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www.parsswitch.com
sales@parsswitch.com

32221990
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•	 PA6	&	PA66
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بـــه  کـــه  ایـــران، در دو بخـــش اصلـــی  بـــرق  ششـــمین شـــماره نشـــریه ســـتبران، ارگان رســـمی ســـندیکای صنعـــت 
آینـــده  هـــای  ســـال  طـــول  در  بـــرق  صنعـــت  روی  پیـــش  مســـیر  و  ســـندیکا  چهارســـاله  دســـتاوردهای  بررســـی 
گـــردآوری شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هفتمیـــن دوره هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق  پرداختـــه، 
ــی  ــه بررسـ ــتبران بـ ــریه سـ ــماره نشـ ــن شـ ــود، درایـ ــی شـ ــک مـ ــود نزدیـ ــت خـ ــان دوره فعالیـ ــه پایـ ــج بـ ــه تدریـ ــران بـ ایـ
از  اعضـــا  انتظـــارات  اصلی تریـــن  بازخوانـــی  و  مدیـــره  هیـــات  دوره  ایـــن  دســـتاوردهای  و  اقدامـــات  کارنامـــه 
اســـت.  شـــده  ارائـــه  بایـــد،  کـــه  آنچـــه  و  هســـت  کـــه  آنچـــه  از  شـــفاف  تصویـــری  و  شـــده  پرداختـــه  آتـــی،   دوره 
ـــش  ـــارات بخ ـــش، انتظ ـــه های ـــرو و برنام ـــر نی ـــی وزی ـــن معرف ـــتبران ضم ـــریه س ـــماره نش ـــن ش ـــژه ای ـــگاه وی ـــن در ن همچنی

کار صنعـــت بـــرق عنـــوان شـــده اســـت. کســـب و  خصوصـــی و مخاطـــرات قابـــل پیـــش بینـــی فضـــای 
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ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی کنـــد 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــاوه شناسـ ــه عـ ــد. بـ ــان دهـ ــن بخـــش نشـ ایـ
و گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و 
ــم از  ــور هـ ــرد کشـ ــاد کان و خـ ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ ــن کـ روشـ

یه اســـت. جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــر

  :  صاحب امتیاز
 مدیر مسئول:   

 :  سردبیر
شورای سیاست گذاری:

دبیر تحریریه:     
تحریریه: 

امور هنری:  
 

سایت: 
 توزیع:     

گهی ها:    آ  امور 
 امور اداری:   

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

نشانی:
تلفکس:  

فکس: 
گهی ها:  آ سازمان 

سایت:
ایمیل:

سندیکای صنعت برق ایران 
غامرضا ناصح 
سپهر برزی مهر  

علی بخشی، محمد بهزاد، ولی اهلل بیات، محمدصادق جنان صفت 
عباس خالدنژاد، منصور سعیدی، سید علیرضا سیاسی راد، حمیدرضا صالحی

علیـرضـا کاهی، حــامــد گرشــاسبی، ســـعید مهــذب تـرابی، غامرضـا ناصـح

سمیه کاظم زاده دهکردی 
ینب حدادی، نفیسه زارع کهن، لیا مرگن طیبه سادات میرحسینی، ز

آتلیه ستبران

طیبه سادات میرحسینی
سپیده گرجی

بهارک باقر پور  
صدیقه حسن پور

ک 17، تلفن: 66808820( یزه، خیابان فتح پانزده، پا آیین چاپ تابان )شیر پاستور
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66944967
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ره هفتم  ردها و اقدامات دو نگاهی به افتخارات، اهم دستاو
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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برداشِت محصول بیست ساله
گام های بلند
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حمایت سازمان یافته
یـن تعمیق اثربخـشی تشـکلی تمر
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ــات  ــه نشـ ــعه یافتـ ــرات توسـ ــا و تفکـ ــا از دیدگاه هـ ــع، عمدتـ ــن جوامـ ــی در بطـ ــای مدنـ فعالیت هـ
ـــا بخشـــی از جامعـــه هســـتند. در ایـــن میـــان بـــدون  ـــه دنبـــال ایجـــاد بهبـــود در کل ی می گیـــرد کـــه ب
ــه  ــوند کـ ــوب می شـ ــی محسـ ــر مدنـ ــع موثـ ــنی از جوامـ ــود روشـ ــادی نمـ ــکل های اقتصـ ــد تشـ تردیـ
می تواننـــد پایه هـــای توســـعه پایـــدار را در قالـــب همفکـــری، مفاهمـــه و مشـــارکت بـــا حاکمیـــت بـــه 

ـــد.  ـــم کنن ـــی، تحکی ـــع مل ـــمت مناف ـــه س ـــادی ب ـــاخص های اقتص ـــیر ش ـــر مس ـــور تغیی منظ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز کمـــی بیشـــتر از 20 ســـال پیـــش بـــا چنیـــن ایـــده و تفکـــری 
ایجـــاد شـــد. اولیـــن ســـنگ بنـــای ســـندیکایی کـــه امـــروز تنهـــا تشـــکل رتبـــه  +A بـــه عنـــوان برتریـــن 
تشـــکل اقتصـــادی کشـــور شـــناخته مـــی شـــود، در ســـال 1379 بـــا 20 شـــرکت فعـــال در حـــوزه 
ســـاخت تجهیـــزات صنعـــت بـــرق گذاشـــته شـــد. معمـــاران ایـــن نهـــاد قابـــل اتـــکا، متخصصـــان، 
مدیـــران و کارآفرینانـــی هســـتند کـــه در طـــول ایـــن دو دهـــه همـــواره دلســـوزانه و داوطلبانـــه در کنـــار 
تشـــکل خـــود ایســـتادند و بـــا ایده هـــا، همراهی هـــا و مشـــارکت، بنیان هـــای آن را قـــوام بخشـــیدند. 
بـــر اســـاس گواهـــی صاحبنظـــران حوزه هـــای تشـــکلی، ســـندیکا در طـــول دو دهـــه گذشـــته 
، امـــا مســـیر توســـعه تشـــکلی را بـــه درســـتی طـــی کـــرده اســـت.  علیرغـــم فـــراز و نشـــیب های بســـیار
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بخـــش بزرگـــی از شـــرکت های معتبـــر و فعـــال صنعـــت بـــرق عضـــو 
ســـندیکا هســـتند و اکنـــون تعـــداد اعضـــای آن بـــه 600 شـــرکت رســـیده اســـت. در حـــال حاضـــر 
، مهندســـی بازرگانـــی،  تمامـــی حوزه هـــای ســـاخت تجهیـــزات، پیمانـــکاری، مهندســـی مشـــاور
تجدیدپذیرهـــا و دانش بنیـــان زیـــر چتـــر بـــزرگ و فراگیـــر ســـندیکا قـــرار گرفتـــه و از مســـیر پیگیری هـــا 
ـــتگذاری ها و  ـــی در سیاس ـــش خصوص ـــگاه بخ ـــود جای ـــرای بهب ـــدی، ب ـــان کلی ـــا ذینفع ـــل ب و تعام

تصمیم ســـازی های مرتبـــط بـــا کســـب و کار صنعـــت بـــرق تـــاش می کننـــد. 
امـــروز کـــه صنعـــت بـــرق کشـــور بـــا تغییـــر دولـــت وارد دوران تـــازه ای از فعالیت هـــای خـــود شـــده 
و ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز در آســـتانه هشـــتمین دوره انتخابـــات هیـــات مدیـــره خـــود 
ـــز در یکـــی از  ـــرق نی ـــوان گفـــت کـــه بخـــش خصوصـــی صنعـــت ب ـــه جـــرات بت ـــرار گرفتـــه، شـــاید ب ق
ـــای کان  ـــر تصمیم گیری ه ـــذاری ب ـــوزه تاثیرگ ـــژه در ح ـــه وی ـــود ب ـــی خ ـــع تاریخ ـــاس ترین مقاط حس

ـــت.  اس
ــر  ــه نظـ ــه بـ ــه حـــدی اســـت کـ ــرایط فعلـــی بـ ــرق در شـ ــتردگی مشـــکات صنعـــت بـ عمـــق و گسـ
نمی رســـد دولـــت یـــا بخـــش خصوصـــی بـــه تنهایـــی قـــادر بـــه رفـــع آنهـــا باشـــند. وزارت نیـــرو کـــه 
ـــارد تومـــان بدهـــی، تابســـتان ســـخت و خاموشـــی های گســـترده را پشـــت  ـــا حـــدود 50 هـــزار میلی ب
ـــدون مشـــارکت و همراهـــی بخـــش  ـــرق اســـت، ب ـــون نگـــران پیـــک زمســـتانی ب ســـر گذاشـــته و اکن
خصوصـــی قـــادر بـــه عبـــور از شـــرایط فعلـــی نیســـت. فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق نیـــز 
بـــدون تردیـــد نمی تواننـــد بحـــران هـــای کنونـــی ایـــن حـــوزه را بـــدون حمایـــت و مشـــارکت دولـــت و 

ـــد.  ـــر بگذارن ـــت س ـــرو پش وزارت نی
ـــدل  ـــرق ب ـــت ب ـــرای صنع ـــی ب ـــف تاریخ ـــه عط ـــک نقط ـــه ی ـــد ب ـــال 1400 می توان ـــل س ـــن دلی ـــه همی ب
شـــود. بحرانی تریـــن روزهـــای ایـــن صنعـــت و ابتـــدای کار دولـــت ســـیزدهم مـــی توانـــد آغـــاز مســـیر 
تغییـــر و تحـــوالت بهینـــه در ســـاختارهای پیچیـــده و در هـــم تنیـــده ایـــن صنعـــت باشـــد. توجـــه 
بـــه مطالبـــات و منافـــع مشـــروع اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان تامین کننـــدگان 
ـــد  ـــی توان ـــوزه م ـــن ح ـــای ای ـــش ه ـــع چال ـــور و رف ـــاختی کش ـــای زیرس ـــات پروژه ه ـــزات و خدم تجهی

آغاز جدید 
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ـــد.  ـــرار ده ـــعه ق ـــل توس ـــرق را روی ری ـــت ب ـــاره صنع دوب
وزارت نیـــرو بایـــد ضمـــن تدویـــن سیاســـت هـــای فراگیـــر کـــه فـــارغ از بخشـــی نگری هـــای مرســـوم، 
بـــر رفـــع چالش هـــای تمامـــی بازیگـــران کلیـــدی ایـــن عرصـــه تمرکـــز کـــرده و ضمـــن رصـــد مشـــکات 
عدیـــده ایـــن خانـــواده بـــزرگ، بـــا مشـــاوره و نظرخواهـــی از بخـــش خصوصـــی راهبردهـــای قابـــل اجـــرا 

بـــرای آنهـــا پیـــش بینـــی کنـــد، مهمتریـــن نیـــاز زیرســـاختی کنونـــی صنعـــت بـــرق اســـت. 
بـــدون تردیـــد وزارت نیـــرو می توانـــد بـــرای پرداخـــت مطالبـــات معوقـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق، تامیـــن 
ــرای  ــد و همچنیـــن تســـهیل اجـ ــال و تولیـ ــع، انتقـ یـ ــعه زیرســـاخت های توز ــا، توسـ مالـــی پروژه هـ
طرح هـــا از مســـیر اصـــاح نظـــام حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق چاره اندیشـــی کنـــد. امـــا دولـــت 
و وزارت نیـــرو پیـــش از ایـــن بایـــد ایـــن مســـاله را بپذیـــرد کـــه امـــکان تدویـــن راهکارهـــای موثـــر و 
نتیجـــه بخـــش بـــدون مفاهمـــه و همفکـــری بـــا تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی امـــکان پذیـــر 

نیســـت.
البتـــه قاعدتـــا تشـــکل هـــای صنعـــت بـــرق هـــم بایـــد بـــا نگاهـــی کان، کارشناســـی شـــده و 
تخصصـــی در کنـــار وزارت نیـــرو قـــرار گرفتـــه و منافـــع صنفـــی خـــود را بـــه مـــوازات منافـــع ملـــی و 
ــای  ــهم خواهی هـ ــوم و سـ ــول و مرسـ ــای معمـ ــه ورزی هـ ــد. گایـ ــال کننـ ــن صنعـــت دنبـ کان ایـ
یکجانبـــه نـــه تنهـــا دردی از صنعـــت دوا نمی کنـــد، بلکـــه عمـــا بـــه از بیـــن رفتـــن اعتمـــاد دوســـویه 

میـــان دولـــت و بخـــش خصوصـــی منجـــر خواهـــد شـــد. 
ـــرق ایـــران کـــه مســـیر پیگیری هـــا و اقداماتـــش در طـــول چهـــار ســـال  حـــاال ســـندیکای صنعـــت ب
ــر کان در  ــای موثـ ــای کارشناســـی شـــده و پژوهش هـ ــزارش و راهکارهـ ــا گـ ــه ده هـ ــا ارائـ ــته بـ گذشـ
حـــوزه صنعـــت بـــرق، بـــه درســـتی دنبـــال شـــده و تعامـــل و اعتمـــادی قابـــل اتـــکا در دســـتگاه هـــای 
ـــک  ـــای ی ـــد مهی ـــود، بای ـــره خ ـــات مدی ـــتمین دوره هی ـــتانه هش ـــرده، در آس ـــاد ک ـــط ایج ـــت مرتب دول
همراهـــی قاعده منـــد و اثرگـــذار بـــا وزارت نیـــرو باشـــد تـــا بتوانـــد بـــه رفـــع چالش هـــای پیـــش روی 

شـــرکت هـــای عضـــو ایفـــای نقـــش کنـــد. 
بـــدون تردیـــد مشـــارکت فعـــال شـــرکت هـــای عضـــو در انتخابـــات پیـــش رو مـــی توانـــد مســـیر را 
بـــرای ایجـــاد تعامـــل هدفمنـــد و موثـــر بـــا وزارت نیـــرو و ســـایر نهادهـــای سیاســـتگذار کشـــور تـــا حـــد 
یـــادی همـــوار کنـــد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اندوختـــه ای ارزشـــمند و گرانمایـــه از ســـرمایه  ز
اجتماعـــی شـــرکت هایی اســـت کـــه معمـــاران اصلـــی زیرســـاخت هـــای ایـــن صنعـــت محســـوب 
مـــی شـــوند. بســـیار ضـــروری اســـت کـــه بـــا مشـــارکت گســـترده در انتخابـــات هشـــتمین دوره هیـــات 
مدیـــره، ادامـــه ایـــن حرکـــت پرشـــتاب بـــرای فعالیـــت یـــک جامعـــه مدنـــی موثـــر در بطـــن یـــک 

صنعـــت اســـتراتژیک را امـــکان پذیـــر کنیـــم. 
وزارت نیـــرو و ســـندیکا در راهـــی کـــه آغـــاز کـــرده و مـــی کننـــد، مـــی تواننـــد بـــا اتـــکا بـــه افـــراد و مدیرانـــی 
ـــته  ـــر شایس ـــاوه ب ـــا ع ـــم ام ـــن مه ـــند. ای ـــا باش ـــور از بحران ه ـــا و عب ـــه ه ـــود روی ـــاز بهب ـــه س ـــر زمین موث
ـــرای مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق، بـــه انتخـــاب اعضـــای هیـــات مدیـــره  گزینی هـــای وزیـــر نیـــرو ب
ســـندیکا نیـــز وابســـتگی مســـتقیمی دارد. همانقـــدر کـــه انتصـــاب مدیـــران بخـــش دولتـــی در آینـــده 
صنعـــت بـــرق موثـــر اســـت، انتخـــاب مدیرانـــی بـــا بینـــش تشـــکلی، کان و تخصصـــی در ســـندیکا 

نیـــز از اهمیـــت بســـزایی بـــرای آینـــده کســـب و کارهـــای ایـــن صنعـــت برخـــوردار اســـت. 
باید به فردا امیدهای تازه ای داشت، چرا که ما مهیای ساختن روزهای بهتری هستیم. •
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نگاهی به عملکرد 
چهارساله سندیکای 

صنعت برق ایران
بــرق  صنعــت  ســندیکای  مدیــره  هیــات  دوره  هفتمیــن  فعالیــت  پرونــده 
ایــران بــه تدریــج بســته شــده و میــدان بــرای ترکیبــی جدیــد در هشــتمین 
گرچــه برگــزاری مجمــع عمومــی و انتخابــات بــه دلیــل  دوره بــاز خواهــد شــد. ا
ــزاری نشســت هــا و  کشــور و عــدم امــکان برگ ــا در  کرون گســترده پاندمــی  ابعــاد 
گردهمایــی هــا، یــک ســال بــه تاخیــر افتــاد امــا در نهایــت امــروز خانــواده بــزرگ 
کــه قریــب بــه 600 شــرکت فعــال در حوزه های ســاخت  ســندیکای صنعــت بــرق 
شــامل  را  بازرگانــی  مهندســی  و  مشــاور  مهندســی  پیمانــکاری،  تجهیــزات، 
 مــی شــود، مهیــای انتخــاب نماینــدگان خــود در راس ایــن تشــکل هســتند. 
آن را جــزو  کــه بــه جــرات مــی تــوان  گذشــته  ســندیکا در طــول چهــار ســال 
بــر  عــاوه  کــرد،  ارزیابــی  بــرق  صنعــت  فعالیــت  هــای  ســال  تریــن  ســخت 
کمیتــی و  گســترش تعامــات و شــبکه هــای ارتباطــی خــود بــا نهادهــای حا
دولتــی از جملــه وزارتخانــه هــای نیــرو و صمــت، مجلــس شــورای اســامی، 
کــرد وظایــف و تکالیــف  کشــور و ...، تــاش  قــوه قضاییــه، ســازمان بازرســی کل 
دهــد.  انجــام  درســتی  بــه  االمــکان  حتــی  نیــز  را  اعضــا  از  خــود   نمایندگــی 
بــدون تردیــد راه پیــش روی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان تنهــا 
کشــور بــا رتبــه +A بســیار طوالنــی و دشــوار اســت امــا فعــاالن  تشــکل اقتصــادی 
کــه مــرد روزهــای ســخت و مســیرهای  کــرده انــد  صنعــت بــرق ایــران ثابــت 
آغــاز دوره ای  صعــب العبورنــد. ســندیکا مهیــای ســه ســال موفــق دیگــر و 

کارنامــه خــود اســت. جدیــد در 
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افتخارات

نگاهی به افتخارات، اهم دستاوردها و اقدامات دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

7دوره هفتم
اینفوگراف
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انتخاب روابط عمومی سندیکا 
به عنوان روابط عمومی برتر ملی 

در پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی 

روابط عمومی
60برتر ملی

0

افزایش تعداد اعضای سندیکا 
از 395 شرکت در سال 1396 

به 600 شرکت در نیمه اول سال 1400 

A+ Ranking

اینفوگراف

انتخاب سندیکا به عنوان برترین تشکل اقتصادی کشور 
طی سه دوره متوالی در سال های 1397 الی 1399 توسط 

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و انتخاب به عنوان 
A+ تنها تشکل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران با رتبه
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 .5

 .6

 .8
 .10

 .7
 .9 اخذ دو نوبت 

تنفس از وزارت 
نیرو و شرکت توانیر 

به منظور جلوگیری 
از اقدامات 

حقوقی سختگیرانه 
قراردادی از سوی 

شرکت های تابعه 
پس از افزایش 

نرخ ارز بر اساس 
پیگیری های سندیکا

اباغ دو نوبت 
بخشنامه جبرانی 
نوسانات نرخ ارز 
از سوی سازمان 

برنامه و بودجه با 
ایفای نقش موثر 

سندیکا

تشکیل میز ساخت 
داخل در سندیکا 

به نمایندگی از دفتر 
برق و الکترونیک 

وزارت صمت 
و ایجاد ارتباط 

سازمان یافته سندیکا 
با این وزارتخانه 

به منظور حمایت 
از ساخت داخل و 

مدیریت واردات 
تجهیزات مورد نیاز 

صنعت برق

تدوین سند راهبردی 
نقشه راه صادرات 

صنعت برق و انرژی 
و استقبال نهادهای 
سیاستی وزارت نیرو 
و صمت از این سند 

به عنوان مبنای 
برنامه های صادراتی 

و قرار گرفتن در 
دستور کار نهادهای 

سیاستگذاری کشور

اخذ مسئولیت 
ارزیابی و 

تشخیص صاحیت 
شرکت های سازنده 

تجهیزات صنعت 
برق از سوی توانیر 

اباغ بخشنامه 
تلخیص و تنقیح 

سازمان تامین 
اجتماعی و ایجاد 

وحدت رویه در 
تعیین حق بیمه 

قراردادهای پیمانی 
صنعت برق با ایفای 

نقش موثر سندیکا

اینفوگراف

.1

.2 .4

.3 وصول 6 نوبت 
مطالبات شرکت های 

عضو از شرکت توانیر 
و شرکت های تابعه بر 
اساس لیست ارسالی 

سندیکا در طول 
سال های 1397 

الی 1399

اباغ ویرایش 
جدید قرارداد تیپ 

در حوزه انتقال 
و توزیع با اعمال 

نظرات سندیکا

نهایی شدن
 5 فهرست بهای 
رسته نیرو پس از 
حدود یک دهه 

تاش سندیکا 

تعیین تکلیف 
بیش از 600 قرارداد 

متوقف صنعت برق 
در حوزه های انتقال 

و توزیع نیروی برق
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تنظیم گری صنعت برق 
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رسمیت یافتن نقش سندیکا در تفاهم نامه فیمابین دولت ایران و عراق و سوریه  .12
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ارائه خدمات به اعضا

اینفوگراف

 امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت توانیر و عهده دار شدن مسئولیت ارزیابی و تشخیص صاحیت شرکت های سازنده تجهیزات
اباغ وندورلیست سازندگان یراق آالت توزیع بر اساس نتایج ارزیابی و تشخیص صاحیت انجام شده توسط سندیکا

 اخذ مجوز از مرکز ملی رتبه بندی برای گسترش حیطه ارزیابی های سندیکا در حوزه های الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطاعات 
و نیز ماشین آالت و تجهیزات، صنایع فلزی و فرآورده های مرتبط

جلوگیری موثر از برگزاری مناقصات خارج از متن قرارداد تیپ در حوزه های مختلف
کثر استفاده ازتوان تولیدي و خدماتي کشور و حمایت از کاالی ایرانی حضور موثر در هیات نظارت بر اجراي قانون حدا

اباغ شرح خدمات مهندسی خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق از سوی توانیر با مشارکت موثر نمایندگان سندیکا 
در کارگروه های تخصصی مربوطه

حضور موثر در کمیسیون های مجلس شورای اسامی با هدف اصاح نظام حقوقی و اقتصاد صنعت برق 

 تقویت زیرساخت های ارتباطی سندیکا با اعضا از طریق فضای مجازی و پلتفرم های مربوطه 
برگزاری 35 وبینار، نشست تخصصی و کارگاه آموزشی 

 اطاع رسانی 2000 خبر از فعالیت های سندیکا و موضوعات مرتبط با صنعت برق و اقتصاد کشور به اعضای محترم
انتشار 19 شماره نشریه ستبران و انعکاس گسترده اخبار سندیکا، شرکت های عضو و صنعت برق در وب سایت و شبکه های 

اجتماعی سندیکای صنعت برق
حضور فعال در رویدادهای کلیدی صنعت برق و انرژی و برگزاری نشست های تخصصی جانبی برای پیگیری مسائل اعضا 

در این رویدادها
 تسهیل حضور اعضا در رویدادهای کلیدی صنعت برق

ارائه خدمات مشاوره مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، بانکی، حقوقی و قراردادی، حل اختاف و داوری و بیمه تکمیلی  
راه اندازی سامانه خدمات کسب و کار به منظور توسعه و تسهیل ارائه خدمات سندیکا به اعضا درحوزه های مختلف و 

کاهش هزینه اعضا در این حوزه ها
تسهیل عضویت شرکت های دانش بنیان در سندیکا با اصاح آیین نامه عضویت در سندیکا

تشکیل کمیته مالی و بانکی با هدف پیگیری مشکات مالی و بانکی اعضا

توسعه ارتباطات با ذینفعان کلیدی دولتی صنعت برق نظیر وزارتخانه های نیرو، صمت و نفت، مجلس، قوه قضاییه، سازمان 
تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی

توسعه  ارتباطات با ذینفعان کلیدی بخش خصوصی و تشکل های باالدستی نظیر کمیسیون های اتاق بازرگانی،
خانه صنعت و معدن و  فدراسیون های مرتبط 

 ایجاد کارگروه مشترک با قوه قضاییه و سازمان بازرسی به منظور پیگیری مشکات اساسی اعضا از طریق قوه قضاییه 
حضور فعال در شورای گفتگوی استان ها و شورای گفتگوی ملی برای پیگیری مشکات اعضا

برقراری ارتباط نظام مند و مستمر با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی
انتشار قریب به 400 مصاحبه، یادداشت و گزارش در خصوص موضوعات کلیدی بخش خصوصی صنعت برق 

در رسانه های عمومی مکتوب و دیجیتال
 50 مورد حضور نمایندگان سندیکا در رسانه ملی )رادیو  و  تلویزیون( برای انعکاس مشکات اعضا و جلب حساسیت ذینفعان 

کلیدی صنعت  برق 
امضای تفاهم نامه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی و صندوق پژوهش و فناوری شریف 

به منظور فراهم آوردن تسهیات مالی برای اعضا
 امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز توسعه صادرات و سرمایه گذاری ایران به منظور تسهیل صادرات اعضا

برگزاری 4 نشست خبری و رسانه ای با حضور اصحاب رسانه و انعکاس موضوعات هر یک از این نشست ها 
در بیش از 60 رسانه معتبر کشور  

برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیته های تخصصی و عمومی سندیکا و جلب مشارکت حدود 10000 نفر ساعت اعضا 
در جلسات و کمیته ها

ایفای چند نوبت مسئولیت اجتماعی سندیکا با مشارکت اعضا در کمک به زلزله زدگان آذربایجان، سیل زدگان استان های 
لرستان و سیستان و بلوچستان، مشارکت در پروژه ساخت سرویس های بهداشتی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

مشارکت در ساخت آزمایشگاه و کارگاه برق مدرسه "صبح رویش" تهران که با همکاری تعدادی از خیرین مدرسه ساز 
در دست بازسازی است با همکاری شرکت های کابل ابهر و تولیدی رعد 
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گرد میز

پیروزی تعامل 
                             بر تقا بل

سندیکای صنعت برق ایران در طول دور هفتم هیات مدیره با احصاء 
مشکات صنعت برق و بررسی کارشناسانه موضوعات، پیشنهادات و 

راهکار های خود را برای رفع مشکات این صنعت ارائه داده است. با توجه 
به نزدیک شدن به روز های پایانی این دوره از هیات مدیره، در میزگردی 

که با حضور

برگزار شد، به بررسی اثربخشی سندیکا در تعامل با ذینفعان کلیدی و 
سیاستگذاری های عمومی و تاثیر پیگیری های سندیکا بر تصمیم سازی 
نهاد های مختلف در حوزه صنعت برق کشور پرداخته ایم. مشروح این 

میزگرد را در ادامه می خوانید: 

میزگرد بررسی عملکرد 
سندیکا. ذینفعان کلیدی

 »مصطفی رجبی مشهدی« مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق کشور
»رضا پدیدار« رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

»علی بخشی« و »پیام باقری« رئیس و نایب رئیس هیات مدیره سندیکا 
و »سپهر برزی مهر« دبیر سندیکا 

تاش هـــا و اقدامـــات ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان نماینـــده قریـــب بـــه 600شـــرکت فعـــال در حـــوزه 
صنعـــت بـــرق در دو ســـه ســـال اخیـــر بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت. ایـــن تشـــکل در پیگیـــری مســـائل مربـــوط به صنعت 
ـــا نگاهـــی بـــه رونـــد اقدامـــات ســـندیکا در  بـــرق کشـــور پیشـــگام بـــوده و نقـــش خـــود را بـــه خوبـــی ایفـــا کـــرده اســـت. ب
بررســـی مشـــکات صنعـــت بـــرق در حوزه هـــای مختلـــف اعـــم از تولیدکننـــدگان، تامین کننـــدگان، پیمانـــکاران و 
مشـــاوران بـــه خوبـــی می تـــوان دریافـــت کـــه ایـــن تشـــکل در مســـیر فعالیـــت خـــود بـــه دنبـــال بخشـــی نگری و حاشـــیه 

نبـــوده و بـــا رویکـــردی همـــه جانبـــه مســـائل صنعـــت بـــرق را دنبـــال کـــرده اســـت. 
ــذاری  ــه ریل گـ ــر بـ ــور منجـ کشـ ــاز  ــای تصمیم سـ ــا نهاد هـ ــل بـ ــندیکا در تعامـ ــه ای سـ ــی و حرفـ کارشناسـ ــرد  رویکـ
خوبـــی شـــده و نتیجـــه آن در انعـــکاس پیشـــنهادات ســـندیکا در بودجـــه 1400 مشـــهود اســـت. طـــی ســـال های 
گرفتـــه و  ـــرو و شـــرکت های زیرمجموعـــه شـــکل  ـــری بیـــن ســـندیکا، وزارت نی ـــر ارتبـــاط نزدیـــک و تعامـــل موث اخی
انتظـــارات متقابـــل بـــه خوبـــی پیـــش رفتـــه اســـت، بـــر مبنـــای همیـــن تعامـــل فیمابیـــن در بخـــش قرارداد هـــا 

کمتریـــن مشـــکل را بـــا شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای داشـــته ایم. 
صنعـــت بـــرق امســـال تابســـتان ســـختی داشـــت و شـــرایط بـــرای تامیـــن بـــرق پایـــدار فراهـــم نبـــود، مـــا در شـــرکت 
ــیوه های مختلـــف حداقـــل  ــه کار گرفتـــن شـ ــا بـ ــه بـ ــود کـ ــن بـ ــر ایـ ــام تاشـــمان بـ ــران تمـ ــرق ایـ ــبکه بـ مدیریـــت شـ
یـــم بـــا تامیـــن زیرســـاخت های مناســـب و ســـرمایه گذاری در صنعـــت  خاموشـــی ها را داشـــته باشـــیم. امیدوار
، همزمـــان بـــا رشـــد مصـــرف بتوانیـــم تامیـــن بـــرق پایـــدار داشـــته  بـــرق بـــه عنـــوان زیرســـاختی ترین صنعـــت کشـــور
ــن  ــکات ایـ ــع مشـ ــرق، در رفـ ــت بـ ــی صنعـ ــکل تخصصـ ــوان تشـ ــه عنـ ــندیکا بـ ــی سـ ــات پژوهشـ ــیم. مطالعـ باشـ
ـــه پتانســـیل ســـندیکا امـــکان انجـــام همکاریـــی هـــای اقتصـــادی بیـــن  ـــا توجـــه ب ـــود و ب صنعـــت گره گشـــا خواهـــد ب
مدیریـــت شـــبکه بـــرق و ســـندیکا فراهـــم اســـت. بومی ســـازی سیســـتم های اســـکادا و مخابـــرات و اندازه گیـــری 
و هوشمندســـازی، تشـــکیل یـــك شـــاخه از پیمانـــکاران و ســـازندگان و  تامین کننـــدگان تجهیـــزات بـــا مدیریـــت 
ـــا انتخـــاب از فعـــاالن حـــوزه تخصصـــی، تشـــکیل کارگـــروه اقتصـــادی  شـــبکه، توســـعه بازارهـــای بـــرق بین المللـــی ب
بـــرای فعالیـــت در مســـائل حـــوزه بـــازار بـــرق و تجـــارت بـــرق و حمایـــت از توســـعه فعالیت هـــای تحقیقاتـــی و آموزشـــی 
مرتبـــط بـــا مدیریـــت شـــبکه محورهایـــی هســـتند کـــه شـــرکت مدیریـــت شـــبکه بـــرق ایـــران از هیـــات مدیـــره آینـــده 
ســـندیکا انتظـــار دارد آن هـــا را در برنامه هـــا و اولویت هـــای خـــود قـــرار داده و در ایـــن حوزه هـــا بـــا مدیریـــت شـــبکه 

ـــد.  ـــته باش ـــکاری داش ـــرق هم ب

ســـندیکای صنعـــت بـــرق یکـــی از تشـــکل های موفقـــی اســـت کـــه همیشـــه در تعامـــل بـــا اتـــاق تهـــران و بـــه خصـــوص 
ـــوده و هســـت و در ایـــن مســـیر راهکار هـــای  ـــرژی پیگیـــر مشـــکات صنعـــت بـــرق و اعضـــای خـــود ب کمیســـیون ان
یـــادی از ســـوی ســـندیکا بـــه اتـــاق و نهاد هـــای مختلـــف پیشـــنهاد شـــده اســـت. در جلســـات مختلفـــی کـــه بیـــن  ز
ســـندیکا و پارلمـــان بخـــش خصوصـــی شـــکل گرفتـــه موضوعـــات مختلـــف صنعـــت بـــرق از جملـــه اقتصـــاد بـــرق، 
صـــادرات، توســـعه شـــرکت های دانـــش بنیـــان و ... مطـــرح شـــده اســـت. از هیـــات مدیـــره آتـــی ســـندیکا نیـــز انتظـــار 

گرد میز

مصطفی رجبی مشهدی

رضا پدیدار

مطالعات پژوهشی سندیکا
 گره گشای مشکات صنعت برق

اقتصاد برق 
در اولویت برنامه های هیات مدیره سندیکا
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مـــی رود مســـائل اصلـــی صنعـــت بـــرق را مـــد نظـــر قـــرار دهـــد تـــا بـــا همـــکاری و هماهنگـــی بـــا هـــم بتوانیـــم بـــرای 
یـــم. حـــوزه انـــرژی و صنعـــت بـــرق کشـــور قدم هـــای موثـــری بردار

صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا ۸5 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نصـــب شـــده نیروگاهـــی و تـــوان طراحـــی و ســـاخت 95 
درصـــدی تجهیـــزات، جایـــگاه نخســـت منطقـــه را در اختیـــار دارد. ظرفیـــت نصـــب شـــده نیروگاه هـــای 
تجدیدپذیـــر نیـــز بالـــغ بـــر۸50 مـــگاوات اســـت کـــه عمدتـــًا بـــا ســـرمایه گذاری بخش هـــای عمومـــی و خصوصـــی 
شـــکل گرفتـــه، امـــا بـــر اســـاس برنامه هـــای موجـــود عملکـــرد مطلوبـــی نداشـــته و نســـبت بـــه برخـــی از کشـــور های 
منطقـــه از جایـــگاه مناســـبی برخـــوردار نیســـت. مالکیـــت نیروگاه هـــای بخـــش خصوصـــی در حـــال حاضـــر از 
31 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاه هـــای ســـیکل ترکیبـــی ۸3 درصـــد در اختیـــار بخـــش خصوصـــی اســـت. 
همچنیـــن از 23 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاه هـــای گازی، حـــدود 50 درصـــد در اختیـــار بخـــش خصوصـــی 
قـــرار دارد. از حـــدود 17 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاه هـــای بخـــاری نیـــز 23 درصـــد در اختیـــار بخـــش 
خصوصـــی اســـت؛ بنابرایـــن بـــه طـــور متوســـط حـــدود 50 درصـــد ظرفیـــت نیروگاهـــی کشـــور در اختیـــار بخـــش 
خصوصـــی قـــرار دارد و حـــل مشـــکات ایـــن حـــوزه جـــز بـــا تعامـــل بـــا بخـــش خصوصـــی و در نظـــر گرفتـــن نظـــرات 
ـــرق یکـــی از مهمتریـــن چالش هاســـت  ـــدار ب ـــود. امـــروز تامیـــن پای ـــر نخواهـــد ب و پیشـــنهادات آن هـــا امکانپذی
چـــرا کـــه رونـــد مصـــرف بـــرق در کشـــور افزایشـــی بـــوده و بـــه 67 هـــزار مـــگاوات رســـیده اســـت در حالـــی کـــه 

ظرفیـــت نصـــب شـــده در کشـــور بـــا ظرفیـــت عملـــی فاصلـــه قابـــل ماحظـــه ای دارد. 
بـــرق کاالی اقتصـــادی محســـوب می شـــود، امـــا عمـــا تولیـــد بـــرق در کشـــور یـــک چرخـــه اقتصـــادی نـــدارد. 
هزینـــه تمـــام شـــده تولیـــد هـــر کیلـــو وات ســـاعت بـــرق بـــدون محاســـبه هزینـــه ســـوخت بـــرای نیروگاه هـــای 
حرارتـــی عـــددی در حـــدود 200 تومـــان اســـت، دولـــت نیـــز بـــرق را بـــه ازای هـــر کیلـــووات ســـاعت 60 تومـــان 
ــز  ــرق نیـ ــروش بـ ــت فـ ــده و قیمـ ــام شـ ــت تمـ ــاوت قیمـ ــد. مابه التفـ ــداری می کنـ ــی خریـ ــای حرارتـ از نیروگاه هـ
جـــزو مطالبـــات صنعـــت بـــرق از دولـــت تلقـــی می شـــود کـــه در حـــال حاضـــر بالـــغ بـــر 5۸ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
اســـت. ایـــن مطالبـــات یکـــی از چالش هـــای اصلـــی صنعـــت بـــرق اســـت و رونـــد فعالیـــت شـــرکت ها را بـــا 
اختـــال و کنـــدی مواجـــه ســـاخته اســـت. بخشـــی از ایـــن مطالبـــات نیـــز شـــامل مطالبـــات شـــرکت های عضـــو 
سندیکاســـت و ســـندیکا همـــواره ایـــن موضـــوع را در اولویت هـــای پیگیـــری خـــود قـــرار داده اســـت. متاســـفانه 
شـــیوه تولیـــد و فـــروش بـــرق نـــه بـــرای بخـــش خصوصـــی مقـــرون بـــه صرفـــه اســـت و نـــه بـــرای بخـــش دولتـــی، 
یـــادی اســـت و ایـــن شـــیوه فقـــط دولـــت را بدهـــکار و بخـــش  چـــون دولـــت هـــم در حـــال پرداخـــت یارانـــه بســـیار ز
خصوصـــی را ضعیـــف کـــرده اســـت؛ لـــذا موضـــوع اقتصـــاد بـــرق بایـــد یکـــی از اولویت هـــای ســـندیکا در دور 

آتـــی هیـــات مدیـــره باشـــد. 
چالش هـــای اساســـی صنعـــت بـــرق را در موقعیتـــی قـــرار داده اســـت کـــه در صـــورت عـــدم تدویـــن راهکار هـــای 
ـــدار و در  ـــرق پای ـــه هـــدف تامیـــن ب ـــار راهکار هـــای مقطعـــی و گـــذرا، دســـتیابی ب ریشـــه ای و بلندمـــدت در کن
آینـــده نـــه چنـــدان دور بـــا مشـــکات جـــدی مواجـــه خواهـــد ســـاخت. کســـری بودجـــه نهاد هـــای حاکمیتـــی، 
یـــان ســـاز شـــدن شـــرکت های فعـــال در  افزایـــش بدهـــی و تعهـــدات معوقـــه وزارت نیـــرو بـــه بخـــش خصوصـــی، ز
یـــع و انتقـــال نیـــروی بـــرق، ناتوانـــی بخـــش دولتـــی و غیردولتـــی در بازپرداخـــت بهنـــگام اقســـاط  حـــوزه تولیـــد توز
و تســـویه بدهی هـــا، کمبـــود نقدینگـــی و ســـرمایه در گـــردش، کاهـــش معنـــادار ســـرمایه گذاری ناشـــی از اعمـــال 
تحریم هـــای بین المللـــی، شـــدت مصـــرف و اتـــاف انـــرژی از جملـــه چالش هـــای اصلـــی ایـــن صنعـــت بـــه 

شـــمار مـــی رود. 
اصـــاح نظـــام تعرفه گـــذاری و گـــذار از نظـــام یارانـــه ای در بـــازه زمانـــی بلنـــد مـــدت، اصـــاح نظـــام گـــردش مالـــی 
ـــع خارجـــی جهـــت تامیـــن مالـــی صنعـــت نیروگاهـــی، اســـتفاده  ـــرق، رفـــع تحریم هـــا و جـــذب مناب صنعـــت ب
از ابزار هـــای متنـــوع تامیـــن مالـــی از منابـــع داخلـــی، مدیریـــت و بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی و افزایـــش 
راندمـــان نیروگاه هـــا از راهکار هـــای اساســـی بـــه شـــمار می رونـــد کـــه در بلندمـــدت بـــه عنـــوان یـــک الـــزام در 

سیاســـت های کان هســـتند و راه گریـــزی از آن هـــا وجـــود نـــدارد. 
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حمایـــت از نوســـازی نیروگاه هـــای فرســـوده بـــا اســـتفاده از منابـــع حاصـــل از واگذاری هـــا در راســـتای مـــاده 
2 قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق، پرداخـــت مابه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و قیمـــت تمـــام شـــده از ســـوی 
دولـــت، لحـــاظ کـــردن مابه التفـــاوت نـــرخ ارز در قیمـــت تمـــام شـــده بـــرق، اســـتمرار اجـــرای قانـــون جهـــت 
بازپرداخـــت ســـرمایه گذاری در احـــداث واحد هـــای بخـــار نیروگاه هـــای ســـیکل ترکیبـــی از محـــل ســـوخت 
صرفه جویـــی شـــده، تهاتـــر بازپرداخـــت اقســـاط پرداخـــت نشـــده نیروگاه هـــای دارای قـــرارداد خریـــد تضمینـــی 
بـــرق بـــه دلیـــل عـــدم پرداخـــت مطالبـــات آن هـــا از ســـوی وزارت نیـــرو از محـــل مابه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی 
فـــروش از قیمـــت تمـــام شـــده بـــرق )طلـــب وزارت نیـــرو از دولـــت( بـــا صنـــدوق توســـعه ملـــی نیـــز راهکار هـــای 
کوتـــاه مـــدت صنعـــت بـــرق هســـتند کـــه می تـــوان بـــرای حـــل مشـــکات ایـــن صنعـــت آن هـــا را بـــه کار گرفـــت. 
ــا  گفتگـــو بـ ، آمادگـــی خـــود را بـــرای تعامـــل و  کشـــور کمیســـیون انـــرژی بـــا احصـــاء مشـــکات صنعـــت بـــرق 
گفتگو هـــای تخصصـــی بتـــوان  کارشناســـی و  مدیـــران ارشـــد ایـــن صنعـــت اعـــام می کنـــد تـــا بـــا بررســـی های 
کشـــور از میـــان برداشـــت و شـــرایط تامیـــن بـــرق پایـــدار را  چالش هـــای اساســـی فـــوق را در صنعـــت بـــرق 

ـــرد.  ک ـــم  فراه

ــوزه در  ــی حـ ــن صنعـــت در تمامـ ــه ایـ ــل کـ ــه قبـ ــار دهـ ــه چهـ ــد بـ ــرق بایـ ــی وضعیـــت صنعـــت بـ ــرای ارزیابـ بـ
وابســـتگی کامـــل بـــه ســـر می بـــرد، نـــگاه کـــرد. صنعـــت بـــرق در طـــول ایـــن 42 ســـال چالش هـــا و موانـــع جـــدی 
را پشـــت سرگذاشـــته و بـــا عبـــور از گلوگاه هـــای مختلـــف بـــه صنعتـــی تبدیـــل شـــده اســـت کـــه امـــروز بـــرای 
صنایـــع مـــادر و ســـایر صنایـــع کشـــور یـــک صنعـــت اســـتراتژیک محســـوب می شـــود. در ایـــن صنعـــت 
ظرفیت ســـازی های خوبـــی انجـــام شـــده و ســـاخت داخـــل ضریـــب نفـــوذ باالیـــی پیـــدا کـــرده اســـت و همیـــن 

ــاء داده اســـت.  ــا ارتقـ ــه و دنیـ ــران را در منطقـ ــرق ایـ ــای بین المللـــی صنعـــت بـ ــا رتبه هـ توانمند ی هـ
صنعـــت بـــرق امـــروز در حـــوزه صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــا فاصلـــه معنـــاداری، پرچمـــدار 
اســـت، هـــر چنـــد ایـــن روز هـــا صـــادرات در آن حـــوزه حـــال خوبـــی نـــدارد. رونـــق صـــادرات در ایـــن حـــوزه از 
انســـجام و همـــکاری مســـتمر حلقـــه دولـــت، مجلـــس و بخـــش خصوصـــی حاصـــل می شـــود و هـــر جایـــی 
ـــا  ـــر ج ـــت ه ـــان داده اس ـــه نش ـــد، تجرب ـــد آم ـــت نخواه ـــه دس ـــی ب ـــود، توفیق ـــه ش ـــار خدش ـــجام دچ ـــن انس ـــه ای ک
کـــه انســـجام ایـــن حلقـــه بیشـــتر باشـــد، دســـتاورد های برجســـته ای خواهیـــم داشـــت. صنعـــت بـــرق امـــروز در 
ـــن  ـــه طرفی ـــجام هم ـــی و انس ـــاد همراه ـــا ایج ـــز ب ـــاری ج ـــن گرفت ـــت و ای ـــار اس ـــی گرفت ـــدی، صنعت ـــن توانمن عی
محقـــق نخواهـــد شـــد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان نماینـــده 600 شـــرکت بخـــش خصوصـــی 

اعام آمادگی کمیسیون انرژی اتاق تهران 
برای تعامل بیش از پیش با سندیکا 

حل مشکات صنعت برق 
پیام باقریبا تکیه بر بخش خصوصی

رضا پدیدار
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اعـــم از شـــرکت های بـــزرگ، متوســـط و کوچـــک در حوزه هـــای مختلـــف، نماینـــده برجســـته توانمندی هـــا و 
ـــا همراهـــی  ـــرق جـــز ب ـــوده اســـت لـــذا توســـعه در صنعـــت ب ـــر ب ـــرق و همیشـــه منشـــا اث ظرفیت هـــای صنعـــت ب

ـــود.  ـــد ب ـــر نخواه ـــش میس ـــن بخ ـــر ای ـــه ب ـــی و تکی ـــش خصوص بخ
سندیکا امروز با دارا بودن رتبه +A یکی از تشکل های معین ملی است و کسب این رتبه محصول عملکرد 

این دوره از هیات مدیره بوده است. 
ســـندیکا در ایـــن دوره بـــا تمرکـــز بـــر تعامـــل بـــا نهاد هـــای تاثیرگـــذار در سیاســـت گذاری ها در تدویـــن برنامـــه 
یابـــی و تشـــخیص  ششـــم توســـعه، اســـتراتژی های 17 گانـــه وزارت نیـــرو در حـــوزه صـــادرات، در حـــوزه ارز
صاحیـــت، اســـتفاده از ظرفیت هـــای ســـاخت داخـــل، بودجـــه 1400 و ... نقـــش مهمـــی داشـــته اســـت. 
ــز  ــعه نیـ ــم توسـ ــه هفتـ ــرای تدویـــن برنامـ ــه داده و بـ ــز راهکار هایـــی ارائـ ــوزه خاموشـــی ها نیـ ایـــن تشـــکل در حـ

راهکار هایـــی مـــد نظـــر دارد. 
بـــا مطالعـــات و بررســـی های انجـــام شـــده دربـــاره مشـــکات صنعـــت بـــرق، می تـــوان آن هـــا را در دو دســـته 
ـــواده صنعـــت بـــرق هســـتند و بایـــد آن هـــا را در  تقســـیم بندی کـــرد. بخشـــی از مشـــکات مربـــوط بـــه درون خان
ـــا اســـتفاده  ـــرو ب ـــع کـــرد، ماننـــد مشـــکل قرارداد هـــای متوقـــف کـــه وزارت نی ـــواده ریشـــه یابی و رف درون ایـــن خان
از ظرفیـــت اختیـــارات قانونـــی تـــوان فائـــق آمـــدن بـــر ایـــن مشـــکل را دارد و نیـــازی بـــه رجـــوع بـــه ســـایر نهاد هـــای 
خـــارج از خانـــواده صنعـــت بـــرق نیســـت. امـــا ریشـــه برخـــی از مســـائل ایـــن صنعـــت را بایـــد در خـــارج از خـــود 
صنعـــت بـــرق جســـتجو کـــرد. امـــروز ریشـــه عمـــده مشـــکات صنعـــت بـــرق بـــه خصـــوص شـــرکت های عضـــو 
ـــع مالـــی  ـــه علـــت کمبـــود مناب ـــرق ب ـــع مالـــی اســـت. متاســـفانه ظرفیت هـــای صنعـــت ب ســـندیکا کمبـــود مناب
معطـــل مانـــده و فضـــای کســـب و کار در ایـــن صنعـــت بـــا رکـــود مواجـــه اســـت. ســـرمایه گذاری بـــه انـــدازه تصریـــح 
شـــده در قانـــون محقـــق نشـــده و تبعـــات ایـــن موضـــوع گریبـــان شـــرکت های عضـــو ســـندیکا را گرفتـــه اســـت. 
بـــرای حـــل ایـــن معضـــل بایـــد بـــه دنبـــال خلـــق منابـــع باشـــیم. اســـتفاده از ظرفیت هـــای مغفـــول صنعـــت بـــرق، 
فضـــای شـــفاف و بـــازار آزاد بـــرای خریـــد و فـــروش بـــرق و نهـــاد رگوالتـــوری راهکار هایـــی اســـت کـــه می تـــوان بـــرای 
خلـــق منابـــع از آن هـــا اســـتفاده کـــرد. پرداخـــت مطالبـــات صنعـــت بـــرق، افزایـــش راندمـــان، هوشمندســـازی و 
نوســـازی شـــبکه ها و ... مســـتلزم تامیـــن منابـــع بـــوده و نتیجـــه انجـــام همـــه ایـــن مـــوارد، پویایـــی صنعـــت بـــرق 
اســـت. وزیـــر نیـــرو در برنامـــه پیشـــنهادی خـــود بـــه ســـرمایه 500 هـــزار میلیـــارد تومانـــی اشـــاره کـــرده اســـت کـــه اگـــر 

ایـــن منابـــع احصـــاء نشـــود، صنعـــت بـــرق بـــا مشـــکات بیشـــتری روبـــرو خواهـــد شـــد. 

در طـــول فعالیـــت دور هفتـــم هیـــات مدیـــره تعامـــل و همکاری مســـتمری بین ســـندیکا و معاونـــت برنامه ریزی 
توانیـــر صـــورت گرفـــت کـــه ابـــاغ فهـــارس بهـــا یکـــی از مهمتریـــن دســـتاور های ایـــن تعامـــل بـــود. فعـــاالن صنعـــت 
بـــرق ســـال ها از نبـــود فهـــارس بهـــا رنـــج می بردنـــد کـــه ســـندیکا و توانیـــر بـــا ایجـــاد کارگـــروه مشـــترک و مشـــارکت 
موضـــوع فهـــارس بهـــا را در جلســـات مختلـــف بررســـی و بـــه نتیجـــه رســـاندند. ایـــن مـــورد نمونـــه ای از موفقیتـــی 
ــایر  ــرای سـ ــی بـ ــوان الگویـ ــه عنـ ــد بـ ــوده و می توانـ ــی بـ ــل دولـــت و بخـــش خصوصـ ــل تعامـ ــه حاصـ اســـت کـ

ک عمـــل قـــرار گیـــرد.  چالش هـــای صنعـــت بـــرق نیـــز باشـــد و مـــا

سپهر برزی مهر

فهارس بها نمونه موفقی 
از تعامل دولت و بخش خصوصی

گرد میز

رویکرد سندیکا تمرین تعامل بود 
نه هیاهو و شلوغ کاری

دعوت کمیسیون انرژی از سندیکا 
برای ایجاد بازار نوین برق

علی بخشی

رضا پدیدار

گرد میز

در طـــول دور هفتـــم هیـــات مدیـــره و ســـه ســـالی کـــه بنـــده در ســـندیکا مســـئولیت داشـــتم بـــدون تعـــارف آقایـــان 
مهندســـین متولـــی زاده، حائـــری و دکتـــر رجبـــی مشـــهدی همراهـــی خوبـــی بـــا مـــا داشـــتند و ایـــن همراهـــی 
اتفاقـــات بزرگـــی را رقـــم زد و نتایـــج مطلوبـــی داشـــت کـــه در تاریـــخ 20 ســـاله ســـندیکا نظیـــر نداشـــت. ســـندیکا 
کـــرد. بنـــای مـــا از  گرفتـــن تعامـــل ســـازنده بـــا دولـــت آغـــاز  کار خـــود را بـــا هـــدف در پیـــش  در ایـــن دوره 
کـــه تـــا حـــد قابـــل قبولـــی پیـــش رفتیـــم و  ابتـــدا پرهیـــز از شـــلوغی و هیاهـــو و تمریـــن تعامـــل بـــا دولـــت بـــود 
ـــا تاییـــد و اولویـــت دادن بـــه انجـــام  نتایـــج خوبـــی بـــه دســـت آوردیـــم. رویکـــردی کـــه ســـندیکا در ایـــن دوره ب
کار هـــای پژوهشـــی در پیـــش گرفـــت، ایـــن تشـــکل را بـــه یـــک مرجـــع تخصصـــی در صنعـــت بـــرق کشـــور تبدیـــل 
کـــرد. معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا نقطـــه قـــوت ایـــن نهـــاد اســـت و ســـال ها بـــه عنـــوان چـــراغ راه صنعـــت بـــرق 
ـــود. امـــروز همـــه نهاد هـــای کشـــور اعـــم از مجلـــس شـــورای اســـامی، مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت  خواهـــد ب
، اتاق هـــای بازرگانـــی ایـــران و  ، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور نظـــام، قـــوه قضائیـــه، ســـازمان بازرســـی کشـــور
تهـــران و ... ســـندیکا را بـــه عنـــوان مرجـــع تخصصـــی بـــرق پذیرفتـــه و بـــه گزارش هـــای کارشناســـی و بـــی طرفانـــه 

ـــد.  ـــدا کرده ان ـــاد پی ـــندیکا اعتم س
ســـندیکا دربـــاره موضـــوع ترانزیـــت بـــرق و ظرفیت هـــای مالـــی و اقتصـــادی قابـــل توجـــه ترانزیـــت بـــرق، مطالعاتـــی 
انجـــام داده اســـت کـــه بـــا منابـــع حاصـــل از آن می تـــوان بخشـــی از مشـــکات کان ایـــن صنعـــت را پوشـــش داد 
ـــا همـــکاری  ـــم ب ی ـــران کـــرد. ایـــن موضـــوع یکـــی از اولویت هـــای سندیکاســـت کـــه امیدوار ـــرق را جب و کســـری ب

مدیریـــت شـــبکه بـــرق ایـــران بتوانیـــم آن را بـــه منصـــه ظهـــور برســـانیم. 

بـــا توجـــه بـــه ســـابقه و پیشـــینه موفقـــی کـــه ســـندیکا در حـــوزه صنعـــت بـــرق داشـــته و همکاری هـــای خوبـــی کـــه 
در ایـــن دوره بیـــن ســـندیکا و کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران شـــکل گرفتـــه اســـت، مـــن پیشـــنهاد دارم توافقـــی 
ـــار  ـــرای اولیـــن ب ـــرق در ســـال 1400 و ب ـــازار نویـــن ب ـــرای ایجـــاد ب ـــاق تهـــران ب ـــرژی ات بیـــن ســـندیکا و کمیســـیون ان
در تاریـــخ صنعـــت بـــرق کشـــور شـــکل بگیـــرد. مـــا ادبیـــات محـــوری اولیـــه ایـــن بـــازار را اســـتخراج و در اختیـــار 

ســـندیکا قـــرار می دهیـــم تـــا بـــه همـــت ایـــن تشـــکل در مرحلـــه اجرایـــی و عملیاتـــی قـــرار بگیـــرد.  •
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سندیکا ؛ تشکلی 
منسجم و مطالبه گر 

گفت وگوی اختصاصی

سندیکای صنعت برق ایران نماینده حدود 600 شرکت فعال در حوزه ساخت، پیمانکاری 
و مهندسی مشاور صنعت برق است و رفع مسائل این صنعت را به طور مستمر از طریق 

نهادهای مختلف پیگیری می کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یکی از 
نهادهایی است که سندیکا به منظور رفع چالش های کلیدی فعاالن این صنعت ارتباط 

نزدیک و گسترده ای با آن داشته است. از اینرو با توجه به اقدامات موثر اتاق تهران در رفع 
مشکات بخش خصوصی کشور، با »بهمن عشقی« دبیر کل اتاق تهران به بررسی میزان 

اثربخشی تعامات سندیکا با اتاق برای حل مشکات فعاالن صنعت برق، پرداخته ایم. مشروح 
گفتگو به شرح زیر است: 
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دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانبهمن عشقی

گفت وگوی اختصاصی

اصـوال تشـکل بایـد در شـرایط التهـاب طراحـی شـود. در وضعیـت نرمـال و وقتـی 
کـه اقتصـاد رفتـار خطـی دارد، فعـاالن کسـب و کار قـدرت کافـی بـرای پیش بینـی 
آینـده دارنـد. در دنیـای مدرنـی کـه رفتـار نوین اقتصادی بر سـرمایه گذاری صنعتی 
وظیفـه  اولیـن  دارنـد.  اساسـی  وظیفـه  سـه  تشـکل ها  و  اسـت  شـده  پایه گـذاری 
از حقـوق اعضـای  بـرای دفـاع  برابـر حاکمیـت  advocacy اسـت و تشـکل ها در 
خـود، وکالـت می کننـد کـه طبیعتـا در شـرایط خطـی نیـاز چندانـی بـه دفـاع در برابـر 
حاکمیـت نیسـت بلکـه در شـرایط غیرخطـی اسـت کـه تشـکل نیازمنـد گفتگـو و 
تـاش بـرای احقـاق حـق اسـت. دومیـن وظیفـه آنهـا  integration  و یکپارچه سـازی 
اسـت. در واقـع صنف هـا در فضـای پرالتهـاب و بحرانـی بیشـتر بـه اتفـاق و اتحـاد 
empowering جمعـی نیـاز دارنـد تـا در فضـای عـادی. سـومین رسـالت تشـکل ها
بـه معنـای افزایـش تـوان و تـاب آوری اسـت موضوعـی که در شـرایط بحـران اهمیت 
بیشـتری دارد. در شـرایط بحـران بایـد افـق کوتـاه مـدت را بـه خوبـی پیش بینـی کـرد، 
 ، فعـاالن صنفـی و کارآفرینـان ممکن اسـت به خاطر درگیـری در شـئون اجرایی کار
کـه تشـکل، فرصتـی  فرصـت پیش بینـی آینـده را از دسـت بدهنـد و اینجاسـت 
را کـه فعـال اقتصـادی بـه دلیـل درگیـری بـا اعوجاجـات اقتصـادی از دسـت داده، 
جبـران می کنـد لـذا معتقـدم کـه وجود تشـکل های اقتصادی در شـرایط غیـر نرمال 

حیاتی تـر اسـت. 

میزان کارآمدی یک تشـکل ارتباط و تناسـب مسـتقیمی با میزان توسـعه مدنی آن 
جامعه دارد. زمانی یک تشکل کارآمد است که عناصر توسعه مدنی در آن جامعه 
دیده و تعریف شده باشد در واقع تشکل محصول توسعه مدنی است. در فضایی 
کـه مشـارکت مـردم در اداره کشـور محـدود اسـت و بـا خـاء نقـش مـردم در مدنیـت 
مواجه هسـتیم، اصوال با ضعف عملکرد تشـکلی مواجه می شـویم. اولین عنصری 
که در جامعه مدنی باید تعریف شـود، جنبه توسـعه یافتگی اسـت. من عمیقا بین 
دو واژه توسعه و پیشرفت شکاف و فاصله قائل هستم. برای مثال جمهوری خلق 
چین کشوری است که پیشرفت کافی کسب کرده ولی فاقد عنصر توسعه است، 
بنابراین در کشور چین تشکل ها نقش چندانی ندارند. ما هم در گام های ابتدایی 
توسـعه مدنـی در ایـران قـرار داریـم، گرچه تاش ملت ایران برای ایجاد ارکان توسـعه 
مدنـی تاشـی بیـش از صـد سـال اسـت امـا دسـتاوردهای آن در بسـتر تاریـخ، موثـر 
نبوده اسـت بنابرین تشـکل ها از این قاعده کلی مسـتثنی نیسـتند که اگر جامعه 

دچار نقصان در توسـعه یافتگی باشـد، عملکرد آنها نیز دچار نقصان می شـود. 
درباره اولین ویژگی  یک تشـکل باید گفت که تشـکل برای ایجاد رانت و یا حداقل 
دفـاع از رانـت تشـکیل می شـود، البتـه در اینجـا بایـد واژه رانـت را درسـت ترجمـه 
کنیـم. نـگاه مـن بـه واژه رانـت سـلبی نیسـت بلکـه آن را ایجابـی تفسـیر می کنـم. در 
واقـع تشـکل ایجـاد می شـود تـا از منافـع ذینفعـان خـود دفـاع کنـد، ایـن کار نـه تنهـا 
منفور نیسـت بلکه به زعم من یک اقدام محبوب اسـت. تشـکلی موفق اسـت که 
رانت جویـی آن در راسـتای منافـع اعضـا باشـد و ایـن عیـن صاحیـت و حقیقـت 
است در غیر این صورت تشکل دالیل حضور و بروز خود را از دست می دهد، اما 
اگر عناصر تشـکیل دهنده تشـکل به دنبال منفعت جویی شـخصی باشند چهره 
خوبـی از آن تشـکل بـه وجـود نخواهـد آمـد. دومیـن ویژگـی هـر تشـکل هدفمنـدی 

ستبران: تشکل های اقتصادی 
گی هایی  باید دارای چه ویژ

باشند تا در شرایط بحرانی 
بتوانند موفق عمل کنند؟ چرا 
تشکل ها در ایران آن طور که 

باید موثر نیستند؟ این عدم 
تاثیرگذاری ناشی از ساختار 

تشکل هاست یا نقش دولت؟ 

ستبران: امروز برخی از تشکل ها 
با کنار گذاشتن گایه ورزی، سعی 
دارند با استفاده از ظرفیت های 

خود و از طریق ارائه راهکارها و 
پیشنهادات به دولت کمک کنند، 

به نظر شما این تشکل ها برای 
رسیدن به این جایگاه چه مسیری 

را طی کرده اند و چگونه می توان 
روند موجود را برای رسیدن به 
نقطه مطلوب سرعت بخشید؟ 
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اسـت. هـر تشـکلی کـه واجـد عنصـر هـدف باشـد و صرفـا بـه محلـی بـرای رانت جویـی فردی 
عده ای تبدیل نشود، تشکل سودمندی خواهد بود. تشکل ها باید مبتنی بر عملکرد جمعی 
کسـب منفعـت جمعـی خـارج  از محـدوده  کـه  کننـد، هـر تاشـی  )aggregation( حرکـت 
شـود، مجـزا سـازی )disaggregation( محسـوب شـده و تشـکل را از رسـالت اصلـی خـود دور 
می کنـد. پـس دو عنصـر هدفمنـدی و رانت گریـزی فـردی در ذات تشـکل، از عناصر اساسـی 
تشـکیل دهنده تشـکل ها هسـتند، هـر تشـکلی در صـورت دارا بـودن ایـن دو عنصـر می توانـد 
سـه هـدف شـامل دفـاع از حقـوق اعضـا در برابر حاکمیت، یکپارچه سـازی اعضـا و تقویت و 

افزایـش تـاب آوری آنهـا را دنبـال کند. 
که واجد عنصر هدفمندی باشد، سرعت الزم را برای حرکت در مسیر فعالیت  هر تشکلی 
کافی است متوسط سرعت تشکل از متوسط رشد بقیه  خود به دست خواهد آورد، فقط 

شاخص های توسعه مدنی در آن جامعه باالتر باشد.
میزان برابری جنسیتی، امید به زندگی، کاهش فاصله دهک های اجتماعی، تامین خدمات 
بهداشـتی و درمانی به صورت غیرتبعیض آمیز و ... از شـاخص های توسـعه انسـانی و مدنی 
در هـر جامعـه ای بـه شـمار می رونـد. اگـر سـرعت دسـتیابی بـه اهـداف فـوق در یـک تشـکل از 
سـرعت دسـتیابی به این شـاخص ها در نظام ملی سـریعتر باشـد، آن تشـکل، تشـکل موفقی 
خواهـد بـود. در دنیـای مـدرن امـروز مالیـات سـتانی و مباحـث مربـوط بـه تامیـن اجتماعـی از 
 ، مواردی هستند که اگر تشکلی توانست در تناسب با اصاح عمومی نظام مالیاتی در کشور
نظام مالیات سـتانی را برای اعضای خود با سـرعت بیشـتری  به نظام مدرن مالیات سـتانی 

نزدیک کند، دسـتاوردی کسـب کرده اسـت. 

اتـاق در ابتـدا بایـد بـا ارتقـای جایـگاه خـود بـه یـک مـدل قابـل قیـاس و الگویـی بـرای سـایر 
تشـکل ها تبدیـل شـود. شـفافیت و پاسـخگو بـودن دو ویژگـی برجسـته ای اسـت کـه اتـاق بـه 
عنـوان یـک تشـکل فرادسـت در صـورت برخـورداری از آنهـا می توانـد از سـایر تشـکل های 
فرودسـت بخواهـد از آن الگوبـرداری و تقلیـد کننـد. اتـاق در دوره هشـتم و نهـم تاش هـای 
موثـری در تقویـت خـود و تشـکل ها داشـته اسـت. اتـاق در مسـیر حرکـت خـود نقـاط ضعـف 
هـم داشـته اسـت امـا می توانیـم بـا ِاِلمان هایـی ثابـت کنیـم کـه سـرعت حرکـت مـا در اصـاح 
رفتارهایمـان بیشـتر از سـرعت سـایر نهادهـای مدنـی بـوده و بـه همیـن دلیـل موفقیت نسـبی 
حاصـل شـده اسـت. اتـاق تهـران در آخریـن رتبه بنـدی اتـاق ایـران، فاصلـه معنـاداری بـا سـایر 
اتاق های بازرگانی داشت. اتاق تهران در مرحله بعد از اصاح رفتاری، تاش کرده با برقراری 
ارتبـاط بـا تشـکل ها مـدل و الگـوی خـود را بـه رویـت آنهـا برسـاند. اتـاق تهـران در سـال 1394 
فاقـد رکـن تشـکلی و بـه لحـاظ تعـداد تشـکل های مرتبـط، کـم تعدادتریـن اتـاق کشـور بـود، اما 
امروز این اتاق با اقدامات انجام شده، پرتشکل ترین استان کشور و صاحب وجاهت نسبی 
اسـت. این تشـکل دارای یک سـازمان منسـجم بوده و طبق گزارش تفریغ بودجه ارائه شـده به 
بیش از 90 درصد از انطباق رفتار های هزینه ای رسـیده اسـت. مهمترین رکنی که اتاق تهران 
روی آن کار کـرده موضـوع آمـوزش بـوده و بـرای دوره هـای میـان مـدت و بلندمدت  برنامه ریزی 

شـده اسـت کـه تشـکل های عضـو اتـاق از ایـن موضـوع اسـتقبال خوبـی داشـتند.

کنون برای  ستبران: اتاق تهران تا
ارتقای سطح تشکل های خود چه 

اقداماتی انجام داده است؟ این 
اقدامات در ایجاد هم افزایی بین 

تشکل ها چقدر موثر بوده است؟

گفت وگوی اختصاصی

سـندیکا بـرای چنـد سـال متوالـی بـه عنـوان تشـکل برتـر انتخـاب شـده و کسـب 
کـه ایـن تشـکل سـاختار مناسـبی دارد. داشـتن بودجـه،  رتبـه +A نشـان می دهـد 
سـاختمان و دبیرخانـه منسـجم از ویژگی هـای برجسـته سندیکاسـت. مـن نقـاط 
یـادی را بـرای ایـن تشـکل متصـور هسـتم و اعتقـاد دارم کـه امـروز مسـاله برق  قـوت ز
یکی از جدی ترین مسـائل کشـور اسـت و سـندیکا به عنوان نماینده شـرکت های 
فعـال در ایـن حـوزه می توانـد اقدامـات موثـر زیـادی انجـام دهـد. شـرایطی کـه همـه 
در تابسـتان امسـال بـا آن روبـرو شـدیم نشـان دهنـده بحـران در صنعـت بـرق کشـور 
اسـت و سـندیکا باید با کمک اتاق و شـخص رئیس آن، برای فشـار به وزارت نیرو 
طـرح و برنامـه ارائـه مـی داد. سـندیکای صنعـت بـرق ایـران کـه امـروز در خـط مقـدم 
جنگ حوزه برق قرار دارد، چه اقداماتی برای رفع معضات این بخش انجام داده 
اسـت؟ آیـا مطالبه گـری سـندیکا از اتـاق تهـران بـرای پیگیـری مشـکات صنعـت 
بـرق کافـی بـوده اسـت؟ سـندیکا بایـد در دو بخـش بـه صـورت جـدی ورود می کـرد، 
اول فشـار بـه حاکمیـت و دوم اقنـاع افـکار عمومـی در حـوزه مدیریـت مصـرف. بـه 
نظـر مـن، هـم خـود اتـاق تهـران و هـم سـندیکا بـه عنـوان تشـکل تخصصـی بـرق، 
یـم و بایـد مسـائل را جدی تـر  در پیگیـری مشـکات صنعـت بـرق نمـره خوبـی ندار

پیگیـری می کردیم. 
آقـای محرابیـان بـه تازگـی بـه عنـوان وزیـر نیـرو از مجلـس رای اعتمـاد گرفتـه و وزیـر 
یکـی از مهمتریـن و زیرسـاختی ترین وزراتخانه هـای کشـور اسـت. اگـر سـندیکا در 
همیـن 6 مـاه ابتدایـی توانسـت بـا وزیر ارتباط گرفتـه و به نوعی به مغز منفصل وزیر 
تبدیـل شـود می توانـد تـا آخـر دوره وزارت وی، مسـائل صنعـت بـرق را پیگیری کند 
امـا اگـر نتوانسـت، متاسـفانه بایـد تـا ۸ سـال بعـد و روی کار آمـدن دولـت بعـدی 
منتظـر بمانـد. امـروز وزیـر نـگاه مطالبه گـری دارد و حرف هایـی از جنـس مطالبات 
اجتماعـی می زنـد امـا متاسـفانه این رویکرد بعد از شـش ماه در بروکراسـی ناکارآمد 
حذف و وزیر در چنبره بوروکرات ها محاصره خواهد شـد. تشـکل ها باید تا جایی 
قدرت بگیرند که نهادهای دولتی و وزارتخانه مقهور آنها باشند. معاونان وزیر نیرو 

بایـد مقهـور قدرت سـندیکا باشـند نه سـندیکا مقهور قـدرت آنها. •

ستبران: تشکل سندیکای صنعت 
برق ایران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ به نظر شما این تشکل 
ملی با حدود 600  عضو چطور 

ظاهر شده است؟ 

گفت وگوی اختصاصی
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افکار عمومی؛
مهمترین ابزار تشکل ها

گفت وگوی اختصاصی

به اعتقاد حسین راغفر کارشناس اقتصادی صدای تولیدکنندگان در ایران شنیده نمی شود. او بر این باور است که 
علت شنیده نشدن صدای تولیدکنندگان به دلیل فسادی است که در انتقال ارز وجود دارد و سال های سال است 

که با دستکاری در بازار، کسانی در درون قدرت سعی می کنند که فرصت های انتقال ارز و دور زدن تولیدکننده 
داخلی را فراهم کنند. از سوی دیگر این کارشناس اقتصادی بخشی از مشکل را به عملکرد تشکل  ها نسبت می دهد، 

زیرا فقط به نوشتن نامه به دولت و نهادهای تصمیم ساز بسنده می کنند و از ترس تنبیه دستگاه های دولتی، 
صدای خود را به گوش جامعه نمی رسانند. در حالی که تشکل ها باید با همه ابزار موجود سعی کنند که مسائل 

مربوط به تولید را به گوش مردم برسانند تا از طریق فشار افکار عمومی، صدای آنها شنیده شود. راغفر می گوید: 
تقویت تشکل های تولیدکننده نقش بسیار مهمی در تامین نیازهای ضروری کشور خواهد داشت و جلوی فساد 

ناشی از واردات و ارز چند نرخی را خواهد گرفت. به گفته او تولیدکنندگانی که محصول خود را باید به دولت 
گر دولت ها بخواهند که آنها را به هر دلیلی تنبیه کنند، به سهولت  بفروشند شرایط سخت و پیچیده ای دارند زیرا ا
گر دولت های غیر مردمی سر کار باشند و نهادهایی برای  می توانند چنین تشکل هایی را به ورشکستگی بکشانند. ا

کید می کند:  حمایت از تولید در داخل کشور وجود نداشته باشد، صدای تولیدکننده به هیچ جا نمی رسد. او تا
تشکل ها باید همراه با هم مجموعه هایی را تشکیل دهند که هر گاه دولت به یکی از آنها فشار وارد کرد، بقیه بتوانند 

در حمایت از دیگر تشکل ها وارد عمل شوند.
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یکـی از اصلی تریـن راه هـای غلبـه بـر موانـع تولیـد تقویـت تشـکل های تولیـدی 
بـه خصـوص تشـکل های فعـال در بحـث تامیـن نیازهـای جامعـه و کاالهـای 
اساسـی اسـت. در چنیـن تشـکل هایی یـک همـکاری بیـن دولـت و تشـکل ها 
می توانـد صـورت بگیـرد. به عنـوان مثـال دولـت می توانـد تشـکل های تولیـد مرغ 
و گوشـت قرمـز را متناسـب بـا نیازهـای جامعه حمایت کنـد و موانـع را از مقابل 
آنهـا بـردارد و در مقابـل از آنهـا بخواهـد کـه محصـوالت مـورد نیـاز جامعـه را بـا 
یـک قیمـت مشـخص در طـول سـال عرضـه کننـد. ایـن چیـزی اسـت کـه کاما 
امکان پذیـر اسـت ولـی در نظـم یـا بی نظمی موجـود امکانش عما وجود نـدارد. 
مگر اینکه موانعی که بر سـر راه این کار وجود دارد، مرتفع شـود که مهمترین آن 
فسـاد در اقتصـاد اسـت. مـا از یـک سـو اصلی تریـن صادرکننـده دام قاچـاق بـه 

به نظر شما با توجه به شرایط ایران، 
تشکل ها می توانند فضای کسب و کار را 

بهبود دهند؟

اقتصاددان و استاد دانشگاه حسین راغفر

گفت وگوی اختصاصی

شـیخ نشـین های جنوب خلیج فارس هسـتیم و از سـوی دیگر واردکننده گوشـت 
هسـتیم. در هـر دوی ایـن فرآیندهـا فسـاد وجـود دارد. دلیـل اصلـی آن هـم افزایـش 
شـدید قیمـت ارز و کاهـش ارزش پـول ملـی اسـت. ایـن مسـاله باعـث می شـود کـه 
قاچاق به خارج از کشـور صورت بگیرد. از سـوی دیگر انتقال ارز به خارج از کشـور 
از طریـق صورتحسـاب های غیـر واقعـی کـه درسـت می کننـد، نوعی امتیاز اسـت و 
سـبب می شـود منابع بزرگی ارز از کشـور توسـط کسـانی که ارز را دریافت می کنند، 
خـارج شـود. برخـی از ایـن افـراد همیـن ارزها یـا بخش هایـی از آن را در داخل تبدیل 
بـه پـول ملـی می کننـد و حتـی می تواننـد آن را گران تر بفروشـند تا بیشـتر سـود ببرند. 
ارز هـم  بـودن قیمت هـای  بـاال  گروه هـا خودشـان منتفعیـن  ایـن  بـه همیـن دلیـل 
هسـتند. بـاال بـودن قیمـت ارز یـا بـی ارزش بودن پول ملی سـبب تورم می شـود و این 
مسـاله جاذبـه بـرای قاچـاق ایجـاد می کنـد. دولـت محصـوالت داخلـی را با قیمت 
نازل تـری خریـداری می کنـد، بنابرایـن جاذبـه ای هـم بـرای صـادرات وجـود خواهـد 
داشـت. همین مسـاله را در مورد گوشـت مرغ هم شـاهد هستیم. مرغ را 11500 تومان 
قیمت گذاری کردند در صورتی که همزمان 13500 تومان هر کیلوگرم گوشـت برای 
تولیدکننـده تمام می شـد. فسـادی کـه در مسـاله واردات نهاده های دامـی مورد نیاز 
مرغ وجود داشـت، باعث شـد که هزینه مرغداری ها به شـدت باال برود. دولت هم 
اجـازه نـداد کـه قیمت هـا افزایـش یابـد. همـه اینهـا تولیـد را کاهـش داد، بـازار دچـار 
کمبـود شـد و چندیـن میلیـون قطعـه جوجـه بـه دلیـل کمبـود غـذا نابـود شـد تـا بـه 

سـمت واردات برویـم.

ایـن مسـاله فقـط خـاص سـندیکای بـرق نیسـت. در حـال حاضـر کارخانه هـای 
، آب و نفـت داریـم کـه اصلی تریـن متقاضیـان آنهـا هـم  تولیـد لوله هـای انتقـال گاز
باز دولت اسـت و وزارت نفت یا وزارت نیرو خریدار محصول آنهاسـت. این قبیل 
شـرکت ها هـم بـا مشـکات عدیـده ای روبـرو شـده اند و اگـر دولت هـا بخواهنـد کـه 
آنهـا را بـه هـر دلیلـی تنبیـه کننـد، بـه سـهولت می تواننـد چنیـن تشـکل هایی را بـه 
کار باشـند و نهادهایی  گر دولت های غیر مردمی سـر  ورشکسـتگی بکشـانند. ا
برای حمایت از تولید در داخل کشور وجود نداشته باشد، صدای تولیدکننده 
بـه هیـچ جـا نمی رسـد. علـت شـنیده نشـدن صـدای تولیـد کننـده، ایـن فسـادی 
کـه بـا دسـتکاری در  کـه در انتقـال ارز وجـود دارد و سـال های سـال اسـت  اسـت 
، کسـانی در درون قدرت سـعی می کنند که فرصت های انتقال ارز و دور زدن  بازار
تولیدکننـده داخلـی را فراهـم کننـد. اگـر قـرار باشـد کـه فسـاد در درون نظـام دولتـی 
مـا قـرار داشـته باشـد، هیـچ راه حلـی وجـود نـدارد. ایـن رونـد جـز تخریـب تولیـد در 
داخـل حاصـل دیگـری نخواهـد داشـت. بنابرایـن انتظـار مـی رود کـه دسـتگاه های 
نظارتـی مثـل مجلـس و بازرسـی کل کشـور و ده هـا دسـتگاه نظارتـی دیگـر از جملـه 
دسـتگاه قضایی در این موارد باید شـنوای مشـکات تولیدکنندگان و فسـادهای 
ایجـاد شـده باشـند. متاسـفانه جریـان فسـاد بـه همه جا  آسـیب می زنـد و به همین 
دلیـل عمـا صـدای تولیدکننـده شـنیده نمی شـود. دلیـل شـنیده نشـدن صـدای 
تولید کننده می تواند این باشـد که منتفعین از فسـاد دامنه حضورشـان در خیلی 
از دسـتگاه ها گسـترده اسـت و آنها کسـانی هسـتند که در قدرت حضور دارند. به 
همیـن دلیـل صـدای تولیدکننـده بـه جایـی نمی رسـد و نقـش داللی و واسـطه گری 

در صنعت برق تشکلی به 
نام سندیکای صنعت برق 
وجود دارد که تنها خریدار 

محصولش دولت است. 
چنین سندیکایی چگونه با 

دولت تعامل کند که فساد در 
کشور به حداقل برسد؟
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اصلی تریـن حمایـت را در نظـام تصمیم گیـری دارد. ایـن افراد یک شـبکه بسـیار قدرتمند 
مافیایی در هر حوزه ای دارند. در چنین شـرایطی هیچ راه حلی وجود ندارد و شـرایط روز 
بـه روز بدتـر خواهـد شـد. اال اینکـه واقعـا یـک عـزم وسـیع بـرای در هـم کوبیـدن ایـن منافـع 
فاسد شکل بگیرد و برخورد قاطع با آنها صورت بگیرد. ما در وقایع اخیر شاهد بودیم که 
در یک دوره کوتاهی 14 نفر سیمان کل کشور را خریده و احتکار می کنند. سپس قیمت 
آن را از قیمـت رسـمی 27 تـا 2۸ هـزار تومـان یکبـاره بـه 127 تـا 12۸ هـزار تومان می رسـانند، 
یعنی قیمت را پنج برابر می کنند.) اما ما شاهد هیچ برخوردی از سوی دستگاه قضایی 
یـا اعتراضـی از سـوی مجلـس ایـن اقدام مصـداق بارز اخـال در نظام اقتصادی اسـت.(

بـه خصـوص وقتـی دولتـی وعـده سـاخت یـک میلیـون مسـکن می دهـد. امـا هیـچ کـس 
ایـن مسـاله را دنبـال نکـرد. در چنیـن فضایـی ایـن پرسـش مطرح می شـود که چرا سـیمان 

احتکار شـده اسـت. 
مـوارد متعـدد فراوانـی در ایـن رابطـه داریـم. مثـا تولیـد دارو در داخل کشـور انجام می شـود 
و همزمـان هـم واردات داریـم. می بینیـم که تولید و واردات همه چیزش مشـخص اسـت. 
مسـیرهای تولیـد مشـخص اسـت امـا دارو سـر از بـازار سـیاه در مـی آورد یـا اینکـه مـردم در 
ایـن گرفتـاری عظیـم و بیمـاری همـه گیر بایـد در بازار ناصرخسـرو دنبال دارو بـا ده ها برابر 
قیمت واقعی آن باشند. هیچ برخوردی هم با این پدیده نمی شود و این شائبه را تقویت 
می کند که کسـانی در درون قدرت از این وضعیت منتفع هسـتند. تشـکل های تولیدی 
کشـور فعالیـت  کـه در  بـه خصـوص سـندیکاها، تشـکل های بـدون حمایتـی هسـتند 
می کنند و متاسـفانه مشـکات بسـیار بزرگی را هم پذیرا هسـتند. امکان ادامه این وضع 

در بلنـد مـدت قطعا وجود نـدارد.

بخشـی از مسـائل پیـش آمـده تقصیـر خـود تشـکل ها هم هسـت. محافظـه کاری بیـش از 
انـدازه و نگرانـی از اینکـه اعتـراض کننـد و مـورد تنبیـه دسـتگاه های دولتـی قـرار بگیرنـد، 
باعـث می شـود کـه اینهـا در خیلـی از مـوارد سـکوت کننـد در حالـی کـه بایـد مسـاله را بـه 
هـر شـکل ممکـن عمومـی کننـد. عـاوه بر اینکـه به نهادهـای رسـمی، نظارتـی، مجلس و 
دولـت اعتراض هـای خـود را منعکـس می کننـد؛ بایـد بتواننـد از هـر شـکل ممکن مسـاله 
خودرا به عرصه عمومی بیاورند. فشـار افکار عمومی مهمترین چیزی اسـت که می تواند 

واقعـا اثرگذار باشـد.

همین طـور اسـت. اگـر خـود تشـکل ها یـک اتحادیـه داشـته باشـند و مثـا تولیدکننـدگان 
، لولـه و مصالـح سـاختمانی هـم بـه طـور مشـترک یـک اتحادیـه داشـته  گوشـت، مـرغ، دارو
باشـند، وقتـی بـه یـک بخشـی فشـار می آیـد، همـه بـه شـکل واحـد می توانند از بخشـی که 
تحـت فشـار قـرار گرفتـه اسـت، بـه طـور واحـد دفـاع کننـد. در آن صـورت صـدای واحـدی 
خواهـد داشـت کـه قطعـا می توانـد در مقابـل انحصارگرانـی کـه در اقتصـاد کشـور فسـاد 
ایجاد می کنند و نوعا در دستگاه های حاکمیتی حضور دارند، یک حمایت اجتماعی 
و مردمـی بـرای خـود بوجـود آورنـد و بـه ایـن صورت صدایشـان به راحتی شـنیده می شـود. 
کـه اینهـا خودشـان هـم در مقابـل نابسـامانی ها از تـرس تنبیه هـای بیشـتر  ولـی مادامـی 
سـکوت می کنند و به وضع موجود تن می دهند، در آن صورت به تدریج نابود می شـوند.

به نظر شما تشکل ها چگونه می توانند 
کره کنند و از چه مسیری با  با دولت مذا

کمیت ارتباط بگیرند؟ حا

سکوت تشکل ها در مقابل مشکات 
از ترس تنبیه به مفهوم آن است که 

تشکل های ما به بلوغ کافی نرسیده اند 
و باید تاش کنند که به بلوغ برسند؟

گفت وگوی اختصاصی

اصـا در ایـن شـرایط علیرغـم همـه شـعارها و وعده هایـی کـه داده می شـود، تولیـد یـک 
فعالیت بسـیار پرریسـک در کشـور اسـت. یک دهه اسـت که در شـعار سـال ما تولید به 
اشـکال مختلـف مطـرح اسـت امـا هر سـال وضعیت تولید در کشـور بدتر شـده اسـت. 
علـت آن بـه نظـر مـن فقـدان یـک عـزم سیاسـی اسـت. امسـال تاکیـد بـر رفع موانـع تولید 
شـده اسـت. اینهـا موانعـی اسـت کـه بایـد تولیدکننـدگان در هـر بخشـی کـه هسـتند، 
گـرد هـم بیاینـد، اتحادیـه ای درسـت کننـد و وجـوه مشـترکی کـه موانـع اصلـی آنهاسـت، 
منعکـس کننـد و بعـد بـه دنبـال خواسـته های خـود مرتـب بـا دسـتگاه های ذیربـط نظیر 
وزارتخانه های صمت و کشاورزی و در صورت نیاز به دستگاه قضایی، مجلس و غیر 
ه مراجعه کنند. تا بتوانند مسائل خود را منتقل کنند. حداقل در سال گذشته کمتر به 
صدای تولیدکننده رسیدگی می شد و این نشنیده شدن، در نظام تصمیم گیری وجود 
داشـته اسـت. امیدواریم که دولت جدید فرصت های بهتری را برای شـنیده شـدن 
کـه تولیدکننـدگان  کنـد امـا مطمئـن هسـتم  صـدای تولیدکننـدگان در جامعـه فراهـم 
کننـد و طبیعتـا خیـی  کـه چگونـه بایـد صـدا و اعتراضشـان را منعکـس  بهتـر می داننـد 
از افـراد و رسـانه ها هـم بـه خصـوص رسـانه های مجـازی، خیلـی فرصـت مناسـبی 
که انعکاس این دسـته از مشـکات را به عهده بگیرند. در این صورت اسـت  هسـتند 
یـاده طلبی هـای ضـد جریان هـای مافیایـی در کشـور مقابلـه  کـه می شـود عمـا بـا ایـن ز
کـرد و بـه تدریـج آنهـا را بـه عقـب رانـد و زمینـه را بـرای رشـد تولیـد در کشـور مهیـا کـرد. بـه 
نظـر مـن ایـن کامـا امکان پذیـر اسـت. هسـتند کسـانی کـه از سـر دلسـوزی بـرای تولیـد 
کـه صدایشـان شـنیده شـود و بـه  در کشـور فعالیـت می کننـد و ایـن ظرفیـت را دارنـد 
تولیدکنندگان کمک کنند. چنانچه تولیدکنندگان واقعا سعی کنند از همه ظرفیت ها 
در کشور بهره بگیرند، قطعا می شود که به طور واقعی به رفع موانع تولید در کشور همت 
گماشت. اگرچه در جریان هستم که مشکات متعددی وجود دارد. مدیر عامل یکی 
از شـرکت های تولیدکننـده مولدهـای بـرق می گفـت کـه مـا محصوالتی می سـازیم کـه از 
نوع خارجی خود بسـیار بهتر و با کیفیت باالتری اسـت اما با کمال تاسـف ژنراتورهایی 
از کشـور همسـایه  بـا کیفیـت بسـیار نازل تـر واردکرده انـد. دلیلـش ایـن اسـت کـه واردات 
بـرای بسـیاری از نهادهـا پـر سـود اسـت و به همین دلیل تولید مهجور می مانـد. اگر این 
تولیدکننـده فقـط بخواهـد صدایـش در محافل حکومتی و دولتی شـنیده شـود، معلوم 
نیست که بتواند توفیق کافی برای غلبه بر تمایل به واردات که فساد بزرگی در آن نهفته 
اسـت و منابع کشـور را به شـدت می بلعد، به دسـت آورد. به نظر من در چنین شـرایطی 
باید مسـائل را به سـطح جامعه منتقل کرد که اگر مسـئولین ذیربط صدای تولیدکننده 

را نمی شـوند، علـی االصـول فشـار افـکار عمومـی ایـن زمینه را بـرای آنهـا فراهم کند.

شرایط کنونی به خصوص همین تحریم های ارزی، فرصت بزرگی را برای تولیدکنندگان 
فراهـم کـرده اسـت کـه صـدای آنهـا بهتـر و رسـاتر شـنیده شـود. بـه نظـرم عمـا بایـد ایـن 
حوزه هـای  در  فعـال  مردمـی  نهادهـای  سـایر  بـا  تولیدکننـدگان  و  مردمـی  نهادهـای 
اجتماعـی و رسـانه ها یـک همـکاری نزدیکـی بوجـود بیاورنـد تـا جامعـه را نسـبت بـه 

گاه کـرد.• خطراتـی کـه همـه کشـور را تهدیـد می کنـد، آ

تشکل ها چه برنامه هایی باید داشته 
باشند تا بتوانند در شرایطی که داریم 

رشد و پیشرفت کنند؟

نکته تکمیلی دارید؟

گفت وگوی اختصاصی
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گرد گردمیز میز

صنعت برق کشور در طول یک دهه اخیر سخت ترین 
سال های فعالیت خود را پشت سر گذاشته  و سندیکا در 

این سال ها تاش کرده با احصاء و بررسی مشکات، 
پیشنهادات و راهکارهای خود را برای رفع مسائل این 

صنعت به نهادهای ذیربط ارائه دهد. سندیکا همواره 
گیری اقدامات و فعالیت های خود را  تاش کرده فرا

حتی االمکان متناسب با ظرفیت اعضا گسترش دهد و 
برای حل مشکات اعضا تمام توان تشکلی خود را به کار 

بگیرد.  از اینرو با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی 
دور هفتم هیات مدیره، در میزگردی که با حضور

 »غامرضا ملکی« مدیر امور تشکل ها و مسئولیت 
اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

»علیرضا سیاسی راد«  مدرس دوره های توانمندسازی 
تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

»علیرضا اسدی« معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا و 
»محمدصادق جنان صفت«  از پیشکسوتان رسانه 

برگزار شد، به بررسی عملکرد سندیکا در بهبود فضای 
کسب و کار فعاالن صنعت برق و نیز ارزیابی میزان 

اثربخشی اقدامات آن در حوزه ماموریت های اصلی 
تشکل های اقتصادی پرداخته ایم. مشروح میزگرد به 

شرح زیر است:

میزگرد بررسی عملکرد تشکلی 
سندیکای صنعت برق ایران

دو بازوی قدرتمند 

معاونت دبیرخانه
پژوهش

گرد میز

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تنهـــا تشـــکل دارای رتبـــه+A  کشـــوری اســـت کـــه افتخـــاری بـــرای اتـــاق تهـــران  
اســـت. ایـــن تشـــکل چنـــد ویژگـــی برجســـته دارد کـــه دســـتاوردهای پژوهشـــی و اثرگـــذاری آنهـــا در نهادهـــای ذیربـــط 
ــن تشـــکل در خصـــوص  ــده ایـ ــام شـ ــای انجـ ــی و پژوهش هـ ــات کارشناسـ ــن ویژگی هاســـت. مطالعـ از مهمتریـ
ـــر و تشـــکر دارد، در بیـــن تشـــکل های اقتصـــادی  ـــرق جـــای تقدی اصلی تریـــن چالش هـــا و محورهـــای صنعـــت ب
در کشـــور کمتـــر تشـــکلی اســـت کـــه بـــا ایـــن درجـــه از اهمیـــت بـــه پژوهـــش پرداختـــه باشـــد. از مـــوارد دیگـــر می تـــوان 
بـــه نشـــریه ســـتبران بـــه عنـــوان ارگان رســـمی ایـــن تشـــکل اشـــاره کـــرد کـــه علیرغـــم محدودیت هـــا و مشـــکاتی کـــه 
در زمینـــه تامیـــن کاغـــذ وجـــود داشـــت، مســـائل اصلـــی صنعـــت بـــرق را بررســـی و  هـــر فصـــل منتشـــر شـــده اســـت. 
از دیگـــر دســـتاوردهای ســـندیکا می تـــوان بـــه مطالبه گـــری ایـــن نهـــاد از دولـــت و حاکمیـــت بـــرای پیگیـــری 
کـــه صـــورت داده  ـــا تیم ســـازی خوبـــی  منافـــع شـــرکت های عضـــو خـــود اشـــاره کـــرد. خوشـــبختانه ایـــن تشـــکل ب
توانســـته در جلســـات نهادهایـــی همچـــون مجلـــس شـــورای اســـامی حضـــور مســـتمر داشـــته باشـــد و راهکارهـــا 
ـــارز  ـــای ب گی ه ـــر ویژ ـــا از دیگ ـــری اعض کث ـــذب حدا ـــت و ج ـــعه عضوی ـــد. توس کن ـــرح  ـــود را مط ـــنهادات خ و پیش

ســـندیکا اســـت.
ــمت  ــه سـ ــت بـ ــورد اول حرکـ ــم. مـ یـ ــار دار ــد انتظـ ــران چنـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــده سـ ــره آینـ ــات مدیـ از هیـ
فدراســـیون شـــدن اســـت. مـــن معتقـــدم فدراســـیون هـــای ایجـــاد شـــده در حـــوزه انـــرژی غالبـــا در دســـتیابی بـــه 
ــد  ــندیکا می توانـ ــذا سـ ــته اند. لـ ــی نداشـ ــده و موفقیـــت چندانـ ــاکام مانـ ــده نـ ــای تعریـــف شـ ــداف و برنامه هـ اهـ
ـــا  ـــم ب ی ـــرژی در ایـــن حـــوزه پیشـــران باشـــد. در حقیقـــت مـــا امیدوار ـــرق و ان ـــرای ایجـــاد فدراســـیون ب ـــه طـــرح ب ـــا ارائ ب
کمـــک ســـندیکا بتوانیـــم برنامه هـــای تعریـــف شـــده را محقـــق و بـــه اهـــداف ایـــن حـــوزه دســـت پیـــدا کنیـــم. خواســـته 
بعـــدی مـــا از ســـندیکا در خصـــوص مســـئولیت اجتماعـــی اســـت. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت جامعـــه و مشـــکاتی کـــه 
امـــروزه در جوامـــع وجـــود دارد، از ســـندیکا انتظـــار مـــی رود بـــه حـــوزه مســـئولیت پذیری اجتماعـــی ورود کـــرده و زمینـــه 
ســـاز توســـعه مســـئولیت هـــای اجتماعـــی در حـــوزه فعـــاالن صنعـــت بـــرق کشـــور شـــود. موفقیت هـــای ســـندیکا در 
حـــوزه پژوهـــش نشـــان می دهـــد کـــه ایـــن تشـــکل در حـــوزه مســـئولیت های اجتماعـــی نیـــز می توانـــد موفـــق باشـــد. 
رئیـــس اتـــاق تهـــران و همـــه مـــا از ســـندیکا بـــه عنـــوان یـــک الگـــوی موفـــق در بیـــن تشـــکل ها یـــاد می کنیـــم و مرتـــب 
گزارش هـــا و اقدامـــات ســـندیکا را دنبـــال می کنیـــم. خوشـــبختانه ســـاختار ایـــن تشـــکل بـــه گونـــه ای اســـت کـــه 
اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـابق آن، همـــواره در جلســـات در مســـیر اهـــداف ســـندیکا تـــاش می کننـــد، در ایـــن 
مجموعـــه جـــای افـــراد در هیـــات مدیـــره تغییـــر می کنـــد امـــا کســـی از قطـــاری کـــه ســـندیکا را بـــه ســـوی موفقیـــت 

می بـــرد، پیـــاده نمی شـــود. 
ـــایر  ـــت س ـــرای تقوی ـــت ب ـــن ظرفی ـــد از ای ـــه می توان ـــه ای دارد ک ـــل ماحظ ـــت قاب ـــد و ظرفی ـــاختار توانمن ـــندیکا س س
تشـــکل ها نیـــز اســـتفاده کنـــد و در توانمندســـازی آنهـــا نیـــز نقـــش ایفـــا کنـــد. بـــرای ایـــن منظـــور ســـندیکا می توانـــد 
بـــا موسســـه آموزشـــی اتـــاق تهـــران همـــکاری کنـــد و بـــا عقـــد قـــرارداد بـــا ایـــن موسســـه بخشـــی از دوره هـــای آموزشـــی را 
بـــر عهـــده بگیـــرد کـــه ایـــن امـــر هـــم بـــه مهـــارت آمـــوزی ســـایر تشـــکل ها کمـــک کـــرده و هـــم نوعـــی درآمدزایـــی بـــرای 
ســـندیکا خواهـــد بـــود. مـــا در اتـــاق تهـــران پشـــتیبان تمـــام قـــد ســـندیکا هســـتیم و از همـــه طرح هـــای شـــما حمایـــت 

می کنیـــم. 

گرد میز

غامرضا ملکی

کمیت  مطالبه گری از حا
گی های برجسته سندیکاست  از ویژ
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آقــای ملکــی جمع بنــدی دقیــق و مشــروحی از رفتــار ســندیکای صنعــت بــرق و ویژگی هــای آن ارائــه کــرد. مــن 
هــم می خواهــم چنــد نکتــه دیگــر بــه آن هــا اضافــه کنــم. بــا توجــه بــه تجربــه همــکاری حــدود 15 ســاله مــن بــا 
نشــریه ســتبران کــه البتــه در حــد کمــی بــوده اســت و بــا توجــه بــه شــناختی کــه از تشــکل های کارفرمایــی دیگــر 
در ایــران دارم، ســندیکای صنعــت بــرق از ســوی بنیانگذارانــش و ادامــه دهنــدگان آن هــا در هیــات مدیــره 
ســاختار نیرومنــدی دارد. ایــن ســاختار نیرومنــد چنــد مزیــت دارد کــه مهمتریــن آن هــا فــراز و فــرود و نوســان 
انــدک در کارنامــه ایــن نهــاد صنفــی اســت. ســاختار قــرص و محکــم ســندیکا راه هــای گریــز از انجــام آنچــه را 

در اساســنامه ســندیکا آمــده، ســخت کــرده اســت. 
کــه ســندیکای صنعــت بــرق دارد و در بســیاری از تشــکل ها نمی بینیــم ورود و خــروج  گــی دومــی  ویژ
اعضــای تــازه بیشــتر در هــر دوره انتخابــات بــه هیــات مدیــره و حتــی ریاســت هیــات مدیــره اســت. ایــن 
وضعیــت راه را بــرای رســوب قــدرت در هیــات مدیــره مســدود کــرده و کارنامــه ســندیکا را از حالــت ســلیقه ای 
بودن رها کرده اســت. این مســاله مهمی اســت که رســوب قدرت رخ ندهد و نشــانی از دموکراســی انتخاباتی 
باالتــر و رویکــرد بــه انتخابــات آزاد و ســالم اســت. حضور دبیران وارد به مســائل ســندیکا و پایــداری این اعضا 
در دبیــر خانــه و ســازگاری هیــات مدیــره و دبیــر خانــه نیــز در ســندیکای صنعــت بــرق بســیار اهمیــت دارد. 

انتشــار اطاعــات مربــوط بــه فعالیــت هیــات مدیــره و نقد هــای جــدی به اقتصــاد بــرق دولتی و نیز مشــارکت 
دادن اعضای ســندیکا در رســانه های این نهاد نیز نکته قابل اعتنایی اســت. بســیاری از اعضای ســندیکا 
در نشــریه و در رســانه های دیگر ســندیکا فعالند و حرفهایشــان را می زنند، به همین دلیل نســبت مشــارکت 
اعضــا و بــه ویــژه رئیــس و هیــات مدیــره ایــن نهــاد در طــرح مباحــث مهم در رســانه ها باعث دلگرمــی و انتقال 
خواســته های اعضــا شــده اســت. عــاوه بــر ایــن ، اطاع رســانی منظــم از فعالیت هــای ســندیکا بــه ســایر 
رســانه ها بــه صــورت هدفمنــد نیــز از ویژگی هــای دیگــر ایــن نهــاد بــه حســاب می آیــد. در پایــان ایــن بخــش از 
صحبت هایــم بایــد بــه تاســیس نهــاد پژوهشــی نیرومنــد برای مطالعــات و بررســی های کارشناســانه اقتصــاد و 
مدیریــت صنعــت بــرق اشــاره اکیــد داشــته ام کــه ایــن نقطــه قوت بزرگــی اســت کــه راه را برای طــرح بحث های 

جــدی در مراجــع باالدســتی حکومــت مثــل مجلــس و دولــت و نیــز اتاق هــای بازرگانــی بازکــرده اســت. 
همــه آنچــه در گذشــته رخ داده اســت و مــن و ســایر کســانی کــه در ایــن میزگــرد بــه آن هــا اشــاره کردیــم، 
ــر  ــدون جانشــین در وظایــف ســندیکا کــه در دوره هــای قبلــی و در دوره اخی ــد. اصــل اول و ب ــد ادامــه یاب بای
هــم روی آن بســیار تــاش شــده، ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از هــر نیــروی موثــر و قانونــی بــه ویــژه از راه تولیــد 
محتــوای کارشناســی و نیــز اســتفاده از هنــر اطاع رســانی بــدون وقفــه در مســیر آزادســازی صنعــت بــرق از 
انحصــار دولــت گام بردارنــد. ایــن یــک راه ناگزیــر و ســخت اســت کــه بایــد پیگیــری شــود. البتــه آزادســازی 
بــرق بــا مقاومت هایــی در درون دولــت و ســایر نهاد هــا و بــه ویــژه صنایــع بــزرگ بهره بــردار از بــرق ارزان روبــه رو 
خواهــد شــد و آن هــا شــهروندان را ســپر و ســنگر می کننــد تــا همچنــان محبوبیــت سیاســی بخرنــد و نیــز بــرق 

محمدصادق جنان صفت

اطاع رسانی های مستمر 
و ارتباط قوی سندیکا با رسانه ها 

گرد میز

ارزان دریافــت کننــد. هیــات مدیــره و اعضــای ســندیکا بایــد راه را ادامــه دهنــد و در ایــن مســیر شــاید الزم 
اســت بــا شــهروندان از راه یــک رســانه عمومی تــر نیرومند تــر و حتــی تاســیس یــک خبرگــزاری نیرومنــد حــرف 
زد. هزینه هــای تاســیس نهاد هــای اطاع رســانی کــه بشــود از مســیر آن بــا شــهروندان صحبــت کــرد بیشــترین 
ــا اســتفاده از بررســی های کارشناســانه فعلــی و  برگشــت را در بلنــد مــدت دارد. تولیــد محتــوای مــورد نیــاز ب

تبدیــل آن هــا بــه زبــان مــردم یــک اتفــاق ناگزیــر خواهــد بــود. 
شــاید الزم باشــد ســندیکا بــرای ایــن راهبــرد بــزرگ بــا گروه هــای مرجــع فکــری و اقتصــادی و دانشــگاهی بیشــتر 
صحبت کند. از مهمترین مســائل دیگر پیش رو اصرار و پیگیری برای انتخابات آزاد و ســالم مثل گذشــته 
و دادن احتمــال و امــکان برنــده شــدن بــه هــر کســی اســت کــه تصــور می کنــد در هیــات مدیــره می توانــد موثــر 
باشــد. اســتفاده از تجربه مدیران ارشــد قبلی و تاســیس نهاد ی که مدیران پیشــین را در نشســت های منظم 
دور هــم جمــع کنــد و انتقــال تجربــه انجــام شــود یــک کاری اســت کــه بایــد گســترش یابــد و توســعه بیشــتری 
ــد  ــت های دوره ای بای ــره در نشس ــات مدی ــای هی ــر اعض ــتر و نظام مند ت ــتن بیش ــت گذاش ــد. وق ــته باش داش
منظم تــر و بــا گســترش همــراه باشــد. نبایــد اعضــای هیــات مدیــره تنهــا در زمــان برگــزاری انتخابــات فعالیــت 
کننــد و پــس از انتخابــات عاقــه شــان کمتــر شــود. بــه نظــرم می رســد اســتفاده از اقتصاددانانــی کــه بــه بخــش 
خصوصــی و اقتصــاد کان و برنامه ریــزی در باالتریــن ســطح عاقــه و دانــش آن را دارنــد در نشســت های 
هیــات مدیــره بــا هــدف تشــریح وضعیــت کان اقتصــاد و پیــش بینــی دربــاره رونــد تحــوالت شــاخص هایی 
یــال، نــرخ تــورم و نــرخ رشــد ســرمایه گذاری و تجــارت خارجــی یــک ضــرورت  مثــل ارزش ارز هــای خارجــی بــه ر

بــرای نیرومندتــر شــدن اســت.

ســـندیکا در ارزیابی هـــای اتـــاق ایـــران و بخـــش صـــادرات ســـازمان توســـعه تجـــارت بـــه لحـــاظ مـــدل 
ســـاماندهی و ظرفیـــت ســـاختاری، همیشـــه جـــزو دو ســـه تشـــکل اول کشـــور بـــوده اســـت. در اینکـــه ســـندیکا 
بـــه شـــکل روش منـــدی ارزیابـــی شـــده و جـــزو تشـــکل های موفـــق بـــوده و هســـت، شـــکی نیســـت امـــا موفقیـــت 
و ظرفیت ســـازی در مقاطعـــی ممکـــن اســـت مخاطراتـــی هـــم داشـــته باشـــد. اضافـــه شـــدن اعضـــای جدیـــد بـــه 
تشـــکل و انگیـــزه اعضـــا بـــرای ادامـــه حضـــور در تشـــکل، از جملـــه شـــاخص های توســـعه هـــر ســـازمان اســـت. 
تمایـــل شـــرکت ها و کارآفرینـــان بـــرای عضویـــت در ســـندیکا و جذابیت هایـــی کـــه ایـــن تشـــکل بـــرای حفـــظ 
ـــرار  ـــعه ق ـــگاه توس ـــده و در جای ـــود نش ـــه رک ـــاد وارد مرحل ـــن نه ـــه ای ـــد ک ـــان می ده ـــود دارد، نش ـــی خ ـــای قبل اعض
ــاری  ــه عضویـــت در آن اجبـ ــه ای اســـت کـ ــازمان های داوطلبانـ ــران از سـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ دارد. سـ
نیســـت امـــا مـــدل ارائـــه خدمـــات، دســـتاوردها و ظرفیت هـــای بـــاال موجـــب شـــده کـــه ســـندیکا نمونـــه موفقـــی 
ـــت  ـــه فعالی ـــرکت هایی ک ـــزه در ش ـــاد انگی ـــا ایج ـــد ب ـــد و بتوان ـــه باش ـــازمان های داوطلبان ـــت س ـــوزه مدیری در ح
ــای  ــق مدل هـ ــندیکا طبـ ــد سـ ــا شـ ــه بنـ ــال 13۸4 کـ ــود درآورد. در سـ ــت خـ ــه عضویـ ــا را بـ ــد، آنهـ ــط دارنـ مرتبـ
جهانـــی و بـــر پایـــه پژوهش هـــای دانشـــگاهی و تکیـــه بـــر روش هـــای علمـــی بـــر کارهـــای جمعـــی متمرکـــز شـــود، 
پیش فرض هایـــی مطـــرح شـــد کـــه انجـــام کار جمعـــی در ایـــران و ســـازماندهی فعالیت هـــای داوطلبانـــه 

سندیکا یکی از تشکل های موفق در حوزه مدیریت 
سازمان های داوطلبانه

علیرضا سیاسی راد
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درصـــد کمـــی بـــرای موفقیـــت دارد امـــا عملکـــرد ســـندیکا و موفقیت هـــای حاصـــل شـــده در ایـــن ســـال ها 
ــرد. ــده را رد کـ ــرح شـ ــای مطـ پیش فرض هـ

یـــاد اســـت  اگرچـــه فعالیـــت ســـندیکا تحـــت عنـــوان فدراســـیون نیســـت امـــا تنـــوع فعالیـــت ایـــن تشـــکل ز
ـــرد کـــه در حالـــت کلـــی شـــامل 4 دســـته ســـازندگان،  ـــرق را در برمی گی و حوزه هـــای مختلـــف صنعـــت ب
پیمانـــکاران، مشـــاوران و شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی هســـتند و هـــر کـــدام از اینهـــا زیرمجموعه هـــای 
مختلفـــی دارنـــد کـــه بســـیاری از آن هـــا بـــا هـــم تعـــارض منافـــع دارنـــد و ایـــن تعـــارض منافـــع گاهـــی مربـــوط 
ــاد  ــع ایجـ ــردن )coordination( و در واقـ ــم آهنـــگ کـ ــراه و هـ ــذا همـ ــت لـ ــتراتژیک اسـ ــای اسـ ــه حوزه هـ بـ

وحـــدت بیـــن اعضـــا دارای اهمیـــت خاصـــی اســـت. 
در ایـــران حتـــی در سیاســـت گذاری های کان هـــم صـــدای واحـــدی از دولـــت بـــه گـــوش نمی رســـد لـــذا 
اینکـــه ســـازمانی بتوانـــد ســـطحی از هماهنگـــی داوطلبانـــه و غیـــر اجبارآمیـــز دموکراتیـــک را بـــا روش هـــای 
مختلـــف فراهـــم کنـــد، کار ســـاده ای نیســـت. خوشـــبختانه ســـندیکا علیرغـــم تنـــوع بســـیار زیـــاد در حـــوزه 
گونـــه  کـــه هـــر  فعالیتـــی، عملکـــرد خوبـــی داشـــته اســـت، ایـــن امـــر انتظـــارات از ســـازمان را بـــاال بـــرده اســـت 

کاهـــش ظرفیـــت و دســـتاورد و یـــا احیانـــا تصمیم گیـــری غلـــط، تبعاتـــی بـــرای ســـازمان خواهـــد داشـــت. 
خوشـــبختانه در ســـندیکا ســـاختارها و ســـنت های ســـازمانی بـــه وجـــود آمـــده و فرایندهـــای انجـــام شـــده 
بـــا هماهنگـــی انجـــام می شـــود. ایـــن نهـــاد علیرغـــم تنـــوع کاری توانســـته بـــا اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
کارشناســـی و اســـتفاده از مـــدل حـــل منازعـــه، بـــه خوبـــی اهـــداف خـــود را پیـــش ببـــرد. ســـاختارهای از 
پاییـــن بـــه بـــاال در ســـندیکا فعـــال اســـت و فعالیـــت کمیته هـــای ایـــن تشـــکل در جریـــان اســـت. تســـهیم 
اطاعـــات در ســـاختار ســـندیکا بـــه خوبـــی انجـــام می شـــود و در مجمـــوع عملکـــرد قابـــل قبولـــی دارد هـــر 

ـــر عمـــل شـــده باشـــد.   چنـــد ممکـــن اســـت در برخـــی جاهـــا نیـــز ضعیف ت
ــر  ــه وحـــدت نظـ ــا را بـ ــه اعضـ ــی اســـت کـ ــات پژوهشـــی عاملـ ــازمان بخـــش پژوهـــش و اقدامـ ــر سـ در هـ
ــازمان  ــرف آن سـ ــا و حـ ــر ادعـ ــت هـ ــه پشـ ــرا کـ ــد چـ ــظ می کنـ ــد حفـ ــوب واحـ ــک چارچـ ــانده و در یـ رسـ
مطالعـــات علمـــی قـــرار دارد. در ســـندیکا نیـــز کارهـــای پژوهشـــی قابـــل ماحظـــه ای انجـــام شـــده اســـت و 
در تمامـــی جلســـات بـــا مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق بـــاب گفتگـــو دربـــاره محورهـــای پژوهشـــی ســـندیکا 
بـــاز بـــوده و ســـندیکا بـــه عنـــوان نمونـــه موفـــق معرفـــی شـــده اســـت چـــرا کـــه پشـــت هـــر گـــزارش ســـندیکا کار 
 evidence-based( پژوهشـــی جـــدی صـــورت گرفتـــه اســـت. ســـندیکا توانســـته بـــا پژوهش هـــای مســـتدل
advocacy( و بـــر پایـــه تجربـــه زیســـته اعضـــا )Experience Based(روش هایـــی را در پژوهـــش تدویـــن 
کنـــد کـــه بـــه محـــل اختـــاف تبدیـــل نشـــود و چـــون پایـــه علمـــی دارد همـــه آن را قبـــول داشـــته باشـــند. 
مـــن معتقـــدم هیـــچ مذاکـــره ای بـــا دولـــت بـــدون دسترســـی بـــه پژوهش هـــای مســـتدل و اســـتناد محـــور 
Evidence base قابـــل دفـــاع نیســـت. خوشـــبختانه ســـندیکا در ایـــن مـــورد خـــوب عمـــل کـــرده و بـــرای هـــر 
ـــوری  ـــه ط ـــت ب ـــه داده اس ـــم ارائ ـــی ه ـــی، راه حل های ـــی و تخصص ـــل کارشناس ـــر تحلی ـــاوه ب ـــی ع موضوع
کـــه امـــروز در تمامـــی جلســـاتی کـــه ســـندیکا طـــرح موضـــوع می کنـــد آن را مســـاله جـــدی تلقـــی می کننـــد 
ـــر از  ـــی دیگ ـــت. یک ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــه علم ـــی و مطالع ـــاره آن کار کارشناس ـــه درب ـــد ک ـــون می دانن چ
ظرفیت هـــای ســـندیکا کـــه بایـــد از آن یـــاد بـــرد دبیرخانـــه حرفـــه ای ایـــن تشـــکل اســـت  کـــه دارای نیروهـــای 
تخصصـــی و شـــبکه ارتباطـــی قـــوی اســـت و ایـــن ظرفیـــت باعـــث شـــده دبیرخانـــه علیرغـــم تغییـــر هیـــات 

مدیـــره در هـــر دوره، دچـــار گسســـت نشـــود. 

گرد میز

ضرورت تقویت تعامل با اعضا 
علیرضا اسدیدر بستر شبکه و فضای غیرحضوری

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا حـــدود 600 شـــرکت عضـــو از توانمنـــدی باالیـــی برخـــوردار اســـت و توانســـته مســـائل 
ــات  ــا در موضوعـ ــارکت آنهـ ــا و جلـــب مشـ ــا اعضـ ــندیکا بـ ــترده سـ ــاط گسـ ــد. ارتبـ ــری کنـ ــرق را پیگیـ کان صنعـــت بـ
ـــه دلیـــل شـــرایط ناشـــی از شـــیوع  ـــرا ب ـــرد هـــر چنـــد اخی مختلـــف از مزیت هایـــی اســـت کـــه ایـــن تشـــکل از آن بهـــره می ب
بیمـــاری کرونـــا، ارتباطـــات رو در رو و جلســـات حضـــوری تـــا حـــدودی کمرنـــگ شـــده اســـت کـــه الزم اســـت بـــرای تقویـــت 
ســـطح ارتباطـــی بـــا اعضـــا پلتفـــرم جدیـــدی در بســـتر دیجیتالیـــزه شـــدن طراحـــی کـــرد. رابطـــه دبیرخانـــه ســـندیکا بـــا اعضـــا 
در بســـتر فضـــای مجـــازی و از طریـــق شـــبکه های اجتماعـــی برقـــرار اســـت و در ایـــن مـــدت بســـیاری از نظرســـنجی ها 
از ایـــن مســـیر انجـــام شـــده اســـت کـــه نظرســـنجی دربـــاره حضـــور یـــا عـــدم حضـــور در نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت 
بـــرق یکـــی از ایـــن نمونه هاســـت. مـــا همچنیـــن از مدیـــران صنعـــت بـــرق دربـــاره مخاطـــرات ایـــن صنعـــت در ســـال 1400 
نظرســـنجی انجـــام دادیـــم کـــه هـــدف مـــان عـــاوه بـــر دریافـــت پاســـخ، ایـــن بـــود کـــه ایـــن موضـــوع بـــه محـــوری بـــرای گفتگـــو 

تبدیـــل شـــود. 
کـــه تعامـــل خـــود را بـــا اعضـــا بـــه صـــورت روش منـــد در فضـــای غیرحضـــوری و شـــبکه ای   شـــرایط ایجـــاب می کنـــد 
کمیـــت  کارفرمایـــی بـــا حا کنیـــم. نکتـــه بعـــدی ارتبـــاط ســـندیکا بـــه عنـــوان یـــک تشـــکل اقتصـــادی و  شـــده برقـــرار 
کـــه مثـــل ســـابق برقـــرار اســـت امـــا بایـــد تقویـــت شـــود. ســـندیکا در تمامـــی ارتباطـــات و  و نهادهـــای دولتـــی اســـت 
جلســـات بـــا نهادهـــای تصمیم ســـاز و تصمیم گیـــر صنعـــت بـــرق، مســـائل کان ایـــن صنعـــت را مطـــرح کـــرده و بـــه دنبـــال 

اثرگـــذاری در تصمیم هـــای مربـــوط بـــه صنعـــت بـــرق و شـــرکت های عضـــو خـــود بـــوده اســـت. 
ـــرده  ـــه آن ورود ک ـــندیکا ب ـــه س ـــت ک ـــی اس ـــر محورهای ـــی از دیگ ـــه مدن ـــا جامع ـــاط ب ـــه و ارتب ـــی جامع ـــائل عموم ـــرح مس ط
ــه بحـــث  ــی کـ ــورد اســـت. از آنجایـ ــن مـ ــه ای از ایـ ــی نمونـ ــزارش پژوهشـ ــه گـ ــته اســـت. تهیـ ــم داشـ ــی هـ و موفقیت هایـ
ـــود و  ـــه عنـــوان یـــک مطالبـــه اجتماعـــی نیـــز مطـــرح ب ـــود، ب ـــرق ب ـــر اینکـــه چالـــش اصلـــی صنعـــت ب خاموشـــی ها عـــاوه ب
همـــه مـــردم منتظـــر پاســـخ و چرایـــی وقـــوع خاموشـــی ها بـــه ایـــن گســـتردگی بودنـــد. هـــر چنـــد کـــه پرداختـــن بـــه موضـــوع 
خاموشـــی در اولویت هـــای پژوهشـــی ســـندیکا قـــرار نداشـــت امـــا بـــرای پاســـخ بـــه مطالبـــه عمومـــی ایـــن کار انجـــام شـــد 
و نتیجـــه خوبـــی هـــم در برداشـــت، بـــه طـــوری کـــه گـــزارش ســـندیکا تبدیـــل بـــه ادبیاتـــی در حـــوزه خاموشـــی ها شـــد و 
مقامـــات و مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق در اظهـــار نظـــرات خـــود بـــه گـــزارش ســـندیکا اســـتناد می کردنـــد. ایـــن مصـــداق 
نشـــان داد کـــه ارتبـــاط ســـندیکا بـــا جامعـــه مدنـــی بایـــد عمیق تـــر و گســـترده تر باشـــد. ادامـــه ایـــن رونـــد در آینـــده ســـندیکا 

ـــرای تولیـــد اطاعـــات تبدیـــل خواهـــد کـــرد و ایـــن مرجعیـــت بســـیار مهـــم اســـت.  را بـــه مرجعـــی ب
ســـندیکا بـــه عنـــوان نماینـــده شـــرکت های فعـــاِل صنعـــت بـــرق همیشـــه مطالبه گـــر بـــوده امـــا ظرفیـــت دولـــت بـــرای 
ـــا ارائـــه پیشـــنهادات و راهکارهـــای  پاســـخ دهـــی بـــه مطالبـــات ســـندیکا محـــدود بـــوده اســـت برایـــن اســـاس ســـندیکا ب
کارشناســـی شـــده، ســـعی کـــرده  اســـت در برخـــی موضوعـــات دولـــت را بـــرای پاســـخ دهـــی بـــه مطالبـــات توانمنـــد ســـازد. 
بحـــث نوســـازی شـــبکه های بـــرق نمونـــه ای از ایـــن مـــورد اســـت، ســـندیکا بـــا ارائـــه پیشـــنهاد بـــرای تامیـــن مالـــی در ایـــن 
ــرای ایـــن مصوبـــه بـــه  ــا شـــد کـــه اجـ ــوزه، باعـــث تصویـــب تبصـــره ای در الیحـــه بودجـــه بـــرای مولدســـازی دارایی هـ حـ

ـــت.  ـــای سندیکاس ـــرای اعض ـــروژه و کار ب ـــاد پ ـــای ایج معن
برخـــی از موضوعـــات ســـندیکا نیـــز در بـــن بســـت قـــرار گرفتـــه و نیازمنـــد ابـــداع راه بـــرون رفـــت اســـت. ســـندیکا بـــرای حـــل 
ایـــن نـــوع چالـــش بایـــد اســـتراتژی جدیـــدی بـــا مضمـــون جدیـــد داشـــته باشـــد. گفتگـــو بـــا اعضـــا بـــرای توســـعه کســـب و کار 
در حوزه هـــای جدیـــد یکـــی از ایـــن استراتژی هاســـت، در واقـــع مـــا بایـــد بـــرای اعضـــا بـــازار بزرگـــی ایجـــاد کنیـــم چـــرا کـــه بـــا 

نوآوری هـــا و مدل هـــای کســـب و کار جدیـــد، ظرفیـــت بزرگـــی بـــرای فعالیـــت وجـــود دارد.  •

گرد میز
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بهبود نقش تشکل ها 
با افزایش سهم از اقتصاد

گفت وگوی اختصاصی

تشکل ها به عنوان ساختارهایی که باید حافظ منافع اعضای خود باشند، تاثیر مهمی در 
بهبود فضای کسب و کار دارند اما گاهی به دالیل مختلف، تشکل ها هم کارکردهای خود را 

از دست می دهند و آن گونه که باید نمی توانند جایگاه و نقش خود را حفظ کنند. به اعتقاد 
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی هرچقدر سهم تشکل ها در اقتصاد سیر صعودی 

داشته باشد، نقش آنها هم به همان نسبت در تصمیم سازی ها افزایش خواهد یافت. به گفته 
او با توجه به اینکه تشکل ها اطاعات دقیق تری نسبت به فعالیت های صنف خود در اختیار 

دارند، می توانند به دولت در تصمیم سازی مناسب کمک کنند. این کارشناس اقتصادی بر 
این باور است که تشکل ها از دو مسیر مجلس و اتاق بازرگانی می توانند با دولت رایزنی کرده و 

مطالبات خود را پیگیری کنند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تشـکل ها از دو جهـت می تواننـد در افزایـش نقـش خـود و در صنـف خودشـان 
کارآمـد بشـوند. تشـکل ها از لحـاظ اینکـه مزایـا و معایـب آن صنـف را بیـش از 
هـر کـس می شناسـند، می تواننـد بسـیار در تصمیم سـازی ها تاثیرگـذار باشـند. 
به عنـوان مثـال امـروز صنـف بـرق یـا صنـف مربـوط بـه آب می دانـد که مـا چقدر 
تلفات در شبکه داریم. مهمتر از همه اینکه آنها می دانند که نیاز واقعی کشور 
در آینـده چقـدر اسـت. لـذا اگـر دولت این صنوف را بیشـتر در تصمیم گیری ها 
ایـن  معمـوال  البتـه  شـد.  خواهـد  اتخـاذ  درسـت تری  تصمیمـات  بدهـد،  ورود 
بـا بخـش  بازرگانـی به عنـوان بخـش خصوصـی  اتاق هـای  صنـوف در غالـب 
دولتی ارتباط دارند، ولی طبیعتا اگر نقش تشـکل ها پررنگ تر باشـد، می توانند 

در سیاسـتگذاری ها بـه دولـت کمـک کننـد.

به نظر شما تشکل ها چه اثری 
می توانند در بهبود فضای کسب و 

کار داشته باشند؟

اقتصاددانهادی حق شناس

گفت وگوی اختصاصی

طبیعتـا ایـن موضـوع، موضوعـی بـر پایـه آزمـون و خطـا اسـت. یعنی تشـکل ها بـرای رسـیدن به 
بلـوغ، بایـد بـه صـورت آزمـون و خطـا عمـل کننـد. هرچقـدر سـمن های حوزه هـای مختلـف یـا 
کار بشـوند، تصمیمـات پخته تـری خواهنـد  صنـوف در حوزه هـای مختلـف بیشـتر درگیـر 
گرفـت. اینکـه تشـکل ها در چـه مقطـع زمانی به بلوغ می رسـند، بسـتگی بـه ایـن دارد که دولت 

چقـدر از نقـش آنهـا اسـتقبال بکند.

مهمترین برنامه شـان این اسـت که صنف مرتبط خود را به درسـتی بشناسـند، مثا در بخش 
کشـاورزی ایـن همـه صنوفـی کـه در خصـوص آرد و گنـدم دخیـل هسـتند و معمـوال بـه دنبـال 
افزایـش قیمـت هسـتند، اگـر صنـف خـود را بـه درسـتی بشناسـند و از تکنولوژی هـای جدیـد 
اسـتفاده کننـد، هـم اتـاف منابـع بـه حداقـل ممکن می رسـد و هم کیفیت محصـوالت تولید 
شـده در ایـن صنـف افزایـش می یابـد. هرچقـدر اطاعـات بیشـتر دربـاره صنـف خـود داشـته 

باشـند، متناسـب بـا آن، دولـت مجبـور اسـت نقـش آنها را بیشـتر بپذیرد.

تشـکل هایی از این دسـت حتما می توانند تاثیر مثبت در تصمیمات دولت داشـته باشـند. 
زیـرا ایـن گونـه تولیـدات مثـل آب و بـرق بـا قیمـت تضمینـی خریـداری می شـود. تشـکل های 
مرتبط نه تنها می توانند فشار الزم را برای تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب به دولت وارد 
کننـد از طـرف مجلـس هـم می تواننـد البی هایـی بـرای کم یـا زیاد شـدن قیمت های تضمینی 
داشـته باشـند.البته بسـتگی بـه ایـن دارد کـه ایـن تشـکل ها چقـدر نقـش خـود را بـاور داشـته 
باشند. هرچقدر سهم این تشکل ها در اقتصاد سیر صعودی داشته باشد، در واقع نقششان 

هـم بـه همـان نسـبت در تصمیم سـازی ها افزایـش می یابد.

در شـهرک های صنعتـی اصطاحـا اگـر نیروگاه هـای CHP یـا مقیـاس کوچـک وجـود داشـته 
باشد، این نیروگاه ها می توانند برق خود را مستقیم به شهرک ها بفروشند یا اینکه برق تولیدی 
را بـه بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی بفروشـند. بسـیاری از بنگاه هـا دنبـال ایـن هسـتند کـه بـرق 
تضمینـی داشـته باشـند. حتـی اگـر قیمـت ایـن بـرق از نـرخ تعییـن شـده در بخـش دولتی هم 
بیشـتر باشـد. این مسـائل بیشـتر به این بر می گردد که چقدر تشـکل ها در تولید سـهم دارند. 

هرچقـدر سـهم افزایـش یابـد، قـدرت چانه زنـی اینهـا هـم افزایـش می یابد.

اتاق های بازرگانی از یک سـمت ابزار رسـمی مذاکره این تشـکل ها اسـت. از سـوی دیگر خود 
مجلـس هـم می توانـد بـه آنهـا کمـک کنـد. چـون نماینـدگان مسـتقیم از مـردم رای می گیرنـد، 
طبیعتـا چنیـن تشـکل هایی می توانند با نمایندگان مجلـس وارد مذاکره شـوند. بنابراین از هر 

دو مسـیر می تواننـد حرف هـای خـود را بزنند.

ارتباط مسـتقل با دولت از مسـیر اتاق بازرگانی امکان پذیر اسـت. در واقع اتاق های بازرگانی 
فضایی برای ارتباط مسـتقل تشـکل ها با دولت اسـت.•

در این شرایط تشکل ها 
چگونه می توانند مسیر بلوغ 

را طی کنند؟

به نظر شما تشکل ها باید چه 
برنامه هایی داشته باشند؟

در برخی حوزه ها مثل صنعت برق کاالهایی 
تولید می شود که مستقیما باید به دولت 

فروخته شود و هیچ خریدار دیگری برای این 
محصول وجود ندارد. به نظر شما تشکل های 
مرتبط با چنین حوزه هایی چگونه می توانند 

روی تصمیمات دولت اثر بگذارند و در تحقق 
مطالبات اعضا موثر واقع شوند؟

انحصار در خرید دست و پای چنین 
تشکل هایی را می بندد و ترس تنبیه شدن از 

سوی دولت را در آنها افزایش می دهد. به نظر 
شما این تشکل ها چگونه رفتار کنند که میزان 

در معرض تنبیه قرار گرفتن از سوی دولت برای 
آنها کاهش یابد؟

تشکل ها با دولت جدید چگونه 
کره کنند و از چه مسیری  مذا
کمیت ارتباط  می توانند با حا

بگیرند؟

به نظر شما تشکل هایی که اعضای 
زیادی دارند، خودشان مستقا 

نمی توانند با دولت رایزنی کنند؟
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سندیکا صدای واحد 
بخش خصوصی باشد

گفت وگوی اختصاصی

سندیکای صنعت برق ایران در روزهای پایانی دور هفتم هیات مدیره به سر 
می برد. سندیکا در این دوره تاش کرد به عنوان تشکل تخصصی صنعت برق 

و به نمایندگی از حدود 600 شرکت فعال این حوزه، مسائل اساسی صنعت برق 
و مطالبات اعضای خود را در دستور کار قرار داده و مستمرا پیگیری کند. در 
گفتگو با »محمودرضا حقی فام« استاد برق دانشگاه تربیت مدرس به بررسی 

نقش تشکل ها در بهبود فضای کسب و کار و به طور مصداقی نقش سندیکا در 
پیگیری مسائل صنعت برق پرداخته ایم. مشروح گفتگو به شرح زیر است: 

.

.

.

.

کسـب و کارهـای موجـود در کشـور از یـک سیسـتم صـرف دولتـی بـه سـمت مشـارکت بخـش خصوصـی در 
حـال حرکـت هسـتند و  ایـن بخـش نسـبت بـه گذشـته نقش بهتـر و فعال تـری در حوزه های کلیدی کسـب 
و کار بـازی می کنـد. در گذشـته نقـش بخـش خصوصـی محـدود به حوزه هـای پیمانکاری بـود در حالی که 
طـی دهه هـای اخیـر بخـش خصوصـی در حوزه هـای مختلـف اعـم از نیروگاهـی، تکنولوژی هـای برتـر و ... 
حضـور دارد لـذا بایـد نوعـی مفاهمـه بیـن بخـش دولتی و خصوصی شـکل گرفته و بخش خصوصـی هم در 
تصمیم گیری ها مشـارکت داده شـود. براین اسـاس حضور تشـکل های فعال که بتوانند گفتمان مناسـب و 
موثـری را بـا دولـت شـکل دهنـد، حائز اهمیت خاصی اسـت. در واقع تشـکل های موثـر و فعال صرفا هدف 

خـود را دنبـال نکـرده و اهـداف را در سـطح گسـترده  و بـرای حفـظ منافـع ملی  پیگیری می کنند.
 یکـی از موانـع موجـود در مسـیر فعالیـت تشـکل ها ایـن اسـت کـه متاسـفانه برخـی مدیـران دولتـی، مسـائل و 
مشـکات بخـش خصوصـی را درک نمی کننـد و تصمیماتـی اتخـاذ می کنند که بدون کسـب نظر از بخش 
خصوصی اسـت، این وضعیت گاهی منجر به متضرر شـدن بخش خصوصی و نهایتا حوزه کسـب و کار 
خواهـد شـد. دولـت و مدیـران دولتـی بایـد حضـور بخـش خصوصـی در حـوزه کسـب و کار را بـه عنـوان یـک 
بـازی برد-بـرد در نظـر بگیرنـد و نـگاه مثبتـی بـه مشـارکت ایـن بخـش در تصمیم گیری هـا داشـته باشـند. در 
تمـام کشـورهای صنعتـی کـه حوزه هـای کسـب و کار به سـمت بخش خصوصـی گرایش پیدا کـرده، حضور 
سندیکاها یکی از کلیدی ترین ابزارهای موفقیت بوده است. در ایران هم هر چند تا نقطه مطلوب فاصله 
یـم امـا تـا حـدودی موفقیت هایـی کسـب شـده اسـت که امیدواریم بـا روند به رو به رشـد موجـود، در آینده  دار

شـاهد بهبـود بیـش از پیش این موضوع باشـیم. 

یـک تشـکل وقتـی در حـوزه فعالیـت کسـب و کار مربـوط بـه خـود عملکـردی مثبـت و قابـل قبـول خواهـد 
داشـت کـه دارای اطاعـات کامـل، جامـع و بـه روز بـوده و مسـائل حـوزه صنـف خـود را بـه درسـتی تحلیـل و 
بررسـی کنـد. ایـن تشـکل در قـدم دوم بایـد کاریزمایـی داشـته باشـد کـه بتوانـد بـا بخـش دولتـی وارد ارتبـاط و 
گفتگـو شـود و مسـائل صنـف خـود را بـه درسـتی منعکـس و منتقـل کنـد. در برقـراری ارتبـاط موثـر اسـت کـه 
گاهی کامل یافته و می تواند با اعتماد و اطمینان به بخش خصوصی،  بخش دولتی از مسـائل آن صنف آ

تشکل ها در بهبود فضای کسب و کار 
چه نقشی دارند؟ شما نحوه عملکرد 
تشکل های فعال ایران در کمک به 

کسب و کارها را چگونه ارزیابی می کنید؟  

به نظر شما یک تشکل برای اینکه در 
حوزه فعالیت خود عملکرد مطلوب و 

موفقی داشته باشد، باید دارای چه 
گی هایی باشد؟  ویژ

استاد برق دانشگاه تربیت مدرسمحمدرضا حقی فام 

گفت وگوی اختصاصی

آن تشـکل را در تصمیم گیری های خود دخالت دهد. تشـکل موثر تشـکلی اسـت که در بیان مشـکات، منافع خود، پیمانکار 
و کارفرمـا را در کنـار هـم ببینـد و فقـط سـنگ خـود را بـه سـینه نزند. 

بنده که سالها در بخش دولتی مسئولیت اجرایی داشتم واقف هستم که اینکه مدیران دولتی بخواهند در تصمیم گیری هایشان 
از نظـرات و پیشـنهادات بخـش خصوصـی اسـتفاده کننـد، خیلـی کامـل جـا نیفتاده اسـت، البته مـواردی هـم بوده اسـت که از 
نظـرات ایـن بخـش بهـره بـرده شـده اما این موارد نـادر بوده و در وضعیت قابل قبول، قرار نـدارد. موضوع قراردادهای صنعت برق 

نمونه ای است که توسط سندیکا پیگیری و مذاکرات مختلفی درباره آن صورت گرفت اما به نتیجه مطلوب منجر نشد. 
نکتـه مهمـی کـه در ارتبـاط بیـن بخـش خصوصـی و دولتـی بایـد بـه آن تاکیـد کـرد ایـن اسـت کـه ایـن ارتبـاط بایـد ارگانیـک و 
سیسـتماتیک باشـد. بـه ایـن معنـی کـه بـا تغییـر مدیـران و نظـر شـخصی آنـان دربـاره بخـش خصوصـی، نقـش ایـن بخـش در 
تصمیم گیری ها کم و زیاد نشـود، این ارتباط نباید فردمحور و سـلیقه ای باشـد چون در این صورت با تغییر هر مدیری، رویکرد 
بـه بخـش خصوصـی نیـز دسـتخوش تغییـر می شـود. بخـش خصوصـی صنعـت بـرق و سـندیکا بـه عنـوان نماینـده حـدود 600 
، جلسـات وزارت نیرو و سـایر جلسـاتی که مربوط به صنعت  شـرکت فعال در حوزه برق، باید در جلسـات هیات مدیره توانیر
بـرق هسـتند، حضـور داشـته باشـند تـا دولـت نظـرات را اسـتماع کـرده و در تصمیم گیری هـای خود آنهـا را دخالـت دهد. بخش 
خصوصـی بایـد در جلسـات بخـش دولتـی حضـور داشـته باشـد و حـرف خـود را بزنـد و اگـر تصمیمـی خـاف نظـر آنهـا گرفتـه 
می شـود، آن را تحلیـل و نظـر خـود را ارائـه دهـد. اینکـه بـدون حضـور و نظـر آنهـا تصمیم گیـری شـود و حـرف ایـن بخـش شـنیده 
ک اسـت.  نشـود، ایـن بخـش بـه جبهـه علیـه دولـت تبدیـل خواهد شـد که ایـن امر به شـدت برای منافع ملی خطرسـاز و خطرنا
بخش خصوصی گاهی برای پیگیری مسائل خود به دنبال البی از طریق مجلس شورای اسامی و کمیسیون های تخصصی 
اسـت، ایـن شـرایط نماینـده مجلـس را در دو جبهـه قـرار می دهـد، جبهـه بخـش خصوصـی و جبهـه دولـت. بـه نظـر مـن بخـش 
خصوصـی بهتـر اسـت بـه جـای البـی از مسـیر مجلـس در مقابل دولت و کشـاندن اختـاف به قوه مقننه، موضوعـات مطروحه 
خود را در جلسـات مشـترک با دسـتگاه های ذیربط مطرح کند و مشـکات صنف خود را مشـکل مشـترک خود و بخش دولتی 
بدانـد. مثـا سـندیکا بهتـر اسـت موضوعـات مشـترک خـود را در جلسـات توانیـر و وزارت نیـرو طـرح کنـد تـا باهـم بـه یک موضع 
مشترک دست پیدا کنند، وقتی موضع سندیکا و وزارت نیرو مشترک باشد، قطعا مجلس هم راحت تر و بدون اینکه اختافی 
بین بین دو بخش احساس کند، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد تا با تصمیم گیری درست بتواند از منافع هر 

دو بخـش صیانـت و آنهـا را در وصـول به اهدافشـان کمک کند. 
معتقـدم تشـکل ها در مسـیر فعالیـت خـود از یـک نقطـه بسـیار ضربـه خوردند و می خورند و آن این اسـت که تشـکل ها همیشـه 
بعـد از اتخـاذ تصمیـم واکنـش نشـان داده و شـروع بـه موضع  گیـری می کننـد، در حالـی کـه تشـکل فعـال، تشـکلی اسـت که قبل 
از گرفتـه شـدن تصمیـم، در جلسـات مربـوط بـه آن موضـوع حضـور داشـته و نظـرات خـود را مطـرح کرده باشـد.  سـندیکا یا سـایر 
تشـکل ها بایـد بـه موقـع حضـور فعـال خـود را نشـان دهنـد و گزارش هـای کارشناسـی شـده و دقیـق الزم بـرای هـر موضـوع را تهیـه 
کنند. تمامی تاش آنها باید نشانگر این امر باشد که موضوع مورد پیگیری، موضوع مشترک بخش خصوصی و دولتی  است 
و هیچ جبهه مخالفی که هدفش تحت فشار قرار دادن طرف مقابل باشد، وجود ندارد. اگر بخش خصوصی و دولتی بتوانند 
گفتمان تفاهم برای تصمیم سازی را به موقع ایجاد کنند، ارتباطشان تاثیرگذار و مثمرثمر خواهد بود. اینکه تشکل منتظر بماند 
تصمیمات در دولت اتخاذ شود و بعد شروع به البی  و موضع تدافعی گرفتن در برابر دولت بکند، اقدام درستی نیست و موثر 

واقع نخواهد شـد. 

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران یکـی از تشـکل های موفـق و رو بـه جلـو اسـت. در ایـن دوره از هیـات مدیره زحمـات زیادی 
کـه قابـل تقدیـر اسـت. سـندیکا حـدود 600 عضـو دارد و همیشـه  گرفتـه  کشـور صـورت  بـرای رفـع چالش هـای صنعـت بـرق 
تـاش کـرده مطالبـات و مشـکات اعضـای خـود را از کانال هـای مختلـف پیگیـری کنـد.   ایـن تشـکل بـرای توسـعه فعالیـت 
خـود بایـد دو نکتـه را مـد نظـر داشـته باشـد، اول اینکـه از آنجایـی کـه سـندیکا نماینـده پیمانـکاران، سـازندگان، مشـاوران و 
شـرکت های مهندسـی بازرگانـی اسـت، بایـد همگرایـی و وفـاق در خـود بخـش خصوصـی صنعـت بـرق ایجـاد کنـد و از خود 
کـز تصمیم گیـری  سـندیکا بایـد صـدای واحـدی شـنیده شـود. نکتـه دوم ایـن اسـت کـه سـندیکا بـرای مشـارکت در تمـام مرا
مربـوط بـه صنعـت بـرق درخواسـت جلسـه کـرده و اعـام آمادگـی کنـد. ایـن تشـکل بـه عنـوان تشـکل تخصصی صنعـت برق 
کشـور بایـد در جلسـات هیـات مدیـره توانیـر و وزارت نیـرو بـه عنـوان مدعـو دعـوت شـود و پـای ثابـت جلسـات باشـد. در 
واقـع ارتبـاط سیسـتماتیک و مسـتمر بایـد بیـن سـندیکا و ارگان هـای تصمیم سـاز شـکل بگیـرد. سـندیکا همچنیـن می تواند 
بـا برگـزاری کارگاه هـای مختلـف، موضـوع نـوآوری در صنعـت بـرق را در دسـتور کار داشـته و ارتبـاط بیـن خـود، دانشـگاه ها و 

شـرکت های دانش بنیـان و نـوآور را تقویـت کنـد.  •

عملکرد سندیکای 
صنعت برق ایران 

را چطور ارزیابی 
می کنید؟ 
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ابتدا و انتهای یک تاش چهارساله 

این پایان راه نیست

گفت وگوی اختصاصی

هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران آبان ماه امسال پس از یک دوره چهارساله به کار خود پایان می دهد تا سکان هدایت این تشکل 
که در طول چهار سال اخیر به عنوان برترین تشکل اقتصادی عضو اتاق و تنها تشکل داره رتبه  +A هم شناخته شده، به اعضای جدید هیات مدیره سپرده شود. 

واقعیت این است که صنعت و اقتصاد کشور ظرف چهار سال گذشته، یکی از سخت ترین و ملتهب ترین دروه های خود را پشت سر گذاشته و صنعت برق هم از 
این قاعده مستثنی نبوده است. از این رو فعالیت ها و اقدامات سندیکای صنعت برق ایران در طول این سال ها عمدتا بر رفع چالش های کلیدی و مشکات 

گرچه بدون تردید هنوز هم کارهای بسیاری برای انجام دادن مانده و سندیکا همچنان راهی بسیار طوالنی در پیش دارد. این  پیش روی اعضا متمرکز بوده است. ا
نگاشت، حاصل گفتگوی ما با مهندس مسعود سعادتی، عضو هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در خصوص اقدامات این دوره و موضوعات 

قابل پیگیری در دوره آتی هیات مدیره است: 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانمسعود سعادتی

گفت وگوی اختصاصی

گذشـته ارتقـا جایـگاه سـندیکا در سـاختار اداری  اصلـی تریـن و مهمتریـن دسـتاورد دوره 
و تشـکیاتی کشـور اسـت،  در حـال حاضـر غیـر از وزارت نیـرو کـه سـندیکا به طـور منظـم بـا 
معاونت ها و مدیریت های شرکت های تابعه جلسات هماهنگی برقرار کرده است. دستاورد 
مانـدگار ایـن تعامـل فعـال ابـاغ قراردادهـای تیـپ بـر مبنای فهرسـت بها اسـت که بسـیاری از 
مشکات فعاالن بخش تولید و پیمانکاری را حل می کند. در خصوص قراردادهای متوقف 
نیـز سـندیکا توانسـت عملکـرد نسـبتا موفقـی در تعییـن تکلیـف تعـداد قابـل توجهـی از آنهـا 
داشـته باشـد. در سـایر دسـتگاه ها و وزارتخانه ها نیز جایگاه سـندیکا ارتقا یافته که در آینده 

می توانـد بـه عنـوان بـازوی مشـورتی نقـش و اثرگـذاری خـود را داشـته باشـد. 
به طور مثال با تشکیل میز ساخت داخل در سندیکا به نمایندگی از دفتر برق و الکترونیك 
وزارت صمـت ارتبـاط سـازمان یافته ای بـا ایـن وزارتخانـه در امـور مرتبط با تولیدکننـدگان برقرار 
شده است و با کرسی دائمی سندیکا در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه وزارت صمت 

تریبونی برای طرح مسـائل شـرکت های عضو فعال در صادرات به دسـت آمده اسـت . 
در ارتبـاط بـا مجلـس شـورای اسـامی هـم سـندیکا از مسـیر تعامـل دائـم سـندیکا بـا مرکـز 
پژوهش های مجلس توانسته در بررسی طرح ها و انجام اصاحات لوایح بودجه در سه سال 

گذشـته نقـش موثـری را ایفـا کنـد. 
انجـام  بـرای  پیگیری هـا  هـم  اجتماعـی  تأمیـن  حـوزه  در  اعضـا  چالش هـای  خصـوص  در 
اصاحاتـی بـه منظـور جلوگیـری از برداشـت سـلیقه ای دربـاره بخشـنامه های متنـوع سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی بـه  طـور مسـتمر ادامـه داشـته که منجر بـه صدور بخشـنامه جامع تلخیص 
و تنفیـح حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـی شـد. هرچند ایـن پایان کار نیسـت و باید پیگیری ها 
بـرای شفاف سـازی تعییـن ضریب حق بیمـه قراردادهای پیمانی در بخش های خریـد و اجرا 

کمـاکان ادامه داشـته باشـد.
در مورد شـرایط عمومی پیمان ها نیز با توجه به نقش تعیین کننده سـازمان برنامه و بودجه در 
، تعامـل بـا ایـن سـازمان در اولویـت قـرار گرفـت کـه در نهایت  تنظیـم روابـط کارفرمـا و پیمانـکار
بـه تهیـه فهرسـت بهـای بخـش بـرق مشـتمل بـر 5 فهرسـت بهـاء رشـته نیرو منجر شـد. بـه این 
ترتیـب بـا اعمـال تعدیـل در قراردادها به ریسـك قراردادهای بخش برق به شـکل قابل توجهی 
کاهـش یافتـه اسـت. دیگـر اصـاح مهـم در شـرایط عمومی پیمـان تبدیل مـاده غیر منصفانه 
برکنـاری بـه فسـخ اسـت کـه از نظـر حقوقـی دسـتاورد بسـیار ارزشـمندی محسـوب مـی شـود. 
به عـاوه از طریـق تعامـل بـا سـازمان برنامـه و بودجـه، سـندیکا توانسـت در نسـخه هـای جدید 
بخشـنامه های جبرانـی جهـش نـرخ ارز در قراردادهـای فاقـد تعدیـل، اصاحـات مهمـی را 

اعمـال کند. 
 

از جمله مهمترین دسـتاوردهایی که فضای کسـب وکار شـرکت های عضو را تا حدی بهبود 
بخشـیده اند می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد: 

• اجرای قرارداد تیپ در شرکت های تابعه وزارت نیرو و استفاده از فهارس بها و شاخص های 
تعدیل و کاسـتن از ریسـك تغییرات قیمت، آرامش و اطمینان بیشـتری برای فضای کسـب 

و کار اعضا فراهم کرد.
• تعامل با سـازمان تأمین اجتماعی و اقداماتی که به منظور شفاف سـازی در بخشـنامه های 
ایـن سـازمان صـورت گرفتـه و می گیـرد؛ می توانـد فعالیـت اقتصـادی را از چالش های ناشـی از 

ابهام بخشـنامه ها برهاند. 

اصلی ترین و مهم ترین 
اقدامات سندیکا در طول 
چهار سال اخیر از دیدگاه 
جنابعالی چه بوده است؟ 

دستاوردهای سندیکا در چه 
حوزه هایی به بهبود فضای 
کسب و کار اعضا منجر شده 

است؟ 
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• ابـاغ بخشـنامه های اصاحـی جبـران افزایـش نـرخ ارز در قراردادهـا توسـط سـازمان 
برنامه 

• حل مشکل بخش عمده ای از قراردادهای متوقف از سال 90 و قبل از آن 

کـرد. نکتـه اول اینکـه  به نظـرم بهتـر اسـت به جـای تضـاد از کلمـه اختـاف اسـتفاده 
اعضای سندیکا در بیش از 90 درصد موارد دارای منافع مشترك هستند و می توانند با 
اتحاد، اقدام هماهنگ و برآیند نیرویی که از این اتحاد ناشـی می شـود، خواسـته های 
خود را با قدرت و شدت بیشتری پیگیری کنند. کما اینکه با اتکا به همین یکدستی 
و اتحـاد، تاکنـون دسـتاوردهای قابـل توجهـی ماننـد قـرارداد تیـپ، فهـارس بهـا، تعدیل 

قراردادهـا، تأمیـن اجتماعـی، قراردادهای متوقف و ... داشـته ایم.
در آن 10 درصدی که ممکن اسـت اختاف منافع وجود داشـته باشـد با توجه به وجود 
کمیته هـا می تواننـد داشـته  کـه ایـن  کمیته هـای تخصصـی در سـندیکا و تعاماتـی 
باشـند، بایـد بـا بحـث و مذاکـره بـه نتیجـه مرضی الطرفیـن رسـید و بـا خروجـی مشـترك 
و یـك صدایـی، مسـائل را در سـازمان ها و نهادهـای ذیربـط پیگیـری کـرد تـا اثرگـذاری 

بیشـتری داشـته باشد. 
که علیرغم  که اعضا باید نشـان دهند به آن حد از بلوغ رسـیده اند  مهم این اسـت 
کارشناسـی،  بحـث  بـا  را  اختافـات  و  باشـند  هـم  کنـار  می تواننـد  منافـع  اختـاف 
کننـد تـا بـه  اولویـت دادن بـه منافـع ملـی، رعایـت حقـوق یکدیگـر و مفاهمـه، حـل 
، در مقایسـه  نقطـه مشـترك برسـند.  آنچـه مسـلم اسـت یـك تشـکل بـا حـدود 600 عضو
، اثرگذاری بیشـتری  بـا 6 یـا 7 یـا تعـداد بیشـتری از تشـکل هـا با حـدود 100 عضو یا کمتر
دارد. لـذا بـه صـاح هیـچ صنفـی نیسـت کـه به دلیـل منافـع آنـی، منافـع بلندمـدت را 

نادیـده بگیـرد و بـر ایـن همبسـتگی چشـم ببندد.
از سـندیکایی کـه بخـش عمـده ای از نخبـگان صنعـت بـرق، اعضـای آن را تشـکیل 
می دهند انتظار می رود که بتواند پختگی خود در تعامل و همکاری را در عمل نشان 
داده و بـه الگویـی بـرای تمـام کشـور تبدیـل شـود تـا نشـان دهد علیرغم اختـاف نظرها 
بـا اولویـت دادن بـه منافـع ملـی و انصـاف و عـدل می تـوان در کنـار هـم یـك سـاختار 

قدرتمنـد و اثرگـذار ایجـاد کرد. 

پیگیری امور مرتبط با شفاف سازی بخشنامه های تأمین اجتماعی برای جلوگیری از 
برخورد سلیقه ای شعب این سازمان از موارد مهمی است که باید تداوم یابد. 

اسـتمرار اسـتفاده از ظرفیت هـای قـوه قضاییه به منظـور اعام رای منصفانـه در اموری 
کـه خـارج از اختیـارات مدیریـت دولتـی اسـت و یا حل و فصل آنهـا از طریق مذاکرات 
دوجانبه امکان پذیر نباشـد، خصوصًا در بخش مطالبات و قراردادهایی که به دالیل 
یـان قابل توجهی را  مختلـف ناشـی از شـرایط خـارج از کنتـرل طرفین متوقـف مانده و ز
متوجـه اعضـا می کنـد، هـم بایـد  در برنامه هـای هشـتمین دوره هیـات مدیـره سـندیکا 

گنجانده شود.

با توجه به گستردگی حوزه فعالیت 
شرکت های عضو و تعارض جدی 

منافع در بخش های متعدد 
پیمانکاری، ساخت تجهیزات، 

مهندسی مشاور و مهندسی 
بازرگانی، هیات مدیره برای 

مدیریت و کنترل این تضاد منافع 
در پیگیری های خود چگونه 

عمل کرده است؟ 

موضوعاتی که در این دوره 
پیگیری شده و ضروری است که 

در دوره آتی نیز دنبال شود، از 
دیدگاه جنابعالی چیست؟

گفت وگوی اختصاصی

البتـه پیگیـری و اجرایـی کـردن جبـران خسـارات ناشـی از دیرکـرد در پرداخـت هـای 
مطالبـات اعضـا و یافتـن راهـکاری قانونـی بـرای آن، تقویـت نقـش سـندیکا در بررسـی 
و تعییـن و تأییـد ضوابـط رتبه بنـدی در سـازمان برنامـه و مراجـع دیگـر مرتبـط بـا اعضا، 
تقویـت نقـش سـندیکا در برنامه ریزی هـای کان صنعت برق و تقویت نقش سـندیکا 
در هیـات هـای اقتصـادی اعزامـی بـه کشـورهای دیگـر هـم از دیگـر مـواردی اسـت کـه 

پیش بینـی آنهـا در برنامه هـای دوره هشـتم هیـات مدیـره الزامـی بـه نظـر می رسـد.

اینکه عمده تاش هیات مدیره دوره هفتم، پیگیری منافع مشـترك اعضا بوده اسـت 
را از نقـاط مثبـت ایـن دوره می دانـم. بـرای اولیـن بـار ایـن هیـات مدیـره بـه دفعـات بـا 
نظرسـنجی از اعضـا لیسـتی از اقدامـات مهـم و اولویت هـا تهیـه و بـا دسـته بندی آن، 
موارد 10 گانه ای را اولویت بندی کرد و با تقسیم کار در بین اعضا، این موضوعات را به 

شـکل مسـتمر پیگیـری و در غالـب مـوارد به نتیجه رسـاند.  
علیرغـم مشـکات مالـی بـا حمایـت هیـات مدیـره، معاونـت پژوهـش و برنامه ریـزی 
سـندیکا، بسـته های پژوهشـی متنوعـی را تهیـه و در اختیـار وزارتخانه هـا و نهادهـای 
ذیربـط قـرار داد، حاصـل ایـن فعالیت هـا ارتقـاء جایـگاه سـندیکا در اتـاق بازرگانـی 
مرکـز  بـا  ارتبـاط  تقویـت  و  نیـرو  و  صمـت  وزارتخانه هـای  در  کرسـی هایی  کسـب  و 

اسـت.  بـوده  اسـامی  شـورای  مجلـس  پژوهش هـای 
در خصـوص مـواردی کـه در ایـن هیـات مدیـره بـه انجـام نرسـید، می تـوان بـه مـوارد زیـر 

کرد:  اشـاره 
• بحـث اصـاح سـاختار سـندیکا بـه شـکلی کـه هـر کمیتـه تخصصـی متناسـب بـا 
تعـداد عضـو بتوانـد نماینده هایـی در هیـات مدیره داشـته باشـد. جـا دارد این موضوع 

در دسـتور کار هیـات مدیـره جدیـد قـرار گیـرد.
کارفرمایـان در  • ایجـاد سـازوکاری در قراردادهـا بـرای جبـران تبعـات ناشـی از تأخیـر 
کـه بـه نظـرم بایـد در اولویـت اقدامـات  پرداخـت مطالبـات اعضـا از مـواردی اسـت 

سـندیکا قـرار گیـرد.
• مورد دیگر سـاماندهی عضویت در تشـکل های باالدسـتی اسـت. به نظر می رسـد با 
توجـه بـه عـدم ارائـه گـزارش از عملکـرد برخـی از آنهـا پیگیـری اهـداف سـندیکا در ایـن 
تشـکل ها نامشـخص اسـت و ادامـه ایـن وضـع تنها موجب اسـتفاده تشـکل مربوطـه از 
برنـد سـندیکا مـی شـود، در حالـی که به دلیل اطاعـات ناکافی در برخـی موارد ممکن 

اسـت اقدامات آنها در راسـتای منافع مشـترك اعضای سـندیکا نباشـد. 
• ایجـاد اتاق هـای تبـادل اطاعـات و همـکاری بـرای شـرکت های عضـو بـه منظـور 
مشـارکت فعـال و اسـتفاده آنهـا از توانایی هـای یکدیگـر در پـروژه هـای بزرگ تـر هـم از 
دیگـر اقداماتـی اسـت کـه در دوره آتـی هیـات مدیـره بایـد بـرای آن برنامـه ریـزی شـود. •

از دیدگاه جنابعالی مهمترین 
نقاط قوت یا ضعف دوره هفتم 
هیات مدیره سندیکا چه بوده 

است؟ 

گفت وگوی اختصاصی
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بیست ساله

یادداشت

نظـام حقوقـی و قـراردادی صنعـت بـرق یکـی از مهمتریـن و جدی تریـن چالش هـای ایـن صنعـت به ویـژه در 
حـوزه سـازندگان، پیمانـکاران، مشـاوران و تامین کننـدگان کاال محسـوب می شـود. 

نـام  بـه  آسـیب زا  و  بـزرگ  ایجـاد بحرانـی  بـه  ایـن صنعـت  قـراردادی جـاری  در حقیقـت عـدم هوشـمندی 
قراردادهـای متوقـف منجـر شـده کـه عمـا تعـداد قابـل توجهـی از شـرکت ها را درگیـر کـرده اسـت.  در بطـن 
اقتصـاد پرالتهـاب و پرنوسـان ایـران، دسترسـی بـه نظـام قـراردادی هوشـمند و منعطفـی که بتواند ریسـک ها را 
به شـکل منصفانه و عقایی بین دو طرف قرارداد توزیع کرده و از ایجاد زیان انباشـته برای یک طرف قرارداد 
جلوگیری کند؛ یک ضرورت غیرقابل اجتناب اسـت. صنعت برق اما با وجود قراردادهای گاهی هنگفت و 
بلندمـدت فاقـد چنیـن سـاختار موثـری بود. به همیـن دلیل عمده شـرکت های کارفرمای صنعت بـرق اعم از 
برق های منطقه ای و شـرکت های توزیع، مدل منحصر به فردی برای متن قراردادهایشـان تنظیم می کنند که 

هـر کـدام از آن هـا تعهـدات متعـددی را بـرای پیمانـکار یـا سـازنده ایجـاد می کند. 
نبـود وحـدت رویـه در قراردادهـای یـک سـویه صنعـت بـرق، بـه یـک گرفتـاری بـزرگ بـرای فعـاالن ایـن صنعـت 
تبدیـل شـده بـود، بـه همیـن دلیـل سـندیکا سـال ها، تدوین یک قـرارداد تیپ منصفانـه و مورد تاییـد دو طرف 
را به عنـوان یـک هـدف غایـی دنبـال می کـرد. ایـن قـرارداد عـاوه بـر اینکـه تعهـدات هـر دو طـرف را بـه صـورت 
شفاف و قابل پیش بینی روشن می کند، حداقل بخشی از زیان ها و خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی را 
، قرارداد تیپ اثربخشـی بیشـتری هم دارد.  هم پوشـش می دهد و البته امروز با اباغ 5 فهارس بهای رسـته نیرو
پیگیـری موضـوع تدویـن و ابـاغ قـرارداد تیـپ منصفانـه در هفتمیـن دوره هیـات مدیـره هـم بـه شـکل جـدی 
دنبـال شـد کـه ایـن تاش هـا در نهایت بـه اباغ قرارداد تیپ خرید کاالهای تخصصی برق منجر شـد. آخرین 
نسـخه ایـن قـرارداد کـه ظـرف چهـار سـال گذشـته بـا رایزنی هـا و چانه زنی هـای سـندیکا بارهـا اصـاح شـده، 

تیرمـاه امسـال پـس از اعمـال نظـرات و اصاحـات سـندیکا ابـاغ و اجرایـی شـده اسـت. 
مدیرعامـل توانیـر همزمـان بـا ابـاغ آخرین اصاحـات قراداد تیپ خریـد طی نامه ای به شـرکت های تابعه اش 
بـر ایـن مسـاله تاکیـد کـرده بـود کـه متـن ایـن قـرارداد بـا توجه بـه برنامه ریزی انجام شـده جهـت بازنگری قـرارداد 
خریـد اقـام پـروژه ای مـورخ 27 اردیبهشـت 1396 و در پـی اخـذ نظرات شـرکت های برق منطقـه ای، مدیریت 
شبکه برق ایران، شرکت های مشاور و سندیکای صنعت برق ایران و پس از بررسی های کارشناسی مربوطه 

، تهیه شـده است.  در شـرکت توانیر
ایــن قــرارداد بــا توجــه بــه ضــرورت یکپارچه ســازی و ایجــاد وحــدت رویــه، بــا توجــه بــه ضوابــط مــاده 23 قانــون 
بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار و مطابــق مــاده 30 آیین نامــه معامــات شــرکت بــرق منطقــه ای و مدیریــت 
یــع نیــروی بــرق مکلــف شــدند کــه ایــن  شــبکه بــرق ایــران، ابــاغ شــده و کلیــه شــرکت های بــرق منطقــه ای و توز
قــرارداد را پــس از تصویــب هیــات مدیــره در کلیــه معامــات خریــد تجهیــزات تخصصــی )ســرمایه ای( مــورد 

اســتفاده قــرار دهنــد. 
کلیـدی در خصـوص متـن قـرارداد تیـپ اباغـی، موضـع مشـخص در خصـوص تعییـن حـق  نکتـه بسـیار 
بیمـه تامیـن اجتماعـی، ایجـاد امـکان خاتمـه قـرارداد بـه درخواسـت فروشـنده بـرای اولین بـار و همچنیـن 
ضوابـط مشـخص قـرارداد تیـپ برای پرداخت تعدیل اسـت کـه نقاط قوت کلیدی و موثـری برای فعاالن 

صنعت بـرق محسـوب می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه قـرارداد تیـپ خریـد صرفـًا مخصـوص خریـد لـوازم اسـت و در صـورت اجرا شـدن توسـط 
کننـد و مشـمول  شـرکت های توزیـع فقـط فروشـندگان و تولیدکننـدگان می تواننـد از قـرارداد فـوق اسـتفاده 
پیمانـکاران و شـرکت هایی کـه بـه صـورت EPC  و یـا PC کار می کننـد، نمی شـود. بـه همیـن دلیـل سـندیکا 
پیگیری این موضوع را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت. در حقیقت سـندیکا همچنان و به شـکل مسـتمر 
اصـاح متـن ایـن قـرارداد را در دسـتور کار دارد و در کنـار آن قـرارداد تیـپ پیمانـکاری را نیـز دنبـال مـی کنـد تـا 

بتوانـد از ایـن مسـیر بخشـی از مشـکات حـوزه کسـب و کار اعضـا را حـل کـرده و سـامان دهـد. •
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طـول  در  بـرق  صنعـت  خصوصـی  بخـش 
سـال های فعالیـت خـود بـا مشـکات متعـددی 
کـه بخـش قابـل توجهـی  گریبـان بـوده  دسـت بـه 
از آنهـا ناشـی از نوسـانات و التهابـات اقتصـادی 
قیمـت  تغییـر  حقیقـت  در  اسـت.  بـوده  کشـور 
شـده  تمـام  قیمـت  افزایـش   و  تولیـد  نهاده هـای 
قراردادهـای  کـه عمـده  محصـوالت در شـرایطی 
صنعـت بـرق بلندمدت بـوده و تغییر قیمت آنها 
بـرای  جـدی  چالـش  یـک  اسـت،  دشـوار  بسـیار 
فعـاالن ایـن صنعـت بـوده اسـت. بـه همیـن دلیل 
فهرسـت  یـک  نبـود  متمـادی  سـالیان  طـول  در 
ئی آسـیب زا  ، خا بهـای مسـتقل بـرای رسـته نیـرو
بـرای  فعـاالن ایـن صنعـت محسـوب مـی شـد. 
عـدم آشـنایی سـازمان برنامـه بـا صنعـت بـرق و 
الزامـات تدویـن و ابـاغ فهـارس بهـا، بـه تطویـل 
زمان پیگیری های سـندیکای صنعت برق ایران 
بـرای ایـن مهـم منجـر شـد، البتـه عـدم همراهـی 
وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه هـم در ایـن امـر 

بی تاثیـر نبـوده اسـت. 
کـه در طـول دهه هـای  کلیـدی ایـن اسـت  نکتـه 
یـک  داشـتن  از  بـرق  صنعـت  فعـاالن  گذشـته 
تعدیـل  و  بـوده  محـروم  مسـتقل  بهـای  فهـارس 
اسـاس  بـر  هـم  تجهیـزات  قیمـت  محـدود 
سـاختمان  بهـای  فهـارس  محـدود  ردیف هـای 
می شـده  اعمـال  بـرق  صنعـت  قراردادهـای  بـر 
افزایـش  مقابـل  در  را  شـرکت ها  مسـاله  همیـن  و 
و  آسـیب ها  دچـار  تولیـد،  نهاده هـای  قیمـت 
پـس  امـا  نهایـت  در  می کـرد.  جـدی  خسـارات 
سـندیکا،  مسـتمر  و  مـداوم  پیگیـری  سـال ها  از 
صنعـت بـرق صاحـب سـه فهرسـت بهـای واحـد 
پایـه در رشـته های خطوط زمینـی، خطوط هوایی 
و پسـت های انتقال و فوق توزیع نیروی برق شـد.
طـی  و  ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
سـال های متمـادی، مهمتریـن مرجـع مشـاوران، 
پیمانـکاران و کارفرمایان صنعت بـرق برای برآورد 
هزینه اجرای پروژه ها »فهرسـت بهای تاسیسـات 
آن  نـام  از  کـه  ایـن فهرسـت همانطـور  بـود.  بـرق« 
پیداسـت بـرای اسـتفاده مجریـان و پیمانـکاران 

پروژه هـای عمرانـی طراحـی شـده بـود. 
امـا بـا توجـه بـه عـدم درج بسـیاری از تجهیـزات 

منسـوخ  یـا  و  فهرسـت  ایـن  در  بـرق  صنعـت 
شـده  درج  تجهیـزات  از  یـادی  ز تعـداد  شـدن 
اعـام  و  تدویـن  بـه  نیـاز  صنعـت  ایـن  آن،  در 
کـه مختـص بـه  فهـارس بهـای جدیـدی داشـت 
از  پـس  اسـاس  همیـن  بـر  باشـد.  بـرق  صنعـت 
تدویـن  سـندیکا،  سـاله  چندیـن  پیگیری هـای 
یـع  فهرسـت بهـای واحدهـای پایـه رشـته های توز
نیـروی الکتریکـی، خطـوط زمینـی انتقـال و فـوق 
یـع نیـروی بـرق، خطـوط هوایـی انتقـال و فـوق  توز
فـوق  و  انتقـال  پسـت های  و  بـرق  نیـروی  یـع  توز
یـع نیـروی برق در دسـتورکار سـازمان برنامه قرار  توز

گرفـت.
پایـه  واحـد  بهـای  فهرسـت  مـورد،  چهـار  ایـن  از 
مشـارکت  بـا  کـه  الکتریکـی  نیـروی  یـع  توز رشـته 
یـزد،  یـع  توز شـرکت  جانبـه  همـه  همـکاری  و 
و  توانیـر  شـرکت  بـرق،  صنعـت  سـندیکای 
در  شـده،  تدویـن  برنامـه  سـازمان  کارشناسـان 
نیمـه اول سـال 9۸ قیمـت دار و ابـاغ شـده و رفـع 
اشـکاالت موجـود در ردیف هـا و قیمت هـای آن 

اسـت. پیگیـری  حـال  در 
و  زمینـی  هوایـی،  خطـوط  بهـای  فهـارس 
بـرق  نیـروی  توزیـع  فـوق  و  انتقـال  پسـت های 
بـه عنـوان فهـارس بهـای نیـرو نیـز شـناخته  کـه 
نیـاز  از  توجهـی  قابـل  بخـش  تقریبـا  می شـود، 
پیمانـکاران  از  اعـم  سـندیکا  عضـو  شـرکت های 
و مشـاوران در حـوزه پسـت و انتقـال را پوشـش 

. هـد می د
سـاعت  نفـر  هـزاران  بـا  گانـه  سـه   فهرسـت  ایـن 
جلسـه در محـل سـندیکا و شـرکت توانیـر تدوین 
شـده و ده هـا هـزار ردیـف آن بـا مشـارکت صدهـا 
شـرکت فعـال در صنعـت بـرق و عضـو سـندیکا 
قیمـت دار و از جانـب رئیـس سـازمان برنامه اباغ 

شـده اسـت.
گفتنی است تهیه فهرست مذکور پس از نگارش 
جلسـات  در  ردیف هـا  شـرح  اصـاح  و  اولیـه 
کارشناسـی، در اختیـار شـرکت توانیـر قـرار گرفتـه 
و بـه تاییـد رسـیده اسـت. در گام بعـدی از شـرح 
فهرست ها در سازمان برنامه با اتکا به مستندات 

کافـی، دفـاع شـد.
شـرکت های  مشـارکت  جلـب  نیـز  نهایـی  گام   

اخـذ  قیمت گیـری،  جهـت  خصوصـی  بخـش 
تاییدیـه شـرکت توانیـر و در نهایـت ارائـه آن هـا بـه 
سـازمان برنامه بوده اسـت. به این ترتیب صنعت 
بـا  تعدیل هـا،  اخـذ  بـرای  پـس  ایـن  از  ایـران  بـرق 
مواجـه  کمتـری  بسـیار  قانونـی  و  حقوقـی  موانـع 

اسـت.
بـرای  فهرسـت بها  ابـاغ  چـرا  اینکـه  مـورد  در 
صنعـت زیرسـاختی بـرق تا این حد زمان بـر بوده، 
گام اول بایـد در  کـه ایـن صنعـت در  گفـت  بایـد 
اولیـه  مـواد  و  تجهیـزات  قراردادهـا،  جنـس  مـورد 
صنعـت بـرق بـا سـازمان برنامـه بـه یـک ادبیـات 
بـه سـال ها  امـر خـود  ایـن  کـه  مشـترک می رسـید 

داشـت.  نیـاز  چانه زنـی  و  تعامـل 
، سـازنده و فراگیر با توانیر  گام دوم، مشـارکت موثر
تدویـن  بـرای  نیـرو  وزارت  تابعـه  شـرکت های  و 
ایـن فهرسـت بها و انجـام مذاکـرات اثربخـش بـا 
سـازمان برنامـه بـود. در گام سـوم هـم می بایسـت 
در  بخـش  فراگیـر  و مشـارکت  یـک عـزم جـدی 
قیمـت دار  و  اولویت هـا  تعییـن  بـرای  خصوصـی 

می شـد. ایجـاد  فهارس بهـا  کـردن 
در تمام این مسـیر سـندیکای صنعت برق ایران 
کـرد،  تـاش  خصوصـی  بخـش  از  نمایندگـی  بـه 
نقـش خـود را بـه درسـتی ایفـا کنـد. لـذا الزم اسـت 
از اعضـای هیـات مدیره و دبیران ادوار سـندیکا، 
کمیته هـا در دوره هـای مختلـف  روسـا و دبیـران 
کارگروه هـای  در  سـندیکا  نماینـده  شـش  نیـز  و 

تدویـن فهارس بهـا تقدیـر شـود.
تاش هـا  کشـور  بـرق  صنعـت  شـک  بـدون 
بهـروز  مهنـدس  آقایـان  مسـاعدت های  و 
فتوره چـی،  محمـود  مهنـدس  سـلطان زاده، 
علـی  مهنـدس  قریشـی،  علـی  سـید  مهنـدس 
مهنـدس  بهروزسـلیمی،  مهنـدس  موقوفـه، 
امیرحسـین طاهـرزاده و مهندس حسـین شـریفی 
را فرامـوش نکـرده و همـواره قـدردان پیگیری هـا و 
مشـارکت جـدی ایشـان در ایـن مهـم خواهـد بـود. 
در  سـندیکا  مشـارکت  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
تکمیـل  و  کـردن  قیمـت دار  شـاخص ها،  بهبـود 
فهـارس بهـای رسـته نیـرو بـه شـکل مـداوم ادامـه 
دارد و تـاش می شـود ایـن دسـتاورد در قالـب این 

• پیگیری هـا بـه شـکلی مسـتمر بهبـود یابـد. 
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ف
توق

ترین دســـــتاوردهای سـندیکا  درحوزه قراردادهای م
هم 

م گشا         یشدوره     هفتم7
تو  قف      ها

آن ها  درباره  که  دارد  متعددی  چالش های  و  مشکات  برق  صنعت 
اظهارنظرها، اقدامات و پیگیری های گسترده ای صورت گرفته است. در این 
بین شاید به جرات بتوان یکی از جدی ترین مسائل بسیاری از شرکت های 
، سیل  را ظرف قریب به یک دهه اخیر کننده  تامین  و  سازنده، پیمانکار 

ویرانگر قراردادهای متوقف صنعت برق دانست. 
در  ارزی  جهش  اولین  با  و   1391 سال  اواسط  از  که  آسیب زا  هجوم  این 
سال های پایانی فعالیت دولت دهم آغاز شد، در طول سال های پس از آن 
، مواد اولیه، تورم و شیوع بیماری کرونا، این  با افزایش چندین باره قیمت ارز

مساله ابعاد گسترده تر و بحرانی  تر هم یافت.
اگرچه سندیکا از سال های بسیار دور و پیش از این نابسامانی ها و نوسانات 
شدید اقتصادی، همواره تدوین، اباغ و پیاده سازی موثر یک قرارداد تیپ 
منصفانه را پیگیری می کرد که قابلیت پوشش و توزیع عادالنه ریسک های 
قراردادی بین سازنده/ پیمانکار و کارفرما را داشته باشد و از توقف قراردادها 
و یا تحمیل خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی به یکی از طرفین جلوگیری 
کند، اما رخدادهای اقتصادی یک دهه اخیر عاوه بر لزوم تدوین، اباغ و 
پیاده سازی قرارداد تیپ، ساماندهی به قراردادهایی را که به دلیل نوسانات 

ارزی متوقف شده بودند، نیز در دستور کار سندیکا قرار داد. 
عمده اقدامات سندیکا در این خصوص، طی چهار سال اخیر در کارگروه 
و   96 سال  در  کارگروه  این  است.  شده  سازماندهی  متوقف  قراردادهای 
ابتدای کار دوره هفتم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، کار را با 
بررسی و شناسایی قراردادهای متوقف شرکت های عضو آغاز کرد و در ادامه 
گسترده با معاون اول وقت ریاست جمهوری، وزیر وقت نیرو و  مکاتبات 
معاونینش، مدیرعامل توانیر و شرکت های تابعه، نمایندگان مجلس شورای 

اسامی و روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران را آغاز کرد. 
در طول سال 96 عمده تمرکز سندیکا بر جلوگیری از ضبط تضامین قراردادی 
و اقدامات حقوقی پس از آن بود. مهمترین نتیجه حاصله از پیگیری ها، 
جلوگیری از فسخ بسیاری از قراردادهای صنعت برق و تعیین تکلیف بیش 
از 15  قراردادی بود که تضامینشان توسط شرکت های کارفرما ضبط شده بود. 
پس از آن تدوین قرارداد تیپ به منظور جلوگیری از تکرار این پیامدها دوباره 

در دستور کار سندیکا، وزارت نیرو و توانیر قرار گرفت. 
دوره جدید  در  قراردادهای شرکت های عضو  و  البته همزمان مناقصات 
کاال و مکاتبه با شرکت توانیر برای  و همچنین بررسی قرارداد تیپ خرید 
اصاح قرارداد تیپ خرید کاال که در توانیر تدوین شده بود هم توسط سندیکا 
پیگیری و دنبال شد. سندیکا طی چهار سال گذشته و به دلیل عدم حل 
مساله قراردادهای متوقف، همواره جلوگیری از اقدامات حقوقی سختگیرانه 

را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود، دنبال کرده است. 
در سال 97 و زمانی که کلیه فعالیت ها، مکاتبات و پیگیری های سندیکا در 
خصوص قراردادهای باتکلیف صنعت برق در قالب کارگروه قراردادهای 
متعدد  جلسات  و  مذاکرات  بر  عاوه  سندیکا  می شد،  پیگیری  متوقف 
نیز  و  قراردادها  مشکات  رفع  منظور  به  نیرو  وزارت  مسئولین  با  مستمر  و 
جلوگیری از فسخ و ضبط تضامین، تاش کرد این مساله را از مسیر سازمان 

برنامه هم دنبال کرده و حداقل این سازمان را در حل مساله قراردادهایی که با 
اتکا به بودجه عمرانی تعریف شده و در مسیر افزایش چشمگیر قیمت ارز و 

سایر نهاده های تولید متوقف مانده بودند، درگیر کند. 
، عما بحران قراردادهای متوقف صنعت  در سال 97 با جهش دوباره نرخ ارز
برق ابعاد گسترده تر و خسارت بارتری یافت، اما باز هم با این حال وزارت نیرو 
نتوانست تصمیم گیری قاطعی برای تعیین تکلیف قراردادهایی انجام دهد 
که به دلیل عدم پیش بینی تعدیل های متناسب و همچنین جهش بی 

 سابقه قیمت ارز دچار خسارات جبران ناپذیری شده بودند. 
پیشنهادی  بسته  اولین  سال  همین  در  مساله،  ابعاد  گستردگی  دلیل  به 
سندیکا برای حل مساله قراردادهای متوقف به توانیر ارائه و به شکل جدی 
پیگیری و همزمان مکاتباتی با معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس 
نامه  ضمانت  ضبط  و  قراردادها  فسخ  از  جلوگیری  خصوص  در  جمهور 
شرکت های طرف قرارداد با وزارت نیرو انجام شد. نتیجه این پیگیری ها 
تشکیل کارگروه مدیریت اختافات قراردادی با قوانین و تنظیم متن مشترک 
سندیکا و شرکت توانیر و ارسال آن به مجلس شورای اسامی بود. در نهایت 
عمده اقدامات سختگیرانه حقوقی برای فسخ قراردادها و ضبط تضامین 
و  نیرو  وزارت  تعلل  به دلیل  اما متاسفانه  شرکت های عضو متوقف شد، 

، تعیین تکلیف قراردادهای متوقف با موانع جدی مواجه بود.   توانیر
تاش های کارگروه قراردادهای متوقف در سال 9۸ هم با احصاء، جمع آوری 
و بروزرسانی اطاعات قراردادهای متوقف جهت تدوین گزارش جامع آماری 
برای شرکت توانیر و وزارت نیرو ادامه یافت و سندیکا همچنان عمده تاش 
خود را بر جلوگیری از هر گونه اقدام قراردادی از سوی شرکت های توزیع و برق 

منطقه ای متمرکز کرد و در این خصوص تا حد قابل توجهی موفق بود.
در همین مدت جلسات و مذاکرات گسترده ای با مدیرکل دفتر بررسی های 
نظام نامه  اباغ  و  تنظیم  منظور  به  توانیر  شرکت  قراردادهای  و  بازرگانی 
بررسی اختافات قراردادی انجام شد که این پیگیری ها در نهایت به تهیه 
پیش نویس این نظام نامه منجر شد. اگرچه سندیکا پیشنهادات خود را برای 
اصاح نظام نامه مذکور به توانیر ارائه داد اما متاسفانه این راهکار هم در سایه 
تعلل و عدم تصمیم گیری به موقع مدیران توانیر و وزارت نیرو برای تعیین 
تکلیف قراردادهای متوقفی که عما تیشه به ریشه فعاالن صنعت برق زده 
بود، بی اثر باقی ماند و مساله قراردادهای متوقف همچنان به عنوان یک 

بحران ادامه یافت.
در  سندیکا  تاش های  و  پیگیری ها  نتیجه  گفت  باید  مجموع  در 
قراردادهای  مجموع  از  قرارداد   403 بررسی   99 تا   97 سال های  طول 
اتمام  و  قرارداد   196 کار  ادامه  قرارداد،   73 خاتمه  و  توزیع  شرکت   35
گسترده  بحران  در  پیگیری ها  همین  مبنای  بر  و  بوده  قرارداد   128
داشت.  شده  فسخ  قرارداد   6 تنها  برق  صنعت  متوقف،   قراردادهای 
که  همچنین در بخش انتقال هم از 220 قرارداد 17 شرکت برق منطقه ای 
مورد بررسی قرار گرفت، به 125 قرارداد از مسیر حل اختاف و تعدیل های 
قراردادی رسیدگی شده، 2۸ قرارداد خاتمه یافته، 40 قرارداد در حال بررسی 

است و تنها 17 قرارداد این حوزه به مرحله فسخ رسیدند.•
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ــــــــــــــــــــــــــار کــ
ـــــــــــــاز ســــــــــــ

ــ تعـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــا مــ   ـ 
ـــــــــــــــــــــــــات

ترین دســـــتاوردهای ســــندیکا   درحوزه تامین اجتماعی
هم 

م دوره     هفتم7

حـق بیمـه قراردادهـای پیمانـی، تعدد بخشـنامه های سـازمان تامین اجتماعـی و گرفتاری های متعدد با اعمال سـلیقه کارکنان 
این سـازمان در اجرای دسـتورالعمل ها و بخشـنامه ها، یکی از جدی ترین مشـکات فعاالن صنعت برق محسـوب می شـود. به 
همین دلیل این موضوع از همان ابتدای فعالیت دوره هفتم در قالب کارگروه بیمه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. 
این کارگروه در سال 1396، پیگیری های خود را با مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم رسیدگی مؤثر در بعضی 
از هیات های بدوی تشخیص مطالبات، تاش برای اجرای مفاد بخش نامه های سازمان تأمین اجتماعی و برگزاری جلسات 

حضوری و امکان مذاکره تلفنی با مشاور بیمه برای حل و فصل مشکات اعضا آغاز کرد. 
مکاتبه با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم، بررسی و دسته بندی مشکات بیمه ای اعضا و انعکاس آن 
بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی جهـت بررسـی و حل مشـکات، بررسـی نحوه اجـرای مـاده 47 قانون تأمین اجتماعـی و بخش نامه 
جدیـد درآمـد، پیگیـری بـرای اجـرای قانـون دسـتورالعمل بازرسـی تأمیـن اجتماعـی از دفاتر بر اسـاس آخرین سـال مالـی و اجرای 
مفـاد بخش نامـه جدیـد درآمـد سـازمان تأمیـن اجتماعـی و نیـز پیگیری نحوه محاسـبه حق بیمه عملیات سـاختمانی از جمله 

دیگـر اقدامـات این کارگـروه در سـال 96 بود. 
ایـن کارگـروه عـاوه بـر انعـکاس موضوعات و مشـکات بیمـه ای اعضا به معاون مدیر کل درآمد سـازمان تامین اجتماعی تاش 
کـرد ایرادهـای وارده بـه رویه هـای موجـود در ایـن سـازمان را بررسـی و به مدیران ارشـد آن منعکس کند. بررسـی مشـکات دریافت 
مفاصـا حسـاب بیمـه قراردادهـا، لـزوم اجـرای یکنواخت مقررات و دسـتورالعمل ها، بررسـی تخلفات کارشناسـان سـازمان تأمین 
اجتماعی و انعکاس به سـازمان، عدم حق شـمول حق بیمه در قراردادهای خرید و حق بیمه کارکنان شـاغل در اجرای قرارداد 

هم موضوعات دیگری بود که در طول این سـال از سـوی سـندیکا پیگیری شـد. 
ایـن کارگـروه در سـال 97 عـدم رسـیدگی مؤثـر در بعضـی از هیات هـای بـدوی تشـخیص مطالبـات، فعالیـت موثرتر مشـاور بیمه 
سـندیکا، اسـتعام مشـکات شـرکت های عضـو در حـوزه تامیـن اجتماعـی و انعکاس مسـائل ناشـی از عدم اجـرای یکنواخت 

بخشـنامه ها و دسـتورالعمل ها بـه مدیـران ایـن سـازمان را بـه شـکل جدی پیگیـری و دنبـال کرد. 
همچنیـن آنالیـز موضـوع حـق بیمـه قراردادهـای پیمـان کاری و مکاتبـه بـا مدیـرکل درآمـد حـق بیمـه و تهیـه و تنظیـم مشـکات 
بیمـه ای اعضـا بـه همـراه الیحـه قانونـی بـرای حـل این مشـکات و ارسـال آن بـرای اتاق بازرگانـی از دیگر اقدامـات موثر کارگـروه در 
سال 97 بود. این الیحه در سال های بعد، به منشاء اصلی پیشنهادات اصاحی سندیکا برای تجمیع بخشنامه های سازمان 

تامیـن اجتماعـی در حـوزه قراردادهـای پیمانـی صنعت برق تبدیل شـد. 
پس از آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مسیر پیگیری موضوع حل مساله حق بیمه پیمان های قراردادی 
از دوم بهمن ماه 1397 با مشارکت تعدادی از تشکل های فعال حوزه کارفرمایی بررسی مشکات و تدوین راهکارهای عملیاتی 

برای بخشنامه های حوزه پیمان ها را آغاز کرد. 
بـه ایـن ترتیـب اولیـن نشسـت مشـترک نماینـدگان بخـش خصوصـی بـا تامیـن اجتماعـی در نیمـه اول اردیبهشـت مـاه 9۸ برگـزار 
شـد. ایـن جلسـات تـا بهمـن مـاه سـال جـاری ادامـه یافـت و در نهایـت بـه یکپارچه سـازی و اصـاح بخشـنامه های سـازمان 
تامیـن اجتماعـی و تدویـن بخشـنامه تلخیـص و تنقیـح منجـر شـد. در ایـن مسـیر البتـه توانیـر هـم بـه نمایندگـی از شـرکت های 
کارفرمایی مشارکت ارزشمندی با تامین اجتماعی و سندیکا داشت. ایده مشارکت توانیر اوایل خرداد 9۸ توسط مدیرکل دفتر 

بررسـی های فنـی بازرگانـی، قراردادهـا و پشـتیبانی توانیـر مطـرح و حضـور ایـن ارگان در جلسـات و پیگیری هـا قطعـی شـد. 
عمده تاش ها و پیگیری های کارگروه بیمه و تامین اجتماعی سـندیکا در طول سـال 9۸ و تا اواسـط سـال 99 بر تدوین و اباغ 
بخشـنامه تلخیص و تنقیح بخشـنامه های این سـازمان متمرکز بود. اگرچه بخشـنامه اباغی همچنان ضعف هایی دارد و در 
زمینـه اجـرا هـم در شـعب تامیـن اجتماعـی دچـار مشـکاتی اسـت امـا ایـن کارگـروه همچنـان ایـن موضـوع را بـه صـورت مسـتمر 
در دسـتور کار دارد و تـاش می کنـد بـا مشـارکت اتـاق بازرگانـی تهـران و سـایر تشـکل های فعـال حوزه احداث، بهبود بخشـنامه و 

پیاده سـازی بهینه آن را به نتیجه برسـاند. 
بخشنامه تلخیص و تنقیح حق بیمه قراردادهای پیمانی، نتیجه همفکری، مفاهمه و درک مشترک بین تشکل های بخش 
خصوصـی، کارفرمایـان دولتـی و سـازمان تامیـن اجتماعـی بـود و مـی تـوان آن را یکـی از مهمترین دسـتاوردهای سـندیکا در 
طول چهار سـال گذشـته برشـمرد. اگرچه متنی که در نهایت اباغ شـد همچنان ضعف ها و کاسـتی هایی دارد اما نمی توان از 
نتایج این مشـارکت جدی چشـم پوشـید. ضمن آنکه سـندیکا همچنان بهبود و اصاح این بخشـنامه را در دسـتورکار داشـته و 

پیگیری هـای ایـن حـوزه را به صورت مسـتمر ادامـه می دهد. •

یادداشت
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ترین دســـــتاوردهای سـندیکا    درحوزه حمایت از ساخت د
هم 

م دوره     هفتم7

حمــایت 
ســازمــان 
یافـــــــــــته

دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران علی تبیانیان

یادداشت

در  بـرق  صنعـت  تجهیـزات  سـازنده  شـرکت های  و  تولیـدی  واحدهـای 
و  انـد  سرگذاشـته  پشـت  را  متعـددی  فرودهـای  و  فرازهـا  گذشـته  ماه هـای 
کمیتـه حمایـت از سـاخت داخـل سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنوان 
تشـکل صنفـی و نماینـده شـرکت های تولیدکننـده تجهیـزات صنعـت برق 
همـواره سـعی بـر همـگام شـدن بـا تغییـرات بوجـود آمـده در فضـای کسـب 
کار صنعـت بـرق داشـته و اقدامـات متعـدی را در ایـن راسـتا بـه انجـام  و 

رسـانیده اسـت.
حمایـت از سـاخت داخـل و تولیـد ملی در سـال های اخیر همواره در سـطح 
کان مـورد بحـث بـوده و بـه صـورت ویـژه در شـعار سـال تبلـور یافتـه اسـت. بر 
ایـن اسـاس اولیـن گام در تحقـق مانـع زدایـی و توسـعه کسـب و کار بخـش 
کمیته هـای  اعضـای  چالش هـای  دقیـق  شناسـایی  بـرق  صنعـت  تولیـد 
چالش هـا  رفـع  راهکار هـای  آن  بـا  متناسـب  و  بـوده  تجهیـزات  سـازنده 
پیش بینـی و در قالـب گزارش هـای متعدد به دسـتگاه ها و نهاد های مسـئول 
انتقـال،  و  یـع  توز یـراق در بخـش  کمیته هـای سـازندگان  ارائـه شـده اسـت. 
کابـل، کمیتـه سـازندگان مقـره، کمیتـه سـازندگان  کمیتـه سـازندگان سـیم و 
تابلو هـای برقـی و ... از زمـره نهادهـا و هسـته های فکـری درون سـندیکای 
صنعت برق اسـت که با هماهنگی و کان نگری و هدایت کمیته حمایت 
از سـاخت داخـل اقـدام بـه شناسـایی مشـکات و موانـع هـر صنـف و ارائـه 

کرده انـد. راهکارهایـی جهـت مرتفـع شـدن آن هـا؛ 
و  کشـور  و خدماتـی  تولیـدی  تـوان  از  اسـتفاده  قانـون حداکثـر  بـدون شـک 
حمایـت از کاالی ایرانـی کـه آخریـن ویرایـش آن در خـرداد مـاه سـال 9۸ ابـاغ 
شـد، یکـی از مهـم تریـن ابزارهـای قانونـی در دسـترس جهـت احقـاق حقوق و 
حمایـت از چرخـه تولیـد اسـت. مطابـق بـا ایـن قانـون دسـتگاه های اجرایـی 
کشـور حـق ندارنـد بـرای پروژه هـای خـود اقـدام بـه خریـد کاالهـا و تجهیزاتـی 
اگرچـه  قانـون  ایـن  اجـرای  می شـود.  تولیـد  کشـور  در  آن  مشـابه  کـه  نماینـد 
بـوده  کشـور  بـرق  صنعـت  تولیـدی  واحدهـای  تمامـی  مطالبـه  و  خواسـت 
اسـت لیکـن پیچیدگـی و تنـوع باالی تجهیزات مورد اسـتفاده در شـبکه برق 
کـه گاهـا واردات تجهیزاتـی بـا مشـخصات فنـی خـاص  کشـور موجـب شـد 
محـل مناقشـه میـان تولیدکننـدگان و واردکننـدگان اعـم از پیمانـکاران و یـا 
سـفارش ها  ثبـت  برخـی  از  واصلـه  اطاعـات  گـردد.  اجرایـی  دسـتگاه های 
گاهـی و اشـراف فنـی کارشناسـان در گمـرکات و یـا  نشـان مـی داد کـه عـدم آ
ادارات صنعت و معدن اسـتان ها، موجب رسـوب بی دلیل برخی تجهیزاتی 

کـه تولیـد آنهـا در داخـل کشـور صـورت نمی گرفـت. می شـد 
بـر ایـن اسـاس کمیتـه حمایـت از سـاخت داخـل بـا ایجـاد ارتبـاط مناسـب 
میان بخش خصوصی از یک طرف و دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت 
، اقـدام بـه ارائـه مشـاوره بـه کارشناسـان  و ادارات صمـت تابعـه از سـوی دیگـر
محمولـه  صدهـا  ترخیـص  کنـد.  مذکـور  سفارشـات  از  ابهام زدایـی  و  امـر 
تجهیـزات از گمـرکات و بکارگیـری آن در خطـوط تولیـد تجهیـزت صنعـت 
بـرق و همچنیـن پروژه هـای ملـی و زیـر سـاختی از یـک سـو و جلوگیـری از 
سـیم   ، ترانسـفورماتور نظیـر  داخـل  سـاخت  دارای  تجهیـزات  انـواع  واردات 
و کابـل، تجهیـزات نیروگاهـی، و ... از جملـه دسـتاورد های ایـن اقـدام بـرای 

شـرکت های سـازنده عضـو سـندیکا بـه شـمار مـی رود. 
تامیـن مـواد اولیـه یکـی از مهـم تریـن دغدغه هـای بخـش  تولیـد بخصـوص 
در صنعـت بـرق اسـت. بخـش قابـل توجـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز ایـن صنعـت 

از صنایـع باالدسـتی و بخـش دیگـر از راه واردات تامیـن می گـردد. نوسـانات 
نقـدی  فـروش  سیاسـت های  اتخـاذ  موجـب  اخیـر  سـال های  در  ارز  نـرخ 
از سـوی عرضه کننـدگان محصـوالت در صنایـع  بـه جـای فـروش اعتبـاری 
باالدسـتی شـده و ایـن امـر موجـب تشـدید بحـران نقدینگـی  تولیدکننـدگان 
در صنایـع پاییـن دسـت نظیـر صنعـت بـرق می شـود. تـاش سـندیکا در ایـن 
سـال ها همـواره پیگیـری جلوگیـری از خـام فروشـی بـه نفـع عرضه هرچه بیشـتر 
محصوالت باالدسـتی در بازار داخلی بوده اسـت. حضور در جلسـات تنظیم 

بـازار فلـزات و مکاتبـات متعـدد بـا وزرات صمـت گـواه ایـن تـاش اسـت. 
از سـوی دیگـر بحران هـای ارزی معمـوال دولت هـا را تشـویق بـه جلوگیـری از 
خروج ارز نموده و در صدور مجوزهای واردات محافظه کار می کند. صنعت 
بـرق نیـز از ترکش هـای سیاسـت اولویـت بنـدی کاالهـا در گمـرکات در امـان 
نمانـد و بنگاه هـای تولیـدی بارهـا شـاهد ممنوعیـت و یـا عـدم اولویت دهـی 
بـه واردات مـواد اولیـه مـورد نیـاز خود بودند. برای رفع این چالش اسـتعامات 
گزارش هـای متنوعـی  آمـد و خروجـی آن تدویـن  از اعضـا بعمـل  متعـددی 
کـردن وزارت صمـت و بانـک مرکـزی جهـت اولویت دهـی و  بـا هـدف قانـع 

تخصیـص ارز بـه کاالهـا مـورد نیـاز صنعـت بـرق بـود. 
نکته بسیاری کلیدی در خصوص صنعت برق آن است که عمده مشتریان 
کارفرمایـان  را  داخلـی  سـازنده  شـرکت های  توسـط  شـده  سـاخته  تجهیـزات 
دولتـی تشـکیل می دهنـد. بخـش قابل توجهـی از این کارفرمایان، شـرکت های 
وابسته به توانیر شامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق هستند. 
کیفیـت محصـول،  در چنیـن شـرایطی اتخـاذ هرگونـه تصمیـم در خصـوص 
نحوه برگزاری مناقصه، نوع قرارداد و هرگونه تعامل دیگر با فروشنده، مستقیما 
منافع بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شـرایطی کمیته 
کلیـه بخشـنامه هـا، آیین نامه هـا و اباغیه هـای  حمایـت از سـاخت داخـل 
صـادر شـده از شـرکت توانیـر را بـه دقـت مورد بررسـی قـرار داده و ضمن حصول 
اطمینـان از انتشـار و در دسـترس قـرار گرفتـن آخرین مکاتبات به شـرکت های 
، واکنـش مناسـب و اقـدام الزم را در خصـوص مکاتبـات مذکـور صـورت  عضـو
دهـد. دسـتور العمل هـای توانیر در خصوص مقره های سـیلیکونی، مـواد اولیه 
، هادی هـای هوایـی روکـش دار و ... بخشـی از  سـاخت دکل هـای انتقـال نیـرو
مکاتبـات و اطاعیه هـای مهمـی بـوده اسـت کـه کمیتـه حمایـت از سـاخت 
داخـل و کمیته هـای تخصصـی سـازندگان انـواع تجهیـزات پـس از دریافـت 
آن، اقـدام بـه برگـزاری جلسـات داخلـی ، تدویـن مسـتندات و گزارشـات فنـی 
و تخصصـی، مکاتبـه بـا شـرکت توانیـر و کارفرمایـان دولتـی و پیگیـری حصول 
نتیجـه مطلـوب بخـش خصوصـی نمـوده اسـت. برخـی از این اقدامـات منجر 
بـه نتیجـه شـده و پیگیری هـا بـرای بـه نتیجـه رسـیدن باقـی اقدامـات در حـال 

انجام اسـت. 
نقدینگـی،  نبـود  اقتصـادی، تحریم هـای ظالمانـه،  بی شـک شـرایط سـخت 
کرونـا همـه و همـه شـرایط را  عـدم دسترسـی مناسـب بـه ارز و شـیوع ویـروس 
برای کلیه فعالین صنعتی دشـوار نموده اسـت لیکن شـرکت های سـازنده که 
می تواننـد نقـش اساسـی در بهبـود وضعیـت کشـور بـه لحـاظ اشـتغال، درآمـد 
ناخالـص ملـی، خـروج ارز و ... داشـته باشـند، در شـرایطی بـه مراتب سـخت تر 
و بحرانـی تـر بسـر می برنـد. امیـد که چراغ کم سـوی تولیـد در آینـده نزدیک فروغ 
و درخشـش خـود را بازیابـد و پهنه هـای وسـیع صنعـت بـرق را درخشـان و پـر 

امیـد و سرشـار سـازد.• 
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تــمــریــن تعــــمــیق

اثربخـشی تشــکلی

مشاور ارشد سندیکای صنعت برق ایرانمحمود رضا عبهری

ت
ا  درحوزه تشخیص صاحی ترین دســـــتاوردهای سـندیک

هم 
م دوره     هفتم7

صنعـت بـرق در زمـره یکـی از صنایـع بـا اهمیـت، دارای تکنولـوژی بـاال و متنـوع از نظـر 
کـه در بخـش هـای تولیـد، خطـوط انتقـال و  تجهیـزات و قطعـات محسـوب مـی شـود 
یـع انـرژی الکتریکـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. پایـداری شـبکه، دسترسـی  شـبکه توز
ایمـن، عملکـرد مناسـب و بـا قابلیـت اطمینـان بـاالی بـرق بـرای مشـترکان، بهـره بـرداران 
و کلیـه افـراد مرتبـط، زمانـی تحقـق می یابـد کـه تمامـی عوامـل و تجهیـزات و اقـام مرتبط، 
در بخـش  هـای مختلـف بـه درسـتی عمـل کـرده و از کیفیـت مطلوبـی برخـوردار باشـند. 
بـر ایـن اسـاس، داشـتن نیروهـای آموزش دیـده و صاحب صاحیت، تجهیـزات و ادوات 
مناسـب، فرایندهـای تولیـد تحـت کنتـرل، سیسـتم هـای کنترل کیفـی و رعایـت الزامات 
اسـتاندارد و سـایر عوامـل مرتبـط، مـی توانـد منجـر بـه تولیـد و یـا ارائه خدماتـی مطلوب به 

کلیـه ذینفعان شـود. 
در این راستا، نظارت بر اجرای صحیح فرایندها و ارزیابی کیفی تجهیزات و صاحیت 
بنـگاه  هـای تولیـدی در صنعـت بـرق اهمیـت ویـژه ای می یابنـد. عـدم توجه بـه این مهم، 
بـدون تردیـد مـی توانـد موجب بروز اختال در عملکرد شـبکه برق و سیسـتم های مرتبط 
شـده و  لـذا نتیجـه ای جـز قطعـی برق، بروز مخاطـرات و وارد آمدن صدمات و خسـارات 

به  مشـترکان و بهره برداران، نخواهد داشـت. 
بـر ایـن اسـاس، شـرکت  هـای تولیدکننـده بـرای ارائـه محصـوالت و خدماتـی بـا کیفیـت، 
کسب اعتبار و حسن سابقه و شهرت در صنعت برق ، اقدام به سرمایه گذاری های قابل 
توجهی در زمینه های تامین مواد اولیه و قطعات با کیفیت از منابع قابل اعتماد، خرید 
ماشین ها و تجهیزات تولید و ادوات و تجهیزات آزمون های حین تولید و محصول تمام 
شده، بهره مندی از نیروهای آموزش دیده و حرفه ای، ایجاد محیط ایمن و مناسب برای 
تولیـد، ادوات و روش هـای مناسـب بسـته بنـدی محصـول و اسـتقرار سیسـتم های نظـام 
کیفـی می کننـد. عـاوه بـر ایـن مـوارد، داشـتن توان مالی مناسـب، رعایـت الزامـات قانونی 
، بیمـه کارکنان، مقررات و دسـتورالعمل های سـامت، ایمنی و  ماننـد: رعایـت قوانیـن کار
زیست محیطی، شفافیت مالیاتی نیز به اعتبار شرکت ها از دیدگاه ذینفعان می افزاید. 
بدون شک توجه و رعایت تمامی الزامات و مراحل فوق الذکر که خود مستلزم مدیریت 
صحیح، سرمایه گذاری سنگین و صرف هزینه های قابل توجه از سوی تولیدکنندگان، 
بـا  محصوالتـی  تولیـد  انتظـار  می تـوان  اسـت،  خصوصـی  بخـش  علی الخصـوص 
کیفیـت مطلـوب کـه قـادر بـه اخـذ گواهـی نامه هـای آزمون هـای نوعـی )تایـپ تسـت( از 
آزمایشـگاه های مرجع داخلی یا خارجی داشـت. از توضیحات ارائه شـده در باال می توان 
نتیجه گیـری کـرد کـه شـرکت های معتبـر و خوشـنام بـرای ارائـه محصوالتـی اسـتاندارد و 
دارای تایـپ تسـت، بایـد سـرمایه گذاری های بسـیاری را در حوزه هـای مختلـف انجـام 
دهنـد.  جـا دارد تـا بـه ذینفعـان، خصوصـا خریـداران و مصـرف کننـدگان  توصیـه شـود، 
ارزیابـی تولیـد کننـدگان و تامیـن کننـدگان بایـد همـه جانبـه بـوده و تجهیـزات خریـداری 
شـده الزم اسـت از نظر کیفیت، قیمت و سـایر شـرایط و تعهدات قراردادی، توامان مورد 
سـنجش قـرار گیرنـد. متاسـفانه در برخـی از مـوارد، شـاهد آن هسـتیم کـه برخی شـرکت ها 
و افـراد، بـرای کاهـش قیمـت تمـام شـده تجهیـزات تولیـدی خـود، الزامـات اسـتانداردی 
را رعایـت نکـرده و محصوالتـی بـا کیفیـت پاییـن و بـا ظاهـری مشـابه بـا محصـول اصلـی 
و احتمـاال اندکـی ارزان تـر بـه فـروش مـی رسـانند. شـایان ذکـر اسـت کـه چنیـن گزارشـاتی، 
بارها به سـندیکا ارسـال شـده اسـت و حتی شـکایت های متعددی از سوی شرکت های 
قابل وثوق و خوش نام تولید کننده تجهیزات در خصوص این سـوء رفتارها و همچنین 

کارفرمایـان و مجموعه هـای صنعـت بـرق و توانیـر مطـرح شـده اسـت.
کار فرمایـان بـزرگ و خصوصـا سـازمان هـای دولتـی، بـه منظـور رفـع ایـن  در ایـن راسـتا، 
مشـکات و چالـش هـا، اکثـرا  اقـدام بـه تدویـن آییـن نامـه هایـی بـرای احـراز صاحیـت 
شـرکت های تامیـن کننـده تجهیـزات و ایجاد وندور لیسـت در سـازمان هـای متبوع خود 
کـرده انـد، لیکـن تعـدد ونـدور لیسـت  هـا و نبـود یـک فهرسـت مرجـع از یـک طـرف و عـدم 
توجـه کافـی برخـی از خریـداران بـه کیفیـت محصـوالت و گواهـی نامـه هـای انطبـاق بـا 
، موجـب ایجـاد بـی نظمـی و آشـفتگی  اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی از طـرف دیگـر
بـرای انتخـاب تامیـن کننـدگان واجد صاحیت در مناطق مختلف کشـور شـده اسـت، 
، شـاهد موارد بسـیاری از اسـتفاده تجهیـزات بی کیفیت در  بـه طـوری کـه در حـال حاضر

سیسـتم هـای برقی هسـتیم.
برای رفع این معضل، سـندیکای صنعت برق ایران طی مذاکرات و جلسـات متعددی 

کـه بـا کلیـه ذی نفعـان داشـت، بـه این نتیجه رسـید کـه با توجه بـه دانش و تجارب فـراوان 
موجـود در سـندیکا و حضـور خبـرگان و کارشناسـان بـا تجربـه در ایـن تشـکل، مـی توانـد 
مسـئولیت بخشـی از ارزیابـی هـا و احـراز صاحیـت هـای شـرکت  هـای متقاضـی بـرای 
، بـه عنـوان مهـم تریـن سـازمان در صنعـت بـرق کشـور را بـر  ورود بـه ونـدور لیسـت توانیـر
عهده گیرد. در این راسـتا، کمیته ارزیابی و تشـخیص صاحیت سـندیکا که متشـکل از 
نمایندگان کمیته های تخصصی فعال عضو سـندیکا اسـت، به نمایندگی از سـندیکا، 
مذاکـرات متعـددی را بـا توانیـر بـه عمـل آورد و پـس از پیگیری هـای فـراوان، موفـق شـد تـا 

تفاهـم نامـه ای را میـان سـندیکا و شـرکت توانیـر بـه امضا برسـاند.  
در چارچوب تفاهم نامه امضاء شده و با توجه به اولویت بندی توانیر و نظر به گستردگی 
الت توزیـع نیـروی بـرق و اهمیـت و تاثیـر اسـتراتژیک ایـن تجهیـزات در  تجهیـزات یـراق آ
افزایـش بازدهـی و ایمنـی شـبکه توزیـع نیـروی بـرق کشـور بـرق از یـک سـو و فـراوان بـودن 
کارگاه هـای تولیـدی غیـر مجـاز و خـرد از سـوی دیگـر موجـب شـد در قـدم اول ارزیابـی و 
تشـخیص صاحیـت ایـن گـروه از سـازندگان به سـندیکا محول شـود. در راسـتای اجرای 
، کمیته ارزیابی سندیکا نیز با بهره مندی  قرارداد ارزیابی و تشخیص صاحیت با توانیر
الت توزیـع، شـرکت های مهندسـی مشـاور و خبـرگان  از مشـاوره فنـی سـازندگان یـراق آ

، مبـادرت بـه ارزیابـی و نتایـج آن را بـه توانیـر اعـام کرد. صنعـت بـرق کشـور
فرآیند ارزیابی و خدمات ارائه شده برای بازدید و ارزیابی شرکت های متقاضی به منظور 
الت توزیع شـرکت توانیر از زمسـتان  ورود به وندور لیسـت شـرکت های تولید کننده یراق آ
سـال 139۸ آغـاز شـد. هـم زمانـی ارزیابی با شـیوع ویـروس کرونا و اعمـال محدودیت های 
ناشی از آن، چالش های پیش بینی نشده ای را برای تیم ارزیابی سندیکا و شرکت های 
مـورد ارزیابـی ایجـاد کـرد کـه موجـب محـدود شـدن و طوالنـی شـدن بازدیدهـای میدانـی 
از شـرکت های متقاضـی بـرای مشـاهده عینـی ارزیابـی فرایندهـا،  تکمیـل و اعـام نتایـج 
ارزیابـی شـد. معذالـک علیرغـم محدودیت هـای موجـود در کمتـر از یک سـال بازرسـان و 
مشـاوران ارزیـاب سـندیکا، توانسـتند اکثـر پرونده هـای ارجاعـی از سـوی شـرکت توانیـر را 

تکمیـل و جهـت بازبینـی و اعام رسـمی به توانیر ارسـال کنند.
بـا وجـود اینکـه سـندیکا تمامـی تـاش خـود را بـرای اجـرای دقیـق دسـتور العمل هـای 
یابـی  گرفتـن رویـه ای واحـد بـرای تمامـی شـرکت های مـورد ارز یابـی توانیـر و در نظـر  ارز
کـه  یافـت  در امتیازدهـی  و  یابـی  ارز خـال  در  و  کار  ابتـدای  از  لیکـن  گرفـت،  کار  بـه 
اسـناد، فرمت هـا و دسـتور العمـل هـای جـاری توانیـر کامـل نبـوده و دارای نقـاط قابـل 
بهبـود بسـیاری اسـت. هرچنـد ایـن مـوارد و ضعف هـا و نواقـص در جلسـات حضـوری 
و بـه صـورت شـفاهی و کتبـی بـه توانیـر اعـام شـده، ولـی بـه واسـطه ضوابـط موجـود در 
توانیـر بـرای تغییـر چارچوب هـای مصوِب اعام شـده، بسـیاری از درخواسـت های تیم 
یابی سـندیکا که برخی از آن ها هم به اعتقاد کارشناسـان سـندیکا، غیر قابل چشـم  ارز

پوشـی بودنـد، بـه زمـان دیگـر و بررسـی در گـروه هـای مرتبـط در توانیـر موکـول شـد. 
کاهـش امتیـاز  گاهـا مـی توانـد موجـب  یابـی، برخـی از ایـن نواقـص  بـه اعتقـاد تیـم ارز
شـرکت های پرتـاش و بـا تجربـه ای کـه محصـوالت بـا کیفیـت تولیـد می کننـد، شـده 
و حتـی از ورود بـه ونـدور لیسـت محـروم شـوند. بـا وجـود همـه محدودیت هـا امـا در 
را  یـع  توز الت  یـراق آ سـازنده   شـرکت های  لیسـت  ونـدور  توانیـر  مدیرعامـل  نهایـت  
بـه  سـندیکا  توسـط  شـده  انجـام  صاحیـت  تشـخیص  و  یابـی  ارز نتایـج  مبنـای  بـر 

کـرد.  ابـاغ  توانیـر  زیرمجموعـه  شـرکت های 
عنـوان  بـه  سـندیکا  نظـرات  نقطـه  و  پیشـنهادات  بـه  توانیـر  مدیـران  گـر  ا بی تردیـد 
و  یابـی  ارز و روش هـای  یه هـا  رو و حرفـه ای در خصـوص  بـی طـرف   ، گیـر فرا تشـکلی 
مطمئنـا  کننـد،  بیشـتری  توجـه  بـرق  صنعـت  مختلـف  تجهیـزات  صاحیـت  احـراز 
گرفتـه و تمامـی ذی نفعـان واقعـی ایـن حـوزه از آن  یابـی هـای دقیـق تـری صـورت  ارز
صاحیـت  تشـخیص  و  یابـی  ارز حـوزه  بـه  سـندیکا  ورود  شـد.  خواهنـد  منـد  بهـره 
بـاور  و  اعتقـاد  بـر  کیـدی  تا توانیـر  شـرکت  بـا  ی  همـکار و  بـرق  صنعـت  تجهیـزات 
سـندیکا بـه اهمیـت اسـتفاده از تولیـدات اسـتاندارد و مناسـب در صنعـت بـرق بـوده 
و بـه شـرکت های تولیدکننـده کاالی اسـتاندارد، امیـد و انگیزه بیشـتری بـرای ادامه راه 
یابی  و توسـعه کسـب و کار خـود بـرای تولیـد محصوالت با کیفیت خواهـد داد. تیم ارز
یابی در  سـندیکا نیـز آمادگـی دارد تـا تجـارب خـود را بـرای بهبـود و ارتقاء معیارهـای ارز

یابـی را فراهـم آورد.• اختیـار توانیـر قـرار داده و موجبـات افزایـش دقـت در ارز

یادداشت
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یادداشت

ســـــــــــتاوردهای ســــــــــندیکا      درحوزه توزیع
ن د

تری
هم 

م دوره     هفتم7

بـــــــــــــــــــازکردن 
گ         ر          ه  
ک         و          ر   

ماننـد  گذشـته  سـال  چهـار  طـول  در  یـع  توز صنعـت  فعـاالن 
را  ی  دشـوار و  پرتنـش  روزهـای  بـرق  صنعـت  فعـاالن  از  ی  بسـیار
و  حقوقـی  تکلیفـی  با کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  گذاشـتند  سـر  پشـت 
یـع عمـا بـه بهانـه ای بـرای عـدم تمکیـن  مالکیتـی شـرکت های توز
کـه  بـود  بـه بخشـنامه ها و دسـتورالعمل هایی تبدیـل شـده  آن هـا 
می توانسـت فضـای پرالتهـاب کسـب و کار فعـاالن ایـن حـوزه را تـا 

ببخشـد.  بهبـود  انـدازه ای 
ابـاغ  ارزی،  بخشـنامه های  صـدور  علیرغـم  دلیـل  همیـن  بـه 
فهارس بهـا و نیـز نهایـی شـدن و ابـاغ قـرارداد تیـپ، عـدم همراهـی 
و تمکیـن عمـده شـرکت های توزیـع و معاونـت توزیـع توانیـر بـه ایـن 
بـرای سـازندگان، پیمانـکاران،  را  کار  اباغیه هـا،  و  دسـتورالعمل ها 
کـرد.  دشـوار  پیـش  از  بیـش  حـوزه  ایـن  تامین کننـدگان  و  مشـاوران 
ایـن نگاشـت مـروری بـر اصلی تریـن چالش هـای توزیـع و اقدامـات 

سـندیکا در ایـن حـوزه اسـت. 

گرفتاری های صنعت توزیع
عمده ترین مشـکات شـرکت های سـازنده تجهیزات و پیمانکاران 
کـه  اسـت  از چنـد مسـاله عمـده  ناشـی  بـرق  نیـروی  توزیـع  بخـش 
توزیـع  شـرکت های  تعهـدات  اجـرای  عـدم  حکمرانـی،  مشـکات 
نیـروی بـرق در پرداخـت مطالبـات و کمبـود منابـع مالـی کارفرمایـان 
از جملـه مهمتریـن آن ها هسـتند. البته بدون تردید نمی تـوان از تاثیر 
عـدم تعدیـل نـرخ ارز و فلـزات در قراردادهـا، نبـود داوری بی طـرف در 
اختافـات فنـی تخصصـی و نبـود وحـدت رویـه بیـن شـرکت های 
ایـن فهرسـت  بـه  توزیـع در اجـرای مناقصـات هـم چشـم پوشـید.  
می تـوان مشـکات آزمـون اسـتاندارد محصـول )گواهینامـه( و خریـد 

محصـوالت خارجـی دارای مشـابه داخلـی را هـم افـزود. 
کـه بـه صـورت  کلیـدی در خصـوص ایـن مشـکات  نکتـه بسـیار 
اجمالـی بـه آن اشـاره شـد و در ایـن نگاشـت به شـکلی مفصل تر هم 
بـه آن پرداختـه خواهـد شـد ایـن اسـت کـه بسـیاری از ایـن چالش هـا 
در قالـب راهبردهایـی عملیاتـی قابـل کنتـرل و مدیریت هسـتند. به 
عنـوان مثـال مسـاله تعدیل هـا، نبـود وحـدت رویـه و حتـی بخشـی از 
مشکات مالی را در قالب یک قرارداد تیپ منصفانه مدیریت کرد. 
و  مشـخص  فرمول هـای  و  مدل هـا  کـه  تیپـی  قـرارداد  حقیقـت  در 
منصفانه ای برای پرداخت، تعدیل، تضامین و حل اختاف داشته 
باشـد، بـه طـور قطـع بخـش قابل توجهـی از چالش هـای کارفرمایـان و 

سـازندگان/ پیمانـکاران صنعـت توزیـع بـرق را حـل خواهـد کـرد. 
نکتـه کلیـدی دیگـری کـه در آسیب شناسـی حـوزه توزیـع نبایـد از آن 
چشـم پوشـید ایـن اسـت کـه عـدم تعریـف یـک سـازوکار مشـخص 
بـرای مدیریـت کمبـود نقدینگـی و پرداخـت مطالبـات مالـی بخش 
خصوصـی عـاوه بـر اینکـه بیـکاری و تعطیلـی واحدهـا و همچنین 
بـروز مشـکات اجتماعـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت، عمـا امـکان 

توسـعه شـبکه را از میـان بـرده و احتمـال بـروز خاموشـی ها و تاثیـرات 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی ناشـی از آن را افزایـش می دهنـد. 

معاونـت پژوهـش و برنامه ریـزی سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در 
سـال 1397 طی یک بررسـی، آماری را گردآوری کرد که نشـان می داد 
از کل 39 مناقصـه مـورد بررسـی در حـوزه توزیع بـرق، 74 درصد بدون 
پیـش پرداخـت و ۸4 درصـد بـدون در نظـر گرفتـن تعدیل هـا برگـزار 
شده است. نکته کلیدی دیگری که در این پژوهش باید به آن توجه 
شـود، ایـن اسـت کـه کل مناقصـات مـورد بررسـی علیرغـم بدعهـدی 
دیرینـه بسـیاری از شـرکت های توزیـع در پرداخـت مطالبـات بخش 

خصوصـی، بـدون جریمـه تاخیـر بوده اند. 
به هر حال مشـکات پرتعداد حوزه توزیع را نمی توان بدون انضباط 
مالـی و تعهـد بـه تامیـن مالـی طـرح هـا و پرداخـت منظـم تعهـدات 
مالـی، اجـرای قـرارداد تیـپ و تعدیـل قراردادهـا، ایجـاد وحـدت رویـه 
در نظام بازرگانی و مدیریت پروژه های شـرکت های توزیع و اسـتقرار 
نظـام صاحیـت حرفـه ای توسـط تشـکل هـای تخصصی حـل کرد. 
سـاختار  شـدن  شـفاف  اسـتانداردها،  نظـام  اصـاح  عـاوه  بـه 
صاحیـت  تعییـن  و  ارزیابـی  نظـام  اصـاح  توزیـع،  شـرکت های 
تجهیـزات  خریـد  سیسـتم  یکپارچه سـازی  نیـز  و  سـازندگان 
شـرکت های توزیـع هـم اقداماتـی کلیـدی بـرای رفـع چالش هـای این 

می شـوند.  محسـوب  حـوزه 

گره کور قرارداد تیپ
مـی   نشـان  درسـتی  بـه  یـع  توز صنعـت  فعلـی  شـرایط  بـه  نگاهـی 
قـرارداد  قالـب  در  بخـش  ایـن  مشـکات  عمـده  حـل  کـه  دهـد 
تیـپ، تعدیـل قراردادهـا و فهارس بهـا امکان پذیـر اسـت. کلیـدی 
سـازنده،  شـرکت های  مشـکات  حـل  بـرای  راهکارهـا  ایـن  بـودن 
، مهندسـی مشـاور و مهندسـی بازرگانـی فعـال در حـوزه  پیمانـکار
یـع، سـندیکای صنعـت بـرق ایـران را بـر آن داشـت تـا  صنعـت توز

کار خـود قـرار دهـد.  پیگیـری ایـن موضوعـات را در دسـتور 
بــر همیــن اســاس موضــوع تدویــن و ابــاغ قــرارداد تیــپ از ســال 
قــرار  ایــران  بــرق  صنعــت  ســندیکای  کار  دســتور  در   13۸0
گرفــت. دلیــل ایــن پیگیری هــا کامــا مشــخص بــود. از آنجــا کــه 
یــع، بــرق  کارفرمایــان دولتــی )شــرکت های توز متــن قــرارداد بیــن 
منطقــه ای( بــا شــرکت های ســازنده و پیمانــکار و تامیــن کننــده 
تجهیــزات و خدمــات بخــش خصوصــی، بــه صــورت یک جانبــه 
یســک های تغییــرات محیطــی ماننــد  تنظیــم می شــد و تمامــی ر
، فلــزات و ... را بــه پیمانــکاران تحمیــل می کــرد  نوســانات نــرخ ارز
و فاقــد تعدیل هــای متعــارف ســایر بخش هــا هــم بــود، ســندیکا 
کــرد بــه نمایندگــی از بخــش خصوصــی ایجــاد تغییــرات  تــاش 
کــه منافــع دو  اصولــی و بنیــادی در متــن قراردادهــا را بــه نحــوی 
بیــن  منصفانــه ای  شــکل  بــه  یســک ها  ر و  شــده  تامیــن  طــرف 
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یــع شــود، پیگیــری کنــد.  طرفیــن قــرارداد توز
در همیــن راســتا پــس از طــرح موضــوع قــرارداد تیــپ، عــاوه بــر 
ــکاس  ــور انع ــه منظ ــئولین ب ــات و مس ــا مقام ــترده ب ــات گس مکاتب
موضــوع اصــاح قــرارداد و یکپارچــه شــدن قراردادهــای فــی مابیــن 
ــی،  ــته صنف ــک خواس ــوان ی ــه عن ــپ ب ــرارداد تی ــک ق ــورت ی ــه ص ب
مســاله تشــریح و راهکارهــای پیشــنهادی ارائــه شــد. در حقیقــت 
طــی دوران طوالنــی ایــن پیگیری هــا، موضــوع قــرارداد تیــپ بــه 
و  تشــریح  بــرق  صنعــت  ســندیکای  توســط  کارشناســی  شــکل 
تخصصــی،  پنل هــای  ی  برگــزار طریــق  از  پیامدهــا  و  عواقــب 

کارشناســی و مقــاالت تخصصــی مطــرح شــد. مطالعــات 
پـس از آن در طـول قریـب بـه دو دهـه از طـرح ایـن موضـوع بارهـا 
کارگروه هـای تخصصـی بیـن نماینـدگان صنفـی و وزارت نیـرو 
در سـطوح مختلف و در دولت های مختلف تشـکیل شـد. در 
کـه در ادوار مختلـف افـراد  کارگروه هـا  کار ایـن  نهایـت حاصـل 
متعـددی را در خـود جـای داده بـود، تدویـن پیش نویـس قرارداد 
تیـپ بـود. البتـه ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه پیش نویـس 
یـع چندین بـار تهیه و به  قـرارداد تیـپ در حوزه هـای انتقـال و توز
تاییـد نماینـدگان و کارشناسـان سـندیکا و وزارت نیـرو و توانیـر 

رسـید امـا متاسـفانه کار در مرحلـه ابـاغ متوقـف مانـد. 
در  سـندیکا  مجدانـه  پیگیری هـای  و  تاش هـا  نهایـت  در  امـا 
سـال 139۸ بـه ثمـر نشسـت و باالخـره متـن قـرارداد تیـپ مـورد 
، بـه تصویـب هیـات مدیـره توانیـر  توافـق سـندیکا و وزارت نیـرو
رسـیده و دوبـاره ابـاغ شـد. پـس از آن سـندیکا همـواره بهبـود 
متن قراراداد اباغی و اجرایی شـدن آن را در دسـتور کار داشـته 
و تـاش کـرده از برگـزاری مناقصـات خـارج از حیطـه ایـن متـن 

کنـد.  تیـپ قـراردادی جلوگیـری 
بــا ایــن وجــود آنچــه حاصــل ارزشــمند ســال های طوالنــی بخــش 
یــع توانیــر  خصوصــی را عمــا بی تاثیــر کــرد رویکــرد معاونــت توز
تیــپ  قــرارداد  حتــی  و  بخشــنامه ها  آیین نامه هــا،  مقابــل  در 
اباغــی و فهارس بهــا اســت. ایــن مســاله همچنیــن ناشــی از 
کــه  اســت  یــع  توز شــرکت های  حقوقــی  نامشــخص  ســاختار 
عمــا بــه آن هــا ایــن اجــازه را می دهــد کــه بــا اســتناد بــه اســتقال 
و عــدم بهره منــدی از بودجه هــای دولتــی می تواننــد از پذیــرش 
یــک مصوبــه ابــاغ شــده، ســر بــاز زننــد. بیــش از 600 قــرارداد 
یــع حاصــل روشــن همیــن  تکلیــف در حــوزه توز متوقــف و با

رویکــرد اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه ابــاغ قــرارداد تیــپ مــورد توافــق طرفیــن 
ایــن  بکارگیــری  بــرای  بــرق  ی  نیــرو یــع  توز شــرکت های  الــزام  و 
، توانیــر  قــرارداد در مناقصــات بــا مشــارکت مســتقیم وزارت نیــرو
ی بــرق مــی توانــد از  یــع نیــرو و شــرکت های بــرق منطقــه ای و توز

تکــرار ایــن مشــکل طــی ســنوات آتــی جلوگیــری کنــد. 

سقوط در جریان تاطمات ارزی 
فعـاالن صنعـت توزیـع به دلیل نبود قراردادهای هوشـمند و جامعی 
کـه قابلیـت مدیریـت ریسـک های حاکـم بـر فضـای کسـب و کار را 
دارد، از محـل نوسـانات قیمت هـا نیـز خسـارات جبـران ناپذیـری را 
متحمـل شـدند. در ایـن میـان سـهم نوسـانات ارزی در ایجـاد ایـن 

خسـارات بیـش از سـایر عوامـل بـوده اسـت. 
در حقیقـت از سـال 1390 بـا بـروز تحریم هـای مالـی علیه ایـران، نرخ 
ارز در دو مرحلـه افزایـش چنـد برابـری داشـته اسـت بـه نحـوی کـه در 
طـی 9 سـال تقریبـا 15 برابـر شـده اسـت. ایـن افزایـش موجـب شـد 
هزینـه ریالـی تامیـن تجهیـزات وارداتـی مـورد نیـاز پروژه هـا بـه قـدری 
قـراردادی  چارچـوب  در  آن  اجـرای  امـکان  عمـا  کـه  یابـد  افزایـش 
کان  ممکـن نباشـد. بنابرایـن ایـن مشـکل بـه عنـوان یـک مسـاله 
قراردادهـا  ارزی در  نوسـانات  و درخواسـت جبـران  صنفـی مطـرح 
ارائـه شـد. ایـن موضـوع موجـب شـد کـه اتمـام پروژه هـای جـاری این 

صنعـت از اختیـار پیمانـکاران و سـازندگان خـارج شـود.
کـه  شـد  سـبب  ارزی  تاطمـات  از  ناشـی  تاثیـرات  گسـتردگی 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه نمایندگـی از بخـش خصوصـی، 
ایجـاد سـازوکارهای قانونـی بـرای جبـران خسـارات ناشـی از افزایـش 
نـرخ ارز در قراردادهـای فاقـد تعدیـل را در دسـتور کار خـود قـرار دهد. 
از آنجا که بخشنامه ارزی سازمان برنامه عمدتا مشمول قراردادهای 
یـع را بـه دلیـل  شـرکت های بـرق منطقـه ای شـده و قراردادهـای توز
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت های  درآمدهـای  محـل  از  مالـی  تامیـن 
پوشـش نمی دهـد، تدویـن و اباغ بخشـنامه جبرانـی ارز حـوزه توزیع 
بـه عنـوان یـک راهکار عملیاتی مد نظر قرار گرفت. ایـن اقدامات در 
سـال 1390 و پیـش از اولیـن جهـش ارزی سـال های اخیـر آغاز شـد. 
پـس از آن مکاتبـه بـا دولـت در سـطوح و سـازمان های مختلـف، 
، مجلـس شـورای اسـامی،  کشـور سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
و  آثـار  تبییـن  بـه منظـور  نیـرو  وزارت  و  مرکـز پژوهش هـای مجلـس 
پیامدهـای منفـی جهش هـای ارزی بـر قراردادهای صنعـت برق به 

شـکل گسـترده ای انجـام شـد. 
بیـن نماینـدگان صنفـی،  کارگروه هـای تخصصـی  بعـد  در مرحلـه 
شـورای هماهنگـی تشـکل ها، سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت نیـرو 
در سـطوح  دولت های مختلف تشـکیل و راهکارهای پیشـنهادی 
با همکاری دولت و سـندیکا تدوین شـد. حاصل این اقدامات که 
بیش از هشـت سـال به طول انجامید اباغ بخشـنامه جبرانی ارز به 

شـرکت های توزیـع بود. 
پیـش از هـر چیـز ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه تدویـن و ابـاغ 
ایـن بخشـنامه و تعییـن ضرایـب تعدیـل، بـا صـرف ماه هـا وقـت و 
، نماینـدگان  کارشناسـی بیـن معاونـت توزیـع توانیـر کار  سـاعت ها 
شـرکت های توزیـع و سـندیکای صنعـت بـرق ایـران انجـام شـد. در 
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نهایت اما باز هم این شرکت ها علیرغم تایید نهایی ضرایب توسط 
، از اجـرای بخشـنامه  نماینـدگان تعییـن شـده از سـوی شـرکت توانیـر
و جبـران خسـارات وارد شـده بـه شـرکت های سـازنده، پیمانـکار و 

مشـاور از محـل افزایـش نـرخ ارز خـودداری کردنـد. 
این بخشـنامه به فاصله کوتاهی با تغییرات ایجاد شـده در معاونت 
هماهنگی توزیع به طور کامل به دست فراموشی سپرده شد و عما 
یـع بـا وجـود جهـش بی سـابقه نـرخ ارز در طـول سـال  قراردادهـای توز
جـاری و البتـه پیشـتر از آن در سـال 97، بـه باتاقـی برای فعـاالن این 
یـادی از  صنعـت بـدل شـدند. اگرچـه بـا تاش های سـندیکا بخش ز
قراردادهای متوقف حوزه توزیع هم مانند انتقال تعیین تکلیف شد 
امـا واقعیـت این اسـت که در طول این چهار سـال بـا وجود اقدامات 
گسـترده و موثر سـندیکا برای همفکری، مفاهمه و ارائه پیشـنهاداتی 
جهت جبران خسـارات ناشـی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای فاقد 
تعدیـل حـوزه توزیـع، معاونـت هماهنگـی توزیع  توانیر و شـرکت های 
تابعـه از پذیـرش آن سـر بـاز زدند تا سـاماندهی قراردادهـای این حوزه 
در نوسـانات اقتصـادی و ارزی همچنـان فاقـد یـک سـاختار قانونـی 

مشخص باشد. 
تنهـا راهـکار پیـش رو بـرای مدیریـت نوسـانات اقتصـاد کان کشـور 
در قراردادهـای صنعـت توزیـع بـرق هـم چیـزی جـز الزام شـرکت های 
توزیـع نیـروی بـرق بـه اجـرای دسـتورالعمل جبـران آثـار افزایش نـرخ ارز 
بـا دخالـت مسـتقیم سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت نیـرو و توانیـر 

نیست. 

نبود انضباط مالی در قراردادها
بـرق،  صنعـت  نشـده  حـل  و  مسـتمر  چالش هـای  از  دیگـر  یکـی 
انباشـت مطالبـات بخـش خصوصـی از کارفرمایـان دولتـی اسـت. 
ایـن  زوایـای  همـه  تقریبـا  پیامدهایـش  ابعـاد  کـه  قدیمـی  داسـتانی 

گرفتـه اسـت.  بـر  را در  صنعـت 
بـا  چالشـی  بـه  خـاص  زمانـی  دوره  یـک  از  البتـه  مطالبـات  مسـاله 
عـوارض جبـران ناپذیـر تبدیل شـد. وقتی که مطالبات تسـویه نشـده 
سـازندگان و پیمانـکاران، نظـم گـردش مالـی آن هـا را بـه هـم ریخـت و 
موازنـه درآمـد و هزینه هـای شـرکت های کارفرمایـی بـه دلیـل تثبیـت 
قیمـت بـرق و ناتوانـی دولـت در پرداخـت مابـه التفـاوت بهـای تمـام 
شـده و تکلیفی برق از بین رفت، عما مسـاله انباشـت مطالبات به 

یـک بحـران جدیـد بـرای صنعـت بـرق تبدیـل شـد. 
ایـن موضـوع از سـال 13۸4 یکـی از محورهـای اصلـی پیگیری هـای 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـوده اسـت. ایـن مسـاله کـه عـاوه بـر 
، از نبـود انضبـاط مالی در قراردادها ناشـی  کسـری بودجـه وزارت نیـرو
می شـود، هـر سـاله رونـد تضعیـف فعـاالن صنعت بـرق را پرشـتاب تر 

می کنـد. 
، کارفرمایان  واقعیـت ایـن اسـت کـه طی قریب به بیسـت سـال اخیـر

اجـرای  بـه  اقـدام  اعتبـارات خـود  از محـدوده  فراتـر  بخـش دولتـی، 
بـه  را  خـود  دیـون  نتوانسـته اند  و  کـرده  تجهیـزات  خریـد  و  طرح هـا 
تامین کننـدگان در چارچـوب قـراردادی پرداخـت کننـد. ایـن مسـاله 
بـه صـورت فراگیـر و مکـرر رخ داده، بـه طـوری که عـدم انضباط مالی 
دولـت در بخـش بـرق، تبدیـل بـه یـک رویـه شـده و انباشـت بدهـی 
وزارت نیـرو و شـرکت های تابعـه بـه بخـش خصوصـی را بـه دنبـال 
یـان قابـل توجـه و غیرقابـل جبرانـی  داشـته اسـت. ایـن رونـد ضـرر و ز
را بـه واحدهـای تولیـدی و پیمانـکاری وارد کـرده و موجب تضعیف 

جریـان سـرمایه گذاری و رشـد صنعـت شـده اسـت.
در همین راستا و به منظور حل مساله پرداخت به موقع مطالبات و 
خسـارات دیرکـرد آن، عـاوه بـر مکاتبه با ریاسـت  جمهوری، مجلس 
و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  توانیـر   ، نیـرو وزارت  اسـامی،  شـورای 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، عواقب و پیامدهای 
کنفرانس هـای  و  مکاتبـه  مصاحبـه،  طریـق  از  معـوق  مطالبـات 
و  نیـرو  وزارت  مختلـف  سـطوح  بـا  متعـدد  جلسـات  و  مطبوعاتـی 
شـرکت در جلسـه کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی توسـط 

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران تشـریح شـد.
بـه همیـن منظـور طـی دو دهـه اخیـر و در مقاطـع مختلـف زمانـی 
کارگـروه هـا و کمیسـیون های مختلفـی در سـطوح متفـاوت بـا وزارت 
و  قراردادهـا  راهکارهایـی نظیـر اصـاح  و  ایجـاد شـد  توانیـر  و  نیـرو 
پیش بینـی جریمـه دیرکـرد پرداخـت، گشـایش اعتبار اسـناد داخلی 
)LC ریالی(، نظارت و کنترل مدیران اجرایی، اصاح نظام بازرگانی 

داخلـی، مطـرح شـد. 
اگرچـه در طـول ایـن سـال ها وزارت نیـرو و توانیـر بـه تدریـج و گاهـی 
حتی به صورت قطره چکانی بخش هایی از مطالبات شرکت های 
عضـو سـندیکا را پراخـت کـرده انـد امـا متاسـفانه عـدم تغییـر رفتـار 
مالـی شـرکت ها سـبب شـده، ایـن مشـکل هرگـز بـه صـورت بنیـادی 
حـل نشـود و عمـا در برهه هایـی، مسـاله مطالبـات ابعـاد گسـترده تـر 
و مخرب تـری پیـدا کنـد. در ایـن میـان سـهم شـرکت های سـازنده و 
یـع از این بحـران مالی بیش از سـایرین بود چراکه  پیمانـکار حـوزه توز
کوچـک و متوسـط  کمبـود منابـع مالـی در ایـن حـوزه شـرکت های 

بیشـتری را درگیـر مـی کنـد. 
تسـویه  بـرای  سـندیکا  تـاش  وجـود  بـا  اخیـر  سـال  چهـار  طـول  در 
مرحله ای بخشـی از مطالبات شـرکت ها اما همچنان بی انضباطی 
مالـی حاکـم بـر شـرکت ها، به تعریـف پروژه هـای بدون پشـتوانه مالی 
البتـه در مـواردی توقـف  مشـخص و انباشـت بیشـتر مطالبـات و 

پروژه هـای بیشـتر منجـر شـد. 
راهـکار ایـن چالـش هـم بـی تردیـد چیـزی جـز ایجـاد انضبـاط مالـی 
در تعریـف طرح هـا و اجـرای تعهـدات مالـی کارفرمایـان و پرداخـت 
جریمـه دیرکـرد بـا نظـارت مسـتقیم وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر بـر 

عملکـرد برق هـای منطقـه ای و شـرکت های توزیـع نیسـت. •
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منبع: گزارش های تحلیلی معاونت پژوهش 
و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران 
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ی ارز

ترین دســـــتاوردهای ســــندیکا  درحوزه بخشنامه ها
هم 

م دوره     هفتم7

پاداش ممارست 

بـدون تردیـد یکـی از جـدی تریـن چالـش هـای 
فعـاالن اقتصـادی در همـه حـوزه هـا جهش های 
ناگهانـی و غیرقابـل پیـش بینـی نـرخ ارز در طـول 
قیمـت  افزایـش  اسـت.  بـوده  اخیـر  هـای  سـال 
ویـژه در  بـه  و خدمـات  تمـام شـده محصـوالت 
صنایـع زیرسـاختی کـه عمدتـا دولـت در قالـب 
کاال یـا  قراردادهـای بلندمـدت، مشـتری اصلـی 
و  تـر  گسـترده  بسـیار  ابعـاد  آنهاسـت،  خدمـت 

مخـرب تـری پیـدا مـی کنـد. 
بـه همیـن دلیـل صنعـت بـرق هـم جـزو صنایعی 
از  جـدی  و  ناپذیـر  جبـران  خسـاراتی  کـه  بـود 
محـل افزایـش نـرخ ارز متحمـل شـد. بخشـی از 
ایـن خسـارات بـه سـاختار حقوقـی و قـراردادی 
صنعـت بـرق بـر مـی گشـت کـه متاسـفانه فاقـد 
مـدل قابـل اتکایـی بـرای جبران خسـارات ناشـی 
از افزایش نرخ ارز هستند. بسیاری از قراردادهای 
و  فاقـد تعدیـل هسـتند  و  ریالـی  ایـن صنعـت، 
همیـن مسـاله جبـران خسـارات ارزی را در طـول 
سـال هـای پرالتهـاب اقتصاد ایران بسـیار دشـوار 

کـرد. 
نکته بسیار کلیدی دیگری که در این بین نباید 
خودکفایـی  کـه  اسـت  ایـن  داشـت  دور  نظـر  از 
صنعـت بـرق در سـاخت تجهیـزات ایـن تصـور 
صنعـت،  ایـن  کـه  بـود  کـرده  ایجـاد  را  نادرسـت 
راسـتا  همیـن  در  نـدارد.  چندانـی  ارزبـری 
سـندیکای صنعـت برق ایـران عـاوه بر پیگیری 
فاقـد  قراردادهـای  بـرای  ارز  جبرانـی  بخشـنامه 
، موضـوع  تعدیـل از سـازمان برنامـه و وزارت نیـرو
صنعـت  تجهیـزات  و  قراردادهـا  ارزبـری  تعییـن 
بـرق را نیـز بـا مشـارکت وزارت صمـت در دسـتور 

کار خـود قـرار داد. 
ابـاغ  گسـترده،  هـای  پیگیـری  ایـن  حاصـل 
پیمان هـای  در  ارز  جبرانـی  دسـتورالعمل های 
ریالـی فاقـد تعدیـل و تمدیـد چنـد نوبـت آن از 
سـوی سـازمان برنامـه بـود. ایـن دسـتورالعمل کـه 
بـه تصویـب شـورای عالـی فنـی رسـید، بـه منظـور 
در  ارز  قیمـت  افزایـش  از  ناشـی  آثـار  جبـران 
قراردادهـای  ریالـی  بخـش  و  ریالـی  قراردادهـای 
ارزی ریالـی فاقـد تعدیـل )بـه جـز مـاده 5 و 7( و 
فاقـد پرداخـت هرگونـه مابه التفاوت )بـه جز ماده 
قانـون  مـاده 13  عمومـی  وجـوه  محـل  از  کـه   )7
محاسـبات عمومی کشـور تامین اعتبار می شود 
از  قیمـت  پیشـنهاد  ارائـه  مهلـت  روز  آخریـن  و 
سـوی پیمانـکار اول مـرداد 1391 تـا اول فروردیـن 

1397 بـوده و قـرارداد بـر اسـاس آن منعقـد شـده 
گـروه اول )الزم اجـرا( ابـاغ می شـود  باشـد، از نـوع 
مربوطـه  کارفرمایـان  و  اجرایـی  دسـتگاه های  تـا 
ضوابـط ایـن بخشـنامه را بـه کارکردهـای از یـک 
در  و  اعمـال  اسـفند 1400  تـا 29  مـاه 1396  دی 

کننـد.  پرداخـت  ضوابـط  چارچـوب 
البتـه پـس از آن و بـا رایزنـی و چانـه زنـی سـندیکا 
پوشـش بخـش ریالـی قراردادهـای ارزی-ریالـی 
در  شـد.  فراهـم  بخشـنامه  ایـن  اصـاح  بـا  هـم 
خصـوص ایـن بخشـنامه کـه بـا مشـارکت فعـال 
بخـش خصوصـی بـه ویـژه سـندیکا تدویـن شـد، 
ـ  ارزی  قـراردادی  مشـکات  از  دیگـری  بخـش 
افزایـش  از  ناشـی  بـرای جبـران خسـارات  ریالـی 
قیمـت ارز حـل شـد. در همیـن مدت بخشـنامه 
جبرانـی ارز در حـوزه مشـاوران هـم بـرای اولیـن بـار 
ابـاغ و در قراردادهـای فعـاالن ایـن حـوزه اعمـال 

شـد. 
زمـان  از  سـندیکا  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
جلسـات  برگـزاری  بـا  بخشـنامه  شـکل گیری 
مختلف برای بازخوانی و شناسـایی ابهام های 
موجود در مسـیر اصاح بخشـنامه ایفای نقش 
کـرد و تـاش کـرد عـاوه بر انجام پیگیـری های 
الزم بـرای پیـاده سـازی ایـن بخشـنامه، اصـاح 
کنـد. در همیـن راسـتا  آن را نیـز دنبـال  مسـتمر 
بـرای اعضـا دوره آموزشـی بـه منظـور بهـره بـرداری 
حداکثـری از بخشـنامه مذکـور و آشـنایی آنهـا بـا 
شـاخص ها و نحوه اعمال آن در قراردادهایشـان 

برگـزار شـد. 
نکته بسیاری کلیدی در مورد بخشنامه جبرانی 
کـه از سـوی سـازمان برنامـه ابـاغ شـده، ایـن  ارز 
خصـوص  در  اعمـال  قابلیـت  صرفـا  کـه  بـود 
کـه بـر پایـه بودجـه عمومـی  قراردادهایـی را دارد 
ترتیـب  ایـن  بـه  باشـند.  شـده  تعریـف  کشـور 
کـه منابـع مالـی آنهـا از محـل  قراردادهـای توزیـع 
بودجـه شـرکت هـا تامیـن مـی شـود، مشـمول این 

شـدند.  نمـی  بخشـنامه 
بر این اسـاس سـندیکا پیگیری های جدیدی را 
یـع  بـرای تدویـن و ابـاغ بخشـنامه ارزی حـوزه توز
کلیـد زد. اگرچـه تاش برای تعمیم دسـتورالعمل 
یـع را یکـی  جبرانـی نوسـانات نـرخ ارز بـه حـوزه توز
از مهمتریـن اقدامـات سـندیکا بـرای رفـع موانـع 
پیـش روی شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه بـود 
گسـترده بسـیاری  ایـن مسـیر مشـکات  امـا در 
وجـود داشـت از جملـه اینکـه شـرکت های توزیع 

بـه لحـاظ سـاختاری جـزو دسـتگاه های اجرایی 
الزامـی  بـه همیـن دلیـل  محسـوب نمی شـوند و 
برنامـه  سـازمان  بخشـنامه  سـازی  پیـاده  بـرای 
نداشـتند. هـر چنـد توانیـر طـی نامـه ای کـه سـال 
شـد،  ارسـال  توزیـع  شـرکت های  بـرای  گذشـته 
ایـن شـرکت ها را مکلـف کـرد خسـارات ارزی آن 
کـه از محـل منابـع عمومـی  بخـش از پروژه هـا را 
بخشـنامه  اسـاس  بـر  می شـوند،  مالـی  تامیـن 
سازمان برنامه محاسبه و به شرکت های سازنده 

و پیمانـکار پرداخـت کننـد.
به همین دلیل سندیکا پیگیری های گسترده ای 
بـرای تدوین دسـتورالعملی متناسـب با سـاختار 
شرکت های توزیع و جنس قراردادهای این حوزه 
صورت داد. نتیجه این کار تدوین دسـتورالعمل 
جبرانـی نـرخ ارز بـرای شـرکت های توزیع بـود. این 
تعامـات  و  رایزنی هـا  از  پـس  کـه  دسـتورالعمل 
بـه  بـود،  توانیـر تدویـن شـده  بـا شـرکت  گسـترده 
و  رسـید  توزیـع  هماهنگـی  وقـت  معـاون  تاییـد 
توسـط مجامع عمومی تمامی شرکت های توزیع 

نیـز تصویـب و ابـاغ شـد. 
از  ارزبـری هـر یـک  بـرای تعییـن میـزان  سـندیکا 
تجهیـزات پـروژه و تـدون ضریـب k مشـارکت و 
همفکـری بـا شـرکت توزیع نیـروی برق یـزد را که از 
سـوی توانیـر به عنوان متولی ایـن موضوع برگزیده 
بـا همـکاری  قـرار داد.  کار  بـود در دسـتور  شـده 
ارزبـری  لیسـت  یـزد  توزیـع  شـرکت  و  سـندیکا 
صنعـت  در  اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات  تمامـی 
یـع بـرآورد و اعـام شـد. امـا در نهایـت بـا تغییـر  توز
معاونت هماهنگی توزیع این دستورالعمل که با 
تاش گسترده سندیکا تدوین شده بود، متوقف 

شـد.
یـک  تدویـن  بـرای  هـا  تـاش  دوبـاره  آن  از  پـس 
کـه  بخشـنامه ای  بـا  کـه  جدیـد  دسـتورالعمل 
داشـته  همخوانـی  کـرده،  ابـاغ  برنامـه  سـازمان 
باشد، از سر گرفته شد و بر این اساس بخشنامه 
جدیـدی تدویـن و ابـاغ شـد. اگرچـه هنـوز هـم 
بخشـنامه  اعمـال  بـرای  یـع  توز هـای  شـرکت 
تیـپ  قـرارداد  پیـاده سـازی  و حتـی  ارزی  هـای 
ایـن  واقعیـت  امـا  دارنـد  جـدی  مقاومت هـای 
اسـت کـه سـاختار قانونی بـرای جبران خسـارات 
توزیـع  قـراردادی صنعـت  و بهبـود شـرایط  ارزی 
از  کـه  رود  مـی  آن  امیـد  و  شـده  فراهـم  هـم  بـرق 
ایـن بسـترهای قانونـی به درسـتی اسـتفاده و بهره 

• شـود.  بـرداری 

یادداشت
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ضا
ت اع

ترین دســـــتاوردهای سـندیکا    درحوزه پیگیری مطالبا
هم 

م دوره     هفتم7

تاش های 
بی توقف 

یادداشت

صنعـت بـرق ایـران از سـال ها پیـش گرفتـار معضلـی بـه نـام کمبـود نقدینگی اسـت. سـال 13۸4 میـزان مطالبات پیمانـکاران، 
، رقمـی بالـغ بـر هـزار میلیـارد تومـان بـود کـه البتـه  سـازندگان و مشـاوران صنعـت بـرق از مجموعـه شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو
بخـش قابـل توجهـی از ایـن میزان با پیگیری های سـندیکای صنعت بـرق ایران و مشـارکت وزارت نیرو در روزهای پایانی سـال 
پرداخت شد. اما واقعیت این است که تاثیرات واقعی کمبود نقدینگی و ناترازی جریان مالی صنعت برق در سال های پس 

از آن خـود را نشـان داد.
 سـال های بعد به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که بازنویسـی نه چندان موفقی از برنامه اصاح تدریجی قیمت 
حامل هـای انـرژی در قانـون چهـارم توسـعه بـود، ورق بـرای صنعـت بـرق کامـا برگشـت. در طـول همیـن مدت افسـار مدیریت و 
کنترل تکلیفی قیمت ارز از دست دولت رها شد و ارز به شکلی لجام گسیخته و غیرقابل پیش بینی افزایش یافت. بازگشت 
دوبـاره تحریم هـا و بی ثباتـی بی سـابقه در بازارهـا عواملـی بودنـد کـه در طـول بیش از یک دهه گذشـته به کسـری بودجه صنعت 
برق کشور دامن زده اند. وزیر نیرو در یکی از گفت وگوهایش رقم تقریبی بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی صنعت برق 
اعم از حوزه ساخت و پیمانکاری و تولیدکنندگان برق را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اعام کرد و امروز عدد 50 هزار میلیارد 
، مشـاور و تامین کننده برق از این  تومان برای بدهی های وزارت نیرو مطرح می شـود که سـهم شـرکت های سـازنده، پیمانکار

رقـم بـاالی 5 هزار میلیارد تومان اسـت. 
، جدی و گسـترده اش بارها این مسـاله را مطرح کرده  با این وجود سـندیکا در طول سـال های گذشـته و پیگیری های مسـتمر
کـه وزارت نیـرو تنهـا بـا تزریـق هـزار میلیـارد تومـان بـه شـرکت هـای کوچـک و متوسـط صنعـت بـرق تعـداد قابـل توجهـی از ایـن 

مجموعـه هـا را از خطـر ورشکسـتگی نجـات مـی دهد. 
کار داشته  کلیدی ترین راهبردهای خود در دستور  گذشته، پیگیری مطالبات را به عنوان یکی از  سندیکا طی چهار سال 
و عـاوه بـر اسـتعام مسـتمر از اعضـا بـرای احصـاء میـزان مطالبـات آنهـا، ایـن مسـاله را از مسـیر مکاتبـه رایزنی های مسـتقیم 
، پیگیـری از مسـیر دفتـر ریاسـت جمهـوری، سـازمان برنامـه، قوه قضاییه و حتی سـازمان بازرسـی کل  بـا وزارت نیـرو و توانیـر
کشـور دنبال کرده که نتیجه آن وصول بخشـی از مطالبات شـرکت های عضو در شـش نوبت مختلف در طول سـال های 

96 تـا 99 بوده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در نتیجـه همیـن پیگیـری هـا در سـال 1399 بـه پرداخـت بخشـی از مطالبـات اعضا در سـه مرحله منجر 
شـد. از ایـن مسـیر بخشـی از مطالبـات بیـش از 1۸0 شـرکت پرداخـت شـد. هـر چنـد متاسـفانه علیرغـم قـول مثبت توانیـر برای 
پرداخت ماهانه بخشی از مطالبات شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق، این مساله همچنان باتکلیف باقی ماند. 
در این میان در یک دوره زمانی که بحث انتقال مطالبات وزارت نیرو از کشور عراق بابت صادرات برق مطرح بود، سندیکا  و 
حتی بر روی راهکارهای انتقال این منابع ارزی به کشور و پرداخت مطالبات اعضا از این مسیر هم به صورت جدی متمرکز 
شـد و تـاش کـرد از مسـیر برخـی از بانـک هـا و حتـی افراد امین، نسـبت به انتقال منابـع ارزی وزارت نیرو از عـراق اقدام کند، اما 
، برنامه ریزی برای اجرایی کردن این اقدام و بهره مندی  متاسفانه عدم همراهی وزارت نیرو و نیز ریسک های پرتعداد پیش رو

از منابع ارزی وزارت نیرو در کشور عراق را غیرممکن کرد. 
در طول این مدت سندیکا همچنین از تمام ابزارهای رسانه ای چه در داخل سندیکا و چه رسانه های مکتوب، الکترونیکی 
و تصویـری بـرای نشـان دادن ابعـاد خسـارات ناشـی از انباشـت مطالبـات شـرکت هـای عضـو خـود بهـره گرفتـه و تـاش کـرد که 

پیامدهـای ایـن مسـاله را از تریبـون رسـانه هـای عمومـی بـه ویـژه روزنامه ها و رادیـو و تلوزیون برای افکار عمومی روشـن کند. 
ضمـن اینکـه پیـش بینـی منابـع مالـی و یـا ابزارهـای مالـی مکفـی در بودجـه هـای سـاالنه بـرای پرداخـت مطالبـات سـازندگان، 
پیمانـکاران و مشـاوران هـم از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه در طـول چهـار سـال گذشـته همـواره پیگیـری شـده و بـه نتیجه رسـیده 

اسـت. امـا متاسـفانه بـی انضباطـی مالـی دولـت در اجـرا، ایـن قوانیـن را بـه بـن بسـت رسـانده اسـت. 
مساله مطالبات شرکت های عضو همچنان یکی از اصلی ترین دغدغه های سندیکاست و درست به همین دلیل در طول 

چهار سال گذشته مسیرهای متعددی برای رفع این چالش دنبال شده و این تاش ها همچنان ادامه دارد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در نتیجـه همیـن پیگیـری ها بخشـی از مطالبات شـرکت های عضو در طول سـال هـای 97 و 9۸ با 
واگذاری اسـناد خزانه اسـامی پرداخت شـد و سـندیکا حتی آموزش ها و اطاعات الزم را برای نحوه بهره گیری و واگذای این 

اسـناد به اعضا ارائه داد تا بتوانند از فرصت ایجاد شـده، به بهترین نحو اسـتفاده کنند. 
تاش ها برای وصول مطالبات شرکت های عضو همچنان ادامه دارد و آخرین استعام برای احصاء میزان مطالبات شرکت 
هـا و اعـام فهرسـت شـرکت هـای طلبـکار از وزارت نیـرو ادامـه دارد و آخریـن اسـتعام نیمـه اول سـال جـاری از اعضـا صـورت 

گرفتـه و نتایـج آن در حال پیگیری اسـت. •
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کار   نامــــــــــــه 
کمـــــــیته   های 

تخــــــصــــــــصی

کمیته های تخصصی یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین بخش های سندیکا برای شناسایی و پیگیری  مسائل و مشکات 
شرکت های عضو محسوب می شوند. در حال حاضر در سندیکای صنعت برق ایران 15 کمیته تخصصی 

و 7 کمیته عمومی درحال فعالیت هستند که ظرف چهار سال گذشته چالش های عمده شرکت های عضو را دنبال 
کرده و به نتایج ملموسی نیز دست یافته اند. 

در این نگاشت به اقدامات چهارساله برخی از کمیته های تخصصی سندیکا پرداخته شده است. 

یادداشت

حمایت از 
ساخت داخل و 

سازندگان تجهیزات 
صنعت برق

1 کمیته حمایت از سـاخت داخل به دلیل رویکردهای کلی اقتصاد کان کشـور در شـرایط تحریم و تمرکز بر 
اقتصـاد مقاومتـی، سـال هـای پـرکاری را پشـت سـر گذاشـته، هـر چنـد ابرچالش هـای فضای کسـب و کار و 
مواجهـه نابرابـر فعـاالن اقتصـادی حـوزه تولیـد با مشـکات موجود، مسـیر دشـواری را برای تسـهیل گری پیش 

روی ایـن کمیته، قـرار داد. 
بـا ایـن وجـود کمیتـه در طـول ایـن دوره فعالیـت خـود تـاش کـرد بـا احصـاء کلیـه چالش هـای واحدهـای 
تولیدکننـده و سـازنده صنعـت بـرق و ارائـه راهکارهـای پیشـنهادی، حتـی االمـکان مدیـران ارشـد کشـور را 
گاه کنـد. بـه عـاوه ایـن کمیتـه تـاش کـرد بـا اسـتعام  از شـرایط دشـوار حاکـم بـر ایـن واحدهـای صنعتـی آ
اطاعـات واحدهـای تولیـدی و تدویـن گـزارش چالش هـا و راهکارهـای صنعـت بـرق در سـال جهـش تولید 
و ارسـال بـه سـازمان های مرتبـط تـا انـدازه ای بـه تحقـق برنامـه جهـش تولیـد و کمـک بـه توسـعه کسـب و کار 

اعضـا کمـک کنـد. 
البتـه انجـام پیگیـری هـای الزم بـرای اجـرای همه جانبه قانون حداکثر اسـتفاده از توان تولیـدی و خدماتی و 
، اسـتفاده از ظرفیت هـای سـاخت داخل  حمایـت از کاالی ایرانـی در اجـرای پروژه هـای صنعـت بـرق کشـور
در حـوزه نیروگاهـی و تکمیـل زنجیـره تامیـن از طریـق گـردآوری اطاعـات و مکاتبـه بـا بخـش خصوصـی و 
دولتـی و نیـز رفـع مشـکات شـرکت ها در ارتبـاط بـا امکانـات آزمایشـگاهی جهـت اخـذ تایـپ تسـت )نظیـر 
تجهیـز آزمایشـگاه های اتصـال کوتـاه، تجدیدپذیـر و ...( و همچنیـن جمع بنـدی و ارسـال اطاعات مربوط 
بـه امکانـات آزمایشـگاهی اعضـا بـه مرکـز آزمـون، بازرسـی و اسـتاندارد پژوهشـگاه نیـرو را هـم باید به فهرسـت 

اقدامـات ایـن کمیته افـزود. 
کمیته حمایت از ساخت داخل همچنین رایزنی ها و مکاتبات گسترده ای برای تسهیل واردات تجهیزات 
و مواد اولیه غیرقابل تولید در داخل، اصاح اولویت بندی های وارداتی بانک مرکزی در راسـتای جلوگیری 
از خـروج ارز از طریـق اسـتعام ردیف هـای تعرفـه مشـمول ممنوعیـت ثبـت سـفارش از اعضا، تخصیـص ارز 
از سـوی بانـک مرکـزی و نیـز تامیـن مـواد اولیـه داخلـی بـه خصـوص فلـزات داشـته اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه ایـن کمیتـه گزارشـی از چالش هـای صنعـت بـرق در تامین فلـزات و راهکارهای پیشـنهادی آن تهیه و به 
نهادهـای ذیربـط ارائـه داد کـه خوشـبختانه برخی از پیشـنهادات سـندیکا در سـتاد تنظیـم بازار فلـزات مورد 

پذیرش قـرار گرفت. 
کمیته حمایت از ساخت داخل عاوه بر همکاری با سندیکای آلومینیوم در مورد قیمت گذاری شمش و 
بیلت آلومینیوم و پیگیری تأمین شمش آلومینیوم برای واحدهای تولیدی فاقد کوره ذوب، پیگیری عرضه 
مناسـب انـواع فلـزات در بـورس کاال و جلوگیـری از خـام فروشـی و صـادرات محصـوالت صنایـع باالدسـتی، 
معرفی اعضای کمیته به جشنواره های داخلی، جلوگیری از واردات تجهیزات دارای مشابه ساخت داخل 
از طریق رایزنی و مکاتبه با دستگاه های اجرایی و پاسخ به استعامات ساخت داخل تجهیزات صنعت 
بـرق در پـروژه هـای ملـی و اعـام توانمنـدی هـای سـاخت داخـل بـه سـازمان هـا و نهادهـای ذی ربـط و ثبت 
توانمنـدی هـای شـرکت هـا در سـامانه توانیـران و  بهـره گیـری از توان داخلی در فهرسـت هـای صادراتی را نیز 

در دسـتور کار داشته است. 
بخـش دیگـری از فعالیـت هـای کمیتـه سـاخت داخـل بـر شناسـایی توانمندی هـای اعضا به منظـور ایجاد 
فهرستی از تعرفه های ترجیحی جهت صادرات به کشورهای همسایه نظیر اوراسیا و همچنین جمع بندی 
نظـرات اعضـا درخصـوص ردیـف تعرفه هـای گمرکی جهت تجـارت ترجیحی، احصاء مشـکات گمرکی و 
بانکـی شـرکت های سـازنده تجهیـزات صنعـت بـرق و تدوین گزارشـات مربوطـه و در نتیجه ایجـاد تغییر در 
برخـی رویـه هـای وزارت صمـت و بانـک مرکـزی و اسـتعام نقطـه نظـرات شـرکت هـای عضـو در خصـوص 
دسـتور العمـل هـا، قوانیـن و رویـه هـای جدیـد و ارسـال نظـرات بخش خصوصـی بـه سـازمان هـا و نهادهـای 

مربوطـه متمرکز بوده اسـت. 
البته به این فهرسـت می توان رفع چالش تامین قرقره فلزی مورد نیاز سـازندگان هادی  هوایی طی مکاتبه با 
شرکت توانیر با صدرو بخشنامه خطاب به کلیه شرکت های برق منطقه ای، تاش جهت لغو ممنوعیت 
، ایجاد  استفاده از مقره سیلیکونی در شبکه انتقال از طریق رایزنی و مکاتبه با وزارتخانه های صمت و نیرو
ارتبـاط سیسـتماتیک و دوسـویه بـا دفتـر صنایـع برق و الکترونیـک وزارت صمت و  دفتر تحقیقات شـرکت 
، ایجـاد میـز خدمـت حمایـت از سـاخت داخـل در سـندیکای صنعـت برق ایـران با همـکاری وزارت  توانیـر
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صمت و صدور رای نهایی هیات نظارت بر اجرای قانون حداکثر اسـاس نظر کارشناسـی سـندیکا را نیز افزود. 
پیگیـری افزایـش عمـق سـاخت داخـل تجهیـزات و گـذار از سـاخت SKD  بـه CKD بـا اسـتفاده از ابزارهـای حمایتـی، اطاع رسـانی رویدادهـا، 
آیین نامه هـا، مکاتبـات دولتـی و غیردولتـی، اباغیه هـا و ... بـه شـرکت های سـازنده داخلـی، اسـتعام اطاعـات دقیـق محصـوالت شـرکتهای 
سـازنده عضـو سـندیکا جهـت ایجـاد بانـک اطاعاتـی جامـع از محصـوالت صنعت بـرق، انجام پیگیری هـای الزم به منظور اجـرای مصوبات 
گـوی دولـت و بخـش خصوصـی در حـوزه سـاخت داخـل و ارائـه پیشـنهاد در خصـوص نحـوه انطبـاق شـاخص فلـزات در  گفـت و  شـورای 
محاسـبه مابه التفـاوت نـرخ فلـزات تجهیـزات صنعـت بـرق و پیگیـری شـفافیت نحـوه تعدیـل مفتـول فـوالدی گالوانیـزه موردنیـاز سـازندگان 

سـیم های آلومینیومـی هـم از دیگـر اقدامـات کمیتـه سـاخت داخـل در طـول ایـن دوره بـوده اسـت. 
کمیتـه همچنیـن تـاش کـرده بـا پیگیـری وضعیـت شـرکت های سـازنده کنتـور در به روزرسـانی تجهیزات بـر اسـاس ویرایش چهارم دسـتورالعمل 
ارزیابی کنتورهای هوشمند و تعامل با شرکت توانیر پیگیری مناقصات برگزار شده از طریق بورس کاال و فرصت ها و چالش های آن برای بخش 

خصوصی جمع بندی مشـکات نقش خود را در بهبود فضای کسـب و کار اعضا ایفا کند. 

کمیتـه مهندسـی مشـاور سـندیکا در طـول چهـار سـال اخیـر بـر مشـارکت و همفکـری بـا 
سایر کمیته ها برای تدوین راهکارها و راهبردهای الزم در حوزه های تخصصی صنعت 
برق از جمله مشارکت در تدوین دستورالعمل شرکت در مناقصات خارجی و همکاری 
با کمیته توسـعه صادرات و همکاری در تدوین قراردادهای تیپ خرید مورد نظر بخش 

خصوصی متمرکز بوده اسـت.
همچنیـن پیگیـری اصـاح قراردادهـای مشـاوره توزیع طی مکاتبـه با معاونت هماهنگی 
، همـکاری بـا سـازمان برنامه و بودجه جهت تهیه مسـتندات نحوه محاسـبه  توزیـع توانیـر
حـق الزحمـه طراحـی و نظـارت عالیه مهندسـین در طرحهای انتقال و فـوق توزیع نیرو به 
شـرکت توانیـر و سـازمان برنامـه و بودجـه و انجـام پیگیـری هـای الزم بـرای ابـاغ پروژه های 
جدیـد بـه مشـاوران از معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه شـبکه شـرکت توانیـر و مشـارکت در 
تهیـه بخشـنامه نحـوه پرداخـت تعدیـل نـرخ ارز بـرای سـازندگان و تأمین کننـدگان هـم از 

دیگـر اقدامـات ایـن کمیتـه در طـول سـال هـای اخیر بوده اسـت. 
کمیتـه مهندسـی مشـاور سـندیکا عـاوه بـر پیگیـری موضـوع اولویـت بنـدی طرحهـا و 
 ، فراخـوان تأمیـن مالـی از شـرکت توانیـر و احصـاء مشـکات شـرکتهای مهندسـی مشـاور
تاش کرده با اعام چالش ها و راهکارهای رفع آن به سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو 

و سـایر نهادهـای ذیربـط تـا حـدی از سـطح مشـکات فعـاالن ایـن حـوزه بکاهـد. 
خصـوص  در  برنامـه  سـازمان  بـا  ای  گسـترده  و  متعـدد  مکاتبـات  راسـتا  همیـن  در 
بخشـنامه های حـق الزحمـه نظارتـی مشـاوران صنعـت بـرق و درخواسـت شـفاف سـازی 
در تعییـن حق الزحمـه هاصـورت گرفتـه و تاش شـده حتی االمـکان از اعام قیمت های 
پاییـن در مناقصـات مهندسـی مشـاور از طریـق تشـکیل زیرگـروه تدویـن تعرفـه خدمـات 
مهندسـی خطـوط هوایـی انتقـال و فـوق توزیـع در شـرکت توانیرجلوگیـری بـه عمـل آیـد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن عـاوه بر پیگیری مطالبات شـرکت های عضو خود، تدوین شـرح 
خدمات فنی مهندسـی شـرکت های مهندس مشـاور و اباغ آن از سـوی شـرکت توانیر و 
تهیه پیش نویس دسـتورالعمل راهنمای نحوه انتخاب مشـاور را در دسـتور کار داشـته و 
موضـوع     را از مسـیر معـاون اول ریاسـت جمهـوری و سـایر ذینفعـان کلیـدی صنعـت بـه 

شـکل جـدی  دنبـال کـرده اسـت. 

کمیته  مهندسی 
مشاور

2

یادداشت

کمیته مهندسی 
بازرگانی 

کمیته انرژی های 
تجدیدپذیر
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کننـدگان  کـه بخـش اعظـم تامیـن  کمیتـه مهندسـی بازرگانـی 
را  بـرق  صنعـت  وارداتـی  و  ای  واسـطه  کاالهـای  و  تجهیـزات 
ایـن دوره فعالیـت سـندیکا  در خـود جـای داده هـم در طـول 
کـه بـا جهـش چنـد بـاره و غیرقابـل پیـش بینـی نـرخ ارز مواجـه 
از  بحرانـی  مرحلـه  یـک  وارد  را  حـوزه  ایـن  فعـاالن  عمـا  و  شـد 
رفـع  بـرای  متعـددی  هـای  پیگیـری  کـرد،  فعالیت هایشـان 

داشـت.  خـود  اعضـای  مشـکات 
وارداتـی،  کاالهـای  هـای  محدودیـت  و  مشـکات  پیگیـری 
بررسـی تعرفه هـا و آیین نامـه اجرایـی قانـون مقـررات صـادرات 
و واردات، تشـکیل جلسـات داخلـی، بررسـی شـرایط دریافـت 
ارز و موضوعـات مرتبـط بـا ثبـت سـفارش و نیـز تشـکیل کارگروه 
روابط بین الملل به منظور پیگیری مسائل و مشکات اعضای 
کمیته از جمله محورهای اصلی پیگیری های این کمیته بوده 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه کارگـروه روابـط بیـن الملـل با هدف 
تبـادل نظـر بـا کمیتـه توسـعه صـادرات و بـه منظـور شناسـایی 
شـرکت های  تجربیـات  از  اسـتفاده   ، بـازار فعالیـت  حیطـه 
صادراتی مشـترک عضو کمیته، ایجاد کنسرسـیوم و شناسـایی 

توانمنـدی اعضـا تشـکیل شـده اسـت.
همچنین تهیه شـرح خدمات مهندسـی خطوط هوایی انتقال 
کارگروهـی متشـکل از  کـه بـا تشـکیل  و فـوق توزیـع نیـروی بـرق 
شـرکت هـای بـرق منطقـه ای، دفتـر فنـی، بازرگانـی، قراردادهـا و 
پشـتیانی شـرکت توانیـر و کمیتـه مهندسـی بازرگانـی سـندیکا 
آغـاز شـد و بـا ابـاغ آن توسـط مدیرعامـل شـرکت توانیـر بـه ثمـر 
رسـیده اسـت از دیگر اقدامات موثر و ارزشـمند کمیته در دوره 

اخیـر بـوده اسـت.
کمیتـه مهندسـی بازرگانـی سـندیکای  کـه  بـه ذکـر اسـت  الزم 
صنعـت بـرق در طـول ایـن دوره فعالیـت خود همـواره مکاتبات 
و اطاعات دریافتی از سوی نهادها و تشکل های باالدستی را 

بـه صـورت منظـم بـه اعضـای خـود منعکـس کـرده اسـت.

تجدیدپذیرهـا هـم ماننـد سـایر فعـاالن صنعـت بـرق، ظـرف چهـار سـال گذشـته بـا مشـکات 
، تحریـم هـا و  و مسـائل پرتعـدادی مواجـه بـوده انـد کـه عمدتـا از جهـش هـای چنـد بـاره نـرخ ارز
انـرژی هـای تجدیدپذیـر  کمیتـه  بـه همیـن منظـور  اسـت.  گرفتـه  نشـات  انباشـت مطالبـات 
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران ضمـن تـاش بـرای رتبه بنـدی شـرکت های فعـال در ایـن حـوزه از 
طریق امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و ساتبا، تدوین پیشنهادات 
کمیتـه در خصـوص افزایـش و اصـاح تعرفـه خریـد تضمینـی بـرق از نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و 
تـاش بـرای بروزرسـانی ایـن تعرفـه هـا متناسـب بـا واقعیـت هـای ارزی و اقتصـادی کشـور را هـم 

دنبـال کـرده اسـت. 
این کمیته همچنین عاوه بر احصاء مشـکات شـرکتهای فعال در حوزه تجدیدپذیر و اعام 
، سـاتبا و مجلس شـورای  چالـش هـا و راهکارهـای رفـع آن به سـازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو
اسامی و سایر ذینفعان کلیدی صنعت برق و اصاح مفاد مرتبط با حمایت از حوزه انرژیهای 
تجدیدپذیر در الیحه بودجه سـنواتی از طریق همکاری با دیگر تشـکل ها، افزوده شـدن گرایش 
انرژی هـای تجدیدپذیـر در رتبـه بنـدی اتـاق ایـران، انجـام پیگیـری هـای الزم بـه منظـور کمـک 
بـه سـرمایه گـذاری و رفـع موانـع مالـی صنعـت تجدیدپذیـر از طریـق اجـرای تسـهیات نیـروگاه 
" از تبصـره 16 قانـون بودجـه سـال 1399 و نیـز افزایـش سـهم سـاتبا از  خورشـیدی موضـوع بنـد "و

محـل عـوارض قبـوض بـرق را نیز در دسـتور کار داشـته اسـت. 
ایـن کمیتـه همچنیـن تـاش کرده با اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های عضـو در طرح های جدید 
سـرمایه گذاری شـهرداری تهـران مشـارکت کـرده و بـه همیـن منظـور رایزنـی هـای گسـترده ای بـا 
فهرسـت  بـه  اسـت.  داشـته  تهـران  شـهرداری  مدنـی  مشـارکت های  و  سـرمایه گذاری  سـازمان 
اقدامـات کمیتـه مـی تـوان دعـوت از هیات هـای خارجـی و برگـزاری جلسـه مشـترک بـه منظـور 
معرفی توانمندی های شرکت های عضو کمیته و بهره گیری از فرصت های مشترک، همکاری 
، تـاش  و برقـراری ارتبـاط همـه جانبـه بـا تشـکل ها و انجمن هـای فعـال در حـوزه تجدیدپذیـر
جهت شفاف کردن شرح ردیف تعرفه های گمرکی و متناسب سازی حقوق ورودی تجهیزات 
و ایجـاد ردیـف تعرفـه جدیـد برای برخی تجهیزات در کتاب مقررات گمرکی به صورت سـاالنه و 
برگزاری و معرفی دوره ها و سمینارهای آموزشی حوزه انرژی های تجدیدپذیر جهت بهره مندی 

شـرکت های عضـو کمیتـه را نیز افـزود. 
کمیتـه انرژی هـای تجدیدپذیـر سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در طـول ایـن دوره فعالیـت خـود 
و  وزارتخانه هـا  نهادهـا،  از سـوی  ارسـالی  اطاعـات  و  کـرده مکاتبـات  تـاش  اینکـه  بـر  عـاوه 
دسـتگاه های اجرایـی را بـه صـورت منظـم بـه اعضـای خـود منعکـس کنـد، پرداخـت مطالبـات 

یادداشت
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بـرق  فـروش  از  ناشـی  سـاتبا  از  خصوصـی  شـرکت های 
تجدیدپذیـر را نیـز از طریـق همـکاری بـا دیگـر تشـکل های 
ایـن حـوزه پیگیـری کرده که در نهایت به پرداخت بخشـی از 

ایـن مطالبـات در چنـد مرحلـه منجـر شـده اسـت. 
اختصـاص زمیـن در پروژه هـای بـادی و خورشـیدی، حـل 
کید  مشـکات پروژه هـای مرتبـط بـا برقرسـانی روسـتایی بـا تأ
عضـو  شـرکت های  تجربـه  و  ظرفیـت  از  اسـتفاده  لـزوم  بـر 
راسـتای  در  اسـتاندارد  ملـی  سـازمان  بـا  همـکاری  کمیتـه، 
جهـت  مابیـن  فـی  همـکاری  و  ارتباطـی  بسـترهای  ایجـاد 
استانداردسـازی تجهیـزات و خدمـات صنعـت انرژی های 
نو و عضویت و حضور فعال اعضای کمیته در کمیته های 
تخصصـی سـازمان ملـی اسـتاندارد،  اصـاح قـرارداد خریـد 
، تدوین پیشنهادات کارشناسی  تضمینی برق تجدیدپذیر
قـرارداد  رفـع چالش هـای  و همچنیـن  پیشـنهادات  ارائـه  و 
خریـد تضمینـی نیروگاه هـای خورشـیدی ظرفیـت انشـعابی 
کـه در طـول ایـن دوره  از جملـه دیگـر موضوعاتـی هسـتند 
فعالیـت کمیتـه پیگیـری شـده و گاهـا بـه نتایـج موثـری هـم 

رسـیده انـد.
کمیتـه در کنـار سـایر فعالیت هـا و اقدامـات خـود اجرایـی 
شـدن قانـون تأمیـن 20 درصـدی بـرق سـازمان ها و نهادهـای 
، حل مساله ضمانت های قراردادهای  دولتی از تجدیدپذیر
اقتصـاد  وزارت  از  گارانتی هـا  پرداخـت  و  تضمینـی  خریـد 
بـرای  عضـو  شـرکت های  ظرفیت هـای  شناسـایی   ، نیـرو و 
مشـارکت در سـاخت نیروگاه های خورشـیدی در کشورهای 
کردسـتان و ... و ارسـال  منطقـه نظیـر سـوریه، عـراق، اقلیـم 
اطاعـات دریافتـی بـه وزارت نیـرو و وزارت امـور خارجـه و 
اعام نظر در خصوص سـرمایه گذاری در زمینه توربین های 
بادی و مکاتبه با ریاسـت مرکز امور بین الملل و هماهنگی 
دیپلماسـی آب و بـرق وزارت نیـرو را هـم در دسـتور کار خـود 

داشـته اسـت. 
مکاتبـه و رایزنـی جهـت پیـاده سـازی روش خریـد تضمینـی 
برق 20 ساله برای نیروگاه های مختص مشترکین محدود به 
ظرفیـت انشـعاب بـا مقـام عالـی وزارت نیـرو و تثبیـت روش 
مـورد نظـر سـندیکا تـا پایـان سـال 99، انجـام امهـال وام ارزی 
نیروگاه هـای تولیـد پراکنـده از مسـیر نهادهـا و تشـکل های 
باالدسـتی نظیـر اتـاق بازرگانـی، تـاش جهـت ایجـاد فهارس 
از  هـا  قیمـت  اسـتعام  و  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  بهـای 
اعضـای کمیتـه و همچنیـن ایجـاد صفحـه تجدیدپذیرهـا 
در وب سایت سندیکا و تأمین محتوای این صفحه بخش 
دیگـری از اقدامـات کمیتـه انرژی های تجدیدپذیر به منظور 
بـوده  کار شـرکت های عضـو خـود  کسـب و  بهبـود فضـای 

اسـت.

کمیته توسعه 
صادرات 

5
در طـول چهـار سـال گذشـته اقتصـاد ایـران شـدیدترین نـوع تحریم هـا را با بیشـترین هزینه متحمل 
شـده و بـه همیـن دلیـل رونـد صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی صنعـت بـرق دچار 
کمیتـه توسـعه  ایـن وجـود  بـا  مخاطـرات جـدی شـده و در مـواردی حتـی متوقـف شـده اسـت. 
صادرات سـندیکای صنعت برق ایران ظرف چهار سـال گذشـته تاش کرده حتی االمکان نقش 
خـود را در تسـهیل گـری رونـد صـادرات اعضـا، معرفـی ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای شـرکت هـای 
ایرانـی در بازارهـای هـدف و نیـز رفـع موانـع و چالـش هـای پیـش روی صادرکننـدگان صنعـت بـرق 

بـه درسـتی ایفـا کند. 
در همیـن راسـتا ایـن کمیتـه در سـال  99 عـاوه بـر اعـزام نمایندگانـی بـه همـراه هیـات دولـت بـه 
ارمنستان، با کمیسیون خدمات فنی و مهندسی هم رایزنی ها و مشارکت های گسترده ای داشته 

است. 
تعریـف و شـرح خدمـات تفصیلـی پـروژه اطاعات بـازار صنعت برق کشـورهای مجمع اقتصادی 
اوراسیا، پیگیری عدم امکان استفاده از تسهیات 200 میلیون دالری برای شرکت های صادرکننده 
تجهیـزات بـه عـراق، معرفـی بازارهـای هـدف مـورد نظـر بـه اعضـای کمیتـه، اصـاح تصویـب نامـه 
موضوع راهکار حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارش تحلیلی مربوط 

بـه تعییـن نـرخ ارز هـم از دیگـر فعالیت هـای این کمیته در طول سـال 1396 بوده اسـت.
ایـن کمیتـه همچنیـن انجـام پیگیری هـای گسـترده بـرای اصـاح تصویـب نامـه بـا موضـوع راهـکار 
حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسـی، وصول مطالبات شـرکت های صادر کننده 
کاال و تجهیـزات صنعـت بـرق بـه کشـور عـراق و عـدم ابـاغ مناقصات وزارت برق کشـور عـراق را نیز 
در دستور کار داشته و در نیازسنجی تشکل ها در امور بین الملل هم مشارکت فعال داشته است. 
کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکا در اتـاق فکـر صـادرات، میزهـای تخصصـی  حضـور نماینـده 
صـادرات کاال و خدمـات فنـی مهندسـی سـازمان توسـعه تجـارت و سـمینار شـرکت میتسوبیشـی 
الکتریـک ژاپـن، ارائـه سـند راهبـردی کسـب و کارهـای صنعت برق ایـران و میزبانـی از هیات های 
خارجـی در نمایشـگاه بیـن المللـی بـرق را هـم مـی تـوان بـه فهرسـت اقدامـات ایـن کمیتـه در طـول 

سـال 96 افـزود. 
کمیته توسعه صادرات سندیکا ضمن حضور فعال در کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 
96، تـاش کـرد بـا اسـتعام و جمـع بنـدی اولویت های صادراتـی اعضا، ارائه مسـتندات مطالبات 
شـرکتها از دولـت عـراق بـه وزارت نیـرو و تدویـن برنامـه راهبـردی ایجاد ارتباط با نهادهـای مرتبط در 

صـادرات تـا انـدازه ای بـه بهبـود فضای کسـب و کار صادرکنندگان صنعت برق کمک کند. 
در همیـن راسـتا کمیتـه عـاوه بـر تدوین و تهیه گـزارش صادرات صنعت برق بـرای ارائه به مجلس 
و وزیر نیرو با مشارکت و همکاری معاونت پژوهشی سندیکا و اعام پیشنهادهای سندیکا برای 
درج در تفاهمنامه کمیسـیونهای مشـترک کشـورهای غنا، ارمنسـتان، تونس، قطر و عراق، نسـبت 

یادداشت

بـه انجـام هماهنگـی هـای الزم بـا دفتـر بین الملـل معاونـت 
علمـی و فن آوری ریاسـت جمهوری در خصـوص صادرات 
کارگـروه  محصـوالت دانـش بنیـان صنعـت بـرق و تشـکیل 
متشـکل از وزارت نیـرو سـندیکا و معاونـت علمـی ریاسـت 

جمهـوری نیـز اقـدام کرده اسـت. 
امضـای   97 سـال  در  کمیتـه  اصلـی  اقدامـات  از  یکـی 
و  افغانسـتان  برشـنای  شـرکت  بیـن  مشـترک  تفاهمنامـه 
سندیکا و معرفی شرکتها به وزارت نیرو و وزارت امور خارجه 
و سـفارت افغانسـتان در ایـران بـرای حضـور در مناقصـه این 
توسـعه  کمیتـه  مسـیر  از  سـندیکا  همچنیـن  بـود.  شـرکت 
صـادرات آمادگـی خـود را بـرای مشـارکت در تشـکیل اتـاق 
بازرگانی مشترک ایران و سوریه اعام کرد و در نهایت رییس 
کمیتـه توسـعه صـادرات سـندیکا به عنـوان یکـی از اعضای 

کمیتـه مشـترک بازرگانـی ایـران و سـوریه انتخـاب شـد. 
توسـعه  راهکارهـای  و  مشـکات  ارائـه  و  پیشـنویس  تهیـه 
در  سـندیکا  پیشـنهادهای  اعـام  عـراق،  بـازار  صـادرات 
خصـوص بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات بـه بانک مرکزی 
بـرای  جدیـد  آیین نامـه  تدویـن  و  ایـران  اتـاق  و  مجلـس  و 
بازگشت ارز صادرکنندگان، برگزاری نشست معرفی سیستم 
ارزیابی شـرکتها جهت حضور در کنسرسـیوم های صادراتی 
و بررسـی چالشـها و راهکارهـای تحقـق اهـداف صادراتـی 
صنعـت بـرق ایـران در حاشـیه نمایشـگاه بین المللـی بـرق 
تعرفه هـای  خصـوص  در  الزم  رسـانی  اطـاع  انجـام  نیـز  و 
گمرکـی کشـور عـراق و اطاع رسـانی در خصـوص شـیوه نامه 
صـدور گواهینامـه ثبـت کاالهـای صادراتی به اعضـا از دیگر 
کمیتـه توسـعه صـادرات در طـول سـال 97 بـوده  اقدامـات 

اسـت. 
در طـول همیـن سـال پیشـنویس تفاهمنامـه بیـن وزارت برق 
عـراق و وزارت نیـروی جمهـوری اسـامی ایـران تهیـه و زمینه 
فراهـم  عـراق  بـازار  در  فعـال  بـرای شناسـایی شـرکت هـای 
کمیتـه همچنیـن پیشـنهادات تخصصـی خـود  شـد. ایـن 
را بـرای توسـعه روابـط تجـاری بـا کشـور روسـیه در زمینـه بـرق 
و انـرژی بـه وزارت نیـرو ارائـه داد و تـاش کـرد راهبردهایـی را 
بـه منظور اصاح آیین نامه بازگشـت ارز حاصـل از صادرات 
بـه نهادهـای ذیربـط ارائـه دهـد. ایـن تـاش هـا در نهایـت بـه 
تدویـن آیین نامـه جدید برای صادرکنندگان خدمات فنی و 
مهندسـی بر اسـاس نظرات تشـکل های صادراتی از جمله 

سـندیکای صنعـت بـرق ایـران منجـر شـد. 
 کمیته توسـعه صادرات سـندیکا همچنین پیشـنهاداتی را 
در خصـوص شـاخص های انتخـاب صادرکننـدگان نمونـه 
کشـور تهیـه و بـه نهادهـای ذیربـط ارائـه داد و در کنـار آن در 
کشـورهای  مشـترک  کمیسـیون  تفاهم نامه هـای  خصـوص 
آذربایجان، سـوریه، کوبا، ارمنسـتان و عراق هم نقطه نظرات 

کارشناسـی خـود را اعـام کـرد. 
، تفاهـم  ایـن کمیتـه در سـال 9۸ هـم عـاوه بـر تـاش بـرای تسـهیل صـادرات شـرکت هـای عضـو
نامه ای را با مرکز توسـعه صادرات و سـرمایه گذاری ایران امضا و مدل پیشـنهادی خود را جهت رفع 

مشـکات ضمانت نامـه شـرکت هـای عضـو در افغانسـتان ارائـه کـرد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن انجـام هماهنگـی هـای الزم بـه منظور حضـور شـرکت های ایرانی در سـمینار 
برشـنا در دوبـی بـا حضـور را عهـده دار بـود و در کنـار آن مـدارک و مسـتندات 35 شـرکت متقاضـی 
را جهـت معرفـی بـه طـرف افغانسـتانی بررسـی و این شـرکت ها را بـه وزارت نیـرو و وزارت امور خارجه 
معرفـی کـرد. همچنیـن در طـول سـال 9۸ برنامـه ریـزی هـای الزم بـرای حضـور شـرکت های عضـو در 
بـازار عـراق و اجـرای طـرح کاهـش تلفات 4 اسـتان این کشـور انجام شـد و کار تا معرفی شـرکت های 

مهنـدس مشـاور جهـت اجـرای ایـن طـرح هم پیـش رفت. 
در سـال 99 هـم کمیتـه توسـعه صـادرات علیرغـم محدودیـت هـای شـدید بیـن المللی و فشـارهای 
گسـترده ناشـی از تحریم ها تاش کرد سـهم شـرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای مانند عراق و 
سوریه را از مسیر مذاکره، رایزنی و معرفی شرکت های توانمند در حوزه های مختلف به سازمان ها 

و نهـادی ذیربـط داخلـی و خارجی حفظ کند. 
ایـن کمیتـه همچنیـن پیشـنهادات و نظـرات تخصصـی خـود را در خصوص تفاهم نامه مشـترک با 
روسـیه  و سـایر کشـورهای هدف به وزارت نیرو اعام و مشـکات شـرکت های عضو را در مناقصه 

افغانسـتان تا حصول نتیجه پیگیـری کرد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن تاش کرده با اعام فهرسـت تجهیـزات اولویت دار صادراتی صنعـت برق در 
بـازار اورآسـیا بـه اتـاق بازرگانـی ایـران، حتـی االمکان به توسـعه بازارهـای صادراتی شـرکت های عضو 
کمـک کنـد. البتـه اصـاح بخشـنامه بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات در سـال گذشـته هـم یکـی از 

محورهـای پیگیری کمیته بوده اسـت. 
برگـزاری سـمینار آشـنایی بـا خدمـات صنـدوق ضمانـت صـادرات ایـران بـا هماهنگـی صنـدوق و 
، تهیـه پیشـنهاداتی درخصـوص توسـعه روابـط تجـاری بـا عـراق و تفاهم نامه  سـاتکاب و وزارت نیـرو
تجـارت ترجیحـی بـا هنـد و ارائـه ایـن پیشـنهادات بـه نهادهای ذیربـط، ایجاد زمینـه هـای الزم برای 
احـداث نیـروگاه خورشـیدی در کشـور ونزوئـا و معرفـی شـرکت هـای عاقمنـد بـه تولیـد مشـترک در 
کمیتـه توسـعه  ارمنسـتان بـه وزارت نیـرو جهـت معرفـی بـه طـرف ارمنسـتانی از جملـه اقدامـات 

صـادرات سـندیکا در طـول سـال گذشـته بـوده اسـت. 
کنـار امضـاء تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک بـا مرکـز توسـعه صـادرات و  ایـن کمیتـه همچنیـن در 
سـرمایه گـذاری ایـران و معرفـی خدمـات قابل ارائه از جانـب این مرکز به اعضا، با هدف افزایش توان 
صـادرات اعضـای سـندیکا، معرفـی محصـوالت و خدمات شـرکت های عضـو به مرکز مذکـور را در 

دسـتور کار خـود قـرار داد. 
تهیه گزارشی جامع از مشکات اعضا در بازار عراق با توجه کاهش ارزش دینار در برابر دالر و عدم 
امـکان حمـل یکسـره بـه عـراق و ارائـه آن به نهادهای مرتبط و تهیه گـزارش های متعدد در خصوص 
مشکات شرکت های عضو در بازار کشورهای هدف از جمله گرجستان، قرقیزستان و افغانستان 
و نیـز اعـام مشـکات ناشـی از تحریـم هـا و تاثیـر آن بـر صادرکننـدگان تجهیـزات و خدمـات فنی و 
مهندسـی صنعـت بـرق بـه نهادهـای مرتبـط از دیگـر اقدامـات کمیته توسـعه صـادرات سـندیکا در 

طول سـال 99 بوده اسـت. 
کمیتـه توسـعه صـادرات در طـول سـال جـاری هـم ضمـن اسـتعام از اعضـا در خصـوص اجـرای 
قانـون بهبـود محیـط کسـب و کار و ارائـه پیشـنهادات سـندیکا درخصـوص تفاهـم نامـه همـکاری 
، ارسـال مسـتندات مربوط به حذف شـرکت هـای ایرانی  مشـترک ایـران و ترکمنسـتان بـه وزارت نیـرو
از مناقصات برق کشـور پاکسـتان به توانیر و وزارت نیرو و ارسـال پیشـنهاداتی در خصوص توسـعه 
همـکاری بـا کشـور هـای و شـاخص هـای ارزیابـی صادرکننـدگان نمونـه بـه اتـاق بازرگانـی ایـران را در 

دسـتور کار داشـته اسـت. 
این کمیته همچنین ضمن ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه استفاده شرکت های صادرکننده 

یادداشت
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کمیته مالی 
و بانکی

کـرده اسـت.با 6 از منابـع مالـی عـراق، فهرسـتی از تجهیـزات صادراتـی صنعـت بـرق را بـه وزارت نیـرو اعـام 
تغییراتـی کـه سـاالنه در قانـون بودجـه و نیـز سـایر قوانین و مقررات ایجاد می شـود، سـاختار صنایع متأثـر از این 
سیاسـت گذاری ها دسـتخوش تغییـر می شـود. آنچـه بـه بقـای صنعـت و تـداوم کسـب وکارهای فعـال در آن 
می انجامـد، همسـویی بـا تغییـرات و انعطاف پذیـری بـاالی آنهاسـت. با توجه به تغییـرات ذکر شـده در فضای 
مالـی صنعـت، نیـاز بـه تغییر اهـداف و برنامه های »کمیته تأمین مالی و همکاری های مشـترک« بیش ازپیش 
محرز شـد و در نهایت در پایان سـال 9۸ این کمیته با تغییر در اهداف و برنامه ها، در قالب جدید و با عنوان 
»کمیتـه مالـی و بانکـی« مجـددًا آغـاز بـه فعالیـت کـرد. ایـن کمیتـه، بـا دنبـال کـردن سـه هـدف اصلـی در سـال 
99 مسـیر رسـیدن بـه ایـن اهـداف را طـی کـرد. تسـهیل شـرایط و بهبـود مقـررات، ارائه خدمات مرتبط بـه اعضا و 
شناسـایی راهکارهای نوین جهت رفع مشـکل نقدینگی و تأمین مالی شـرکت ها محورهای اصلی اقدامات 

ایـن کمیته تعیین شـد. 
کمیتـه در اولیـن اقـدام خـود نسـبت بـه برگـزاری نشسـت بررسـی روش هـای مشـارکت بخـش عمومـی- ایـن 
خصوصـی بـرای تأمیـن مالـی پروژه هـای صنعـت برق اقدام و پـس از آن رایزنی هایی را با مدیران ارشـد صنعت 

بـرق بـه منظـور شناسـایی مـدل هـای مـورد اسـتفاده از پـروژه هـای قابـل واگـذاری آغـاز کـرد.
کمیتـه مالـی بانکـی همچنیـن نظرات و پیشـنهادات تخصصی خـود را در خصوص الیحه مشـارکت عمومی 
خصوصـی بـه اتـاق بازرگانـی ایـران ارائـه و بررسـی های گسـترده ای را در مـورد چارچـوب موافقت نامـه مشـارکت 

عمومـی خصوصـی معاونـت نظـارت راهبـردی سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور انجـام داد. 
و  فرصت هـا  از  اعضـا  بهره منـدی  و  شناسـایی  منظـور  بـه  توانیـر  و  سـندیکا  مشـترک  کارگـروه  در  عضویـت 
، بررسـی شـرایط بانکداری شـرکتی و تعیین بانک عامل  ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
انرژی و مذاکره با مدیران ارشد بانک اقتصاد نوین و تعیین شرایط بانکداری شرکت و بررسی روش های نوین 
تأمیـن مالـی و اسـتفاده از ابزارهـای بـازار سـرمایه و برگـزاری جلسـات مشـاوره بـا شـرکت های تأمیـن سـرمایه از 

جملـه دیگـر اقدامـات ایـن کمیتـه در اولیـن سـال فعالیتـش بوده اسـت. 
کمیتـه مالـی و بانکـی سـندیکا در سـال 99 هـم کار خـود را بـا رفـع مـوردی مشـکات اعضـا در تخصیـص و رفع 
تعهـد ارزی، حوالـه هـای ارزی و دسـتورالعمل اباغـی بانـک مرکـزی آغـاز و تـاش کـرد تعارضات پیش آمـده در 
تغییر اولویت های کاالیی در تخصیص ارز را از مسیر رایزنی ها و مکاتبات گسترده اش پیگیری و حل کند. 
البتـه بایـد پرداخـت مطالبـات معوقـه اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران از شـرکت های زیـر مجموعـه 
توانیـر در دو مرحلـه )مردادمـاه و مهـر مـاه سـال 1399( از مسـیر  بروزرسـانی و پیگیـری مسـتمر مطالبات اعضا، 
انجام پیگیری های الزم به منظور بهره مندی اعضای مسـتقر در شـهرک های صنعتی از تسـهیات حضور در 
فرابورس و برگزاری وبینار آموزشـی بررسـی شـرایط عرضه سـهام در فرابورس و شناسـایی سـامانه رهسـار را نیز به 

فهرسـت اقدامـات ایـن کمیتـه در طول سـال گذشـته افزود. 
ایـن کمیتـه ضمـن پیگیـری موضـوع تسـهیات و تعهـدات سررسـید شـده نـزد شـبکه بانکـی، بـا ارسـال آخرین 
مصوبـات، قوانیـن و آییـن نامـه هـای مربوط به امور بانکی، اعضا را از آخرین تغییرات سیاسـت هـای این حوزه 
گاه کرده است. انجام پیگیری های الزم به منظور امهال وام ارزی نیروگاه های تولید پراکنده از اتاق بازرگانی  آ
ایـران، اسـتعام نحـوه اجـرای مصوبـات سـتاد تسـهیل در بخشـودگی جرایـم بانکـی و تقسـیط بدهـی از اعضـا و 
انعکاس نتایج به خانه صنعت و معدن و پیگیری مشکات اعضا درخصوص اجرای تبصره 5 قانون بودجه 
( و انعکاس آن به سازمان برنامه و بودجه  )اسناد خرانه و تهاتر های بانکی و مالیاتی در قبال مطالبات از توانیر

هم از دیگر اقدامات کمیته در طول سـال گذشـته بوده اسـت. 
پیگیری های کمیته مالی و بانکی سندیکا در طول سال جاری هم با تهیه گزارشی در خصوص راهکارهای 
تحقـق شـعار سـال 1400 در حـوزه مسـائل تامیـن مالـی و تخصیـص منابـع بانکی و صندوق توسـعه ملـی آغاز و 
با تدوین بخش تامین مالی و بودجه برنامه پیشـنهادی به وزیر آینده نیرو و برنامه صد روز اول پی گرفته شـد. 
این کمیته همچنین با مشارکت معاونت پژوهش و برنامه ریزی پیشنهاداتی را در خصوص چگونگی اجرای 
سیاسـت های کلی اصل 44 قانون اساسـی و مفاد ماده ۸5 آن تدوین کرده اسـت. احصا قوانین مخل کسـب 
و کار در حـوزه صنعـت بـرق در راسـتای تحقـق شـعار سـال 1400، تدویـن چارچـوب برنامـه و سیاسـت های 
کارکـردی نقشـه راه توسـعه صـادرات حـوزه بـرق بـا 4 محور انعقاد و توسـعه موافقتنامه های تجاری با کشـورهای 

یادداشت

هدف، صادرات کاال و تجهیزات آب و برق، صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق و صادرات برق به کشورهای هدف و نیز استعام 
مشکات شرکت های عضو سندیکای صنعت برق ایران با قانون جدید و فرآیند ثبت چک در سامانه صیاد و تائید و وصول آن و انعکاس 

آن بـه نهادهـای ذی ربـط از جملـه دیگـر اقدامـات این کمیته در طول سـال جاری بوده اسـت. 
کمیته همچنین تهیه و ارسال گزارشی از وضعیت اجرای ماده 25 درخصوص پرداخت هزینه های خاموشی ها به صاحبان کسب و کارها 
و شـرکت هـای تولیـد بـه دادسـتانی و اتـاق بازرگانـی ایـران، انعـکاس مشـکات تخصیـص و رفـع تعهـد ارزی شـرکت های عضـو بـه نهادهـای 
( و  تهیه گزارش جامع برای بانک جهت دریافت تسهیات از  ذیربط و همکاری با نظام بانکی جهت بررسی فنی و اقتصادی )تحلیل بازار

شـبکه بانکی برای شـرکت متقاضی را نیز در دسـتور کار داشـته است. 
از جملـه دیگـر اقدامـات ایـن کمیتـه در طـول سـال 1400 رفع مشـکات برخـی از  اعضا در خصوص کاهش هزینه های جـاری به ویژه تغییر در 
تعرفه هـای گاز مصرفـی، بررسـی پتانسـیل های بـورس کاال در خصـوص عرضـه محصـوالت صنعـت بـرق بـا همـکاری کمیتـه سـاخت داخل و 

ابـاغ مصوبـات، قوانیـن و آییـن نامـه هـای مربـوط به امـور بانکی، بیمه تامین اجتماعـی و مالیات به اعضا بوده اسـت. 

کمیته 
دانش بنیان

کمیته شرکت های دانش بنیان اگرچه نسبت به بسیاری از کمیته های تخصصی سندیکای 7
صنعـت بـرق ایـران نوپاتـر اسـت امـا ایـن کمیتـه هـم ظـرف سـه سـال گذشـته اقدامـات موثـری را 
جهت تسهیل روند فعالیت شرکت های این حوزه و نیز ارائه خدمات به آنها انجام داده است. 
در سـال 97 ایـن کمیتـه نظـرات اعضـای خـود را در خصـوص جدول ارزیابی محصـوالت دانش 
بنیـان و تعرفـه گمرکـی محصـوالت دانش بنیـان به معاونت علمی و فن آوری ریاسـت جمهوری 

و سـتاد توسـعه فنـآوری اطاعـات و ارتباطات فضای مجازی ارائـه داد. 
انجـام پیگیـری هـای الزم بـه منظـور شـکل دهـی بـه یـک همـکاری سـه جانبـه بیـن سـندیکا، 
صندوق نوآوری و شکوفایی و پژوهشگاه نیرو در خصوص جذب تسهیات صندوق و انجام 
مکاتبات و رایزنی برای رفع موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان هم از دیگر اقدامات این 

کمیتـه در طـول سـال 97 بوده اسـت. 
ایـن کمیتـه در سـال 9۸ بـا امضـای تفاهم نامـه بـا صنـدوق پژوهـش و فنـاوری صنعـت بـرق و 
انـرژی و صنـدوق پژوهـش و فنـاوری و توسـعه صـادرات شـریف و معرفـی اعضا بـه این صندوق 
جهـت اسـتفاده از تسـهیات آن، گام موثـری را بـرای خدمـات رسـانی به شـرکت های عضو خود 
برداشـت. البتـه بررسـی مجـدد جـداول ارزیابـی شـرکت های دانش بنیـان بـا همراهـی پژوهشـگاه 
نیـرو و ایجـاد ارتبـاط سـازمان یافتـه با صندوق نوآوری و شـکوفایی به منظور بهـره مندی اعضا از 
تسـهیات ایـن صنـدوق از جملـه دیگـر اقدامـات موثر این کمیته در طول سـال 9۸ بوده اسـت. 
اقدامات کمیته در سـال 99 با احصاء و پیگیری مشـکات شـرکت های دانش بنیان از مسـیر 
معاونـت تسـهیات تجـاری صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی کلیـد خـورد و پـس از آن تاش شـد با 
برگـزاری وبینـار معرفـی خدمـات صنـدوق نوآوری و شـکوفایی زمینه برای بهره مندی شـرکت ها 

از تسـهیات این صندوق به شـکل موثرتری فراهم شـود. 
تمرکــز بــر حضــور تشــکل های باالدســتی فعــال در حــوزه دانش بنیــان هــم در نهایــت بــه انتخــاب 
رییــس و یکــی از اعضــای کمیتــه بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره و بــازرس اصلــی مجمــع 
منجــر شــد. در ایــن میــان بایــد تدویــن نظــام نامــه حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان، ارســال 
محصــوالت فناورانــه شــرکت ها بــرای نمایشــگاه دائمــی مرکــز صــادرات و ســرمایه گذاری ایــران در 
ارمنســتان و پیگیــری مشــکات ثبتــی شــرکت های دانــش بنیــان بــا توجه بــه بندهــای تفاهم نامه 
بــا مجمــع تشــکل های دانــش بنیــان هــم از دیگــر اقدامــات ایــن کمیتــه در طــول ســال گذشــته 

بــوده اســت. 
کمیتـه شـرکت هـای دانـش بنیـان در سـال 1400 هـم اسـتعام از اعضـاء در خصـوص فهرسـت 
فنـاوری هـای اولویـت دار در حـوزه انـرژی در برنامـه آینـده نـگاری علـم و فنـاوری و همـکاری بـا 
معاونـت علمـی در ارزیابـی شـرکت هـای دانـش بنیـان صنعـت بـرق را در دسـتور کار خـود قـرار 

داده اسـت. •

یادداشت
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پیمانـکاران بخـش بزرگـی از اعضـای سـندیکای صنعـت بـرق ایـران را 
تشـکیل مـی دهنـد و در طـول سـال هـای اخیـر ماننـد سـایر فعـاالن ایـن 
حـوزه بـه دلیـل نوسـانات شـدید اقتصـادی و نابسـامانی شـرایط صنعـت 
کشـور بـا مشـکات متعـدد و پرشـماری دسـت بـه گریبـان بـوده انـد. در 
کـه شـرکت هـای فعـال در  همیـن راسـتا کمیتـه تخصصـی پیمانـکاران 
حوزه پست، خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق را در خود جای داده، 
در طـول چهـار سـال گذشـته عـاوه بـر تهیـه و آنالیـز بهای خطـوط هوایی 
انتقال نیرو و ارسـال آنالیز اولیه به صاحب نظران و کارشناسـان مربوطه، 
قیمـت گـذاری فهرسـت بهـای واحـد پایه تاسیسـات برقـی و اخذ قیمت 
از شـرکتهای عضـو سـندیکا و پیگیـری بـرای تمدیـد گواهـی رتبه بنـدی 
سـایر  بـا  هماهنگـی  و  سـازمان  بـا  مکاتبـه  و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
تشکل های پیمانکاری و  تمدید زمان اعتبار گواهی های پیمانکاران در 
چند نوبت توسـط سـازمان برنامه و بودجه را در دسـتور کار داشـته اسـت. 
ایـن کمیتـه همچنیـن تـاش کـرده ضمـن اصـاح  آیین نامـه طبقه بنـدی 
و تشـخیص صاحیـت پیمانـکاران و ارسـال نقطـه نظـرات سـندیکا بـه 
شـورای هماهنگـی، بـا اسـتعام قیمـت هزینه هـای پیمانـکاری جهـت 
اصـاح شـاخص تعدیـل سـازمان برنامـه و بودجـه و پیگیـری مشـکات 
ناشـی از افزایـش هزینـه مـواد اولیـه، دسـتمزد و حمـل و انعـکاس آن بـه 
معاونـت هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر حداقـل بخشـی از چالش های 

ایـن حـوزه را حـل کنـد. 
الزم به ذکر اسـت که پیگیری تعمیم حمایت ها و تسـهیات حوزه تولید 
بـرای پیمانـکاران و مکاتبـه بـا معاونـت هماهنگـی و نظـارت معـاون اول 
ریاسـت جمهـوری و اتـاق بازرگانـی تهـران، جلوگیـری از مشـکات ناشـی 
از انحصار بر  پیمانکاران از طریق رایزنی با وزارتخانه ای صمت و نیرو و 
، پیگیری اجرای همه جانبه  قانون حداکثر استفاده از توان  شرکت توانیر
تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایت از کاالی ایرانـی از نهادهای ذیربط، 
انجـام پیگیـری هـای الزم بـرای ایجـاد شـرایط منصفانـه در ارزیابـی فنـی 
مناقصـات داخلـی و نیـز اطـاع رسـانی در خصـوص پیمانـکاران تاییـد 
صاحیـت شـده از سـوی کارفرمایـان و فراخـوان و اسـتعام پیمانـکاران 
ذیصـاح بـرای احـداث انـواع پسـت هـا جهـت ارائـه بـه کارفرمایـان دولتی 

هـم از دیگـر اقدامـات ایـن کمیتـه بوده اسـت. 

ایـن کمیتـه در سـال 1396 بـا تعییـن اولویتهـا، برنامه هـا و اهـداف مشـخص فعـاالن ایـن 
حـوزه ایجـاد و مطابـق روال معمـول، مجمـع عمومـی و انتخابـات هیـات رییسـه آن برگزار 
شـد. ایـن کمیتـه در گام بعـدی کارگـروه تخصصـی تدویـن اسـتاندارد کمیتـه ارتینـگ و 
حفاظـت در برابـر صاعقـه را تشـکیل و شناسـایی و جمـع آوری تمامـی اسـتانداردهای 
ملـی مرتبـط ثبـت شـده از طریـق سـازمان ملـی اسـتاندارد را در دسـتور کار خـود قـرار داد. 
شناسـایی  بـرای  کمیتـه  مکاتبـات  و  هـا  پیگیـری  هـا،  تـاش  اولیـن  ترتیـب  ایـن  بـه 
متخصصان و کارشناسان حوزه ارتینگ به منظور حضور در کارگروه تدوین استاندارد، 
برقراری ارتباط فراگیر با سازمان ملی استاندارد، مشارکت در تدوین و بازنگری استاندارد 
و ارائه مستندات مورد نیاز از سوی سندیکا به منظور کسب کرسی در کمیته ملی برق و 
الکترونیـک سـازمان آغـاز کـرد و در ادامـه مذاکـرات الزم را بـرای عضویت اعضای کمیته 
در کارگروه ها و کمیته های متناظر سـازمان در حوزه ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 

انجام داد. 
در سـال 97 امـا تمرکـز اصلـی کمیتـه بـر اجبـاری شـدن اسـتاندارد های اصلـی مرتبـط بـا 
حـوزه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه و نیـز پیگیـری قراردادهـای مشـمول تعدیـل 
نـرخ فلـزات اعضـای کمیتـه بـا کارفرمایـان دولتـی بـود. در طول همین سـال کمیتـه عاوه 
بـر تدویـن اسـناد ارزیابـی و تشـخیص صاحیـت مرتبـط بـا شـرکت های فعـال در حـوزه 
ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه، تـاش کـرد بـا احصـاء چالش هـای ایـن صنعـت 
ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه، راهکارهـای پیشـنهادی خـود را بـه سـازمان ملـی 
، وزرت صمـت، اتاق های بازرگانـی و ... ارائه دهد.  ، وزارت نیـرو اسـتاندارد، شـرکت توانیـر
کمیتـه در سـال 9۸ بـا جـذب شـرکت های فعـال در صنعـت ارتینـگ  اقدامـات ایـن 
و حفاظـت در برابـر صاعقـه در سـندیکا و نیـز معرفـی کمیتـه بـه نهادهـای ذیربـط و نیـز 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی مرتبـط بـا حـوزه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه نظیـر 
شـنایی بـا حفاظـت کاتدیـک  و ... پـی گرفتـه شـد. پیگیری 
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مشـکات و چالش های اعضا و پیگیری آنها از مسـیر دسـتگاه های اجرایی مرتبط نیز 
همچنـان جـزو اقدامـات و برنامه هـای اصلـی ایـن کمیتـه محسـوب مـی شـد. 

در سـال گذشـته هـم بـا ایجـاد جریـان روان و شـفاف اطاعـات بیـن اعضـا و سـازمان هـا 
و نهادهـای اجرایـی، تـاش شـد زمینـه فعالیـت و کسـب و کار شـرکت هـای عضـو تـا 
، سازمان ملی استاندارد،  اندازه ای تسیهل شود. در همین راستا جلساتی با شرکت توانیر
پژوهشـگاه نیـرو و ... جهـت پیگیـری مشـکات اعضـا برگـزار و تاش شـد بخشـی از این 

مسـائل در سـایه پیگیری های تشـکلی حل شـود. 

کمیته  پیمانکاران 
پست و خطوط 

انتقال و فوق توزیع 

8
کمیته ارتینگ 

و حفاظت 
در برابر صاعقه

9
یادداشت

کمیته 
اتوماسیون 

کمیته اتوماسـیون هم ظرف چهارسـال گذشـته بر پیگیری مطالبات و چالش های فعاالن این حوزه متمرکز بوده 10
و تاش کرده حتی االمکان به بهبود فضای کسب و کار اعضای خود کمک کند. در همین راستا تهیه و تدوین 
مشخصات فنی و اجرایی مرجع برای سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی از سال 1396 در دستور کار 
ایـن کمیتـه قـرار گرفـت. پـس از آن جمـع آوری و ارسـال مسـتندات و مـدارک مرتبـط با مشـخصات فنـی و اجرایی 
مرجع برای سیسـتم های اتوماسـیون پسـت های فشـار قوی تدوین شـده توسـط کمیته به شـرکت توانیر و برگزاری 
جلسـات متعددی به منظور نهایی کردن آیین نامه شـرکت های یکپارچه سـاز سیستم اتوماسیون پسـت و ارسال 

آن به شـرکت توانیر انجام شـد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن عـاوه بـر تشـکیل و فعال نگه داشـتن کارگـروه های تخصصی مخابـرات و ict و اتوماسـیون 
و دیسـپاچینگ توزیـع، تـاش کـرد مـوارد اعتراضـی برخـی از شـرکت ها در خصـوص مناقصـه تعمیـر و نگهـداری 
مرکـز دیسـپاچینگ شـمال شـرق در بـرق منطقـه ای خراسـان را بررسـی کـرده و حتـی االمکان این مسـاله را از مسـیر 

سـندیکا حل کند. 
، دانشـگاه ها و پژوهشـگاه نیـرو در خصـوص قـرارداد  همچنیـن در طـول سـال 96 مذاکـرات گسـترده ای بـا توانیـر
اسـپک انجـام شـد و در کنـار آن زمینـه آشـنایی اعضـای سـایر کمیته هـای تخصصی به ویـژه پیمانـکاران توزیع و 

انتقـال بـا توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای اعضـای کمیتـه اتوماسـیون فراهم شـد. 
مهمتریـن اقـدام کمیتـه اتوماسـیون در سـال 1397 نهایـی کـردن آییـن نامـه شـرکت هـای یکپارچـه سـاز سیسـتم 
اتوماسـیون پسـت بـود. در طـول ایـن سـال همچنیـن مشـخصات فنـی قـرارداد هم نهایـی و مـدارک مربوطه جهت 
بررسـی و عقـد قـرارداد نهایـی بـا توانیـر بـرای بـرق منطقـه ای خراسـان ارسـال شـد. مشـارکت و تعامـل سـازمان یافته 
بـا سـندیکای مخابـرات و تدویـن مفـاد همـکاری بـا ایـن تشـکل، اخـذ مجـوز ثبـت سـفارش شـرکت هـای عضـو 
سـندیکا طی جلسـات مشـترک با مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت و نیز ایجاد تسـهیات برای 
رله و تجهیزات پروژه های اتوماسـیون و مخابرات با مسـتندات مکتوب هم از دیگر اقدامات این کمیته در سـال 

97 بـوده اسـت. 
کمیته اتوماسـیون در سـال 139۸ هم عاوه بر نهایی کردن تفاهم نامه  نظامنامه تدوین مشـخصات فنی و روش 
، انجام پیگیری های الزم برای اباغ  اجرائی جامع سیستم های اتوماسیون پست های فشارقوی  با پژوهشگاه نیرو
آیین نامـه شـرکت های یکپارچـه سـاز از سـوی دفتـر فنـی انتقـال شـرکت توانیر به برق های منطقه ای سراسـر کشـور 

را نیز در دسـتور کار خود داشـت. 
ایـن کمیتـه همچنیـن عـاوه بـر مشـارکت فعـال بـا سـایر کمیتـه هـای سـندیکا بـه منظـور تدویـن و نهایـی سـازی 
فهرست بهای اتوماسیون و حفاظت )فصول19،21و 26( و حضور در کنفرانس بین المللی اتوماسیون و حفاظت 
دانشـگاه امیرکبیر دی ماه 9۸ با هدف گسـترش ارتباط صنعت و دانشـگاه، تاش کرد از مسـیر تعامل و رایزنی با 
، زمینـه را بـرای مشـارکت و همـکاری هـای فی مابیـن در خصـوص حـل مسـائل و مشـکات  انجمن هـای همـکار

شـرکت های عضو مشـترک فراهـم آورد. 
یکـی از مهمتریـن اقدامـات ایـن کمیتـه در سـال 1399 در کنار اصاح فصول فهرسـت بهای پسـت انتقـال و فوق 
توزیع) فصول مربوط به اتوماسیون و مخابرات(، تهیه و ارسال پیش نویس تفاهم نامه میان سندیکا و پژوهشگاه 
با موضوع تدوین"نظام نامه فنی تجهیزات اتوماسـیون پسـت های انتقال و فوق توزیع" و پیشـنهاد قیمت بود. در 
همیـن راسـتا جلسـات متعـددی بـه منظـور تدویـن رویه اجرایـی پروژه نظام نامه فنی تجهیزات اتوماسـیون پسـت 
برگـزار و پیشـنهادات اعضـای کمیتـه در خصـوص اصـاح فصـول 24 و 25 فهرسـت بهـای پسـت انتقـال و فـوق 

توزیـع جمـع بنـدی و بـه دفتر بررسـی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشـتیبانی توانیر ارسـال شـد. 
کمیتـه اتوماسـیون در سـال 1400 باالخـره قـراردادی را بـا موضـوع تدوین"نظـام نامـه فنـی تجهیـزات اتوماسـیون 
پسـت های انتقال و فوق توزیع" با پژوهشـگاه منعقد و نفرات فنی و کارشناسـان و مشـاوران خارج از سـندیکا به 
منظـور همـکاری در زمینـه تدویـن ایـن نظـام نامـه را شناسـایی و به پژوهشـگاه معرفی کـرد. البته الزم به ذکر اسـت 

کـه اقدامـات مربـوط بـه تدویـن نظـام نامـه مذکـور همچنـان در حـال انجـام اسـت.
پاسخ به استعام قیمت ردیف های فهرست بهای پست  انتقال و فوق توزیع و برگزاری برخی دوره های آموزشی 

هم از دیگر اقدامات کمیته اتوماسیون در طول شش ماهه ابتدایی سال 1400 بوده است.

یادداشت
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کمیته سازندگان 
یراق آالت 
توزیع نیرو

11
الت توزیع نیرو هم مانند سـایر فعاالن صنعت برق و به ویژه سـازندگان، در طول چهار  شـرکت های سـازنده یراق آ
سـال اخیـر بـا چالـش هـای پرتعـداد و جـدی مواجـه بودنـد که یکی از مهمتریـن آنها نبود قـرارداد تیپ و خسـارات 
ناشـی از آن بـوده اسـت. بـه دلیـل مشـکات ناشـی از نبـود یـک قـرارداد تیـپ منصفانـه عمـده ایـن شـرکت هـا در 
یـان بـاری مواجـه مـی شـدند. در همیـن راسـتا یکـی از اقدامـات اصلـی کمیتـه در  پروژه هـای خـود بـا مشـکات ز
سال 96 بررسی اسناد مناقصات شرکتهای توزیع نیروی برق خوزستان و کردستان در خصوص عدم استفاده از 
قرارداد خرید تیپ در اسناد مناقصات و گزارش موضوع به معاونت توزیع شرکت توانیر و شرکتهای توزیع مربوطه 

و درخواسـت اصـاح مغایرت اسـناد مناقصه بود. 
ایـن کمیتـه همچنیـن بررسـی قیمـت گـذاری یـراق خودنگهـدار شـامل کلمـپ انشـعابی کابـل، خـط بـه خـط و 
کانکتور و نیز بررسی تعیین قیمت تمام شده محصوالت تولیدی یراق سازان در قالب توسعه کسب و کار اعضا 
را نیز در دستور کار داشته و موضوع جعل مارک یراق سازان توسط جاعلین و راههای مقابله با آن را نیز پیگیری 

کرده اسـت. 
الت توزیع نیرو ضمن ارائه گزارشـی جامع از عدم اجرایی شـدن قرارداد  در طول سـال 96 کمیته سـازندگان یراق آ
 ، خریـد تیـپ مصـوب و ابـاغ شـده شـرکت توانیـر بـه شـرکتهای توزیـع و پیگیـری ایـن موضـوع از شـرکت توانیـر
رایزنی هـا، مکاتبـات و جلسـات متعـددی را بـه منظـور تسـریع در اجرایـی شـدن قرارداد تیـپ خرید صـورت داده و 

در کنـار آن پرداخـت مطالبـات شـرکت هـای عضـو را نیـز بـه صـورت جـدی پیگیـری کـرده اسـت. 
کارگروهـی را بـرای بررسـی نهایـی جـداول فنـی محصـوالت تولیـدی  کمیتـه یـراق سـازان توزیـع،  در سـال 1396 
یراق سـازان را تهیـه و تـاش کـرد موضوعـات و مشـکات شـرکت هـای عضـو را حتـی االمـکان حتـی بـه صـورت 

مـوردی و در قالـب مکاتبـات و رایزنـی هـای جداگانـه پیگیـری کنـد. 
معرفی ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های عضو به شرکت های کارفرمایی از مسیر کمیته فنی و بازرگانی 
الت توزیع و درخواست  ، اجرایی شدن قرارداد تیپ و تهیه و تنظیم فهارس بها یراق آ ، بررسی نرخ ارز شرکت توانیر
از اعضـا بـرای لحـاظ تعدیـل نـرخ ارز در قیمتهـای پیشـنهادی و نیـز پیگیـری مسـتمر موضوعاتـی ماننـد اجرایـی 
شدن قرارداد تیپ، مطالبات اعضا و واقعی کردن نرخ ارز از جمله دیگر اقدامات کمیته در سال 96 بوده است. 
در طـول ایـن سـال کمیتـه انجـام پیگیـری هـای الزم بـه منظور شـکل دهـی اقدام مشـترک از سـوی اعضای کمیته 
علیه استفاده کننده از ثبت طرح صنعتی تجهیزات حوزه فعالیت کمیته تاکید داشت. همچنین هماهنگی و 

هم صدایی الزم در مواجهه با مناقصات متغایر قرارداد تیپ را همواره در دسـتور کار خود داشـته اسـت. 
الت، مشـارکت جدی با  ایـن کمیتـه همچنیـن  تهیـه و انتشـار ونـدور لیسـت یـراق سـازان و اسـتانداردهای یـراق آ
سایر کمیته های سندیکا جهت مذاکره با سازمان برنامه و اعام آمادگی جهت ارزیابی و تشخیص صاحیت 

اعضا را نیز در دسـتور کار داشـته اسـت. 
الت توزیـع در سـال 97 بـا بررسـی و تصمیـم گیـری در خصـوص عـدم حضـور  اقدامـات کمیتـه سـازندگان یـراق آ
شرکتهای عضو کمیته در مناقصات خارج از چارچوب قرارداد تیپ آغاز و با پیگیری اخذ مطالبات شرکتهای 
عضو کمیته و وصول بیش از نیمی از مطالبات شرکتهای عضو در 5 مرحله ادامه یافت. همچنین جمع بندی 
جداول فنی محصوالت تولیدی و تدوین آنها، همکاری با کمیته ارزیابی و تشخیص صاحیت جهت ارزیابی 
، بررسـی کارشناسـی چگونگی  شـرکتهای عضـو و تشـکیل تیـم کارشناسـی جهـت بررسـی کارشناسـی و ارائـه نظـر
فراینـد همـکاری بیـن اعضـای کمیتـه با توجه بـه کاهش تقاضای بازار و عبـور از بحران های پیش رو و نیز بررسـی 

یادداشت

راهکارهـای حسـن ختـام قراردادهـای متوقـف با اتکا به اباغیه های توانیـر و وزارت نیرو از جمله دیگر اقدامات کمیته 
الت شـبکه، بررسـی کارشناسـی  در طول سـال 97 بوده اند. البته اعام مشـخصات اسـناد فنی مناقصه در حوزه یراق آ
اطاعـات فنـی محصـوالت و ویرایـش نهایـی جهـت انتشـار آن و بررسـی چالشـهای اعضـا در خصـوص گواهی هـای 

شـورای ارزیابـی توانیـر را هـم بایـد به فهرسـت اقدامات کمیتـه در طول این سـال افزود. 
همچنیـن تدویـن دسـتورالعمل هـای ارزیابـی از مسـیر بررسـی و مقایسـه دسـتورالعمل هـای موجـود در توانیـرو سـندیکا 
و تدویـن معیارهـای امتیازدهـی بـه شـرکت هـای مـورد بررسـی، یکـی از اقدامـات جـدی کمیتـه بـرای ارتقـاء جایـگاه 

شـرکت های عضـو خـود نـزد کارفرمایـان دولتـی بـوده اسـت.
بـا توجـه بـه اسـتمرار عـدم پیـاده سـازی قـرارداد تیـپ در طـول سـال 9۸ یکـی از مهمتریـن اقدامـات کمیتـه، اعـام عـدم 
حضـور در کلیـه مناقصـات توزیـع سراسـر کشـور بـه دلیـل عـدم رعایـت اصـول قـرارداد  تیـپ بـود. بـه عـاوه این کمیتـه از 
مسیر دفتر تحقیقات توانیر موضوع عدم اعطای گواهی به شرکت های فاقد صاحیت را نیز پیگیری کرد. ادامه روند 
بررسی ها و تدوین دستورالعمل ها برای انجام ارزیابی و تشخیص صاحیت یراق سازان توزیع در سال 9۸ هم ادامه 
یافت و در کنار آن آخرین جمع بندی اطاعات فنی و محصوالت شـرکت های عضو کمیته در اختیار شـرکت توانیر 

و شـرکت های توزیع قـرار گرفت. 
الت توزیـع صنعـت برق  ایـن کمیتـه در طـول سـال گذشـته هـم ضمـن تهیـه و تدویـن فهرسـت BOM تجهیـزات یـراق آ
، نسـبت بـه اصـاح و تکمیل فهرسـت بهای  - یـراق خودنگهـدار در سـه گـروه یـراق سـیم لخـت- یـراق هـادی روکشـدار
پایه توزیع نیروی برق و ارسـال به دفتر بررسـی های فنی بازرگانی، قراردادها و پشـتیبانی توانیر و نیز تهیه فهرسـت متمم 
الت توزیـع مورد تایید اعضای کمیته و ارسـال آن به ریاسـت آزمون، بازرسـی و اسـتاندارد  هزینـه آزمـون تجهیـزات یـراق آ
پژوهشگاه نیرو اقدام کرده است. البته باید تهیه فهرست پیشنهاد قیمت ردیف های فهرست بهای توزیع نیروی برق 
و ارسـال پیشـنهاد قیمـت کمیتـه بـه شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان یـزد را هم به کارنامـه کاری این کمیته در سـال 99 

افزود. 
در نیمه اول سـال 1400 هم کمیته یراق سـازان توزیع ضمن بررسـی و رسـیدگی به مشـکات قرارداد شـرکت های عضو 
کمیته، پیگیری و بازتاب موارد عدم رعایت مفاد قرارداد تیپ در مناقصات برگزار شـده، با توجه به گزارشـات دریافت 
شـده از طرف اعضا، اسـتعام نظرات آنها در خصوص مشـکات سـامانه سـتاد )سـامانه تدارکات الکتریکی دولت( 
الت توزیـع در خصـوص اسـناد فنـی و  را در دسـتور کار داشـته اسـت. بـا توجـه بـه دغدغـه شـرکت هـای سـازنده یـراق آ
الت خودنگهـدار در گـروه هـای مختلـف کاالیـی، کارگروهـی بـرای تدویـن و اصـاح پیـش نویـس  الزامـات تولیـد یـراق آ

اسـناد فـوق تشـکیل و جلسـات مرتبـط به صورت مسـتمر در حـال برگزاری اسـت.
ایـن کمیتـه همچنیـن روابـط و تعامـات هدفمنـدی را بـا سـایر فعـاالن صنعـت توزیع نیـروی برق سـازماندهی کـرده که 
یـع بـه منظـور  مهمتریـن دسـتاوردهای آن تشـکیل کارگـروه ویـژه توزیـع متشـکل از روسـای کمیتـه هـای فعـال در حـوزه توز
پیگیـری تخصصـی مشـکات ایـن حـوزه از قبیـل اصـاح و اجرایی سـازی قـرارداد تیپ، اباغ بخشـنامه هـای جبرانی 
ارز نوبت دوم و سـوم و نیز پیگیری مشـکات شـرکت های فعال در حوزه توزیع عضو سـندیکا شـامل عدم اباغ قراداد 
تیـپ از سـوی معاونـت هماهنگـی توزیـع و عـدم تبعیـت از بخشـنامه هـای ابـاغ شـده توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه 

کشـور بوده اسـت. 
در راستای این همکاری فراصنفی، موضوع عدم همکاری سازنده معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مشکات 
شرکت های فعال در حوزه توزیع از مسیر رسانه های داخلی و عمومی به شکل شفاف اطاع رسانی و پیامدهای این 

رویکرد در بخش توزیع به درستی روشن شد.

یادداشت



}چهار سال سندیکایی{} چهار سال سندیکایی { کارنامه سندیکاکارنامه سندیکا

تابستان 1400، دوره جدیدتابستان 1400، دوره جدید 110111
صفحهصفحه

66

کمیته سازندگان 
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انتقال نیرو

الت انتقـال هـم عمـده مسـائل مرتبـط بـا سـازندگان در طـول چهـار سـال 13 در کمیتـه سـازندگان یـراق آ
دشـوار اخیـر دنبـال شـده اسـت. 

ایـن کمیتـه عـاوه بـر انعـکاس اطاعـات و مکاتبـات دریافتی از سـازمان هـا و نهادهـای ذیربط، جزو 
کمیتـه هایـی بـود کـه ارزیابی و تشـخیص صاحیت شـرکت های عضو خـود را با هماهنگی کمیته 
مربوطه در سـندیکا کلید زد و در گردآوری اطاعات و مسـتندات و شـاخص های مربوطه همکاری 

گسـترده ای را با کمیته ارزیابی و تشـخیص صاحیت رقم زد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن مسـاله اجرایـی شـدن قـرارداد تیـپ ابـاغ شـده در برق هـای منطقـه ای سراسـر 
کشـور را نیـز در دسـتور کار داشـته و بـه مـوازات سـایر کمیتـه هـا و دبیرخانـه سـندیکا، پیگیری هـای 
گسـترده ای در ایـن خصـوص انجـام داده اسـت. همچنیـن نظـرات تخصصـی کمیتـه در خصـوص 
سـایر  و  منطقـه ای  برق هـای  و  سـاز  یـراق  شـرکتهای  مابیـن  فـی  قراردادهـای  در  تجدیدنظـر  نحـوه 
کارفرمایـان و نیـز نحـوه شـرکت در مناقصـات بـه صـورت رسـمی بـه شـرکت توانیـر اعـام شـده اسـت. 
الت انتقـال نیـرو در طـول چهـار سـال اخیـر نسـبت بـه احصـا و اعـام مقـدار  کمیتـه سـازندگان یـراق آ
آلومینیوم مصرفی مورد نیاز شـرکتهای عضو کمیته به سـندیکای صنایع آلومینیوم ایران اقدام کرده 
و در راسـتای جلوگیـری از حضـور اعضـای کمیتـه در مناقصـات خـارج از چارچـوب قـرارداد تیـپ 
و لـزوم رعایـت محورهـای قـرارداد تیـپ اباغـی از سـوی کارفرمایـان، هـم برنامـه ریـزی هـا، مکاتبـات و 

رایزنی هـای گسـترده ای داشـته اسـت. 

کمیته سازندگان 
تابلوهای برق

شـرکت های سـازنده تابلوهای برق یکی از کمیته های فعال سـندیکا را دارند که از سـال 96 تا امروز 12
اقدامات متعددی را صورت داده و اسـتعام مشـکات و چالش های اعضای کمیته در خصوص 
ارز و تأمیـن مـواد اولیـه، مطالبـات، بیمـه و مالیـات، قراردادهـا و تهیه گـزارش جامعی در ایـن ارتباط را 
در دستور کار قرار داده است. در این بین پیگیری موضوعاتی نظیر تعرفه های واردات تابلو و انجام 

ارزیابیهای تخصصی مختلف در راس کار کمیته بوده اسـت.
کمیته همچنین استعام هایی را در خصوص جمع آوری دقیق مشروح نیازهای وارداتی بنگاه های 
بـرای فهـارس بهـا انجـام داده و نتایـج آن را  اقتصـادی و تولیـدی و شـاخص های قطعـی تعدیـل 
بـه مراجـع ذیربـط ارائـه داده اسـت. بررسـی و اعـام نظـر در خصـوص شـاخص های فصـول 14 و 16 
، ارائه پیشـنهادات کمیته در خصوص اصاح قرارداد تیپ برق های منطقه ای،  فهرسـت بهای تابلو
ارائه پیشـنهادات در خصوص ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اعام نظر در خصوص یکسان سـازی 
اسـتفاده از شـاخص فلـزات در دسـتورالعمل های مابه التفـاوت فلـزات و پیگیـری جـدی موضـوع 
تعدیـل نـرخ ارز در قراردادهـای ریالـی خریـد فاقـد تعدیـل و نیـز افزایـش تعرفـه واردات تابلوهـای بـرق 

بخشـی از اقدامـات و پیگیـری هـای مهـم کمیتـه در طـول چهـار سـال اخیـر بـوده انـد. 
ایـن کمیتـه همچنیـن تاش کـرد اطاعـات الزم در خصوص مهارتهای مدیریتی و آموزشـی صنعت 
تابلوسـازی بـرای طرحهـای تنظیمـی و فهرسـت تأمین کننـدگان تأیید صاحیت شـده شـرکت توانیر 
درخصـوص انـواع تابلـو بـرق و پسـتهای کمپکـت را در زمـان هـای مقـرر در طـول ایـن چهـار سـال در 

اختیـار اعضـای خـود قـرار دهد. 
البته الزم به ذکر است که عمده مسائل مبتابه سازندگان تجهیزات صنعت برق در طول این چهار 
سال از مسیر کمیته حمایت از ساخت داخل و کمیته سازندگان سندیکا هم پیگیری شده است. 

یادداشت

کمیته سازندگان 
دکل های انتقال 

نیرو

14 سـازندگان دکل های انتقال نیرو هم در کمیته تخصصی خود در سـندیکای صنعت برق ایران عاوه بر 
پایش مستمر مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان دولتی و انعکاس مشکات و معضات کسب و 
کار فعـاالن ایـن حـوزه در خصـوص مناقصـات بـه نهادهـای ذیربط، انجام پیگیـری های الزم بـرای وصول 
مطالبات و جبران خسارت دیرکرد اعضای کمیته و نیز ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیته به منظور 

جلوگیری از برگزاری مناقصات خارج از چارچوب قرارداد تیپ را نیز در دسـتور کار خود داشـتند. 
پیگیری اجرا و پیاده سـازی قرارداد تیپ به عنوان یک مطالبه عمومی در بین همه بخش های صنعت 
برق و نیز اسـتعام مشـکات و چالش های اعضای کمیته جهت انعکاس به نهادهای ذیربط هم جزو 

فعالیت های جاری این کمیته در طول سـال های اخیر بوده اسـت. 
مشـارکت در امـر بهینـه سـازی طراحـی خطـوط و بررسـی حریـم هـا بـا حضـور نماینـده کمیتـه در کارگـروه 
مربوطـه، تـاش بـرای بازنگـری در میـزان سـاخت داخل تجهیزات الکتریکی طرح تولیـد تیرآهن بال پهن، 
افـزوده شـدن فلـز روی بـه فلـزات مشـمول مابـه التفـاوت در قـرارداد خریـد از شـرکت توانیـر و نیـز ایجـاد 
هم افزایـی تشـکلی از مسـیر مشـارکت بـا انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد و تـاش بـرای صـدور گواهی موقت 
عـدم سـاخت و مجـوز ترخیـص محموله هـای متوقـف شـده اعضـا در گمـرک طبـق توافـق بـا انجمـن و 
همچنیـن و اعـام نیـاز اعضـا در خصـوص تولیـد نبشـی های مـورد نظـر بـه انجمـن فـوالد هـم از دیگـر 

اقدامـات موثـر کمیتـه سـازندگان دکل هـای انتقـال نیـرو بـوده اسـت. 
، ایـن کمیتـه عـاوه بـر اعـام نظـرات کارشناسـی خـود در خصـوص پیشـنویس  ظـرف چهـار سـال اخیـر
دسـتورالعمل نحـوه محاسـبه تفـاوت بهـای فلـزات در پروژه هـای فاقد تعدیل و مابـه التفاوت و همچنین 
پیگیـری جبـران واقعـی افزایـش قیمـت مـواد اولیـه در قراردادهـا، اصـاح تعرفه گمرکی تجهیـزات مرتبط با 
فعالیـت اعضـا و مشـارکت در تهیـه شـرح و قیمـت فهـارس بهای سـازمان برنامـه و بودجه کشـور مرتبط با 

دکل هـای انتقـال نیـرو را نیـز در دسـتور کار داشـته اسـت. 
ایـن کمیتـه همچنیـن در تهیـه آنالیـز بهـای سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و محاسـبه میـزان ارزبـری و 
تاثیرپذیـری ارز دکلهـای انتقـال نیـروی بـرق مشـارکتی اثربخـش داشـته و در کنـار آن اعـام قیمت مصوبه 
صادراتی محصوالت فوالدی برجهای انتقال نیرو و همچنین تعیین کد تعرفه برای دکل های تلسکوپی 

و مشـبک از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت را نیـز بـه شـکل جـدی دنبـال کـرده اسـت.•

یادداشت
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یادداشت

خــــــــــــــــــط 
مقـــــــــــــدم

دبیرخانـه سـندیکای صنعـت بـرق ایران متشـکل 
دبیرخانـه  عضویـت،  اداری،  بخش هـای  از 
و  پژوهـش  عمومـی،  و  تخصصـی  کمیته هـای 
عمومـی  روابـط  ارزیابـی،  دفتـر  برنامه ریـزی، 
تـاش  همـواره  کـه  اسـت  اطاعـات  فنـاوری  و 
و  یافتـه  سـازمان  منسـجم،  شـکلی  بـه  می کنـد 
شـرکت  مهـم  و  کلیـدی  موضوعـات  یکدسـت، 
جمعـی  حرکـت  یـک  قالـب  در  را  عضـو  هـای 

کنـد.  دنبـال  هدفمنـد 
قالـب  در  سـندیکا  دبیرخانـه  اقدامـات  زنجیـره 
کنـار  در  بخش هـا  ایـن  همـه  فعالیت هـای 
یکدیگـر، عملیاتـی شـده اسـت. در ایـن نگاشـت 
در  دبیرخانـه  چهارسـاله  اقدامـات  حاصـل  بـه 
مدیـره  هیـات  دوره  هفتمیـن  فعالیـت  طـول 
و  پژوهـش  معاونـت  حوزه هـای  در  سـندیکا 
برنامه ریزی، عضویت و روابط عمومی پرداخته 

اسـت.  شـده 

یادداشت

پژوهش و 
برنامه ریزی 

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکا به عنوان یکی از اصلی 
و  تخصصـی  کارشناسـی،  محتـوای  تولیـد  هسـته های  تریـن 
پژوهشـی ایـن تشـکل، نقطـه قـوت آن محسـوب مـی شـود. ایـن 
معاونـت کـه مسـئولیت برگـزاری دوره هـای آموزشـی سـندیکا را 
نیـز عهـده دار اسـت، در طـول چهـار سـال گذشـته، اقدامـات 

گسـترده ای در دو حـوزه آمـوزش و پژوهـش داشـته اسـت. 

اقدامات حوزه آموزش 
در بخش آموزش این معاونت، در طول سال های 1397 تا نیمه 
اول سـال 1400 نسـبت بـه برگـزاری بیـش از 3۸ رویـداد آموزشـی 
در قالـب کارگاه، وبینـار و نشسـت های تخصصـی اقـدام کـرده 
اسـت. رونـد صعـودی برگـزاری دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی و 
افزایـش مشـارکت اعضـا از 4216 نفـر سـاعت در سـال 1396 بـه 
10240 نفر سـاعت در سـال 1399 به درسـتی نشـان می دهد که 
مسـیر آمـوزش در سـندیکا بـه درسـتی انتخـاب شـده و البتـه راه 
بسـیار طوالنـی هـم در پیـش دارد. البتـه ذکـر ایـن نکتـه ضـروری 
 ، کشـور گذشـته بـا توجـه بـه شـرایط  کـه از ابتـدای سـال  اسـت 
رویدادهـای حضـوری،  برگـزاری  امـکان  و عـدم  کرونـا  پاندمـی 
الکترونیکـی،  بسـتر  ایجـاد  بـا  ایـران  بـرق  صنعـت  سـندیکای 
تمامـی دوره هـا و وبینارهـای آموزشـی خـود را در بسـتر فضـای 
مجـازی برگـزار کـرده و بـا اسـتقبال مدیـران و متخصصـان ایـن 

صنعـت نیـز روبـرو شـده اسـت. 

اقدامات حوزه پژوهش
صـورت  ای  گسـترده  موثـر  اقدامـات  هـم  پژوهـش  بخـش  در 
گرفتـه اسـت. ایـن معاونت به منظور شناسـایی مسـائل کلیدی 
صنعت برق و ارائه راهکارهای کارشناسـی جهت حل مسـائل 
کسـب وکارهای اعضـا و تاثیرگـذاری بـر فرآینـد سیاسـت گذاری 
صنعت برق، در طی چهار سال گذشته 49 گزارش  کارشناسی 
 ، و پژوهشـی را تدویـن و بـه مخاطبـان کلیدی ماننـد وزارت نیرو
وزارت صمـت، مجلـس شـورای اسـامی و اتاق هـای بازرگانـی 
ارائه کـرده اسـت. عناویـن ایـن گـزارش هـا کـه در رسـانه ها و وب 
 ، عضـو شـرکت های  اختیـار  در  سـهولت  بـه  سـندیکا  سـایت 
رسـانه هـا و سـایر ذینفعـان مهـم و کلیـدی سـندیکا قـرار گرفته، 

بـه قـرار زیر اسـت: 

بازارهـای  بـازار در  ارزیابـی راهکارهـای تنظیـم مقـررات  و  بررسـی  پـروژه پژوهشـی  • تدویـن 
انحصاری مواد خام و صنایع باالدستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان 

در برابـر تولیدکننـدگان انحصـاری جهـت ارائـه بـه اتـاق بازرگانـی تهـران 
• تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم بازار فلزات رنگی )مس و آلومینیوم( 

     جهت ارائه به وزارت صمت و شورای ملی رقابت 
• تهیه گزارش میزان ارز مورد نیاز شرکت های عضو سندیکا 

• تهیه گزارش برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات 
     و خدمات فنی مهندسی صنعت برق ایران 

• تهیه گزارشی از زمینه های همکاری با اروپا در صنعت برق در چارچوب برجام 
• تهیه گزارش تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر صنعت برق کشور 

• تدوین گزارش تحلیل بودجه وزارت نیرو و پیشنهادهای اصاحی و 
      ارائه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 

• تهیه و تدوین گزارش بررسی مسائل کلیدی و مشکات مالی صنعت برق و 
     اصاحات مورد نیاز جهت ارائه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 

• تهیه گزارش وضع موجود صنعت برق ایران و به روزرسانی اطاعات و داده  های آماری 
• تهیه و تدوین گزارش بررسی نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن بر صنعت برق کشور 

• تهیه گزارش طرح ساماندهی اقتصاد برق و رونق بخشی صادرات جهت 
     ارائه به معاونت بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری توسط اتاق بازرگانی تهران 

• تدوین پروژه پژوهشی نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و 
     خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی

• تهیه گزارش اعام اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا
• تهیه گزارش برنامه راهبردی صنعت برق جهت ارائه به وزارت صمت
• تهیه گزارش چالش های صنعت برق و راهکارهای ایجاد رونق تولید 

      در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق، آبان ماه 139۸ 
• تهیه گزارش نقش بخش خصوصی در توسعه نظام مالی صنعت برق 

     در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق، آبان ماه 139۸
• تهیه گزارش چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات صنعت برق ایران 

     در نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق، آبان ماه 139۸
• تهیه گزارش بررسی چالش های صنعت برق و راهکارهای کاهش آسیب ها 

     در این حوزه جهت ارائه در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران
• تهیه گزارش برآورد هزینه های ناشی از تحریم در صنعت آب و برق

• تهیه گزارش مدل وصول مطالبات شرکت های عضو از محل منابع ارزی
• ارائـه گـزارش چالش هـای صنایـع پشـتیبان توزیـع نیـروی بـرق و راهکارهـای مقابلـه بـا آن در 

بیسـت و چهارمیـن کنفرانـس بین المللی
شبکه های توزیع نیروی برق، خرداد 139۸



}چهار سال سندیکایی{} چهار سال سندیکایی { کارنامه سندیکاکارنامه سندیکا

تابستان 1400، دوره جدیدتابستان 1400، دوره جدید 114115
صفحهصفحه

66

• تهیه گزارش عملکرد سندیکای صنعت برق ایران در سال 1397 جهت ارائه در مجمع عمومی سالیانه سال 139۸
• تهیه گزارش چالش های قراردادی شرکت های پیمانکار و سازنده صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی

• تهیه گزارش مدل کسب وکار و تأمین مالی طرح نوسازی شبکه های فرسوده برق
• تهیه گزارش چالش ها و راهکارهای بخش برق و انرژی

• تدوین برنامه عملیاتی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق و انرژی
• تهیه گزارش انتظارات صنعت برق از مجلس یازدهم

• تهیه گزارش تحلیل ساختار بودجه صنعت برق و پیشنهاد اصاح بودجه سال 1400 )گزارش اول(
• تهیه گزارش تحلیل قوانین و سیاست های حاکم بر صنعت برق و پیشنهادات تکمیلی بودجه سال 1400 )گزارش دوم(

• تهیه گزارش برآورد اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر صنعت برق و پیشنهادات مقابله با آثار منفی آن
• تهیه گزارش بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای مقابله با آثار منفی آن و جهش تولید در صنعت برق

• تدوین پیشنهادات سندیکای صنعت برق د رخصوص قانون برنامه پنج ساله  هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسامی ایران
• تهیه گزارش  استراتژی کسب وکارهای صنعت برق در شرایط کرونا

• تهیه گزارش چالش ها و تهدیدهای تهاتر بدهی های دولت از طریق تحویل فرآورده های نفتی به درخواست کمیسیون انرژی اتاق تهران
• بررسی طرح بانکداری و ارائه پیشنهادات درخصوص تأسیس بانک توسعه اسامی 

• بررسی خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مـالی شرکت های کارفرما و شناسایی راهکارها
• تدوین پیشنهادات سندیکای صنعت برق در خصوص پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین

• تهیه گزارش چالش تامین برق در زنجیره فوالد جهت ارائه در سمینار تخصصی چالش برق در زنجیره فوالد
• تهیه گزارش چالش ها و راهکارهای صنعت برق جهت ارائه در مجمع ادوار وزیران

• تهیه گزارش بررسی علل خاموشی برق و ارائه راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن
• تهیه گزارش برآورد مخاطرات ناشی از تحریم بر صنعت برق و راهکارهای مقابله با آن

• تهیه گزارش ارزیابی مدیران کسب و کارهای صنعت برق از ریسک های سال 1400
• تهیه بسته پیشنهادی بخش خصوصی صنعت برق ایران به ریاست جمهوری دوره سیزدهم

• تهیه گزارش اولویت های صد روز اول وزارت نیرو
• تهیه گزارش شایسته گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت برق در دولت سیزدهم

• تهیه گزارش راهکارهای تحقق شعار سال 1400»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در صنعت برق ایران

عضویت

رونـد عضویـت شـرکت های جدیـد در سـندیکا، طـی چهـار سـال گذشـته علیرغـم مشـکات و چالش های جـدی در 
فضـای کسـب و کار صنعـت بـرق همچنـان صعـودی باقـی مانـد و حتی در سـال 1399 با وجود شـیوع بیمـاری کرونا و 

تشـدید رکـود فعالیـت شـرکت ها، بـا جذب 60 شـرکت جدید، رکـورد زد. 
در حـال حاضـر سـندیکای صنعـت بـرق ایـران 600 عضـو دارد کـه در زمینه هـای مختلـف صنعـت بـرق مشـغول بـه 

فعالیت هسـتند. 
نمودار زیر تعداد اعضای سـندیکا از زمان تاسـیس تا پایان مرداد ماه 1400 را نشـان می دهد. شـایان ذکر اسـت در دوره 

چهارساله دوره هفتم هیات مدیره تعداد 205 شرکت جدید به عضویت سندیکای صنعت برق ایران درآمدند.

یادداشت

در  گذشـته  سـال  کـه  ایـران  بـرق  صنعـت  سـندیکای  عمومـی  روابـط 
پانزدهمیـن جشـنواره ملـی انتشـارات روابط عمومـی و در بین بیـش از 220 
روابط عمومی برتر کشـور در حوزه های بانک و بیمه، صنایع، سـازمان ها و 
ادارات و تشـکل ها بـه عنـوان یکـی از برگزیـدگان برتر ملی شـناخته شـد در 
طول چهار سـال گذشـته عاوه بر انتشـار 19 شـماره منظم نشـریه سـتبران 
بـه عنـوان ارگان رسـمی سـندیکا و تریبـون بخـش خصوصـی صنعت برق 
، موفـق بـه اخـذ مجـوز سراسـری این نشـریه شـد و از ابتدای سـال 99  کشـور

سـتبران را بـا سـاختار جدیـد بـه عنـوان یـک نشـریه سراسـری منتشـر کرد. 
در کنار آن، بولتن روزانه رسانا هم در جایگاه یکی دیگر از رسانه های موثر 
سـندیکا طی چهار سـال گذشـته به شکل منظم منتشـر و از مسیر ایمیل 
و سایر صفحات و رسانه های مجازی سندیکا در اختیار بیش از 5 هزار 

مخاطب قرار گرفته است. 
روابـط عمومـی سـندیکای صنعـت بـرق ایـران از سـال 96 تـا نیمـه سـال 

جـاری، قریـب بـه 1100 شـماره بولتـن رسـانا تهیـه و منتشـر کـرده اسـت. 

در طول این چهار سـال عاوه بر انتشـار بیش از 400 مصاحبه، یادداشـت 
و گزارش در خصوص موضوعات کلیدی بخش خصوصی صنعت برق 
در رسانه های عمومی و دیجیتال، 50 مورد حضور نمایندگان سندیکا در 
رسـانه ملی برای انعکاس مشـکات اعضا و جلب حساسـیت ذینفعان 

کلیدی صنعت برق را نیز برنامه ریزی کرده اسـت. 
روابـط عمومـی سـندیکا همچنیـن در کنـار راه انـدازی صفحـات رسـمی 
اینسـتاگرام و توییتـر ایـن تشـکل، بـه منظـور تسـهیل ارتبـاط بـا اعضـا و نیـز 
، گروه هـای  زمینـه سـازی بـرای ایجـاد رابطـه موثـر بیـن شـرکت هـای عضـو
اطاع رسـانی جدیدی را در پیام رسـان واتسـاپ ایجاد کرده اسـت. انتشـار 
2000 خبـر از فعالیـت هـای سـندیکا و موضوعـات مرتبـط بـا صنعـت برق 

و اقتصـاد کشـور بـه اعضـا هـم از دیگـر اقدامـات ایـن بخـش بـوده اسـت. 
بازطراحی سـایت سـندیکا و تسـهیل ارتباط با اعضا از مسیر وب سایت، 
اطـاع رسـانی بهنـگام اطاعـات و اخبـار سـندیکا و همچنیـن تقویـت 
بـا شـرکت های  ارتبـاط موثـر  بـا هـدف سـازماندهی  بسـترهای رسـانه ای 

عضـو را هـم بایـد بـه فهرسـت اقدامـات روابـط عمومـی سـندیکا افـزود.•

روابط عمومی

بـا  روزانـه  ارتبـاط  تقویـت  و  حفـظ  اطاعاتـی،  بانک هـای  به روزرسـانی 
اعضـا، تعییـن حـق عضویت هـا، ارائـه گزارش هـای مسـتمر از رونـد اخـذ 
حـق عضویـت و نیـز تـاش و برنامه ریـزی بـرای جـذب اعضـای جدیـد از 
دیگر اقداماتی اسـت که واحد عضویت سـندیکای صنعت برق ایران به 

شـکل مسـتمر و روزانـه دنبـال مـی کنـد. 
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services.ieis.ir

یادداشت

کـار به اعضـــا کســب و  آناین در ارائه خــدمـــات  ایجـــاد بســــتر 

ســـامــــانه 
خـدمـات 
کسب وکار

▪ خدمات حمایت از ساخت داخل
▪ پیگیری مشکات اعضا با نهاد های دولتی

▪ پیگیری مشکات مالی و بانکی اعضا
▪ مشاوره و ارائه خدمات در حوزه های مالی، حسابداری، مالیاتی و بیم های

را به صورت الکترونیکی و از راه دور بدون صرف هزینه های جذب و نگهداشـت متخصصان حوزه های 
یافت کنند. مختلف در

یت هـای داخلی و  مدیـران محتـرم شـرکت های عضـو می تواننـد در هر زمانی حتی در حین سـفر ها و مأمور
خارجی، سـؤاالت و مشـکات خود را در هر سـاعت شـبانه روز از طریق سـامانه طرح و خدمت موردنظر را 

در کمتریـن زمـان ممکـن و بـدون نیاز به مکاتبه و بوروکراسـی اداری ثبت و ارجاع کنند. 
در خصـوص خدماتـی کـه مربـوط بـه نفـع جمعـی صنعـت بـوده و منحصـرًا منافـع آن مشـمول یـک شـرکت 
خـاص نباشـد )ماننـد مشـکات شـرکت ها در سـاخت داخل، مشـکات تعهـد ارزی، پیگیری مشـکات 
گذشـته، سـندیکا خدمـات را در قالـب خدمـات جمعـی و  در اجـرای قوانیـن و مقـررات و ...( همچـون 
رایـگان ارائـه خواهـد کـرد و تنهـا کافـی اسـت، درخواسـت مذکـور در سـامانه منعکـس شـود تـا موضـوع بـه 
کارشـناس مربوطـه ارجـاع شـود. بدیـن صـورت کـه کاربـران بعـد از انتخـاب کـد اصلـی و کـد فرعـی، عـاوه 
بـر امـکان بارگـذاری مسـتندات و مـدارک، توضیحـات خـود را بـه صـورت متـن و در صورت طوالنـی بودن یا 

عـدم امـکان تایـپ، از طریـق فایـل صوتـی در سـامانه ثبـت خواهنـد کـرد.
و  اقدامـات حقوقـی، مالـی، مالیاتـی  و  ازجملـه درخواسـت مشـاوره  در خصـوص خدمـات اختصاصـی 
ازای هـر »خدمـت تائیـد شـده« اسـت.  بـه  بـه صـورت پرداخـت  ایـن سـامانه  ...، مـدل مالـی  بیم هـای و 
سـامانه  بـه  دسترسـی  جهـت  ثابتـی  هزینـه  اختصاصـی،  خدمـات  یافـت  در متقاضـی  دیگـر  عبـارت  بـه 
نمی پـردازد، بلکـه هزینـه هـر درخواسـت در سـامانه پـس از انجـام آن و تنها در صورت تائید خدمت توسـط 
، مبلغ مشـخصی از بهای پرداختی  یافت خواهد شـد. در صورت تأخیر در ارائه خدمات نیز متقاضی، در

در ازای خدمـات ارائـه شـده بـه عنـوان جریمـه دیرکـرد، کسـر خواهـد شـد.
و  تهیـه  مربوطـه جهـت  ارسـال چـک لیسـت  و  بررسـی خدمـت درخواسـتی  از  پـس  کارشناسـان سـامانه 
تائیـد، از همیـن طریـق خدمـات را ارائـه و در صـورت لـزوم تبـادل اطاعـات فیمابیـن شـرکت های عضـو و 

کارشناسـان سـامانه )ماننـد اصاحـات یـک قـرارداد( تـا نهایـی شـدن خدمـت ادامـه خواهـد داشـت.
همچنیـن برخـی دوره هـای آموزشـی عمومـی و تخصصی و نیز خدمات ابـاغ اطاعیه ها که حاوی آخرین 
تغییـر در قوانیـن و مقـررات و مطالـب مفیـد در ایـن خصـوص باشـد، از طریـق این سـامانه در اختیار اعضا 

قـرار خواهد گرفت.
: مزایای این سامانه برای شرکت های عضو سندیکا عبارت است از

از  اسـتفاده  حـوزه،  ایـن  در  متخصـص  نیـروی  اسـتخدام  هزینه هـای  کاهـش  و  حقوقـی  امـور  برونسـپاری 
یافت خدمات یکپارچه  تجربیات سـایر شـرکت ها در مواجه با موارد مشـابه با حفظ امنیت اطاعات، در
حقوقی، قراردادی، مالیاتی، بیم های و مشـاور های در حوزه کسـب وکار توسـط متخصصان در یک پلتفرم 
و بـه صـورت هماهنـگ، رفـع عـدم هماهنگـی در دپارتمان هـای مختلف شـرکت های عضو بـرای پیگیری 

. امور
همچنیـن سـاده و در دسـترس بـودن سـامانه طـی 7 روز هفتـه و بـه صـورت 24 سـاعته و همچنیـن امـکان 
مشـاهده هزینـه هـر خدمـت پـس از انتخـاب خدمـت و تعییـن ویژگی هـا آن از دیگـر مزایـای سـامانه مذکـور 
اسـت. ایـن سـامانه امـکان پرداخـت امـن را بـرای اعضـای سـندیکا فراهـم می کنـد، بدیـن صـورت کـه مبلـغ 
خدمـات در کیـف پـول اعتبـاری متقاضـی نـزد سـندیکا بـه شـکل امانـت نگهـداری مـی شـود و در پایـان و 
، وجه مذکور از اعتبار متقاضی کسـر و به حسـاب کارشناسـان واریز  مشـروط به تائید خدمت توسـط کاربر
خواهـد شـد. الزم بـه ذکـر اسـت خدمـات اختصاصـی، بـا احتسـاب 30 درصـد تخفیـف بـه اعضا سـندیکا 
ارائه می شـود و امکان اسـترداد وجه به حسـاب کاربر یا شـرکت درخواسـت کننده خدمت در صورت عدم 

رضایت وجـود دارد.
امید است، سندیکای صنعت برق با راه اندازی این سامانه و تنوع بخشیدن به خدمات، بتواند همچون 
گذشـته در وظایف تشـکلی خود در کشـور پیشـرو و الگو باشـد و منافع جمعی را همگرا و حداکثر کند تا 
در سـایه تقویـت و رفـع مشـکات بخـش خصوصـی صنعـت برق، در کمتریـن زمان و هزینـه ممکن، بتواند 

اندکـی فضـای کسـب و کار ایـن صنعـت را با حمایت اعضا خود، بهبود بخشـد. •

یادداشت

سـندیکای صنعـت بـرق ایران بـه عنوان یک نهـاد صنفی در 
بیسـت و یکمین سـال تأسـیس خود توانسـته، مشـارکت 600 
، مشـاور و تامین کننده  شـرکت سـازنده تجهیزات، پیمانکار
صنعـت بـرق را در یـک تشـکل ملی جلب کنـد. این جایگاه 
در بسـتر اعتماد اعضا و تاش سـندیکا در ارائه خدمات به 
صـورت فراگیـر و در حوزه هـای مختلـف ایجـاد شـده اسـت. 
بـه  بـرق  صنعـت  سـندیکای  حاضـر  حـال  در  نحویکـه  بـه 
عنـوان نماینـده بخـش خصوصی در نهاد هـای تصمیم گیر و 
حـل مشـکات ایـن صنعـت همـراه بـا دسـتگاه های اجرایی 
دولتـی، حضـور داشـته و بـرای بقـای کسـب وکار هـای بخش 

خصوصـی و حفـظ حقـوق آن هـا می کوشـد.
و  عمومـی  کارگـروه  و  کمیتـه  بیسـت  حاضـر  حـال  در 
تخصصی در سـندیکا فعالیت دارند که به عنوان مهمترین 
بـا  بـرق،  صنعـت  صنفـی  و  تخصصـی  شـبکه  بزرگتریـن  و 
مشـارکت داوطلبانـه نماینـدگان شـرکت های عضـو تشـکیل 
شـده اند و این امر نشـان دهنده سـطح تعامل دوسویه اعضا 
و سـندیکا اسـت. در ایـن کمیته هـا و کارگروه هـا تـاش شـده 
تـا بـا اتـکا بـه خـرد جمعـی اعضـا، راهکار های رفع مشـکات 
اعضـا شناسـایی شـده و در تعامـل بـا دسـتگاه های اجرایـی 

در جهـت رفـع ایـن مشـکات اقـدام شـود.
عـاوه بـر خدمـات عمومـی کـه سـندیکا بـه صـورت جمعـی 
بـه اعضـا ارائـه مـی دهـد، در جهـت حـل مشـکات اعضـا، 
کـه  می کنـد  ارائـه  و  تعریـف  را  خدمـات  از  مجموع هـای 
مـی  ارائـه  متقاضـی  شـرکت  یـک  بـه  اختصاصـی  بصـورت 
بـا  متناسـب  اختصاصـی،  خدمـات  از  دسـته  ایـن  شـود. 
و  مشـاوران  از  اسـتفاده  بـا  و  تعییـن  متقاضـی  شـرکت  نیـاز 

شـود.  مـی  ارائـه  سـندیکا  بـا  همـکار  کارشناسـان 
خدمـات  کیفیـت  افزایـش  منظـور  بـه  راسـتا،  ایـن  در 
از اثربخشـی آن،  کسـب اطمینـان  بـا هـدف  اختصاصـی و 
کسـب  خدمـات  »سـامانه  راه انـدازی  بـه  اقـدام  سـندیکا 
کـرده اسـت، ایـن سـامانه  « در بسـتر وبسـایت سـندیکا  وکار
حوزه هـای  در  متخصصیـن  از  شـبکه ای  بـه  دسترسـی 
مختلـف را بـه صـورت 24 سـاعته در 7 روز هفتـه برای اعضا 
در بسـتری امـن فراهـم کـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کلیـت 
ایـن سـامانه در پائیـز سـال 139۸ به همت تعـدادی از دانش 
کشـور )دانشـگاه  آموختـگان برجسـته دانشـگاه های ممتـاز 
بـه  دسترسـی  تسـهیل  هـدف  بـا  شـریف(  و  بهشـتی  شـهید 
خدمـات حقوقی تخصصـی طراحی و اکنون حوزه خدمات 
حسـابداری،  و  مالـی  بازرگانـی،  ازجملـه  مـوارد  سـایر  بـه  آن 
یابـی و تبلیغـات بسـط داده شـده که بر  مالیاتـی، بیمـه و بازار
اسـاس توافـق انجـام شـده، در بسـتر وب سـایت سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـن خدمـات را ارائـه می کنـد. در ایـن سـامانه 
یافـت خدماتـی  اعضـا می تواننـد منحصـرًا درخواسـت و در

همچـون:
▪ مشاوره، تنظیم و تعدیل قرارداد ها

▪ دعاوی و حل اختاف
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یادداشت

عضو کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا و معاون مدیرعامل شرکت ژیتالسعید احمدی

لزوم توجه جدی

به چالش های سازندگان در دوره هشتم

یکی از اهداف تشـکیل سـندیکای صنعت برق ایران تجمیع تولیدکنندگان صنعت برق در یک مجموعه صنفی 
بود. به همین منظور تعدادی از تولیدکنندگان ارشد این صنعت، نسبت به تاسیس سندیکا اقدام کردند تا بتوانند 
بـرای رفـع موانـع تولیـد در ایـن صنعـت بـه صـورت جمعـی اقدام کـرده و در قالـب این حرکت مدنی سـریع تر به نتیجه 
مطلـوب دسـت یابنـد و در نهایـت بـه جـای صـرف زمـان و انـرژی برای رفع موانع پیـش روی تولید، تمرکـز جدی تری بر 

افزایش کیفیت تولیداتشان داشته باشند. 
پـس از مدتـی ایـن سـندیکا عـاوه بـر تولیدکننـدگان صنعـت بـرق نسـبت بـه عضوگیـری از پیمانـکاران، بازرگانـان، 
واردکنندگان، مشاورین و سایر فعاالن صنعت برق اقدام کرد که زمینه فعالیت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
بـا ایـن صنعـت مرتبـط بـود. بـه نظـر می رسـد ایـن اقـدام بـا هـدف کسـب درآمـد بیشـتر از طریـق اخـذ حـق عضویـت، 
صـورت گرفـت و در نهایـت پـس از مدتـی بـه تغییـر رویـه در سیاسـتگذاری های کان سـندیکا و فاصلـه گرفتـن ایـن 
تشـکل از هـدف اولیـه کـه حـل مشـکات تولیدکننـدگان صنعـت بـرق بود، منجر شـد. به این ترتیب سـندیکا بیشـتر 
بـه حـل مشـکات پیمانـکاران، واردکننـدگان، بازرگانـان و حتـی مشـاورین پرداخـت، این در حالـی بود که این گـروه از 

فعـاالن صنعـت بـرق خـود به صـورت جداگانـه دارای تشـکل های صنفـی بودنـد.
تغییر سیاسـت های کان سـندیکا موجب شـد تا ترکیب هیات مدیره نیزکامًا تغییر کند و اکثریت آن را اعضایی 
غیر از تولیدکنندگان صنعت برق تشـکیل دهند و لذا سیاسـت های کان مشـخص شـده توسـط این هیات مدیره 

، سـوق پیدا کرد.  نیز طبیعتًا بیشـتر به سـمت رفع مشـکات اعضایی غیر از تولیدکنندگان عضو
در هـر صـورت شـرکت های تولیدکننـده عضـو کـه از بـدو شـکل گیری سـندیکا بـه عضویـت آن درآمدنـد، همچنـان 
انتظار دارند که موانع و مشـکات تولید به عنوان دغدغه های اصلی سـندیکا مد نظر قرار گیرد و این تشـکل تاش 

بیشـتری بـرای حـل این مسـائل صـرف کند. 
رایزنـی بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی درخصـوص فشـارهای اعمـال شـده بـه تولیدکننـدگان صنعـت بـرق؛ الزم بـه ذکـر 
اسـت کـه سـایر شـرکت هایی کـه زمینـه فعالیـت غیرتولیـدی دارنـد و جـزو کارفرمایـان تامیـن اجتماعـی محسـوب 
، میـزان مشـخصی را بـه ازای هـر قـرارداد پرداخـت  کنند.  می شـوند، می تواننـد بـا توافـق قبلـی و بـدون حسابرسـی دفاتـر
ایـن درحالـی اسـت کـه شـرکت های تولیدکننـده عـاوه بر پرداخت به موقـع حق بیمه تمامی کارکنـان کارخانه و دفتر 
مرکـزی، بـه ازای هـر قـرارداد ملـزم بـه ارائـه مفاصـا حسـاب هسـتند کـه بدون حسابرسـی سـالیانه توسـط سـازمان تامین 

اجتماعـی صـادر نمی شـود. ایـن حسابرسـی سـالیانه، خـود یکـی از اصلی تریـن موانـع تولیـد اسـت. 
از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بسیاری از هزینه های انجام شده از جمله هزینه های باالسری و جانبی و نیز 
ترابری و تامین خوراک پرسـنل را مشـمول ضرایب بسـیار باالی حق بیمه کرده و گاهی هم در هر حسابرسـی سـالیانه، 
مبالغی به مراتب باالتر از مالیات عملکرد از تولیدکنندگان طلب می کند که این امر به ایجاد فشـار مضاعف برای 
تولیدکنندگان منجر شده است لذا از دوره آتی هیات مدیره سندیکا انتظار می رود که عاوه بر حل و فصل مسائل 
، پیگیری مشکات و چالش های شرکت های تولیدکننده با سازمان تامین اجتماعی را  بیمه ای شرکت های عضو

به شـکلی ویژه در دسـتور کار خود قرار دهد. 
درخصـوص مالیـات بـر عملکـرد هـم مقـرر شـده بـود کـه ضریب مالیاتـی  25 درصـدی اعمال شـده برای شـرکت های 
بازرگانـی، پیمانـکاران و مشـاورین، بـرای تولیدکننـدگان تـا 20 درصـد کاهش یابد که هنـوز این موضوع به سـازمان امور 
مالیاتـی ابـاغ نشـده و انتظـار مـی رود کـه سـندیکا در ایـن مورد هم پیگیری هـای موثری تا حصول نتیجه انجـام دهد. 
درباره سایر موانع و مشکات تولیدکنندگان، موضوعات اصلی در کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا مرتبًا 
مطـرح شـده امـا متاسـفانه بـه نظـر می رسـد کـه هنـوز هـم بسـیاری از ایـن مسـائل حـل نشـده باقـی مانـده، لـذا ضـروری 
، در  اسـت کـه انجـام پیگیری هـای الزم بـه منظـور حـل چالش هـای پیـش روی تولیدکننـدگان تـا حصـول نتیجـه موثـر

دسـتور کار دوره آتـی هیـات مدیـره قـرار گیرد.
امید است که با تجدید نظر در ترکیب هیات مدیره سندیکا و قرارگرفتن تعداد بیشتری از نمایندگان تولیدکنندگان 
و سـازندگان در ایـن ترکیـب، اقدامـات و سیاسـت های سـندیکا بـا اهـداف اولیـه تدویـن شـده بـرای آن همخوانـی 
بیشـتری پیدا کرده و در نهایت نتایج به دسـت آمده، پاسـخگوی مشـکات بیش از 400 عضو تولیدکننده و سـازنده 

سندیکا باشد.•

یادداشت
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از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 
عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق چطور ارزیابی می کنید؟ 
مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟

مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران چیست؟
از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود و چه مسائلی را پیگیری کند؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بازتاب 
یک تاش 

 چهارساله

رویاعضا؛ 
مصاحبه مکتوب

اعضـا هسـته اصلـی و حیاتـی انجمـن های کسـب و کار محسـوب می شـوند و در تعیین اقدامـات، راهبردها 
و سیاسـت های کان تشـکل ها نقشـی غیرقابـل انـکار دارنـد. بـر ایـن اسـاس تشـکل ها بایـد همـواره عملکـرد 
تـاش  و  کـرده  شناسـایی  را  ضعـف  و  قـوت  نقـاط  کـرده،  ارزیابـی  عضوشـان  شـرکت های  نـگاه  از  را  خـود 
کننـد.   کننـد حتی االمـکان برنامه هـای خـود را در راسـتای تقویـت توانمندی هـا و رفـع ضعف هـا پی ریـزی 
حـاال در آسـتانه پایـان فعالیـت چهارسـاله هفتمیـن دوره هیـات مدیـره، بررسـی و ارزیابی شـرکت های عضو از 
عملکرد و اقدامات انجام شده، برای روشن شدن انتظارات اعضا و مسیر پیش روی دوره آتی هیات مدیره، 
، در اعضا  اهمیتی بسـزا دارد. به همین منظور گایه ها، انتظارات و خواسـته های برخی از شـرکت های عضو

روی خط این شـماره عنوان شـده اسـت.

2. عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و 
پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

3. عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

1.از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق 
ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مصاحبه مکتوب

1. عملکـرد و دسـتاوردهای مدیریتـی هفتمیـن دوره هیـأت مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق ایـران از آغـاز 
تاکنـون را در مسـائل داخلـی و خارجـی متأثـر از صنعـت بـرق ایـران می تـوان تشـریح کـرد. در حـوزه مسـائل 
داخلی نیروهای انسانی جدید و با انگیزه، تخصصی شدن واحدهای مستقر در سندیکا، ارتقاء توانمندی 
در کمیتـه ای تخصصـی، واحـد پژوهشـی، روابـط عمومـی، رسـانه و ارتباطـات هیـات مدیـره بـا نماینـدگان 

، توانیـر و برگـزاری نشسـت های مرتبـط قابـل توجـه و ذکـر اسـت. پارلمانـی، وزارت نیـرو
2. در حـوزه مسـائل خارجـی عوامـل حاکـم بـر محیـط کسـب و کار کـه شـامل مسـائل سیاسـی، اقتصـادی و 
پاندمی کرونا بود متفاوت از آنچه انتظار می رفت منجر به ارتقاء توانمندی و جایگاه سـندیکا نشـده اسـت. 
وضعیـت آشـفته و نابسـامان صنعـت بـرق میراث نگـرش و ضعف مدیریـت و ادامه روند سیاسـتگذاران آن 
در وزارت نیـرو و توانیـر اسـت. آنچـه در بعـد مسـائل خارجـی سـندیکا مشـهود اسـت ترکیـب هیـات مدیـره از 
حداقـل نماینـدگان کمیته هـای تخصصـی صنعـت بـرق بـا توانمندی هـای منحصـر بـه فـرد بـوده و اسـت. 
بنابراین نتایج و تاش های صورت گرفته از طرف هیات مدیره را نمی توان به تغییر در فضای کاری تمامی 
کمیته های تخصصی سـندیکا دانسـت. گواه این مطلب بررسـی دسـتاوردها و تمرکز فعالیت های صورت 

گرفتـه هیـات مدیـره در حوزه هـای خاص اسـت.
3. بـه طـور مشـخص در بخـش کمیته هـای فعـال در حـوزه شـبکه های توزیـع نیـروی بـرق پیگیـری مسـائل 
حقوقـی، مالـی، تکنیکـی و فنـی همچنـان مغفول و تهی از دسـتاورد اسـت. لذا پیشـرفت های جزئـی در این 
حـوزه محصـول سـاعت ها کار کارشناسـی در کمیته هـای تخصصـی و پیگیـری مسـتمر ایشـان بوده اسـت. 
انتظار اعضای کمیته های تخصصی ورای آنچه سعی شده، است در نتیجه دستاوردهای ناچیز و نگرانی 
از انگیـزه فعالیـت، انسـجام و مشـارکت حداکثـری اعضـا در ایـن کمیته هـا قابل ذکر و غیرقابل چشم پوشـی 

است.
4. انتظـار مـی رود افـرادی کـه خـود را واجـد شـرایط حضـور در هیـات مدیـره دوره هشـتم می داننـد از جملـه 
گـروه عمـده و اصلـی مشـاورین، پیمانـکاران، تولیدکننـدگان و بازرگانـان برجسـته صنعت برق ایران باشـند. 
ایشـان ضمـن ارائـه رزومـه مرتبـط از حمایـت متنـوع کمیته هـا نیـز برخـوردار و اطاعـات الزم در خصـوص 
مسـائل حقوقـی، مالـی، فنـی و تکنیکـی صنعت را داشـته باشـند. افراد می بایسـت صاحبان مشـاغل دارای 
کنونـی  دسـتاوردهای علمـی و فنـی در کمیتـه تخصصـی و صنعـت بـرق باشـند و ضمـن حفـظ سـمت 

مسـئولیت پیگیـری درخواسـت های اعضـا را نیـز بپذیرنـد.
5. آنچـه بـه عنـوان هـدف واقع گرایانـه و نـه چنـدان دور از انتظـار بـرای سـندیکا صنعـت بـرق ایـران می تـوان 
متصـور شـد ایـن اسـت کـه سـندیکا یـک نهـاد مدنـی، تشـکلی قدرتمنـد و واحـد بـا عزمـی راسـخ بـرای حـل 
مشـکات پایـه ای کسـب و کار در ایـن صنعـت باشـد. انسـجام و مشـارکت اعضـا تبلـور جوشـش درونـی و 
واخواهـی حقـوق حقـه در ایـن صنعـت خواهـد بود. لذا تـا زمانی که اعضا و فعاالن درگیر معضـات و اصول 

مقدماتـی کسـب و کار از طـرف کارفرمـا باشـند، توسـعه کسـب و کار محقـق نخواهـد شـد.

هیات مدیره 
آینده درخواست 

کمیته های تخصصی 
را پیگیری کند 

احسان فکار رئیس هیات مدیره آراد کاوش پی

5. مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران چیست؟

6. از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود 
و چه مسائلی را پیگیری کند؟

4. مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟
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1. انتخـاب سـندیکا بـه عنـوان برتریـن تشـکل اقتصـادی کشـور توسـط اتـاق بازرگانـی صنایـع و معـادن ایـران و 
انتخـاب بـه عنـوان تنهـا تشـکل اقتصـادی عضـو اتـاق بازرگانـی ایران بـا رتبـه +A، افزایش تعداد اعضای سـندیکا 
بـه 595 شـرکت در نیمـه اول سـال 1400، ایفـای نقـش موثـر در پیگیـری مطالبات اعضا در راسـتای رفع مشـکات 
مختلـف اقتصـادی، حقوقـی، فنـی و بازرگانـی آن هـا، برقـراری ارتبـاط سـازنده از ابتـدای کار دولـت جدیـد و تهیـه 
بسـته پیشـنهادی برای رفع مشـکات صنعت برق، تقویت زیرسـاخت های ارتباطی و مجازی سـندیکا، توسـعه 

ارتباطـات بـا نهادهـای ذیربـط در قـوای سـه گانـه را می تـوان از دسـتاوردهای خـوب هیـات مدیـره هفتـم برشـمرد.
2. بـا توجـه بـه جایـگاه و توان بالفعل سـندیکا و گسـتردگی و حجم باالی مشـکات فعـاالن صنعت برق عملکرد 
این تشکل در مجموع مطلوب و قابل قبول بوده است. البته الزم به ذکر است که بهترین راه حل برای شناسایی 
کنـار جلـب  حداکثـری نیازهـا و مشـکات صنعـت بـرق و پیگیـری آنهـا، افزایـش تعـداد اعضـای سـندیکا در 
مشـارکت و فعالیـت آنهـا اسـت. امیـد اسـت سـندیکای صنعـت بـرق همـواره در این جهت سـاعی و کوشـا باقی 

بماند. 
3. با توجه به مشـکات و محدودیت های امروزی تحریم ها و در نظر گرفتن تاش سـندیکای صنعت برق برای 
برقراری ارتباط مسـتمر با نهادهای ذیربط در سـه قوه، عملکرد سـندیکا در حوزه تاثیرگذاری بر سیاسـت گذاری 
صنعـت بـرق در مجمـوع مطلـوب و قابـل قبـول بـوده اسـت. امیـد اسـت بـا رفـع موانـع موجـود در مسـیر پیشـرفت و 
توسـعه صنعـت بـرق، در آینـده شـاهد نقـش هرچـه موثرتر و ملموس تر سـندیکا در رشـد و شـکوفایی این صنعت 

باشیم.
4. بـا وجـود زحمـات و اقداماتـی کـه در بسـتر فضـای مجـازی توسـط دبیرخانـه سـندیکا انجـام شـده همچنـان 
فرصت هـا و بسـترهای بسـیار مفیـد و متنوعـی وجـود دارنـد کـه سـندیکا می توانـد بـا برنامه ریـزی از آنهـا در جهـت 
تحقـق اهـداف دبیرخانـه و رفـع نیـاز اعضـا اقـدام کنـد. معرفـی فعالیت هـای تخصصی اعضا در بسـتر مناسـب، 
معرفـی و شفاف سـازی نیازهـای ایـن صنعـت، تولیـد و تقویـت پایـگاه دانـش و بـه اشـتراک گذاشـتن آن بـا هـدف 
ارتقـای سـطح دانـش و مهـارت نیـروی کار فعـال در صنعـت بـرق، ایجـاد یـک پایـگاه جامـع و یکپارچـه از نیـروی 
کار متخصـص فعـال در صنعـت بـرق بـا هـدف تسـهیل دسـتیابی بـه فرصت هـای شـغلی، مطالعـه و شناسـایی 
پتانسیل ها و برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت متخصصان از مواردی است که پیشنهاد می شود سندیکا درباره 

آنهـا اقـدام کند. 
5. از هیات مدیره دور هشتم انتظار می رود با دبیرخانه سندیکا در خصوص ایجاد بسترهایی مناسب به منظور 
توسعه حجم و تنوع فعالیت های سندیکا در فضای مجازی و جذب حداکثری اعضای فعال در صنعت برق 

با توسعه کمیته های تخصصی همراهی کند. 
6. نظر به رشد روز افزون تکنولوژی و نقش اساسی فضای مجازی در معرفی، توسعه و بهره وری نهادهای صنفی 
و اقتصـادی، تمرکـز اصلـی سـندیکای صنعـت بـرق عـاوه بـر مسـئولیت های اصلـی و حیاتـی، بایـد معطـوف بـه 
اسـتفاده هرچـه بیشـتر از ظرفیت هـای فضـای مجـازی در راسـتای توسـعه فعالیت هـا و دسـتیابی بـه اهـداف 

بلندمدت باشـد.

احسان نیافر مدیر بازاریابیاتوماسیون صنعتی برگ

ارتباط مطلوب 
سندیکا با

 قوای سه گانه برای 
پیگیری مشکات

رویاعضا؛ 
مصاحبه مکتوب

2. عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و 
پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

3. عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

1.از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق 
ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 

مسعود صادق زاده جهرمی رئیس هیات مدیره و مدیر عاملنیرو افشان برق فارس 

فتح قله اعتماد 
دولت به سندیکا 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مصاحبه مکتوب

1. اقدامات موثر و ارزشمندی هفتمین دوره هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران عبارتند از 
؛ سندیکا با تشکیل جلسات مشترک با معاونان و مدیران  ـ برقراری ارتباط نزدیک با وزارت نیرو و شرکت توانیر
کلیـدی شـرکت توانیـر در تهیـه و تأییـد فهرسـت بهای تخصصی رشـته های توزیع و انتقال نیـرو و همچنین در 

تهیه و اباغ قرارداد تیپ خرید تجهیزات، نقش موثر و ماندگاری داشـته اسـت.
ـ افزایش کمیته های تخصصی؛ این موضوع تاثیر بسزایی در حل مسائل و مشکات اعضا داشته است. 

ـ پیگیری مطالبات اعضا که منجر به پرداخت بخشی از مطالبات معوقه اعضا از شرکت توانیر شد.
ـ پیگیری موضوع قراردادهای متوقف و نیمه تمام؛ به دلیل افزایش لحظه ای نرخ ارز ضرر و زیان های شدیدی 
بـه بخـش خصوصـی وارد شـد. سـندیکا در ایـن خصـوص نیـز اقدامـات مهمـی انجـام داده انـد کـه متأسـفانه با 

کارشـکنی های شـرکت توانیر تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشـده اسـت. 
ـ حضور در جلسات و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسامی به منظور حل مسائل 

و مشکات اساسی و مشترک اعضا و اعام نظر در تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
2. یکـی از قدم هـای مهـم و مثبتـی کـه بـا شـروع دوره هفتـم صـورت گرفـت انتخـاب صحیـح و هوشـمندانه 
شخصی جوان و با پشتکار به عنوان دبیر جدید از درون دبیرخانه سندیکا بود که با مشکات اعضا آشنایی 
کامل داشـت و با پیگیری های موثر در شـناخت و حل مسـائل اعضا قدم های مهمی برداشـت. در این حین 
تمامـی وقایـع و بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های جدیـد و نامه هـای کلیـدی، روزانـه بـرای اعضـا اطاع رسـانی 
می شـد، اما با این اوصاف همچنان به نظر می رسـد می بایسـت سـندیکا با اعضا ارتباط بیشـتری داشته باشد 
و در خصـوص مشـکات اساسـی اعضـا کـه مهمتریـن آن هـا امـور مالیاتـی، بیمـه تأمیـن اجتماعـی، مطالبـات 
معوقـه، تعییـن تکلیـف قراردادهـای متوقـف، قراردادهـای تیـپ پیمانـکاری و از همـه مهمتـر ثبـات و پایـداری 

شـرکت های عضـو اسـت، تـاش بیشـتری انجـام دهد.
هرگونـه  در  دولـت  بـا  موثـر  ارتبـاط  برقـراری  بـا  می توانـد  اقتصـادی  مهـم  تشـکل  یـک  عنـوان  بـه  سـندیکا   .3
تصمیم گیـری بـا حضـور و تاییـد متخصصیـن سـندیکا کـه منجـر بـه صـدور نامـه، دسـتورالعمل و یا بخشـنامه 
می شـود، اثرگذار باشـد. به صورت کلی سـندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق )پیمانکار - 
مشـاور - سـازنده - مهندسـی بازرگانی( بایسـتی صاحب کرسـی در وزارت نیرو و شـرکت توانیر باشـد تا بتواند 
مسـائل و مشـکات روزمره صنعت برق کشـور را مطرح کرده و با تصمیم گیری های صحیح باعث پیشـرفت و 

گسـترش ایـن صنعـت زیر سـاختی باشـد. 
 در دوره هفتم تاش زیادی صورت گرفت که جایگاه سندیکا در وزارت نیرو و توانیر تثبیت شود که متاسفانه 
به دلیل کارشـکنی های باالدسـتی، این مهم به صورت کامل محقق نشـد. امیدواریم در دولت و هیأت مدیره 

جدید این موضوع مدنظر  قرار گیرد تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت بنیادی باشیم.
4. هـر تشـکلی نسـبت بـه نـوع و تخصـص خـود دارای نقـاط ضعـف و قوتی اسـت که بـا مدیریـت و برنامه ریزی 

5. مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران چیست؟

6. از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود 
و چه مسائلی را پیگیری کند؟

4. مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟
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صحیح قابل اصاح است.  سندیکای صنعت برق ایران نیز با توجه به تاش و پیگیری های خوب و زحماتی که در دوره هفتم هیأت مدیره 
کشـیده شـد دارای ضعف های نسـبی هم بوده که امیدواریم در هیأت مدیره جدید سـندیکا همچنان پیشـرو و جزو برترین تشـکل ها باشـد.

خواسته مهم و اساسی اعضا از سندیکا حمایت مقتدرانه از پیمانکاران و تولیدکنندگان است، در شرایط اقتصادی موجود به دلیل مشکات 
مالـی در خصـوص عـدم پرداخـت مطالبـات توسـط کارفرمایـان و معرفـی مناقصاتـی کـه هیچگونـه پشـتوانه مالـی و تعدیـل ندارنـد باعـث شـده 
حضـور شـرکت ها در مناقصـات کمرنـگ شـود و بـه همیـن خاطر اکثر پیمانـکاران بخش توزیع و انتقال نیرو و همچنین تولیدکننـدگان در حال 
ورشکسـتگی و تعطیلـی هسـتند و نیـاز بـه حمایـت سـندیکا دارنـد کـه بـا حمایت خـود از طریـق ارتباطاتی که بـا وزارت نیرو و شـرکت توانیـر دارد 
بتواند این مشـکات را مطرح و به نتایج مفید و قابل قبولی برسـند و از ورشکسـتگی و تعطیلی شـرکت هایی که دارای سـوابق طوالنی در رشـته 

خود هسـتند جلوگیری شـود.
به جرأت می توان گفت در بخش توزیع نیرو 90  درصد از پیمانکاران حاضر به ادامه فعالیت و همکاری با شـرکت های توزیع نیسـتند به دلیل 
اینکه تاکنون قرارداد تیپ پیمانکاری که در آن پیش پرداخت، تعدیل، فهرست بهای توزیع به روز شده سازمان برنامه و بودجه، خسارت تأخیر 
در پرداخت مطالبات و ... پیش بینی شـده باشـد، توسـط شـرکت توانیر تأیید و اباغ نشـده و این مهم بایسـتی از طریق سـندیکا پیگیری و به 

نتیجه مطلوب برسد.
5. اعضـای هیـات مدیـره همـواره و تـا پایـان ماموریـت خـود بایسـتی نسـبت بـه رأیـی کـه بـه آن هـا داده می شـود احسـاس مسـئولیت کننـد و ارتقـا 
سـندیکا و حـل مشـکات اعضـا را از وظایـف خـود دانسـته و بـا حضـور در کلیـه جلسـات قادر بـه ارائه نظر و پیشـنهادات سـازنده به منظور حل 
مشـکات اعضـا باشـند و همچنـان سـعی در حفـظ و ارتقـای جایـگاه سـندیکا در رتبـه نخسـت تشـکل ها داشـته باشـند. بـه عـاوه آنهـا بایـد بـه 
گونـه ای عمـل کننـد کـه جایـگاه سـندیکا را در دولـت سـیزدهم نیـز تثبیـت شـود تـا تمامـی تصمیم گیری هـا در حـوزه صنعـت بـرق کشـور از فیلتـر 

، سـندیکای صنعـت بـرق ایـران باشـد. سـندیکا عبـور و یکـی از پایه هـای اصلـی و اساسـی در وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر
6. مهمترین انتظارات اعضا از دوره آتی هیات مدیره شامل موارد زیر است: 

• حفظ شرکت های پیمانکاری و تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی صدمه دیده ناشی از نوسانات نرخ ارز با 
ارائه برنامه ریزی و راهکاری صحیح و مناسـب و حل مشـکات اساسـی آن ها

• ارائه راهکار و پیشـنهادات سـازنده در خصوص اصاح بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های صادر شـده توسـط شـرکت توانیر و سـازمان برنامه و 
بودجه

؛ ایـن اقـدام بایسـتی هـر سـاله بـا نظـر سـندیکا انجـام شـده و حتی محاسـبه  • تهیـه فهرسـت بها و به روزرسـانی آن هـا در حـوزه توزیـع و انتقـال نیـرو
ضرائـب شـاخص های تعدیـل نیـز بایـد بـا مشـورت و تأییـد سـندیکا انجام شـود. 

• پیگیری و تعیین تکلیف پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه اعضا طی چند سال اخیر از شرکت توانیر 
• پیگیری پرداخت مطالبات معوق اعضا 

• تعیین تکلیف قراردادهای ناتمام و متوقف که به دلیل افزایش نابسامان نرخ ارز و شیوع و گسترش ویروس کرونا تعطیل شده اند 
• تهیه و تأیید قرارداد تیپ پیمانکاری در حوزه توزیع و انتقال نیرو و اباغ به کلیه شرکت های برق منطقه ای و توزیع کشور و الزم االجرا شدن آن

• پیگیری در پرداخت ضرر و زیان ناشی از تهاتر مطالبات با اسناد خزانه اسامی، سیمان، فوالد و ...
• راه انـدازی و تشـکیل شـعب اسـتانی سـندیکا بـه منظـور حضـور در اکثـر اسـتان ها و آشـنایی بـا مشـکات اعضـا در حـوزه توزیـع و انتقـال نیرو و 

پیگیـری، بررسـی و حـل آن هـا از طریـق دفتر مرکزی سـندیکا

رویاعضا؛ 
مصاحبه مکتوب

2. عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و 
پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

3. عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

1.از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق 
ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 

1. سـندیکای صنعت برق ایران در طول چهار سـال اخیر دسـتاوردهای متعددی داشـته که از آن جمله می توان به درج 
گهی هـای تبلیغاتـی در رسـانه های ایـن تشـکل از جملـه نشـریه سـتبران بـه عنـوان ارگان رسـمی سـندیکا اشـاره  اخبـار و آ
کـرد. همچنیـن پیگیـری مسـائل و چالش هـای شـرکت های عضـو و ارائـه راهکارهـای موثـر بـه منظـور حـل آنهـا و معرفـی 
دسـتاوردها و توانمندی هـای اعضـا بـه صنعـت بـرق و انـرژی کشـور از جملـه دیگـر اقدامات موثر این تشـکل بوده اسـت. 
2. امید اسـت که در راسـتای حل مشـکات اعضا و ارائه راهکارهای الزم به منظور حل این مشـکات، سـندیکا ضمن 
برقراری ارتباط موثر با مدیران اجرایی صنعت و نیز سـازمان های دولتی، زمینه را برای انتقال شـفاف و دقیق مشـکات 

موجـود و رفـع آنهـا با همکاری اعضـای توانمند، فراهم کند. 
3. بـا توجـه بـه اینکـه سـندیکای صنعت برق نمایندگی بخش خصوصی این صنعـت را عهده دارد و اعضـای آن حدود 
نیمـی از ارزش افـزوده ایـن صنعـت را تولیـد کـرده و بیـش از دو سـوم اشـتغال آن را در اختیـار دارنـد، سـندیکا مـی توانـد بـا 
بررسـی چالـش هـای موجـود و فراهـم کـردن بسـترهای الزم جهـت حفـظ تـوان داخلی صنعت بـرق، نقش موثـری در حفظ 
ظرفیت های این صنعت زیرساختی ایفا کند. همچنین سندیکا می تواند برنامه ریزی های جامعی را به منظور جذب 
و ایجـاد تسـهیات الزم بـرای واحدهـای تولیـدی، رفـع چالـش هـای سـازندگان بـا شـرکت هـای توزیـع نیـروی برق و تسـریع 
در پرداخـت مطالبـات مالـی آنهـا از شـرکت هـای تابعـه توانیـر صـورت دهـد. در همیـن راسـتا شـرکت تابـش تابلـو شـرق از 
سـندیکا انتظار دارد نسـبت به ارائه راه حل و راهکارهای الزم در خصوص حل مشـکات همه شـرکت های عضو اقدام 

کند. 
4. سندیکای صنعت برق می تواند در حوزه خصوصی سازی صنعت برق از طریق نمایندگان مجلس شورای اسامی، 
وزارت نیـرو و توانیـر نقـش بسـیار موثـری داشـته باشـد. همچنیـن تمرکـز بـر اصـاح سـاختار صنعـت بـرق و بهبـود فضـای 
کسب و کار به منظور توسعه این صنعت استراتژیک هم باید از دیگر راهبردهای سندیکا در طول سال های آتی باشد. 
5. هدفگـذاری بـه منظـور توسـعه بازارهـای صادراتـی، تدویـن سـاختارهای موثـر صادراتـی و نیـز ایجـاد مشـارکت در بیـن 
اعضـا بـه منظـور حضـور موثرتـر در بازارهـای منطقـه ای و بیـن المللـی در کنـار ارزیابی تولیدات سـازندگان از نظر کیفیت 
و تفکیـک سـازندگان ایـن صنعـت بـر اسـاس سـطح کیفـی محصـوالت و سـازه هـا از جملـه اقداماتـی اسـت کـه بایـد در 
، مدیران ارشـد و  دوره آتـی هیـات مدیـره مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد. به عاوه برگزاری نشسـت های پرسـش و پاسـخ بـا وزیر

مشـاورین صنعـت بـرق هـم از دیگـر اقداماتـی اسـت کـه بایـد در دوره آتـی بـرای آن برنامـه ریزی شـود.
6. برگزاری نمایشگاه های بین المللی، به منظور تسهیل حضور کشورهای مختلف در کشور و ایجاد همکاری گسترده 
بـا آنهـا جـزو اقداماتـی اسـت کـه بایـد در دوره آتـی هیـات مدیـره بـر روی آن کار شـود. همچنیـن موضوعاتـی نظیـر بهینـه 
سـازی سـاختار نیروگاهـی، رشـد صـادرات، افزایـش ظرفیـت تولیـد بـرق تجدیدپذیـر و نیـز حمایـت از سـاخت داخـل هم 

موضوعـات مهمـی اسـت کـه مـی توانـد به پیشـبرد اهـداف سـندیکا و اعضا کمـک کند. 
بـه عـاوه ایـن مسـاله را نیـز نمـی تـوان از نظـر دور داشـت کـه در حـال حاضـر فعـاالن صنعـت برق با مشـکات پرتعـدادی 
نظیـر کمبـود نقدینگـی، تامیـن مـواد اولیـه، واردات تجهیـزات، کاهـش صـادرات و افزایـش هزینـه تامین نهـاده های تولید 
دسـت بـه گریبـان هسـتند کـه بـه رکـود، تعدیـل نیـروی انسـانی و انباشـت مطالبـات از دولـت منجـر شـده اسـت. لـذا بـه 
نظـر مـی رسـد یکـی از مهمتریـن راهبردهـای هیـات مدیـره آتـی سـندیکا بایـد زمینـه سـازی بـرای ایجـاد رونـق در سـاخت 
، تامیـن نقدینگـی، توسـعه صـادرات و زمینـه سـازی برای بهـره گیری صنعت  تجهیـزات، حمایـت از شـرکت هـای عضـو

نفـت، گاز و پتروشـیمی از تجهیـزات سـاخت داخـل در حـوزه بـرق برنامـه ریـزی کنـد.

علی اربعه مدیر عاملتابش تابلو شرق

لزوم تمرکز 
هیات مدیره 

بر توسعه صادرات 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مصاحبه مکتوب

5. مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران چیست؟

6. از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود 
و چه مسائلی را پیگیری کند؟

4. مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟
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1. ایجاد همبسـتگی، نظم و انضباط بیشـتر در میان اعضا نسـبت به هیات  مدیره قبلی در تشـکیل کمیته های 
تخصصی از دسـتاوردهای خوب هیات مدیره این دوره اسـت.

2. به نظـر می رسـد سـندیکا در برقـراری ارتبـاط بـا اعضـای فعـال و نزدیـک بـه خـود موفق تـر عمل کـرده و توجه قابل 
قبولی بـه اعضای غیرفعال  نـدارد.

3. به  نظر می رسد نفوذ کام سندیکا در این دوره بر سیاستگذاری صنعت برق تقلیل یافته است. 
4. عدم تمرکز بر کاهش هزینه باالسری این تشکل از یکسو و عدم توفیق در کمک به وصول مطالبات اعضا به 

ویژه در یکسال گذشته می تواند از نقاط ضعف مشهود در عملکرد سندیکا باشد.
کمـک بـه  5. تمرکـز بـر اهـداف مدنظـر اعضـا بـه ویـژه مسـاعدت در نیـل بـه اهـداف مالـی، وصـول مطالبـات، 

بـرای اعضـا  از جملـه انتظـارات شـرکت های عضـو از سـندیکا اسـت.  بازارسـازی و بازاریابـی 
6. تمامی شـرکت های عضو سـندیکا به نوعی بنگاه اقتصادی محسـوب می شـوند و هدف هر بنگاه اقتصادی 
کسـب منافـع خـود اسـت، از ایـن رو الزم اسـت تمرکـز هیـات مدیـره جدیـد بـر ایجـاد نگـرش مثمـر ثمـر بـر کسـب 

انتفاع اعضا باشـد.                                                                                                                                          
                                                                                                                         

مسعود امین نایب رئیس هیات مدیره مهندسی و طراحی و تولید و پیمانکاری ساختمان و تاسیسات انتقال و توزیع تکین

وصول مطالبات 
جدی ترین انتظار 

اعضا از سندیکا 

سیدحسین رضا شریعت داودی مدیرعاملابداع صنعت برق 

روحیه کار تیمی و 
پاسخگویی سندیکا 

مثال زدنی است 

1. به صورت کلی اگر بخواهم پیرامون عملکرد سـندیکا و پرسـنل زحمتکش و پر تاشـش نظر بدهم، با توجه 
بـه شـرایط حاکـم نمـره قبولـی را خواهـم داد، چـرا کـه در شـرایط فعلـی کشـور و سیاسـت های حاکـم، نبایـد از 

سـندیکا توقعـات خـارج از تـوان یـک تشـکل انتظـار داشـت.
2. از نظر احسـاس مسـئولیت سـازمانی و پاسـخگویی و قدرت پیگیری و کار تیمی، سـندیکای صنعت برق 
ایـران، مجموعـه ای مثال زدنـی اسـت و امیـدوارم ایـن روحیـه به دیگـر ارگان های خصوصـی و دولتی هم منتقل 

شود. 
3. سـندیکا بـه خوبـی توانسـته بـا شـرکت ها و اعضـای خـود ارتبـاط برقـرار و در حـوزه هـای مختلف در راسـتای 

کاهـش چالش هـا کمـک کند. 
از بی کفایتـی مسـئوالن و عـدم تخصـص و  اکثـر مشـکات و چالش هـای پیـش روی صنعـت، ناشـی    .4
انتصاب هـای نادرسـت مسـئوالن رده باالسـت و متاسـفانه مسـیر افـکار و اقدامـات آنهـا بـر خـاف مصلحـت 
صنعـت و منافـع ملـی و مـردم بـوده اسـت. اقدامـات برخـی از مسـئوالن دقیقـا در جهـت سـنگ اندازی و ایجاد 
موانع متعدد پیش پای تولید و تولیدکننده است و با وجود چنین سیاستی نباید انتظار بهبود شرایط را داشته 

باشیم.
5. امیـدوارم تیـم زحمتکـش سـندیکا و دیگـر انجمن هـا و تشـکل های خصوصـی، بـا همدلـی تمامـی اعضـا 

بتواننـد جایـگاه واقعـی خـود را بدسـت بیاورنـد و بازیچـه اقلیـت حاکـم بـر صنعـت و اقتصـاد نباشـند. 

رویاعضا؛ 
مصاحبه مکتوب

2. عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و 
پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

3. عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

1.از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق 
ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 

کامیار شرفی کوه یزد مدیر بازاریابی و توسعه بازارتولید تجهیزات برقی فرا

حمایت از 
ساخت داخل 

مهمترین 
خواسته ما از 
سندیکاست

1.حضـور موثـر سـندیکا در هیـات نظـارت بـر اجـراي قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدي و خدماتـي کشـور 
و حمایـت از کاالی ایرانـی یکـی از دسـتاوردهای ایـن تشـکل اسـت کـه باعـث رشـد و شـکوفایی شـرکت های 

تولیدکننـده حـوزه صنعـت بـرق بـه خصـوص شـرکت های عضـو ایـن سـندیکا شـده اسـت. 
2. این موضوع در گروه تولیدکنندگان عضو سـندیکا به خوبی ارزیابی می شـود. این ارتباطات بسـیار مثمر ثمر 
تـوام بـا پیگیـری مشـکات بخصـوص از جانـب دبیـر سـندیکا و ارائـه راهکارهـای مناسـب و الهام بخـش بوده 

است. 
3. همـان طـور کـه در سـوال یـک اشـاره شـد، حمایـت از سـاخت داخـل یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه در رونـد 
فعالیت شرکت های تولیدکننده و در بومی سازی تکنولوژی های مورد کاربرد در حوزه تولیدکنندگان صنعت 
برق تاثیر به سـزایی گذاشـته اسـت. همچنین حضور موثر در کارگروه تولید بار اول شـرکت توانیر جهت توسـعه 
تاثیـرات مثبـت سـندیکا در سیاسـتگذاری های  از جملـه  کار شـرکت های دانش بنیـان می توانـد  کسـب و 

صنعـت برق باشـد.  
4. محـدود بـودن اختیـارات واگـذار شـده بـه ایـن تشـکل توسـط وزارت نیـرو از نقـاط ضعـف موجـود اسـت. در 
ایـن خصـوص می تـوان بـه موضـوع محـدود بـودن سـندیکا در ارائـه گـزارش و آمـار بـه وزارت نیـرو اشـاره کـرد. الزم 
اسـت کـه سـندیکا بـه صـورت عملیاتـی نیـز اختیاراتـی کسـب کنـد بـه عنـوان مثـال نظـارت بـر حسـن اجـرای 
نمایشگاه های حوزه صنعت برق صرفا در اختیار برنده مناقصه برگزاری نمایشگاه که برای ایشان فقط صرفه 
مالـی دارد، نباشـد. تشـکلی در جایـگاه سـندیکا قطعـا می توانـد نظـارت خوبـی بر نمایشـگاه و از لحـاظ حضور 
... داشـته باشـد. مثالی دیگر اینکه درحال حاضر ارگان و یا نهاد خاصی اقدام به  شـرکت ها، چینش غرفه ها و
نیازسنجی محصوالت ساخت داخل را به صورت گزارش های مدون برعهده ندارد. سندیکا می تواند در این 
موضوع وارد شـود و نیازسـنجی الزم را انجام دهد. سـندیکا می تواند از شـرکت  های عضو خود به خوبی آمارها 

و نیاز سـنجی ها را اسـتخراج کند. 
5. مهمتریـن انتظـار مـا از هیـات مدیـره بعدی سـندیکا پیگیـری از وزارت نیرو جهت افزایش سـطح اطاعات 
کارکنـان ایـن وزارتخانـه درخصـوص بررسـی و تجدیـد نظـر در مـوارد خاصـی از قانـون منـع بـه کارگیـری کاالهـای 
خارجـی، تعامـل بیشـتر بـا مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی و ارائـه گـزارش  در خصـوص ظرفیت نیاز 
و ظرفیـت مصـرف صنعـت بـرق بـه ایـن مرکـز بـرای جهـت  دهـی در تصمیم گیری هـای درسـت در خصـوص 
کاالهـای سـاخت داخـل و دنبالـه دار بـودن تعامـات فوق الذکـر و حمایـت از سـاخت داخـل طبـق سـنوات 
گذشـته اسـت. همچنیـن واردات بـا ظرفیـت مشـخص برگرفتـه از آمـار و ارقـام تولیـد کـه از سـوی سـندیکا تهیـه 
شده هم راهبردی است که این موضوع باعث رشد و شکوفایی تولیدکنندگان داخلی می شود و سطح کیفی 

محصـوالت سـاخت داخـل را بـا ایجـاد بازارهـای رقابتـی بهبود می بخشـد. 
6. تمرکـز بـر موضـوع کیفیـت سـاخت داخـل و تمرکـز بـر عـدم واردات محصـوالت مشـابه از موضوعـات مهمی 

اسـت کـه سـندیکا بایـد طـی سـال های آتـی بـر روی آنها متمرکز شـود. 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مصاحبه مکتوب

5. مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران چیست؟

6. از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود 
و چه مسائلی را پیگیری کند؟

4. مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟
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نایب رییس هیات مدیرهپتونیا نوید زندیه یافت آبادی

بسترسازی برای 
توسعه یا تاش 

برای بقای اعضا؟

1. در ایـن دوره، سـندیکا ممارسـت های بسـیاری جهـت ارتبـاط مسـتمر بـا وزارت نیـرو انجام داده اسـت. دریافت امتیـاز ارزیابی 
فنـی شـرکت های خصوصـی صنعـت بـرق یکـی از توفیقات بزرگ سـندیکا در همین راستاسـت.

2. در این دوره ارتباط قابل قبولی با اعضا برقرار شد و مشکات آن ها توسط سندیکا شنیده شد اما الزم است ریشه عدم توفیق 
در رفع برخی مشکات را نه از سندیکا بلکه در منابع دیگری جستجو کرد.

3. از نظر بنده تاثیر سندیکا در سیاست گذاری صنعت برق بسیار محدود است که این موضوع در درجه اول به روند عملیاتی 
مسئولین وزارت نیرو و کمیسیون انرژی مجلس باز می گردد. 

دسـت کم بخش برق که دارای باالترین تکنولوژی در بازار انرژی اسـت را می توان با گاز که محصول خود را با عملیات سـاده تر و 
بـه صـورت مسـتقیم بـه بـازار داخـل و خارج عرضه می کند، مقایسـه کـرد. اجحاف در حق صنعت بـرق به روایت آمـار افزایش نرخ 

تمام شـده و فروش با همتای گازی خود، گواه این موضوع اسـت.
البتـه  اسـت.  توزیـع  و  انتقـال  تولیـد،  بخش هـای  در  قبـول  قابـل  سـرمایه گذاری  عـدم  بـرق  صنعـت  مشـکات  از  دیگـر  یکـی 
یـادآور می شـوم کـه ضریـب رزرو کشـور در کل بخش هـای فـوق طـی 15 سـال گذشـته رونـد کاهشـی داشـته و در دوره هایـی کـه 
سـرمایه گذاری های کانـی کـه مقیـاس تولیـد صنعـت بـرق را بـه 4 برابـر رسـاند، نفتی بـوده و از محل درآمدهـای وزارت نیـرو انجام 

نشـده اسـت.
نکته این اسـت که سیاسـتگذاری کان با قیمتگذاری در صنعت برق مرتبط اسـت و نتایج آن در کالبد اعضای این سـندیکا 
و سـایر نهادهـای عمومـی صنعـت بـرق نیـز قابـل مشـاهده اسـت. تـا زمانـی کـه سیاسـت قیمت گـذاری انـرژی خـارج از قیمـت 
تمـام شـده و بـدون توجیـه اقتصـادی انجـام شـده و بـر مدل اقتصـادی و مدل بازرگانی صنعت برق کشـور تعمیم یافته و حتی با 

مدل هـای مشـابه کشـورهای همسـایه مقایسـه نشـود، نمی تـوان در بهبود اوضـاع دیدگاه مثبتی پیـدا کرد. 
مشکل گردش مالی این صنعت با چرخه ای منفی است که عمدتا از بخش تولید و بازار برق آغاز می  شود، نیاز به عارضه یابی 
دارد امـا سـندیکای صنعـت بـرق در ایـن حـوزه نقـش آفریـن، تاثیرگـذار و یـا مطالبه گـر نیسـت. بـه ایـن دلیـل کـه برخـاف عنـوان 
سـندیکا، تولیدکننـدگان نیروگاهـی بـه رغـم گـردش مالـی بسـیار باالتـری از شـرکت های عضـو این سـندیکا در این تشـکل سـهیم 
نیستند و اعضای این تشکل عمدتًا مشاوران، پیمانکاران اجرایی و برخی سازندگان تجهیزات انتقال، تابلوسازان، کنتورسازان 

و تجهیزات جانبی هسـتند.
مدیریـت ایـن تشـکل کـه دنبال کننـدگان مـدل اقتصـادی اصلـی هسـتند، بـا روش هـای دسـتوری بایـد بـرای ارتـزاق در یـک بـازار 
بـدون رونـق، بـه بقـا بیندیشـند. آیـا سیاسـتگذاری بـرای بقا و یـا چگونگی دریافت مطالبـات حقه بـا قراردادهای یکطرفـه و تاش 
بـرای اینکـه مانـده دارایـی ایـن صنـف به تاراج نرود، رسـالت این تشـکل اسـت؟ آیا این تشـکل باید به دنبال چنیـن موضوعاتی در 

سیاسـتگذاری باشد؟
4. شـاید نقـاط ضعـف زیـادی قابـل طـرح باشـد امـا در راس همـه آن هـا و آنچـه بنـده بـه آن قائل هسـتم این اسـت که اصـواًل بزرگان 
ایـن تشـکل بـرای مـدل اقتصـادی بقا می جنگند تا بخواهند توسـعه ای را ترویج دهنـد. اگر طی ایـن دوره و در این صنعت اعضا 
توفیقـی در توسـعه سـازمان ها داشـته اند، بایـد بـه آنهـا تبریـک گفـت. امـا چـه فایـده، بـا اسـتفاده از بخشـی از ظرفیـت تولیـد آن هم 

جسـته و گریختـه، آیـا توسـعه مورد نیاز محقق می شـود؟ 
اغلب هزینه توقف روند تولید را هم به عنوان یک نگرانی جدی و عامل فراموشـی هر نوع تصمیم جدی درنظر می گیریم. منظور 
،در صورت توقف، مشـمول دین حال شـده و  از هزینـه توقـف، کل هزینه هایـی اسـت کـه تعهـدات آتـی یـک واحـد تولیدی به غیـر

بـار نقدینگی به مدیریـت واحد را چندبرابر می کند. 

رویاعضا؛ 
مصاحبه مکتوب

2. عملکرد سندیکا را در برقراری ارتباط موثر با اعضا، شناسایی مشکات و 
پیگیری آنها چطور ارزیابی می کنید؟

3. عملکرد سندیکا را در تاثیرگذاری بر سیاستگذاری های صنعت برق 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

1.از دیدگاه شما مهمترین و اصلی ترین دستاوردهای سندیکای صنعت برق 
ایران در هفتمین دوره هیات مدیره چه بوده است؟ 

اگـر از سـرمایه گذاران قدیمـی صنعـت ) کـه حـال و روز خوبـی در برگشـت سرمایه گذاری هایشـان هـم ندارند( دوسـتانه سـوال کنیـم که چرا 
نسـبت بـه واگـذاری سـرمایه  اقـدام نمی کننـد؟ بـا پاسـخ صادقانـه می گوینـد کـه مشـتری بـرای نقـد کـردن سـرمایه  وجـود نـدارد و یـا بـا پاسـخ 

خـوش بینانـه "خـدا بـزرگ اسـت، تـا امـروز کـه گذشـته، بـاز هـم می گـذرد" مواجه می شـویم.
آیا در صنعت فوالد و معادن و داروسـازی و پتروشـیمی هم همین دیدگاه و همین روند حاکم اسـت؟ آیا تکنولوژی برق در حد پایین تری 

از سـایر صنایع قراردارد که این چنین شـده؟ یا مشـکل در قیمت گذاری دسـتوری آن اسـت؟
چـرا بایـد قیمـت مـس بـا بـازار جهانـی و لنـدن هماهنـگ باشـد و یـا چـرا فـوالد مبنـای قیمت جهانـی دارد یـا چرا قیمـت گاز و بنزیـن با نرخ 
FOB خلیـج فـارس محاسـبه می شـود امـا کیلـو وات سـاعت بـرق بـا قیمـت دسـتوری و فـارغ از هزینـه تمـام شـده سـرمایه گذاری بـه بهانـه 

تامیـن حامـل انـرژی، ارزان قیمـت بـرآورد می شـود. 
بـا ایـن اوصـاف مصـرف سـالیانه بـرق 10 درصـد افزایش دارد و در موازنه تولید و مصرف، کفه مصرف همیشـه سـنگین تر اسـت اما مصرف 
سـالیانه ایـن صنایـع 10 درصـد هـم افزایـش نـدارد و بـا این حال همچنان حقوق پیمانکارانی که روند اجرایی این موهبت یعنی "بـرق" را به 

جامعه می بخشـند، با التماس و درخواسـت و ... شـاید پرداخت شـود.
نکتـه اینجاسـت کـه  تولیدکننـدگان خارجـی و داخلـی نیروگاه هـا و نیـز شـبکه انتقـال و توزیـع، نـذر و تعهـدی بـرای ارائه خدمـات مجانی 
ندارنـد. از ایـن روسـت کـه سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت روز بـه  روز کاهـش یافتـه اسـت. در نهایت بنا داشـتم که قدری آمار چاشـنی این 

نتیجه گیـری کنـم کـه خوشـبختانه خاموشـی های سـال جـاری و اظهـار نظـر بـزرگان صنعـت برق مـرا از این خطیـر بی نیاز و معـاف کرد.
5.  انتظـار مـن، بـا همـه تفاسـیر گفتـه شـده، پیگیـری مطالبـات معـوق مالـی صنعت برق نیسـت که اگر بـا توجه به مـوارد ذکر شـده در بند 
قبل که دیر زمانی اسـت مبتابه این صنعت اسـت، به صورت منطقیم پرداخته شـود، این صنعت همچنان در دور باطل باقی خواهد 

ماند.
6. همـه کمیته هـای سـندیکا جایـگاه منطقـی خـود را دارنـد ولـی اگـر پیـش نیاز توسـعه حل نشـود، ادامه مسـیر مانند نگه داشـتن مخروط 
بـه جـای قاعـده، روی راس اسـت کـه بیشـتر بـه غیـر ممکـن نزدیـک اسـت. مـواردی همچـون گسـتردگی تقاضا،کیفیـت، توانگـری، امکان 
صادرات رمز توسـعه هر صنعتی اسـت. توسـعه این صنعت نیز نسـخه دیگری ندارد اما هیچ کشـوری تاکنون بنا به گفته صاحب نظران 
اقتصادی، امکان صادراتش فراهم نشده مگر اینکه در بازار داخل به نقطه ماندگار و توسعه پایدار رسیده باشد. تجربه کشورهای توسعه 

یافتـه می توانـد راه گشـا و موید این ادعا باشـد. 
گسـتردگی تقاضا بدون سـرمایه گذاری بی معناسـت و سـرمایه گذاری در گرو توجیه اقتصادی اسـت. روی دیگر سـکه در تقاضا صادرات 
اسـت. شـعار خودکفایی صنعت در سـایه تولید تعداد زیادی قطعه رهنمون شـده اما میزان تقاضای کم و نامتوازن داخلی باعث شـده 
تـا در یـک سـال نیـاز بـه واردات کاالی تولیـد داخـل نیـز پیـدا شـود همچنیـن در سـال های آتـی تولیدکننـده حتـی بـه ظرفیت نامـی و نقطه 
سربه سـری خـود نیـز نخواهـد رسـید. امـا کیفیـت نیـاز بـه اسـتاندارد و رقابـت سـالم دارد و تـا زمانـی کـه عـدم توجیـه اقتصـادی، همـه ارکان 
صنعت را وادار به اسـتفاده از تجهیزات نامرغوب داخلی و خارجی کند نه تنها انتظار برندسـازی و توسـعه دور از ذهن اسـت که توسـعه 
صنعـت خـارج از برنامـه اقتصـادی سـرمایه گذاران ایـن حـوزه اسـت. در نهایـت باید گفت کـه توانگری، به تعداد صفرهای حسـاب بانکی 

نیسـت بلکـه بـه گردش مالـی و اعتبارات بانکـی داخلی و خارجی اسـت.
صـادرات عـاوه بـر همـه پارامترهـای فـوق، نیـاز بـه دیپلماسـی تجـاری نیـز دارد تـا خـاف روال جـاری، از سیاسـت خـرج صنعـت شـود. 
حسـب تجارب چهل سـال گذشـته، اگر از مختصر نفس باقیمانده صنعت و اقتصاد هزینه دیپلماسـی حاکم نشـود، جای تقدیر دارد. 
روزنه امید به خارج اعم از اعتبار اسنادی و پرداخت بدون واسطه شاید به هنر دولت و حاکمان جدید و تعامل برجامی و کاهش تنش 
منطقـه ای و فـرا منطقـه ای وابسـته باشـد لیکـن تـوان اعتبـار داخـل و تسـهیل اعتبـار اسـنادی ریالی و ضمانت تعهـد پرداخـت و گمرکی و 
امثـال ذلـک علیرغـم عـدم نیـاز بـه برجـام، بـه مدد تدبیر دولت قبل که حاصل نشـد تـا در دولت جدید چه عاید شـود، خدا عالم اسـت.•

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
مصاحبه مکتوب

5. مهمترین انتظارات شما از دوره آتی هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران چیست؟

6. از دیدگاه شما سندیکا در طول سال های آینده باید بر چه موضوعاتی متمرکز شود 
و چه مسائلی را پیگیری کند؟

4. مهمترین نقاط ضعف این تشکل از نگاه شما چیست؟
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هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــزار راه نرفته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(

نگاه ویژه: 

صنعت برق و 
چهارسال پیش رو

(
کثری آرای اعتماد مجلس شورای اسامی،  سیزدهمین دولت جمهوری اسامی ایران کار خود را آغاز کرده و وزرای این دولت پس از کسب حدا
کبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم هم به ساختمان شیشه ای  به تدریج کار خود را در وزارتخانه های متبوع شان آغاز می کنند. دکتر علی ا
 ایـــن وزارتخانـــه نقـــل مـــکان کـــرد تـــا اوضـــاع نابســـامان آب و بـــرق را کـــه این روزها با بحران های متعددی مواجه هســـتند، تا اندازه ای ســـامان ببخشـــد. 
صنعـــت  هـــای  خواســـته  و  انتظـــارات  تریـــن  اصلـــی  مجـــزا  گـــزارش  دو  طـــی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  البتـــه  آن  از  پیـــش 
کـــه  اســـت  امیـــدوار  و  داده  ارائـــه  نیـــرو  وزیـــر  بـــه  را  خـــود  پیشـــنهادی  صـــدروزه  برنامـــه  همچنیـــن  و  ســـیزدهم  دولـــت  از  بـــرق 
خصوصـــی  بخـــش  فعـــاالن  چالش هـــای  مخرب تریـــن  و  تریـــن  عمـــده  حقیقـــت  در  کـــه  گـــزارش  دو  ایـــن  اصلـــی  محورهـــای 
شـــود.  گنجانـــده  نیـــرو  وزیـــر  عملیاتـــی  و  اجرایـــی  هـــای  برنامـــه  در  آنهاســـت،  از  عبـــور  بـــرای  پیشـــنهادی  راهبردهـــای  و  بـــرق   صنعـــت 
کبـــر محرابیـــان بـــدون تردیـــد بـــرای مدیریـــت حـــوزه نیـــرو بـــا وجـــود تنش هـــای جـــدی آبـــی، خاموشـــی های اخیـــر، بدهی هـــای چنـــد ده هـــزار  علـــی ا
میلیـــارد تومانـــی و ناتـــرازی اقتصـــاد ایـــن حـــوزه بـــا مشـــکات جـــدی روبـــرو خواهـــد بـــود. حـــال بایـــد دیـــد وزیـــر نیـــرو ایـــن هـــزار راه نرفتـــه پیـــش رو را 

کـــرد. چگونـــه طـــی خواهـــد 
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کبر  علی ا
محرابیان

وزیر نیروی دولت سیزدهم کیست؟ 

یادداشت

 علـــی اکبـــر محرابیـــان متولـــد ســـال 134۸ شـــهر خوانســـار اســـتان اصفهـــان 
اســـت. وی مـــدرک مهندســـی عمـــران خـــود را از دانشـــگاه علـــم و صنعـــت 

اخـــذ کـــرده اســـت.
علـــی اکبـــر محرابیـــان مدیرعامـــل شـــرکت های شـــهروند و رفـــاه، نماینـــده 
رییـــس جمهـــور در ســـتاد تبصـــره 13، رییـــس ســـازمان عمـــران و مشـــاور 

محمـــود احمـــدی نـــژاد نیـــز بـــوده اســـت.
عنـــوان  بـــه  طهماســـبی  علیرضـــا  برکنـــاری  از  بعـــد   13۸6 ســـال  در  وی 
ـــژاد؛  ـــع و معـــادن در کابینـــه محمـــود احمـــدی ن سرپرســـت و بعـــد وزیـــر صنای
رئیـــس جمهـــور ایـــران انتخـــاب شـــد. محرابیـــان درشـــهریور 13۸۸ بـــار دیگـــر بـــه 

کابینـــه دوم احمـــدی نـــژاد و بـــه عنـــوان وزیـــر صنایـــع راه یافـــت.

یادداشت

مشاور رئیس جمهور و 
رئیس ستاد طرح های 

ویژه در دولت نهم

رئیس و نماینده ویژه 
محمود احمدی نژاد در 

ستاد تبصره 13

عضو شورای عالی فنی کشور

موسس و عضو هیات مدیره شرکت توسعه 
و سرمایه گذاری استان اردبیل

 معاون بزرگترین شرکت 
تولید کننده صنایع چوب 

کشور )سیما چوب(

عضو هیات مدیره شرکت شهروند 
وابسته به شهرداری تهران

حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره 
13 در حوزه های مختلف صنعت ، اعم از 

خودروسازی و صنایع جانبی

مشاور شهردار تهران

رئیس موسسه عمران 
استان اردبیل

مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان اردبیل

 نماینده ویژه رئیس 
جمهور در تبصره 6 

) کارگروه مسکن کشور(

طراح الیحه ساماندهی مصرف سوخت و 
گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از 

صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط 
این الیحه در قالب تبصره 13 قانون بودجه

سوابق اجرایی:

پـــس از تصویـــب ادغـــام وزارت صنایـــع 
اردیبهشـــت   24 بازرگانـــی،  وزارت  بـــا 
ســـال 1390 رییـــس جمهـــور در اجـــرای 
مـــاده 53 قانـــون برنامـــه پنجـــم مصـــوب 
مصوبـــه  و  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
پایـــان  نامـــه ای  طـــی  وزیـــران  هیـــات 
را  محرابیـــان  علی اکبـــر  مســـئولیت 
تاش هـــای  و  خدمـــات  از  و  اعـــام 

کـــرد. نامبـــرده قدردانـــی 
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برنامه های 
سیزدهمین وزیر 

نیرو در حوزه 
صنعت برق چگونه  

است؟

راهبردی 
راهبردی 

کرین  پری شا

ی
ی شا

ا  ان
ی

ی
ی شا

ا  ان
ی

یادداشت

» ناتـــرازی تولیـــد و مصـــرف در تابســـتان امســـال بیـــش از 
10 هـــزار مـــگاوات بـــوده اســـت کـــه بـــرای رفـــع ایـــن موضـــوع 
احـــداث 10 هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه جدیـــد طـــی چهـــار ســـال 
بـــا مشـــارکت و همـــکاری صنایـــع بـــزرگ کشـــور بـــه ویـــژه 
، تکمیـــل و احـــداث 10 هـــزار مـــگاوات  صنایـــع انرژی بـــر
نیـــروگاه جدیـــد طـــی چهـــار ســـال کـــه شـــامل ســـه هـــزار 
مـــگاوات نیـــروگاه تـــا پیـــک ســـال آینـــده، پنـــج هـــزار مـــگاوات 
تکمیـــل ســـیکل ترکیبـــی و احـــداث دو هـــزار مـــگاوات 
نیـــروگاه جدیـــد خواهـــد بـــود، احـــداث 10 هـــزار مـــگاوات 
یـــت نیـــروگاه خورشـــیدی  نیـــروگاه تجدیـــد پذیـــر بـــا محور
ـــا اســـتفاده از ظرفیـــت مردمـــی از جملـــه  طـــی چهـــار ســـال ب
مســـائلی اســـت کـــه در اولویـــت کاری وزارت نیـــرو قـــرار دارد.«

محرابیـــان،  اکبـــر  علـــی  کـــه  اســـت  جماتـــی  ایـــن 
سیاســـتمداری کـــه در دولـــت هـــای قبـــل مســـئولیت وزارت 
صنایـــع و معـــادن را برعهـــده داشـــت و حـــاال آمـــده اســـت تـــا 
در دولـــت ســـیزدهم وزارت نیـــرو را رهبـــری کنـــد در جلســـه 

ــد. ــان رانـ ــر زبـ ــودش بـ ــه خـ ــیان بـ ــاد مجلسـ رای اعتمـ

منتقدان مجلس نشین 
در آن میـــان  وقتـــی محرابیـــان ســـخن گفـــت برخی مخالفتی 
هـــم ابـــراز کردنـــد ماننـــد ایـــن کـــه : انتظـــار ایـــن بـــوده اســـت 
کـــه  در معرفـــی وزارت بـــه ایـــن توجـــه شـــود کـــه وزرا مراحـــل 
مدیریتـــی را در داخـــل ســـاختار از کارشناســـی تـــا مدیریتـــی 
ــن  ــای ایـ ــائل و چالش هـ ــام مسـ ــند و از تمـ ــرده باشـ ــی کـ طـ
وزارتخانـــه مطلـــع  باشـــند و یـــا برنامـــه ایشـــان کلـــی و فاقـــد 
راهبـــرد مشـــخص و منســـجم، انشـــایی و غیـــر قابـــل ارزیابـــی 

و اجرایـــی اســـت.
هـــم چنیـــن انتقـــاد شـــد کـــه برنامـــه آقـــای محرابیـــان حداقـــل 
راهبردهایـــی بـــرای حـــل کوتـــاه مـــدت چالش هـــای اساســـی 
نـــدارد. موثرتریـــن بحـــران کشـــور در حـــوزه نیـــرو کـــم آبـــی وســـیع 
و خاموشـــی اســـت و در برنامـــه وی نـــه تنهـــا حـــل ایـــن بحـــران 
روشـــن نیســـت ، بلکـــه افـــق روشـــنی در برنامه هـــای ایشـــان 

بـــرای 4 ســـال آینـــده نیـــز دیـــده نمی شـــود.
ـــه  ـــای وی ب ـــخ ه ـــد پاس ـــر می رس ـــه نظ ـــا ب ـــا ام ـــن ه ـــه ای ـــا هم ب
مجلـــس نشـــینان آنقـــدر قانـــع کننـــده بـــود کـــه اکثریـــت آرا را 
از آن خـــود کـــرد و ســـکان دار وزارت نیـــرو شـــد. امـــا محرابیـــان  
دربرنامـــه اش بـــه ویـــژه در حـــوزه صنعـــت بـــرق  چـــه مســـائلی 
ـــا و  ـــخ ه ـــا پاس ـــه بود؟آی ـــخ گفت ـــه پاس ـــرده و چگون ـــی ک را بررس
راه حـــل هـــا قابـــل قبـــول هســـتند؟ دو محـــور مهمـــی کـــه در 
برنامه هـــای ســـیزدهمین وزیـــر نیـــرو درحـــوزه صنعـــت بـــرق 
بـــه آن هـــا اشـــاره شـــد توســـعه نیروگاه هـــای تجدیـــد پذیـــر و 

ـــود . ـــرق ب هوشمندســـازی شـــبکه ب
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اقتصاد صنعت برق

توسعه نیروگاه های تجدید پذیر
آنهـــا  بـــه  محرابیـــان  کـــه  محورهایـــی  مهم تریـــن  از  یکـــی 
ـــای  ـــروگاه ه ـــی نی ـــزار مگاوات ـــعه ده ه ـــت توس ـــرده اس ـــاره ک اش
ــر بـــوده  موضوعـــی کـــه بـــه گفتـــه کارشناســـان  تجدیـــد پذیـ
امـــر اگـــر عملـــی شـــود، ســـاالنه بیـــش از ســـه میلیـــارد دالر 
صرفه جویـــی انجـــام خواهـــد شـــد چـــرا کـــه بـــا صرفه تریـــن و 
عاقانه تریـــن کار بـــرای مصالـــح کشـــور تاکیـــد بـــر تولیـــد بـــرق 
از طریـــق انرژی هـــای تجدیدپذیـــر اســـت و توســـعه اســـتفاده 
برنامه هـــای  رأس  در  بایـــد  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای  از 

ــد. ــرو باشـ وزارت نیـ
امـــا چـــرا ایـــن مســـاله کـــه محرابیـــان مطـــرح کـــرده اســـت 
کـــه  ایـــن اســـت  کارشناســـان  راهگشـــا نیســـت؟ پاســـخ 
متأســـفانه برنامه هـــای پیشـــنهادی آقـــای وزیـــر بصـــورت 
جزیـــره ای طـــرح شـــده انـــد و  درســـت اســـت کـــه نیروگاه هـــای 
تجدیدپذیـــر بـــه مصـــرف بـــرق نزدیـــک بـــوده و نیـــاز بـــه شـــبکه 
انتقـــال بـــرق ندارنـــد و یـــا اینکـــه صنایـــع خـــود تأمیـــن در 
زمینـــه بـــرق نیـــاز بـــه شـــبکه انتقـــال سراســـری ندارنـــد، امـــا 
راهـــکار عملـــی دقیقـــی بـــرای آن تبییـــن نشـــده اســـت؛مثا 
ســـوالی کـــه درایـــن حـــوزه مطـــرح مـــی شـــود ایـــن اســـت کـــه:  
اگـــر نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر تولیـــد نداشـــته باشـــند و یـــا 
نیـــروگاه صنعـــت بـــه هـــر دلیلـــی از مـــدار خـــارج شـــود بـــرق 
ـــد   ـــس بای ـــد؟ پ ـــد ش ـــن خواه ـــا تأمی ـــترکان از کج ـــه مش اینگون
ـــه تناســـب گســـترش پیـــدا کنـــد و ایـــن  شـــبکه انتقـــال هـــم ب
در شـــرایطی اســـت کـــه در حـــال حاضـــر نیروگاه هـــای بـــرق 
تـــوان تولیـــد بـــرق حـــدود 53 هـــزار مـــگاوات را دارنـــد. آن طـــور 
ــه  ــرژی گفتـ ــوزه انـ ــناس حـ ــیخی کارشـ ــد شـ ــه عبدالمجیـ کـ
اســـت :  "شـــبکه انتقـــال بـــرق کفایـــت الزم بـــرای انتقـــال همـــه 

ــدارد. " ــگاوات را نـ ــزار مـ 53 هـ
حتـــی اگـــر بـــه گفتـــه صاحب نظـــران، شـــبکه انتقـــال کفایـــت 
ـــه ظرفیـــت  الزم را داشـــته باشـــد، افـــزودن 30 هـــزار مـــگاوات ب
نیروگاه هـــای کشـــور و افزایـــش 60 درصـــدی ظرفیـــت تولیـــد 
بـــرق کشـــور بـــه معنـــای توســـعه و گســـترش شـــبکه انتقـــال 
یـــع  خواهـــد بـــود و ســـوالی کـــه مطـــرح می شـــود ایـــن  و توز
خواهـــد بـــود کـــه هزینـــه ایـــن همـــه توســـعه زیرســـاختی از 
کجـــا بایـــد تأمیـــن شـــود؟ لـــذا یکـــی از نقـــاط ضعـــف جـــدی 
و مهمـــی کـــه دربرنامـــه محرابیـــان بـــه آن اشـــاره می شـــود 
ـــرای اجـــرای ایـــن  ـــه محـــل تأمیـــن اعتبـــار الزم ب عـــدم توجـــه ب

طرح هاســـت.
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گرهای هوشمندسازی  اما و ا
بخـــش مهـــم دیگـــری کـــه در برنامـــه محرابیـــان در 
حـــوزه صنعـــت بـــرق  بـــه آن  اشـــاره امـــا توضیـــح 
داده نشـــده هوشـــمند ســـازی شـــبکه بـــرق  اســـت 
ـــوده در حالـــی کـــه  ـــًا در حـــد تهیـــه کنتـــور ب کـــه صرف
ـــی  ـــر تدریج ـــک ام ـــرق ی ـــبکه ب ـــازی ش ـــمند س هوش
کـــه شـــبکه بـــرق هوشـــمند  اســـت و تـــا زمانـــی 
نشـــود  صحبـــت از احـــداث ده هـــزار مـــگاوات 
،ده هـــزار مـــگاوات کاهـــش  نیـــروگاه تجدیدپذیـــر
مصـــرف و یـــا احـــداث ده هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه 
ــزرگ اســـت  ــنگ بـ ــًا یـــک سـ ــع صرفـ توســـط صنایـ
و ایـــن جاســـت کـــه کارشناســـان خبـــره صنعـــت 
گفتـــن از  بـــرق متفـــق القـــول می گوینـــد: ســـخن 
کـــه طـــرح و برنامـــه ای  هوشمندســـازی تازمانـــی 
جـــدی بـــرای آن وجـــود نداشـــته باشـــد عملـــی 

نخواهـــد شـــد .

یادداشت

جای خالی  یک برنامه دقیق
اما همه ماجرا این نیست که جای خالی برنامه ای درست و دقیق 
برای مدیریت مصرف سرانه برق و بیان راه حل برای چالش های 
اساسی این صنعت از دیگر نقاط ضعف موجود بوده است. آن 
توکلی- محقق و مدرس دانشگاه در  که دکتر محمدعلی  گونه 
تحلیلی مفصل برای برق نیوز نوشته است: مشکل صنعت برق 
یک مشکل چندوجهی بوده که برای غلبه بر آن باید تمام وجوه آن 

: را مد نظر قرار داد که عبارتند از
 1. هوشمند سازی شبکه برق 

صنعتی،  خانگی،  بخش های  در  برق  مصرف  2.مدیریت 
کشاورزی، عمومی، تجاری و روشنایی معابر 

3. افزایش راندمان در بخش صنعت و کشاورزی 
4. اصاح و بهینه سازی شبکه فرسوده برق

5. احداث زیرساخت جدید در بخش شبکه انتقال برق، شبکه 
فوق توزیع و شبکه توزیع برق 

6. توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر با توجه به پتانسیل کشور 
7. اصاح ساختار تعرفه فروش برق به مشترکین 

ایجاد  و  برق  خرید  بخش  در  اقتصادی  ساختار  اصاح   .۸
جذابیت برای بخش خصوصی

9. توسعه صادرات و واردات برق با کشورهای همسایه با همکاری 
بخش خصوصی 

بازه  %در   50 به  حداقل  حرارتی  نیروگاه های  راندمان  افزایش   .10
زمانی کوتاه مدت چند ساله

11. کاهش تلفات شبکه برق در بخش های مختلف اگر وزارت 
نیرو برنامه هایی برای پیاده سازی یازده اولویت فوق داشت و در 

آنها به موفقیت دست پیدا کرد آنگاه:
 12.ساخت نیروگاه جدید 

است  ممکن  معتقدند   امر  کارشناسان  که  مبناست  برهمین 
بتوان  با احداث نیروگاه جدید فسیلی ناتوازنی بین تولید و مصرف 
برق را از بین برد اما این راه حل کوتاه مدت خواهد بود  چون باید 
هم عقب افتادگی سالیان گذشته را جبران  کرد و هم بر افزایش 

مصرف برق و فرسودگی شبکه در آینده  غلبه کرد.
اما در مجموع و با بررسی نگاهی که کارشناسان مطرح کرده اند: 
بی توجهی به بسترهای اقتصادی و پشتوانه های اجرایی، ابهام 
در نوع مدیریت صنعت برق، طرح جزیره ای مسائل، بی توجهی 
به گسترش شبکه انتقال و بی توجهی به محل تامین اعتبار الزم 
برای اجرای طرح ها را می توان نقاط ضعف اصلی و مهم برنامه 

محرابیان عنوان کرد.
برای  سیزدهم  دولت  نیروی  وزیر  آغازین  تاش  اما  همه  این  با 
کمی از نگرانی  دیدار با اهالی صنعت برق و شنیدن نگاه آنها  
گامی  گفت و گو  آغاز  که  چرا  می کاهد  حوزه  این  صنعتگران 
برق  هم حتما  و مسائل صنعت  است در جهت حل مساله  
درپایان  که  است  امید  بود؛  نخواهند  مستثنی  روند  این  از 
از صنعتگران  امید  صنعت،  این  شرایط  بهبود  با  سال   چهار 

 گفت و گوهای راه حل ساز نا امید نشود.•

یق
دق

مه 
رنا

ک ب
ی  ی

خال
ی 
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یادداشت
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اقتصاد صنعت برق

نگاهی بر 
روش های انتخاب 
مدیران کلیدی در 

صنعت برق

معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران

شایسته گزینِی 
مدیران کلیدی 
مدیران کلیدی 
مدیران کلیدی 

گزارش

بـــا توجـــه بـــه چالش هـــای ریشـــه دار و اساســـی پیـــش روی صنعـــت بـــرق، یکـــی از مطالبـــات جامعـــه صنعـــت بـــرق از دولـــت محتـــرم، انتخـــاب 
مدیـــران مناصـــب کلیـــدی ایـــن وزارتخانـــه )معاونت هـــای تخصصـــی و بخشـــی، مدیـــران شـــرکت های مـــادر تخصصـــی و روســـای ســـازمان های 
وابســـته( بـــه نحـــوی اســـت کـــه بتواننـــد مســـائل ریشـــه دار ایـــن صنعـــت را کـــه محصـــول چندیـــن دوره محافظـــه کاری مدیـــران قبلـــی ایـــن صنعـــت 

بـــوده اســـت، برطـــرف کننـــد.
ـــرم باشـــد در ایـــن  ـــرق و تحقـــق برنامه هـــای دولـــت محت ـــد زمینه ســـاز ایجـــاد تحـــول در صنعـــت ب ـــران شایســـته می توان ازآنجاکـــه انتخـــاب مدی
ـــر اســـاس نظرخواهـــی از مدیـــران کســـب وکارهای صنعـــت بـــرق، مهم تریـــن معیارهـــا و شـــاخص هایی کـــه انتظـــار  گـــزارش تـــاش شـــده اســـت ب

مـــی رود در انتخـــاب مدیـــران کلیـــدی ایـــن صنعـــت بـــرق موردتوجـــه قـــرار گیـــرد، ارائـــه شـــود.
 

گی های فردی و پیشینه الف( ویژ
در شناسایی مهم ترین ویژگی های فردی و پیشینه مدیران به 3 معیار زیر توجه شده است:

-تحصیات و دانش اقتصادی و مدیریتی
-تحصیات و دانش فنی و مهندسی

-تجربه کار مدیریتی در حوزه برق و انرژی )دولتی یا خصوصی(
در دهـــه اخیـــر نظـــام تصمیم ســـازی کـــه مدیـــران سیاســـی وزارت نیـــرو را پشـــتیبانی می کننـــد متناســـب بـــا مســـائل و چالش هـــای صنعـــت بـــرق 
تغییـــری در رویکردهـــای خـــود ایجـــاد نکـــرده و دچـــار ناکارآمـــدی شـــده اســـت. نتیجـــه ایـــن وضعیـــت اتخـــاذ سیاســـت ها و راهکارهایـــی بـــوده 

کـــه موجـــب بـــروز وضـــع موجـــود، خاموشـــی های بـــرق و در معـــرض ورشکســـتگی قرارگرفتـــن بنگاه هـــای صنعـــت بـــرق شـــده اســـت.
یکـــی از دالیـــل ایـــن ناکارآمـــدی را می تـــوان بـــه محـــدود کـــردن مســـائل بـــرق بـــه حوزه هـــای مهندســـی و توجـــه ناکافـــی بـــه مباحـــث سیاســـت گذاری 
اقتصـــاد انـــرژی و حوزه هـــای مالـــی دانســـت. به بیان دیگـــر جنبه هـــای غیرمهندســـی، مثـــل اقتصـــاد بـــرق و نهادهـــای اجتماعـــی صنعـــت بـــرق، 
مغفـــول مانده انـــد. تغییـــر و بازبینـــی نگـــرش مدیـــران مســـتلزم آن اســـت کـــه ایـــن مدیـــران تحصیـــات و دانـــش اقتصـــادی و مدیریتـــی و تجربـــه 

کار مدیریتـــی موفـــق در ایـــن حـــوزه داشـــته باشـــند.
ـــودن »تحصیـــات و دانـــش اقتصـــادی و مدیریتـــی«  ـــرق، نشـــان می دهـــد کـــه دارا ب نتایـــج نظرســـنجی از مدیـــران کســـب و کارهـــای صنعـــت ب

ـــت. ـــده اس ـــرآورد ش ـــران ب ـــینه مدی ـــردی و پیش ـــای ف ـــنجش ویژگی ه ـــار در س ـــن معی مهم تری
همچنین دارا بودن »تجربه کار مدیریتی در حوزه برق و انرژی« نیز از اهمیت باالیی در انتخاب مدیران صنعت برق برخوردار است.

گی های فردی و پیشینه نمودار 1. ویژ

تحصیات و دانش 
فنی و مهندسی

تجربه کار مدیریتی 
در حوزه برق و انرژی

تحصیات و دانش 
اقتصادی و مدیریتی

گزارش
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اقتصاد صنعت برق

ب( توانایی مدیریت
در شناسایی مهم ترین توانمندی های مدیران کلیدی صنعت برق، 5 معیار زیر موردسنجش قرار گرفت:

-توانایی رهبری تغییر و تحول خواهی در حکمرانی و مدیریت صنعت برق
-تمرکز به هدف و نتیجه گرایی

-انعطاف پذیری در اجرای مقررات و بوروکراسی های سازمانی
-توانایی دیپلماسی و مذاکره با نهادهای سیاستی

-جوان گرایی در انتخاب مدیران )انتخاب مدیران جوان(
، پذیـــرش تغییـــرات و بســـیج منابـــع بـــرای تحـــول(، تمرکـــز بـــر اهـــداف و نتیجـــه گرایـــی )بینـــش  رهبـــری تغییـــر )شـــناخت دقیـــق پیشـــران های تغییـــر
وســـیع دربـــاره آینـــده صنعـــت و تمرکـــز روی اهـــداف به جـــای فرایندهـــا( در کنـــار انعطاف پذیـــری ســـازمانی )بـــا شـــناخت محیـــط کان و پویاییهـــای 
صنعـــت، بینـــش دربـــاره آینـــده صنعـــت و شناســـایی فرصتهـــای نوظهـــور و انعطاف پذیـــری در اجـــرای بوروکراســـی های ســـازمانی بـــرای پاســـخ ســـریع 
بـــه نیازهـــا(، توانایـــی دیپلماســـی و مذاکـــره بـــا نهادهـــای سیاســـتی )جهـــت همســـو کـــردن نهادهـــای سیاســـتی بـــرای اصـــاح سیاســـت های کان 
حـــوزه بـــرق( و جوان گرایـــی مدیـــران باهـــدف انتخـــاب مدیـــران باانگیـــزه، ازجملـــه معیارهـــای گزینـــش مدیـــران براســـاس توانمنـــدی آن هـــا اســـت کـــه 

در ایـــن نظرســـنجی بررسی شـــده اســـت.
نتایـــج نظرســـنجی از صاحبـــان کســـب وکارهای صنعـــت بـــرق نشـــان می دهـــد دو ویژگـــی »توانایـــی رهبـــری تغییـــر و تحول خواهـــی« و »توانایـــی 
دیپلماســـی و مذاکـــره بـــا نهادهـــای سیاســـتی« مهم تریـــن شـــاخص هایی اســـت کـــه انتظـــار مـــی رود مدیـــران کلیـــدی صنعـــت بـــرق در دوره جدیـــد 

برخـــوردار باشـــند.

نمودار 2. توانایی های مدیریتی

تمرکز بر هدف 
و نتیجه گرایی

انعطاف پذیری در
اجرای مقررات

توانایی دیپلماسی و 
کره با نهادهای سیاستی مذا

جوان گرایی در 
انتخاب مدیران

توانایی رهبری تغییر
و تحول خواهی

گزارش

ج( جهت گیری و خط مشی اصلی در تعیین اولویت ها و برنامه های اجرایی
در برنامه های مدیران کلیدی صنعت برق، توجه به موضوعات زیر موردسنجش قرارگرفته است:

-پذیرش مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی و سیاست گذاری صنعت برق
-نوگرایی در نظام مالی صنعت برق باهدف افزایش سرمایه گذاری )به کارگیری ابزارهای نوین مالی و بازار سرمایه(

-اصاح اقتصاد برق )ایجاد توازن بین منابع و مصارف برق(
-تغییر ساختار نهادی صنعت برق

-اصاح رژیم های حقوقی و قراردادی
-توسعه تجدیدپذیرها و بهینه سازی

-حمایت از فناوری بومی و محصوالت دانش بنیان
-ایجاد انضباط مالی در کارفرمایان دولتی جهت پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی

ـــرق را تعییـــن خواهـــد کـــرد. به ویـــژه ایـــن رویکـــرد کـــه بخـــش  رویکـــرد مدیـــران و خط مشـــی منتخـــب آن هـــا فضـــای آتـــی کســـب وکارهای صنعـــت ب
ـــد آینـــده بخـــش خصوصـــی فعـــال در  ـــرق تأثیرگـــذار باشـــد، می توان ـــی و سیاســـت گذاری صنعـــت ب ـــزان در توســـعه، حکمران ـــا چـــه می خصوصـــی ت

ایـــن صنعـــت را تعییـــن کنـــد.
همچنیـــن از دیگـــر مطالباتـــی کـــه همـــواره در صنعـــت بـــرق وجـــود داشـــته اســـت، اصـــاح اقتصـــاد بـــرق و نوگرایـــی در نظـــام مالـــی بـــوده اســـت. 
همچنیـــن انتظـــار مـــی رود مدیـــران منتخـــب در اتخـــاذ سیاســـت های خـــود مطالبـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق را در اولویت هـــای کاری 

خـــود قـــرار دهنـــد.
نتایـــج نظرســـنجی از صاحبـــان کســـب وکارهای صنعـــت بـــرق نشـــان می دهـــد بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق انتظـــار دارد »اصـــاح اقتصـــاد 
ـــرق در  ـــت ب ـــدی صنع ـــران کلی ـــای مدی ـــت برنامه ه ـــراردادی« در اولوی ـــی و ق ـــم حقوق ی ـــاح رژ ـــی« و »اص ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــرش مش ـــرق«، »پذی ب

ـــرد.• ـــرار گی ـــد ق دوره جدی

نمودار 3- جهت گیری و خط مشی اصلی در تعیین اولویت ها و برنامه های اجرایی

نوگرایی در نظام مالی

اصاح صنعت برق

تغییر ساختاری نهادی
صنعت برق

توسعه تجدیدپذیرها 
و بهینه سازی

حمایت از فناوری بومی
و محصوالت دانش بنیان

ایجاد انضباط مالی
در کارفرمایان دولتی

پذیرش مشارکت
بخش خصوصی

اصاح رژیم های 
حقوقی و قراردادی

گزارش
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اقتصاد صنعت برق 1 اولویت های 
پیشنهادی

 بخش 
خصوصی 

صنعت برق

دستور کار صد روزه

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق

یادداشت

، تعییـــن دســـتور کار وزارت نیـــرو از جملـــه اقدامـــات مـــورد انتظـــار از وزیـــر خواهـــد  بـــا تشـــکیل دولـــت ســـیزدهم و انتخـــاب وزیـــر نیـــرو
بـــود. به ویـــژه در روزهـــای اخیـــر به دلیـــل بـــروز خاموشـــی ها و تبعـــات اقتصـــادی و اجتماعـــی آن،  برنامـــه وزارت نیـــرو و اقدامـــات 
آن بیـــش از پیـــش مـــورد  توجـــه عمـــوم قـــرار خواهـــد گرفـــت و انتظـــار مـــی رود کـــه وزیـــر جدیـــد، مشـــکات خاموشـــی را بـــه ســـرعت 
برطـــرف نمایـــد ایـــن درحالـــی اســـت کـــه مســـائل صنعـــت بـــرق بســـیار ریشـــه دار بـــوده و ضـــروری اســـت کـــه بـــه مســـائل آن به صـــورت 
، مســـائل اساســـی و چالـــش هـــای آن مـــورد توجـــه قـــرار  جامـــع و بنیـــادی پرداختـــه شـــود و ضمـــن  مدیریـــت بحـــران هـــای پیـــش رو
گیـــرد. در ایـــن راســـتا، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ضمـــن بررســـی مشـــکات و موانـــع موجـــود در ایـــن صنعـــت و طبقه بنـــدی آن هـــا، 
چالـــش هـــای اساســـی صنعـــت را شناســـایی نمـــوده و متناســـب بـــا آن، راهبردهـــا و راهکارهایـــی را بـــه وزارت نیـــرو پیشـــنهاد کـــرده 

اســـت کـــه انتظـــار مـــی رود، دولـــت محتـــرم در طـــول دوره خدمـــت، آن هـــا را محقـــق نمـــوده و نتیجـــه مدنظـــر را حاصـــل نمایـــد.
لیکـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اثـــر نهایـــی رفـــع چالش هـــای مذکـــور در بلندمـــدت محقـــق خواهـــد شـــد، الزم اســـت کـــه بـــرای حـــل 
مســـائل کوتـــاه مـــدت صنعـــت بـــرق، برخـــی موضوعـــات بصـــورت عاجـــل و فـــوری در دســـتور کار مدیـــران وزارت نیـــرو قـــرار گیـــرد. بـــه 
همیـــن منظـــور ســـندیکای صنعـــت بـــرق  ضمـــن ارائـــه گزارشـــی کـــه ناظـــر بـــه مســـائل وراهبردهـــای کان صنعـــت بـــرق اســـت، مـــوارد 
زیـــر را بـــه عنـــوان »دســـتور کار صـــد روز اول وزارت نیـــرو جهـــت توجـــه وزارت نیـــرو  تدویـــن کـــرده کـــه در  ۸ محـــور تنظیـــم شـــده اســـت 

و انتظـــار مـــی رود مـــورد توجـــه وزیـــر نیـــرو قـــرار گیـــرد. 
 

شایسته گزینی در انتخاب مدیران کلیدی صنعت و چابک سازی ساختارهای سازمانی و نهادی وزارت نیرو
یـــادی از  در حـــال حاضـــر ســـاختار نیـــروی انســـانی وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه، متـــورم شـــده و علـــی رغـــم آنکـــه بخـــش ز
ـــوده  ـــترده ب ـــان گس ـــه همچن ـــرکت های تابع ـــرو و ش ـــی وزارت نی ـــتادی و میان ـــش س ـــا بخ ـــده، ام ـــازی ش ـــرق خصوصی س ـــت ب صنع
و  فاقـــد کارایـــی و بهـــره وری مناســـب اســـت. ایـــن مســـاله عـــاوه بـــر تحمیـــل هزینه هـــای باالســـری بـــه مجموعـــه صنعـــت بـــرق کـــه 
موجـــب بـــاال رفتـــن قیمـــت تمـــام شـــده و گرانـــی بـــرق می شـــود، موجـــب اتـــاف منابـــع و کنـــد شـــدن فرایندهـــای تصمیم گیـــری 
و اجرایـــی شـــده اســـت.  اگرچـــه انجـــام اصاحـــات در ایـــن بخـــش در کوتـــاه مـــدت امکانپذیـــر نیســـت ولـــی انتظـــار مـــی رود در 
ـــدی و  ـــی، توانمن ـــه تخصص ـــد ک ـــی باش ـــاب مدیران ـــر انتخ ـــی ب ـــی مبن ـــری اصل ـــرق جهت گی ـــت ب ـــدی صنع ـــران کلی ـــاب مدی انتخ
قاطعیـــت الزم بـــرای ایجـــاد تغییـــرات اساســـی در ســـاختار نهـــادی ایـــن صنعـــت داشـــته باشـــند و عـــاوه بـــر آشـــنایی بـــه صنعـــت، 
از روحیـــه بـــاالی تعامـــل بـــا متخصصـــان و کارآفرینـــان ایـــن صنعـــت برخـــوردار باشـــند. مدیـــران منتخـــب مناصـــب کلیـــدی ایـــن 
وزارت خانـــه )معاونت هـــای تخصصـــی و بخشـــی، مدیـــران شـــرکت های مـــادر تخصصـــی و روســـای ســـازمان های وابســـته( بایـــد 
بتواننـــد زمینـــه مشـــارکت جمعـــی و صنعتـــی را فراهـــم نماینـــد و در بکارگیـــری روش هـــا و مدل هـــای نویـــن اداره صنعـــت بـــرق، 
ابتـــکار عمـــل داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد مســـائل ریشـــه دار ایـــن صنعـــت را کـــه محصـــول چندیـــن دوره محافظـــه کاری مدیـــران ایـــن 

ـــوده اســـت، را برطـــرف کننـــد. صنعـــت ب

تشکیل اتاق گفتگوی وزارت نیرو و بخش خصوصی 
علـــی رغـــم نقـــش قابـــل توجهـــی کـــه بخـــش خصوصـــی در توســـعه تاسیســـات صنعـــت بـــرق،  مالکیـــت و بهـــره بـــرداری از آن را 
، به ویـــژه  دارد، متاســـفانه فاقـــد جایـــگاه مناســـب بـــرای تعامـــل بـــا وزارت نیـــرو می باشـــد. انتظـــار مـــی رود در دوره جدیـــد وزارت نیـــرو
، بـــا ایجـــاد »اتـــاق گفتگـــوی وزارت نیـــرو و بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق« یـــک نهـــاد  در مراحـــل آغازیـــن وزارت جدیـــد نیـــرو
ـــا نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق  ، مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق ب ـــرای برقـــراری تعامـــل مســـتقیم وزیـــر نیـــرو دائمـــی ب
ـــه همیـــن منظـــور پیشـــنهاد  جهـــت به کارگیـــری ظرفیت هـــای بخـــش خصوصـــی در رفـــع مشـــکات ایـــن صنعـــت فراهـــم شـــود. ب
، نهـــاد مشـــورتی »اتـــاق گفتگـــوی وزارت نیـــرو و بخـــش خصوصـــی« بـــا  می شـــود بـــا صـــدور حکمـــی از ســـوی وزیـــر محتـــرم نیـــرو
حضـــور نماینـــدگان تشـــکل های تخصصـــی صنعـــت بـــرق تشـــکیل و دبیرخانـــه دائمـــی آن در محـــل وزارت نیـــرو و بـــا حکـــم وزارت 
نیـــرو دایـــر شـــود. ایـــن دبیرخانـــه بـــه عنـــوان حلقـــه ارتبـــاط دولـــت و بخـــش خصوصـــی عمـــل خواهـــد نمـــود و بـــا برگـــزاری جلســـات 
، مدیـــران ارشـــد صنعـــت بـــرق و نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی، زمینـــه اداره مردمـــی صنعـــت بـــرق را  مســـتمر ادواری بیـــن وزیـــر نیـــرو
فراهـــم و از تـــوان کارشناســـی و مشـــورتی شـــرکت های صنعـــت بـــرق مســـتقیما اســـتفاده کـــرده و زمینـــه مشـــارکت حداکثـــری بخـــش 

خصوصـــی را در رفـــع مشـــکات ایـــن صنعـــت، ایجـــاد کنـــد.   

تسویه بدهی های معوقه وزارت نیرو و رفع مشکات مالی صنعت
وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه در ســـال های گذشـــته در پرداخـــت مطالبـــات بخـــش خصوصـــی فاقـــد انضبـــاط مالـــی بـــوده 
و در نتیجـــه عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع دیـــون خـــود بـــه شـــرکت های تولیدکننـــده و ســـایر فعـــاالن صنعـــت بـــرق، موجـــب شـــده  
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ــک و  ــرکت های کوچـ ــل روی شـ ــن معضـ ــر ایـ ــود. تاثیـ ــه شـ ــار وقفـ ــرق دچـ ــت بـ ــعه ای صنعـ ــی و توسـ ــای عملیاتـ فعالیت هـ
متوســـط بـــه مراتـــب بیشـــتر بـــوده و حتـــی بـــه تعطیلـــی و بیـــکاری کارکنـــان بخشـــی از بنگاه هـــای فعـــال منجـــر شـــده اســـت. 
در ایـــن رابطـــه ضـــروری اســـت اوال پرداخـــت دیـــون دولـــت بـــه شـــرکت های تولیـــدی، ســـازنده، پیمانـــکار و مشـــاوره در اولویـــت 
ـــرای ادامـــه کار هســـتند،  ـــوان مالـــی ب ـــا توجـــه اینکـــه شـــرایط شـــرکت های کوچـــک و متوســـطی کـــه فاقـــد ت قـــرار گیـــرد، و ثانیـــا ب
ــریع  ــات تسـ ــی ایـــن موسسـ ــع مشـــکات مالـ ــه، در رفـ ــرکت های تابعـ ــرو و شـ ــی از نقدینگـــی وزارت نیـ ــا تخصیـــص بخشـ بـ
ـــر اســـاس برآوردهـــای انجـــام شـــده و اســـتعام های صـــورت گرفتـــه، بـــا تخصیـــص حـــدود ده هـــزار  شـــود. شـــایان ذکـــر اســـت ب
ـــا مطالبـــات  ـــه تعـــداد بزرگـــی از شـــرکت های کوچـــک و متوســـط ب ـــرو ب ـــادی از بدهی هـــای وزارت نی ی ـــال، حجـــم ز ی ـــارد ر میلی
احجـــام کوچـــک، تســـویه می شـــود. بـــرای شـــرکت ها و موسســـات مالـــی بـــزرگ کـــه از نظـــر تعـــدادی محدود تـــر بـــوده ولـــی حجـــم 
 ) یـــال اســـت، از طریـــق تســـویه بـــا اوراق بدهـــی )اســـناد خزانـــه و ســـایر اوراق بهـــادار مطالبـــات آنهـــا بالـــغ بـــر ســـی هزار میلیـــارد ر

ـــر بدهـــی آنهـــا بـــه نظـــام بانکـــی و صنـــدوق توســـعه ملـــی، مشـــکات مالـــی ایـــن صنعـــت برطـــرف خواهـــد شـــد.  ـــا تهات و ی

حل معضل پروژه های نیمه تمام و قراردادهای متوقف 
یکـــی از مشـــکات حیاتـــی و فـــوری صنعـــت بـــرق، توقـــف قراردادهـــای توســـعه و زیرســـاختی ایـــن صنعـــت بدلیـــل 
محدودیت هـــای حقوقـــی و قـــراردادی بـــوده اســـت. از اقدامـــات عاجـــل مـــورد انتظـــار صنعـــت بـــرق در جهـــت افزایـــش ظرفیـــت 
تولیـــد و شـــبکه بـــرق، رفـــع معضـــل قراردادهـــای نیمه تمـــام و اتمـــام ایـــن پروژه هاســـت. در ایـــن جهـــت ضـــروری اســـت »کارگـــروه 
، نهادهـــای نظارتـــی )ســـازمان  ، شـــرکت مادرتخصصـــی توانیـــر ویـــژه « بـــا اختیـــارات کامـــل و بـــا حضـــور نماینـــدگان وزارت نیـــرو
( و نماینـــدگان تشـــکل اقتصـــادی و تخصصـــی مربوطـــه به منظـــور تعییـــن  بازرســـی و دیـــوان محاســـبات، دادســـتانی کل کشـــور
ـــع  ـــرای رف ـــر را ب ـــی زی ـــای اساس ـــروه گام ه ـــن کارگ ـــود. ای ـــکیل ش ـــرا تش ـــکام الزم االج ـــدور اح ـــف و ص ـــای متوق ـــف قرارداده تکلی

معضـــل قراردادهـــای نیمـــه تمـــام بـــه انجـــام رســـاند:
در گام اول؛ قراردادهـــای متوقـــف بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت، مبلـــغ و میـــزان پیشـــرفت پروژه هـــا، غربالگـــری شـــده و قراردادهـــای 
( و قراردادهـــای غیرحیاتـــی )خـــارج از اولویـــت( شناســـایی شـــوند. در گام دوم؛ قراردادهـــای خـــارج از  حیاتـــی )اولویـــت دار
، مانـــده تعهـــدات قراردادهایـــی کـــه تاریـــخ ابـــاغ آن هـــا قبل  اولویـــت خاتمـــه داده و در خصـــوص الباقـــی قراردادهـــای اولویـــت دار
از جهش هـــای ارزی ســـال 1396 بـــوده بررســـی و مبلـــغ قـــرارداد بـــر مبنـــای تغییـــر نـــرخ ارز نســـبت بـــه ابـــاغ قـــرارداد، به روزرســـانی 
شـــوند. بـــرای ایـــن منظـــور الزم اســـت بـــا اصـــاح تبصـــره ۸0 قانـــون بودجـــه ســـال 1356 حـــدود اختیـــارات وزارتخانـــه بـــرای تغییـــر 

مبلـــغ پایـــه قراردادهـــا اصـــاح شـــود.

تامین اعتبارات مورد نیاز توسعه صنعت و رفع موانع صنعت در تدوین الیحه بودجه 1401
از آنجـــا کـــه بـــا شـــروع نیمـــه دوم ســـال، موضـــوع تدویـــن الیحـــه بودجـــه ســـال 1401 در دســـتور کار دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور 
قـــرار خواهـــد گرفـــت و باتوجـــه بـــه آنکـــه رفـــع چالـــش هـــای مالـــی و اجرایـــی ایـــن صنعـــت نیازمنـــد اصاحـــات اساســـی در 
قانـــون بودجـــه ســـنواتی دولـــت می باشـــد، ضـــروری اســـت کـــه کارگـــروه ویـــژه ای بـــا مشـــارکت خبـــرگان و مدیـــران برجســـته 
صنعـــت از ســـوی وزیـــر نیـــرو تعییـــن شـــود تـــا در کنـــار ســـاختار اداری ایـــن وزارت خانـــه کـــه صرفـــا مســـائل جـــاری را در بودجـــه 
تعقیـــب می کنـــد، بتوانـــد از ظرفیت هـــای قانـــون بودجـــه بـــرای حـــل مســـائل صنعـــت بـــرق اســـتفاده کنـــد.  ازجملـــه مهم تریـــن 

موضوعـــات در الیحـــه بودجـــه 1401 مـــوارد زیـــر هســـتند:
الـــف( ارزیابـــی اثربخشـــی  سیاســـت های بودجـــه 1400 منـــدرج در تبصـــره 14 درخصـــوص واریـــز مســـتقیم درآمدهـــای شـــرکت 
توانیـــر و عـــدم لـــزوم واریـــز بـــه حســـاب خزانـــه کل کشـــور و ارائـــه پیشـــنهادات اصاحـــی در صـــورت لـــزوم در الیحـــه بودجـــه 1401

ب( ارزیابـــی اثربخشـــی  سیاســـت های بودجـــه 1400 منـــدرج در بنـــد ز تبصـــره 15 کـــه در آن وزارت نیـــرو مکلـــف شـــده اســـت 
ـــع فـــوالدی، آلومینیـــوم، مـــس، فلـــزات اساســـی و کانی هـــای فلـــزی، واحدهـــای  ـــه صنای ـــرق تحویلـــی ب ـــرژی ب متوســـط بهـــای ان
پاالیشـــگاهی و پتروشـــیمی را بـــر مبنـــای متوســـط نـــرخ خریـــد انـــرژی بـــرق از نیروگاه هـــای دارای قـــرارداد تبدیـــل انـــرژی )ای.

ـــه پیشـــنهادات اصاحـــی در الیحـــه بودجـــه 1401 ســـی.ای( محاســـبه و دریافـــت نمایـــد؛ و ارائ
ج( تدویـــن پیشـــنهاد بـــرای اصـــاح تبصـــره ۸0 قانـــون بودجـــه ســـال 1356 و اصاحـــات بودجـــه ســـال 135۸ درخصـــوص 
افزایـــش حـــدود اختیـــارات وزارتخانـــه بـــرای تغییـــر مبلـــغ پایـــه قراردادهـــا جهـــت رفـــع مشـــکات قراردادهـــای متوقـــف صنعـــت 

بـــرق
ـــرق  ـــت ب ـــای صنع ـــی پروژه ه ـــن مال ـــت تأمی ـــرو جه ـــد وزارت نی ـــای راک ـــازی دارایی ه ـــرای مولدس ـــی ب ـــای قانون ـــذ مجوزه د( اخ
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه تغییـــر کاربـــری امـــوال و دارایـــی هـــای وزارت نیـــرو اشـــاره کـــرد کـــه بـــه ترتیـــب و بـــه پیشـــنهاد شـــرکت 
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ـــون تأســـیس شـــورای عالـــی شهرســـازی و معمـــاری ایـــران مصـــوب  ـــر و وزارت نیـــرو و تصویـــب کمیســـیون مـــاده )5( قان توانی
ــری،  ــر کاربـ ــامل تغییـ ــوارض شـ ــه عـ ــت کلیـ ــرد؛ از پرداخـ ــورت می گیـ ــدی صـ ــات بعـ ــات و الحاقـ ــا اصاحـ 1351/12/22 بـ
ک، اخـــذ گواهـــی بهره بـــرداری، احـــداث، تخریـــب، بازســـازی و ســـایر عـــوارض شـــهرداری معـــاف اســـت. نقل وانتقـــال امـــا

ه( ایجـــاد ظرفیت هـــای قانونـــی بـــرای تامیـــن مالـــی پروژه هـــای بهینه ســـازی واقعـــی بخـــش عرضه)کاهـــش تلفـــات شـــبکه بـــرق 
و افزایـــش راندمـــان نیـــروگاه( بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار کوتـــاه مـــدت افزایـــش ظرفیـــت عرضـــه بـــرق 

( ارائه پیشنهاد قانونی برای اصاح تعرفه ها و کاهش کسری بودجه صنعت برق  و
 

اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین پایدار سوخت نیروگاه ها و جلوگیری از خاموشی های زمستان
ـــا محدودیـــت  ـــا شـــروع فصـــل ســـرما و نیـــاز بـــه مصـــرف گاز در بخـــش خانگـــی بـــرای گرمایـــش، تأمیـــن ســـوخت نیروگاه هـــا ب ب
ــتراتژیک اســـت،  ــز اهمیـــت و اسـ ــرق، موضوعـــی حائـ ــه بحـــث خاموشـــی ها در صنعـــت بـ ــا کـ ــود. از آنجـ ــد بـ ــراه خواهـ همـ
تأمیـــن پایـــدار ســـوخت نیروگاه هـــا در فصـــل ســـرما و پیک بارهـــای گرمایشـــی، از اولویـــت باالیـــی در مقایســـه بـــا ســـایر 
، تعامـــل وزارت نیـــرو و نفـــت و تدویـــن برنامـــه زمان بندی شـــده در  اقدامـــات برخـــوردار خواهـــد بـــود. بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر

ــرد. ــرار گیـ ــوری قـ ــتور کار فـ ــد در دسـ ــانی، بایـ سوخت رسـ

رفع موانع صادرات صنعت برق و تبادل الکتریکی
صنعـــت بـــرق بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت  بســـیار خوبـــی کـــه در طراحـــی و مهندســـی، ســـاخت تجهیـــزات و اجـــرای پـــروژه هـــای فنـــی 
و مهندســـی دارد، و بـــه اتـــکا زیرســـاخت های گســـترده ای کـــه تولیـــد و شـــبکه بـــرق دارد، از موقعیـــت ممتـــازی در صـــادرات 
انـــرژی بـــرق، کاال و تجهیـــزات بـــرق و صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی برخـــوردار اســـت کـــه در ســـالیان گذشـــته به دلیـــل 
مشـــکات اجرایـــی و محدودیـــت و موانعـــی کـــه وجـــود داشـــته اســـت دچـــار رونـــد نزولـــی بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مـــدل 
کســـب وکار ایـــن صنعـــت عمدتـــا  B to Gمی باشـــد، نقـــش آفرینـــی دولـــت در بازارســـازی و مبادلـــه قراردادهـــای صادراتـــی 
بســـیار برجســـته و تعییـــن کننـــده اســـت لـــذا ضـــروری اســـت وزارت نیـــرو و دســـتگاه دیپلماســـی کشـــور بـــا برنامـــه مشـــخص 
و بســـیار فعاالنـــه در ایـــن حـــوزه فعالیـــت نماینـــد. در ایـــن راه، ضمـــن توجـــه بـــه مســـائل راهبـــردی و بلندمـــدت کـــه در »ســـند 
نقشـــه راه توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق« ارائـــه شـــده اســـت، ضـــروری اســـت اقـــدام عاجـــل بـــرای رفـــع برخـــی محدودیت هـــا 
کـــه اثـــر کوتـــاه مـــدت و فـــوری دارنـــد بـــه انجـــام رســـد: »حـــل مشـــکل مســـدودی درآمدهـــای ارزی بلوکـــه شـــده« در بانک هـــای 
کشـــورهای مقصـــد صادراتـــی کـــه انتقـــال و وصـــول آن در کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن، از مطالبـــات اصلـــی بخـــش خصوصـــی 
و شـــرکت مادرتخصصـــی توانیـــر )به عنـــوان صادرکننـــده انـــرژی بـــرق( اســـت و همچنیـــن اســـتفاده از ظرفیت هـــای 
ـــوان  ـــه عن ـــرد. ب ـــرار گی ـــت ق ـــت در اولوی ـــده اس ـــه ش ـــه  مبادل ـــایه و منطق ـــورهای همس ـــران و کش ـــن ای ـــه بی ـــی ک موافقت نامه های
مثـــال انتظـــار مـــی رود تیـــم مذاکره کننـــده ایرانـــی در زمـــان فـــروش بـــرق بـــه کشـــورهای هم جـــوار به ویـــژه عـــراق، ســـهم مناســـبی از 
بـــازار صنعـــت بـــرق آن کشـــور را در عرضـــه خدمـــات فنـــی و مهندســـی از طـــرف مذاکره کننـــده مطالبـــه کنـــد تـــا به موجـــب آن 

ـــد. شـــانس پذیرفتـــه شـــدن شـــرکت های ایرانـــی در اجـــرای پروژه هـــا در کشـــور مقصـــد افزایـــش یاب

تسهیل تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران احداث پروژه های 
صنعت برق

شـــرکت های ســـازنده و پیمانـــکاران وزارت نیـــرو بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات خـــود هـــم اکنـــون بـــا مشـــکات عدیـــده ای 
مواجـــه هســـتند کـــه ناشـــی از عـــدم هماهنگـــی و عـــدم اطـــاع دســـتگاه  های اجرایـــی ماننـــد وزارت صمـــت، گمـــرک و بانـــک 
مرکـــزی بـــه موضوعـــات ایـــن صنعـــت بـــوده بـــه نحـــوی کـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه وتجهیـــزات ایـــن صنعـــت را بـــا وقفـــه همـــراه کـــرده 
یـــادی از  و موجـــب اختـــال در امـــور و یـــا افزایـــش هزینه هـــای تامیـــن مـــواد اولیـــه گردیـــده اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال بخـــش ز
مـــواد اولیـــه ایـــن صنعـــت ماننـــد فـــوالد، آلومینیـــوم و مـــس توســـط صنایـــع باالدســـتی تامیـــن می شـــود کـــه عمدتـــًا در مالکیـــت 
ـــع تولیـــدی  ـــر صنای ـــادی را ب ی ، هزینه هـــای ز ـــر ـــه دلیـــل شـــرایط نابراب ـــوده و ب ـــا نهادهـــای عمومـــی ب و کنتـــرل مســـتقیم دولـــت ی
ـــا اســـتفاده از ابزارهـــای  ـــر ایـــن صنایـــع دارد و ب تحمیـــل می نماینـــد در حالی کـــه انتظـــار مـــی رود دولـــت بدلیـــل کنترلـــی کـــه ب
ـــع وارادت  ـــع موان ـــع تولیـــدی را تســـهیل کنـــد. همچنیـــن رف ـــار دارد تامیـــن مـــواد اولیـــه صنای ـــورس کاال در اختی ـــی کـــه در ب مال
برخـــی تجهیـــزات اساســـی مـــورد نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی و پیمانـــکاری کـــه در گمـــرکات کشـــور دچـــار وقفـــه هســـتند، نیازمنـــد 
مداخلـــه و پیگیـــری فعاالنـــه توســـط وزارت نیـــرو بـــه عنـــوان متولـــی صنعـــت بـــرق از ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور ماننـــد 

وزارت صمـــت، گمـــرک، و بانـــک مرکـــزی اســـت. •

6
777
7
88

5
یادداشت
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اقتصاد صنعت برق

در ارزیابی مدیران 
کسب و کارهای 

صنعت برق

اقتصادی
سیستمی
وسیاسی

ریسک های

سال     14
در ابتـــدای ســـال جـــاری، بمنظـــور شناســـایی ریســـکهای مهـــم پیـــش 
ــه  ــی کـ ــدادی از رویدادهایـ ــرق، تعـ ــت بـ ــای صنعـ ــب و کارهـ روی کسـ
یـــادی بـــر صنعـــت بـــرق داشـــته باشـــند، اســـتخراج  ممکـــن بـــود اثـــرات ز
و  کســـب  مدیـــران  از  نظرخواهـــی  بـــرای  پرسشـــنامه ای  قالـــب  در  و 
کارهـــای صنعـــت بـــرق  ارســـال شـــد. پـــس از دریافـــت پاســـخنامه ها، 
نتایـــج نظرســـنجی در ســـه دســـته کلـــی »ریســـک های اقتصـــادی«، 
»ریســـک های سیســـتمی بـــرق« و »ریســـک های سیاســـی« دســـته بندی 

و ارائـــه شـــده اســـت. 
الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه موضوعـــات ارائـــه شـــده در ایـــن گـــزارش، تمـــام 
ـــر  ـــاد ب ی ـــر ز ـــا اث ـــا بخشـــی از رویدادهـــای ب مســـائل را در برنمی گیـــرد و صرف
صنعـــت بـــرق و مبتنـــی بـــر مطالعـــات قبلـــی مدنظـــر بوده اســـت و وقـــوع 

موضوعـــات خـــارج از ایـــن گـــزارش دور از انتظـــار نیســـت. 

معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران

گزارش

• از نگاه مدیران کسب و کارهای صنعت برق، ادامه 
»تورم باال« بیشترین ریسک اقتصادی محسوب می شود. 

• همچنین از نظر مدیران،  احتمال وقوع »افزایش 
قیمت دالر تا 50 هزار تومان« ریسک قابل توجهی دارد. 
• بر اساس این نظرسنجی، »واقعی شدن قیمت برق و 

بهبود شرایط اقتصادی« احتمال کمی دارد. 

• »جابه جایی مدیران در صنعت برق« و »بروز 
خاموشی ها در پیک« رویدادهایی هستند که 

بیشترین احتمال وقوع برای آن ها پیش بینی 
شده است و به عنوان ریسک های سیستمی صنعت 

برق، قابل توجه هستند.
• »ادغام بخش برق و وزارت نفت و تشکیل وزارت 

انرژی« یکی از موضوعاتی بوده است که احتمال 
کمی برای وقوع آن برآرود شده است.

• بر اساس نظرات شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی، احتمال »قطع صادرات برق به عراق« 

بسیار کم برآورد شده است.  

• »رفع اثرات پاندمی کرونا در جهان« و »بازگشت 
آمریکا به برجام« رویدادهایی هستند که بر اساس 

برآورد انجام شده در این نظرسنجی، بیشترین 
احتمال را دارا می باشند.

• به نظر مدیران، وقوع »تغییرات اساسی در 
سیاست های اصلی کشور در عالی ترین سطح« 

احتمال کمی دارد.
• »کاهش تجارت ایران و چین« یکی از موضوعاتی 

بوده است که احتمال کمی برای وقوع آن برآرود شده 
است.

• این نظرسنجی نشان می دهد بروز »تنش های 
سیاستی و ناآرامی خیابانی« و »تهاجم نظامی به 

ایران« احتمالی بسیار کمی دارد. •

ریسک های اقتصادی

ریسک های سیستمی برق

ریسک های سیاسی

قیمت کاالهای 
اساسی با تورم )بیش 
از 40 درصد( افزایش 

می یابد

در زمان های پیک 
مصرف خاموشی های 

زیادی بروز می یابد

قیمت برق واقعی 
شده و اقتصاد برق 
رو به بهبود می رود

وزارت انرژی از ادغام وزارت 
نفت و بخش برق وزارت 

نیرو تشکیل می شود

جابه جایی های زیادی در مدیران اجرایی و ارشد وزارت نیرو و شرکت های تابعه
با انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می شود

چین تجارت خارجی اش را با ایران کم می کند

تغییرات اساسی در سیاست های کلی کشور در 
خ می دهد عالی ترین سطح ر

گشت آمریکا به  با باز
برجام، تحریم های 

نفتی و بانکی 
برداشته می شود

پاندمی کرونا پایان 
یافته و شرایط جهان 

به حالت عادی 
بازمی گردد

تنش های سیاسی و 
ناآرامی های خیابانی 

خ می دهد ر

ایران مورد 
تهاجم نظامی 

توسط اسرائیل یا 
متحدانش قرار 

می گیرد

نرخ ارز )دالر( جهش زیادی )حدود 50 هزارتومان( پیدا می کند

صادرات برق ایران به عراق قطع می شود

ک و ماشین آالت افزایش زیادی پیدا می کند قیمت  دارایی های سرمایه ای مانند اما

گزارش
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اقتصاد صنعت برق

فردای رای       پـر نیمه 
اعتماد به وزیر 

نیرو؛ 

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت قدس نیروسعید مهذب ترابی

یادداشت

معرفـــی آقـــای مهنـــدس محرابیـــان بـــه عنـــوان وزیـــر نیـــرو کمـــی غیرمنتظـــره بـــود 
امـــا باالخـــره ایشـــان رای اعتمـــاد خوبـــی از مجلـــس گرفتنـــد و وزیـــر نیـــرو شـــدند. 
حـــاال بـــا توجـــه بـــه آغـــاز کار ایشـــان در وزارت نیـــرو بـــه نظـــر می رســـد توجـــه بـــه 

نـــکات زیـــر در فضـــای فعلـــی صنعـــت آب وبـــرق ضـــروری اســـت .
ــرای هیـــچ اقـــدام اصاحـــی  ــا امـــکان اجـ • بـــدون تغییرعمـــده ای در درآمدهـ

نیســـت و واقعـــا شـــعارزدگی، آب و بـــرق نمی شـــود.
• اقتصـــاد صنعـــت آب و بـــرق را واقعـــا نمی تـــوان ماننـــد بیمـــاری کرونـــا بـــا 
روش هـــای ســـنتی درمـــان کـــرد، ایـــن اقتصـــاد بـــه شـــدت بیمـــار اســـت و نیـــاز بـــه 

شناســـایی و آســـیب شناســـی بخشـــی و درمـــان فـــوری علمـــی دارد. 
ــرمایه گذاری  ــارد دالر سـ ــا 6 میلیـ ــل  5تـ ــه حداقـ ــاز بـ ــرق نیـ ــت آب و بـ • صنعـ
ســـاالنه بـــرای بـــه روز کـــردن خـــود دارد و هـــر برنامـــه ای کـــه فاقـــد اســـتراتژی مدونـــی 
بـــرای تامیـــن ایـــن مبلـــغ باشـــد، در نهایـــت در حـــد یـــک برنامـــه باقـــی می مانـــد.
بـــه نظـــر می رســـد وزیـــر محتـــرم بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــناخت خوبـــی از صنعـــت، 
ــز در  ــی نیـ ــد و مدتـ ــبرد آن دارنـ ــذار در پیشـ ــرای تاثیرگـ ــارت و اجـ ــدن و تجـ معـ
انـــد، رویکـــرد  محیـــط هـــای ســـرمایه گذاری مســـئولیت راهبـــردی داشـــته 
ــند.  ــته باشـ ــرق داشـ ــاد آب وبـ ــه اقتصـ ــه مقولـ ــه ای بـ ــل گرانـ واقع بینانـــه و عمـ
ضمنـــا کمـــک مجلـــس محتـــرم و دولـــت، حداقـــل بـــرای تعییـــن تکلیـــف 
انتظـــار اساســـی اســـت. بدیهـــی اســـت عـــدم  مـــورد  بدهی هـــای معـــوق، 
ـــه انباشـــت بیشـــتر  ـــرای تســـویه بدهـــی فـــوق، منجـــر ب ـــرو ب حمایـــت از وزارت نی

ــد. ــد شـ ــان خواهـ ــای ایشـ ــق وعده هـ ــدم تحقـ ــا عـ ــا و قطعـ ــکاری هـ بدهـ
ــدت  ــه شـ ــر بـ ــال اخیـ ــد سـ ــی چنـ ــرق طـ ــی صنعـــت آب و بـ بخـــش خصوصـ
فرســـوده شـــده و بایـــد بـــرای احیـــای مجـــدد آن، راهبـــرد مشـــخصی در کلیـــه 
ابعـــاد وظایـــف حاکمیتـــی  وجـــود داشـــته باشـــد. نکتـــه اینجاســـت کـــه ســـاختار 
 فعلـــی صنعـــت، نـــاکارا و بـــا فراینـــدی مانـــع تـــراش  وبوروکراتیـــک اســـت، 
بـــر ایـــن  اســـاس ساختارشـــکنی از نـــوع پســـت مدرنیتـــه آن ضـــرورت دارد. بـــه 
عـــاوه قطعـــا حیـــات آینـــده بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت بـــه صـــادرات 
خدمـــات بســـتگی دارد و وزارت نیـــرو مـــی توانـــد حمایـــت الزم را انجـــام  دهـــد.

ــرار گیـــرد ایـــن  یـــم در دولـــت آینـــده مـــورد توجـــه قـ مســـاله دیگـــری کـــه امیدوار
اســـت کـــه بخـــش خصوصـــی پویـــا، معـــرف توانمنـــدی کشـــور اســـت و امیدواریم 
ماموریت هـــای  در  سیاســـی  هیات هـــای  همراهـــان  درصـــد   70 حداقـــل 
خارجـــی، نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی باشـــند. بـــه عـــاوه بـــرای توســـعه انـــرژی 
هـــای تجدیدپذیـــر مـــی تـــوان از الگـــوی رفتـــاری کشـــورهای در حـــال توســـعه 
اســـتفاده کـــرد. بایـــد بپذیریـــم کـــه روش فعلـــی ناکارامـــد اســـت و تغییـــر آن 

مســـتلزم حـــذف افـــراط وتفریـــط در ایـــن توســـعه اســـت. 
بـــه طـــور خاصـــه بایـــد گفـــت راه نجـــات صنعـــت آب وبـــرق، توســـعه عملـــی 
بهینـــه ســـازی مصـــرف آب و بـــرق بـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در قالـــب  
ـــی فـــوق،  . مـــدل هـــای ســـاختاری، فنـــی و مال ـــر )ESCO.WSCO(اســـت والغی
ـــر ه وری  ـــا به ـــد ارتق ـــدود 25 درص ـــد ح ـــی می توان ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــا مش ب

وصرفـــه جویـــی ایجـــاد کننـــد.
ـــه  ـــی باتوج ـــی وبرقاب ـــای حرارت ـــروگاه ه ـــعه نی ـــرای توس ـــردی ب ـــی راهب ـــیم مدل ترس
،یکـــی از ایـــن الزامـــات توســـعه نیـــروگاه هـــای متوســـط مقیـــاس،  بـــه اقتضـــای روز
خصوصـــا بـــا اســـتفاده از ســـرمایه گـــذاری بخـــش خصوصـــی اســـت .ضمنـــا 
ضـــرورت دارد در اولیـــن اقـــدام، مجلـــس محتـــرم چگونگـــی تامیـــن مالـــی 25000 
مـــگاوات ظرفیـــت عقـــب افتـــاده تولیـــد بـــرق را مشـــخص کنـــد، چـــرا کـــه قطعـــا 
وزارت نیـــرو محلـــی بـــرای تامیـــن و جبـــران ایـــن عقـــب ماندگـــی اجبـــاری نـــدارد.

تقویـــت و حمایـــت عملـــی و اجرایـــی  از بخـــش خصوصـــی بـــا  رعایـــت 
عدالـــت در مناقصـــات و عقـــد قراردادهـــا، پرداخـــت بـــه موقـــع  مطالبـــات 
وحمایـــت عملـــی، بخـــش اصلـــی خواســـته و انتظـــار منطقـــی تمـــام بازیگـــران 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت آب و بـــرق کشـــور اســـت. البتـــه قطعـــا حمایـــت 
اســـتاندارد  قراردادهـــای  قالـــب  در  داخلـــی  و  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  از 
بین اللملـــی و ارائـــه مدلـــی بـــرای توســـعه انگیـــزش آنهـــا هـــم یکـــی از الزامـــات 

ــور اســـت. ــرق کشـ ــعه صنعـــت بـ توسـ
ایـــن امـــر مســـتلزم تقویـــت نظـــام و ســـاختار مدیریـــت انـــرژی و آب بـــا پیش بینـــی 
نقدینگـــی الزم  اســـت. بـــه عـــاوه بایـــد در بخـــش ســـاختاری، ادغـــام معاونـــت 
یـــع، ادغـــام برق هـــای  ، تشـــکیل شـــرکت مهندســـی توز بـــرق و مدیـــر عامـــل توانیـــر
منطقـــه ای در شـــرکت مدیریـــت تولیـــد، تقویـــت ســـاتباب )انـــرژی و آب( و نیـــز 
ـــدت  ـــاه م ـــرد و در کوت ـــرار گی ـــتور کار ق ـــرژی در دس ـــکیل وزارت ان ـــه تش ـــک ب کم
هـــم بـــرای تزریـــق ســـریع نقدینگـــی بـــه صنعـــت آب و بـــرق بـــرای عبـــور از ســـال 

1401 چـــاره اندیشـــی شـــود.
بـــا هـــر تفکـــر مدیریتـــی، صنعـــت آب و بـــرق در شـــرایط فعلـــی، ظرفیـــت ســـعی 
و خطـــای مجـــدد را نـــدارد و هـــر اقدامـــی بـــدون شـــناخت کامـــل و دقیـــق برنامـــه 
ــاز بـــه  ــر نیـ محکـــوم بـــه شکســـت خواهـــد بـــود. ایـــن صنعـــت در حـــال حاضـ
برنامـــه عملیاتـــی، نقدینگـــی و همراهـــی و همدلـــی همـــه ذینفعـــان دارد. در 
غیـــر ایـــن صـــورت هیچکـــس برنـــده نیســـت. قبـــل از اخـــذ رای اعتمـــاد بـــه 
 ، وزیـــر پیشـــنهادی عـــرض کـــردم کـــه درســـاختمان شیشـــه ای وزارت نیـــرو
همـــه چیـــز مثـــل شیشـــه شـــکننده اســـت و اکنـــون پـــس از اخـــذ اعتمـــاد بـــه 
ـــا و همیشـــه  ـــرق، پرســـنلی دان ایشـــان عـــرض مـــی کنـــم پرســـنل صنعـــت آب وب
همـــراه هســـتند و ایـــن خصیصـــه مترقـــی، ناشـــی از ایـــن اســـت کـــه خدمـــت بـــه 
مـــردم، در شـــکل گیری رفتـــار ســـازمانی آنـــان نهادینـــه شـــده و تنهـــا چیـــزی کـــه 
موجـــب رنجـــش آنهـــا مـــی شـــود، نـــگاه از طبقـــه دوازدهـــم ســـاختمان شیشـــه ای 
بـــه ســـاختمان های نعلـــی شـــکل  محوطـــه پایین دســـتی و ســـاختمان قدیمـــی 

خیابـــان فلســـطین اســـت.

و اما نیمه پر لیوان؛
ــا در ســـطح کان بـــه علـــت لـــزوم   مدیریـــت در صنعـــت آب و بـــرق خصوصـ
اســـتمرار خدمت رســـانی در گســـتره وســـیع کشـــور بـــا دو رویکـــرد آتـــش نشـــان 
ـــه  ـــر ب و برنامـــه ای مواجـــه اســـت کـــه رویکـــرد آتـــش نشـــان طـــی چنـــد ســـال اخی
ــا  ــل واقعـ ــن دلیـ ــه همیـ ــوده و بـ ــاد بـ یـ ــیار ز ــا بسـ ــاد بحران هـ ــوع و ازدیـ علـــت تنـ
ـــم  ـــم فراه ـــت دوازده ـــد در دول ـــروگاه جدی ـــگاوات نی ـــزار م ـــداث 20 ه ـــکان اح ام

نشـــد.
یـــاد گـــرم  گـــر امســـال هـــم ســـال پربارشـــی بـــود و هـــوا در تابســـتان ز شـــاید ا
نمی شـــد و اصطاحـــا قطعی هـــای بـــرق و کمبـــودآب نداشـــتیم، واقعـــا امـــکان 
داشـــت زحمـــات ایشـــان وخانـــواده بـــزرگ صنعـــت و آب و بـــرق بـــرای تامیـــن 
نیازهـــای ایـــن صنعـــت را در بدتریـــن شـــرایط اقتصـــادی کشـــور نادیـــده گرفـــت 
ــا اســـتقرار  و از طرح هایـــی ماننـــد بـــرق امیـــد، پروژه هـــای الـــف ـ ب ـ ایـــران و یـ
... چشـــم پوشـــید. از ایـــن رو بایـــد منصـــف  سیســـتم های جدیـــد مدیریتـــی و
ومنطقـــی بـــود و از زحمـــات وزیـــر نیـــرو و معاونیـــن و همـــه مدیـــران وکارکنـــان 
صنعـــت پـــر رمـــز و راز آب وبـــرق تقدیـــر کـــرده و بـــرای همـــه آنهـــا آرزوی موفقیـــت 
/ میهـــن  وســـامت کنیـــم و در نهایـــت دســـت در دســـت هـــم دهیـــم بـــه مهـــر

خویـــش را کنیـــم آبـــاد.•

یادداشت
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جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا علـــی اکبـــر محرابیـــان 
ــهریور در محـــل وزارت  ــتم شـ ، بیسـ ــرو ــر نیـ وزیـ

نیـــرو برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه علـــی بخشـــی، رئیـــس 
ــندیکا ضمـــن معرفـــی ایـــن  ــره سـ هیـــات مدیـ
اظهـــار  آن  فعالیـــت  حوزه هـــای  و  تشـــکل 
کـــرد: ســـندیکا بـــا حـــدود 600 شـــرکت عضـــو 
پیمانـــکاری،  ســـازندگان،  حوزه هـــای  از 
قالـــب  در  بازرگانـــی  و  مشـــاور  مهندســـی 
کمیته هـــای مرتبـــط بـــه عنـــوان یـــک تشـــکل 
ــر و تخصصـــی صنعـــت بـــرق فعالیـــت  فراگیـ
می کنـــد و بـــا عملکـــرد حرفـــه ای کـــه در طـــول 
ایـــن ســـال ها داشـــته، امـــروز بـــه یـــک مرجـــع 
کشـــور  انـــرژی  و  بـــرق  صنعـــت  در  دانشـــی 

تبدیـــل شـــده اســـت. 
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ســـندیکا فعالیت هـــا 
و  حرفـــه ای  رویکـــرد  بـــا  را  خـــود  اقدامـــات  و 
داد:  ادامـــه  می کنـــد،  دنبـــال  کارشناســـانه 
رویکـــرد ســـندیکا نســـبت بـــه مســـائل صنعـــت 
بـــرق و ارائـــه راهکارهـــا و پیشـــنهادات بـــرای 
ــده  ــع مشـــکات ایـــن صنعـــت، باعـــث شـ رفـ
ــر  اســـت نهادهـــای سیاســـتگذار و تصمیم گیـ
ـــز  ـــامی، مرک ـــورای اس ـــس ش ـــم از مجل ـــور اع کش
اقتصـــادی  دفتـــر  مجلـــس،  پژوهش هـــای 
تشـــخیص  مجمـــع  قضائیـــه،  قـــوه  رهبـــری، 
مصلحـــت نظـــام، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و 
ــوزه بـــرق و انـــرژی  ــایر ذینفعـــان کلیـــدی حـ سـ
مرجـــع  یـــک  عنـــوان  بـــه  را  ســـندیکا  کشـــور 
تخصصـــی و حرفـــه ای قبـــول داشـــته باشـــند. 
بخشـــی ادامـــه داد: ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران ســـه ســـال متوالـــی تشـــکل برتـــر اقتصـــادی 
 A+ کشـــور بـــوده و تنهـــا تشـــکل کشـــور بـــا رتبـــه
اســـت. ســـندیکا امـــروز نیـــز آمادگـــی خـــود را 
چالش هـــای  رفـــع  مســـیر  در  حرکـــت  بـــرای 
ــه  ــد بـ ــد و می توانـ ــام می کنـ ــرق اعـ ــت بـ صنعـ
عنـــوان بـــازوی تخصصـــی وزارت نیـــرو کمـــاکان 

فعالیـــت داشـــته باشـــد. 
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا افـــزود: ســـندیکا 
ــادرات  ــو آن در زمینـــه صـ و شـــرکت های عضـ
نیـــز از ظرفیـــت باالیـــی برخوردارنـــد. ســـندیکا 
بـــه عنـــوان تشـــکل  بـــرای ســـه دوره متوالـــی 
و  اســـت  شـــده  انتخـــاب  صادراتـــی  نمونـــه 

طبـــق آمـــار ســـازمان توســـعه تجـــارت، صنعـــت 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات  رکـــورددار  بـــرق 

ــت.  ــوده اسـ ــی بـ مهندسـ
وی تصریح کرد: بین وزارت نیرو و ســـندیکای 
ــی  ــاختار ارتباطـ ــد سـ ــران بایـ ــرق ایـ ــت بـ صنعـ
مشـــخصی شـــکل گیـــرد و مســـائل صنعـــت 
بـــرق کشـــور در کارگـــروه مشـــترکی کـــه بیـــن ایـــن 

ــود.  ــی شـ ــرد، بررسـ ــاد شـــکل می گیـ دو نهـ
در ادامـــه علیرضـــا اســـدی، معـــاون پژوهـــش 
گزارشـــی  ارائـــه  بـــه  ســـندیکا  برنامه ریـــزی  و 
ایـــران  بـــرق  صنعـــت  چالش هـــای  دربـــاره 
ــزارش ابتـــدا بـــه جایـــگاه  پرداخـــت. در ایـــن گـ
ـــیس  ـــدای تاس ـــندیکا از ابت ـــتاوردهای س و دس
تاکنـــون، ســـهم صنعـــت بـــرق در اقتصـــاد ملـــی 
و وضعیـــت بنگاه هـــای اقتصـــادی و ظرفیـــت 
تولیـــدی و صادراتـــی زنجیـــره تامیـــن صنعـــت 
اصلـــی  چالش هـــای  ســـپس  و  اشـــاره  بـــرق 
صنعـــت بـــرق تشـــریح شـــد. چرخـــه معیـــوب 
نظـــام  معـــوق،  مطالبـــات  بـــرق،  اقتصـــاد 
قـــراردادی یکجانبـــه و ناکارآمـــد،  حقوقـــی و 
مشـــکات ناتـــرازی شـــبکه بـــرق و مشـــکات 
زنجیـــره تامیـــن و صـــادرات بـــرق از اصلی تریـــن 
چالش هایـــی هســـتند کـــه صنعـــت بـــرق بـــا 

ــت.  ــه اسـ ــا مواجـ آنهـ
وی ادامـــه داد: قیمـــت گـــذاری بـــرق، کســـری 
بودجـــه و کاهـــش ســـرمایه گـــذاری از مهمتریـــن 
ـــل  ـــه دلی ـــت و ب ـــرق اس ـــت ب ـــای صنع چالش ه
و  غیرشـــفاف  و  غیراقتصـــادی  کار  و  ســـاز 
قیمـــت گـــذاری تکلیفـــی، درآمدهـــای صنعت 
بـــرق کمتـــر از هزینه هـــای واقعـــی آن اســـت در 
نتیجـــه ســـاالنه حـــدود 5000 میلیـــارد تومـــان 
کســـری بودجـــه ایجـــاد می شـــود. همچنیـــن 
بدلیـــل غیراقتصـــادی شـــدن جریـــان مالـــی 
بخـــش  ســـرمایه گذاران  بـــرق،  صنعـــت 
گـــذاری در  خصوصـــی تمایلـــی بـــه ســـرمایه 
ایـــن صنعـــت ندارنـــد و بخـــش دولتـــی نیـــز 
ایـــن  در  ســـرمایه گذاری  بـــرای  کافـــی  منابـــع 
ـــد ســـرمایه گذاری  ـــدارد، در نتیجـــه رون بخـــش ن
کاهـــش یافتـــه و اهـــداف  در صنعـــت بـــرق 
ــت.  ــده اسـ ــق نشـ ــم محقـ ــه ششـ ــعه برنامـ توسـ
عـــدم  ســـرمایه گذاری  کاهـــش  ایـــن  اثـــر 
رشـــد زیرســـاخت های تولیـــد و شـــبکه بـــرق 
متناســـب بـــا رشـــد تقاضـــای بـــرق و در نتیجـــه 

اتاق

برگزاری اولین نشست هیات مدیره سندیکا 
با وزیر نیروی دولت سیزدهم؛

گزارش

کاهـــش پایـــداری عرضـــه بـــرق اســـت. 
کـــرد:  تصریـــح  ســـندیکا  پژوهشـــی  معـــاون 
ـــه بخـــش خصوصـــی، عـــدم  انباشـــت بدهـــی ب
تعدیـــل و توقـــف قراردادهـــا چالش هـــای نظـــام 
ناکارآمـــد  و  یکجانبـــه  قـــراردادی  و  حقوقـــی 
هســـتند. قراردادهـــای بیـــن شـــرکت های تابعـــه 
وزارت نیـــرو و بخـــش خصوصـــی فاقـــد تعدیـــل 
متناســـب بـــا تغییـــرات قیمـــت نهاده هـــای 
ارز  نـــرخ  از  متاثـــر  کـــه  اســـت  تولیـــد  اصلـــی 
)فلـــزات(  باالدســـتی  صنایـــع  اولیـــه  مـــواد  و 
می  باشـــد. در نتیجـــه بـــا تغییـــر شـــدید هزینـــه 
ایـــن نهاده هـــا )تغییـــر 100 تـــا 300 درصـــدی 
قیمـــت مـــواد و مصالـــح مصرفـــی(، قیمـــت 
و  می یابـــد  افزایـــش  محصـــول  شـــده  تمـــام 
بـــر  را  یـــادی  ز یـــان  ز قـــرارداد،  تعدیـــل  بـــدون 

بخـــش تولیـــدی تحمیـــل می کنـــد. 
شـــرکت های وزارت نیـــرو در تامیـــن 
مشـــکل  دچـــار  خـــود  نقدینگـــی 
هســـتند و بدلیـــل آنکـــه در پرداخـــت 
بخـــش  بـــه  خـــود  معوقـــه  دیـــون 
خصوصـــی هیـــچ نـــوع جرایمـــی را 
نتیجـــه در  متحمـــل نمی شـــود در 
قراردادهـــا، شـــرکت هـــای  تمامـــی 
بخـــش  مطالبـــات   ، نیـــرو وزارت 
خصوصـــی را بـــا دیرکـــرد پرداخـــت 
می کننـــد. ایـــن دیرکـــرد منجـــر بـــه 
از دســـت رفتـــن تـــوان مالـــی بخـــش 

حاضـــر  حـــال  در  می شـــود.  خصوصـــی 
بـــه  نیـــرو  وزارت  تابعـــه  شـــرکت های  بدهـــی 
بخـــش  متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های 
 2000 حـــدود  ســـندیکا  عضـــو  خصوصـــی 
میلیـــارد تومـــان اســـت. چالـــش دسترســـی بـــه 
واردات  و  باالدســـتی  از صنایـــع  اولیـــه  مـــواد 
کاالهـــای واســـطه ای، توســـعه فنـــاوری و خریـــد 
ســـاخت داخـــل، کاهـــش صـــادرات تجهیـــزات 
و خدمـــات مهندســـی  مشـــکاتی هســـتند کـــه 
صنعـــت بـــرق در زنجیـــره تامیـــن و صـــادرات بـــا 

آنهـــا دســـت بـــه گریبـــان اســـت. 

بـــرق،  اقتصـــاد  اصـــاح  گـــزارش  ایـــن  در 
یـــم حقوقـــی و قـــراردادی، توســـعه  اصـــاح رژ
نوســـازی  و  صـــادرات  و  داخـــل  ســـاخت 
توســـعه  و  مصـــرف  بهینه ســـازی  و  شـــبکه 

تجدید پذیرهـــا بـــه عنـــوان راهبردهـــای کلیـــدی 
توســـعه صنعـــت بـــرق مطـــرح شـــدند و تاکیـــد 
قیمت گـــذاری،  نظـــام  اصـــاح  کـــه  شـــد 
تســـویه  ســـرمایه گذاری،  و  تامین مالـــی 
راهبردهایـــی  بخش خصوصـــی  مطالبـــات 
در حـــوزه اصـــاح اقتصـــاد و اجـــرای قـــرارداد 
متوقـــف  قراردادهـــای  معضـــل  حـــل  تیـــپ، 
یـــم  رژ اصـــاح  حـــوزه  در  راهبردهایـــی  نیـــز 
ــتند.  ــرق هسـ ــراردادی صنعـــت بـ ــی و قـ حقوقـ
همچنیـــن در گـــزارش ســـندیکا پشـــتیبانی از 
ســـاخت داخـــل و دانش بنیـــان، کاهـــش هزینـــه 
و ســـهولت دسترســـی بـــه مواداولیـــه، پشـــتیبانی 
از بخـــش تولیـــد در صنعـــت احـــداث، رفـــع 
موانـــع صـــادرات بـــرق و توســـعه تجدیدپذیرهـــا 
بـــه عنـــوان راهبردهـــای کلیـــدی عنـــوان شـــدند. 
در ادامـــه پیـــام باقـــری، نایـــب رئیـــس 
هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا اشـــاره 
ــه  ــروز بـ ــرق امـ ــه صنعـــت بـ ــه اینکـ بـ
ایـــن  فعـــاالن  توانمنـــدى  لحـــاظ 
ـــرار دارد،  حـــوزه در جایـــگاه خوبـــی ق
گفـــت: بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
بـــرق در ســـال های بعـــد از انقـــاب، 
دوران جنـــگ و تحریم هـــا در کنـــار 
اثـــر  منشـــا  و  حاضـــر  نیـــرو  وزارت 
بـــوده اســـت. در دهه هـــای گذشـــته 
در  خوبـــی  ظرفیت ســـازی های 
صنعـــت بـــرق ایجـــاد شـــده و عمـــق 
ســـاخت داخـــل در ایـــن صنعـــت از مـــرز 90 
بـــرق  اســـت. صنعـــت  کـــرده  درصـــد عبـــور 
و  پرچمـــدار صـــادرات در حـــوزه تجهیـــزات 

خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت.
از  ریشـــه بســـیاری  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
مشـــکات صنعـــت بـــرق مربـــوط بـــه اقتصـــاد 
ـــح کـــرد: متاســـفانه اقتصـــاد  ـــرق اســـت، تصری ب
ـــرق  ـــه تضعیـــف صنعـــت ب ـــرق منجـــر ب ـــراز ب نات
شـــده  صنعـــت  ایـــن  خصوصـــی  بخـــش  و 
اســـت. پرداخـــت مطالبـــات بخـــش خصوصی 
صنعـــت بـــرق رونـــد مســـتمر و منظمـــی نـــدارد و 
ایـــن امـــر موجـــب ایجـــاد مشـــکات بســـیاری در 
مســـیر اجـــرای پروژه هـــا و قراردادهـــای صنعـــت 

بـــرق شـــده اســـت. 
کمبـــود  داد:  ادامـــه  ســـندیکا  رئیـــس  نایـــب 
منابـــع و عـــدم ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق 

دائمی
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باعـــث شـــده کـــه از ظرفیت هـــای بخـــش خصوصـــی 
صنعـــت بـــرق بـــه طـــور کامـــل اســـتفاده نشـــود. مشـــتری 
نهایـــی فعـــاالن صنعـــت بـــرق دولـــت اســـت و تـــا 
زمانـــی کـــه دولـــت منابـــع الزم را بـــرای ســـرمایه گذاری 
در ایـــن صنعـــت اختصـــاص ندهـــد، فضـــای کســـب 
ــرای  ــد داشـــت. بـ ــی نخواهـ ــرق رونقـ و کار صنعـــت بـ
ترمیـــم وضعیـــت بـــرق بایـــد منابـــع را آزاد کـــرده و درآمـــد 

پایـــداری بـــرای آن ایجـــاد کـــرد. 
بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  افـــزود:  باقـــری 
در شـــرایط ســـخت اقتصـــادی، تحـــت فشـــارهای 
مختلفـــی از جانـــب سیســـتم مالیاتـــی، بانکـــی، بیمـــه 
تامیـــن اجتماعـــی قـــرار دارد و یکی از درخواســـت های 
مـــا از وزارت نیـــرو ایـــن اســـت کـــه بـــا تهیـــه و اجرایـــی 
کـــردن قـــرارداد تیـــپ، قراردادهـــای صنعـــت بـــرق را از 

حالـــت یـــک طرفـــه بـــودن خـــارج 
ــار آن را از دوش بخـــش  ــرده و فشـ کـ

خصوصـــی بـــردارد. 
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه وضعیـــت 
ناتـــراز اقتصـــاد بـــرق ســـرمایه گذاران 
ایـــن  در  ســـرمایه گذاری  از  را 
اســـت،  کـــرده  گریـــزان  صنعـــت 
راســـتای  در  بایـــد  دولـــت  گفـــت: 
اجـــرای سیاســـت های اصـــل 44 
تصدی گـــری  از  اساســـی  قانـــون 
بخـــش  از  و  بگیـــرد  فاصلـــه 
بیشـــتری  حمایـــت  خصوصـــی 

باشـــد.  داشـــته 
ظرفیـــت  بـــه  همچنیـــن  ســـندیکا  رئیـــس  نایـــب 
اشـــاره  و تجدیدپذیرهـــا  شـــرکت های دانش بنیـــان 
کـــرد و ادامـــه داد: وزارت نیـــرو بـــرای تامیـــن منابـــع 
تجدیدپذیرهـــا بایـــد برنامـــه  داشـــته باشـــد بویـــژه تمرکـــز 
بـــر روى قوانینـــی کـــه در ســـالهاى قبـــل امتحـــان خـــود 
ــو  ــاح الگـ ــون اصـ ــاده ٦١ قانـ ــل مـ ــد مثـ را پـــس داده انـ
یـــم ایـــن برنامه هـــا عملیاتـــی شـــوند و  مصـــرف و امیدوار
از ایـــن حـــوزه حمایـــت الزم صـــورت بگیـــرد. بـــا توجـــه بـــه 
ـــوزه  ـــکل هاى ح ـــن و تش ـــده فعالی ـــل آم ـــرات بعم مذاک
تجدیدپذیـــر هـــم آمادگـــی دارنـــد در جهـــت عملیاتـــی 
شـــدن برنامـــه هـــاى وزارت نیـــرو در ایـــن بخـــش برنامـــه 
مدونـــی ارائـــه دهنـــد. حمایـــت از صـــادرات انـــرژی و 
ـــه کشـــورهای همســـایه موضـــوع دیگـــری  ـــرق ب تبـــادل ب

اســـت کـــه بایـــد مـــد نظـــر وزارت نیـــرو باشـــد.
در ادامـــه جلســـه حمیدرضـــا صالحـــی عضـــو هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا اظهـــار کـــرد: امـــروز صنعـــت بـــرق 

ــا برنامه هـــای شـــما  ــرار دارد مـ در شـــرایط بحرانـــی قـ
بـــرای  و  کردیـــم  مطالعـــه  بـــرق  صنعـــت  بـــرای  را 
عملیاتـــی ســـاختن آنهـــا در کنـــار شـــما خواهیـــم بـــود. 
وی ادامـــه داد: امـــروز جمـــع مطالبـــات صنعـــت 
بـــرق و حـــوزه نیروگاهـــی 50 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
اســـت کـــه ســـهم شـــرکت های عضـــو ســـندیکا از 
ایـــن مطالبـــات حـــدود 3000 میلیـــارد تومـــان اســـت. 
شـــرکت های عضـــو ســـندیکا بـــه خاطـــر حجـــم 
مطالبـــات و نداشـــتن منابـــع، بـــرای بـــه ســـرانجام 
از بانک هـــا فاینانـــس  رســـاندن پروژه هـــای خـــود 
کردنـــد و بســـیاری از قراردادهـــا نیـــز متوقـــف شـــدند. 
ــزود: علـــی رغـــم  ــره ســـندیکا افـ ــو هیـــات مدیـ عضـ
اینکـــه وعـــده داده شـــده بـــود هـــر مـــاه بـــا دریافـــت 
شـــرکت های  مطالبـــات  از  درصـــدی  منابـــع، 
پرداخـــت  نیـــز  ســـندیکا  عضـــو 
شـــود، متاســـفانه از اواســـط ســـال 99 
نشـــده  انجـــام  پرداخـــت معنـــاداری 
ــرو درخواســـت  ــا از وزارت نیـ اســـت. مـ
ــم پرداخـــت مطالبـــات صنعـــت  یـ دار
بـــرق را در دســـتور کار قـــرار داده و مـــورد 

رســـیدگی قـــرار دهـــد. 
ظرفیـــت  بـــه  ادامـــه  در  صالحـــی 
کـــرد و گفـــت:  تجدیدپذیرهـــا اشـــاره 
ظرفیـــت 90  از  بتوانیـــم  اینکـــه  بـــرای 
هـــزار مگاواتـــی تجدیدپذیرها اســـتفاده 
کنیـــم بایـــد از آنهـــا حمایـــت کنیـــم و 
نظـــر  در  برایشـــان  یالـــی  ر تســـهیات 

یـــم.   بگیر
ــو  ــار عضـ ــید بردبـ ــه جمشـ در بخـــش بعـــدی جلسـ
هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه بـــرق 
زیرســـاخت توســـعه تمامـــی صنایـــع کشـــور اســـت، 
ــع  ــعه جوامـ ــرق در توسـ ــش بـ ــروز نقـ ــرد: امـ ــار کـ اظهـ
در  داده  رخ  خاموشـــی های  و  اســـت  کلیـــدی 
مشـــکل  فعالیت هـــا  همـــه  بـــرای  صنعـــت  ایـــن 
ایجـــاد می کنـــد و انجـــام هیـــچ فعالیتـــی بـــدون 
مشـــکل  حـــل  بـــرای  نیســـت.  امکانپذیـــر  بـــرق 
خاموشـــی ها احـــداث نیروگاه هـــا و نیـــروگاه  ســـازی 
ـــودن  ـــر ب ـــه علـــت زمانب یکـــی از راه حل هاســـت امـــا ب
در کوتـــاه مـــدت پاســـخگو نخواهـــد بـــود لـــذا بایـــد 

مدیریـــت مصـــرف را مـــد نظـــر قـــرار داد. 
وی ادامـــه داد: در تبصـــره 15 قانـــون بودجـــه ســـال ها 
بـــرای مدیریـــت مصـــرف بحـــث  9۸، 99 و 1400 
هوشمندســـازی مطـــرح شـــده و از ایـــن حیـــث بـــار 

گفت و

گزارش

مالـــی بـــر دوش وزارت نیـــرو نخواهـــد بـــود و خود مشـــترکان 
هزینـــه آن را پرداخـــت خواهنـــد کـــرد. مـــا در ســـندیکا 
یـــم و اگـــر  بـــرای تهیـــه کنتورهـــای هوشـــمند آمادگـــی دار
منابـــع اولیـــه تامیـــن شـــود، می توانیـــم تولیـــد کنتورهـــای 
هوشـــمند را افزایـــش داده و در مدیریـــت مصـــرف بـــه 
ــای خوبـــی  ــون اهرم هـ ــم. قانـ ــرق کمـــک کنیـ صنعـــت بـ
بـــرای مدیریـــت مصـــرف و تولیـــد کنتورهـــای هوشـــمند 
پیش بینـــی کـــرده اســـت، مـــا می توانیـــم بـــا اســـتفاده از 
ظرفیـــت شـــرکت های دانش بنیـــان و ســـاخت داخـــل  
پـــروژه کنتورهـــای هوشـــمند را اجرایـــی کنیـــم بـــه شـــرط 
اینکـــه قراردادهـــای تیـــپ اصـــاح و پرداخـــت مطالبـــات 

اعضـــا بـــه موقـــع انجـــام شـــود. 
هیـــات  عضـــو  مســـائلی،  مهـــدی  جلســـه  ادامـــه  در 
مدیـــره ســـندیکا بـــا اشـــاره بـــه وضعیـــت قراردادهـــای 
صنعـــت بـــرق گفـــت: الزم اســـت در حـــوزه قراردادهـــا 
تغییـــر ماهـــوی و رویکـــردی در دســـتگاه های اجرایـــی 
صنعـــت بـــرق ایجـــاد شـــود. تـــا تکلیـــف قراردادهـــای 
قبلـــی صنعـــت بـــرق هـــم مشـــخص نشـــده و آنهـــا را 
آســـیب شناســـی نکردیـــم، نبایـــد هیـــچ پـــروژه جدیـــدی 
یـــع در کشـــور حـــدود  کلیـــد زده شـــود. شـــرکت های توز
10 ســـال اســـت کـــه الـــزام قانونـــی مـــاده 23 قانـــون بهبـــود 
ــازی  ــه تیپ سـ ــوط بـ ــب و کار مربـ ــط کسـ ــتمر محیـ مسـ
قراردادهـــا را برنتابیدنـــد و نپذیرفتنـــد بـــا تقبـــل ایـــن الـــزام 
قانونـــی تـــا سرنوشـــت بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق را 
کـــت نجـــات دهنـــد. در بخـــش قراردادهـــای  از ایـــن فا
انتقـــال نیـــز بالـــغ بـــر 225 قـــرارداد در شـــرکت توانیـــر در ســـه 
ـــرار گرفتـــه امـــا نتیجـــه آنهـــا  ســـال گذشـــته مـــورد بررســـی ق

نیـــز بطـــور کامـــل بـــه ثمـــر نرســـیده اســـت. 
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا تصریـــح کـــرد: متاســـفانه 
از ظرفیت هـــای قانونـــی وزارت نیـــرو اســـتفاده نمی شـــود. 
ســـندیکا انتظـــار دارد وزارت نیـــرو از ایـــن ظرفیت هـــا 
اســـتفاده کـــرده و همچنیـــن بـــا تکیـــه بـــر تبصـــره ۸0 و 
اســـتفاده از اختیـــارات خـــود از فســـخ و ضبـــط قراردادهـــا 
فاصلـــه  دوره  ایـــن  در  یـــم  امیدوار کنـــد.  جلوگیـــری 
ـــر و شـــرکت های  ـــرو و توانی معنـــاداری کـــه بیـــن وزارت نی

مـــادر تخصصـــی وجـــود دارد، رفـــع شـــود. 
در ادامـــه جلســـه وزیـــر نیـــرو بعـــد از اســـتماع نظـــرات 
ــت  ــت: صنعـ ــندیکا گفـ ــره سـ ــات مدیـ ــدگان هیـ نماینـ
بـــرق صنعـــت ســـربلندی اســـت کـــه افتخـــارات بزرگـــی 
در کشـــور رقـــم زده اســـت. اگـــر بخواهیـــم شـــاهد رشـــد و 
بالندگـــی بیشـــتر در صنعـــت بـــرق باشـــیم بایـــد از دو بـــال 
حاکمیـــت و بخـــش خصوصـــی بـــه نحـــو مطلـــوب بهـــره 
ـــرو  ـــرژی وزارت نی ـــرق و ان ـــت ب ـــکاری معاون ـــا هم ـــم. ب ببری

و بـــرای ارتبـــاط موثرتـــر بـــا ســـندیکای صنعـــت بـــرق، بایـــد 
اتـــاق گفتگویـــی دائمـــی بیـــن وزارت نیـــرو و ســـندیکا 
ــرق  ــت بـ ــائل صنعـ ــی مسـ ــرای بررسـ ــا بـ ــرد تـ ــکل بگیـ شـ

بطـــور مســـتمر در ارتبـــاط و گفتگـــو باشـــیم. 
در  بـــرق  صنعـــت  امـــروز  مشـــکل  داد:  ادامـــه  وی 
ظرفیت ســـازی ها و عـــدم بـــه کارگیـــری ایـــن ظرفیت هـــا 
در اقتصـــاد اســـت. اشـــکال کار ایـــن اســـت کـــه گـــردش 
منابـــع در صنعـــت بـــرق متوقـــف شـــده اســـت. اگـــر 
درخواســـت های  و  داخلـــی  نیـــاز  مطابـــق  ســـاالنه 
الـــی 7 هـــزار  صادراتـــی عمـــل می کردیـــم و حـــدود 5 
امـــروز شـــرایط  نیـــروگاه تحویـــل می دادیـــم،  مـــگاوات 

بهتـــری داشـــتیم. 
ـــت  ـــروز صنع ـــت ام ـــه ظرفی ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــرو ب ـــر نی وزی
ــح  ــده اســـت، تصریـ ــتر شـ ــل بیشـ ــال های قبـ ــرق از سـ بـ
کـــرد: تقاضـــا بـــرای ایجـــاد نیـــروگاه و صـــدور تجهیـــزات 
کـــرده و  کاهـــش پیـــدا  و خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
صنعـــت از حرکـــت اقتصـــادی خـــود ایســـتاده اســـت. در 
ســـال های گذشـــته بـــا ایـــن تصـــور غلـــط روبـــرو شـــدیم کـــه 

نیـــازی بـــه احـــداث نیـــروگاه وجـــود نـــدارد.
وی ادامـــه داد: مـــا پیگیـــر پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات 
هســـتیم و بـــرای پرداخـــت آن برنامه ریـــزی می کنیـــم کـــه 
امیـــدوارم بـــه مســـیر خوبـــی هدایـــت شـــود. بایـــد صنعـــت 
کـــه هیـــچ نـــوع  کشـــور را بـــه نقطـــه ای برســـانیم  بـــرق 
فعالیـــت اقتصـــادی و توســـعه واحدهـــای صنعتـــی بـــه 

دلیـــل محدودیـــت در تامیـــن بـــرق متوقـــف نشـــود. 
محرابیـــان در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد: وزارت نیـــرو خانـــه 
اصلـــی فعـــاالن و ســـندیکای صنعـــت بـــرق اســـت و بایـــد 
مکانیزمـــی طراحـــی شـــود کـــه مـــا در تعامـــل و همـــکاری 
ـــزرگ،  ـــرای مـــا بنگاه هـــای ب ـــا ســـندیکا باشـــیم. ب دائمـــی ب
کوچـــک و متوســـط فرقـــی ندارنـــد و زنجیـــره ای هســـتند 
کنـــار هـــم. بـــرای رشـــد در صنعـــت بـــرق دســـت  در 
ـــد در دســـت هـــم باشـــد  بخـــش خصوصـــی و دولتـــی بای
تـــا تاش هـــا بـــه نتیجـــه مطلـــوب برســـد. بـــا همـــکاری هـــم 
قطعـــا شـــاهد بازگشـــت صنعـــت بـــرق بـــه روزهـــای اوج 

ـــود. خواهیـــم ب
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد بـــا تشـــکیل اتـــاق دائمـــی 
، انتظـــارات و مطالبات  گفتگـــوی ســـندیکا و وزارت نیـــرو
ســـندیکا از وزارت نیـــرو در دســـتور کار قـــرار گیـــرد و بـــرای 
متشـــکل  ویـــژه  کارگروهـــی  موضوعـــات،  از  یـــک  هـــر 
از نماینـــدگان طرفیـــن تشـــکیل و مـــورد پیگیـــری قـــرار 

ــرد.• گیـ

گو



سامان انرژی
تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد

سانا الکتریک شرق
کرمان ولتاژ

طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش
داده پرداز تارا تک شرق

توان برق افزا نیروی ایرانیان )تانیران(
نیرو قطعه پارس آیریک

بین المللی سنگ بنای طرح و ساخت
مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

دورود کلید یراق
ایران ترانسفو ری
آریا صنعت سلیم

الکترو جبال ایرانیان کویر )جبال(
صنایع الکترونیکی مگا مداوم

توسعه پست های ایران ترانسفو
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•
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خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش واحد عضویت 
سندیکای صنعت برق ایران با پیوستن
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شرکت جدید در شش ماهه نخست سال 
1400 به خانواده سندیکا، تعداد اعضای

 این تشکل به

  600 

عضو  رسید.   

شرکت جدید به اعضای سندیکا پیوسته اند:

*




















