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کشــورهای 1+5 و  کــره ایران بــا  پــس از ســالها مذا
کار آمــدن دولــت  جــدی شــدن آن پــس از روی 
تدبیر و امید و بیســت و دو ماه تالش همه جانبه 
کشــورهای  کره کننــدگان ایرانی با نمایندگان   مذا
گفتــه آنها بــا جامعه جهانــی نهایتًا  1+5 و بنــا بــه 
در تاریخ94/4/23 توافق مشــترکی بین طرفین 
کافــی در اختیار  حاصــل شــد ولــی هنــوز فرصــت 
کارشناسان نبوده تا کم و کیف توافق از نظر کیفی 
کمــی مخصوصًا نحوه رفع تحریمها ی ظالمانه  و 
گردد و تــا بتوان بدون  تحمیلــی بررســی و تحلیل 
گمــان نتایج حاصل از آن را پیش بینی  حدس و 
و نسبت به آن برنامه ریزی نمود یا پیشنهادهای 
کشــورارائه  خاصــی به دســت اندرکاران اقتصادی 

کرد.
ولی همین نفس توافق قدمی بزرگ به سوی رفع 
تحریمهــا و برون رفــت ایــران از انــزوای سیاســی و 
که ما را بر آن وامی دارد تا نسبت  اقتصادی است 
به آینده ضمن خوش بینی، حساسیتهای خاص 
خــود را نیــز نشــان دهیــم و از مســئولین محتــرم 
کشــور درخواست نمائیم با  اقتصادی و سیاســی 
که در  هوشــیاری مواظبــت نمایند تــا مشــکالتی 
گذشته از سرازیر شدن دالرهای نفتی در  سنوات 
گردد و به قول  کشور پیش آمده جلوگیری  سطح 
گرفتــار بیماری  اقتصاددانــان مجــددًا اقتصــاد ما 

هلندی نگردد.
آمدهــای  در  کاهــش  می دانیــم  همانطوریکــه 
دولــت ناشــی از تحریم هــای بانکــی محدودیــت 
کاهش شــدید قیمــت آن در  در صــادرات نفــت و 
گذشــته همه و همه دســت به دســت  یک ســال 
ســرمایه گذاری  طرح هــای  اجــرای  تــا  داده  هــم 
تملــک  ســرمایه گذاریهای  مخصوصــًا  زیربنایــی 
دارایی )عمرانی( را با مشکل جدی مواجه نماید. 
همچنیــن افزایــش بدهی دولــت بــه پیمانکاران 
همــه  بــر  عــالوه  عمرانــی  طرحهــای  در  شــاغل 
گذشته به  که در مجالت ماههای  پیامدهای آن 
آن پرداخته ایــم منجــر به بهــره وری منفی در این 
بخش از اقتصاد شــده اســت. بدهی های معوقه 
کارگران  کارمنــدان،  پیمانــکاران بــه مهندســان، 
کارگاه هــا و تامین کنندگان لــوازم یدکی  شــاغل در 
ماشــین آالت و مصالــح مــورد نیــاز طرح عــالوه بر 

گردیده است. کاهش راندمان منجر به ضرر نیز 

لغــو تحریمها امکان افزایش صــادرات نفت ایران 
بیــن 300 تا 500 هزار بشــکه در روز در شــش ماهه 
دوم ســال جــاری را فراهم می ســازد ولــی با توجه 
بــه اشــباع بازار ورود این مقدار نفــت به بازار خود 
کاهــش 7 تــا 8 دالری قیمــت نفــت در  منجــر بــه 
بازارهــای جهانــی خواهــد شــد بنابرایــن درآمــد 
بدســت  طریــق  ایــن  از  توجهــی  قابــل  خالــص 
که دولت  نخواهــد آمد پس نمی توان امیدوار بود 
از در آمدهــای حاصل از نفت بتواند به طرحهای 

عمرانی بودجه بیشتری تزریق نماید.
کاهــش یــا لغــو تحریمهــای بانکــی و پولــی  البتــه 
کشــورها را افزایــش و هزینــه  مبــادالت بــا ســایر 
کاهش خواهد داد ایــن امر در افزایش  مبادلــه را 
تولید و مصرف و نهایتًا در ایجاد ثبات در اقتصاد 
گــردد و به  کشــور می تواند عامــل مهمی قلمداد 
کمــک شــایانی نمایــد همچنیــن  رشــد اقتصــاد 
امکان استفاده از )یوزانس( یا اعتبار فروشندگان 
کاال فراهم می شــود  به خریداران یا واردکنندگان 
بــرای  را  مســاعدی  شــرایط  می توانــد  آن  کــه 
فعالیتهای اقتصادی بوجود آورد. دولت محترم 
کاهــش هزینه هــا  می توانــد از درآمــد حاصــل از 
عمرانــی،  پروژه هــای  در  مبادلــه ای  و  تســعیر 

سرمایه گذاری نماید.
کلیــدی دیگــر امکان دسترســی ایــران به  نقطــه 
کــه به علــت تحریم  دارایی هــای خارجــی اســت 
مســدود شــده بود، رفــع تحریم می توانــد مبالغ 
قابــل توجهــی را بــرای تامیــن مالــی طرح هــا و 
کنــد هرچنــد رقــم آزاد  پرداختهــای ارزی فراهــم 
شــده چنــدان مشــخص نیســت ولــی در حدود 
10 الــی 15 میلیــارد دالر مطالبــات ارزی ایــران از 
کوتاه مدت  که در  خریداران نفت آســیایی است 

دست یافتنی است.
پتانســیل  ایــن  از  اســتفاده  بــا  می توانــد  دولــت 
بدهی هــای  از  بخشــی  پرداخــت  بــه  نســبت 
همچنیــن  و  پیمانــکاران  بــه  خــود  گذشــته 
پیش بینــی  عمرانــی  اعتبــارات  بهینــه  تزریــق 
 شــده در برنامــه ســالیانه تحرکــی در ایــن بخــش 

ایجاد نماید.
در  منابــع  تخصیــص  می دانیــم  همانطوریکــه 
اقتصاد تــک محصولی مخصوصــًا اقتصاد دولتی 
نفتــی همــواره توســط دولتهــا صــورت می گیــرد و 

بودجه های ســاالنه معمواًل وابســتگی شــدیدی 
که اصواًل آســان هم بدســت  به در آمدهای نفتی 
می آیــد، دارند. چنانچه ایــن منابع بین نیازهای 
بهــم  باعــث  نگردنــد  تقســیم  بهینــه  اقتصــادی 
ریختــن انتظــام مالــی بودجه شــده و سیســتم را 
کســری بودجــه مواجــه می کنــد و در ســنوات  بــا 
درآمدهــای  مســتمر  افزایــش  علی رغــم  گذشــته 
کســری بودجــه و تامین آن  نفتــی، مرتب شــاهد 
 تورم زا نیز می باشــند، 

ً
کثــرا که ا از طریــق مختلف 

بوده ایم.
کســری بودجــه اســباب بــروز پدیده هایــی نظیــر 

و تضعیــف  نقدینگــی  افزایــش  و  بیــکاری  تــورم، 
بخــش خصوصی مولد و افزایــش واردات بی رویه 
بی کیفیــت  و  قیمــت  ارزان  مصرفــی  کاالهــای 
خارجی می شود امیدواریم دولت محترم با توجه 
گذشــته در این مســیر  بــه تجربه های ناموفق در 
کارشناســان خبــره مخصوصًا  بــا اســتفاده از نظــر 
اقتصاددانــان شــاغل در بخــش خصوصــی اجازه 
گذشته تکرار  ندهد تجربه های ناموفق ســالهای 

گردد.
شــرایط و موقعیــت اقتصــادی ایــران بــه عنــوان 

 دوروی سکه
سرمقاله توافق هسته ای

کاهــش مقررات دســت 
و پاگیــر، فراهــم نمودن 
زیربناهــای اقتصــادی از 
جملــه مخابــرات، تامین 
انرژی و حمل و نقل آسان 
و مهمتر از همه نگاه مثبت 
به سرمایه گذاران از الزامات 
تحــوالت پیش روســت 
 و باعــث ســرعت انجام 
و  گذاری هــا  ســرمایه 
انتقال منابــع از فعالیتهای 
غیرمولــد  اقتصــادی 
   بــه فعالیتهــای مولــد 

می گردد.
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کشــوری با جمعیتی بالغ بر هشتاد میلیون نفر و 
پتانسیل مناســب از نظر اقلیمی، نیروی انسانی 
کارآمــد و ارزانی انــرژی در منطقه به عنوان محل 
می شــود  تلقــی  ســرمایه گذاری  بــرای  مناســبی 
کار بهبــود  کســب و  چنانچــه شــرایط محیطــی 
یابــد ایران به آســانی می توانــد میلیاردها دالر به 
صورت ســرمایه گذاری مســتقیم یا غیرمســتقیم 
که ایــن امر می تواند موجب  کند  خارجــی جذب 

گردد.  کشور  رشد اقتصادی 
الزم بــه یــادآوری اســت ثبــات سیاســی و بهبــود 
کلیدی در ایجاد  شرایط اجتماعی نقش اصلی و 

محیــط مناســب بــرای فعالیتهــای اقتصــادی و 
امنیــت اجتماعــی  تامیــن  ســرمایه گذاری دارد. 
بــا  ارتباطــی  محدودیتهــای  رفــع  اقتصــادی،  و 
موسســات مالی و اعتباری بین المللی در نهایت 
الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی )WTO( از 
کار اســت،  کســب و  الفبــای اصلی بهبود محیط 
رونق اقتصادی بدون تحول در قوانین مربوط به 

کار میسر نخواهد شد. کسب و 
گیــر، فراهــم نمــودن  کاهــش مقــررات دســت و پا
زیربناهــای اقتصادی از جملــه مخابرات، تامین 

انــرژی و حمــل و نقــل آســان و مهمتــر از همــه 
نــگاه مثبت به ســرمایه گذاران چــه داخلی و چه 
خارجی از الزامات تحوالت پیش روست و باعث 
ســرعت انجام ســرمایه گذاریها و انتقــال منابع از 
فعالیتهــای اقتصادی غیرمولد )ســفته بازی( به 

فعالیتهای مولد می گردد.
بســتر  ایجــاد  بــدون  گردیــد  ذکــر  همانطوریکــه 
مناسب حقوقی و اجتماعی و زیربناهای فیزیکی 
مورد نیاز جذب ســرمایه مقدور نیســت یا امکان 
آن آنهــم در بخشــهایی غیرمولــد و بی ثمــر )کوتاه 

مدت( بسیار اندک است.
رفع تحریم ها خوشبینی در زمینه رفع مشکالت 
و معضــالت اقتصــادی را بوجود آورده اســت. اما 
که  کرد  بایــد این خوش بینی را مشــروط به ایــن 
که مبتنی  دولت محترم در شیوه مدیریتی خود 
بر اقتصاد نفتی و دولتی است تجدید نظر نماید 
و برنامه ریزی دقیقی در جهت تخصیص منابعی 
وارد  ایــران  اقتصــاد  بــه  پســاتحریم  کــه در دوره 
می شود تدوین نماید باید با بهبود محیط کسب 
و کار و تصویب قوانین مورد نیاز و تضمین امنیت 
سرمایه گذاری و ایجاد بازار رقابتی سالم و تقویت 
بخش خصوصی و مبارزه مستمر با فساد اداری و 
اقتصادی و نهایتًا با دوری از اقتصاد دولتی و شبه 
دولتی ضمن ایجاد اعتماد در بین سرمایه گذاران 
 داخلــی ســیگنالهای مناســبی نیز به موسســات
 اعتبار ســنجی جهانی بفرســتد ما در بخشــهای 
کالن خارجی  نفت، معادن و... به ســرمایه های 
نیــاز داریــم بــدون دریافــت ســیگنالهای خــوب 
از موسســات معتبــر اعتبارســنجی جهانــی هیچ 
ســرمایه گذاری  بــه  حاضــر  بزرگــی  ســرمایه گذار 
کشــوری نمی شــود. ایــن مهــم نیاز بــه تالش  در 
فــراوان درســه قــوه )مقننــه ، قضایــی، اجرایــی( 
کل نظــام را می طلبد   دارد و همراهــی و همدلــی 
امیدواریــم دولــت تدبیــر و امیــد بتوانــد در ایــن 
گــردد هرچنــد موانــع بزرگــی در ســرراه  راه موفــق 
تک تــک  برنامــه،  و  تدبیــر  بــا  بایــد  کــه   اســت 

گردند.  رفع 
ما بعنوان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
که مسئولیت ساخت زیربناهای الزم را به دوش 
خــود حس می کنیــم عالقمندیم در این شــرایط 
جدیــد همــگام با دولــت تدبیــر و امیــد در فراهم 

نمــودن بســترهای مــورد اشــاره همــکاری الزم 
بعمل آوریــم و خود را بازوی اجرایی دولت تدبیر 
و امیــد می دانیــم. شــرکتهای پیمانــکاری ایــران 
کمبودهــا خســارات زیــادی  هرچنــد از تحریــم و 
دیده انــد ولــی مثــل بســیاری از بخشــهای دیگــر 
کرده و بــرای جبران  تحریــم را تبدیــل بــه فرصت 
کمبودهــا امکانات بالقــوه را به فعــل در آورده اند 
کثریت قریب به اتفاق پروژه های  بطوریکه امروزه ا
عمرانی نظیر احداث ســدهای بــزرگ، آزادراهها، 
تونلها، پلهای بزرگ و حتی بسیاری از پروژه های 
دخالــت  بــدون  نیروگاهــی  و  نفتــی  پیچیــده 
توانمندیهــای  بــر  بــا تکیــه  کشــورهای خارجــی 
رســیده اند.  بهره بــرداری  مرحلــه  بــه  داخلــی 
پتانسیل بســیار باالیی در شرکتهای پیمانکاری 
کشــور بخصــوص در شــرکتهای عضو ســندیکای 
ج  شــرکتهای ســاختمانی ایران نهفته اســت با ار
نهادن به بخش خصوصی و پذیرفتن حضور آنها 
در عرصه های مختلف اقتصادی و ســپردن امور 
توســعه ای به بخش خصوصی و سیاســت گزاری 
به دولت و ســازمانهای عمومی وابسته به دولت 
کمبودها در یک یا نهایتًا در  بســیاری از نواقص و 
دو برنامه پنج ســاله قابل حل اســت پیمانکاران 
بخــش خصوصی  ایــران توانایی جذب ســرمایه 
بــه  ج و تبدیــل آن  چــه از داخــل و چــه از خــار

زیربناهای قابل اتکا را دارند.
همانطوری کــه در ســرمقاله مجلــه خــرداد مــاه 
گردیــد بخــش عمرانــی ، موتــور محرکــه  اشــاره 
ســایر بخشهای اقتصادی اســت دولت محترم 
بــا پرداخــت بدهــی خــود بــه پیمانــکاران و راه 
اندازی پروژه های نیمه تمام در مرحله اول به 
ســرعت می تواند ضمن حفظ اشــتغال موجود 
نشــاطی  آینــده  مــاه  بــرآن در چنــد  افــزودن  و 
و  کارفرمایــان  جملــه  از  جامعــه  فعــاالن  بیــن 
کارگــران بوجــود آورد و در میان مدت با هدایت 
کارهای مولد  ســرمایه های سرگردان به ســوی 
و جــذب ســرمایه های خارجــی در پروژه هــای 
رونــق  ســرمایه  بازگشــت  پتانســیل  دارای 

اقتصادی مناســب را بوجود آورد. 
کــه ایرانــی ســربلند بــا مردمانــی  بــه امیــد روزی 

جهانــی  شایســته  جایــگاه  دارای  و  مرفــه    
داشته باشیم.

رفع تحریم ها خوشــبینی 
مشــکالت  رفع  زمینه  در 
و معضــالت اقتصادی را 
بوجود آورده است. اما باید 
این خوشبینی را مشروط به 
این کرد که دولت محترم در 
شیوه مدیریتی خود که مبتنی 
بر اقتصاد نفتــی و دولتی 
اســت تجدید نظر نماید و 
برنامه ریزی دقیقی در جهت 
تخصیص منابعــی که در 
اقتصاد  به  پساتحریم  دوره 
ایران وارد میشــود تدوین 

نماید نماید 
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کان ایپده ��دن ��ش ��و�ی آااد�ی آن را دارد � �وا�ح ت��ی�ی الزم را ���ه و � دو�  ��ت �ی ���ر ��و�ی .     ا���� باید ا�جام �ود ا�داف ا�ی �وق آ�ھا � ��ت ا�
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ادال  ٣١ �اردادی � ط  �و�ی پ�مان�را ط  بارت  �را ھدات �ود �دا��ه و  �ارد اد و ا��ای � ھدی � رپدا�ت �طا�بات ��ف  و � ��اا کار� کار��اا 
کار بایدو    �وا�د �ی کار س �ده ا�ت. بار� ت�ار �ده ا�ت   پ�ما� �ارداد از پ�ما� کا�  از ��ف    �ی � ر��ن داد���ری و 
اه ٣٢ کاران و ساز�د�ان از ��ف د� ت و راه �ی ا��ا�ی ���ر وزارت  �دم رپدا�ت  �طا�بات پ�ما� �سازی� وزارت ��رو� وزارت �   ....و 
�ی ٣٣ �ارداد�ی داخ�ی  �بار ا�اادی �  �فاده از ��ون ا م و�ود �وا��ن و آ��ن �دم ا � � �ی �� ر ن و د کالت  �ی ا��ا�ی ��یار �� �وا�د را�ع ��یاری از �
  .با�د
ه ا�ن ر��  از اساس   ٣٤ ات � حا�ی ااً � �اا� وت از �ر��ھای دو��ی و �ر��ھای ��ش ��و�ی �و ��هد ��  �ن� ��ی � از �  ط ا�ت و ��یاری از 

ه ا�ت   .��روی رپ�ا�ی� اا�یا�ھا و ��ره ��ش ��و�ی دارد با ��ش دو��ی ��ر��ل �قا�
ات �دون پادار �ودن �ود� ��� ٣ �قا  �ی ��ماری �اا� ی � ��ون ���و �ی � � د   .با�د  �و�
ه ب ٣ کالت ��یاری � � را� کاران ���ل �ی� مدً� ��ی از �ی ا اا�یات � ارزش ا��وده � پ�ما� ادی و دارا�ی � ااده  ��دد �  ی وزارت ا�ور ا ��ون  �و�

ی ااده  یاز�ی ��ور و ��و�  آ�ھا � ا�� �ا�ات و ا�ال ی و تأ��ن  �فاده از�وان �و�یدی و �داا ر ا ١١٣��ون اا�یا�ھای �����م ��و   ١٠٤�دا� �ج  ١
�اردادن �واد  �ورای اسال�ی دو�ن و ��و� آن ��ش اسا�ی را دا��ه ا�ت و  ی ��ون اا�یات � ارزش  ٣٠و  ٢� ا�ق �  ه ا�ال ی  �ی  وا��وده   � ال� �و�

ن کا� و ا� م��ی ااده  � ��وا�ت �اد ه � االشاره � جای آ�ھ �وق � ���  � ��ف ا�ن دو ااده و جای � �ده ا�ت و ا�ن ال� ا � � جسات ��عدد �ورای  �
کالت را دو �ادان �ی   �ماید �ورت ��و� �

� �یا�ت ��و�ی.٤ ل اسا�ی � ا��ای �یا�ت ��و�ی �دم ا��ای د ت ا�دا ���ون� ا ی � �وزه  سازی ا�ن ا�ت � � � جا و � �  سازی وا
ه الزم  را �ای دد��  و ا��ا دارد� ��ش دو��ی ا�یدًا وارد آن �وزه ��ود�وزه � ��ش ��و�ی آااد�ی و  � ما�ی �وزه ا� مًال �ر��ھای دو��ی �  کا �  � حا�ی �  � با ا

�ن آ�ھا �ده کا�ت دو�  � را � ��ش ��و�ی  و �ود جا� مام �ده ا�د و از دال�ل ا����ار ا�ن و�ع ا�ن ا�ت �   درت اا�ی و ا� ی  اه ���ت وا
�دیده ا�ت ��� ه �  .�ی ا��ا�ده �و�ط �ر��ھای دو��ی �حا�

و �ی اا��ی � ���  � �وارد � �ه از ��ل �و� و  � را دارد � خا   .��اا�اد �ھا�  
�ه                                     �رااات �   با �قد�م ا
�ما�ی ا�ان                       کای �ر��ھای سا   �اد
یا�ی                                                      � ا   ��و
یأت دد�ه                                                    ر� 
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جـــــــایـــــــــــگزینی و  افــزوده   ارزش  بــر  مالـــــــــــــــــیات  از الیحــه اصالحیــه   30 و  مــواد 29   حـــــــــــــــــــذف 

كشــور اعم  از دولتی و خصوصی    بند 9 قانون رفع موانع تولید و اخذ مالیات از همه پتانســیل های 

و شبه دولتی از ضروریات است 

مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت دوم( 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 6 تیرماه 

1394 در محل سندیکا برگزار شد.
 بعــد از انتخــاب آقایــان مهنــدس معدلــی 

و مهنــدس آزاد بــه عنــوان ناظــر و مهنــدس 
گــزارش  بــه عنــوان منشــی جلســه  ورزنــده 
گــزارش  کمیســیونها،  گــزارش  دبیــر، 
 بازرســان و  صورتهــای مالــی بــه تصویــب

 حاضران رسید.
  مهمانــان جلــــــــــــــــــــــــــسه نــــــــــــیز بــه بیــان

برخــی مســائل  دربــاره   دیدگاههــای خــود 
پرداختند.
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در ابتــدای ایــن جلســه مهندس منوچهــر ملکیانی فــرد رئیس هیات 
گفــت: همزمانی مجمــع عمومی  مدیــره بــا خیــر مقــدم بــه مهمانــان، 
سالیانه را با ایام مبارک ماه رمضان به فال نیک می گیریم و ضمن آرزوی 
که اشــاره می شــود با  قبولی طاعات شــما عزیزان، امیدواریم مشــکالتی 

تفضل خداوند حل و فصل شود. 
وی افــزود: در انتخابــات اتاق ایران هیات رئیســه بســیار خوبی انتخاب 
کــه برنامه هــای آنهــا در امتداد برنامه تشــکلها و ســندیکا اســت.  شــدند 
امیدواریم در دوران اتاق هشــتم، بخش خصوصی شکوفا شود و اجرای 

گردد.  خصوصی سازی محقق 
وی دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده 
یــک  اقتصــاد  شــکوفایی  گفــت:  نیــز 
کــه آحــاد ملــت  کشــور زمانــی اســت 
تــا زیرســاختها رشــد  مالیــات دهنــد 
کند. شــکوفایی زیرساختها و اقتصاد 
پیمانــکاران را شــکوفا می کنــد بــرای 
همیــن مــا مخالــف مالیــات نیســتیم 
امــا مالیــات باید به درســتی و از همه 
گرفتــه شــود. بخشــی از  پتانســیل ها 
نهادهــای  بــه  مربــوط  پتانســیل ها 
که چیزی  دولتی و نیمه دولتی است 
کشــور  پتانســیل  درصــد   70 از  فراتــر 
کشــور ایــن اســت  اســت. راه نجــات 
کــه مالیــات از همــه شــرکتهای دارای 
گرفتــه شــود حتــی  کشــور  پتانســیل 
دولتــی.  نیمــه  و  دولتــی   شــرکتهای 

اشــتباه  مالیاتــی  قوانیــن  می گوییــم  کــه  ایــن  محــض  بــه   متاســفانه 
است فکر می کنند قصد ندادن مالیات را داریم. 

کرد: متاســفانه تحت عنوان اصــالح مالیات بر ارزش  وی خاطرنشــان 
که رفع  افزوده همه زحمات را هدر می دهند . در بند 9 آخرین قانون 
موانــع تولیــد بــود پذیرفتند پیمانــکاران پــس از آنکه مبلــغ را دریافت 
کنند  کردند ســهم خود را بردارند و  ســهم سازمان  مالیاتی را پرداخت 

ولی تحت عنوان اصالح قانون مالیات، دو بند برای پیمانکاران گذاشتند 
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گرامی در جلســه  کلیــه ســروران   از جانــب خــود و هیأت مدیــره از حضــور 
کــه نوبــت دوم آن را برگــزار می کنیــم  مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه 94 

سپاس و قدردانی می نمایم.
گاهــی از تالشــهای هیأت مدیره  حضــور مدیــران شــرکتهای عضــو بــرای آ
برنامه هــای  نیــز  و  گذشــته  ســال  در  ســندیکا  دبیرخانــه  فعالیتهــای  و 
پیشــنهادی آتــی بــرای ســال پیــش رو بــه تقویــت هــر چــه بیشــتر ارتباط 
فعــال اعضــای محترم با ســندیکای خودشــان منجر خواهد شــد و برای 
هیأت مدیــره منتخــب امــکان برخــورداری از نظــرات ســازنده شــما را در 

انجام وظایف صنفی خود بدنبال خواهد داشت.
بیشــتری  و توســعه  گســترش  از  گذشــته فعالیتهــای ســندیکا  در ســال 
برخوردار شد. این تالشها همگی در راستای مأموریت اصلی یعنی توسعه 
کار اعضا انجام یافته است هرچند براساس شرایط بسیار  کسب و  فضای 
ســخت و ناهنجــار بیرونــی توفیقات بدســت آمــده تام و تمام نیســت؛ در 
کامــی  هم وجود داشــته اســت لیکن هیــچ محوری در  کنــار موفقیتهــا، نا
این تالش ها متوقف و تعطیل نشده است و استمرار پی گیری تا حصول 

نتیجه ادامه دارد.
وی افــزود: موفقیــت جنــاب آقای مهنــدس انصاری پیشکســوت و عضو 
محترم شــورایعالی ســندیکا و جناب آقای مهندس امیرزاده عضو محترم 
هیأت مدیــره در انتخابــات اتــاق بازرگانــی ایــران جــزو اخبار خوش ســال 
کرسی نایب رئیسی اتاق ایران توسط جناب  گذشــته بود. بدست آوردن 
کنون از  کرد. ســندیکا ا آقــای مهنــدس انصاری این شــادی را دو چندان 
که  امکان حضور مؤثر و فعال در پارلمان بخش خصوصی برخوردار است 

امید می رود در سالهای آتی این حضور پرتعدادتر و وسیع تر باشد.

گذشــته در زمینه هــای تأمیــن حقــوق  فعالیتهــای ســندیکا در ســال 
كار شامل بررسی های در هیأت مدیره  كســب و  اعضا و بهبود محیط 
كمیســیونها، تشــکیل جلســات با ســازمانهای ذیربــط، مکاتبات و  و 

كرات و پی گیری موضوعات فوق حول محورهای زیر: مذا
1- تداوم بررسی شرایط عمومی پیمان پیشنهادی نظام فنی - اجرائی و 
همراهی با تشکلهای همسوی فعال در صنعت احداث و جمع بندیهای 
کســب حقوق مســاوی  مرحله ای برای حفاظت از حقوق حرفه مندان و 

در جهت برقراری تعادل در قراردادها.
گســترده و مســتمر و همه جانبــه الیحــه پیشــنهادی قانــون  2- بررســی 
دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا اســتفاده از تجــارب بدســت آمــده از 
که مشــکالت فراوانی بــرای اعضای  دوران اجــرای آزمایشــی قانــون فــوق 
کــرات و جلســات مکرر با  ســندیکا بدنبــال داشــته اســت. مکاتبــات، مذا
مراجــع مرتبــط منجلمه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتــاق بازرگانی، 
گفتگــوی دولــت و بخش  ســازمان امــور مالیاتــی، وزیــر اقتصــاد، شــورای 
کمیسیون اقتصاد دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی  خصوصی، 
 بطــور مجدانــه انجام شــده اســت و تا رســیدن بــه نتیجه مطلــوب تداوم 

که قرارداد بین  که شــامل مواد 30 و 29 بود و طبق ماده 29 در شــرایطی  کردند  ح ها را از هم جدا  و طر
گویا به نوعــی معتقدند  بخــش خصوصــی بــا بخش خصوصی بــود طرفین مســئولیت تضامنی دارنــد. 

وقتــی دو نهــاد بخــش خصوصی با هــم همــکاری می کنند 
نوعی تبانی وجود دارد. متاســفانه ما تا امروز  نتوانسته ایم 
که ماهیت حرفه ما  کنیم  وزارت اقتصاد و دارایی را متقاعد 
با بقیه حرف فرق دارد. در حال حاضر  تنها امید ما، توجه 
ســازمان  امور مالیاتی به درخواســت های منطقی سندیکا 
گر اجرا شــود  که به شــکل فعلی ا اســت  برای اصالح الیحه  

کار می اندازد.  بخش خصوصی را از 
وی افــزود: مهنــدس انصــاری در دیــد و بازدیــد فروردیــن 
که  کــرد  دربــاره جهــت دادن بــه ســرمایه خارجــی صحبت 
اهمیــت پســاتحریم را مدنظــر داشــت. بــا برداشــته شــدن 

تحریم برای رسیدن به شکوفایی برنامه ای متقن و جلوگیری از فساد شدید اداری الزم است. 
رئیس هیات مدیره سندیکا در پایان سخنان خود خواستار پشتیبانی همه اعضا از سندیکا شد. 

مهندس منوچهر ملکیانی فرد 
رئیس هیات مدیره: 

کشور این است  راه نجات 
که مالیات از همه شرکتهای 
گرفته  کشور  دارای پتانسیل 

شود حتی شرکتهای دولتی و 
 نیمه دولتی. 

گفت: گزارشی از از عملکرد سال 1393 هیأت  مدیره ارائه داد و        در ادامه مهندس بهمن دادمان، دبیر سندیکا 

نیمه دولتی. 
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خواهد داشت.
ســخت  مشــاغل  قانــون  اجــرای  بررســی   -3
اجحــاف  از  جلوگیــری  جهــت  در  آور  زیــان  و 
کــرات  مذا و  مکاتبــات  و  عضــو  شــرکتهای  بــه 
کار و  تعــاون،  بــه وزرات  ارائــه پیشــنهادات  و 
که تا رســیدن بــه نتیجه تداوم  امــور اجتماعی 

خواهد داشت.
4- بررســی الیحه بودجه 94 در بخش بودجه 
راهکارهــای  و  پیشــنهادات  ارائــه  و  عمرانــی 
عملــی حل معضــل تأمین اعتبــار و پرداخت و 
تجهیز منابع مالی و روشهای متنوع برای آن.
کمیسیونها  5- بررسی برنامه ششم توسعه در 
و ارائــه نقطــه نظــرات در چهارچــوب توســعه 
کســب شــده توســط  پایــدار بــا تکیه بر تجارب 
برنامه هــای  اجــرای  از  خصوصــی  بخــش 

توسعه ای قبلی به اتاق بازرگانی ایران.
6- بررســی محورهای الیحه رفــع موانع تولید 

رقابت پذیر و ارائه نقطه نظرات.
7- بررســی اقتصــاد مقاومتــی و تدویــن نقطه 
حمایــت  و  حضــور  جهــت  آمادگــی  و  نظــرات 

کنفرانس اقتصاد مقاومتی  در  شهریورماه
8- بررســی رکــود تورمــی در صنعــت احــداث 
و راههــای خــروج از آن و ارائــه نتایــج بررســی 
مرکــز  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  بــه 
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســالمی و اتــاق 

بازرگانی.
9- پی گیری مطالبات معوقه پیمانکاران.

صالحیــت  تشــخیص  مشــکالت  بررســی   -10
گیر و مســتمر با ارائه  پیمانــکاران به صورت فرا
راهکارهــای اصالحــی در جهــت تأمین حقوق 

بخش خصوصی.
11- بررســی فهرســت بهای پایه در رشــته های 
در  اصالحــی  نقطه نظــرات  ارائــه  و  مختلــف 
شــدن  واقعی تــر  و   شــفافیت  و  روزآمــدی 

فهرستهای پایه.
ارائــه  و  تعدیــل  شــاخصهای  بررســی   -12
پیشــنهاد و ضرایــب بدســت آمده به ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی.
کار مســتمر  کنــار ایــن فعالیتهــای بنیــادی  در 
مشــکالت  حــل  چهارچــوب  در  هیأت مدیــره 
عمومــی و اختصاصــی اعضــا از طریق تشــکیل 
تخصصــی  کمیســیونهای  مســتمر  جلســات 
کمیســیونهای  تداوم داشــته اســت. عــالوه بر 
کمیســیون  جدیــد،  ســال  در  قبلــی  موجــود 
حقوقــی و داوری بــرای رفع ابهامات حقوقی و 

قــراردادی و انجــام داوری های مــورد تقاضای 
اعضا، تشکیل شده و جلسات مرتب و پرباری 

را برگزار نموده است.
کارگروه ماشــــــــــــین آالت برای بــــــــــــــــــــــــــررسی 
زمینـــه  در  عضـــو  شــــــــــــــــرکتهای  مشـــکالت 
بهره بـــرداری  و  نگهـــداری  و  تأمین، تعمیـــر 
از ماشـــین آالت بـــا حضـــور فعـــال نماینـــدگان 
جلســـات  و  تشـــکیل  عالقــــــــــمند  شـــرکتهای 
تدویـــن  و  مشـــکالت  رفـــع  جهـــت  در  آن 
اســـتانداردها و برنامه هـــای آموزشـــی و ارائـــه 
کاربـــردی برای اســـتفاده بهینه  پیشـــنهادات 
از ایـــن منابـــع به صورت فعال و مســـتمر برگزار 

است. شـــده 
بـــــا  ســـــندیکا  گـــــــــــــــذشته  ســـــال  طـــــی  در 
کارآفرینان  کــــــــــــانون  بــــــــــــرگزاری همایشهای 
توســـــــــــــــــــــعه گرا، روز مــــــهندس، هم اندیشی 
گردهمایی نوروزی - همایش آموزشی  اعضا، 
کیفیت، و نیز همایشـــــهای  HSE و مدیریـــــت 
و  کارفرمایی  گـــــون در مباحث مختلـــــف  گونا
صنعت احداث ســـــعی در ایجاد هم اندیشی و 

توسعه روابط داخلی و عمومی داشته است.
کنــار ایــن فعالیت، شــرکت در نمایشــگاه ها  در 
کنفرانســهای ملــی و منطقــه ای و صنفی نیز  و 
تــداوم داشــته اســت. منجملــه شــرکت فعــال 
کنــار  کــه در  کنفرانــس منطقــه ای فیدیــک  در 
جامعــه مشــاوران درایــن رویــداد ملــی حضور 

پررنگی داشته ایم.
اعضــاء  کلیــه  از  می کنــم  دعــوت  همینجــا  در 
کــه بــا توجــه به ضــرورت  و تشــکلهای همســو 
هم اندیشــی های بخــش خصوصــی بویــژه در 
یــا  ارائــه پیشــنهاد  بــه  نســبت  ایــن صنعــت، 

مهندس دادمان: 
و  مســتمر  و  گســترده  بررســی 
همه جانبه الیحه پیشنهادی قانون 
دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده با 
اســتفاده از تجــارب بدســت آمــده 
قانــون  آزمایشــی  اجــرای  دوران  از 
کــه مشــکالت فراوانــی بــرای  فــوق 
داشــته  بدنبــال  ســندیکا  اعضــای 
و  کــرات  مذا مکاتبــات،  اســت. 
مرتبــط  مراجــع  بــا  مکــرر  جلســات 
و  مـــــــــدیریت  سازمـــان   منجلمــه 
بازرگانــی،  اتـــــــاق   بـــــــــرنامه ریزی، 
 سازمان امور مالیاتی، وزیر اقتصاد، 
گفتگــوی دولــت و بخــش  شــورای 
اقتصــاد  کمیســیون  خصوصــی، 
دولت، نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی بطور مجدانه انجام شــده 
است و تا رسیدن به نتیجه مطلوب 

تداوم خواهد داشت.

گفت: گزارشی از از عملکرد سال 1393 هیأت  مدیره ارائه داد و        در ادامه مهندس بهمن دادمان، دبیر سندیکا 

تداوم خواهد داشت.
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همکاری در برگزاری همایشهای صنفی، ملی 
و بین المللی دریغ نفرمایند.

پرســنل  و  هیأت مدیــره  در  شــما،  همــکاران 
جلســات  طــی  ســندیکا  دردبیرخانــه  خــدوم 
مســتمر هفتگــی و در طــول هفتــه در هیــأت 
 مدیره، کـــــــــــــــمیسیونها، همایشها و کنفرانسها 
ســندیکا  بیرونــی  و  داخــــــــلی  ســمینارهای  و 
کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی  کــردن  وبــا رصــد 
کشوری و منطقه ای و صــــــــــــــــنفی تالش دارند 
گذاشــته اید بنحو  کــه برعهــده آنهــا  تا رســالتی 
احســن به انجام برســانند و مرجعیت سندیکا 
کان حفــظ و ارتقــاء دهند. البتــه یاری و  کمــا را 
کارشناســی و ارائه اطالعات را  همکاری فکری، 

گرامی انتظار داریم حمایتهای  کلیه سروران   از 
همــه جانبــه خــود را از خدمتگــزاران خــود در 

سندیکا دریغ نفرمایند.

دبیــر ســندیکای شــركتهای ســــــــــاختمانی 
ــاتمه  كــرد: در خــــــــــ ــرنشان  در پایــان خاطـــــ
تشــکر  و  ســپاس  ســندیکا  هیأت مدیــره 
صمیمانــه خــود را از مدیــران شــرکتهای عضــو 
خویــش  معنــوی  و  مــادی  کمکهــای  بــا  کــه 
طــول  در  بخــش  اثــر  مســاعدتهای  بــا  و 
بوده انــد ســندیکا  یاری رســان   1393  ســال 

 ابراز می دارند.
ســال  طــول  در  کمکهــا  اینگونــه  امیدواریــم   

مغتنــم  را  فرصــت  یابــد.  تــداوم  نیــز  جــاری 
در  ســندیکا  کارکنــان  تالشــهای  از  شــمرده 
 خدمت رســانی به شــرکتهای عضو، صمیمانه

 تشکر می کنم. 
گذشت تعدادی از مدیران ارشد  که  در ســالی 
گرامی  شــرکتهای عضو بســتگانی را از خانواده 
از خداونــد منــان کــه  از دســت دادنــد   خــود 

و  ابــدی  آمــرزش  درگذشــتگان  بــرای    
مســئلت  صبروشــکیبایی  بازمانــدگان  بــرای 
گرامــی  ســروران  همــه  بــرای  می نماییــم. 
پــروردگار  از  شــادکامی  و  موفقیــت  ســالمتی، 

بزرگ آرزو دارم.

گفــت: کمیســیون اقتصــاد در ســال 93 و  وی 
گلســرخی،  94 بــا ترکیــب آقایــان: مســعودی، 
عزیزی، مصطفی زاده، شــیخ بهائی، ظاهری، 
ســبوخی، ذکائــی، ســیدین، دکتــر علیــزاده و 
کمیســیون  تکلی، 19جلســه برگزار نمود. این 
مطابــق با اساســنامه ســندیکا از بدو تشــکیل 
فعالیتها و اقداماتی را در راستای سیاستهای 
اقــدام  اعضــا  مشــکالت  حــل  و  هیات مدیــره 
گزارش مختصری از فعالیتهای  که این  نموده 

کمیسیون اقتصاد را به استحضار می رساند:
جلســات،  تقویــم  تهیــه  بــا  کمیســیون  ابتــدا: 
برنامه های یکســاله و بلندمــدت و موضوعات و 
دستور کارهای خود را به دبیر محترم اعالم نمود.

کمیســیون عمــران مجلــس  1- بررســی نامــه 
شــورای اســالمی بــا موضــوع تعامــل بــا ســایر 
نماینــدگان  معرفــی  بــا  و  بررســی  انجمنهــا  
کمیســیون  کمیســیون و حضــور در جلســات 

مجلس.
تفاهم نامــه  پیش نویــس  تهیــه  و  بررســی   -2
بــا بانــک خاورمیانــه جهــت اســتفاده اعضا از 

تسهیالت و خدمات بانکی.
محیــط  مســتمر  بهبــود  قانــون  بررســی    -3
کمیســیون بود  کار از جمله اقدامات  کســب و 
کــه نظــرات و پیشــنهادات خود و مــوارد مورد 

گزارش نمود. بررسی را به دبیر محترم 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســتهای  بررســی    -4

رســیدگی  ماننــد  مــواردی  و  کمیســیون  در 
آب،  اقتصــاد  اساســی،  قانــون   44 اصــل  بــه 
کمیت قانون، افزایش ســرمایه  بهــره وری، حا
اجتماعــی، نقدینگــی و شــبه پــول و مســائل 
مالیاتــی بعنــوان موضوعات مهــم و پیش نیاز 
برون رفــت از وضع موجود به شــرایط مطلوب 
گزارشــی به هیات مدیره محترم ســندیکا  طی 

گردید. منعکس 
5-  بررســی ضبــط ضمانتنامه هــای بانکــی از 
کمیســیون مطــرح و  کــه در  موضوعاتــی بــود 
کــه درضبط ضمانت نامه ها بایســتی  مــواردی 
شناســایی  مشــمول  تــا  گیــرد  قــرار  ک  مــال
 دقیــق  مضمون لــه در قراردادها، احــراز هویت 

كه  كمیسیون اقتصاد بود  كه اولین آنها مربوط به  گزارش خود را ارائه دادند  كمیسیونها  كمیسیون به نمایندگی از سایر        در ادامه چند 
ک قرائت شد. كاظم سما توسط مهندس 
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و اصالــت مضمون لــه از ســوی بانــک و انطباق 
آن بــا قــرارداد، پیش بینــی جریمه بــرای ضبط 
کمیســیون  غیرقانونــی بنفــع مضمون عنــه در 

گردید. گزارش  مطرح و به دبیر محترم 
کمیســیون اقتصاد به  6-  معرفــی نماینــدگان 
همایــش اوراق صکوک و تامین مالی از طریق  
صکــوک در اتــاق تهــران و بحث  وبررســی این 

کمیسیون اقدام شد. موضوع در 
کمیســیون در جلســات خــود محورهــای    -7
ذیل را جهت پیگیری با بانکها مصوب نمود:

شــده  سررســید  وام هــای  اســتمهال   -1-7
عــدم  از   ناشــی  کــه  پیمانــکاران  بــه  مربــوط 

کارفرمایان بوده است . پرداخت  از سوی 
7-2- عــدم دریافــت جریمــه های تســهیالت  

پرداختی.
هــا  نامــه  ضمانــت  کارمــزد  تقلیــل   -3-7

وتسهیل  وثائق
رویکــرد  بــا  تســهیالت  ســود  تقلیــل   -4-7

اشتغال زایی
7-5- افزایــش ســهم  تامیــن مالــی پــروژه هــا 

توسط بانکها
در  اعتبـــار  شـــناختن  رســـمیت  بـــه   -6-7
پیـــــــــــــــــــــــــــــــمانکاران جـــاری   حســـاب 

 OVER DRAFT   یا 
8- الیحــه رفــع موانع تولیدرقابــت پذیرو ارتقا 
گرفت ونظر  کشور"مورد بررسی قرار  نظام مالی 
گــزارش  کمیســیون بــه هیــات مدیــره محتــرم 

گردید.
9-  بررســی پیش نویــس الیحــه برنامه ششــم 

توسعه کشور و همچنین بررسی الیحه بودجه 
94بــا حضــور اعضــای محتــرم هیات مدیــره و 
کارشناســان حــوزه بودجه نویســی در جلســه 
کمیســیون به اتاق بازرگانی  انجام و پیشــنهاد 

گردید. ایران ارائه 
10-  پیشنهاد گشایش  LCریالی به کمیسیون 
کامل این  کــه متــن  برنامــه و بودجــه مجلــس 
گــزارش در ماهنامــه پیــام آباد گران  نشســت و 

گردید. منتشر 
کمیســیون  11-  تشــکیل جلســه مشــترک بــا 
قانــون   76 مــاده  بررســی   جهــت  قوانیــن 
برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه  و اســتفاده 
پذیرفــت  صــورت  آن  قانونــی  ظرفیتهــای  از 
گردیــد  ومقــرر  گردیــد  تشــکیل  کمیتــه ای  و 
کمیســیون مشترک موارد و موضوعات مربوط 
بــه قوانیــن و بخشــنامه ها در قالــب مــاده 76 
کمیته مزبور  را جهــت بررســی و تکمیل آن بــه 

ارجاع نمایند .
12-  بررســی بودجــه ســال 94 درکمیســیون 
و مکاتبــه بــا ریاســت ســازمان برنامه ریــزی در 

خصوص چالش صنف با بودجه 94.
از  مســئول  بعنــوان  اقتصــاد  کمیســیون   -13
طرف ســندیکا  اقدامات حضور در "کنگره بین 
که توســط مجمع  المللــی  اقتصــاد مقاومتی " 
را  برگــزار میگــردد  تشــخیص مصلحــت نظــام 
پیگیــری می نماید و ســندیکا حضــوری فعال 
در همایــش و نمایشــگاه جانبــی آن خواهــد 

داشت.
کارگروه با حضورآقای دکتر آرمان  14-  تشکیل 

راههــای  بررســی  بــرای  کارشناســان  ســایر  و 
تاســیس صندوق ســرمایه گذاری یــا هلدینگ 
ســرمایه گذاری توسط شرکتهای عضو سندیکا 

به جهت تامین مالی پروژه ها.
بــرای  دی  بانــک  مدیــران  بــا  نشســت   -15
جهــت  بــه  بانکــی  نامــه  تفاهــم  برقــراری 
امتیــازات  و  تســهیالت  از  اعضــا  برخــورداری 
بانکی )گزارش این نشســت در نشــریه منتشــر 

می گردد(.
16- پاسخ به سواالت و مکاتبات اعضا مطابق 
کمیســیون در  فعالیتهــای  از جملــه  معمــول 

طول سال بود.
شــرکتها  مدیــران  و  دوســتان  از  اینجــا  در 
درخواست می گردد مسائل مربوط به اقتصاد 
بــه  هم افزائــی  و  همفکــری  جهــت  را  کالن 
کمیسیون  اقتصاد سندیکا منعکس فرمائید.

که وقت  کمیســیون  در پایــان از اعضاء محترم 
خود را به حضوردرجلسات اختصاص دادند، 

تشکر می نماییم.
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كمیسیون قوانین و مقررات توسط  كمیسیون  گزارش  در ادامه 
کمیسیون  مهندس سیامک مسعودی قرائت شد. وی بیان نمود: 

قوانین و مقررات از سال 93  با حضور آقایان پورشیرازی، جمالی، شیخ 
بهائی، الجوردی، وفایی، سادات باریکانی، احمدخانی، میالدی راد، 
کنون،  تکلی و خانم ها مهندس شوقی، ورزی و دهقانی و اینجانب تا
کمیسیون حدود  30جلسه برگزار نموده و تعداد حاضرین و جلسات 
گزارش حاضر رئوس اهم فعالیتها  550 نفرساعت بوده است، افزود: 

کلی اقدامات  ح  که شر کمیسیون بوده  و اقدامات انجام شده در 
درگزارشات ماهیانه به استحضاررسیده است.

گزارشــات قبلــی در خصــوص   1- بررســی شــرایط عمومــی پیمــان: پیــرو 
بررســی موضــوع مذکــور پس از ابــالغ پیش نویس شــرایط عمومی پیمان 
مدنظر ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با توجه به عدم توجه به  نظرات 
ســندیکاها و بــا عنایــت به ایــرادات جدی در نســخه پیش نویــس پس از 
جلســات متعــدد، ایــن پیش نویــس مــورد تاییــد ســندیکا قــرار نگرفت و 
درخواســت اصــالح متــن بــا رویکــرد اعمال نظــرات بخش خصوصــی و یا 
گزارشــات نشــریه پیــام آبادگران به آن  که تفصیاًل در  عــدم انتشــار آن بود 

پرداخته شده است.
کمیســیون قوانین و مقررات با بررســی مجدد پیش نویس  کنــون  و هــم ا
شــرایط عمومی در نظر دارد با بررســی و مداقه و تجمیع نظرات دریافتی 

گزارش نماید. اعضا موارد رابه هیات مدیره محترم 
تشــخیص  آئین نامــه  بررســی  رتبه بنــدی:  و  صالحیــت  تشــخیص   -2
صالحیت و ارائه نظرات جهت اصالح مصوبات وحدت رویه و درخواست 
کمیسیون  کمیسیون بوده است و مصوبات  اصالح آئین نامه از اقدامات 
گرفــت تــا در جلســات  کمیســیون و ســندیکا قــرار  دراختیــار نماینــدگان 
گــردد؛ و  کارگــروه شــورای هماهنگــی مــورد رســیدگی و پی گیــری و اعــالم 
کمیســیون  همچنــان از موضوعــات تحــت پی گیــری و در دســتور اقــدام 

می باشد. 
که در  3- بررســی الیحــه مالیــات بــرارزش افــزوده: از موضوعــات مهمــی 
گرفــت بررســی  متــن الیحه مالیــات بر ارزش  کمیســیون قــرار  کار  دســتور 
که توســط ســازمان امور مالیاتی تدوین شــده و بــا نامه وزیر  افــزوده بــود 

که ایــن متن با  امــور اقتصــاد و دارائــی بــه هیــات دولــت ارائــه شــده بــود 
دقــت فــراوان و صرف وقت و با اســتفاده از نظر مشــاور مالیاتی  ســندیکا 
مــورد بررســی قرارگرفــت و اصالحات پیشــنهادی مدنظر ســندیکا بهمراه 
نامه های پوششــی خطاب به وزیر محتــرم اقتصاد و دارائی، معاون اول 
ریاســت جمهــوری و رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی و معاونــت مالیات بر 
گردید و در نامه هم موارد مهم  ارزش افــزوده و اتاق بازرگانی ایــران اعالم 

که عبارتند از: اشاره شد 
ک تاریــخ و  کارفرمایــان مــال الــف( زمــان پرداخــت صورتحســاب توســط 
ماخذ تعلق مالیات محســوب شــود. )بند 5 مــاده 16 پیش نویس الیحه 

اصالحی(
ب( به هیچ وجه مالیات صورتحســابهای پیمانکاران مســتقیمًا از سوی 
دستگاه های اجرایی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نگردد. )ماده 

30 پیش نویس الیحه اصالحی(
پ( زمــان و مهلــت رســیدگی بــه اظهارنامه هــای مؤدیــان، به یــک دوره 

معقول و مقبول محدود شود. )ماده 32پیش نویس الیحه اصالحی(
ت(جرائــم بدهی های مربوط به این قانون از زمان قطعیت بدهی تعلق 

پذیرد. )ماده 58 پیش نویس الیحه اصالحی(
درخواســت اصــالح پیش نویس الیحه بعمل آمد )جهت اســتحضار متن 
کنــون نیز نمایندگان  گردید( و هم ا ج  گــران در کامــل در نشــریه پیام آباد 
کمیســیون بهمراه ریاســت محترم هیات مدیره پی گیر اصالح موارد  این 
گزارش مفصل این  که  اشــاره شــده در متن پیش نویس الیحه می باشند 
گردیده و بصورت شــفاهی هم در  ج  موضــوع در نشــریه پیام آبادگــران در

مجمع اعالم می گردد.
گزارش اعضای  4- بررسی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور: با توجه به 
کارگران شــاغل در پروژه های مختلف سالیان  ســندیکا  در مورد شــکایت 
کار درخواست بازنشستگی  که با مراجعه به ادارات  گذشــته این شــرکتها 
کار بوده انــد را  کــه در آن مشــغول بــه  زودتــر از موعــد بخاطــر مشــاغلی 
کار  می نمایند پس از احراز ســخت و زیان آور بودن مشــاغل توســط اداره 
کارفرمایان تشــکیل می شــود و تبعات  کــه غالبًا بــدون حضور نمایندگان 
کارفرمایــان )پیمانــکاران و شــرکتهای عضــو ســندیکا( موضــوع  آن بــرای 
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کمیســیون قوانیــن و مقررات بــا دعوت از  مشــاغل ســخت و زیــان آور در 
گزارش  مشــاور امــور بیمه ای ســندیکا مــورد  بحث و بررســی واقع شــد و 
گردید و طــی نامه ای به آقای  مبســوطی بــه هیات مدیره محترم تقدیم 
کار و رفاه اجتماعی مشــکالت و راهکارها  دکتــر علــی ربیعی وزیر تعــاون، 

که ایــن موضوع تا حصول  گردید  گــزارش 
نتیجه نهایی در دســت پی گیری است و 
نتیجــه اقدام را به اطالع شــرکتهای عضو 

می رسانیم.
کمیســیون حقوقی:  5- بررســی تشــکیل 
حقوقــی  کمیســیون  تشــکیل  موضــوع 
)داوری( در  اختــالف  کمیســیون حــل  و 
ح  و جمع بندی  کمیســیون  قوانین مطــر
تقریبــا  کــه  را  کمیســیون  نظــرات 
حاصــل اتفــاق نظــر اعضا بــوده اســت به 
که  گردیــد  گــزارش  هیات مدیــره محتــرم 
مــوارد ذیــل دالیــل موافقــت اعضــا برای 

کمیسیون بود. تشکیل 
ایجــاد  جــدی  ضــرورت  بــه  کیــد  تا  1-5

کمیسیون حقوقی
کیــد بــه ضرورت تقویت و ســامان  5-2 تا
دادن بــه نهــاد حــل اختــالف موجــود بــا 
توجــه بــه اهمیت امــر داوری بــرای اعضا 
که این امر بتدریج منجر شود به وجاهت 

کــم قضایی و امکان مرجعیت ســندیکا در  آرای صــادره ســندیکا در محا
کارشناسی ومشاوره  در مراجع قضایی بحث 

کمیسیون حقوقی و عدم ورود به مسائل  کید به مشورتی بودن  5-3 تا
کمیسیون. اجرائی برای اعضا و استفاده کنندگان از خدمات این 

کمیســیون  کمیســیون حقوقی با  5-4 تصریــح  تمایــز و تفــاوت ماهوی 

قوانین ومقررات 
6- بررســی آئین نامــه تضمیــن بــرای معامــالت دولتی :کمیســیون قوانین 
که توســط  ومقررات پیش نویس آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی 
کمیتــه فنی معاونــت برنامه ریزی تهیه شــده بود و توســط دبیر محترم به 
گردیده بود را مورد بررسی  کمیســیون ارجاع 
قــرار داد و نظرات اصالحی خــود را تهیه و به 

معاونت برنامه ریزی ارسال نمود.
تعییــن  بخشــنامه  بازنگــری  و  اصــالح   -7
حضــور  از  پــس  قیمــت:  متناســب  دامنــه 
جلســه  در  قوانیــن   کمیســیون  ریاســت 
کارشناســان  و  مدیــران  بــا  هم اندیشــی 
کشــور در  ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
خصوص بازنگری "بخشنامه تعیین دامنه 
مناســب قیمــت"، ایــن موضوع در دســتور 
گرفــت و نظــرات  کمیســیون قــرار  کار اخیــر 
کمیســیون در خصوص این بخشنامه طی 
نامــه ای تهیه و با امضای دبیر ســندیکا به 
گردید )متن نامه در نشــریه  ســازمان اعالم 

ج می گردد( پیام آبادگران در
ــبــات  مــکــات و  ســـــــواالت  ــه  ــ ب پـــاســـخ   -8
جــمــلــه از  ــول  ــمــ ــ ــع ــ م ــق  ــ ــاب ــ ــط ــ م ــا  ــ ــضـ ــ  اعـ

طـــول  در  ــون  ــی ــس ــی ــم ک فـــعـــالـــیـــت هـــای   
سالجاری بود.

که وقت خود  کمیســیون و مشاوران ارجمند  در پایان از اعضای محترم 
که با  را به حضور در جلســات اختصاص دادند و اعضاء محترم ســندیکا 
ارائــه نظــرات و راه حل هــا و پیشــنهادات در جهت انجام وظایــف و امور 

کمال تشکر و قدردانی را  داریم. محوله ما را همراهی نمودند، 
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گــزارش حســابداری و پیشــنهاد بودجــه ســال 1394  توســط مهنــدس ســاالر علیــاری  در ادامــه 
خزانه دار سندیکا قرائت شد.

  وی ترازنامه 29 اســفند 1393 و صورت ریز بودجه پیشــنهادی یکســاله 1394 ســندیکای شــرکتهای 
کرد و حداقل حق عضویت ســال 1394 شــرکتهای عضو را مبلغ 22/000/000  ســاختمانی ایران را اعالم 
گزارش هیات  گزارش هیأت  بازرسان، و  که صورتهای مالی، بودجه پیشــنهادی،  ریال پیشــنهاد نمود 

مدیره و حق عضویت  از طرف حاضران در جلسه تصویب شد.  

در ادامــه مهندس علیرضا ناصرمعدلی عضو شــورای عالی ســندیکا 
کــه هیات مدیــره را انتخاب می کردیــم از همه  گفــت: روز انتخابــات  نیــز 
که پشــتیبان هیات مدیــره باشــند. اینکه  گرفتیــم  اعضــای حاضــر قــول 

بخــش خصوصــی تنهــا راه نجــات 
کتمان ناپذیر  اقتصاد ایران اســت 
همفکــری  و  کمــک  گــر  ا اســت. 
تشــکلها  مدیــره  هیــات  بــا  اعضــا 
نباشــد بخش خصوصی روز به روز 
ضعیف تر خواهد شــد. متاســفانه 
زیــادی  طلــب  خصوصــی  بخــش 
که وصول نمی شود، قوانینی  دارد 
کتمان  که به نفع این بخش بوده 
می شــود و در مناقصات به راحتی 

حق آن پایمال می شود. 
وی افــزود: مســائل تشــکلها، مشــترک همــه آنهــا اســت و مبتالبه همه 
گر موفقیتی  کار موفق نخواهند بود و ا گر همه کمک نکنند در  است اما ا

کند و زجرآور اســت.  وی افزود: چون در جمع شــما افراد نخبه  باشــد 
گر متحد شــوید مطمئنا موفق خواهید بــود. من مطمئنم  زیــاد اســت ا
گر ما متحد نباشــیم  نماینــدگان مــا در اتــاق تاثیرگذار خواهنــد بود اما ا
و از هیــات مدیره خود پشــتیبانی 
نکنیم، بخش خصوصی بیشتر به 
ســمت نابــودی ســرازیر می شــود. 
کــه راه واقعــی توســعه از  در حالــی 
بخش خصوصی می گذرد و حضور 
هــدر  و  فســاد  جــز  دولتــی  بخــش 
دادن پــول نتیجــه ای در اقتصــاد 
از  بایــد  حاضــر  حــال  در  نــدارد. 
فرصــت به وجود آمده و همقدمی 
کنیم.  دولت با خودمان استفاده 
البتــه بنــده معتقدم ســندیکا می تواند طــی یک نظرســنجی از اعضای 
کــه در صنف اثرگذار هســتند برای پیشــقدم  کســانی را  خــود بخواهــد، 

کنند.  شــدن در امور معرفی 

در ایــن جلســه مهنــدس محمدرضــا انصاری عضو شــورای عالی 
ســندیکای شــركت های ســاختمانی ایــران و  رئیــس هیات مدیره 
انجمــن صادركننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی، و نایــب رئیس 
كــه به تقاضــای حاضران  اتــاق بازرگانــی ایــران نیز حضور داشــت 
گفــت: اینکه چرا من مســیر پیوســتن به اتاق  دربــاره اتــاق بازرگانــی 
که  بازرگانــی را بــا تائید و تشــویق دوســتان پیمودم به ایــن دلیل بود 

کشور در جهت توسعه اجتناب ناپذیر است، تحولی  تحول اقتصادی 
کــه به ســبب آمیــزش اقتصاد ایــران و جهان روی خواهــد داد و برای 

مدیریت آن اتاق بازرگانی نقش محوری خواهد داشت. 
وی افزود: متاســفانه در شــرایط فعلی تشــکلهای موجود برای ایجاد 
که متاســفانه در اغلب  کوچک انرژی زیادی صرف می کنند.  تغییری 
که بستر مناسب فراهم نیست  موارد به نتیجه دلخواه نمی رســد چرا 
و افــراد خــود را مســئول و پاســخگو نمی داننــد و حتی بــا بدبینی فکر 
کنند  کار  می کنند هر جا چند شرکت یا تشکل بخش خصوصی با هم 

تنها محور موجود منافع مالی است. 
کردیم طبق منافع  در هر حال با ورود به اتاق، با بقیه دوســتان عهد 
فردی عمل نکنیم  و از طرفی به توسعه و رشد تشکلها اهمیت دهیم 
که عناصــر اصلی توســعه می باشــند. در اتاق  چــون تشــکلها هســتند 
کمیســیونهایی وجود دارد و الزم اســت تشــکلها حضــور فعال در این 
که تفکری غنی در سندیکا و تشکلها  کمیســیونها داشته باشــند، چرا 
گرفتن  کمیسیونها و در نهایت قدرت  که می تواند به رونق  وجود دارد 

اتاق بازرگانی بیانجامد. 
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در ادامــه مهندس محمد عطاردیان، دبیر ســابق ســندیکا و 
گفت: عضو هیات مدیره شعری خواند و 

كه خری در طویله داشت مردی شــنیده ام 
گار كــور بــود چشــم چــپ، از جــور روز كــش 
هنــگام شــب چو شــکوه ی حیوان بــر آمدی
بیــار ام  روزانــه  نعمــت  و  مــزد  كــه  یعنــی 
می ریخــت جــو به آخــور او صاحــب آنچنان
قــرار مگــر  گیــرد  و  بینــد  راســت  چشــم  كــز 
كــه ورا بینشــی نبــود كــن ز ســمت چــپ  ال
كنــار برمی گرفــت، خواجــه بــه تدریجــش از 
رو چــه  از  كــه  تحیــر،   بــه  بینــوا  حیــوان 
نــزار گردیــده ام  و  نــدارم  جــو  نقصــان 
كه آنچه می دهــدش خواجه از یمین غافــل 
یســار جانــب  از  می ربایــدش  پیوســته 
بنگــری  ملــک  ایــن  در  تــو  مــا  زار  حــال  گــر 
آشــکار گــردد  مثــل  بــه  ام  گفتــه  آنچــه  از 

افــزود:  نــدارد،  دولتهــا  بــه  امیــدی  دیگــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
متاســفانه دولتی هــا بــه خوبــی واقــف بــه مســائل هســتند ولی 
گــر تحریمها برداشــته شــود و درآمد  کاری نمی کننــد. ا در عمــل 
گردد ممکن است آقازاده ها راه بیافتند  و بگویند  نفت هم زیاد 
کــه باید به این مســئله توجه   بخــش خصوصــی مائیم نه شــما 

شود.                                                                      

كمیســیون روابــط عمومی  مهنــدس عبدالمجیــد ســجادی رئیس 
گفــت: نهــم مهــر  بــا تشــکر از زحمــات مهنــدس خوانســاری  نیــز 

نظــام  انتخابــات  مــاه 
کــه تــا  مهندســی اســت  
کنــون جامعه مهندســی 
بــوده  غافــل  آن  از  مــا 
اســت  الزم  اســت. 
ایــن  در  عزیــر  دوســتان 
کننــد  انتخابــات شــرکت 
که بــا ادامه شــرایط  چــرا 
ســاختن  بــرای  فعلــی 
کوچــک  بنــای  یــک 
هــم بــه شــما صالحیــت 
نمی دهند. متاسفانه ما 

کنیم.  کنون در این باره منفعل بوده ایم و باید فعال تر عمل  تا 

گفت:   در پایــان مهنــدس ملکیانی فــرد بــا تشــکر از آقــای ناصرمعدلی 
کمی نیست. چرا باید شرکتهای  که چیز  سالح ما دانش و تجربه ما است 
کشــور درآمــد دارند مالیــات ندهند؟  کل پیمانکاری  کــه معــادل  دولتــی 
ســازمان مدیریت این حرفه را نمی شناســند برای همین شرایط عمومی 
گر پیمانکار صــورت وضعیت ارائه  که طبــق ماده 37 آن ا پیمانی نوشــته 
ندهــد تــا 20 درصــد مبلغ پیمــان را باید طبــق زمانبندی پیــش ببرد. در 
که 6 درصد ســود بابت  مقابل 3 درصد جریمه می تواند بگیرد. در حالی 

آن 20 درصد آورده، باید به بانک بپردازد. 

گفــت:  همچنیــن  مهنــدس ســاعد مســعودی از شــركت المــوت نیــز 
و  نمی شــود  اجــرا  خــوب  قوانیــن  متاســفانه 
اعتــراض بــه قوانین مشــکل دار نیــز به جایی 
که بدنــه دولت در برابــر تغییر  نمی رســد چــرا 
کافی  مقاومــت می کند و دولت هم جســارت 
کــه  کنونــی  شــرایط  در  نــدارد.  تغییــر  بــرای 
دولــت بــه بخــش خصوصــی نیازمند اســت، 
بــرای یــک  الزم اســت برنامه ریــزی اجرایــی 
برنامــه منســجم ارائــه دهیم و بــدون ترس و 

کنیم. تردید اقدام 

گزارش سایر كمیسونها و  در پایان این مراسم، صرف افطار و شام بود و 
كه جهت  كه فرصت ارائه آن نبود، بین حاضران پخش شد  بخشهایی 

ج می شود. استحضار حاضران در مجله در
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كمیسیون حقوقی گزارش        
کمیســیون حقوقی مطابق با اساســنامه ســندیکا وبه منظور تقویت 
تــوان حقوقــی وقــراردادی اعضــا محتــرم در مواجــه بــا مشــکالت و 

گردید. ابهامات در رابطه با قوانین بویژه قوانین مدنی، تشکیل 
ح وظایف خود،  کمیســیون حقوقــی بــا تهیــه مرامنامــه و تعیین شــر
پــس از تصویــب هیات مدیــره محتــرم، در ســال93 با ترکیــب آقایان 
مهندســان شــیخ بهائــی، پورشــیرازی، جمالــی، ورزنــده، ســجادی 
نائینــی و دکتــر بطحائی و تکلی 15جلســه برگزار نمــود و موارد ذیل را 
کار خــود داشــته و اقداماتــی نیز بعمل آورده و شــرکتهای  در دســتور 
که  مراجعه کننــده نیز از راهنمایی ها و مشــاوره حقوقی بهره برده اند 

ح ذیل تقدیم می گردد: اهم اقدامات بشر

کــه بصورت یک هفتــه در میان  کمیســیون  1- تصویــب برنامه هــای 
دوشنبه ها از ساعت 9/30-11می باشد.

2-  عضویت آقای دکتر بطحائی وکیل پایه یک دادگســتری، بعنوان  
کمیســیون مــورد تصویــب واقع شــد.ضمنًا  مشــاور حقوقــی در ایــن 
آقایــان دکتــر میرحســینی و دکتر علیزاده وکالی دادگســتری و اســتاد 
کمیســیون حقوقی اعالم  دانشــگاه تهران جهت حضور در جلســات 

آمادگی نمودند.
3- تهیــه مقــاالت مربوط بــه عادالنه بودن شــرایط عمومــی پیمان 

تهیه شد و در نشریه به چاپ رسید 
کارگــری واحضار مدیران عامل بــه مراجع قضائی  4- بحــث حوادث 
کمیســیون بــوده وکمیســیون تــا حصــول نتیجه  از دســتور جلســات 

که  کمیســیون  کمیســیون تحریریه و انتشــارات بــا حضور اعضای این 
متشــکل از آقایــان مهندســان: ورزنــده، مصطفــی زاده، مســعودی، 
گالبتونچی جلسات خود  ک، سجادی و سیدین، و آقای دكتر  ســما
را به طور مســتمر به منظور بررســی مقاله ها، مطالب و برنامه ریزی در 
جهــت برگــزاری میزگردهــا و نشســتهای صنفــی و تولیــد مطالب برای 
کمیســیون توســط  ماهنامــه پیام آبادگران داشــته اســت. فعالیتهای 
کمیســیون طی ســال  اعضــای جدیــد پی گیــری شــد. فعالیتهای این 

1393 شامل موارد زیر است: 
کمیســیون انتشــارات بــا تمــام  در ســال 1393 و در ابتــدای ســال 94 
تــوان خــود به پی گیــری امور محولــه پرداخت. در آغاز ســال 1394 به 
گذاری  کمیســیون »تحریریــه و انتشــارات« زیــر نظر شــورای سیاســت 
کــه بــا ریاســت مهنــدس ورزنــده، ســردبیری مهنــدس  تبدیــل شــد 
کمیســیونهای دیگر تشکیل جلسه  مصطفی زاده و با حضور روســای 
کمیســیون به طور مســتمر در روزهای شنبه  می دهند. جلســات این 
هــر هفته بــه منظور بررســی مقاله ها، مطالــب و برنامه ریزی در جهت 

برگــزاری میزگردها و نشســتهای صنفی و تولیــد مطالب برای ماهنامه 
کمیســیون در  پیام آبادگران تشــکیل می گردد. از اهم فعالیتهای این 

سال 1393 و آغاز سال 1394 می توان موارد زیر را برشمرد:
1- شرکت در همایشها و سمینارها و نمایشگاههای برون سازمانی به 

گزارش خبری برای ماهنامه  منظور تهیه 
گزارش از جلسات درون سندیکایی مانند 2- شرکت، تهیه و نشر 

3- حضــور در نشســت هیأت مدیــره و مدیران ارشــد شــرکتهای عضو 
گزارش خبری برای تهیه 

دبیــر،  هیأت مدیــره،  از  رســیده  مقــاالت  تدویــن  و  جمــع آوری   -4
کمیســیونها و اعضــاء و نهادهــا، اصــالح و ویرایــش ادبــی، چیدمــان، 
کمیســیون انتشــارات جهت  گرافیــک، پیشــنهاد روی جلد( و ارائه به 

گزینش و تصویب. بررسی اصالح، 
گهــی از شــرکتهای درون ســازمانی و بــرون  ج آ 5- بازاریابــی بــرای در
گهی ها و  سازمانی برای افزایش درآمدزایی ماهنامه و تنظیم قرارداد آ

پی گیری واریز وجوه آن به حساب سندیکا 
6- مصاحبه با حرفه مندان صنعت احداث

ج مقاالت اعضای عضو انجمن و مقاالت دریافت شــده از افراد  7- در
و سازمانهای مختلف مرتبط با صنعت احداث

ج سرمقاالت و مقاالتی با موضوعهای مبتالبه روز 8- در
9- پی گیــری مســائل مبتالبــه شــرکتهای پیمانــکار در ســرمقاالت و 

انعکاس اخبار صنعت ساختمان 
گذشــتگان از جمله یادی از مهنــدس عبدالمجید اعلم،  10- یــادی از 

مهندس هوشنگ سیحون و ...
ج نامه هــا و مکاتبــات مهــم ســندیکا بــا نهادهــای و ارگانهــای  11- در

دولتی و غیردولتی
کشــور، وزارتخانه ها،  کنتــرل ماهنامه های ارســالی به 31 اســتان   -12
نهادهــا و ســازمانهای ذیربــط و دریافــت نظــرات آنها و انتقــال آنها به 

کمیسیون و سردبیر ریاست 
کشــور و تهیــه مطالب آن  13- بررســی روزنامه هــا و ســایتهای خبــری 
کمیســیون و ســردبیر جهت دریافــت نظرات  جهــت ارســال بــه رئیس 

ج آنها برای در

كمیسیون تحریریه وانتشارات گزارش        
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پیگیری می نماید و از نتیجه اعضا را مطلع می نماید.
5- بررســی پیــش نویس قانون جامــع داوری از موضوعات در دســت 
کمیســیون نظرات اصالحی  که  کمیســیون حقوقی می باشــد  بررســی 
برروی این متن داشته و به اتاق بازرگانی ایران اعالم می دارد. در این 
کنون ســه مقاله در نشــریه به چاپ رسیده  خصوص و موارد مشــایه تا

است.
6- بررســی آئیــن نامه قانون اصــالح ماده 18 اصالحی قانون تشــکیل  
کمیسیون می باشد  دادگاههای عمومی و انقالب  از دستور جلسات 
کمیته داوری سندیکا  7- بررســی آئین نامه داوری ســندیکا و تقویت 
جهــت حــل و فصل اختالفات اعضای ســندیکا از دیگر مــوارد مهم در 

کمیسیون می باشد. دستور 
کمیســیون و  کننــده بــه  8- رســیدگی بــه مشــکالت اعضــای مراجعــه 

راهنمایی های الزم جهت استفاد از ظرفیت های قانون برای احقاق 
حقوق خود

که جهت رفع مشــکالت بــه اعضای  9- هدایــت شــرکتهای غیــر عضــو 
بــرای عضویــت در ســندیکا بــه جهــت  کمیســیون مراجعــه میکننــد 

برخورداری از امکانات و خدمات سندیکا 
کمیســیون در خصــوص داوری اعالم و  ح وظایف  10- بــا توجــه به شــر
دریافــت هرگونــه هزینــه داوری مســتقیمًا زیر نظر دبیر ســندیکا انجام 

خواهد شد
امید اســت شــرکتهای عضو با ارائه نظرات و پیشــنهادات و استفاده از 
کمیســیون ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات مطلوب  راهنمایی های 
کمیسیون  که وقت خود را در  یاری رسانند و در پایان از همه عزیزانی 

صرف نمودند تقدیر و تشکر بعمل می آید.

ترد  تنا شر اتار  ر  د

رن ا  د ر ت پد 3شر 3 یانی2 ید  ر  ا د

ان2 ت  3شر 3 باد3 مد  اد ا ی   د ابرا ه ا 

مانی 3 ت سا ا شی3شر ر د  ه ا 

ن ار س مران  ا س  ار   ت ا  ت سر شی3شر اد در د   ه ا 

دسی ترانش پ را ه ت  د3شر یان   ی   د   ه ا 

ا ر مران  یر  ت ن 3شر ا س2 د  ه ا 

ر ا مران  س  ت ت 3شر ائی2 د  شهرا ر ه ا 

اسا ر  ا اس ت پر  3شر ر2 اد  ا  ی  د   ه ا 

ان ارد دا  ت ا ت  3شر هد پاسیار3 د  ه ا 

ر هر بس ت س 3شر ی2 س ر  د پ د اسد  ه ا 

ئی سا تهران ت ر 3شر 2 ابی2 سان ا  د ا ه ا 

ت سماسد2 کار 2شر د ی   هماس ران  ا د   ه ا 

ا3 ت  ی2شر سیا یمی   د ر س د  ه ا 

كمیسیون عضویت گزارش 
کمیســیون عضویت با حضور اعضاء خود آقایان مهندس پورشــیرازی، مهندس تاهباز، مهندس ضرابی  در طول ســال 93 و تا تیرماه ســال94 
کمیسیون برای عضویت در سندیکای شرکتهای ساختمانی  ایران را بررسی نمود و شرکتهای ذیل پس از بررسی  درخواستهای ارجاع شده به 

گرفت. کمیسیون، عضویتشان توسط هیات مدیره محترم مورد تایید و تصویب قرار  در 
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كمیسیون فنی گزارش       
کمیســیون و تشــکیل  کــه بــا تشــکیل جلســات هفتگــی  کمیســیون فنــی 
کارگروه هــای مرتبــط موضــوع و نظارت بر عملکــرد آنها و با حضــور اعضای 
کمیسیون فنی: آقای دکتر گالبتونچی و آقایان مهندسان: پشوتن، تاهباز، 
عارف آذر، شــیخ بهائی، یوســفیان، طاهری، روزی طلب، جامی،  موحد، 
کارگر، نوربخش، ظاهری، دلپذیریان،  شــفیع پور، جم، همیری، یزدانی، 
برادران توکلی و خانم ها مهندس نیکرو و مهندس شوقی  فعالیتهای خود 

را ادامه داده است.
شــناخت پایــه  بــر   1394 ســال  در  فنــی  کمیســیون  اقدامــات   اهــم 
گردید:  ح زیر انجام  نیازهای جامعه پیمانکاری و با سر فصلهای به شر

1- شاخص های تعدیل
خ عوامل، محاســبه شــاخصهای تعدیل پیشنهادی    تهیه اطالعات نر

سندیکا در سه ماهه های سال 1393
  بررســی نقــاط ضعف و قــوت شــاخص های ابالغی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و مقایســه با شاخصهای پیشــنهادی سندیکا در رشته های 

ابنیه ، راه و آب و مالحظه مغایرتهای ناشی از موارد زیر
  سهم تأثیر پذیری دستمزد نیروی انسانی در آنالیزها

کارگر   قیمت پایه دستمزد 
  سهم تأثیر دستمزد نیروی انسانی در شاخص ها ی سه ماهه ها

  شرایط پروژه نمونه
  و ارائه راهکار و انجام اقدامات اصالحی موارد فوق تامرحله رفع نارسائی 

2- فهرست های بها 
کلیــات، ســرفصلها و ردیفهــای فهرســت بهــای ابنیــه و اضافــه   بررســی 
نمودن ردیفهای جدید به فهرست بها و بررسی نقاط ضعف و پیشنهاد 

رفع آن موارد در فهرست بهای سال 1394 و 1395 
  بررســی و انجــام اقدامــات الزم جهــت انتشــار فهرســت هــای بهــای 

پیشنهادی سندیکا در سال 1394
3- شرایط عمومی پیمان

کامــل مــواد شــرایط عمومــی پیمــان ســازمان و بیان نارســائی   بررســی 
ج درمتون مواد و پیشــنهاد جهت رفع مشــکل عدم  ومغایرت های مندر
کمیســیون در  ج نــکات نظــر  قابلیــت مفــاد شــرایط عمومــی پیمــان و در

ویژه نامه پیام آبادگران )شرایط عمومی پیمان(
4- ضرایب منطقه ای  

در جهــت  تکمیــل اقدامــات ســالهای قبــل در خصــوص بررســی ضوابط 
فهرست بها از جمله ضریب منطقه ای و صعوبت و پیشنهاد اقدام جهت 
احیــاء ضرایــب فــوق و بدنبــال تصمیــم ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کمیسیون فنی در جلسات  کشــور برای تهیه وانتشار ضرایب منطقه ای، 
متعدد به بحث و بررسی پیرامون ضرایب منطقه ای، عوامل موثر دراین 
ضرایــب و هــم چینــن  بــه روش محاســبه آنهــا پرداخت و  نتایج  بررســی 
ح پیشــنهادی محاســبه ضرایب منطقه ای  این جلســات به صورت »طر

به صورت پویا« ارائه شد.
کمیسیون فنی برای محاسبه ضرایب منطقه ای  ح پیشــنهادی    در طر
در رســته های مختلف فهرست بها، عوامل ، سهم تأثیر و روش محاسبه 

ضرایب منطقه ای تشریح شده است.
ح پیشــنهادی برای »محاســبه ضرایب  هــدف از تهیه این ســند ارائه طر
منطقه ای به صورت پویا در رســته های مختلف فهرســت بها« مربوط به 

سندیکای شرکتهای ساختمانی است.
5- مسکن مهر

خ با    بررســی مشــکالت قراردادهــای مســکن مهــر و پیشــنهاداصالح نــر
گزارش جامــع جبران  راهکارهــای قــراردادی و قوانیــن موجــود، تنظیــم 

قیمتها به عنوان وزیر  راه و شهرسازی 
6- نشریه پیام آبادگران

  اقدام جهت تقویت بار فنی نشریه پیام آبادگران و اختصاص صفحاتی 
کمیسیون فنی ج مطالب فنی واقدامات  از آن به در

7- استاندارد مصالح
کمیته استاندارد مصالح  حضور نمایندگان در جلسات 

8- پرسش اعضا
خصــوص  در  اعضــا  پرسشــهای  و  موضوع هــا  برخــی  در  نظــر  اظهــار   
جلســات  در  شــرکتها  نماینــدگان  حضــور  بــا  قــراردادی  و  فنــی   مســائل 

کمیسیون فنی 
9- قوانین مرتبط با فعالیتهای پیمانکاری 

 بررســی قوانیــن مرتبــط بــا فعالیتهــای پیمانــکاری )شــامل مالیــات ، 
ح هــای عمرانی، مصوبات  مالیــات برارزش افزوده، مشــکالت بودجه طر

جدید هیأت امنای صندوق توسعه ملی و ضوابط اوراق مشارکت(
10- آنالیز بها

 برنامه ریزی جهت اصالح آنالیز ردیفهای فهرست بها 

گزارش رسته آب سندیکا      
اعضای هیأت رئیسه رسته آب آقایان مهندسان: سعیدآبادی، دهنبی، 
ســبوخی، قربانــی و آقــای دكتــر امیرابراهیمــی و مدیــر اجرایــی آن آقای 

مهندس خزاعی هستند.
گرفته توســط هیأت رئیســه رســته آب  اقدامات و پی گیری های انجام 

در سال 93 شامل موراد زیر است:
تعییــن  منظــور  بــه  ســندیکا  اســتراتژیک  برنامــه  مطالعــه  و  بررســی    

سرفصلهای مرتبط با رسته آب
   برگزاری جلسات با معاونتهای مرتبط در وزارت نیرو به منظور معرفی 
هیأت رئیســه، اعالم مواضع با اهمیت بخــش خصوصی دریافت نظرات 
معاونتهــا از جملــه جلســه بــا آقــای مهنــدس دائمــی، معاونــت محتــرم 
برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو، و جلســه بــا آقــای مهنــدس 

میدانی، معاونت محترم، آب و آبفای وزیر نیرو در تاریخ 93/6/5
کوتاه مــدت پیشــنهادی رســته بــا اســتفاده از نظــرات   تدویــن برنامــه 

هیأت رئیسه و جلسات برگزار شده با معاونتهای وزارت نیرو
 ارســال رئــوس برنامــه فوق الذکر جهــت اعضاء رســته و دریافت بازخورد 

شرکتها در مورد اولویت نکات مطروحه
 تعیین 3 محور اصلی بر مبنای آرای اعضاء

1( تقویت تعامل رسته آب با وزارت نیرو
کردن زمینه توزیع عادالنه و منصفانه  2( انجام اقدامات الزم برای فراهم 
اعتبــار تخصیصی از محل صندوق توســعه ملــی در پروژه های مربوط به 

طرحهای آبهای مرزی با هدف مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی
کشــور با  ج از  کــردن زمینــه فعالیت شــرکتهای سدســاز در خار 3( فراهــم 

کمیته مشترک با وزارت نیرو کردن  فعال 
کارگروه های صــادرات خدمات   معرفــی نماینــده و شــرکت در جلســات 

فنی و مهندسی و پروژه های BOT، BOO، ... در وزارت نیرو
کمیته نظام فنی و اجرایی  شرکت در جلسات 

 شرکت در جلسات پیش نویس برنامه ششم
  جلســه بــا آقــای مهنــدس حــاج رســولیها و آقــای مهندس شــفیعی در 

مدیریت منابع آب
ســندیکای  در  مــرزی(  بــرون  )کمیتــه  صادراتــی  خوشــه  تشــکیل    

شرکت های ساختمانی.
  اظهار نظر در مورد بخشــنامه دســتورالعمل تعیین دامنه قیمت های 
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مناسب در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای.
  اظهــار نظــر در مــورد پیــش نویــس دســتورالعمل انجــام فرآیندهــای 
کاال و خدمــات )راهنمــای تهیــه اســناد برای  کننــدگان  انتخــاب تأمیــن 

انتخاب پیمانکاران آب و آبفا(
 

كارگروه ماشین آالت گزارش       
کارگروه ماشــین آالت متشکل از آقایان مهندسان مصطفی زاده،  اعضای 

غنی زاده، شایگان و غفاری می باشند.
بنــا بــه اهمیت و چالشــهای روزافزون ماشــین آالت و تجهیزات شــرکتها، 
کارگروه ماشین آالت از شهریور ماه 93 در سندیکا آغاز بکار نموده است. 
گروه بعنوان اتاق  کار  با توجه به راهبردها واهداف تعیین شــده زیر  این 
کرده  کنــون فعالیتها و دســتاوردهای زیــر را  دنبال   فکــر ماشــین آالت، تا

است:
كارگروه ماشــین آالت  راهبردهای مورد نظر و تبیین شــده در تشــکیل 

ح زیر بوده است: بشر
ملــی  ثــروت  احــداث  صنعــت  پیمانــکاری  شــرکتهای   ماشــین آالت    

محسوب می شوند.
  از ماشین آالت باید حمایت قانونی همه جانبه بعمل آید. 

  ماشــین آالت عمــده ســرمایه شــرکتها و از منابــع اصلی اجــرای پروژه ها 
محسوب می شوند.

كارگروه ماشین آالت:       اهداف 
  تجمیع و دسته بندی مشکالت حاضر ماشین آالت در شرکتها 

و  تأمیــن، تعمیــر و نگهــداری  از  اعــم  نیازهــا    تجمیــع و دســته بندی 
بهره برداری 

  تجمیــع و دســته بندی نیــاز مدیریتــی ماشــین آالت اعــم از ســازمان 
ماشین آالت، دفتر فنی و تعمیر و نگهداری و بهره برداری

  تجمیع اطالعات موجود از برندها و نمایندگی ها و منابع تأمین داخلی 
  استقرار بانک اطالعاتی ماشین آالت  اعم از کتاب ولوح ودستورالعمل ها و...

گ و فیس بوک ماشین آالت   استقرار سامانه ارتباطی سایت، وبال
   تضیمــن اســتانداردها و شــاخصهای رضایــت مشــتری در تطبیــق بــا 

استانداردهای بین المللی و ملی
  HSE قانونی و نظام یافته ماشین آالت در سطوح بین المللی و ملی  

و  نماینــدگان  برندهــا،  مســئولیت پذیری  در  دولتــی  حمایــت  جلــب    
همچنین تولیدکنندگان داخلی

   تضمیــن خدمــات حین فــروش و پس از فروش توســط تولیدکنندگان 
و واردکنندگان

  آموزش در ابعاد و ســطوح مختلف ماشــین آالت اعم از مدیریتی، دفتر 
فنی، تعمیر و نگهداری و اپراتوری 

کارگروه ماشــین آالت فعالیتهای انجام  در راســتای اهداف و راهبردهای 
ح زیر بوده است: کنون بشر یافته در مدت تشکیل تا

  دعوت از اعضاء شرکتهای  عضو
کوتاه مدت، میان مدت    برنامه ریزی اولیه 

کارگروه هــای تخصصــی پنجگانه، تأمین، اســتاندارد، ایمنی،    تشــکیل 
تعمیر و نگهداری و بهره برداری، ترانسپورت 

  بررســی و امکان ســنجی پیشــنهاد تشــکیل دفتــر فنی ماشــین آالت به 
شرکتها و پروژه ها

  بررســی اســتانداردهای بین المللــی، اســتانداردهای ابالغــی موسســه 
اســتاندارد و تــالش بــرای تهیــه یــک پیشــنهاد جامــع اســتاندارد اعــم 
از اســتاندارد تأمیــن و تولیــد، اســتاندارد قطعــات، اســتاندارد برندهــا، 
گارانتی،  وارانتی، استاندارد  اســتاندارد نمایندگان، استاندارد خدمات، 

آموزش با توجه به امکانات موجود و امکانات ایده آل

کوماتســو،  کاترپیالر و    معرفــی نرم افزارهــای نــت عیب یــاب از برندهای 
وولو و تیراژه 

  همکاری با انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ماشین آالت سنگین 
در موارد استانداردهای تأمین و خدمات پس از فروش

کارگاهی با توجه به نوع و سطح نیاز شرکتها    برنامه ریزی آموزش 
کره با برندها و مؤسســات آموزشی در جهت راه اندازی  برنامه ریزی و مذا
 متمرکــز تربیــت نیروی انســانی ماشــین آالت در تهران و اســتانها با توجه
کم ماشین آالت یا تولیدکنندگان                                                                                             کم فعالیتهای عمرانی یا ترا  به  ترا

گزارش عملکرد شورای عالی سندیکا       
جهــت  هیات مدیــره  دوم  و  بیســت  دوره  در  ســندیکا  عالــی  شــورای 
کاربــردی و همفکــری بــا هیات مدیــره ســندیکا بــا حضور  پیشــنهادهای 
آقایــان مهندســان محمدرضــا انصاری، ســید محمد صدرهاشــمی نژاد، 
محمدعطاردیــان، نــادر عطائــی، علیرضا ناصرمعدلــی و منوچهر نوروزی 
کنون 12جلســه برگزار نمود و نظریه ها و پیشــنهادهای  تشــکیل شــد و تا
زیرکــه به اختصار بیــان می گردد، را تصویب نمود و در بیانیه شــورا بدین 
که:"شــورایعالی سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران  کرد   ح اعالم  شــر
بــرای ارتقای جایگاه صنف و تحقق اتحاد همه ســازمانهای ســندیکایی 
صنعت ساختمان در جهت ایفای نقش بیشتر برای انجام مسئولیتهای 

کوشید." صنفی و ملی خواهد 
ارایــه  ح وظایــف شــورای عالــی و  1-تنظیــم برنامه هــا و بیانیه هــا و شــر

کاربردی و همفکری با هیات مدیره سندیکا  پیشنهادهای 
2- مصوب گردید شورایعالی به عنوان اتاق فکر وارد اقدامات اجرائی نگردد. 
3- نشســت با نمایندگان شــرکت تعاونی و ایجاد تفاهم و همدلی و ارائه 
کید به  راهکار مناســب برای تجدید انتخابات و رفع مشــکالت و توصیه ا

همکاری و تفاهم هر چه بیشتر به جهت ارتقای جایگاه
4- پیشــنهاد حضور موثرســندیکا و اعضا در اتاق بازرگانی ایران و ترغیب 

به عضویت اعضا
کردن صنوف و تشکلهای  کید شورایعالی برای متشکل  5- پیشنهاد و تا

صنعت ساختمان 
که  6-موضوع بررســی پروژه های نیمه تمام از بحثهای شورایعالی است 

در دست بررسی می باشد.
7- نشست مشترک با هیات مدیره سندیکا و بررسی مسائل و موارد صنف 

کارآفرینان توسعه گرا  کانون  8- بحث و بررسی در خصوص تشکیل 
9-پیشــنهاد و پی گیری اجرای برنامه در صدا و ســیما با حضور شرکتها و 

با نظارت سندیکا
10- پیشــنهاد و نظریه هایی در خصوص عملکرد بهتر شورای هماهنگی 

کشور  تشکلهای فنی و مهندسی 

     سخن پایانی
کار در  کســب و  کــه فضای  کردیم  ســال 94 را بــا ایــن امیــد و نویــد شــروع 
کــه  حــال تحــول اســت و اقتصــاد رو بــه پیشــرفت و توســعه؛ امیدواریــم 
کــه بخش خصوصــی واقعی  چنیــن شــود. ولی آنچه مهم اســت اینســت 
ایران نیاز به همدلی و وحدت رویه دارد. اتاق فکر مشترک می خواهد تا 
نقش خود را به عنوان بازوی اجرائی دولت تقویت و به مرجعیت بخش 

خصوصی رسمیت دهد.
کان تعامــل ســازنده بــا دولت و  کمــا تشــکلهای صنعــت احــداث بایســتی 
 ارکان حکومتــی ماننــد مجلــس شــورای اســالمی و به ویــژه از طریــق اتاق

گفتگو را تقویت نموده  و بخش نرم افزاری خود را ارتقاء   بازرگانی و شورای 
بخشند.
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ماده )11( قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر 
کاالهــای موردنیاز  بــه موضــوع خریــد نســیه 
ســوی  از  پیمانــکاری  فعالیت هــای  انجــام 
ایــن  در  دارد.  اشــاره  اجرایــی  دســتگاه های 
مــاده قانونــی آمده اســت: »به دســتگاه های 
ح های تملک دارایی های  اجرائی مجری طر
قوانیــن  در  اعتبــار  ردیــف  دارای  ســرمایه ای 
بودجــه ســنواتی اجــازه داده می شــود تــا بــا 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  موافقــت 
کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی 
ح  طــر مصــوب  اعتبــار  درصــد   30 ســقف  تــا 
ح های خــود را جهت  کاالهــای مورد نیــاز طر
ح هــای مذکور، به   تحویل بــه پیمانکاران طر

کنند«. کارفرما اقدام  عنوان بخشی از سهم 
همچنیــن بــر اســاس مــاده )2( ایــن قانــون، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اســت 
اســناد تعهــدی خاصــی را بــا عنــوان »اوراق 

اختیــار  در  و  کــرده  صــادر  خزانــه«  تســویه 
و  خصوصــی  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
تعاونــی طلبــکار و متقابــاًل بدهکار قــرار  دهد. 
در عین حال، دولت موظف اســت همه ساله 
قطعــی  مطالبــات  مابه التفــاوت  به میــزان 
و  خصوصــی  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی 
شــرکت های  و  دولــت  بــه  آنــان  قطعی شــده 
انتشــار  ســاالنه،  بودجــه  الیحــه  در  دولتــی، 

کند. »اوراق صکوک اجاره« را پیش بینی 

     نقدها و مشکالت پیمانکاری
در نشســت اتاق تهــران، از بخش پیمانکاری 
کــه در  یــاد شــد  ابــزار توســعه ای  بــه عنــوان 
کشــور بر ریل توســعه  صــورت حمایــت از آن، 
قــرار می گیــرد. همچنیــن از رویــه تقریبًا ثابت 
کمبود و  کــه در مواقــع  دولت هــا انتقــاد شــد 

کســری های مالــی، بودجــه عمرانــی را فدای 
بودجه عمومی می کند.

که  کیــد شــد  در ایــن جلســه بــر ایــن نکتــه تا
بخش عمده ای از قراردادهای دســتگاه های 
اجرایــی بــا پیمانکاران یک جانبــه و تحمیلی 
کــم  اســت و غالبــا ایــن تفکــر بــر دولت هــا حا
که پیمانکاران طبقه ای مرفه و متمول  است 
ایجــاد  مشــکلی  آنهــا  بــر  فشــار  کــه  هســتند 
کــه بخــش پیمانــکاری  نمی کنــد، در حالــی 
را پشــت ســر  کارمنــد  و  کارگــر  کشــور، طبقــه 
که در صورت عــدم همکاری های  خــود دارد 

دولت، حقوق این بخش ضایع می شود.

داخلــی  پیمانــکاران  میــان  تبعیــض  ایجــاد 
از  دیگــر  یکــی  دولــت،  ســوی  از  خارجــی  و 
انتقــادات جدی فعــاالن صنعت احداث بود 
ح شــد. فعــاالن این  کــه در ایــن جلســه مطــر

نشست بررسی مشکالت پیمانکاران بخش خصوصی با دولت،  در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
كه رئیس اتاق تهران میزبان نمایندگانی از انجمن شركت های  كشــاورزی تهران برگزار شــد. در این جلســه 
گاز و پتروشیمی )APEC( بود، نحوه تسویه  ساختمانی و انجمن شركت های مهندسی و پیمانکاری نفت، 
گرفت و در پایان، راهکارهای پیشــنهادی برای رفع  بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گزارش ســایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع،  این مشــکل از ســوی حاضران در این جلســه ارائه شــد. به 
كشــاورزی تهران، در این نشســت دو ماده از قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام  معــادن و 
كه پس از شــور و بررســی ها، نماینــدگان انجمن های پیمانکاری  گرفت  مالــی روی میز نقد پیمانکاران قرار 
كه با ماده )11( این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف  كردند  عنوان 

كردند. گرچه آنها ماده )2( را در راستای حل مشکالت خود مفید ارزیابی  هستند، ا

ســـاݤزݤوݤکاݤرݤݤ  تسوݤیـهݤ بـدهی دولـــت
 به بخش خصوصی

در نشست پیمانکاران
 با رییس اتاق تهران
 بررسی شد
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که دولت بایــد امتیارات برابر  بخــش معتقدند 
و یکســان برای پیمانــکاران داخلــی و خارجی 
که شــرکت های  قائــل شــود و به همــان میزان 
کشور از  خارجی برای ســرمایه گذاری در داخل 
گشــایش ال ســی )LC( و پوشش بیمه  مزایای 
برخودار هستند، پیمانکاران داخلی نیز از این 

امتیازات بهره برند.
ایــن  بیــان  از  پــس  پیشــنهادی  راهکارهــای 
دســت از مشــکالت و انتقادهــا، راهکارهایــی 
در خصــوص نحــوه تســویه بدهــی دولــت بــه 
تــا  شــد  ح  مطــر بخش خصوصــی  پیمانــکاران 
کمیته هــای تخصصــی  آن در  بــا جمع بنــدی 
از جملــه در شــورای هماهنگــی تشــکل ها،  و 

راهکارهای پیشــنهادی بخش خصوصی برای 
ارائه به دولت تدوین شود.

در همیــن رابطــه، موضــوع تهاتــر بدهی هــای 
کــه به  ح شــد  بخش خصوصــی بــا دولــت مطــر
پیمانــکاری،  انجمن هــای  نماینــدگان  گفتــه 
شــامل بانک ها نمی شود، لذا پیشنهاد اضافه 
 )2( مــاده  متــن  در  بانک هــای دولتــی  کــردن 
قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر برای موارد 

ح شد. قابل تهاتر مطر
ســامان دهی  نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
موضــوع حذف یارانه دهک های باال از ســوی 
ح و پیشنهاد شد از محل منابع به  دولت مطر
دســت آمده از ایــن بخش، طلــب پیمانکاران 

بخش خصوصی پرداخت شود.
انجمن هــای  نماینــدگان  حــال،  عیــن  در 
پیمانــکاری با بیان اینکــه صدور اوراق صکوک 
گزینه  کارســاز نیســت،  و خزانــه قابــل تحقــق و 
طلــب  پرداخــت  بــرای  خــود  پیشــنهادی 
پیمانکاران را فروش دارایی های دولت عنوان 

کردند.
همچنیــن این راهکار پیشــنهادی مورد توافق 
کــه دولــت بــه جــای فــروش اوراق  گرفــت  قــرار 
صکــوک اجاره به بخش خصوصــی، اوراق را به 
ســازمان های عمومی بفروشد و منابع حاصل 
از آن را در قالــب پرداخــت نقدی به طلبکاران 

کند. بخش خصوصی تسویه 



بازنــدگان تــــــــــــــــورم و تالطـــــــــــــــم های تورمی عموم مردم هســتند. وقتی اقتصاد 
کاهــش  کمبــود ســرمایه گذاری،  کالن دچــار مشــکل شــده و بــا  کشــوری درســطح 
کاهش رشد اقتصادی روبه رو می شود، قاعدتا بخش عظیمی  کم شــدن سطح درآمد مردم و  اشــتغال، 

از مردم از جمله حقوق بگیران و اقشار با درآمد متوسط را متاثر می کند. 
کلــی در اقتصــاد برنــدگان یــک شــرایط تورمــی، بدهــکاران هســتند. بدهــکاران بــزرگ بانکــی  بــه طــور 

دولــت  جملــه  از  اقتصــادی  و 
بیشــترین نفــع را از تورم هــای بــاال 
می برنــد. در چنین شــرایطی با باال 
بدهی هــای  ارزش  از  تــورم  رفتــن 
انباشــته ایــن افراد به طور مســتمر 
در  بدهــکاران  ایــن  می شــود.  کــم 
حقیقــت از دو جنبه ســود می برند 
بــه اینکــه   بــا توجــه  از یــک طــرف 
وام هــا و تســهیالت دریافتــی را در 
بخش هایی چون مسکن و خودرو 
کرده انــد؛  ســرمایه گذاری  و... 
ارقــام  بــا  تورمــی  پایــداری شــرایط 
بــاال می توانــد به بــاال رفتــن ارزش 
دارایی ها و سرمایه گذاری های آنها 
کنــد و از طــرف دیگــر ادامــه  کمــک 
چنیــن وضعیتــی بــرای یــک دوره 
کاهش ارزش  بلندمــدت منجر بــه 

بدهی های آنها می شود. 
موضــوع  ایــن  بهتــر  درک  بــرای 
و  جنــگ  اواخــر  بــه  می تــوان 

کرد. سال های 66 یا 67 اشاره 
کســری  دولــت در ایــن ســال ها بــا 

بودجــه حــدودا  50 درصــدی مواجه بود و تنها راه تامین بودجه خود را در اســتقراض از بانک ها، بانک 
که پرداخت آن از  گرفت  مرکزی، صندوق ها و... می دید و به این ترتیب حجم بزرگی از بدهی ها شــکل 

ج بود.  توان دولت ها خار
گذشــت چند ســال پر فشــار تورمــی، بخش زیادی از این بدهی هــا خود به خود ارزش  اما به تدریج و با 
کرد. البته باید به  کمک تورم بخش زیادی از بدهی هایش را تســویه  اولیه را از دســت داد و در واقع  به 
که هیچ یک از دولت ها در آن زمان عامدانه به تورم دامن نزده اند اما به هر حال  کنم  این موضوع اشاره 
که اشــاره شــد این موضــوع فقط در مورد دولــت مصداق ندارد،  نفــع زیــادی از آن برده اند و همان طور 

گرفته اند را شامل می شود.   کوچکی از یک بانک  که حتی وام  کلیه افرادی  بلکه 
کمتر از تورم باال نیست. در شرایط نوسانی تورم،  که آثار مخرب آن  بحث دیگر تورم های تالطمی است 
که از شــرایط بازارهــای مختلف  گران بیشــترین نفــع را می برنــد. ایــن افراد بــا توجه بــه اطالعاتی  ســودا
کاالهــا و... دارند، شــروع به خریــد و فروش  داخلــی اعــم از  بــازار ارز، بــازار ســهام، میــزان واردات برخی 

اقـــــتصادی  و  بانـــــکی  بــزرگ  بدهکـــــاران 
بیشــترین نفــع را از تورم هــای بــاال می برند

دكتر موسی غنی نژاد
اقتصاددان

اقتصاد  در  کلــی  طور  به 
برندگان یک شرایط تورمی، 
بدهکاران هستند. بدهکاران 
بزرگ بانکی و اقتصادی از 
جمله دولت بیشترین نفع را 

از تورمهای باال می برند.

و از طرف دیگر ادامه چنین 
وضعیتی بــرای یک دوره 
بلندمــدت منجر به کاهش 
ارزش بدهیهای آنها میشود. 
برای درک بهتر این موضوع 
میتوان بــه اواخر جنگ و 
ســالهای 66 یا 76 اشاره 
کرد. دولت در این سالها با 
کســری بودجه حدودا 50 
درصدی مواجه بود و تنها 
راه تامین بودجه خود را در 
بانک  بانکها،  از  استقراض 
مرکزی، صندوقها و... میدید 
و به این ترتیب حجم بزرگی 
بدهیها شکل گرفت که  از 
پرداخت آن از توان دولتها 

خارج بود 

به تدریج و با گذشت چند 
سال پر فشار تورمی، بخش 
زیادی از این بدهی ها خود 
به خــود ارزش اولیه را از 
دســت داد و در واقع  به 
کمک تورم بخش زیادی از 
بدهی هایش را تسویه کرد. 
البته باید بــه این موضوع 
اشاره کنم که هیچ یک از 
دولتها در آن زمان عامدانه 
به تورم دامــن نزده اند اما 
 به هــر حال نفــع زیادی 

از آن بردهانداز آن برده اند
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در ایــن بازارهــا می کنند. در این شــرایط فقط 
کوتاه مــدت وجــود دارد و افــرادی  ســودهای 
کــه صاحــب قــدرت و نفــوذ در دســتگاه های 
اطالعــات  و  هســتند  سیاســی  و  اقتصــادی 
کاملــی درباره آینده بازارهــا و اوضاع اقتصادی 
دارند، از این فرصت نهایت اســتفاده را برده و 

به سودهای هنگفتی می رسند. 
 قاعدتــا مــردم عــادی نــه از چنیــن اطالعات و 
نفــوذی برخوردارنــد، نه ســرمایه و تــوان مالی 
بــرای ســرمایه گذاری در چنیــن  فعالیت هــای 
اصــال مجوزهــای الزم  نــه  و  دارنــد  پرریســکی 
بــرای برخی اقدامــات را دارند. بــرای مثال در 
کــه در ســال 91 در بــازار ارز بــه وجود  تالطمــی 
کوتاهی ســه برابر شــد،  آمــد و قیمت در مدت 
زیــادی  نفــوذ  از  کــه  ســودجویان  از  بســیاری 
برخــوردار بــوده و از آینده قیمت ها و بازارها به 
خوبــی مطلــع بودند نه تنهــا با اخــالل در بازار 
ارز بــه ســودهای غیرمتعارفــی دســت یافتند، 
بلکــه با بهره گیری از رانت خود و دســتیابی به 
ارزهای دولتی در سایر فعالیت های تولیدی و 

کردند.  تجاری، اخالل ایجاد 
کالن چه  در حقیقت شــرایط نوســانی اقتصاد 
ایــن نوســان مربوط بــه ارز باشــد و چه مربوط 
بــه تــورم یا هر عامل دیگری، تنهــا فضا را برای 
کــه برخــالف منافع اقتصــادی جامعه  کســانی 

فعالیت می کنند، فراهم می کند.    
که توســط برخی سیاســیون بــا عنوان  بحثــی 

ح شــد، تــا حــد زیــادی  کاســبان تحریــم مطــر
درســت و منطقــی بــه نظــر می رســد. تحریــم 
که می تواند فضا را برای نوســان  عاملی اســت 
کند و بــه آن دامن  و تالطــم در بازارهــا فراهــم 
که عده ای نه  می زنــد. درعین حــال می بینیم 
بــه صراحت ولــی با بهانه جویی هــای مختلف 
باقــی  و  تحریم هــا  کــردن  پیــدا  ادامــه  بــرای 
مانــدن شــرایط نوســانی تــالش می کننــد. در 
دولت های نهم و دهم بارها از زبان مسووالن 
که تحریم ها هیچ اثری  دولتی شــنیده می شد 
بــر اقتصــاد ایران نــدارد و به راحتی آنهــا را دور 
گذشــت چند سال نتیجه  می زنیم اما حاال، با 
گیری عده زیادی از  دور زدن تحریم ها، شــکل 
که وظیفه  مفســدان اقتصادی و بانکی اســت 
دور زدن تحریم را داشــتند و تنها نام تعدادی 
از آنهــا بــه دلیل ارقــام باالی فسادشــان اعالم 
کمتر  شــده اســت و بســیاری دیگر با رقم های 

هنوز معرفی نشده اند. 
که تنها  چگونه ممکن اســت جوانی 40 ســاله 
10 سال سابقه فعالیت اقتصادی دارد، بتواند 
ثروتــی در حــد میلیــارد یــورو بــه دســت آورد. 
چنین افرادی از تحریم، تورم و شرایط نوسانی 
کالن اســتقبال زیادی می کنند و آن را  اقتصاد 

برکتی برای اقتصاد می دانند. 
کــه ایــن  شــاید ایــن ســوال بــه وجــود بیایــد 
کاهش تورم و  کــه دولت  دســته افراد در حالی 
گرفته چگونه  کردن تحریم ها را هدف  برطرف 

کنند؟  کاهش تورم جلوگیری  می توانند از 
گروه هرگز درخواست  که این  پاســخ این است 
خ ارز و نوســانی  بــاال رفتــن تــورم یــا افزایش نــر
ح نمی کننــد امــا ســعی  شــدن بازارهــا را مطــر
کردن  می کننــد با روش هایی همچــون ناامید 
جلــوه  ناموفــق  دولــت،  تالش هــای  از  مــردم 
فضــای  کــردن  ملتهــب  و  کــرات  مذا دادن 
اجتماعی و سیاسی، فرصت بهره برداری های 

کنند.  اقتصادی را برای خود فراهم 
در واقــع این افراد ســعی می کنند این موضوع 
حــوزه  در  دولــت  کــه  کننــد  القــا  مــردم  بــه  را 
کاهــش  نداشــته،  دســتاوردی  اقتصــادی 
تــورم بــه 15 درصــد واقعــی نیســت، وضعیــت 
کرات  اشتغال بدتر از قبل شده یا در بحث مذا
هســته ای نیز با ارائه نســبت های نــاروا به تیم 
از اینکــه  کره کننــده هســته ای و صحبــت  مذا
و  رســید  نخواهــد  جایــی  بــه  کــرات  مذا ایــن 
کــرد بــرای بازگشــت به شــرایط  بایــد آن را رهــا 
گذشــته تــالش می کننــد. در واقع ایــن افراد با 
وجــود هجمه هــای مختلــف، هرگــز راه حــل و 
کــرات هســته ای  راهــکار جایگزینــی بــرای مذا
یــا اقدامات اقتصادی دولــت ارائه نمی کنند و 
که می توان فهمیــد تنها به  از همیــن جاســت 
دنبال منافع خود هســتند و شــرایط جامعه را 

در نظر نمی گیرند.
روزنامه دنیای اقتصاد
 15 تیر 1394
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 )I.L.O( كار        سازمان بین المللی 
کنون در ســال 2015 میالدی هســتیم. بیش از صد سال پیش، دقیقًا در  ا
تاریــخ 28 جوالی ســال 1914 میالدی جنگ جهانــی اول، یا جنگ بزرگ 
کانــون درگیری ها در اروپا آغاز شــد. این جنگ بعد  The Great War /، بــا 
از چهار سال تخریب و ویرانی در تاریخ 11 نوامبر سال 1918 میالدی پایان 
که این جنــگ بیش از 9 میلیون نظامــی و 7 میلیون  یافــت. در شــرایطی 
کتیکی، میزان  گذارد و عالوه بر بن بست های تا کشته بر جای  غیر نظامی 
کشــور های  تلفات را با پیچیدگی های تکنولوژیکی و صنعتی در هر یک از 

طرف متخاصم شــدت داد. این یکی از مرگبارترین نبردها در طول تاریخ 
بود، ولی راه را نیز برای بروز برخی تغییرات عمده سیاسی و غیر سیاسی، 
کشورهای درگیر هموار ساخت.  )از جمله انقالب صنعتی سال 1919( در 

ح موضوع فوق یقینًا  پرداختن به مقوله جنگ و تخریب های  هدف از طر
گذشــت نزدیک به صد ســال )دقیقآ 97 ســال(،  ناشــی از آن، آنهم پس از 
نیســت. بلکــه می خواهیم بنــا به ارتباط موضوع به این حقیقت برســیم 
گرفتن جنــگ جهانــی اول در ســال 1918 میــالدی و امضای  کــه بــا پایــان 
گرفت  قــرار داد صلح میان طرف های درگیر، این اندیشــه به آرامی شــکل 

مقدمه:
كه نام سازمان ملل /United Nations   را نشنیده باشد و یا با آن آشنایی  كسی است  كمتر  امروزه 
كشــورها در انبوهی از  كه  كه در ســال 1945 میالدی تاســیس شــد. زمانی  نداشــته باشــد. ســازمانی 
ویرانی و تخریب های ناشــی از جنگ جهانی دوم خواســتار برقراری صلح شــدند و به این ترتیب با 

گرفتن این دومین جنگ بزرگ جهانی، سازمانی تحت عنوان سازمان ملل را بر پا نمودند پایان 
گیــری و تأســیس ایــن نهــاد بیــن المللــی، آژانــس هــای تخصصــی بســیاری بصــورت   پــس از شــکل 
سازمان های بین المللی مستقل به لحاظ: حقوقی، شرایط عضویت، ارگان های متشکله، بودجه 
و منابع تأمین مالی، و خالصه با اساسنامه ها و مقررات و ضوابطی متفاوت از یکدیگر و خاص خود، 
گفتگوهــای انجام شــده با آن ســازمان )ملل( بــه آن مرتبط  كــرات و  از طریــق توافقــات حاصــل از مذا

شده و به صورت آژانس های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل در آمدند. 
ســازمان ملــل خــود بعد از جنــگ جهانی دوم و در ســال 1945 میالدی تأســیس یافــت لیکن برخی 
از آژانــس هــای تخصصــی پــس از آن بــه این ســازمان پیوســتند  یا همزمان با آن تاســیس شــدند، و 
 یــا برخــی دیگــر بعــد از ســال های 1945 توســط خــود آن نهــاد و بــه منظور رفــع نیازهای پیــش آمده 
كه برخی دیگــر از آژانس های تخصصی حتی  بــر اثر تحوالت زمانی ایجاد شــدند. این در حالی اســت 
بســیار قبــل تــر از خــود ســازمان ملــل هــم موجودیــت داشــتند و تأســیس آنها حتــی به زمــان جنگ 
گــردد. در این زمره می توان بــه یکی از مهمترین و قدیمــی ترین نهاد تخصصی  جهانــی اول بــاز مــی 
  بین المللی به نام سازمان بین المللی كارInternational Labour Organization /  یا ساده تر بگوییم

كرد.    I.L.O اشاره 

نگاهی به اجالسیه امسال کنفرانس
همایش بین المللی کار در سوئیس
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که رفــع تنش ها و مناقشــات، و  ح شــد  و مطــر
برقــراری صلــح و آرامــش جهانــی تنهــا بــر پایه 
توانــد اســتوار  تحقــق عدالــت اجتماعــی مــی 

باشد.
بــه ایــن ترتیب بــا انعقــاد قــرار داد صلح تحت 
کــه بــه جنــگ جهانی  نــام "معاهــده ورســای" 
آن  در  محــوری  اصــل  ایــن  داد،  پایــان  اول 
کــه صلــح پایــدار تنهــا بــر پایــه  بازتــاب یافــت 
بــر  و  شــود.  مــی  محقــق  اجتماعــی  عدالــت 
همیــن اســاس به عنــوان تحقق بخشــی از آن 
کار/  معاهده )ورســای(، ســازمان بین المللی 
  International Labour Organization / ILO

در سال 1919 میالدی تأسیس شد. 
کار بــا دیرینه ای بســیار  ســازمان بیــن المللــی 
بیشتر از سازمان ملل، در سال 1964 میالدی 
بــه ســازمان ملــل پیوســت و امروزه بــه عنوان 
نهاد هــا  تریــن  ســابقه  بــا  و  ازمهمتریــن  یکــی 
بــه وابســته  تخصصــی  آژانــس   15 ردیــف   در 
کنــار صندوق بیــن المللی   ســازمان ملــل، در 
پول، بانک جهانی، سازمان خواربار و کشاورزی، 
یونســکو )ســازمان علمــی، آموزشــی و فرهنگــی 
ملل متحد(، ســازمان بهداشــت جهانی و دیگر 

سازمان های جهانی فعالیت می کند.
در ســال 1969 میــالدی، ایــن ســازمان جایزه 
بهبــود  و  صلــح،  ترویــج  بــرای  را  نوبــل  صلــح 
تعامل و ســازش مثبت میان طبقات جامعه، 
کار مناسب و شایسته، و عدالت  پیگیری اصل 
کار همچنین ارایه همکاری های  برای نیــروی 
کشــور های در حــال توســعه دریافت  فنــی بــه 

نمود
کشــورها از  گســترده ای از  I.L.O طیف بســیار 
مناطــق مختلف جهــان، آنهم بــا تفاوت های 
فاحــش قومی، فرهنگــی، مذهبی و اقتصادی 
گیــرد، برخی در زمره ثروتمندترین  را در بــر می 

کشورها و برخی دیگر از میان فقیرترین آنها.
ســاختار اســتثنایی و به راستی منحصر به فرد 
گرایــی ایــن ســازمان، جایگاهــی  ســه جانبــه 
و  کارگــران  دولت هــا  بــرای  برابــر  و  یکســان 
کارفرمایــان فراهم می آورد تا اطمینان حاصل 
کاری  کــه نظــرات، نگرانی هــا و مواضــع  شــود 
همــه طرف هــای ذیربــط و بــه ویــژه شــرکای 
کامــاًل در تدویــن و تصویب مقررات  اجتماعــی 
و قوانیــن و اســتانداردهای بیــن المللــی و در 
گیری سیاســت ها و برنامه های اجرایی  شکل 

گردد. کاماًل بازتاب یافته و لحاظ می 
این سازمان شکایات مربوط به نقض مقررات 
اجــرای  عــدم  و  المللــی  بیــن  شــده  پذیرفتــه 
اســتاندارد های بیــن المللــی را ثبت و بررســی 
کشــور های ناقض ایــن حقوق را در  کند و  مــی 
کشــد."آی- عرصه بیــن المللی به چالش می 
ال-او" خــود مکانیســم تحمیــل تحریــم علیــه 
لیکــن دولت هــا  اختیارنــدارد.  را در  دولت هــا 
کشــور و  خــود بــه لحــاظ حفظ شــأن و منزلت 
ملــت متبــوع خویــش تالش بســیار دارنــد تا با 
کــه خــود آزادانه  انجــام تعهــدات بیــن المللی 
و بــه انتخــاب خود آنهــا را پذیرفته انــد خود را 
در چالــش سیســتم نظارت هــای آن ســازمان 

نیندازند.

I.L.O اهداف     
را در  ایــن ســازمان چهــار هــدف اســتراتژیک 

کند: قالب اصل "کار شایسته" دنبال می 
و  پایــه  حقــوق  و  اصــول  ترویــج  و  تحقــق   

کار، کاربرای نیروی  بنیادی در 
فرصتهــای  ایجــاد  و  برابــری  اصــل  تحقــق   
بــرای  مــردان  و  زنــان  بــرای  برابــر  و  مناســب 

کسب درآمد شایسته، اشتغال و 
اجتماعــی  پوشــش حمایت هــای  ارتقــای    

ح های آن، برای همه و موفقیت طر
گرایــی )تعامــل دولــت   تقویــت ســه جانبــه 
گفتگــوی اجتماعی میان  کارگــر( و  کارفرمــا و  و 
کارگری و  شــرکای اجتماعــی )نمایندگان ملــی 

کارفرمایی(  
ســازمان  ایــن  اهــداف،  ایــن  از  حمایــت  در 

گاهــی و تخصــص نمونه،  اطالعــات، دانــش، آ
استثنایی و بی نظیر خود در مسائل مرتبط با 
که در طول 90 ســال پاســخگویی  کار را  دنیای 
کار شایســته، ارتقای  بــه نیازهای انســانی بــه 
منزلــت  و  بــا حفــظ شــأن  زیســت  اســتاندارد 
کــرده  کســب  گوشــه از جهــان  انســانی، در هــر 
است در اختیار کشورها قرار می دهد و با اجزاء 
که اجزا اصلی یک  گانه و سه جانبه خود،  سه 
جامعه را تشــکیل می دهنــد، همکاری نموده 
و بــه طرق مختلــف خدمات شایســته  به آنها 

ارایه می کند. از جمله:
برنامه هــای  و  ســـــــیاســــــــت  تـــــــــدویــــــن    
پایــه  حــــــــــقوق  ارتقــای  جهــت  بین المللــی 
کار و زیست، و  برای انسانها، بـــــــهبود شــرایط 

افزایش فرصتهای شغلی.
بــه  کار  بین المللــی  اســتانداردهای  ایجــاد   
کنترل  پشــتیبانی یک سیستم منحصر به فرد 

و نظارت بر اجرای صحیح آنها.
گســترده همــکاری فنــی بین المللی   برنامــه 
گانه  کــه بــا مشــارکت فعــال بــا خــود اجــزا ســه 
گذارده می شــود، و  کشــورها تدویــن و به اجــرا 
کشــورها به منظــور به اجرا  بــرای مســاعدت با 
گــذاردن ایــن سیاســت ها بــه نحــوی موثــر در 

عمل.
 فعالیتهــای آموزشــی، پرورشــی وپژوهشــی 
بــه منظــور مســاعدت بــه پیشــبرد تمامی این 

تالشها.  
این ســازمان در طول مــدت زمانی نزدیک به 
یــک قــرن از فعالیــت خــود، در مجمــوع 399 
 ،)Convention(  سند شــامل 189 مقاوله نامه
توصیه  نامــه   204 و   )Protocol( توافق نامــه   6
در  مــورد  )آخریــن   )Recommendation(
 2015 ســال  ژوئــن  مــاه  در  اخیــر  اجالســیه 
میــالدی( را مدون ســاخته اســت. بســیاری از 
کشــورها ایــن اســناد را پذیرفته اند و بــا الحاق 
کشــورهای  بــه آنهــا، مفــاد والزامات آنهــا را در 
متبوعشــان جــاری ســاخته اند. برخــی دیگــر 
آن  بــه  و  غیــر میســر دیده انــد  را  آنهــا  اجــرای 
بــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  انــد.  نپیوســته 

تصویب آنها رأی مثبت می دهند.
عنــوان  تحــت  مقاوله نامــه   8 اســناد  ایــن  از 
مقاوله نامه هــای اصــول و حقــوق بنیادین در 
کار اســت،  کــه متضمن حقوق پایه نیروی  کار 
4 مقاوله نامه تحت عنوان مقاوله نامه های با 

مکانیســم  خــود  "آی.ال.او" 
تحمیل تحریم علیــه دولتها را در 
اختیارندارد. لیکن دولتها خود به 
لحاظ حفظ شأن و منزلت کشور 
تــالش  خویــش  متبــوع  ملــت  و 
بسیار دارند تا با انجام تعهدات 
آزادانــه خــود  کــه  المللــی   بیــن 
را  آنهــا  خــود  انتخــاب  بــه   و 
پذیرفتــه انــد خــود را در چالــش 
ســازمان  آن  نظارتهــای  سیســتم 

نیندازند
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اولویــت، و 177 مقاوله نامه دیگر تحت عنوان 
"آی.ال.او"  توســط  فنــی   نامه هــای  مقاولــه 

گروه  بندی شده اند.

     اجالسیه های ساالنه 
كار كنفرانس بین المللی      

ســازمانهای تخصصــی بین المللــی بــا برگزاری 
فرصــت  پیوســته  اجالســهای  و  کنفرانســها 
کشــورها فراهــم می آورند تا در  ارزنــده ای برای 
روند تصمیم گیریها و تصمیم ســاز ها مشــارکت 
نمــوده و مواضــع اصولــی خــود را بــا توجــه بــه 
شــرایط و منافع ملی همچنین سطح و میزان 
ح نمایند  توسعه یافتگی و پیشرفت شان مطر
تصویــب  جریــان  در  اهــرم  یــک  عنــوان  بــه  و 

مصوبات مشارکت جدی نمایند.
در  ســاله  همــه  کارهــم  بین المللــی  ســازمان 
مــاه ژوئن ســال میــالدی یک اجالســیه تحت 
شــهر  در  کار"  بین المللــی  "کنفرانــس  عنــوان  
کــه  جایگاهــی  می کنــد،  برگــزار  ســوئیس  ژنــو 
اســتاندارد ها،  و  مقــررات  و  قوانیــن  آن  در 
پروتکل هــا و توصیه نامه هــای بین المللــی بــه 
صــورت پیش نویس تنظیــم، تدوین، و پس از 
که  بحثهای طوالنی به تصویب می رســد؛ زیرا 
این ســازمان همچنین به عنوان یک پارلمان 
تنظیم کننــده و وضع کننــده قوانیــن و مقررات 
کار و امــور  بــا  بین المللــی در مســائل مرتبــط 

اجتماعی شناخته شده است.
ارگان  باالتریــن  کار  المللــی  بیــن  کنفرانــس 
که همه  تصمیــم ســازی در "آی.ال.او" اســت 
ســاله در مــاه ژوئن ســال میــالدی نمایندگان 
گرد  سه جانبه از 186 کشور عضو ان سازمان را 
کنفرانس متشــکل از یک مجمع  هم می آورد. 
عمومــی با حضور تمامی اعضای ســه جانبه و 
که به دلیل  کمیته های فنی اســت  همچنیــن 
همزمانی نشســتهای آن، هر هیات با تقســیم 
وظایــف میــان اعضــای نمایندگــی خــود )هــر 
گروه( در آن شــرکت می کنند. نشستهای  ســه 
مقــر  اجتماعــات  ســالن  در  عمومــی  مجمــع 
اروپایــی ســازمان ملــل در ژنو برگزار می شــود. 
مختلــف  ســالنهای  در  نیــز  فنــی  نشســتهای 

سازمان ملل بر پا می شود.
کار  کنفرانــس همــه ســاله بــا توجه بــه دســتور 
ج  اجالســیه هــر ســال و موضوعات فنــی مندر
کمیته هــای فنــی مربوطــه را  کار آن  دردســتور 

تشکیل می دهد.  
کشــور عضو با اعزام، چهار نماینده، شامل  هر 
کارفرما و یک  دو نماینده دولت، یک نماینده 
کنفرانس دارد. تمام این  کارگر در هر  نماینــده 
نمایندگان دارای حق رای مستقل و انفرادی 
هســتند.، تمامــی آراء هــر یــک از نماینــدگان 
صــرف نظر از میزان وســعت، بزرگی، توســعه و 
کشور یا حتی جمعیت آن یکسان و  پیشــرفت 

با هم برابراست.
توافــق  بــا  کارفرمایــی  و  کارگــری  نماینــدگان 
کثریــت نمایندگــی  ســازمان های ملــی حائــز ا
کنفرانــس اعــزام می  کارفرمایــی بــه  کارگــری و 
تمامــی  کارگــری  نماینــدگان  عمومــًا  شــوند. 
هماهنــگ  یکدیگــر  بــا  را  خــود  آرای  کشــورها 
کارفرمایــی  می کننــد همانطورکــه نماینــدگان 
کشــورها نیــز مواضعشــان را بــا یکدیگــر  همــه 
متحــد و هماهنــگ مــی ســازند . نماینــدگان 
ج  کارفرمایــی را بــرای هــر بنــد مندر کارگــری و 
کار هــر اجالســیه دو مشــاور فنــی  در دســتور 
گاه بــه موضوعــات محتوایــی  کارشناســان آ از 
گیری  کند. طریق رای  کنفرانــس همراهی می 
طریــق  از  کــه  نماینــدگان  همــه  رای  ارزش  و 
کامپیوتری اتخاذ می شود یکسان و  سیســتم 

برابر است.

كنفرانس       یکصد و چهارمین اجالسیه 
كار سال جاری ساالنه بین المللی 

امســال یک صد و چهارمین اجالســیه ساالنه 
تــا 12   1 تاریــخ  کار در  المللــی  بیــن  کنفرانــس 
مــاه ژوئن ســال 2015 میالدی برابــر با 11 تا 22 
خرداد ماه ســال 1394 در شــهر ژنو ســوییس، 
و  کــرات  مذا کنفرانس هــا،  بزرگتریــن  کانــون 

تعامالت بین المللی برگزار شد.
کاری  کــه برنامه  ایــن اولیــن اجالســیه ای بود 
 I.L.O کل جدید اش در دوران تصــدی مدیــر 
از ســه هفتــه بــه دو هفتــه تقلیــل یافتــه بــود. 
گای رایــدر،  I.L.O، آقــای  کل جدیــد  )مدیــر 
متولد ســال 1956، در شهر لیورپول انگلیس، 
که در  کمبریج اســت  غ اتحصیل دانشــگاه  فار
گیری  ســال 2012 میــالدی در جریان یک رای 
 I.L.O کل کشــورها بــه عنــوان مدیــر  توســط 
کل داوطلبانــه مســتعفی  )و جایگزیــن مدیــر 
وی  آورد.  رای  ســوماویا(  ]وان  آقــای   I.L.O

کل I.L.O است.( دهمین مدیر 

کنفرانــس در روز دوشــنبه اول مــاه  افتتاحیــه 
در  آن  اختتامیــه  و  خــرداد   11 بــا  برابــر  ژوئــن 
روز جمعــه 12 ژوئــن برابــر بــا 22 خــرداد انجام 
کمیته هــای فنی نیز مطابــق بند های  گرفــت. 
کار بالفاصله بعد از مراســم  ج در دســتور  مندر
کردند و در  کار خود را آغاز  کنفرانس  افتتاحیه 
کار خود  روز چهارشــنبه دهم ماه ژوئــن نیز به 
کمیته هــا  گزارشــات آن  پایــان دادنــد. ســپس 
گردیــد و در آنجــا بــه  تســلیم مجمــع عمومــی 

تصویب رسید.

كنفرانس امسال شامل:      موضوعات 
اجالســیه،  کار  دســتور  در  ج  منــدر بند هــای 
همانند سال های پیشــین، شامل دو بخش: 
کار  بند هــای ثابــت )کــه همه ســاله در دســتور 
کنفرانــس اســت( و بند هــای  غیــر ثابــت )کــه 
موضوعــات فنــی اســت و همــه ســاله متغیــر 

ح: است( بود به این شر

     بند های ثابت:
کل  1( گــزارش رییــس هیــات مدیــره و مدیــر 

I.L.O
2( برنامه و بودجه پیشــنهادی برای ســازمان 

برای سال های 2016 و 2017 میالدی
گزارشات اجرای استانداردهای  3( اطالعات و 
نامه هــا،  توصیــه  و  نامه هــا  مقاولــه   / کار 

وبند های غیر ثابت و فنی شامل:
ایجــاد  و  متوســط  و  کوچــک  واحد هــای   (4
بحــث  قالــب  در  شایســته،  و  مولــد  اشــتغال 

عمومی
بــه  غیــر رســمی  اقتصــاد  از  گــذار  5( تســهیل 
اقتصــاد رســمی، در قالــب تدویــن اســتاندارد 

شور دوم
6( اهــداف اســتراتژیک حمایــت اجتماعــی / 
کار، در چارچــوب پیگیــری بیانیــه  حمایــت از 
 عدالت اجتماعی برای جهانی ســازی عادالنه

.I.L.O 2008 سال 
)نشســت یک روزه هیات مدیره ســازمان هم 
کنفرانــس، در روز  کار  بالفاصلــه پــس از پایــان 
که  شنبه 13 ژوئن برابر با 23 خرداد برگزار شد 
در آن جناب آقای مهندس محمد عطاردیان 
که عضو  کارفرمایی ایــران  به عنــوان نماینــده 
کارهــم  هیــات مدیــره ســازمان بیــن المللــی 

هستند در آن شرکت نمودند.(
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کنفرانس امســال بین المللــی کار در قالب یکصد و 
چهارمیــن اجالســیه درتاریخ 1 تــا 12 مــاه ژوئن 
ســال میالدی جــاری )2015( مطابق همیشــه 
کانون بزرگترین  کشورســوییس،  در شــهر ژنو از 
کــرات و تعامالت بین المللی  کنفرانس هــا، مذا

برگزار شد.
اولیــن  ایــن  شــد  اشــاره  بــاال  در  همچنانکــه 
کــه پــس از انجــام  کنفرانــس بیــن المللــی بــود 
هیــات  توســط  تغییــرات  و  اصالحــات  برخــی 
و  شــکل  در  کار  بین المللــی  ســازمان  مدیــره 
کوتاه شــده دو  کنفرانــس بــه مــدت  محتــوای 
هفتــه ای بجــای ســه هفتــه همیشــگی برگــزار 
کنفرانس از موارد  کردن زمــان  کوتاه  می شــد. 
کــه ابتدا با  کارفرمایــان بــود  گــروه  درخواســتی 
که  گردیده بود  کارگران مواجــه  گروه  مخالفــت 
کل  البتــه چالــش محدودیت زمانی هــم برای 
ح بود. ولی با بررسی و بحث  کنفرانس مطر کار 
در خصــوص موضــوع و تصمیــم هیــات مدیره 
کنفرانــس بــه دو هفتــه تقلیــل یافــت و  مــدت 
برگــزاری آنهــم با رعایــت زمان هــای اختصاص 
کار با موفقیت همراه شد.  داده شــده برای هر 
کنفرانس   کار دو هفته ای این  ارزیابــی پروســه 
کمک  یقینــًا بــه بهتــر شــدن اجالس های آتــی 

خواهد نمود. 

كنفرانس امسال       توافقات و مصوبات 
گذشــته با مشــکالت جدی  1( اجالســیه ســال 
کمیته اجرای اســتانداردهای  کار  در رابطــه بــا 
تریــن  حســاس  و  مهمتریــن  از  کــه  کنفرانــس 
کمیته های فنی-سیاســی هر اجالســیه اســت 
مواجــه بــود. زیرا با توجه به اختــالف میان دو 
کارفرمایی هیچ توافقی در جمع  کارگری و  گروه 
ج نتایــج بررســی تعــدادی پرونده  بنــدی و در
کنفرانس حاصل نشــد.  ح در  کشــورهای مطــر
کنفرانــس  پیشــین  ســال های  گزارشــات  )در 
کانون عالــی ثبت  کــه همه توســط دبیــر خانــه 
گســترده  و ضبــط مــی باشــد موضوعــات بطور 

آمده است و قابل مطالعه می باشد.(  
انجــام  بســیار  تالش هــای  و  کــرات  مذا پیــرو 
طــول  در  مربوطــه  گروه هــای  توســط  شــده 
کــه عمدتــآ اوج آن بــه نشســت  گذشــته  ســال 
گردد،  ماه مــارس هیات مدیــره I.L.O باز می 
کار  بــرای ادامــه  یــک درک و توافــق مشــترک 
کنفرانــس  کــه  بدســت آمــد. و نتیجــه آن شــد 

ســال جــاری در فضایی آمیختــه از همکاری بر 
گردیــد. در  پــا شــد و نتایــج مهمی نیــز حاصل 
کشــورهای  مــورد تمامــی پرونده هــای خــاص 
کمیتــه اســتانداردها "جمع بندی"  ح در  مطــر
گردید  بدســت آمد و به مجمع عمومی تسلیم 
گیری( نیز  کــه در آنجا بــه تصویب ) بــدون رای 
 I.L.O رســید. پروسه بهبود مکانیسم نظارتی
، از جملــه بازنگری در اســتانداردهای موجود 
کار هــم از طریق سیســتم نظارتی  بین المللــی 

I.L.O آغاز شد. 
کــه امســال  کاری  2( در اجالســیه بین المللــی 
گــزار شــد، همچنیــن "توصیه نامه تســهیل  بــر 
بــا  رســمی"  بــه  غیررســمی  اقتصــاد  از  انتقــال 
شــماره 204 بــه تصویــب رســید. نــکات قابــل 
توجه اینکه اوال این موضوع با پیشــنهاد قبلی 
کنفرانــس قرار  کار  کارفرمایــان در دســتور  گــروه 
گرفتــه بــود و دوم اینکــه ایــن اولین ســند بین 
که بــه تمامیت موضــوع اقتصاد  المللی اســت 
غیررسمی پرداخته، و سوم آینکه این موضوع 
بــا اســتقبال عمومــی همــه اجــزاء ســه جانبــه 
I.L.O مواجــه شــد. همچنانکــه تصویــب آن 
کــه 484 رأی مثبت و  بــا رأی گیری انجام شــد 
موافق بدســت آورد، در حالیکــه تنها یک رأی 
مخالف داشت و 5 رأی هم ممتنع داده شد.

اهمیت این مصوبه آن است که راهنمایی های 
الزم بــرای تســهیل انتقــال از بخــش ســازمان 
نیافتــه غیررســمی بــه بخــش مدیریــت شــده 
رســمی، به لحاظ قوانین و مقررات مربوطه را، 
بدون در بر داشتن تعهدات حقوقی و  الزامی، 

کشورها قرار می دهد. در اختیار 
کمیته مخصوص  در بحثهــای انجــام شــده در 

گــروه  پایــداری  و  مشــارکت  بــا  موضــوع،  ایــن 
گروه های  کارفرمایــان این توافق عمومی )میان 
که  کمیته( حاصل شــد  کارفرمــا و دولت  کارگــر و 
دولت ها می باید اوال  اســتراتژی رشــد و توسعه 
گسترش بخش رسمی  خود را بر مبنای ارتقای 
کنند و دوم  گــذاری  و ایجــاد اشــتغال مولد پایه 
)کــه عمدتــآ بــه نفــع بخــش خصوصــی اســت( 
گــذاری را بهبود  کار و ســرمایه  کســب و  فضــای 

بخشیده و ترویج دهند.
این توصیه نامه )همانند دیگر توصیه نامه ها(

بــرای  کاربــردی  راهنمایی  هــای  ارایــه   جنبــه 
اعضــا دارد و فاقــد الزامــات تعهــد آور حقوقــی 

برای دولت ها است.  
3( همچنیــن نتایــج بحث عمومــی از موضوع 
گروه  که توســط  کوچک و متوســط  واحد های 
کار  ج آن در دســتور  کارفرمایــی درخواســت در
کنفرانس شده بود مفید بود زیرا بر پایه رویکرد 
که در ســال 2007 میالدی  "بنگاه هــای پایدار" 
گرفت. هدف  تصویب شده بود بحث ها انجام 
کــه I.L.O چگونه مــی تواند  گذاشــته شــد  آن 
کار را در جهت ایجاد اشــتغال  کســب و  فضای 
کلی در بحث ها  بهبود بخشــد. توصیه اصلی و 
کســب  که مقررات پیچیده مربوط به   این بود 
کار بایــد ســاده و آســان ترشــود. ولــی البتــه  و 
که این نتیجه در عمل  چالش اصلی آن اســت 

چگونه اجرایی شود.
4( هدف از بحث دوره ای "حمایت اجتماعی" 
کــه در چارچــوب مکانیســم پیگیــری "بیانیــه 
 2008 ســال  در   "  I.L.O اجتماعــی  عدالــت 
که مشخص  میالدی به تصویب رسید این بود 
کشــورها در  شــود اقدامــات I.L.O همچنیــن 



 I.L.O اجــرای اهــداف چهارگانــه اســتراتژیک
گزارشــات  کــه قبــال هم به آن اشــاره شــد )و در 
کنفرانس هم آمده اســت( تا چه حد در  قبلــی 
عمل موفقیت همراه داشته است تا بر اساس 
کشــورها  آن اقدامــات آتــی I.L.O و همچنین 
ترســیم شــود. بحثهــای امســال چالش هایی 
را هــم در رابطــه بــا موضوعات حساســی مثل 
کار، مرخصی  کار، ایمنــی و بهداشــت  ســاعات 
همــراه  بــه  دســتمزد  سیاســتهای  و  زایمــان 

داشت.
امســال  کنفرانــس  مصوبــات  دیگــر  از   )5
جزایــر  مجموعــه  پیوســتن  و  اعضــا  موافقــت 
جمــع  بــه    Cook Islands    / کــوک  کوچــک 
کوک آیلندز  خانــواده 185 عضوی I.L.O بود. 
جمعیــت بــا  کوچــک(  جزیــره  چنــد   )شــامل 
اقیانوســیه جنوبــی  نفــری واقــع در  19 هــزار   
کمال نــدارد و در  کمیــت تمــام و  کــه حا اســت 
برخــی زمینه هــا دارای وابســتگی بــه نیوزیلند 
اســت ولــی در بســیاری از دیگــر ســازمان های 
بین المللی عضو اســت و فعالیت شایســته نیز 
کــوک آیلنــد رســما درخواســت عضویت  دارد. 
کــرده بــود. نیوزیلنــد  خــود در I.L.O را ارایــه 
کــوک آیلند وابســته به آن اســت خود  که  هــم 
 I.L.O کــوک آیلنــد بــه از مدافعــان پیوســتن 
کمیــت  بــود ولــی آمریــکا بــه ادعــای عــدم حا
کــوک آیلنــد از مخالفــان ایــن پیوســتن  کامــل 
کــه در مجمع  کامپیوتری  گیــری  بــود. بــا رای 
گرفــت انجــام  امســال  کنفرانــس   عمومــی 
کثریــت قاطــع اعضــا بــه  کــوک آیلنــد بــا رای ا  
عضویــت I.L.O درآمــد و تعــداد آعضــای آنــرا 
کشــور رســاند. این عضویــت از جانب  بــه 186 
در  کــه  آیلنــد  کــوک  جانبــه  ســه  نماینــدگان 
همچنیــن  داشــتند  حضــور  عمومــی  مجمــع 
کشــورهای حاضــر در اجــالس بــا  نماینــدگان 

گردید.  شعف و استقبال عمومی مواجه 
کنفرانس برنامه و  6( از دیگر مصوبات امســال 
گای رایدر  کل آقای  بودجه پیشــنهادی مدیر 

که عینا به تصویب رسید. کنفرانس بود  به 
گزارش امسال مدیر  نکته پایانی هم مربوط به 
کنفرانس اســت. در این ارتباط  کل I.L.O بــه 

چند نکته قابل ذکر است: 
امســال  گــزارش  موضــوع   I.L.O کل  مدیــر 
کار" انتخــاب نمــوده بــود آنهــم  خــود را "آینــده 
گفتــه خــودش بــا امیــد بــه تجدیــد حیات  بــه 
و  صــد  یــک  آســتانه  در   I.L.O فعالیت هــای   

مین ســالگرد تآســیس ســازمان در ســال 2019 
میالدی.

کار" /  این موضوع در قالب ابتکار سده "آینده 
عنوان شده است.

 The Future of Work Centenary Initiative
اولیــن  در  پیــش  ســال  دو   I.L.O کل  مدیــر   
کــه از خــود بــه  کوتــاه 28 صفحــه ای  گــزارش 
نمــود  ارایــه  کنفرانــس   2013 ســال  اجالســیه 
عنــوان  تحــت  را  موضــوع  هفــت  مختصــرا 
گانــه، بــرای بهبــود عملکــرد  ابتــکارات هفــت 
ح نمود. عناوین:  کلی مطر I.L.O ، به صورت 
کمیت، ابتــکار اســتانداردها، ابتکار  ابتــکار حا
ســبز، ابتــکار بنگاه هــا، ابتــکار پایــان دادن به 
کار"  کار و ابتکارسده آینده  فقر، ابتکار زنان در 

به مناسبت یک قرن فعالیت I.L.O بود.
کــه از موضوعــات  کلــی  بــا توجــه بــه حمایــت 
وضــرورت بازنگری در ســاختار I.L.O به عمل 
کل با نزدیکی به سال 2019  آمد، امسال مدیر 
/ یــک قــرن فعالیت I.L.O بــه موضوع "آینده 
گشته و در قالب یکی از ابتکارات هفت  کار" باز 
کار  گانــه یاد شــده در فــوق، ابتکار ســده آینده 
ح نموده  را در آســتانه سال 2019 میالدی مطر

بود.
بــه وضعیــت  کلــی  کل نگاهــی  گــزارش مدیــر 
کنونــی داشــته و آمارهایــی هــم از اوضاع و  کار 
احــوال اقتصــادی و اجتماعی و بیــکاری و فقر 
گفته  که طی آن ضمــن اینکه  کــرده  و... ارایــه 
پیشــرفت هایی بــوده ولــی هنــوز بــار آمارهای 

منفی باال است.
موضــوع  در  کــه  نمــود  پیشــنهاد  کل  مدیــر 
کســب  گفتمان و  کار، یک  ابتــکار ســده آینــده 
گســترده و عمومــی، بــا تشــکیل واحدی  نظــر 
ابتــکار  ایــن   بــرای  گیــرد.  انجــام   I.L.O  در 
گروه هــای داخلی و  کار از تمامــی  ســده آینــده 
خارجــی ســازمان از جمله اعضای ســه جانبه 
صاحــب  و  اندیشــمندان  آی.ال.او،  خــود 
نظران خارجی و خالصه همه اســتفاده شود. 
کمیت اصل ســه جانبه  کیــد بــر اینکــه حا بــا تا

گیری نقض نمی شود. درتصمیم 
متشــکله،  واحــد  آن  یافته هــای  و  ماحصــل   
اجالســیه  تســلیم  گزارشــی  قالــب  در  نهایتــا 
گردد. ســپس بعــد از بحثهای  ســال 2019 می 
انجام شــده در اجالســیه مذکور، روند اجرایی 
کل در  گیــرد. ضمنــا مدیــر  تصمیمــات شــکل 
این روند ســه بعدی به تأمیــن اعتبار واحدی 

کرده اســت.  کــه تشــکیل می شــود نیــز اشــاره 
گــزارش ابتــکار ســده  )تشــکیل واحــد تنظیــم 
کردن و  کار، بودجــه واحد برای اجرایی  آینده 

گزارش در سال 2019.(  تسلیم 
گرفتن موارد فــوق و تحوالت جاری  بــا در نظر 
تفکــر  اقتصادی/اجتماعی/طــرز  از  اعــم 
مردمی و همچنین موج تنشــها و ناآرامی های 
و  طالبــان  بازمانــده  }گروه هــای  سیاســی 
القاعــده، بوکوحــرام، دولــت اســالمی یــا آی-

ســیز )کــه نه دولت اســت و نه اســالمی(} متن 
کارفرمایی ایــران، جناب  ســخنرانی نماینــده 
آقــای مهنــدس عطاردیــان در مجمع عمومی 
بــا هماهنگی هــای ضــروری  قبلــی در بامــداد 
اولیــن روز شــروع ســخنرانیها، توســط ایشــان 
گــزارش و  قرائــت شــد. در مجمــوع از محتــوا 
کل حمایــت شــد. ســخنرانی  پیشــنهاد مدیــر 
گانه  آقــای مهنــدس عطاردیــان بــه طــور جدا

ارائه می شود.
نشست های حاشیه ای در اجالسیه امسال:

در حاشــیه اجالســیه ســال جــاری، چندیــن 
کارفرمایی  گــروه  نشســت دیگر نیــز مربوط بــه 
کارفرمایی ایران در  کشورها برگزار و نمایندگان 

آن شرکت نمودند، از جمله: 
کارفرمایــی  کنفدراســیون  1( نشســت مشــترک 
کنفدراســیون بین المللی  آســیا و آقیانوســیه با 
کــه در روز 5 ژوئن برگزار  کارگــری،  اتحادیه هــای 
شــد. موضــوع چشــم انــداز اقتصــادی منطقه 
)آســیا و اقیانوسیه( و چالش های ملی موضوع 
گزارشی بود که شرکت کنندگان باید در نشست 
کارفرمایــی  گــروه  ارایــه مــی نمودنــد. از طریــق 
گزارشــی در قالب چشــم انــداز اقتصادی  ایران 
جهان، چشــم انداز اقتصادی منطقه، نگاهی 
به ایران و چالش های ملی از دیدکاه کارفرمایی 
کشــور تنظیم و در نشســت  و بخش خصوصی 
کارفرمایــان به  که در ســایت پیــام  قرائــت شــد 

گذارده شده است. مشارکت 
2( "دومین اجالس ساالنه رهبران و صاحبان 
کارفرمایان  کار"، به تولیت سازمان بین المللی 
کارفرمایی ایران در روز  و بــا حضور نماینــدگان 

10 زوئن برگزار شد.
عمومــی  مجمــع  نشســت  دهمیــن   )3
و  آســیا  کارفرمایــی  کنفدراســیون های 
اقیانوســیه نیــز بــرای روز 10 ژوئــن برنامه ریزی 
کارفرمایی ایران در آن  شــده بود و نمایندگان 

شرکت داشتند.
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خانم رئیس، نمایندگان محترم،
 خانم ها و آقایان،

کل آی.ال.او، بحث  گای رایــدر، مدیــر   آقــای 
کنفرانس  در نشســت مجمــع عمومی امســال 
کار”، و به امیــد احیای   را بــه موضــوع “آینــده 
کار و رســالت آن ســازمان، در آســتانه  دســتور 
 2019 ســال  در  فعالیتــش  ســال  یکصدمیــن 

میالدی اختصاص داده است.
در ایــن ارتباط، مــن مایلم ابتدا چهــار نکته را 
گیــری خود  کنــم، و ســپس بــه نتیجه  ح  مطــر

ح: برسم. به این شر
انســانها،  و ذهنــی  فکــری  1-امــروزه، حیــات 
تحــت تاثیــر تحوالت شــاخصی مانند ســواد و 
کار،  دانــش انــدوزی، شــهر نشــینی، تقســیم 
و  علــم  تبــادل  و  مشــارکت  شــدن،  صنعتــی 
گاهــی، همچنیــن ارتباطــات و فنــاوری های  آ
رسانه ای، دچارتحول و دگرگونی شده است.

2- تعــداد بیشــتری از افــراد بــا نگرانــی از نفوذ 
جهانــی شــدن در اقتصــاد دنیــا، جابجایی به 

کانون  گزینند و  کالن شهرهای جهان را بر می 
های اســتعداد و اندیشه های نو، در نقاطی از 
که مردم بیشــتر به شــبکه علم و دانش  جهان 

متصل هستند ایجاد می شود.
3- جهانــی شــدن فرصتهــای بســیاری بــرای 
انــرژی و الیــق فراهــم  بــا  بــا اســتعداد،  افــراد 
می آورد تا به بخشــی از اقتصاد دنیا بپیوندند. 
که دسترســی  ولی در عین حال خروج افرادی 
بــه این پهنــای باند ندارند یا بــه دلیل فقدان 
اســتعداد، شایســتگی و توانمندی در رقابت، 
گردند را نیز  نمی توانند بخشــی از بــازار جهانی 

افزایش می دهد.
“امیــد  بی ســابقه  افزایــش  شــاهد  آینــده   -4
بــه زندگــی” خواهــد بــود. ایــن جریان اساســا 
تمامــی مفروضات و محاســبات جاری از روند 
بازنشســتگی، اشــتغال بــاالی 65 /60 ســال، 
ارایــه خدمات بازنشســتگی و پایــان خدمت را 

به زیر سوال خواهد برد.
به مــوارد فــوق می باید موج تجدید تنشــهای 

که خود تحوالت  ژئوپولیتیکــی را نیز بیافزاییم 
کار  گسترده ای در مسیر برنامه ریزیهای  منفی 

و تولید ایجاد می کند.
گزیر به همگامــی و انطباق با دنیایی  لذا مــا نا
کــه بــا چالشــهای بزرگــی از جریانــات  هســتیم 
جهانــی شــدن، فنــاوری، جمعیت شناســی و 
زیســت محیطی دچار تحول و دگرگونی عمده 

شده است.
کار هم دســتخوش  با همین چالشــها، دنیای 
گســترده ای شــده اســت و  تغییرات و تحوالت 
همه ما هم به ناچار به ســمت آینده ای سوق 
گرفته از فناوریهای  که به ویژه شکل  می یابیم 
شــگرف و نویــن، پیشــرفتهای علمــی و دانش 

فنی است.
کار، تبعات بســیاری  لــذا ماهیت تغییرپذیری 
درپــی داشــته اســت. از جملــه اینکــه چگونه 
ســاختار تشــکیالتی را شــکل دهیــم، چگونــه 
و  برســانیم،  انجــام  بــه  را  مردمــی  مدیریــت 
کنیم.  کاری را طراحــی  چگونــه محیــط هــای 

آینده شاهد افزایش بی سابقه
»امید به زندگی« خواهد بود

آقای مهندس عطاردیان، 
در  صد و چهارمین 
اجالسیه كنفرانس
كار  بین المللی 

كانون عالی انجمنهای صنفی  كارفرمایی ایران، از  ســخنرانی آقای مهندس عطاردیان نماینده 
كه  در تاریخ  اول تا  دوازدهم ماه ژوئن  كنفرانس  كارفرمایی ایران، در نشســت مجمع عمومی 

سال 2015  در  شهر  ژنو  برگزار شد . مشروح سخنرانی  ایشان به  شرح  زیر می باشد:
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در ایــن شــرایط، در حالیکه برخی ســازمانها از 
هم اینک بر تدوین و دســتیابی به شیوه های 
یافته انــد،  نفــوذ  کاری  و  مدیریتــی  جدیــد 
که  بســیاری دیگر هنوز بــرای درک این مفهوم 

آینده چیست در تقال هستند.
رســیدن از امــروز بــه فــردا در مســیری عملــی، 
مؤثر و مقرون به صرفه یکی از چالشهای بزرگ 
هدایــت و رهبــری در مقابــل نهادهــای ارشــد 
کمیتی اســت. امــروزه با توجه بــه آمارهای  حا
گزارش  که در مواد 24 تا 27  کننده ای  دلسرد 
کل "آی.ال.او" ارایه شــده است، به نظر  مدیر 
کمتر از 50  که ســازمانهای بین المللــی  می آیــد 
کار خود را محقق می سازند. در صد از دستور 

خانم رئیس، خانم ها، آقایان،
در ایــن عرصه، در حــال حاضــر "آی.ال.او" در 

چه جایگاهی قرار دارد؟
"آی.ال.او" بــا تدویــن و وضــع اســتانداردها و 
کار، ابزارهای  قوانین پذیرفته شده بین المللی 
سیاســت گذاری را در اختیار دست اندرکاران و 
که در چالش ایجاد مشــاغل  سیاســت گذارانی 
کیفی، و اســتقرار  کمــی و  مــورد نیــاز به لحــاظ 
حمایتهای مترتب بر آن هستند قرار می دهد.
 ایــن قوانیــن و اســتانداردهای پذیرفته شــده 
چــه  در  اجرایــی  لحــاظ  بــه  کار  بین المللــی 

جایگاهی هستند؟
 بــا توجه به روند همه ســاله بحثهای طوالنی 
کنفرانــس، بــه نظر  کمیتــه اســتانداردهای  در 
کــه تعهــد بــه اجــرای اســتانداردهای  می آیــد 
اساســا  کشــورها  بســیاری  در  کار  بین المللــی 
ضعیــف شــده و تقلیــل یافتــه اســت. ایــن در 
کــه بســیاری از این اســتانداردها  حالــی اســت 
منطبــق بــا تغییر و تحــوالت جدیــد اقتصادی 
کاری به روز نشده اند.عدم اجرای  اجتماعی و 
همیــن اســتانداردهای ضعیــف هــم بــه نقض 
برخورداری از حمایــت های اجتماعی منتهی 

شده است.
حداقــل  میــزان  از  کمتــر  کارگــران  بســیاری   
عــالوه  بــه  می کننــد،  دریافــت  دســتمزد 
و  نیســتند  کاری  اضافــه  مزایــای  از  برخــوردار 
گونه اعتراضــی، با اقدامی  مرتبــا در مقابل هــر 
همــه  روی  می شــوند.  مواجــه  تالفی جویانــه 
اینهــا، شــیوه های جدیــد پیمانــکاری دســت 
دوم و عــدم طبقه بنــدی پیمانکاران مســتقل 
کار به  نیــز به شــدت موجــب ســوق نیروهــای 

سمت خروج ازسیســتمهای حمایتی اشتغال 
کار شــده اســت. ترکیب عوامل فوق،  و قوانین 
یعنی عدم تناسب استانداردها و نقض اجرای 
کامل الزامات آنها، موجب باز شدن فضا برای 
کاهــش هزینه های  کارآمــد در  اســتراتژیهای نا
کار، پاییــن آوردن ســطح دســتمزد، و  نیــروی 

کار می گردد. صدمات وارده بر نیروی 
که موجب ظهور بیشتر قشر نیازمند   این روند 

و فقیر می گردد می باید تغییر یابد.
بــا  کار  بین المللــی  اســتانداردهای  انطبــاق   
تحــوالت روز و اجرای مناســب آنهــا به مفهوم 
پایه ریــزی و تدویــن سیاســتهایی اســت برای 
کــف مناســب و پایــدار  برقــراری و تحقــق یــک 
کار،  از حمایتهــای پذیرفته شــده بین المللــی 
کار شایســته و  همچنیــن ایجــاد مبنایی برای 

کف می باشد. مولد در نقطه اوج آن 
تحقــق  بــرای  جدیــد  اســتراتژیهای  تدویــن   
کامــل مفــاد و الزامــات اســتانداردهای بــه روز 
کار در حمایــت از نیروهــای  شــده بین المللــی 
کــه  کــم دســتمزد و همینطــور مهاجــران،  کار 
امــروزه خــود بــه یــک بحــران جهانــی تبدیــل 

کمــک می کنــد تا  شــده اســت، بــه "آی.ال.او" 
که به موجب  اساسنامه،  تعهدات و رسالتی را 
بــرای ایجــاد و افزایش میزان اشــتغال، ارتقای 
استانداردهای سطح زیست و پیشبرد عدالت 

اجتماعی  بر عهده اش است، محقق سازد.
 

من ضمــن اعالم حمایت از مدل پیشــنهادی 
بــه  شــکل دهی  بــرای  "آی.ال.او"  کل  مدیــر 
ابتــکار  موضــوع  در  مشــارکتی  گفتگــوی  یــک 
کار”، در عین حــال اعتقاد دارم  ســده “آینــده 
و  مدیریــت  در  قــراردادی  و  ســنتی  مدلهــای 
کار( می بایــد بــر  رهبــری ســازمان )بین المللــی 

گردد. اساس رویکرد جهان آتی پایه ریزی 
 

به عالوه می باید آن سازمان در ساختار سنتی 
خــود تجدید نظــر نموده و همچنیــن در مورد 
که برای حفظ موقعیت و رســالتش  اقداماتــی 
در دنیای سریعا در حال تغییر و تحول امروزی 

ضروری است، دوباره اندیشی نماید.
 خانم رییس، حضار محترم
با تشکر از همه برای استماع نظرات من پیامآبادگران
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همزمــان با ســفر لــوران فابیــوس به ایران، آنچه شــنیده می شــود حضــور هیات 
تجــاری فرانســوی در شــهریورماه ســال جــاری در ایــران اســت. همکاری هــای 
اقتصــادی ایــران و فرانســه قدمتــی چنــد ســاله دارد و پیــش از تحریم هــا نیــز در 
گاز و پتروشیمی، حضور  بسیاری از زمینه ها، به خصوص در خودروسازی، نفت، 
گفت عســلویه با توتال فرانســه فعالیت  که می توان  موثری داشــته اند به گونه ای 

کرد. خود را آغاز 
کشور عالقه مند به همکاری با ایران  در برخی از بخش ها مانند هتلداری نیز این 
کشــور اســت. در حال حاضــر فرانســوی ها می توانند در  و ســرمایه گذاری در ایــن 
کنند و انگیــزه ورود به بازار  عرصه هــای مختلــف صنعتی در ایران ســرمایه گذاری 

ایران را نیز دارند.
کــه در   بــا ورود هیات هــای تجــاری بــه ایــران پــس از توافــق هســته ای، مبحثــی 
کشــور اســت. نحوه و روند ورود  این باره مهم به نظر می رســد، ورود ســرمایه به 
ســرمایه به ایران باید توســط اتــاق بازرگانی به عنوان پارلمــان بخش خصوصی و 
کــه این ســرمایه گذاری ها می تواند  دولــت، مدیریت شــود. در این صورت اســت 
کشور  کشــور داشــته باشــد. ظرفیت سازی در  تاثیری مثبت و درســت در اقتصاد 
برای ســال های آتی در چنین شــرایطی برای هدایت ســرمایه گذاری بســیار حائز 
گر خودروسازی را مهم می دانیم، باید برای توسعه  اهمیت اســت. به طور مثال ا

کنیم. ظرفیت های ملی در این بخش برنامه ریزی 
گر قرار اســت در ایــن زمینه با آنها  یکــی از مزیت های فرانســه، تولید برق اســت. ا
همــکاری داشــته باشــیم، می توانیــم درصــد تولیــد داخلی بــرق را بــه صددرصد 
برســانیم. البته در این ســال ها، ایران در تولید برق پیشرفت های زیادی داشته 
که توانسته ایم در این بخش، صادرات داشته باشیم و با بزرگان  است؛ به گونه ای 
این رشــته موفق به رقابت بپردازیم بنابراین آنچه درخصوص ورود سرمایه ها به 
ایران مهم است، مدیریت سرمایه در جهت مقتضیات و مولفه های توسعه ملی 

و نیز ظرفیت سازی است.
ســال ها  ایــن  در  خوبــی  قوانیــن  ایــران،  در  خارجیــان  ســرمایه  و  کار  مــورد  در 
کامل آنها می تواند به توســعه  که اجرای درســت و  تدوین و تصویب شــده اســت 
ظرفیت هــای ملی بینجامد. اســتعدادهای مردم و شــرکت های داخلی، به ویژه 
که چنانچه  ج است  کار و سرمایه با خار در بخش خصوصی مهیای ترکیب موفق 
ایــن جریــان بــه خوبــی مدیریت شــود، می تــوان به آینــده توســعه امیــدوار بود. 
بدیهی است هدایت خارجی ها به سمت شرکت های خصوصی توانمندتر ایرانی 
کیفیــت و مدیریت بهتــر، هم الزمه  و نیــز توســعه تــوان شــرکت های مــا در جهت 

تحقق این جریان و هم خود، محصول آن خواهد بود.

دو ضرورت ورود 
سرمایه گذاران خارجی محمدرضا انصاری

  نایب رئیس 
 اتاق بازرگانی ایران

با ورود هیاتهای تجاری به 
ایران پس از توافق هسته ای، 
مبحثی که در این باره مهم 
به نظر میرسد، ورود سرمایه 
به کشور است. نحوه و روند 
ورود ســرمایه به ایران باید 
توسط اتاق بازرگانی به عنوان 
پارلمــان بخش خصوصی 
و دولت، مدیریت شود. در 
این صورت اســت که این 
ســرمایه گذاری ها می تواند 
تاثیری مثبت و درســت در 
باشد.  داشته  کشور  اقتصاد 
ظرفیت سازی در کشور برای 
سالهای آتی در چنین شرایطی 
سرمایه گذاری  هدایت  برای 
بســیار حائز اهمیت است. 
بهطور مثال اگر خودروسازی 
باید می دانیــم،  مهــم   را 

 برای توسعه ظرفیتهای ملی 
در این بخــش برنامه ریزی 

کنیم.

روزنامه دنیای اقتصاد   
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به طوركلــی  شــد،  بیــان  قبلــی  بخــش  دو  در  كــه  همانطــور  مقالــه  ایــن  در  مقدمــه:   
تقســیم بندی ســدها بر اساس شش معیار شــامل هدف از احداث، ابعاد و ارتفاع، 
نــوع بهره بــرداری، طراحــی هیدرولیکــی، نــوع مصالــح بدنــه و عملکــرد یــا رفتــار 
سازه ای انجام شده است. از میان این شش معیار متداول ترین و عمومی ترین نوع تقسیم بندی سدها 

تقسیم بندی بر اساس رفتار یا عملکرد سازه ای آنهاست.
گروه اصلی شــامل ســدهای  در این طبقه بندی  براســاس رفتار یا عملکرد ســازه ای ،  ســدها در هشــت 
كریزه ای، ســدهای وزنی، ســدهای قوســی، ســدهای پایه دار، پشــت بندار، ســدهای بتن غلتکی یا  خا
R.C.C، ســدهای فــوالدی، ســدهای چوبــی یــا الواری و ســدهای الســتیکی تقســیم شــدند. ســدهای 
كی-سنگریزه ای  كی، سدهای سنگریزه ای، خا گروه فرعی شــامل ســدهای خا كریزه ای نیز خود به 4  خا

با پوشش بتنی )CFRD(  تقسیم می شوند.
ح داده شد ودر شماره قبل عالوه بر مشخصات   در بخش نخست طبقه بندی براساس 5 معیار اول شر
كریزه ای، مشخصات سدهای وزنی نیز ارائه شد. در این شماره  گروه های فرعی مربوط به سدهای  خا
كه بر مبنای رفتار یا عملکرد سازه ای تقسیم بندی  گروه اصلی باقیمانده   ابتدا خالصه مشخصات شش 
كلی خالصه ای از  مطالب ارائه شــده به عنوان  می گردند،  ارائه می شــوند  و  در پایان در جدولی به طور 
یک جدول راهنما ارایه می گردد. بر اســاس این جدول می توان به ســرعت و سهولت طبقه بندی سدها 
را بر اســاس معیارهای شــش گانه پیش اشــاره  توضیح داد و  خالصه مشــخصات  فنی و  عمومی  آنها را  

بررسی نمود.  

6-3- سدهای قوسی
ســدهای قوســی نیــز ماننــد ســدهای وزنــی، از بتن یــا مصالــح بنایی 
یــا ســنگی ســاخته می شــوند. این نــوع ســدها در پــالن دارای انحناء 
که تحــدب این انحناء به ســمت باالدســت یا  می باشــند، بــه ترتیبــی 
کــم عرض و  مخــزن ســد اســت. این نوع ســد، معمواًل بــرای دره های 
تنــگ مناســب تر می باشــند )نــگاره 10(. اصــول طراحــی و اجــراء ایــن 
سدها از اصول اولیه طراحی پل های قوسی تبعیت می کند. سدهای 
کــه تنهــا در پــالن دارای انحنــاء بــوده یا بــه عبــارت دیگر فقط  قوســی 
یــک انحنــاء در صفحــه افق دارند، ســدهای یک قوســی و ســدهایی 
 که هم در پالن و هم در مقاطع قائم دارای انحناء هســتند، ســدهای 
کمــک می کند تا  دو قوســی می باشــند. تحــدب موجود در بدنه ســد، 
گاه های  بار وارده از ســمت آب به صورت یکنواخت و به ســمت تکیه 
ســد منتقل شود. ســدهای بتنی قوسی، در مقایسه با سدهای بتنی 
کمتــر از بتــن اقتصادی تر هســتند، اما محل  وزنــی بــه دلیل اســتفاده 
گونه سدها معموال  ســاخت این سازه ها شــرایط خاص تری دارد. این 
کم عــرض با پی و جناحین دارای  که بیان شــد در دره های  همانطــور 
کارآیــی بهتــری دارنــد. در مناطــق فعــال  ســنگهای مقــاوم و ســالم تر 

گردند.  زمینساختی چنین سدهای اصواًل نباید احداث 

 

كشور سوئیس در مرز فرانسه  نگاره 10-نمای از سدقوسی ایموسون- در 

كتاب سدها در سوئیس( )از 

 از نظــر تاریخچــه احــداث ایــن نــوع ســد ها ، بــه تعبیــری اولیــن ســد 
کریت  قوســی جهــان در ایران در اواســط قــرن 13 میالدی به نام ســد 
در جنــوب خراســان بــا ارتفــاع 26 متــر و بــا اســتفاده از مصالــح بنایی 
ج با ارتفاع 180 و طول تاج 390 و حجم  کر ســاخته شــده اســت. ســد 
مخــزن 195میلیــون متر مکعب، ســد دز با ارتفــاع 203/5 و طول تاج 
کارون  212 متــر و حجــم مخــزن 2600 میلیــون متر مکعب و ســدهای 

مروری اجمالی بر
قسمت پایانی تقسیم بندی انواع سدها 

كمیسیو ن فنی سندیکای شركت های ساختمانی ایران و شركت استراتوس  *عضو هیات مدیره و رئیس 

ج گالبتونچی دكتر ایر
 
*
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)شــهید عباســپور( بــا ارتفاع 200 متر طــول تاج 380 متــر و حجم مخزن 
کارون 3 با ارتفاع 205 متر و طول تاج 462  1446 میلیون متر مکعب ، 
متــر و حجــم مخــزن 3 میلیــارد متــر مکعــب از جمله ســدهای بتنی دو 
کارون 3  کشــور هســتند. بــرای نمونه در نــگاره 11 دو نما از ســد  قوســی 

نشان داده شده است.

 

   

    

)Iwpco كارون3 )از سایت  نگاره 11- دو نما از سد قوسی 

شــایان ذکر است برخی ســدهای بتنی می تواند به صورت بتنی وزنی و 
قوسی )46(  توامان ساخته شوند. در این نوع سدها که اصواًل سدهای 
وزنی هستند، به منظور افزایش پایداری و مقاومت سد اندکی در پالن 

به سمت باالدست سد با انحناء و تحدب همراه می باشند. 
کــه در برخــی مواقــع ســدهای  ذکــر ایــن نکتــه نیــز جالــب توجــه اســت 
تــوان  مــی  کــه  انــد  شــده  اجــرا  نیــز    )47( قــوس  چنــد  بــا   قوســی 
کــه یک ســد برقابــی )49(  بــوده و بین  بــه ســدگریوت  )48( در فرانســه 
ســالهای 1946 تا 1948 ساخته شــده به عنوان نمونه ای از این سدها 

کرد) نگاره 12(. اشاره 

    

كارپی )50(   گریوت در فرانسه )از وب سایت شركت  نگاره 12- نمای از سد چند قوسی 

ایتالیا2012(

6-4- سدهای پایه دار یا پشت بنددار
که با بتن یا مصالح  سدهای پایه دار یا پشت بند دار، سدهایی هستند 
بنایی ساخته می شوند. این سدها در سمت باالدست دارای یک سری 
که به شــکل دیواره های  پایه هــای مثلثی یا ذوزنقه ای شــکل هســتند 
عمــودی در تامین پایداری ســد و باالبــردن مقاومت آن نقش مهمی را 
برعهــده دارند)نــگاره 13(. در واقــع این ســدها مانند ســد بتنی وزنی یا 
که بخشی از آن )بخش حد فاصل پایه ها( به صورت  قوسی می باشند 
 توخالــی اجــراء مــی شــود. ایــن ســدها نیز ماننــد ســدهای بتنــی وزنی

 می تواننــد بــرروی پی هــای ســنگی و غیــر ســنگی ســاخته شــوند. در 
مقایســه با دو نوع ســد بتنی دیگر )وزنی یا قوســی( امکان ســاخت این 
ســدها در شــرایط زمیــن شناســی پیچیــده و مناطــق زلزلــه خیز بیشــتر 
کف یکپارچه نبوده و  که ســنگ  اســت. این ســدها به ویژه در مناطقی 
جنس و مقاومت مختلفی دارند، نسبت به دو نوع دیگر سدهای بتنی 
کباتان همدان با ارتفاع 53/8  )وزنی و قوســی( مناســبتر هستند. سد ا
متــر و طــول تــاج286 متــر و حجم مخــزن 6 میلیــون متر مکعب و ســد 
گیالن با ارتفاع 106 متر، طول تاج425  ســفید رود)منجیل( در اســتان 
 و حجــم مخــزن 1112 میلیــون مترمکعب از نوع ســدهای بتنــی پایه دار 

می باشند )نگاره های 13 تا 15(.

 

 

نگاره 13 : نمایی از سد بتنی پایه دار   لتیان

 

 

نگاره 14 : نمایی از سد بتنی پایه دار   سفید رود 
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كباتان  نگاره 15: نمایی از سد بتنی پایه دار سد ا

ســدهای پایــه دار براســاس شــکل و مشــخصات پایه هــای آن بــه انــواع 
گونی تقسیم می شوند. شایان ذکر است با توجه به اینکه سد پشت  گونا
کند  کثر مواقع از نظر تامین پایداری مانند سد وزنی عمل می  بنددار در ا

به آن سد بتنی وزنی پشت بندار یا پایه دار نیز اطالق می شود.

)R.C.C. -  Dam(كوبیده 6-5- سدهای بتن غلتکی 
)R.C.D(یا بتن غلتکی 

در طراحــی و ســاخت ســدهای بتــن غلتکــی، از اصول ســاخت ســدهای 
کــی وســنگریزه ای و ســدهای بتنــی وزنی اســتفاده می شــود. در واقع  خا
کلی آن شبیه یک سد بتنی  سد بتن غلتکی از نظر اصول طراحی و شکل 
گیری از ماشــین آالت مورد اســتفاده در  وزنی اســت ولی اجراء آن با بهره 
کی و ســنگریزه ای انجام می شــود. در این حالت بتن در  ســاخت ســد خا
کم  الیه هــای نســبتًا نــازک ریخته می شــود و توســط غلتک ویبــره ای مترا
می گــردد. بنابرایــن ســد بتــن غلتکی، مزایای ســدهای بتنی وزنــی از نظر 
کاربرد ماشین آالت مورد مصرف در  پایداری بدنه واجراء سریعتر به دلیل 
کریزه ای را توامان دارد وبه این ترتیب، هم از نظر اقتصادی  سدهای خا

و هم از نظر پایداری برای اجراء مناسبتر است)نگاره 16(.
کم ســیمان اســت  کوبیده یا R.C.C، بتنی بدون اســالمپ و  بتــن غلتکــی 
کــم را دارا اســت و درحالت  کــه قابلیــت تحمــل وزن غلتک ویبــره جهت ترا
ســخت شــده دارای خــواص مشــابه بتن اجراء شــده به روشــهای معمول 
کم  مصالح  می باشــد. بنابراین در این نوع سد، وسایل حمل، پخش و ترا
کی است. با توجه به توضیحات فوق  بدنه همان ماشین آالت عملیات خا
که براحتی پخش شــده و  کم آب و خشــک  بتن غلتکی اساســًا بتنی اســت 
کم  می گــردد و آب اندک موجود در آن می تواند چســبندگی  بــا غلتــک مترا
که قبل از آغاز  گردد. ذکر این نکته ضروری اســت  بین مصالح بتن را باعث 
عملیات اجرایی، مخلوط های مختلف بتن غلتکی با درصدهای مختلف 

سیمان آزمایش میگردند تا بهترین ترکیب برای اجراء انتخاب شود. 
کمتر  کــه در بــاال بیــان شــد، ایــن نوع ســدها بــه دلیل مصــرف  همانطــور 
ســیمان و اســتفاده از ماشین آالت عمومی مهندســی با باالرفتن سرعت 
اجــراء و اقتصــادی تــر شــدن عملیــات اجرایــی در مقایســه بــا ســدهای 
کامل  گیرنــد. اما بــه دلیل عدم آشــنایی  بتنــی در اولویــت اجــراء قــرار می 
کشــور تعداد  پیمانکاران داخلی با اجرای این نوع ســد در حال حاضر در 
اندکــی از ایــن ســدها ســاخته شــده یــا در حــال ســاخت اســت. در ایران 

فرازبند ســد شــهید عباســپور )کارون 1( و ســد جگین در استان هرمزگان، 
از بتن غلتکی ساخته شده و سد زیردان در استان سیستان )نگاره 16( و 
بلوچستان و سد شفارود در استان مازندران در حال ساخت می باشند. 
که بصورت بتن غلتکی قابلیت اجراء  امروزه عالوه بر سدهای بتنی وزنی، 
دارنــد، ســدهای قوســی وزنــی و حتی دو قوســی نیــز از بتن غلتکــی اجراء 
مــی شــوند. بدیهــی اســت در این نوع ســدها نیــز مبانی طراحی و شــکل 
 مقطع از اصول طراحی ســدهای بتنی قوســی و تکنولوژی اجراء سدهای

گرفته می شــود. شــایان ذکر اســت این نوع ســدها در  کریــزه ای بهــره   خا
کشور ژاپن به سدهای RCD معروف هستند.  

 

نگاݤݤرݤݤهݤݤ 16ݤݤ-ݤݤ نماݤݤییݤݤ اݤݤزݤݤ سدݤݤ بتنݤݤ غلتکیݤݤ زݤݤیرݤݤدݤݤاݤݤنݤݤ-چاݤݤبهاݤݤرݤݤ 

)ݤݤ اݤݤزݤݤ اݤݤینترݤݤنتݤݤ(ݤݤ

6-6- سدهای فوالدی
ســدهای فــوالدی معمواًل از قــاب )51(  فوالدی و با یــک رویه فوالدی در 
سمت باالدست آن ساخته می شوند. این قاب فلزی معمواًل به صورت 
شیبدار و روی پایه قرار می گیرد و بنابراین مقطع سد عمومًا به شکل یک 
 مثلث اســت. اما با این حال این ســدها می توانند در شکل های مختلف

 ســازه ای ســاخته  شوند)شــکل17 و 18(. امروز این ســدها به ندرت و به 
کاربرد دارند.  صورت محدود ســاخته می شــوند و معمواًل در آبخیــزداری 
کار انتقال نیرو به زمین توســط پایه های فوالدی  در این نوع ســد اساســًا 
کار نگهدارنــده قــاب فــوالدی و رویــه آن را بــه عهــده دارد، انجــام می  کــه 
که در ســال1348 احداث شــده  شــود. ســد ســنگبان در منطقه طالقان 

نمونه ای از سدهای فوالدی در ایران است.
    

 

 

نگاره 17:  نمایی از سدهای فوالدی
)ICOLD از وب سایت(
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)ICOLD نگاره 18:  نمایی از سدهای فوالدی)از وب سایت

6-6- سدهای چوبی یا الواری
بدنه این نوع سدها معموال، از قاب چوبی و با یک سطح یا صفحه ای 
از الوار در روی قاب ســاخته می شود. برای نگهداشت قاب و انتقال 
 نیرو به زمین از سیستمهای مختلف از جمله پایه های چوبی استفاده 
ک و  می گــردد. قــاب چوبــی معمواًل از قطعــات چوبی ســنگین یا خا
ســنگ پر می شــود. مقطع این نوع سدها عمومًا مثلثی شکل است 
کلی ســد در مقابل آب بصورت ســطح شیبدار و به  و بنابراین ســطح 
گیرنــد. این پایه ها به  وســیله پایه هــای مهاری این ســطح ، قرار می 

وسیله دیواره های تقریبًا قائم معمواًل پشتیبانی می شوند. 
کم )اغلب 2 تــا 4 متر و  ســدهای الــواری یــا چوبــی معمواًل در ارتفــاع 
بنــدرت تــا 8 متر( ســاخته می شــوند. این ســدها در قــرن 18 و19 در 
کاربــرد  کاربــرد داشــته انــد وامــروز  کشــاورزی   کارهــای آبخیــزداری و 
احــداث  کمتــر   انــواع ســد  بــه دیگــر   کمــی دارنــد و اساســًا نســبت 

شود )نگاره 19(. 
  

 

  

 

)ICOLDشکل 19- دو نما از سد های چوبی) از وب سایت 

 6-7- سدهای الستیکی
و  بیــان شــد در ســاخت ســدها   قبــل  کــه در صفحــات  همانطــور 
ک، ســنگ، ســنگریزه، الــوار و  ســازه های آبــی اســتفاده از بتــن، خــا
فــوالد معمــول بوده اســت اما اســتفاده از مــواد مصنوعی الســتیکی 
در ســاخت این ســازه ها جدید اســت. این نوع سد به دلیل ماهیت 
آن در مقابــل نیروهــای مختلــف بــه صــورت شــکل پذیــر عمــل مــی 
انعطــاف  زلزلــه  مقابــل  در  الســتیکی  ســد  ترتیــب  ایــن  بــه  نمایــد. 
پذیــری خوبــی دارد. ســدهای الســتیکی یــا ســدهای منعطف)52(  
کــردن)54(    نیز  کــه بــه آن هــا ســدهای بادکردنــی )53(  یــا قابل بــاد 
 گفتــه می شــود)نگاره 20(.، اولیــن بار در ســال 1958 توســط شــرکت

گردید.  الستیک سازی بریجستون طراحی و ارایه 
 
 

 

نگاره 20- نمای از سد الستیکی امیر-شیراز )نگاره اینترنتی(

بنابرایــن ســابقه ســد الســتیکی در جهــان بــه حــدود 50 ســال اخیر 
مــی رســد از ایــن منظر در مقایســه بــا دیگر ســدها به عنــوان نوآوری 
در صنعت ســد ســازی محسوب می گردد. به عبارت دیگر از 50 سال 
کنار دیگر ســدها رواج  کاربرد واســتفاده از این ســدها در  اخیر به بعد 

یافته است.
در ایــران نیــز امــروزه احداث ســدهای الســتیکی متعــددی بویژه در 
گرفته اســت.  گیــالن و فارس مــورد توجه قرار  اســتانهای مازنــدران، 
هــدف  بــه  مازنــدران  اســتان  در  بابــل  سدالســتیکی  نمونــه  بــرای 
جلوگیــری از تداخــل آب شــور دریای مازنــدران بــا آب رودخانه بابل 
احــداث شــده اســت. بــا احــداث ایــن ســد تامیــن آب بــرای اراضــی 
گردیده اســت. ارتفاع این ســد  دشــت مجــاور ســاختگاه ســد، مهیــا 
حدود3/10 متر و طول آن60 متر و از نوع بادی است. از دالیل مهم 
انتخاب این نوع سد برای احداث در این منطقه را می توان شرایط 

نامناسب زمین شناسی پی سد نامبرد. 
که  ســدهای   الســتیکی اساســًا یــک تیــوپ بــزرگ وحجیــم هســتند 
بــا بــاد یــا آب پــر شــده و ابعــاد و شــکل آن تنظیــم می شــود و به یک 
بســتر متصل می گردند. بنابراین ســدهای الســتیکی اساسًا یا بادی 
گاهــی نیــز از هر دو ســیال، بــرای متــورم و بادکردن  یــا آبــی هســتند. 
که این سد را ســد الستیکی آبی -  ســد الســتیکی استفاده می شــود 

گفته می شود.  بادی)55(    
شــایان ذکــر اســت در حال حاضر اســتفاده از یک ســیال بــه تنهایی 
برای متورم ســاختن ســد الســتیکی مدنظر اســت بنابراین این نوع 
ســدها و یــا بــادی هســتند یا آبــی و حالــت اســتفاده از هر دو ســیال 
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 46- Curved Gravity dams  Or  Arch Gravity dam 
47 - Multiple arch 
48 - Girotte dam
 49- Hydropower dam
 50- Carpi co.

 51- Framework
52 - Flexi dams
53 - Inflated dams 
54 - Inflatable dams 
55 - Water- air rubber dam

امــروزه معمــول نمــی باشــد. در مقایســه بیــن ســد الســتیکی بــادی بــا 
کمتر، ســهولت بیشــتر در ســاخت و  نــوع آبــی، معمــواًل بــه دلیــل قیمت 

 بهره برداری و همچنین اســتفاده بهتر در محلهایی با شرایط توپوگرافی 
کاربــرد بیشــتری دارد. بــه ایــن  خاصتــر و پی هــای ضعیــف تــر ســدبادی 
دلیــل اغلــب ســدهای الســتیکی ســاخته شــده در جهــان از نــوع ســد 
کوچک  کوتاه یا  بادی هســتند. سدهای الســتیکی معمواًل جز سدهای 
کمتــر از 10  کنون  می باشــند. ارتفاع ســدهای الســتیکی ســاخته شــده تا
متر اســت. نصب و ســاخت ســریع این ســدها، اقتصادی بودن آن ها در 
که  مقایســه با ســدهای دیگر امکان احداث و نصب ســد در محل هایی 
پــی از نظــر ژئوتکنیکــی و زمین شناســی مصالــح نامناســب دارد، مثاًل در 
که پی ســد از مصالح با پارامترهای مهندســی ضعیف تشــکیل  مناطقی 
گسترده ندارند باعث  که نیازی  به پی سازی  شده، یا در ساختگاههایی 
گیرد. از سوی  شــده تا اســتفاده بیشتر از این نوع ســدها مورد توجه قرار 

دیگر ســاده بودن از نظر ســازه ای و رفتار انعطاف پذیر ســازه ســد به ویژه 
کمک می کنند تا این نوع سد به  که  گی هایی هستند  در مقابل زلزله، ویژ
کوتاه بتوان نیازهای  که با سدهای  ویژه در مناطق لرزه خیز و در جاهای 

بهره برداران را رفع نمود مورد توجه و توصیه بیشتری باشند.

      نتیجه :
کلیاتــی در خصوص انواع ســدها  در ایــن مقالــه تــالش گردید تــا ضمن ارائه 
کــه براســاس آن بتوان بــه آســانی انواع  گــردد  تقســیم بنــدی جامعــی ارائه 
کــرد. برایــن اســاس خالصــه  مختلــف ســدها را شناســایی و طبقــه بنــدی 
بررسی ها و مطالعات انجام شده در قالب جدول ارائه می گردد. این جدول 
که در  اساسًا یک جدول راهنما برای شناسایی و طبقه بندی سدها است 
آن عالوه بر ارائه معیارهای طبقه بندی و ذکر انواع مختلف سدها، خالصه 

گروه از سدها نیز در آن درج شده است.              ای از مشخصات هر 

پاورقی:

دو مین سد مرتفع بتنی قوسی در ایاالت متحده امریکا
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مشــاور ارشــد رییس جمهــور در ایــن ســخنان 
عــالوه بــر برشــمردن مشــکالت مزمــن اقتصاد 
ســطح  در  وفــاق  ایجــاد  ضــرورت  بــر  ایــران، 
سیاست گذاری و مدیریت انتظارات در سطح 
کرد:  کید و عنوان  کشور تا اجتماعی و عمومی 
بــرای اســتفاده بهینــه از بزنــگاه تاریخــی روی 
کشــور الزم اســت با اصالح ساختاری  داده در 
اقتصاد به انتخاب سیاســت درون زا و برون گرا 
گرچــه در ابتدای راه  کــه ا دســت زد. انتخابــی 

نیازمنــد تــالش مضاعف مســووالن و بردباری 
از ســوی عمــوم جامعه اســت امــا می تواند به 
رونق و بهبود مســتمر و رشــد اقتصادی پایدار 
کشــور از جمله  بــرای حــل مشــکالت اساســی 

اشتغال منجر شود.
مســعود نیلی در ابتدای ســخنان خــود با ابراز 
امیــدواری نســبت بــه تــداوم روند اجرا شــدن 
 5+1 کشــورهای  و  ایــران  هســته ای  توافــق 
گفت: براســاس خوشبینانه  ترین سناریو، برابر 

گر رونــد اجرایــی تعهدات  آنچــه توافــق شــده ا
بــدون ایجــاد هرگونــه خللــی بــه پیــش رود ما 
در فصل پایانی ســال جاری شــاهد لغو تمامی 
ســرفصل  چهــار  زیــر  اقتصــادی  تحریم هــای 
تجــارت، تکنولــوژی، مالــی و انــرژی خواهیــم 
بود. در این صورت با نگاه خوشــبینانه، سال 
1395 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی 
کــرد. بنابراین می  تــوان امیدوار  آغــاز خواهیم 
کــه نتایــج عملــی لغــو تحریم هــا در ســال  بــود 

كه چند هفته از اعالم خبر توافقات هسته ای می گذرد    در حالی 
همچنــان منتظر هســتیم تا اثــرات ایــن توافق در اقتصــاد نمایان 
كامــل تحریم های  كه برداشــته شــدن  شــود ایــن در حالی اســت 
اقتصــادی و ورود منابــع مالــی آزاد شــده بــه ایران تا پایان ســال 
كه شــرایط اقتصادی به دالیل مختلف  طول می كشــد.  در حالی 

تحریم هایــی  جملــه  از 
كــه در دوره هــای پیشــین 
گرفتــه  را  ایــران  گریبــان 
سیــــــــاست های  بــود، 
متفــاوت و غلط اقتصادی 
مختلــف  دولت هــای 
عوامــل  از  بســیاری  و 
پیــش  دهــه  ســه  از  دیگــر 
مشــکالت  بــا  كنــون  تا
نــرم  دســت وپنجه  زیــادی 
از  یکــی  كنــون  ا می كــرد، 
نقاطــی  حســاس ترین 
اقتصــادی  تیــم  كــه  اســت 
كنــد  تــالش  بایــد  دولــت 

كار بــردن صحیح تریــن سیاســت ممکــن از فرصت های  تــا بــا بــه 
كنــد و این مســایل را بــه حداقل برســاند.   پیــش آمــده اســتفاده 
گرچــه از ســویی امکانات  كــه لغــو تحریم ها  ایــن در حالــی اســت 
استفاده از بسیاری فرصت ها را فراهم می آورد ولی از سوی دیگر 

كه در ســاده ترین نمونه آزاد  می تواند درد ســر ســاز نیز باشــد چرا
شــدن پول های بلوكه شــده و ورود این دارایی ها به ایران سبب 
بــاال رفتــن نقدینگــی و در نتیجــه افزایش تــورم خواهد شــد. این 
مســایل می توانند ســال 49 را برخالف آنکه تصور می شــد ســال 
رفع دشواری ها باشد به سالی بسیار سخت برای اقتصاد تبدیل 
دیــد  بایــد  حــال  كننــد. 
دولــت  سیاســت های 
خواهــد  صــورت  چــه  بــه 
را  مســایل  ایــن  و  بــود 
چگونــه پیش بینــی و رفع 
كــرد.  خواهنــد  رجــوع  و 
در همیــن حــال، مســعود 
اقتصــادی  مشــاور  نیلــی، 
در  رییس جمهــور 
دانشــکده فنــی دانشــگاه 
كرد: اقتصاد  تهران عنوان 
پســاتحریم  در  ایــران 
یــک  معــرض  در  اقتصــاد 
گزارش  انتخــاب اســت.به 
غ التحصیل  كانون مهندسین فار فارس، مســعود نیلی به دعوت 
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران در این دانشــکده حضور یافت 
كنونــی و افق اقتصــاد ایــران در دوران پس از  و در مــورد وضعیــت 

گفت. توافق هسته ای در شرایط رفع تحریم سخن 

94 سخت ترین
افق اقتصاد ایران سال مالی

 از زبان دكتر نیلی
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آینــده اقتصــاد ایــران خود را نشــان  دهد. وی آثار مـــورد انتظــار توافق را 
ح خالصه ذیل  در دو مقطــع ســال 1394 و ســال های بعــد از آن بــه شــر

کرد. طبقه بندی 

كشور است       سال 94 سخت ترین سال مالی 
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور با نام بردن از سال 1394 به عنوان 
کاهش تورم و حفظ  سخت ترین سال مالی و بودجه ای دولت، استمرار 
خ مثبــت رشــد اقتصــادی را دو چالــش اصلــی ســال 1394  دســتاورد نــر
گفــت: آنچــه در حال حاضر به عنوان تهدیــد اصلی برای تداوم  خوانــد و 
خ تــورم محســوب می شــود، بدهــی بانک ها بــه بانک  کاهشــی نــر رونــد 
کشــور در شــرایط نامســاعدی به سر می برند و  مرکزی اســت. بانک های 
که باعث افزایش اضافه برداشــت  تــراز مالی  آنها با مشــکل مواجه اســت 
بانک ها از بانک مرکزی شــده اســت. همچنین بخش واقعی اقتصاد در 
کمبــود تقاضای موثر  طــرف عرضــه بــا تنگنای مالــی و در طرف تقاضــا با 

مواجه است.
برنامه ریــزی،  و  مدیریــت  پژوهــش  و  آمــوزش  عالــی  موسســه  رییــس 
کرد و افزود: شــاید  خوشــبینی ایجــاد شــده در جامعــه را مثبــت ارزیابــی 
کــه احتمــاال در پی حصــول نتیجه در  کرد  ح  بتــوان ایــن فرضیــه را مطــر
کــرات هســته ای، مــردم دیــد مثبتی نســبت به آینــده اقتصــاد پیدا  مذا
کرده اند. این عامل البته با دیگر شاخص ها نیز قابل اندازه گیری است و 
که این خوشبینی احتماال تحرکی مثبت در سمت تقاضا  نشان می دهد 
کاهش انتظارات تورمی می انجامد  کرد به عالوه اینکه به  ایجــاد خواهد 
کمک بانــک مرکــزی خواهد آمد  کاهشــی تورم بــه  کــه بــرای حفــظ روند 
کاهش انتظــارات تورمی بعد از انتخابات ســال 1392 به  کــه  همان طــور 
خ تورم در آن ســال به طور قابل توجهی یاری رســاند. براساس  کاهش نر
توضیحات ارایه شــده، بهبود شــرایط اقتصاد در ســال جاری تحت تاثیر 

کامال غیرمستقیم خواهد بود. توافق 

کنونی اقتصاد ایران چه هستند؟       معضالت 
مسعود نیلی با اشاره به اینکه اثرات عملی تحریم ها در سال 1395 نمود 
که باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکالت  کرد  کید  پیدا می کند، تا

کرد. ساختاری اقتصاد استفاده 
کنونــی اقتصــاد ایــران را در زیــر ســه  وی مشــکالت 

ســاختاری  مشــکالت  عمــده  ســرفصل 
بلندمدت، مشکالت مربوط به 

سیاســت گذاری در دوره وفــور درآمدهــای نفتــی و مشــکالت مربــوط به 
کرد. دوره تحریم طبقه بندی 

که این مشــکالت به طور زنجیروار به هم وابســته اند و  نیلی توضیح داد 
مشــکالت ســاختاری اقتصاد تحــت تاثیر دو عامل دیگــر ابعاد بزرگ تری 

کرده اند. پیدا 
گفــت: اقتصــاد مــا قبــل از دوره اخیــر  مشــاور اقتصــادی رییس جمهــور 
کشــور هــم بــا مشــکالتی مزمــن مواجه بوده اســت.  سیاســت گذاری در 
ایــن مشــکالت در دوره وفــور درآمدهــای نفتــی ابعــاد بزرگ تــر و تنــوع 
کــرد و بــه دنبــال آن، در دوره تحریــم هم مســایل تشــدید  بیشــتر پیــدا 
گذشــته باعث شده  شــد. مشــکالت ســاختاری بلندمدت در سه دهه 
ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم. برای مثال رشــد اقتصادی 
خ رشــد خوبی  که نر ما به طور متوســط حدود 3/3 درصد بوده اســت 

محسوب نمی شود.
مشــاور اقتصــادی رییس جمهور مشــکالت ســاختاری اقتصــاد را ذیل 
کرد و با تشــریح موارد مرتبط بــا هریک از  هفــت ســرفصل طبقه بنــدی 
که چگونه سیاســت های دوره وفور درآمدهای نفتی  آنهــا توضیح داد 
و متعاقب آن، اعمال تحریم های ظالمانه این مشــکالت را تحت تاثیر 

قرار داده است.
کمیت قانون  وی بــه عنــوان یک نمونه به ضعف سیســتم اداری و حا
که ایفــای نقش توزیع رانت در مقیاس بزرگ  کرد و توضیح داد  اشــاره 
توســط دولت در دوره وفور منجر به بروز فســاد مالی شــده و به دنبال 
آن در دوره تحریــم همیــن مجموعــه مســایل باعــث شــکل گیری یک 
اقتصــاد غیررســمی و غیرشــفاف تحــت عنــوان دور زدن تحریم شــده 

کشــور بازگشت  که اثر آن روی ضعیف تر شــدن نظام اداری  اســت 
کرده است.
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      اقتصاد ایران
 در معرض یک انتخاب

در  رییس جمهــور  اقتصــادی  ارشــد  مشــاور 
کــه توافق  ادامــه نشســت با بیان این ســوال 
توســعه  موانــع  می توانــد  چگونــه  هســته ای 
گر این توافق  گفت: ا کند،  اقتصادی ما را رفع 
کانالــی برای تزریــق منابع  را صرفــا بــه عنوان 
ارزی به اقتصاد ببینیم، با توجه به مشکالت 
که ذکر شد، در ساختار  ســاختاری و مواردی 
مــا هزینه کــرد  تنهــا دســتاورد  غلــط موجــود 
غلــط بــا بهــره وری پاییــن و یــک دوره بهبــود 
کوتاه مــدت خواهــد بــود. وی بــا بیــان اینکه 
اقتصــاد ایــران در معــرض یک انتخــاب مهم 
قــرار دارد، افزود: این انتخــاب تنها در اختیار 
دولــت نیســت و جامعه باید بــه این انتخاب 

دست بزند.
کنونی در مقابل  گزینه های  این اقتصــاددان 
»اقتصــاد  گزینــه  انتخــاب  را  ایــران  اقتصــاد 
و  درون زا  »اقتصــاد  یــا  درون  گــرا«  و  بــرون زا 
گزینــه اول یعنی  گفــت:  کــرد و  برون گــرا« ذکــر 
اینکــه اقتصــاد در شــرایط پــس از تحریــم بــا 
محوریــت صــادرات نفــت و واردات ناشــی از 
آن باشــد. سرمایه گذاری خارجی با محوریت 
شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی بــرای بازار 
داخلی اســت و ورود منابع خارجی به شــرط 

تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.
داد:  توضیــح  دوم  گزینــه  مــورد  در  نیلــی 
کــه پیش روی ماســت، اقتصاد  گزینــه دومی 
تجــارت  توســعه  کــه  برون گراســت  و  درون زا 
توســعه  و  بــا محوریــت صــادرات صنعتــی  را 
گردشــگری می بینــد. ســرمایه گذاری خارجی 
بــا محوریــت بخــش خصوصــی برای توســعه 
بــا  هــم  خارجــی  مالــی  تامیــن  و  صــادرات 
محوریــت بخش خصوصی بــرای رونق تولید 

کسب وکار است. و توسعه 
پژوهــش  و  آمــوزش  عالــی  موسســه  رییــس 
گزینــه اول را همــان  مدیریــت و برنامه ریــزی 
ســال های  در  کــه  خوانــد  مســیری  و  راه 
کشور  گفت: در  گذشــته تجربه شــده اســت و 
ســمت  ایــن  بــه  همــواره  سیاســت گذار  مــا 
گزینه اول  که بــه ســراغ  ســوق داده می شــود 
کنــد تا به  کاال وارد  بــرود یعنــی نفت صــادر و 
اصطالح بهبود وضعیت مردم ملموس شــود 
گرهی از مشکل اصلی ما  کار  که این  در حالی 

یعنی اشتغال باز نمی کند.

       چهار عامل خوشبختی
 و بدبختی ملت ها

گفت:  مســعود نیلــی در پایــان ایــن نشســت 
»دارون  نــام  بــه  برجســته  اقتصــاددان  یــک 
کــه در دانشــگاه ام آی تــی اقتصاد  عج اوغلــو« 
کتــاب  سیاســی توســعه تدریــس می کنــد در 
چهــار  می خورنــد«  شکســت  کشــورها  »چــرا 
عامــل بــرای خوشــبختی یا بدبختــی ملت ها 
یــک  نهادهــای  شــامل  کــه  می کنــد  عنــوان 
اســت.  کشــور، فرهنــگ، جغرافیــا و شــانس 
منظــور از شــانس یــک اتفاق یا رویداد اســت 
که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می کند و 
کشــوری در تاریخ خود با معدود  می گویــد هر 
کــه  می شــود  مواجــه  تاریخــی  بزنگاه هــای 
می توانــد از آن برای جهش رشــد و توســعه یا 

کند. نزول و سقوط استفاده 
کشــورهای  بــه  مثــال  عنــوان  بــه  افــزود:  وی 
که از  کرد  آســیای جنوب شرقی می توان اشــاره 

تهدید کمونیســم در آسیا به عنوان یک بزنگاه 
کردنــد و از آمریــکا امتیــازات فراوانــی  اســتفاده 
کشورها  که ســرآغاز روند توسعه در این  گرفتند 
در دســتیابی بــه بازارهــای بیرونی بود.مشــاور 
ارشــد رییس جمهور معتقد اســت: ما در تاریخ 
کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه 
بودیم که آن را پس زده و استفاده ای نبرده ایم. 
گر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست  ا
نتیجــه ای  کنیــم،  برخــورد  ســنتی  اقتصــاد  و 
نمی گیریم و در آینده با بحران های بزرگ مواجه 
می شویم که می تواند ما را دچار شرایطی بدتر و 

ک تر از دوران تحریم کند. خطرنا
به اعتقاد وی، ما باید سیاســت گذار را توجیه 
کنیــم. در عرصــه اجتماعــی و افــکار عمومــی 
گفتمــان و مطالبه  هــم این بحث تبدیــل به 
ایــن صــورت فرمــان هدایــت  شــود. در غیــر 
اقتصــاد مــا به طــور ســنتی به همان ســمتی 
که پــول نفت را صــرف رفاه  کشــیده می شــود 

کند. کوتاه مدت و بحران های درازمدت 
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      اقتصاد نفتی مانع توسعه صادرات
بهروز هادی زنوز/ اقتصاددان

تقســیم  در  درون گــرا،  نفتــی  اقتصــاد 
کار اقتصــاد جهانــی، مــا را در جایــگاه 
کشــور صادر کننده انــرژی و وارد کننده 
کــه  می دهــد  قــرار  اساســی  کاالهــای 
به دلیــل شــوک های نفتــی و بــا توجه 
تک محصولی بودن، جایگاهــی  بــه 
پرمخاطــره اســت و اقتصــاد برون گــرا 
بــا رویکــرد صادراتی، مــا را بــه جایگاه 
ســبد  دارای  و  صادرکننــده   کشــوری 

کمتری را متحمل  که از شوک های اقتصادی آسیب  متنوع می رساند 

که در ســند اقتصاد مقاومتی بر آن  می شــود. این همان چیزی اســت 
کید شــده  و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رســیده اســت. اقتصاد  تأ
ایران در دوران بعد از انقالب به موجب قانون اساسی و سیاست های 
کلــی نظام، بیشــتر در جهت خوداتکایی پیــش رفته و باوجود اینکه از 
که  ح بوده امــا در یک اقتصاد نفتی  برنامــه اول، توســعه صادرات مطر
گرفته شــده،  خ ارز به عنــوان لنگر اســمی مهار تــورم در بازارها به کار  نــر
کنــد. از یک ســو در هر دو  صــادرات غیرنفتــی نمی توانــد توســعه پیــدا 
دوره قبــل و بعــد از انقالب، به دلیل وجود درآمدهــای نفتی، هیچ گاه 
نیاز به ارز خارجی و ورود به بازارهای جهانی احســاس نشــده، از دیگر 
ســو اصوال سیاســت خارجی ما با جهان پرتنش بوده اســت. از این رو 
نه توانســته ایم در ســازمان تجارت جهانی عضو شــویم و نه جایگاهی 
کرده ایــم. در ایــن اقتصــاد  بــزرگ پیــدا  کشــورهای صنعتــی  بــازار  در 
درون گــرای مبتنــی بــر درآمدهــای نفتــی، رشــد اقتصــادی بــا قیمــت 

احمد میرخدایی: چندی پیش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، اقتصاد ایران را در معرض یک انتخاب 
ح  گزینه طر گفتــه او تنها در اختیار دولت نیســت و جامعه باید به این انتخاب دســت بزنــد. او دو  كــه به  دانســت؛ انتخابــی 
كرد یکی »اقتصاد برون زا و درون گرا« و دیگری »اقتصاد درون زا و برون گرا«. »گزینه اول یعنی اینکه اقتصاد در شــرایط پس از 
گزینه ســرمایه گذاری خارجی با محوریت شــركت های  تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشــی از آن باشــد. در این 
دولتی و شبه دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مركزی محقق خواهد شد«. »گزینه 
گزینه سرمایه گذاری خارجی  گردشگری است. در این  دوم هم به معنی توسعه تجارت با محوریت صادرات صنعتی و توسعه 
با محوریت بخش خصوصی برای توســعه صادرات و تأمین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید 
گفت وگو با »شرق« سعی دارند، دست به انتخاب بزنند. انتخاب آنها  كسب وكار است«.حاال چهار اقتصاددان در  و توسعه 

كه برای انتخاب خود دالیلی هم آورده اند.  اقتصاد درون زای برون گرا است 

اقتصاد درونزای برونگرا
 آری

اقتصاددانان به گزینه های 
ح شده  مطر
توسط   دكتر نیلی 
رای دادند
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گرچــه در دوره های  نفت هماهنگ اســت، 
شــوک مثبــت قیمــت نفــت، احتماال رشــد 

اقتصــادی نســبتا قابل قبولــی دیده شــود 
اما این رشد ادامه دار نیست.

که در زمینه  کشــورهای نوظهــوری  تجربه 
ح  صنعتی شــدن و رشــد اقتصــادی، مطــر
که  گوشــزد می کنــد  هســتند ایــن نکتــه را 
کشــورها بــدون اتخــاذ  هیچ کــدام از ایــن 
رویکرد صادراتی، موفق نشد ه اند. رویکرد 
عمــده  مزیــت  دو  برون گــرا،  و  صادراتــی 
دارد. اول اینکــه در مواجهــه با بازار بزرگ، 

می تــوان تولیــد را بــا توجــه بــه صرفه هــای 
کــرد؛ به عبارتی، آنگاه  مقیــاس برنامه ریزی 
گزیــر واحدهــای  کوچــک باشــد نا کــه بــازار 

که بازار بزرگ و پرتقاضا باشد،  کوچک هســتند و هنگامی  تولیدی نیز 
کنند. گسترش یابند و توسعه پیدا  واحدهای تولیدی نیز می توانند 

کــه محصــوالت تولیــدی در  مزیــت دوم رویکــرد صادراتــی ایــن اســت 
گرفت و این امر باعث می شود هزینه تولید  معرض رقابت قرار خواهند 
که  کشــوری  کیفیت محصوالت افزایش داده شــود؛ بنابراین  کاهش و 
گزیــر اســت بهتریــن اســتانداردهای  ایــن رویکــرد را اتخــاذ می کنــد، نا
کار نیازمند دســتیابی بــه دانش،  کنــد و بــرای ایــن  جهانــی را رعایــت 

کرد. که می تواند خریداری  تکنولوژی و تجهیزاتی است 
کشــورها ســعی می کنند با جذب شــرکت های چندملیتی  بســیاری از 
کشــور، اقتصــاد داخلی را به ســکوی  و دعــوت از آنهــا بــرای حضــور در 
کشــور در قبال ســرمایه گذاری  صــادرات برســانند. چنانچــه سیاســت 
خارجی مثبت باشــد، می تواند با اســتفاده از حضور این شرکت ها، به 

کند. تکنولوژی جهانی نیز دست پیدا 

      توسعه اقتصادی آری،
 انحصارطلبی نه!

كمال اطهاری/ اقتصاددان
که برای رســیدن به توسعه  مســلم است 
اقتصــادی باید اقتصاد درون زای برون گرا 
کــه یکــی از دالیــل  کنیــم، چرا را انتخــاب 
وقــوع انقــالب اســالمی نیــز همیــن بــوده 
کار جهانی در  اســت. درواقــع در تقســیم 
نظــام پیشــین در حــد راهبــرد جایگزینی 
کــه  واردات، اجــازه صنعتی شــدن بــه ایــران داده بودنــد در شــرایطی 
کــره جنوبی اجــازه در حد پیشــبرد صادرات را داشــت.  همــان زمــان، 
کــه ایران  ثمــره ایــن شــیوه، حفــظ وابســتگی دائمــی ایــران بــود، چرا
درآمدهــای نفتــی هنگفتی داشــت و برای اینکه به قــدرت منطقه ای 
کشــورهای عربــی و منطقــه تبدیــل نشــود  و تهدیــد بــرای اســرائیل و 
بــا راهبــرد  بایــد از صنعتی شــدن آن جلوگیــری می کردنــد. بنابرایــن 
صنعتی شــدن جایگزینــی واردات، امکانــات به وجــود آمــده در ایران، 
قابل عرضه به جهان نبود؛ مثال آن زمان خودرو پیکان تولید می شــد 

کــه دو نســل از صنعــت روز خــودرو عقب تــر 
بــود. متأســفانه باوجــود اینکــه رســیدن بــه 
از  یکــی  صنعتی شــدن،  و  صــادرات  توســعه 
دالیــل شــکل گیری انقالب بود و در سرتاســر 
عمــر انقــالب نیــز تــالش بــرای نیــل بــه ایــن 
هــدف وجــود داشــته امــا این هــدف محقق 
نشــد. بخشــی به دلیــل جنگ تحمیلــی بود 
کــه  امــا در دوران پــس از جنــگ تــا دورانــی 
به دلیــل زیاده خواهــی آمریــکا و چالش گــری 
کار بــه  کشــور،  برخــی از جناح هــای داخــل 
کشــیده شــد، ما  سرسخت شــدن تحریم هــا 
یــک فرصــت حــدود ١٥ ســاله بــرای توســعه 
صــادرات و صنعتی شــدن داشــتیم ولی آن را 

از دست دادیم.
فرصــت ایجادشــده از زمــان اتمام جنــگ تــا روزگار تشــدید تحریم ها، 
بــا سیاســت های عجوالنــه تعدیــل و اصالحــات اقتصــادی و عدالــت 
پدرســاالرانه بــه بــاد داده شــد و نه تنهــا انباشــت الزم بــرای توســعه 
اقتصــادی و اجتماعــی به وجود نیامد بلکه انباشــت قبلــی نیز به هدر 
که یک اقتصــاد رانتی  رفــت و در پایــان، بــا شــعار عدالــت پدرســاالرانه 
که پادشــاهی  را می طلبــد، اقتصــاد ایــران بــه همــان وضعیتی رســید 
عربســتان هم دارد. عدالت پدرســاالرانه، اختیــار و انحصار ثروت را به 
دســت می گیــرد و آن را طبــق نظر خود بــه مردم اختصــاص می دهد، 
کــه پادشــاهی عربســتان نیز انجام می دهد؛ پــول نفت را بگیرید  کاری 

کنید. و سکوت 
وقتــی مــا توانســته ایم در شــرایط جنــگ و تحریم، دانش هســته ای را 
که بســیار قابل ستایش اســت، جای بسی تعجب  به دســت بیاوریم، 
که دانش توســعه را به دســت نیاورده ایم. این مســئله ناشی از  اســت 
که همه دولت ها و به خصوص برخی از جناح های  غفلت بزرگی است 
انحصارطلــب و تمامیت خــواه، مرتکب شــده اند. ایــران بارقه هایی از 
دانش توســعه را دارد اما یک دســتگاه نظری دقیق و مهندسی شده، 
که الزمه توســعه اســت، وجود ندارد. باید اقتصاد درون زای برون گرا را 
کارشناســی برای  کرد، اما ابتــدا نیازمند برنامه ریزی دقیق و  انتخــاب 

کشور هستیم. توسعه 

      تالش برای افزایش
 اعتبار سیاسی و اقتصادی

محمود جام ساز، اقتصاددان
در  اقتصــادی،  و  سیاســی  نظــر  از  ایــران 
تاریخــی  تحــول  و  تغییــر  یــک  آســتانه 
قــرار دارد. پــس از ســال ها، یــخ ضخیــم 
کــه مانع مــراودات  روابــط ایــران و غرب، 

و مناســبات دیپلماتیــک بــود، در حــال آب شــدن اســت. ازســرگیری 
مناســبات دیپلماتیک مســلما درهــای تجارت بین المللــی را به روی 
ایــران بــاز می کنــد و ایــران می توانــد از یک فضــای محصــور اقتصادی 

ج شود. خار

بســیاری از کشورها سعی 
شرکتهای  با جذب  میکنند 
چندملیتی و دعوت از آنها 
کشــور،  در  برای حضور 
اقتصاد داخلی را به سکوی 
چنانچه  برسانند.  صادرات 
قبال  در  کشــور  سیاست 
خارجی  ســرمایهگذاری 
مثبت باشد، میتواند با استفاده 
از حضور این شــرکتها، به 
تکنولوژی جهانی نیز دست 

پیدا کند.

پیامآبادگران
شماره332تیر1394
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بنابرایــن اهمیــت دوران پســاتحریم ناشــی از برقــراری دوبــاره مناســبات 
ج اســت و دولتمردان باید تالش  اقتصادی و سیاســی ایران با دنیای خار
کــه از ایــن رخــداد، در جهــت تأمیــن منافع ملــی و برقــراری عدالت  کننــد 

کنند. کشور بهره برداری  اجتماعی در 
مســئله دالرهای نفتی اهمیت دارد اما پس از لغو تحریم ها، سرازیرشــدن 
کارایــی عملکــرد دولــت را بــاال نمی بــرد بلکه  ایــن دالرهــا به خودی خــود 
کارایــی را نــوع برخــورد و نحــوه بهره منــدی دولــت از این منابع مشــخص 

می کند. دولت باید منابع را به نیازهای واقعی و ارجح تخصیص دهد.
ایــن بــه انجــام یــک تغییــر پارادایمــی در اندیشــه مدیــران و تالشــگران 
کــه ســاختار از آنچــه هســت  کشــور بســتگی دارد  اقتصــادی و سیاســی 
کــه بتوانــد از ظرفیت هــای آشــکار و نهــان  بــه ســاختاری تبدیــل شــود 
کند. دریچه  کشــور، اســتفاده  اقتصادی، از لحاظ مادی و نیروی انســانی 
کنــد  آزادســازی اقتصــادی، ســالمت نظــام بانکــی و رقابت پذیــری را بــاز 
کــه در دنیا توســط  کــه ایــن مــوارد ازجمله شــاخصهای مهمی اســت  چرا
کشورها رتبه  مؤسســات اعتبارســنجی بررسی می شود و براساس آن برای 
کشــور از لحــاظ سیاســی و اقتصادی  گر اعتبار  اعتبــاری اعــالم می کننــد. ا
و  بانکــی  نظــام  ســالمت  اقتصــادی،  رقابت پذیــری  و  آزادســازی  ماننــد 
کمیتــی باال رود، آنگاه ســرمایه گذار خارجی با احســاس اینکه  برخــورد حا
ج کردن اصل  ک نیست و قابلیت خار کشــور خطرنا ســرمایه گذاری در این 
ع ســرمایه در زمان دلخواه میســر اســت، برای ســرمایه گذاری رغبت  و فــر

نشان می دهد.
اقدامــات و برنامه ریزی هــای پــس از رفــع تحریم هــا و ازســرگیری روابــط 
بین الملــل، بایــد مبتنــی بر اســتفاده بهینــه از منابع داخلــی و خارجی در 
که فقط تولید می تواند رشد اقتصادی  جهت اعتالی تولید ملی باشد چرا
پایدار را افزایش دهد، رشد اقتصادی منجر به اشتغال می شود و اشتغال 
درآمد می آفریند. با افزایش تولید ملی امکان حضور و رقابت در بازارهای 

بین المللی و افزایش صادرات مهیا می شود.
کــه بــه علــت عدم ســرمایه گذاری اصولــی و مدیریت شــده در  در شــرایطی 
زیرســاخت ها، با چاه های فرسوده مواجه هستیم و از طرفی قیمت نفت 
گرفته اســت و احتمال افت بیش  در بازارهای جهانی روند نزولی به خود 
از ایــن نیــز وجــود دارد، درآمدهای نفتی فقط هزینه هــای جاری دولت را 
کــه حتما باید مدنظر باشــد، یکی  پوشــش خواهــد داد. ازجمله مســائلی 
تجدیدنظــر در خام فروشــی و تــالش بــرای فــراوری و صــادرات و دیگــری 
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تمرکز بر مالیات و شناسایی 

مؤدیان مالیاتی است.

      تغییر دیدگاه توزیع پول
جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان

اقتصــاد درون زای برون گــرا  عقــل ســلیم، 
بــا محوریــت صــادرات صنعتــی و توســعه 
گردشگری را انتخاب می کند اما این سؤال 
کــه چگونــه بایــد بــه این  ح می شــود  مطــر
انتخــاب جامــه عمل پوشــاند. چندســال 
منتهــی به انقــالب و دوران بعد از انقالب، 
اقتصــاد ایــران بــه ســمت اقتصــاد نفتــی و 

کــرد. پــس از مصادره های اوایــل انقالب و شــکل گیری  رانتــی ســوق پیدا 
بنیادهــای انقــالب و در ســال های اخیــر نیــز بــا شــکل گیری بخش هــای 
خصولتــی و شــبه خصوصی، موتــور اقتصــاد ایــران عمدتا با فــروش نفت، 
کرده اســت. این وضعیت شایســته نبوده و از  گاز و منابــع طبیعــی حرکت 

کرده است. تحقق وعده های انقالب جلوگیری 
شــاید برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله و تبدیل شدن به 
قــدرت اول منطقــه ، حــاال بهترین فرصــت برای حرکت به ســمت اقتصاد 
غیرنفتی و توســعه یافته باشــد. اول از همه ذهنیت هــا و باورها باید تغییر 
کنــد؛ دولــت باید دیــدگاه توزیع پــول نفت بیــن مــردم را تغییر دهد  پیــدا 
و بخــش خصوصــی، محــور توســعه اقتصــادی باشــد. دولــت بایــد ضمن 

پرهیــز از دخالت هــای بی مــورد و تــوأم بــا مالکیــت، وظیفــه پشــتیبانی 
و تســهیل گری را برعهــده بگیــرد تــا شــرایط ورود بــه اقتصــاد جهانــی نیز 
مهیــا شــود. در اقتصــاد جهانــی بــا اصطــالح »زنجیــره ارزش محصــول« 
کشــوری تولید نمی شــوند بلکــه قطعات  کاالها،  روبــه رو هســتیم؛ یعنــی 
کشــورهای مختلــف تولیــد می شــوند. مــا  و بخش هــای مختلــف آن در 

کنیــم و برای این  بایــد در زنجیــره ارزش محصــول، جایگاه مناســبی پیدا 
گی هایــی ماننــد تعهد به قــرارداد و خوش قولی تقویت شــود.  کار بایــد ویژ
کنیم و خدمات  کاالی اســتاندارد تولیــد  گی ها باید  بــرای تقویت ایــن ویژ
گواهــی بهداشــتی نیــز  گمــرک و  لجســتیک ماننــد سیســتم حمل ونقــل، 
کنند تا بتوانیم به شــکل مناســبی در عرصه جهانی  درســت ایفای نقش 
کسب وکار، فساد و  مؤثر باشــیم. مســئله دیگر، رتبه باالی ایران در فضای 
که همه باید به زیر صد و پایین تر برســند تا شــرایط  عدم شــفافیت اســت 
کنار  حرکــت به ســوی اقتصاد توســعه ای و صادراتی امکان پذیر شــود. در 
که طبق برآوردها  ایــن مســائل، اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های قاچــاق، 
کند و انبوه  کاهش پیــدا  ٣٠ تــا ٤٠ درصــد اقتصاد را شــامل می شــود، باید 

گیر نیز باید به قوانین سبک و هوشمند تبدیل شوند. قوانین دست وپا
کلیــدی  گردشــگری نیــز به مثابــه صــادرات خدمــات، یکــی از محورهــای 
کــه ایــران هــم زمینه هــای مســتعدی بــرای  اقتصــاد توســعه یافته  اســت 
گردشــگری، نیازمنــد فعالیت های  گســترش ایــن مبحث دارد اما توســعه 
اساســی در بخش هــای مختلــف اســت. بایــد یک همــت ملی باشــد تا در 
گردشــگر تــا تمیــزی محیــط زندگــی، از اخــالق  فرهنگ ســازی برخــورد بــا 
گردشگر خارجی  که نسبت به  رانندگی و رفتار اجتماعی تا اصالح نگرشــی 
وجود دارد، اصالحات اساسی انجام شود و ایران، به عنوان مدعی صدور 

که شایسته آن است، شناسانده شود. انقالب، با چهره ای 
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كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی  پا

گرد در مجله...... است و این پا

میسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    كمیسیون انتشارات    
كنفرانس یک روزه ای در شــهر داشت، از من خواست  گاندی می گوید: پدرم   پســر 

گفت: ســاعت 05:00 همین جا منتظرت  او را به شــهر برســانم. وقتی او را رســاندم 

كردم،  كردم، بــرای خانه خریــد  هســتم تــا با هــم برگردیم. مــن از فرصت اســتفاده 

كه  ماشــین را به تعمیرگاه بردم، بعد از آن به ســینما رفتم. ســاعت 05:30 یادم آمد 

باید دنبال پدر بروم! وقتی رســیدم ســاعت 06:00 شده بود! پدر با نگرانی پرسید: 
كردی؟! چرا دیر 

گفتم: ماشین حاضر نبود، مجبور شدم منتظر بمانم! با شرمندگی به دروغ 

گفــت: در روش تربیت مــن حتما نقصی  كــه قبال بــه تعمیــرگاه زنگ زده بــود  پــدرم 

كه به من راست بگویی! برای  كه به تو اعتماد به نفس الزم را نداده  وجود داشته 

كجاست این هجده مایل را تا خانه پیاده برمی گردم  كار من  كه بفهمم نقص  این 

كنم! مدت پنج ساعت و نیم پشت سرش اتوموبیل می راندم و  تا در این مهم فکر 

گفتــه بودم غرق در ناراحتی و اندوه بود  كه  كــه به خاطر دروغ احمقانه ای  پــدرم را 

گرفتم دیگر هرگــز دروغ نگویم. این عمل  كه تصمیم  نــگاه می كردم! همــان جا بود 

گذشــت 80 ســال از زندگی ام  كه بعد از  عاری از خشــونت پدرم آنقدر نیرومند بود 

هنوز بدان می اندیشم.

پاگرد

گفت: مرد میلیاردر قبل از سخنرانیش خطاب به حضار 

كه دوســت داشــته باشــد  كســی هســت  ـ از میان شــما خانم ها و آقایان، 

جای من باشد، یک آدم پولدار و موفق؟

كردند! مرد میلیاردر لبخندی زدو حرفای خود را   شــروع  همه دســت بلند 
كرد:

ـ با سه  نفر  از رفیق های دوره تحصیل، یک شركت پشتیبانی راه انداختیم 

كار. امــا هنــوز یک ســال نشــده، طعم ورشکســتگی پنجاه  و افتادیــم تــوی 

میلیونی را چشــیدیم! رفیق اول  از تیم جدا شــد و رفت دنبال درس! ولی 

بــا دو رفیــق دیگــر  بــه راه ادامــه دادم. اینبــار یــک ایــده را  به مرحلــه تولید 

رســاندیم، امــا بــازار تقاضــا جــواب نــداد و ورشکســت شــدیم! ایــن دفعه 

كارش! من  دویســت میلیــون! رفیــق دوم هــم از ما جدا شــدو رفت دنبــال 

مانــدم و  رفیــق ســوم. بعــد از مدتــی بــا همیــن رفیــق ســوم، شــركت جدید 

كــه شکســت خوردیــم.  حمــل و نقــل راه انداختیــم، امــا چیــزی نگذشــت 

ایــن بــار حجــم ضررهای مــا به نیــم میلیارد رســید! رفیق ســوم مســتاصل 

گیــرودار، بــا همســرم  كارمندیــش! تــوی ایــن  شــدو رفــت بــه دنبــال شــغل 

كارمــون تــا  تجــارت جدیــدی رو راه انداختیــم و 

كــرد. اوضاع خــوب بود  كاال هــم رشــد  صــادرات 

گهــان در یک  و مــا بــه ســوددهی رســیدیم اما  نا

تصــادف لعنتی، همســرم را از دســت دادم! همه 

چــی بهــم ریخــت و تعــادل مالــی ام را  از دســت 

دادم! شــركت افتــاد تــوی چالــه ورشکســتگی بــا 

دو میلیــارد بدهــی! شکســت پشــت شکســت! 

كوچیــک ام بخاطــر تومــور مغزی  مدتــی بعــد پســر 

كه  كرد. چند ســال بعد، ازدواج دوم داشــتم  فوت 

به طالق فوری منجر شــد! باالخره در مرز پنجاه و 

هفت ســالگی، با پسر بزرگم شركت جدیدی زدیم 

بــا محصــول جدید. اولــش تقاضا خوب بــود اما با 

واردات بــی رویــه نمونــه جنــس مــا، محصولمــان 

كــرد و بــاز ورشکســت شــدیم.  افــت فــروش پیــدا 

هفت ســال حبس را بخاطــر درگیری با طلبکارهای 

گذرانــدم! و اموالمــون همــش  دولتــی و خصوصــی 

مصادره شد! شکست ها باهام بودندو منم هنوز بودم! به محض رهایی 

كار جدیدی رو اســتارت زدیم و اینبار موفق شــدیم. شــركتم   از حبــس، باز 

افتاد توی درآمدو وضعمون خوب شــد. من به ســرعت و با یه رشــد عالی، 

از چاله بدهی ها درآمدم. االن شــركت من ده شــركت وابسته دارد و شده 

یه هلدینگ بزرگ، اونم با ده هزارپرسنل.

مــرد میلیــاردر بعــد از رســیدن بــه ایــن قســمت از حــرف هــاش، از حضــار 
پرسید:

كه شــنیدید، من برای رســیدن بــه این مرحلــه از زندگی، تاوان  ـ همانطــور 

كنه؟ كسی حاضر هست بازم مسیر منو طی  كشیدم. آیا  دادم. عذاب 

كرد و ســپس با  هیــچ كس دستشــو بلند نکــرد! مرد میلیاردر خنده بلندی 

گفتن یه جمله از پشــت تریبون اومد پائین: “خیلی هاتون دوســت دارید 

كه من  كردن مســیر سختی نیستید  االن جای من باشــید اما حاضر به طی 
كردم نیستید.. ” طی 

گر تو شطرنج زندگی  شاه نشدی! ا

گذارد و  تا   كه تک تک مشــکالت زندگی را پشــت ســر  می   ســربازی باش  
آخــر   كه وزیر   بشود!خانــه 

كند. تا بتواند  شاه و مات 

یادمان باشد..... با شکستن پای دیگران ما بهتر راه 
نخواهیم رفت!

مــا  دیگــران  دل  شکســتن  بــا  باشــد....  یادمــان   
خوشبخت تر نمی شویم!

كســی  اشــک  دلیــل  گــر  ا ..............بدانیــم  كاش 

شویم دیگر با او طرف نیستیم، باخدای او طرفیم.

كاش انسانها .....انسان بمانند!!!!!! و 

كن موقع خسته شدن به دو چیز فکر 

كه منتظر شکســت تو هســتند تا “به تو”  1 - آنهایــی 
بخندند

كــه منتظــر پیروزی تو هســتند تــا “با تو”  2-  آنهایــی 
بخندند 
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مسئله ای به نام تعلق به 
سرزمین

كه در   یکی از بزرگترین مشکالت ایران این است 

كشور ما " تعلق به سرزمین" بسیار ضعیف است. 

یعنــی ایــران هنوز یک "كشــور- ملت" نیســت. در 

كشورهای پیشرفته دنیا، افراد تفکر خود را دارند، 

گــروه تعلق دارند و  بعــد در یــک مدار بزرگتربه یک 

درمــدار بزرگتــر ازآن احســاس تعلــق بــه ســرزمین 
دارند.

از  تــر  مقــدم  بخوانیــد  را  غــرب  تاریــخ  گــر  ا شــما 

دولــت بخــش خصوصی بوده و مقــدم تر از بخش 

خصوصــی اصــل دیگــری بــوده اســت وآن ثروت و 

كــه خیلــی اهمیت داشــته  قــدرت ســرزمین بــوده 
است.

تابســتان  در  ژاپــن  و  آلمــان 

جهانــی  جنــگ  براثــر   1945

مخروبــه  كشــور  یــک  دوم 

كــه  كســانی  بودنــد، امــا بجــز 

آمریکایی ها باالجبــار از آلمان 

ســندی  بردنــد،  و  برداشــتند 

دال بــر مهاجــرت آنهــا موجود 

مهــم  خیلــی  ایــن  نیســت. 

درعــرض كــه  دیدیــم  بعــد   اســت. 
كردند و دومین و   30-20 ســال كشور خودرا اصالح 

سومین قدرت اقتصادی جهانی شدند! 

كــه یــک شــهروند در جامعــه مــا بــه راحتــی  ایــن 

از  وتعریــف  انــدازد  مــی  بیــرون  آشــغال  ازماشــین 

معنــی  یــک  كنــد،  مــی  اروپــا  خیابانهــای  تمیــزی 

تربیتــی دارد، یــک معنــای عمیق دیگــری هم دارد 

كه به این سرزمین تعلق خاطرندارد.

یــک  یــک ناسیونالیســم احساســی داریــم و  مــا 

در  عقالیــی.  ناسیونالیســم 

ناسیونالیسم احساسی قوی 

هســتیم، یعنــی اینکــه مــن غــذا و موســیقی ایرانی 

دوســت دارم، خانواده ام و زبان فارسی را دوست 

دارم، بــه فرهنگ دیرینــه ام می بالم و... ولی یک 

كه مــن در این  تر بیایــم و ببینم حاال  كــه باال قــدم 

سرزمین به دنیا آمده ام، من چه مسئولیتی دارم؟ 

كم می آورم! اینجا سکوت می كنم! این یعنی  اینجا 

فقــدان ناسیونالیســم عقالیــی. بــه خاطرهمیــن 

كه من و شــما وقتی از یک اتاق می خواهیم  اســت 

بیــرون برویــم، چون همدیگــر  را می شناســیم، به 

هم احترام می گذاریم و كلی با هم تعارف می كنیم، 

كــه در خیابــان رانندگــی می كنیــم یــک  ولــی وقتــی 

كســی از مــا جلو بزند!  ســانتیمتر اجازه نمی دهیم 

چون هیچ احســاس تعلقی به 
همدیگر نداریم.

چــرا هنــر شــنیدن یــک ایرانــی 
ضعیف است؟

كــه حرف  چــرا مــن اصــرار دارم 
خودم درست است؟

چون من ایرانــی درحلقه اول 

فردی و نهایتــا" درحلقه دوم 

كــرده ام. آن حلقه مهمتر  و  گیر  گروهــی، 

كه همــه اینهــا را به هم ربــط می دهد،  ســوم ملــی 
وجود ندارد.

كه سرنوشــت حلقه  كســی بــه من آمــوزش نــداده 

اول و حلقه دوم به حلقه سوم ربط دارد.

*** تا وقتی ناسیونالیسم عقالیی نداشته باشیم

و به  این ســرزمین فکر نکنیم، هیچ تحولی در ما و 

سرزمینمان صورت نخواهدگرفت. 

دكتر سریع القلم

سخنانی از استیو جابز
 بنیانگذار شرکت َاپل

 شــغل شــما بخــش عمــده ای از زندگیتان را تشــکیل خواهد 
كــه از ایــن بخــش احســاس رضایــت  داد، پــس تنهــا راهــی 
كــه بــاور داشــته باشــید در حــال  كــرد ایــن اســت  خواهیــد 
كار  كار بزرگــی هســتید. بهتریــن راه بــرای انجــام یــک  انجــام 
گر نمی دانید چه باید  كار اســت. ا بــزرگ نیــز لذت بردن از آن 
انجــام دهیــد عجلــه نکنیــد و ســعی نماییــد اول راه خــود را 
كردن راه درســت مانند یــک رابطه ی خوب  بیابیــد. بــا پیدا 
گذشــت ســال هــا هــر روز همه چیز بهتــر و بهتر می شــود و  با 
همواره رو به جلو پیش خواهید رفت. بنابراین به دنبال آن 
كنــد. عجله نکنید.  شــما را راضی می 

ً
كه قلبا چیــزی بگردید 

 *     آنکه می تواند، انجام می دهد،
كند.   آنکه نمی تواند انتقاد می 

ج برنارد شاو( )جر
 

كــه  گذراندیــم  را  لحظه هــا   *
بــه خوشــبختی برســیم؛ غافــل 
همــان  لحظه هــا  آنکــه  از 
خوشــبختی بودنــد. )دكتر علی 

شریعتی(
 

* بیشــترین تأثیــر افــراد خــوب 
كه از  زمانی احســاس می شــود 
میان ما رفته باشند. )امرسون(

 

 * از دیــروز بیامــوز. بــرای امــروز 
زندگی كن و امید به فردا داشته 

باش. )آلبرت انیشتن(
 

كــه هرگــز  *  پیــروزی آن نیســت 
كــه بعد  زمیــن نخــوری، آنســت 
از هــر زمیــن خوردنــی برخیزی. 

گاندی( )مهاتما 

امــا  دارد  اربــاب  یــک  بــرده   *
كه  جاه طلــب به تعــداد افرادی 
)بردیــر  می كننــد.  كمــک  او  بــه 

فرانسوی(
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که محوریت آن توسعه صنعت و تولید است و توسعه اقتصادی  اقتصادی 
گســترش صنعــت اســت، تنهــا بــا تدویــن برنامــه  آن مشــروط بــه رشــد و 
راهبردی صنعتی و اقدامات عملی امکان صنعتی شدن را خواهد داشت.
کارشناسان برای اعتالی بخش صنعت الزم است تمام مولفه ها  بنابر نظر 
کســب وکار، محیــط حقوقــی و قانونــی از منظــر اســتقالل  از قبیــل فضــای 
کنترل فســاد، حقــوق مالکیت فیزیکی  دســتگاه قضایی، ثبات سیاســی و 
و فکری به حد مطلوب ارتقا یابد، ضمن آنکه توســعه فناوری از ملزومات 

گیرد. که باید مورد توجه قرار  رشد اقتصادی محسوب می شود 

كارآمد اقتصادی ا       اعمال سیاست های ںݦݐ
بــه  این بــاره  در  اقتصــاددان  جامســاز،  محمــود 
کشور ما در عصر جهانی یک  گرچه  گفت: ا صمت 
کشــور صنعتــی اطــالق می شــود، امــا بــا توجه به 
کشور در زمینه منابع  ظرفیت های نهانی و آشکار 
کونومی  مــادی و نیــروی انســانی و موقعیت ژئــو ا
ایــران، متاســفانه بخش صنعت هم مانند ســایر 
معــدن،  خدمــات،  کشــاورزی،  نظیــر  بخش هــا 
کارآمد اقتصادی  گردشــگری و... از 2 منظــر یعنی اعمــال سیاســت های نا
تاثیرپذیــر از اهداف سیاســی، بی نصیب نمانده اســت. وی افــزود: از دیگر 
که درواقع ایران را به منظور تغییر  سو آثار و تبعات تحریم های بین المللی 
کرده، اقتصاد را مورد آســیب جدی  و تحول در حوزه سیاســی هدف گیری 
قــرار داده اســت. ایــن اقتصــاددان با اشــاره بــه اینکه درصد رشــد صنعت 
کشــورهای توســعه یافته  در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران در قیــاس بــا 
گر رشــدی در صنعت اتفاق افتاده بیشتر  کرد: ا بســیار پایین اســت، اظهار 

معطــوف بــه چند حــوزه محــدود و مربوط به چند شــرکت بــزرگ دولتی یا 
کوچــک و متوســط از رشــد صنعتــی و  شــبه دولتــی بــوده اســت و صنایــع 
کــه ایــن  ارزش افــزوده چنــدان بهره منــد نبودنــد. جامســاز معتقــد اســت 
کارآمدی در رشــد صنعتی بیــش از آنکه معطوف به تحریم های  ضعف و نا
کارآمدی سیاســت های  اقتصــادی و بانکــی بین المللی باشــد مربوط به نا
گذشــته اســت و در ســاختار اقتصاد نفتــی رانتی به  اقتصــادی دولت های 

حیات خود ادامه داده اند.

كسب درآمدهای نفتی        شیوه آزاد شدن 
کرات  این اقتصاددان با بیان اینکه درحال حاضر همه نظرها به نتایج مذا
هســته ای معطوف شــده تا در صــورت توافق احتمالی تغییــرات عمده ای 
که ســاختار اقتصاد ایران  کرد: از آنجا  در اقتصاد ایران انجام شــود، اظهار 
دچــار تغییــر و تحول نشــده و همچنــان رانت های اقتصادی و سیاســی با 
گری های اخیر حلقه قدرت های درون سیستمی را به عوامل  وجود افشــا
کرده، به طــور حتم رانت جویان در ســهم خواهی  بــرون سیســتمی متصل 
از درآمدهــای نفتــی و ذخایــر آزاد شــده احتمالــی ایــران، دولــت را آســوده 
گذاشت تا منابع را براساس نیازهای واقعی اقتصاد به طور بهینه  نخواهند 
کننــد. وی ادامــه داد: ضمــن آنکــه تاثیــر نهادهای مالــی دولت در  توزیــع 
کمک ها  زمینــه تامیــن هزینه های جاری به ویژه پرداخت یارانه ها و ســایر 
کــه میــراث بــه جامانــده از دولت هــای پیشــین  به منظــور جبــران تورمــی 
که بخش عظیم درآمدهای نفتی و منابع آزاد شده  اســت به قدری اســت 

پساتحریم در جهت تامین هزینه های دولت صرف می شود.
کسب درآمدهای نفتی در  کید بر اینکه شیوه آزاد شدن ذخایر و  جامساز با تا
گفت: چنانچه منابع  تصمیم گیری هــای اقتصاد دولت حائز اهمیت اســت، 

بخش خصوصی مولد
 نیازمند بازار رقابتی

فعاالن صنعتی در تشریح 
راهکارهای توسعه صنعتی 
كید كردند تا
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کشــور شــود فرصت را بــرای دولت به منظــور مدیریت بهینه  به تدریــج وارد 
تخصیص منابع و گردش مالی در کنار اصالحات ساختاری مهیا می کند.

      3 درصد خصوصی سازی ها، واقعی است
کرد: بی شــک یکی از اهداف توســعه اقتصادی  ایــن اقتصــاددان تصریح 
که در ابالغیه برنامه ششــم توســعه اقتصادی  و رشــد اقتصادی 8درصد 
که الزم است با  گرفته، رشد بخش صنعت و معدن است  مورد توجه قرار 
محوریت بخش خصوصی انجام شود. جامساز تحقق این امر را مستلزم 
گــذاری بخش اعظم اقتصاد به بخش  اراده و منویــات واقعی دولت در وا
کــرد: خصوصی ســازی های انجــام  خصوصــی حقیقــی دانســت و عنــوان 
گفتــه وزیر امــور اقتصادی و دارایــی تنها 3درصــد آن واقعی  کــه به  شــده 
بــوده اســت بــه شــدت بــه بخــش خصوصــی آســیب زده و از ســوی دیگر 
کوچک و متوســط را شامل  که بیشــتر بنگاه های  بخش خصوصی واقعی 
کره ای و ترکی  کاالهای مصرفی چینی،  می شود، تاب و تحمل سیل ورود 
بی کیفیت و ارزان قیمت را نداشته و در یک بازار رقابتی ناسالم و تحمیلی 
کاســته شــده است.  ج شــده و یا به شــدت از فعالیت های آنها  از دور خار
گر خواستار رشد اقتصادی 8درصدی  کرد: ا این اقتصاددان خاطرنشان 
کــه بخش عظیمــی از آن باید بــه بخش صنعت معطوف شــود،  هســتیم 
الزم اســت در وهلــه نخســت شــرایط و فضــای مناســب و مطلــوب بــرای 
رشد صنعت فراهم شود؛ در این راستا نیاز بخش خصوصی مولد، وجود 
کســب وکار اســت تا یک بازار رقابتــی با حمایت و  فضــای امن و قانونمند 

صیانت دولت از حقوق فطری آحاد جامعه ایجاد شود.

       افزایش سهم صنعت در اقتصاد
کیــد بــر اینکه بــرای اعتــالی بخش صنعــت الزم اســت تمام  جامســاز بــا تا
گفت: در این شــرایط  مولفه های مطرح شــده به حد مطلوب ارتقا یابند، 
کــه  توســعه فنــاوری نیــز از ملزومــات رشــد اقتصــادی محســوب می شــود 
که  کشــوری  کرد: در  گیرد. ایــن اقتصــاددان تصریح  بایــد مــورد توجه قــرار 
تولیدکننده بخش خصوصی به منظور دریافت اعتبار بانکی با چالش های 
یــا در پرداخــت مالیــات ضوابــط قانونــی رعایــت  متعــددی روبه روســت 
نمی شــود یــا تضمیــن اجــرای قراردادهــا تنهــا یــک امــر تشــریفاتی بــه نفع 
رانت خــواران اســت و دســتورالعمل ها از ثبــات برخــوردار نیســت، بخــش 
خصوصــی قدرت رشــد و شــکوفایی خود را از دســت می دهد. جامســاز با 
کشور را  بیان اینکه افزایش ســهم صنعت و رشــد اقتصادی اســباب اعتبار 
کرد: افزایش سهم صنعت و رشد اقتصادی، اشتغال  فراهم می کند، اظهار 
کــه منجر به تامین رفــاه ملی و اجتماعی  و درآمــد ملــی را افزایش می دهد 
کسب وکار اعتالی تسهیالت با  می شــود. همچنین ابزار رشد محیط سالم 

کمیت قانون و رقابت پذیری و جلوگیری از واردات  بهره بانکی یارانه ای، حا
کیــد بر اینکه رشــد اقتصادی  کاالهــای مصرفــی بی کیفیت اســت. وی با تا
8درصدی با توجه به حجم اقتصاد ایران غیرقابل دسترس نیست، بیان 
گزارش صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در  کرد: بنا به 
که 8درصد آن حدود 32میلیارد  ســال 2014م تنها 404 میلیارد دالر بوده 
که در اقتصادهای بزرگ نظیر امریکا یک درصد رشد  دالر می شود در حالی 
که رقم  در تولید ناخالص داخلی یعنی حدود 170میلیارد دالر ارزش افزوده 
بســیار بزرگی اســت. جامســاز با بیان اینکه قصد مقایسه قدرت اقتصادی 
گفت: دســتیابی به رشــد اقتصــادی باال در  کار نیســت،  ایــران و امریــکا در 
کوچک به ســهولت امکانپذیر اســت مشــروط بر اینکه دولت  اقتصادهای 
گذار  سیاســت های آمرانه اقتصــادی را تغییر داده و به بخــش خصوصی وا
کند و به تامین بسترهای الزم و فضای رشد و شکوفایی اقتصاد به لحاظ 

فیزیکی، قانونی و حقوقی بپردازد.

      تدوین راهبرد صنعتی
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای  گروســی، عضــو  حســین 
اسالمی نیز یکی از الزامات توسعه صنعتی را »مکان یابی صنعتی« عنوان 
گفــت: دولت بایــد مکان یابی صنعتی را بــرای حرکت به  کــرد و بــه صمت 
ح هــای صنعتی در نظر بگیــرد. یعنی  ســمت صنعتی شــدن و اجــرای طر
کشــور بــرای ایجــاد صنایع مختلــف مورد  ظرفیــت اســتان های مختلــف 
کشور  گام های مثبتی در زمینه توسعه صنعتی  گیرد تا بتوان  ارزیابی قرار 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی با  برداشــت. عضــو 
کشــور به شــدت نیازمند تدوین راهبرد صنعتی اســت، افزود:  بیان اینکه 
جــای خالی دیدگاهی مبنی بر اینکه بخش تولید و صنعت محور اقتصاد 

کشــور شــود، در تمام سیاســتگذاری ها 
احســاس  دولــت  برنامه ریزی هــای  و 
می شود. وی ادامه داد: نبود برنامه ای 
که چشم انداز سرمایه گذاری و صنعت را 
حداقل برای چند سال روشن و تثبیت 
کنــد، موجب شــده تــا تولیدکننــدگان و 
صنعتگران با چالش های جدی مواجه 

کوچک و زودبازده با هدف  گروسی با بیان اینکه ایجاد بنگاه های  شوند. 
هدایت نقدینگی به ســمت تولید و ایجاد اشــتغال برای مقابله با روند رو 
کــه تخصیص اعتبــارات بانک ها  گســترش بیکاری ایده مناســبی بود  بــه 
گفت: ایجــاد بنگاه های زودبازده و  کرد،  ح هــای جدید معطوف  را بــه طر
کمک  که می تواند به  حمایت از این بنگاه ها، یکی دیگر از الزاماتی است 

گسترش صمت  کشور بیاید. / روزنامه  توسعه صنعتی 

ساختمان با موقعیت اداری
یک واحد به مساحت 45 متر مربع ، طبقه همکف واقع در یک بلوک 5 طبقه

 خیابان پلیس نزدیک خیابان شریعتی جهت اجاره

تلفن:09126544044
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که در سالن  کارآفرینان توسعه گرا  کانون  گردهمایی  آقای نادر عطائی در 
گروه جهانپارس تشکیل شد، ضمن عرض خیرمقدم و آرزوی  اجتماعات 
 قبولی طاعات و عبادات سروران و همکاران گرامی و سپاسگزاری از آقایان
گردهمائی  که همواره زحمات این   صدر هاشــمی نژاد و دکتر سلطانی نیا 
را بعهــده دارنــد و این بار نیز این افتخــار را نصیب ما نموده اند تا دقایقی 

در خدمت شما عزیزان باشیم.
ســروران عزیز قطعًا اســتحضار داریــد، پس از پیروزی انقالب شــکوهمند 
اســالمی در مملکــت مــا انجمن هــا و ســندیکاهای متعــددی در صنوف 
گردیــد و بــه طبــع آن مدیــران همیــن تشــکل ها  هــر  مختلــف تأســیس 
 کــدام بــه نوبــه خود شــروع به حمایــت از اعضای خــود نمودنــد و نتیجه
 عملکــرد آنــان و همینطــور در رأس آن اتــاق بازرگانــی ایــران، وضعیــت 
کاری برای بنگاه های بخش  که شاهد آن هســتیم. نه تنها  کنونی اســت 
کشــور نیز تمام شــده  خصوصــی انجــام نشــده بلکه به ضرر منافع ملی  و 

است.

    1- خصوصی سازی: 
کــه بخواهــد اقتصــادش را خصوصی نمایــد، دولت  کشــوری  در دنیــا هــر 
کشــور مراجعه نموده و  وقــت بــه NGOها و در رأس آن به اطاق بازرگانی 
کشــور برای تصویب  گرفتن راهکار مناســب و ارائــه آن به پارلمان  پــس از 
کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس  قانون خصوصی ســازی، 
کــه همــان NGOهــا و در راس آن اطــاق  و نماینــدگان بخــش خصوصــی 
کارگروه  بازرگانی اســت تشکیل می شود و خصوصی سازی تحت نظر این 

به اجرا درمی آید. 
کشــور ما یک سازمان مستقلی به نام خصوصی سازی  ولی متأســفانه در 
بــا مدیریــت محــض دولتــی تشــکیل شــده و خصوصی ســازی را شــروع 
که تحت مدیریت نســبتًا  نموده، و این ســازمان نیز مؤسســات دولتی را 
ج  منضبــط و زیر نظــر دیوان محاســبات اداره می شــوند از آن حالت خار
گذار می نماید این شرکتها هم  نموده و به شــرکتهای وابســته به دولت وا
که یا بازنشســتگان  گردانندگان آنان  که نه خصوصی هســتند نه دولتی؛ 

بخش خصوصی از تأسیس هلدینگ 
کارآفرینان ایران سخن می گوید

مهندس نادر عطایی 
در گردهمایی كانون 
كارآفرینان توسعه گرا 

كارآفرینــان  كانــون  اشــاره: 
توســعه گرا فعالیت خود را از سال 
1393 آغاز كرده است. شركتهای 
عضــو ســندیکا و اعضــای فعــال 
كنار این  این سندیکا، همواره در 
كانون بوده اند و آن را در پیشبرد 

اهداف مدنظر، یاری داده اند.
در همین راستا گردهمایی كانون 
ســالن  در  توســعه گرا  كارآفرینــان 
جهانپــارس  گــروه  اجتماعــات 
تشــکیل شــد و آقای نادر عطائی 
گروه  بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن 
ســخنرانی  بــه  كانــون  عضــو  و 

پرداخت.
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دولــت هســتند و یــا از شــغلهای دولتــی منفصــل شــده و به این شــرکتها 
پیوســته اند، حقوق و مزایای هنگفتی از این شــرکتها برداشت می کنند، 
کــه صاحبــان شــرکتهای خصوصی منافع شــرکت را  چــون بــر ایــن باورند 
برداشت می کنند، پس ما هم باید یک حقوق خوبی داشته باشیم. من 
معتقــدم یکــی از عوامــل بــاال رفتن حقوق و مزایای پرســنل و بــه تبع آن 

گرانی مایحتاج عمومی مردم همین شرکتهای خصولتی هستند. 

    2- هدفمندی یارانه ها: 
کــه حدود 90درصد اقتصاد آن دولتی اســت  کشــوری مثل ایران  در یــک 
گر بخواهند یارانه ها را هدفمند نمایند، ابتدا باید اثر هدفمندی را روی  ا
کارآفرینــی و پیمانهــای منعقــده مدنظر قرار دهنــد، چون به  بنگاههــای 
تبع هدفمندی حقوق پرســنل و  تمامی مایحتاج عمومی مردم بوسیله 
  قراردادهای منظم 

ً
کثرا که ا کارآفرینی  گران می شوند، و بنگاه های  دولت 

گفت،  کامل دولت هستند و به جرأت می توان  کنترل  با دولت دارند و در 
تنهــا پرداخت کننــده مالیــات واقعی نیز هســتند از تورم قیمتهای ناشــی 
کشــور ما در اجــرای هدفمندی  از هدفمنــدی متضرر می شــوند. ولی در 
کوچکترین فکری در رابطه با تأثیر هدفمندی روی این بنگاه ها  یارانه ها 
کارآفرینی غیروابسته و صددرصد  کثر بنگاه های  نشده است و در نتیجه ا

کشیده شده اند.  خصوصی به چالش 

    3-  صدور خدمات فنی و مهندسی 
که می خواهند خدمات فنی و مهندسی صادر  کشورها موقعی  در تمامی 
کننــد، یک خــط اعتباری صــادرات )ECA( باز می کنند تــا در چهارچوب 
کنند، عالوه  کار  کشــور هدف  آن شــرکتهای پیمانکاری و تجار بتوانند در 
بــر آن دولتها برای تشــویق صادرکنندگان سوبســید )پــاداش( خوبی هم 
می دهنــد. ولــی اخیــرًا به علــت تشــدید تحریمها نــه تنهــا صادرکنندگان 
ایرانی از این مزایا بهره مند نیستند بلکه به طوریکه شنیدم یک شیادی 
دوباره ضمانت نامه یا L.C خود را فروخته و قطعًا این مربوط به خرید و 
کارفرمایان  که به نفع  فــروش بوده وگرنه ضمانت نامه های پیمانکاران را 
صادر می شود، نمی توان فروخت. بانک مرکزی نیز به جای حل مسئله، 
کرده و طــی دســتورالعملی به تمــام بانکها اعالم  ک  صــورت مســئله را پــا
نمــوده صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز اشــخاص حقیقی و 

حقوقی مستلزم سپردن صددرصد وجه نقد و یا وثیقه می باشد. 
آیا با این شرایط می شود صادرات انجام داد ؟؟!! خیر؟! 

بلکــه  نیســت  زندگــی  شــرایط   ، می ســازد  را  مــا  آینــده  آنچــه   "      
تصمیمات ماست "  ) تونی رابینز(

که  کارآفرینان ایران  کانون  گذشته  برای برون رفت از این وضعیت ســال 
کشــور می باشــد، بوجود آمد و پس از چندین  متشــکل از تمامی صنوف 
کــه بدون تأمین ســرمایه نمی توان  کانون به این نتیجه رســید  نشســت 
کارآفرینی انجام داد لذا در  کاری برای بنگاه های  که شاید و باید  آنچنان 
یک نشســتی تصمیم به تأســیس شــرکت مادر تخصصی و هولدینگهای 

گرفت:  ح زیر  زیرمجموعه آن به شر
کشــور و اثرات تحریم هــا و نیاز به اجرای  بــا عنایت به وضعیت اقتصادی 
کشــاورزی  همزمــان پروژه هــای مختلــف فرهنگی،  اقتصــادی، صنعتی، 
عــام  ســهامی  شــرکت  یــک  اول  مرحلــه  در  کارآفرینــان  کانــون  غیــره  و 
)مادرتخصصی( با ســرمایه 200 میلیارد تومان تاسیس می نماید، سپس 
در زیرمجموعه این شرکت،  هولدینگهای مشروحه زیر را بوجود می آورد: 

1. هولدینگ توسعه ورزش،  هنر و رسانه ها 

2. هولدینگ توسعه پژوهش و آموزش 
3. هولدینگ توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی 

4. هولدینگ توسعه راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر و پایانه ها 
5. هولدینگ توســعه مسکن، شهرسازی،  مجموعه های تجاری،  اداری 

و خدمات عمومی 
گردشــگری، اقامتی و تفرجگاه های  6. هولدینگ توســعه مجموعه های 

عمومی 
7. هولدینگ توسعه و استخراج معادن 

8. هولدینگ توسعه آب و برق 
9. هولدینگ توسعه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی 

کشاورزی، دامداری و شیالت 10. هولدینگ توسعه 
گانه فوق به شــرکتهای خوشــنام و  کــدام از هولدینگهای ده  مدیریــت هــر 
گذار  کاری دارنــد، وا که در آن رشــته تخصــص و تجربه  صاحــب صالحیت 

می شود.
ح زیر در  کانون به شــر تامین منابع مالی و ســرمایه هولدینگ ها توســط 

گرفته شده است: نظر 
1. آورده شرکت سهامی عام )مادر تخصصی(: 15 درصد 

2. آورده شرکت مجری پروژه: 10 درصد 
کارفرمای پروژه: 15 درصد 3. آورده 

4. مابقی ســرمایه پروژه را می توان از طریق صندوق توســعه ملی، منابع 
اعتباری خارجی و داخلی و یا فروش اوراق قرضه و سهام تأمین نمود. 

کشــور بنــا بــر عالقمنــدی و تخصصشــان هرکــدام می توانند  5. بانکهــای 
عاملیت تأمین مالی یکی از پروژه ها را بعهده بگیرند.

كه دولت باید انجام دهد:      اقداماتی 
1. اعتقــاد و اعتمــاد دولــت بــه بخش خصوصــی و ایجاد فرصت مناســب 
کشور مالزی و روشی  کشور همانند  برای شرکتهای صددرصد خصوصی 
که در رابطه با خصوصی سازی در زمان مدیریت آقای دکتر مهاتیر محمد 

گرفته شد.  بکار 
کشــور عاملیت تأمین  گیرد تا بانکهای  2. بانک مرکزی تمهیداتی را بکار 

کدام از پروژه ها را بعهده بگیرند. سرمایه هر 
گیرد تا ضمانت نامه های ارزی طبق روال  3. بانک مرکزی تمهیداتی را بکار 

سابق با 5 الی 10درصد سپرده نقدی در مدت زمان کوتاهی صادر شود. 
کاال. گمرکی و ترخیص  4. فراهم نمودن تسهیالت جهت تسریع در امور 

کنترل قیمتها و مهار تورم   .5
6. تثبیت و یکسان سازی قیمت ارز 

کشــور ترکیــه تأســیس شــده ،  کــه در  نمونــه بــارز چنیــن هولدینگهایــی 
که شــخصی به نــام آقای انور بــه همراه  هولدینــگ بــزرگ ایهالس اســت 
دوســتان خــود در یــک شــب تصمیم به تأســیس آن می گیرنــد و حاال در 
کمتــر از 20 ســال ایــن هولدینــگ دارای شــرکتهای تخصصــی متعــددی 
که امیــد داریم بــه یاری خداونــد متعال  می باشــد و ایــن مســیری اســت 

کند.  کارآفرینان نیز این مسیر را طی  هولدینگ 
کــه همزمــان بــا چهاردهم مــاه مبارک  در نتیجــه امــروز در ایــن نشســت 
گردهــم آمده ایم تا به  رمضــان و روز ملــی صنعــت و معدن نیز می باشــد، 
یــاری خداونــد متعــال و همــت عالی شــما عزیزان، شــرکت ســهامی عام 
)سرمایه گذاری( را تأسیس نمائیم تا انشاءا... هولدینگهای زیرمجموعه 
آن نیــز در آینــده نزدیــک بــرای اجــرای پروژه هــای پهنه هــای ده گانه یاد 

شده تأسیس شوند. 
سالمتی و موفقیت شما سروران عزیز را از درگاه خداوند منان خواستارم. 
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کارآفرینــان توســعه گرا دکتــر حســین  کانــون  در نشســت عمومــی اعضــای 
کریم اهل بیت امام حسن  کانون، ابتدا والدت  سلطانی نیا سخنگوی این 
گفت و ادامه داد:  کانون تبریــک و تهنیت  مجتبــی)ع( را بــه اعضاء محترم 

امیــدوارم بــه برکــت مــاه مبــارک رمضــان حاصل 
کارآفرینان توسعه  کانون  "نشست عمومی اعضاء 
کارآفرینان و بخش  گرا" منشــاء خیر و برکت بــرای 
کار  کســب و  کشــور باشــد و در فضــای  خصوصــی 
رونــق ایجــاد شــود. "روز صنعــت و معــدن" هم بر 

کارآفرینان میهن عزیزمان مبارک باد. 
که  گــروه جهان پــارس  از جنــاب آقــای عطایــی و 
چــون همیشــه بانــی خیــر شــدند و میزبانــی این 
گرفتنــد صمیمانــه قدردانــی و  نشســت را بعهــده 

کنیم.  تشکر می 
کارآفرینان توسعه گرا  کانون  همه ما بعنوان اعضاء 
گــروه جهان  کــه امــروز در ایــن ســالن اجتماعــات 
که  گــرد هم آمــده ایم بخوبی به یــاد داریم  پــارس 

که هــدف آن: "تحقق توســعه اقتصادی  کرده ایم  پــای منشــوری را امضــاء 
کشــور بــا محوریت بخــش خصوصی در راســتای تأمین منافع ملی" اســت 
و ایــن هــدف تحقــق نمی پذیــرد مگــر بــا ترویــج اقتصــاد رقابتــی، بســط 
کارآفرینــی، ترویــج مبانــی اقتصــاد بازار، ایجــاد فضای امــن برای  فرهنــگ 
بخــش خصوصــی، ایفــای نقش هر چــه بیشــتر بخش خصوصــی در حوزه 
مســئولیتهای اجتماعی، تالش مســتمر در راســتای حفظ و بهبود محیط 

کار سالم و شفاف و از همه مهمتر: کسب و  زیست، توسعه 
"هم افزایی و تجمیع توان فنی، مالی، مدیریتی، اقتصادی و دانش بخش 

کشور" کارآفرینان  خصوصی و 
و  اهــداف  کــه  برســانم  کانــون  محتــرم  اعضــاء  اطــالع  بــه  می دانــم  الزم 
کــه ثبت آن بطــور همزمان در  کانون هم  راهبردهــای فــوق در اساســنامه 
کشــور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیگیری می شــود نیز  وزارت 
کانون مشاهده  تصریح شده است و  نسخه ای از آن را می توانید در سایت 
گرا   کارآفرینان توســعه  کانون  فرماییــد. اولیــن و مهمترین پروژه اقتصادی 
گفته، مــورد توجه قرار  کــه در راســتای تحقق اهــداف و راهبردهــای پیش 

کار نشست امروز ما قرار دارد: گرفته است و در دستور 
کارآفرینان  گذاری  کارآفرینان ایران و یا شرکت سرمایه  "تأســیس هلدینگ 

)سهامی عام(" 
کــه چندیــن هلدینــگ تخصصــی در زیــر  بعنــوان هلدینــگ مــادر اســت 

مجموعه آن تعریف خواهند شد. 
که الزمه اســتحکام، انســجام، همگرایی، ثبــات، پایداری  همــه میدانیــم 
گرا، وجود  کارآفرینان توســعه  کانــون  گیر مدنــی بنام  و مانــدگاری نهــاد فرا
کنار آن اســت.  نهاد اقتصادی قدرتمند و اثرگذار در عرصه اقتصاد ملی در 
کارآفرینــان را در مرحله  لــذا الزامــات و ضرورت های زیر تأســیس هلدینگ 

گــزار اقتصــاد ایــران از اقتصاد دولتی و یا شــبه دولتی بــه اقتصاد خصوصی 
اجتناب ناپذیر می نماید: 

طریــق از  خصوصــی  بخــش  کیفــی  و  کمــی  توســعه  و  توانمندســازی   .1 
 هــم افزایــی و تجمیــع ســرمایه و امکانــات مالــی 
و اقتصــادی فنــی، مدیریتــی، نیــروی انســانی و 

دانش آنها.
2. بزرگ شــدن ســایز بخش خصوصی در اقتصاد 
ملــی با تکیه بــر ظرفیتهای خود بخش خصوصی 
تــا جایی کــه قابلیــت ارض انــدام در برابــر اقتصاد 
کــرده و مقدمــات  پیــدا  را  دولتــی و شــبه دولتی 

کوچک سازی دولت را فراهم آورد. 
3. رویکردهــای بین المللــی نیــز نشــان می دهــد 
کشــوری  که الزمه توســعه بخش خصوصی در هر 
ایجاد چنین هلدینگهایی است. به عنوان نمونه 
کشــور همســایه مــا ترکیــه هلدینــگ احــالس  در 
و  انوربیــگ  بنــام  کارآفرینــی  توســط   )EHLAS(
بــا همراهــی همفکران وی تأســیس شــد و ظرف حدود 15ســال هلدینگ 
احــالس امروزه دارای 160 شــرکت تابعــه تخصصــی در زمینه های مختلف 

می باشد. 
4. هدایــت ســرمایه های ملــی، خصوصی و مردمی به ســمت ســازندگی و 

کشور تولید و توسعه اقتصادی 
5. اســتفاده بهینه از منابع صندوق توســعه ملی در جهت اهداف توسعه 

کشور اقتصادی 
کارآفرینان و بنگاههای بخش خصوصی  6. تقویت بنیه اقتصادی 

کــه بهتریــن و مؤثرتریــن خدمــت  ایــن عقیده انــد  بــر  کانــون  مؤسســین 
کند و  کانون می تواند به اعضــاء خود ارائه  که  پایــدار، مانــدگار و مســتمری 
کشــور در همه بخشــها و عرصه ها از آن منتفع شــوند، مشارکت  کارآفرینان 
کانون در هلدینگ یا شــرکت ســرمایه گذاری  فعــال و هدفمند همه اعضاء 
کــه هلدینگهــای تخصصی متعددی بــا رویکردهای  کارآفرینــان اســت چرا 
کــرد در زیرمجموعــه هلدینگ  کــه عرض خواهــم  متفــاوت نظیــر مــواردی 
گرفت و همه  فعالیتهــای اقتصادی دارای  مــادر به تدریج شــکل خواهند 

گرفت:  بازدهی مناسب و تأثیرگذار در اقتصاد ملی را دربرخواهند 
1. هلدینگ تخصصی انرژی

2. هلدینگ تخصصی معادن
کشاورزی و دامداری 3. هلدینگ تخصصی 

4. هلدینگ تخصصی صنایع
گردشگری و توریسم 5. هلدینگ تخصصی 

6. هلدینگ تخصصی فرهنگ، هنر، ورزش و رسانه
7. هلدینگ توسعه صادرات

8. هلدینگ عمرانی و ساختمانی 

تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت
 بخش خصوصی در راستای تأمین منافع ملی  است

سخنگوی كانون كارآفرینان 
گرا در نشست  توسعه 
عمومی اعضاء كانون 
ح كرد مطر
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کــه در جهــت  ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضروریســت 
و  رقابت پذیــری  و  اقتصــادی  بنیــه  تقویــت 
گســترش فعالیتهای بــرون مــرزی و بین المللی 
کارآفرینــان، از امکانــات  شــرکت ســرمایه گذاری 
کشــور  ج از  و ســرمایه قابــل توجــه ایرانیــان خار
نیــز بهره خواهیم جســت لذا با توجــه به عالقه 
کشــور بــه ســرمایه گذاری در  ج از  ایرانیــان خــار
پروژه های داخلی از تعدادی از آنها نیز در جمع 
کارآفرینــان  ســرمایه گذاری  شــرکت  مؤسســان 

کرد.  استفاده خواهیم 
کارآفرینان )سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری 
با مجوز ســازمان بورس و با ســرمایه اولیه 2000 
کار خود را  میلیــارد ریــال )200 میلیــارد تومــان( 
کرد و مؤسسان آن از خوشنام ترین  آغاز خواهد 
کارآفرینــان و فعــاالن بخــش  بــا تجربه تریــن  و 
خصوصی کشور خواهند بود و هیچ محدودیتی 
و  متوســط  بــزرگ،  ســرمایه های  ورود  بــرای 
کانــون در قالــب ســهام  کوچــک اعضــاء  حتــی 
بــه این نهــاد اقتصادی وجــود ندارد لــذا بعد از 
ســرمایه گذاری  شــرکت  الزم،  مجوزهــای  اخــذ 
از  ســهام  پذیره نویســی  بــه  اقــدام  کارآفرینــان 
که  کرد. باید توجه داشت  طریق بورس خواهد 
کمی و به عبارتــی افزایش تعداد اعضاء  توســعه 
کارآفرینان  کانــون و توســعه و تقویت هلدینــگ 
هــر  کــه  معنــی  بدیــن  یکدیگرنــد  ملــزم  و  الزم 
کانون و بــه تبع آن تعداد  چقــدر تعداد اعضای 
ســهامداران هلدینــگ بیشــتر باشــد و نیــز هــر 
چقدر سرمایه هلدینگ افزایش یابد می توانیم 

کنیم.  قوی تر عمل 
کنــم  در یــک جمع بنــدی مختصــر بایــد عــرض 
کارآفرینــان توســعه گرا را بــا دو هدف  کانــون  مــا 

کرده ایم:  تأسیس 
عهــده دار  کانــون  اجتماعــی  حــوزه  در  اواًل 
بخــش  کارآفرینــان  از  همه جانبــه  حمایتهــای 
بــه  حرفه هــا  و  صنــوف  تمامــی  در  خصوصــی 

در  و  کارآفرینــان  توانمنــدی  ارتقــای  منظــور 
تحلیــل نهایــی احیاء و ارتقــاء بخش خصوصی 
کانون  کشــور اســت و  ثانیــًا در حوزه اقتصــادی 
بیشــتر  چــه  هــر  دادن  مشــارکت  عهــده دار 
کارآفرینــان صاحــب فکــر و تجربــه در پروژه های 
تولیدی به منظور توسعه اقتصادی کشور است 
کــه وزن بخــش خصوصــی از بخــش  بگونــه ای 
دولتــی باالتر بــرود لذا ظرف قانونــی تحقق این 
اهــداف مهــم اقتصــادی و اجتماعــی تأســیس 
کارآفرینــان ایــران اســت. هــر چقــدر  هلدینــگ 
کانون بیشتر باشد، افراد بیشتری  تعداد اعضاء 
ســرمایه گذاری  شــرکت  ســهام  خریــدن  بــرای 
که این  کارآفرینــان در اختیــار خواهیــم داشــت 
خود یک سرمایه تلقی می شود. در این صورت 
ســازمان  بــه  وابســته  کشــور  کارآفرینــان  آحــاد 
انــدک  از ســرمایه های  و  کارآفرینــان می شــوند 
کارآفرینان از  خــود نیز ســود می برنــد. چنانچــه 
اهــداف و موضوعــات فعالیــت ایــن هلدینــگ 
کرد.  گاه شــوند قطعــًا از آن اســتقبال خواهند  آ
کارآفریــن ســرمایه  گــر مــا بتوانیــم مــردم را بــه  ا
کنیم به اهداف خود دســت یافته  گــذار تبدیل 
ایــم. لذا خاضعانه و صمیمانه از تک تک شــما 
که دیگر  استدعا می کنیم و استمداد می طلبیم 
کانون  کارآفرین خود را به عضویت در  دوستان 
که از ابتدا  ترغیب و تشویق نمایند تا همانگونه 
کانون به  کرده ایــم هنگامیکه اعضــاء  نیــز اعالم 
مــرز 1000 نفــر برســد،  مجمــع عمومــی مؤســس 
کــه در  کانــون  کانــون را جهــت انتخــاب ارکان 
اساســنامه تهیــه شــده شــامل شــورای عالــی و 
هیأت رئیســه یا هیأت مدیره می باشد تشکیل 

دهیم.
خــود  تخصصــی  فعالیتهــای  مــادر،  هلدینــگ 
از نــه  می کنــد  آغــاز  رشــته ها  پرســودترین  از   را 
 زیباترین آنها. طبق بررسی ها و تجزیه و تحلیل 
کشــورهای  کنون  کارشناســی بعمل آمده، هم ا

ارمنســتان،  ترکیــه،  نظیــر  ایــران  همســایه 
واردکننــده  افغانســتان  و  عــراق  آذربایجــان، 
ســاخت  بنابرایــن  هســتند؛  مــا  کشــور  از  بــرق 
که در  نیــروگاه از پرســودترین فعالیت هائیســت 
کار هلدینگ تخصصی انرژی به عنوان  دســتور 
اولین هلدینــگ تخصصی زیرمجموعه شــرکت 

گرفت.  کارآفرینان قرار خواهد  سرمایه گذاری 
امیــدوارم با تأســیس و توســعه نهــاد اقتصادی 
غیردولتــی و صددرصــد خصوصــی "هلدینــگ 
کارآفرینــان ایران" به همت شــما اعضاء محترم 
اساســی  گامــی  توســعه گرا  کارآفرینــان  کانــون 
در جهــت اصــالح ســاختار اقتصــاد بیمــار و در 
کــه بدتریــن نوع  کشــورمان  سراشــیبی ســقوط 

رکود تورمی را تجربه می کند، برداریم. 
کــه بــه روایــت جدیدتریــن آمارهای  اقتصــادی 
بنگاه هــای   %57/3 بین المللــی  و  ملــی 
اقتصــادی آن صرفــًا بــا یــک نفر اداره می شــود. 
کــه در دهــه منتهــی بــه ســال 1390  اقتصــادی 
خــروج ســرمایه در آن 125 برابر شــد. اقتصادی 
که در دوره هشــت ســاله 84 تا 92 ســه بار رتبه 
و  مــادی  ســرمایه های  خــروج  در  جهانــی  اول 

انسانی را به خود اختصاص داد. 
کــه در آن رانت، ربا و فســاد بر تولید  اقتصــادی 
کــه در آن  کارآفرینــی مزیــت دارد. اقتصــادی  و 
زور و اقتــدار عوامــل غیرمولد بــه مراتب از تولید 
کــه در آن 7000  بیشــتر و برتــر اســت. اقتصــادی 
مؤسسه مالی، اعتباری و پولی غیرمجاز فعالند 
ولی یک ســازمان مردم نهــاد مدنی، اجتماعی 
کشــور بــرای اخذ مجوز  کارآفرینان  و اقتصــادی 
و  آمــار  بگــذرد!!  رســتم  خــوان  هفــت  از  بایــد 
که به ســمع شما رســاندم خود بهترین  ارقامی 
کارشناســی  دلیــل و توجیــه فنــی و اقتصادی و 
برای ضرورت ایجاد شــرکت مادر سرمایه گذاری 

کارآفرینان است. 
موفق و پیروز باشید  

1( مسئولیت اجتماعی
کشور از طریق بالندگی بخش خصوصی 2( توسعۀ 

کانــون جمــع مــی شــوند تــا راهبردهــای بالندگــی را  کارآفرینــان در   )3
کنند .  جستجو 

4( یکی از راهبردها تجمیع منابع مالی است . 
کار امروز زده شده است .  کلید اول این   )5

کلیدهای بعدی با پیشرفت این روند،   ابتکار  خواهد شد .   )6

 7( راهبــرد دیگــر ، ســاماندهی متخصصــان و متفکــران و بــه خصــوص
گروه های مختلف است. کنندگان در   ابداع 

کشــور را تهدید  کــه  8( مســألۀ آب مهــم تریــن مســألۀ اجتماعــی اســت 
می کند و باید تبدیل به فرصت شود . 

کشــور میتوانــد بــرای هم  کــه در  کــم نظیــری اســت  9( انــرژی، فرصــت 
فعاالن اقتصادی جذاب باشد . 

کانون .   10(صرف وقت و حضور فعال در ارکان 

كارآفرینان توسعه گرا  كانون  جمع بندی مباحث و سرفصلهای فعالیت 
ک خ 1394/04/10  توسط آقای مهندس سما كانون مور در نشست عمومی اعضاء 
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 � �م �دا 

ا بدا� �اا  آ�ی ��ادس  ی �   �ا
 � �اد�ان و �و�ید د ن وارد  �ن ا�انر ���رم ا�   �اد�ان اا��ن آالت  �
  

�رام    ؛باسالم وا
ت �ر � �با �تف اا��ن �رو � ن ��مار ��دیده ا�ت  �ی ا��ر � � الت � � ااهآ �ی ��عدد کار�اا�ی � ی  ���ور دو ا� عان اا��ن ر �ه  ات  با � ک � آالت و�
�ن و �  ��ه � ��ا�ی� � �ن  ات و� الع �ی ع  � ر� ز� � ا کا �   :رسا�د ھادات ا�ن �اد
�ن و آالت و اا��ن ١ ات � � �ن  ��ه � د  �عال و� ��ا�ی  از ��ا�ی را اران ���  ح  باید دد��  ا�ن اا��ن آالت .ا�ت ا�یی �راا�  و� ی �وت ا�ی  �� �

ھداری �و�د� �وسازی �و�د و  .ارزش ا��وده دا��ه با�اد �و�د� �
و   ی و ی� � یارد �و� اران �ی ی � ا�ن دد�� �  ی  �اا�ع �واان �رسا ی �آ��ورت  � و دادباد �وا�د  �را م   یا �م �ود دو��ی � ��ش ��و�ی و �م  .آن ���ول �وا

ی ا�ت  ٢ ال �سال ��ای و�وف � ارزش ا�ن �وت ا�ی کا ��ا�ی � ��م  ٤ �ود� ساال  یارد �واان ا�ت و٣٤٠٠٠ا � ب � سال جاری  ا�ن ��ش ار �ود� .�و�  الم�اساس  �ی  ا
ی  ��� ��  وسازاان دد  � ر �عاو  ���رم ریا�ت ���وری و ل  ازر ی �ر�� ی  � و �و �بارات با� یارد �واان٤٠٠٠٠ � ا  .یا� �وا�د ا�ش�ا�  �� �ی
ی از � ��ا�ی  � �ورت �� ار�م �وق�  از  ھای  ی و �و�ل �وا�د �د � با �اا�ع اا��ن� ��ش ا�ن �ود� �رف �� ی ا��ا �ی آال ا � � �اه  آالت � ا�ن ��� �م �اا�ع اا��ن .�و�د �

ا �ی ٠�  � اا��ن .د�د ��د �ود� را �ود ا بارت  دی ��ا�ی ساال ی ��دش اا�ی از  � ھای  م  ١٤�  ١٠آالت � ا��ای �� اد  یارد �واان � ��یان ا  .ساز�د جاری �یار�ی
ع�ی ا�ت � ا�ن ی �وت ا�ی و م و �راا� با ود�ی  از زوایای �تف د��وش تال ان و��   .ا�ت�

ی �ورت �ی آالت و �و�ط �ر��ھای ��ش ��و�ی با اا��ن�وق ��دش اا�ی ٣ ا � و �ما�  دو��ی�  � ی �شدت �ی و��رد � ���وم از � ھداری و �ی�  سااان ��ل � �را � 
ھا ار�قا  و ع ا��ی ��ش ��و�ی � ا��ای �� طوا�  .�دن ���اد � حال ���ھ ی �و��ه���وان � م  ا�قا ا�ن �را ھا ��ودی  ی   ه �وت ا�ی ا�ت  از� با ب
ی و �ی و کا�ش کارا ھداری  �داات  ھا را �� ا��ا�ش �ی ��ه � � ��ه انار �وا�د  �ی از �م�ه  آن  د ود� ا��ای �� ود�ی  مام و ���  ان  ���د�ت روی  �  با�د� حال �� ر
 .ا�تم  

ی  ٤ ھا رویارو ا م ا�یبا ا�ن  ی و� ج �ما�  دو��ی دارد� ��ش ��و�ی آالت  عان اا��ن �ل� مد� یاز � ی   .� ��� ر
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�ا و �ر و �  د دید دو�   �د  �ر ��ش ��و�ی  �ا�ید روی ی � �وا�ن ورود � �عا ی �� ��دو�  ���وان بازوی ا��ا ه �ت��  ر � وار�ی  و � �وی �ی ا�  دیدا�ن ��ش �ای ا
   . ه ا�تآورد
  : �ماید  ھاد �ی�اا� ا�ن 
ف �اری ا�ت    ا یاز � �راا�  ��ا�ی �� �وا�د �د.�ای ��ظ ا�ن �وت ا�ی  ا��ر ا�ن اا��ن آالت � سا�ھای .�دون بازسازی و�وسازی ا�ن اا��ن آالت ��� �ی �و��ه � ��ش 

�ده ا�د  د �وده وارزش ا��وده ای �و�ید � �اری � ا�ن ��ش � �دا�ل ر�یده ا�ت.��ه �عال ورا کان �راا�  کان �� �شده وا� �ع �ع�ی .الوه �آن �ی سا�ھا �طا�بات از دو�   � �
�م اا��ن آالت ع وکارساز اا�ی � �و�ان  �و وا�د با �  �ن ��ش ��و�ی را� دو�  � ��ه � �ن و ��ا�ی �  � ھای  مده ا��ای �� ع  ی  �و�ط � ود�ی بازوی ا��ا دو�  �ی با�اد از � ��

�ل �ماید� ��� �و��ه با ر�د باالی �رور� و��ودی �جات د�د وآ�ھارا  کا تأ��ن �اا�ع اا�ی  .��د د �  الزم ھاد � ا�ن �اد ادوق  �وه از ��  ی �ی با �ره ارزی � �قا�ل ا�ن دارا
   .ا�ت
�ر     ن �ر�ی �ی � ���وا��ن وساز�اری سازی  � ��سان دو ا� ��ها�تا�دارد�  و�ت و �  ط سازی �رف  ت  � ھاد �ودز� ��ط  ر یا�د و� �ھاد �ی     .دو�ن وا
ری ��د �  �ما�اد�ان �دااتدو��ی ا�تا�دارد �ی         �یداران با  ی �فاھم �� �دا� �اد�ان�  ن وارد  �ما�ی  و�ھاد��ه   آ�ھا و ا� کای �ر��ھای سا �اد�ان و�اد و�و�ید 
  .��دد
ی   د �ر ��� ر بان اا��ن تأ��ن� ل ا�جاد: آالت �ر��ھا �اد�ان و�ا �ی وتأ��ن  � ��ت ساز�ده �عا ھداری  �  م��ی  یااوور�ل ��دن  ��ه �عال و آالت �عال و اا��ن � جای

وده اا��ن ی ��ورت � �ر��ھا آالت �� ھای �ی ���  و��و� � ساز�ده � ��دی یا �� م از آ�وز ھدی آ�وز�ی  ا ل و� �� ��� آ�وز�ی �ر��ھا از ��   از ��وش و �
�ما�ی ا�ان کای �ر��ھای سا    .�اد
�اد�ان و ن وارد ر دارد ا� ی �و�ید�اد�ان اا��ن ا �م �ود  ل ا�ت � �ن ا�ان �اا � رسا��ی � � ا�ن ��و � ��ل و ��ری  آالت � ھاد  دا �   سازی و فاف �ی �

�ا �ود � �رف ھم  و سازی �وا��ن� ج �ما��ھای دو��ی و ��سان ی �داات ا مل آور�د و اا کار�ان اا��ن �ان و�اد ا��ا ی را � آالت � و با ا�ن ا�داف  ���اه و � ��ری  ا�ن  ��
اد   .�دا

�رام   با ا
�ی زاده   �مد 
�ر م �قام د �  
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ج 57 طبقــه آن هــم در 19 روز فقــط یــک معنــی  ســاخت بــر
دارد: انقالبــی در ســاخت و ســاز. ایــن معمار چینی پــا را حتی 
گذاشــته اســت. در حومه شــهر  از رویاهــای خــودش هم فراتر 
کــه البته  چانگشــا در جنــوب چیــن برجی بلند ســاخته شــده 
ارتفاع آن در مقایســه با آســمان خراشــهای این روزهای چین 
ج 204 متری به یک سوم  تقریبا متوســط است. ارتفاع این بر
ج شــانگهای هــم نمی رســد. طراحــی آن  ارتفــاع بلندتریــن بــر
که حتی  چنــدان چنگــی بــه دل نمی زنــد و در حــدی نیســت 
در مســابقات معمــاری شــرکت داده شــود. امــا نکتــه مهم در 
ج  ج چیســت؟ بی شــک ســرعت ســاخت بــر ســاخت ایــن بــر
که نام آن را بر ســر زبانها انداخته  مینی اســکای ســیتی اســت 
ج ســاخته شــد. او فکرش را  اســت؛ هر روز ســه طبقه از این بر
هم نمی کرد روزی تا این اندازه مشــهور شود.پشــت این پروژه 
ج نام خــود را در  کســی اســت؟ ژانــگ یو با ســاخت این بر چه 
کــرد، امــا بــرای او این تــازه اول  تاریــخ معمــاری ثبــت خواهــد 
کتاب  کرده و در  گروپ" را تاســیس  راه اســت. او شــرکت "برود 
کشــاورزی،  راهنمای این شــرکت آمده است:بشــر در صنعت، 
حمــل و نقل و فناوری اطالعات شــاهد انقــالب بوده اما هنوز 

خ نداده است. در ساختمان سازی اتفاقی ر
انقالب او چگونه به وقوع پیوست؟

که این انقالب مفهوم مدوالر خواهد داشــت.  گوید  ژانگ می 
ج مینی اسکای سیتی از هزاران مدل از پیش ساخته شده  بر
که مدلهای از پیش ســاخته شــده  کرد. بدین ترتیب  قد علم 
که این مدل عالوه  کنار هم قرار داده شــد. ژانگ معتقد است 
بر ســرعت، امنیت و قیمت ارزانی هم خواهد داشــت. او حاال 
کــه واژه مینــی را بردارد و با همیــن روش بلندترین  قصــد دارد 
ج خلیفه دوبی با 828 متر ارتفاع در حال  ج دنیا را بسازد.بر بر
که ســاخت آن پنج ســال  ج جهان اســت  حاضــر بلندتریــن بــر
ح  ج 220 طبقــه را مطر کشــید. ژانــگ پیشــنهاد یک بــر طــول 
ج نیز ســه  که ســاخت پی ســاختمان هفت ماه و خود بر کرده 
ج 10 متر بلندتر خواهد بود. البته  ماه زمان خواهد برد. این بر
که او قصد دارد تصور  این تمام آینده نگری ژانگ نیســت چــرا 
که شــرکتش  زندگــی شــهری را نیــز تغییــر دهــد. او می خواهــد 
سازنده یک سوم برجهای بلند دنیا باشد و می گوید:بزرگترین 
که اآلن دنیا با آن روبروست تروریسم یا جنگ جهانی  مشکلی 
نیســت، بلکه تغییرات اقلیمی است.هشــت ســال پیش زلزله 
کشــته شدن بســیاری در چین شد و از  ســیچوآن چین باعث 
که چگونه می توانند خانه های  آن روز مردم در این فکر بودند 
کولرسازی تجارت  ایمن تر داشته باشند. ژانگ قبال در صنعت 
می کرد و فردی ثروتمند بود. او هواپیمای شــخصی، اتومبیل 
گرانقیمــت و خانه هــای افســانه ای داشــت و بــه همیــن دلیل 

توانست به این پروژه نیز وارد شود.
او بــه آلمــان، ژاپــن و ایــاالت متحــده رفــت تــا بــا مهندســان 
کند. سازه های فوالدی  متخصص سازه های فوالدی مشاوره 
مســتحکم و انعطاف پذیر هســتند. بنابراین زمــان وقوع زلزله 
بهتــر عمــل می کننــد. امــا مشــکل هزینه تمام شــده بــود، زیرا 

تکمیل
 برج 204 متری

وز  در 19 ر
کار خود  گران تمام می شــود. شــرکت او از ســال 2010  فوالد برای خانه های معمولی 
کنون ســاخته اســت. آنها موفق شــده اند یک  کرد و چندین خانه را نیز تا را شــروع 
ســاختمان شــش طبقــه را در یــک روز، یــک هتــل 15 طبقــه را در شــش روز و یــک 
ج مینی اســکای ســیتی  هتل 30 طبقه را در 15 روز بســازند. آخرین پروژه آنها نیز بر
کار نیز یکی اســت. اســکلتهای از پیش ســاخته شــده شرکت خود یعنی  بود.فرآیند 
برودگــروپ را در محــل ســاختمان آورده و آن را علــم می کنــد. تمامــی این اســکلتها 
شــماره ســریال دارنــد و در انــدازه و فرمهــای مختلــف ســاخته می شــوند. در برخی 
مدلها حتی لوله کشی، سیم کشی و مجرای عبور هوا نیز نصب شده است. آنها برای 
گرفته تا موزه مدلهای از پیش ساخته شده  تمامی ساختمانها از هتل و مهدکودک 
گیاهی بــر روی بــام، مزرعه داخل  دارنــد. ســفارش دهنده حتــی می توانــد پوشــش 
ســاختمانی و محــل نشســتن بالگــرد را نیز ســفارش دهد. شــرکت برودگــروپ برای 
اینکه نشان دهد اسکلتهای از پیش ساخته اش خیلی مقاوم هستند، ویدئویی را 
که در آن مدلها در برابر یک زلزله 9 ریشتری نیز مقاوم است. البته این  کرده  منتشر 
مدلهای از پیش ساخته شده مخالفانی را در چین داشته است. ژانگ ژون استاد 
گــذر زمان در ایــن مدلها  که نفــوذ آب در  دانشــگاه تســینگوا پکــن اســت و می گویــد 
پاشنه آشیل آن است و آینده ساختمان سازی همچنان در اختیار سازه های بتونی 
گران تمام  کمتر از 30 طبقه  است. عالوه بر آن، سازه های آماده برای ساختمانهای 

کامال ایمن هستند. که این ساختمان ها  کرد  خواهد شــد. البته او نیز تایید 
منبع : فرادید 
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هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
گرامی جنابعالی را تســلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات،  با دریغ و تأســف درگذشــت پدر 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

قای مهندس مجید شیخ بهائی جناب آ
کمیسیون حقوقی سندیکا  مدیرعامل محترم شرکت شعله سوز و رئیس محترم 

گرامی جنابعالی را تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحومه علو درجات، و برای  با دریغ و تأسف درگذشت مادر 

شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

قای مهندس محمدعلی تخم پاش جناب آ
مدیرعامل محترم شرکت ُرس

گرامی جنابعالی را تسلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات،  با دریغ و تأسف درگذشت برادر 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

قای مهندس محسن خلیلی عراقی جناب آ
کنفدراسیون صنعت ایران رئیس محترم هیأت مدیره 

گرامی جنابعالی را تســلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات،  با دریغ و تأســف درگذشــت پدر 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

قای مهندس حمیدرضا سیفی جناب آ
رئیس محترم هیأت مدیره انجمن پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی 

و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران 
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گهانی مهندس عزت  بیاتی  را  به   با دریغ و تأسف درگذشت  نا

کارکنان شرکت پژمان دژ  و همچنین خانواده محترم آن مرحوم 

تســلیت عرض  می نماییم. برای آن عزیز درگذشــته علو درجات 

و برای   سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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هب انم دوست هک رههچ از اوست

ر اوست پایدا

کشور فروچکید و شهاب وار در  بار دیگر ستاره ای از آسمان مهندسی 
گستره افق ناپدید شد.

گهانی ممهندس عزت  بیاتی بزرگ مرد اخالق ، منش و دانش  هجرت  نا
کارکنــان شــرکت مهندســی  را بــه خانــواده محتــرم، مدیــران، مهندســان، 

کشور تسلیت و تعزیت عرض می نمائیم. پژمان دژ و جامعه مهندسی 

هیات مدیره و بازرسان  سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

هیات مدیره و بازرسان   شرکت تضمین شرکت  های ساختمانی ایران
پیامآبادگران
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نشریه پیام آبادگران  آمادگی دارد تا مقاالت و نظرات خوانندگان 
ح روز در جامعــه بــه  محتــرم را در خصــوص موضوعــات مطــر
 ویــژه موضوعات مرتبط با صنعت ســاخت را دریافت نموده و 
ایــن  ارتقــا  هــدف  بــا  ایشــان  نظــرات  و  آرا  كننــده   منعکــس 
باشــد. كشــور  توســعه  در  بیشــتر  مشــاركت   و  صنعــت 

ارگان رسمی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
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