
 های اتوماسیون صنعتی ی انجمن صنفی شرکتدر  نشست اعضای هیأت مدیره

 سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد:با مدیرکل دفتر ماشین

 

استفاده از  ی قانون حداکثراصالحیه ،وزارت صنعت، معدن و تجارت

 توان داخل را در دست تهیه دارد

 

های اتوماسیون صنعتی صنفی شرکتی انجمن حضور جمعی از اعضای هیأت مدیرهابتدای این نسشت که با در 

  و به میزبانی دفتر مذکور ،سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارتماشینو مشاوران دفتر صنایع  کلو مدیر

آقای دکتر  به عرض تبریک پس از ،ی انجمنرییس هیأت مدیره ،آقای مهندس مسعود مهرداد ،برگزار شد

-اریخچهتسازی و تجهیزات، به دلیل انتصاب ایشان در این سمت، ماشیندفتر صنایع حسین شیروی، مدیر کل امیر

انجمن را به اعضای دستاوردهای ها و توانمندیو همچنین  انجمناین ی ساله 20 هایاز فعالیتمختصری ی 

-ی اتوماسیون صنعتی، توسعه و سامانفعال در زمینههای دفاع از حقوق صنفی شرکت مهرداد، .حضار ارایه نمود

های داخلی در این زمینه و دهی بازار اتوماسیون صنعتی کشور و به دست آوردن نقش حداکثری برای شرکت

ترین اهداف انجمن صنفی ی فرهنگ استفاده از اتوماسیون در صنایع کشور را از جمله مهمهمچنین توسعه

 ی برشمرد.  های اتوماسیون صنعتشرکت

 

 های اتوماسیون صنعتیسیستم حیاتیتبیین جایگاه و نقش 

در ادامه ضمن اشاره به این نکته که صنعت  های اتوماسیون صنعتیی انجمن صنفی شرکترییس هیأت مدیره

د اظهار ی تمامی صنایع داراتوماسیون یک صنعت تکنولوژیک و پیشروست و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه

تک بدون اتوماسیون میسر نیست و اتوماسیون همچون صنایع هایویژه تمامی صنایع، بهپیشرفت »داشت: 

ی در های اتوماسیون صنعتوی در بیان نقش بسیار مهم سامانه« کشد.لکوموتیوی دیگر صنایع را به دنبال خود می

ممکن است گاهی از پنج درصد  صنعتیهای اتوماسیون در پروژهاگرچه ارزش ریالی بخش : »گفتتمامی صنایع 

توان گفت که باالترین اهمیت را در ایجاد ارزش ارزش کل پروژه فراتر نرود اما نقش آن بسیار حیاتی است و می



 .ع بر عهده داردست محیطی و جلوگیری از اتالف منابها، رعایت الزامات زیافزوده، عملکرد صحیح و مطلوب پلنت

م ای نسبت به لزوگاه ویژهمتولیان صنعت کشور به ویژه مدیران و مسؤوالن وزارت صنعت نبنابراین الزم است 

 یعههای اساسی توسد زیرا پیشرفت اتوماسیون یکی از پایهنداشته باش کشوری اتوماسیون صنعتی در توسعه

 «کشور است. صنعت

 

  های اجرایی کشوراز سوی دستگاه اجرای تمام و کمال قانون حداکثرلزوم 

های اتوماسیون ی انجمن صنفی شرکتی این نشست آقای مهندس حسین فرهادی عضو هیأت مدیرهدر ادامه

دم و ع ، معدن و تجارت، در سخنانی به نواقص موجود در فرآیند اجرای قانون حداکثر توسط وزارت صنعتصنعتی

فرهادی در این خصوص اظهار داشت: این روند اشاره نمود.  یهادام های بخش خصوصی نسبت بهرضایت تشکل

به عنوان یکی  داخلحداکثر استفاده از توان اجرای تمام و کمال قانون از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، »

ا قرار هترین این تشکل، در دستور کار برخی از بزرگبخش خصوصیهای تشکل مشترک هایترین خواستهاز مهم

فراهم نمود.  «های صنعتیها و تشکلمجمع انجمن»ای را برای دور هم جمع شدن ایشان در قالب گرفت و انگیزه

سندیکای صنعت برق ایران،  ،های اتوماسیون صنعتیانجمن صنفی شرکتاعضای این مجمع که عبارت بودند از 

تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(، انجمن انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(، انجمن سازندگان 

معاونت از  ،ی مهندسان مشاور ایرانجامعه و های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اپک(شرکت

درخواست کردند ی وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور و مسؤوالن بلندپایه

از سوی و ی اجرایی شود وارد مرحلهبیش از یک سال و نیم معطل مانده بود،  ، که در آن زمانحداکثر قانونکه 

ها پیگیری. حاصل این نمودنداعالم  این قانون، 3، وفق ماده آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینهدیگر 

ام بود. سرانج به این مجمعبا موافقت وزارت صنعت،  ،حداکثر واگذاری مأموریت تدوین دستورالعمل اجرایی قانون

دستورالعمل نظارت »پس از سه ماه کار مداوم و صرف صدها ساعت کار کارشناسی، سند مورد نظر تحت عنوان 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در رفع نیازهای کشور و تقویت آنها در امر  7تا  1بر اجرای مواد 

 .«ت، معدن و تجارت ارایه گردیدتوسط این مجمع تدوین و به وزارت صنع« صادرات

ی نهایی این آیین نامه، با نظر مساعد معاون امور صنعتی وزارت صنعت فرهادی در ادامه با تأکید بر این که نسخه

ی آن به وزارت صنعت، ماه از تدوین این دستورالعمل و ارایه 10حدود پس از گذشت »تدوین گردید اعالم کرد: 

نامه از سوی وزارت صنعت رسمی درخصوص پذیرش و یا عدم پذیرش این آیینهیچ گونه پاسخی به صورت 

 «دریافت نشده است.



ی توضیحاتی سازی و تجهیزات ضمن ارایهمشاور مدیرکل صنایع ماشین ویسی کیان،هوشنگ ا آقای مهندس

 رانی تأکید دارد و فقطهای ایروح قانون حداکثر بر ارجاع کار به شرکت»پیرامون مفاد قانون حداکثر اظهار داشت: 

درصد  51در این قانون بحث تأمین کاال مد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین نباید نباید تأکید ما تنها بر تأمین 

های ایرانی در انجام کار نادیده های شرکتاقالم و خدمات مورد نیاز هر پروژه از داخل کشور باشد و توانمندی

 «.  گرفته شود

سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در کل دفتر صنایع ماشینبیانات، دکتر شیروی مدیراز این پس 

پیرامون چگونگی اجرای این قانون گفت:  ای کشورحرفه یهاهای تشکلخصوص قانون حداکثر و درخواست

که از آن جمله  ایمفرآیندهای جاری برای اجرای این قانون وجود دارد که ما آنها را شناسایی کرده در یراداتیا»

ما  .اشاره نمودها پروژهرسانی دیرهنگام به وزارت صنعت در فرآیند ثبت سفارش و تأمین اعتبار توان به اطالعمی

شیروی با تأکید بر وجود عزم جدی در «. استشویم که کاال در حال پیاده شدن در گمرک موقعی وارد فرآیند می

رفع نواقص موجود  به منظور»ی وزارت صنعت به منظور اجرای هر چه بهتر قانون حداکثر اظهار داشت: مجموعه

ی قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصالحیهقانون، این در فرآیند اجرای 

مجلس برای ارایه با ی این اصالحیه در قالب الیحه و هم هم با دولت برای ارایه ،در این خصوصو  دست تهیه دارد

در این اصالحیه نقش »وی در این خصوص اظهار داشت:  « در قالب طرح، در حال رایزنی و مذاکره هستیم.

 «.ها به هنگام و مؤثر خواهد بودانجمن

ضمن تأکید بر لزوم های اتوماسیون صنعتی صنفی شرکت نجمنی اآقای مهندس ذوالفقاری، عضو هیأت مدیره

ی حاضر االبته اگر کارفرمایان به هر بهانه»ها و متخصصان داخلی اتوماسیون صنعتی گفت: ی شرکترشد و توسعه

ی های اتوماسیونها باشیم و شرکتهای داخلی نباشند پس باید تا ابد دست به دامن خارجیبه همکاری با شرکت

براین الزم بنا. صادی و صنعتی کشور همخوانی نداردهای کلی اقتبا سیاسترویکرد داخلی را تعطیل کنیم که این 

ای هی آن جلب اطمینان کارفرمایان نسبت به توان و دانش شرکتای را در پیش بگیریم که نتیجهاست که راه میانه

های خارجی را مجبور به همکاری و ی دولت است که شرکتاین وظیفه: »ذوالفقاری در ادامه گفت «. ایرانی باشد

 «.های ایرانی باشیمهای ایرانی کند تا رفته رفته شاهد رشد اصولی شرکتمشارکت با شرکت

های اتوماسیون صنعتی، ی انجمن صنفی شرکتی این بحث آقای مهندس مهدی شهابی، عضو هیأت مدیرهدر ادامه

اگر قرار باشد که به دلیل عدم اطمینان : »اظهار داشتندهای اتوماسیونی داخلی ایت از شرکتدر خصوص لزوم حم

 ی باطلی خواهیمها به نحو مقتضی از ایشان استفاده نشود در چرخهایرانی، در پروژه اتوماسیونی هایبه شرکت

تی در کشور نخواهیم بود و خم مرغ است و هیچگاه شاهد رونق اتوماسیون صنعافتاد که همان حکایت مرغ و ت

 شان مهاجرتهای خود نخواهند یافت و تنها راه برایی توانمندیهمچنان متخصصان توانمند ما فضایی برای عرضه

های این کشور از کشور است که متأسفانه همین حاال هم خیل عظیمی از همکاران مجرب ما که به واقع سرمایه

 ها و متخصصان داخلیی خود از شرکتاند. دولت باید براساس وظیفهکردههستند به کشورهای دیگر نقل مکان 



خارجی  هایهای ایرانی و شرکتهای تقویت ارتباط بین شرکتحمایت کند و در فضای کنونی که امید داریم زمینه

ر آنها مسیر های دوجانبه از سوی دولت تدوین شود که دها و الگوهایی برای همکاریمساعدتر از قبل شود برنامه

 های ارزشمند آنها به روشنی مشخص شده باشد. های داخلی و فراهم شدن امکان استفاده از توانمندیرشد شرکت

سازی و تجهیزات وزارت صنعت درخواست شهابی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیریت دفتر صنایع ماشین

زرگ های بسیون صنعتی را نیز همچون دیگر انجمنهای اتوماکردند که در اسرع وقت اعضای انجمن صنفی شرکت

  کشور به بانک صنعت و معدن معرفی کنند.

 تعامل نزدیک ،سازی و تجهیزاتپور، معاون اداره کل ماشینبهشتی علیرضا ی این گفتگو آقای مهندسدر ادامه

ی های اتوماسیونشرکت های مهندسی مشاور را یکی از راهکارهای گسترش حضورهای اتوماسیونی با شرکتشرکت

ی کاری مستقل نیست و وابستگی بسیاری به چون اتوماسیون یک رشته»در پروژه های کشور برشمرد و گفت: 

پیمانکاران اصلی و صاحبان الیسنس در پروژه ها دارد باید تالش کنیم که ارتباط خوب و مؤثری میان دو طرف 

 «. کار را دارد برقرار کنیم و وزارت صنعت ابزار الزم برای این

 

   های اتوماسیون صنعتیبرداری برای شرکتی بهرهصدور پروانه

ی انجمن اتوماسیون اعضای هیأت مدیرههای اتوماسیونی درخواست دیگر برداری برای شرکتی بهرهصدور پروانه

نقش و اهمیت در این خصوص مهندس فرهادی ضمن اشاره به از وزارت صنعت بود که در این جلسه مطرح شد. 

خدمات فنی »خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد امروز و جایگاه واالی آن در کشورهای توسعه یافته اظهار داشت: 

رد دا کند و جاهای اقتصادی باالترین ارزش افزوده را ایجاد میهایی است که در فعالیتو مهندسی یکی از بخش

فرهادی در ادامه با بیان تنگناهایی که به «. یشتری داده شودکه در کشور ما نیز به متخصصان این حوزه بهای ب

-دور پروانهص»های فنی و مهندسی اتوماسیونی گریبانگیر فعاالن این بخش است گفت: دلیل بها ندادن به شرکت

ع فها را مرتهای موجود بر سر راه  این شرکتتواند بسیار از چالشهای اتوماسیونی میبرادری برای شرکتی بهره

 «. که درخواست ما از وزارت صنعت اقدام در این خصوص استکند 

ضمن استقبال از این پینشهاد، تدوین کدهای آیسیک مربوط به خدمات اتوماسیون صنعتی را  پورمهندس بهشتی

 تی این کار برشمرد و از پیشنهاد کرد که انجمن اتوماسیون با همکاری دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارمقدمه

 ی آمار این وزارتخانه نسبت به تدوین این کدها اقدام نماید.  صنعت و همچنین اداره

سازی و تجهیزات وزارت ی این جلسه مهندس مهرداد ضمن سپاس از مدیرکل و مشاوران دفتر ماشیندر خاتمه

مشکالت صنعت ،آمادگی کامل انجمن اتوماسیون جهت همکاری با واحدهای مختلف وزارت صنعت جهت رفع 

ی مدیریت جدید این دفتر شاهد گسترش و ابراز امیدواری کرد که در دوره های اتوماسیونی را اعالم نمودشرکت

 .تعامالت فی مابین باشیم


