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ا رم

کارنامه دولت  ایــن روزها در محافل اقتصــادی 
یازدهم در خصوص برجام و آثار آن محل تامل 
گاه بــه شــتاب  گاه بــه دقــت و  جــدی شــده و 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. پاییز  امســال ســرآغاز 
مباحــث بــه مربــوط بــه انتخابــات ســال آینده 
ریاســت جمهوری اســت و بخشــی از ارزیابی ها 
معطــوف بــه رقابت هــای سیاســی اســت، امــا 
از منظــر ارزش آثــار  اقتصــادی برجــام ضــرورت 
که این مســئله بــا داده های حقیقی مورد  دارد 
گیرد و پاســخی واقعی برای آنچه  ســنجش قرار 
کالن  ســتاده ایــران در فصــل نویــن اســتراتژی 
کشــور )پســابرجام(، محســوب می شــود، ارائــه 

کند.
کــه   بدیــن منظــور الزم اســت مشــخص شــود 
ســخن منتقــدان در بدعهــدی مطلــق غــرب و 
ســخن موافقــان در امــکان تامیــن منافــع ملی 
بــه طور نســبی چــه میزان اعتبــار دارنــد و کدام 
یــک بــا واقعیت های اقتصادی و تجاری کشــور 
در دوران جدیــد انطباق دارد و روند طی شــده 
بــه ســمت گشــایش بــوده یــا پــس از برجــام مــا 
شــاهد عقب گشت غرب در عمل به تعهداتش 
که اساسا  بوده ایم. شاید این پرسش پیش آید 
برای ســنجش موفقیت دولت در حــوزه برجام 
چــرا بایــد بــه دنبــال رخدادهــای اقتصــادی و 
بررســی روندهــای این حــوزه بود؟ چــرا نباید از 
جایــگاه دیپلماســی بــه این مســئله نگریســت 
که برجام در ذات خود یک توافق سیاســی  چرا 
و مســئله ای مربوط به دیپلماســی کشور است 
نــه یک معاهــده اقتصادی. شــاید در نگاه یک 

سیاســتمدار بزرگتریــن اتفــاق دوران فعلی این 
ک ایران و غرب  گره یک اختالف خطرنا که  بود 
گشــوده شــد و خطــر  بنــام مناقشــه هســته ای 
قریب الوقــوع جنگ و رویارویی از آســمان ایران 
کنــار رفت، اما فعاالن و صاحبنظران  اقتصادی 
بی آنکــه اهمیــت این مســئله را نادیــده بگیرند 
که ملموس تریــن و درعین حال  بــر این باورنــد 
سخت ترین کار برجام در بخش مربوط به ایران 
که باید بخشــی از موانــع و دیوارهای  آنجاســت 
ســتبر تحریــم را از راه تجــارت و مــراوده ایــران با 

جهان خارج بردارد.
که دســتی در عرصه اقتصاد و تجارت دارند  آنها 
گــذر یک دهه تجربه دوره تحریم دریافته اند  در 
کالن خویش با  که ایرانی ها در مناسبات خرد و 
جهان خارج با چه مشــکالت پیچیده و تودرتو 
روبــرو شــدند. پدیــده تحریم هــای هوشــمند با 
پشــتوانه و مشروعیت 6 قطعنامه سازمان ملل 
گونه ای مهندســی و  و امضــای 6 قــدرت برتر به 
که همه روزنه ها و راه های تنفس  عملیاتی شد 
کرد. بارها این  اقتصاد و تجارت ایران را مسدود 
ســخن بر زبان طراحان پروژه هوشــمند تحریم 
که شــبکه انقباض و انســداد  جــاری شــده بــود 
منابع مالی و بانکی ایرانی ها چنان بســته شده 
کــه تا ســالیان طوالنــی نمی تواننــد روی  اســت 

آرامش و گشایش ببینند.
کــه توافــق هســته ای ایران امضا شــد  از روز اول 
که  بحــث جــدی محافــل اقتصــادی ایــن بــود 
گام های  گام آغازین بوده و  امضای برجــام یک 
کــه طرف  اصلــی زمانــی برداشــته خواهــد شــد 

که سیســتم هوشــمند  گره هایی  ایرانــی بتواند 
تحریم در کار و بار تجارت خارجی ایران انداخته 
را بگشاید. بر این نکته شخص روحانی و ظریف 
که وظایف دشــوار  کرده بودند  نیــز بارها اذعــان 
آنها بعد از امضای برجام شــروع می شــود یعنی 
کــه قرار اســت شمشــیر »تــرس و تنبیه«  زمانــی 
آمریکایی ها را از باالی ســر  سرمایه گذاران غربی 

و غیرغربی بردارند.
که از فردای  اما مشکل اساســی دولت آنجا بود 
امضای برجام با ســیلی از تقاضاهــا و مطالبات 
روبــرو و بخشــی از ایــن انتظــارات و مطالبــات 
از ســوی افــکار عمومــی و بــه شــکل طبیعــی و 
خودجوش مطرح شــد. عامه مردم بعد از دوره 
سخت و طاقت فرسای تحریم بی صبرانه منتظر 
کــوران زندگی  گرمای آفتــاب برجام به  دمیــدن 
ســرد خویــش بودنــد امــا بخــش دوم مطالبات 
گروه همه   به صــورت جناحی مطرح شــد. این 
در  را  دولــت  گریبــان  برجــام ،  از  بعــد  روزهــای 
کــه »نتیجه عملی  چنــگ این پرســش قرار داد 
برجــام چــه شــد«. البتــه در ایــن مســیر حتــی 
شماری از فعاالن اقتصادی و تجاری نیز نسبت 
گشــایش اقتصــادی و تحقــق مفــاد توافــق  بــه 
کش 9  کشــا هســته ای دچــار بیــم شــدند. این 
ماهه اما در روزهای پایانی شــهریور با افق های 
کــه حضــور رئیس  گشــت. چــرا  تــازه ای مواجــه 
جمهــور در نشســت مجمــع عمومــی ســازمان 
ملل و دیدارهای پرشمار وی با مقامات غربی و 
غیر غربی، امید را به امکان اتفاق تازه در عرصه 
غــرب  و  ایــران  تجــاری  و  اقتصــادی  مبــادالت 
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معطــوف ســاخت. ایــن حضــور از آنجــا اهمیت 
کــه پیــش از آن، همــه چیــز در فضــای  داشــت 
تصمیم گیــری آمریکایی هــا از بــروز یــک معضل 
گشــایش  در صدور مجوزها و چراغ ســبزها برای 
کز اقتصادی و بانکی ایران با  همکاری میان مرا
طرف های غربی حکایت می کرد و فترتی در آغاز 
کرده  داد و ســتدهای تجاری پــس از برجام بروز 
بود که می توانست همه امیدها و پیش بینی ها 
برای بازگشت ایران به عرصه اقتصاد جهانی را با 

تردید روبرو سازد.
در تحلیــل چرایــی بــروز ایــن فتــرت و بن بســت 
که آمریــکا انگیزه و  گمانــه اول آن بوده و هســت 
ذهنیتی برای عمل به تعهدات خود ندارد و آنها 
هــر چــه را وعده داده و به عنوان داده ها در جام 
گذارده اند مشمول مرور زمان ساخته اند  توافق 
کنند. اما  تا از زیر بار مســئولیت آن شــانه خالی 
واقعیت های صحنه سیاست آمریکا کمی فراتر و 
پیچیده تر از وسعت این گمانه بود. گرچه شاید 
کرد اما باید  گمانه را نفی  کلی این  نتوان به طور 
کــه تحریم ایــران یا ایران هراســی  توجه داشــت 
مــدت مدیدی بخشــی از ســاختار و ایدئولوژی 
کــم بــر نظــام تصمیم گیــر آمریــکا شــده بــود.  حا
مشخصًا کنگره تحت اختیار جمهوری خواهان 
بــا همراهی دو البی قدرتمند عربی - اســرائیلی 
کانــون تصمیم گیری مالــی آمریکا  توانســته بود 
یعنی وزارت خزانه داری را از صدور جواز معامله 

کز مالی و بانکی اروپا و آسیا با ایران بازدارد. مرا
کار جــدی ایران از این نقطه آغاز شــد. مأموریتی 
دشــوار بــرای ایجــاد رخنــه در ســخت ترین الیــه 
گارد بسته وزارت  تصمیم گیری آمریکا و  گشودن 
کار مهندســی تحریم ها را با نظام  که  خزانه داری 
کشــور جهان به انجام رسانده  بانکی بیش از 100 

بود. 
کــه در این مدت رخ داد، این بود  اتفاق مهمی 
گروه 1+ 5  که همه ارکان و اعضای دولت ایران و 
به یک اجماع تازه برای متقاعد کردن سیســتم 
مالــی و خزانــه داری آمریــکا دســت یافتنــد و در 
کــه موجی از فشــار افکار  ســایه ایــن اجمــاع بود 
عمومی علیه تیم تصمیم گیر در ســاختار قدرت 
آمریکا به راه افتاد. قدرت این موج مطالبه گری 
که تحت نفوذ  کنگره آمریــکا  که  آنجــا دیده شــد 
اصلــی  مخالفــان  )یعنــی  جمهوری خواهــان 
کریز در  توافــق با ایــران( به عنــوان بزرگتریــن خا
برابر برجام حاضر شــد مجوز معامله شرکت ها و 

کند. سرمایه گذاران بزرگ با ایران را صادر 
با نگاه به فهرست بلند جلسات و نشست هایی 
گشایش موانع  که در این مدت صرفا با موضوع 
همکاری های مالــی و بانکی میان ایران و غرب 
که در این  برگزار شــده، می توان به ابعاد اتفاقی 
مرحله رخ داد پی برد. در لندن، بروکسل، وین، 
ژنــو و نهایتا نیویورک چندیــن بار دیدارهایی در 
ســطح مقام هــای ارشــد دولت هــا برگــزار شــد. 
ســه قــدرت اروپایی)آلمان، فرانســه و انگلیس( 
کری  مستقیما در دیدارهایشان با اوباما و جان 
ضــرروت اجــرای ایــن بخــش از تعهــدات برجام 
کردنــد. حتــی نمایندگان ســه قدرت  گوشــزد  را 
که شــرکای  کره جنوبی و هند(  آســیایی )ژاپــن، 
آمریکا محسوب می شوند ضرورت گشایش های 
تــازه اقتصادی در روابط با ایــران را به موضوع و 

کره با طرف آمریکایی تبدیل کردند. محور مذا
بــا نــگاه به ایــن مجموعــه اتفاقات می بایســت 
خزانــه داری  و  اقتصــادی  بخــش  رویــه  تغییــر 
آمریکا در قبال ایران را دستاوردی ارزشمند به 
کنگره، فتیله  حســاب آورد. جمهوری خواهان 
نزاع با ایران را درســت هنگامی پایین کشیدند 
که تنور مبارزات انتخاباتی آمریکا دو جناح داغ 
که حزب  شــده بــود و هــر آن احتمال می رفــت 
کردن دموکرات ها با  رقیب اوباما برای زمین گیر 
کند.  تصویــب طرح های جدید برجام را خنثی 
امــا صــدور مجــوز از ســوی آمریــکا بــرای امکان 
توافــق شــرکت بوئینــگ و ایران، عقب نشــینی 

آمریکا از سیاســت تنبیه و مجازات شرکت های 
اروپایی طرف معامله با ایران و اعالم آشکار این 
سیاست جدید و فراهم شدن امکان معامالت 
تجاری به دالر از ســوی غیرآمریکایی ها با ایران 
نشــانه های تازه ای از زنده بــودن روح برجام را 
آشکار ساخت. این زنجیره اتفاقات با قطعنامه 
پارلمــان اروپا برای عادی ســازی روابط با ایران 
گشت. پارلمانی  کامل تر  که اخیرا مصوب شــد، 
کســیون های  کــه به دلیــل حضــور قدرتمند فرا
حقــوق بشــری و جنبــش ســبزها بــه داشــتن 
خصلــت ضدیــت بــا جمهوری اســالمی شــهره 
در  قطعنامــه  و  بیانیــه  ده هــا  کنــون  تا و  بــود 
کرده اســت. بعد از این  محکومیت ایران صادر 
که شــرایط مناســب تر و  اتفاقات انتظار می رود 
بهتری برای همکاری های اقتصادی و تجاری 
بــا جهان پیرامون فراهم شــود و بــه تدریج آثار 
اقتصادی برجام دراین حوزه ملموس تر شــود. 
که دولــت در چنبــره هزینه های جاری  کنــون  ا
کشور و بدهی های برجای مانده از دولت  اداره 
گرفتــار آمده، قطع شــدن زنجیــره تحریم  قبــل 
کشــور می تواند مهمترین دســتاورد پســابرجام 
گر ایــن اتفــاق نمی افتاد حیات  بــه شــمار آید. ا
که وابســته بــه رونق  اقتصــاد بخــش خصوصی 
کشــور اســت،  فعالیت هــای عمرانــی و صنعتی 
می گرفــت.  قــرار  مخاطــره  در  پیــش  از  بیــش 
کــه بــا برطرف شــدن  شــواهد نشــان می دهــد 
مشــکالت مــراودات بانکــی و معامــالت دالری 
امــکان فعالیــت ســرمایه گذاران خارجی فراهم 
کنون آمادگی عملی برای حضور در  شده و آنها ا
که ســرمایه گذار خارجی می طلبد،  پروژه هایی 
یافته انــد. بــا توجه بــه آنکه بخش عمــده ای از 
درآمدهــای دولــت صــرف هزینه هــای جــاری 
کشــور  کشــور می شــود و درآمدهای ارزی  اداره 
حاصــل از فــروش نفــت و فرآوردهــای آن قابــل 
اخیــر و حضــور  گشــایش های  نیســت،  توجــه 
ســرمایه گذاران خارجی می تواند نفس تازه ای بر 
کالبد سکون فعالیت های عمرانی و صنعتی کشور 
کاهش هزینه های مبادله  بدمد. بدیهی اســت 
کاهش هزینه های  اقتصادی و تجاری به همراه 
کاالهای صنعتــی به افزایش بهره وری  فناوری و 
اقتصــادی و تقویت توان بخش خصوصی منجر 
خواهد شــد. با احیای بخــش خصوصی و رونق 
کشــور از زیر  فعالیت های عمرانی، شــاهد خروج 

سایه بحران شوم رکود خواهیم بود. 

  بــا برطــرف شــدن مشــکالت مــراودات 
بانکی و معامالت دالری امکان فعالیت 
ســرمایه گذاران خارجــی فراهــم شــده و 
آنهــا اکنــون آمادگی عملی بــرای حضور 
که ســرمایه گذار خارجی  در پروژه هایــی 

  می طلبد، یافته اند. با توجه به  آنکه بخش 
عمــده ای از درآمدهــای دولــت صــرف 
هزینه هــای جــاری اداره کشــور می شــود 
از  حاصــل  کشــور  ارزی  درآمدهــای  و 
فــروش نفــت و فرآوردهای آن قابل توجه 
گشــایش های اخیــر و حضــور  نیســت، 
ســرمایه گذاران خارجــی می توانــد نفس 
کالبــد ســکون فعالیت هــای  تــازه ای بــر 

عمرانی و صنعتی کشور بدمد. 
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اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
به نفـع  اقتصـاد،  رقابتی کـردن  و  آزادسـازی 
بـه  گفـت:  اسـت  کشـور  بخش هـای  تمامـی 
حمایـت  ســـــــــــــــازمان های  مـن  عقیـده 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان بایـد منحـل 
شـود؛ نمونـه بـارز آن، وقتی صنعت هوانوردی 
آزاد شـد، هـم رشـد تقاضـا و هـم رشـد عملکـرد 
کنـار  شـرکت های هواپیمایـی را داشـتیم و در 
از  بسـیاری  در  بلیـت  نازل تـر  قیمت هـای  آن، 

شـد. فراهـم  زمان هـا 
آخوندی با گله گذاری از شیوه خصوصی سازی 
در دولـت قبـل می گویـد: »بسـیاری از بخش ها 
هسـتند...  مجـدد  خصوصی سـازی  نیازمنـد 
گـذار شـده  در بسـیاری از بخش هـا، انحصـار وا
تکلیـف  تعییـن   انحصارهـا  ایـن  بایـد  و  اسـت 
بایـد  می شـود،  گـذار  وا انحصـار  وقتـی  شـوند. 
انحصـار  از  خصوصـی  انحصـار  کـه  بدانیـم 
بـه عقیـده او،  دولتـی خیلـی بدتـر اسـت...«. 
شـرایط بـرای خصوصی سـازی مجـدد بخشـی 
کنـون  هم ا قانونـی  ُبعـد  از  گذاری هـا  وا از 

گفتگـوی  مهـم  بخش هـای  مهیاسـت.  نیـز 
روزنامـه شـرق بـا دکتر عباس آخونـدی وزیر راه 

اسـت. ح  بدیـن شـر و شهرسـازی 

آزادسـازی  از  »کاپـا«  اجـالس  در  شـما    
نظـام  لغـو  و  هــــــــوانوردی  صنعـت  بـازار 
قیمت گـذاری در ایـران به عنـوان مزیت هـای 
آیـا  کرده ایـد.  یـاد  ایـران  هوانـوردی  صنعـت 
آن  بـه  کـه  مزیـت  ایـن دو  از  سـرمایه گذاران 

کرده انـد؟ اسـتقبال  کردیـد،  اشـاره 
بـه عقیـده مـن هـم خطـوط هوانـوردی و هـم 
آزادسـازی صنعـت هوانـوردی  از  بهره بـرداران 
خطـوط  همـه  می کننـد.  اسـتقبال  به شـدت 
کامـال اختیـار با خودشـان اسـت  درحال حاضـر 
کـه چگونـه در یـك بـازار رقابتـی بـا هـم رقابـت 
کننـد و قیمت هـای خدمـات خـود را بسـته بـه 
کم تقاضـا در سـاعات  واقعیت هـای پرتقاضـا و 
قیمت گـذاری  مختلـف،  روزهـای  و  مختلـف 
کـرده تـا بتواننـد بـرای جلـب رضایـت و جـذب 
تفـاوت در  ایـن  کننـد.  اقـدام  بیشـتر  مشـتری 

هـم  بیشـتری  انتخـاب  قـدرت  قیمت گـذاری، 
در اختیـار مـردم می گـذارد.

تهـران-  پـرواز  بلیـت  قیمت هـای  مواقعـی  در 
می یابـد  کاهـش  تومـان  هـزار   ٨5 بـه  مشـهد 
گذشـته  در  کـه  قیمت هایـی  بـه  نسـبت  کـه 
بـرای این مسـیر تعیین می شـد، قیمت بسـیار 
پرتقاضـا  زمان هـای  در  البتـه  دارد؛  پایینـی 
اسـت.  بیشـتر  قیمت هـا  طبیعـی  به طـور 
اینکـه مـردم بتواننـد براسـاس پیشـنهادهای 
باشـند،  داشـته  انتخـاب  حـق  مختلـف 
بـازار  یـك  در  کـه  اسـت  نکتـه ای  مهم تریـن 

می شـود. فراهـم  رقابتـی 

اقتصـاد  کل  بـه  را  آزادسـازی  ایـن  گـر     ا
تعمیـم دهیـم، در اقتصـاد درگیـر رکـود ایـران، 

کنـد؟ ایجـاد  تحـرك  می توانـد  چقـدر 
کـه  بخش  هایـی  در  البتـه  می توانـد؛  حتمـا 
امکان عرضه رقابتی وجود داشـته باشـد، برای 
رقابتی شـدن  بـا  مثـال در صنعـت هوانـوردی، 
بـازار، پنـج  مـاه اول سـال جـاری نسـبت بـه پنـج  

رورت بازخوانی   

خصوصی سازی در ایران
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد 
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گذشـته بیـش از ٢٠ درصـد تقاضـای  مـاه سـال 
ایـن موضـوع  اسـت؛  کـرده  رشـد  پـرواز داخلـی 
گـر اقتصاد  نشـان می دهـد تقاضـا وجـود دارد و ا
می توانـد  شـود،  ایجـاد  بخشـی  هـر  در  رقابتـی 
ایـن  کنـد.  ایجـاد  بخـش  همـان  در  را  تحرکـی 
آزادسـازی  بـا  می دهـد  نشـان  به خوبـی  نمونـه 
کـرد،  ایجـاد  بـازار تحـرك  قیمت  هـا می تـوان در 
که  البته این تماما به این مسـئله بسـتگی دارد 
کامـال رقابتـی در بـازار امکان پذیـر باشـد. عرضـه 

بخش هایـی  چـه  در  شـما  عقیـده  بـه     
زمینـه برای آزادسـازی قیمت هـا وجود دارد؟
از  پیـش  کـه  را  بخش هایـی  می توانـد  دولـت 
اعـالم سیاسـت های اصـل ٤٤ قانـون اساسـی 
سیاسـت ها  ایـن  مشـمول  و  بوده انـد  رقابتـی 

کنـد. اعـالم  رقابتـی  نبوده انـد، 

 منظور شما چه بخش هایی است؟
صنایـع  معدنـی،  صنایـع  تمـام  کنیـم  فـرض 
عمـل  رقابتـی  می تواننـد  و...  سـاختمانی 
اسـت.  آن  مشـخص  نمونـه  سـیمان  کننـد؛ 
سـیمان  دولـت  چـرا  نیسـت  مشـخص  اصـال 
کامـال  سـیمان  می کنـد،  قیمت گـذاری  را 
و  کنـد  عمـل  رقابتـی  و  شـود  آزاد  می توانـد 
بازارهـا  بسـیاری  همین طـور.  نیـز  پتروشـیمی 

دارنـد. را  رقابتی بـودن  امـکان 

  بـا ایـن زمینـه و امـکان، چـرا ایـن بازارهـا 
نمی شـوند؟ رقابتـی 

وجـود  قیمت گـذاری  نظـام  اینکـه  به دلیـل 
گـر  ا می کننـد  فکـر  خـود  بـا  برخـی  دارد. 
کننـد و قیمت هـا آزاد نباشـد،  قیمت گـذاری 
دارم  اعتقـاد  مـن  امـا  اسـت؛  کشـور  به نفـع 
هرچـه بـه سـمت سیسـتم بازارهـای رقابتـی 
کنیـم، قـدرت انتخـاب مـردم بیشـتر  حرکـت 
آزادسـازی،  ایـن  از  پیـش  البتـه  می شـود. 
در  را  تجاری سـازی  و  بازرگانـی  مـدل  بایـد 

باشـیم. داشـته  مختلـف  بخش هـای 

   به همین دلیل هم بارها اعالم کرده اید، 
و  مصرف کننـدگان  از  حمایـت  سـازمان 
تولیدکننـدگان و نهادهایـی ماننـد آن، بایـد 

منحـل شـوند؟

سـازمان ها  این گونـه  معتقـدم  همچنـان  مـن 
وقتـی  آن،  بـارز  نمونـه  شـوند؛  منحـل  بایـد 
صنعـت هوانـوردی آزاد شـد، هـم رشـد تقاضـا 
رشـد عملکـرد شـرکت های هواپیمایـی  هـم  و 
نازل تـر  کنـار آن، قیمت هـای  و در  را داشـتیم 

شـد. فراهـم  زمان هـا  از  بسـیاری  در  بلیـت 

خـود  صحبت هـای  از  بخشـی  در     شـما 
مشـمول  کـه  بخش هایـی  کردیـد  اشـاره 
اصـل ٤٤ قانونـی نشـده اند، بهتـر می تواننـد 

چیسـت؟ علـت  شـوند.  رقابتـی 
کـه پیش تر هم رقابتی  در بخشـی از اقتصـاد مـا 
زمینه هـای  فضـا،  آماده بـودن  علـت  بـه  بـود، 
رقابتی کـردن آنهـا فراهم تـر اسـت در مقایسـه بـا 
کـه پیش تر در انحصـار بود و هنوز  بخش هایـی 
کنون  بـازار رقابتـی قـوی در آنهـا وجـود نـدارد. ا
خ نداده اسـت، برای  خصوصی سـازی واقعی ر
گذشـته انحصاری  نمونـه، صنعـت سـیمان در 
آن  درون  رقابـت  امـکان  کنـون  ا امـا  بـوده؛ 
وجـود دارد. صنعـت پتروشـیمی هـم پیش تـر 
امـکان  هـم  درحال حاضـر  و  بـوده  رقابتـی 
حمل ونقـل  دارد.  وجـود  آن  رقابتی شـدن 
کامال رقابتی اسـت؛ اما دولت  کنـون  جـاده ای ا
قیمت گـذاری  بـه  آن  از  بخشـی  در  هـم  هنـوز 
مشـغول اسـت. معلـوم نیسـت چـرا بایـد ایـن 
قیمت گذاری هـا انجـام شـود، بـه  هیـچ  عنـوان 

نیسـتم. موافـق  قیمت گذاری هـا  ایـن  بـا 

کردیـد، بخش هـای  کـه اشـاره    همان طـور 
واقعـی  خصوصی سـازی  اقتصـاد،  از  زیـادی 
چـه  بخش هـا  ایـن  بـا  بایـد  اسـت.  نشـده 
کـرد؟ بازپس گیـری و دوباره خصوصی سـازی 
شـوند یـا راه حـل  دیگـری را توصیـه می کنیـد؟
گذارشـده دارد؛ بسـیاری  بسـتگی بـه بخـش وا
مجـدد  خصوصی سـازی  نیازمنـد  بخش هـا  از 
که سـازمان  هسـتند، بـرای مثـال بخش هایـی 
مدیریتـی  سـهام  آنهـا،  در  اجتماعـی  تأمیـن 
دارد، بـه عقیـده مـن بایـد مقرراتـی وضـع شـود 
باشـد  موظـف  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  کـه 
سـهام مدیریتـی خـود را در بـازار بـورس، عرضه 
بـه  آن،  مجـدد  گـذاری  وا بـا  تـا  کنـد  مجـدد 
ایـن  نـه مدیریـت؛  سـهام داری مشـغول شـود 
کـه امـکان قانونـی آن وجـود دارد  کاری اسـت 

انجـام داد. را  آن  و می تـوان 
انحصـار  بخش هـا،  از  بسـیاری  در  به هرحـال 
گـذار شـده اسـت و بایـد ایـن انحصارهـا تعییـن  وا

گـذار می شـود،   تکلیـف شـوند. وقتـی انحصـار وا
انحصـار  از  خصوصـی  انحصـار  بدانیـم   بایـد 
انحصارهـای اسـت؛  بدتـر  خیلـی   دولتـی 

 خصوصی به اصالحات سـاختاری پیچیده تری 
نیاز دارند.

  منظور شما چه بخش هایی است؟
یـك  خلیـج  فـارس  پتروشـیمی  و  مخابـرات 
قبـل،  دولـت  در  متأسـفانه  اسـت.  آن  نمونـه 

اسـت. شـده  گـذار  وا زیـادی  انحصار هـای 

   آیـا در هیـأت دولـت دربـاره بازپس گیـری 
گذارشـده تصمیمـی  وا از بخش هـای  برخـی 

گرفتـه شـده اسـت؟
نمی کنـم  فکـر  امـا  نیسـتم؛  آن  جریـان  در  مـن 

باشـد. شـده  گرفتـه  خاصـی  تصمیـم 
هواپیمـا  خریـد  بگذریـم،  کـه  موضـوع  ایـن  از 
خبرسـاز  همچنـان  بـزرگ  هواپیماسـاز  دو  از 
اسـت. در مذکـرات ایـران بـا ایربـاس و بویینگ 
کـه هنـوز پیـش نرفته اسـت؟ کجاسـت  کار  گـره 

کـرات فنـی، مالـی و حقوقـی ایـران بـا ایـن  مذا
کـه  اسـت  جریـان  حـال  در  هواپیماسـاز  دو 
بخشـی از آن بـه مجوزهـای خزانـه داری آمریکا 
کـرات  مذا باشـیم  منتظـر  بایـد  کـه  برمی گـردد 

برسـد. مشـخصی  نتیجـه  بـه  سیاسـی 

نیازمنــد  بخش هــا  از  بســیاری   
مــــــــــجدد  خصوصـــــــــــی سازی 
از  بـــــــــــسیاری  در  هســتند... 
گذار شــده  بخش ها، انحصار وا
انحصارهــا  ایــن  بایــد  و  اســت 
وقتــی  شــوند.  تکلیــف  تعییــن  
گــذار می شــود، باید  انحصــار وا
کــه انحصــار خصوصــی  بدانیــم 
از انحصــار دولتــی خیلــی بدتــر 

است...
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ا عنوان کرد  ی هیا مدیره سندی نای ر

 1318 مـــــــتولد  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
و  راه  ارشــد  کارشناســی  غ التحصیــل  فار و 
ســاختمان از دانشــگاه پلی تکنیــک تهــران  در 
کنون  ســال13۴۴ اســت.  وی از ســال 13۴6 تا
شــرکت  هیأت مدیــره  رئیــس  و  مدیرعامــل 
که به  هریســون بوده، و در راســتای اعتقــادی 
گروهی دارد، همواره در سندیکای  کار  اهمیت 
حضــور  نیــز  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
 پررنگــی داشــته اســت. ایشــان در حــال حاضر 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  در 
مدیرمســئول  و  مدیــره  هیــات  رئیــس   نایــب 

مجله آبادگران   می باشد. 
مهنــدس خوانســاری در اصنــاف و شــوراهای 
بــه  جملــه  از  می نمایــد  فعالیــت  متعــددی 
مدت شــش ســال مســئولیت ریاســت شورای 
حرفــه ای  فنــی  تشــکل های  هماهنگــی 
کــه در ایــن جایــگاه  ایــران را بــر عهــده داشــته 
نهادهــای دولتــی  بیــن  را  ســازنده ای  تعامــل 
داد.  شــکل  خصوصــی  بخــش  تشــکل های  و 
و فعالیت هــای  از نقطه نظــرات  گاهــی  آ بــرای 
ایــن چهــره مانــدگار صنعــت احداث، بــه دفتر 
کار ایشــان در شــرکت هریســون رفتیــم و پــای 

صحبت ایشان نشستیم.

کــه در اختیار نشــریه   ضمــن تشــکر از فرصتی 
گفتگــو را  گــر موافقیــد ایــن  گذاشــتید، ا آبادگــران 

کنیم و پس  بــا مروری بر پیشــینه شــرکتتان آغــاز 
که چگونــه تجربه و  از آن بــه ایــن نکتــه بپردازیم 
تخصصتــان را بــرای هدایــت امور این شــرکت به 

گرفته اید؟ کار 
بعــد از اتمام تحصیــالت، چندین ســال  مدیر 
فنی و مدیر پروژه های شــرکت ســودان بودم و 
پس از آن شــرکت هریسون را راه اندازی نموده 
هریســون  شــرکت  در  کنــون  تا زمــان  آن  از  و 
مدیرعامــل هســتم. ایــن شــرکت ســاختمانی 
متفاوتــی  کارهــای  کشــور  مختلــف  نقــاط  در 
شــرکت،  قــرارداد  اولیــن  اســت.  داده  انجــام 
اســناد  ثبــت  اداری  ســاختمان های  ســاخت 
و دادگســتری شهرســتان تفــرش بــرای وزارت 
مســکن و شهرســازی واحد اســتان تهــران بود 
و بالفاصلــه پــس از آن، قــرارداد راه ســازی بلوار 
اصلی شــهر تفرش و شهرسازی و نوسازی بلوار 
که این دو پروژه  اصلی شهر دماوند منعقد شد 

گردید. با موفقیت در سال 13۴8 تکمیل 
شرکت هریسون در ادامه برای توسعه  فعالیت 
خــود در رشــته های مختلــف بــه برنامه ریــزی 
پرداخــت و بدین ترتیب، دوران اصلی فعالیت 
خــود را با انــرژی و با هدف ســازندگی و آبادانی 
کشــور آغاز نمود. این شــرکت در طول ســالیان 
هــدف  راســتای  در  و  خــود  فعالیــت  طوالنــی 
متعالی خود - آبادانی ایران زمین- پروژه های 
سازندگی مختلفی را انجام داده است. در یک 

کلــی، امــروز با پایــه یــک ابنیــه، می توان  نــگاه 
حوزه هــای فعالیــت شــرکت را بــه چهار دســته  
ســازی  راه  پروژه هــای  کــرد:  تقســیم  اصلــی 
نقــاط مختلــف  راه در  کیلومتــر  از ۴00  )بیــش 
صنعتــی پروژه هــای  کشــور(،  صعب العبــور   و 

نیمه صنعتــی  و  صنعتــی  پروژه هــای  )انــواع   
کارخانــه(،   30 بــر  متجــاوز  ســاخت  شــامل 
پروژه های ساختمانی مسکونی )مجتمع های 
کشور(  مسکونی متفاوت در شهرهای مختلف 
 و پروژه هــای ســاختمان های فرهنگی- اداری 

)از جمله درمانی و ورزشی(.
از جملــه دســتاوردهای هریســون می توانم به 
ایجاد یک ســازمان ممتاز و برگزیده مشتریان، 
کیفی  با خلق ارزش افزوده در پروژه ها با سطح 
کمتریــن زمــان ممکن اشــاره نمایم.  بــاال و در 
تعهــد بــه حفظ و ارتقاء ســطح ایمنــی و حفظ 
روابــط ســازمانی  کلیــه  اخــالق در  صداقــت و 
شــرکت  اساســی  ارزش هــای  اجتماعــی،  و 
می باشــند و در ایــن مســیر، همواره بــا هرگونه 
کند  کــه اعتبــار ســازمان را خدشــه دار  کاســتی 
مرهــون  اعتبــار هریســون  نموده ایــم.  مقابلــه 
تالش مداوم همه مدیران و پرسنل آن در طی 

سالیان متمادی است.

کنــون عضــو هیأت مدیره و    از ســال 1358 تــا 
نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای شرکت های 

دولتمردان نگاه خود را 
به بخش خصوصی تغییر دهند
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ســاختمانی ایران بوده اید. چگونه وارد سندیکا 
شــدید و ماحصــل ســال ها حضور در ســندیکا را 

چه می دانید؟
در ســال 1352عضــو ســندیکا شــدم. در ســال 
همــراه  بــه  انقــالب،  شــکل گیری  بــا   1357
تیمی بــرای  صمیمــی،  دوســتان  از  تعــدادی 
حفــظ ســندیکا تشــکیل دادیم تــا نگذاریم آن 
را تصــرف و از آن اســتفاده های نابجــا نماینــد. 
و  کنیــم  حفــظ  را  ســاختمان  کردیــم  ســعی 
بــرای این منظور هیأت مدیره موقت تشــکیل 
دادیــم. در ســال 1358 انتخابات برگزار شــد و 
کــه در نتیجه این  هیأت مدیــره انتخــاب شــد 
انتخابات دکتر زیرک زاده، مهندس نهاوندی، 
عطاردیــان،  مهنــدس  محمــدی،  مهنــدس 
هیأت مدیــره  عضــو  بنــده  و  ادب  مهنــدس 
از  مختلــف  ســمت های  در  بعدهــا  گردیدیــم. 
که در  جملــه بــه عنــوان دبیر فعالیــت داشــتم 
واقع 10 ســال آن را از سال های 137۴تا 1378 
و1381تــا1387 بــه عنوان دبیر ســندیکا ایفای 
کرده ام و تا به امروز همچنان در سندیکا  نقش 

مشغول خدمت هستم.
زیــادی  همــکاران  ســاله،   38 دوران  ایــن  در 
آمدنــد و رفتنــد و توانســتیم خدماتــی هر چند 
انجــام  دوســتان  دیگــر  همــکاری  بــا  کوچــک 
در   1372 ســال  تــا    1368 ســال  از  دهیــم. 
اســتان ها نیز انشــعاباتی از ســندیکا ایجاد شد 
کــه در افتتاح تعدادی از آنها مانند ســندیکای 
رشــت، اصفهان، خراســان و شــیراز، خــود  نیز 
شــخصا حضــور داشــتم و امــروز خوشــحالم از 
کار  اینکــه 31 انجمن در اســتان ها مشــغول به 
و مقیــد بــه ارائه خدمات هســتند. البته وقتی 
این انشعابات به سندیکاهای استانی تبدیل 
ایجــاد  را  اســتان ها  سراســری  کانــون  شــدند 
کردند و با پشــتیبانی شــورای هماهنگی، عضو 

مجموعه شورا شدند.  

شــورای  رئیــس   1393 تــا   1389 ســال  از    
ایــران  حرفــه ای  فنــی  تشــکل های  هماهنگــی 
بودیــد. دربــاره این شــورا و فعالیــت و اهداف آن 

توضیح دهید.
کردیم با همراهی جامعه  در سال 136۴ تالش 
کمیســیون  مشــاوران و انجمــن تأسیســاتی ها 
ایجــاد  را  احــداث  صنعــت  سیاســت گذاری 
کــه ارتباطــی تنگاتنگ بین ایــن جوامع  کنیــم 
گرفــت و بــه تدریج توســعه  و تشــکل ها شــکل 
کرد و در نهایت به شــش انجمن رســید.  پیــدا 
تعداد این انجمن ها در ســال 1381 به دوازده 
کــه منجــر به تشــکیل  انجمــن افزایــش یافــت 
گردید. در ادامه، این شورا  شــورای هماهنگی 
با ســازمان مدیریت تفاهم نامه تعامل را امضا 
کــرد و بر طبق آن نهاد تعامل فعال شــد. بنده 
بــه مدت 6 ســال در نهــاد تعامــل فعالیت پویا 

داشته و ۴ سال در سمت رئیس نهاد بودم.
در دوره دولــت جدیــد و با تالش برای توســعه 

اعضــای  تــا  توفیقــی حاصــل شــد  ســازندگی، 
خ ها  کننده نر که تضمین  شــورای عالی فنی را 
و پروژه هــای دولتــی هســتند تغییردهیم. تیم 
کــه شــامل مهنــدس دادمــان از طرف  جدیــد 
شــورای هماهنگی، مهنــدس تفضلی از طرف 
نظــام  طــرف  از  الماســی  مهنــدس  و  دولــت 
انتخــاب شــدند و دگرگونــی  بــود،  مهندســی  
در ایــن مــورد توانســت در تغییر فهرســت بها و 
شــاخص های تعدیــل تغییرات موثــری ایجاد 
نماید. امیدواریم این نهاد مؤثر بتواند جامعه 
کشور را در رســیدن به  شکوفایی و  مهندســی 

تکامل یاری رساند.
شــورای  اســـاسنامه  در  کــه  آنجایــی  از 
در  کــس  هــر  کردیــم  پیش بینــی  هماهنگــی 
هیــأت رئیســه می تواند 2 دوره 2 ســاله عضو 
باشــد بعــد از اینکــه دوره ای هــم بــه عنــوان 
کردم، جــای خود را  معــاون رئیــس فعالیــت 
بــه نیروهای تازه نفس دادم. البته همکاری 
و همراهی من با شــورای هماهنگی تشــکلها 

است. همیشگی 
پــس از تفاهــم ســال 1382 بــا ســازمان برنامه 
هماهنگــی  شــورای  فعالیت هــای  بودجــه،  و 
بــه مرحلــه جدیــدی ارتقــاء یافتــه و رســمیت 
مربــوط  قوانیــن  شــورا  ایــن  یافــت.  بیشــتری 
بــه نظــام فنــی و اجرایــی را در نهــاد تعامل و با 
کمیســیون های زیرمجموعه تدوین  همراهی 
و نواقــص را برطــرف می کننــد. البتــه در ایــن 
مشــکالت  ماننــد  دیگــری  مســائل  بــه  مســیر 
بیمه های اجتماعی و مالیات برخورد می کنند 
برنامــه  ســازمان  طریــق  از  می کننــد  ســعی  و 
آنهــا را پیگیــری و حــل نماینــد. در مجمــوع، 
گره گشــا باشــد  نهــاد تعامــل می توانــد مفیــد و 
کــه بخــش خصوصــی مصمــم بــه  بــه شــرطی 

بهره گیری از این نهاد باشد.

اســت ایــن  مــا  اساســی   مشــکل 
که سازمــــــان های  زیرمــــــجموعه   
 دولــــــت ســرویس  درســــــــــــتی بــه  

بخش خصوصی نمی دهند. 

کــم بودن  پرســنل دولــت بــه دلیل 
حقــوق می خواهنــد  ترمیــم حقوق 
 خـــــــــــــود را با ســهم 15 درصــــــــدی 
 بــــخـــش  خصــــــوصی  از  اقـــــــتــــصاد
 انجــام دهنــد  و بخــش خصوصــی   
ناچــــــار است خسارت سازمان ها 

را برای ترمیم حقوق متقبل شود 
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 طــی ســال های اخیــر شــاهد تــالش ســندیکا 
برای ایجاد رابطه با شــرکت های خارجی بوده ایم 
که جنابعالی در راس این فعالیت ها بوده اید. این 
کجا رسیده و آیا می توان درباره  گفتگو به  تعامل و 
جذب این ســرمایه گذاری ها به شرکت های عضو 

نوید داد؟ 
بــا توجــه بــه تفاهم نامــه هســته ای و شــرایط 
امــروز  بــه  تــا  گذشــته  ســال  از  پســابرجام، 
بخــش خصوصی مــا، از جملــه اتــاق بازرگانی، 
خصوصــی  بخــش  شــرکت های  و  انجمن هــا 

کمپانی های  تــالش زیــادی را بــرای تعامــل بــا 
کردنــد  آغــاز  خارجــی در رشــته های مختلــف 
و هــر یــک بــه طریقــی مختلــف در ایــن مســیر 
ایــن  در  مهــم  موضــوع  می نماینــد.  فعالیــت 
کشــورها به سرمایه گذاری  تعامل تشــویق این 
کنار تامیــن مالی پروژه هــا بتوانیم از  بــود تــا در 
تکنولــوژی و دانــش جدیــد آنها نیــز در صنعت 

کنیم. ساخت استفاده 
کره، چین، بلژیک  کشورها مانند ایتالیا،  اغلب 

کرده اند  و اتریش از این تعامل استقبال خوبی 
مالــی  تأمیــن  و  ســرمایه گذاری  قســمت   در  و 
پروژه هــای عمرانــی بــا آمادگی هــای خوبــی از 
کرده ایم.  کشورهای اروپایی و آسیایی برخورد 
آغــاز همــکاری مشــکالتی وجــود  بــرای  البتــه 
که برای حل این  کان وجود دارد  کما داشته و 
مشــکالت در طول یک ســال اخیــر تالش های 
گرفته تا قوانین و نارســایی ها  بســیاری صورت 
در امــر تفاهم بــرای ســرمایه گذاری در پروژه ها 
برطرف شود و تمایل خارجی ها برای مشارکت 

در پروژه ها، به تأمین مالی نیز ختم شود. 
تضمیــن  نــوع  در  مشــکالتی  مثــال  بــرای 
بازپرداخت ها وجود دارد. کشورهای عالقه مند 
می خواهنــد  ایــران،  در  ســرمایه گذاری  بــه 
کننــد و  کشــور خــود تجــارت و بازرگانــی  بــرای 
کشــور خود را  در پروژه هــا مصالــح و تجهیــزات 
مصــرف نماینــد. تنظیم این حد و حــدود نیاز 
گفتگــو دارد. اغلــب اروپایی هــا  کــره و  بــه مذا
می خواهند حدود 80 درصد از ســرمایه گذاری 
و در  بیاورنــد  و ماشــین آالت  ابــزار  را مصالــح، 
ســرمایه گذاری از تجارب خود استفاده نمایند 
و بــا ایــن امــر تجــارت خــود را توســعه دهنــد. 
تأمیــن منافــع دو طــرف  در چنیــن شــرایطی 
کــرات بــه حالــت برنــده- برنــده  و تبدیــل مذا
گفتگو و چانه زنی بیشــتر و دقیقی را می طلبد. 
قبول شــرایط فعلی آنها اثــرات منفی به همراه 
کاهــش و یــا ایجــاد  خواهــد داشــت از جملــه 
گر تولیدات ایشــان  رکــود در تولیدات داخلی. ا
جایگزیــن محصوالت ما شــود، با وجود هزینه 
حمــل و نقــل، قیمــت پروژه هــا نیــز بســیار باال 
گارانتی،  مــی رود و در نتیجه با توجــه به بحث 
بدهی دولت افزوده می گردد. گفتگوی طرفین 
بــرای تعییــن این مرزهــا زمان می بــرد و دولت 
کره  ایران و دول مشتاق همچنان مشغول مذا
هســتند. در این میان بخش خصوصی تالش 

کرات دارد.  برای تسهیل مذا
و  اروپایــی  دولت هــای  ســایر  کــه  همانگونــه 
آسیایی تمام تالش خود را می نمایند تا عرصه 
بــر فعالیت شــرکت های بخش خصوصی شــان 
گســترش یافتــه و پروژه هــا با شــرایط مناســبی 
بــه ســرانجام رســند، دولت مــا نیــز چنانچه در 
خصوصــی،  بخــش  نیروهــای  از  کارگیــری  بــه 
حضــور مهندســان و خبــرگان ایــن بخــش در 
جلســات داخلــی دولت و بیــن دولت ها تالش 
گذر  ج نهد،  قطعــا در  و لطــف بیشــتری به خــر
ســریع تر مشــکالت  حــل  و  مســائل  برخــی   از 

 به جمع بندی خواهیم رســید. در حال حاضر 
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بخــش خصوصــی تنهــا از طریــق شــرکت های 
کثر  خارجــی می توانــد وارد عمل شــود و حتی ا
تفاهم نامه هــای بیــن دولــت مــا مســتقیما بــا 
کوچک تریــن  بــدون  و  خارجــی  شــرکت های 
نقشــی از شــرکت های داخلی و بــه ویژه بخش 
گردیــده و می گــردد. رفع این  خصوصــی امضــا 
مســائل قطعا نه تنها به پشتیبانی دولت بلکه 
بــه پشــتکار و فعالیــت تیمــی  موثرتــر از جانــب 

شرکت های بخش خصوصی نیازمند است.

کنــون مدیر و مســئول مجله   از ســال 1370 تا
آبادگــران هســتید. رویکــرد ایــن ماهنامــه بــرای 
یــاری رســاندن بــه تحقق اهــداف صنــف چگونه 

بوده است؟
بــرای  ســندیکا  تشــکیل  اول  ســال های  در 
نشــریه های  اعضــا،  بــه  اطالعــات  انعــکاس 
داخلی منتشر می شــد تا اینکه به فکر افتادیم 
کنیم. حدود سال 1370  نشــریه رسمی  منتشر 
گرفت. طی این سال ها  نشــریه آبادگران مجوز 
همــکاران  همــه  زحمــت  بــا  آبادگــران  مجلــه 
کــرده و توانســته جای خــود را در  تــداوم پیــدا 
صنعــت احداث و در بیــن دولتمردان و بخش 
ماهنامــه  خوشــبختانه  کنــد.  بــاز  خصوصــی 
کشــور  پیــام آبادگــران در اســتان های مختلف 
هــم اثرگــذار بــوده و در اغلــب اســتان ها مجله 
مشــابه منتشــر می گــردد. این مجله محاســن 
گویای صنعت  زیادی دارد از جمله اینکه زبان 
احــداث خطــاب بــه دولت مــردان اســت و بــه 
معرفی خدمات جامعه مهندســی مملکت در 
بخــش خصوصی می پــردازد. خوشــبختانه در 
چند سال  اخیر مجله در میان فعاالن صنعت 
گرفته است  ســاخت مورد توجه بیشــتری قرار 
کــه از ایــن اقبــال بــرای انعــکاس مطالبــات و 
مســائل مربوط به شــرکت های عضو اســتفاده 

بهتری می نماید.

کنون عضو هیأت مدیره   شما از سال 1387 تا
کنفدراسیون صنعت ایران  و عضو شــورای عالی 

کنفدراسیون چیست؟ هستید، اهداف این 
گذشــت ســالیان متمــادی از تشــکیل  پــس از 
صنفــی  انجمن هــای  و  تشــکل ها  نهادهــا، 
کــه بتوانــد نظرات  کشــور، جایــگاه نهــادی  در 
کــرده و در جهت  همــه ذینفعــان را جمع آوری 
کارآفرینان  کالن صنعت،  پاسخگویی نیازهای 
خالــی  نمایــد،  ســازمان دهی  مدیــران  و 
می نمــود. تــا اینکــه در زمان اعــالم روز صنعت 
هیــأت  تــا  داد  دســت  فرصتــی  )10تیــر1376( 
کشــور با حضور  مؤسســی از برگزیدگان صنعت 

نمایندگان 60 تشــکل بزرگ صنعتی، به ایجاد 
تشکل مورد نیاز اقدام نمایند و باالخره در مهر 
کنفدراســیون صنعت  مــاه ســال 1380 پروانــه 
گردیــد. از  کشــور صــادر  ایــران از ســوی وزارت 
جمله اهداف اصلی این کنفدراسیون می توان 
توســعه و تقویــت ســهم بخــش خصوصــی در 
اقتصــاد ملی، افزایش نقــش صنعت در تولید، 
ایجــاد اشــتغال، ایجــاد درآمــد ملــی، بررســی 
مســایل و مشــکالت صنعت و تالش برای رفع 
آنها، تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و 

حفظ محیط زیست را نام برد.

کنفدراســیون صنعت را توسعه   یکی از اهداف 
اقتصــاد  در  خصوصــی  بخــش  ســهم  تقویــت  و 
نقــش  بــه  کردیــد. رویکــرد دولــت  ملــی عنــوان 
بخــش خصوصــی در اقتصــاد ایــران  چیســت؟ و 

مشکالت این بخش از نظر شما چیست؟ 
کــردن  وارد  بــرای  اراده خــود  از  دولت مــردان 
گفتنــد  بخــش خصوصــی در عرصــه ســازندگی 
متوجــه  شــدند،  گــود  وارد  هنگامــی  کــه  امــا 
کار  کردن نقــش بخش خصوصی  شــدند فعال 
راحتــی نیســت و در نتیجــه بخــش خصوصــی 
کردنــد. در واقــع بهــا دادن بــه بخــش  را رهــا 
خصوصــی در حــد نظریــه آســان اســت امــا در 
عمل پیاده سازی آن با توجه به شرایط دشوار 
کــه البته انجام هیچ تغییری آســان  می نمود. 
کاری  هــر  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا  امــا  نیســت 
انجام پذیر است. از حرف تا عمل فاصله بسیار 
است و این فاصله را شرایط اقتصادی موجود 
و حضور شرکت های شبه دولتی پرکرده است.

درباره مشــکالت بخش خصوصی می پرســید، 
کرده ام  گذشــته عنــوان  کــه بارها در  همانطــور 
مشــکالت بی پولــی یــا دوران تحریــم در برابــر 
بســیار  مــا  شــدۀ  فرامــوش  اساســی  مشــکل 
کوچــک بودند، مشــکل اساســی ما این اســت 
کــه ســازمان های زیرمجموعه دولت ســرویس 
نمی دهنــد.  خصوصــی  بخــش  بــه  درســتی 
کوچکــی مربــوط بــه دارایی  وقتــی مــا مشــکل 
کــه خســته  داریــم آنقــدر مــا را اذیــت می کننــد 
کار داریــم آنقدر ما  می شــویم، وقتــی بــا بانــک 
که از پــا می افتیم، وقتی  را می برنــد و می آورند 
بــه تامیــن اجتماعــی مراجعــه می کنیــم پیچ و 
زیــادی را پشــت ســر می گذاریــم در  خم هــای 
کــه در همان بانــک به راحتــی وام های  حالــی 
کالن بــه دیگــران اعطا می شــود. در واقع تمام 
قــدرت و انــرژی مدیریــت بخــش خصوصــی را 
اینگونــه ســازمان ها آنقدر می گیرند تا پرســنل 
پــرکار ایــن بخــش بی انگیزه و افســرده شــوند. 
بــودن حقــوق  کــم  بــه دلیــل  پرســنل دولــت 
می خواهنــد ترمیــم حقــوق خــود را بــا ســهم 
15درصــدی بخش خصوصــی از اقتصاد انجام 
دهند و بخش خصوصی ناچار اســت خسارت 
ســازمان ها را بــرای ترمیم حقوق متقبل شــود 
کارکرد پرسنل  که تمام  این مسائل به روحیه و 
تالشــگر بخــش خصوصــی لطمه می زنــد. الزم 
کار  کنیــم تــا بــرای یــک  اســت قوانیــن را روان 
و  طوالنــی  کردن هــای  صــرف  وقــت  جزئــی 
گر می خواهیم  بروکراســی بســیار الزم نباشــد. ا
کنیم ابتــدا باید  بــا جامعــه بین المللی رقابــت 
بتوانیم خودمان با اقتدار ســرپا بیاستیم. باید 
گــردد و  مســئولیت های اداری ســازمان دهی 
حقوق هــا ترمیــم شــود. تــا این موانع تســهیل 
نگردد بخــش خصوصی نمی تواند بــا تمام قوا 
خدمــت نماید و بــدون یک بخــش خصوصی 

کشوری به توسعه نمی رسد. قوی هیچ 
کمتریــن  از طرفــی بــه مطالبــات ایــن بخــش 
توجهی نشده اســت. دولت درآمد اندک خود 
را در ســازمان های زیرمجموعــه هزینه می کند 
طویل المــدت  اوراق  خصوصــی  بخــش  بــه  و 
خــود  تأخیرهــای  بــرای  دولــت  می دهــد. 
یــا  خــود  طلــب  بابــت  و  نمی دهــد  خســارت 
تاخیــر پیمانکاران خســارت و جریمه می گیرد. 
بیــان  شــفاهًا  مــا  دولتمــردان  مجمــوع  در 
دیگــری دارنــد و در عمــل بــه شــکل دیگــری 
بیــان  در  را  محبــت  نهایــت  رفتارمی کننــد. 
شفاهی مسائل نشان می دهند ولی به مرحله 

کنش نامهربانی دارند. که می رسند وا اجرا 

رویکــرد  و  نــگاه  بایــد  دولتمــردان   
خود را نســبت به بخــش خصوصی 
تغییر دهند و از پتانسیل های بخش 
گــر  ا نماینــد.  اســتفاده  خصوصــی 
بخــش خصوصــی امکانــات داشــته 
باشــد می تواند در تولید و سازندگی 
گوی ســبقت را  کند و  با دنیــا رقابت 
کما اینکه اغلب  از ســایرین برباید؛ 
مهندســان ما خدمات شایسته ای 
کشــورها به  کشــور خــود و ســایر  در 

همنوعان خود ارائه داده اند.
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دولتمردان باید نگاه و رویکرد خود را نسبت به 
بخش خصوصی تغییر دهند و از پتانسیل های 
گر بخش  بخــش خصوصی اســتفاده نماینــد. ا
خصوصــی امکانات داشــته باشــد می تواند در 
گوی  کنــد و  تولیــد و ســازندگی بــا دنیــا رقابــت 
کمــا اینکه اغلب  ســبقت را از ســایرین بربایــد؛ 
کشــور  مهندســان مــا خدمات شایســته ای در 
کشــورها بــه همنوعان خــود ارائه  خود و ســایر 
مــا  جــوان  مهندســین  از  بســیاری  داده انــد. 
مهاجرت نموده اند، این پتانســیل جوشــان را 
کــرد و از آن در راه توســعه صحیــح  بایــد حفــظ 

استفاده نمود.
کارها به شــرکت های شــبه  گــذاری  در مــورد وا
دولتــی هــم الزم اســت دولــت قبــل از اینکــه 
ایــن  بــه  ســرمایه گذار  عنــوان  بــه  را  پروژه هــا 
گــذار نمایــد،  کثــرا تــازه تاســیس وا شــرکتهای ا
گر آنها  کجــا آورده اند؟ ا ببیند آنها ســرمایه را از 
ســرمایه را از صندوق هــای ســرمایه گذاری وام 
گرفته انــد، چــرا از همــان صندوق هــا به بخش 
خصوصــی بــا ســابقه وام داده نمی شــود؟ در 
کار را می گیرنــد و همــان  عمــل ایــن شــرکت ها 
کار را خــرد می کننــد و بــه ما می دهنــد و معلوم 
می رونــد.  کجــا  مابه التفاوت هــا  نمی شــود 
ایــن  پروژه هــای  دربــاره  آمــاری  متاســفانه 
بتوانیــم  کــه  اســت  نشــده  منتشــر  شــرکت ها 
کنیم قیمت قــرارداد چه میزان بوده و  بررســی 
قیمت تمام شده پروژه چقدر است. مشارکت 
شــرکت های خارجــی نیــز صرفــا بــه رغــم اعالم 
توانایی در تامین مالی توسط ایشان می تواند 
در آینــده نزدیــک این داســتان را تکرار نماید و 
در واقــع هر شــرکتی حتــی بــدون توانایی فنی 

و دانــش قــوی و تنها به صــرف توانایی مالی با 
عقد قرارداد، نقش شــرکت های شــبه دولتی را 
کارها و اســتفاده از  کردن  تکرار نموده و با خرد 
بخــش خصوصی به عنوان پیمانکاران دســت 

دوم ضعف ها را افزایش  می دهد.
ســایر  ماننــد  نیــز  مــا  ســندیکای  شــرکت های 
تولیدکننــده،  خصوصــی  بخــش  شــرکت های 
کالن دســت و پنجــه نــرم  بــا مشــکالت خــرد و 
پرداخــت  در  مشــکالت  جملــه  از  می کننــد. 
کارفرما  که عدم توانایی  تأمین اعتبارات است 
کار  در پرداخــت تعهــدات مالــی موجــب نیمه 
ماندن بسیاری از پروژه ها می گردد و یا پروژه ها 
 بــا ســرعت بســیار پاییــن انجــام می پذیرنــد و
 در نهایت تمام  این مسائل خسارات باالیی را 
به شرکت ها وارد   می نماید. متاسفانه بسیاری 
موقــع  بــه  نکــردن  تامیــن  بــا  کارفرمــا  مواقــع 
کار شــده و  تقصیر   بودجــه پــروژه، باعث توقف 
را خــود  صحیــح  مدیریــت  عــدم  و   بی پولــی 

 بر عهده پیمانکار می گذارد.

گذاری پروژه های نیمه تمام بود.   صحبت از وا
گذاری این نوع  نظــر جنابعالی درباره چگونگی وا

پروژه ها چیست؟ 
ایــن پــروژه هــا بــه بیــش از ۴00هــزار میلیــارد 
گــر دولت  تومــان ســرمایه گذاری نیــاز دارنــد. ا
پروژه هــا را بــه مدیــران شایســته و عالقمنــد و 
کمک خــود دولت  که بــا  توانــا تقدیــم می کــرد 
و بانکهــا قــدم بــه قــدم پروژه هــا را بــه اتمــام 
تومــان  میلیــارد  ۴00هــزار  حداقــل  برســانند، 
ســود از بــه ثمــر رســیدن ایــن پروژه هــا نصیب 
خــود دولــت می گردیــد. ضمــن آنکــه تمامــی 

بــرای  اجتماعــی  امکانــات  و  تأسیســات   ایــن 
بهره بــرداری مــردم آمــاده می شــد و به شــکل 
امــا  نمی مانــد.  باقــی  بالتکلیــف  و  معــوق 
شــخصا نمی دانــم دولت چــه برنامــه ای برای 
بکنــد.  و چــه می خواهــد  دارد   ایــن موضــوع 
آیــا نظــر بــر فــروش پروژه هاســت؟ به نظــر من 
بهتر اســت این پروژه ها را به مدیران شناخته 
گذاری با دقت و  گر این وا گذار نماید. ا  شده وا
بـــــــــودجه  در  پذیــرد،  صــــــــورت  خوبــی  بــه 
چـــــــشم گیری تعــداد  و  کــرده   صرفه جویــی 

 پــروژه عظیــم از ایــن طریــق بــه بهره بــرداری 
خواهد رسید.

 بــا تـــــــوجه بــه شــرایط مــــــــوجود آیـــــــنده 
صنعت احداث را چگونه می بینید؟

کار می آیند  عده ای از مردم ما وقتی به دنیای 
کــه روزی 1۴تــا  در خــود تــوان آن را می بیننــد 

کــه این افــراد اغلب وارد  کننــد  کار   15 ســاعت 
بخــش خصوصــی  می شــوند و عــالوه بــر اینکه 
نیــز  دیگــران  بــرای  می کننــد  کار    خودشــان 
کارآفرینــی می نماینــد. ایــن اشــخاص معمــوال 
گردند  نمی تواننــد در بخش دولتی اســتخدام 
کاری دولتــی خــود را وفــق  و بــا سیســتم های 
و  تغییــر  بــه  همــواره  افــرادی  چنیــن  دهنــد. 
بهبود شرایط امیدوارند و نامالیمات را تحمل 

می کنند.
کشــورها بــا وجــود ایــن افــراد و بــا فعال شــدن 
و  دولــت  همــکاری  بــا  کــه  خصوصــی  بخــش 
کنــار دولــت فعالیــت می کنــد بــه پیشــرفت  در 
کــه موقعیــت جهانــی  کشــورهایی  می رســند. 
دارنــد به دســت بخش خصوصی ســاماندهی 
که قطعا بخش خصوصــی را خود آن  شــده اند 
کــه  کشــورهایی  دولــت پــر و بــال می دهــد. در 
بــه طور دولتــی یا شــبه دولتی اداره می شــوند 
دیــده  زمینه هــا  همــه  در  عقب افتادگــی 
می شــود.  برای رســیدن به توســعه الزم است 
بــه بخش خصوصــی امکان فعالیــت بدهیم تا 
ســرمایه های بخــش خصوصــی بــه ســازندگی 
که  منجر شــود. تنها با تحقق این شــرط است 
کشور  آینده درخشــان و پیشــرفت خوبی برای 

ما قابل تصور است.

 حضور همیشــگی شــما در ســندیکا نشــان از 
گروهــی و تاثیــر آن در بهبود  کار  اعتقــاد شــما بــه 
بــه  امیــد  و  تدبیــر  رویکــرد دولــت  شــرایط دارد، 

فعالیت های صنفی چه بوده است؟
گــر مــا به صــورت متمرکز و هماهنگ بــا هم در  ا
بخش خصوصی ظاهر شــویم قطعــًا می توانیم 
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کــه  حقــوق خــود را بگیریــم. یکــی از مســائلی 
موجــب ضعف بخــش خصوصی می شــود این 
است که هم دولتمردان بین ما نفاق می اندازند 
کــه  و هــم خودمــان اســتعداد تفرقــه را داریــم 
بخــش  ضعــف  موجــب  همیشــه  امــر  همیــن 
خصوصی شده است، در مملکت ما هیچ وقت 
یک حزب نتوانسته ســاماندهی شود. اما باید 
کار جمعی  علت را یافت و دید چرا نتوانسته ایم 
 کنیم. یکی از معضالت ما این است که هر کدام
 می خواهیــم پســت های باالتــری بگیریــم و یــا 
می خواهیــم تنها افکار خود را پیاده نماییم. از 
که فرهنگ  که این اتفــاق در جوامعی  آنجایــی 
خ می دهــد بایــد از  اجتماعــی ضعیفــی دارنــد ر
پیش رفتن جامعه متمدن خود به این سمت 
کــه البتــه یکی از  بــه شــدت جلوگیــری نماییــم 
اهداف اولیه دولت تدبیر و امید ترمیم فرهنگ 

اجتماعی بود.
دولــت تدبیــر و امیــد تــالش خــود را در تربیــت 
گرفتــه امــا اتفاقاتــی  کار  فرهنگــی اجتمــاع بــه 
کــه در نتیجــه حرکت هــای اجتماعــی افتــاده، 
کمــی  بــرای تــداوم  جزئــی هســتند و دلگر مــی 
که بــه نتیجه  کار بــه مــردم می دهــد. در حالی 
راســتای  در  فرهنگــی  فعالیــت  هــر  رســیدن 
پشــتیبانی از اصناف نه تنها ما را به اهدافمان 
نزدیــک می کند بلکــه افراد را بــه نتیجه بخش 
امیــدوار می نمایــد. در دولــت  بــودن تالشــها 
تفاهمــات  و  هــا  تــالش  از  بســیاری  گذشــته، 
مــا بــا مســئوالن مــردود می شــد. بــرای مثــال 
شــاخص های تعدیل در شــورای عالی فنی رد 
می گردید. مســئوالن آن زمــان صاحب اختیار 
نبودنــد امــا از تفاوت های دولــت تدبیر و امید 
که وزرای امــروز صاحب اختیارند و  این اســت 
 همیــن، روزنه امیــدی برای بخــش خصوصی 
 در مــورد نتیجــه بخــش بــودن تعامــل دولــت

 و بخش خصوصی است.

 پیشــنهاد شــما دربــاره انتخابــات پیش روی 
چیســت؟  ســندیکا  ایــن  اعضــای  بــه   ســندیکا 

و چه توصیه ای برای هیأت مدیره بعدی دارید.
حضــور  بــرای  ســندیکا  انتخابــات  در  بایــد 
عالقمنــد  افــراد  و  شــود  تــالش  کثــری  حدا
ســندیکا  وارد  بی تفــاوت(  )نــه  خدمــت  بــه 
بــه  کــه  کســانی  و  ســندیکا  اعضــای  شــوند. 
ایــن افــراد رای داده انــد نیــز بایــد تــا آخــر دوره 
تــا قــدرت  همــراه انتخــاب شــوندگان باشــند 
و عالقــه الزم بــرای خدمت گــذاری را بــه آنهــا 
ایــن  بــا  ســندیکا  انتخابــات  اغلــب  بدهنــد. 

 حالــت برگزارشــده و امیدوارم در ایــن دوره نیز
 مدیران شــرکت ها شخصًا حاضر شوند و افراد 
الیق را برای خدمت به ســندیکا و شرکت های 

عضو برگزینند.
شــخصا به عنوان نایب رئیس سندیکا همواره 
تــالش نمــوده ام نســل جــوان را بــرای ورود به 
کنم تــا تحول مثبتــی در این  ســندیکا دعــوت 

سندیکا صورت بگیرد.
 ســندیکا می توانــد در تدویــن قوانیــن اتــاق، 
گر  مجلــس و ســازمان برنامه تاثیرگذار باشــد. ا
همــکاران ما حضور دســته جمعی در برنامه ها 
کــه  بــه خصــوص در مواقعــی  داشــته باشــند 
تاثیــر  می شــوند،  دعــوت  دولتــی  مســئوالن 
فعالیت های سندیکا قطعا بیشتر خواهد بود. 
گذشــته نیــز  وزرا   کــه در دوره هــای  همانطــور 
را دعــوت می کردیــم و بــا حضــور پررنــگ اعضــا 
گفتگوهای خوبی برگــزار می گردید.  نشســت و 
گر این نوع برخورد را با مسئوالن ادامه دهیم  ا
می توانیــم  و  می کننــد  اســتقبال  وزرا  اغلــب 
مشــکالت خــود را بــا آنهــا در میــان بگذاریــم. 
کار دو اثــر بــزرگ دارد یکی اینکــه اعضا به  ایــن 
سندیکا اطمینان و عالقه پیدا می کنند و دیگر 
اینکه مســئوالن با مشکالت ما آشنا می گردند 
بخــش  توســعه  و  پیشــرفت  در  امــر  دو  هــر  و 
کشــور نتیجه  خصوصی و در نهایت پیشــرفت 

بخش می باشند.

گویــا فرزندان شــما هم وارد حرفه مهندســی   
هـــــریسون همکـــاری  بــا شـــــرکت  و  شــــده انــــــد 
می کننــد. جوانگرایــی نــه تنهــا در شــرکت شــما 
 کــه در رویکردهــای شــما بــه مســائل صنــف نیــز

 دیده می شود. در این باره توضیح بفرمایید.
بله. دختر و پســر من هر دو بســیار فعال با من 
همکاری دارند. من جوانگرایی را در هریسون 
کرده ام. نــه تنها  بــا حضــور فرزنــدان خود آغــاز 
کــه زندگی کــه در اجتماعــی   در شــرکت خــود، 

می نماییم نیز آنها فعالیت های صنفی دارند و 
کرده ام تا دانسته های خود را به  همواره سعی 
آنها آموزش داده و از دانش و عالقه به روز آنها 
بهــره ببرم تا تیم ما درکنار هم برای ســازمان و 

جامعه مان مفید باشد.
بدون شک برای خدمت به کشور هیچ چاره ای 
 جز ســاخت مملکــت و ایجــاد آبادانی نیســت.

کشــورمان هســتیم  گــر عالقمنــد به ســاخت   ا
بایــد بدانیــم ایــن امر فقــط به دســت جوانان 
بایــد  می شــود.  ســاخته  بــزرگان  تجربــه  بــا  و 
ایــن جوانان اطالعــات و تجربه پیشکســوتان 
توســعه  راه  در  و  تلفیــق  جدیــد  علــم  بــا  را 
بخــش  در  خصــوص  بــه  کــه  ببرنــد.  کار  بــه 
خصوصــی تلفیــق ایــن دو امکان پذیر اســت. 
نارســایی هایی وجــود دارد امــا بهبــود مســتمر 
کــه ســازندگی بــا  کنیــم  الزم اســت و بایــد بــاور 
دســت همیــن جوانــان روی می دهــد. توصیه 
کننــد در  که ســعی  مــن بــه جوانــان این اســت 
ســندیکا حاضــر شــوند و همــراه مهندســان بــا 
خصوصــی بخــش  اداره  در  پختگــی   تجربــه، 

 و گفتگو با مسئوالن ممکلت را آموزش ببینند. 
دنبــال  بــه  کــه  اســت  رویکــرد  همیــن   بــا 
کمیته جوانان سندیکا هستیم کردن   درســت 
دوره هیأت مدیــره  کنــار  در  جوانــان   تــا 

عضــو  آیـــــــــنده  دوره هــــــــــای  در  و  ببیـــــــــــنند 
هیأت مدیره گردند.

گذاری در سازندگی زیربنایی )ایران+ایتالیا(  کنفرانس پیشگامان صنعت ساخت، سرمایه  دومین 
از راست به چپ:  آقای مانتزونچینی )مدیرعامل شرکت راه آهن سراسری ایتالیا(

                                      دکتر آخوندی )وزیر راه و شهرسازی ایران( مهندس دل ریو )وزیر راه ایتالیا(
کونچاتوره )سفیرکبیر ایتالیا در ایران(، مهندس خوانساری                                       آقای 
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پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه 
اوراق مشارکت و اسناد خزانه

ی مطرح شد  ین بان ارکت و خدما ن می، اورا م زشی  اسناد خزانه اس در سمینار آم

سـمینار آموزشـی »اسـناد خزانـه اسـالمی، اوراق مشـارکت و خدمـات نویـن بانکـی« 18 مهرمـاه بـا هـدف ارتقـای 
دانـش شـرکت های عضـو و بـا همـکاری بانـک اقتصـاد نویـن، شـرکت تامیـن سـرمایه نویـن و سـندیکا برگزار شـد. 
سـرفصل ها و محتـوای ایـن دوره شـامل مـروری بـر روش هـای تامیـن مالـی از طریـق بـازار سـرمایه، اسـناد خزانـه 

اسـالمی، اوراق مشـارکت و معرفـی خدمـات بانکـداری نویـن بـود. 

مهندس دادمان:مهندس سید محمد صدرهاشمی نژاد :مهندس منوچهر ملکیانی فرد:

که اســناد    بزرگترین بدآموزی 
بــه  مشــارکت  اوراق  و  خزانــه 
کار  که  همــراه دارد ایــن اســت 
پیمانــکاری را می شــود نســیه 
کــه ایــن  انجــام داد در حالــی 
حرفــه نقدترین حرفــه جامعه 
اســت و بــا ضعیف تریــن قشــر 
کار  کارگــران ســر و  مالــی یعنــی 

دارد.

اســـــناد  و  اوراق  ایـــــــــــــن  از   
ماننــد همــه کشــورهایی که 
ســرمایه گذاری احتیاج دارند 
استقبال کنیم و برای دریافت 
اقدامــات  آن  مابه التفــاوت 
درست و قانونی انجام دهیم 
چرا که  نکته ضعیف یک ابزار 
مالــی مبنی بــر اشــتباه بودن 

کل آن نیست.

درخواســت ما در چارچوب 
ســامان  بــه  ملــی  منافــع 
منابــع  تخصیــص  رســاندن 
کشوراســت. منابع  مالی در 
کمیــاب و پــر ارزش ملــی مــا 
شــود  هزینــه  صــرف  نبایــد 
کــه  اســت  آن  ارجــح   بلکــه 
با آن دارایی های سرمایه ای 

کنیم کشور را  اضافه 
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مهنـدس منوچهر ملکیانی فـرد رئیس هیات مدیره 
بـه  تسـلیت  بـا  سـمینار  ایـن  ابتـدای  در  سـندیکا 
مناسـبت فـرا رسـیدن ایـام محـرم و سـوگواری سـاالر 
دیـد  از  وظیفـه  حکـم  بـه  کـرد:  عنـوان  شـهیدان 
می کنـم  اعـالم  سـازندگان  جامعـه  و  پیمانـکاران 
بزرگترین بدآموزی که اسناد خزانه و اوراق مشارکت 
را  پیمانـکاری  کار  کـه  اسـت  ایـن  دارد  همـراه  بـه 
کـه ایـن حرفـه  می شـود نسـیه انجـام داد در حالـی 
ضعیف تریـن  بـا  و  اسـت  جامعـه  حرفـه  نقدتریـن 
کار دارد. مـا بـا بـازار  کارگـران سـر و  قشـر مالـی یعنـی 
پـول  پیشـاپیش  کـه  مواجـه هسـتیم  حسـابگری 
نبایـد  بنابرایـن  می گیـرد.  نقـدی  طـور  بـه  را  خـود 
کـه مـا بگوییـم دسـت  دولـت انتظـار داشـته باشـد 
کـه بعد از سـالیان دراز بـا این روش  شـما درد نکنـد 

می کنیـد.  پرداخـت  را  پیمانـکاران  مطالبـات 
شـامل  بایـد  اوراق  ایـن  مـن  نظـر  بـه  افـزود:  وی 
چـرا  بهـره،  نـرخ  نـه  باشـد  بانکـی  تسـهیالت  نـرخ 
گـر مـا بـرای انجـام  کـه غیـر از آن عملـی نیسـت و ا
کاری قـرارداد بسـتیم و بـه موقـع بـه مـا پـول نرسـد 
کنیـم.  اسـتفاده  بانکـی  امکانـات  از  مجبوریـم 
بنابرایـن بـرای جبـران قـدرت خریـد چیـزی بـه جـز 
تسـهیالت بانکـی نمی توانـد پذیرفته شـود. قانون 

کید دارد. آئین نامه  هـم روی حفـظ قدرت خرید تا
اجرایـی بـه ایـن مسـئله بی اعتنـا بـوده اسـت.  در 
کـه آقـای شـافعی بـه آقـای نوبخت نوشـت  نامـه ای 
کـه مـن  کردنـد  کیـد  کـرم تا و بـر حدیثـی از پیامبـر ا
کـه تلـف  اتلـف مال الغیـر فهولـه ضامـن یعنـی کسـی 
کـرد مـال دیگـری را خـود ضامـن اسـت، ایـن باعـث 
تـا زمـان  تـورم  شـد باالخـره سـود بانکـی را در حـد 
مـا  اعتقـاد  بـه  امـا  کننـد  محاسـبه  اوراق  تحویـل 

کامـل رعایـت نشـده و سـود بایـد تـا زمـان  حدیـث 
اینکـه  باشـد.  داشـته  ادامـه  سررسـید  دوره  پایـان 
کنـد ظلـم  پیمانـکار اوراق را بگیـرد و در بـازار تنزیـل 

 آشکار است. 
کرد: متاسـفانه علی  مهنـدس ملکیانی فـرد تصریح 
رغم موافقت بعضی از دسـتگاه های اجرایی و وزار، 
ایـن مطلـب بـه نتیجـه نهایـی نرسـیده اسـت. مـا از 
اسـتمرار این روند اسـتقبال نمی کنیم. به خصوص 
کـه قبـال قـرار نبـود به این شـکل  بـرای قراردادهایـی 
کـه  جایـی  تـا  شـود.  پرداخـت  پیمانـکاران  دیـون 
ایـن  دارایـی  و  اقتصـاد  وزارت  اسـتدالل  می دانـم 
کـه پرداخـت سـود بـرای حفـظ قـدرت خریـد  اسـت 
منطقـی  حـرف  ایـن  دارد،  مالـی  بـار  پیمانـکاران 
کسـی بدهـکار بـود  نیسـت.آیا مـی تـوان سـال ها بـه 
گرفـت امـا  و بعـد از سـال ها تصمیـم بـه پرداخـت آن 
کـرد؟  بـه دلیـل داشـتن بـار مالـی از دادن آن امتنـاع 
بـه هـر حـال نـگاه هیات مدیـره سـندیکا ایـن اسـت 
کـه شـکل ایـن قضیه عـوض شـود. خود قانـون اجرا 
کـه اصل قانـون را عوض  شـود نـه آئین نامـه اجرایی 
کـرده اسـت. مـا در ایـن مورد در حال اقدام هسـتیم 
گـر نتوانیـم  کـه ا و از همیـن تریبـون اعـالم می کنـم 
بـا مـراودات و مکاتبـات بـه نتیجـه برسـیم راهـی بـه 
جـز رفتـن بـه قـوه قضائیـه نداریـم. این حـق جامعه 
کشـور اسـت و بـرای آن اقـدام می کنیـم.  سـازندگی 
عزیـزان  بـرای همـه شـما  ایـن سـمینار  امیدواریـم 
مفیـد باشـد و مـا هـم بـر اسـاس نتیجه این سـمینار 
و بـا اتفـاق و اتحـاد سـازندگان روشـی بـرای رسـیدن 
کـه همانـا حفـظ قـدرت خریـد اسـت  بـه حـق خـود 
کنیـم. توجـه داشـته باشـید بـا روش فعلـی  اتخـاذ 
پیمانکارهـا بـه مرور توان خود را از دسـت می دهند 
و نتیجـه ضعیـف شـدن بخـش خصوصـی در ایـن 

حـوزه فربـه شـدن شـرکت های دولتـی اسـت. 

کــه آقای شــافعی به  بعــد از نامــه ای 
آقــای نوبخت نوشــتتند و بر حدیثی 
که  کردند  کید  کــرم)ص( تا از پیامبــر ا
مــن اتلــف مال الغیــر فهولــه ضامــن 
یعنی کسی که تلف کرد مال دیگری 
را خود ضامن است، این باعث شد 
باالخره سود بانکی را در حد تورم تا 
زمان تحویل اوراق محاسبه کنند اما 
کامــل رعایت  بــه اعتقاد مــا حدیث 
نشــده و ســود بایــد تــا زمــان پایــان 

دوره سررسید ادامه داشته باشد 

اوراق باید شامل  
نرخ تسهیالت 
بانکی باشد
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مهنـدس سـید محمـد صدرهاشـمی نژاد بنیانگـذار 
بانـک اقتصـاد نویـن و عضـو شـورای عالـی سـندیکا 
کـرد: مـن هـم بـه عنـوان نماینـده بانـک  نیـز عنـوان 
و هـم بـه عنـوان پیمانـکار اینجـا هسـتم. بـا توجـه به 
سیاسـهای مالـی و پولـی دولـت، تخصیـص بودجـه 
کاهـش اسـت. و بـا توجـه  عمرانـی هـر سـال در حـال 
بـه  دولـت  بدهـی  دولـت،  بودجـه  تـوازن  عـدم  بـه 
ذینفعـان طـرف حسـاب خـود بـه طـور پیوسـته در 
کالن  حـال افزایـش اسـت. همچنیـن هدف گـذاری 
دولت در برنامه ششـم توسـعه در حصول دسـتیابی 
و  درصـد   8 سـاالنه  متوسـط  اقتصـادی  رشـد  بـه 
دسـتیابی بـه ضریـب جینـی سـاالنه 0/3۴  درصـد و 
کاهـش نـرخ  توسـعه بخش هـای پیـش ران اقتصـاد، 
بیـکاری از 11 بـه 7 درصـد و دسـتیابی بـه نـرخ تـورم 
کمتـر از 9 درصـد و سـرمایه گذاری سـاالنه بـه میـزان 
723 هـزار میلیـارد تومـان )۴ برابر کل بودجه دولت( 
کـرده و دولت  بیـش از پیـش تنگناهای دولـت را زیاد 
بـازار سـرمایه سـوق  از ظرفیت هـای  اسـتفاده  بـه  را 
بـرای  کـه  ایـن  نـدارد جـز  راهـی  اسـت. دولـت  داده 
اسـتفاده  بـازار سـرمایه  از  منابـع سـرمایه ای  تامیـن 
آمـدن  و  برجـام  بـه   اول  سـال  دو  در  دولـت  کنـد. 
سـرمایه گذارها امید بسـت. اما سـرمایه گذارها آمدند 
و رفتند و خبری نشـد، و دولت مدتی هم  درگیر چه 
کنم شد. در نهایت دید به سرمایه گذاری و سیستم 
کـردن بـازار  بانکـی امیـدی نیسـت و راهـی جـز فعـال 

سـرمایه وجـود نـدارد.  
موجـود  فرصتهـای  شـناخت  بـا  دولـت  افـزود:  وی 
از  اسـتفاده  بـه  اقـدام  اواسـط سـال 9۴  از  بـازار  ایـن 
بـه انتشـار  اقـدام  بـازار از جملـه  ایـن  پتانسـیل های 
10 مرحلـه اسـناد خزانـه اسـالمی بـه حجـم 12 هـزار 
میلیـارد تومـان و انتشـار چند مرحله اوراق مشـارکت 
جهـت تسـویه بخشـی از بدهی خود به پیمانـکاران، 
انتشـار اولیـن مرحلـه صکوک اجـاره دولتـی به حجم 
5000 میلیـارد تومـان و تامین مالی شـرکت ملی نفت 
بـه حجـم 5 هـزار میلیـارد تومـان در واپسـین روزهای 
کـرد. بـدون شـک تنگناهـای مالـی دولـت  سـال 9۴ 
کنـار هدف گـذاری بـرای رشـد اقتصـادی 8 درصـد  در 
طـی سـال های آتـی دولـت را بیش از پیش به سـمت 
هدایـت  سـرمایه  بـازار  پتانسـل های  از  بهره گیـری 
کـرد. در ایـن شـرایط بـه نظر می رسـد فعاالن  خواهـد 
اقتصادی به ویژه شرکت های طرف قرارداد با دولت 
از جملـه پیمانـکاران باید با نحوه فعالیـت در فضای 
جدید اقتصادی دولت آشنا شوند. تخصیص اوراق  
از روشـهای  تنهـا بخشـی  مشـارکت و اسـناد خزانـه 
دولـت بـرای تسـویه بدهی هـای آن اسـت و چـه بسـا 
بدهی پیمانکارانی طی ماه های گذشته با استفاده 

از همین ابزارها به نحو مطلوبی تسـویه شـده باشـد. 
کنـار بانک هـای  امـروز بانک هـای سـرمایه گذاری در 
تجاری از ارکان اصلی تامین مالی هسـتند و سـهمی 
10درصدی از کل تامین مالی کشور را بر عهده دارند. 
مهندس صدرهاشمی نژاد عنوان کرد: نرخ GDPایی 
کـه اعـالم شـده و گفتنـد ۴/5 درصـد رشـد اقتصـادی 
داشـته ایم چیـزی نیسـت جـز ضـرب قیمـت نفـت در 
گنـدم بیشـتر  کمـی  تعـداد بشـکه های نفـت، البتـه 
کمـی خـودرو سـازها نسـبت بـه سـال  تولیـد شـده و 
 GDP کرده انـد و در واقـع نسـبت قبـل بیشـتر تولیـد 
نسـبت به پارسـال ۴/5 درصد رشـد داشـته اسـت. با 
کـه روز بـه روز  ایـن وضعیـت بایـد دیـد مـا پیمانـکاران 
آب می رویـم چـه تکلیفـی داریم. یـا باید خداحافظی 
که ما را باال  گربه مرتضی علی هر طوری  کنیم یا مثل 
انداختند سعی کنیم چهار دست و پا پایین بیاییم. 
بایـد پیمانـکاران ایـن واقعیـت  را یـاد بگیرنـد وگرنـه 
کار آنهـا روز بـه روز سـخت تر می شـود، خسـته  امـکان 

کار دیگـری می رونـد. می شـوند و دنبـال 
وی افـزود: امـروز طـی Work shop ایـی انـواع تامیـن 
آن  امـا  می شـود  داده  توضیـح  شـما  بـرای  مالـی 
ایـن  اسـت،  مانـده  ایـن وسـط مغفـول  کـه  چیـزی 

کار الزم بـود.  کـه پیـش مقدماتـی بـرای ایـن  اسـت 
وقتـی تـورم ۴0 درصـد و بهـره 25 درصـد بـود امـکان 
را  شـاخص ها  آن  بایـد  دولـت  و  نبـود  اوراق  انتشـار 
تعدیـل می کـرد. اینهـا بحثهای اقتصاد کالن اسـت. 
گرچـه اوراق  بـه نظـر مـن اصـل اوراق خـوب اسـت ا
کـه خواهشـمندم  بـا 15-20 درصـد تنزیـل می شـود 
کننـد  همـکاران مـن در بانـک اقتصـاد نویـن سـعی 
نـرخ  حداقـل  بـا  اوراق  کـه  کننـد  پیـاده  مکانیزمـی 
اقتصـاد  بانـک  شـرکتی  بانکـداری  از  شـود.  تنزیـل 
که قبـال برای  که پنجـره ای  نویـن هـم خواهشـمندم 

کننـد.  کـرده بودنـد بازنگـری  پیمانـکاران بـاز 
مهنـدس  کـرد:  تصریـح  پایـان  در  صدرهاشـمی نژاد 
ملکیانی فرد گفتند تا امروز حساب می کنند و می دهند 
گر تا دو سـال تا سررسـید مانده من باید با تنزیل آن  و ا
را نقـد کنـم.  من معتقدم این موضـوع ربطی به دولت 
گفتـه بـار مالـی دارد  گـر  ندارنـد. آقـای وزیـر دارایـی هـم ا
حرف نامعقولی زده  ولی ایشـان باید در کابینه مطرح 
کـه از جیـب پیمانـکار مـی رود در هزینـه  می کـرد پولـی 
کـه در پـروژه تعدیـل  پـروژه دیـده شـود ماننـد زمانـی 
می گرفتیـد یـا مابه التفـاوت گران شـدن آهـن و قیـر را در 
طـی سـالیان دراز می گرفتیـد امـروز بایـد دسـتورالعملی 
سـازمان  از  اوراق  ایـن  مابه التفـاوت  پرداخـت  بـرای 
برنامه بخواهید، تا طبق آن صورت حسـاب جدیدی 
بـرای کارفرمـا به نـام مابه التفاوت اوراق فرسـتاده شـود 
و پیمانکار به حق خود برسـد. باید مسـئله مشـخص 
شود.  اقدام  دولت برای استفاده از اوراق و اسنادخزانه 
کار خوبـی اسـت امـا در دنیـای بـزرگ 70 -80 درصـد 
تامیـن مالـی از بـازار سـرمایه اسـت. پـس انتشـار اوراق و 
اسناد ابزارهای مالی خوبی برای رونق اقتصادی کشور 
اسـت کـه بایـد تقویـت شـود و حقی که بـا این مکانیزم 
از پیمانکاران ضایع می شود باید از کانال های درست 
پیگیری شود.  وی در پایان گفت: از این اوراق و اسناد 
مانند همه کشورهایی که سرمایه گذاری احتیاج دارند 
استقبال کنیم و برای دریافت مابه التفاوت آن اقدامات 
درست و قانونی انجام دهیم چرا که  نکته ضعف یک 

ابـزار مالـی مبنـی بر اشـتباه بودن کل آن نیسـت. 

بــرای  دســتورالعملی  بایــد  امــروز    
پرداخــت مابه التفــاوت ایــن اوراق از 
ســازمان برنامــه بخواهیــد، تــا طبــق 
بــرای  آن صــورت حســاب جدیــدی 
اوراق  مابه التفــاوت  نــام  بــه  کارفرمــا 
فرســتاده شــود و پیمانــکار بــه حــق 
بــرای  دولــت  اقــدام  برســد.    خــود 
کار  اســنادخزانه  و  اوراق  از  اســتفاده 
بــزرگ دنیــای  در  امــا  اســت   خوبــی 
 70 -80 درصــد تامیــن مالــی از بــازار 

سرمایه است.

 ضعف
 ابزارهای مالی

 باید برطرف شود
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در ادامـه ایـن سـمینار، پانـل آموزشـی بـا حضـور 
سـندیکای  دبیـر  دادمـان،  بهمـن  مهنـدس 
شـرکتهای سـاختمانی، آقـای مهردادفـر  معـاون 
دکتـر نویـن،  اقتصـاد  بانـک  شـرکتی   بانکـداری 
نـادی قمـی  مدیرعامـل شـرکت تامیـن سـرمایه 
کدیـور معاون  نویـن و اسـتاد دانشـگاه و علیرضـا 
و   نویـن  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  مالـی  تامیـن 

برگـزار شـد. بـازار سـرمایه  کارشـناس 
سـندیکای  دبیـر  دادمـان  بهمـن  مهنـدس 
پانـل  ایـن  در  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های 
یافتـه  اسـتمرار  و  کهنـه  مشـکالت  کـرد:  عنـوان 
موضـوع همیشـگی مـا در تامیـن مالـی پروژه هـا 
جـدی  موضـوع  پروژه هـا  مالـی  تامیـن  اسـت. 
و   دغدغـه خاطـر فعـاالن صنعـت احـداث بـوده 
بـا  همـواره  کـه  شـده  شـروع  جایـی  از  و  اسـت 
کسـری بودجـه پروژه هـای تعریـف شـده مواجـه 
گـر قیـاس بیـن پرداخـت هزینه های  بـوده ایـم.  ا
زمانـی  فاصلـه  در  دولـت  عمرانـی  و  جـاری 
کنیـد  مالحظـه  را    139۴ تـا   1357 سـال های 
گرفتاری هـا  اوج  در  جنـگ  دوره  در  می بینیـد 
حداقـل  درصـد   2۴ و  کثـر  حدا درصـد   ۴5
آقای هاشـمی  دوره  در  اسـت.  بـوده  تخصیـص 
27 درصـد، اصالحـات ۴1-2۴ درصـد، در دوره 
کشـور  کـه  عمـده درآمدهـای  آقـای احمدی نـژاد 
از فـروش نفـت  بـاال بـوده اسـت 36-17 درصـد 
بـه  برنامـه مربـوط  بـوده اسـت، در سـال 1389 
هدفمنـدی یارانه هـا شـروع شـد و بالفاصلـه اثـر 
عمرانـی  بودجـه  واضـح  آزاد  سـقوط  در  را  خـود 
کـه تـداوم آن را در دوره تحریم هـا و  نشـان داد، 
کـه در  در دوران دولـت تدبیـر و امیـد می بینیـم. 
سـال 139۴ عملکـرد حـول و هـوش 13 درصـد 

اسـت. 
مـا  کشـور  در  همیشـگی  بیمـاری  افـزود:  وی 
کسـر از  کـه در سـه ماهـه پایانـی سـال  ایـن اسـت 

بودجـه عمرانـی و افزودن به بودجـه جاری رایج 
کـه منابـع مالـی  اسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت 
گرفتـاری بـه وجـود آمـده اسـت. بـرای  کمیـاب و 
تامیـن مالـی روش هـای مختلفـی مطـرح شـده 
سـال  مصـوب  موضـوع  خزانـه  اسـناد  اسـت. 
13۴8 اسـت ولـی اوراق قرضـه و اوراق مشـارکت 
در بازخـورد رویـه ایـن چنینـی بـه آن رسـیده اند 
کسـری بودجـه و جمـع  و مبنایـی بـرای جبـران 
که در  کـردن وجـوه مـردم بـوده اسـت. موضوعـی 
عملیات اجرایی مربوط به تامین مالی از طریق 
اسـناد خزانه اسـالمی مورد اعتراض صنف است 
بـه علـت مغایـرت قانـون و آئین نامـه اسـت. در 
قانـون آمـده: »دولـت مجـاز اسـت اسـناد خزانـه 
اسـالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسـید یک 
بانـام، صـادر  یـا  و  تـا سه سـال به صـورت بی نـام 
خـود  مسـجل  بدهـی  تسـویه  به منظـور  و  کنـد 
بابـت طرحهـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای 
در  کنـد.« وی  گـذار  وا بـه طلبـکاران غیردولتـی 
کلیـدی در این مورد  کرد:  دو واژه  ادامـه تصریـح 
کـه  اسـت  »غیردولتـی«  و  خریـد  قـدرت  حفـظ 

کـه در موضـوع  موضوعـی بسـیار جـدی اسـت. 
تدویـن آئین نامـه اجرایـی در 2 تبصـره  مـاده 2 

آمـده:  
قـدرت  حفـظ  محاسـبه  زمانـی  بـازه   -1 تبصـره 
از  یـک  هـر  بـرای  حوالـه  صـدور  زمـان  از  خریـد 
حسـاب های  صـورت  یـا  صورت وضعیت هـا 
صـادره طلبـکاران غیردولتـی توسـط مقـام مجـاز 
تاریـخ  تـا  ذی حسـاب  عهـده  اجرایـی  دسـتگاه 

می باشـد. اسـالمی  خزانـه  اسـناد  انتشـار 
کلیه بدهی های مسـّجل شـده  تبصـره 2- بـرای 
کـه  قابـل پرداخـت موضـوع بنـد )ب( مـاده )1( 
تـا تاریـخ انتشـار اسـناد،  آنهـا  از تاریـخ تسـجیل 
کمتـر یـا بیشـتر از یـک سـال سـپری شـده باشـد، 
بـا همـان نـرخ ذکر شـده متناسـب بـا دوره زمانی 
بـه مبلـغ بدهـی مسـّجل شـده اضافـه می شـود.

کـرده  ایجـاد  انحـراف  قانـون  در  آئین نامـه  ایـن 
مجلـس  و  اسـت  راحـت  آن  اصـالح  امـا  اسـت. 
ایـراد بگیـرد. درخواسـت دوم مـا تعمیـم  نبایـد 
نـدادن موضـوع بـه پروژه هـای آتـی اسـت. ایـن 
موضـوع در بـاره طلبکاران دولت اسـت و قرارداد 
بسـتن بر اسـاس اسـناد درسـت نیسـت. باالخره 
موضوع برای تسـویه بدهی انباشـته شده است 
همیشـگی  مسـتمر  روش  بـه  تبدیـل  نبایـد  و 
شـود. درخواسـت مـا در چهارچـوب منافـع ملـی 
بـه سـامان رسـاندن تخصیـص منابـع مالـی در 
کمیـاب و پـر ارزش ملـی مـا  کشوراسـت. منابـع 
نبایـد صـرف هزینـه شـود بلکـه ارجـح آن اسـت 
کشـور را  اضافه  کـه بـا آن دارایی های سـرمایه ای 
کنیم. در این چهارچوب هر روشـی در خصوص 
حفـظ دارایی هـای سـرمایه ای مقبـول اسـت بـه 
کـه حرفه منـدان در ایـن رونـد توسـعه  شـرط آن 

تـداوم حیـات بیابنـد. 

عملیاتی کردن مدل بانکداری 
شرکتی در بانک اقتصاد نوین

دکتـر مهردادفر معاون بانکداری شـرکتی بانک 
کرد: بانك اقتصادنوین  اقتصاد نوین نیز عنوان 
در  کـه  اسـت  کشـور  خصوصـی  بانـک  اولیـن 
براسـاس  تیرمـاه سـال 1380،  الـی 31  تاریـخ 29 
جمهـوری  مرکـزی  بانـک  از  مأخـوذه  مجـوزات 
اسـالمی ایـران و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار؛ 
مجمـع  نمـود.  سـهام  پذیره نویسـی  بـه  اقـدام 
عمومی مؤسـس بانک اقتصادنوین در 13 مرداد 
1380 برگـزار و در تاریـخ 20 مـرداد همـان سـال، بـا 

در  همیشــگی  بیمــاری   
کــه  اســت  ایــن  مــا  کشــور 
در ســه ماهــه پایانی ســال 
و  عمرانــی  بودجــه  از  کســر 
افــزودن بــه بودجــه جاری 
همیــن  بــه  و  اســت  رایــج 
که منابع مالی  دلیل اســت 
گرفتاری به وجود  کمیاب و 

آمده است.

 پیشنهادهایی
  برای  تامین 
وژها مالی پر
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سـرمایه اولیـه به مبلـغ 250 میلیـارد ریـال در اداره 
ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری تهـران به 
ثبـت رسـید و سـرمایه آن در حـال حاضـر 12 هـزار 
کـه 98  کارمنـد دارد  میلیـارد ریـال اسـت  و 3200  
درصـد آنهـا تحصیـالت عالیـه دارنـد. ایـن بانـک از 
بـرای جـذب و حفـظ مشـتریان  نویـن  ابزارهـای 
در  کـرد.  اسـتفاده  پیمانـکاران  جملـه  از  بـزرگ 
در  پیمانـکاران  رتبه بنـدی  نظـام   138۴ سـال 
درون بانـک بـه وجـود آمـد تـا بـا رتبـه اعطـا شـده 
بانکـی  ضمانت نامـه  میـزان  و  خدمـات  سـطح 
اقتصـاد  بانـک  کنـد.  مشـخص  وی  بـه  شـده  ارائـه 
ضمانت نامـه  ریـال  میلیـارد  67هـزار  بـا   نویـن 
اسـت.  ضمانت نامـه  صـدور  رکـورددار  شـده  صـادر 
سـالهای  در  بانـک  مهـم  دسـتاوردهای  از  یکـی 
کـردن مـدل بانکـداری شـرکتی بـود  اخیـر عملیاتـی 
رفتـه،  خـود  مشـتری  سـمت  بـه  بانـک  آن  در   کـه 
متمرکـز  آنهـا  نیـاز  اسـاس  بـر  را  خـود  برنامه هـای 
بانکـداری  دفتـر   3 کشـور  سـطح  در  مـا  می کنـد. 
شـرکتی داریـم. امیـدوارم پیمانـکاران عزیـز بتواننـد 
کننـد. ایـن  از خدمـات بانکـداری شـرکتی اسـتفاده 
بانـک در تکمیـل زنجیـره خدمـات خـود تعـدادی 
شـرکت وابسـته به خود دارد از جمله شـرکت تامین 
گذشـته رتبـه فعالتریـن  کـه در سـال  سـرمایه نویـن 
گرفته اسـت. بانک  تامیـن سـرمایه را از طـرف بورس 
اقتصـاد نویـن در شـرایط بحرانی ایـن روزها منزلت و 
کـرده اسـت و در بیـن شـبکه  سـالمت خـود را حفـظ 
از طـرف دسـتگاه های  تذکـر  کمتریـن  مـورد  بانکـی 

گرفتـه اسـت. نظارتـی قـرار 

تعریف ابزار مالی درست به اجرایی شدن 
کمک می کند پروژه ها 

تامیـن  شـرکت  مدیرعامـل  قمـی   نـادی  دکتـر  
تصریـح  نیـز  دانشـگاه  اسـتاد  و  نویـن  سـرمایه 
تامیـن  شـرکت های  جدیـد  سـال   8-7 طـی  کـرد: 
سـرمایه گذاری  بانک هـای  همـان  یـا  سـرمایه 
مجـوز  تجـاری  بانک هـای  شـده اند.  شـناخته 
بانک هـای  و  می گیرنـد  مرکـزی  بانـک  از  را  خـود 
بـورس  سـازمان  از  را  خـود  مجـوز  سـرمایه گذاری 
شـرکت های  در  مالـی  تامیـن  می کننـد.  دریافـت 
صـورت  مالـی  ابزارهـای  طریـق  از  سـرمایه  تامیـن 
بدهـی  بـر  مبتنـی  یـا  مالـی  ابزارهـای  می گیـرد. 

سـپرده  گواهـی  مشـارکت،  اوراق  )ماننـد  هسـتند 
خـاص، اوراق اجـاره، اوراق مرابحـه، اوراق سـلف، 
اوراق اسـتصناع( و یـا ابزارهایـی مبتنـی بـر افزایـش 
سـرمایه )ماننـد  افزایـش سـرمایه، صنـدوق زمیـن 
عمومـی  عرضـه  پـروژه،  صنـدوق  یـا  سـاختمان  و 
کـه از آنهـا  سـهام یـا تشـکیل شـرکت سـهامی عـام( 
اسـتقبال چندانی نشـده اسـت و مفاهیمی مانند 
صنـدوق پـروژه هنـوز جـا نیفتـاده و جـا افتـادن و 
توجیـه ضـروری بـودن آن بـا تـالش پیمانـکاران بـه 
عنـوان اهـل فـن عملی تر خواهـد بود. البتـه درباره 
تشـکیل شـرکت های سـهامی عـام بـا وجـود حاضـر 
بـودن بسـتر آن، دغدغـه بی مـورد  از تشـکیل آنهـا 

اسـت.  کـرده  جلوگیـری 
وی افـزود: اوراق مشـارکت ابـزار مبتنـی بـر ترازنامـه 
آن  صـدور  مجـوز  و  اسـت  زیـان  و  سـود  صـورت  و 
مرکـزی،  بانـک  توسـط  بـزرگ  شـرکت های  بـرای 
سـازمان  توسـط  متوسـط  شـرکت های  بـرای  و 
بـورس صـادر می شـود. شـرایط ناشـر بـرای انتشـار 
آن شـامل: 1-سـودآور بـودن ناشـر حداقـل در دو 
2-امـکان  انتشـار،  تقاضـای  از  پیـش  مالـی  دورۀ 
سـودآوری ناشـر در آینده و نداشتن زیان انباشته، 
ح موضوع  3-توجیه پذیـری مالـی و اقتصـادی طر
کل  حداقـل 50 درصـدی  ۴-سهم الشـرکة  انتشـار 
انتشـار  )در  طـرح  در  ”ناشـر“  ریالـی  سـرمایه گذاری 
اوراق  و  بـورس  سـازمان  مجـوز  بـا  مشـارکت  اوراق 
مشـارکت  اوراق  انتشـار  بـودن  5-مجـاز  بهـادار(، 
کثـر تـا 70% ارزش ویـژه هـر شـرکت، 6-معتمـد  حدا
کثر نسبت بدهی به  بودن حسابرس ناشر، 7-حدا
 حقوق صاحبان سـهام پس از انتشـار برابر3 اسـت. 
8- رعایـت بندهـای 5 و 7 در صـورت دارا بـودن 

بانک اقتصاد نویــن با 67هزار 
نامــه  ضمانــت  ریــال  میلیــارد 
رکــورددار صــدور  صــادر شــده 
از  یکــی  اســت.  ضمانت نامــه 
بانــک  مهــم  دســتاوردهای 
عملیاتــی  اخیــر  ســالهای  در 
کــردن مــدل بانکداری شــرکتی 
بــه  بانــک  آن  در  کــه  بــود 
رفتــه،  خــود  مشــتری   ســمت 
برنامه هــای خــود را بــر اســاس 

نیاز آنها متمرکز می کند.
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نیسـت.  الزامـی  بانکـی  ضامـن 
ناشـر،  شـامل   مشـارکت  اوراق  ارکان  افـزود:  وی 
عامل فروش، امین، ضامن، متعهد پذیره نویس، 
شـرکت  فعالیت هـای  از  یکـی  اسـت.  بازارگـردان 
تامیـن سـرمایه در ایـن زمینـه انتشـار 1000میلیـارد 
ریـال اوراق مشـارکت بـرای شـهرداری قزویـن بوده 

اسـت. 
گفـت:  نیـز  اجـاره  اوراق  نـادی قمـی دربـاره  دکتـر  
صـورت  و  ترازنامـه  بـر  مبتنـی  ابـزاری  اجـاره  اوراق 
دارایـی  یـک  وجـود  بـر  الـزام  اسـت،  زیـان  و  سـود 
انتشـار  مبنـای  دارایـی  عنـوان  بـه  واجدالشـرایط 
قـرارداد  یـک  انعقـاد  بـا  اوراق  انتشـار  وجـود دارد، 
ناشـر  و  تأمیـن مالـی(  بانـی )متقاضـی  بیـن  اجـاره 
سـقف  کثـر  حدا می گیـرد،  صـورت  واسـط(  )نهـاد 
انتشـار برابـر بـا 100درصـد ارزش روز دارایـی مبنـای 
انتشـار اسـت، و وجود حسـابرس معتمد سـازمان 
اسـت.  الزامـی  بانـی  بـرای  بهـادار  اوراق  و  بـورس 
واسـط،  نهـاد  ضامـن،  بانـی،  شـامل  آن  ارکان 
بازارگـردان  فـروش،  عامـل  نویـس،  متعهدپذیـره 
اسـت. یکی از فعالیت های شـرکت تامین سـرمایه 
اوراق  ریـال  291میلیـارد  انتشـار  زمینـه  ایـن  در 

اسـت.  بـوده  ماهـان   بـرای هواپیمایـی  اجـاره  
در  نویـن  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
ادامـه توضیـح داد: شـرایط دارایـی آن نیـز شـامل: 
جریانـات  2-ایجـاد  عمومـی،  1-مشـخصات 
نقـدی یـا جلوگیـری از خـروج وجـوه نقـد، 3-عـدم 
محدودیـت یـا منـع قانونـی، قـراردادی یـا قضایـی 
از  ناشـی  حقـوق  و  منافـع  دارایـی،  انتقـال  بـرای 
اعمـال  و  تصـرف  در  محدودیـت  ۴-عـدم  آن، 
حقـوق مالکیـت در آن بـرای نهـاد واسـط، 5-عدم 
گذاری  مالکیـت آن بـه صورت مشـاع، 6-امکان وا
بـه غیـر، 7-برخورداری دارایی از پوشـش بیمه ای 
کافـی تـا زمـان انتقـال مالکیـت دارایـی  مناسـب و 
بـه ناشـر اسـت و انـواع دارایـی قابـل قبـول شـامل 
ماشـین آالت  تأسیسـات،  و  سـاختمان  زمیـن، 
انـواع  اسـت.  نقـل  و  حمـل  وسـایل  تجهیـزات،  و 
بـا هـدف تأمیـن  اوراق اجـاره شـامل اوراق اجـاره 
تأمیـن نقدینگـی  بـا هـدف  اجـاره  اوراق  دارایـی و 

اسـت. 
وی افـزود: اوراق مرابحـه ابـزار مبتنـی بـر ترازنامـه 
بـا  ابـزاری مناسـب  زیـان اسـت.  و  و صـورت سـود 
هـدف تأمیـن نقدینگـی جهـت خریـد مـواد اولیـه و 
گـردش اسـت. تأمیـن مالـی در  تأمیـن سـرمایه در 
آن از طریـق انعقـاد قـرارداد فـروش اقسـاطی بیـن 

بانـی )متقاضـی تأمین مالی( و ناشـر )نهاد واسـط( 
رابطـۀ  وجـود  عـدم  بـر  الـزام  می گیـرد.  صـورت 
کثـر  سـهامداری بیـن بانـی و فروشـنده اسـت. حدا
سـقف انتشـار مسـاوی اسـت بـا ارزش ریالـی مـواد 
مصرفـی بـرای یـک دورۀ مالی، بر وجود حسـابرس 
معتمـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای بانـی 

الـزام وجـود دارد. 
گفتـه ایـن اسـتاد دانشـگاه ایـن اوراق در همـه  بـه 
جـای دنیـا بیشـترین مصـرف را دارنـد و ارکان آن 
فروشـنده،  واسـط،  نهـاد  ضامـن،  بانـی،  شـامل 
اوراق  اسـت.  بازارگـردان  و  نویـس،  متعهدپذیـره 
تامیـن  شـرکت  توسـط  شـده  منتشـر  مرابحـه 
میـزان  بـه  بوتـان  شـرکت  بـرای  نویـن  سـرمایه 
دارایـی  شـرایط  اسـت.  بـوده  ریـال  301میلیـارد 
الـزام بـه وجـود دارایـی در زمـان انتشـار اوراق  آن 
یـا امـکان تحویـل آن در مواعـد زمانـی مـورد نظـر 
بانـی، ایجـاد جریانات نقدی یـا جلوگیری از خروج 
قانونـی،  منـع  یـا  محدودیـت  عـدم  نقـد،  وجـوه 
انتقـال دارایـی، عـدم  بـرای  یـا قضایـی  قـراردادی 
در  مالکیـت  حقـوق  اعمـال  و  تصـرف  محدودیـت 
گـذاری بـه غیـر و  آن بـرای نهـاد واسـط، امـکان وا
مناسـب  بیمـه ای  پوشـش  از  دارایـی  برخـورداری 
کافـی تـا زمـان انتقـال مالکیـت دارایـی بـه بانـی  و 
قابـل  دارایـی  اسـت.  کاال  و  مـواد  اسـتثنای  بـه 
قبـول در ایـن بـاره زمین؛ سـاختمان و تأسیسـات؛ 
ماشـین آالت و تجهیـزات؛ وسـایل حمـل و نقـل؛ 

اسـت.  کاال  و  مـواد 

سـاخت(  )سـفارش  اسـتصناع  اوراق  افـزود:  وی 
بـر ترازنامـه و صـورت سـود و زیـان  ابـزاری مبتنـی 
نقدینگـی  تأمیـن  جهـت  مناسـب  ابـزاری  اسـت. 
قـرارداد  یـک  طـی  دارایـی  یـک  سـاخت  جهـت 
سـفارش سـاخت اسـت. تأمیـن مالـی آن از طریـق 
سـاخت(  )سـفارش  اسـتصناع   قـرارداد  انعقـاد 
نهـاد  ناشـر)  و  مالـی(  تأمیـن  )متقاضـی  بانـی  بیـن 
انتشـار  سـقف  کثـر  حدا می گیـرد.  صـورت  واسـط( 
سـاخت  هزینه هـای  ریالـی  ارزش  بـا  مسـاوی  آن 
دارایـی موضـوع قـرارداد اسـتصناع اسـت. الـزام بـر 
وجـود حسـابرس معتمـد سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار بـرای بانـی وجـود دارد. در واقـع اسـتصناع: 
و  سـاخت  بـرای  قـرارداد  طرفیـن  از  یکـی  تعهـد 
در  معینـی  زمـان  در  مشـخصی  دارایـی  تحویـل 
ایـن  امـا  اسـت.  معیـن  مبلغـی  مقابـل  در  آینـده 
کـه قـرار بـود تامیـن مالـی پـروژه را انجـام  صکـوک 
جـای  بـه  و  شـد  محـور  ترازنامـه  نهایـت  در  دهـد 
کیـد  تا شـرکت ها  مالـی  تـوان  روی  پـروژه  کیفیـت 
کـرد. البتـه هنـوز دیـر نشـده و می تـوان روی ایـن 

کـرد.  کار  اوراق 
نویـن تصریـح  تامیـن سـرمایه  مدیرعامـل شـرکت 
کـرد: ارکان ایـن اوراق  شـامل بانـی، ضامـن، ناشـر، 
اسـت.  بازارگـردان  و  متعهدپذیره نویـس،  ناظـر، 
در  سـرمایه  تامیـن  شـرکت  فعالیت هـای  از  یکـی 
اسـتصناع  ریـال  انتشـار 1629میلیـارد  زمینـه  ایـن 
بـرای شـرکت صنعتـی و معدنی توسـعه ملی در آذر 
139۴ بـوده اسـت. شـرایط دارایـی  مبنـای انتشـار 
که  اوراق اسـتصناع هـم شـامل: 1-هـر نـوع دارایـی 
امـکان سـاخت و تحویـل آن در مواعد زمانی مورد 
کـه  بانـی وجـود داشـته باشـد. دارایی هایـی  نظـر 
کوتاه مـدت  بـه مقادیـر زیـاد و بـه طـور مسـتمر در 
اوراق  انتشـار  مبنـای  نمی توانـد  می شـود،  تولیـد 
قانونـی،  منـع  یـا  محدودیـت  )عـدم  گیـرد  قـرار 
قراردادی یا قضایی برای ساخت و انتقال دارای،  
مناسـب  بیمـه ای  پوشـش  از  دارایـی  برخـورداری 
کافـی از جملـه بیمـۀ مسـئولیت مدنـی و بیمـه  و 
تمـام خطـر پـروژه از زمـان شـروع سـاخت تـا پایـان 
قانونـی  مجوزهـای  تمامـی  اخـذ  اوراق،  سررسـید 
الزم بـرای سـاخت آن از مراجـع ذیربـط ( 2-وجـوه 
ناشـی از انتشـار اوراق براسـاس صورت وضعیت به 
قـرار می گیـرد.  بانـی  اختیـار  صـورت مرحلـه ای در 
درصـد   80 میـزان  بـه  می توانـد  اوراق  عمـر   -3
دارایـی  اقتصـادی  عمـر  و  سـاخت  دورۀ  مجمـوع 

قـرارداد سـفارش سـاخت باشـد. موضـوع 

  

دکتر  نادی قمی:
کثــر پیمانــکاران ما توان   ا
مالی برای تامین پروژه ها 
ندارنــد، با تعریف درســت 
و جــا انداختــن ابــزار مالی 
بــه  می توانیــم  مناســب 
اجرایی شــدن پروژه های 
کشور  نیمه تمام و توســعه 

کنیم.  کمک 
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براسـاس اظهـارات دکتـر نـادی قمـی، اوراق سـلف 
بـر ترازنامـه و صـورت سـود و زیـان  ابـزاری مبتنـی 
کـه یـک محصـول آنهـا در  اسـت. در  شـرکت هایی 
کاربرد دارد. الزام  کاال  پذیرفته شـده باشـد  بورس 
محصـول  بـه  مربـوط  معامـالت  سـابقۀ  وجـود  بـر 
دارد.  کاال  بـورس  در  سـلف  قـرارداد  موضـوع 
تأمیـن مالـی ناشـر از طریـق انعقـاد قـرارداد سـلف 
بیـن ناشـر و سـرمایه گذاران اسـت. الـزام بـر وجـود 
حسـابرس معتمـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 

بـرای ناشـر وجـود دارد. 
شـامل:  نیـز  سـلف  اوراق  بـرای  دارایـی  شـرایط 
نظـر  2-اعـالم  کاال  بـورس  در  1-پذیرفته شـده 
کثـر ظـرف  کاال حدا بـورس  پذیـرش  کتبـی هیـأت 
مسـتندات  و  گـزارش  دریافـت  از  پـس  روز   ۴5
بـر  مبنـی  دالیـل  ذکـر  بـا  کاال  بـورس  از  مربـوط 
کاال  بـر  مبتنـی  بهـادار  اوراق  پذیـرش  رد  یـا  تأییـد 
بهـادار  اوراق  ج  در پذیـرش،  تاییـد  3-درصـورت 
خ های رسـمی بورس  کاال در فهرسـت نر مبتنی بر 
کثـر ظـرف  بـورس حدا انتشـار امیدنامـه توسـط  و 
مـدت 3 مـاه از تاریـخ اعـالم هیـأت پذیـرش ۴-در 
کاالهـای  بیـن  از  پایـه  دارایـی  انتخـاب  صـورت 
پایـه  بـورس، امیدنامـه دارایـی  پذیرفتـه شـده در 
اسـت. سـلف  قـرارداد  مشـخصات  الینفـک  جـزء 
بـر  مبتنـی  مالـی  تامیـن  مـورد  در  افـزود:  وی 
مدنظـر  سـاختمان  و  زمیـن  صنـدوق  سـرمایه،  
کـه از 2 سـال پیـش بـا چنـد پـروژه مسـکن  اسـت 
معرفـی  خوبـی  بـه  همـه  ایـن  بـا  کـرد  کار  بـه  آغـاز 
مالـی  نهـاد  سـاختمان  و  زمیـن  صنـدوق  نشـد. 
بهـادر  اوراق  و  بـورس  سـازمان  نـزد  شـده  ثبـت 
بـرای تأمیـن هزینه هـای سـاخت از طریـق پذیـره 
نویسـی عمومـی اسـت. مهـم ترین هدف تأسـیس 
و  گـردآوری  سـاختمان   و  زمیـن  صندوق هـای 
سـاخت  در  کالن  و  خـرد  پس اندازهـای  هدایـت 

اسـت.  سـاختمانی  پـروژه 
گفـت: ارکان آن شـامل ارکان  ایـن اسـتاد دانشـگاه 
ارکان  و  مدیرناظـر(  حسـابرس،  )متولـی،  نظارتـی 
اجرایـی )مدیـر صنـدوق، مدیـر سـاخت، متعهـد 
بازارگـردان( اسـت.  صندوق هـای  نویـس،  پذیـره 
جملـه  از  سـاختمان   و  زمیـن  سـرمایه گذاری 
روش هـای تأمیـن مالـی مبتنـی بـر سـرمایه اسـت. 
ابـزار  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  مالـی  تأمیـن  سـقف 
مسـاوی اسـت بـا  100 درصـد هزینه هـای سـاخت 
روش  ایـن  در  پیش فـروش  انجـام  امـکان  پـروژه. 
دوره ای  طـی  سـود  ابـزار،  ایـن  در  دارد.  وجـود 

زیـان  یـا  سـود  در  سـرمایه گذاران  و  نـدارد  وجـود 
طریـق  از  مالـی  تامیـن  مراحـل  هسـتند.  شـریک 
مجوزهـای  دریافـت   -1 شـامل:  صندوق هـا  ایـن 
گزارش توجیهی3- تأیید ارکان  صندوق  2- تهیۀ 
اصولـی موافقـت  صـدور  و  صنـدوق   پیشـنهادی 

توسـط  صنـدوق  تأسـیس  مجـوز  صـدور   -۴
ثبـت  مرجـع  نـزد  صنـدوق  ثبـت  سـازمان5- 
غیرتجارتـی مؤسسـۀ  عنـوان  بـه   شـرکت ها 
نهـاد  عنـوان  بـه  سـازمان  نـزد  صنـدوق  ثبـت   -6
مالـی 7- صـدور مجـوز فعالیـت  8- صـدور مجـوز 
سـرمایه گذاری واحدهـای  عمومـی  عرضـۀ   اولیـن 

 صندوق

کثـر پیمانـکاران مـا تـوان  کـه ا وی بـا اشـاره بـا ایـن 
تعریـف  بـا  ندارنـد،  پروژه هـا  تامیـن  بـرای  مالـی 
مناسـب  مالـی  ابـزار  انداختـن  جـا  و  درسـت 
می توانیـم بـه اجرایی شـدن پروژه هـای نیمه تمام 

کنیـم.  کمـک  کشـور  توسـعه  و 

شـرکت  مالـی  تامیـن  )معاونـت  کدیـور  علیرضـا 
کارشـناس بـازار سـرمایه(  تامیـن سـرمایه نویـن و  
دلیـل  بـه  گذشـته  درسـال های  کـرد:  عنـوان  نیـز 
پرداخـت  بـه  قـادر  دولـت  کشـور،  بودجـۀ  کسـری 
و  غیردولتـی  بخـش  بـه  خـود  بدهی هـای  تمامـی 
انتشـار  بـا  دلیـل  همیـن  بـه  نبوده اسـت  بانک هـا 
پرداخـت بدهی هـای خـود  بدهـی سـعی در  اوراق 
و  سـاخت  شـرکت    1391 سـال  در  اسـت.  نمـوده 
کـه از شـرکت های  توسـعۀ زیربناهـای حمـل ونقـل 
تابعـۀ وزارت راه و شهرسـازی اسـت، مجـوز انتشـار 
5000 میلیـارد ریـال اوراق مشـارکت را از بانـک مرکزی 
دریافـت نمـود. بـرای اولیـن بـار بـه پیشـنهاد تأمیـن 
سـرمایۀ نویـن ایـن اوراق بـه پیمانـکاران پروژه هـای 
شـد.  داده  آن هـا  بدهی هـای  ازای  در  شـرکت  ایـن 
تأمیـن سـرمایه نویـن نیـز متعهـد خریـد ایـن اوراق از 

گردیـد. پیمانـکاران 
گفـت: طبـق آمـاری  وی دربـاره حجـم بدهـی دولـت 
گردیده اسـت بدهی  کـه در بهمـن مـاه 139۴منتشـر 
دولـت و شـرکت های دولتـی در مجمـوع 380هـزار 
از مجمـوع   زده می شـود،  تومـان تخمیـن  میلیـارد 
بدهی هـای دولـت، 172هـزار میلیـارد تومـان بدهـی 
بـه  مربـوط  تومـان  میلیـارد  هـزار   1۴1 بانک هـا،  بـه 
و  خصوصـی  بخـش  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 
و  موسسـات  بـه  تومـان  میلیـارد  هـزار  تعاونـی،67 

کدیور : علیرضا 
  یکــی دیگــر از راه حل هــای 
بــا  دولــت  بدهــی  تســویه 
اوراق  انتشــار  پیمانــکاران 

مشارکت می باشد.

همانند اوراق اســناد خزانه 
می تــوان اوراق مشــارکت را 
تا سررســید نگهداری نمود 
کســر در بازار به فروش  یا با 

رساند.
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نهادهـای عمومـی غیردولتی نظیر تأمین اجتماعی 
پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی  همچنیـن  اسـت. 
زده  تومـان تخمیـن  میلیـارد  و 500  هـزار  حـدود 11 
که تخصیـص بودجه  می شـود. ایـن در حالـی اسـت 
کشـور طـی یـک سـال در بهتریـن حالـت 20  عمرانـی 
زده می شـود.   تومـان تخمیـن  میلیـارد  هـزار  تـا 30 
بودجـه،  کسـری  دلیـل  بـه  دولـت  حاضـر  حـال  در 
مطالبـات پیمانـکاران را به صورت اوراق مشـارکت و 

اسـناد خزانـه پرداخـت می کنـد.
وی دربـاره نحـوۀ تسـویه حسـاب بدهی هـای دولت 
نیز عنوان کرد: در اصالحیه الیحه بودجه 95 تبصره 
36ـ  بـه دولـت اجـازه داده می شـود تـا معـادل ۴00 
هـزار میلیـارد ریـال از بدهی هـای خـود را از جملـه بـه 
بانک هـا و پیمانـکاران، اوراق مالـی اسـالمی منتشـر 
گـذاری آن بـه طلبـکاران مزبـور تمـام و  و از طریـق وا
یا بخشـی از بدهی های خود را تسـویه نماید. نحوه 
تسـویه حسـاب بدهی هـای دولـت  از طریـق انتشـار 
اوراق اسـناد خزانـه و انتشـار اوراق مشـارکت اسـت. 
کنـون  تـا  پیمانـکاران  بدهـی  تسـویه  بـرای  دولـت 
120 هـزار میلیـارد ریـال اسـناد خزانـه اسـالمی طـی 10 
که از این تعداد  75هزار  مرحله منتشر نموده است 
منتشـر  ایـران  فرابـورس  بـازار  در  آن  ریـال  میلیـارد 
شـده اسـت و باقـی اوراق در هفته هـای آتـی منتشـر 
می شـود. در ایـن رونـد درخواسـت تسـویه حسـاب 
توسـط پیمانکاران بـه وزارتخانه یا سـازمان مربوطه 
ارسـال می شـود. سـپس انتشـار اوراق اسـناد خزانـه 
توسـط وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی بـه نمایندگـی 
تخصیـص  نهایـت  در  می گیـرد.  صـورت  دولـت   از 
اسـناد خزانـه در سـامانه های معامالتی الکترونیکی 
بـه پیمانـکاران  و در نهایـت نگهـداری اوراق توسـط 
پیمانـکاران تـا سررسـید یـا فـروش آن در فرابـورس 

ایـران مدنظـر اسـت. در رونـد تصفیه حسـاب دولت 
بـا پیمانـکاران، سررسـید پرداخـت بـه پیمانـکاران 
مرحلـه  سـپس  دارد.  قـرار  مدنظـر  قـرارداد   طبـق 
درخواست تسویه توسط پیمانکاران و انتشار اوراق 
اسـت. از زمـان مسـّجل شـدن بدهی هـا بـه دلیـل 
بـه پیمانـکاران  اوراق،  انتشـار  بـودن فرآینـد  زمانبـر 
سـالیانه  معـادل  خریـد،  قـدرت  حفـظ  منظـور  بـه 
بـه  بـه حجـم بدهی هـا  15درصـد روزشـمار نسـبت 
گذاری  پیمانـکاران پرداخت می گردد. نحوه قیمت 

هـم بـا دو روش صـورت می گیـرد:
1-اوراق تـا سررسـید نگهـداری شـود: در سررسـید 
اسـمی  مبلـغ  داری  خزانـه  اسـالمی،  خزانـه  اسـناد 
اوراق را بـه حسـابی نـزد بانـك عامـل واریـز می کنـد. 
پـس از آن شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی اوراق بهادار 
و تسـویه وجـوه، مبلـغ اسـمی را بـه شـماره حسـاب 

بانکـی دارنـدگان اوراق واریـز خواهـد.
2-اوراق اسـناد خزانـه در بـازار فرابورس به فروش 
گرفتـن دو عامل  برسـد: قیمـت ایـن اوراق بـا در نظر 
تـا سررسـید  بـازار و فاصلـه  انتظـار  نـرخ سـود مـورد 
اوراق  اسـمی  قیمـت  کـه:  شـود  مـی  تعییـن  اوراق 
خزانـه  تقسـیم مـی شـود بـر نـرخ بـازده مـورد انتظـار 
بعـالوه یـک و بـه تـوان تعـداد روزهـای باقـی مانـده تا 

سررسـید تقسـیم بـر تعـداد روزهـای سـال .
گفـت: یکـی دیگـر از  وی دربـاره اوراق مشـارکت نیـز 
پیمانـکاران  بـا  دولـت  بدهـی  تسـویه  راه حل هـای 
انتشـار اوراق مشـارکت می باشـد. ایـن اوراق بـا ایـن 
گردیده است.  هدف اولین بار در سـال 1391 منتشـر 
همانند اوراق اسـناد خزانه می توان اوراق مشـارکت 
کسـر در بـازار بـه  را تـا سررسـید نگهـداری نمـود یـا بـا 
پیمانـکاران  بدهـی  روش  ایـن  در  رسـاند.  فـروش 
شناسـایی و بـه آنهـا اوراق تخصیـص داده می شـود 

یـا  سـرمایه  تأمیـن  بـه  کسـر  بـه  اوراق  فـروش  و 
می گیـرد.  صـورت  سـرمایه گذاری  شـرکت های 

گفت اوراق مشارکتی با عاملیت بانک صادرات  وی 
 ،139۴/12/01  ،1392/08/06 تاریخ هـای  در 
139۴/07/13، 139۴/0۴/22 بـه طـور ۴ سـاله و بـا 

سـود 21درصـد منتشـر شـده اسـت.
وی ویژگی هـای تاثیرگـذار اوراق را در قیمـت فـروش 
نخـوه  سررسـید  زمـان  اوراق،  حجـم  شـامل  آنهـا 
پرداخت سـود، نرخ اسـمی اوراق، فواصل پرداخت 
سـود، ضمانـت اوراق، بـا نـام یـا بی نـام بـودن اوراق 
و قابلیـت نقـل و انتقـال دانسـت و افـزود:  شـرکت 
کـه بـا عاملیت بانک مسـکن  تامیـن سـرمایه اوراقـی 
توسـط  شـدن  نـام  بـه  قابلیـت  اوراق  و  را  بـوده 
1-انعقـاد  رونـد  بـا  باشـد.  دارا  را  جدیـد  خریـداران 
قـرارداد خریـد، 2-مراجعه به بانک مسـکن و انتقال 
اوراق بـه تأمیـن سـرمایه نویـن، 3- بـا پرداخـت پول 
می خـرد و تمامـی مبلـغ قـرارداد طـی ۴8 سـاعت از 
پرداخـت می گـردد؛  پیمانـکاران  بـه  قـرارداد  انعقـاد 
دربـاره اوراق منتشـر شـده بـا عاملیـن بانک سـپه نیز 
نـام شـدن توسـط خریـداران  بـه  اوراق قابلیـت  کـه 

جدیـد را نداشـته باشـد رونـد خریـد بـا رونـد:
کـه طـی آن  1-انعقـاد قـرارداد، 2-انعقـاد وکالتنامـه 
کلیـۀ حقـوق پیمانـکاران بـه تأمیـن سـرمایه نویـن 
از  تضمینـی  چـک  می گـردد، 3-دریافـت ۴  گـذار  وا
پیمانـکاران )دو چـک تضمینـی بـرای سـودهای دو 
دورهای آتی، یک چک برای سـودهای باقی مانده 
تـا اتمـام دوره، یـک چـک بـرای اصـل پـول، تمامـی 
مبلغ قرارداد طی ۴8 سـاعت پس از مبادلۀ چک ها 

بـه پیمانـکاران پرداخـت می گـردد( می خـرد. 
وی مزیـت اسـناد نسـبت بـه اوراق را زمـان سررسـید 
یـک سـاله اسـناد خزانـه، وجـود بـازار متمرکـز بـرای 
فرابـورس  در  خزانـه  اسـناد  اوراق  فـروش  و  خریـد 
ایران، و پرداخت مبلغی متناسب با تورم به منظور 
در  تأخیـر  سـال  یـک  ازای  بـه  خریـد  قـدرت  حفـظ 
کـه بـه مبلـغ  پرداخـت بدهـی طلبـکاران غیردولتـی 

بدهـی مسـّجل اضافـه می گـردد، دانسـت. 
آمادگـی  از  دادمـان  مهنـدس  پانـل  ایـن  پایـان  در 
اوراق  جایـگاه  تثبیـت  در  همراهـی  بـرای  سـندیکا 
رفـع  و  باشـد  پیمانـکاران  راهگشـای  کـه  مختلـف 
گفـت: یکـی  موانـع موجـود در ایـن زمینـه خبـر داد و 
موضـوع  حرفـه  ایـن  بقـای  راه هـای  اصلی تریـن  از 
گفتگـو بـا  گـر الزم بـه  تامیـن مالـی پروژه هـا اسـت و ا
سـازمان بـورس باشـد از همراهـی و همـکاری دریـغ 

نمی کنیـم. 
گواهینامه شرکت در  پس از برنامه پرسش و پاسخ، 

گردید.  سـمینار به اعضا اعطا 
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مهندس محمــد عطاردیــان متولــد 1315 تهــران و 
فارغ التحصیــل فــوق لیســانس راه و ســاختمان از 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1338 است. 
ایشــان بعد از فعالیت در شــرکت های راپــل، توفان، 
هیما و گروه ساختمانی توفان-هیما، در اردیبهشت 
1366 شــرکت عطاردیان را تاسیس و در ســال 1393 
 شــرکت سهامی خاص صنعت احداث عطاردیان را 
پایه گذاری کرد. مهندس عطاردیان از 20 اسفند 
کنــون عضــو هیأت مدیره ســندیکای  1357 تا
او  اســت.  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
کارفرمایی  گروه  ســالیان ســال عضو جانشــین 
کار  و دبیر  شــورای حکام ســازمان بین المللــی 
کارفرمایــی  صنفــی  انجمنهــای  عالــی  کانــون 
ایران بوده و در سال های اخیر ریاست شورای 
مرکزی ســازمان های جامعه مدنــی ایران را بر 
کارآفرینان  کانون  عهده داشــته و از مؤسســان 

توسعه گرا بوده است.   
چهــره  و  خســتگی ناپذیر  مهنــدس  ایــن  بــا 
مصاحبــه ای  احــداث  صنعــت  محبــوب 
لطــف  از  خالــی  آن  خوانــدن  کــه  داشــته ایم 

نیست.

اختیــار  در  کــه  فرصتــی  از  تشــکر  ضمــن   
گر موافقید این  گذاشــتید، ا نشــریه آبادگران 
گو را با مروری بر پیشــینه شــرکت تان  گفت و 

کنیم؟ آغاز 
 شــرکت توفــان از ســال 13۴2 تــا 1366 فعــال 

کار خــود  ادامــه  ایــن دوره،   پایــان  و در  بــود 
کــرد. شــرکت  گــذار  را بــه شــرکت عطاردیــان وا
کــه در زمینــه ســاختمان، حمــل  عطاردیــان 
کنون بیش  و نقــل و ارتباطــات فعال اســت تــا 
اصلــی  راه  بزرگــراه،  کیلومتــر  پانصــد  و  هــزار  از 
و فرعــی  و راه آهــن و بیــش از یــک میلیــون و 
600 هــزار مترمربــع واحــد مســکونی و صنعتــی 
را به ســرانجام رســانده اســت. در حــال حاضر 
و  شــهری  و  روســتایی  راه هــای  در  راهســازی 
شــریانی منطقه سیستان با همت این شرکت 
در حــال انجام اســت. ضمنًا احداث قســمتی 
از خــط لوله فــوالدی به قطر 2متــر از رودخانه 
کارهای  ارس بــه مرنــد در دســت انجــام دارد، 
ارزشــمندی توســط ایــن شــرکت انجــام شــده 
کــه به عنــوان نمونه می تــوان به پــروژه عبور از 
خــور جعفری و نمک، در مســیر خیابان اصلی 
منطقــه ویژه اقتصــادی ماهشــهر، پل ورودی 
بتنــی  پایه هــای  بازســازی  فــرودگاه ماهشــهر، 
آسیب دیده پل قطور، پروژه ترمیم اسکله های 
بتنــی بنــدر امــام خمینــی و بهســازی بزرگــراه 
گاز به قطر  ورودی بنــدر امــام، انتقال خط لوله 
۴8اینــچ در حــال بهره بــرداری شــرق تهــران به 

کرد.  ج از شهرستان پردیس و... اشاره  خار

کــه در بخش    شــما بــه عنوان متخصصی 
خصوصــی و پیمانــکاری فعالیــت دارید چه 
برداشتی از موانع پیش رو در عرصه اجرایی 

و عمرانی دارید؟ 
دولــت بــرای انجــام پروژه هــا و تســویه بدهــی 
بخــش  همیــن  نــدارد.  پــول  پیمانــکاران 
از  خــود  طلــب  گرفتــن  بــرای  کــه  خصوصــی 
گــر بخواهــد  دولــت بــا مشــکل مواجــه اســت ا
کند  در مناقصــات مربــوط بــه پروژه ها شــرکت 
در قالــب رقابتــی نابرابــر روبــروی شــرکت های 
خصولتــی و شــبه دولتی قرار می گیرد. درســت 
کــه هنوز بــه پروژه هایی ماننــد آب های  اســت 
امــا  می یابــد  اختصــاص  کافــی  منابــع  مــرزی 
و  می گذارنــد  دســت  آنهــا  روی  خصولتی هــا 
کار را می گیرنــد. با توجــه به این  بــا نفــوذ زیــاد 
وضعیــت مســائل و مشــکالت دیگــری ماننــد 
کار، مالیــات  شــرایط عمومــی پیمــان، قانــون 

و..... به حاشیه رانده شده است.  

 ظاهرا دولت درصدد تســویه بدهی خود 
بــا اســناد خزانــه اســالمی و اوراق مشــارکت 
کار مشــکالت پیمانکاران  اســت. آیا بــا این 

در زمینه بدهی ها مرتفع نخواهد شد؟
شــرکت ها بــرای برنــده شــدن در مناقصــات تا 
20 درصــد در قیمت هــای اعــالم شــده توســط 
هــم  مناســبی  قیمــت  -کــه  برنامــه  ســازمان 
کاری  نیســت- تخفیف می دهند. بعد در برابر 
کــه انجــام داده اند به آنها اوراق داده می شــود 
کــه بــا توجه بــه نیاز ایــن صنعت به پــول نقد، 
کــردن آنهــا می شــوند. بــا نقــد  ناچــار بــه نقــد 

ای شرکت های ساختمانی ایران: رای عالی سندی و  ش و هیا مدیره و ع   ع

نگرانی از آینده کار 
در سازمان بین المللی کار
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کردن اوراق حدود  20-25 درصد از ارزش این 
کم می شــود. یعنی در مجموع  دریافتی  اوراق 
بــرآورد  از  پایین تــر  درصــد   50-۴5 پیمانــکار 
که باید دید با این  واقعی و قیمت پروژه است 
کیفیت مناســب و در  مبلــغ می توان پروژه را با 

زمان مقرر به اتمام رساند یا نه؟

 بارها به نقش راهگشای کانون کارآفرینان 
کشور و  توســعه گرا درباره مســائل اقتصادی 
کرده اید. بــه عنوان  صنعــت احــداث اشــاره 
کارآفرینان توســعه گرا  کانــون  عضــو مؤســس 
چــه نگاهی بــه فعالیت این نهــاد دارید؟ در 

این باره توضیح دهید؟
کانون در شورای عالی  فکر اولیه تاســیس این 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
گرفت. این تصمیم به دلیل مشــکالت  شــکل 
گرفته برای حل آنها  موجود و بن بســت شکل 
کــه اصوال  اتخــاذ شــد. در ایــن باره بحث شــد 
کرد وقتی بدهی دولت زیاد است  چه می توان 
کاغذ می دهد؟  و به جــای پول به پیمانکاران 
کــرد وقتــی بــا ایــن وضــع هیــچ  چــه می تــوان 
امکانــی بــرای ایجــاد تحــول و اشــتغال وجــود  
کــرد وقتــی وعده هایی هم  نــدارد؟ و چــه باید 
کردن  که دولت ها می دهند اغلب برای دلگرم 

مردم است؟
دولــت بــه بخش خصوصــی و  بانک هــا بدهکار 
است. در حدود 120 هزار میلیارد تومان بابت 3 
درصدی که باید به تامین اجتماعی بدهد به ۴0 
میلیون بیمه شــده تامین اجتماعی بدهکاری 
دارد. و البته آمار دقیقی از مجموع این بدهی ها 
 ارائــه نمی شــود یــا  اصــال آمــاری وجــود نــدارد.
گفته می شــد 800 میلیارد دالر توســط   زمانــی 
آقــای احمدی نــژاد هــدر شــده اســت امــا بــه 
بــه  نمی تــوان  را  مبلــغ  ایــن  همــه  مــن  نظــر 
پــای یــک نفــر نوشــت و مبالغــی صــرف ایجــاد 
کشــور در برابر ناامنی های  امنیــت در مرزهای 
کنون دولــت درباره آن  کــه تا منطقه می شــود 
اطالع رســانی دقیقی نداشته است. متاسفانه 
گروه های تکفیری فعال  در اقصا نقاط جهــان 
گــر در ایــران خبری از آنها نیســت و  شــده اند. ا
مــا در امنیــت نســبی زندگــی می کنیــم بــه این 
ج از مــرز بــا  کــه ســرداران مــا خــار دلیــل اســت 
تمــام قــدرت و همــه تــوان خــود جلــوی آنهــا 
اقدامــات  ایــن  تمــام  بی شــک  ایســتاده اند. 
نظامــی و امنیتــی هزینــه دارد و حتمــا مبالغی 
کــه بایــد  هزینــه امنیــت داخلــی ایــران شــده 

درباره آن به مردم اطالع رسانی شود. 
کجــا می تواند با ایــن وضع ادامه  امــا  دولت تا 

دهــد؟ بــه نظــر مــا ادامــه ایــن شــرایط ممکن 
نیســت. از طرفــی مــردم اندوخته هایــی دارند 
که  گرفتــن بهــره آن زندگی می کننــد چرا  کــه بــا 
کنونــی تولیــد و ســرمایه گذاری بــه  در شــرایط 
کانون  صرفه نیســت. بــرای همین با تشــکیل 
کــردن  کردیــم بــرای فعــال  و هلدینــگ ســعی 
نقدینگــی  مدیریــت  و  خصوصــی   بخــش 
موجــود در جامعه اقدامی موثــر انجام دهیم. 
گام اول تــا 200 میلیــارد تومــان و  هلدینــگ در 
گام دوم تا 500 میلیارد تومان امکان جذب  در 
کانــون بــرای ثبت  ســرمایه دارد. بعــد از ثبــت 
هلدینــگ اقدام شــد تا با 200 میلیارد ســرمایه 
گر بیش از سود بانکی  اولیه تاســیس شــود. و ا
که  کند  ســودآوری داشــت پول مردم را جذب 
پتانســیل ایــن جــذب ســرمایه از 500 میلیــارد 
گر سود  تومان تا هزار میلیارد تومان اســت. و ا
خوب بود سرمایه گذار خارجی جذب شود. اما 
گذار خارجی با رفع مشــکالتی  جذب ســرمایه 
ماننــد تضمیــن ســرمایه گذاری ممکن اســت. 
امــروزه  برای تضمین ســرمایه گذاری خارجی، 
بانــک مرکــزی اقــدام نمی کنــد و دولــت اســت 
کار تضمیــن را انجــام می دهــد. از طرفــی  کــه 
ســرمایه گذاران خارجی تضمین دولت را قبول 
که این  کس تضمیــن دولتــی را  ندارنــد. هیــچ 
گرچه حتی  همــه بدهی دارد قبــول نمی کند. ا
کشــورهای  از  کــه  را  گــر دولــت تمــام بدهــی  ا
کفاف  کند باز هــم  دیگــر طلبــکار اســتدریافت 

بدهی های داخلی آن را نمی دهد.
کنیــم تــا  گرفتیــم بــا دولــت صحبــت  تصمیــم 
کــه آقای  تضمیــن ســرمایه گذاری انجام شــود 
گــودرزی ودکتر جهانگیری،  نعمت زاده، آقای 
کردند  آقای ویســه را به عنوان نماینده معرفی 
گیــرد. در ایــن  گفتگــو صــورت  تــا در ایــن بــاره 
بــاره بایــد بانــک مرکــزی بــا بیمه هــای دولتــی 

نظــر  بــه  کــه  کنــد  تضمیــن  را  ســرمایه گذاری 
مــا بــا توجــه بــه برجام ایــن امــر مقدور اســت. 
توانســت  خواهــد  فــوق  هلدینــگ  وقــت  آن 
هــزار  ده  تــا  ج  خــار از  ســرمایه گذار  جــذب  بــا 
گر ایــن مدیریت با  کند و ا میلیــارد را مدیریــت 
کمیــت همــراه  همدلــی دولــت و همــکاری حا
باشــد و مواجــه با توفیق شــود مطمئنــًا مانند 
کــه ایــن همــه ســبز شــدند ایــن  بانک هایــی 
اقتصــاد داخلــی  ایجــاد می شــود و  هلدینــگ 

توسط بخش خصوصی رونق می یابد.
کــه بیم آن می رفت  مشــکل بعدی ما این بود 
کــه هلدینــگ بــه ســود دهی  بــه محــض ایــن 
برســد شــبه دولتی ها وارد میدان شده، مسیر 
که  کننــد. با این جمع بنــدی بود  آن را عــوض 
کردیــم باید بخــش خصوصــی راه بیفتد و  فکــر 
که جلوی خصولتی ها  کمیت اســت  به نفع حا
کنید و ببینید چه  کار را شروع  گفتند  را بگیرد. 
کرده اید  کنــون  شــما اقدامــی  می شــود، آیــا تا 
گفتیــم روزمره اقــدام می کنیم و  کــه  و نشــده؟ 
گفتند از دســت ما  نمی شــود. در نهایت  به ما 
کمیــت ســخن بگویید  برنمی آیــد و بایــد بــا حا
بــا مقــام معظــم  را  اســت مســئله  یعنــی الزم 

رهبری در میان بگذارید.
امــا اصــرار مــا بــرای چــه بــود؟ مــا بــه عنــوان 
دســت  دور  نقــاط  در  کــه  پیمانکارانــی 
بــد  وضــع  از  می کنیــم  کار  حاشــیه ای  و 
حاشیه نشــیها خبر داریم و معتقدیم این افراد 
کنند با  گــر طغیــان  بــر خــالف طبقه متوســط ا
کرد.  هیــچ منطقــی نمی تــوان با آنهــا برخــورد 
ج  آنــگاه دولت مجبور اســت ســردارها را از خار
نقشــه  تنــدرو  گروههــای  ادامــه  در  و  بیــاورد 
کشــور  امنیــت  و  می کشــند  را  ایــران  بــه  ورود 
مختــل می شــود. اســتان ها جــدا می شــوند و 
کشــور هشــت پــاره شــده، جنگ داخلــی روی 
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می دهــد. بــرای اینکــه بــه چنیــن ســرانجامی 
کشــور و بــا تصویــب  نرســیم، بــا آرزوی توســعه 
که به تحلیل  شورای عالی سندیکا و با نامه ای 
که به تائید  کشور  و ارائه راه حل درباره اقتصاد 
کارآفرینان رســیده بود، بنــده به همراه  کانون 
عالــی  شــورای  عضــو  ناصرمعدلــی  مهنــدس 
کارآفرینــان توســعه گرا و عضــو شــورای  کانــون 
گرفتیم و با  عالی ســندیکا از آقای والیتی وقت 
کاری خود و مدارکی  دردســت داشتن ســوابق 
دربــاره موفق نبودن اقتصــاد دولتی در   نقاط 
که مشــاور رهبر  مختلف دنیا، به دیدار ایشــان 
و رئیــس مرکــز اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام اســت رفتیــم. درباره شــرایط 
دادیــم.  توضیــح  آن  آســیب های  و  موجــود 
امنیــت  تمرکــز دولــت روی حفــظ  خواســتیم 
کند و به ما  باشــد، مشــکل خصولتی ها را حل 
اجــازه دهنــد با راه انــدازی هلدینگ در مســیر 
کنیم  درســت زمینه پویایــی اقتصــاد را فراهم 
گــردد. توضیح  تا ســرمایه های خارجی جذب 
مــوارد  باشــد  موفــق  نمونــه  ایــن  گــر  ا دادیــم 
دیگــری از ایــن هلدینگ هــا راه اندازی شــده، 
گردش در خواهد آمد. ایشان  خ اقتصاد به  چر
گفتنــد حــرف مــا را قبــول دارند و جلســه ای با 
حضــور آقای نعمت زاده و جهانگیری تشــکیل 
داده، مــا را دعــوت می کننــد تــا در آن جلســه 
کاملی تهیه و برای مقام معظم رهبری  گزارش 
گفتیم در این مــورد خاص و  کــه  کنیم  ارســال 
کامل شــرایط  بــرای اینکــه بتوانیم به تشــریح 
رهبــری  مقــام  بــا  دیــدار  خواســتار  بپرداریــم 
گــزارش ذکــر  گفتنــد بعــد از تهیــه  کــه  هســتیم 

شده در این باره تصمیم گیری خواهد شد. 

شــرکت های  اینکــه  از  شــما  نگرانــی  آیــا   

کنند به  خصولتی مســیر هلدینگ را عــوض 
راه حــل مطلوبــی رســید؟ بــه نظــر می رســد 
محدودیــت  از  بــرای  اقداماتــی  روزهــا  ایــن 
فعالیــت این شــرکت ها انجام شــده اســت. 

نظر شما در این باره چیست؟ 
کارهای نیمه  کرده  رئیــس قرارگاه خاتم اعــالم 
20هــزار  شــهرداری  می کنیــم.  تمــام  را  تمــام 
کارهــای مربــوط بــه تهــران  میلیــارد تومــان از 
کــرده اســت. شــهرداری  گــذار  را بــه قــرارگاه وا
کارهــای عمرانــی خــود را بــه  کرمانشــاه تمــام 
قــرارگاه داده اســت تــا بــه طــور دســت دوم به 
بخــش خصوصــی و شــرکت های زیرمجموعــه 
قرارگاه داده شــود. همین چنــد هفته قبل در 
 مناقصــه ســد خدآفریــن در آذربایجان شــرقی 
بودنــد.  حاضــر  خاتم االنبیــاء  از  تشــکیالت   2
اینهــا ضمانت نامــه نمی دهنــد و بــا در دســت 
کاغــذی جهــت معارفــه در مناقصــه  داشــتن 

حاضــر می شــوند. از نیــروی انســانی اســتفاده 
که حقوق آنها توسط دولت پرداخت  می کنند 
هــم  شــرکت ها  ایــن  ماشــین آالت  و  می شــود 
کــه از زمــان جنــگ باقی  ماشــین هایی اســت 
از  شــرکت ها  ایــن  تــوان  واقــع  در  مانده انــد. 
کــه در اختیــار دارنــد  امکانــات و رانتــی اســت 
وگرنــه مــا از دوره دکتــر مصدق پشــت میز خود 
نشســته ایم و تغییرات زیادی را دیده ایم. این 
که در  ثبــات بخــش خصوصی اســت در حالــی 
همیــن زمــان خاتم االنبیاء چنــد رئیس عوض 

کرده است. 
به هر حال بیم آن می رود با اعالم پذیره نویسی 
شــرکت های  بــورس  در  هلدینــگ  ســهام 
خصولتی برای خرید آن اقدام کنند. همانگونه 
کارآفرین در  کــه باالی 20 درصد از ســهام بانک 
دســت این شــرکت ها اســت. برای ایــن منظور 
الزم اســت محدودیت هایــی در پذیره نویســی 
گنحانده  کارآفرینان  کانون  شرکت سهامی عام 
کانون و هلدینگ، قرار شــد  شــود. بعــد از ثبت 
گرفتیــم 100 میلیارد  وقتــی اجازه پذیره نویســی 
گــردد و 100  تومــان توســط موسســان تأمیــن 
که  میلیــارد دیگر در پذیره نویســی جذب شــود 
گر نشد همان را هم سرمایه گذارها بیاورند. اما  ا
اجــازه پذیره نویســی بعد از دو ســال به ما داده 
گر با اعمال محدودیت در  نشــده اســت. البته ا
پذیره نویسی موافقت نشود مجبوریم از فروش 
کنیــم و بــا شــیوه عرضــه  عمــده آن خــودداری 
سهام خرد بفروشیم چرا که عموما خصولتی ها 

به طور عمده سهام را تهیه می کنند. 

 جنابعالــی عضــو شــورای عالــی ســندیکا 
و  چیســت  شــورا  ایــن  ماموریــت  هســتید. 
دغدغه این روزهای آن حول چه مســائلی 

گرفته است؟ شکل 
شورای عالی به عنوان اتاق فکر سندیکا است 
و توصیه های الزم را به هیات مدیره می کنند. 
اخیرا در شــورا بحث های مفصلی درباره اینکه 
بــا چــه مکانیزمــی می تــوان پروژه هــای نیمــه 
تمــام را بــرای اتمــام آنهــا به بخــش خصوصی 
کرد صورت می گیرد. شــورا به مهندس  گذار  وا
انصــاری ماموریــت داد تــا در مــورد پروژه های 
گزارشــی ارائه دهند. و به مهندس  نیمــه تمام 
کانون  کار  صدرهاشــمی نژاد هم درباره توسعه 
کارآفرینــان توســعه گرا ماموریــت داده شــد. در 
مــورد حــل مســائل صنــف هــم شــورای عالــی 
کــرده اســت بــرای نمونــه در مــورد  اقداماتــی 
که مشکالتی ایجاد شده بود و  شــرکت تعاونی 

کرد.  شورا آن را حل 

در  شــدن  برنــده  بــرای  شــرکت ها   
مناقصــات تــا 20 درصــد در قیمت هــای 
اعالم شــده توسط ســازمان برنامه -که 
قیمــت مناســبی هــم نیســت- تخفیــف 
کــه انجام  کاری  می دهنــد. بعــد در برابــر 
که  داده انــد بــه آنها اوراق داده می شــود 
بــا توجه به نیاز این صنعت به پول نقد، 
کــردن آنهــا می شــوند. با  ناچــار بــه نقــد 
کردن اوراق حدود  20-25 درصد از  نقــد 

کم می شود.  ارزش این اوراق 
پیمانــکار  دریافتــی  مجمــوع   در  یعنــی 
45-50 درصــد پایین تــر از بــرآورد واقعــی 
که باید دید با این  و قیمت پروژه اســت 
کیفیت مناسب  مبلغ می توان پروژه را با 

و در زمان مقرر به اتمام رساند یا نه؟
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ســخن  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  دربــاره   
گفتیــد، چرا در بخــش خصوصی رغبتی برای 

ورود به این پروژه ها دیده نمی شود؟ 
کار نیمــه  خ امــروز هــزار میلیــارد تومــان  بــه نــر
تمــام وجــود دارد. متاســفانه دولــت برخــورد 
کارانه ای با این موضوع دارد و می گوید  کاسب 
که  پــول بدهیــد و پروژه ها را بخریــد. در حالی 
در آلمان شــرقی و بعد از جنــگ جهانی دولت 
کارخانه ها آنها را به قیمت یک  کار  برای ادامه 
کــرد. البته  گذار  مــارک به بخــش خصوصــی وا
بخــش خصوصــی قصــد نــدارد ایــن پروژه ها را 
به طور مجانی صاحب شــود ولی معتقد است 
گــذار شــوند تــا بعــد از  پروژه هــا بایــد رایــگان وا
تکمیل آنها، براساس قوانین و مقررات توسط 
بخــش خصوصــی تکمیل و بهره بــرداری، یا به 

گردد.  گذار  دولت وا

 جنابعالی عضو جانشــین شــورای حکام 
کار هستید، این روزها  ســازمان بین المللی 

کار چه می گذرد؟ در سازمان بین المللی 
در سال 2000 متنی در سازمان بین المللی کار با 
نام MDG’s )اهداف توســعه هزاره( تصویب 
کرده بود.  شد که 8 مورد را تا سال 2015 بررسی 
بیشــتر هدف این سند در جهت افزایش ثروت 
که  کشورها بود. اما با برآوردی   GDP عمومی و
در ســال 2015 انجام شــد متوجه شدند نتایج 
ســال 2015  در  اســت.  نشــده  محقــق  خوبــی 
ســندی با نــام SDG )اهداف توســعه پایدار( تا 
سال 2030 با 17 هدف تعریف شد که مهم ترین 
ایــن اهداف اقدام جهــت پایان دادن به فقر، و 
کار شایسته برای تامین توسعه اقتصادی بود. 
کار بحث  در نشســت ســال 2015 دربــاره آینــده 
کار در آینده  کــه ممکــن اســت شــیوه  شــد چــرا 
کارمندان به طــور مجازی و آنالین  تغییــر یابد. 
کارهــا را انجــام  کار،  بــدون حضــور در دفتــر  و 
می دهنــد و حقــوق و مزایــای آنها هــم از طریق 
شبکه های اینترنتی پرداخت می شود. اشکال 
کار و زندگی در چنین  کســب و  پیشــرفته تری از 
فضایــی نیــز در حال طراحی اســت. بــه عنوان 
که توســط پســر من در شرکتی  مثال در ابداعی 
هلنــدی انجام شــده و بــرای اولین بــار در دبی 
پیاده شده است با قراردادن ابزاری در موبایل 
افراد با استفاده آنها از هر گونه خدمات عمومی 
بــه خصوص ترافیک و حمــل و نقل مبلغ آن از 
کســر می شــود. در هــر حــال ایــن  حســاب آنهــا 
تغییــرات خطــر انــزوای مــردم و فردگرایــی را در 
ج  بــردارد و زندگــی را از حالــت اجتماعــی خــار

که باید برای آن چاره ای اندیشید.  می کند 

 شما عضو موسس و رئیس شورای مرکزی 
ســازمان های جامعــه مدنــی هســتید، لطفا 

درباره فعالیت این شورا توضیح دهید. 
این شورا به تازگی پا گرفته و قبل از هر چیز در نظر 
دارد مفهوم مشارکت را تشریح و به فهم مشترکی 
از مشارکت در ایران برسد. در مجموع این شورا 
درصــدد دمیــدن حیات بــه فعالیت های مدنی 
کــردن این اهداف در  )و نه سیاســی( و هدفمند 
راستای توسعه جامعه، و منافع ملی است. تمام 
که  ســازمان های مدنــی از هــر طیــف و جناحــی 
باشند قبل از هر چیز ایرانی هستند و منافع ملی 
را در صــدر فعالیت های خود می دانند. ما نیز در 
که اعتماد و اتفــاق برقرار  این جهت می کوشــیم 
که در شرایط  باشــد و اختالف ها از بین برود چرا 
کشــورهای همســایه این  کنونــی مملکــت مــا و 
اختالف و شکاف به نفع هیچ کدام از ما نیست. 

کســانی   آقــای مهندس عطاردیان، تمام 
کانــون عالی  کــه بــا جنابعالی در ســندیکا یا 
کارفرمایی ایران ارتباط   انجمن های صنفــی 
داشــته اند شــاهد ســال ها تالش خســتگی 
که نشان از عالقمندی شما  ناپذیر بوده اند 
کار و امیــدواری شــما از نتایــج آن دارد.   بــه 

کجا می آید؟ این همه امید و عالقه از 
یــا تجربــه ای  اعتقــاد دارم  بــه آن  کــه  چیــزی 
از  پیــش  اندوختــه ام،  کار  ســال ها  اثــر  در  کــه 
ایــن  در قالــب اشــعار و متــون زیبایــی توســط 
گفته شــده اســت. جمالت و اشــعاری  بــزرگان 
کارم نصب شــده  کــه بــا خــط خــوش در دفتــر 
و مشــق هــر روز را بــه مــن یــادآوری می کنــد.
اســت  نشســتن  از  بهتــر  برداشــتن  1-قــدم 
گفتــه: ســخن  شــیرین  ســعدی  کــه  چنــان 

»به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، 
گــر مــراد نیابــم به قدر وســع بکوشــم و 

که می کنید چنانچه  کاری  2- عالقه داشتن به 
جبــران خلیــل جبــران می گویــد: »کار تجســم 
کار  گــر نمی توانــی بــا عشــق  عشــق اســت. ا
از  کاری  بیــزاری  و  بــا مالمــت  گــر جــز  ا کنــی، 
کار خــود را تــرک  تــو بــر نمی آیــد، بهتــر اســت 
کنــی و  بــر دروازه مبعــد بنشــینی و صدقــات 
کار می کنند بپذیری.« که باعشــق  کســانی را 
اعتقــاد  آن  بــه  آنچــه  بــرای  کــردن  خطــر   -3
شــاید  بادغیســی-  حنظلــه   چنانچــه  داریــد 
گفتــه: »مهتــری  قدیمی تریــن شــاعر فارســی- 
کــن،  کام شــیر در اســت، شــو خطــر  بــه  گــر 
کام شــیر بجــوی، یــا بزرگــی و عــز و نعمــت  ز 
و جــاه، یــا چــو مرداْنــْت مــرگ را رویــاروی«.

4- آلــوده نشــدن بــه هــر آنچــه دور از حرمــت 
حافــظ  چنانچــه  اســت  کار  شــان  و  انســان 
می فرمایــد: »آشــنایان ره عشــق در ایــن بحر 
عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده»

فــراوان  تــالش  گــر  ا اینکــه  بــه  اعتقــاد   -5
نرســید حکمتــی  بــه ســرانجام  کاری  و  کــردم 
می فــــرماید:  موالنــا  چنانچــه  بــوده  آن  در 

بــــــــــرد مـــار  مارگیـــری  از  دزدکــــــــــی 
می شـــمرد غنیمـــت  را  آن  ابلهـــی  ز 

مـــار زخـــم  از  مـــــارگیر  آن  وا رهیـــد 
زار زار  را  او  دزد  آن  کشـــت  مـــار 

بشـــناختش پـــس  دیـــد  مارگیـــرش 
گفـــت از جـــان مـــار مـــن پرداختـــش

ازو جانـــم  می خواســـتی  دعـــا  در 
ازو بســـتانم  مـــار  بیابـــم  کـــش 

کان دعـــا مـــردود شـــد شـــکر حـــق را 
مـــن زیـــان پنداشـــتم آن ســـود شـــد

ک کان زیانســـت و هال بـــس دعاهـــا 
ک پـــا یـــزدان  می نشـــنود  کـــرم  وز 
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خ تولید ناخالص داخلی  رشد چشمگیر نر
یم ها ایران با لغو تحر

گزار صندو بین المللی  

که  کارشناسی صندوق بین المللی پول  هیأت 
گزارش  کرد،  در هفته اول مهرماه به ایران سفر 
کارشناســی خــود را دربــاره شــرایط اقتصــادی 
کرد و اعالم داشــت: شرایط  کشــورمان منتشــر 
اقتصادی ایران در ســال 1395 )2016/17( به 

میزان قابل مالحظه ای بهبود می یابد.
گــزارش آمــده اســت: طــی شــش مــاه  در ایــن 
نخســت ســال و به دنبال لغــو تحریم ها پس از 
خ رشد  اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک، نر
تولیــد ناخالص داخلــی به قیمت هــای واقعی 
کرده است. رقم  افزایش قابل توجهی را تجربه 
تولیــد و صــادرات نفــت به ســرعت به ســطوح 
کــه این امر  پیــش از اعمــال تحریم ها بازگشــته 
کاهش  بــه خنثــی نمــودن آثار منفــی ناشــی از 

کمک نموده است. قیمت های جهانی نفت 
کشــاورزی، صنعت  افزایــش فعالیت در بخش 
و  حمــل  خدمــات  و  تجــارت  خودروســازی، 
نقــل بــه بهبــود رقــم رشــد در بخــش غیرنفتی 
منجر شــده اســت. پیش بینی می شــود تولید 
ناخالــص داخلی بــه قیمت های واقعی، رشــد 
حداقــل ۴/5 درصــدی را در ســال 2016/17 

تجربه نماید.
 اتخــاذ سیاســت های محتاطانه پولــی و مالی 
طــی ســال های اخیــر و مناســب بــودن قیمت 
کی در سطح بین المللی، سبب شد  مواد خورا

خ تورم )نقطــه به نقطه( شــاخص بهای  که نــر
مصرف کننــده در خــرداد 1395 )ژوئن 2016( تا 
خ تورم  گرچه نر کند. ا کاهش پیدا  6/8 درصد 
نقطــه بــه نقطــه در شــهریور 1395 )ســپتامبر 
2016( بــه 9/5 درصــد افزایــش یافتــه اســت، 
لیکــن طبــق پیش بینی های هیــأت صندوق، 
خ تورم )متوســط 12ماهه( در  انتظار می رود نر

سال 2016/17 به 9/2 برسد.
گســترده و بلندپروازانه ای  دولــت، اصالحــات 
را بــه منظــور حمایت از رشــد پایــدار اقتصادی 
در  تــورم  مهــار  بــرای  درمــی آورد.  اجــرا  بــه 
بازبینــی  یــک  ایرانــی  مقامــات  میان مــدت، 
کشــور را  اساســی در چارچــوب سیاســت پولی 
کاهش تدریجی  گرفته اند و همچنیــن  در نظــر 

کار دارند. کسری مالی غیرنفتی را در دستور 
معوقــات  تســویه  مقامــات  برنامــه،  ایــن  در 
دولتی، افزایش ســرمایه پایه بانک ها و تقویت 
نظــارت بر بانک هــا را هدف گــذاری نموده اند. 
قوانیــن جدیــد در زمینه مبارزه بــا تأمین مالی 
تروریســم بــه تصویــب رســیده و دولــت تعهــد 
نمــوده تا ابزارهــای احتیاطی در نظــام مالی را 
به منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی 

افزایش دهد.
از نظر هیــأت صندوق، اجــرای این اصالحات 
به منظــور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد 

جهانی، افزایش رشــد اقتصادی و برخورداری 
از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع تر ضروری و 

حیاتی به نظر می رسد.
هیأت صندوق پیشنهادات ذیل را در حمایت 
از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصالحات 

ارائه می نماید:
کــه  اســت  بــروز  حــال  در  آســیب پذیری هایی 
می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب 
که  کنــد. از نیمــه دوم ســال 139۴ )2015/16( 
کاهــش درآمــد نفت  اقتصــاد ایــران بــه خاطــر 
کــرد بــا هدایــت  تضعیــف شــد، دولــت ســعی 
اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب 
خ های ســود بانکی،  کاســتن از نر اقتصــادی و 

رشد اقتصادی را تحریک نماید.
هیــأت صنــدوق پیش بینــی می کنــد بــا تداوم 
کسری بودجه غیرنفتی  کنونی،  سیاست های 
تولیــد  درصــد   0/5 میــزان  بــه   2016/17 در 
ناخالــص داخلــی )بــدون نفــت( افزایــش پیدا 
کــرده و به 8/9 درصــد تولیــد ناخالص داخلی 
کل تولید ناخالص  بــدون نفت )یا 7/7 درصد 
داخلی( برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه 
که ســال  نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی 
گرفته شده  گذشته از صندوق توسعه ملی وام 
بــود، جوابگوی نیازهــای مالی بودجه نبوده و 

کافی نیست.
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کســری  در نتیجــه، انتظــار مــی رود وضعیــت 
بودجــه تشــدید شــده و از 1/7 درصــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی در ســال 2015/16 بــه 2/7 
یابــد.  افزایــش   2016/17 ســال  در  درصــد 
همچنیــن، عــالوه بــر منابــع الزم بــرای تأمین 
ســال  ایــن  در  بودجــه  تأمیــن  فــوق،  کســری 
نیازمند وجوه بیشــتر می باشد تا بدین ترتیب 
دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه 
معوقــات )300هــزار میلیارد ریــال معادل 2/3 

درصد تولید ناخالص داخلی( عمل نماید.
اتخــاذ ترکیبــی از سیاســت های پولــی و مالــی 
انبســاطی تر بــه رشــد ســریع متغیرهــای پولی 
دامــن زده اســت. ذخایــر خارجــی نســبت بــه 
پایــان اســفند 139۴ )مــارس 2016( بــه میزان 
که این امر  کاهش یافته  حدود 7 میلیارد دالر 
کی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های  حا
ارزی به شــرکت های بیمــه صادراتی و افزایش 
میــزان واردات بــه دنبال اجــرای برنامه جامع 

اقدام مشترک می باشد.
فعالیت هــای  ســریع  بهبــود  بــه  توجــه  بــا 
اقتصادی، اقدام به اصالح مؤثر سیاست های 
خ تورم در ســطوح  پولــی و مالــی، بــه حفظ نــر
خ پایین  تک رقمی کمک می کند. صیانت از نر
تــورم و جلوگیــری از بــاال رفتن آن بــرای حفظ 
اعتبــار )سیاســت گذار( در اجــرای اصالحــات و 
خ  اطمینــان از اجرای برنامه یکسان ســازی نر

ارز، از اهمیت باالیی برخوردار است.
در این زمینه الزم است، قیمت های اداری نیز 
خ تــورم تک رقمی  در راســتای هــدف حفظ نر
گردند. به عنوان مثال، مدیریت رشــد  تعیین 
کاهش یا توقف برنامه های  اعتبارات از طریق 
بــه  یــا  )بانــک مرکــزی(  اعتباردهــی مســتقیم 
خ های ذخیره گیــری متفاوت برای  کارگیــری نر
تســهیالت غیرجــاری، می تواند از شــکل گیری 

کند. فشار نقدینگی مضاعف جلوگیری 
بانــک مرکزی همچنین بایــد اقدامات جانبی 
الزم بــرای جــذب نقدینگــی مــازاد را در نظــر 
داشــته باشــد. عــالوه بــر ایــن، سیاســت مالی 
کارگیری محرک های  نیــز باید با اجتناب از بــه 
کند.  کمک  موافق ســیکلی بیشتر، به این امر 
در این راستا الزم است تمام تالش های ممکن 
کاهــش  در جهــت جمــع آوری منابــع بیشــتر و 
ج در بودجه از جمله حذف خانوارهای  مخــار
یارانــه  فهرســت دریافت کننــدگان  از  پردرآمــد 

گیرد. کار قرار  نقدی، در دستور 
افزایــش توان بانــک مرکزی بــرای حفظ ثبات 

قیمت هــا؛ الیحــه پیشــنهادی بانــک مرکزی، 
به درســتی ثبــات قیمت ها را بــه عنوان هدف 
اســت.  کــرده  تعییــن  پولــی  سیاســت  اصلــی 
اداره و تصمیم گیــری در نظــر  لیکــن ســاختار 
گرفته شــده بــرای بانک مرکــزی پیچیده بوده 
و هیأت های سیاست گذاری )پولی و نظارتی( 
تحت تســلط نمایندگانی از سایر سازمان های 
دولتی قــرار دارند. به منظور تقویت اختیارات 
بانــک مرکــزی بــرای پیگیــری اهــداف تورمــی 
صنــدوق  هیــأت  مســتقل،  شــکلی  بــه  خــود 
پیشــنهاد می کنــد تعداد نماینــدگان دولت در 
هیأت هــای مزبــور اصــالح شــود و اعضای این 
هیأت هــا بــه مقامات ارشــد بانک مرکــزی و یا 

کارشناسان مستقل محدود شوند.
کارگیری ســازوکارهای  ارتقــای شــفافیت و بــه 
گزارش دهــی مرتبط، مســئولیت بانک مرکزی 
تضمیــن  را  تورمــی  اهــداف  بــه  حصــول  در 
می کنــد. همچنین بانک مرکــزی به ابزارهایی 
کنترل  برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت 
بدیــن  دارد.  نیــاز  ســود  خ هــای  نر هدایــت  و 
منظــور الزم اســت مقامات نســبت به انتشــار 
ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی 
یا اوراق مشــارکت بانک مرکزی اقدام نموده و 
در ایــن راســتا امکان برخورداری از تســهیالت 
بانــک  توســط  اضطــراری  نقدینگــی  تأمیــن 

کنند. مرکزی را فراهم 
الزم  شــرایط  ایجــاد  و  مالــی  ســلطه  کاهــش 
بــرای افزایش ســرمایه بانک ها و فراهم ســازی 
پیش نیازهای ســرمایه گذاری بخش عمومی. 
می بایســت   )2017/18(  1396 ســال  بودجــه 

کســری  کاهــش تدریجــی  بــا هــدف الــزام بــه 
غیرنفتــی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف 
گیرد تــا نه تنها  و پایــدار )بــرای دولــت( صورت 
خ تــورم پایین تأمین شــود بلکــه آثار  هــدف نر
کاهش قیمت نفــت و افزایش  منفــی ناشــی از 
گردد. هزینه های بازپرداخت بدهی نیز خنثی 

که انتظار مــی رود دولت قصد دارد   همانطــور 
درآمدهــای غیرنفتــی را بــرای اجرای مناســب 
غیرتورمــی  منابــع  تجهیــز  و  تعدیــالت  ایــن 
مالــی ســرمایه گذاری های  تأمیــن  بــه منظــور 
کســری  عمومــی افزایــش دهــد. بــا توجــه بــه 
چارچــوب  یــک  اتخــاذ  غیرنفتــی،  )بودجــه( 
میــان مــدت بودجه ای به بهبــود برنامه ریزی 
و  نمــوده  کمــک  )دولــت(  مالــی  مدیریــت  و 
اجــازه می دهــد ذخایــر حاصــل از درآمدهــای 
نفتــی تجمیع شــده و یک ســپر مالی مناســب 
بــرای اقتصاد ایــران در مواجهه با شــوک های 

گردد. مختلف فراهم 
توســعه  و  دولــت  معــوق  بدهی هــای  تســویه 
اولیــه  برآوردهــای  محلــی.  بدهــی  بازارهــای 
مشــخص  از  پــس  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا
شــدن مقــدار دقیــق بدهــی دولــت بــه بخش 
خصوصــی، حجــم بدهــی دولــت تــا ۴0 درصد 
کل  گــردد. اداره  تولیــد ناخالــص داخلــی بالــغ 
مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت، رویکردی 
محتاطانــه بــه منظــور تســویه بخشــی از ایــن 
تعهدات از طریق انتشــار اوراق بهادار در چند 

مرحله را اتخاذ نموده است.
در حــال حاضــر میــزان مطالبــات نیــز به دقت 
در دســت بررســی اســت و می توان در مقایسه 
با میزان بســتانکاری دولــت، رقم خالص آن را 
به دست آورد. مجلس شورای اسالمی انتشار 
اوراق بدهــی جدیــد بــه منظــور تأمیــن بخش 
کوچکــی از ایــن معوقــات در مراحــل مختلــف 
کمــک به توســعه بازارهــای بدهی  و بــا هدف 
محلــی را بــه تصویــب رســانده اســت. از طرف 
ســودهای  از  اســتفاده  اجــازه  مجلــس  دیگــر 
حاصــل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی 
بانــک مرکــزی بــه منظــور تســویه بدهی هــای 
که  دولــت به نظــام مالی را نیز تصویــب نموده 
این می تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه ای 
بانک مرکزی شــده و در نتیجه، ظرفیت بانک 
کاهش  مرکــزی برای جــذب زیان هــای آتــی را 

دهد.
در آینده، هزینه اوراق بهادارســازی باقیمانده 
بدهی های معوق، با توجه به منشــأ و ماهیت 

و  تــورم  پاییــن  خ  نــر از  صیانــت   
جلوگیــری از بــاال رفتــن آن بــرای 
حفــظ اعتبــار )سیاســت گذار( در 
اجــرای اصالحــات و اطمینــان از 
خ  اجرای برنامه یکسان سازی نر
ارز، از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

است.
اســت،  الزم  زمینــه  ایــن  در 
قیمت های اداری نیز در راســتای 
خ تورم تک رقمی  هدف حفظ نر

گردند.  تعیین 
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دولــت   مالــی  عملیــات  از  کــه  آن  شــکل گیری 
ناشــی می شــود، بــر عهــده دولت خواهــد بود. 
اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی 
بازارهــای بدهــی محلــی  تعمیــق  بــه  جدیــد، 
کمک نمــوده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی 
در اختیــار بانک مرکزی قــرار خواهد داد. آنچه 
که باید منابع الزم برای  مهم اســت این اســت 
پرداخــت ســود اوراق بدهی جدیــد در بودجه 

گردد. لحاظ 
یک بازبینی اساســی در نظــام بانکی به منظور 
خ های رشد باالتر در بخش خصوصی  تحقق نر
الزامی اســت. حجم سرمایه بانک ها در سطح 
پایینــی قرار دارد و حجــم مطالبات غیرجاری، 
علی رغم اوراق بهادارســازی بدهی های معوق 
گرفته توســط مقام  دولــت و اقدامــات صــورت 
ناظــر برای افزایش ذخایــر، همچنان باال باقی 

می ماند.
خ ســود و اعتبــارات  نــر کنتــرل  سیاســت های 
مســتقیم، ســودآوری بانک هــا و ظرفیــت آنهــا 
بــرای تشــکیل ســرمایه را محــدود می نمایــد. 
راهبرد اصالحــات در بخش مالی باید با هدف 
کامــل مشــکالت بخــش بانکی و  حــل و فصــل 
حــذف موانــع مالــی بــر ســر راه رشــد اقتصادی 

گیرد. صورت 
بانک هــا  می کنــد  پیشــنهاد  صنــدوق  هیــأت 
کارگیــری آزمون هــای آینده نگــر و  از طریــق بــه 
کیفیت  بــه عنــوان بخشــی از برنامــه ســنجش 
دارایی هــای خــود، تــوان واســطه گری خــود را 
کــه در  مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. در صورتــی 
نتیجــه اجــرای ایــن آزمون هــا، نقــاط ضعف و 
مشــکالتی در ســرمایه و روش هــای مدیریــت 
گردد، بانک ها ملزم به ارائه  ریســک شناسایی 
برنامــه و اعــالم زمان بنــدی دقیــق بــرای رفــع 
گر بانکی پس  ایــن نقاط ضعف خواهند بــود. ا
از انجــام ایــن فرآینــد توانمنــد تشــخیص داده 
نشــود، مقامــات می بایســت در حــل و فصــل 

مشکالت آن مداخله نمایند.
بــرای تقویــت انگیزه هــای تجــاری بانک هــای 
از  ناشــی  فشــارهای  اســت  الزم  دولتــی، 
سیاســت های اعتبــاری و دســتوری دولــت به 
گروه از بانک ها  بودجه منتقل شده و نیاز این 
اوراق  انتشــار  طریــق  از  ســرمایه  افزایــش  بــه 

دولتی بلندمدت تأمین مالی شود.
وضــع یــک قانون جدید ورشکســتگی شــرکتی 
کمک نماید.  می تواند به انجام این اصالحات 
انجــام چنیــن اصالحاتــی می توانــد هماهنگی 

گزارشــگری بــال  و انطبــاق بــا اســتانداردهای 
II و III را امکان پذیــر نمــوده و شــفافیت مالــی 
که  کارگاهی  را بــه میــزان زیادی افزایش دهــد. 
صنــدوق بین المللــی پول در آینــده نزدیک در 
ایــران با موضوع تجدیدســاختار و حل و فصل 
کــرد، فرصتــی  مشــکالت بانکــی برگــزار خواهــد 
گزینه هــای حــل و فصــل  بــرای بحــث بــر ســر 

مطالبات غیرجاری فراهم خواهد ساخت.
صندوق در زمینه ارائه مســاعدت های بیشــتر 
در  اصالحــات  برنامــه  اجــرای  و  تبییــن  بــرای 

بخش مالی اعالم آمادگی می نماید.
اختیــارات  پیشــنهادی،  بانکــداری  الیحــه 
کند. در طول ســال های  نظارتــی را تقویت می 
را  مهمــی  اقدامــات  مرکــزی  بانــک  گذشــته، 
مالــی  موسســات  ســاختار  تجدیــد  جهــت  در 
غیرمجــاز و تحت نظارت قــرار دادن آنها انجام 
گونه موسســات منبع  که این  داده اســت؛ چرا 

مهم بی ثباتی مالی محسوب می شوند.
الیحــه بانکداری ارائه شــده، اختیــارات بانک 
مرکــزی در زمینــه مجوزدهــی و نظــارت بــر این 
موسســات را افزایــش داده و با اعمــال نظارتی 
قــوی و محکــم و ارائه مجموعــه ای از اقدامات 
مداخلــه ای زودهنــگام، ابــزار نظارتــی )بانــک 
مرکــزی( را بــه شــدت تقویــت می کنــد. بــا ایــن 
وجود، بایــد در پیش نویس قانــون، اختیارات 
بانــک مرکزی برای ابطال یــک مجوز بانکی به 
گزینه هــای موجود  گردیــده و  دقــت مشــخص 
برای حل و فصل مشــکالت بانکی با شــفافیت 

بیان شوند.
اجــرای برنامــه اقدام مالــی در مبــارزه با تأمین 
مالــی تروریســم به تقویــت چارچوب مبــارزه با 
ایــران  پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم در 
کرده و احیــای روابط مجدد بانک های  کمــک 
ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می کند.

صنــدوق بین المللــی پــول آمــاده همــکاری در 
جهت ارائــه اطالعات به بانک مرکزی ایران در 
این زمینه می باشــد. بانک مرکزی نیز بانک ها 
را ملزم نموده صورت های مالی خود را مطابق 
گزارشــگری مالی بین المللی  با اســتانداردهای 
که این امر به تقویت شــفافیت  تنظیــم نمایند 
افزایــش  کــرد.  خواهــد  کمــک  مالــی  نظــام 
شفافیت و انتشار به هنگام داده ها و اطالعات 
ســرمایه گذاران  اقتصــاد،  کلیــدی  متغیرهــای 
بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب 
نمــوده و توســعه بازارهــای بدهــی را تســهیل 

می نماید.

 « کارون  سد 
در میان برترین 
سدهای بتنی 

هان قرار گرفت
کــرد: پــروژه ســد و نیــروگاه  وزارت نیــرو اعــالم 
کارون 3 بــه انتخــاب برگزارکننــدگان دومیــن 
همایــش بین المللــی ســدهای بــزرگ بتنــی، 
در بیــن برتریــن ســدهای بتنــی جهــان قــرار 
کمیته  گــزارش ایرنا براســاس اعالم  گرفــت. به 
ملــی ســدهای بزرگ ایران، ایــن انتخاب پس 
از ارزیابــی در میان ســدهای بــزرگ بتنی دنیا 
کارون 3 به همراه ســه  گرفــت و پروژه  صــورت 
پروژه دیگر به عنوان برنده این جایزه انتخاب 
بین المللــی  همایــش  دومیــن  اســت.  شــده 
کمیته ملی  کــه توســط  ســدهای بــزرگ بتنی 
ســدهای بــزرگ چیــن و بــا همــکاری انجمــن 
کشــور چین برگــزار خواهد  ســدهای آمریکا در 
جایــگاه  از  ایــران  اســالمی  جمهــوری  شــد، 
ح  کارون 3 از نظر طر کشــوری و ســد و نیروگاه 
برتر، به عنوان برنده شایسته جایزه بزرگترین 
ســد بتنی شــناخته شد.  براســاس ارزیابی به 
عمل آمده توسط هیات داوران متشکل از 10 
متخصص برجسته سدسازی که انجام شده، 
بیشــترین توجــه و تمرکــز داوران بــر شــاخص 
طراحی و اجرای ســد بود. جایزه یادشــده در 
کمیتــه ملــی ســدهای بزرگ  مجمــع عمومــی 
کــه در تاریــخ 29 و 30 مهــر 1395 )20 و  چیــن 
کتبــر 2016( در شــهر »شــیان« چین برگزار  21 ا
خواهد شد، به نماینده ایران اعطا می شود.

ار صنعت ساختمان   اخ
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کشــور در  رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان 
کار و رفــاه  بــه معــاون وزیــر تعــاون،  نامــه ای 
حفاظــت  عالــی  شــورای  رئیــس  و  اجتماعــی 
فنــی، بــر اجــرای مــاده 7 آئین نامــه حفاظتــی 
ثبــت  ضــرورت  و  ســاختمانی  کارگاه هــای 
کرد. کید  گزارش های ایمنی مهندسان ناظر تا
کبــر تــرکان در نامــه خــود با اشــاره بــه ماده 7  ا
کارگاه هــای ســاختمانی  آئین نامــه حفاظتــی 
مصوب 1390 نوشته است: »هرگاه مهندسان 
عملیــات  اجــرای  نحــوه  بــا  ارتبــاط  در  ناظــر 
کــه  ســاختمانی ایراداتــی مشــاهده نماینــده 
برداشــته  در  را  حادثــه  وقــوع  خطــر  احتمــال 
باشــد، باید فورًا مراتب را همراه باراهنمایی ها 
کارفرمــا یــا  کتبــًا بــه  و دســتورالعمل های الزم 
کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشــت آن 
کار و امــور اجتماعی محل و مرجع  را بــه واحد 
نماینــد.«  تســلیم  ســاختمان  پروانــه  صــدور 

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
کشــور در نامه خود افزوده اســت:  ســاختمان 
گرچــه بر طبق این ماده مهندســان ناظر در  »ا
کارگاه های ســاختمانی باید موارد ناایمن را به 
کارفرمایــان و به طــور هم زمــان رونوشــت آن را 
کار و امــور اجتماعــی محــل و مرجع  بــه واحــد 
نماینــد.  گــزارش  ســاختمان  پروانــه  صــدور 
انجــام  به درســتی  مــاده  ایــن  متأســفانه  امــا 

نمی گیرد.«
گفته مشــاور ارشــد رئیس جمهــور، در حال  به 
اســتان  ها مشاهده شــده  از  برخــی  در  حاضــر 
ثبــت  از  امــور اجتماعــی  کار و  کــه واحدهــای 
گزارش هــا امتناع و ثبت آن ها را موکول به بعد 
کارفرمایان  گزارش ها توســط  از تأییــد دریافت 
آئین نامــه  خــالف  امــر  ایــن  کــه  می نماینــد 

مذکوراست.
کشــور  ســاختمان  مهندســی  نظــام  رئیــس 

کــرده اســت: »هــدف  در نامــه خــود عنــوان 
حــوادث  از  پیشــگیری  آئین نامــه  ایــن  از 
منجــر بــه صدمات و خســارات جانــی و مالی 
ایــن  علــت  اســت.  ســاختمانی  عملیــات  در 
مســئله، طبــق اظهــارات شــفاهی مســئوالن 
رفــاه  و  تعــاون  کار،  کل  ادارات  ذی ربــط 
اجتماعی، فقدان ظرفیت و زیرســاخت های 
کار و امور  الزم بــرای اجرای آن در واحدهای 

است.« اجتماعی 
کرده اســت: »برای  کید  تــرکان در نامــه خود تأ
حل این مشــکل و بر اســاس متن صریح ماده 
کارگاه های ســاختمانی  7 آئین نامــه حفاظتی 
ســازمان  احتمالــی  حــوادث  از  جلوگیــری  و 
کل اســتان بایــد مشــکالت ســاختاری  ادارات 
گزارش ها  کرد و بــرای ثبت  ایــن موضــع را حل 
امــور  و  کار  واحدهــای  در  ناظــر  مهندســان 

کنند.« اجتماعی استانی اقدام الزم مبذول 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی خبــر داد: طی 
کــه با انبوه ســازان داریــم در حال  کراتــی  مذا
عنــوان »زمیــن  تحــت  کــردن مدلــی  نهایــی 
بافت هــای  در  فعــال  کــه  هســتیم  صفــر« 

کارآمد اجرا می شود. فرســوده و نا
ایــزدی  محمدســعید  ؛  بنانیــوز  گــزارش  بــه 
کــردن یک مدل  کــرد: در حال نهایی  اظهــار 
کــه می توانــد امتیــاز خوبــی  جدیــد هســتیم 
بــا  مشــارکت  بــرای  انبوه ســازان  ورود  بــرای 
دولــت باشــد و آن مــدل زمیــن صفــر اســت. 
که در  کــی  که مــا اراضی و امال بدیــن صــورت 
محدوده هــای هــدف در اختیــار داریــم را بــا 
در  ســاخت  مشــارکت  دوره  در  صفــر  قیمــت 
اختیــار انبوه ســازان قــرار می دهیــم و بــا آنها 
ثابــت ســود در  بــا رقــم  کــه  توافــق می کنیــم 
پایــان دوره ســهم خــود را بردارنــد و هرچــه 

باقی ماند عایدی دولت شــود تا از طریق آن 
کنیم. پروژه های بعــدی را تعریف 

انبوه ســازان  از  مــا  درخواســت  افــزود:  وی 
کــه فعالیت و مشــارکت بیشــتری  ایــن اســت 
کارآمــد  در نوســازی بافت هــای فرســوده و نا
ارایــه  بــا وجــود  زیــرا  نشــان دهنــد؛  از خــود 
از  متنــوع  تســهیالت  و  تشــویقی  بســته های 
از  را  چندانــی  عکس العمــل  دولــت،  ســوی 

سوی انبوه سازان شــاهد نیستیم.
مدیرعامل شــرکت عمران و بهســازی شهری 
کــرد: بیــش از یک ســال از تفاهم نامه  کیــد  تا
مادرتخصصــی  شــرکت  مشــترک  همــکاری 
انبوه ســازان  بــا  شــهری  بهســازی  و  عمــران 
می گــذارد امــا بــه نظــر می رســد انبوه ســازان 
نقــش مربــوط بــه خــود را تقبــل نمی کننــد. 
انبوه ســازان بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار 

ایــن  توقــع  و  نیســتند  پیمانــکار  کــه  دهنــد 
در  توســعه گر  عنــوان  بــه  رســالتی  کــه  اســت 
کننــد.  ایفــا  فرســوده  بافت هــای  محــدوده 
اجــرای  اســاس  بــر  این کــه  بیــان  بــا  ایــزدی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیشنهادی 
را به توســعه گران صنعت ساختمان در قالب 
کرد:  دســتورالعمل ارایــه دادیم خاطرنشــان 
ما به انبوه ســازان نوســازی تکدانه را توصیه 
در  آنهــا  می دهیــم  ترجیــح  بلکــه  نمی کنیــم 
از  مختلــف،  اشــکال  بــه  مــردم  بــا  مشــارکت 
هــر  یــا  تســهیالت  خــرد،  پس انــداز  طریــق 
کننــد تــا بــه  اقــدام دیگــر شــرایطی را فراهــم 
وارد  نوســازی  و  بهســازی  متولــی  عنــوان 
 عمل شــوند اما متاســفانه انبوه ســازان غالبا 
کار  آنهــا  بــه  مــا  کــه  اســت  ایــن  انتظارشــان 

دهیم. سفارش 

ار صنعت ساختمان   اخ

کرد: کید  ترکان با ارسال نامه ای به معاون وزیرکار تا

ر ت گزار های ایمنی مهندسان نا ورت  ر

ر زمین ص   نوسازی بافت های فرسوده با مد 
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ک متولــد 132۴ شــهر  کاظــم ســما مهنــدس 
کارشناســی ارشــد راه و  غ التحصیل  بابــل و فار
ســاختمان از دانشــکده فنــی دانشــگاه تهران 
)13۴6( است. وی مدیرعامل شرکت »پاست 
کنــار اداره ایــن شــرکت در  مســتر« اســت و در 
پررنگــی  حضــور  نیــز  اجتماعــی  فعالیتهــای 
تــا 1389 عضــو  دارد. ایشــان ســالهای 1386 
دوره ششــم هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
بــود و مســئولیت  و صنایــع و معــادن تهــران 
کنفرانس مؤسســه تحقیق  برگــزاری پنجمیــن 
و توســعه صنعــت احداث و انــرژی را به عنوان 
گاهی  دبیــر همایــش بر عهده داشــت.  بــرای آ
کمیســیون  از دیدگاه ها و نقطه نظرات رئیس 
اقتصاد ســندیکا، با ایشــان مصاحبه ای انجام 

که در پی می آید: داده ایم 

کــه در اختیــار  از فرصتــی  ضمــن تشــکر    
گر موافقید این  گذاشــتید، ا نشــریه آبادگران 
گفت وگــو را با مروری بر پیشــینه شــرکت تان 

کنیم؟ آغاز 
کار شدم و همزمان  از ســال 13۴6 وارد فضای 
گیالن  بــا آن دوران ســربازی را در ســپاه ترویج 
از  مختلــف  کارهــای  بــه  نظــارت  و  گذرانــدم 
جمله اســتادیوم رشت و پل لنگرود را برعهده 
کنسرســیوم  داشــتم.  حــدود 6 ســال هــم بــا 
کباتان- لوزان همــکار بودم. در طول  اســد - ا
مهندســی،  حرفــه  پیشکســوت  بــا  ســالها  آن 
کار می کردم  آقــای مهندس حســین عظیمــی 
و  مهندســی  فنــی،  آموزشــهای  از  جــدای  و 
که  گرفتم  تجربی، دو درس مهم از ایشــان یاد 
کنم.  الزم اســت برای نســل های بعــدی بازگو 
کیفیت به مرحله  کار باید با بهترین  اول اینکه 
کارگر  اجــرا دربیایــد. دوم اینکــه حق و حقــوق 
برخــوردار  باالیــی  اولویــت  از  )حقوق بگیــران( 
گر این دو  که بــه موقع پرداخت شــود. ا اســت 
کار رعایت  که جنبه اخالقی دارد در حین  مورد 
کارآمدی را می توان ارائه  شــود مدیریت پویا و 
کــه ما به عنــوان حرفه پیمانــکاری با  داد چــرا 

الزم  و  هســتیم  روبــرو  مختلفــی  چالش هــای 
کــه همــواره از یک شــرایط قابــل قبولی  اســت 
برای مواجه با این چالش ها برخوردار باشیم.

شــرکت »پاست مستر« در سال 1355 تأسیس 
خراســان،  اســتان های  در  و  اســت  شــده 
خوزستان، مازندران، گیالن، هرمزگان و تهران 
که لیســت  کردیم  پروژه هــای مختلفــی را اجــرا 
بلندباالیــی دارد و اغلــب در زمینه پل ســازی، 
راه ســازی، سدســازی، شــبکه آبیاری، تونل و 
کــه در بین ایــن پروژه هــا، اقدامات و  غیــره... 

ابداعات قابل توجهی به چشم می خورد.
بــرای نمونــه در پــروژه برجســته ســاخت بانــد 
فــروگاه   29  Runway کــه   هواپیمــارو  پــل  و 
مهرآبــاد را بــه تأسیســات هواپیمایــی شــمال 
جاده مخصوص وصل می کند، می باشد. باند 
مزبــور به صورت Panelهــای یک پارچه بدون 
درز اجــرا شــده و همــراه پــل هواپیمــارو بــرای 
ســوپرجامبو طراحــی و اجــرا شــده اســت؛ بــه 
که دو برابر  که هواپیمای سنگین وزن  صورتی 

ای شرکت های ساختمانی ایران  ن اقتصاد سندی ی کمیسی م سماک ر گفتگو بامهندس کا

ساختار دولتی؛ 
مانع رشد شرکت های بخش خصوصی



 پیام آبادگران                                 
مهر  1395 

شماره 347

35

وزن هواپیمای جمبوجت 7۴7 اســت از روی 
ج ســاخته  کر کــه روی جــاده مخصــوص  پلــی 
هواپیمــای االن  کنــد.  عبــور  می توانــد   شــده 
از  می توانــد  راحتــی  بــه  هــم  ایربــاس   380  
کار  ایــن  نظیــر  شــود.  داده  عبــور  پــل  روی 
در خاورمیانــه ســابقه نــدارد، البتــه دانــش و 
که  کار متعلــق بــه آمریکایی هــا بود  تکنولــوژی 
کار  بوئینــگ  در  کــه  مهندســی  اســتخدام  بــا 
کردیــم. از  می کــرد از ایــن تکنولــوژی اســتفاده 
کارهــای دیگر ســاخت پل هــای دوگل  جملــه 
 )بزرگــراه صــدر( بــود. ســه پــل روی رودخانــه  
کاوه  بلــوار  و  شــریعتی  خیابــان  زرگنــده، 
کار به صــورت پیش تنیده اجرا  ســاختیم. این 
کیفیت بسیار خوب از مشخصه های آن  شد و 

است. 
دروس،  منطقــه  در  خیابــان   300 عــالوه  بــه 
یوسف آباد و امیرآباد به صورت روکش آسفالت 

یا نوسازی انجام شده است.

عضــو   1389 تــا   1386 ســال های  بیــن    
دوره ششــم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
بودیــد. دربــاره  تهــران  و صنایــع و معــادن 
حضور خود در اتاق بازرگانی توضیح دهید؟
کــه پروژه های در دســت اقدام  از ســال 1377 
قابــل  امکانــات  و  وقــت  شــده،  کــم  شــرکت 
مالحظه ای از شــرکت صرف فضــای اجتماعی 
ســال  در  مــن  وقتــی  اســت.  شــده  صنفــی  و 

1386 بــه همــراه تعــدادی از همــکاران وارد 
اتــاق شــدم، اعضــای مــا در ســندیکا و حتی 
اعضــای هیأت مدیره توجــه چندانی به اتاق 
نداشــتند. با صرف زمان و تشــکیل جلسات 
متعدد شرایط مبادله اخبار و ایجاد جلسات 
بیــن اتــاق و ســندیکا برقرار شــد و توانســتیم 
ایــن دو ارگان را بــه هــم بشناســانیم و امروزه 
هــر دو ســو مراودات خــوب و مناســبی با هم 
دارند. الزم اســت اعضای مــا فعاالنه در اتاق 
تهران و شهرســتانها حضور داشــته باشــند و 
گروهــی  و دســته جمعی اهدافی  بــه صــورت 
کشــور مفید هســت  که برای صنف و برای  را 
کننــد. اتــاق جایــگاه مشــخصی در  پیگیــری 
محســوب  تشــکل ها  تشــّکِل  و  دارد  قانــون 
می شــود و تشــکل ها بایــد جایگاه خــود را در 

کنند. اتاق جستجو 

  فدراســیون صادرات انرژی با چه هدفی 
گرفته است؟ و نقش سندیکا در این  شــکل 

فدراسیون چیست؟
تشــکل هایی  از  انــرژی  صــادرات  فدراســیون 
گرفته  که با مدیریــت اتاق ایران شــکل  اســت 
و ســندیکا به عنوان یکــی از اعضای آن حضور 
فعــال دارد. ایــن فدراســیون درصــدد توســعه 
ج از ایــران می باشــد  صــادرات انــرژی بــه خــار
اعضــای ســندیکای ســاختمانی  کــه طبیعتــًا 

ایــران در ایــن پروژه هــای مربوطــه می تواننــد 
کارهــای  ســهم  کــه  چــرا  باشــند  نقش آفریــن 
civil در ایــن پروژه ها معمواًل به 30درصد هم 

می رسد.

کارآفرینــان  کانــون    شــما عضــو موســس 
توســعه گرا هســتید، از دیدگاه شــما فلســفه 
توســعه گرا   کارآفرینــان  کانــون  وجــودی 
کانون با چه هدفی شــکل  چیســت؟ و ایــن 

گرفته است؟
وقتــی در اتــاق بازرگانــی بودیم متوجه شــدیم 
و  تجــارت  مســائل  بــه  بیشــتر  بازرگانــی  اتــاق 
بازرگانــی می پــردازد و  NGOهــا و بنگاه  هایــی 
کشور دارند و در زمینه  که نقش توســعه ای در 
کمی  کشــور فعال هســتند اثر  زیرســاخت های 
کلــی ســاختار اتاق به  در اتــاق دارنــد، بــه طور 
که این جنبه از فعالیت ها نقش  نحوی اســت 
برجســته ای در آن نــدارد. ضمــن اینکــه به هر 
گفت اتاق سازمانی است  کاماًل نمی توان  حال 
کل بخش خصوصــی را نمایندگی می کند؟  کــه 
از طرفی فعالیت در ســندیکا به عنوان نهادی 
صنفــی، نقشــی محدود در اقتصــاد ملی دارد. 
که بیشــتر مسائل و مشکالت مربوط  در حالی 
بــه حرفــه ما از بیــرون از این حرفه و در ســطح 

کالن ملی روی آن تاثیر می گذارد.
بــه همیــن مناســبت بعــد از تجربیــات الزم در 

مــا  اعضــای  اســت  الزم   
تهــران  اتــاق  در  فعاالنــه 
حضــور  شهرســتانها  و 
داشــته باشــند و به صورت 
دســته جمعی  و  گروهــی  
کــه بــرای صنف  اهدافــی را 
کشــور مفید هست  و برای 
کنند. اتاق جایگاه  پیگیری 
مشــخصی در قانون دارد و 
تشکِل تشکل ها محسوب 
می شــود و تشــکل ها بایــد 
اتــاق  در  را  خــود  جایــگاه 

کنند. جستجو 

 پل )فرودگاه مهرآباد( – صنایع هواپیمایی )سال های 1356-59) 
 پیمانکار: شرکت پاست مستر
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اتــاق و بــا همفکــری دوســتان بــه ایــن نتیجه 
کاماًل  گسترده  که نیاز به یک سازمان  رسیدیم 
خصوصــی اما فراصنفی اســت. تلفیــق این دو 
گروهــی بــه  رویکــرد منجــر شــد دو ســال قبــل 
کارآفرینان  کانون  گروه پیش رو تاسیس  عنوان 
کننــد و آن را با  توســعه گرا را طراحــی و تدویــن 
استفاده از تجربیات صنوف مختلف به وجود 
کانون در ســندیکا  آوردنــد. البته هســته اولیه 
کــه در نتیجه  گســتردگی  گرفــت ولی بــا  شــکل 
رواداری و ارتبــاط بــا ســایر صنــوف بــه وجــود 
کانون بــه بیش از ۴00 نفر  آمــد، در حال حاضر 
کارآفرینــان و فعاالن  که از  عضو تشــکیل شــده 
بانکــی،  امــور  کشــور هســتند و در  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری، انرژی، ســاختمان، توریســم، 

و  های تــک،  کشــاورزی،  صنعتــی،  تولیــدات 
سایررشته ها فعالند. 

کانــون،  ایــن  اعضــای  فعالیــت  گونــی  گونا
ظرفیــت و پتانســیل باالیــی را به وجــود آورده 
کانون امــکان می دهــد در فعالیت های  کــه به 
محیــط  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
کند. به همین مناســبت  زیســتی نقش آفرینی 
شــکل  کانــون  در  کمیتــه   10 حاضــر  حــال  در 
کنارشــورای عالی فعال هســتند.  که در  یافتــه 
هدایــت  را  مجموعــه  کل  نیــز  هیأت مدیــره 
بتوانــد کانــون  اینکــه   بــرای  البتــه   می کنــد. 
که در منشــور آن دیده شــده   اهداف واالیی را 
کند نیاز بــه امکانات و منابع وســیعی  محقــق 

دارد. 

کانــون در درازمــدت  اهــداف  کــه  ایــن  بــرای 
اقتصــادی  عملیاتــی شــوند و تحقــق توســعه 
کشور با محوریت بخش خصوصی  و در راستای 
گرفت   کانون تصمیم  منافع ملی ممکن شود، 
کند  بــا طراحــی مناســب، منابــع الزم را فراهم 
کمی  کــه مبلــغ  چــون بــا حــق عضویــت اعضــا 
کرد. به همین  اســت، نمی توان تأمین منابــع 
که  مناســبت فکــر ایجاد یــک تشــکیالت مالی 
کانــون باشــد به وجــود آمد. از  حامــی و مقــّوم 
کــه اســم هلدینــگ پذیرفته نیســت،  آنجایــی 
بین المللــی  اقتصــادی  گــروه  عنــوان  تحــت 
کارآفرینان و با 2تریلیون ریال سرمایه در صدد 
کانــون در نظر دارد  تشــکیل آن هســتیم. ایــن 
ســرمایه گذاری، تعریف پروژه، تجمیع منابع و 
ایجــاد الگوهای ســرمایه گذاری های مردمی را 
کند  طبق یک برنامه بلند مدت 15 ســاله اجرا 
کار بردن ســرمایه های  و باور دارد تجمیع و به 
مردمــی نقــش اثرگــذاری را در اقتصــاد ملی به 
گســترده  گر منابع مالی  گرفت. ا دوش خواهد 
گــروه اقتصــادی  کانــون تعریــف نشــود و  بــرای 
کانــون نمی توانــد به  مــورد نظــر شــکل نگیــرد 

اهداف خود برسد. 

کــه ســالها در عرصــه    بــه نظــر جنابعالــی 
کرده ایــد،  نقــش  ایفــای  کشــور  ســازندگی 

مشکالت اصلی صنعت احداث چیست؟
بــرای فعالیت هــای  بی شــک عمــده تنگناهــا 
شــرکتهای مــا بــه دســت دولــت رقــم خــورده 
بــرای  را  مختلفــی  موانــع  دولتــی  ســاختار  و 
رشــد شــرکت ها موجب شــده اســت. ســاختار 
کســانی  که  گونه ای اســت  کشــور به  اقتصادی 
که در حرفه ما مشغول هستند عمومًا با دولت 
کار دارنــد و تجربــه ســال های طوالنــی  ســر و 
کــه بودجه عمرانــی دولت هر  نشــان می دهد 
کمتر می شــود. پس طبیعی اســت  کم و  ســال 
ایــن زمینــه،  بــرای شــرکت های فعــال در  کــه 
کردن روز به روز ســخت تر می شــود. شــاید  کار 
تنهــا راه حل بــرای عبور از این بن بســت تغییر 
پارادایــم اســت. شــرکتها بــرای ایــن تغییــر یــا 
کننــد  بایــد فعالیت هــای خــود را بین المللــی 
کــه آنهــا را وارد  کننــد  و یــا منابعــی را جســتجو 
از  بســیاری  گرچــه  ا کنــد.  ســرمایه  گذاری  فــاز 
گــر همین امروز می توانســتند به  این شــرکتها ا

گدار لندر )مسجد سلیمان( - سال های 70-73 3ـ خط لوله 1000 میلیمتری 
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مطالبات خود دسترســی داشــته باشــند قادر 
بــه تعریف پروژه های متعــدد و فعالیت در آنها 

بودند. 
در مجموع پاردایم باید عوض شــود و شــرکتها 
کننــد و از فرم  شــرایط موجــود و آینــده را نــگاه 
ســنتی بیرون آیند. در فرم سنتی پروژه توسط 
دولــت تعریــف می شــد و بــا برگــزاری مناقصه و 
کار را اجرا  تامین مالی از طرف دولت، پیمانکار 
می کرد. در فرم جدید باید بخش خصوصی به 
کالن- و تامین  تعریف پروژه- در سطح خرد و 
مالــی و اجرای آن بپــردازد. تا بتواند اســتقالل 

خود را بازیافته، به مرور زمان توانمند شود. 

  نظر جنابعالی درباره پروژه های نیمه تمام 
چیست، به نظر می رسد در موسسه تحقیق 
و توســعه صنعــت احــداث و انــرژی در ایــن 
گرفتــه، در صورت  باره بررســی هایی صورت 

امکان در این باره توضیح دهید؟
جلسات مختلفی در موسسه تحقیق و توسعه 
پروژه هــای  دربــاره  انــرژی  و  احــداث  صنعــت 
نیمه تمام برگزار شده، سمینار امسال تحقیق 
و توســعه بــا محوریــت پروژه هــای نیمه تمــام 
گذاری پروژه ها  برگزار خواهد شــد. جدای از وا
کــه دولــت دربــاره آن  تصمیــم جــدی نگرفته، 
اجــرای  بــرای  مالــی  تأمیــن  اصلــی   مســئله 
پروژه ها اســت. بخــش خصوصــی در نظر دارد 
که می توانند ســودده باشــند با  پروژه هایــی را 

که این اتفاق به تصمیم  قیمت مناسب بگیرد 
اقتصــادی  گروه هــای  دارد.  بســتگی  دولــت 
کوچــک مردمی را  مــورد نظــر می تواننــد منابع 
کننــد و بــا تشــکیل ســازمان های  ســاماندهی 
را  ســرمایه ها  ســایر  نهــاد،  مــردم  اقتصــادی 

کنند. تجمیع و منابع را فراهم 
کشــورهای دیگــر ســرمایه گذاری بــر  اصــوال در 
عهده بانکها نیست، بانکها فقط وام می دهند 
و ســرمایه گذاری توســط واحدهــای اقتصادی 
مردمی انجام می شود. قبال شکل محدودتری 
ســرمایه گذاری  شــرکت  در  را  واحدهــا  ایــن  از 
ســندیکا  توســط  مهندســی   نــام آوران 
از آن و  الگوبــرداری  بــا  کنــون  ا پیــاده شــده و 
گروه اقتصادی  نمونه های موفق در اســپانیا، 
کارآفرینان تشکیل خواهد شد.  بین المللی 
گــروه اقتصادی  کانون از تشــکیل  البتــه هدف 
گروه های  الگوســازی اســت. تــا بــا تأســی از آن 
اقتصادی 2 و 3... شــکل بگیرد و تأمین مالی 

کوچک و بزرگ فراهم شود. پروژه های 

کمیســیون اقتصاد ســندیکا    شــما رئیس 
کمیســیون در ســال اخیر چه  هســتید، ایــن 

اقداماتی انجام داده است؟ 
بــه امضــای چنــد  کمیســیون اقتصــاد موفــق 
تفاهــم نامــه بــا بانکهای مختلف شــده اســت 
کــه روند همــکاری اعضای ســندیکا با بانک ها 

را روان تــر می کنــد و اعضــا را قــادر می ســازد از 
خ های ترجیحی مناسب   تسهیالت بانکها با نر
کمیســیون به مسائل  بهره ببرند. عالوه بر این 
و  شــرایط  در  نوعــی  بــه  کــه  کالن  اقتصــادی 

وضعیت حرفه تاثیرگذار هستند می پردازد. 

مهندســی،  حرفــه  کنــار  در  جنابعالــی    
کارنامه خود دارید  فعالیتهــای ورزشــی را در 
از جملــه صعــود بــه قلــه دماونــد و 4 دهــه 
اســکی، ایــن ورزشــها چــه چیــزی بــه شــما 
گــر بخواهیــد از تجربیات خود  آموخته انــد و ا
جملــه ای بــرای مهندســان جوان بــه یادگار 

بگذارید چه می گویید؟
فتــح قله هــا بــدون تــالش خســتگی ناپذیــر و 
که  امید به رســیدن ممکن نیست. همانگونه 
برای ســالمتی خود، بی وقفه می کوشــیم برای 
کشور هم تالشی هر روزه الزم است.  ســازندگی 
تالشی که در آن با دیدن موانع و برطرف کردن 
آن، روز به روز به هدف خود نزدیک تر خواهیم 
شد. کسانی که پا به حرفه ما می گذارند بدانند 
کنــار خســتگی ناپذیر بــودن، باید به اخالق  در 
حرفــه ای و فعالیتهــای اجتماعی بهــا بدهند. 
کنونی متخصصــان و حرفه مندان،  در دنیــای 
و  همنوعــان  قبــال  در  اجتماعــی  مســئولیتی 
که بی توجهی به آن جایز  نسلهای آینده دارند 

نیست.  

عــوض  بایــد  پاردایــم   در مجمــوع 
شــود و شــرکتها شــرایط موجــود و 
کننــد و از فرم ســنتی  آینــده را نــگاه 
بیــرون آینــد. در فــرم ســنتی پروژه 
توســط دولــت تعریــف می شــد و با 
برگــزاری مناقصــه و تامیــن مالــی از 
کار را اجرا  طرف دولــت، پیمانــکار 
می کــرد. در فرم جدیــد باید بخش 
در  پــروژه-  تعریــف  بــه  خصوصــی 
کالن- و تامین مالی  ســطح خرد و 
بتوانــد  تــا  بپــردازد.  آن  اجــرای  و 
اســتقالل خــود را بازیافته، به مرور 

زمان توانمند شود

تونل ها و سد و انبار در تبریز  سال های 76-1374  پیمانکار: شرکت پاست مستر
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وریخته اعتماد  بازسازی دیوار فر
بین کارفرما، کارگر و دولت

رد تاکید قرار گرفت ا م ن دولتی و سندی ر مسو  در همایش ایمنی در صنعت احدا با ح

همایش آموزشی ایمنی ویژه مدیران صنعت احداث 
وزارت  کار  روابـط  معاونـت  همـکاری  بـا  مهرمـاه   7
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سندیکای شرکت های 
سـاختمانی در سـالن همایش هـای سـندیکا برگـزار 
ارگان هـای  و  نهادهـا  کـه  همایـش  ایـن  در  شـد. 
خصوصـی و دولتـی شـرکت داشـتند، سـرفصل های 
متنوعی مانند ایمنی نظام کار، آشـنایی با ریسـک و 
ارزیابی ریسک، مدیریت حوادث، رویکرد حقوقی به 
حوادث، مدیریت یکارچه HSE و ایزو، سیستم های 

مدیریتـی  HSEMS  در ۴ پانـل بررسـی شـد. 
نیکوئـی  علـی  دکتـر  کنفرانـس  ایـن  ابتـدای  در 
 جانشین دبیر همایش) مهندس محمد غنی زاده(

کـرد:  کنفرانـس عنـوان    دربـاره فلسـفه تشـکیل ایـن 
آمـوزش  جامـع  شـیوه نامه  گذشـته  سـال  اواخـر  در 
کارگاه ها  پیمانـکاران و شـیوه نامه مسـئوالن ایمنـی 
کار اخـذ کارت  کیـد معاونـت روابط  ابـالغ شـد و بـا تا
صالحیـت ایمنـی الـزام آور شـد و راهکارهایـی بـرای 
اجرای آموزش ایمنی کار در سطح استان ها توسط 
گردیـد. بنابرایـن سـندیکا  کار ارائـه  معاونـت روابـط 

کـردن ایـن شـیوه نامه ها را  نیـز مقدمـات  اجرایـی 
گرفـت. از جملـه از طریـق بازوی آموزشـی  در پیـش 
سـندیکا یعنی مجتمع آموزش صنعت ساختمان 
کردیـم و مرکـز  بهاء الدیـن ادب مجـوز را درخواسـت 
کـرد.  تحقیقـات هـم بالفاصلـه ایـن مجـوز را صـادر 
همزمـان بـا ایـن ، بخشـنامه هایی توسـط جنـاب 
شـیوه نامه ها  مفـاد  اجـرای  بـرای  هفده تـن  آقـای 
صادر شده که از آن جمله می توان به بخشنامه ای 
تشـکل های  بـه  خطـاب  آن  در  کـه  کـرد  اشـاره 
شـده  یـاد  شـیوه نامه های  اجـرای   صنفـی، 
گرفته بود. بدین ترتیب در تعامل  کیـد قرار  مـورد تا
قالـب  آقـای هفده تـن مجـوز مذکـور در  بـا جنـاب 
کار  تفاهم نامه همکاری سـندیکا با معاونت روابط 

همزمـان بـا مراسـم بهاریـه سـندیکا امضا شـد.
کـردن  کـه در اجرایـی  وی افـزود: یکـی از مباحثـی 
آمـوزش  شـدیم،  روبـرو  آن  بـا  شـیوه نامه  مفـاد 
مدیـران  شـرکت ها  از  تعـدادی  در  بـود.  مدیـران 
بـه دلیـل مشـغله فـراوان پیشـنهاد دادنـد راه حـل 
کاربردی تـری ارائـه شـود. مـا در سـندیکا  سـاده تر و 

به این نتیجه رسیدیم بخشی از آموزش را از طریق 
بسته ای آموزشی و به طور مجازی ارائه دهیم و در 
سـمیناری به ابهامات و سـؤاالت موجود پاسـخگو 
باشـیم. ایـن تصمیـم در مرکـز تحقیقـات، معاونـت 
کار و سـتاد راهبـردی تفاهم نامـه مشـترک  روابـط 
بررسـی شـد و موضوعات الزم برای بسـته آموزشـی 
کنفرانس و سمینار آموزشی  انتخاب و آماده شد و 
کنونـی بـرای رفـع ایـرادات همـان بسـته آموزشـی و 

پاسـخ بـه سـؤاالت اسـت.
کار و  وی بـا اشـاره بـه همـکاری معاونـت روابـط 
مرکـز تحقیقـات در شـکل گیری ایـن بسـته عنوان 
کرد: این بسـته آموزشـی با 7 سـرفصل اسـتاندارد 
20سـاعته آمـوزش ایمنـی ویـژه مدیـران منطبـق 
و  کنفرانـس  ایـن  پانل هـای  چیدمـان  اسـت. 
سـمینار آموزشـی هم با توجه به این سـرفصل ها 
انجام شـده اسـت و امیدوارم این حرکت آغازین 
تفاهم نامـه،  اهـداف و مفـاد  راسـتای تحقـق  در 
اقدامـی مثبـت و مفیـد باشـد و در نهایـت تبدیل 

بـه الگـوی آمـوزش ایمنـی ویـژه مدیـران شـود.   
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هیـأت   رئیـس  ملکیانی فـرد  منوچهـر  مهنـدس 
سـاختمانی  شـرکت های  سـندیکای   مدیـره 
ایـران  بـا خیرمقـدم بـه آقـای هفده تـن و تشـکر از 
همـکاری همیشـگی مهنـدس مصطفـوی عنوان 
کـه  کـرد: بحـث ایمنـی شـعار نیسـت. شـرکتهایی 
بـر اسـاس درجه بنـدی سـازمان مدیریـت بـه امـر 
سـازندگی اشـتغال دارنـد بـه دلیـل برخـورداری از 
بـاالی مهندسـی عمـال ضوابـط وزارت  پتانسـیل 
را رعایـت می کننـد  رفـاه اجتماعـی  کار و  تعـاون، 
می شـود  اجـرا  آنهـا  توسـط  کـه  پروژه هایـی  در  و 
در  امـروزه  و  می بینیـم  را  مشـکالت  حداقـل 
 HSE سـاخت ابنیـه مختلـف، حداقـل مشـکالت
بافـت  در  می شـود.  دیـده  شـرکت ها  ایـن  در 
را  تونـل  پرلیـت  توحیـد شـرکت  میـدان  فرسـوده 
کیسـون 33  بـدون مشـکل اجـرا می کنـد. شـرکت 
تونـل  کارون  رودخانـه  ماسـه ای  بسـتر  زیـر  متـر 
افتخـارات  از  کـه  می کنـد  حفـر  حادثـه  بـدون  را 
مهندسـی ایران اسـت. ولی متاسفانه در ساخت 
و سـازهای بیـرون از ایـن حـوزه یعنـی در سـاخت 
 HSE بایـد  کـه  آنطـور  خصوصـی  سـازهای  و 
از پی کنی هـای  روزنامه هـا  رعایـت نمی شـود. در 
دیـده  غیراسـتاندارد  نیلینـگ  تـا  غیرمهندسـی 

شـود. برطـرف  بایـد  کـه  می شـود 
وی افـزود: امـروز ایران در سـاخت در خوداتکایی 
کامـل اسـت. در ایـن مرحلـه انسـان می دانـد چـه 
چیـز را می دانـد و آنچـه را نمی دانـد چگونـه بایـد 
گیـرد. رسـیدن بـه ایـن مرحلـه بـار مسـئولیت  فرا
می کنـد.  بیشـتر  و  بیشـتر  را  مهندسـی  جامعـه 
کیسـون عضو سـندیکا اسـت. این شرکت  شـرکت 
اسـت  داشـته  مطالعـه   HSE زمینـه  در  سـال   12
کـه  بـوده  ایـن  مطالعـات  ایـن  نتایـج  از  یکـی  و 
کار نرمـال وجـود یـک  بـرای  نفـر  ازای هـر 100  بـه 
کار افزایش  گر ساعت  مسـئول HSE الزم اسـت و ا

یابـد ایـن نفـرات بایـد افزایـش یابـد. 
شـهرداری  و  مهندسـی  نظـام  جـای  افـزود:  وی 
گونـه سـمینارها خالـی اسـت و الزم اسـت  در ایـن 

کار نظارت  که بـر  نظـام مهندسـی مانند ناظرینی 
کنـد.  درجه بنـدی  را   HSE مامـوران  می کننـد 
بـه  نظـام مهندسـی  زیـر مجموعـه  متاسـفانه در 
ولـی  نیسـتند  مقیـد  چنـدان  کیفیت هـا  رعایـت 
برنامه ریـزی  سـازمان  طریـق  از  کـه  شـرکتهایی 
کیفیـت اهمیـت  رتبه بنـدی شـده اند بـه رعایـت 
بـه  آنـان  طرحهـای  و  می دهنـد  بیشـتری 
در  اسـت.  شخصی سـازها  از  ماندگارتـر  مراتـب 
کـه  اسـت  پـول  و  سـرمایه  عمـال  شخصی سـازها 

می کنـد. حکمرانـی 
عـدم  بحـث  افـزود:  ملکیانی فـرد  مهنـدس 
دکتـر  دارد.  اهمیـت   HSE انـدازه  بـه  کیفیـت 
آخونـدی نیـز بـا همیـن اعتقـاد سـمینار سـازنده 
نظـام  در  متاسـفانه  کـرد.  ح  مطـر را  پاسـخگو 
و  شـاغلند  حقیقـی  افـراد  اغلـب  مهندسـی 
را  الزم  گارانتی هـای  نمی تواننـد  افـراد  ایـن 
سـمت  بـه  امـر  ایـن  اسـت  الزم  دهنـد.  ارائـه 
شـرکت های  و  حقوقـی  شـخصیت های 
داشـته  توجـه  کنـد.  میـل  شـده  رتبه بنـدی 
می شـود  مصـرف  سـاختمان  در  آنچـه  باشـید 
سـاخت  و  اسـت  ملـی  سـرمایه  کل  بـه  مربـوط 
نسـل  بـه  خیانـت  سـال   30 عمـر  بـا  سـاختمان 
گـر الیـه رس  ا آینـده اسـت.  حاضـر و نسـل های 
 700 بدانیـم  بایـد  می کنیـم  آجـر  بـه  تبدیـل  را 
کشـد یـک الیـه رس مجـددا بـه  سـال طـول مـی 
کـه ظـرف 30 سـال تخریـب  وجـود آیـد و آجـری 
برنمی گـردد.  چرخـه  بـه  زودی  بـه  می شـود 
از آن دیگـری  کـه پـول  ایـن  بـه صـرف  نبایـد  مـا 
اسـت بـه مصالـح و منافـع ملی بی توجه باشـیم. 
گـر زلزلـه ای بـا ریشـتر بـاال بیایـد فجایـع  امـروزه ا
زیـادی بـه بـار مـی آورد. در زلزلـه بـم، بـه همـراه 
چشـم  بـا  و  رفتیـم  منطقـه  بـه  قالیبافیـان  دکتـر 
مهندسـی    دانـش  انـدازه  بـه  کـه  دیدیـم  خـود 
کـرده  مـــــــقاومت  سـاختمان  رفتـه،  کار   بـه 
رعایـت مسـائل  عـدم  بـه دلیـل  بـود. متاسـفانه 
انسـان باشـد  بایـد مامـن  کـه  مهندسـی، منـزل 

بـه مدفـن انسـان تبدیـل شـده بـود. 
اجـرا  حیـن  در   HSE رعایـت  بحـث  افـزود:  وی 
کنتـرل  کیفیـت مهـم اسـت. بـا تـالش سـندیکا  و 
توسـط  امـا  افتـاد  راه  شـهرداری  در  مضاعـف 
گـر  کـه پـول و قـدرت دارنـد بی اثـر مانـد. ا افـرادی 
شـود  رعایـت  سـاختمانی  در  اسـتانداردها  همـه 
فقـط  5 تـا 7 درصـد بـه هزینـه تمـام شـده افـزوده 
کنتـرل مضاعـف، شناسـنامه  می شـود. قـرار بـود 
بـه سـاختمان دهـد و وضعیـت سـاختمان را بـه 
کنـد. ظاهـر خـوب و باطـن خـراب  مشـتری اعـالم 
ک اسـت و بیشـتر از ظاهـر، توجـه بـه جان  خطرنـا
انسـانها الزم اسـت. HSE برعهـده خـود جامعـه 
ایـن  نتیجـه  امیدواریـم  و  گرفتـه  قـرار  مهندسـی 
کنفرانـس در جهـت ارتقـای ایمنـی در اجـرا باشـد 
ایـن  اجـرای  بـرای  را  مهندسـی  فعـاالن  همـه  و 

کنـد. وظیفـه ملـی تشـویق 

 چرا کنتر
 مضاعف در 
شهرداری 

ر ماند بی ا

متاسفانه در زیر مجموعه نظام مهندسی 
مقیــد  چنــدان  کیفیت هــا  رعایــت  بــه 
از طریــق  کــه  ولــی شــرکتهایی  نیســتند 
ســازمان برنامه ریزی رتبه بندی شــده اند 
بیشــتری  اهمیــت  کیفیــت  رعایــت  بــه 
بــه مراتــب  آنــان  می دهنــد و طرحهــای 
ماندگارتــر از شخصی ســازها اســت. در 
پــول  و  ســرمایه  عمــال  شخصی ســازها 

است که حکمرانی می کند.
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کنفرانـس، مهنـدس هفده تـن معـاون  در ادامـه 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون  وزارت  کار  روابـط 
از مهنـدس عطاردیـان و مهنـدس  بـا تشـکر  نیـز 
صنعـت  مهندسـان  کـرد:  عنـوان  ملکیانی فـرد، 
کشور پیشگامان و پیشتازان توسعه  سـاختمان 
کشـور هسـتند. در زمینـه بحـث ایمنـی در  پایـدار 
صنعـت سـاختمان، تحقـق برنامه هـای ملـی جز 
ذی نفعـان  اقنـاع  برنامه هـا،  یکپارچه سـازی  بـا 
و  مسـئول  دسـتگاه های  هم افزایـی  برنامـه، 
دقیـق  نظـارت  و  عالمانـه  فرایندسـازی های 
بـه  جـز  اندیشـیدن  جزیـره ای  نیسـت.  ممکـن 

نمی انجامـد. کشـور  منابـع  اتـالف 
دولتمـردان  معـدود  از  یکـی  شـاید  افـزود:  وی 
در  امـا  نیسـتم  سیاسـی  کـه  هسـتم  کشـور 
طـول تاریـخ قبـل و بعـد از انقـالب دولتـی را بـه 
نمی شناسـم.  روحانـی  آقـای  دولـت  مظلومیـت 
بـا  تجربه انـدوزی  و  فعالیـت  سـال   ۴0 در  مـن 
مسـتند  و  اقتصـادی  برجسـته  شـاخص های 
زیـادی  بـالی  دولـت  ایـن  ابتـدای  در  می گویـم 
اقتصـادی منفـی شـده  و رشـد  آمـده  کشـور  سـر 
بـود.  ریختـه  فـرو  کشـور  اقتصـاد  سـقف  و  بـود 
مـردم  مـدد  بـا  تـا  آمـده  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
کشـور را بـه شـرایط مطلـوب برسـاند در ایـن راه 
عهـده  بـر  وظایفـی  و  دولـت  عهـده  بـر  وظایفـی 
هسـتند  موظـف  دولتمـردان  اسـت.  مـردم 
کـه  کننـد چـرا  اقتصـاد فروپاشـیده را بازمعمـاری 
مناسـبات  بـر  مبتنـی  و  سـاختار  بـدون  اقتصـاد 
بـه توسـعه متـوازن و  را  کشـور  فـردی نمی توانـد 
گـر دولـت در بعـد اقتصـادی  پایـدار برسـاند. امـا ا
را مبتنـی  تامیـن اجتماعـی سـاختار جدیـدی  و 
عالمـان  محک خـورده  و  بلنـد  اندیشـه های  بـر 
و  فرهنـگ  واقعـی  معمـاران  و  اندیشـمندان  و 
بـرای زیرسـاخت آن بایـد  گـذارد  اقتصـاد بنیـان 
بیـن مردم، رهبران، پیشـگامان، اندیشـمندان، 

و  وثیـق  میثـاق  یـک  کارگـران،  و  کارفرمایـان 
اعتمـاد عمیـق و همدلـی مبتنـی بـر نـگاه خدایی 
بـه  علمـی  برنامه هـای  بـر  مبتنـی  هم افزایـی  و 
وجـود آیـد و بـه قـرارداد اجتماعـی درون گروهـی، 
کـه همـه منافـع  و مسـئولیت پذیری منجـر شـود 
برنامه هـای  سـرلوحه  شـرافتمندانه  را  ملـی 
خـود قـرار دهنـد، بـه ایـن سـند شـرافت پایبنـد 
دولـت  تـا  کننـد  تـالش  آن  از  دفـاع  در  و  باشـند 
در  کـه  باالنـده  ظرفیت هـای  اسـاس  بـر  بتوانـد 
و  سیستم سـازی  اسـت  موجـود  اساسـی  قانـون 
ساختارسـازی متناسـب بـا قوانین مترقـی را پایه 
گـذارد. تشـکلهای مختلـف و احـزاب سیاسـی و 
جامعـه دانشـگاهی در ایـن زمینـه نقـش مهمـی 
رفـاه  امیـد،  و  تدبیـر  دولـت  برنامه هـای  دارنـد. 
اقشـار  معیشـت  وضعیـت  بهبـود  و  اجتماعـی 
ضعیـف را بـر اسـاس بازسـازی اقتصـاد در دسـتور 
گـرو حمایـت و  کار قـرار داده امـا موفقیـت آن در 

اسـت. مسـئولیت پذیری 
کار  روابـط  حـوزه  بـاره  در  هفده تـن  مهنـدس 
افـزود: از ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد، معتقدیـم 
سیاسـت ها و راهبردهـای مبتنـی بـر آینده نگـری 
کـه برنامه هـای ملـی را موفـق می کنـد.  هسـتند 
کار  روابـط  حـوزه  سیاسـت های  شـدیم  متوجـه 
بـا توجـه بـه آمـار ایـن سیاسـت ها در عصـر جدیـد 
کار و  کسـب و  نمی توانـد بـه روان سـازی فضـای 
کار رابطه  کند. حوزه روابط  کمک  کشـور  توسـعه 
کار  کسـب و  کشـور و فضـای  تنگاتنگـی بـا توسـعه 
گونـه تصمیم سـازی ناصـواب می توانـد  دارد. هـر 
در  کنـد.  زمین گیـر  را  کشـور  اقتصـاد  رشـد  خ  چـر
جلسـات همیشـه مطالبـات زیـادی از آقـای وزیـر 
وارث  دولـت  کـه  ایـن  از  غافـل  می شـود  ح  مطـر
سـال  ابتـدای  از  و  شـده  معیوبـی  سـاختارهای 
کنـون اقتصـاد ملـی بـزرگ نشـده و همـان  8۴ تـا 
اقتصـاد ۴00 میلیـارد دالری باقـی مانـده اسـت. 

بـه علـت اسـتراتژی ناصواب مـا در تعامل جهانی 
نتوانسـتیم بـه جـز در بخـش صنایـع وابسـته بـه 
امـا  باشـیم.  داشـته  سـرمایه گذاری  رشـد  نفـت 
کـه بـزرگ نمی شـود و رشـد جمعیـت  اقتصـادی 
خ  نـر شـدن  کـم  وجـود  )بـا  دارد  چشـمگیری 
نامطلـوب  اوضـاع  در  هنـوز  کـه  جمعیـت  رشـد 
گرفتـن  اقتصـادی رشـد باالیـی اسـت( بـا پیشـی 
بـه  کار،  نیـروی  تقاضـای  بـر  کار  نیـروی  عرضـه 
رشـد فزاینـده بیـکاری دامـن زده اسـت. بیـکاری 
تنهـا محـروم شـدن از حقـوق و دسـتمرد ماهانـه 
دارد  هـم  دیگـری  نامطلـوب  تبعـات  و  نیسـت 
تهدیـد  هـم  را  کمیـت  بحرانـی حا در شـرایط  کـه 
می کنـد. بنابرایـن اسـاس مشـکل مـا در اقتصـاد 
پیشـروان  و  اقتصـاد  معمـاران  گـر  ا اسـت.  کشـور 
بـا  امیدواریـم  کننـد  حمایـت  را  دولـت  صنعـت 
کـردن اقتصـاد غیـر نفتی و رفـع تحریم ها،  مثبـت 
کشـور خصوصا  زمینـه رونـق و شـکوفایی صنایـع 
کـه زیرسـاخت 138 صنعـت  صنعـت سـاختمان 

دیگـر اسـت شـکوفا می شـود. 
کـرد: رویکـرد قبلـی سیاسـت روابـط  وی تصریـح 
کـه  کارگـران  بـود  کار سیاسـت حمایتـی صـرف از 
شـده  تبدیـل  کارگـران  توانمنـدی  سیاسـت  بـه 
در  انسـانی  منابـع  حمایتـی،  رویکـرد  بـا  اسـت. 
می ماننـد  باقـی  انسـانی  منابـع  سـطح  همـان 
تبدیـل  خـالق  و  مهـارت  صاحـب  نیـروی  بـه  و 
کمـک  کـه بتواننـد بـه ارزش آفرینـی  نمی شـوند. 
مقاومتـی  اقتصـاد  از  کار  وزارت  سـهم  در  کننـد. 
بـود.  گنجانـده شـده  کار  نیـروی  توانمندسـازی 
 70 سـنگاپور  نفـری  میلیـون   5 کشـور  امـروز  گـر  ا
کمک  کشـور مـا را تولیـد می کنـد به    GDP درصـد
همین سـرمایه های انسـانی اسـت. سرمایه های 
کشور است.  انسـانی بزرگترین سـرمایه نامشهود 
که 98 درصد منابع آن منبع  کشـوری مثل ژاپن 
نقـش  انسـانی  منابـع  همـان  کـه  اسـت  انسـانی 

 بازسازی دیوار 
وریخته اعتماد  فر
بین کارفرما 
کارگر و دولت
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 GDP سـرمایه اجتماعـی دارنـد و سـهم باالیـی از
سیاسـت های  از  یکـی  بنابرایـن  دارد.  جهانـی 
مـا توانمندسـازی بـوده اسـت. عـالوه بـر ایـن مـا 
کنشـی را عـوض  گزارش نـگاری و وا سیاسـت های 
و سیاسـت پیش بینـی و پیش گیـری را در ایمنـی 
تولیـدی  جوامـع  تمـام  مشـترک  فصـل  بـه  کـه 

کرده ایـم.  اتخـاذ  کشـور تبدیـل شـده 
کـرد: دولـت تدبیـر و  مهنـدس هفده تـن تصریـح 
امیـد در شـرایطی سـکان  زمین گیـر شـده اجرایی 
در  بـود،  خالـی  خزانـه  کـه  گرفـت  دسـت  در  را 
کار 11 میلیـارد تومـان در سـال  همیـن معاونـت 
قبـل بودجـه بـود و امسـال 700 میلیـون تومـان 
کـه آن را بـه معاونـت منابـع انسـانی وزارت  بـود 
کردیـم و سـراغ اسـتراتژی جدیـد آمدیـم  کار اعطـا 
و  ظرفیت هـا  از  بهره گیـری  اسـتراتژی  ایـن  کـه 
و  کارگـری  تشـکل های  بالنـده  قابلیت هـای  
را  خـود  مسـاعی  تمامـی  بـود.  کشـور  کارفرمایـی 
تـا دیـوار فروریختـه اعتمـاد بیـن  گرفتیـم  کار  بـه 
کـه بـه  کنیـم  کارگـر و دولـت را بازسـازی  کارفرمـا، 
مـدد صمیمیـت و لطـف و همـکاری تشـکل ها – 
کمکی به  کـه ما نتوانسـته ایم هیچ  علی رغـم ایـن 
کارگـران عزیـز  و بهبـود  بهبـود وضعیـت معیشـت 
بـه  و  بکنیـم-  عزیـز  کارفرمایـان  تولیـد  شـرایط 
لطف صداقت ما این اعتماد دوباره ایجاد شـده 
بزرگتریـن  عنـوان  بـه  ظرفیـت  ایـن  از  مـا  اسـت. 
بـه  ایـن  بـر  عـالوه  می کنیـم.  اسـتفاده  سـرمایه 
برکـت ایـن تغییـر رویکردهـا عـالوه بـر برنامه هـای 
کـه بازنگـری شـدند، چنـد برنامـه جدید  معمـول 
اقتصـاد  بـرای  می توانـد  کـه  را  محـور  دسـتاورد 
کشـور نتایـج ارزشـمندی در آینـده داشـته باشـد 
نـگاه  بـا  برنامه هـا  ایـن  البتـه  گرفتیـم.  نظـر  در 
آن  ثمـرات  اسـت  ممکـن  و  شـده  تدویـن  ملـی 
کـه در بلندمـدت دیـده شـود،  نـه در ایـن دولـت 
و  ایمن سـازی  شـامل  برنامه هـا  ایـن  مهم تریـن 
از  ایمن سـازی  اسـت،  کار  محیـط  سالم سـازی 
کـه  آالینده هـا  همـه  از  سالم سـازی  و  حـوادث 

کارگـر مـا بیمـاری شـغلی نگیـرد. 
بین المللـی  سـازمان  آمـار  طبـق  بـر  افـزود:  وی 
نفـر در دنیـا  کار سـاالنه دو میلیـون و 3۴0 هـزار 
که شـش  دچـار حادثـه منجـر بـه فـوت می شـوند 
و  اسـت  کار  از  ناشـی  مسـتقیم  حـوادث  برابـر 
 5 معـادل  دالر  میلیـارد   2800 معـادل  هزینـه ای 
بـر اقتصـاد جهـان تحمیـل  GDP جهـان  درصـد 
عقـل  سـر  جهانـی  جامعـه  روزی  گـر  ا می کنـد. 

کنـد بـا 2800  کار را سـالم و ایمـن  بیایـد و محیـط 
هـر  ایجـاد  هزینـه  اینکـه  فـرض  )بـا  دالر  میلیـارد 
 20 سـاالنه  اسـت(  تومـان  میلیـون   50 شـغل 
امـروز  می شـود.  ایجـاد  شـغلی  فرصـت  میلیـون 
کارگـری  نفـر در دنیـا - دو سـوم جمعیـت   6۴00
 180 کـه  می کننـد  کار  ناایمـن  شـرایط  در  دنیـا- 
کشـورهای  کودکان هسـتند. در  میلیـون نفـر آنها 
در  کشـورهای  در  و   GDP درصـد   5-۴ صنعتـی 
حـال توسـعه 7 درصـد آن صـرف حـوادث ناشـی 
کـف ایـن آمـار را بـرای اقتصاد  گـر  کار می شـود. ا از 
کشـور خـود در نظـر بگیریم سـاالنه بـاالی 80 هزار 
کارافتادگـی  کار،  میلیـارد تومـان هزینـه ناشـی از 
بـه  بتوانیـم  گـر  ا داریـم.   ... و  شـغلی  بیمـاری  و 
مـدد برنامـه جدیـد دسـتاورد محـور بـا محوریـت 
کار را سـالم و ایمـن، بـا این مبلغ  نـوآوری محیـط 
شـغلی  فرصـت  میلیـون   1 سـاالنه  می توانیـم 
کنیـم. الحمـداهلل در دولـت تدبیـر و امیـد  ایجـاد 
اسـت.  درآمـده  صـدا  بـه  ایمنـی  بحـث  زنـگ 
کـه در  گـر بـا سیسـتم سـابق  مسـتحضر هسـتید ا
آن هـر 6 سـال یکبـار بنگاههـا بازرسـی می شـدند 
انسـانی  نیـروی  هـزار  بایـد  22  ادامـه می دادیـم 
کار مدل  اسـتخدام می شـد. ما با ظرفیت قانون 
بازرسـی  کردیـم.  پیـاده  را  بازرسـی  جدیدخـود 
محیـط  ایمن سـازی  امـا  اسـت  کمیتـی  حا کاری 
مـا  کمیتـی اسـت.  امـری مشـارکتی و غیـر حا کار 
گفتیم  کردیـم و  کارفرمـا را بـه امـر ایمنـی حسـاس 
 12 سـاالنه  و  اسـت  جنـگ  میـدان  کار  محیـط 
هـزار نفـر بـه علـت حـوادث مسـتقیم و 11 هـزار نفر 
می بازنـد.  جـان  غیرمسـتقیم  حـوادث  علـت  بـه 
کارگـر ایرانـی بـه امیـد بازنشسـتگی خـود را بیمـار 
می کند اما بعد از بازنشسـتگی حدود 5-6 سـال 
بازنشسـتگی  از  بعـد  آلمانـی  کارگـر  عمـر می کنـد. 

بـا لـذت زندگـی می کنـد.  30 سـال 
کارگرها این بوده اسـت  وی افـزود: صحبـت مـا با 
کـه بـه جـای مسـکن بایـد داروی شفابخشـی بـه 
که بهداشـت روحی و جسـمی شما  شـما بدهیم 
کنـد. بیـش از 95 درصـد حـوادث در  را تضمیـن 
کمیتـه حفاظـت فنـی  کـه  بنگاههـای زیـر 25 نفـر 
کار وجـود نـدارد اتفـاق می افتـد. در  و بهداشـت 
ایـن مـدل از هـر بنـگاه تولیـدی یـک نفـر مسـئول 
بـرای پیشـگیری از حادثـه آمـوزش داده  ایمنـی 
شـد و سیسـتم نـرم افـراری یکپارچـه ای طراحـی 
مسـئول   100 بـا  روزانـه  افـرار  نـرم  ایـن  بـا  تـا  شـد 

ایمنـی بنـگاه صحبـت شـود. 

 مهندس هفده تن افزود: یکی دیگر از برنامه های
کار  روابـط  حـوزه  در  دولـت  محـور  دسـتاورد   
تشـکل های  کـردن  توانمنـد  و  سـازماندهی 
کارایـی  اثربخشـی،  اسـت.  کارفرمایـی  و  کارگـری 
و  کارگـری  تشـکلهای  کـه  مثبتـی  تاثیـرات  و 
داشـته  کشـور  اقتصـاد  بـر  می تواننـد  کارفرمایـی 
مقایسـه  قابـل  احـزاب  اثربخشـی  بـا  باشـند 
سـبزی  ماننـد  احـزاب  اثربخشـی  عمـق  نیسـت. 
و  کارگـری  تشـکل های  اثربخشـی  عمـق  و  کاری 
کـه  گـردو اسـت  کاشـتن درخـت  کارفرمایـی مثـل 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  دولـت  برنامه هـای  می توانـد 
کـه  زیـادی  قوانیـن  اصـالح   بـرای  امـروزه   دهـد. 
ماننـد غـل و زنجیـری بـر پـای تولیـد هسـتند بـه 
کمـک تشـکل ها نیـاز داریـم. اصـالح تشـکل ها را 
کار دنبال  از طریـق اصـالح آئین نامه هـای قانـون 
کردیـم تـا جایـگاه تشـکل ها در جایـی قـرار  گیـرد 
تصمیمـی  آنهـا  حضـور  بـدون  دولتمـردان  کـه 

نگیرنـد.
که شـامل  وی از ذینفعـان برنامـه یکپارچه ایمنی 
گفت: ۴8 درصد  کرد و  18 دستگاه هستند تشکر 
بیماری هـای  منهـای  فـوت،  بـه  منجـر  حـوادث 
گـر  شـغلی در بخـش صنعـت سـاختمان اسـت. ا
امـر  در  سـاختمان  صنعـت  بخـش  کارفرمایـان 
کننـد  ایمن سـازی صنعـت سـاختمان مشـارکت 
اطمینـان داریـم بـا ایـن دانـش و تدبیـر انباشـته 
کاهـش حـوادث صنعـت  آینـده شـاهد  در  شـده 

بـود. سـاختمان خواهیـم 

دســتاورد  برنامه هــای  از  دیگــر   یکــی 
کار  روابــط  حـــــــــــــــــــوزه  در  دولــت  محــور 
کردن تشــکل های  ســازماندهی و توانمند 
اثربخشــی،  اســت.  کارفرمایــی  و  کارگــری 
کــه تشــکلهای  مثبتــی  تاثیــرات  و  کارایــی 
کارفرمایــی می تواننــد بــر اقتصاد  کارگــری و 
کشــور داشــته باشــند بــا اثربخشــی احزاب 

قابل مقایسه نیست.
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  مهنـدس حمزه مصطفـوی مدیـرکل نظـام فنـی 
کنفرانـس  کـه مهمـان ویـژه ایـن  کشـور  و اجرایـی 
گفـت: موضـوع ایمنـی  بودنـد، در سـخنان خـود، 
پروژه هـای عمرانـی  در  و حیاتـی  مهـم  موضوعـی 
کـه بحـث HSE مطـرح  کشـور اسـت. سال هاسـت 
اسـت و ضوابـط سـازمان برنامـه و بودجـه هـم بـه 
کار  وزارت  دسـتورالعمل  و  داده   اهمیـت   HSE
پروژه هـا  همـه  بـرای  و  داده  قـرار  عمـل  ک  مـال را 
کارگاه هم در همین  الزم االجرا دانسته است. این 
راسـتا تشـکیل شـده اسـت. بحـث تدبیـر و خـرد 
شـد، دولـت مـا دولـت تدبیر و امید اسـت. اما تبلور 
کجاسـت؟ بـدون  ایـن تدبیـر در صنعـت احـداث 
کار نشـانه تدبیر و  شـک ایمنی و بهداشـت محیط 
کارگاه و بنـگاه اسـت. بنـده مدتـی قبل از  مدیریـت 
که 50 درصد آن مربوط به رنو و 50 درصد  کارگاهی 
فرانسـوی  بخـش  در  کـردم.  بازدیـد  بـود  ایرانـی 
بخـش  در  امـا  می شـد  رعایـت  تمامـی  بـه  ایمنـی 
گفتند از اینجا دیگر  متعلق به ایرانی ها به شوخی 
آزاد هسـتید. ایـن بخـش نمونه نامطلوبـی بود که 
را  کارهـا ایمنـی و بهداشـت  نشـان مـی داد مـا در 
رعایت نمی کنیم. مهندس همراه من گفت: عدم 
کـه بی اهمیـت جلـوه  از همیـن پوتیـن  اسـتفاده 
می کنـد در حادثـه ای باعـث شـد فـردی پـای خـود 
کارگـر بعـد از بازنشسـتگی از  را از دسـت بدهـد. ایـن 

زندگـی خـود لـذت نخواهـد بـرد. 
وی افزود: کشـورهای توسـعه یافته به طور اتفاقی 
همدلـی  و  خـرد  و  دانـش  و  نمی یابنـد  توسـعه 
کافـی  سـبب توسـعه می شـود. مـا دانـش و خـرد 
کارهـای مـا دیده نمی شـود.  داریـم امـا تبلـور آن در 
کمتـر از 25 نفـر  کارگاههـای  دوسـتان فرمودنـد در 
حـوادث زیـادی داریـم، و بـه بزرگتریـن دارایـی مـا 
کـه منابـع انسـانی اسـت آسـیب می رسـد، و ایـن 
کـه  یـادآوری می کنـد  مـا  بـه  را  نکتـه ظریفـی  آمـار 
کارگاههـای زیـر 25 نفـر یعنـی بخـش خصوصـی و 
کوچـک. مـن صنعـت احـداث را فقـط  پروژه هـای 
ساختمان سازی نمی بینم. راه روستایی، معدن، 
تونـل راه آهـن و سـد و... در حـوزه صنعـت احـداث 
اسـت. در مورد سـاختمان سـخن زیاد رفته و باید 
نگاه ما فراساختمانی باشد تا توسعه مهندسی به 

خوبـی معنـی بیابـد. تدبیـر زمانـی عملـی می شـود 
کارگاه هـا، بنگاه هـا، راه هـا، خطوط  کـه تبلـور آن در 
گـر  هوایـی و زمینـی و... دیـده شـود. بـا ایـن نـگاه ا
ارزیابی کنیم که دولت تدبیر و امید کارنامه خوبی 
را در بخش تدبیر به جا گذاشته، جای تامل دارد، 
کار شـروع شـده اسـت. دولـت یازدهم دولت  البتـه 
کـه طبـق آمـار سـازمان برنامه  مظلومـی اسـت چـرا 
کلنـگ نمی زننـد و هـر جـا  و بودجـه آقـای روحانـی 
می روند باید گره گشایی کارهای گذشته را بکنند.
گرفتـه  وی افـزود: موضـوع تدبیـر مـورد توجـه قـرار 
کـور مـا  گـره  بـا فکـر انجـام دهیـم.  کار را  تـا  اسـت 
اینجاسـت و قبـل از آغـاز پـروژه بایـد مطالعات فنی 
و غیرفنـی و اجتماعـی  آن را انجـام دهیـم. امـروز 
بسـیاری پروژه هـا بـه دلیـل طوالنـی شـدن مخرب 
را  امیـد  و  دارنـد  منفـی  اجتماعـی  آثـار  و  شـده اند 
در دل مـردم از بیـن می برنـد. HSE تبلـور خـرد و 
کـه رعایـت آن  کارگاه و سـازنده اسـت  دانـش مدیـر 
کـه در بسـتر نظـام فنـی  را در پیمانـکاران قدیمـی 
کشـور متولـد شـده اند می بینیـم، اینهـا  و اجرایـی 
که دانش مهندسی را  همان پیمانکارانی هستند 

بایـد در آنهـا سـراغ بگیریـم. 
وی در پایان افزود: توجه به تشکلها و شرکتها عین 
تدبیر است. امیدوارم کارگاه حاضر تاثیرات مثبتی 
داشـته باشـد و شـرکت ها بیـش از پیـش بـه ایمنـی 
کننـد و داشـتن برنـد HSE بـرای شـرکت ها  توجـه 

کارفرما باشد.  ارزشـمند و نشـانه تدبیر 

ISSA، )سازمان بین المللی تامین اجتماعی(، 
در کـه  داده  انجـام  ارزشـمندی   پژوهـش 

 سـه جملـه خالصـه می شود:»سـرمایه گذاری 
در زمینـه اقدامـات پیشـگیرانه در جغرافیـای 
دارد«.  درصـدی   ۴۴8 بازگشـت  نـرخ  ایمنـی 
برآینـد  سـرمجموع  در  سـرمایه گذاری  پـس 
بلکـه  نیسـت  هزینـه  ایمنـی  مؤلفه هـای 
کشـور  بـه  سـرمایه  بازگردانـدن  نوعـی  بـه 
نشـان  انگلیـس  کشـور   2015 آمـار  اسـت. 
کـه در حـوادث ناشـی  نفـر  می دهـد فـوت هـر 
معـادل دالر  میلیـون  می کنـد،3  فـوت  کار   از 
کشـور  اقتصـاد  بـه  هزینـه  تومـان  میلیـارد   11  

می کنـد. تحمیـل 
بیـن  برکـت همدلـی   بـه  امیدواریـم  بنابرایـن 
نامه هـای  توافـق  و  کار  محیـط  ذی نفعـان 
گرفتـه در صنعـت سـاختمان حوادث  صـورت 
کار پاییـن بیایـد. البتـه مـا بیشـتر از  ناشـی از 
بـه عنـوان  احـداث  فعـاالن صنعـت  بـه  همـه 
دانـش  ذخیـره  دارای  و  کار  کننده هـای 
انباشـته شـده ایمنـی در صنعـت سـاختمان 
و  گودبـرداری  در  حـوادث  کثـر  ا امیدواریـم. 
سـقوط از ارتفاع روی می دهد. بنابراین همه 
بـه  را  مـا موظفیـم داربسـت های آسـیب پذیر 
کنیـم و جرثقیل های  داربسـت جدیـد تبدیل 
هسـتند  انسـان  جـان  مخـل  کـه  بلنـدی 
کارهـای فعلـی  کنیـم. مـا بـا سـاز و  جایگزیـن 
کارهـای  و  از سـاز  یکـی  نمی رسـیم.  رشـد  بـه 
گردشـگری  صنعـت  توسـعه  کشـور،  توسـعه 
صنعـت  کمـک  زمینـه  ایـن  در  کـه  اسـت 
سـاختمان  صنعـت  اسـت.  مهـم  سـاختمان 
در  را  معمـاری  کنـد  متقاعـد  را  دولـت  بایـد 
کـه به  کشـور تغییـر سـازمان دهـد  روسـتاهای 
گردشـگران و توسـعه  جلب توریسـت و اقامت 
داریـم  آمادگـی  هـم  مـا  بیانجامـد.  اقتصـادی 
بـرای تغییـر سـاختار معمـاری برخی روسـتاها 
و  کمک هـای مالـی  پایلـوت  ح  بـه عنـوان طـر

دهیـم. انجـام  را  الزم  معنـوی 

 صنعت احداث فق 
ت ساختمان سازی نی
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پانــل اول آموزشــی  کنفرانــس  ایــن  در ادامــه 
کار« برگزار شد.  ایمنی با موضوع »ایمنی نظام 
وزارت  بازرســی  کل  مدیــر  اصابتــی  مهنــدس 
کار و رفــاه اجتماعــی و آقای مهندس  تعــاون، 
و  تحقیقــات  مرکــز  اجرایــی  معــاون  قنــادان 

تعلیمات وزارت سخنرانان این پانل بودند. 
وزارت  بازرســی  کل  مدیــر  اصابتــی  مهنــدس 
کــرد:  عنــوان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
کنند و خدا در راستای  بندگان خدا باید تدبیر 
ایــن تدبیر،  تقدیر را مشــخص می کند. نیروی 
کار پیوســته در معــرض خطــر اســت در حالــی 
کــه ایــن نیــرو موتــور محــرک جامعــه اســت و 
بایــد به درســتی بــه آن توجه شــود. مهندس 
هفده تــن در مــورد مدل خودبازرســی مطالب 
کردند. اما الزم است بنده  ح  ارزشــمندی مطر

کنم.  هم به نکاتی اشاره 
مــدل  سیاســت های  در  کــه  نکتــه  اولیــن 
خودبازرســی وجــود دارد، توجــه به سیاســت 
کنشــی اهمیــت زیــادی دارد. مثال  کنشــی یا وا
گاه حادثــه ای در یک محیــط اتفاق می افتد و 
تــالش می کنیم با رویدادنگاری علت حادثه را 

کند  بدانیم. این رویکرد نمی تواند به ما کمک 
کنشی داشته باشیم و قبل از  و ما باید رویکرد 
کنیم. در  وقوع حادثه پیش بینی و پیشگیری 
کارگاهی، شناســایی  نــگاه خودبازرســی درون 
خطر و ارزیابی ریسک مورد توجه قرار می گیرد. 
گســترش  یعنــی ایــن تکنیــک بایــد در جامعه 
بــه موضــوع  بایــد  کارگــران  و  یابــد و مدیــران 
کنند.  شناســایی خطر و ارزیابی محیط  توجه 
کار، واحد  البتــه این توجه با توجه به موضوع 
به واحــد و صنعت به صنعت متفاوت اســت. 
مــا  اجتماعــی  بحــث حساس ســازی شــرکای 
کــه با آغــاز مدل خودبازرســی  هــم مهم اســت 
در مهــر 9۴ در زمینــه آموزشــی و پیشــگیری و 
کار مــورد توجه ویژه قرار  شــرایط ایمن محیط 
کار ما  گرفــت. معتقدیم آمــوزش پایه و قاعــده 
گر به آن توجه نشود با وجود بهترین  اســت و ا
کار مطلــوب نخواهد  تجهیــزات هــم، خروجی 
و  تهیــه  شــیوه نامه هایی  بــاره  ایــن  در  بــود. 
کار بر اســاس آئین نامه شــورای  فراینــد اجرای 
عالــی حفاظــت فنــی ابــالغ شــده و مدیــران و 
کارکنــان بایــد آموزش هایــی قبــل و در حیــن 

کار ببینند. انجام 
وی افــزود: دســتگاه های مختلفــی در بحــث 
ذی مدخــل  حــوادث  پیشــگیری  و  ایمنــی 
هســتند. در صنعــت ســاختمان 17 دســتگاه 
در  دارد.  وجــود  مــورد  ایــن  در  وظیفه مــدار 
مقررات ملی ســاختمان برخــی باید و نبایدها 
کارفرما و پیمانکار اســت  بــرای مهندس ناظر، 
و آنهــا بــر اســاس ایــن قوانیــن باید بــه وظایف 
صنفــی  نظــام  قانــون  در  کننــد.  عمــل  خــود 
هــم بایــد و نبایدهایــی ذکر شــده، در شــورای 
قیــد شــده  عالــی حفاظــت فنــی هــم نکاتــی 
که باید  اســت. دســتگاه های مختلفی داریــم 
زمینــه  در  توانمندســازی  و  هماهنگ ســازی 
گیــرد. مــا فکــر  ایمنــی در میــان آنهــا صــورت 
می کنیم ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 

ایران تاثیر به سزایی در این امر دارد.
کــرد: موضوع پیش  مهنــدس اصابتی تصریح 
رویدادنــگاری  جــای  بــه  پیشــگیری  و  بینــی 
گیــری از ظرفیت شــورای  اهمیــت دارد. بهــره 
عالــی حفاظــت فنی هــم حائز اهمیت اســت. 
کوچکی  شــورای عالی حفاظــت فنی پارلمــان 

؛ ان او  

پیشگیری بر 
ویدادنگاری  ر
حیت دارد آقای مهندس قنادان، معاون اجرایی ار

مرکز تحقیقات و تعلیمات
کل بازرسی  آقای مهندس اصابتی مدیر 

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
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کارگر و دولت اســت و از  کارفرما،  از نماینــدگان 
کنــون بیــش از 60 آئین نامه در  ســال 1338 تــا 
کرده است.  زمینه های مختلف تدوین و ابالغ 
کشور در این  قرار اســت سیاســتگذاری ایمنی 
گیرد. جلســه ای هم  شــورا مــورد تصویب قــرار 
در این زمینه برگزار شــده اســت، و موضوعات 

ح شده است.  مختلف مطر
وی افــزود: یکــی از مباحــث شــورا بحــث بیمه 
بــود. در بعــد اجتماعــی بیمه قرامــت محوری 
که باید به پیشــگیری هم توجه  مدنظر اســت 
کنــد و در آن  کنــد. بایــد نظــام بیمه هــم تغییر 
عنــوان  بــه  ارزیابــی خطــر  شناســایی  مبنــای 
گیرد. تالش مضاعف  ضریبی موثــر مدنظر قرار 
شــد اما آقایــان اعتقــاد داشــتند ضریــب بیمه 
کم اســت و بحــث بی نتیجه مانــد. البته اخیرا 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اند مثــال  آقایــان هــم 
حادثــه ای در ماهشــهر روی داد و خــود بیمــه 

بیش از 100 میلیون یورو خسارت دید. 
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های 
کارگری و کارفرمایی و اجماع سازی ذی نفعان، 
افــزود:  در ســال 1389 هــزار و خــرده ای فوتــی 
وجــود داشــت. در ســال 1392 نزدیک دو هزار 
نفــر فوتــی داشــته ایم. در پایــان ســال 9۴ بــه 
هــزار و چهارصــد نفــر رســید. در دو ســال اخیر 
گرفــت و آمــار 6/7 درصــد  تالشــهایی صــورت 
کاهش به دلیــل تغییر فضا و  پاییــن آمد. ایــن 
کارفرمایی به حوزه  کارگری و  ورود تشکل های 
آمــوزش بود. در بخش ســاختمان، حوادث از 
گذشــته به ضریب  ضریــب  ۴8 در پایــان ســال 
۴0  در ســال جاری رســیده ا ســت. این ضریب 

بــر اســاس ضریب شــروع و بــه ازای یکصد هزار 
کارگــر اســت. در ســال 1392بــه طــور متوســط 
۴8 درصد حوادث در بخش ســاختمان و 3۴ 
که  درصــد آنهــا در بخش صنعت بــود در حالی 
در ســال 1382 حــوادث در ســاختمان 3۴ و  
که جابجایــی بین این دو  در صنعــت ۴8 بــود 

دیده می شود.
کرد: در بررســی  مهندس اصابتی خاطرنشــان 
و  فرضیــه خطــر  بحــث  کار  از  ناشــی  حــوادث 
نظریــه تقصیر مهم هســتند. در فرضیه تقصیر 
کارفرمــا  عــدم رعایــت الزامــات قانونــی توســط 
باید ثابت می شــد. اما در فرضیه خطر با توجه 

کار  که خطــر در محل  بــه تغییر تکنولــوژی، هر 
که ثابت  فراهــم می کند مقصر اســت مگر ایــن 
کارگر آن را  کــرده و  کنــد الزامات ایمنی را ایجاد 
رعایــت نکرده اســت. بــه عبارتی امــروز تبعات 
رعایــت نکــردن الزامــات قانونــی ایمنی بیشــتر 
شــده اســت. در مــاده 91 قانــون ســه  شــرط 
ایــن  از  گنجانــده شــده اســت. یکــی  الــزام آور 
کردن شــرایط  کارفرما بــه  فراهم  شــروط الــزام 
کار اســت. دومین شــرط بحث  ایمنــی محیط 
کارگران اســت. سومین نکته بحث  آموزش به 
نظــارت اســت. 50 درصــد از عوامــل موثــر در 
گر این ســه شرط  حادثه  عدم نظارت اســت. ا
کارگــر هــم جزو  رعایــت شــود و اتفاقــی بیافتــد 
عوامل مقصر در حادثه به شــمار می آید. ماده 
95 قانون هم بحث اجرای مسئولیت ها است 

کیفری و حقوقی دارد. که جنبه 
گفت: در ماده 60  وی دربــاره تامین اجتماعی 
کارفرما در بروز حادثه ای  گر  تــا 65 این قانــون ا
کند باید مســتمری  کارگــر فوت  مقصر باشــد و 
که این موارد هم باید  کند  10 سال را پرداخت 

گیرد. مورد توجه قرار 

مرکــز  اجرایــی  معــاون  قنــادان،  مهنــدس 
کــرد: هــر  تحقیقــات و تعلیمــات نیــز عنــوان 
کس نفســی را بی آنکه فســاد و فتنه ای بر روی 
که  زمیــن بکنــد به قتل رســاند مثل آن باشــد 
کس نفســی را حیات  کشــته و هر  همه مردم را 
که همه مردم را حیات  بخشــد مثل آن اســت 
کید خداوند متعال بر حفظ  بخشیده است. تا
جــان انســانها و بــه نوعی ارتبــاط آن بــا مقوله 

مهندس اصابتی:
عــدم  تقصیــر  فرضیــه  در   
قانونــی  الزامــات  رعایــت 
کارفرما بایــد ثابت  توســط 
فرضیــه  در  امــا  می شــد. 
تغییــر  بــه  توجــه  بــا  خطــر 
کــه خطر در  تکنولــوژی، هر 
می کنــد  فراهــم  کار  محــل 
که  مقصــر اســت مگــر ایــن 
کنــد الزامــات ایمنی  ثابــت 
کارگر آن را  کــرده و  را ایجــاد 

رعایت نکرده است.
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ایمنی، به نظر من تقدس ایمنی را می رساند. 
اصطــالح Safety First نشــان می دهــد ایمنی 
کار نیســت و درباره همه ابعاد  فقط مربوط به 
اســت. در تصمیــم ســازی ها  زندگــی صــادق 
بــا  و  کــرد  توجــه  ایمنــی  بــه  بایــد  فرایندهــا  و 
که  کــرد. فردی  روش صحیــح ایمنــی را تبلیــغ 
کند حتما باید خود  می خواهد ایمنی را تبلیغ 

کند.  ایمنی را رعایت 
وی افزود: تحقیقات آژانس ایمنی و بهداشت 
کار اتحادیــه اروپــا در ســال 2013 هزینه هایــی 
کشــورها در زمینه حــوادث متحمل  کــه برخی 
یــا  شــده اند بــر اســاس تولیــد ناخالــص ملــی 
کرده اســت. نروژ 6 درصد،  همــان GDP اعالم 
فنالنــد ۴ درصــد، ســوئد 3/8 درصــد و ایتالیا 
3/2 درصــد از تولیــد ناخالــص خــود را بــرای 
بحــث حــوادث و ایمنی و بیماری های ناشــی 
کرده انــد. متاســفانه 6۴ درصــد  کار  هزینــه  از 
کار می کنند.  جمعیــت دنیا در شــرایط ناایمن 
هزینه متوســط هر بیماری شــغلی در انگلیس 
فــوت بــه  هــزار دالر، هزینــه حادثــه مجــر   17 
کاری   3 میلیــون دالر، و هزینــه هــر جراحــت 
کارفرمــا  کــه   80 هــزار دالر اســت. هزینه هایــی 
بابت حوادث می دهد هزینه مستقیم است و 
بین ۴ تا 10 برابر آن هزینه غیرمســتقیم اســت. 
میلیــارد   13/۴ انگلیــس   در   2010 ســال  در 
پونــد هزینــه بیماری هــای شــغلی و حــوادث 
خ بازگشــت ســرمایه در حوزه  شــده اســت. نــر
کــه اهمیت توجه  آمــوزش ۴/۴8 واحد اســت 
به آموزش و ســرمایه گذاری در ایمنی را نشــان 
کید شــده و آموزش  می دهــد. بــر ایــن نکتــه تا

باید به اصالح فرهنگ ایمنی بیانجامد. 
در  کار  جهانــی  ســازمان  دیــدگاه  افــزود:  وی 
کــه بهبــود  حــوزه فرهنــگ ایمنــی ایــن اســت 
کشورهای مختلف تنها به  بهداشت ایمنی در 
تکنولوژی وابسته نیست بلکه عامل اصلی در 
گســترش ایمنی توجه به جنبه های اجتماعی 
و  فرهنگــی اســت. ایمنــی ســطوح مختلفــی 
دارد. مدلی را مرکز HSE انگلیس با نام نردبان 
کــه ســازمان ها با توجه  فرهنــگ ایمنی شــده  
بــه فرهنگ ایمنی در ســطوح نردبــان قرار می 
کــه قبــل از بــروز حادثه به  گیــرد. ســازمانهایی 
بیمارگونــه  کنــش  وا ندهنــد  اهمیــت  ایمنــی 
که معتقدند ایمنی بسیار  دارند. ســازمانهایی 

مهــم اســت و پــس از وقــوع مشــکالت تــالش 
کارگر  کنشــی دارند و  زیادی می کنند برخورد وا
ســازمان های  در  می شــود.  شــناخته  مقصــر 
کّمــی و آمــاری می بیننــد و  حســابگر ایمنــی را 
بحــث اثربخشــی آمــوزش را نادیــده می گیرند. 
که  در سیســتم پیشــگیرانه بر روی مشــکالتی 
کار می کنند و سیستم جهانی  شناسایی شده 
تمرکــز روی  مدیریــت  امــا  پیــاده می کننــد  را 
کارگــران و  اســت، در سیســتم خالقانــه تمــام 
کارفرمایــان مشــتاقانه و داوطلبانــه در حفــظ 
کار دنبــال ایــن  ایمنــی فعــال هســتند. وزارت 
کــه ســازمانها را از ســطح بیمارگونــه بــه  اســت 

سطح خالقانه برساند.
اســتراتژی های  گفــت:  قنــادان  مهنــدس 
 کاربــردی بــــــرای ایـــــــــجاد فـــــــــــرهنگ ایمنــی

 وجود دارد.
متاسفانه شبه حوادث ثبت نمی شود و اغلب 
گزارش  حــوادث منجر بــه فوت به دلیل عــدم 
دهــی شــبه حــوادث اســت. قوانین بایــد پویا 
باشــد و ذی نفعان در تدوین آن نقش داشته 
باشند. قوانین باید قابل اجرا و به طور شفاف 
کنترل  به پرســنل انتقال داده شــود و پایش و 
قوانیــن به طور درون ســازی و برون ســازمانی 
انجام شود. دانش مدیران در ارتقای فرهنگ 
ایمنی مهم اســت تا برای پیاده ســازی ایمنی 
ســازی  پیــاده  بــرای  کننــد.  ســرمایه گذاری 

آسیب شناســی  ایــران  در  ایمنــی  فرهنــگ 
کرده ایــم. در نقــاط ضعــف می تــوان بــه عــدم 
کارفرمــا و در نقــاط قــوت بــه نیــروی  گاهــی  آ

کرد. کمک آنها اشاره  انسانی تربیت شده و 
کــرد: رویکردهای نویــن در حوزه  وی تصریــح 
محــور  دســتاورد  برنامه هــای  شــامل  ایمنــی 
کارفرما،  بــوده اســت از جملــه مــدل آموزشــی 
تالش در جهت ارتقای اثربخشی، بسترسازی 
از جملــه  اجتماعــی  شــرکای  بــرای مشــارکت 
صنفــی  انجمــن  و  ســندیکا  بــا  تفاهم نامــه 
در   115 ایــزو  اســتاندارد  رعایــت  کارفرمایــان، 
حوزه پایش اثربخشــی، فراینــد اجرای آموزش 
کارگاه ها )شــامل شناســایی  مســئولین ایمنی 
افــراد واجــد شــرایط از میــان بنگاههــا، تهیــه 
و...(،  ایمنــی  مســئولین  جامــع  نامــه  شــیوه 
صالحیــت  کــه  مجریانــی  انتخــاب  و  تعییــن 
جملــه  )از  دارنــد  را  آموزشــی  دوره  اجــرای 
سندیکا(، معرفی مدرســان)که عموما افرادی 
انجــام  تخصصــی  کار  ایمنــی  زمینــه  در  کــه 

داده اند( و... 
ایــن  ابــالغ  از  قبــل  مــا  گفــت:  پایــان  در  وی 
شــیوه نامه، آمــوزش مدیریــت ریســک و دوره 
کردیــم تــا آموزش هــا اثربخش  پدولــوژی اجــرا 
کلی مسئوالن ایمنی ۴0 ساعت  باشد. به طور 
کار و 16 ســاعت آموزش ریسک  آموزش ایمنی 
در  هــم  آموزشــی  مســتندات  می گذراننــد.  را 
کز تحقیقاتی  این زمینه تهیه شــده اســت. مرا
که  کار تاسیس شده   متعددی توســط وزارت 
که  یکــی از آنهــا مرکز تحقیقات اصفهان اســت 
در زمینه ایمنی ســاخت و ســاز و صنایع فوالد 

فعال است.
 یــادآوری می کنم بر اســاس آئین نامه مشــاوره 
کلیــه افــراد حقیقــی  خدمــات فنــی و ایمنــی 
ایمنــی  کــه قصــد دارنــد در حــوزه  و حقوقــی 
کننــد بایــد از مرکــز تحقیقــات پروانــه  فعالیــت 
صالحیــت  پروانــه   220 بگیرنــد.   صالحیــت 

در 11 رشته صادر شده است.
 در حــال حاضــر 28۴ نفــر بــه عنــوان مشــاور 
کار می کنند  حفاظت فنی در حوزه ساختمان 
و  278 نفر متقاضی هســتند به عنوان مشــاور 
فعــال  ســاختمان  حــوزه  در  فنــی  حفاظــت 

شوند.

مهندس قنادان: 
کار  جهانــی  ســازمان  دیــدگاه   
ایــن  ایمنــی  فرهنــگ  حــوزه  در 
که بهبود بهداشت ایمنی  اســت 
کشــورهای مختلــف تنهــا بــه  در 
تکنولــوژی وابســته نیســت بلکه 
گســترش ایمنی  عامــل اصلی در 
توجه بــه جنبه هــای اجتماعی و  

فرهنگی است.
دانش مدیران در ارتقای فرهنگ 
ایمنــی مهم اســت تا بــرای پیاده 
ســرمایه گذاری  ایمنــی  ســازی 

کنند.
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 HSE مدیـر  حسـین  پور  خانـم  سـوم  پانـل  در 
و  مدیـران  آموزشـی  بسـته  دربـاره  پرلیـت  شـرکت 
مدیـرت حـوادث و آقـای حاجـی اشـرفی مـدرس 
و مشـاور بیمـه بازرگانـی دربـاره رویکـرد حقوقـی بـه 

گفتنـد. سـخن  حـوادث 

کـرد: بسـته  ای خدمـت  خانـم حسـین  پور عنـوان 
شـیوه  نامه  اسـاس  بـر  کـه  شـده  ارائـه  مدیـران 
ارائـه  آنچـه مـن  بـوده اسـت.  کار  روابـط  معاونـت 
خواهـم داد بخشـی از این مطالـب برای مرور بهتر 
اسـت. تغییـر از خـود مـا شـروع می  شـود و زائیـده 

فکـر خـود ماسـت. آیـا پیـام Safety First درسـت 
کار اسـت؟ بـه نظـر  اسـت؟ یعنـی ایمنـی مقـدم بـر 
ایمنـی  بـدون  کار  و  اسـت  کار  ایمنـی همـراه  مـن 
بـدون در  پـروژه  یـک  انجـام  فراینـد  نـدارد.   معنـا 
ج بلنـد   گـر بـر گرفتـن ایمنـی ممکـن نیسـت. ا نظـر 

ان دوم؛ 
تولید از 
 ایمنی 
ت دا نی

خانم  دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

ان سوم؛
 ایمنی 

مقدم بر کار است
آقای حمیدرضا  حاجی اشرفی

 عضو کمیته ریسک و بیمه  سندیکا
خانم مهندس ساتیه  حسین  پور 

مدیر HSE  شرکت پرلیت

پس از برنامه پرسـش و پاسـخ مربوط به پانل اول، 
کنفرانـس ایمنـی بـا موضـوع ریسـک  در پانـل دوم 
ابراهیـم  میـرزا  دکتـر  خانـم  توسـط  آن  ارزیابـی  و 
برگـزار  آزاد  دانشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو  طهرانـی 

شـد. 
بزرگداشـت  روز  مـاه  مهـر   7 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
گرامـی می  داریـم  شـهدای آتـش نشـانی و ایمنـی را 
صنعـت  در  حـوادث  کاهـش  شـاهد  امیدواریـم  و 
یـک  دربـاره  کوتـاه  فیلـم  چنـد  باشـیم،  احـداث 
کارگاهـی نشـان داد و افـزود: مـا  سـری از حـوادث 
در صنعـت بـا حـوادث غیرقابـل برنامه  ریـزی شـده 
گفتـه می  شـد حادثه  مواجـه می  شـویم. البتـه قبـال 
کتور  امـری غیرقابـل پیش بینـی اسـت امـا امـروزه فا
کـه مـا  کرده  انـد چـرا  غیرقابـل ییش  بینـی را حـذف 
می  توانیـم بـا رویکـرد ارزیابـی ریسـک آنهـا را مـورد 

قـرار دهیـم.  شناسـایی 
کـرد:  عنـوان   31000 ایـزو  مـدل  دربـاره   وی 
بخـش  سـه   31000 ریسـک   مدیریـت  اسـتاندارد 
گان و داشـتن  کـه شـامل مدیریـت واژ عمـده دارد 

و  واقعـه  بیـن  نمونـه  بـرای  کـه  مشـترک  گان  واژ
حادثـه و پیامـد بـا هـم تفـاوت بگذاریـم. در ایـن 
مدیریـت  اسـتقرار  راهنمـای  و  اصـول  بـه  ایـزو 

اسـت. شـده  پرداختـه  ریسـک 
 31010 ایـزو  در  نیـز  ریسـک  ارزیابـی  تکنیک  هـای   
گرفته اسـت. اما ریسـک ابعاد مثبت  مـد نظـر قـرار 
گـر از دیـد یـک شـرکت سـرمایه  گذار  و منفـی دارد. ا
کنیم ریسـک امری مثبـت به نظر  بـه ریسـک نـگاه 
باشـد  داشـته  سـودآوری  می  توانـد  کـه  می  رسـد 
امتیازهـای منفـی دارد  ریسـک   HSE نـگاه  از  امـا 
و ممکـن اسـت تلفـات و حادثـه بـه همـراه داشـته 
باشـد و باعـث آلودگی  هـای محیـط زیسـت شـود. 
متاسفانه ما عموما در HSE به ایمنی و بهداشت 
کمتر به محیط زیسـت توجه نشـان  می پردازیم و 
ایـزو  نـکات  از  یکـی  کـرد:  تصریـح  وی  می  دهیـم. 
دارد.  ریسـک  بحـث  بـه  مدیریتـی  رویکـرد   31000
وقتـی صحبـت از مدیریـت ریسـک می کنیم مدلی 
که با بحث خط مشـی شـروع  بـه مـا ارائـه می  دهد 
از  بایـد  مشـی  خـط  ایـن  ایجـاد  بـرای  می  کنـد. 

کـه در سـازمان وجـود دارد نشـات  سیاسـت  هایی 
خـود سـازمان  های  در  بایـد  امـروزه   می  گیـرد. 

کـه بخشـی از امـوری  مدیـر ریسـک داشـته باشـیم 
کـه ایـن مدیـر به آن خواهد پرداخت HSE اسـت.
سـازمان  ها  در  ریسـک  مدیریـت  فرهنـگ  بایـد   
جـا بیفتـد. بحـث تبـادل اطالعـات و مشـاوره هـم 
گیـرد و نتایـج  بایـد در ارزیابـی ریسـک مدنظـر قـرار 
که در معرض ریسـک  کارگرانـی  ارزیابـی ریسـک بـه 

قـرار می  گیـرد ارائـه شـود. 
ارزیابـی ریسـک قـرار دارد  حـدود 115 تکنیـک در 
گـر بـا فراینـد مربوطـه شـرکت و وسـایل مـورد  کـه ا
تکنیـک  نمی  توانیـد  نباشـید،  آشـنا  آن  اسـتفاده 

کنیـد.  مـورد نظـر را انتخـاب 
وی در پایـان جدولـی دربـاره ایـزو 31010 نشـان داد 
کرد: بخشـی از تکنیک  ها صرفا شناسـایی  و عنوان 
خطر می  کنند و ارزیابی ریسک را به همراه ندارند.

که روز بدون  کشـور ما فرا برسـد   امیدوارم روزی در 
ریسـک  مدیریـت  ابـزار  بـا  و  باشـیم  داشـته  خطـر 

کنیـم.  کنتـرل  میـزان خطـرات و ریسـک را 
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کشـته  شـیکی بسـازید و بفروشـید و در آن فـردی 
کار انجـام نشـده اسـت. چگونـه می  تـوان بـه  شـود 
خاطـر رفـاه عـده  ای، عـده  ای دیگـر را دچـار درد و 
کنیـم مگـر نـه اینکـه بـا وقـوع حادثـه تمامـی  رنـج 
کسـی قرار  افـراد خانـواده فـرد درگیر می  شـوند. چه 
اسـت جلـوی ایـن حـوادث را بگیـرد؟ یـک سـری 
راهکارهـای بسـیار سـاده می  توانـد مـا را بـه جایـی 
کـه دیگـران را دچـار درد و رنـج نکنیـم. مـا  برسـاند 
بایـد از نـگاه مدیریتـی تغییر موضع دهیم و از نگاه 

کنیـم. کارگـران بـه مسـئله نـگاه 
کشـوری  وی افـزود: چـرا ایمنـی اهمیـت دارد؟ مـا 
گـذار هسـتیم و در ایـن دوره پیش  نگـری  در حـال 
و ضعف  هایـی دربـاره نیـروی انسـانی وجـود دارد. 
شـده  محـرز  انسـانی  نیـروی  ارزش  دنیـا  در  امـا 
سـالمت  تنهـا  نـه   HSE سـازی  پیـاده  بـا  اسـت. 
نیـروی انسـانی تضمیـن می  شـود بلکـه برندینـگ 
بـا  کالن  از لحـاظ اقتصـاد  ارتقـا می  یابـد و  شـرکت 
نفـع  بـه  کـردن هزینه  هـا  کـم  و  بهـره  وری  افزایـش 
 HSE اجـرای  راه هـای  از  یکـی  اسـت.  شـرکت  ها 
آموزش اسـت. در قسـمت اول این بسـته آموزشی 
کارفرمـا،  مفاهیـم تعریـف شـده اسـت مثـال مفهـوم 
تامیـن  قانـون   66 مـاده  طبـق  )کـه  کار  محـل 
کار می  توانـد  اجتماعـی مسـیر تـردد افـراد تـا محـل 
بهداشـت.  و  ایمنـی  آیـد(،  حسـاب  بـه  کار  محـل 
تکالیـف  دوم  آموزشـی  بسـته  دوم  قسـمت  در 
کار  قانونـی ذکـر شـده اسـت. در مـاده 85 قانـون 
رعایـت  جهـت  کارفرمـا  بـرای  دسـتورالعمل هایی 
آن  نکـردن  رعایـت  کـه  اسـت  شـده  ذکـر    HSE
بـا  اسـت  بهتـر  و  دارد  همـراه  بـه  زیـادی  عـوارض 
بـه  دسـتورالعمل  ها  اجـرای  و  پیشـگیرانه  نگاهـی 
رویارویـی بـا حـوادث برویـم. یکـی از ایـن اقدامات 
بعـدی  فصـل  در  اسـت.  آمـوزش  پیشـگیرانه 
خـود  کارگـر  بـرای  کارفرمـا  بایـد  کـه  حداقل  هایـی 
انجـام دهـد و مسـئولیت وی بررسـی شـده اسـت. 
در سـازمان  های ابتدایی تولید از ایمنی جداسـت 
کار ایمـن و یکـی بـودن تولیـد و ایمنـی  ولـی امـروزه 

ح می  شـود. بـا هـم مطر
کـرد: در فصـل چهـارم  خانـم حسـین  پور تصریـح 
از  می  شـود  ح  مطـر  HSE مدیریتـی  الگوهـای 
مباحـث محیط زیسـت  بـه  کـه   1۴001 ایـزو  جملـه 
مباحـث بـه  کـه   OSAS  18001 ایـزو   و   می پـردازد 
 H و  Sمی  پردازد. در الگوهای مدیرتی خط مشی 
هـم مـورد نظـر قـرار می  گیـرد و ایـن خـط   مشـی بـر 
و  می  شـود  نوشـته  مدیـران  قلبـی  اعتقـاد  اسـاس 
بـر اسـاس خـط   مشـی دسـتورالعمل  های اجرایـی 
اجـرا  استانداردسـازی  از  بعـد  و  می  شـود  تدویـن 

نـگاه  شـود.   پایـش  مـداوم  بایـد  کـه  می  شـود 
دارد. زیـادی  مزایـای   HSE بـه  سیسـتمی 

وی افزود: قسمت بعدی بسته آموزشی مدیریت 
ریسـک اسـت. بیـن خطـر بالقـوه  )HAZARD( و 
کـه  خطربالفعـل )DANGER( تفـاوت وجـود دارد 
کـه  ایـن خطـر می  توانـد بـه رویـدادی منجـر شـود 
قبـل  بدانیـم  بایـد  یـا حادثـه اسـت.  شـبه حادثـه 
کـه  از وقـوع هـر حادثـه شـبه حوادثـی روی داده 
فرهنگ  سـازی  بایـد  کرده  ایـم.  غفلـت  آنهـا  از  مـا 
گیـرد تـا  گـزارش شـبه حـوادث صـورت  الزم بـرای 
از تبدیـل آنهـا بـه حادثـه جلوگیـری شـود. بحـث 
بعـدی مربـوط بـه بیماری  هـای شـغلی و حـوادث 
که تبعات اجتماعی آنها بیشـتر  کار اسـت  ناشـی از 
هـر دقیقـه دو  در  اسـت.  آن  اقتصـادی  تبعـات  از 
کشـورهای  کار اسـت. در  فـوت ناشـی از حـوادث 
کار بیشـتر از جنـگ  مختلـف آمـار ناشـی از تلفـات 
کار در سـال 2010  بـوده اسـت. طبـق آمـار سـازمان 
گـر هزینه  های مسـتقیم حـوادث 89 میلیون دالر  ا
تـا  تبعـات آن ۴  باشـد هزینه  هـای غیرمسـتقیم و 
10 برابـر هزینه  هـای مسـتقیم اسـت یعنـی حـدود 
398 میلیـون دالر. علـت اصلـی حـوادث ناشـی از 
اعمال ناایمن و شـرایط ناایمن هسـتند. حدود 10 
درصد از حوادث به دلیل شـرایط ناایمن هسـتند 
و 88 درصـد حـوادث به دلیـل اعمال ناایمن روی 
کار  بـرای  کارفرمـا  کـه  شـرایطی  بایـد  می  دهنـد. 
رفتـار  اجـازه  کـه  باشـد  گونـه  ای  بـه  می  کنـد  مهیـا 
کارگـر ندهـد. البتـه 2 درصـد حـوادث  ناایمـن را بـه 

و تبعـات آنهـا غیـر قابـل پیش بینـی هسـتند. 
چنـد  پخـش  بـا  ادامـه  در  حسـین  پور  خانـم 
بـه  را  ناایمـن  رفتارهـای  از  تعـدادی  کوتـاه،  فیلـم 
کـرد: یـک سـری عوامل  گذاشـت و عنـوان   نمایـش 
کار از جملـه عوامـل فیزیکـی،  زیـان آور در محیـط 
در  ارگونومیکـی  و  بیولوژیکـی  روانـی،  شـیمیایی، 
تشـریح  کامـل  طـور  بـه  آموزشـی  بسـته   7 فصـل 
حفاظـت  وسـایل  بعـدی  فصـل  در  اسـت.  شـده 
اسـتفاده  بی  شـک  اسـت.  شـده  ح  مطـر فـردی 
مطلـوب  کیفیـت  بـا  فـردی  حفاظـت  وسـایل  از 
زیـادی  حـد  تـا  مـدت  کوتـاه  پروژه  هـای  در  حتـی 
اسـتفاده  البتـه  می  گیـرد.  را  حـوادث  بـروز  جلـوی 
کنـار رعایـت بقیـه مـوارد فنـی و  از ایـن وسـایل در 

بـود.  خواهـد  راهگشـا  مهندسـی 
راسـتای  در  کـه  کاری  انجـام  بـرای  افـزود:  وی 
کارگـران  رفـاه  رعایـت  اسـت،  مـردم  عمـوم  رفـاه 
کار حـوادث، و  کلیـدی اسـت. بـا ایـن  پـروژه نکتـه 
بـاال مـی  رود.  پاییـن می  آیـد و بهـره  وری  هزینه  هـا 
سـرمایه  گذاری  نوعـی  بـه   HSE رعایـت  واقـع  در 

تمـام  هسـتند.  هزینه  هـا  کنتـرل  بـا  معکـوس 
حـوادث قابـل پیشـگیری هسـتند و HSE وظیفـه 

اسـت.  پـروژه  در  درگیـر  افـراد  همـه 

آقـای حاجـی اشـرفی عضـو  پانـل  ایـن  ادامـه  در 
کـرد:  عنـوان  سـندیکا  بیمـه  و  ریسـک  کمیتـه 
فیزیکـی  ریسـکهای  حـوزه  در  ریسـک  مدیریـت 
مالـی  غیرمشـهود،  و  مشـهود  غیرفیزیکـی،  و 
 HSE از  صحبـت  و  می  کنـد.  بحـث  غیرمالـی  و 

اسـت.  فیزیکـی  ریسـک  از  صحبـت 
کار  سـاختمانی  پروژه  هـای  در  کـه  کسـانی 
می  کننـد بـا ریسـکهای عوامـل طبیعـی هـم مواجه 
ضـرر  نشـود  کنتـرل  گـر  ا ریسـکها  ایـن  می  شـوند. 
و  فیزیکـی  ریسـک  از  بیشـتر  بسـیار  مالـی  زیـان  و 

دارد.  انسـانی 
هـزار   ۴00 دقیقـه   30 عـرض  در  آن  آس.  مثـال 
کشـته ۴00 میلیـون دالر خسـارت و 10 سـال عقـب 
 25 عـرض  در  گنـو  داشـت.  همـراه  بـه  افتادگـی 
کشـته،   100 و  هزینـه  تومـان  میلیـارد   200 دقیقـه 
طوفـان بنـد امـام و سـیلوی بنـد امـام خمینـی در 

داشـت.  کشـته    17 دقیقـه   5 عـرض 
 10 بـه  مربـوط  دنیـا  در  تقصیـر  نظریـه  افـزود:  وی 
مطلـق  نظریـه  بیمـه  در  امـروزه  بـوده،  قبـل  سـال 
خطـر و نظریـه بـدون تقصیـر اجـرا می شـود. نظریـه 
تـا  نـدارد.  تطابـق  مـا  قوانیـن  بـا  خطـر  و  تقصیـر 
قوانیـن مـا تغییـر نیابـد مدیـران و پیمانـکاران مـا 
کار  مشـکل دارنـد. بایـد روی بحث فرهنگ  سـازی 
کارگـران شناسـانده شـود.  شـود. بایـد ریسـک بـه 
کارفرماهـا بـر اسـاس مسـئولیت خـود، ایمنـی را  و 
بـه دلیـل داشـتن بیمـه نادیـده نگیرند. مـا باید در 
حـوزه نحـوه انعقاد قراردادهـا در حوزه HSE دقت 

کنیـم. 
ارتجاعـی  نگرشـی   1316 قانـون  بیمـه  صنعـت  در 
دارد و نوشـته شـده در صـورت وقـوع خطـر بیمـه 
وارد  ریسـک  بعدهـا مدیریـت  خسـارت می  دهـد. 
می شـود و یـاد می دهـد تمـام زمینه  هـای مقابلـه 
بـا خطـر بایـد رعایـت شـود و بیمه  گـر برنـده- برنـده 
را  خطـر  تمـام  کـه  بیمه  گـری  میـدان   شـود.  وارد 
و  بدهـد  را  پوشـش  ها  همـه  بایـد  می  کنـد  بیمـه 

کنـد. مقصـر ماجـرا را جریمـه 
 پیشـنهاد مـن به مدیران واحدهـای صنعتی این 
مطالعـات  دفتـر  صنعتـی  واحـد  هـر  در  کـه  اسـت 
ریسـک تشـکل شـود  و سیسـتم مدیریـت ایمنـی 
اسـاس  بـر  نامـه  بیمـه  خریـدن  و  شـود  پیـاده 
و  شـیوه  نامه  ها  مطالعـه،  میـزان  مالـی،  تـوان 

باشـد.  قـرارداد  انعقـاد  مقابله  نامه  هـای 
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موضـوع  بـا  چهـارم  پانـل  کنفرانـس  ادامـه  در 
مدیریـت یکپارچـهS،E ، H  و ایـزو و سیسـتم  های 
کارشـناس برگـزار  مدیریتـیHSEMS   بـا حضـور ۴ 

شـد. 
خانـم دکتـر اعظـم نوفرسـتی عضـو هیـات علمـی 
دربـاره  خوارزمـی  دانشـگاه  دانشـگاهی  جهـاد 
 هیجان های مثبت و شادکامی و تاثیر آن بر افزایش

کـرد:  گفـت. وی عنـوان   بهـره  وری شـغلی سـخن 
کار مورد  کنار  شـاد بودن و لذت بردن از زندگی در 
تائیـد دانشـمندان و ائمـه مـا بـوده اسـت تـا تـوان 
کار روز نخسـت بـه افـراد برگردد. در واقع شـادمانی 
از  بسـیاری  کنـد.  انـرژی  تولیـد  افـراد  در  می  توانـد 
افـراد بـا اینکـه اختـالل روانـی ندارنـد امـا احسـاس 
گفتـه  شـادکامی ندارنـد. افـراد شـادکام بـه افـرادی 
هیجانـی  اختـالالت  اینکـه  بـر  عـالوه  کـه  می  شـود 
داشـته  خوشـایندی  احسـاس  باشـد،  نداشـته 

باشـد و رضایـت از زندگـی داشـته باشـد. 
دارد.  مختلفـی  پیامدهـای  شـادی  افـزود:  وی 
بـر  را  مثبـت  هیجانـات  تاثیـر  فردریکسـون  خانـم 
کـرد  و عنـوان  قـرار داد  بررسـی  مـورد  افـراد  زندگـی 
ایـن هیجانـات مثبـت بخـش مهمـی از زندگـی مـا 
دالیـل  از  یکـی  می  دهنـد.  تشـکیل  بالندگـی  در  را 
دیـدگاه  گسـترس  مثبـت،  هیجانـات  اهمیـت 
بـا احسـاس ناراحتـی، دیـد مـا دیـد تونلـی  اسـت. 
احتمـاالت  و  امکانـات  و  می  شـود  پاییـن  بـه  رو  و 
بـا هیجانـات مثبـت دیـد  را می بینیـم. ولـی  کمـی 
گسـترده  تری دارند  گسـترش یافتـه، ذهنیـت  افـراد 
دیگـر  دلیـل  می  یابنـد.  را  بیشـتری  حلهـای  راه  و 
ثروتهـای شـخصی  مثبـت خلـق  اهمیـت هیجـان 
داشـتن  و  ایمنـی  سیسـتم  بـودن  قـوی  ماننـد 
سـالمت جسـمی و هماهنگی بیشـتر اسـت. عالوه 
بـر ایـن شـادی باعـث دوسـتی و بـه وجـود آمـدن 
شـد.  خواهـد  بیشـتر  درآمـد  و  حمایتـی  منابـع 
و  می  برنـد  بـاال  را  تـاب  آوری  مثبـت  هیجان هـای 
افـراد در شـرایط بحـران در مقابل مشـکالت زندگی 

باشـند.  داشـته  بیشـتری  مقاومـت 
گـر میـزان هیجانـات مثبـت  وی خاطرنشـان شـد: ا
احسـاس  باشـد  منفـی  هیجانـات  برابـر  سـه  مـا 
فـردی  بـود.  خواهـد  بیشـتر  شـادکامی  و  بالندگـی 
محیـط  در  می  توانـد  دارد  بهتـری  احسـاس  کـه 
آوری  تـاب  دهـد،  ارائـه  بهتـری  ح  هـای  طر کار 
دهـد.  نشـان  بهتـری  نتیجـه  داشـته،  بیشـتری 
پـس شـادکامی منافـع زیـادی بـرای فـرد و جامعـه 
دارد و مدیـران بایـد بـا برنامه  ریـزی مناسـب بـرای 
بـار  بـه  را  شـادکامی  ایـن  خـود  کارگـران  و  کارکنـان 
خـوب  احسـاس  یـک  فقـط  شـادکامی  بیاورنـد. 
اقتصـاد و فعایتهـای عمرانـی  نیسـت. و در بحـث 
می  توانـد بـه موفقیـت و افزایـش درآمـد بیانجامـد. 

اسـتاد  آخانـی  حسـین  دکتـر  آقـای  ادامـه  در 
شـده  گـم  حلقـه  دربـاره  نیـز  تهـران  دانشـگاه 
کـرد:  گفـت. وی عنـوان  توسـعه ناپایـدار سـخن 
سـازه  ای  حـرکات  مخالـف  عنـوان  همـواره  بنـده 
دوران  بـوده  ام.  زیسـت  محیـط  آسیب رسـان 
آغـاز  کشـاورزی،  عمـده  دوره  چهـار  بـه  تاریخـی 
دوره  در  رنسـانس.  امپراطورهـا،  تمدن هـا، 
پیـدا  دسترسـی  فنـی  دانـش  بـه  بشـر  رنسـانس 
رفـت  بـاال  تصاعـدی  شـکل  بـه  جمعیـت  امـا  کـرد 
کـره  و  یافـت  افزایـش  سـوخت  ها  از  اسـتفاده  و 
کـرد. بعـد  زمیـن مشـکالت زیسـت محیطـی پیـدا 
ضلـع  سـه  بـا  ناپایـدار  توسـعه  مثلـث  رنسـانس  از 

گرفـت.  شـکل  پـول  و  دانـش  سیاسـت، 
گازهـای  افزایـش  و  دمـا  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کـه  کـرد: بـه دلیـل فشـار زیـادی  گلخانـه  ای عنـوان 
کرده اسـت، اختالالت  بشـر بـه منابـع طبیعـی وارد 
تهدیـد  را  زمیـن  کـره  و  آمـده  وجـود  بـه  متعـددی 
می  کنـد. دانشـمندان دنیـا طـی نامـه  ای بـه سـران 
همـان  کـه  دادنـد  هشـدار  بـاره  ایـن  در  کشـورها 
گذاشـت.  مثلـث توسـعه ناپایـدار ایـن نامه را بی  اثر 
منحنـی  فوربـس  حـال  هـر  در  افـزود:  آخانـی  دکتـر 

کشـورهای مختلـف  تربیـت مهندسـان در  دربـاره 
رده  هـای  در  ایـران  کـه  اسـت  کـرده  منتشـر 
دنبـال  بـه  غ  التحصیـالن  فار دارد.  قـرار  آن  بـاالی 
کار اقـدام بـه اجـرای  اشـتغال هسـتند و بـرای ایـن 
مخـرب  بسـیار  گاه  کـه  می  کننـد  پروژه  هایـی 
روسـتاهای  و  زیسـتگاه ها  تمـام  مـا  هسـتند. 
بیابـان  بـه  تکنولـوژی  و  رفـاه  نـام  بـه  را  خـود 
بـا  را  نخل هـا  شـادگان  در  مـا  کرده  ایـم.  تبدیـل 
شـهرداری  بردیـم.  بیـن  از  فـراوان  سدسـازی  های 
گیاهـی در آن وجـود  گونـه  کـه 200  را  دره فرحـزاد 
کاربـری  داشـت، در ادامـه پـارک نهج  البالغـه تغییـر 
کوسیسـتمهای طبیعـی  کـه امـروزه ا داد. در حالـی 

می  شـود.  حفـظ  جهـان  در  شـهرها  داخـل  در 
کـه  اتوبان  هایـی هسـتند  افـزود: نمونـه دیگـر  وی 
کرده  انـد و امـکان  شـهر را بـه جزیره  هایـی تبدیـل 
محـدود  پیـاده  پـای  بـا  را  شـهر  کنان  سـا ارتبـاط 
کـه راه  ج میـالد طـوری سـاخته شـده  کرده  انـد. بـر
میـالد  ج  بـر بـه  گیشـا  اهالـی  تمامـی  رفتـن  پیـاده 
در  ایفـل  ج  بـر کـه  حالـی  در  اسـت،  شـده  بسـته 
دسترسـی  آن  بـه  مـردم  کـه  شـده  سـاخته  جایـی 
شـده  سـاخته  چـه  بـرای  چیتگـر  دریاچـه  دارنـد. 
فروشـی  کـم  ترا بـرای  فقـط  دریاچـه  ایـن  اسـت؟ 
همـه  کـه  حالـی  در  شـد،  سـاخته  منطقـه  آن  در 
کوهپایـه  در  دریاچـه  یـک  سـاخت  می  داننـد 
مـورد  در  کـرد.  خواهـد  ایجـاد  زیـادی  مشـکالت 
اخطـار  هـم  گلسـتان  ملـی  پـارک  در  سـد  سـاخت 
بعـد  و  شـد  بی  توجهـی  آن  بـه  کـه  بـودم،  داده 
بـرای  بهانـه  ای  سـیالب  افـراد،  شـدن  کشـته  از 
راه  وزارت  بعـدا  شـد.  آن  درختهـای   ریشـه کنی 
کوسیسـتم آن  7 متـر دیـواره بتنـی و جاده  ای زد و ا
را بـه هـم ریخـت و امـکان تـردد بی  خطـر حیوانـات 
پـارک ملـی را از بیـن بـرد. آیـا رودخانـه شـهر شـیراز 

بایـد محـل عبـور اتوبـان شـود؟
انـرژی  و  آب  اصـالح  بـرای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
از  بایـد  مـا  دارد.  وجـود  سـاده  ای  مدل هـای 

ان چهارم؛ 

ت از  ا الزامات ح
ت  ی محی 

آقای  دکتر هوشنگ هاشم ستاره آقای دکتر حسین  آخانی  خانم دکتر  اعظم نوفرستی 



 پیام آبادگران                                 
مهر  1395 

شماره 347

49

که در  گیـاه جـارو  طبیعـت خـود الگـو بگیریـم. مثـال 
کـم مصـرف  گیـاه تزئینـی و  کرملیـن بـه عنـوان  کاخ 
هـرز  علـف  چشـم  بـه  ایـران  در  می  شـود  اسـتفاده 
کشـاورزی ناپایـدار  بـه آن نـگاه می شـود. مـا بایـد  
بـرای  ارومیـه  دریاچـه  کنیـم،  تعدیـل  ایـران  در  را 
را  آن  موقـع  بـه  فـروش  امـکان  کـه  سـیب  هایی 

شـد.  خشـک  نداریـم، 
وی بـا بیـان اینکـه بخـش عمـده وزارتخانه  های ما 
بـه بنگاه های پیمانکاری تبدیل شـده  اند، عنوان 
کـرد: بایـد عوامـل فسـادآلود و ضـد محیـط زیسـت 
دانشـگاه  های  شـود.  حـذف  وزارتخانه  هـا  ایـن  از 
مـا هـم بـه دکان مـدرک دهـی تبدیـل شـده اسـت 
کـدام  و  5 هـزار متخصـص محیط زیسـت آن هیـچ 
ارائـه  بـرای محیـط زیسـت  نتوانسـته  اند راه حلـی 
دهنـد. سـازمان محیـط زیسـت مـا هم دکور اسـت 
و در برابـر پروژه  هـای ضـد محیـط زیسـت مقاومـت 
مقاومـت  عـدم  ایـن  دلیـل  شـاید  کـه  نمی  کنـد 
ارزیابـی  باشـد.  ناپایـدار  توسـعه  مثلـث  همـان 
سـازنده  شـرکت  توسـط  پـروژه  زیسـتی  محیـط 

همـان پـروژه تناقـض مطلـق اسـت. 
گـر قصـد مهندسـی داریم باید  دکتـر آخانـی افـزود: ا
طبیعـت  از  و  دهیـم،  اهمیـت  زیسـت  محیـط  بـه 
کمتریـن  کـه  بسـازیم  پروژه  هایـی  و  بگیریـم  الگـو 
آسـیب را بـه محیـط زیسـت بزنـد. بایـد بـه توسـعه 

کنیـم. پایـدار و مولفه  هـای آن توجـه 

آقـای دکتـر هوشنگ هاشـم سـتاره عضـو هیـات 
کـرد:  علمـی دانشـگاه صنعـت نفـت نیـز عنـوان 
هـرم حادثـه در سـال 2010 ارائـه شـد، در دنیـا یـک 
هـزار   300 نتیجـه  را  مـرگ  بـه  منجـر  حادثـه  مـورد 
هـرم  ایـن  البتـه  می  داننـد.  ریسـک  تحـت  رفتـار 
بـا هـر رفتـار تحـت  در ایـران شـکل مکعـب دارد و 
صنعـت  در  دارد.  وجـود  مـرگ  احتمـال  ریسـک 
سـاخت و سـاز پارامترهـای متغییـری وجـود دارد 
مخاطـرات  شناسـایی  و  ریسـک  ارزیابـی  کار  کـه 
صنعـت  در  میـر  و  مـرگ  علـل  می  کنـد.  دشـوار  را 
بسـیار  ظاهـر  بـه  کـه  هسـتند  متعـدد  سـاختمان 
ایـن  عمـده  دالیـل  ایـن  از  یکـی  هسـتند.  سـاده 
که عموما بسـیاری از ریسـکها ریسک ذهنی  اسـت 
اسـت و واقعـی اسـت. یعنـی مـا بـدون مولفه  هـای 

می  کنیـم.  محاسـبه  را  ریسـک  احتمـال  واقعـی 
و  اعمـال  بـود  معتقـد  آقای هاینریـش  افـزود:  وی 
وی  می  شـود.  منجـر  حادثـه  بـه  ناایمـن  شـرایط 
کـرد و مـا امـروز  بعدهـا مـدل خـود را بارهـا اصـالح 
انسـان  می  گوییـم.  سـخن  سـازمانی  حـوادث  از 
مـا هسـتیم  ایـن  و  اسـت  موجـودی ممکن  الخطـا 

بـا آمـوزش، تجهیـزات مناسـب و نظـارت  بایـد  کـه 
جلـوی حادثـه را بگیریم. سیسـتمهای مدیریتی با 
کارآمـدی به وجـود آمده  اند.  دو هـدف اثربخشـی و 
بایـد  امـا  نیسـت  مخالـف  سـاز  و  باسـاخت  کسـی 
توسـعه  در  بگذاریـم.  تفـاوت  توسـعه  و  رشـد  بیـن 
کارآمـدی مـورد نظـر قـرار می گیـرد. مـا  اثربخشـی و 
ادعا می  کنیم یکی از چند قدرت برتر خودروسـازی 
دنیـا هسـتیم، چـرا ادعـا می  کنیـم چـون رشـد را بـا 
گرفته  ایـم. رشـد یعنـی سـرطان، و  توسـعه اشـتباه 

کشـورمان در حـال رشـدیم نـه توسـعه.  مـا در 
آموزشـی  کالس  برگـزاری  تجربـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کارگاههـا عنـوان  دربـاره آشـنایی بـا ایـدز در یکـی از 
کشـور پولداری هسـتیم و پول زیادی خرج  کرد: ما 
می  کنیـم امـا اقدامـات مـا اثربخشـی الزم را ندارنـد. 
مدیـران صنعـت مـدام ارزیابـی ریسـک می  کننـد و 
کـه درک درسـتی از مفهـوم  بـاز حادثـه دارنـد، چـرا 
اثربخشـی ندارند. در خصوص حوادث در دنیا اول 
از همـه بـه فناوری  هـا توجه شـد. در قـدم بعدی به 
ایـن نتیجه رسـیدند ایمنـی باید به فرهنگ تبدیل 
شـود. یادگیـری و آمـوزش در همه جـای جهان 11-
12 درصـد در ارتقـای فرهنگـی تاثیـر دارد امـا میـزان 
کشـور مـا در بهتریـن حالت 9 درصد موثر اسـت.  در 
گـر ایـن آمـوزش تبدیـل بـه نگـرش، بینـش و رفتـار  ا
شـود موفقیت  آمیـز خواهـد بـود. متاسـفانه ایمنـی 
کشـور ما تبدیل به فرهنگ نشـده و همه ژسـت  در 
مدیـر  شـل  شـرکت  کـه  حالـی  در  می  گیرنـد.  را  آن 
HSE ندارنـد و HSE Adviser دارنـد. به نوعی مدیر 

کارگاه همـان مدیـر HSE اسـت.
در  خواهشـمندم  شـما  از  افـزود:  سـتاره  دکتـر 
 HSE Plan بـه  کارهـا  اجـرای  یـا  گـذاری  وا هنـگام 
گـر شـما ایـن HSE Plan را در مقـام  کنیـد. ا توجـه 
مهـم  اتفـاق  چنـد  بخواهیـد  کارفرمـا  از  پیمانـکار 
می  افتـد. اول اینکـه فرهنگ  سـازی می  شـود. دوم 
گریبانگیر  کـه در آینده  اینکـه مسـئولیتهای قانونی 
کرده  ایـد. و سـوم اینکـه  گـذار  شـما خواهـد شـد وا
HSEچقـدر هزینـه خواهـد داشـت. در  می  دانیـد  
واقع HSE باید 1 تا 2 درصد هزینه داشته باشد اما 
کشـور مـا ایـن میـزان در عمـل 0/1 تـا 0/2 اسـت  در 
کـه یـک شـرکت پیمانـکاری بنـگاه اقتصـادی  چـرا 
کـه از هزینه  هـا بزنـد و  اسـت و بـه دنبـال ایـن اسـت 

HSE قربانـی می  شـود.  ایـن میـان  در 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا ایرانی  هـا مستندسـازی 
اهمیـت  کـه  ذکـر خاطـره  ای  بـا  و  داریـم،  ضعیفـی 
اهمیـت  و  ایتالیایـی  شـرکت های  بـرای  را    HSE
دادن آنهـا بـه نیـروی انسـانی خـود نشـان می  داد، 
کنیـد.  کـرد: بایـد بـه مدیریـت تغییـر توجـه  عنـوان 

 HSE که جزئی از مدیریت سیسـتم  HSE Plan در
کاری  کسـی، چـه  هسـت بایـد مشـخص شـود چـه 
را بـا چـه ابـزاری بایـد انجـام دهد. مشـکل HSE در 
که وقتـی واحدهای  صنعـت عمرانـی ما این اسـت 
دیگر جلسـه دارند و مسـئول HSE حاضر می  شـود 
حالـی  در  می  کننـد.  تعجـب  واحدهـا  آن  اعضـای 
کـه خارجی  هـا معتقدنـد ایمنـی فراینـدی اسـت از 
که مسـئول HSE اسـت باید  گور و فردی  گهواره تا 
آن  همـراه  پـروژه  پایـان  تـا  قـرارداد  عقـد  لحظـه  از 
کار باشـد.  خ دنده  باشـد. ایمنـی بایـد جزئـی از چر
گفـت:  پیشـگیری«  »بازگشـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
چقـدر  ایمنـی  رعایـت  یعنـی  پیشـگیری  بازگشـت 
ایمنـی  بحـث  دارد.  نقـش  پـول  صرفه جویـی  در 
اقتصـاد  و  مهندسـی  بـا  مقابـل  سـالمت  بحـث  و 
داشـت.  خواهـد  معنـا  آن  کنـار  در  بلکـه  نیسـت 
بگوییـم  مهندسـی  زبـان  بـا  مهندسـان  بـه  بایـد 
ایمنـی چـه تاثیـری خواهد داشـت، و مدیران را به 

کنیـم. واقـف  مسـئله  ایـن  اهمیـت 
کنفرانس در  دکتر نیکوئی به عنوان جانشین دبیر 
کرد: متاسـفانه در اغلب  پایـان ایـن پانل هـا عنوان 
سـطوح شـغلی رعایت اصـول ایمنی نمی  شـود چرا 
کـه فرهنگ  سـازی الزم در ایـن باره صـورت نگرفته 
کارگران  اسـت. غالبا سـوال می  شـود چرا مدیران و 
مـن  کـه  نمی  دهنـد  نشـان  آموزشـها  بـه  عالقـه  ای 
توجـه  آمـوزش  مختلـف  ابعـاد  بـه  چـون  معتقـدم 
گـر توانسـتیم در طـول دوره آموزشـی،  نمی  شـود.  ا
و  اخـالق  لحـاظ  از  و شایسـتگی  دانـش، مهـارت، 
کنیـم می  توانیـم  اجتمـاع و حرفـه در افـراد ایجـاد 
وگرنـه  دارنـد  حرفـه  ای  صالحیـت  افـراد   بگوییـم 
ایـن مهـارت بـه تنهایی فایـده  ای نـدارد. امیدوارم 
بـا نگـرش یکپارچـه به مدیریت آمـوزش و مدیریت 

کنیـم.  فرهنـگ بـه ایمنـی نـگاه 
مکمـل  حاضـر  سـمینار  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
قـرار  شـرکتها  اختیـار  در  کـه  بـود  آموزشـی  بسـته 
داده شـده بود، خواهشـمندم شـرکت ها نظر خود 
را دربـاره ایـن بسـته آموزشـی بـه سـندیکا منعکس 
گذاشـتیم  کننـد. مـا مدیـران را در اولویـت آمـوزش 
تـا آنهـا بـه بـه اهمیـت ایـن آموزش هـا پـی ببرنـد و 
قدم هـای بعـدی را بـرای آموزش مسـئوالن ایمنی 
و پرسـنل خـود بردارنـد.وی در پایـان بـا بیـان ایـن 
نـوع خـود  کنفرانـس در  اولیـن  کنفرانـس  ایـن  کـه 
بود و حالت آزمایشـی داشـت از حاضران خواسـت 
کیفیـت ایـن  تـا بـا نظـرات خـود آنـان را در بهبـود 

دوره  هـا یـاری رسـانند. 
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ریه آبادگران ا و سردبیر ن و هی مدیره سندی مود مصطفی زاده ع  گفتگو با مهندس م

مهنــدس محمــود مصطفــی زاده متولــد ســال 
رشــته  غ التحصیــل  فار و  اردبیــل  شــهر   ١٣٣١
تبریــز  دانشــگاه  فنــی  دانشــکده  از  مهندســی 
کــه حــدود چهــار دهــه اســت در زمــره  اســت 
کنــون از  فعــاالن عمرانــی بــه شــمار می آیــد و ا
پیشکســوتان ایــن حــوزه محســوب می شــود. 
شــروع فعالیــت حرفــه ای وی در این عرصه به 
که در ســال 1361 با همراهی  زمانی برمی گردد 
شــرکت  کبــری  ا شــیخ  جمشــید  مهنــدس 
که به  کرد. شــرکتی  »ناودیــس راه« را تاســیس 
طــور تخصصی در زمینــه راهســازی، راه آهن و 
همیــاری در سدســازی، فــرودگاه و... فعالیت 
و  دارد  ســاله   35 عمــری  شــرکت  ایــن  دارد. 
در همــه ایــن ســال ها بــدون توقــف فعالیــت 
کنــون از برندهــای صاحــب اعتبــار  داشــته و ا
این عرصه محســوب می شــود. در حال حاضر 
کبــری مدیرعامــل و مهندس  مهندس شــیخ ا
مصطفــی زاده رئیس هیات مدیره این شــرکت 

هستند.
 مهندس مصطفی زاده همچنین در هیأت مدیره

ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای   
حضــور دارد. بــا توجه به این تجربه و پیشــینه 
که  گویی انجام داده ایم  گفت و  عمرانی با وی 

از نظرتان می گذرد.

گو را بــا مروری  گفــت و  گــر موافقیــد ایــن    ا
کنیــم و پــس از آن بــه  بــر پیشــینه تان آغــاز 
و  تجربــه  چگونــه  کــه  بپردازیــم  نکتــه  ایــن 
تخصص تان را برای تاســیس و مدیریت امور 

گرفته اید؟ کار  این شرکت به 
بلــه. برای شــروع بحث و پاســخ به این ســؤال 
کــه بــه دوران جوانــی خــود برگردم  الزم اســت 
کــه پــس از فراغــت از تحصیل در  یعنــی زمانــی 
ســال 1355 به اتفاق آقای مهندس جمشــید 
کــه از دوران دبیرســتان بــا هــم  کبری -  شــیخ ا
همــکالس بودیــم - شــرکت ناودیــس راه را در  
ســال 1361  تشــکیل دادیــم و تا امــروز فعالیت 
کبری  آن بــا حضور اینجانب و مهندس شــیخ ا
ادامه دارد. شــرکت »ناودیس راه« در رشته راه 
و ترابــری، رتبــه پایــه یــک را از ســازمان برنامــه 
و بودجــه اخــذ نمــوده و بیشــتر فعالیتــش در 
راهســازی، راه آهــن، آزادراه، فــرودگاه و به طور 
کارهای زیربنایی بوده اســت. البته در  کلی در 
ســایر فعالیت های عمرانی به صورت مشــترک 
داریــم  فعالیت هایــی  نیــز  همــکاران  ســایر  بــا 
بــه  مربــوط  زیرســاخت های  آماده ســازی  کــه 
سدســازی از جمله اینهاست. خوشبختانه در 
گذشته  که از تأســیس شرکت  طول 35 ســالی 
متوســط هــر ســال یــک پــروژه مهــم عمرانی را 

گی هــای  بــه ســرانجام رســانده ایم. یکــی از ویژ
کــه  مدیریتــی در شــرکت ناودیــس راه آن بــوده 
از آموزش هــای همزمان و حضور در دوره های 
تخصصــی مورد نیــاز نه تنهــا غفلــت نکرده ایم 
کیــد و اصــرار  گیــری آن تأ بلکــه بــر ضــرورت فرا
بــه عنــوان مثــال در آخریــن دوره   داشــته ایم 
که توســط مؤسسه تحقیق  آموزشــی مدیریتی 
و توســعه با همکاری اساتید داخلی و خارجی 
 )EMBA برگزار شــد )در حد یک فوق لیسانس
شــرکت داشــته و بــا موفقیــت دوره را بــه پایان 

رساندیم. 

کــه در بخــش  بــه عنــوان مدیــری  شــما   
خصوصــی و پیمانــکاری فعالیــت دارید چه 
برداشتی از موانع پیش رو در عرصه اجرایی 
و عمرانی دارید؟ این موانع و دشواری ها در 
کوچک  میان شــرکت های بزرگ، متوســط و 

چه تفاوت هایی دارند؟
قبــل از پاســخ مســتقیم بــه ســؤال شــما بایــد 
کــه دامن  کنــم  بــه یــک مســئله خــاص اشــاره 
گرفته اســت.  فعالیت هــای بخش خصوصی را 
که در  کنم  کیــد  بــرای این منظور الزم اســت تا
حــال حاضــر بزرگترین مشــکل مــا یعنی بخش 
و  دولتــی  شــرکت های  حضــور  پیمانــکاری 

چاره ای جز احیای رقابت سالم
 بین بخش خصوصی نمانده است
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که تقریبًا بیشتر  خصولتی در این عرصه اســت 
کرده انــد. طبــق  پروژه هــای عمرانــی را قبضــه 
بــر آورد مــن، بیشــتر شــرکت های پیمانــکاری 
30درصــد  از  پائین تــر  ظرفیتــی  بــا  خصوصــی 
کم نیستند  خود فعالیت می کنند و متاسفانه 
کــه بــدون پــروژه عمرانــی بوده و  پیمانکارانــی 
که  فعالیتــی ندارنــد. اما در پاســخ بــه نکته ای 
کردید باید بگویم موانع و دشواری ها در  اشاره 
بین شــرکت های بزرگ بســیار زیاد اســت. این 
که  دســته از شرکت عالوه بر هزینه های جاری 
گریبان هستند، با مسائل دیگر  با آن دست به 
و متنوع تــری مثــل عدم نفع از ســرمایه گذاری 
ســنگین، هزینه های نگهداری از ماشین آالت 
بانکــی،  تســهیالت  دردســرهای  ســنگین، 
مواجــه بــودن بــا قوانیــن و مقــررات بی ثبــات 
بــه  گاه  تغییــرات  از  شــدن  متاثــر  اجرایــی، 
دولــت،  بانکــی  و  مالــی  سیاســت های  گاه 
کاهــش درآمدهای ارزی دولت  تاثیرپذیری از 
کالم  و حتــی نوع دیپلماســی دولــت و در یک 
کشــور...  بــه شــرایط و تنگناهــای  وابســتگی 
کوچک و  مواجــه هســتند. البتــه شــرکت های 
متوسط نیز مشکالت خود را دارند و بیکاری و 
کردم آنها  که اشاره  کم کاری و ســایر مشــکالتی 
کمتر از شرکت های بزرگ اذیت نمی کند.  را نیز 
کیفیت آن با هم فرق های اساسی  اما میزان و 

دارد.

مربــوط  مشــکالت  از  دســته  کــدام  رفــع   
بــه رونــق بخــش خصوصــی می تواند شــما و 
شرکت تان را در مسیر موفقیت یاری برساند؟

کمبود نقدینگی  از این منظر عمده مشکل ما 
انســانی  نیــروی  مــا  اســت.  کار  کمبــود  و 
کارآمد، ماشــین آالت و تجهیزات  متخصــص و 
کار از دو مســئله  کار نداریم.کمبود  داریــم ولی 
ناشــی می شــود یکــی به ضعــف مالــی دولت و 
گذاری فله ای پروژه های موجود  دیگــری به وا
به شــرکت های دولتــی، خصولتی به خصوص 
اقمــاری  شــرکت های  و  خاتم االنبیــاء  قــرارگاه 
آن بــر می گردد. شــوربختانه، دولــت و خیلی از 
کارفرماهای محترم نظیر شهرداری ها و بعضی 
پروژه هــای  کامــل  صــورت  بــه  اســتانداری ها 
انتظامــی  و  نظامــی  شــرکت های  بــه  را  خــود 
گــر مناقصــه  کــه ا گــذار می کننــد. درصورتــی  وا
کننــد رقابــت ســالمی بین شــرکت های  برگــزار 
شــرکت های  و  می گیــرد  صــورت  خصوصــی 
عمرانی بســته به توان و تجهیزشــان در انجام 

حاضــر  حــال  در  شــد.  خواهنــد  ســهیم  آنهــا 
نبــود مناقصــه بــرای پروژه های بــزرگ عمرانی 
و مشــارکت نــدادن بخــش خصوصــی در ایــن 
پیمانــکاران  مشــکل  اصلی تریــن  فعالیت هــا، 
که اساسا خود را برای  بخش خصوصی اســت 

کرده اند. اقدامات زیربنایی تجهیز 

کردیــد  کــه اشــاره    صــرف نظــر از مســئله ای 
کــه از دولــت  و محصــول سیاســت هایی اســت 
آیــا  ادامــه دارد،  و هنــوز  مانــده  برجــای  گذشــته 
اصلی تریــن مســائل تان بــه عنــوان فعــال بخش 
مثــل  بــه مشــکالت داخلــی  مربــوط  خصوصــی 

کمبــود ســرمایه و تجربــه، ضعف نیروی انســانی و 
تخصص، ضعف مدیریت و... می شــود یا عوامل 
بیرونــی مثــل رکــود، تحریم ها، کمبــود نقدینگی و 
گردش مالی در کشــور، مقررات و قوانین دســت و 
کارفرمایان قانون گریز، نبــود رقابت واقعی  گیــر،  پا

و... مسئله اصلی هستند؟
و  ســی  دهه هــای  از  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
کشــور بــه صــورت  چهــل، پیمانــکاری در ایــن 
کارآمد و  گرفتــه و نیــروی انســانی  جدی شــکل 
کارهای موجود تربیت شــده اند  مجــرب در حد 
کــه  و تجربــه الزم حاصــل شــده و همانطــوری 
می دانیــم در ســال های اخیــر پروژه هــای بزرگی 
توســط پیمانــکاران ایرانــی اجــرا شــده اســت، 
پیــش  ســال  دوازده   - ده  از  متأســفانه  ولــی 
کــه پیمانــکار را  کــم شــد  تفکــری در دولــت حا
که در نتیجه آن تسویه  کرد  سرمایه گذار قلمداد 
صورت  وضعیت هــا بــا تأخیر زیــاد مواجه شــد و 
کارهای  این امر به تدریج شرکت های شاغل در 
کــرد. شــرکت ها  عمرانــی را ضعیــف و ضعیف تــر 
بــرای اینکه بتوانند امورات روزمره خود را ســر و 
سامان دهند مثال برای تامین دستمزدکارکنان 
از  ایجادشــده  بدهی هــای  تســویه  وکارگــران، 
ســایر  و  ماشــین آالت  مصالــح،  خریــد  بابــت 
هزینه ها اجبارا دســت به دامن بانک ها شــدند 
کوتاه مــدت مشــکالت را برطــرف  گرچــه در  کــه 
بلندمــدت  و  میان مــدت  در  امــا  می ســاخت 
بنگاهــداری بخش خصوصی در حــوزه عمرانی 
که اشــاره شــد- مثل نبود  را بــه دلیل مســائلی 
پــروژه عمرانــی و اســتیالی بخــش خصولتــی بر 

دوازده   - ده  از  متأســفانه   
ســال پیش تفکــری در دولت 
را  پیمانــکار  کــه  شــد  کــم  حا
کــرد  قلمــداد  ســرمایه گذار 
تســویه  آن  نتیجــه  در  کــه 
تأخیــر  بــا  صورت  وضعیت هــا 
زیــاد مواجه شــد و ایــن امر به 
تدریج شرکت های شاغل در 
کارهــای عمرانــی را ضعیــف و 

ضعیف تر کرد.

کمربندی اهواز    پیمانکارشرکت ناودیس راه راه آهن 
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این حوزه - با چالش و دشواری های متعددی 
مواجه ساخت. لذا مشکالت تأمین  سرمایه در 
گردش و رفع کمبود نقدینگی از طریق بانک ها، 
مشکل بازپرداخت وام ها با بهره های سرسام آور 
قوزی باالی قوز شد. من فکر نمی کنم در حرفه 
پیمانــکاری از نظــر نیــروی انســانی متخصص، 
تکنولوژی هــای  مگــر  باشــیم  داشــته  ضعــف 
که به دالیــل متعدد از جملــه تحریم ها  جدیــد 
وارد عرصــه ســازندگی نشــده اســت. البتــه بــه 
رغــم ایــن مســائل در زمینــه داخلــی شــرکت ها 
بایــد بگویــم ما مشــکالت مدیریتــی نیــز داریم. 
بســته به وســعت و دامنــه شــرکت و روش های 
مدیریتــی آنهــا و اینکه مدیران آن بــه چه اندازه 
به مدیریت علمی عالقمند بوده اند و دوره های 
علمی مدیریتی را طی کرده اند؛ یاعالقمندند به 
کنند، ضعف  همان روش های سنتی مدیریت 
و قــوت وجود دارد، ولی به اندازه عوامل بیرونی 
مؤثــر نیســتند. از ایــن رو مهمتریــن مشــکالت 
حرفه، به نظر من مشکالتی است که از بیرون بر 
پیمانکاران تحمیل می شود. کمبود نقدینگی، 
رفتار غیرمنصفانه بانک ها، بهره های بسیار باال 
کدام در حــد و انــدازه خود  و رکــود و تحریــم هــر 
کرده اند ولی شــاید مقــررات و  مشــکالتی ایجــاد 
کارفرمایــان قانون گریز و  گیر،  قوانین دســت و پا
اســتفاده یکطرفه از قوانین موجود از مشکالت 

اصلی باشند.

  آیــا در حوزه خــود با رقابت های ناســالم 
نبــودن  قاعده منــد  از  ناشــی  هزینه هــای  و 
گذاری هــای عمرانــی مواجــه هســتید؟ آیا  وا
رقبــای رانتــدار مثــل شــرکت های خصولتی، 

فعالیــت بخــش خصوصــی را دچــار مضیقه 
کرده اند؟

در جمع بندی پاســخ سؤال شما و یافتن شاه 
کــه بتوانــد بسترگشــای فعالیت هــای  کلیــدی 
مفیــد و ســالم باشــد و بــه مرور محیط و ســایر 
و  کارآمــدی  ســمت  بــه  را  پیرامونــی  مســائل 
بهبــود  و  انســانی  نیــروی  بهــره وری  افزایــش 
کیفیــت خدمــات عمرانــی پیــش ببرد، ســهل 
گر قــرار بر یک  و آســان نیســت امــا از نظر مــن ا
انتخاب باشــد آن مسئله احیای رقابت سالم 
که متاسفانه  بین شرکت های خصوصی است 
کوتاه مــدت در  چشــم انداز خوبــی حداقــل در 
ایــن بــاره دیده نمی شــود. در حــال حاضر اواًل 
حضور شــرکت های دولتی، خصولتی، نظامی 
کاًل رقابــت بیــن بخــش خصوصــی  و انتظامــی 

که اساســا پروژه های  را از بیــن برده اســت چرا 
قابــل توجهی وجود ندارد. در موارد معدودی 
شــرکت های  می شــود  برگــزاری  مناقصــه  کــه 
رکــود  و  بیــکاری  بــه دلیــل  بخــش خصوصــی 
کــه  می دهنــد  پیشــنهاداتی  مــدت  طوالنــی 
می توانــم بگویــم در واقع خودزنی اســت. آنها 
خ متوقف شــرکت  برای به حرکت در آوردن چر
کار مانده  که زیربار بیکاری و نبود پروژه و  خود 
که در  قیمت های بسیار پائینی ارائه می دهند 
گرفتار می کنند.  کارفرما را  عمل هم خود و هم 
که بخش عمده ای  بنابرایــن نتیجه می گیریــم 
از پروژه هــای عمرانــی به بخــش غیرخصوصی 
گذار می شــود و در  و عمومــا بــدون مناقصــه وا
مــوارد معــدود نیز به دلیل خودزنــی اجباری و 
اجتناب ناپذیــر شــرکت های بخــش خصوصی 
که رقابت  رقابــت ســالمی وجود ندارد. جایــی 
گرفتــار خواهیم  نباشــد در چرخــه  مصایب آن 
مانــد. ماحصــل این چرخــه معیوب آن شــده 
و  یکجــا  را  بــزرگ  پروژه هــای  کارفرمایــان  کــه 
بــه  خصولتــی  شــرکت های  بــه  مجموعــه ای 
و  می کننــد  گــذار  وا تشــریفات  تــرک  صــورت 
علــت آن را هــم نبــود شــرکت های خصوصــی 
توانمند  می دانند. این اتفاق ســبب می شــود 
کــه شــرکت های بخــش خصوصــی از جمله ما 
بــا ظرفیت های بســیار پایینــی فعالیت  کنیم و 
که بین بخش  کارهای اندکــی  مجبوریــم برای 
خصوصــی مناقصــه برگــزار می شــود بــا قیمــت 
هزینه هــای  دود  نهایتــًا  و  شــویم  وارد  پاییــن 
چشــم  بــه  پائیــن  قیمت هــای  بــا  کار  انجــام 
اعتقــاد  اساســا  اینجانــب  مــی رود.  خودمــان 
کــه بــه شــرکت های خصولتــی و رانــت دار  دارم 
خصوصــی  بخــش  رقبــای  گفــت  نمی تــوان 
که اصاًل پیمانکار بخش خصوصی  هستند چرا 

توان ورود به میدان رقابت با آنها را ندارد. 

  بــه نظــر شــما گفت وگــوی دولــت و بخــش 
کــه در ســال های اخیــر بــه صورت  خصوصــی 
دســتاوردی چــه  اســت  آمــده  در   نهــادی 
اوضــاع بهبــود  بــه  کمکــی  آیــا   داشــته، 

 داشته است؟
گو و تعامالتی  گفت و  دولــت و بخش خصوصی 
با هم داشته اند و بی اثر نبوده و در بعضی مواقع 
در بهبود وضعیت کسب و کار کمک کرده است 
کمیت اســت به  ولــی دولــت تنهــا بخشــی از حا
کمیــت اعتقادی به  نظرم ســایر بخش های حا
بخش خصوصی ندارند. به همین خاطر دولت 

 بخــش عمــده ای از پروژه های عمرانی 
به بخش غیرخصوصی و عموما بدون 
مــوارد  گــذار می شــود و در  وا مناقصــه 
معــدود نیز بــه دلیــل خودزنــی اجباری 
بخــش  شــرکت های  اجتناب ناپذیــر  و 
خصوصی رقابت سالمی وجود ندارد. 
نباشــد در چرخــه   کــه رقابــت  جایــی 
مانــد.  خواهیــم  گرفتــار  آن  مصایــب 
ماحصــل ایــن چرخه معیوب آن شــده 
که کارفرمایان پروژه های بزرگ را یکجا و 
مجموعه ای به شرکت های خصولتی به 
گذار می کنند  صــورت ترک تشــریفات وا
شــرکت های  نبــود  هــم  را  آن  علــت  و 

خصوصی توانمند  می دانند

کرمانشاه   پیمانکارشرکت ناودیس راه قطار شهری 
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از تالش هــای خــود نتیجــه مطلــوب نمی گیرد. 
گر قرار باشــد بخــش خصوصی جایــگاه واقعی  ا
کمیت یا نظام به  کل حا کند بایــد  خــود را پیدا 
ایــن نتیجه برســد. به نظــر اینجانب هنــوز این 
اتفــاق نیافتاده اســت ولی به هرحــال در دولت 
آقــای روحانی قدری بهبود در روابط مشــاهده 
میــراث  کــه  نقدینگــی  کمبــود  ولــی  می شــود 
دولت هــای قبلــی اســت، اجــازه نمی دهــد در 
گردد. البته  کار بهبود حاصل  کســب و  شــرایط 
کــم در بدنــه دولــت را نیــز نباید  بوروکراســی حا
کــه خــود مانــع بزرگــی در بهبــود  کــرد  فرامــوش 
کار می باشــد. همین طور الزم  کسب و  شــرایط 
اســت به رفتار ســازمان های مالیاتی و بیمه ای 
کــه از طــرف آنهــا بــه شــرکت های  و فشــارهایی 
که  کنم  بخــش خصوصی وارد می شــود، اشــاره 

آن هم به مشکالت عدیده ما افزوده است.

کــه شــرایط موجــود بــه    آیــا امیــد داریــد 
سمت شرایط مطلوب تغییر وضعیت دهد؟ 

الزامات این اتفاق چیست؟
کلی بشــر بــه امید زنــده اســت ما هم  بــه طــور 
که وضعیت  همیشــه امیدوار بــوده  و هســتیم 
بهتر شــود و شرایط موجود به شرایط مطلوب 
تغییــر وضعیــت دهد، ولــی الزامات ایــن تغییر 
کمیــت بــه یــک  وضعیــت، رســیدن همــه حا
راهبرد مشــخص و شفاف است یعنی بپذیرند 
از  حمایــت  و  تقویــت  توســعه،  راه  تنهــا  کــه 
بخش خصوصی اســت، بدون توســعه  بخش 
کشــور وجود  خصوصــی امکان رشــد و توســعه 
که  کشــورهایی  گذشــته  نــدارد. در صــد ســال 
راه توســعه را پیموده انــد از همین مســیر بوده 
و ســایر روش هــا از جمله ســرمایه داری دولتی 
با شکست مواجه شــده است. بدون حمایت 
دولت رشــد و توســعه بخش خصوصی رؤیایی 
کارآمد  بیــش نیســت. بدون بخش خصوصــی 

کشور امکان پذیر نیست.  توسعه 

ســندیکای  عضــو  عنــوان  بــه  شــما    
شــرکت های ساختمانی ایران چه نگاهی به 
فعالیت این نهاد دارید؟ توقعاتتان چیست، 
آیــا ظرفیت هایی وجــود دارد که بتوان آنها را 
برای موفقیت بیشتر سندیکا فعال ساخت؟

مــن بــه عنــوان عضــو هیأت مدیره ســندیکای 
کــه  شــاهدم  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
کارکنــان آن تمــام تــالش خود  هیأت مدیــره و 
پیمانــکاری  حرفــه  در  کــه  می کننــد  را صــرف 

گشایشی ایجاد شــود مرتبًا با مقامات مسئول 
مالقات هــای  یــا  مکاتبــه  صــورت  بــه  مؤثــر  و 
حضــوری در ارتباطنــد. بــا اتــاق بازرگانــی بــه 
ارتبــاط  خصوصــی  بخــش  پارلمــان  عنــوان 
تنگاتنگــی دارنــد مرتبًا ســمینارهای آموزشــی 
و روشــنگری برقــرار می شــود. فکــر می کنــم از 
بیشتر ظرفیت های موجود استفاده می شود. 
کمیته هــای تخصصــی هــر هفته جلســه دارند 
و دیدگاه هــای الزم را بــه مقامــات مســئول از 
گرفته تــا بیمــه و مالیــات می دهند  امــور فنــی 
ولی متأســفانه به دلیل ساختار موجود دولت 
زیــادی  بــر آن موفقیــت  کــم  بوروکراســی حا و 
حاصل نمی شــود. شــاید در این شــرایط واقعًا 
که الزمه  کرد. چــرا  کاری  بیشــتر از ایــن نتــوان 
موفقیــت بیشــتر منــوط بــه تحول اساســی در 
کمیتی  دیدگاه بخش دولتی و یا بهتر بگویم حا
نســبت بــه تشــکل های خصوصــی اســت. در 
مجمــوع می توانــم بگویــم بــا بضاعــت موجود 
دســتاوردهای حاصــل شــده بــه خصــوص در 
رابطــه بــا مالیات بــر ارزش افــزوده و مالیات بر 
درآمــد و ســازمان تأمیــن اجتماعــی جلســات 
که بعضــا به نتایج بهتری منجر  منظمــی بوده 

شده قابل توجه و تامل است.

  بــا توجه بــه اینکه ســردبیر ماهنامــه پیام 
ماهنامــه ایــن  رویکــرد  هســتید،   آبادگــران 
مشــکالت  و  مســائل  بیــان  و  تشــریح  در   
کــه  مســائلی  و  عضــو  شــرکت های  مبتالبــه 
گفتیــد چیســت و آیا به خواســته مــورد انتظار 

رسیده اید؟
شــورای  توســط  آبادگــران  پیــام  خط مشــی 

تعییــن  مســئول  مدیــر  و  سیاســت گذاری 
ریاســت  بــا  انتشــارات  کمیســیون  می گــردد و 
جناب آقای مهندس ورزنده هر هفته تشکیل 
کــه بنده هــم در آنجــا حضور  جلســه می دهــد 
کمیســیون ها و ســایر  دارم. مطالب رســیده از 
اعضــا و شــرکت های عضو بررســی و نســبت به 
چــاپ یــا عــدم چــاپ تصمیم گیــری می گردد. 
مــا تالش می کنیم مطالــب مربوط به  با صنف 
راه و ســاختمان را بــا مشــارکت اقتصادانــان و 
صاحبنظــران بــزرگ اقتصــادی مقیم ایــران یا 
که بعضــا ارتبــاط تنگاتنگ با  ج ازکشــور -  خــار
کمیســیون  اعضای صنف دارند- پس از تأیید 
کنیم. همچنین با توجه به  انتشــارات منتشــر 
موضوعــات روز، ســرمقاله تحریــر و در مقدمــه 

مجله چاپ می شود.
در  کــه  تحلیلــی  و  آموزشــی  ســمینارهای  از   
ارتبــاط با صنف هســتند و درجاهای مختلف 
تشکیل می گردند، ضمن حضور فعال مطالب 
مرتبط با صنف تهیه و چاپ می کنیم. از اعضا 
عالقمند در رابطه با مطالب مجله نظرسنجی 
می کنیم و در هر مجله نظرات تعدادی از اعضا 
را به صورت مقاله و مصاحبه منتشر می کنیم. 
کمیســیون انتشارات  کنم  ضمنا باید یادآوری 
که مجله  تمــام تالش خود را مبذول می نماید 
بــه موقع و با مطالب جدیــد و مرتبط با صنف 
منتشــر شــود. در این رابطه به عنوان ســردبیر 
کمیســیون انتشــارات و  از همــه دوســتانم در 
کارکنان بخش  همکارانم در هیــأت تحریریه و 
انتشارات و دبیرخانه سندیکا تشکر و قدردانی 
که واقعا برای مفید و موثر بودن مجله  می کنم 

وزین آبادگران تالش می کنند.

کرمان    پیمانکارشرکت ناودیس راه باند دوم محور سیرجان 
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در سیاسـت های بودجـه سـال 96 کل کشـور دولـت 
نـرخ  اسـاس  بـر  را  بودجـه  تدویـن  تـا  شـده  مکلـف 
ثبـات  اینکـه حفـظ  کنـد؛ ضمـن  تدویـن  واحـد  ارز 
کاهـش  دسـتاوردهای  تثبیـت  و  کشـور  اقتصـادی 
گـزارش  بـه  تـورم، رسـالت های ایـن بودجـه اسـت. 
بخشـنامه  رئیس جمهـور  روحانـی،  حسـن  مهـر 
بودجـه سـال 96 را بـه تمامـی دسـتگاه های اجرایـی 
کرد. در متن بخشـنامه بودجه سـال 96  کشـور ابالغ 

کشـور آمـده اسـت: کل 
در  را  دشـواری  بسـیار  شـرایط  کشـور،  اقتصـاد 
و  شـدید  شـوک  گذاشـت.  سـر  پشـت   139۴ سـال 
که منجـر به کاهش بیـش از  بی سـابقه قیمـت نفـت 
۴0درصدی درآمدهای نفتی کشـور نسـبت به سـال 
کنار مشـکالت ناشـی از تحریم، عدم  1393 شـد، در 
کرات هسـته ای و عدم  اطمینان هـای مرتبـط با مذا
قطعیت هـای دوره توافـق تـا اجـرای برجـام، سـبب 
کشـور در سـال 139۴ بسـیار  شـد تا مدیریت اقتصاد 

دشـوار و پیچیـده باشـد.
بـا ایـن حال، بـه دلیل اجرای سیاسـت های اقتصاد 
و  دولـت  سـوی  از  شـده  اتخـاذ  تدابیـر  مقاومتـی، 
همراهـی و صبـوری مـردم شـریف ایـران، ایـن تکانـه 
بـود،   1391 سـال  شـوک  از  بزرگتـر  کـه  نفتـی  بـزرگ 
وارد  کشـور  اقتصـادی  ثبـات  بـه  آسـیبی  نتوانسـت 
کاهنـده نـرخ تـورم بـه طـور مسـتمر در  نمایـد و رونـد 
کنـار ایـن دسـتاورد،  کـرد. در  ایـن سـال تـداوم پیـدا 
رشـد  بـر  نفـت  قیمـت  کاهـش  تکانـه  منفـی  اثـرات 

کنتـرل شـد. کشـور نیـز تـا حـد زیـادی  اقتصـادی 
کشـور در مواجهـه بـا ایـن  مدیریـت موفـق اقتصـاد 
کالن، این امکان  شـوک بزرگ و حفظ ثبات اقتصاد 
کـرد تـا اجـرای برجـام بتواند از ابتدای سـال  را فراهـم 
1395 بـه تدریـج اثـر خـود را بـر بخـش واقعـی اقتصاد 

کـه از ابتـدای سـال  گونـه ای  کشـور نمایـان سـازد؛ بـه 
تا به امروز، شـاهد روند افزایش تولید در بخش های 
کشـور هسـتیم و ایـن نویدبخـش  مختلـف اقتصـاد 
بـه  اسـت.  جـاری  سـال  در  اقتصـادی  بـاالی  رشـد 
کار و تولیـد از ابتدای  کنـار تحـرک کسـب و  عـالوه، در 
سـال، در بهـار امسـال تـورم تـک رقمـی تحقـق یافت 
کـه ایـن خـود دسـتاوردی بزرگ محسـوب می شـود.
بر این اساس، رسالت بودجه دولت در سال 1396، 
دسـتاورد  تثبیـت  و  کشـور  اقتصـادی  ثبـات  حفـظ 
کمـک بـه شـتاب گیری رونـد  کنـار  کاهـش تـورم، در 
رو بـه رشـد تولیـد ملی و افزایش نرخ رشـد اقتصادی 
در جهـت تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی و برنامـه 
ششـم توسـعه اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط اقتصادی 
آینـده، جهت گیری هـای  کشـور و چشـم انداز سـال 
کـه الزم اسـت در تنظیـم  اصلـی بودجـه سـال 1396 
دسـتگاه های  دقیـق  توجـه  مـورد  بودجـه  الیحـه 
گیرد  اجرائـی، بـه ویژه سـازمان برنامه و بودجـه، قرار 

بـه شـرح زیـر اسـت:
1ـ  کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه

افـت شـدید قیمـت نفـت در سـال 139۴، دولـت را 
منابـع مواجـه  تامیـن  از جهـت  ویـژه ای  بـا شـرایط 
کـه درآمدهـای حقیقـی نفـت  گونـه ای  سـاخت، بـه 
درآمـد  میـزان  پایین تریـن   139۴ سـال  بودجـه  در 
نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش 
از  گرچـه  ا پسـابرجام،  در  نفـت  صـادرات  و  تولیـد 
کاسـته اسـت، امـا  کاهـش قیمـت نفـت  شـدت اثـر 
همچنـان بودجـه را از جهـت تامیـن منابـع در تنگنـا 
کـه تدابیـر  قـرار داده اسـت. بـا ایـن حـال، در صورتـی 
شـود،  اندیشـیده  ذیربـط  دسـتگاه های  در  الزم 
ایـن تهدیـد می توانـد بـه یـک فرصـت تاریخـی بـرای 
کاهش وابسـتگی بودجه به نفت و حرکت در جهت 

تـراز عملیاتـی  کسـری  بـه هـدف حـذف  دسـتیابی 
بودجـه تبدیـل شـود.

تحقـق ایـن هـدف، دو الـزام جـدی را بـرای بودجـه 
دسـتگاههای  اول،  می کنـد.  دیکتـه   1396 سـال 
افزایـش  بـرای  کثـری  حدا تـالش  بایـد  اجرائـی 
بهـره وری و صرفه جویـی در هزینه هـای عمومـی، در 
کلـی اقتصـاد  راسـتای اجـرای بنـد 16 سیاسـت های 
مقاومتـی داشـته باشـند. دوم، در راسـتای اجـرای 
مقاومتـی،  اقتصـاد  کلـی  سیاسـت های   17 بنـد 
افزایـش  بـرای  بایـد  اجرائـی  دسـتگاههای  تمـام 
درآمدهـای پایـدار بودجه عمومی در حیطه وظایف 
لـزوم،  صـورت  در  و  نمـوده  چاره اندیشـی  خـود 
پیشـنهادهای خـود را بـه سـازمان برنامـه و بودجـه 

نماینـد. ارائـه 
قیمت هـای  میان مـدت  چشـم انداز  کـه  آنجـا  از 
نبایـد  انتظـار  کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  نفـت  جهانـی 
در سـال های  کشـور  نفتـی  کـه درآمدهـای  داشـت 
کند، لـذا اصالحات  آینـده افزایش چشـمگیری پیدا 
بنیـادی و عمیق در سـاختار منابع و مصـارف دولت 
کـه بایـد از بودجـه سـال  گریزناپذیـر اسـت  یـک الـزام 

آغـاز شـود.  1396
کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق  که  از آنجا 
بانک مرکزی جمهوری اسـالمی ایـران، عامل اصلی 
ایجـاد تـورم دورقمـی و مزمـن در اقتصـاد ایـران طـی 
دهه هـای اخیـر بـوده اسـت، حفـظ دسـتاورد تـورم 
کـه در سـال 1395 حاصـل شـد، نیازمنـد  تک رقمـی 
انضبـاط مالـی و پولـی در سـال جـاری و اسـتمرار آن 
در سـال 1396 اسـت. در راسـتای تحقـق ایـن هدف 
وابسـتگی  بـدون  بایـد   1396 سـال  بودجـه  مهـم، 
بانـک مرکـزی  بـه منابـع  یـا غیرمسـتقیم  مسـتقیم 

جمهـوری اسـالمی ایـران تنظیـم شـود.

الزام های 
تدوین بودجه 
ز تک نرخی با ار
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عملیاتـی  تـراز  کسـری  نسـبت  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 139۴  بودجـه 
بـوده اسـت، بودجـه سـال 1396  معـادل 5 درصـد 
کـه ایـن نسـبت از ۴  گونـه ای تنظیـم شـود  بایـد بـه 
منابـع  میـزان  ایـن،  بـر  عـالوه  نکنـد.  تجـاوز  درصـد 
و مصـارف نقـدی بودجـه بایـد از منابـع و مصـارف 
تعهدی تفکیک شـده و تراز بودجه در هر دو سـطح 
و  برنامـه  سـازمان  باشـد.  برقـرار  تعهـدی  و  نقـدی 
ایـن  تحقـق  بـرای  برنامه ریـزی  بـه  موظـف  بودجـه 

می باشـد. هـدف 
بـازار  برنامـه تجدیـد سـاختار و توسـعه  ـ اسـتمرار   2

دولـت بدهی هـای 
کاهـش وابسـتگی بـه منابـع نظـام  دولـت بـه منظـور 
بانکـی در تامیـن منابـع مالی مورد نیاز خود، از سـال 
1393 ابـزار تامیـن مالـی از طریـق بـازار بدهـی را فعال 
کرد. توسـعه این ابزار شـفافیت بیشتر عملیات مالی 
کاهـش فشـار دولـت بـر منابـع نظـام بانکـی را بـه  و 

همـراه خواهـد داشـت.
همچنیـن در سـال 1395، دولـت در قالـب اصالحیه 
قانون بودجه سـال 1395 در جهت تجدید سـاختار 
گام  بانک هـا  بـه  دولـت  بدهـی  بـرای  بازارسـازی  و 
بایـد   ،1396 سـال  در  اسـت.  برداشـته  را  نخسـت 
گام هـای بعـدی بـرای تجدید سـاختار مابقی بدهی 
دولـت بـه بانک هـا و سـایر تعهـدات دولت بـا اولویت 
بازنشسـتگان و صندوق های بازنشسـتگی برداشته 
در  اسـت  موظـف  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  شـود. 
گونـه ای برنامه ریـزی  تنظیـم بودجـه سـال 1396 بـه 
نمایـد تـا اوراق بهـادار دولتـی در بـازار سـرمایه بـدون 
ریسـک ارزیابـی شـوند. به ایـن منظور، بودجه سـال 
1396 باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای 
مدیریـت بدهی هـای دولت باشـد و منابع مـورد نیاز 
بـرای پرداخـت سـود و اصـل تمامـی تعهـدات دولـت 
که در سـال 1396 سررسـید خواهند شـد، به صورت 

کامـاًل شـفاف در بودجـه درج شـود.

3ـ  تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بـر اسـاس برنامـه دولـت بـرای یکسان سـازی نـرخ ارز 
در سـال 1395، بودجـه سـال 1396 بایـد بـر مبنـای 
ایـن منظـور، الزم  بـه  تدویـن شـود.  واحـد  ارز  نـرخ 
گونه ای مدیریت شـود  اسـت نرخ ارز در سـال آتی به 
کـه ضمـن حفـظ ثبـات اقتصـادی، رقابـت پذیـری 
بازارهـای داخلـی و خارجـی  بنگاه هـای داخلـی در 

حفـظ و تقویـت شـود.
۴ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های 

سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
تحقـق اهـداف رشـد اقتصادی، در سـال های پیش 
کشـور  گرو حجم قابل توجه سـرمایه گذاری در  رو در 
طی سـال های آینده اسـت. با توجه به محدودیت 
منابـع بودجـه در سـال 1395 و پیش بینـی سـطح 
بـرای  اختیـار  در  منابـع   ،1396 سـال  در  درآمدهـا 
تملـک  طرح هـای  نیـاز  مـورد  اعتبـارات  تامیـن 
بـود.  خواهـد  محـدود  سـرمایه ای  دارایی هـای 
از  بهره بـرداری  سـنتی  شـیوه  وصـف،  ایـن  بـا 
اعتبـارات عمرانـی قـادر بـه پاسـخگویی بـه نیازهـای 
بنابرایـن،  بـود.  نخواهـد  کشـور  سـرمایه گذاری 
بـا هـدف  برنامـه و بودجـه موظـف اسـت  سـازمان 
بودجـه  کمیـاب  منابـع  از  اهرمـی  بهره بـرداری 
اوال،  کـه  نمایـد  برنامه ریـزی  گونـه ای  بـه  عمومـی، 
کـه دارای توجیـه اقتصـادی  طرح هـای نیمه تمـام 
کلیه  گذار شود، ثانیا  هستند به بخش خصوصی وا
کـه امکان جـذب سـرمایه گذاری بخش  طرح هایـی 
دولتـی  بخـش  بـا  مشـارکت  قالـب  در  را  خصوصـی 
دارنـد در چارچوب هـای قـراردادی مشـخص فعـال 
شـوند. لـذا، سـازمان برنامـه و بودجـه موظف اسـت 
بودجـه  الیحـه  اجرایـی  دسـتگاه های  همـکاری  بـا 
که حداقل  گونـه ای تنظیـم نمایـد  سـال 1396 را بـه 
بـه میـزان منابـع اعتبـارات عمرانـی دولـت از منابـع 
نیمـه  طرح هـای  تکمیـل  بـرای  خصوصـی  بخـش 

شـود. بهره بـرداری  تمـام 

در  شـده  ایجـاد  ظرفیت هـای  از  5-اسـتفاده 
م جا بر پسـا

بـا اجرایـی شـدن برجام و  امکان بهره برداری بیشـتر 
کشـور وارد دوره  از فرصت هـای بین المللـی، اقتصـاد 
امـکان  جدیـد   شـرایط  در  اسـت.  شـده  جدیـدی 
اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از فرصت هـای موجـود در 
سـرمایه  و  فنـاوری  بـازار،  حـوزه  در  جهانـی  اقتصـاد 
کشـور در سـال 1396  بـه وجـود آمـده اسـت. بودجـه 
که موانع بهره بـرداری  گونه ای تنظیم شـود  بایـد بـه 
بـه  پسـابرجام  فرصت هـای  از  خصوصـی  بخـش 
سـرعت رفـت شـده و بخش دولتی نیـز در حوزه های 
کـه امـکان حضـور بخـش  کمیتـی و حوزه هایـی  حا
از  بهینـه ای  اسـتفاده  نـدارد،  وجـود  خصوصـی 
توسـعه  و  تشـویق  آورد.  عمـل  بـه  فرصت هـا  ایـن 
صادرات گـرا،  تولیـد  و  غیرنفتـی  صـادرات  پرشـتاب 
پروژه هـای  و  طرح هـا  در  مشـترک  سـرمایه گذاری 
عمرانـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای بین المللـی برای 
حـل مشـکالت زیسـت محیطـی و آب و تامیـن مالـی 
پروژه هـای دارای توجیـه اقتصادی از منابع خارجی 
کـه بایـد در بودجه سـال  از جملـه محورهایـی اسـت 

گیـرد. 1396 مدنظـر قـرار 
6-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی

یکـی دیگـر از اولویت هـای مهـم بودجـه سـال آینـده، 
ارائـه خدمـات عمومـی  کیفیـت  بهبـود  و  گسـترش 
دولـت بـه ویـژه در حوزه هـای آمـوزش، بهداشـت و 
درمـان و دفـاع و امنیـت اسـت. لـذا ضـروری اسـت 
کارایـی در زمینـه  تـا دسـتگاه های ذیربـط، افزایـش 
ارائـه خدمـات را مدنظـر قـرار دهنـد؛ در ایـن زمینـه بر 
حفـظ دسـتاوردهای دولـت در زمینـه ارائـه خدمات 
کید می گردد. به عالوه، توزیع  بهداشتی و درمانی تا
کشـور  مخارج بهداشـت، درمان و آموزش در سـطح 

بایـد بـا اولویـت مناطـق محـروم صـورت پذیـرد.

دهنـه   763 گفـت:  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
کشـور  کیلومتـر در  تونـل بـرون شـهری بـه طـول 325 
کـه 23۴ مـورد دیگـر بـه  بهره بـرداری شـده، در حالـی 
کیلومتـر در دسـت سـاخت و مطالعـه 116  طـول 221 
انجـام  کیلومتـر در حـال  بـه طـول 338  تونـل  دهنـه 
گـزارش شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهای  اسـت. بـه 
کشـور، »علـی نـورزاد« بررسـی روش هـای  حمـل و نقـل 
تامین منابع مالی پروژه ها را نیز بسـیار مهم دانسـت و 
کرد: در دولت تدبیر و امید با شیوه های ویژه به  عنوان 
خصوص در یک سال گذشته توانستیم در وزارت راه و 

شهرسـازی بـا جذب فاینانس های مالی بـه روش های 
مختلف بخش زیادی از محدودیت تامین منابع مالی 
کنیـم. معـاون وزیـر راه و شهرسـازی  پروژه هـا را برطـرف 
سـاخت سـدها و تونل های کشور با کمترین آسیب به 
محیط زیست را از مهمترین اقدام های دولت دانست 
و گفـت: در سـاخت سـد و تونـل همـه سـعی و تـالش ما 
کمتریـن آسـیب را ببیند  کـه محیط زیسـت  ایـن اسـت 
کنـون در ایـن زمینـه دسـتاوردهای شـایان توجهی  و تا
کشـور بـه طـول 6  کنـون بزرگ تریـن تونـل  داشـته ایم. ا
هـزار و 500 متـر در قطعـه دوم آزادراه تهـران- شـمال در 

گرفته و برای تسـهیل تـردد در این  دسـت سـاخت قـرار 
قطعـه بـه صـورت رفـت و برگشـت با یـک تونل امـدادی 

طراحـی شـده اسـت.

ار صنعت ساختمان   اخ

325کیلومتر تونل برون شهری داریم
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ت مدیره انتخا هی
من صادرکنندگان   ان
خدمات مهندسی ایران 
صادرکننـدگان  انجمـن  فوق العـاده  بطـور  سـالیانه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران در روز دوشـنبه 12 مهـر 95 بـا حضـور اعضـای 

کار و اتـاق بازرگانـی ایـران برگـزار شـد. انجمـن و نماینـدگان وزارت 
در این جلسه ابتدا محمدرضا انصاری رئیس هیات مدیره انجمن سخنرانی 
 کردند و پس از آن با نظر اعضا، منوچهر ملکیانی فرد به عنوان رئیس جلسه ،

ج عمرانـی و حسـن مهـدی بـه عنـوان ناظـر جلسـه و غـروی نیـز بـه عنوان   ایـر
گزارش هیات مدیره  کار خود را با ارائه  منشـی جلسـه انتخاب شـدند. جلسـه 
گیری جهت انتخاب هیات مدیره  و بازرس انجمن ادامه داد و پس از آن رای 

و بازرسـان صـورت پذیرفت.
طبـق آمارهـای منتشـره از مجمـوع 250 عضو انجمن صـادرات خدمات فنی و 
کردند و انصاری، چوبدار،  مهندسـی ایران تعداد 189 نفر در رای دهی شـرکت 
گالبتونچـی و کدخدایـی  امیـرزاده، رضایـی، ابوطالبـی، ابریشـمی، مسـعودی، 
بـه عنـوان اعضـای اصلـی هیـأت مدیـره از لیسـت آزاد و صالحـی، مهدیـار نیـز 
بـه عنـوان اعضـای علـی البـدل انجمـن انتخـاب شـدند. همچنیـن مفتخـر، 
گان  بدیـع، منوچهـری و مسـگرپور نیـز بـه عنـوان اعضـای اصلـی از معرفی شـد 

تشـکل های موسـس انجمـن انتخـاب شـدند.
اعضـای اصلـی منتخـب از لیسـت معرفـی شـدگان تشـکل های موسـس 

ح اسـت : انجمـن بدیـن شـر
فرامرز مفتخر با 155 رای

محمد حسن بدیع با 151 رای
فرزام منوچهری با 140 رای

اسماعیل مسگر پور طوسی با 109 رای
اعضای اصلی منتخب از لیست آزاد داوطلبین:

محمد رضا انصاری با 147 رای
قباد چوبدار با 147 رای

محمد امیرزاده با 113 رای
پرویز رضایی با 113 رای

محمد ابوطالبی با 104 رای
مجید ابریشمی با 102 رای

ساعد مسعودی با 87 رای
ج گالبتونچی با 74 رای ایر

علیرضا کدخدایی با 73 رای
اعضای علی البدل منتخب:

بهمن صالحی با 73 رای
فرزین مهدیار با 68 رای

کار رتبـه افـراد دارای رای یکسـان، بـا  توضیـح اینکـه طبـق نظـر نماینـده وزارت 
بـه بهمـن  کدخدایـی نسـبت  گردیـد و علیرضـا  قرعه کشـی حضـوری تعییـن 
صالحـی و فرزیـن مهدیـار نسـبت بـه بیـژن سـعید آبـادی از همیـن طریـق رتبـه 

باالتـر را بـه دسـت آوردنـد.
 جعفـر سـبوخی بـه عنـوان  بـازرس اصلـی و رضـا آدابـی بـه عنـوان  بـازرس

 علی البدل  انتخاب شدند.

چـه  تـا  کـه  می دهـد  نشـان  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  اخیـر  گـزارش 
و  کشـاورزی  خدمـات،  صنعـت،  ماننـد  مولـدی  بخش هـای  در  انـدازه 
کشـور در تـالش اسـت در مسـیر  کـه  نفـت رشـد منفـی داشـته ایم و حـال 
کشـورهای بـزرگ  کنیـم بـا  گیـرد، سـعی  درسـت مناسـبات بین المللـی قـرار 
صنعتـی هماهنـگ شـده تـا عـالوه بـر اسـتفاده از تکنولوژی هـای آنهـا بـه 
کـه از  کنیـم  کـرده و شـرایطی را فراهـم  کمـک  بهبـود سـاختارهای صنعتـی 

کنیـم. اسـتفاده  خصوصـی  بخـش  تـوان  کثـر  حدا
و  اهـداف  پیشـبرد  و  اقتصـادی  توسـعه  و  رشـد  بـرای  کشـوری  هـر 
کوتاه مـدت، میان مـدت  برنامه هـای خـود دسـت بـه یـک سـری اقدامـات 
و بلندمـدت می زنـد و در ایـن راسـتا سـعی می کنـد ضمـن اولویت بنـدی 
برنامه هـا، اقدامـات موثـری را بـرای حـل آنهـا انجـام دهـد. به طـور قطـع 
کشـور از جنـس بیرونـی نیسـت و بسـیاری از ایـن  و یقیـن همـه مشـکالت 
کـرده  کشـور به وجـود آمـده، رشـد  مشـکالت در داخـل بنگاه هـا، صنعـت و 
و نهادینـه شـده اسـت و دولـت و بخـش خصوصـی بایـد بـر اسـاس وظایـف 
کننـد. دولـت  ذاتـی خـود و بـا هماهنگـی هـم نسـبت بـه رفـع آنهـا اقـدام 
کـردن قوانیـن  بایـد بـه وظایـف ذاتـی خـود از جملـه بسترسـازی، برطـرف 
کسـب وکار، ثبـات اقتصـادی و سیاسـی پرداختـه و بخش خصوصی  مخـل 
و  نسـبی  مزیت هـای  و  رقابت پذیـری  بهـره وری،  بـر  کیـد  تا بـا  بایـد  هـم 
کثـر  حدا اقتصـادی  عرصه هـای  در  دولـت  بسترسـازی های  از  رقابتـی 

ببـرد. را  اسـتفاده 
گزارشـی تحت عنـوان »تحلیل بخش  اخیـرا مرکـز پژوهش هـای مجلس در 
واقعـی اقتصـاد« بـه عملکـرد بخش هـای مختلـف اقتصـادی در سـال 95 
واقعـی  بخـش  عملکـرد  بـر  مؤثـر  فـوری  و  اصلـی  چالـش  سـه  و  پرداختـه 
بغرنـج  تقاضـای مؤثـر، وضعیـت  کمبـود  را  کشـور در سـال 139۴  اقتصـاد 
کاهـش درآمدهـای نفتـی بیـان  خ هـای بـاالی سـود و  سیسـتم بانکـی و نر
کـرده اسـت. آنچـه مشـخص اسـت ایـن سـه چالش بسـیار بـه هم پیوسـته 
کـه قـدرت خریـد  کـرد در حالـی  اسـت و نمی تـوان از تقاضـای بـاال صحبـت 
گـردش موجـب  مـردم پاییـن آمـده و از منظـر بنـگاه هـم نبـود سـرمایه در 

 راهکار حل
 چالش های اقتصادی

و هیا رییسه اتا بازرگانی ایران ن؛ ع یرم ین  حس
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خ تــورم نقطــه بــه  بانــک مرکــزی بــه تازگــی نــر
نقطه شــهریورماه را در مقایســه با ماه مشــابه 
گزارش داد این  ســال  قبل از آن 6/7 درصــد 
اقتصــادی  تحلیل هــای  کــه در  در حالیســت 
تــورم نقطه به نقطــه اصــواًل جایگاهی ندارد. 
خ تورم محاســبه  مهم تریــن معیــار بررســی نــر
هــم  ســالیانه  تــورم  خ  نــر اســت.  آن  ســالیانه 
کاال  قلــم   ۴00 از  بیــش  میانگیــن  حاصــل 
کــه  اســت هرچنــد  در ســبد مصرفــی خانــوار 
کنــون در ســبد  کاالهــا هــم ا بســیاری از ایــن 
مصرفــی خانــوار جایگاهــی نــدارد. بــه عبارت 
که در حال حاضر در ســبد مصرفی  دیگر آنچه 

وجود دارد مصارف روزانه است.
که  در ایــن میان دولت در حالــی ادعا می کند 
که  خ تورم به زیر 10 درصد تنزل یافته است  نر
کاهــش تاثیــری در ســبد مصرفــی درآمد  ایــن 
کشــور نداشته و ندارد. این بدان  خانوارها در 
خ تورم  کاهــش تــک بعــدی نــر کــه  معناســت 
معیشــتی  ســبد  وضعیــت  بهبــود  در  تاثیــری 
مــردم به وجود نیاورده اســت و به دلیل عدم 
توزیــع نقدینگــی و نــا توانی دولــت در هدایت 
بخشــی از نقدینگــی به ســمت تولیــد و ایجاد 
اشــتغال مــردم تأثیــر برنامه هــای اقتصادی را 
خ تــورم تک رقمــی احســاس نمی کنند.  در نــر
گونه ای است  کشور هم به  شــرایط اقتصادی 
کــه فاصلــه بیــن فقیر و غنــی روز به روز بیشــتر 
که فعالیت واحدهای  شــده این در حالیست 
کشــور به دلیل  کوچک و متوســط در  تولیدی 
گــردان و نــا توانــی بانک هــا در  عــدم تنخــواه 
کشــور  در  واحدهــا  ایــن  بــه  تســهیالت  ارائــه 

متوقف شده است.

کنون  که هم ا  در این میان الزم به ذکر است 
در  کشــور  صنعتــی  فعالیت هــای  از  بســیاری 
اختیار دولت و مؤسســات شبه دولتی است. 
کنون 13  براســاس اظهارات وزیر اقتصاد هم ا
گرفته  درصد از خصوصی ســازی های صــورت 
طــی ســال های اخیــر واقعــی بــوده و ایــن در 
گرفته  که مــا بقی اقدامات صــورت  حالیســت 
گــذاری شــرکت های دولتــی  در ایــن زمینــه وا
بــه شــبه دولتــی بــوده اســت. بنابرایــن تأثیــر 
خ  گرفته در زمینه افزایش نر اقدامــات صورت 
رشــد اقتصــادی در زندگی مردم نا محســوس 
خ  گذشــته نــر اســت. مــا در حالــی طــی ســال 
رشــد مثبت یک درصــدی را در اقتصاد ایران 
کــه این میــزان رشــد نامتوازن  کردیــم  تجربــه 
کــه اقتصــاد ما  بــوده واقعیــت هــم این اســت 
گرفتار اســت و خروج از آن به  در رکود عمیقی 

راحتی امکان پذیر نیست.
کــه بــه رغــم اعــالم مســئوالن  در نهایــت ایــن 
بخــش  در  اقتصــادی  رشــد  ایجــاد  بــر  مبنــی 
کاهش  صنعت این موضوع در زندگی مردم و 
بار مشکالت آن ها تاثیری نگذاشته است. در 
کاهش  ایــن میــان دولــت تــالش می کند تا بــا 
بــه  را  رونــق  بانکــی  ســپرده های  ســود  خ  نــر
بخــش تولید بازگرداند. هدف اصلی دولت در 
خ ســود ســپرده های بانکی این بود  کاهش نر
کاهــش میــزان سودســپرده های بانکی  تــا بــا 
کمتــری در اختیار  تــا اعتبــارات با هزینه هــای 
کننــدگان قــرار بگیــرد اما ایــن اقدام نه  تولیــد 
کشــور نداشــته  تنهــا تاثیــری در رونــق تولیــد 
از  بانکــی  منابــع  بلکــه موجــب خــروج  اســت 

کشور شده است. بانک های 

 تورم نقطه به نقطه 
سندیت ندارد

مود جا ساز  کارشناس اقتصادی ر م دک

کاالهـای  تقاضاهـای  کاهـش  و  تولیـد  کاهـش 
دولـت،  می شـود.  صنعتـی  و  سـاخته  نیـم 
خ سـود بانکـی  کاهـش نـر کـه از  سـال ها اسـت 
در  بانک هـا  متاسـفانه  امـا  می کنـد،  صحبـت 
مصـوب  را  خ هـا  نر هماهنـگ  تیمـی  کار  یـک 
سـبب  بـه  را  صنایـع  ورشکسـتگی  موجبـات  و 
دیرکـرد  جریمه هـای  و  تسـهیالت  بـاالی  خ  نـر
چشـمگیر  کاهـش  گرچـه  ا می آورنـد.  فراهـم 
ارزی  ذخایـر  آن  تبـع  بـه  و  نفتـی  درآمدهـای 
آورده  فراهـم  کشـور  بـرای  را  مشـکالتی  کشـور 
هماهنگـی  بـا  می توانسـت  دولـت  امـا  اسـت، 
بخـش خصوصـی و دفـاع از حقـوق ایـن بخـش 
کارآ بـا همیـن درآمدهـای انـدک ارزی  مولـد و 
کشـوری  کارهـای بهتـری انجـام دهـد. در  هـم 
کـه ذخایـر محدود ارزی دارد ایـن همه قاچاق 
کـه دولت  بـه چـه معناسـت؟ مدیریـت واردات 
و  چگونـه  اسـت،  آن  دنبـال  بـه  اسـت  سـال ها 
در چه سـمت و سـویی در حال حرکت اسـت؟ 
کاالهای تجاری  چنانچـه بـه شـرکای تجـاری و 
کشـور طـی چنـد سـال اخیـر نظـری بیندازیـم، 
مثـل  کشـورهایی  جایـگاه  کـه  درمی  یابیـم 
شـرکای  رتبه بنـدی  در  ژاپـن  و  ایتالیـا  آلمـان، 
کشـورهایی ماننـد  کاهـش یافتـه و  تجـاری مـا 
چین و امارات رشـد فزاینده ای داشـته و از آن 
کاالهـای سـرمایه ای  کاالهـا از  بدتـر در ترکیـب 
کاالهـای مصرفی سـوق داده  بیشـتر بـه سـمت 
گـزارش اخیـر مرکـز پژوهش هـای  شـده اسـت. 
در  انـدازه  چـه  تـا  کـه  می دهـد  نشـان  مجلـس 
بخش هـای مولـدی ماننـد صنعـت، خدمـات، 
کشـاورزی و نفت رشـد منفی داشـته ایم و حال 
درسـت  مسـیر  در  اسـت  تـالش  در  کشـور  کـه 
کنیـم  گیـرد، سـعی  مناسـبات بین المللـی قـرار 
شـده  هماهنـگ  صنعتـی  بـزرگ  کشـورهای  بـا 
آنهـا  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  بـر  عـالوه  تـا 
کـرده  کمـک  صنعتـی  سـاختارهای  بهبـود  بـه 
کثـر تـوان  کـه از حدا کنیـم  و شـرایطی را فراهـم 
ایـن  در  کنیـم.  اسـتفاده  خصوصـی  بخـش 
بـه  بنگاهـداری  به جـای  هـم  دولـت  راسـتا 
بهبـود شـرایط بانکـی، رفـع تعارضـات و قوانین 
کسـب وکار بپـردازد و شـرایطی را فراهـم  مخـل 
بـا  برابـر  شـرایط  بـا  ایرانـی  بنگاهـدار  کـه  کنـد 
و  پرداختـه  رقابتـی  تولیـد  بـه  خارجـی  رقبـای 
کشـور را در بعـد صنعتـی  زمینـه بهبـود شـرایط 

کنـد. و تجـاری فراهـم 
منبـع: دنیای اقتصاد
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اشاره:
پیرو پیگیری های ســندیکا مبنی بر تســهیل شرایط بهره مندی از تســهیالت و دریافت ضمنانت نامه ها و رفع 
مشکل عدم صدور ضمانت نامه در "سامانه پسام" به دلیل وجود چک برگشتی تصویر نامه بانک مرکزی به 
خ 95/06/09  خ 95/03/17 در پاســخ به نامه ســندیکا و نامه شماره 60/132099 مور شــماره 95/82860 مور
خ 95/02/21 و تصویب نامــه هیأت وزیران به  و بخشــنامه مدیریــت کل اعتبــارات به شــماره 95/53228 مور

خ 95/02/19 جهت استحضار و استفاده از شرایط جدید اعالم می گردد. شماره 18546/ت53097هـ مور
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اشــتغال،  ایجــاد  اقتصــادی،  توســعه  و  رشــد 
عدالــت اجتماعــی و رابطــه عادالنه بــا محیط 
زیســت از طریــق حفاظــت از میــراث فرهنگی 
و طبیعــی، در تمــام جهــان بیــش از هر عاملی 
مســتلزم برخورداری جوامع از امنیت حقوقی 
در بخش زمین و ملک می باشند. این درسی 
اســت از تحــوالت جهانــی در دو دهــه اخیــر. 
که بتوانند برای بلند مدت قابل  کســانی  تنها 
پیــش بینــی، بــا بهره بــرداری از زمیــن و ملک 
طرحــی در اندازنــد، آمــاده خواهند بــود برای 
کننــد. در ایــن راســتا،  گــذاری  آینــده ســرمایه 
"مدیریت زمین" به منظور تضمین دسترســی 
ملــک  و  زمیــن  بــه  هدفمنــد  و  هوشــمندانه 

کند. ایفای نقش می 
بنابرایــن مقوله هــای مدیریت زمیــن و عوامل 
مؤثــر در ایــن مدیریــت، مانند توســعه متوازن 
و  مجامــع  در  تنهــا  نــه  روســتایی  و   شــهری 
ح هــای بیــن المللــی همچون فدراســیون  طر
همکاری هــای  نقشــه برداران،  جهانــی 
توســعه ای و همچنین در سازمان ملل دارای 
جایــگاه و موقعیــت ویــژه مــی باشــند، بلکــه 
کشــور های جهــان نیزکاربــرد و تأثیر  در برخــی 

مثبت دارند. 
ضعــف مدیریــت زمیــن و عــدم تــوازن توســعه 
شــهری و روســتایی در ایــران، بــر برنامه هــای 
و  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه 
کشور اثرات سوء و بعضًا جبران  محیط زیست 
از تخریــب  ناپذیــر داشــته اســت. پیشــگیری 

بیشــتر زمیــن وســایر منابــع طبیعــی زندگــی، 
مستلزم عزم ملی است.

گرانبها زمین، منبعی 
متفاوت از عوامل تولید، "کار و ســرمایه" زمین 
ح های توسعه ای  قابل تکثیر نمی باشد، در طر
در فضاهــای شــهری و روســتایی بیــش از هــر 
ح می باشــند، یکی  چیز دو رویکرد اصولی مطر
بــا  برخــورد اقتصــادی صرفه جویانــه و پایــدار 

کمیتی(  پدیــده زمین )حفاظت زمیــن در بعد 
و دیگری حفاظــت از منابع طبیعی )حفاظت 
در  دیگــر  ســوی  از  کیفیتــی(.  بعــد  در  زمیــن 
مقابــل ایــن دو رویکــرد، ضــرورت تــالش برای 
کار و زندگی در  بهبود مســتمر روابط و شــرایط 
که مصرف  شــهر و روســتا، موجب شده اســت 
زمین افزایــش یابد. مناطق مســکونی، حمل 
تولیــدی  فعالیت هــای  کشــاورزی،  نقــل،  و 
گردشــگری و سایر  وآموزشــی، اوقات فراغت و 
و  فرهنگــی  امــور  همچنیــن  و  زیرســاخت ها 
اجتماعــی بــه زمین نیــاز دارند. بدیــن ترتیب 
تقابــل بهره بــرداری ایجاد می گــردد. الجرم در 
حــوزه مثلــث تقابــل و به عبــارت دیگــر، حوزه 
تنــش بیــن منافــع اقتصــادی، عالیق زیســت 
بایســتی  اجتماعــی،  فرهنگــی-  و  محیطــی 
ح ها و پروژه های  "مدیریت زمین"، ازطریق طر
هوشمند توسعه فضاهای شهری و روستایی 
کنند.  و ساماندهی زمین، ورود و ایفای نقش 
کــه احتــرام به قانــون، عدالت  کشــورهایی  در 
و  یکپارچــه  کاربــردی  مدیریــت  و  اجتماعــی 
کم اســت، اهداف و برنامه ریزی  هماهنگ حا
روســتایی  و  شــهری  فضــای  در  توســعه 
محــدود به صرفًا اســتفاد اقتصــادی از زمین و 
ک  نمی شــود، بلکه  ســاماندهی زمیــن و امــال
حق و حقوق و منافع جمع را نیز در بر می گیرد 
و بیــن عالیــق و منافــع رقابتــی ذی نفعــان از 
گفتگو و تعامــل با آنان در مراحل اولیه  طریــق 
مناســب  روش هــای  از  اســتفاده  بــا  عینــی  و 

تمع اد ی  مدیرعام م و ر علی نی دک

مدیریت زمین و توسعه فضای روستایی  
ریشه در صنعت احداث و نقشه برداری دارد

 ضرورت تالش برای  
بهبود مستمر روابط و 

شرایط کار و زندگی در 
شهر و روستا، موجب 
شده است که مصرف 

زمین افزایش یابد. مناطق 
مسکونی، حمل و نقل، 
کشاورزی، فعالیت های 

تولیدی وآموزشی، اوقات 
فراغت و گردشگری 

و سایر زیرساخت ها و 
همچنین امور فرهنگی 

و اجتماعی به زمین نیاز 
دارند
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برنامــه ریزی و مشــارکتی و همچنین ابزارهای 
ح های توسعه، تعادل و توازن  پیاده سازی طر
برقــراری  کــه  اســت  بدیهــی  می کنــد.  ایجــاد 
تعــادل و توازن همراه با رعایت ضوابط قانونی 
و عدالــت در مثلث تقابل بیــن منافع و عالیق 
گیر و پیچیده  تمام ذی نفعان، حساس، وقت 

است. 
بنابراین یک "مدیر زمین" همزمان، متخصص 
اطالعات، طراح توســعه، هدایت کننده فرایند 

گاه چند جانبه می باشد. کارشناس آ و 
مهنــدس،  توســط  می توانــد  مدیریــت  ایــن 
کارشناس و صاحب نظر در حوزه های عمران و 
توســعه شهر و روستا و به ویژه مهندس نقشه 
کــه از الزامات  بــردار بــا رویکــرد میان رشــته ای 

این حوزه فعالیت می باشد، اعمال شود.
خوشــبختانه بازنگری دروس مهندسی نقشه 
بــرداری و مخصوصــًا ایجــاد رشــته "مهندســی 
نقشــه بــرداری- سیســتم های اداره زمین" در 
که در دســت بررســی و اقدام  دانشــگاه تهــران 
هســتند می توانند تاثیر بســزایی بر این دو امر 
کمیتــی زمین  کیفــی و  مهــم، یعنــی حفاظــت 
مهندســان  کاربــردی  و  هدفمنــد  حضــور  و 
نقشه بردار در سیستم یکپارچه مدیریت زمین 
که دستگاه های  داشته باشد، مشروط بر این 
اجرایــی متولــی و جامعــه نقشــه برداران ایران 
سیاســتگذاری،  مســئولیت های  براســاس 
اجرایــی، نظارتــی و صنفــی حرفــه ای خــود در 

این زمینه نیز ایفای نقش نمایند.

   Land management منشاء مفهوم
کجاست؟ "مدیریت زمین" 

در  بــار  اولیــن  بــرای  زمیــن  مدیریــت  مفهــوم 

دهــه1990 در اجــالس ســران در ریــو در ســال 
ح شد. در ابتدا با محتوایی  1992 )1371( مطر
توجــه  بــا  حــال  عیــن  در  ولــی  مبهــم،  هنــوز 
بین المللــی  "فدراســیون  رســالت  و  نفــوذ  بــه 
نقشــه برداران" )FIG()1( ، این عنوان با نقشــه 
کاداستر و دفاتر ثبت زمین  برداری و به ویژه با 

ک )2( رابطه تنگاتنگ برقرار نمود.  و امال
در  ســرعت  بــه   Land management مفهــوم 
منابع تخصصی انگلیســی زبان منتشــر شد. از 
کرســی ساماندهی زمین و  اواخر دهه 1990 در 
توسعه روســتایی دانشــگاه مونیخ)3( و عالوه 
کارشناســان آلمانی  بر این توســط تعــدادی از 
 Prof.( گل  مــا پرفســور  تصــدی  بــا  همزمــان 
کرســی مذکــور به  Dr. Holger Magel( رئیــس 
ریاســت FIG ، مقولــه مدیریــت زمیــن هــم در 
صحنه هــای بین المللــی و هــم در ســطح ملی 
در حوزه هــای آمــوزش، تحقیقــات و عمــل نیز 

ح شده است.  مطر

 : Land management تعریف
از   Prof. Gerhard Larsson  نظریــه براســاس 
دانشــگاه فنی اســتکهلم هلند مدیریت زمین 

گیرد: دو محور اصلی را در بر می 
که مشــابه  کنترل  1- محــور نظارت، اجرایی و 
دانشــگاه  از   Prof. Walter Seele تعریــف  بــا 
بــن آلمــان، "ُبعــد اســتاتیک" مدیریــت زمیــن 
اقدامــات  قالــب  کــه در  را تشــکیل می دهــد، 
مشــاهده  و  نظــارت  اندازه گیــری،  کاداســتر، 

کنترل و نظایر آن بروز می کند. مستمر، 
که  2- محور فعالیت با هدف توســعه سرزمین 
موجب ســرمایه گذاری قابل توجهی در زمین و 
یا تغییر کاربری زمین های موجود می گردد. این 
محــور" ُبعد شــکل دهی و دینامیــک" مدیریت 
که بــا روش معمولی  زمین را شــامل می شــود، 
ساماندهی و اقتصاد زمین در فضاهای شهری 
و روســتایی آلمان به شرح شــکل زیر مطابقت 
دارد. بدین ترتیب این شکل تمام فعالیت های 
مهندسان نقشه بردار را در زمینه های طراحی 

کرسی ساماندهی زمین و توسعه روستایی دانشگاه مونیخ  شکل -1:منبع: سایت 
www.landentwicklung-muenchen.de
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و برنامــه ریــزی، محاســبات مربــوط بــه ارزش 
ک، ســاماندهی زمیــن،  و قیمــت زمیــن و امــال
کاداستر را در پروژه های  ساخت و ســاز و فنون 
توسعه روستا و فضای شهری و روستایی در بر 

می گیرد.)شکل-1(
 

کوتاه بر ضرورت توسعه روستایی  مروری 
در مدیریت زمین 

کننــده  واقعیت هــا و آمــار بســیار تلــخ و نگــران 
در مــورد تخلیــه ده هــا هــزار روســتا و مهاجــرت 
میلیون ها حاشیه نشین سرگردان یه شهر های 
کشــورمان ایران، نشــان از "سوء مدیریت  بزرگ 
زمین در ابعاد استاتیک و دینامیک" آن دارد که 
متاســفانه حاصل آن تخریب روز افزون زمین و 

منابع طبیعی از نظر کمی وکیفی می باشد.
دستگاه های اجرائی متولی توسعه روستایی، 
کارشناســان،  تشــکل های صنفــی حرفــه ای و 
توســعه  امــور  نظــران  صاحــب  و  مهندســان 
ســرزمین با چالش های جدی و در عین حال 
کم و بیش رها شــده توســعه متوازن شــهری و 
که عماًل حوزه فعالیت های "صنعت  روستایی 

احداث" می باشد مواجهند.
بــه منظــور تحقق توســعه متوازن روســتایی و 
پیشــگیری از تخریــب بیشــتر زمیــن و محیــط 
کنان آن بایــد به جای توســل به  زیســت و ســا
روش های تجربه شــده ناموفق و پیشنهادات 
نمــودار  و  نــام  تغییــر  صرفــًا  قبیــل  از  تکــراری 
و  موجــود  اجرایــی  دســتگاه های  ســازمان 
یــا ایجــاد تشــکیالت جدیــد و یــا صرفــًا توزیــع 
نــام  بــه  یــا  نقدینگــی بیــن روســتا نشــینان و 
کارآفرینــی در روســتا ها بــدون هــدف و برنامــه 
مشــخص راهبــردی، بــه طــور جــد و پایــدار از 
کارشناسی خالق،  طریق مطالعات تطبیقی و 
بــرای تمــام زمینه هــا و عوامــل مرتبــط و موثــر 
و  اصولــی  راهکار هــای  روســتایی  توســعه  در 
قانونمنــد ارایــه شــود.  مخصوصــًا بــا توجه به 
تحــوالت و رقابت هــای چشــمگیر منطقــه ای 
اقتصــادی  بخش هــای  تمــام  در  جهانــی  و 
یــک ســو و ضــرورت تحقــق سیاســت های  از 
کلــی جمهــوری اســالمی ایــران در برنامه های 
و   فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  توســعه 
در ســند چشــم انــداز و سیاســت های اقتصاد 
که  کند  مقاومتــی از ســوی دیگــر، ایجاب مــی 
روستا و روستایی ایرانی نیز در تعامل سازنده 
گیرند. بدین  و موثــر در روابط بین المللی قرار 
منظــور و با توجه به امکانات و پتانســیل های 

کشور،  خدادادی بالقوه در مناطق روســتایی 
کاربردی به مباحثی همچون  باید هدفمند و 
پایــدار  مدیریــت  و  روســتایی  پایــدار  توســعه 
منابــع، اعم از منابع انســانی، منابع طبیعی و 
بــه ویــژه مدیریت پایــدار زمین با نــگاه و ذهن 
نــو و زبــان و شــیوه های نویــن توســعه مبتنی 
و  بومــی  گی هــای  ویژ محلــی،  مزیت هــای  بــر 
گیر و موثر مردمی پرداخته شود. مشارکت فرا

بنابرایــن "توســعه فضاهــای روســتایی" صرفًا 
توسعه بخش کشاورزی، فعالیت های عمرانی 
ح هــادی، طراحی  در ســطح روســتا، تهیــه طر
توســعه  زیســت،  محیــط  حفاظــت  منظــر، 
گردشگری و نظایر آن به تنهایی نیست، بلکه 
که همه بخش ها و  روش و ســرفرایندی اســت 
رشــته های مرتبــط با هر روســتا را در راســتای 
قالــب  در  فضایــی  کالن  توســعه  ح هــای  طر
مدیریت یکپارچه و هماهنگ در ســطح ملی، 

منطقه ای و جهانی شامل می شود. 

کالم آخر 
ح توســعه  مقوله هــای مدیریــت زمیــن و طــر
گســترده  روســتایی بــه عنــوان بخــش مهــم و 
کشور، ضرورت هایی  صنعت احداث )عمران( 
و  گیــر  فرا ای،  فرارشــته  فرابخشــی،  هســتند 
کــه دســتگاه های اجرایــی متولــی،  یکپارچــه 
اعــم از بخــش دولتــی، عمومــی، تشــکل های 
صنفی حرفه ای و نهاد های مردمی با انسجام 
تشــکیالتی و مدیریتــی هماهنــگ و از طریــق 
و  فعــال  حقوقــی  و  حقیقــی  افــراد  بــا  تعامــل 
کمک مشارکت مردمی،  کن در هر روستا با  سا
اهــداف توســعه روســتا را محقــق می ســازند. 
گیر  گســترده و فرا بدیهــی اســت چنیــن روش 
بــدون ضوابط و قوانین هدفمنــد امکان پذیر 
نخواهــد بــود. ضمنًا متناســب با ایــن ذهن و 
کز آموزشــی و  نــگاه نــو، دانشــگاه ها و ســایر مرا
تحقیقاتی نیز باید نســبت به مطالعه و بررسی 
راهکار هــای هوشــمندانه و آمــوزش و تربیــت 
صالحیــت،  صاحــب  و  متخصــص  نیروهــای 

برنامه ریزی و اقدام نمایند. 
گون طرح های  در این صورت در موضوعات گونا

کاربردی راه اندازی خواهد شد. در   تحقیقاتی 
 طــول این فرایند، اعــم از مرحله برنامه ریزی،

 اجــرا، آمــوزش و یــا تحقیقــات، ضمــن ایجــاد 
زمینه اشــتغال، بسترگســترده تر برای اشتغال 
تخلیــه  از  جلوگیــری  زدایــی،  تمرکــز  پایــدار، 
روســتا ها و مهاجرت های بی رویه و در نتیجه 
حرکــت در مســیر حفاظــت از زمیــن در ابعــاد 
کیفتی )اســتاتیک و دینامیک( فراهم  کمــی و 

خواهد شد.
صنفــی  تشــکل های  فعــال  حضــور  طریــق  از 
حرفه ای و مردمی و شــخصیت های حقیقی و 
حقوقــی خبره و درد آشــنا نســبت به مدیریت 
زمین و در این راستا مقابله با معضالت روستا 
بررســی،  بــرای  کشــور  روســتایی  فضاهــای  و 
تبــادل نظــر و ارایــه و جمع بنــدی راهکار هــا، 
و  ارزشــیابی  آزمایشــی،  الگو هــای  اجــرای 
بازنگــری اهــداف و برنامه هــای عملیاتــی و در 
نهایــت تهیه و تدوییــن قوانین و مقررات، می 
تــوان تغییــر و توســعه بنیــادی و قانونمنــد و 
پایدار در مدیریت زمین و در توسعه روستایی 
گیری  که با بهره  را انتظار داشــت.با ایــن امید 
از طریــق مشــارکت صاحــب  از خــرد جمعــی 
نظــران عالقه مند برای ورود بــه جزییات این 
بحــث مهــم حیاتــی، قدم هــای موثــری بــرای 
کنان، منابع و  حفاظــت از ایــن ســرزمین، ســا

میراث طبیعی و فرهنگی آن برداریم.
1. Federation Internationale des  
    Geometres (FIG)
2. Cadastre and land registration
گرایــش" ســاماندهی و توســعه روســتایی"   .3
گروه  "نقشه برداری)ژئودزی و ژئوماتیک("  در 
زمیــن  ســاختمان،  مهندســی"  دانشــکده 

محیط زیست" دانشگاه فنی مونیخ :
Lehrstuhl (Professur) für  Bodenord-

nung und Landentwicklung 

Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt.

Technische universität München

منابع: 
• www.landentwicklung-muenchen.devi 
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حرفـه ای  اخـالق  اصـول  ملـی  همایـش  نخسـتین 
رفتـار  نظام نامـه  تشـریح  هـدف  بـا  مهندسـی  در 
روز  سـاختمان  مهندسـی  در  اخالقـی  حرفـه ای 
اعضـای  از  نفـر  بـا شـرکت ٤٥٠  مهـر   پنجشـنبه 15 
خراسـان  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان 

شـد. برگـزار  مشـهد  پردیسـان  هتـل  در  رضـوی  
توسـعه  دفتـر  مدیـرکل  اصـل  شـیبانی  منوچهـر 
در  شهرسـازی  و  راه  وزارت  سـاختمان  مهندسـی 
ضـرورت  قبـل  مدت هـا  از  گفـت:  همایـش  ایـن 
وجـود منشـور و نظام نامـه اخـالق حرفـه ای بـرای 
کشـور احسـاس می شـد  مهندسـی سـاختمان در 
کـه در دولـت یازدهـم تدویـن شـد. وی  افـزود: وزیـر 
سـازمان  بنیان گـذاران  از  خـود  شهرسـازی  و  راه 
نظـام مهندسـی سـاختمان اسـت و قانـون نظـام 
کنتـرل سـاختمان در دوره وزارت وی  مهندسـی و 
تدوین و برای تصویب به مجلس شـورای اسـالمی 
ارائـه شـده اسـت. مدیـرکل دفتر توسـعه مهندسـی 
در  داد:  ادامـه  و شهرسـازی  راه  وزارت  سـاختمان 
در  مختلـف  آسـیب های  برخـی  اخیـر  سـال های 
اخالق مهندسـی ساختمان مشـاهده شد لذا وزیر 
راه و شهرسـازی بـر انجـام اصالحاتـی در آئین نامـه 
کنترل سـاختمان  اجرایی قانون نظام مهندسـی و 
بـرای  و  تدویـن  جدیـد  آئین نامـه  تـا  کـرد  کیـد  تا

تصویـب بـه هیـأت دولـت ارائـه شـود.
نظـام  آئین نامـه  اصالحیـه  مبنـای  گفـت:  وی 
اخـالق  بحـث  سـاختمان  کنتـرل  و  مهندسـی 
کـه براسـاس ایـن آئین نامـه، نظام نامـه رفتـار  بـود 
حرفـه ای اخالقـی در مهندسـی سـاختمان خـرداد 
امسـال تدویـن و در تیرمـاه ابالغ شـد، سـپس همه 
کشـور آن را در ابعـاد مختلـف  روزنامه هـای رسـمی 
کردنـد. شـیبانی افـزود: از آن زمـان وزارت  منتشـر 
کرد مفاد آئین نامه جدید و  راه و شهرسـازی تالش 
نظام نامـه اخـالق حرفـه ای را بـه اطـالع مهندسـان 
سـاختمان برسـاند لذا نخستین همایش توجیهی 

در مشـهد برگـزار شـده اسـت. 
انتظامـی  شـورای  در  تـر  پیـش  داد:  ادامـه  وی 
کـه  می شـدیم  مواجـه  جوانـی  مهندسـان  بـا 
تخلـف  می دهنـد  انجـام  کـه  کاری  نمی دانسـتند 
زیـرا  نیسـت؛  سـازگار  حرفـه ای  اخـالق  بـا  و  بـوده 
مبنای سنجشی برای تعیین اخالق حرفه ای نبود 
امـا بـا تدویـن ایـن نظام نامـه مـوارد رعایـت اخـالق 
حرفه ای و ضوابط آن براسـاس قانون تعیین شـده 
اسـت. مدیرکل دفتر توسـعه مهندسـی سـاختمان 
گرچه مرسوم نیست  گفت:  وزارت راه و شهرسازی 
بـرای نظام نامه هـا و منشـورهای اخالقـی مجـازات 
گرفتـه شـود امـا بـا توجـه بـه شـرایط خاصـی  در نظـر 
کـه در نظـام مهندسـی سـاختمان وجـود دارد یـک 
ضمانـت اجرایـی بـرای ایـن نظام نامـه پیش بینـی 

شـد.
رعایـت  عـدم  جدیـد  آئین نامـه  در  افـزود:  وی 
محسـوب  انتظامـی  تخلـف  عنـوان  بـه  نظام نامـه 
شـده و شـامل مجازات هایی می شـود اما در پایان 
برائـت  بـر  اصـل  کـه  شـده  ذکـر  صراحتـا  آئین نامـه 
که همه مهندسـان  اسـت یعنی فرض بر این اسـت 
اینکـه  مگـر  می کننـد  رعایـت  را  نظام نامـه  مـوارد 
عکس آن با مدارک در مرجع مربوطه اثبات شـود.
شـیبانی ادامه داد: در دو سـال اخیر سوء برداشتی 
از مهندسـی سـاختمان شـده و در فضـای مجـازی 
مهندسـی  از  اجتماعـی  شـبکه های  ویـژه  بـه 
نـام  صنـف  و  پیشـه  یـک  عنـوان  بـه  سـاختمان 
کـه مهندسـی سـاختمان یک  بـرده شـده در حالـی 
گفـت: حرفـه حـاوی مجموعه ای  حرفـه اسـت.وی 
حرفـه  لـذا  اسـت  تخصصـی  دانـش  و  نظریه هـا  از 
مهندسـی سـاختمان را نمی توان در ردیف صنوف 

قـرار داد. و پیشـه ها 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس  سـیفی،  علـی 
سـاختمان خراسـان رضـوی نیـز در ایـن همایـش 
اخـالق  اصـول  همایـش  نخسـتین  در  گفـت: 

حرفـه ای حـدود ۴00 نفـر از مهندسـان سـاختمان 
قابـل  اسـتقبال چشـمگیر  ایـن  کـه  کردنـد  شـرکت 
بـر  افـزون  همایـش  ایـن  در  نبـود.  پیش بینـی 
مدیـران نمایندگی هـای سـازمان نظـام مهندسـی 
رضـوی،  خراسـان  شهرسـتان   22 در  سـاختمان 
خراسـان  اسـتان های  مهندسـان  و  مدیـران 
شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
نیز حضور یافته اند. وی در تشریح اهداف برگزاری 
گفـت: در دوره های قبل افـراد زمانی  ایـن همایـش 
مهندسـی  نظـام  حرفـه  وارد  می خواسـتند  کـه 
سـاختمان شـوند بعـد از قبولـی در آزمـون پایـه 3 
طـی حضـور در یـک همایـش سـوگند یـاد می کردنـد 
کـه بـه اصـول اخالقی پای بند باشـند اما محورهای 
ایـن بخـش بـه صـورت دقیـق تبییـن نشـده بـود.
و  محـوری  اخـالق  یازدهـم  دولـت  در  افـزود:  وی 
کیـد وزیر راه  تبییـن اصـول اخـالق حرفه ای مـورد تأ
کتـاب قانـون  گرفـت. بـر اسـاس  و شهرسـازی قـرار 
کنتـرل سـاختمان مصوب سـال  نظـام مهندسـی و 
137۴ مجلـس شـورای اسـالمی اسـت، آئین نامـه 
در  دولـت  توسـط  مهندسـی  نظـام  قانـون  اجـرای 

مـدت شـش مـاه منتشـر می شـود.
شـش مـاه بعـد از تصویـب قانـون نظـام مهندسـی، 
آئین نامـه اجرایـی آن تدویـن و بـه تصویـب هیـات 
دولـت وقـت رسـید امـا بـه طـور مکـرر در بندهـای 
بـر  شـد.  ایجـاد  تغییراتـی  اجرایـی  آئین نامـه  ایـن 
اسـاس یکی از این تغییرات در اسـفند 139۴ ایجاد 
شـد یـک بنـد به بندهـای آئین نامـه اجرایـی به نام 
که در آن بـه اصول اخالق  مـاده 2 مکـرر اضافـه شـد 
حرفـه ای اشـاره دارد و در پنـج بنـد اصـول اخـالق 
حرفـه ای را برمی شـمارد. خـرداد امسـال بـر اسـاس 
آئین نامه، نظام نامه اخالق حرفه ای در مهندسـی 
سـاختمان بـا اخذ نظرات شـورای مرکـزی تدوین و 
بعـد از درخواسـت نظـر وزیـر راه و شهرسـازی تیرماه 

گذشـته ابالغ شـد.

هد مطرح شد در نخستین همایش ملی اخ حرفه ای در مهندسی در م

عدم رعایت نظام نامه اخالق مهندسی
 تخلف انتظامی است




