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پس از گذشــت ماه ها از هشــدار کارشناسان، 
باالخره دولت محترم در آغاز نیمه دوم امسال 
احتمال بازگشــت رکود عمیــق اقتصادی را 
پذیرفت و برای برون رفت از آن، بسته سیاستی 
ارائه کرد. بــا توجه به اینکه یکــی از راه های 
برون رفت از رکود تحریک تقاضا اســت، دولت 
محترم نیز در نظر دارد با مکانیزم هایی خاصی 
تقاضا را به صورت هدفمند تحریک کند. اکنون 
باید دید این تحریک تقاضا چه تبعاتی داشته 
و چه آثاری برجای خواهد گذاشت. اما پیش از 

آن باید دید تحریک تقاضا کافی است یا نه؟
برای پاســخ به این سوال باید به شرایط خاص 
اقتصاد کشور توجه داشت. زیرا اقتصاد ایران در 
حال حاضر از تنگناهای مالی به سبب تحریمها 
و کاهش قیمت نفت )و البته از ندانم کاری های 
دولت گذشــته( رنج می برد و رکود فعلی نیز 
حاصل همین عوامل بوده و دولت برای خروج 
از آن بسته سیاســتی تدوین نموده که هدف 
از آن تزریــق منابع پولی و مالــی برای انجام 
سرمایه گذاریهای مولد و توسعه صادرات است. 
علت اینکه کارشناســان و دســت اندرکاران از 
ضرورت کلی ایجاد تقاضا بــرای کاالی تولید 
داخلی حمایت می کنند و آن را الزم می دانند 
آن است که در سالهای گذشته از فروش نفت 
خام درآمد بی ســابقه ای حاصل شــده اما به 
دلیل بی برنامگی دولت وقت، درآمدهای کالن 
ارزی کشــور صرف افزایش واردات شده که در 
نتیجه آن تولید داخلی و صادرات ناشی از آن 
کاهــش یافته و حتی بخش از تولیدات داخلی 
در انبارها انباشته شــده است. بنابراین اشباع 
بــودن انبارهای کارخانه هــای تولیدی بزرگ 
نگرانی دولت را برانگیخته اســت. علت کاهش 
تقاضا را نیز می شود نتیجه کاهش قدرت خرید 
مردم دانست و مصداق این موضوع را می توان 
در کارخانجات بزرگ تولیدی نظیر اتومبیل و 
فوالد و در ساختمان ها و آپارتمان های معمولی 

و شیک مشاهده کرد. 
در حال حاضر بنگاه هــای تولیدی و خدماتی 
کوچک و متوسط از ســرمایه در گردش تهی 
شــده اند به طــوری که در این بخش اساســاً 
مسئله انباشــت تولید نداریم چرا که به دلیل 
هزینه های باالی تولید، اساســاً در این بنگاه ها 
کاالیی تولید نشــده تا در انبارها انباشته شود. 
با توجه به اینکه هدف دولت از تحریک تقاضا 
برای خرید کاالهای بادوام و گران قیمت است، 
می توان گفت این بخش به صورت مســتقیم 
در این سیاســت مورد توجه قرار نگرفته است. 
از طرف دیگر می دانیم کــه یکی از معضالت 
دولــت وضعیت بازارســرمایه و کاهش ارزش 
سهام اســت، بنابراین بســته سیاستی دولت 
باید بتواند هرچه ســریعتر بورس را زنده کند 
و از ســقوط و کاهش بهای اسمی   شرکت های 
عمده بورســی که اکثراً دولتی و یا وابسته به 

دولت اند، جلوگیــری کند. اما آیا همه راه حلها 
باید به تحریک تقاضا محدود شــود؟ به دالیل 
ذیل می توان گفت پاسخ این سوال منفی است.
1 -  بــه گفته کارشناســان اقتصادی یکی از 
عوامل موثر در رکود فعلــی را می توان بدهی 
دولت به پیمانکاران و بانکها اعالم کرد که طبق 
گفته مسئوالن محترم بین سیصد تا چهارصد 

هزار میلیارد تومان می باشد.
انباشت این بدهی ها عماًل پیمانکاران را به نظام 
بانکی بدهکار و سیســتم پیمانکاری کشور را 
مختل نموده اســت در حالی که دولت محترم 
برنامه مشــخصی برای پرداخت آن  که حدود 
یکصد هزارمیلیارد تومان اســت به پیمانکاران 
اســت، ندارد. ما اعتقاد داریم همانطورکه آقای 
دکتر آخوندی پیشــنهاد کرده دولت با فروش 
یکصد میلیــارد دالر اوراق قرضه در بازارهای 
بین المللــی با بهــره معقول که کششــی در 
خریداران ایجاد کند یــک باره بدهی خود در 
داخل بخصوص با پیمانکاران را تســویه کند. 
این اقدام می تواند ضمن برگرداندن شــادابی و 
امید به ایــن گروه از بخش خصوصی، با توجه 
به اشــتغالزا بودن فعالیتهای آنهــا، به خروج 
بخشــهای بزرگی از اقتصاد کشــور از رکود و  
بازگشــت رونق اقتصادی یاری برساند. گرچه 
  شــرکت های پیمانکاری در طول چند ســال 
گشــته به دلیل نامهربانی دولتهای گذشته و 
ناتوانــی دولت فعلی بخش زیــادی از توانایی 
مالی خود را از دست داده اند اما هنوز اکثریت 
آنهــا توانایی های فنی و ماشــین آالتی خود را 
حفظ کرده انــد، و  در صورتی که این طرحها 
مراحل قانونی خود را طی کند با حداقل کمک 
و حمایتهای دولتــی می توانند مجدداً خود را 
بازســازی و مسئولیتهای سنگین اجرایی را به 

عهده بگیرند. 
2 - بــا توجه به اینکه امیــد می رود با اجرایی 
شــدن برجام و ورود ســرمایه گذاران خارجی 

تحریک تقاضا 
کافی نیست له

مقا
سر

 
 

 ضروری است دولت محترم 
بســترهای  ایجاد  بر  عالوه 
الزم بــرای ورود ســرمایه 
فعاالن  كند  تالش  خارجی، 
داخلی را از شــرایط فعلی 
خارج و به مرحله از توانایی 
برســاند كه امکان شراكت 
و ارائه طرح های مشــترک 
خارجی  ســرمایه گذاران  با 
بــرای آن هــا  فراهم آید
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رونق خوبــی در طرحهــای زیربنایی، صنعتی 
و تولیــدی ایجاد شــود،  اهمیت تقویت بخش 
خصوصی مضاعف می شود. برای اینکه بتوان از 
سرمایه گذاران خارجی و تکنولوژی آنها استفاده 
بهینه کرد باید بین فعاالن بخشــهای مختلف 
اقتصادی بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط 
توانایی شــراکت با   شــرکت های خارجی ایجاد 

کرد. 
بنابراین ضروری اســت دولــت محترم عالوه 
بــر ایجاد بســترهای الزم برای ورود ســرمایه 
خارجی، تالش کند فعاالن داخلی را از شرایط 
فعلــی خارج و به مرحله از توانایی برســاند که 
امکان شــراکت و ارائه طرحهای مشــترک با 
ســرمایه گذاران خارجی برای آنها  فراهم آید. 
فقط با شراکت   شــرکت های داخلی و خارجی 
می توان امیدوار بود که از سرمایه ها و تکنولوژی 
خارجــی بهره برداری مناســبی بــه عمل آید. 
مروری بر تاریخچه توسعه و رشد کشورهای در 
حال توسعه نشان می دهد هرجا بخش خصوصی 
توانایی الزم را برای شــراکت با   شــرکت های 
خارجی پیدا کرده در یک بازه زمانی مشــخص 
و کوتاه مدتی آن کشــور توانسته مسیر رشد و 
توسعه را طی کند )مانندکره جنوبی و ترکیه(، 
چنانچه بخش خصوصــی داخلی عماًل کارگزار 
بخش خارجــی بوده اصوالً جــز فقر و فالکت 
برای عموم مردم و غارت و چپاول ثروت عمومی 
توسط سرمایه گذاران خارجی نتیجه ای حاصل 
نشده است. مقایســه تاریخ توسعه اروپا بعد از 
جنگ جهانی دوم با کشورهای امریکای التین 
نیز مؤید این موضوع است. از اینرو الزم است به 
دولتمردان محترم و بلکه روسای سه قوه یادآور 
شویم بدون وجود بسترهای حقوقی - اجتماعی 
امکان استفاده از سرمایه ها و تکنولوژی خارجی 

نیز در میان مدت مقدور نیست. سرمایه گذار چه 
داخلی و چه خارجی باید اطمینان داشته باشد 
که در مســیر کار با قوانین و دســتورالعملهای 

فی البداهه و خلق الساعه مواجه نشود.
3 - یکــی دیگــر از راه های خــروج از رکود و 
ایجاد رونــق کاهش هزینه هــای جاری دولت 
است. از طرف دیگر دولت برای اینکه به وظایف 
حاکمیتی خود عمل کند نیاز به چابک ســازی 
دارد. بــا این حجــم کارمند و کارگــزار اصوالً 
نمی شود از بوروکراســی موجود کاست. تعدد 
و تداخل قوانین، حجم زیاد ادارات و برداشــت 
متفــاوت عوامــل اجرایی و نظارتــی از قوانین 
متعدد، مانع تســریع امور شــده که به دولت 
محترم پیشــنهاد می گردد همزمان با اجرایی 
شــدن برجام گروهی را در داخل موظف کند 
که ضمن بررسی قوانین جاری با حذف اضافات 

از پیچیدگــی امور اجرایی بکاهند. البته در این 
مسیر، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز باید همگام با 
دولت در فراهم ساختن بسترهای الزم توسعه و 
رشد اقتصادی کشور حرکت کنند. بخصوص قوه 
قضائیه با ایجاد امنیت قضایی و اجتماعی برای 
سرمایه گذاران می تواند در شکل گیری این روند 

کامال موثر شود.
دولت با این همه عائله و حجم، چگونه می تواند 
هزینه های جاری خود را کم کند؟ البته عالوه بر 
شاغلین مستقیم در بدنه دولت تعداد زیادی در 
سازمانهای عمومی و نهادهای وابسته به دولت 
مخصوصاً   شــرکت های دولتی مشغول به کارند 
که با احتســاب آنها هزینه ها چند برابر می شود 
و در این شرایط است که دولت مرتباً با کسری 
بودجه مواجه می شود لذا در این مواقع به اجبار 
از اعتبارات عمرانی برای تامین کســری بودجه 
کاسته می شود چون اگر دولت بخواهد از سایر 
منابع نظیر بانک مرکزی برای تامین کســری 
بودجه اســتفاده کند با افزایش تورم و کاهش 
ارزش پول ملــی مواجه می شــود.  اما راه حل 
اساسی چیســت،  دولت چاره ای ندارد جز آن 
کــه از هزینه های جاری خــود بکاهد. کاهش 
هزینه های جاری اوالً کســری بودجه را کاهش 
و ثانیاً به دولت اجازه می دهد سرمایه گذاریهای 
تملک دارایــی را افزایش و به رونق اقتصادی و 

اشتغال مناسب دست یابد.
سندیکای   شرکت های ساختمانی ایران به عنوان 
پرسابقه ترین تشکل صنفی - عمرانی که عمری 
برابر با عمر برنامه ریزی در ایران دارد و در اجرای 
تمامی برنامه های توسعه ای چه قبل از انقالب و 
چه بعد از آن نقش موثری داشــته، می تواند با 
تکیه بر توان کارشناســی و تجربی اعضای خود 

در این مهم، دولت را یاری رساند. 

  با توجه بــه اینکه یکی از 
ركود  از  رفت  برون  راههای 
تحریک تقاضا است ، دولت 
محترم نیــز در نظر دارد با 
مکانیزم هایی خاصی تقاضا 
را به صورت هدفمند تحریک 
كند. اكنــون باید دید این 
تحریــک تقاضا چه تبعاتی 
داشــته و چه آثاری برجای 
تحریک  و  گذاشت.  خواهد 

تقاضا كافی است یا نه؟
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عزم دولت  برای پرداخت
 بدهی پیمانکاران

کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی با حضور جهانگیری و آخوندی   پنجمین 

صنعت  بین المللی  كنفرانــس  پنجمین 
احداث و انرژی با حمایت بانک كارآفرین 
برگزار شد.  این كنفرانس كه بزرگ ترین 
كشور  خصوصی  بخش  توسعه ای  رویداد 
می باشــد، به همت مؤسســه تحقیق و 
توسعه صنعت احداث و انرژی و همکاری 
با حمایت مالی  تشکل های این صنعت و 
بانک كارآفرین در 25 آبان ماه در محل 
موضوعاتی  گردید.  برگزار  ملی  كتابخانه 
كــه در پنجمین كنفرانــس بین المللی 
صنعــت احداث و انرژی مورد بررســی 
قرار گرفت شــامل تامین منابع مالی و 
جلب ســرمایه گذاری داخلی و خارج از 
كشــور، حکمرانی مطلوب برای توسعه 
پایدار و ارتقــای فرهنگ جامعه، صدور 
بیان مشکالت  با  مهندسی  فنی  خدمات 
و راهکارها، ســازندگان و توسعه پایدار، 
خصوصی سازی واقعی و حکومت قانون، 
ایران  اقتصاد  اندازهای  و چشم  چالش ها 
در آســتانه برنامه ششم توسعه، بررسی 

توان بالقوه مهندسی در بخش خصوصی 
در حوزه صنعت احداث و انرژی، و دالیل 

دستیابی به توسعه پایدار كشور بود.
در ابتدای این كنفرانس مهندس نصرالهی 
رئیس هیات مدیره موسســه تحقیق و 
توســعه صنعت احداث به مهمانان خیر 
مقدم گفت و مهندس كاظم سماک دبیر 
كنفرانس از مهم ترین فعالیتهای موسسه 
تحقیق و توسعه صنعت احداث گزارشی 

ارائه داد.
وی برگزاری كنفرانس بین المللی احداث 
و انرژی را از اقدامــات موثر دولت برای 
جذب سرمایه گذاران و   شركت های فعال 
دانست  پساتحریم  شرایط  در  خصوصی 
و گفت: موسسه تحقیق و توسعه صنعت 
احداث كه بعدها موضــوع انرژی نیز به 
آن اضافه شــد در سال های ابتدایی دهه 
80 شمســی با ایده پردازی دكتر عباس 
آخوندی به منظور بررســی و ریشه یابی 
و  شد  تشکیل  خصوصی  بخش  معضالت 

در تالش است تا با پژوهش  و آموزش به 
رفع تنگناهای موجود یاری برساند.

که شــامل  پانــل اول با حضــور هیات مدیره 
مدیــره  هیــات  رئیــس  احمــدی  مهنــدس 
و  تاسیســاتی  ســندیکای   شــرکت های 
تجهیزاتــی، مهنــدس رامینــه رئیــس شــورای 
مشــاور  مهندســان  جامعــه  مدیریــت 
دبیــر ســندیکای  ایــران، مهنــدس دادمــان 
مهنــدس  ایــران،  ســاختمانی    شــرکت های 
انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  حضرتــی 
شــرکت هــای مهندســی و پیمانــکار نفــت، 
دولتشــاهی  مهنــدس   ، پتروشــیمی  و  گاز 
دبیــر انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنی و 
کالهــی رئیــس  مهندســی ایــران، مهنــدس 
هیات مدیره ســندیکای صنعــت برق ایران، 
گلســرخی رئیــس هیــات امنــای  و مهنــدس 
موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احداث 

بودند،  برگزار شد.
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دکتر عباس آخونــدی در افتتاحیه پنجمین 
کنفرانــس صنعت احداث و انرژی عنوان کرد: 
در حــال حاضــر بنگاه های اقتصــادی ایران 
رنجور شــده اند و برای حضور در یک هماورد 
بین المللی با کاستی های جدی مواجه هستند.

 آخونــدی تصریح کرد: بــرای تعیین تکلیف 
بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند آن هستیم 
اســتراتژی مناســبی را در چارچوب اقتصاد 

مقاومتی برنامه ریزی کنیم. 

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در 10 سال 
گذشته 100 میلیارد دالر خصوصی سازی صورت 
گرفته که نحوه اجرای آن نوعی اختالس در نظام 
بنگاه داری ایجاد کرده اســت، پیشــنهاد کرد به 
 منظور بازگرداندن رانت های 100 میلیارد دالری،

شــورایی    
زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شود. 

وی ادامه داد: بنگاه های خصوصی با مشکالت 
بسیاری برای حضور در فعالیت های بین المللی 
مواجه بودنــد، اما بایــد در چارچوب اقتصاد 
مقاومتــی ایــن بنگاه ها به روش ســاختاری 

حمایت شوند. 

آخونــدی با تاکیــد بر اینکــه فعالیت بخش 
خصوصی کشــور باید قابــل عرضه در فضای 
بین المللی باشــد، افزود: اکنون باید به دنبال 
عملیاتــی کــردن برنامه هایی باشــیم که در 
دهه های گذشته به آن کمتر توجه شده است 
و براساس سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی 

برای حضور   شرکت های خصوصی در بازارهای 
بین المللی شرایط مناسبی را فراهم کنیم. وی 
در خصوص تعیین تکلیف میزان بدهی دولت 
و دارایی های رســمی گفت:   نیاز به اتخاذ یک 
استراتژی داریم که بنده دو پیشنهاد دارم؛ اول 
تکلیــف بدهی های دولت به دیگران مشــخص 
 شــود و پیشــنهاد دارم که در یک بازه زمانی
  10 الــی 15 ســاله و با نرخ بیــن المللی کم

 )3 الی 4%( اقدام به انتشار اوراق قرضه کنیم و 
بخشی از درآمد نفت را برای پاکسازی به اقتصاد 
ملی اختصاص دهیم. پیشــنهاد دوم بنده این 
است که یک شورای ملی مستقل زیر نظر جناب 
آقای دکتر جهانگیری تشــکیل شود و تکلیف 
پول های سمی مشخص شود زیرا افرادی که این 
پول ها را در اختیار دارند نشــان داده اند که در 
مسیر برگرداندن این پول ها قرار ندارند.  وزیر راه 
و شهرسازی همچنین به بدهی 300 میلیارد 
تومانی دولت به بانک ها اشاره کرد و گفت: باید 
همچنیــن برای این مــدت چاره جویی کنیم 
و بازگرداندن رانت های غیرشــفاف به میزان 
100 هزار میلیارد تومان نیز برنامه ریزی های 
مناسبی را پیش بینی کنیم. چرا که این افراد 
بــا تصاحب ثروت ملی ثابــت کردند که قصد 

بازگرداندن اموال ملت را ندارند. 

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط 
پســاتحریم امیدواریم با عــزم ملی و جدیت، 
دولت به نتیجه مطلوبی برسد و فضایی را برای 
رقابت های بین المللــی برای بخش خصوصی 

ایجاد کند.

آخوندی: 
 100 حــدود  رقمی  بایــد 
درآمدهای  از  دالر  میلیارد 
15ساله  تا  دوره10  در  نفتی 
انتشار  به  بین المللی  نرخ  با 
ارزی  قرضه  اسناد   و  اوراق 
بتوانیم  تــا  یابد  اختصاص 
نفتی  درآمدهای  از  بخشی 
اقتصاد  پاک ســازی  به  را 

ایران اختصاص دهیم 

راهکار آخوندی 
برای  تسویه حساب   

با پیمانکاران

دکتــر اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس 
جمهور با بیان اینکه آینده اقتصادی ایران بسیار 
روشــن خواهد بود، گفت: البته دولت برای حل 
مسائل مردم و کشور با این گونه موضع  گیری ها 
عصبانی نمی شــود و مشکالت را تحمل می کند 
زیرا دولت یازدهم آمده اســت تا مشکالت مردم 
را برطرف کند. معاون اول رئیس جمهور در ادامه 
با بیان اینکه دارایی ها و ســرمایه های یک کشور 
فقط منابع طبیعی نیســتند، خاطرنشــان کرد: 
سرمایه های انسانی نیز از مهمترین دارایی های 
یک کشور محسوب می شوند که باید قدر آنها را 

بدانیم و از آنها حفاظت کنیم.

وی افزود:   شــرکت های بزرگی که طی یک دوره 
زمانی شــکل می گیرند و تبدیل به   شرکت هایی 
می شوند که قادر هســتند در پروژه های بزرگ 
کشور نقش ایفا کرده و در مناقصات بین المللی 
نیز برنده شــوند، این ها نیز سرمایه های مهمی 
برای کشــور محسوب می شوند که باید قدر این 

بنگاه ها را بدانیم و اجازه ندهیم آسیب ببینند.

جهانگیــری با اشــاره بــه شــرایط اقتصادی و 
تنگناهای مالی کشور، آینده  اقتصادی کشور را 
روشــن و امیدوار کننده پیش بینی کرد و افزود: 
مردم در انتخابات ســال 1392 با حضورشان در 
انتخابات و با رأی خود، مدیریت کشور را به ریل 

صحیح بازگرداندند.

معــاون اول رئیس جمهــور ادامــه داد: یکی از 

دکتر جهانگیری:

به  حضور 
بخش خصوصی

 در اقتصاد  نیاز داریم



 پیام آبادگران                                 
مهر 1394 
شماره 335 

14

اتفاقات بدی که در دوره گذشــته رخ داد، فقط 
اتالف منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت 
نبود بلکــه بدتر از اتالف این منابع، اتالف نظام 
مدیریتی و نظام تصمیم گیری کشــور بود که 
به شــدت دچار آسیب شــد و در آینده درباره 

جزئیات این موضوع سخن خواهم گفت.

وی بــا تاکید بــر اینکه ملت ایــران حق دارد 
 بدانــد کــه 950 میلیــارد دالر درآمد نفت و

 گاز کشــور در طی 8 سال در کجا هزینه شد، 
تصریح کرد: البته قصد ندارم بگویم که مدیران 
سابق افراد سوء استفاده گری بودند اما این یک 
واقعیت اســت که اتالف منابع و عدم مدیریت 
صحیح درآمدها، آثار نامطلوبی را برای کشور به 

بار آورده است.

معــاون اول رئیس جمهور با تاکیــد مجدد بر 
اینکه مردم در ســال 92 مدیریت کشور را در 
ریل صحیح قرار دادند، اظهار داشــت: مردم با 
تصمیمی که گرفتند، افــراد مجرب، کاردان و 
تحصیلکــرده که ســطوح مدیریتی مختلف را 
 طی کــرده بودند، در جایــگاه مدیریت و اداره 
 کشور قرار دادند و امروز انتظار مردم این است 
که این مدیران تصمیمات علمی و دقیق اتخاذ 

کنند.

جهانگیری ادامه داد: مهمترین کاری که دولت 
تدبیر و امید باید انجــام می داد اولویت گذاری 
مسائل بود و در این میان اصلی ترین مسئله که 
بر همه مسائل کشور سایه افکنده بود، موضوع 
تعامل با دنیا و حل و فصل مسائل میان ایران و 

قدرت های بزرگ جهان بود.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید این مســئله 
را با ســربلندی و افتخار پشــت سر گذاشت و 
تیم مذاکره کننده هســته ای به گونه ای عمل 
کرد که توانســتیم به همه اهداف تنظیم شده 
یعنی صیانت از حقوق هسته ای ملت و حفاظت 
از دستاوردهای هســته ای دست پیدا کنیم و 
انشــاءاهلل تحریم های ظالمانه نیز به زودی لغو 

خواهد شد.

وی در ادامه یکی از مهمترین سیاست های کلی 
نظام را سیاســت های اصل 44 قانون اساسی 
دانســت و گفت: مهمترین پیام این سیاست ها 
این بود کــه هیچ محدودیت و ســقفی برای 
فعالیت قدرتمند و رشد سریع بخش خصوصی 
کشور وجود ندارد.جهانگیری همچنین با اشاره 

به واگذاری های انجام شــده در ســالهای قبل 
خاطرنشان کرد: براســاس گزارش های رسمی 
که در این زمینه اعالم شــده تنها 12 درصد از 
واگذاری ها به بخــش خصوصی واقعی صورت 

گرفته است.

معاون اول رئیس جمهــور تاکید کرد: امروز به 
این واقعیت علمی و تجربی دست یافته ایم که 
برای رشد و پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور 
قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود 
ندارد و برای تحقق این امر نیازمند فراهم شدن 

پیش نیازهای الزم هستیم.

وی در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت 
و محدودیــت های بودجه تصریح کرد: پیش از 
تحریم ها، میزان فروش نفت روزانه 2 میلیون و 
 200 هزار بشکه بود که این میزان پس از تحریم ها 
 بــه 1 میلیون بشــکه در روز کاهــش یافت و

 عالوه بر این هر بشکه نفت در سالهای گذشته 
حدود 108 دالر قیمت داشــت که هم اکنون 
به 40 دالر رسیده است. جهانگیری با یادآوری 
اینکه در ســال 90 درآمد ارزی کشور از محل 
نفــت و گاز 118 میلیارد دالر بود گفت: این در 
حالی اســت که این درآمدها امسال در بهترین 

شرایط به 25 میلیارد دالر خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور افزود: این کاهش قابل 
توجه درآمدی می توانست ثبات اقتصادی کشور 

را بر هم بزند و موجب رشد تورم و افزایش رکود 
شــود اما این اتفاقات رخ نداد به این دلیل که 
مردم به آینده کشــور امید و به تیم مدیریتی 
اعتماد داشتند و در کنار اعتماد ملت، دولت نیز 
تدابیر و سیاســت گذاری های علمی و درستی 
را در پیــش گرفت. وی با تاکید بر اینکه دولت 
باید از تصدی گری پرهیز کند، گفت: دولت باید 
اجرای طرح های عمرانی را به بخش خصوصی 
واگــذار کند و این طرح ها باید با ســهل ترین 

شرایط در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: سال گذشته 
و امسال حدود 20 میلیارد دالر از منابع کشور 
که در کشــور چین بود، صرف فاینانس اجرای 
پروژه های مهم کشــور شد که برخی از آنها به 
مرحله LC رســیده و LC برخــی از آنها نیز 

گشایش یافته است.

جهانگیری اضافه کرد: ســال گذشــته مجوز 
برداشت حدود 10 میلیارد دالر از منابع صندوق 
توســعه ملی اخذ شد تا برای اجرای طرح های 
آب و خاک کشــور هزینه شود و خوشبختانه 
پیمانــکاران این بخش هیــچ دغدغه ای برای 

تامین منابع مالی ندارند.

وی پرداخــت مطالبات پیمانــکاران را یکی از 
اولویت های مهم دولت برشــمرد و گفت: نظام 
بانکی کشور نیز با مشکالت جدی روبروست از 
یک ســو بخش زیادی از منابع بانکی کشور در 
قالب مطالبات معوق بانکی است و از سوی دیگر 
موسســات غیرمجاز در نظام پولی کشور شکل 
گرفته اند که دولت مصمم است همه این مسائل 

را حل و فصل کند.

معــاون اول رئیس جمهــور با تاکیــد براینکه 
دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و 
پیمانکاران را پرداخت نماید، افزود: بازار بدهی 
دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد 
خواهد شد و تالش دولت این است که مطالبات 
پیمانکاران ظرف امســال و سال آینده تسویه 

شود.

جهانگیــری صــادرات کاال و خدمــات فنی و 
مهندسی را نیز از دیگر اولویت های مهم کشور 
دانست و گفت: منابع صندوق توسعه ی ملی از 
ابتدای تشکیل این صندوق حدود 70 میلیارد 
دالر بوده اســت که در این مــدت 30 میلیارد 
دالر آن هزینه شــده و موجودی فعلی آن 40 

جهانگیری: 
 امروز به این واقعیت علمی 
یافته ایم  تجربی دســت  و 
كه برای رشــد و پیشرفت 
حضور  جز  راهی  اقتصادی 
قدرتمند بخش خصوصی در 
اقتصاد كشور وجود ندارد و 
برای تحقق این امر نیازمند 
نیازهای  پیش  شدن  فراهم 

الزم هستیم.
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میلیارد دالر اســت. وی ادامــه داد: از صندوق 
توســعه ملی خواســته ایم که بخش عمده ای از 
موجودی صندوق را برای حمایت و پشــتیبانی 
بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دهد.

معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه 
دستگاه های اجرایی خود را آماده کرده اند که در 
دوران پساتحریم طرح های مهمی به ارزش ده ها 
میلیارد دالر در کشور اجرا شود، گفت: در بخش 
نفت حدود 218 میلیارد دالر طرح و پروژه آماده 
اجراست و طرح های متعدد دیگری نیز در بخش 
بــرق و انرژی و راه وجــود دارد که مطالعات آن 

انجام شده و آماده اجرا هستند.

جهانگیری از بخش خصوصی کشــور خواست 
برای جذب فاینانس در جهت اجرای پروژه های 
مهم کشــور فعال شــوند و گفت: باید راهکاری 
پیدا کنیم که پیمانکاران ایرانی بتوانند خودشان 
 برای اجرای پروژه های بزرگ تامین مالی کنند.
وی ادامه داد: نباید توان   شــرکت های مهندسی 
ایرانــی را در دوران پســاتحریم نادیده بگیریم 
و مقرراتی در این زمینه وضع شــده اســت که 
پیمانــکاران خارجی نیــز برای اینکــه بتوانند 
پروژه های مختلف را اجرا کنند، باید حداقل 50 

درصد از نیروی کار آنها ایرانی باشد.

دکتر منــادی ســفیدان عضو هیات رئیســه 
مجلس شورای اسالمی درباره نقش قوه مقننه 
در تصویــب قوانین مناســب با هدف توســعه 
پایدار کشــور و ضرورت خصوصی ســازی در 
کشور ســخن گفت و با بیان اینکه روح اجراي 
اصــل 44 هنوز محقق نشــده اســت، افزود: 
 جمهوري اســالمي ایران سالهاست که به فکر 
 خصوصي ســازي اســت امــا در مســیر راه 
 بــا مشــکالتي روبرو بــوده که پــس از توافق 
 هســته اي این روند مي تواند مســیر خود را
 با  روال مطلوب تري طي کرده و سرعت بخشد.

علیرضا منادي افزود: با توجه به شرایط سیاسي 
خاصي که بعد از برجام ایجاد شده، مانع اصلي 
دولت براي حمایت از بخش خصوصي برداشته 
شده است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر 
در مجلس شوراي اسالمي افزود: دولت مي تواند 
ریل مناسبي در مسیر تولیدکننده ها قرار دهد 
تا آنها بتوانند به ســر منــزل مقصود یعني هم 
تولید و ســود بیشتر برسند و هم اینکه بتوانند 

مالیات بیشتري به دولت پرداخت کنند.

وی افزود: دولت البته مي تواند براي حمایت از 
این بخش تخفیف هاي مالیاتي قائل شــود.این 

جهانگیری: 
نبایــد توان   شــركت های 
مهندسی ایرانی را در دوران 
پساتحریم نادیده بگیریم و 
مقرراتی در این زمینه وضع 
شده اســت كه پیمانکاران 
اینکه  بــرای  نیز  خارجی 
مختلف  پروژه های  بتوانند 
را اجــرا كنند، باید حداقل 
50 درصد از نیروی كار آنها 

ایرانی باشد.

دکتر منادی:

شبه دولتی ها 
قدرت گرفته اند

نماینده مجلس با بیــان اینکه دولت با کاهش 
منابع ارزي مواجه اســت، افزود: توجه به بخش 
خصوصي و خصوصي ســازي به معناي واقعي 
 آن، در حمایــت از تولیــد موثر بوده و ســبب
 مــي شــود تــا فرصتي بــراي ضربــه زدن 
نماند.علیرضــا  باقــي  کشــور  اقتصــاد  بــه 
 منــادي، افــزود : گرچــه برخــي دولــت ها
  گام هایــي بــراي اجــراي خصوصي ســازي
 برداشــته انــد اما به جــاي آنکه بخشــي از 
اختیارات دولت بــراي کاهش تصدي گري به 
بخش خصوصي واگذار شــود، بخشي از دولت 
تفکیک شــده و در قالب شبه دولتي، پروژه ها 
را از دولــت تحویل گرفته اند.وی خاطرنشــان 
کرد که با این روند شبه دولتي ها در کشور قوت 
گرفتند نه بخش خصوصي واقعي.منادي، توسعه 
بخش خصوصي را عامل مهم توسعه اشتغال و رفع 
بیکاري در کشور دانست و افزود: اگر دولت ها در 
تقویت بخش خصوصي اقدامات الزم را انجام داده 
بودند، بدون شک صنایع ما در زمان تحریم مقاومت 
بیشتري از خود نشان مي داد زیرا اشتغال در دست 

بخش خصوصي بود.

عالقمندی مجلس 
برای تعامل با بخش خصوصی

 در حاشیه کنفرانس خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران
 بــا دکتر منــادی عضو هیات رئیســه مجلس 
شورای اســالمی مصاحبه ای داشــت. وی در 
پاسخ به این ســوال که مجلس برای آگاهی از 
نظرات بخش خصوصی چه ساز و کاری در نظر 
دارد گفت: با توجه به شرایط سیاسی خاصی که 
بعد از برجام ایجاد شده، مانع اصلی دولت برای 
حمایت از بخش خصوصی برداشته شده است و 
البته تصویب برجام از طرف مجلس در راستای 
حمایــت از تولید و بخش خصوص بود. مجلس 
عالقمند به تعامل بیشــتر با بخش خصوصی از 
طریق کمیسیون های خود است. در حال حاضر 
نیز پای ثابت تصمیم گیری های کمیســیون 

عمران، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. 
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دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
درباره » چالشها و چشم اندازهای اقتصاد ایران در 
آستانه برنامه ششم توسعه« گفت: وقتی راجع به 
چالشهای اقتصاد ایران حرف می زنیم چند مفهوم 
بســیار کلیدی را کنار هم گذاشته ایم و اهمیت 
ژرفکاوی درباره هر کدام از آنها برای درک قابل 
 قبول و فهم واقعیت غیرقابل انکار است. واژگان
 بی طرف نیســتند و در اقتصاد رانتی برای فهم 
 واقعیت باید عمیقا به واژه ها توجه شود. در کلی ترین
 سطح، با همه پیچیدگی ها و ابعادی که مفهوم 
برنامه ریزی توســعه دارد، برنامه ریزی سه مولفه 
بنیادی دارد. شناخت وضع موجود، شناخت وضع 
مطلوب و راههای بــرون رفت از وضع موجود و 

حرکت به سمت وضع مطلوب. 

در اقتصاد کنونی در هر سه زمینه با تنگناهای 
جدی روبرو هســتیم. در ایران در ربع اول قرن  

بیست و یکم هنوز به تعداد دستگاه های مسئول 
آمار و اطالعات متفاوت ارائه می شود که هر آماری 
حکمتی دارد که بــه درد کار علمی نمی خورد. 
در حالی که هیات وزیران رکود را به رســمیت 
شناخته، و بسته سیاستی را اعالم می کند ناگهان 
مرکز آمار آماری منتشر می کند که رشد مثبتی 
را نشان می دهد. حتی ما برای تفاهم درباره وضع 
موجــود با چالش مواجه هســتیم. درباره وضع 
مطلوب هم ایرانیان دربــاره آنچه نمی خواهند 
زود به تفاهم می رسند ولی ارائه تصویر مطلوب 

با دشواری مواجه است. 

وی افــزود: یکی از ایران شناســان از آغاز دوره 
صفویه تا دوره هاشمی را با نام »مقاومت شکننده« 
بررسی کرده تا ببیند چرا توسعه محقق نمی شود 
و بــه این نتیجه رســیده که ما بــر علیه وضع 
 موجود زود تفاهــم می کنیم ولی وقتی حرکت 
 به سمت وضع مطلوب پیش می آید اختالف پیدا 
 می کنیم.  طبیعی است وقتی درباره شناخت وضع

 مطلوب با گرفتاری مواجه باشیم رسیدن به توافق 
جمعی برای برون رفت هم مشــکالت مضاعفی 
خواهد داشت. در این زمینه می توانیم با هم درد 
دل کنیم و از تشویق رفتارهای سوءاستفاده گرانه 
و محدودیت رفتارهای توسعه گرا حرف بزنیم اما 
من در این جمع درباره کانونهای مهم امکان پذیر 

برون رفت از شرایط حرف می زنم.

وی افزود: مطالعات نســبتا قابل اعتنایی درباره 
توســعه در ایران وجود دارد تا از لفظ »پارادوکس 
ایران« رمزگشــایی شود که ناظر بر این است که 
با توجه به  ظرفیت های کشور انتظار کارنامه ای 
داریم کــه با کارنامه عملی تفاوت زیــادی دارد. 

برای رمزگشایی از پارادوکس نکته حیاتی وجود 
دارد که در آستانه برنامه ششم اگر جدی گرفته 
شود با هزینه کمتری از شرایط خطیر حاضر عبور 
می کنیم. و آن اینکه وقتــی ما درباره طرز عمل 
بنگاه ها، بخش های اقتصادی و مناطق مطالعه 
می کنیــم در توضیح کژکارکــردی آنها، قدرت 
توضیحی مولفه های بیرونی قوی تر از عوامل درونی 
اســت. هر کدام از شما که دستی در کار اجرایی 
داشتید می دانید سیاستهای نسنجیده و متغیر آثار 
سنگینی دارد. اما آنچه مورد توجه قرار نگرفته این 

است که برای مواجهه با این شرایط چه باید کرد.

 دکتر مومنی تصریح کرد: تحقیق درباره سازمان های 
بیمه که مشکل آنها قدرت سرایت به مالیه دولت 
دارد و می تواند کل نظام را با مشکل مواجه کند 
 نشان داد قدرت توضیح دهنده سیاست های تورم زا
 و ... بسیار بیشــتر از مشکالت درون مجموعه 
اســت. این تحقیق درباره کشــاورزی و مناطق 
ایران هم انجام شد و نشان از نابرابری های فزاینده 
منطقه ای داشت. لوازم و بایسته های این واقعیت 
این اســت که واحدهای شاغل در این حوزه ها 
بخش اصلــی انرژی خود را روی ارتقای کیفیت 
سیاستهای دولت متمرکز کنند و مشارکت فعال 
تری در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری 
انجام شود. ما در این زمینه با خالء نهادی جدی 

روبرو هستیم. 

فهرســت مجموعه تشــکل های جمع حاضر 
نشان می دهد ظرفیت معرفتی بسیار بزرگی در 
اینجا هســت که بخش اعظم فعالیت خود را به 
حوزه های خاصی معطوف می کنند. تجربه نشان 
می دهد باید مسیر فعالیت خود را عوض کنیم. 

بــا حضــور مهنــدس صالحــی دبیــر  پانــل دوم 
فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایــع وابســته 
بازرگانــی،  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  و 
مدیــره  هیــات  رئیــس  اســپندیاری  مهنــدس 
انجمن صادرکننــدگان فراورده های نفــت و گاز و 
پتروشیمی، مهندس شریفیان عضو هیات مدیره 
حفــاری ایــران، مهندس هاشــمی رئیس هیات 
مدیــره انجمن صنفی   شــرکت های مهندســی و 
ســاخت، مهنــدس نجفــی رئیس هیــات مدیره 
ایــران و  انــرژی  انجمــن بهینــه ســازی مصــرف 
مهندس مسگرپور نائب رئیس شورای هماهنگی 

تشکلهای صنفی و حرفه ای ایران تشکیل شد.

دکتر فرشاد  مومنی  :

اقتصاد ما  به سمت 
فعالیت های غیرمتعارف 

تورش دارد
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دکتر کاشانی : 

پیامد راه حل های 
نسنجیده

جبران ناپذیر است

ایران در شــرایط فعلی خطیرترین دوره خود را 
طی می کند و تا پایان ســال باید درباره بودجه 
و برنامه میان مدت 5 ساله تصمیم گیرد. آنچه 
که تا امروز مشاهده کرده ایم چه از طریق بسته 
سیاســتی که دولتی ها در ســال گذشته ارائه 
کردند، چه نامه ای که 4 وزیر نوشــتند، میزان 
قابلیتهای علمی موجود در بســته ها نسبت به 
سطح پیچیدگی های اقتصاد ایران بسیار نامناسب 
است که نشان می دهد دولت چه به زبان بیاورد 
و چه بر زبان نیاورد با این سطح بضاعت علمی 
سیاستگذاری برنامه ششم چشم انداز خوبی را به 
همراه ندارد، اگرچه استفاده از همه ظرفیتهای 

دانایی کشور می تواند راهگشا باشد.

وی افــزود: در حال حاضر به اعتبار ویژگی های 
خاص اقتصاد سیاســی ایران رانت خواران، خام 
 فروشان و تاجران پول از لحاظ قدرت جریان سازی
 و تاثیرگذاری دســت باالتری از تولیدکننده و 
عامه مردم در سیاســت های دولت دارند. رکود 
حاضــر را باید در اقتصاد رانتی حاضر بررســی 
کرد. اما در همین شرایط گزارش مالی 17 بانک 
خصوصی که روی ســایت بورس قرار داده شده 
بود نشان می دهد در سال 1393 رکود گسترده  
و عمیقی بوده، بانکها در مجموع 6 هزار و 200 
میلیارد تومان ســود سهام مصوب داشته اند. در 
1392 حدود 4 هزار و 300 میلیارد تومان بوده 
که نشــان می دهد در سال 1393 در سودآوری 
جهش داشــته اند. فعالیت هایی با تکیه بر خام 
فروشــی، رانت، مونتــاژ و واردات و ... اوضاع و 
احوال خوبی دارند ولی کسری بودجه خانوارهای 
 ایرانــی بیــش از 5 برابر افزایش یافته اســت.

 بنگاه های تولیدی هم اوضاع اســفباری دارند. 
با همه حسن نیت تصمیم گیران ما، برآیند آنها 
گرایش خاصی به یک ســمت و گریز از سمتی 
دارد. منافــع عامه مــردم و تولیدکنندگان در 
حاشــیه و منافع آنهایی که رانت خواری و خام 

فروشی و ...می کنند در اصل است.

دکتر مومنی افــزود: بایــد  در فرصت موجود 
)پایان ســال( هشــدار دهیم که هزینه فرصت 
عدم مشارکت تشکل های حرفه ای در تخصیص 
 منابع برای خود آنها و نظام ملی سنگین است. 
مهم ترین فلسفه برنامه ریزی برقراری هماهنگی 
اســت، هم راســتا کردن منافع فردی با منافع 
جمعی و هم راستا کردن مالحضات کوتاه مدت با  
بلند مدت است. تا زمانی که ساختار نهادی ما به 
سمت تقویت فعالیت های اقتصادی غیرمتعارف 

تورش دارد اقتصاد روی آرامش نخواهد دید. ما به 
تجدید ساختار بنیادین نیازمندیم که اولویت را به 
فعالیت های مولد و مثمرثمر دهد. در شرایطی که 
مردم دست باال در تاثیرگذارای ندارند مسئولیت 

دانایان بیشتر است. 

وی خاطرنشــان کــرد: گام بعدی اینکه حرکت 
به ســمت توســعه با باال بــردن هزینه فرصت 
مفت خوارگی ممکن است. در ایران این تغییر اراده 
همگانی را می طلبد. متاسفانه دولت وقتی بسته 
سیاستی اعالم می کند فرض کرده قوه مجریه قادر 
به تغییر است در حالی که تغییر دادن ساختار به 
اراده جدی و سازمان مناسب نیاز دارد. گام بعدی که 
اشتباه فاحش دولت جدید است باید برای ارتقای 
هزینه فرصت مفت خوارگی مبارزه ملی با فساد و با 
محوریت پیشگیری طرح شود. اگر فساد سیستمی 
توسعه یابد دولت اگر برای مبارزه با آن حسن نیت 
هم داشــته باشد ظرفیتها امکان آن را نمی دهد. 
دولت فعلی هم به سبک دولت قبلی به طور انفعالی 
 و با جهت گیری سیاســت زده بــه موارد خاص

 فساد اشاره می کند در حالی که ما به برنامه ملی 
مبارزه با فساد نیاز داریم. بازآفرینی ساختار اقتصادی 
 بر اســاس تولید الزم است. بنیه تولیدی کشور 
در شرایطی که بیشترین امکانات ارزی در اختیار 
ما بوده ســقوط کرده است. در 10 سال گذشته 
رتبه ایران از لحاظ پاکدامنی 60 رتبه نزول کرده 
و بیش از 6  پله نیز در کیفیت زندگی ســقوط 
دیده می شــود. باید کیفیت برنامه های توسعه 
و بودجــه را از طریق برانگیختن اراده همگانی باال 
برد. دولت به شــدت نیازمند کمک همگانی برای 
 ارتقای سیاســتهای اقتصادی اســت. مشارکت 
 ما منافع ملی و شــخصی همه ایرانیــان را دنبال 

می کند.

 دکتر سید محمود کاشانی نیز درباره »خصوصی 
ســازی واقعی و حکومت قانــون« تصریح کرد: 
مشــکل جامعه امروزی ما با تکرار گرفتاری ها و 
پیامدها حل و فصل نمی شود. تجربه های تکراری 
بر مشــکالت اضافه می کند. پیامد راه حل های 
نســنجیده جبران ناپذیر اســت. اگر به تجربه 
تاریخی ایران و جهان نــگاه کنیم می توانیم از 
تکرار تجربیات تکراری در امان باشــیم. اما ما از 
تجربه کشور خود و تجربه های جهانی غافل ایم و 
دور باطل تکرار می شود. اکنون مشکالت ما رکود 
مزمن، تورم دو رقمی و کمر شــکن، بی اعتباری 
پول ملی، تخریب بی ســابقه و برگشت ناپذیر 
محیط زیست، بیکاری نســل جوان، گسترش 
اعتیــاد و بزهکاری، افزایش واردات،  قاچاق کاال 

و فساد در نظام اداری است.

وی افــزود: آیا این پدیده ها خود به خود به وجود 
آمده اند یا پیامد سیاستهای اشتباه بوده اند؟ تجربه 
ایران در دوران مشروطیت و متمم قانون اساسی 
بر مالکیت تاکید داشت و حتی مصادره بر اساس 
کیفر را رد می کرد. این اصول کشــور ما را دارای 
اقتصاد توانمندی کرد. در سالهای قبل از انقالب 
بخش خصوصی نیرومند ایران باعث شــده بود 
ایران واردکننده کارگر باشد. در حالی که در سال 
93  مرکز پژوهش های مجلس به مناسبت الیحه 
خروج از رکود آماری ارائه داد که نشــان می داد 
با فرض کیفیت پایین رشــد اقتصادی در ســال 
گذشته، در سال 1400 بیش از 5 میلیون بیکار 
در ایران وجود خواهد داشت که این میزان بیکاری 
می تواند برای امنیت ملی هم خطری جدی باشد.

دكتر مومنی:
اعتبار  بــه  حاضر  حال  در 
ویژگی هــای خاص اقتصاد 
سیاســی ایــران رانــت 
و  فروشــان  خام  خواران، 
 تاجران پول از لحاظ قدرت 
جریان سازی و تاثیرگذاری 
دست باالتری از تولیدكننده 
 و عامه مردم در سیاست های
 دولت دارند. ركود حاضر را 
باید در اقتصاد رانتی حاضر 

بررسی كرد 
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كاشانی: 
وخیمی  آثار  دولتی  اقتصاد 
ها حل  راه  امــا   داشــته 

 بدتر بوده اســت. حامیان 
اقتصــاد دولتــی در مقام 
خصوصی ســازی برآمدند 
در حالــی كه كســانی كه 
سیاست های غلطی را دنبال 
می كنند بایــد كنار بروند. 
حامیان اقتصاد دولتی نباید 
برای  قانونگــذاری  متولی 

خصوصی سازی باشند

محمدصادق آیت الهی :
در حــال حاضر یک پروژه 
كه بخــش خصوصی انجام 
می  دهد باید سالها دوندگی 
موقت  تحویل  سند  تا  كند 
پروژه بگیرد. در حالی كه در 
دوران دفاع مقدس با شعار 
به  امور  این  می  توانیم«  »ما 

راحتی انجام می  شد. 

وی با بیان اینکه چرا اقتصاد پویای ایران به این 
روز گرفتار شــد؟ گفت: در ســال 1358 قانون 
اساســی ما احترام به مالکیت را در چند اصل از 
جمله اصل 44 لحاظ کرد که اصل 44 هرگز به 
مورد اجرا گذاشته نشد. الیحه حفاظت و توسعه 
صنایع در تیرماه 1358 در دولت موقت تصویب 
شد و به موجب الیحه ای که سه سطر داشت 51 
تن از مدیران کاردان کشور سلب مالکیت شدند. 
مدیرانی مانند مدیران ایران ناسیونال یا کفش ملی 
با 10 هزار پرسنل که بعد از مصادره، مدیر مالی 
آن موســس  city بانک آمریکا شد. بعد از کنار 
رفتن دولت موقت، به رغم قانون اساسی، دولت 
در ســال 1360 با هیات 5 نفره الیحه حفاظت 
از صنایع را پی گرفت. شــورای نگهبان 11 ایراد 
شرعی بر این الیحه گرفت و خواستار توقف آن 
شد ولی وزیر صنعت وقت 400 شرکت دیگر را 
از صاحبان آنها گرفت. آنها به دیوان عدالت اداری 
شکایت کردند ولی این دیوان بدون رسیدگی به 
شــکایت پرونده را مهر و موم کرد. و اینگونه بود 
که اقتصاد دولتی کمر اقتصاد ایران را شکســت. 
اگر نظیر این الیحه در اروپا هم اجرا شــود کمر 
اقتصاد آن خواهد شکســت. چنانچه در ســال 
1981 میتران گروهی از بانک ها را دولتی کرد و 
شورای عالی قانون اساسی، میتران را مجبور کرد 

بانک ها را به بخش خصوصی برگرداند.

کاشانی تصریح کرد: اقتصاد دولتی آثار وخیمی 
داشــته اما راه حل ها بدتر بوده اســت. حامیان 
اقتصاد دولتی در مقام خصوصی سازی برآمدند 
در حالی که کســانی که سیاســت های غلطی 

را دنبــال می کنند باید کنــار بروند. حامیان 
اقتصاد دولتی نبایــد متولی قانونگذاری برای 
خصوصی سازی باشند. سیاستهای اصل 44 
هم در حقیقــت فرافکنی بود و اصل قضیه را 
پشت پرده قرار داد. از این رو بنده در مقاله ای 
در ســال 1386 علیه سیاســتهای اصل 44 
موضع گرفتم و پیش بینی کردم که این الیحه 
موفقیتی نخواهد داشــت. چرا که دموکراسی 

حقیقی با آزادی عمل اقتصادی همراه است.

کمیسیون ویژه مجلس در دی ماه 1390 اعالم 
کرد تنهــا 6 درصد به بخش خصوصی واگذار 
شده است و بقیه به شبه دولتی ها و نهادهای 
دولتی واگذار شده اســت. دولت روحانی- به 
نوشــته 10مهر 92 روزنامه اطالعات- دستور 
توقف اصــل 44 را صادر کرد اما در حالی که 
الیحه خروج از رکود با شکســت مواجه شده 
باز هم دولت برای خریــد خودرو پول تزریق 

می کند. 

در ادامه  دکتر محمدصادق آیت الهی در زمینه 
بررســی توان بالقوه مهندسی بخش خصوصی 
صنعت احداث و انرژی گفت: بهانه اینکه بخش 
خصوصی توان اجرای کارها را ندارد بهانه دروغی 
بود برای دور زدن اصل 44 و خصوصی ســازی. 
توانمندی ایرانیان در بخش خصوصی و در زمینه 

مهندسی و ساخت قابل بررسی است. 

وی با بررسی سدها و پروژه های قدیمی مانند 
ســد بهمن و کانال ســوئز که توسط ایرانیان 
ساخته شــده افزود: در حال حاضر یک پروژه 
که بخش خصوصی انجام می دهد باید سالها 

دوندگی کند تا سند تحویل موقت پروژه بگیرد. 
در حالی که در دوران دفاع مقدس با شــعار »ما 

می توانیم« این امور به راحتی انجام می شد. 

وی با برشــمردن پروژه هایی که بعد از انقالب 
توسط بخش خصوصی انجام گرفته افزود: با این 
همه  ادعا می شــود بخش خصوصی توان اجرا 
ندارد و باید کارها به خصولتی ها واگذار شــود. 
سیاستهای اصل 44 گسترش مالکیت، باالبردن 
بهره، رقابت پذیــری، کاهش تصدیگری دولت، 
افزایش ســرمایه گذاری و تولید ثروت را تشویق 
کرد اما همزمان با اجرای این اصل ایجاد فضای 
مساعد کســب و کار، شفافیت اطالعات، تبیین 
و اجرای صحیح قوانین، گســترش بازار بورس، 
اصالح قوانیــن کار و مالیات و انتخاب شــیوه 
عادالنه خصوصی سازی- و نه خصوصی سازی 
ناهنجار- الزم بود.  چنانچه دکتر روحانی گفت 
باید تجمیع قدرت از بین برود چرا که با تجمیع 
قدرت در یک نهاد فساد ایجاد می شود. امام )ره( 
نیز بارها عنوان کرده بود کارها باید به دســت 

مردم انجام شود. 

وی وضعیــت اقتصادی آلمان شــرقی و آلمان 
غربی، کره شمالی و کره جنوبی،   ایران و ترکیه  
را با هم مقایسه کرد و گفت: اقتصاد دولتی ظلم 
اســت. همتی همه جانبه برای اجرای اصل 44 
الزم است. آمادگی بخش خصوصی برای استفاده 
از دوران پساتحریم  به عنوان یکی از اصول تامین 

شرایط اصل 44 ضروری است.

دکتر محمد صادق  آیت الهی:

اقتصاد دولتی 
ظلم است
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سخنران آخر  این پانل دكتر حسین ساسانی 
رئیس كمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم  
بود كه درباره » دالیل دســتیابی به توسعه 
پایداردر كشور« ســخن گفت. وی عنوان 
كرد: شناخت وضع موجود برای برنامه ریزی آینده 
الزم است. آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد 
ما توســعه پایدار نداریم. رشد اقتصادی متغیری 
در سالهای مختلف داشته ایم و اگر رشد باال برود 
پایدار نخواهد بود. مولفه های زیادی برای توسعه 
پایدار وجود دارد از جمله برابری توسعه اقتصادی 
 و اجتماعی، تغییرات جمعیتی، بهداشت، تغییرات
 آب و هوایــی، حمل و نقل پایدار، منابع طبیعی، 
مشارکت جهانی، مصرف و تولید پایدار، شفافیت 
بین المللــی و حکمرانی مطلوب.  وی افزود: طبق 
گزارش 2015 رتبه ما در شفافیت بین المللی از 183 
کشور 83 است. در رفاه اجتماعی از 142 کشور رتبه 
107 و در  شاخص آزادی فضای کسب  و کار از 178 
کشور رتبه 171 را داریم.  وی به شاخصهای دیگری 
نیز اشاره کرد و گفت: در سایر موارد هم رتبه های 
ناخــوش آیندی داریم، مثال در ســال 2014 در 
 پرداخت بی قاعده رشوه از 178 کشور رتبه 97 ام
  را داریم. در شــاخص بار مقــررات دولتی 125، 
شفافیت سیاســتهای دولت 127، رفتار اخالقی 

  شرکت ها 121، کارآمدی هیات مدیره   شرکت ها 
122، و حمایــت از ســرمایه گذار رتبه  117 را 
داریم.  اعتبار مالی کشور ما از 148 کشور 118، 
رتبه ما در تورم 143، در کیفیت نظام آموزشــی 
108 اســت.  آماری که نشان می دهد وضعیت 
ما در جریان توســعه پایدار بسیار بد است و الزم 
اســت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در 
کنار هم قرار بگیرند و تشــکلهای فراگیری برای 
حل مشکالت تشــکیل دهند. برای توسعه الزم 
است دولت توسعه گرایی داشته باشیم که درباره 
عملکرد خود پاســخگو باشــد. باید با مشارکت 

عمومی شفافیت و کارایی الزم را ایجاد کنیم.

فدراسیون صادرات  دبیر  مهندس صالحی 
انرژی و صنایع وابســته در جمع بندی این 
پانل گفت: دوران طرح مســئله باید تمام شود 
و دوران حل مسئله آغاز شود. همانطور که دولت 
توســعه گرا می خواهیم بایــد بخش خصوصی 
رقابت پذیر داشته باشیم. در هر حال تاکید روی 

امنیت اقتصادی و آزادسازی اقتصاد است.

مهندس نجفی رئیس هیات مدیره انجمن 
بهینه ســازی مصرف انــرژی ایران نیز 
خاطرنشــان كرد: یادآوری اتفاقات گذشــته 

بایــد فرایند ذهنــی ایجاد کند کــه فرایندی 
مطالبه گرایانه پیش رو بگیریم البته این مطالبات 

باید با تخصص گرایی همراه باشد.

مهندس هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی   شركت های مهندسی و ساخت نیز 
گفت: ما باید از لحاظ علمی پیشــرفت کنیم. 
تشــکلهای ما بر اســاس علم و تجربه تشکیل 
شــده اند و بایــد وارد بازی مدیریت شــوند. اما 
متاســفانه در ایران فقط 500 تشکل رسمی و 
غیررسمی وجود دارد در حالی که در ترکیه 11 

هزار تشکل وجود دارد. 

مهندس شــریفیان عضو هیــات مدیره 
حفاری ایران نیز عنوان كــرد: باید درباره 
آنچه می خواهیم سخن بگوییم و صحبت از آنچه 
نمی خواهیم را پایان دهیم. در این باره موسســه 
تحقیق و توسعه اقداماتی انجام داده است از جمله 

درباره بهبود مستمر فضای کسب و کار.

مهندس اســپندیاری رئیس هیات مدیره 
انجمن صادركنندگان فراورده های نفت و گاز 
و پتروشیمی نیز گفت: دولتمردان باید از شعار 
دادن دست بردارند و حمایت از بخش خصوصی را با 
توسعه صادرات و محدود کردن واردات عملی کنند.

امیری  فــر  مهنــدس  حضــور  بــا  ســوم  پانــل 
رئیــس هیــات مدیــره انجمــن مدیــران فنــی و 
اجرایــی، دکتــر فرهــودی مدیرعامــل تحقیــق 
و توســعه صنعــت احــداث، مهنــدس اقبالــی 
و  تاسیســاتی  ســندیکای   شــرکت های  دبیــر 
انجمــن  دبیــر  آهنگــران  تجهیزاتــی، مهنــدس 

ایــران،  نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 
مهندس شــهرام حالج مشاور مـرکـــز پژوهش 
 هــای مجلـــس، و مهنــدس  بهمــن دادمــان

 دبیر ســندیکای   شرکت های ساختمانی ایران 
تشکیل شد.

نــژاد  صدرهاشــمی  ســیدمحمد  مهنــدس 
دربــاره تامین مالــی و جلب ســرمایه گذاری 
با ســرفصلهای نقش مالیــات در تامین مالی، 
موانع ســرمایه  گذاری خارجی و نقش بانکها و 
موسســات در این امر ســخن گفت و تصریح 
کــرد: 300 هزار میلیارد تومــان بدهی دولت 

مهندس صدر هاشمی نژاد:  

  مبانی اصلی
 اقتصاد در ایران 

 روشن نیست
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به بانکها اســت. و 100 هــزار میلیارد تومان 
بدهی دیگران به بانکهاست. در حالی که کل 
نقدینگی کشــور 800 هــزار میلیارد تومان 
است. در وضعیت جدید باید ببینیم با محقق 
 شــدن پســاتحریم کجای راه هســتیم. اگر 
 واقع بینانه نگاه کنیم در همه زمینه  ها عقب  تر از
 اول راه هستیم. اما در مورد مالیات چنانچه 
از اســم آن پیداســت باید مالیات بر درآمد 
باشد، اما وقتی گفته می  شود نوسازی صنایع 
الزم اســت یعنی مالیات بر صنایع بی معنی 
اســت. از کارخانه  های بخــش خصوصی هم 
به دلیل داشــتن بدهی های معوق نمی  توان 
مالیــات گرفت. مالیات زمانی به داد کشــور 
می  رســد که چرخه اقتصادی کشور در حوزه 
تولید و خدمات رونق بگیرد. امروزه که درآمد 
نفت کم شده، به طور منطقی دولت به سمت 
مالیات خواهــد رفت که البته مردم ناتوان از 
پرداخت آن هستند و بودجه دولت با کسری 
مواجه خواهد شــد. تا رونق اقتصادی اتفاق 
نیافتد نمی  توانیم مالیــات را به عنوان منبع 
ارزشمندی در کل اقتصاد کشور فرض کنیم.

وی درباره تامین مالی و سرمایه گذاری گفت: 
تامین مالی از منابع خارجی به چند شــکل 
محقق می  شــود. روش رایج آن که در دوره 
تحریمها قطع شده فاینانس در برابر تضمین 
دولت اســت یعنی پولی داده می  شود که در 
زمان معین باید با بهره مشــخص برگردانده 
شود. البته ژاپنی ها و اروپایی  ها عالوه بر بهره 
شرط کردند مقداری از فاینانس به کشور آنها 
برگردد. چینی ها نیز نه به اعتبار ضمانت  نامه 
بلکــه به اعتبار پولهای بلوکه شــده خود ما، 
فاینانس  هایــی در ایــران انجــام دادند. اما 
سرمایه  گذاری داستان دیگری دارد. برخالف 
برخی دوســتان که از لحــاظ رقابتی نگران 
سرمایه  گذاری خارجی هستند من اینگونه فکر 
نمی  کنم. باید دست هر سرمایه  گذاری که در 
صنعت دارای امتیاز ما سرمایه  گذاری می کند 
حتی اگر سرمایه  گذاری 100 درصدی باشد 
ببوسیم. البته ســرمایه  گذاری با قراردادهایی 
مانند قراردادهــای میادین نفتی که ما خود 
در آن توانمند هستیم فرق دارد. وقتی بحث 
ســرمایه  گذاری پیش می  آید نیاز به تضمین 
دولت نیست و وظیفه دولت فقط پهن کردن 

فرش قرمز برای ســرمایه  گذاران است و سود 
و سرمایه به خود سرمایه  گذار برمی  گردد و ما 
نباید به تصــور اینکه بازار ما را تنگ می  کند 
مانع آن شــویم. وقتی جای ما تنگ می شود 
که کاری که خود قادر به انجام آن هســتیم 
به خارجی  ها داده شــود. در هــر حال ما از 
 ســرمایه گذاری خارجی به دلیل اشــتغال زا 
بــودن آن اســتقبال می  کنیــم. نــوع دوم 
سرمایه  گذاری مربوط به مشارکت با ایرانیان 
است که بسیار مطلوب است و مزیتی بیش از 
ســرمایه  گذاری صرف دارد، حالت سومی هم 
وجود دارد که سرمایه  گذاری نامیده نمی  شود 
و در واقع پولی به ایرانیان داده می  شــود که 
با آن سرمایه گذاری کنند و در قبال آن بهره 

خوب و تضمین مناسب می خواهند. 
وی افــزود: هــر چــه کشــور مــا در حوزه 
 سرمایه گذاری امن  تر باشد، تضمینها سهل تر

 و نرخ ســود پایین  تر خواهــد بود. به همین 
دلیل ریســک ســرمایه گذاری همیشه مورد 
توجه سرمایه گذاران است و ایران باید تکلیف 

خود را با این مسئله روشن کند. البته رویکرد 
 ایران در مبانی اصلی اقتصاد خود نیز روشــن 
 نیست. دولت در سالهای گذشته از خصوصی سازی
  ســخن گفته اما به ســمت آن نرفته است.
مهنــدس صدرهاشــمی  نژاد یکــی دیگر از 
 راههای تامین سرمایه را توجه به سرمایه های
  خوابیــده و بــازار ســرمایه عنــوان کرد  و 
گفت: بــازار ســرمایه چنان کــه از نام آن 
پیداســت باید ســرمایه مردم را جذب کرده 
در راه کارهــای تولیــدی بــه کار گیرد. اما 
این امر اتفاق نمی  افتــد. باید فکری به حال 
بازار ســرمایه ایران با رویکرد جدید شــود و 
مکانیزمــی طراحی شــود که بازار ســرمایه 
ایران بتواند به بخــش خصوصی اعتماد کند 
و موسسات تضمین کننده بتوانند طرحهای 
بخش خصوصی را تضمیــن کنند. و انواع و 
اقسام اوراق توزیع شــده، پول حاصل صرف 

سرمایه  گذاری گردد.
وی با تاکید بر اینکه بانکها در افتضاح  ترین وضع 
خود قرار دارند، روند های منجر به شرایط فعلی 
را تشــریح کرد و گفت: البته بانکها در دوران 
انقالب دولتی شدند و تبدیل به صندوقهای پول 
و وامهای تکلیفی دولت شدند. اما مرحوم دکتر 
نوربخش که به اقتصاد آزاد اعتقاد داشت تالش 
کرد تا بانکــداری را از وضعیت دولتی بیرون 
 آورد. باالخره قانونی تصویب شــد و سال اول
 4 بانــک خصوصی راه افتاد. و دکتر نوربخش 
در افتتاحیه گفت امیدوارم در 5 سال آینده 50 
درصد حجم نقدینگی به بانک خصوصی منتقل 
شــود.  بانکها نیز سالهای اول مبانی بانکداری 
جهان را رعایت می  کردنــد تا اینکه یک عده 
سوءاستفاده چی به فکر افتادند که با تاسیس 
بانک پولی جمع کرده و به جای وام دادن برای 
کار دیگران بساز بفروشی کنند و این نقطه آغاز 

انحراف بانکها بود.
 بعد از آن موسســات مالــی زیادی به وجود 
آمدند که قانون پذیر نبودند. در این شــرایط 
بانکها قادر بــه ایفای حداقلی نقش خود هم 
نیستند. ما به یک اقدام شجاعانه نیاز داریم تا 
کنیم به عنوان گامی برای شــکوفایی اقتصاد 
ایران پــس از برجام تکلیــف 400 میلیارد 

تومان بدهی معوق را مشخص کنیم. 

هر چه كشــور ما در حوزه 
باشد،  امن تر  سرمایه گذاری 
تضمین ها ســهل تر و نرخ 
ســو د پایین تر خواهد بود. 
بــه همین دلیل ریســک 
همیشه  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذاران  توجه  مورد 
اســت و ایران باید تکلیف 
خود را با این مسئله روشن 
كند. البته رویکرد ایران در 
مبانی اصلی اقتصاد خود نیز 

روشن نیست. 
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دكتر علی شــمس اردكانــی نیز درباره 
پایدار  توســعه  برای  مطلوب  حکمرانی 
و  گفت  جامعه ســخن  فرهنگ  ارتقاء  و 
تصریــح كرد: برای ورود به هــر بحثی باید 
مبحث الفاظ داشت یعنی از یک واژه برداشت 
مشــترکی شــود. حکمرانی مطلوب مدیریت 
اموال و انفس ترجمه می  شود. امام علی چهار 
 وظیفه حکومت مطلوب را به ترتیب آدم سازی،
  آبادانــی کشــور،  مالیــات گرفتــن و جهاد 
با دشمن برمی  شمارد. به قول سعدی گر جود 
اســت و طاقت سجود، توانگران را میسر شود. 
حکمرانی در این معنا با تعریف یونســکو فرق 
دارد که عنوان می  کند حکمرانی مطلوب ساز و 
کارها، فرایندها و نهادهای است که به واسطه 
آنها شهروندان، گروهها و نهادهای مدنی منافع 
مدنی خــود را دنبال می  کنند و حقوق قانونی 
خود را به دست می  آورند و می توانند تعهدات 
خود را بــرآورده کنند. حکمرانی خوب فرایند 
تصمیم گیری برای اجرای تصمیمها با تمرکز 
بر بازیگران رسمی و غیررسمی است. داگالس 
نــورث نیز معتقد بــود: حکمرانی خوب یعنی 
سرمایه انســانی با توجه به استعداد در فرایند 

تولید شرکت کند.
وی افزود: سال گذشته حدود 80 هزار میلیارد 
مالیات از بنگاههای کوچک گرفتیم و کارمندان 
ما 100 هزار میلیارد حقوق گرفته  اند در حالی 
که ما 4 برابر دولت فرانسه کارمند داریم. باید 
تشــکلها از دولت بخواهند به کوچک ســازی 
خود بیاندیشــد. دولت بدهکار اســت و باید 
به اشــتغال نیروی انســانی و دانشجویان هم 
بپردازد. ما پــول متمرکز را که پول حاصل از 
فروش نفت و محصوالت نفتی اســت به جای 
اجرای پروژه هدر می  دهیم. کجای دنیا سرمایه 
را می خورند، در گذشته  به کسی که سرمایه 

را می  خــورد مایه  خور می گفتند و معامله با او 
به حکم معامله با سفیه باطل بود. 

وی خاطرنشــان کرد: مــا متقاضی حکمرانی 
مطلوب هســتیم که انفس و امــوال را خوب 
اداره کنــد. مثال بــارز ضایع کــردن نیروی 
انســانی از دست دادن دانشــجویان است که 
با پــول یارانه  ها و پرداختــی اضافه کارمندان 
می  توان 5 میلیون شــغل برای آنها ایجاد کرد. 
 مورد دیگر این اســت کــه کاری را که مردم 
مــی توانند انجــام دهند دولــت انجام ندهد. 
چیــزی را که در ایران می   توان ســاخت چرا 
بــه خارجی ها بدهیم؟ به قول داگالس نورث: 
بدون اجرا و حمایــت از حقوق مردم به ویژه 
حق مالکیــت دامنه مبادالت کاهش می  یابد ، 
ســاختار قوانین و مقررات نامناسب فرصتهای 
ســرمایه  گذاری را تحلیل می  برد و به فســاد 
می  انجامد. فســاد نیز سیاســتهای دولت را از 
اهداف مردم منحرف می  ســازد و مشــروعیت 
نهادهای دولتی حامی بازار را کاهش می دهد. 

مهندس محمد پارسا درباره صدور خدمات 
فنی مهندسی عنوان كرد: در برنامه خوبی 
که دولت اصالحات داشــت 6/9 درصد رشــد 
اقتصادی داشــته ایم. در سالهای بعد به رشد 
منفی رسیدیم و در دولت تدبیر و امید به رشد 
2 درصدی. بهترین برنامه  ریزی ما در 50 سال 
اخیر زمانی بوده که کمتریــن درآمد نفتی را 
داشته  ایم. درآمد نفتی زیاد، اقتصاد ما را خراب 
کرد چرا که متوجه نبودیم نباید به یکباره پول 
تزریق شود. بعد از انقالب اوضاع خوبی داشتیم 
اما  از ســال 84 که قیمت نفت و درآمدها باال 
رفت مشکالت شــروع شد. از سال 84 تا سال 
90 تورم دو رقمی داشتیم ولی عالرغم دستور 
برنامه چهارم و پنجم نــرخ ارز را معادل تورم 

خارجی تعدیل نکردیم و با این کار واردات 20 
میلیاردی تبدیل به 90 میلیارد شــد. به دلیل 
نرخ ارز بود که تولیدکننده های داخلی تعدیل 
نیرو کردنــد و واردات جای تولیدات داخلی را 
گرفت و صادرات متوقف شد. این مسائل باعث 
شد ما در برابر فشار تحریم در برابر دالر 3500 
تومانــی تمکیــن کنیم. البته گفته می  شــود 
صادرات غیرنفتی ما افزایــش یافته اما از 50 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 38 میلیارد آن 
به محصوالت نفتی مربوط است و محصوالتی 

مانند آب و سیمان. 
وی افزود: اگــر ما نرخ ارز را ســاالنه کنترل 
می  کردیــم منابع مازاد برای رشــد اقتصادی 
داشــتیم و مصرف ما کنترل می شــد. برای 
رشــد اقتصادی رشد صادرات الزم است. نباید 
پیمانــکار و تولیدکننده بدهی معوق داشــته 
باشــند. باید عالئم غلــط اقتصادی را تصحیح 
کنیــم و ببینیم چــه اقالمی جــزو صادرات 
غیرنفتی اســت. ثبات در برنامه  های دولت هم 
به جذب ســرمایه گذاران کمک می  کند. برای 
مانند  توسعه زیرساخت هایی  توسعه صادرات، 
صندوق توسعه صادرات الزم است که می  توان 
با برقراری عوارضی بر روی واردات و واریز آن 

به این صندوق به توسعه آن کمک کرد. 

دكتر رضا پدیدار در ادامه این پانل گفت: 
کشور ما در شــرایط خاصی قرار دارد و باید به 
اولویتها اهمیــت داد. در این کنفرانس می  توان 
این اولویتها را اســتخراج کــرد. وی با معرفی 
انجمن تجهیزات صنعت نفت، ظرفیت سازندگان 
را که به شرکت نفت عرضه شده فقط 30 درصد 
ظرفیت آنها اعالم کرد. و چالشــهای موجود بر 
سر راه سازندگان را چالشهای ساختاری، افزایش 
بی رویه واردات، عدم همکاری سیســتم بانکی، 

ضعف فراینــد برگزاری مناقصــات، و طوالنی 
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بودن فرایندهای مرتبط با قرارداد دانســت. وی 
با اشــاره به اهمیت عنصر اعتماد گفت نتیجه 
وضعیت امروزی بی  اعتمادی به صنعتگر داخلی 
و وابســته  تر شــدن صنعت نفت به صنعتگران 
خارجی است. برای کاهش چالشها باید به توان 
ملی اعتماد شود و با اصالح زیرساختها مکانیزمها 
نیز تقویت شوند.   در جمع بندی پانل  مهندس 
دولتشاهی گفت: اگر به سخنان دکتر جهانگیری 
توجه کرده باشــید راه خروج از رکود را توســعه 
صندوق خدمات فنی و مهندسی اعالم کرد. در دو 
سال گذشته 4 میلیارد دالر صدور خدمات فنی و 
مهندسی داشتیم که امسال به زیر 1 میلیارد دالر 
رسید. ما پتانسیل 25 میلیارد دالری مهندسی در 
سال داریم که از آن استفاده نمی  شود مگر این که 
پروژه  ها را فاینانس کنیم. دولت باید در فاینانس 
پروژه  ها به   شرکت های ایرانی کمک کند که با این 
کار پرسنل ایرانی خارج از کشور از 3 هزار نفر به 8 

هزار نفر می  رسد. 

مهنــدس بهمن  دامان دبیر ســندیکای 
  شركت های ساختمانی نیز گفت:  باید آرزو 
کنیم در همه مراحل کسب و کار تسهیل شود 
چرا که نتیجه آن ســازندگی کشــور عزیز مان 
اســت. متاسفانه ما با همه مصائب در یک زمان 
روبرو شده ایم ولی باید امیدوار باشیم با همدلی 
قادریم خود را به ســاحل نجات برسانیم. البته 
برای شروع مجدد و تداوم فعالیتهای اقتصادی 
با مقررات دســت و پاگیر و عدم انعطاف زیادی 
روبرو هســتیم اما امیدواریم دولت تدبیر و امید 
با به نتیجه رســیدن برجام همه هّم خود را در 
جهت به ثمر رســیدن این خواســت و اشتیاق 

برای ارتقاء به کار بندند. 

 دكتر فرهودی مدیرعامل موسسه تحقیق 
و توسعه در ابتدای  این پانل درباره مهم ترین 
اهداف و برنامه  های موسســه در آینده گفت: 
ما در عصر حکمت زندگی می  کنیم که کاالی 
استراتژیک آن دانش اســت و می تواند تولید 
ثروت کند. درباره کشور ما اگر اقتصاد مقاومتی 
با عصر حکمت هماهنگ شود می تواند راهگشا 
باشد. در اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی و 

ایفای نقش فعال تاکید می  شود. 
موسســه تحقیق و توسعه عالقمند به ورود در 
بحثهای آسیب  شناسانه اســت و ضمن تاکید 
روی فضای فراتشــکلی آمــوزش و پژوهش را 
دنبال می  کند. فرایند آسیب  شناسی تشکلها را 

هم مدنظر قرار دارد. 

مهندس مقیمی آذری رئیس هیات مدیره 
شركت ژیِان  نیز به عنوان یکی از چهره  های 
مانــدگار این صنعت تصریح کــرد: با توجه به 
وجود 4/5 میلیون دانش آموخته، زمینه  سازی 
برای ایجاد اشــتغال در اولویــت قرار دارد. در 
حال حاضر 30 درصد نیروی بیکار در کشــور 
وجود دارد که اگر به جد به آن پرداخته نشود 
بحران  زا خواهد بود. از این رو باید به پروژه  های 
اشــتغال  زا توجه شود.  دولت دچار تورم نیروی 
انسانی بوده، نیاز به تعدیل نیرو برای چابک  سازی 
خود دارد. از طرفی به دلیل کسری بودجه و نیاز 

به پول زیاد برای اشــتغالزایی ایجاد اشتغال از 
طریق دولت محال به نظر می  رســد. با توجه به 
ظرفیــت باالی بخش تعاون و بخش  خصوصی 
- به خصوص صنعت احداث- در اشــتغالزایی 
نباید از این بخشها غافل بود. بررسی  های علمی 
 نشان می  دهد به ازای هر 70 متر ساخت و ساز
 2/5 شــغل مستمر  و 0/3 شــغل غیرمستمر 
ایجاد می  شــود، لذا یکی از سیاســتگذاری  ها 
بهره  گیری از توانمندی صنعت احداث اســت. 
بیش از 70 هزار پروژه ناتمام باعث عاطل ماندن 
سرمایه هاســت. این پروژه  ها به دلیل نیمه تمام 
بــودن وارد چرخه تولیدی نشــده اند، باید به 
حرکت درآوردن سرمایه معوق در صدر برنامه  ها 

پانــل آخــر بــا حضــور دکتــر شــمس اردکانــی، دکتــر شــکرچی زاده، مهنــدس محمدعطاردیــان، 
ک، مهندس طهماسب رضوی، مهندس صدرهاشمی  نژاد  مهندس نصراللهی، مهندس ســما

گلسرخی  برگزار شد. و مهندس 

بیش از 70 هزار پروژه ناتمام  باعث  عاطل ماندن سرمایه  هاست

م  
هار
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 قرار گیرد چرا که به مرور تکنولوژی های آن از 
حیز انتفاع خارج می شود. با راه اندازی پروژه  ها 
می توان برای منابع انسانی موجود تا 10 -20 
سال اشتغال ایجاد کرد. پروژه  های ناتمام نقش 
موثری در زیرساختهای توسعه دارند. با اتمام آنها 
زنجیره  های اقتصادی شکل گرفته و به درمان 
رکود تورمی کمک مــی کند. عاملی که آلمان 
را از خاکســتر جنگ جهانی رها کرد راه  اندازی 
ســامانه  ها و زیرساختهای توسعه  ای با بهره  وری 
باالی نیروی انسانی بود که در ایران هم ممکن 
است.  وی افزود: صنعت احداث با ظرفیت کمتر 
از 30 درصد فعال اســت کــه باید این واقعیت 
را دولتمردان مطمع نظر قرار دهند که صنعت 
احداث ثروت ملی اســت و تجربه موجود در آن 
با تجربیات جهانی دوشــادوش اســت و حفظ 
دســتاوردهای آن از وظایف دولتمردان است. 
اگر   شرکت های خارجی نمی  توانند منویات خود 
را به کشــور ما دیکته کنند به دلیل وجود این 
  شرکت های توانمند با دانش روزآمد است که اگر 
با بــی توجهی دولت در پرداخت معوقات روبرو 
شود سرمایه متمرکز شده در آن نابود می  شود. 
امروزه به خاطر منافع آینده و با توجه به نقش 
این بخش در کارآفرینی و توسعه پایدار باید از 
اضمحالل این صنعت جلوگیری شود . متاسفانه 
70 هــزار پروژه بــه دلیل برداشــت از بودجه 
عمرانی برای جبران کسری بودجه جاری ناتمام 
مانده اند و الزم است دولت ضمن رسیدگی به 
آنها بخش خصوصــی را بازوی اجرایی خود در 
گذر از رکود تورمی بداند و از تجربه آن استفاده 
مطلوب نمایــد تا بخش اصلی تــورم، رکود و 

بیکاری حل شود. 
مهنــدس مســعود حجت قائــم مقام 
مدیرعامل شركت صانیز سخنران بعدی بود 

که درباره شبکه برق در خاورمیانه و شرق آسیا  
ســخن گفت و با توجه به وضعیت جغرافیایی 
کشــور ما ایفای نقش  ایران را به عنوان هاب 

انرژی در منطقه ضروری دانست. 

دكتر محمد شکرچی  زاده  نیز در سخنان 
خود گفت: شرایط فعلی به تدریج ایجاد شده 
اما بزرگنمایی درباره آن نیز درســت نیســت. 
اقتصاد ناکارآمد دولتی ما با تحریمها ناکارآمدتر 
شده اســت. اما باید با حرکت آگاهانه درصدد 
حل آن برآمد. مســائل ما کم نیست اما فقط با 
تزریق پول نمی  توان آن را حل کرد. متاسفانه 
بیــش از 90 درصد ســرمایه  گذاریها در حوزه 
داللی بوده اما باید  سرمایه  های مالی و انسانی 
و مدیریت منابع کشور را هدایت کنیم. در این 
بــاره مدیریت منابــع تجدیدناپذیر قابل توجه 
اســت، اگر با این روند بــه مصرف ادامه دهیم 
تا چندســال آینده ناچار بــه واردکردن انرژی 
هســتیم.  وی با بیان آمــاری درباره وضعیت 
انرژی در ایران گفت: متاسفانه مدیریت منابع 
نداشــته  ایم.  البتــه در ماههــای اخیر زمینه 
تعامل با کشــورهای مختلــف از جمله  آلمان 
که در حــوزه صرفه  جویی در مصرف انرژی به 
خصوص در ساختمانها پیشتاز است، به وجود 
آمده است. قانون اصالح الگوی مصرف، وزارت 
راه را ملزوم کرده به ســمت ساختمانهای سبز 
جهت گیــری کنند که در ایــن زمینه ما باید 
برچســب انرژی را اجرایــی کنیم، که بر طبق 
آئیــن نامه باید ســاختمانهای اداری و دولتی 
ظرف 2-4 سال بهسازی مصرف  انرژی شوند.  
در بخش خصوصی اینکار به صورت تشــویقی 
و با بسترســازی  هایی انجام خواهد شد. اگرچه 
ســاختمانهای نوساز بدون داشــتن برچسب 

انرژی موفق به دریافت پایان کار نخواهند بود. 
در ادامه هوشنگ فالحتیان معاون وزیر 
برنامه  های  در خصوص  انرژی  و  برق  در 
وزارت نیرو پس از توافق وین ســخن 
گفت و افزود: ما باید ساالنه 5 هزارمگاوات 
نیروگاه جدید با توجه به رشــد 6 درصدی 
 مصــرف ایجاد کنیــم. برای ایــن امر باید
 50 میلیــارد دالر ســرمایه  گذاری کنیم که 
ضمن تامیــن برق فعلی، مصرف 10 ســال 
آینده را پاســخگو باشیم که این امر می  تواند 
فرصت مناســبی بــرای پیمانــکاران داخلی 
داشته باشند. ضمن اینکه آنها باید از شرایط 
بعــد از تحریم برای بهبــود کیفیت خدمات 

استفاده کنند.  انتقال تکنولوژی  و  خود 
در پایان قطعنامه كنفرانس احداث قرائت 
هیئت مدیره  عضو  سماک  مهندس  و  شد 
احداث  صنعت  توسعه  و  تحقیق  موسسه 
و انرژی، حضور   شــركت های خصوصی را 
رقابت،  ایجاد  برای  پساتحریم  شرایط  در 
ایجاد فضای كســب و كار و رونق واقعی 
اقتصادی گامی موثر و مثبت ارزیابی كرد 
اقدامات  این  امیدواری كرد تــا  اظهار  و 
دولتمردان  و  باشــد  داشته  تداوم  موثر 
ایران بتوانند از نیروی انســانی كارآمد و 
ســرمایه بخش خصوصی نهایت استفاده 
را برای آبادانی، ایجاد اشتغال و رقابت با 

  شركت های بین المللی ببرند.

در این كنفرانس از شــركت های ماندگار 
صنعت احداث و انرژی  كشــور تقدیر به 
عمل آمد كه نام شركت های عضو سندیکا 

در میان آن ها   به چشم می  خورد. 
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اول  معاونــت  جهانگیــری  اســحاق  دکتــر   
ریاســت جمهــوری با نــگاه بــه ارزش گذاری 
نیــروی  بالقــوه  و  موجــود  پتانســیل های 
بــر  اجمالــی  تحلیلــی  کشــور،  در  انســانی 
کــرده و به  کشــور را ارائــه  شــرایط اقتصــادی 

نکات اساسی ذیل اشاره داشتند :

. ما برای آینده کشور علیرغم تمام مشکالت 
و چالش هــای بوجود آمده در طول ســال های 
گذشــته چه در دوران جنگ تحمیلی و چه در 

دوران تحریم افق بسیار روشنی می بینیم. 
. مردم کشــور ما در سال 1392 با ورود خود 
به صحنه و انتخاب دولت جدید مدیریت کشور 

را بــه ریل صحیح برگرداندنــد و افراد مجرب، 
کاردان و تحصیــل کــرده در جایگاه مدیریتی 

صحیح قرار دارند 
. رقمی معادل 950 میلیارد دالر در یک دهه 
گذشته به منابع مالی کشور از طریق نفت و گاز 
تزریق شده اســت که الزم است مردم از نحوه 
هزینه کرد این پول ها آگاهی داشــته باشند به 
خصوص که نظام مدیریتی ناصحیح قبلی عالوه 
بر آســیب های جدی که به نظام تصمیم گیری 
در کشــور وارد آورد با اتالف منابع کشــور  به 
ســاختار مدیریتی و اقتصادی کشــور آسیب 

فراوانی رساند.
. سرمایه های انسانی ما به عنوان دارایی های 

کشــور تلقی می شــوند و در سرنوشت کشور، 
نقش بسیار مهمی دارند از اینرو باید قدر آنها را 
بدانیم و به صورت ناخواسته کشور را در اختیار 

کشورهای خارجی قرار ندهیم. 
. مردم از ما انتظار دارند که تغییرات محسوس 
در فضای زندگی شــان ببینند و ما دولتمردان 

موظفیم به آنها پاسخ صحیح و روشن بدهیم. 
. ما معتقدیم که در مذاکــرات خود با گروه 
1+5 افتخــار آفریدیم. رهبــری  نظام، مجلس 
شورای اسالمی و 85 درصد مردم ایران در  نظر 
سنجی های انجام شده مسیر و سیاست دولت را 

تایید می کنند. 
.   اولویــت اول مــا تعامــل با دنیا اســت 

 الزامات برد- برد  در مناسبات 
دولت  با بخش خصوصی

ده
ب زا
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پنجمین کنفرانس صنعت احداث و انرژی در 25 آبان، سال 1394 در محل 
همایش های کتابخانه ملی ایران و با حضور و  استقبال دولتمردان ، نمایندگان 
دراین  شد.  برگزار  مشاوران  و  پیمانکاران   ، دانشگاه  استادان   ، مجلس 
 کنفرانس که مسئوالنی از هر دوقوه مجریه و مقننه حضور داشتند برنامه ها

 واولویت های کشور در دوران پسابرجام مورد بحث قرار گرفت. به 
طوری که دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دکتر عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دکتر علیرضا منادی سفیدان عضو محترم 
هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در سخنان خود دیدگاههای قوای مقننه 
و مجریه را منعکس و بر نقش بخش خصوصی در دوران پسابرجام تاکید 
کردند. بخش مهمی از سخنان مسئوالن حاضر در این کنفرانس به صورت 
 مستقیم و روشن به چالش های فضای کسب و کار و  وضعیت بنگاه های

 بخش خصوصی اختصاص یافت.  سخنان صریح و قابل تامل چهره هایی 

چون جهانگیری و آخوندی و منادی سفیدان مورد استقبال استادان دانشگاه 
این نشست مطرح شد  آنچه در  قرار گرفت.  پیمانکاران و مشاوران  و 
امیدهایی برای حمایت جدی دولت از بخش خصوصی واقعی برانگیخت. 
عالوه بر تبیین رویکرد و نگاه قوای حاکمیتی نسبت به فضای کسب 
وکار و جایگاه بخش خصوصی در کشور، مسئوالن دولتی مسئله بدهی 
دولت به پیمانکاران را مورد توجه قرار دادندو بر ضرورت چاره جویی 
آن تاکید کردند.  گزارش ذیل بر آن است که ضمن اشاره به مهمترین 
مباحث این کنفرانس که  از اهمیت زیادی برای فعاالن بخش خصوصی 
و پیمانکاران برخوردار است، به واکاوی جایگاه بخش خصوصی و علت 
غفلت دولتمردان نسبت به مشکالت آن بپردازد . بنابراین برای طرح نکات 
مورد توجه فعاالن بخش خصوصی مرور سخنان جهانگیری و آخوندی در 

این کنفرانس ضرورت دارد. 

گذشــته خــود بپردازند و  دولتمــردان و پیمانــکاران بایــد بــه آســیب شناســی عملکرد 
گیر برطرف سازند گفتگو و حذف قوانین دست و پا مشکالت موجود را از طریق 
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متاســفانه در ســال های اخیر هر که پاسپورت 
ایرانی داشــت دچار مشکل شــد و به او اخطار 
کردند که حساب بانکی اش را مسدود کند.  ما 
توانستیم با ســربلندی مذاکرات هسته ای را با 
گروه 1+5 تمام کنیم و تیم مذاکره کننده ما به 
تمام خواسته های خود رسیدند و خواسته های 
هسته ای ما انشااهلل برآورده خواهد شد. بعضی ها 
 می گویند حذف تحریم افتخار ندارد، آیا فشارهای

 وارده به مردم و کشــور در اثــر تحریم افتخار 
دارد؟ دولــت اولویت ها را تعیین کرده و اولویت 

اول ما حل مسائل و مشکالتمان با دنیاست.  
. این تصور که تقویت بخش خصوصی از نگاه 
دولت و نظام باید محدود شــود، صحت ندارد.  
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 )ماده 
3 بنــد الف( بــه صراحت می گویــد که بخش 
خصوصی تا هر کجا کــه می تواند و می خواهد 
پــرواز کند. برای بخش خصوصی ســطح پرواز 
وجود ندارد.  مقررات کشور در این حوزه اصالح 

شده است. 
. در شــرایط پســا تحریم کــه خارجیان به 
کشــور ما وارد می شوند چون سرمایه می آورند 
درخواستشــان این اســت که خود پــروژه را 
هم مدیریــت کنندکه در این صــورت جایگاه 
پیمانــکاران ما به عنوان مجریان دســت دوم و 
ســوم در پروژه ها تنزل پیدا می کند بنابراین ما 
باید سازوکارهایی در پیش بگیریم که پیمانکاران 
ما بتوانند خودشان منابع مالی را از خارج کشور  

تامین کنند. 

 در مذاکرات با بخش خصوصی همواره بخش 
خصوصی به ما می گوید شــما کار خود را انجام 
دهید ما کار خود را بلد هســتیم یکی از فعاالن 
بخش خصوصــی گفت اگر ســرمایه ما از 30 
میلیون دالر به 50 میلیون دالر اضافه شود به ما 

سرمایه دار زالو صفت می گویند. 
 آنچه باید بر اساس روح قانون اصل 44 قانون 
اساســی به منظور انتقال کامل بخش دولت به 
بخش خصوصی انجام می گرفت، صورت نگرفته 
است. به عنوان نمونه ما نیروگاه را از وزارت نیرو 

گرفتیم و به وزارت دفاع دادیم و ســهم واقعی 
بخش خصوصی در عمل نزدیک به 12% صورت 

گرفته است
. ما به این باور رســیده ایم به جز اســتفاده 
 از توانمندی هــای قدرتمنــد بخش خصوصی،
 نمی توانیم معضالت انباشــته شــده حاضر را 
مدیریت کنیم و بخش خصوصی باید برای ورود 
به این حوزه آماده شــود و ما هم باید شــرایط 

حضور آنها را فراهم کنیم.  
.ما شاهد بهبود شاخص های مهم رکود، تورم، 
رونق اقتصادی کشور پس از حضور دولت جدید 

با نرم ها و استانداردهای بین المللی بوده ایم. 
.ما قبل از تحریم روزانــه 2/2- 2/3 میلیون 
بشــکه نفت صادر می کردیم ولی بعدا در دوران 
تحریــم این میزان به 1 میلیون بشــکه در روز 
رســید و عالوه بر آن خریداران ما محدود به 5 
 کشــور هند، چین، ترکیه، کره و ژاپن شــدند.  
 قیمت نفت هم از 107  دالر، هم اکنون به 40 
دالر در هر بشــکه کاهش یافته است و درآمد 
ارزی دولت از نفت 118 میلیارد دالر  در ســال 
1390 به 25 میلیارد دالر تقلیل یافته اســت. 
انتظــار می رفت که در این شــرایط در جامعه 
تغییرات جدی اتفاق بیفتد ولی دولت با مدیریت 
صحیح، کشور را اداره کرده و ما شاهد ناهمگونی 
در جامعه نیستیم، این بدان معناست که مردم 

به آینده خود امید و به دولت اعتماد دارند
.دولت باید از موقعیت های تصدی گری خود 
و حضور مســتقیم در اجرای پروژه های عمرانی 
خارج شده و سهل ترین شــرایط را برای ورود 

 قوانین و مقررات باالدسـتی 
مـا عمدتـا بـا نـگاه آمرانه 
و  توانـد  مـی  »کارفرمـا 
پیمانـکار بایسـتی« شـکل 
گرفتـه است.کسـانی که در 
تهیـه و تدوین ایـن قوانین 
دخیـل اند بایـد از افـرادی 
مطلع ، خبیـر و آگاه به امور 
سـاز صنـوف  و  سـاخت 
صنعـت  و  پیمانـکاری 
احـداث انتخـاب شـوند 
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بخش خصوصی همــوار کند. قطعا با روش های 
جــذاب می توانیم از بخش خصوصی اســتفاده 

نماییم. 
.پرداخــت بدهی دولت به پیمانــکاران برای 
دولت از اهمیت ویژه برخوردار است طرح آقای 
دکتر آخوندی قابل بررسی است و در این ارتباط 
نظام بانکی ما با مشــکل جدی مواجه است و ما 
باید مکانیزم هایی برای این کار بیندیشیم. ما در 
آینده نه چندان دور مشکالت مالی پیمانکاران را 
حل خواهیم کرد و تا ســال آینده این مشکالت 
برطرف خواهد شد.  من می دانم که یک پیمانکار 
که بدهی دارد یعنی چه ؟ ما سعی می کنیم این 
مشکالت را از طریق اوراق مشارکت، اوراق قرضه 

سرو سامان دهیم. 
.ما توانســتیم در سال گذشــته و امسال 20 
میلیــارد دالر از پول نفت مان را از منابع چینی 
 LC فاینانس کنیم و بعضی از پروژه ها را به افتتاح
 برسانیم و بعضی از آنها گشایش اعتبار شده اند 
و متقابــال 10 میلیــارد دالر از منابع صندوق 
توسعه ملی برای کارهای آبی و خاکی برداشت 
کردیــم و پیمانکاران این حوزه نباید دغدغه ای 

داشته باشند. 
.ما به دنبال صدور خدمات فنی مهندسی به 
 عنوان اولویت اصلی خود بعد از تحریم هستیم. 
 در مذاکراتمان با مســئوالن کشورهای مختلف 
تاکید داریم که صدور خدمات فنی مهندســی 
یک اولویت ملی  است البته در بعضی از کشورها 
مثل عراق دراین ارتباط مشکل پیدا کردیم، بنده 
با نخست وزیر عراق صحبت کردم و این مشکل 

را حل خواهیم کرد. 
.بانک توســعه صادرات ایران موظف گردیده 
از طریق صندوق توســعه ملی کــه به صورت 
وضعیت های ارزی معوق مانده، پیمانکاران سر و 
سامان دهد و در این ارتباط صدور خدمات فنی 
و مهندسی برای ما از اولویت اول برخوردار است 
و از پیمانکاران بخش خصوصی درخواست داریم 
در حوزه صدور خدمات فنی و مهندســی ورود 

کرده و فعال شوند. 
.صندوق توسعه ملی در ابتدای کار 70 میلیارد 
دالر نقدینگی داشــت، تاکنون 30 میلیارد دالر 
هزینه شده است. ما از بخشی از 40 میلیارد دالر 
مانده صندوق توســعه ملی به عنوان پشتیبان 
برای رفع موانع صدور خدمات فنی - مهندسی 

استفاده می کنیم.
.دســتگاهای دولتی آماده هســتند که ده ها 
میلیارد دالر در کشور هزینه کنند. از جمله آقای 

مهندس زنگنــه در وزارت نفت درصدد تعریف 
نزدیک به 218 میلیــارد دالر پروژه در صنعت 
نفت می باشد و عالوه بر آن باید سالی 15 هزار 
مگا وات برق تولید و به مدار مصرف اضافه کنیم. 
آقای دکتر آخوندی اعالم کردند که در بخش راه 
و راه آهن پروژه کالن تعریف شده که بخشی از 

آنها بایستی از فاینانس خارجی تامین شود. 
 .توانمندی هــای ایرانیان در شــرایط حال و
 پسا تحریم نباید نادیده گرفته شود و پیش بینی 
بانک جهانی در سال 2016 این است که ایران 

می تواند به رشد 6/7  درصد  دست یابد.  

دكتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
به محورهای مهم ذیل اشــاره مســتقیم 

داشتند: 
.شــرایط پسا تحریم دو ویژگی مشخص دارد 
اول اینکه شــرایط برای ورود ســرمایه گذاران 
بین المللی به ایران و حضور آن ها در پروژه های 
بزرگ تســهیل می شود و دوم  پس از آن رقابت 
ســختی بین فعاالن داخلــی و خارجی صورت 
خواهد گرفــت. بنابراین ما نیاز داریم بنگاههای 
مهندسی ما توانایی پاسخگوی به این شرایط را 

داشته باشند. 
 . شــرایط ســخت فعلی در جامعــه دارای

 ویژگی های خاص خود می باشد بخش تحصیل 
کرده ما وارد بازار می شــوند ما نیاز به گسترش 

آبادانی، رفاه ملی و اشتغال آنها داریم 
. روش های 10 ســاله گذشــته در ارتباط با 
خصوصی سازی، نظام بنگاه داری ایران را دچار 
اختــالل جدی نمــوده وآن هــا را رنجور کرده 
است.  بنابراین ضرورت دارد از منظر ساختاری، 

بنگاه هــای داخلی را بــرای رقابت آماده نماییم 
و کامــال به اصل رقابت در نظــام ارجاع کار به 
بنگاه های بخش خصوصی پایبند باشــیم. بنده 
این موضوع را در وزارتخانه تحت مدیریت خود  

با قدرت  اجرا می کنم.
. وزیر محترم راه وشهرسازی اعالم نمودند که 
بدهکاری های دولت به بانک ها، شرکت ها، افراد 
مختلف در شــرایط کنونــی 300 هزار میلیارد 
تومــان )حدود 100 میلیــارد دالر( و غیر قابل 
معامله در بازار است و باعث رکود در نظام پولی 
کشــور شــده و بنگاه های فعال را دچار مشکل 

کرده است.
.سرمایه ها و پول های سمی در نظام بانکی که با 
رانت به نهاد های مختلف داده شده بیش از 100 
هزار میلیارد تومان است که از جناب آقای دکتر 
جهانگیری به عنوان رییس شورای رسیدگی به 
 مفاســد اقتصادی و رانت ها درخواست دارم به 

دارایی های سمی توجه ویژه ای داشته باشند.
.ما نیاز به اتخاذ یک استراتژی داریم که بنده 
دو پیشنهاد دارم؛ اول تکلیف بدهی های دولت به 
دیگران مشخص شود و پیشنهاد دارم که در یک 
بازه زمانی 10 الی 15 ساله و با نرخ بین المللی 
کم )3 الــی 4%( اقدام به انتشــار اوراق قرضه 
کنیم و بخشــی از درآمد نفت را برای پاکسازی 
به اقتصاد ملی اختصاص دهیم. پیشــنهاد دوم 
بنده این است که یک شورای ملی مستقل زیر 
نظر جناب آقای دکتر جهانگیری تشکیل شود و 
تکلیف پول های سمی مشخص شود زیرا افرادی 
که این پول ها را در اختیار دارند نشــان داده اند 

که در مسیر برگرداندن این پول ها قرار ندارند.

بخش خصوصی
 در كدام پله ایستاده است؟

به هنگام رجــوع به جایــگاه بخش خصوصی، 
همه مســئوالن مانند دولتمردان حاضر در این 
کنفرانس با تمام وجودشان اعتقاد دارند که گذار 
کشور از چالش های موجود و گریبان گیر در همه 
زمینه ها از جمله پروژه های عمرانی کشور تنها از 
مسیر بخش خصوصی ممکن است، ولی مشخص 
نیست علیرغم تاکید روشن و پیوسته مقام معظم 
رهبری و سایر مسئوالن بلند پایه نظام در هر سه 
قوه مقننه، مجریه و قضاییه، چرا بخش خصوصی 
در عمل به گوشــه ای رانده و بدست فراموشی 
کامل سپرده میشــود؟ و نتیجه آن می شود که 
از زمان آغاز مباحث مربوط به خصوصی ســازی 
و ترســیم افق سال  1404  که نزدیک به %40 

تقویــت  مســیر  در  بایــد  دولــت   

کــه در  گفتگــو«  شــورای  عملــی» 

بعنــوان  بازرگانــی  اتــاق  ســاختار 

پارلمان بخش خصوصی فعالیت 

که  دارد قدم بــردارد و اجازه دهد 

همــواره  خصوصــی  بخــش  ارکان 

گیری های سرنوشــت  در تصمیــم 

کنار  ساز خود حسب صراحت در 

گیرد دولت قرار 
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زمان  آن ســپری شده اســت خصوصی سازی 
واقعی) نه انتقال مایملــک دولت به بخش های 
خصولتی و شبهه خصوصی( پیشرفت چشمگیر 
و مورد انتظار قانون و مسئوالن طراز اول کشور 
را  نداشــته است. طبق شــواهد امر تنها حدود 
10درصد در اجرای واقعی انتقال مایملک دولتی 
به بخش خصوصی پیشــرفت وجود دارد. با این 
شــرایط می توان پرســید آیا عزم روشنی برای 
شــناخت چالش ها و ورود صحیح به دستورات 
موکد مقام معظم رهبــری در بین مجریان این 
قوانین وجود دارد ؟ چه چالش های جدی تابحال 
مانع حصول به این مهم گردیده است؟ چرا نگاه 
ملی و آینده نگر مقــام معظم رهبری که قطعا 
برای ســالمت اقتصاد ایران اســالمی  یک الزام 

جدی است، مغفول مانده است؟
به نظر می رسد همه فعاالن و شاغالن در صنعت 
احــداث که به نحوی دغدغــه آینده جمهوری 
اسالمی را دارند باید اعتقاد و ایمان داشته باشند 
که برای رفع مشکالت و معضالت کشور و برون 
رفت ازآن، الزامات زیر را پذیرفته و در مسیر حل 

و فصل آن حرکت کنند.
 1 -  اقتصادهــای دولتی از جملــه اقتصاد ابر 
قدرت دولتی شــرق در ســطح جهانــی و در 
100 ســال گذشته با شکســت کامل و جدی 
مواجه شــد و نه تنها این شکســت ها به از بین 
رفتن آبروی این کشــورها منجر گردید و انواع 
فشارها و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی  و 
سیاسی به شــهروندان خود وارد  نمودند، بلکه 
اساســا بازسازی شرایط موجود برای رسیدن به 
سطح کشورهای مشابه غربی شاید امکان پذیر 
نباشد و آنها برای ترمیم اقتصادشان نیاز به زمان 
طوالنی دارند.  مثال بارز و روشن این پدیده غیر 
معقول و غیر مطلوب اقتصادی، مقایسه دو کشور 
کره شــمالی و کره جنوبی از منظرهای مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است که 
این دو جامعه از یک ریشــه تغذیه شده اند و با 
یک مرام و فرهنگ رشــد کــرده اند. اما اکنون 

تفاوت فاحشی نسبت به هم دارند.
.آیا وقت آن نرســیده اســت که بلندپایگان 
نظام، مســئوالن قوای مقننه و مجریه با کمک 
و همفکری بخش خصوصــی علل جهش های 
شگفت انگیز کشــورهایی همچون برزیل، هند، 

کره، ترکیه، مالزی را بررسی کنند ؟
.گروهــی ازمســئوالن دولتــی در برخی از 
جلســات، کنفرانس ها و ســمینارها به بخش 
خصوصی خرده می گیرند که باید همت کنند و 

خود سرنوشت اجرای پروژه ها را به دست گیرند. 
آیا بدون کمک و پشتیبانی نظام از جمله قوای 
مقننه، مجریه و سیســتم های مالی و اعتباری 
در کشــور چنین امکانی برای بخش خصوصی 
متصور و امکان پذیر است ؟ به عنوان مثال بخش 
خصوصی کشور کره یا ترکیه، خود و به صورت 
جداگانه و به دور از پشــتیبانی های اقتصادی- 
سیاســی دولت های خود در ســه دهه اخیر به 
این جایگاه رسیده اند ؟ قطعا پاسخ منفی است 
ما شاهد  پشتیبانی بال شرط توسط دولت های 
آنها برای حضور پیمانکارانشــان در پروژه های 
نفتی-گازی کشــورمان بوده ایــم. پیمانکارانی 
همچون هیوندایی که در شرایط حال دارای نام 
و آوازه خوبی در کشــور می باشد و در طول سه 
دهه گذشته و با اختصاص بخشی از منابع ارزی 
کشــور ما به این موقعیت ها دست یافته است و 
مهندسان و کارشناســان خود را از منابع ارزی 
پروژه های کشــور ما تربیت نموده اســت و به 
بازارهای جهانی روانه نموده است دولتمردان ما 
بپذیرند که بخش مهندسی و پیمانکاری کشور 
ما، به بلوغ نسبی کامل برای ورود به پروژه های 
بزرگ در همه بخش ها رســیده و با پشتیبانی 
درســت و جدی دولت می تواند حتی در اغلب 
مــوارد بدون خارجیــان در پروژه هــای کالن، 

مدیریت مقتدرانه آنرا بعهده گیرند. 
 بعنوان نمونه ما شــاهد بلوغ پیمانکاران ایرانی 
 در اجرای کالن پروژه های گازی عسلویه بوده ایم

 و جــا دارد در این حوزه به حضــور قدرتمند 
پیمانکاران ایرانــی در اجرای پروژه های فاز 12 

عسلویه در طول 15 سال گذشته اشاره نماییم. 
در قانون بهبود محیط کســب و کار 21 ارگان 
دولتی موظف به پاسخ گویی به نیازهای بخش 
خصوصــی از طریق شــورای گفتگو هســتند. 
درخواســت بخش خصوصی از مسئوالن ذیربط 
این اســت که تنها همین قانون را درست اجرا 
کنند ، چرا که همین اقدام به تنهایی کافی است.
. وزیــر محتــرم   راه و شهرســازی در مورد 
بدهی های معوقه دولت به پیمانکاران اشــارات 
روشــنی نمودند آیا دولتمردان مــا قبول دارند 
شرکت های بخش خصوصی، بنگاه های انتفاعی 
هستند که از منابع پروژه بایستی استفاده نموده 
و پروژه را اجرا نماید و کارآفرین باشد و یا اینکه 
برای اجرای پروژه و در صورت عدم ایجاد تعهدات 
مالی، دولت از منابع شخصی خود پروژه را تامین 
مالی و فاینانس نمایند؟ متاسفانه دیده شده که 
بعضی از کارفرمایان و مجریان در یک دهه اخیر 
اعتقاد بر این دارند اگر فالن پیمانکار فالن مقدار 
از دولت طلــب دارد و باز سرپاســت، این بدان 
معنی اســت که قبال زیاد برده و ســر دولت را 
کاله گذاشته و اکنون برای سرپا ماندن باید این 
پول ها را برگرداند. این نگاه یک بالی آســمانی 
و یک زلزله 10 ریشتری برای حذف پیمانکاران 
بخش خصوصی است ولی دیده شده مجریان و 
کارفرمایان محتــرم بعضا از اعمال چنین رفتارو 
نگاهــی با بخش های دولتــی ندارند و معتقدند 
پرداخت ها به پیمانکاران بخش دولتی حتی خارج 
از ضوابط قراردادی در حقیقت ریختن پول از این 
جیب به آن جیب دولت اســت و منعی برای آن 
متصور نیستند و مجری پروژه بعضا اطمینان دارد 
موجب بازخواست سیستم های کنترلی و نظارتی 
مثل بازرسی کل کشور قرار نخواهد گرفت. این 
دیدگاه یک آفت جدی   مدیریت اجرای پروژه ها 
اســت که نه به نفع دولت است نه به نفع بخش 

خصوصی؛ و فقط خسران در پی دارد.

اما راهکار های پیشنهادی
 نگارنــده معتقد اســت تــا زمانی کــه حداقل 
)نه محدود به آنها( موارد ذیل در حوزه کسب و 
کار صنوف مختلف پیمانکاری و صنعت احداث 
توســط ذینفعان وقوع نیابــد حرفه پیمانکاری 
بخش خصوصی ما روی خــوش نخواهد دید و 
آفتاب ما با همین شــرایط در بخش خصوصی 

طلوع و غروب میکند.
.کلیه ذینفعان دولتــی حاضر در حوزه نظام 
صنعت احــداث و خارج از حوزه و فضای بخش 

که بعضی از   متاسفانه دیده شده 

کارفرمایان و مجریان در یک دهه 

گر فالن  اخیر اعتقاد بر این دارند ا

پیمانــکار فــالن مقــدار از دولــت 

طلــب دارد و بــاز سرپاســت ، این 

کــه قبــال زیــاد  بــدان معنــی اســت 

برده و ســر دولت را کاله گذاشته، 

ایــن نــگاه یــک زلزلــه 10 ریشــتری 

بــرای حــذف پیمانــکاران بخــش 

خصوصی است
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خصوصی بایســتی در عمل نــه در روی کاغذ، 
ســخنرانی ها و کنفرانس ها حق و حقوق بخش 
خصوصی را کامال به رسمیت بشناسد و صادقانه 

به این حوزه ورود نمایند.
. قوانین و مقررات باالدستی ما عمدتا با نگاه 
آمرانه »کارفرما می تواند و پیمانکار بایســتی« 
شــکل گرفته است.کسانی که در تهیه و تدوین 
این قوانین دخیل اند بایســتی از افرادی مطلع، 
خبیــر و آگاه به امور ســاخت و ســاز صنوف 
پیمانکاری و صنعت احداث انتخاب شــوند که 
خود در حــوزه کارهای اجرایی حداقل در یکی 
از لباس های کارفرما، مشــاور و پیمانکار حضور 

داشته و استخوان خرد کرده باشند. 
مــا نیاز جدی به تغییر نگــرش و اصالح متون 

قراردادی بین دولت و بخش خصوصی داریم.
 قوانین مخــل و بازدارنده که به نحوی حتی 
دست و پای مجریان دولتی را برای دادن حق و 
حقوق قانونی طرف مقابل قرارداد را بسته است 
را شناســایی و حذف نماییم.  خوشبختانه در 
این حوزه مهم خواهر گرامی و ارجمند ســرکار 
خانــم دکتر امین زاده معــاون محترم حقوقی 
رییس جمهوری در شــرایط حال مســئولیت 
شناخت و حذف قوانین دست و پا گیر را دارند 
و با ســعه صدر و روی گشاده حاضر به شنیدن 
خواسته های بخش خصوصی هستند و نگاه های 
ایشان در چند کنفرانس اخیر از جمله کنفرانس 

حقوق انرژی به درســتی نگاه های مثبت ایشان 
را در این حوزه نشان داده شد.  بر انجمن ها و 
سندیکاهای پیمانکار از نان شب واجب تر 
است كه قوانین دست و پا گیر را شناسایی 
كنند و در شرایط حال كه امکانات الزم در 
اختیار است با كمک ایشان نسبت به حذف 

و یا اصالح  آن همت گمارند.
.قوانین جــاری و حاضر بــه خصوص قانون 
بهبــود محیط کســب و کار حاکم بر شــرایط 
ارتباطی بین قوه مجریه و وظایف ایشان نسبت 
به بخش خصوصی باید توســط قوه مجریه به 
واقع بدرســتی محترم شمرده شود. دولت باید 
در مســیر تقویت عملی» شــورای گفتگو «که 
در ساختار اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش 
 خصوصی فعالیت دارد قدم بردارد و اجازه دهد

  کــه ارکان بخــش خصوصــی همــواره در 
تصمیم گیری های سرنوشت ســاز خود حسب 
 صراحــت مندرجــات همه قانون مــن جمله 
مــواد 3 و 11و خصوصا 14 قانــون فوق الذکر 
سهیم باشد و در کنار دولت قرار گیرد و به گفته 
معاون اول محترم رییس جمهور در عمل سقفی 
برای پرواز آنها وجود ندارد تا خدایی ناکرده فالن 
 شرکت پیمانکاری تا خواست رشد نماید و در سطح

 بین المللی عرض اندام نماید  با موانع مختلف 
مواجه نشود.

.پیشنهاد دارد سیستم های کنترلی و نظارتی 

در کشور همچون ســازمان محترم بازرسی کل 
کشور به نحوی به حوزه مسئولیت ها و تعهدات 
کارفرمایان و مجریــان ورود نمایند که موجب 
حذف اختیار و ســلب فضای تصمیم گیری آنها 
 را در پی نداشــته باشــد.  به عبارت روشــن تر

 ارگان هــای نظارتــی و کنترلــی بایــد با نگاه 
پیشــگیری قبل از درمان خطوط قرمز مدیران 
دولتی را در حوزه وظایف آنها روشن نمایند و به 
کاربران قوه مجریه آموزش دهند.  در این حوزه 
پیشــنهاد می شــود صنوف مختلف پیمانکاری 
پیشقدم شده و با دعوت از ذینفعان بخش دولتی 
و مسئوالن سازمان بازرسی کل کشور این موارد 
را در نشست های کارشناســی روشن و تدقیق 
 کنند.  قطعا رفتن به این حوزه کمک شایسته ای
 به حل و فصل مشکالت پروژه ها خواهد نمود.

 در سه دهه گذشته در کشور سیاست و موج 
بسیار پسندیده توسط نظام های دولتی از جمله 
 معاونت فنی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی

 کشــور و ســازمان بازرسی کل کشــور برای 
ارزیابی عملکرد کارفرمایان، مهندســان مشاور 
و پیمانــکاران در پروژه های عمرانی بکارگرفته 
شد.  در تمام این مطالعات میدانی که از بعضی 
از پروژه های کشور صورت گرفت مشخص شد 
که عمر متوســط پروژه های عمرانی در کشور 
متاســفانه باالی 10 سال و دوران اجرای پروژه 
2 تا 3 برابر مدت اولیه پیمان به طول انجامیده 
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است.  نتایج این مطالعات به روشنی نشان داده 
اســت علت اصلی ایــن ناهمگونی عمدتا نقش 
بخش کارفرمایی کشــور بوده است و مشکالت 
ایجاد شــده توسط مشــاوران و پیمانکاران در 
اولویت های بعدی است. پیشنهاد مشخص این 
است كه دولت محترم  فرایند عارضه یا بی 
نماید  را مجــددا زنده   طرح های عمرانی 
و درپروژه های عمرانــی و غیر عمرانی از 
جمله صنعت نفت كشور عارضه یابی نماید. 
به جناب آقای دكتر آخوندی پیشــنهاد 
می شود این فرایند را در حوزه مسئولیت 
خود در وزارت راه و شهرســازی بعنوان 
الگو فعال نمایند. بدون شــک ما تا مشــکل 
را شناســایی نکنیم نمی توانیم برای آن راهکار 
تعریــف کنیم و چرخ های پیمانکاری، بر همین 
منوال می گردد. اشــاره مســتقیم و درخواست 
جناب وزیر محترم راه و شهرســازی از معاون 
محترم اول ریاست جمهوری در این کنفرانس 
در راستای همین خواسته های مشخص بخش 
خصوصی است که در این عارضه یابی مشخص 
می شــود که چرا بــه گفته وزیر محتــرم راه و 
شهرسازی دولت نزدیک به 300,000 میلیارد 
تومان ) نزدیک 100 میلیارد دالر( به ذینفعان 

مقابل خود بدهکار است
.تحریم ایران در 2 دهه گذشــته که موجب 
تقلیل ارزش پول ملی گردیده اثرات بسیار مخرب 
 بــر روی قراردادهای شــرکت های پیمانکاری 
 ) در همه نوع قراردادهای ارزی، ارزی- ریالی و ریالی (

 گذاشته اســت. بخش خصوصی انتظار و امید 
دارد کــه به این معضــل بــزرگ قراردادهای 
عمرانی نگاه کارشناسانه و دقیقی صورت گیرد 
و دســتورالعمل ها و بخشنامه های اعالم شده از 
طرف دولت با واقعیت های فضای مالی این نوع 
قراردادها منطبق باشد. در این حوزه پیمانکاران 
بخش خصوصــی نیاز بــه ارز خارجی با منبع 
خارجی البته با حذف دالالن و کمیسیونرهای 
 LC مالــی و همچنیــن ایجاد شــرایط قبول
بانک هــای ایرانــی توسط ســازندگان و تولید 
کننــدگان بین المللی دارند کــه در این میان 
ارقامی بعضا تا سطح 20% به عنوان کمیسیون 

و داللی از درآمد ارزی کشور به هدر می رود.
.بخش خصوصی امیــد دارد دولت محترم با 
نگاه کارشناسانه فضای جاری بانک ها، موسسات 
مالی و بیمه ای را در مســیر پشتیبانی از بخش 
خصوصی سوق دهد متاســفانه در حال حاضر 
بانک ها عموما مســئولیت خود را در حد دادن 

چند ضمانت نامه به پیمانکاران و  یا دادن بعضی 
امکانات مالی به پیمانکاران تلقی می نمایند. در 
شرایط حاضر ما نیاز جدی به تغییر ساختار نظام 
 بانکی کشور برای ورود بانک های بخش خصوصی

 یــا دولتــی در کنــار پیمانــکاران ایرانی چه 
 در پروژه هــای داخلــی چــه در پروژه هــای 
فرا مرزی  به عنوان یک مســیر  تامین سرمایه 
داریــم. قطعا دراین حوزه بایســتی با انطباق با 
نرم های بیــن المللی کارفرمایان و بر اســاس 
دیدگاه های معاونت محتــرم رییس جمهوری 
برای ایجاد شــرایط مناســب برای پیمانکاران 
ایرانــی که بتوانند خود تامین منابع مالی کنند 
قراردادهای BANKABLE در اختیار پیمانکاران 
بــرای ورود آنها به حوزه بانکی، مالی و اعتباری 
بین المللی برای تامین سرمایه مورد نظر دولت 
 بــه منظور ورود آنهــا به پروژه هــای داخلی و

 بین المللی بنمایند.
 پیمانکاران و فعاالن بنگاههای اقتصادی 
از دولت محترم  در صنعت كشور مصرانه 
اســتدعا و درخواســت دارنــد كه زیر 
ساخت های فعال در قوه مجریه به قوانین 
جــاری و حاكم در روابط كســب و كار و 
ارجاع كار همچون قانون جاری مناقصات 
و قانون بهبود محیط كسب و كار احترام 
گذاشــته و ترتیبات قانونی تکلیف سفره 
توزیع كار بخش پیمانکاران دولتی، شبهه 
دولتی و خصولتــی را با بخش خصوصی 
كال جدا نمایند و یا در صورت عدم امکان 

ایجاد چنین ساختار قانونی در این حوزه، 
حداقل بر اســاس توجه وزیر محترم راه 
و شهرســازی به صورت عملی و با ایجاد 
شفاف ســازی از ایجاد رانت جلوگیری شود به 
نحوی که وزیر محترم راه و شهرسازی به جد در 
نظر دارند در وزارتخانه تحت نظارت خود چنین 
عمل نمایند بــه هر حال شــرایط بکار گرفته 
شده در یک دهه گذشته برای بخش خصوصی 
بسیار نامطلوب بوده و این امر منجر به تعطیلی 

بنگاههای بخش خصوصی گردیده است. 

.در مقابــل ما بخش خصوصی این بار به 
عوض خرده گیری مداوم و همیشــگی از 
بخش دولتی و پررنــگ كردن نقص های 
بخش دولتی،  پروژه ها را از آن خود بداند 
و به قراردادها با دولت به صورت برد- برد 
نگاه كند و آستین را باال زده و با انتقاد از 
درون برای اصالح قوانین دســت و پا گیر 
در فضای كسب و كار و در كنار مسئوالن 
دولتی اقدام كند. صادقانه بگویم که در طول 
40 ســال که نگارنده در این فضــا قدم و قلم 
می زند. بخش خصوصی پیمانکاری و مهندسان 
مشاور ما کمتر به دیدگاه های فوق الذکر و انتقاد 
از خود عمل کرده و همواره زبان گالیه در مقابل 

کارفرمایان داشته است. 

در خاتمه نگارنده ضمن تقدیر و تشــکر از همه 
دســت اندرکاران برگــزاری پنجمین کنفرانس 
صنعــت احداث و انرژی امید دارد نکات اشــاره 
شــده در بیانیه پایانی کنفرانس که به نحوی به 
چالش های بخــش خصوصی اختصــاص دارد، 
توسط موسسه محترم صنعت احداث با ذینفعان 
 بخــش خصوصی بصورت جدی پیگیری شــود

 تا ان شــاءاهلل ذینفعان بخش خصوصی از جمله 
صنوف مختلــف پیمانــکاری و صنعت احداث 
در عمل و به چشــم خود نتایــج عملی این نوع 

کنفرانس ها را شاهد باشند.  

نگارنــده اعتقــاد دارد در شــرایط حال بخش 
خصوصی در پله  های آغازین دستیابی به تثبت 
جایگاه خود در حوزه کسب وکار خود  می باشد. 
و راه درازی در پیــش رو دارد و نیــاز به تالش 

مضاعف می باشد. 

کیــد  تا علیرغــم  نیســت  مشــخص 

روشــن و پیوسته مقام معظم رهبری 

و ســایر مســئوالن بلند پایــه نظام در 

هر ســه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، 

بــه  چــرا بخــش خصوصــی در عمــل 

گوشــه ای رانــده و بدســت فراموشــی 

کامل سپرده میشود؟ و نتیجه آن می 

که از زمان آغاز مباحث مربوط  شــود 

بــه خصوصــی ســازی و ترســیم افــق 

ســال  1404 خصوصــی ســازی واقعی 

پیشرفت چشمگیر نداشته است



 پیام آبادگران                                 
مهر 1394 
شماره 335 

30

اولین حضور رسمی شرکت های خارجی 
در بخش خصوصی کلید خورد

گردهمایی پیشگامان صنعت ساخت، فناوری مصالح ساختمان،  نخســتین 
گاز )ایران+ایتالیا( برگزار شد نفت و 

برنامه ریزی متفاوت سندیکای شرکت های ساختمانی 
ایران  برای همکاری با شرکت های ایتالیایی

گردهمایی پیشــگامان صنعت  نخســتین 
ســاختمانی،  مصالــح  فنــاوری  ســاخت، 
حضــور  بــا  )ایران+ایتالیــا(  گاز  و  نفــت 
بزرگتریــن پیمانــکاران ســاختمانی ایران و 
کشور ایتالیا در  فعاالن صنایع ســاختمانی 
قالــب نخســتین نشســت مشــترک فعاالن 
کشور پس از توافقات سیاسی  ســاختمانی 

با جامعه بین المللی برگزار شد.
که بــا حضور 84  در این نشســت مشــترک 
شرکت بزرگ داخلی و 34 شرکت ایتالیایی 
شــرکت های  ســندیکای  دعــوت  بــه 
ســاختمانی برگزار شــد اولین جرقه حضور 
پروژه هــای  در  خارجــی  گــذاران  ســرمایه 
ایــن  از  تــا  کشــور زده شــد  بــزرگ عمرانــی 
پــس و در پــی بهبود روابط سیاســی ایران 
فعالیت هــای  المللــی،  بیــن  مجامــع  بــا 
کشــور هــم وارد فــاز  اقتصــادی و عمرانــی 
بیــن  از همکاری هــای مشــترک  تــازه ای   
از  برخــوردار  کشــورهای  ســایر  و  ایــران 

پتانسیل های فنی  واجرایی شود.
ایــن نشســت در حالی بــا اتکا بــر متد ویژه 
خود زمینه آشــنایی بزرگتریــن پیمانکاران 
ایرانی با سران شرکت های تولید صنایع و 
که  کرد  مصالــح نوین ســاختمانی را فراهم 

بسیاری از این دیدارها در همان روز منجر 
بــه منظــور رســیدن  بعــدی  بــه قرارهــای 
بــه تفاهــم مشــترک جهــت همکاری های 

بعدی شد.
ســران بزرگتریــن شــرکت های ســاختمانی 
کشور در شرایطی با روسای برجسته ترین 
شــرکت های تولید صنایــع و مصالح نوین 
که  کردند  کشــور ایتالیا دیــدار  ســاختمانی 
ایتالیایــی  شــرکت های  نشســت  ایــن  در 
ضمــن آشــنایی بــا مهمتریــن فرصت های 
گذاری عمومی و خصوصی، برای  ســرمایه 
ورود به مهم ترین پروژه های ســاختمانی 
کره  کشور، با همکاران ایرانی خود وارد مذا

شدند.
ســندیکای  مدیــره  هیئــت  اعضــای 
شــرکت های ســاختمانی در راســتای نیــاز 
کشــور بــه اســتفاده از مصالــح  روز افــزون 
نویــن ســاختمانی اولیــن حضــور رســمی 
ســاخت  حــوزه  در  خارجــی  شــرکت های 
بــه  را  ای  هســته  توافــق  از  پــس  ســاز  و 
تولیــد  شــرکت های  بــا  رایزنــی  و  کــره  مذا
مصالــح  و  ســاختمانی  صنایــع  کننــده 
نویــن اختصــاص دادنــد تــا از ایــن طریق 
بهبــود  و  اصــاح  راســتای  در  گام  اولیــن 
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نایب رییس سندیکای شرکت های ساختمانی  
بــزرگ  پیمانــکاران  حضــور  تشــریح  در  ایــران 
مشــترک  نشســت  ایــن  در  ایتالیــا  ســاختمانی 
نشســت  برگــزاری  بــا  همزمــان  داد:  توضیــح 
مشــترک فعــاالن ســاختمانی ایــران با روســای 
شرکت های بزرگ ایتالیایی قرار است با برگزاری 
نشســت های بعدی این پیمانــکاران به عنوان 
اولین گروه سرمایه گذاران خارجی پس از توافق 
هسته ای تیرماه، در حوزه صنایع ساختمانی، 

وارد پروژه های حوزه راه  وشهرسازی شوند.
جواد خوانســاری افزود: مهمترین فرصت های 
کنــون در معرض دید  که هــم ا گــذاری  ســرمایه 
گرفتــه و در نشســت های  قــرار  ایــن شــرکت ها 
پیمانــکاران ســاختمانی  بزرگتریــن  بــه  بعــدی 
کشــورها نیز معرفی می شود در دو بخش  ســایر 
 پروژه هــای عمومــی و خصوصــی طبقــه بنــدی 
که بخشی از آن ها شامل معرفی بسته  می شود 
25 میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی برای 

گــذاران خارجــی در پروژه های  جــذب ســرمایه 
عمرانی است.

گفتــه وی حضــور  کــه بــه  ایــن در حالــی اســت 
شــرکت های ایتالیایــی عــاوه بر اینکــه به قصد 
گــذاری در پروژه هــای  ورود ســرمایه و ســرمایه 
گســترش  و  تولیــد  خصــوص  بــه  ســاختمانی 
اهــداف  گرفتــه،  صــورت  ســاختمانی  صنایــع 
تجربیــات  و  دانــش  انتقــال  جملــه  از  دیگــری 
جهانــی به پروژه های بزرگ ســاختمانی داخلی 

کند. را نیز دنبال می 

گذاری عمومی و خصوصی به ایتالیایی ها معرفی فرصت های سرمایه 

فرایندهــای ســاخت متناســب بــا فناوری های 
روز دنیــا با تکیه بر فرصت های ایجاد شــده، با 
گذاری این شرکت ها در ایران  حضور و سرمایه 

برداشته شود.
برجســته تریــن پیمانــکاران ســاختمانی ایــران 
عملیاتــی  اقــدام  اولیــن  پیشــگام  شــرایطی  در 
بــه پروژه هــای  گــذاران خارجــی  ورود ســرمایه 
قبــل،  مــاه  دو  کــه  شــدند  عمرانــی  بــزرگ 

بســته از  رونمایــی  بــا  وشهرســازی  راه    وزارت 
گــذاری، فراخوان   25 میلیارد یورویی ســرمایه 
دعــوت بــه مشــارکت فعاالن ســاختمانی ســایر 
کشــورها بــرای اجرای 121 پــروژه مهــم در حوزه 

کرد. راه، مسکن  وشهرسازی را صادر 
در این راســتا اعضای هیئت مدیره ســندیکای 
بــر تکیــه  بــا  ایــران   ســاختمانی   شــرکت های 
گرفتــه، اســتفاده از   برنامــه ریزی هــای صــورت 

 ارتباطات موثر با فعاالن ساخت و ساز در عرصه
از  گیــری  بهــره  همچنیــن  و  الملــل  بیــن   
وزارت ســوی  از  شــده  ایجــاد   پتانســیل 

بزرگتریــن  از  راه و شهرســازی، ضمــن دعــوت   
فعــاالن صنایع نوین ســاختمانی ایتالیا، اولین 
کرات عملیاتی خود برای ورود سرمایه های  مذا
را کشــور  عمرانــی  پروژه هــای  بــه   خارجــی 

کلید زدند.  
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مشــترک  نشســت  اجرایــی  دبیــر  همچنیــن 
شرکت های ساختمانی با روسای شرکت های 
جزییــات  تشــریح  در  ایتالیایــی  ســاختمانی 
اولیــن  بــرای  گفــت:  نشســت  ایــن  برگــزاری 
بــه  جدیــدی  روش  خصــوص  بخــش  در  بــار 
منظور آشــنایی پیمانــکاران داخلی و خارجی 
فرصت هــای  کیــف  و  کــم  از  آن هــا  اطــاع   و 
فنــی،  حــوزه  در  موجــود  گــذاری  ســرمایه 
گرفتــه  کشــور در پیــش  عمرانــی و ســاختمانی 
کاما متفاوت و در عین حال  که خروجی  شد 
عملیاتی تری نســبت به نشســت های مشــابه 

قبلی در بر داشت.
مریم خوانساری توضیح داد: در این نشست به 
گردهمایی پیشگامان صنعت  عنوان نخستین 
ســاخت، همزمان با برگــزاری همایش و معرفی 
پیمانــکاران  بــه  گــذاری  ســرمایه  فرصت هــای 
کشــور در قالب  ایتالیایــی، فعــاالن ســاختمانی 
کار بیــن شــرکت ها  کســب و  ماقات هــای رشــد 
گانــه و با  )ماقات هــای B2B( بــر میزهــای جدا
برنامــه ریــزی از پیــش تعییــن شــده با روســای 
بزرگترین شــرکت های فنی و ســاختمانی ایتالیا 
که  کردند  گــو  گفت و  بصــورت مســتقل دیــدار و 
قرارهــای  بــه  منجــر  دیدارهــا  ایــن  از  بســیاری 
بعــدی بــرای هم اندیشــی بیشــتر و رســیدن به 
تفاهــم مشــترک بــرای مشــارکت دو جانبــه در 

پروژه های عمرانی شد.
ایــن  برگــزاری  زمــان  طــول  در  وی  گفتــه  بــه   
گــروه از  گردهمایــی، 16 میــز فعــال میزبــان دو 
پیمانکاران ساختمانی، نفت و گاز و متخصصین 

بــود.  ایتالیایــی  و  ایرانــی  ســاختمانی  مصالــح 
)B2B( Business-to-Businessماقات هــای 

کار  کســب و   بــه منظــور ایجــاد تعامــل بیــن دو 
کــه به رشــد هــر دو مــی انجامــد می باشــند، در 
گردهمایــی نیــز بــه همیــن منظــور در طی  ایــن 
شــده  داده  اختصــاص  خصوصــِی  زمان هــای 
صــورت  ماقات هــا  شــرکت ها،  از  یــک  هــر  بــه 
که این اقــدام زمینه مناســبی را برای  پذیرفــت 
کشــور بــا  آشــنایی متخصصیــن بــزرگ ایــن دو 
گذاری در  یکدیگر و معرفی فرصت های سرمایه 

کرد. پروژه های عمرانی ایجاد 
کیــد بــر اینکــه یکــی از راههای  خوانســاری بــا تأ
موثــر انتقــال دانــش، حضــور فعــال در اینگونــه 
علــت  بــه  گرچــه  افــزود:  اســت  گردهمایی هــا 
شــرکت های  از  تعــدادی  نامنظــم  حضــور 
از حاضریــن برنامــه برخــی  ایتالیایــی   ایرانــی و 
 با جابه جایی در زمان اجرا صورت پذیرفت، اما 
که با ارزش ترین دارایی هر انســان  ما می دانیم 
کردیم با برگزاری  زمان وی می باشــد و ما ســعی 
ماقات هــای کنــار  در  متفــاوت   برنامه هــای 
 بین شرکت ها، شرایطی را فراهم آوریم تا تمامی 
حاضریــن ایرانــی و ایتالیایی در حضــور خود در 
کسِب  گرد هم آمده اند  که بر آن  راستای هدفی 

دانش نمایند.
کــرد: یکــی از اهمیت هــای ایــن  وی خاطرنشــان 
گردهمایی حضور گستره وسیعی از شرکت کنندگان 
آن بود که عاوه بر حضور پررنگ شرکت های بزرگ 
و شــناخته شــده، بســیاری از جوانان با اســتعداد 
 و دانــش محور که در ســال های اخیر شــرکت های

 

کــرده انــد نیــز بــا انگیــزه و جهت  خــود را تأســیس 
اعــام  بــا  خــود،  مهارت هــای  و  دانــش  توســعه 
بین الملــی همکاری هــای  جهــت   آمادگــی 
ویــژه بــه  دنیــا  روز  فناوری هــای  در  مشــارکت  و    

فعالــی  حــــــــــضور  ســــــاختمانی،  مصالــح   در 
داشتند.

کوچــک تــا  گفتــه وی، حضــور شــرکت های  بــه 
بزرگ و مدیران جوان تا ســراِن صنعت ســاخت 
کنــار یکدیگــر از یــک طــرف و از طــرف دیگــر  در 
انگیزه و اراده اســتوار تمامــی این مدیران در به 
وجود آوردن شــرایط پیشــرفت و توسعه بخش 
گردهمایی به  گردیــد تا این  خصوصی، موجب 
گردهمایــی "پیشــگامان" صنعت ســاخت  نــام 
نام بگیرد و نخستین حضور رسمی شرکت های 
خارجــی در بخــش خصوصــی بــه دســت ایــن 

مدیران و پیشگامان رقم بخورد. 

گردهمایــی مشــترک، معــاون مدیرکل  در ایــن 
ابــراز ضمــن  ایتالیــا  صنعــت   کنفدراســیون 
 عاقه مندی شرکت های ساختمانی این کشور 
بــرای همــکاری مشــترک در اجــرای پروژه هــای 
عمرانــی، ایران را بازاری جــذاب و در عین حال 

کرد. مشارکت پذیر برای ورود سرمایه عنوان 
ایتالیایــی  شــرکت های  گفــت:  کــراوس  دانیــل 

گــذاری در  عاقــه منــد بــه همــکاری و ســرمایه 
پروژه هــای عمرانــی ایــران هســتند و نــگاه ایــن 
گرا  شــرکت های بــه ایران تنها یک نــگاه مصرف 
کانون  نیست بلکه امیدواریم ایران در آینده به 

صادرات محصوالت مهندسی تبدیل شود.
و  همکاری هــا  زمینــه  ایــن  در  افــزود:  وی 
بــرای  ایتالیــا  و  ایــران  سیاســی  تاش هــای 

اهمیــت  از  کشــور  دو  روابــط  بهبــود  و  تقویــت 
کــه بهبــود روابــط  زیــادی برخــوردار اســت چــرا 
بــرای  موضوعــات  مهمتریــن  از  یکــی   سیاســی 

کارافرینان ایتالیایی است. گذاران و  سرمایه 
و  اقتصــادی  همکاری هــای  پیشــینه  کــراوس 
کشــور را تجربــه ای موفــق و تــوام با  عمرانــی دو 
کرد:  کید  احتــرام و تعامــل متقابل برشــمرد و تا

گذار خارجی  با متد جدید جذب سرمایه 

گذاری در ایران ابراز عالقه ایتالیایی ها به سرمایه 
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گســترش روابط اقتصادی و عمرانی با  خواهان 
ایران هستیم.

کنفدراســیون صنعــت ایتالیا  کل  معــاون مدیــر 
اعضــای هیئــت مدیــره  از  قدرانــی  و  تشــکر  بــا 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی بــه خاطــر 
منظــور بــه  ایتالیایــی  شــرکت های  از   دعــوت 
گوی مشترک پیرامون رشد اقتصادی و  گفت و   
انجام همکاری های مشــترک در زمینه فناوری 
کرد: این  گاز اظهــار  مصالــح ســاختمان، نفت و 
نشســت مشــترک یک فرصــت اســتثنایی برای 
معرفی شــرکت های تولیــدی و خدماتــی ایتالیا 

محسوب می شود.
ســودآوری  امــکان  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
کشــورهایمان، الزم به ذکر اســت  همکاری بین 
البتــه  و  دیرینــه  همــکاری  یــک  مــا  همــکاری 
همیشــه موفقیــت آمیــز بــوده اســت. همچنان 
کــه شــرکت های ایرانــی و ایتالیایی در بســیاری 
صنعتــی  کارخانه هــای  ســاخت  پروژه هــای  از 
یکدیگــر  بــا  ایــران  در  صنعتــی  ســایت های  و 

همکاری داشته اند.
کراوس با بیان اینکه  بسیار مشتاق آغاز دوباره   
همکاری با ایران در این زمینه هســت، تصریح 
کــرد: اهــداف مــا بازگشــت بــه حجــم تجــارت با 
ایــران برابــر بــا دوران پیــش از تحریم هــا اســت. 
زمانیکــه صــادرات و واردات بــا هــم تقریبــا" 7 
میلیارد دالر ســود برای ایران به همراه داشت، 

البته با تمرکز بر درآمدهای نفتی .
وی ادامــه داد: امــا بــه هــر حــال همــکاری ما با 
گون تجــاری در ادوار  گونا ایــران در زمینه هــای 
کاالهای ما  گذشــته بســیار قابــل توجــه بــوده و 
در بــازار ایــران جایــگاه مناســبی داشــته اند؛ به 
همیــن دلیل وزارت توســعه اقتصــادی ایتالیا و 
ســفارت ایتالیا در تهران سعی در تحکیم بیشتر 

این جایگاه در ایران دارند.
بخــش  مقامــات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  کــراوس 
کار را به  خصوصــی و دولتی ایــران و ایتالیا ایــن 
کشــور  منظــور افزایش امــکان همکاری بین دو 
و تــاش بــرای برقــراری شــکل جدیــد از روابــط 
تجــاری، بــر مبنای احتــرام و همــکاری متقابل 
 350 از  بیــش  کــرد:  تصریــح  انــد،  داده  انجــام 
تجــاری،  انجمن هــای  شــرکت ها،  از  نماینــده 

ایــن مراســم  ایتالیایــی در  بانــک و موسســات 
شرکت دارند تا همکاری منطبق بر استانداردها 
کننــد. همکاری  را با شــرکت های ایرانی شــروع 
که بر اساس پایداری سیاسی و اقتصادی ایران 

گیرد. شکل می 
کرد: ما از آنچه در دوران تحریم  وی خاطرنشان 
گذشــته اســت  بــر ایــران، اقتصــاد و صنعــت آن 
گاهی داریم و به شما برای این تاش جدیدی  آ
گویم. من شــخصًا از سیاســت های  تبریــک می 
کــه دولــت ایران  اقتصــادی و نقشــه های مالــی 
کنم.  گرفته اســت قدردانی می  بــرای ما در نظر 
البتــه این راه حلی مناســب اســت بــرای خروج 
کــه ایــران در نتیجــه تحریمهــا بــا  از بــن بســتی 
که بهای  آن روبــه رو شــده اســت؛ تحریم هایــی 

گزافی برای اقتصاد داخلی ایران داشتند.
بــه  چهارچــوب،  ایــن  در  کــرد:  کیــد  تا کــراوس 

که ایــران می تواند دوبــاره نقش  نظــر می رســد 
خــود را بــه عنوان قطــب تولیدی تمــام منطقه 
جنــوب خــاور میانــه بدســت آورد. بــه همیــن 
کشــور برای ما بســیار مهم  دلیــل بازارهای این 
هســتند. نبایــد ایــران را فقــط بــه عنــوان یــک 
کشــور  قطب محلی برای مصرف دانســت، این 
کیفیــت به  کاالهــای بــا  قطبــی بــرای صــادرات 
بــا  امیدواریــم  مــا  اســت.  کشــورهای همســایه 
تکنولــوژی و دانــش ایتالیایــی بــرای تحقق این 

هدف با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
کنم آخرین تغییرات  کراوس ادامه داد: فکر می 
اقتصادی - سیاسی هم بر اهمیت تقویت روابط 
کند. فرهنگ  کید می  دوستانه ایران و ایتالیا تا
یــک مزیــت بــی چــون و چرا بــرای شــرکت های 
که موقعیت سیاسی و اقتصادی ایتالیا  ماســت 
کــه جایــگاه کنــد. ایتالیایــی   را نیــز تشــریح مــی 

کشــور دارد و بــا ایــن پیش   ویــژه ای در سراســر 
زمینــه، مــا در فهرســت اولیــن شــرکای تجــاری 
اروپایــی در بســیاری از بخش های اســتراتژیک 
اقتصاد ایران مانند ماشین آالت، خودرو، نفت 
گاز قــرار داریــم وخواهــان انجــام فعالیت های  و 

بیشتر در این زمینه ها هستیم.
وی با بیان اینکه ما با شــما برای تبدیل شــدن 
کشــور های  بــرای  محلــی  ســامت  قطــب  بــه 
همســایه و ارائه راه حل های مناسب همکاری 
گفــت: در روابط فی ما بیــن ایران و  کنیــم،  مــی 
کت اقتصادی بســیار ویژه ای برقرار  ایتالیا، شــرا

دانیل کرواس:
  معــتقد هستم در حال 
مشارکت  حفظ  حاضر، 
بهترین  المــــللی  بین 
ایرانیان  برای  استراتژی 
در طی ســال های اخیر 
ثابت  ایرانیــان  و  بوده 
کردنــد که بــا تکیه بر 
خود  فنی  توان  و  دانش 
بــا عزمی  توانند  مــی 
راسخ رو به جلو حرکت 
اعتقاد  به  طوریکه  کنند؛ 
زمینه  در  زمانی که  من  
تکنولوژی  تبادل  اقتصاد 
و اراده بــرای همکاری 
باشــد ساخت  میان  در 
مشــارکتی نتایج بهتری 

در بر خواهد داشت.
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رییــس هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی هم بــا ابراز عاقه نســبت به تمایل 
شــرکت های  بــا  مشــترک  همــکاری  بــه  ایــران 
کشــور ایتالیــا  تولیــد مصالــح نویــن ســاختمانی 
روســای  حضــور  بــرای  شــده  ایجــاد  فرصــت 
کشور در  بزرگترین شرکت های ســاختمانی این 
پروژه هــای فنــی و عمرانی را پتانســیل بزرگی در 

این حوزه برشمرد.
روســای  حضــور  بــر  فــرد  ملکیانــی  منوچهــر 
شــرکت های بزرگ ســاختمانی ایتالیــا به عنوان 
فرصــت بزرگــی بــرای تبــادل اطاعــات و دانــش 

کرد. کید  فنی و عمرانی تا
اینکــه نحــوه حضــور و عملکــرد  بیــان  بــا  وی 
تابــع  ایــران  در  خارجــی  شــرکت های 
مــا  گفــت:  باشــد،  مــی  سیاســت های دولــت 
شــدیم یــادآور  هیات هــا  ایــن  بــا  ارتبــاط   در 
کــه ایــران بــازار مصــرف خوبــی بــرای فــروش 
خارجــی  کشــورهای  پیمانــکاری  و  مصالــح 
بخــش  در  نــه  ایــران  کــه  چــرا  بــود؛  نخواهــد 
کشــور دیگری  تولیــد مصالــح نیــاز آنچنانی به 
خــود  کــه  پیمانــکاری  بخــش  در  نــه  و  دارد 
کامــل اســت، بلکــه بخــش  خصوصــی  اتــکای 
مصالــح  تولیــد  بخــش  در  می توانــد  ایــران 
تجــاری  شــرکای  پیمانــکاری  بخــش  در  و 

کشــورهای دیگــر دنیــا از جملــه  خوبــی بــرای 
ایتالیایی باشد.  شــرکت های 

کیــد بــر اینکــه بــرای فعالیــت  ملکیانی فــرد بــا تا
مشترک باید پروژه های ساختمانی متناسب با 
کرد:  پتانســیل های مملکت تعریف شود اظهار 
جــذب ســرمایه گذار و جــذب پــروژه مهمتریــن 

هدف این همکاری محسوب می شود.
اصــوال سیاســت دولــت هــم دوری از داشــتن 

نــگاه مصرفــی بــه بازار ایران اســت؛ بــه همین 
دلیــل تجــار خارجــی بایــد در بخــش تولیدات 
هــدف  بــا  و  مشــارکتی  صــورت  بــه  مصالــح 
داشــته  فعالیــت  داخلــی  مصــرف  و  صــادرات 
باشــند. همچنیــن در بخــش پیمانــکاری هم 
تــا  کنسرســیوم هایی تشــکیل شــود  می توانــد 
پروســه ســرمایه گذاری بــه نحــو بهتــری انجام 

شود.

که شــرکتهای ایتالیایی برای ســاخت آن  اســت 
کرده اند و این همکاری مطلوب  کمک شایانی 
کیفیــت و ارزش محصــوالت بوجــود  بــه لطــف 
کــه همــواره دولت  آمــده اســت. از ایــن روســت 
ایــران بــه ایتالیا به عنوان یک شــریک تجاری و 

کند. صنعتی خاص نگاه می 
که ایتالیا به  کرد: از آنجایی  کراوس خاطرنشــان 
کشــور پیشرو در جهان با اقتصادی  عنوان یک 
قوی عاقمند به همکاری با جمهوری اسامی 
کــه بازارهای مــا در ایران  اســت، ضروری اســت 
تا پیش از برداشــتن قطعی تحریم ها دوباره آغاز 
که پیش از تحریم ها  کنند و به موقعیتی  کار  بــه 

در بازار ایران داشتند، برسند.
کیــد بــر اینکــه همــواره ارزش تجــارت  وی بــا تا
ایتالیــا بــا ایران بســیار قابل ماحظه بــود و این 
کشور جزو اولین کشورهای صادرکننده به ایران 

گفت: البته، مبادله داده های اخیر  بوده است، 
که  بین ایران و ایتالیا نشــان دهنده این اســت 
کشور ما همچنان عاقمند به بازار ایران است.
گفته وی، در فصــل اول ســال 2015، ایتالیا  بــه 
ایــران  بــه  کننــده  صــادر  نهمیــن  عنــوان   بــه 
کاالهــای ایرانــی شــناخته  و دهمیــن مشــتری 

شده است. 
کراوس، با  که بنا به اظهــار  ایــن در حالی اســت 
کلــی تقریبی یــک میلیارد یــورو در نیمه  تبــادل 
اول ســال 2015، اولویــت اقتصــادی و تجــاری 
ایــران  مربــوط بــه حوزه هــای ســاخت و ســاز ، 
که دو ســتون اصلی  گاز بود. بخشــهایی  نفت و 

اقتصاد ایران محسوب می شوند.
کنم مــا برای  کــرد: من فکــر می  کیــد  کــراوس تا  
کافــی در زمینــه  رســید بــه ایــن هــدف، تجربــه 
بــرای  کافــی  اراده  همچنیــن   و  تکنولــوژی 

همکاری با شما را در اختیار داریم.
کار  وی بــا بیــان اینکــه ایــران به لحــاظ نیــروی 
گفــت:  از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت، 
کار بســیار خوبی داریــد، موقعیت  شــما نیــروی 
اســتراتژیک مناســبی در منطقه داریــد هر چند 
که بســیاری از قســمتها و ســایت ها  نیــاز داریــد 

کنید. خود را به روز رسانی 
کــراوس برقــراری همــکاری بیــن ایــران و ایتالیــا 
بــه تــا  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  امــری ضــروری   را 

خوبــی  نتایــج  بــه  همکاری هــا  ایــن  امــروز    
رسیده است.

بهبــود  بــرای  مــا  هوشــیاری  اینکــه  ضمــن   
گواهی اســت بر این  همکاریهــای آتــی بــا ایــران 
که ما ایران را به عنوان یکی از شــرکای  حقیقت 
که شما  معتبر خود می شناسیم و می خواهیم 

یکی از شرکای معتبر ما باشید.

فرصت بزرگ همکاری برای بخش خصوصی 
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توصیه ایران به شرکت های ایتالیایی

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی ایران خاطرنشــان 
گروه 1+5 فرصت  کرد: در پی توافق اخیر ایران با 
مشــترک  همــکاری  و  تعامــل  بــرای  مناســبی 
کشــورها فراهــم  اقتصــادی بیــن ایــران و ســایر 
شــده و با باز شــدن درهای اقتصــادی ایران به 
روی دنیــا و ایجــاد اشــتیاق بیشــتر به توســعه، 
زمینــه مطلوبــی برای همــکاری با شــرکت های 
خارجــی به خصــوص شــرکت های ســاختمانی 

ایتالیایی ایجاد شده است.

قطــع  طــور  بــه  افــزود:  انصــاری  محمدرضــا 
همــکاری شــرکت های ســاختمانی ایتالیایی با 
پیمانــکاران ایرانــی باعــث بهبــود ظرفیت های 
کشــور مــا خواهد  گــذاری در  عمرانــی و ســرمایه 
گرفته  شــد و از ســوی دیگــر بــا امکانــات شــکل 
کت با پیمانکاران ایرانی ســهولت  در ایران شــرا
بیشــتری را برای فعالیت های پیمانکاران سایر 

کند. کشور ایجاد می  کشورها در 

انصــاری با اشــاره بــه پیشــینه موفــق همکاری 
ایرانــی،  شــرکای  بــا  ایتالیایــی  شــرکت های 
کنون  گفت: ا خطاب به مدیران این شــرکت ها 
که شــما دوباره بــه ایران  زمــان مناســبی اســت 
که بســیاری از شــما  بازگردیــد. مطمئن هســتم 

کار در ایران را داشته اید.  پیشتر تجربه 

دانیــد مــی  کــه  همانطــور  کــرد:  کیــد  تا  وی 
گــروه سیاســی 1+5 باعث   توافــق نامــه ایــران و 
در  شــد.  خواهــد  ایــران  در  بســیاری  تغییــرات 
گذشته، اقتصاد ایران لطمه زیادی  چهار ســال 
کاهــش 50% دریافــت خدمــات و  دیــده اســت. 
کنــار صدمــات زیــادی  کاال از دنیــا )واردات( در 
کاال در  کننــده خدمــات یــا  کــه ایرانیــان صــادر 
گذشــته به دلیل تحریم ها - تحریم  چهار ســال 
بانک هــا و تبادالت مالی - متحمل شــده اند از 

جمله این آسیب هاست. 

حالــی  در  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  انصــاری 
که ایــران تحت تاثیــر دیگــر عوامل منفی  اســت 
ناشــی از تحریم هــا هــم قــرار داشــته اســت امــا 
که بســیاری از شــما  بــا ایــن وجــود و همانطــور 
واقــف هســتید، ایرانیــان طــی ایــن چهار ســال 
همچنــان بــه فعالیت های خــود در زمینه های 
مختلف ســاخت و ســاز، در زمینه های مختلف 

مهندســی و در زمینه های مختلف ساختمانی 
بدون توقف ادامه داده اند.

وی افــزود: ایرانیــان هرگــز تحت تاثیــر تحریم ها 
جــرات  بــه  مــن  و  نکشــیدند  کار  از   دســت 
که فعــاالن اقتصادی  مــی توانم به شــما بگویم 
شــروع  زمــان  از  اخیــر  دهــه  یــک  طــی  ایــران 
گذشــته  تحریم هــا و به خصوص در چهار ســال 
و  ظرفیت هــا  زمینــه  در  زیــادی  بســیار  بهبــود 
امکانــات داشــته انــد. در واقع در مــدت تحریم 
کــه مــا در آن به شــدت  بســیاری از پروژه هایــی 
بــدون  بودیــم،  بــه تکنولــوژی خارجــی متکــی 
حضــور آنهــا تکمیــل و بــه بهــره برداری رســیده 
اســت، ازجمله پروژه های عسلویه یا پروژه های 
گاز و دیگر بخشــهای مهندســی و  بخش نفت و 

 ساخت و ساز.

کرد: البته این اظهارات به این  کیــد  انصاری تا
کــه مــا بــه همــکاری با همــکاران  معنــا نیســت 
کشــورهای  یــا دوســتانمان از دیگــر  ایتالیایــی 
که بدانید  دنیا احتیاج نداریم، اما خوب است 
گــر  ا دارد.  وجــود  ایــران  در  امکاناتــی  چنیــن 
کارخانه های  گشــتی در شهرهای ما بزنید یا به 

کشور قرار دارند نگاهی  که در سراســر  مختلفی 
زیــادی  پیشــرفت های  وضــوح  بــه  بیاندازیــد، 
را در زمینــه مهندســی و ســاخت ســاز خواهید 
ایــن ســالهای  کــه طــی  دیــد؛ پیشــرفت هایی 
دشوار تحریم بدست آورده ایم. بنابراین  امروز 
کشــور به روی دنیا باز شــده اســت،  که اقتصاد 
کشــور بــه ســمت تقابــل بــا  کــه اقتصــاد  امــروز 
اقتصــاد دنیا پیش می رود، اشــتیاق بیشــتری 
بــرای توســعه وجــود دارد، همکاری بین شــما 
کار و شــرکت های ایرانــی یــک نعمت  و نیــروی 

است.

کــه  کــرد: مطمئــن هســتم  وی ابــراز امیــدواری 
همــکاری بیــن شــما و ایرانی هــا باعــث بهبــود 
ظرفیت هــای مــا خواهــد شــد. بــا ایــن وجــود 
که به شــدت نگران  مــن بــه عنوان یــک ایرانــی 
توســعه و ســاخت و ســاز جدید در ایران هستم 
کنم، برای خود یک شریک  به شما توصیه می 
ایرانــی بیابیــد امــا در عین حال مراقب باشــید، 
کنید،  یعنــی شــریک خــود را بــا دقــت انتخــاب 
کارهایی انجام کدام شــرکت چــه  کنید   بررســی 
شــرکت هــزاران  ایــران،  در  اســت.  داده    

کنند پس   و صدهــا هــزار مهندس فعالیت مــی 
بهتــر اســت شــریک خــود را بــا آرامــش و صبــر 

کنید. انتخاب 

مهندس انصاری:
بــه طور قطع همکاری شــرکت های 
ساختمانی ایتالیایی با پیمانکاران 
ایرانــی باعــث بهبــود ظرفیــت های 
کشــور  گذاری در  عمرانی و ســرمایه 
مــا خواهــد شــد و از ســوی دیگــر بــا 
ایــران  در  گرفتــه  شــکل  امکانــات 
ایرانــی  پیمانــکاران  بــا  کت  شــرا
ســهولت بیشــتری را بــرای فعالیــت 
کشــورها در  های پیمانکاران ســایر 

کند. کشور ایجاد می 
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در این نشست همچنین، دکتر ایت اللهی مدیر 
بخش بین الملل شرکت پرلیت با اشاره به اینکه 
در راس فعالیــت هــای عمرانــی ایران بــه دلیل 
منطقــه خشــک و نمیــه خشــک بــودن ایــران، 
 ســد ســازی در اولویت قــرار دارد به پــروژه های 
کنون اشــاره  ســد ســازی از 2500 ســال پیش تا
کرد و تعدادی از ســدهای ســاخته شــده بعد از 

انقاب را برشمرد.
از تعــدادی  برشــمردن  بــا  ادامــه  در   وی 
بــه  نســبت  پتروشــیمی  و  تونــل  هــای  پــروژه   
کشــورهای دنیا در  موفقیــت همکاری ایــران با 

کرد. این زمینه ابراز امیدواری 
مدیرعامــل  معدلــی  ناصــر  علیرضــا  همچنیــن 
شــرکت پرلیــت و عضــو شــورای عالــی ســندیکا 

بــا اشــاره بــه اینکــه دکتر ایــت اللهــی رکوردهای 
باعــث  کــه  برشــمرد  را  ایــران  ملــت  عمرانــی 
تعجــب جهانیــان در ســطح بیــن المللی اســت 
کرد: ما بعد از انقــاب مورد تحریم واقع  عنــوان 
 شــدیم ولــی شــعار دادیــم باورمــان ایــن اســت

کردیم. کار  که می توانیم!و شروع به   

کــه دولت هــای غربی  وی افــزود: خوشــحالیم 

گــر تحریــم نبودیــم  کردنــد چــون ا مــا را تحریــم 

ســاخت پاالیشگاه و تونل و اسکله مقدور نبود 

و جوانــان ایرانــی بــا تحریم مــورد ازمایــش قرار 

گرفتند.
کــرد: در حــال حاضــر دولــت  معدلــی تصریــح 
کشــورهای غربی به صورت  گرفتــه با  تصمیــم 
را  منطقــه  داخــل  هــای  پــروژه  برنــده  برنــده 

کند.  اجرا 
در حــال حاضر چینــی ها قســمت اعظم بازار 
گــر غربی هــا بــا ایرانی ها  دنیــا را دارنــد ولــی ا
کــه قدیمی تریــن ملت منطقه هســتند متحد 
شــوند بــه بــازار چیــن در منطقه فایــق اماده 
کردیم  گرفت. مــا ثابت  جــای انهــا را خواهیم 
کــه ایرانیان  هیــچ پــروژه ای در ایران نیســت 

قادر به انجام آن نباشــند.
گردهمایــی چنــد شــرکت ایرانی  در ادامــه ایــن 
از جملــه شــرکت تهران جنوب و شــرکت جهان 
معرفــی  ویدیــو  یــک  نمایــش  قالــب  در  پــارس 
شــدند و روح ا... عطایی مدیر بازاریابی شرکت 
جهــان پــارس تجربه هــای قدیمی همــکاری با 

شرکت های خارجی را بر شمرد.
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انجمــن مدیــران فني و  اجرایی ســه شــنبه 
26  آبان، نشســتي/  با حضــور اعضاي انجمن، 
هیأت مدیره و بازرسان انجمن هاي عضو شوراي 
هماهنگي تشکل هاي مهندسي، صنفي، حرفه اي 
کشور در سالن اجتماعات سندیکاي شرکت هاي 
پیمانکار تأسیســاتي و تجهیزات صنعتي ایران 
برگزار کرد که در این نشست مهندس عطاءاله 
آیت الهــي مدیرعامل بانک کارآفرین و مهندس 
احمد خــرم نایب رییس هیأت مدیــره و  وزیر 
پیشین راه و ترابی رؤساي چهار تشکل حرفه اي 
در خصوص  بهره برداری از توان ملی برای تأمین 

سرمایه طرح ها در پساتحریم سخنرانی کردند.
این نشست با سخنان مهندس امیري فر رییس 
هیأت مدیــره انجمن مدیران فني و اجرایي آغاز 
شد. امیری فر گفت: انجمن مدیران فنی و اجرایی 
براساس سنوات گذشته در برگزاری نشست ها و 
همایش ها، تقریباً پیشقدم بوده و امیدوار است 
باعث ایجاد انگیزه و تحرک در سایر تشکل های 

مهندسی و حرفه ای کشور شود.
وی با اشاره به این که باید خود را برای ورود به 
مرحله پساتحریم و پسابرجام آماده و مهیا کنیم 
گفت: این پرســش ذهن ها را مشغول کرده که 
برای مدیران فنی و اجرایی کشور که عمری  با 
وضعیت بد اقتصادی روزگار گذرانده اند، پس از 

این پساتحریم، آیا فرجامی هست؟ 
مهندس امیری فر تاکید کــرد: مدیران ما براي 
برنامه ریزی و جذب سرمایه های کالن داخلی و 
خارجی نیاز به آرامــش دارند و با توجه به این 
که سرمایه ترسو است پس از پساتحریم نیاز به 

امنیت داریم؛  امنیت در سرمایه گذاری و امنیت 
در شغل که باید فراهم گردد. 

به امنیت سرمایه گذاری نیازمندیم
مهندس آیت الهــی مدیرعامل بانک کارآفرین و 
رییس هیات مدیره پیشین انجمن مدیران اولین 
ســخنران پانل این نشست بود. وی درخصوص 
تأمین سرمایه طرح های عمرانی برای دوران پس 
از برجام گفت: ما در زمینه های مختلف نیاز به 
اجرای پروژه ها، طرحها و سازندگی داریم. اعم از 
ریلی و جاده ای،  بهداشــت و درمان، در بخش 
نفت و گاز و پتروشــیمی و صنایع باالدســت و 
پایین دســت. همه این ها کار و فعالیت زیادی 
را دربر می گیرنــد و پروژه های مورد نیاز فراوان 
اســت ولی چیزی که نداریم بحث تأمین منابع 
و سرمایه و بحث های اقتصادی در پروژه هاست. 
وی با اشــاره به ایــن که مجموعــه الزامات و 
نیازهایی باید فراهم باشد، افزود: مقدماتی باید 
برای ســرمایه گذاران خارجــی و داخلی فراهم 
باشد. مجموعه الزامات نیازمند تشریح نیستند 
و در یک عبارت "امنیت سرمایه گذاری" خالصه 
می شــوند که این به قوانین جاری کشوری که 
سرمایه گذار را می پذیرد، بستگی دارد. مهندس 
آیت الهی تصریح کرد: امید اســت مسئوالن به 
این نتیجه رسیده باشــند که کشور ما نیازمند 
سرمایه گذاری است و این که دولت هیچ نقشی 
در توســعه به لحاظ اقتصادی و مالی نمی تواند 
داشته باشد. وقتی  به این نتیجه رسیده باشند 
باید شرایط پذیرایی از سرمایه گذار را هم داشته 

باشند و به وجود بیاورند.
وی با اشــاره به این کــه دوره اصالحات به ویژه 
در چهار سال دوم به دلیل ثبات داخلی کشور و 
شرایط مساعد و اعتماد بین المللی که جلب شده 
بود، شرکت های خوبی در کشور سرمایه گذاری 
کردند افزود: منطقه پارس جنوبی و عسلویه که 
قطب های اقتصادی کشــور بودند و هم اکنون 
نیز قطب محســوب می شــوند، در آن دوره با 
سرمایه گذاری خارجی و مهندسان و تالشگران 
ایرانــی، مدیریت شــد و به ســامان رســید. با 
تحریم های کمرشــکن علیه کشــور اگر اندک 
صــادرات این بخش نبود، پاســخگوی نیازهای 
کشــور نبود. بنابراین در آن دوره تجربه خوبی 
برای کشور شــد که چنان چه با مساعد کردن 
شرایط و پایبندی به قواعد بین المللی و به دست 
آوردن جایــگاه حقیقی خــود می توانیم اعتماد 
همه را جلب کرده که به ســوی ما بیایند. بنابر 
این با تجربه ما در آن دوران، امید است با توجه 
به مدیریت خوبی که در کشــور وجود داشت و 
بستري که وجود داشت، امروز هم به وجود بیاید. 

چشم انداز  سرمایه گذاری
 و انتقال تکنولوژی در پسابرجام

کردند: فعاالن بخش خصوصی در انجمن مدیران فني و  اجرایی تشریح 
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بخش خصوصی توان رقابت 
کمیتی را ندارد  با بخش حا

مهندس  احمدخرم وزیر پیشین راه و ترابری در 
دولت اصالحات و نایب رییس انجمن مدیران فنی 
و اجرایی دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره 
به این که ما در قانون اساســی سه بخش دولتی، 
خصوصی و تعاونی داریم، گفت: دستی در قانون 
اساسی برده شــده و بخش حاکمیتی نیز اضافه 
شده اســت که جریان اقتصادی کشــور را دچار 
مشکل کرده است. برای تکمیل پروژه خصوصی 
سازی الزم است این بخش حاکمیتی نیز به بخش 
خصوصی واگذار شــود و ایــن کار باید در برنامه 
ششــم توسعه دیده شود. اگر این کار انجام نشود 
بخش خصوصی تــوان رقابت با بخش حاکمیتی 
را نداشــته و این باعث خواهد شد دستاوردهای 

جامعه پیمانکاری و مشاوران بر باد رود.
وی یکی از کارهایی که در پســابرجام باید انجام 
شــود را مستند کردن حرکت آتی کشور دانست 
و گفت: این مسأله در برنامه چهارم توسعه دیده 
شد و قرار شد در دو سال اول برنامه، طرح جامع 
و طرح های منطقه ای تهیه شود. اولین ماده ای که 
آقای احمدی نژاد از این برنامه حذف کرد، همین 
ماده بود، چرا که می خواســت کشور را بر اساس 
سلیقه خود و اطرافیانش اداره کند.  مهندس خرم 
درباره نحوه عملکــرد بخش خصوصی نیز گفت: 
این درست است که دولت ها کم یا بیش درست 
عمل نکردند اما پرســش این است که آیا بخش 
خصوصی درســت عمل کرده است؟ ما باید یک 
سوزن به خودمان بزنیم و نحوه عمل خود را در این 
سال ها نقد کنیم. آیا توانسته ایم یک فراکسیون در 
مجلس از تشــکل های مهندسی داشته باشیم تا 
مسائل بخش خصوصی به خوبی منتقل شود؟ آیا 
ما در کمیسیون عمران مجلس کسی را داریم که 
نقطه نظرات ما را به اطالع قانون گذاران برساند؟ 
وزیر پیشــین راه و  ترابری  هم چنین به ضرورت 
کوچک سازی دولت نیز اشاره کرده و گفت: دولت 
و بخش خصوصی آمادگی این کار را ندارند. برای 

کوچک سازی دولت الزم است که بخش خصوصی 
توانمند شود تا بتواند نیروی تعدیل شده را جذب 
کند و اگر این کار انجام نشــود، ما نباید به دست 

یافتن به توسعه، امید زیادی داشته باشیم.

کت تکنولوژی می آید فقط با شرا
مهنــدس  همایــش،  ایــن  دیگــر   ســخنران 
محمدرضا  انصاری عضو انجمن، نایب رییس اتاق 
بازرگانی، رییس هیأت اجرایي شوراي هماهنگي   
بــود. وي با ابراز خوشــحالی از حضــور در این 
گردهمایي که به لحاظ کیفی بسیار باالست، در 
باره موضوع نشست )بهره برداری از توان ملی برای 
تأمین سرمایه طرح ها( گفت: دنیا به ایران با 80 
میلیون جمعیت به عنوان کشــوری که استعداد 
آن را دارد که به رونق اقتصاد جهانی پس از رکود 
کمک نماید، نگاه می کند. به همین دلیل هم این 
توافق با تمام مشــکالت و مخالفت های داخلی و 
خارجی اتفاق افتاد و پس از این هم پیش خواهد 
رفت. با نگاه به صحنه مخالفت ها خواهیم دید که 
جغرافیای اقتصادی منطقه در حال تغییر است. 
یعنی ایران شــانس این را دارد که از مقام سوم 
اقتصاد منطقه پس از ترکیه و عربســتان به مقام 
اول در ده سال آینده دست یابد. وی با بیان این 
که شنیده ام عربستان روزانه ده میلیون دالر خرج 
البــی علیه   مذاکرات  ایران بــا 1 + 5 می کرده 
که این رقم از اســراییل هم بیشتر است، گفت: 
این عالمتی به ماســت که می گوید در سال های 
آینده مرکز توجه ایران خواهد بود. ما شاهد موج 
فعاالن اقتصادی هستیم که از کشورهاي اروپایی 

به ایران می آیند.
مهنــدس انصاری با بیان ایــن که پس از جنگ 
جهانی دوم، هم زمان با طرح مارشال که در اروپا 
انجام شد و سرمایه های زیاد خارجی وارد گردید، 
همین اتفاق در آمریــکای جنوبی که آن زمان، 
حیات خلــوت آمریکا محســوب می گردید، هم 
افتاد. پس از 15 سال، اروپا سر پای خود ایستاد 
و آلمان به دومین صادرکننده پس از آمریکا بدل 
گردید اما آمریکای جنوبی هنوز هم به توســعه 
دست نیافته است و اکثر  مردم آن در فقر به سر 
می برد. راز این اتفاق در چیست؟ این مثال در این 
زمان می تواند به ما کمک کند. اینک ما صحبت 
انتقال تکنولوژی را زیاد می شــنویم که همه هم 
مدافع آن هســتیم. آیا این انتقــال تکنولوژی با 

سرمایه خارجی اتفاق خواهد افتاد؟ 
مهندس انصاری تصریح کــرد: باز هم در همان 
مقایسه تاریخی می بینیم که می تواند پول بیاید 
ولی انتقال تکنولوژی اتفاق نیافتد. البته شــوق 

حضور خارجی ها در ایران غیرقابل انکار است ولی 
پرسش اصلی آن است که این حضور آیا منجر به 
رفع مشکالت ما و انتقال تکنولوژی خواهد شد؟ 
آیا این اتفاق به رشــد 8 درصدی منجر می شود؟ 
بــه نظر من می تواند این اتفاق بیافتد اما شــرط 
آن، این است که سرمایه ها و پیمانکاران خارجی 
که به ایران می آیند، با یک شرکت ایرانی شریک 
شوند. اگر شراکت اتفاق بیاقتد انتقال تکنولوژی 
خواهیم داشــت و اگر فقط  کارگر استخدام کند 

لزوماً انتقال تکنولوژی نخواهیم داشت. 
وی با بیان این که حال پرســش این خواهد بود 
که آیا شرکت های ایرانی استعداد آن را دارند که 
با شرکت های بزرگ خارجی شریک شوند، خاطر 
نشان ساخت: شریک شدن دو گروه با هم، نیاز به 
یک فهم مشــترک و یک رشد یافتگی مدیریتی 
دارد. نمی توان انتظار داشــت بین دو شــرکت با 
تفاوت های زیاد اشتراک به وجود آید. پس ما در 
ایــن طرف هم نیاز بــه کار داریم اما معتقدم که 
شرکت های ایرانی توانایی بهبود را دارند و شراکت 
ظرفیت ســازی به وجود می آورد و نباید خیلی از 
سطح رشــد یافتگی پایین تر شرکت های ایرانی 

هراس داشت.

شناسایی مشکالت قانونی 
برای سرمایه گذاری

ســخنران بعدی، مهندس جواد خوانساری نایب 
رئیس سندیکاي شرکت های ساختمانی ایران و 
عضو انجمن مدیران فنی و اجرایی  بود که پس از 
تشکر از انجمن مدیران بابت برگزاری این نشست، 
گفت: در مورد تأمین سرمایه برای طرح های پس 
از برجام، دوســتان صحبت های مفصل و کاملی 
داشــتند از این رو، به دو نکته می پردازم. موضوع 
اول آن که در این شرایط که شرکت های خارجی 
به ایــران روی آورده اند، بــرای مذاکره و گفت و 
گو راهکارهایي پیدا کنیم. متأســفانه ما در این 
جمع ها خیلی کم حضور داشــته ایم. وی افزود: 
مطلب دوم، نوع ســرمایه گذاری در داخل است 
که در آن مشــکالتی برای سرمایه های خارجی و 
حتی داخلی وجود دارد که الزم است ما عالوه بر 
گفت و گوی مســتقیم با طرف های خارجی، در 
بررسی و شناسایی مشکالت قانونی کشور در امر 

سرمایه گذاری و تالش در رفع آن کوشا باشیم.
پــس از طرح پرســش هایي از طــرف حضار و 
پاسخگویي توســط اعضاي پانل، گفت و گوهاي 
انجام شــده توســط  مهندس طباطبایي مقدم 

جمع بندي و ارائه شد.
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سوابق جهانی
در قرن نوزدهم اکثر خطوط راه آهن و شبکه های 
برق توســط شــرکتهای خصوصی احداث شده 
اســت. در اوایل دهه 1900، اکثر شــبکه های 
بــزرگ خصوصی بــه انحصار بخــش خصوصی 
درآمــد یا ملی شــد. در دهــه 1930 در ایاالت 
متحده، مقررات دولتی برای نظارت بر شرکتهای 
انحصاری خصوصی بیشتر شد)1( . در دهه 1830 
و 1840 بانک داران و مهندســان، بانی ســاخت 
شبکه های راه آهن بودند. شبکه های اولیه راه آهن 
آمریکا مانند بویتون به ورچستر، بوستون به لوول، 
و بوســتون به پروویدنس با ســرمایه خصوصی 
ســاخته شــد. در بریتانیا، راه آهن با سرمایه های 
خصوصی محلــی برای کاهــش هزینه حمل و 
نقل ســاخته شــد. یک منبع عمده تامین مالی 
پروژه ها، مشــارکت عمومی در سهام شرکت ها 
بود. راه آهن های سراسری قاره ای آمریکای شمالی 
 Canadian Pacific و Union Pacific مانند
با ســرمایه شــرکت های خصوصی و کمک های 
دولتی )در قالب زمین و پول نقد( ساخته شد. در 
فرانسه نظریه ساخت راه آهن های دولتی به نفع 
امتیازهای واگذاری در 1845 کنار گذاشته شد و 
ساخت آنها عمدتاً توسط بانک های سرمایه گذاری 

انجام گرفت. پروژه های نیروگاهی و شبکه توزیع 
هم 50 سال بعد الگوی مشابهی را دنبال کردند و 
مشارکت شرکت های صنعتی و مالی، پروژه ها را 
ترویج دادند )2(. در اواسط دهه 1980 مشارکت 
شــرکت های خصوصی، شــرکت های مهندسی 
و نهادهــای مالی به طور فزاینده ای در ســاخت 
پروژه های بزرگ مهندسی )3(   وارد شدند )4( . 
چهارچوب قراردادهای امتیازی قرن 19 به تدریج 
تا اواسط دهه 1980 به قراردادهای ساخت- بهره 
برداری- انتقال )BOT( تبدیل شــد. براساس 
گزارشــی در سال 1994، سرمایه گذاری عمومی 
زیرســاختها در آمریکا حدود 2درصد، در فرانسه 
4درصد و در ژاپن 6درصد تولید ناخالص داخلی 
)GNP( را شامل می شود )5(. براساس گزارش 
دیگری طبق برآورد انجام شــده در سال 1998، 
تقاضای پروژه های زیرساختی جهانی حدود 500 
میلیارد دالر در سال بوده و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در این زمینه در حال رشــد است که 
اصالحات اقتصادی و نهادی بــرای ورود آنها به 
پروژه های زیرساختی در حال انجام است. به نقل 
از مقامــات بانک جهانی در خاورمیانه و شــمال 
آفریقــا در دهه آینده حــدود 350 میلیارد دالر 
در زیرساختها ســرمایه گذاری خواهد شد و لذا 

راه های مؤثر و کارآمــد تحویل پروژه های بزرگ 
مهندسی بحث می شــود. سهم بخش خصوصی 
در زیرســاختها از 9درصد در فرانسه و 13درصد 
در آلمان تا 47درصــد در آمریکا و 71درصد در 

انگلیس متغیر است )6(. 

سابقه در ایران
مشــارکت بخش غیردولتی ســابقه طوالنی در 
ارائــه خدمات عمومــی و عام المنفعــه در ایران 
دارد مانند وقف و ســاخت کاروانســراها، پل ها، 
آب انبارها، مــدارس، مســاجد، حمام ها. برخی 
کارهــای عمرانــی از دوره قاجــار بــا توجه به 
پیشنهادات ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به 
صورت واگذاری امتیاز و بهره برداری انجام شــد، 
مانند اعطای امتیاز ســاخت راه آهن سراسری به 
بارون دورویتر انگلیسی )1871م/1250ش( )که 
انجام نشــد(، ساخت راه آهن تهران به ری توسط 
سرمایه گذار بلژیکی )1888م/1267ش(، ساخت 
نخستین کارخانه برق تهران )1905م/1284ش( 
با ســرمایه بخــش خصوصی، کشــف نفت در 
مسجدسلیمان )1908م/1287ش( توسط دارسی 
انگلیسی و تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس 
پترولیوم کنونی(،  )بریتیش  )1909م/1288ش( 

تاریخچه و مزایای حضور بخش 
خصوصی در طرح های عمرانی

محمدرضا حاجی علیخانی
کارشناس ارشد مدیریت پروژه مهندس عمران-  

استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های عمرانی و زیرساختها سابقه طوالنی 
دارد. با توجه به رشد کشورهای درحال توسعه و کهنه شدن زیرساختها در کشورهای پیشرفته 

غربی، شکافی بین زیرساختهای موجود و مورد نیاز ایجاد شده است. در کشورهای توسعه یافته، 
سرمایه گذاری در زیرساختها حدود یک دهم سرمایه های کشور را در برمی گیرد اما در کشورهای 
درحال توسعه، نقش سرمایه زیرساختها ضرورت بیشتری دارد.  در این نوشتار نگاهی اجمالی به 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای عمرانی دنیا شده است.
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ســاخت راه آهن جلفا به تبریز توســط روســیه 
)1915م/1294ش(، ســاخت راه آهن بوشهر به 
برازجان توســط انگلیسی ها )1918م/1297ش( 
)که بعداً جمع شد(، ســاخت راه آهن زاهدان به 
میرجاوه توســط انگلیس )1919م/1298ش( و 
ساخت راه آهن 52 کیلومتری خزیمه به مسجد 
سلیمان توســط شــرکت نفت انگلیس و ایران 
)1924م/1303ش(. امــا کشــف نفــت و ورود 
درآمد آن به بودجه دولــت از اوایل دوره پهلوی 
عمــاًل موجب شــد که دولت از ســرمایه بخش 
خصوصی بی نیاز شده و عماًل سیاست ها به طرف 
عدم توجیه اقتصادی طرح ها و عدم رغبت بخش 

خصوصی به سرمایه گذاری پیش رفت.

مزایای حضور بخش خصوصی
ح های عمرانی  در طر

به کارگیري ســرمایه بخش خصوصــی همراه با 
مدیریت او فرصت ارتقای کیفیت و بهره وري را در 
ساخت و بهره برداري از تاسیسات عمومی و ارایه 
خدمــات عمومی نیز فراهم می آورد، انتظاري که 
بخش عمومی به ازاي انتقال قسمتی از مدیریت 
خود از بخــش خصوصی دارد. بــراي توفیق در 
مشــارکت بخش عمومی و خصوصی براي ارایه 
خدمات عمومی، بایــد راهکارهاي الزم از طریق 
تنظیم و به کارگیــري چهارچوب هاي قراردادي 
مناسب، فراهم گردد. طیف وسیعی از همکاري بین 
بخش عمومی و بخش خصوصی در ارایه خدمات 
عمومی قابل تصور اســت که از سرمایه گذاري و 
مدیریت کامل بخش عمومی شــروع شــده و به 
سرمایه گذاري و مدیریت کامل بخش خصوصی 
منتهی می شود، ولی منظور از مشارکت عمومی - 
خصوصی )8(  )که به اختصار PPP( نامیده شده 
و به »واگذاري امتیاز« نیز مصطلح است، قسمتی 
از این طیف است که در آن بخش عمومی امتیاز 
ارایه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط 
)با یا بدون بهره بــرداري( را همراه با تأمین مالی 
به بخش خصوصی واگذاري می کند. قراردادهاي 
مشــارکت عمومی- خصوصی اَشکال مختلفی از 
قراردادهــاي بلندمدت بین اشــخاص حقوقی و 
نهادهــاي عمومی را دربر می گیــرد و هدف آنها 
تأمین مالی، طراحی، ســاخت و انتقال مدیریت 
طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است. 
بهاي خدمات حاصل از اجراي قرارداد )محصول 
پروژه( ممکن است از سوي استفاده کننده نهایی 
پرداخت شــود، مانند پروژه هاي آب آشامیدنی، 
گاز، برق، تلفــن یا حمل و نقــل عمومی، یا به 

دالیل عملکردي از ســوي بخش عمومی تقبل 
شــود، مانند برق عمومی، بیمارستان ها، راه ها و 
مدارس. از طرف دیگر ممکن اســت پس از پایان 
مدت قرارداد، مستحدثات طرح به مالکیت بخش 
خصوصــی درآید و یا به بخــش عمومی منتقل 
عمومی-خصوصی  مشــارکت  قراردادهاي  شود. 
باید کلیه اشــکال مختلف اقتصادي و حقوقی را 
براي امکان پذیر نمودن مشارکت بخش خصوصی 
در طرح ها و فعالیت هاي عمومی پوشــش دهد. 
ماهیت بلندمدت قرارداد مشارکت اقتضا می کند 
شرایط قرارداد طوري تنظیم شود که اوالً در طول 
دوره اجرا از انعطاف الزم برخوردار باشــد و ثانیاً 
تــوازن الزم بین دو طرف قــرارداد برقرار گردد، 
به ترتیبی کــه بخش عمومی از دریافت خدمات 
مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرمایه گذار 
نیز از بازگشــت سرمایه و ســود خود اطمینان 

حاصل کند )8(. 
ویژگی پروژه های مشــارکت عمومی- خصوصی 
عبــارت اســت از طوالنی بودن، نیــاز به بودجه 
کالن، ســاختار فنی و اجرایــی پیچیده. تهیه و 
تنظیم اسناد این پروژه ها به صورت موردی انجام 

می گیرد )9(. 

بخش خصوصی در زیرساخت ها،
آمارهای جهانی

نمودار -1 روند تعداد و مبلغ پروژه های مشارکت 
بخش خصوصــی در دنیا را در فاصله ســالهای 
2009 تا 2012 به نقل از نشریه ساالنه »مسؤالن 
ارشــد مشــارکت عمومی- خصوصی ســازمان 

همکاریهای اقتصادی« نشان می دهد )10(  
 در نمودار - 2 بعد مشاهده می گردد که در سال 
2012 علیرغم کاهش این پروژه ها در جهان، بیش 
از 175 پروژه با رقمی بالغ بر 40 میلیارد دالر از 
منابع مختلف مالی انجام شــده است. همچنین 
نمودار زیر تغییــرات تعداد و مبلــغ پروژه های 
مشــارکت بخش خصوصی در اروپــا در فاصله 
ســالهای 2005 تا 2013 را بــه نقل از »گزارش 
بررســی بازار مشارکت عمومی- خصوصی اروپا ، 

مرکز تخصصی PPP اروپا« نشان می دهد. )11(
نمودار  - 2 بعد نمایان گر انجام 15 میلیارد یورو 
پروژه به این روش در سال 2012 است که خود 
به دلیل بحران مالی جهانی، از سال 2007 به این 
طرف کاهش داشته است. همچنین نشان دهنده 
این است که کشــورهای اروپایی علی رغم توان 
مالی بهتر، اســتفاده بهتری نیــز از این راهکار 

نموده اند. 

اقدامات جدید در ایران 
با توجه به کشــف نفت و درآمــد زیاد دولتهای 
مختلف از این محل، مشــارکت بخش غیردولتی 
ایران کم رنگ شد، ولی در سالهای اخیر این مساله 
بــاز مورد توجه قرار گرفــت و زمینه های قانونی 
نیز برای اســتفاده از سرمایه بخش خصوصی در 
طرحهای عمرانی و زیربنایی ایجاد شــده اســت 
کــه عبارتند از قانون حمایت از ســرمایه گذاری 
خارجــی )FIPPA( )1381(، قانــون الحــاق 
موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت )1384(، انتشــار موافقت نامه ســاخت – 
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بهره برداری - واگــذاری )1387(،  قانون برنامه 
پنجساله پنجم توســعه جمهوري اسالمي ایران 
)1394-1390(،  قوانیــن بودجه ســال 1391، 
ســال 1392 و ســال 1393 و همچنین انتشار 
پیش نویــس چهارچوب موافقت نامه مشــارکت 
عمومی- خصوصی در مرداد 93 و اصالحیه های 
آن در آبــان 93 و اســفند 93. بخش عمده این 
قوانین برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در برنامــه پنجســاله پنجم توســعه جمهوري 
)1394 ـ 1390( تبلــور یافته کــه برخی مواد 
مهم آن عبارت است از جذب سرمایه خصوصی 
برای تکمیل پاالیشگاه هاي موجود )ماده 128(، 
ســاخت نیروگاه های برق )ماده 133(، خرید آب 
استحصالي، پساب تصفیه شــده، آب مازاد ناشي 
از صرفه جویي حقابــه داران و هزینه هاي انتقال 
آب توســط بخش غیردولتي )ماده 142–الف(، 
سرمایه گذاري و مالکیت، مدیریت و بهره برداري 
سدها و شــبکه هاي آبرســاني )ماده 142-ب(، 
ساخت پایانه های حمل و نقل )ماده 163(، حمل 
و نقل ریلی )ماده 164(، سرمایه گذاري مشترک 
با بخشهاي غیردولتي تا ســقف 49درصد برای 
توسعه منابع آب و کشاورزی )ماده 194- م(، به 
کارگیری روشهایی از قبیل »تأمین منابع مالي، 
ساخت، بهره برداري و واگذاري«، »تأمیـن منابع 
مالي، ســاخت و بهره برداري«، »طرح و ساخت 
کلید در دســت «، »مشــارکت بخش عمومي ـ 
خصوصي« و یا »ساخت، بهره برداري و مالکیت« 
برای تکمیل پروژه های عمرانی و پیاده سازی ساز 
و کار تأمیــن مالي آنها )مــاده 214(، واگذاری 
مالکیت یا حــق بهره بــرداري طرحهاي تملک 
دارایي سرمایه اي جدید و نیمه تمام و تکمیل شده 
 و آمــاده بهره بــرداري بــه بخــش غیردولتی

 )ماده 220(  )12(
انتشــار پیش نویــس چهارچــوب  همچنیــن 
در  عمومی-خصوصی  مشــارکت  موافقت نامــه 
اسفند 93 که مانند شرایط عمومی پیمان برای 
قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی است، 
بخشــی از راه را برای انعقاد این قراردادها هموار 

نموده است. )13( 
پروژه های اجرا شده به شیوه مشارکت عمومی- 
خصوصی در ایران تا ســال 1391 نیز عبارتند از 
بالغ بر 2500 کیلومتــر آزادراه )با حدود 5600 
میلیارد تومان که حدود نیمی از آن تا آن تاریخ 
به بهره برداری رســیده بود(، ساخت 13 نیروگاه 
برق بــا 8 هزار مــگاوات ظرفیت، ســاخت آب 
شــیرین کن و ساخت تاسیسات تصفیه فاضالب. 

عمده مشکالت این طرحها نیز عبارت بوده اند از 
ضعف در مطالعات امکان سنجی، آشنایی ناکافی 
دست اندرکاران به محیط کار مشارکتی، ناکافی 
بودن مقررات مربوط به ارجاع کار، تسهیم ریسک 
و تضامین، و مشکل تامین مالی بخش خصوصی 

از بانک ها. )14(

ح های عمرانی  اقتصادی سازی طر
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس )15( ، یکی 
از نکات مهم در جذب سرمایه بخش خصوصی در 
طرحهای زیربنایی، اقتصادی سازی آنها است. در 
ادامه مقایسه  قیمت آب در برخی کشورها و ایران 
ارائه شده که نشــان دهنده مشکل واقعی نبودن 
بهــای فروش برای جذب ســرمایه خصوصی در 
این پروژه ها است. علی رغم کمبود آب در ایران، 
قیمت و الگوی مصرف و بهره وری آن نســبت به 
بســیاری کشورهای دنیا بسیار پایین تر است. در 
حال حاضر قیمت تمام شــده آب در ایران برای 
مصــارف خانگی مترمکعبی حــدود 600 تومان 
)حدود 0/2 دالر(، صنعتــی 400 تومان )حدود 
0/13 دالر( و بــرای آب کشــاورزی 80 تومان 
)حدود 0/025 دالر( اســت. اما قیمت فروش آن 
برای مصرف خانگی حــدود 250 تومان )حدود 
0/08 دالر( و کشاورزی 8 تومان )حدود 0/003 
دالر( است. یعنی قیمت فروش آب خانگی حدود 
60درصد و آب کشاورزی 10درصد قیمت تمام 
شده است. جدول زیر قیمت آب مصرفی در چند 
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که بر اســاس علم و تجربه، اقتصاد  از آن جایی 
دولتــی همــواره بــا رانت همــراه بوده اســت، به 
کــه بخــش اعظــم از درآمد هــای آن از  ویــژه آن 
طریق فروش ثروت ملی یعنی نفت و گاز و سایر 
منابــع طبیعی تامین می شــود، مســلما تولید 
فساد می گردد. این فساد هم در دستگاه های 
کار دارند و  که بیشــتر با امور مالی ســر و  دولتی 
هــم زیر مجموعه هــای آن و از همــه مهم تر، در 
نظام بانکی کشور دیده می شود. در سال های 
ابتــدای انقــاب، بــا توجــه بــه جــو موجــود و 
که ســعادت و خوشــبختی ملت  تفکــر انقابی 
عــده ای  و  می دانســت  خــود  هــدف  را  ایــران 
بــدون چشمداشــت، با تــاش شــبانه روزی در 
راستای این هدف مقدس فعالیت می کردند، 
تفکــر غالــب بــر جامعــه علیه بخــش خصوصی 
گرفته بود، یعنی ســرمایه و سرمایه دار،  شــکل 
در نــگاه اول از یــك بــار منفــی برخــوردار بودند. 
بنابرایــن تقریبــا تمــام امــوال ســرمایه داران از 
گروه هــای صنعتــی بــزرگ  جملــه شــرکت ها و 
توســط دولت مصادره شد تا افراد متعهد آنان 
کننــد. متاســفانه ایــن وضــع چنــدان  را اداره 
دوام نداشــت، زیــرا حــدود 85 درصــد اقتصاد 
گرفــت. از طرفی اقتصاد  در اختیــار دولــت قــرار 
تبدیل به یك پشــتوانه مالی سیاســی شــد و با 
گره خورد. یعنی عاوه بر آنکه اقتصاد  سیاست 
که به یك  گفــت  دولتــی شــد، در واقع می توان 
مجموعه اقتصادی- سیاســی تبدیل شــد. در 
این شرایط دیوان ساالری در اقتصاد دولتی با 
کرد و  توجه به درآمد های نفتی به شــدت رشد 
هزینه های دولت را نیز افزایش داد. اما هیچگاه 
کــه دولــت در بودجه ســاالنه با  ماحظه نشــد 
کســری مواجه نشــود. حال پرسش اینجاست 
که این کسری، از کجا سرچشمه می گیرد؟ مگر 
بودجــه به صــورت متــوازن به مجلــس تقدیم 

کســری  نمی شــود؟ یکی از مهم ترین علل بروز 
کــه خــود مولــد بســیاری از معضــات  بودجــه 
گــواری روی  کشــور اســت و تاثیــر نا اقتصــادی 
زندگی معیشتی و قدرت خرید مردم می گذارد، 
عــدم انتظــام مالــی دولــت در اجــرای بودجــه 
است، زیرا ردیف های بودجه جابه جا می شوند 
و برخاف نص صریح اصل 55 قانون اساســی 
کــه هیــچ هزینــه ای از اعتبــارات مصــوب نباید 
کند و هر وجهی در محل خود به مصرف  تجاوز 
برسد، متاسفانه این اصل مهم رعایت نشده و 
که باید صرف  معموال بسیاری از منابع بودجه 
امــور مصــرح در بودجــه شــوند در راه مقاصــد 
دیگــری مصرف شــده انــد و نهادهــای نظارتی 
هم نیز پیگیــر تخلفات دولت ها نبــوده  اند. در 
مزایده هــا، قرارداد هــا، مناقصــات و معامــات 
ج کشور، کمیسیون های  دولتی در داخل و خار
بسیاری که پنهانی صورت می گرفته، مخارج را 
که اغلــب پروژه هــا نا تمام  بــه قــدری باال بــرده 
کنــون بیــش از 50 هــزار پــروژه ملی  مانده انــد. ا
کــه در  کشــور داریــم  و اســتانی نیمــه تمــام در 
گذشته منابع تامین آن هم در بودجه  سالیان 
کشور مشــخص شده بود. اما به سبب   ساالنه 
مدیریــت نــا بهینــه و فســاد در دســتگاه های 
دولتی متاســفانه نه تنها این پروژه ها به پایان 
نرســیده، بلکــه در اثر طول زمــان از حیِز انتفاع 
افتاده اســت. در دوران ریاســت جمهوری نهم 
که بیشترین درآمد های نفتی در تاریخ  و دهم 
کشــور نصیب ایران شــد، متاســفانه بیشترین 
مفاسد اقتصادی نیز در این برهه از زمان شکل 
گرفت. پروژه های بی شماری روی زمین ماند و 
کشــور آلوده  ناتمام رها شــد. برخــی بانك های 
و بــه بنگاهدار تبدیل شــدند. هــزاران میلیارد 
تومــان تســهیات بــه عوامــل رانتــی متصل به 
کنون از بازپرداخت  قدرت و ثروت اعطا شد که ا

کــه مطالبــات  آن طفــره می رونــد. بــه نحــوی 
معوقه بانك ها اینك یکی از بزرگ ترین معضات 
بانــك مرکزی اســت؛ زیــرا بانك هــا از منابع تهی 
شده اند و قادر به پرداخت تسهیات نیستند. 
که  انتشــار بخشــی از مفاســد اقتصادی بانکی 
گرفته و از 250 هزار میلیارد تومان  اخیرا صورت 
متجاوز شده، یکی از مهم ترین معایب اقتصاد 
دولتــی اســت، زیــرا ایــن مجموعــه اقتصــادی 
کــه از اموال و ثــروت عمومی  قــادر نبوده اســت 
اســتفاده مطلــوب نماید و حتی منافــع ملی را 
که در حال  بــه خطر انداخته اســت؛ به نحــوی 
کــت در باالتریــن حد خود  حاضــر شــاخص فا
گرفتــه و خــط فقــر از 10 میلیــون نفــر فراتــر  قــرار 
کــه با شــعار تدبیر و  کنونی  رفتــه اســت. دولت 
کار آمد، با هدف ساماندهی اقتصاد  امید روی 
کند.  کنترل  کشــور توانســت تورم را تا حدودی 
و  اقتصــادی  مشــکات  ســایر  همچنــان  امــا 
اجتماعی به قوت خود باقی است. هنوز از رکود 
خــارج نشــده ایم، فاصله فقــر و غنا بســیار زیاد 
اســت، قــدرت خرید مردم بســیار پایین اســت 
و مــردم واقعا در وضعیت نامناســب معیشــتی 
روزگار می گذراننــد. شــاید برخی از ایــن موارد را 
بتــوان بــه تحریم های اقتصــادی نســبت داد، 
اما عمده تریــن عامل، عدم مدیریت صحیح و 
کان در اقتصاد  غیر علمی و سوءاستفاده های 
کشــور بــوده اســت. تــا  دولتــی و رواج فســاد در 
که ریشــه این فســاد خشــکانده نشــود  زمانــی 

نمیتوان به مسیر توسعه گام نهاد .
زمینه هــای  پیــش  عمده تریــن  از  یکــی  لــذا   
دســتیابی به رشــد و توســعه اقتصادی مبارزه 
بی امان با فساد و ایجاد تغییر و تحول بنیادین 
کــه  کشــور اســت  در نظــام اقتصــادی و بانکــی 
بتوانــد بــا نظام هــای اقتصــادی آزاد و توســعه 

یافته در جهان همخوانی داشته باشد. 

چالش های
 اقتصاد دولتي

دکتر محمود جامساز  
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دومیــن نشســت تخصصــی راهبــردی اقتصاد 
عبــور  موضــوع  بــا  آبــان  دوازدهــم  روز  ایــران 
کــرد تــا چهــار تــن  از رکــود، فضایــی را فراهــم 
آمــده  پیــش  وضعیــت  خبــره  کارشناســان  از 
کننــد و در البــه الی  اقتصــاد ایــران را تحلیــل 
صحبت های خــود راهکارهایی را ارائه بدهند 
گیرد. پروفســور  کار  تــا دولت یازدهــم آن را بــه 
محمــد هاشــم پســران اقتصــاددان برجســته 
تدریــس  کالیفرنیــا  دانشــگاه  در  کــه  ایرانــی 
کرد اقتصاد ایران در دوران  می کند هم توصیه 
پســا تحریــم بایــد اصــاح شــود و در ایــن بــاره 
هیچ تأخیری جایز نیســت. محمد ســتاری فر 
رئیس اســبق ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گمــان او  کــه به  هــم بــه موضوعاتــی پرداخــت 
گــر ریشــه ای اجــرا شــود می تواند اقتصــاد را با  ا
کند. سعید لیاز و مسعود  تحول بزرگی روبه رو 

خوانساری هم از دیگر سخنرانان این نشست 
کــه اقتصاد ایران را از نگاه خود ترســیم  بودنــد 
کردند. محورهای مهم مورد اشاره در سخنان 

کارشناس در ادامه می آید: این 4 

هاشم پسران: 
گســترش یابــد،  بخــش خصوصــی  

اقتصاد ایران می تواند
 شکوفا شود 

برجســته  اقتصــاد دان  پســران  محمدهاشــم 
کنفرانس در دومین  کــه از طریق ویدئو  ایرانی 
نشســت راهبردی اقتصاد ایــران  حضور یافته 
بــود در مــدت 14 دقیقه جنبه هــای متعددی 
کــرد وبــرای آنکــه  از اقتصــاد ایــران را تحلیــل 
مشکات اقتصادی حل شود به دولت توصیه 
کرد اصاحات اقتصادی عقب انداخته نشود. 
کــرد: اقتصاد  گوشــزد  او البتــه ایــن نکته را هم 

کــه به  ایــران متأثــر از عوامــل عمــده ای اســت 
ســادگی نمی تــوان بــرای آن راهــکار ارائــه داد. 
کــه در  گفتــه پســران، عامــل مهــم دیگــری  بــه 
وضعیــت فعلــی اقتصــاد ایــران نقــش مهمــی 
اقتصــادی  تحریم هــای  می کنــد  و  کــرده  ایفــا 
کارآیی اقتصــاد ایران  کاهش  که ســبب  اســت 
تحریم هــا،  شــدن  برداشــته  بــا  اســت.  شــده 
ضــرورت تعدیل و اصــاح اقتصاد ایــران بیش 
از پیش خود را نشــان می دهد. از ســوی دیگر 
کــه بایــد در ایــران انجام  ســرمایه گذاری هایی 
می شــد اتفــاق نیفتــاد و منابــع اقتصــادی بــه 

کرد تا سرمایه گذاری. سمت مصرف حرکت 
آینــده  در  نفــت  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کوتاه مــدت بیــن 45 تا 50 دالر باقــی می ماند، 
گــر میــزان صــادرات ایــران هــم  گفــت: حتــی ا
بــه میــزان  کنــد، درآمــد نفتــی  افزایــش پیــدا 

4 کارشناس اقتصادی در یک نشست بررسی کردند

راه های عبور 
از رکود اقتصادی
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گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید 
خــود را بــا درآمد نفتی پایین تــر تطبیق دهند. 
که  کرد  ح  گــزاره را مطر بنابرایــن نمی توان این 
درآمــد نفتــی ایــران بــه درآمــد پیــش از اعمال 
تحریم هــا باز می گــردد. صرفًا بایــد امیدوار بود 
بویــژه در زمینــه  کــه میــزان ســرمایه گذاری ها 
صــادرات غیرنفتی و از ســوی بخش خصوصی 
افزایــش یابــد. پســران همچنیــن بــه اتفاقــات 
 در اقتصــاد ایران 

ً
کــه  اخیــرا کرد  مثبتــی اشــاره 

که  خ تورم  کاهــش نر روی داده اســت و افزود: 
کار آمدن دولت روحانی حدود 45  زمــان روی 
درصــد بــوده اســت و در حال حاضــر به حدود 
13 درصد رســیده رویداد بســیار مثبتی است.
خ داد و دولــت چنیــن  تــورم ســریع ر کاهــش 
ســرعتی را پیش بینــی نکــرده بــود بــه همیــن 
خ تورم  خ ســود در بانک ها بیــش از نر دلیــل نر
کمتر از  گر ســود مســاوی یــا  گرفته اســت؛ ا قرار 
خ تورم باشــد در ســرمایه گذاری اثــری ندارد  نر
خ  ســود ها بیــش  کــه نــر کنونــی  امــا در شــرایط 
بخــش  ســرمایه گذاری  اســت،  تــورم  خ  نــر از 

خصوصی ضربه می بیند.
این اقتصاددان با اشاره به برنامه انتشار چهار 
گفت:  تا پنــج میلیون دالر اوراق قرضــه دولتی 
خ بهره این  گر دولت در نظر داشــته باشــد، نر ا
اوراق را نیــز بــرای تشــویق مــردم بــه خریداری 

بــاال ببرد، ممکن اســت بانک هــای خصوصی 
خ ســود خــود را در ســطوح باالیــی نگــه  نیــز نــر
که اجازه نمی دهــد منابع مالی بانک ها  دارنــد 
بــه ســمت اوراق قرضه ســرازیر شــود  در نتیجه 
خ  خ اســمی ســود در بازار با نر اختاف میان نر
خ بهره واقعی خواهد  تورم، منجر به افزایش نر
خ بهــره واقعــی به  شــد.وی افــزود: افزایــش نــر
رو  ایــن  از  می انجامــد  ســرمایه گذاری  کاهــش 
که سیاســت های  بســیار حائــز اهمیــت اســت 
خ  که قرار اســت به اجــرا درآید نر پولــی و مالــی 
بــا  واقــع،  در  ندهــد؛  افزایــش  را  واقعــی  بهــره 
خ ســود اســمی نیــز باید  خ تــورم نــر افزایــش نــر
خ ندهد،  گر ایــن اتفــاق ر کنــد و ا کاهــش پیــدا 
لطمــه بزرگــی بــه اقتصاد ایــران وارد می شــود. 
در  بایــد  اقتصــادی  اصاحــات  افــزود:  وی 
صــدر سیاســت های دولــت ایــران قــرار بگیرد؛ 
گر  که ا کرد و باور داشــت  نبایــد این گونه تصــور 
تحریم هــا برداشــته شــود، اقتصــاد ایــران خود 
را بــا نظــام اقتصــادی جهــان تطبیــق خواهــد 
بیشــتری  بایــد تاش هــای  کــه  در حالــی  داد 
که  در ایــن زمینــه صــورت بگیرد. با ایــن بهانه 
گشــایش هایی قــرار اســت در زمینــه برداشــته 
صــورت  ارزی  درآمدهــای  و  تحریم هــا  شــدن 
بگیــرد، نبایــد اصاحات اساســی اقتصادی در 
ایــران را بــه تعویــق انداخــت. وی خوشــبینی 
و بــاور خود را نســبت بــه ارتقا و بهبــود اقتصاد 
گــر جمعیــت جوان،  کــرد و افــزود: ا ایــران ابــراز 
سرمایه گذاری و تکنولوژی در ایران  به درستی 
گرفتــه شــود و بخــش خصوصــی   بــه خدمــت 
گســترش یابد، اقتصــاد ایران می تواند شــکوفا 

شود.

محمد ستاری فر: 
بخش خصوصی مستقل عمل کند

در این مراســم محمد ســتاری فر رئیس اســبق 
اســتاد  و  وبرنامه ریــزی  مدیریــت  ســازمان 
دانشــگاه با اشــاره به ضــرورت توجه ریشــه ای 
کــرد  بــه بحــران رکــود در اقتصــاد ایــران اشــاره 
گفــت: جابه جایــی جایــگاه و قــدرت دولــت  و 
کلیدی تریــن  از  خصوصــی  بخــش  در  بــازار  و 
فرآیند های توســعه به شــمار می آید لذا توسعه 
محقــق نمی شــود مگــر آنکــه بــه طــور شــفاف 
جایــگاه دولــت و بــازار مشــخص شــود. بخش 
دولــت  بــا  روز  هــر  باشــد  قــرار  گــر  ا خصوصــی 
کند یا  کنــد، نمی توانــد توســعه پیــدا  گفت وگــو 

حتی بخش خصوصی نامیده شود. برای آنکه 
ایــن بخش تقویت شــود نیازمند این هســتیم 
و  کنــد  عمــل  مســتقل  خصوصــی  بخــش  کــه 
بــرای فعالیت های خود منتظر و یا وابســته به 
که چنین امری  تصمیم های دولت نباشد چرا 

کله اصلی شان دور می کند. آنها را از شا
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  اقتصــاد دان  ایــن 
گی در شــرایط  نشســت با برشــمردن چهــار ویژ
گفــت: پیامدها و میوه های  توســعه اقتصادی 
اقتصــادی نظیــر اشــتغال، رونــق و مهــار تــورم 
گــرو فضــای نهادی و قانونی همراه با بســتر  در 
سازمان هاســت.  درون  حکمرانــی  و  اجرایــی 
وی با اظهار اینکه عقانیت جمعی و سازمانی 
در ایــران ضعیف اســت، دربــاره  توســعه پایدار 
اقتصــادی افزود: دغدغه های ســه ســده اخیر 
قــدرت  جابه جایــی  گــذار  در  بشــری  جوامــع 
بیــن دولــت و بازار بوده اســت؛ از این رو تعیین 
چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بســیار 
کــه با توســعه  حائــز اهمیــت اســت و مادامــی 
بخــش خصوصــی قــدرت دولــت را محــدود 
نکنیم به  توســعه اقتصادی نخواهیم رســید، 
کــه دولــت طــی 30 ســال اخیر همیشــه  چــرا 
بــا رکــود مواجــه بــوده و بــه ناحــق صاحــب 
کــه  درآمدهــای نفتــی شــده اســت. بــازاری 

 محمدهاشم پسران:

گــــــــــــر جــــــمعیت جــــــــــــــــــوان،  ا

سـرمــایه گـــــذاری و تکنولــوژی در 

ایــران  بــه درســتی بــه خدمــت 

گرفتــه شــود و بخــش خصوصــی  

ایــران  اقتصــاد  یابــد،  گســترش 

می توانــد شــکوفا شــود 

محمد ستاری فر:
کــه بــا توســعه بخــش   مادامــی 
را  دولــت  قــدرت  خصوصــی 
توســعه  بــه   نکنیــم  محــدود 
رســید،  نخواهیــم  اقتصــادی 
کــه دولــت طــی 03 ســال  چــرا 
اخیــر همیشــه بــا رکــود مواجــه 
بوده اســت و بــه ناحق صاحب 
اســت  نفتــی شــده  درآمدهــای 
کــه نگاهــش بــه دولــت  بــازاری 
مدنــی  نهادهــای  و  باشــد 
نیمه جانی از جمله اتاق تهران 
وجــود داشــته باشــد نمی تواند 
در توســعه پایــدار نقــش مؤثری 

کند  ایفا 
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نگاهش بــه دولت باشــد و نهادهای مدنی 
وجــود  تهــران  اتــاق  جملــه  از  نیمه جانــی 
داشــته باشــد نمی توانــد در توســعه پایــدار 

کند. نقش مؤثری ایفا 

سعید لیالز: 
بهتریــن راه بــرای شکســتن رکــود 
کــردن بــه مــردم و  فعلــی مراجعــه 

بخش خصوصی است 
کارشــناس اقتصــادی نیــز در این  ســعید لیــاز 
گفت: در حال حاضرحدود 100 میلیون  مراسم 
مترمربع مســکن شهری بدون مشــتری داریم 
کــه ارزش آن حــدود 200 هــزار میلیــارد تومــان 
است و همچنین بین 9 تا 10 هزار میلیارد تومان 
موجودی واحد های تولیدی در انبارها اســت.
با توجه به وضعیت پیش آمده برای اقتصاد به 
نظر می رســد این میزان موجودی در آینده ای 
نزدیــک مورد مصرف قرار نگیرد. بر این اســاس 
حداقــل تــا دو ســال آینــده رونقــی بــرای بــازار 
مســکن و حتی تولید نخواهیم داشت. به نظر 
مــن رکــود فعلی اولیــن رکــود درون زا در اقتصاد 
گر تا یک دهه آینده  که  ا ایران است. وی افزود 
که بــدون درآمد های نفتی  دولــت قادر نباشــد 
کند بخش خصوصــی در ایران  اقتصــاد را اداره 
تبدیــل به یــک موضوع می شــود. در 20 ســال 
گذشــته خصوصی ســازی در ایــران یــک ژســت 
بــوده اســت امــا وضعیت فعلــی را بایــد فرصتی 

برای بخش خصوصی بدانیم.

بــرای  دولــت  اقتصــادی  بســته  دربــاره  لیــاز 
جــاری  ســال  مهرمــاه  در  کــه  رکــود  از  خــروج 
گفت: ارائه  چنین بســته هایی  رونمایی شــد، 
می توانــد بــرای شــروع حرکت مناســب باشــد 
که در سال های اخیر  اما مشــکات ساختاری 
بــه اقتصــاد ایران اضافه شــده اســت با چنین 
اقداماتی برطرف نمی شــود و این مسائل باید 
کــه آمده اند باز گردنــد. امیدی  از همــان راهی 
که بــه ســرمایه گذاری خارجی بســته ایم واهی 
کــه با اوضاع سیاســی فعلــی اتفاق  اســت، چرا
نخواهــد افتــاد. بخش خصوصی بایــد در این 
زمینــه فعال باشــد. مشــکل اقتصاد ایــران در 
حال حاضر قدرت خرید مردم اســت، با وجود 
گرفته  کــه در ایــن زمینــه صــورت  تاش هایــی 
بین 35 تا 40 درصد نسبت به سال 89 قدرت 
خریــد پایین تــر آمده اســت. این عنصــر اصلی 
که بسادگی  مشکات اقتصاد امروز ایران است 
قابل رفع نیســت و وجود تورم باعث می شــود 
اتخاذ سیاســت های انبســاطی براحتی انجام 
کــه بــرای حــل  نشــود. بیشــتر راه حل هایــی 
مســائل اقتصــادی در ایــران ارائه می شــود، 
راه حل هــای سیاســی اســت تــا راه حل های 
اقتصــادی؛ بــه عنــوان نمونــه اینکــه یارانه هــا 
کنیــم یــک راه حــل سیاســی اســت یــا  را قطــع 
اینکــه می گویند قیمت حامل های انرژی باید 
کنــد در چارچــوب راه حل هــای  افزایــش پیــدا 
سیاســی اســت. بــه اعتقــاد مــن بهتریــن راه 
کردن به  برای شکســتن رکود فعلــی مراجعه 
مــردم و بخش خصوصی اســت، امروز نقطه 
امیــد اقتصاد ایران برای خــروج از رکود بخش 
گفت: در بهترین حالت  خصوصی است. لیاز 
گذشته بین ســه تا پنج میلیارد  در ســال های 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی اتفــاق افتــاده 
که بعید به نظر می رسد با توافق صورت  است 
که البته  گرفته حتی به وضعیت قبلی برســیم 
بیشــتر ایــن ســرمایه گذاری ها در حــوزه نفت، 
گاز و پتروشــیمی خواهــد بــود. تنهــا راه نجات 
آزاد ســازی  فعلــی  وضعیــت  از  ایــران  اقتصــاد 
که باید منســجم  اقتصادی اســت، آزادســازی 
گزینه بــرای اقتصاد  و همگن باشــد. ایــن یک 

ایران نیست بلکه یک اجبار است.

مسعود خوانساری:
و  پیمانــکاران  بــه  دولــت  بدهــی    

صنایع باقی است 
اتــاق  رئیــس  خوانســاری  مســعود  همچنیــن 
کشــور در  اقتصــادی  اوضــاع  تهــران  بازرگانــی 

گفت:  ســال جــاری را اصــًا خــوب ندانســت و 
در 6 ماهه اول ســال پیش بینی رشــد منفی را 
گذشــته  گرچه در ســال  بــرای اقتصاد داریم و ا
رشــد 3 درصــدی در اقتصــاد داشــتیم امــا از 
گذشــته، اقتصــاد به طرف  فصل چهارم ســال 
بــه  نیــز  اول  6  ماهــه  در  و  کــرد  رکــود حرکــت 
نظــر می  رســد رشــد منفــی باشــد. وی ضمــن 
پیش بینی اینکه رشد اقتصادی تا پایان سال 
بیــن منفــی نیــم درصــد یــا  مثبت نیــم درصد 
خواهــد بــود، افزود: بــا اینکه توافق هســته ای 
که اثــرات آن را  گرفتــه امــا بعید اســت  صــورت 
امســال ببینیــم و شــاید در ســال های آینــده 
ایــران شــود. وی  اقتصــاد  اثــرات آن متوجــه 
کرد عاوه بر اینها تســهیات بانکی نیز  اضافــه 
گذشته رقمی حدود ٦٠ تا ٧٠  نســبت به ســال 
کاهش یافته و امیدی به  هزار میلیارد تومــان 
آن نیســت، اما در مقابــل هزینه های تولید در 

کان باقی است. کما کشور 
مــاه    6 در  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  گفتــه  بــه 
میلیــارد  ٢٩هــزار  حــدود  دولــت  گذشــته، 
کــرده امــا در همیــن  تومــان ، یارانــه پرداخــت 
کثــر 8هزارمیلیــارد تومــان بودجــه  مــدت حدا
عمرانــی پرداخــت شــده و بدهی هــای دولــت 
بــه پیمانــکاران و صنایع باقی اســت. از طرف 
دیگــر قیمــت دالر نتوانســته خــود را بــا تــورم 
که  کنــد و ایــن نگرانــی وجــود دارد  هماهنــگ 
که در ســال های ٩٠ و ٩١ درباره  مجددًا اتفاقی 

خ ارز افتاد، تکرار شود. نر

سعید لیالز: 
بیشتر راه حل هایی که برای حل 
مســائل اقتصادی در ایــران ارائه 
می شــود، راه حل هــای سیاســی 
اســت تا راه حل هــای اقتصادی. 
به اعتقــاد مــن بهتریــن راه برای 
شکســتن رکــود فعلــی مراجعــه 
کردن به مردم و بخش خصوصی 
اســت، امروز نقطــه امید اقتصاد 
ایران بــرای خــروج از رکود بخش 

خصوصی است 

مسعود خوانساری: 
بعیــد اســت اثــرات توافــق هســته ای 
و  ببینیــم  امســال  را  گرفتــه  صــورت 
شــاید در ســال های آینده اثــرات آن 
کنار  متوجــه اقتصاد ایران شــود. در 
آن تســهیالت بانکــی نیــز نســبت به 
تــا   60 حــدود  رقمــی  گذشــته  ســال 
کاهش یافته  70هزار میلیــارد تومان 
و امیدی به آن نیست، اما در مقابل 
کان  کما کشــور  هزینه هــای تولید در 

باقی است  
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موفقیت کاری فقط مهارت هایی که با آن شغل 
را به دست می آورید، مربوط نیست. رابطه شما 
بــا همکاران بــه ویــژه چگونگــی درک رئیس تان 
از شــخصیت شــما نیــز روی موفقیــت و اعتبــار 

حرفه ای  شما بسیار تاثیرگذار است.
کــه در صــورت  بخــش مالــی یاهــو 8 نشــانه ای 
کارمنــد مشــکل آفرین در  یــک  از شــما  وجــود، 
و  حرفــه ای  اعتبــار  و  ســاخته  کاری  محیــط 
انتخاب هــای آینــده وی با خطــر مواجه می کند 

مورد بررسی قرار داده است.

مدیریت را به عنوان دشمن خود ببینید
کارمند-مدیر  کــه رابطــه  گر شــما فکــر می کنید  ا
بــه موقعیــت ما علیه شــما تبدیل شــده اســت، 
احتمــال اینکــه نگرش شــما روی مدیرتان تاثیر 
گذاشــته و او نیــز شــما را به عنوان دشــمن خود 
کنــد زیــاد خواهد بــود. در ایــن صورت  قلمــداد 
کار  که روزهــای خود را با  هیچکــس نمی خواهد 

کنار دشمن خود بگذارند. در 

کنید حداقل یک بار در ماه اعالم 
 »این شغل من نیست« 

 زمان هایی وجود دارد که شاید الزم باشد بگویید 
گر  شــما برای این شــغل ســاخته نشــده اید. ولی ا
کارهای موظفی خود ســرباز زدید احتماال  شــما از 
گول زده اید. با این حال یک  به شدت خودتان را 
کثر مــردم تا پایان  شــغل هیچگاه جامع نبــوده و ا

انجام کار به خوبی در شغل خود جا نمی افتند.

درخواست مدیر خود را
کنید  به عنوان پیشنهاد تلقی 

گاهــی اوقــات خواســته مدیران یک پیشــنهاد   
کــه شــما در قبــول یــا رد آن مختارید ولی  اســت 
که  اغلــب اوقــات مدیــران از شــما انتظــار دارنــد 

گر  که از شــما خواســته اند انجام دهید. ا چیزی 
کــه با آن  شــما عــادت رد خواســته ها یا مواردی 
کار  مخالفید را دارید، مدیر مجبور خواهد شد تا  
کرده و از عدم رد جنبه هایی  شــما را موشــکافی 

که دوست ندارید مطمئن شود.

که شما را  کردن مدیر سابقی  در پیدا
کند دچار مشکل شدید به جایی معرفی 

گــر وقتی با مدیران ســابقتان تمــاس می گیرید  ا
آنهــا از شــما حمایــت نمی کننــد ، احتمــاال یــک 
دلیلی دارد. برخی مدیران با درخواست معرفی 
گــر شــما بــا  کلــی مشــکل دارنــد، پــس ا بــه طــور 
که در  چنین مشــکلی مواجه شــدید، الزم است 

کنید. مورد چگونگی رابطه با آنها مجددا تفکر 

همیشه به جای اجازه، درخواست بخشش کنید
کــه برای پیشــرفت  ایــن موضــوع حقیقــت دارد 
کــه در برخــی  در حرفــه، از شــما انتظــار مــی رود 
کرده و  موقعیت ها به صورت مســتقل قضــاوت 
گــر برخــی از تصمیم های  تصمیــم بگیریــد ولی ا
اغلــب  باشــد،  همــراه  باالیــی  ریســک  بــا  کلــی 
گر شما به  گود شوند. ا مدیران می خواهند وارد 
کنید و بعد  صــورت خودجــوش اقدام به عملــی 
کــم مورد  کم  امیــد به بخشــش داشــته باشــید، 

گرفت. کارفرمای خود قرار خواهید  غضب 

کارهــا  بــه دنبــال دالیلــی بــرای عــدم انجــام 

هســتید بــه جای اینکــه راه هایی بــرای انجام 
کنید آنها پیدا 

که » این  گــر جمله مورد عاقه شــما این اســت  ا
کــرد« شــما اثــری  کار نخواهــد  روش هیچوقــت 

گذاشت.   کننده روی تیمتان خواهید  ناامید 

کنید گیر  در یک حلقه منفی 
کار یــک حالــت طبیعــی   ناامیــدی موضعــی در 
گر شــما نســبت به شــغل و شــرکت  اســت ولــی ا
خود هر روز احســاس منفی داشــته باشــید این 
کار و زندگــی شــما تاثیــر  کیفیــت  موضــوع روی 
گذاشــت. وقتــی بــا ایــن حالــت مواجه  خواهــد 
کــه راهــی پیــدا  کار ایــن اســت  شــدید، بهتریــن 
کار  کــه از آن طریــق احســاس رضایــت در  کنیــد 

داشته و حرکتی رو به جلو داشته باشید. 

که تا به حال داشــته اید  از همــه رئیس هایــی 
بدتان می آید

کار می کنید  که با آن  گر شما هیچگاه از مدیری   ا
که  راضی نیســتید، باید به دنبال چیزی باشید 
از خــود شــما سرچشــمه می گیرد. ایــن موضوع 
ممکــن از عــدم توانایــی شــما در راضــی شــدن، 
کار، مشــکل بــا  انتظــارات غیرمعقــول در مــورد 
رئیس،  مشــکات عصبی، سختی در تنها بودن 
با دیگران یا مشکات دیگر باشد. ولی این نکته 
که نگاهی بــه آن بیندازید  بــا ارزش خواهد بــود 

کجاست.)اقتصادنیوز( که مشکل از  و بفهمید 

این رفتارها اعتبار حرفه ای شما 
را به خطر می اندازد

8 نشانه یک کارمند دردسرساز
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پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

كمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

در حــال حاضــر بیــش از 440 هزار نفر بــه عنوان 
کشــور اشــتغال  مدیــر در دســتگاههای اجرایی 
کــه تعــداد  کار دارنــد. ایــن در حالــی اســت  بــه 
کشــور ژاپن با جمعیت 127 میلیونی  کارمندان 
بــا ایــران  در  مــا  و  اســت  نفــر  هــزار   جمعــًا 300 

کارمنــدان  کل   75 میلیــون جمعیــت 1.5 برابــر 
ژاپن، فقط مدیر داریم!

مرتضی نظری

پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانی

در حــال  رســمی  اعــام  بــه  بنــا  ایــران-   عصــر 
حاضــر بیــش از 440 هــزار نفر به عنــوان مدیر در 
دستگاههای اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. 
کشــور  کارمندان  کــه تعداد  ایــن در حالی اســت 
ژاپــن با جمعیــت 127 میلیونی جمعــًا 300 هزار 
نفر اســت و مــا در ایران بــا 75 میلیون جمعیت 
کارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم!  کل  1.5 برابــر 
کشــور  طبــق آخریــن آمارهــا، در حــال حاضر در 
حدود 3600 سازمان و دستگاه اجرایی، نزدیک 
کارمند حقوق بگیر و 4.5 میلیون  به 4 میلیون 
نفر بازنشسته مســتمری بگیر داریم. در دومین 
بخــش از یادداشــت"درنگی بــر موانــع توســعه 
یافتگــی ایــران"، بــه پنــج شــیوه مدیریتــی ضــد 
که باعــث توقف و  کشــور می پــردازم  توســعه در 
ایستایی در روند توسعه یافتگی کشور هستند. 
با پوزش از مدیران متخصص، دلســوز و عاشــق 
میهــن، با وجــدان، متعهد و الیــق، خوانندگان 
گرامــی را بــا ســبک هــای مدیریتــی زیــان بــار و 
کنم. مدیران و شیوه های  خسارت آور آشنا می 
که وجودشــان در مسند امور مساوی  مدیریتی 
اســت با عقب ماندگــی، هدررفت منابع و تأخیر 

در روند توسعه کشور:

گر و بی هویت 1- مدیران معامله 
که از ســبک پوشــش تــا طرز  مدیرانــی هســتند 
گفتمــان دولــت هــا  بــا  گفتــن خــود را  ســخن 

گروه ها  کننــد و دوری و نزدیکی بــه  تنظیــم می 
و افــراد ذی نفوذ سیاســی را با شــامه قوی خود 
کــه چــه زمانــی راهنمــای چــپ و  مــی ســنجند 
چــه زمانــی راهنمــای راســت را بفشــارند. ایــن 
کشور را قفل   تیپ مدیران از همه بیشــتر تحول 
 می کنند. اخاق، جوانمردی و پایبندی به قیود 
انســانی هرگز در قامــوس این مدیران جایگاهی 
ندارد. این ها را باید دالالن سیاسی و اقتصادی 
کسی  نامید. برای ایشــان هرگز مهم نیست چه 
کار باشد. مهم تارهای در هم تنیده ای   در رأس 
کــه روی آن مــی غلطنــد و از منابــع و  هســت 
کنند.  مزایــای دولتــی و بیــت المــال ارتزاق مــی 
وقتــی پای اصاح طلبی در میان باشــد، ژســت 
گیرنــد و وقتــی اصول گرایــی  اصــاح طلبــی مــی 
 روی بورس باشد، گوی سبقت را از اصول گرایان 
 می ربایند. پیش چشم این جماعت معامله گر،
 دغدغه های اخاقی، ملی و میهنی، پیشرفت 
کشور، جوانمردی و وطن پرستی خنده دار ترین 
گان اســت. تنهــا دو چیز در نظــر این مدیران  واژ
مقدس است: ما باشیم و منافع ما برقرار باشد!

2- مدیران پاره وقت و از راه دور
گر چه به اســم مدیر تام  این دســته از مدیــران ا
و تمام یک ســازمان یا اداره هستند اما واقعیت 
چیز دیگری اســت. دو روز تدریس در دانشــگاه، 
کاری!  یک روز مشــاور یک شــرکت، دو روز ســفر 
کنند.  اینــان ســازمان خــود را از راه دور اداره می 
بــا  کننــد ســازمان را  ایــن مدیــران ســعی مــی 
گاهی از خود  کنند.   ساعات حضور خود تنظیم 
کارگزینی این مدیــران مگر  می پرســم در حکــم 
فوق العاده مدیریت و سایر مزایا بابت »یک ماه 
 کار تمام وقت« پرداخت نمی شــود پس چگونه
 می پذیرند که نیمی از هفته را در محل خدمت 

نباشند و از این مزایا برخودار شوند؟

3- مدیران قبیله ای و عشیره ای
این بلیه همیشگی سازمان های دولتی و اجرایی 

کشور ماست. مدیری فقط همشهری های  در 
خود را به کار می گمارد و امور عشیره خود را رتق 
گونه  کند. این دســته مدیــران هیچ  و فتــق می 
درکی از نگاه ملی به مسائل ندارند. ایران و آینده 
کشور را در روستا و زادگاه خود می بینند. وقتی با 
کارمند ســازمان خود مواجه   یک ارباب رجوع یا 
کــه در زمره همشــهریانش نیســت،  مــی شــوند 
گویی با یک غیر ایرانی و بیگانه طرف هســتند. 
تضییــع جــز  چیــزی  گرایــی  فامیــل   ماحصــل 

 حقــوق مــردم و جلوگیــری از شایســته ســاالری 
نیست.

کادمیک و غیر اجرایی 4- مدیران آ
این قبیل مدیران از مدیریت فقط دانش آن را به 
کم توان و  ارث برده اند. مدیران دانشــگاهی اما 
غیر اجرایی! به همه چیز از منظر مسأله و موضوع 
کنند. ســازمان را بــا کاس  پژوهشــی نــگاه مــی 
که منابع،  گرفته انــد.  نمی دانند  درس اشــتباه 
که به پای افکار و  زمان و انرژی در حدی نیست 
آرمان های انتزاعی آنها تلف شــود. این مدیران 
کنار ارزشــمندی نگاه پژوهشــی  نمــی داننــد در 
به مســایل، ســرعت عمل هم مهم اســت. این 
 مدیران به اسم کار علمی، خواسته یا ناخواسته 

فرصت های طایی توسعه را می سوزانند.

۵- مدیران ترسو و مطیع
نتیجــه  و می داننــد  بیننــد  مــی  کــه  مدیرانــی 
تصمیــم مقــام مافــوق آن هــا چقــدر زیــان بــار 
اســت اما به دلیل شــخصیت ضعیف و منفعل 
گشــایند.   خــود هرگــز لــب بــه نقــد و نظــر نمــی 
خطــر این قبیل مدیران بــزدل به دلیل اطاعت 
گویی این مدیران یا از ســر  پذیــری و بلــه قربان 
بــه خطــر نیفتــادن منافع آنهاســت یا بــه دلیل 
کنند شایســتگی یعنی اطاعت  اینکــه تصور می 
پذیــری محض از مافوق و بــی نیازی به نظرات 

کارشناسان! 

پنج سبک 
مدیریتی

 ضد توسعه
 در ایران
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غ سحر نیازی به معرفی ندارد. سروده ای از محمدتقی  مر
که پس از آغاز حکومت رضا شاه به  بهار در دوران مشروطه 
صورت ترانه اجرا شــد. آهنگ این اثر، از مرتضی نی داوود، 
گیرایی زیــر و باالی  فــوق العاده زیباســت. آهنگ بــاو جود 
چندانی ندارد بنابراین حتی کسانی که با خوانندگی آشنایی 
کثر خوانندگان  ندارند می توانند آن را به راحتی بخوانند. ا
غ سحر را به نام خود ثبت کرده اند که  نامی نیز اجرایی از مر
می توان به ملوک ضرابی، قمرالملوک وزیری، نادر گلچین، 
هنگامه اخوان، محمدرضا شجریان و نیز اجراهای متفاوتی 

از فرهاد، همای و محسن نامجو اشاره کرد:
غ ســحر شــنیده ایــم عبارت  آنچــه تــا کنون به عنوان مر

است از بند اول این شعر:
کــن تــر  تــازه  مــرا  داغ  ســرکن،  نالــه  ســحر  مــرغ 
کــن ِزَبــر  و  زیــر  و  ِشــَکُن  َبــر  را  ایــن قفــس  بــار  آه شــرر  ز 
بلبل َپر بســته ز کنج قفس درآ، نغمهٔ آزادی نوع بشــر ســرا
کــن شــرر  پــر  را.  تیــره  ک  خــا ایــن  عرصــهٔ  نفســی  َوز 
بــاد بــر  داده  آشــیانم  صیــاد  جــور  ظالــم،  ظلــم 
ای خدا، ای فـلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن
نوبهار اســت، گل به بار اســت، ابر چشــمم، ژاله بار اســت
اســت تــار  و  تنــگ  دلــم،  چــون  قفــس،  ایــن 
آتشــین آه  ای  قفــس  در  فکــن  شــعله 
مچیــن مــرا  عمــر  گل  طبیعــت  دســت 
کــن بیشــتر  ایــن،  از  گل  تــازه  ای  ــه  

َ
ِنگ عاشــق  جانــب 

کــن مختصــر  مختصــر٬  هجــران  شــرح  بیــدل  مــرغ 

غ  امــا شــاید خیلــی ها نداننــد که ایــن فقط نیمــی از مر
کــه تقریبــا   ســحر اســت و ایــن شــعر بنــد دومــی دارد 

هیچ خواننده ای تمایلی به خواندن آن ندارد:

بند دوم می گوید:
عمر حقیقت به سر شد، عهد و وفا بی اثر شد

ناله عاشق، ناز معشوق، هر دو دروغ و بی ثمر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد

از پی دزدی، وطن و دین بهانه شد
دیده تر کن

ع از غم گشته بی تاب جور مالک، ظلم ارباب، زار
ساغر اغنیا پر می ناب، جام ما پر ز خون جگر شد

ای دل تنگ ناله سر کن، از مساوات صرف نظر کن

ساقی گلچهره بده آب آتشین، پردهٔ دلکش بزن ای یار دلنشین
ناله بر آر از قفس ای بلبل حزین

کز غم تو، سینه من، پر شرر شد، پر شرر شد
اما چرا کسی این بند را دوست ندارد؟

بند اول شعری انقالبی است که به دستگاه ظلم می تازد، از زندانی و در قفس بودن آزادی 
کند، آرزوی پایان شــب تار ملــت را دارد و مردم را بــه قیام و انقاب جهت  گلــه می  خواهــان 

پایان دادن به ظلم و شکستن قفس فرا می خواند

 امــا بنــد دوم شــعری اجتماعــی اســت. شــاعر در ایــن بنــد از رواج دروغ، منســوخ شــدن 
گم شدن مهر و محبت  حقیقت طلبی، از بین رفتن عشق واقعی میان عاشق و معشوق و 
کرده اند.  که وطن و دین را بهانه ای برای دزدی  کسانی می نالد  کند و از  گله می  و شرافت 
کم بر این بخش از شعر  کمان یا تمامی مردم؟ فضای حا اینان چه کسانی هستند؟ تنها حا
به مورد دوم اشاره دارد. همچنین زمانی که شعر از جور مالک و ارباب شکایت می کند اغنیا 

را به عنوان طبقه ای از جامعه به باد نقد می گیرد نه به عنوان بخشی از وابستگان دولت
که همانا براندازی حکومت ظالم است مطرح  در بند اول پیشنهاد شعله فکندن در قفس 
مــی شــود امــا در مورد بند دوم شــاعر هیــچ راه حلی نمی یابد و در نهایت بلبــل را فقط به بر 

آوردن ناله های حزین از درون این قفس خود ساخته فرا می خواند.
مردم ما همیشــه دوســت داشته اند که ریشه مشــکات را در حکومت بشناسند و خود را از 
غ سحر را خوانده اند  گونه اشکالی مبرا بدانند از این روی خوانندگان همان بخشی از مر هر 
و می خوانند که مورد پســند عامه مردم اســت. جالب این جاســت که برخی بی توجهی به 
بند دوم را به دلیل سیاسی بودن آن دانسته اند که چنین دیدگاهی موجب شگفتی است.

مــا تــا بــه حال بارها به دســتور بنــد اول عمل کرده ایم و قفــس را آتش زده ایم امــا پس از فرو 
که شــده بند دوم  کاش یک بار هم  نشســتن شــعله خود را در قفســی جدید یافته ایم. ای 

را بخوانیم و همت کنیم بر اساس آن ارزش های انسانی را در جامعه ایرانی احیا نماییم .

چرا هیچ کس دوست ندارد 
بند دوم مرغ سحر را بخواند؟
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بــا توجــه بــه اهمیــت روانکارهــا در نگهداری 
ماشین آالت و ایجاد صرفه جویی  قابل توجه 
در هزینــه مربــوط بــه پروژه هــا، ســمیناری با 
همین نام، در هفتم آبانماه 94 در سندیکای 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  ســاختمانی  شــرکتهای 
جلســه مهندس محمدی, مهندس عمرانی 
و مهنــدس طهماســبی درباره ابعــاد مختلف 
گفتند. شناسایی روانکارها،  روانکارها سخن 
مشــخصات فنی آن، نحــوه انتخاب آن، تاثیر 
انبــارش  ماشــین،  نگهــداری  در  آن  کاربــرد 
روانکارهــا، و پایــش وضعیــت ماشــین آالت از 
ســرفصل هــای ایــن ســمینار آموزشــی بــود. 

در ایــن ســمینار یادی از مهندس مســعودی 
بنیانگذار آنالیز روغن نیز شد. 

در ابتــدای ایــن جلســه مهنــدس غنــی زاده 
گفــت: مــا در ایــران از قانون اشــباع هســتیم. 
در  را  ایــران  رتبــه  خارجــی  ســرمایه گذاران 
کار رتبــه پایینــی می داننــد.  کســب و  فضــای 
مــا رتبــه 167 را در شفاف ســازی و رتبه 118 را 
کار داریــم. ما در صادرات  کســب و  در فضای 
کــه قوانین مان  هــم رتبــه پایینــی داریــم چــرا 
یــا  بســیار ناقص اســت یــا متناقــض. عملکرد 
گمــرک و اســتاندارد هــم بســیار بد اســت چرا 
گذاشته ایم  کنار  که اســتانداردهای جهانی را 

وحتی اســتانداردهای شناخته شده را قبول 
گر انتظار شکوفایی اقتصادی داریم  نداریم. ا
بایــد تســهیل قانونــی و بسترســازی اجــرای 
قانــون را در همین دوره رکود انجام دهیم. با 
فــرض اینکه تشــکلها در تعامل بــا دولت این 
تســهیات قانونی را به وجــود می آورند، قدم 
بعدی دســتیابی به دانش وتکنولوژی است. 
دوران رکــود بهتریــن زمان برای هــم افزایی و 
دانش اندوزی ماشین آالت است، نتایجی که 
کننده گرفته ایــم امیدوار   طی یک ســال اخیر 
 بــوده اســت، عارغــم اینکه با ساده اندیشــی 
کنیم قادریــم مســائل جهانی  گاهــا ادعــا مــی 

85 درصد خرابی ماشین آالت 
مربوط به روانکاری نادرست است

در سمینار روانکارها مطرح شد:
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کنیــم. امــا عمــا نشــان  را در 10 دقیقــه حــل 
داده ایــم با اســتاندارد و برنامه ریــزی قادر به 

کارها هستیم.  اجرای 
زیــادی  اهمیــت  دارای  روانکارهــا  ســمینار 
داشــته  خوبــی  نتایــج  توانــد  مــی  و  اســت 
گــر ماشــین آالت را خــوب نشناســیم  باشــد. ا
و در نگهــداری و بهره بــرداری از آن نکوشــیم 
کنترل  ایــن ثروت ملــی را از بیــن برده ایم. بــا 
روانکارهــا 17درصد صرفه جویــی امکان پذیر 
بــودن  صرفــه  بــه  مقــرون  دلیــل  بــه  اســت. 
روانکارهــا، مدیــران شــرکتها بایــد آن را جــزو 
ســرفصلهای مدیریتــی خود قــرار دهند. باید 
بــه جای خرید ماشــین آالت در دوران بعد از 
کنیم،  تحریم به نگهداری ماشین آالت توجه 
روغــن  دربــاره  ســمیناری  اخیــر  دوهفتــه  در 
کــه بســیار روشــنگر بــود.  ایتالیایــی داشــتیم 
مــا نیــز ســواالتی دربــاره اســتفاده ایــن روغن 
در اقلیــم پرســیدیم. امــروز هــم در خدمــت 
مهنــدس طهماســبی، مهنــدس محمدی و 
مهندس عمرانی هستیم تا درباره شناسایی 
نحــوه  آن،  فنــی  مشــخصات  روانکارهــا، 
نگهــداری  در  آن  کاربــرد  تاثیــر  آن،  انتخــاب 
ماشــین، انبارش روانکارها، و پایش وضعیت 

ماشین آالت سخن بگویند.

و  مکانیــک  رشــته  کــه  طهماســبی  آقــای 
مدیریــت صنعتــی خوانــده، اولین ســخنران 
ســمینار بود  و با اشاره به دوره های آموزشی 
کرد: من از هزار مشــتری  کرده عنوان  که طی 
کــه ماشــین آالت مختلــف دارند  ســاختمانی 
کرده ام. یکی از معضــات ما در ایران  بازدیــد 
نسبت به سایر کشورها و کشورهای همسایه 
کــه متاســفانه مــا قبــل از آموزش  ایــن اســت 
گــران قیمــت را در  نیــروی انســانی ماشــینی 
اختیــار وی قــرار می دهیم. بی شــک آموزش 
کاهش مشــکات  باعث باال رفتن بهره  وری و 
اســت. قبــل از انقاب و چند ســال بعد از آن 
ما در ایران فقط دو نوع روغن می شناختیم، 
روغــن 30 و روغــن 40. ولــی در 15 ســال اخیر 
گر اشتباها مایع  که ا ماشین آالتی وارد شــده 
کار نمی کنند، همین  کاج در آن ریخته شود 
کرده است.   امر خسارتهای زیادی به ما وارد 
میزان تلورانس سیلندر به پیسیتون 17صدم 
کــه چه نوع  میلیمتــر اســت. این امــر در این 
کنیــم تاثیر می گــذارد چون  روغنــی اســتفاده 
کاربرد  روغن فشار را تحمل می کند. بنابراین 

روغــن ومشــتقات آن از آن جهت مهم اســت 
کــه 80درصد توقف و خرابی  ماشــین آالت به 
دلیل ایراد در همین امر اســت. متاسفانه در 
کارگاه های ما دنبالEM  هســتند  کثر  ایــران ا
در  قــراردارد،  انتهــا  در  هــم    PM ؛   CM نــه 
حالی قبل از اینکه تولورانســها بیش از اندازه 
شده، افت فشار روغن باعث تماس قطعه با 
 CM قطعــه شــود و ماشــین خراب شــود باید
انجــام شــود. مــا بایــد بحــثEM  را فراموش 
کنیــم و بحــث PM را پیــش بکشــیم یعنی به 
پیشــگیری اهمیــت بدهیــم. بــرای مثــال در 
کــه نگهــداری و ســرویس درســت  جاهایــی 
انجــام شــده تــا 10 ســال بی نیــاز از تعمیــرات 
از  نیــز  روانــکار  صحیــح  انتخــاب  بوده ایــم. 
گرچه ما در این  همیــن جهت اهمیــت دارد ا
مورد فقط به موتور اهمیت داده ایم و از بقیه 
اجــزا ماننــد دیفرانســیلها و توپــی ســرچرخها 
کیفیــت روغن  غافــل بوده ایــم. پاییــن آمدن 

که اورلود زیــاد وجود دارد باعث  در شــرایطی 
صدمات جدی به ماشین می شود.

وی افزود: در بســیاری از شــرکتهای ســازنده 
ماشــین آالت بــرای روغــن 70 خاصیــت ذکــر 
شــده اســت. وظیفه اصلی روغن روانســازی 
گیربوکــس،  موتــور،  متحــرک  قطعــات 
رســاندن  حداقــل  بــه  ...و  و  دیفرانســیل، 
کاهــش  بــه  کمــک  فرســایش،  و  ک  اصطــکا
حــرارت و جــذب ذرات معلــق اســت. روغــن 
کتابچه  انــواع مختلفــی دارد از اینــرو بایــد در 
وجــود  روغــن  جــدول  کار،  طــرز  راهنمــای 
علــم  عنــوان  بــه  روانــکاری  باشــد.  داشــته 
تســهیل نســبی حرکــت ســطوح در تمــاس با 
یکدیگــر تعریــف شــده اســت و ســابقه آن بــه 
که بیش از 3  خ برمی گردد  پیش از اختراع چر
هزار سال قبل است. حمل 20 تن بار در لودر 
به شــش نکتــه اتکا بــه زمین یعنــی بلبرینگ 
گر  فشار می آورد واین فشار منتقل می شود، ا
گریس فاســد باشــد بحــث انتقــال را نخواهد 
کــه امــروزه نزدیــک ســه  داشــت و بلبرینگــی 
میلیــون تومــان قیمــت دارد از بیــن خواهــد 
رفــت. اما بــا تعویض به موقــع روغن می توان 

کرد. از این مشکل جلوگیری 
روغــن عــاوه بــر روانــکاری، تشــکیل الیــه ای 
از روغــن بــا ضخامــت مناســب بیــن قطعات 
ک را بــه حداقل  متحــرک می دهــد و اصطــکا
فلــزی  قطعــات  ســائیدگی  از  و  می رســاند 
بیــن  روغــن  ضخامــت  می کنــد.  جلوگیــری 
موتــور، یاتاقــان و میل لنگ 6 صدم تا 16-15 
کیفیت  گــر روغــن بــا  صــدم میلیمتــر اســت. ا
کرده  کارخانه ســازنده توصیــه  کــه  یــا روغنی 
روغــن  فشــار  افــت  و  روغــن  کســری  نریزیــم 
کســری روغن هم به دلیل  خواهیم داشــت، 
کــه می توانــد منجر  بخــار شــدن روغن اســت 
بــه روغن ریــزی شــود. بحــث انتقــال حرارت 
توســط روغن مهم است و در برخی ماشینها 
کــه قدرت باال می رود، روغن بــه عنوان ماده 
می شــود.  اســتفاده  حــرارت  آورنــده  پاییــن 
خاصیــت بعــدی روغــن ضربه گیــری اســت. 
کــردن 18 تــن  کار  در برخــی ماشــینها موقــع 
ضربــه به ســر پیســتون وارد می شــود. جایی 
کــه حرارت لحظه ای 2500 درجه ســانتی گراد 
کار  اســت. چــون دور موتــور لــودر در هنــگام 
کــردن 50 دور در ثانیــه اســت، ســیلندرها 50 
کــه روغن  بــار ایــن حــرارت را تجربــه می کنند 
کند و از دمپ جلوگیری  کنترل  می تواند آن را 

مهندس غنی زاده: 
خوب  را  ماشــین آالت  اگر 
نگهداری و  نشناســیم و در 
بهره برداری از آن نکوشیم این 
ثروت ملی را از بین برده ایم. 
71درصد  روانکارها  کنترل  با 
صرفه جویی امکان پذیر است. 
به دلیل مقرون به صرفه بودن 
روانکارها، مدیران شرکتها باید 
آن را جزو سرفصلهای مدیریتی 
خود قرار دهند. باید به جای 
خرید ماشین آالت در دوران 
بعد از تحریم بــه نگهداری 

ماشین آالت توجه کنیم،
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کند. 
یکــی از خرابی هــای مــا در اثــر خــوب نبــودن 
روغــن، فــرار روغــن و تمــاس قطعــه بــا قطعه 
که یاتاقان و میل لنــگ را الغر می کند.  اســت 
گرفتگی یاتاقان  و براده های حاصل احتمال 
را باال می برند، و اســتکان تایپیدهای ما هم 
کنار هم حرکت می کنند  که داخل سیلندر در 
ســفید خواهنــد شــد، و در این هنــگام حتی 
گــر موتــور تعمیر هم شــود صــدای غیرعادی  ا
کــه خوردگی به  آن قطــع نخواهــد شــد، چــرا 
ســیلندر هــم رســیده اســت. در ایــن مرحلــه 
که آنالیز روغن نمی تواند مشکل را حل  است 
کند. خورده شــدن اســتکانها باعث می شود 
کنیم و قدرت موتور پایین  نتوانیــم فیلرگیری 
گودی حاصل نمی گذارد مقدار  می آید، چون 
باز و بســته شــدن ســوپاپ تنظیم شود. وی 
بــا اشــاره به اینکــه در هر حــال اهمیت روغن 
کشــورهای اروپایی  کــه در  آنقــدر زیــاد اســت 
که قریب به  روغنی با عمر طوالنی ساخته اند 
کار می کند و نیاز به تعویض  کیلومتر  120هــزار 
کم می کنــد، افزود: مــا می توانیم در  روغــن را 
کشورمان مصرف قطعات یدکی را به حداقل 
که امــروزه مصرف  ممکــن برســانیم در حالی 
کشــورهای اطرافمان  قطعــات ما چنــد برابــر 
اســت  و آن هم فقط به دلیل بحث ســرویس 

و نگهداری است.
گفت:  وی بــه تشــریح اویل پمــپ پرداخت و 
قلــب موتــور اویــل پمــپ اســت. طــول دنده 
اویــل پمــپ هــر چقــدر بیشــتر باشــد میــزان 
که منتقل می کند بیشــتر اســت. بهتر  روغنی 
کردن ماشــین بافاصله  اســت بعد از روشــن 

گاز ندهیم، و در بدو امر میزان ظرفیت روغن 
کنیــم. تولورانــس وقتــی زیــاد شــود  را چــک 
200 - 400 لیتــر در دقیقــه روغــن برمی گردد و 
ک را می چرخاند و  در تمــام مدت براده یا خا
گیربکس را خراب می کند. روغن هم به جای 

کارتل می شود.  رفتن در مدار وارد 
توضیــح  فشــار  کنتــرل  ســوپاپ  دربــاره  وی 
داد و افــزود: افــت فشــار روغن باعــث خرابی 
گاه همــه تکه هــای آن از  یاتاقــان می شــود. 
بیــن مــی رود. متاســفانه ما تمامی نشــتی ها 
کــه باعث افت  را نادیــده می گیریــم در حالــی 
گرم شــدن روغن می شــود و ظرفیت  روغــن و 

آن را پایین می آورد. 
 وی به تشریح خنک کننده اویل جت پرداخت
 و افــزود: افــت فشــار روغــن باعــث می شــود 
ضربه هــا بــه میل لنــگ وارد شــود و ضربــات 
می شــود.  میل لنــگ  بریــدن  باعــث  متعــدد 
امــروزه تمــام ماشــین ها توربوشــارژ دارنــد تــا 
قدرت موتور را با تعداد ســیلندرها هماهنگ 
گزوز نصب شــده از  کنند. این دســتگاه روی ا
دود آن نیــرو می گیــرد. به دلیــل دمای باالی 
ایــن منطقه لولــه ای به آن روغن می رســاند، 
کنــد. وقتــی روغــن بــه موقــع  تــا آن را خنــک 
ک  ک وارد آن شــود، خا تعویض نشــود یــا خا
موجود و ذرات ریز به پره ها خورده، به دلیل 
دور بــاال، آنهــا را می کنــد و را در سرپیســتون 
یــا ســوپاپها فرو می کنــد و تولورانــس را به هم 
کرده، ماشــین  گیر  می زنــد، توربین به پروانه 
دود می کند. ادامه مســیر با ایــن وضع موتور 
کار می انــدازد. به هیچ عنوان همزمان با  را از 
گاز دادن نبایــد ماشــین را روشــن یا خاموش 

گرفتگی پیستون ایجاد می شود.  کرد  چون 
گیربکــس  وی دربــاره روغنــکاری بلبرینــگ و 
خــورده  باعــث  نامســاعد  روغنــکاری  گفــت 
شــدن آنها و ســر وصدای زیاد اســت و افزود:  
گر دمای محیط تا 50 درجه باال برود، روغن  ا
کاربرد  که تا 50 درجه باالی صفر  30 یــا 40 مــا 
دارد و قابــل اســتفاده نیســت. نــوع روغــن با 
کشــورهای دیگــر  دمــا ارتبــاط دارد. البتــه در 
که در تمام فصلها و  روغنــی را می توان یافــت 
کند. یکی از مشکات ما  کار  در تمام ماشینها 
که روغن خوب انتخاب نمی کنیم  این اســت 
کارتــر آتــش روشــن می کنیــم! ســفارش  و زیــر 
روغــن باید متناســب با فصــول و دما صورت 
گیرد. یکی از خواص روغن خوب مقاومت آن 
که در غیر این صورت  در برابر سوختن است، 
باعث رینگ چســباندن می شود. ما همیشه 
پیشنهاد می کنیم تخلیه روغن زمانی صورت 
گــرم اســت تــا آلودگی هــای  کــه روغــن  بگیــرد 
کارگاه ها  کثــر  روغــن در دیواره هــا نمانــد. در ا
روغــن بــه طــور ایســتاده نگهــداری می شــود 
گیریــس  کــه باعــث نفــوذ بخــار آب می شــود. 
کرد اما  کمپــرس را می تــوان 6 مــاه نگهــداری 
گریســها را 12 ماه می توان نگهداشــت.  بقیــه 
مصــرف ســوخت، مصــرف روغــن، و نیــاز بــه 
پاییــن  کیفیــت  با روغــن  انتخــاب  بــا  تعمیــر 
مانــع  کیفیــت  بــا  روغــن  اســتفاده  می آیــد. 
خوردگــی میــل ســوپاپ و بادامک می شــود. 
فیلرگیــری  مانــع   بادامــک  شــدن  خــورده 

می شود. 
هم افزایــی  بــا  می توانیــم  مــا  افــزود:  وی 
از  خیلــی  کنیــم،  کــم  را  هزینه هــا  اطاعــات 
پروژه هــا به خاطر ماشــین متوقف شــده اند، 
کار می شود.  توقف این ماشینها باعث توقف 
بــرای جلوگیــری از ایــن امــر یکــی از قدمهای 

کاربردی توجه به آنالیز روغن است. 
سخنران بعدی مهندس محمدی بود. وی 
گفــت: OCM مراقبــت وضعیت ماشــین آالت 
کــه حــدود 20  از طریــق آنالیــز روغــن اســت 
کشــور ما معرفی شــده اســت  ســال اســت در 
و در بســیاری جاهــا در دســت اجراســت. اما 
متاســفانه عا رغــم اینکــه در خاورمیانــه تنها 
که آن را اجرا می کنیم  وغرب  کشوری هستیم 
کشــورهای  اختیــار  در  را  آن  نــدارد  دوســت 
جهــان ســوم قــرار دهد، امــا هنوز عمــق پیدا 
نکــرده و از بســیاری ظرفیتهای آن اســتفاده 
نشده است. ماشــین آالت از مهمترین ارکان 
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توسعه هستند، ما ساالنه حدود یک میلیارد 
که ســهم بزرگی  یــورو واردات ماشــین داریــم 
کشــور اســت. پس الزم است  از ســبد اقتصاد 
در  بدهیــم.  اهمیــت  موضــوع  ایــن  بــه  مــا 
تولیــدات صنعتــی 15 تــا 40 درصــد هزینــه به 
عمرانــی-  کارهــای  در  برمی گــردد،  مراقبــت 
البتــه آمــار دقیقــی وجــود نــدارد- 50 درصــد 
هزینه هــا مربوط به نگهداری اســت. البته در 
پروژه هایی مانند ســد و راه بیش از 50درصد 
هزینــه تمــام شــده مربــوط بــه ماشــین آالت 
اســت. از اینــرو نگهداری پیشــگیرانه راه حل 
مهمی  است.  یکی از بحثهای جدی در این 

باره، CM  است. 
جایــگاه ماشــین آالت در شــرکتهای عمرانــی 
هــم  ماشــین آالت  خــود  و  نیســت  مناســب 
کــه لــزوم توجــه بــه  راندمــان پایینــی دارنــد 
 CM .کشــور ما بیشــتر می کند نگهداری را در 
اســتخراج و تحلیل داده ها از درون سیســتم 
جهــت ارزیابــی وضعیــت ســامت و هرگونــه 
کار  کــه دســتگاه بــه  عیــب اســت، در حالــی 
 CM شــاخه ای از OCM .خود ادامه می دهد
که در ســال 40 میادی آغاز و در سال  اســت  
کاترپیار سالی  کنون  کاترپیار شد و ا 70 وارد 
یک میلیــون نمونــه تســت می کنــد. در ایران 
در ســال 86 در شــرکت توانکاو این امر شروع 
که  شــد. OCM سه قســمت قابل بحث دارد 
 ،OCM شــامل علــم آزمایشــگاهی الزم بــرای
دانــش تفســیر نتایــج، و دانــش بهره بــرداری 
از  دارد  زیــادی  اهــداف    CM اســت.  آن  از 
کنترل  جملــه افزایش اطمینان و بهــره وری، 
کنتــرل مدیریتــی و ماحظــات زیســت  فنــی، 

محیطی.
که  کیفی می گویــد روغنی  کنتــرل  وی افــزود: 
خریداری می شــود درســت خریده شده یا نه 
کنترل  و بــا اســتاندارد آن تطبیق دارد یــا نه. 
کــه مــا هنــوز درگیر  PM  مــورد بعــدی اســت، 
کــه تعویض روغن باال اســت و ما  آن هســتیم 
بیش از یک میلیون لیتر روغن مازاد استفاده 
می کنیم. این امر به خاطر وجود باور غلط در 
مــورد هماهنگــی تعویض با توجه به ســاعت 
گازوئیل و  گوگــرد  که مقــدار  اســت. در حالــی 
کیفیــت روغــن در اینبــاره تاثیرگذار اســت و با 
کیفیت روغن و ماشــینها  توجه بــه باال رفتن 
نیازی به این همه تعویض نیســت و می توان 
بــا آنالیــز روغن نقطــه اپتیمــوم تعویض روغن 
را بــه دســت آورد. راه آهن جمهوری اســامی 

کــه 1/5 میلیارد تومان  گزارش داد  ســال 82 
از طریــق آنالیز روغن، صرفه جویی در مصرف 
برنامه ریــزی  دربــاره  اســت.  داشــته  روغــن 
 OCM از  همیشــه  متاســفانه  کــه  تعمیــرات 
فقــط آن را مدنظــر قــرار می دهیــم، در حالــی 
کــه بایــد اول نمودار دســتگاه به دســت آمده 
باشــد تا پیش بینی شود چه زمانی فرسایش 
ج می شــود. این امر بیشــتر به  کنتــرل خــار از 
 CM دلیــل نیــروی انســانی نامناســب بــرای
اســت. عیب یابــی بــه موقــع هم مهم اســت. 
کنتــرل مدیرتــی هــم بایــد بــا تکیه بــر داده ها 
صــورت بگیــرد. از روی آنالیــز روغــن می توان 
چــه  بــه  مربــوط  فرسایشــها  داد  تشــخیص 

چیزی است. 
کــردنOCM  در پروژه هــای  بــرای اثربخــش 
شــود.  مهیــا  مناســبی  بســتر  بایــد  عمرانــی 
کار اثربخش نخواهد  بدون بسترســازی ایــن 
که OCM اجرا می شــود  بود، باید در شــرکتی 
متاســفانه  باشــد،  مشــخص  کار  ســازمان 
شرکتهای خصوصی در این باره ضعیف عمل 
کارگیری نیروی انسانی مناسب،  کرده اند. به 
بــا  متناســب  وظایــف  و  اختیــارات  تعریــف 
اهــدف هم جــزو این بسترســازیها اســت. در 
ک یک فرایند  بیش از 90درصد موارد اســتها
تمــام  عــادی در  فرســایش  اســت،  تدریجــی 
کم، اما وقتی  خ  قطعــات وجود دارد ولی با نر

خ فرســایش باال  اتفاق غیرعادی روی دهد نر
مــی رود و ممکــن اســت بــه فرســایش اولیــه، 
عیــب اولیــه، عیــب جــدی، خرابــی اولیــه و 
بــا  کــه  توقــف منجــر شــود  و  نهایــی  خرابــی 
تکنیــک OCM می تــوان در فرســایش اولیــه 
که برداشت  هم متوجه اتفاق شــد. در حالی 
مــا از OCM فقــط مربوط به خرابی دســتگاه 
اســت. بی شک فرســایش اولیه را به راحتی و 

کرد.  کم می توان رفع و اصاح  با هزینه 
وی افــزود: در دنیا بیشــترین دالیل خرابی و 
85 درصــد آن بــه آلودگــی روغــن - مخصوصا 
ســیلیس- و روغــن نامناســب مربوط اســت، 
نگهــداری  سرویســهای  دلیــل  بــه  ایــران  در 
نامناســب و اقلیم خشــک این میزان بیشــتر 
اســت. میــزان قلیایی بــودن روغن بــه دلیل 
جلوگیــری از احتــراق در محیــط اســیدی در 
روغــن نو 12 اســت و وقتی به 6 می رســد باید 
روغــن عوض شــود. توجه نکردن بــه این امر 
هــم مشــکل زا اســت. عوامــل دیگــری ماننــد 
قطعــات بی کیفیــت نیــز مهــم اســت. نبایــد 
روغنهــا بــه مدت طوالنــی انبارش شــود یا در 
محیط سرپوشــیده و ناآلوده نگهداری شود. 

روغن نیاید هوا بکشد.  
محــور  برنامــه  بایــد  اول   CM اجــرای  بــرای 
کدام  باشــیم و برای اجرای آن باید بدانیم از 
کــدام قســمت آن و چــه زمانــی  ماشــین، از 
گرفتــه شــود. یعنــی نمونه گیــری باید  نمونــه 
هدفمند و منظم باشــد. می توان با توجه به 
کارکرد، اهمیت و حساســیت دستگاه  میزان 
گرفــت. بــرای  کاربــرد آن از دســتگاه نمونــه  و 
که توســط  ایــن منظــور جداولــی وجــود دارد 
کاترپیار ارائه شــده و می تواند راهگشا باشد. 
CM  بایــد از اولیــن روز اســتفاده از ماشــین 
گرفتــه شــود چــون  کار  )دوره آب بنــدی( بــه 
زمــان  بهتریــن  و  اســت  پیشــگیرانه  رونــدی 
نمونه گیــری نزدیــک بــه زمان تعویــض روغن 
که  اســت. در قــدم بعــدی، بایــد از تجهیزاتی 
گیرند لیســتی  قرار اســت تحت پوشــش قــرار 
آنهــا  کنتــرل  بــرای  تهیــه شــود. و برنامــه ای 
کــه اثربخشــی  ارائــه شــود، برنامــه ای منظــم 
  CM از  انتظــارات مــا  بایــد  کنــد.  را تضمیــن 
کشــف   OCM  واقع بینانــه باشــد. از اهــداف
و  اصاحــی،  اقــدام  از  اطمینــان  آلودگــی، 
مطابقــت دادن روغنها با روغن توصیه شــده 

است. 
بــه  بایــد  نمونــه   CM چرخــه  در  افــزود:  وی 

محمــدی:  مهنــدس 
ماشــین آالت از مهمترین 
ارکان توســعه هستند، ما 
ســاالنه یک میلیارد یورو 
واردات ماشــین داریم که 
سهم بزرگی از سبد اقتصاد 
الزم  پس  اســت.  کشور 
اســت ما به این موضوع 
اهمیت بدهیم. در تولیدات 
صنعتــی 15 تا 40 درصد 
هزینه به مراقبت برمی گردد، 
البته  در کارهای عمرانی- 

آمار دقیقی وجود ندارد
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شــود.  اســتخراج  درســت  و  اصولــی  موقــع، 
گرم باشــد.  ماشــین بایــد موقــع نمونه گیــری 
از  و  شــود  نمونه گیــری  بایــد  کارتــر  وســط  از 
تجهیزات سالم به این منظور استفاده شود. 
کم  دیــر فرســتادن نمونه اثربخشــی نتایــج را 
می کنــد. آزمایشــگاه بایــد اســتاندارد باشــد، 
و داده هــا پــردازش شــده، تحلیــل اولیــه بــه 
صاحب ماشــین ارائه شــود. شــرکت نیــز باید 
کند. و بر  کرده، تصمیم گیــری  نتایــج را آنالیــز 
اســاس تصمیم حاصل اقــدام نماید و نمونه 
مجددی، برای اطمینان از اثربخشــی ارسال 
کنــد. بایــد اقدامــات اصاحــی ثبت شــود. تا 
اتفاقــات بعــدی، بــا توجــه بــه ســوابق قابــل 

بررسی و اصاح باشد. 
وی در پایان به زمینه های آسیب CM اشاره 
کــرد از جمله نبود آمــوزش، اجرای ناصحیح، 
مقاومت در برابر آن، فقدان مراجع حمایتی و 
نظارتی، عدم تناســب انتظارات با تمهیدات 
کاترپیار به  اجرایی و...  افزود: بر مبنای آمار 
ازای هــر دالرOCM  مشــتریها بیــش از 10 دالر 
کرده انــد. در ایــران ایــن میزان  صرفه جویــی 
کــه ریخت و پاش  بیــش از 20 دالر اســت، چرا 
مــا زیــاد بــوده و بــا شــروع صرفه جویــی ایــن 
رقم حاصل می شــود. دانشگاه ماساچوست 
کرده ســاالنه  250 میلیارد دالر هزینه  عنــوان 
کنترل اســت. آنالیز روغن  از طریق CM  قابل 
برای راهبری ماشین آالت ضروری است، چرا 
کــه بدون آن راهبری در فضایی تاریک اتفاق 
می افتد. عاوه بر بسترســازی باید با مفاهیم 
CM آشــنا شــویم و برنامــه و هــدف در اجرای 

آن داشته باشیم.
گفــت:  فزونــی  میــالد  مهنــدس  ادامــه  در 
انجــام  مــا  کــه  کاری  ماشــین آالت    HSEدر
می دهیــم صیانــت از انســانها و ماشــینها بــه 
عنوان ســرمایه شرکتها اســت. محیط زیست 
کــه باید مورد  هم متاثر از ماشــین آالت اســت 
کار اصلی HSE شناسایی،  گیرد.  صیانت قرار 
اســت.  خطــرات  تغییــر  یــا  کنتــرل  ارزیابــی، 
کنترل  گاه تغییــر امکان ندارد و نیــاز به  البتــه 
اســت. عامــل خطــر ایجادکننــده خطر اســت 
گاه قابل  که  امــا خطر رویــداد یا اتفاقی اســت 
گاه غیرقابــل پیش بینــی اســت  پیش بینــی و 
زیــان آور  عوامــل  باشــد.  زیــان آور  و می توانــد 
که شــامل عوامل  کار چند دســته اند  محیــط 
فیزیکــی ماننــد دما، عوامل شــیمیایی مانند 
مواد آتش گیــر، عوامل مکانیکی مانند اجزای 

ماشــین، عوامــل ارگونومیــک )حالــت بدن(، 
عوامــل  میکروبهــا،  مثــل  بیولوژیــک  عوامــل 

روانی مثل ناراحتی عصبی، و... است. 
وی افــزود: در دســته بندی خطرهــا و عوامل 
شــیمیایی قابــل اشــتعال بــودن روغــن مورد 
توجــه مــا اســت. مثلــت حریــق شــامل مــواد 
گــر یکی از  ســوختنی، حــرارت و آتش اســت. ا
عوامــل حذف شــود آتش خاموش می شــود. 
کسیژن خود  کپسول با ا کار ما،  اما در محیط  
می تواند ماده سوختنی را برای مثلث حریق 
کند. مواد قابل اشتعال انواع مختلفی  فراهم 
گریس و روغن هم شــامل آنهاست.  که  دارند 
در  موجــود  وغبــار  گــرد  فیزیکــی  عوامــل  در 
کارگاه هــا هــم می توانــد به بدن صدمــه بزند. 
قطعــات تیــز و برنده، خودروها و ماشــینهای 
کار و اجسام در ارتفاع هم  حمل بار، ابزارهای 
که برای اســتفاده  کند  می تواننــد ایجاد خطر 
از آنهــا آیین نامه هایــی وجــود دارد. در مــورد 
کار مــداوم و تکــراری و  عوامــل ارگونومیــک، 
حمل اجســام سنگین می تواند روی اعصاب 
فــرد تاثیــر بگــذارد. در مــورد عوامــل روانــی، 
می توان به نداشتن تمرکز اپراتورهای ماشین 

کرد.  کار اشاره  در اثر مسائل روانی محیط 

در مــورد مســائل زیســت محیطــی پروژه هــا، 
تولیــد ضایعات، دفع پســماند، دود، مصرف 
محیــط  بــه  بی توجهــی  عواقــب  از  و...  آب 
زیســت  در پروژه ها اســت. مخصوصا در مورد 
روانکارهــا می تــوان بــه روغــن ریخته شــده بر 
که می تواند تا 10ســال   کرد  ک اشــاره  روی خا
کنــد. باید در زمان اســتفاده  ک را نابــارور  خــا
آن  افزودنی هــای  و  روغــن  مشــخصات  بــه 
توجــه شــود. در مــورد روغــن، قابــل اشــتعال 
بــودن آن لزوم نگهداری در شــرایط  خاص را 
می طلبد. بخار روغن می تواند برای سیستم 
کنــد. در این موارد  تنفســی مشــکاتی ایجاد 
بایــد برگــه MSTS روغن را به همــراه مصدوم 
به بیمارســتان بــرد. روغن در صــورت تماس 
با بدن انســان هم می تواند خطرات پوســتی 
داشــته باشــد، و فرد را دچار عوارض پوســتی 
کــه توصیه می شــود در اینباره شستشــو  کنــد 
بــا آب و صابــون بــه مــدت 15 دقیقــه صورت 
گیــرد. در صــورت تمــاس با چشــم هــم روغن 
کوری منجر شــود،  می توانــد در بلندمدت به 
امــا در مرحلــه درمان باید چشــم را 15 دقیقه 
گر روغن توسط فردی خورده  شستشــو داد. ا
کــرد بلکه  شــود، نبایــد او را وادار به اســتفراغ 

باید او را در حالت نشسته قرار دهیم. 
کــرد:  عنــوان  عمرانــی  مهنــدس  ادامــه  در 
روغــن به دلیل عــدم تجزیه پذیری به محض 
اینکه وارد طبیعت می شــود بیش از 10 ســال 
تاثیر آن پابرجاست. HSE به تعداد شغلهای 
دنیا شاخه دارد، البته در حال حاضر در دنیا 
سعی دارند مشتقات نفتی را دوستدارمحیط 
ک کنندگی آالینده های  که اثر پا کنند  زیســت 
قبلــی را هــم داشــته باشــند. شــرایط انبارش 
اشــتعال  قابــل  چــون  دارد،  اهمیــت  روغــن 
هســتند توصیه بر انبارش محدود آن اســت. 
نــو. امــا  روغــن آالینــده اســت، حتــی روغــن 
روغن اســتفاده شده به دلیل فلزات سنگین 
گــر بــه آبهای  موجــود در آن آلوده تــر اســت و ا
کند می توانند زیســت بوم  زیرزمینــی راه پیدا 
را تحــت تاثیــر قرار دهــد. وی در پایــان توجه 
نکــردن بــه بحــث آالینده هــا را باعــث ایجــاد 
خطــرات جانی، قانونــی و مالی زیــادی اعام 

کرد.
در پایان این جلســه پرسشــنامه هایی جهت 
از  شــرکت کنندگان  اســتفاده  میــزان  بررســی 

سمینار منتشر شد.

مهندس میالد فزونی:
 تولید ضایعات، دفع پسماند، 
از  و...  دود، مصــرف آب 
عواقب بی توجهی به محیط 
زیســت  در پروژه ها است. 
مخصوصا در مورد روانکارها 
می توان به روغن ریخته شده 
بر روی خاک اشاره کرد که 
می تواند تا 10سال  خاک را 
نابارور کنــد. باید در زمان 
استفاده به مشخصات روغن 
و افزودنی های آن توجه شود. 
در مورد روغن، قابل اشتعال 
بودن آن لزوم نگهداری در 

شرایط  خاص را می طلبد
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درحــوزه  جــدی  تحــوالت  از  اقتصــاد  وزیــر 
اقتصــادی در چندمــاه آینــده خبر داده اســت. 
وقتــی نفر اول تیم اقتصــادی دولت از تحول در 
کشــور در ماه های آینده سخن می گوید  اقتصاد 
کــه برنامه ای بــرای ایجاد این  بــه آن معناســت 
تحــوالت در دولــت تدویــن شــده اســت. البتــه 
اظهــار نظــر در مــورد ایــن برنامــه وقتی هنــوز از 
کار آســانی نیست اما  آن رونمایی نشــده اســت 
که  بــا توجه به شــواهد و اهــداف دولت و نکاتی 
کرده  وزیــر امور اقتصادی  و دارایی به آن اشــاره 
کلیدی مانند اصاح  گفت نکات  است می توان 
ســاختار بانکــی، افزایــش منابــع بانک هــا برای 
پرداخت تســهیات، پرداخــت بدهی دولت به 
بانک ها، تقویت بخش خصوصی برای توســعه 
اقتصاد و خروج آن از رکود مد نظر دولت است.
کلیدی می تواند نشــانه های مثبتی  این نکات 
بــرای تحــوالت اقتصــادی در آینــده باشــد امــا 
دولت در این مســیر مشــکات زیادی نیز بر ســر 
گــذاران  راه دارد. بازگردانــدن اعتمــاد ســرمایه 
کــه  و بخــش خصوصــی موضــوع مهمــی اســت 
اقتصــادی و  برنامه هــای  بــرای اجــرای  دولــت 
کنــد و بیش از  خــروج از رکــود بایــد بــه آن توجه 

گذشــته بــرای جلــب اعتمــاد بخــش خصوصی 
گــذاران  کنــد؛ بازگشــت اعتمــاد ســرمایه  تــاش 

خود برنامه ای زمانبر است.
خــروج از رکــود صرفــًا بــه برنامه هــای اقتصادی 
بر نمی گــردد. برنامه های سیاســی دولت نقش 
 اساســی در خــروج از رکود بر عهــده دارد. بخش
کــه کار  و  کســب  فضــای  اصــاح  از  عمــده ای    
 زمینــه ســاز خــروج از رکــود اســت بــه رفتارهای 
دولــت در حــوزه سیاســی و بین الملــل بســتگی 
دارد. در مدت دو سال تاش دولت برای ایجاد 
گشایشی  که این  کشــورها بوده  روابط جدید با 

کار تلقی می شود. کسب و  در بهبود فضای 
نکتــه مثبــت اقدامات اقتصــادی دولــت در دو 
گر شرایط  خ تورم است. ا سال گذشته کاهش نر
کار بهبــود نیابــد تــاش دولــت بــرای  کســب و 
کســری  افزایــش بودجه هــای عمرانــی منجر به 
کاهش قیمت  بودجه و افزایش تورم می شــود. 
نفــت و در نتیجــه درآمدهای ارزی نیز چالشــی 
دیگر پیش روی دولت برای اجرای برنامه های 
مشــکات  ایــن  حــل  بــرای  اســت.  اقتصــادی 
اصاح اقتصاد به ســمت برنامه های توسعه ای 
راهی جز اصاح ساختارها ندارد.  مثًا در بخش 

یارانه هــا حــذف یارانــه ثروتمنــدان بایــد هر چه 
زودتر اجرا شود. پرداخت ساالنه حدود 40 هزار 
میلیــارد تومــان یارانه نقدی دســت دولت را در 
کاهش  حل مشــکات اقتصادی بســته اســت. 
درآمدهــای نفتــی نیــز مشــکل مهــم دیگــری بر 
اقتصــادی اســت.  برنامه هــای  اجــرای  راه  ســر 
کشــورهای  بــه دســت آوردن جایــگاه ایــران در 
عضــو اوپک به خاطر ســقوط قیمت نفت بازهم 
کند. بین  نمی توانــد درآمد زیادی نصیب ایران 
نوســانات قیمت نفت و رونق و رکود در اقتصاد 
کاهــش  ایــران ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد. 
درآمدهــا اثــر مســتقیمی بــر اختصــاص بودجــه 
بــه پروژه های زیر ســاختی و عمرانــی می گذارد. 
دولــت از طرفی می خواهد پروژه های عمرانی را 
کســری  پیش ببرد اما از طرف دیگر نمی خواهد 
خ تورم را به سال های قبل بازگرداند.  بودجه نر
بنابرایــن بــه نظــر می رســد اصاح برنامــه هایی 
بــه  وابســتگی  انــرژی،  یارانــه  پرداخــت  ماننــد 
کار، بانک ها  کســب و  درآمدهای نفتی، فضای 
توســعه  الزمــه  و...  پولــی  سیاســت های  و 
که تحول در  اقتصادی مد نظر دولت است، چرا
این بخش ها اقتصاد را روی ریل قرار می دهد. 

خروج از رکود صرفاً به برنامه های 
اقتصادی بر نمی گردد

 میثم موسایی-  استاد دانشگاه تهران



 پیام آبادگران                                 
مهر 1394 
شماره 335 

5656

نیلی: دو سناریوی نفتی برای سال آینده
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری 
گفــت: بعــد از برداشــته شــدن  در ایــن مراســم 
تحریم ها دسترســی به منابع مالی به دو شکل 
خواهــد بــود. در حالت بدبینانه تنهــا 500 هزار 
بشــکه به صادرات افزوده خواهد شد و قیمت 
نفت در حدود 40 دالر است. حالت دوم اینکه 
یــک میلیــون بــه صــادرات نفت اضافه شــود و 
قیمت هر بشــکه به 50 دالر برســد. البته در هر 
دو حــال دولت با محدودیت های مالی مواجه 
گونه ای  کنــون باید بــه  خواهــد شــد لــذا از هم ا
کــه اقتصــاد بــرای آن روزهــا آماده  کنیم  عمــل 
کشور  کل درآمد  باشد.وی با پیش بینی اینکه 
از فروش نفت در سطح 40 میلیارد دالر خواهد 
ماند، افــزود: این عدد نمی توانــد برای بودجه 
و ادامــه فعالیت هــای عمرانــی مفید باشــد. در 

حقیقــت ایــران حتــی بعــد از برداشــته شــدن 
تحریم ها با مسأله تنگنای مالی مواجه خواهد 
که نفت  بــود. از ایــن رو قابل پیش بینی اســت 
نمی توانــد نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا 
که قیمــت آن میــل به ســمت پایین  کنــد چــرا 
که تاش  کرد: هر میزان هم  دارد. نیلی تصریح 
کارســاز  کنیــم از ظرفیــت نفــت اســتفاده شــود 
کــه این بخــش دیگــر مانند  نخواهــد بــود چــرا 
گذشته درآمد زایی ندارد. از سویی  ســال های 
ایــن روزهــا در مــورد افزایــش نرخ بیــکاری هم 
صحبت می شــود. در این بخش با سه معضل 
روبه رو هســتیم. یک انباشت دانشجوها، دوم 
تعــداد جمعیــت غیرفعــال در اقتصــاد و ســوم 
کاهــش نــرخ مشــارکت در اقتصــاد اســت. وی 
کــرد: بــا توجه بــه وضعیــت فعلی  خاطرنشــان 
اقتصاد و نگاه مثبت به آینده نباید اجازه دهیم 

که رشد اقتصادی برای پایان سال جاری منفی 
کنیم تا رشــد اقتصادی برای  شــود. باید تاش 
سال جاری هم مثبت باقی بماند. دلیل اصلی 
که باعث شــده اقتصــاد ایران وارد رکود شــود و 
کمتر  گذشته  رشــد اقتصادی نســبت به ســال 
کاهش تقاضا است. نیلی اذعان داشت:  شــود 
کثر بخش ها رســیده  کاهش تقاضای خرید به ا
کشــور به ســمت  اســت. وقتــی مصــرف در یک 
گرایش پیدا می کند تنها راه حل تحریک  منفی 

تقاضا است.
نیلــی با بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران هیچ وقت 
بــه  انــدازه فعلی در مضیقه مالی نبوده اســت، 
گر وضعیت عنوان شده ادامه پیدا  کرد: ا کید  تأ
کنــد درنخســتین ســال بعد از برداشــته شــدن 
تحریم هــا بــه جــای آنکه بــه ســمت اصاحات 
انبســاطی  سیاســت  بایــد  برویــم  اقتصــادی 

نقد و ارزیابی برنامه های دولت 
برای خروج از رکود

در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

ششــمین جلســه هیــأت نماینــدگان اتاق 
حضــور  بــا  آبــان   24 روز  ایــران  بازرگانــی 
که  مهمانــان دولتــی در حالــی برگــزار شــد 
خبرســازتر از نشســت هــای پیشــین بــود. 
اول از همه مسعود نیلی مشاور اقتصادی 
کــه نــرخ تــورم  رئیــس جمهــوری خبــر داد 
نقطه ای پایان آذرماه تک رقمی می شــود   
بعد حســین عبده تبریزی مشــاور وزیر راه 
کــه نــرخ ســود بانکــی  گفــت  و شهرســازی 
باید دستوری کاهش پیدا کند. همچنین 
محســن جال پــور، رئیــس اتــاق بازرگانی 
کــرد بســته دولت مشــکات  کیــد  ایــران تأ
کان اقتصــاد ایــران را حــل نمی کنــد. در 
کلــی اقتصاد مورد  ایــن جلســه محورهای 
گرفــت و عنــوان شــد  بحــث و بررســی قــرار 

کارشناســان بــه جــای آنکه نســبت به  کــه 
کنند خیلی بهتر  وضعیت اقتصاد اعتراض 
که بــه دولت راهــکار عملیاتــی ارائه  اســت 
کــه قــرار  دهنــد. همچنیــن ســناریوهایی 
گریبان شود  اســت اقتصاد با آن دست به 
گرفت. تمام سخنرانان بر  مورد اشــاره قرار 
که ایران باید  کید داشــتند  این موضوع تأ
گر رکود  ج شود و هشدار دادند ا از رکود خار
عمیق تر شــود اقتصادایران نمی تواند بعد 
از برداشته شدن تحریم ها وضعیت خوبی 
داشــته باشــد. در عیــن حــال توصیه شــد 
گــر دولــت می خواهــد از رکود ایجاد شــده  ا
ج شــود بایــد بــه اقدامات  تــا حدوی خــار
کاهــش نرخ ســود بانکی  مهمــی از جملــه 

دست بزند. 
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کنیــم. از این رو توصیه  کنترل نشــده را پیگیری 
که ســال طایی 95 را از دســت ندهیم  می کنــم 
کنار هم برای حل مشکات  و تمام بخش ها در 
کنند. معتقدم تا  اقتصــادی با یکدیگرهمفکری 
کارشناســان و  قبــل از پایــان یافتن ســال جاری 
تحلیلگران اقتصادی بــه جای اعتراض و انتقاد 
بــه دولت راهکار ارائه دهند و شــرایطی را فراهم 
گر  کاهش تقاضا نباشیم. ا که دیگر شــاهد  کنند 
رکود عمیق تر شود اقتصاد آسیب پذیرتر خواهد 

شد.  

خ ســود  کاهــش نــر عبــده تبریــزی: ضــرورت 
بانکی ولو به صورت دستوری

حســین عبــده تبریــزی رئیــس اســبق ســازمان 
بــورس و مشــاور وزیــر راه و شهرســازی در ایــن 
گفــت: بــرای آنکــه وضعیــت اقتصــاد از  مراســم 
ج شــود چاره ای نداریم  شــکل فعلی )رکود( خار
گرچــه  جــز آنکــه از نــرخ ســود بانکــی بکاهیــم. ا
کــه  اســت  دهــه  چهــار  کشــور  اقتصاددانــان 
می گویند در نرخ سود بانکی نباید دخالت شود 
کنیم. شورای پول و  کنون باید دخالت  اما هم ا
اعتبار باید به صورت دســتوری وارد این جریان 
کاهــش آن بــا توجــه بــه نــرخ تورم  شــود و بــرای 

تصمیم گیری کند.
کیــد بر ضــرورت تصمیم گیری ســریع و  وی بــا تأ
قاطعانــه شــورای پول و اعتبــار در رابطــه با نرخ 
که  کنون زمان آن نیســت  گفــت: ا ســود بانکی، 
کاهــش نرخ ســود بانکی را به بــازار یا به بانک ها 
بســپاریم بلکه شــورای پول و اعتبار باید رأســًا و 
کاهش  با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای 
نــرخ ســود بانکــی بــا یــک دســتور قاطــع فراهم 
کنون بســیار دشــوار اســت  کنــد. وضع بانک ها ا
گشایشــی در  نــرخ ســود فعلــی  بــا  و نمی تــوان 
کرد. مشاور وزیر راه و شهرسازی  اقتصاد حاصل 
کمبود مالی  کنون مشــکل اصلی ما  افــزود: هم ا

اســت و نظــام بانکــی نمی تواند به دلیــل وجود 
ایــن مشــکل نیــاز صنعــت را بــه لحــاظ منابــع 
گر بخواهیم تأمین مالی  کنــد و بنابراین ا تأمین 
خ  صورت دهیم، باید ابتدا مســائل مربوط به نر
کنیم.مهمتریــن موضــوع در حــال  بهــره را حــل 
حاضــر بــرای بــرون رفــت از تنگنای مالی، ســود 
بانکــی اســت و البتــه ایــن موضــوع اختافاتــی 
تبریــزی  عبــده  دارد.  جــاری  سیاســت های  بــا 
ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکل رکــود بایــد پــول 
کــه در ســال  کنیــم؛ همانطــور  در اقتصــاد وارد 
کشــورهای مختلف دنیــا مجموعًا 14 هزار   2008
کردنــد تــا  میلیــارد دالر پــول در اقتصــاد تزریــق 
کنون  ج شوند. مشکل ا توانســتند از بحران خار
کــه دولت پولــی ندارد و نظــام بانکی  این اســت 
کند. مشــاور وزیر راه و  هــم نمی تواند پول خرج 
گر مشکل نرخ سود  شهرســازی اظهار داشــت: ا
حل نشــود، بدهی های دولت قابل بازپرداخت 

نخواهــد بود و چنانچه دولــت بخواهد 300 هزار 
میلیــارد تومــان به عنوان بدهی خود به دســت 
در  اســناد  آن  جــای  بــه  و  بدهــد  طلبکارانــش 
اختیــار آنهــا قرار دهد، ســال آینده بایــد 100 هزار 
خ ســود این اســناد  میلیــارد تومــان به عنوان نر
بپــردازد. مشــاور وزیــر راه و شهرســازی تصریــح 
که نرخ ســود  کرد: بانک ها آنقدر دوام نمی آورند 
کاهش یابد و بنابرایــن باید برای  از طریــق بــازار 
تهیــه و اجــرای بســته رونــق اقتصادی مــواردی 
را مدنظــر قــرار داد. وی در توضیــح مطلب فوق 
خ ســپرده بانک ها  کاهش نــر کــرد:  خاطرنشــان 
گیرد،  نــزد بانــک مرکــزی بایــد بســرعت صــورت 
کشور وجود ندارد  کاسبی در  کنون هیچ  که ا چرا
که 32 درصد سود داشته باشد و بنابراین ادامه 
وضعیت فعلی قابل تداوم نیست.بانک مرکزی 
که بهره  با یک دســتورالعمل می تواند همانطور 
خ سود نیز به صورت  پرداختی، مرکب اســت، نر

مرکب محاسبه شود.

کالن  مشــکالت  دولــت  بســته  پــور:  جــالل 
اقتصاد ایران را حل نمی کند

 همچنین محســن جال پــور رئیس اتاق ایران، 
بســته دولــت بــرای بازگشــت رونق اقتصــادی را 
گذر زمان  گفت: این بســته در  مســکن خوانــد و 
می تواند بخش کوچکی از مشکات اقتصادی را 
کند اما تا فضای اقتصاد باز نشــود و امکان  حل 
جــذب ســرمایه مشــترک و ســرمایه گذار خارجی 
فراهم نباشــد، نمی توان رونق جدی در اقتصاد 
کــرد: بخشــی از  را شــاهد بــود. وی خاطرنشــان 
بســته  قالــب  در  بازرگانــی  اتــاق  پیشــنهادهای 
خروج از رکود دیده شــده بــود اما تمامی نظرات 
که اتاق خواستار تحریک  اتاق تأمین نشــد، چرا 
کاهش  تقاضا، تأمین بخشی از سود تسهیات، 
کاهش نرخ  بدهــی دولت به بخــش خصوصی و 

سود بین بانکی بود. 

در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد

 
اقتصــادی  مشــاور  نیلــی  مســعود   
خ  نــر کــه  داد  خبــر  جمهــوری  رئیــس 
تورم نقطه ای پایــان آذرماه تک رقمی 

می شود   

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه 
خ سود بانکی  که نر گفت  و شهرسازی 

کند.    کاهش پیدا  باید دستوری 

اتــاق  رئیــس  پــور،  جــالل  محســن 
کرد بســته دولت  کید  بازرگانی ایران تأ
کالن اقتصــاد ایــران را حل  مشــکالت 

نمی کند 
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مقدمــه: می گوینــد مشــارکت یکــی از مهمتریــن 
ابزارهــای رشــد و توســعه می باشــد بــه ویــژه برای 
کشورهای در حال توسعه مشارکت ارادی، خاق و 
گاهانه افراد در روندها و فرآیندهای امور برنامه ها  آ
و سیاســتگذاریها از پایه های اصلی توسعه است. 
بنابراین ایجــاد زمینه های مشــارکت اجتماعی با 
ویژگی هــای برشــمرده شــده فــوق، محــور عناصر 
که مشارکت  مورد لزوم توسعه است با این رویکرد 
اجتماعی پایه و مایه اصلی تشکیل دهنده سرمایه 
اجتماعی اســت.یکی از مفاهیم مهم در ســرمایه 
 )Network of trust( اجتماعی ایجاد شبکه اعتماد
که براســاس  گروهی اطاق می شــود  که به  اســت 
اعتمــاد متقابل به یکدیگــر از اطاعات و هنجارها 
و ارزشــها یکســانی در تبادالت میان هم استفاده 
می کنند. هر اندازه سهم سرمایه اجتماعی در نظام 
اجتماعــی باالتــر باشــد بوروکراســی و کاغذبــازی و 
کاهش می یابد و روند  دیوانساالری در آن جامعه 

امور با سرعت و سهولت انجام می گیرد. 

گسترده ی موضوع بحث: سرمایه گذاری
ســرمایه گذاری تخصیــص ارزشــی در زمــان حــال 
 اســت، برای دسترســی به ارزشی بیشتر در آینده .
در ایــن تعریف دو عنصر ارزش اضافــی )بازدهی( و 
زمان وجود دارد. به عبارتی  این بازدهی معطوف 
به آینده است. پیش بینی آینده نیز احتمالی و غیر 
قطعی است لذا عنصر ریسک و خطر در آن لحاظ 
می شود. بنابراین سرمایه گذاری بر دو پایه استوار 

است: 1- ریسک 2- خطر پذیری.
 ســرمایه گذار زمانــی تصمیــم بــه ســرمایه گذاری 
کــه حــد مطلوبــی از ریســک و بازدهــی   می گیــرد 
برای سرمایه گذاری تأمین  شده باشد. به عبارتی 
بازدهی و امنیت عامل اصلی تصمیم گیری است. 
در نظــام اقتصــادی جهــان دو نــوع روش تأمیــن 

منابع برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد: 
 )Bank based( 1- استفاده از منابع مالی بانکی

2- روش پایــه اوراق بهــادار )Security based( باید 
گفت، کشورهای صنعتی به طور میانگین حدود 
55 درصــد از تشــکیل ســرمایه ناخالــص داخلی ) 
FCF( را از طریــق بــازار ســرمایه تأمیــن می کننــد و 
این میانگین تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در 
کشــورهای تــازه صنعتی شــده به حــدود 25 تا 30 
درصد می رسد. یکی از شاخصهای مهم اقتصادی 
  Key indicators که از آن با نام شاخصهای کلیدی
یاد می شــود نسبت تشکیل ســرمایه ناخالص به 
که به اختصار، به  کل تولید ناخالص داخلی است 

کار برده می شود.  صورت ) FCF(  به 
گــر بپذیریم که اقتصاد ملــی از دو بخش غیرمالی  ا
)حقیقــی( و مالــی تشــکیل شــده اســت؛ بنابــر آن 
کــه بخش غیر مالی )حقیقی( شــامل  بایــد بگویم 
بــه  تولیدکننــدگان  از  کاالهــا و خدمــات  جریــان 
مصرف کننــدگان و نیــز جریــان نیــروی انســانی از 
ســمت  بــه  )عرضه کننــدگان(  مصرف کننــدگان 

تولیدکنندگان است.
بــر همیــن اســاس، در بخــش مالــی اقتصــاد ملــی 
نیــز جریــان وجــوه اعتبــارات و ســرمایه از ناحیــه 
مالــی  و  اعتبــاری  موسســات  پس اندازکننــدگان، 
و صاحبــان ســرمایه، بــه ســمت ســرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان کاالها و خدمات و یا دولت در حرکت 
اســت. این دو بخش بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند 
و مکمل یکدیگرند. الزم به ذکر اســت که بازارهای 
مالی به چندین نوع طبقه بندی می شوند که یکی 
از موارد متداول آن بازار پول و بازار سرمایه است که 
معمواًل این دو نوع بازار به صورت رسمی و سازمان 
یافته عمل می کنند البته نهادهای واسطه ای نیز 
کنندگان قرار دارند که  میان عرضه کنندگان و تقاضا
در تسهیل و تسریع جریان وجوه، نقش مهمی ایفا 
می کنند که از آنها با نام موسسه های واسطه مالی 

نامبرده می شود.
تعریف مفاهیم کلیدواژه ها:

در ایــن بخش از بحث، تعریف، توضیح و شــرحی 

اجمالی نسبت به مفاهیم ارایه شده می دهیم:  
بــازار پــول   زیرمجموعــه ای از بازار مالی اســت و در 
کنار بازار سرمایه مطرح می شود این دو بازار مکمل 
یکدیگرنــد، بــازار پول بــه تأمین مالــی کوتاه مدت 
می پردازد و منابعی تحت عنوان وام برای مقاصد 
که تحــت عنوان  کوتاه مــدت می پــردازد، منابعــی 
کوتاه مــدت در این بــازار عرضه  وام بــرای مقاصــد 
می شــود. عمدتًا بــرای بهبــود وضعیت نقدینگی 
واحدهــای اقتصــادی اســت. این بــازار وجوهی را 
در اختیــار بنگاه هــای اقتصادی قــرار می دهد. در 
تعریف بازار پول می توان گفت، که کمبود و یا مازاد 

نقدینگی موقتی را جبران می کند.
بازار سرمایه- این بازار نیازهای واحدهای تجاری 
و دولــت را در محــدوده مالی وامهای بلندمدت و 
که معمــواًل مدت آن  میان مــدت بــرآورده می کند 
بــرای بیش از یکســال اســت در واقع بازار ســرمایه 
منبع اصلی تأمین مالی بلندمدت است که اوراق 
قرضه )با سررســید بیش از یکســال( در آن مبادله 
کشــورهای پیشــرفته ابزارهــای بــازار  می شــود.در 
ســرمایه از اهمیت بیشــتری برخــوردار اســت و در 
ایران  تأمین منابع مالی برعهده بازار پولی )بانکها( 

گذاشته شده است.
انواع سرمایه گذاری در جهان 

سرمایه گذاری در جهان با انواع و روشهای متنوع 
و متعددی انجام می شود که به طور مختصری به 

پاره ای از آنها اشاره می شود.
- سهام 

- اوراق قرضه 
)Finance ( روش کوتاه مدت انتقال سرمایه -

پرداخت قیمت فناوریها و تجهیزات دریافت شده 
)Usance(در قبال برات مدت دار

)Credit lines( دریافت کننــده  اعتبــاری  خطــوط 
آن، بدون پرداخت وجهی اجازه می یابد به اندازه 
کننــده خــط  معینــی از تولیــدات و خدمــات اعطا

اعتباری، استفاده نماید.

سازوکارها 
و راهبرد تامین مالی

سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در توسعه زیرساختها ده
 زا

لی
ا ع

ض
مر

غال
تر 

دک
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BOT- )Build operate & transfer( یــا ســاخت، 
که ســرمایه گذار خارجی  گــذاری،  بهره بــرداری و وا
پــس از کســب امتیــاز واحــد صنعتی، مســئولیت 
تأمین مالی، ساخت و بهره برداری از واحد صنعتی 
را بــا شــرایط از پیــش تعییــن شــده بــرای مــدت 
مشخص )حدود 10 الی 13 سال( برعهده می گیرد. 
)BOO-Build operate& ownership(   ســاخت و 
 Bot بهره برداری و مالکیت این روش مشابه روش
می باشد با این تفاوت که مالکیت طرح مذکور به 

کشور میزبان منتقل نمی شود.
 )Build Lease & transfer(-BLT(ساخت، اجاره، 
انتقال در این نوع سرمایه گذاری قرارداد تسهیات 
جدید با سرمایه خصوصی ایجاد می شود و بعد از 
انقضای مدت اجاره، مالکیت آن به دولت میزبان 

انتقال می یابد.
)BLO- )Build Lease & operate  ســاخت، اجــاره، 
  BLT بهره بــرداری( این نوع ســرمایه گذاری هماننــد
می باشــد ولــی مالکیــت بــه دولــت میزبــان انتقــال 

نمی یابد.
)DBOM(-  Design build operate & transfer

 طراحی، ســاخت، بهره بــرداری و انتقال مالکیت 
این نوع سرمایه گذاری چون boo  است ولی برای 
احیاء )ترمیم( یک طرح موجود انجام می شــود و 

مالکیت آن در اختیار سرمایه گذار است.
نــوع  ایــن  در  متقابــل(  )بیــع   -  BUYBACK
سرمایه گذاری خرید کارخانه، تجهیزات تولیدی و 
یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصوالت مستقیم و یا 

غیرمستقیم آن، انجام می گیرد.

شیوه های سرمایه گذاری خارجی در ایران 
ســرمایه گذاری خارجــی بــه دو شــکل مســتقیم و 
غیرمستقیم انجام می شود که در نوع اول شخص 
حقیقــی و یا حقوقــی خارجی درصدی از ســرمایه 
یــا ســهام عــادی و یــا حــق رأی بنــگاه اقتصــادی 
بــه ثبــت رســیده را در اختیــار می گیــرد ایــن نــوع 
سرمایه گذاری با کنترل و پذیرش ریسک و مدیریت 
واحــد ســرمایه پذیر همراه اســت ولی در نــوع دوم 
که آنرا ســرمایه گذاری در ســبد مالی نیز می گویند، 
)ســهام،  بهــادار،  اوراق  روی  بــر  ســرمایه گذاری 
شبه ســهام( و ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه و 
نیز ابزارهای مشتق، مانند قراردادهای پیمان آتی 
و اختیار معامله در بازار اوراق بهادار انجام می شود 
کنتــرل یــا مدیریــت واحدهــای  و ســرمایه گذار در 
ســرمایه پذیر نقشــی ندارد. باید یادآور شــوم که به 
دلیل کمی وقت این مفاهیم به طور اجمالی شرح 

داده شد.
عوامل موثر در انگیزه سرمایه گذاران خارجی

ســرمایه گذاران خارجــی برای ســرمایه گذاری نیاز 

بــه انگیــزه قــوی دارنــد بــرای ایجــاد مشــوق ها و 
کافی برای آنها باید تمهیداتی از این  انگیزه هــای 

قرار اندیشیده شود:
- اطمینان ســرمایه گذار به بازگشــت ســود و اصل 
ســرمایه و سرعت و سهولت در انجام امور اداری و 

اقدام در روند و فرآیند آن
- مشــخص و معین و با ثبات بــودن قوانین مالی 
و مالیاتــی در داخــل کشــور ســرمایه پذیر و ثبات و 

استمرار آن.
- شــفافیت و روشنی و وحدت رویه در برداشت از 
مقررات بازار ســهام و اوراق قرضه و سایر  بازارهای 

مرسوم.
کیفیــت  در  جهانــی  الزم  اســتاندارهای  کاربــر   -
عملیات حسابداری و معیارهای تعریف شده آن 

برای شفاف سازی صورتهای مالی 
- ایجــاد بســتر هــا و امکانــات الزم برای ســرعت و 

سهولت و قابلیت های نظام تسویه حساب  
کارگزاری و ایجاد زمینه های الزم  کافی  - امکانات 

برای دسترسی به موسسه های امین و کارگزار.
- مشخص و معین بودن میزان و چارچوب قانونی 

برای حمایت از حقوق سرمایه گذار

نتیجه گیری 
کار: بوروکراسی تو  کسب و  نامساعد بودن محیط 
در تــوی طوالنــی که قرار گرفتــن در داالنهای پیچ 
در پیــچ آن، بخــش بزرگــی از انــرژی و توانایی های 
نهادهای ســرمایه گذار را نابود می ســازد و خروج از 
آن نیز با صرف ظرفیت های زمانی طوالنی همراه 
اســت بــه همیــن دلیــل میــزان ورود ســرمایه بــه 
ایــران در حــد مورد انتظار نبوده اســت، به طوری 
کشــور مربوط به  کــه حدود 3/2 در صد بازار مالی 

سرمایه گذاری خارجی می باشد.
عوامــل مثبت موثــر در جذب ســرمایه گذاری 

خارجی در ایران 
- امکان باال رفتن نرخ رشــد اقتصادی در کشور و 

بنگاه های اقتصادی آن در سال آینده
- امکان تثبیت رونــد و فرآیند نرخ ارز در مبادالت 

ارزی در سال آینده
- باال رفتن میزان ذخایر ارزی در کشور و بنگاه های 

اقتصادی سرمایه پذیر در سال آینده 
- ثبات، امنیت و ســامت نظام بانکی و سرعت و 
ســهولت اجرایی و عملیاتی در آن بر اساس بسته 

رونق اقتصادی
- باال بودن میزان نقدینگی در بازار سرمایه اعم از 

سهام و اوراق بهادر
- متناســب و واقعی بودن نرخهای بهره در کشور 

میزبان و بانکهای تخصصی و تجاری آن

پیشنهاد
و  عمومــی  مشــارکت  زمینــه  در  را  خــود  نظــرات 
در  کشــور  زیرســاختهای  توســعه  در  خصوصــی 
ســه ســطح خرد، میانــه و کان به شــرح زیــر ارایه 

می دهم.
در سطح کان 

1- ایجــاد شــرایط مســاعد برای فعالیتهــای برون 
مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی

کمیتــی از  2- حمایــت نهادهــای برون مــرزی حا
بخش خصوصی فعال در حوزه مأموریت آنها

واقعــی  نماینــدگان  فعــاالن  حضــور   -3 
بخش خصوصی در کارگروه تهیه مقاوله نامه های 

دولت با سایر کشورها
4- پذیرش استانداردهای بین المللی و کاربرد آن 

در روند امور بخش خصوصی
کافــی بــرای همــکاری بخــش  5- ایجــاد شــرایط 
کشورها  خصوصی ایران با بخش خصوصی سایر 

و فراهم کردن امکانات و حمایتهای الزم 
6- ایجــاد جاذبه هایــی الزم برای ســرمایه گذاران 
کردن امکانات رفاهی و گذراندن  خارجی و فراهم 
اوقات فراغت مناسب برای آنها در چارچوب عرف 

بین المللی 
7- حمایــت از اصــل ســرمایه و ســود انتظــاری 

سرمایه گذاری در طول مدت قرارداد
کردن زمینه های پیاده ســازی طرحها  8- فراهم 
و پروژه هــای عمرانــی بــه روش )P.P.P(  زیــرا بــه 
نظر می رســد با وجود 70 هــزار پروژه نیمه تمام در 
که به حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع  کشــور 
مالــی نیاز دارد )که حــدود 13 برابر بودجه عمرانی 
ســالیانه فعلــی کشــور اســت( و انجــام آن در بــازه 
زمانی 15 تا 20 ســال قابل تحقق اســت لذا امکان 
اجرای پروژه های جدید با پیش پرداخت توسط 
کارفرمایی الاقل بــرای 10 ســال آینده، به  بخــش 
گر  احتمااًل  نظر می رســد مقدور و میسر نباشــد و ا
منابعــی هــم به دســت آیــد مصــروف پروژه هایی 
که الاقل 80درصد آن تکمیل شــده  خواهد شــد 
باشــد، لــذا انجــام هــر پــروژه جدیــدی بــه روش

P.P.P  خواهــد بــود و پیمانــکاران بــا روشــهای 
سرمایه گذاری اشاره شده در قبل باید سرمایه گذار 

گیرند.  کار  برای اجرای پروژه را خود یافته و به 
بــه ویژه در قراردادهای جدید نفت کلیه ریســکها 
بــه پیمانــکار برمی گــردد و تأمیــن منابــع مالــی و 
برعهــده  نیــز  یــا داخلــی  و  ســرمایه گذار خارجــی 
پیمانکار می باشد و از سازوکارهایی چون تعدیل 
نیز برخوردار نمی باشــد که در این زمینه مقاله ای 

در دست تهیه می باشد.
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مهندســان کانــون  عمومــی   گردهمایــی 
غ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران روز    فار
چهارشــنبه 29 مهرمــاه در دانشــگاه تهــران بــا 
سخنرانی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
و  راه،مســکن  تحقیقــات  مرکــز  شــد.  برگــزار 
غ التحصیل  کانون مهندسین فار شهرســازی و 
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران برگزارکنندگان 

گردهمایی بودند. این 
دکتــر محمدحامــد امــام جمعــه زاده )مکانیک 
ضمــن  کانــون،  مدیــره  هیــات  رئیــس   )55
خوشــامدگویی بــه حضار، با اشــاره بــه موضوع 
اخــاق مهندســی، نامه دکتــر آخوندی خطاب 
به جامعه مهندســی در ایــن خصوص را قرائت 
کــرد و پــس از آن عبــاس آخونــدی بــا موضــوع 
»اهمیــت اخاق مهندســی در افزایش ســرمایه 
کرد و  اجتماعــی مهندســان ایرانی« ســخنرانی 
ضمن اشاره به اهمیت لزوم ضمانت اجرایی در 

فعالیت های مهندســی بر رعایت سپهر عمومی 
گفــت: در اصاح جامعه تنها نباید  کرد و  کید  تا
گیــرد زیرا برخــی ممکن  رفتــار افــراد محــور قــرار 
اســت اصاح پذیر نباشند. از این رو، جامعه نیز 
بایــد شــرایط سوءاســتفاده را برای افــراد ایجاد 
گرچه در اجرای اخــاق عمومی همواره  نکنــد، 
که مهــرورزی را نمی توان با  بایــد درنظر داشــت 
گذاشت زیرا  سخاوت از جیب مردم به نمایش 

گی فردی است.  این مسئله، ویژ
از  بخشــی  جامعــه  هــر  در  آخونــدی  گفتــه  بــه 
اداره  دولتــی  ســازمان های  ســوی  از  مشــاغل 
کــه وظیفــه آنهــا ارتقای منافــع ملی و  می شــود 
رفاه جامعه اســت، حال در این ساختار ممکن 
است به دالیل مختلفی همچون نبود نظارت، 
ناهماهنگــی ســاختار اجرایــی و نبــود ضمانــت 
نتیجــه  و...  مســئولیت ها  قبــال  در  اجرایــی 
دیگــری همچــون فســاد یــا انحــراف از وظیفــه 

اصلی را به همراه داشته باشد.
وی  با اشــاره به اخاق حرفه ای از دیدگاه های 
گفت: در بررســی نقــش حرفه ای ها در  مختلف 
که آنها رفاه و منافع ملی  جامعه ابتدا باید دید 
گــر انحصار و  را بیشــینه می کننــد یا نــه و اینکه ا
قــدرت را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــم، چگونــه 
کنیــم؛ زیــرا بــا موضــوع  کنتــرل  می توانیــم آن را 
اقتــدار مواجــه هســتیم و آنهــا همــواره تــاش 
می کننــد حتــی در تدویــن قانــون نیــز دخالــت 
کــرد: در ایــن شــرایط  کننــد. آخونــدی تصریــح 
رفتــار  اینکــه  می شــود  ح  مطــر اخــاق  مقولــه 
مبتنــی بــر اصــول چگونــه موجب حرکــت رو به 
جلو و نوعی حس اعتماد در جامعه می شود. از 
دیدگاه ســنت، فضیلت انســان ها با محور دین 
گی هــای  افــراد دارای ویژ کــه  ح می شــود  مطــر
اخاقی همچون صبر، شــکیبایی و... هســتند 
گفته  و همــه اینها فردی اســت. در این دیدگاه 
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می شــود افراد اصاح شــوند جامعه نیز اصاح 
کــه نمی تــوان  می شــود، ایــن در حالــی اســت 
افــراد جامعــه اصاح پذیــر  مدعــی شــد تمــام 
هســتند. بنابرایــن دیــدگاه ســنتی اخــاق بــه 
کفایــت  تنهایــی در اصــاح و هدایــت جامعــه 

نمی کند.
عبــاس آخوندی با ارائه دیدگاه رئالیســت ها از 
که رئالیســت ها  موضــوع اخاق افــزود: از آنجا 
و نهادگراهــا می گوینــد بــرای اصــاح جامعــه، 
که در  خــود را معطــل افراد نکنید زیرا افــرادی 
راس قــرار می گیرنــد به عنــوان نماینــده مــردم 
حافظ منافع قشر سرمایه دار)بورژوا( هستند، 
تاییــد  نیــز  لیبرال هــا  از ســوی  کــه  موضوعــی 
گرگ انســان  می شــود و آنهــا می گویند انســان 
اســت، از ایــن رو بایــد بــا قــرار دادن جامعه در 
وزیــر  کــرد.  کنتــرل  را  قــدرت  تعــادل،  حالــت 
راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه مدیــر دولتــی 
کاال و خدمات و  بایــد بــا وضع قوانیــن، تولیــد 
کند، افزود:  هماهنگــی، منافع عمومــی ایجاد 
کنتــرل قدرت در حرفه و  که امکان  از آنجایــی 
سیاست وجود ندارد، می تواند منافع عمومی 
کنــد، در چنین  را تبدیــل بــه منافــع شــخصی 
شــرایطی رعایــت اصــل عدالــت، ســودمندی 
و اعتمادپذیــری در فعالیــت آنهــا موثــر اســت؛ 
گذشــته باعث شــد از  کــه در دولت  موضوعــی 
که این  جیــب مردم مهرورزی شــود در حالــی 

گی فردی است. موضوع یک ویژ
کــه موجب  کیــد بــر اینکــه هــر خدمتی  او بــا تا
اقتصــادی  مدنــی،  حقــوق  آزادی،  ســلب 
منافــع  متضمــن  اینکــه  وجــود  بــا  شــود  و... 
تصریــح  اســت،  غیراخاقــی  باشــد  عمومــی 
کــرد: انصــاف، شــفافیت، پایبندی بــه اصول، 

کارآیــی،  حفــظ یکپارچگــی رفتــاری، افزایــش 
از  منافــع  تعــارض  نبــود  و  مســئولیت پذیری 
کــه مهم تریــن  اصــول اخــاق عمومــی اســت 
فــرد نبایــد در موقعیــت  کــه  ایــن اســت  آنهــا 
گیرد و وسوســه شــود، زیرا  سوءاســتفاده قــرار 
ح خواهــد شــد.  بحــث فســاد در اینجــا مطــر
که از  بــرای نمونــه، موضــوع مهندســان ناظــر 
ســوی نظــام مهندســی انتخــاب می شــوند و 
پروژه هــای مــردم را ارزیابی می کننــد در حالی 
گــزارش  کــه هزینــه خــود را از مــردم می گیرنــد، 
کــه  کار خــود را بــه شــهرداری ارائــه می کننــد 
ضمانــت اجرایی در آن وجود ندارد. از این رو، 
گر پروژه ای برای شــهرداری نظارت می شــود  ا
باید از سوی همین سازمان، مهندسان به کار 
گر  کنند و ا گرفته شــود و هزینه آنها را پرداخت 
کنند از  قرار اســت پروژه هــای مردم را نظــارت 

ســوی خود مردم تعیین شــوند تــا با پرداخت 
هزینــه بــه آنهــا از تعــارض در موقعیــت شــغلی 

جلوگیری شود.

مراســم بــا تشــکیل میزگــردی مرکــب از دکتــر 
آخوندی و حضور مهندس محمد عطاردیان 
)راه و ســاختمان38( دبیــر محتــرم شــورای 
عالــی ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی 
ایران و مهندس اسماعیل مسگرپورطوسی 
)مکانیــک ۵9( عضــو هیــات رئیســه جامعه 

مهندسان مشاور ادامه یافت.

از  نمایندگــی  بــه  عطاردیــان  مهنــدس 
ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی ایران  
ضمــن تشــکر از ســخنان دکتر آخونــدی اظهار 
که در شــرایط  داشــت: بحث اخــاق در زمانی 
در  دارد.  اهمیــت  بســیار  داریــم  قــرار  بحــران 
کــه شــما اخــاق حرفــه ای را رعایت  شــرایطی 
ایــد و در مقابــل شــما دیگــران رعایــت  کــرده 

نکردند.

در ادامــه مهنــدس مســگرپور بحــث اخــاق 
کرد  ح  مهندسی را از حوزه محیط زیست مطر
به اعتقاد وی اخاق حرفه ای در مورد مسئله 
محیط زیست به خصوص در حوزه آب رعایت 
نشــده است و نســل های آینده ما از این سوء 

کرد. مدیریت ضرر خواهند 

بــه  حضــار  پاســخ  و  پرســش  بــا  برنامــه  ایــن 
اتمــام رســید. در حاشــیه مراســم، خبرنگاران 
ســئواالت  ح  طــر بــه  عمومــی  رســانه های 
خــود از وزیــر راه و شهرســازی و هیــات همــراه 

پرداختند.

  مهندسان ناظر که از سوی 
انتخاب  مهندســی  نظام 
می شوند و پروژه های مردم 
را ارزیابی می کنند در حالی 
که هزینه خود را از مردم 
کار  گــزارش  می گیرند، 
ارائه  به شهرداری  را  خود 
می کنند که ضمانت اجرایی 

در آن وجود ندارد
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عطیــه لباف- خبرنــگار روزنامه ایــران: تقریبًا 
کشــور از طریق  بخش اعظم آب شــرب مصرفی 
ایــن  و  می شــود  تأمیــن  اســتراتژیک  ســد   49
اهمیــت  شــهرها  شــرب  آب  تأمیــن  در  ســدها 
ویــژه ای دارنــد. بــه عنــوان مثــال در تأمین آب 
شــرب تهــران منابــع مختلفــی دخیــل هســتند 
که براســاس مدل نرمال در تقســیم آب، حدود 
کــه  60 درصــد آب شــرب از منابــع آب ســطحی 
همــان ســدها هســتند، تأمیــن می شــود و 40 
درصد باقی مانــده برعهده منابع آب زیرزمینی 
اســت. البتــه ایــن مــدل در شــرایط  َترســالی و 
بــه  امــا  تغییــر اســت،  خشکســالی دســتخوش 
کلی ســدها در دراز مدت بــه مراتب نقش  طــور 
پررنگ تری دارند. این اهمیت منابع ســطحی 
کشور از  ح های آبی  گاه طر موجب شده تا هیچ 

جمله سدسازی تعطیل نشود و فقط اولویت  و 
تمرکــز در این پروژه ها با توجه به شــرایط خاص 

کند. حوضه ها تغییر 

کوچک و بزرگ تولید برق از سدهای 
صنعــت برقابــی بــه معنــی تولیــد انــرژی بــرق با 
استفاده از آب ذخیره شده در پشت سد است. 
نیروگاه هــای برقابــی انــرژی مــورد نیــاز خــود را 
بــرای تولیــد بــرق از جریــان آب رودخانه هــا یــا 
کنون  کانال هــای انتقــال آب تأمیــن می کننــد. ا
تجهیزات این نیروگاه ها روی حدود 30 ســد در 
ایران نصب شــده یــا در مرحله اجراســت و این 
کشــاورزی  ســدها عاوه بر تأمیــن آب مورد نیاز 
منطقــه، منبعــی برای تولیــد بــرق در زمان اوج 
مصرف است. انرژی برقابی در ایران با ظرفیتی 

در حــدود 8250 مــگاوات، بیــش از 98 درصــد 
 14 حــدود  و  تجدیدپذیــر  بــرق  ملــی  تولیــد  از 
درصــد ازمجموع الکتریســیته تولیدی در ایران 
را تشــکیل می دهــد. در واقــع میــزان تولید برق 
کشــور بســتگی دارد.  آبــی به مقــدار منابــع آبی 
کم  برهمین اساس در سال های اخیر به دلیل 
کردن دریچه ســدها برای تولید برق با  آبــی، باز 

حساسیت بیشتری انجام می شود. 
کــی و  گلپایــگان نخســتین ســد مخزنــی خا ســد 
کــه مطالعات  نخســتین ســد مــدرن ایــران بــود 
ایــن ســد در ســال 1323 و عملیــات ســاخت آن 
نیــز در ســال 1326 آغاز شــد و در ســال 1336 به 
بهره بــرداری رســید. ایــن ســد نقطــه عطفــی در 
تاریخ سدسازی ایران محسوب می شود. بعد از 
آن در طــول دو دهــه قبل از انقاب 14ســد بزرگ 

سیاست های جدید
 در برابر سدسازی
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کمک مهندســان و مشاوران خارجی  دیگر نیز با 
ســاخته شــد، اما پس از انقاب، ظرفیت و توان 
که موجب  سد سازی قابل توجهی به وجود آمد 
گرفتن فعالیت های سدســازی در ایران  ســرعت 
شــد. شرکت های سدســاز تقویت شدند و بیش 
از 200 شــرکت پیمانکاری، 70شرکت مشاور و 30 
شرکت بزرگ در زمینه احداث سد به وجود آمد. 
همیــن طــور در این مدت صدهــا واحد تولیدی 
کشــور تأســیس شــد.  به  انرژی برقابی در داخل 
ایــن ترتیــب با رشــد صنعت سدســازی داخلی و 
گرفتن روند احداث ســد در ایران تعداد  ســرعت 
گذشــته بــه 647  کشــور طــی 6 دهــه  ســدهای 
واحد رســید و همچنان 119 ســد دیگر در دســت 
اجرا وجود دارد. برخی از این سدها به طور مؤثر 
کشــور را تأمین می کنند و برخی برای  آب شــرب 
کار  تأمین آب مورد نیاز کشاورزی یا تولید برق به 
گرفته می شود. این سدها با وجود خشکسالی و 
کاهش حجم مؤثر آب مخازن شان در سال های 
اخیر توانســته اند به مدیریــت توازن میان عرضه 
کنند و نســبت به  کمک شــایانی  و تقاضــای آب 
گذشته حتی نقش پررنگ تری داشته باشند. در 
حال حاضر تنها 46 درصد حجم مخازن ســدها 
کــه تقریبًا حجمــی معــادل 22 میلیارد  پر اســت 
و 800 میلیــون مترمکعــب می شــود.  وضعیــت 
که  کشور نیز نشــان می دهد  پرشــدگی ســدهای 
که 42  کشــور، 61 ســد  از مجموع 159 ســد بزرگ 
کشــور را  کل مخازن ســدهای  درصــد از ظرفیت 
کمتــر از 40درصد  بــه خــود اختصــاص داده انــد، 

ظرفیت خود، آب دارند.
کاهش نزوالت جوی در  که در پی  این تغییرات 
15 ســال اخیر رقم خورده موجب شــده است تا 
کاره بر اساس  ساخت بسیاری از سدهای نیمه 
ح اولیــه پــروژه )در قیــاس بــا آمارهــای دراز  طــر
مدت بارش ها( دیگر توجیه اقتصادی نداشــته 
باشــد و بــه مرور شــاهد مشــکاتی در جانمایی 
و  تأسیســات  میــان  همخوانــی  نبــود  و  غلــط 
احجــام برخــی از ســدها با مقدار نــزوالت جوی 
و روان آب حوضه هــای آبریــز ایــن ســدهای در 
دســت ســاخت باشــیم. البتــه درصــدی از این 
کارشناســی  مشــکات بــه نقــص در مطالعات و 
تغییــرات  بــه  برخــی  و  ح  طــر اجــرای  از  پیــش 
می گــردد.  بــاز  کشــور  هوایــی  و  آب  و  اقلیمــی 
کنــار سدســازی های بی رویــه در  ایــن مــوارد در 

ســال های اخیر منابع مالی زیــادی را هدر داده 
اســت. بــه منظــور جبــران ضــرر و زیان ناشــی از 
این امر بازنگری در ســاخت ســدهای در دست 
کنــون یکــی از اســتراتژی های  مطالعــه و اجــرا ا
کنون  که تا وزارت نیــرو در دولــت یازدهم اســت 
نتیجــه آن، بازنگــری در ســاخت 27ســد از 119 
گرچــه  ا کشــور اســت.  ســد در دســت ســاخت 
کشــور  ح هــای آبی  کــه طر دولــت معتقــد اســت 
نظیر سدسازی نباید تعطیل شود اما به دنبال 
بــا شــرایط  ح هــا مطابــق  بهینه ســازی ایــن طر

کشور است. جغرافیایی 

  1330 سد در 8 حوضه آبریز اصلی
هــزار و 330 ســد بــا حجــم مخزنــی معــادل 123 
میلیون و 442 هزارمتر مکعب در 8 حوضه آبریز 
اصلــی ایــران در مراحل مختلف بهــره برداری تا 
کــه حجم آب قابــل تنظیم  مطالعــات قــرار دارد 
آن ســاالنه معــادل 65309 میلیــون متر مکعب 
اســت. برخی از این ســدها با نظارت وزارت نیرو 
کشــاورزی  اســت و برخــی زیــر نظــر وزارت جهاد 
کــه وزارت جهــاد  قــرار دارنــد. البتــه ســدهایی 
کشــاورزی در چنــد دهــه اخیــر آنهــا را مدیریــت 
می کنــد ســدهای بزرگی نیســت و اغلــب محلی 
ک ایران  هســتند. بیش از دو سوم از وسعت خا
جزو فات مرکزی است و حوضه آبریز این فات 
کشــور بــه شــمار  بزرگتریــن حوضــه آبریــز اصلــی 

کمتریــن منابع آبی مربــوط به این  مــی رود؛ امــا 
کشــور به ســبب وجود این  بخــش اســت و عمًا 
کم آب اســت. در  کشــوری  منطقــه در دل خــود 
فــات مرکــزی 178 ســد در دســت بهره بــرداری 
وجــود دارد. امــا برخــاف تصور اینکه ســدها در 
کمک  کنان آن  ایــن مناطــق بــه تأمیــن آب ســا
کــه  معتقدنــد  کارشناســان  کرده انــد  بســیاری 
منابــع،  از  غیراصولــی  کشــی  بهــره  مــواردی  در 
خشــکیدگی بیشــتری را نصیــب فــات مرکــزی 
کــرده اســت و ایــن موضوع خطــر بیابانی  ایــران 
شدن ایران را بیشتر می کند. احداث غیر اصولی 
و نیازســنجی نشــده ســدها روی رودخانه هــای 
که مشــکات  کشــور از مــواردی اســت  مختلــف 
آبی این حوضه را تشدید می کند و موجب تغییر 
رونــد چرخــه طبیعــت و فرونشســت دشــت ها 
می شــود. نمونه هــای این فاجعــه را می توان در 
حوزه هــای آبریز فرعی واقــع در این حوضه آبریز 
که عده ای  کرد  اصلی مانند زاینده رود مشاهده 
آبــی  نبــود مدیریــت صحیــح منابــع  معتقدنــد 
کشــی غیراصولی موجب خشــک  منطقه و بهره 
کشور شد. البته باید در نظر  شدن این رود مهم 
که ســد به عنــوان یک ســازه هیدرولیکی  گرفت 
می توانــد نقــش مؤثــری در تأمیــن و تنظیــم آب 
داشــته باشــد. در ایــن حوضه نیز احــداث تمام 
کنون بســیاری  ســدها غیــر اصولی نبــوده و هم ا
از آنها آب دارند و برای ذخیره آب های ســطحی 
گزینه های مناســبی تلقی می شــود. در  حوضــه 
کنون 18 سد در دست ساخت  این حوضه هم ا
و 118 ســد در دســت مطالعــه دیگــر نیــز در ایــن 
که وزارت نیرو در حال بررسی  حوضه وجود دارد 
اولویت ســاخت آنهــا و بازبینی در طرح اولیه آن 
که پشــت  اســت تا دوباره ســدی احداث نشــود 
دیواره هــای آن آب نباشــد و به خشــکی بیشــتر 

منطقه دامن بزند.

حوضه آبریز دریای خزر بازهم سد می خواهد
که در همســایگی  حوضــه آبریــز دریای مازنــدران 
گرفتــه، از ســدهایی بــا قابلیت آب  ایــن دریــا قرار 
قابل تنظیم باالتری برخوردار اســت. 186 سد در 
که حجم  این حوضه در دست بهره برداری است 
مخزن آنها 8594 میلیون متر مکعب و حجم آب 
قابل تنظیم آن 7074 میلیون متر مکعب در سال 
اســت. همچنین در این حوضه 40سد در دست 

 این سدها با وجود خشکسالی و 
کاهش حجم مؤثر آب مخازن شان 
توانسته اند  اخیر  ســال های  در 
به مدیریت تــوازن میان عرضه 
و تقاضای آب کمک شــایانی 
کنند و نســبت به گذشته حتی 
باشند.  نقش پررنگ تری داشته 
در حــال حاضر تنها 64 درصد 
حجم مخازن سدها پر است که 
تقریباً حجمی معادل 22 میلیارد و 

800میلیون مترمکعب می شود.
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ســاخت و 157 مورد در دست مطالعه وجود دارد 
کــه حجم مخزن آنهــا 14288میلیون متر مکعب 
و حجــم آب قابــل تنظیــم آن 7230 میلیــون متر 
مکعب است.  البته در سدسازی های این حوضه 
حساســیت ویژه ای وجود دارد که دولت مدام به 
بررســی داده های بارندگی و بازنگری ســدهای در 
دســت ســاخت و مطالعه آن می پــردازد تــا از بروز 
خشــک شدن رودها و خشکسالی در حوضه یا از 

سوی دیگر از بروز سیاب جلوگیری شود.
سیاب های اخیر در حوضه آبریز دریای مازندران 
گویای نیاز منطقه به ســدهای بیشتری  بخوبی 
کشــور مــا پیک هــای ســیابی  کــه در  اســت چرا
کنترل  بســیار باالســت و یکی از وظایف ســدها، 
کامل  گر به طــور  همین ســیاب هاســت. حال ا
سدســازی در این حوضه و ســایر حوضه های پر 
کنترل روان آب  کشــور نفی شــود، در فقدان  آب 

ها، مشکات زیادی رقم خواهد خورد.

ک سدسازی  دریاچه ارومیه، حوضه خطرنا
ســدهای حوضــه آبریز اصلــی دریاچــه ارومیه از 
حســاس تریــن ســدها و در عین حــال مفید به 
کــه در  شــمار مــی رود. احیــای دریاچــه ارومیــه 
کنون  این حوضه قرار دارد موجب شــده تا هم ا
ح های توســعه منابع  وزارت نیرو به بازنگری طر
آب، از جمله احداث سدهای حوضه بپردازد و 
در برخــی موارد عــاوه بر اینکه حجــم، ارتفاع یا 
ح ها  اهداف سدها را تغییر داده حتی برخی طر
کــه ســدهای ســیمینه  کــرده اســت  را متوقــف 
رود، نازلــو، باراندوز، لیان چای در حوضه آبریز 
ح ها محســوب  دریاچــه ارومیــه ازجمله این طر
می شود. در مواردی نیز مانند سد شهیدمدنی 
کامًا آماده بهره برداری  که  در آذربایجان شرقی 
کار ســد صادر  اســت ولی اجازه آبگیری و آغاز به 
نشــده و جریــان رودخانــه ای برقــرار اســت. امــا 
ایــن  احیــای  در  برخــی ســدها  ایــن  بــا وجــود 
دریاچه مؤثر محســوب می شــوند و با رهاسازی 
بخشــی از آب آن هــا قــرار اســت مقــداری از آب 
دریاچــه ارومیــه تأمیــن شــود. در حــال حاضــر 
کــه در این حوضــه آبریز اصلی  شــمار ســدهایی 
در دســت بهــره بــرداری قــرار دارند بــه 56 مورد 
 31/1763 آنهــا  مخــزن  حجــم  کــه  می رســد 
میلیــون متــر مکعــب و آب قابل تنظیم ســاالنه 
این سدها 30/2060 میلیون متر مکعب است. 

در عین حال 9 ســد نیز در حال ســاخت است و 
که اشاره شد در برخی از آنها بازنگری  همانطور 
شــده و 39 ســد دیگــر در دســت مطالعــه قــرار 
کــه در دســت  از ســدهایی  بهره بــرداری  دارد. 
ســاخت یــا مطالعــه قــرار دارنــد بــا حساســیت 
کارگــروه  کــه  گاه  ویــژه ای مواجــه هســتند و هــر 
که ســدی در  کند  احیای دریاچه ارومیه اثبات 
ایــن حــوزه نیازمنــد بازنگری اســت تغییرات در 
ح ها لحاظ خواهد شــد و حتی ممکن است  طر

ح متوقف شود. طر

 سدهای پرحـاشیه 
حـوضه خلیج فارس و دریای عمان

درحوضــه آبریــز اصلــی خلیــج فــارس و دریــای 
کشــور  کــه جنوبــی تریــن حوضــه آبریــز  عمــان 
بهــره  دســت  در  ســد   118 می شــود  محســوب 
بــرداری قــرار دارد. حجــم مخزن ســدهای این 
حوضــه 29690 میلیــون متر مکعــب و آب قابل 
تنظیــم ســاالنه آن 19012میلیــون متــر مکعــب 
کنــون در ایــن حوضه 73 ســد دیگر در  اســت. ا
دســت ســاخت و 17 4 مــورد در دســت مطالعه 
قــرار دارد. در ایــن میــان نــام برخی از ســدهای 
گوش  ایــن حوضــه در ســال های اخیر بارهــا به 

گتوند علیا و سد  رسیده اســت، ســدهایی نظیر 
گتونــد  کوهرنــگ 1 و 2. ســد  انحرافــی و تونــل 
علیــا یکــی از بزرگ تریــن ســدهای ایــران اســت 
کارون ســاخته شــده و برخی  کــه روی رودخانه 
معتقدند این ســد یک فاجعه زیســت محیطی 
برای جنوب ایران محسوب می شود و به دلیل 
کوه هــای نمکــی در زیــر مخزن ســد، آب  وجــود 
کارون شور شده است، هرچند وجود  رودخانه 
کوه هــای نمکــی در مخزن این ســد اثبات  ایــن 
ح  شــده است ولی وزارت نیرو با اجرای چند طر
نســبت بــه مهار آن و جلوگیــری از اختاط آن با 
که  گتوند علیا  کرده اســت. ســد  آب ســد اقدام 
محصول 18 ســال تاش متخصصــان ایرانی در 
کنون حــدود 47 ماه از آبگیری  3 دولت اســت ا
آن می گــذرد و در این مدت طغیان های فصلی 
و  شــده  مهــار  کامــل  به طــور  کارون  رودخانــه 
کــز جمعیتی آن  اراضــی دشــت خوزســتان و مرا
نیــز از آســیب ســیاب ها و خشکســالی مصــون 
مانده انــد. ضمــن آنکه در ایــن 47 ماه چندین 
ک از این سد تولید  گیگاوات ساعت برق پا هزار 
کشاورزی  و به مصرف رسیده است. تنظیم آب 
گردشــگری از  پایین دســت و ایجاد جاذبه های 
دیگر اهداف ســاخت این سد به شمار می رود.

که یکی دیگر  کوهرنگ 1 و 2  سد انحرافی و تونل 
از سازه های بحث برانگیز حوضه خلیج فارس و 
دریای عمان در سال های اخیر به شمار می رود 
چنــد ســالی اســت بــه ســبب انتقــال آب بیــن 
حوضــه ای مــورد نقد واقع شــده اســت. انتقال 
آب از استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان 
توسط این سدهای انحرافی و تونل ها بر خاف 
قوانیــن محیــط زیســت برشــمرده می شــود امــا 
کان  یــک اســتراتژی و راهکاری بــرای مدیریت 

کشور به حساب می آید. منابع آب 

 حوضه اصلی سرخس و سدی مشترک
اصلــی  حوضــه  شــده  بــرداری  بهــره  ســدهای 
که در میان ســدهای  ســرخس 22 مــورد اســت 
کشــور  بــا  مشــترک  ســد  یــک  حوضــه  ایــن 
ترکمنســتان بــه نام ســد دوســتی وجــود دارد و 
کنــون حدود 45 درصد از آب شــرب شــهر  هــم ا
مشهد را تأمین می کند. این سد روی رودخانه 
مــرزی هریــرود به طــور مشــترک با ترکمنســتان 
کشور از آن بهره برداری  ساخته شده است و دو 

  اکنون بازنگری در ســاخت 
سدهای در دست مطالعه و اجرا 
یکی از اســتراتژی های وزارت 
اســت  یازدهم  دولت  در  نیرو 
که تاکنون نتیجــه آن، بازنگری 
در ساخت 72ســد از 911 سد 
در دســت ساخت کشور است. 
اگرچه دولت معتقد اســت که 
نظیر  آبی کشــور  طرح هــای 
اما  شود  تعطیل  نباید  سدسازی 
به دنبال بهینه سازی این طرح ها 
مطابق با شرایط جغرافیایی کشور 

است. 
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می کنند. سد دوستی بارها تا مرز خشک شدن 
پیش رفته اســت اما در آخریــن لحظات دوباره 
بــا نزوالت جوی احیا شــده اســت. امســال 34 
 407 معــادل  حجمــی  بــا  ســد  ایــن  از  درصــد 
که نصف آن متعلق  میلیــون متر مکعب پر بــود 
بــه ایــران اســت. در ایــن حوضــه حجــم مخزن 
ســدهای در دســت بهره برداری 1394 میلیون 
متــر مکعب و حجم آب قابل تنظیم ان ســاالنه 
کنون 3 ســد  544 میلیــون متر مکعب اســت. ا
در دست ساخت و 15 سد در مرحله مطالعاتی 
که البته ممکن  در حوضه ســرخس وجود دارد 

کند. است ارقام آن در بازنگری ها تغییر 

کوچک   هامون حوضه ای با سدهای 
حوضــه اصلــی هامــون 51 مورد ســد در دســت 
ســدهای  مخــزن  حجــم  و  دارد  بــرداری  بهــره 
ایــن حوضه 1663 میلیون متر مکعب در ســال 
میلیــون    706 آن  تنظیــم  قابــل  آب  حجــم  و 
ایــن منطقــه  اســت. در  متــر مکعــب در ســال 
گی های  مختصــات اغلب ســدها مطابق بــا ویژ
کوچک اســت. حوضه هامون 3 سد  ســدهای 
در دست ساخت با حجم مخزن 11میلیون متر 
مکعب در ســال و 17 مورد در مرحله مطالعه با 

حجم مخزن 142 میلیون متر مکعب دارد.
کنــون آنچــه در خصــوص ســدهای در حال   تــا 
گفته  کشــور  بهــره بــرداری 8 حوضه اصلی آبریز 
کوچکی  شــد مربــوط به تمام ســدهای بــزرگ و 
کــه تحــت مدیریــت و بهــره بــرداری هر دو  بــود 
که برخی  وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی است 
از این ســدها تنها یک حوضچه معیشتی برای 
تأمیــن منابــع آب محــدود و حجــم مخــزن آنها 
کم است. اما در بررســی حجم سدهای  بســیار 
کننده و مؤثر تلقی می شــود  کشــور آنچه تعیین 

سدهای بزرگ ملی و استانی است.
درحــال حاضــر تعــداد ســدهای بــزرگ ملــی در 
کشــور 152مــورد اســت و با  حــال بهــره بــرداری 
بــزرگ  ســد   165 اســتانی  ســدهای  احتســاب 
کــه در اختیــار وزارت نیرو  کشــور وجــود دارد  در 
قــرار دارد و ســاالنه 47 میلیــارد و 500 میلیــون 
مترمکعــب آب را در خــود جــای می دهند. این 
که مجموع آب ذخیره شــده در  درحالــی اســت 
کمتر از 500 میلیون متر  کوچک  پشت سدهای 
کلی 647 ســد  مکعب در ســال اســت. بــه طور 
کشــور در دست بهره برداری  کوچک در  بزرگ و 
ســدهای  آنهــا  از  نیمــی  تقریبــًا  کــه  دارد  قــرار 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  اختیــار  در  و  کوچــک 

اســت. این سدها، ســدهای معیشتی هستند 
گرچــه می تواند ســد  کشــاورزی  و وزارت جهــاد 
کنــد اما اعطــای مجوز  احــداث و بهــره بــرداری 
تخصیــص آب بــه این ســدها در اختیــاز وزارت 
نیرو اســت و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین 
کشــور امکان احداث این سدها را مدیریت  آب 
کــه اشــاره شــد شــماری از  می کنــد. همانطــور 
ســدهای بــزرگ ملــی دیگــر در مرحلــه ســاخت 
کــه با توجه بــه تغییر اقلیم  و مطالعــه قــرار دارد 
کاهــش بارندگی ها مختصات ســازه ای  کشــور و 
ســدها و تأسیســات جانبــی آنها مــورد بازنگری 
گرفتــه اســت. مطابق بــا مطالعــات جدید  قــرار 
و بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد نــزوالت جــوی و 
حوضه ای و بازنگری های انجام شده 27 مورد 
آن تغییــر اولویــت یافته انــد یــا آنکــه در حجــم 
مخزن و مختصات ســدها و تأسیســات جانبی 
کی  آنها تغییراتی اعمال شــده اســت. آمارها حا
از آن است بیشــترین حساسیت در بازنگری ها 
کرخــه و ســفیدرود بــوده و  مربــوط بــه حوضــه 
باعــث شــده اســت اولویــت و مختصــات برخی 
کند، البته علت  پروژه های این حوضه ها تغییر 
ح ها از  تعیین اولویت دوم برای برخی از این طر

نظر اجرا و تخصیص اعتبارات است.
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 نخستین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی های
 نوین ســاختمانی، ســازه و نما با حضور معاون 
وزیــر صنعــت ، معدن و تجارت در محل دائمی 
گشــایش  تهــران  المللــی  بیــن  نمایشــگاههای 
یافــت. حســین اســفهبدی روز 17 آبــان  ایــن 
کــه بــا هدف توســعه فنــاوری ها و  نمایشــگاه را 
تکنولــوژی هــای نویــن در ســاختمان ســازی، 
بــه مقــاوم و ســبک ســازی ســاختمان  توجــه 
ها، توجه ویژه به زیباســازی شــهری متناســب 
 ، شــد  برپــا  اســامی   - ایرانــی  فرهنــگ   بــا 

کرد. افتتاح 
کشــور  هــای  ظرفیــت  و  هــا  خاقیــت  معرفــی 
در حــوزه صنعــت ســاختمان، تبــادل فنــاوری 
کننــدگان داخلــی و  محصــوالت میــان شــرکت 

گران  خارجی، آشــنایی تولیدکنندگان و صنعت 
با نوآوری ها، پیشرفت های سازه ها و نماهای 
ساختمانی در سایر کشورهای پیشرفته و تاش 
برای رسیدن به استانداردهای جهانی صنعت 

گی های این نمایشگاه بود. ساختمان از ویژ
بیــش از 180 شــرکت داخلــی و خارجــی از ایران 
ایتالیــا  ترکیــه،  چیــن،  فرانســه،  کشــورهای  و 
نمایشــگاه  ایــن  در  عربــی،  متحــده  امــارات  و 
پیشــرفته ترین  و  تریــن  تــازه  و  شــدند  حاضــر 
را خــود  هــای  پــروژه  و  هــا  برنامــه  هــا،  ح   طــر
  در ســه حوزه سازه ها، نماها و تکنولوژی های
کــرده و در معرض دید   نویــن ســاختمانی ارائه 

عاقه مندان قرار داد. 
 همچنیــن در ایــن نمایشــگاه مجموعــه هــای

 خدمات مشاوره طراحی، معماری و دکوراسیون
 و مجموعــه هــای مربــوط به ســاختمان های 
هوشمند، ســاختمان های انرژی صفر، بهینه 
ارائــه  موسســات  و  پارکینــگ  فضــای  ســازی 
دهنده سیســتم های جامع مدیریت آپارتمان 

بــه ارائه خدمات خود پرداخته بودند. 
برگزاری چند نشست علمی و آموزشی با حضور 
صاحــب نظران و اســاتید دانشــگاه هــا و حضور 
برخــی از وزیــران، نماینــدگان مجلــس شــورای 
 اسامی، شهرداران و معاونان شهرداری ها، ب

رخی از اعضا شوراهای اسامی شهرها، مجتمع 
از برنامــه هــای جانبــی  ســازان و دانشــجویان 

مــاه  آبــان   20 تــا  کــه  بــود  نمایشــگاه  ایــن    
  برپا بود. 

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی های نوین ساختمانی
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بــا تدوین و اجرایی شــدن بســته خــروج از رکود 
که در ظرف شــش  این امیدواری به وجود آمده 
ج شــوند  مــاه آینــده بازارهــای ایــران از رکود خار
کــرده  و سیاســت تحریــک تقاضــا موفــق عمــل 
و بتوانــد ایــن بازارهــا را تــکان دهــد. دولــت در 
که بــرای رکود  حقیقــت خیلــی دیــر متوجه شــد 
کاری انجــام  کشــور بایــد  موجــود در بازارهــای 
که در آن نقایصی  کرد  دهد و بسته ای را تدوین 
کــه در ایــن بســته بــه چشــم  وجــود دارد. آنچــه 
کرده اند تا بازار  مــی آیــد اینکه طراحان آن قصــد 
لوازم مصرفی بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی 
کننــد و رکودزدایــی در این بــازار را در  را تحریــک 
گیرنــد. نســخه خــروج از رکود یــک غایب  پیــش 
بزرگ دارد و آن مســکن اســت. این سوال وجود 
کــه دولــت و طراحان این بســته چــرا برای  دارد 
خــروج موقــت از رکــود، بخش مســکن را نادیده 
گرفتند و با اینکه صنایع زیادی از جمله، فوالد، 
کاشــی و ســرامیک و . . . پشــت ســر  ســیمان، 

گنجانــدن بخش  مســکن بــه راه می افتادنــد، از 
مســکن و ســاخت و ســاز در ایــن بســته ســرباز 

زدند؟
دولت می توانســت با تعریف مســکن های ارزان 
)نــه بــه مانند مســکن مهــر( و تحــرک پروژه های 
که در رکود  عمرانــی، بــازار مصالح ســاختمانی را 
شدید به سر می برد به راه بیاندازد اما در نهایت 
کی   کار را نکرد. برخــی تحلیل ها حا تعجب ایــن 
کــه دولــت، از خروج بازار مســکن در  از آن اســت 
کــرده این در حالیســت  کوتــاه مدت قطــع امید 
کــه شــاید بازار مســکن لوکــس در برخــی نقاط با 
رکود مواجه باشــد اما در بــازار خانه های با متراژ 
پاییــن و ارزان هنوز تقاضا وجود دارد و می توان 

کرد. ح هایی را در این رابطه تعریف  طر
کاری  به نظر من تزریق منابع به ســمت خودرو 
گر این منابع به سوی مسکن و  نادرست بود و ا
اصوال ساخت وســاز هدایت می شــد، اثر بخشی 
کــه  بیشــتری از خــود نشــان مــی داد. معتقــدم 
دولــت بــرای خروج پایــدار از رکود ســه راه پیش 

روی خــود دارد. نخســت آنکــه بدهــی خــود به 
بانک هــا را بــه طــرق مختلــف بپــردازد و از ایــن 
طریــق مســائل و مشــکات مالــی نظــام بانکــی 
اینکــه،  هــم  کنــد. دوم  و فصــل  را حــل  کشــور 
کنــد و از  بدهــی خــود بــه پیمانــکاران را تســویه 
ایــن طریــق بــه آن هــا اجازه دهــد تــا پروژه های 
کننــد و یا همــان پروژه های  جدیــدی را شــروع 
قدیمــی خود را دوباره به راه بیاندازند تا تحرکی 
گیرد. راه ســوم هم آن  در بخــش عمران صورت 
که  ح هــای عمرانی را بــه راه اندازد  که طر اســت 
کار مســتلزم تزریق منابــع به بخش عمران  این 
گــر از هزینه هــای جــاری خــود  ا کشــور اســت و 
ح های  کنــد و حداقــل منابع بودجــه ای طر کــم 
عمرانــی را بپردازد قادر خواهــد بود دیگر بازارها 
بــه نظــر  بــه تحــرک وادارد.  بــه دنبــال خــود  را 
کرده  که طراحی  می رسد دولت با این بسته ای 
به سمت انبساط شدید پولی می رود و با توجه 
بــه اثــر آن بر پایه پولی در چند ماه آینده شــاهد 

افزایش تورم خواهیم بود.

چرا مسکن در بسته خروج از رکود 
نادیده گرفته شد؟

غالمرضا سالمی /  مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداري ، حسابرسي و اصول حاکمیت شرکتي
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

زمینه های الزم را برای همكاری از طریق ارسال مقاله، مطالب ترجمه ای و پیشنهادات فراهم فرمایند.
كلیه خواسته ها و درخواستهای مجموعه تعامالت هرچه بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای  كامل دارد تا با بازتاب  كمیسیون انتشارات آمادگی 

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شركت تضمین شركتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شركت تضمین شركتهای ساختمانی امكان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تكمیلی 
كاركنان شــركتهای عضو و اعضای ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  كلیه مدیران، مهندســان و  برای 

گردد.  نگرانی آنها درباره هزینه های درمانی سنگین برطرف 
ح است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شركت یا تماس با تلفن های  كارگزاری بیمه پارس همگام مجری این طر الزم به ذكر است شركت 

6- 88811245  نسبت به دریافت اطالعات الزم و ثبت نام اقدام نمایند. 
شركت تضمین شركتهای ساختمانی

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ1-عملكــرد ماهنامــه را در انعــكاس مســائل صنفی و پیشــبرد آن چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

2- مطالب نشــریه در جهت اطالع رســانی از مســائل روز صنف از چه 
كیفیتی برخوردار است؟ 

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

 3- عملكــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

4- راههــای پیشــنهادی بــه مشــكالت صنفــی را در ماهنامــه چگونــه 
ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــكاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیكا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شكل موجود چیست؟ 6- نظرتان در مورد در
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

7- بازتاب بیرونی ماهنامه چگونه است؟
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

مشــكالت  حــل  در  ماهنامــه  بهبــود  بــرای  پیشــنهادی  چنانچــه   -8
كنید؟ گزاره خبری بیان  پیمانكاران دارید به صورت 

پیشنهاد می شود:

ح  كردید و نظر خود را مطر كه برای تكمیل پرسشنامه صرف  برای وقتی 
كردید از شــما تشــكر و قدردانی می شود. لطفا پاسخ خود را به ایمیل یا 

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

پرسشنامه نظرسنجی
با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران 

كیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
كوتاه ما را از دیدگاه خودتان و پیشــنهادهای  از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. از این روی امیدواریم با پاســخ دادن به چند ســوال 

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

پرسشنامه نظرسنجیپرسشنامه نظرسنجی

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

مقــاالت  تــا  دارد  آمادگــی  آبادگــران   پیــام  نشــریه 
خصــو  در  را  محتــرم  خواننــدگان  نظــرات  و 
ح روز در جامعه به ویژه موضوعات  موضوعات مطر
و  نمــوده  دریافــت  را  ســاخت  صنعــت  بــا   مرتبــط 
منعکس کننده  آرا و نظرات ایشان با هدف ارتقا این 
صنعت و مشــارکت  بیشــتر در توسعه کشور باشد.

جناب آقای مهندس علی تاهباز صالحی
مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی تیران ستون

و عضو محترم هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

کردیم. این مصیبــت را به  بــا دریــغ و تأســف خبر درگذشــت مــادر بزرگــوار جنابعالــی را دریافــت 
حضرتعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض می کنیــم. بــرای آن مرحومــه غفران الهــی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

با دریغ و تأسف درگذشت آقای مهندس محمود تویسرکانی رئیس اسبق جامعه مهندسان 
گروه 4 را به جامعه مهندســی تسلیت  مشــاور و رئیس هیأت مدیره شــرکت مهندســان مشــاور 
و تعزیت عرض می نمائیم. برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگانشــان صبر و شــکیبایی 

مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران




