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برجام در آخرین روزهای دی ماه )94/10/27( با 
کره کننده به مرحله  توافق ایران و طرف های مذا
اجرا رســید و به طور رسمی دو طرف به مقدمات 
الزم و تعهــدات خــود جامه عمل پوشــاندند. اما 
ایــن طلیعــه جدیــد بــرای ایــران پــس از 12 ســال 
چالش ســخت با غرب، ایســتادگی بر ســر حقوق 
خود و تحمل مشقات و هزینه های زیاد همچنین 
گیــر و پیچیــده  کــره نفــس  بیــش از دوســال مذا
کشــورهای 1+5  رخ نمــود. شــاید دقیق ترین   بــا 
و فنــی تریــن تفســیر از بــرکات برجــام بــرای ایران 
همان اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری 
گفت از روز  که به مناسبت این اتفاق بزرگ  باشد 
اجــرای برجــام، دیگر بهانه واهی وجــود ندارد که 
برنامــه هســته ای ایران را تهدیــدی علیه صلح و 
امنیــت جهانــی و منطقه ای قلمــداد کند، بلکه 
برنامــه ای در خدمــت خلــق فناوری هــای نوین 
در مســیر توســعه کشــور، ثبــات و امنیت منطقه 
گرچــه ایــن مهــم مــی توانســت 12  خواهــد بــود. 
ســال پیش به منصه ظهور برســد و اقتصادکشور 
و معیشــت مــردم را بــا چالــش هــای ســهمگین 
مواجه نکند، اما بر اساس قاعده ای که می گوید 
مانــع شــدن از تــداوم زیــان، منفعت اســت، باید 
گفت دســتاورد بزرگی بــرای ایران حاصل شــده و 
که به بهانه برنامه های هســته ایران چه  موانعی 
از طریق قطعنامه های سازمان ملل متحد و چه 
از طریــق تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا ایجاد 
شــده بودند، برداشته شد و بار دیگر روابط مالی، 
اقتصــادی، صنعتــی و ... بــا جهــان غــرب برقــرار 
که نســیم امید  گردید. در چنین اوضاع و احوالی 
گرفتــه، رئیس جمهــوری الیحــه بودجه  وزیــدن 
ســال 95 و الیحــه قانون برنامه ششــم توســعه را 
کرده و در ســخنان خود در جمع  تقدیم مجلس 
نمایندگان مجلس گفتند: »در شرایطی هستیم 
کــه به خاطر رکود و مشــکالت اقتصــادی نیازمند 
کشــور  جــذب ســرمایه هســتیم تا چــرخ اقتصاد 
با ســرعت مطلــوب 8 درصد رشــد حرکــت درآید. 

همچنیــن ما نیازمند اســتفاده از فــن آوری های 
کــه در  پیــش رفتــه و صــادرات غیرنفتی هســتیم 
ایــن راه برجــام موانــع را از پیش پای ما برداشــته 
کنون می تواند ما را به هدف  است بنابراین آنچه ا
کوشــش و فعالیــت بــرای رونــق  برســاند تــالش، 

اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان است«.
سخنان روحانی امید بخش است و کامال اشراف 
کــه مــا نیاز به ســرمایه و تکنولــوژی داریم به  دارد 
کید دارد برای رشــد اقتصادی به  کــه تا خصوص 
فعال شــدن بخــش خصوصی نیازمندیــم و تنها 
دولــت در زمینه جــذب ســرمایه خارجی وظیفه 
ندارد بلکه بخش خصوصی نیز می تواند سرمایه 
گفته روحانی اساســا  کند. بــه  خارجــی را جــذب 
دولــت یازدهــم از ابتدا زیر پــای بخش خصوصی 
کرده  رقابتی غیردولتــی غیررانتی فرش قرمز پهن 
اســت و امروز هم همین مســیر را ادامه می دهد. 
که هم لغو تحریم هــا و هم دیدگاه  بدیهی اســت 
راهبری دولت نسبت به بخش خصوصی امیدها 
را برای بازگشــت رونق به اقتصاد دو چندان کرده 
و رفت و آمد شــرکت ها و ســرمایه گذاران خارجی 
کــره آن هــا بــا مســئوالن دولتی و  بــه کشــور و مذا
همچنین بخش خصوصی، نویــد آن را می دهد 
که در آینده نه چندان دور شاهد رونق در اقتصاد 
کار باشــیم. با این همه باید پرسید آیا  و کســب و 
همه مشکالت بخش خصوصی حل شده است 
و امــروز بخــش خصوصــی توانایی ایفــای نقش و 
انجــام وظایف فــوق الذکــر را دارد ؟ پاســخ به این 
پرسش نیاز به تامل بیشتری دارد و آسان نیست. 
واقعیــت این اســت که اقتصاد کشــور تحت تاثیر 
عوامل سیاســی از یک ســو و عوامل اقتصــادی از 
سوی دیگر در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. عدم 
گرفتــن رانت های  تخصیص  بهینــه منابع و قرار 
سیاســی ، اقتصــادی و  اطالعاتی در اختیــار افراد 
و ســازمان های معدود و سوق یافتن اعتبارات و 
امکانات به همان گروه وابســته بــه این رانت ها، 
کثریت جامعه به خصوص بنگاه ها و موسسات  ا

گردانی برای  مولد کوچک و متوســط را از تنخواه 
فعالیــت های تولیدی محروم ســاخته اســت به 
کــه بخش عمــده ایــن بنگاه هــا تعطیل  طــوری 
و یــا در شــرف تعطیلــی هســتند. بانک هــا نیز به 
دالیل متعدد از جمله وارد شدن در حیطه های 
غیــر تخصصــی و عــدم امــکان وصول تســهیالت 
پرداختــی از اعطــای تســهیالت و اعتبــار جدیــد 
بــه بخش هــای مولد ناتوان شــده اند. در چنین 
شرایطی تحریم های اقتصادی، مالی و سوئیفت 
کــه هزینــه فعالیت هــای اقتصــادی را به شــدت 
افزایش داده و رکود بلند مدتی را به کشور تحمیل 
کــرده، برطــرف شــده اســت. هــر چند ایــن اتفاق 
خوشایند و امید انگیز است اما باید توجه داشت 
که همه مصایب ما ریشــه در تحریم ندارد بلکه از 
ضعــف مدیریــت داخلــی در ســال های گذشــته 

سرچشمه می گیرد. 
از این رو   تصور اینکه با اجرایی شدن برجام، همه 
مشــکالت اقتصــادی یــک شــبه برطــرف خواهد 
کامال  که چنین انتظاری  شــد، باطل اســت. چرا 
آرمان گرایانه است و متاسفانه سال هاست کشور 
کــرده و برنامه های  گرایانه خو  بــا تصورات آرمــان 

اقتصادی و توسعه ای برآن اساس بنا می شود.
الزمه آرمان گرایی، عمل گرایی و برقراری تناسب 
بین هدف و ابزار تحقق آن اســت. تصمیم گیران 
گذشــته باید به  و دولتمــردان بر اســاس تجــارب 
که اجرای برجام و رفع  این نتیجه رسیده باشند 
تدریجی تحریم های مرتبط با مســاله هسته ای 
ایران، قادر نیست معضالت و مشکالتی که کشور 
را با تنگناهای مالی طوالنی مدت روبرو ساخته، 
برطرف نماید.  اهمیت این مســاله چنان اســت  
که هر گونه برنامه معطوف به نتیجه  برای تحرک 
کشــاورزی و خدمات  در بخــش تولیــد صنعتــی، 
نیازمند تزریق میلیارد ها دالر سرمایه جدید است 
تــا اقتصاد از رکــود طوالنی مدت خارج شــود. اما 
نگاهی بر ارقام اصلی الیحه بودجه سال آینده که 
مهمترین برنامه و سیاست اجرایی ساالنه است 

پیش شرط های 
موفقیت برجام ا
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نشــان می دهد که منابع نفتی پیش بینی شــده 
در الیحه بودجه ســال 95 حدود 66 هزار میلیارد 
که تحقق این میــزان نیز  با توجه به  تومان اســت 
ســهم درآمد شــرکت ملــی نفــت ایــران و صندوق 
توسعه ملی و سقوط آزاد قیمت نفت به زیر 30 دالر 

تردید آمیز است.
که اجــرای برجام یک فرصت  بنابرایــن به رغم آن 
تاریخی برای اقتصاد ایران در جهت ورود و اتصال 
بــه اقتصــاد جهانی محســوب می شــود، نخواهد 
توانســت در آینــده نزدیــک معضــالت اقتصــادی 
کشــور را برطــرف و رفاه را برای جامعــه ارزانی کند . 
بلکه تحقق این امر در گرو تغییر و تحول در ساحت 
اقتصــاد تــک محصولی ) نفتی ( اســت تــا از طریق 
ایجــاد زمینــه هــای مطلــوب بــرای ســرمایه های 
خارجی منابع را در جهت ارتقای تولید و تکنولوژی 
تامین و تجهیز کند. در حال حاضر بزرگترین چالش 
کشور، ایجاد رونق در اقتصاد و تامین سرمایه کافی 
اســت ، زیرا دوران رشــد آفرینی بــا محوریت درآمد 
نفتی به ســر آمده است. بنابراین چاره ای نیست 
جــز آنکه بخش خصوصی واقعــی به نقش آفرینی 
بپردازد . اما مشــکل اینجاست که سرمایه گذاران 
کار در  در قیاس با ســایر کشورها، محیط کســب و 
ایــران را مناســب نمی یابنــد . از اینرو در قــدم اول 
کار  کســب و  برای هرگونه رونق اقتصادی، محیط 
کسب و  که شــاخص محیط  باید بهبود یابد. چرا 

کار شاخص ثبات و بالندگی کشور است.
گام بعــدی نیــل بــه ایــن هــدف، ایجــاد تغییرات 
کــه  کــم اســت. چــرا  اساســی در بوروکراســی حا
 دولت نمی تواند با این همه هزینه جاری به فکر
گذاری تملک  گذاری مخصوصًا سرمایه   سرمایه 
دارایــی باشــد. از طــرف دیگــر بــدون تکمیــل زیر 
بناهــای مــورد نیــاز از قبیل توســعه راه هــا، بنادر 
 ، ، مخابــرات  ریلــی  نقــل  و  ، حمــل  کشــتیرانی 
گذاری  ارتباطات و .... نمی توان انتظار ســرمایه 
داشت. توسعه زیربناها از وظایف ذاتی دولت ها 
گر بخش خصوصــی نیز وارد ســرمایه  مــی باشــد ا
گــردد اصــواًل بــه امید برگشــت ســرمایه و  گــذاری 
منفعت است. برای توسعه زیر ساخت ها، دولت 
بایــد در برنامــه هــای توســعه ای و بودجــه هــای 
سنواتی ویژه ای به آن نشان دهد. اما متاسفانه 
کــه بــه همــراه الیحه  در الیحــه بودجــه ســال 95 
برنامه ششــم توسعه به مجلس تقدیم شــده ، از 

اهمیت این مساله غفلت شده است.
در الیحه بودجه تقدیمی دولت ، بودجه عمومی 
کمتــر از دوازده درصــد رشــد نشــان مــی  دولــت 
دهــد ولــی بودجــه جــاری آن بیــش از 15 درصــد 
کــرده اســت ایــن افزایــش بــا توجه بــه لزوم  رشــد 

 صرفــه جویــی دولــت در هزینــه های جــاری خبر 
چندان خوشآیندی نیســت . دولت باید با توجه 
کاهــش منابع  کشــور و  کم بــر اقتصاد  بــه رکــود حا
کاســت و  درآمــدی، از هزینه های جاری خود می 
که هم در خروج  به هزینه تملک دارایی می افزود 
کشور  از رکود موثر واقع می شد و هم اشتغال زایی 
بــه دنبال داشــت. از ســوی دیگر دولــت در الیحه 
بودجه ســال آینده، بودجه عمرانــی را با 12 درصد 
افزایــش از چهل و هفت هزار میلیارد تومان به 59 
هــزار میلیــارد تومان رســانده اســت. ضمن اینکه 
غ  بودجه عمرانی در قاموس اداره کشور همواره مر
عروســی و عــزا بوده اســت و یا بهتــر بگوئیم حیاط 
خلوت مالی دولت هاست که هر وقت ازهر کجا کم 

آورده اند از این محل برمی دارند.
امســال از ســقف بودجه های عمرانــی مصوب در 
وضعیت حاضر، حدود بیست هزار میلیارد تومان 
به دســتگاه هــای اجرایی تخصیص داده شــد که 
39 درصد بودجه مصوب می باشد و به نظر نمی 
رســد تــا پایان ســال بیــش از 50% تخصیــص داده 
 شــود. عدم تخصیص اعتبار الزم بــه بودجه های
 عمرانــی )تملــک دارایــی( باعــث تطویــل زمــان 
اجــرای پــروژه هــا و تحمیل زیــان به شــرکت های 
فــوق  پــروژه هــای  بخــش خصوصــی شــاغل در 
که بیشــتر این شــرکت  گــردد، به طوری  الذکــر می 
کــه در طــول ســالیان دراز بــا تــالش و زحمــت   هــا 

توانســته اند خــود را به حد قابل قبولــی از توانایی 
برســانند امــروزه در حــال خــارج شــدن از گردونــه 
ســازندگی هســتند. البتــه بایــد توجــه داشــت که 
بخــش اعظم اعتبــارات تخیص یافتــه نیز نصیب 
شــرکت های دولتی ، نظامی و انتظامی شاغل در 
کوچکی از  طرح های عمرانی شــده و تنهــا بخش 
آن به دســت پیمانــکاران بخش خصوصی واقعی 
شاغل در طرح های عمرانی رسیده است. با  این 
مقدمه بهتر می توان درباره سخنان آقای روحانی 
قضاوت کرد که در روز ارائه الیحه بودجه به مجلس 
کــه همزمان با آغــاز اجرای برجام بــود به صراحت 
کید کرد: دولت برای بخش خصوصی رقابت گرا    تا
کــرده اســت. بــه نظــر فعــاالن  فــرش قرمــز پهــن 
اقتصادی در بخش احداث نه تنها این فرش در دو 
سال گذشته پهن نشده بلکه این احساس وجود 
کــه ایــن فرش قرمز برای شــرکت های دولتی  دارد  
کافی  و شبه دولتی ) خصولتی ( پهن شده است. 
است دولت محترم توجه داشته باشد که برخالف 
شــعارش، در تعــدادی از اســتان هــا، اســتانداران 
محترم  کل پروژه های عمرانی و ســاخت و ســاز را 

گذار کرده اند. یکجا به این گونه شرکت ها وا
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران بر این 
بــاور اســت تنهــا راه خــروج از رکــود و ورود بــه رونق 
اقتصادی، خصوصی ســازی به معنی واقعی آن و 
سپردن امور به دستان توانمند این بخش است. 
کمیتی خود  کــه دولت در جایــگاه حا بدیــن معنا 
گــری را بــه بخــش خصوصی  گیــرد و تصــدی  قــرار 
کنــد.  دولــت مقتدر، دولتی اســت  گــذار  واقعــی وا
کارشناســی  کوچک و  که بــا خروج از بنــگاه داری، 
شــدن و چابک ســازی، خود را به سیاســتگذاری 
کــرده و اجــراء را به بخش  و نظــارت کالن محــدود 
گذارد. برای رســیدن بــه این هدف،  خصوصــی وا
 کوچک سازی قدم مهمی است. به بیان ساده تر

 بــا تصویب قوانین پایدار ، تحمیــل انضباط مالی 
کمیتــی، پذیرش  بــر همــه نهادهــای دولتــی و حا
الزامــات مالکیت فکری و امنیت ســرمایه گذاران، 
وارد مرحلــه جدیــدی از حکمرانــی شــود. تنهــا در 
این صورت می تواند با خصوصی ســازی گسترده 
گذاری شرکت های دولتی و عمومی به بخش  و وا
کــه توانایی و اهلیت آن در طول  خصوصی واقعی 
ســال هــای متمادی به اثبات رســیده بــه اهداف 

کالن خود برسد.
سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران در بخش 
احــداث مــی تواند به عنوان بــازوی اجرایی دولت 
در بررسی و تائید اهلیت شرکتهای متقاضی خرید 
گــذاری هــا دولــت محتــرم را  و همچنیــن نحــوه وا

 یاری نماید.  

  تصور اینکه با اجرایی شدن 
برجام، همه مشکالت اقتصادی 
یک شبه برطرف خواهد شد، 
باطل است. چرا که چنین 

انتظاری کامال آرمان گرایانه 
است و متاسفانه سال هاست 

کشور با تصورات
 آرمان گرایانه خو کرده و 

برنامه های اقتصادی و توسعه 
ای برآن اساس بنا می شود.
تصمیم گیران و دولتمردان

 بر اساس تجارب گذشته باید 
به این نتیجه رسیده باشند که 
اجرای برجام و رفع تدریجی 
تحریم های مرتبط با مساله 
هسته ای ایران، قادر نیست 
معضالت و مشکالتی که 
کشور را با تنگناهای مالی 

طوالنی مدت روبرو ساخته، 
برطرف نماید
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فرش قرمز
 دولت برای

 بخش خصوصی
ر  ا ری  پ ا در  ر

 این دولت از ابتدا، پای بخش خصوصی رقابتی 
غیررانتی، فرش قرمز پهن کرده است و امروز 

هم این فرش قرمز را پهن می کند. 
بخش خصوصی باید فعال شود

جنــاب آقــای  دکتــر  حســن روحانــی رییــس 
عصــر  کــه  خبــری  کنفرانــس  در  جمهــوری 
اجــرای  آغــاز  مناســبت  بــه  مــاه  دی  روز27 
برجــام برگزار شــد، در جمع خبرنــگاران از آغاز 
دوران تــازه بــرای بخــش خصوصــی خبــر داد 
و بــا اشــاره به اینکــه  دولت تدبیــر و اعتدال از 
ابتدا، پای بخش خصوصی رقابتی غیررانتی، 
کرده اســت و امــروز هم این  فــرش قرمــز پهــن 
بخــش  گفــت:  می کنــد،  پهــن  را  قرمــز  فــرش 
خصوصــی باید فعال شــود. ســخنان روحانی 
کــه فعــاالن بخــش خصوصی  در حالــی اســت 
که  با اســتقبال از ایــن رویکرد دولت معقتدند 
بــرای پهــن شــدن فــرش قرمــز زیرپــای بخش 
خصوصــی اقدامــات زیــادی از ســوی دولــت 
کســب وکار،  گیــرد. بهبود فضای  بایــد صورت 
گســتراندن چتــر  تســویه بدهی هــای معــوق، 
مالیات بر روی همه فعالیت های اقتصادی و 
کــردن معافیت هــای مالیاتی تبعیض  حــذف 
گــذاران داخلی  کاهش ریســک ســرمایه  آمیز، 
شــرکت های  رانت هــای  حــذف  خارجــی،  و 
کمیتی و...  متعلق به بخش های دولتی و حا
گام هــای اولیه محســوب می شــود.  از جملــه 

در ســال های اخیــر مباحــث مهمــی از ســوی 
فعــاالن بخــش خصوصی در راســتای توســعه 
کــه  ح شــده  کشــور مطــر عمرانــی و اقتصــادی 
گــوش شــنوایی بــوده اســت  کمتــر  متاســفانه 
کنــون رئیــس دولــت خــود دســت یــاری  امــا ا
گشــوده اســت تا  بــه ســمت بخــش خصوصی 
تقویــت  دربــاره  امیدوارکننــده ای  چشــم انداز 
کارشناســان  بخــش خصوصــی ترســیم شــود. 
که قیمت نفت  اعتقــاد دارند در شــرایط فعلی 
کرده و  بــه پایین تریــن رقم دهــه اخیر ســقوط 
کم  تحریم هــا نیز برطرف شــده اســت، فرصت 
نظیــری برای حضــور واقعــی و جدی تر بخش 
کشــور مهیا شده است و  خصوصی در اقتصاد 
گذاری  برای این منظور دولت باید سیاست وا
را  غیرنظارتــی  و  کمیتــی  غیرحا فعالیت هــای 
که  کند. انتظــاری  بــه طور جدی تــری دنبــال 
کالم رئیس جمهوری در اولین روز لغو  فحوای 

کرد.  تحریم های بین المللی آنرا تقویت 
روحانــی بــا بیان اینکــه امروز روزی اســتثنایی 
ایــران  ملــت  اقتصــادی  و  تاریــخ سیاســی  در 
که بعد از 12 ســال ایســتادگی، مقاومت  اســت 
هســته ای،  دانشــمندان  بی وقفــه  تــالش  و 

در  دارند  اعتقاد  کارشناسان   
شــرایط فعلی که قیمت نفت 
به پایین تریــن رقم دهه اخیر 
ســقوط کرده و تحریم ها نیز 
برطرف شــده است، فرصت 
کم نظیری برای حضور واقعی 
و جدی تر بخش خصوصی در 
اقتصاد کشور مهیا شده است 
و برای این منظور دولت باید 
سیاست واگذاری فعالیت های 
را  غیرنظارتی  و  غیرحاکمیتی 

به طور جدی تری دنبال کند.
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حقوقدانــان  و  سیاســت مداران  و  دیپلماتهــا 
کشــور بــه نقطه عطفی  و مســئوالن اقتصادی 
کــرد: به جــای اینکه  دســت یافته ایــم تصریح 
برنامــه هســته ای بهانــه ای بــرای بدخواهــان 
بــرای تحریــم و فشــار و فاصلــه باشــد از امــروز 
برنامــه هســته ای بــه عنــوان برنامــه ای بــرای 
روابــط علمی فناوری، تجــاری و اقتصادی نیز 
کرد: از امروز تجار  خواهــد بود .روحانــی اضافه 
کارآفرینــان مــا می تواننــد از مســیر قانونــی و  و 
معمــول نقــل و انتقــاالت بانکــی فعالیت های 
تجاری و صادرات خود را با تســهیالت بیشــتر 
کننــد. رئیس دولــت تدبیر و امیــد افزود:  آغــاز 
کشــور بــا بانک های جهان  از امروز بانک های 
بــرای مســایل مالــی و پولــی خدمــات الزم را 
کــرد و خدمــات الزم را به مردم  اخــذ خواهنــد 
کشــورمان خواهنــد داد . روحانی افزود:  عزیــز 
کشــور  از امــروز محدودیــت صــادرات نفــت در 
کــه در  مــا برداشــته می شــود و بــه هــر انــدازه 
کشــور باشــد در چارچــوب مصالح ملی  برنامه 
کشــور نفت و همچنین  و برنامه هــای مصوب 
پتروشــیمی  و  فراورده هــا  ســایر  و  میعانــات 
گفــت: از امــروز خریــد  صادرخواهــد شــد .وی 
هواپیماهای مدرن در دســترس شرکت هایی 
که می خواهند خدمات بهتری به مردم  است 
گفــت: از امروز  ارائــه دهنــد. رئیس جمهــوری 
که از آن ملت ایران بود و در بانکهای  پولهایی 
خارجــی بــود و قفــل نابجایی به نــام تحریم بر 
آنها زده شــده بود، در اختیار ملت ایران برای 

فعالیت های اقتصادی خواهد بود .

فرش قرمز غیررانتی زیرپای بخش خصوصی
اما بخــش مهمی از ســخنان رئیس جمهوری 
بخــش  بــه  پســابرجام  نشســت  اولیــن  در 
کــه  جایــی  یافــت.  اختصــاص  خصوصــی 
کــه شــما  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  روحانــی در 
گفته بودید ایران برای بازسازی  پیشــتر از این 
زیرساخت هایش ساالنه بین 30 تا 50 میلیارد 
دارد،  نیــاز  خارجــی  ســرمایه گذاری  بــه  دالر 
گــذاری هــای خارجی را  چگونــه ایــن ســرمایه 
کرد؟ پاســخ داد: ما نیازمند  تضمیــن خواهید 
بــه ســرمایه و تکنولــوژی هســتیم و در این راه 
کارآفرینــان  از  اســتقبال  بــرای  کشــور  شــرایط 
آمــاده اســت. وی ادامــه داد: مــا بــرای رشــد 

اقتصــادی نیــاز داریــم بخش خصوصــی فعال 
شــود و هم سرمایه خودش را در داخل بیاورد 
که فقط سرمایه خارجی را  و این دولت نیست 
جذب می کند، بخش خصوصی هم به خوبی 
کند. رئیس  می تواند سرمایه خارجی را جذب 
یــادآور شــد: ایــن دولــت از ابتــدا،  جمهــوری 
پــای بخش خصوصی رقابتــی غیررانتی، فرش 
کرده اســت و امــروز هم ایــن فرش  قرمــز پهــن 
قرمــز را پهــن می کنــد؛ بخــش خصوصــی بایــد 
کشــور ما  که  فعــال شــود. روحانی با بیان این 
جاذبه هــای الزم بــرای ســرمایه های خارجــی 
اینکــه اقتصــاد مــا دارای  گفــت: اول  را دارد، 
که  آرامش و ثبات است. در این دو سال و نیم 
گذشــته ایــن ثبات و آرامش  از عمر این دولت 
که  را دیدیــد. دولــت بــا وعده های اقتصــادی 
کنــد و به این  داد، توانســت خــودش را ثابــت 

کرد. وعده ها عمل خواهد 

بایــد نقــش بیشــتری در  بخــش خصوصــی 
کند کشور ایفا  پیشرفت 

کنفرانس خبری و در پاســخ  روحانــی در ادامه 
به سوال خبرنگار بلومبرگ درخصوص تقویت 

بخــش خصوصــی ایــران پــس از برجــام و رفــع 
گفــت: تــالش دولــت بــر ایــن اســت  تحریم هــا 
کــه بخــش خصوصــی نقــش بیشــتری را ایفــا 
کنــد و در تــالش خواهــد بود در زمینــه قوانین 
از بخــش  و مقــررات، حمایت هــای بیشــتری 

خصوصی و سرمایه گذاری انجام دهد.
ح هــای عمرانــی در  وی افــزود: بســیاری از طر
کــه تکمیل آنها با مشــارکت  کشــور وجــود دارد 
بــه  بایــد  و  اســت  میســر  خصوصــی  بخــش 
گذار شــود. رئیس جمهور  بخش خصوصــی وا
گفــت: همچنیــن بــه ســرمایه گذاران خارجــی 
کــه با  گفتــه شــده اســت  در بســیاری از مــوارد 
بخــش خصوصی ایــران جهت ســرمایه گذاری 
کند. روحانی افــزود: دولت می داند  مشــارکت 
برای رشــد اقتصــادی راهی جز فعال تر شــدن 
بخــش غیردولتــی و بویــژه بخــش خصوصــی 
که در  وجــود نــدارد و باید مشــکالت و موانعی 

این زمینه وجود دارد حل و فصل شود.
گفــت: اینکــه مــا می بینیــم  رئیــس جمهــوری 
کار طی دو ســال و نیم بهبود  کســب و  محیط 
که شــرایط الزم را  کرده نشــانگر آن اســت  پیدا 
داریــم برای بخش خصوصــی فراهم می کنیم. 
کرد پســابرجام  آقــای روحانــی ابراز امیــدواری 
زمینــه را بــرای تحرک بخش خصوصی بیشــتر 
گفت: این ســخن درستی  کند. رئیس جمهور 
کــه باید بخــش خصوصــی مــا تقویت و  اســت 

حمایت بیشتری شود.

رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95
خــود  اظهــارات  ادامــه  در  جمهــوری  رئیــس 
کاهش تورم مســتمر را به مردم  کرد: ما  کیــد  تا
کــه از  قــول دادیــم و شــاهدید حتــی در ســالی 
لحــاظ اقتصادی ســال ســختی برای مــا بود و 
که مورد  هست؛ رشد اقتصادی را نه آن مقدار 
انتظــار بود اما شــاهد آن خواهیــم بود. رئیس 
گذشته 3 درصد  کرد: ســال  جمهوری تصریح 
رشــد اقتصــادی مثبت داشــتیم. امســال هم 
رشــد اقتصادی خواهیم داشــت و سال آینده 
اقتصــادی خواهیــم  حداقــل 5 درصــد رشــد 
داشت. بنابراین مسیر اقتصاد یک مسیر توام 
با حرکت منظم و حساب شده و آرامش است 
گفت: نیروی انسانی الیق و سرمایه  . روحانی 
کشــور داریــم. این همه  کافــی انســانی در این 

 کارشناسان اعتقاد دارند 
در شرایط فعلی که قیمت 
نفت به پایین ترین رقم دهه 

اخیر سقوط کرده و تحریم ها 
نیز برطرف شده است، 
فرصت کم نظیری برای 
حضور واقعی و جدی تر 

بخش خصوصی در اقتصاد 
کشور مهیا شده است و 

برای این منظور دولت باید 
سیاست واگذاری فعالیت های 

غیرحاکمیتی و غیرنظارتی 
را به طور جدی تری دنبال 
کند. انتظاری که فحوای 
کالم رئیس جمهوری در 
اولین روز لغو تحریم های 
بین المللی آنرا تقویت کرد 
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کــه آمــاده  تحصیلکــرده، ایــن همــه مهنــدس 
کشور ما دارای انرژی، ثبات  فعالیت هســتند. 
و امنیــت اســت و در بســیاری از زمینه هــا بکــر 
و آمــاده ســرمایه گذاری اســت. وی ادامه داد: 
که 150 شــرکت خارجــی در طول ماه های  این 
کردنــد و  کشــور بــه ایــران ســفر  گذشــته از 50 
کرات متعددی را انجام دادند، نشــانه آن  مذا
کــه ســرمایه خارجی قابل جذب اســت  اســت 
امــا اینکــه چه مقدار ســرمایه جــذب می کنیم 
وابســته به امــور مختلف اســت. رئیس دولت 
و  خصوصــی  بخــش  دولــت،  افــزود:  یازدهــم 
بخش سیاســی همه باید دست به دست هم 
دهیــم تا این جاذبه ها را برای جذب ســرمایه 
کشــور، جوان هــا و  کــه بــه نفــع  کنیــم  بیشــتر 

کشور خواهد بود. اشتغال و رشد و توسعه 

بخش خصوصی باید بیشتر تقویت شود
گو خبرنگاری پرسید، رفع  در ادامه این گفت و 
تحریم هــا در حقیقــت موانع بزرگــی را از جلوی 
ســرمایه گذاری خارجــی برمــی دارد و همانطــور 
که شــنیده شده ســرمایه گذاران خارجی بسیار 
مشــتاق هســتند تا به ایــران بیاینــد و در اینجا 
که  کننــد، ایــن در حالی اســت  ســرمایه گذاری 
بــه نظــر می رســد بخــش خصوصی شــما هنوز 
کــه  نســبتا ضعیــف اســت و بــا توجــه بــه ایــن 

تحریم هــا رفع خواهد شــد، چطور می خواهید 
نقــش و تاثیرگــذاری بخش خصوصی را بیشــتر 
کــرده  کــم  کــرده و یــا از انــدازه و نقــش دولــت 
کاهــش دهیــد؟ روحانــی پاســخ داد: تــالش  و 

کــه بخش خصوصی نقش  دولت بر این اســت 
بیشــتری را داشته باشد و دولت تالش خواهد 
کــرد در زمینــه قوانیــن و مقــررات حمایت های 
بیشــتری را از بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
انجــام دهــد. وی افزود: بســیاری از طرح های 
مشــارکت  بــا  آن  تکمیــل  کــه  داریــم  عمرانــی 
بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود و باید 
گذار  بــرای تکمیــل آنها بــه بخش خصوصــی وا
شــود، همچنیــن بــه ســرمایه گذاران خارجــی 
که بــا بخش  گفتــه شــده  در بســیاری از مــوارد 
خصوصــی داخلــی ایران بــرای ســرمایه گذاری 
کننــد. رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد  مشــارکت 
ادامــه داد: بنابراین دولت در هر حال می داند 
که برای رشد اقتصادی راهی جز فعال تر شدن 
بویــژه بخــش خصوصــی  و  بخــش غیردولتــی 
وجــود نــدارد و باید مشــکالت و موانع پیش رو 
در این زمینه حل و فصل شود. روحانی افزود: 
کار در این  کسب و  که ما می بینیم محیط  این 
کــرده به معنای آن  دو ســال و نیــم بهبود پیدا 
 است که در حال فراهم کردن شرایط الزم برای

در  امیدواریــم  و  هســتیم  خصوصــی  بخــش   
بخــش  تحــرک  بــرای  زمینــه  ایــن  پســابرجام 
کــرد: این  کیــد  خصوصــی بیشــتر شــود. وی تا
که بخش خصوصی ما باید  حرف درست است 

قوی تر شده و باید حمایت بیشتری شود.

 این که 150 شرکت خارجی 
در طول ماه های گذشته از 50 
کشور به ایران سفر کردند و 
مذاکرات متعددی را انجام 
دادند، نشانه آن است که 

سرمایه خارجی قابل جذب 
است اما اینکه چه مقدار 

سرمایه جذب می کنیم وابسته 
به امور مختلف است. رئیس 
دولت یازدهم افزود: دولت، 
بخش خصوصی و بخش 
سیاسی همه باید دست به 

دست هم دهیم تا این جاذبه ها 
را برای جذب سرمایه بیشتر 

کنیم که به نفع کشور، 
جوان ها و اشتغال و رشد و 
توسعه کشور خواهد بود.
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•  سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در حــال 
اجراست منتهی در آن حدی که باید باشد ما 

باید زمینه را بیشتر آماده کنیم.

•  در فضــای پســابرجام روابط با اروپا توســعه 
پیدا خواهد کرد.

کشور ایتالیا یک  •  سابقه روابط اقتصادی با 
ســابقه خوبی است و رابطه سنتی داشتیم و 
هیچ وقت رابطه بین ما ایتالیا بد نبوده است.

کــرد و  کــره  •  می تــوان بــا دنیــا حــرف زد و مذا
بــه توافقی رســید که به نفع ملت هــا، به نفع 

منطقه و به نفع جهان باشد.

•   موفقیــت ملــت مــا در ســایه ایســتادگی، 
و  قــوا  پیونــد  و  وحــدت  اتحــاد،  مقاومــت، 
کشــور بدست  همچنین حمایت همه ارکان 

آمده است.

•   در شــرایطی بســر می بریم که به دلیل رکود 
اقتصــادی  و مشــکالت  گذشــته  ســال های 
کــه بتوانیم  نیازمنــد به ســرمایه ای هســتیم 
چرخ اقتصاد کشور را در سرعت مطلوبمان که 
8 درصد رشد اقتصادی تعیین شده است با 

ورود سرمایه به حرکت در بیاوریم.

•   آنچه می تواند ما را به هدف برســاند تالش 
و کوشــش و فعالیــت در زمینه تولید و حرکت 
برای رشد و رونق اقتصادی و در زمینه فراهم 

آوردن شرایط برای اشتغال جوانان ما است.

•   ما نیازمند به سرمایه و تکنولوژی هستیم 
کشور ما برای استقبال از  و در این راه شــرایط 

کارآفرینان آماده است.

•  ما برای رشــد اقتصادی نیاز داریم به اینکه 
بخش خصوصی ما فعال شــود و هم سرمایه 

خود را در داخل بیاورد.

•   این فقط دولت نیست که سرمایه خارجی 
را جــذب می کنــد بخــش خصوصی مــا نیز به 
خوبی می تواند سرمایه خارجی را جذب کند.

•  ایــن دولــت از ابتدا پــای بخش خصوصی، 
رقابتی و غیررانتی؛ فرش قرمز پهن کرده است 

و امــروز نیــز ایــن فــرش قرمــز را پهــن می کند، 
بخش خصوصی باید فعال شود.

که مورد  •  رشــد اقتصادی را ولو نــه آن مقدار 
انتظار بود اما شاهد آن خواهیم بود.

گذشــته 3 درصــد رشــد اقتصــادی  •  ســال 
مثبت داشــتیم، امسال هم رشــد اقتصادی 
خواهیم داشــت و ســال آینده نیز به 5 درصد 

رشد اقتصادی خواهیم داشت.

•  دولت، بخش خصوصی و بخش سیاســی 
همه باید دســت به دست هم بدهیم تا این 
جاذبه ها را برای جذب سرمایه، بیشتر کنیم.

•  چهره واقعی ملت ما در این سالها روز به روز 
بیشتر برای جهانیان روشن شده است.

•  برجــام می توانــد به عنوان یک مــدل برای 
حــل و فصــل مســائل منطقــه ای هــم مــورد 
گیــرد، برجام به این معناســت  اســتفاده قرار 
که اختالف با هم دارند از طریق  که دو طرفی 
کره می توانند اختالفات را حل و  منطق و مذا

فصل و اعتمادسازی کنند. 

گر بخواهد از آمریکا  گر چه ما نیز آماده ایم ا •  ا
کشــور مــا بیایــد مــا  ســرمایه و تکنولــوژی بــه 

آمادگی این را داریم.

گــر حمایــت نیروهــای مســلح، مجلــس،  •  ا
و  کشــور  بــزرگان  عظــام،  محتــرم  مراجــع 
کرات  فرهیختگان دانشــگاه ها نبود ایــن مذا

موفق نمی شد.

•  من وعده هایی در انتخابات داده ام که یکی 
از آنهــا تعامل ســازنده با دنیــا و دیگری حل و 

فصل مسائل هسته ای بود.

•  رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب، تالش 
همــه مــردم، تــالش وزارت خارجــه و بویــژه 
کار  شــخص آقــای ظریــف و همکارانشــان که 
بسیار بزرگ و پرزحمتی را بر دوش داشتند در 

این عمل به وعده دخیل بود.

کــه بخــش  بــر ایــن اســت  •  تــالش دولــت 
خصوصی نقش بیشتری را ایفا کند و در زمینه 

قوانیــن و مقــررات، حمایت های بیشــتری از 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری انجام دهد.

کشــور  •  بســیاری از طرح هــای عمرانــی در 
وجود دارد که تکمیل آنها با مشــارکت بخش 
بخــش  بــه  بایــد  و  اســت  خصوصــی میســر 

گذار شود. خصوصی وا

•  بــه ســرمایه گذاران خارجــی در بســیاری از 
موارد گفته شده است که با بخش خصوصی 

ایران جهت سرمایه گذاری مشارکت کند.

•  دولــت می داند برای رشــد اقتصادی راهی 
جــز فعال تر شــدن بخــش غیردولتــی و بویژه 
بخش خصوصی وجود ندارد و باید مشکالت 
که در این زمینه وجــود دارد حل و  و موانعــی 

فصل شود.

کار طی  •  اینکه ما می بینیم محیط کسب و 
دو ســال و نیــم بهبــود پیــدا کرده نشــانگر آن 
کــه شــرایط الزم را داریــم بــرای بخــش  اســت 

خصوصی فراهم می کنیم.

•  بخــش خصوصــی مــا تقویــت و حمایــت 
بیشتری شــود. امیدوارم پســابرجام زمینه را 

برای تحرک بخش خصوصی بیشتر کند.

ایــران  در  بخواهنــد  آمریکایی هــا  گــر  ا   •
کنند همین حاال مانع وجود  ســرمایه گذاری 

ندارد.

•  اقتصاد مقاومتی در حال اجرا و پیاده شدن 
است. البته زمینه اجرای این سیاستها را باید 

بیشتر فراهم کنیم.

•  ســابقه روابــط اقتصادی ما بــا ایتالیا خوب 
 است و یک رابطه سنتی داشتیم و هیچ وقت

مانعی برای توسعه روابط بین ما و آنها نیست. 

•  امیــدوارم شــورای محترم نگهبان بر اســاس 
رسالت سنگینی که بر دوش دارد، بتواند موضوع 

رد صالحیت ها را به گونه ای حل و فصل کند.

از همــه  رئیــس جمهــور  بــه عنــوان  •  مــن 
اختیاراتم در زمینه انتخابات استفاده خواهم 

کرد.

 نیم نگاهی به نشست خبری پسا تحریم  
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مهار تورم بس است
ر اکنون نوبت رونق  است

ا
 پ

 
 

دکتر نیلی: بزرگترین مشکل اقتصاد ما تأمین مالی است
مهندس انصاری: آیا واقعا بزرگترین مشکل اقتصاد ما تامین مالی است؟

وی بخــش خصوصی 4 بهمن در ســندیکای  همایــش پســاتحریم وفرصت هــای پیش ر
شــرکت های ســاختمانی ایــران برگــزار شــد. در ایــن همایش دکتر مســعود نیلی مشــاور 
ویز عقیلی رئیس  رئیس جمهوری، دکتر موســی  غنی نژاد کارشــناس اقتصادی، دکتر پر
بانک خاورمیانه، دکتر حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و 
رسی  برنامه ریزی کشور و دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی حاضر بودند و به بر
وی بخــش خصوصــی در دوران پســاتحریم پرداختنــد. فرصتهــا و تهدیدهــای پیــش ر
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رئیــس  ملکیانی فــرد،  منوچهــر  مهنــدس 
هیات مدیره ســندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایــران  پــس از خــوش آمدگویــی و خیرمقــدم 
کــرد: پســاتحریم به یمن  بــه میهمــان، عنــوان 
تالشــهای دولت تدبیــر و امید به نتیجه مثبت 
دوران  ایــن  بــه  ورود  بــرای  امیــدوارم  رســید. 
بتوانیــم با حضــور ایــن اقتصاددانان برجســته  
وظیفــه  و  کنیــم  تعریــف  را  اقتصــادی  آینــده 

کنیم.  سازندگان را دراین مورد مشخص 
دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور با تشکر 
از ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برای 
پیشــقدم شــدن در برگزاری این جلسه، اظهار 
امیدواری کرد جلساتی از این دست برگزار شود 
تــا به تحلیــل مشــترک و وفــاق عمومــی درباره 
پســاتحریم برســیم، و افزود: تحریــم واقعًا بازی 
که مسئول  کســانی  که هم  باخت - باخت بود 
تحریــم بودنــد و هم ما متضرر شــدیم. اما همه 
که تحریمها مؤثر بودند ولی  اتفاق نظر داشتند 
که فشار  موفق نبودند. مؤثر بودند از آن جهت 
زیــادی بــر اقتصــاد مــا وارد می کردند امــا موفق 
کشــورهای تحریم کننــده را بــه  نبودنــد چــون 
هدفشــان نرســاند. اما خوشــوقتانه تحریم لغو 
شــد و مــا می توانیــم با دیــدی مثبت بــه آینده 
که با  کنیم؛ به خصوص ایــن روزها  کشــور نــگاه 
کاهــش قیمــت نفــت روبرو هســتیم و بــا وجود 
کشــور با این رقم درآمدی دشوارتر  تحریم اداره 
کسی پیش بینی نمی کرد در سال 94  می شود. 
کــه توافق حاصل می شــود با ایــن قیمت نفت 
روبرو باشــیم. طبیعتًا ســوال مــورد عالقه همه 
کشــور در ســالهای پیش  درباره  تصویر اقتصاد 
کید بیشتر روی سالهای 94 و 95 است.  رو با تأ
وی افــزود: اقتصــاد مــا 4 الیــه فشــار را در حــال 
کــه یکی از آنها برداشــته  حاضــر تحمل می کند 
که وقتی  می شــود.الیه اول مربوط بــه این بود 
تحریم نبودیم هم اقتصاد شکوفایی نداشتیم 
و در واقــع باالتریــن رشــد اقتصــادی در برنامــه 
کــه 6 درصــد بــود. باالتریــن  ســوم دیــده شــد 
رشــد ســرمایه گذاری هم در آن دوران 10درصد 
بــود. در ســالهای قبــل از تحریم هم مشــکالت 
اساســی داشــتیم از جملــه  اینکــه نتوانســتیم 
بخش خصوصی قوی و بودجه متوازن، و نظام 

حمایتی داشته باشیم.
بعــد از آن بــا دوره وفــور درآمدهــای نفتی روبرو 
کشــور و  کــه ظرفیتهــای منابــع بانکــی  شــدیم 
زیرســاختها آســیبهای جــدی دیدنــد، بعــد بــا 
تحریــم مواجــه شــدیم. شــرایط فعلــی برآینــد 

ایــن دوره هاســت. بزرگترین مســئله اقتصاد ما 
موضــوع تأمیــن مالــی و تنگنــای نظــام بانکــی 
اســت. سیاســت زدگی در اقتصــاد مــا عمدتًا در 
نظــام بانکی آســیبهای زیادی به وجــود آورده؛ 
بودجه دولــت با محدودیتهای زیــادی مواجه 
اســت و امــروزه معــادل ســال 1378 اســت. بــا 
کشــور افزایــش جمعیت داشــته اســت؛  اینکــه 
نســبت بودجه به تولیــد ناخالص داخلی هیچ 
کمی امروز نبوده اســت و زیر 15 درصد  وقت به 

است.
وی افــزود: دربــاره چشــم انداز بعــد از برداشــته 
شدن تحریمها، می توان ارتباط با دنیا را باعث 
فراهم شــدن امکانات جدید دانست. با برآورد 
کــرد یــک میلیون  ســال 1395 می تــوان تصــور 
که با  بشــکه به تولیــد نفت مــا اضافه می شــود 
ایــن روند 30 تا 35 درصــد ارزش افزوده بخش 
نفت افزایش خواهد یافت و به دنبال آن تولید 
ناخالــص داخلــی 2.5 تا 3 درصــد افزایش پیدا 

که  می کنــد. ســال آینــده پیش بینــی می شــود 
حجــم تجارت خارجی حدود 10 درصد افزایش 
پیدا کند وهزینه های تامین منابع نظام بانکی 

کاهش یابد. 
کاهــش بی ســابقه قیمــت نفــت  وی پیرامــون 
که در ســال  گفــت: ایــن اتفــاق نشــان می دهد 
خ  آینــده اتفــاق عمــده ای در بودجــه دولــت ر
را،  صــادرات  حجــم  افزایــش  زیــرا  نمی دهــد ، 
کاهــش قیمــت نفــت خنثــی می کنــد. مشــاور 
کنــون در ایــن شــرایط  رئیــس جمهــور افــزود: ا
مقــداری تنگناهــا برداشــته می شــود و بخــش 
خصوصــی در اقتصــاد فعــال خواهــد شــد و بــه 
این ترتیب دولت می تواند منابع خود را تجهیز 

کند.
فضــای  در  چنانچــه  کــرد:  تصریــح  نیلــی 
کــه بــه مطالبــات  عمومی وفاقــی ایجــاد شــود 
دامن زده نشــود و به ســمت خردگرایی حرکت 
کنیم، آنگاه دولت به سمت اقدام های منطقی 

کرد. عمل خواهد 
که  در ادامــه دکتر نیلی در پاســخ به این ســوال 
کرد:  آیا انتشــار زیاد اوراق تورم زا نیست، عنوان 
دولــت به بانکهــا و پیمانکاران بدهکار اســت و 
کی بدهی خود  که چگونه و  مشــخص نیســت 
که ایــن خود تورم زاســت.  را پرداخــت می کنــد 
کار ضــد تورمــی اســت چــون اتکا  انتشــار اوراق 
کاســته، اتــکا بــه بــازار را افزایــش  بــه بانکهــا را 
گــر دولــت معــادل بدهیهــای خــود  می دهــد. ا
کند و آن را بدون برنامه وارد بازار  اوراق منتشــر 
کنــد نرخهــا را بــاال می بــرد، بــرای همیــن اوراق 
تحویــل بانکها می شــود تا آنهــا را در قبال خود 
بــه بانک مرکزی بدهند. این عمل رفتار دولت 
کرده، بانکهــا را قادر به ارائه  را قابــل پیش بینی 
تسهیالت می کند. به خصوص که بانک مرکزی 
که بتواند  با انتشــار آن به ابزاری دست می یابد 

کند. بازار پول را تنظیم 
مشــاور رئیــس جمهــوری در پاســخ به پرســش 
دیگــر مهنــدس ملکیانی فــرد مبنــی بــر اینکــه 
ترکیــب شــرکای تجــاری ایــران پــس از برجــام 
کــرد و وضعیت صــادرات  چــه تغییــری خواهد 
خدمات فنی و مهندسی به چه صورت خواهد 
که بــه ایران آمد  کشــورهایی  گفت: برای  بــود، 
و شــد دارنــد، برنامــه هایــی تهیــه شــده، بــه 
کشــورها چه  که مشــخصا می دانیــم از  نحــوی 
می خواهیم و در چه بخشی می توان به نتیجه 

عینی و ملموس دست یافت.
کیــد براینکه یــک محور مزیــت ما در  نیلــی بــا تا

دکتر نیلی:
بزرگترین مسئله اقتصاد 

ما موضوع تأمین مالی و تنگنای 
نظام بانکی است. سیاست زدگی 

در اقتصاد ما عمدتًا در نظام 
بانکی آسیب های زیادی به 
وجود آورده؛ بودجه دولت 

با محدودیتهای زیادی مواجه 
است و امروزه معادل سال 
8731 است. با اینکه کشور 

افزایش جمعیت داشته است؛ 
نسبت بودجه به تولید ناخالص 

 داخلی هیچ وقت به کمی
 امروز نبوده است و 
زیر 51 درصد است 
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کشور تحت فشــار قرار دارد صدور  که  شــرایطی 
خدمــات فنــی و مهندســی اســت، دربــاره آثــار 
رکــود بــر فعالیــت واحدهــای تولیــدی در ســال 
گفت: امســال صادرات غیرنفتی ما فقط 4   94
درصد رشد داشت و همه بخش های تقاضای 
کشــور  بــود و  کل اقتصــاد در ســال 94 منفــی 
شــرایط بســیار ســختی را داشــت. زیرا عالوه بر 
کاهــش 20درصــدی درآمــد ملی در ســال های 
که منجر به افت درآمد خانوارها شــد،  91 و 92 
کاهش قیمــت نفت با  درآمــد دولــت به دلیــل 

افت مواجه شد.
وی دربــاره رکــود و تــورم موجــود با بیــان اینکه 
کاهــش درآمد نفت  کاهــش درآمــد خانوارهــا و 
گذشته  مشکل زا بوده است، افزود: ما در سال 
ج دولت داشتیم  174هزار میلیارد تومان مخار
که رشــد منفی داشــته، صــادرات نفتــی ما هم 
رشد منفی داشته و در مجموع اجزا اقتصاد ما 
که سال  رشــد منفی داشــته اند و طبیعی است 
پیش ســال ســختی بوده اســت. با این حال با 
گفــت در  رشــد نقدینگــی 24درصــد نمی تــوان 
حجــم پــول در اقتصــاد ســختگیری می شــود، 
ابزارهــای  اســت.  انبســاطی  رویکــردی  بلکــه 
سیاســتگذاری محدود هســتند و باید با توجه 

به آنها تصمیم گیری شود.
که اتفاق  خوشــبختانه بیش از یک سال است 
نظــری دربــاره بدهیهای دولت حاصل شــده، 

ولــی اینکــه دولــت بتوانــد بدهیهــای خــود را 
بــه پیمانــکاران و بــه سیســتم بانکــی بــه اوراق 
گرفته اســت. ولی این  کنــد مدنظر قرار  تبدیل 
کــه دولت  از اتفاقــات اصالح ســاختاری اســت 
بدحســابی کل بدهیهــای خــود را در ســال 95 
کند امیدواریم 40 هزارمیلیارد  بــه اوراق تبدیل 
تومان را دولت به بانکها و پیمانکاران در قالب 
گشایشــی به وجود آید.  کند، تا  اوراق پرداخت 
کشــورهای دیگر آغاز  که با  امیدواریــم مراوداتی 
شده بتواند در کنار سایر عوامل رشد اقتصادی 
کند و  سال آینده  مناســبی در اقتصاد ما ایجاد 
دولــت محدودتر شــده، تعامل بــا دنیا و بخش 

گیرند. خصوصی درمرکز توجه قرار 

دکتــر حمیــد پورمحمدی معــاون توســعه امور 
تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره 
کــه قابــل ســرمایه گذاری توســط  پروژه هایــی 
کرد:  بخــش خصوصــی و بانکهاســت عنــوان 
کننــدگان ایــن همایــش  نهایــت تشــکر را از برپا
گشــودن  دارم و امیــدوارم این نشســتها جهت 
کشــور ما  کشــور مؤثر باشــد.  گره های فروبســته 
کــه بنــده بــا برشــمردن  مزیتهــای زیــادی دارد 
تعــدادی از آنهــا پروژه هایــی را تعریــف می کنــم 
کــه جمع حاضــر می توانــد بر چگونگی بســط و 

شرکت در این پروژه ها بپردازد.
وی شاهراه بودن آبی ایران، تعدد همسایه ها، 

قرار داشــتن در مســیر تبــادالت، برخــورداری از 
ثبات و منابع انسانی جوان، وجود همبستگی 
ملــی، دارا بــودن 11 اقلیــم از 13 اقلیــم جهــان، 
داشــتن ذخایــر متعددمعدنــی، برخــورداری از 
بــازار 80میلیــون نفــری، داشــتن جاذبه هــای 
گردشــگری، دسترســی مناســب به آبهــای آزاد 

کشور  دانست. و.... را از مزیتهای این 
وی پروژه هــای قابــل تعریــف را در حوزه معدن 
بــه خصــوص فــوالد بــه عنــوان شــاخصه مهــم 
که  توســعه یافتگی در دنیــا، حــوزه پتروشــیمی 
 ICT بازدهــی و ارزش افزوده باالیی دارد؛ حوزه
گردشــگری، حــوزه حمــل و نقــل  و IT، حــوزه 
بــه عنــوان پیونددهنده ســایر حوزه هــا، حوزه 
کید بر افزایش کشت گلخانه ای و  کشاورزی با تأ
تولید انبوه ماهی در قفس و... دانســت و لزوم 
توجــه بــه بخش خصوصــی را بــه ایــن حوزه ها 

ضروری دانست.

 دکتر موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاد دان
 دربــاره لزوم شــرکت بیشــتر بخش خصوصی 
کــرد: در حــال  در ایــن مقطــع زمانــی عنــوان 
حاضــر دولــت از لحاظ مالی محدود اســت. اما 
که بــدون هزینه مالی  کارها وجــود دارد  برخــی 
کنــد. از  کمک  می توانــد بــه بخــش خصوصــی 
که در عمل به  کار  کسب و  جمله بهبود فضای 
کار  جایی نرسیده است. بهبود فضای کسب و 
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با آزادسازی و خصوصی سازی و مقررات زدایی 
عمــل می شــود. مقررات زدایی ســابقه طوالنی 
کــه با اصــالح قوانیــن مزاحم  کشــور مــا دارد  در 
که دســتوری  و امتنــاع از قیمت گــذاری دولتــی 

است پیوند دارد.
وی گفت: ابالغ سیاستهای اصل 44 کار خوبی 
که ســال 84 انجام شد و باعث خوشحالی  بود 
تشــکلها و اقتصاددانهــا شــد امــا در ایــن ســند 
کافی بــه عمل نیامد. مشــکل بزرگ این  دقــت 
که در هیچ کجا به  که بخش بزرگی  سند آن بود 
رسمیت شــناخته نشــده یعنی بخش عمومی 
غیردولتی در کنار سایر بخشها قرار دارد. بخش 
عمومی غیردولتی همان خصولتی ها هســتند 
کــه در ماده 5 قانون محاســبات عمومی به آن 
اشاره شده، و با بی توجهی به این نکته بعدها 
کــه خصوصی ســازی ها در اواخــر دهــه 80 روی 
که  گرفت  گذاریهــا به آنها صــورت  داد عمــده وا
عملنــا دولتی بودنــد. در خــرداد 1387 قانونی 
کلی اصل 44 تصویب  اجرای اصل سیاستهای 
که با اصل سیاستهای اصل 44 همخوانی  شد 
کــه 92 ماده  نداشــت. در محتــوای این قانون 
دیــده  چیــزی  رقابــت  تســهیل  دربــاره  دارد، 
نمی شود و فقط درباره منع انحصار بنگاه های 
مربــوط بــه بخــش خصوصــی صحبــت شــده 
کار  کسب و  است. قانون بهبود مستمر محیط 
که رئیس مجلس  سال 1390 به تصویب رسید 
کــرد. در این  بــه جــای رئیس دولــت آن را ابالغ 
قانــون بــه تشــکلها و اتاقهــا امتیازهــا و قــدرت 
زیــادی داده شــده امــا تشــکلها از آن اســتفاده 
نمی کنند. مثاًل در ماده 12 ذکر شده که تشکلها 
می توانند درخواســت اصالح مواد مخّل کسب 

کار را داشته باشند. و 
وی افــزود: اصــالح مــواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای 
که تابســتان 93 به  کلی اصل 44  سیاســتهای 
گرفت و هیأت  کار صــورت  کســب و  نفع فضای 
کار تشکیل شد تا  کسب و  گذاری مجوزهای  وا
کنند و  کار مزاحم را احصاء  کسب و  مجوزهای 
کدام مجوزها  کنند و ببینند  در ســایتی متمرکز 
کــه این ســازوکار درســت  کــرد.  را می تــوان لغــو 

نیست و سازوکار متفاوتی را می طلبد.
کــرد: موضــوع دیگری  غنــی نــژاد خاطر نشــان 
کار و رشــد  کــه بایــد تشــکل ها بــرای پیشــرفت 
که  کننــد، ایــن اســت  اقتصــادی بــه آن توجــه 
وقتــی دولتــی ها حــرف خوبــی می زنند بخش 
کــه متاســفانه  کنــد  خصوصــی آن را پیگیــری 
می بینیــم خود تشــکل ها هم در برخــی مواقع 

چندان پیگیر این مسائل نیستند.
مــورد  در  کــه  تشــکل هایی  از  انتقــاد  بــا  وی 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  آخونــدی  اظهــارات 
بــرای منحل شــدن ســازمان حمایت ســکوت 
گفت: ســازمان حمایــت مصرف  کــرده بودنــد، 
کشــور  کننــدگان و تولیدکنندگان فاجعه ای در 
که تشکل ها کرده است، اما می بینیم   درســت 
  از ایــن صحبــت هــای وزیــر راه و شهرســازی

گذرند.  بی تفاوت می 

دکتــر  پاســخ  در  فــرد  ملکیانــی  مهنــدس 
غنی نژاد، با بیان اینکه در بسیاری از مواردی 
گرفته  کار تشکلی زیادی صورت  که فرمودید 
کرد: در مقــام دعوت هیچ مقام دولتی  عنــوان 
گفتگو نیامده اســت و مــا در مورد مالیات  پــای 
و شــرایط عمومــی پیمان بعــد از تــالش فراوان 
کنــون حتی  گرفته ایــم. تــا  در نقطــه صفــر قــرار 
که  کار  کســب و  یــک بند قانــون بهبود فضــای 

کاتالیــزور اجرایــی قانــون اصل 44 توســط اتاق 
اســت.  تنظیــم شــده عملــی نشــده  بازرگانــی 
متأسفانه در مملکت ما آوازه خان مطرح است 
که ســخن را می گوید  کســی  نــه آواز و بیشــتر به 
گفته می شــود. تشکلها  توجه می کنند نه آنچه 
درباره تک تک مواد و سوء استفاده از قوانینی 
کرده انــد از جمله اصل 147  کار  کــه وجــود دارد 
قانون اساسی که می گوید در زمان صلح ارتش 
می تواند در طرحهای عمرانی به شــرط رعایت 
کند. در حالی  عدالت اســالمی می تواند شرکت 
که در ســمینار خاتم االنبیا این قسمت از اصل 
گزارشی از عملکرد تشکلها به  حذف شده بود. 
کار  شــما ارائه می شــود تا بدانید تشکلها چقدر 

کجا قرار دارند کرده اند و در 

دکتر علی نقی مشــایخی، اســتاد دانشــگاه و 
گر با پارادایم  مشاور اقتصادی با بیان اینکه ا
کارها دشــوار  قبلــی به فعالیــت ادامــه دهیم 
خواهــد بود، افزود: پارادایم قبلی فروش نفت 
و هزینه آن توسط دولت بود. در پارادایم جدید 
متفکران و مهندسان باید خود کارآفرین شوند 
کرد:  که می توان توســعه داد، فرموله  و آنچــه را 
در پارادایــم قبلی بــه صادرات توجه نمی شــود 
امــا در پارادایــم جدیــد بایــد بــه بیــرون از مرزها 
اندیشــید. تغییر نگرش یادشــده باید در دولت 
و بخش خصوصی بطور همزمان صورت بگیرد 
. در دولــت به جــای نگاه از باال، بــه توانمندان 
بخــش  از  و  کنــد  توجــه  خصوصــی  بخــش 
گــذر از پارادایم  کند. بــرای  خصوصــی حمایــت 
قبلــی بــه پارادایــم جدیدوفاقــی عمومــی الزم 
که مقــام رهبری روی  اســت. اقتصاد مقاومتی 
کرده می تواند برای تغییر پارادایم به  کیــد  آن تأ

گرفته شود. کار 
یکــی از رویکردهــای ایــن اقتصــاد، برون گرایــی 
کمتر بــه تعامل با دیگر  اســت. تــا قبل از این ما 
کلیــه  فعال ســازی  داشــتیم.  توجــه  کشــورها 
امکانات مالی، انسانی و علمی هم جزو همین 
که متأسفانه دولت برای عملی  رویکردهاســت 
گامــی برنداشــته. متأســفانه انهدام  شــدن آن 
در  مهندســی  و  فنــی  شــرکتهای  از  بســیاری 
که بازســازی آن دشــوار  پارادایم قبلی روی داد 

است.
تقویــت بخــش  و  کار  نیــروی  توانمنــد ســازی 
خصوصی هــم از رویکردهای اقتصاد مقاومتی 
است که بخش خصوصی می تواند سیاستهای 
کنــد. اصــالح  اجرایــی آن را از دولــت مطالبــه 

مهندس ملکیانی فرد:
در مقام دعوت هیچ مقام 
دولتی پای گفتگو نیامده 

است و ما در مورد مالیات و 
شرایط عمومی پیمان بعد از 
تالش فراوان در نقطه صفر 
قرار گرفته ایم. تا کنون حتی 
یک بند قانون بهبود فضای 
کسب و کار که کاتالیزور 

اجرایی قانون اصل 44 توسط 
اتاق بازرگانی تنظیم شده 

عملی نشده است. متأسفانه در 
مملکت ما آوازه خان مطرح 
است نه آواز و بیشتر به کسی 
که سخن را می گوید توجه 
می کنند نه آنچه گفته می شود.
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کشــور،  مالــی  نظــام  همه جانبــه  تقویــت  و 
کاال و خدمات، تشــویق  حمایــت از صــادرات 
ســرمایه گذاری خارجــی برای صــادرات، تنوع 
کشــورهای  بخشــی پیوندهــای اقتصــادی بــا 
کشــورهای  بــا  همــکاری  گســترش  منطقــه، 
منطقــه، حــذف دســتگاههای مــوازی و... از 
که  رویکردهــای دیگــر اقتصاد مقاومتی اســت 
بخش خصوصی می تواند به مطالبه آن اقدام 

کند.
کار دشــواری اســت  وی افــزود: تغییــر پارادایم 
و همــکاری و همراهــی بخــش دولتی و بخش 

خصوصی را می طلبد.

کبر کمیجانی قائم مقــام بانک مرکزی  دکتــر ا
نیز عنوان کرد: بخشهای واقعی اقتصاد زمانی 
کند  گامهای خویــش را برنامه ریزی  می توانــد 
کارآمدی باشــد. بازار  کنار آن نظام پولی  که در 
پولی و بانکی دارای مشکالت عمده ای است. 
با آغــاز مدیریــت اقتصــادی در دولــت جدید، 
دولــت آنچــه را در برنامه هــای اقتصادی خود 
کرده بود از جملــه رعایت انضباط مالی  اعــالم 
کــردن منطق در سیاســتهای مالی را  کــم  و حا
مورد توجه قرار داد و به دنبال این جهت گیری 
بــرای سیاســتهای انضباط گــرای پولــی  راه را 
قالــب  در  مجمــوع  در  کــرد.  فراهــم  کشــور 
کالن تلفیقی از متغیرهای  متغیرهای اقتصاد 

خوب روبرو بوده ایم. 
وی افــزود: در ســال 91 و 92 بــا اینکــه درآمــد 
کاهش یافته بود، و با رکود و تورم مواجه  نفتی 
ارز  نــرخ  بــود.  منفــی  ســرمایه گذاری  بودیــم 
وضعیت نوسانی و نامساعدی داشت. با چند 
مــاه اســتقرار دولــت جدیــد در همان شــرایط 
دوران تحریــم و تــا پایــان ســال 92 بــا آرامــش 
کــه مــاه بــه ماه شــاهد  نســبی مواجــه بودیــم 
کاهش نرخ توریم وثبات نسبی نرخ ارز بودیم. 
کرات،  در فضــای بــه وجود آمده به دلیــل مذا
کنار سیاســتهای اولیه دولت بســتر را برای  در 
کرد و ما در ســال  عبور از این مشــکالت فراهم 
93 با رشد اقتصادی خوبی روبرو شدیم. البته 
کرات قیمت  در آذر 93 و در آستانه یکی از مذا
کــرد و تداوم  کاهــش پیدا  نفــت هم شــروع به 
کاهــش قیمــت نفت تــا امــروز ادامه یافتــه و از 
65 دالر بــه حوالــی 25 دالر رســید و ما شــاهد 
آســیب پذیری اقتصــاد ایــران در قبــال قیمت 

کاهش شــتابان رشــد  کــه باعث  نفــت بودیــم 
اقتصادی بود.

در  مخصوصــًا  اقتصــادی  رکــود  تــداوم  بــا 
هندوچیــن پیش بینی شــد تقاضا بــرای نفت 
کاهش پیدا می کند و اقتصاد رشدهای منفی 
البتــه  در 3 ماهــه اخیــر نشــان خواهــد داد. 
امیدواریــم در ســه ماهــه پایانی ســال شــرایط 
بهتر باشد تا برنامه بوده و برنامه ششم شاهد 

شرایط بهتری باشیم.
وی افزود: ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم 
کاال، قیمت منابــع بانکی و  که شــامل قیمــت 
قیمت منابع خارجی و ارزی اســت. نرخ تورم 
کشور است.   پایه و بنیان مشکالت اقتصادی 
گــذاری را به  نــرخ تورم فضــای ناامن ســرمایه 
کلی در دولت  وجود می آورد، بنابراین اجماع 
کنار سیاســت های رشد  که باید در  این اســت 

اقتصادی و سیاســت های پولــی تمرکز و مهار 
تورم داشته باشیم. محور سیاستهای پولی ما 
گذشته متمرکز بر مهار تورم و ایجاد  در 2 سال 
ثبات در بازار ارز و تمرکز بر روی اصالح نرخهای 

سود بانکی بوده است.
کید بر دور شــدن  قائــم مقام بانک مرکزی با تا
از تعییــن دســتوری نــرخ ســود بانکــی، اظهار 
داشت: در طول سال های پس از انقالب ما با 
که  نرخ هــای اداری و دســتوری مواجه بودیم 

باید از این موضوع دور شویم.
در  نقدینگــی  رشــد  بــه  اشــاره  بــا  کمیجانــی 
گفت: در ســال 92 رشــد  گذشــته،  ســال های 
نقدینگــی 30 درصــد بــود، ضمن اینکــه ما بار 
ســنگین تســهیالت اعتبــاری مســکن مهــر را 
هم داشــتیم اما در سال 93 با سالم سازی در 
فضــای پولــی رشــد نقدینگی بــه 22.3 درصد 
رســید و تــا امروز حوالــی 25 درصد اســت.وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــای مربــوط به رشــد 
نقدینگــی تــا 17 دی مــاه امســال رقــم 22.7 
درصد را نشان می دهد اما رقم رشد نقدینگی 

در آذر ماه 24.6 درصد بوده است.
قائــم مقــام بانــک مرکــزی ادامــه داد: به هیچ 
وجه نمی توان گفت که سیاست های پولی ما 
یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی توانیم 
قبول کنیم که سیاست های پولی ما انقباضی 
بــا اعــالم اینکــه رشــد  بــوده اســت.کمیجانی 
نقدینگــی باید با رشــد تولیــد ناخالص داخلی 
کــرد: پیــش بینــی  متناســب باشــد، تصریــح 
ک سیاستهای پولی  گر مال رشد واقعی GDP ا
گزند  باشــد، ما نباید بابت تورم دچار آسیب و 

شویم.
کید بر اینکه رشد نقدینگی محصولی  وی با تا
کــرد: ممکن  جــز تورم نداشــته اســت، تصریح 
اســت در سطح خرد و در سایه رشد نقدینگی 
کالن همــه  بخشــی بهــره منــد شــوند امــا در 
کم  آســیب می بینند، زیرا تورم، بی ثباتی را حا

کند. می 
قائــم مقــام بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکه 
سیاست های پولی ما در حالی که بی توجه به 
رشــد اقتصادی نبوده، اولویــت را بر مهار تورم 
که  گفت: در بــازار بین بانکی  قرار داده اســت، 
کوتاه مدت  بانک هــا بــرای رفع نیاز نقدینگــی 
کنند،  مبــادرت بــه قــرض و عرضــه وجوه مــی 

دکتر کمیجانی:
 با چند ماه استقرار دولت 

جدید در همان شرایط دوران 
تحریم و تا پایان سال 29 با 

آرامش نسبی مواجه بودیم که 
ماه به ماه شاهد کاهش نرخ 
توریم وثبات نسبی نرخ ارز 
بودیم. در فضای به وجود 
آمده به دلیل مذاکرات، در 
کنار سیاستهای اولیه دولت 
بستر را برای عبور از این 

مشکالت فراهم کرد و ما در 
سال 39 با رشد اقتصادی 

خوبی روبرو شدیم
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در اســفند ســال 93، 29.30 درصــد بــود امــا با 
کنون  سیاست های بانک مرکزی این نرخ هم ا

در حوالی 20 درصد است.
کرد: 60 تا 70 مــورد معامالتی  کیــد  کمیجانــی تا
کــه بیــن بانک هــا روزانــه در جریــان اســت، در 
حــد 19.5 درصــد ســود بــازار بین بانکی اســت 
کــه این مســیر پیــام را بــه بانک ها  و معتقدیــم 

 می رساند.
وی با اشاره به ساماندهی بدهی دولت، اظهار 
داشت: احکامی برای افزایش سرمایه بانک ها 
در بودجه 95 و برنامه ششــم پیش بینی شــده 
اســت، بنابرایــن بــا ســاماندهی بدهــی دولــت 
امید اســت با استفاده از توانمندی ابزار بدهی 
گام های مناســبی برای اصــالح رابطه  بتوانیــم 

بین بانکی ایجاد کنیم.
گفتــه وی، میــزان بدهــی دولــت بــه منابع  بــه 
بانک هــا 95 هــزار  بــه  بانکــی در حــال حاضــر 

میلیارد تومان است.

مهنــدس محمدرضــا انصــاری، نایــب رئیس 
اتــاق بازرگانــی و  رئیــس شــورای هماهنگــی 
تشکلها با انتقاد از دیدگاه مشاور اقتصادی 
کمبــود منابع مالــی را مهمترین  که  روحانــی 
کرده است  مشــکل توســعه اقتصادی اعالم 
کشور ما پول و  گفت: مشکل توسعه اقتصادی 
که از آن غافلیم، این  منابع مالی نیست و رازی 
که سرمایه انسانی مهمترین ثروت است  است 

اما دست او را بسته ایم.
کشــورهای دنیا  وی افــزود: نگاهــی بــه تجارب 
که مســئله  کند  ایــن موضــوع را به ما ثابت می 
امــروز مملکــت مــا پــول و نقدینگــی نیســت و 
که بایــد آن را اصالح  ایــن دیــدگاه غلطی اســت 
که پول  که این افراد هســتند  کنیم چرا و قبول 
کنند. رئیس انجمن صادرکنندگان  را خلق می 

بــا  خدمــات فنــی و مهندســی در ایــن راســتا 
کشــورهای  بیــان اینکه طرح مارشــال برخی از 
گفــت: علیرغم  کــرد  آمریــکای التیــن را بیچــاره 
تزریــق پــول هنگفت بــه آمریکای التیــن در 70 
کشــور آن  کــه هنوز یک  ســال قبل، مــی بینیم 
کشــورهای آن  آباد نیســت و در پایتخت برخی 
کلمبیــا بیــن 30 تــا 40 درصــد از جمعیت  مثــل 
را زاغه نشــینان تشــکیل می دهند؛ از طرفی در 
که امروز به  کشور ژاپن  مقابل آن هیچ پولی به 
پیشرفت های چشمگیری دست یافته، تزریق 

نشد.
کید بر لزوم اندیشــیدن تمهیدات  انصــاری با تا
کرد: امــروز با  شــجاعانه در ایــن زمینــه تصریــح 
کنترل تورم نرخ را پایین نگه می داریم و فردا با 
کاال  ایجاد شدن تقاضا مجددا ناچار به واردات 

کشورهای خارجی خواهیم شد. از 
کــرد: بــه دلیــل نابــودی بنگاه های  وی اضافــه 
تولیــد،  و  نبــود عرضــه در خدمــات  و  داخلــی 
درنتیجه با انفجار تورم در ســال های بعد روبه 
که امکان مهار آن وجود ندارد،  رو خواهیم شد 
لــذا امــروز این فرمول کالســیک اســت و به درد 

نمی خورد.
وی در خصــوص اعــالم آمــار رشــد اقتصــادی 
گفــت: چــرا  24 درصــدی از ســوی مســئوالن 
گــول مــی زنیــم، بخــش بزرگــی از  خودمــان را 
رشد نقدینگی مربوط به استمهال های بانکی 
کار  کنون بنگاه هایی با 40 سال سابقه  است. ا
در حال نابودی هستند پس دولت باید به این 
گر این شرکتها نابود شوند باز هم  که ا فکر باشد 
40 ســال طول می کشــد تا این شرکت ها دوباره 

شکل بگیرند.
را  آســیب  بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  انصــاری 
از  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
گفــت: اســتفاده از تقاضــای  تحریم هــا دیدنــد 
کشــور نیــاز بــه حمایــت دارد و تمــام  بیــرون از 
کشــورهای فعــال در حــوزه صــادرات خدمــات 
فنی و مهندســی مورد حمایت دولت خود قرار 
گیرنــد و برای بســتن قــرارداد حتی رییس  مــی 
کشورشــان بــا آنهــا  جمهــوری و نخســت وزیــر 

همراهی می کنند
کنتــرل تــورم بــه امید اینکــه بهره بانکــی پایین 
بیایــد و تشــکیل ســرمایه شــکل بگیرد اشــتباه 
نابــودی  باعــث  رکــود حاصــل  کــه  اســت چــرا 
گر رکود تحکیم  بنگاه ها و تورم آتی خواهد بود. ا
شــود فــردا در خدمــات و تولید عرضــه ندارید و 
که  کی مواجه می شــوید. شما  با تورم وحشــتنا
اندیشــمندان دولت هســتید باید این موارد را 
کــه بنگاه هــا در حال  کنید  بــه دولــت یــادآوری 

نابودی هستند.

 مهندس انصاری: به دلیل 
نابودی بنگاه های داخلی و 
نبود عرضه در خدمات و 

تولید، درنتیجه با انفجار تورم 
در سال های بعد روبه رو 

خواهیم شد که امکان مهار آن 
وجود ندارد، لذا امروز این 
فرمول کالسیک است و 

به درد نمی خورد 
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وی افزود: بهترین اتفاق ممکن ماجرای برجام 
کــه در زندگــی ما بیــش از همه اثر داشــت.  بــود 
توافــق بــا دنیــا یعنی آمیــزش مجدد بــا اقتصاد 
کاستیهای داخلی و موانع  دنیا، علی رغم همه 
توســعه، ایــن اتفــاق میمــون و مبــارک اســت. 
گرچه با جهت گیری نفت وارد  سرمایه خارجی ا
می شود ولی به سایر بخشها هم می رود. توجه 
داشــته باشــید بحــران جهانــی بــرای مــا امتیاز 
اســت. چــون بحــران جهانــی بــه پتانســیل 80 
میلیونــی به عنــوان یک ظرفیت نــگاه می کند. 
ظرفیــت ســازی ملــی بــرای این نســل و نســل 
آینــده بایــد مقصــود ما  باشــد. ظرفیت ســازی 
می خواهــد.  دولــت  توســط  تمهیداتــی  ملــی 

تشکلها فقط می توانند همراهی کنند.
صــادرات  گفــت:  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
خدمــات فنــی و مهندســی مهــم اســت چــون 
گرفته  تقاضــای موجــود بیرون از مــرز را نشــانه 
اســت. امروز این امر میســر شــده و دیروز میسر 
نبــود. دولت برای اســتفاده از ظرفیت بیرون از 
مــرز بایــد بداند فعــاالن برون مــرزی احتیاج به 
حمایــت دولــت دارند. صحنه صــدور خدمات 
فنی و مهندسی نبرد بیرونی شرکتها با حمایت 

دولتهاست.
که  متأســفانه آقــای نعمت زاده یکســال اســت 
تالش می کند که جایزه صادراتی را احیا کند اما 
موفق نشده است. ظرفیت ملی ما در صادرات 
خدمات فنی و مهندسی 25میلیارد دالر است 
که برای  اما زیر یک میلیارد دالر صادرات داریم 
افزایــش آن تشــکلها باید به نوســازی ســازمان 
که قادر به رقابت باشــند و  کنند  شــرکتها اقدام 

دولت باید سیاستهای حمایتی داشته باشند.
کــرد: تشــکلها باید بــه تقویت  وی خاطرنشــان 
کمــک  شــرکتها و ســازمان مدیریتــی شــرکتها 
کند تا شــرکتها، شــرکتهای دســت دوم و ســوم 
شــرکتهای خارجی نشــوند. دولــت هم وظیفه 
دارد مســیر را بــه ســمت این مشــارکت هدایت 

کند.

دکتــر  پرویز عقیلــی رئیس بانــک خاورمیانه 
کرد: اعتماد و اعتقاد  در پایان جلســه عنوان 
به دولتها تأثیر زیادی در توسعه دارد. در آمریکا 
کســری  وقتــی رکود شــدید اتفاق افتاد و دولت 
که مجمــوع 3 ســال آن، 4هزار  بودجه داشــت 
میلیارد دالر می شد. در این شرایط رشد تولید 
که دلیــل آن اعتماد مردم  ناخالــص دیده شــد 
به دولت بود. دولت ما می تواند ابزاری منتشــر 
کــرده بــه اقتصاد مــا تحرک  کنــد و پولــی جمــع 
کافی بدهد. بدهیهای دولت در برابر بدهیهای 
کــره جنوبی و ترکیــه چیزی  کشــورهایی ماننــد 
نیســت و 99 درصــد آن ریالــی و داخلی اســت. 
کســری بودجــه را بــا انتشــار اوراق  دولــت بایــد 

کند. قرضه بگیرد و منابع جدیدی ایجاد 
گذشــته  بایــد قســمت عمــده ای از بدهیهــای 
که با پرداخت  تبدیل به اوراق بلند مدت شود 
ســود بــه موقــع آن بــرای دولــت اعتبــار آورده و 
اعتماد را بازآفرینی می کند. بنابراین امیدواری 
این است که بدهیهای گذشته کلیه پیمانکاران 
پرداخــت شــود. یکــی از مشــکالت اساســی مــا 
بدهــکار بــودن وزارتخانه های مختلف اســت. 
در حالیکه در همه جا بدهیهای دولت یک جا 

متمرکز شده و شفاف است.
وی سه راه برای تامین مالی پروژه های توسعه ای 
و زیربنایی، طرحهای عمرانی که توجیه اقتصادی 
ندارد،  و پروژه های سودآور ارائه داد و به برخی از 
کــه ورود بخش خصوصی بــه اقتصاد را  عواملــی 
تســهیل می کند  اشــاره کرد و گفت: قانونمندی 
سیســتم  در  اساســی  اصالحــات  کشــور،  در 
قضایــی، شــفافیت در امــور اقتصــادی و اجبــار 
کــردن دولــت و خروج  گزارش دهــی، کوچــک  در 
دولت و ارگان های وابســته به آن از فعالیت های 
بر اســاس عرضــه و  تعییــن قیمــت  اقتصــادی، 
تقاضــا، رقابــت و اصــالح قانــون ورشکســتگی، 
تقویت و تمرکز مصارف دولتی در وزارت اقتصاد، 
عــدم دخالــت دولــت در سیاســت های پولــی و 
ضرورت اســتقالل بانک مرکزی، برداشتن موانع 
کســب و کار، جلوگیری از تغییر لحظه ای قوانین و 
که ورود بخش  مقررات از جمله عواملی هستند 
خصوصی به اقتصاد کشور را تسهیل می کند. به 
گفته عقیلی، با توجه به قیمت های نفت، وقت 
کــه بخش خصوصــی فعال شــود. وی  آن اســت 
کنونی کشــور را یک موقعیت استثنایی  شــرایط 
کــرد: مطمئنًا در 10 ســال آینده  دانســت و اظهار 
قیمت نفت باال نمی رود. امروزه موقعیتی است 
که تشکلها آستین باال بزنند و برای حل مشکالت 
بخش خصوصی اقدام کنند تا با سرعت بیشتر و 
عالقمندی بیشــتر به عرصه اقتصادی وارد شود 
کشــور بخــش خصوصی  که تنهــا راه نجات  چــرا 

است.
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حــل  بــرای  می گویــد:  مشــایخی  علی نقــی 
حــوزه  ایــن  در  بایــد  اقتصــادی  مشــکالت 
در  اجماعــی  هســته ای  مســاله  ماننــد  هــم 
کمیــت ایجاد شــود. وگرنه  ســطوح باالی حا
افــرادی مانند ظریف در اقتصاد ایران بســیار 
که  وجــود دارد. افــرادی مانند مســعود نیلی 

می توانند »ظریف« اقتصاد باشند.
کرات هســته ای  مرضیه محمودی: توفیق مذا
کــرات ســبب شــد  نتیجه بخــش شــدن مذا و 
افــرادی ماننــد مهــدی  از جانــب  ایــن ســوال 
کارشناســان  غنی نــژاد،  موســی  و  بهکیــش 
کــه آیــا ورود فــردی با  ح شــود  اقتصــادی مطــر
عرصــه  بــه  ظریــف  محمدجــواد  مشــخصات 
اقتصــاد می توانــد ســبب شــود فــردی در راس 
که به پشتوانه  تصمیمات اقتصادی قرار بگیرد 
کشــور  رئیس جمهــوری، مردم و مقامات دیگر 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی  کنــد  را قانــع 
و بین المللــی بایــد چــه اصالحــات اقتصــادی 
که آیا  اعمال شــود؟ اما ســوال دیگر این اســت 
از میــان چهره هــای فعلی می تــوان فردی را به 

عنوان ظریف اقتصاد ایران پیشنهاد داد؟
ایــن  در  اقتصــاددان  مشــایخی،  علی نقــی 
تیــم  کــه  اســت  درســت  گفــت:  خصــوص 
کــرات  کره کننــده هســته ای در جریــان مذا مذا
کار خــود را بــه نحو احســنت انجــام دادند، اما 
که این تیم و چنین افرادی  مســاله این اســت 
پیــش از ایــن هــم در عرصــه سیاســت وجــود 
یــک دوره  در  کــه  امــا چــه می شــود  داشــتند 
کرات هســته ای  خــاص ایــن تیم می توانــد مذا
را به انجام برســاند؟ مشــایخی خود پاسخ این 
ســوال را می دهد و می گوید: اجماع هســته ای 
کمیت  اجماعی در ســطوح ملی و در ســطح حا
که  کلیت نظام به این نتیجه رسید  بود. یعنی 

باید این پرونده حل و فصل شود. 
عرصــه  در  گفــت:  اقتصــاد  اســتاد  ایــن 
بســیاری  توانمنــد  افــراد  مــا  هــم  اقتصــاد 
اقتصــادی  مشــاور  نیلــی،  مســعود  داریــم؛ 
نجفــی محمدعلــی  یــا  جمهــور   رئیــس 
کــه هم ســابقه   از جملــه چهره هایــی هســتند 
کنــون در یــک تیــم  درخشــانی دارنــد و هــم، ا

اقتصــادی مشــغول فعالیتنــد. اما مســاله این 
کمیت  است که هم دولت و هم مهمتر از آن حا
کلــی  بایــد در خصــوص اقتصــاد بــه یــک نظــر 

کل نظام ایجاد شود.  برسند و انسجامی در 
امــا مشــایخی بــه مســاله ســاختار هــم اشــاره 
ســاختار  افــراد،  کنــار  در  می گویــد:  و  می کنــد 
ایجــاد شــود. چــون  بایــد  افــراد هــم  فعالیــت 
ســاختار مهم تــر از افراد اســت. می توان ظریف 
اقتصــاد ایران را یافــت و فردی را به این عنوان 
ســاختاری  فــرد  از  مهمتــر  امــا  کــرد،  معرفــی 
کــه باید آماده شــود تا بتــوان تغییرات و  اســت 
اصالحات اقتصادی را در آن به نتیجه رساند. 
ایــن داود ســوری، اقتصــاددان هــم  از  پیــش 
اقتصــاد  ظریــف  به عنــوان  را  نیلــی  مســعود 
کــرده بــود. علــی میرزاخانــی، ســردبیر  معرفــی 
روزنامــه دنیای اقتصاد مســعود نیلــی، عباس 
آخوندی و محســن جاللپــور را پیشــنهاد داده 
تلگــرام  گــروه  در  هــم  بهکیــش  مهــدی  بــود. 
اقتصادنیوز، نام محمد نهاوندیان را به لیست 

کرده بود. سه نفره میرزاخانی اضافه 

اقتصاد ایران می تواند
  ظریف داشته باشد

علی نقی مشایخی اقتصاددان
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هــدف  کــه  8درصــدی  اقتصــادی  رشــد 
برنامه هــای چهــارم و پنجم توســعه هم بوده، 
اینــک در برنامه ششــم توســعه اقتصــادی نیز 
کــه البته تحقق  گرفته اســت  مــورد هــدف قرار 
صحیــح  مدیریــت  اعمــال  مســتلزم  امــر  ایــن 
مبتنی بر الزامات علم اقتصاد و تزریق ســرمایه 
بــه بانک هــا و مؤسســات مالــی و شــرکت ها و 
که  بنگاه هــای مولــد بخــش خصوصــی واقعی 
در توســعه اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال نقــش 
بســزایی دارند، می باشــد. شــایان توجه است 
کــه دولــت حاضــر با  کــه مهمتریــن مســئله ای 
ششــم  برنامــه  در  الزمســت  و  روبروســت  آن 
توســعه بــه آن توجــه شایســته مبــذول شــود، 
مســئله تنگناهای مالی دولت اســت و نتیجه 
نفتــی  دولتــی  اقتصــاد  مدیریــت  کارآمــدی  نا
گذشــته منابــع و  کــه در دولــت  رانتــی اســت 
گفته می شود  که  درآمدهای آســانرس نفتی را 
افــزون بر 800 میلیارد دالر بوده با دســت و دل 
کشــانده اســت. بــه طوریکــه  بــازی بــه اتــالف 
رشــد اقتصــادی پیش بینــی شــده در برنامــه 

کــه بــر مبنــای 1/4 درآمدهای  پنجــم توســعه 
پیش بینی شده نسبت به درآمدهای حقیقی 
کــه در دوره 8 ســاله احمدی نــژاد حاصل شــد 
از هــدف 8درصد به منهــای 6/8درصد تنزل 

کرد. 
البتــه تحریم هــای اقتصــادی مالــی و بیمه ای 
و غیــره چــه در مــورد مســئله هســته ای و چــه 
دیگــر مســائل غیرمرتبــط با مســاله هســته ای 
نیــز در بــروز و ظهــور شــرایط اقتصــادی بســیار 
آن  بــا  اقتصــاد  واقعــی  بخــش  کــه  نامطلــوب 
روبروست و شاخص های تأسف بار متغیرهای 
می دهنــد  گواهــی  آن  بــر  نیــز  کالن  اقتصــاد 
بی تأثیــر نبــوده اما همین تحریم هــا نیز نتیجه 
گرفتن قوانین و  دیپلماسی تهاجمی و نادیده 
مسلمات مناسبات بین المللی در چهارچوب 
استانداردها و ُنرم های جهانی و سازمان ملل 
بــوده  پیشــین  جمهــوری  ریاســت  دوران  در 
اســت. پس انتســاب همه مصائــب اقتصادی 
کــه اقتصــاد را زمین گیر  از جملــه رکــود عمیقی 
کــه منابــع را بــه  گســترده ای  کــرده و فســاد در 

 

    
     
     
      
      
     
     
     
      
     
     
       
     

    

اقتصاد پسابرجام 
و چالش های پیش رو

 

دکتر محمود جامساز اقتصاددان
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تــاراج برده بــه اعمال تحریم هــای بین المللی 
درواقــع نوعــی فرافکنــی و ســلب مســئولیت 
چندصدایــی  دولتــی  اقتصــاد  مدیریــت  از 
که مســببین بروز  اســت. ایــن در حالی اســت 
گســترده اقتصــادی  و ظهــور نابســامانی های 
گروه هــای وابســته به  و اجتماعــی و عوامــل و 
که با انباشــت  هســته های قــدرت و اطالعات 
ســرمایه های رانتــی در راســتای حفــظ منابع 
و  زده  رقــم  را  اقتصــاد  تخریــب  خــود  خــاص 
فراهــم  جامعــه  در  را  فقــر  گســترش  اســباب 
که در بســیاری  آوردنــد. ایــن در حالــی اســت 
کشــورها مفســدین اقتصــادی و مالــی اعــم  از 
از دولتــی یــا غیردولتی مورد تعقیــب و پی گرد 
کیفری شدید قرار می گیرند و به مجازات های 
قانونــی می رســند. تظاهرات مــردم اوگاندا در 
روزهــای اخیــر در خصــوص تنها یــک میلیارد 
یورو اختالس از بانک ها یکی از مصادیق بارز 

است. 
اینها برخی از عواملی است که دولت یازدهم را 
کردن اقتصاد کشور با چالش های  در بسامان 
عمده روبرو ســاخت؛ البته موفقیت دســتگاه 
توافــق  بــه  دســتیابی  در  دولــت  دیپلماســی 
برجــام و اینک اجرایی شــدن آن دریچه های 
امیــد را در ظهــور تحــوالت مثبت پســاتحریم 
و  گشــوده  جامعــه  اقتصــاد  روی  پیــش 
فرصت های مطلوبــی را فراروی اقتصاد ایران 
کــه ورود اقتصــاد منــزوی ایــران را بــه  نهــاده 
عرضــه اقتصاد جهانــی ممکن می ســازد. زیرا 
کشــور  کــه تجــارت خارجــی  طــی ســال هایی 
تحــت تأثیــر تحریم هــای اقتصادی به ســطح 
جانبــی  هزینه هــای  و  کــرده  تنــزل  حداقلــی 
گزافی بر اقتصاد ایران تحمیل شده  مبادالتی 
و رابطه مبادله که همواره به سود شرکت های 
تجــاری مــا بــوده در موقعیــت پســت تری قرار 

گرفتــه؛ اینــک بــا برون رفت 17 بانــک ایرانی از 
جملــه بانک مرکزی از تحریم های بین المللی 
و بازشــدن ســوئیفت امیــد بــه روانــی تجارت 
خارجی افزون شده تا مشارکت 0/3درصدی 
کنونــی در حجم تجــارت جهانی بــه درصدی 
متناســب با ظرفیت هــای اقتصادی و تجاری 
کشــور با هدف دستیابی به تراز تجاری مثبت 
که البته این امر منــوط به رقابتی  ارتقــاء یابــد 
صحنــه  آزمــون  در  ایرانــی  کاالهــای  بــودن 
کــه در حــال حاضر این  رقابــت جهانی اســت 
کاالهــای ایرانی ســلب شــده  وجــه رقابتــی از 
اســت. لذا به منظور رقابت پذیری الزم اســت 
تحــوالت جــدی و اساســی در نحــوه تولیــد و 
افزایش بهره وری و سرمایه گذاری و دستیابی 

گیرد. به تکنولوژی های نوین صورت 
کشــور مــا بــه  کــه  کســی پوشــیده نیســت  بــر 

لحــاظ ثروت هــای طبیعــی و نیــروی انســانی 
کونومی در زمره  دانش آموخته و موقعیت ژئوا
کشــورهای دارای ظرفیــت بالقــوه بــرای فتــح 
قله های پیشرفت و توسعه اقتصادی و تأمین 
رفــاه اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی اســت. 
که آیا ســاختار  امــا پرســش اساســی آن اســت 
مجموعــه اقتصــاد دولتی نفتی رانتــی قادر به 
فراهم سازی شــرایط بروز ظرفیت های نهفته 
هســت  انســانی  اســتعدادهای  شــکوفائی  و 
یــا همچنــان بــر طبــل اقتصــاد دولتی و شــبه 
کوبیــده می شــود و بخــش خصوصــی  دولتــی 
کــه عقب نشــینی اقتصاد دولتــی را به  واقعــی 
نفــع مواضــع خــود از زبــان رئیــس جمهــوری 
کمیــت اقتصاد  شــنیده همچنــان نظاره گر حا

دولتی پساتحریم خواهند بود؟ 
کــه دســتیابی بــه رشــد  واقعیــت ایــن اســت 
بودجــه  الیحــه  هــدف  5درصــد  اقتصــادی 
95 و 8 درصــد هــدف برنامــه ششــم توســعه 
نیازمنــد یک تغییر و تحول در اندیشــه و تفکر 
کشور  غیرسیســتمی تصمیم سازان اقتصادی 
اســت تــا با نگاهی نو و سیســتماتیک نســبت 
غ از وابســتگی های  بــه توســعه اقتصادی فــار
بودجــه بــه نفــت و فســاد اقتصــادی و مالی و 
اقتصــاد،  در  دولــت  نامطلــوب  دخالت هــای 
یــک  بــه  نامنظــم  یــک مجموعــه  از  را  کشــور 
کنــد.  منظومــه اقتصــاد آزاد رقابتــی هدایــت 
همــان  مســیر  ایــن  در  اساســی  گام  اولیــن 
کــه  اســت  اقتصــاد  از  دولــت  عقب نشــینی 
حالــی  در  داشــت.  بیــان  جمهــوری  رئیــس 
کــه بــه اعتبــار علــم و تجربــه توســعه متــوازن 
همــواره در نظام هــای اقتصــادی آزاد رقابتــی 
بــا محوریــت بخــش خصوصــی قابــل حصول 
بــوده اســت، اما متأســفانه بخــش خصوصی 
کشــور مــا همــواره در موقعیــت مــادون و  در 
منفعــل قــرار داشــته و در تخصیــص منابــع از 
ســوی دولت در قیــاس با بخش هــای دولتی 
کمیتــی و وابســته  و شــرکت های دولتــی و حا
کثیری از  که  نادیده انگاشــته شــده به طوری 
مؤسســات و بنگاه هــا مولد بخــش خصوصی 
کوتاه مدت ســرمایه   از اعتبــارات و تســهیالت 
گــردش، بــه ویــژه در دوران تحریــم هــای  در 
گســترش فســاد بانکــی محــروم  اقتصــادی و 
که برجام به فرجام رســیده و  مانده اند. حال 
دولت قصد عقب نشــینی از مواضع اقتصادی 
را  واقعــی  خصوصــی  بخــش  نفــع  بــه  خــود 
اعــالم داشــته، مطالبــات و انتظــارات بخــش 
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خصوصــی را در همــه عرصه هــای اقتصــادی در 
کــه با رویکرد  کلی نظام  راســتای سیاســت های 
آزادسازی اقتصادی، کوچک سازی اندام دولت 
ح  و تقویــت بخش خصوصی و رقابت پذیری طر
شــده، افزون ساخته است. اما مشارکت هرچه 
کــه ده هــا  بیشــتر بخــش خصوصــی در اقتصــاد 
کمیــت اقتصــاد دولتی  ســال تحت اقتــدار و حا
کوچکتر شــده مستلزم دسترسی  تحلیل رفته و 
به منابع داخلی و سرمایه های خارجی است تا 
رشــد اقتصادی و اشتغال و افزایش رفاه جامعه 
محقــق شــود. امــا الزمــه تزریــق ایــن منابــع به 
بخــش خصوصــی چیســت؟ متأســفانه دولــت 
خــود در حــال حاضــر حــدود 540هــزار میلیارد 
بانک هــا،  و  مرکــزی  بانــک  بــه  بدهــی  تومــان 
تأمیــن  صنــدوق  و  بازنشســتگی  ســازمان 
اجتماعــی و پیمانــکاران بخــش خصوصی دارد 
کــه پرداخــت همیــن مبلــغ یکــی از چالش های 
مهم دولت است. ضمن آنکه نیاز به میلیاردها 
حرکــت  بــه  بــرای  خارجــی  ســرمایه های  دالر 
بازارهــای  بــه  ورود  و  ایــران  اقتصــاد  درآوردن 
اقتصــادی  موفقیت هــای  الزامــات  از  جهانــی 
پساتحریم اســت. لذا سیاست هایی باید اتخاذ 
شــود تا قــادر باشــد از نظر داخلــی بدهی دولت 
بــه ســازمان های عمومی و خصوصــی و در بعد 
خارجی موفق به جذب ســرمایه های مستقیم 
گردد تا در مشارکت با بخش خصوصی  خارجی 
گیرند و رشــد اقتصادی و اشــتغال را در حد  قرار 

مطلوب عملی سازند.
پیشــنهاد  دولــت  بدهی هــای  پرداخــت  بــرای 
که از شــیوه های ایجــاد بــازار بدهی برای  شــده 
پرداخت بدهی به نظام بانکی استقاده شود به 
که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در  طوری 
گیــرد تا بتواند نیاز مالــی آن را تأمین  بانــک قرار 
کنــد و بایــد ایــن اوراق در بــازار ســهام به فروش 
رســد و همچنین سود مطالبات دولت از شبکه 
شــود  تأمیــن  ســالیانه  بودجه هــای  در  بانکــی 
و بــه سیســتم بانکــی بازگــردد. در حــال حاضــر 
سیســتم بانکی از لحاظ منابع تســهیالتی قفل 
شــده به طوریکــه حــدود 50درصــد از اعتبارات 
بانکی بصــورت مطالبات معوق درآمده اســت. 
عالــی  گزارش هــای مؤسســه  از  یکــی  براســاس 
آمــوزش بانکــداری مطالبــات معــوق بانکــی در 
ســال 81 تنهــا 1200 میلیارد تومان بوده اســت. 
گســتردگی فســاد در سیســتم بانکــی ایــن  امــا 
کرده اســت  کنون 133 برابر  مطالبــات معوق را ا

و بانک هــا را از پرداخــت و اعطــای تســهیالت 
بــه  اقتصــادی  رشــد  لــذا  و  بازداشــته  تولیــدی 
که نتیجه  شدت تقلیل و بیکاری افزایش یافته 
گســترش فقر و شــکاف طبقاتی بوده است.  آن 
که در نشــریه روزگار اقتصاد آمده از ســال  آنطــور 
83 تــا 92 خــط فقــر 6/5 برابــر شــده و خط فقر 
ســرانه ماهانــه از 91هــزار تومان در ســال 83 به 
کــه طبعًا  714هــزار تومــان در ســال 92 رســیده 
گذشــته بــا توجــه بــه  ایــن نوســان در دوســال 
شــرایط اقتصــادی و رکــود ممتــد بــه زیــان فقــرا 
افزایــش داشــته اســت قطعًا بروز ایــن معضالت 
کشــور ثروتمندی نظیر ایران ناشــی از شــیوه  در 
تخصیص منابع براســاس ســازوکارهای اقتصاد 
که فســاد را ترویــج داده به  دولتــی رانتــی بــوده 
کــه براســاس منابــع رســمی 50درصد از  طــوری 
مطالبات معــوق فقط در اختیار 400نفر اســت. 
علــی ایحــال نیاز بــه ســرمایه از الزامات توســعه 
از  عظیمــی  حجــم  تأمیــن  و  اســت  اقتصــادی 
که بتوانــد اقتصاد را بــه حرکت آورد  ســرمایه ای 

کارستان.  کاری است 
که براساس سقوط آزاد قیمت  درآمدهای نفتی 
نفت روبه افول است نمی تواند منبع مطمئنی 
کشــور برای دســتیابی به  برای تأمین نیاز مالی 
رشد اقتصادی مورد هدف باشد منابع مالیاتی 
بــدان خواهیــم  کــه  اســت  نیــز بحــث دیگــری 
پرداخت. لذا تنها جذب سرمایه های مستقیم 
کــه در  از فاینانــس اســت  خارجــی و اســتفاده 
صورت فراهم بودن شرایط ورود سرمایه گذاران 
ج از ریســک  خارجــی در محیطــی امــن و خــار
کمیــت و حمایــت هــای قانونــی  و بیشــتر از حا
از مالکیــت می توانــد ســرمایه گذاری را در ریــل 

توسعه اقتصادی قرار دهد.
آنچــه در خور توجه اســت همزمانی اولین ســال 
برنامه ششــم توســعه با تدوین بودجه سال 95 
اســت و لــذا بودجــه 95 بایــد براســاس اصــول و 
کلی برنامه ششــم تنظیم شــود تا بتواند  اهداف 
بــرای ادامــه موفقیت آمیــز برنامــه ششــم  راه را 
هموار ســازد. امــا همین بودجه بــا چالش های 
کارا  عمده ای روبروســت زیرا تدوین یک بودجه 
و منطبق بر موازین علمی برنامه ریزی مســتلزم 
جامعیــت،  یعنــی  عمــده  اصــل  چهــار  رعایــت 
کــه رعایــت  وحــدت، تخصیــص و تــوازن اســت 
کامــل آن در الیحــه بودجــه 95 علی رغــم تــالش 
بودجــه  اســت.  نشــده  تأمیــن  بودجه نویســان 
و  مالــی  و  اقتصــادی  واقعیــات  بــا  اســت  الزم 

ظرفیت های تولیدی و اهداف پیش بینی شده 
همخوانی داشته باشد. این به معنای شفافیت 
کشــور به اعتبار علم  صحیح نیازهای اقتصادی 
و تجــارب عملــی اســت. بدیهــی اســت بودجــه 
که  مهمترین ســند مصوب یکساله دولت است 
دخــل و خــرج دولــت را طبق یــک برنامه مدون 
ترســیم می کند. هرچه منابــع و مصارف بودجه 
بــا اتــکاء بــر واقع بینــی بــه دور از آرمانگرایی های 
که اجرای  خوشبینانه تقدیم شود بدیهی است 
آن و دســتیابی بــه اهــداف تعبیــه در قالــب یک 
نظام انضباطی اجرایی بیشتر مقرون به واقعیت 
که  خواهد بود و دولت را در احتراز از کسر بودجه 
تأمین آن به شیوه هر ساله یکی از عوامل مخرب 
کــرد. لــذا نباید  اقتصــادی اســت یــاری خواهــد 
مبتنــی  دلخواســته  پیش بینی هــای  براســاس 
کــه انتظارات خوشــبینانه بر  بر حــدوث وقایعی 
کم اســت منابعــی را پیش بینی  تحقــق آنــان حا
کــه در واقع تغییــرات آن منبعث از تحوالت  کــرد 
خارجــی و بین المللــی و فراتر از حــوزه اراده های 
داخلی اســت زیرا عدم شناخت صحیح شرایط 
سیاســی و اقتصــادی منطقــه ای و بین المللــی 
بعضــًا تحلیــل هــا و پیش بینی هــا را دچــار ابهام 
می ســازد. به طــور مثــال در ســال 93 دورنمای 
کاهش بهای نفت در ســال 94 بسیار آشکار بود 
زیرا پیش بینی کاهش تقاضای جهانی به سبب 
کشورهای با اقتصادهای  تنازل رشــد اقتصادی 
اوپــک  تولیــد  افزایــش   2015 ســال  در  نوظهــور 
بیــش از 30میلیــون بشــکه در روز یعنــی فراتــر از 
که  ســهم تعیین شده مســاله شــیل اویل امریکا 
کشــور را از واردات 6 تــا 7 میلیــون بشــکه  ایــن 
نفــت در روز بی نیاز و درنتیجــه تقاضای جهانی 
کاهــش داد و همچنیــن پیش بینــی افزایــش  را 
نرخ بهره فدرال رزرو سیســتم و بهره بین بانکی 
که موقتًا متوقف شــد امــا بهرحال حدود  آمریکا 
یــک مــاه پیش اتفــاق افتــاد و تولید نفــت عراق 
و ســوریه همــه نشــانه هایی از افــت قیمت نفت 
کــه دولت علی رغم هشــدار  در ســال جــاری بود 
اقتصاددانــان مســتقل بهــای نفت را بشــکه ای 
کمال تأسف  کرد و در  52دالر در بودجه تصویب 
امــروز شــاهد تنــازل قیمــت نفــت تــا 27دالر در 
هر بشــکه هســتیم و احتمال ســقوط بیشــتر آن 
نیــز دور از انتظــار نیســت. با این حــال در الیحه 
بودجــه 95 بهــای نفــت در هــر بشــکه قریــب به 
که این همان تجربه ســال  40 دالر تعیین شــده 
جــاری را تداعــی می کنــد. براین اســاس رقم 68 
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هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت 
در بودجــه 95 بیانگر خوشــبینی بیــش از حدی 
که طراحان بودجه را از واقعیات ملموس  اســت 
دور ســاخته اســت. خاصــه آنکــه روال تقســیم 
که ابتدا ســهم  درآمدهای نفتی بگونه ای اســت 
کنون  30درصــدی صنــدوق توســعه ملــی )کــه ا
ظاهــرًا بــه درخواســت دولــت 20درصد شــده( و 
ســپس ســهم 14/5درصــدی شــرکت ملی نفت 
گذاشــته می شــود و آنچه می ماند به  کنار  ایــران 
خزانه دولت واریز می شــود. لذا الزمســت دولت 
حــدود 40میلیــارد دالر نفــت بفروشــد تــا پس از 
کســر ســهم صندوق توســعه ملی و شــرکت ملی 
نفت ایران قادر باشــد با نفت بشکه ای 40دالر و 
دالر 2997 تومان و صادرات روزانه 2250 بشکه 
منابــع تعیین شــده نفتی بودجه یعنــی 68 هزار 
کند. بدین منظور باید  میلیارد تومــان را تأمین 
روزانــه 1/250 میلیــون بشــکه بر صــادرات خود 
که به نظر نمی رســد. با توجه به شــرایط  بیفزاید 
تنگناهــای مالــی و فرســودگی چاه هــای نفــت و 
عقب ماندگــی تکنولــوژی این امر در ســال آینده 
کــه هرچه بر  محقــق شــود ایــن در حالــی اســت 
صــادرات نفــت ایــران افزوده شــود قطعــًا بهای 
کاهــش خواهــد داد و تعییــن  نفــت را بــاز هــم 
قیمــت 40دالر در هــر بشــکه نفــت را در الیحــه 
بودجــه زیرســوال خواهــد بــرد. البتــه در آینــده 
پــس از   اجــرای برجــام و برداشــتن تحریــم هــا و 
آزادسازی دارائی های مسدود شده ایران و ورود 
ســرمایه های خارجــی در صــورت فراهم ســازی 
امکانــات و شــرایط مــورد لــزوم امــکان تولیــد و 
کنونــی وجــود خواهــد  صــادرات بیــش از وضــع 
کما اینکه تا قبل از سال 57 روزانه بیش  داشت 
از 6میلیون بشکه نفت تولید می کردیم و دومین 
امــا  می شــدیم.  محســوب  اوپــک  تولیدکننــده 

اینک با وجود همه چالش های موجود، امکان 
افزایش شاید حدود 500هزار بشکه در روز فراهم 
کاهــش درآمدهــای  کنــون  نیســت لــذا از هــم ا
کســری آشــکار در  نفتی را می توان به عنوان یک 
منابــع الیحه بودجــه 95 متذکر شــد.همچنین 
تعییــن منابع مالیاتی بــه مبلغ 101هــزار میلیارد 
تومــان نیــز جای شــگفتی اســت زیــرا اقتصاد ما 
ج نشــده و آثــار اجــرای برجام  هنــوز از رکــود خــار
بــر رونــق اقتصــادی نیــز زودهنگام نیســت. این 
کــه در ســال جــاری بخشــی از  در حالــی اســت 
منابــع مالیاتــی 86 هــزار میلیــارد تومــان تعیین 
شــده نیــز محقق نشــده؛ بــا ایــن حــال در زمان 
رکــود اقتصــادی معمواًل یکــی از راه هــای مبارزه 
کاهش مالیــات از بخش خصوصی مولد  بــا رکود 
که دولت  اســت در این ارتباط به نظر نمی رســد 
بــا افزایــش مالیات هــا از بخــش خصوصی قصد 
تأمیــن 101هــزار میلیارد تومان را داشــته باشــد. 
البته تحقق منابــع مالیاتی در الیحه بودجه 95 
غیرممکن نیست مشروط بر آنکه دولت از قدرت 
که طیف مؤدیان  و اراده آمره ای برخوردار باشــد 
که در حــال حاضر یــا از مالیات معافند  مالیاتــی 
گریزانند را به عنوان مؤدیان  و یــا از پرداخــت آن 
مســئول و مشــمول شناســایی و از آنان مالیات 
کند. در این صورت بســیاری از نیازها،  دریافــت 
که  کمیتــی و فرادولتــی  نهادهــا و بنگاه هــای حا
کمیت و  کشــور را در حا بیشــترین حجم اقتصاد 
اقتــدار خود دارند نیز مشــمول پرداخت مالیات 
که در بودجه  خواهند شد و مالیاتی فراتر از آنچه 
95 تعییــن شــده بــه خزانــه دولت واریــز خواهد 
شــد. اما متأســفانه در مجموعه اقتصــاد دولتی 
که یک نظام جامع  چندصدایی انتظار نمی رود 
مالیاتی مترقــی جایگزین یک مجموعه مالیاتی 

کنونی شود.  کارآمد  دیوانی نا

تعیین 60هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در 
الیحه بودجه 95نیز چالش دیگری است زیرا با 
ح های  وجــود حدود 400هزار میلیارد تومان طر
کــه طبــق آمارهــای رســمی روی  نیمه تمامــی 
بــه  دولــت  بدهــی  پرداخــت  و  مانــده  زمیــن 
پیمانــکاران بخــش خصوصــی بــه ثمررســیدن 
ح هــای عمرانی را با تردید روبرو می ســازد. از  طر
کارکنان  ســوی دیگر افزایش 12درصدی حقوق 
که  دولــت و ادامــه پرداخــت یارانه هــا در حالــی 
حصول منابع بودجه ابهام آور اســت و در حالی 
کــه در دوره آغــاز پســاتحریم هســتیم امــا ســال 
دشــواری را بــرای دولــت و جامعــه رقــم خواهد 
کــه در حصول درآمدهای  زد. حــال با ابهاماتی 
ح اســت  بودجــه وجــود دارد ایــن پرســش مطر
پاســخگوی  واقعــًا   95 بودجــه  الیحــه  آیــا  کــه 
در  کشــور  اجتماعــی  و  اقتصــادی  نیازهــای 
محیط اقتصادی پســاتحریم هســت؟ آیا تحول 
کشــور و بهبود رفــاه عامه  بنیادینــی در اقتصــاد 
که حائــز اهمیت  مــردم را نویــد می دهــد؟ آنچه 
کــه بودجــه بایــد منعکس کننــده  اســت آنســت 
تصمیمــات سیســتماتیک دولــت در ارتبــاط با 
بهبــود وضــع زندگــی و رفــاه عامــه مردم باشــد. 
دولت الزم اســت در مورد چگونگی شــکل دهی 
به محیط اقتصادی کشور در ارتباط با معضالت 
داخلی و دستیابی به بازارهای جهانی به اتخاذ 
تصمیمات سیستماتیک بپردازد. در تصمیمات 
سیســتماتیک چــون قابــل پیش بینی هســتند 
فعــاالن اقتصــادی انتظــارات و برنامه های خود 
کالن  متغیرهــای  و  کــرده  هماهنــگ  آن  بــا  را 
کــه در موقعیتی متناســب بــا اجرای  اقتصــادی 
تصمیمات سیســتماتیک قرار می گیرند چندان 
دستخوش تغییر نمی شوند اما متأسفانه اتخاذ 
تصمیمــات سیســتماتیک در دولــت یازدهــم یا 
که با هســته های اقتصادی، سیاسی  هر دولتی 
که قادرند مسیر اقتصاد را در جهت  قدرتمندی 
گروهی خــود تغییردهند، ممکن  تأمیــن منافــع 
که اقتصاد  نیســت. به ویژه در دوران پساتحریم 
داده،  قــرار  جدیــدی  شــرایط  برابــر  در  را  ایــران 
سیاســی  اقتصــادی،  گروه هــای  ســهم خواهی 
را  دولــت  سیاســت های  کــه  مقتــدر  فرادولتــی 
برنمی تابند بخش بزرگی از سرمایه های خارجی 
و ســایر منابع از جملــه حدود 80میلیــارد دالر از 
110میلیارد دالر دارایی های مســدود شده ایران 
کــه متعلــق بــه دولــت و بانــک مرکزی نیســت را 
گرفته و رشــد و شــکوفایی و مشــارکت  در اختیار 
بخش خصوصی واقعی با سرمایه گذاران خارجی 

را به شدت محدود می سازند. 
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فعالیت هــای  ســرراه  بــر  موجــود  موانــع 
ســازمان های مدنــی در ایــران روز 19 دی مــاه 
طــی یــک همایش با همیــن عنــوان  در محل 
ســندیکای شرکت های ســاختمانی با ارزیابی 
الیحــه »قانــون ناظر بــر فعالیت ســازمان های 
غیردولتــی« بــه همــت شــورای ســازمان های 
جامعــه مدنــی ایــران ئ  بــا حضور شــماری از 

کارشناسان سیاسی و اقتصادی  حقوقدانان و 
بررسی شد. 

کشــاورز حقــوق دان  در ایــن همایــش بهمــن 
کیانــوش راد  محمــد  دادگســتری،  وکیــل  و 
اســالمی،  نماینــده پیشــین مجلــس شــورای 
مقصــود فراســتخواه جامعه شــناس، حســین 
راغفــر اقتصــاددان و اســتاد اقتصــاد دانشــگاه 

کارشــناس و پژوهشــگر  کمــال اطهاری  الزهــرا، 
اقتصادی، سهیل معینی مدیرمسئول روزنامه 
ایران سپید و رئیس هیات مدیره انجمن باور، 
جنــاب آقــای ســعید دهقــان نویســنده، وکیل 
شــورای  مرکــزی  شــورای  عضــو  و  دادگســتری 
ســازمان های جامعه مدنی ایران حضور یافته 

و به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. 

بایدها و نبایدهای فعالیت های 
سازمان های غیردولتی

همایش بررسی موانع موجود فعالیت های مدنی در الیحه دولت 
کارشناسان حقوق، سیاسی و اقتصادی  با حضور 
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در ابتــدای ایــن نشســت، محمــد عطاردیان 
رئیــس شــورای مرکزی ســازمان های جامعه 
و  مدعویــن  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن  مدنــی 
گفــت: مهمتریــن مســاله  ســخنرانان جلســه 
در  کــه  اســت  ایــن  مدنــی  نهادهــای  دربــاره 
کشــور ما بــه نماد جامعــه مدنی تبدیل شــده 
دربــاره  گــر  ا اینکــه  بیــان  بــا  عطاردیــان  انــد، 
مســائل مربــوط به "ســمن" ها بــا متخصصان 
از  بســیاری  شــود،  گفتگــو  "ســمن"  همــان 
گفــت: از نظرمن  مشــکالت حل خواهد شــد، 
تمامی ســازمان های مدنــی مقــدس هســتند 
گــذار این ســازمان ها  کــه پایــه  کســانی هــم  و  
هســتند شایســته احترام هســتند. امیــدوارم 
کشورها، سازمان های مدنی  مانند بسیاری از 
کشــور مــا نهادینه شــده و ایــن دیوان  هــم در 

ساالری سه هزار ساله شکسته شود.
سراســری  اتحادیــه  رئیــس  کشــاورز،  بهمــن 
ایــران ضمــن  کانون هــای وکالی دادگســتری 
اشــاره به اهمیت ســازمان های مــردم نهاد در 
گفت: ســازمان های مدنی پلی هستند  کشــور 
که بدون ایــن پل، هریک  بیــن دولــت و مردم 
گانه  از آنهــا در حیطه خاص خــود به طور جدا
ســازمان ها  ایــن  عملکــرد  می کننــد.  عمــل 
تســهیل عملکــرد دولــت در جامعــه  موجــب 
می شــود و شرط توســعه و تعمیق این توسعه 
که ســازمان های مــردم نهاد با  نیــز این اســت 

دولت همکاری و همراهی داشته باشند.
ایــن  راه  ســر  بــر  موجــود  موانــع  دربــاره  وی 
موانــع  فقــط  موانــع  ایــن  گفــت:  ســازمان ها 
بیرونــی نیســت و مقــداری از آنهــا درونی بوده 
فرهنگــی  کار  محتــاج  آن،  کــردن  برطــرف  و 
کشــور ما تعداد  طوالنی و ریشــه ای اســت. در 
ســازمان های مــردم نهاد به نســبت جمعیت 
که  کشــور، نســبت یک به صد دارد، درصورتی 
کنیا، این رقم شــش به صد  کشــوری مثــل  در 

است. 
ایــن وکیــل باســابقه دادگســتری بــا اشــاره بــه 
ســازمان های  قانــون  الیحــه  نویــس  پیــش 
گفــت: متاســفانه در ایــن قانون،  مــردم نهــاد 
کــه تعریــف نشــده یــا قیــود مبهم و  کلماتــی  از 
که بعدها مشــکل ســاز  صفت اســتفاده شــده 
اســتفاده  مــورد  می توانــد  زیــرا  شــد،  خواهــد 

یــا سوءاســتفاده قــرار بگیــرد. مــواردی هم به 
گرفته شده مثل معافیت  عنوان امتیاز در نظر 
کــن مســکونی بــه  از مالیــات یــا اســتفاده از اما
که البته  که مزاحم همســایگان نشود  شــرطی 
ایــن موارد هــم می توانــد باعــث دکان داری و 
سوءاســتفاده برخــی دیگــر شــود. البتــه موارد 
مثبتی مثل مشخص شدن نحوه انحالل این 
که  ســازمان ها هــم در ایــن قانون وجــود دارد 
کیفــری اجازه ورود  طبــق آیین نامه دادرســی 

به مباحث حقوقی را می دهد. 

سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش راد، 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در 
که ضمن اشاره به این نکته  دوره ششــم بود 
مدنــی  ســازمان های  مفهــوم  در  تحولــی  کــه 
موضــوع  از  ســازمان ها  ایــن  و  گرفتــه  شــکل 
ج شــده و بــه طبیعــت و محیــط  انســان خــار
کشــور  گفت: همیشــه در  هــم توجه می کنند، 
مــا نهادهــای مدنــی وجــود داشــته انــد اما نه 
جدیــد،  مفهــوم  در  جدیــد.  مفهــوم  ایــن  بــا 
ضمــن توجه به انســان، به محیــط و طبیعت 
که ایــن موضوع  هم توجه بســیار شــده اســت 
گاه باعث تقابل بین این ســازمان ها با  ناخودآ
که به مســئله  دولت خواهد شــد. مثل زمانی 
یــا خشکســالی دریاچه هــا آلــوده   بنزین هــای 

می پردازند. 
مــردم  ســازمان های  مســاله  داد:  ادامــه  وی 
تلقــی ای  ایــران،  جامعــه  در  مدنــی  و  نهــاد 

کمیــت نســبت بــه این  کــه دولــت و حا اســت 
ســازمان ها دارد. بــه طورکلی برخــی دولت ها، 
حامی یــا  نوعــی  بــه  را  مدنــی  ســازمان های 

کثر مشاور خود می بینند.  حدا
اشــاره  بــا  مجلــس  پیشــین  نماینــده  ایــن 
کارکــرد  در  جامعــه  فرهنــگ  اهمیــت  بــه 
مــردم  فرهنــگ  گفــت:  مدنــی  ســازمان های 
اســت  اثرگــذار  دموکراتیــک  ســاختارهای  در 
و مشــکل جامعــه مدنــی فعلــی مــا این اســت 
کار جمعــی در بیــن مــا مطلــوب  کــه فرهنــگ 
نیســت و ایــن ضعــف ربطی بــه قانون نــدارد، 
که قانــون فقــط می تواند عملکــرد را ارتقا  چــرا 
کــرد: اصلی ترین  کیانــوش راد تصریح  بدهــد. 
که  نقــد مــن به الیحه فعلــی دولت این اســت 
کارکرد  قانــون بایــد ظرفیت هــای الزم را بــرای 
ســازمان های مردم نهاد بــه وجود آورد. یعنی 
ســازمان بتوانــد بــه اهــداف خود دســت پیدا 
که در این الیحه به این اصل توجه نشده  کند 
اســت. این الیحــه، پیش نویس خوبی اســت 
کــه ظرفیــت ســازی  گونــه ای نیســت  امــا بــه 
کنــد. ســازمان های مــردم نهــاد بایــد بتواننــد 
دسترســی ســهل و آســانی به اطالعــات طبقه 
کنون چنین  که ا بندی نشــده داشــته باشــند 
امکانــی فراهم نیســت. در قانون فعلــی، الزام 
دولــت به برخی بندها وجود ندارد و مشــروط 

است . 

فراســتخواه،  مقصــود  نشســت،  ادامــه  در 
»مــا  کتــاب  نویســنده  و  شــناس  جامعــه 
کــه چــرا بــه  ح ایــن ســوال  ایرانیــان«، بــا طــر
سازمان های مدنی در کشور نیاز داریم، گفت: 
بدون نهادهای مدنی، جامعه اداره نمی شود 
و انتظــام اجتماعــی شــکل نمی گیــرد. بــدون 
ســازمان های مدنــی نمی تــوان بــرای جامعــه 
سیاســت  و  کــرد  تعریــف  مشــی  خــط  مدنــی 

گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد.
وی افزود: طبق اعالم مرکز آمار ایران در ســال 
کشــور  1383  تعــداد7953 ســازمان مدنی در 
که حــدود ٢٩١ هزار نفــر در آنها  وجــود داشــت 
که از این تعداد، نزدیک  کار بودند  مشغول به 
بــه نیمــی از آنهــا را بانــوان تشــکیل می دادند. 
گذاری نهادهای مدنی،  یکی از راه های ارزش 

 بهمن کشاورز:
سازمان های مدنی پلی هستند بین 
دولت و مردم که بدون این پل، 
هریک از آنها در حیطه خاص 
خود به طور جداگانه عمل 

می کنند. عملکرد این سازمان ها 
موجب تسهیل عملکرد دولت در 
جامعه می شود و شرط توسعه و 
تعمیق این توسعه نیز این است 

که سازمان های مردم نهاد
 با دولت همکاری و همراهی

 داشته باشند 
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که نشــان  تعــداد اعضــای نهادهای مدنی اســت 
دهنــده ســرمایه اجتماعــی آن جامعه اســت. در 
ســال ٩٤ جمعیــت ایــران حــدود ٧٨ میلیون نفر 
کــه ٢٩١ هزار نفــر از آنها بــا نهادهای مدنی  اســت 
کمتــر از نیم درصد  کــه این تعــداد  ارتبــاط دارنــد 

جمعیت ما را تشکیل می دهد.

ادامــه  در  هــم  اقتصــاددان  اطهــاری،  کمــال 
نشســت بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و مشــکل 
راه  نقشــه  نبــود  را  مدنــی  ســازمان های  اصلــی 
کــه  اســت  ایــن  اصلــی  مانــع  گفــت:  و  دانســت 
بــرای  مشــخصی  راه  نقشــه  هنــوز  روشــنفکران 
ســازمان های مــردم نهاد و جامعــه مدنی تعریف 
نکرده اند و جامعه مدنی خودبه خود نمی تواند 
کنــد. بــا یک ســاماندهی  بــدون نقشــه راه رشــد 
گروهی موفق شــد  کارهای  حداقلی می تــوان در 
کند وکیل  و همچنین دولت در جامعه نباید فکر 
تســخیری مردم اســت، زیرا این تصــور یک تصور 

اشتباه است. 

ســهیل معینــی، مدیرمســئول روزنامــه ایــران 
ســپید، دیگــر ســخنران ایــن برنامــه بــا دفــاع از 
گفــت: وقتــی از ســازمان های مدنی  ایــن الیحــه 
که  صحبــت می کنیــم، منظورمان نهادی اســت 
نــه  کارش دخالــت در حــوزه اجتماعــی اســت و 
سیاسی، اما رفتارسازمان های مدنی ما سیاسی 
که ســازمان های مدنی  اســت نه مدنی، حال آن 

کنند. باید فاصله خانواده تا دولت را پر 
کــه بر ســر راه فعالیت  وی بــا اشــاره به مشــکالتی 
گفــت:  ســازمان های مدنــی در ایــران قــرار دارد، 
بــه علــت اینکــه دولــت مــا یــک دولــت متکــی به 
درآمد های نفتی اســت، احســاس نیــاز به بخش 
خصوصــی نــدارد و برعکس خــود را مالک بخش 
خصوصــی می داند. وی بــا بیان اینکه وقتی یک 
ســازمان مدنی بخواهد سر ســفره نفت بنشیند، 
اســتقالل خــود را نقض می کند و دیگــر نمی توان 
کنــش اجتماعــی از ســوی ایــن ســازمان  شــاهد 
کرد: ما از ایــن قانون نبایــد انتظار  بــود ، تصریــح 
که تمام مشــکالت جامعه مدنی  داشــته باشــیم 
مشــکالت  از  بســیاری  جنــس  زیــرا  کنــد  رفــع  را 
که قانون بخواهد  جامعه مدنی، حقوقی نیست 

کند. حلشان 

در پایــان ایــن نشســت، ســعید دهقــان، وکیــل 
کتــاب »مــا و مــا«، در  دادگســتری و نویســنده 
مقام آسیب شناسی موانع فعالیت سازمان های 
مدنی در ایران، مباحث را در ســه ســطح فردی، 
گفــت: در  کــرد و  ســازمانی و ســاختاری بررســی 
ســطح فــردی، یا بســیاری از مهارت هــای الزم را 
نداریم یا اغلب خودمحور و فایده مدار هســتیم. 
ســطح ســازمانی را بایــد در دو ُبعــد داخلی و بین 
المللــی دید؛ در ُبعد داخلی، اغلب درک درســتی 
از فعالیت هــای جمعــی نداریــم و خیلــی بســته 
کمتریــن  گانــه عمــل می کنیــم؛ آن هــم بــا  و جدا
المللــی،  بیــن  ُبعــد  در  نــزاع.  بیشــترین  و  مــدارا 
بســیاری از فعــاالن مدنــی، ضرورت ارتبــاط بین 
ســازمان های غیردولتی بــا جامعه مدنی جهانی 
را جــدی نمی گیرنــد؛ البتــه عــالوه برایــن ضعف، 
کمیــت  بینــش حا نــوع  نــام  بــه  بزرگــی  بــا مانــع 
که هر ارتباطی از این دســت را  مواجه می شــویم 

»امنیتی« تلقی می کند. 
ایــن عضو شــورای مرکزی ســازمان های جامعه 
کیــد بــر ضرورت بررســی  مدنــی ایــران، ضمــن تا
در  نقدهــا  گفــت:  دولــت،  الیحــه  جانبــه  همــه 
ســه بخــش موردنظــر اســت؛ نخســت آنکــه چه 
که اصال نباید باشــد؛  مــواردی در الیحه هســت 

کــه در حــد دخالــت بــه دفعــات  ماننــد نظارتــی 
در  دولتــی  اعضــای  کثریــت  ا کــه  شــده  تکــرار 
شــورای عالی مویــد واردبودِن این ایراد اســت. 
یــا شــورای توســعه ســازمان های غیردولتی هم 
در ایــن الیحه، با وجــود متولیان مســتقیمی که 
و  اســتانداری  کشــور،  وزارت  در  ترتیــب  بــه 
تریــن  سیاســی  عنــوان  )بــه  دارد  فرمانــداری 
مــواد  بــا  تناســبی  هیــچ  دولــت(،  بخش هــای 
آغازیــن الیحه در باب تعاریــف و مفاهیم ندارد؛ 
چــون »N.G.O« طبیعتــا بــه تاســی از نامــش، 
باید غیردولتی و غیرسیاســی باشــد، اما شورای 
کامال دولتی است و هم در سیاسی  توسعه، هم 
تریــن بخــش دولــت مســتقر اســت. دهقــان در 
کــه نیاز بــه اصالح  نقــد بخــش دوم ایــن الیحــه 
دارد بــه مواردی مانند نگاه ابزاری به نهادهای 
ح هایــی  طر شــدِن  عملیاتــی  امــکان  و  مدنــی 
کرد  نظیــر بیمــه و معافیت هــای مالیاتــی اشــاره 
و در بخــش ســوم ارزیابی خود بــه خالهای این 
الیحــه  در  مــواردی  گفــت:  و  پرداخــت  الیحــه 
کــه باید باشــد؛ مثل اصل مهــم جایگاه  نیســت 
بــر دســتگاه های  نظارتــی ســازمان های مدنــی 

دولتی و عمومی.
نیــز  مــا  ســواالت  افــزود:  دهقــان  ســعید   
شــود؛  ح  مطــر عنــوان  ســه  ذیــل  می توانــد 
شــاید  کــه  ماجــرا«  »چرایــی  نخســت 
جمهــوری  رئیــس  شــخص  از  باشــد  بهتــر 
رویکــردی  بــا  الیحــه  ایــن  چــرا  بپرســیم 
امنیتــی تنظیــم شــده و بــه دنبــال نظــارت 
اســت!  دخالــت  عبارتــی  بــه  و  کثــری  حدا
که بــه نظر می رســد  کــرد«  دوم »چــه بایــد 
فعــاالن  کــه  باشــد  ایــن  راهــکار  بهتریــن 
کنــار احزابی  مدنــی و اســتادان حقــوق در 
وارد  دارنــد،  مدنــی  جامعــه  دغدغــه  کــه 
ای  الیحــه  درنهایــت،  تــا  شــوند  نقــادی 
تنظیــم  دفــاع  قابــل  و  منطقــی  متناســب، 
شــود. وی دربــاره »چگونه باید باشــیم؟« 
را دریابیــم،  کار جمعــی  اصــول  گفــت:  نیــز 
نتیجــه  حصــول  تــا  بیندیشــیم،  درازمــدت 
و  باشــیم  محــور  مطالبــه  بمانیــم،  منتقــد 
کــه  بخواهیــم  الیحــه  کننــدگان  تدویــن  از 
آشــنا  داوطلبانــه  کار  آداب  و  مبانــی   بــا 

. شوند 

سهیل معینی، مدیرمسئول 
روزنامه ایران سپید:

وقتی از سازمان های مدنی 
صحبت می کنیم، منظورمان 

نهادی است که کارش دخالت 
در حوزه اجتماعی است و نه 
سیاسی، اما رفتارسازمان های 

مدنی ما سیاسی است نه مدنی، 
حال آن که سازمان های مدنی 

باید فاصله خانواده تا 
دولت را پر کنند. 
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محمــد قوچانی، روزنامه نگار شــناخته شــده در 
گفتگــو بــا هفتــه نامه تجــارت فــردا از اجمــاع بی 
ســابقه اقتصاددانــان و موانــع عبــور از وضعیــت 
گفته اســت. قوچانــی معتقد اســت: در  موجــود 
دوران پسااحمدی نژادی و پساپوپولیسم اجماع 
بر سر دانش اقتصاد برای عبور از بحران بی سابقه 
»روشــنفکران  از  معــدودی  عــده  جــز  اســت، 
اقتصــادی« همه، حتــی اقتصاددانــان نهادگرا و 
سیاســتمداران چپگــرا تنهــا راه اصــالح و بهبــود 
اقتصــاد ایــران را پذیرش فرآیند توســعه، تقویت 
آزادســازی  و  خصوصــی(  )بخــش  بــازار  نهــاد 
جــذب  خصوصی ســازی،  آنــگاه  و  اقتصــادی 
ســرمایه های خارجی و رشــد صادرات و بازرگانی 

خارجی خصوصی می دانند. 
قوچانــی در عیــن حــال می گوید : امــا چند دلیل 
که مانع عبور از بحران می شــود.  کلی وجود دارد 
عواملــی مانند شــکل گیری یک الیگارشــی مالی 
کاســبان  کــه رئیس مجلــس از آنان به  و تجــاری 
عــدم  هــم  عامــل  و دومیــن  کــرده  یــاد  تحریــم 
شــکل گیری یک اجماع سیاسی و حقوقی میان 
احزاب قانونی کشور و رقابت های تا سرحد مرگ 
کــردن دیگــری نــه از طریق  کام  هــر یــک برای نــا
سیاسی و قانونی که از راه های غیراخالقی است.

گفتــه قوچانــی راه ایجــاد این وفاق تشــکیل   بــه 
یــک »شــورای رقابــت« سیاســی از میــان احزاب 
کشــور، تهیــه و تدویــن یــک ســند ملــی  قانونــی 
رقابــت و حقــوق و آزادی هــای سیاســی ماننــد 
کارتــا، و تغییــر نظــام انتخاباتــی پارلمانــی  گنــا  ما
کشــور از غیرحزبی به حزبی است. فهرست های 
انتخاباتی به خصوص در پارلمان مناســب ترین 
صــورت بــرای تکویــن احــزاب سیاســی اســت. 

این فعال سیاســی افزود: در دولت روحانی ســه 
دیدگاه اقتصــادی وجــود دارد: اول، آزادیخواهی 
که نماد آن دکتر مســعود نیلی مشــاور  اقتصادی 
اقتصادی رئیس جمهــور و مغز متفکر اقتصادی 
دولت یازدهم است؛ اقتصاددانان اغلب طرفدار 
کــه  ایــن جناح انــد. دوم، نهادگرایــی اقتصــادی 
اقتصــادی  امــور  وزیــر  دکتــر طیب نیــا  آن  نمــاد 
کار هــم تحت تأثیــر ایــن  و دارایــی اســت و وزیــر 
تفکــرات؛ از جملــه سیاســتمداران طرفــدار ایــن 
که نماد  جناح اند. سوم، فن ســاالری اقتصادی 
آن مهنــدس نعمــت زاده وزیــر صنعــت و تجارت 
گرایش معاون اول رئیس جمهور و رئیس  است. 
کشــور ترکیبی از  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
این اضالعاست و خود رئیس جمهور نیز در حال 

انتخاب است. 
عضو حزب کارگزاران تصریح کرد: دولت یازدهم از 
حیث اقتصاد سیاسی یک دولت ائتالفی است و 
کار غلط نیست چون از لحاظ  به نظرم اصل این 
سیاسی هم این دولت، ائتالفی است و در شرایط 
کنونی جز ائتالف سیاسی و اقتصادی راه  سخت 
دیگــری وجــود نداشــت. در دولت های قبل هم 
چنین بــود: دولت آقای هاشــمی ترکیبی از چپ 
سیاسی / فرهنگی و راست اقتصادی / اجتماعی 
که در نهایت )تحت فشار مجلس چهارم( به  بود 
کرد، دولــت آقای خاتمی  ســود جناح دوم تغییر 
ترکیبــی از نهادگرایی و آزادیخواهی اقتصادی بود 
کــه در نهایــت به ســود جنــاح چپ تصفیه شــد، 
دولت محمود احمدی نژاد ترکیبی از اصول گرایی 
اقتصادی و محافظه کاری اقتصادی بود که تا آخر 
کم شد و دولت  کدام جناح بر آن حا معلوم نشد 
آقــای روحانــی هــم، دولتــی ائتالفــی اســت. فکر 

می کنــم این دولــت در دوره  دوم به ســوی جناح 
راست مدرن اقتصادی )جناح اول/ آزادیخواهی 

اقتصادی( گرایش بیشتری پیدا کند. 
قانــون  اصــل 44  بازتفســیر  گرچــه  وی  نظــر  از 
کار مهمــی بــود اما زاویه دیــد اقتصادی  اساســی 
قانون اساسی ایران تحت تأثیر گرایش های چپ 
زمانه، سوسیالیستی است. نگاه حقوق اساسی 
ما به حقوق مالکیت، ســرمایه خارجی، بازرگانی 
خارجی، صنایع بزرگ، نسبت زراعت و صنعت و 
تصدی گری دولت باید اصالح شود. از سوی دیگر 
کار ایران ضدتوســعه اســت و باید اصالح  قانــون 
شود. قوانین مالیاتی، بودجه نویسی، غلبه نفت 
بر صنعت و تجارت، حضور پول نفت در صندوق 
دولت، وجوِد بخش چهارم اقتصاد که نه دولتی، 
کــه خصولتی اســت و  نــه خصوصــی، نــه تعاونی 
ک  اساســًا خود بخــش تعــاون از ابداعات خطرنا
اقتصــاد مارکسیســتی اســت و دیگــر قوانیــن... 
بدین ترتیــب مهم ترین تغییر بنیادی در اقتصاد 

ایران، اصالح قوانین اقتصادی است.
گر برجام اجرا شود )و  کید کرده است: ا  قوچانی تا
گر اجرا هم نشود!( چنان اثراتی بر اقتصاد  حتی ا
گزیر به  که نا و سیاســت خارجی ایران می گــذارد 
کشــور خواهیم شــد.  ایجاد اجماع اقتصادی در 
کشــوری نمی توانــد بــدون حضور  ایــران و هیــچ 
در نظام بین الملل به رشــد و توســعه ملی برسد 
گرفتن بر ســر دوراهی نیســت: یک  و برجــام قــرار 
راه بیشــتر وجــود نــدارد و ایــن راه هــم از اقتصــاد 
کــه رئیس جمهور  می گــذرد. در واقــع همان طور 
کنون نوبت سیاست است که به اقتصاد،  گفتند ا

سوبسید بدهد!

موانع عبور از بحران 
بی سابقه اقتصادی

 

کرد  گفتگو با هفته نامه تجارت تشریح  محمد قوچانی در 
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اشاره:
با عنایت به شکایت اعضای محترم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از عدم دریافت لیست بیمه 
توسط شعب تأمین اجتماعی به علت بدهی های معوق، با پی گیری صورت گرفته، معاونت محترم فنی 
کارگاه های  کارکنان شاغل  و درآمد ســازمان تأمین اجتماعی دســتورالعمل دریافت لیســت بیمه جاری 
مشمول تأمین اجتماعی بدون منوط کردن پرداخت بدهی معوقه را ابالغ نمود که تصویر دستورالعمل 

جهت استحضار و استفاده تقدیم می گردد.
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دکتر فرشــاد مومنی، استاد دانشــگاه عالمه در 
کالن اقتصــادی و آثــار  نشســت سیاســت های 
گاز  آن بــر حرفه مهندســی و پیمانــکاری نفت، 
کــه 19 دی مــاه در ســندیکای  و پتروشــیمی، 
شــرکت های ساختمانی برگزار شد،   به بررسی 
نقش الیحــه بودجه1395در وضعیــت تولید و 
کشــور و ارزیابی برنامه ششــم توســعه  اقتصــاد 
کمیتــه  همــت  بــه  نشســت  ایــن  پرداخــت. 
برنامه ریــزی و آموزش انجمن های مهندســی 
 )APEC( گاز و پتروشــیمی و پیمانــکاری نفت، 

برگزار شد. 
کارگروه    مهنــدس امیــر محمــد اســالمی عضــو 
کمیســیون انــرژی اتاق  توزیــع و انتقــال انــرژی 
گفت:  بازرگانــی ایــران در ابتــدای ایــن جلســه 
انجمــن شــرکت های مهندســی و پیمانــکاری 
از 200  بیــش  شــامل  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت، 
شرکت مهندســی و پیمانکاری فعال در زمینه 
که  گاز و پتروشــیمی  )APEC( می شــود  نفــت، 

ج  کشور و خار کنون پروژه های بسیاری را در  تا
کاهش قیمت  کرده انــد. به دلیل  کشــور اجرا  از 
که در ایــن زمینه وجود دارد  نفت و مشــکالتی 
کالن اقتصادی و  بــه »وضعیــت سیاســت های 
آثــار آن برحرفه مهندســی و پیمانــکاری نفت، 
ایــن  بــر  البتــه  پرداختیــم،  پتروشــیمی«  و  گاز 
که در ایــن حوزه  کــه بیشــتر مشــکالتی  باوریــم 
برای شــرکت ها پیــش می آید در بیــرون از این 

حوزه شکل می گیرد.  
شــریفیان  محمــود  مهنــدس  ادامــه  در 
کمیتــه برنامه ریــزی و آمــوزش انجمــن  رئیــس 
گاز  شــرکت های مهندســی و پیمانکاری نفت، 
کید بر حرکت موازی انجمن های همســو،  با تا
راهگشــا  را  هــا  انجمــن  اعضــای  همبســتگی 
دانست و برگزاری چنین نشست هایی را مهم 

و موثر خواند.
ایــن نشســت دکتــر فرشــاد مومنــی  در ادامــه 
را  کشــور  نفــت  صنعــت  و  اقتصــاد  وضعیــت 

گفــت: بــا امکانــات، تجهیزات و  کــرد و  بررســی 
کشــور وجــود  کنــون در  کــه ا زیرســاخت هایی 
دارد، مشــکالت اقتصادی و صنعتی قابل حل 

شدن هستند. 
کنونــی بیــن  وی بــا اشــاره بــه نقــش مناســبات 
بخش خصوصی و بخش دولتی افزود: مشکالت 
که دولت این  کنونی در صورتی برطرف می شود 
کند،  مناســبات را بــا اصالحــات بیشــتری اجــرا 
کــه در ایــن زمینــه  همچنیــن یکــی از مــواردی 
اهمیت زیــادی دارد، بازگشــت اعتماد ازدســت 

رفته تولیدکنندگان به بخش تولید است. 
کارشــناس اقتصادی و صنعتی با اشاره به  این 
وجود فشــارهای اقتصادی در واحدهای مولد 
توضیح داد: براســاس سیاست های اقتصادی 
گذشــته درکشــور وجــود دارد،  که از ســال های 
فشارهای اقتصادی به واحدهای مولد اعمال 
گر بخواهیم  که ا می شــود و این در حالی است 
کشور به رشــد صنعتی و اقتصادی مناسب  در 

واحدهای غیرمولد
 صدای بلندتری  در اقتصاد دارند

فرشاد مومنی در نشست
کالن اقتصادی:  سیاست های 
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بخــش  بــه  بایــد  فشــارها  ایــن  یابیــم  دســت 
کارشــناس اقتصادی  غیرمولد وارد شــود. این 
کشــور، واحدهــای  کنونــی  افــزود: در شــرایط 
غیرمولــد صدای بلندتری در اقتصاد دارند و تا 
که این روند ادامه داشــته باشد صدای  زمانی 
تولیدکنندگان به جایی نخواهد رسید. مومنی 
کشور  لی در  با اشاره به نقش رانت خواری و دال
لــی بزرگتریــن  توضیــح داد: رانت خــواری و دال
اســت  کشــور  زیرســاخت های  توســعه  موانــع 
و اینهــا بــه  طــور دقیق همــان بخــش غیرمولد 
خ سود بانکی  هستند. وی با اشاره به اینکه نر
در شرایط کنونی برای تولیدکنندگان مشکالت 
کــرده، توضیــح داد: متاســفانه  ایجــاد  بزرگــی 
ســال های  در  کــه  سیاســت هایی  براســاس 
قبــل پیگیــری می شــد، ســهم بخــش مولد در 
کنونی  کاهش یافته و شرایط  تسهیالت بانکی 
خ تســهیالت بانکــی نیز بخش مولــد را دچار  نر
کــرده اســت. وی افــزود:  مشــکالتی مضاعــف 
یکی از موانع توســعه زیرســاخت های صنعتی 
و رشــد اقتصادی، وجود فشــارهای اقتصادی 
بــر بخش مولــد اســت و امیدواریم بــا تدوین و 
تصویب سیاست های جدید در الیحه بودجه 
و برنامــه ششــم توســعه از ایــن مشــکالت رهــا 

شویم.
مومنــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در شــرایط 
گرفتــه، افــزود: شــرایط  خــاص اقتصــادی قــرار 
و  صنعتــی  توســعه  زمینــه  در  کشــور  کنونــی 
اقتصادی، دوره پرچالشــی اســت و برای رشــد 
کشــور، مهم ترین  مطلوب صنعتی و اقتصادی 
نیاز مســاله فعلی ریشــه یابی و آســیب شناسی 
که در طول سال های متوالی  مشکالتی اســت 
اقتصــادی  کارشــناس  ایــن  شــده اند.  ایجــاد 
و صنعتــی در عیــن حــال بــا بیــان اینکــه بــرای 
کشــور  در  اقتصــادی  مشــکالت  ریشــه یابی 
گفت: در ســال  محدودیت هایــی وجــود دارد، 
گذشــت6 ماهه اول، »بســته  94 دولت پس از 
که  کرد، درســت زمانی  خــروج از رکــود« را ارائــه 
کشور  پیش بینی می شــد مشــکالت اقتصادی 
کاهش شدید قیمت  تا حدی برطرف شود، با 

نفت مواجه شدیم.
کشور  وی با اشــاره به موضوع رشد صنعتی در 
کمتر به  کــه  توضیــح داد: متاســفانه موضوعی 
کیفیت رشد صنعتی است،  آن پرداخته شــده 
کنونــی فعالیت های قابل مالحظه ای  در دوره 
در زمینه رشد صنعتی و اقتصادی انجام شده 
که اهمیت دارد و نباید آن  امــا یکی از مــواردی 

کیفی صنعتی و اقتصادی  کرد رشد  را فراموش 
که برای دســتیابی به این نوع  کشــور است  در 
از رشــد و توســعه اقتصــادی و صنعتــی باید در 

کالن برنامه ریزی هایی انجام شود. سطح 
اینکــه  بیــان  بــا  توســعه  کارشــناس  ایــن 
و  صنعــت  در  شــاخص ها  برخــی  تاثیرگــذاری 
اقتصــاد قابــل توجــه اســت، توضیــح داد: در 
بخش تولیدی و اقتصادی 2 شــاخص و مولفه 
که  وجود دارد، نخست شاخص هایی هستند 
به طــور مســتقیم در صنعــت، تولیــد و اقتصاد 
که  کشــور حضور دارند و دوم، بخشــی هستند 
حضــور مســتقیم در صنعــت، تولیــد و اقتصــاد 
ندارنــد. وی بــا بیــان اینکــه در برخــی مواقــع 
که حضور مســتقیم  متاســفانه شــاخص هایی 
ندارنــد، تاثیرگــذاری بیشــتری دارنــد، توضیح 
در  مســتقیم  کــه  مولفه هایــی  از  برخــی  داد: 
این بخش هــا حضور ندارنــد در برنامه ریزی ها 
و سیاســت گذاری ها تاثیرگــذاری دارنــد و ایــن 
موضوع باعث می شــود سیاست های تولیدی 
کشــور بــه شــیوه ای تبیین شــوند  و اقتصــادی 
کــه خواســته بخش هــای تولیــدی اقتصــادی 
نیســت. مومنــی با بیــان اینکــه در ایــن زمینه 
از  تولیــد  بــه  را  تولیــدی اعتمــاد خــود  بخــش 
گفــت: برنامه ریزی ها در این  دســت می دهد، 
که خواســته ها و  زمینــه بایــد به گونه ای باشــد 

مطالبــات بخــش تولیــدی لحــاظ شــود، البته 
کردنــد  کــه هــر چــه مطالبــه  نــه بــه آن معنــی 
گونه ای  برنامه ریزی شــود اما بایــد تالش ها به 
که تا حد امکان تولیدکنندگان و فعاالن  باشــد 
اقتصــادی در سیاســت گذاری ها تاثیــر داشــته 

باشند.
کشــور بــا اشــاره به  ایــن اقتصــاددان برجســته 
تقدیــم الیحــه برنامــه ششــم توســعه و الیحــه 
بودجــه به مجلــس شــورای اســالمی، توضیح 
کــه  موضوعاتــی  از  یکــی  زمینــه  ایــن  در  داد: 
اهمیــت زیــادی دارد، نقش بخــش خصوصی 
در برنامه ششــم توســعه اســت.  از اینرو برنامه 
که بخش  ششــم باید بــه نحــوی تنظیم شــود 
خصوصــی بتواند بــه مطالبات خــود در عرصه 
تولید و اقتصاد برســد. مومنی افزود: در الیحه 
کشــور  بودجــه نیــز یکــی از اتفاقات مرســوم در 
که علی الظاهر بیشــترین ســهم  مــا این اســت 
بودجــه بــه بخــش عمرانــی داده می شــد امــا 
کامل  متاسفانه بودجه تخصیص شده به طور 
داده نمی شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد 
ح های  مشــکالت اقتصــادی باعــث توقــف طر
عمرانــی بلندمــدت شــود، توضیــح داد: یکــی 
کشــور می زند،  که آســیب زیادی به  از عواملــی 
پروژه هایی هستند که گرچه اهداف بلندمدت 
دارنــد اما به دلیل مشــکالت اقتصــادی و رکود 
متوقــف می شــوند. ایــن مســاله چنــان مهــم 
گزارش های  که موجب شــده در یکــی از   اســت 
نوامبــر  15 در  رویتــرز  خبرگــزاری   اقتصــادی 

ســرمایه گذاران  بــه  خطــاب  گذشــته  ســال   
از  آنهــا  کــه  شــود  کیــد  تا اروپایــی  و  خارجــی 
بــا  بلندمــدت  ح هــای  طر در  ســرمایه گذاری 

کنند. ایرانی ها پرهیز 
گــزارش هایی  وی افــزود: دلیــل اصلــی چنیــن 
بــزرگ در  پروژه هــای عمرانــی  متوقــف شــدن 
کشــور اســت به همین خاطر با اینکه بســیاری 
کــه بــا لغــو تحریم هــا مشــکالت  اعتقــاد دارنــد 
امــا  می شــوند  برطــرف  نیــز  کشــور  اقتصــادی 
گــر در  ا کــه  گونــه نیســت. چــرا  ایــن  واقعیــت 
الیحــه بودجــه و برنامه ششــم توســعه به این 
گــذاران  مســاله توجه نشــود احتماال ســرمایه 
ح هــای بلندمدت رغبت نکنند  خارجی به طر
خواهــد  باقــی  مشــکالت  صــورت  درایــن  کــه 
پتانســیل از  توانســت  مــا نخواهیــم  و   و مانــد 

کشــور  گــذاری خارجــی برای توســعه   ســرمایه 
بهره مند شویم.

دکتر مومنی : 
یکی از موانع توسعه 

زیرساخت های صنعتی و رشد 
اقتصادی، وجود فشارهای 

اقتصادی بر بخش مولد است 
و امیدواریم با تدوین و 

تصویب سیاست های جدید 
در الیحه بودجه و برنامه ششم 

توسعه از این مشکالت 
رها شویم.
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تفاهم نامــه  اطالعــات:  خبرنــگار  ـ  کرمــان  
ســاخت نیــروگاه بــرق، خطــوط انتقــال نیــرو و 
کرمــان و  کرمــان بیــن اســتانداری  متــرو شــهر 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به امضاء رسید. 
در ایــن نشســت، ســردار عبــاداهلل عبداللهــی 
گفت:  فرمانــده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
کنون، حجم ســنگینی از  از یــک ســال پیش تا
که در  پروژه ها پیشــرفت داشــته اند به طــوری 
کنــون 13 تقاطــع  حــوزه عمــران شــهری هــم ا
کرمان در حال اجراست  غیرهمســطح در شهر 
و خوشــبختانه بــا همدلــی مســئوالن ســرعت 
اجرای این پــروژه خیلی خوب بوده به طوری 
کــه 4درصــد از برنامه زمــان بنــدی پروژه های 

شــهری جلــو هســتیم و تــالش می کنیــم دیگــر 
کارهــا نیــز بــه همیــن شــکل انجــام شــود.   وی 
کــه تــالش می کنیــم تــا پایان  کیــد بــر این  بــا تا
امســال دســتگاه »تی.بی.ام« دوم را از سمت 
کنیــم  شهرســتان رابــر وارد عملیــات حفــاری 
کــرد ؛ بــا تامین منابــع مالی  اظهــار امیــدواری 
بــه  از ســد صفــارود  انتقــال آب  پــروژه  بتــوان 
کرمــان را در مــدت 44 مــاه بــه اتمــام رســاند.  
کارخانه های   او در ادامــه بــا اشــاره به ســاخت 
کرمــان افــزود: ســاخت این  فــوالد و احیــاء در 
کنون 85 درصد پیشــرفت  کارخانه هــا نیز هم ا
کراتی با ســازمان صنعت، معدن و  دارند و مذا
تجارت داشــته ایم تا مشکالت ساخت این دو 

کارخانه برطرف شود. 
کارخانه  ســردار عبداللهی با اشــاره به ســاخت 
تــن  بــا ظرفیــت 150 هــزار  آلــو  کنســتانتره دره 
کــرد: قــرارداد  کنســانتره مــس در ســال، اعــالم 
کــــارخانه نهایی شــده و بزودی  ســاخت ایــــن 

کرد.  کار را آغاز خواهیم  کارگاه و  تجهیز 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء در باره 
الگــوی شــهر اقتصــاد مقاومتی در شهرســتان 
اقتصــاد  گفــت:  کرمــان،  اســتان  گنــج  قلعــه 
مقاومتی به شــعار نیســت بلکه به عمل است 
کــه الگــوی  و در عمــل بایــد بــه ســمتی برویــم 
ح  مناســبی در ایــن زمینــه ارائــه بدهیــم و طــر
شــهر  الگــوی  ایجــاد  بــرای  کرمــان  اســتاندار 

امضای تفاهم نامه
کرمان  بین استانداری 

 و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

آقــای دکتر روحانی رئیس جمهوری محترم در نطق هــای خود و همچنین مصاحبه های 
مطبوعاتــی می فرمایند که دولت از ابتدا زیر پای بخــش خصوصی رقابتی، غیردولتی و 
غیررانتی فرش قرمز پهن کرده است و ادامه می دهند که امروز هم مسیر همین است ولی 
متأســفانه بخش هایی از دولت و حاکمیت، فرش قرمز را زیر پای شرکت های دولتی و... 
پهن کرده اند و یا در حال پهن کردن می باشــند. این دوگانگی مخصوصًا در سازمان های 

دولتی واقعًا سئوال برانگیز است.
مگر استانداری ها زیر نظر دولت نیستند مگر شهرداری ها را وزارت کشور زیر نظر ندارد 
چگونه است که شهرداری های کالن شهرهای مثل تهران و... یا استانداری استان های نظیر 
کرمانشاه و کرمان کل پروژه های استان را  یکجا به  قرارگاه خاتم االنبیا واگذار می کنند. 
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به عنوان تشکل صنفی سازندگان از دولت محترم 
به خصوص از آقای رئیس جمهور تقاضا دارد به کلیه متولیان امر سازندگی دستور فرمائید 
ضمن رعایت قوانین موجود به خصوص آئین نامه معامالت دولتی از واگذاری کار بدون 

مناقصه و طی تشریفات قانونی خودداری نمایند.

آیا    دولت زیر پای بخش خصوصی رقابتی، غیردولتی و 
غیررانتی فرش قرمز پهن کرده است؟
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گنج قابل  اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه 
کــه می تواند در جاهــای مختلف  تقدیر اســت 
تعمیم داده شــود و دیـــگر اســتان ها نیز باید از 

کنند.  این الگو استفاده 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پــروژه متروی شــهر 
کرمــان، افــزود: متــرو پــروژه بســیار ســنگین و 
کــه توافقنامه ســاخت مترو  هزینه بــری اســت 
کــرد و ابتدا باید  کرمــان را امضــا خواهیم  شــهر 
کارهای مطالعاتی انجام شــود و ســپس بحث 
اجرایــی بعــد از بســتن قــرارداد و ســیر مراحــل 

قانونی انجام خواهد شد.  
که قشــر های مختلف مردم  او با اشــاره به این 
با عنوان بســیج در دوران دفاع مقدس جنگ 
کرد: امروز این اعتقاد  کید  را اداره می کردند، تا
کــه در بحــث ســازندگی، چنانچــه از  را داریــم 
ســرمایه بــزرگ نیروی انســانی و پتانســیل ها و 
مزیت هــای هــر منطقــه بــه درســتی اســتفاده 

کنیــم، مطمئنــا بحث مــادی نیز حــل خواهد 
شد. 

کرمان  کــرد: در اســتان  ســردار عبدالهــی اعالم 
500 2نفــر بــه صــورت مســتقیم در پروژه هــای 
از جملــه سدســازی،  قــرارگاه خاتــم  مختلــف 
کار هســتند  پروژه هــای شــهری و  مشــغول به 
بــا  هســتند. وی  بومــی  آنــان  درصــد   95 کــه 
اشــاره به بســتن قرارداد بین قرارگاه ســازندگی 
 خاتم االنبیــاء بــا وزارت بهداشــت بــرای ایجاد 
کشــور، در  بیمارســتانی  تخــت  هــزار   18 
نزدیــک  آینــده  در  ؛  کــرد  واری  امیــد  اظهــار   
عملیات ســاخت بیمارســتان 540 تختخوابی 

کرمان آغاز شود. 
این کــه  اعــالم  بــا  کرمــان  اســتاندار  ادامــه  در 
ســازندگی  قــرارگاه  پروژه هــای  درصــد   95
خاتم االنبیاء، به وســیله نیروهــا و پیمانکاران 
گفــت:  می شــود،  اجــرا  کرمــان  در  بومــی 

و  تکنولــوژی  خاتم االنبیــاء  ســازندگی  قــرارگاه 
کرمــان وارد  فناوری هــای جدیــد را به اســتان 
کــرده و همــه بایــد بداننــد ایــن قــرارگاه، جــا را 
بــرای بخــش خصوصــی تنگ نکرده اســت!!!  
وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات حفــاری تونل 
کرمان،گفت: با  انتقــال آب از ســد صفارود بــه 
آغــاز عملیات اجرایــی این پروژه، شــمار قابل 
مالحظــه ای از افــراد بومــی در آن مشــغول بــه 

کار شده اند
  رزم حســینی بــا اشــاره بــه ایــن فرمایــش امام 
کشــور  گــر ســپاه نبود،  )ره( مبنــی بــر این کــه »ا
هــم نبــود« یــاد آور شــد: هــر روز بیشــتر بــه این 
فرمایــش امــام )ره( پــی می بریــم و امروز ســپاه 
کشــور را برعهده  ســازندگی، ســاخت و آبادانی 
گرفته اســت و در دولت تدبیــر وامید به خوبی 
از پروژه های سپاه و قرارگاه سازندگی استقبال 

شده است!!!
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تنظیــم  »قانــون  اجــرای  تجربــه  بــه  توجــه  بــا 
بخشی از مقررات مالی دولت« و دو الحاقیه آن 
طی دهه گذشته، امسال دولت اقدام مشابهی 
انجــام داد و الیحــه »تنظیــم برخــی از احــکام 
کشور« را در آبان ماه 1394  برنامه های توســعه  

تقدیم مجلس کرد.

و  فنــی  نظــام  دربــاره   الیحــه  ایــن   37 مــاده  
اجرایی، توســعه  روشــهای اجــرا ، تأمین منابع 
مالــی و نیــز اعتبــار اســنادی بــرای پروژه هــای 
بــا  اســت.  کشــور  احــداث  صنعــت  و  عمرانــی 
توجــه بــه ضــرورت اطــالع و اهمیــت مشــارکت 
صنعــت  فعــاالن  و  حرفــه ای  جامعــه   جــدی 

کشــور در ایــن مســاله مهــم، در ایــن  احــداث 
 نوشــتار ضمــن بررســی اجزای مــاده  37 الیحه 
کارشناسان مرکز پژوهش های   مذکور از دیدگاه 
پیشــنهادها  تحــوالت،  آخریــن   مجلــس، 
و مصوبــات نمایندگان درباره آن ارزیابی شــده 
ح این مباحث در میان  که طر است. امیدوارم 

ایرادات  »ماده  37«الیحه 
 »تنظیم برخی از  احكام برنامه های توسعه  کشور«

سرگذشت» نظام فنی و اجرایی«، »مشارکت عمومی 
خصوصی« و »اعتبار اسنادی پروژه ها« در صحن مجلس

مهندس شهرام حالج 
پژوهشگر صنعت احداث و نظام فنی و اجرایی
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حرفه منــدان، موجــب توجــه بیشــتر، تحلیــل 
دقیق تر، مشارکت مؤثرتر و اثرگذاری مفیدتر در 
کسب  راســتای بهبود محیط حقوقی و فضای 

کار صنعت احداث بشود.  و 

1 - بند »الف« ماده  37:
متــن مــاده پیشــنهادی دولــت : »نظــام فنــی 
رویکردهــای  بــا  را   1385 مصــوب  اجرایــی  و 
کنترل هر ســه عامــل هزینه، زمان  نتیجه گــرا و 
کیفیــت در اجــرای پروژه، از زمــان الزم االجرا  و 
گــذارد«. از  شــدن ایــن قانــون بــه مــورد اجــرا 
که ایــن حکم پیشــنهادی، درواقــع الزام  آنجــا 
و ارتقــای یــك مقــرره از ســطح »مصوبــه  هیأت 
وزیران« به سطح مورد تأیید »مجلس شورای 
اسالمی« و »شورای نگهبان« است، الزم است 
تــا بصــورت خاص به پیشــینه   مقــررات مرتبط 

توجه  شود.
پیشــینه آن در قوانین دایمی: ماده 23 قانون 
گوید: کشــور مصوب 1351می   برنامه  و بودجه  

» ســازمان برای تعیین معیارها و اســتانداردها 
عمومــی  شــرایط  و  کلــی  اصــول  همچنیــن 
ح هــای عمرانی،  قراردادهــای مربــوط بــه طــر
آیین نامــه ای تهیــه  و پــس از تصویــب هیــأت 
بــه  الزم  دســتورالعمل  آن  اســاس  بــر  وزیــران 
و  می نمایــد  ابــالغ   اجرایــی  هــای  دســتگاه 
رعایــت  بــه  موظــف  اجرایــی  دســتگاه های 

آن می باشند«.

پیشینه آن در آیین نامه ها و مقررات دولت:  
آیین نامــه   اول  فصــل  از  یــک  مــاده   -  1
عمرانــی  طرحهــای  اجرایــی  اســتانداردهای 
خ 1352/4/31(  )مصوبــه  شــماره  9974 مــور
می گویــد: معیارهــا و اســتانداردها و همچنین 
قراردادهــای  عمومــی  شــرایط  و  کلــی  اصــول 
موضــوع  عمرانــی  هــای  ح  طــر بــه  مربــوط 
کشــور از  مــاده ی )23( قانــون برنامــه و بودجه  
نظر ســهولت مراجعه و بدون آنکه محدودیتی 
ایجاد  نماید اســتانداردهای اجرایی طرحهای 

عمرانی نامیده  می شود.«
ح هــای عمرانــی  2 - نظــام فنــی و اجرایــی طر
کشــور )مصوبه ی 1367/2/7 هیــأت وزیران( 
که می گوید: »سازمان برنامه و بودجه اقدامات 

زیر را برای تحقق اصول نظام معمول دارد:
1- تهیــه و پیشــنهاد نهادهــای نظــام و نقــش 
و وظیفــه  اصلــی هر یك، بــرای تصویــب هیأت 

وزیران
2- تهیه و پیشــنهاد لوایح مــورد نیاز به هیأت 
مجلــس  بــه  ارائــه  و  تصویــب  جهــت  وزیــران 

شورای اسالمی
3- تهیــه و پیشــنهاد آیین نامه هــای اجرایــی 

نظام برای تصویب هیأت وزیران
4- تهیــه  عناویــن دســتورالعمل هــای نظام و 
برنامــه ی زمان بنــدی تهیــه  آن بــا هماهنگــی 

دستگاه های اجرایی ذیربط
5- تهیه و ابالغ دستورالعمل های نظام طبق 
برنامــه ی زمان بندی یادشــده در قالب اصول 

کلی نظام و آیین نامه های اجرایی آن
پیشــینه بنــد »الــف« مــاده  37 در برنامه  های 

پنج ساله  توسعه :
1 - مــاده 31 قانــون برنامــه  چهــارم توســعه: » 
کارآمدی   دولت موظف است به منظور افزایش 
و اثربخشــی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری 
بــا رویکــرد نتیجه گــرا و دســتیابی بــه سیســتم 
کیفی، متناســب با شــرایط اقتصادی و  کنتــرل 
کشــور، تا پایان ســال اول  اجتماعــی و اقلیمــی 
برنامــه چهــارم، نســبت بــه تدویــن نظام فنــی 
تمامــی  در  آن  اجــرای  و  کشــور  اجرایــی  و 
دســتگاه های موضــوع مــاده )160( این قانون 
کنترل  ح ذیل اقدام نمایــد:   الف - نظام  به شــر
کیفیــت و زمــان را در تمامــی مراحــل  هزینــه، 
طراحــی، اجرا و  بهره بــرداری پروژه ها و طرح ها و 
بهره مندی از روش های نوین، ایجاد و حداقل 

ح ها مستقر کند.« در چهل درصد )40%( از طر
2- بنــد »الــف« مــاده 214 قانــون برنامه  پنجم 
توســعه: »نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را 
کنترل هرســه عامل  بــا رویکردهای نتیجه گرا و 
کیفیت در اجرای پروژه ، تا سال  هزینه، زمان و 
ســوم برنامــه اصــالح و از ســال چهارم بــه مورد 

گذارد«. اجرا 

نیاز یا عدم نیاز به قانونگذاری 
پیشــینه  بررســی  از  کــه  همانطــور  متاســفانه 
این ماده اســتنتاج می شــود، ذکر نام  مصوبه  
هیــأت وزیــران در حین تصویب بنــد الف ماده 
214 از قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه عنوان 
که  احــکام دایمــی قانــون برنامــه، باعث شــده 
گر هیأت وزیران متوجه خطا و ضرورت  حتــی ا
اصالحــی در مصوبــه ی خــود بشــود، به علــت 
آنکــه در قانــون برنامــه پنــج ســاله توســعه نام 
مصوبــه  قبلــی ذکــر شــده ، بایــد همچنــان بــه 
مفــاد همــان متــن اصالح نشــده اســتناد  کند. 

مســلمًا قانونگــذاری در قالــب چنیــن روشــی 
نه تنهــا الزم نیســت بلکــه مضر و دردســرآفرین 
اســت. بــه عبارت بهتــر نه تنهــا نیاز بــه چنین 
قانونــی نیســت بلکه باید با جدیــت از تصویب 
که تصویب این حکم به  کرد. چرا  آن جلوگیری 
گســترده   »نظام فنی و  معنی تبدیل مجموعه  
کلمه در یك  کشــور« )قریب چهار هــزار  اجرایی 
که  مصوبه( به یك قانون دایمی است در حالی 
مجلــس فرصت و امــکان  بررســی دقیق آن در 
کمیته هــای تخصصــی نــدارد.  کمیســیون ها و 
بنابرایــن یك بخشــنامه نیازمند تغییر و اصالح  
که تبعات  به یك قانون دایمی تبدیل می شود 

منفی زیادی خواهد داشت.

اصالحات پیشنهادی و دالیل آن 
که دولت  قبــل از هــر چیزی باید توجه داشــت 
در ایــن خصوص تقریبًا هیچ عملکردی ندارد. 

یعنی نه تنها نظام فنی و اجرایی سال 1385
- علیرغــم تصریــح مــاده  214 قانــون برنامه ی 
پنجم- اصالح نشده اســت؛ بلکه در این نظام 
فنــی و اجرایی، بخش »بهره برداری پروژه ها«، 
به وضوح مغفول و فراموش شــده  اســت. حتی 
بندهــای  در  کیــد  مــورد  تأ نویــن  هــای  روش 
بعــدی ماده  214 قانون برنامه  پنجم توســعه ، 
مــورد توجه قرار نگرفته و فراموش  شــده اند. از 
که نظــام  فنی و اجرایی  اینــرو به نظر می رســد 
در وهله  اول نیازمند اصالح اساسی و در وهله 
دوم نیازمند بهبود مستمر است. بدین منظور 
پیشنهاد می شود در قدم اول برای اثر بخشی 
نظــام فنــی و اجرایــی، مــاده قانونــی آن بدین 
گــردد: »  دولــت موظــف اســت  شــکل اصــالح 
ح ها  کارآمدی و اثربخشی طر به منظور افزایش 
و پروژه های  سرمایه گذاری، بهبود پیاپی نظام 
 فنی و اجرایی را با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی 
کیفــی و مســؤولیت حرفه ای  کنتــرل  به نظــام 
کارفرما و مجری(  تمــام عوامل پــروژه )از جمله 
اجتماعــی،  شــرایط اقتصادی،  بــا  متناســب 
کشــور، و رعایت شــرایط زیر  حقوقــی و اقلیمی 
گزارش ســاالنه ی هریــك از موارد  انجام دهــد و 
کمیســیون هــای عمــران و برنامــه  و  زیــر را بــه 

بودجه  و محاسبات مجلس ارایه  نماید:
1- راه اندازی ســامانه  ای بــرای دریافت نظرات 
کشــور و تشــکل های  جامعــه  فنــی و اجرایــی 
کثر اســتفاده از  حرفــه ای مرتبط به منظور حدا

کشور ظرفیت علمی و تجربی 
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کیفیــت و  2- توجــه بــه هــر ســه عامل هزینــه، 
ح هــا با مدیریت انواع  زمــان و بهبود ارزش طر

مخاطرات آنها
3- توجــه بــه تمامــی مراحــل طراحــی، اجرا و 

 بهره برداری پروژه ها و طرحها
گی هــای بخشــهای مختلف  4- توجــه بــه ویژ
ح هــا و وظایــف آنــان از طریــق  و تنوعــات طــر
مشــارکت جــدی و موثر دســتگاه های اجرایی 

مختلف
5- ترویــج و بستر ســازی امــکان بهره مندی از 
کلید  ح و ســاخت  روش هــای نوین، نظیر »طر
ح« و »روشــهای   در دســت« و »مدیریــت طــر

مشارکت بخش خصوصی با عمومی«

2- بند »ب« ماده  37
متــن ماده ی پیشــنهادی دولت: »روش های 
اجرایــی مناســب »مشــارکت بخــش عمومی- 
مالــی،  منابــع  »تأمیــن  قبیــل  از  خصوصــی« 
»تأمیــن  گــذاری«،  وا و  بهره بــرداری  ســاخت 
ح  منابــع مالــی، ســاخت و بهره بــرداری«، »طر
»ســاخت،  یــا  دســت«  در  کلیــد  ســاخت  و 
پیش بینــی  بــا  را  مالکیــت«  و  بهره بــرداری 
بــه  بودجــه ای  تدابیــر  و  کافــی  تضمین هــای 

کارگیرد.«
پیشــینه ایــن بنــد در قوانیــن دایمــی: در ایــن 
کثر اســتفاده از توان  بــاره، مــاده 2  قانــون حدا
فنی، مهندســی، تولیــدی و صنعتی و اجرایی 
کشــور در اجــرای پروژه هــا و ایجــاد تســهیالت 
به منظور صدور خدمات« )مصوب 12 اســفند 
گوید: » به منظور تقویت توان فنی  1375( مــی 
کارهــای بــزرگ و  کشــور در اجــرای  و اجرایــی 

کثــر از توان داخلی ، ســازمان  اســتفاده ی حدا
برنامــه و بودجــه موظــف اســت  ظــرف مــدت 
کســب نظر از وزارتخانه های ذیربط  ســه  ماه با 
روش  و  ســازماندهی  بــرای  الزم  آیین نامــه ی 
فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت 
را تهیه و  برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم 

 نماید.
تبصره 1- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت 
که مســؤولیت  یــا موسســه ای اطالق می شــود 
انجــام خدمــات طراحــی تفصیلــی و اجرایــی 
) طراحی مهندســی یا مهندســی فرآیند(، تهیه 
کاال و تجهیــزات، عملیــات اجرایــی،  و تأمیــن 
ایــن  انجــام  مدیریــت  و  راه انــدازی  و  نصــب 

فعالیت ها در یك پروژه را بر عهده دارد.«
پنجســاله   برنامه  هــای  در  بنــد  ایــن  پیشــینه 

توسعه :
1 -  در این باره، ماده 31 برنامه  چهارم توسعه 
اشــعار دارد » دولــت موظــف اســت به منظــور 
و  طرحهــا  اثربخشــی  و  کارآمــدی  افزایــش 
پروژه های  ســرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و 
دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با 
کشور،  شــرایط  اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی 
تا پایان ســال اول برنامه ی چهارم، نســبت به 
کشــور و اجرای آن  تدوین نظام  فنی و اجرایی 
در تمامی دستگاه های موضوع ماده ی )160( 

ح ذیل اقدام نماید: این قانون به شر
کیفیــت و زمان را  کنتــرل هزینه،   الــف - نظــام 
در تمامــی مراحل طراحــی، اجرا و  بهره برداری 
پروژه هــا و طرحهــا و بهره منــدی از روش هــای 
کلید  در دســت و  ح و ســاخت  نویــن، نظیر طر
ح با ارائه  برنامه  مشــخص، ایجاد  مدیریــت طر

ح هــا  از طر  %40 درصــد  چهــل  حداقــل  در  و 
مستقر کند.«...

 2 - ماده ی 214برنامه  پنجم توســعه می گوید: 
» دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی 
دارایی هــای تملــك  طرحهــای  اثربخشــی   و 

 ســرمایه ای با رعایت قانون نحوه  اجرای اصل 
چهــل و چهــارم )44( قانون اساســی اقدامات 

زیر را به اجرا در آورد: ...
ازقبیــل  مناســب  اجرایــی  روشــهای  ب- 
»تأمیــن منابع مالی، ســاخت، بهــره برداری و 
گذاری«، »تامین منابع مالی، ساخت و بهره  وا
کلید در دســت«،   ح و ســاخت  بــرداری«، »طر
و  خصوصــی«  عمومــی-  بخــش  »مشــارکت 
یــا »ســاخت، بهــره بــرداری و مالکیــت« را بــا 

گیرد.« کافی به  کار  پیش بینی تضمین های 
نیاز یا عدم نیاز به قانونگذاری 

بــه نظر می رســد موضوع مــورد نظــر بند »ب« 
مــاده  37 نیــاز بــه قانونگــذاری در قالــب یــك 
اینکــه  نــه  دارد،  مفصــل  و  مســتقل  قانــون 
کــه دچــار نوعــی  در ضمــن یــك حکــم فشــرده 
طبقه بندی نادرســت نیز هســت، بیان شــود. 
کــرده تــا الیحه ای  البتــه، دولــت اخیــرا تــالش 
بــرای ایــن منظور تهیــه نماید. با ایــن حال در 
که در متــن این بند وجود  رابطــه با مشــکالتی 

ح هستند: دارد نکات ذیل قابل طر
ح و ساخت«  که روش »طر کرد  اواًل: باید دقت  
چنانکه در قوانین دایمی قبلی و نیز در مقررات 
مصوب ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده، 
بخــش  »مشــارکت  روشــهای  انــواع  از  یکــی 
عمومــی – خصوصــی« نیســت. ولــی در متــن 
مــاده پیشــنهادی بــه عنــوان یکــی از اقســام 
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»مشــارکت بخش عمومــی - خصوصی« آورده 
ح و ســاخت« از شاخه های  شــده اســت. »طر
شــاخه های  از  بلکــه  نبــوده  مالــی  تأمیــن 
 »تحویــل پــروژه« یــا »ترکیــب تعهدات پــروژه«

  (Project Delivery Systems( است.
گر »تأمین منابع مالی« در زمره مصادیق  ثانیًا: ا
یا مثال های اول و دوم الیحه  پیشــنهادی قرار 
گرفتــه پس الزم اســت در مصداق یــا مثال آخر 
)»ســاخت، بهره بــرداری و مالکیــت«( نیــز ذکــر 
شــود. چون مشــارکت بخش خصوصی بدون 
»تأمیــن منابــع مالــی« و بــا صــرف »ســاخت و 

بهره برداری« به مالکیت منجر نمی شود.

اصالحات پیشنهادی و دالیل آن
پیشــنهاد  می شــود در برنامه ی ششم، و نه در 
احــکام دایمــی، دولــت مکلف به ارایــه  »الیحه  
جامع ســاماندهی طرحهــای عمرانی و ارتقای 
مشــارکت در این طرحها« بشود . در آن الیحه  
کارها به  درستی  مســتقل و مفصل باید ســاز و 
و در افــق بلند مــدت طراحــی و تدویــن شــود، 
زیــرا صرف ذکــر اســامی برخی روشــهای جلب 
گرهــی  عمــل  در  بخــش خصوصــی  مشــارکت 
کار نگشــوده و نیــاز جــدی به بهبــود محیط  از 
که اســامی  حقوقــی را تامیــن نمی کند. به ویژه 
تعریــف  پیشــنهادی  بنــد  در  شــده  ح  مطــر
روشــن و دقیقــی ندارند. برای مثال مشــخص 
کدامیــك  واقعــًا معــادل  اســامی  ایــن  نیســت 
بین المللــی  شناخته شــده ی  اصطالحــات  از 
اســت. لذا پیشــنهاد می شــود ایــن بند حذف 
شــود. در عیــن حــال مــاده زیر جهــت تصویب 
در برنامــه ششــم پیشــنهاد می شــود: »دولــت 

مکلف اســت الیحــه  قانــون مشــارکت عمومی 
کــردن انــواع روشــهای  خصوصــی را بــا لحــاظ 
مشارکت و ظرف سه ماه از تصویب این قانون 

برای تصویب به مجلس ارائه  نماید.«

3- بند »ج« ماده  37:
متن ماده  پیشنهادی دولت: »ساز و کار تأمین 
ح های تملك دارایی سرمایه ای بزرگ  مالی طر
گشایش اعتبارات اسنادی  و متوسط از طریق 
ریالــی و ارزی نــزد بانك های داخلــی و خارجی 
همــراه بــا پیش بینــی ابزارهای مالــی تضمینی 
کــه در پایان  گونه ای پیاده کند  را به تدریــج بــه 
برنامــه، رابطــه  تأمیــن منابــع مالــی و اجــرای 
ح های فوق با نوســانات بودجه ای ساالنه  طر

کاهش  یابد.«
پیشینه این بند در قوانین دایمی

مــاده 2 قانون الحاق مــوادی به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی مصــوب 1384/8/15 
وزارتخانه هــا،  »بــه  می گویــد:  بــاره  ایــن  در 
دولتــی  هــای  شــرکت  و  دولتــی  مؤسســات 
اجــازه داده می شــود بــرای اجــرای پروژه هــای 
طرحهای تملــك دارایی های ســرمایه ای ملی 
ج در قوانیــن بودجه  ســنواتی  و اســتانی منــدر
داخلــی  منابــع  محــل  از  ســرمایه گذاری  و 
شــرکت های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی 
طــرف قــرارداد نــزد شــبکه ی بانکــی دولتــی و 
کشــور اعتبار اســنادی ریالی افتتاح  غیردولتی 
 نماینــد. مبالــغ و هزینه های مربوط بــه اعتبار 
اســنادی ریالی یاد شده، حســب  مورد از محل 
اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای مربوط 
یــا منابــع داخلــی شــرکت های دولتــی ذیربــط 

مفــاد  خواهد بــود.  پرداخــت  و  قابل تأمیــن 
بندهای )1( و )2( ماده )62( قانون محاسبات 
کشــور مصــوب 1366/6/1 در مــورد  عمومــی 
بنــد  ایــن  اعتبــارات اســنادی ریالــی موضــوع 
کلیه  گشــایش اعتبار اســنادی ریالــی در  بــرای 
بانك هــای دولتــی الزم االجرا  اســت. آیین نامه 
امــور  وزارت  پیشــنهاد  بــا  مــاده  ایــن  اجرایــی 
اقتصــادی و دارایــی به تصویب هیــأت وزیران 

خواهد رسید.«

پیشینه این بند در برنامه  های
 پنجساله  توسعه :

در ایــن بــاره، مــاده  214برنامــه پنجم توســعه 
اشــعار دارد: »دولــت موظــف اســت بــه منظور 
کارآمدی و اثربخشــی طرحهای تملك  افزایش 
دارایی های ســرمایه ای بــا رعایت قانون نحوه  
قانــون   )44( چهــارم  و  چهــل  اصــل  اجــرای 

اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد:
... 

هــای  ح  طــر مالــی  تأمیــن  کار  و  ســاز  د- 
از  و متوســط  بــزرگ  تملك دارایــی ســرمایه ای 
و  ریالــی  اســنادی  اعتبــارات  گشــایش  طریــق 
ارزی نــزد بانك های داخلی و خارجی همراه با 
پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج 
که در پایان برنامه رابطه   گونه ای پیاده کند  به 
ح های فوق با  تأمیــن منابع مالــی و اجرای طر

کاهش یابد.« نوسانات بودجه ساالنه 

نیاز یا عدم نیاز به قانونگذاری :
گرچه می توان پذیرفت که برای تبدیل »جواز« 
ج در قانون الحاق، به »تکلیف«، نیاز به  منــدر
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ج در  قانونگذاری هست؛ اما ماهیت بند مندر
الیحه مربوط به برنامه پنج ســاله است. حتی 
کنونــی نیز مؤید برنامه ای بودن  نحوه  نگارش 
آن اســت. اشکاالت و ابهامات آن نیز از برنامه 
بــه ایــن حکــم راه یافته اســت. به عــالوه نقاط 

ابهام ذیل در متن ماده دیده می شود:
ح »بزرگ و متوســط« و حد و مرز  1-تعریــف طر

آن روشن نیست. 
2 -مراد از »در پایان برنامه« در بخش انتهایی 
حکم نیز روشــن نیســت. این حکــم در برنامه 

خواهد بود یا در احکام دایمی؟ 
3-کلمــه  »کاهش« در انتهای حکم نیز بســیار 

کلی و غیر قابل  اندازه گیری است. مبهم و 

اصالحات پیشنهادی و دالیل آن
بــا توجــه بــه مباحث فــوق، متن زیر بــه عنوان 
متــن جایگزیــن پیشــنهاد می شــود: » دولــت 
کار تأمین مالی بخشــی از  مکلــف اســت ســاز و 
طرحهــای تملــك دارایــی ســرمایه ای از طریق 
گشــایش اعتبــارات اســنادی ریالــی و ارزی نــزد 
بانك های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی 
ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج و به گونه ای 
پیاده  کند که رابطه  تأمین منابع مالی و اجرای 
طرحهــای فوق با نوســانات بودجه ای ســاالنه 
گــزارش ســاالنه  این حکم  کاهــش  یابــد.  مرتبــًا 
کمیســیون عمــران و نیــز برنامــه  و بودجه و  بــه 

محاسبات مجلس باید ارائه شود.«

4 – تبصره » ی« ماده ی 37 :
متن مــاده ی پیشــنهادی دولــت: »آیین نامه  

اجرایــی ایــن مــاده ظــرف مــدت شــش مــاه از 
تاریخ الز م االجرا شدن این قانون به پیشنهاد 
کشــور،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان 
به عنــوان متولی نظام فنــی و اجرایی یکپارچه  

کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.«
پیشــینه ایــن بند در قوانین دایمــی؛ به قانون 
 1351 مصــوب  کشــور  بودجــه ی  و  برنامــه  
که در ماده 23 می گوید: » ســازمان  برمی گردد 
برای تعیین معیارها و اســتانداردها همچنین 
قراردادهــای  عمومــی  شــرایط  و  کلــی  اصــول 
مربــوط بــه طرحهــای عمرانــی، آیین نامــه ای 
تهیه  و پس از تصویب هیأت وزیران بر اســاس 
آن دســتورالعمل الزم به دستگاه های اجرایی 
ابالغ  می نماید و دســتگاه های اجرایی موظف 

به رعایت آن  می باشند.«
پیشــینه ایــن بنــد در برنامه  های پنجســاله ی 
بنــد  در  توســعه،  پنجــم  برنامــه ی  توســعه ؛ 
موظــف  »دولــت  می گویــد:  مــاده 214  »الــف« 
کارآمدی و اثربخشــی  اســت به منظــور افزایش 
بــا  ســرمایه ای  داراییهــای  تملــك  طرحهــای 
رعایــت قانــون نحــوه ی اجــرای اصــل چهــل و 
چهارم )44( قانون اساســی اقدامــات زیر را به 
اجــرا در آورد: ... نظــام فنــی و اجرایی مصوب 
کنتــرل  و  نتیجه گــرا  رویکردهــای  بــا  را   1385
کیفیت در اجرای  هرســه عامل هزینه، زمان و 
پــروژه ، تــا ســال ســوم برنامــه اصالح و از ســال 

گذارد.« چهارم به مورد اجرا 

نیاز یا عدم نیاز به قانون گذاری :
کــه اعــالم مــی دارد:  بخــش دوم ایــن تبصــره 

کشــور – و نه  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
دولــت- به عنــوان متولی نظام فنــی و اجرایی 
کشــور اســت، به رغم آنکــه از اهمیت  یکپارچه  
زیادی برخودار است اما این حکم قانونی مهم 
کلمات یك  را در یــك جملــه  معترضه در میــان 
که نتیجه  اصلی  کرده اســت. چــرا  تبصره بیان 
ایــن جملــه  معترضــه، عبــارت از حذف یــا لغو 
تمامــی روشــهای بدیل و راه حل های مشــابه 
از جمله »نظام فنی و اجرایی شــهرداری ها« و 
نیز »نظام فنی و اجرایی نفت« است. بنابراین 
گــر مــراد ایــن اســت، پــس بهتــر اســت همین  ا
موضــوع بوضــوح تصریح شــود. نحــوه  نگارش 
الیحه، نوعی قانونگــذاری ضمنی و غیر صریح 
 می توانــد مشــکالت 

ً
کــه بعــدا و دوپهلــو اســت 

کند. متعددی را ایجاد  

اصالحات پیشنهادی و دالیل آن
تبصــره  می شــود  پیشــنهاد  بخــش  ایــن  در 
حــذف و بــه جــای آن در بنــد »الــف« مــاده ی 
کلمه ی  37 پیشــنهاد شــده در بــاال، به جــای 
و  مدیریــت  »ســازمان  کلمــه ی  »دولــت«، 
برنامه ریزی« ذکرگردد. دیگر موارد در بندهای 

پیشنهادی لحاظ شده است. 
پیشــنهادهای  تصویــب  عــدم  صــورت  در 
بند هــای قبلــی از ســوی نماینــدگان محتــرم، 
می تــوان ایــن تبصــره را بــه صورت بنــد جدید 
ح ذیل تصویب کرد: »ســازمان مدیریت  به شــر
کشــور به عنــوان مرجــع تدوین  و برنامه ریــزی 
نظام فنی و اجرایی تمامی طرحها و پروژه های 
بخــش عمومی، مســؤولیت طراحی، تدوین و 
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بهبــود پیاپــی نظام فنــی و اجرایــی طرحهای 
عمرانــی و دیگر پروژه های ســرمایه گذاری، را با 

رعایت شرایط زیر دارد:
دریافــت  بــرای  ســامانه  ای  راه انــدازی   -1
کشــور و  کلیــه  نظــرات جامعــه  فنــی و اجرایــی 
کثر  تشکل های حرفه ای مرتبط، به منظور حدا

کشور استفاده از ظرفیت علمی و تجربی 
کیفیــت و  2- توجــه بــه هــر ســه عامل هزینــه، 
زمــان و بهبــود ارزش طرحها بــا مدیریت انواع 

مخاطرات آنها
3- توجــه بــه تمامــی مراحــل طراحــی، اجرا و 

 بهره برداری پروژه ها و طرحها
گی هــای بخشــهای مختلف  4- توجــه بــه ویژ
ح هــا و وظایــف آنــان از طریــق  و تنوعــات طــر
مشــارکت جــدی و موثر دســتگاه های اجرایی 

مختلف
5- ترویــج و بستر ســازی امــکان بهره مندی از 
کلید  ح و ســاخت  روش هــای نوین، نظیر »طر
ح« و »روشــهای   در دســت« و »مدیریــت طــر

مشارکت بخش خصوصی با عمومی«
***

کــه  مــاده ی 37  »الــف«  بنــد  بنــد جایگزیــن 
کارکنان ســازمان مدیریت  برخی پیمانکاران و 
پیگیــری  و  پیشــنهاد  مشــترکاً   برنامه ریــزی  و 

کردند:
کشــور  » الــف- نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچه 
که شــامل عوامل، اصول، برنامه هــا، فرآیندها 
و اســناد )مقررات، ضوابط و دســتورالعمل ها( 
پدیــدآوری  پیدایــش،  مدیریــت،  بــه  مربــوط 

و  ســرمایه گذاری  ح هــای  طر بهره بــرداری  و 
پروژه های ســاخت و ســاز می باشد، به منظور 
کشــور ،  کل عرصــه ســاخت و ســاز  مدیریــت 
ایجــاد و مســتقر می شــود و از تاریــخ اجرایــی 
شــدن این قانون، ضوابط و مقررات ساخت و 
ســاز صرفًا در چارچوب این نظام ابالغ خواهد 

شد«.
***

اصالحیه های مرکز پژوهش های مجلس
که با مشــارکت  پیشــنهاد جایگزین بند »الف« 
چنــد تــن از پیمانــکاران و مشــاوران در مرکــز 
پژوهشــهای مجلس تدوین و پیشــنهاد شده 

است:
کشور موظف  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور« را  اســت »ســند نظــام فنــی و اجرایــی 

برای: 
کارفرمایان،  کم بــر  - تعیین قواعد اساســی حا
مجریان، پیمانکاران، مشــاوران، ســازندگان و 
که  ح ها و پروژه هایی  تأمین کنندگان همه   طر

کشور استفاده می کنند و نیز  از وجوه عمومی 
- تبییــن اصــول تشــخیص صالحیــت عوامــل 
همه  پروژه های ساخت و ساز )اعم از خصوصی 

و عمومی( 
کند و ســپس مقــررات تابعه  نظام  تهیــه  و  اجرا 
گــی هــای بخش ها  فــوق را بــا لحاظ کــردن ویژ
و دســتگاه هــای اجرایــی مختلــف )از جملــه 
دانشــگاه ها،  شــهرداری  هــا و وزارت نفــت( از 
طریــق مشــارکت مؤثــر دســتگاه هــای اجرایی 

ذیربــط و تشــکل های صنفــی مرتبــط بخــش 
خصوصی تهیه   نماید و به صورت پیاپی بهبود 

 دهد.«
***

کمیسیون  که دو تن از نمایندگان عضو  بندی 
مشــترك تنظیم احکام دایمی، نهایتًا ترکیب و 

تصویب کردند:
الف: ســازمان مدیریت موظف اســت با لحاظ 
مــوارد زیر ظرف مــدت یك ســال از تاریخ ابالغ 
کشــور«  این قانون »ســند نظام فنی و اجرایی 
را تهیــه و اجرا کنــد. ضوابــط و مقررات ســاخت 
ابــالغ  نظــام  ایــن  چارچــوب  در  صرفــًا  ســاز  و 

 می شود:
کشــور شــامل  1-نظام فنی و اجرایی یکپارچه  
عوامــل، اصــول، برنامه هــا و فرایندها و اســناد 
)مقررات،  ضوابط و دستورالعمل ها( مربوط به 
مدیریــت، پیدایش، پدیــدآوری و بهره برداری 
طرحهای ســرمایه گذاری و پروژه های ساخت 

و ساز باشد.
کارفرمایــان،  بــر  کــم  حا اساســی  2-قواعــد 
 مجریان، پیمانکاران، مشــاوران، ســازندگان و 
که  تأمین کننــدگان همه  طرحهــا و پروژه هایی 
کشــور اســتفاده می کنند در  از وجــوه عمومــی 

این سند لحاظ شود.
گی های بخش ها، دستگاه های اجرایی  3- ویژ
 و تشــکل های صنفی مرتبط بخش خصوصی 
پیش بینــی شــده و بــه صــورت مســتمر بهبود 

یابد.«
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و  راه  وزیــر  آخونــدی  عبــاس  دکتــر  حضــور 
شهرســازی بیســتم دی مــاه در اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر ساز شد. 
او در اظهاراتی انتقادی خواســتار توجه بیشــتر 
بــه رقابــت در حــوزه اقتصادی شــد  و در مقابل 
کرد: ما در  رئیس اتاق بازرگانی ایران هم تصریح 
اتاق به دنبال رقابت هستیم نه یارانه. آخوندی 
پس از آنکه سخنان برخی نماینده های فعاالن 
بخــش خصوصــی را شــنید بــر ضــرورت وجــود 
گر اتاق  کرد: ا کیــد و تصریح  رقابــت در اقتصاد تا
طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشــد و در 
بعضــی مواقع به دنبال منافع باشــد، آن موقع 
که  که ســازمان حمایتی هم باشــد  باید بپذیرد 

برایش تعیین تکلیف کند. 
می توانیــم  حتمــا  مــا  کــرد:  اضافــه  آخونــدی 
کارهــای بزرگــی انجام دهیم، مشــروط بر اینکه 
باشــیم  داشــته  درســت  و  بنیادیــن  اندیشــه 
مــا  کنیــم.  اســتفاده  خــود  دارایی هــای  از  و 
که همه  دارایی هــای زیادی در حوزه راه داریم 
کــه  ظرفیــت اقتصــادی فوق العــاده ای دارنــد 
هیــچ وقت مــورد بهره بــرداری قــرار نگرفته اند. 
تجــاری  می تواننــد  مــا  راه آهــن  ایســتگاه های 
باشــند امــا فقــط جایــی بــرای ارائــه خدمــات 
کرد: الزمه  کید  هستند. وزیر راه و شهرسازی تا
که رقابت  اســتفاده از ایــن ثروت هــا این اســت 
مناســبی  بنــگاه داری  و  مالــی  نظــام  و  کنیــم 

داشته باشیم.

چرا در قبال سهام عدالت سکوت شد؟
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
اندیشــه  بــه  ایــران  اقتصــاد  امــروز  مشــکالت 
بــازار  جان ســخت سوسیالیســت و ســرگردانی 
بــه  رســیدن  بــرای  کــه  حالــی  در  برمی گــردد، 
کــه  اقتصــاد پویــا و توســعه یافتــه، نیــاز اســت 
رویکرد مورد اجماعی در جامعه برای مدیریت 

اقتصادی، امور سیاسی و امور اجتماعی اتخاذ 
شــود. بــرای توســعه ایــران باید در مــورد نحوه 
ورود مدرنیتــه و تجــدد، بازنگری هایی صورت 
که دوران مدرن  گیرد و این در شــرایطی اســت 
که عمــده این  و جدیــد بــا مشــروطه آغــاز شــد 
اندیشه هم بعد از شکست ایران از جنگ های 
روس بوده اســت؛ به همیــن دلیل عمده ترین 
آشــنایی ایــران بــا غــرب بیــش از آنکــه بــا غرب 
اروپایی باشــد، با غرب روســی است. بالفاصله 
پــس از ایــن، سوســیال ـ دموکــرات و فرقه های 
دموکراتیک تبلیغ شــد و البته بســتر فقر دانش 
و فقــر مــادی، بیشــترین زمینه را برای توســعه 

کرد. اندیشه های چپ فراهم 
کرد: وقتی در  وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان 
بازار موضع روشــنی نســبت به اقتصاد نداریم، 
دهــه  دو  در  کــه  می دهــد  خ  ر چیــزی  همــان 
گذشــته در اقتصاد ایران آن را شــاهد هســتیم 
کــه یکــی از اتفاقات آن هم ابالغ سیاســت های 
که نحوه تدوین  اصل 44 قانون اساســی است 

آن، داستان جالبی دارد. 
وزیر راه و شهرسازی در ادامه  خاطره ای درباره 
کرد و یادآور  توزیع فرم های سهام عدالت بیان 
که توزیع ســهام عدالت آغاز  شــد: ســال 1385 
کــه فرم  شــد، مــن یــک معلــم دانشــگاه بــودم 
ســهام عدالــت را به مــن دادند و چنــد روز بعد 
کــه اطالعــات خــود را در آن ثبــت  خواســتند 
کــه بــه اعتقــاد مــن  کنــم و بازگردانــم در حالــی 
ســهام عدالت به معلمان دانشــگاه نباید ارائه 
می شــد و وقتــی علت ایــن نحوه توزیع ســهام 
شــدم،  جویــا  خصوصی ســازی  ســازمان  از  را 
که سهام تنها برای سه میلیون نفر  عنوان شد 
که از یکی  جمعیت طراحی شــده بود در حالی 
از جلســات تصمیم گیــری در رابطــه بــا آن، 39 
میلیون نفر مشــمول ســهام عدالت بــه عنوان 

ج شد.  مصوبه خار

عدالــت  ســهام  توزیــع  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه بــه مشــکالت  در بســتری اتفــاق می افتــد 
ســاختاری اقتصاد ایــران برمی گردد و بســتری 
که ســرگردانی در بازار مشاهده می شود،  است 
گــذار  ضمــن اینکــه مجمــوع ســهام عدالــت وا
شــده بیــش از 30 میلیــارد دالر قیمــت داشــت 
که به مفهوم 30 درصد انباشت صنعتی است.

چرا بخش تولید دنبال یارانه است؟
کرد: نظام بنگاه داری در  آخوندی خاطرنشان 
کــه نمی تواند  گرفتار اســت  کنون آنقدر  ایــران ا
که باید  وارد اقتصاد شــده و متاســفانه افرادی 
بــه عنــوان نماینــدگان بخــش خصوصی حرف 
کردند و نمونه آن هم اجرای  می زدند، سکوت 
قانون هدفمندی یارانه ها اســت؛ به این معنا 
کــه در هدفمنــدی یارانه ها نیز اصــل قانون به 
که اصالح قیمت  این دلیل تصویب شــده بــود 
کارآیــی در  گرفتــه و بهــره وری و  انــرژی صــورت 
کنون بهره وری  اقتصاد ایــران افزایش یابد اما ا

که پول توزیع شود . به اینجا ختم شده 
موضــع  افــزود:  یازدهــم  کابینــه  عضــو  ایــن 
قانــون  اجــرای  نیــز در شــرایط  بازرگانــی  اتــاق 
هدفمنــدی یارانه هــا و توزیــع یارانــه نقدی به 
جای اینکه مخالفت باشد، پیگیری تخصیص 
که فعاالن اقتصادی  یارانه تولیــد بود در حالی 
که  باید به دنبال سیســتم رقابتی باشــند، چرا 
کل اقتصاد  کردن  مفهوم یارانه تولید، وابســته 
که قــرار بود  کل یارانــه تولیدی  بــه دولت بــود. 
پرداخت شــود در مجمــوع 500 میلیارد تومان 
کــه بــازار  کنــون مــا دلمــان لــک زده  بــود امــا ا
بگویــد یارانــه نمی خواهــم و در مقابــل دولــت 
در قیمت گــذاری دخالــت نکنــد؛ یعنــی بخش 
که یارانه نگیرد  خصوصی خواســتار این باشــد 

ولی قیمت گذاری آزاد باشد.
گفــت: عمــده فعــاالن اقتصــادی به  آخونــدی 

انتقاد کم سابقه آخوندی
 از بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی در اتاق ایران: چرا دنبال یارانه 
گذاری نیستید؟ هستید؟ چرا دنبال آزاد سازی قیمت 
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که یارانــه تولید را از دولت  دنبــال این بوده اند 
که به  کســی  که موضع آنها با  بگیرنــد در حالی 
دنبــال دریافــت 45 هــزار تومــان یارانــه نقدی 

خود از دولت است، فرقی ندارد.
گیــِر  کــرد:  وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
کــه چرا بخش خصوصی  ذهنی من این اســت 
هیــچ گاه نســبت بــه وضعیــت فعلــی اقتصاد و 
که  رقابتــی نبودن، اعتراض جدی نــدارد، چرا 
گر این موضوع به سرنوشــت  بــه نظر می رســد ا
در  یافتــه ای  توســعه   ایــران  نرســد،  روشــنی 
کار نخواهــد بــود و بخــش خصوصــی همــواره 

دستش در جیب دولت است.

پاسخ های آخوندی به چند سوال
از  یکــی  ســخنان  بــه  کنــش  وا در  آخونــدی، 
در  موضوعــی  دربــاره  بازرگانــی  اتــاق  اعضــای 
کرد:رویکرد ما رقابت و پذیرش  وزارت راه بیان 
کارمنــدی در بخش هــای  گــر  حقــوق اســت و ا
کرده باشــد من شــخصا  مربــوط بــه ما تخلــف 
گــذاری امــور  رســیدگی می کنــم. وی دربــاره وا
توسط دولت نیز  متذکر شد: در بحث مشارکت 
که این  کار مــا این بوده  در خطــوط ریلی تمام 
خطــوط را فقــط و فقــط بــه بخــش خصوصــی 
کنیــم. مــن متعهــدم بر مبنــای رقابت  گــذار  وا
بنــادر شــش  فقــط در  کنــم.  کار  و صالحیــت 
کردیــم. آخوندی  گــذار  هــزار میلیــارد تومان وا
همچنین در پاســخ به سخنان یکی از اعضای 
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بیــان 
گرفتنی  کــرد: امنیــت حــق اســت، ماننــد حــق 
کســی نمی دهنــد. امنیــت را  اســت و آن را بــه 
گر قرار شود بجنگیم  کسی اهدا نمی کنند. ا به 
گــر هم قرار باشــد بخوریم  بــا هــم می جنگیم، ا
که مــا مبارزه  بــا هم بخوریم. این طور نیســت 

کنیم و شما در امنیت باشید.
وی در پاسخ به سخنانی که درباره مسکن مهر 
گفت: باید وقتــی قراردادهای  ح شــد،  نیز مطر
بی ربط مســکن مهر را به شما می دادند و شما 
گرفتیــد فکر امــروز را هــم می کردید. چرا  آنهــا را 
کــه بــدون مناقصــه 100 هــزار  اعتــراض نکردیــد 
میلیــارد تومــان پروژه های مســکن مهر را اعطا 
گذشــته حتی  کردنــد؟ همــه مطالبــات قانونی 
کــه مــن هیــچ مــورد آن را قبــول  مســکن مهــر 
قبــول  را  نداشــتم پذیرفتــم. همــه مطالبــات 
کسی یک ریال مطالبه داشته باشد  داریم. هر 

تا ریال آخرش را می پذیریم.
وزیــر راه و شهرســازی همچنین با بیــان اینکه 

بــا  مبــارزه  بــرای  راهــی  اطالعــات  آزادی  جــز 
فســاد نیســت، متذکــر شــد: ما تمــام اطالعات 
وزارتخانه را روی سایت قرار داده ایم. من عهد 
کاری بدون رقابت  کــرده ام در وزارتخانــه هیــچ 
انجام نشــود. توســعه ایــران با رقابــت و آزادی 

اطالعات محقق می شود.

جاللپور : در اتاق به دنبال رقابت هستیم نه یارانه
در این نشســت، محســن جاللپــور، رئیس اتاق 
کرد: بپذیریــم مدرنیته فقط  بازرگانــی هم بیان 
کمیت  کشــور رخ داده و دولت و حا بــه ظاهر در 
گذشــته فرصتی برای شکل گیری  در سال های 
وی  نیاوردنــد.   وجــود  بــه  خصوصــی  بخــش 
بــا بیــان اینکــه دولت هــا بــا اســتفاده از منابــع 
تاخته انــد،  توانســته اند،  هرچــه  خــدادادی 
افــزود: بنابراین بخــش خصوصی نتوانســته به 
درستی شکل بگیرد. در نتیجه همه تصمیمات 
برخــالف رقابتــی شــدن اســت. جاللپــور اضافه 
کــه امروز  کرد:امیدواریــم بــا توجــه بــه دیدگاهی 
که بخش  گرفتــه  در بعضــی دولتمــردان شــکل 
خصوصی را محترم می شــمارند، مسیر درستی 
گذشــته  کرد: شــاید در  کید  کنیم. وی تا را طــی 
موضوع رقابت پذیری با جدیت دنبال نمی شد 
گرفتن یارانه  ولی امروز بخــش خصوصی به فکر 
که دولت از  کرده  تولید نســیت بلکه بارها اعالم 
گذاری خارج شــود و اجــازه دهد  بحث قیمــت 
کــه بخــش خصوصــی درایــن عرصــه پررنــگ تــر 
حاضر شــود. رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق، 
کســب وکار و رقابتی شدن بازار را  بهبود محیط 

مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد.

انصــاری :  آمادگــی الزم بــرای برخی تغییرات 
وجود ندارد

محمدرضــا انصــاری نائــب رئیــس اتــاق ایــران 
کیــد  تأ وشهرســازی  راه  وزیــر  بــه  خظــاب  نیــز 
کــرد: بخش خصوصــی از نظر اندیشــه و رویکرد 
ولــی  اســت،  هماهنــگ  شــما  نگاه هــای  بــا 
کــه چــرا ایــن نگاه هــا هنــوز  جــای تعجــب دارد 
کنــد و  کمــک  بــه بهبــود وضعیــت  نتوانســته 
اصالحــات در وزارت راه و شهرســازی همچنان 
که  عملیاتــی نشــده انــد. البتــه مــا مــی دانیــم 
شــرایط ســخت و پیچیده اســت و آمادگی الزم 
بــرای بســیاری از ایــن تغییــرات وجــود نــدارد. 
وی بــا تاییــد اندیشــه های توســعه ای وزارت 
کــه  دارد  وجــود  پیشــنهاداتی  گفــت:   خانــه، 
مــی تــوان با همگامی تشــکل ها و دولــت آنها را 

اجرایی کنیم.

امیرزاده: امنیت سرمایه گذاری الزمه
 رقابت پذیری است

کمیســیون احداث اتاق  محمد امیرزاده رئیس 
ایــران، نقــد فعالیت هــای بخــش خصوصــی را 
کــرد و در ادامه  اقدامــی مفیــد و ســازنده ارزیابی 
گفت. بر  از لزوم ایجاد امنیت در اقتصاد ســخن 
اســاس اظهارات ایــن فعال اقتصــادی، امنیت 
گــذاری و تولیــد، الزمــه رقابــت پذیری  ســرمایه 
اســت. اقتصــاد ماننــد محیــط زیســت اســت؛ 
کوچکــی از چرخــه طبیعی آن  گــر حتی بخــش  ا
مخدوش شــود، تخریب بزرگی در ســایر حوزه ها 
روی می دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
ایــران، نهادینــه شــدن رقابــت و اجــرای دقیــق 
کــرد: احیای  قانــون را خواســتار شــد و یــادآوری 
 بنگاه ها و واحدهای تولیدی که متوقف شده اند 
کار آســانی نیســت. در ایــن مرحلــه از وضعیــت 

اقتصاد به تشویق، امنیت و اعتماد نیاز داریم.

کمیســیون حمــل ونقل اتاق  ملک، نماینده 
ایــران، عــدم اجرای قانون و فســاد ســازمان 
خصوصــی  بخــش  جــدی  مشــکل  را  یافتــه 
دانســت و یــادآور شــد: وزارتخانه بــرای مقابله 
بــا ایــن پدیــده مــی توانــد از همــکاری بخــش 
کنــد. متاســفانه ابالغیــه  خصوصــی اســتفاده 
خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعالم شد 
همچنان از سوی زیرمجموعه ها اجرایی نشده 
اســت. درعیــن حــال دســتگاه نظــارت دقیقــی 

کند. که به این مسائل دقت  وجود ندارد 
کیانــی پــور رئیــس اتــاق یاســوج، نقــش  جبــار 
دولــت را در ایجاد زیرســاخت ها، پررنگ تلقی 
و بخش خصوصی اســتان ها را بــازوان اجرایی 
ایــن وجــود  بــا  گفــت:  و  کــرد،  عنــوان  دولــت 
که  متاســفانه پروژه هایی به مناقصه می روند 
تامیــن اعتبار نشــده اند و ســرمایه های بخش 
کرد:  کننــد.  وی اضافه  خصوصــی را نابــود می 
منابع در بخش هایی سرمایه گذاری می شوند 
کارشناسی  که بازگشــت ســرمایه ندارند، چون 
و مطالعــه شــده نیســتند. پروژه هایــی بــدون 
قــرارداد در اســتان ها تعریــف می شــوند. همه 
این مــوارد از چالش های جدی هســتند. این 
ایــران اجــرای  اتــاق  عضــو هیــات نماینــدگان 
پروژه ها مســکن مهر را نیز مورد انتقاد قرار داد 
گذشته در این  گفت: متأســفانه حرکت های  و 

وادی مانند قبل تداوم دارد.
کشــور در  موســوی نــژاد رئیــس انجمــن ریلــی 
ایــران،  اقتصــاد  بهبــود  الزمه هــای  بــا  رابطــه 
قوانیــن،  رعایــت  شــفافیت،  کــرد:  تصریــح 
گــذاری متمرکــز وزارتخانــه در بخش  سیاســت 
دولــت  دخالــت  از  جلوگیــری  نقــل،  و  حمــل 
بخــش  خواســته های  از  گــذاری  قیمــت  در 

خصوصی است.
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موافقان و مخالفان
 الحاق ایران 

به سازمان تجارت جهانی
منبع: صما

سازمان تجارت جهانی)wto( در سال 199۵ و به منظور گسترش 
تجارت خارجی در ســطح بین المللی ایجاد شــد. ماموریت این 
ســازمان که مقر اصلی آن در شهر ژنو ســوئیس است و حدود 
161 کشــور عضو را در بر می گیرد، سیاستگذاری و وضع قوانین 
در زمینه تعرفه و تجارت و اعمال مجازات برعلیه کشورهای عضو 
خاطی اســت و هیچگونه خدماتی به بخش های غیردولتی نمی 
دهد و درواقع فقط دولت ها به عضویت این سازمان درمی آیند.

)wto(  تجارت بین کشــورها را اداره می کند و به این ترتیب 96 
درصــد تجارت جهانی در آن انجام می شــود. ایران اولین بار در 
ســال 1996 برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست 
داد، امــا مخالفت آمریکا مانع تحقق ایران امر شــد و تاکنون نیز 
رأی منفی آمریکا در پیوســتن ایران به این ســازمان، مهمترین 

مانع در این مسیر بوده است. 

ایران، فقط عضو ناظر 
در ایــن میان هرچند برخی، عضویت ناظــر ایران در )wto( را با 
عضویت در آن اشــتباه می گیرند، اما واقعیت آن است که ایران 
عضو رسمی)wto( نبوده و فقط از سال 84 عضو ناظر این سازمان 
شــده است. حال با توافقات هسته ای و در آستانه رفع تحریم ها 
که چشــم انداز روشنی را برای عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی پدید آورده اســت، برخی کارشناســان بر این باورند که 

مسیر برای عضویت ایران در این سازمان هموارتر شده است.
با این حال به عقیده مســئوالن ذیربط، عضویت ایران در سازمان 
تجارت جهانی )wto( در گام نخست، نیازمند به کارگیری سیاست 
های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی 
در قوانین و مقررات اقتصادی و کوتاه شــدن دست دولت و شبه 
دولتی ها از فعالیت های اقتصادی است که این تغییرات می تواند 
تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشد. 

عضویت، یک سم مهلک 
امــا گروهی دیگــر از اقتصاددانان بر این باورنــد که در وضعیت 
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 ،  wto  اقتصادی فعلی عضویــت ایران در
نه تنها به ســود کشــور نیست، بلکه حتی 
صدمات جبــران ناپذیری به کشــور وارد 
می کند و یک ســم مهلک بــرای اقتصاد 
ایران اســت. چرا که بدون اقداماتی شامل 
فراهم کردن زیرســاخت هــای اقتصادی؛ 
احیا، نوســازی و گســترش صنایع مادر و 
درنهایت تبدیل کشــور به یک صادرکننده 
کاالهای غیرنفتی، عضویت در )wto( فقط 
موجب خواهد شد تا کارخانه هایی هم که 
در حال حاضر در کشــور فعالند، به سرعت 

ورشکسته و متوقف شوند.
به بیــان دیگر، عضویــت در)wto(  زمانی 
برای ایران مفید و ســودمند خواهد بود که 
جهت گیری صنعتی کاماًل صادراتی باشد و 
بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری بنیادی 
کرده باشد، نه مثل اکنون که کشور ما کاماًل 
وارداتی است و اکثر صنایع و کارخانجات نیز 
به دلیل مشکالت اقتصادی ورشکست شده 
و یا درحال ورشکســتگی و غالب کارگران 
کارخانه ها هم به دنبال حقوق معوقه خود 
هســتند. بنابراین ممکن است که عضویت 
کشور در ســازمان مذکوردر مقطع فعلی، 
منجر به از میان رفتن بســیاری از صنایع 

نوپا در کشور شود.
از طرف دیگر، این در حالی اســت که اگر 
کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی 
درنیایــد، عماًل قادر به رقابــت صادراتی و 
حضور موفق در بازارهــای جهانی نخواهد 
بود و همین تناقض، کشــور را به شــدت 

تحت فشار قرار می دهد.

ناهمخوانی قوانین داخلی 
 )wto( با مقررات

بر اســاس این گزارش عــالوه بر معضالت 
فعلــی حاکم بــر اقتصاد ایــران، برخی از 
قوانین داخلی بــا مقررات )wto( همخوانی 
ندارند. از جمله این قوانین اصل 44 قانون 
اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع 
و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، 
کشــتیرانی، هواپیمایی و.... اســت که به 
معنــای حضور بیش از حد دولت و شــبه 
دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ 
بخــش خصوصی در فعالیت های اقتصادی 
اســت.  همچنین قوانین مربــوط به بیمه 
ایران،  خارجی، سرمایه گذاری خارجی در 
تعرفه های بــاالی واردات و برخی دیگر از 
قوانیــن نیز از نظر بُعد داخلــی با مقررات 
)wto( مغایرت دارند. اما درنهایت مسایل و 
موانع خارجی مهمترین سد در برابر الحاق 

ایران به )wto( بوده است.

لــزوم آشــنایی بــا تکنیک هــای تبلیغاتی و 
کاال عرضه 

در همین راســتا، برخی کارشناسان نیز با 
 )wto( تاکید بر ضــرورت عضویت ایران در
بــرای توســعه صــادرات خدمــات فنی و 
مهندسی معتقدند: ما باید در بازارهای دیگر 
حضور پیدا کنیم و همچنین اجازه دهیم که 
کشورهای دیگر در بازار ما حضور پیدا کنند 

و الزمه این امر عضویت در )wto( است. 
به اذعــان این افراد، یکی از شــروط اولیه 

تحقــق ایــن هدف، آشــنایی بــا اصول و 
تکنیک های تبلیغاتی، بســته بندی، عرضه 
کاال، ارائه خدمات و... در کشــورهای دیگر 
اســت و از آنجایی که هنوز ایران از چنین 
آمادگی برخوردار نیســت و بــازار جذابی 
برای کشــورهای مخاطب ندارد، بهتر است 
فعال پیوستن آن به سازمان جهانی تجارت 

عملیاتی نشود.
گروهی دیگر از صاحب نظران، مسئله اصلی 
برای عضویــت ایــران در)wto( را کیفیت 
کاالهــای تولیدی عنوان می کنند و بر این 
باورنــد که واحدهای تولیــدی داخلی باید 
بهینه سازی شوند و اقدام به تولید کاالهای 
مرغــوب و قابل رقابت کنند تا ســپس در 
مرحله بعدی با گذر از مســائل سیاســی، 

ایران حائز شرایط عضویت در)wto( باشد.

چگونه فشار آمریکا تضعیف می شود؟ 
از طرفی به اعتقاد کارشناســان سیاســی، 
مســئله مهم این اســت که با الحاق ایران 
به ســازمان تجارت جهانی، هیچ کشوری 
ازجمله آمریکا دیگــر امکان محدود کردن 
تجارت با ایران را نخواهد داشــت، چرا که 
ســازمان تجارت جهانی چنیــن اجازه ای 
یعنی نقض قوانین این سازمان را به اعضای 
خود نمی دهد. بنابراین با پیوســتن ایران 
به این ســازمان توانایی کشــورهای بیگانه 
برای اعمال فشار به ایران از طریق تجارت 

تضعیف خواهد شد.
حــال در شــرایطی کــه هنوز پیوســتن 
کشورمان به ســازمان تجارت جهانی یک 
آرزوی محــال و دســت نیافتنــی در نظر 
بسیاری افراد است، دولتمردان عضویت در 
سازمان تجارت جهانی را از اولویت ها اعالم 
می کنند و وعده الحاق ایران به ســازمان 
جهانی تجارت را ظرف چهار ســال آینده 

می دهند. 
اما در این راســتا دولتمــردان ابتدا باید به 
این باور برسند که حیات و پیشرفت آینده 
کشورمان در گروی افزایش درآمد ناشی از 
صادرات غیرنفتی اســت و بستر الزم برای 
توســعه تولیدات داخلی و ارتقای کیفیت 
آنهــا را فراهم کنند. چــرا که در آینده ای 
نه چندان دور، کشورهای عضو )wto( صرفا 
با هم تجارت خواهند کرد و با کشــورهای 
غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت 
و از این رو عضویت ایران در سازمان تجارت 
جهانی نیز جهت رشد و شکوفایی اقتصادی 

یک واقعیت انکارناپذیر است.
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 شــرکت های پیمانکاری در واقع سرمایه ملی 
کشــورند  و بخشــی از بدنه نظام فنی و اجرایی 
کارآفرینان اصلی نیز هســتند زیرا بســیاری  و از 
کار ایشــان  گــردش  بــا  از رشــته های فعالیــت 
رونق می گیرد، لذا حفظ و استمرار رشد آنها از 
کشور  وظایف ذاتی دولت و پیش نیاز توســعه 
اســت. این شرکت ها با تحمل مشقات فراوان 
ای مرحلــه  بــه  گذشــته  دهه هــای  طــول   در 
کشور  که در غالب زمینه ها   از رشد رسیده اند 
را بــی نیــاز از خدمــات فنی و اجرایــی خارجی 

نموده اند. 
کشور دچار مشکالت  شــرکت های پیمانکاری 
کــه باعث شــده در مواجهه با  مزمنی هســتند 
مشکالت حاد ناشی از شرایط چند سال اخیر 
گردیده ادامه حیاتشــان به مخاطره  کم تــوان 
کلــی  نــگاه  یــک  در  را  شــرایط  ایــن   بیفتــد. 

می توان بصورت زیر جمع بندی نمود:
کارفرمایان  1- شــروع پروژه های جدید توسط 
کــه  بــدون اختصــاص بودجــه الزم در حالــی 
کمبود  پروژه هــای نیمــه تمــام قبلــی به علــت 

بودجه دچار رکود یا تعطیل شده اند.
2- انباشــت مطالبــات معــوق پیمانــکاران از 

نتیجــه  و در  و غیردولتــی  کارفرمایــان دولتــی 
ناتوانــی در پرداخــت مطالبــات فروشــندگان، 
کــه عالوه بر لطمه  کارکنان  پیمانــکاران جزء و 
بــه اعتبار پیمانــکاران، موجب ایجاد مســائل 

جانبی شده است.
کاهــش  3- افزایــش قیمت هــا از یــک طــرف و 
که قدرت  ارزش پــول از طــرف دیگر؛ به طوری 
کــم شــدن ارزش  خریــد پیمانــکاران بــه علــت 
از تاخیــر در پرداخــت مطالبــات  پــول ناشــی 

کاهش یافته است.   ایشان 
کار جدید به  گرفتــن  4- پائیــن آمــدن امــکان 
کــم شــدن تعــداد پروژه های در دســت  دلیــل 
ضــرورت  و  نابرابــر  رقابــت  وجــود  گــذاری،  وا
تامیــن مالــی پــروژه توســط پیمانــکار به جای 

کمبود منابع مالی. کار به علت  صاحب 
بــا مشــکالت  کــردن  نــرم  5- دســت و پنجــه 
ثانوی ناشــی از عــدم نقدینگی از قبیل تبعات 
کالن، جرایــم تاخیــر در  اخــذ وام بــا بهره هــای 

تادیه اقساط وام و مالیات و حق بیمه.
باتوجــه بــه اینکــه در این مقطــع زمانی قانون 
برنامــه ششــم  قانــون  و   1395 بودجــه ســال 
کشور توسط دولت محترم تهیه شده  توســعه 

مجلــس  در  تصویــب  و  بررســی  آســتانه  در  و 
توجــه  امیــد  بــه  اسالمی هســتند،  شــورای 
دولتمردان و نمایندگان مردم، در این نوشتار 
بــه مطالــب فــوق و برخــی مشــکالت پرداخته 
شده و پیشنهاد هایی برای رفع موانع موجود 
گردیده اند تا پیمانکاران بتوانند در دوره  ارائه 
که شــاخصه مهم آن بایستی خروج  پیش رو، 
از رکود فعلی و ایجاد رونق اقتصادی باشد، به 

ایفای نقش شایسته خود بپردازند. 

الف( مطالبات معوق
در حــال حاضر غالب شــرکت های پیمانکاری 
کارفرمایان  کارکردهای خــود از  مبالغــی بابــت 
منابــع مختلــف  مختلــف دولتــی طلبکارنــد. 
بــه  دولــت  بدهــی  بــرای  را  متفاوتــی  ارقــام 
کرده اند.  پیمانکاران بخــش خصوصی عنوان 
گــزارش 100  از آن جملــه رئیــس جمهــوری در 
و  پیمانــکاران  بــه  دولــت  بدهــی  خــود  روزه 
حــدود  را  خصوصــی  و  مختلــف  بخش هــای 
شــهریور  کــرد.  اعــالم  هزارمیلیاردتومــان   55
گذشــته هم رئیس ســازمان حسابرسی  ســال 
بخــش  پیمانــکاران  بــه  دولــت  بدهی هــای 

هفت خوان کسب و کار
 برای شرکت های پیمانكاری

کار ، رقابت های ناعادالنه، حق   مطالبات معوق، قانون 
بیمه ، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نیازمند 

اصالحات جدی هستند
کبر نجفی دکتر علی ا
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خصوصــی را 94 هــزار میلیــارد تومــان عنوان 
آن  از  البتــه بخش هایــی  بــود  گفتــه  و  کــرده 
نیســت.  قطعــی  آن  اعــداد  و  شــده  تســویه 
احتمــال واقعــی بودن رقــم 94 هــزار میلیارد 
تومانــی بدهــی دولت بــه پیمانــکاران بخش 
کل اتــاق تهران هــم تایید  خصوصــی را دبیــر 

نموده است.
وزارتخانه هــای نیــرو، راه و شهرســازی و نفت 
جــزء بدهکارترین وزارتخانه ها به پیمانکاران 
هســتند و آمــار متفاوتــی از میــزان بدهی این 
و  راه  وزیــر  می شــود.  عنــوان  وزارتخانه هــا 
شهرســازی بدهــی بــه پیمانــکاران را 5 هــزار 
گفته بــود قرار  کــرده و  میلیــارد تومــان عنوان 
است این بدهی از طریق انتشار اوراق بهادار 

صکوک اجاره یکجا پرداخت شود.
گذشته بدهی  وزیر نیرو هم اســفند ماه سال 
انباشــته شــده بخش بــرق را حــدود 24 هزار 
کــرد امــا معــاون وی  میلیــارد تومــان عنــوان 
ایــن  بدهی هــای  رقــم  امســال  مــاه  خــرداد 
وزارتخانــه بــه پیمانکاران بخــش خصوصی و 
کشور را 28 هزار میلیارد تومان  شــبکه بانکی 
اعــالم نمــود. مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت 
ایران در نشست خبری اردیبهشت ماه سال 
جاری خود رقم بدهی های شرکت ملی نفت 

ایران را حدود 50 میلیارد دالر دانست. 
بــه  بــاالی مطالبــات معــوق باتوجــه  میــزان 
که  کار چنیــن شــرکت هایی، آنــان را  ماهیــت 
کمتــر یــا بیشــتر از مبالغ طلــب خویش  خــود 

کارفرمایــان، بــه فروشــندگان و پیمانکاران  از 
خطــر  معــرض  در  بدهکارنــد،  دوم  دســت 
همچنیــن  اســت.  داده  قــرار  ورشکســتگی 
بســیاری از شــرکت ها برای تامین نقدینگی و 
پرداخــت بدهی هــا به ناچــار مبالغ زیــادی از 
که تاخیر در پرداخت  گرفته انــد  بانک هــا وام 
در  تاخیــر  موجــب  شــرکت ها  ایــن  کارکــرد 
بازپرداخــت اقســاط مربوطــه و تعلــق جریمه 

دیرکرد می گردد. 
اعــالم  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون  اخیــرا 
کــه بدهی دولت بــه بخش خصوصی  نمــوده 
تــا پایــان ســال 1396 پرداخــت خواهد شــد. 
بطورکلــی بــه نظــر می رســد در طول دو ســال 
گذشته مطالبات پیمانکاران به دلیل کاهش 
درآمد دولت چندان تقلیل نیافته اســت و با 
کــه در  ادامــه شــرایط موجــود احتمــال دارد 
طــول دو ســال آینده، بــا وجود تــالش دولت 
در جهت تســویه مطالبات، رقــم بدهی های 
انباشته از رقم پرداختی دولت پیشی بگیرد. 
در این رابطه و در پای بندی به قاعده عملی 
ج در اصل چهارم قانون  و فقهی الضــرر مندر
پیشــنهاد  اســالمی ایران  اساســی جمهــوری 

می شود:
کارفرمایــان بدون اطمینان از تامین اعتبار   -1
پــروژه )در طــول حیــات پــروژه( قــراردادی بــا 
شــرکت ها منعقــد ننماینــد. در واقــع مــاده 9 
قانون برگزاری مناقصات اولین قدم در فرایند 
کرده  برگزاری مناقصه را تامین منابع مالی ذکر 

و بنــد الــف مــاده 10 انجــام معاملــه را به پیش 
کرده  بینی منابع مالی در مدت قرارداد منوط 

است.
و  مدنــی  قانــون   228 مــاده  بــه  باتوجــه   -2
بــاب نهــم مــاده 522 آئیــن دادرســی مدنی، 
گونه ای  شــرایط عمومی پیمان قراردادها به 
کارفرما موظف بــه پرداخت  کــه  اصالح شــود 
کثــر ظــرف مدت شــش  صورتحســاب ها حدا
مــاه و آنهم با افــزودن بهره واقعی برای مدت 
گــردد. بند ب مــاده 10 قانــون برگزاری  تاخیــر 
گــزار را موظــف  مناقصــات دســتگاه مناقصــه 
کــه موضــوع پیش بینــی منابــع مالی و  کــرده 
نحوه ضمان تاخیر تعهدات را به صراحت در 

اسناد مناقصه قید و تعهد نماید. 
3- در هنــگام عقــد قــرارداد، اعتبار اســنادی 
که قوانین آن قبال تصویب و ابالغ شده  ریالی 
گشــایش و بدیــن وســیله پرداخت هــا از  انــد 

گردد. طریق سیستم بانکی تضمین 
4- باتوجه به اینکه تا تعیین تکلیف پرداخت 
کاال به  کاال و خدمتــی، آن  کامــل بهای هیچ 
مالکیــت خریــدار در نمی آیــد، هیــچ طرحــی 
الاقــل رســما توســط مقامــات افتتــاح نگردد 
اینکــه مطالبــات شــرکت ها رســیدگی و  مگــر 

تعیین تکلیف شده باشد. 
5- بــا اســتفاده از مــاده 2 قانــون رفــع موانع 
تولیــد رقابــت پذیــر، بــه جــای صــدور اوراق 
صکوک، فروش دارائی های دولتی برای تهاتر 
بدهی هــای دولــت بــه بخــش خصوصــی در 
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گرفته شــود و شــامل تهاتر سهام یا دارائی  نظر 
گردد.  بانک های دولتی  نیز 

ب( مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
از  پیمانــکاری  شــرکت های  حاضــر  درحــال 
کشــور و تعیین  نحوه برخورد ســازمان مالیاتی 
مالیــات بــر درآمــد خــود رضایــت ندارنــد. این 
که به عنوان فعاالن عرصه  شــرکت ها در حالی 
سازندگی معتقد به افزایش سهم درآمد دولت 
از مالیــات هســتند و دریافــت مالیــات بــدون 
کلیه افراد حقیقی و حقوقی را الزمه  تبعیض از 
کشــور می داننــد، رویه فعلی ســازمان  توســعه 
را در تناقــض بــا ملزومــات توســعه می بیننــد. 
کــه برخــی از بنگاه ها  بــاور جمعــی ایــن اســت 
بــه ناحــق از دادن مالیات معاف انــد، مالیات 
بنگاه ها به روش یکســان محاســبه نمی شود، 
کامل وارد  مالیــات واقعی متعلقه عینــا و بطور 
خزانــه نمی شــود، طلــب مالیاتی شــرکت ها به 
راحتــی در بســتانکاری مالیاتــی ایشــان لحاظ 
نمی گــردد و حتــی قوانیــن مالیاتــی در مرحلــه 
عمــل بدرســتی رعایت نمی شــوند. بــه عنوان 
هــم  تکلیفــی،  مالیــات  مــوارد  کثــر  ا در  مثــال 
از پیمانــکار اصلــی مطالبــه می شــود و هــم از 
کــه مالیــات  پیمانــکار دســت دوم، در حالــی 
هــر فعالیــت فقــط بایســتی یــک بــار پرداخــت 
گــردد، یــا اینکــه در مــورد صدور خدمــات فنی 
از پیمانــکار  قانــون مالیــات  مهندســی طبــق 
اصلــی اخــذ نمی شــود ولــی پیمانــکار دســت 
دوم را مشــمول مالیــات می دانند. مثال دیگر 

کــه پیمانــکار اصلــی خریــداری و  اقالمی اســت 
تحویــل پیمانکار فرعی می دهد. در این موارد 
اداره دارائی پیمانکار اصلی را موظف به صدور 
کاال می کنــد و متعاقبــا مالیــات  ســند فــروش 
ایــن معاملــه را مطالبــه می نمایــد. همچنیــن 
کارفرمــا بــرای تزریــق نقدینگی  کــه  در حالتــی 
کارکــرد واقعی را  بــه پــروژه در مقاطعی بیش از 
تاییــد می کنــد و بعــدا صــورت وضعیــت منفی 
می شــود، اداره دارائــی منفــی شــدن درآمــد را 

نمی پذیرد.  
در مــورد مالیــات بــر ارزش افــزوده، همانگونــه 
کــه ســال ها ســت مصرانه توســط تشــکل های 
صنعــت احــداث پیگیــری می شــود، بایــد بــه 
جــای ثبــت بدهــی مالیاتــی در زمــان تســلیم 
ک  صــورت وضعیــت، زمــان پرداخــت آن مــال
شــرکت های  درآمــد  مســیر  زیــرا  گیــرد.  قــرار 
پیمانکاری ســه مرحلــه دارد: مرحله اول ارائه 
کار انجام شــده، مرحله دوم  صــورت وضعیت 
بررســی و تایید صورت وضعیت، مرحله ســوم 
معمــوال  وضعیــت.  صــورت  مبلــغ  پرداخــت 
رقــم تاییــد شــده یک صــورت وضعیت بــا رقم 
ادعاشــده اولیه توسط پیمانکارمتفاوت است 
کامــل آن ممکــن اســت ماه هــا به  و پرداخــت 
طــول انجامــد. به عنــوان مثــال در پروژه های 
متــروی تهــران، صــورت وضعیت ابتدا توســط 
دســتگاه  تســلیم  و  تهیــه  کارگاه  در  پیمانــکار 
نظارت می گردد. دســتگاه نظارت آن را بررسی 
کــرده بــه دفتــر مرکــزی خــود ارســال  و اصــالح 

می کنــد. پــس از بررســی مجــدد و تاییــد دفتــر 
ح مربوط به خط  مهندس مشاور، به مدیر طر
متروی مزبور فرســتاده می شود و مورد بررسی 
ح قــرار می گیــرد و پــس از اصــالح بــه  مدیــر طــر
کارفرماســت  که نماینده  مجــری خط مربوطه 
کنترل و  ارســال می شــود. مجری خط پــس از 
تطبیــق صورت وضعیت با مفــاد پیمان، آن را 
به مدیر امور پیمان ها و رســیدگی فنی شرکت 
بــه  ایشــان  تاییــد  از  پــس  و  متــرو می فرســتد 
کســر  امور مالی مترو ارســال می شــود تا پس از 

گردد. کسورات به پیمانکار پرداخت 
درواقــع مبلــغ مالیــات بــر ارزش افــزوده بایــد 
کارفرما  همراه با مبلغ صورت وضعیت توســط 
پرداخت شــود تا بوســیله شرکت ها به حساب 
گردد. درحــال حاضر چون تاریخ  دارائــی واریز 
ک قرارمی گیرد، تا  تســلیم صورت وضعیت مال
زمان پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده به رقم 
که رفع این اشــکال  آن جریمــه تعلــق می گیرد 
نیــاز بــه اصالح قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
گفته پیشــنهاد  دارد. برای رفع مســائل پیش 

می شود:
که فعالیت  1- هیچ شــخص حقیقی و حقوقی 
اقتصادی دارد، قانونا از مالیات معاف نباشد.

شــرکت ها  اظهارنامــه  صحــت  بــر  فــرض   -2
باشــد مگر آنکه در بررســی های ادواری عکس 
کــه در ایــن صــورت بایســتی  آن ثابــت شــود، 
راهکارهــای حسابرســانه دیگــری غیــر از روش 

گردد.  علی الراس اعمال 
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بنــگاه  و  مالیاتــی  ممیــز  مســتقیم  رابطــه   -3
اقتصــادی قطــع شــود تــا مالیــات حقــه بطــور 
که  کامــل بــه خزانــه بیــت المــال واصــل شــود 
کشور  این امر با ارتقای ســامانه جامع مالیاتی 
کــه وزارت امور  میســر می گــردد. بدین صورت 
اقتصــادی و دارائــی موظف شــود ظرف مدت 
کامــل نظام  دوســال نســبت بــه پیاده ســازی 
جامــع الکترونیکــی اظهــار و پرداخــت مالیات 
مراجعــه  بــه  نیــاز  کــه  بطــوری  نمایــد  اقــدام 

گردد. کال منتفی  حضوری 
4- اصــالح قانــون مالیــات بر ارزش افــزوده در 
گیــرد و تاریــخ دریافت  قانــون بودجــه صــورت 
ک  کارفرما مال مبلغ مالیات بــر ارزش افزوده از 
پیمانــکاری  شــرکت  توســط  پرداخــت  زمــان 

شود.

ج( حق بیمه تامین اجتماعی
تامیــن  ســازمان  بــا  ارتبــاط  در  پیمانــکاران 
مواجهنــد  ای  عدیــده  مســائل  بــا  اجتماعــی 
کــه ایــن عوامــل موجــب می شــوند در معرض 
جریمه قرارگیرند و از خدمات تامین اجتماعی 
بهره الزم را نبرند. از جمله این مســائل موارد 

زیر را می توان ذکر نمود. 
کارفرمایان 5% علی الحساب حق بیمه  غالب 
مکســوره از صــورت وضعیت هــا را بــه حســاب 
ســازمان تامیــن اجتماعــی واریــز نمی کننــد و 
لــذا پیمانــکار ناچــار اســت بــا هر لیســت بیمه 

ســازمان  حســاب  بــه  را  متعلقــه  بیمــه  حــق 
پیمانــکاران  کــه  شــرایطی  در  نمایــد.  واریــز 
کمبــود نقدینگی بدلیل عــدم پرداخت  دچــار 
مطالباتشــان هســتند، امــکان پرداخــت حق 
بیمــه ماهانــه را ندارنــد و ســازمان از دریافــت 

لیســت بیمــه ایشــان خــودداری می کنــد. در 
نتیجه ضمن به خطر افتادن سوابق بیمه ای 
کارکنان، از دریافــت خدمات تامین اجتماعی 
از قبیل تمدید دفترچه بیمه، پوشــش حادثه 

و دریافت مستمری محروم می شوند.
بــرای قراردادهــای بــا ماهیت هــای مختلــف، 
گرفتــه شــده  ضرایــب بیمــه مختلفــی در نظــر 
کــه مرجــع تعییــن آن هیات تشــخیص  اســت 
در  می باشــد.  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
بســیاری از مــوارد پیمانــکاران تشــخیص این 
هیــات را منطبق بر ماهیت قرارداد نمی دانند 
لکــن موفــق بــه اثبــات ایــن امــر نمی شــوند و 
که برای تســویه  بــرای دریافت مفاصاحســاب 
کارفرمــا ضــروری اســت، ناچــار به  حســاب بــا 
پذیــرش ضریــب بیمه تشــخیصی می شــوند و 
مبالغــی بیش از حــق بیمه واقعــی را پرداخت 

می نمایند.
مضایــق  در  خارجــی  خریدهــای  درمــورد 
ســال های اخیر، چون فروشــنده )یا واســطه( 
قادر به دریافت مفاصاحساب بیمه از سازمان 
بــه  پیمانــکار  نمی شــود،  اجتماعــی  تامیــن 
سازمان بدهکار می گردد و اخذ مفاصاحساب 
که  منــوط به پرداخت حق بیمــه ای می گردد 

به عهده فروشنده است.
کار  و  کســب  در  موانــع  اینگونــه  رفــع  بــرای 
شرکت های پیمانکاری و روان شدن تعامالت 
ایشــان با ســازمان تامین اجتماعی پیشــنهاد 

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده 
بایستی همراه با مبلغ صورت 

وضعیت توسط کارفرما 
پرداخت شود تا بوسیله 

شرکت ها به حساب دارائی 
واریز گردد. درحال حاضر 
چون تاریخ تسلیم صورت 

وضعیت مالک قرارمی گیرد، 
تا زمان پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده به رقم آن 

جریمه تعلق می گیرد که رفع 
این اشکال نیاز به اصالح 

قانون مالیات بر ارزش افزوده 
دارد.
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می شود:
1- طبــق بنــد ج مــاده 11 قانــون رفــع برخــی از 
که وزارت رفــاه وتامین اجتماعی  موانــع تولید 
تامیــن اجتماعــی  موظــف اســت حــق بیمــه 
ح هــای عمرانی و غیــر عمرانی  پیمانــکاران طر
بــدون مصالــح و بــا مصالــح را صرفــا بــر مبنای 
لیســت ارایــه شــده توســط پیمانــکار دریافــت 
نمایــد، حــق بیمــه قــرارداد برابــر جمــع مبالغ 
مربوط به لیســت بیمــه ماهانه پیمانکاران در 
هر پروژه باشد و نه براساس بخشنامه داخلی 
ســازمان مبنــی بــر7/78% بــرای قراردادهای 
قراردادهــای  بــرای   %16/67 و  مصالــح  بــا 

دستمزدی. 
2- در صــورت عــدم واریــز به موقــع حق بیمه 
مکســوره از صــورت وضعیت هــای پیمانــکار، 
کارفرمــا مشــمول پرداخــت جریمــه باشــد نــه 
پیمانکار، درعین حال پیمانکار مســئول ارائه 
لیســت بیمه و ســازمان موظف به دریافت آن 

باشد. 
3- در مــوارد خاصــی که تشــخیص ضریب بیمه 
بــه هیــات تشــخیص ارجــاع می شــود، نماینده 
پیمانــکار و نماینده تشــکل صنفــی پیمانکاران 
اعضای هیات باشند تا دالیل خود را ارائه نمایند. 

د( رقابت عادالنه
در شرایط پس از جنگ تحمیلی عراق با ایران 
که قوای نظامی کشــور بــرای پیروزی در جنگ 
تجهیــز شــده بودند، لــزوم بکارگیــری امکانات 
کشــور موجب  نهادهــای نظامــی در ســازندگی 
شد تا اجرای بسیاری از پروژه ها به این بخش 
که منابع سرشار نیروی انسانی و ماشین آالت 
گردد. سیاست های  گذار  را در اختیار داشت وا
بــا  کــه  می کــرد  اقتضــا  درازمــدت  ای  توســعه 
تدوین برنامه های توســعه، این توانمندی به 
مــرور زمان به بخش های دیگر علی الخصوص 
باتوجــه به اصــل 44 قانون اساســی به بخش 
خصوصی منتقل شود لکن چنین نشد. البته 
بخــش خصوصی هیچــگاه خواهــان دراختیار 
گرفتــن ایــن امکانــات نبــوده و نیســت، لکــن 
کــه  باتوجــه بــه شــرایط و قوانیــن مســاعدی 
متوجــه نهادهای عمومی دولتــی و غیر دولتی 
و نظامی کشور است، خواهان رقابت منصفانه 
گذاری پروژه ها  در هنگام برگزاری مناقصه و وا
که چون شرکت های  بوده است، بدین معنی 
وابســته بــه ایــن نهادها بهــره منــد از امکانات 

گســترده  فراوان، انــواع معافیت ها، ارتباطات 
شــرکت های  هســتند،  قــدرت  مولفه هــای  و 
بخــش خصوصی قــادر بــه رقابت با ایشــان در 
مناقصات نیستند و راهکارهای حداقلی زیر را 

پیشنهاد نموده اند:
1- شرکت های وابســته به بخش نظامی صرفا 
معمــوال  نظامی کــه  پروژه هــای  اجــرای  در 
نیازمند مالحظات امنیتی و حفاظتی هستند 

گرفته شوند.  بکار 
مناقصــات،  در  حضــور  صــورت  در   -2
غیــر  شــرکت های  پیشــنهادی  قیمت هــای 
خصوصــی بــا اعمــال ضرایبــی همتــراز قیمــت 
ســایر شــرکت ها شــوند تــا مقایســه واقعــی بــه 

عمل آید.
3- در هر مناقصه، یا شرکت های غیرخصوصی 
حضور داشــته باشند یا شرکت های خصوصی 

و در یک مناقصه با هم رقابت نکنند.
صــورت  بــه  چــه  موضــوع  ایــن  حــل   راه 
ریشــه ای و چــه در چارچــوب پیشــنهادهای 
گردد  فــوق می تواند به نحوی در قانون تعبیه 

کافــی برخــوردار باشــد و  کــه هــم از شــفافیت 
هــم حقــوق همه بخش ها در آن رعایت شــده 
که  باشــد. توجــه بــه این نکتــه ضروری اســت 
لزومــا هزینــه تمــام شــده یــک پــروژه معــادل 
کــه معمــوال پائیــن ترین  مبلــغ اولیــه قــرارداد 
در  و  نمی باشــد  اســت  پیشــنهادی  قیمــت 
کمتر موفق  مقام مقایســه، بخــش خصوصــی 
بــه افزایش ایــن مبلغ می شــود، در حالیکه در 
مــورد بخــش غیر خصوصی تســاهل بیشــتری 
وجود دارد و به نظر می رســد در بازرســی های 
کمتری بکار می رود.  گیری  بعدی نیز سخت 

رقابــت  موضــوع  بــا  رابطــه  در  دیگــر  مطلــب 
مناقصــات  برگــزاری  قانــون  اصــالح  عادالنــه، 
خ  کــه طی نامــه شــماره 67490 مور می باشــد 
و  شــده  ابــالغ  جمهــوری  رئیــس   83/11/26
چــون بیش از یــک دهه از ابالغ قانــون و آئین 
کنــون  نامه هــای اجرایــی مربوطــه می گــذرد ا
زمان مناســبی بــرای ارزیابــی و بازنگری آن به 
نظــر می رســد. در این قانون شــکایت در مورد 
معیارهــا و روش هــای ارزیابــی پیشــنهادها از 
شــمول وظایــف هیات رســیدگی به شــکایات 
که در برگزاری مناقصات  ج شــده در حالی  خار
کیفی اولیه  کاســتی هایی درباره نحــوه ارزیابی 
در  موثــر  معیارهــای  امتیــاز  تعییــن  نحــوه  و 
مرحلــه پیشــنهاد فنــی بازرگانــی وجــود دارد. 
ح اولیه این قانون توســط مرکز  که طــر از آنجــا 
پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی تهیه 
مرکــز  همیــن  توســط  نیــز  پــس  آن  از  و  شــده 
تحت ارزیابی بوده اســت، پیشــنهاد می شــود 
نظــرات  و  مرکــز  کارشناســان  از  آن  اصــالح  در 
نتیجــه  و  اســتفاده  پیمانــکاری  شــرکت های 

گردد.  بصورت اصالح قانون ابالغ 

کار در صورت وقوع حادثه پ( قانون 
ورود  موجــب  کــه  کارگاهــی  حــوادث  بــروز 
خسـارات و صـدمات جسمانی به افراد شـاغل 
در پروژه هــا می شــود، علیرغــم رعایــت نکات و 
دســتورالعمل های ایمنی، متاســفانه و بنـــا به 
دالیــل متعـــددی اجتنـــاب ناپذیــر می باشــد. 
کامل برای جبران  هــر چند به منظور پوشــش 
بیمه هــای  بــه خریــد  اقــدام  صدمــات وارده، 
مســئولیت مدنــی بــا ســقف تعهــدات قانونــی 
می گــردد لیکــن بــه واســطه رویه ایجاد شــده، 
ح شکایت  کارگران مصدوم منافع خود را در طر
دریافــت  از  و  می داننــد  قضائــی  مراجــع  نــزد 

 میزان باالی مطالبات معوق 
باتوجه به ماهیت کار چنین 

شرکت هایی، آنان را که خود 
کمتر یا بیشتر از مبالغ طلب 
خویش از کارفرمایان، به 

فروشندگان و پیمانکاران دست 
دوم بدهکارند، در معرض خطر 
ورشکستگی قرار داده است. 
همچنین بسیاری از شرکت ها 

برای تامین نقدینگی و پرداخت 
بدهی ها به ناچار مبالغ زیادی 
از بانک ها وام گرفته اند که 

تاخیر در پرداخت کارکرد این 
شرکت ها موجب تاخیر در 

بازپرداخت اقساط مربوطه و 
تعلق جریمه دیرکرد می گردد  
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خســارت با نظر پزشــکان معتمد شــرکت های 
ح شکایت امتناع می ورزند.  بیمه بدون طر

کــه باعــث ایجــاد مشــکالت فــراوان در  آنچــه 
رســیدگی به پرونده های مورد بحث می گردد، 
موضــوع  بــا  قضائــی  مقامــات  برخــورد  نحــوه 
که هر چند  حادث شــده است. بدین توضیح 
مطابــق اصــول مســلم حقوقــی از یــك طــرف 
قانونــی  متــون  در  ج  منــدر صراحت هــای  و 
از طــرف دیگــر، امــکان رســیدگی بــه موضــوع 
وارده  خســارات  پرداخــت  بــه  رای  صــدور  و 
کارشناســان  طبــق نظــرات پزشــکی قانونــی و 
کار بــه  رسمی دادگســتری و یــا بازرســان اداره 
کوتاهتریــن زمان ممکن از طریق  راحتــی و در 
احضار مسئولین و مدیران پروژه محل حادثه 
کثر مراجع مزبور  میسور می باشد، متاســفانه ا
کار، اصــرار به  بــا اســتناد به مــاده 184 قانــون 
احضــار مدیــر عامل شــرکت و تفهیــم اتهام به 
کارگاه هــای  کــه بــا توجــه بــه تعــّدد  وی دارنــد 

حــوادث  و  پیمانــکاری  بــزرگ  شــرکت های 
کثــر وقت مدیــران عامل  واقــع شــده در آنها، ا
شــرکت های مذکور صرف حضور در دادســراها 
کننده  و انتظار پشــت درهای شــعب رسیدگی 
می گــردد و چــه بســا بــه دلیــل تطویــل جریان 
رســیدگی )تفهیــم اتهــام( و ارزیابــی و تودیــع 
وثیقــه، منجــر بــه صــدور قــرار بازداشــت مدیر 

گردد.  عامل مذکور 
هــر چنــد اصل ایــن ماجــرا محل تامل اســت، 
لیکــن عــوارض ایــن اقــدام آثــار مخــرب تــری 
کــه اواًل: وقــت مدیــران  خواهــد داشــت، چــرا 
شرکت ها به جای صرف در پیشبرد امور کسب 
کار، صرف انتظار پشت درهای دادیاری ها و  و 
بازپرســی ها و احیانــًا بازداشــت موقت ایشــان 
غیــر  و  مســتقیم  بطــور   : ثانیــًا  شــد.  خواهــد 
مســتقیم تاثیــر منفــی در خصــوص جــذب و 
که این امر با نیازهای جامعه  اشتغال داشــته 
در تضــاد می باشــد و نتیجــه بلنــد مــدت آن 

افزایش بیکاری و بزه خواهد بود . 
از آنجا که نحوه رسیدگی های دستگاه قضائی، 
که بموجب اصل 156 قانون اساســی مســئول 
اقدام مناســب برای پیشــگیری از وقــوع بزه و 
کاهــش آن می باشــد، ناخواســته بانی رشــد و 
افزایــش وقوع بزه در ســطح جامعــه می گردد، 
پیشــنهاد می شــود نســبت به رفع این عارضه 
کار یــا ابالغ مصوبه ای  از طریــق اصــالح قانون 
کم قضائی  اقدام شود تا رویه ای واحد در محا
مبنــی بــر امکان حضــور وکیــل دادگســتری به 
جــای مدیرعامل یا حضور مســئول مســتقیم 
گردد.  کم  کارگاه( حا کار )مدیــر پروژه یا رئیــس 
حــق  احقــاق  موجبــات  هــم  ترتیــب  بدیــن 
افــراد آســیب دیده از حــوادث و یــا بازماندگان 
ایشــان تامین می شــود و هم از عوارض ناشــی 
از اقدامــات فعلــی نســبت به مدیران شــرکتها 

جلوگیری می گردد.      
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گروه بازار پول: یک پژوهش در ســه ســناریو با 
بهره گیــری از آمــار نســبت تولیــد بــه موجودی 
بررســی  بــه  گذشــته،  ســال های  در  ســرمایه 
 8 رشــد  تحقــق  بــرای  الزم  ســرمایه  میــزان 
درصــدی در برنامــه ششــم توســعه پرداختــه 
اســت. یافته های این پژوهش نشان می دهد 
که به منظور تحقق رشــد 8 درصدی بر حسب 
3 ســناریوی مذکور، الزم اســت به ترتیب 35، 
داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  از  درصــد   41 و   39
سرمایه گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین 
155 تــا 184 میلیارد دالر برآورد می شــود. این 
که بر این اســاس باید  کیــد می کند  پژوهــش تا
رقمی حدود 28 تا 54 میلیارد دالر در هر سال 
از محــل ســرمایه گذاری خارجــی تامیــن شــود 
گذشــته اقتصاد  حــال آنکــه بر اســاس عملکرد 
کثر 4 میلیارد  کشــور اقتصاد ایران ســاالنه حدا

کــرده  جــذب  خارجــی  ســرمایه گذاری  دالر 
کارشناسان در بررســی این پژوهش بر  اســت. 
کشــور برای  ضــرورت تغییر ســاختار اقتصادی 
کارآیــی  افزایــش  درصــدی،   8 رشــد  حصــول 
موجودی سرمایه تحقق الزامات دستیابی به 
ســرمایه هدفگذاری شــده، افزایش بهره وری، 
تقویت ســرمایه گذاری بخش خصوصی و لزوم 

کردند. کید  بهره گیری از منابع خارجی تا
کارشناســان  و  اقتصاددانــان  از  جمعــی 
کشــور  در موسســه عالــی آموزش  برنامه ریــزی 
گــرد هــم  و پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی 
آمدنــد تــا بــرای یــک پرســش مهــم، پاســخی 
بیابند. پرســش این بود: »برای تحقق رشد 8 
درصدی، چه میزان ســرمایه نیاز است؟« این 
ح مســاله از طرف دکتر مســعود  نشســت با طر
که طی آن رئیس موسسه عالی  نیلی آغاز شــد 

برنامه ریــزی  و  مدیریــت  پژوهــش  و  آمــوزش 
بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع دســتیابی بــه 
توســعه،  برنامــه ششــم  رشــد 8 درصــدی در 
کــه بــا مباحثه ســازنده و  کــرد  ابــراز امیــدواری 
تبادل نظــر در این باره، نتایج قابل اســتنادی 

برای تحقق این هدف حاصل شود.

کمی برآورد سرمایه گذاری  الزامات 
برکچیــان  مهــدی  دکتــر  نشســت،  ایــن  در 
و  آمــوزش  عالــی  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
پژوهــش مدیریــت و برنامه ریــزی، با اشــاره به 
کــه »برای  ح این پرســش  گزارشــی با طر تهیــه 
تحقــق رشــد 8 درصــدی، چــه میزان ســرمایه 
کــه  گفــت: »هــدف ایــن اســت  نیــاز اســت؟« 
خ رشــد اقتصــادی 8  بــا مفــروض قــراردادن نر
کنیم  درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد 

نتایج یک پژوهش: 
جهش اقتصادی  با ساختار کنونی منتفی است

برای حصول رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران،
  155 تا 184 میلیارد دالر سرمایه الزم است
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کــه چه میــزان ســرمایه بــه منظور تحقــق این 
خ الزم اســت.«وی افــزود: »این موضوع نیز  نر
که با توجه به شــرایط اقتصادی  اهمیــت دارد 
که چه مقدار از  گذشته و حال، مشخص شود 
ایــن منابــع از محل منابع داخلــی قابل تامین 
خواهــد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز 
کلی  گفت: »در سیاست های  داریم   برکچیان 
که متوسط  برنامه ششم این گونه تبیین شده 
کشــور برای برنامه ششم باید  رشــد اقتصادی 
که اقتصاد باید به  8 درصد باشد. به این معنا 
کند تا به این ســطح از  هر شــکل ممکن تالش 
رشــد برســد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران 
گفتــه وی »حجم  بیــکاری برطــرف شــود.«به 
در  مــی رود  انتظــار  کــه  کاری  نیــروی  عظیــم 
کار شــوند، ضرورت  ســال های آینده وارد بازار 
گوشــزد  خ بیکاری را  توجــه بیش از پیش به نر
خ، از سطوح فعلی  که این نر می کند به گونه ای 
خ  نــر نرفتــه و حتی االمــکان در ســطح  باالتــر 
فعلی یعنی 10 درصد باقی بماند.«برکچیان در 
کلــی از وضعیت اقتصاد  ادامــه افــزود: »تصویر 
از  اســتفاده  بــا  گذشــته  ســال های  در  ایــران 
آمارهای مربوط به آن ســال ها ارائه می شــود، 
ســپس برآوردی از ســرمایه گذاری مــورد نیاز با 
اســتفاده از روش نســبت تولیــد بــه موجودی 
ســرمایه صــورت می گیــرد و در نهایــت منابــع 
مورد نیــاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد 

می شود.«)نمودار شماره -1(

کشور کلی از اقتصاد  تصویر 
آمــوزش  عالــی  موسســه  پژوهشــی  معــاون 
گفــت:  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  پژوهــش  و 
فاصــل  حــد  در  ایــران  اقتصــاد  »عملکــرد 
سال های 1368 تا 1393 به چند دوره همگن 
تقسیم شده و به هر یک از این دوره ها از منظر 
خ رشــد و ســرمایه گذاری پرداخته می شود؛  نر
که  گذاشــتن ســال های 1368 تا 1370  کنار  با 
دوره بعــد از جنــگ بوده و رشــد اقتصادی باال 
از طریق استفاده از ظرفیت های خالی جنگ 
رشــد  لحــاظ  بــه  بهتریــن دوره  ممکــن شــد، 
اقتصادی بین ســال های 1380 تا 1384 بوده 
خ رشــد  کــه حائــز میانگیــن رشــد 6 درصد و نر
کــه در هیچ  ســرمایه گذاری 10 درصدی اســت 
دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.« او 
ادامه داد: »متوسط باالترین میزان بهره وری 

نیز، به ســال هــای1380 تا 1384 بــاز می گردد 
که چندان  خ آن 1/ 7 درصد برآورد شده  که نر
گر همین  رقم قابل توجهی به نظر نمی رسد و ا
کم باشــد، می تواند  کشــور حا روال بــر اقتصاد 

کند.« مشکالت و محدودیت هایی را ایجاد 
نیــاز    مــورد  ســرمایه گذاری  بــرآورد  مراحــل 
برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه گذاری 
گام نخســت، موجودی  گفــت: »در  مــورد نیاز 
تولیــد  نســبت  روش  از  اســتفاده  بــا  ســرمایه 
بــه موجــودی ســرمایه  طــی ســال های برنامه 
گام بعدی میزان  ششم برآورد شده است، در 
آن  بلندمــدت  خ  نــر بــه  توجــه  بــا  ک  اســتهال
تخمین زده شــده و در نهایت از رابطه تعدیل 
ســرمایه گذاری  مقــدار  ســرمایه،  موجــودی 
مورد نیاز به دســت آمده اســت.« او سپس به 
برخی مفروضات مورد توجه در این محاســبه 
گفــت: »یکــی از ایــن مفروضات،  کــرد و  اشــاره 
که با فرض  رشــد اقتصادی ســال 1394 اســت 
خوش بینانــه، برابــر بــا 2 درصد تعیین شــده، 
خ رشــد تشــکیل ســرمایه در سال  همچنین نر

گرفتــه  1394 نیــز بــه میــزان 2 درصــد در نظــر 
شده است. در عین حال با توجه به میانگین 
ک  خ اســتهال دوره ســال های1371 تا 1390، نر
نیــز حــدود 4/ 2 درصــد، فــرض شــده اســت. 
موجــودی  بــه  تولیــد  نســبت  اینکــه،  ضمــن 
ســرمایه نیز در دو ســناریو معــادل 27درصد و 

گرفته شده است.« 29 درصد در نظر 

سناریوهای قابل تصور
هماهنگــی  ســتاد  تخصصــی  کارگــروه  عضــو 
اقتصــادی دولــت ادامــه داد: »بــر این اســاس 
ســه ســناریو منظور شده اســت. در سناریوی 
بــه  تولیــد  نســبت  کــه  شــده  فــرض  نخســت 
موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی 
سال های 1371 تا 1390 باشد )27درصد(. در 
گرفته  ســناریوی دوم نیز این موضــوع در نظر 
شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با 
متوسط آن طی سال های 1371 تا 1390 باشد 
و همچنین ساالنه حدود 0/ 8 واحد درصد از 
رشد 8 درصدی فرض شده از طریق استفاده 

نمودار)1( رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه در دوره های مختلف

نمودار)2( رشد بهره وری در دوره های مختلف
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شــود.«به  تامیــن  موجــود  خالــی  ظرفیــت  از 
گفتــه او، در ســناریوی ســوم نیــز فــرض بر این 
که نســبت تولیــد به موجودی ســرمایه  اســت 
متناســب بــا متوســط آن در طــی ســال های 
1385 تــا 1389 باشــد. ضمن اینکــه به مانند 
که ساالنه  ســناریوی دوم، فرض شــده اســت 
حدود 0/ 8 واحد درصد از رشد 8 درصدی در 
گرفته شــده از طریق اســتفاده از ظرفیت  نظــر 
خالــی موجــود تامیــن شــود.«برکچیان افزود: 
گر نســبت ســرمایه گذاری به تولید ناخالص  »ا
داخلــی مــورد ســنجش واقع شــود، مشــاهده 
که در دوره بلندمدت بین سال های  می شود 
از  28درصــد  ســرمایه گذاری   ،1390 تــا   1371
تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل مــی داده 
کــه مربوط به  و بعــد از آن در بهتریــن ســال ها 
ایــن  بــوده،  نفتــی  درآمدهــای  و   1380 دهــه 
میزان 32/ 33 درصد بوده اســت، همچنین 
بهترین عملکرد رشد تشــکیل سرمایه مربوط 
متوســط  بــا   84 تــا   80 ســال های  دوره  بــه 
رشــد 10 درصــدی اســت.« او ادامــه داد: »بــه 
منظــور تحقــق رشــد 8 درصــدی بر حســب 3 
ســناریوی مذکــور، الزم اســت بــه ترتیــب 35، 
داخلــی،  ناخالــص  تولیــد  از  درصــد   41 و   39
کــه منـــابع مــورد نیاز آن  ســـرمایه گذاری شــود 
بیــن 155 تا 184 میلیارد دالر برآورد می شــود. 
کشــورهای دیگــر نشــان  قیــاس ایــن ارقــام بــا 
می دهــد تنها در چین نســبت ســرمایه گذاری 
درصــد   39 بــه  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  بــه 
می رســد. بنابرایــن تحقــق هــدف یــاد شــده، 

مســتلزم وقوع تحولی بزرگ در ســرمایه گذاری 
که برای  کشــور باید در مسیری  بوده و اقتصاد 
خ داده، قــرار  کشــور چیــن ر ســرمایه گذاری در 
گیــرد تا بتــوان منابع الزم را بــرای تولید فراهم 

کرد.«)نمودار -2(
 

تامین داخلی منابع مورد نیاز  تحقق رشد
گــزارش خود  دکتــر برکچیــان ســپس بــه ادامه 
که حائز  کرد: »نکتــه بعدی  پرداخــت و عنوان 
کــه چــه میــزان از منابع  اهمیــت اســت، ایــن 
مــورد نیــاز می توانــد از داخل فراهــم آید و چه 
ج تامیــن شــود؟« وی بــا  میــزان بایــد از خــار
تشــریح چگونگی بــرآورد ارقــام موردنظر ادامه 
گام نخســت بایــد میــزان پس انــداز  داد: »در 
طــی ســال های برنامه برآورد شــود. در همین 
راســتا با اســتفاده از روابط حســابداری ملی و 
اعمال مفروضاتی روی برخی متغیر ها، میزان 
رابطــه  از  گــر  ا اســت.  شــده  بــرآورد  پس انــداز 
کشور را از  حســاب های ملی، ســقف پس انداز 
کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد 
که از این میزان پس انداز،  مشــخص می شــود 
ســرمایه گذاری  بــه  می تــوان  را  مقــدار  چــه 
اختصاص داد.« وی ادامه داد: »با استفاده از 
این روابط و محاســبه شــکاف بین پس انداز و 
سرمایه گذاری، میزان ســرمایه گذاری خارجی 
مــورد نیــاز به دســت می آید.«برکچیــان افزود: 
گذشــته مالحظه  »بــر این اســاس و بــا نگاه به 
پس انــداز  از  درصــد   64 حــدود  کــه  می شــود 
کــه فــرض  کشــور صــرف ســرمایه گذاری شــده 

کــه معــادل همیــن نســبت بلنــد مدت  شــده 
نیز در ســال های آینده برقرار باشد. همچنین 
که سهم مصرف خصوصی از تولید  فرض شده 
ناخالــص داخلی متناســب با رونــد بلندمدت 
آن باشــد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد 
بلندمــدت آن طــی ســال های 1371 تــا 1390 

کند.«   رشد 

این پژوهشــگر اقتصادی افــزود: »جمع بندی 
در  کــه  اســت  ایــن  گویــای  ســناریوها  ایــن 
ســناریوی اول از مجمــوع 184 میلیــارد دالر، 
130 میلیــارد دالر را می تــوان از داخــل تامیــن 
کــرد و بر این اســاس، 54میلیــارد دالر از محل 
ســرمایه گذاری خارجــی بایــد تامین شــود. در 
رقــم 42 میلیــارد دالر و  ایــن  ســناریوی دوم 
بــرآورد  دالر  میلیــارد   28 ســوم  ســناریوی  در 
گذشــته  کــه عملکــرد  شــده اســت. در حالــی 
کشــور نشــان می دهــد اقتصــاد ایران  اقتصــاد 
کثر 4 میلیارد دالر ســرمایه گذاری  ســاالنه حدا
گفتــه او، مطابق  خارجــی داشــته اســت.« بــه 
بــا ســناریوهای یــاد شــده ایــن ارقــام بایــد به 
حدود 28 تا 50 میلیارد دالر در هر سال برسد 
ســرمایه گذاری  بــرای  الزم  منابــع  کســری  تــا 
جبران شــود.  معاون پژوهشی موسسه ادامه 
داد: »در نهایــت از آنچــه در ایــن 20 ســال در 
حــوزه ســرمایه گذاری داخلی و ســرمایه گذاری 
که  خارجی ســپری شــده، اســتنباط می شــود 
رشد 8 درصد در چارچوب روندهای پیشین، 
اقتصــاد  اســت ســاختار  و الزم  نبــوده  عملــی 
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که این رشــد در  کنــد  گونــه ای تغییر  کشــور بــه 
رســیدن  چنانچــه  دهــد.  خ  ر کشــور  اقتصــاد 
بــه رشــد 8درصــدی در برنامه ششــم ضرورت 
ع  باشــد، بایــد الزاماتــی مدون شــده و در اســر
این صــورت،  غیــر  در  شــود  عملــی  نیــز  وقــت 
ســال های پیش رو نیز سپری می شود و زمانی 
که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف 

ج در آن تحقق نیافته خواهد بود.« مندر

رشــد اقتصــادی و الزامــات تحقــق آن مــورد 
وفاق باشد

در ادامــه دکتــر مســعود نیلــی در جمــع بندی 
گــزارش ارائــه شــده، ســه موضــوع قابــل  تامل 
گــزارش مورد اشــاره  را به عنــوان خروجــی این 
گفــت: »موضــوع نخســت ضــرورت  قــرار داد و 
که  رشــد اقتصــادی طی ســال های آتی اســت 
کشــور یک الزام بــوده و با وجود  بــرای اقتصاد 
تمامی مســائل و معضالت در حیطه اشــتغال 
اختالف نظرهــا،  از  غ  فــار و  متغیرهــا  ســایر  و 
بــرای تحقــق آن بــه یــک وفــاق عمومــی نیــاز 
رئیس جمهــوری  مشــاوراقتصادی  داریــم.« 
کنونی، ضــرورت دارد  ادامــه داد: »در شــرایط 
اصلــی  محــور  به عنــوان  را  اقتصــادی  رشــد 
بــه  و  گرفــت  نظــر  در  اقتصــادی  برنامه ریــزی 
در  بســیاری  مفاهیــم  و  معنــا  می رســد  نظــر 
ایــن موضــوع نهفتــه اســت. به همین ســبب 
پرداختــن به ایــن مقوله، حائز اهمیت بســیار 
ع ایــن محــور  اســت و ســایر موضوعــات در فــر
اصلــی قــرار می گیرند.«رئیــس موسســه عالــی 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  پژوهــش  و  آمــوزش 
گــزارش ارائــه شــده  در بــاب دومیــن خروجــی 
گفــت: »در ســاختار  از ســوی دکتــر برکچیــان 
مــورد  ســرمایه گذاری  حجــم  اقتصــاد،  فعلــی 
کــه اقتصاد  نیــاز، بســیار فراتــر از ارقامی اســت 
کــرده اســت. چنانچــه  کنــون جــذب  کشــور تا
گرفته  بنــد یک، به عنوان یــک ضرورت در نظر 
شــود، باید درباره الزامات دســتیابی به میزان 
کشــور اندیشید.«  ســرمایه گذاری مورد نظر در 
گرفتن این  وی افزود: »عالوه بر این، با در نظر 
کشور  که نســبت ســرمایه به تولید در  واقعیت 
بســیار باالســت، نمی توان انتظار داشــت طی 
مدت پنج ســال تحول بزرگی در نســبت هایی 
که رفتــار بلند مدت دارند، ایجاد شــود.«دکتر 
کارآیی  نیلی ادامــه داد: »اما باید پایین بودن 
موجــودی ســرمایه را به عنــوان نقیصــه ای در 

کــه  کشــور مــورد توجــه قــرار داد؛ چرا اقتصــاد 
وضعیــت ایــن شــاخص در اقتصــاد ایــران بــه 
خ پایین بهره وری اســت و این یک  معنــای نــر
کــه بــا اصالحــات ســاختاری،  ضــرورت اســت 
بهــره وری ارتقا یابــد. پایین بودن بهره وری در 
مــواردی ماننــد اتــالف انرژی بدون تناســب با 
افزایــش تولید یا اســتفاده از تســهیالت بانکی 
موضوعیــت  ســرمایه گذاری  افزایــش  بــدون 

می یابد.« نمودار)3(

گــزارش  از  نیلــی  دکتــر  نتیجه گیــری  ســومین 
ارائــه شــده، لزوم بهره گیــری از منابــع خارجی 
شــده  تعییــن  اقتصــادی  رشــد  تحقــق  بــرای 
بــرای برنامه ششــم توســعه بــود: »بایــد توجه 
شــده  یــاد  گــزارش  در  کــه  ارقامــی  داشــت، 
به عنــوان ســرمایه مــورد نیــاز خارجــی عنــوان 
خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری  بــه  شــد، 
لت داشــته و شامل ســرمایه گذاری مالی یا  دال
فاینانــس نمی شــود.« او افزود: »ایــن ارقام در 
که در ســطح  مقایســه بــا ســرمایه گذاری هایی 
قابل توجهــی  رقــم  می گیــرد،  صــورت  جهــان 
که در گذشته  نیست؛ اما به نسبت سرمایه ای 
و در زمــان حاضــر جــذب اقتصاد ایران شــده، 
حجم ســرمایه مورد نیاز دست نیافتنی به نظر 
می رســد و بیشــتر از آنکــه تحقــق ایــن ارقــام 
حائز اهمیت باشــد، نحوه سیاســت گذاری در 
مــورد آن بــا اهمیت به نظر می رســد. او افزود: 
»در واقــع ســرمایه مــورد نیــاز بــه دو شــرط در 
اقتصــاد ایــران قابل جذب خواهد بود؛ شــرط 
گیرایــی الزم  کــه اقتصــاد،  نخســت این اســت 

بــرای جــذب منابع خارجی را داشــته باشــد و 
که بخــش خصوصی در  شــرط دوم این اســت 

آن بسیار فعال باشد.«
دکتــر نیلــی با اشــاره بــه قیمت پاییــن نفت در 
کــرد: »ایــن مفروضــات  بــازار جهانــی، اضافــه 
کــه قیمت نفت  ح می شــود  در شــرایطی مطــر
حتــی  و  دالر   50 تــا   40 بشــکه ای  دامنــه  در 
کمتــر قــرار دارد و مقــدار تولیــد نفت در  شــاید 
ســال های برنامــه در ســناریویی خوش بینانه 
کمــی بیشــتر  بــه 4 میلیــون بشــکه در روز یــا 
ســطح40  در  درآمــدی  کــه  رســید  خواهــد 
که  میلیــارد دالر بــرای اقتصاد حاصــل می کند 
البتــه رقم قابل توجهی نســبت بــه درآمدهای 
گذشته به شمار نمی آید. با  چشمگیر 10 سال 
توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، 
لزوم توســعه صادرات غیرنفتــی بیش از پیش 
کرد:  احساس می شــود.« او همچنین تصریح 
»الزمــه دســتیابی بــه ایــن تحــوالت بــزرگ در 
که در شــرایط فعلی،  کشــور آن اســت  اقتصــاد 
اجماع نظــر بــر ضــرورت تحقــق رشــد 8 درصد 
حاصــل شــده و بــه الزامات تحقــق این هدف 
پرداختــه شــود. به عبارتــی دیگر ایــن الزامات 
کلــی برنامه ششــم باید  ماننــد سیاســت های 
در فضای سیاســت گذاری و محافل عمومی و 
گیرد.«عالوه  کشــور مورد توجه قرار  رســانه ای 
بــر ایــن در این میزگــرد، یک پژوهــش دیگر نیز 
ابعــاد دیگر حصول رشــد 8درصدی را بررســی 
گزارش هــای آتی به  کرد.»دنیــای اقتصــاد« در 

بررسی این پژوهش می پردازد.

نمودار)3( نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی
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عادت های 
مدیران
 خیلی

  موفق 

موفقیت و ثروت شانســی به دســت نمی آیند. 
شــده اند  ثروتمنــد  و  موفــق  کــه  افــرادی 
که آنها  عادت هایی را در خود پرورش داده اند 
کرده اند.  را بــه افــرادی بهــره ور و مؤثــر تبدیــل 
بــرای اینکــه بتوانیــم از ایــن افــراد الگوبرداری 
کنیــم، الزم اســت مــا نیــز روی ایــن  گاهانــه  آ
جایگزیــن  را  آنهــا  و  شــویم  متمرکــز  عادت هــا 

کنیم:  عادت های بد 
  

1.  سحرخیز باشید 
از  کــه 44 درصــد  تحقیقــات نشــان می دهــد 
مدیــران ثروتمنــد جهــان ســه ســاعت قبــل از 
کاری شــان شــروع شــود، بیدار  اینکــه ســاعت 
می شــوند. همیــن عمــل خیلــی ســاده باعــث 
که حداقل یک ســاعت مفیــد به روز  می شــود 
که صبح  کنیــد  ایــن افــراد اضافه شــود. تصــور 
کســی مزاحــم شــما شــود،  زود بــدون اینکــه 
چقدر می توانید بهره ور باشــید. مدیران بزرگ 
بــرای هدف گــذاری و  ایــن فرصــت طالیــی  از 

کشف فرصت های جدید استفاده می کنند. 
  

کنید 2.  شبکه سازی 
گرفته، 79  براســاس نتایــج تحقیقات صــورت 
از مدیــران موفــق حداقــل 5 ســاعت  درصــد 
را در یــک مــاه صــرف شبکه ســازی، رفتــن بــه 
مشــتریان  مالقــات  مختلــف،  کنفرانســهای 
گــپ زدن بــا مدیــران دیگر شــرکت هاـ   جدیــد، 
می کنند، در حالیکه این آمار در میان مدیران 
کنار افرادی  معمولی تنها 16 درصد اســت. در 
بــودن،  مشــترک  آرمان هــای  و  دغدغه هــا  بــا 
کــه از آنهــا چیزهــای زیــادی  باعــث می شــود 
که بــا آنها معاشــرت  گــر افــرادی  یــاد بگیرنــد. ا
می کنیم افرادی موفق و مثبت اندیش باشند، 
کار ما تأثیر  نتایــج این معاشــرت روی خروجی 

زیادی خواهد داشت. 

  3.  از شاخه ای به شاخه دیگر نپرید
که تصمیم خود را می گیرند  افــراد موفق زمانی 

نســبت  را  خــود  موفقیــت  مســیر  انتهــای  تــا 
اجــازه  و  می داننــد  متعهــد  تصمیم شــان  بــه 

نمی دهند هیچ چیز تمرکز آنها را به هم بزند. 
  

کنید  4. مطالعه 
کــه 86 درصــد از  کــی از آن اســت  حقیقــات حا
مدیران ثروتمند عاشق مطالعه کردن هستند. 
که مطالعه می کنید حتمًا به دنبال این  زمانی 
که از آنچه می خوانید، نکته ای هرچند  باشید 
کردن ابــزار مهمی  کوچــک بیاموزیــد. مطالعــه 
بــرای پیشــرفت شــخصی اســت. حتمــًا بایــد 
کردن  که خود را نسبت به مطالعه  کنیم  سعی 
گر یــک روز، چند  کــه ا کنیــم به طــوری  متعهــد 
کتاب، مجله یا روزنامه مطالعه نکنیم،  صفحه 
کار مهمی را انجــام نداده ایم و  کنیم  احســاس 

در آن روز چیزی را از دست داده ایم. 
  

5.  بیش از حد تلویزیون نبینید
67 درصــد مدیــران ثروتمنــد در طــول روز یک 
کمتــر تلویزیــون می بیننــد. در مورد  ســاعت یا 
ســریال ها آمار جالب تر اســت. تنهــا 6 درصد از 
مدیران موفق ســریال های تلویزیونی را دنبال 
می کنند. این افراد ترجیح می دهند زمان خود 

را به فعالیت های مهم تری اختصاص دهند. 
  

گرانبها بدانید کاالی  6. زمان را یک 
مدیران موفق زمان را یک منبع تجدیدناپذیر 
می داننــد. آنهــا حاضــر نیســتند ســاعت ها در 

شــبکه های اجتماعی پرسه بزنند و این منبع 
گرانبها را هدر دهند. خوشــبختانه با تبلیغات 
کثــر مردم نســبت بــه صرفه جویی در  وســیع، ا
کاش  بــرق حســاس شــده اند.  و  آب  مصــرف 
کمی به فکر صرفه جویی در مصرف زمان، این 

منبع تجدیدناپذیر باشیم. 
  

کنید 7. هوش هیجانی خود را تقویت 
و  موفق تریــن  از  یکــی  کــه  بافــت  وارن 
ثروتمندتریــن مدیــران جهــان اســت معتقــد 
که هوش هیجانی 85 تا 90 درصد روی  اســت 
موفقیــت تأثیرگــذار اســت و IQ و تخصــص بــا 
  IQ .فاصلــه بســیار زیــاد پــس از آن قــرار دارنــد
که برای موفقیــت به آن نیاز  صالحیتــی اســت 
داریــد امــا الزامــًا از شــما ســتاره نمی ســازد. در 
که  حالیکــه هوش هیجانی این قابلیت را دارد 

کند.  شما را به یک ستاره تبدیل 

8. به سالمتی خود اهمیت دهید 
مدیران موفق به اهمیت تغذیه سالم و ورزش 
کــردن در موفقیــت واقــف هســتند. تحقیقات 
که 76 درصد از مدیران موفق  نشــان می دهد 
حداقــل 4 روز در هفته تمرینات هوازی انجام 
کمتــر از  می دهنــد. 70 درصــد از ایــن مدیــران 
کالــری فســت فود در روز مصــرف می کند.   300
ارتباطــی  موفقیــت  و  ورزش  تغذیــه،  بیــن 

انکارناپذیر وجود دارد.
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  از زمــان صــدور مجوز تاســیس اولین بانک 
خصوصی در ایران و متعاقب آن موسســات 
مالــی و اعتبــاری اعــم از تعاونیهــای مالــی و 
اعتبــاری و صندوق هــای قــرض الحســنه و 
سایر نهادهای پولی، موضوع بال جواز بودن 
موسســات و صندوقهــای مالــی و اعتبــاری 
از ادعاهــا و  و قرض الحســنه، بعنــوان یکــی 
اعتراضــات بانک مرکزی بصورت دائم البیان 
رســانه های  و  خبــری  هــای  آنتــن  روی  بــر 
مکتــوب مطــرح بــوده و هســت. طــی چنــد 
روز اخیــر نیز یکــی از متصدیان محترم بانک 
مرکــزی بــا بازتولیــد ایــن خبــر بیــان داشــته 
که بانــک مرکزی قادر به برخــورد با این  بــود 
موسســات فاقــد جواز به دلیل وابســتگی به 
کشوری نیست. بعضی از مقامات لشکری و 
پیــام فــوق ایــن واقعیت را بــه ذهــن متبادر 
کــه به نظر میرســد مجــرم مقتدر-  مینمایــد 
ضمانــت  هیچگونــه  و  هســت  نیــز  محتــرم 
اجرایــی بــرای اعمــال قانــون نســبت به این 
محترمــان مالی وجود ندارد فقــط قانون در 
کــه از هیچ  مــورد اشــخاصی قابــل اجراســت 
و  اجتماعــی  و  سیاســی  پشــتوانه  و  قــدرت 

صنفی برخوردار نیستند.
مخاطبیــن  عــرض  بــه  اســت  الزم  ابتــدا  در 
انجــام  و  تاســیس  آیــا  کــه  برســانم  محتــرم 
کــه  کشــور  عملیــات مالــی و شــبه بانکــی در 

قانونــی  تشــریفات  اجــرای  و  جــواز  بــدون 
ج از نظارت رسمی نهادهای حکومتی  وخار
ماهیتــا  هســتند  مالــی  عملیــات  مشــغول 
تخلــف محســوب میشــود یا جــرم؟ تخلف و 

جرم بزبان ساده بقرار زیر است:
که دور از  گفته می شــود  تخلف بــه اقداماتی 
حــزم بــوده و پیش بینــی نتایــج آن از ســوی 
گر این  فاعــل ضــروری ولــی الزامی نیســت و ا
گیــرد می توان  پیش بینــی مــورد غفلت قــرار 
فاعل را متخلف تلقی نمود و عمل وی فاقد 

وصف مجرمانه است.
امــا جرم بنا بــه تعریف قانون آئین دادرســی 
که انجام و  کیفری به اعمالی اتالق می شــود 
یا عدم انجام آن مســتوجب مجازات قانونی 

است.
حال باید دید تاسیس و انجام اقدامات شبه 
کشــور جرم اســت یا تخلف. اساسًا  بانکی در 
کشــور برابــر قانون  شــخصیتهای حقوقی در 
تجــارت و قانــون اصــالح قســمتی از قانــون 
تجــارت، زمانی حق حیات و حضور  رســمی 
که بوســیله روزنامه ی رســمی  پیدا می کنند 
کثیــر االنتشــار در مــورد  در مــورد تاســیس و 
تصمیمات راجب ارکان اساســی شــخصیت 
گــردد. ایــن اعــالن  حقوقــی اعــالن عمومــی 
عمومی القــاء قدرت فراخوان به شــخصیت 
شــرکتهای  گــر  ا بطوریکــه  اســت.  حقوقــی 

ســهامی مراتب تاسیس و ثبت خود را به اداره امور 
ثبــت شــرکتهای ثبــت اســناد ارائــه ننماینــد و این 
ترتیبــات از طریــق روزنامــه رســمی و روزنامه هــای 
کثیراالنتشــار تعیینــی خــود شــرکت رعایــت نشــود 
مالکیــت اعضــاء نســبت بــه حصــه مالکانه ســهام 
محرز اســت ولــی حق اســتفاده از مواهب فراخوان 
عمومــی و حق رای در اتخــاذ تصمیمات اداره امور 

شرکت را نخواهد داشت.
کســبه  کلیه  از طرفــی طبــق قانون نظام صنفی نیز 
و تجــار لزومــا بایــد حضــور رســمی خــود را از طریق 
کســب، تضمین نمایند در غیر  اخذ جواز فعالیت و 
کار و فعالیت آنــان طبق قانون  ایــن صورت محــل 
کــن و  نظــام صنفــی و دســتورالعمل های اداره اما
شهرداری ها پلمپ و ادامه فعالیت متوقف خواهد 

شد.
نظایــر این فرآینــد قانونی در امور پزشــکی، بانکی، 
وکالت و دفترخانه های اســناد رسمی  و داروخانه، 
تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی و غیره نیز 
مورد عمل است زیرا اشخاص یا افراد زمانی دارای 
حق حضور در عرصه عمومی در مناسبات و روابط 
که مجوز الزم را از ســازمان  اجتماعــی خواهند بود 

کسب نموده باشند. متصدی آن اخذ و 
یکــی از وظایــف دولتهــا در هــر جامعــه ای نظــارت 
کلیــه فعالیت های افراد و اشــخاص اعم  رســمی بر 

کل عرصه اجتماع است. از حقیقی یا حقوقی در 
پشــتیبانی  فراخــوان  قــدرت  از  مجوزهــا  ایــن 
می نماینــد و مــردم در مراجعــه بــه ایــن واحدها از 
ضمانــت اجــرای قانونــی جهــت صیانــت از حقوق 

خود مطمئن می شوند.
امــور پولــی و بانکــی از اهمیــت خــاص و اولویــت 
درجــه اول از نظــر نظــارت رســمی برخــوردار اســت 
کنتــرل  و چــون بانــک مرکــزی عهــده دار وظایــف 
حجــم نقدینگــی و نحوه تخصیص اعتبــارات پولی 
و تنظیــم اســناد مالــی و چــاپ اســکناس اســت و 
کارآمدی  می توانــد بــا مدیریــت صحیح و مطلــوب 
پــول، و پشــتوانه های آنــرا تضمیــن نمایــد و از این 
کشــور  کل  طریــق محافــظ ارزشــهای مالــی مــردم 
باشــد، ضرورتا تاســیس و فعالیت هــر نهاد عمومی 
یــا خصوصــی در رابطــه بــا پــول و بانکداری و شــبه 
بانکــداری منــوط و متوقف به اجــازه بانک مرکزی 
می باشــد و به همین دلیل بازار غیرمتشــکل پولی 
که به شــغل صرافی مشــغولند لزوما باید  کشــور  در 
تحت نظارت بانک مرکزی و بر اساس مجوز صادره 

آیا مجرمین مقتدر، 
  محترمند

 مهدی شبروهی
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فعالیت نمایند.
فعالیــت  و  تاســیس  مراتــب  کــه  آنجــا  از 
شــخصیت های حقوقــی در امــور بانکــی و پولــی 
به منصــه اعالن عمومی نرســد و مقدمه وجوب 
کــه منوط بــه موافقــت و صــدور جواز  امــر اعــالن 
ایــن  و  اســت  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  فعالیــت 
گهی تاســیس و فعالیت  نهادهــا قبــل از انتشــار آ
شــخصیت حقوقــی دارای وجــه عدمــی بــوده و 
فاقد حیات قانونی هســتند، از ایــن نظر هرگونه 
فعالیت این موسســات مصداق مغرور نمودن و 
اغــوای مردم به امور واهی اســت و چون تســلیم 
گواهــی ســپرده و یــا  اســناد و مــدارک بــه عنــوان 
صــدور دفترچه قرض الحســنه پس انــداز ثابت یا 
دیــداری و یا انجام ســایر امور بانکــی فاقد اعتبار 
ایــن  کلیــه  نیــز در  تقلــب  اســت عنصــر  قانونــی 
اقدامات مشهود و مرئی خواهد بود؛ زیرا تمامی 
ایــن اقدامات فاقد اباحیت قانونی و از مصادیق 

تالی فاسد محسوب می شود.
ایــن مصادیق به خوبی موید اقدامات مجرمانه 
بنــا بــه مســتنبط از مســتفادیه ماده یــک قانون 
تشــدید مجــازات مرتکبیــن اختــالس و ارتشــاء 
کلیــه  کالهبــرداری مصــوب ســال 67 اســت، و  و 
ســودهای عایداتــی از ایــن طریــق از مصادیــق 
دارا شــدن نــاروا باســتناد مــاده 2 همــان قانــون 
می باشــد ضمــن اینکه بــر اســاس قوانین خاص 
کشــور نیــز جرم تلقی و مســتوجب  نظــام پولی و 
که در این مــورد قانون گذار با  مجازات می باشــد 
تعییــن جرائــم حکمــی، اعمال مجــازات مقرر در 
قانــون عام به شــرح فــوق را جایزاالجرا دانســته 
اســت.  فلذا بــا تعریف ســاده از اعمــال مجرمانه 
کــه هرگونه عمل به تاســیس و  می تــوان پــی برد 
فعالیــت عملیات پولی و بانکــی بدون اخذ جواز 
از بانک مرکزی یعنی جرم مشهود و ادامه آن نیز 
ماهیت جرم را به مستمر و از زمره جرائم مقیده 

تعریف می نماید.
عالوه بر مســتند قانونی فوق تاســیس و فعالیت 
ایــن موسســات بــر خــالف قانــون نظــام پولــی و 
کشــور و دســتورالعملهای مصوب شورای  بانکی 
پــول و اعتبــار و حــوزه وظایــف بانک مرکــزی نیز 
هست از ســویی دیگر آثار مخرب این موسسات 
بــه  کشــور و تخصیــص منابــع  پولــی  در عرصــه 
که مستقل  اشــخاص خاص، جرم دیگری است 
از جــرم قبلــی قابــل رســیدگی و تعییــن مجازات 

خواهد بود.
از نظر شکلی جرم تاسیس و فعالیت بدون جواز 
کشــور از جرائــم مشــهود اســت  در عرصــه پولــی 
کــه بــه فوریــت بــرای توقــف و ممانعــت از ادامــه 
فعالیــت بایــد متصدیــان مربــوط اقدام فــوری و 
عاجــل معمــول دارند در غیر اینصــورت می تواند 
از اســباب توجــه اتهــام بــه متصدی مســئول در 
کوتاهی  گــردد. زیرا  مقام شــریک یا معاون تلقی 
بــه حصــول  امعــاد  ایــن خصــوص  و اهمــال در 
نتیجــه مجرمانــه اســت و تائید قــدرت فراخوان 
غیرقانونــی و فریــب مــردم بــه امــور واهــی؛ حــال 
غ التحصیالن رشــته حقوق  که فار چگونه اســت 
گرایشــات مختلف و پزشــکان  و داروســازان و  بــا 
کادمیــک بــا وصــف تحصیــل  ســایر رشــته های آ
بــه وکالــت و طبابــت و  و اخــذ دانشــنامه قــادر 
تاســیس داروخانــه و یا ســایر مشــاغل نیســتند، 
کامــال صحیح و مورد قبول  کــه البته این ضابطه 
کــه مرتکــب جرائــم مالی و  اســت، ولــی عــده ای 
گردیده و ضــد مقررات الزم االجــرای نظام  پولــی 
کانه از قدرت  کشــور می شوند، بی با پولی و مالی 
فراخوان با تاســیس موسســات و توســعه شعب 
که خالصه شده  سوءاســتفاده و هســتی مردم را 
در پــول اســت در حبــس غیرقانونــی خــود قــرار 
می دهنــد و از هرگونــه تعقیــب قضایــی و اداری 

مصون و محفوظ می مانند.
گــر چه دولت محتــرم و بانک مرکــزی از آثار این  ا
تــا حــدودی ســود می برنــد و  پدیــده مجرمانــه 
از طریــق آنهــا بخشــی از نقدینگــی جامعــه را از 
ج می نماید ولی تالی فاســد آن  دســت مردم خار
بــه مراتب بیشــتر از نفع موقت و ناچیز آن اســت 
چــون دولــت محتــرم شــاید توانســته باشــد بــه 
کمــک تعــدادی از همیــن موسســات و از طریق 
جذب نقدینگی مردم، قادر به اعالم ســیر نزولی 
گــردد، اما موجــب تجری موسســاتی  نــرخ تــورم 
مثــل میــزان و مولی الموحدین و تعــدادی دیگر 
گردونه  کنون ورشکســت و پول مــردم را در  کــه تا
کــه در زمره  دشــواری قــرار داده اند، شــده اســت 
همین تالی فاسد اســت. همین جرائم غیرقابل 
مجــازات و مصــون از مســئولیت موجــب شــده 
کــه پدیــده شــاندیز و پردیســان و دیگــر  اســت 
شرکتهای موجود، توانستند با قدرت فراخوان و 
اذن فحــوی بانک مرکزی و ســود بردن از غمض 
عیــن ناثواب متصدیان مربوطــه میلیاردها ریال 

ثروت مردم را غارت و آنان را به آینده ای نامعلوم 
سوق دهند.

بــا آنکــه ســابقه برخــورد بــا اینگونــه شــرکتها و 
موسســات انهم از نوع شــدید در دهه 60 علیه 
در  الیــکا  و  ســحر  مثــل  مضاربــه ای  شــرکتهای 
آرشــیو قوه قضائیه موجود و ابداع رویه برخورد 
محصــول  موسســات  و  شــرکتها  اینگونــه  بــا 
تصمیــم قانونــی قوه قضائیه بوده اســت معلوم 
از  قضائیــه  قــوه  و  مرکــزی  بانــک  چــرا  نیســت 
تعطیلــی ایــن موسســات و یا ممانعــت از ادامه 
فعالیــت آنــان ســرباز می زننــد و عمــال اقدامات 
ناثــواب و مجرمانــه آنــان را منقــوش بــه امضــاء 
تبــار  از  اســت  ســئوالی  ایــن  می نماینــد  فعلــی 
که شاید امیدی به آن  ســواالت در خور پاسخ، 

باشد یا نباشد.
معلــوم نیســت بانــک مرکــزی چرا و بــه چه علت 
از افشــای اعــالم نــام این موسســات بالجــواز نیز 
گاهــی  خــودداری می کنــد تــا مــردم بتواننــد بــا آ
از هویــت ایــن موسســات قــادر بــه محافظــت از 
اموال و دارایی خود در قبال تبلیغات و اقدامات 

گردند. جذبی این موسسات 
کنونی   البته شاید مردم جامعه و مال باختگان 
کــه دارایی آنان در حبــس غیرقانونی این  و آتــی 
نهادهای غیرقانونی قرار گرفته است با نویدهای 
کمی هم در جامعه  که دارای سابقه  گرانه  افشــا
نیســت آشــنا و تا حدودی عادت به این شــیوه 
گری داشــته باشــند ولــی این عــادت رافع  افشــا
مســئولیت متصدیان محتــرم مربوطه نخواهد. 
که بی اعتنایی بانک مرکزی به مســئولیت  چــرا 
خــود در قبــال حقوق مالــی مردم موجــب آثار و 
گردید  عــوارض جبران ناپذیر در جامعــه خواهد 
و جمعیــت مــال باختــه از ایــن بی توجهــی جزء 
آینــده  هنجارشــکنان  و  جــرم  مقلــد  لشــکریان 
بــه عنــوان یــک حرکــت جبرانــی آنهــم تخریبی، 
جلــوس منصب خواهند نمود.اینگونه فرافکنی 
از ســوی بانک مرکزی و ســایر نهادهــای قانونی، 
این نتیجه را در آفوا عموم به باور نزدیک می کند 
کــه مالکیــن اندوخته هــای حبــس شــده در این 
موسســات فاقــد حق و قــدرت دفــاع از مایملک 
که  خود هســتند زیرا قابل اثبات به نظر می رسد 
قدرت مولود حق نبوده بلکه قدرت حمل حق را 
که جای بسی  تا بستر زایش پشتیبانی می نماید 

تاسف است.
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کاربــردی ســوخت ماشــین آالت ســنگین و نیمــه ســنگین« 26 آذرمــاه در  ســمینار آموزشــی 
سندیکای شرکتهای ساختمانی برگزار شد.

محورهــای ایــن ســمینار آموزشــی، انــواع ســوخت، اســتانداردهای فنی ســوخت و اســتانداردهای 
زیست محیطی سوخت بود.  

آقای مهندس محمود ترکی به عنوان مدرس مطالب خود را به این صورت شــروع نمودند: به 
کلی ســوختها دو دســته هســتند، سوختهای فسیلی و ســوختهای زیستی تجدیدپذیر در  طور 
کید می شود. منشاء سوختهای  کشور ما با توجه به منبع فراوان سوختهای فسیلی روی آن تا
گاز و ســوخت  فســیلی نفــت خــام و زغال ســنگ اســت. دو نوع ســوخت حاصل از زغــال یعنی  
مایع، انرژی الزم برای خودرو را به وجود می آورند. با توجه به اینکه در ایران نفت خام فراوان 
کمتر ســراغ زغال ســنگ می روند. چینی ها در زمینه زغال ســنگ فعال هســتند، در قطر  اســت 
گاز طبیعی به ســوخت مایع طی فرایندی به نام  GTL   رواج دارد. ســوخت مایع  هــم تبدیــل 

گوگرد و آالینده های دیگر را ندارد.  گاز،  حاصل از 
گاز متان و  کربن و هیدروژن مهم ترین عناصر هســتند، و این سوختها  در ســوختهای فســیلی، 
گوگرد و ... خواهد  گر نفت خوب تصفیه نشود ناخالصی هایی مانند  عناصر دیگری هم دارند. ا
کوره و مــازوت نزدیک  گوگرد نفــت زیاد باشــد قیمت آن ارزان تر اســت. نفــت  داشــت. هــر چــه 
کار  گوگــرد از  گــزوز با وجود  کاتالیســت ا که مقدار زیاد آن مشــکل زا اســت.  گوگــرد دارد  3 درصــد 
گازهای ســمی وارد محیط می شــود. پس ســوخت باید عاری از وجود نیتروژن باشد  می افتد و 
که برای محیط زیســت مضر است  گازهایی  که ارزش حیاتی ســوخت را پایین آورده، و به تولید 
منجر شــده، تولید اســید سولفوریک می کند. فلزات سنگین در سوخت ایجاد رسوب می کند و 

در ماشینهای بنزینی به احتراق قبل از موعد می انجامد.
چند نوع سوخت مایع وجود دارد از جمله :

که دیرســوزی بنزین را  کتان پایینی دارند  که مســتقیما از نفت جدا می شــود و عدد ا 1- بنزین 
کتان پایین می رود.  کربنهای آن شاخه ای باشد عدد ا نشان می دهد، و هر چه هیدرو 

که هیدروکربنهای آن خطی هستند و زود سوز است.  گازوئیل   -2
کاربرد چندانی  که از یک خانواده هستند. اما نفت سفید امروزه  3- سوخت جت و نفت سفید 

ک پتروشیمی ها استفاده می شود.  ندارد و به عنوان خورا
کوره یا مازوت از تقطیر نفت خام بدســت می آید و چون ســیاه رنگ اســت به نام نفت  4- نفت 
که ارزش آن به دلیل زیاد  ســیاه نیز خوانده می شــود. این نفت قیمت بســیار پایینی دارد چرا 

گوگرد آن پایین است.  بودن 
و  کــم(،  مترا طبیعــی  )گاز    CNG مایــع(،  )گاز   LPG شــامل  گازی  ســوختهای  افــزود:  وی 
کتــان باالیــی دارنــد. بیشــترین راندمــان حرارتــی مربــوط  کــه عــدد ا LNG )گاز طبیعــی( و ...  
کــه اســتفاده می شــود   LNG اســت. در حــال حاضــر در دنیــا در خودروهــا    LNG و   CNG  بــه 

کمتری دارد.  )جدول-1(  وزن 
کــه اثر بنزیــن در حین   عــالوه برآزمایشــات  اســتاندارد فــوق، تعــدادی آزمایــش نیــز وجود دارد 

کنند مثل :  کارکرد را مشخص می 

سوخت
 در ماشین آالت

 سنگین و  نیمه سنگین
سمینار آموزشی

            
  )RON , MON(   

  )Gum (           

  –  )ppm(   3

    3  )ppm(   

   –      

    –     

   –           

   8
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  1-   تمیزی انژکتور  
  2-   چسبندگی در سوپاپ ورودی

  3-   تمیزی سوپاپ ورودی 
  4-   رسوب در محفظه احتراق 

کد تمیزی بنزین     -5  
کتان مقیاســی اســت برای نشان دادن  عدد ا
مقاومت بنزین و یا دیگر ســوخت ها در مقابل 
گرما، فشــار و شروع احتراق خود بخود )بدون 
کتــان  جرقــه(. بــه زبــان ســاده هــر چــه عــدد ا
در  ســوخت  آن  باشــد  بیشــتر  ســوخت  یــک 
گرمــا  مقابــل پدیــده احتــراق مخــرب، فشــار و 
کتان پایین باشد   مقاوم تر است. وقتی عدد ا
که در  ک یا ضربه دیده می شــود  در ماشــین نا
اثــر برخورد امــواج حاصــل از احتراق ســوخت 

بــه وجــود آمده اســت. برای حل این مشــکل 
در  البتــه  می شــود.  اســتفاده  کتان افزاهــا  ا از 
کشــورهای پیشــرفته بنزیــن تولید شــده عدد 

کتان باالیی دارد.  )جدول-2( ا
گذشــته  کشــورهای توســعه نیافتــه در   امــا در 
از تتــرا اتیــل ســرب بــه عنوان بــاال برنــده عدد 
که به شدت سرطانزا  کتان اســتفاده می شــد  ا
عــدد  افزایش دهنــده  اســت.  عقیم کننــده  و 
کتان MMT »متیل سیکلو پنتودینیل منگنز  ا
تری کربنیل« یــک افزودنی فلزی بر پایه منگنز 
کتان به بنزین  که برای باال بردن عدد ا اســت 
اضافه می گــردد. MMT مقرون به صرفه ترین 
کتان  جایگزین تترا اتیل سرب برای باالبردن ا

است. 

افزودنی های به بنزین 
کتان   باال برنده های عدد ا

کننده و ....(    سایر مواد) پاك 

گروه تقســیم  کتان به دو  باال برنده های عدد ا
می شوند. 

که عبارتند از :  کسیژن دار  1- مواد ا
   ETBE , MTBE الف( اترها مثل  

   ب (  الکلها مثل اتانول، پروپانول ومتانول 

2- مواد عالی فلزی مثل 
    الف(  TEL )ترکیب سوب دار( 

    ب (  MMT )ترکیب دارای منگنز) 
    ج( فروسین )ترکیب دارای آهن( 

 
کسیژن و فلز  3- مواد آلی بدون ا

  این دســته بیشتر شامل مواد آروماتیك مثل 
بنزین ، زایلن ها ، آئیلین و.... 

محاسن ومعایب این مواد 
1- اترها به راحتی در بنزین حل می شوند ولی 
که دارند )با شدت  مشــکالت زیســت محیطی 
وضعیت  نســبت بــه یکدیگــر( مصــرف آن ها را 
کــه   MTBE کرده اســت مثــل کمتــر  روز بــه روز 
کشــورها مصرف آن  در حــال حاضر درخیلی از 

ممنوع شده است.

 2- الکل ها:  
   متانول به شدت جاذب آب است و رطوبت 
هوا را جذب ونهایتًا باعث دو فاز شدن بنزین 
می شــود،  رســمیت بسیاربســیار زیادی دارد. 
بــه شــدت خورنــده اســت. ارزش حرارتــی آن 

 …,EU6  EU5,6  EU4  EU2,3  EU1    

 C5  C-4  C-3  C-2  C-1   

 8  8  8  8  8  )RON(     

      )PPM(  

    8          

 3  3  3       

          

 3  3  3      

Mg/100ml

 

مهمترین مشخصه های گازوئیل 

C°    %       

 C°   %       

       3

      

   3   

CFPP    

)PPM(           

             8

              – 

       – 

      – 

   – 
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نســبت بــه  بنزیــن بســیار پایین تراســت. بــه 
همیــن دالیــل در دنیــا مصــرف بســیارکمی به 
کتــان دارد  عنوان ســوخت یــا باالبرنــده عدد ا
)در بعضی از شهرهای چین مصرف می شود(

کشــورها    اتانــول در حــال حاضر  درخیلی از 
کتان مورد  بعنوان ســوخت ویا باالبرنده عدد ا
جــذب  آن  مشــکل  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده 
کــه بایــد از رســیدن آب به ســوخت  آب اســت 

کرد.  جلوگیری 

3- ترکیبات فلزدار 
که از سوختن این مواد  امروزه به علت رسوبی 
در محفظــه احتــراق و همچنین رســوب روی 
گزوز ایجاد می شود، تمام سازندگان  کاتالیزور ا

کرده اند. موتور استفاده ازاین مواد را ممنوع 

4- مواد آرومانیك 
اســتفاده از این مواد نیز به علت ســمی بودن 

توصیه نمی شود. 

گفته شــده برای بــاال بردن  بــا توجه بــه موارد 
کرد؟  کتان چه باید  عدد ا

بــه  دنیــا  مــدرن  پاالیشــگاه های  امــروزه 
تغییــر  بــا  کــه  انــد  شــده  مجهــز  فرآیندهایــی 
که در ســاختار هیدروکربورها به وجود  شــکلی 
کتــان را باال مــی برند. هر چه  می آورنــد عــدد  ا
مقدار هیدروکربورهای شاخه دار و حلقوی در 
کتان نیز زیاد می شود.  بنزین زیاد باشد عدد ا
در نتیجــه دیگــر نیــازی بــه مــواد افزودنــی باال 

کتان نیست. برنده عدد ا

سایر مواد افزودنی 
اســاس  بــر  بنزیــن  یــك  وقتــی  کلــی  طــور  بــه 
اســتاندارد تولیــد شــود نیــازی بــه هیچگونــه 
گر نیاز به افزودنی باال  ماده افزودنی نیست و ا
کتان باشــد، ایــن افزایش باید در  برنــده عدد ا
پاالیشگاه و بر اساس اندازه گیری دقیق انجام 

شود.

بــه بنزیــن نســبت داده  کــه  اســتانداردهایی 

می شود اغلب مربوط به موتور و خروجی های 
موتــور اســت. هرگــز ســوخت بســیار مناســب 
نیســت  اســتاندارد  طبــق  کــه  ماشــینی  در 
بایــد  خــودرو  و  ســوخت  نمی دهــد.  جــواب 
کننــد. و بــرای اینکار  همزمــان بــا هــم حرکــت 
بایــد ماشین ســازها اســتانداردهای ســوخت 
که برای عملی شــدن آن باید  کننــد  را تعییــن 
سوخت توصیه شــده برای هر ماشین، در آن 

استفاده شود.  
واقــع  در  خــودرو  در  انژکتــوری  سیســتم 
کــه همــان  کاربراتــور دارد  عملکــردی مشــابه 
کــردن ســوخت و هوا به نســبت الزم  مخلــوط 
انژکتــور باعــث  بــه موتــور اســت.  و تزریــق آن 
کامــل  می شــود تــا احتــراق ســوخت بــه طــور 
کس،  انجــام شــود و آالیندگــی موتــور ماننــد نا
کربــن  هیدروکربنهــای نســوخته، مونوکســید 
کنــد.  کاهــش پیــدا  بطــور قابــل مالحظــه ای 
تعــداد ذرات در میلیــون )PPM( روشــی بــرای 
تعییــن مقــدار غلظت مواد اســت. انژکتور باید 
مرتــب چــک شــود. دربــاره تمیــزی بنزین هم 
که باید به آن دقت شــود. از  کــدی وجود دارد 
که هر چه بیشــتر باشــد  گوگرد،  جملــه دربــاره 
کاتالیســت زودتــر از بیــن مــی رود.  بخش دوم 

گازوئیل بود. مبحث سوخت، مربوط به 

)Gas  Oil( گازوئیل
که شامل  گازوئیل هم یك هیدروکربوراست    
کربنــه اســت.  کربنــه تــا 25  هیدروکربورهــا 15 
کــه دارای هیدروکربورهــای  بــر خــالف بنزیــن 
گازوئیــل بایــد دارای  شــاخه ای زیــاد اســت، 
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هیدروکربورهای حظی بیشتری باشد. 
که باید دیرسوز باشد،    همچنین بر  خالف بنزین 
گازوئیل باید زود سوز باشد براساس استانداردهای 
گازوئیــل را بــا  گــروه   5  WFC ،محیــط زیســتی یــورو
کرده اســت. بعــد از آن  مشــخصات مربوطــه معرفی 
گازوئیــل به عنــوان ســوخت موتورهای  گاز یــا  نفــت 
دیزلــی و تأسیســات حرارتــی بــکار مــی رود. از این رو 
گازوئیل باید زود ســوز باشد. استانداردهای مربوط 
گازوئیــل  اســت.  ســخت تر  دیزلــی  ماشــینهای  بــه 
و  اســت  بنزیــن  بــه  نســبت  ســنگین تری  ســوخت 
گازوئیل دود بیشــتر  آلودگی هــای بیشــتری دارد. در 
تولیــد می شــود. »ســوت« از آالینده هــای مربوط به 
گازوئیل اســت. دو آلودگی مهم دیزلها شــامل ذرات 
اســت چــون دمــای  ازت   NOx کســیدهای ا و   PM
متوســط موتور دیزلی 10 درجه از موتور بنزینی باالتر 
کــردن ذرات آالینــده بایــد بــر روی  کــم  اســت. بــرای 

کردن احتراق تمرکز شود.  کامل 

کسیدهای ازت  کنترل تولید وحذف ا
هرچــه دمــای محفظه احتراق بیشــتر باشــد، تولید 
بــرای  خواهدشــد.  بیشــتر  نیــز  ازت  کســیدهای  ا
پاییــن آوردن دمای محفظــه احتراق ، تکنولوژی ها 
که می تــوان از جمله آن ها به  مختلفــی وجــود دارد 

کرد. EGR اشاره 
PM کنترل

کثر  که حدا 1-  باید از تکنولوژی هایی اســتفاده شــود 
احتراق )سوختن کامل(  صورت پذیرد. 

کــه ذرات تولید  2-  باید از فیلترهایی اســتفاده شــود 
کند. گزوز جذب  شده را قبل از خروجی از ا

گازوئیــل مهــم اســت  وی افــزود: »عــدد ســتان« در 
که یــک معیــار اندازه گیری بــرای نشــان دادن زمان 
تاخیــر احتــراق ســوخت در موتورهای دیزل اســت. 
این عدد زمان تاخیر میان شــروع پاشــش به داخل 
محفظــه احتراق و شــروع احتراق ســوخت را نشــان 
می دهــد. در طــی ایــن تاخیــر زمان، ســوخت جمع 
گــردد و این احتــراق به  شــده و ســپس محتــرق می 
صــورت انفجــار صــورت می گیرد تا بتوانــد یک ضربه 
کمتر باشــد  قــدرت تولیــد نماید. هر چه زمان تاخیر 
احتــراق یکنواخت تــر خواهد بــود. در ایران به جای 
گرفته می شــود  »عــدد ســتان«،  »انددیس ســتان« 
کم تر اســت. هر چه عدد ســتان باالتر باشــد بهتر  که 

است. 
کنترل شــود.  گازوئیــل بایــد دانســیته هــم  در مــورد 
دانســیته ســنگین تر باعث آلودگی بیشــتر می شــود. 
گــران روی دیــزل در احتــراق تاثیــر نــدارد امــا میــزان 
گازوئیل  گوگرد در  گرما و ســرما اهمیــت دارد.  آن در 

اختالف در مشــخصات گازوئیل برای پنج طبقه بندی 
EU6 EU4,5 EU4 EU2,3 EU1 EU   

C-5 C-4 C-3 C-2 C-1  WFC  

55 55 53 51 48   

52 52 50 48 45   

840 840 840 850 860  max Kg/m3 

4 4 4 4 4.2  max  

10 )50(10 50 300 2000  )ppm( 

        -  
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نمونه ای از اطالعات فیلترهای سازندگان مختلف 

        

A 50          %98

B 14                  93 %  

C 7.2            86 %

D 2.5     60  %  

E 2.2   54.5 %  

F 1.5      33.3%  

کنترل آلودگی های جامد توسط فیلترهای مناسب صورت می گیرد
 شکل زیر این اثرات را به خوبی نشان می دهد
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از لحــاظ مســائل زیســت محیطــی بــد اســت، 
امــا وجــود آن از لحــاظ روانــکاری  الزم اســت 
و بــدون آن ســایش ســوزن انژکتــور بــه وجــود 
کمتر  گوگرد نباید از 300 پــی. پی. ام   می آیــد. 
باشــد. در غیر اینصورت مجبوریم در ســوخت 
کنیم. ســوختهای  خــود از افزودنــی اســتفاده 
که  »بیودیــزل« از جمله ســوختهایی هســتند 
بــه دیــزل خاصیــت روانــکاری داده از ســایش 
می کاهد. البته ســوخت خوب ســوختی است 

که چیزی به آن اضافه نشود. 
نقطــه اشــتعال، دمــای تبخیــر و نقطه جوش 
هــر  اســت.  اهمیــت  دارای  هــم  گازوئیــل  در 
چــه نقطــه جــوش باالتر باشــد یعنی ســوخت 
مانــده  ســنگین  ســوخت  اســت.  ســنگین تر 
کربنی  گــر باقی مانــده  کربنــی بیشــتری دارد. ا
یــا دوده زیاد باشــد احتــراق را با مشــکل روبرو 

کرد. خواهد 
بعضی اوقات در دمای پایین، هیدروکربنهای 
بطــور  دیــزل  ســوخت  در  موجــود  پارافینــی 
جزیــی متبلــور می شــوند و صافــی را مســدود 
را متوقــف می نماینــد. آب در  کــرده، خــودرو 
کریســتالهای  ایجــاد  دالیــل  از  هــم  ســوخت 
گازوئیل اســت. به همین  اولیــه برای یخ زدن 
دلیــل مشــخصات دقیقی برای رفتار ســوخت 
گرفته شــده اســت. این  دیزل در ســرما درنظر 
ابــری شــدن،  از: نقطــه  مشــخصات عبارتنــد 
نقطه ریزش و نقطه انســداد فیلتر ســرد. برای 
بهبــود مشــخصات ســرمایی ســوخت دیــزل 

راههایی توصیه شده است:
کاهش  کاهش نقطه نهایی تقطیر )منجر به   -

برشهای سنگین حاوی نرمال پارافین ها(
کاهــش نقطــه اولیــه تقطیر )هم پوشــانی با   -

کروزن( برش 
- انتخــاب بــرش هــای نفتنــی تروآروماتیکــی 
ح می  تــر)در ایــن مورد منشــأ نفــت خام مطــر

شود(.
- اضافــه نمودن مواد افزودنــی بهبود دهنده 
بلورهــای  پخــش  باعــث  مــواد  ایــن  جریــان. 
پارافین شده، از تشکیل شبکه و انسداد فیلتر 
کننــد، نقــاط ریزش و انســداد  جلوگیــری مــی 
کاهــش مــی دهند ولی بــر نقطه ابری  فیلتــر را 

شدن اثری ندارند.
گازوئیــل هــم  وی افــزود: ماننــد بنزیــن بــرای 
کــه در آن عدد  اســتانداردهایی تعریــف شــده 
ســتان محوریــت دارد. خوشــبختانه در ایران 

ســوختنی ها بــدون افزودنــی هم عدد ســتان 
گــران روی، میــزان  باالیــی دارنــد. دانســیته، 
گوگرد و آروماتیک و .... هم در استاندارد مهم 
اســت. اتانــول و متانول هم نباید در ســوخت 

دیزلی وجود داشته باشد. 
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت پخش واحــدی به 
که اســتاندارد  نــام مهندســی فن آورده ها دارد 
و  دارد  را  ســوخت  تولیــد  بــرای  نفــت  وزارت 
کنند، درباره  عالقمنــدان می توانند آن را تهیه 
گفت: این سوخت شامل  ســوختهای زیستی 
اتانــول مایــع، متانــول و ســوخت  بیودیــزل، 
گازی مانند هیدروژن و متان می  های دیــزل 
شــود. سوخت دیزلی زیستی و اتانول زیستی، 
که  از مهم ترین ســوخت های زیســتی هستند 
می توان از آنها در صنعت حمل ونقل استفاده 

کرد. 

توجــه  مــورد  زیســتی  ســوخت های  چــرا 
هستند؟ 

کمتری تولید می کنند.    Co2 الف (  آلودگی
و  بــوده  آن هــا تجددپذیــر  تولیــد  منابــع   ) ب 
پایان ناپذیــر هســتند. )برخالف ســوخت های 

فسیلی(

الف : اتانول 
  اتانــول زیســتی بــه دو طریــق قابــل تولیــد 

است.
1- استفاده از مواد قندی مثل نیشکر و مالس 

2- استفاده از مواد سلولزی 
بــا    ایــن روش هنــوز صنعتــی نشــده  اســت. 
که  صنعتــی شــدن ایــن روش انتظــار مــی رود 
کاهــش زیادی داشــته باشــد.  قیمــت اتانــول 
مــواد اولیــه بــرای تولیــد اتانــول در ایــن روش 

کشاورزی هستند.  ضایعات 

    فرق اتانول سوختی 
با اتانول مورد استفاده در صنایع 

  -   اتانــول مــورد اســتفاده در صنایع دارای 5 
درصد آب است. 

کثر یك درصد آب   -    اتانول سوختی باید حدا
داشته باشد. 

 - اتانــول بــه صــورت درصــدی از ســوخت و یا 
کامــاًل  صــد درصــد اتانــول مــورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
 -  تــا 15 درصــد افزایــش نیــازی بــه تغییــر در 

موتور نمی باشد.

بیودیزل 
بــا  متانــول  ترانــس  استریفیکاســیون  از    
اســیدهای چــرب  حاصــل از دانــه ای روغنــی به 

دست می آید.
برابــر  دو  از  بیــش  ســوخت  ایــن  قیمــت    

گازوئیل است .
گازوئیل را    این سوخت خاصیت لوبریستی 

اضافه می کند.
  در حــال حاضــر در دنیــا  5 درصــد  از ایــن 

گازوئیل اضافه می شود. سوخت به 
کسیداسیون نسبت     این ســوخت در برابر ا
کمتــری دارد. در نتیجه  گازوئیل مقاومت  بــه 

نگهداری  آن مشکل است .
کاهــش  باعــث  ایــن ســوخت  از  اســتفاده    

گلخانه ای می شود. گازهای 

اتانــول زیســتی نیــز نوعــی ســوخت جایگزیــن 
ماشــینها  در  کــه  اســت  بنزیــن  بــرای  الکلــی 
اســتفاده می شــود و مخلوط آن با بنزین تا 15 
درصد مشکلی ندارد و از آن میزان به بعد باید 

قطعات همخوان با اتانول تهیه شود. 
در چین از متانول به عنوان ســوخت استفاده 
بــرای  صحبتهایــی  هــم  ایــران  در  می شــود. 
اســتفاده از آن بــود امــا بــه دلیل ســمی بودن 
کم بودن  شــدید آن و ایجاد خوردگی شــدید و 
گذاشــته شــد. مشــکل  کنار  ارزش حرارتــی آن 
اســتفاده از اتانــول و متانول جــذب باالی آب 

است. 
گیاهی  بیودیزل هم یکی از انواع سوخت های 
هــای  روغــن  از  می تــوان  را  بیودیــزل  اســت. 
گیاهی و چربی حیوانات تولید و از آن به جای 
اســتفاده  گازوییلــی  موتورهــای  در  گازوئیــل 
کرد. بیودیزل از ترکیب شــیمیایی روغن های 
گیاهــی یــا حیوانــی بــا هیدروکســید ســدیم و 
متانول )یا اتانول( حاصل می شــود. بســیاری 
در اروپــا بــه اســتفاده از بیودیــزل روی آورده 
انــد. در حقیقــت از میــان دیگر انواع ســوخت 
هــای زیســتی، بیودیــزل بیشــترین اســتفاده 
را در ایــن قــاره دارد. بــرای تهیــه بیودیــزل ، 
گیاهــی و چربی هــای حیوانــی  روغن هــای  از 

استفاده می شود.

اجزاء فیلتر 
   واشر یا اروینگ 
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   صفحه پایه 
   در پوش های باال و پایین 

  صافی فیلتر 
   لوله وسط 

   فنر 
  محفظه فیلتر 

  شیر یك طرفه )درفیلترهای روغن ( 
را  فیلترهایــی  فیلتــر،  ســازندگان  بیشــتر     
که ذرات بزرگتر از 40 میکرون  معرفــی می کنند 

را  می گردد. 
کــه  انــد  داده  نشــان  موتــور  ســازندگان    
بیشــترین میــزان ســایش در اثــر ورود  ذرات با 

کمتر از  40 میکرون است .  اندازه 

کنند   کار می  ذرات ورودی به موتور چه 
رینگ هــا  و  ســیلندر  دیــواره  مجــاز   لقــی    

)میکرون 10 - 5( 
کمتر از 25  گــرد و خــاك جــاده    انــدازه ذرات 
میکــرون )البتــه ذرات بزرگتــر از این انــدازه نیز 
گرفته  کــه به راحتی توســط فیلتــر  وجــود دارد 

می شود( 
  ورود ذرات در لقی هــای مجــاز باعث ایجاد 

سایش می شود.
  مهمترین جزء یك فیلتر صافی آن است 

  صافــی از جنس های مخنلف ســاخته می 
کاغذ یا پارچه است  شود ولی عمومًا از 

  در فیلتر های جدید از الیاف شیشه یا ترکیبی 
ازالیاف شیشه وسلولز استفاده می شود. 

مالك انتخاب فیلتر 
کتور  بتا    فا

   راندمان فیلتر 
کارکــرد  کــرد: بــرای  وی دربــاره فیلتــر تصریــح 
خوب ماشــین عالوه بــر روغن مناســب، فیلتر 
مناســب از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. 
کنترل آلودگی هــا اهمیت دارد. فیلتر  فیلتــر در 
نامناسب عمر موتور را تا 8 برابر پایین می آورد 
کیفیــت احتــراق را پاییــن مــی آورد. فیلتر بد  و 
گزوز را  مصرف ســوخت را باال بــرده و خروجی ا
افزایش می دهد. متاسفانه در ساخت فیلترها 

که در  کید شده در حالی  روی ذرات درشــت تا
کیــد شــده  کدهــای تمیــزی روی ذرات ریــز تا
است. صافی های فیلتر از جنسهای مختلفی 
که اغلب از جنس سلولز است.  تهیه می شــود 
کاغذ یا پارچه تهیه  فیلترها در ماشــین آالت از 
شــده اند. بــرای خریــد فیلتــر بایــد آن را تحــت 
کــه چقــدر ذرات از  کتــور بتــا قــرار داد  تســت فا
گــر فیلتر  فیلتــر رد می شــود. طبــق تحقیقات ا
40 میکرونــی را بــه فیلتــر 10 میکرونــی تبدیــل 
گرچه مشکل  کنیم  عمر موتور 8 برابر می شود ا

انتقال روغن و سوخت به وجود می آید.  
کیــد روی اهمیت شــناخت  وی در انتهــا بــا تا
سوخت برای مهندسان مسئول ماشین آالت 
در پروژه های عمرانی به ســواالت حاضران در 

جلسه پاسخ داد. 
کننــدگان در  در پایــان این ســمینار به شــرکت 
و  ســنگین  درماشــین آالت  سمینار»ســوخت 
گواهی حضور داده شد. و مقرر  نیمه سنگین« 
گواهینامه سازمان فنی  شد با برگزاری آزمون، 

وحرفه ای به آنها اهدا شود. 

کتابهای پرسش و پاسخ  حاوی  مجموعه 
 پرســش پیمانــکاران از نظــام فنی اجرایی
پاســخ های  و  مرتبــط  مراجــع  برخــی  در   

مربوطه است.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  ســوم   جلــد 
و  دســتورالعمل ها  بخشــنامه ها،  ضوابــط 

آئین نامه ها به زودی منتشر می گردد.
این کتاب حاوی پرسش هایی در خصوص 
خدمــات  بــا  مرتبــط  قوانیــن  مجموعــه 

پیمانکاری است.
تهیه کتاب مزبور را  به کلیه دســت اندرکاران، 
شــرکت ها و مجریان و  مهندســان  پروژه های 

عمرانی توصیه می گردد .
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اشاره:
ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش  مجموعــه 
قراردادهــای  در  مطروحــه  ابهامــات  بــا 
منعقده  ســال های اخیر ، با معاونــت برنامه ریزی 
دریافتــی  نظرهــای  اظهــار  و  راهبــردی  نظــارت  و 
صــورت  بــه  پیمــان  عمومــی   شــرایط  بخــش  در 
ویژه نامــه  ماهنامــه پیــام آبادگران که  توســط دفتر 
فنی ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران تهیه 

و تدوین شده است ، ضمیمه می باشد.

عضــو  شــرکتهای  ارشــد  مدیــران  از  بدینوســیله 
درخواســت می شــود بــرای تهیــه ایــن مجموعــه 
ســندیکای    66464261 شــماره  بــا  ارزنــده  
حاصــل  تمــاس  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 

نمایند.

اشاره:
ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش  مجموعــه 
قراردادهــای  در  مطروحــه  ابهامــات  بــا 
منعقده  ســال های اخیر ، با معاونــت برنامه ریزی 
و نظــارت راهبــردی و اظهــار نظرهــای دریافتی در 
بخــش ضوابط فهرســت بها  به صــورت ویژه نامه  
فنــی  دفتــر  توســط  کــه   آبادگــران  پیــام  ماهنامــه 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران تهیــه و 

تدوین شده است ، ضمیمه می باشد.

عضــو  شــرکتهای  ارشــد  مدیــران  از  بدینوســیله 
درخواســت می شــود بــرای تهیــه ایــن مجموعــه 
ســندیکای    66464261 شــماره  بــا  ارزنــده  
حاصــل  تمــاس  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 

نمایند.
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معرفی

کتاب   معرفی 

ضوابط بخشنامه ها، دستورالعمل ها  و آئین نامه ها




