه اجتماع ــی س ــندیکا ب ــه حداکث ــر رس ــیده
و تصمیمه ــای کالن و حت ــی تاکتیک ــی ب ــا پش ــتوانه
ق ــوی ت ــری ب ــه اج ــرا درآی ــد.
در حـــوزه تغییـــرات عملکـــردی نیـــز تغییـــر نقـــش
هیـــأت مدیـــره بـــه سیاســـت گـــذاری عمومـــی و
نظـــارت بـــر رکـــن اجرایـــی بـــر اســـاس برنامـــه هـــای
ملمـــوس و قابـــل انـــدازه گیـــری در جهـــت بـــرآورده
ش ــدن اه ــداف س ــندیکا مط ــرح ش ــد ک ــه ای ــن نق ــش
موجـــب ارتقـــاء جایـــگاه هیـــأت مدیـــره و بهینـــه
ســازی کارکــردش مــی گــردد .از ایــن رو ضروریســت
انتخابـــات هیـــأت مدیـــره بـــه صـــورت لیســـتی و
شــرح برنامــه صــورت گیــرد و کاندیداهــا صالحیــت،
فرص ــت کاف ــی و حس ــن ش ــهرت در ب ــرآوردن مناف ــع
عمومـــی را داشـــته و از توانایـــی مدیریـــت الزم
برخ ــوردار باش ــند .همچنی ــن فراه ــم آوردن ام ــکان
اســـتیضاح مدیـــران بـــا رأی تعـــداد مشـــخصی از
اعض ــا ی ــا ب ــازرس ضروریس ــت .توصی ــه م ــی ش ــود
جن ــس و نس ــبت اعض ــای هی ــأت مدی ــره متناس ــب
بــا تعــداد اعضــا از هــر دســته (تجــار ،تولیدکننــدگان
و پیمانـــکاران و مشـــاورین) داشـــته باشـــد.
در ادام ــه مط ــرح ش ــد ک ــه سیاس ــت ه ــای تعیی ــن
شـــده از ســـوی هیـــأت مدیـــره بـــه روش البیهـــای
پرحج ــم اولی ــه ،ایج ــاد فض ــای رس ــانه ای مناس ــب،
برگ ــزاری جلس ــات در س ــطح عال ــی پ ــس از انج ــام
ً
دو مرحلـــه قبلـــی و نهایتـــا دریافـــت دســـتور،
تغییـــر یـــا تصویـــب مـــواد قانونـــی در ســـطح کشـــور
و الـــزام نمـــودن دســـتگاه هـــا بـــه رعایـــت قانـــون و
شفافســـازی وســـیع صـــورت گیـــرد.

اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلســه کمیتــه ســازندگان تابلوهــای بــرق ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران شـــانزدهم اردیبهشـــت ســـال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه نماینـــده کمیتـــه تابلوســـازان
در کمیتـــه ســـاخت داخـــل گزارشـــی از مذاکـــرات
انجــام شــده در ایــن کمیتــه ،ارائــه کــرد .گلــه منــدی
اعضـــای کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل از
عملکـــرد هیـــات مدیـــره ســـندیکا در حـــوزه نـــرخ
ارز ،ارســـال نامـــه از ســـوی ســـندیکا بـــه وزات نیـــرو
درب ــاره تاخی ــر در پرداخ ــت ه ــای ای ــن وزارتخان ــه ب ــه
پیمانـــکاران و تامیـــن کننـــدگان تجهیـــزات و نیـــز
تحریـــم مناقصـــات توانیـــر و وزارت نیـــرو از ســـوی
ش ــرکت ه ــای عض ــو از جمل ــه محوره ــای گ ــزارش
مذک ــور ب ــود.
رایزنـــی در خصـــوص تقویـــت و یـــا تغییـــر ســـاختار
دبیرخان ــه و همچنی ــن بررس ــی تعرف ــه ه ــای مرتب ــط
ب ــا اصن ــاف س ــازندگان ب ــه وی ــژه س ــازندگان تابل ــو از
دیگ ــر م ــوارد مط ــرح در جلس ــه ب ــود .گالی ــه اعض ــای
کمیتـــه تابلوســـازان ایـــن بـــود کـــه درخواســـتهای
تقدیم ــی ای ــن کمیت ــه م ــورد ب ــی مه ــری دبیرخان ــه و
هی ــات مدی ــره ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
در ادامـــه ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد کـــه فهرســـتی از
چال ــش ه ــای موج ــود مانن ــد مش ــکالت ارز و تامی ــن
مــواد اولیــه ،مطالبــات ،بیمــه و مالیــات ،مشــکالت
قـــراردادی و غیـــره بـــرای اعضـــا ارســـال و اولویـــت
بن ــدی ه ــا ب ــر مبن ــای نظ ــرات آن ــان تعیی ــن ش ــود.
دع ــوت از اعض ــای کمیت ــه ش ــرکت ه ــای س ــازنده
تابلوه ــای ب ــرق ب ــرای حض ــور در جلس ــات هی ــات
رییس ــه ه ــم از دیگ ــر مصوب ــات ای ــن جلس ــه ب ــود.
در ایـــن جلســـه قـــرار بـــر ایـــن گذاشـــته شـــد کـــه
پیگیـــری تعدیـــل نـــرخ ارز در قراردادهـــای ریالـــی
فاقـــد تعدیـــل و همچنیـــن افزایـــش تعرفـــه واردات
تابلوه ــای ب ــرق مکاتب ــات جداگان ــه ای ب ــا هی ــات
مدیـــره ســـندیکا انجـــام شـــود.
در پایـــان جلســـه بنـــا شـــد موضـــوع جمعبنـــدی
فعالی ــت ه ــای کمیت ــه در س ــال  96ک ــه در قال ــب
هفـــت بنـــد مجـــزا گـــردآوری شـــده ،مجـــددا در
دســـتور کار هیـــات رئیســـه قـــرار گیـــرد.
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کمیتههای
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کمیته اتوماسیون و مخابرات

بررسی روند پیشرفت قرارداد اسپک
سندیکا با پژوهشگاه نیرو در جلسه
هیات رئیسه کمیته اتوماسیون و
مخابرات
جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی اتوماســیون
و مخابــرات دوم اردیبهشــت ســال جــاری در محــل
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران برگــزار شــد.
در ابتـــدا پیـــرو جلســـه مشـــترک هیـــات رئیســـه بـــا
کارشناس ــان ارش ــد ب ــرق ه ــای منطق ــه ای و توانی ــر،
مق ــرر ش ــد آیی ــن نام ــه یکپارچ ــه س ــازان مطاب ــق ب ــا
نظ ــرات تواف ــق ش ــده در جلس ــات اص ــاح و پ ــس از
طــی مراحــل الزم بــه شــرکت توانیــر ارســال گــردد .در
م ــورد ق ــرارداد اس ــپک نی ــز بن ــا ش ــد مراح ــل ادام ــه کار
ت ــا نهای ــی ش ــدن موض ــوع همچن ــان ب ــا پژوهش ــگاه
نی ــرو ادام ــه یاب ــد.
بررســـی نقـــاط قـــوت و ضعـــف واحـــد آمـــوزش
ســـندیکا در حـــوزه کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون
و مخابـــرات ،از دیگـــر محورهـــای ایـــن جلســـه
بـــود کـــه پیشـــنهاد شـــد در خصـــوص ســـاختار و
نحـــوه عملکـــرد ایـــن واحـــد ،جلســـه مشـــترکی بـــا
حض ــور روس ــای کمیت ــه ه ــای تخصص ــی و عموم ــی
ســـندیکا برگـــزار شـــده و مـــوارد مـــورد بازبینـــی قـــرار
گی ــرد ت ــا کمیت ــه ه ــا و اعض ــای س ــندیکا نس ــبت ب ــه
ارائ ــه برنام ــه آموزش ــی خ ــود اق ــدام کنن ــد .همچنی ــن
پیش ــنهاد جدای ــی واح ــد آم ــوزش از پژوه ــش مط ــرح
ش ــد ت ــا تمرک ــز و ت ــاش کاف ــی در ای ــن بخ ــش اعم ــال
ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد در م ــورد ایج ــاد کارگ ــروه
اتوماســـیون صنعتـــی و ســـاختمان ،بـــه کلیـــه
اعضـــای کمیتـــه فراخـــوان عمومـــی داده شـــود.
همچنیــن در مــورد بحــث برگــزاری ســمینار و چــاپ
کاتال ــوگ تخصص ــی کمیت ــه ،مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه
محدودیـــت زمـــان و لـــزوم برنامـــه ریـــزی مناســـب،
ای ــن دو م ــورد در برنام ــه کاری س ــه ماه ــه دوم س ــال
 97ق ــرار گی ــرد.
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در جلس ــه مش ــترک کمیت ــه تخصص ــی اتوماس ــیون و
مخاب ــرات س ــندیکا و ش ــرکتهای ب ــرق منطق ـهای؛

نسخه اولیه آییننامه شرکتهای
یکپارچهساز سیستمهای اتوماسیون
پست تصویب شد

جلســـه مشـــترک کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و
مخاب ــرات س ــندیکا و ش ــرکتهای ب ــرق منطقـ ـهای
بیســت و ششــم فروردیــن مــاه ســال جــاری در دفتــر
فن ــی و نظ ــارت انتق ــال ش ــرکت توانی ــر برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــدگان هی ــات
رئیس ــه کمیت ــه اتوماس ــیون و مخاب ــرات س ــندیکای
ب ــرق ای ــران ،مدی ــران بخ ــش اتوماس ــیون ش ــرکتهای
ب ــرق منطق ــه ای و مدی ــران و کارشناس ــان دفت ــر فن ــی
و نظ ــارت انتق ــال ش ــرکت توانی ــر برگ ــزار ش ــد ،درب ــاره
آییننام ــه ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز سیس ــتمهای
اتوماس ــیون پس ــت بح ــث و تب ــادل نظ ــر ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه نظ ــرات مدی ــران و متخصصی ــن
ش ــرکتهای ب ــرق منطقـ ـهای درب ــاره پی ــش نوی ــس
آییننامـــه ارائـــه شـــده از ســـوی ســـندیکای بـــرق،
مطـــرح شـــد و یکـــی از کارشناســـان ارشـــد دفتـــر
فن ــی توانی ــر ب ــه بی ــان س ــابقه موض ــوع ،فعالیته ــای
انج ــام ش ــده در ای ــن خص ــوص و ه ــدف از تش ــکیل
جلس ــه پرداخ ــت.
در ادامـــه جلســـه رئیـــس کمیتـــه اتوماســـیون و
مخابـــرات ســـندیکا ضمـــن تشـــریح ســـه راهـــکار
اصلــی حــل مشــکالت مبتــا بــه اجــرا و بهرهبــرداری
سیســـتمهای اتوماســـیون پســـتهای فشـــار قـــوی
شـــامل نبـــود مشـــخصات فنـــی و روش اجرایـــی،
فق ــدان آییننام ــه ش ــرکتهای فع ــال در ای ــن ح ــوزه
و نقـــص در رویههـــای آمـــوزش پایـــه و تخصصـــی و
فعالیتهـــای انجـــام شـــده از ســـوی ســـندیکای
بـــرق جهـــت حـــل تدریجـــی چالشهـــای فـــوق،
اصـــول و مبانـــی تدویـــن آییننامـــه شـــرکتهای
یکپارچهســـاز را تشـــریح کـــرد.
در ادام ــه مهنـ ــدس میرش ــاهی ضم ــن ارائ ــه مطالب ــی
در خص ــوص بخشه ــا ،جزئی ــات و ش ــاخصهای
آییننامـــه و تجـــارب و شـــاخصهای بینالمللـــی
در ایـــن حـــوزه ،بـــه بررســـی و پاســـخگویی در
خصـــوص نقطـــه نظـــرات ارائـــه شـــده از ســـوی
نماینـــدگان شـــرکتهای بـــرق پرداخـــت .ایـــن
رونـــد بـــه شـــکل ســـازنده بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر
بی ــن هم ــه ش ــرکتکنندگان تبدی ــل و باع ــث ط ــرح

نقطهنظـــرات و شـــاخصهای مهمـــی در ایـــن
خصـــوص شـــد.
در پایـــان و براســـاس مباحـــث مطـــرح شـــده،
شـــاخصها و چارچـــوب نســـخه اولیـــه و لـــزوم
تدویــن و ابــاغ آییــن بــه تصویــب رســید و مقــرر شــد
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا نســـخه
بازنگ ــری ش ــده را ب ــا لح ــاظ نم ــودن م ــوارد زی ــر ب ــه
توانیـــر ارائـــه کنـــد:
 .۱ن ــگارش مت ــن ه ــر چ ــه بیش ــتر حال ــت آیی ــن نام ــه
ب ــه خ ــود بگی ــرد.
 .۲شـــرح وظایـــف و مســـئولیتهای شـــرکتهای
یکپارچــه ســاز بــا شــرح و بســط بیشــتری ارائــه شــود.
 .3مالحظـــات الزم جهـــت پیشـــگیری از ایجـــاد
انحصـــار در آییـــن نامـــه لحـــاظ شـــود.
 .4مالحظ ــات و س ــاز و کار عملک ــرد ش ــرکتهای
یکپارچهس ــاز در زم ــان ط ــرح و اح ــداث پس ــت و در
زم ــان بهرهب ــرداری بص ــورت مج ــزا تش ــریح گ ــردد.
 .۵ســـاختار احـــراز هویـــت و صالحیـــت
شـــرکتهای یکپارچهســـاز و تشـــخیص ارتبـــاط و
پشــتیبانی فنــی الزم بــا ســازنده تجهیــزات بررســی و
برنامـــه ریـــزی گـــردد.
همچنیـــن بررســـی الزم جهـــت ارائـــه دورههـــای
آموزش ــی ای ــن ح ــوزه در قال ــب دوره ه ــای آموزش ــی
س ــندیکا و نی ــز ایج ــاد بان ــک اطالع ــات پروژهه ــای
اتوماســـیون پســـت شـــبکه بـــرق کشـــور از دیگـــر
پیشـــنهادات و تصمیمـــات ایـــن جلســـه بـــود.

تصمیم کمیته تخصصی اتوماسیون
و مخابرات برای برگزاری جلسات
مشترک با کمیتههای توسعه صادرات و
مهندسی بازرگانی
هفتادوچهارمیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه کمیتـــه
تخصصــی اتوماســیون و مخابــرات ســندیکا نوزدهــم
فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت حض ــور نماین ــدگان کمیتهه ــا
در جلســـات ســـایر کمیتههـــای تخصصـــی و
عموم ــی و اس ــتفاده از فض ــای امکان ــات و پتانس ــیل
موجــود نظیــر کمیتــه توســعه صــادرات ،دبیــر کمیتــه
مذک ــور در ای ــن جلس ــه حاض ــر ش ــده و توضیحات ــی
در خصــوص عضویــت شــرکتها در کمیتــه متبــوع
خـــود و اســـتفاده از مزایـــا و بســـتر صادراتـــی ارائـــه
دادن ــد.
طبـــق تصمیـــم اعضـــای هیـــات رئیســـه کمیتـــه
تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات مقـــرر گردیـــد
در جلســـهای مشـــترک بـــا حضـــور نماینـــدگان
کمیتههـــای توســـعه صـــادرات ،اتوماســـیون و
مخابـــرات و بازرگانـــی بـــه بررســـی همکار یهـــای
مشـــترک پرداختـــه شـــود.
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت نوســـان نـــرخ ارز
و مشـــکالت اقتصـــادی موجـــود کشـــور ،بنـــا شـــد

برگ ــزاری س ــمینار ش ــرکتهای نفت ــی ب ــه بع ــد از م ــاه
مب ــارک رمض ــان موک ــول ش ــود .در م ــورد درخواس ــت
پیشــنهاد واحــد آمــوزش ســندیکا از کمیتــه نیــز مقــرر
ش ــد اعض ــای هی ــات رئیس ــه ،نقط ــه نظ ــرات خ ــود را
ب ــرای جلس ــه آین ــده اع ــام فرماین ــد.
در پایـــان جلســـه ،پیـــرو درخواســـت شـــرکت
مهندســـی صنایـــع بـــرق آذر کلیـــد مبنـــی بـــر
عضوی ــت در کمیت ــه اتوماس ــیون و مخاب ــرات ،پ ــس
از بررس ــی زمین ــه فعالی ــت مرتب ــط ای ــن ش ــرکت در
ح ــوزه اتوماس ــیون توزی ــع ،ب ــا عضوی ــت ای ــن ش ــرکت
موافقـــت شـــد.

کمیته ارتینگ
بـــا موافقـــت هیـــات رئیســـه کمیتـــه ارتینـــگ و
حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه صـــورت گرفـــت؛

ضرورت پیگیری تعدیل قیمت ارز و
فلزات در جلسه مشترک با هیات مدیره
سندیکا

جلس ــه هی ــات رییس ــه کمیت ــه تخصص ــی ارتین ــگ
و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه ،پنجـــم اردیبهشـــت
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه خالصـ ـهای از اقدام ــات انج ــام
ش ــده توس ــط س ــندیکا در رابط ــه ب ــا تعدی ــل قیم ــت
ارز و فلـــزات در قراردادهـــا ارائـــه شـــد و اعضـــای
حاض ــر در جلس ــه ق ــرارداد تی ــپ خری ــد را ک ــه م ــورد
تاییـــد شـــرکت توانیـــر قرارگرفتـــه اســـت ،بررســـی
کردنـــد.
در ادام ــه جلس ــه طب ــق تصمی ــم اعض ــا مق ــرر ش ــد
وضعی ــت اف ــرادی ک ــه ب ــه نمایندگ ــی از ش ــرکتهای
کمیتـــه بـــه عضویـــت کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد
در آمدهانـــد ،بـــه طـــور مســـتمر پایـــش شـــود و در
صــورت اتمــام همــکاری نماینــده قبلــی بــا شــرکت،
مکاتبــات الزم در خصــوص معرفــی نماینــده جدیــد
ب ــا ش ــرکت ص ــورت پذی ــرد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد جلســهای ب ــا نماین ــده هی ــات
مدی ــره س ــندیکا در ام ــور مرب ــوط ب ــه تعدی ــل قیم ــت
ارز و فلـــزات تشـــکیل شـــود و ضمـــن پیگیـــری
آخری ــن اقدم ــات و برنامهه ــای س ــندیکا درب ــاره ای ــن
موضـــوع ،از شـــرکتهای عضـــو کمیتـــه کـــه دارای
چنی ــن مش ــکالتی هس ــتند ،دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد.

بن ــا ش ــد موضوع ــات مرتب ــط ب ــا آییننامهه ــای آت ــش
نشـــانی شـــهرداری تهـــران در جلســـه آتـــی بررســـی
ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد نس ــخه نهای ــی ق ــرارداد
تیـــپ در اختیـــار تمامـــی شـــرکتهای عضـــو قـــرار
گی ــرد.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد برنام ــه کمیت ــه در م ــورد
دورههـــای آموزشـــی بـــا حضـــور خبـــرگان آموزشـــی
کمیتـــه و از طریـــق معاونـــت آمـــوزش و پژوهـــش
ســـندیکا پیگیـــری شـــود.

کمیته انرژی های تجدیدپذیر

ضرورت برگزاری جلسات مشترک مستمر
بین کمیته انرژیهای تجدیدپذیر
سندیکا و ساتبا
جلس ــه نماین ــدگان کمیت ــه انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا م ــدی ركل دفت ــر
توس ــعه فن ــاوری و حم ــای ته ــای فن ــی و مش ــاوره
س ــاتبا هفده ــم اردیبهش ــت س ــال ج ــاری در مح ــل
س ــازمان انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر و به ــرهوری ان ــرژی
ب ــرق برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه گزارش ــی از دغدغهه ــای بخ ــش
خصوصــی و شــرکتهای عضــو کمیتــه انرژ یهــای
تجدیدپذی ــر س ــندیکا درب ــاره موض ــوع رتب ــه بن ــدی و
ارزیابــی ارائــه شــد و نماینــدگان ســندیکا بــه تشــریح
مش ــکالت ،اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه و راهکاره ــای
احتمالــی پرداختنــد کــه پاییــن بــودن ســطح کیفــی
خدم ــات ارائ ــه ش ــده ،ضعی ــف ب ــودن ج ــو رقابت ــی و
ع ــدم حص ــول امتی ــاز کاف ــی در مناقص ــات از اه ــم
موضوع ــات اش ــاره ش ــده در ای ــن بخ ــش ب ــود.
در ادامـــه شـــعبانیکیا ،مـــدی ركل دفتـــر توســـعه
فن ــاوری و حم ــای ته ــای فن ــی و مش ــاوره س ــاتبا
ب ــه پیگیریه ــای انج ــام ش ــده توس ــط ای ــن س ــازمان
جهـــت برعهـــده گرفتـــن ارزیابـــی شـــرکتهای
پیمانـــکار و مشـــاور فعـــال در حـــوزه انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر و جلســـات مشـــترک بـــا ســـازمان
مدیریـــت و برنامهریـــزی کشـــور در ایـــن خصـــوص
اشـــاره کـــرد.
وی از تهیـــه پیشنویســـی جهـــت ســـاماندهی
مشـــاوران و پیمانـــکاران نیروگاههـــای خورشـــیدی
خبـــر داد و تاکیـــد کـــرد کـــه حـــد بهینـــه تمامـــی

ش ــاخصهای ارزیاب ــی بایس ــتی ب ــا کم ــک س ــندیکا
و کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر تعییـــن شـــود.
ش ــعبانیکیا از ع ــدم حض ــور ش ــرکتهای داخل ــی
در پروژهه ــای ج ــاری انتق ــاد و ب ــر ل ــزوم فرآه ــم آوردن
بس ــتری جه ــت شناس ــایی ش ــرکتهای توانمن ــد در
ای ــن ح ــوزه تاکی ــد ک ــرد.
در انته ــای ای ــن جلس ــه مق ــرر ش ــد در روزه ــای آت ــی
جلس ــاتی ب ــه ص ــورت مش ــترک می ــان کارشناس ــان و
خبـــرگان ســـاتبا و کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
س ــندیکا جه ــت بح ــث و تب ــادل نظ ــر در خص ــوص
نحـــوه ارزیابـــی پیمانـــکاران و مشـــاوران فعـــال در
حــوزه انرژ یهــای نــو و ســامانه تامیــن کننــدگان کاال
و تجهی ــزات تش ــکیل ش ــود.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــا هماهنگ ــی دفت ــر توس ــعه
فنــاوری و حمــای تهــای فنــی ســاتبا ،جلس ـهای
مش ــترک ب ــا س ــازمان مدیری ــت و برنامهری ــزی کش ــور،
ســـاتبا و کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر جهـــت
انتق ــال تجربی ــات و هماهنگ ــی می ــان بخشه ــای
مختل ــف ذیرب ــط ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
در ای ــن صنع ــت برگ ــزار ش ــود.

اخبار
کمیتههای
سندیکا

تصمیم کمیته انرژیهای تجدیدپذیر
سندیکا برای برگزاری جلسه سه جانبه
با ساتبا و سازمان سرمایهگذاری
جلســـه هیـــات رییســـه کمیتـــه انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران،
یازدهـــم اردیبهشـــت ســـال جـــاری برگـــزار شـــد.
یکـــی از محورهـــای اصلـــی ایـــن جلســـه ،بررســـی
ت برگـــزاری جلســـهای مشـــترک فیمابیـــن
ضـــرور 
ســـاتبا ،ســـازمان ســـرمایهگذاری و کمیتـــه
انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر س ــندیکا ب ــود .همچنی ــن
ارائـــه گـــزارش از ســـمینار توســـعه پایـــدار و تعییـــن
برنامههـــای کمیتـــه بـــرای هفتههـــای آتـــی از دیگـــر
موضوعـــات مـــورد بحـــث بـــود.
در ادامـــه دبیـــر جلســـه از پیگیریهـــا و توافقهـــای
انجـــام شـــده بـــا نماینـــدگان ســـازمان جهانـــی
یونیســـف جهـــت برگـــزاری جلســـه مشـــترک و
بررســـی فرصتهـــای بالقـــوه همـــکاری خبـــر داد.
بن ــا ب ــه تصمی ــم اعض ــا مق ــرر ش ــد جلس ــه عموم ــی
کمیت ــه روز دوش ــنبه 31 ،اردیبهش ــت م ــاه س ــاعت
 13ب ــا حض ــور ش ــرکتهای عض ــو کمیت ــه در مح ــل
ســـندیکا برگـــزار شـــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد نامـــه ای در راســـتای تامیـــن
 20درصـــدی بـــرق ســـازمانها و نهادهـــای دولتـــی
از مح ــل ب ــرق تجدیدپذی ــر تهی ــه و ب ــه س ــازمانهای
مختلـــف ارســـال شـــود تـــا طـــی آن شـــرکتهای
عضـــو جهـــت بهرهمنـــدی از پـــروژه هـــای مرتبـــط،
معرف ــی ش ــوند.
در ادامـــه جلســـه بنـــا شـــد جلســـه هماهنگـــی
تشـــکلهای تجدیدپذیـــر در اول خـــرداد ســـال
ج ــاری ب ــا حض ــور دو نماین ــده از ه ــر تش ــکل برگ ــزار
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اخبار
کمیتههای
سندیکا

شــود کــه دبیــر کمیتــه مســئول پیگیــری و هماهنگــی
برگـــزاری ایـــن جلســـه در ســـندیکا شـــد.
در پای ــان جلس ــه پیش ــنهاد ش ــد م ــوارد قاب ــل ط ــرح
در جلســـه ســـه جانبـــه ســـازمان ســـرمایهگذاری،
س ــاتبا و کمیت ــه تجدیدپذی ــر س ــندیکا ب ــه ص ــورت
فای ــل ارائ ــه آم ــاده ش ــود ت ــا پ ــس از هماهنگ ــی زم ــان،
جلس ــه ب ــا دع ــوت از نماین ــدگان ای ــن س ــازمانها و
حض ــور هی ــات رییس ــه کمیت ــه ان ــرژی تجدیدپذی ــر،
در مح ــل س ــندیکا تش ــکیل ش ــود.

تصمیمات مهم هیات رییسه کمیته
انرژیهای تجدیدپذیر در اولین جلسه
سال 97
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جلســـه هیـــات رییســـه کمیتـــه انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر بیســـت و یکـــم فروردیـــن مـــاه ســـال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تشـــکیل شـــد.
در ابتــدای جلســه ،مصوبــات و تصمیمــات ناتمــام
کمیت ــه در س ــال  96مط ــرح و در خص ــوص بخش ــی
از برنامههــای کمیتــه در ســال جدیــد تصمیمگیــری
ش ــد .مق ــرر ش ــد خان ــم دوس ــتدار از اعض ــای هی ــات
رییس ــه ای ــن کمیت ــه ،اطالع ــات و مباح ــث مط ــرح
شـــده بیـــن کمیتههـــای ارزیابـــی و تشـــخیص
صالحیـــت و انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر را جهـــت
انجـــام رتبـــه بنـــدی شـــرکتهای فعـــال در حـــوزه
انرژ یه ــای ن ــو ،ب ــه ط ــور مس ــتمر منتق ــل کن ــد.
همچنیـــن بـــا نظـــر اعضـــا مقـــرر شـــد جهـــت حـــل
شـــدن مشـــکالت مربـــوط بـــه تخصیـــص بودجـــه
و عـــوارض مربـــوط بـــه فـــروش بـــرق تجدیدپذیـــر،
جلس ــاتی ب ــا س ــازمان برنام ــه و بودج ــه و وزارت نی ــرو
بـــه صـــورت جداگانـــه هماهنـــگ شـــود.
ب ســایت کمیتــه
در ادامــه جلســه بنــا شــد ایجــاد و 
انرژ یهــای تجدیــد پذیــر ســندیکا مجــددا پیگیــری
و بـــا هماهنگـــی واحـــد اجرایـــی ســـندیکا برنامـــه،
بودجــه و اقدمــات مــورد نیــاز تــا تحقــق ایــن موضــوع
مش ــخص ش ــود.
اعضـــای هیـــات رئیســـه ایـــن کمیتـــه بـــه منظـــور
حمایــت از تولیــد داخلــی در ســال  97بــر شناســایی
محص ــوالت س ــاخت داخ ــل در ح ــوزه تجدیدپذی ــر
تاکی ــد کردن ــد .بن ــا ش ــد ب ــا شناس ــایی ش ــرکتهای
س ــازنده و ظرفیته ــای موج ــود در داخ ــل ،حداکث ــر
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اقدامـــات حمایتـــی از ایـــن شـــرکتها صـــورت
پذیـــرد کـــه در قـــدم اول قـــرار شـــد هماهنگیهـــای
الزم جهـــت بازدیـــد اعضـــای هیـــات رییســـه از
کارخانج ــات تاس ــیس ش ــده در س ــال ه ــای اخی ــر،
انج ــام ش ــود.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد در نامـ ـهای خط ــاب ب ــه وزی ــر
امـــور خارجـــه ،کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر و
ش ــرکتهای عض ــو آن معرف ــی ش ــده و درج ن ــام ای ــن
شـــرکتها در کتـــاب زرد موجـــود در وابســـتههای

بازرگانـــی ســـفارتخانهها درخواســـت شـــود.
در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد نامـ ـهای ب ــه س ــازمانها
و نهاده ــای مختل ــف ارس ــال و ب ــا ط ــرح قان ــون ل ــزوم
اس ــتفاده  20درص ــدی از انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر در
س ــاختمانهای دولت ــی ک ــه در برنام ــه شش ــم توس ــعه
ذک ــر ش ــده اس ــت ،ظرفی ــت و آمادگ ــی ش ــرکتهای
عض ــو کیمت ــه ب ــرای تحق ــق ای ــن مه ــم م ــورد تاکی ــد
ق ــرار گی ــرد.
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد کمیتـــه انرژ یهـــای
تجدیدپذی ــر ب ــا س ــایر تش ــکلها و نهاده ــای صنف ــی
جه ــت جلوگی ــری از م ــواز یکاری و تحق ــق اه ــداف
کمیتـــه ،حداکثـــر همـــکاری را داشـــته باشـــند ،در
همیـــن راســـتا نماینـــدگان هیـــات رئیســـه جهـــت
شـــرکت در جلســـات هماهنگـــی تشـــکلها
مشـــخص شـــدند .همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد
جلس ــات بع ــدی هی ــات رئیس ــه ب ــه ص ــورت دورهای
در محـــل هـــر کـــدام از شـــرکتهای عضـــو برگـــزار
ش ــود.

کمیته توسعه صادرات

تصمیم سندیکای صنعت برق و برشنای
افغانستان برای تهیه پیشنویس
تفاهمنامه همکاری
جلس ــه کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ب ــا مدی ــر عام ــل
ش ــرکت برش ــنا از کش ــور افغانس ــتان بیس ــت و پنج ــم
اردیبهشـــت ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ضمـــن پخـــش تیـــزری از
ظرفیته ــای صنع ــت ب ــرق ،س ــندیکا و توانمن ــدی

اعضــای آن معرفــی شــده و اعضــا بــا اشــاره بــه حــوزه
فعالی ــت ش ــرکت خ ــود ،موان ــع و مش ــکالت حض ــور
تجهی ــزات و خدم ــات خ ــود در ب ــازار افغانس ــتان را
مط ــرح کردن ــد.
غال ــب ،مدی ــر عام ــل ش ــرکت برش ــنا ضم ــن معرف ــی
خـــود بـــه بیـــان مشـــکالت موجـــود در راه ارتبـــاط
گیـــری بیـــن شـــرکتهای بـــرق ایـــران و افغانســـتان
پرداخ ــت و گف ــت :برش ــنا ی ــک ش ــرکت دولت ــی در
افغانس ــتان اس ــت ک ــه کار تولی ــد ،انتق ــال ،توزی ــع و
همچنی ــن مراقب ــت و بهرهب ــرداری را ب ــر عه ــده دارد.
وی ادامـــه داد :صنعـــت بـــرق در افغانســـتان از
اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت و ُبعـــد امنیتـــی
قابـــل مالحظـــهای دارد .شـــرکتهای ایرانـــی در
پروژهه ــای کش ــور افغانس ــتان حض ــور چش ــمگیری
ندارنــد در حالــی کــه مــی تواننــد در بــازار افغانســتان
بســیار موفــق باشــند لــذا بایــد مشــکالت را بررســی و
نه ــا راه حل ــی پی ــدا کنی ــم.
ب ــرای آ 
مدی ــر عام ــل ش ــرکت برش ــنا تصری ــح ک ــرد :برخ ــی
کشـــورها و نهادهـــای بینالمللـــی کمکهـــای
بالعوض ــی ب ــه افغانس ــتان کردهان ــد و ام ــروز برش ــنا
نزدیـــک بـــه  3میلیـــارد دالر ســـرمایه دارد کـــه بایـــد
بــرای آن برنامــه ریــزی کنیــم .مــا بــرای ســرمایهگذاری
بخـــش خصوصـــی ایـــران در افغانســـتان آمادگـــی
داریــم .مــا برنامــه هــای خــود را از طریــق ســندیکا بــه
شـــرکتهای عضـــو اعـــام خواهیـــم کـــرد.
در ادامـــه جلســـه صمـــدی ،معـــاون مالـــی و
قرارداده ــای برش ــنا اظه ــار ک ــرد :ش ــرکتهایی ک ــه
تمایـــل دارنـــد در افغانســـتان بـــر روی پروژههـــا کار
کنن ــد بای ــد ب ــا قوانی ــن و مق ــررات افغانس ــتان آش ــنا
باشــند .مســئله قیمــت نیــز بــرای مــا بســیار اهمیــت
دارد .در افغانس ــتان ش ــرکتهای هن ــدی ،چین ــی،
و ترکی ـهای حضــور دارنــد بــر همیــن اســاس ،قیمــت
اهمی ــت بس ــیار باالی ــی در برن ــده ش ــدن در پروژ هه ــا
و مناقصـــات دارد.
وی ادامـــه داد :برخـــی شـــرکتهای ایرانـــی بـــه
دلی ــل ارس ــال کاالهای ــی ب ــا کیفی ــت پایی ــن و ع ــدم
پاس ــخگویی ب ــه مکاتب ــات اعتب ــار خ ــود را از دس ــت
دادهان ــد و م ــا از س ــفارت درخواس ــت کردهای ــم ک ــه
ش ــرکتهای معتب ــر را ب ــه م ــا معرف ــی کن ــد.
در ادامــه جلســه انصــاری ،معــاون تجــاری ســفارت
افغانســتان در ایــران تصریــح کــرد :مــا تمــام اطالعات
الزم را بــه ســندیکا ارائــه خواهیــم کــرد و در خدمــت
شـــرکتهای عضـــو ایـــن تتشـــکل هســـتیم .تمـــام
م ــوارد و پروژ هه ــای مه ــم در کمیت ــه ت ــدارکات مل ــی
افغانس ــتان ک ــه زی ــر نظ ــر مس ــتقیم رئی ــس جمه ــور
اســـت بررســـی مـــی شـــود .در برخـــی پروژههـــای
افغانســـتان کـــه منابـــع مالـــی خارجـــی دارنـــد بـــه
دلی ــل مس ــائل تحری ــم نمیت ــوان از کااله ــای ایران ــی
اس ــتفاده ک ــرد ول ــی در برش ــنا مش ــکلی ب ــرای حض ــور
شــرکتهای ایرانــی وجــود نــدارد .هزینــه نیــروی کار
در افغانســتان بســیار مناســب اســت و شــرکتهای
عضـــو ســـندیکا مـــی تواننـــد بـــا ایجـــاد کارخانـــه و
ثبـــت شـــرکت در افغانســـتان از امکانـــات موجـــود
به ــره من ــد ش ــوند.

اخبار
کمیتههای
سندیکا

پیــام باقــری نایــب رئیــس ســندیکا در ادامــه جلســه
تصریــح کــرد :حفــظ و اســتمرار بــازار بــرای مــا بســیار
حائـــز اهمیـــت اســـت .ســـندیکا بـــا وزارت بـــرق
کشــورهای عــراق و ســوریه نیــز تفاهمنامــه همــکاری
داشـــته اســـت .مـــا آمادگـــی الزم بـــرای انعقـــاد
تفاهمنام ــه ب ــا برش ــنا و برگ ــزاری دورهه ــای آموزش ــی
مختل ــف ب ــرای پرس ــنل برش ــنا را داری ــم .همچنی ــن
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا میتوانـــد
هماهنگیهـــای الزم جهـــت بازدیـــد مســـئوالن
برش ــنا از توانمن ــدی ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا را
فراه ــم کنن ــد.
در ادام ــه جلس ــه نماین ــدگان ش ــرکت یاس ــان ،تدبی ــر
س ــازان آپادان ــا ،کاب ــل ابه ــر و نص ــب نی ــرو و مپن ــا ،ب ــه
مــوارد و مشــکالت موجــود در بــازار افغانســتان اشــاره
و پیش ــنهادات خ ــود در جه ــت توس ــعه ص ــادرات
ب ــه افغانس ــتان را ارائ ــه کردن ــد .مدی ــر عام ــل ش ــرکت
برش ــنا درخواس ــت ک ــرد م ــوارد مط ــرح ش ــده در ای ــن
جلس ــه جه ــت پیگیریه ــای الزم ب ــرای آنه ــا ارس ــال
ش ــود.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد تاری ــخ مناقص ــه کنت ــور
ب ــه م ــدت دو هفت ــه تمدی ــد ش ــود .همچنی ــن مق ــرر
ش ــد مت ــن پی ــش نوی ــس تفاه ــم نام ــه بی ــن س ــندیکا
و برش ــنا ه ــم تهی ــه و ارس ــال ش ــود.بنا ش ــد فهرس ــت
نیازه ــای برش ــنا ب ــه س ــندیکا اع ــام ش ــود و ش ــرکای
محلــی مطمئــن از طــرف برشــنا بــه ســندیکا معرفــی
ش ــوند.

کمیته حقوق و قراردادها

تمدید حکم نماینده سندیکا در
هیاتهای حل اختالف ادارات کل امور
مالیاتی شهر و استان تهران
ب ــا پیگی ــری کارگ ــروه مالیات ــی س ــندیکای صنع ــت
بــرق ایــران ،رئیــس امــور مالیاتــی شــهر اســتان تهــران
مج ــددا ب ــا ص ــدور حکم ــی س ــیدهادی هاش ــمی را
ب ــرای یکس ــال دیگ ــر ب ــه عن ــوان نماین ــده س ــندیکا
در هیاتهـــای حـــل اختـــاف ادارات کل امـــور
مالیات ــی ش ــهر و اس ــتان ته ــران معرف ــی ک ــرد.

متن این حکم به شرح زیر است:
جن ــاب اق ــای س ــیدهادی هاش ــمی؛ در اج ــرای بن ــد
 3مــاده  244قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب
اســـفند مـــاه  1366و اصالحیههـــای بعـــدی آن،
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از تاریـــخ صـــدور
ای ــن حک ــم ب ــه م ــدت یکس ــال ب ــه عن ــوان نماین ــده
س ــندیکای مذک ــور عضوی ــت موض ــوع بن ــد  3م ــاده
فـــوق الذکـــر در هیاتهـــای حـــل اختـــاف ادارت
کل امـــور مالیاتـــی شـــهر و اســـتان تهـــران منصـــوب
میشـــو ید.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ب ــه اس ــتناد تبص ــره ی ــک م ــاده
مذکـــور جلســـات هیاتهـــای حـــل اختـــاف
مالیات ــی ب ــا حض ــور ه ــر س ــه نف ــر از اعض ــا رس ــمیت
مییابـــد و عـــدم حضـــور هـــر یـــک از اعضـــا در
جلس ــات متش ــکله موجب ــات تاخی ــر و تطوی ــل در
رس ــیدگی ب ــه پروندهه ــای مالیات ــی و ص ــدور دع ــوت
مجــدد از مــؤدی میشــود و نهایتــا نارضایتــی و گلــه
منـــدی مؤدیـــان را در پـــی خواهـــد داشـــت؛ امیـــد
اســت بــا حضــور بــه موقــع در جلســات و هماهنگــی،
همفکــری و تشــریک مســاعی بــا ســایر اعضــا بــه طــور
شایس ــته اق ــدام نم ــوده و نس ــبت ب ــه رس ــیدگی ب ــه
موق ــع ،صحی ــح و عادالن ــه ب ــه اعتراض ــات مؤدی ــان
محت ــرم ،موف ــق و مؤی ــد باش ــید.

اهتمام کمیته حقوقی و قراردادهای
سندیکا برای حل مشکالت حق بیمه
قراردادهای پیمانکاری صنعت برق با
همراهی  7تشکل مرتبط
كمــی تــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکای صنعت
بـــرق ایـــران در نامـــهای بـــه شـــافعی؛ دبیـــر شـــورای
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی خواســـتار
پیگیـــری مشـــکالت حـــق بیمـــه قراردادهـــای
پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق شـــد.
نگارنــده در ابتــدای نامــه تاکیــد میکنــد کــه ســازمان
تامی ــن اجتماع ــی ن ــه تنه ــا ب ــه سیاســتهای کل ــی
کشـــور ( اقتصـــاد مقاومتـــی ،تولیـــد و اشـــتغال )
قوانیـــن و مقـــررات وضـــع شـــده توســـط قانونگـــذار

پایبنـــد نیســـت بلکـــه حتـــی بـــه بخشـــنامههای
صــادره از ســوی خــود نیــز عمــل ننمــوده یــا بصــورت
ســلیقهای و یــک طرفــه عمــل میکنــد کــه متاســفانه
هیاته ــای تجدی ــد نظ ــر تش ــخیص مطالب ــات نی ــز
همی ــن روی ــه را در پی ــش گرفتهان ــد.
ایــن نامــه اذعــان دارد کــه در شــرایط اقتصــادی فعلی
کـــه تمامـــی بنگاههـــای اقتصـــادی و شـــرکتها بـــا
رک ــود و کمب ــود نقدینگ ــی مواج ــه هس ــتند ،س ــازمان
تامیـــن اجتماعـــی بـــا کارشناســـیهای نـــاروا و
آرای غیرمنصفانـــه از ســـوی هیاتهـــای بـــدوی و
تجدیدنظ ــر ب ــه ت ــاراج نقدینگ ــی ان ــدک ش ــرکتها
ب ــا توج ــه ب ــه ممت ــاز ب ــودن دی ــون تامی ــن اجتماع ــی
اقـــدام میکننـــد.
در ای ــن نام ــه آم ــده اس ــت ک ــه ش ــرکتها ب ــه ناچ ــار
مجبـــور بـــه طـــرح دعـــوا در دیـــوان عدالـــت اداری
میش ــوند الزم ب ــه ذک ــر اس ــت قری ــب ب ــه  90درص ــد
از آرای صـــادره در دیـــوان عدالـــت اداری در ایـــن
خص ــوص ب ــه نف ــع پیم ــاکاران میباش ــد ول ــی زم ــان
رســـیدگی در دیـــوان عدالـــت اداری بـــا توجـــه بـــه
حج ــم مش ــکالت مط ــرح ش ــده از س ــازمان تامی ــن
اجتماعــی بــا توجــه بــه تعــداد انــدک شــعبه مختــص
ب ــه تامی ــن اجتماع ــی ،طوالن ــی م ــی باش ــد و حداق ــل
یـــک ســـال دوندگـــی نیـــاز اســـت تـــا اصـــل مبلـــغ
برداش ــت ش ــده توس ــط س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی
مرجـــوع شـــود کـــه ایـــن امـــر باعـــث تضعیـــف
پیمانــکاران و در نهایــت بیــکاری بیشــتر در ســطوح
جامعـــه میگـــردد.
در پایـــان نامـــه تاکیـــد شـــده اســـت کـــه طـــرح
مش ــکالت ف ــوق الذک ــر بخ ــش خصوص ــی در قال ــب
هفـــت  NGOشـــامل انجمـــن آب و فاضـــاب،
انجم ــن اتوماس ــیون ،انجم ــن پیمان ــکاران خط ــوط
و پســـتهای انتقـــال نیـــرو ،انجمـــن صنعتـــی
تولیدکننـــدگان تابلوهـــای بـــرق ،ســـندیکای
صنع ــت مخاب ــرات ،س ــندیکای صنع ــت فن ــاوری
اطالع ــات ،اتحادی ــه ش ــرکتهای فن ــی مهندس ــی
حفاظ ــت الکترونی ــک و س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
را ب ــر آن داش ــت ت ــا پ ــس از جم ــع بن ــدی مش ــکالت،
پیش ــنهاد خ ــود را در قال ــب ج ــدول پیوس ــت تنظی ــم
و تقدی ــم کنن ــد ت ــا در اس ــرع وق ــت دس ــتور بررس ــی و
برگـــزاری نشســـتی مشـــترک بـــرای حـــل مشـــکالت
فعـــاالن صنعـــت صـــادر شـــود.
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همکاری مشترک سازمان برنامه و
بودجه با سندیکا در تنظیم فهارس بها
اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلســـه نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــا
قانـــع فـــر ،معـــاون نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان
مدیری ــت و برنامهری ــزی کش ــور یازده ــم اردیبهش ــت
ســـال جـــاری در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه برگـــزار
ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت نماین ــدگان س ــندیکا ب ــه
ط ــرح مش ــکالتی ک ــه مان ــع از رون ــد مثب ــت کس ــب و
کار اعض ــاء ش ــده اس ــت ،پرداختن ــد و اساس ـیترین
مشـــکالت اعضـــا ،بـــه تفکیـــک مـــورد طـــرح قـــرار
گرفـــت .معـــاون نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان
مدیری ــت و برنامهری ــزی کش ــور پ ــس از اس ــتماع ای ــن
موضوعــات ،بــه جمــع بنــدی مباحــث اشــاره شــده
پرداختن ــد و ب ــا م ــوارد زی ــر موافق ــت ش ــد.
در خصـــوص عـــدم تمکیـــن شـــرکتهای توزیـــع
از قوانی ــن و مق ــررات مص ــوب س ــازمان ،مق ــرر ش ــد
در اولی ــن زم ــان نشس ــتی چهارجانب ــه بی ــن س ــازمان
برنامـــه ،شـــرکت توانیـــر ،تعـــدادی از شـــرکتهای
توزی ــع و س ــندیکای صنع ــت ب ــرق برگ ــزار ش ــود ت ــا
ای ــن موض ــوع م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گی ــرد.
همچنیــن مقــرر شــد ســندیکای صنعــت بــرق بــرای
تنظی ــم فهرس ــت به ــا ب ــه س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
نماینـــده معرفـــی کنـــد و در ایـــن موضـــوع حضـــور
فعــال داشــته باشــند .دربــاره بخشــنامه تعدیــل نــرخ
ارز نیــز مقــرر شــد طــی کوتاتریــن زمــان اقدامــات الزم
ب ــرای اب ــاغ بخش ــنامه جدی ــد ص ــورت پذی ــرد.

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
در جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع
صـــورت گرفـــت؛

بررسی تاثیرات لغو برجام بر کسب و
کار اعضای کمیته سازندگان یراق آالت
توزیع

جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع،
بیســت و پنجــم اردیبهشــت ســال جــاری در محــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
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در ابتـــدای جلســـه ،رئیـــس کمیتـــه بـــا تاکیـــد بـــر
پیگیـــری وصـــول مطالبـــات اعضـــای کمیتـــه
ســازندگان یــراق آالت توزیــع از وزارت نیــرو و شــرکت
توانی ــر ب ــه مش ــورت ب ــا اعض ــای حاض ــر پرداخ ــت.
در ادامــه ،در مــورد درخواســت ارزیابــی و تشــخیص
صالحی ــت اعض ــای کمیت ــه تخصص ــی س ــازندگان
یـــراق آالت توزیـــع در چارچـــوب جدیـــد ارزیابـــی،
مقـــرر شـــد پیگیـــری هـــای الزم بـــه منظـــور جلســـه
مشــترک بــا کمیتــه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت
ســـندیکا انجـــام شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد
درخواســـت انتخابـــات پیـــش از موعـــد هیـــات
مدی ــره س ــندیکا از س ــوی اعض ــا مط ــرح ش ــده و ب ــا
ســـایر کمیته-هـــای تخصصـــی همســـو شـــود.
در پایـــان جلســـه تاثیـــرات لغـــو برجـــام و بحـــران
اقتص ــادی حاک ــم ب ــر جامع ــه و اث ــرات س ــوء آن ب ــر
مش ــکالت اعض ــا ،موض ــوع ارز مبادل ــه-ای ،مب ــارزه
ب ــا پولش ــوئی ،اس ــتفاده از واح ــد ی ــورو ب ــه ج ــای دالر
در تجـــارت ،تقلیـــل ارزش پـــول کشـــور بحـــث و
بررس ــی ش ــد.

تصمیم کمیته سازندگان یراق آالت
توزیع برای تحریم مناقصات سال 97
جلســه کمیتــه ســازندگان یــراق آالت توزیــع بیســت
و هشــتم فروردیــن ســال جــاری در محــل ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران برگــزار شــد.
طب ــق بررس ـیهای ب ــه عم ــل آم ــده در جلس ــه مذک ــور
و ب ــا تصمی ــم اعض ــا مق ــرر ش ــد مادام ــی ک ــه ق ــرارداد
تیـــپ از جانـــب شـــرکت هـــای توزیـــع بـــه اجـــرا
در نیامـــده و در دســـتور کار قـــرار نگرفتـــه باشـــد،
هیچگون ــه پاس ــخی از س ــوی ش ــرکت ه ــای عض ــو
کمیتــه بــه مناقصــات و اســتعالم هــای ارســال شــده
از ابت ــدای س ــال  97ب ــه م ــدت دو م ــاه داده نش ــود.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد فرم ــت مش ــخص نام ــه تایی ــد
شــده بــه همــراه لیســت شــرکت هــای عضــو جهــت
اعـــام عـــدم شـــرکت در مناقصـــه یـــا اســـتعالم از
شـــرکت هـــای مذکـــور ارســـال شـــود .شـــایان ذکـــر
اســـت بـــا توجـــه بـــه اجمـــاع اکثریـــت اعضـــای
شــرکت کننــده مفــاد صورتجلســه مــورد تائیــد ســایر
اعض ــا نی ــز م ــی باش ــد.

کمیته شرکت های دانش بنیان

بررسی عضویت شرکتهای دانش
بنیان حوزه برق در دستور کار هیات
رئیسه کمیته دانش بنیان

هفتمیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه کمیتـــه عمومـــی
دان ــش بنی ــان س ــندیکا نوزده ــم فروردی ــن م ــاه س ــال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه ،موض ــوع ارزیاب ــی ش ــرکت ه ــای
دانــش بنیــان و مــدل ارزیابــی توســط هیــات رئیســه
بررس ــی ش ــد و اعض ــا نح ــوه هم ــکاری را در قال ــب
یـــک تفاهـــم نامـــه بررســـی کـــرده و نظـــرات خـــود را
ارائ ــه دادن ــد ک ــه در نهای ــت ب ــا جم ــع بن ــدی اعض ــا،
مت ــن ب ــرای ارائ ــه ب ــه هی ــات مدی ــره س ــندیکا آم ــاده
گردی ــد.
نحـــوه همـــکاری بـــا معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســت جمهــوری از دیگــر محورهــای مــورد بررســی
ای ــن جلس ــه ب ــود ک ــه ضم ــن ارائ ــه نظ ــرات از س ــوی
اعض ــای هی ــات رئیس ــه ،تصمی ــم گی ــری نهای ــی ب ــه
جلس ــه ب ــا اق ــای صاحب ــکار موک ــول ش ــد .همچنی ــن
لیســـت نحـــوه ی ارزیابـــی ارائـــه شـــده توســـط
معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ب ــه
کمیتــه ،بعــد از ارائــه نظــرات از جانــب شــرکت هــای
دانشبنی ــان س ــندیکا و ه ــم اندیش ــی در ارتب ــاط ب ــا
آن در کمیتـــه بـــه جمـــع بنـــدی نهایـــی رســـید تـــا
لیســت ارزیابــی بــه منظــور ارائــه گــزارش بــه معاونــت
علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در قالـــب
ج ــدول ارس ــال ش ــود.
در ادامــه جلســه ،اعضــای هیــات رییســه همــکاری
بــا صنــدوق پژوهــش و فنــاوری را مطــرح کردنــد کــه
بن ــا ب ــه تواف ــق اعض ــا ،ای ــن هم ــکاری در ادام ــه راه
کمیت ــه انج ــام خواه ــد ش ــد.
طبـــق تصمیـــم اعضـــا ،مقـــرر شـــد لیســـت
ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان فع ــال در ح ــوزه صنع ــت
بـــرق ارائـــه شـــده توســـط دفتـــر کســـب و کار امـــور
بینالمل ــل در جلس ــه بع ــدی هی ــات رییس ــه بررس ــی
شـــود تـــا اعضـــای هیـــات رییســـه کمیتـــه جهـــت
عضو ی ــت ای ــن ش ــرکت ه ــا در س ــندیکا اقدام ــات و
همـــکاری الزم را انجـــام دهنـــد.
در ادامـــه جلســـه مقـــرر گردیـــد نحـــوه ی حمایـــت
دفتـــر کســـب و کار امـــور بیـــن الملـــل بـــه منظـــور

حض ــور در نمایش ــگاه ه ــای بی ــن الملل ــی پیگی ــری
ش ــود .در آخ ــر نح ــوه ی حمای ــت دفت ــر کس ــب و کار
ام ــور بینالمل ــل ب ــه منظ ــور حض ــور هی ــات تج ــاری
در داخـــل ایـــران جهـــت حضـــور در نمایشـــگاه
بی ــن الملل ــی ب ــرق ته ــران در آب ــان م ــاه س ــال ج ــاری
پیگی ــری ش ــود.
کمیته مهندسین مشاور
در جلســـه هیـــات رئیســـه کمیتـــه تخصصـــی
مهندســـی مشـــاور ســـندیکا مطـــرح شـــد؛

چکش کاری نحوه محاسبه هزینه و
پرداخت حق الزحمه طراحی و نظارت
عالیه خدمات مهندسین مشاور

جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی مهندســی
مش ــاور س ــندیکا س ــوم اردیبهش ــت س ــال ج ــاری در
مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،بنـــا بـــه درخواســـت رئیـــس
کمیت ــه تخصص ــی ی ــراق س ــازان بن ــا ش ــد مش ــکالت
مناقصـــه خریـــد یـــراق آالت پـــروژه بـــزرگ انتقـــال
کش ــور ک ــه توس ــط ش ــرکت ب ــرق منطقــهای خراس ــان
در دس ــت انج ــام اس ــت ،ب ــه ص ــورت مکت ــوب ب ــه
ســندیکا ارائــه شــود تــا در صــورت موافقــت موضــوع
پیگی ــری ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه نح ــوه محاس ــبه هزین ــه و پرداخ ــت
ح ــق الزحم ــه طراح ــی و نظ ــارت عالی ــه خدم ــات
مهندســـین مشـــاور در طرحهـــای انتقـــال و فـــوق
توزیـــع کـــه شـــش مــــاه گذشـــته توســـط اعضـــای
کمیت ــه تهی ــه ش ــده و مش ــاوران خب ــره آن را ارزیاب ــی
کردهان ــد ،بررس ــی و مق ــرر ش ــد بندهای ــی بش ــرح زی ــر
ب ــه آن اضاف ــه گ ــردد:
• در م ــورد ب ــرآورد طرحه ــا نهای ــت دق ــت بعم ــل آی ــد
ت ــا هزین ــه پرداخت ــی کارفرمای ــان ش ــفاف ش ــود.
• بـــر اســـاس ایـــن طـــرح کارفرمایـــان بـــا وصـــول
اس ــتعالم ی ــا انج ــام مناقص ــه ب ــرای انتخ ــاب مش ــاور
پیشـــنهادهای واصلـــه در بـــازه  ± 10درصـــد را مـــد
نظــر قــرار داده و پیشــنهادهای خــارج از آن را حــذف
کنن ــد.
• در برآورده ــا در صورت ــی ک ــه بخش ــی ی ــا درص ــدی
از تجهیـــزات قبـــا خریـــداری و یـــا موجـــودی انبـــار
باشــد ،هزینــه بــرآوردی بــرای خدمــات مهندســی آن
بخ ــش ب ــا ضری ــب  50درص ــد محاس ــبه ش ــود.

• در صورتــی کــه منظــور هزینــه خدمــات مهندســی
طرحهای ــی ک ــه مش ــابه باش ــند مانن ــد چن ــد پس ــت
مشـــابه یـــا خطـــوط ایـــن بـــرآورد هزینـــه مشـــاور بـــا
ضری ــب  0/7منظ ــور ش ــود.
در ادامــه جلســه توافــق شــد پــس از ذکــر نــکات مــورد
اش ــاره در ط ــرح پیش ــنهادی مرات ــب ط ــی نام ـهای ب ــه
ش ــرکت توانی ــر ارس ــال ش ــود ت ــا در ص ــورت تائی ــد ب ــه
ش ــرکتهای ذیرب ــط اب ــاغ گ ــردد .همچنی ــن مق ــرر
ش ــد دبی ــر کمیت ــه پاس ــخ واصل ــه از س ــازمان برنام ــه
و بودجـــه در ارتبـــاط بـــا درخواســـت  20مـــادهای
کمیتــه تخصصــی مشــاوران را طــی نامـهای بــه تمــام
شــرکتهای مهندســین مشــاور عضــو ارســال کنــد.
در پایـــان جلســـه گزارشـــی از جلســـات برگـــزار
شـــده توســـط کارگـــروه توســـعه و ارتقـــاء مشـــاوران،
پیمان ــکاران ،کارفرمای ــان ارائ ــه ش ــد و مش ــکالت و
راه حلهـــای پیشـــنهادی را مطـــرح کردنـــد.

کمیته مهندسی بازرگانی

حیطــه فعالیــت بــازار هــدف پرداختــه شــود .در ایــن
زمین ــه اس ــتفاده از ش ــرکت ه ــای صادرات ــی مش ــترک
عض ــو کمیت ــه ه ــا و ایج ــاد کنسرس ــیوم و شناس ــایی
توانمن ــدی ه ــای صادرات ــی اعض ــا جه ــت اس ــتفاده
از پـــروژه هـــای بـــرون مـــرزی در دســـتور کار قـــرار
گرفـــت.
در ادامـــه جلســـه بـــا توجـــه بـــه وجـــود ســـابقه
شناس ــایی توانمن ــدی ه ــای فعالی ــت ش ــرکت ه ــای
عض ــو کمیت ــه در س ــال ه ــای گذش ــته ،مق ــرر ش ــد
اطالعـــات مجـــددا بـــه روز رســـانی شـــود کـــه ایـــن
موض ــوع خ ــود پی ــش زمین ــه ای ب ــرای تهی ــه و چ ــاپ
کاتالـــوگ تخصصـــی دو زبانـــه مشـــترک بـــا کمیتـــه
اتوماســـیون و مخابـــرات خواهـــد بـــود.

اخبار
کمیتههای
سندیکا

معرفی نماینده کمیته تخصصی
مهندسی بازرگانی در جلسات روابط
اقتصادی سوریه و عراق

شناسایی توانمندی صادراتی اعضا
در دستورکار کمیته تخصصی مهندسی
بازرگانی سندیکا
جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
ســندیکا چهــارم اردیبهشــت ســال جــاری در محــل
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدا درب ــاره درخواس ــت کمیت ــه ب ــرای برگ ــزاری
جلس ــه ب ــا نه ــاد ریاس ــت جمه ــوری بح ــث ش ــد ک ــه
مق ــرر ش ــد کمیت ــه ب ــا توج ــه ب ــه وضعی ــت اقتص ــادی
کش ــور ت ــا پای ــان اردیبهش ــت م ــاه و پ ــس از مش ــخص
شـــدن مواضـــع سیاســـت گـــذاری دولـــت در
جنبههـــای اقتصـــادی و بازرگانـــی ،اقـــدام کنـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم برگ ــزاری جلس ــه مش ــترک از س ــوی
کمیتــه توســعه صــادرات بــا کمیتــه هــای تخصصــی
مهندس ــی بازرگان ــی و اتوماس ــیون و مخاب ــرات ،بن ــا
ش ــد پیگی ــری کارگ ــروه مش ــترک رواب ــط بی ــن المل ــل
در دس ــتور کار ه ــر دو کمیت ــه تخصص ــی ف ــوق ق ــرار
گی ــرد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا طـــرح و پیگیـــری ایـــن
موضـــوع در کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و
مخابـــرات بـــه برنامـــه ریـــزی زیرســـاخت و تهیـــه و
تدوی ــن اساس ــنامه کارگ ــروه در چن ــد ف ــاز شناس ــایی

جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
س ــندیکا بیس ــت و دوم فروردی ــن م ــاه س ــال ج ــاری
در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار
ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،مهنـــدس صبـــح خیـــزی بـــه
عنـــوان نماینـــده کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی
بازرگانـــی در جلســـات روابـــط اقتصـــادی ســـوریه و
عـــراق معرفـــی شـــدند.
بـــا توجـــه بـــه درخواســـت جلســـه کمیتـــه از
نایـــب رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع و معـــادن
و کشـــاورزی ایـــران ،ایجـــاد جایـــگاه کمیتـــه در
نشســـتهای تجـــاری و اقتصـــادی هیئـــت هـــای
خارج ــی و معرف ــی توانمن ــدی ه ــای ش ــرکت ه ــای
عضـــو کمیتـــه از موضوعـــات قابـــل طـــرح در ایـــن
جلســـه خواهـــد بـــود.
در ایـــن جلســـه بنـــا شـــد مهنـــدس عرفانیـــان بـــه
نمایندگـــی از کمیتـــه در جلســـه روســـای کمیتـــه
هـــای ســـندیکا حضـــور یافتـــه و نظـــرات هیـــات
رئیس ــه مبن ــی ب ــر تعدی ــل ن ــرخ ارز ،تاثی ــر تغیی ــرات ارز
نس ــبت ب ــه زم ــان ق ــرارداد ب ــا مبل ــغ بانک ــی و  ....را
م ــورد بح ــث و تب ــادل نظ ــر ق ــرار دهن ــد.
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کمیته یراق سازان نیرو
اخبار
کمیتههای
سندیکا

اجرایی شدن قرارداد تیپ مهمترین
دغدغه یراق سازان

جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی س ــازندگان ی ــراق آالت
انتقــال نیــرو ســوم اردیبهشــت در محــل ســندیکای
ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
ای ــن کمیت ــه ب ــه منظ ــور اجرائ ــی ش ــدن قرارداده ــای
تی ــپ در ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای مق ــرر ک ــرد
تـــا هماهنگـــی هـــای الزم بـــا کمیتـــه حقوقـــی و
قراردادهـــای ســـندیکا را بـــه انجـــام رســـاند.
در ادامـــه جلســـه ،بـــا توجـــه بـــه ارزیابـــی پیشـــین
اعض ــای ای ــن کمیت ــه توس ــط ش ــرکت توانی ــر ،مق ــرر
شـــد ارزیابـــی کیفـــی شـــرکت هـــای تولیدکننـــده
یـــراقآالت انتقـــال نیـــرو بـــه صـــورت مکتـــوب در
کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت س ــندیکا
مطـــرح شـــود.
در ایــن جلســه نیــز بعــد از بررســی مناقصــه خراســان
تصمیـــم بـــر آن شـــد بـــا کمیتـــه مهندســـی مشـــاور
ســـندیکا نیـــز در مـــورد فعالیتهـــای مشـــاوران در
مناقص ــات مذاک ــره ش ــود.

کارگروه ها
در جلســـه کارکارگـــروه ارتقـــاء توانمندیهـــای
مشـــاوران ،پیمانـــکاران و کافرمایـــان مطـــرح شـــد؛

پیگیری اجرایی شدن فهارس بهای
فوق توزیع و انتقال مربوط به خطوط و
پستها
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جلســه کارکارگــروه ارتقــاء توانمندیهــای مشــاوران،
پیمانـــکاران و کافرمایـــان بیســـت و نهـــم فروردیـــن
س ــال ج ــاری ب ــه میزبان ــی ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـهای
هرمــزگان ،آغــاز بــه کار کــرد و نظامنامــه آن تصویــب
ش ــد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور مدیــران شــرکتهای
بـــرق منطقـــهای فارس،گیـــان ،هرمـــزگان ،تهـــران،
کرم ــان و ی ــزد و ب ــه ریاس ــت ش ــرکت ب ــرق منطقــهای
اصفه ــان و ذی ــل نظ ــر معاون ــت برنام ــه ری ــزی توانی ــر
برگ ــزار ش ــد ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران نی ــز ب ــه
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نمایندگ ــی بخ ــش خصوص ــی حض ــور داش ــت.
در ایــن جلســه محورهایــی از قبیــل آسیبشناســی
پیادهســـازی طـــرح پیشـــنهاد تغییـــر بـــه روش
مهندســـی ارزش ،پیادهســـازی نـــرم افـــزار سیســـتم
ارزیابـــی مشـــاوران و پیمانـــکاران بـــر روی ســـرور
توانیـــر ،پیشـــنهادهای ارتقـــاء کارفرمایـــان بـــرای
فض ــای کس ــب و کار ،تدوی ــن الگ ــوی زم ــان ،هزین ــه
و مح ــدوده قرارداده ــای خدم ــات فن ــی مهندس ــی
و پیمان ــکاری ،یکس ــان س ــازی چ ــک لیسـ ـتهای
کنتـــرل اســـناد مناقصـــه و  ...مطـــرح شـــد.
مه ــدی مس ــائلی ک ــه ب ــه عن ــوان نماین ــده س ــندیکا
در ایـــن نشســـت حضـــور داشـــت ،اظهـــار کـــرد:
در ای ــن جلس ــه ق ــرار ش ــد گ ــزارش ف ــاز دوم کارگ ــروه
بـــه ســـندیکا انعـــکاس داده شـــود تـــا پیگیریهـــا و
اقدامـــات الزم از طـــرف وزیـــر نیـــرو ،معـــاون وزیـــر و
مدیرعامـــل توانیـــر انجـــام شـــود.
وی بــا اشــاره بــه بررســی مســائل مربــوط بــه خدمــات
فن ــی و مهندس ــی در ای ــن جلس ــه گف ــت :مکاتب ــات
الزم در ایــن زمینــه بــا ســندیکا صــورت گرفتــه اســت
و بنــا شــده کمیتــه مشــاوران ســندیکا نظــر خــود را بــه
ایــن کارگــروه اعــام کنــد.
عض ــو هی ــات مدی ــره س ــندیکا ادام ــه داد :مس ــائل
ارزی جدیـــد و اثـــرات آن بـــر قراردادهـــای صنعـــت
ب ــرق ،ط ــرح استانداردس ــازی محاس ــبه ح ــق بیم ــه
قراردادهـــا ،فرمولهـــای پیشـــنهادی محاســـبه
تعدیلهـــای نـــرخ ارز و فلـــزات نیـــز از دیگـــر
محورهـــای جلســـه ایـــن کارگـــروه بـــود.
مســـائلی افـــزود :پیگیـــری اجرایـــی شـــدن فهـــارس
بهـــای فـــوق توزیـــع و انتقـــال مربـــوط بـــه خطـــوط و
پسـ ـتها نی ــز در جلس ــه مط ــرح ش ــد و ب ــه تصوی ــب
کارگ ــروه رس ــید.
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا بررســـی قـــرارداد
تیـــپ را از دیگـــر محورهـــای مطـــرح عنـــوان کـــرد و
گفـــت :پیگیـــری ایـــن قراردادهـــا باعـــث میشـــود
قراردادهـــای بیـــن بخـــش خصوصـــی و دولتـــی از
حالـــت یکطرفـــه خـــارج شـــده و تعدیلهـــای نـــرخ
ارز و فلـــز و پرداخـــت خســـارت تاخیـــر در تادیـــه
پرداخته ــا ب ــه ص ــورت واقع ــی درج ش ــود .بخ ــش
خصوص ــی در بح ــث قرارداده ــای تی ــپ ،ب ــه دنب ــال
ایجـــاد یـــک شـــکل واحـــد نبـــوده بلکـــه پیگیـــر
محتـــوای واقعـــی بـــوده اســـت.

استقبال رئیس کمیسیون ویژه مجلس
از طرح سندیکا برای استانداردسازی
حق بیمه قراردادهای برق
مهـــدی مســـائلی دبیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق
شـــعبه اصفهـــان ســـی ام فروردیـــن بـــا حمیدرضـــا
فوالدگ ــر ،رئی ــس کمیس ــیون وی ــژه نظ ــارت ب ــر اج ــرای
اصــل  44مجلــس شــورای اســامی دیــدار و گفتگــو
ک ــرد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا محوریـــت حفـــظ

پتانس ــیلهای بخ ــش خصوص ــی برگ ــزار ش ــد ،ط ــرح
استانداردســازی تامیــن اجتماعــی و محاســبه حــق
بیمـــه قراردادهـــا بـــه عنـــوان یکـــی از چالشهـــای
اصلـــی حـــوزه خدمـــات فنـــی مهندســـی و
پیمان ــکاری صنع ــت ب ــرق بیم ــه قرارداده ــا بررس ــی
شــد .رئیــس کمیســیون ویــژه اصــل  44مجلــس نیــز
از ط ــرح ف ــوق اس ــتقبال ک ــرد و بن ــا ش ــد ای ــن موض ــوع
در شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی
مطـــرح شـــود.
مســـائل ارزی و اثـــرات آن بـــر صنعـــت بـــرق،
قراردادهـــای متوقـــف مربـــوط بـــه قبـــل از ســـال
 91از دیگـــر موضوعـــات مطـــرح در جلســـه بـــود و
فرموله ــای پیش ــنهادی محاس ــبه تعدی ــل ن ــرخ ارز و
فلـــزات بـــه صـــورت مکتـــوب بـــه وی ارائـــه شـــد.
در ادام ــه بن ــا ش ــد م ــوارد مرب ــوط ب ــه انحصارزدای ــی
در صنای ــع ب ــه خص ــوص صنع ــت ب ــرق ب ــه ص ــورت
مکتـــوب از طـــرف ســـندیکا انعـــکاس داده شـــود.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد در آین ــده ب ــه منظ ــور بررس ــی
مشـــکالت صنعـــت بـــرق ،جلســـهای بـــا هیـــات
مدیــره ســندیکا در مجلــس شــورای اســامی ترتیــب
داده شـــود.

تصمیم کمیتههای سندیکا جهت
تشکیل کارگروهی برای تهیه فرمول
جامع تعدیل قراردادها
ِ
جلســـه روســـا و نماینـــدگان کمیتههـــای عمومـــی
و تخصص ــی س ــندیکا بیس ــت و دوم فروردی ــن م ــاه
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه کـــه بـــه دنبـــال تغییـــرات
ناگهانـــی نـــرخ ارز و تبعـــات آن بـــرای فعـــاالن و
ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا و ب ــا ه ــدف همفک ــری
وتهیـــه برنامـــه مـــورد نیـــاز بـــرای جلوگیـــری از بـــروز
بح ــران در قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق تش ــکیل ش ــده
ب ــود ،رئی ــس هی ــأت مدی ــره س ــندیکا ض ــرورت ه ــم
اندیشـــی و شـــنیدن پیشـــنهادهای تولیدکننـــدگان
و پیمانـــکاران و مشـــاوران و صنـــوف مختلـــف
ســـندیکا را مطـــرح کـــرد.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تاکنـــون جلســـههای
مختلف ــی ب ــا مس ــئوالن بخش ــهای مختل ــف وزارت
نی ــرو داش ــته اس ــت ،اظه ــا ک ــرد :در ای ــن جلسـ ـهها
مســـئوالن اذعـــان کردنـــد کـــه ســـال  1397ســـال
س ــختی ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق خواه ــد ب ــود و
س ــندیکا درب ــاره چالشه ــای پی ــش روی صنع ــت
ب ــرق و تاثی ــر نوس ــانات ارز ب ــر ای ــن صنع ــت ،نام ـهای
خط ــاب ب ــه رئی ــس جمه ــور نگاش ــته اس ــت.
رئی ــس هی ــأت مدی ــره س ــندیکا ادام ــه داد :ش ــرایط
ناپایـــدار فضـــای کســـب و کار و مراقبـــت از
شـــرکتهای عضـــو ایجـــاب میکنـــد کـــه دور هـــم
جمـــع شـــویم و بـــا همـــکاری هـــم راه حلـــی بـــرای
بــرون رفــت از مشــکالت پیــدا کنیــم کــه تاکنــون نیــز

بح ــث تحری ــم مناقص ــات ،پیگی ــری ق ــرارداد تی ــپ
و س ــایر موضوع ــات از مج ــازی مختل ــف و از س ــوی
اعضـــای ســـندیکا مطـــرح شـــده اســـت.
در ادامــه جلســه ،بعضــی از اعضــا بررســی ریش ـهای
علـــت و یـــا علـــل بوجـــود آمـــدن ایـــن مشـــکالت را
مط ــرح ک ــرده و اظه ــار داش ــتند ک ــه نوس ــانات اخی ــر
نــرخ ارز ریشــه در فعالیــت سیاســی دارد و گروههــای
مخالــف دولــت در صــدد ضربــه بــه دولــت هســتند
و ب ــا نق ــل و انتق ــال دالر و تزری ــق آن ب ــه ب ــازار باع ــث
ایج ــاد ای ــن مش ــکالت ش ــدند.
افزایـــش اختـــاف بیـــن قیمـــت خریـــد و فـــروش،
اعم ــال نش ــدن افزای ــش هزین ــه ه ــای ریال ــی از قبی ــل
دســـتمزد و تـــورم در نـــرخ ارز ،افزایـــش نقدینگـــی،
بـــی ثباتـــی در سیاســـت هـــای اقتصـــادی و مالـــی
دالی ــل دیگ ــری ب ــود ک ــه از س ــوی اعض ــا ب ــه عن ــوان
عل ــت ره ــا رش ــدن یکب ــاره ن ــرخ ارز ش ــده اس ــت ک ــه
ب ــا اش ــاره ب ــه ای ــن عل ــل ،بح ــث اصل ــی هم ــه اعض ــا
تاثی ــر ای ــن نوس ــانات در قرارداده ــای ج ــاری و آت ــی
شـــرکتهای عضـــو و چگونگـــی پیـــش بینـــی و
اعم ــال در ق ــرار داده ــای صنع ــت ب ــرق ب ــود.
در ادامـــه جلســـه نایـــب رئیـــس کمیتـــه ســـاخت
داخ ــل ب ــا ارائ ــه متن ــی خواه ــان مذاک ــره اضط ــراری
و ف ــوری ب ــا کارفرمای ــان اصل ــی وزارتخانهه ــای نی ــرو،
نفـــت ،صنعـــت و معـــدن و تجـــارت ،نماینـــدگان
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ،مجلـــس و
دســـتگاههای نظارتـــی شـــد .کـــه در ایـــن متـــن بـــه
م ــوارد زی ــر اش ــاره ش ــده اس ــت:
 -1مبلــغ مربــوط بــه باقیمانــده قــرارداد هــای  EPCیــا
خری ــد ک ــه در س ــالهای گذش ــته منعق ــد و در س ــال
 1397و ب ــه بع ــد اج ــرا خواه ــد ش ــد (حت ــی اگ ــر بن ــد
مربــوط بــه تعدیــل در آن وجــود نــدارد) درصــد تغییــر
ن ــرخ ارز ب ــه  80درص ــد مبل ــغ اعم ــال گ ــردد.
 -2در پیشـــنهادات آتـــی ،کارفرمایـــان  ،تعدیـــل
تغییـــرات نـــرخ ارز بـــه  80درصـــد مبلـــغ قـــرارداد را
تائیـــد فرماینـــد.
 -3شـــرایط بنـــد  2در قراردادهـــای بیـــن تولیـــد
کننـــدگان داخلـــی و پیمانـــکاران خصوصـــی نیـــز
نافـــذ باشـــد.
 -4در صـــورت تردیـــد در پذیـــرش صریـــح بنـــد ،2
پیشـــنهاد قیمـــت ارزی در مناقصـــات و اســـتعالم
ه ــا پذیرفت ــه ش ــود.
 -5منظــور از نــرخ ارز ،نرخــی اســت کــه در روز مــورد
نظ ــر بت ــوان آن ــرا ب ــه مقاص ــد خ ــارج از کش ــور حوال ــه
ک ــرد.

 -6تعدیـــل نســـبت بـــه نـــرخ ارز در روز پیشـــنهاد
قیم ــت و ن ــرخ ارز در روز تحوی ــل کاال ی ــا خدم ــات
منظ ــور گ ــردد.
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد کارگروهـــی بـــا حضـــور
تمام ــی صن ــوف اع ــم از س ــازندگان ،پیمان ــکاران و
مش ــاوران در س ــندیکا ب ــا مدیری ــت کمیت ــه حقوق ــی
و قرارداده ــا و نماین ــده س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه
ری ــزی ،وزی ــر س ــابق نی ــرو از معاون ــت فن ــی آس ــتان
قـــدس و همچنیـــن نماینـــده مرکـــز پژوهشهـــای
مجلـــس تشـــکیل و نســـبت بـــه تهیـــه فرمـــول و
پیش ــنهاد جام ــع ب ــرای تعدی ــل قرارداده ــا ی ج ــاری
و آت ــی اق ــدام گ ــردد.

تجربی ــات س ــالیان گذش ــته و نی ــز ب ــر اس ــاس برنام ــه
ری ــزی و رهنگاش ــت راهب ــردی خ ــود برنام ــه توس ــعه
کســـب و کار خارجـــی و ورود بـــه بازارهـــای بیـــن
المللـــی را در ســـال  1389آغـــاز کـــرد.
ای ــن ش ــرکت همچنی ــن در راس ــتای فعالی ــت ه ــای
خـــود و از ســـوی دیگـــر بـــا پیشـــرفت کشـــور ارائـــه
خدم ــات مهندس ــی و مش ــاوره در ح ــوزه رارتباط ــات
و فن ــاوری اطالع ــات را ب ــه فهرس ــت خدم ــات خ ــود
افـــزود و در نتیجـــه ایـــن هـــم افزایـــی حـــال پـــس از
نزدیـــک بـــه یـــک دهـــه فعالیـــت مســـتمر ،ضمـــن
تاســـیس ســـه شـــرکت زیرمجموعـــه در بازارهـــای
هــدف صادراتــی از جملــه آلمــان ،عمــان و نیجریــه
موفـــق بـــه اجـــرای بیـــش از  50پـــروژه خدمـــات
مشــاوره و مهندســی بــا مبلغــی بیــش از  35میلیــون
دالر شـــده اســـت.
ب ــر مبن ــای ای ــن فعالی ــت ه ــا در س ــال  1396ضم ــن
کســـب رتبـــه صادرکننـــده نمونـــه ملـــی در حـــوزه
خدمـــات فنـــی و مهندســـی ،از وزارت صنعـــت،
معـــدن و تجـــارت و ســـازمان توســـعه تجـــارت،
توس ــط وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات نی ــز
ب ــه عن ــوان مق ــام اول هفتمی ــن جش ــنواره ارتباط ــات
و فنـــاوری اطالعـــات در محـــور محصـــوالت
دانشبنیــان برگزیــده شــده و مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه
اســـت.

اخبار
شرکت های
عضو و
رویدادها

اخبار
شرکتهای عضو
پیشتازی صادراتی موننکو
در سالی که گذشت
ش ــرکت مهندس ــین مش ــاور موننک ــو ای ــران موف ــق ب ــه
کس ــب عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه مل ــی و رتب ــه اول
ص ــادرات محص ــوالت دان ــش بنی ــان در هفتمی ــن
جش ــنواره ف ــاوا در س ــال  1396ش ــد.
شـــرکت موننکـــو ایـــران کـــه پیـــش از ایـــن از ســـوی
وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت و نیـــز ســـازمان
توس ــعه تج ــارت ب ــه عن ــوان یک ــی از صادرکنن ــدگان
نمونـــه ملـــی ســـال  1396برگزیـــده شـــده بـــود ،در
هفتمیـــن جشـــنواره ملـــی ارتباطـــات و فنـــاوری
اطالعـــات (فـــاوا) ،موفـــق بـــه کســـب رتبـــه اول در
محـــور صـــادرات محصـــوالت دانـــش بنیـــان (در
زیرمحـــور صـــادرات) شـــد.
ش ــرکت مهندس ــین مش ــاور موننک ــو ای ــران ب ــا س ــابقه
بیـــش از  44ســـال فعالیـــت مســـتمر ،بـــا تکیـــه بـــر

رویدادها
بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی
در توسعه صادرات غیرنفتی
اس ــتفاده از نق ــش دیپلماس ــی اقتص ــادی در توس ــعه
صـــادرات غیرنفتـــی کشـــور بـــه ویـــژه در بازارهـــای
منطقـ ـهای و کش ــورهای همس ــایه مح ــور همایش ــی
ب ــود ک ــه فدراس ــیون ص ــادرات ان ــرژی و کمیس ــیون
ان ــرژی ات ــاق ته ــران برگ ــزار ک ــرد.
در ایـــن همایـــش کـــه جمـــع زیـــادی از فعـــاالن
بخـــش خصوصـــی ،اعضـــای هیئـــت نماینـــدگان
و کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق ته ــران ،رئی ــس صن ــدوق
ضمانــت صــادرات ایــران ،معــاون امــور بیــن الملــل
بانـــک توســـعه صـــادرات ایـــران و نماینـــدهای از
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رویدادها
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معاونـــت اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه حضـــور
داشـــتند،
علـــی شـــمس اردکانـــی عضـــو هیـــات رییســـه
فدراســـیون صـــادرات انـــرژی و از اعضـــای هیـــات
نماین ــدگان ات ــاق ته ــران ،از جمل ــه الزام ــات تحق ــق
ش ــعار س ــال ج ــاری را توس ــعه ص ــادرات غیرنفت ــی
عنـــوان کـــرد و گفـــت :توســـعه صـــادرات موجـــب
ثبــات کشــورهای صادرکننــده و برقــراری امنیــت در
کشـــورها و در ســـطح بیـــن المللـــی میشـــود.
وی اف ــزود :توس ــعه ص ــادرات همچنی ــن مان ــع از ف ــرار
مغزه ــا خواه ــد ش ــد ح ــال بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه مه ــم
نی ــز توج ــه داش ــت ک ــه ام ــور اقتص ــادی نی ــز بای ــد ب ــه
دســت کاردان هــا و متخصصــان ایــن حــوزه بیفتــد.
حمیدرضـــا صالحـــی دیگـــر عضـــو هیئـــت رئیســـه
فدراس ــیون ص ــادرات ان ــرژی و عض ــو هی ــات مدی ــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز در ســـخنانی
گفـــت :اگـــر بـــا همـــکاری وزارت خارجـــه و بخـــش
خصوصـــی ،ســـنگ بنـــای دیپلماســـی اقتصـــادی
در کش ــور ب ــه درس ــتی گ ــذارده ش ــود ،ب ــه ط ــور قط ــع
شــاهد جهــش در صــادرات غیرنفتــی خواهیــم بــود.
حمیدرضـــا معبـــودی ،معـــاون امـــور بیـــن الملـــل
بان ــک توس ــعه ص ــادرات ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بی ــش از
 90درص ــد صادرکنن ــدگان کش ــور ب ــا ای ــن بان ــک در
ارتبــاط هســتند ،بــه تشــریح خدمــات بانــک توســعه
ص ــادرات ب ــه صادرکنن ــدگان پرداخ ــت.
وی افــزود :در حــال حاضــر ایــن بانــک در ســه بخــش
ضمانـــت نامههـــای ارزی ،وامهـــای ریالـــی و نیـــز
اعتبارســنجی خریــدار خارجــی ،بــه ایفــای نقــش در
عرص ــه ص ــادرات غیرنفت ــی کش ــور م ــی پ ــردازد.
مع ــاون ام ــور بی ــن المل ــل بان ــک توس ــعه ص ــادرات
تصریـــح کـــرد :در قراردادهـــای اعتبـــار خریـــدار،
حداق ــل  15درص ــد مناب ــع م ــورد نی ــاز س ــهم کارفرم ــا
و  85درصـــد ســـهم بانـــک توســـعه صـــادرات بـــا
بازپرداخـــت  5تـــا  7ســـال 3 ،ســـال دوره ســـاخت
ط ــرح و ن ــرخ س ــود  3ت ــا  4درص ــد اس ــت ک ــه البت ــه
ح ــق بیم ــه و حداکث ــر بیس ــت و پن ــج ص ــدم درص ــد
هزینههـــای جانبـــی نیـــز بـــه آن اضافـــه میشـــود.
معب ــودی همچنی ــن تصری ــح ک ــرد :ط ــی س ــالهای
اخیـــر بانـــک توســـعه صـــادرات ایـــران موفـــق بـــه
دریاف ــت قرارداده ــای هم ــکاری ب ــا برخ ــی بانکه ــا
از کش ــورهای ک ــره جنوب ــی ،چی ــن ،اتری ــش و روس ــیه
ش ــده ک ــه ارزش ق ــرارداد ب ــا ک ــره جنوب ــی  8میلی ــارد
ی ــورو و ب ــا چی ــن  10میلی ــارد ی ــورو ب ــوده اس ــت.
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پیـــام باقـــری عضـــو هیـــات مدیـــره فدراســـیون
صـــادرات انـــرژی و نایـــب رئیـــس ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ص ــادرات
موت ــور مح ــرک خ ــروج از بح ــران اقتص ــادی اس ــت،
ادام ــه داد :م ــا ام ــروز ب ــا ای ــن منط ــق فاصل ــه زی ــادی
داری ــم ،متاس ــفانه ص ــادرات در کش ــور م ــا س ــرگردان
اس ــت و متول ــی خاص ــی ن ــدارد .سالهاس ــت م ــا در
کانـــال  40تـــا  50میلیـــارد دالر محبـــوس شـــدهایم.
ایـــن امـــر نشـــان میدهـــد کـــه مـــا بایـــد پارادایـــم
صـــادرات را تغییـــر دهیـــم.
وی افـــزود :عـــددی هـــم کـــه امـــروز تحـــت عنـــوان
صـــادرات غیرنفتـــی صـــادر میشـــود عمدتـــا
صـــادرات منطبـــق بـــر نفـــت ،مـــواد خـــام و خـــام
فروشـــی اســـت .اگـــر پارادایـــم صـــادرات را تغییـــر
ندهیـــم و بـــه ســـمت ارزش افـــزوده بیشـــتر حرکـــت
نکنیـــم مطمئنـــا در همیـــن چارچـــوب خواهیـــم
مانـــد.
عض ــو هی ــات مدی ــره فدراس ــیون ص ــادرات ان ــرژی
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه صـــادرات خدمـــات فنـــی و
مهندســـی نســـبت بـــه گذشـــته کاهـــش داشـــته
اس ــت ،تصی ــح ک ــرد :م ــا در ای ــن ح ــوزه در س ــال ،95
 3میلی ــارد دالر ص ــادرات داش ــتیم در حال ــی س ــال
گذش ــته ای ــن رق ــم ب ــه زحم ــت ب ــه  800میلی ــون دالر
رس ــیده اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه ع ــدد کل ص ــادرات
رق ــم قاب ــل توجه ــی نیس ــت.
وی ادامـــه داد :مـــا بـــرای حـــل مشـــکالت حـــوزه
صـــادرات بایـــد ســـند ملـــی صـــادرات و برنامـــهای
جامـــع و همگـــن داشـــته باشـــیم تـــا همـــه
دســـتگاههای ذیربـــط تکلیـــف خـــود را بداننـــد.
صــادرات یــک زنجیــره اســت کــه هــر کســی بایــد در
ایـــن زنجیـــزه نقـــش خـــود را ایفـــا کنـــد.
باقـــری بـــا گالیـــه از عملکـــرد بانکهـــا در حـــوزه
صـــادرات گفـــت :متاســـفانه امـــروز نظـــام بانکـــی
خیلــی محافظــه کارانــه بــا مســائل صادراتــی برخــورد
میکن ــد ،م ــا خدم ــات و تجهی ــزات هایت ــک خ ــود
را ب ــه دولته ــا ص ــادر میکنی ــم ل ــذا مگ ــر میش ــود
ب ــدون کم ــک نظ ــام بانک ــی ،ام ــکان نق ــل و انتق ــال،
ب ــدون ام ــکان ص ــدر ضمانتنام ــه و  ....ص ــادرات
داش ــت؟!
رض ــا پدی ــدار ،ریی ــس کمیس ــیون ان ــرژی و محی ــط
زیســـت اتـــاق تهـــران نیـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در
دیپلماســـی اقتصـــادی بایـــد بـــه دنبـــال تدبیرهـــا
ب ــود ن ــه ترفنده ــا ،ب ــه برخ ــی الزام ــات دیپلماس ــی

اقتصـــادی اشـــاره کـــرد و گفـــت :بـــرای تحقـــق و
پیــاده ســازی بهتــر دیپلماســی اقتصــادی در کشــور،
بایـــد در ابتـــدا رفتـــار مـــوزون اقتصـــادی داشـــت،
آزادســـازی اقتصـــادی از مهمتریـــن زمینـــه هـــای
ش ــکل گی ــری ای ــن ش ــکل از دیپلماس ــی اس ــت ک ــه
مـــا ایـــن آزادســـازی اقتصـــادی را نداریـــم.
پدی ــدار اف ــزود :خصوص ــی س ــازی از دیگ ــر الزام ــات
ایـــن عرصـــه اســـت کـــه متاســـفانه بایـــد گفـــت در
ایـــن شـــاخصها در کشـــور از وضعیـــت مناســـبی
برخ ــوردار نیس ــت زی ــرا بی ــش از  84درص ــد اقتص ــاد
کشـــور در دســـت دولـــت و وابســـتگان دولـــت
اســـت کـــه  41درصـــد دســـت خـــود دولـــت21 ،
درصـــد صندو قهـــای بازنشســـتگی 22 ،درصـــد
خصولتیهــا و  16درصــد دســت بخــش خصوصــی
و تع ــاون اس ــت ،پ ــس خصوص ــی س ــازی منظ ــری
اس ــت ک ــه م ــی توان ــد در ح ــوزه ص ــادرات م ــا را ب ــه
دیپلماســـی اقتصـــادی برســـاند.
وی ادام ــه داد :ال ــزام دیگ ــر دیپلماس ــی اقتص ــادی
رقاب ــت پذی ــری اس ــت ک ــه تعری ــف خ ــاص خ ــود را
دارد ،م ــا ک ــدام رقاب ــت را فراه ــم کردی ــم ک ــه ح ــال
انتظــار داریــم در حــوزه صــادرات بــه آن دســت پیــدا
کنی ــم.
بــه گفتــه ایــن عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق تهــران،
ســـرمایه گـــذاری مســـتقیم خارجـــی و گســـترش و
توســعه فناور یهــای ارتباطــی و اطالعاتــی در کشــور
از دیگ ــر الزمهه ــای تحق ــق دیپلماس ــی اقتص ــادی
در کش ــور اس ــت ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
گس ــترش تکنول ــوژی ه ــا ارتباط ــی و اطالعات ــی ال ــزام
دیگـــری اســـت کـــه مـــا در ایـــن حـــوزه هـــم دچـــار
محدودی ــت هس ــتیم.
س ــعید ک ــوزه چ ــی رئی ــس اداره تس ــهیل ص ــادرات
غیرنفت ــی معاون ــت اقتص ــادی وزارت ام ــور خارج ــه
هـــم در ایـــن همایـــش گفـــت :تشـــکیل معاونـــت
اقتصــادی ،اختصــاص معاونــت مســتقل در وزارت
ام ــور خارج ــه ب ــه مباح ــث و موضوع ــات اقتص ــادی
اس ــت.
وی اف ــزود :در وزارت ام ــور خارج ــه اولوی ــت ارتب ــاط
نزدیـــک بـــا فعـــاالن اقتصـــادی در حـــوزه ســـتادی
و معاونتهـــا و مدیریتهـــای منطقـــهای ایـــن
وزارتخان ــه اس ــت ت ــا خواس ــتهها و ص ــدای فع ــاالن
اقتصــادی از ناحیــه وزارت خارجــه و ســفارتخانهها
ش ــنیده ش ــود.
کـــوزه چـــی ادامـــه داد :اســـتفاده از ظرفیـــت
همســـایگان در شـــرایط کنونـــی مطلـــوب وزارت
خارجـــه نیســـت بنابرایـــن افزایـــش اســـتفاده از
ظرفیـــت هـــای اقتصـــادی در کشـــورهای همســـایه
از جملـــه عـــراق در اولویـــت وزارت خارجـــه قـــرار
دارد .ظرفی ــت کار ب ــرای م ــا بی ــش از می ــزان کنون ــی
اســـت امـــا نیـــروی انســـانی بـــرای اســـتفاده از ایـــن
ظرفیته ــا نداری ــم .البت ــه بخ ــش خصوص ــی ه ــم
بای ــد از امکان ــات خ ــود در جه ــت افزای ــش اس ــتفاده
از بازارهــای منطقـهای و توســعه صــادرات بــا انگیــزه
بهتـــر اســـتفاده کنـــد.

بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان
خوش حساب تمدید شد
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی در راس ــتای نامگ ــذاری
ســـال جـــاری بـــه عنـــوان ســـال حمایـــت از کاالی
ایرانـــی ،بخشـــنامه بخشـــودگی جرائـــم کارفرمایـــان
خ ــوش حس ــاب را تمدی ــد ک ــرده اس ــت.
بــه اســتحضار میرســاند ســازمان تامیــن اجتماعــی
در راس ــتای نامگ ــذاری س ــال ج ــاری بعن ــوان س ــال
حمایـــت از کاالی ایرانـــی از ســـوی مقـــام معظـــم
رهبــری در اجــرای سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی
و بـــه منظـــور مســـاعدت بـــا کارفرمایـــان خـــوش
حس ــاب بخش ــنامه بخش ــودگی جرائ ــم کارفرمای ــان
خـــوش حســـاب را تمدیـــد و آن را بـــه تمامـــی
واحده ــای خ ــود اب ــاغ ک ــرده اس ــت.

لغو تحریم مناقصات شرکتهای توزیع
نیروی برق
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در نامـــهای بـــه
مدی ــران عام ــل محت ــرم ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا
از لغـــو تحریـــم مناقصـــات شـــرکتهای توزیـــع
نیـــروی بـــرق خبـــر داد.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی ماههـــای
گذش ــته در نامـ ـهای ب ــه ش ــرکت توانی ــر اع ــام ک ــرده
ب ــود ک ــه ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا در اعت ــراض
بـــه اجرایـــی نشـــدن قـــرارداد تیـــپ ،در مناقصـــات
ش ــرکتهای توزی ــع حض ــور نخواهن ــد داش ــت و ب ــه
نوعـــی ایـــن مناقصـــات را تحریـــم میکننـــد.
بـــه اســـتحضار میرســـاند کـــه بـــا پیگیریهـــای
مســـتمر و جلســـات متعـــدد نماینـــدگان هیـــات
مدی ــره س ــندیکا ب ــا معاون ــت محت ــرم وزی ــر نی ــرو در
ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ،ویرای ــش جدی ــد ق ــرارداد تی ــپ
ک ــه م ــورد تأیی ــد س ــندیکا و ش ــرکتهای توزی ــع نی ــز
میباش ــد ب ــه تصوی ــب هی ــاتمدی ــره ش ــرکت توانی ــر
رس ــیده اس ــت.
از ای ــن رو ب ــا عنای ــت ب ــه مرات ــب فوقالذک ــر ،ضم ــن
تش ــکر از اعض ــای محت ــرم در همراه ــی ب ــا س ــندیکا
در ایـــن اقـــدام هماهنـــگ ،بـــه اطـــاع میرســـاند
ع ــدم حض ــور در مناقص ــات ش ــرکتهای توزی ــع از
ای ــن تاری ــخ لغ ــو میش ــود.

پیگیـــری جـــدی پیـــاده ســـازی قـــرارداد تیـــپ
باالخ ــص در ح ــوزه توزی ــع نی ــروی ب ــرق کش ــور ش ــد.
در ایـــن نامـــه کـــه بـــه امضـــای دبیـــر ایـــن تشـــکل
رســیده بــود ،نگارنــده ،تبعــات ناشــی از عــدم پیــاده
س ــازی ق ــرارداد تی ــپ از س ــوی ش ــرکت ه ــای ب ــرق
منطقـــه ای و توزیـــع نیـــروی بـــرق را یـــادآور شـــده و
خواس ــتار ح ــل س ــریع ای ــن موض ــوع ش ــده ب ــود.
در ایـــن نامـــه کـــه در بخشـــی از آن ،درخواســـت
ســـندیکا مبنـــی بـــر برگـــزاری نشســـت مشـــترک
مدیـــران ارشـــد وزارت نیـــرو و توانیـــر بـــا مدیـــران
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه منظ ــور بررس ــی
موضـــوع قـــرارداد تیـــپ مطـــرح شـــده ،اظهـــار
امیــدواری شــده بــود کــه بــا دســتور مســتقیم معــاون
وزی ــر نی ــرو قرارداده ــای تی ــپ در کوت ــاه تری ــن زم ــان
ممک ــن م ــورد پذی ــرش کارفرمای ــان و ش ــرکت ه ــای
خصوص ــی ق ــرار گرفت ــه و ب ــه تب ــع آن مناف ــع مش ــروع
شــرکت هــای ســازنده ،پیمانــکار ،مشــاور و بازرگانــی
صنعـــت بـــرق کشـــور در قراردادهـــا تامیـــن شـــود.

عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا در گردهمایـــی
شـــتابدهندهها و اســـتارتاپهای حـــوزه انـــرژی:

ضرورت ورود جدیتر شرکتهای
دانشبنیان به صنعت برق

گردهمایـــی شـــتابدهندهها و اســـتارتاپهای
ح ــوزه ان ــرژی یک ــم اردیبهش ــت م ــاه س ــال ج ــاری
در مجتمـــع شـــکوفایی شـــرکتهای دانشبنیـــان
برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن برنام ــه ک ــه ب ــه هم ــت س ــتاد توس ــعه فن ــاوری
ح ــوزه ان ــرژی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت
جمهــور برگــزار شــد ،بررســی و تببیــن فضــای کســب
و کار ،پیش ــرانها و موان ــع توس ــعه ش ــتابدهندهها
و اســـتارتاپها و راهکارهـــای تقویـــت مشـــارکت
بخــش خصوصــی در توســعه زیســت بــوم کارآفرینــی
ح ــوزه ان ــرژی ب ــه عن ــوان محوره ــای اصل ــی م ــد نظ ــر
ق ــرار گرفت ــه ب ــود.
گردهمایـــی شـــتابدهندهها و اســـتارتاپهای
حـــوزه انـــرژی بـــا ســـخنرانی ســـیروس وطنخـــواه
مقــدم ،دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری انــرژی آغــاز شــد
و در دو پن ــل تخصص ــی ب ــا موضوع ــات «چالشه ــا
و فرصتهـــای فضـــای کســـب و کارهـــای انـــرژی
ای ــران» و «ش ــکلگیری و توس ــعه زیس ــت ب ــوم نوی ــن

ان ــرژی ای ــران» ادام ــه پی ــدا ک ــرد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت وطنخـــواه بـــا اشـــاره بـــه
اهمی ــت مس ــئله ان ــرژی اظه ــار ک ــرد :ان ــرژی ح ــوزه
راهبـــردی و پیشـــران کشـــور اســـت و بـــدون تردیـــد
فعالی ــت تمام ــی حوزهه ــا ب ــه ان ــرژی مرتب ــط اس ــت.
ام ــروزه معض ــات بس ــیاری در جامع ــه وج ــود دارد
کــه بحــران آب یکــی از آنهاســت و بایــد تاکیــد کنــم
غلب ــه ب ــر ای ــن مش ــکالت نی ــز ج ــز ب ــا تکی ــه ب ــر ان ــرژی
میس ــر نخواه ــد ب ــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر وضعیـــت ناخوشـــایند انـــرژی در
کشــور گفــت :در حــوزه عرضــه و تقاضــا ،بهــره وری،
بهینـــه ســـازی و مصـــرف انـــرژی شـــرایط مناســـبی
نداریــم ،لــذا الزم اســت هــر کســی در هــر جایگاهــی
کـــه قـــرار دارد ،دربـــاره حـــل ایـــن مشـــکالت فکـــر
اساس ــی و اقدام ــات ج ــدی داش ــته باش ــد.
دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری انـــرژی ادامـــه داد :در
حــوزه فنــاوری تحــوالت بزرگــی رخ داده و فرآیندهــای
برافکـــن ،انگارههـــای ذهنـــی را تـــا حـــدود زیـــادی
تغیی ــر دادهان ــد ک ــه م ــا نی ــز بای ــد از ای ــن فناور یه ــای
جدی ــد کم ــک بگیری ــم ت ــا نح ــوه تعام ــل خ ــود را در
ح ــوزه ان ــرژی اص ــاح کنی ــم.
وطنخ ــواه ب ــا بی ــان اینک ــه بهب ــود وضعی ــت ان ــرژی در
کش ــور نی ــاز ب ــه سیاس ــتگذاری و بازیگ ــران مختل ــف
دارد ،خاطرنشـــان کـــرد :مـــا بایـــد فضـــا را بـــرای
شـــتابدهندهها و کســـب و کارهـــای نویـــن بـــاز
کنی ــم ت ــا آح ــاد م ــردم بتوانن ــد در ح ــوزه ان ــرژی نق ــش
آفرین ــی کنن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال ب ــا ورود ب ــه ح ــوزه
مس ــکن م ــی ت ــوان  20درص ــد کس ــب وکارهای ــی را
پوشــش داد کــه بــا مــردم ارتبــاط مســتقیم دارنــد .لــذا
بایــد بــا رســوخ در ایــن بخــش ،فناور یهــای نویــن را
ب ــه خانهه ــای م ــردم ببری ــم.
وی افـــزود :معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری و
ســـتاد انـــرژی بـــرای تحقـــق سیاســـت مذکـــور ،بـــه
دنبـــال رشـــد کمـــی و کیفـــی شـــتابدهندهها و
اس ــتارتاپهای ح ــوزه ان ــرژی اس ــت .م ــا بای ــد ب ــا وارد
ک ــردن اف ــراد جدی ــد ب ــا اندیشـ ـهها و ای ــده ه ــای ن ــو،
تح ــوالت ح ــوزه ان ــرژی را رق ــم بزنی ــم.
مهـــدی مدنـــی ،عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنعـــت بـــرق کـــه یکـــی از ســـخنرانان پنـــل ایـــن
گردهمایـــی بـــود ،در ادامـــه نشســـت بـــا اشـــاره بـــه
پای ــدار ب ــودن صنع ــت ب ــرق تصری ــح ک ــرد :صنع ــت
ب ــرق پتانس ــیلهای قاب ــل توجه ــی دارد و ش ــرایط آن
ب ــه گون ــه ای اس ــت ک ــه ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان
زیـــادی میتواننـــد وارد ایـــن حـــوزه شـــوند.
رئیــس کمیتــه دانــش بنیــان ســندیکا بــا بیــان اینکــه

رویدادها

استمرار پیگیریهای سندیکا در
خصوص قراردادهای تیپ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــه ای
ب ــه مع ــاون ب ــرق و ان ــرژی وزی ــر نی ــرو ضم ــن تقدی ــر
از توجـــه و اعـــام آمادگـــی ایـــن مقـــام ،خواســـتار
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رویدادها

در ســـال جـــاری در حـــوزه تولیـــد بـــرق بـــا کمبـــود
 6هـــزار مگاواتـــی روبـــرو خواهیـــم شـــد ،ادامـــه داد:
در حال ــی ک ــه ت ــوان تولی ــد ب ــرق  52ه ــزار م ــگاوات
اس ــت ،در زم ــان پی ــک ب ــار ب ــه  58ه ــزار م ــگاوات
ب ــرق نی ــاز داری ــم .ای ــن کمب ــود ک ــه بی ــش از ه ــر چی ــز
ناشـــی از عـــدم ســـرمایهگذاری در حـــوزه صنعـــت
ب ــرق اس ــت ،ب ــرای وزارت نی ــرو ی ــک بح ــران ج ــدی
محســـوب میشـــود.
وی تصری ــح ک ــرد :ن ــگاه و رویک ــرد ب ــه ب ــرق نی ــز بای ــد
مانن ــد س ــایر صنای ــع محص ــول مح ــور باش ــد .بدی ــن
معنــا کــه بــرق را نیــز بایــد محصــول در نظــر بگیریــم.
ج ــز بح ــث نظ ــارت و کنت ــرل هم ــه ام ــور صنع ــت
ب ــرق اع ــم از تولی ــد ،توزی ــع و انتق ــال ب ــرق بای ــد ب ــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــود .از معاونــت علمــی
هـــم انتظـــار داریـــم حمایـــت خـــود از شـــرکتهای
دان ــش بنی ــان را توس ــعه دهن ــد.
مدن ــی در ادام ــه مباح ــث خ ــود ب ــر پتانس ــیل ب ــاالی
صنع ــت ب ــرق ای ــران در بی ــن کش ــورهای خاورمیان ــه
تاکیـــد و خاطرنشـــان کـــرد :در صنعـــت بـــرق
نیازهای ــی داری ــم ک ــه ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان و
اس ــتارتاپها میتوانن ــد در ای ــن عرص ــه وارد عم ــل
ش ــده و فعالی ــت کنن ــد .البت ــه ای ــن نیازه ــا از س ــوی
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق
شناســـایی شـــده اســـت .بررســـیهای مـــا نشـــان
میده ــد ک ــه شـ ـرکتهای دانشبنی ــان در  5س ــال
آینـــده نقـــش اصلـــی و محـــوری در صنعـــت بـــرق
خواهنـــد داشـــت.

نامه سندیکای صنعت برق ایران
به رئیس جمهور

لزوم چاره اندیشی برای جبران
خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در
صنعت برق

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا توجـــه بـــه
نوســـانات ناگهانـــی و غیرقابـــل پیـــش بینـــی نـــرخ
ارز و تاثی ــر ای ــن ش ــرایط ب ــر صنع ــت ب ــرق ب ــه رئی ــس
جمه ــور نام ــه نوش ــته و مش ــکالت پی ــش روی ای ــن
صنعـــت را بیـــان کـــرده اســـت .در ایـــن نامـــه کـــه
ب ــه امض ــای عل ــی بخش ــی ،رئی ــس هی ــات مدی ــره
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران رســیده ،نســبت بــه
پیامدهــای ناشــی از عــدم پوشــش خســارات ناشــی
از نوس ــانات ن ــرخ ارز در قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
و ایج ــاد م ــوج جدی ــدی از قرارداده ــای متوق ــف در
ای ــن صنع ــت هش ــدار داده ش ــده اس ــت.
متــن نامــه ایــن تشــکل اقتصــادی بــه رئیــس جمهــور
بــه شــرح زیــر اســت:
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ط ــول چن ــد م ــاه اخی ــر ب ــه دلی ــل نوس ــانات ناگهان ــی
و غیرقاب ــل پی ــش بین ــی ن ــرخ ارز ،ب ــه ش ــدت دچ ــار
بیثباتـــی شـــده و همیـــن امـــر ریســـک فعالیـــت
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی را افزایـــش داده اســـت.
در ایـــن شـــرایط و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بســـیاری از
صنعتگـــران و تولیدکننـــدگان ،بـــرای ســـاخت
محصــول نهایــی خــود ناگزیــر بــه واردات مــواد اولیــه
و ی ــا کااله ــای واس ــطه ای هس ــتند ،افزای ــش ن ــرخ ارز
فضــای کســب و کار را تــا حــد قابــل توجهــی ناامــن،
غیرقابـــل پیشبینـــی و پرخطـــر کـــرده اســـت.
در ای ــن می ــان صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه عن ــوان یک ــی
از صنایــع زیرســاختی و حیاتــی کشــور ،در شــرایطی
بـــا بـــی ثباتـــی کنونـــی نـــرخ ارز و افزایـــش ناگهانـــی
هزینـــه تولیـــد کاال و خدمـــات خـــود مواجـــه شـــده
اس ــت ک ــه پی ــش از آن ه ــم ب ــه دلی ــل افزای ــش حق ــوق
و دس ــتمزد ،کمب ــود نقدینگ ــی ،ع ــدم پی ــش بین ــی
تعدی ــل در مت ــن قرارداده ــا و م ــواردی از ای ــن دس ــت
بـــه شـــدت در تنگنـــا بـــوده اســـت .فعـــاالن ایـــن
صنع ــت در ط ــول ی ــک ده ــه اخی ــر ش ــرایط بس ــیار
دشــوار ناشــی از عــدم پرداخــت مطالبــات و جریمــه
دیرک ــرد را متحم ــل ش ــده ان ــد.
الزم بـــه یـــادآوری اســـت کـــه ایـــن صنعـــت پیـــش
از ای ــن ه ــم در فاصل ــه زمان ــی س ــال ه ــای  90ت ــا 92
ب ــه دلی ــل افزای ــش ن ــرخ ارز و ع ــدم اعم ــال تعدی ــل
در قرارداده ــای ای ــن صنع ــت و نی ــز ع ــدم پوش ــش
زیانه ــای ناش ــی از ای ــن افزای ــش قیم ــت ،ب ــا بی ــش
از  100فق ــره ق ــرارداد متوق ــف مواج ــه ش ــد.
متاســفانه هنــوز هــم پرونــده بســیاری از پــروژه هــا بــاز
اس ــت و پرون ــده گروه ــی از آنه ــا ب ــا ضب ــط ضمان ــت
نامـــه و تحمیـــل آســـیب هـــای جبـــران ناپذیـــر بـــه
پیکـــره شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار بســـته
شـــد .صنعـــت بـــرق ایـــران رهـــاورد چهـــل ســـاله
تـــاش متخصصـــان و مدیـــران ایـــن صنعـــت در
س ــال ه ــای پ ــس از انق ــاب اس ــت .ای ــن صنع ــت
سالهاس ــت ک ــه داعی ــه خودکفای ــی پ ــس از ده ــه ه ــا
وابس ــتگی مح ــض ب ــه خ ــارج از کش ــور را دارد ،ول ــی
ام ــروز تم ــام دس ــتاوردهای افتخ ــار آفری ــن صنع ــت
ب ــرق ،در آس ــتانه ناب ــودی اس ــت.
ای ــن صنع ــت ک ــه متاس ــفانه در مت ــن الیح ــه بودج ــه
س ــال ج ــاری س ــهم بس ــیار اندک ــی از بودج ــه ه ــای
عمرانـــی داشـــت و مـــدت هاســـت بـــا کمبـــود
نقدینگ ــی دس ــت ب ــه گریب ــان اس ــت ،همچن ــان ب ــه
دلی ــل نب ــود قرارداده ــای تی ــپ و نی ــز فهرس ــت به ــای
م ــورد تایی ــد در س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ،متحم ــل
خســـارات جبـــران ناپذیـــری مـــی شـــود .در ایـــن
شــرایط افزایــش ناگهانــی و دور از انتظــار نــرخ ارز مــی
توان ــد زمین ــه س ــاز زمینگی ــر ش ــدن ش ــرکت های ــی
ش ــود ک ــه قرارداده ــای ج ــاری خ ــود را ب ــا اعتم ــاد ب ــه
گفت ــه مس ــئوالن ام ــر ب ــا ن ــرخ ارزی بس ــیار پایی ــن ت ــر
منعق ــد ک ــرده ان ــد.
قراردادهـــای ایـــن صنعـــت از ایـــن جهـــت کـــه
معم ــوال مش ــمول زم ــان ش ــده و در پروس ــه ای  2ت ــا
 5ســاله اجــرا مــی شــوند ،بیشــترین ضــرر را از محــل
نوس ــانات ناگهان ــی و غیرقاب ــل پی ــش بین ــی نه ــاده

هـــای اقتصـــادی از جملـــه ارز و فلـــزات و تعرفـــه
متحم ــل م ــی ش ــوند .البت ــه پوش ــش ای ــن دس ــت از
ریس ــک ه ــا در تبص ــره  ۳م ــاده  ۲۰قان ــون رف ــع موان ــع
تولی ــد رقاب ــت پذی ــر و م ــاده  ۲۴قان ــون بهب ــود مس ــتمر
محیــط کســب و کار پیــش بینــی شــده اما متاســفانه
اجرایــی شــدن آنهــا در بــن بســت بوروکراســی و نبــود
اراده ج ــدی مس ــئوالن ب ــرای ح ــل مش ــکالت باق ــی
مان ــده اس ــت.
ل ــذا ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه افزای ــش ناگهان ــی ن ــرخ ارز
امـــری خـــارج از کنتـــرل بنـــگاه هـــای اقتصـــادی
اس ــت و نی ــز نظ ــر ب ــه اینک ــه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق
ب ــا وج ــود تم ــام دش ــواری ه ــا چ ــراغ کش ــور را روش ــن
نــگاه داشــته و هرگــز اجــازه نــداده انــد کــه ایــن موانــع
خلل ــی در ارائ ــه خدم ــات و در نهای ــت تامی ــن ب ــرق
مـــورد نیـــاز مشـــترکین ایجـــاد کنـــد ،خواهشـــمند
اس ــت در س ــالی ک ــه حق ــوق و دس ــتمزد ه ــم ب ــه ی ــک
چال ــش ب ــرای بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی ب ــدل ش ــده،
ب ــرای پوش ــش هزین ــه ه ــای ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز
در قراردادهــای صنعــت بــرق چــاره اندیشــی کــرده و
دســـتورات الزم را ابـــاغ فرماییـــد.

تخفیف سیزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت برق مشهد برای
اعضا سندیکا
س ــیزدهمین نمایش ــگاه بینالملل ــی صنع ــت ب ــرق
مش ــهد ( 19 ) 2018 Electro Expoال ــی  22تی ــر س ــال
جـــاری در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه بینالمللـــی
مش ــهد ب ــه ص ــورت متمای ــز نس ــبت ب ــه س ــالهای
گذش ــته و هم ــراه ب ــا برنامهه ــای وی ــژه برگ ــزار خواه ــد
ش ــد.
شـــعبه خراســـان ســـندیکا هماهنگیهـــای الزم
ب ــرای مش ــارکت ش ــرکتهای عض ــو در ی ــک فض ــای
مســـتقل را بـــه عمـــل آورده و اعضـــا میتواننـــد در
فضـــای اختصاصـــی ســـندیکا کارای بهتریـــن
موقعی ــت در مح ــل نمایش ــگاه اس ــت ،غرفـ ـهای ب ــه
متـــراژ دلخـــواه داشـــته باشـــند.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه اعضـــای ســـندیکا عـــاوه
ب ــر اس ــتفاده از ش ــرایط بوج ــود آم ــده از تخفی ــف 10
درصـــدی نیـــز بهرهمنـــد میگردنـــد.
اعضـــای میتواننـــد بـــرای کســـب اطالعـــات
بیشـــتر و رزرو غرفـــه فـــرم مربوطـــه را تکمیـــل و بـــا
دبیرخان ــه س ــندیکای ش ــعبه خراس ــان ب ــه ش ــماره
 051-38836050تمـــاس حاصـــل فرماینـــد▪.

خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته  4شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
بر پایه این گزارش ،اعضای جدید به شرح زیر معرفی میشوند:
▪ تولید انرژی سبز سیرجان

4

عضوجدید

▪ فجر تابلو مرکزی

حوزه فعالیت :طراحی ،تامین و نصب نیروگاه های خورشیدی
گروه :انرژی های تجدیدپذیر
مدیر عامل :مهدی تیموری
تلفن40888007 :
فکس40888009 :
آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،روبروی هتل بزرگ تهران ،خیابان سربداران ،شماره  ،39واحد 7
ایمیلinfo@sirjan.com :

زمینه فعالیت :طراحی و تولید تابلوهای برق صنعتی و اتوماسیون-مانیتورینگ
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیر عامل :مجتبی نظام آبادی
تلفن88052908 :
فکس88052908 :
آدرس :تهران ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،خیابان پنجاه و چهارم ،پال ک  ،10واحد 15
ایمیلfajrtablo@gmail.com :

وب سایتwww.sirjan.com :

وب سایتwww.fajrtablo.com :

▪ ایمن پرتو ایرانیان

حوزه فعالیت :بازرسی فنی و ایمنی-خدمات مشاوره ،فنی و مهندسی
گروه :ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
مدیر عامل :غالمرضا غفوری افشاری
تلفن34474560-026:
فکس34474629-026 :
آدرس :کرج ،بلوار مطهری،روبروی اداره کل ارشاد ،برج نیکان ،طبقه  ،5واحد 19
ایمیلinfo@ipieco.ir :
فکسwww.ipieco.ir :

▪ مهندسی توان نیرو سپاهان

زمینـــه فعالیـــت :خطـــوط 20کیلـــو ولـــت فشـــار ضعیـــف  -روشـــنایی  -پســـت زمین ــی و هوای ــی و
کابلکشـــی
گروه :پیمانکاران توزیع
مدیر عامل :نوراله شریفی
تلفن36280666-031 :
فکس36270666-031 :
آدرس :اصفهان ،خیابان توحید ،جنب اداره ثبت ،ساختمان آرش ،طبقه اول ،واحد 2

پیام تبریک
جناب آقای مهندس شیرانی
مدیر عامل محترم شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته ش ــرکت موننک ــو ب ــه عن ــوان
صادرکننــده نمونــه ملــی ســال  1396از ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و همچنیــن کســب رتبــه اول هفتمیــن جشــنواره ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
(ف ــاوا) در مح ــور ص ــادرات محص ــوالت دان ــش بنی ــان را خدم ــت حضرتعال ــی
و کارکن ــان محت ــرم آن ش ــرکت تبری ــک ع ــرض نم ــوده و از خداون ــد من ــان توفی ــق
روزاف ــزون و توس ــعه مس ــتمر ای ــن مجموع ــه ارزش ــمند را مس ــالت داری ــم.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتص ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان مدیرعام ــل ش ــرکت صانی ــر ،تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای ش ــما آرزوی
موفقی ــت روزاف ــزون دارد.
امی ــد اس ــت ک ــه مدیری ــت و تجربی ــات گرانق ــدر جنابعال ــی ب ــه ایج ــاد رون ــق ه ــر
چ ــه بیش ــتر ای ــن مجموع ــه ک ــه عض ــوی موث ــر در صنع ــت ب ــرق کش ــور محس ــوب
میش ــود ،منج ــر ش ــود.

پیام تسلیت
جناب آقای مهندس باب رحمتی
مدیرعامل و ریاست محترم هیات مدیره شرکت صنایع روشنایی ارم

جناب آقای مهندس دارا
مدیرعامل محترم شرکت برق صنعت ساالر

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

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

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

جناب آقای مهندس حجت
معاون ارشد محترم نظارت بر پروژههای شرکت گسترش انرژی پاسارگارد

بــا کمــال تأثــر و تاســف مصیبــت وارده و درگذشــت خواهــر گرامیتــان را تســلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تأث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.
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س ــتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظ ــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
س ــازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی ،تصو ی ــر
روش ــنی از توانمن ــدی ه ــای ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی
چالشه ــا و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن
کــردن زوایــای مختلــف اقتصــاد کالن و خــرد کشــور هــم از جملــه دیگــر سیاسـتهای
ای ــن نش ــریه اس ــت.

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

پستعادی 24.000 :تومان

پستپیشتاز 60.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 48.000 :تومان

پستپیشتاز 120.000 :تومان

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

فرم اشترا ک
ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترک حقوقی

نام :

نامشرکت/سازمان:

نامخانوادگی:

ناممتقاضی:

شغل:

نامخانوادگیمتقاضی:

تحصیالت:

سمت:
محلامضا

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی:
تلفن:

شمارهفیش:

استان:

نمابر:

مبلغ:

شهر:

موبایل:

بانک:

کدپستی:

ایمیل:

تاریخواریزهزینهاشتراک:

