
 مدیرعامل مهندسی قدس نیرودر گفت و گو با دنیای اقتصاد مطرح کرد

 های مهندسی مشاور  انباشت مطالبات؛ چالش شرکت

 روزنامهدنياياقتصاد32/90/0099شنبه،سه

ايصنعتبرقکشورراتشکيلهايتوسعهاززیرساختتوليدکنندگانخدماتفنیومهندسی،بخشمهمی

هايگيرند،چهدرحيطهپروژههاکهحوزهپيمانکاريومهندسیمشاوررادربرمیمجموعهاین.دهندمی

داخلیوچهدرحوزهصادراتخدماتفنیومهندسی،دستاوردهايقابلاتکايزیاديداشتهکهبرآیندآن

يديایناستنکتهبسيارکل.هاستهايتوليد،انتقالوتوزیعبههمتهميندستشرکتتوسعهزیرساخت

ايبزرگهايپيمانکاريومهندسیمشاوردرداخلوخارجازکشور،مشمولزنجيرههايشرکتکهپروژه

پيمانکارانخردمی ازاینروایندستشرکتازسازندگانیا دررونقشود، بخشیبهبازارسایرفعاالنها

  .صنعتبرقهمنقشیکليديدارند
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هايپيمانکاريوالبتهبامشکالتمتعددوکليديهممواجهندکهبرايهریکازبخشفعاالناینحوزه

مهندسیمشاورشکلوابعادمتفاوتیدارد هايمهندسیمشاورکهنيرويانسانیستوناصلیآنشرکت.

 .گيرندهاياقتصاديقرارمیشدتتحتتاثيرچالششود،بهدليلمدلکسبوکارشانبهمحسوبمی

 های مهندسی مشاور در محاصره مشکالت اقتصادی شرکت 

هايمهندسی،باتاکيدبراینکهشرکت«اقتصاددنياي»وگوبامدیرعاملشرکتمهندسیقدسنيرودرگفت

می هستند، انباشتمطالباتمعوقمواجه مشکالتینظير با هم گویدمشاور اصلی: ایندليلکه ترینبه

دانشتشرکتداراییوسرمایهایندس نيرويمتخصصاستواصطالحا بهها، شدتتحتمحورهستند،

پرداختمطالباتها،عدمتوانگفتکاهشپروژهگيرند،ازاینروبهجراتمیتاثيرعواملاقتصاديقرارمی

محيطهايناشیازتورموطورکلیمشکلتاميننقدینگیموردنياز،افزایشهزینهازسويکارفرمایانوبه

رويفعاالناینحوزهصنعتبرقکشورترینمشکالتپيشفعلیکسبوکاروتغييرمداومشرایط،اصلی

است قوانينمرتبطبهبيمهوالبتهبهاینفهرستمی. افزایشتوقعاتکارفرمایی، توانمشکالتناشیاز

 .مالياتوکمبودنيروهايمتخصصرانيزافزود

گيريبيماريکرونابهعنوانعواملیاشارههاوهمچنينهمهامهبهاعمالتحریمسعيدمهذبترابیدراد

دراینشرایطتامين:افزایدهاواردکردهودرادامهمیکندکهشرایطخاصوتورمیرابهاقتصادپروژهمی

مبالغپيمانوحتیتعدیلهايانجامپروژههزینه با درمجموعبایدگرفتهغيرممکنشدهوهايصورتها

 .گفتحالاینبخشتاثيرگذاردرتوسعهکشورمساعدنيست
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وخصوصیکشورشدهمتاسفانهمسالهکمبودنقدینگی،تبدیلبهمشکلبزرگپيمانکارانعمومی:ويافزود

خهاماچر .موقعانجامشودهابهخواهندپرداختیهايمالياتیوبيمهمیجالباینکههمزمانسازمان.است

 .اینروندبایدتوسطدولتسيزدهممدیریتشودتاکسبوکارنيزرونقپيداکند

 انتظارات از دولت سیزدهم 

مدیرعاملشرکتمهندسیقدسنيروباتاکيدبراینکهحلمشکالتصنعتبرقنيازمندهمراهیوحمایت

بيانمی کنددولتوبخشخصوصیاست، دولتسيزدهمهم: از نهاديترینانتظار اصالحساختاريو م،

ها،هاياصلیصنعتآبوانرژي،چرخهمعيوباقتصاداینبخشکهچالشازآنجا.صنعتآبوانرژياست

مشکالتزنجيرهتامينوصادراتوهمچنينعدمتجدیدساختارآنهامتناسببانيازهايروزاست،دولت

دسيزدهممی نحويانجام به را اصالحاتالزم باعثتواند شرایطموجود، مستمر بهبود بر عالوه که هد

توسعهکسبوکاربخشخصوصیشود اینرواصالحاقتصادانرژيوآببایدمهم. ترینرویکرددولتاز

گذاريدراینصنعترونديصعوديپيداایناصالحاتبایدبهشکلیانجامشودکهسرمایه.باشدسيزدهم

گذاريدرگذاربخشخصوصیرابرايسرمایهينوینتامينمالیبتوانسرمایههاگيريروشکارکندوبابه

 .اینصنعتترغيبکرد

شبکه وي فرسودگیبخشزیادياز به ادامه نوسازيودر به آنها نياز و انرژيکشور آبو هايتوزیع

.گيردالی،باکنديصورتمیهايمدليلمحدودیتمتاسفانهایناقدامبه:افزایدکندومیبازسازياشارهمی

 تلفاتقابلمالحظهعدم بازسازيباعثبروز اینشبکهنوسازيو استايدر شده ها باتوجه. بهدرضمن،

بهره داردمقتضياتتکنولوژي، مستمر بهبود اصالحو به نياز نيز وريتاسيساتموجود دولت. اینرو، از

عمل رویکردي با میسيزدهم دانشی، و بخشتگرا این ساختارهاي اصالح بهواند را یکهدفها عنوان

هايمهندسیمشاورمشابهدراینميانشرکت.راهبرديدنبالکندوازهرظرفيتبالقوهنيزاستفادهکند

ازسرمایه درشرایطفعلیشرکتمهندسیقدسنيرو، هايدانشیکشورهستندوهرگونهحمایتازآنها

 .رفتازرکودباشدبرايبرونتواندعاملاصلیمی

گيريویروسکروناازاستفادهازهرگونهبههمهالزماستباتوجه:کندترابیهمچنينخاطرنشانمیمهذب

 پيمانکاران دادن قرار تحتفشار براي مالی تاخير-ابزار جرایم اعمال و مقرراتمشاوران از ناشی هاي

هايدستگاهونحداکثراستفادهازتوانتوليديداخلیبرايتمامیبهعالوهقان.عمومیکشورخودداريشود

شرکت و شوداجرایی رعایت دولت تابعه هاي مانع. کارگروه محصوالتتشکيل بازار به ورود از زدایی

بنياندرصنعتبرقبرايشناساییموانعورودبهبازارمحصوالتدربخشنيرو،اصالحمقرراتفنیدانش

تسهيل دانشبراي محصوالت انجامورود براي مالی حمایت و تسهيالت ارائه و برق صنعت به بنيان

دربارهبحثپرداختمالياتوبيمهتامين.بنيانازجملهراهکارهاستهاياستانداردمحصوالتدانشآزمون

بيمه و مالياتی مقررات توليد، موانع تسهيل ستاد است الزم هم پيماناجتماعی بر حاکم واي کاران



هايدولتیاصالحکردهوازفشارمالیبهبخشخصوصیکنندگانبخشدولتیرامتناسبباپرداختتامين

 .پرهيزکرد

 ساله قدس نیرو 84مسیر توسعه  

ترینمدیرعاملشرکتمهندسیقدسنيرودرخصوصسابقهوفعاليتاینشرکتبهعنوانیکیازقدیمی

0233سابقهتاسيسشرکتمهندسیقدسنيروبهسال:گویدصنعتبرقمیهايمهندسیمشاورمجموعه

به-گرددکهبهعنوانیکشرکتمهندسمشاورکاناداییبرمی ارائهخدماتمهندسیومشاوره ایرانی،

هايبزرگصنعتبرقرادرایرانآغازکردوبعدهابااعمالتغييراتمدیریتیومالکيتی،بهشرکتپروژه

گيريازکارکنانایرانیخودوتجربياتوتخصصآنها،سينمشاورقدسنيروتغييرنامدادوبابهرهمهند

 .هايمرتبطباخدماتمهندسیومشاورهدربخشانرژيوآبکشورشددارانجامفعاليتعهده

ادامهتصریحمیمهذب کندترابیدر به: شرکتمهندسیقدسنيرو پيدا توسعه مستمر استوطور کرده

انتقالوتوزیعنيرو،شماردرتمامیمولفههايبیامروزهانجامپروژه هايصنعتانرژيوآباعمازتوليد،

هايتجدیدپذیروهايمخابراتودیسپاچينگ،سدوآبوفاضالب،نفت،گازوپتروشيمی،انرژيسيستم

هايمتعددتعالیسازمانیاستنادگواهينامهنبههمچني.وريانرژيرادرکارنامهخودثبتکردهاستبهره

هايحالحاضرکشوروخاورميانهعنوانیکیازسرآمدترینشرکتالمللیبهصادرهازمراجعداخلیوبين

 .شودشناختهمی

هايخدماتمهندسی،مشاورهومدیریتی،تعميرونگهداري،ويازایجادششمعاونتتخصصیدرحوزه

EPCشرک در می، خبر میتتحتمدیریتخود تصریح و کنددهد کاريتحتپوششاینحوزه: هاي

هايهايگازي،بخاري،سيکلترکيبی،صنایعنيروگاهی،پستاحداثوتوسعهنيروگاه:هاعبارتندازمعاونت

شبکه نيرو، شبکهانتقال و سدسازي نيرو، توزیع و انتقال نيروهاي فاضالب، و آبياري و آب هايگاههاي

انرژي انرژي، مميزي و مدیریت پتروشيمی، و گاز نفت، نيروگاهبرقابی، تجدیدپذیر، بادي،هاي هاي

بهHSE همچنينخدمات .CHPخورشيديو درقالبپروژه، ارائهصورتتخصصییا هايتحتمدیریت،

ارائمطالعاتزیست حال در توسطشرکتقدسنيرو همگی غيرعامل، پدافند و استمحيطی ه عالوهبه.

بررسیسرمایه مطالعاتاقتصاديو پروژهشرکتمهندسیقدسنيرودرحوزه هايمختلفنيزگذاريدر

فعالاستودرحالتوسعهکارخوددربازارهايصادراتینيزهست اشارهبهاینکهقدسمهذب. ترابیبا

خدماتشرکتماتنهامنحصر:گوید،میپروژهدرحالاجرادردستدارد099نيرودرحالحاضربيشاز

 EPC،BOO،BOT،O&M هايبهارائهخدماتمهندسیومشاورهومدیریتپروژهنيست،بلکهدرپروژه

پروژه...و نقشفعالیدر نيز می، ایفا کندهايکشور از. خارج شرکتدر کار کسبو توسعه همچنينبا

انجامپروژه یافتهبهمرهايبرونمرزهايایرانو شرکتافتخار واحدزي، هاينمونهصادراتیعنوانیکیاز

 .خدماتفنیومهندسیدرکشورانتخابشود

 رفت از بحران هوشمندی، همدلی، تالش و کوشش؛ راهبردهای برون 



 شرایطغيرقابل شرایطبحرانی، اینکه بيان با استکهپيشمدیرعاملشرکتمهندسیقدسنيرو بينی

ازمسيرمشخصخوددوریامنحرفمیفعاليت افزایدکند،میهايسازمانیرا ازلحاظدرونی،شرکتما:

شرایطوفضايکسبوکارورویکرد بهرههمسانبا نيرويانسانیهايمحيطیصنعتانرژيو مندياز

شود،دوماینکهنظاميرههاچداندکهبهبحرانتوانمندومتخصصومجربخود؛اولاینکهوظيفهخودمی

همدلی،صميميت،تقویتروحيه،صبروتحملرادرشرکتایجادکردهاست،سوماینکههمهدرکنارهمبا

کنندوازمدتشرکتاقداممیتالشوکوششیمضاعفهمراهباروحيهجنگندگیدرجهتاهدافکوتاه

کندوازسويدیگرنيزدرجهتشترکيفيتتالشمیهابرايباالبردنهرچهبينظرکار،باکنترلهزینه

هاوفرازوسالهخودبابحران04شرکتقدسنيرودرطولعمر.کندگستردهکردنطيفخدماتاقداممی

روبهنشيب متنوعی و متعدد حرفههاي شخصيت حفظ ضمن خوشبختانه و است بوده بارو و خود اي

 .زيداشتهاستسامداريکامل،سعیدرفرصتاخالق

 و PM،O&M هايجدیديمثلهايجدیديازکسبوکاریانقشترابیحضورگستردهدرحوزهمهذب

EPC برمی بهعنوانراهبردهاياصلیشرکتخود بازار در برايحضور بيانمیرا و کندشمرد یکیاز:

طورقطعدراینبه.خارجیاستترینتصميماتشرکتدرایندورهحفظوارتقايحضوردربازارهايمهم

تواندبهشرایطکشورصادراتخدماتفنیومهندسیوورودارزبهداخلکشورمیبرههاززمانوباتوجه

 .شودبسيارموثرواقع
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