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براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
ســایر قوانین ،دولتها مکلف هستند تا نیمه دوم
آذرماه هر سال ،برنامه بودجه سنواتی سال بعد را
برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسالمی
ً
تحویلنمایندومعموال کتابچهبرنامهبودجهطی
مراسمیتوسطشخصرئیسجمهور بهمجلس
تقدیــم میگــردد ،امســال بدلیل مصــادف بودن
پایان برنامه پنج ساله پنجم و تهیه برنامه ششم
توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران در دولت ،ارائه
الیحــه بودجه بــه مجلس بــا تاخیر مواجه شــده
اســت ،بطوریکه تا پایان آذر ماه کتابچه برنامه به
مجلس تقدیــم نگردید .با توجه بــه اینکه برنامه
بودجــه ســال  95اولیــن بــرش از برنامــه ششــم
توســعه محســوب میشــود و بایــد از ایــن برنامــه
تبعیت نماید ،لذا به نظر میرســد ســندی که در
حال حاضر باید براساس نیازهای واقعی اقتصاد،
ظرفیتهــای آشــکار و پنهــان اقتصــادی داخلــی و
پیرامونی و شــرایط سیاسی منطقه تنظیم شود،
برنامه ششــم توســعه اســت که پــس از آن قانون
بودجه براساس آن تدوین و بررسی می گردد.
پاییــن آمــدن قیمــت نفت و پیــش بینی قیمت
ً
نزولــی آن در ســال  95احتمــاال دولت را در ســال
آینــده بــا مشــکل زیــادی مواجــه خواهــد کــرد.
چنانچه بپذیریم دولت بتوانــد روزانه یک و نیم
میلیون بشــکه نفت صادر کند با قیمت امروزی
آن مبلغ حاصل از آن حتی جوابگوی یارانههای
نقدی که دولت ملزم به پرداخت آن میباشــد،
نیســت .در این شرایط دولت برای تامین منابع
بودجــه بــا توجه بــه کاهــش درآمدهــای نفتی و
همچنیــن پیچیدگیهــای موجــود بــرای وصول
درآمدهــای مالیاتــی در تنگنــای مالــی شــدید
خواهد بود.
همانطوری که در ســرمقالههای قبلی این نشریه
تاکید شــده ،دیوانســاالری بزرگ دولــت در مقام
مقایسهبادولتهایخیلیاز کشورهابه گونهایاست
که متاســفانه چند برابر آنها کارمنــد دارد .بهرحال

پیامدهایغفلتازخصوصیسازی
دربرنامهنویسی
امــروز دولت با این همه عائله مجبور اســت درآمد
ناچیز خود را صرف هزینه خانــوار بزرگ خود کند و
از سوی دیگر نمیتواند سایر وظایف اختصاصی و
اولیه خود نظیر حفظ امنیــت ،حفظ مرزها ،دفاع
از کشــور و .....را تعطیــل کند .در چنین شــرایطی
نبــود ســرمایهگذاری در زیرســاختهای اقتصــادی
کــه یکی از وظایف مهم دولت اســت ،خســارتهای
جبرانناپذیــری را درپی دارد که در خیلــی از موارد
در سنوات بعدی جبرانپذیر نیست .توجه کنیم
کهحتینگهداریاز سرمایههایملیموجودنظیر
راهها،سدها،شبکههایآبرسانیو...خودنیازمند
سرمایهگذاریهای سنواتی است که بدون توجه به
اینامرداراییهایاندوختهشدهدرطولسالهای
متمادی در خطر نابودی قرار میگیرد .هزینههای
مرتبط با آموزش و پرورش ،آموزش عالی و پرداخت
مستمریبازنشستگانو....ازمهمترینضروریات
است کهتعطیلشدنینیست.
دولت یک ســری هزینههایی دارد که نمیتواند
آنها را تعطیل کند درعین حال برای هر هزینهای
بایــد محــل درآمــدی هــم داشــته باشــد در غیــر
ایــن صورت امکان تنظیــم برنامه بودجه مقدور
نیست و بدون تعیین درآمد نمیشود هزینهای
را تعریــف کرد .از طرف دیگر ،در چنین شــرایطی
برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی خود
را از سال آتی به مرحله اجرا بگذاریم ا کنون سوال
اساســی ایــن اســت کــه آیــا شــرایط فعلــی اجازه
میدهد به توسعه فکر کنیم؟
یک مســئله در ادبیــات و علوم اجتماعی مطرح
اســت کــه اقتصادانــان نیــز در تحلیلهــای خــود
نباید به آن بیتوجه باشند ،آن مسئله بقاست.
دولت و حکومتها حتی بخش خصوصی در همه
جهان مشکل بقاء دارند وقتی شرایط اقتصادی
اجتماعــی و سیاســی دچــار مشــکل میشــود،
مســئله بقــاء جدیتــر میشــود و سیاســتهای
توســعهای کــه ماهیــت (آیندهنگرانــه) دارنــد
اهمیــت خود را از دســت میدهند ،از اینروســت

کــه در ده ســال گذشــته ا کثر شــرکتهای ایرانی
بدلیل مشــکالت عدیده موجود استراتژی خود
را بر بقاء و حفظ حیات خود گذاشــتند و چشــم
بــه آینــده دوختند تــا ببینند اوضــاع چگونه چه
میشود.
به نظر خیلی از اقتصاددانان مساله بقاء با مساله
ً
توســعه در تضــاد اســت در بقاء اصــوال یک مدیر
اقتصــادی اعــم از دولتی یا خصوصی به مســائل
کوتاهمدت میپردازد و آن را در اولویت میگذارد.
در حالی که در رویکرد توسعه محور ،رهیافتهای
بلندمــدت مطــرح میشــود .ا گــر در دولتهــای
گذشتهو گاهیدر همیندولتفعلیسیاستهای
اقتصادی پوپولیستی میبینیم ریشهاش توجه
به مســائل کوتاهمدت اســت و یکــی از نتایج آن
اجــرا نشــدن برنامههــای توســعهگرایانه اســت.
برنامههــای توســعه هر چنــد روی کاغــذ دلپذیر
هســتند اما در عمــل همانطورکــه در پنج برنامه
گذشــته شــاهد بودهایم به درســتی اجرا و پیاده
نشــده و به هیچ وجه انتظارات ناشــی از اهداف
تعیینشده را برآورده نکردهاند.
برای اینکه یــک برنامه بتواند به اهداف از پیش
تعیین شــده خود برســد شــرط اول آن است که
منابع مورد نیاز به صورت واقعبینانه پیشبینی
شــده و متناســب بــا آن برنامــه طراحی شــود .با
این مقدمه ا کنون میتوان پرســید که آیا منابع
پیشبینی شــده دولت محترم در برنامه ششــم
قابل تحقق است؟
با توجه به اینکه برنامههای میانمدت و توسعه
محــور ایــران چه قبــل از انقــالب ســال  57و چه
پــس از آن عمدتا به منابع حاصل از فروش نفت
و صدور نفت خام متکی بوده ،نوســانات قیمت
نفت خام در بــازار جهانی مجریان برنامهها را در
داخــل با مشــکل دســت و دلبــازی و یــا بیپولی
مواجــه کــرده اســت .جالــب آنکــه هــم افزایش و
هم کاهش قیمت نفت خام ،اجرای برنامههای
توسعه را با اخالل مواجه ساخته است.

تجارب گذشته نشان میدهد که چنانچه دولت
در برنامه ششمنیزبخواهدمثلسابقعمل کندو
عبرتهاوتجربههاراسرلوحهبرنامهنویسیخودقرار
ندهد بیشک برنامه قبل از شروع اجرا با مشکل
مواجه خواهد شد .زیرا امروزه دوران دسترسی به
درآمدهــای آســان نفتی به ســر آمده و بــرای اداره
کشــور و رسیدن به یک رشــد اقتصادی مطلوب،
چارهای جز انتخاب مسیری نداریم که کشورهای
محــروم از درآمدهــای آســان خــدادادی ،قــدم در
آن گذاشتهاند .اهمیت این مساله زمانی مضاعف
میشــود کــه بدانیم حتــی با فــرض افزایش قیمت
نفت ،به دلیل بازه زمانی ناشــی از محاســبه فروش
نفت براســاس قیمتهــای جدیــد تــا ورود ارزهای
حاصل از آن به اقتصاد کشــور ،امکان دســتیابی به
ایندرآمدها درمیانمدتمقدورنیست.
پارامترهــای موثــری کــه نشــان میدهــد نباید به
انتظــار قیمتهــای بــاالی نفتــی در میانمــدت
نشست فقط به موارد فوق محدود نیست ،بلکه
بــه آن بایــد تغییــر در وضعیت جهــان را نیز اضافه
کــرد .اخیــرا همایش بــزرگ و مهمی با حضــور 195
کشور جهان در پاریس در زمینه ا کولوژی ،کاهش
گازهــای گلخانــهای ،هــوای پــا ک و همچنیــن
جلوگیــری از گرمــای زمیــن برگــزار شــد کــه به یک
توافــق کلــی تاریخی منجر شــد ،کــه بر اســاس آن
پیشبینــی میشــود ســطح و میــزان اســتفاده از
سوختهایفسیلیموردتجدیدنظرقرار بگیردودر
آینده نه چندان دور ممکن اســت برای استخراج
نفــت محدودیتهــای بینالمللــی ایجــاد شــود به
گونهای که کشورهای تولیدکننده نفت نتوانند به
میــزان دلخواه خود به اســتخراج نفــت بپردازند و
فضای زیستمحیطی را آلوده و ناسالم کنند.
در چنیــن شــرایطی ا گــر ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی و در پــی آن دولــت محترم و مجلس
بتواننــد برنامــه ششــم را براســاس اقتصــاد بدون
نفــت تنظیــم کننــد و منابع درآمــدی برنامــه را از
ثــروت خدادادی به ســوی درآمد حاصــل از کار و
تالش جامعه ســوق دهند ،امکان محقق شــدن
اهــداف برنامه را فراهم خواهند ســاخت .طی دو
سال گذشــته سیاســتهای داخلی دولت محترم
در انقبــاض پولــی و مهــار یکســویه و پــر شــتاب
تورم متمرکز بوده اســت و بــه اولویت رونق تولید،
ســازندگی و برونرفــت از رکــود اقتصــادی چندان
توجه نشــده اســت و ا گر شــوکهایی نظیر تحریک
تقاضــای کل مطــرح شــده ،مقطعــی و بســیار
کمرنگ بوده است و به نظر میرسد بیش از آنکه
برنامههــای توســعه در محــور قــرار گیــرد بــه بقا و
حا کم ســاختن نوعی ثبات در قیمتها و متعاقب

آن راضــی نگــه داشــتن بخــش حقــوق بگیــران
دولــت و شــرکتهای دولتــی و شــبهدولتی توجه
شده است .حال آنکه استمرار وضع موجود رکود
مطلق بخش خصوصی و بویژه صنعت احداث را
در پی خواهد داشت.
بــا وجــود این شــرایط نا گــوار خوشــبختانه در آذر
مــاه ســال  94بــا تصویــب  PMDیــک قــدم دیگــر
بــه اجرایی شــدن برجام نزدیکتر شــدیم و ا کنون
امیدواریم که به زودی بساط تحریمهای ظالمانه
برچیده شود و شاهد تحوالتی تازه و امید بخش
در روابط بینالمللی کشورمان با سایر کشورهای
توسعهیافتهباشیم.حضور جمعیسرمایهگذاران
کشــورهای اروپایی ،چینی و ژاپنی در کشــور طی
ماههــای اخیــر نویــد گشــایش و ایجــاد رونــق در
اقتصاد را میدهد .البته همزمان با این تحوالت
مثبت و امید بخش نباید از این نکته غفلت کرد
تا زمانی که دیدگاه ســنتی مطــرح در بدنه دولت
و حا کمیت وجود دارد ،توانایی استفاده بهینه از
این تحرکات با تردید مواجه است.
با وصف توضیحات فوق ا گر به این نتیجه برسیم
که درآمدهای نفتی پایدار نیستند ،دولت محترم
چــارهای جــز آن ندارد که به فکر درآمدهای پایدار
برای تامین هزینههای جاری و اجرای برنامههای
توسعهای باشد برای رسیدن به درآمدهای پایدار
نیز راهی جزء خصوصیســازی و تشویق مردم به
سرمایهگذاری ،تولید و در نهایت دریافت مالیات
از محل فعالیتهای اقتصاد مردمی نیست.
الزم بــه تا کیــد مجــدد نیســت کــه کشــورما
درپســاتحریم نیازمند ســرمایه گذاری چــه از نوع
داخلــی چــه از نــوع خارجی اســت تا بتواند رشــد
اقتصــادی را افزایــش داده ،اشــتغالزایی کــرده و
ســطح رفــاه عمومــی را بــاال ببــرد همانطورکــه در
سطور باال اشــاره شد این امر با فروش ثروت ملی
امکانپذیــر نیســت بــرای اینکــه ســرمایهگذاران
خارجــی و بخــش خصوصــی داخلــی وارد عرصــه
گردند باید شــرایط اقتصــادی ،امنیتــی ،قوانین،

برنامه های توســعه هر چند
روی کاغذ دلپذیر هســتند اما
در عمــل همانطورکه در پنج
برنامه گذشــته شاهد بوده ایم
به درستی اجرا و پیاده نشده و
به هیچ وجه انتظارات ناشی از
اهداف تعیین شده را برآورده
نکردهاند.

ریســکهای ترکیبــی و فضــای کســب و کار در
موقعیتــی قرار گیــرد که شــرکتهای خارجی و به
طبــع آن ســرمایهگذاران داخلــی با خیال آســوده
ســرمایههای خــود را وارد عرصــه اقتصــادی و
تولیدی کنند نه خدماتی و تجاری.
از طرف دیگر برای اینکه دولت بتواند هزینههای
جــاری خــود را کاهش دهــد باید بطــور جدی به
فکــر تقویــت بخــش خصوصــی حقیقــی بــوده و
خصوصیســازی واقعــی را در اولویتهای اول خود
قرار دهد.
با توجه به اینکه به دلیل دسترســی آسان دولت
بــه منافــع نفتــی ،در هیــچ برهــهای از زمــان بــه
بحــث مالیــات و ســاماندهی آن فکــر اساســی و
جدی نشــده اســت بیش از پنجاه درصد اقتصاد
از پرداخــت مالیــات معاف شــدهاند و بخشــهای
دیگــری از اقتصاد تــالش میکنند با هر ترفندی از
پرداخت مالیات فرار کنند .در یک برآورد اجمالی
میتــوان نتیجــه گرفت که بــار مالیاتی بیشــتر به
عهــده آن 20درصــد اقتصــاد بخــش خصوصــی
اســت و آن هشــتاد درصــد که در دســت دولت یا
شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی
هستند از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا به
طریقی فرار مالیاتی دارند.
حــال آنکــه از نظــر کارشناســان بــرای رســیدن به
دروازههای توسعه ،باید فرهنگ پرداخت مالیات
در کشــور نهادینه شــود و شــهروندان با پرداخت
مالیات ،خود را در توسعه کشور سهیم بدانند و در
عین حال توان پرسشگری از دولت را پیدا کنند.
بدیهی اســت دولتی که امورات خود را با مالیات
شــهروندان ســامان دهــد مجبور به پاســخگویی
خواهــد بــود و در یــک چنیــن شــرایطی توســعه
بــه معنــی واقعــی کلمــه میتوانــد اتفــاق بیفتــد.
سندیکایشرکتهایساختمانیایرانبهعنوان
یکی از قدیمیترین تشکل بخش خصوصی بارها
اعالم کرده که آمادگی دارد در مسیر گذر از سیستم
اقتصــاد دولتــی به خصوصــی و خصوصیســازی
واقعــی به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کند.
همچنیــن به عنوان یک شــریک قابــل اعتماد با
شرکتهای سرمایهگذار خارجی در جهت توسعه
میهن عزیز مشــارکت کنــد چرا کــه ترجیح منافع
ملــی بــر منافــع شــخصی و گروهــی را جــزو اصول
اصیل و خدشــهناپذیر خود میداند .امید اســت
در دوران ســخت گــذار اقتصــادی فعلــی ایــن ندا
شــنیده و زمینه مناســب برای مشــارکت صحیح
بخش خصوصــی واقعی در سرنوشــت اقتصادی
کشور مهیا شود تا جامعه گرفتار تکرار تجربههای
تلخ خود نگردد.
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برگزاری
دومین کنفرانس
بناهای بلند

دومیــن کنفرانــس بناهــای بلند بــا شــعار اثرات
بناهــای بلنــد در حیات پایدار شــهری از ســیام
آذرماه به مدت سه روز در مرکز همایشهای برج
میــالد تهران با ســخنرانی دکتر عبــاس آخوندی
وزیر راه و شهرســازی و اســتادان ،صاحبنظران
داخلــی و خارجــی برگزار شــد .عــالوه بر ایــن ارائه
مقاالت علمی و مورد کاویهای تخصصی(Case
 ،)Studyطرحهای پژوهشی برگزاری کارگاههای
آموزشی ،کارگروهها و پانلهای تخصصی ،انتشار
ویژهنامــه بناهای بلنــد ،اهداء گواهینامه معتبر
بــه شــرکتکنندگان و تشــکیل غرفههــای ویــژه
نمایشگاهی شرکتهای معتبر و منتخب داخلی
و خارجی از برنامههایی بود که در طول ســه روز
در دستور کار قرار گرفت.
عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان
اینکــه میخواهــم عنــوان ســخنرانیام را "زنــده
بــاد زندگــی" بگــذارم ،گفــت :موضــوع مهــم در
بلندمرتبهسازی ارتقای کیفیت زندگی فضاهای
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آخوندی :اگــر پدیدهای به
نام بلندمرتبه سازی داریم
باید پیرو حکمتی باشد كه
آن حکمت میگوید باید با
بلند مرتبهســازی ،كیفیت
زندگی نیز همــراه آن ارتقا
یابد .اگر این چنین اســت
فبهالمــراد و اگر این چنین
نیســت باید بیدار شــویم

عمومی شهر به عنوان ســازمان اجتماعی است
اما با توجه به مطامع سودجویان بعید است که
بلندمرتبهسازی استوار در ایران ایجاد شود.
وی گفت :سهروردی در ابتدای کتاب حکمت و
اشــراق میگوید "در عالم خواب و بیداری ارسطو
را دیــدم کــه به من گفــت از خواب بیدار شــو "...
االن هم باید کسی به ما بگوید بیدار شو و ببین
کــه چه بالیی بر ســر "ایرانشــهر" آمده اســت .آیا
در این روزهای ســرد زمســتان شهرهای ما قابل
زندگیهستند؟
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد :عکســهایی که
امــروز روزنامهها از تهران دیروز چاپ کرده بودند
عکسهایــی تاریک در روز روشــن بود که نشــان
میدهــد اتفاقاتــی در حــال رخ دادن اســت کــه
اساســا جریــان زندگــی را در شــهرهای بــزرگ و
کالنشــهرها مورد تاخت و تاز قرار داده است .ما
همــه نیاز به بیــداری داریم و با یک ســخنرانی و
بحث عالمانه کار به جایی نمیرســد .باید همه

ما دســت به دســت هم بدهیم و بــرای ایران کار
کنیم .ایران و اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی
توانایی تشخیص سره از ناسره را داشتند.
وزیــر راه و شهرســازی در عیــن حال خاطر نشــان
ساخت :اینکه می گویم باید بیدار شویم و ببینیم
چــرا دچــار ایــن وضــع شــدهایم بــه معنــای ایــن
نیست که بخواهم با بناهای بلند مخالفت کنم،
بلکه من به دنبال شهری هستم که بتوانم در آن
زندگی کنم و شهر مطلوب من باشد.
وی ادامــه داد :ا گــر برگردیــم بــه حکمــت ،قاعدتا
باید دلیــل وجود پدیدهها را جســتجو کنیم .ا گر
پدیدهای به نام بلندمرتبهسازی داریم باید پیرو
حکمتی باشد که آن حکمت میگوید باید با بلند
مرتبهســازی ،کیفیــت زندگــی نیز همــراه آن ارتقا
یابــد .ا گــر این چنیــن اســت فبهالمــراد و ا گر این
چنین نیست باید بیدار شویم.
آخونــدی افــزود :آنچــه مــن از کشــورهایی که به
دنبــال بلندمرتبهســازی رفتنــد میفهمــم ایــن
است که آنها دنبال ارتقای کیفیت زندگی جمعی
و عمومی و همچنین گسترش فضاهای عمومی
دارای ارزش اخالقــی ،بالندگــی اقتصــادی و رفــاه
عمومی و به دنبال ساخت ساختمانهای بلند
به نفع فضاهای عمومیاند .اســتاندارد مدارس
آنهــا دیگــر به اندازه قوطی نیســت .فضای ســبز،
گســترش جنگلها ،فضــای بهداشــت و درمان،
تاالرهــای گفتوگــو ،موســیقی و تئاتــر و انــواع
نهادهای اجتماعی را برای گفتو گوی انسانها
میسازند.
وی بــا بیــان اینکــه مــا اینگونــه فضاهــا را در
شــهرهای تاریخیمــان داریــم ،کــه زورخانــه،
میــدان و تماشــاخانه از نمونههــای آن به شــمار
میآیــد ،افــزود :حکمــت بلندمرتبهســازی چــه
بــوده اســت؟ آیا بــرای ارتقــای کیفیــت زندگی به
دنبال بلندمرتبهســازی بودهایــم؟ یا اینکه آینده
نســل بعــد را با بلندمرتبهســازی و با هــدف اداره
روزمره شهرهایمان فروختیم .زندگی نسل بعد را
فروختیم تا ساختمان بلند بسازیم بنابراین زاویه
نگاه به بلند مرتبهسازی بسیار مهم است.
وی با اشــاره به اینکه اما ظرف  ۳0ســال گذشــته
تمــام منطقــه یــک تهــران کــه سراســر باغــات
ارزشمند و شش تنفسی تهران بودند به بناهای
بلند تبدیل شــده ،اظهار کــرد :وقتی منطقه 22
تهــران طراحــی میشــد مرحــوم کازرونــی اصــرار
داشت که این منطقه به عنوان داالن باد تهران
کوتاهمرتبه و با فضای سبز باقی بماند و میگفت
ا گــر طرحی هــم تصویب شــود اجــرای آن باید در

طول  25ســال و به صورت خرد خرد باشــد .ولی
آیا این همه ســاختمانهایی کــه در این منطقه
احداث شــد واقعا برای پاســخ به نیاز تهران بود؟
آیا این همه ساختمان بلند که جریان باد تهران
را متوقف کرده است اندیشه ایرانشهری و شهر
زندگی را دارد؟
وی تصریح کرد :همه ما در مدارســی با فضاهای
بــزرگ درس خواندهایم اما فرزندان ما در مدارس
تنگ و تاریک رشد میکنند .ما نیاز به ایران داریم
و ایران هم به ایرانیانی سرزنده و بالنده نیاز دارد
که نام کشور را در جهان بلند آوازه میکند.
آخونــدی گفــت :این انبــوه انســانهایی را که در
برجهــای فاقد هرگونه مفهــوم اجتماعی و تحت
عنوان انبوهسازی یا مسکن مهر جای میدهیم
در آینــده چــه انســانهایی خواهند شــد؟ ا گر در
تهــران بهانــه مــا بــرای بلندمرتبهســازی کمبــود
فضای ساختمانی است آیا در پردیس هم کمبود
فضای شــهری داشتیم که آن همه بناهای بلند
ســاختهایم؟ آن فضاهــای ســبز چگونه مدیریت
میشــوند؟ یــا در ســالهای بعــد چگونــه اداره
خواهند شد؟
وزیرراهوشهرسازیاظهار کرد:ا گربرایساختمان

ملکیانی فرد :فروش تراكم
به معنای فروش آســایش
ملت ایران است .جامعه فنی
و مهندسی كشــور باید از
خواب بیدار شود و ملت ایران
را بیدار كنــد .ما به عنوان
ســازنده زیربناهای كشور
معتقدیم هر ایرانی كه دلش
برای ایران نتپد همان بهتر
كه اصال نتپــد .نباید اجازه
دهیم این وضــع ادامه یابد

اداری میتوانیــم بلندمرتبهســازی کنیــم چــون
مفهــوم تعمیر و نگهــداری آن قابل اجراســت اما
آیــا ایــن حکــم را میتوان به ســایر ســاختمانها
هــم تعمیــم داد؟ آیــا میتــوان ســاختمان  40یــا
 50طبقه مســکونی بســازیم؟ ا گر این ساختمان
دچــار آتشســوزی شــود راه فــرار آن را پیشبینی
کردهایم؟
وی ادامه داد :انگلیس یک کشــور کوچک است
کــه فضای شــهری کمــی دارد بنابرایــن میتواند
بلندمرتبهســازی را توجیه کند درحالی که حتی
 10درصد تهران هم ساختمان بلند مرتبه ندارد.
آخوندی گفت :این وضعیت به این دلیل اســت
که دچار رها شــدگی هستیم و شــهر را سودا گران
میسازند نه شهرسازان.
وی ادامه داد :شما ا گر بچههای نسل جدید را به
ساختمانهای قدیمی ایرانی ببرید با آنکه هیچ
وقــت در آن زندگــی نکردهاند حــس تعلق به این
ســاختمانها دارند ولی ما چقــدر به محلههای
عمــودی امــروزی تعلــق داریم .آیا فقــط خوابگاه
هســتند یــا حس تعلــق هم بــه آنهــا داریــم؟ من
کــم دیدهام کســی بــه ایــن محله هــای عمودی
احساس تعلق داشته باشد.
مهنــدس منوچهــر ملکیانیفــرد ،رئیــس
هیاتمدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی
ایــران از ســخنرانان ایــن کنفرانــس ســه روزه
مهندسی بود .ملکیانیفرد با تا کید بر اینکه من
به نمایندگی از ســندیکایی صحبــت میکنم که
اعضای آن ســاخت بناهای زیربنایی کشــور را به
عنــوان پیشــگامان رشــد صنعتی ایــران بر عهده
داشــتهاند ،گفــت :پیشنیازهــای رشــد تمــدن
صنعتی نتیجه تالش خستگیناپذیر این بخش
اســت که به دلیل همین زحمات عشــق و عالقه
وافــری به کشــور خود دارنــد .ســازندگان در ذات
خود مانند باغبانی هستند که نه به اعتبار سند
بلکــه بــه اعتبار تــالش خود بــه بــاغ عالقمندند.
امــروزه ایــن بخــش از جامعــه ،خــود را بــه دلیــل
هــرج و مــرج در ســاخت و ســاز متاثــر میبیننــد.
موضــوع این کنفرانس اثر بناهــای بلند در ثبات
و پایداری شــهرها است .برای پایداری بناها باید
جامع نگری در اثرات ،حفظ حقوق شــهروندی،
رعایت قوانین و حفظ محیط زیست مورد توجه
قرار گیرد.
وی تصریــح کــرد :ایرانیــان در ســازندگی پیشــتاز
بودهاند .داریوش اول کانال سوئز را  600سال قبل
از میــالد حفــر کرد کــه دو فرعون مصــری از عهده

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337
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آن برنیامــده بودند .اولین کانال بعد از داریوش
در اواخــر قرن  19احداث شــده اســت .مســیری
کــه داریوش انتخــاب کرده بود از آب شــیرین رد
میشــد کــه پــارو زدن در آن آســانتر اســت .مــا از

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337
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همان نسل هســتیم اما جامعنگری را فراموش
کردهایــم و گذاشــتیم ســودا گری زندگی مــا را به
نابودی بکشــاند .من منکر تالش شــهرداری ها
نیســتم ،امــا شــاهد حرکتهایــی خــارج از طرح

جامــع هســتیم کــه نتیجــه آن آلودگــی هــوا و
معضالت دیگری است .این کنفرانس در زمانی
انجام میشــود که به دلیل آلودگــی هوا مدارس
تعطیلاست.
وی افزود :فروش ترا کم به معنای فروش آسایش
ملت ایران است .جامعه فنی و مهندسی کشور
بایــد از خــواب بیدار شــود و ملــت ایــران را بیدار
کنــد .مــا بــه عنــوان ســازنده زیربناهــای کشــور
معتقدیــم هــر ایرانی که دلــش برای ایــران نتپد
همان بهتر که اصال نتپد .نباید اجازه دهیم این
وضــع ادامه یابد .ما به عنوان بخشــی از جامعه
فنــی و مهندســی آرزو داریــم شــاهد پیشــرفت و
توسعه باشیم و برای این امر باید همت کنیم.
پس از آنکه کارگروههای تخصصی در روزهای اول
و دوم دی ماه به بررسی موضوعات ،پژوهشها
و ارزیابــی پرداخــت و شــماری از کارشناســان
مقــاالت خــود را در ایــن کارگروههــا ارائــه کردند.
اختتامیــه کنفرانــس بــا ســخنان رضــا مکنــون

محورهایدیدگاههای
کارگروه قوانین و مقررات

محور های دیدگاههای کارگروه
مطالعاتفرهنگی و اجتماعی

محورهای دیدگاه کارگروه
تکنولوژی و ساختمان

• برغــم اینکــه قانــون پیشفــروش ســاختمان کــه در خصــوص
ســاختمانهای بلنــد و نیمهبلنــد جنبــه اجرائــی دارد و اقدامــی
مناســب برای ســاماندهی امر پیشفروش و پیشخرید در چنین
ســاختمانهایی تلقی میشود ،لکن رفع اشکال و ایراد موجود در
آن موجب شده از زمان تصویب تا کنون بطور کامل به مرحله اجرا
نرســد ،از اینرو بررســی مجــدد قانون پیشفــروش و پیشخرید به
عنوان یک الزام در تامین حقوق مدنی و حقوق شهروندی ،مالکان
و بهرهبرداران ساختمانهای بلند ضرورت دارد.
• توجــه دقیــق و همهجانبــه به موضــوع ( HSEبهداشــت ،ایمنی
و حفــظ محیــط زیســت) کــه در حــال حاضــر در همــه کارگاههــای
ساختمانی کشور بســیار ضروری است ،در کارگاههای ساختمانی
ساختمانهای بلند اهمیت ویژهای مییابد .همراهی و مشارکت
کلیه نهادهای دخیل در ساخت و ساز ،بویژه ساختمانهای بلند
برای این مهم ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ً
• اقــدام قوه قضائیه در بازنگری قانون تملک آپارتمانها که طبعا
مشــمول ســاختمانهای بلنــد و نیمهبلند اســت پس از گذشــت
قریب  50ســال از تصویب آن و ضرورتها و نیازهای فعلی جامعه،
اقدامــی شایســته و درخــور تقدیــر اســت .ایــن کارگــروه پیشــنهاد
مینماید در راســتای تکمیل و شمول کامل آن بر ساختمانهای
مربوط از نظریات بخش مهندســی ساختمان و تجارب سالهای
اخیر و پیشبینی وضع بهرهبرداری ســاختمانهای بلند در آینده
نیز استفاده شود.

•صیانــت از حــق حیــات
شــهروندان ،شــهر و طبیعــت
مربــوط بــه آن و هماهنگی میان
ساختوسازهای جدید با هویت
و مقتضیات محلی و ملی.
• طراحــی برجهــا بــا عنــوان
محلههای عمودی و راستههای
بازارهــا در چهارچــوب برنامــه
جامــع و تفصیلــی و تــالش بــرای
ایجــاد فضــای عمومــی و مشــجر
از طریــق زمینهــای آزاد شــده با
رویکرد افزایش کیفیت زندگی در
شهرها.
• تعییــن حداقلهــای مشــترک
دربناهــای بلند بــا رویکــرد ارتقاء
کیفیــت ســا کنان ،همســایگان و
شهر.
• مبنــا قــرار دادن هویــت ملــی و
فرهنگی در طراحی بناهای بلند

• ضــرورت توســعه در بخــش طراحــی
سیستمهای ســازهای مناسب با توجه
به شرایط زلزلهخیزی کشور
• ضــرورت گســترش فناوریهــای
نویــن ســاختمانی در زمینــه اجــرای
ســاختمانهای بلند با توجــه به کاربرد
روشهای سنتی و متداول غیرمناسب
• تــالش بــرای ارتقــاء طراحــی
ســاختمانهای بلنــد بــا لحــاظ تعیین
معیارهای زیست محیطی و استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و پا ک
• ضــرورت تدویــن مبانــی طراحــی
ســاختمان هــای بلنــد در مقــررات ملــی
ساختمانوالزامیشدنضرورتهایطراحی
درجامعهمعماریومهندسی کشور
• ارائــه فرایندهــای برنامهریــزی و
مدیریــت پــروژه در کشــور بــرای اجــرای
ســاختمانهای بلنــد متناســب بــا
ظرفیتهــای اجرایــی و اقتصــادی
کشــور و کاهــش زمــان و هزینــه اجــرای
ساختمانهایبلند

رئیس دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر برگزار
شــد .مکنــون در ســخنان خــود اظهار داشــت:
متاســفانه الگوهــای توســعهمان بیــش از حــد
بیبرنامــه اســت و به توســعه پایــدار آنچنان که
باید توجه نمیشــود .این در حالی اســت که در
دنیا به یک توافق درباره مصوبات توسعه پایدار
رســیدهاند .بــرای نمونه ،در نشســت پاریس در
مورد آب و هوا ،ســران کشــورهای جهان به این
نتیجه رسیدند که ا گر  8درصد از میزان گازهای
گلخانهای کم شود ،تغییر اساسی در آب و هوای

جهــان اتفــاق خواهــد افتــاد یــا اعــالم شــده در
صورتی که  1/5درجه هوا گرمتر شود 20 ،میلیارد
متر مکعب از آبهای ایران کم خواهد شد .این
در حالی است که بر اساس تعریف سازمان ملل
متحد کشوری ماندگار است که تنها  20درصد از
آبهای تجزیهپذیر خود را استفاده کند.
وی در پایــان افــزود :ایــران رتبــه  9جهانــی از
نظــر تولید گازهــای گلخانــهای را دارد و مصرف
انــرژیاش دو برابــر کشــورهای دیگــر اســت .ا گر
بــه همین رتبهبندی نگاه کنیم  8کشــور باالی

محورهایدیدگاههای
کارگروه معماری و شهرسازی
ا سکان ،استقرار و ساخت و ساز در ارتفاع ناشی
از هر یک از دالیلی چون:
• نیــاز مبــرم به افزایش ترا کم در بافت شــهرها
به علــت افزایش جمعیت و ضــرورت بهرهوری
بیشــتر از زمین شهری و ارتقاء خدمات ،پرهیز
از گســترش ابعــاد فیزیکی در شــهرها و یا تمرکز
مرا کز شــهری و ....بلندمرتبهســازی را بعنوان
واقعیتی مبین فراروی زندگی شهری قرار داده
است.
• مکانیابــی مناســب بناهــای بلنــد در بافت
شــهر امــری الزم ،ضــروری و قطعــی اســت لــذا
تدویــن آئینکاربردهای راهگشــای این امر که
مبنای تصمیمســازی و ارزیابی تاثیر و عملکرد
ایــن دســته از بناها پیش از احــداث قرار گیرد،
کامال ضرورت دارد.
• مالحظــات زیســتمحیطی بــا توجــه بــه
تاثیرگــذاری و مانــدگاری بناهــای بلنــد بایــد
بعنوان یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری،
مکانیابــی و ارزیابــی بطــور جــدی مــد نظــر
قــرار گرفتــه و در تدوین مقــررات آئیننامهها و
سیاستگذاریهاملحوظ گردد.
• ساختوســازهای بلنــد عوارضــی ثانــوی را
نیز به همراه داشــته انــد .از اهم آنها گرایش به
احــداث بنــا و نفــوذ در عمــق زیــر تــراز همکف،
ً
عمدتــا ناشــی از نیاز به تامین پارکینگ اســت.
آثار مخرب زیست محیطی و جبران ناپذیر آن،
تحمیل هزینه های سنگین ،مخاطرات زمان
اجــرا ،عــدم اطمینــان کافــی از ایمنــی بناهای
عمیق نیازمند اقدام فوری و عاجل درخصوص
نحوه عمل ،تعیین ضوابط و مشخص نمودن
محدوده تراز مجاز در این حوزه است.

• از آنجــا کــه بناهــای بلند از یک ســو از دوام
بیشــتری در قیــاس بــا ســایر گونــه هــای بنــا
برخوردارند و سوی دیگر نیز حوزه تاثیرگذاری
گســترده تــری دارنــد طــرح و احــداث آن بــه
طــور جــدی بایــد بــا توجــه بــه معماری ســبز
تــوام گــردد .این امــر نیازمند پایــش و ارزیابی
مســتمر و پیگیــر اســت کــه امــروزه بــه مــدد
دســت آوردهــای فناورانــه از همــان مراحــل
اولیــه تصمیمگیــری ها و طراحی کامال میســر
می باشد.
• ماندگاری یک بنا را بعنوان یکی از موثرترین
شــاخصه های معمــاری پایــدار شــناخته اند.
اهمیــت دادن بــه کیفیــت معمــاری و ارائــه
یــک اثــر فاخــر متکــی بــر ارزش هــای فرهنگــی
در تــداوم دســتاوردهای معمــاری بــه عنــوان
راهــکاری در ایجــاد مانــدگاری یک بنــای بلند
تا کید می گردد.
• شــهرها در سراســر جهــان ،بــا ایجــاد فشــار
بیســابقهای بر روی مصالــح و منابع انرژی به
ســرعت رو بــه رشــد هســتند .با توجــه اهداف
توســعه هــزاره ( )SDGSو پذیــرش تعهــدات
ایــران در کنفرانس تغییر اقلیم  2015ســازمان
ملــل متحــد در پاریس نیــاز جدی بــه کاهش
میــزان مصــرف انــرژی در بناهــای بلنــد نیــز
احســاس میشــود .توســعه پایــدار و متــوازن
راهنمای آینده الگوهای توسعه در دهه آینده
خواهد بود .اســتفاده از منابع محیط ،در حد
تــوان ا کولوژیــک ،بهــره وری ســبز و رفاه جامع
برای شهروندان کلید اصلی است.
• اســتفاده مناســب از منابــع آب ،انــرژی و
زمینی ،بقای سرزمینی را تضمین میکند.

دست ایران از نظر تولید جزو کشورهای صنعتی
جهان هستند ،در حالی که ایران از نظر تولید در
جایگاه بسیار پایینتری قرار دارد.
ایــن کنفرانــس ســه روزه در حالــی بــه کار خود
پایان داد که طی آن کارگروه های مختلف پس
از بحث و بررســیهای کارشناسی دیدگاههای
خــود را در زمینههــای مربوطــه در بیانیــه
کنفرانس که در مراســم اختتامیه منتشــر شد،
منعکس کردند .محور دیدگاه کارگروهها بدین
شرح است:
محورهایدیدگاههای
کارگروه اقتصاد و مالی
• دالیــل اقتصــادی برای ســاخت بناهای بلند
وجــود دارد؛ دالیلــی چــون افزایــش بهــرهوری،
اســتفاده از نــوآوری ،افزایــش ســرانه فضاهــای
عمومــی و ...منــوط به این که بناهــای بلند در
جای مناسب ساخته شود.
ً
• بناهــای بلنــد غالبــا در اراضــی گرانقیمــت
شــهری ســاخته میشــود ،بنابراین با اســتفاده
از اقتصاد مقیاس (در مهندســی ،در اســتفاده از
فناوری ،در صرفهجویی انرژی و )...صرفهجویی
در ساخت صورت گیرد.
•ســوء شــهرت بناهــای بلنــد در ایــران دالیــل
اقتصــادی نــدارد ،بلکــه دالیــل شهرســازی،
زیستمحیطی و معماری دارد.
•برنامه های تامین مالی ســاخت بناهای بلند
باید قبل از شــروع بنا به طور کامل تهیه شــود و
روشــهای ســنتی چون پیش فــروش نمی تواند
این بناها را تامین مالی کند.
•تامین مالی ساختاریافته با استفاده از بازارهای
پــول و ســرمایه بــرای گــردآوری منابــع ســاخت
بناهای بلند روش مناسبی است.
• بهرهبــرداری از بناهــای بلنــد در جهان بیشــتر
به شــکل اجاره اســت و مالکان این بناها بیشتر
نهادهــای مالــی عمومــی چــون صندوقهــای
بازنشســتگی ،صندوقهــای مســتغالت و
شرکتهای سرمایهگذاری است .اجاره واحدها
بیشتر طوالنی و میانمدت است.
• بازار رهن جاری کشور برای حمایت از وا گذاری
واحدهای بلند بسیار کوچک است.
• تامیــن مالــی بازســازی و نوســازی و نیــز نظام
نگهــداری بناهــای بلنــد نیــز قواعد ویژه خــود را
دارد.
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کمیســیون اقتصــاد ســندیکای شــرکت هــای
ســاختمانی ایــران بیســت و پنجمیــن جلســه
خــود را بــا حضــور دکتــر عبدالعلــیزاده رئیــس
کارگــروه پیگیری طرحهای نیمهتمــام در اتاق
بازرگانــی بــه عنــوان میهمــان ویــژه درتاریــخ
 94/9/28بــا موضــوع پروژه هــای نیمه تمام
دولــت و راهکارهــای نقــش بخــش خصوصــی
برگزار کرد.
این جلســه پــس از خیرمقدم مهنــدس کاظم
ســما ک رئیــس کمیســیون اقتصــاد و توضیــح
موضــوع دســتور جلســه آغــاز شــد و در ادامــه
مهندس محمــد غنیزاده قائم مقام ســندیکا
دیــدگاه هــای خــود را مطــرح کــرد و گفــت:
در برنامهریــزی توســعه اقتصــادی ،دولــت بــا
ســرمایه گذاری در طرحهــای زیربنائی درعین
کمــک بــه رشــد اقتصــادی میتوانــد انگیــزه
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی را تقویــت
کنــد و در عیــن حــال موجب گســترش عدالت
اجتماعــی گــردد .وی در عیــن حــال بــا اشــاره
بــه اینکــه ســرمایهگذاری طرحهــای زیربنائــی
دارای شــرایط و خصوصیــات ویــژه ای اســت
تا کیــد کرد در صــورت فقدان شــرایط الزم این
ســرمایه گــذاری بــه ضــد خــود تبدیل شــده و
تبعات ضد توسعه ای و مغایر با اهداف عدالت
اجتماعــی بــه دنبــال خواهد داشــت مهندس
غنیزاده در ادامه به تشــریح شرایط الزم برای
ســرمایهگذاری دولــت در طرحهــای زیربنائــی
پرداخت و آن را به شرح ذیل برشمرد:
 سرمایهگذاری باید به تناسب پتانسیلهایدردسترس و قابل حصول باشد
 -در قالــب برنامهریزی کلــی اقتصادی صورت

گیرد
 تناســب قابــل قبولی بــا هزینههــای جاری ونگهداری طرحهای موجود داشته باشد
 در قالــب طراحــی یــک برنامهریــزی علمــی وبرپایــه اطالعــات و دادههــای قابــل اعتمــاد و
طبقهبندی شده باشد
 سرمایهگذاری در طرحهایی باشد که تأمینآن بــرای بخــش خصوصــی مقــدور و بــا صرفــه

دكتــر عبدالعلــی زاده:
دولت باید كوچک شــده،
از چرخه كار اجرایی بیرون
بیایــد و به مســائل كالن
مملکتی نظیر نشــر پول و
حفظ قدرت پــول ،تعریف
اســتانداردها و اعمــال
آن ،امنیت شــهروندان ،و
برقراری دســتگاه قضایی
برسد تا بخش خصوصی در
كارهای اجرایی فعال شــود

نباشد
 عملکــرد دولــت به گونهای باشــد کــه زمینهسرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی را فراهم
آورد.
بــه گفتــه قائــم مقــام ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی ایــران نگاهــی بــه آمــار و ارقــام
ســرمایهگذاری دولــت حداقــل در پانزده ســال
اخیــر از انبوهی از ســرمایهگذاریهای غیرالزم
و بــدون نظــر کارشناســی حکایــت دارد که اوال
خــارج از تــوان ســرمایهگذاری دولــت بــوده که
گاه بــا فشــار و ســفارش بخشهــای ذینفــوذ
صورت گرفته و ثانیا نکته مهمتر این اســت که
این ســرمایهگذاریها بر خالف روند اقتصادی
برنامهریزی شده صورت گرفته است.
مهنــدس غنــیزاده در ایــن نشســت تصریــح
کــرد :گــزارش طرحهــای نیمهتمــام و معــوق
برنامههــای اقتصــادی ســوم ،چهــارم و پنجم
توســعه تــا ســال  ،92نشــاندهنده بیــش از
هشــتاد هــزار طــرح نیمهتمــام عمرانــی ملــی
( 6500طــرح بــا نیــاز ۳15هزارمیلیــارد تومــان)
واســتانی ( 7۳480طــرح بــا نیــاز 44/5
هــزار میلیــارد تومــان) اســت کــه جمعــا بــه
۳60هزارمیلیــارد تومــان بــا قیمت ثابــت برای
اتمام در مدت ده ســال نیاز داشته است .این
رقــم با احتســاب تــورم در این ده ســال به رقم
نزدیک بــه هفتصدهزارمیلیــارد تومان خواهد
رسید .وی افزود :نکته مهم آن است که توجه
داشــته باشــیم رقم اعتبارات مصوب در ســال
 9۳بالــغ بــر  41/۳هــزار میلیارد تومــان واعتبار
محقــق  2۳/8هزار میلیارد تومان بوده اســت
کــه نشــان از نیــاز ارقــام نجومی بســیار باالتری

برای تکمیل این طرحها می باشــد .به همین
منوال نســبت اعتبارات مصوب وتأمین شــده
عمرانی به اعتبارات هزینهای نیز با یک شــیب
یکســویه تــا زیــر  16در صد در ســال  9۳کاهش
یافته اســت .در حالی که متوســط این نسبت
در بودجــه هــای برنامههــای چهــارم و پنجــم
بالغ بر 45درصد بوده است.
مهندس غنیزاده اظهار داشت :با این شرایط
طرحهــای نیمهتمــام موجــود نــه تنها نقشــی
سازنده در ایجاد رشــد اقتصادی نداشتهاند و
موجب بسترســازی سرمایهگذاریهای بعدی
و فعالیــت بخــش خصوصــی نیــز نگردیدهانــد
بلکه کمکی هم به گســترش عدالت اجتماعی
نداشــتهاند و حتــی بــه تعبیــر معاونــت اول
محترم ریاســت جمهوری هرسال که میگذرد
خســارت عدمالنفــع آن بالــغ بــر هشــتاد هــزار
میلیــارد تومــان میشــود .بــه گفتــه قائممقام
ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران این
آمــار رهنمــودی بــرای کارشناســان اقتصــادی
در ارائــه فرمولهــای برونرفت از وضعیت فعلی
اســت .وی افــزود :پژوهشهــای انجــام شــده
نهادهــای مختلــف اعــم از ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی و مرکــز پژوهشهــای مجلــس
در خصــوص طرحهــای معــوق و نیمهتمــام
دولــت که بســیاری از آنهــا یا زیربنائــی نبوده و
توجیه مشــخص اقتصــادی و فنی هــم ندارند
یــا بــا فرســایش زمانــی و فیزیکــی مواجه شــده
و توجیــه فنــی ،اقتصــادی خــود را از دســت
دادهانــد ،بــر وا گــذاری «مســتقیم یــا ترکیبــی»
بــه بخش خصوصــی و مردم توصیــه کردهاند.
امــا در کنــار ایــن توصیههــا گروهی دیگــر قائل
به راهحلهای موردی هســتند و در خواســت
دارنــد طرحهــا از نظــر اقتصــادی بازبینــی و به
دســتههای «اقتصــادی»« ،قابــل اقتصــادی
شــدن» و«کال غیراقتصــادی» تقســیم شــوند.
مهنــدس غنــیزاده بــا اشــاره بــه اینکــه ا گــر به
عدمالنفــع بــودن و خســارت ایــن طرحهــا بــا
ارقــام اعالمــی دولــت توجه کنیم ایــن طرحها
با احتســاب نــرخ ســاالنه 20درصد ظــرف پنج
ســال آتی دارای ارزش کمتر از 160هزار میلیارد
تومــان خواهــد بــود و بــا احتســاب فرســایش
فیزیکــی و اســتهال ک (ده درصــد) مبلــغ مذکور
از ایــن رقم هم کمتر خواهد بــود این در حالی
اســت که در پنج ســال آینده با توجه به هزینه
هنگفــت مــورد نیاز و تغییــر شــرایط و فناوری،
توجیهناپذیــری این طرحهــا احتمال موضوع

تکمیل آنها را از حیث انتفاع خارج میکند.
وی با بیان اینکه ا گر به شرایط مشابه در دیگر
کشــورها از جملــه بریتانیــا در زمــان "مــارگارت
تاچــر" توجــه کنیم ،ایــن قبیل طرحهــا با رقم
«یــک پوند» تنها با این شــرط کــه کارآفرینی و
اشــتغالزایی شود ،به بخش خصوصی وا گذار
گردیــد ،افــزود :بدیــن ترتیــب دولــت میتوانــد
مصوبههــای قانونــی بــرای انــواع و اشــکال
ایــن طرحهــا وضــع کنــد که هــم بــرای بخش
خصوصــی و هم مردم جذاب و با صرفه شــود.
وی گفــت :نفــع دولــت نیز آن اســت کــه بعد از
مــدت محــدودی بــا بــه بهرهبــرداری رســیدن
ایــن طرحهــا رشــد اقتصــادی ،اشــتغال ایجاد
میشود.
مهنــدس غنــیزاده در ادامــه تصریــح کــرد:
واقعیــت ایــن اســت کــه از میــان ایــن طرحها
تعــدادی معــدودی از آنهــا تعریــف دقیــق زیــر
بنائــی دارنــد و بســتر طرحهــای توســعهای
محســوب میشــوند کــه در عیــن حــال بــرای
بخــش خصوصــی بــه صرفــه نیســتند و الزم
است از سوی دولت تکمیل شوند تا در چرخه
برنامههای اقتصــادی میانمدت یا درازمدت
قرار گیرند .وی اضافه کرد البته این طرحها به
نســبت حجم مالی و میــزان تکمیل میتوانند
بصــورت فاینانــس خارجــی یــا داخلــی ،یــا بــه
کمــک نهادهــای توانمند وابســته بــه دولت یا
بخش خصوصی به اشــکال مختلف مشارکت،
تکمیــل ،راهاندازی مورد بهرهبرداری قرارگیرند
و یا به روش ترکیبی در آن مشارکت نمایند.

مهندس غنیزاده:
طرحهای نیمهتمام موجود نه
تنها نقشی سازنده در ایجاد
رشــد اقتصادی نداشتهاند
و موجــب بسترســازی
سرمایهگذاریهای بعدی و
فعالیت بخش خصوصی نیز
نگردیدهاند ،بلکه كمکی هم
به گسترش عدالت اجتماعی
نداشتهاند.

قائــم مقام ســندیکا به گروهی دیگــر از طرحها
در ابعاد کوچکتر و به تعداد زیاد اشاره کرد که
اصــوال نیازی متولیگری دولــت ندارد و بخش
خصوصــی بــدون محدودیتهــای طراحــی و
بودجــهای میتوانــد بــا اختیــار خــود تغییــر یــا
اصالح کاربری داده و از آن بهرهبرداری کند.
وی تصریــح کــرد :گــروه ســومی از طرحهــای
نیمهتمام نیــز عامالمنفعه بوده و امکان تغییر
کاربری نداشــته ولــی نیاز به ســرمایه مردمی و
بخــش خصوصــی دارد .این طرحهــا میتواند
بــا توجه بــه تناســب عدمالنفع فعلــی دولت از
ایــن طرحهــا و همچنیــن ضــرورت تکمیــل و
راهانــدازی آنهــا به نحوی با شــرایط آســان و با
لحــاظ صرفــه اقتصــادی و به اشــکال مختلف
بــه موسســات و بنگاههــای تخصصــی بخــش
خصوصــی در مقابل ضمانت اجــرای تعهدات
مصوب طرح اولیه پیشنهاد شود.
وی گــروه چهارمــی از طرحهــا را نام بــرد که به
علــت مــرور زمــان توجیــه و ضــرورت خــود را از
دســت داده و دچار فرسایش فیزیکی شدهاند
کــه این طرحهــا را میتوان بصــورت مزایده به
مردم وا گذار کرد.
بــه گفتــه مهنــدس غنــیزاده بــرای ایــن کار
ظرفیتهــای قانونــی مختلفــی از جملــه
دســتورالعمل طرحهــای نیمهتمــام -
دســتورالعمل 147600ســازمان مدیریــت در
مــورخ  94/07/04وجــود دارد کــه در صــورت
بازبینــی مجــدد ،میتوانــد مال ک عمــل دولت
قرار گیرد.
در ادامــه مهنــدس ابایــی ،نماینــده شــرکت
کیســون دربــاره مصوبــه شــورای اقتصــاد و
مســئولیت وا گــذاری و شناســایی طرحهــا
کــه برعهــده ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
گذاشــته شــده ،توضیحاتــی داد و گفــت :ا گــر
وا گذاریها مطابق دســتورالعمل خوبی باشد
میتوانــد موثــر باشــد ،درغیر اینصــورت بخش
خصوصی را دچار مشکل میکند.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337

ماموریــت بــزرگ ما وا گــذاری امــور به بخش
خصوصی است
در ادامه این نشست ،دکتر علی عبدالعلیزاده
رئیس هیات امنای موسســه تحقیق و توسعه
صنعــت احــداث و رئیــس کارگــروه بررســی
طرحهــای نیمهتمــام در اتــاق بازرگانــی گفت:
اتــاق بازرگانــی ســعی در کمک به دولــت برای
تســریع وا گــذاری طرحهــا بــه دلیــل اهمیــت
15

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

16

آن در تحــرک و رونــق اقتصــادی دارد .مــا یک
ماموریــت بــزرگ داریــم کــه کارهــای اجرایــی
دولتــی را کــه ســعی داشــته همــه چیــز را خود
بســازد به بخش خصوصی وا گــذار کنیم .من
پیشــنهاد دادم کارگروهی داشته باشیم چون
اتــاق خــود نمیتوانــد مجــری باشــد و کار آن
سیاســتگذاری است .در نهایت به این نتیجه
رســیدیم که نباید بحث آییننامهای با دولت
داشته باشیم و بهتر است چند پروژه به بخش
خصوصــی در قالــب آییننامــه وا گــذار شــود و
هــر جا مشــکلی پیــش آمــد ،آییننامــه اصالح
شــود .مهم این است که چه طرحهایی برای
وا گــذاری در نظــر گرفتــه شــده چــرا کــه برخی
طرحهــا توجیــه اقتصــادی خوبــی دارند .وی
افــزود :در ایــن باره توافق شــد در بدو امر هیچ
پولی از تحویل گیرنده پروژه اخذ نشــود و بعد
از بهرهبــرداری و طی دوره تنفس پول دریافت
شود .ســعی داریم ابتدا پروژههای نوع «الف»
را کــه توجیه اقتصادی دارنــد وا گذار کنیم که
بخــش خصوصــی انگیــزه بگیــرد .پروژههــای
گــروه «ب» پروژههایی هســتند کــه در درآمدزا
بــودن آنها تردید اســت مثــل بیمارســتانی که
ساخته میشــود و نمیدانیم مریض به اندازه
تختهــا وجود دارد یا نه؟ در این حالت قبول
کردیــم طــرح را بــا تضمیــن خریــد خدمــت از
ســوی دولت وا گــذار کنیم .مثال ا گــر 70درصد
تخــت بیمارســتان پــر شــد مــا بعدالتفــاوت
مربــوط به تختهای خالــی را دولت پرداخت
کنــد .مهنــدس عبدالعلــیزاده بــا اشــاره بــه
اینکه وقتی جهاد ســازندگی منحل شد تجربه
موفقی داشت و ماشینآالتی که گرد آمده بود
بــه حقــوق بگیــران وا گذار شــد ،گفــت :ما هم
همین نــگاه را در مورد آموزش و پرورش داریم
که مسئوالن آموزشی برای تکمیل ،مالکیت و

مدیریت مدارس اقدام کنند تا به سبکسازی
آمــوزش و پــرورش بیانجامد .این امــر در مورد
اتوبانها هم صادق اســت .ا گر ترافیک اتوبان
کمتــر از حــد پیشبینــی شــده بــود دولــت مــا
بعدالتفاوت آن را پرداخت میکند.
گــروه ســوم پروژههــای بخــش «ج» اســت کــه
توجیــه اقتصــادی ندارنــد .ایــن پروژههــا در
اولویت نیستند.
رئیــس کارگــروه بررســی طرحهــای نیمهتمــام
در اتــاق بازرگانــی در ادامــه افــزود :دولــت بــه
هیــچ وجه قصد سوءاســتفاده از این جریان را
ندارد .ســازمان برنامه معاونــت امور زیربنایی
در پــی آن اســت کــه از درآمدهــا بــرای شــروع
طرح جدید استفاده کند اما آقای جهانگیری
معتقد اســت طــرح جدیــدی مدنظــر نداریم.
قــرار هم نیســت پروژههــا به قیمــت روز وا گذار
شــود بلکه بــه قیمت توافقی وا گذار میشــود.
البتــه مــا معتقدیــم دولــت نبایــد وارد بحــث

مهندس خوانساری :
اگر این پروژه های نیمه تمام
به مدیــران ذی صالح حتی
به طور رایگان واگذار شود،
باز هم به نفع دولت اســت
چرا كه دولت از هزینههای
تکمیل و نگهداری آنها رها
میشــود و مدیرانی با توان
اجرایی و مدیریتی ،مدیریت
و نگهداری آنها را بر عهده
می گیرند

قیمــت شــود و بهتــر اســت پیشــنهادهای
مختلف را بررسی و انتخاب کند .البته ترجیح
میدهیــم خریدار بــه نوعی بهرهبــردار و دارای
صالحیت باشد.
مهنــدس جــواد خوانســاری ،نائــب
رئیــس هیاتمدیــره ســندیکا از آقــای دکتــر
عبدالعلــیزاده خواســت تــا لیســت پروژههای
مشــمول این طرح به همراه درصد پیشــرفت
کار و ســابقه مالــی آنهــا ارائــه شــود تــا تیمهای
تخصصــی ســندیکا روی آنهــا کار کننــد .وی
گفــت :چنانچــه خــود دولــت اعــالم کــرده 400
هــزار میلیــارد تومــان بــه شــرط اجــرای بــدون
تاخیــر پروژهها اســت و به تاخیــر انداختن این
کار هزینههــای دیگــری بــه همــراه دارد .ا گــر
ایــن کارها به مدیران ذیصــالح حتی به طور
رایگان وا گذار شود ،باز هم به نفع دولت است
چرا که دولت از هزینههای تکمیل و نگهداری
آنهــا رها میشــود و مدیرانی با تــوان اجرایی و
مدیریتــی ،مدیریت و نگهداری آنها را بر عهده
مــی گیرند .در ســالهای گذشــته ســعی کردیم
ســازمان مدیریــت را تشــویق کنیــم قیمــت،
زمــان وا گذاری ،و زمان اتمــام پروژهها را اعالم
کنــد کــه متاســفانه موفــق نشــدیم .تورمی که
دولت اعالم میکند نشان از پایین آمدن تورم
دارد ،کــه بــا توجــه بــه باالرفتــن قیمــت اقــالم
مصرفــی عمــوم مــردم ،ایــن کاهــش ناشــی از
پاییــن آمــدن قیمــت برخی مصالح اســت ،که
نشــان از رکــود در حــوزه ســاخت و ســاز دارد.
بــه نظــر مــا وا گــذاری پروژههــای نیمهتمــام و
اتمام آنها به رونق مجدد فضای کسب و کار و
رهایی از رکود میانجامد.
دکتــر عبدالعلــیزاده در پاســخ مهنــدس
خوانســاری بــا بیــان اینکــه حتمــا لیســت
پروژههایی که ســازمان مدیریت اعالم میکند
را به ســندیکا اعالم میکند ،گفت :دولت هنوز
لیســت پروژههــا را تکمیل نکــرده و فرمی تهیه
شده تا پروژهها برمبنای آن چک شوند.
مهنــدس محمــود مصطفــیزاده عضــو دیگر
هیاتمدیــره نیــز گفــت :برخــی مســائل ا گــر
در ســطح کالن حــل نشــود تمــام راهحلهای
بعدی را با مشکل مواجه خواهد کرد .از جمله
تعریــف بخــش خصوصــی کــه ظاهرا بــا تعریف
اشــتباه آن ،در وا گذاریهــا فقــط 12درصــد به
بخــش خصوصی واقعــی وا گذار شــد .در مورد
طــرح حاضر هم بیــم آن وجــود دارد پروژهها،
از این دست دولت به آن دست دولت منتقل

شــوند.وی افــزود :بایــد تفکــر خــود را اصــالح
کنیــم و بدانیــم کــه بــا زور نمیتــوان کارآفرینی
کــرد .از جملــه نمیتــوان بــه اجبــار معلمــان را
بــه ســرمایهگذاری وادار کــرد .وا گذاریها باید
در میــان گــروه ریســکپذیر و کارآفرین صورت
گیــرد .وی افــزود :باید بحث عدالــت قضایی و
دادگســتری مســتقل از دولــت جــا بیفتــد و به
هــر دلیــل فــردی ا گر مشــکل پیــدا کــرد بتواند
بــه دســتگاه قضایــی مراجعــه کند و بــه حق و
حقــوق واقعــی خــود برســد .متاســفانه امروزه
این اتفاق نمیافتد .در کشــورهایی که بخش
خصوصی رشد یافته اول از همه این بخشها
(دادگســتری و دســتگاه قضــا) اصــالح شــده
اســت .چنانچــه معروف اســت چرچیل پس از
جنگ جهانی دوم با بررسی وضعیت سازمان
قضایــی و دریافــت گــزارش مثبت در مــورد آن
امیدوار به اصالح بقیه وزارتخانهها شــده بود.
در هــر حــال به نظــر بنــده مشــکالت زیربنایی
داریــم کــه ا گــر حل نشــود ســایر مشــکالت که
عمدتا روبنایی هســتند حل نمیشود .وی در
ادامه پیشنهاد داد :بهتر است برای جلوگیری
از فســاد و مشــکالت بعــدی ،بــه تشــکلهای
صنفی نقش بیشــتری در وا گــذاری پروژههای
ناتمــام بدهیــم .ایــن بخــش میتوانــد بــازوی
کارشناسی دولت باشــد و در برآورد قیمتها و
تائید اهلیت افراد کمک کند.
مهنــدس پورشــیرازی عضــو هیاتمدیــره
ســندیکا نیز با انتقاد از اینکه دولت کالننگری
نــدارد از دولت خواســت برخورد ترکیه با بخش
خصوصی این کشور را الگوی خود قرار دهد و با
ایمان بــه قابلیت این بخش ،چنانچه در مورد
اتوبان تهران -کرج نشــان دادنــد ،زودتر درباره
وا گــذاری پروژههای نیمهتمام اقدام کند .وی
خاطرنشان کرد به خاطر نگاه اشتباه دولت دو
وزارتخانــه مســکن و راه بــا هم ادغام شــدند در
حالــی که وزارت راه به تنهایی مســئولیتهای
بسیار خطیری داشت و ادغام این دو وزارتخانه
بزرگ درست نبود.
در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس ورزنــده
نیــز خواســتار توضیــح تکمیلــی در خصــوص
تضامیــن دولــت برای ســرمایه گــذاری بخش
خصوصی شــد ،و دکتــر ذکائی و دکتــر علیزاده
هــم نظــرات خــود را در رابطــه بــا اهلیــت و
حرفهایگــری وا گذاریهــا که باید در راســتای
هم باشــد مطرح کردند .دکتر علیزاده درباره
وجــود نگرانــی از وجــود تالــی فاســد در بحــث

تضمیــن خریــد خدمت ســخن گفت کــه دکتر
عبدالعلــیزاده روی هوشــیاری در کنتــرل این
مسائل تا کید کرد.
همچنیــن مهنــدس ســما ک بــا بیــان اینکــه
ا گــر دولت قادر به حل مشــکالت بــود به اینجا
نمیرســیدیم ،عنــوان کرد :باید راهــکار ارائه و
ســاختار تعیین کنیــم .در ســاختار جدید باید
بخش خصوصی نقش کلیدی داشــته باشــد.
در حــال حاضــر وا گذاریها در حد صفر اســت
و در ساختاری هم که تعریف میکنیم باید:
 -1سراغ پروژههای سودده برویم
 -2تمرکززدا باشیم
 -۳بــر اســاس وا گــذاری ،اجرا ،پایــش و اصالح
ساختار قوانین اقدام کنیم.
در ادامه آقای مهندس گلســرخی با اشاره به
ســخنان وزیــر راه در کنفرانس صنعت احداث
در خصــوص انتشــار اوراق مشــارکت ،عنــوان
کرد :بدهیهای کهنه به قول وزیر محترم دارد
ایــن وزارتخانــه را از فعالیت بازمیدارد و دولت
بایــد کل بدهیهــای خــود را تســویه کنــد تا با
فراغت به مسائل مملکتی بپردازد.
پس از این اظهارات ،دکتر عبدالعلی زاده در
پاســخ به ســواالت مطرح شــده و همفکری
اعضا ،خاطرنشان کرد:
خصولتیهــا آفــت دولتمردانــی اســت کــه
دولتــی فکــر میکننــد .خصولتیهــا ،زاده تفکر
دولتمردانی اســت که خواســتند وانمود کنند
خصوصیســازی شــده اســت یــا ناچــار بودنــد
بــه جاهایی بــاج بدهنــد .دولت بایــد کوچک

مهندس مصطفی زاده:
بهتر است برای جلوگیری
از فساد و مشکالت بعدی،
به تشــکل هــای صنفی
نقش بیشتری در واگذاری
پروژههای ناتمــام بدهیم.
این بخــش میتواند بازوی
كارشناســی دولت باشد و
در برآورد قیمت ها و تائید
اهلیت افراد كمک كند.

شــده ،از چرخــه کار اجرایــی بیــرون بیاید و به
مســائل کالن مملکتی نظیر نشــر پول و حفظ
قــدرت پول ،تعریف اســتانداردها و اعمال آن،
امنیت شهروندان ،و برقراری دستگاه قضایی
برســد تا بخــش خصوصی در کارهــای اجرایی
فعال شود و شــرکتهای سهامی خاص و عام
رشد کنند.
وی افــزود :دولــت جدیــد واقعــا بــه بخــش
خصوصــی بهــا داده و در نظــر دارد این طرح را
اجرا کند اما اینکه چقدر موفق باشــد نامعلوم
اســت .در حــال حاضــر در اجــرای ایــن طــرح،
محوریت با اتاق بازرگانی اســت و تشکلها هم
آنجــا حضور دارند ولی این دلیل نمیشــود که
با مجموعههای دیگر کار نکنیم .
وی در مــورد ســخنان مهنــدس خوانســاری
خاطرنشــان کــرد :کــم کــردن فعالیتهــای
اقتصادی برای مهار تورم تا حدی خوب است
امــا مهار تــورم وقتی شــکل واقعــی مییابد که
در دوران رونــق حاصل شــود .وی با اشــاره به
ســخنان مهنــدس مصطفیزاده و بیــان اینکه
دولت حتما باید درباره تضمین خرید خدمت
تضمیــن کافــی بدهــد تــا دولتهــای بعــدی
قــادر بــه نقــض آن نباشــند ،افــزود :در اداره
کشــور مــردم اصل هســتند ،باید بــاور و اعتماد
بــه مردم بــرای اجــرای پروژهها توســط دولت
ایجــاد شــود .بخــش مردمــی ظرفیــت باالیــی
بــرای به عهده گرفتــن امور اجرایــی دارد .این
امر باید با محوریت اتاق بازرگانی شــکل بگیرد
تا از فرصت پیشآمده استفاده شود.
مهنــدس ســما ک در پایــان ایــن نشســت
و در جمعبنــدی اظهــارات مطــرح شــده،
تصریــح کــرد :الزم اســت اطالعــات پروژههای
نیمهتمام به دست سندیکا برسد تا طرحهای
سودده و زود بازده مشخص گردند .باید خرید
خدمــت طرحهای عمرانی توســط دولت برای
پروژههایی که سود آن معلوم نیست ،تضمین
شــود .وی همچنیــن از آمادگــی ســندیکا برای
حضور در کمیتههایی که در اتاق ایران تشکیل
میشــود و کمــک بــه انجــام کار کارشناســی و
طراحی اجرایی وا گذاری پروژهها خبر داد.
در پایــان ایــن جلســه مقــرر گردیــد اطالعــات
پروژههــای نیمه تمــام در اختیار ســندیکا قرار
گیرد و ســندیکا آمادگی خــود را برای همکاری
در کمیتههــای مربوط به رســیدگی پروژههای
نیمه تمام اعالم دارد.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337
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چارهجوییبرای

طرحهاینیمهتمامعمرانی

مهندس محمدرضا حاجی علیخانی
مهندس عمران  -کارشناس ارشد مدیریت پروژه
معاون فنی و برنامهریزی شرکت جهان کوثر

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

افزایش قیمت و درآمد نفتی کشــور در سالهای  84تا  88موجب آغاز تعداد
بســیار زیادی طرح عمرانی در کشور گردید که بودجه موجود برای اتمام آنها
کافی نیست .براساس گزارشات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،در سال
1393حدود 80هزار پروژه عمرانی نیمهتمام در کشــور وجود داشته که اعتبار
الزم آنها در ســال 1392حدود 630هزار میلیارد تومان برآورد شده و با توجه
به بودجه عمرانی مصوب 1394و با فرض افزایش آن مطابق نرخ تورم ،حدود
 10ســال زمان و 700هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام آنها الزم است ،که
تبدیل به معضل بزرگی برای کشور شده است.
سرمایهگذاری زیربنایی دولت شرط بهرهوری
اقتصــادی شــناخته شــده اســت .حتــی در
کشــورهای پیشــرفته ماننــد آمریــکا ،از جهــت
امکانــات زیربنایــی ،کاهــش ســرمایهگذاری
دولــت در دهههــای  1970و  1980اثــر
تعیینکنندهای در کاهش نرخ رشــد آن کشور
داشــته اســت .همینطــور ســرمایهگذاری در
ســرمایه انســانی ماننــد آمــوزش و بهداشــت،
موجــب افزایش نرخ رشــد بــوده و تفاوت نرخ
رشــد کشورهای مختلف را نیز توجیه میکند.
مطالعــات جدیــد نیــز همیــن ارتبــاط را تأییــد
میکند .ســرمایهگذاری زیربنایی دولت ا گر به
شــکل مولد و همراه با بهرهوری صورت بگیرد
به شــکل مستقیم و غیرمســتقیم بر نرخ رشد
اقتصادی اثر مثبت میگذارد )1( .
جهانگرد و اقالمی نیز در مطالعهای به بررسی
آثــار قوانیــن و مقــررات طــرح هــای عمرانــی بر
شــتاب رشــد اقتصــادی پرداختهانــد ،که یک
فیلتــر شناســایی شــتابهای رشــد در ایــران
معرفــی شــد و با بررســی شــروط وقوع شــتاب
رشــد مشــخص شــد کــه در دو مقطــع از زمان
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در نیــم قــرن اخیر اقتصاد ایــران با لحاظ دوره
زمانی  5ســاله با آغاز شــتاب رشد مواجه بوده
اســت .ایــن زمانهــا مربــوط بــه ســال1۳46
یعنــی زمــان اجــرای برنامه ســوم عمرانی قبل
انقالب و سال  1۳82یعنی زمان اجرای برنامه
ســوم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بعد از انقالب بوده است)21( .
امــا حجــم بــاالی طــرح هــای عمرانــی ،بدون
تناســب با ظرفیتهای مختلف الزم ،موجب
تأخیر غیرمعقول دورهی احداث گشته و از این
طریــق هزینههای زیادی از حیث اقتصادی و
اجتماعی بر کشــور تحمیل میشــود  )3( .این
یــك ویژگی اقتصاد نفتی اســت که دولت را به
توزیــع کننــده امتیــاز و گروههــای اجتماعی را
بــه دریافتکننــده ســهم از ثروت ملــی تبدیل
میســازد .پدیــدهی چانهزنــی و فشــار بــرای
دریافــت ســهم بیشــتر و یــا ســوق دادن منابع
محــدود بــه ســوی حوزههــای نفــوذ یــا عالقه
مسئوالن یا قدرتهای اجتماعی ،امری رایج
شده است)4( .

آمار پروژههای نیمهتمام عمرانی
انبــوه پروژههــای نیمــه تمــام در کشــور و
مشــکالت پیــش روی دولــت ناشــی از کاهش
قیمــت نفــت بــار دیگــر توجــه همــگان را بــه
معضلــی بــه نــام پروژههــای نیمهتمــام جلب
نمــوده اســت .بــر اســاس «گــزارش وضعیــت
پروژههــای عمرانــی متوقــف در ســال ،»1۳92
در آن ســال  6488پــروژه ملــی بــا اعتبــار کل
 ۳15هــزار میلیــارد تومــان مبادلــه گردیــد کــه
اعتبــار مصــوب ســال  1۳92آنها حــدود 5۳.7
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت .در ســطح
اســتانی نیــز  7۳480پروژه با اعتبــار کل 44.5
هــزار میلیــارد تومان مبادلــه گردید کــه اعتبار
مصوب آنها برای ســال  1۳92حدود  11.5هزار
میلیــارد تومــان بود .بــه عبارت دیگر در ســال
 1۳92نزدیــک بــه  80هــزار پــروژه هــای نیمــه
تمام عمرانی ملی و اســتانی با اعتبار مورد نیاز
حــدود  ۳60هزار میلیارد تومان وجود داشــته
کــه بودجــه الزم مصــوب آنهــا تنها برای ســال
 1۳9۳حــدود  65هــزار میلیــارد تومــان بــوده
است)5( .

بــا توجه به اعتبار مورد نیــاز  ۳60هزار میلیارد تومانی و با اضافه
کــردن تعدیــل ســالهای بعــد (با فــرض 15درصد ســاالنه) و ا گر
متوســط زمــان اجرا نیز بــا توجه به اعتبار موجود  10ســال فرض
گــردد و پــروژه جدیــدی نیز اضافه نشــود (که غیرممکن اســت)،
بــرای اتمام پروژههای نیمهتمام کنونــی نیاز به حدود  700هزار
میلیــارد تومــان بودجه عمرانی ظرف  10ســال آینده اســت .این
در حالــی اســت کــه اعتبــارات مصــوب عمرانــی در ســال 1۳9۳
حــدود  41.۳هــزار میلیــارد تومان و اعتبار پرداخت شــده 2۳.8
هــزار میلیــارد تومان بوده اســت (57درصــد تحقــق) ( .)6اعتبار
عمرانی مصوب سال  1۳94نیز حدود  47.7هزار میلیارد تومان
پیشبینی شــده اســت ( .)7از ســوی دیگر درصد تحقق بودجه
عمرانی از ســال  1۳76تا  ،1۳91عددی بین ۳6درصد (در ســال
 )1۳91تا حدا کثر 95درصد (در سال  )1۳87با متوسط 70درصد
در ایــن  18ســال را نشــان مــی دهــد (نمــودار  .)1در همین دوره
اعتبــارات هزینــه ای بیــن 89درصد تا 105درصــد اعتبار مصوب
محقق شده است)8( .
بــا توجــه بــه توضیحات بــاال و بــرآورد  700هــزار میلیــارد تومانی
اعتبــار الزم بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه تمــام ،و بــا فــرض
100درصد تحقق ( 48تا  50هزار میلیاردتومان ســاالنه و افزایش
ســاالنه آن مطابق نرخ تورم) ،حدود ده ســال زمان برای اتمام
آنهــا الزم اســت .بــا فــرض تحقــق  70درصــد بودجــه عمرانــی
(متوســط ســال های گذشته) ،شاید در ســال  1۳94حدود ۳5
هــزار میلیــارد تومــان آن محقــق گردد .فــرض تحقــق  70درصد
بودجــه عمرانی (واقعیت ســال های گذشــته) ،زمــان الزم برای
اتمام را باز هم افزایش خواهد داد.
نســبت عملکــرد اعتبــارات عمرانــی بــه اعتبــارات هزینــه ای بــا
نوســانات زیــاد از 45درصــد در ســال  1۳76و پــس از افت و خیز
فــراوان بــه 20درصــد در ســال  1۳92و 16درصــد در ســال 1۳9۳
کاهش یافته است ( )9که خود نشان دهنده کاهش توان دولت
بــرای ســرمایهگذاری در طرحهــای عمرانی میباشــد .از ســوی
دیگر در صورت تعدیل عملکرد بودجه عمرانی به نرخهای پایه
ســال ( 1۳81با متوســط شــاخصهای تعدیل رشــته ابنیه و راه
بــه عنــوان بخــش عمــده پروژههای کشــور) ،مشــاهده میگردد
ً
کــه عمال بودجه عمرانی ســال  1۳9۳از نظــر ارزش واقعی کمتر از
بودجه  1۳81است (نمودار .)2
نمودارهــای فــوق نشــان میدهــد کــه بــه دلیــل افــزون بــودن
طرحهــای نیمهتمــام نســبت بــه تــوان بودجــه عمرانی کشــور،
بخش قابل توجهی از پروژههای ملی و استانی از برنامه چهارم
توسعه به برنامه پنجم منتقل شده است (. )10
گــزارش عملیــات پروژههــای عمرانــی در برنامــه چهــارم توســعه
( )1۳88-1۳84نشــان میدهــد کــه متوســط زمــان اجــرای
پروژههــای ملــی در ایــن برنامــه  11.5ســال و بــرای برنامههــای
استانی  4سال بوده است)11( .
حتی در دوره  84تا  88که درآمد کشور به لحاظ افزایش درآمد
نفتــی خــوب بــوده ،بیــش از 50درصــد علــت تاخیــرات پروژهها
ناشی از نارسایی اعتبار بوده است)12( .

پیامآبادگران
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با توجه به این که افزایش بودجه عمرانی سالهای  1۳84تا 1۳89
ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت بوده ،بــا عنایت به رشــد جمعیت و
نیاز به کارهای عمرانی بیشــتر و اســتهال ک و فرســودگی تاسیسات
موجــود و نیــاز به نوســازی و بازســازی آنهــا ،مشــاهده میگردد که
بودجه عمرانی به هیچ وجه کفاف نیاز عمرانی کشور را نمیدهد و
باید طرحی نو درانداخت.

پیامآبادگران
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علل بروز مشکل انبوه پروژههای نیمه تمام
طرحهــای عمرانی تاثیر مهمی بر رشــد اقتصادی دارند ،تحقیقات
عبدلی ( )13( )1۳80در مورد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری
دولتــی اثــر مثبــت بر رشــد ســرمایهگذاری خصوصــی دارد .برعکس
تطویــل و تاخیــر آنهــا میتوانــد تاثیــر منفــی بــرای رشــد اقتصــادی
داشــته باشــد .در علل بروز تاخیرات و راهکار برون رفت از مشــکل
انبــوه طرحهــای نیمهتمــام عمرانی که روی دســت دولــت مانده،
مطالعات مختلفی انجام شده است .از جمله:
• ســلجوقی ( )14( )1۳70در بررســی مشــکالت طرحهــای عمرانــی
دولــت مینویســد کــه 90درصــد طرحهــای عمرانــی بــدون توجیه
کارشناســی بــا فشــار نماینــدگان ،اســتانداران و ســایر عناصر فشــار
قانونی یا غیرقانونی آغاز میشود.
()15
()1۳82
• در بررســی حکیــم شوشــتری
میبینیــم کــه ظــرف
یکســال  1۳81تــا  ،۳82بــرآورد هزینه طرحهــای نیمهتمام بیش از
پنج برابر شد و سالها نیز بر مدت معین شده قبلی افزوده شد.
• پناهــی ( )16( )1۳8۳در گــزارش خــود افزایــش هزینــه ناشــی از
تطویل طرحها را برنامه سوم توسعه نشان میدهد.
• حــالج نیشــابوری ( )17( )1۳84میگویــد ،ایرانیــان قصــد دارنــد
احســاس عقبماندگــی خود را بــا تصاحب دارائیهای ســرمایهای
قابــل لمــس جبــران کننــد .نماینــده در پــی جلــب اعتبــار بــرای
پروژههایــی خاص اســت زیــرا مطالبات مردم حــوزه خویش را حق
میداند ،و یا منطقه خویش را بهطور نسبی محروم میشمارد ،و یا
در پی اجرای اصل  48قانون اساســی برای توازن منطقهای اســت
و یــا ایــنکار را برای حفظ رأی خویــش در انتخابات بعدی ضروری
میشــمارد .بــا کمــی تفــاوت وزرا ،مدیــران ،مقامــات اجتماعــی و
اداری دیگــر و حتــی کارشناســان تصمیمســاز همیــن انگیزههــا یــا
برخی از آنها را دارند.
()18
• گــزارش پناهــی ( )1۳85نیــز کمابیــش همیــن نتایــج گزارش
حکیم شوشتری را برای سالهای  1۳8۳تا  1۳86نشان میدهد.
• توکلــی ( )19()1۳86در خصــوص علل بروز ایــن معضل مطالعاتی
انجام داد و راهکارهایی برای برون رفت ارائه داده اســت ،از جمله
اصــالح فراینــد تصمیمگیــری در ســطوح سیاســی و کارشناســی،
بهطوریکــه تمایالت شــخصی و گروهی بــر آن تأثیر نگذارد ،و دوم،
اصالح نظام فنی اجرایی.
• مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (معاونت پژوهشهای
اقتصادی-دفتــر مطالعــات برنامــه وبودجــه) نیــز در تیرمــاه 1۳9۳
گزارشــی تحــت عنــوان «ســاماندهی طرحهــای عمرانــی (ارائه یک

الگــوی اولیــه)» ارائــه داد .در ایــن گــزارش
پیشنهاد شده که برای ساماندهی طرحهای
عمرانــی (طرحهــای نیمهتمــام کنونــی و
طرحهــای جدیــد) نیــاز بــه اقدامــات جــدی
برای ســاماندهی طرحهای عمرانی احســاس
میگــردد کــه به صــورت زیر قابل دســتهبندی
است)20( .
• شفافســازی اطالعــات طرحهــا :طبــق بند
«ه» مــاده  215قــاون برنامــه پنجــم توســعه،
معاونــت برنامهریــزی (ســازمان مدیریــت و
برنامهریزی کنونی) موظف است خالصهای از
جمعبنــدی گزارشهــای توجیهی طرحهایی
کــه از منابع عمومی تأمین مالی میشــود( ،به
اســتثنای طرحهــای دفاعــی و امنیتی) را یک
ســال پــس از تصویــب از طریق وبــگاه معاونت
در دســترس عموم کارشناسان و پژوهشگران
قرار دهد)21( .
• مطالبــه از ســازمان خصوصیســازی بــرای
تهیــه آییننامههــا و روالهــای مــورد نیــاز
وا گذاری طرحها
• مطالبــه از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی
پینوشتها:
 -1توکلــی ،احمــد ،نشــریه پژوهنامــه اقتصادی ،شــماره ،26
پاییز « ،1۳86با طرحهای ناتمام عمرانی چه کنیم»  ،ص 17
 -2جهانگرد ،اســفندیار و اقالمی ،ســمیه« ،)1۳89( ،بررســی
و ارزیابــی آثــار قوانیــن برنامــه های عمرانی و توســعه بر شــتاب
رشــد اقتصادی در ایران» ،فصلنامه پول و اقتصاد ،شــماره ،4
تابستان 1۳89
 -۳توکلــی ،احمد ،نشــریه پژوهنامه اقتصادی ،شــماره ،26
پاییز « ،1۳86با طرحهای ناتمام عمرانی چه کنیم»  ،ص 20
 -4همان -ص 2۳
 -5گزارش وضعیت پروژه های عمرانی متوقف در سال 1۳92
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -بهار  - 1۳94ص 7 -6گزارش بررسی الیحه بودجه سال  1۳94کل کشور .۳7 -
طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایه ای -مرکــز پژوهشــهای
مجلس شورای اسالمی  - 1۳9۳ -ص 19
 -7گزارش وضعیت پروژه های عمرانی متوقف در سال 1۳92
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -بهار  - 1۳94ص 5 -8گزارش بررســی الیحه بودجه ســال  1۳94کل کشور .۳7 -
طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایه ای -مرکــز پژوهشــهای
مجلس شورای اسالمی  - 1۳9۳ -ص 18
 -9همان -ص 19

بــرای بازبینــی توجیــه اقتصــادی طرحهــای
نیمهتمــام عمرانــی :برخی طرحهــا اقتصادی
هســتند ،برخــی غیراقتصــادی بــوده ولــی بــا
دادن امتیازاتــی ماننــد افزایــش تعرفــه و یــا
امتیــازات جانبــی قابلیــت اقتصادی شــدن را
دارنــد و برخــی بــه هیچ وجــه قابــل اقتصادی
شدن نیستند ،لذا اقدامات زیر قابل پیگیری
است :
اولویتبنــدی طرحهــای غیراقتصــادی و
توقف طرحهای بدون اولویت
وا گــذاری طرحهای نیمهتمام اقتصادی یا
اقتصادیشــده به بخش خصوصی به صورت
کامل و حذف بودجه دولتی آنها
اجــرای طرحهــا بــا روشهــای مختلــف
مشــارکت بــا بخــش خصوصــی ( PPPانــواع
 BOT، BOOTو )...کــه تجربــه زیــادی در
جهــان از آن وجــود دارد (در ادامــه توضیحات
بیشتری داده میشود).
•جلوگیریمجلساز تعریفطرحجدیدبااتکابه
منابــع عمومی :به جز طرحهای بســیار ضروری،
نبایــد تــا ســاماندهی طرحهــای کنونــی طــرح
 -10گــزارش عملیــات پــروژه هــای عمرانــی در برنامــه چهــارم
توســعه ( - )1۳88-1۳84معاونــت برنامــه ریــزی ونظــارت
راهبردی ریاست جمهوری  - 1۳90 -ص  1۳و 14
 -11همان  -ص  75و 76
 -12همان  -ص  46و 47
 -1۳عبدلــی ،قهرمــان« ،)1۳80( ،تاثیرپذیــری ســرمایهگذاری
خصوصــی از بودجــه عمرانــی دولــت در ایــران» ،مجلــه برنامه
و بودجــه ،شــماره  ،66-65ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی،
شهریور و مهر 1۳80
 -14ســلجوقی ،خســرو« ، )1۳70( ،بررســی مشــکالت اجرایی
طرحهای عمرانی در دستگاههای دولتی» ،دفتر بهبود روشها،
سازمان امور اداری و استخدامی ،ص 14
 -15حکیــم شوشــتری و همــکاران (« )1۳82بررســی تحلیلــی
پیشنویــس طــرح ســاماندهی طرحهــای عمرانــی» ،مرکــز
پژوهشــهای مجلسشورای اسالمی ،شــماره مسلسل ،)6700
ص9
 -16پناهــی ،علــی (« ،)1۳8۳تحلیلــی بــر اعتبــارات طرحهای
تملــك دارائیهــای ســرمایهای عمرانــی» ،مرکــز پژوهشهــای
مجلس شورای اسالمی ،شماره مسلسل  ،7260ص۳
 -17حالج نیشابوری ،شهرام« )1۳84( ،طرح بررسی ضرورت

ً
جدیــدی تصویــب شــود .مثــال در الیحــه بودجه
 1۳94تنها 8طرح جدید تعریف شده است )22( .
جمع بندی
توضیحات باال نشــان میدهد که سه مشکل
عمــده در خصــوص طرحهــای عمرانی کشــور
قابل بررسی است:
 -1برنامهریزی برای تعریف طرحهای عمرانی
با توجه به ظرفیت بودجه کشور و جلوگیری از
تعریف طرحهای غیرضروری
 -2یافتــن راههای جدیدی بــرای تامین مالی
پروژههــا بجز بودجه عمرانی کشــور (مشــارکت
بخش خصوصی)
 -۳اقتصادیسازی طرحهای عمرانی
طرحهــای نیمهتمــام بایــد نخســت بازبینــی
شــوند (بازتعریــف طرحها ،بازبینــی اقتصادی
و انجــام مهندســی ارزش) .طرحهــا بایــد
بــه ســه گــروه طرحهــای اقتصــادی قابــل
خصوصیســازی ،طرحهــای قابــل اقتصادی
شــدن و طرحهــای غیرقابل خصوصیســازی
(مستثنا) تقسیم گردد.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337

و نحــوه اولویتبنــدی طرحهای تملــك دارائیهای ســرمایهای
(طرحهــای عمرانی) ملــی ،گزارش جامع» ،مرکــز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،ص 8۳
 -18پناهــی ،علــی و دیگــران« ،)1۳85( ،اعتبــارات تملــك
دارائیهــای ســرمایهای و ضــرورت اولویتبنــدی طرحهــای
نیمهتمام ملی» ،مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســالمی،
شماره مسلسل  ،2008224بهمن  ،1۳85ص ۳
 -19توکلــی ،احمــد ،نشــریه پژوهنامه اقتصادی ،شــماره ،26
پاییز « ،1۳86با طرحهای ناتمام عمرانی چه کنیم»  ،ص ۳5
 -20ســاماندهی طرحهــای عمرانــی (ارائــه یــک الگــوی
اولیــه) -مرکز پژوهشــهای مجلس شــورای اســالمی -معاونت
پژوهشهای اقتصادی1۳9۳ -
 -21مجموعــه برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری
اسالمی ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور ،اسفند  - 89ص 221
 -22گزارش بررسی الیحه بودجه سال  1۳94کل کشور .۳7 -
طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایه ای -مرکــز پژوهشــهای
مجلس شورای اسالمی  - 1۳9۳ -ص 16
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چراشرکتهای

مهندسیپروژهمحور
عمرکوتاهیدارند؟

باید آنچه را در طول
دههها با صرف عمر
گرامــی و پذیرش
دشواریهای فراوان
به دســت آوردهایم
به نسل جوان ارایه
دهیم تا با همافزایی
بــا خالقیتهــای
آنها چشماندازهای
جدیدی از توســعه
ســازمانی فراروی
شــرکتهای پروژه
محور قرار گیرد .باید
از دادن مسئولیت به
نسل جوان نهراسیم.
بایــد بــه آنها و
تواناییهــای بالقوه
آنها اعتماد کنیم.

نوشتاری از :
مهندس سید محسن مقدس زاده
پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337
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ابــن خلــدون را اولیــن جامعهشــناس اســالمی
میشناســند .این اندیشــمند اجتماعــی که در
ســال  7۳2هجری در تونس متولد شده است،
رونــد تطــور و تحــول اجتماعی را با شــاخصی به
ّ
عصبیت قبیلهای و عشــیرهای میســنجد و
نام
ً
اصوال فراز و فرود تمدنها را ناشــی از این مفهوم
اجتماعی تاویل و تفسیر میکند.
ابن خلدون معتقد است ،در طول تاریخ قبایل
صحــرا گرد به مناطــق واجد ویژگیهای تمدنی
و شــهری حملــهور میشــوند و پــس از تــاراج و
ویرانــی تمدنهــا خــود در آن مناطــق مســتقر
میگردند و از خوی قبیلهای دســت کشــیده به
شهرنشــینی و بهرهگیــری از مزایای آن مشــغول
میشــوند تا دیگر بار قبیلهی بیابانگرد دیگری،
بــه ایــن ســاختارهای تمدنــی یــورش مــیآورد
و ایــن چرخــه یــا "ترمیدور"بارهــا و بارهــا تکــرار
میشود و ادامه مییابد ،این دیدگاه را چنانچه
وارد حوزههــای محدودتــر ســازیم ،میتوانیم با
آن بــه ارزیابی شــرکتها بپردازیم .با این نگرش
درمییابیــم ،کــه افــرادی از طبقــه متوســط و یا

متوســط به پائیــن ،از الیههای صلب اجتماعی
منافــذی پیــدا میکننــد و بــه اهرمهایــی چــون
دانــش و تخصص دســت مییابند و با گشــودن
ایــن منافــذ بــه ردههــای بــاالی قشــربندی
اجتماعــی و تحــرک طبقاتــی دســت مییابند و
تبدیــل به طبقــه جدید کارآفرین میشــوند که
هــم خــود و هم بــرای مجموعــهای از گروههای
انسانی اشتغالزایی میکنند.
ایــن گــروه پــس از رشــد نســبی در عرصــه
فعالیتهای خود (که در این مقاله روی سخن
بــا پیمانکاران پروژههای عمرانی و شــرکتهای
مهندســی پیمانــکاری ســاخت و ســاز اســت)
واجد چند ویژگی میشود.
 -1بــه رفــاه نســبی دســت مییابنــد و ســعی
میکنند با استفاده از مکانیزم یا ساز و کار"نوعی
افراط در جبران" دشــواریهای زیســتی خود را از
خانــواده دور ســاخته و بــرای آنها تا حــد امکان
ملزومــات رفاهــی را فراهــم ســازند .لــذا در ایــن
شــرایط و افــزودن بــر درجــه رفــاه خانــواده در
پیوستار هستی اجتماعی ،اعضای خانواده آنها

بــه رفــاه عــادت میکننــد و شــرایط موجود،
کــف مطالبــات آنها را تشــکیل میدهــد .لذا
فرزنــدان ،آمادگــی کار بــا پــدر و یا سرپرســت
خانــواده خــود ،در گرمــای  48درجــه و
شــرجی 98درصــد و یــا فعالیــت ســاخت و
ســاز ،در دمــای 20درجــه زیــر صفــر را ندارد.
زیــرا در تابســتان از امکانــات سرمایشــی و
در زمســتان از امکانــات گرمایشــی و ســایر
امکانــات رفاهــی و بهداشــتی برخوردارنــد،
لــذا تحمــل کار در بیابانهای گرم و ســوزان و
یا مناطق کوهســتانی ســرد و صعبالعبور را
ندارنــد و برای این کار تربیت نشــدهاند؛ لذا
بــا از کارافتادگی و یا فوت بنیانگذار شــرکت،
مجموعــه فراهــم شــده چــون آثــار تمدنــی
در دیــدگاه ابنخلــدون ،توســط عوامــل
رفاهزدگی و به نوعی بیزاری از کار بنیانگذار،
فــرو میریــزد و شــرکتی که بــا خــون دل و با
ســختی بســیار به رتبههای برتر ســازندگی و
آبــادی دســت یافته بــود ،منحــل میگردد.
لــذا یکــی از عوامــل موثــر در عــدم ماندگاری
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری صنعت
احــداث را بایــد در این فرایند جســتجو کرد
که در نسل بعدی تمرین الزم برای پایداری
و تــابآوری در این حرفه ســخت و دشــوار و
در عیــن حال پر اســترس ،ایجاد نمیشــود.
بنابرایــن فرزنــدان امکانــات و تســهیالت
رفاهــی و تفریحــی موجود را رهــا نمیکنند و
برای ســاخت و ســاز راهی بیابانها و مناطق
گرم و شرجی و یا کوهستانی سرد و یخبندان
و زندگــی در چــادر و کانکــس نمیشــوند لذا
بــا توقــف کار بنیانگذار ،شــرکت نیــز از ادامه
کار بازمیمانــد و بــه تاریــخ میپیونــدد.
عامــل دیگــری کــه موجب عــدم مانــدگاری
شــرکتهای مهندســی پروژه محــور صنعت
احــداث میشــود ،عدم تفکیــک مدیریت از
مالکیــت اســت .ا گــر بپذیریــم کــه مدیریت
دانــش اداره ســازمان اســت و نســبت بــه
مهندسی ،رشــتهای جدیدتر است لذا هنوز
جامعــه ایرانی به اهمیت این رشــته آ گاهی
الزم نیافته است و چون در دوره دبیرستان
ً
معمــوال دانشآمــوزان درس فعالتــر وارد
رشــتههای مهندســی میشــوند این شبهه
در فار غالتحصیــالن آن ،بــه صــورت تعمیــم

یافتــه وجــود دارد کــه در امور دیگر هــم بهتر و
شایستهتر میتوانند عمل کنند و بر این اساس
خــود را از توانمندیهــای دانــش مدیریــت
محــروم میســازند و بدین ترتیب همــه امور و
تمشیت تمامی روندها و فرایندهای مدیریت
و تصمیمگیریها ،به بنیانگذار وصل میگردد
و بــا کنارهگیــری وی امــور شــرکت و فعالیتهای
آن نیز کنار میرود.
از عوامــل دیگــری کــه مانــدگاری شــرکتهای
پروژهمحــور را بــا مخاطــره مواجــه میســازد
عــدم توســعه ابعــاد ســاختاری و محتوایــی
شــرکت ،توســط بنیانگــذار میباشــد .یکــی از
تحلیلگــران اجتماعــی و سیاســی میگویــد،
کــه در رونــد تحــوالت تاریخــی ایــران یــک پای
حرفهمنــدان پــروژه محــور ســا کن در شــهرها،
در روســتا جــا مانــده اســت و آثــار آن بــه ایــن
شــکل ظاهر میشــود که ایــن حرفهمندان به
مجــردی که پروژهای را به انجام میرســانند و
ســودی از بابت آن تحصیــل میکنند به جای
توســعه شــرکت و تأمیــن داراییهــای ثابــت،
ماشــینآالت و تجهیــزات و تأســیس شــعبات
شــرکت در حوزههــای داخلــی و یــا خارجــی،
بالفاصلــه منابع مالی به دســت آمــده را صرف
تأمیــن باغچــهای در مناطــق خــوش آب و
هــوا میکننــد و اندوختههایــی کــه باید صرف
توســعه ســازمان کار و حرفــه شــود در ایــن
مناطق از ُبعد اقتصادی را کد میماند و حضور
در آن مناطــق هــم بــاری بــر دوش هزینههای
فــرد میگذارد و به مــرور پساندازهــا نیز صرف
حضــور هفتگــی در باغچــه یــا بــه تعبیــری بــاغ
ویــال میگردد و این امر تســری پیــدا میکند به
مناطق ســاحلی و در روند خود تأمین مسکن
در خــارج از کشــور را وارد هــرم نیازهــای اولیــه
میســازد و با این ســبک زندگــی ،اتالف منابع
مالی هم ادامه مییابد  .لذا شرکتهای ایرانی
پروژهمحور پساندازهای خود را به نوعی "کنز"
میکنند و همواره چشــم به دســت پروژههای
دولتــی دارنــد ،تا بــا اخذ پیشپرداخــت آنرا به
انجــام برســانند ،ایــن شــیوه عمــل ،مدیــران
شــرکتهای ساختمانی را به کارمندان بخش
دولتــی تبدیــل ســاخته اســت که تنهــا تفاوت
آنهــا در ایــن میباشــدکه همه روزه در ســاعت
مقــرر نبایــد حضور یافتــه و کارت ورود و خروج

ثبت کنند و با این تمایز که در روزهای تعطیل
مــزدی دریافــت نمیکننــد ولــی بــرای کارکنان
خــود در تمامــی ایــام تعطیــل ،مــزد پرداخــت
میکننــد .لذا ا گر بپذیریم که تعادل اقتصادی
کالن به تعبیر "کنز" اقتصاددان شهیر انگلیسی
از تســاوی پسانــداز کل با ســرمایهگذاری کل
به دســت میآید یعنی ( )I=Sلذا بدلیل هزینه
کــردن تمامــی پساندازهــا توســط مدیــران
شــرکتها در امور غیرشرکتی و غیرمولد ،باعث
میشــود کــه آنهــا بــدون کمکهــای دولتــی و
شــرکت در مناقصــه پروژههــای دولتــی ،تــوان
انجــام پروژهها را نداشــته باشــند و در شــرایط
فعلــی یعنــی رکــود تورمــی ،نبــود بودجــه الزم
بــرای فعالیتهای عمرانــی و پیدایش رقبایی از
نهادهــای عمومــی و حا کمیتــی همراه اســت،
نظــام امــور شــرکتها از همگســیخته گــردد،
اغلــب مدیــران شــرکتهای صنعــت احــداث
فرهنــگ پسانــداز بــرای توســعه ســازمانی را
نــدارد و پساندازهــا در امــوری غیــر از توســعه
ســازمان کار و حرفــه صرف میشــود .لــذا این
وضعیــت از آنهــا کارمندانی برای بخش دولتی
میســازد که همواره بایــد منتظر مناقصههای
دولتی باشند.
از عوامــل دیگری کــه ماندگاری شــرکتها را با
مشــکل مواجه میســازد عــدم توزیــع پروژهها
میــان شــرکتهای عضــو میباشــد .ســندیکا
برای حمایت از اعضای خود باید روشی ایجاد
کنــد کــه همــه شــرکتهای عضــو از پروژههای

وا گذاری بخشهای کارفرمایی ســهم داشــته
باشند؛ لذا نبود توزیع نرمال پروژهها ،انسجام
درونی ســندیکای را دچار اشکال و مشارکت و
وفاق میان آنها را خدشــهدار میسازد و گاهی
باعث رقابتهایی از نوع "خودزنی" در میان آنها
(در دادن قیمتهــای زیر مینــوس) میگردد که
بــه زیانهای جبرانناپذیر میانجامد به طوری
که حیات شرکت را با خطر مواجه میسازد .لذا
بــرای این امر باید چارهای اندیشــیده شــود تا
شرکتها از اقدامهای انتحاری دست بردارند
و کارفرمــا از ایــن موقعیــت بــه زیــان شــرکتها
سوءاســتفاده نکنــد و در مقابــل درخواســت
تعدیــل ،نگوید که شــرکتهای دیگر حاضرند
کار را زیــر قیمت مینوس انجام دهند .لذا این
رقابــت و بیاعتمــادی به یکدیگر باید با ســاز و
کارهایی به وفاق و دوستی تبدیل شود و نبود
توازن ناشــی از وضعیت پیش آمده در منحنی
توزیع پروژه به سطح نرمال برگردد تا مشارکت
فعــال ،خــالق ،ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد
اجتماعــی ،دیگــر بار بــه مجموعــه تزریق گردد
و همنوایــی و هماهنگــی در مجموعــه تقویت
شود.
از عوامــل دیگــری کــه موجبــات ناپایــداری در
ماندگاری شــرکتها شــده اســت بهره نگرفتن
از فناوریهــای نویــن و بیعالقگــی مدیــران
شرکتها ،درتبدیل شــرکتها به مجموعهای
یادگیرنــده و هوشــمند اســت .امــروز مدیریــت
بایســتی بــه رهبــری انســانی تبدیــل وضعیت
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دهــد ،امروز نیروی کار باید در تصمیمگیریها
و تصمیمســازیها مشارکت داده شــود ،امروز
بایــد از خــرد جمعــی در پیــدا کــردن بهتریــن
راهحلهــا اســتفاده کــرد ،امروزه باید به نســل
جــوان فرصــت داد تا از خالقیتهــا و ابتکارات
و نوآوریهــای خــود بهــره گرفتــه و آنــرا وارد
چرخــه حیــات ســازمان کنــد ،امروز بایــد تفکر
پدرســاالرانه را بــه کنــاری گذاشــت و از نیــرو و
تــوان جوانــان بــرای اداره امــور شــرکتها بهره
بیشــتری گرفت ،باید آنها را در فرآیند مدیریت
کالن ســازمان و ســندیکایی ســهیم کــرد و
تجربیات گرانبار نســل قبل کــه با صرف عمر و
ورود به دوره ســالمندی به دســت آمده است
به نسل جدید منتقل شود .نباید بگذاریم که
نســل جدید چرخ چــاه را دوبــاره اختراع کند.
بایــد دانش فنــی و نتایــج حاصــل از تجربیات
کاربــردی نســل قبــل را در اختیار نســل جدید
قــرار داد زیــرا که علم و دانایی هــم ،زکات دارد
و بــا انتقــال و انتشــار آن بــه جوانــان بایــد این
زکات پرداخــت شــود ،کــه بــه بیــان فالســفه
جدیــد توزیــع دانایــی موجبــات توانایــی را
( )Share of knowledge is powerفراهــم
میسازد.
(بایــد آنچــه را در طــول دهههــا بــا صــرف
عمــر گرامــی و پذیــرش دشــواریهای فــراوان
بــه دســت آوردهایــم بــه نســل جــوان ارایــه
دهیــم تــا بــا همافزایــی بــا خالقیتهــای آنهــا
چشــماندازهای جدیدی از توســعه ســازمانی
فراروی شرکتهای پروژه محور قرار گیرد .باید
از دادن مســئولیت به نســل جوان نهراســیم.
بایــد به آنهــا و تواناییهای بالقــوه آنها اعتماد
کنیــم .مثالــی از بیــل گیتــس را به خاطــر دارم
کــه وقتــی کارمنــد جوانــی وقــت میگیــرد و به
مالقــات بیــل گیتس مــیرود و در این مالقات
اســتعفانامه خــود را تقدیــم میکنــد و میگوید
در پــروژهای خســارتی بــه ما کروســافت وارد
کــردهام که عــذاب وجــدان دارم و راهحل را در
ایــن میبینــم کــه با اســتعفا از کاری کــه به آن
عشــق میورزم خــود را تنبیه کنم؛ بیل گیتس
تقاضــای اســتعفای او را نمیپذیــرد و میگوید
ً
تــو حتما این زیــان را جبران خواهــی کرد ،زیرا
وجدان کاری و احســاس تعلق ســازمانی ژرف
در شــما ایــن امــر را تقویــت میکنــد .آن جوان

بــه ســر کار برمیگــردد و بــا بــه دســت گرفتــن
چندیــن پــروژه ،دههــا برابــر زیــان وارده قبلی،
در پروژههــای بعــدی بــه ما کروســافت ســود
میرســاند .جوانان را در امور مشارکت دهیم و
به مرور تجربههای خود را به آنها منتقل کنیم
بســیاری از امــور کــه در تجربه کاری به دســت
میآیــد در کتابهــای درســی دانشــگاهی وارد
نشــده اســت .باید در گرمای ســوزان عســلویه
بــا شــرجی  98درصــد کارکــرد تــا متوجــه شــد
کــه باید دمــای بتــون را در 15درجــه ثابت کرد
تــا خاصیــت ذاتــی خــود را از دســت ندهــد لذا
همه ما موظف هســتیم و بر ما فرض است که
شکاف نسلی ( )Generation Capموجود را که
میان نسل جدید با نسل قدیم ایجاد شده ،پر
کنیم .ا گر این شــکاف نسلی پر نشود در آینده
نزدیــک بــا نوعــی انقطــاع و وا گرایــی فرهنگــی
()Cultural cut & cultural dispersion
مواجــه خواهیــم شــد.که نــه تنهــا امــور
ســازمانهای مــا را بــا اختــالل جــدی در تفاهم
و تعامــل بــا نســل جدیــد مواجــه خواهــد
ســاخت ،بلکه ســاخت و بافت ســازمانی را نیز
با دشــواری روزافــزون روبرو خواهــد نمود .لذا
بــر مدیــران فرض اســت که بــا هموار ســاختن

امروز شاهد این وضعیت
هستیم که بنیانگذارانی که
با دشواری به باالی هرم
الیهبندیهای اجتماعی دست
یافتهاند و مدارج تحصیلی
را گذراندهاند ،فرزندان آنها
به دلیل تزریق بیش از حد
امکانات رفاهی به خانواده و
دستیابی سریع به خواستهها،
نتوانستهاند تا حد و اندازه
پدران و مادرانشان رشد کنند

مســیر مشــارکت جوانــان ،راه را بــرای مدیریت
جوانان مســتعد و پویا ،باز کنیم و به مرور آنها
را در جریــان امــور قــرار دهیم به ویــژه فرزندان
خود را به محیطهای پروژهها برده و در مواقع
فراغــت ،از تــوان و دانش آنها در پروژهها ســود
جوئیم که هم نسل جدید با دشواری کار آشنا
شــود و هــم خــوی رفاهطلبی و دوری جســتن
از دشــواریها از آنهــا دور گردد و هم احســاس
آفرینشگری در آنها شــکوفا گــردد که چنانچه
به این مایه از ســرمایه کار خالق دســت یابند،
بیشــک فرزنــدان ادامهدهنــدگان کار پدران
خواهند شد.
فرامــوش نکنیم تا چند ســال آینــده متجاوز از
 4/6میلیــون دانش آموخته دانشــگاهی وارد
بــازار کار میشــوند و مابــه عنــوان نماینــدگان
بخــش خصوصــی واجــد مســئولیت اجتماعی
( )*CSRمیباشیم و باید به وظایف اجتماعی
خود در قبال نسل جدید فرهیخته عمل کنیم
و از آنها مدیران برجســته برای آینده بســازیم.
ایــن اصــل را از بعــد جامعهشناســی خانــواده
باید پذیرفت که تزریق رفاه در خانواده نه تنها
انگیــزه کار و تــالش را در آنها تضعیف مینماید
بلکــه حتــی انگیزههای تحصیلی را نیــز در آنها
سست میسازد .این امر به مثابه تبلیغ زندگی
صوفیانــه و درویشــی نیســت بلکــه مــراد از آن
جلوگیــری از افــراط و تفریط در هر کاری اســت
کــه تبعاتــی دارد .امروز ما شــاهد این وضعیت
هســتیم کــه بنیانگذارانــی کــه بــا دشــواری به
بــاالی هــرم الیهبندیهــای اجتماعــی دســت
یافتهانــد و مــدارج تحصیلــی را گذراندهانــد،
فرزنــدان آنهــا بــه دلیــل تزریــق بیــش از حــد
امکانات رفاهی به خانواده و دســتیابی سریع
بــه خواســتهها ،نتوانســتهاند تــا حــد و انــدازه
پدران و مادرانشــان رشــد کنند .لــذا الیههای
اجتماعــی از دورهای بــه دوره بعــد بــه صــورت
منحنی سینوســی در کشور در حال جابجایی
هســتند و این روند در شــرکتهای مهندســی
پیمانــکار پــروژهای عمرانی نیز همــواره از گروه
قدیم به گروه جدید در حال انتقال میباشــد.
بیاییم دســت در دســت هم دهیم؛ شــرکتها
را ماندگار و شــکاف نســلی را پرســازیم تا ما نیز
چون کشورهای اروپایی دارای شرکتهایی با
قدمت  150تا  200سال شویم.

سناریوهای
اقتصادایران
درپساتحریم
دکتر مســعود نیلــی ،با طرح
ســناریوهای مختلــف گفتمانی
بــرای همگرایی ملــی در عصر
پساتحریم ،با انتشار نوشتاری به
ترسیم مجموعهای از مشکالت،
با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع
اقــدام مشــترک و شــروع فرآینــد فنــی ،ظــرف
ماههــای پیــشرو وارد مرحله آزمــون چگونگی
بهرهبــرداری از امکانــات فراهمشــده در قالــب
لغــو تحریمهــا خواهیم شــد .از نظر آحــاد مردم
کــه یــک دوره وفــور درآمدهــای ارزی (از 5/49
میلیــارد دالر در ســال  1۳8۳تــا  154میلیــارد
دالر در ســال  )1۳90را بــدون بهرهگیــری رفاهــی
مناسب سپری کردهاند و پس از آن بهویژه طی
ســالهای  1۳90به بعد دوران ســختی را پشــت
ســر گذاشــتهاند ،همــواره تحریم بهعنــوان یک
عامــل مهــم در بــه وجــود آوردن ایــن وضعیــت
نابســامان قلمداد شده اســت .بنابراین قاعدتا
در ذهــن آنهــا انتظــار باالیــی از ابعــاد تحــول و
بهبود شــرایط پس از برداشــته شــدن تحریمها
شــکل گرفتــه و بــرای ایــن ســوال کــه وضعیــت
اقتصــادی کشــور در دوران پســاتحریم چگونــه
خواهــد شــد پاســخهای مشــخصی هما کنــون
وجــود دارد .شــبیه بــه همیــن فرآینــد در ذهــن
مسئوالن کشور در سطوح و مرا کز تصمیمگیری

فرصتها ،خطوط راهنما و قرمز
اقتصاد پرداخته است .دکتر نیلی
دستیابی به رشد اقتصادی باال و
پایدار را مهمترین اولویت اقتصاد
ایران عنوان کرده اســت .به باور
این اقتصاددان ،نظام تصمیمگیری
در پســاتحریم با ســه انتخاب
روبهرو اســت؛ تعامل با جهان
بدون توجه به اصالح ســاختار،
درونگرایــی بــا نفــی اصالح
ساختار و اصالحات ساختاری با
بهرهگیری از تعامل با جهان .این
استاد دانشگاه با یادآوری تجارب
گذشــته تاکید دارد دو انتخاب
اول با وجود آنکه نقطه مقابل هم
هستند اما انگیزهای برای اصالح
و تغییر ســاختار معیوب کنونی
ندارنــد؛ بنابراین هر دو رویکرد
بحرانآفریننــد .امــا بهرهگیری
واقعبینانه از تعامــل با جهان«با
محوریت اصالح ساختار درونی
اقتصاد» تنها راه امیدآفرین برای
اقتصاد ایران است.
مختلــف هــم قاعدتــا طــی شــده و پاســخهای
ذهنــی مشــخص چــه مثبــت و چــه منفــی در
مــورد اقتصــاد پســاتحریم شــکل گرفته اســت.
هرچــه فاصلــه میــان ایــن تصاویــر ذهنــی در
فضای انتظارات مردم و پیشبینی مســئوالن
در یکطرف و واقعیتها در طرف دیگر بیشـتر
باشــد ،چالشهــای اجتماعی سیاســی دوران
پســاتحریم بیشــتر خواهــد بــود بهگونــهای کــه
نحــوه پــر کــردن شــکاف ذکرشــده میتوانــد
جایگزیــن تمرکــز بــر چگونگــی حــل مشــکالت
ریشهای شود.
از طــرف دیگــر در شــرایط دشــوار موجــود،
میــزان وفــاق در مــورد ریشــه مشــکالت و
راهحلهــای آنها ،در میــان نهادها و افراد موثر
در سیاســتگذاری ،بــا حــد مطلــوب فاصلــه
زیــادی دارد .بــه نظــر میرســد حالتــی از صبــر
و انتظــار نگرانکننــده وجــود دارد تــا برداشــته
شدن تحریمها اعالم شود و پس از آن ،فعاالن
سیاســی و اقتصــادی در پسزمینــه انتظــارات
مــردم ،وارد عرصــه چالشــی مخرب بــا یکدیگر

شــوند .در صورتــی کــه نظــام تصمیمگیــری
کشــور موفــق نشــود گفتمــان ملــی واقعگرایانه
و مســالمتآمیز پســاتحریم را از هما کنــون
جایگزیــن چالــش مخــرب ذکرشــده کنــد،
اقتصاد پســاتحریم میتواند در وضعیتی حتی
بــه مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شــود .این
نوشتار تالشی است اولیه و گامی است ابتدایی
بــرای ارائــه تصویــری کارشناســی از مشــکالت
کشــور و تصویــر وضعیــت ویــژه اقتصــاد ایــران
و انتخابهــای بســیار مهمــی کــه در ابتـــدای
مســیر پرچالــش پســاتحریم پیــش روی نظــام
تصمیمگیــری کشــور قرار دارد .انتشــار عمومی
ایــن نوشــته بهجــای ارائــه آن بهصــورت یــک
گــزارش کارشناســی درون نظــام تصمیمگیری
دولت به این دلیل اســت کــه نگارنده ضروری
میدانــد هرچــه زودتــر گفتمــان ملــی پیرامون
شــرایط دوران پســاتحریم در عرصــه عمومــی و
در میــان متخصصــان ،کارآفرینــان ،اصحــاب
رســانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشــه دربگیرد
تــا شــاید از این طریق بتوان بــه یک همگرایی
رســید .در ادامه ابتدا چند پرســش محوری را
مطــرح میکنــم و پــس از آن در قالب پاســخ به
ســواالت مطرحشــده ،ســرفصلها و محتــوای
اصلی مطالب شکل میگیرد.
 - 1مهمتریــن مشــکالت حــال حاضــر اقتصــاد
ایــران چیســت؟ اهمیــت ایــن پرســش از آنجا
اســت کــه بــدون توجــه بــه مشــکالت موجــود
اقتصــاد کشــور نمیتــوان ارزیابــی درســتی از
گشــایشهای محتمل داشــت .کــدام موانع و
محدودیتهــا هســتند که ا گر مــورد توجه قرار
نگیرند مســائل عمده اقتصــاد ایران همچنان
الینحل میمانند؟
 - 2چــه گشــایشهایی در نتیجــه برداشــته
شدن تحریمها قابل تصور است؟
 - ۳بــرای بهرهبــرداری از گشــایشها ،چــه
خطــوط راهنمایــی پیــش روی سیاســتگذار
قرار دارد؟
 - 4سیاســتگذار در دوره پســاتحریم چــه
کارهایــی نبایــد انجــام دهــد .به عبــارت دیگر،
خطوط قرمز پیش روی سیاستگذار کدامند؟
 - 5در دوره جدیــد کــه احتمــاال همــراه بــا
برداشــته شــدن موانــع بــرای تعامل بیشـــتر با
جهــان خواهد بــود ،مزیتهای ایــران کدامها
خواهــد بــود؟ یعنــی در فرصــت تــازهای کــه از
برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا دنیــا فراهم میشــود
چــه مزیتهایی بــرای اقتصاد ایــران به وجود
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خواهد آمد؟
- 6انتخابهــای تعیینکننــده پیــش روی
نظام تصمیمگیری چه هستند؟
پاســخ جدا گانه به شــش پرســش مطرحشده
و تالقــی آنهــا بــا یکدیگــر میتوانــد پاســخی به
یــک پرســش مهــم را فراهــم کنــد و آن ایــن
اســت کــه اقتصــاد ایــران در دوران پســاتحریم
چــه وضعیتــی میتوانــد پیــدا کنــد؟ در ادامــه
یکیک سواالت را مورد بررسی قرار میدهیم.
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 - 1مشکالت و مسائل موجود کشور
در ایــن نکتــه که اقتصاد ایران طی ســالهای
باقیمانــده از دهــه حاضــر بایــد بــه رشــد
اقتصــادی بــاال و پایــدار دســت پیــدا کنــد
کمتریــن تردیــدی وجــود نــدارد .ضرورتهای
برآمــده از ایجــاد شــغل در جهــت جبــران
عدماشــتغال دهه گذشــته ،ترمیــم افت قابل
توجــه ســطح رفاه خانوارهــا و باالخره ،کاهش
فاصلــه میــان ســطح درآمــد ســرانه کشــور بــا
کشــورهای قابــل مقایســه منطقــه پیرامونــی،
ســه دلیــل بدیهی بــرای این تا کید محســوب
میشــوند .حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه
موانعی بر ســر راه تحقق این هدف وجود دارد
و البته ســوال دیگری هم در ادامه موضوعیت
پیــدا میکنــد کــه چــه بخشــی از مشــکالت بــا
برداشــته شــدن تحریمهــا قابــل حــل خواهــد
بود و شــاید ســوال مهمتر اینکه با چه سرعتی
میتــوان بــه رفــع مشــکالت امیــد بســت؟ ا گر
فــرض کنیم تحریمها از میان برداشــته شــود،
سیاســتگذاران و مدیران اقتصادی کشور در
نقطــه شــروع ایــن دوره با این پرســش مواجه
میشوند که اقتصاد کشور با چه چالشهایی
دســت به گریبان است که ا گر برطرف نشوند،
مســائل اقتصاد ایران همچنــان به قوت خود
باقی خواهد ماند؟
میتــوان فهرســتی بلنــد از مشــکالت مبتالبــه
اقتصــاد را برشــمرد ،اما بهطور عمــده ،اقتصاد
ایــران ا کنــون بــا  11مســاله اصلــی و مانع مهم
بر ســر راه دســتیابی به رشــد بــاالی اقتصادی
مواجه است.
 - 1- 1چالــش تامیــن مالــی بنگاههــای
اقتصادی
بنگاههــای اقتصــادی بــرای آنکــه رشــد کننــد
نیازمنــد منابــع مالیانــد و تامیــن مالــی در
اقتصــاد ایــران عمدتــا متکــی به بانک اســت.
نظــام بانکــی در شــرایط حاضــر اقتصاد کشــور

بهطــور جــدی از بیمــاری داراییهــای ســمی
کالن و عــدم نقدشــوندگی داراییهــا رنــج
میبــرد و ایــن نارســایی بــزرگ ،در قالــب یــک
اختالل اساســی در تامین وجوه نقد مورد نیاز
فعالیتهــای اقتصــادی ،خــود را بــه صــورت
مشــکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان
ســاخته است .ریشــههای بیماری ذکرشده را
میتوان در درجه اول ،در رشــد پولی کمعمق
نظــام بانکــی ،بــدون توســعه زیرســاختهای
نهــادی الزم برای این حجــم از فعالیت از نظر
نظام رگوالتوری و مدیریت ریســک در دهه 80
از یکطرف و تعیین دســتوری نرخهای ســود
بانکی بســیار پایینتر از تورم که ســرکوب مالی
و اســتفاده ابــزاری از بنگاهها و نکــول ارادی را
در پــی داشــت از طــرف دیگــر شناســایی کرد.
در چنیــن زمینــه نامناســب و آســیبپذیری،
افزایــش بیــش از 500درصــدی قیمــت انــرژی
در نیمــه دوم ســال  1۳89و بــروز بحــران ارزی
ســالهای  1۳90و  1۳91کــه افزایــش جهشــی
ســرمایه در گــردش بنگاههای اقتصــادی را در
پــی داشــت ،نکــول غیــرارادی را نیــز در حجم
بــزرگ بــه نظــام بانکــی کشــور تحمیــل کــرد.
تنگنــای مالــی موجــود را میتــوان مهمتریــن
تهدید برای دســتیابی به یک رشــد اقتصادی
قابل قبول و تورم تکرقمی دانست.
 - 1- 2عدمتعادل نهادینه بودجه دولت
دولــت در کشــورهای مختلــف جهــان اعــم
از توســعهیافته و در حــال توســعه ،بهدلیــل

در صورتــی کــه نظام
تصمیمگیــری کشــور
موفــق نشــود گفتمان
ملــی واقعگرایانــه و
مســالمتآمیز پساتحریم
را از هماکنون جایگزین
چالش مخرب ذکرشــده
کند ،اقتصاد پســاتحریم
میتواند در وضعیتی حتی
به مراتــب بدتر از دوره
تحریم ظاهر شود

اهمیت زیاد فعالیتهایی که انجام میدهد،
مهمتریــن نهاد محســوب میشــود .در کشــور
مــا بــه دالیــل متعــدد ماننــد ترکیــب ســنی و
جغرافیایی جمعیــت ،از نظر خدمات عمومی
مــورد نیــاز در عرصههــای آمــوزش ،ســالمت،
امنیــت و ...و سیاســتگذاری بــا کیفیــت
مناســب بــرای شــرایط پیچیــده موجــود و
بســیاری دالیــل دیگــر ،ایــن اهمیــت بیشــتر
اســت .ایفــای نقــش در کمیــت و کیفیــت
مــورد انتظــار ،نیازمند منابع مالی اســت که از
طریــق بودجــه عمومــی تامیــن میشــود .رقم
مطلــق بودجــه عمومــی بــه قیمتهــای ثابت
در ســال جاری حــدود  70درصد رقم  10ســال
پیش اســت! این در حالی اســت کــه طی این
مدت جمعیت کشــور در حدود  10میلیون نفر
افزایش پیدا کرده اســت .سهم مخارج جاری
دولــت از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه حــدود
 12درصــد رســیده کــه طــی  50ســال گذشــته
بیســابقه است .ارقـــام ذکرشــده به معنی آن
است که دولت بهلحاظ مالی در ضعف مفرط
مالی به ســر میبرد .اهمیت شــرایط ذکرشــده
در آن اســت کــه انتظــارات باالیــی از ترمیــم
حقوق در بخشهای پرهزینه مانند آموزش و
پرورش و بدنه بهداشــت و درمــان وجود دارد
کــه میتوانــد بــا برداشــته شــدن تحریمهــا بــه
صورت یک چالش جدی ظاهر شــود .کاهش
درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی
بیســابقه طی  60ســال گذشــته و رسیدن آن
بــه حــدود یکپنجــم ســال  ،1۳90چگونگــی
تامیــن مالــی دولت را بــه یک معضل اساســی
برای سالهای آینده تبدیل کرده است.
 -1-3انباشت بدهیها در اقتصاد
هرچنــد رقــم دقیقــی از میــزان بدهیهــای
دولــت بــه بخــش خصوصــی ،نظــام بانکــی و
صندوقهــای بازنشســتگی و تامین اجتماعی
اعــالم نشــده امــا همــه اتفاقنظــر دارنــد کــه
انبســاطهای مالی همراه بــا بیانضباطی زیاد
طــی ســالهای گذشــته ،انباشــت بزرگــی از
بدهیها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن،
هــم بهلحاظ اقتصادی بســیار اهمیــت دارد و
هم از نظــر اجتماعی .حجم باالی بدهیهای
دولــت و فشــار مالی ســنگین بــر صندوقهای
بازنشســتگی و تامیــن اجتماعــی مشــکالتی
طاقتفرســا به وجود آورده که در یک ســمت
آن تحمیــل عدمتعــادل بــه سیســتم بانکــی

و تشــدید مســاله نقدشــوندگی داراییهــای
بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای
اقتصــادی متعاقــب آن قــرار دارد و در ســمت
دیگر ،شــرایط رفاهی گروههای اجتماعی مهم
ماننــد بازنشســتگان مطــرح اســت کــه امــروز
برای بازپسگیری پسانداز خودشان از دولت
با دشواری مواجه شدهاند.
 -1-4عدم بهرهمندی از ظرفیتهای
موجود در اقتصاد جهانی
امــروزه کشــورهای مختلــف جهــان موفــق
شــدهاند بســیاری از موانعی را که طی سالیان
متمــادی برای ارتقای ســطح رفاه مردمشــان
بر ســر راه داشــتند با توســعه روابط بینالملل
از میــان بردارند .یکــی از مهمترین این موانع،
تامیــن منابــع مالــی و دیگــری دسترســی بــه
تکنولــوژی و بــازار اســت .اعمــال تحریمهــای
ظالمانــه علیــه مــردم عزیــز کشــورمان باعــث
شــد که ارتبــاط با نظــام اقتصــاد جهانی دچار
اختاللی اساســی شود .این اختالل امروز خود
را در قالــب هزینههــای بــاالی تامیــن مالــی و
عــدم دسترســی به بــازار مطمئن بــرای فروش
محصــوالت و تعمیــق شــکاف تکنولوژیــک و
دسترســی کمهزینــه بــه عوایــد حاصــل از آن
نمایان ساخته است.
 -1-5بازار تخریبشده انرژی
ایــران از حیــث میــزان مصــرف انرژی بــه ازای
هر واحد تولید ،در شــمار کشورهای پرمصرف
جهــان شــناخته میشــود .در ایــران بــه ازای
حــدود  400میلیــارد دالر تولیــد ناخالــص
داخلــی ،معــادل بیــش از  4/5میلیون بشــکه
نفــت خــام انــرژی مصــرف میشــود .عــدم
ســرمایهگذاری قابــل قبــول در حــوزه انــرژی از
یک طرف و رشــد باالی مصرف از طرف دیگر،
عدمتعادلهــای نگرانکنندهای را برای آینده
بــه وجــود آورده اســت .در ســالهای 1۳91
و  1۳92کــه رشــد اقتصــادی منفــی بــود ،در
تابســتان با کمبود برق و در زمستان با کمبود
گاز مواجــه بودیــم .حــال ا گــر قــرار باشــد رشــد
اقتصــادی چهار یا پنجدرصــدی اتفاق بیفتد،
کمبــود انــرژی بهعنــوان یــک گلــوگاه ظاهــر
خواهد شــد .از اینرو میتوان پیشبینی کرد
یکی از تنگناهای آینده رشــد اقتصادی بهطور
حتم حوزه انــرژی خواهد بود .بهکارگیری واژه
تخریبشــده بــرای بــازار انــرژی بــه ایــن دلیل

اســت کــه ایــن بــازار یکــی از معــدود بازارها در
کنار بازارهای پول و ارز اســت که عرصه ســعی
و خطــای مکــرر سیاســتگذاری بــوده و از این
طریــق بخش بزرگی از ظرفیتهــای آن از بین
رفته و تخریب شده است.
 -1-6نظام نا کارآی پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقــدی ضمن آنکه تعهدی تخلفناپذیر
از ســمت دولت محســوب میشــود ،با کسری
نهادینــهای کــه دارد نهتنهــا نظام مالی کشــور
را دچــار مشــکالت جــدی کــرده بلکــه تاثیــری
مخــرب بــر عملکــرد بــازار انــرژی و بنگاههــای
تولیدکننــده انــرژی گذاشــته و چشــمانداز
فعالیــت آنهــا را بــا ابهامــات فــراوان مواجــه
ساخته است.
- 1-7محدودیت آب و مشــکالت مربوط به
محیط زیست
یکــی از اشــتباهات اســتراتژیک بلندمــدت
در حــوزه سیاســتگذاری کشــور ،نــگاه
رفاهــی کوتاهمــدت و توزیعمحــور از طریــق
عرضــه مجانــی یــا بســیار ارزان کمیابتریــن
و گرانبهاتریــن منبــع طبیعــی آن یعنــی آب
بــوده اســت .از ســوی دیگــر غفلــت از اهمیت
تعیینکننــده ظرفیتهــای زیســتمحیطی
بــرای ادامــه حیــات جامعــه ،محیــط زندگــی

ســالیان متمادی اســت که
اقتصاد ایران از نبود شــرایط
رقابــت منصفانــه در بازار
محصــوالت مختلــف رنج
میبرد .بخشی از نبود شرایط
حائــز اهمیت ذکرشــده ،به
مالکیت گســترده دولت در
بنگاههای اقتصادی و تســلط
نســبی این بنگاهها در بازار
محصوالت مهــم در اقتصاد
مربوط میشد

اقتصــادی و اجتماعی مــردم ایران را با چالش
جــدی مواجــه ســاخته اســت .مشــکالت
زیســتمحیطی و منابع طبیعــی در جایگاهی
بســیار باال تــر از مباحث بااهمیتی مانند رشــد
اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت
آن پایــداری و موجودیــت کشــور و ســرزمین
اســت .کمبــود آب بهدلیــل اینکــه نابودکننده
امکان زیست در جغرافیای کشور است از این
ظرفیــت برخــوردار اســت کــه بــه وجودآورنده
مناقشــات و تنشها در مناطق مختلف کشور
باشــد .نحــوه حــل و فصــل ایــن مشــکالت نیز
خــود موجــد مشــکالت و چالشهــای جدیــد
خواهد بود.
 -1-8نظام بنگاهداری نا کارآمد :تولید
محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر
منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود
شــرایط رقابــت منصفانــه در بــازار محصــوالت
مختلــف رنــج میبــرد .بخشــی از نبود شــرایط
حائــز اهمیت ذکرشــده ،بــه مالکیت گســترده
دولت در بنگاههای اقتصادی و تســلط نسبی
این بنگاهها در بازار محصوالت مهم در اقتصاد
مربــوط میشــد .محیــط مالکیتــی بنگاههای
اقتصــادی عمدتــا به دو حــوزه مالکیت دولتی
و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محســوس
مالکیــت دولتــی -تقســیم میشــد .اعــالم
سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی
ایــن امیــد را ایجــاد کــرد کــه ســاختار مالکیتی
بنگاههــای اقتصــادی اصــالح شــده و از ایــن
طریــق نظام انگیزشــی مناســبی بــرای ارتقای
کارآیــی بیشــتر در ســاختار تولیــد شــکل گیرد.
شــیوه نامناســب وا گذاریهــای صورتگرفتــه
در قالــب انتقــال مالکیــت بنگاههــای دولتــی
بــه نهادهــای حا کمیتــی غیردولتــی ،منجر به
شــکلگیری پدیــدهای جدیــد از نظــر ســاختار
بــازار و مالکیــت شــد که حداقــل از نظــر ایجاد
انگیــزه برای بخش خصوصــی نوپا و عالقهمند
به ورود در فعالیتهای غیر رانتی ،در بسیاری
مــوارد منجــر بــه ایجاد شــرایطی نامســاعدتر از
قبل شد .در دوره اخیر و پس از وا گذاریهای
انجــام شــده ،دو حــوزه مالکیتــی دولتــی و
خصوصی ،به پنج حوزه :حا کمیتی غیردولتی،
دولتی ،ســهام عدالت ،رد دیــون (نوعا انتقال
مالکیــت از یــک دســتگاه تخصصــی دولتی به
یک دســتگاه دیگر دولتــی غیرتخصصی مانند
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انتقــال پتروشــیمی از وزارت نفــت بــه وزارت
دفــاع!) و باالخــره خصوصــی تبدیــل شــده
اســت .اینــک با ترســیم چشــمانداز برداشــته
شــدن تحریمهــا و بــه وجــود آمــدن امــکان
بالقــوه توســعه فعالیتهای بخــش خصوصی
از یکطــرف و ورود ســرمایهگذاران مســتقیم
خارجــی از طرف دیگر ،ســوال مهم این اســت
کــه محیــط فعالیتهــای اقتصــادی چگونــه
خواهــد بــود .مشــخص شــدن شــکل جدیــد
فعالیتهــای اقتصــادی به انــدازهای اهمیت
دارد کــه میتوانــد بهطــور کلــی منجر بــه عدم
توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور
ســرمایهگذار خارجــی در بســیاری از زمینههــا
شود.
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 -1-9نظام دونرخی ارز و مشکل
سیاستگذاری ارزی
اقتصــاد ایــران در مقام مقایســه با بســیاری از
دیگــر کشــورهای جهــان یکــی از طوالنیترین
دورانهــای نظام دو و چندنرخــی ارز را تجربه
کرده اســت و همانطور کــه میدانیم موضوع
یکسانسازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26
ســال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی
در دســتور کار نظــام تصمیمگیــری قــرار دارد.
یکــی از مهمتریــن موانــع دســتیابی بــه رشــد
پایــدار اقتصــادی ،نظام دونرخی ارز اســت که
از طریق فســاد و انحــراف در تخصیص منابع،
بهرهوری را کاهش داده و موجب کاهش رشد
اقتصادی میشود.
 -1-10ضعف تقاضای داخلی
بســیاری از صنایــع کشــور ا کنــون بــا مشــکل
بــزرگ موجودی انبــار مواجه هســتند .بخش
تولیــد کشــور در نیمــه دوم دهــه  ،80بهدلیــل
ابتــالی اقتصــاد بــه بیمــاری هلنــدی ،بــه
ســوی صنعــت ســاختمان گرایش پیــدا کرد و
ظرفیــت تولیــد ســیمان ،فــوالد و ...در ســایه
حجــم بــاالی تقاضــا و انــرژی ارزان بــه میــزان
قابــل توجهــی توســعه یافت .بهدلیــل رکودی
کــه امــروز صنعــت ســاختمان را فرا گرفتــه،
هما کنــون ایــن صنعــت بــا مــازاد عرضــه قابل
توجهــی مواجــه شــده اســت .از ســوی دیگــر
تحریمهــا و ناامنیهــای منطقــهای در کنــار
افت شــدید بــازار محصوالت اولیــه در جهان،
صادرات محصوالت تولیدشده در این بخش
را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .افــزون بــر
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این ،بهدلیل نگرش مثبت نســبت به شــرایط
پســاتحریم ،افــکار عمومــی تصــور میکننــد
کاالهــای مصرفی بــادوام پس از لغــو تحریمها
ارزان خواهــد شــد و گروهــی از مــردم بــا ایــن
تصور خرید خود را به تعویق انداختهاند .این
موضوع نیــز مزید بر دیگر دالیل کاهش تقاضا
شده است.
 -1-11بخش غیررسمی بزرگ
ظــرف  10ســال گذشــته بخــش غیررســمی در
اقتصــاد ایــران حداقل در دو زمینــه بهصورت
جهشــی بــزرگ شــده اســت .شــکلگیری
موسســات پولــی و اعتبــاری غیرمجــاز و
جمــعآوری حجــم بزرگــی از پسانــداز پولــی
مــردم بــا پرداخــت ســودهای بــاال ،بــرای
کشــوری که قدمتی زیــاد در قانونگذاری دارد
و در جهانــی که انضباط پولــی و قاعدهمندی
سیســتم بانکــی ،یــک اصــل بدیهی شــناخته
میشــود ،بهعنــوان پدیــدهای عجیــب مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد .بــروز این پدیــده تحت
تاثیــر رشــد بــاالی حجــم نقدینگــی ،در کنــار
بیانضباطی گســترده مالی و پولــی دوره وفور
نفتی و برخی عوامل دیگر ،باعث شــده اســت
سیاســتگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن
تورم با آســیبهای زیاد مواجه شــود .از طرف
دیگــر بــا تحمیــل تحریمهــای ظالمانــه علیــه
مــردم کشــورمان و در نتیجــه آن قطــع امکان
واردات رســمی ،بــا توجــه بــه اینکــه در دوره

آنچه مشــکالت بــه ظاهر
نامرتبط بیان شده را به هم ربط
میدهد تمرکز مجموعه آنها
بر عملکرد بنگاههای تولیدی
و اقتصادی و انتقال اثر آن از
این طریق بر رشــد اقتصادی
اســت .یک بنگاه اقتصادی
برای آنکه بتواند با سودآوری
مناســب فعالیت کند باید در
درجه اول بازار یا بازارهایی
را بهعنوان بــازار هدف که
دارای سطح امیدوارکنندهای
از تقاضا باشد شناسایی کند.

وفــور درآمدهای نفتــی واردات متکی به نفت
افزایــش قابل توجهی پیدا کــرده بود ،واردات
قاچاق گســترش زیادی پیدا کرد .این مساله
امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش
مواجه کرده است.
مشکالت کشور را مسلما نمیتوان محدود به
مــوارد یازدهگانه ذکرشــده دانســت ،اما به نظر
نگارنده ،این موارد به نسبت سایر مشکالت،
در مرتبــهای باالتر و تعیینکنندهتر قرار دارند.
آنچــه مشــکالت به ظاهــر نامرتبط بیان شــده
را بــه هــم ربــط میدهــد تمرکــز مجموعــه آنها
بــر عملکــرد بنگاههــای تولیــدی و اقتصادی و
انتقــال اثــر آن از این طریق بر رشــد اقتصادی
اســت .یک بنگاه اقتصادی بــرای آنکه بتواند
بــا ســودآوری مناســب فعالیــت کنــد بایــد در
درجــه اول بــازار یــا بازارهایــی را بهعنــوان بازار
هــدف کــه دارای ســطح امیدوار کننــدهای
از تقاضــا باشــد شناســایی کنــد .مرحلــه بعــد
دسترســی بــه منابــع مالــی اســت و پــس از آن
اطمینــان از وجــود دولتی معتبــر و توانمند به
لحــاظ مالی که بتواند بــه تعهدات خود عمل
کنــد .عامل چهارم وجود امکان دسترســی به
بازارهای جهانی از نظر مالی ،تکنولوژی و بازار
اســت .عامل پنجــم اطمینــان از تامین انرژی
مورد نیاز برای تولید اســت و عامل ششم وارد
کردن محدودیــت آب و دیگر محدودیتهای
زیســتمحیطی در فعالیتهــای تولیــدی
است .عامل هفتم محیطی از فعالیتها است
که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در
فضایــی منصفانه با دیگر تولیدکنندگان و رقبا
قــرار دارد و باالخــره عامــل هشــتم دسترســی
بــه ارز مــورد نیــاز در نرخــی واحــد و بــه دور
از نوســانات در مقیــاس بــزرگ اســت .آنچــه
اهمیــت دارد آن اســت که هیچیک از شــرایط
مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای
واحدهــای تولیــدی یــا پیمانــکاری در ســطح
مطلوب فراهم نیست.
وقتی این عوامل نهادی فراهم نیســتند ،تنها
تزریــق منابــع از بیــرون میتوانــد تحرکآفرین
باشــد که این به معنی رشــد برونزا در مقابل
رشــد درونزا اســت کــه مهمتریــن عارضــه آن
بیثباتی است .این عامل بیرونی ،درآمدهای
حاصــل از صادرات نفت اســت کــه همواره در
نقش جبرانکننده ضعفهای نهادی اقتصاد
ایران بازی کرده اســت .حال با کاهش شدید
قیمــت نفــت ،ایفــای نقــش ذکرشــده نیــز بــا

دشــواری مواجه شده است .همه میدانیم
کــه اقتصــاد ایــران یــک دوره وفور بیســابقه
و شــاید تکرارناشــدنی ارزی ناشــی از افزایش
قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته
که متاســفانه هیچ ذخیرهای برای روز مبادا
و دوران کمبــود خــود نیندوختــه اســت.
متوســط واردات ساالنه کاال و خدمات طی
ســالهای نیمــه دوم دهــه  1۳80معادل 81
میلیارد دالر بوده اســت .این میزان واردات
کــه نزدیــک بــه چهــار برابــر واردات ســاالنه
(بــه قیمتهــای ثابت) همه ســالهای بعد
از پیــروزی انقــالب اســالمی تــا قبــل از دهــه
 80اســت ،بیاحتیاطــی بســیار بزرگــی بــرای
کشـــوری کــه در عرصه سیاســـت خارجـــی با
چالـــشهایی مهیب مواجه بوده محســوب
میشــود .در عمــل هم با بــروز بحران ارزی و
کاهــش شــدید درآمد ســرانه طی ســالهای
 1۳91و  ،1۳92نشــان داده شــد کــه چگونــه
ایــن بیاحتیاطــی حادثــه آفریــد .کاهــش
شــدید قیمت نفت و تنــزل درآمدهای ارزی
حاصــل از صادرات نفت به حدود یکپنجم
ســال  ،1۳90برای اقتصادی که از یک طرف
بودجــه و اقتصــاد در آن هــر دو به شــدت به
نفت وابســتهاند و از طرف دیگر ،با انتظارات
باالیــی در جامعــه بــرای دوران پســاتحریم
مواجه است حائز اهمیت بسیار است.
مــوارد ذکرشــده ،بــر شــرایط اقتصــاد ایــران
در نقطــه شــروع دوران پســاتحریم بــا نــگاه
بــه گذشــته تمرکــز داشــت .از منظــری دیگر
نیــز میتــوان بــه ایــن دوره خاص نگریســت
و آن نــگاه بــه آینــده و ضرورتهــای ناظــر
بــه دســتیابی رشــد بــاال و پایــدار در اقتصــاد
ایــران اســت .حجــم و بهخصــوص ترکیــب
ســرمایهگذاری در اقتصاد کشــور بهخصوص
از نیمــه دوم دهــه  80در وضعیــت بســیار
نگرانکننــده قــرار داشــته اســت .طــی
ســالهای گذشــته میــزان ســرمایهگذاری
بهویژه در زیرســاختهای اقتصــادی ناچیز
بــوده و ایــن نقیصــه امروز اقتصاد کشــور را با
یــک عقبافتادگــی بــزرگ در ســرمایهگذاری
مواجــه ســاخته اســت .بهعنــوان مثــال ،در
بخــش حملونقــل و انــرژی دچــار وقفــهای
هشــداردهنده در ســرمایهگذاری شــدهایم
کــه ا کنون به صورت یــک تنگنای اقتصادی
بــروز و ظهــور کــرده و در ســالهای پیــش رو
خود را بــه صورت یک مانع جدی در تحقق
رشــد اقتصــادی ظاهــر خواهــد ســاخت.

برآوردهــای مختلــف موجود همگــی در این
نکته اتفاقنظر دارند که در چارچوب میزان
بهــرهوری موجــود در اقتصــاد ،حجــم منابع
مــورد نیاز بــرای ســرمایهگذاری ،بســیار فراتر
از ظرفیتهــا و امکانــات اقتصــاد حتــی در
بهترین حالت اســت .طی سالهای نزدیک
آینده ،نظام تصمیمگیری و سیاســتگذاری
کشــور در معــرض آزمونــی بــزرگ قــرار خواهد
گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه
میتواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی
و خارجــی را تجهیــز کنــد و از طــرف دیگــر
بهــرهوری منابــع مــورد اســتفاده را افزایــش
دهــد .در مجموع میتــوان اینگونه ارزیابی
کرد که کشــور ما با پارادوکســی بــزرگ مواجه
شــده است .از یک ســو الزامات نهادی رشد
بنگاههــای اقتصــادی یا فراهم نیســت یا در
ضعف به سر میبرد و در غیاب این الزامات،
تزریق درآمدهای نفتی که منشاء رشد بوده
بــا افت شــدید مواجه شــده و از ســوی دیگر
اقتصــاد ایران برای ســالهای نزدیک آینده
نیازمند رشــد ســریع و پایــدار بهمنظور غلبه
بر مشــکل بیکاری و دیگر مشــکالت پیش رو
است.
 -2گشایشهای بالقوه
در نتیجه لغو تحریمها
آنچــه اشــاره شــد 11 ،ابرمســاله و معضــل
اساســی اقتصــاد کشــور بــود کــه بــا کنــار
هــم قــرار دادن آنهــا ،میتــوان درک کــرد
مشــکالت اقتصــاد ایــران تــا چــه حــد از ژرفا
و وســعت برخوردارنــد .در چنیــن شــرایطی
سیاســتگذار بایــد ایــن نکتــه را مــورد توجه
قرار دهد که هر گشایشی که حاصل میشود
و هــر امــکان جدیــدی کــه فراهــم میشــود،
چگونه میتواند به حل مشــکالتی که اشاره
شــد ،منتهــی شــود یا دســتکم به حــل آنها
کمــک کنــد .در غیــر این صورت گشــایشها
موقتــی بــوده و اســتمرار نخواهــد داشــت.
بدون تردید یکی از مهمترین گشــایشهای
محتمــل رفــع تحریمهــا اســت .بنابرایــن بــا
لحــاظ کــردن عدمقطعیــت در پیشبینــی
آینــده و اینکه هنوز مشــخص نیســت کشــور
بهطــور دقیــق از چــه امکانــات و تســهیالتی
برخوردار خواهد شــد و همچنین با توجه به
اینکه محدودیتهایی در داخل وجود دارد
که معلوم نیست تا چه حد بهرهگیری از این
گشــایشها را ممکــن ســازد ،مــواردی را بــه

صورت «بالقــوه» از منظر اقتصادی میتوان
قابــل تصــور دانســت .هشــت ســرفصل از
گشــایشها در حــوزه اقتصــاد بــه شــرح زیــر
قابل تصور است:
 -2-1لغو محدودیت
در صادرات نفت خام
نخســتین گشــایش بالقــوه ایــن اســت کــه
محدودیتهــای پیرامــون صــادرات نفــت
خــام از میــان برداشــته میشــود .بــا توجــه
بــه اعــالم وزارت نفــت مبنی بر تــوان افزایش
دومرحلــهای  500هزار تا یک میلیون بشــکه
بــه میــزان تولید جــاری نفت خــام ،میتوان
امیــدوار بــود طــی  8تــا  10مــاه پــس از لغــو
محدودیتهــا ،از طریــق افزایــش صــادرات
نفــت خام ،مبلغــی در دامنه  8تا  18میلیارد
دالر بــه صــورت یکبــار بــرای همیشــه ،بــه
درآمدهــای ارزی کشــور اضافــه شــود .از
ایــن طریــق مبلغــی در دامنــه حــدود 5/5
تــا  11میلیــارد دالر معــادل  7/5تــا  15درصد
بودجــه عمومــی مصــوب امســال بــه منابــع
دولت اضافه خواهد شد.
 -2-2آزاد شدن منابع ارزی کشور
فــار غ از اینکــه منابــع ارزی ایــران در کــدام
کشــورها بلوکه شــده و فرآیند پیچیدهای که
برای آزاد شــدن آن باید طی شود ،بخشی از
منابع که به دولت مربوط میشــود ،کمتر از
پنــج میلیارد اســت کــه هنــوز در فرآیندهای
موجــود ،بــه ریــال تبدیــل نشــده اســت.
همچنیــن  2۳میلیــارد دالر منابــع بانــک
مرکزی اســت که مبلغ معــادل ریالی آن طی
ســالهای قبل از طریق بودجه هزینه شده
و بــرای دولت درآمدی ایجــاد نمیکند .این
منابــع البته جــزو ذخایر بانک مرکزی اســت
و میتواند بهعنوان پشــتوانه یکسانســازی
نــرخ ارز و ثبــات اقتصــاد کالن کشــور مــورد
استفاده قرار گیرد.
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 -2-3فراهــم آمــدن امــکان تامیــن مالــی
خارجی (فاینانس)
بــه شــکل طبیعـــی پــس از لغــو تح ــریمها،
امکـــان تامیــن مالــی از طریــق فاینانــس
فراهــم میشــود .چنیــن امکانــی میتوانــد
ســهولت و کاهــش هزینههــای مبادالتــی را
بــه دنبــال داشت ــه باشــد .ضمن اینکــه گام
مهمی برای بازگشــت به رویههای صحیح و
29

اقتصــاد شــفاف بهجای رویههــای ناصحیح و
غیرشفاف محسوب میشود.
 -2-4فراهــم آمــدن امــکان ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی
عالقــه ســرمایهگذاران خارجــی بــه فعالیــت
در ایــران بــا توجــه بــه رونــدی کــه ایــن روزهــا
در زمینــه ســفر هیاتهــای خارجــی شــاهد
هســتیم ،نشــانه خوبــی بــرای فراهــم آوردن
امکان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
محسوب میشود .اما پرسش مهم این است
کــه در فضــای بــه شــدت رقابتــی منطقــه ،آیــا
ســرمایهگذار خارجی حاضر اســت در کشــوری
که مشکالت کســب و کار دارد ،سرمایهگذاری
کنــد؟ در چه زمینههایی مزیتهایی خواهیم
داشــت که ســرمایه بهجای اینکه به امارات و
قطــر برود به ایــران بیاید؟ به این ســوال مهم
در ادامه پرداخته خواهد شد.
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 -2-5افزایش صادرات غیرنفتی
در حــال حاضــر صــادرات غیرنفتــی بــه
کشــورهای خاصــی محــدود شــده کــه آن نیــز
محــدود به امکانــات و شــیوههای دریافت ارز
از شــرکای تجاری اســت .چنانچه منابع مالی
اعــم از منابــع مالی خارجــی و منابعــی که آزاد
خواهد شد بهعنوان پشتوانه تولید ملی مورد
اســتفاده قرار گیرد ،صادرات غیرنفتی افزایش
مییابد.
 -2-6امکان انتقال تکنولوژی به کشور
یکی از گشــایشهایی که در دوران پساتحریم
قابل تصور است ،انتقال تکنولوژی به کشور و
نیــز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان
است.
 -2-7کاهش هزینه واردات
شــرایط تحریــم هزینههــای ســنگینی را بــه
تجــارت خارجــی کشــور تحمیــل کرده اســت.
چنانچــه تحریمهــا لغــو شــود ،هزینــه مبادلــه
و دسترســی بــه بازارهــای جهانــی بــا کاهــش
مواجه خواهد شد.
-2-8برقــراری ارتبــاط نظام بانکی کشــور با
نظام بانکی بینالملل
برقــراری ارتباطــات بانکی ،یکــی از پیامدهای
مهم لغو تحریمها به شمار میرود .از زاویهای
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دیگــر ،ایــن بخــش نوعــی گلــوگاه اســت .طــی
حــدود  15ســال گذشــته تحــوالت بزرگــی در
نظــام بانکــی جهــان رخ داده اســت .پــس از
واقعــه  11ســپتامبر مقررات ســختگیرانهای در
جابهجایــی بیــن کشــوری پول وضع شــد و بر
اســاس آن ،کشــورها ملــزم به رعایــت مقرراتی
شدند تا از این طریق از تامین مالی گروههای
تروریســتی احتراز شــود .از طــرف دیگر ،پس از
بــروز بحــران مالی جهان طی ســالهای 2008
و  2009قوانیــن به شــدت ســختگیرانه دیگری
در کشــورهای توســعهیافته وضع شد .چرا که
دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا،
ضعــف پروتکلهای نظارتی در بازارهای مالی
بهویــژه سیســتم بانکــی بــود .چنانچــه ایــن
محدودیتهــا در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد،
درمییابیم که فعالیت در چنین سیســتمی با
آنچه در دهه  1۳80در جریان بود ،بهطور کلی
متفاوت اســت .اما در ایران ،مســیر معکوسی
طی شد؛ نوع قواعد بانکی ،دخالتهای مکرر
دولــت در نظــام بانکــی کشــور و شــکلگیری
پدیــده عجیــب موسســات غیرمجــاز مالــی و
اعتبــاری ،به عقبماندگی بیش از پیش نظام
بانکی کشــور دامن زد .طی  15ســال گذشته،
هــر چــه نظــام بانکــی در جهــان محافظهکارتر
شــده ،نظــام بانکی مــا بیمحاباتــر عمل کرده
کــه در نتیجــه آن ،شــکاف میــان بانکهــای
ایرانــی و بانکهای جهان افزایش قابل توجه
پیــدا کــرده اســت .البتــه هرچند این شــکاف
نگرانکننــده و تعیینکننــده به نظر میرســـد،
اما با وجود تنـــوع زیاد در عملـــکرد بانکهای
کشــور میتوان به امکان برقراری ارتباط میان
بانکهای ســالمتر داخلــی با نظام بانکی دنیا
برای دوره گذار امیدوار بود.
در مجموع هشــت موردی که ذکر شــد میزان
امکانــات فراهمشــده از هفــت عامــل اول در
گــرو میــزان گشــایشهای حاصلشــده در
برقــراری ارتبــاط میــان نظــام بانکــی داخــل و
نظــام بانکی بینالملل اســت .برای مثال ،ا گر
یک ســرمایهگذار قصــد ورود ســرمایه به ایران
داشــته باشــد ،بانکهــا نقش مهمــی در نقل
و انتقــال وجــوه بر عهــده دارند و بایــد بتوانند
با نظام بانکی در ســایر کشــورها ارتبــاط برقرار
کننــد .ضمن آنکــه مختصات بازار ســرمایه در
اقتصــاد ایــران کوچک اســت و مهیای جذب
ســرمایهها نیســت .از مجمــوع ایــن مــوارد
میتــوان پیشبینــی کرد که توان مالی کشــور

نســبت به ســال گذشــته یا ســال پیش از آن،
افزایــش خواهــد یافــت .هرچنــد ایــن افزایش
از جنــس جهــش بــزرگ نخواهد بــود .عالوهبر
مــوارد هشــتگانه ذ کــر شــده ،میتــوان بــه دو
مــورد کلــی دیگر نیز اشــاره کــرد .اول ،بهدلیل
آنکــه در شــرایط تحریــم ،ایــران بهعنــوان
کشــوری شــناخته میشــد کــه مبادلــه بــا آن
بهطــور رســمی صورت نمیگیرد ،از نگاه ســایر
کشــورها ،دارای ریس ــک غیرقابــل اندازهگیری
یــا بــه عبارتی ریس ــک حدا کثــری بــود .یکی از
پیـــامدهای رفع تحـریمها ،امکان اندازهگیری
ریســک و رتبهبنــدی کشــور در نتیجــه
ازســرگیری مبادالت رســمی بین ایران و سایر
کشــورهای جهــان اســت .مــورد دوم مربــوط
بــه داخــل کشــور و مناســبات داخلــی اســت.
حــل مســاله هســتهای در داخــل ارکان نظــام
ایــن جمعبنــدی را بــه وجــود آورده اســت که
نظام جمهوری اســالمی قادر اســت معضالت
پیچیــده را حل کند و در حــل معضالت بزرگ
توانمنــد اســت .ایــن جمعبندی باعث شــده
اســت ســرمایه سیاســی و اجتماعــی کشــور
ارتقا یابد .ســرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی
ســخت بهبود پیــدا میکند اما خیلی ســاده از
بیــن مــیرود .در صورتی که شــرایط موجود و
توافــق صــورت گرفتــه بهعنوان یک دســتاورد
ملــی و نــه جناحــی و گروهــی بــه رســمیت
شــناخته شــود ،ظرفیــت باالیــی را بــه وجــود
مــیآورد که میتوانــد در کاهش پایــدار تورم و
بهبــود وضعیــت اقتصادی مورد اســتفاده قرار
گیــرد .اصالحات بــزرگ ســاختاری پیش روی
اقتصــاد در دوره پســاتحریم ،نیازمنــد اعتمــاد
مــردم بــه دولت اســت که عــدم توجه بــه این
ضــرورت میتوانــد بــرای کل کشــور هزینــهزا
باشد.
 -3خطــوط راهنمــا بهمنظــور بهرهبــرداری
بهینه از گشایشهای بالقوه
بهرهبــرداری مطلــوب از گشــایشهای بالقــوه
بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی جاری کشــور
در ایــن میــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت .چنانچ ــه ارتبــاط بین این گشــایشها
و مش ــکالت برقــرار نشــود ،بهبــودی موقــت
در اقتصــاد ایجــاد میشــود ،امــا پــس از مدتی
مشــکالت و تنگناهــای ســـابق مجــدد ظاهــر
میشـــوند و اقتـــصاد کشـــور را تحتالشــعاع
قــرار میدهنــد .ضــروری اســت خطــوط

راهنمایــی کــه بهمنظــور برقــراری ارتبــاط
میــان گشــایشها و مشــکالت مورد اســتفاده
قــرار میگیرنــد ،اوال بــه لحــاظ محتوایــی از
قابلیتهــای مــورد نیــاز برخــوردار باشــند و
ثانیــا بتواننــد وفــاق در نظــام تصمیمگیــری
کشــور و اجمــاع در نخبــگان بــه وجــود آورنــد.
بــدون شــکلگیری وفــاق نمیتوان بهــره الزم
را در شــرایط پیچیــده کنونــی کســب کــرد .در
عرصــه نظام تصمیمگیــری و از نظر محتوایی،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب
مناســبی برای وفاق در شــرایط دشــوار کنونی
اســت .سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،رشــد
پایــدار اقتصــادی را مــورد تا کیــد قــرار داده
اســت .در این سیاستها ،موارد متعددی در
حــوزه تصمیمگیــری کــه ســالها در مــورد آنها
مناقشــه وجود داشــته مانند تعامل با جهان،
صادراتگرایــی ،وابســتگی بودجــه بــه نفــت،
توســعه بخش نفت ،خودکفایــی و موارد دیگر
تعیین تکلیف شــده اســت .در سیاســتهای
کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درونزا و برونگرا
تا کید شده درحالیکه در شرایط کنونی ،رشد
اقتصــاد در ایــران فاقــد ویژگیهــای ذکرشــده
اســت .بــه این معنــا که عامل رشــد اقتصادی
کشــور ،خــارج از مرزهای آن قرار گرفته اســت.
بــرای مثــال ،بــا نوســان قیمــت نفــت ،رشــد
اقتصادی ایران نیز دچار نوســان میشود .اما
آنچه در سیاســتهای اقتصاد مقاومتی مورد
تا کیــد قــرار گرفتــه این اســت کــه محرکهای
رشــد در ظرفیتهــای داخلی اقتصــاد موجود
باشــد و برونگــرا بــه ایــن مفهــوم اســت کــه از
پتانســیلهای موجــود جهانی نظیر ســرمایه،
تکنولــوژی و بــازار ،بهــره گرفتــه شــود .ایــن
سیاســتها در کنــار سیاســتهای کلــی اصل
 44قانــون اساســی کــه بــر خصوصیســازی و
ایجــاد محدودیــت در مالکیــت دولــت تا کیــد
دارد ،میتوانــد بخــش بزرگــی از مســائل
اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای
شــکلگیری وفاق در میان قوای کشــور باشــد
و انســجام محتوایی ایجاد کند .شرایط آینده
کشــور نیازمنــد انســجام و هماهنگــی هرچــه
بیشــتر نهتنها میــان قوای ســهگانه بلکه همه
نیروهای موثر کشور است .سیاستهای کلی
اقتصــاد مقاومتی میتواند ایــن نقش راهبری
هماهنگکننده را به خوبی ایفا کند.
 -4خطــوط قرمــز در دوران پســاتحریم از

دیدگاه کارشناسی
در ایــن بخــش بــه برخــی خطــوط قرمــز کــه
ضــرورت دارد در دوران پســاتحریم مورد توجه
قرار گیرد ،اشاره میشود.
 -4-1اجتنــاب از افتــادن در ورطــه اقتصــاد
وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته
ایــن ایــراد بــه سیاســتگذاران در دورههــای
مختلــف ،وارد اســت کــه نســبت بــه تجربیات
گذشــته ،غافــل بودهانــد .مایــه تاســف اســت
کــه به نــدرت از تجربیات گذشــته جمعبندی
رســمی ارائــه میشــود .یکــی از نزدیکتریــن
تجربیــات تلــخ گذشــته ،سیاســتهای
نا کارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای
نفتــی اتخــاذ شــد و پیامــد آن ،اشــتغال صفر،
رشــد اقتصــادی نامطلــوب و افزایــش تــورم
بــود .نخســتین و مهمتریــن خط قرمــز دوران
پســاتحریم آن اســت کــه کشــور بــار دیگــر بــه
بــازار ارزان محصــوالت وارداتی تبدیل نشــود.
اشــتغال در راس اولویتهــا قــرار دارد و منابــع
محــدود بهجــای آنکــه بــرای کارگــران دیگــر
کشــورها شــغل ایجــاد کنــد بایــد صــرف ایجاد
شــغل بــرای جوانــان و زنــان ایرانــی شــود .لذا
هرچنــد در شــرایط فعلــی ،وفــوری حاصــل
نشــده و درآمدهــای کنونــی و آینــده نفتــی بــا
درآمدهای دوران وفور قابل مقایســه نخواهد
بــود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط
قرمز که از تکرار سیاستهای دوره وفور پرهیز

در کنار سیاســتهای کلی
اصل  44قانون اساســی که
بر خصوصیســازی و ایجاد
محدودیت در مالکیت دولت
تاکیــد دارد ،میتواند بخش
بزرگی از مســائل اقتصادی
کشــور را بهبود بخشــد و
عاملی برای شکلگیری وفاق
در میان قوای کشور باشد و
انسجام محتوایی ایجاد کند.

شود از اهمیت زیاد برخوردار است.
 -4-2پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
در ایــن دوران بایــد از اعطــای هرگونــه امتیــاز یا
حــق انحصاری به شــرکتها یا نهادهای خاص
خارجی و داخلی خودداری شود .به بیان دیگر،
بنگاههــای اقتصــادی داخلی و خارجــی باید از
این امکان بهرهمند شوند که در فضای رقابتی
شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.
 -4-3احتــراز از تضعیــف بخــش خصوصی و
توسعه حا کمیت دولت بر اقتصاد کشور
بخــش خصوصــی در ایــران ضعیــف بــوده و
بهویــژه طــی  10ســال گذشــته بیــش از پیــش
تضعیــف شــده اســت .در دوره وفــور نفتــی،
دولــت در موضــع توزیعکننــده ارز نفــت قــرار
داشــت و در دوره کمبــود ناشــی از تحریــم نیــز
باز مســیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی
مسدود بود .اینکه در دوران پساتحریم بخش
خصوصی بتواند بــا بنگاههای خارجی ارتباط
برقــرار کــرده و از ایــن طریق توســعه پیــدا کند
نیاز به توجه خاص دارد .همه کشورهایی که
در مســیر توسعه گام برداشــتهاند ،چهار اصل
شــفاف را در دســتور کار قــرار دادهانــد .اصــل
اول ،حیطــه آزادی عمــل بخــش خصوصــی
اســت .یعنــی اینکــه توانســتهاند بــه بخــش
خصوصــی اطمینــان کافــی در مــورد حقــوق
مالکیــت و دیگــر حقوق آن بدهنــد .اصل دوم
حیطه دخالتهای دولت اســت .یعنی اینکه
خط قرمز دولت کجاست؟ کجا میتواند ورود
پیدا کند و کجا نمیتواند وارد شود؟ آیا دولت
نهــادی مبســوطالید و بــدون محدودیــت
اســت که هــر تصمیمی میتوانــد بگیرد و هیچ
هزینــهای نپــردازد؟ اصــل ســوم نحــوه تعامــل
بــا دنیا اســت .ارتبــاط با دنیا چگونه اســت؟ و
باالخــره اصــل چهــارم تعریــف نظــام حمایتــی
اســت .قاعــده و چارچــوب حمایتهــای
دولــت چیســت؟ به این ترتیب ضروری اســت
حیطــه عمل و میدان فعالیــت دولت و بخش
خصوصــی بــه درســتی ترســیم شــود تــا بخش
خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337

 -4-4پرهیز از بروز مجدد مشکل
بدهیهای دولت
پــس از رفــع مناقشــه هســتهای ،رقابتهــا و
چالشهای سیاســی داخلی به عرصه اقتصاد
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پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

منتقــل خواهــد شــد .گروهــی کــه بــا برجــام
مخالــف بودند و اعتقاد داشــتند بــا اجرای آن
مشــکالت اقتصــادی کشــور برطــرف نخواهــد
شــد ،مســتقل از زمان و منابع مــورد نیاز برای
حل مشــکالت ،دولت را در فشــار قرار خواهند
داد کــه چرا مســائل کشــور حــل نمیشــود .از
آنجــا که مردم نیز طی ســالیان گذشــته اعم از
دوره وفــور درآمدهــای نفتــی و دوره تحریــم با
افــت ســطح رفــاه مواجــه بودهاند انتظــار حل
مشــکالت و کمبودهــا را دارنــد .در صورتی که
فضــای رســانهای ،کــوره انتظــارات را داغ و
داغتــر کنــد ،جهتگیریهــا بــه ســمت قبــول
تعهــدات مالــی و ارزی ســنگین از طرف دولت
بــرای حــل کوتاهمدت مشــکالت مردم ســوق
پیدا خواهد کرد .حاصل این تالش نادرست،
ایجــاد بدهیهای جدید بــرای دولت و اضافه
شــدن آن بــه بدهیهــای قبلــی و افــت دوباره
ســطح برخــورداری جامعــه خواهــد بــود .در
حــال حاضــر دولــت حجــم وســیعی بدهــی به
بخــش خصوصــی ،پیمانــکاران و نظــام بانکی
دارد .هنــوز گــزارش جامعــی دربــاره میــزان و
کیفیــت بدهیهــای دولــت رســما ارائه نشــده
اما ارقام اولیه هشدار دهنده انواع بدهیهای
مختلــف ،رعایــت احتیــاط بســیار در مــورد
افزایش بدهیهای جدید را ضروری میسازد.
 -4-5پرهیــز از زمینههــای بــروز بدهیهــای
خارجی و بحران ارزی
اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه
کــرده اســت .در صورتــی کــه فضــای عمومــی
بهگونــهای باشــد کــه ریســک فعالیتهــای
اقتصــادی در ایــران بــاال ارزیابی شــود ،منابع
خارجــی فقط با تضمینهای دولتی در اختیار
قــرار خواهنــد گرفــت کــه در این صــورت خطر
بــروز بحــران بدهیهــا و بحــران ارزی متعاقب
آن بــاال خواهد بود .با توجه به اینکه بهلحاظ
علمــی امــکان اجتنــاب از بــروز بحــران ارزی با
اســتفاده از مدلهای پیشبینــی وجود دارد،
ضــروری اســت تــالش شــود از تکــرار تجربیات
تلخ گذشته اجتناب شود.
 -4-6اجتنــاب از تضعیــف پتانســیلهای
تولیدی شــکلگرفته داخل در دوران تحریم
و عدمجایگزینی با واردات غیرمنطقی
در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از
کاالهــا و خدمات از خارج ،برخی از واحدهای
تولیدی توانستند به قابلیتهای خوبی برای
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رقابــت بــا محصــوالت مشــابه خارجی دســت
پیدا کنند .اتخاذ سیاســتهای مناسب ارزی
و تجــاری بهگونــهای کــه حفــظ و توســعه این
توانمندیهــا را مــد نظــر قــرار داده از اهمیــت
زیاد برخوردار است.
 -5مزیتهای کشور برای ورود به
رقابتهای جهانی
منابعــی کــه اقتصاد ایــران برای ایجاد اشــتغال
و دســتیابی بــه رشــد نیــاز دارد ،در مقایســه بــا
حجم منابع قابل تجهیز در داخل بســیار بزرگ
و در مقایســه بــا منابع مالی که امــروز در جهان
بــه گــردش درمیآید ،ناچیز اســت .آنچــه امروز
بهعنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار
قــرار داده ،بــا بهرهگیــری از منابــع جهانی قابل
برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است .اما
منابــع بینالمللــی را نمیتوان با دســتور اداری
وارد اقتصاد کشــور کرد و این تنها عرصه رقابت
مزیتهــای کشــور بــا مزیتهــای موجــود در
جغرافیای گســترده جهانی اســت که مشخص
میکنــد چه میزان از منابــع مالی بهجای رفتن
بــه ترکیه ،امارات ،قطر و ســنگاپور و ...به ایران
میآیــد و صــرف افزایــش تولیــد در کشــور مــا
میشــود .ســوال اصلی که باید بــه آن بپردازیم
این اســت که آن کــدام فعالیتهای اقتصادی
هســتند کــه از نظــر ســودآوری میتواننــد بــا
گزینههــای ســرمایهگذاری در کشــورهای دیگــر
رقابــت کننــد .در واقع ســوال اصلی این اســت
کــه در فضــای بهشــدت رقابتــی موجــود در
جهــان ،کــدام فعالیــت یــا فعالیتهــا هســتند

کــه میتواننــد در داخــل ایــران قابلیــت رقابــت
جهانــی داشــته باشــند .ضمــن در نظــر گرفتن
همــه منابــع و ظرفیتهــای عمدتا خــدادادی
کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک،
منابــع نفــت و گاز ،ترانزیــت و ...کــه میتواننــد
بهعنــوان مزیــت مــورد توجه قــرار گیرنــد ،چهار
عامــل کــه در ادامــه ذکــر میشــود در راســتای
استفاده بهینه از گشایشهای بالقوه بهمنظور
رفع مشکالت اقتصادی کشور میتوانند نقش
بسزایی ایفا کنند و زمینههای ورود به بازارهای
به شــدت رقابتی جهانی را فراهم آورند .ضمن
آنکــه امنیت و ثبات ایــران در منطقه پیرامونی
بــه شــدت ناامــن میتوانــد بهعنــوان مزیتــی
فرا گیــر مــورد توجه قرار گیرد.نخســتین فرصت
فعالیــت ،مصــرف باالی انرژی در کشــور اســت
کــه هرچند ا کنــون بهعنوان یک مشــکل بزرگ
مطرح شــده ،اما میتواند بهعنــوان راهحل نیز
قلمــداد شــود .همانگونه کــه پیــش از این نیز
مــورد اشــاره قرار گرفــت ،امــروز معــادل بیش از
 4/5میلیون بشکه معادل نفت خام ،در کشور
انــرژی مصــرف میشــود و ایــن میــزان مصرف،
تناســبی با ســطح تولید ناخالص داخلی کشور
نــدارد .بازار انرژی در داخــل برخالف بازارهایی
نظیــر اتومبیــل و مــواد غذایــی و غیــره ،بــازاری
بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با
بسیاری اقتصادهای بزرگ است .با اصالح بازار
انرژی که منجر به تکنولوژی و رویههای مصرف
شــود ،میتوانیــم معــادل فــروش یــک میلیون
بشــکه نفت خام در مصرف انرژی صرفهجویی
کرده و به تناســب آن به افزایش تولید ناخالص

داخلــی و اشــتغال کمــک کنیــم .بهطــور مثال
در حــال حاضــر در حملونقل جادهای کشــور
روزانــه حــدود  50میلیــون لیتــر گازوئیل عمدتا
توســط کامیونهایــی مصــرف میشــود کــه
فرســوده بوده و مشــخصا مصرف استانداردی
ندارنــد ،این میزان مصرف در حملونقل ریلی
تنهــا دو میلیــون لیتــر اســت .یــا در زمینــهای
دیگــر ،ســرمایهگذاری با هدف اصالح سیســتم
حملونقــل شــهرهای بــزرگ ،بســیار ســودآور
و در کاهــش مصــرف انــرژی موثــر خواهــد بود.
ســرمایهگذاری و اصــالح نظــام حملونقــل
(توســعه حملونقــل ریلــی و نوســازی نــاوگان
حملونقل جــادهای) عالوهبــر صرفهجویی در
مصرف انرژی و تامین هزینههای سرمایهگذاری
صورتگرفتــه ،میتوانــد ظرفیتهای جدیدی
برای ســرمایهگذاریهای جدید دیگر نیز ایجاد
کنــد .ایــن ســرمایهگذاریها در حــوزه انــرژی
عالوهبــر بخــش حملونقل ،به طریقی مشــابه
میتواند در نیروگاهها ،محیط زیست ،صنعت،
مسکن ،مصارف خانگی ،بخش نفت و گاز و...
صــورت گیــرد .آنچــه در قالب بنــد «ق» تبصره
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قانــون رفــع موانــع تولید تعبیه شــد ،مصوباتی
در شــورای اقتصاد داشــته ،اما بهدلیل فقدان
منابــع مالــی و مســدود بــودن جریــان ورود
ســرمایهگذاری خارجــی بــه کشــور اجــرا نشــده
اســت .بنابرایــن ا گر بســتر ســرمایهگذاریهای
الزم فراهــم شــود ،این موارد قابــل اجرا خواهد
بــود و حســن ایــن نــوع ســرمایهگذاریها ایــن
اســت کــه بــه ســرعت بــه نتیجــه میرســد و تــا
چنـــدین ســال ،ظرفیـــتهایی بــرای تولیــد و
اشتغال ایجاد میکند .اشــتغالزایی ،سهولت
حملونقــل و جابهجایــی ،کاهــش آلودگــی
محیــط زیســت ،رضایــت عمومــی جامعــه
و امثالهــم از دیگــر نتایــج مثبــت ایــن نــوع
سرمایهگذاری است که برای مردم نیز ملموس
خواهــد بــود .پیمــودن این فرآیند و دســتیابی
به این اهداف مســتلزم آن اســت که برنامهای
ملــی بــرای صرفهجویــی انــرژی تدویــن شــود.
افزایــش بهرهوری و اصالح نظــام مصرف انرژی
یکی از موارد مهمی اســت که در سیاستهای
اقتصـاد مقاومـتی مورد تا کید قرار گرفته است.
افزایــش بهــرهوری مصــرف انــرژی میتوانــد
بهعنــوان یــک برنامــه ملــی و یک محــور اصلی
پســاتحریم مورد توجه قــرار گیرد و ا گر تحریمها
برداشــته شــود و گشایشــی در آزادسازی منابع
مالی صورت گیرد ،سرمایهگذاری در این زمینه

میتواند مورد توجه قرار گیرد .چنانچه دولت،
مــردم و شــرکتهای خصوصــی بخــش انــرژی
در ایــن بخش مشــارکت کنند ،چالــش ارتباط
بانکهــای ایــران بــا نظــام بانکــی بینالمللــی
تاحــدودی قابل حل مینماید و منجر به ورود
منابع به کشور خواهد شد.
مزیت دوم که طی سالهای اخیر ایجاد شده،
نیــروی کار ارزان در ایران اســت کــه ا گر در کنار
مزیــت مصــرف انــرژی قــرار گیــرد بــر جاذبــه آن
میافزایــد .در واقــع پــس از ســالیان ســال ،که
ایــران دارای نیــروی کارگــران در ســطح جهان
بود ،با جهشی که در نرخ ارز در سالهای 1۳90
و  1۳91صــورت گرفــت و البتــه ایــن واقعه خود
خسارات بسیاری در پی داشت ،ا کنون نیروی
کار بــه مزیتی بــرای اقتصاد ایران تبدیل شــده
اســت .در حــال حاضــر بــا وجــود قیمــت فعلی
دالر ،نیــروی کار ایــران در شــرایط فعلــی ارزان
اســت .حتی پیشبینــی میشــود حداقل تا 2
ســال آینده این مزیــت همچنان برقرار باشــد.
بنابرایــن باید از مزیــت نیروهای تحصیلکرده و
آموزشپذیــری کــه میتواننــد در فعالیتهای
اقتصادی مشــارکت داشته باشــند و عمدتا در
دســترس هســتند ،بهــره گرفــت .مزیــت ســوم
دســتیابی به ظرفیت باالی تولیــد گاز طبیعی
طی دو ســال آینده است که میتواند بهعنوان
یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشــور مورد
اســتفاده قــرار گیــرد و باالخــره حجــم بزرگــی از
ظرفیت صنعتی طی بیش از  50ســال گذشــته
در کشــور شــکل گرفتــه کــه در صــورت اصــالح

در حال حاضر در حملونقل
جادهای کشور روزانه حدود
50میلیون لیتر گازوئیل عمدتا
توســط کامیونهایی مصرف
میشود که فرســوده بوده و
مشخصا مصرف استانداردی
ندارند ،این میزان مصرف در
حملونقل ریلی تنها دو میلیون
لیتر است .یا در زمینهای دیگر،
سرمایهگذاری با هدف اصالح
سیســتم حملونقل شهرهای
بزرگ ،بسیار ســودآور و در
کاهش مصــرف انرژی موثر
خواهد بود

ســاختار میتواند به درآمدزایــی پایدار اقتصاد
کمک کند .به نظر میرســد بــا تدوین و تحقق
برنامه ملی صرفهجویــی انرژی بهعنوان محور
اقتصــاد پســاتحریم و بــا در نظــر گرفتــن مزیــت
نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجادشده،
در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی
بــا عالقهمنــدان بــه ســرمایهگذاری خارجــی
میتــوان بــه ایجــاد تقاضــا در اقتصاد و گــذار از
این شرایط امیدوار بود.
 -6نظام تصمیمگیری
و گزینههای پیش رو
مشــکالت یازدهگانــهای که در بخــش ابتدایی
این مقاله مورد اشــاره قــرار گرفت ابعادی فراتر
از گشــایشهایی دارد کــه در نتیجــه برداشــته
شــدن تحریمهــا حاصــل میشــود .بــه بیــان
دیگــر ،بــا برداشــته شــدن تحریمهــا بخشــی از
مشــکالت حل شــده یا تخفیف پیــدا میکند،
امــا تاثیــر رفــع تحریمهــا بر حــل بخــش دیگر از
آنها ،از مسیر فضایی اعمال میشود که مبتنی
بــر پیشبینیپذیــری اقتصــاد و چشــمانداز
امیدوارکننده و مثبت نســبت بــه آینده ایجاد
میشــود .نظــام تصمیمگیــری کشــور اینــک
در معــرض انتخابــی تعیینکننــده بــر ســر یک
ســهراهی قــرار گرفتــه کــه هر یــک از ایــن راهها
بــه مقصــدی جدا گانــه منتهی میشــود .یک
انتخــاب ،تعامــل فعال بــا جهان ،بــا محوریت
نــگاه بــه رفــع تحریمهــا از منظــر فراهم شــدن
«منبع» برای کشــور اســت .در این نــوع نگاه،
ســاختار موجــود اقتصــاد شــامل نظــام تامین
مالــی دولــت ،انباشــت بدهیهــای دولــت،
کســریهای بزرگ صندوقهای بازنشستگی،
عدمنقدشــوندگی داراییهــای بانکــی و در
نتیجــه نرخهــای بــاالی ســود بانکــی ،مصرف
بــاالی انــرژی و مشــکالت مالــی بنگاههــای
تولیدکننــده انــرژی ،کســری نظــام پرداخــت
یارانــه نقــدی و تبعــات تخریبــی آن ،شــیوه
بهرهبــرداری از درآمدهــای نفتــی و نحــوه کار
صنــدوق توســعه ملــی ،نظام آشــفته مالکیتی
بنگاههای اقتصادی و بسیاری مشکالت دیگر
فرض میشود و همه امیدها به برقراری ارتباط
بــا جهان و بهرهمنــدی از منابع فراهمشــده از
سوی منابع بینالمللی بسته میشود.
بــرای توضیــح پیامد ایــن رویکرد میتــوان به
دو نکتــه اشــاره کــرد .نکتــه اول آنکــه مفهــوم
اقتصــادی دادهشــده فــرض کــردن ســاختار
موجــود اقتصاد از دیــد ســرمایهگذار داخلی یا
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خارجــی ،عدمبازگشــت و عــدم توجیهپذیــری
ســرمایهگذاری بــه اســتثنای مشــارکت در
رانت موجود در اقتصاد اســت که تنها شــامل
بخــش باالدســتی نفت خواهــد بود .در ســایر
مــوارد ،ســرمایهگذار خارجــی یــا تمایــل بــهکار
در ایــران نخواهــد داشــت یــا شــرطی خواهــد
داشــت که بازار داخلــی را بهصورت انحصاری
در اختیــار گیــرد .در حالــت دیگــر ،ورود منابع
به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایهگذاری
مســتقیم انجــام میشــود کــه تنها بــا تضمین
دولــت قابــل انجــام خواهد بود .ایــن انتخاب
هــم بــدون تردید کشــور را پس از مدتــی کوتاه
بــا بحــران بدهیهــا مواجــه خواهــد ســاخت.
نکتــه دوم آن اســت کــه انتخــاب ایــن رویکرد
در صورتی که در شــرایط بســیار دشــوار کنونی
قرار نداشــتیم ممکن بود بتواند بهعنوان یک
مســکن کوتاهمدت مورد اســتفاده قــرار گیرد.
اما شــرایط موجود کشــور ،انجــام حجم بزرگی
از اصالحات به تعویقافتاده یا به انحرافرفته
قبلی را اجتنابناپذیر ساخته است.
راه دوم کــه در نقطــه مقابــل راه اول قــرار دارد
و آن هم بهصورت یک گرایش مورد اســتقبال
در طیــف فعــاالن سیاســی کــه مخالــف توافق
هســتهای موجــود هســتند ،تعقیب میشــود
آن اســت کــه اقتصــاد پســاتحریم ،همچنــان
اقتصادی بســته باشــد و تحت هیچ شــرایطی
پــای بنگاههــای خارجی بــه اقتصاد ایــران باز
نشــود و جایگاهــی بــرای تولیــدات مبتنــی بــر
کارآیی کشور در بازار جهانی فراهم نشود .این
نــگاه اصــوال اقتصــاد را مبتنی بر ســازوکارهای
واقعــی آن نمینگــرد و اســاس حرکــت اقتصاد
را از منظــر سیاســی و فرهنگــی مـــورد تجزیــه
و تحلیـــل قــرار میدهـــد .تصــور ایــن نــگاه آن
اســت کــه اقتصــاد میتوانــد صرفــا از درون
رشــد کند و حالت تحریم و بلکه خودتحریمی
را حالتــی ایــدهآل میبینــد و اینگونــه تصــور
میکنــد کــه مانــع اصلــی تحقــق هــدف
ذکرشــده ،گرایشهایــی در داخل اعم از نظام
تصمیمگیــری یــا نظــام اداری یــا متفکــران و
صاحبنظران داخلی هســتند که نمیگذارند
اقتصــاد درونگــرا و بــدون ارتبــاط بــا دنیــا بــه
شــکوفایی برســد .این راه هم در انتها به رکود
تورمــی ختــم میشــود و تبییــن پیامدهــای
تجربهشده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
شــاید نکتــه جالــب آن باشــد کــه دو گرایــش
ذکرشــده هرچنــد از نظــر نحوه نگاه بــه تعامل

بــا جهــان در نقطــه مقابــل یکدیگر قــرار دارند
و میتواننــد در میــان دوگانههــای مختلفــی
کــه طی دهههــای مختلف در عرصه سیاســی
کشور شــکل گرفته و رقابتهایی بیحاصل با
یکدیگر داشــتهاند ،به دوگانه جدیدی تبدیل
شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور
را صــرف خــود کننــد ،اما هــر دو نــگاه ،در این
ویژگی با هم اشترا ک دارند که ساختار موجود
اقتصاد را دادهشده میگیرند و انگیزهای برای
اصــالح و تغییــر آن ندارنــد .بنابرایــن هــر دو
رویکــرد هرچنــد کامال در نقطــه مقابل یکدیگر
قــرار دارنــد ،امــا بحرانآفریننــد .راه ســوم کــه
البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها
راهی اســت که میتواند بــه مقصدی مبارک و
امیدآفرین ختم شــود ،بهرهگیری واقعبینانه،
البته در حدا کثر ممکن ،از تعامل با جهان اما
«بــا محوریت اصالح ســاختار درونــی اقتصاد»
اســت .رویکرد ذکرشــده مبتنی بــر این تحلیل
است که مشکالت یازدهگانه ذکرشده در صدر
ایــن نوشــتار« ،همگــی بــا هــم» در بــه وجــود
آوردن وضعیــت نابســامان موجــود اقتصاد ما
ســهیم هســتند .گزاره ذکرشــده به این معنی
اســت کــه همانطــور کــه عدمبهرهگیــری از
ظرفیتهــای جهانــی صدماتــی جبرانناپذیر
به درآمد و اشــتغال جامعه وارد کرده ،محیط
نامناســب کســب و کار از نظــر مداخــالت
مخــرب دولتهــا ،انتخــاب نامناســب نــرخ
ســود بانکی ،قیمت انرژی ،نرخ ارز و بســیاری
مــوارد دیگر هــم در عملکرد نامناســب اقتصاد

نقش داشــتهاند .نمیتوان یک بخش از خطا
را تصحیــح کــرد بــدون آنکــه بــه اصــالح دیگــر
خطاها توجه داشت.
بنابرایــن از میــان ســه راه :تعامــل بــا غفلــت از
اصالح ساختار ،درونگرایی اقتصاد و نفی اصالح
ســاختار و باالخره ،اصالح ساختار با بهرهگیری
از تعامــل با جهان بــرای درونزا و برونگرا کردن
اقتصــاد ،الجــرم یــک گزینــه انتخــاب خواهــد
شــد .خطای در انتخــاب در ایــن مقطع زمانی
میتواند هزینههای جبرانناپذیر داشته باشد.
از نظر نگارنده ،موارد ذکرشده در این نوشتار در
بخشهای خطوط راهنما و مالحظات خطوط
قرمز با رویکرد سوم سازگار است .خط راهنمای
سیاســتهای کلــی اقتصاد مقاومتــی ،اقتصاد
درونگــرا را نفی میکند و بــر صفت برونگرایی در
کنار درونزایی تا کید دارد .اصالحات ساختاری
الزمــه درونزایــی اســت و برونگرایــی مکمــل
ضــروری بــرای تحقق آن شــناخته میشــود .با
توجــه به اهمیــت زیاد مقطــع زمانی کــه در آن
بــه ســر میبریــم ،ضــروری اســت گفتمــان ملی
پســاتحریم بــا تمرکــز بــر ارزیابــی گزینههایی که
نظــام تصمیمگیــری پیــشرو دارد بــه راه افتد.
ممکن است از نظر دیگران ،گزینههای دیگری
عالوهبر آنچه توســط نگارنده مطرح شده قابل
طــرح باشــد که به بحث گذاشــتن همــه موارد
قابــل تصمیمگیــری ،بــه حصــول وفــاق در این
مقطع حساس کمک میکند.

درسختترینشرایطاقتصادی
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سخنان انتقادی آخوندی در پانزدهمین همایش توسعه مسکن

پانزدهمیــن همایــش سیاســتهای توســعه
مســکن با عنوان «چشــمانداز بخش مسکن تا
 »1405دوم آذرمــاه در حالــی برگزار شــد که دکتر
عبــاس آخوندی وزیر راه و شهرســازی به انتقاد
شدید از نامناسب بودن کیفیت محیط زیست
در شــهرهای بــزرگ پرداخــت و از اینکه شــرایط
ســکونت بــه گونــه ای شــده که کســی به شــهر
احساس تعلق ندارد ،ابراز تاسف کرد.
در ایــن همایــش کــه در دانشــگاه تهــران برگــزار
شــد ،حامــد مظاهریــن معــاون امــور مســکن
و ســاختمان ،حســین عبــده تبریــزی مشــاور
وزیر راه و شهرســازی ،محمدهاشــم بتشــکن
مدیرعامل بانک مســکن ،محمدسعید ایزدی
مدیرعامــل شــرکت عمــران و بهســازی شــهری
ایران ،ســید محمد پژمان رئیس ســازمان ملی
زمین و مسکن ،امیر امینی معاون برنامهریزی و
اقتصاد حمل و نقل ،محسن نریمان مدیرعامل
شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد ،علــی چگنی
مدیــرکل دفتــر برنامهریــزی و اقتصاد مســکن و
ابوالقاســم رحیمــی انارکــی عضــو هیأتمدیــره
بانک مسکن حضور داشتند.
دکتر آخونــدی در این همایش گفــت :در اینکه
مســکن در شــرایط پیچیــدهای اســت تردیــد
نداریــم و از هــر منظــر کــه بحــث کنیــم بــه ایــن
نتیجــه میرســیم .ترا کنــش جمعیــت در نیمه
شــمالی و جنوبی کشور یکسان نیست و توزیع
نامتعادل جمعیت از نظر امنیت ملی هم ما را با
مشکل مواجه میکند.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از جمعیــت
شهری کشــور در  10شهر متمرکز شدهاند گفت:

ایــن سلســله مراتب شــهری در حالی اســت که
برخــی شــهرهای خالی از ســکنه و برخــی عاری
از کیفیــت مطلــوب بــرای ســکونت هســتند،
بنابراین با نابسامانی جمعیتی مواجه هستیم.
بر اســاس آمار سال  1۳90تعداد شهرهای باالی
 100هزار نفر جمعیت حدود  86شــهر اســت ،در
حالــی که پیــش و پس از انقالب قرار بود تنظیم
جمعیــت را در آمایــش ســرزمین لحــاظ کنیــم
امــا ایــن اتفــاق رخ نداده اســت .موضــوع مهم
دیگــر عدم عدالت اجتماعی در ایران اســت .ما
جزو معدود کشــورهایی هستیم که بی عدالت
شــهری در کشــورمان برجســته اســت و شمال
شــهر گــران قیمــت و پایین شــهر کیفیــت نازلی
برای زندگی دارد.
وزیــر راه و شهرســازی بــا انتقــاد از نامناســب
بــودن کیفیــت محیــط زیســت در شــهرهای
بــزرگ گفــت :در بخــش حمــل و نقــل نیــز وقت
زیادی از شــهروندان در ترافیک میگذرد .ما در
کشــور فاقد حمل و نقل مرکزی حومه هســتیم
و مشــکل در ایــن زمینــه روز بــه روز پیچیدهتــر
میشــود .از جهتــی زمــان الزم بــرای تملــک
واحدهــای مســکونی که میانگین  12ســال بود
ایــن عــدد برای اقشــار کم درآمد از  20ســال هم
گذشته است.
دکتــر آخوندی بــا بیان اینکه برای حل مشــکل
مســکن مردم بایــد ظرفیت اقتصاد ایــران را نیز
بســنجیم افزود :در  10ســال گذشته کمیگرایی
در ایــران مطرح شــد و فراموش کردیم مســکن
جنبههــای فرهنگی و اجتماعی نیــز دارد .تمام
آنچــه به عنــوان میراث فرهنگــی و اجتماعی در

کشــور داریــم در بخــش مســکن نیز ظهــور پیدا
میکند اما مسکن را به یک چهار دیواری در هر
بیابانی تبدیل کردیم که منجر به کاالیی شدن
انسانها شد.
وی با اشــاره به اینکه برای کشــوری مثل ما که
داعیــه  ۳هــزار ســال پیشــینه دارد ایــن جنبــه
بســیار حائــر اهمیــت اســت امــا مــا بــه ســمت
کمیگرایــی رفتهایــم  ،تصریــح کــرد  :حتــی در
کشــورهای سوسیالیســتی مثل چین و روســیه
نیز آن اتفاقی را که برای کاالیی کردن انسانها
در ایران در طرح مسکن مهر رخ داد ندیدهام .
کاالیی کردن انســانها در مسکن مهر به شکل
افراطی صورت گرفت و حداقل از جنبه فرهنگی
هیچ دفاعی نمیتوان از آن کرد.
دکتــر آخونــدی رویکــرد حــوزه مســکن را دچــار
نگاهــی افراطی و تفریطی دانســت و گفت :این
رویکرد در دو بخش مســکن مهر و شهرفروشــی
بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت .در واقع حق
نفــس کشــیدن مــردم در حــال فــروش اســت و
کسی احساس نمیکند که شهر به او تعلق دارد.
وزیــر راه و شهرســازی بــا یــادآوری اینکــه شــهر
تهران از دهه  40شورای نظارت بر گسترش شهر
را تشــکیل داده است خاطر نشــان ساخت50 :
ســال است که همه نگران توسعه شهر هستند
اما شــهر در حال گســترش اســت .در شهرهای
بزرگ نتوانســتیم موضوع حرکــت را حل کنیم.
وقتــی موضــوع ایجــاد شــهرهای جدیــد مطرح
شــد تامیــن حمــل و نقــل را فرامــوش کردیــم و
شــهرهایی ماننــد هشــتگرد ،پردیس،پرنــد و
اندیشــه ســاختیم که مشــکل حمل و نقل آنها
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برطــرف نشــده اســت .از روز اول بایــد به ســمت
یکپارچگی مفهوم حمل و نقل و توسعه شهری
میرفتیم .
دکتــر آخوندی افــزود 18 :میلیــون از  55میلیون
جمعیــت شهرنشــین در وضعیــت نامطلــوب
زندگــی بــه ســر میبرنــد و کیفیــت زندگــی آنهــا
قابــل قبول نیســت .ا گــر پروژههای مســکن مهر
پیرامــون شــهرهای جدید نیز تکمیل شــود این
آمــار افزایــش مییابــد .از روز اول معتقــد بــودم
در شــرایط ســختی که قرار داریم بــا راه حلهای
ســادهانگارانه نمیتــوان کاری از پیــش بــرد و راه
حلهای دوپینگی هم جواب نمیدهد مدتها
بحث من این بوده اســت که برای حل مشــکل
باید نهادهای مالی ایجاد شود.
وی ادامــه داد :بــرای اینکــه بتوانیــم هــم تجهیز
مالی کنیم هم قدرت خرید و ســاخت را افزایش
دهیم به صندوق تسهیالت نیاز داریم .مدتها
اســت در ایــران دربــاره انــواع تضامیــن بحــث
میکنیم .ا گر کســی خانهای پیش خرید میکند
باید ســر وقــت آن را تحویل بگیرد از ســوی دیگر
صنــدوق تضمیــن کیفیت نیــز در حوزه مســکن
نداریــم .وزیــر راه و شهرســازی بــا تا کیــد بر اینکه
بــرای خــروج از این وضعیــت به انــواع نهادهای
مالــی نیــاز داریــم گفــت :انــواع نهادهــای بــازار و
بورس ،صندوق پس انداز ،نهادهای مالی پروژه
محور و بازار محور برخی از همین نهادهای مالی
مورد نیاز هستند.
آخونــدی گفــت :وضعیــت بخــش مســکن در
اقتصــاد تبدیــل بــه چالــش و در عیــن حــال
فرصــت شــده اســت .چالــش از آن جهــت کــه با
رکــود مواجــه هســتیم و فرصــت از آن جهــت که
مســکن بزرگترین محــرک اقتصاد اســت .ا کنون
در ســختترین شــرایط اقتصادی بعد از انقالب
هســتیم و بارهــا گفتــم ا گــر مســئول مدیریــت
اقتصــاد ایــران بــودم وضعیــت فوقالعــاده اعالم
میکردم .باید جامعه را برای شاخصهای کالن
و خــرد تصمیمهای بنیادین آماده کرد و در این
شرایط فقط حرفهای دلخوشکننده نزنیم زیرا
وضعیت را بدتر میکنیم.
آخونــدی با بیــان اینکه مداخله دولت و ســطح
و نــوع مداخلــه در بخــش مســکن بایــد به دقت
بررســی شــود گفت :قطعا بــدون مداخله دولت
مشــکل مســکن حل نمیشــود و تمام بحث ما
نــوع این مداخله اســت .این مداخلــه باید یا به
گونهای باشــد که دولت مانند مسکن مهر خانه
بسازد یا شعار عدم مداخله و بازار آزاد بدهیم که

مورد دوم سبب ایجاد بازار سودا گرانه میشود.
آخونــدی دربــاره ایــن دو رویکــرد توضیــح داد:
رویکرد نخســت اینکه دولت ســریعا خانه بسازد
و رویکــرد دوم دولــت را از ورود بــه بــازار مســکن
بــه دالیــل مختلــف برحــرز مــیدارد .مــا در پــی
ایــن هســتیم کــه در مجلــس ،دولــت و در بیــن
کارشناسان و اقتصاددانان به تدریج این اجماع
را ایجاد کنیم که مسکن میتواند پیشران باشد
و به ســرمایهگذاری در حوزه مســکن نیاز داریم.
به این منظور به نهادها و بانکهای توســعه در
هــر دو بخش حمل و نقل و مســکن نیازمندیم.
ما بر این اعتقادیم ا گر به چنین اجماعی برسیم
میتوانیم از بحران موجود عبور کنیم.
وی با اشــاره به جلســاتی که برای تدوین برنامه
ششــم توســعه در وزارت راه و شهرســازی برگــزار
شــد ،گفت :در این نشستها گزارشهایی ارائه
شــد کــه  65درصد منابــع شــهرداریها از محل
فــروش عــوارض ســاختمانی بــه دســت میآیــد
که ایــن اصطالح محترمانه شهرفروشــی اســت.
فروش عوارض یعنی ساختمانی که ساخته شده
قوانیــن را رعایــت کرده اســت و چنین موضوعی
نباید منبع  65درصد درآمد شهرداری باشد.
وی راه حــل ایــن مشــکل را توســعه شــهرهای
میانی و جلوگیری از توســعه کالنشهرها دانست
و گفت :خانهســازی در تهران یا در مشهد کاری
قابل قبول و پســندیده نیســت .چرا میترســیم
ایــن واقعیــت را بازگــو کنیم .خدمات و اشــتغال
باید در شهرها به طور متوازن پخش شود.

عبــده تبریزی با اشــاره به
برداشت غلط از رکود در بخش
مســکن تاکید کرد :رونق در
بخش مسکن به این معنا نیست
که قیمت هــر روز باال برود
و خرید و فروش رشــد روز
افزونی داشــته باشد؛ وزارت
راه و شهرسازی به دنبال چنین
بازاری نیســت بلکه به دنبال
حل مسئله مسکن اجتماعی و
بافتهای ناکارآمد است.

حامد مظاهریان در این مراســم با بیان اینکه
اولیــن دوشــنبه ا کتبــر هر ســال بــه عنــوان روز
جهانــی اســکان بشــر نامگــذاری شــده اســت
و امســال ســی امیــن ســالی اســت کــه ایــن
گردهمایــی برگــزار میشــود گفــت :دولتهــا
برای ســاماندهی میلیونها انســان بیسرپناه
اقــدام میکننــد .از  1۳72تــا  1۳87هرســاله بــا
همکاری دستگاههای اجرایی مسکن همایش
سیاســتهای توســعه مســکن در ایــران برگــزار
شــد اما وقفهای  5ســاله در برگــزاری همایش به
وجــود آمــد و ســال  1۳9۳چهاردهمین همایش
سیاستهای توسعه مســکن با موضوع بررسی
چالشهای این بخش در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پانزدهمین همایش سیاستهای توسعه
مســکن افزود :مســکن با حوزههــای اقتصادی،
اجتماعــی ،زیســت محیطــی و کالبــدی پیونــد
دارد و ســیمای جامعــه را نشــان میدهــد .ایــن
همایش هر ساله در دانشگاهها برگزار میشود تا
پیوند علمی دانشگاهی با مباحث اجرایی برقرار
شــود .طرح جامع مســکن نیز بر همین اســاس
تدوین شــده و در طول ســال بررســی میشود و
دانشگاهیان نیز میتوانند نظرات خود را درباره
آن ارائه دهند.
مظاهریــان افــزود :در ایــن همایــش برنامههای
بخش مسکن با محوریت طرح جامع مسکن در
 7محور مســکن اجتماعی ،توســعه نظام تامین
مالیمسکن،برنامهریزیشهری(سیاستگذاری
زمین) ،فنآوری در صنعت ســاختمان ،مسکن
روســتایی ،سیاســتگذاری شــهرهای جدیــد
(بازآفرینی شــهری پایدار) و حوزههای اجتماعی
مســکن بررسی میشــود و کارگاههای تخصصی
نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .تمــام صاحــب
نظران در فرا حوزهای بودن بخش مسکن تا کید
دارنــد و امیدواریــم این همایش ســبب شــود در
مسیر توسعه اقتصاد گام برداریم.
محمدهاشــم بتشــکن مدیرعامــل بانــک
مسکن نیز گفت :بانک مسکن به عنوان بانک
توســعهای ،همواره بــرای تامین منابــع مالی به
دنبــال ارائــه راهکارهــای جدید مالی بــدون اتکا
بــه منابــع بودجه اســت تــا بتوانــد با اســتفاده از
داراییهای موجود ،منابع مالی بخش مســکن
را تامین کند.
وی ضمــن بیــان مطلــب فــوق ،تصریــح کــرد:
ســرمایه تودیعــی ســهامداران ،وام خطــوط
اعتبــاری ،اســتفاده از اوراق بدهــی ،اوراق

مشــارکت و اســتفاده از منابــع مالــی نهادهای
بینالمللــی باید مــورد توجه جدی قــرار گیرد.
مدیرعامــل بانــک مســکن بــا بیــان اینکــه در
بســیاری از کشــورهای جهــان تامیــن مالــی
ســاختاریافته مبتنــی بــر دارایــی افــراد اســت،
گفــت :نظــام بانکی کشــور مــا مبتنی بــر وثیقه
اســت و برای اعتبارسنجی مشــتری ،به وثیقه
آنهــا توجــه میشــود .بتشــکن تصریــح کــرد:
ســال  2012اســتفاده از وامهــای توســعهای
در کشــور بســیار مورد توجه قرار گرفــت و برای
تامیــن مالی پروژههای مختلف در ســال 2012
از محــل مدیریــت داراییهــا 80 ،میلیــارد دالر
برای پروژههای عمرانی تامین مالی شــده و 10
میلیارد دالر آن نیز از محل انتشــار اوراق قرضه
بود.
دکتر غالمرضا ســالمی مشــاور حسابداری،
حسابرســی و اصــول حا کمیتــی وزیــر راه
و شهرســازی ســه راهــکار رونــق مســکن را
تشــکیل بانک توســعهای ،ارایه تســهیالت
به انبوهســازان و اجرای قانــون پیشفروش
عنــوان کــرد و گفــت :دولــت در جاهایــی کــه
زمیــن وجــود دارد اقدام به ســاخت مســکن و
واحدهای مسکونی کند و زیرساختهایش را
نیــز تامین کند زیرا ایران از لحاظ زمین کمبود
خاصی ندارد.
دکتــر غالمرضــا ســالمی مشــاور حســابداری،
حسابرســی و اصــول حا کمیتــی وزیــر راه و
شهرسازی درباره تبدیل بانکمسکن به بانک
توسعهای و رابطه بین عرضه و تقاضای مسکن
در نشست تخصصی توسعه نظام تامین مالی
مســکن در پانزدهمین همایش سیاستهای
توسعه مسکن که عصر دوم آذرماه در دانشگاه
تهــران برگــزار شــد ،گفــت :مســایل ســاختاری
بســیاری برای تامین مالی مسکن وجود دارد.
در تمامــی دنیــا مســکن از محل پسانــداز آتی
مردم و نه گذشته تامین میشود .اینکه سایر
بانکها در ایران برای ارایه تسهیالت به مردم
قدمــی برنمیدارند بــه این خاطر اســت که در
کشــور ثبات اقتصادی وجود نــدارد .ا گرچه در
حال حاضر نرخ تورم در مســیر صحیحی رو به
کاهش اســت اما هیچ امیدی به اســتمرار این
نــرخ در آینــده وجود ندارد و ایــن بیاعتمادی
را دولتهــا بــه دلیــل کارکردهــای اشــتباه بــه
وجــود آوردهانــد .بــه همینخاطر نیــز بانکها
وام بلندمدت را برای تســهیالت خرید مسکن

تامیننمیکنند.
دکتر سالمی پیشــنهاد داد :دولت در جاهایی
که زمین وجود دارد اقدام به ساخت مسکن و
واحدهای مسکونی کند و زیرساختهایش را
نیز تامین کند .زیرا ایران از لحاظ زمین کمبود
خاصــی ندارد .ا گرچه در دهههای پیشــین در
شهرهای جدید هشــتگرد ،پرند ،پردیس این
اتفــاق رخ داد اما به دلیل اینکه برنامهریزیها
برای آن درســت نبود شــاهد بودیم که کاهش
قیمت تمام شــده زمین به روشهای دیگری
تامیــن شــد .بدینمعنــا کــه عموما شــهرهای
جدیــد فاقد تمامی زیرســاختهای شــهری و
بعضا امکانات زندگی مناسب هستند و مهمتر
از همــه اینکــه دسترســی بــه مرا کــز اقتصــادی
ندارنــد در حالیکــه بــا سیســتم حمــل و نقــل
متعارف یکپارچه در اروپا این قبیل مشــکالت
حل شده است و به نظر میرسد ایران نیز باید
بتوانــد چنیــن شــیوههایی را در کشــور پیــاده
کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان راهکارهای
خــود بــرای تامیــن مســکن مــورد نیــاز اقشــار
مختلــف جامعــه و ایجــاد رابطــه منطقــی بین
عرضــه و تقاضــای واقعی مســکن گفــت :ایران
باید مانند ســایر کشورهای پیشــرفته و موفق
دنیا انبوهســازان را ترغیب به ســاخت مســکن
کنــد و در مقابــل زمیــن ،جــاده ،متــرو و ســایر
زیرساختهای مورد نیاز شهری و زندگی را که
در طرحهای جامع لحاظ میشــوند در اختیار
انبوهســازان بگذارد تــا واحدهای مســکونی با
کیفیت تولید کنند .همچنین کشور باید بتواند
بــرای ارایــه تســهیالت بــه انبوهســازان بانــک
تخصصی مسکن را به بانک توسعهای تبدیل
کنــد زیــرا در صــورت توســعهای شــدن بانــک
مســکن اســت کــه میتــوان میلیاردهــا تومان
تسهیالت در اختیار انبوه سازان قرار داد و این
قشر را مکلف کرد تا در قبال دریافت تسهیالت
مناسب مســکن با کیفیت و ارزان قیمت برای
اقشار مختلف مردم تولید کنند.
حســین عبــده تبریــزی مشــاور وزیــر راه و
شهرســازی در امــور مدیریــت و تامیــن مالی
با بیان اینکه رونق بخش مســکن به معنای
افزایــش مــداوم قیمــت آن نیســت گفــت:
وزارت راه و شهرســازی به دنبال چنین بازاری
نبــوده بلکــه حل مســئله مســکن اجتماعی و
بافتهای نا کارآمد را دنبال میکند.
حســین عبده تبریزی در پانزدهمین همایش

سیاســتهای توســعه مســکن در ایــران بــا
یــادآوری برگــزاری نخســین دوره این همایش
در ســال  72گفــت :امــروز نیازهــای کشــور بــا
نیازهایــی که در ســال  72در بخش مســکن با
آن مواجــه بودیــم تفــاوت دارد و ایــن همایش
سعی میکند به نیازهای امروز کشور در بخش
مسکن بپردازد.
وی افــزود :ایــن همایــش بــا همایشهــای
دورههای قبل شــباهتهای زیادی دارد برای
مثال مانند ســالیان گذشته مقاالت علمی در
محورهــای مختلف انتخاب شــده کــه در این
دوره  110مقالــه در  7محور طــی دو روز برگزاری
همایش قرائت و بررسی خواهد شد.
دبیر علمی پانزدهمین همایش سیاستهای
توسعه مســکن افزود :امروز شــاهد فشاری که
در سالیان گذشته در خصوص ساخت مسکن
بودهایم نیســتیم؛ در بخشــی از حوزهها شاهد
ایــن هســتیم که با تغییر ســاختار ایجاد شــده
و تمرکزی که در ســالیان گذشــته در ساخت و
ســاز وجود داشــت نیاز به ساخت و ساز جدید
وجود ندارد.
وی تمرکــز اصلــی وزارت راه و شهرســازی را بــر
حــل مســئله کیفیــت مســکن خواند و افــزود:
عــالوه بر ایــن در بخــش تامین مالی نیــز حوزه
مسکن نتوانسته مسئله خود را حل کند و این
ضعــف نظام بانکی اســت کــه در این همایش
به آن حتما پرداخته خواهد شــد .مشــاور وزیر
راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی
با اشــاره به تا کید دکتر آخوندی در توســعهای
شــدن بانک مسکن یادآور شــد :چنین نیازی
در بخــش تامین مالی نظام بانکــی وجود دارد
کــه مغفــول مانــده و وزارتخانــه بــه هیــچ وجــه
عالقمند نیســت که مســکن به عنوان کاالیی
بین مردم فروخته و داللی شود.
عبده تبریزی با اشــاره به برداشت غلط از رکود
در بخــش مســکن تا کید کــرد :رونــق در بخش
مســکن بــه این معنا نیســت که قیمــت هر روز
بــاال بــرود و خریــد و فــروش رشــد روز افزونــی
داشته باشــد؛ وزارت راه و شهرسازی به دنبال
چنیــن بــازاری نیســت بلکــه بــه دنبــال حــل
مسئله مسکن اجتماعی و بافتهای نا کارآمد
اســت .وی ادامــه داد :امیدواریــم بــا بکارگیری
سیاستهای درست در بخش مسکن در سال
 1405شــاهد این نباشــیم که  10میلیون نفر در
مســکن غیرکیفی سکونت داشته باشند و این
همایش به دنبال حل چنین مسئلهای است.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337

37

همصدایی؛شرطحیات

بخشخصوصیاست

گردهمایی ادواری مدیران تشکلهای فنی و مهندسی عضوشورای هماهنگی

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

روز  24آذر گردهمایی ادواری مدیران تشکل
های فنی و مهندسی عضوشورای هماهنگی
بــه میزبانــی جامعــه مهندســان مشــاور بــا
موضــوع « وضعیــت موجــود صنعــت احداث
ایران و آینده آن در پســاتحریم» در محل این
جامعــه برگــزار شــد .آقــای مهنــدس منوچهــر
ملکیانــی فــرد ،مهنــدس هرمــزد رامینــه و
مهندس اسماعیل مسگرپور اداره این جلسه
را بر عهده داشتند.
مهنــدس هرمــزد رامینــه با اشــاره بــه این که
شــورای هماهنگی تشــکلها روز بــه روز قویتر
شــده اســت و بــا تعامــل بیشــتر قــوی تــر نیــز
خواهد شــد افزود :موضوع این جلســه که به
درستی توسط شــورا انتخاب شده برای همه
مــا موضوعــی حیاتــی اســت .در شــرایطی بــه
ســر می بریــم که هر تصمیمــی تاثیر زیــادی بر
سرنوشــت صنعت احداث و منافع ملی دارد.
آنچه مســلم اســت تامیــن منافع ملــی منافع
همــه را تامیــن مــی کنــد .امــروزه بــا معضــل
شــرکتهای شــبه دولتــی مواجــه هســتیم ،در
دوران پســاتحریم با حضور شرکتهای خارجی
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باز هــم حضور آنها فعالتر می شــود .صحبت
از بخــش خصوصــی مــی شــود کــه توســعه
کشــور توســط آن انجام می شــود اما در عمل
چیــز دیگــری دیــده می شــود .مســئله فســاد
اقتصــادی نیــز گریبــان مــا را گرفتــه و شــدیدا
بــه مملکــت ما لطمــه می زنــد .مــا در جامعه
مهندســان بر اخالق تا کید داریم .و در بهمن
ماه همایشی درباره فساد برگزار خواهیم کرد.
وی افزود :درباره حضور در اتاق بازرگانی،
تشــکیل فدراســیونها و  ...بایــد سیاســت
مشــترکی را اتخاذ کنیم .یکــی از ایرادات مهم
تشــکلهای مــا عــدم ارتبــاط بــا دســتگاه قضــا
هســت که خــواه ناخواه در ارتباط بــا پروژه ها
با آنها سر و کار داریم.
وی بــا اشــاره بــه انتخابــات نظــام مهندســی
و اهمیــت ســازمان نظــام مهندســی ،افــزود:
متاســفانه ما از این ســازمان غافل بــوده ایم.
و حضور کم تعدادی در انتخابات داشتیم.
وی در پایــان تا کیــد کرد :باید سیاســت خود
را در راســتای توســعه مملکــت مشــخص و
هماهنگ کنیم.
مهنــدس اســماعیل مســگرپور گزارشــی از

عملکــرد شــورای هماهنگــی و نهاد تعامــل ارائه
داد و گفــت :مهمتریــن کار دربــاره پروژههــای
ناتمــام و اصــالح آییننامــه آن بــود .دربــاره
حضور شــرکتهای خارجــی و نحــوه قراردادها در
دوران پســاتحریم فعالیتــی را آغــاز کــرده ایم .در
مــورد رتبــه بنــدی و تشــخیص صالحیــت طــی
جلســاتی که با ســازمان برنامه داشتیم قرار شد
آییننامــه جدیــدی بــرای رتبهبنــدی نوشــته
شــود و مــا فعاالنــه در تدویــن آن شــرکت کنیم.
نظــام فنی جــاری عمومــا مربوط بــه پروژههای
عمرانــی اســت و بایــد عمومیــت بیشــتری بــا
توجــه بــه شــرایط پســاتحریم بیابــد .در نظــر
داریم ســهم شــرکتهای دولتــی و خصوصــی را از
پروژههــا مشــخص کنیــم تــا تکلیــف ســازندگان
روشن باشد.
پس از ســخنرانی اعضای پانل ،شــش تشکل
فنــی مهندســی انبوه ســازان مســکن ،کانون
سراســری پیمانکاران عمرانی ایــران ،انجمن
ســازندگان تجهیــزات صنعتــی ایــران ،انجمن
بازرســی فنــی و آزمایشــگاههای غیرمخــرب
ایران ،انجمن صنفی شــرکتهای اوتوماســیون
صنعتــی و جامعــه مهندســان مشــاور ایــران
توسط نمایندگان آنها معرفی شدند.
مهندس منوچهر ملکیانی فرد نیز به نمایندگی
از ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران با
تشــکر از جامعه مهندسان مشاور که میزبانی
ایــن جلســه را بــر عهده داشــتند عنــوان کرد:
بنده قصد سخنرانی در این جمع را ندارم چرا که
مجلس ،مجلس علماست .فقط نتیجه  ۳0سال
زحمت ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران

در راه ارتقــای پیمانــکاری و دفــاع از منافع آنها
حــول منافــع ملــی را در اختیار شــما میگذارم.
به نظر من شــرایط پســاتحریم با قبــل از تحریم
فرقی ندارد و همه چیز بستگی به ما دارد .ما در
دوران جنگ و پس از جنگ همیشــه مدیریت
بحــران داشــتهایم .در دوران دکتر احمدینژاد
فقط ســعی مــا بر ایــن بود کــه شــرکتهای ما به
حیــات خــود ادامــه دهنــد و از بیــن نرونــد .اما
امــروز دولت گــوش شــنوایی دارد و عالقمند به
شکوفایی است .اما کدام شکوفایی؟
وی تصریــح کــرد :شــکوفایی بــه معنــای
بسترســازی بــرای آحــاد ملــت و اجــرای دقیق
خصوصیســازی در عمــل ،کــه بــا شــکوفایی
مدنظــر آنها اختــالف دارد .با اجرای روشــهای
گذشــته پســاتحریم بــا قبــل از تحریــم فرقــی
نخواهــد داشــت .امــا تجربه بخــش خصوصی
بزرگتریــن ســرمایه آن در ایــن دوران اســت،
ســرمایهای کــه بــر اتحــاد و همزبانــی تا کیــد
دارد .همانطــور که درباره ورود ســرمایهگذاران
خارجی بدون مدیریت به دولت اخطار دادیم
و توجــه دولتمــردان را معطوف به این مســئله
کردیــم .البته آقای نوبخــت ،آقای جهانگیری
و حتــی رئیس جمهور هم معتقــد بودند ایران
بازار مصرف نیست و بازار مشارکت است.
وی دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده نیز عنوان
کــرد :ایــن مســئله در حــال حل شــدن اســت.

کمیتــهای فنــی در شــورای اقتصــاد دولــت بــه
وجــود آمده اســت .ماده  ۳0طبق خواســته ما
اســت و ماده  29با حذف مســئولیت تضامنی
حــل میشــود .بند  5مــاده  16هــم اصالحاتی
داشــته اســت .بــه هــر حــال قانــون مالیــات بر
ارزش افــزوده در حــال حــل شــدن اســت ،هــر
چند که ایدهآل ما نیست.
وی دربــاره مطالبــات پیمانــکاران گفــت:
جلســهای در دفتــر آقــای دکتــر نیلــی بــا حضور
مدیــران بانکها و پیمانکاران تشــکیل شــد که
نشان میدهد دولت به فکر صاف کردن بدهی
خود است .ظاهرا رای بر این است که ۳81هزار
میلیارد تومان بدهی به بانکها و پیمانکاران از
طریــق اوراق و ظــرف  5ســال پرداخــت شــود.
قرار شد نتیجه این جلسه همفکری در هیات
دولــت مطرح شــود .اما واقعیت این اســت که
اوراق بــا ســود بــه درد پیمانــکاران نمیخورد.
پــول پیمانــکار بــرای نوســازی نــاوگان ،خریــد
تجهیــزات و پرداخــت حقــوق نیــروی انســانی
اســت .به دلیل نبود پــول بخش خصوصی در
نوســازی ناوگان روز به روز ضعیفتر میشــود.
پیمانــکار ســرمایهگذار نیســت و بــدون پــول از
تسهیالت بانکی استفاده میکند که با شرایط
فعلی قادر به بازپرداخت آن هم نیست.
وی افــزود :در برنامــه اول و دوم  22بــار دربــاره
اجــرای سیاســت خصوصیســازی صحبــت

شــده اما تعداد شــرکتهای دولتی در طول این
برنامهها دوبرابر شــده است .ما ناچاریم مانند
بردارهای همجهت در کنار هم باشــیم .شرط
حیــات ما در پســاتحریم و شــکوفایی در آن که
حــق ملــت ایــران اســت همیــن همصدایی ما
است .خواهش میکنم با هم باشیم!
در ادامــه ایــن جلســه پرســش و پاســخهایی
مطــرح شــد کــه مهنــدس ملکیانیفــرد درباره
درجهبندی شرکتها گفت :درجهبندی باید به
جایی وا گذار شود که کار فنی انجام میدهد،
اتــاق بازرگانــی ابــزار ایــن کار را نــدارد و فعــال
ســازمان مدیریــت و برنامهریزی هــم حاضر به
وا گذاری این کار نیست.
در ادامــه گفتگوهــا و اظهارنظرهــا مهنــدس
محمــد عطاردیــان ،عضــو شــورای عالــی
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران نیــز
گفــت :همــه مســائل بــا اتحــاد حــل میشــود.
بخــش خصوصی باید بند ناف خود را از دولت
جــدا کنــد و بــا جمــعآوری ســرمایه ،کارآفرینی
کنــد .ا گــر بــا دولــت بــرای بسترســازی حرکــت
اقتصــادی به توافق برســیم ،با کمــک دولت و
بخش خصوصی کشــور از شــرایط فعلی رهایی
مییابــد .کار خصوصــی بایــد جــدا از دولت راه
بیفتد و الزم اســت در ایــن باره با دولت گفتگو
شود.
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بیســت و یکمیــن همایــش توســعه صــادرات
غیرنفتــی اتــاق تبریــز بــا محوریــت «توســعه
اقتصــاد ملــی بعــد از تحریم» بــه میزبانــی وزیر
صنعــت معــدن و تجــارت ،رئیس اتــاق ایران،
رؤســای اتاقهــای سراســر کشــور ،رئیــس
ســازمان توســعه تجــارت و جمعــی از فعــاالن
اقتصادی در چهاردهم آذرماه برگزار شد
«محســن جاللپــور» رئیــس اتــاق ایــران در
ایــن همایــش گفت :در طــول دهههــای اخیر
اقتصــاد ایــران در دوران جنــگ و پــس از آن
شــرایط ســخت تحریــم و پســاتحریم همــواره
مقولــه صــادرات را به عنوان یــک جایگاه ویژه
از ســایر بخشهــای اقتصادی متمایــز کرده و
اینطور نیســت که در پســاتحریم نــگاه جدید و
تازه ای بــه صــادرات در برنامههای اقتصادی
داشــته باشــیم ،چرا که صــادرات دریچهای از
تولیــد ملی به دنیای خارج و ویترینی از هر آن
چیزی است که در اقتصاد ایران وجود دارد.
رئیــس اتــاق بازرگانی و صنایع و معــادن ایران
افــزود :صــادرات بــه معنــای یافتــن بــازاری به
قیمــت هزینــهای اســت کــه دیگــر کشــورها
میپردازنــد و در مــدار کار داخلــی و فضــای
اقتصــادی بــرگ برنــدهای بــرای ایــران اســت،
ضمــن اینکــه امــروز کشــور بــه لحــاظ تولیــد و
اشــتغال در شــرایطی قرار دارد که باید نگاه به
صــادرات پررنگتــر از قبــل باشــد .وی تصریح
کرد :بیکاری باال و تولید فراوانی که درگیر عدم
وجــود تقاضــا در بــازار داخلــی بــوده و امــکان
تحریــک تقاضا در ایــن بازار به دلیــل نگرانی از
تــورم بــاال وجــود نــدارد ،تنهــا یــک راه را پیش

روی اقتصــاد ایــران قرار میدهــد و آن تحریک
تقاضــای خارجــی اســت .بــه گفتــه جاللپور،
امــروز در رفــت و آمــد هیأتهــای تجــاری و
حضــور ســرمایهگذاران خارجی در ایــران ،نگاه
مــا تولید بــرای صادرات به کشــورهای منطقه
و دنیا اســت و تنها صادرات است که میتواند
تولیــد و کیفیــت داخلــی را تضمین کــرده و در
یک رقابــت تنگاتنگ با کشــورهای دیگر ،رفاه
داخلی را به دنبال داشته باشد.
وی بــه ابالغیــه مقام معظــم رهبــری در حوزه
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد:
آنچــه کــه امروز در ابالغیه مقــام معظم رهبری
از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی و صادرات یاد
میشــود ،بــه مفهوم تســهیل مقــررات ،ایجاد
ثبــات در رویههــا و تدویــن قوانیــن مرتبــط بــا
صادرات روان و تنوعبخش اســت که میتواند

جالل پور:
آنچه که امروز در ابالغیه مقام
معظم رهبری از آن به عنوان
اقتصــاد مقاومتی و صادرات
یاد می شود ،به مفهوم تسهیل
مقررات ،ایجاد ثبات در رویه
ها و تدوین قوانین مرتبط با
صادرات روان و تنوع بخش
است که میتواند گامی برای
انتقال فناوری پیشرفته و مهار
بیکاری باشد.

گامــی بــرای انتقــال فنــاوری پیشــرفته و مهــار
بیکاری باشد.
رئیــس اتــاق بازرگانی و صنایع و معــادن ایران
با اشــاره بــه گــزارش رقابتپذیری ســال 2015
و  2016در دنیــا ،گفــت :ایــن گــزارش کــه در
ماههای اخیر منتشــر شده ،رتبه ایران را میان
 140کشور دنیا ،رتبه  105اعالم میکند در حالی
کــه قطــر رتبــه دوم و امــارات رتبــه پنجــم را در
زمینــه مقرراتزدایی و تســهیل مقــررات اعالم
مــیدارد .وی اظهارداشــت :دولــت یازدهــم،
کمیتــه مقرراتزدایــی را تشــکیل داده اســت
که جلســات آن ،با ســرعت و جدیت به منظور
تســهیل مقــررات برگزار میشــود امــا همچنان
فاصلــه زیــادی با کشــورهای منطقه داشــته و
باید کار جدی در این زمینه انجام دهیم.
جــالل پــور خاطرنشــان کــرد :در زمینــه
آزادی مقــررات براســاس شــاخصهای
اقتصــادی ســال  ،201۳ایــران در حــوزه منــا
رتبــه دوم بعــد از مصــر را بــه لحــاظ بــد بــودن
شــاخصهای اقتصــادی و صادراتــی دارد.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصی خاطرنشــان
کــرد :در فضــای آزاد اقتصــادی میتــوان
توقــع داشــت کــه تولیدکننــدگان بــرای تولیــد
رقابتــی فعالیــت کننــد و البته دولــت هم باید
تمــام تالش خود را برای ارتقای شــاخصهای
فضــای کســب و کار صــورت دهــد ،ایــن در
شرایطی است که دولت یازدهم توانست رتبه
ایران در شــاخص فضای کســب و کار را از رتبه
 152بــه  118برســاند امــا در برنامه ششــم باید
کوچــک ســازی دولــت را بــه لحــاظ کــم کردن

بروکراســیهای اداری و ثبــات سیاســتها در
زمینه تولید و صادرات انجام داد.
جاللپــور خاطرنشــان کــرد :ارتقــای کیفــی
دادگاههــای اقتصادی میتواند به بهتر شــدن
رتبــه فضــای کســب و کار و شــاخصهای
اقتصــاد ایــران در دنیا بیانجامــد و تنها در این
صــورت میتوان انتظار تولید و ســرمایهگذاری
را داشــت ،چرا که تا زمانی که فضای مناســب
کســب و کار وجود نداشــته باشــد ،رفــت و آمد
هیأتهــای خارجی منجر به توســعه تجارت و
ســرمایهگذاری نخواهد شــد .وی در ادامه ،به
چالشهــای پیــش روی صــادرات غیرنفتی در
حــوزه حمــل و نقــل جــادهای ،ریلــی و هوایی
اشاره و خاطرنشان کرد :مهمتر از این موضوع،
شــرایط ارزی ،پولــی ،مالی و تســهیالتی کشــور
است که امروز اولین دغدغه فعاالن اقتصادی
به شــمار میرود که بر این اســاس باید تدوین
برنامــه جامــع ارزی را در دســتور کار قرار داد تا
ثبات در اجرای این برنامه منجر به شکوفایی
اقتصادی شود.
جاللپــور در توضیــح این مطلب خاطرنشــان
کــرد :محاســبه مابهالتفــاوت تــورم داخلــی و
خارجــی بــرای افزایــش نــرخ ارز همــان چیزی
اســت کــه صادرکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی
طلب میکنند ،چرا که آنها میخواهند بدانند
که برای ارز حاصل از صادرات و تولید خود باید
چــه پیشبینیهایــی داشــته باشــند .رئیــس
اتــاق بازرگانــی ایران ادامــه داد :در این زمینه،
موضوع سیاستهای مالی و تسهیالت بانکی
و پیشبینــی نــرخ بهــره بســیار مهــم بــه نظــر
میرســد ،چرا که ایران تنها کشــوری است که
نرخ باالی  20درصد را به عنوان نرخ تسهیالت
میپردازد.
جاللپــور گفــت :در ابتــدای دولــت یازدهــم
نــرخ ارز  ۳600تومــان بود و امــروز هم به همان
رقم رســیده که این به مفهوم آن اســت که در
ً
ماههــای اخیر دولت یازدهم عمــال بهره باالی
20درصد را برای ارز تعیین کرده اســت که این
شــرایط مناســبی بــرای صــادرات نیســت ،چرا
کــه در دنیــا وامهــای ارزی را بــا بهــره 2درصــد
در اختیــار صادرکننــدگان قــرار میدهنــد .وی
گفت :چنانچه مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و
خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم،
صــادرات میتوانــد توجیهپذیــر باشــد در

حالــی کــه در دو ســال اخیــر نــرخ ســود ارزی
بــاالی  20درصد بــوده و این فضــای نقدینگی
برای صادرات را نامساعد میکند.
رئیــس اتاق بازرگانــی و صنایع و معــادن ایران
گفــت :در شــرایطی کــه نیاز بــه ســرمایهگذاری
مشــترک بــا ســایر کشــورهای دنیــا داریــم،
بــه نظــر میرســد اتاقهــای بازرگانــی بایــد در
تشــکیل هلدینگهای صادراتی و اســتفاده از
موقعیتهــای به وجــود آمده در دنیا باشــند.
جاللپور گفت :در شرایطی که روابط سیاسی
روســیه و ترکیــه در وضعیــت نامطلوبــی قــرار
دارد ،صادرکننــدگان ایرانــی میتواننــد خــالء
موجــود در بــازار روســیه را به بهترین شــکل پر
و بر این اساس نیاز روسیه را تامین کنند .وی
خواســتار تدویــن اســتراتژی توســعه صــادرات
بــرای دو دهــه آینــده شــد و خاطرنشــان کــرد:
بایــد با تدویــن این اســتراتژی فضای اطمینان
بخشی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد ،چرا
کــه برخــی از آنها حتــی نگران بودند با بازگشــت
ســقف تولیــد اوپــک به شــرایط قبــل ،ایــران باز
هــم سیاســت اقتصاد نفتــی را در پیــش گیرد و
از توسعه صادرات و اقتصاد نفتی غافل بماند.
در ادامــه مســعود خوانســاری ،نایب رئیس
اتــاق ایــران و رئیس اتــاق تهران صــادرات را
مبنای اقتصاد پایدار دانســت و گفت :کشور
چین در ســالهای اخیر توانسته است با تکیه
بر توسعه صادرات سطح پهناوری از بازارهای
جهانی را در اختیار بگیرد.
وی بــا نگاهــی بــه وضعیــت ایــران تأ کیــد کرد:
در حــال حاضر کشــور ایــران در منطقه امنیت
باالیی دارد و همین موضوع میتواند زمینه را
برای الگوبرداری از چین فراهم کند.

رئیــس اتــاق تهــران همچنیــن بــا اشــاره بــه
مهمتریــن شــاخصهای توســعه صــادرات،
تشــریح کــرد :اولیــن مؤلفه برای دســت یافتن
بــه تولید صــادرات محور ،مســأله ارز اســت؛ با
ارز ارزان صــادرات شــکل نمیگیــرد ،تــورم بــاال
مانعــی جــدی بــر ســر راه صــادرات اســت و از
طــرف دیگــر تــا زمانی کــه موضــوع حاملهای
انــرژی تعییــن تکلیــف نشــود نمیتوانیــم بــه
توسعه صادرات بیندیشیم.
خوانســاری ،مقرراتزدایــی را یکــی دیگــر از
شــاخصهای مهم در مســیر توســعه صادرات
عنوان کرد :در طول  ۳5سال اخیر روز به روز با
تصویب انواع قوانین سدهای غیرقابل نفوذی
بر سر راه صادرات ایجاد کردیم .حال زمان آن
رسیده اســت که با حذف قوانین و مجوزهای
زائد اجازه دهیم تولید نفس بکشد.
وی بر این باور است که اقتصاد صادرات محور
زمینــه را بــرای برنامهریــزی ممکــن میکنــد و
اینگونه فضا رقابتیتر شده و امکان برندسازی
برای محصوالت تولیدی فراهم میشود.
صمد حســنزاده ،رئیس اتاق تبریز با اشــاره
بــه تحــوالت اخیــر در دیپلماســی کشــور و
موفقیت در مذا کرات بینالمللی ،تصریح کرد:
بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات
غیرنفتــی را بــا این هــدف برگــزار میکنیم که با
توجــه به تحــوالت اخیر در فضای دیپلماســی
کشــور بتوانیــم آنچــه بــرای توســعه صــادرات
غیرنفتــی الزم اســت را مهیــا ســازیم ،بایــد
تهدیدهــا ،محدودیتهــا و ظرفیتهــای
اقتصــادی کشــور را بشناســیم و بــرای قــدم
گذاشــتن در مسیر توسعه صادرات بهترین راه
را پیدا کنیم.
وی ادامه داد :از مسئوالن مربوطه درخواست
کردیم در این همایش حضور داشــته باشند تا
با دغدغههــا و راهکارهای پیشــنهادی بخش
خصوصی آشنا شوند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره
بــه حضــور وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
معاونــان ایشــان در این همایش خاطرنشــان
کــرد :به طــور حتم این حجــم از حضور فعاالن
اقتصــادی از طــرف دیگــر اســتقبال مســؤوالن
دولتــی از ایــن همایــش بیانگــر انســجام و
همــکاری همه دســتگاههای مربوط پیشــبرد
اهداف اقتصادی کشور است.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337
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 -1ارزش زمان را نمیفهمند.
هــر کارآفریــن موفقــی میدانــد زمــان از خود
پول ارزشمندتر است-".ریچارد برنسون
آدمهــای ناموفــق بــرای وقتشــان ارزش
قائــل نیســتند .آنهــا همیشــه همهجــا
هســتند چــون قــادر نیســتند وقتشــان را بــه
اهدافشــان اختصــاص دهنــد .و ســال بــه
ســال قــول و قرارهــای جدیــد میگذارنــد کــه
هرگــز بــه بــار نمینشــیند ،فقــط به ایــن دلیل
کــه بــه خودشــان زحمــت نمیدهنــد بــرای
اهدافشان وقتی الزم را بگذارند.

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

مهارتهــای مدیریــت زمــان ،یادگیــری نــه
گفتن ،و دانســتن اینکه به چــه تعهداتی باید
پایبند باشــید ،گامی به ســوی موفقیت بزرگ
در هر حوزهای از زندگی است.
 -2کارهایــی همســو بــا اهدافشــان انجام
نمیدهند.
"وقتی بدانید ارزشهایتان کدام هســتند،
تصمیمگیری سخت نیست -".روی دیزنی
هرچه هدف مهمتر باشــد در سلسله مراتب
ارزشهایتــان باالتــر خواهدبــود و نظــم و
ترتیــب بیشتــری در آن بــه کار خواهیدبــرد.
آدمهــای ناموفــق شــلوغی و آشــفتگی را بــا
بهــرهوری اشــتباه گرفتهانــد .آنهــا در هر کاری
دســتی دارنــد امــا هیچکــدام ازایــن کارهــا بــا
ارزشها و اهدافشان همسو نیست.
اهدافتان را دفتر یادداشــتهای روزانهتان
بنویســید و استراتژیهایی را به کار بگیرید که
شــما را بــه آنهــا نزدیک کنــد ،این کار به شــما
کمــک میکنــد چیزهایــی را که بــا مقصودتان
همخوانی ندارند شناسایی کنید.
 -4مسئولیتپذیر نیستند
"به نظر میرسد آدمها فکر میکنند موفقیت
در یــک زمینــه ،شکســت را در ســایر زمینههــا
جبــران میکنــد ،امــا آیــا واقعا اینطور اســت؟
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پاگرد

چرا بعضیآدمها
هرگز موفق
نمیشوند؟

پاگرد در راهپلهها ،زمینهســاز فراغتی كوتاه برای انسان از فشار
ناشی از باال رفتن از پلهها است و این پاگرد در مجله......
كمیسیون انتشارات

اثربخشــی حقیقــی مســتلزم تــوازن اســت"-
استفان کاوی
ا گــر رییستان بد اســت و واقعا از شــغلتان
متنفر هســتید این دلیل نمیشــود که سست
شــوید و در کارتــان ضعیــف عمــل کنید .شــما
بــرای ایــن کار پــول دریافــت میکنیــد پــس
درســت انجامــش بدهیــد ،ایــن قانــون کلــی
زندگی اســت که همانقدر بهدســت میآورید
کــه مایــه گذاشــتهاید .ایــن عیــن پختگــی و
دانایی اســت کــه تحت هر شــرایطی به دنبال
ممتازی باشید.
آدمهــای ناموفــق کســانی هســتند کــه بــا
نمرههــای بــد مشــکلی ندارنــد و بــرای یافتــن
روش مطالعــهی موثــر کــه بــه یادگیریشــان
کمــک کند ،به خودشــان زحمــت نمیدهند،
چون به هر حال برتری کمتر به هوش و بیشتر
بــه برنامهریزی خوب و آمادگی بســتگی دارد و
ایــن باعث میشــود احســاس کنیــد باهوشتر
هســتید و این احســاس به نوبهی خود نتایج
فوقالعادهای به بار میدهد.

 -5در بهانهتراشی خوب هستند
"ا گــر نمیتوانیــد درســتش کنیــد ،حداقــل
کاری کنیــد کــه درســت بــه نظــر برســد"-بیل
گیتس
آدمهایــی هســتند کــه بــرای نمیتوانمهــا
و نبایدهــا دلیــل و منطــق پیــدا میکننــد .آنها
گاهی این گرایــش نفرتانگیز را با "واقعگرایی"
اشتباه میگیرند.
آنها فاقد قدرت تصور هستند و برای توجیه
اینکــه چــرا گاهی بعضــی چیزها نباید باشــند
همیشــه راهــی پیــدا میکننــد امــا هیچوقــت
واقعا تالش نمیکنند .بهترین چاره این است
کــه هر وقــت ذهنتان شــروع بــه بهانهتراشــی
کــرد آن را متوقــف کنیــد و موتــوری را کــه آن را
آغاز کردهاست از اول روشن کنید.

 -4محدودیتهای خودساخته دارند
"شــما چیــزی هســتید کــه بــاور داریــد" -اپرا
وینفری
آدمهای ناموفق تمایل دارند جملههایی را
مثل"من در به خاطر ســپردن شمارهها خوب
نیســتم"" ،واقعــا از درس خوانــدن متنفــرم"،
و"واقعــا فکــر نمیکنــم بتوانم کســبوکاری راه
بیندازم" بگویند.
آنهــا خودشــان را محــدود میکننــد و
رفتارشان را توجیه میکنند اما این واقعا فقط
راهی اســت که اهدافشان را به قدری پایین
انتخــاب کننــد که هیچ خطایی در آن نباشــد
و در نتیجــه موفقیــت کوچکتــری بهدســت
بیاورند.
از شــر ایــن تفکــر خــالص شــوید کــه فقــط
یــک ســری مهارت و اســتعداد مشــخص برای
وظایف مشــخصی دارید ،این تفکر را رها کنید

 -6آداب معاشرت نمیدانند
شــما نمیتوانیــد براســاس رفتــار یــک فــرد
بــا کســانی کــه هیــچکاری برایــش نمیکننــد
شــخصیت او را قضــاوت کنیــد -".یوهــان
ولفگانگ فون گوته
آدمهــای ناموفــق معموال هــوش اجتماعی
ندارنــد .آنهــا جملههایــی را مانند"خــوب
حداقــل مــن روراســت هســتم" یا"مــن همین
هســتم ،بــا مــن کنــار بیا"میگوینــد .آنهــا
نمیدانند با آدمهای دیگر چهطور رفتار کنند
و بیشتر اوقات دوست دارند بدون هیچ دلیل
واضحی متکبر باشند.
آســان است که با آدمهایی که دوستشان
داریــد خوب و مودب باشــید ،ا گــر با آدمهایی
کــه نمیتوانیــد تحملشــان کنیــد یــا آنهــا کــه
دائمــا بــا شــما مخالفــت میکننــد ،خــوب و
مودب باشید ،این نشانهی شخصیت است.

کــه به انــدازهی آدمی دیگر باهوش نیســتید.
آنچه زندگی از شــما میخواهد این اســت که
بهتر اســت.خودتان باشید ،به خاطر خودتان
و به خاطر دیگران.

مهارت های
مورد نیاز مدیران
در سازمانها
امــروزه علــم مدیریــت بعنــوان یکــی از علــوم
میــان رشــته ای از اهمیــت باالئــی برخــوردار
بــوده و از ارکان هــر ســازمان بــا شــرح وظایف و
خدمــات مختلــف می باشــد .داشــتن مهارت
بــرای مدیران الزمــه اجرای مدیریــت بوده که
نــوع مدیریت مورد نیــاز آنها با توجه به اهداف
سازمانی متغیر می باشد.
مهارتهای سه گانه مدیریت
مهارتهــای مــورد نیــاز مدیــران را بطــور کلــی
میتــوان بــه صــورت فنــی ،انســانی و ادرا کــی
طبقهبندی کرد .مهارت به تواناییهای قابل
پرورش شــخص که در عملکرد و بقای وظائف
منعکــس میشــودبنابراین منظــور از مهــارت
توانایــی بــه کار بــردن مؤثــر دانــش و تجربــه
شخصی اســت.ضابطه اصلی مهارت داشتن،
اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است.
 -1مهارت فنی:
مهــارت فنــی یعنی دانایــی و توانایی در انجام
دادن وظایــف خــاص که الزمــه آن ورزیدگی در
کاربــرد فنــون و ابــزار ویــژه و شایســتگی عملــی
در رفتــار و فعالیــت اســت .مهارتهــای فنــی
از طریــق تحصیــل ،کارورزی و تجربــه حاصــل
میشوند.
ً
مدیــران معمــوال ایــن مهارتهــا را طــی
دورههــای آموزشــی یــا کارآمــوزی فــرا میگیرند
نظیــر دانش ،فنــون و روشهــای برنامهریزی،

بودجهبندی ،کنترل ،حسابداری ،امور مالی،
کارگزینــی کارپردازی و غیره ویژگی بارز مهارت،
فنی آن اســت که به باالترین درجه شایستگی
و خبرگــی در آن میتوان دســت یافــت زیرا این
نوع مهــارت دقیــق ،مشــخص ،دارای ضوابط
عینی و قابل اندازهگیری است.
 -2مهارت انسانی :
مهــارت انســانی یعنــی داشــتن توانایــی و قدرت
تشخیصدرزمینهایجادمحیطتفاهموهمکاری
و انجام دادن کار به وسیله دیگران ،فعالیت مؤثر
بــه عنــوان عضــو گــروه ،درک انگیزههــای افــراد و
تأثیرگذاری بر رفتار آنان .مهارت انســانی در نقطه
مقابلمهارتفنیاست.
 -3مهارت ادرا کی:
مهــارت ادارکــی یعنــی توانایــی درک
پیچیدگیهــای کل ســازمان و تصــور همــه
عناصــر و اجــزای تشــکیلدهنده کار و فعالیت
ســازمانی به صــورت یک کل واحد (سیســتم)
بــه عبــارت دیگــر ،توانایــی درک و تشــخیص
اینکه کارکردهای گونا گون ســازمان به یکدیگر
ً
وابسته بوده تغییر در هر یک از بخشها ،الزاما
بخشهــای دیگــر را تحــت تأثیر قــرار میدهد.
آ گاهــی از ایــن روابط و شــناخت اجــزا و عناصر
مهــم در موقعیتهــای مختلــف ،مدیــر را
قــادر میســازد کــه به طریقــی تصمیمگیــری یا
اقــدام کند کــه موجبات اثربخشــی ســازمان و
رضایــت کارکنــان آن را فراهم نماید .ا کتســاب
مهــارت ادرا کی (یــا مفهومی) مســتلزم آموزش
نظریههــای علــوم رفتــاری بویــژه تئوریهــای
ســازمان ،مدیریــت و تصمیمگیــری و کاربــرد
عملی آنهاست.

طبقه بندی سطوح مدیریت
در یــک تقســیم بنــدی کلــی مدیریــت به ســه
سطح تفکیکی می گردد.
.1عالی (ارشد)
.2میانی (واسطه)
.۳عملیاتــی (پایــه) کــه اولین ســطح مدیریت
است
کار مدیــران ارشــد انطباق مســائل بــا تغییرات
محیطی اســت.وی کســی اســت کــه وضعیت
گذشــته،حال و آینده(آنچــه در پیــش اســت)
را مــی بینــد و بــدان توجــه دارد ولــی مدیــران
عملیاتی(پایــه) فقــط وضعیــت حــال را مــی
بینند.یکی از مشــکالت مدیران ما اینســت که
فقــط جلوی پای خود را مــی بینند و به آینده
توجهی ندارند.
 -4طبقه بندی مدیریت و مهارت :
اجماع نظریه پردازان مدیریت بر این است که
ســه نوع مهارت بــرای اجرای فراینــد مدیریت
وجود دارد کــه عبارتنداز :مهارت فنی ،مهارت
انســانی و مهارت مفهومی یا ادرا کی به عبارت
دیگــر بصــورت کلــی در ســه ســطح مدیریــت
مهارتهای خاصی مورد نیاز است.
 -5ارزش نسبی مهارتها :
همه مشاغل مدیریت مســتلزم کاربرد مهارت
اســت .گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف،
مهارتهــای ســهگانه الزم و ملــزوم یکدیگــر به
نظــر میرســند ،بــا وجــود ایــن ،ارزش نســبی
آنهــا در ســطوح و ردههــای مختلــف مدیریــت
فــرق میکند .مدیــران ردههای سرپرســتی به
مهارتهای فنــی قابل مالحظــهای نیاز دارند
ً
زیــرا کــه وظایــف آنهــا غالبــا ایجــاب میکند که
زیردســتان خــود را راهنمایــی کنند یــا آموزش
دهند .در مقابل مدیران ردهباالی ســازمانها
چنــدان نیــازی بــه مهارتهــای فنــی ندارنــد
بلکــه وظایــف تصمیمگیــری ،برنامهریــزی و
ســازماندهی ایجــاب میکنــد کــه بــه مهــارت
ادرا کی قابل مالحظهای مجهز باشند.
ً
مهارتهای انســانی تقریبا الزمــه انجام دادن
همــه وظایــف در همه ســطوح مدیریت اســت
زیرا که مدیران صرفنظر از نوع وظایف یا سطح
مسئولیت و مقام با افراد انسان سر و کار داشته
بــرای جلب همــکاری و اثرگــذاری بر رفتــار آنها
باید از مهارتهای انســانی برخوردار باشند .از
این رو ،امروزه ،در مدیریت ســازمانها ،تأ کید
بــر مهارتهــای انســانی اولویــت ویــژهای پیدا
کرده است.
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افرادیکهصالحیتندارندنباید
درصنعتساختمانمداخلهکنند
وزیر راه و شهرسازی
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دکتــر عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی
ضمــن تبریک به اعضای هفتمین دوره هیات
مدیــره ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
استان تهران بر تالش همه جانبه هیات مدیره
ســازمان هــای نظام مهندســی ســاختمان در
راســتای تامیــن حقــوق حرفــه ای و حقــوق
شهروندی تا کید کرد.
آخونــدی در مراســمی کــه  24آبــان مــاه بــه
مناســبت اعطــای اعتبارنامــه هــای اعضــای
هفتمیــن دوره هیــات مدیــره ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان تهــران در محل
وزارت راه و شهرســازی برگزار شــد ،با اشــاره به
اینکه توزیع کار وظیفه هیاتمدیرهها نیست،
افزود :امیدواریم امور به ســمتی پیش برود که
انتخاب مهندســان برای انجام امور ســاخت و
ساز توسط شهروندان انجام شود.
وی در ادامه ضمن تا کید بر ضرورت اســتقالل
سازمان های نظام مهندسی ساختمان گفت:
نظارت بر عملکرد سازمانهای نظام مهندسی
فقــط در حیطــه قوانیــن صــورت مــی گیــرد
و در حوزههایی که در این قوانین مورد اشــاره
قــرار نگرفته اســت ،نظــارت و دخالتــی صورت
نخواهد گرفت.
در این مراســم کــه دکتر حامد مظاهریان معاون
امور مسکن و ساختمان ،دکتر منوچهر شیبانی
اصل مدیرکل دفتر سازمانهای نظام مهندسی

و تشــکلهای حرفــهای ،دکتــر فریبــرز واحــدی
مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران و مدیران
و مقامــات اجرایــی مدیریــت شــهری و راه و
ساختمان کشور حضور داشتند 25 ،نفر اعضای
اصلــی و  7نفــر اعضای علیالبــدل هیاتمدیره،
اعتبارنامههای خود را دریافت کردند.
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه اصــل
اخالق حرفهای مهندســی مبنــی بر نپذیرفتن
منافــع متضــاد بایــد به یــک نظامنامــه قانونی
و حرفــهای تبدیــل شــود گفــت :قــرار اســت
نظــام ملــی ســاخت و ســاز را با مشــارکت همه
مهندســان تدویــن کــرده و آن را در هیــأت
وزیران به تصویب برسانیم.
آخونــدی ضمــن تبریــک بــه اعضــای منتخب
هفتمیــن دوره هیئــت مدیره نظام مهندســی
ســاختمان که توانســتند اعتماد مهندســان را
جلــب کنند افزود :مســئولیت بزرگــی هم برای
حفــظ جایــگاه مهندســان هــم بــرای حفــظ
منافــع مــردم ایــران بــر عهــده شــما قــرار دارد
چرا که اقداماتی که شما در این سازمان انجام
دادیــد هــم جنبــه حرفــهای و هــم جنبــه ملی
دارد.وی نخســتین بحــث را در حوزه ســازمان
نظام مهندسی ساختمان مطرح و اظهار کرد:
مــن از بــن دندان بــه اســتقالل ســازمان نظام
مهندســی ســاختمان اعتقــاد دارم و معتقــد
هســتم اعضــای ایــن ســازمان باید بــا کمترین

آخونــدی :مــن از
بن دندان به استقالل
سازمان نظام مهندسی
ساختمان اعتقاد دارم
و معتقد هستم اعضای
این ســازمان باید با
كمترین وابســتگی به
دولت همه فرایندهای
اجرایــی خــود را از
مرحلــه برگــزاری
انتخابات هیئت مدیره
تا اجرای وظایف محوله
انجام دهند
وابســتگی بــه دولت همــه فرایندهــای اجرایی
خــود را از مرحلــه برگــزاری انتخابــات هیئــت
مدیره تا اجرای وظایف محوله انجام دهند.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم بــا بیــان
اینکــه مــن تنها بر اســاس منافع ملــی و اجرای
قانونهایــی کــه به وزیر وا گذار شــده اســت به
حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان ورود
میکنــم گفت :هیچ تمایلی بــه دخالت در امور
داخلی این ســازمان در تهران و سایر استانها
ندارم اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی از هیچ
حمایتــی نــه از جنبــه مداخلــه بلکــه از جنبــه
سیاستگذاری عمومی دریغ نمیکنم.
لزوم منع مداخله افراد فاقد صالحیت
در صنعت ساختمان
وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد :حــوزه
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان دو جنبه
حرفهای و ملی دارد؛ در جنبه حرفهای ،حفظ
اصولورفتارهایحرفهایمهندسیساختمان
مد نظر اســت و در جنبه ملی نیز حفظ منافع
ســازندگان کــه مردم ایران هســتند باید لحاظ
شود .بنابر این در بخش حفظ اصول حرفهای
وظیفــه شــما به عنــوان اعضای هیئــت مدیره
سازمان نظام مهندســی ساختمان این است
که به نحوی سیاستگذاری کنید که این اصول
حفظ شــود و مهمترین آنها منع مداخله افراد

فاقد صالحیت در صنعت ساختمان است.
وی ادامه داد :من با قانون منع مداخله کامال
موافق هســتم و معتقدم افرادی که صالحیت
ندارنــد نبایــد در صنعــت ســاختمان مداخلــه
کنند؛ این صنعت حرفهای بزرگ با شاخههای
فــراوان و پیشــرفت علمی زیاد اســت .بنابراین
اجــرای اصــل منــع مداخلــه بســیار ســخت و
پیچیده است ولی باید اجرا شود.
آخوندی ســپس به موضوع امــکان ایجاد بازار
حرفهای سالم در صنعت ساختمان پرداخت
و گفــت :نکتــه بســیار مهــم در حــوزه نظــام
مهندسی ســاختمان این است که داد و ستد
کار در یک بازار شــفاف ایجاد شود چرا که همه
قوانیــن ما به خصوص قانون اساســی بر ایجاد
بازار رقابتی اصرار دارند.
وزیر راه و شهرســازی تأ کید کرد :اصل توزیع کار
توســط هیئت مدیــره  100درصد خــالف قانون٬
خالف اصل بالندگی مهندسان و دقیقا بر خالف
قانون اساســی و حق انتخاب شهروندان است.
مــن تمــام تالشــم را میکنــم تــا توزیــع کار میان
مهندســان در یــک بــازار رقابتی انجام شــود و از
ایجاد بازار بروکراتیک جلوگیری میکنم.
وی افــزود :دو اصــل منــع مداخلــه و رقابت در
بازار خدمات مهندسی و حرفهای و همچنین
جلوگیــری از توزیــع کوپنی کار از ســوی هیئت
مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان میــان
مهندسان در راس اقدامات من قرار دارد.
آخونــدی بــا بیــان اینکــه هیئــت مدیرههــای
نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از
اقدامات خود باید نگران منافع مصرف کننده
باشــند اظهار کرد :در هر امر حرفهای باید این
موضــوع را بدانیــم کــه آن حرفــه یــک فعالیت
پیچیــده و تخصصــی اســت و آن تخصــص در
اختیار همگان قرار ندارد و این موضوع ممکن
اســت مورد ســو اســتفاده واقــع شــود بنابراین
بایــد مراقــب باشــیم تــا در حرفــه ســاختمان
منافــع مصــرف کننــده را لحــاظ کنیــم دولــت
نیــز بــه عنــوان نماینــده مــردم به طور مســتمر
پایش میکند که این خدمات مهندسی با چه
کیفیتی به مردم ارائه میشود.
ایــن عضــو کابینــه دولــت یازدهــم بــا تأ کیــد بر
اینکه منافع ملی نیز برای من بسیار مهم است
افــزود :اجــرای مقــررات شهرســازی بــه انــدازه
مقــررات ملــی ســاختمان الزم االتبــاع اســت.
شــما به شــهر که نــگاه میکنید حجــم انبوهی
از ســاختمانهای غیــر قانونــی را میبینید که

همــه آنهــا توســط یک مهنــدس کــه مقررات
شهرسازی را رعایت نکرده است تأیید شدهاند
شــاید این مهندس ،مقررات ملی ســاختمان
را رعایت کرده باشــد ولی مقررات شهرسازی را
زیر پا گذاشــته اســت بنابراین همه مهندسان
موظفنــد هــم مقــررات ملــی ســاختمان و هم
مقررات شهرسازی را رعایت کنند.
وی بــا بیــان اینکه ا گــر شــهرداری پایــان کار یا
پروانــه یــک ســاختمان را صــادر کنــد بــه هیچ
وجه مجــوزی برای رفتار خالف قانون توســط
مهندس ســاختمان نمیشــود همین طور ا گر
عضــو شــورای شــهر یــا وزارت راه و شهرســازی
چنیــن اقدامی کرده باشــد هرکــدام در جایگاه
خودشان مسئول هستند.
آخونــدی ادامــه داد :اعضای ایــن دوره هیئت
مدیــره نظــام مهندســی ســاختمان غیــر از
مســئولیت اجــرای وظایــف محوله مســئولیت
اجتماعــی ارتقای حیثیت مهندســان را نیز در
دستور کار دارند.
وی دربــاره راه حــل احیــای حیثیت مهندســی
ایــران توضیــح داد :تنهــا راه حــل ایــن اســت
کــه منافــع ملــی و قانــون را بــر هــر چیــزی اولــی
بدهیــم .وقتی گفته میشــود  65درصــد درآمد
شــهرداریها از محــل فروش ترا کم ســاختمانی
است به این معنا است که نظام مالی شهرداری
ناسالماست.همهماشهرونداین کشوریموباید
بر اجرای قانون نظارت داشــته باشــیم نه اینکه
تسهیل کننده تخلفات باشــیم .من تا زمانیکه
مســئولیت داشته باشم برای حفظ منافع ملی
به هیچ وجه کوتاه نمیآیم.
وی بــا تأ کیــد بــر رعایــت حقــوق مهندســان از
ســوی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان
گفت :ا گر حقوق مهندســان تأدیه نشود نباید
انتظار داشت که قانون رعایت شود.
آخونــدی ســپس موضــوع عــدم تضــاد منافــع

دو اصل منع مداخله و رقابت
در بازار خدمات مهندسی و
حرفهای و همچنین جلوگیری
از توزیع کوپنی کار از سوی
هیئت مدیره نظام مهندســی
ســاختمان میان مهندسان در
راس اقدامات من قرار دارد.

را مطــرح و اظهــار کــرد :اصلیتریــن بحــث در
اقدامات عملیاتی سازمان نظام مهندسی این
اســت که به سمتی حرکت کنیم که رفتارهای
غیــر حرفــهای از بیــن بــرود و اصلیتریــن ایــن
رفتارهــا تضــاد منافــع خصوصــی و ملــی ٬قــرار
گرفتــن در دو طــرف میــز ،منافــع ملــی و منافع
مصــرف کننــده ٬منافــع ملی و منافــع صنفی و
نهایتــا هرگونه تضاد منافع اســت که باید با آن
مبارزه کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی مبحــث بعــدی را لــزوم
بازنگــری بنیادیــن در نظــام ســاخت و ســاز
عنوان و خاطر نشان کرد :در حال حاضر نظام
شهرســازی و ســاخت و ســاز ایــران دچــار یــک
نابهسامانی است که این نارسایی سبب شده
مردم فکر کنند مهندسان مقصرند در حالیکه
نظــام ملــی ســاخت و ســاز اســت کــه مملــو از
نارســایی اســت و این نارســایی ،نابهســامانی
ســاخت و ساز شهری را ایجاد کرده است .قرار
اســت که نظام ملی ساخت و ســاز با مشارکت
همه مهندســان تدوین شده و آن را در هیئت
وزیران به تصویب برسانیم.
در ایــن مراســم حبیبالــه بیطــرف ،مهــدی
روانشــادنیا ،بیــژن خطیبــی ،علــی نبــی زاده،
مهیــار فرنیــا ،ســید مهدی زرگــر ،احمــد خرم،
حســن قربانخانــی ،ســعید کروبــی و حمــزه
شــکیب اعضــای اصلــی و ســعید غفرانــی عضو
علیالبدل رشــته عمران ،بهمن مومنی مقدم
و شــمس نوبخــت دودران اعضــای اصلــی
و غالمرضــا لشــگری عضــو علیالبــدل رشــته
نقشــه بــرداری ،کامبیــز رضــوی عضــو اصلــی و
حســن زیاری عضو علی البدل رشــته ترافیک،
حیدر جهان بخش ،فرهــام مقدم راد ،محمد
طاهری ،ایرج معزی ،امیرحســین دزفولیان و
الهه رادمهر اعضای اصلی و ســعید ســعیدیان
عضو علیالبدل رشــته معمــاری ،جابر نصیری
عضــو اصلــی و حکمت امیری عضــو علیالبدل
رشته شهرسازی ،حسین ا کبریان راد ،محمود
مقــدم و رامیــن کرمــی اعضــای اصلــی و ســید
علیرضــا میرجعفــری عضــو علیالبــدل رشــته
مکانیک و ســید محمد هاشمی و علی کریمی
آنچــه اعضــای اصلــی و کامــران تیمــوری عضو
علیالبــدل رشــته بــرق بــا دریافــت اعتبارنامــه
هــای یــاد شــده ،فعالیــت خــود را بــه عنــوان
اعضای هفتمیــن دوره هیات مدیره ســازمان
نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهران آغاز
کردند.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337
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60درصد
اقتصادایران
مالیاتنمیدهد

گزارش رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی

پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

دکتر علی عســگری رئیس کل سابق سازمان
امور مالیاتی اعالم کرد بیش از نیمی از اقتصاد
ایــران مالیــات پرداخــت نمیکنند .بــه گفته او،
در حــال حاضر40درصــد کل اقتصــاد کشــور از
مالیــات معــاف هســتند و  20درصــد اقتصاد نیز
مربــوط به فعالیت زیرزمینی اســت که این گروه
نیز مالیات پرداخت نمیکنند .عسکری با بیان
این موضوع تا کید کرد که معافیتهای مالیاتی
در کشور نســبت به سایر کشورها در حد باالیی
قرار دارد که باید به برخی از این بخشها مانند
فعالیتهــای ســود آور در بخــش کشــاورزی،
بازرگانــی و فعالیــت در مناطــق آزاد رســیدگی
شــود .به اعتقــاد این مقام مســوول ۳۳ ،درصد
از اصنــاف از مالیات معاف هســتند که به دلیل
عدم شــفافیت در این بخش ،مالیاتستانی در
وضعیت مناسبی قرار ندارد.
نسبت پایین مالیات در تولید
بــه گفتــه علــی عســگری در هفــت ماه نخســت
ســال جــاری معــادل  ۳6هــزار و  600میلیــارد
تومــان درآمد مالیاتی کســب شــده کــه این آمار
تحقــق  84درصــدی آمــار مالیاتــی در هفت ماه
را تاییــد میکنــد .بــه گفتــه او ،درصــد تحقــق
مالیاتهــا در هفــت مــاه مشــابه ســال قبــل
معــادل  90درصــد بوده اســت .عســکری درباره
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اثرپذیــری سیاســتهای مالیاتــی بــر دوره رکــود
کشــور بــه مقایســه نســبت درآمدهــای دریافتی
با کشــورهای توســعه یافته پرداخت .بر اســاس
گفتــه او ،در کشــورهای توســعهیافته ،مالیــات
معــادل بیــش از  25تا  ۳0درصــد تولید ناخالص
داخلــی اســت کــه وقتــی رکود بــر اقتصــاد حا کم
میشود ،این وزن در کل اقتصاد عدد باالیی به
حســاب میآید .اما در اقتصاد ایران درآمدهای
مالیاتــی مســاوی کمتــر از هفــت درصــد تولیــد
ناخالــص داخلــی اســت؛ بنابرایــن در اقتصــاد
ایران ،ســایه مالیاتها آنقدر سنگین نیست که
تصــور کنیــم با کاهــش آن تحرکــی در اقتصاد به
وجود میآیــد .البته با اســتفاده از ظرفیتهای
قانونــی ،در جهــت خــروج از رکــود ،اقداماتــی از
جمله تقســیط مالیــات دریافتی صــورت گرفته
اســت .عســکری بــا مقایســه نرخهــای مالیاتــی
دریافتــی بــا کشــورهای توســعهیافته تشــریح
کــرد کــه نرخهــای مالیــات در اقتصــاد ایــران از
دیگــر کشــورها بیشــتر نیســت .به گفتــه او ،نرخ
مالیــات اشــخاص حقوقــی در ایــران  25درصــد
و در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ،بیش
از  25درصــد اســت .حتــی در اروپا تــا  ۳5درصد
مالیات اخذ میشــود .همچنین نرخ مالیات بر
ارزش افــزوده در ایــران  9درصد اســت؛ در حالی
کــه کمتر کشــور توســعهیافتهای با نــرخ مالیات
زیــر  15درصــد وجــود دارد .البتــه ایــن نکته هم
وجود دارد که ســایز اقتصاد آن کشــورها بزرگتر
اســت و پوشــش پرداخــت مالیــات در آن بــه
مراتب گســتردهتر از اقتصاد ایران اســت .رئیس
کل ســازمان امور مالیاتــی درخصوص مرزبندی
مالیاتی در کشور تشریح کرد که در اقتصاد ایران،
از  40درصــد اقتصــاد مالیات دریافت میشــود،
 40درصــد نیــز پرداخت مالیات معاف هســتند.
همچنین  20درصد نیز ســهم اقتصاد زیرزمینی
و غیرشــفاف اســت کــه امــکان دریافــت مالیات
وجود ندارد .این مقام مسوول نتیجهگیری کرد
که در مجموع از  60درصد اقتصاد ایران مالیات
دریافت نمیشود.
چتر گسترده معافیتهای مالیاتی
عســکری در گفتوگــو بــا نشــریه تجــارت فــردا،
بــه مــوارد متعــدد معافیتهــای مالیاتــی در
کشــور اشــاره کرده اســت .بر این اساس ،بخش

کشــاورزی که حــدود  10درصد تولیــد ناخالص
داخلــی ایــران را تشــکیل میدهــد ،در حــال
حاضــر مالیــات نمیپــردازد کــه البتــه میتوان
از بخشهــای ســودآور در حــوزه کشــاورزی،
مالیــات دریافــت کــرد ولــی تا کنــون ســازمان
امــور مالیاتی ســراغ آن نرفته اســت .همچنین
بــه گفتــه او ،در ایــران صادرات نیــز از پرداخت
مالیــات معــاف اســت که البتــه ایــن بخش در
بسیاری از کشورهای دیگر ،اعم از توسعهیافته
و درحالتوســعه نیــز مالیاتــی نمیپــردازد.
بخــش دیگــری کــه از معافیتهــای مالیاتــی،
بــرای ســرمایهگذاری در مناطــق محــروم و
ســایر زیربخشهــای اقتصــادی ماننــد تعاونی
و گردشــگری اســت ،همچنین بخش فرهنگی
نیــز از مالیــات معــاف اســت .ایــن مقام ســابق
مالیاتــی معافیتهــای مالیاتــی را نســبت بــه
کشــورهای دیگــر ،گســتردهتر و بیــش از حــد
ارزیابیهــا میدانــد .بــه گفتــه او ،در ایــران
نــرخ ترجیحــی ،اعتبــار ســرمایهگذاری و اعتبار
مالیاتــی بهصــورت همزمــان وجــود دارد و
در گمــرک و بخشهــای دیگــر نیــز نرخهــای
ترجیحی برای برخی از فعالیتهای اقتصادی
در نظر گرفته شده است .عسکری درخصوص
ســازوکار معافیتهای مالیاتــی در مناطق آزاد
نیــز توضیــح داد کــه هما کنون در مناطــق آزاد
اقتصادی کشــورها ،چیزی که بــه آن معافیت
تعلق میگیرد ،سرمایهگذاری است .به عبارت
دیگــر بــه ســرمایهگذاری و صــادرات معافیــت
مالیاتی داده میشود؛ نه به واردات به مناطق
آزاد .حتــی ا گــر قــرار بــر این اســت کــه معافیت
اعطــا شــود ،الاقــل بــرای نظــارت و کنتــرل
مناطــق آزاد اقتصــادی ،ســهمی از مالیاتهــا
دریافــت میشــود .بــه گفتــه او ،در بســیاری از
کشــورهایی کــه مناطــق آزاد اقتصــادی دارند،
بخش ســرمایهگذاری و صادرات برای دورهای
از پرداخــت مالیــات معــاف اســت .همچنیــن
فعالیتهــای تجــاری واردات بهطــور کلــی
معافیــت مالیاتــی ندارنــد؛ یــا تنها از بخشــی از
معافیتهــا برخــوردار هســتند .مثال بــرای این
بخشهــا نرخهــای ترجیحــی میگذارنــد؛ یــا
آنهــا را قــدری تحــت کنتــرل قــرار میدهنــد تــا
بتواننــد متوجــه شــوند کــه آیــا ایــن فعالیتها
بهصــورت شــفاف انجــام میگیرد یا نــه .از این

لحــاظ میتوان گفت ایران ،معجون بســیاری
از معافیتها و تســهیالت را برای فعالیتهای
مختلف دارد.
در اصناف به شفافیت نرسیدیم
رئیس کل ســابق ســازمان امور مالیاتی کشــور
در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــه
جغرافیــای معافیتهــای مالیاتــی در اصنــاف
اشــاره کــرد .به گفتــه او ،در ایران به اســتثنای
مشــاغل خــودرو ،حــدود دو میلیــون و 900
هــزار فعال صنفــی داریم که از ایــن تعداد۳۳ ،
درصد از پرداخت مالیات معاف هســتند .آنها
به ســازمان مالیاتــی اظهارنامــه ارائه میکنند،
ولــی یــک ریــال مالیــات پرداخــت نمیکننــد.
عســکری عنــوان کــرد کــه در اســتانها ،ایــن
نرخ یکســان نیســت .بهعنوان مثال در تهران
حــدود  15تــا  16درصد اصناف معاف هســتند
و در سیســتان و بلوچستان ،حدود  45درصد
معــاف هســتند .در ایالم و اســتانهایی از این
دســت ،بیــش از  40درصــد پروندههــا ،ا گرچــه
اظهارنامــه میدهنــد ،از پرداخــت مالیــات
معــاف هســتند و حــدود  7۳درصــد مودیــان،
زیــر  500هزار تومان مالیات میدهند .تنها /5
 1درصــد مودیــان ،بــاالی پنــج میلیــون تومان
مالیــات پرداخــت میکننــد؛ امــا همیــن 1 /5
درصد در کل کشور کافی است که تمام قاعده
بــازی را بــه هــم بزننــد .به گفتــه عســکری ،در
ســالهای اخیر بر اســاس شناســاییهایی که
در نظام مالیاتی انجام شــده ،دقت آنالیزهای
ســازمان امور مالیاتی افزایش یافته و همه آنها
روی کاغذ و صفحه مانیتور آمده است .مودی

اصنــاف در ســال،1393
5درصد کل مالیاتها را پرداخت
کردهاند؛ در حالی که  33درصد
تولید ناخالص داخلی را تشکیل
میدهند .هفت درصد مالیاتهای
مستقیم را پرداخت کردهاند؛ اگر
مالیات بر ارزش افزوده و کاال و
خدمات را در نظر نگیریم

مالیاتی اطالع دارد که ا گر تا امروز نزد ســازمان
مالیاتــی یــک مــودی پنــج میلیونتومانــی بــه
حســاب میآمد ،چنانچه قبــول کند مالیاتش
 100میلیــون تومــان اســت ،از ایــن پــس یــک
مــودی  100میلیونتومانــی خواهد بــود و دیگر
مــودی پنجمیلیونی نیســت .بــرای برهم زدن
این قاعده بازی ،حاضر است هر اقدامی انجام
دهد .او میخواهــد قاعده بازی 100میلیونی را
برهم بزند.
اصنــاف در ســال  ،1۳9۳پنــج درصــد کل
مالیاتهــا را پرداخــت کردهانــد؛ در حالــی کــه
 ۳۳درصــد تولیــد ناخالــص داخلی را تشــکیل
میدهند .هفت درصد مالیاتهای مســتقیم
را پرداخت کردهاند؛ ا گر مالیات بر ارزش افزوده
و کاال و خدمــات را در نظر نگیریم .به گفته او،
اصناف در یک دهه گذشــته  14درصد مالیات
میپرداختند و این رقم در حال حاضر کاهش
یافتــه اســت .در نتیجــه بــه بــاور عســکری این
موضوع نشان میدهد در بخشهای دیگری از
اقتصاد ،شفافیت بیشتر شده و سهم درآمدها
باال رفته اســت ،ولی در بخش اصناف هنوز به
شــفافیت بخشهای دیگر نرسیدهایم .امروزه
شــفافیت اشخاص حقوقی ،بیشــتر از مشاغل
اســت .بــه همیــن دلیل ســهم آنهــا در مالیات
افزایــش یافتــه و ســهم اصنــاف پاییــن آمــده
است .این مقام مسوول درخصوص اهرمهای
مالیاتــی لحــاظ شــده در الیحــه خــروج از رکود
معتقد است سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را
برای بخشهای سرمایهگذاری و فعالیتهای
تولیــدی در نظــر گرفتــه اســت .بــه گفتــه او،
در قالــب مــواد  1۳2و  1۳8قانــون مالیاتهــا،
معافیتهــای بخــش تولیــد گســتردهتر شــد.
همینطــور دایره معافیتها برای آن دســته از
ســرمایهگذاران خارجی که با برنــد یا بهصورت
مشــارکت بــا ســرمایهگذاران ایرانــی فعالیــت
میکنند ،توسعه پیدا کرد .افزایش معافیتها
در بخشهــای حمــل و نقــل ،گردشــگری و
بهداشت و درمان معافیتها نسبت به قانون
فعلی از جمله دیگر مواردی است که در الیحه
خروج از رکود به آن اشاره شده است.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337
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پیامآبادگران
آذر 1394
شماره 337

وزیر راه و شهرسازی در
آخرین روزهای آذرماه درپی
متوقف شدن طرح واقعیسازی
قیمت قطار از سوی سازمان
حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان به شدت از این
اقدام انتقاد کرد و در اظهارات
کم سابقه ای خواستار انحالل
سازمانهای قیمتگذاری
شد که به گفته وی با نگرش
سوسیالیستی و مارکسیستی
به مکانیسم قیمتگذاری
ورود میکنند .این اظهار نظر
آخوندی که طی آن خواستار
ورورد مجلس به ماجرا شده
و همچنین از ارائه این پیشنهاد
به دولت برای گنجاندن آن در
برنامه پنج ساله ششم خبر داده
بود ،با واکنشها و بازتابهای
زیادی مواجه شد .برخی از این
رویکرد استقبال و برخی از آن
انتقاد کردند .در میان چهرههای
اقتصادی دکتر موسی غنینژاد و
دکتر محمود جامساز هر کدام
از زاویهای به این موضوع توجه
کردهاند که در پی میآید:

دکترمحمود جامساز :

تعیینقیمتها
درذاتاقتصاد
نفتینهفتهاست
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دکتر موسی غنی نژاد:

ضروتهای
خروجدولت
ازقیمتگذاری

دکترموســی غنینــژاد اظهــارات وزیــر راه و
شهرسازی در خصوص انحالل سازمان حمایت
و خــروج دولــت از قیمتگــذاری را شــجاعانه
دانســت و پیشــنهاد کرد دولت الیحه مســتقلی
در ایــن خصــوص تهیــه کنــد و بــرای تصویب به
مجلس ارائه دهد تا با قانونی شــدن آن اقتصاد
ملی یک بار برای همیشــه از شــر قیمت گذاری
دولتی خالص شود.
موســی غنینــژاد در گفتوگــو بــا اقتصادنیــوز،
بــا اشــاره بــه اظهــارات وزیــر راه و شهرســازی در
خصــوص انحــالل ســازمان حمایــت و خــروج

دولــت از قیمتگــذاری گفــت :ســخنان وزیر راه
و شهرســازی از اهمیت فوقالعــادهای برخوردار
است چرا که برای نخستین بار است که عضوی
از دولــت خــود منتقــد عملکرد برخــی نهادهای
دولتــی در اقتصــاد میشــود .این کار شــجاعانه
و شایســته تقدیر اســت.او گفت :از همان روزی
کــه اظهــارات ایشــان در رســانهها منعکس شــد
پیشبینــی میشــد کــه در ادامــه حمالتــی بــه
منطــق و اســلوب فکــری ایشــان صــورت گیرد و
ممکن اســت برخی مدعیان ،ایشــان را به انواع
اتهامــات ناجوانمردانــه و بیپایــه متهــم کننــد.

کارشــناس مســایل اقتصــادی بــا بیــان اینکه
آنچــه وزیــر راه و شهرســازی دربــاره انحــالل
ســازمان حمایــت در نظــر دارد ،آرمانگرایــی
مطلق است ،گفت :طی  ۳7سال گذشته بازار
همواره به نابازار تبدیل شــده است .سازمان
حمایــت از مصرفکننــده و تولیدکننــده یــک
ســازمان بیمعنایــی اســت کــه نــه حقــوق
مصرفکننــده را رعایــت میکنــد و نــه حقــوق
تولیدکننده را.محمود جامساز در گفت وگو با
خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه
و شهرســازی درباره انحالل ســازمان حمایت
از مصرفکننــده و تولیدکننــده اظهــار کرد :به
گفتــه یکــی از مقامــات ارشــد دولتی ســازمان
حمایــت از مصرفکننــده و تولیدکننــده بایــد
منحل شود و پیشنهاد انحالل این نهاد را هم
در تدوین برنامه ششــم توســعه مطــرح کرده
است و دالیلی که آورده شده آن است تعیین
قیمــت بــرای اقتصادهای سوسیالیســتی و یا

کمونیستی است اما این پرسش مطرح است
که اساسا نفس مجموعه اقتصاد دولتی نفتی
رانتی کشــور ما با کدام رژیم اقتصادی در دنیا
همخوانی دارد؟وی افزود :ا گر رژیم اقتصادی
نفتــی خــود را ســرمایه داری بدانیــم ایــن
ســرمایهداری از نوع شــدید دولتی محســوب
میشــود چرا که مالکیــت و تصدیگری حجم
عظیمــی از اقتصــاد کشــور  -گفتــه میشــود
چیــزی بیــن  85تــا  90درصــد  -در اختیــار
دولت قرار دارد .جامســاز ادامه داد :از سویی
دیگر مســلما بســیاری از بنگاههای تولیدی و
خدماتی و عمومی در اختیار دولت قرار دارند
و محصــوالت آنــان هــم دولتی اســت و رقیبی
برای این افراد و بنگاهها نیست چرا که رقیب
تنهــا در یک بــازار آزاد رقابتــی میتواند حضور
داشــته باشــد و بــر قیمتها اثــر گــذارد در غیر
ایــن صــورت ا گــر بــازار در اختیــار یــک قــدرت
اقتصادی بزرگ قرار بگیرد به معنای ســرکوب

این اقتصاددان افزود :اجرای پیشنهاد آقای
دکتــر آخوندی گامی ضروری و اساســی برای
اجــرای اهــداف سیاســتهای کلــی اصــل 44
قانون اساســی و نهایتا رشــد مستمر اقتصاد
ایــران و خروج از بنبســت فعلــی رکود تورمی
اســت .اقتصــاد ایــران بــرای ورود بــه صحنه
اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت
جهانــی نیــاز دارد تــا بــه ســمت آزادســازی و
ایجــاد اقتصــاد رقابتــی پیــش رود از ایــن رو
ادامــه کار نهادهایی چون ســازمان حمایت
و ســازمان تعزیــرات حکومتــی موانع مهمی
در این مسیر هستند .این سازمانهای ضد
تولید ،ریســک ســرمایهگذاری در ایــران را به
شــدت باال میبرند و موجب گریز سرمایهها
و سرمایهگذاران از کشور میشوند.
او تصریح کرد :از ســال  84که سیاســتهای
کلی اصل  44ابالغ شد چنین سازمانهایی
بایــد منحل میشــدند که بــا روی کار آمدن
یــک دولــت پوپولیســتی درســت برعکــس
عمــل شــد و عمــال بــا اقداماتــی نظیــر ســهام
عدالت و اجرای دیگر سیاستهای نادرست
اقتصــادی و دولتیتــر کــردن اقتصــاد ،ایــن
سیاستهای کلی کامال زمینگیر شدند.
او گفت :جای خوشحالی است که یک عضو
رقبــای بخش خصوصی ضعیف اســت.وی
ادامــه داد :البتــه ا گــر تولیدکننــده بخــش
دولتــی باشــد قیمــت هــا همــواره در جهت
حفــظ منافــع آنــان خواهــد بــود بنابراین از
آنجایــی که رژیم اقتصادی ما یک مجموعه
اقتصــاد دولتــی نفتــی رانتی اســت بنابراین
تعییــن قیمــت در ماهیــت و ذات ایــن رژیم
اقتصــادی نهفتــه اســت.جام ســاز گفــت:
حال ا گــر بخواهیم وارد بحث بازار و اقتصاد
بــازار شــویم کــه البتــه یکــی از رویکردهــای
مهــم فرامــوش شــده سیاســتهای کلــی
نظــام اســت الزم اســت کــه ایــن بــازار را در
مجموعــه اقتصــادی دولتــی نفتــی تحلیــل
کنیــم.وی ادامــه داد :بایــد دید آیــا با وجود
چنیــن مجموعــه اقتصــادی کــه در حــال
حاضــر در اقتصــاد کشــور مــا ســایه انداخته
اســت و بخــش خصوصــی را درمحــاق
قــرار داده اســت میتــوان بــازار آزاد رقابتــی

کابینه معتقد به ساز و کار بازار با این صراحت
از قیمتگذاری دولتی انتقاد میکند اما باید
تاســف خــورد کــه وزارتخانههــای ذیربــط
کــه بایــد بســتر الزم را بــرای رقابتــی کــردن و
آزادســازی اقتصــاد ایــران فراهــم آورنــد در
ایــن زمینــه ســکوت کردهانــد یــا حتــی بعضا
عکسالعمل منفی نشان دادهاند.
غنینــژاد افــزود :ظاهــرا بنــا اســت در برنامه
ششــم توســعه ،ســازمان حمایــت تعییــن
تکلیف شود .با توجه به حساسیت موضوع
بــه نظــر میرســد بهتــر اســت دولــت الیحــه
مســتقلی تهیــه کنــد و جدا گانه بــه مجلس
پیشــنهاد دهــد تــا چنیــن ســازمانهایی
منحل و قیمتگذاری دولتی برای همیشــه
ممنــوع شــود .ایــن اقتصــاددان با اشــاره به
اینکــه برخــی انتقــاد کردهانــد کــه چــرا وزیــر
راه ،انــگ سوسیالیســتی و مارکسیســتی را
بــه نهادهای جمهوری اســالمی زده اســت،
گفت :کســانی که چنیــن انتقاداتی را مطرح
کردهاند بهتر اســت یکبار هم که شده تاریخ
 ۳7ســاله جمهــوری اســالمی و خاطــرات
مسوالن آن را بخوانند آنگاه متوجه خواهند
شد که برخی از مقامات عالیرتبه نظام خود
اقــرار کردهانــد که قانــون اساســی جمهوری
داشــت کــه قیمتهــا براســاس مکانیــزم
آن یعنــی عرضــه و تقاضــا شــکل بگیــرد و
قیمتهــای عادله که عالمتهای درســتی
را بــه ســرمایهگذاران و فعــاالن اقتصــادی
بــه منظــور ســرمایهگذاری در حوزههایــی
کــه بیشــترین منافــع را داراســت ،بدهــد؟
مســلما شــرایط بازار مــا چنین نیســت.این
کارشــناس مســایل اقتصــادی تا کیــد کــرد:
حتــی ا گر ســازمان حمایــت از مصرفکننده
و تولیدکننده منحل شــود وضعیت چندان
تغییــری نخواهــد کــرد .چرا کــه محصوالت
دولتــی بــه بخش خصوصــی اجــازه ورود به
بــازار انحصــاری را نخواهــد داد ،چــه چنین
سازمانی وجود داشته یا نداشته باشد .وی
گفت :اساس کار و مشکل بزرگ ما مجموعه
دولتی بودن اقتصاد است که با نفت و رانت
عجین شده است و یک مجموعه اقتصادی
نفتی رانتــی ســرمایهداری ایدئولوژیک را به

اســالمی تحــت تفکــرات چپ نوشــته شــده
و مطلبــی کــه دکتــر آخونــدی در ایــن بــاره
گفتهانــد واقعیــت اســت و اتهــام نیســت .او
افــزود :طرفــه ایــن که ریشــه ســازمانی چون
ســازمان حمایت و اصوال تفکر قیمتگذاری
نه فقــط بــه تفکــرات اقتصــادی چپگرایانه
اوایــل انقــالب اســالمی بلکــه فراتــر از آن بــه
اصل  14انقالب ســفید شاه برمیگردد که در
سال  1۳54اعالم شد و عنوان دقیق آن این
اســت« :تعییــن و تثبیت مــداوم قیمتها و
توزیع صحیح کاالها بر اساس سود عادالنه،
مبــارزه پیگیر بــا اســتثمار مصرفکنندگان و
پایان عادت ناپسند گرانفروشی» .غنینژاد
گفــت :آنچه در این اصل ملوکانه بیان شــده
دقیقا بــا مأموریت ســازمان حمایت تطبیق
میکنــد و ایــن تصادفــی نیســت چــون مادر
بــزرگ ایــن ســازمان یعنــی «مرکــز بررســی
قیمتهــا» کــه در ســال  1۳54تأســیس
شــد ماموریــت اجرای ایــن اصل را بــر عهده
داشــت .البتــه تأثیرپذیــری رژیــم ســلطنتی
از اندیشــههای اقتصــادی چپگرایانــه خود
حکایــت دیگــری اســت و نشــان از گرفتــاری
تاریخــی ما در خصــوص تفکرات اقتصادی و
سیاسی دارد.
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وجــود آورده اســت .وی با بیــان اینکه آنچه
کــه وزیــر راه و شهرســازی در نظــر دارد جــز
یــک آرمانگرایــی مطلق چیزی نیســت چرا
کــه برای تحقق آرمانهــا باید ملزومات الزم
وجود داشته باشــد ،یعنی آرمانگرایی توام
بــا عملگرایــی باشــد ،تا کیــد کــرد :معتقدم
کشــور مــا نظام اقتصادی نــدارد چرا که یک
نظــام قــدرت خــود تصحیحــی دارد یعنــی
ارکان و اجــزای ایــن نظــام از نظــم خاصــی
برخوردار باشــد و متغیرها هر کدام در جای
بهینــه خود بنشــیند ولی در یــک مجموعه
اقتصــادی که معتقدم که اقتصاد دولتی ما
از همیــن جنس اســت نظمی وجــود ندارد
و دســتورات اقتصــادی اســت کــه از بــاال به
پاییــن بــه ایــن مجموعــه تزریق میشــود و
اقتصــاد را ناچــار میکنــد کــه در یــک مســیر
مشــخصی حرکــت کنــد و متغیرهــا تحــت
تاثیرات درون سیستمی نیستند.
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 25آبان با عزم بخش خصوصی فدراسیونی جدید متولد شد
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پس از آنکه در نشســت  25آبان با حضور بیژن
ســعیدآبادی نماینده ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی ،اســماعیل مســگرپور طوســتی
نماینــده جامعــه مشــاوران مهندســان ایــران،
ســعید منوچهریــان نماینــده ســندیکای
پیمانــکاران تاسیســاتی و تجهیزاتــی ایــران و
فریــدون خزاعی ،ضرورت تاســیس فدراســیون
صنعــت آب مــورد بررســی قــرار گرفــت ،اولیــن
جلســه "مجمع عمومی مؤسســان فدراســیون
صنعــت آب ایــران" در  17آذرمــاه در محل اتاق
ایران با حضور قائم مقام وزیر جهاد کشــاورزی
و معــاون تشــکلهای اتــاق ایــران ،برگــزار و
فدراســیون صنعــت آب ایــران تأســیس شــد.
ریاســت مجمع بر عهده مهندس نوروزی بود و
مهندس خزاعی و رامینه به عنوان ناظر و خانم
فاطمه برهانی به عنوان منشی انتخاب شدند.
در این جلسه برای انتخاب هیاتمدیره از بین
کاندیداهــای پیمانــکار ،مشــاور ،تولیدکننــده،
انجمنهــای علمــی و بــازرس رایگیــری شــد و
اولیــن اعضــای هیاتمدیــره فدراســیون آب
ایــران مشــخص شــدند .براســاس آرای بــه
دســت آمــده« ،فرامــرز شــینی»« ،امیرمنصــور
عطایــی»« ،بهمــن دادمــان»« ،بیــژن ســعید

آبــادی»« ،ســعید منوچهریــان»« ،رضــا حاجی
کریــم»« ،جعفــر غفاری شــیروان»« ،اســماعیل
مســگرپور طوســی»« ،ادمونــد میرزاخانیــان»،
«کیومرث قــره آبادی»« ،حامــد کیافر»« ،بابک
دیانتپــی»« ،پیمــان فروهر»« ،محمــد فرزاد»
و «عبدالرضــا فروغــی» به عنــوان اعضای اصلی
و علیالبــدل هیأتمدیــره بــرای مدت  ۳ســال
انتخاب شدند.
در ادامــه نیز «فاطمه برهانی» به عنوان بازرس
اصلــی و «علــی ربوبــی خبوشــابی» بــه عنــوان
بــازرس علی البدل فدراســیون برای مدت یک
ســال انتخاب شــد .در ادامه این جلســه مبلغ
ورودیه این فدراسیون  100میلیون ریال و میزان
عضویت آن برای هر رأی مبلغ  20میلیون ریال
در سال  1۳94تعیین و تصویب شد.
در ابتــدای ایــن دیــدار مهنــدس اســماعیل
مســگرپور طوســی گزارشــی ارائــه داد و گفت:
از حــدود  ۳ســال قبــل کارهــای تشــکیل
فدراسیون را با  4تشکل سندیکای شرکتهای
ســاختمانی ایران ،جامعه مهندســان مشــاور،
انجمن شــرکتهای آب و فاضالب ،سندیکای
شــرکتهای تأسیســات و تجهیــزات ایــران و

بــا همــکاری بنیــاد آب ایرانیــان شــروع کردیــم و از
همراهــی اتــاق بازرگانــی نیــز برخــوردار بودیــم .وی با
تشــریح ماموریت اصلی فدراســیون که در اساسنامه
آمــده ،چشــمانداز آن را تامیــن و دسترســی همــگان
بــه آب ســالم بــا رویکــرد توســعه پایــدار دانســت و بــا
تشریح ماموریتهای فدراسیون گفت :با تشکیل این
فدراســیون ما از تریبونی قــوی در اتاق بازرگانی ایران
برخوردار میشــویم و بخش خصوصی از این تریبون
سازنده دفاع خواهد کرد.
در ادامــه «هومــن حاجیپــور» معــاون تشــکل هــای
اتاق ایران با ابالغ پیام آقای جالل پور درباره حمایت
اتــاق از تشــکیل فدراســیون هــا ،گفــت :امیدواریــم
آغازگــر یک انســجام جدید و حرکت نــو در فعالیتهای
تشــکلی باشــیم چــرا کــه در شــرایطی هســتیم کــه
چــارهای جــز انســجام و هماهنگــی و ایجــاد نهــادی
واحــد که برخواســته از حضــور همه دســتاندرکاران
حوزه آب باشــد ،نداریم .مشــکالت حــوزه آب عمدتا
در اثــر تصمیمگیریهــای نادرســت و غیراصولــی و
غیرکارشناســی اســت و راه برونرفــت هــم از همیــن
مســیر یعنــی تصحیــح روشــهای مدیریتــی و اتخــاذ
تصمیــم درســت میگذرد .در شــرایط فعلــی میتوان
ایــن امــر را امتیــاز دانســت کــه زیرســاختهای قانونی
فراهم شــده که مشــارکت فعاالن بخــش خصوصی را
جلــب میکنــد .در قانون بهبــود کســب و کار تکلیف
متعــددی بــرای دولــت و بخش خصوصی مشــخص
شــده کــه بــدون هماهنگــی ایــن دو بخــش هیــچ
تصمیمی در فضای اقتصادی گرفته نشود.
وی افــزود :در شــرایط امــروزی خــالء کارشناســی در
دولــت و حتــی در بدنه تصمیمســاز مجلس مشــهود
اســت کــه ایــن خــالء بایــد توســط بخــش خصوصــی
تامیــن شــود .شــما بــه عنــوان کارشــناس میتوانید
عالوه بر انسجامسازی ،مقررات زائد و دست و پا گیر را
در فضای کســب و کار اصالح کرده ،قوانین و رویهای
جدیدی وضع کنید .از فدراسیون صنعت آب انتظار
مــیرود اســتراتژی صنعــت آب را ارائــه داده آن را بــه
تابلوی راهنمایی تبدیل کند که هیچ تصمیمگیرنده
و نهادی از آن عدول نکند و منافع ملی در این مسیر
مدنظر باشد .در پایان از مهندس خزاعی و تشکلهای
وابســته بــه اتــاق که زحمت زیــادی در جریــان ایجاد
فدراسیون کشیدند کمال تشکر را دارم.
در ادامــه مهنــدس سیاســیراد درباره فدراســیون
سخن گفت و خاطرنشان کرد :وزن بخش خصوصی
در حوزه سیاســتگذاری عمومی پایین است و امکان

تاثیرگــذاری بــر فرایندهــا و سیاســت هایــی کــه
دولت اعالم میکند ،کم است .حتی در انگلیس
و آمریــکا درمراحلــی از دوره فعالیــت تشــکلی،
موضــوع بازســازی و تقویــت و ظرفیتســازی
تشــکل هــای مردمــی در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت .در انگلیس مطالعــهای صورت گرفت که
چــرا تشــکل هــای کارگــری آن نســبت بــه آلمان
ضعیــف تــر هســتند و در عرصه سیاســت حضور
ندارنــد .همیــن امــر باعــث ارائــه گزارشــی درباره
وضعیت تشــکل هــای انگلیــس و وضع مطلوب
ایــده آل شــد .یکــی از نتایج حاصل ایــن بود که
در عرصه سیاســتگذاری عمومی ،تعداد اهمیت
دارد .البته گاه در نبود این قدرت فشــار ناشی از
تعداد ،روش های مشــارکتی مطرح میشود که
در آن کیفیــت اطالعــات ،روش مذا کــره و میزان
حمایت عمومی مهم است.
وی افزود :ســاختن یک صدای هماهنگ بسیار
کلیدی است که قدرت مذا کره بخش خصوصی
را باال میبرد .افزایش کیفیت اطالعات هم مهم
است که برای آن منابع مالی و انسانی الزم است
کــه حــاوی پیشــنهاد راه حل باشــد .بعــد از این
مطالعه با تلفیق  ۳انجمن اصلی ،کنفدراسیون
صنعــت بریتانیا شــکل گرفــت که قــدرت زیادی
دارد و ایــن مــدل بــه عنــوان الگــو مطــرح شــد
کــه میتوانســت ســطح همــکاری انجمنهــا و
ســندیکاها را بــاال ببــرد .چون امــکان ادغام آنها
نبــود .وی افــزود :فدراســیون و کنفدراســیون
روی مسائل مشترک انجمن ها تمرکز دارند و در
پی ارائه استراتژی و دنبال کردن منافع مشترک
اصناف هستند.
دیــدگاه های بخش خصوصی درباره ضرورت
تاسیس فدراسیون آب
بیــژن ســعیدآبادی نماینــده ســندیکای
شرکتهای ساختمانی ایران :به نظر من اتاق
بازرگانــی ایــران در حــال حاضــر نهــاد کارفرمایی
اســت کــه رهبــری بخــش خصوصــی را دراختیار
دارد و تجمیــع منافع بخش خصوصــی را دنبال
میکنــد بایــد شــفاف ،منســجم و پرقدرتتــر از
همیشــه دنبــال یــك هــدف اســتراتژیك باشــد و
آن افزایــش ســهم و نقــش بخــش خصوصــی در
باالتریــن متغیــر اقتصادی یعنی تولیــد ناخالص
داخلی است .این اتاق باید دنبال این باشد که

به طور مثال در  10سال آینده به نقطهای برسیم
کــه ســهم بخــش خصوصــی در تولیــد ناخالــص
داخلــی از  20درصــد فعلــی بــه  40درصــد یــا 45
درصد برسد .اتاق ایران در مسیر رسیدن به این
هــدف باید بازوهای فکری  -اجرایی نیرومندی
را بــا خود همراه کند که ایــن بازوها بدون تردید
فدراســیونها و کنفدراســیونها خواهــد بــود.
ضرورت تاسیس فدراسیونها و حرکت به سوی
یکپارچه کردن از همین جا سرچشــمه میگیرد.
فدراســیونها کــه نهادهایــی تشــکیل شــده از
چندیــن انجمــن و کانــون فعــال در یــك فعالیت
مشــخص اســت باید به لحاظ قانونــی و حقوقی
پشتیبان اتاق بازرگانی باشند.
فریدون خزاعی دبیرکل موقت فدراسیون آب:
یکپارچهسازی نیروهای کارشناسی تخصصی،
فکری و مادی تشــکلهای یــك صنعت نیرویی
بزرگتــر را فراهــم میکنــد تــا در مواجهــه بــا
نهادهــای باالدســتی قــدرت چانهزنی بیشــتری
فراهــم کند .در حال حاضر نهادهای کارفرمایی
و تشکلهای متعدد و نیرومندی در بخشهای
مرتبــط بــا آب داریم که فعالیت آنهــا قابل تقدیر
اســت امــا صــدای واحــد بــدون تردیــد نیــروی
قویتــری از چنــد صدایی اســت .در ســالهای
اخیر وزارت نیرو که یکی از وزارتخانههای مرتبط
بــا آب اســت از تشــکلهای فعــال در ایــن مقوله
خواســت که نهادی بزرگتر را به عنوان نماینده
خــود برگزیننــد تــا بــه وســیله ایــن وزارتخانــه بــه
دولــت ،مجلــس و ســایر نهادهــا و ســازمانها
معرفــی شــود و ایــن نهــاد در تدویــن و تصویــب
قانون و آییننامهها و بخشنامهها همکاری کند
و از این مســیر اثربخش باشد .در حال حاضر ۳0
تشــکل فعــال در زمینه آب فعال هســتند که ا گر
محدودیتهای مقرراتی نباشــد میتوانند عضو
فدراسیون شوند .برخی محدودیتهای قانونی
که توســط اتاق اعمال میشــود شاید کار را برای
حضور تشــکلها ســخت کنــد امیدواریم که این
مساله برطرف شود.
ســعید منوچهریــان نماینــده ســندیکای
پیمانــکاران تاسیســاتی و تجهیزاتــی ایــران:
حــدود  ۳ســال اســت کــه اندیشــه و ذهنیــت
تاسیس یك نهاد کارفرمایی باالتر در صنعت آب

در میــان گروهــی از رهبــران تشــکلهای مرتبط
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در حــال حاضــر
تشــکلهای نیرومنــدی در زیرمجموعه صنعت
آب فعالیــت دارنــد کــه ســابقه چندیــن دههای
دارنــد .فدراســیون صنعــت آب هــدف خــود را
بــر تقویــت ســهم و نقــش بخــش خصوصــی در
اقتصاد کشور به ویژه در این صنعت قرار خواهد
داد .ایــن هــدف بزرگ برای تعادل و تقســیم کار
میــان بخــش خصوصــی و شــرکتهای دولتــی
تعریف شــده اســت .همگرایــی نهادهــای فعال
در زیرمجموعــه صنعــت آب و کاهش اختالفها
در مســیر تواناســازی بخــش خصوصــی از طریق
فدراســیون یــك ضــرورت تمامعیــار امروز اســت.
وجــود فدراســیون این امــکان را به تشــکلهای
زیرمجموعــه و همه بنگاههــای فعال در صنعت
آب میدهــد تــا ضمــن طــرح مســایل بنگاهــی
و کوتاهمــدت بــه مســایل کالن و بلندمــدت که
سرنوشت بخش خصوصی را تعیین میکنند نیز
بپردازد .به طور مثال در شرایط فعلی که بحران
آب نمود پیدا کرده است وجود فدراسیون برای
حل آن در تعامل با دولت و سایر قوا یك ضرورت
است .فدراسیون اهداف ملی را دنبال میکند و
تشکلها فعالیتهای میانمدت را.
اســماعیل مسگرپوردوســتی نماینــده جامعــه
مشــاوران مهندســان ایــران  :تجربــه جهــان و
کشــورهای پیشــرفته در نهادســازی ،اتاقهــای
بازرگانــی از چنــد کنفدراســیون یــا فدراســیون
تشــکیل میشوند .چنین شرایطی به این دلیل
پدیدار شــده است که فدراســیونها در سطحی
باال تــر از انجمنهــا بتواننــد مســایل کالن هــر
فعالیــت را در ارتبــاط بــا مقولههــای مهمی مثل
نــرخ ارز ،نــرخ ســود بانکــی ،بودجههای ســاالنه
و در ســطحی باال تــر حتــی مســایل توســعه را در
تعامــل بــا دولــت و اتاقهــای بازرگانــی دنبــال
کننــد .انتظاری که تشــکلهای زیرمجموعه یك
فعالیــت از فدراســیون خــود دارند این اســت که
مســایل اســتراتژیك آن فعالیــت را تدویــن و در
مرا کز تصمیمسازی کالن طرح و درباره امکانات
الزم چانهزنــی از موضــع بــاال را انجــام دهند .به
طور مثال در حالی که این روزها موضوع تجارت
آب مجازی به عنوان یك مقوله سرنوشتساز در
ذهنها ایجاد شده است فدراسیون صنعت آب
میتواند آن را پیگیری کند.
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دکتر حســن روحانــی که دولت خــود را دولت
محیط زیســت نامیــد ،پس از تشــدید آلودگی
هــوا در روزهــای اخیــر و بهدنبــال آن تعطیلی
چنــد روزه مدارس تهران ،با مشــکالت مهمی
روبهرو شده است .یکی از ابزارهای اقتصادی
دولتهــا ،بــرای جلوگیــری از آلودگــی هــوا و
حفــظ محیــط زیســت ،ایجــاد پایــه مالیاتــی
جدیــد بــرای صنایــع آلودهکننــده محیــط
زیســت اســت .کشــورهای توســعهیافته از
طریــق اخــذ مالیــات از صنایــع آلودهکننــده
و تشــویق صنایــع دوســتدار محیــط زیســت
از طریــق معافیــت مالیاتــی یــا گاه پرداخــت
یارانــه به توســعه پایــدار کمک کردهانــد .این
پایههــای مالیاتــی بــر اســاس میــزان ایجــاد

آلودگــی در بنگاههــا تعریــف میشــود .بــرای
مثــال در برخــی کشــورهای اتحادیــه اروپــا از
محصوالت برقی که مصــرف انرژی آنها بهینه
است ،مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمیشود.
همچنیــن ســرمایهگذارانی کــه در زمینــه
توســعه انرژیهــای نــو و کاهــش آلودگیهای
زیســت محیطی ســرمایهگذاری کنند ،شامل
تخفیفهــای مالیاتــی میشــوند .توجــه بــه
اهرمهــای اقتصــادی بــرای تشــویق و تنبیــه
زیست محیطی باالخص در ایران که ا کنون با
مشــکالت آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای
بــزرگ روبــهرو اســت ،از اهمیــت بســیاری
برخوردار اســت و الزامی است سیاستگذاران
کشــور در این زمینه به یــک راهکار بلندمدت

و موثــر بــر اســاس مالیاتهــای ســبز دســت
یابند.
یکــی از مهمتریــن چالشهــای فــراروی
دولتها در قــرن بیســتویکم ،بحرانهای
زیست محیطی است به طوری که حفاظت
از محیــط زیســت در قــرن بیســت و یکــم
بهعنوان یکی از هشــت هدف توســعه هزاره
و یکــی از ســه پایــه توســعه پایــدار شــناخته
میشود .در بعضی از کشورها تعداد افرادی
کــه در اثــر آلودگی هوا جان خود را از دســت
میدهند ،بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی
اســت .بــه همیــن دلیــل دولتهــا ســعی
میکنند تا با اتخاد سیاستها و برنامههای
مختلــف ،بــر مشــکالت زیســتمحیطی
از جملــه آلودگــی هــوا فائــق آینــد .افزایــش
مصــرف بیرویــه ســوختهای فســیلی نــه
تنهــا تهدیــدی بــرای مصــرف آینــده آنهــا
اســت ،بلکــه آثــار منفــی زیســت محیطــی
آنهــا نیــز بهعنــوان مقولــه مهــم مــورد توجه
دولتمردان در سراســر دنیا اســت .راهکاری
کــه اقتصاددانــان ســالها پیــش بــرای رفــع
ایــن مشــکل ارائــه کردنــد دریافــت مالیاتــی
تحــت عنــوان «مالیــات ســبز» از صنایــع و
فعالیتهــای تولیــدی آلودهکننــده بــوده
اســت .این راهکار در بســیاری از کشورهای
جهان به ویژه در آمریکا و اروپا اجرایی شد و
به نتایج قابل تاملی رسید

توسعه پایه سبز مالیاتی

عمــل بپوشــاند .درآمدهــای مالیاتــی یکــی از
مهمتریــن منابــع درآمــدی دولــت بــه شــمار
میرود که باعث تقویت تولید ،رشــد و توسعه
اقتصادی میشود و در کنار افزایش رفاه مردم
جامعــه منجــر بــه ایجــاد و توســعه یــک رابطه
ارگانیک بین دولت و مردم میشود ،زیرا فار غ
از ایــن موضــوع کــه مــردم از خدمــات دولــت
برخــوردار هســتند ،دولــت نیــز بــه درآمدهای
مالیاتــی کــه توســط آحــاد جامعــه پرداخــت
میشــود ،نیازمنــد اســت .با شــرایط موصوف
و نظــر بــه اینکــه هــر دو طــرف از یکدیگــر نفــع
میبرنــد ،در واقــع یــک اســتراتژی بــرد -بــرد و
همافزایی متقابل برقرار میشــود و این فرآیند
در بلندمدت باعث تســریع در رشــد و توســعه
اقتصادی کشور میشود.
بــا توجــه بــه اینکــه ا کنــون در اقتصــاد ایــران
فشــار زیــادی بــه برخــی از پایههــای مالیاتــی

ماننــد مالیات بر شــرکتها و مالیات بر حقوق
و دســتمزد میآیــد ،ایــن موضــوع منجــر بــه
تضعیــف انگیــزه فعالیتهــای اقتصــادی و
تولیــدی در کشــور میشــود و حتــی ممکــن
است موجب بیعدالتی و تشدید فرار مالیاتی
در نظــام اجرایــی شــود .بــه منظــور برونرفت
از ایــن مشــکل بایــد برنامهریــزی دقیقی برای
برقــراری سیســتمی جهت گســترش پایههای
مالیاتــی صــورت پذیــرد کــه بــا ایــن کار ضمن
افزایش درآمدهای مالیاتی ،فشــار مالیاتی نیز
بــر پایههــای موجود کاهش خواهــد یافت .در
شرایط فعلی که صادرات نفتی کشور به دلیل
تشدید تحریم کشــورهای غربی با محدودیت
و چالــش مواجــه شــده اســت ،بــه منظــور
کاهــش آثــار منفی ایــن تحریمها و بــرون رفت
از شــرایط حساس حاضر ،باید در کنار افزایش
درآمدهــای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی،

مالیاتسبزراهیبرایمبارزه
اقتصادیباآلودگی
گزارشی درباره اهرمهای اقتصادی برای تشویق و تنبیه زیست محیطی

بهمن طهماسبی
کارشناس ارشد اقتصاد
حنیفه امیری
کارشناس ارشد اقتصاد
بخــش خصوصی یک کشــور بــه عنــوان موتور
رشــد اقتصادی محسوب میشود و دولت نیز
بایــد در کنــار انجــام ســایر وظایــف ذاتــی خود
نســبت به ایجاد بســترهای الزم برای فعالیت
بخــش خصوصــی اقــدام کنــد .نظام سیاســی
یــک کشــور جهــت تقویــت رشــد و توســعه
اقتصــادی کشــور و افزایــش رفــاه شــهروندان
خود به منابع مالی مطمئن و مستمر نیازمند
اســت تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه تعهــدات
قانونــی و عرفــی خــود در مقابــل مــردم ،جامه
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ظرفیــت مالیاتی کشــور نیز به نحــو مطلوب و
موثرتری مورد اســتفاده قرار گیــرد .البته باید
از همــه ظرفیتهــای سیاســی و اجتماعــی
داخلــی کشــور از طریــق همگرایــی بیشــتر و
توســعه وفاق ملی بین تمامی افکار و ســالیق
سیاســی درون نظــام و همچنیــن اقناع افکار
عمومــی در راســتای کمک به حل مشــکالت
موجود ،بهرهبرداری الزم صورت پذیرد.
پایه مالیاتی زیستمحیطی
اخــذ مالیات بــه دالیلی مانند کســب درآمد،
سیاســتگذاری ،بازتوزیــع و ...صــورت
میپذیــرد ،ولــی از آنجــا کــه همــه مالیاتهــا
دارای آثــار تخصیصــی و توزیعــی هســتند ،از
ایــن رو اقتصاددانــان بــه دنبــال شناســایی
پایههای مالیاتی هستند که موجب کمترین
عدمکارآیــی در اقتصــاد کشــور شــود .یکــی از
پایههــای مالیاتــی کــه ایــن خصوصیــات را
دارد ،پایه مالیاتی زیست محیطی است .این
پایــه مالیاتی بــر آلودگیهای تحمیل شــده بر
محیط زیســت کشور وضع میشود که ضمن
عدمکارآیــی اقتصادی منجر بــه تقویت فواید
اجتماعی نیز میشــود .پایه مالیاتی مزبور که
بر اســاس هزینه اعمال میشــود ،در اصطالح
بــه عنــوان مالیات ســبز ( )Green Taxنامیده
میشــود .در صورتی که هرگونه تصمیمگیری
و عمــل در فرآینــد تولیــد و توزیــع واحدهــای
اقتصــادی باعــث اثرگذاری مثبت یــا منفی بر
گــروه دیگــر شــود ،این موضــوع تحــت عنوان
پیامد خارجی نامیده میشود.
بــا توجه بــه اینکه آلودگی زیســت محیطی به
منزلــه یــک عامــل خارجی بــر رفاه ســایر افراد
یا گروههــای خاصی اثر منفی دارد ،به عنوان
عــوارض خارجــی غیراقتصــادی محســوب
میشــود .دولــت از روشهــای مختلفــی
میتوانــد نســبت بــه کنتــرل پیامدهــای
خارجــی کلیــه واحدهــای اقتصــادی اقــدام
کنــد .به کارگیــری ابزارهای مالیــات و یارانه و
همچنیــن اعمــال قوانین و مقــررات خاص از
مهمترین این روشها به حســاب میآید .در
اغلــب موارد ایــن اتفاق میافتد کــه هر واحد
اقتصادی فقط درصدد حدا کثرکردن خالص
فایــده خــود اســت و بنگاههــای اقتصــادی
میتواننــد بــه منظــور رســیدن بــه اهــداف
ســودا گرانه خود ،موجب پیامدهای خارجی

منفی و تحمیل آلودگیهای زیســت محیطی
به جامعه شــوند .بدیهی است که در صورت
تحقــق این شــرایط ،دولــت باید ضمــن ورود
بــه موضوع ،نســبت بــه اخذ مالیــات از واحد
اقتصــادی به میزان ضرر و زیان وارد شــده به
جامعــه اقــدام کند و در واقع بــه اندازهای که
از فایده خالص اجتماعی کاســته شــده است
از واحــد اقتصــادی ،مالیــات اخــذ و جهــت
جبــران آســیبهای اجتماعــی و در راســتای
افزایش منافع اجتماعی ،ســرمایهگذاری الزم
را به عمل آورد .در صورت تحقق این شــرایط
اســت که واحد اقتصادی برای حفظ خالص
منافــع خــود نســبت بــه کاهــش هزینههــای
مالیاتــی خــود اقــدام و راهکارهایــی بــرای
کاهــش آلودگیهای زیســتمحیطی انتخاب
خواهــد کرد و در مجموع ایــن فرآیند موجب
کاهش هزینههای اجتماعی ناشــی از آلودگی
میشــود .در صورتــی کــه واحــد تولیــدی در
فرآینــد تولیــد موجــب آلودگی محیط زیســت
شــود ،در واقــع با هزینههای کمتر نســبت به
حدا کثر کردن منافع خود اقدام کرده است و
فرآیند مذکور نشاندهنده این موضوع است
کــه واحــد اقتصــادی به نوعــی یارانــه دریافت
میکنــد که ایــن یارانه را جامعه بــا تحمل آثار
منفــی آلودگیهــای بــه وجود آمــده پرداخت
میکند.
منافع مضاعف مالیات سبز
مالیــات ســبز را بــرای اولین بــار ،اقتصاددانی
بــه نــام پیگو حدود  80ســال قبل بــا تا کید بر
اخــذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب
منافــع طبیعــی ارائــه کرده اســت .وضــع این
پایه مالیاتی در راســتای اصالح نظام مالیاتی

کشورهای توسعه یافته بیش از  ۳0سال است
که در این کشورها وضع و اجرا شده است .با
توجه به اینکه این پایه مالیاتی دارای اهداف
کمــک به محیط زیســت و همچنیــن افزایش
یــا حداقــل حفظ ســطح درآمدهــای مالیاتی
است ،در اصطالح به عنوان منفعت مضاعف
( )Double Dividendنامیده میشــود .فواید
وضع مالیاتهای سبز به شرح زیر است:
 -1اخــذ مالیــات از تولیدکنندگانی که موجب
آلودگیهــای زیســت محیطــی میشــوند،
میتواند به اصالح فرآیند و سازوکارهای تولید
کمــک کند که در نهایت منجر به کاهش این
آلودگیها و افزایش فواید اجتماعی شود.
 -2از طریــق مالیاتهــای ســبز ایــن امــکان
بــه وجــود میآیــد کــه تولیدکننــدگان از
تکنولوژیهایــی کــه ایجاد آلودگــی میکنند و
مصــرف انــرژی آنها باال اســت کمتر اســتفاده
کنند و به سمت استفاده از فرآیند تولید کاربر
حرکت کنند.
 -۳دولــت میتواند با وضع مالیاتهای ســبز،
ضمن حدا کثر کردن منافع اجتماعی ،نسبت
به کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر اقدام کند.
-4وضعمالیاتبرآلودگیهایزیستمحیطی
تولیدکننــدگان موجــب افزایــش قیمــت این
گــروه و کاالهــای تولیــدی میشــود و ایــن
موضــوع باعــث میشــود مصــرف کاالهــای
مزبور کاهش یابد.

پیامآبادگران
آذر1394
شماره 337

مالیات سبز با تا کید بر مصرف بنزین
پژویــان و امیــن رشــتی در مقالــهای تحــت
عنــوان مالیاتهــای ســبز با تا کید بــر مصرف
بنزیــن در ســال  1۳86پایــه مالیاتهــای
ســبز را معرفــی کردهانــد .آنهــا بیــان میکننــد
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ایــن مالیــات بر پایــه هزینــه اعمال میشــود و
درآمــد مناســبی را بــرای دولت به همــراه دارد
و همچنیــن اثر اختاللزایی مالیاتهای دیگر
را کاهــش داده و برای جامعه از حیث کاهش
آلودگی دارای فواید زیادی است .این مطالعه
بــا اســتفاده از یــک مدل سیســتمی روتــردام،
نشــان میدهــد وضــع مالیــات بــر کاالهــای
آلودهکننــده میتوانــد میــزان تقاضــا بــرای
کاالهای مزبور را کاهش دهد .یکی از مباحث
مهمی که امروزه در اقتصاد کشورهای توسعه
یافتــه و در حال توســعه مورد توجه قرار گرفته
اســت ،مفهوم مســئولیت اجتماعی شرکتها
( )Corporate Social Responsibilityاســت.
قبــل از اینکــه این موضــوع در اقتصــاد مطرح
و در برخــی از کشــورها و بنگاههــای اقتصادی
اعــم از شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بــه
اجــرا گذاشــته شــود ،نگــرش ســنتی مبنــی بر
اینکــه ذینفعــان بنگاههــا شــامل دو دســته
ســهامداران و مشــتریان هســتند بــر اقتصــاد
حا کــم بود ولــی در حال حاضــر از آنجا که این
بنگاههــا ایزولــه نبــوده و نمــی تواننــد بــدون
اثرگــذاری بــر جامعــه فعالیــت کننــد؛ بنابراین
بنگاههــای اقتصادی بــرای خــود ،ذینفعان
دیگری نیز در نظر میگیرند.
در صورتــی کــه بنگاههــا بــر مبنــای دیــدگاه
ســنتی عمــل کننــد در واقــع بــازی برد ـ بــرد را
بــه منظــور حدا کثر کــردن منافع ســهامداران
و مشــتریان خــود در پیــش میگیرنــد ،بــر
اســاس آن عمــل میکننــد .در حــال حاضــر
افزایــش ســطح تحصیــالت ،فرهنــگ جامعه،
انتظــارات شــهروندان و افــکار عمومــی باعــث
شــده بنگاههــای اقتصــادی در ایــن خصوص
دیــدگاه نوینی را در پیــش بگیرند و ذینفعان
دیگــری از قبیــل دولــت و بــه ویــژه جامعــه را
مدنظــر قــرار دهنــد و بــه بیــان کامــل الگــوی
جامــع منفعت مشــترک را که شــامل جامعه،
کســبوکار (ســهامداران و مشــتریان) و دولت
اســت جایگزین اســتراتژی برد -بــرد کنند.در
صورتــی کــه در اقتصاد ایران نیــز دیدگاه نوین
الگوی جامع منفعت مشــترک مورد اســتفاده
بنگاههــای اقتصــادی قــرار گیرد ،بــا اطمینان
میتــوان گفــت کــه ایــن بنگاههــا بــه مقاصــد
راهبــردی خود مانند جذب مشــتری ،کســب
حدا کثــر ســود و ارتقــای جایــگاه اجتماعــی
دســت مییابنــد و از طــرف دیگــر نیــز دولــت
میتوانــد در مســیر کنتــرل آلودگــی محیــط

زیســت ،کاهــش فقــر و بیــکاری و همچنیــن
توســعه تکنولوژیهــای جدیــد حرکــت کنــد و
در نهایــت مراحــل گــذار و حصــول به توســعه
پایدار را طی کند .بدیهی است یکی از بهترین
روشهای تحقق شــرایط مطروحه در اقتصاد
فعلی ایران ،دریافت مالیات سبز از بنگاههای
اقتصــادی و واحدهــای تولیــدی اســت کــه
هنــوز الگوی جامــع منفعت مشــترک را به کار
نگرفتهانــد و حتی در برخی موارد به این الگو،
هیچ نگرش تفکرگرایانهای نیز ندارند.
سیاستهای جلوگیری از فرار مالیاتی
در راســتای اصــالح نظــام مالیاتــی کشــور باید
از پایههــای مالیاتــی اســتفاده شــود که دارای
تمکیــن مالیاتــی باالیی هســتند و بــه نوعی از
خودکنترلــی مناســبی برخــوردار باشــند تــا در
ایــن فرآیند فــرار مالیاتی به حداقل برســد .به
طــور کلــی فــرار مالیاتی بــه این معنا اســت که
مودی مالیاتی تالش میکند تمام یا قســمتی
از مالیــات تعلــق گرفتــه بــه خــود را بــه صورت
غیرقانونــی پرداخت نکند .فــرار مالیاتی باعث
میشــود درآمدهــای دولــت کاهــش یابــد و

میتوان بــا بهرهگیری از
تجربیات ســایر کشورها
در وصــول مالیاتهای
نوین به ویژه مالیات سبز،
ضمن افزایش درآمدهای
غیرنفتــی ،باعث کاهش
آلودگیهــای زیســت
محیطی و همچنین تحقق
اهداف مورد نظر الگوی
جامع منفعت مشترک در
بحث مسوولیت اجتماعی
شرکتها شد

از طریــق اخــالل در بودجــه دولــت و اشــکال
در تامیــن مالــی دولــت منجــر به کاهــش رفاه
عمومی جامعه میشــود .یکــی از نکات منفی
دیگــر فــرار مالیاتــی ایــن موضــوع اســت کــه
قــدرت رقابتــی عوامــل اقتصــادی کــه مالیات
نمیپردازنــد افزایــش پیــدا کــرده و ضمــن
تضعیــف بقیــه عوامــل اقتصــادی کــه مالیات
خــود را میپردازنــد ،در بلندمــدت ممکــن
اســت آنها نیز برای افزایش توان مالی و قدرت
رقابتپذیــری خــود بــه عدمتمکیــن مالیاتــی
تشــویق شــوند و بــه نوعــی ایــن موضــوع بــه
تدریــج مقبولیــت و مطلوبیــت عمومــی یابــد.
بــا توجــه بــه مطالــب مطروحــه در خصــوص
پایههــای مالیاتی که در مطالب قبلی تشــریح
شــدهاند ،میتــوان بــا یــک اطمینــان نســبی
اظهــار کرد کــه پایههای مالیاتی مطرح شــده
در ایــن تحقیــق بــه شــرط اجــرای دقیــق آنها
دارای تمکیــن مالیاتی مناســب و حداقل فرار
مالیاتی هستند.

بستر اطالعاتی ،پیششرط اجرا
بــا توجه به کلیــه مطالب مطروحه و به منظور
تحقــق اهــداف مورد نظر در ایــن مطلب ،باید
بســتر و زیرســاختهای اطالعاتــی دقیــق،
منســجم و کارآ بــه روزرســانی شــده و ارتقــا
یابــد .تجربــه نظــام مالیاتــی دهههــای اخیــر
کشــور حا کی اســت که بــدون بســتر اطالعاتی
مناسب حتی بهترین طرحهای ارتقای نظام
مالیاتــی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رســید
و در صــورت اجــرای چنیــن طرحهایــی ،بــه
رغــم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ،اثرات
نامطلوب بیشــتری بر جامعــه پرداختکننده
مالیــات دارد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میشــود بــا
توسعه کمی و کیفی بانک اطالعاتی مربوط به
مودیــان مالیاتی و ســایر اطالعات الزم در این
زمینــه و همچنیــن بــا بهرهگیــری از تجربیــات
ســایر کشــورها در وصــول مالیاتهــای نویــن
بــه ویــژه مالیات ســبز ،جهــت رفــع تنگناهای
موجــود و اســتفاده از راهکارهــای افزایــش
درآمدهــای مالیاتــی دولــت مــورد اســتفاده
قرار گیرد،تاضمنافزایشدرآمدهایغیرنفتی،
باعــث کاهــش آلودگیهــای زیســت محیطــی
و همچنیــن تحقــق اهــداف مــورد نظــر الگوی
جامــع منفعــت مشــترک در بحث مســئولیت
اجتماعی شرکتها نیز شود.

بهترینراهبرایمدیریت
داراییهایسمیچیست؟

دکتر وحید محمودی استاد اقتصاد دانشگاه تهران

 -1پیشــگامی ،دردمنــدی و دغدغه جناب

شرایط قبلی منجر شود .بسیاری نهادها و

از مجــالت اقتصــادی جهــت مصاحبــه در

آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرســازی

ســاختارهای تودرتو در اقتصاد ایران وجود

خصوص مشکالت ایران نزد دکتر نیکنام از

در قیــاس بــا اقتصاددانــان و مســئوالن

دارد کــه میتوانــد مجــدد سیســتم بانکــی
ً
و کال سیســتم اقتصــادی را بــه وضــع فعلی

استادان دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران
آمــده بود .نحلــه فکری ایشــان را کمابیش

یکــی از مهمتریــن چالشهــای اقتصــادی

بکشــاند ،از جملــه عــدم اســتقالل بانــک

میشناســیم که اعتقاد منســجمی نســبت

کشــور را مورد هــدف قرار داده اســت .حال

مرکــزی ،وجــود نهادهــا و موسســات مالــی

بــه آمــوزه اقتصــاد نئوکالســیک و عملکــرد

آنکه راهکارهای پیشنهادی ایشان بحث و

متعدد متوســط و بــزرگ در اقتصــاد ایران،

نیروهــای بازار دارند .خبرنــگار در خصوص

بررسی بیشتری را میطلبد.

ســاختارهای مالــی و هزینهای نامناســب،

تورم ،بیکاری ،نظام مالی و مالیاتی و نقش

 -2رکــود تورمــی هنگامــی بــروز میکنــد که

ضعف دستگاههای نظارتی و...

ســازمانها و نهادهــای مختلــف ســواالت

پس از رخداد تورم ناشــی از فشار تقاضا (که

 -4بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه میــزان

متعــددی مطــرح کردنــد .دکتــر نیکنــام در

در وقــت خــود بــا تنظیــم و انعطافپذیری

و قلمــرو داراییهــای ســمی محــدود بــه

حیــن پاســخ بــه ســواالت مرتــب بــر کارکرد

طــرف عرضــه پاســخ داده نشــده اســت) به

بانکهــا نمیشــود .بــه بیــان دیگــر بایــد

نیروهای بازار و سپردن تخصیص منابع به

دنبال آن قیمت عوامل تولید باال میرود و

گســتره ایــن مفهــوم را وســیعتر ببینیــم .با

سیســتم قیمتها و عــدم دخالت دولتها

سپس در مرحله بعد با کاهش قدرت خرید

این نگاه ،حجم داراییهای به واقع سمی

و دســتگاههای مــوازی و متعــدد تا کیــد

از یک ســو و بــاال ماندن قیمتها از ســوی

در اقتصــاد ایران چندیــن برابر داراییهای

میکردند .سرانجام خبرنگار پرسید جناب

دیگــر مواجــه میشــویم .یعنی تورم ناشــی

ســمی در اختیــار بانکهاســت .بــه طوری

دکتــر بــه عنــوان آخرین ســوال ا گر ســتاد یا

از فشــار تقاضا با تورم ناشــی از فشــار هزینه

کــه ا گر با حجم اقتصاد زیرزمینی جمع زده

کمیتهای مرکــب از خبرگان اقتصادی برای

تعقیب و پایدار میشود.

شود به باالی  50درصد حجم اقتصاد ملی

نجــات اقتصاد ایران تشــکیل شــود و شــما

 -۳ا گر ریشــههای شــرایط اقتصادی فعلی

میرسد.

عضــو آن باشــید ،اولیــن اقــدام شــما چــه

بررسی نشــود ،راهکارهای جدید دولت که
ً
عمدتا از جنس سیاستهای پولی هستند

 -5قبــل از اینکــه بــه پیشــنهاد جنــاب

خواهد بود؟! ایشان با همان لهجه شیرین

آخونــدی بپــردازم یــاد خاطــرهای افتــادم

رشــتیاش پاســخ داد مــن اولیــن کاری که

و راهکارهــای پیشــنهادی جنــاب آقــای

کــه ذ کــر آن در اینجا مناســبت دارد .حدود

میکنــم از ایــن کمیتــه اســتعفا میدهــم!!

آخونــدی ممکــن اســت بــه همــان نتایج و

بیست و اندی سال پیش خبرنگاری از یکی

آقــا یکســاعته مــن بــه شــما میگویــم من

اقتصــادی کشــور ســتودنی اســت .ایشــان
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مخالــف ســتاد و کمیتــه برنامهریــزی و تفکــر

بــه اســتانداردهای بازل عقب هســتند .برخی

مذکــور بایــد بــه نکتــهای مهــم توجه کــرد و آن

اینچنینی هســتم!!! حال سوال این است که

از بانکهــا حتــی قادر بــه برآورده کــردن بازل1

اینکــه ریســک بســیار بــاال در مــورد نوســانات

آیا برای حل مشــکالت اقتصاد ایــران به ایجاد

هم نیســتند چــه برســد بــه بــازل .۳بنابراین،

نــرخ ارز وجــود دارد .درســت اســت کــه نــرخ

تشــکیالت جدید نیاز اســت؟ پیشــنهاد ایجاد

بانکها در شــرایط حاضر در راستای مشارکت

ســه یــا چهاردرصــدی اوراق بــا شــرط وصــل

یک تشــکیالت جدید برای تسویه داراییهای

در بســته خروج از رکود نیاز به افزایش ســرمایه

کــردن آنهــا بــه یــک ارز معتبــر یــا ســبد ارزی

ســمی نظــام بانکــی نیز خــود میتوانــد به یک

بــرای افزایــش قــدرت تســهیالتدهی دارنــد.

امــکان بازپرداخــت را بــرای دولــت ممکنتــر و

مشــکل تبدیل شــود .نهاد مهمــی مثل بانک

نگرانی بحق آقای آخوندی که هرگونه افزایش

راحتتر میســازد اما در شرایط تشدید نرخ ارز

مرکزی با جایگاه مســتحکم قانونــی و آن همه
ً
قوانین و ضوابط مربوطه عمال نتوانسته چنین

ســرمایه بانکها در شــرایط فعلی نگرانکننده

بازپرداخت اصل و فر ع اوراق (مبتنی بر قیمت

اســت چون میتواند ســر از داراییهای ســمی

مشکالتی را در سیستم بانکی حل کند یا حتی

درآورد ،قابــل درک اســت .خب ا گر ســاختارها

ارز یا ســبد ارزی) بســیار کمرشکن خواهد بود.
ً
مضافا اینکه در حال حاضر رفتار نرخ ارز و تورم

مانع توسعه و تعمیق آن شود .ایجاد یکنهاد
ً
جدیــد کــه قاعدتــا ســاز و کارهــا و ابزارهــای

و فرآیندهــا اصــالح نشــود و بانــک مرکــزی بــه

در ایــران تــا حــدودی معکــوس اســت .گاهــی

پنــد و اندرز و هشــدار بســنده کند این شــرایط

پیــش میآیــد که عرضــه و تقاضــای ارز موجب

بانــک مرکــزی را هــم نــدارد ،چگونــه میتوانــد

پس از اصالح ترازنامه بانکها توســط موسسه

افزایــش شــدید نرخ ارز میشــود .بــه خصوص

بــر این مهم فائــق آید .مشــکل در کمبود نهاد

پیشــنهادی پــس از مدتــی احتمــال زیــاد دارد

اینکــه نوســانات ارزی ناشــی از برابــری آنهــا در

و ســاختار در ایــن زمینــه نیســت ،مشــکل در

دوبــاره تکرار شــود .ضمن اینکه توجه داشــته

ســطح بینالملــل را نبایــد از نظــر دور داشــت.

ضعــف عملکــردی نهادهایــی چــون بانــک

باشــیم عمده داراییهای ســمی شبکه بانکی

شــاید اتصــال ایــن اوراق بــه ســبدی از ارزها تا

مرکــزی از یکطــرف و چالشهــای ســاختاری

در اختیــار بانکهــای دولتــی و نیمهدولتــی

حدودی این نقیصــه را برطرف کند ،اما توجه

که نظام بانکی با آن مواجه است از طرف دیگر

اســت کــه کنتــرل هیاتمدیــره و مجامــع آنها

داشته باشیم که درآمدهای ارزی ایران نیز به

اســت .در حال حاضر بخش عمده درآمدهای

دســت دولــت اســت .لــذا دولــت میتوانــد از

شــدت وابســته به نفت اســت .کاهش قیمت

نظــام بانکــی از ایــن محــل تامیــن میشــود.

ایــن ابزار و قدرت در این راســتا اســتفاده کند.

نفــت بــه معنــی کاهــش درآمدهــای ارزی و

رسوب بخش زیادی از منابع بانکها در قالب

بانکهــا ا گــر مجبــور شــوند از هر نهــاد دیگری

کاهش عرضه ارز است که میتواند قیمت آن را

مطالبات معوق و از دســت دادن درآمد ناشی

بهتر امکان و اهلیت فروش داراییهای ســمی

باال ببرد .در این حالت جبران اوراق فوقالذکر

از داراییهــای ســمی در کنار بــاال بودن هزینه

خود را دارند.

سخت و پرهزینهتر خواهد بود.

پــول در نظام بانکی میتوانــد حداقل برخی از

 -8در مــورد انتشــار اوراق نیــز باید بــه دو نکته

 -10بــه طور کلــی در یک جمعبنــدی میتوان

آنها را به ورشکســتگی بکشــاند کــه البته آقای

مهــم توجه کــرد .اول آنکــه دولت وقتــی اوراق

گفــت در پیشــنهاد آقــای آخونــدی موضــوع

آخوندی واقف به این مساله هستند.
 -6از ســوی دیگر ا گر بپذیریم که این موسســه
ً
عمــال اســناد بهادار و رهنــی و داراییهایی را که

منتشــر میکنــد آن را بایــد بــا ســود پــس دهد.
ً
اصــوال زمانی اوراق بدهی منتشــر میشــود که

فروپاشی سیستم بانکی در شرایط فعلی بحق
مــورد توجــه قرار گرفته اســت و پیشــنهادهای

قــرار اســت طرحهــا و پروژههــای مهمــی اجــرا

ارائهشــده در راســتای احیــای ایــن سیســتم و

بانکهــا در اختیــار دارنــد از طریق خریــد آنها با

شــود که پیشبینــی بازدهی مناســبی خواهد

جلوگیــری از فروپاشــی آن اســت .امــا راهحــل

بانکها تسویه کند به این معنی است که برای

داشــت و بازپرداخــت اصــل و فــر ع اوراق را

ایــن مشــکل بیــش از آنکــه نیــاز به ایجــاد یک

آن بخش وصولــی باید به عنوان طلبکار جدید
ً
مطالبات مزبور را پیگیری کند .یعنی عمال این

ممکن میســازد .اما صدور اوراق غیرهدفمند
ً
و انتشــار آن بین مــردم ،صرفا طلبکاران دولت

تشــکیالت یــا ســاختار جدیــد داشــته باشــد،
نیازمند بازمهندســی سیستم مدیریت پولی و

نهــاد جدیــد در مقــام یــک شــرخر ایفــای نقش

را تغییــر میدهــد و بــه جــای بانکهــا ایــن بار

مالی کشور و تثبیت جایگاه سیاستی و نظارتی

میکنــد کــه خــود میتوانــد فســادانگیز باشــد.

مــردم طلبــکار دولــت میشــوند .ا گــر پشــت

بانک مرکزی و قدرتبخشی و شفافیت اعمال

ضمــن اینکــه وا گــذاری ایــن داراییهــا چــه بــه

ایــن کار ارزش افــزودهای نباشــد آنگاه دولــت
ً
ً
احتمــاال مجــددا بایــد بــا اســتقراض و افزایش

نظــارت و مدیریــت وزارت امــور اقتصــادی
و دارایــی از منظــر مدیریــت دارایــی دولــت و

و حقوقی است و بدهکاری یا تعهدات دولت را

پایه پولی که خود اقدامی تورمی است ،اصل و

ضــرورت تدویــن مدلــی بهینــه بــرای مدیریت

افزون میکند.

ســود اوراق را به مردم بپردازد .دوم اینکه ســاز

داراییهــای دولــت (از جملــه مدیریــت بهینه

 -7مشــکل دیگــر بانکهــا عــدم کفایــت

و کار اجرایــی مدیریت این موضوع را نیز نباید

داراییهای بانکی) است.

ســرمایه اســت .خیلــی از بانکهــا از منظر این

از نظر دور داشت.

شــاخص و ســایر شــاخصهای مالــی نســبت

 -9در مــورد ماهیت ریالی و رفتار ارزی با اوراق
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مناظرهتلوزیونی
دوصاحبنظراقتصادی

رنانی:ما پیشرفت کردیم اما توسعه نیافتیم
مصباحی:توسعه غربی نمیخواهیم

محســن رنانــی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
اصفهــان و غالمرضــا مصباحــی مقــدم ،عضــو
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در تاریــخ
نوزدهــم آذر در مناظــرهای بــه آسیبشناســی
گفتمــان توســعه در ایــران ،در شــبکه چهــار
پرداختند .مناظرهای که در رسانهها با استقبال
زیادی مواجه شد .در این مناظره مبانی توسعه
و تفاوت آن با پیشرفت و رشد اقتصادی از سوی
رنانی مورد توجه قرار گرفت و مصباحی مقدم نیز
پاســخهایی بــر آن داشــت کــه در نهایت موجب
شــفاف شــدن نگرشــهای کالن توســعه و اذعان
مصباحــی مقدم به آن شــد که ما توســعهای که
رنــگ و بــوی غربــی داشــته باشــد نمیخواهیم.
ایــن جــدل آنجــا حســاستر شــد کــه رنانــی بــر
ضــرورت تعییــن تکلیــف کالن کشــور در مســاله
توسعه انگشت گذاشت.
رنانــی در ابتــدای ایــن مناظره گفــت :مفاهیمی
مثــل نقدپذیــری بایــد از خانــواده و از مــادران
شــروع شــود .بــذر توســعه دو لپــه دارد؛ لپه صبر
و لپــه گفــت وگو که ایــن دو را مادر بایــد در فرزند
بپرورانــد .بــذر توســعه توســط مــادر در خانــواده
پرورانده میشود.
در همیــن مــورد مصباحی مقدم هم بیــان کرد:
توسعه از خانواده شروع میشود و نقش خانواده
در شــکلگیری توسعه بســیار مهم است.سپس

رنانــی اضافــه کــرد :مــا بایــد مشــخص کنیــم که
توسعه میخواهیم یا نه ،ا گر توسعه میخواهیم
محتوای توسعه مدرنیته است .طبیعتا مدرنیته
مثل بلوغ انســان اســت ،باید مشخص شود که
ایــن جوامــع بالــغ میشــوند یا نــه .بهــم ریختن
اخالق جوان ،طبیعت جوان است .ا گر بخواهیم
با آن مبارزه کنیم با طبیعت مبارزه کردیم ،البته
همــه دوران گــذار تبعاتــی دارد .نمیتــوان گفت
توســعه میخواهیــم اما مدرنتیــه نمیخواهیم.
نظام تدبیر ما در مورد این تصمیم ندارد که این
مدرنیته و توسعه را میخواهد یا نمیخواهد.
پــس از توضیحاتــی از ســوی مصباحــی مقــدم،
ســپس رنانی گفت :گفتید متاسفانه با مدرنیته
خانواده بزرگ از بین رفته و ســنتهای ما از بین
رفتهاند.ا گر میخواســتید زنــان در خانه بمانند
نباید دانشگاهها را توسعه میدادید .زنان وقتی
وارد دانشگاه شوند خواستار مشارکت اجتماعی
میشوند .اینجا همان جایی است که باید گفت
هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
به گزارش اقتصادنیوز ،مصباحیمقدم هم پاسخ
داد :مــا توســعه را میخواهیم اما نه ایــن الگو را.
خود غرب به این نتیجه رســیده که اشــتباهاتی
را مرتکب شــده و ا گر سخن از توسعه و پیشرفت
میکنیم حتما نیاز به الگوی بومی هست که آن
الگوی بومی با مبانی و اندیشه ما سازگار باشد.

مصباحیمقــدم همچنیــن اشــاره کــرد :اصــال بــا
تحصیــل زنــان مخالف نیســتیم .اما نبایــد زنان
بگوینــد هــر صحنهای کــه مرد وارد آن شــده من
هم میخواهم وارد آن شوم.
در ادامه این برنامه رنانی بیان کرد:بین ماهیت
و شــکل توســعه باید تفاوت قائل شــد .شــما ا گر
بخواهید تحصیل هم کنید هزینه دارد .توســعه
هــم هزینــه دارد .اصطالحــا میگوینــد مــا مزیت
عقبماندگی داریم ،یعنی این فرصت را داریم که
خطاهای آنها را تکرار نکنیم .توسعه عوارض دارد
و غرب هم عوارضش را داده اما این به معنای آن
نیســت که چون غرب این مســیر را رفته ما نباید
به این مسیر برویم .شکل توسعه میتواند بومی
باشــد امــا مــا نمیتوانیــم محتــوای آن را عــوض
کنیــم .ا گــر ما اصــوال جلــوی بلــوغ را بگیریم ضرر
کردیم ،توسعه مثل بلوغ میماند.
رنانــی اضافــه کــرد :در تصویری که مــا در ایران از
توسعه میدهیم فقط فســاد کشورهای غربی را
ارائه میکنیم .یک فیلم را باید دید نه یک تصویر
را .فیلم مدرنیته و توسعه را که میبینیم متوجه
میشــویم بعــد از  200ســال شــاخص آزادی دارد
به تدریج نمایان میشود .مگر جز این است که
انبیا برای رهایی بشر از قیود آمدهاند؟
مصباحیمقــدم هــم ایــن گونــه پاســخ داد :مــا
میتوانیــم با حفــظ ارزشهــا و اصولهای دینی
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به جایی برســیم که توســعه یافتگی اســت ،آن
هم بدون آن آســیبها و آفتهایی که غربیها
دچار شدند.
در ادامــه ایــن مناظــره رنانــی بیــان کــرد :انــواع
شاخصهایی که نشانگر انحطاط جامعه مانند
اعتیاد است ،ناشی از این بود که ما ترسیدیم به
تدریج خودمــان را با تحوالت مدرن هماهنگ
کنیــم .ا گــر در دوره بلــوغ مانع شــویم به کودک
آســیب وارد میکنــد .هیــچ گاه از مشــروطیت
تا کنــون هیچکــدام از دولتهــا نظریــهای در
باب توســعه نداشــتند .همه برای ایران برنامه
پیشــرفت داشــتند که از آنها توســعه در نیامده
اســت و ما پیشرفت کردیم اما توسعه نیافتیم.
جاده و ماشــین خوب داریم اما هفت برابر یک
کشــوری مثل خودمان کشــته در جــاده داریم.
چــون تحولی کــه در ذهن مــا بایــد رخ میداد،
رخ نداده است .دولتها برای پیشرفت برنامه
داشتند اما تئوری توسعه وجود ندارد .حتی در
برنامه توسعه تئوری توسعه نداریم.
در پاسخ به این سخنان رنانی ،مصباحیمقدم
به صراحت گفت :از مشروطه تا انقالب اسالمی
برنامه پیشــرفت الگو برگرفته شده از غرب بوده
اســت .بعد از انقالب هم ســه دهــه از الگوهای
وارداتــی تقلیــد کردیــم و تــازه میخواهیــم وارد

الگوی بومی شــویم .نخبگان کشــور میتوانند
این الگوی توسعه را تدوین کنند.
اما این ســخنان مصباحیمقــدم ،این وا کنش
رنانی را در پی داشــت کــه وی گفت :ا گر در ۳5
سال گذشته نتوانستیم ،دیگر هم نمیتوانیم.
مــا از دوران مشــروطه تــا انقــالب اســالمی ۳0
میلیــارد بشــکه نفــت و از انقــالب تا کنــون ۳5
میلیــارد بشــکه نفت فروختیــم .مــا در این ۳5
سال همه منابع را مصرف کردیم ،آن وقت تازه
میگوییــد که میخواهیم از نو شــروع کنیم.به
توســعه غــرب به عنوان یک لجنــزار نگاه کردیم
و فرصتهای خودمان را از دســت دادیم .شما
تازه میخواهید از ابتدا شروع کنید.
مصباحــی مقــدم :پس باید تابع غرب باشــیم؟
دنبــال آنها برویم؟ نســخه آنهــا را تجویز کنیم؟
شما نسخه بدهید.
رنانی :ا گر نســخه عملیاتــی میخواهید باید به
قانــون اساســی برگردیــد .گام اول مدرنیته این
است.
مصباحیمقدم :چرا از این قانون الگو نگرفتیم؟
رنانی :این سوال ماست نه شما.
مصباحیمقــدم :چرا این گونــه میگویید .مگر
بیــن مــن و شــما چه فرقی اســت؟ هم شــما در
اینجا رشد کردید و هم من.

رنانــی :بــرای آنکــه شــما میگوییــد بایــد از صفر
شروع کنیم.
مصباحیمقــدم :از صفــر نیســت .مــا کــه نباید
هواپیمــای در حــال حرکــت را متوقــف کنیــم.
وقتــی انقــالب کردیم علوم انســانی پیشــرفته،
فنــی و مهندســی پیشــرفته نداشــتیم و
بخشهایــی ماننــد اینهــا بودنــد کــه در ایــن
ســالها رشــد کردند .چه کســی میگوید که ما
پیشــرفت نمیخواهیم .نظام ما به دنبال این
اســت کــه از نخبگــی اســتفاده کند .مگــر مقام
معظــم رهبــری از نخبــگان دعــوت نکردنــد که
الگوی اسالمی را تدوین کنند.
رنانی :بخشی از آرمانگراها بعد از انقالب آمدند
و ما را به این نقطه رساندند .هر دو ما معتقدیم
که وضع موجود خوب نیست .ا گر قرار باشد که
عدهای نورچشــمی بیایند برای  ۳0ســال آینده
برنامهریزی کنند دوباره همان میشود.
مصباحیمقــدم :ایــن را قبــول داریــم و کســی
هــم دیکته نمیکنــد و باید نخبــگان به میدان
بیایند.
رنانی :گروهی که نخبه هســتند باید بیایند ،نه
اینکه ما تعیین کنیم که چه کســی نخبه است
و چه کسی نخبه نیست .ا گر به نخبگان آزادی
بدهیم به میدان میآیند.
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بانــک جهانــی آخریــن گــزارش خود از ســری
گــزارش هــای ســاالنه در خصــوص « انجــام
کسب و کار» را تحت عنوان Doing Business
 2016منتشــر کــرده اســت .بــر پایــه ایمیــل
ارســالی از ســوی آی-او -یــی بــه تاریــخ 18
نوامبــر ،بــه کانون عالــی انجمنهــای صنفی
کارفرمایــی ایــران ،کشــورمان از نظــر شــرایط
کسب و کار در رتبه  118جهانی قرار دارد.
ســنجش و ارزیابــی کیفیــت سیســتم قوانین
و مقــررات و همچنیــن بازدهــی و کارایی این
مقــررات در انجــام کســب و کار ،بــه همــراه
اصالحات انجام شده در این سیستم توسط
کشــورها ،از جملــه محورهــای اصلــی لحــاظ
شده در این گزارش است.
در گــزارش آمــده اســت کــه در ســال گذشــته
 85کشــور دارای اقتصــاد در حــال توســعه
 169مــورد اصالحــات در زمینه بهبود کســب
و کار بــه انجــام رســانده اند که در مقایســه با
 154مــورد (اصالحــات) در ســال ماقبــل آن

نشــانگر افزایــش روند این اقدامــات اصالحی
می باشد.
کشــورهای غنــی بــا در آمــدی بــاال 62 ،مــورد
بیشتر اقدامات اصالحی به انجام رسانده اند
و به این ترتیب کل اصالحات انجام شــده در
دوره فوق الذکر را به  2۳1مورد در  122اقتصاد
رســانده انــد .اغلــب اصالحــات انجــام شــده
جهــت ارتقــای کارایــی و بازدهــی چارچــوب
مقررات ،همراه با کاهش هزینههای مربوطه
و کاستن از پیجیدگی آنها ،با بیشترین بهبود
در وضعیت “شروع کسب و کار” تدوین شده
اســت .بــرای مثــال ،از مجمــوع  54اقتصــاد
کــه  ۳۳تــای آنهــا در حــال توســعه بودهانــد،
هنــد معیار ضرورت داشــتن حداقل ســرمایه
و همچنیــن اخــذ گواهــی انجــام کســب و کار
را حــذف کــرده و بــه ایــن ترتیــب وجــود یــک
بوروکراســی غیرضروری برای کارآفرینی و یک
انتظار  5روزه را مرتفع کرده اســت .یا کنیا که
بــا آســان کــردن روال اداری پیــش ثبــت نام،

زمــان شــروع کســب و کار را بــه  4روز تقلیــل
داد.
بــا وجــود ایــن اقدامــات ،میــزان تــالش برای
تقویــت چارچوبهــا و نهادهــای حقوقــی
و قانونــی کمتــر بــود 66 .مــورد اصالحــات
انجــام شــده در ایــن زمینــه تنها  5۳کشــور را
شــامل میشد .بیشــترین مورد از این دست
اصالحــات تحــت عنــوان "اخــذ اعتبــار" ،تنها
در  ۳2مــورد بهبــود وضعیت ،آنهــم به میزان
نصف سهم کشورهای جنوب صحرای آفریقا
بود.
یــک اقتصــاد مــدرن و پیشــرفته نمیتوانــد
بــدون مقــررات عمل کنــد ولــی در عین حال
بــا مقــررات ضعیــف ،ســخت و دســت و پا گیر
میتوانــد بــا وقفــه و رکــود روبــرو شــود .بــه
گفتــه اقتصــاددان و نایب رئیس ارشــد بانک
جهانــی ،کاچیــک باســو،Kaushik Basu ،
چالــش بــزرگ در واقــع گام برداشــتن در
ایــن مســیر باریــک از طریــق تدویــن مقررات
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مناســب و الزم ،و اجتنــاب از برقراری قوانین
و مقرراتی اســت کــه مانع خالقیــت و نوآوری
بــوده ،و ســدی بــرای عملکــرد واحدهــای
کوچک و متوسط است.
در گزارش آمده است با توجه به منافع بسیار
اقتصــادی کــه از ارائــه خدمــات آنالیــن در
تمامی زمینهها ،حاصل میشــود ،اســتفاده
فزاینــده از اینترنــت توســط کارآفرینــان
مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت 50 .مــورد
از اصالحــات ســال پیــش بــا هــدف ارائــه و یا
بهبود سیستمهای پرداخت مالیات آنالین،
پــردازش ســند صــادرات-واردات ،و ثبــت
مالکیت و کسب و کار بوده است.
گــزارش این ســال منعکسکننــده یک تالش
دو ســاله برای افزایــش قابل مالحظه ارزیابی
کیفیــت نهادهــای حامــی محیــط کســب و
کار بــوده اســت .کیفیــت تنظیــم مقــررات به
همــان میــزان بازدهــی مقــررات در تضمیــن
اینکــه مقررات بــه هدف ایجــاد محیطی پویا
و زنــده دســت مییابد و به رشــد اقتصادی و
ســعادت و نیکبختی جامعه کمــک میکند،
حائز اهمیت است.
در ایــن ارتبــاط ،ســنگاپور بــه لحــاظ تنظیم
بهتریــن محیطهــای مناســب کســب و کار،
باالتریــن جایــگاه را در رتبهبنــدی جهانــی
حفظ کرده است .همچنین در گروه ده رتبه
برتــر نیوزیلند در رتبــه دوم ،دانمارک در رتبه
ســوم ،کره جنوبی در رتبه چهارم ،انگلستان
در رتبــه پنجم ،امریکا در رتبه ششــم ،ســوئد
در رتبه هشــتم ،نــروژ در رتبه نهم و فنالند در
رتبه دهم قرار گرفته اند.
در گروهبنــدی ده برترین¬هــا بــه لحــاظ
انجــام اصالحــات کشــورهای کاســتاریکا،
کنیا ،اوگانــدا ،قبرس ،موریتانی ،ازبکســتان،
قزاقســتان ،جامائیــکا ،ســنگال و بنیــن در
گزارش نام برده شدهاند.
به لحاظ تقسیمبندی منطقهای کشورهای
جنــوب صحــرای آفریقــا  ۳0درصــد ســهم
اصالحــات بهبــود سیســتمهای تنظیــم
مقــررات و در مجموع نصــف بهبود اوضاع در
ســطح جهانی را به خود اختصاص دادهاند.
اصالحــات چنــد جانبــه نیــز در کشــورهای
ساحل عاج ،مادا گاسکار ،نیجر ،توگو و روآندا
انجام شــده اســت .باالترین رتبــه اقتصادی
این منطقه نیز بــه موریتانی اختصاص یافته
است.

بیــش از نیمــی از  25اقتصــاد منطقــه شــرق
آســیا و پاســیفیک تنهــا  27مــورد اصالحــات
داشــتهاند .این منطقه از میــان پنج اقتصاد
برتــر دنیــا میزبــان چهــار اقتصــاد از آن گــروه
است.
از منطقه خاورمیانه و شــمال افریقا اقدامات
اصالحــی بــه صورت مالیــم در  11کشــور از 20
کشــور ایــن منطقــه آنهــم بــا  21مــورد اصــالح
انجام شــده اســت .کشــورهایی که بیشــتر از
یــک مــورد اصالح داشــتهاند امــارات متحده
عربی ،مرا کش ،تونس و الجزایر بودهاند.
چه چیز در گزارش امسال جدید است؟
در گزارشــات قبلــی ضمــن اینکه بر ســنجش
بازدهــی و کارایــی مقــررات کســب و کار و
هزینههــای مترتــب بر انطبــاق و اجــرای آنها
تمرکــز میشــد در طــول دو ســال اخیــر تالش
سیســتماتیکی بــرای دســتیابی بــه ابعــاد
مختلــف کیفیــت در مجموعه شــاخصهای
مقرر شده انجام گرفته است.
در ایــن گــزارش شــاهد اقدامــات جدیــدی
در ارزیابــی کیفــی مقــررات و قوانیــن در
شاخصهای مربوط به مجوز ساخت و ساز،
گرفتــن بــرق ،ثبت امــوال و اجــرای قراردادها
بودهایم.

ایران بــا درآمدی باالتر
از ســطح متوســط رتبه
118را در رتبهبندی بانک
جهانی از جریــان محیط
کســب و کار کسب کرده
است این رتبه در مقایسه با
کشورهایی که در مجموع
از پتانسیلهای فراوان ایران
بیبهره هستند ،به خصوص
کشــورهای آفریقایی که
برای بهبود اوضاع کســب
و کار موفق بودهاند ،بسیار
پایین و تآمل برانگیز است.

در طــول پنــج ســال گذشــته گــروه بانــک
جهانــی به منظور بهبود متدولوژی شــاخص
مقررات بازار کار مشــاورههای گســتردهای با
ســازمانهای مختلــف بینالمللــی از جملــه
بــا آی.او.یــی داشــته اســت" .گــزارش انجــام
کســب و کار" بطــور ســنتی انعطافپذیــری
مقررات اشــتغال ،به خصوص در زمینههای
اســتخدام ،ســاعات کار و تعدیــل نیــروی
انســانی را مــورد مطالعــه و تحقیق قــرار داده
است.
در گــزارش امســال محــدوده شــاخص مقررات
بازار کار گســترش یافته است .ولی مقررات بازار
کار تنهاشاخصارزیابیشدهاست کههمچنان
مشمولرتبهبندیعمومینمیگردد.
آی.او.یــی اعالم کرده اســت که در جلســات
مشــورتی بــا بانــک جهانــی در اوایــل مــاه
دسامبر سال جاری شرکت میکند تا احتمال
ورود دوبــاره شــاخص مقــررات بــازار کار را در
رتبهبندی عمومی انجام کســب و کار بررسی
شــود .در گــزارش 2016بانــک جهانــی تحــت
عنوان انجام کســب و کار «Doing Business
 »2016در کنــار ســایر کشــورها ،اطالعــات
گســتردهای نیز از شــرایط و وضعیت ایران در
رابطه با موضوع کســب و کار ،همچنین رتبه
آن از میــان  189کشــور و اقدامــات اصالحــی
بــه عمــل آمــده در خصــوص تســهیل آغــاز
یــک کســب و کار و همچین فاصلــه آن با مرز
مشــخص شــده بــه همــراه دیگــر موضوعــات
درج شده است.
در گــزارش بانــک جهانــی ،ایــران واقــع در
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،با درآمدی
باالتر از ســطح متوســط و با جمعیتــی برابر با
 78.470.222نفــر ،رتبــه  118را در رتبهبندی
بانــک جهانــی از جریــان محیط کســب و کار
کســب کــرده اســت ایــن رتبــه در مقایســه بــا
کشــورهایی کــه در مجموع از پتانســیلهای
فــراوان ایــران بیبهره هســتند ،بــه خصوص
کشــورهای آفریقایــی که بــرای بهبــود اوضاع
کســب و کار موفــق بودهانــد ،بســیار پاییــن و
تآمــل برانگیــز اســت .هــر چنــد کــه ایــران در
مقایســه با رتبه سال پیش خود که در ردیف
 119بود یک رتبه ارتقاء داشته است.
بخــش مربــوط بــه ایــران ،کــه بــا درج نــام
جمهــوری اســالمی ایــران در گــزارش بانــک
جهانی  2016 Doing Businessبسادگی قابل
دستیابی است .

زمانبهرسمیتشناختنحقوق
مالکیتدرایرانفرارسیدهاست
دکتر حسین ساسانی تحلیلگر توسعه اقتصادی:

اقتصــاد نیــوز :حســین ساســانی تحلیلگــر
توســعه با اشــاره بــه اینکه در ســالهای اخیر
شــاخص حقوق مالکیت ســیر نزولی داشته ،
گفــت :اولیــن کاری کــه باید حا کمیــت انجام
دهــد ،اجــرای بــدون قیــد و شــرط حقــوق
مالکیــت در کشــور اســت و باید قوانیــن آن را

اجرایی کند و هرکســی از ایــن قوانین تخطی
کرد ،مجازات شود.
ساســانی بــا بیــان اینکــه ســازمان شــفافیت
بینالملل در ســال  2015حدود 174کشــور را
از نظر شــفافیت ،فســاد و رشوه و اختالس در
حوزههای کســب و کار بررسی کرده است که

در ایــن میــان رتبــه ایــران  1۳6شــده  ،گفت:
هنگامــی کــه ایــران دارای این رتبه در فســاد
و شــفافیت داشــته باشــد ،آن زمان است که
ســرمایهگذار خارجــی حاضر نخواهد شــد که
در کشور سرمایهگذاری کند.
ایــن تحلیلگــر توســعه پایــدار بــا بیــان
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پیشــنهادهایی بــرای بهبــود فضای کســب
و کار و ورود ســرمایهگذار خارجــی تصریــح
کرد :باید به میزان  50درصد مقررات دولتی
حا کــم بــر کســب و کار کاهش یابــد .به این
معنــی کــه دولــت برنامــه عملی بــرای آینده
کســب و کار بگذارد تا تمامی مقررات حا کم
بــر کســب و کار هــا را کاهــش یابنــد .زیــرا هر
انــدازه مقــررات بیشــتر باشــد محدودیــت و
موانع برای کســب و کار ها بیشــتر میشــود،
از یــن رو ســرمایهگذار خارجــی نیــز حاضــر
نخواهــد بــود در ایــران کســب و کاری بــا
شــرکای ایرانی راهاندازی کنند ،زیرا عقالنی
نیســت که در چنین فضایی کســب و کاری
کند و هر روز با موانع جدیدی مواجه شود.
وی افــرود :پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه
مالکیــت خارجــی بــه ویــژه در صنعــت
بانکــداری صــد در صــد آزاد شــود .بــه ایــن
معنی که طبق قوانین کشور ،به سرمایه گذار
خارجــی گفتــه میشــود کــه در صــورت
ســرمایه گــذار خارجــی ،تنهــا  40درصــد بــه
وی متعلق اســت و مابقی متعلق به شریک
ایرانی است .به دلیل اینکه  60درصد سهم
دست ایران اســت ،ایران میتواند هر زمان
کــه بخواهــد ســرمایهگذار را کنــار گــذارد .از
اینــرو هنگامــی کــه ســرمایهگذار متوجــه
میشــود کــه حق مدیریــت بر ســرمایه خود
ندارد ،ســرمایه خود را به ایران نمی آورد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس ،بنابرایــن بــرای
جــذب ســرمایه خارجــی الزم اســت کــه
مالکیــت صــد در صــدی بــرای کســب و
کارهای خارجی بــه ویژه در حوزه بانکداری

مصوب و به رسمیت شناخته شود.
ساسانی در تشــریح جزئیات پیشنهاد خود
بــا تا کید بر اینکه باید امکان ســلب مالکیت
فــردی بــه طور کامــل و مطلــق از بیــن برود
گفــت :هــم ا کنــون قانونــی در کشــور وجــود
دارد کــه حا کمیــت اجازه دارد بر اســاس آن
هــر کجــا که احســاس خطر کرد وارد شــود و
مالکیت فردی را ســلب کنــد .از این رو الزم
اســت بــرای پرهیــز از حا کمیــت ســلیقه در
ایــن کار از ســلب مالکیــت و توقیــف امــوال
بــه صورت صــد در صد جلوگیری شــود و هر
گونــه قانــون مرتبــط با حــق مالکیــت فردی

در حــال حاضر این آمادگی
دردنیا وجود دارد که به ایران
آیند و در ایران سرمایهگذاری
کننــد ،چرا که ایــران برای
سایر کشــورها بازار جذابی
اســت و این جذابیت بازار
برای ســرمایهگذار میتواند
به گونهای باشــد که هر چه
ســریعتر به ایــران آیند ،اما
سرمایه جایی میرود که در
آنجا احســاس امنیت وجود
داشته باشد.

ملغی شود.
وی افزود :موضوع دیگر ،در بخش کســب و
کارها وجود یک سری قوانین دست و پا گیر
وجود اســت کــه بخــش خصوصی هــم این
کار را انجــام میدهــد ،بــه گونــهای که برای
از بیــن بردن برخی قوانیــن ،قوانین دیگری
ایجــاد میکننــد .در حــال حاضــر قانــون
توســعه فضــای کســب و کار و قوانیــن رفــع
موانــع تولید نوشــته شــده اســت درحالیکه
روح فضــای کســب و کار بــا نوشــتن قانــون
منافات دارد.
وی افزود :در هیچ بخشــی از دنیا نمیتوان
جایی را پیدا کرد که برای رفع موانع تولید و
رفع موانع توســعه کسب و کار قانونی وجود
داشــته باشــد ،بنابراین پیشــنهاد میشــود
که کلیه قوانین دست و پا گیر به صورت صد
در صد حذف شــود نه اینکــه قوانین جدید
نگارش شود.
ساســانی ادامــه داد :دیگــر پیشــنهاد
کاهــش تعرفههــای بازرگانــی اســت .یکــی از
ویژگیهــای کســب وکار ایــن اســت کــه هــر
زمــان کــه میخواهیــم تعرفههای کســب و
کار را افزایــش و کاهــش ندهیــم و در کســب
و کار ثبــات ایجاد کنیم .از این رو پیشــنهاد
میشــود تمامــی تعرفههــای بازرگانــی در
ابتدا کاهش یابد و ســپس در آنها بازنگری
صورت گیرد.
وی گفــت :ا گر میخواهیــم با جهان مراوده
داشــته باشــیم ،بایــد قوانیــن مرتبــط بــا
سازمان تجارت جهانی را در عمل بپذیریم.
بنابرایــن پذیــرش قوانیــن ســازمان تجارت

آزاد جهانــی و ایجــاد آمادگیهای الزم برای
ورود بــه ایــن ســازمان بایــد در کوتاهتریــن
زمان مهیا شود.
ساســانی افــزود :دیگــر اینکه گمــرک موانع
زیــادی در کســب و کار ایجــاد میکنــد،
رویههــا در کشــور محــدود کننده اســت ،از
این رو پیشــنهاد میشــود بازنگری دقیق و
کاملــی در رویهها و فرآیندها گمرکی صورت
گیرد و سعی شود که این رویهها و فرآیندها
به حداقل خود رسد.
ایــن تحلیلگــر توســعه پایــدار بــا اشــاره بــه
شــاخص دیگــری از گزارش مجمــع جهانی
اقتصــاد کــه ایــران نیــز در آن حضــور دارد،
اظهــار کرد :نام این شــاخص بــار رویههای
گمرکی بر کســب و کار اســت ،بــاری که این
رویهها در ایران دارد ،زیاد اســت ،در ســال
 201۳رتبــه ایــران  ،100در ســال  2014رتبــه
 10۳و درسال  2015رتبه  116بوده است که
بیانگــر ســیر نزولی بوده اســت کــه در میان
سایر کشور ها جزو آخرین کشور ها است.
وی گفــت :ایــن شــاخص نشــان میدهــد
کــه باید بازنگــری دقیق رویههــا و قوانین و
ســاختار گمرک به وجود آید .باید ســاختار
گمرک مهندسی مجدد شود.
بــه گفتــه ساســانی ،فراهم شــدن خدمات
مالــی بــا کیفیــت از طریــق ورود بانکهای
خارجــی بــه کشــور بایــد صــورت گیــرد.
شــاخص موجــود در ایــن بخــش خدمــات
مالی با عنوان منطقی بودن خدمات مالی
است.
ایــن تحلیلگــر گفــت :در ســال  201۳رتبــه

ایــران در ایــن گــزارش  ،128در ســال 2014
رتبــه  1۳5و در ســال  2015رتبــه  1۳0بــوده
اســت .ایــن نشــان میدهــد هنگامیکــه
خدمــات مالــی مناســب و بــا کیفیــت برای
ســرمایهگذار خارجی در کشور ایجاد نشود،
ســرمایهگذار حاضــر نخواهــد شــد کــه برای
ســرمایه گذاری به کشــور آید .چــرا که یکی
از درخواســتهای ســرمایهگذار در اختیــار
داشــتن خدمــات مالــی بانکــداری اســت و
زمانی موفق است که بتواند خدمات مالی
با کیفیت را دریافت کند.
وی تصریــح کــرد :پیشــنهاد دیگــر ایــن
اســت کــه دولــت در سیاســتهای خــود
بایــد حدا کثرشفافســازی را رعایــت کنــد،
بدیــن معنی کــه باید سیاســتگذاریهای
مختلــف نداشــته باشــد و در ایــن میــان
شفافســازی داشــته باشــد بــه گونــهای
کــه سیاســتگذاریهای دولتــی متناقــض
یکدیگــر نباشــد و ثبات در سیاســتگذاری
وجود داشته باشد.
بــه گفتــه ساســانی ،تــا زمانــی کــه دولــت
بزرگــی با هزینههــای زیادی داریــم ،به این
معنی کــه مکانیزمهــای اقتصــاد دولتی در
کشــور حا کــم اســت ،کار ســرمایهگذاری در
کشــور اندکــی مشــکل میشــود؛ از ایــن رو
بایــد مکانیزمهــای اقتصــاد آزاد جایگزیــن
مکانیزمهــای اقتصــاد دولتــی شــود و
هزینههــای دولت تا پایان ســال  95حدود
۳0درصــد کاهــش یابــد .ا گــر ایــن اقدامات
صــورت گیــرد و در کنــار آنها بــاور و اعتقاد
مدیــران وسیاســتگذاران بــه ایــن ســمت

باشــد کــه باشــد از ســرمایه گــذار خارجــی
حمایت شود ،به فضای کسب و کار کمک
میکند .چرا که تا زمانی که سیاســتگذاران
ایــن را قبــول نکننــد ،نمیتــوان کمکــی در
این رابطه انجام داد.
وی در پاســخ بــه اینکــه ایران تا چــه زمانی
فرصــت اجــرای ایــن اقدامــات را دارد تــا
ســرمایهگذاران خارجــی بــه کشــور آینــد،
افــزود :پیشبینــی میشــود انجــام ایــن
اقدامــات بــه بیــش از یکســال نیــاز نــدارد
و ا گــر وقــت زیــادی صــرف شــود ،آن زمــان
فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران از بیــن
میرود.
ایــن تحلیلگــر تا کیــد کــرد :در دنیــای امروز
هماننــد گذشــته نیســت کــه آرام آرام
کارشــود ،در حــال حاضــر فرصتهــای
ســرمایهگذاری توســط سایر کشــور ها شکار
میشــود .ا گر میخواهیــم از این فرصتها
اســتفاده در مــدت یکســال این بســترها را
اجرایــی کنیم تا ســرمایهگذار بــرای ورود به
کشــور ایجــاد امنیــت کنــد .در حــال حاضر
این آمادگــی دردنیا وجود دارد که به ایران
آینــد و در ایــران ســرمایهگذاری کننــد ،چرا
کــه ایران برای ســایر کشــور ها بــازار جذابی
است و این جذابیت بازار برای سرمایهگذار
میتوانــد بــه گونــهای باشــد کــه هــر چــه
ســریعتر به ایــران آینــد ،اما ســرمایه جایی
میرود کــه در آنجا احســاس امنیت وجود
داشته باشد .ا گر این بسترها ایجاد نشود،
سرمایه فرار خواهد کرد.
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