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بــا روی کار آمدن دولت تدبیــر و امید و آغاز 
مذاکــراه هســته ای ایران با گــروه 1+5 - به 
تعبیر برخی از کارشناســان با جامعه جهانی - 
فعاالن سیاســی و اقتصادی امیدوار شدند که 
 ایــن مذاکره به توافقی منجر شــود که با لغو 
تحریم هــای ظالمانه موجبــات خروج اقتصاد 
ایــران از رکــود را فراهم کند. بــه رغم آنکه 
 مذاکــره هســته ای از گردنه های دشــوار و
 پر پیچ و خمی عبور کرد و مخالفان قدرتمندی 
در آمریکا، منطقه و ایران داشت، خوشبختانه 
پس از دو ســال تالش فشرده به نتیجه رسید 
و در مجالس کشورهای طرف مذاکره )آمریکا 
و ایران( به تایید رسید. اکنون مقدمات اجرای 
این برنامه اجرایی موســوم به برجام در هر دو  

طرف در حال انجام است.
با دســتیابی به ایــن توافق و آغاز شــمارش 
معکــوس برای لغو تحریم هــای ایران،دولت و 
مردم امیدوارند تا پایان سال شرایط اقتصادی 
رو بــه بهبودی بگــذارد و با برچیده شــدن 
تحریم ها امکان برنامه ریزی بهتر فراهم گردد. 
البته به نظر می رسد این رویکرد خوش بینانه 
بوده و نمی توان آثار مثبت زودهنگام این توافق 

را دید.
همان طورکــه بارها گفته شــده مذاکرات و 
تصویب برجام و اجرایی شدن آن خود به خود 
و به سرعت نمی تواند اقتصاد ایران را رونق دهد 
چــرا که برای بهبود شــرایط اقتصادی نیاز به 
تحول بنیادین در سیاســت اقتصادی و تغییر 
ســکانداری آن به ســمت اقتصاد علمی و دور 
نگه داشــتن آن از اقتصاد سیاسی می باشد که 

اصالح این فرایند به زمان بیشتری نیاز دارد. 
بنابراین اگر دولت بر اساس خوشبینی نسبت 
به نتایــج اقتصادی زودهنــگام اجرای برجام، 
برنامه هــای اقتصــادی خــود را تدوین کند 

نمی تــوان منتظر نتایج مطلوب بــود. به نظر 
می رســد در مرحله اول یعنی در کوتاه مدت، 
دولت برای فعال ســازی ظرفیت های آشکار و 
نهان اقتصادی کشــور، باید همه هّم خود را به 
همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی معطوف 

سازد.
تصمیم گیران و تصمیم سازان نباید از این امر 
غفلت کنند که تحول اساسی در اقتصاد ایران 
مســتلزم تغییر بنیادین ساختار اقتصاد دولتی 
و نفتی اســت که زمینه ساز رانت و فساد شده 
اســت. به عنوان مثال در چنین فضایی برای 
ورود ســرمایه های خارجی در پسا برجام باید 
زمینه  ها  و مقدمات ضروری فراهم شــود. به 
عبارت دیگر شــاخص های اقتصادی، در حال 
حاضر در موقعیتی نیســت که جذابیتی برای 
سرمایه گذاران خارجی و حتی سرمایه گذاران 

ایرانی مقیم خارج داشــته باشــد، مگر اینکه 
شرایط موجود با اعمال سیاست های اقتصادی 
اعــم از پولی ، مالی و ارزی براســاس الزامات 
علم اقتصاد تغییر کند. به نظر می رسد تنها با 
ریشه کنی فساد که زمینه کاستی های اقتصادی 
فوق الذکر را سبب شده، این امر محقق شود.  
از منظــر عقالنیت اقتصــادی، دولت چاره ای 
ندارد جز اینکه با ایجاد سالمت در نظام بانکی 
 و تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت های

 بانکــی و قانونی، کشــور را به ســمت ثبات 
اقتصادی هدایت کند، در این صورت است که 
می تــوان بیکاری را کاهش داد و ضمن کنترل 
 تورم بر رکــود نیز فائق آمــد. بنابراین دولت
 می توانــد با حمایت از بخش خصوصی تالش 
کند اقتصاد کشور را از شرایط فعلی خارج و به 
سمت اقتصاد خصوصی و بازار آزاد رقابتی سوق 
دهد در این حالت در میان مدت آثار مثبت آن 
از جمله مثبت شدن تراز تجارت خارجی بدون 

نفت مشاهده خواهد شد.
دولتمردان و فعــاالن اقتصادی امیدوارند پس 
از رفع موانع، سرمایه گذاران خارجی به کشور 
ســرازیر شوند و با ســرمایه و تکنولوژی خود 
تحول اساســی در کشور بوجود آورند. در چند 
ماه گذشته شــاهد حضور گروه های تجاری از 
کشورهای مختلف بودیم و همه عالقمند بودند 
که پس از باز شــدن مســیر و رفــع موانع در 

اقتصاد ایران حضوری فعال داشته باشند.
می دانیــم برای هر نــوع حرکــت اقتصادی 
ریسکی محاسبه می گردد و این ریسک متاثر 
از عوامل زیادی است در شرایط ثبات سیاسی 
و اقتصــادی متغیرهــا و شــاخص های کالن 
اقتصادی ارقام معنی داری نشــان می دهند و 
موسسات ارزشــیابی بین المللی با انعکاس آن 
در ســطوح جهانی، سرمایه گذاران را به سمت 

پیش نیاز های تغییر و تحول 
بنیادین اقتصادی  ما

ر
 

 

اقتصادی،  عقالنیت  منظر  از 
جز  ندارد  ای  چــاره  دولت 
ایجاد ســالمت  با  اینکــه 
 در نظــام بانکــی و تقویت 
طریق  از  خصوصــی  بخش 
حمایت های  بانکی و قانونی، 
كشــور را به ســمت ثبات 
اقتصــادی هدایت كند، در 
این صورت است كه می توان 
داد  كاهــش  را  بیــکاری 
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کشــورهای طالب ســرمایه که دارای اقتصاد 
با ثبات و وضعیت مطلوب سیاســی هســتند 

راهنمایی می کنند.
از شــاخص های تاثیرگذار در برآورد ریســک 
باید از ریســک سیاســی، اقتصادی و مالی به 
عنــوان مهمترین و تاثیرگذارتریــن عوامل نام 
برد، هرچند ســالمت نظام بانکی و میزان فساد 
اقتصادی، بوروکراســی های اداری نیز از عوامل 
مهمی هســتند وهمچنیــن مســاله صیانت و 
حفاظت از حقوق فــردی به ویژه حق مالکیت 
از دیگر شــاخص ها هستند که در اعتبارسنجی 

جهانی مورد استفاده قرار می گیرند.
متاسفانه در ده ســال گذشته با جامعه جهانی 
مناسبات دیپلماتیک خوبی نداشتیم و به لحاظ 
اقتصادی پس از وضــع تحریم های ظالمانه به 
انزوا کشیده شدیم. بدتر آنکه در داخل با وجود 
افزایش درآمدهــای نفتی که واقعاً در یک قرن 
گذشته بی نظیر بود و علی رغم داشتن برنامه و 
الزمات قانونی برای خصوصی ســازی، بیشتر به 
سمت گســترش مالکیت و تصدی گری دولت 

حرکت کردیم.
در چنین شــرایطی دولت بدلیل داشتن حجم 
عظیمی از مالکیت هــا و مدیریت های دولتی در 
اقتصاد، خواسته یا ناخواسته اسباب سرکوب بازار 
را فراهم نموده است. این امر باعث عقب نشینی 
بخش خصوصی و گسترش بخش های دولتی و 
عمومی گردیده که حاصل آن رشد اقتصاد منفی، 
درصد باالی بیکاری و افزایش حجم نقدینگی و 
تورم همراه  با رکود اقتصادی شــده که قدرت 
خرید مردم را کاهش داده است ، به گونه ای که 
حتی پرداخت یارانه نقدی نیز نتوانست کاهش 

قدرت خرید مردم را جبران کند.
در حال حاضر قــدرت خرید طبقات جامعه به 
خصوص طبقات متوسط به پایین )آسیب پذیر( 
آن چنان تنزل یافتــه که تقاضای کل را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. بــه گونه ای که تحریک 
تقاضا باید بــه یکی از برنامه های دولت یازدهم 

تبدیل شود تا بتوان  از رکود خارج شد.
تحریک تقاضا نیازمند نقدینگی اســت. حجم 
باالیی از نقدینگی در جامعــه وجود دارد ولی 
دولــت قادر بــه هدایت آن به ســمت تولید و 
خدمات نیست و تا زمانی که نقدینگی به تولید 
تزریق نشــود، تولید احیاء نشود و درآمد ملی 
افزایــش نیابد نمی توان تقاضــا را تحریک کرد 
البته شــاید بشــود تقاضا را بصورت مقطعی و 

کوتاه مــدت تحریک کرد ولی حاصل ماندگاری 
از خود بجا نمی گذارد.

همانطورکــه ذکر شــد برای خارج شــدن از 
رکورد نیاز به تحریک تقاضا اســت و بســیاری 
از دســت اندرکاران امیدوارند با رفع تحریم ها و 
ورود ســرمایه گذاران خارجی به کشور تحرکی 
در اقتصاد ایجاد شود تا همانطور که سخنگوی 
دولت جناب آقای دکتر نوبخت نوید رشد باالی 
پنج درصدی را در پســا تحریم داده اند، کشور 
به سوی توسعه حرکت کند. اما مساله اینجاست 
کــه چنین رویدادی نمی توانــد بدون توجه به 
الزامات آن مثل توسعه بخش خصوصی ، مقابله 
با فساد، مصون سازی اقتصاد در برابر تغییرات 
سیاســی، پایبندی به مبارزه با عوامل ریسک 

آفرین سرمایه گذاری و ... رخ بدهد.
بیشــتر هیأت هــای اقتصادی که امــروز وارد 
کشور می شوند در پی مطالعه و ارزیابی شرایط 
اقتصادی ایران هستند تا در پساتحریم که ثبات 
به اقتصاد کشــور برمی گردند بتوانند در صنایع 
بزرگ نظیر نفت، گاز، پتروشیمی سرمایه گذاری 
کننــد. هرچند این ســرمایه گذاری ها رشــد 
اقتصادی را افزایــش خواهند داد اما باید توجه 
داشت که شــاید نتواند پاسخ بیشتر معضالت 

اقتصادی از جمله بیکاری را بدهد.
ما اعتقاد داریم که دولت باید محور توجه خود 
را در رشــد اقتصادی به بخش خصوصی مولد 
بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط معطوف 
ســازد. اگر برنامه های دولت در این سمت وسو 

قرار گیرد می تواند با فعال ســازی این بخش ها 
ضمن رفع بیکاری و ایجاد اشــتغال، کشور را از 
حالت انفعالی که در حال حاضر به آن مبتالست 
نجــات داده ، از حالت رکود خارج ســاخته و 
وارد دوره رونــق کنــد. در این صــورت ثبات 
اقتصادی حاصل می شــود که خود مشوق ورود 
ســرمایه گذاران خارجی است و دولت می تواند 
این ســرمایه ها را به تناســب به بخش هایی از 
صنعــت که باعــث افزایش رشــد اقتصادی و 

اشتغال می شود، هدایت کند.
همان طورکه بارها در این رسانه نوشته ایم یکی 
از بخش هایی که می تواند به ســرعت در سایر 
بخش های اقتصادی کشــور اثر بگذارد و آنها را 
وادار به تحرک تقاضا نماید بخش عمرانی است. 
صنعت احداث از رکورد و تورم موجود بیشترین 
ضربه را خورده و بیش از ســایر بخشها متضرر 
شده است، با راه اندازی کارهای عمرانی و ایجاد 
رونق در بخش ساخت و ســاز، تعداد زیادی از 
صنایع کوچک و متوســط نیــز از حالت رکود 
خارج می شــوند و با ایجاد اشتغال ضمن ایجاد 
ثبات سیاســی و اقتصادی تقاضا را نیز تحریک 
می کند و با افزایش تقاضــا تولید رونق گرفته 
و ســایر بخش های اقتصادی نیز از حالت رکود 

خارج خواهند شد.
با این وصف بــا تزریق منابع مالی به طرح های 
عمرانی، تقاضا تحریک می گردد. در کوتاه مدت 
چنین سیاســتی قــدری تورم زاســت ولی در 
بلندمدت با به ثمر رســیدن پروژه های عمرانی، 
کاهش تورم را ســبب خواهد شــد. با توجه به 
اینکه دولت در نظر ندارد از منابع بانک مرکزی 
اســتقراض نماید و منابع مــورد نیاز طرح های 
عمرانی را از محل برگشــت طلب های ارزی از 
کشــورهایی نظیر هند و.... تامین نماید در این 
حالــت با تخصیص صحیح اعتبار به پروژه هایی 
که بزودی می توانند به بهره برداری برسند از اثر 
تورمی کوتاه مدت این مســاله نیز کاسته خواهد 

شد.
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران 
آمادگــی دارد در این راســتا همراه و همگام با 
دولــت حرکت نموده و در تصمیم ســازی ها  و 
تصمیم گیری های کالن اقتصادی به عنوان یک 
اتاق فکر و همچنین بازوی اجرایی،  دولت را در 

این امر ملی یاری رساند.

پیش نیاز های تغییر و تحول 
بنیادین اقتصادی 

  در ده ســال گذشــته با 
مناســبات  جهانی  جامعه 
نداشتیم  خوبی  دیپلماتیک 
از  اقتصادی پس  به لحاظ  و 
ظالمانه  تحریم هــای  وضع 
به انزوا كشــیده شــدیم. 
بدتــر آنکــه در داخل با 
وجــود افزایش درآمدهای 
نفتی  و علی رغم داشــتن 
برنامــه و الزمــات قانونی 
به  خصوصی ســازی،  برای 
و  مالکیت  گسترش  سمت 
تصدی گــری دولت حركت 

كردیم.
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مهندس منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره ســندیکای 
شــرکت های ســاختمانی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و 
مهندس علی آزاد دبیر انجمن شــرکتهای راهسازی ایران در 
یــک گفت و گوی زنده که به بصــورت آنالین در برنامه ویژه 
خبــری »صما وی« و پیش از اســتیضاح دکتر آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی در مجلس  صورت گرفت، دیدگاه های خود 
را درباره کارنامه و عملکرد این وزیر دولت یازدهم ابراز کردند. 
این گفتگو  گرچه درباره استیضاح نافرجام وزیر بود، اما به دلیل 
آنکه ارزیابی بخش خصوصی را از عملکرد وزیر  نشــان می داد 
و در شفاف سازی نگاه نمایندگان مجلس تاثیر داشت در این 

شماره ماهنامه پیام آبادگران منتشر می شود.
 منوچهر ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های 
ســاختمانی ایران به عنوان نماینــده اتــاق بازرگانی درباره 
عملکرد وزارت راه و شهرســازی و عملکرد دکتر آخوندی در 
حوزه مسکن و ســاختمان گفت: آقای دکتر عباس آخوندی 
از چهره های تابناک در بخش فنی - مهندســی کشور است. 
ایشــان به عنوان یک اندیشــمند و برنامه ریز شهرت دارد که 
زمانی که وزیر هم نبودند بخشــهای مختلف فنی - مهندسی 
کشور از نظرات ایشان استفاده می کرد و نظرات تحسین انگیزی 
از ناحیه ایشان  داده می شد؛ لذا دکتر آخوندی در جامعه فنی 

و مهندسی فردی مورد اعتماد و از مرجع هاست. من به عنوان 
نماینده اتاق بازرگانی بخصوص در بخش فنی - مهندسی که 
فارغ التحصیل  ســال 1351 دانشکده فنی دانشگاه تهران ام، 
مدت 42 سال شخصا در حوزه ساخت و ساز زیربناهای کشور 
اشــتغال داشته و با گوشت و پوست و استخوان حس می کنم 
راهــی که یک وزیر طی می کند تا چه اندازه درســت و تا چه 

اندازه دارای اشکال است.
وی تصریح کرد: من به همراه مرحوم دکتر قالیبافان و تعدادی 
از سازندگان این مملکت جزو کسانی بودم که بم را بعد از زلزله 
دیدند. زلزله بم دانشــگاهی بود برای جامعه فنی- مهندسی 
 کشور و عموم ملت ایران که نشان می داد چگونه مامن انسان ها 
می تواند تبدیل به مدفن آنها شود یعنی عدم توجه به مسائل 
فنی و مهندسی و اصول و ضوابط ساخت تا چه اندازه می تواند 
فاجعه بار باشد. این فاجعه وقتی ابعاد بزرگتر می یابد که بدانیم 
امروزه ایران اسالمی در صنعت احداث  به خصوص ساختمان 
در ابعاد گسترده در مرحله خوداتکایی کامل است. در همانجا 
شــخصی به دکتر قالیبافیان گفت این زلزله ویرانگر...که وی 
گفت ویرانگر خود ماییم. زلزله ویرانگر نیست بلکه یک مسئله 
طبیعی است. اگر خداوند زلزله را در نهاد و مکانیزم زمین قرار 
داده در مغز انسان هم راه های پیشگیری از ابعاد آن را جاسازی 

اگر پروژه ،  به درآمد دولت 
 متصل باشد  به سرانجام نمی رسد

کردند گفتگوی ویژه آنالین مطرح  مهندس منوچهر ملکیانی فرد و مهندس علی آزاد  در  ه 
 

گ
آ
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کرده اســت. امروزه ما می توانیم در ایران ساختمانی 
بســازیم که با وجود زلزله 8 ریشــتری از جای خود 
تکان نخوریم و بنشــینیم چای بخوریم. پس زلزله 
خسارت بار نیســت، افکار ضدمدیریتی و بی توجهی 
ما به ضوابط  و اســتانداردهای مهندسی خسارت بار 

است. 
وی خاطرنشــان کرد: این را از این نظر گفتم که من 
کمتر وزیــری دیدم که مثل دکتر آخوندی به بحث 
کیفیت ساخت و ساز اهمیت دهد. همین سمیناری 
که وزارت مســکن با نام شناسنامه فنی ساختمان و 
سازنده پاسخگو - که در مفهوم کلی طراح محاسب 
و سازنده پاسخگو است- برگزار شد منبعث از درسی 
اســت که از زلزله بم گرفتیم. در بم به همان اندازه 
که دانش مهندســی به کار رفته بود به همان اندازه 
بهره داده بود مثال ساختمان تامین اجتماعی در مرکز 
زلزله بود اما به دلیل وجود  تعدادی باربند ضعیف که 
کار گذاشته شده بود این فرصت را می داد که مردم از 
مهلکه بگریزند، لذا احساس می کنم مهمترین مساله 
ما بحث کیفیت است. متاسفانه ساختمان های ما با 

بدترین کیفیت ساخته می شوند.
وی افزود: امروز جناب آقای دکتر آخوندی به استناد 
ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که 
این کار را در حیطه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی 
قرار داده، بحث کنترل ســاختمان را به طور جدی 
پیگیری می کند. مســلما امروز به دلیل بسته بودن 
جبهه ســایر فعالیت ها تمام پول و قدرت در حوزه 
ساخت و ساز جمع شده و این معضل بزرگی را برای 
جامعه ایجاد کرده است. بیشترین سوداگری ها حتی 
پولشویی زیادی در این بخش است، یعنی می سازند 
بدون اینکه نیازی باشد، در حالی که ساختمان سازی 
نوعی سرمایه گذاری ثابت در برابر همه عوامل جوی 
و طبیعی  برای نســل های حاضر و بعدی است که 
باید از دیسیپلین ها و ضوابط دقیق پیروی کند وگرنه 

خسران آن خسرانی ملی خواهد بود.
وی افزود: در رئوس استیضاح دکتر آخوندی، مسکن 
مهر مطرح بود، جا دارد به عنوان نمایندگان پارلمان 
بخــش خصوصــی از نماینــدگان بخواهیم عنایت 
بیشتری داشــته باشــند و از افرادی که به درستی 
خدمت می کنند تقدیر کنند اگرچه لفظ اســتیضاح 
به معنی طلب وضوح لفظ بدی نیســت تا جایی که 
به یاد دارم ما هم در دانشــگاه از نوابغ بیشتر توضیح 
می خواســتیم، اما  باید قدر انسان هایی که خالصانه 
تمام تخصص و اســتعداد و هوش خود را به میدان 

آورده و در صدد خدمت به ملت هستند بدانیم.

در ادامه مهنــدس آزاد به عنوان دبیر انجمن 

این  به  ایران در پاسخ  شركتهای راهســازی 
ســوال كه در حوزه حمل و نقل استیضاح چه 
ابعادی دارد گفت: آقای دکتر آخوندی شــخصیت 
دانا، عالقمند، متعهد، پرتالش، سختکوش و توانایی 
اســت و آنچنان توانایی داشته است که وزارت راه و 
شهرســازی را به سر و سامانی برساند و در شرایطی 
که وضعیت اقتصادی مملکت نامساعد است و پولی 
وجود ندارد پیمانکاران راهساز را در ادامه راه خود و 

سازندگی مملکت  مشغول به کار کند. 
وی افزود: کار بســیار بزرگی در مملکت انجام شده 
است. میزان راههایی که در کشور وجود دارد ارزش 
هزار تریلیارد تومان دارد اما متاســفانه بودجه ای که 
مجلــس محترم برای صنعت راهســازی و راهداری 

مملکت در نظر می گیرد بسیار کم است. 
وی افزود: من متولد 1319 هســتم که در آن سال 
25 درصد کل بودجه کشور به راهسازی تعلق گرفت. 
سال گذشته و امسال یک و سه دهم بودجه عمومی 
به راهسازی اختصاص یافت. از 177هزارمیلیاردتومان 
که برای  ســال 94 صحبت شــده بــود  155 هزار 
میلیارد تومان برای  بودجه عمومی خرج می شــود  
و فقط 22 هــزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی 
مانــد که 60 درصد آن تحقق می یابد ســهم وزارت 
راه و شهرسازی از این میزان   3500 میلیارد تومان 
اســت و 60 درصد آن که2500 میلیارد تومان است 
محقق می شود، با این حساب چگونه می خواهیم هزار 

تریلیارد تومان کشــور را نگهداری کنیم و حتی راه 
جدیدی بسازیم. آقای آخوندی نهایت تالش خود را 
کرده است و تمام اعضای انجمن بر این باورند که اگر 
خدای نکرده نمایندگان مجلس محترم خردمندانه 
عمل نکنند و استیضاح باعث تعویص وزیر شود کل 
ســاختار وزارت راه و شهرســازی به هم می ریزد و 
مسئولیت این امر با کسانی است که امروز به وظایف 
وجدانی و قانونی خود توجه نکنند. اصال جامعه فنی 
مهندسی کشور دارد دچار سرخوردگی می شود چرا 
که مهندســان امید دارند که امور توسط مسئوالن 

عالقمند اصالح شود .

در ادامــه برنامه،  یکــی از كاربران به عنوان 
فردی كه عضو نظام مهندسی است و از ارجاع 
كار امرار معاش می كند پرسیده بود که نظر شما 
درباره ورود وزیر به انتخابات نظام مهندسی چیست 
و آیــا اســتیضاح با آن ربط دارد یــا نه که مهندس 
ملکیانی فرد گفت: پروژه هایی که ناتمام رها شده اند 
االهم فی االهم شده است و آنهایی که کاربری باالتری 
داشــته اند بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اند. امروزه 
اتــاق بازرگانی تیمی برای واگذاری پروژه های ناتمام 
به مردم برای اتمام آنها تشــکیل داده است. تجربه 
دنیا در این مورد این اســت که دولت باید از حالت 
کاسب کاری خارج شود و سعی کند در این واگذاری 
ها به استفاده های بعدی نگاه کند. می توان با شرایط 
متفاوت و هزینه های کمتر پروژه ها را واگذار کرد. این 
امر توسط دولت، بخش خصوصی و مجلس در دست 

بررسی است.
وی با اشــاره بــه اینکه در این مورد اتــاق بازرگانی 
از وجود دکتــر عبدالعلی زاده اســتفاده می کند که 
تجربیات خوبی در این زمینه دارد، گفت: دولت تمام 
تالش خود را در حوزه های مختلف به کاربرده تا بخش 
خصوصی و مــردم به کمک دولت آمده و پروژه ها را 
سامان دهی کند. قطعا اگر این پروژه ها وصل به درآمد 
دولت باشد به سرانجام نمی رسند. ما کوتاهی خاصی 
را از ناحیه وزیر در این حوزه حس نمی کنیم. اگرچه 
پول نیســت اما همت و اراده وجود دارد تا قدم های 

اساسی در زمان محدودی برداشته شود.

مهندس آزاد به توضیح یکی از دالیل استیضاح 
به دلیل آشــنایی به موضوع پرداخت و گفت: 
من نائب رئیــس هیات مدیره جمعیــت طرفداران 
ایمنــی راه ها هســتم و می دانم دکتــر آخوندی به 
دلیل عالقمندی شــخصی در کمیته ایمنی وزارت 
راه  شــرکت می کند. عدم توجه بــه آمار تصادفات 
و کشــته های جاده ای یکی از دالیل استیضاح بیان 

 مهندس ملکیانی فرد:
کــه مثل  یــری دیدم  کمتر وز مــن 
کیفیت  دکتر آخوندی بــه بحث 

ساخت و ساز اهمیت دهد
دكتر  آقای  جناب  امروز 
ماده  استناد  به  آخوندی 
53 قانون نظام مهندسی 
و كنترل ســاختمان كه 
ایــن كار را در حیطــه 
وزارت مســکن  وظایف 
داده،  قرار  شهرسازی  و 
بحث كنترل ساختمان را 

به طور جدی پیگیری 
می كند  
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شده است، در سال 1384 و 1383حدود 28 هزار 
کشته درسال داشتیم. سال گذشته تعداد کشته ها 
به 17 هزار رسیده است. هر چند در برنامه توسعه 
دیده شــده که تقلیل 9-10 درصدی در تصادفات 
داشته باشیم ولی به تقلیل 5 درصدی رسیده ایم و 
امیدواریم با افزایش فرهنگ عمومی رانندگی آمار 
بهتری کســب کنیم. 80 درصد تمام تصادفات ما 
ناشی از عدم توجه به فرهنگ رانندگی است. نقاط 
حادثه خیــز که درباره آن بحث می شــود و وزارت 
شهرسازی و راهداری تالش بسیاری در از بین بردن 
آنها انجام داده اند معنی و مفهوم واقعی ندارد چون 
اکثر ما در جاهایی که باید سرعت کم شود به عالئم 
راهنمایی و رانندگی توجه نکرده با همان سرعت  به 
راه خود ادامه می دهیــم. 70درصد تصادفات ما به 
دلیل عدم توجه به عالئم و قوانین رانندگی و نبود 
فرهنگ کافی در این باره اســت، البته  15 درصد 
تصادفات را می توان به دلیل وجود کیفیت ضعیف  

برخی خودروها  دانست.

در پاسخ به سوال آقای محسنی درباره وجود 
رانت و تراكم فروشــی، مهندس ملکیانی فرد 
گفت: بحثی که مجلس باید سال ها پیش درباره آن 
حســاس می شد تراکم فروشی است، از سال 1389 
تراکم فروشــی برای اداره شهر رایج شد درحالی که 
تراکم فروشــی به عنوان فروش حق آسایش و حق 
مالکانه مردم اســت و باعث میزان زیادی ترافیک 
و آلودگی می شــود. طرح جامع شهرها به بررسی 
و امضای وزرای حاضر در شــورای عالی معماری و 
شهرســازی می رسد. اعضای این شورا طی سال ها 
بر اســاس مباحث علمی به اعدادی رسیده اند که 
تراکم فروشی به معنای بی توجهی به این اعداد است. 
آخرین طرح تفصیلی مربوط به اردیبهشت 1391 
اســت که تهران را به  55 زیر پهنه تقســیم کرده 
و انتظار می رفت بعد از آن شــاهد تخلفات نباشیم، 
متاسفانه شــنیدم در ســالهای اخیر 100میلیون 
مترمربع  مکعب تراکم فروخته شده است. آنقدر از 
این عدد وحشت کردم که فکر کردم همه ساکنان 

تهران ناچار به مهاجرت شوند.
وی افزود: فروش تراکــم یعنی فروش حق مالکانه 
مردم. شهرداری عامل اجرای مصوبات  شورای عالی 
معماری و شهرسازی است و حق ندارد این کار را که 
تجاوز به حقوق ملت است انجام دهد. تخلفات ناشی 
از ساخت توسط شهرداری در کمیسیون ماده 5 نیز  
با پول حل و فصل می شود. اینها در دنیای صنعتی 
قابلیت استعماع ندارد. در آمریکا اگر کسی بخواهد  
لنداسکیپ خانه را انجام دهد باید از چند همسایه 

مجاور اجازه بگیرد. اگر فردی نمای ســاختمان را 
تغییر دهد باید از انجمن شــهر اجــازه بگیرد. اگر 
قرار شود در حوزه خوش منظره ای ساختمانی باال 
برود نباید به دید کســی آسیب برساند. شهردار و 
شهرداری مالک  شــهر نیست بلکه اداره کننده آن 

است. 
مهندس ملکیانی فرد افزود: وزیر مسکن و شهرسازی 
رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی است که به 
تنهایی نمی تواند از عهده کسی برآید چون سوداگری 
روی ساختمان متمرکزشده است. مجلس محترم، و 
شورای شهر باید روی این قضیه حساس شود. نباید 

به بن بست برسیم و بعد به فکر چاره باشیم. 
در هرج و مرجی که بر ســاخت و ساز حاکم شده، 
هم دســتی نظام مهندسی و ارگانهای دیگر دراین 
مسئله مشهود است. چگونه انتظار داریم یک وزیر از 
عهده حل این مسئله برآید، باید قوه قضائیه، شورای 
شهر و حتی رئیس جمهور در این قضیه ورود کند. 
این مجلس نشــان داده دارای پتانسیل خوب برای 
تصویب قوانین خوب دارد. مــا قوانینی مانند رفع 
موانع تولید و توسعه مستمر محیط کسب و قانون 
اســتفاده از حداکثر امکانات کار  را داریم که نشان 
می دهد در مجلس دید کارشناسی قوی وجود دارد. 
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی 
عنوان کرد: ما بی مهابا زندگی در شــهرهایی مانند 
 تهــران را به بن بســت کامل می رســانیم. چرا به 
محیط زیســت بی اهمیت هستیم؟ ترافیک نشات 
گرفته از زیرپا گذاشــتن قوانین از طرف مسئوالن 

است. ضمن اینکه از آن مسئوالن می خواهیم قانون 
را برای خود تفســیر نکنند. شهرداری مالک شهر 
نیســت و نباید  شهرفروشی کند. من فکر می کنم 
همه ما، جامعه فنی ومهندســی، اتــاق بازرگانی و 
مجلس باید بــه کمک وزارت راه و شــورای عالی 
معماری و شهرسازی رفته جلوی کوچکترین تخلف 

را بگیریم. 
و  رانت خــواران  ورود  احتمــال  دربــاره  وی 
سوءاســتفاده کننده ها در نظام مهندسی نیز گفت: 
شاهد تشکیل شــرکت هایی هستیم که به عنوان 
شــخصیت های حقوقی طرح، نظــارت و اجرا را با 
کمک شهرداری انجام می دهند که به بحث کیفیت 
توجه کمــی دارند. وظیفه نظام مهندســی حفظ 
جان شهروندان اســت. اگر یک جراح قلب در اتاق 
عمل اشتباه کند یک نفر می میرد ولی اهمال یک 
مهندس باعث کشته شدن ده ها و صدها نفرمی شود. 
نظام مهندســی درباره توجه بــه کیفیت باید وارد 
میدان شــود. دکتر آخوندی  فردی بود که سازنده 
پاســخگو، گارانتی ســاخت، بیمه کردن عملیات 
مهنــدس مجری، طراح و محاســب را مورد تاکید 
قرار دارد که با رعایت آنها خواه ناخواه سوداگران از 
نظام مهندسی خارج می شوند. امروز ساخت و ساز 
در دست غیرمتخصصان و غیرمهندسان است و ما 
بخشی از متخصصان مردم در امر راه و مسکن مردم 
هستیم و انتظار داریم به نقطه نظرات ما توجه شود 
تا با سریع ترین راه ممکن به نتیجه مطلوب برسیم. 

مهندس آزاد در پایان  و در پاسخ به این سوال 
كه اگر اســتیضاح رای بیاورد و وزیر را عوض 
كند چه اتفاقی می افتد،  گفت: مدیران اجرایی 
در کشــور هند با تغییر هر رئیس جمهوری عوض 
نمی شود. مهندس ترکان با کمیته هایی  به هند رفت 
و پای امضای قراردادی بودند که وزیر هندی گفت 
این آخرین امضای من در پست وزارت است. طرف 
ایرانی می گوید : امیدوار بودیم با هم این کار را تمام 
می کردیم. وزیر می گوید از فردا معاون من وزیر راه 
می شود سابقه من10 سال بوده و از فردا من مشاور 
عالی ایشــان می شوم. ایشــان هم خود پروتکل را 
تنظیم کرده و نگرانی درباره اجرایی شدن آن نیست. 
اما در ایران چنین نیســت و با تغییر وزیر ســاختار 
تشکیالتی عوض می شود. ما در هشت سال گذشته 
از تغییــرات لطمه زیادی خورده ایــم. امروز هم اگر 
استیضاح به تغییر وزیر بیانجامد کل ساختار وزارت 
راه خراب می شود و باعث سرخوردگی جامعه فنی و 
مهندسی می شود که به اصالحات امید بسته اند. ما 
از نمایندگان مجلس انتظار چنین اقدامی را نداریم 

 مهندس آزاد :
آقــای دكتــر آخونــدی 
عالقمند،  دانا،  شــخصیت 
متعهد، پرتالش، سختکوش 
و توانایی اســت و آنچنان 
توانایی داشته است كه وزارت 
راه و شهرسازی را به سر و 
سامانی برساند و در شرایطی 
كه وضعیت اقتصادی مملکت 
نامساعد است و پولی وجود 
را  راهساز  پیمانکاران  ندارد 
در ادامه راه خود و سازندگی 

مملکت  مشغول به كار كند.
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روزهای تحریم در حال ســپری شــدن است، 
امیدها به انتظارات بزرگ تبدیل شده، و انگار 
هیچ مشکلی جز بی مهری دیگران نداشته ایم 
و آشــتی با جهان دروازه های رونق و توســعه 

کشور را خواهد گشود.
ایــن مفهوم به شــرطی درســت اســت که 
 بــا تمهیــدات و اقدامــات مناســب، مهیای 
 بهره برداری از فرصت های تازه باشیم. صادرات 
غیرنفتی کشــور بــه ویژه صــادرات خدمات 
فنی - مهندســی به شدت از تحریم ها آسیب 
دیده و صادرکننده ها با مشــکالت غیر معمول 
فراوانی روبرو شده اند. در این دوران حسابهای 
ایرانی ها بســته شد، سوئیفت ایران قطع شد و 
ضمانت نامه های بانک هــای ایرانی بی اعتبار 
شدند. معامله کاالی ایرانی، حمل و نقل کاالی 
آنها و کشــتیرانی ایرانی با موانعی روبرو شد، 
تــا جایی که صادرات به ویژه صادرات خدمات 
فنی - مهندســی خــود را در اردوگاه های کار 

اجباری زمان جنگ دوم یافت.

صادرات خدمات فنی- مهندســی که از سال 
81 تــا 90 با نرخ رشــدی برابر 45 درصد در 
ســال توسعه یافته و در حدود 60کشور جهان 
در حال سازندگی بود، با کمبود هوای تنفسی 
روبرو شــد و خود را در معدودی کشــورها به 
ویژه عــراق خالصه کــرد، طوری کــه امروز 
نزدیک به 80 درصد این فعالیت ها در شمال و 
جنوب عراق جمع شــده است؛ کشوری که در 
این دوران حاضر به پذیرش شرکت های ایرانی 
بود و رابطه خوب با ما و آینده امیدارکننده آن، 
عراق را به مامن شرکت های ایرانی تبدیل کرد. 
اما دیری نگذشــت که سونامی داعش به عراق 
سرازیر شد، برخی پروژه ها متوقف شدند و آنها 
کــه باقی ماندند، با بی پولــی کارفرماها روبرو 
شدند. عراق روشــن و پرامید، به شبی تاریک 
و طوفانی تبدیل شد. اما ما چه کردیم؟ اولین 
برخورد ما در آغاز تحریم در ســال 90 حذف 

جایزه صادراتی بود.
شرکت هایی که با اعتماد به دولت و با محاسبه 

جایزه صادراتــی در مناقصــات تخفیف داده 
بودند، خــود را به ناگهان با حــذف آن روبرو 
دیدند. جایزه صادراتی که در سال 81 تصویب 
 و ابالغ شــد، شــیب رشــد صادرات خدمات 
فنی - مهندســی را که تا آن زمان 12 درصد 
بود به 45 درصد در ســال تبدیل کرد، طوری 
که در ســال 90 بیش از چهــار میلیارد دالر 
صدور خدمــات فنی- مهندســی داشــتیم. 
شــرکت هایی که در خارج با شــرایط دشوار 
تحریم روبرو شــدند، در داخــل هم با حذف 
جایزه صادراتی مواجه شــدند؛ جایزه ای که با 
وجود ناچیز بودن )حدود 50 میلیارد تومان در 
سال( اثر شگفت انگیزی در رقابت ایرانی ها در 
صحنه بین المللی داشت و رشد ساالنه صادرات 
خدمات فنی- مهندســی از 12 درصد به 45 

درصد در سال 81 شاهد این مدعاست.
اما امــروز چه می توان کرد؟ ظرفیت ســاالنه 
صدور خدمات فنی- مهندســی کشــور بیش 
از 25 میلیارد دالر اســت. این عدد با محاسبه 

دوران پسا تحریم
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کامل ظرفیتها و حداقلی اســت که با احتیاط و ضرایب کاهشی به 
دست آمده. آمار صادرات سایر کشورهایی که سرمایه انسانی مشابه 
دارند نیز گویای این مطلب اســت. مهم آن است که با وجود قابل 
توجه بودن این عدد، ارزش صادرات خدمات فنی - مهندســی در 
توسعه کشــور به مراتب بیش از ارزش پولی آن است؛ به این معنا 
کــه از اثر درازمدت در بهبود روابط دو کشــور و دو ملت، تاثیر آن 
در توســعه فناوری و ارتقای توان داخلی و نیز در هموار کردن راه 
صادرات کاال و نظیر آنها نباید غافل بود. شــرکت های صادرکننده 
همچون درختهایی هستند که ریشه در داخل کشور دارند و حمایت 
از آنها تقویت ریشه های آنها و استواری و موفقیت صادرات آنهاست.

شرکت هایی که در داخل تقویت و حمایت می شوند، امکان توسعه 
کیفی بیشــتری در امر مدیریــت و بهره وری پیــدا می کنند که 
قــدرت رقابت آنها را در صحنه بین المللــی افزایش می دهد. امروز 
 که به درســتی درک شده است که یکی از راه های خروج از رکود، 
بی آنکه آثار تورمی داشــته باشد توسعه صادرات است و دانسته ایم 
که صادرات غیر نفتی که به اتکای تقاضای خارجی صورت می گیرد 
به جز شکستن حلقه رکود می تواند به رشد و توسعه با دوام کشور 
نیز کمک کند، مناســب اســت به اقداماتی که به توسعه صادرات 
می انجامد، همت گماریم و شایســته اســت بــه تردیدهایمان در 

حمایت از صادرکنندگان غلبه کنیم.
امروز هر تصمیمی در این راســتا، هــم از موثرترین اقدامات خروج 
ا ز رکود اســت و هم نتایج ماندگار خواهد داشت. به عنوان مثال، 
موضــوع جایزه صادراتی که در چنبره تردیدها گرفتار اســت باید 
بــا همت و شــجاعت، به تصمیــم و ابالغ و اقدام منجر شــود. در 
همین روزها وام مختصری که ماه هاســت با وجود حســن نیت و 
پیگیری بعضی مسئولین، اســیر بوروکراسی و احتیاط شده است، 
به شرکت های گرفتار در عراق پرداخت شود. این وام 200 میلیون 
دالری با وجود کوچک بودن عدد، اثری بزرگ خواهد داشــت که 
از خاموش شــدن کامل چراغ صادرات خدمات فنی - مهندســی 
جلوگیری می کند و امکان شکوفایی پساتحریم را برای شرکت های 

ما که در سختی ها ورزیده شده اند، فراهم می آورد.
شرکت هایی که راه دشــوار حضور در رقابت های جهانی را تاکنون 
با موفقیت پیموده و کارآزموده شده اند، درصورت خروج از صحنه 
باید دوباره از صفر شــروع کنند، پروسه ای که ده ها سال وقت الزم 
دارد. شــرکت های ایرانی تاکنون نمایشگر استعداد خوب ایرانی در 
انجام با کیفیت کارها در حدود 60 کشــور جهــان بوده اند. پس 
از تحریــم، با حمایت از آنها، امکان افزایش این کشــورها به تعداد 
بیشــتری فراهم می شــود و امکان تحقق صادرات خدمات فنی - 
مهندسی با ظرفیت 25 میلیارد دالر ساالنه میسر می گردد. مقامات 
و مردم سایر کشورها نیز از فعالیت ایرانیها و خدمات آنها به خوبی 
یاد می کنند و قدردان این همکاریها هســتند. شایسته است که ما 
هم با حمایت از شــرکت هایمان در داخل کشور، ریشه های آنها را 
تقویت کنیم تا با قدرت و سرافرازی در بیرون مرزها نیکنامی بیشتر 
برای ایران و ایرانی همراه آورند و در داخل کشور به توسعه و رونق 

زندگی یاری رسانند.
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راز  حمایت یکپارچه تشکل های 
راه وساختمانی  از کارنامه آخوندی 

کارشناسان سیاسی و  اقتصادی یکی از دالیل شکست سنگین حامیان استیضاح را 
حمایت کم سابقه محافل بخش خصوصی و علمی از وزیر راه وشهرسازی می دانند

و  راه  یــر  وز آخونــدی  دکتــر  اســتیضاح 
شهرســازی پــس از مدتها ســر و صدای 
مخالفــان آخوندی روز 14 مهر در حالی 
شــکل عملیاتــی بــه خــود گرفــت که در 
محافل فکری تصور سیاســی بودن این 
اســتیضاح، عمومی شــده بــود. در میان 
مخالفان اســتیضاح، بخش خصوصی 
بیــش از همــه صــدای مخالفــت خــود 
بــه  رســاند.  مجلســیان  گــوش  بــه  را 
خصوصــی  بخــش  تشــکلهای  اعتقــاد 

تشــکلهای راه و ســاختمانی بــه دالیــل 
رویکــرد  بــر  تاییــد  مهــر  فنــی  و  علمــی 
یــر راه و شهرســازی زدنــد.  مدیریتــی وز
جلســه  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســتیضاح  بررســی  از  پــس  و  علنــی 
یــر راه و شهرســازی  عبــاس آخونــدی وز
بــا 72رای موافــق، 175 رای مخالــف، 
آراء252  مجمــوع  از  ممتنــع،  رای   5
 ماخــوذه بــه برکنــاری عبــاس آخونــدی
و  سیاســی  کارشناســان  گفتنــد.  نــه   

شکســت  دالیــل  از  یکــی  رســانه ای 
ســنگین حامیــان اســتیضاح را حمایت 
کــم ســابقه محافل بخــش خصوصی و 
که راه برای  علمی از آخوندی می دانند 
افزایش مخالفان اســتیضاح در مجلس 
کــه یــک روز  گــزارش ذیــل  کــرد.  همــوار 
یر  پیش از برگزاری مراســم اســتیضاح وز
راه و شهرســازی در ســایت صما منتشر 
گواه حمایت بخش خصوصی و  شده، 
تشــکلها راه و ساختمانی از وی است.
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 وزیر توانمند
 و مبتکر 

کابینه

آخوندی
یک 

 ثروت ملی

باید 
از این وزیر
حمایت شود

کشور  کبر ترکان، رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان  ا
کارآمد و قابل اســت. وزیر  کرد: عباس آخوندی فردی  تصریح 
راه و شهرســازی از نظر هوشــمندی، ابتکار و خالقیت، فردی 

کابینه دولت است. بسیار برجسته و از وزرای توانمند 
کشــور  که برای بودجه   منتهــی مشــکالت و محدودیت هایــی 
ح های عمرانــی وجــود دارد، همه وزارتخانــه ها را  و بــرای طــر
تحــت تاثیــر خــود قــرار داده و بیشــتر از همه وزارتخانــه متبوع 
کمبود منابع اعتباری قرار  آخوندی، تحت الشــعاع فشــارهای 

گرفته است.
گیــرد،  قــرار مــی   وقتــی بودجــه هــای عمرانــی تحــت فشــار 
وزارتخانــه راه و شهرســازی تحــت فشــار قــرار می گیــرد. چــون 
کارهای خاص خود را در قانون بودجه  وزارتخانه نفت، ساز و 
دارد و یــا وزارت نیــرو از ســازوکارهای فــروش بــرق تاحــدودی 
تامیــن مالــی می شــود. امــا تنهــا راه تامیــن منابع مالــی برای 
ح هــای وزارتخانــه راه و ترابــری ســابق  تکمیــل و ســاخت طر
یــا وزارت راه و شهرســازی فعلــی، بودجه هــای عمرانی دولت 

است. 
در چنین شــرایطی آخوندی با ابتکارات خاص خود توانســته 
قراردادهــای مشــارکتی را در آزاد راه هــا فعــال و از منابــع مالــی 
کند. وزیر راه همچنین  خارجی برای ساخت راه آهن استفاده 
که  کرده  از روش های مختلف خصوصی ســازی ظرفیت سازی 
ایــن اقدامــات همه نشــان دهنده ابتــکار، خالقیــت و قابلیت 

آخوندی است. 

محمدرضــا انصــاری، رییــس انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی و 
کرد: ما به عنوان هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان  کید  مهندسی تا
خدمــات فنــی و مهندســی، اســتیضاح آخونــدی را ایجــاد اختاللــی 
که وزارتخانه راه  می دانیم در ســامان نگرفتن امــور فوق العاده زیادی 

و شهرسازی باید آنها را به سرانجام برساند.
کــه بایــد   در ایــن شــرایط بحرانــی ایــن وزارتخانــه بــار ســنگینی دارد 
بتوانــد آن را بــه مقصــد برســاند. ماموریــت وزارتخانــه به ســبب تنوع 
که  مســئولیت هایی ازجمله راه، آب، هوا، دریا، مســکن، اتوبان و... 
برعهــده دارد، بســیار ســنگین و پیچیده اســت و وزیــر راه باید بتواند 

تمام این عرصه ها را سر و سامان بدهد.
کشــور ســنگینی  کــه هنــوز آثــار تحریم هــا روی   در ایــن دوره بحرانــی 
می کنــد، وزیــر راه و شهرســازی بایــد بتوانــد وزارتخانــه متبــوع را بــا 
موفقیــت از بحران هــا عبور دهد و به عنــوان ماموریت خود، خدمات 

کند.  کشور ارائه  الزم را به 
که ســعی می کند با عالقه و با صداقت ماموریت  لذا اســتیضاح وزیری 
 خود را انجام دهد و سپردن مسئولیت این وزارتخانه به افراد دیگری که 
احتمــاال بــا حــوزه آشــنا نیســتند، در امــور وزارتخانــه اختــالل ایجــاد 
کارنامه آخوندی در دوره قبلی وزارت هم درخشــان  که  می کند.  چرا 
کار خود را  کنیــم تــا  کمــک و از او حمایــت  و موفــق بــوده و بایــد بــه او 

ادامه دهد و این بار سنگین را به سرمنزل برساند.
 چون عملکرد آخوندی از نظر ساماندهی به امور وزارتخانه و انتخاب 

یاران خود مثبت ارزیابی می شود. 

ســندیکای  رییــس  ملکیانی فــرد،  منوچهــر 
شرکت های ساختمانی ایران  هم در این باره 
گفت: صددرصــد با اســتیضاح مخالفم. آقای 
آخونــدی یــک ثــروت ملــی و یــک فیلســوف و 
اندیشــمند در بخــش ســاخت و ســاز مملکت 
اســت و اســتیضاح وی اصــال مفهومــی ندارد. 
متاســفانه در ایــن مملکــت علیــه هــر فــردی 
بالفاصــه  می کنــد،  ح  مطــر را  اصالحــی  کــه 

دسیسه چینی می شود. در واقع عملکرد وزیر 
گیرد. افــکار آخوندی در  بایــد مورد تشــکر قرار 
کشــور، چه در حوزه  حوزه ســاخت و سازهای 
ســاخت زیربناهــا و چــه در حــوزه ســاخت و 
که به بدترین شــکل انجام  ســازهای عمومــی 
می شــود، همه درست است و بنده به عنوان 
کشــور،  رئیــس بزرگترین تشــکل فنی حرفه ای 
کامال تایید می کنم. افکار و نقطه  نظرات وی را 
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علی آزاد، دبیر انجمن شــرکتهای راهســازی ایران با اشــاره 
کرد:  بــه اینکــه  اصــال بــا اســتیضاح موافق نیســتم تشــریح 
گرفتاریهای  کشور دچار مسائل و  که  چون در شرایط امروز 
متعددی اســت، چنین اقداماتی ایجــاب نمی کند و اثرات 
بســیار منفــی در وزارت راه و شهرســازی خواهــد داشــت. 
کاری زمان مناســب خود را دارد. شــاید ما زمانی  چون هر 
انتظــار جــدا شــدن وزارتخانه هــای راه و ترابــری و وزارت 
گــر بخواهیم  کنون ا مســکن و شهرســازی را داشــتیم، اما ا
کار را انجــام دهیــم؛ بزرگترین ضربــه را بــه وزارت راه و  ایــن 
کرد. با توجه به 53 ســال سابقه  شهرســازی وارد خواهیم 
در حوزه راهسازی، تالشهای آقای آخوندی را بسیار مثبت 
و ســازنده ارزیابی می کنم اما متاســفانه شــرایط اقتصادی 
مملکت نامساعد است و امیدواریم که نمایندگان مجلس 

خردمندانه تر با مسایل برخورد کنند. اما در هر حال ما این 
گر  که ا استیضاح را یک اقدام سیاسی و جناحی می بینیم 
به نتیجه برسد، بزرگترین لطمات بر پیکر صنعت راهداری 
و راهسازی کشور وارد خواهد شد. چرا که عوض شدن یک 
کل ســاختار  وزیر در این مملکت به معنای به هم ریختن 
که  کشــورهای خارجی  وزارتخانــه ذیربط اســت. برخــالف 
مسئوالن نهادی اجرایی راه عبث طی نمی کنند، در ایران 
کســی مثل آخونــدی می خواهد امور را به دســت بگیرد  تــا 
و نظــم و نســقی بــه وضعیــت شهرســازی و خانه ســازی و 
کند، او  مســکن مهر و... بدهد و امور را به درســتی هدایت 
که چنین اقداماتی برای جامعه فنی و  را به زمین می زنیم 
کشور باعث سرشکستگی است. لذا هیچ  کل  مهندســی و 

دلیلی برای این استیضاح نمی بینیم.

دلیلی 
برای استیضاح  

نیست

  استیضاح 
  نفعی  برای مردم

 ندارد

 راه حل های
 عوامفریبانه را 
کار نبست به 

کانــون  رییــس  احمــدی زاده،  حســین 

و  موسســات  صنفــی  انجمن هــای 

کاالی  شــرکت های حمل و نقل داخلی 

فعلــی  شــرایط  در  کــرد:  کیــد  تا کشــور 

حــل  را  مشــکلی  آخونــدی  اســتیضاح 

اســتیضاح  ایــن  بــا  موافــق  و  نمی کنــد 

گر مســاله ای در میان باشــد  نیســتیم. ا

آن  بخواهنــد  مجلــس  نماینــدگان  کــه 

کننــد، بایــد بــا خود دولــت این  را حــل 

کنند. مســائل را بررسی و حل 

را  امــور  از  بســیاری  آخونــدی  مســلما   

بــا  امــا  انجــام می دهــد،  تــوان  در حــد 

توجــه بــه وضعیت اقتصادی و مســائل 

موجــود، مــا بایــد مشــکالت و مســائل 

کنیم. لذا این اســتیضاح  دولت را درک 

نفعــی  هیــچ  کــه  می دانیــم  سیاســی  را 

اینکــه  بــر  عــالوه  و  نــدارد  مــردم  بــرای 

مشــکلی از مــردم را حــل نمی کنــد بلکه 

باعث تضعیف دولت می شود. 

رییــس  نایــب  نایینــی،  فریــد  عبدالرضــا 
انجمــن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی 
آخونــدی  اســتیضاح  گفــت:  ســاختمان 
ابعاد سیاســی دارد و این در حالی اســت 
گر  کاری مــا سیاســی نیســت. ا کــه حــوزه 
مســائل وزارت راه را بــا مباحث سیاســی 
کنــون از نظر امور اجرایی  تلفیق نکنند، ا
کار نیســت.  فرصــت مناســبی بــرای ایــن 
کــه آخوندی تعقیب  گرچــه برنامه هایی  ا
کامــال قابل  می کنــد، تــا به حــال خروجی 
لمسی نداشته، ولی قطعا در میان مدت 
منتهــی  خوبــی  خروجــی  بــه  می توانــد 
فرصت هــای  همایــش  برگــزاری  شــود.  
ســرمایه گذاری در حمــل و نقل به عنوان 
یک همایش بین المللی، نشان می دهد 
کــه آخوندی در بیــن وزرا ســریعتر از همه 
آنها حرکت به ســمت شــرایط پســاتحریم 
کــرده و در برنامه ریــزی بــرای این  را آغــاز 
منظور فعالتر بوده اســت. چون جمعیت 
توانمنــد  شــرکت های  از  قابل توجهــی 
خارجــی در این همایش حضور داشــتند 

و اطالع رســانی خوبی در این زمینه شد. 
چنیــن اقدامــات خوبی باید انجام شــود 
کشــور  که اقتصاد  تــا بتوانیم در شــرایطی 
در شــرایط پیچیــده ای قــرار دارد، امور را 

کنیم. ساماندهی 
  در فضای امروز آخوندی محدودیت های 
بســیار  امکانــات  و  منابــع  و  زیــاد  خیلــی 
مشــکالت  بــا  و  دارد  اختیــار  در  کمــی 
بســیاری مواجه است، ولی بخش عمده 
معاونــان وی بــا نــگاه علمــی و عالمانــه، 
لــذا  می کننــد.  برنامه ریــزی  را  مســائل 
که ایــن برنامه ها  باید فرصت داده شــود 
 بــه نتیجــه برســد و بــه اقتصاد بســامانی 

دست یابیم. 
وزیر شــاید می توانســت راه حل های آنی 
کار ببنــدد، امــا  و مردم فریبانه تــری را بــه 
آخونــدی و عمــده معاونــان وی برخــورد 
کــه  می کننــد  امــور  بــا  علمــی  و  اصولــی 
نتایــج خــوب و مطلــوب  بــه  امیدواریــم 

برسند. 
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  مباحث
 فنی

ح نیست  مطر

استیضاح
سیاسی 
است

گفت: استیضاح  هرمزد رامینه، رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران 
کامال سیاســی اســت و ما از طرف جامعه مهندســان مشــاور  آخوندی 
مجاز به ورود به مسائل سیاسی نیستیم. تنها نظری که می توانم ارائه 
که در این استیضاح اصال مباحث فنی مطرح نیست  کنیم این است 

گر مباحث فنی در میان بود، بیشتر می توانستیم اظهارنظر کنیم. و ا

کرد: استیضاح دکتر  کید  هرمز فامیلی، رییس انجمن بتن ایران تا
آخوندی سیاســی است و چون آدم سیاسی نیستم نظری در این 
که ارائه و افراد چندشــغله  باره ندارم. اما در رابطه با بخشــنامه ای 
کامال موافقم و  کرده،  را از حضور در ســازمان نظام مهندســی منع 

آن را صددرصد تایید می کنم. 

  باید
 منطقی تر
کرد  رفتار 

  هدف، ارتقای 
عملکرد
 وزیر نیست 

رییــس  ســیفی،  حمیدرضــا 

و  پیمانــکاران  صنفــی  انجمــن 

ساختمانی  شــــــــــــــــــــــــرکت های 

تجهیزاتــی  و  تاســـــــــــــــــیساتی  و 

نشــان  خاطــر  تهــران  اســتان 

را| آخونــدی  اســتیضاح   کــرد: 

 رد می کنم. 

کنونــی بایــد با  چــون در فضــای 

مســائل و امور به طــور منطقی تر 

کرد. و سنجیده تر رفتار 

کــه هیچ  گفــت   البتــه نمی تــوان 

نقــدی  و  ایــراد  و  اشــکال  گونــه 

نســبت به سیســتم موجود وارد 

انتقــاد  اســت  ممکــن  و  نیســت 

نســبت به عملکرد وجود داشته 

فعلــی  شــرایط  در  امــا  باشــد، 

موافــق  راه  وزیــر  اســتیضاح  بــا 

نیستم. 

صنعتــی  فنــاوران  و  تولیدکننــدگان  انجمــن  رییــس  خــرم،  احمــد 
ســاختمان خاطرنشــان ســاخت: اصــوال اســتیضاح و ســوال بایــد با 
هــدف ارتقــای عملکرد وزیــر و وزارتخانه متبوع او باشــد. به طورکلی 
که نماینــدگان تندرو مجلس بــه دنبال افزایش  کرد  نمــی توان ادعــا 
که  تــوان و ظرفیت وزارتخانه ها هســتند؛ بلکه آنهــا دقیقا درصددند 
کارآمد جلوه دهند. با توجه به  کابینه یازدهم را نا مجموعه دولت و 
کاری  که روند  شواهد متاسفانه برخی از نمایندگان در تکاپو هستند 
کنند و نوع رفتار آنها بیانگر یک  برخــی وزارتخانه هــای مهم را مختل 

کامال سیاسی با وزرا است.  برخورد 
تهدید شدن وزرا به استیضاح و سواالت پی در پی برخی نمایندگان 
امری بی ســابقه اســت. این رویه یعنی اینکه یک وزیر به طور مرتب 
از ســوی نماینــدگان به اســتیضاح تهدید شــود و یا اینکــه مدام باید 
برای پاســخگویی به سواالت متعدد راهی مجلس شود، در ضعف و 

کارآمد شدن عملکرد آن وزیر نقش چشمگیری دارد. نا
در  دارد،  قــرار  اســتیضاح  فشــار  تحــت  کــه  وزیــری  چــون   
تصمیم گیریهــای مهــم مربــوط بــه وزارتخانــه متبــوع خــود، دچــار 
کنــدی در تصمیم گیــری و یــا بالتصمیمــی  تشــویش می شــود و بــه 
شــدیداً  را  وزارتخانــه  عملکــرد  مســئله  ایــن  و  می شــود  دچــار 
کلی  تحت الشــعاع قرار می دهــد. لذا قضاوت در خصــوص عملکرد 

دولت یازدهم باید منصفانه باشــد.

عملکرد
 آخوندی معقول
 بوده است

  مجلس  
 به استیضاح 
باور ندارد

مغرضانه
 از آخوندی
 ایراد می گیرند
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عملکرد
 آخوندی معقول
 بوده است

  مجلس  
 به استیضاح 
باور ندارد

مغرضانه
 از آخوندی
 ایراد می گیرند

علیرضا قهــاری، رییس انجمــن مفاخر معماری 
گفت: با اســتیضاح مخالفم و احتماال این  ایران 
اســتیضاح در مجلــس رای نمی آورد. ایــن اقدام 
بیشــتر سیاسی اســت و نیاز فعلی جامعه ما این 
نیست. یکی از ایراداتی که به آخوندی می گیرند، 
عدم اتمام پروژه های مسکن مهر است. در حالی 
کــه ایــن ایراد غیراصولی اســت و مجلــس باید در 
بودجــه پیش بینــی و دولت بودجــه الزم را به آن 
کنــد. در حالــی که جلوی  تزریــق و تامیــن اعتبار 
گرفته انــد و از ایــن بابــت ایــراد  تزریــق ســرمایه را 
می گیرند.  البته نمی توان گفت که آخوندی بدون 
گونه ای است   ایراد اســت، اما شرایط مملکت به 

کافــی ندارند.  کــه هیچکدام از دســتگاه ها اعتبار 
فقط پروژه های وزارت راه نیمه تمام باقی نمانده 
و بقیه نهادها هم پروژه های نیمه تمام دارند. آن 
روی سکه چیز دیگری است و استیضاح آخوندی 
بــه درخواســت 13 نماینــده منطقــی و اصولــی 
نیست و معموال باید حدود 70 نفر از نمایندگان 
کنند. تعداد اســتیضاح کنندگان باید  آن را امضــا  
منطقــی باشــد و وقتی نیســت، پس این بــاور در 
خــود مجلس هم نیســت. درواقــع خود مجلس 
هــم باور نــدارد که آخوندی باید مورد اســتیضاح 
قرار گیرد وگرنه تعداد اســتیضاح کنندگان نباید تا 

این حد محدود می شد. 

علی اصغر کاردوست، رییس انجمن شرکت های 
کید کرد: شرایط فعلی  کنترل و بازرسی ساختمان تا
به گونه ای اســت که بعــد از دولت احمدی نژاد و 
گر هر وزیر دیگری غیر از آخوندی  وزارت نیکــزاد، ا
روی کار می آمد، اقدامات وی نمود پیدا نمی کرد 
و مورد ســوال و تذکر قرار می گرفت. چون مسائل 
بجــا مانــده از دولت قبــل به قدری زیــاد بوده که 
رســیدن به شــرایط ثبــات و ســاماندهی بــه امور 
نیمــه تمام و مشــکالت پیچیــده، زمانبر اســت. 
آخونــدی هم از این قاعده مســتثنی نبــوده و به 
گذشته اقدامات وی  همین دلیل طی دو ســال 
نمود پیدا نکرده است.  مسکن مهر اشتباه بزرگی 
کاری بخش  بود و دولت قبل با دخالت در حوزه 
خصوصــی، خیانــت بزرگی به نام مســکن مهر در 
حق مملکت کرد و حتی به لحاظ اینکه آخوندی 
حرفی از معضالت آن نمی زند، باید از وی تشــکر 
کــرد. چون مســکن مهر معضــل اجتماعی بزرگی 
است که در برخی مناطق هیچ دولتی نمی تواند 

کنان  آنها را تمام کند. البته در برخی شهرها که سا
آن نیاز به مســکن داشــته اند و تعداد واحدها نیز 
کم بوده دولت می تواند آنها را به سرانجام برساند 
اما در برخی مناطق مثل خوزستان و شهر جدید 
پردیس آپارتمان هایی روی گسل ساخته  شده، 
بــدون اینکــه زیرســاخت هــای الزم آن را تامیــن 
کنند. لذا این پروژه ها چه از جانب آخوندی و چه 
از ســوی هر فــرد دیگری به ایــن زودی قابل حل 
نیست و بعید است که فردی بتواند آنها را تکمیل 
کنــد. افــراد مغرضــی که ســطحی به قضیــه نگاه 
می کننــد، به راحتی به آخونــدی ایراد می گیرند. 
ولی وزیر راه تالش خود را کرده و اینکه بهتر از این 
می توانست کار کند یا خیر، طبعا هر فردی نسبت 
به دیروز می تواند عملکرد بهتری داشــته باشــد. 
چــون آنچــه آخونــدی تحویل گرفتــه، منطقی و 
معقــول نبــوده و هیچــگاه هم فرصت نشــده که 
تشــریح شــود وزارتخانه را با چه شرایطی تحویل 

گرفته است. 

سراســری  کانــون  رییــس  برزگــر،  جمشــید 
کشــور با بیان اینکه استیضاح وزیر  انبوه ســازان 
کرد: یکی  راه و شهرســازی سیاسی است عنوان 
از دغدغه هــای مهــم آخونــدی تامیــن مســکن 
مورد نیاز جامعه است و تمام تالش خود را برای 
گذاشــته تا بتوانــد اقشــار جامعه را  ایــن منظــور 
کند  کم بهــره صاحب خانه  در قالب تســهیالت 
کــه امیدواریــم به مرحلــه اجرایی هم برســد. در 
کــه وزارت راه و شهرســازی  که  کنونــی  وضعیــت 
همت به اتمام مسکن مهر بسته و وزیر راه تالش 

بــرای اتمــام مســکن مهــر در ســال جــاری دارد، 
کــه به  درخواســت مــا از نماینــدگان ایــن اســت 
استیضاح رای ندهند تا این اقدام آنها کمکی به 
حوزه مسکن باشد. چون وزارت راه و شهرسازی 
کردن  حوزه بسیار وسیعی را دربرمی گیرد و اداره 
این وزارتخانه عظیم با توجه به کمبود اعتبارات 
عمرانــی اقــدام بســیار دشــواری اســت. بــا ایــن 
کنون عملکرد معقولی داشــته  حــال آخوندی تا
کشــور نباید توقع  و بــا توجه به وضعیت موجود 

معجزه از وزارتخانه داشته باشیم. 
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همایــش  مدنــی  جامعــه  ســازمان های  شــورای 
اقتصــاد  قبــال  در  مدنــی  جامعــه  »مســئولیت 
غیررسمی« را 5 مهر در سالن اجتماعات سندیکای 
کرد. در این نشست  شرکتهای ساختمانی برگزار 
کارآفرینی  فیــروزه صابــر مدیرعامل بنیــاد توســعه 
زنــان و جوانان، علی دینــی ترکمانی اقتصاددان، 
 سیدحســن افتخاریــان عضوکمیســیون اقتصــاد
کارILO ، بهرام  غیــر رسمی ســازمان بین المللــی 
شــورای  اجرایــی  کمیتــه  مســئول  شــهریاری   
سازمان های جامعه مدنی ایران و مهندس محمد 
 عطاردیان نماینده بخش خصوصی در ســازمان

کار به سخنرانی پرداختند.   بین المللی 
در این نشست موضوعاتی چون نهادهای مدنی 
و اقتصــاد غیررســمی با رویکــرد توســعه انســانی، 
غیررســمی و  اقتصــاد  آســیب های  گونه شناســی 

مطالعات انجام شده درباره اقتصاد غیررسمی در 
سازمان های بین المللی بررسی شد. 

کمیته اجرایی شورای  بهرام شــهریاری، مســئول 
ســازمان های جامعــه مدنــی ایــران، ضمــن ارائــه 
تاریخچــه ای از این شــورا، آن را نهادی ملی، مدنی، 
که از خرداد سال  کرد  غیرسیاســی و مستقل معرفی 
1387 بــا بیــش از صد ســازمان غیردولتی عضو، آغاز 

کرد.  به  کار 
گفــت: مقالــه ای بــا نــام »اسیدپاشــی بــه چهره  وی 
کــه بــه  اقتصــاد ایــران« از دکتــر رنانــی مــی خوانــدم 
ماننــد  مســائلی  بــه  اسیدپاشــی،  موضــوع  بهانــه 
همانگونــه  کــه  بودنــد  اقتصادغیررســمی پرداخته 
کــه با پیدانشــدن عوامل اسیدپاشــی بــی اعتمادی 
ایــن  نیــز  تحریــم  شــرایط  شــد،  ایجــاد  دولــت   بــه 

در مقابل اقتصاد غیر رسمی
 سکوت نکنید

ر ش م م یرر اد  ا ا ام م در  ی  م ما  در 
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بی اعتمادی را به همراه داشت. 
که یکی از دالیل وجود  شــهریاری با بیان این 
و رشــد چنیــن اقتصــادی عــدم شــفافیت در 
ادامــه  اســت  کشــور  اقتصــادی  محورهــای 
اقتصــاد کالنمــان در  مــا در تصمیمــات   داد: 

کشــور توجــه   بــه زیــر ســاختهای اقتصــادی 
نکرده ایم. مثال در صنعت خودروســازی اعالم 
در  خــودرو  تولیــد   1404 ســال  در  کــه  کردنــد 
صنعت خودرو سازی باید به سه و نیم ملیون 
خودرو برسد ولی به این امر توجه نشده است 
کشــش تولید این  کــه آیــا مثال صنعت فوالد ما 

تعداد خودرو را دارد یا نه.
شــهریاری ادامه داد: به هر جهت ما در دولت 
نیروهــای  دارای  صنعــت  حــوزه  در  یازدهــم 
هستیم که دارای تجربه های موفقی درگذشته 
بوده انــد ولــی در حــال حاضــر نمی تواننــد یــه 
که  کنند. اینها نشــان می دهد  خوبــی حرکــت 
کــه مانــع ایــن حرکتها  دســتهایی وجــود دارد 
می شــود و ایــن دســتها همــان چیــزی اســت 
کــه مــا از آن بــه عنــوان اقتصــاد غیررســمی یاد 

می کنیم.
کــرده  گاه بــازار را آلــوده  رقابتهــای غیراصولــی 
است و در حوزه اقتصادی کنشگران اقتصادی 
کند و عدم تعادل  ج می  را از حــوزه رقابــت خار
کار به وجود مــی آورد و به  کســب و  در محیــط 

اقتصاد غیررسمی دامن می زند. 
از  انتقــاد  ضمــن  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  وی 
تســهیالت موجود بــرای نهادهــای اقتصادی 
جملــه  از  دولتــی  نظامــی و  ماهیــت  بــا 
انســانی  نیــروی  و  مالیــات  پرداخت نکــردن 
ج شــدن  خار گردونــه  از  موجــب  را  آن  ارزان، 

کنشگران اقتصادی دانست.
وی افــزود: عــدم شــفافیت در برنامــه توســعه 
محورهــای  بــودن  غیرمعلــوم  مملکــت، 
توســعه، عدم تدارک زیرســاختهای الزم برای 
غیررســمی دامن  اقتصــاد  رشــد  بــه  توســعه  
که آن نیــز  فاصله طبقاتــی را افزایش   می زنــد. 
می دهد و قدرت خرید را پایین می آورد. عالوه 
بر این عدم راســتگویی در بازار شایع می شود 
و در نهایت این اقتصاد غیررســمی باعث عدم 

حرکت اقتصاد رسمی می شود. 
وی بــا تصریــح اینکــه الیگارشــی اقتصــادی و 
قدرت هــای مالــی نیــز در ایــن چرخــه معیوب 
ســهم دارنــد، بانک هــا را از جملــه نهاد هایــی 
کســب  که با قدرت مالی خود، حوزه  دانســت 
وی  می دهنــد.  قــرار  تحت الشــعاع  را  کار  و 

کمپیــن نخریــدن خودرو صفــر داخلــی را نیز از 
اتفاقــات پیش بینی نشــده ایــن ســازوکار غلط 
دانســت و آن را از نتایــج غلــط وجــود اقتصــاد 

غیررسمی برشمرد. 

دکتــر  همایــش  ایــن  دیگــر  بخــش   در 
علــی دینــی ترکمانی بــا موضــوع »نهادهای 
مدنی و اقصادی غیررسمی با رویکرد توسعه 

انسانی« مطالبی را بیان کرد. 
وی ضمن ارائه تعریفی از توسعه، آن را افزایش 
قابلیــت تک تــک افــراد جامعــه دانســت. وی 
عــالوه بر شــاخص هــای اقتصــادی، مــواردی 
وضعیــت  باســوادی،  عمــر،  طــول  چــون 
بهداشتی و درمانی را نیز معرف توسعه انسانی 
کرامت  کردن  کرد و هدف آن را برآورده  قلمداد 

انسان دانست. 
وی با اشــاره به لزوم داشتن رویکرد نظام مند 
به تحوالت توسعه ای در ادامه سخنان خود، 
توسعه سیاسی و اقتصادی را دو روی سکه ای 
بــه نــام توســعه انســانی دانســت و بــا تقســیم 
مفهــوم آزادی به دو بخش فرآیندی و فرصتی 
افــزود: نمــود آزادی فرآیندی، صنــدوق رای و 
نمــود آزادی فرصتــی، فرصت هــای اقتصادی 

به وجود آمده در جامعه است.
این اقتصاددان با بیان اینکه حاشیه نشــینی 
شــهری از نتایج قابل توجه اقتصاد غیررسمی 
 اســت، ابعــاد این اقتصــاد را حــدود 22 درصد 
کــرد و بــا بهره گیــری از تعریــف بیــکاری  اعــالم 
کار  ازای  بــه  فــرد  درآمــد  میــزان  برمبنــای 
کار در  مشــخص اذعان داشت: تعداد ساعات 
هفته معیار مناسبی برای آمار های مربوط به 
بیکاری نیســت و تکدی گری، دست فروشی، 
حاشیه نشــینی شــهرها و ایجــاد شــغل هــای 
کف و معیشــتی نیز از دیگر  کاذب، زندگی های 
نمودهای زندگی معیشتی برشمرده می شود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود اضافه 

دکتر علی دینی ترکمانی:
کارکرد نهادهای مدنی 

دموکراتیزه کردن فضا است 
که می تواند نظام حکمرانی 
را از افتادن در تله افتادگی 
تو در تو و جذب ضعیف 
نجات دهد. ساختار قدرت 
باید بازتر شود و نهادهای 

مدنی حضور داشته باشند و 
 نظام تصمیم گیری

و تصمیم سازی بهتر شود تا 
با بهبود عملکرد اقتصادی از 

ابعاد اقتصاد غیررسمی 
 هم بکاهیم. 
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کرد: مقصر اقتصاد غیررسمی نظام تدبیر امور ما 
در سطح کالن است. ما در شناسایی معضالت 
کردن و  درســت عمــل می کنیم امــا در فرمولــه 
حــل مســئله مرتکــب اشــتباهاتی می شــویم. 
بــا یــادآوری وعده هــای ســال های اولیــه  وی 
کردن همه  انقــالب در خصوص صاحب خانــه 
اقشــار جامعه نتیجه عملــی آن را قطعه قطعه 
گســترش افقی  کالن شــهرها و  شــدن زمین در 
کــرد و افزود: بر این اســاس بود  شــهرها عنوان 
کباتان و  کــه تجربه های موفقی چون شــهرک ا
کنار  آتی ســاز و... به علت نوعی تجددســتیزی 

گذاشته شدند.
چــون  هایــی  طــرح  شــرایط  ایــن  در 
مســکن مهر حکم نوعی نوش داروی 
که به دلیل اجرای  دیرهنگام را یافت 
نامناســب و جانمایــی در بیابانها و با 
حداقــل امکانــات رفاهــی ســبب بروز 
نوع جدیــدی از حاشیه نشــینی ها در 
مراحل بعدی می شــود. سیاستهایی 
مانند مســکن مهــر را بایــد در دهه 60 
اجرا می کردیم در حالی که در گذشته 
بــا نگاهــی تجددســتیز بــا مســئله ای 
و  کردیــم  مخالفــت  کباتــان  ا ماننــد 
کشــاندیم. ایــن  مشــکل را بــه اینجــا 
مصداقی از حکمرانی اشتباه است که 
بر مبنای شایسته ســاالری و تخصص 
کــه نهادهــای مدنــی در  و اطالعاتــی 

اختیار دارند نیست.
بحــث بعدی بحــث انفجــار جمعیت 
ســال  تــا   1355 ســال  از  کــه  اســت 
برابــر  دو  کشــور  جمعیــت   1375
شــده اســت و از عوامــل نــرخ بیکاری 
حاضــر حــال  در  اســت.   کنونــی 

کــه  داریــم  بیــکار  میلیــون   3/5-3
ممکن است به 9-10 میلیون نفر برسد و همه 

سر از اقتصادغیررسمی درآورند. 
از اســتفاده  در  مــا  ناتوانــی  دیگــر   نمونــه 

 فرصت هــای اقتصــادی موجــود اســت. تولید 
ناخالــص مــا حــدود 540 میلیــارد دالر اســت و 
 تولید ناخالص ترکیه حــدود هزارمیلیارد دالر ،

کــه جمعیت مســاوری داریــم، یعنی  در حالــی 
درآمد سرانه دو برابر ما.

گذشته را سالهای از دست رفته  وی 37 ســال 
از لحــاظ اقتصــادی نامید و راهــکار را در پیاده 
شــدن نظام حکمرانی شایســته ساالر دانست 
که از اطالعات و منابع نهاد های مدنی استفاده 

کنونــی از نظــر  کنــد، و افــزود: دلیــل مشــکالت 
من» ظرفیت جذب ضعیف« است که با وجود 
امکانات و ثروت و نیروی انســانی توان تبدیل 
امکانــات را بــه ظرفیــت تولیــد مولــد نداریــم. 
اقتصــاد مــا درگیر مشــکل متابولیســمی جدی 
اســت  و ظرفیــت جــذب ضعیــف آن از نظــام 
که دچار شکســت نظام مند  حکمرانــی  اســت 
یــا قفل شــدگی سیستمی شــده اســت. دلیــل 
ضعــف حکمرانــی هــم درگیر بودن بــا وضعیت 
تو در توی نهادی هستیم. در اقتصاد سیاسی 
کاری و اتــالف منابــع زیــاد و پاســخ  مــا مــوازی 
 گویی و مســئولیت پذیری پایین اســت و دچار

 دور زدن بــاالی قوانین و بی ثباتی و شکســت 
در هماهنگ سازی نهادی هستیم.

دکتــر علــی دینــی ترکمانــی افــزود: در ایــن فضا 
کــردن  دموکراتیــزه  مدنــی  نهادهــای  کارکــرد 
که مــی تواند نظــام حکمرانــی را از  فضــا اســت 
افتادن در تله افتادگی تو در تو و جذب ضعیف 
نجات دهد. ســاختار قــدرت باید بازتر شــود و 
نهادهای مدنی حضور داشــته باشــند و نظام 
گیــری و تصمیــم ســازی بهتر شــود تا  تصمیــم 
بــا بهبــود عملکــرد اقتصــادی از ابعــاد اقتصــاد 

غیررسمی هم بکاهیم. 

توســعه  بنیــاد  مدیرعامــل  صابــر  فیــروزه 
کارآفرینــی زنــان و جوانــان بــا ارائــه موضوعی 
بــا عنــوان »افعــال مجهــول و افعــال بی ضمیــر 
در اقتصــاد غیررســمی« ســخنران بعــدی ایــن 
کــه ضمن ارائه تعریفــی از اقتصاد  نشســت بود 
غیررسمی به عنوان موردی مستثنی از قواعد و 
قوانین معمول اقتصاد شامل روابط مالکیتی، 
کاری، اعتبار مالی  اجازه تجــاری، قراردادهای 
و سیســتمهای تامیــن اجتماعــی؛ ایــن بخش 
ج از حیطه  از اقتصــاد را معاف از مالیــات و خار

کرد. تولید ناخالص ملی معرفی 
توصیه نامه هــای  و  مصوبــات  براســاس  وی 
ضمــن  کار  بین المللــی  ســازمان 
از  شــاغل  افــراد  تفکیــک  و  تعریــف 
افــراد فعــال در اقتصــاد غیررســمی و 
واحدهــای اقتصــادی از واحدهــای 
کارفرمایــان حاضر در این  تولیــدی و 
پرداخــت  عــدم  اقتصــاد،  از  بخــش 
کارگــران ایــن بخــش و بــه  بیمــه بــه 
توســط  نشــدن  شــناخته  رســمیت 
قوانین را از موارد آسیب زا در اقتصاد 

غیررسمی دانست.
صابــر در ادامه محرومیــت از امنیت 
شــامل  غیررســمی را  اقتصــاد  در 
بــازار  امنیــت  از  نبــودن  بهره منــد 
کار و  کار، امنیــت اشــتغال، امنیــت 
امنیت بازسازی مهارت و نمایندگی 
برشــمرد و به توصیف هــر یک از این 

موارد پرداخت.
کارآفرینی  مدیرعامــل بنیاد توســعه 
زنــان و جوانــان همچنیــن بــا ارائــه 
اقتصــاد  مختلــف  ابعــاد  از  آمــاری 
در  را  ایــران  جهــان،  غیررســمی در 
بیــن 30 اقتصــاد بــزرگ از نظر اتلالف 
ســرمایه بــر حســب زنــان در جایگاه نخســت و 
بر حســب مــردان حائــز رتبــه دوازدهــم عنوان 
کار از 22  گفتــه وزیــر  گفــت: طبــق  داشــت. او 
آنهــا  میلیــون  کشــور، 15  در  شــاغل  میلیــون 
کار  دارای بیمــه هســتند و 7 میلیــون دارای 
غیررسمی هستند. حدود یک سوم واحدهای 

صنفی ما غیررسمی و فاقد پروانه هستند.
گــر بخواهیــم اقتصادغیررســمی را  وی افــزود: ا
کنیــم طبــق تعاریــف نهادهــا )شــامل  بررســی 
شرکتهای ثبت نشده و شرکتهای شبه دولتی( 
غیررســمی،  مزدبگیــر  کارگــر  )شــامل  افــراد  و 
رســمی و  نهــاد  غیررســمی در  مزدبگیــر  کارگــر 
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که  خویش فرماها( هستند، 
طبــق آنچــه 18 ســال پیش 
عنــوان  ســحابی  مهنــدس 
کشــور  کــرد 40 درصد درآمد 
گرفتــه  در ایــن بخــش قــرار 

است.
وی درباره نهادهای مربوط 
به اقتصادغیررســمی عنوان 
آقــای  اعــالم  طبــق  کــرد: 
ســال  در  جهانگیــری 
بــه  کــه  بنگاه هایــی   1392
گــذار  وا خصوصــی  بخــش 
بــه  درصــد  فقــط 17  شــده 

کثــر آن بــه بخش  بخــش خصوصــی واقعــی و ا
گذار شده اند. این بخشهای شبه  غیرواقعی وا
که  دولتی حیات دوزیســتی دارنــد و در جایی 
ریســک پذیری و مالیات مطرح می شود خود 
کــه بودجه و  را خصوصــی دانســته و در جایی 
انحصار بازار و امکانات مطرح می شود خود را 

دولتی می دانند. 
گزارشــی 7 هزار  کرد: طبــق  وی خاطــر نشــان 
موسســه مالی غیرقانونــی وجود دارد. و طبق 
گزارشی دیگر 6 موسسه از این موسسات بالغ 
کشور را در اختیار دارند  بر 20 درصد نقدینگی 
که حدود 150هزار  میلیارد تومان است. طبق 
گزارش فرشــاد مومنــی 57 درصــد بنگاه های 
اقتصــادی مــا تــک نفــره و 92 درصــد بنگاه ها 
کمتــر از 5 عضو هســتند. در ســالهای اخیر  بــا 
14 هــزار بنــگاه فعــال در شــهرکهای صنعتــی 
کــه ایــن نشــان مــی دهد  تعطیــل شــده انــد  
شرایط بخش رسمی اقتصاد بخش خصوصی 
به دلیل بحران شرکتهای شبه دولتی بد بوده 
اســت. به طور ضمنی وقتی بخش خصوصی 
اقتصــاد  در  دولتی هــا  شــبه  بــا  اقتصــاد  در 
کامال باالتــر روبرو  غیررســمی با قــدرت رقابتــی 
که  می شوند ناچار به عبور از شرایطی هستند 
آنهــا به وجــود آورده اند. حداقلش این اســت 
کــه رشــوه بدهنــد و دو دفتــره باشــند. اینهــا 
که قبحش ریخته است و به  چیزهایی اســت 
مدد اقتصــاد غیررســمی بخش خصوصی هم 

دچار آن شده است.
حجــم و تعداد موسســات فراقانــون مالی و به 
گســتره عملیــات مالــی ایــن بخش  دنبــال آن 
کــه دیوان حسابرســی تا یک  در حــدی اســت 
کافی آن  کامــل و  قــرن هــم قــادر بــه محاســبه 
نخواهــد بــود. وی بــا انتقاد از عــدم پیروی 40 

که در این موسسات  کشــور  درصد درآمد ملی 
حاضر است، از نظم و قانون واحد،  ادامه این 
روند را موجب پیدایش و رشــد ســریع فساد و 
بــه دنبال آن تضییــع منابع مالــی و اقتصادی 

کرد.  کشور قلمداد 
خانــم صابر در ادامــه صحبت های خود طبق 
توصیه کتاب »بازآفرینی دولت«، دولت راه گشا 
را دولتی سکاندار و نه پاروزن، رسالت مدار و نه 
مقرراتــی و توان افزار و نه خدمتگذار خواند و با 
اشاره به رابطه مردم، سازمانهای مردم نهاد و 
دولت و رابطه بین این سه مقوله، راهکارهایی 
را تحت عنوان جنبش هویت بخشی و امنیت 

کرد. انسانی ارائه 
وی شناســنامه دار شــدن فعــاالن غیررســمی 
عمــده  بازوهــای  از  یکــی  را   )افراد/نهادهــا( 
انســانی  امنیــت  و  هویت بخشــی  جنبــش 
توانمندســازی،  گاهی ســازی،  آ و  دانســت 
قانونمندســازی و عنصــر تشــویق و ترغیــب را 
از محورهــای آن برشــمرد. توســعه تعامــالت 
انســانی با شــاخصه هایی چون ســازماندهی، 
اجتماعــی  گفتگوهــای  گســترش  و  تعمیــق 
دیگــر  از  حرفــه ای  تشــکلهای  نقش آفرینــی  و 
که خانم صابــر ذیل این جنبش  مــواردی بود 

کرد. به آنها اشاره 

ســید حســن افتخاریــان، عضــو کمیســیون 
کار  اقتصــاد غیررسمی ســازمان بین المللی 
(ILO) آخریــن ســخنران اصلی ایــن همایش 
گــذار از اقتصاد  که بــه روشــهای تســهیل  بــود 
وی  رســمی پرداخت.  اقتصــاد  غیررســمی به 
کــرد: ایــن بحــث در دو ســال اخیــر بــه  عنــوان 
ســازمان  در  بحث هــا  پرچالش تریــن  از  یکــی 
که به  کار تبدیل شــده اســت چــرا  بین المللی 
دلیــل همیــن اقتصــاد غیررســمی در بســیاری 

کشــورها اجــرا نمی شــود.  از 
در  ملــل  ســازمان  مثــال 
قانونــی  کــودک  کار  مــورد 
اقتصــاد  وجــود  ولــی  دارد 
غیررسمی باعث کار کودکان 
در کشورها می شود. اقتصاد 
نیست  غیررسمی پدیده ای 
کــه در تنهــا در ایــران وجود 
همــه  بلکــه  باشــد  داشــته 
کشــورها درگیــر این مســئله 
هســتند و فعاالن این حوزه 
دارای  دنیــا  در  اقتصــادی 
اتحادیه های بزرگ هســتند 
و حداقــل در حــد فــردی و دست فروشــی و... 

پدیده منفی نیست.
کــه 75درصد  کــرد: بــا این  افتخاریــان اضافــه 
اقتصــاد هنــد و بخــش اعظــم اقتصــاد برزیــل 
کشور در نوع مواجهه  غیررسمی اســت این دو 
با این موضوع و شناســنامه دار و رســمی کردن 

آن بهترین عملکرد را داشته اند.
پنهــان  اقتصــاد  تعریــف  بــه  ادامــه  در  وی 
پرداخت و داشــتن اطالعات درباره اندازه این 
اقتصاد را از جنبه شــکاف مالیاتی و اثر بخشی 
سیاســتهای پولــی و مالی و توزیــع درآمد مهم 

توصیف کرد.
اقتصــاد  پدیــده  ســوابق  بــه  ادامــه  در  وی 
غیررســمی در نوشــته های اقتصادی پرداخت 
و بــا ارایــه تاریخچه ای در مورد ایــن اقتصاد در 
مناطــق مختلــف جهــان، در مــورد تحقیقات 
اقتصــاد  زمینــه  در  کالســیک  منابــع  و  اولیــه 
بــه  بنــا  کــرد.  ارایــه  را  غیررســمی توضیحاتی 
تصریح وی از نکات مورد توجه این مطالعات، 
که در دهه چهــل در مورد  پژوهش هایــی بــود 

این اقتصاد انجام شده بود.
و  آمــاری  مراجــع  از  گزارشــاتی  ارایــه  بــا  وی 
پژوهشــی داخلی و خارجی، اطالعات در مورد 
کشــورهای  اقتصــاد پنهــان در ایــران و ســایر 
جهان را غیرقابل دســترس و انــدک خواند اما 
که آنچه مشــخص اســت حکایت از  کرد  کید  تا
رونــد رو به رشــد این اقتصــاد دارد و طبق نظر 
کمیــت نامطلوب  کار حا ســازمان بین المللــی 
غیررسمی اســت.  اقتصــاد  اصلــی  عامــل 
مرکــز  در  خوداشــتغالی  و  مهاجــرت  مفهــوم 
دارنــد.  غیررســمی قرار  اقتصــاد  ادبیــات 
کمــک  البتــه اشــتغال غیررســمی به اشــتغال 
می کنــد و دست فروشــی از اولیــن اشــتغالهای 
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که درباره آن تحقیقات زیادی  غیررســمی بوده 
گرفته اســت. مشــاغل خانگی هم جزو  صورت 
اقتصــاد  85درصــد  غیررسمی اســت.  اقتصــاد 

هند را مشاغل خانگی تشکیل می دهد. 
آقای افتخاریان افزود: فقر فرهنگی در جوامعی 
کــه اقتصــاد غیررسمی گســترده ای دارنــد قابل 
زنــان و  کانــادا  توجــه اســت چنانچــه  دولــت 
بچه هــا را اصلی تریــن آســیب دیدگان اقتصــاد 

غیررسمی هستند.
اقتصــاد  در  ســاختاری  مشــکالت  گفــت  وی 
اقتصــاد  نمی گــذارد  کــه  دارد  وجــود  ایــران 
نســبی  کاهــش  وی  بیایــد.  غیررســمی پایین 
کاهش  کشــور به قیمــت ثابــت،  درآمــد ســرانه 
قــدرت خریــد مــردم و مشــکالت ســاختاری در 
اقتصــاد ایــران اعم از رونــد نزولی درآمد ســرانه 
گــزارش نشــدن بخشــی از درآمــد را از  واقعــی و 

مهمترین دالیل رشد اقتصاد پنهان برشمرد.
کردن فرار  گســترده توصیف  آقای افتخاریان با 
کاال آنها را  گســترش قاچاق  مالیاتــی در ایران و 
از دیگــر دالیل باال بودن رشــد اقتصاد پنهان و 

غیررسمی دانست. 
کشــور را  کل فعالیت هــای اقتصــادی یــک  وی 
بــه فعالیت هــای قانونــی و غیر قانونی تقســیم 
گفــت: فعالیت هــای قانونی  تنهــا  وقتی  کــرد و 
که حتی  گزارش شود به طوری  که  رسمی است 
فعالیت هــای مربــوط به تشــکل ها می تواند در 

شمار اقتصاد غیر رسمی باشد
اقتصــاد غیررسمی ســازمان  کمیســیون  عضــو 
پایانــی  بخــش  در   )ILO( کار  بین المللــی 

صحبتهــای خــود بــه پنــج واقعیــت حیاتــی در 
کرد. از منظر وی  مورد اقتصاد غیررسمی اشــاره 
کشــورهای  عظیــم بودن حجم این اقتصاد در 
در حــال توســعه، بهــره وری بــه شــدت پاییــن 
در مقایســه بــا اقتصــاد رســمی، پاییــن بــودن 
نــرخ بهره وری و عدم امکان شــکوفایی در این 
اقتصــاد، بی ارتبــاط بــودن بــا اقتصاد رســمی و 
کوچــک شــدن ایــن اقتصــاد با رشــد و توســعه 
ایــن پنــج واقعیــت حیاتــی در مــورد  کشــورها 

اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهند.
گفت: بعضی  وی دربــاره وظیفه انجمن هــا نیز 
گفتمان هایی در جامعه رایج می شــود و  وقتها 
در قالــب آن اقداماتــی انجام می شــود، وظیفه 
گفتمان و حرکت  نهادهای مدنی آشکارسازی 
در راســتای تغییر آن اســت. مثال شاخص ویژه 
اقتصاد غیررســمی فقر و بهره وری پایین اســت 
کارفرماهــا معتقدنــد بخــش غیررســمی به  امــا 

دلیل شمول زیاد آن پولدارترند. 
در ادامه این همایش افراد به بیان پرسشهای 
خــود از ســخنرانان جلســه پرداختنــد از جمله 
که روی مسئله شرکت های  مهندس سحرخیز 
کید داشت و ســخنرانان در این  شــبه دولتی تا

باره توضیحاتی دادند. 
گفت: در اقتصاد  مهندس ترکمانی در این باره 
غیررسمی تحت پوشش بیمه نبودن نیز مطرح 
که درباره شرکت های شبه دولتی صادق  است 
نیست. ولی آنها از باب پرداخت نکردن مالیات 
شــامل این تعریف می شــوند. به نظــر من باید 
کز قدرت اقتصادی را از قسمت محروم  این مرا

اقتصاد غیررسمی جدا دانست و برای تعریف و 
کارکرد خود  که بــا  تبییــن آن تــرم جدیدی آورد 

فقر را تولید و بازتولید می کنند. 
ســحرخیز  مهنــدس  پاســخ  در  صابــر  خانــم 
نفــع  بــه  وزنــه  مــا  امــروز  شــرایط  در  گفــت: 
شــبه دولتی ها اســت و قابل مقایسه با بخش 
نهادهــای  اقتصادغیررسمی نیســت.  دیگــر 
گاهی بخشی و فاصله  مدنی قادر هســتند با آ
گرفتن از فضای سیاســی صرف  و در راســتای 
مطالبــه  عنــوان  بــه  و  اجتماعــی  مســئولیت 
اجتماعــی رســیدگی بــه این مورد را خواســتار 

شوند.
در پایان مهنــدس محمد عطاردیان، رئیس 
شــورای ســازمان های جامعه مدنــی به بیان 

دیدگاه ها و جمع بندی همایش پرداخت. 
گفــت: بــه نظــر مــن مــا عــالوه بــر اقتصاد  وی 
دارای  خصوصــی  اقتصــاد  و  دولتــی  شــبه 
کمیتــی  حا اقتصــاد  نــام  ســومی به  اقتصــاد 
کــه مانــع خیلــی چیزها  هســتیم و اقتصــادی 
شــده همین اقتصاد است. در حال حاضر ما 
کشــور بانــک خصوصــی به معنــای واقعی  در 
ســهام های  اعظــم  بخــش  کــه  چــرا  نداریــم 
حکومتــی  اقتصــاد  اختیــار  در  بانکهــا  ایــن 
غیررســمی بحث  اقتصــاد  بحــث  در  اســت. 
کــه  نفــی یــا قبــول ایــن اقتصــاد نیســت چــرا 
قســمتهای مختلــف ایــن اقتصــاد بــا یکدیگر 
کار  کــودک  یــک  مثــال  و  هســتند  متفــاوت 
خیابانــی هــم غیررسمی محســوب می شــود، 
فالن ســازمان بزرگ حکومتی هم همچنین. 
بنابر این بحث بر ســر تســهیل انتقال اقتصاد 
غیررســمی به اقتصــاد رســمی و بحــث بــر ســر 

کردن آنهاست. سامان پیدا 
رئیس شــورای ســازمانهای جامعه مدنی حل 
این مسئله را در یاری رساندن جامعه مدنی به 
بخــش خصوصــی و عمومی کردن شــعار مبارزه 
گفتمان ســازی در این زمینه توسط  بافســاد و 
گفت:  جمع بندی  نهادهــای مدنی دانســت و 
که تنهــا راه برون   مــن از این جلســه این اســت 
رفت از این مســائل از سوی جامعه مدنی این 
که ســکوت نکنیــم، حرف بزنیــم، حرف  اســت 

بزنیم، حرف بزنیم.
مســئول  شــهریاری،  بهــرام  اعــام  بــه  بنــا 
کمیته اجرایی همایش، نشســت بعدی این 
شــورا در مــاه آینــده برگزار می شــود و موضوع 
کردن فضای مدنی را مورد بررســی  قانونمند 

قرار می دهد.
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پس از حصول توافق شاهد ورود هیات های 
خارجــی بوده ایــم. شــما بــه عنــوان رییــس 
کردید  ح  اتــاق تهــران ایــن اظهارنظر را مطــر
کــه ناجیــان اقتصاد ایــران خارجی نیســتند 
کرد. به  و بایــد آنها را در داخل جســت وجو 
دلیل رشــد اقتصادی منفــی و رکود آیا از نظر 
شــما فعــاالن داخلــی و بنگاه هــا هم چنــان 

کرده اند؟ قدرت رقابت را حفظ 
کــه ناجــی اقتصاد ایــران بخش  تردیــد نکنیم 
خصوصــی واقعــی اســت. چــون بــه واقــع هم 
کشــور اســت و هــم در جهــت  دلســوز اقتصــاد 
کــه علــم و تجربــه نشــان داده یعنــی  درســتی 

کار اقتصــادی قــدم  کــردن منفعــت  بیشــینه 
کــه نفعــش بــرای همــگان اســت.  برمــی دارد 
که مــا نیــاز داریم  ایــن یــک امــر بدیهی اســت 
از  اســتفاده  فناوری هــا،  کــردن  بــه روز  بــرای 
متخصصــان و تامین ســرمایه از ظرفیت های 
ج هم بهره بگیریم. بحث قبلی  موجود در خار
گر تسهیالتی برای  که ا من نیز ناظر بر این بود 
ســرمایه گذار خارجــی فراهــم شــده و برایــش 
فــرش قرمزی پهن می شــود، در داخل و برای 
فعــاالن اقتصــادی داخلــی نیز این تســهیالت 
ایجاد شــود. دو ســال رشــد اقتصادی منفی و 
گیر در اقتصاد باعث شــده  پــس از آن رکــود فرا

که قدرت رقابت بنگاه هــا تحلیل برود.  اســت 
اثرگــذاری  عوامــل  گذشــته  ســال  چنــد  طــی 
چــون ســوءمدیریت در اقتصــاد، تحریم هــای 
بین المللی و نتایج آن چون رکود عمیق و تورم 
باال باعث شده اســت تا بنگاه های اقتصادی 
مــا دیگــر تــوان رقابت نداشــته باشــند. ضمن 
که پیش از آن هم، مزیت رقابتی بسیاری  این 
از بنگاه های ما برپایه دالر ارزان بود و با جهش 
قیمت دالر در سال های قبل، این بنگاه ها نیز 

کم توان شده اند. در رقابت بسیار 
کاهش قابــل توجه  مجموعــه ایــن عوامــل بــا 
تقاضــا در داخــل نیــز همــراه شــده اســت تــا 

تحلیل شــرایط جدید در دوره پســاتحریم 
از آنجــا که حضــور برندهای معــروف دنیا 
در ایــران را به همراه خواهد داشــت بســیار 
پراهمیت است. از همان نخستین روزهای 
میــان  تنگاتنگــی  رقابــت  توافــق  از  پــس 
سرمایه گذاران، تاجران و بازرگانان خارجی 
مبــادالت  جدیــد  فصــل  بــه  ورود  بــرای 

اقتصادی باایران آغاز شده است.
و  اقتصــادی  فعــاالن  بیــن  ایــن  در 
می خواهنــد  کشــور  بخش خصوصــی 
افزایــش  بــرای  تحریم هــا  برداشــتن  از 
بــار  تــا  کننــد  بهره بــرداری  صــادرات 
کاالی ایرانــی بــه مرزهــای جدیــد  دیگــر 
نیازمنــد تدویــن  امــر  ایــن  یابــد.  دســت 

از  دولــت  حمایتــی  سیاســت های 
که  صــادرات بخــش خصوصــی اســت 
فعــاالن اتــاق در ایــن خصــوص در حال 
تدویــن و ارائــه راهکارهــای مناســب بــه 

دولتی ها هستند.
به اعتقاد رئیــس اتاق بازرگانی، صنایع، 
فــرش  گــر  ا تهــران  کشــاورزی  و  معــادن 
خارجــی  ســرمایه گذاری  بــرای  قرمــزی 
پهــن می شــود، ایجــاد تســهیالت بــرای 
فعــاالن اقتصــادی داخلــی نیــز می توانــد 
کند.  بخــش خصوصــی مــا را پرانگیزه تر 
بــا  را  گفت وگــو   ایــن  ادامــه مشــروح  در 
مســعود خوانســاری، رییس اتــاق تهران 

می خوانید.

جهش رشد اقتصادی با 
توانمندسازی بخش خصوصی
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کاال مواجــه  تولیدکننــدگان بــا انبارهــای پــر از 
شــوند. حــاال بنگاه هــای مــا در حــال رکــود، با 
کمبــود مواد  خطــوط تعطیــل و نیمه تعطیل، 
اولیه و فناوری قدیمی گرفتار هستند و بالطبع 
در حال حاضر شرایط رقابتی مناسبی ندارند. 
کلی اقتصاد  البته این مســاله به خاطر شرایط 
بیمار ماست؛ فکر کنید یک ورزشکار که از ابتدا 
با تمریــن، آموزش، تغذیه مناســب و امکانات 
مکفی رشد کرده و بزرگ شده است، با یک فرد 
گذشــته دچار  که در ســال های  بیمــار و ناتوان 
کمبــود امکانــات، نبــود آموزش و  ســوءتغذیه، 
محدودیت هــای شــدید شــده، در یــک خــط 
که مســابقه بدهند. مســلم اســت  قرار بگیرند 
برنده کیست. اما می توانید شما این بیمار را با 
که دارید، درمان و  اتــکا به تعدد ظرفیت هایی 
تقویت کنید و از او یک بنگاه قدرتمند بسازید.

را  اســتراتژی هایی  چــه  تحریم هــا  لغــو  بــا 
می توان برای توسعه بازارهای صادراتی و نیز 
کرد؟ بازیابی بازارهای از دست رفته طراحی 
درون زای  »اقتصــاد  اســتراتژی  مــن  نظــر  بــه 
که همــان اقتصاد مقاومتی اســت،  برون نگــر« 
قابل اعتناتریــن اســت. ایــن اســتراتژی هم در 
دل سیاســت های اقتصاد مقاومتی است هم 
با اصول علم و تجربه در اقتصاد و ظرفیت های 
موجــود مــا همخوانــی دارد. مــا می توانیــم بــا 
مشــارکت سرمایه و تخصص خارجی در داخل 
کــه رویکــرد صادراتی  تولیداتی داشــته باشــیم 
کــه هم ما  کنیم  کاالیــی تولیــد  داشــته باشــد. 
کنــد و هــم در بازارهای  را از واردات آن بی نیــاز 
که  دنیــا خریدار داشــته باشــد. این اســتراتژی 
البته اجرای آن اصال به سادگی بیانش نیست، 
صادراتــی  بازارهــای  مــا  بــرای  هــم  می توانــد 

گذشــته را  کند و هم بازارهای  جدیــدی ایجاد 
کنــد. البته ما در بازارهــای صادراتی دنیا  احیــا 
کل ســهم چندان شاخصی نداشتیم.  به طور 
حــدودی  تــا  مــا  ســنتی  صــادرات  بازارهــای 
که می توان با مدیریت درســت آن  تهدید شــد 
کاالهایــی چــون  را دوبــاره بــه دســت آورد زیــرا 
کیفیت و  پســته یا فرش یا زعفران ایرانی از نظر 
مطلوبیت در بازارهای جهانی تقریبا بی رقیب 
اســت. آنچه مــا از بازارهای صادراتی از دســت 
دادیــم بیشــتر مربــوط بــه نفــت و فرآورده های 
که بازیابی آن وابسته به شرایط بازار  نفتی بود 

جهانی نفت است.

بــرای تحقق شــعار تولید صــادرات محور چه 
پیش شرط هایی نیاز داریم؟

مهمتریــن  محــور  صــادرات  تولیــد  بحــث  در 
گر بخواهیــم صادرات  کــه ا موضوع این اســت 
کــه وارد  کنیــم  قبــول  بایــد  را توســعه دهیــم 
رقابت بین المللی شــویم و پیش شرط آن این 
که بــه روز ترین تکنولــوژی و جدیدترین  اســت 
کنیم. در حال حاضر متوسط  تجهیزات را وارد 
عمــر تکنولوژی های جدید ســه ماه اســت و ما 
بــرای افزایــش صــادرات بایــد ابتــدا بتوانیــم با 
ورود تکنولوژی های جدید وارد زنجیره جهانی 

شویم.
بــدون  تحریــم  دوره  طــی  مــا  بنگاه هــای 
و  تکنولــوژی  نبــود  و  جدیــد  ســرمایه گذاری  
ایــن  نکرده انــد.  رشــدی  مــدرن  تجهیــزات 
کــه رقبــای آنهــا شــاهد رشــد  در حالــی اســت 
متمــادی بوده انــد؛ بنابرایــن برای رســیدن به 
تولید صادرات محور نیاز به برنامه ریزی مدون 

داریم.
کــه از ابتــدای ســال رونــد  بــا توجــه بــه ایــن 

کاهشــی بوده اســت آیــا می توانیم  صــادرات 
تــا پایــان ســال شــاهد جبــران ایــن موضوع 
میلیــارد دالری  بــه صــادرات 70  و رســیدن 

پیش بینی شده باشیم؟
کــه صادرات ما به 70 میلیارد دالر برســد،  ایــن 
کنون در  که هم ا امری بعید اســت. برابر آماری 
اختیــار داریم صادرات غیرنفتی پنج ماهه اول 
کمی بیش از 13 میلیارد دالر بوده  ســال جاری 
است. احتماال با انتشار آمار نیمه اول این رقم 
به ســختی به 15 میلیارد دالر خواهد رسید. از 
طرفــی، بــه طور ســنتی آمار صادرات در شــش 
کمتر از شش ماهه اول است. ماهه دوم سال 

کــه صــادرات نیمــه اول ســال  مثــال در حالــی 
گذشــته رقمی حــدود 20 میلیــارد دالر بــود تــا 
پایان ســال این رقم به 36 میلیارد دالر رسید. 
بــا این تفاســیر و آنچه در اقتصاد مــا در جریان 
اســت نمی توانیم برای ســال 94 خوش بینانه 

رقم 70 میلیارد دالر را بگوییم.
گذشــته و بــا  صــادرات غیرنفتــی مــا در ســال 
کــرده بــود به  کــه پیــدا  افزایــش قابــل توجهــی 
گرفتن آنچه  36 میلیارد دالر رســید. بــا در نظر 
کنــون در رونــد تجــارت خارجی طی شــده و  تا
که می توان از شش ماه آینده داشت  انتظاری 
که احتمــاال امســال نمی توانیم به  گفــت  بایــد 
کنیــم.  نــرخ صــادرات ســال 93 دســت پیــدا 
کمتری نسبت  کنون صادرات  که تا همان طور 
بــه ســال قبل داشــته ایم به احتمال فــراوان تا 
پایان سال نیز همین روند حفظ و حتی فاصله 

با سال قبل بیشتر می شود.

در دولــت یازدهم بــا برنامه ریزی های انجام 
فاصلــه  تــورم  و  رکــود  از  شــد  ســعی  شــده 
گشت رکود  گرفته شــود اما دوباره شــاهد باز
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هســتیم. پیشــنهاد بخــش خصوصــی برای 
رفع این موضوع چیست؟

کرد و  کنترل تــورم خوب عمل  دولــت در مورد 
کنترل  توانســت ابتدا روند افزایش نرخ تورم را 
کاهــش  کنــد و بعــد آن را بــه طــور محسوســی 
دهــد اما در مورد رکــود هنوز موفقیتی حاصل 
کشــور از رشد  که  نشــده اســت. درست اســت 
ج شــده اســت امــا  منفــی و رکــود اســمی خار
این موضوع بیشــتر به دلیل رشــد تولید نفت 
کوچک و متوســط ما هم چنان  بــود و صنایع 
گرفتار رکود هســتند و این رکود در سال جاری 
رکــود  از  بــرای خــروج  اســت.  عمیق تــر شــده 
که  گونــی پیشــنهاد شــده اســت  گونا راه هــای 
کارایی الزم را داشــته باشد.  به نظر نمی رســد 
کــه باید  بــه هــر حــال مــا در مقطعــی هســتیم 
گرفتن  چنــد تصمیم اساســی را بــدون در نظر 

مصلحت های سیاسی اتخاذ کنیم.
کشــور بیــش از 70 میلیــون نفر ماهانه  در ایــن 
کــه  یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد در حالــی 
کوتاهــی بعد  قــرار بــود ایــن یارانــه طی مــدت 
از واقعــی شــدن قیمــت  حامل های انــرژی به 
کم بضاعت داده شــود تــا بتوانند خود را  افــراد 
با شــرایط جدید تطبیق دهنــد. اما این یارانه 
که هر  تبدیــل شــده اســت به یــک مســتمری 
ماه پرداخت می شــود و همه از فقیر و متمول 
هم از آن برخوردار هســتند، اما این یارانه باید 
فقــط به نیازمنــدان واقعی پرداخت شــود. در 
مقابل باید به تولید و صنعت به طور مقطعی 
ج شــوند.  کــرد تــا بتواننــد از رکــود خــار کمــک 
قیمت  حامل های انرژی نیز باید واقعی شــود 
و دولــت از تعییــن دســتوری نــرخ ارز دســت 
گــر چنــد تصمیــم اساســی و مهــم به  بــردارد. ا
گرفته و اجرا شــود تا در اقتصاد  طور هم عرض 

آزادســازی صورت بگیرد، زمینــه خروج از رکود 
هم فراهم می شود.

آینــده اقتصــاد ایــران را پس از لغــو تحریم ها 
چطور پیش بینی می کنید؟

دو مســیر بــرای اقتصــاد ایــران متصور اســت. 
ســال های  در  کــه  مســیری  ادامــه  ابتــدا 
وفــور پیمــوده شــده اســت؛ یعنــی هزینه کــرد 
درآمدهــای نفتی و اختصــاص دالر ارزان برای 
کاال و تضعیــف تولیــد داخــل و ایجــاد  واردات 
که در  کوتاه مدت  یک رونق پوشــالی و بهبــود 
کاری بــرای اقتصاد  نهایــت یک ضربــه مهلک 

ایران خواهد بود.

آزادســازی  گــــــــــرفتن  پیــش  در  دوم  راه    
و از بین بردن رانت و امتیاز با استفاده از توان 
و تولیــد داخــل و ســرمایه و فنــاوری خارجــی 
که دالرهای نفتی هزینه واردات  است، جایی 
کاالهای ســاخته شده نشود. ما به یقین باید 
بــه راه دوم برویــم. در دولــت یازدهــم نیــز این 
کــه اجازه ندهیــد اقتصاد  دیــدگاه وجــود دارد 
مجددا به بستر بیماری هلندی بیفتد. ما هم 
امیدواریــم ایــن دیدگاه های نظــری در عرصه 

عمل هم به اجرا دربیاید.

زمینه های ارتقای بخش خصوصی را در چه 
بخش هایی می دانید؟

کشــور مــا اجــازه فعالیت  بخــش خصوصی در 
آزادانــه را پیــدا نکــرده اســت چــون همــواره با 
رقبای سرســخت دولتی و شــبه دولتی در یک 
که به بخش  رقابــت نابرابر حضــور دارد. هرجا 
خصوصی میدان داده شود، می تواند با تکیه 
بــر تــوان خــود موفــق شــود، حــاال می خواهد 
صــادرات نفت باشــد یــا احداث پتروشــیمی یا 
طرح های صنعتی و معدنی. بخش خصوصی 
در عرصه های مختلفی موفق بوده اما یا دولت 
که  بــه تعهدات خود عمل نکرده اســت یا این 
رقیبی شــبه دولتی و بــزرگ با امکانــات و رانت 
فــراوان در مقابــل خــود دیــده اســت. اعتقــاد 
گــر امــکان فعالیت و  داریــم بخــش خصوصی ا
تعامــل آزاد داشــته باشــد می توانــد بــه خوبی 
کار  کشــور را به پیش ببرد. شــرط این  اقتصــاد 
کشــیدن دولت از اجــرا و تصدی گری و  دســت 
کاری  پرداختــن به نظــارت و مدیریت اســت؛ 
کشــور ما بســیار  کــه البته بــرای نهاد دولت در 

سخت و دشوار است.

اســتراتژی »اقتصــاد درون زای 
کــه همــان اقتصاد  برون نگــر« 
مقاومتی است، قابل اعتناترین 
است. این استراتژی هم در دل 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 
اســت هــم بــا اصــول علــم و 
تجربه در اقتصاد و ظرفیت های 
موجود مــا همخوانــی دارد. ما 
می توانیم با مشــارکت سرمایه 
و تخصص خارجی در داخل 
کــه  تولیداتــی داشــته باشــیم 
رویکرد صادراتی داشته باشد 
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�ه �عا�ی  �  
  ا�ق بازرگا�ی ، �نا� ، �عادن و �شاورزی ا�ان 

  �ناب آ�ی ��ندس جال� پور   ریا�ت ���رم ا�ق 
و  ی و دوره ���م   : �و           .��� آن ا�ق �ای سا� �ی آ
م    ا �ر � ا و  م  سال ا  �  - ب � ا  � � �  � د  د و � �� م  عال ا و  ل  � �� �ی  ا ع �ر� ر  �� � �  � ی  ا �ه  ج  � ه �  و ا  ک � د �ن ن  � ا  ، د  ا ب �ی  ه  � ت  � د  � ق  � ا ی  � ا

 � ز د  ر �وا  � د  ا د �ی  د  و �  را  � رد  �  � ر  �ا ق  � ا  � � �  � د  ی �� ت  ر و � � :  
ر  - ١ ا ک و   � � �  � �� د �� و � � ن  و � � د  ا � ی � � ا م ی  �ا �   .ا

 � ت  ا� ه  د �ش ��ا  ا ل  ا ک ور   � ن  د آ ا � � ز  یک ا � � د  ر ا د ر  ا ض ��� ا  � وری  � ا ل ھم ا ی  �ا � ا ی  � �ا نا ر  � � د � ا ج ا د  ا  ب ون  � � �ن  ا  � �ی  ا ه و  ٤٤ح �
ل  � اً  ع و  ت  ا� ه  د  �� ی  و ع� �ت� ا د د  وا � ه  ��ا ھ  � �ی  م رر  و  ن  ا ر و  �د  د  وا  � � را  �ی  ص ا د  آن  ��ای  ا  �.  

٢ -  � �  � م  ز ات ال م دا ا و  ر  و � � ر  ه پایدا � � و �ر � � � ی  ی  ی سازی �ا و ت  ا� ی �ی �ا � م و ا �  � � ا ن  ا�  � ی  �ا ی  ا م � � ا و  ی  � �� � ی  � ازی  س ه  اد م آ ت 
د  ا ب ه  ا ه د �ا ھ�  � را  ر  �و � ی  د ا �ص � ا �ه  � و د � وا ی � � ات  م دا ا �ن  ا  � و � ه � � � ال ا ب و  ی  ا �ی ی  � ه  ز و  � آن  ر  � �.  

ر   �� و  � ر  و � � ت  ا� ز �ی ا ی  � �ت  ا م  ز ال  ، ی  ا ی ی � � ه  ز و ل وزه �  ا � د ی  و ت �  عا ر و �  � ا � و  �  � ز  دا د ر �� و � .  
ه - ٣ � از  �ری  و د  ج ای و �  ود  ر � �ه ای و � �و ه  نا و  ه  د و ر  دا ی ا پ �ه  � و ر � � � � ی   � ا � اً  ع و  ه  ا ه د �ا ھ� ی �  � ان م ر  � ن  ا � ا د  ا ص � ا�  � ی  ی دو ھا � ر� �

آ  ر  � ود � د  �وا ر  دا ی ا پ � �ه  � �و آن   � و �� و   � ا ج ر � ی و  �  ، د  ا ه ب ا م د � د و د  ا ش ا  س ی  و ر و � �    ه 
ا  - ٤ م ی  � �ی  د ا د ر �ا  � ی  و  � �  � دو  � ز  ا  � ال د ا ا �ع ر � ل  � از �  �ری  و ج و  ازی  س  � ادال ع ت  � م � � دا ا و  ه  و و �و  و �

ه  اد م د   ١�ن ه  ١ ر ا ش ال ا ق  و ن  �و � .    
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ود  �ی �  � � ی  و  �  �� � ��  � �� ا �ن  ا ا  � زی ز ا س ی  و ت  ا� ی ی � �ا � ا  �  � دو ا  و ز  ا ی  � ار  ده د ھ د  �وا ی  � ی  و  �  �
د د �� .  

ه  - ٥ د ا م د  ا �ن ا  � ی   را ی � � �و � � �   � م  الز ی  و� � � ت  ر د د  ا ج ی ا ٧ال �ا ود  ٥ � ی  � ام  ج ا م  � ا  �  س ن �� و � �ون . � ا� �  � � ا
و  � �  � �ت   ا ه  د ش � �ا  � ا ر  �و � ی  ر  �� � � و  �� د د ن  ا م ز ا س و  ی  ارا� اد و د ص � � ور ا � ا ت  ر ا وز و  � � �ی  �ا ا� ی  ا ھ ا گ � د را � .   و  و � �ن  ا

م  � ود د  ا ش ان  م �ی  و ا  ر و � ده  و � ا ز  ر ت � ا ا ی ا م ب�  ده ،  ا � م ١ا �و  ر ١ ا ک و  �  � � � � � د �� و � � ون  � ه �  � اد ٧  م ٥    � ا� ت  � ر ا ر یا�د �ا                                         ��ا
د ا ب �ی  ی  ر � ا �ی � �� ا ت  �ا ا د�ا �  � �ی  و � � ن  د ی � � رت  د ت  ��  � ال    .�ا 

و - ٦ ت  ا م �  � اید  م �  � ارا  و   � � م � عال ًال ا ق � و  د  ا ب  � ا س  � ی  و د �شد �  د ا ی  ی  یدا � �ت  ا م  ز ال ا�ی  گ ر ز ا ب �ق  �  ا � � �� ر  ت � � �  �  �  � و د
د ی سازی با و ا�ت   �ای �ی � ور و ا �� ر  �ه پایدا � و ی .  � وت  ند ،  س د� ی  ام � ج ا  �  � و د ه  آ ز   ا وی  ر � ی � ا �ھ ر� � ا  اد� ب د ر �ا اد  ق � و � ا ��

   � ه  ز و ه  � ھ  � ی  و دد د  وا ی  � �� � ی  و ط   �   . عاً 
س  - ٧ �ج ر  ا ن ی � � ا� گ ر ز ا ق ب � د ا ا ا ب ب ار  � س  �ج ا  ب �ی  �� �ق  ا ن  و ماً ھ ا د و  د  ا ب  � � � و  ی  ا ر � ا ی  را د دا ای ی ب � ال س ا ی  ورا � . � ا گ د ن ا� م ص ی� � و  �

   � �نا � � آ �ن  ر � � �ق را  �  �� �ی ا � د �  با ه  دا  � ن  و � زی  ھا �  ا ی س و �ت  یا ی � �ا � ا و  زاد  آ اد  ص �� ار ا ا ک �� � و  �� ود � � � را  �ت و 
و  ت  �ا � � � �از  ا  � ی  وا� � ی ی  بًال �ا � د  ای ب ن  گا ند ا� ن �م � ا  ، د  �ن د ق  و رم را  � � � س  �ج �ه  � و � �ر  � � و �  ند  ��  � ا ب د� د  ن وا� � �  � ا  ت اح ا � ج  � ق  � ی ا � � � �

ر  � ه � � د د  �� � ا � ،  ب  � � �  � ذ ن  ال و � د و  و م � ا گ � ھ و  �اه  ھ�  ،  � � � � ی �   ھ � � � ر � ا ھ ا  � د  ی ا �ب د،  از د ر � ق  � ا ی  �  � � � ز  ا ر  ا د ه  ص و  ی  � .  
د - ٨ ا ص � � ا ی  � ل  � � ا ه  ک ز  ا ات  ی ا م  � � ا ن  � وا � ی  و  �  � ز  ا ی  � د ن � ا م �  �  ، ی  د د ک  ی ن  وا � � د  ی ا ب ی  � ا گ ر ز ا ب ق  � �  یا ی  � م ت  و ز  ا ی  � � وز  � � ا  ، د  ا ب ر  و � �

� ر  � � ی  � ا ھ � ا م ز ا س و  ی  و د ه  و  ی  و د ی  ا ھ � ر� � ت  � ی د � �ا � ا د  و،  ا   � د ا ی � ر�  و  د � و د � ز  ا ت  ا ی ا م  � � ا اً  ع  ، د  ن � � ا  ع � ات  ی ا م ز  ا  ، م  ا ا و  ی  و ر س  د ن  ا � آ و  � � ز ی  ا ھ �
١ ٥  � � ر  و � �  � و ا ز  �ا ات  م ا ق � ت   �ا � � � ا  ب  � � ا ن  � ا و  د  ا ب ی  � ا ک ت  �  � ز  ا ی � ن  و د � ن  ا م ر و � � ه  ر ا د ا ی  �ا د  وا � ی  � ی  و  � ت  � د  � د  ا ص � � � ا م  ا ق � � و  ری  � ر م 

د ا ص � � ا ی  � و ش  �  � د  د �� ی  � ب  و � ی  � م ه  و ک  ی ی  � ا گ ر ز ا ب ق  � ا  � ز  ا د  ر وا �  � و � � ا  � م  دا ا و  ری  و آ د ا ی  ، د  ر ا د ت  ا د ، ن ی ا م � ی  � ؤ  � اً  .   ع ت  ا ی ا م ز  ا ت  ا ع �
را   �  � � � د د ن  � د �  ا ی ا م � ی  � ر  و � ا� ب ی  � ن  ا ی ز ر  ا د ن  ا ش � � د � � ل ع  �  � ا  ج آ  � ، د  د ن ر ا د و  ه  ا د ی  � و ت  ا ا ی  � م ص  ا � � د  ی و �  � و  و � ن  � ا    .و 
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د  د ��  � � ا ا  ھ � آ ت  ا � � � اً  ب � � م  � � ی  �  � � � ه  د ن �  � د  ر ا د د  و � و ی  د ا ص � � ا ن  ال ا �ع ن  � ذ  � �ی  � ی د ر  ا ی � � د  ر وا � .� د  ی � وا � � ی  � ا ع � ا ن � ص  � � و  ق  � ا م  ر � � � ه  � � � ر  � � � � ر   �  � � �  ، د  و � ی  �  � � �  
 �  � ی  � � � � ر  � � � ک  دی ا ص � � ا ه  � � ا ج ن  ا گ ر � � ه  � � ز  � ی  � م ھ  � ی  � ع � ه  � � � ر  � � � � ز  ا ر  � ا �ن  ا ی  � ر ا ع �  � و � � � � ن  و د �  ، د  ی � ا م � ری  �ا �  � ا پ را  ر  و � � ر  دا ی ا پ ه  � � �ی و � � ر  � ا  ، د  ن � � � ر  و � � ی  � �ا � ا و  ی 

ت �   . ا
 � ه  � � � ر  � � � � و  م  ر � � � ت  � ا ی ر ن  آ ا  ب ی  � ا گ � ھ و  �ی  � � � ھ و  ی  � �ا � ھ  � و � ه  � ھ ی  �ا ق  � ا �و  � ل  � � � ن  � دا ی ا م � ی  � د ا م آ م  ال ع ا ی  � ��ا و  د  ن � � ر ا ر  ا ی � .  

  
  �قد�م ا��رامات   با

کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان                          �ند�
   ��و��� مل�یا�ی –ر��س ���� دد�ه                                                                        

  
  

ت  � و � و     :ر
  . ��� ر��س ���رم  و ���وب ا�ق         �ناب آ�ی د��ر س�طا�ی   با �� سالم و ارادت  � ���ر  -١

            .با �� سالم و ارادات � ���ر    �ناب آ�ی ��ندس ���ود �وا��اری ��� ر��س ���رم و ���وب ا�ق    -٢
  . ر��س ���رم و ���وب ا�ق بازرگا�ی ، �نا� و �عادن و �شاورزی ا�ان  ���       با �� سالم و ارادت � ���ر �ناب ��ندس ��مدرضا ا�صاری                                -٣
   . ق بازرگا�ی ، �نا� و �عادن و �شاورزی ا�انبا �� سالم و ارادت � ���ر �ناب آ�ی ��ندس شا��ی                                                  ��� ر��س ���رم و ���وب ا� -٤

  . ق بازرگا�ی ، �نا� و �عادن و �شاورزی ا�ان با �� سالم و ارادت  � ���ر �ناب آ�ی ��ندس ��ر�ؤذن                               ��و ���رم ���� ر���ه و ��ا� دار ���رم ا� -٥
  . ��و ���رم ���� ر���ه   ا�ق بازرگا�ی ، �نا� و �عادن و �شاورزی ا�ان               با �� سالم و ارادت  � ���ر �ناب آ�ی ��ندس کا��ی                               -٦
  . ان �ق بازرگا�ی ، �نا� و �عادن و �شاورزی ا�با �� سالم و ارادت  � ���ر �ناب آ�ی �و�ن حا�ی پور                                            �عاون ���رم ا�ور ���ل � ی  ا -٧
و - ٨ د  � ق  � ا  � � � د  ر و �  � د  ی د � ال ص ت  ر و �  � و  ر  ا ض � � � ا ت  � � ن     ا � ا ر  و ا ش � ن   ا س د ن � � ه   � � ا ج م  ر � � � ت  � ا ی ر ه      � � � را س  د ن � � ی  � آ ب  ا ن د� د �� م  ال ع ا ن  ا ش � ا  � ه  � � ا ج ن  آ  � � ا ص ی  � � � � ه  � � � م  � � � ه    .ر

د  ر ا د را   � � � �  � � ا ھ � د  ن � ا م � � ی  �  � ی  � � و �  � � � ز  ا ًال  ب �.  
٩ -  � � � ل  ر� � � ع د ا م  � � � ه  ر و د �ای  ق  � ا  � � � د  ر و �  � ت  � ا م  ز ال ن  و � ا ک  � � ا ج � � ا  � � � �  ، د  و � ی  � ر  و آ د ا ی و  ر  ا ض � � � ا ت  � � ��ا  ه  � � و � ن  ا ن � � � آ ر ا ک ن  و � ا ک م  د ر ی ا م � ی  � � �  � � � م    .ال

کای �ر��ھای سا��ما�ی ا�ان   -١٠   .د��ر�ا� �ند�
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م خدا   هب 
 

ور    ناب آاقی  ی  تر  ف  د
ورای  اسالمی  اریان   ترم  ریاست  س  ون اقتصاد   ی

ی  مالیات رب ارزش افزوده   موضوع : الیحه اصال
 ،با سالم

یرو  ارسال الیحه اصالحا    ، ترم دولت  هب  اقنون تراماً یأت   وی  ون  اقتصادی  مالیات رب ارزش افزوده از ی ی آن رد  ورای اسالمی و ربر ترم   س 
ارهب    س  ه  رد دوره آزمای  اس االتی هب مرا   از آ ه گردیده  دارای ا بت هب دوره آزمایشی ت اتی   هک  ی می رساند  این الیحه  با اصال و شی  ربای بخ 

اران  ابوژیه ردبخ سازن ما ان و  د مال گردید د وا قق  ام مالیاتی را  ه  اصالح  ال ف  دا نها ا ی   ل فع ش وی وابال این الیحه  ،می باشد  و  رد صورت 
شاند.  ل می  ست کا ن  تند هب  ی  ی وسازند های زری بنا ر ان  بان این اقنون را هک سازند خا ی از  ر  که ق  کرد ب

وی و  ی بدون الیحه پیشنهادی از  ترم امور اقتصادی ودارا ی از جمله این توهج هب  زارت  و تند هب مواد  ورا ات بخ  س اقن  3و2( م ط  ر  بود م ون 
رح زری است :وکار  ی   ات اقنو نا هامات و   ودارای ا

اری -1 ما ق مالیات ازخدمات  هام رداتر تع ت   مندرج  رد صورتحساب ا های کاال   یا    خد ه    مالیات ، حاس رید    ماخذ    ور هک م ما ق  آن رد     : واتر  تع
ت  ماًل اتر اراهئ خد اضر   ی ردآمد می باشد  ال   ناسا ماًل اتر  قده کارفرمایان با و رد الیحه  مورد ب  رارداداهی م اران و مشاوران ،رب این اسا  رد  ما

ابق  بند  اضر  ال  ت11ماده  4،رد  ی اری  هب صورت و ی  اقنون  ی است هک میلغ   ارسا ا یرد . این رد  ق می اران  و مشاوران تع ما ط   ه شده  تو ه ت اول
کا  یرد ،  ط کارفرمایان صورت می ی هک تو ی  اه یت  مذکور رد ا موارد رد ربر ال  می یابد  صورت و ن ا ود . از باب   و با اتخیر فراوان رپداخت می 

ترم   اده رد ماده س  ت ر ا وب  اقنون حدا ور  یازاهی  ن  اران  و  11/10/1از توان تولیدی و خدماتی  رد اتم ما رارداد با  رف  ی  های اجرا ا دس
ل  هب رپداخت  مالیات ارزش اف  ه است. مشاوران  را م وهج ایشان  دا موده  و عواق عدم رپداخت را  م یت اه  ود این ماده هب این زوده  صورت و و

س از  صله  اران  و مشاوران هب رپداخت  مالیات رب ارزش افزوده بال ما ی  ر هب ردستی  ت داده  هک ت ذا وم است  هک اقنو یت  و م ارسال صورت و
ل از ردیافت و بوده است ق ا  رهک هج آن از کارفرمامنقی  ومن ی   ا ی اصالح می گردید.هب می رفت  رد الیحه اصال  ل 

ما  11ماده  0لذا ربای اصالح الیحه  پیشنهاد میگردد  رد بند  ق مالیات خدمات  ی هک رد مورد    اتر تع ین  الیحه اصال ایگ ارش شده است   این عبارت    اری  
ود :  ی  ن فع ه مالیات  ، م حاس ق  و  اران و مشاوران   ،ما خذ  اتر  تع ما وان کارفرما با  ی هب  های اجرا ا قده  دس مان اهی  م  صورت اتر رپداخت "  رد 

یت اهی  ات شده حساب رپداختی   و ی ا ط کارفرما می باشد  یا   " تو
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ی31و2حذف مواد - 2  الیحه اصال
ط  11ماده  0رد صورتی هک   پیشنهاد فوق الذکررد بند  ارش مواد  یازی هب    یرد   ی  صورت  هام31و  2الیحه اصال ی هک  دارای ا ی است     الیحه  اصال و اریاد اسا

موده  وکارفرمایان  و      2ی باشد  .رد ماده   رف معامله  ل   هب   رپداخت   مالیات رب ارزش   افزوده رد وهج مودیان   یک  و م یر دولتی  را ت ران  ولیت   خریدا م
ر مالیا ل ت اری با ا ی را هک م مودام ح  رما ای  هک از منا دول    31  ماده  رد ه ت رب ارزش افزوده  است  های  ک  دارا م های  اده می  ر ت مایند ت ا

موده  است     یک   ی مودیان مرا  ت ابق اقنون مالیات  رب ارزش افزوده ت یکه   اوتی  رد صور و   و ت ی  ی  اقنو ت   ادای ت   رد  کارفرما  یان   هب ج
رد    رپداخت ود ندا یت  رد وهج  مودیان    و ور  2ده این امر هب وضوح رد ما   1مالیات   صورت و یازاهی  ن  اده از توان تولیدی و خدماتی رد اتم ت ر  ا اقنون حدا

رار داده است. ی مالیاتی رد یک گروه     ا ی (کارفرمایان)را رد ادای ت های اجرا ا مه دس  ردج و 
رز  تباه  های 31دیگررد ماده وا ا وی دس ماً از  ت اران م ما های  اریبا  روح   وار مالیات صورتحسا ی هب حساب سازمان امور مالیاتی شیپ   گردیده  هک م اجرا

ور)   2، 22، 21،  ن و مواد    اقنو ل است مالیات  رب ارزش افزوده صورت کارکرد (صورتحساب یا  بق اقنون ، مودی   م را هک  ی  می باشد  الیحه اصال
ت  یا کاال  وصول  ر خد قی را  هب حساب سازمان امور مالیاتی وارخود را از خریدا موده است    ما ار  وساری    رپداخت  صا  و ا ه  رد مو خرید   ر  آ س از   ماید  و

ارش ماده رد  و توهج فرماین 31و  2ماید. لذا  ی ندا یت اجرا ماًل اقب اری  و خالف  اقنون است  و بدون  اصالح   ق و م ها ،  الیحه بدون من ر اری  ما ر  د رد 
تر از 21از  ات  رپداخت شده است  و  سازمان امور مالیاتی  ی صا و ت ان   ند اران هب فرو ما ط   % است .31% مالیات مذکور قباًل تو

دید   -3 ی  ت  :زمان  رسید
دیهک  رد اقنون مالیات رب ارزش افزوده  ط م هار تو ت اراهئ ا شده است ه ط سازمان امور مالیاتی م  ی هب آن تو ت رسید ه ی  ، و بنارباین سازمان امور ،  م

ی هب اسن ای رسید ه و تقا دی مرا هار مالیاتی  هب م عد از اراهئ ا اًل یک سال ات ده سال  د بود رد  زمان م ق خوا ی مالیاتمالیاتی  ماید و مد رب ارزش  اد و مدار مربو را 
ود. ل  وات ق ی  ، جرا مال  افزوده و جرا  عد از رسید ناسان  مالیاتی  ود و کار ام می  مداًت با تأخیر ا هار  اهی مالیات ربارزش افزوده هک  ی هب ا یات را از زمان رسید

تی رد م مایند  این موضوع بای ه می  ال ط مودی  هار  تو ت اراهئ ا ه مام  ود)  22 و0اده ا ق مالیات و جرا رد اقنون م  ی و تع  اصالح گردد. ( زمان رسید
ی  ت رسید ه ر ی  مالیات ارزش  افزوده   هار  اها  پیشنهاد می گردد    باشد سال 2حدا

ور« ؛  پیشنهاد میگردد:عبارت 22ماده  -4 مو سازمان امور مالیاتی  نده و نوع و « ای آن عبارت  حذف و هب» ابق فرم  ل خریدار و فرو ات کا ال صات وا اوی م
ود ندارد.»  مبلغ کاال و خدمات  دقیقاً رب اسا   سازمان  امور مالیاتی  مه مودیان و اده از این فرم اه ربای  ت ان ا ون ام  ردج گردد.   

رر.... تأخیر رد رپداخت مالیات اهی موضوع این اق« ؛ 0ماده  -0  پیشنهاد می گردد:»نون رد موارد م
هار  « عبارت  ت تسل ا ه ای  ای آن عبارت » از زمان ا ی مالیاتی« حذف وهب  یت بد ت » « از زمان  ین گردد» مشاهب اقنون مالیاتهای م  .ایگ
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الیحه ، رد یافت جریمه 02ماده 1بند  وبا عنایت هب عدم اعتبار صورتحساب مذکور و ردیافت جریمه تأخیر  رپداخت موضوع  24؛باتوهج هب توضیحات تبصره یک ماده 02ماده  -1
 .% تقلیل یابد31ات  این بند  جریمه  پیشنهاد  میگردد% موضوع این بند اجحاف بوده . لذا 111

اقنون ،رعهض کاال و اراهئ خدمات ایشان معاف از مالیات می باشد (ازجمله فعالیت رد مناطق آزاد و وژیه  اشخاص حقوقی وحقیقی  هک رب مبنایردمورد  :24ماده  3تبصره  -2
تی  رتتیبی اتخاذ گردد هک مبالغ رپداخ   اقتصادی )ضروریست با توهج هب اینکه بخشی از خریداهی آنها خارج از مناطق آزاد صورت می پذرید و مشمول رپداخت  مالیات و عوارض بوده ،

شیپ نویس الیحه مالیات 24ماده  3یشنهاد میگردد تبصره از این بابت ربای اشخاص مذکور  اعتبار مالیاتی  تلقی گردیده  و اقبل تهارت با مالیات متعلقه  رپداختی باشد و یا مسترد گردد .لذا پ 
  رب ارزش افزوده  اصالح یا حذف گردد 

 ای فوق الذکر رد ساری قسمتهای الیحه الزم است متناسباً اصالح و منطبق گردندبدیهی است مواد و موارد مرتبط با ردخواسته
 قباًل از بذل توجهی هک می فرمایند  نهایت تشکر را دارد. 
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همانطوریکه همه پیمانکاران و مشاوران در صنعت احداث مستحضرند 
کــه تاخیــر در پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران در  ســالهای ســال اســت 
سیســتمهای دولتــی بخصــوص در طرحهــای عمرانــی بــه فعــاالن ایــن 
صنعــت هزینه تحمیل می کند و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
و ســایر انجمنهــای مرتبــط بــا حرفــه پیمانــکاری مرتبــًا در ایــن رابطــه بــا 
دولتهــای وقــت مکاتبه داشــته و درخواســت جبــران هزینه هــای دیرکرد 
کثر موارد یا جوابی داده نمی شد و یا  که متاسفانه در ا پرداخت می کردند 

گونه ای مسئله را  لوث می نمودند. به 
که انتظار می رفت دولت تدبیر و امید براساس مصوبات خود و  همانطوری 
با حمایت مجلس محترم تصمیم گرفت که بخشی از مطالبات پیمانکاران 
را با اوراق اسناد خزانه اسالمی پرداخت نماید و به درستی برای جلوگیری از 
که بازه  زمانی بنای محاسبه برابر با مدت  کرد  افت ارزش قدرت خرید مقرر 
زمان حدفاصل تاریخ تائید آخرین صورت وضعیت تا تاریخ انتشار را لحاظ 
نمایــد . انجمن شــرکتهای راهســازی از جناب آقای شــافعی معــاون فنی و 

که  کشور تقاضا نمود  توســعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
این حفظ ارزش اسناد خزانه تا تاریخ سررسید اوراق محسوب شود.

جنــاب آقــای مهنــدس شــافعی و همکارانشــان  این درخواســت را بررســی 
و بحــق بــودن درخواســت پیمانــکاران را تائیــد نمودنــد و طی نامه شــماره 
خ 1394/6/25 که تصویر آن در مجله چاپ می گردد از جناب  132172 مور
که بــازه زمانی مبنای محاســبه از تاریخ  آقــای دکتــر نوبخت تقاضا  نمودند 

گیرد. انتشار اسناد خزانه تا تاریخ سررسید اسناد در پرداختها مدنظر قرار 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران ضمن اظهــار رضایت و تشــکر از 
اقدام درست و بحق جناب آقای مهندس شافعی و همکارانشان امیدوار 
کشور  که متولی امور ساخت و ساز  اســت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که از مسیر  اســت با صدور بخشــنامه های الزم روند امور ســاخت و ساز را 
کارایی   ج شــده اســت به مســیر درســت هدایت نماید و امید و  ثواب خار
را مجــدداً بــه شــرکتهای پیمانــکاری و مشــاوره شــاغل در حرفــه احــداث 

برگرداند.
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چرا کتاب نمی خوانیم؟ *
1- کتاب نمی خوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمی کنیم.

 2 - کتــاب نمی خوانیم زیرا دچار خود شــیفتگی فرهنگی 
شده ایم )هنر نزد ایرانیان است و بس!(.

 3- کتــاب نمی خوانیــم زیرا از شــک کــردن در پایه های
 نظری مان می ترسیم.

4 - کتاب نمی خوانیم زیرا احساس می کنیم به قله های یقین 
رسیده ایم و دچار همه چیزدانی شده ایم.

5- کتاب نمی خوانیم زیرا فکر می کنیم مساله ی مبهمی وجود 
ندارد.

6 - کتاب نمی خوانیم چون هنوز در دوره فرهنگ شفاهی به 
سر می بریم.

7 - کتاب نمی خوانیم چون دچار تنبلی و بی حالی شده ایم .
8 - کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد ســاده انگاریم و اهل 

تحلیل را به تمسخر می گیریم.
9- کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما جدی نیست.

10- کتــاب نمی خوانیم زیرا بــه تدریج ،پیمانه معرفتی مان 
ظرفیت خود را از دست داده است و می پنداریم قله های علم 

را فتح کرده ایم.
11- کتــاب نمی خوانیــم زیرا به تناقضــات درونی مان آگاه 

نیستیم.
12- کتاب نمی خوانیم زیرا ملتی شنیداری و مقلد هستیم .
13- کتاب نمی خوانیم زیرا ارزش دانایی و آگاهی را نمی دانیم.

14- کتاب نمی خوانیم زیرا: ســطح خوشایندهای ما به نحو 
رقت آمیزی نزول کرده است.

15- کتاب نمی خوانیم زیرا: نمی دانیم و نمی دانیم که نمی دانیم.
16- کتــاب نمی خوانیم زیــرا: راه تقلید و پیروی و تبعیت را 

راحت تر یافته ایم.
17- کتاب نمی خوانیم زیرا: تن به تحقیر ندانستن داده ایم و 

به این تحقیر هم عادت کرده ایم.
18- کتاب نمی خوانیم زیرا: در فرهنگ جاری مان، گفت و گو 
را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم و مهارت گفت و گو نداریم.

19- کتــاب نمی خوانیم زیرا: زندگی پر هیاهو و نمایشــی را 
برگزیده ایم.

20- و باالخره، کتاب نمی خوانیم زیرا، در مجموعه ی زندگی 
اجتماعی مان، دانا شــدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد و 

دردی از ما دوا نمی کند.

پاگرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال 
رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

كمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

* دیدگاه دکتر محمود سریع القلم
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مدیران بزرگ چگونه 
با دیگران ارتباط برقرار می کنند ؟

  اگــر فردی نتواند در برقــراری ارتباط با دیگران خوب 
عمل کند، مسلما نمی تواند مدیر خوبی باشد.فکر می کنید 
مدیران بزرگ چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنند ؟ 
مدیران بزرگ هنگام صحبت با دیگران ارتباطی عاطفی 
برقرار می کنند. صحبت هــای آنها به گونه ای به دیگران 
الهام می بخشد که به آنچه غیرممکن می پنداشتند، دست 
یابند. مدیران بزرگ از 9 روش برای انتقال پیام استفاده 

می کنند که در ادامه به آن می پردازیم.
1-  مخاطبشــان را می شناسند.

مدیران بزرگ نگران این نیســتند کــه مهم جلوه کنند، 
تخصص خود را به رخ بکشند یا خود را بزرگ نشان دهند. 
در عــوض، به این فکر می کنند که مــردم نیاز دارند چه 
بشــنوند و چطور می توانند این پیام را منتقل کنند تا به 
گوش آنها برســد. البته این بدان معنی نیست که مدیران 
حرف هایی می زنند که مردم می خواهند بشــنوند، دقیقا 
برعکس، حرف هایی می زنند که دانستنش برای مردم مهم 

است، حتی اگر خوشایند نباشد.
2-  در زمینــه زبان بدن تخصص دارند.

مدیران بزرگ دائما عکس العمل مردم را نسبت به پیامشان 
پیگیری می کنند. در دریافت ســرنخ هایی همچون حاالت 
چهره و زبان بدن مخاطب سریعند چرا که می دانند این تنها 
بازخوردی است که برخی افراد ارائه می دهند. مدیران از این 
تخصص برای اصالح پیام و تعدیل روابطشان استفاده می کنند.

۳- صادق اند.
بهترین مدیران می دانند که روابط باید به منظور اثربخشی 
بیشــتر، واقعی باشد. آنها نمی توانند مردم را وادار به تجزیه 
و تحلیل صحبت هایشان کنند تا راست را از دروغ تشخیص 
دهند. وقتی نتوانند اطالعات خاصی را بیان کنند، حقیقت 
را می گویند چرا که پاسخ های موقت و نیمه درست منجر به 
بی اعتمادی و اضطراب می شود. در هر دو شرایط خوب و بد، 

صداقت اعتماد می آورد.
4- قابل اعتمادند.

مدیران بزرگ سعی نمی کنند کسی که نیستند، باشند. 
حتما دلیلی داشــته که زاکربرگ با یک پیراهن ساده و 
شــلوار جین، فیس بوک را به سرمایه گذاران عرضه کرد. 
مدیران بزرگ می دانند وقتی خودشــان باشــند مردم 
جذب پیامشان می شوند و وقتی نقش بازی کنند عکس 

آن اتفاق می افتد.
5- با اقتــدار صحبت می کنند.

مدیران بزرگ، مبهم، نامطمئن و ضعیف نیستند، در عوض 
ریسک کرده و درباره ی اینکه اوضاع چطور است و چگونه باید 

باشد مستقیم سخن می گویند.

گروه ها همچون یک فــرد صحبت می کنند. 6- بــا 
مدیران، اغلب برای صحبت با تک تک افراد وقت ندارند. چه جمعیتی دور یک میز کنفرانس جمع 
شده باشند یا یک سالن پر جمعیت، مدیران می دانند چطور صحبت کنند که هر فرد حس کند 

که مخاطب قرار گرفته است.
گوش می دهند.  -7

مدیران بزرگ می دانند ارتباط یک خیابان دو طرفه اســت و آنچه می شــنوند اغلب مهمتر از 
گفته هایشان است. آنها هنگامی که دیگران صحبت می کنند فکر نمی کنند که چه بگویند، بلکه به 

دقت گوش می دهند و برای درک دیدگاه طرف مقابل کامال تمرکز می کنند.
۸-  از عباراتی همچون “تقصیر من بود”،”اشتباه کردم”و “ببخشید” استفاده می کنند.

 مدیران بزرگ اشتباهاتشــان را فورا می پذیرند. صبر نمی کنند که دیگران به اشتباهشــان
 پی برده و به آنها گوشزد کنند. مسئولیت حرف ها و اعمالشان را به عهده می گیرند، حتی زمانی 

که می توانند براحتی شانه خالی کنند.
بازخورد می گیرند.  -9

بهترین مدیران هم می دانند پیامی که مردم دریافت می کنند دقیقا همان پیامی نیست که ارسال 
کرده اند. بررسی می کنند که پیامشان به درستی منتقل شده باشد در غیر اینصورت مخاطب را 

مقصر نمی دانند، بلکه پیام را تغییر داده و دوباره امتحان می کنند.
کنار هم داشته باشید. گی ها را در  10 - همه ی این ویژ

مدیران بزرگ متفاوت از دیگران عمل می کنند. آنها صادق و قابل اعتمادند. گوش می دهند. روابط 
بهتری برقرار می کنند زیرا برای آن ارزش قائل اند و این اصلی ترین قدم برای مدیریت موفق است.
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برنامه 6 ماهه از طریق اعطای یارانه تسهیالت، افزایش تقاضا 
برای خرید محصوالت صنعتی داخل را دنبال می کند

جزئیات طرح جدید دولت 
برای گذر از  دوره  تحریم

 
ما

 ر
ار

 گ
د

ر
 

 ب
ا

دکتــر علــی طیب نیــا وزیــر اقتصــاد، دکتــر محمدباقــر 
که  نوبخت و دکتر ولی اهلل  ســیف در نشست مشترکی 
ح  تازه  کردند طــر شــنبه، بیســت و پنجــم مهــر  برگزار 
و 6ماهــه دولــت بــرای خــروج از رکــود را تشــریح و از 
کردند.  بسته تدوین شده برای این منظور رونمایی 
کــه هــدف آن تحریــک تقاضــای مصــرف  بســته ای 
که دولتمردان مالی  اســت. در این نشست مشــترک 
خ ســودبانکی،  کاهش نر و اقتصادی حضور داشــتند 
اختصــاص یارانه بــرای وام هــای 25 میلیونی خودرو 
کاالهای بادوام  کارت هــای خرید 10 میلیونــی برای  و 
داخلــی بــه عنــوان برنامــه اصلــی دولــت بــرای رونق 
کشــور اعالم شد. بر اساس  بخشــی به بخش صنعتی 
آنچــه در ایــن نشســت اعــالم شــد دولت انتظــار دارد 
که از نیمه دوم آبان  آثار اجرای این سیاســت جدیــد 
ماه به طور رســمی عملیاتی می شود، موجب تقویت 
که در سال های  گردد  رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران 
کید نهادهای عالی بوده اســت. با آنکه  اخیــر مــورد تا
دولــت از پیــش برنامــه ای بــرای تدوین و اعــالم این 
کاهش شــدید قیمــت نفت و  سیاســت نداشــت امــا 
طوالنــی شــدن دوره انتظــار برجام موجب بازگشــت 
کنون هدف دولت  رکود به حوزه تولید داخلی شــد. ا

که بــا اتخاذ سیاســت های مالی تشــویقی،  آن اســت 
خ  کند تا چر کاالی داخلی ترغیــب  مــردم را به خریــد 
کارخانجات بزرگ صنعتی به خصوص خودروســازان 
گزارش این نشست  گردش در آید.  و لوازم خانگی به 
گونــه ای بود  در رســانه های اقتصــادی و عمومــی  به 
کــه مــردم را در انتظار یک اقدام بــزرگ قرار داد، حال 
کارشناســان در نشست های متعددی  آنکه برخی از 
که در هفته های اخیر در محافل اقتصادی و مجامع 
که  علمی و دانشــگاهی برگزار شد، از دولت خواستند 
کند  خود را آماده اجرای اصالحات اقتصادی عمیقی 
تا بخش خصوصی میدان دار عرصه عمران و توســعه 
گام اول تزریــق نقدینگی  کنون دولــت  گــردد. ا کشــور 
کارشناســان  امــا  کــرده  آغــاز  را  تــورم  تولیــد  بــدون 
کافی نمی دانند و خواستار  اقتصادی این اقدامات را 
اقدامــات اساســی تری مانند تســویه بدهــی خود به 
بیمه هــا   ، پیمانــکاران، صندوق هــا  مرکــزی،  بانــک 
و حمایــت واقعــی تــر و جــدی تــر از بخــش خصوصی 
کوتــاه  گــزارش نشســت رونمایــی از برنامــه  هســتند. 
که  مــدت دولت بــرای خــروج از رکود نشــان می دهد 

دولت یازدهم چه اهدافی را دنبال می کند.

علی طیب نیا، محمدباقر 
نوبخت و ولی اهلل  سیف در 

که  برگزار  نشست خبری 
که قرار  کردند  توضیح دادند 
است چطور دولت تقاضای 
کل  اقتصاد ایران را تحریک 

کند.
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نوبخت:

تحریک تقاضا 
کار است در دستور 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــه 
عنــوان ســخنران اول ایــن نشســت و با اعالم 
این که بسته جدید اقتصادی دولت با هدف 
اقتصــادی  رشــد  افزایــش  سیاســت  اجــرای 
گفت:  همــراه با مهار تــورم اجرا خواهد شــد، 
ایــن سیاســت در یک دوره 6 ماهــه از برجام 
وی  می شــود.  اجرایــی  تحریم هــا  رفــع  تــا 
گرچــه در ابتــدای دولت توانســتیم در  گفــت: 
کــه در تحریــم بــه ســر می بردیــم بــا  شــرایطی 
تدوین بســته های سیاســتی رشــد اقتصادی 
منفــی را بــه ســمت مثبــت و تــورم فزاینــده را 
کاهشــی قــرار دهیــم امــا بــه هرحال  در رونــد 

گذشــته،  ســال  از  نفــت  قیمــت  کاهــش 
اقتصــاد بین الملــل  تاثیر گــذاری در  موجــب 
و اقتصــاد مــا شــده و شــرایط را بــه ســمتی 
کــه باید بســته سیاســتی دیگری  پیــش بــرد 
را تدویــن می کردیــم تا بتــوان دوره بین آغاز 
اجرایــی شــدن برجام تــا رفــع تحریم ها را به 
پایــان برســانیم.  رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی با اشــاره به ابعاد مختلف بسته 
دوره،  بــر  مبنــی  دولــت  اقتصــادی  جدیــد 
مبانــی نظری، چارچوب نظــری و همچنین 
ظرفیــت قانونــی و اجرای آن در دســتگاه ها 
گفت: این بســته در یک دوره شــش ماهه از 
آغاز برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شــود 
انتظــار  دوره  کــه  دوره ای  در  بتوانیــم  کــه 
پساتحریم است، شــرایط را به نحو مطلوبی 

ببریم. پیش 
کلــی  چارچــوب  گفــت:  همچنیــن  نوبخــت 

مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســتی،  جدیــد  بســته 
بــوده و به دنبــال تجهیز منابع بــرای افزایش 
تولیــد داخلی و همچنین صادرات هســتیم. 
ظرفیــت قانونــی اجــرای ایــن بســته، قانــون 
بودجــه، قانــون رفع موانع تولیــد و همچنین 

قانون برنامه پنجم توســعه خواهد بود. 
کــرد وزارت امور  کــه نوبخــت عنوان  گونــه  آن 
اقتصــاد و دارایــی، بانــک مرکــزی و ســازمان 
دســتگاه هایی  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
کــه بســته جدیــد اقتصــادی دولــت  هســتند 
را بــه منظــور تحریک هدفمنــد تقاضا و رونق 

کرد.  تولیــد اجرایی خواهند 
ــریح  ــوبخت در ادامــه نشــــــــــست »تشـــــــــــ نـــــــ
کوتاه مــدت رونــق اقتصــادی«  سیاســت های 
کــرد: ایــن بســته ادامــه سیاســت های  اظهــار 
یکــی   92 از ســال  و  اســت  اقتصــادی دولــت 
وضعیــت  ســاماندهی  مهــم  موضوعــات  از 
ــورم 40 درصــدی  ــه ت ک ــود  کشــور ب اقتصــادی 
و رشــد منفــی 6.8 درصــدی وجــود داشــت 
ــادی  ــم اقتص ــث مه ــل مباح ــن دلی ــه همی و ب
ســازمان  رئیــس  شــد.  فراهــم  دولــت  بــرای 
دنبــال  بــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مدیریــت 
بودیــم  مناســبی  و  ســنجیده  سیاســت های 
ــح  ــم، تصری ــر دهی ــادی را تغیی ــد اقتص ــه رون ک
کــرد: مجموعــه ای از ابزارهــای پولــی و مالــی 
کاهنــده تــورم در دســتور  تهیــه شــد و رونــد 

گرفــت و همچنیــن رشــد اقتصــادی  کار قــرار 
تحریــم،  وجــود  جهــت  بــه  امــا  شــد،  مثبــت 

بودیــم. ارزیابــی مســتمر  و  نیازمنــد مداقــه 
جلســات  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  نوبخــت 
تحلیل های اقتصادی و بررسی اوضاع یادآور 
در  دولــت  اقتصــادی  سیاســتی  بســته  شــد: 
شــهریور ماه ســال 92 طراحی و اجرایی شــد 
و الیحــه رفــع موانــع تولید به مجلــس تقدیم 
کــه مجموعه ای از سیاســت ها به همراه  شــد 
مقاومتــی  اقتصــاد  و  ابالغــی  سیاســت های 
گرفــت . وی ادامــه داد:  پیــش روی مــا قــرار 
کمتــر از 15 درصد  رشــد ســه درصدی و تورم 
تک رقمی تــورم  خ  نــر و  نبــوده  مطلــوب  نیــز 
بایــد حاصل شــود.  رئیس ســازمان مدیریت 
کــه  کشــور بــا اعــالم ایــن خبــر  و برنامه ریــزی 
بســته سیاســتی دولت، شــش ماهــه خواهد 
بــود، بیــان داشــت: مباحثــی از جملــه دوره 
قانونــی  ظرفیت هــای  نظــری،  مبانــی  اجــرا، 
بــرای اجرا و دســتگاه های مســئول در بســته 
دو  داد:  ادامــه  اســت.  وی  مشــخص شــده 
رویکــرد مهــار تــورم و رشــد اقتصــادی در این 
بســته دنبال می شــود و دوره شــش ماهه آن 
در حقیقــت از شــروع برجــام تا رفــع تحریم ها 
گرفتــه شــده اســت، زیــرا انتظاراتــی  در نظــر 

کان در تحریم هســتیم.  کما ایجاد شــده اما 
در  را  بســته  ایــن  نظــری  مبانــی  نوبخــت 
چارچــوب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، 
رفــع  قانــون  بودجــه،  قانونــی  ظرفیت هــای 
موانــع تولید و برنامه پنجم دانســت و افزود: 
بــه دنبــال تجهیــز موانــع بــرای رونــق تولیــد 
هدفمنــد  تحریــک  و  هســتیم  صــادرات  و 
کار اســت.  رئیس ســازمان  تقاضا در دســتور 
و  ســرمایه گذاری  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ایجــاد تقاضــا را دو عامل مهــم افزایش تولید 
گفت: 10 میلیارد دالر معادل ریالی  دانست و 
گذاری  که با ســرمایه  کشــور اســت  در اختیار 
در عرصــه تولیــد و تحریــک هدفمنــد تقاضــا 

گیرد. می توانــد از آن بهره 
ســازمان  شــد:  یــادآور  دولــت  ســخنگوی 
مدیریــت و برنامــه ریــزی از طریق ســه منبع 
کــه  بــا عنــوان 7 میلیــارد دالر منابــع دولتــی 
آزاد شــود،  آینــده می توانــد  مــاه  طــی شــش 
اجــازه اســتفاده از دو میلیارد دالر از صندوق 

 : نوبخت 
بســته سیاستی اقتصادی دولت 
در شــهریور ماه سال92 طراحی 
و اجرایی شد و الیحه رفع موانع 
که  تولید به مجلس تقدیم شــد 
بــه  سیاســت ها  از  مجموعــه ای 
ابالغــی و  همــراه سیاســت های 
وی ما  اقتصــاد مقاومتی پیــش ر

گرفت .   قرار 
کمتر  رشــد ســه درصدی و تورم 
از 15درصــد نیز مطلوب نبوده و 
نرخ تک رقمی تورم باید حاصل 

شود. 
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که بــرای مهار آب های زمینی را  توســعه ملی 
در اختیــار دارد و 500 میلیــون دالر ظرفیــت 
می توانــد  کشــور  در  آبرســانی  بــرای  بودجــه 

گیرد. برای ایــن تغییر و تحوالت بهره 
نوبخت همچنان افزود: ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بــرای تحریک تقاضا می تواند با 
کمک  ح های دولتی و  گذاری در طر ســرمایه 
هماننــد  خصوصــی  بخــش  ح هــای  طر بــه 
کــه از ســوی بانک مرکــزی برای  ح هایــی  طر
از  بخشــی  می شــوند  مشــخص  تســهیالت 
منابــع خــود را بــرای امــر تولیــد در صنعــت، 
کشــاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار 

دهد.
کــرد: تــا پایــان ایــن دوره هفــت  وی تصریــح 
هــزار و 500 میلیــارد تومــان از منابــع تجهیــز 
میلیــارد   200 عمرانــی،  ح هــای  طر بــه  شــده 
بــه  مــا  آنچــه  و  تولیــد  یارانــه  بــرای  تومــان 
اختیــار  در  می شــود  نامیــده  ســود  التفــاوت 
صنعــت قــرار می گیــرد و 200 میلیــارد تومــان  
 200 و  کشــاورزی  بخــش  بــرای  را  تســهیالت 
و  صــادرات  تشــویق  بــرای  تومــان  میلیــارد 

تولید داخلی اســتفاده خواهد شد. 
ســود تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده 10 

درصد است.
بــا  برنامه ریــزی  و  رئیــس ســازمان مدیریــت 
اشــاره بــه ایــن سیاســت ها در حــوزه بخــش 
گفــت:  مســکن و منابــع الزم در ایــن بخــش 
بــا عنایــت به مصوبــه هیأت دولــت در زمینه 
 10 خ  نــر بــا  تســهیالت  فرســوده  بافت هــای 
که اعالم شــده است  ح هایی  درصد برای طر
را  آن  التفــاوت  مابــه  و  می یابــد  اختصــاص 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی پرداخــت 

می کند.

آثار سیاست های جدید 6 ماهه
 ظاهر می شود

بــه  پاســخ  در  ادامــه  در  دولــت  ســخنگوی 
سیاســت های  آثــار  براینکــه  مبنــی  ســوالی 
اقتصــادی و بســته اقتصــادی دولتــی در چه 
گفت:  مدتی برای مردم مشــخص می شــود، 
کــه در این سیاســت ها آمده اســت در  آنچــه 
و  دولــت  اقتصــادی  سیاســت های  راســتای 

متمرکــز بــر شــش مــاه آینــده اســت. نوبخــت 
سیاســت های  و  بســته   ایــن  آثــار  افــزود: 
و  پولــی  سیاســت های  حــوزه  در  اقتصــادی 
کمتــر از شــش مــاه آینده  اعتبــاری در مــدت 
رشــد  افزایــش  باعــث  مســاله  ایــن  و  ظاهــر 
کــرد: ایــن  اقتصــادی می شــود. وی تصریــح 
و  انســانی  نیــروی  باعــث حفــظ  سیاســت ها 
افزایش اشــتغال می شود و در عرصه صنعت 
باعــث اشــتغال ویژه ای در بخــش خدمات و 

کشاورزی است . 
وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هر 9 هــزار و 700 
میلیــارد تومــان تزریــق در اعتبــارات عمرانی 
رشــد اقتصادی یک درصــد افزایش می یابد، 
کــه امســال 35  افــزود: هــدف مــا این اســت 
عمرانــی  بودجــه  بــه  تومــان  میلیــارد  هــزار 
کــه به ایــن ترتیــب تقاضا به  کنیــم  پرداخــت 

کرد. میزان قابل توجهی رشــد خواهد 

دکتر طیب نیا:
کشور از رکود 

ج شده است خار

در ادامــه  ایــن نشســت دکتــر علی طیــب نیا 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه 
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مثبــت بــرای 
گفــت: براســاس مبانی  چهــار فصــل متوالــی 
منفــی  رشــد  متوالــی  فصــل  دو  گــر  ا اقتصــاد 
داشــته باشــیم این یعنی در رکود قرار داریم. 
که چهار فصل متوالی رشــد  بنابرایــن زمانــی 
کشــور از رکود  مثبــت را تجربــه می کنیم یعنی 

ج شده است. خار
 9 کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  طیب نیــا همچنیــن 

نیمــه  در  نفتــی  منابــع  مجمــوع  درصــدی 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  امســال  نخســت 
گفــت: این موضــوع باعث شــد تا  ســال قبــل 
کاهــش در منابع  بــه قیمــت ثابــت 24 درصد 
دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه 
کمبــود  کــه مشــکل  ایــن عوامــل باعــث شــد 
نشــان  کشــور  اقتصــاد  در  را  خــودش  تقاضــا 
گفته وزیر امــور اقتصادی و دارایی  دهــد.  بــه 
گذشــته مشــکل واحد های تولیدی  در ســال 
کمبــود نقدینگــی بــود و ایــن در حالــی اســت 
کمبــود  امســال عمــده مشــکل واحدهــا  کــه 

تقاضای موثر برای محصوالتشــان است.
ایجــاد  مشــکالت  این کــه  بیــان  بــا  طیب نیــا 
کشــور عراق صــادرات مــا به این  شــده برای 
ایــن  بــه  کــرد:  اظهــار  کاهــش داد،  را  کشــور 
گرفتیم  گذشــته تصمیم  ترتیب ما از ســه ماه 
که بســته ای جدید را به صورت تنظیم شده 
بــا هماهنگــی دســتگاه های ســتادی مرتبط 
دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  جملــه  از 
بانــک  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 

کنیم.  تدوین  مرکزی 
گفت:  وی بــا اشــاره بــه جزییات ایــن بســته 
در ایــن بســته از یک ســو مشــکل تنگناهای 
گذشــته بــا آن مواجــه بودیم  کــه از  اعتبــاری 
خ بــاالی ســود تســهیالت  و خــودش را در نــر
می دهــد  نشــان  بانک هــا  منابــع  کمبــود  و 
گرفته و بخشــی از راه حل ها  مــورد توجه قرار 

متوجه این موضوع اســت.
داد:  ادامــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
همچنیــن بخــش دیگــر بدهی هــای دولت به 
بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، 
کــه دولــت نتواند بدهــی اش را  کــه زمانی  زیــرا 
بــه بخــش خصوصــی بدهد، مشــکل به ســایر 

بخش ها نیز منتقل خواهد شد. 
جــزو  موضوعــات  ایــن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
که در بســته اقتصادی دولت  مواردی اســت 
کــرد: عالوه  گرفتــه، اظهــار  مــورد توجــه قــرار 
بــر اینها مشــکل رکود در مســکن و مشــکالت 
کنیم  بــازار ســرمایه نیــز باعــث شــد تــا ســعی 
مجموعــه سیاســت ها بــرای مقابلــه بــا ایــن 
شــرایط را در جهت دســتیابی به رشــد پایدار 

کنیم. تدوین 
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سیف:

خ سود بانکی  کاهش نر  
در راه است

کل بانک مرکزی ضمن  ولی اهلل ســیف رئیس 
خ ســود بانک ها از ســه  کاهش نر اعــالم خبــر 
راهــکار دولــت بــرای تحریک تولیــد و افزایش 
گفت: برای تحریک تولید و  تقاضــا خبر داد و 
گذار هستیم و از حال حاضر تا  رشــد در دوره 

اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شــود.
وی بــا اشــاره به سیاســت های بانــک مرکزی 
گفت: جهت گیری های  در بســته پیشنهادی 
نظــام بانکــی در زمینه پولــی و اعتباری بوده 
و دو رویکــرد بــرای خــروج از تنگنــای مالــی و 
گرفته شــده  خ ســود جــاری در نظر  کاهش نر
ورود  و  قانونــی  ســپرده  کاهــش  شــامل  کــه 

بانک مرکزی به بازار بین بانکی اســت.
خ ثابت ســپرده قانونی  ســیف ادامــه داد: نــر
بانک هــا 13 درصــد بــوده و ایــن مــدل بــرای 
کرد و از 10 تا  بانک های تجاری تغییر خواهد 
13 درصد متغیر اســت. برای انضباط بخشی 
به بانک ها نســبت به پایبندی سیاســت ها، 
درصــد مشــخص تعییــن شــده و هر ســه ماه 

می شود. تجدیدنظر 
کل بانک مرکزی، شــروع این  گفته رئیس  بــه 
سیاســت اصــواًل منجــر بــه ورود نقدینگــی از 
بانک مرکزی به ســمت بانک ها می شود و به 
کاهــش قیمــت تجهیــز منابــع بانک هــا منجر 

خواهد شد.
گــزارش داده انــد،  کــه خبرگزاری هــا  آن طــور 
ســیف در مــورد ورود بانــک مرکــزی بــه بــازار 
کــرد: رفــع تنگنــا و هدایــت  بین بانکــی بیــان 
ســود موجــود بــه ســمت دامنــه مــورد قبــول 
کاهش تورم  کار اســت و علی رغــم  در دســتور 

  ســود تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده 10 درصــد اســت و مابــه التفــاوت آن را 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می کند

  مبانــی نظــری ایــن بســته را بایــد در چارچــوب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، 
ظرفیت های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست 

  این بسته در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود ،
که دوره انتظار پساتحریم است،   دوره ای 

  تــا پایــان ایــن دوره هفت هزار و 500میلیارد تومان از منابع تجهیز شــده به طرح های 
عمرانی، 200میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می شود 
در اختیار صنعت قرار می گیرد و 200 میلیارد تومان  تسهیالت برای بخش کشاورزی 

و200میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده خواهد شد. 

  آثار این بســته  و سیاســت های اقتصادی در حوزه سیاســت های پولی و اعتباری در 
مدت کمتر از شش ماه آینده ظاهر و این مساله باعث افزایش رشد اقتصادی می شود

گــر دولت نتواند بدهی اش را بــه بخش خصوصی بدهد،    بــه گفتــه وزیر اقتصاد ا
مشکل به سایر بخش ها نیز منتقل خواهد شد.

  سال گذشته مشکل واحد های تولیدی کمبود نقدینگی بود و این در حالی است 
کمبود تقاضای موثر برای محصوالتشان است.  که امسال عمده مشکل واحدها 

  علی رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ ســود کاهش چندانی نداشــت که علت آن 
به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانک ها از دولت و مجموعه ای از عوامل دیگر 

مربوط می شود.
 منجــر بــه ورود نقدینگــی از بانــک مرکزی به ســمت 

ً
  شــروع ایــن سیاســت اصــوال

کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها منجر خواهد شد.  بانک ها می شود و به 

  براساس مبانی اقتصاد  زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می کنیم 
کشور از رکود خارج شده است. یعنی 

ح دولت برای خروج از رکود در یک نگاه  طر
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کاهــش چندانــی  خ ســود  نــر بــه 15 درصــد، 
که عوامل  نداشــت و این اشــکال بزرگ است 
آن به فعالیت مؤسســات غیرمجاز، مطالبات 
عوامــل  از  مجموعــه ای  و  دولــت  از  بانک هــا 

دیگر مربوط می شود.

سه راهکار افزایش تقاضا در جامعه
بــرای  مالــی  تأمیــن  بــه  اشــاره  بــا  ســیف 
بــرای  اعتبــاری  تســهیالت  و  تولیدکننــده 
کــرد: رویکــرد تأمیــن مالــی  خریــداران اظهــار 
بــرای تولیــد براســاس مصوبــه شــورای پــول 
ایجــاد  دیــن  خریــد  عقــد  طریــق  از  اعتبــار  و 
می شــود و اســناد ناشــی از فــروش مــدت دار 
شــرکت های تولیدی در بانک ها تنظیم شده 
و بانک ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه 
خ 14 درصد  خواهنــد داد و بانک مرکزی با نر
این اعتبار را در اختیار بانک ها و بانک ها نیز 
خ 16 درصد، این تســهیالت را دراختیار  بــا نر
که لیســت آن از ســوی  شــرکت های تولیــدی 
وزارت صنعــت و معــدن تهیــه می شــود قــرار 

می دهند.
کل بانــک مرکــزی در مــورد سیاســت  رئیــس 
شــد:  یــادآور  خودروســازان  بــرای  دولــت 
معــادل  دارد  را  امــکان  ایــن  مصرف کننــده 
تومــان  میلیــون   25 یــا  درصــد   80 کثــر  حدا
از طریــق  16 درصــد  خ  نــر بــا  ســاله  را هفــت 

کند  نمایندگی هــای مجاز تســهیالت دریافت 
و اسناد این تسهیالت از طریق خودروسازان 
بــا همــان مکانیــزم تولیــد دراختیــار آنهــا قرار 

گرفت. خواهد 
مــورد  در  ســیف  اقتصادنیــوز،  گــزارش  بــه 

کاالی مصرفــی بــادوام نیــز  تســهیالت خریــد 
کارت اعتباری  کرد: برای این منظــور  عنــوان 
کارت  مجازنــد  بانکهــا  و  شــده  پیش بینــی 
و  خصوصــی  بخــش  دولتــی،  کارمنــدان  بــه 
کرده  که درآمد مشــخص دارنــد ارائه  کســانی 
و افــراد محصــوالت بــادوام را  از شــرکت های 
کثــر  کننــد. حدا تولیــدی داخلــی خریــداری 
خ  کارت ها 10 میلیون تومان با نر اعتبــار این 
کارت بوده و  ســود 12 درصــد بــرای صاحــب 
خ ســود 10 درصد در  منابع بانک مرکزی با نر

اختیــار بانک ها قرار می گیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز 
گفت: پروژه هــای اصالح بافت فرســوده  نیــز 
بــا همــکاری وزارت مســکن و بانــک مرکــزی 
اجرایی خواهد شــد، همچنیــن وزارت نفت 
از  بودجــه  »ق«  2بنــد  تبصــره  بــا  رابطــه  در 
محــل صرفه جویی انــرژی منابعی را دریافت 

کرد. خواهد 
اثــرات  دربــاره  نگرانی هــا  مــورد  در  ســیف 
گفــت: بــا توجــه بــه  تورمی ایــن سیاســت ها 
هدفــدار بــودن ارائــه اعتبــار و تســهیالت بــه 
واحدهــای  انباشت شــده  کاالهــای  ســمت 
داده  تأثیــری  چنیــن  احتمــال  تولیــدی، 
نمی شــود و البتــه بانک مرکزی مکلف اســت 
مــاه بــه مــاه متغیرهــای پولــی و مالــی را زیــر 

کند.  بررسی  ذره بین 

 دولــت گام اول تزریــق نقدینگی 
کــرده  بــدون تولیــد تــورم را آغــاز 
کارشناســان اقتصــادی ایــن  امــا 
و  کافــی نمی داننــد  را  اقدامــات 
 خواســتار اقدامات اساســی تری
بــه  بدهــی خــود  تســویه  ماننــد   
پیمانــکاران،  مرکــزی،  بانــک 
صــــــــــندوق ها ، بیـــــــــــــــــــمه ها و 
 حمایــت واقعــی تر و جــدی تر از

 بخش خصوصی هستند.  

ان
دد

ا
  ا
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گفتگــوی   ســخنان رئیس جمهــور  در آخریــن 
کارشناســان بــا   تلویزیونــی ایشــان از ســوی 
نقــد و نظــر فراوانــی مواجــه شــد. بســیاری از 
بــا  اقتصــادی ضمــن همســوئی  کارشناســان 
دیدگاه های اقتصادی ایشــان درباره اهمیت 
لغــو تحریــم هــا دربــاره چشــم انــداز اقتصــاد 
ارزیابــی متفاوتــی  ایــران در دوره پســاتحریم 
کرده اند. دکتر محمود جامســاز اقتصاد  ارائه 
که در یادداشت  دان در این دســته قرار دارد 
ذیــل بــه تحلیــل اظهــارات رئیــس جمهوری 

پرداخته است:
کثریــت جامعه در  کــه ا واقعیــت امر آن اســت 
شــرایط بســیار بــد اقتصــادی و مالــی و حتــی 
بــه حیــات روزمــره  گفــت بحرانــی،  می تــوان 
کــه هر روز  خــود ادامــه می دهنــد و بــا تورمــی 
خ  کاهــش نــر بــا آن ســروکار داشــتند به رغــم 
کــه از افتخــارات دولت اســت،  تــورم ضمنــی 
شــاهد ذوب شــدن قدرت خرید خود بوده و 
کاهش تورم در سبد معیشتی  هســتند و این 
مــردم اصــواًل نه تنها احســاس نشــده بلکه بر 
شــدت آن نیز افزوده شــده اســت. زیــرا به هر 
کاهــش شــیب تــورم،  حــال جامعــه در مــورد 
ک  حساســیتی نــدارد بلکــه حساســیت و ادرا
جامعه در خصوص افزایش قیمت هاست. با 
که به اعتبــار آمارهای  کاهش تــورم  توجــه به 

دولتــی به 15 درصد رســیده، متاســفانه رکود 
 اقتصادی به رغم ادعای برخی از بلند پایه ترین

 مقامــات دولــت، همچنــان پابرجاســت. مــا 
ج نشــده ایم. آقــای رئیس جمهور  از رکود خار
یــک چارچوبــی  رونــق  و  رکــود  کــه  فرمودنــد 
دارد. وقتــی در دو مقطــع ســه ماهه متوالــی 
باشــیم،  اقتصــادی مثبــت داشــته  رشــد  مــا 
گر در دو مقطع ســه  ایــن می شــود »رونق« و ا
باشــیم،  داشــته  منفــی  رشــد  متوالــی  ماهــه 
ایــن یعنی »رکود«. البته مســئله رونق و رکود 
بــه شــاخص های رشــد دوره ســه ماهه  تنهــا 
بســیار  عوامــل  و  نیســت  معطــوف  متوالــی 
که  دیگــری در تعییــن رکــود یــا رونــق موثرنــد 
از نظــر دور مانــده اســت. ضمــن آنکــه رشــد 
کشــور ما  اقتصــادی یــک درصدی در اقتصاد 
کونومی خــاص و بااهمیت و  بــا موقعیــت ژئوا
نیروی انســانی تحصیلکــرده و دانش آموخته 
و ذخائــر عظیــم زیرزمینــی و روی زمینی و 80 
که رشــد بیکاری  میلیــون جمعیــت در حالــی 
کم اســت،  حدود 11 تا 12 درصد همچنان حا
کند. آقای  نمی توانــد رونــق اقتصادی ایجــاد 
روحانــی در مــورد اجــرای پســابرجام به ملت 
کــه چنانچــه  ایــران، امیدواری هایــی دادنــد 
اتفــاق بیفتــد، بــه منزلــه یــک تغییــر و تحــول 
کشــور بــه  بنیادیــن در نظــام اقتصــاد دولتــی 

و  مــردم  بــا محوریــت  اقتصــادی  نظــام  یــک 
بخــش خصوصــی و عمومــی غیردولتی اســت 
کــه به هــر حال ایــن یــک تغییــر پارادایمی در 
کشور  اندیشــه اقتصادی مسئولین اقتصادی 
کدام  که با  اســت. اما پرسش اصلی آن است 
ابزار و بستر اجرایی باید به این تغییر و تحول 
کشور است،  که به راســتی مورد نیاز  بنیادین 
کــه آقــای رئیس جمهــور  برســیم؟ مطالبــی را 
از  بــود.  وعــده دادنــد، بســیار امیدوارکننــده 
جملــه اســتقرار تــورم یک رقمــی، زائل ســازی 
ایجــاد  اقتصــادی،  رونــق  اقتصــادی،  رکــود 
رشــد  ایجــاد  بیــکاری،  کاهــش  و  اشــتغال 
صنعتــی  صــادرات  افزایــش  اقتصــادی، 
غیرنفتــی و یــا صــادرات نفتــی فرآوری شــده، 
آرامــش  ایجــاد  نفــت،  بــه  وابســتگی  عــدم 
کــه بخــش مهمی از  بــازار، افزایــش بهــره وری 
درصــد رشــد اقتصــادی را تشــکیل می دهد و 
همچنین افزایش تســهیالت بانکی به منظور 
کمــک به بخــش خصوصی و مشــارکت دادن 
خصوصــی  بخــش  بــا  خارجــی  ســرمایه های 
رشــد  و  درون زا  اقتصــاد  تقویــت  خالصــه  و 
اهــداف  از  همــه  دانش بنیــان،  شــرکت های 
ســخنان  در  کــه  اســت  امیدوارکننــده ای 
رئیس جمهور محترم موج می زد. ضمن آنکه 
مســئله برون رفت از تحریم هــا و ورود اقتصاد 
ح شــد  کشــور بــه بــازار جهانــی در حالــی مطر
کــه در تناقــض با برخی از ســخنان ایشــان در 
خصــوص عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران 
بــوده اســت. در زمان آقــای احمدی نژاد هم 
مســئله عدم وابســتگی اقتصــاد و خودکفایی 
بــه  کاغذپــاره  واژه  انتســاب  همچنیــن  و 
قطعنامه هــای شــورای امنیت ســازمان ملل 
ح بــود و نتیجه  و اتحادیــه اروپــا و آمریــکا مطر
کــه شــدت تحریم هــا، اقتصــاد مــا را  آن شــد 
کــرد. آقــای روحانــی نیــز  به راســتی زمین گیــر 
و  نیســت  کارگــر  تحریــم  حربــه  کــه  فرمودنــد 
گر  کشــورهای 1+5 هــم آن را فهمیده بودند. ا
کارســاز  چنیــن نبــود و حربــه تحریم ها اصوال 
ک  کــه اقتصاد مــا دچار وضعیت اســفنا نبــود 
پــس از پایــان ریاســت جمهوری دهــم و حتی 
وضعیت اقتصاد رکودی فعلی نمی شد و البد 
ما از رونق اقتصادی برخوردار بودیم و نیازی 
کــره و رســیدن بــه توافــق برجــام  هــم بــه مذا
نداشــتیم. امــا از طرفــی آقــای رئیس جمهــور 
کــه پس از برجام  اظهار خوشــبختی می کنند 
همــه امور بــر وفق مراد خواهد شــد و اقتصاد 

دکتر محمود جامساز

 ضرورت واقع بینی 
در چشم انداز پساتحریم

ان
دد

ا
  ا



 پیام آبادگران                                 
مهر 1394 
شماره 335 

44

بالندگــی  و  رشــد  تــازه  مســیر  یــک  وارد  مــا 
پیش بینــی  گــر  ا البتــه  کــه  گردیــد  خواهــد 
اجــرای  از  پــس  اتفاقــات   مــورد  در  ایشــان 
برجــام قریــن صحــت شــود، مســلمًا همیــن 
پیش بینــی و امیــدواری محقق خواهد شــد. 
گرفتــن  کــه هــدف دولــت،  ایشــان فرمودنــد 
گر  حربــه تحریــم از طــرف مقابــل بــود. اینک ا
تحریم هــا برداشــته شــود، بایــد به شــدت در 
بــه  دســتیابی  برداشــت.  گام  توســعه  مســیر 
کــه از همــه  توســعه اقتصــادی، لوازمــی دارد 
مهم تر در حال حاضر، ســرمایه های داخلی و 
خارجی اســت. در زمینه سرمایه های داخلی 
اطالعــات چندانــی در دســت نیســت حتــی 
نقدینگــی  تومــان  میلیــارد  800هــزار  میــزان 
کجــای اقتصــاد ایــران  کــه در  معلــوم نیســت 
کــرده و پنهــان شــده اســت؟ لــذا  جــا خــوش 
اتــکاء بــه ســرمایه های خارجــی چــه ایرانیان 
کشــور و چه سرمایه گذاران حرفه ای  ج از  خار
مناســب  راهــکار  یــک  می توانــد  بین المللــی 
کشور و حرکت در مسیر  برای رونق اقتصادی 
توســعه یافتگی باشــد، مشــروط بــر آنکه لوازم 
و شــرایط پیشــین آن آماده باشــد. مهم ترین 
کاهش ریســک های اقتصادی،  این شــرایط، 
گســترده اقتصادی و  سیاســی و مالی و فساد 
مالی در دیوانســاالری و بانک ها و موسسات 
بــه  وابســته  حقیقــی  افــراد  و  بنگاه هــا  و 
رانت های قدرت و ثروت و اطالعات هستند. 
یکــی از دالیل مهم مخالفت با اجرایی شــدن 
برجــام، مســلمًا بــه خطــر افتــادن رانت هایی 
کــه تنهــا در اختیــار افــراد و بنگاه هــا و  اســت 
کــه از ایــن وضع  موسســات معــدودی اســت 
بــا  برجــام  اجرایی شــدن  شــده اند.  منتفــع 
حقیقــت  ایــن  بــه  را  مــا  واقع نگــری  قــدری 

اقتصــاد  بــر  آن  تاثیــر  کــه  رهنمــون می ســازد 
بــه ایــن زودی هــا آشــکار نخواهد شــد. حتی 
صنــدوق بین المللــی پــول نیــز بر ایــن اعتقاد 
که نه تنها وضع اقتصادی در سال اول  اســت 
بهتــر نخواهــد شــد بلکه بــر شــاخص بیکاری 
گشــت. بنابرایــن با توجه  نیــز افــزوده خواهد 
کنونی اقتصادی و شرایط  به زیرساخت های 
ویــژه نظــام اقتصــاد دولتــی نفتــی رانتــی، مــا 
راه بســیار درازی پس از اجرایی شــدن برجام 
کــه  در پیــش رو داریــم. زیــرا ســرمایه گذارانی 
از دیپلمات هــای خارجــی  در معیــت برخــی 
کشــور  کرده انــد، الزاما در این  کشــور ســفر  بــه 
آنکــه  مگــر  کــرد  نخواهنــد  ســرمایه گذاری 

توســط  اقتصــادی  کالن  شــاخص های 
ارزش یابــی  معتبــر  موسســات  و  ســازمان ها 
گــزارش شــود.  بین المللــی بــه نحــو مطلــوب 
واال در حــال حاضــر آنــان بــه دنبــال مطالعــه 
کشــور  در  ســرمایه گذاری  شــرایط  بررســی  و 
در  کــه  طالب انــد  بیشــتر  آنهــم  هســتند. 
گازی و اتومبیل ســازی  صنایــع بــزرگ نفتی و 
ایــن  کــه  کننــد  ســرمایه گذاری  آن  نظایــر  و 
رئیس جمهــور  آقــای  کــه  هــم  همانطــور  امــر 
بیــکاری را حــل نخواهــد  فرمودنــد، مشــکل 
بــر  کــه روزبــه روز  بیــکاری  بلکــه معضــل  کــرد 
تعداد بیکاران دانش آموخته افزون می شــود 
کوچک  از طریــق توســعه موسســات صنعتی 
کــه میانگیــن هزینــه ایجاد شــغل  و متوســط 
در آنــان پاییــن اســت و بخش مهمی از رشــد 
اقتصــادی نیــز معطوف بــه فعالیت های آنان 
اســت، حل می شــود. ضمنًا ایشــان فرمودند 
کاهش قیمت نفت با هــدف امتیازگرفتن  کــه 
کــه  کــرات ایــران و 1+5 بــود درحالــی  در مذا
کاهش قیمت نفت، بســیار وســیع تر و  مقوله 
کــه هدف آن امتیازگیری  گســترده تر از آن بود 
کرات بوده باشد. درحال حاضر آمریکا  در مذا
باالتریــن تولیدکننــده نفت در جهان اســت و 
کارشناســان نفتــی تصور  کــه  بــه خــالف آنچه 
می کردنــد، تولید نفت شــیل آمریکا نه تنها به 
زیــان آمریکا نیســت بلکه افزایــش تولید نفت 
کاهــش قیمت هــا شــده و هزینه هــای  باعــث 
کاهــش  کاهــش داده اســت.  کاالهــا را  تولیــد 
اقتصــادی  رشــد  افزایــش  در  نفــت  بهــای 
آمریــکا، تاثیــر داشــته و از ایــن منظــر، بنفــع 
کشــورهای با  آمریــکا بــوده اســت ضمــن آنکه 
دورقمــی  رشــدهای  از  کــه  نوظهــور  اقتصــاد 
کاهــش  دچــار  کنــون  ا و  بودنــد  برخــوردار 
کاهش تقاضای نفــت اروپا،  رشــد شــده اند و 
من حیث المجمــوع تقاضــای جهانــی نفت را 
کرده است  کاهش داده، بهای نفت نیز تنزل 
و پیش بینــی می شــود حتــی در پایــان 2016، 
قیمــت نفــت بــه 50 دالر هم نخواهد رســید. 
که آقای  ضمــن آنکه درآمد نفتی ما همانطور 
رئیس جمهــور فرمودنــد، حــدود 25میلیــارد 
که در مقایســه با درآمد سال های  دالر اســت 
آخــر دولــت دهــم، بســیار ناچیــز اســت. و لذا 
را  مالیاتــی  درآمدهــای  بایــد  ناچــار  دولــت 
کــه ایــن  جایگزیــن درآمدهــای نفتــی نمایــد 
مقولــه خــود بــه یــک یادداشــت دیگــری نیاز 
که چگونه دولت قادر شود از همه افراد  دارد 

ســرمایه های  زمینــه  در    
داخلــی اطالعــات چندانــی 
حتــی  نیســت  دســت  در 
میزان 800هــزار میلیارد تومان 
که  نقدینگــی معلوم نیســت 
ایــران  اقتصــاد  کجــای  در 
پنهــان  و  کــرده  خــوش  جــا 
شــده اســت؟ لــذا اتــکاء بــه 
چــه  خارجــی  ســرمایه های 
و  کشــور  از  خــارج  ایرانیــان 
چــه ســرمایه گذاران حرفه ای 
یــک  می توانــد  بین المللــی 
راهــکار مناســب بــرای رونق 
کشور و حرکت در  اقتصادی 

مسیر توسعه یافتگی باشد  
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حقیقــی و حقوقی مشــمول پرداخــت مالیات 
اراده هــای  گرفتــن  قــرار  تاثیــر  تحــت  بــدون 
کــه منجر بــه فرار مالیات می شــود،  فرادولتــی 
مالیــات حقه خــود را دریافت نمایــد. این امر 
نیــاز مبــرم به تغییــر و تحول در نظــام مالیاتی 
که باید بخشی از تغییر و تحول در  کشــور دارد 

کشــور باشد. کل نظام اقتصادی 
که  کنتــرل پایــه پولــی اســت   مســئله بعــدی، 
متاســفانه طبق اخبار اخیر، پایه پولی 50هزار 
گر ضریب  کــه ا میلیــارد تومان افزایش داشــته 
تکاثــر پولــی را در آن دخالــت دهیــم، حــدود 
نقدینــه  تومــان  میلیــارد  هــزار   250 از  بیــش 
از زمــان شــروع آغــاز دولــت آقــای روحانــی به 
کشــور اضافــه شــده اســت.  حجــم نقدینگــی 
کــه چگونه پایــه پولی  آن پرســش ایــن اســت 
افزایش یافته است؟ بارها شنیده شده است 
کــه دولــت حتــی یــک ریــال از بانــک مرکــزی 
کافــی هــم  امــا دالر  نکــرده اســت  اســتقراض 
کــه به بانــک مرکزی بفروشــد تا  کار نبــوده  در 
مرکــزی  بانــک  خارجــی  دارایی هــای  خالــص 
افزایــش یابــد و در نتیجــه آن پایــه پولی رشــد 
کنــد. مســلمًا بانــک مرکزی مبــادرت به چاپ 
کــرده تــا هزینه هــای دولــت تامین  اســکناس 
شــود و همیــن امــر باعــث افزایــش پایــه پولی 
شــده اســت. افزایش بدهی بانک ها به بانک 
افزایــش  را  پولــی  پایــه  می توانــد  نیــز  مرکــزی 
دهــد. خالصه آنکه شــفافیت در اداره اقتصاد 
کشــور، مسلمًا اعتماد مردم را به دولت بیشتر 
کــرد و دولت می توانــد قاطعانه با ذکر  خواهــد 
تمــام مصیبت های اقتصادی برجای مانده از 
که در حــال حاضر  گذشــته و مصائبــی  دولــت 
کنــد و آنــان را بــه  گاه  وجــود دارد، مــردم را آ

شــکیبایی و جلب اعتمادشان دعوت نماید. 
کــه یکــی، دو ســال بعد از  گــر قــرار باشــد  زیــرا ا
اجــرای برجــام، اقتصاد ما درجا بزند، مســلمًا 
اعتماد مردم از مســئولین ســلب خواهد شــد 
آنــان خواهنــد  از  را  قــدرت  و در دوره بعــدی 

گرفت. 
کــه  در زمینــه اشــباع انبارهــا نیــز بحــث شــد 
عــدم  دلیــل  بــه  کارخانجــات  از  بســیاری 
تقاضــا قــادر نبوده انــد محصــوالت خــود را به 
که  که ما شــاهدیم  فــروش برســانند درحالــی 
لنــِگ  کــه  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های 
تنخواه گردان هســتند و اصــواًل قادر نبوده اند 
نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  ســبب  بــه  کــه 
و  انــرژی  یارانه هــای  دریافــت  عــدم  و  تولیــد 
تولیــد  خارجــی،  بی کیفیــت  کاالهــای  ورود 
و  نداشــته  اند  عرضــه  بــرای  کاالیــی  نماینــد، 
اســت.  خالــی  محصــوالت  از  انبارهای شــان 
که در  کارخانجات اتومبیل ســازی دولتی  گــر  ا
حــال حاضــر صدهــزار اتومبیــل در انبارهــای 
کارخانجات ذوب آهن  کرده اند، یــا  خود دپــو 
کــه بــه علــت تولید بســیار زیاد و قیمــت باال و 
کاالهــا در انبارهایشــان مانــده  عــدم تقاضــا، 
اســت، ایــن امــر را نمی تــوان به ســایر صنایع 
که تقاضا تحریک  گر قرار اســت  تســری داد و ا
تقاضــای  تحریــک  طریــق  از  بایــد  شــود، 
و  نــازل  بهــره  بــا  آن هــم  بــادوام  کاالهــای 
که در حال  گیرد  بازپرداخــت طوالنی صــورت 
کفایت ســرمایه  حاضر بانک ها به ســبب عدم 
و حجــم عظیــم مطالبــات معوق قــادر به این 
امــر نیســتند. حتــی بــرای اعطــای تســهیالت 
ازدواج و تســهیالت خرید مسکن، متقاضیان 
می ماننــد.  انتظــار  در  مدیــدی  مــدت  بــرای 

از ســوی دیگــر بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران 
که  آنچنــان از اهمیت حیاتی برخوردار اســت 
کشــور را در  بخــش بزرگــی از فعاالن اقتصادی 
مضیقــه قــرار داده زیــرا پیمانــکاران قــادر بــه 
پرداخــت بدهی هــای خــود نیســتند و به تبع 
کــه از آنــان طلبکارنــد  آن بســیاری از صنایــع 
کار  خــود  اصلــی  ظرفیــت  زیــر  یــا  متوقــف 
می کننــد. نتیجــه اینکــه آقــای رئیس جمهــور 
که باید این ســیکل متوقف  پیشــنهاد دادنــد 
که با انتشــار اوراق مشــارکت  شــود و فرمودند 
و صکوک این مســئله حل  شــود. پیمانکاران 
اوراق مشــارکت را به بانک ها داده و بانک ها 
آن را بــه بانــک مرکــزی می دهنــد و وجــه آن 
را دریافــت می کننــد. ایــن فرآینــد متاســفانه 
را  مرکــزی  بانــک  بــه  دولــت  بدهــی  افزایــش 
قابــل  اقتصــادی  نظــر  از  کــه  فراهــم می کنــد 
را  وضعیــت  آنکــه  خالصــه  نیســت.  توجیــه 
آن  مــردم  کــه  کــرد  ترســیم  به گونــه ای  بایــد 
گــر امیــدی بــه  را احســاس می کننــد. البتــه ا
مردم داده می شــود، الزم اســت راهکارهای 
اساســی و عملی آن نیز به طور شــفاف اعالم 
که براســاس علــم و تجربه  گــردد و از آنجایــی 
کنــون  تا دولتــی  اقتصــاد  مجموعــه  هیــچ 
کــه نیازهای واقعــی جامعه  نتوانســته اســت 
که دولت  خــود را بــرآورده ســازد، الزم اســت 
دولتــی  اقتصــاد  تحــول  و  تغییــر  جهــت  در 
که آقــای رئیس جمهور هم  نفتــی همان طور 
کردنــد، واقعــا اقــدام نمایــد و مــردم و  اعــالم 
بخــش خصوصی و بخش عمومــی غیردولتی 
کشــور  اقتصــاد  اصلــی  مالکیــن  و  متصدیــان 
کشــور  در  بهــره وری  و  رقابــت  تــا  باشــند 
نهادینه شــود و فرهنگ تولید اســتقرار یابد. 
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مدیریــت آموزشــی ایــن دوره بر عهــده آقــای دکتر کیا 
گلســرخی  گلســرخی) فرزنــد ارشــد آقــای مهنــدس 
رئیــس هیــات امناء موسســه( قرار داشــت که اســتاد 
دانشگاه پچ مجارستان هستندو این دوره را  با کمک 
و حمایــت مــادی و معنوی آقای مهنــدس تابع قانون 
مدیر عامل شــرکت کارو اندیشــه در سالن آمفی تئاتر 
شــرکت فوق الذکر برگزار کردند. در این دوره موسســه 
بــا دعــوت از اســتادان داخلــی و  صنعــت احــداث 
خارجــی ســعی نمــود شــرکت کنندگان را بــا مفاهیــم 

 مدیریت اجرا آشنا کند.
ً
کلیدی مدیریتی مخصوصا

در تاریخ 94/6/24 موسســه با تشکیل یک سمینار 
ضمــن بررســی مجــدد اهــداف دوره، گواهینامه های 
شرکت کنندگان که دوره را با موفقیت به پایان رسانده 
کیا گلسرخی مدیر  بودند توسط موسسه و آقای دکتر 
گــروه آموزشــی بــه فارغ التحصیــالن اهدا شــد. در این 
ســمینار چند نفــر از فارغ التحصیــالن دوره و همچنین 
آقای مهندس گلچین و آقای دکتر گلســرخی مطالبی 
را ارائــه کردنــد . موسســه بــر خــود الزم می دانــد کــه از 
 حمایت هــای بی دریــغ و همــه جانبه آقــای مهندس

 تابع قانون تشکر و قدردانی نماید.
مهنــدس  خانــم  از  ســمینار  در  شــرکت کنندگان 
موحدی پــور )یکــی از فارغ التحصیــالن دوره( تقاضــا 
نمودند که مدیریت اداره جلسه را به عهده بگیرند و 
ایشــان نیز ضمن قبول مسئولیت اول رسمیت سمینار 
را اعالم و ســپس قبل از ورود به دســتور کار سمینار، از 
آقای مهندس بیقال دعوت کرد تا به عنوان ســخنران 

اول مطالب خود را ارائه کند. 

مهندس بیقال: بنیان کانون کارآفرینان یک سال 
پیش توسط تعدادی از افراد برجسته جامعه در حوزه 
اقتصاد تشکیل شد و بنده نیز افتخارحضور در آن را 
دارم تمایل دارم و از ســایرین نیز دعوت کنم تا به 
عضویــت آن درآیند. قصد دارم چند نکته از نظرات 
شخصی خود را در مورد کانون مطرح کنم. پرسش 
اصلی من هنگام پیوســتن به کانون این بود که ما 
چطور می توانیم توســعه پایداری را برای کشورمان 
فراهم کنیم؟ و این توســعه از چه مســیری قابل 
شکل گیری و پیگیری اســت؟ همواره با واژه تغییر 
برخورد می کنیم که ما نیاز به تغییر داریم تا جامعه 
ایران و اقتصاد ایران را شکل جدیدی بدهیم به سمت 
مطلــوب یا مطلوب تر حرکت کنیــم. آیا برای بهتر 
حرکت کردن باید نظام برنامه ریزی را تغییر بدهیم؟ 
آیا باید نظام تصمیم سازی حکومتی را تغییر بدهیم؟ 
آیا باید قوانین را دائم تغییر بدهیم؟ آیا باید ساختار 
یا سازماندهی ســازمان ها را تغییر بدهیم؟ پاسخی 
که اینجانب به آن رســیدم این بود که تغییر را باید 
ابتدا در درون خودمان ایجاد کنیم با نوع شناســی، 
بازشناسی خودمان، جامعه و سازمان دگرگون خواهد 
شد. این تغییر در قالب هم فکری، کارهای مشارکتی، 
حضور در شبکه های اجتماعی، اثرگذاری و مهمتر از 

راه و رسم کارآفرینی
  و نو آوری پایدار
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موسسه تحقیق و توسعه صنعت 
احداث در مردادماه سال جاری 
اقدام به تشکیل كالس های یک 
و  مدیران  بــرای   MDICE روزه 
شركت های  ارشد  كارشناسان 
از  نمود.  احــداث  عضو صنعت 
زیادی  اســتقبال  این كالس ها 
شد و صنعت احداث با توجه به 
امکانات در دســترس توانست 
را ثبت نام  از داوطلبین  تعدادی 
كند و شــركت كنندگان موفق 
مدیریتــی  دوره ای  شــدند 
فوق الذكر را در ســه ســطح 
دویست ساعتی، پانصد ساعتی 
و هشــتصد ســاعتی به پایان 

برسانند.

کار آفرینی فراقراردادی سمینار بررسی مزایای 
گلسرخی کیا    در موسسه صنعت احداث با حضور   دکتر 
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همه چیزی که فقدان یا کمبودش در ایران احساس 
می شــود ایجاد فضای گفتگو، گفتگو کردن و ایجاد 
تغییر در شناخت از خود است. تغییر بنیادی که باعث 
خواهد شد جامعه ما مسیر بهتری را در حوزه اجتماع 
و اقتصاد طی کند. بنابراین عضو کانون شدم و سعی 

کردم عضو فعالی باشم. 
وی افزود: کانون کارآفرینان در حقیقت به دنبال توسعه 
اقتصادی پایدار کشور با محوریت بخش خصوصی است. 
در کانون خود را از نظام تصمیم سازی جدا کردیم، به 
خودمان فرصــت دادیم تا به عنوان بخش خصوصی 
به عنوان افراد فکر کنیم، ایده بپرورانیم، راه حل پیدا 
کنیم و در توسعه جامعه فارغ از موانعی که وجود دارد 
خود را به اوج شکوفایی فردی و سازمانی برسانیم تا به 
توسعه کشور کمک کنیم. کانون کارآفرینان فعالیت 
خود را از هشت ماه پیش به صورت عمیق تری شروع 
کرد، در چهار ماه نخســت بیش از چهارصد عضو از 
فعاالن اقتصادی در زمینه های متفاوت از جمله صنعت 
احداث، کشاورزی، گردشگری و بازرگانی جذب کرد، 
در واقع چتر تمام شمولی از صنایع ایران است. کانون 
یک هدف اولیه را انتخاب کرده است که پس از جذب 
1000 عضو مجمع تشکیل بدهد، در آن زمان مسئله 
ثبت کانون و تنظیم اساســنامه بــه جریان افتاد که 
کانون تا ماه های آینده هم ثبت قانونی خواهد شد هم 
می توان مجمع را تشــکیل داد تا اهداف کانون دنبال 
شود. من از همه دوســتان دعوت می کنم در کانون 
حضور داشــته باشند تا به عنوان یک فضای گفتگو، 
یک فضای مشارکت، توسعه کارآفرینانه در کشور را 
شکل بدهند. راهبردهای کانون در اختیار همه گذاشته 
شده است، برخی دوستان راجع به یک راهبرد کانون 
برای مثال خصوصی سازی مسئله دارند. مهم این است 
که سازمان ها موجودات مرده ای نیستند. سازمان ها را 
انسان ها و روابطشــان شکل می دهند. تعریف واژه ها 
استاندارد نیســت. این تعریف ها با چیزهایی که در 
ابتدا عرض کردم شــکل خواهد گرفت. به خودمان و 
جامعه مان این فرصت را بدهیم که وارد فضای گفتگو 
بشویم. تعریف هایی با خرد جمعی بیشتر  ارائه داده، در 
نهایت حرکتی دقیق تر و اجتماعی تر داشته باشیم تا 

جامعه مان را توسعه بدهیم.  
در ادامه برنامه مهنــدس موحدی پور از آقای 
مهندس محدث خواســت تا در مورد موسسه 

تحقیقات توسعه صنعت سخن بگوید

مهندس محدث: حضور آقای دکتر کیا گلســرخی 
در اینجا غنیمت اســت و امیدوارم ما از علم و دانش 
روز ایشــان بهره ببریم. ما همه همدیگر را حدود 15 
سال است که می شناسیم. سال های طالیی موسسه 
ســال های 85 و 86 بود که برنامه هــای راهبردی و 

همین دوره ها در آنجا پایه ریزی شــد و اینکه ماهیت 
این دوره ها چه بود آقای مهندس گلچین و آقای دکتر 

کیا حتما توضیح خواهند داد. 
موسســه در این 14 سال به چشم انداز خوبی رسیده 
است. همین امروز که در خدمتتان هستیم موسسه 
گنجینه هایــی را در اختیــار دارد که در جلســات 
خاص خودش از آن گنجینه ها رونمایی خواهد کرد. 
امیدوارم ارتباط شما با موسسه همچنان برقرار باشد، 
کارهای انجام شده را ببینند و چنانچه ایرادی وجود 
داشته باشــد آن را بر طرف کنند. موسسه کماکان 
یک موسسه تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی است و 
امیدواریم در آینده جایگاه خوبی در کنار کانون و اتاق 

بازرگانی داشته باشد.

خانم مهندس موحدی پور: حضور یکی از بزرگان در 
کالس ها همواره مهم و موثر بود. آقای مهندس گلچین 
از روزهای نخســت که دوره شکل گرفت همیشه در 
جلسات حضور چشمگیر داشتند و با چالشی که ایجاد 
می کردند، فضای کالس را از یک فضای موضوع محوری 
به سمت فضای یادگیری می بردند. جناب آقای گلچین 
بفرمایید چنانچه بخواهیم این فضا را ادامه بدهیم رویکرد 

ما چگونه باید باشد؟  

مهندس گلچیــن: در 10 دقیقه ای که پیش بینی 
شده است پاســخ دادن به این پرسش دشوار است. 
برخی به تمدن می گویند انتقال دانسته ها، تجربیات 
و یادگرفته ها از نسلی به نسل بعد! چنانچه این اتفاق 
بیافتد، ممکن اســت جامعه جامعه متمدنی بشود. 
اگــر بخواهیم تمدن را با معیارهای امروز بســنجیم 
بسیار سخت است و متوجه می شویم که این تعریف 
کسری های زیادی دارد. پس این تعریف بسیار ناقص 
اســت. اگر این تعریف را بپذیریم باید قبول کنیم که 
همه جوامع بدوی حتی حیوانات هم می توانند جزو 
متمدن ها حســاب شــوند. زیرا که شیوه های شکار، 
شیوه های ســد جوع، شیوه های تامین مواد غذایی و 
شیوه های زندگی کردن را یاد می دهند. اما آن چیزی 
که انسان را متمدن می سازد بحث دیگری است به نام 
تغییر مستمر! چنانچه قرار باشد که تجربیات منتقل 
شود، اما در همان حوزه و حد و حدود بماند، هیچگاه 
تمدن جابجا نخواهد شد. ایران سال ها در این گهواره ی 
تمدن به خواب رفته است. مشرق زمین در گهواره ی 
تمدن به خواب رفته است و مشخص نیست چه زمان 

از این خواب بیدار خواهد شد.
تغییر مستمر چه چیزی؟ تغییر مستمر نگاه ما، تغییر 
مستمر پندار ما، تغییر مستمر شیوه ای که به دنیا نگاه 
می کنیم. تغییر مســتمر آن چیزی که خواستار آن 
هســتیم و بدانیم که نگاه ما، پندار ما، به قول آقای 

کیا گلسرخی پارادایم ما دارای یک تاریخ مصرف است 
چیزی ازلی و ابدی نیست. باید دائماً در حال تغییر این 
پارادایم یا نگاه باشیم. چه زمانی متوجه می شویم که 
پارادایم تاریخ مصرفش گذشته است، موقعی که آن 

پارادایم کارایی خود را از دست بدهد 
ما همیشــه باید چوب خط داشته باشیم و همیشه 
پارادایــم را چوب خط بزنیم، ببینیــم که االن کجا 
هستیم. آیا این پارادایم کمک می کند که از نقطه ای 
به نقطه ی دیگر برویم؟ بدانیم که مشکل اصلی پارادایم 
ما می باشــد و اگر آن تغییر کند، همه چیز ما تغییر 
پیــدا خواهد کرد و اگر تغییر نکند هیچ چیز دیگری 
تغییر نخواهد کرد. من نمی دانم در تعریف آن تمدن 
به خودمان و کشورمان چه نمره ای می دهیم؟ خوب 
اســت که روی این نکته فکر کنیم که نمره ما چند 
است؟ آنجا است که می توانیم پارادایم را تغییر بدهیم. 
نکته ای که در مورد پارادایم در نظر دارم، مطرح کنم، 
این است که اگر آقای دکتر کیا گلسرخی برای دیدار 
مادرشان نمی آمدند، این جلســه برگزار نمی شد. ما 
وقتی جمع می شــویم صحبت سیاسی می کنیم و 
می گوییم برخی ها نمی گذارند کار کنیم، پیشــرفت 
کنیم. ولی هیچگاه جمع نمی شویم که ببینیم چکار 
باید کرد؟ همواره نگاهمان به دولت اســت. باور من 
این بود که مســائل تحریم حل می شود. اما بعد آن 
چه می شــود؟ آن ســی میلیارد دالر که آقای دکتر 
ســیف می گویند 6 میلیارد آن برای دولت اســت و 
24 میلیارد دالر آن برای بانک مرکزی است، نیز آزاد 
خواهد شد. این امر چه تغییری ایجاد می کند؟ چنانچه 
به جامعه جهانی متوســل شویم، ممکن است از این 
صد میلیاردها استفاده کنیم. اما ما با این صد میلیاردها 
چه می کنیم؟ اگر فکر می کنید، دولت تغییری می کند، 
دولت از چیزی که تاکنون بوده است، تغییری نخواهد 
کرد. برای سازمان ها و بخش خصوصی ما اتفاقی نخواهد 
افتاد. ولی ما چه باید بکنیم؟ حداقل یکی از راه ها این 
است که گردهمایی داشته باشیم، وضعیتمان را محک 
بزنیم. برنامه ریزی کنیم. استراتژی داشته باشیم و چوب 
خط هم بزنیم که آیا به آن چیزهایی که تعیین کردیم، 

رسیدیم یا خیر؟!
این دوره ای که برگزار کردیم به ســختی نگذشت اما 
آســان هم نبود. خیلی ها با حضورشان کاری را انجام 
دادند. شــرکت کنندگان یک روزی خواهند گفت که 
ما فایل های پراکنده ای از دانســتنی داشتیم که این 
دوره آنها را دسته بندی کرد. ما در دنیای پیش رونده و 
متغیر کنونی اگر نتوانیم فایل های ذهنی مان را مرتب 
کنیــم، عقب خواهیم ماند. مشــکل ما فقط تحریم 

نیست. مشکل ما خودمان هستیم:
ما به دانســته هایی احتیاج داریم که هرگاه نیاز شد، 
صدایشان کنیم تا مرکبمان باشد و حرکتمان بدهد. 
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من ضمن تقدیر از آقای گلســرخی، از دوست عارف 
و شــریفمان، جناب آقای مهندس تابع قانون، تشکر 
می کنم کــه اینجا را در اختیار ما قــرار دادند. علت 
انتخاب آقای دکتر گلسرخی برای اینکه ما را به این 
شــکل راهنمایی کنند به این دلیل بود که ایشان با 
دنیای دیگری در ارتباط بودند که با ما متفاوت بود و 
ما خواستیم آن وجوه تفاوت و تمایز را عرضه کنیم. 
ما در برگزاری این دوره ها موفق بوده ایم اما موفقیت 
آن زمانی تضمین می شــود کــه هیات مدیره های 
محترم انجمن های گوناگون، سندیکای شرکت های 
ســاختمانی، در این کالسها شــرکت کنند که اگر 
شــرکت کنند تغییر و تحول بزرگی بدست می آید. 

مراقب باشیم که عقب نمانیم. 
 

خانم مهندس موحدی پور: آقای مهندس گلچین 
همیشه به یک نکته اشــاره می کنند که مشق باید 
بنویسیم. من قرار نبود که اینجا باشم، ظاهراً این مشق 
امروز من بوده که اینجا باشم. باور من این است که در 
جمع های ناهمگون به لحاظ سن، تجربه و تحصیالت 
می تواند جذابیت و کیفیتی آفریده بشود که دوام پیدا 
کند و پویایی خود را حفظ کند. پرسشی همیشه برایم 
مطرح بوده که تمایل دارم از جمع بپرســم: چرا در 
چنین نشست هایی و یا اعضای کانونی که به تازگی 
شکل گرفته است، جوانان را کمتر می بینیم؟ یکی از 
آن گوناگونی یا ناهمگونی که صحبت می کنیم، سن و 
تجربه است آیا کمرنگ بودن حضور جوانان برای شما 
هم سوال است؟ از این که بگذریم با تمام اشتیاق به 
صحبت های آقای دکتر کیاگلسرخی می رسیم. آقای 
دکتر کیاگلسرخی استاد دانشگاه مدیریت و اقتصاد 
دانشــگاه پچ هســتند و مدیر برنامه های نوآوری و 
ظرفیت سازی دانشگاه اوهایو پچ. بدون شک می توان 
در معرفی ایشــان چیزهای بیشتری گفت ولی بهتر 
اســت که از زبان خودشان بشنویم. دانشگاه پچ جز 
ششمین و قدیمی ترین دانشگاه ها است و امسال هم 

ششصد و پنجاهمین سال تاسیس آن است.

دكتر كیا گلســرخی:   از وقــت آدمی هیچ چیز 
مهمتری وجود ندارد. حرفهــای زیادی برای گفتن 

وجود دارد. موضوع صحبت این است 
Post conventional entrepreneurship 
capacity for reaching participatory and 
integrated economy Post conventional 
 که من آن را  فراقراردادی ترجمه کرده ام که ممکن 
 است درست هم نباشد. به این دلیل که ما کارآفرینی
 را با دیدگاه های مختلف نــگاه می کنیم. برای مثال
 یک نفــر درس می خواند و مهندس می شــود، اما
 چون کار نیســت، می گوید شرکت خودم را تاسیس

 می کنم، یا کســی از شــرکتی اخراج می شود برای
 خودش یک شرکت خصوصی می زند. در کشورهای
سوسیالیســتی- کمونیستی ســابق چیزی به نام
یعنــی  force entrepreneurship داشــتند 
 کارآفرینی اجباری. این کارآفرینی نیست. کارآفرین
 فرا قراردادی ترجمه شــومپیتر اســت که می گوید
 مرزشکن، ساختارشــکن و نوآور. هیچ جامعه ای به
 نوآوری نمی رسد مگر اینکه کارآفرینی ساختارشکن
 داشته باشــد یا افرادی باشــند که این کار را انجام
 دهند. اصال وجود منابع، سطح باال و پایین فرهنگ،
 بودجه و... مهم نیســت. هرگاه جامعه ای به نوآوری
 پایدار نمی رسد باید بدانیم که چیزی در آن کم است
 و آن کارآفرینی فرا قراردادی است. این کارآفرین فرا
 قراردادی آدمی است که ارزشها را می بیند، قادر است
 آدمها را متقاعد کند سرمایه ها را ارزیابی می کند، همه
 را یکجا جمع می کند تا ارزشها را تولید کند. پاسخی
 به نیازها بدهد و ســعادت اجتماعی را در دراز مدت

.تامین کند
پس موضوع صحبت این است:

“Post conventional entrepreneurship 
capacity for reaching participatory and 
integrated economy”

 participatory  در اینجا مشــارکت کردن معنی 
می دهد. در اقتصاد، تولید و از همه مهمتر در تغییر و 
نوآوری مشارکت داشتن. integrated  در فضاهایی 
مطرح می شود که غیرمتمرکز هستند. حتما از اقتصاد 
متمرکز و غیرمتمرکز شــنیده اید. اقتصاد متمرکز 
یعنی یک نفر بدون سلسله مراتب تصمیم می گیرد و 

اقتصاد غیرمتمرکز یعنی اینکه همه می توانند تصمیم 
 گیرنده و تاثیر گذار باشــند. مباحث جدیدی به نام
 open innovation هســتند بدیــن معنا که هر 
فردی در سازمان و فضای اجتماعی می تواند خودش 
نقطه شروع تغییر باشد، منتهی باید برای جلوگیری 
از پراکندگی مکانیزم ها و حاکمیتی طراحی شوند که 
تلفیق ایجاد کنند، همه را در یک جهت به جلو ببرند. 

این تعریف عنوان مبحث امروز بود.
 یک اعتراض مثبت هم نســبت به گفته های آقای 
مهندس گلچین دارم. پارادایم برای من نیست برای 
خود غربی ها است. در این زمینه صحبت می کردیم 
کــه روش دیدن ما اشــتباه اســت. مهندس بیقال 
می پرسیدند که شــما برای امروز چه فکری دارید؟ 
گفتم، نمی دانم! شــاید ما با هم بتوانیم به یک افق 

جدیدی برسیم، چنانچه تاکنون ناپیدا مانده است.
این جمله تاثیرگذاری است:

The eyes are useless when the mind is blind
چشــم ها به درد نمی خورد وقتی که ذهن آدمی کور 
است. دو نفر از اشــخاصی که در زندگی من در مورد 
بحث نوآوری غیر از شــما بزرگواران تاثیرگذار بوده اند 
یکی آقای چارلز شیمونی بوده است. آقای شیمونی یک 
آمریکایی مجاری است که دکترای افتخاری دانشگاه 
پچ را دارد. ایشان مخترع نرم افزار اکسل مایکروسافت 
ورد و مولتی میلیونر هســتند. آقای شیمونی روزی 
گفت: آرزوی بزرگ من این اســت که دانشــگاه پچ با 
همکاری دانشگاه اوهایو در تولید و ایجاد کار و توسعه 
منطقه ای نقشی فعال داشته باشد. ساالنه 10 میلیون 
دالر نیــز می پردازم. هر ســال که توانســتید آماری 
 ارائه دهید که به آن ســمت در حرکت هستید، من

10 میلیون دالر را تجدید می کنم. ما پرسیدیم این طرح 
شامل چه چیزهایی می تواند باشد؟ گفت: نمی دانم. 

آدمهایی که نوآور هستند، هیچگاه راجع به چگونگی 
به شــما فرمول نمی دهند. می گویند به اندازه همه 
آدم ها برای رســیدن بــه خدا راه وجــود دارد. برای 
چگونگی نباید فرمولی نوشت. چگونگی بسته به هر 
فرد متغیر است. هر آدمی بداهه و ظرفیت منحصر به 
خودش را دارد. چرایــی و چه چیزی را باید مدنظر 
داشته باشیم what  وwhy   ما از طرف دانشگاه با 
اتاق بازرگانی صحبت کردیم گفتیم ما در نظر داریم 
با شرکت های کوچک و متوســط یک همکاری دو 
ســویه را آغاز کنیم. ما در نظر داریم چیزهایی را از 
آنها یــاد بگیریم و چنانچه آنها می خواهند چیزی از 
ما یاد بگیرند به آنها آموزش دهیم. پس از 12 ســال 
موفق شده ایم که طرحی )Platform(  را پایه ریزی 
کنیم که در 12 کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته 
است. کار این طرح این است که پروژه ها را در سطح 
بین المللی به اشــتراک می گذارد و چنانچه فرصت 

 مهندس بیقال:
حقیقــت  در  کارآفرینــان  کانــون 
اقتصــادی  توســعه  دنبــال  بــه 
پایدار کشــور بــا محوریت بخش 
خصوصی است. در کانون خود را 
از نظام تصمیم سازی جدا کردیم، 
بــه خودمــان فرصــت دادیــم تا به 
عنوان بخش خصوصی به عنوان 
افــراد فکــر کنیــم، ایــده بپرورانیــم، 
کنیــم و در توســعه  راه حــل پیــدا 
جامعــه فــارغ از موانعی کــه وجود 
دارد خود را به اوج شکوفایی فردی 
و ســازمانی برســانیم تا به توســعه 

کشور کمک کنیم.
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همکاری ارائه شود، همکاری صورت می پذیرد و یا اگر 
بشود چیزی از آنها یاد گرفت، یاد بگیرند. کار دیگری 
که در این برنامه صورت می گیرد دعوت از خانواده های 
دانشجویان است که به شرکتهای کوچک کمک کنند. 
از فضای دانشگاه استفاده کردیم تا یک محل اجتماع 
درســت کنیم. پس از مدتی کالس های دانشگاه ما 
تبدیل شد به کالس های دانشــگاه های بدون دیوار 
)universities without walls( برای مشکالت 
مشترک همفکری هایی صورت گرفت. دلیل آن هم 
یادگیری دانشجوها و کمک به شرکت های کوچک 
بود. به شرکت ها هم اعالم شد که اگر در انتهای پروژه 
از دانشجویی رضایت داشتند، او را استخدام کنند، چرا 
که هم زبان بلد هستند و هم مدیریت خوانده اند. ما 
هم در ابتدا شما را حمایت می کنیم، چنانچه متحمل 

ریسک زیادی می شوید.
در حال حاضر پس از 12 سال حدود 1500 دانشجو 
به این سیستم آمده اســت. در خود پچ افرادی به 8 
کشــور اعزام شده اند. در حال حاضر نامه هایی جهت 
صادرات و واردات به اقصی نقاط دنیا دریافت می کنم. 
این آرزوی آقای شــیمونی بود و ما موفق شدیم یک 
مرکز توســعه اقتصادی-تجاری را در دانشــگاه پچ 
تاسیس کنیم که با اوهایو کار می کند. اوهایو به لطف 
این برنامه از یک منطقه عقــب افتاده به منطقه ای 
تبدیل شده که 85 درصد سرمایه گذاری ها از طریق 
سرمایه گذاری جسورانه )venture capital( اتفاق 
می افتد. به لطف آقای شیمونی خیلی برنامه درست 

کردیم و خیلی چیزها یاد گرفتیم.
فرد تاثیرگذار دیگــر آقای پآلی نام دارد که با دعوت 
موسســه، به ایران هم آمده است. کنفرانسی بود به 
نام ظرفیت ســازی و ایجاد توانمندی که آقای پآلی 
 هم در آن شــرکت داشت. ایشــان نظریه ای به نام

 blue economy دارنــد یعنــی اقتصاد آبی. پایه 
اقتصاد آبی، اقتصاد گردشــی است. ایشان می گویند 
چیزی به نــام ضایعات نداریم. بــه این دلیل به هر 
ماده ای واژه  ضایعات را اطالق می کنیم که اســتفاده 
و کاربردی برای آنهــا در آن صنعت نداریم. ولی اگر 
صنایع با هم کار کنند، بستری را فراهم کنند، سفرایی 
باشند تا صنایع را بهم متصل کنند، هرگاه در صنعتی 
ماده ای استفاده نشــد، جای دیگر ماده  خام صنعت 
دیگر می شــود. از این تئوری، توســعه پایدار اتفاق 
می افتد. ایشــان می گوید اقتصاد سبز، اقتصاد گرانی 
بوده اســت. به همین دلیل موفق به توســعه پایدار 
نشده است. اقتصاد آبی اقتصاد ارزانی است و از تمام 
منابع موجود استفاده می کند. ایشان می گوید ما باید 
از طبیعت یاد بگیریم اما نباید تقلید کنیم. پالستیک 
درســت کنید، هوا را نیز آلوده کنیــد، ولی ما از آن 
آلودگی به عنوان منابع استفاده می کنیم. به عبارتی 

مسئله نوآوری در بهره وری مجدد است. چنانچه آن 
)post conventional leader( فرد نوآور مبتکر 
نــوآوری  کــه  جاهایــی  و  باشــیم  داشــته  را    
نداشته اند به دلیل فقدان وجود چنین افرادی است، 
که دید جهانی داشته باشــند، بتوانند فراصنعتی و 
فراملی فکر کنند، ابتدا تفکر خدمت به بشریت داشته 
باشــند بعد یک لباس محلی به آن تفکر بپوشانند... 
اگر چنین افرادی را داشته باشیم، آیا عامل اجتماعی 
دیگری الزم نداریم؟ دولت از این قضیه جدا می شود، 
ولی جامعه خیر. آیا نیاز به جامعه و ظرفیت هایی در 
ســطح اجتماعی داریم یا خیر؟ پاسخ مثبت است. 
بدیهی اســت که یک فرد نوآور این توانایی را دارد تا 
در پیرامون خود کانون هایی را درســت کند. اگر این 
کانون کارآفرینان توسعه گرا و جامعه فارغ التحصیالن 
MCIDM رابه عنــوان یک نوید در نظر بگیریم و 
اصوال جامعه فارغ التحصیالن پر از پتانســیل است، 
گویا هم زبانی شــروع شــده اســت. نقش یک فرد 
ساختارشکن این است که همه این کانونها را فراهم 
بیاورد، زیرا انسان موجودی اجتماعی است که توسط 

اجتماع و برای اجتماع ساخته می شود. 
پــس Community of practice احتیاج داریم. 
این جامعه به معنای عام نیست. این جامعه ای است 
که یک هم زبانی مقدماتی رسیده است و می خواهد 
به صورت هماهنگ کار کند تا به اهداف مشخص و 
مشترکی برسد. پس وظیفه ی یک چنین کارآفرین 
فرا قراردادی ظرفیت سازی و تشکیل کانون های این 
چنینی برای کار توسعه است. بدون ایجاد این اجتماع 

رسیدن به نوآوری پایدار را نخواهیم داشت.

هرگاه صحبت از کارآفرین فرا قراردادی است دوست 
دارم از فــردی صحبت کنم به نــام آقای دکتر وی. 
ایشان بزرگترین سیســتم درمان آب مروارید چشم 
را در فقیرترین نقطه جهان)هند( تاســیس کرد، در 
حالیکه 58 سال سن داشت و ده یا دوازده سال پیش 
از آن به بیماری آرتروز مبتال شد. ولی با وجود بیماری، 
روزانه 100 عمل جراحی چشم انجام می داد. ایشان 
هنگامی که در 58 ســالگی بازنشسته شد، گفت آن 
آرزویی که داشتم هنوز برآورده نشده است. پرسیدند 
آرزویت چیست؟ گفت، که نابینایی قابل پیشگیری 
در جهان ریشه کن شود. با وجود اینکه کارمند دولت 
بود و ســرمایه ای نداشت، تصمیم گرفت منزل خود 
و خواهرش را با تجهیــز 10 الی 12 تخت به عنوان 
بیمارســتان راه اندازی کند. از او پرســیدند، مگر در 
دنیا چند بیمار وجود دارد که شــما قصد راه اندازی 
چنین مرکزی را دارید؟ پاســخ می دهد 45 میلیون 
تن! می گویند شــما با 10 الی 12 تخت می خواهید 
45 میلیون تن را معالجه کنید؟ او می گوید، باالخره 
باید از جایی شــروع کرد، در ســال 1978 به امریکا 
می رود تا از مک دونالد یاد بگیرد که چطور می توان 
با ظرفیت باال )high scale( ســرویس دهی انجام 
داد؟ این پزشــک موفق شد تا اندیشــه ای را شکل 
بدهــد تا در دورترین نقاط با کانکس هایی که مجهر 
به کلینیک هســتند خدمات پیشگیری از نابینایی، 
اندازه گیری درجه نابینایی و درمان ارائه کنند. بسیاری 
از نابینایان به صورت رایگان در مراکزشــان خدمات 
 sustainable و Replicable دریافت می کردنــد
دو تا از جنبه ها بود. بیــن 50 تا 60 درصد خدمات 
این مراکز رایگان بوده و هست. اینطور فکر می کردند 
که اگر کسی توانایی پرداخت بهای خدمات را ندارد، 
شخص دیگری هست که توانایی پرداخت داشته باشد. 
اینطور محاسبه کرده بود که 12 میلیون تن از این 45 
میلیون تن در هند هستند بنابراین از هر سه نفر اگر 
یک نفر هزینه خدمات را بپردازد برای ما کافی است. 
با هزینه ای حــدود 200 دالر لنزها را وارد می کردند 
با 4 دالر توانستند تولید کنند و بالفاصله به بیش از 
80 کشور صادر کردند امروزه به 120 کشور صادرات 

انجام می دهند.
اگر از دکتر وی بپرسید راز پیشرفت تو در چیست؟ 
می گوید، من می خواســتم به بشریت خدمت کنم و 
اینکه درک کردم که در جامعه ما ظرفیت هایی وجود 
دارد که در ظاهر دیده نمی شــود. ما این فرهنگ را 
داریم کــه به هم کمک کنیــم، باید ببینیم چطور 
می توانیم این را منتقل کنیم. دکتر وی اضافه می کند 
که وقتی فردی نابیناییش درمان شده است، خجالت 
می کشد که همسایه اش نابینا باشد، به همین دلیل 
حتی حاضر است به او هم پول قرض بدهد تا درمان 

گلچین:    مهندس 
می شــویم  جمــع  وقتــی  مــا 
و می کنیــم  سیاســی   صحبــت 
 می گوییــم برخی ها نمی گذارند 
کنیم. ولی  کنیــم، پیشــرفت  کار 
کــه  هیچــگاه جمــع نمی شــویم 
کــرد؟ همواره  ببینیــم چکار باید 
نگاهمــان به دولت اســت. باور 
مــن ایــن بود کــه مســائل تحریم 
حــل می شــود. امــا بعــد آن چــه 

می شود؟ 
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شد. این خودش یک نوع بیمه اتوماتیک بود. دولت ادعا 
می کند که من پول را از پولدار به بی پول می رسانم. وی 
نیز این کار را انجام می داد. حدود 2000 مرکز از این 
مراکز وجود دارد که ساالنه 100 نفر به صورت رایگان 
به عنوان داوطلب مددرســانی آموزش داده می شوند. 
به هر جراح 4 مددرسان )پارامدیک( کمک می کردند 
به همین دلیل ظرفیت جراحی اش 10 برابر میانگین 
جراحی در هند بود. باالترین ظرفیت را دارد. مجهز به 
یک واحد تحقیقات و توسعه کارآمد می باشد. 14 سال 
است که برنده Quality Assurance Prize است. 
این مرکز را با مرکز مشابه در کشور انگلستان مقایسه 
کرده بودند، هزینه بسیار پایین، تولید بسیار باال! دولت 
هند به این مرکز کمکی نمی کند، بلکه این مرکز است 

که به دولت کمک می کند.
در ایران هر وقت این مبحث را تدریس می کنم، تعدادی 
می گویند، اینجا ایران است و اینجا این کار امکان پذیر 
نیست. من هم در پاسخ می گویم، من مطمئن هستم 

که نمی شود چون نمی خواهید که بشود. 
 نتیجــه ای کــه می شــود از داســتان بــاال گرفت و
  Harvard Business Review هم نتیجه گیری کرده است،

 سیستم آنها open innovation  است. افراد مسن و 
جوان را گردهم می آورند و هر فردی در این سیستم نقطه 
شــروع نوآوری است. ایجاد همکاری، باال بردن رضایت 
کسانی که ذی نفع )stake-holder( هستند. توزیع 
اطالعات و دسترسی اطالعات در سیستم شبیه باشد و 
سیستم به سطحی برسد که در آن یادگیری مشترک 
صورت بگیرد. به این شــکل تولید مشترک هم اتفاق 
بیافتد. به این ترتیب نوآوری در سیستم نهادینه شود. برای 
بدست آوردن چنین چیزی باید این نقش ها تعریف شوند:
- Facilitator
- Mentor
- Broker
- Innovator

اگر خاطرتان باشد در کالسها راجع به مدلی صحبت کردم 
که آقای کوئین ارائه می داد. ایشان همه را در یک جا خالصه 
کرده است. من بین توانمندی های مدیریتی و رهبری فرق 
قائل هستم، من رهبری و کارآفرینی را با تعریف ذکر شده 
به هم نزدیک تر می بینم. یک قسمت روابط انسانی است، 

در قسمت دیگر هم نکات زیر را نوشته است:
-  Living with change
- Thinking creatively 
- Creating change
- Building and maintaining a power base
- Negotiating agreement and 
commitment
- Presenting Ideas
- Understanding self and others
- Communicating effectively

- Developing sub-ordinates
- Building teams
- Using participated decision making  
)استفاده از تصمیم گیری مشارکتی( 
- Managing conflict

موارد باال مسیری است که یک کارآفرین نوآور باید از 
آنها عبور کند. این سطح، سطحی است که از مدیریت 
باالتر بوده و در ســطح کارآفرینی مطرح می شود. ما 
یک حاکمیت سازمانی می خواهیم که آنها را حمایت 
کند. این هم باز کار کارآفرین اســت. جناب مهندس 
بیقال فرمودند، چرا جامعه ما متفاوت فکر می کند؟ چرا 
 )fragmented( جامعه ما فردگرا است؟ چرا متفرق
هستیم؟ افرادی را داریم که سی جا کار می کنند، اما 
تمرکز و طبقه بندی ذهن را ندارند. پس این سیستم 
حاکمیتی را می خواهد کــه حمایت الزم را به عمل 
آورند. مشارکت تلفیقی، فرا صنعتی، اجتماعی  ایجاد 
کند. اصل این است که خانواده ها نیز درگیر باشند و 

مشارکت کنند.
آقــای مهندس بیقال فرمودند که مثال مشــاوران با 
پیمانکاران مشکل دارند. در نقش های مختلف به هم 
برچسب هایی هم می چســبانیم که جلوی همکاری 
مســتمر را می گیرد. پس وظایفی وجود دارد که باید 
کارآفرین خودش بپذیرد. کارآفرین باید کدها، زبان ها 
و برداشت ها را همسو کند. چنانچه بخواهید کسی را از 
 Cross رشته کشاورزی، پزشکی و انرژی همسو کنید
cultural mediation  خیلی مهم است. کدها باید 
ترجمه شوند. مثل پزشکی که رفت در مک دونالد و 

یاد گرفت، ما هم برویم و یاد بگیریم. 
مدل دانشگاه اوهایو )توانمندسازی و ظرفیت سازی نزد 
شرکت های کوچک و متوسط( در امریکا مدل آقای اوباما 
شده است که توصیه کرده است این الگو باید تکثیر شود.

خبر خوب دیگر این اســت که موسسه، نمایندگی یا 
بهتر بگویم مدیریت و رهبری ایجاد یک مرکز نوآوری 
اقتصاد آبی را در آســیای میانه کسب کرده است. اگر 
امروز به توافقی برسیم که نوآوری پایدار چیست؟ اقتصاد 
آبی یک نمونه ای از این فضاهاســت. تولیدات اقتصاد 
آبی طبقه بندی نوآوری پایدار اســت. موسسه مشقی 
گرفته است و بنده خودم هم مسئولیتی گرفته ام شاید 
انگیزه ای برای کارآفرینان توسعه گرا باشد. خوشبختانه 
ما پل های ارتباطی زیادی داریم، اعضاء کانون با اعضاء 
MCIDM و موسسه هم ارتباط تنگاتنگ دارد. ایجاد 

یک فضای جدیدی با همکاری 9 دانشگاه در 9 کشور 
که به بنده هم ambassadorship داده شده است 
به معنای ســفیر. ما محض ایجــاد اقتصاد تلفیقی، 
 mutual گردشی و مشارکتی نقش هایی داریم به نام
ambassador یعنی سفیر متقابل. در اقتصاد قرن 
21 این سفرای متقابل هستند که می توانند نوآوری 
پایدار را محقق کنند، مثل آقای شیمونی که مجاری 
بــوده، به امریکا مهاجــرت کرده اما پول و ســرمایه 
اجتماعی اش را به مجارســتان برگردانده است. نمونه 
دیگر سفیر متقابل آقای پآلی بوده که اهل کشور بلژیک 
است، دانشگاه توکیو درس می دهد، در ژوهانسبورگ 
ازدواج کرده اســت و مرتب سرمایه اجتماعی اش را از 
جایی به جای دیگر می دهد. یکبار جهت کالس  های 
اقتصاد آبی به اتفاق ایشــان صبحانه می خوردیم، ما 
گفتیم عملیاتی ســاختن اقتصاد آبی در ایران دشوار 
است زیرا مثال در صنعت ساخت و ساز مواد جایگزین 
درcode book ها نوشته نشده است. آقای پآلی گفتند، 
پروفسور خسرو قوامی در برزیل تدریس می کند و ایشان 
در این زمینه نفر یک دنیا هستند. code book  هم 
نوشته اند. معرفی آقای پروفسور قوامی توسط آقای پآلی 
صورت گرفت. زیرا ایشان در گردش هستند، خودشان 
را سفیر می دانند. برای رسیدن به نوآوری به نقش ها و 
افرادی احتیاج داریم. افراد اگر از یک شرکت به شرکت 
دیگر می روند، از یک موسسه به موسسه دیگر می روند، 
 mutual .پل های پشــت سرشــان را خراب نکنند
ambassadorship می گویــد وقتــی در فرآینــد 
یادگیری از یک مرحله به مرحله بعد می روید، گذشته ها، 
داشته ها از قبیل سرمایه اجتماعی و یادگیری را از دست 
ندهیــد. از آنجایی که فرار مغزهــا در خیلی از مجامع 
 circular مورد بحث اســت، ما با مدل ظرفیت سازی
migration of brain   یعنی گردش مغزها ســعی 
کردیم آموزش هایی بدهیم تا افراد با مهاجرتشــان به 
جامعه ای که آنها را صادر می کند، ضربه نزنند. برگردند و 
کمک کنند. خوشبختانه 9 کشور آن را تشکیل داده اند. 
دانشگاه پچ هم میزبان است که با کانون هم می توانیم 

به اشتراک بگذاریم.

گلسرخی:  دکتر 
بهتــر  یــا  نمایندگــی  موسســه، 
بگویــم مدیریت و رهبری ایجاد 
یــک مرکــز نــوآوری اقتصــاد آبی 
را در آســیای میانــه کســب کرده 
گر امروز به توافقی برسیم  است. ا
چیســت؟  پایــدار  نــوآوری  کــه 
از  آبــی یــک نمونــه ای  اقتصــاد 
تولیــدات  فضاهاســت.  ایــن 
اقتصاد آبــی طبقه بندی نوآوری 

پایدار است.
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بازتاب های  انتقادی 
یک نامه به رئیس جمهور

ن 
اا

دد
ا

 ا
 ا

ر
 4

  
ب

یــر  وز  4 کلمــه ای  هــزار  حــدود  نامــه 
ایــن  دفــاع  و  کار  صنعــت،  اقتصــاد، 
در  را  متعــددی  کنش هــای  وا روزهــا 
از اقتصاددانــان مختلــف  پــی داشــته؛ 
گرفتــه تــا رســانه های مخالــف دولــت. 
کدام از این افراد و رســانه ها چه  امــا هر 

داشته اند؟ دیدگاهی 
یــر به روحانی  اقتصاددانــان، نامه 4 وز

و  بــورس  شــرایط  مــورد  در 
بحرانی شــدن رکود را از دو 
را  یــه فــرار بــه جلــوی وز زاو
یــا فشــار بــه بانــک مرکزی 
برای تامیــن نقدینگی تعبیر 
رســانه های  امــا  می کننــد. 
میــان  ایــن  در  مختلــف 
ایــن  از  متفاوتــی  خوانــش 
نامه دارند. برخی این نامه 
را بیانگر شــکاف عمیق در 
و  می داننــد  دولــت  کابینــه 
می گویند انتشــار این نامه، 

بیانگــر اختالف در میــان تیم اقتصادی 
دیگــر  برخــی  اســت.  یازدهــم  دولــت 
از رســانه ها هــم آن را ســندی دیگــر بــر 
بــودن وعده هــا و شــعارهای  نادرســت 
کیهان  دولــت یازدهــم می دانند. ماننــد 

که نوشته در حالی روحانی شهریور ماه 
گذشته خبر خروج از رکود را اعالم  سال 
کابینه مجبور  یــر  کنون چهار وز کــه ا کرد 
ی اوضاع بحرانی  شــده اند با نامه نــگار
کننــد. امــا برخی هم  رکــود را رســانه ای 
رای یــاد شــده آنگونــه  کــه وز معتقدنــد 
کــه شایســته بوده نتوانســته اند مســائل 
کالن حوزه هــای خــود را حــل و فصــل 

کنــون می خواهنــد بــا یارگیــری  کننــد و ا
و مشــاوران  افــکار عمومــی، دولــت  از 
معتقــد به اقتصاد آزاد و رقابتی را تحت 
ی بــر موضع گیری  فشــار بگذارنــد. مرور
که  چهره های اقتصادی نشــان می دهد 

شــکل انتشــار و مفاد این نامــه با انتقاد 
کثریــت نخبــگان اقتصاد مواجه شــده  ا
گفت این  اســت. در مجمــوع می تــوان 
ایــن  بــا  برخــورد  نــوع  ســه  کارشناســان 
کامل  نامــه داشــته اند. عده ای به طــور 
بــا آن مخالــف بوده انــد و ضمــن اینکه 
نمی داننــد  درســتی  کار  را  آن  انتشــار 
اخـــــــــتالف موجــود  بــه  را  آن  مضمــون 
تصـــــمیم گــــــــیران  میــان 
اقتصادی دولت نســبت 
داده انــد. ولــی تعــدادی 
نگاهــی  کارشناســان  از 
نامــه  ایــن  بــه  دوگانــه 
ی  طــور بــه  داشــته اند 
مخالفــت  ضمــن  کــه 
آن  انتشــار  روش  بــا 
یــران  وز ســوی  از  کــه 
ی  جمهــور رئیــس  بــه 
خواســتار  شــده  انجــام 
توجــه جــدی دولــت بــه 
کــه در این نامــه به آن  موضــوع رکــودی 
گردیــده، شــده اند. درکنــار ایــن  اشــاره 
وجــود  نیــز  صاحبنظرانــی  کارشناســان، 
یر  که نحوه انتشــار نامــه چهار وز دارند 

را غیرمعمــول نمی دانند.  
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ارســال نامــه چهــار وزیر به رئیــس جمهور 
ژســتی سیاسی اســت. وزیر امور اقتصاد و 
دارایی خود ســکان دار پیگیری مشکالت 
کشور است. وزیر صنعت هم باید  اقتصاد 
بــا اتخاذ سیاســت های مناســب وضعیت 
بهبــود بخشــد،  را  اقتصــادی  بنگاه هــای 
نــه آنکــه سروســامان دادن بــه وضعیــت 
گیــری  تولیدکننــدگان را متوجــه تصمیــم 
کنــد. در واقع ایــن نامه را  رئیــس جمهــور 
بایــد عــده ای دیگر بــه وزرا می نوشــتند نه 
آنکه خود وزیران اقدام به نگارش آن کند.

نوشــتن نامــه سرگشــاده توســط وزرا بــه 
رئیــس جمهور، موضوع عــادی و معمول 
بــه  وزیــر  چهــار  نامــه  نوشــتن  نیســت. 
کار زیبایــی نبــود، زیرا در  رئیــس جمهــور 
که   کننــده ایــن اســت   نــگاه نخســت القــا 
گرهــای اعضای دولت با هم زیاد شــده  و ا
اســت و بــا یکدیگــر هماهنــگ نیســتند. 
نتوانــد  کــه وزیــری  چــون اصــوال زمانــی 
اســتدالل خــود را در دولــت جــا بیندازد، 
نامــه  او دادن  از حربه هــای  یکــی  شــاید 

سرگشاده است.

ویان جمشید پژ

طهماسب مظاهری

کرد  ه انــد بایــد اقدام فــوری و فوق العــاده و یا  ایــن وزیــران احســاس 
به عبارت دیگر اقدامی وســیع تر از شــرایط عادی از ســوی دولت در 
گفته  که در شــرایط عادی  بازار ســرمایه انجام شــود. درســت اســت 
کند و باید بازار مســیر  می شــود دولت نباید در بازار ســرمایه دخالت 
کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص  طبیعی خود را طی 
کند. از ایــن نظر این وزیــران تصور  بایــد دولــت در ایــن زمینــه ورود 
گاه شوند و  کابینه از این موضوع آ کردند باید دولت و سایر اعضای 

کمک بازارسرمایه بیایند. به 
یزی  حسین عبده تبر

کــه خــود بایــد ارائه دهنــده  کــه وقتــی وزیــر اقتصــاد  تعجــب آور اســت 
راه حل برای مشــکالت اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، 
معضــالت بــورس و رکــود اقتصــادی را بــدون ارائــه راه حل، بــه دیگران 
که از  گونه ای اســت  گوشــزد می کنــد. آیــا به نظر ایشــان، رفــع موانع بــه 
کافی برای  ج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار  اختیارات وزارت اقتصاد خار
حل مشــکالت ندارد؟ و شــاید وزیــر اقتصاد به همراه دیگــر وزرا در این 
که  که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است  اندیشه بوده اند 
کمتــر به رکــود توجه می کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده اند تا 

فشار را بر رئیس جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند.

پویا جبل عاملی
 و رضا بوستانی 

گیرند با نوشــتن این نامه چه  که خود باید مورد ســوال قرار  کســانی 
کاش در نامــه ارزیابی  هدفــی را دنبــال می کننــد، خدا می دانــد. ای 
مختصــری هم از خــود می کردند. امیــدوارم هدف نگارندگان فشــار 
که  آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشــد 
که رکود و  در آن صــورت بــه نقطــه اولیه دو ســال پیش بر می گردیــم 

تورم را با هم داشتیم.

مهدی بهکیش 

معموال در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی داند استعفا 
که بتواند در راستای سیاست های  می دهد تا فردی جایگزین او شــود 
کند. اینکــه برخی  دولــت بخش هــای مختلــف اقتصــادی را مدیریــت 
از وزرا پــای ایــن نامــه را امضــا نکرده اند نشــان  می دهد برخــی وزرا تاب 
کشــور را ندارنــد و می خواهند با فشــار افکار  اصــالح ســاختار اقتصادی 
عمومی دولــت را به ســمتی ببرند تا سیاســت های انبســاطی در پیش 
که این  کــرده اند ســهامدارند  که این نامــه را امضاء  گیــرد. مگــر وزرایــی 
کرده اند؟ این حرکت وزرا نوعی  چنین عملکرد اقتصــادی دولت را نقد 

فرار به جلو هست. موسی غنی نژاد:
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مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت 
که اصطالح التیــن و مختصر آن به صورت 
HSE شــناخته می شــود، مجموعــه ای از 
مدیریت های یکپارچه ای است که برون داد 
آن بهبود ایمنی، ســالمت و محیط زیســتی 
اســت و دامنه آن الیه الیه زندگی شخصی، 
خانوادگی، ســازمانی، ملــی و جهانی مردم 
را در بــر می گیرد و همــه الیه ها بر یکدیگر 
با دامنه و شــدت کم یا زیاد همــواره تاثیر 
گذارند. بطور مثال ســوراخ شدن الیه اوزون 
که بواســطه ســود جویی تولیــد کنندگان 
متکــی بر قدرت های جهانی و یا ملی صورت 
می گیرد، زندگی همه بشر را تحت تاثیر قرار 
می دهد و یا آســیب شــدید و یا مرگ یک 
کارگر و یا هر رده ای از کارکنان یک سازمان 
بواســطه عدم رعایت ایمنی، تمام خانواده او 
و ســازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. پس، 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست یک موضوع 
مدیریتی بشری و تار و پود زندگی اوست به 
عبارت دیگر یک موضوع بیرونی نســبت به 
"من" نیســت زیرا هرگونه بی اعتنایی، دست 
کم گرفتن و یا اشتباه می تواند "من" ، خانواده 
"من" ، ســازمان "من" ، کشور "من"  و حتی 
جهان "من"  را تحت تاثیر قرار دهد . ازاین رو 
بر این اعتقاد باید بود که ایمنی و بهداشت را، 
صیانت از  تن و جان و مسایل محیط زیست 

اعم از آلودگی های آب و هوا و خاک و ســایر 
آسیب ها حتی در سطح دفع زباله های خانگی 

و خودرو شخصی خود را مدیریت کنیم. 
سازمان بین المللی استاندارد؛ استانداردهای 
بهداشــت  و  ایمنــی  کیفیــت   مدیریــت 
کیفیت  مدیریت  و   2007-OHSAS18000
محیط زیست ISO14000-2004 را در رده 
گواهینامه های بین المللی مدیریت در سطح 
جهانی ارائه کرد که در زمان بســیار کوتاهی 
مورد توجه جدی شــرکت ها و سازمان های 
تولیدی و خدماتی قرار گرفت به گونه ای که 
به لحاظ آماری در رویکرد و پیاده سازی،  از 

استاندارد ISO9000 پیشی گرفتند.
هرکــدام از ایــن سیســتم ها مجموعه ای 
قانونی،  الزامات  و  اســتاندارد  ازخواسته های 
روش های اجرایی، دســتورالعمل ها و فرم ها 
را پوشــش می دهنــد که بایــد  مدیریت و 
تمامی کارکنــان یک ســازمان از آن اطالع 
داشــته، به این خواسته ها و الزامات در عمل 
پایبند باشــند. ترکیب این ســه استاندارد؛ 
مدیریت یکپارچه کیفیت IMS را تشــکیل 
می دهنــد. این بدان معنا اســت که باید در 
تمامی فرآیندهای جاری یک شرکت پیمانکار 
ســاختمانی و یا راهســازی، تمامی بندهای 
گانه  اســتانداردهای مدیریت کیفیت ســه 

جاری شده، مراعات شوند .

 خصلــت اســتانداردهای مدیریــت کیفیت 
ســه گانه ، توانمندی آن ها در انطباق با انواع 
شرکت ها و سازمان های تولیدی و یا خدماتی 
 است، به عبارتی، شــاخص های استاندارد ها 
به گونه ای تدوین یافته اند که تمامی شرکت ها 
را  اســتانداردها  می تواننــد   وســازمان ها 

پیاده سازی کنند.
امــا آنچــه اکنون در بیشــتر شــرکت های 
ساختمانی و راهسازی به عنوان HSE شناخته 
شــده؛ یک رشــته اقدامات مشخص روتین 
است که به واقع هیچ ربطی به استانداردهای 
مدیریت کیفیت ندارنــد. حتی هیچ قرابتی 
با HSE به مفهومی که در شــرکت های نفتی 
جاری اســت و در بســیاری موارد به شدت 

مراعات می شود ندارند !
اســتفاده از کفــش و کاله و ایجــاد برخی 
دستورالعمل های مربوط به ایمنی ماشین آالت 
را نمی تــوان پیاده ســازی مدیریت کیفیت 
ایمنی؛ بهداشت و محیط زیست ماشین آالت 
 خوانــد. ضمن آن که نــه تنهــا در فرآیند 
ماشــین آالت بلکــه درهمــه فرآیندهــای 
شرکت های ســاختمانی و راهسازی؛ آن چه 
از  برخی  دراســاس؛  HSEخوانده می شــود 
مفاهیم ایمنی را در برمی گیرد و استاندارد های 
مدیریت کیفیت بهداشت و محیط زیست در 
آن ها یا بسیار ضعیف مد نظر قرار می گیرند و 

آثار غفلت از استانداردهای 
مدیریت ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست 

ر
ا

 ا
ی

 
مه

 

الت گیری ماشین آ نگاهی  به وضعیت HSE  در عرصه بکار 
 و تجهیزات ساختمانی و راهسازی
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یا بطور کلی به حساب نمی آیند!!! بجز این، در 
بسیاری از این گونه شرکت ها؛ زیرساخت های 
پشتیبانی HSE وجود ندارد بطور مثال؛ کنترل 
کیفیت پوشش های ایمنی صورت نمی گیرد و 
یا معیارهای تعریف شــده و مشــخصی برای 
نیروهای انســانی مورد نیاز ایمنــی ندارند و 
متاسفانه به تبع چنین وضعیتی بیشتر افسران 
ایمنی استخدام شده در شرکت ها فاقد دانش 
کافی در مورد استانداردهای مدیریت کیفیت 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست هستند.
ایــن موضــوع درمــورد مباحــث مربــوط 
محیط زیســت  و  بهداشــت  ایمنــی؛   بــه 
ماشین آالت با شدت بیشتری وجود دارد از آن 
رو که هم ماشین آالت در پروژه ها در دورترین 
نقطه توجه قراردارند و هــم دانش مورد نیاز 
برای کنترل ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
در امور ماشــین آالت به صورتی عمیق وجود 

ندارد.
پیامدهای مدیریت کیفیت  گستره هایی که 
ایمنی؛ بهداشــت و محیط زیســت در امور 
ماشین آالت برآن ها وارد می شود؛ عبارتند از :
1. پیامدهــای ایمنــی و محیط زیســت در 
محدوده ماشــین که بطور مفصل به عنوان 
بخشی مستقل و مشخص در عموم کتاب های 
اپراتــوری ، ســرویس و نگهداری توســط 
شرکت های سازنده در کنار سایر بخش های 

فنی این کتاب ها نگاشته شده است.
و  بهداشــت  و  ایمنــی  پیامدهــای   .2
محیط زیست در محدوده تاسیسات مربوط 
به ماشین آالت مانند تعمیرگاه ها و محل های 

سرویس 
3. پیامدهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
در محدوده اقداماتی که درامور بهره برداری؛ 
نگهــداری وتعمیرات، حمل و نقــل و انبار 

ماشین آالت صورت می گیرد.
درمحدوده  محیط زیســتی  پیامدهــای   .4

جغرافیایی عملیاتی ماشین ها
پروژه هــای صنعــت ســاخت و ســاز در 

محیط زیســت جغرافیای محل ساخت و ساز 
خود، بواســطه کاربرد ماشــین آالت به گونه 
ای گســترده و عمیق، تاثیــرات و پیامدهای 
گاه جبران ناپذیــری را در محدوده عملیاتی 
پدید می آورند. بوسیله این ماشین آالت است 
که کوه ها؛ دشــت ها؛ جنگل هــا؛ رودها و ...... 
هر آنچه مانع ســاخت و ساز است را تخریب 
می کنند؛ تغییر می دهند و... دود ســیاه ناشی 
از بد کار کردن موتورهای آن ها، هوای پاکیزه 
را آلوده می کند؛ ریزش روغن و سوخت دراثر 
نشــتی یا بی مباالتی کاربران ماشــین آالت 
خــاک را آلوده می کنــد، فیلترهای کارکرده؛ 
الستیک های فرسوده شده تعویضی؛ تکه های 
فلــز قطعــات و... در محیط زیســت پراکنده 
می شوند؛ غرش موتورها؛ جانوران را می تاراند 
و از زیستگاه طبیعی شان دور می کند ... و این 
چنین است که راه می سازیم؛ سد می سازیم؛ 

تونل می زنیــم و... طبعیت و محیط زیســت 
را  آلــوده می کنیم وبه آن آســیب می زنیم. 
پیامدهای محیط زیســتی کار با ماشین آالت 
که بواســطه عدم مدیریت کاربری آن ها پدید 
می آید اگر نه شاید در کوتاه مدت اما در میان 
مدت و یا دراز مدت بر بهداشت زیست محیط 
 انســان ها به گونه ای انکار ناپذیر تاثیراتی گاه

 برگشت ناپذیر برجای می گذارند.
اشــاره نخســت به پیامدهای محیط زیستی 
کار با ماشین آالت بیشــتر از این رو است که 
معموال مســئوالن و کارشناســانی که تحت 
 )S (Safety کار می کنند؛ بیشــتر HSE لوای
 را پایش می کنند تــا  E (Environment( را ! 
ضمن آن که متاســفانه بیشــتر مســئوالن 
ماشــین آالت پروژه هــا اصوال بــه پیامدهای 
محیط زیستی ناشی از کارکرد ماشین آالت در 
پروژه هــا توجه ندارند و بدتــر ازهمه آن را از 

وظایف خود نمی دانند. 
پیامدهــای محیط زیســتی متاثــر از کاربرد 
ماشــین آالت در پروژه های ســاخت وســاز 
چنانکه در بــاال بدان اشــاره کردیم به نحوه 
کاربری آن ها محدود نمی شود. بلکه خرابی ها 
 و شکســت ماشــین آالت یا به عبارت رایج ؛

 مباحــث نگهــداری و تعمیــرات آن ها نیز 
پیامدهای جدی محیط زیســتی و همچنین 
ایمنــی دارد و  اهمیت آن هــا تا بدانجا 
است که جان موبری در تئوری نگهداری 
 )RCM( مبتنــی بر قابلیــت اطمینــان
خود، دســته بندی پیامدهای شکســت 
پیامدهای شکســت  RCM شــامل:  در 
پنهان، پیامدهای ایمنی و محیط زیستی، 
پیامدهای غیر  و  پیامدهــای عملیاتــی 
عملیاتی را به عنوان مبنای یک چهارچوب 
 اســتراتژیک بــرای تصمیم گیری هــای
 مربوط بــه نگهداری و تعمیــرات بیان 
می کند . بدین ترتیب به صورت مشخص 
درتحلیل شکست ماشین آالت، پیامدهای 
ایمنی و محیط زیستی ناشی از شکست را 
مد نظر قرار می دهد. موبری در دسته بندی 
ماشــین آالت شکســت های   پیامدهای 

 درباره پیامدهای ایمنی و محیط زیستی 
ناشی از شکست ماشین آالت می نویسد:

ایمنی و محیط زیســتی: یک  پیامدهای 
شکســت ) خرابی ماشین و یا تجهیزات(  
اگر فردی را کشــته یا زخمی کند، دارای 
پیامدهای ایمنی اســت. اگــر منتهی به 
نقض اســتانداردهای محیط زیســتی در 

 
  آنچه اكنون در بیشتر 
شركت های ساختمانی و 
 ESH راهسازی به عنوان
شناخته شده؛ یک رشته 
اقدامات مشخص روتین 
اســت كه به واقع هیچ 
استانداردهای  به  ربطی 
ندارند.  كیفیت  مدیریت 
با  قرابتی  هیــچ  حتی 
مفهومی كه  بــه   ESH
نفتی  شــركت های  در 
در  و  اســت  جــاری 
به شدت  موارد  بسیاری 
مراعات می شود ندارند !
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ابعاد شرکتی، منطقه ای، ملی یا بین المللی 
شود شکست دارای پیامدهای محیط زیستی 

است. 
درصورتی که یک شکست پیامدهای ایمنی و 
محیط زیستی داشته  باشد،RCM هزینه های 
مالی پیشــگیری از این شکســت را درنظر 
نمی گیرد.اگر مشکلی در ایمنی وجود داشته 
باشــد این الزام وجود دارد که یا باید از بروز 
مشکل جلوگیری کرد یا آن را به نوعی  ایمن 

کرد.
بدین ســان موبری در نگهــداری مبتنی بر 
قابلیــت اطمینان RCM برای نخســتین بار 
در تئوری های نت مباحث نگهداری و زیست 
محیطی را در بافــت این بحث وارد می کند. 
به عبارتی، توجه تحلیل گران و کنش گران 
سیستم های نت ماشین آالت را بدین موضوع 
مهم جلب کند که توجــه به مباحث ایمنی 
و محیط زیســتی در تار و پود این سیستم ها 
وجود دارد و از مسایلی  است که نمی توان و 

نباید به آسانی از کنار آن ها عبور کرد.
در ســال های اخیر تقریبا تمامی شرکت های 
سازنده ماشــین آالت در کتاب های اپراتوری 
و ســرویس و نگهداری ماشین آالت ساخت 
خود؛ فصل جداگانه و مشخصی را به مسایل 
ایمنی و تا حدی محیط زیســتی اختصاص 
داده انــد که باید همچــون بخش های دیگر 
آموزش  اپراتورها وســرویس کاران  به  کتاب 
داده شــود. این کــه توجه به ایــن موضوع 
تــا چه حد توســط مدیران و یا مســئوالن 
توجه  مورد  ماشــین آالت  رده های گوناگون 
قرار می گیرد؛ و تا چــه حد در آموزش های 
نمایندگی های  تعهدات دوره گارانتی توسط 
شرکت های سازنده به کاربران خریدار و یا در 
مواقعی که کاربر دســتگاه خود خریدار است 
به او آموزش داده می شود خود مساله دیگری 
اســت که توجه به آن دارای اهمیت بســیار 
اساســی اســت. ضمن آن که اگرچه مسایل 
ایمنی کاربری ماشین آالت دارای جنبه های 

عام بســیار جدی هســتند اما بسته به نوع 
ماشین یا تجهیز؛ می تواند از حساسیت های 
بســیار باالیی برخوردار باشد چنان که بطور 
مثال مباحث ایمنی مربوط به تاورکرین ها و 
جرثقیل های ســنگین و نیمه سنگین تا آن 
حد اســت که هیچ کس اجــازه ندارد بدون 
داشــتن صالحیت های تایید شده معتبر به 

راهبری آن ها دست یازد.
نامه هــای  درس  از  دربرخــی  همچنیــن 
مربوط بــه مباحث ایمنی ماشــین آالت در 
امور نگهــداری و تعمیرات نکات و دســتور 
عمل های مفیدی بیان شــده است که توجه 
بــه آن هــا می تواند تــا حد زیــادی از بروز 
حوادث ناشــی از اقدامات غیر ایمن کارکنان 
نــت بکاهد ماننــد توجه جدی بــه تمیزی 
کــف کارگاه و جلوگیــری از ریختن روغن 
و یــا پراکندگی ابزارهــا و یا قطعات تعویض 
شــده و یا توجه جدی به نحوه کاربرد ابزارها 
 مانند انواع آچارها؛ ســنگ فــرز و باالبرهای

 کارگاهی و....
بــا این همه؛ چنــان که در بــاال گفته آمد، 
روش و نگــرش درباره ایمنی؛ بهداشــت و 
امور ماشــین آالت  بویژه در  محیط زیســت 
شرکت های ســاختمانی تقریبا جایگاه قابل 
توجهــی ندارد و جز یک رشــته توصیه ها و 
اقدامات عمومی توجه ویژه ای به آن نمی شود 
و این درحالی اســت که خرابی یا شکســت 
ماشین آالت در موارد بسیاری در ماهیت پی 
آمدهای ایمنی و یا زیســت محیطی بسیار 
جــدی دارد بــه گونه ای که مواجــه با این 
شکست ها و یا حتی تشــخیص بالقوه آن ها 
باید منجر به متوقف ساختن فعالیت ماشین 
شــود درحالی که شکست ها و یا خرابی های 
بالقوه و یا فرسودگی اجزا و زیر مجموعه هایی 
که وجود مشکل در آن ها می تواند به حوادث 
مرگبار بیانجامد تقریبا هیــچ جایی در این 
گونــه تصمیم گیری ها ندارنــد این موضوع 
درسال های اخیر که شرکت های ساختمانی 

دچار مشــکالت مالی ناشی از نبود نقدینگی 
و عدم تسویه حساب کارفرما شده اند شدت 
بیشــتری یافته است. بطور مثال؛ فرسودگی 
الستیک ها در کمپرســی ها که اغلب تحت 
فشــار مباشــران کارگاه ها و یا پیمانکاران و 
یا صاحبان این ماشــین ها بیش از حد مجاز 
بار حمل می کنند؛ در جاده های کوهســتانی 
خاکی و یا شوســه و حتی آســفالت؛ فرشته 
مرگ را بر ســر راننــدگان آن ها بــه پرواز 
در مــی آورد. بجز این بســیار می توان دید 
ماشــین هایی را که آیینه ندارند، چراغ های 
اصلی و یا راهنمای شــان خراب است، بوق 
دنده عقب ندارند؛ تمامی و یا بخش مهمی از 
گیج های روی پنل آن ها بخصوص ســرعت 
نمای شان خراب اســت و........اما هیچکس 
نیست که از حرکت این ماشین ها جلو گیری 
کند. همه این ها گوشه ای است از مواردی که 
به صورت مستقیم با ایمنی راننده و کارکنان 
پیرامونی او مربوط می شوند. اما فاجعه بار تر، 
پیامدهای محیط زیســتی اســت که خرابی 
ماشــین آالت پدید می آورند. نشتی روغن یا 
سوخت از ماشــین آالت و یا مخازن ذخیره 
آن ها ، ترکیــدن لوله هــای هیدرولیک که 
سیلی از روغن را روی زمین جاری می کند، 
دود سیاه و آبی ناشــی از بدکارکردن پمپ 
انژکتور یا روغن سوزی؛ آلوده شدن آب های 
ســطحی و رودخانه ها به روغن، ســوخت، 
و یا حتــی زباله های ســرویس و تعمیرات 
یادگارهایی هستند که پس از ترک بسیاری 
از پروژه ها برجغرافیایی که در حیطه آن کار 
کرده ایم می گذاریم و بی هیچ افسوسی آنجا 
را ترک می کنیــم؛ گویی که این فقط ماییم 
که دراین برهه از زمــان زندگی می کنیم و 
کودکان و آیندگان ما از این نعمت های خدا 

دادی سهمی ندارند!
میراث جــان موبری بنیان گــذار نگهداری 
مبتنی بر قابلیت اطمینان نه فقط ابداع روشی 
نوین در فناوری عمومی نت ماشــین آالت و 
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تجهیزات است؛ بلکه همچنین نگرشی است 
کــه امور نگهداری و تعمیرات ماشــین آالت 
را بــا مدیریــت دارایی؛ مدیریت شکســت؛ 
مدیریت نیروی انســانی و اثرات و پیامدهای 
این مدیریت هــا را بر اقتصاد ماشــین آالت 
و تجهیــزات چه به عنــوان دارایی و چه به 
عنوان ابزار تولید و بهره برداری ) و نه وسیله 
مصرفی( و چه به عنوان تاثیر گذار ترین عامل 
تغییر چهره محیط زیســت و ایمنی کاربران 
و انســان هایی کــه در دامنه و شــعاع کار 
ماشین ها و تجهیزات کار وزندگی می کنند 

به صورتی یکپارچه پیوند داده است.
می خواهم به این نکته بسیار مهم اشاره کنم 
که مباحث ایمنی و بهداشت و محیط زیست  
ماشــین آالت تافته جدا بافته ای از مباحث 
ایمنــی؛ بهداشــت و محیط زیســت پروژه 
نیســت و این خود؛ جدا از جایگاه و اهمیت 
ایمنی؛ بهداشــت و محیط زیست در اندیشه 
مدیران شرکت های ســاختمانی؛ راهسازی 
و معدنی و ســایر دســت اندرکاران صنعت 
کشور و سیاســت های عمومی ملی نیست. 
ازاین رو پرداختن به امور ایمنی؛ بهداشــت 
و محیط زیست ماشین آالت باید نخست در 
ذهن مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های 
درگیر با بهره برداری و نت ماشــین آالت نه 
فقط به عنوان شــغلی از مشــاغل بلکه به 
عنوان یــک امر مهم در فعالیت و زیســت 
ســازمان خود شــکل گیرد چرا که ایمنی؛ 
بهداشــت و محیط زیســت با کار و کوشش 
و زندگــی کاری کارکنان ســازمان در هر 

رده و ســطح؛ ارتباطــی تنگاتنگ و جدایی 
ناپذیر دارد. هرگاه این امکان وجود داشــت 
که زمان های ازدســت رفته، زیان های ناشی 
از خســارت های جانی و مالــی حوادث و یا 
حتی شبه حوادث ماشین آالت را در پروژه ها 
محاسبه کنیم، آن گاه روشن می شد که چرا 
دانشمندان و نظریه پردازان و دست اندرکاران 
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست هزینه هایی 
تحمیل شــده به ســازمان را کــه به دلیل 

عدم مدیریت درســت HSE پدید می آید را 
بدرســتی؛ بخش نهان کوه یخ این  هزینه ها 
می دانند. فقط کافی اســت کــه تصادفات؛ 
واژگونی ها و حوادث ناشــی از ماشــین آالت 
را در یک پروژه بررســی کنیم تا به سادگی 
روشن شود که چند درصد وقوع این حوادث 
به خاطر بروز نقص فنی در ماشــین حادثه 
دیده بوده است که بواسطه عدم رعایت امور 
ســاده ایمنی مانند خراب بــودن برف پاک 
کن، خراب بودن چراغ های روشــنایی، یا 
چراغ هــای راهنما و یا ترمز؛ فرســودگی 
الستیک ها و یا خرابی سیستم های ترمز، 
فرمان، بــرق و هیدرولیک و از همه بدتر 
نداشــتن آموزش و حتی مهــارت کافی 
کاربران ماشین آالت صورت گرفته است. 
پنهان کردن علت های بــروز حادثه های 
جــدی و یا حوادث جزیی حین کار، عدم 
تحلیل چرایی وقــوع آن ها و  به تبع آن 
نبود آمارهای روشــن و دقیــق از میزان 
خسارت های وارد شده بواسطه حوادث یا 
شــبه حوادث پدید آمده این باور غلط را 
ایجاد کرده است که گویا عدم طرح یک 
مســاله موجود به مفهوم نبود آن است و 
یا به عبارتی پاک کردن صورت مســاله و 
یا ابداع راه حل های سردســتی برای رد 
برخی اجبارها به معنی حل واقعی مساله 
اســت در حالی که مساله همچنان وجود 
دارد. این گونه اســت که کوشش جدی 
برای انجام اقدامــات اصالحی برای عدم 
تکرار دوباره آن ها، در بسیاری از کارگاه ها 

 راه می ســازیم، سد می سازیم 
تونــل می زنیــم و... طبعیــت و 
محیط زیست را  آلوده می کنیم 
می زنیــم.  آســیب  آن  وبــه 
کار  پیامدهای محیط زیســتی 
کــه بواســطه  الت  بــا ماشــین آ
بــری آن ها  کار عــدم مدیریــت 
شــاید  نــه  گــر  ا می آیــد  پدیــد 
کوتــاه مــدت امــا در میــان  در 
بــر  مــدت  دراز  یــا  و  مــدت 
محیــط  زیســت  بهداشــت 
گونــه ای انــکار  انســان ها بــه 
گاه برگشــت  ناپذیــر تاثیراتــی 
می گذارنــد  برجــای  ناپذیــر 
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به انجام نمی رســد؛ ازین رو؛ پیوســته شاهد 
وقوع حوادث تکراری با شــدت و ضعف های 

متفاوت هستیم.
شاید بتوان یکی از عوامل تشدید کننده این 
طرز تفکر را نبود دید کارشناسانه و مسئوالنه 
در شــرکت های بیمه دید که بــدون ارزیابی 
ریسک های منطبق بر شرایط کار ماشین آالت 
براساس اســتانداردهای شناخته شده؛ بدون 
بازدیدهای دقیق از محل کار ماشــین آالت؛ 
بیمه های مهندســی را براســاس کلیشه ها و 
فرمول هــای از پیش تعیین شــده به فروش 
می رســانند و حتی هنگام بــروز حادثه هم  
موضــوع پرداخت خســارت ها با چک و چانه 
زدن های مشتری مدارانه حل و فصل می شود 
تا دوطرف راضی برسر کارهای خود بازگردند 
گویی پرداخت پول به واســطه خسارت های 
واردشده؛ و حتی خسارت های جانی به معنای 
خالص شــدن از پیامدهای ناشــی از حادثه 

است و بس. 
رویکــرد بیمه ها براســاس روش های علمی و 
مهندســی ارزیابی ریســک ها، اعالم اقدامات 
اصالحی که برای رفع ریســک های خطرناک 
  ALARP و کم کردن آن ها تا حد قابل  قبول
باید به عنوان یک پیش شــرط جدی و مهم 
در شــرایط صدور بیمه نامــه و همچنین در 
مواردی خاص یا طبق قرارداد بازرســی های 
دوره ای توســط بیمه گذار می تواند در پایین 
آوردن حوادثــی که منجر به خســارت های 

جانی می شود؛ نقش موثری را ایفا کند.
موضــوع دیگری که بویــژه در ایجاد حوادث 

مربوط به ماشــین آالت دارای اهمیت بسیار 
زیــادی اســت، بهداشــت روانــی کارکنان 
ماشــین آالت است. بروز اســترس های کاری 
در مشــاغل مختلف ماشــین آالت می تواند 
منجر به پیامدهای خطرناکی شود که ممکن 
است دامنه آن اشــخاص پیرامونی را نیز در 
برگیرد از این رو بررســی استرس های کاری، 
ماهیــت، علت و عوامل  وقــوع، علت موثر و 
درجه خطری که می تواند دامن گیر شخص یا 
اشخاص پیرامونی شود، باید از الزامات بررسی 
ریسک های کارکنان ماشین آالت باشد. بطور 
مثال وجود استرس در اپراتورهای سنگین و 
یا نیمه ســنگین و حتی سبک در جغرافیای 
کاری پروژه می تواند موجب بروز تصادف هایی 
شود که موجب صدمه زدن به اشخاصی بجز 
راننده شــود و یا وجود  استرس در تعمیرات 
می تواند بویژه در تعمیرات حســاس موجب 
خراب شــدن مجدد قطعــه و یا خرابی حین 
کاری شود که دارای پیامدهای مالی؛  ایمنی 

و حتی محیط زیستی است.
به هرحال، ماشــین آالت بویژه در پروژه های 
ماشین بر صنعت ساخت وساز بخش مهمی از 
بهداشــت و محیط زیست  ایمنی،  سیســتم 
را تشــکیل می دهند که نیاز بــه آموزش به 
کارکنان آن را در همه رده های سازمانی، اعم 
از مدیران، مسئوالن و کارکنان امور سرویس 
و نگهداری و تعمیــرات و اپراتوری را چه در 
آموزش هــای عمومی و چــه در آموزش های 
چهره بــه چهره ایجــاب می کنــد و پایش 
وضعیت ایمنی؛ بهداشت و محیط زیست را در 

این واحد از پــروژه همتراز با واحدهای دیگر 
قرار می دهد.

بیاد داشته باشیم که شالوده ایمنی؛ بهداشت 
و محیط زیســت آموزش اســت آموزشی که 
در همه رده ها و ســطوح ســازمانی ضروری 
 اســت زیرا هیچکس به اندازه خود "شخص"
  قــادر نیســت که امــور ایمنی و بهداشــت

 و حتی محیط زیست او را مدیریت کند. 
مدیران و مســئوالن ماشین آالت شرکت ها و 
پروژه ها باید مدارک و مستندات مربوط به ایمنی 
ماشین آالت را از شرکت های سازنده حتی به 
زبان اصلی بگیرند و به کاربران ماشــین آالت 
آموزش دهند و به این نکته توجه جدی داشته 
باشند که تشخیص عیب، رفع عیب و کنترل 
کیفیت ســرویس ها و تعمیرات انجام شده در 
عین اینکه اموری فنی و مهندسی هستند اما 
همواره جنبه های ایمنی و محیط زیست را نیز 
دربر می گیرنــد از این رو؛ بخش مهمی از امور 
ایمنی؛ بهداشــت و محیط زیست ماشین آالت 
که با امور فنی و مهندسی آن درآمیخته است، 
بویژه درگیرشدن جدی مدیران و کارشناسان 
ماشــین آالت را با مســایل ایمنی؛ بهداشت و 
بتوانند  تا  محیط زیست ماشین آالت می طلبد 
پیامدهای احتمالی و یا قطعی ناشی از راهبری؛ 
ســرویس و نگهداری و تعمیرات ماشین آالت 
را درک کرده؛ به پایــش آن ها همت گمارند 
و هنگامی که الزم باشــد، برای انجام اقدامات 

اصالحی ضروری آستین باال زنند.
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متروی لندن
 شاهکار مهندسی حفاری اروپا
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تاریخچه متروی لندن
قدیمی تریــن شــبکه   )The London Underground( لنــدن  متــروی 
حمل و نقل زیرزمینی در جهان است. بهره برداری از سامانه متروی 

لندن، در تاریخ 10 ژانویه سال 1863 آغاز شد.
و  اســت  ایســتگاه  ریلــی دارای 275  ایــن شــبکه عظیــم  کنــون  هم ا
نامیــده   )Underground( زیرزمینــی  کــه  رســمی آن  نــام  علی رغــم 
کیلومتر  می شــود، 55 درصــدش بــر روی زمیــن واقــع شــده و بــا 408 
خــط آهن، طوالنی ترین خطوط حمل و نقل درون شــهری جهان را 

داراست.
شبکه متروی لندن، از شلوغ ترین شبکه های حمل و نقل زیرزمینی 
جهان است. در سال 2007، یک میلیارد نفر از متروی لندن استفاده 

کردند. 
که در تاریــخ 10 ژانویه ســال 1863 آغاز  نخســتین خــط متــروی لندن 
کــه بیــن دو نقطــه پدینگتــون و  کــرد، خــط متروپولیتــن بــود  کار  بــه 
کنون بخشــی از  که ا فرینگــدون در مرکــز شــهر ایجاد شــد. این خــط، 
خط »همراســمیث و سیتی« متروی لندن است، در واقع، نخستین 

خط قطار شهری در جهان بود.
مقدمــات ایجــاد متــروی لندن، در ســال 1854 میالدی ایجاد شــده 
که نخســتین قطار بین شــهری در خط  بود و در ســال 1863، زمانی 
کرد، روزانه چهــل و یک هزار مســافر، از این  کار  متروپولیتــن آغــاز بــه 
متــرو اســتفاده می کردنــد. در آن زمــان، در هــر ده دقیقــه، یک قطار، 

پدینگتون را به مقصد فرینگدون ترک می کرد.
 نمایی از پروژه جدید تونل مترو شهر لندن

متروی لندن، قدیمی ترین شبکه قطار شهری جهان 
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گسترش شبکه تونلهای زیرزمینی مترو

جاه طلبانه ترین
 پروژه مهندسی در اروپا

 جدول -1 

لندن )سی.ان.ان(

در ســال 1880، شــمار اســتفاده کنندگان از قطــار 
تــن  بــه ســاالنه چهــل میلیــون  لنــدن،  شــهری 

افزایش یافت.
شــمار خطوط متروی لنــدن، به تدریــج افزایش 
 Inner( »یافت و در سال 1884، خط »اینر سیرکل
 (Circle Line( »کنون »سیرکل الین که ا  )Circle

نامیده می شود، تکمیل شد.

خطوط متروی لندن
خطــوط قطــار شــهری لنــدن بــه تدریــج افزایش 
یافت. این شــبکه، در سال 2007 میالدی، یعنی 

26 سال پس از تأسیس، دوازه خط فعال دارد.
ایــن خطــوط، بــر روی نقشــه متــروی لنــدن، بــا 
کردن آن، برای  رنگ مشــخص شده است تا پیدا 

مسافران راحت تر باشد.
کلــی خطــوط قطــار شــهری لندن و  مشــخصات 

سال تأسیس آنها، طبق جدول -1  می باشد.  

گســترش شــبکه جدیــد متــروی زیرزمینــی   
مهندســی  پروژه هــای  بزرگتریــن  از  لنــدن 
که قرار اســت در ســال  عمــران در اروپاســت 

2018 افتتاح شود.

ایــن پــروژه پــس از تکمیــل مشــتمل بــر 56 
کیلومتر )35 مایل( تونل جدید، ایستگاه ها 
و تقاطع هــای متعــدد خطــوط ریلی خواهد 
که حومه شــهر لنــدن را به مرکــز ارتباط  بــود 
می دهــد و نهایتــًا تــا فــرودگاه هیتــرو ادامــه 
40متــری  عمــق  در  کــه  پــروژه ای  می یابــد؛ 
)131فوت( زیر ســطح شــهر در حــال احداث 

است.

بودجــه پیش بینی شــده برای این شــاهکار 
مهندسی بیش از 20میلیارد دالر می باشد.

   متــروی زیرزمینــی لنــدن، بزرگتریــن پروژه زیرســاختی اروپا، یک سیســتم ریلی در حال 
کــه از وســط شــهر لنــدن می گــذرد و بــه فــرودگاه هیترو می رســد و شــهر »ریدینــگ« در  ســاخت 
غرب و »ِاِســکس« در شــرق انگلســتان را به هم ارتباط می دهد. پس از تکمیل در ســال 201۸، 
ده ایســتگاه جدیــد در مرکــز و جنوب شــرقی لندن ظرفیت حمل و نقل ریلــی را 10درصد افزایش 

کثر 45دقیقه به مرکز لندن می رساند. می دهد و 1/5میلیون مسافر بیشتر را، ظرف حدا

کنونی، جهت نوسازی و    شبکه متروی ریلی لندن عاوه بر ارتقاء سیستم حمل و نقل 
کنونی بر سیستم حمل ونقل مترو  کردن شــبکه متروی انگلســتان و از بین بردن فشــار  مدرن 

احداث می شود.
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و  متخصصــان  نظــر  از 
درگیــر  کــه  مهندســانی 
چالــش  بزرگتریــن  در  کار 
برآمــده از شــهری بــا بافت 
ماننــد  کــم  مترا ســازه ای 
لندن می باشند، این شهر 
تاریــخ  ســال  هــزار  زاییــده 

صنعتی اروپاست.

مدیــر  میلــر  لینــدا  خانــم 
بــا   گفتگــو  در  پــروژه  ایــن 
گفت: "مسئله  سی.ان.ان 
یــا  فقــط ســاخت ســازه ها 
حفــر تونــل در عمــق زمین 
نیست؛ بلکه باید همزمان 
تمــام  ســاخت  و  طراحــی 
در  الزم  رفاهــی  خدمــات 
آن را هــم پیش ببریم و ین 
زندگــی  چالــش  بزرگتریــن 

حرفه ای من است."

پــروژه  در  کــه  کارگرانــی 
فارینگــدون  ایســتگاه 
کار  لنــدن  مرکــز  در 
لقــب  آن  بــه   می کننــد 
را  لنــدن«  متــروی  »قلــب 
ماشــین   8 از  داده انــد. 
 (T.B.M( تونــل  حفــاری 
کــه در نقــاط مختلف شــهر 
کار  بــه  مشــغول  لنــدن 
در  دســتگاه   4 هســتند، 
کار  فارینگــدون  ایســتگاه 

می کنند.

می دهــد:  توضیــح  میلــر 
زیــر  در  اوقــات  "گاهــی 
زمیــن همــه چیــز عجیب و 
غیرقابل تشــخیص است و 
که روی  احســاس می کنید 
کره مــاه فــرود آمده اید. اما 
که شــما  قــرار بر این اســت 
کــره مــاه بــه  آن را از شــکل 
یک سیســتم حمــل و نقل 

کنید." زیرزمینی تبدیل 

کار روی متروی جدید شهر 
پیــش  ســال  شــش  لنــدن 
بهتریــن  تیمــی از  توســط 

که  گســترش سیســتم حمل و نقل ریلی زیرزمینی  ح ســاخت و   در ســال 2000 دولت طر
ح مالی پروژه  کرد. در سال 200۳، طر شرق و غرب شهر لندن را به هم متصل می کرد، تصویب 
که حمایت بســیار قوی صاحب  بــه وزیــر ترابــری و حمل و نقل، »آلیســتر دارلینگ« ارائه شــد 

نظران لندن را نشان می داد.

کلنــد در شــرق لنــدن از اســکله قنــاری آغــاز  کار روی پــروژه در ســال 2009 در منطقــه دا  
شــد. این به معنی توســعه بعضی از مشــهورترین ایســتگاه های شــهر لندن مانند این ایســتگاه 

) پارینگتون ( می باشد.

  پروژه متروی زیرزمینی طرحی اســت که ســالها مورد بحث بوده اســت. در سال 1974 بخش 
ح کرد. اما این مربوط به چند دهه قبل  مطالعات ریلی لندن آن را به صورت یک نظریه قابل اجرا مطر

کنون به واقعیت می پیوندد. از آن است و ا
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متخصصــان  و  مهندســان 
فعالیــت  بــا  تونــل  حفــر 
24ســاعته زیــر ســطح شــهر 
شــروع شــد. در طــول مدت 
یــک  حتــی  پــروژه  اجــرای 
میلیمتــر تــکان و جابجایــی 
در ســطح شــهر می توانســت 
بــرای  را  زیــادی  مشــکالت 
یــا  و  لنــدن  ســاختمانهای 

کنین آن بوجود آورد. سا

برای جلوگیــری از این پدیده 
تــا  بــود  و ایجــاد ثبــات، الزم 
مهندسان از طریق لوله های 
پاشــیدنی  بتــن  مخصوصــی 
)shot Crete( را در الیــه زیرین 

سطح شهر پمپاژ کنند.

حجم بســیار زیــادی مصالح 
از زیر زمین جابجا شــد تا راه 
بــرای تونلهای دسترســی به 
منطقه ِاِســکس )Essex( باز 

شود.

پــروژه  ایــن  از ســوی دیگــر، 
یک  چالش جدی مدیریتی 
کــر مدیر  نیــز هســت. بیــل تا
اجرایــی حمل و نقل مرکزی 
که مدیریت 650 نفر و  پروژه 
22 پیمانــکار را برعهده دارد 
معتقد اســت: "وقتی شما با 
پروژه ای با ایــن ابعاد عظیم 
گزیر باید آن  روبرو هستید، نا
کوچکتــری  را بــه پروژه هــای 
کنیــد تا بهتــر بتوان  تقســیم 

کرد." آن را مدیریت 

کــر مهارت مدیریت چنین  تا
پروژه ای را با رهبر ارکســتری 
بزرگ مقایســه می کند: "من 
ارکســتری  رهبــر  همچــون 
ســن  بــاالی  را  خــود  بــزرگ 
نــت  ورق  یــک  بــا  می بینــم 
مطمئــن  بایــد  و  موســیقی 
شــوم تمــام افراد یــک نت را 
می نوازنــد و تمام بخشــهای 
پــروژه بــا یک ریتــم و در یک 

خط حرکت می کنند."

کبــرداری همزمان به  کار روی پروژه حفــاری و خا   بــه علــت قدمت تاریخی شــهر لنــدن، 
کار در ایســتگاه خیابان  متخصصیــن و باســتان شناســان نیز ســپرده شــد. ایــن جمجمه حیــن 
که بین  کــه یکی از 20هــزار جنازه بیمارســتان روانی باشــد  لیورپــول پیــدا شــد. به نظر می رســد 

سالهای 1569 تا 17۳۸ دفن شده اند.

کار حفر 26 مایــل تونل در ژوئن ســال 2015 بــه پایان    پــس از ســه ســال تــاش بی وقفــه 
رسید.

 در طی سالهای اجرای پروژه هزینه تمام شده پروژه رو به افزایش بود. در سال 2002 به 
نظر می رســید با 10میلیارد یورو قابل اجراســت. اما این مبلغ در سال 2010 پس از بررسی مجدد 

هزینه ها توسط دولتمردان به 14/۸میلیارد یورو افزایش یافت.
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صورت بروز هرگونه مشــکل فني در حین عملیات حفاري دردســرهاي فراواني را براي مدیران سایتها به همراه دارد، 
براي رفع این معضل در تکنولوژي جدید ماشین آالت حفاري با استفاده از دو موتور مستقل،پایداری و پایایی سیستم 
به شکل قابل مالحظه اي ارتقا یافته و به همراه کنترل های تفکیکي، مصرف سوخت ماشین نیز کاهش می یابد. طبیعتا 
ماشین آالتي که از تکنولوژي دو موتور مجزا براي حرکت ماشین و عملیات حفاري بهره می برند در نتیجه کاهش فشار 
بر قواي محرکه و کاهش استهالک ماشین، سبب افزایش بهره وري و کاهش هزینه هاي نگهداري ماشین در دراز مدت 
نیز می گردند. همچنین در مدلهاي پیشرفته ماشین آالت حفاري، سیلندرهاي مجزا در سیستم تعویض اتوماتیک راد، 
کیفیت و سرعت فعالیت حفاری را در دریل واگنها افزایش، فشار کار بر اپراتور را کاهش و کارآمدی عملیات را افزایش 
می دهد و البته در نهایت شــاخص قیمت پس از کیفیت مناسب و سیستم خدمات پس از فروش گسترده و شناخته 
شــده، می تواند به عنوان یکي از مهمترین عوامل تصمیم گیري و سرمایه گذاري جهت تامین ماشین آالت پروژه هاي 

عمراني و معدني موثر واقع گردد.

شــركت چین ران ماشین در راستاي تداوم رسالت گروه تجاري گلستان و با پشــتوانه تجربیات گرانبهاي آن گروه 
در زمینه تامین گســترده انواع ماشــین آالت عمراني – معدني و ارائه خدمات فني به پروژه هاي عمراني و معدني کشور 
طي دهه هاي گذشــته، در ســال 1392 با هدف ارائه محصوالت مناسب با راندمان، اســتحکام و نوآوري برتر، تاسیس 
 گردید که در این راســتا با گزینش بهترین شــرکاي تجاري در بین تولید کنندگان مطرح و با اخذ نمایندگي رسمی از

و  با استفاده از تجارب و توانمندیهاي متخصصان کارآمد خود، امکانات وسیعي را در   شركت  سانوارد
زمینه تامین و تحویل فوري انواع ماشین آالت، قطعات یدکي، آموزش مشتریان، سرویس و تعمیرات جهت دست اندرکاران 

سازندگي کشور فراهم نمود.
ماشــین آالت حفاري سانوارد - به عنوان بزرگترین تولید کننده ماشــین آالت حفاري کشور چین-  عالوه بر دارا 
بودن امکانات اشاره شده در قبل، داراي قابلیتهایي مضاعفي نیزمی باشند که با توجه به ارزش مالي و سرمایه اي این 

62

جملــه  از  حفــاری  ماشــین آالت 
تجهیزات اصلی در مهندسی حفاری 
و استخراج معدن محسوب می شوند، 
ایــن ماشــین آالت به دلیــل نقش 
کلیدي در فرایند پیشــرفت پروژه ها 
و فعالیت در شــرایط سخت کاری، 
الزم است به صورتي اصولي و کیفي 
طراحــي گردند تــا باالترین کارآیي 
ممکن در حیــن عملیات را تضمین 
نماینــد. از آنجا که ســاخت اینگونه 
ماشــین آالت نیازمند سطح باالیي از 
تکنولوژي بوده و مدت زمان ساخت 
آنها نیــز طوالنی می باشــد، توانایي 
در بکارگیــري تکنولوژي پیشــرفته 
در کنار بهره منــدي از تجربه براي 
تولیدکنندگان این ماشین آالت بسیار 

حائز اهمیت خواهد بود.
در مقایسه با ماشین آالت قدیمی که از 
کمپرسور مجزا براي عملیات حفاري 
ماشینهاي  در  می نمودند،  اســتفاده 
حفاري جدید، یکپارچگي سیســتم 
تغذیه قدرت و کمپرسور هوا فاکتور 
مهمی است که سبب افزایش قابلیت 
به  انعطاف پذیري دستگاه می گردد. 
صورت عمومی ماشــین آالت حفاري 
از یــک موتور واحد بــراي جابجایي 
)حرکت ( ماشین و عملیات حفاري 
بهــره می برنــد که ایــن موضوع در 
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ماشــین ها، می تواند به عنوان یکي از بهترین گزینه ها براي تصمیم گیرندگان 
در هنگام تامین و خرید مد نظر قرار گیرد. این شرکت با بهره گیري از دو دهه 
تجربه و تکنولوژی اختصاصي خود، ماشــین آالت حفاري سري  SWD را به 
عنوان ماشین آالتي با سیستم یکپارچه، مجهز به دو موتور مجزا و با بهره گیري 

از متریال و کامپوننتهاي با باالترین کیفیت تولید و عرضه می نماید. 
قابلیتهاي ماشین آالت حفاري   DTH سري SWD سانوارد:

- تنظیم ســطح حفاري در جهات مختلف و افزایش دامنه کار در ماشین آالت 
سري SWD از طرق ذیل میسر می گردد:

 بازوي نگهدارنده دکل با قابلیت حرکت به سمت چپ و راست 
 دکل با امکان حرکت دوراني

 قابلیت تنظیم ارتفاع بازوي نگهدارنده
 قابلیت تنظیم زاویه بازوي نگهدارنده و دکل

 دکل با قابلیت حرکت باال و پائین
 عملکــرد چرخــش، تنظیم راد، تنظیم ارتفــاع و جابجایی در دریل 
واگنهاي ســانوارد از طریق سیســتم هیدرولیکي یا فرمانهاي الکتریکي 

کنترل می شوند.
-  در دریل واگنهاي سري  SWDسانوارد، تنظیم فشار مکان حفاري به طور 
اتوماتیک قابل کنترل بوده که می تواند از آســیب دیدگي به راد و مته به طور 

موثر جلوگیری نموده و قابلیت اطمینان سیستم را افزایش دهد. 
- کابین ارگونومیک سري SWD، مجهز به صندلی قابل تنظیم، سیستم تهویه 
هوا، گرمایش و سرمایش و سیستم نظارتی کامال یکپارچه بوده و به صورت لحظه 

اي امکان نظارت بر عملکرد دستگاه را در اختیار اپراتور قرار می دهد. 
- ساختار پیشــرفته سیستم مکش گرد و خاک با عملیات چرخش موثر هوا، 
در دریل واگنهاي سري SWD سانوارد  سبب بهبود عملیات حفاري در حین 

فعالیت می گردد.

ماشین آالت حفاری چکش پایین ساخت شركت سانوارد به طور گسترده  
در حفاری و انفجاردر معادن، عملیات زهکشي و سد سازي ها در کل دنیا مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. به پشتوانه ی تکنولوژی پیشرفته و با توجه به کیفیت 
قابل اعتماد و سیســتم خدمات و پشتیباني شرکت چین ران ماشین اطمینان 

مشتریان را جلب نموده است. 
بالغ بر1000محصول این شرکت به کشــورهای استرالیا، روسیه، مغولستان، 
کانادا و بیش از بیست کشور دیگر صادر شده است. این محصوالت نقش مثبتی 
در پروژه های حفاری و انفجاردر سر تا سر دنیا داشته و در معادن و محیط های 
سخت آزمون خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، به نحوي که  در دماي 
 کمتــر از 30 درجه در روســیه، دماي باالتر از  45 درجــه در نامبیا و ارتفاع

 5300 متر در تبت، و همچنین در رودخانه ها با موفقیت به انجام عملیات پرداخته 

و خود را به عنوان رقیبی جدی در میان دیگر برندهاي معروف مطرح نموده اند. 
 شرکت سانوارد بر اساس شعار " خواسته هاي مشتري، ارزشهاي سازمان "، 
سیستم خدمات پس از فروش کاملی را راه اندازي نموده است. گروه تجهیزاتی 
بین المللي سانوارد بیش از 30 دفتر،100 نمایندگی و هزاران فروشنده و مراکز 

خدمات پس از فروش در سراسر جهان دارد.
در همین راســتا، واحد سرویس و گارانتي شركت چین ران ماشین به عنوان 
نماینده رســمی و انحصاري فروش و خدمات پس از فروش محصوالت شــرکت 
سانوارد  در ایران در صورت دریافت درخواست هرگونه خدمات از سوي مشتریان، 
در کوتاهترین زمان در اقصي نقاط کشــور قادر به اعزام اکیپ فنی می باشد .این 
شــرکت عالوه بر تعمیرگاه مرکزی و مجموعه متمرکز خدمات فنی و آموزشی 
مستقر در تهران، با استفاده از خودروهای مجهز، پرسنل آموزش دیده و تجهیزات 
مورد نیاز داراي توانایي گســترده تعمیرات سیار و خدمات فني از قبیل نظارت 
کامل و به موقع بر موقعیت تیمهای سیار با استفاده از سیستم GPS در سراسر 
کشور، انجام سرویس پیشگیرانه ) PM (، عیب یابی و رفع ایراد ماشین آالت در 

محل سایت مشتری، انجام سرویسهاي دوره اي و ... می باشد.

محصوالت قابل عرضه شركت چین ران ماشین  عبارتند از:
 بیل هیدرولیکي در ظرفیتهاي مختلف 

 لودر هاي چرخ الستیکي با گیربکس هاي برقي و مکانیکي
  اسکید لودر به همراه تجهیزات جانبي

  انواع لیفتراکهاي دیزلي، برقي و دوگانه سوز 
  دریل واگن و ماشین آالت حفاري 
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