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ا م س

کنــون بهار96  ســال 1395 بــه پایــان رســید و ا
نویــد بخــش فصــل تــازه ای از حیــات اســت. 
در ایــن چرخــه حیــات، ســندیکا نیــز ســالی بر 
گرانبها  ســال های عمر خود افــزود و تجربه ای 
نهــاد  ایــن  ســرمایه های  گنجینــه  در  تــازه  و 
صنفــی افــزوده شــد. بــرای تحلیــل وضعیــت 
گذشــت و ترسیم چشــم انداز سالی  که  ســالی 
کــه پیــش روســت، بایــد به شــناخت درســتی 
مــا  کــه  ای  عرصــه  در  رســید.  واقعیت هــا  از 
داریــم  حضــور  عمرانــی  و  ســازندگی  فعــاالن 
نقــش نهاد دولــت، جایگاه بخــش خصوصی، 
کیفیــت حضــور نهاد هــای صنفــی و مجموعــه 
کالن، قوانین و  گیــری  ســاز وکارهــای تصمیــم 
کار و همین طور  کســب و  مقــررات مربــوط بــه 
کشــور  وضعیــت شــاخص های مهم اقتصادی 
در سرنوشت و نتیجه فعالیت ها نقش اساسی 
دارد. بــه عبــارت دیگر هــر اقدام یــا اتفاق قابل 
خ دهــد بازتاب  تامــل در مــوارد اشــاره شــده، ر
آن در رونــد فعالیت هــای بخــش خصوصــی و 
عمرانــی مشــاهده خواهــد شــد. همیــن طــور 
کــه بهبود  معنــای دیگــر این ســخن آن اســت 
درســت  مســیر  در  برداشــتن  گام  و  شــرایط 
که وجود هر  منوط به پیش شــرط هایی است 
کدام به  کــدام بــه تنهایی شــرط الزم اما هیــچ 
کدام از  گر هر  کافی نیســتند. بنابراین ا تنهایی 
مولفه های فوق نقش مثبت و سازنده ای ایفا 
کســب  نکنند، احتمال پایداری توفیق و رونق 
کالن  کار فراهــم نخواهــد شــد. بــرای ارزیابی  و 
وضعیــت بخــش خصوصــی و حــوزه تخصصی 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی در سالی 
کــه اتفاق های  گذشــت باید توجه داشــت  کــه 

و  هســتند  امیدبخــش  کــه  داده  خ  ر مثبتــی 
انتظــار مــی رود در صورت ادامــه این وضعیت 
گذشــته،   و تشــدید اصــالح روندهای ناصواب 
مســائل بــا  کشــور  عمرانــی  فعالیــت   صحنــه 
کــه در آن هــم منافــع   تــازه ای مواجــه شــود 
فعــاالن تامین شــود و هــم اینکــه ماحصل آن 
کشــور  بــر رونــق و توســعه عرصه هــای مختلف 
کــه عمومــا خوشــایند  بیفزایــد. ایــن اتفاق هــا 

کرد: هستند را می توان چنین دسته بندی 
1 - بــا توجــه بــه اینکه بیش از نیمــی از اقتصاد 
کشور در دست دولت قرار دارد و بخشی نیز در 
اختیار شبه دولتی هاست، هر گونه نگاه دولت 
کار این  به بخش خصوصی به سرعت در روند 
بخــش موثــر واقع مــی شــود. خوشــبختانه در 
سال گذشته شاهد آن بوده ایم که دولت تالش 
خ هــای متوقف و رکــود زده اقتصاد  داشــت چر
کشــور را بــه حرکــت در آورد. اعالم رشــد حدود 
7 درصــدی، تالش بــرای پرداخت بدهی های 
دولــت بــه پیمانــکاران در قالب اســناد خزانه، 
اقتصــادی،  المللــی  بیــن  آغــاز همکاری هــای 
حضــور شــرکت های بخش خصوصــی خارجی 
کره با همتایان داخلی، افزایش  در ایــران و مذا
اعتبارات بخش ســرمایه های تملیکی بودجه 
کاهش تنش در عرصه سیاســت  ســال آینــده، 
گفت  خارجی و تالش دولت برای پایبندی به 
گو با بخش خصوصی از طریق نشســت های  و 
عنــوان  بــه   ... و  بازرگانــی  اتــاق  بــا  مشــترک 
نشــانه های مثبت از رفتار دولت و دولتمردان 
گام ها  گرچه ممکن است این  تلقی می شــود. 
کیفیت  کافی نباشــد یا در جزئیات و  به میزان 
برخــی از رخدادهــای فــوق ســخن منتقدانــه 

جــدی هم وجود داشــته باشــد اما نمــی توان 
گرفت.  اهمیــت رویکرد اصلی دولــت را نادیده 
کــه می توان ادعا  نتیجه این رویکرد آن اســت 
 کــرد دولــت خــود را رقیــب بخــش خصوصــی 
جامعــه متوســط  طبقــه  فروپاشــی  حامــی   و 

کند آســیب پذیری این   نمی داند و تالش می 
بخش ها را فروبکاهد.

بــه ضــرورت  دولــت  کالن  نــگاه  رغــم  بــه   -  2
تقویت بخش خصوص، اما متاســفانه جایگاه 
توســعه  و  ســازندگی  ادبیــات  در  بخــش  ایــن 
کشــور همچنــان محل مناقشــه اســت. شــاید 
گفــت در بخش هــای صنعتــی و تولیــد   بتــوان 
 کاال و محصول کمتر با چنین چالشی مواجه ایم.

مانــور  و  قــدرت  حوزه هــا  ایــن  در  کــه  چــرا    
رقابــت باالســت و عمومــا دولــت خــود دســت 
بــاال را دارد و بخــش خصوصــی در بخش های 
میانــی قــرار دارد و ســاختار قــدرت سیاســی و 
اقتصــادی نیــز از وحــدت نــگاه و رویــه نســبت 
بــه آنها برخودار اســت اما در بخــش عمرانی با 
مســئله ای بــه نــام خصولتی هــا و فشــار آنها بر 
بخــش خصوصــی واقعــی مواجــه ایــم. در این 
حــوزه پروژه هــای بــزرگ و ســود ده در چنبــره 
کارنامه  گرفتــار مانــده اســت.  رانــت و انحصــار 
دولت در این بخش چندان و به روشنی قابل 
که در ســطح تئوری و  تشــریح نیســت هر چند 
برنامــه معتقــد به حمایــت از بخش خصوصی 
و برداشــتن موانع پیش روست اما در عمل در 
حد انتظار فعاالن و وعده های خود نتوانســته 
گام های مطلوبی بردارد. از اینرو جایگاه بخش 
خصوصی در فعالیت های ســازندگی همچنان 
که  بــا تحدیدهــا و چالش هایــی مواجــه اســت 
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نیازمنــد اراده جــدی تــر دولــت و همیــن طــور 
ســایر نهاد هــای موثــر اســت. البته این ســخن 
گرد  که در سال 95 عقب  به معنای آن نیســت 
که به میزان  داشــته ایم بلکه بدین معناســت 
کاســته نشــده و رانت  انتظــار از موانــع موجود 
و انحصار هــا همچنــان بــرای بخــش خصولتی 
برقــرار هســتند. بــه عنوان مثــال در این ســال 
که از طریق رقابت ســالم  ح هایی  پروژه ها و طر
و شــفاف )برگــزاری مناقصــه و بررســی اهلیــت 
کــه از طریق  ح هایــی  مجریــان( نســبت بــه طر
ترک تشــریفات مناقصه و بخاطر داشــتن رانت 
گذار شــد، قابل قیاس نیســتند و متاســفانه  وا
دســت بخــش خصوصــی واقعــی از بســیاری از 
که برخی از آنها  ح هــا به دالیل و توجیهاتی  طر
کوتاه ماند. اثر این بر وضعیت  منطقی نیســت 
بخش خصوصی موجب افزایش شکنندگی آن 
کاهــش تــوان و تثبیت ســرمایه های مادی و  و 
معنــوی و نیــروی انســانی اش اســت. به دلیل 
اهمیت و تاثیر عمیق این مســئله بر سرنوشت 
بخــش خصوصــی بــه نظر می رســد ســندیکا و 
دیگر نهاد های ایــن بخش همچنان با چالش 

کنند.  باید مقابله 
3 -  در مبحث سازوکارها، فرایندها، روندهای 
کالن  تصمیم ســازی و تصمیم گیــری در حــوزه 
گام های  کار، هر چند شاهد برداشتن  کســب و 
تــازه ای از ســوی متولیــان و صاحبــان نقش و 
که بــرای اصالح  نظــر نبــوده ایم امــا اراده هایی 
گرفته  آسیب های موجود در این بخش شکل 
که بایــد آنرا به  گذشــته اســت  بیش از ســالیان 
گرفــت. تعــدد نهاد هــای مدخل در  فــال نیک 
ایــن حــوزه، پیچیدگــی زیرســاختی آن، وجود 
ذهنیت هــای منفــی دربــاره نقــش خصوصی، 
کاری های  گیری و موازی  کارآمدی سیســتم  نا
و  اولویت هــا  اثرگــذاری  همچنیــن  و  قانونــی 
گیری و  مطالبــات زودگذر بر روندهای تصمیم 
کوتاه مدت، مانع از آن  ح مسائل حاشیه و  طر
کار روان و تســهیل شــود. در  کســب  کــه  شــده 
 ایــن بخش ما شــاهد مقررات و آئیــن نامه ها و 
 حتی قوانینی هستیم که نه تنها نقش سازنده ای
منــدی  بهــره  و  کشــور  بهــره وری  ارتقــای   در 
موجــودش  ســرمایه های  از  موثرتــر  و  بیشــتر 
که  نــدارد بلکــه بــر عکــس موجــب مــی شــوند 
کنــد و بخش  کاهــش پیدا  ســرعت فعالیت هــا 
خصوصــی در مســیر فعالیت خود بــا میدانی از 
کلوخ مواجه شــود. مسائل مربوط به  ســنگ و 
رانت ها، انحصارها، عدم شــفافیت ها، قوانین 
کارگری،  کارفرمایی و  کم بر  مالیاتی، قوانین حا

نحوه پرداخت ها و تحمیل مشــکالت دولت بر 
که  گنجند  پیمانــکاران و ... در ایــن قالــب می 
گفته پیداست اصالح روندهای ناهنجار نیاز  نا
بــه همراهــی نهاد هــای قانونگــذاری و اجرایی 
و حتــی قضائــی و نظارتــی دارد. خوشــبختانه 
یــک  بــه عنــوان  ایــن مســئله درحــال حاضــر 
ح شــده و بسیاری از  آســیب و مســئله مهم طر
افــراد دخیل در تصمیم گیری یا پروســه اصالح 
وجود این ناهنجاری هــا را پذیرفته اند و زمان 
گرفته است.  مناسبی برای اصالح آن ها شکل 
البتــه پیچیدگــی و چندالیــه بــودن آن ایجاب 
که بــا تقویت جایگاه نهادهای بخش  کند  می 
خصوصــی در همــه صنف ها، اصــالح این روند 
بیشــتری مطالبــه شــود.  و شــدت  قــدرت  بــا 
البته بخشــی از این مسئله در قالب رفتارهای 
سیاســی و اجتماعــی و حتــی فرهنگــی و هــم 
اندیشی قابلیت پیگیری دارد. به عنوان مثال 
مشــارکت قابــل توجــه صنف هــای تخصصی و 
نهادهــای مدنــی در انتخابــات مجلــس دهــم 
گشــت  گــذاری بر ترکیــب جدید آن باعث  و اثــر 
کســب و  که درک بهتری از وضعیت نابســامان 
کار در نهــاد قانون گــذاری حاصــل شــود به نظر 
مــی رســد بــا ادامه این رونــد در ســال 96 امید 
بیشــتری بــرای ایــن ترمیــم موانع مورد اشــاره 

ایجاد شود.
در  حضــور  نظــر  از  ســندیکا  خوشــبختانه   -4
مشــارکت های  و  تصمیم گیــری  ســازوکارهای 
اجتماعــی و سیاســی و قانونــی ســال پربــاری 
گذاشــت. پــس از برجــام انتظــار  را پشــت ســر 
بازگشــت  بــرای  بســتر  و  زمینــه  کــه  می رفــت 
شــرکت های اروپایــی و جنوب آســیای شــرقی 

گونه  کــه همین  گردد  بــه ایــران مهیا تــر از قبل 
شــد. صدها هیات تجاری و عمرانی و صنعتی 
به همــراه نمایندگان سیاســی واقتصادی این 
کشــور ها در ایــران حضــور یافتنــد و هیات های 
عــازم  ایــران  از  ترکیــب  همیــن  بــا  نیــز  زیــادی 
دور  مهــم  نکتــه  شــدند.  مختلــف  کشــورهای 
خارجــی  و  ایرانــی  هیات هــای  کــرت  مذا تــازه 
کــه نقــش نهادهای بخــش خصوصی  آن بــود 
از  بســیاری  در  گشــت.  ملموس تــر  و  پررنــگ 
کــرات، نمایندگان بخــش بخصوصی  ایــن مذا
راســا حضور داشــتند. سندیکای شــرکت های 
گذراند  ساختمانی از این حیث روزگار پر رونقی 
بــه نمایندگــی از صنــف خــود، میزبانــی شــمار 
گرفت.  زیادی از هیات های خارجی را برعهده 
کرات اتفاق خوشــی مثل  گــرم این مذا گرما در 
تفاهــم بــرای ســرمایه گذاری در ایــران، اجرای 
پروژه هــای مشــترک، انتقــال تجربــه و دانــش 
خ داد. هیات هــای خارجــی وقتــی  فنــی و ... ر
شــرکت های  ســندیکای  مثــل  نهادهایــی  در 
ســاختمانی حضــور یافتنــد، از رغبــت و عالقــه 
خود برای همکاری با بخش خصوصی ســخن 
گفتند و وجود چنین نهادهایی را نشــانه ای از 
سرمایه های مادی و معنوی بخش خصوصی 
کردند. عالوه بر این، ســندیکای  ایران قلمداد 
شــرکت های ســاختمانی در اولیــن روز اســفند 
گذشــته انتخابات هیأت مدیره خود  ماه سال 
کرد تا قدمی دیگر در تقویت و نهادینه  را برگــزار 
ســازی خود بردارد. این انتخابات با مشــارکت 
اعضای سندیکا زمینه و بستر شکوفایی بیشتر 
ســاخت،  فراهــم  را  موفق تــر  فعالیت هــای  و 
کــه با چالش مهــم حضور  آن هــم در شــرایطی 
مواجــه  عمرانــی  عرصــه  در  خصولتــی  بخــش 
کلیت  اســت. رای و عالقمنــدی اعضا به حفظ 
هیأت مدیره ســابق، صرف نظر از اینکه نشان 
اخیــر  ســال  دو  قبــول  قابــل  فعالیت هــای  از 
ســندیکا دارد، بــر بلــوغ و خردمحــوری رفتــار و 
کــه فرصتــی فراهــم  کیــد دارد  تصمیــم اعضــا تا
گران  ســاختند ســرمایه های انســانی و تجارب 
سندیکا همچنان در مسیر مطلوب خود مورد 
گیرد و همزمان نسل جوان تر  بهره برداری قرار 
نیــز از فرصت هــای الزم بــرای بهــره منــدی از 
تجارب پیشکسوتان و صاحب نظران و فعاالن 
بــا تجربه برخودار شــوند. بنابراین ســندیکا در 
محیــط داخلــی خود بــا تجربــه مفیــد و انگیزه 
فعالیت بیشتری به استقبال سال جدید آمده 

است.

	ســـندیکا	از	نظر	حضور	در	ســـازوکارهای	
تصمیم	گیری	و	مشـــارکت	های	اجتماعی	
را	 پربـــاری	 ســـال	 قانونـــی	 و	 سیاســـی	 و	
برجـــام	 از	 پـــس	 گذاشـــت.	 ســـر	 پشـــت	
کـــه	زمینه	و	بســـتر	برای	 انتظـــار	می	رفت	
بازگشت	شـــرکت	های	اروپایی	و	جنوب	
آســـیای	شـــرقی	به	ایـــران	مهیا	تـــر	از	قبل	
گونـــه	شـــد.	صدهـــا	 کـــه	همیـــن	 گـــردد	
هیـــات	تجـــاری	و	عمرانـــی	و	صنعتـــی	بـــه	
همـــراه	نماینـــدگان	سیاســـی	واقتصادی	
ایـــن	کشـــور	ها	در	ایران	حضـــور	یافتند	و	
هیات	های	زیادی	نیز	بـــا	همین	ترکیب	از	
ایران	عازم	کشـــورهای	مختلف	شـــدند.
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نایـب	رئیـس	سـندیکای	شـرکت	های	سـاختمانی	
کـم	6	چالـش	عمـده	در	 بـه	بررسـی	دسـت	 ایـران	
در	عرصـه	 بخـش	خصوصـی	 فعالیت	هـای	 مسـیر	
وضعیـت	 و	 پرداخـت	 کشـور	 آبادانـی	 و	 عمـران	
همکاری	دولت	و	بخش	خصوصی	و	ابعاد	و	تبعات	
نابسامانی	های	فعلی	در	این	زمینه	را	تشریح	کرد.

رئیـس  نایـب  خوانسـاری،  جـواد  مهنـدس 
ایـران،  سـاختمانی  شـرکت های  سـندیکای 
ادامـه  کـه  مهـم  تنگنـای  شـش  بـه  اشـاره  بـا 
شـرکت های  از  توجهـی  قابـل  بخـش  حیـات 
کشـور را بـا تهدیـد جـدی مواجـه  سـاختمانی 
دولـت  کـه  صورتـی  در  داشـت:  اظهـار  کـرده، 
تنگناهـا  ایـن  رفـع  بـرای  کشـور  مسـئوالن  و 
ممکـن  زمـان  کوتاه تریـن  در  را  الزم  اقدامـات 
عنـوان  بـه  خصوصـی  بخـش  ندهنـد،  انجـام 
کشـور بـه شـدت  نهـاد اصلـی عمـران و آبادانـی 
می توانـد  کـه  شـد  خواهـد  ناتـوان  و  ضعیـف 
جبران ناپذیـر  پیامدهـای  بـروز  بـه  منجـر 
بـرای  و...  سیاسـی  اجتماعـی،  اقتصـادی، 

شـود. مـردم  و  کشـور 
بـا  گـو  و  گفـت  در  خوانسـاری  مهنـدس 
بهینـه  »نسـخه  همچنیـن  آبادگـران  ماهنامـه 
»رفـع  و  خصوصـی«  بخـش  توانمندسـازی  و 
شـرکت های  فعالیت هـای  مسـیر  در  موانـع 
»پیشـنهاد«  چنـد  قالـب  در  را  سـاختمانی« 
از  دولـت  چنانچـه  کـرد:  کیـد  تا و  ارائـه 

عمرانـی  فعالیت هـای  مسـتقیم  تصدی گـری 
کرده و اسـتیالی شـرکت های تابعه  خودداری 
شـبه دولتی(  شـرکت های  خصـوص  )بـه  خـود 
دهـد،  کاهـش  را  سـاختمانی  پروژه هـای  بـر 
بخـش خصوصـی نیـز آمادگـی دارد تمـام تـوان 
گیرد. کار  کشور به  خود را  برای عمران و آبادانی 
چالـش  اولیـن  کنـون  ا هـم  وی  گفتـه   بـه 
بخـش خصوصـی، »تنگنـای مالـی شـدیدی« 
کـه در نتیجـه عـدم پرداخـت مطالبـات  اسـت 
ایـن  انباشـت  و  دولـت  سـوی  از  پیمانـکاران 
منجـر  متوالـی،  سـال های  بـرای  مطالبـات 
بـه تضعیـف بنیـه مالـی فعـاالن ایـن بخـش و 
ناتوانـی آنـان بـرای ادامه فعالیت شـده اسـت.
دومیـن چالـش حال حاضر بخـش خصوصی، 
»تضعیـف  خوانسـاری  مهنـدس  نظـر  بـه 
در  خصوصـی«  بخـش  جایـگاه  و  موقعیـت 
گـذاری  سـرمایه  عرصـه  در  و  عمومـی  اذهـان 
کشـور طـی سـال هـای اخیـر اسـت؛ بـه طـوری 
کشـور  سـرمایه های  عمـده  کنـون  ا هـم  کـه 
»کاال  اقتصـادی  بازارهـای  در  و  بانک هـا  در 
شـده  محبـوس  طـال  و  ارز  همچـون  محـور« 
اسـت؛ حـال آنکـه ایـن سـرمایه ها می توانسـت 
کشـور از طریق بخش  به نفع عمران و آبادانی 
تضعیـف  امـا  درآیـد؛  چرخـش  بـه  خصوصـی 
تنگنـای  دلیـل  بـه  سـاختمانی  شـرکت های 
فعـاالن  کـه  مشـکالتی  سـایر  و  شـدید  مالـی 

موجـب  مواجه انـد،  آن  بـا  خصوصـی  بخـش 
اعتمـاد  سـرمایه  صاحبـان  و  مـردم  شـده 
و  خـود  سـرمایه  بازگشـت  بـه  نسـبت  را  خـود 
خلـق سـود از دسـت بدهنـد و در عیـن حـال 
توانمندی هـای  بـه  شـناخت درسـتی نسـبت 

نشـود. ایجـاد  سـاختمانی  شـرکت های 
شـرکت های  سـندیکای  رئیـس  نایـب  نظـر  از 
سـاختمانی، حاصـل ایـن وضعیـت، »انحـراف 
کشـور  سـرمایه ها« از عرصه »عمران و آبادانی« 
به مسـیرهای »غیر ضروری و بعضا نادرسـت« 
در  می تـوان  را  آن  از  نمودهایـی  کـه  اسـت 
مـازاد  و  ضـروری  غیـر  سـازهای  و  سـاخت 

کـرد. مشـاهده  کالنشـهرها  در  تجـاری 
و  مالـی  تامیـن  وکارهـای مناسـب  »نبـود سـاز 
دشـواری دسترسـی بـه تسـهیالت بانکـی« بـه 
رغـم آمادگـی بخش خصوصی بـرای راه اندازی 
نهادهـای مالـی جدیـد و اسـتفاده از ابزارهـای 
پولـی و مالـی بـه منظـور تقویـت بنیـه عمرانـی 
مسـیر  در  موجـود  چالـش  چهارمیـن  کشـور، 
کـه  اسـت  سـاختمانی  شـرکت های  فعالیـت 
قـرار  کیـد  تا مـورد  را  آن  خوانسـاری  مهنـدس 

می دهـد.
کشـورمان  پرسـابقه  عمرانـی  فعـال  ایـن 
پروژه هـای  درصـد   80 حـدود  »انحصـار 
تابعـه  شـرکت های  سـوی  از  کشـور«  عمرانـی 
شـبه  »شـرکت های  خصـوص  بـه  دولـت 

6 چالش در برابر 
بخش خصوصی؛
   راهکارهای
 خروج از بحران

 مهندس جواد خوانساری، نایب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران مطرح کرد
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حاضـر  حـال  گرفتـاری  بزرگتریـن  را  دولتـی« 
بخـش خصوصـی و چالـش پنجـم ایـن بخـش  
عمـده  کنـون  ا هـم  وی  گفتـه  بـه  می دانـد؛ 
ایـن  سـوی  از  بـزرگ  سـاختمانی  پروژه هـای 
کـه  شـرکت هایی  می شـود؛  انجـام  شـرکت ها 
مداخلـه  عمرانـی  مسـائل  در  نبایـد  اساسـًا 

باشـند. داشـته  مسـتقیم 
بوروکراسـی پیچیـده و پرهزینـه، ناهنجاری هـا 
کنـار مشـکالت  و رویه هـای نادرسـت اداری در 
زمـان  در  مالیاتـی  و  دارایـی  امـور  بـه  مربـوط 
بـرای  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  مراجعـه 
یـا  و  فعالیت هـای عمرانـی  پیگیـری مقدمـات 
مسـائل اداری مربـوط بـه دوران انجـام پـروژه 
و بعـد از اتمـام پـروژه، ششـمین چالـش بخـش 

اسـت. حاضـر  زمانـی  مقطـع  در  خصوصـی 
بـا  خصوصـی  بخـش  کنـون  ا هـم  چنـد  هـر 
مشـکالت و معضـالت دیگری نیز مواجه اسـت 
شـش  خوانسـاری،  مهنـدس  اعتقـاد  بـه  امـا 
چالـش ذکـر شـده بخـش قابـل توجهـی از بنیـه 
بخـش  ایـن  فعـاالن  »مدیریتـی«  و  »اجرایـی« 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  سـاختمانی  شـرکت های  و 

اسـت. داده 
مهنـدس خوانسـاری راه حـل برون رفـت از این 
بحرانـی  شـرایط  بـروز  از  جلوگیـری  و  شـرایط 
کشـور را در اعمـال و اجـرای  در حـوزه عمـران 
گفتـه  چنـد راهـکار عمـده خالصـه می کنـد. بـه 
بـر  کیـد  تا اداری،  بوروکراسـی های  حـذف  وی 
انحصـار بودجه هـای عمرانـی بـه فعالیت هـای 
عمرانـی و مسـدود شـدن مسـیر ایـن بودجه ها 

اعمـال  جـاری،  هزینه هـای  سـمت  بـه 
شـرکت های  فعالیت هـای  در  محدودیـت 
زیرمجموعـه دولتـی در انجـام پروژه های بزرگ 
تسـهیل  و  قوانیـن  برخـی  تغییـر  همچنیـن  و 
مالـی بخـش خصوصـی مهمتریـن راهکارهـای 
فعالیـت  و  کار  مسـیر  در  فعلـی  تنگنـای  رفـع 

اسـت. خصوصـی  بخـش 
کنـون حـدود 7 هـزار  بنـا بـر اظهـارات وی هـم ا
مختلـف  نقـاط  در  عمرانـی  نیمه تمـام  پـروژه 
که اتمـام آنان نیازمند اتخاذ  کشـور وجـود دارد 
کـه طی  رویکـردی متفـاوت از آن چیـزی اسـت 
گذشـته بـر فعـاالن بخـش  سـال ها و دهه هـای 
گذشته است. کشـور  خصوصی و حوزه عمران 
از بخش خصوصی در عمل حمایت نمی شود 
شـرکت های  سـندیکای  رئیـس  نایـب 
سـاختمانی در تشـریح وضعیـت فعلـی بخـش 
گفت: بخش خصوصی به  کشـور  خصوصـی در 
عنـوان اصلی تریـن بازوی اجرایـی و عمرانی در 
کنـون بـا تنگناهـای شـدید مالـی،  کشـور هـم ا
اقتصادی و اداری مواجه شـده اسـت؛ درحال 
کشـورهای  در  جـاری  رویـه  برخـالف  حاضـر 
اقتصـاد  از  درصـد   20 از  کمتـر  دنیـا،  پیشـرفته 
قـرار  خصوصـی  بخـش  اختیـار  در  مـا  کشـور 
دارد و بیـش از 80 درصـد آن در اختیـار بخـش 
اسـت؛  دولـت  هـای  مجموعـه  زیـر  و  دولتـی 
کـه در مقطـع زمانـی فعلـی  ایـن درحالـی اسـت 
هزینه هـای  از  ناشـی  کمبودهـای  خسـارت 
درصـد   20 همـان  بایـد  ناچـارًا  هـم  را  دولـت 

کنـد. تقبـل  خصوصـی  بخـش 

بررسـی  داد:  ادامـه  خوانسـاری  مهنـدس 
در  توسـعه یافته  کشـورهای  فعلـی  شـرایط 
کـه طـی  کشـوری  دنیـا نشـان می دهـد، در هـر 
اقتصـادی  پیشـرفت های  اخیـر  سـال های 
خوبـی حاصـل شـده اسـت، بخـش خصوصـی 
از اهمیـت بسـیار زیـادی در آن برخـوردار بـوده 
کشورها با تکیه بر  است و در واقع اقتصاد این 
تـوان بخـش خصوصـی و حمایت از این بخش 
بـه شـکوفایی و بـاروری رسـیده اسـت. در واقع 
بخـش خصوصـی بـا فعالیـت موثـر خـود موفـق 
کشـورها شـده  بـه ایجـاد آبادانی و رونق در این 
کشـورهایی  کـه در  اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت 
کافـی از  کـه در آن حمایـت  کشـور مـا  همچـون 
بخـش خصوصـی صـورت نمی گیـرد و اقتصـاد 
و  دولـت  انحصـار  در  کامـل  صـورت  بـه  تقریبـا 
زیرمجموعه هـای دولتـی اسـت شـاهد شـرایط 
کمبودهـای فعلـی و عـدم دسـتیابی بـه رشـد  و 

وتوسـعه مـورد انتظـار هسـتیم.
وی افـزود: بـا وجـود اینکـه بـه طـور مسـتمر بـر 
آبادانـی  و  توسـعه  در  خصوصـی  بخـش  نقـش 
کیـد می شـود و در صحبت هـای ارائـه  کشـور تا
کشـور همواره شنیده  شـده از سـوی مسئوالن 
تقویـت و  بایـد  کـه بخـش خصوصـی  می شـود 
حمایـت شـود امـا عمـاًل چنیـن حمایت هایـی 
از بخـش خصوصـی صـورت نمی گیـرد. ایـن در 
جهانـی  اقتصـاد  تحـوالت  در  کـه  اسـت  حالـی 
بـه  می شـود.  مشـاهده  متفـاوت  رویـه ای 
عمرانـی  فعالیت هـای  گـذاری  وا مثـال  عنـوان 
دولتـی  بخـش  از  اقتصـادی  فعالیت هـای  و 

		حذف	بوروکراســـی	های	اداری،	انحصار	
بودجه	هـــای	عمرانـــی	بـــه	فعالیت	هـــای	
عمرانـــی	و	مســـدود	شـــدن	مســـیر	ایـــن	
هزینه	هـــای	 ســـمت	 بـــه	 بودجه	هـــا	
در	 محدودیـــت	 اعمـــال	 جـــاری،	
 فعالیت	هـــای	شـــرکت	های	زیرمجموعه
 دولتـــی			و	همچنین	تغییـــر	برخی	قوانین
خصوصـــی	 بخـــش	 مالـــی	 تســـهیل	 و	
تنگنـــای	 رفـــع	 راهکارهـــای	 مهمتریـــن	
فعالیـــت و	 کار	 مســـیر	 در	  فعلـــی	

	بخش	خصوصی	است.
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بـه بخـش خصوصـی مهمتریـن عامـل رشـد و 
کشـورهایی همچون مالزی  توسـعه چشـمگیر 
کوتـاه بـوده اسـت.  و ترکیـه در یـک بـازه زمانـی 
یـک  در  و  مطلـوب  تحـول  یـک  بـا  کـه  طـوری 
کشـورها  ایـن  در  دولت هـا  شایسـته  اقـدام 
فعالیت هـای اقتصـادی را از زیرمجموعه هـای 
گـذار  وا خصوصـی  بخـش  فعـاالن  بـه  دولتـی 
کشـورها بـا رشـد و  کـرده انـد و در نتیجـه ایـن 
توسـعه قابـل قبولـی در سـطح جهانـی همـراه 
کنـون  کشـور مـا هـم ا شـده اند. در حالیکـه در 
انحصـار  در  سـاختمانی  پروژه هـای  عمـده 
شـرکت های  یـا  و  دولـت  تابعـه  شـرکت های 

دارد. قـرار  شـبه دولتی 
اشـاره  بـا  همچنیـن  خوانسـاری  مهنـدس 
انجـام  مسـیر  در  موجـود  چالش هـای  بـه 
پروژه هـای  بـه  مربـوط  اداری  فعالیت هـای 
کنـون بـه دلیـل مشـکالت  گفـت: هـم ا عمرانـی 
کـه در مسـیر انجـام امـور اداری مربـوط  زیـادی 
انجـام  بـه پروژه هـای سـاختمانی وجـود دارد 
بخـش  فعـاالن  بـرای  اداری  و  مالـی  امـور 
خصوصـی بـه یـک معضل بسـیار بـزرگ تبدیل 
بخـش  تـوان  از  زیـادی  بخـش  و  اسـت  شـده 
بـرای  ایـن بخـش  انگیـزه فعـاالن  خصوصـی و 
فعالیـت را از بیـن می بـرد. ایـن در حالـی اسـت 
بانـک  بـه  مراجعـه  در  خصوصـی  بخـش  کـه 
مشـکالت  بـا  نیـز  تسـهیالت  دریافـت  بـرای  و 
بـرای  بانک هـا  امـروزه  اسـت؛  مواجـه  زیـادی 
بخـش  بـه  تسـهیالت  کوچکتریـن  پرداخـت 

برخـورد  سـختگیرانه  قـدری  بـه  خصوصـی 
کـه اساسـًا فعاالن این بخـش ترجیح  می کننـد 
بانکـی  سیسـتم  بـه  ممکـن  حـد  تـا  می دهنـد 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  نکننـد.  مراجعـه 
و  افـراد  برخـی  بـه  راحتـی  بـه  بانکـی  سیسـتم 
کالن  گروه هـای بخصـوص وام هـا و تسـهیالت 

می کنـد. ارائـه 
سـندیکای  رئیـس  نایـب  اظهـار  بنابـر 
موضـوع  ایـن  سـاختمانی،  شـرکت های 
منشـاء بـروز بسـیاری از مشـکالت بـرای بخـش 
در  را  خصوصـی  بخـش  و  اسـت  خصوصـی 
ح های توسـعه ای  انجـام تعهـدات و اجرای طر
در  کـه  ناتـوان می کنـد. مشـکل دیگـری  خـود 
مواجـه  آن  بـا  خصوصـی  بخـش  زمینـه  ایـن 
اسـت اینکـه در دوره حاضـر و همچنیـن سـایر 
پایـان  و  قطعـی  حـل  بـرای  هیچـگاه  دوره هـا، 
دادن بـه مشـکالت موجـود در مسـیر فعالیـت 
سـوی  از  موثـری  اقـدام  خصوصـی  بخـش 
مسـئوالن انجـام نشـده اسـت. ایـن در حالـی 
کـه خصوصی سـازی امـور عمرانـی، قطع  اسـت 
مداخلـه مسـتقیم دولـت و حمایـت بی قیـد و 
بـا هـدف عمـران و  شـرط از بخـش خصوصـی 
کشـور همـواره شـعار تمـام دولت هـا در  آبـادی 

اسـت. بـوده  کشـور  تاریـخ  ادوار  همـه 
کـه  کـرد: ایـن در حالـی اسـت  وی خاطرنشـان 
نیـز  سـاالنه  عمرانـی  بودجه هـای  حتـی  عمـاًل 
کامـل بـه بخـش خصوصـی اختصاص  بـه طـور 
نیافتـه و بخـش قابـل توجهـی از این بودجه ها 

صـرف امـور جـاری شـده و یـا به سـایر بخش ها 
منتقـل می شـود.

گفتـه مهنـدس خوانسـاری در اغلب اوقات  بـه 
کشـور  عمرانـی  بودجـه  از  80درصـد  از  بیـش 
ایـن  پیـدا می کنـد؛  انتقـال  بـه سـایر هزینه هـا 
کـه بخـش اعظـم ایـن بودجـه  درحالـی اسـت 
بخـش  فعالیت هـای  و  پروژه هـا  بـه  بایـد 
خصوصـی بـرای رونـق این فعالیت هـا و عمران 
ایـن  بـه  یابـد.  اختصـاص  کشـور  آبادانـی  و 
ترتیـب، بخـش خصوصـی در سـال های اخیـر 
از ایـن ناحیـه بـا مطالبـات بسـیار زیـادی رو بـه 
رو شـده اسـت؛ ایـن مطالبـات در طـی دوران 
که  مختلف بسـیار سـنگین می شـود به طوری 
طـی سـال های اخیـر بـه حجـم بسـیار زیـادی 
از عهـده  اساسـًا  و دولـت  اسـت  تبدیـل شـده 

برنمی آیـد. پیمانـکاران  بـه  آنـان  پرداخـت 
وی در ایـن بـاره توضیـح دادکـه هـر چنـد طـی 
مطالبـات  پرداخـت  بـرای  اخیـر  سـال های 
انتشـار  همچـون  روش هایـی  از  پیمانـکاران 
اوراق خزانـه اسـالمی اسـتفاده شـده اسـت امـا 
بـوده  اوراق مـدت دار  ایـن  اینکـه  بـه  بـا توجـه 
بـه  بـرای تبدیـل آن  اسـت. بخـش خصوصـی 
پـول نقـد ناچـار بـه تنزیـل ایـن اوراق در بـازار 
خ هـای بـاالی 20 تـا 25 درصـدی  سـرمایه بـا نر
کسـر حدود  می شـود و این موضوع به معنای 
از  پـس  پیمانـکاران  مطالبـات  از  25درصـد 
انتظـاری چندیـن و چنـد سـاله بـرای دریافـت 

اسـت. مطالبـات 
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اغلـب  امـروزه  افـزود:  خوانسـاری  مهنـدس 
بـه  خصوصـی  بخـش  در  فعـال  هـای  شـرکت 
واقعـی  قـدرت  شـدید  ناتوانـی  همیـن  دلیـل 
قابـل  بخـش  و  انـد  داده  دسـت  از  را  خـود 
توجهـی از آنـان بـه حالـت ناامیـدی رسـیده و 
در حـال توقـف فعالیـت هـای خـود و تعطیلـی 

هسـتند.  هایشـان  شـرکت 

کند دولت فعالیت بخش خصوصی را  تسهیل 
شـرکت های  سـندیکای  رئیـس  نایـب 
کنـون  ا هـم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  سـاختمانی 
دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  خصوصـی  بخـش 
بـه حالـت اسـتیصال و ناتوانـی رسـیده اسـت، 
در  خصوصـی  بخـش  کنـون  ا هـم  کـرد:  اظهـار 
ناتوان تریـن سـطح خـود نسـبت بـه سـال های 
حـل  بـرای  چنـد  هـر  اسـت.  گرفتـه  قـرار  قبـل 
دارد  وجـود  راهـکار  چندیـن  مشـکل  ایـن 
توجـه  مـورد  بایـد  بحـران  از  خـروج  بـرای  کـه 
قوانیـن  آنکـه  جملـه  از  گیـرد؛  قـرار  مسـئوالن 
کـه  شـود  تدویـن  و  کنـد  تغییـر  گونـه ای  بـه 
در  و  راحتـی  بـه  بتوانـد  خصوصـی  بخـش 
و  اجرایـی  اداری،  فعالیت هـای  وقـت  ع  اسـر
عمرانـی خـود را انجـام دهـد؛ دوم اینکه بخش 
سـازمان های  زیرمجموعـه  پرسـنل  و  دولتـی 
بـه  مربـوط  کارهـای  شـوند  مکلـف  دولتـی 
و  زمـان  کوتاه تریـن  در  را  خصوصـی  بخـش 
بابـت  دهنـد؛  انجـام  بوروکراسـی  کمتریـن  بـا 
صـدد  در  خصوصـی  بخـش  کارهـای  انجـام 

دلیـل  بـه  و  نباشـند  حقـوق  و  درآمـد  ترمیـم 
بـه  منجـر  نظارتـی،  و  اداری  سیسـتم  ضعـف 
کاهـش انگیـزه فعـاالن بخـش خصوصـی بـرای 
کشـور نشـوند.  ادامـه مسـیر عمـران و آبادانـی 
تزریـق  حـال  در  کنـون  ا هـم  ناتوانـی  و  ضعـف 
کـه  اسـت  بزرگـی  سـاختمانی  شـرکت های  بـه 
سـرمایه گذار  مجـری،  گذشـته  دوره هـای  در 
و  عمرانـی  پروژه هـای  بزرگتریـن  پیمانـکار  و 

بوده انـد. کشـور  در  سـاختمانی 
حـدود  از  خوانسـاری،  مهنـدس  گفتـه  بـه 
هـای  بودجـه  آنکـه  دلیـل  بـه  پیـش  سـال   15
و  یافتـه  تقلیـل  عمرانـی  هـای  ح  طـر مختـص 
شـده،  هدایـت  جـاری  هزینه هـای  سـمت  بـه 
عمرانـی  پروژه هـای  از  توجهـی  قابـل  حجـم 
بـه اجـرا درنیامـده یـا نیمه تمـام مانـده اسـت؛ 
کشـور  ح در نقـاط مختلـف  حـدود 7 هـزار طـر
کـه بایـد در ایـن مـدت بـرای رفـاه  وجـود دارد 
در  اجـرا  بـه  مـردم  زندگـی  کیفیـت  افزایـش  و 
می آمـد یـا تکمیـل می شـد امـا بـه دلیـل عـدم 
شـده اند؛  متوقـف  اولیـه  بودجه هـای  تامیـن 
کار با  100 هزار  گـر در زمان آغاز  کـه ا پروژه هایـی 
میلیـارد تومـان سـرمایه بـه اتمـام می رسـیدند 
نیـز  تومـان  میلیـارد  هـزار   500 بـا  حتـی  امـروز 
تکمیـل نخواهنـد شـد؛ ایـن پروژه هـا در انـواع 
ورزشـی،  بیمارسـتانی،  ح هـای  طر اقسـام  و 
سـاختمان های  مـدارس،  و  دانشـگاهی 
انـواع  کلـی  طـور  بـه  و  عمومـی  مختلـف 
کشـور  پروژه هـای زیربنایـی در نقـاط مختلـف 

کـه بزرگترین  کنده انـد. ایـن در حالـی اسـت  پرا
زیـان ایـن مشـکالت متوجـه مـردم بـه عنـوان 
عمرانـی  پروژه هـای  اصلـی  بهره بـرداران 
مشـکالت  ایـن  واسـطه  بـه  کـه  چـرا  می شـود. 
تمـام یـا بخـش عمـده ای از تـوان پیمانـکاران 
بـه  قـادر  و  شـده  تضعیـف  خصوصـی  بخـش 

نیسـتند. خـود  فعالیت هـای  ادامـه 
پروژه هـا  ایـن  انجـام  امـروز  کـرد:  تصریـح  وی 
معضلـی  بـه  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  بـرای 
گذشته  بزرگ تبدیل شـده اسـت؛ طی یکسال 
دولـت بـه اندیشـه اتمـام ایـن پروژه هـا رسـیده 
کـرده اسـت قصـد دارد بخشـی  اسـت و اعـالم 
گـذار  از ایـن پروژه هـا را بـه بخـش خصوصـی وا
و  کـرات  مذا و  چانه زنـی  یکسـال  از  پـس  کنـد؛ 
گـون عمـاًل هنـوز در ایـن زمینـه  گونا مکاتبـات 
تصمیـم و جمع بنـدی مشـخصی ارائـه نشـده 
اسـت. علـت طوالنـی شـدن ایـن موضـوع هـم 
از  دردسـر  کـم  و  سـودده  پروژه هـای  تفکیـک 
گـذاری بـه شـرکت های  سـایر پروژه هـا بـرای وا
اسـت.  دولـت  مجموعـه  زیـر  یـا  شـبه دولتی 
ایـن  از  کـدام  گـر هـر  ا کـه  ایـن در حالـی اسـت 
پروژه هـا در مقابـل تنهـا یـک تومـان و بـا وضـع 
شـرایط خاصـی بـه بخش خصوصی با سـابقه، 
گـذار شـود و بـه  کارآمـد وا مدیـر، متخصـص و 
هزینه هـای  بابـت  دولـت  برسـد،  بهره بـرداری 
بهره بـرداری بیـش از 500 هـزار میلیـارد تومـان 
هزینـه ای  هیچگونـه  بـدون  کـه  بـرده  سـود 
بدینوسـیله  همچنیـن  و  یافتـه  دسـت  آن  بـه 
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امکانـات رفاهـی مـورد نیـاز مـردم را نیـز تامیـن 
کـرده اسـت.

اسـت  ممکـن  افـزود:  خوانسـاری  مهنـدس 
بخـش  حاضـر  حـال  در  آیـا  کـه  شـود  سـؤال 
و  انجـام  بـرای  کافـی  مالـی  تـوان  خصوصـی 
گـر  ا گفـت  بایـد  را دارد؟  ایـن پروژه هـا  تکمیـل 
شـرایطی  بـا  را  پروژه هـا  ایـن  مالکیـت  دولـت 
کنـد  گـذار  وا خصوصـی  بخـش  بـه  نحـوی  بـه 
خصوصـی  بخـش  گـذاری  وا ایـن  قبـال  در  کـه 
کنـد  دریافـت  تسـهیالت  بانک هـا  از  بتوانـد 
گـر  می توانـد ایـن پروژه هـا را انجـام دهـد؛ امـا ا
مالکیـت ایـن پروژه هـا در اختیـار دولـت باشـد 
انجـام  تـوان  خصوصـی  بخـش  حاضـر  درحـال 
ایـن  مالکیـت  اسـت  الزم  واقـع  در  نـدارد.  کار 
پروژه هـا بـا شـرایط منطقـی و قانونـی بـه بخش 
خصوصـی  بخـش  تـا  شـود  گـذار  وا خصوصـی 
بـا دریافـت تسـهیالت از بانک هـا - بـه  بتوانـد 
بانکـی  سیسـتم  در  کـه  مشـکالتی  تمـام  رغـم 
بـرای پرداخـت تسـهیالت بـه بخـش خصوصی 
وجـود دارد - بـرای اتمـام ایـن پروژه هـا تامیـن 
عوایـد  از  آنـان  از  بهره بـرداری  بـا  و  کنـد  مالـی 
پرداخـت  نیـز  را  دولـت  سـهم  شـده،  حاصـل 

نمایـد.
ایـن  بـرای  حتمـا  بایـد  البتـه  کـرد:  کیـد  تا وی 
کارشناسـی و برنامه ریـزی  موضـوع سـازوکاری 
کـه در آن هرگونـه  گرفتـه شـود  صحیـح درنظـر 
خصوصـی  بخـش  بـرای  اسـتفاده  سـوء  مسـیر 
داشـته  اطمینـان  دولـت  و  شـود  بسـته  نیـز 
گره ایـی از مشـکالت  گذاری هـا  باشـد بـا ایـن وا
شـد.  خواهـد  بـاز  تمـام  نیمـه  پروژه هـای 
همـکاری  طریـق  از  صحیـح  برنامه ریـزی 
دولـت و بخـش خصوصـی در قالـب یـک تیـم 
کارشناسـی مدیریتـی بـا اختیـار، جهـت تدوین 
اسـتانداردها و مقـررات صـورت می پذیـرد تـا بـا 
همـکاری صحیـح و تیمـی، تعریـف خـط مشـی 
گـروه  ایـن  نیـز جهـت  و تصمیم گیـری صحیـح 

شـود. امضـا  و  تدویـن  گذاری هـا  وا
کنـون بـه صـورت دقیـق فهرسـت  دولـت هـم ا
اختیـار  در  را  خصوصـی  بخـش  الیـق  مدیـران 
چندیـن  سـوابق  بررسـی  بـا  می توانـد  و  دارد 
بـه  بعضـا  کـه  شـرکت ها  ایـن  سـاله  چنـد  و 
بـا  را  پروژه هـا  می رسـد  قـرن  نیـم  از  بیـش 
آنهـا اختیـار  در  تعییـن شـده  پیـش  از   شـرایط 

 قرار دهد.

نهاد مالی جدید برای تامین مالی 
پروژه های عمرانی

مهندس خوانساری با اشاره به آمادگی بخش 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـرای  خصوصـی 
قانونـی موجـود در مسـیر راه انـدازی نهادهـا و 
تامیـن  جهـت  جدیـد  مالـی  و  پولـی  ابزارهـای 
مالـی پروژه هـای عمرانـی توضیـح داد: در ایـن 
زمینه یکی از راهکارها اسـتفاده از »مؤسسـات 
کـه بـه تازگی  وام و پس انـداز منطقـه ای« اسـت 
تاسـیس  امـکان  مسـکن  بانـک  همـکاری  بـا 
مشـخص  پروژه هـای  مالـی  تامیـن  بـرای  آنهـا 
در هـر منطقـه فراهـم شـده اسـت؛ امـا مشـکل 
که این مؤسسـات تنها برای تامین  اینجاسـت 
واحدهـای مسـکونی قابلیت راه انـدازی دارند؛ 
کـه بتـوان از ایـن  گـر سـازوکاری طراحـی شـود  ا
یـا شـروع پروژه هـای  بـرای تکمیـل  مؤسسـات 
شـود  اسـتفاده  نیـز  غیرمسـکونی  عمرانـی 
گره هـای بسـیار بـزرگ در  می تـوان شـاهد حـل 

بـود. تامیـن مالـی پروژه هـای عمرانـی  عرصـه 
شـرکت های  سـندیکای  رئیـس  نایـب 
کـه  صورتـی  در  کـرد:  تصریـح  سـاختمانی 
بـرای  فعالیـت  مقدمـات  و  مالـی  امکانـات 
بـروز  شـاهد  شـود،  فراهـم  خصوصـی  بخـش 
کشـور  مختلـف  نقـاط  در  چشـمگیر  تحـوالت 
خواهیـم بـود؛ تامیـن زمیـن و تسـهیالت ارزان 
قیمـت بـا دوره بازپرداخـت مناسـب قطعا یکی 
از راهکارهـای موثـر بـرای توانمندسـازی بخش 
کـه  کـه  خصوصـی اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
بانکـی  بـا نحـوه همـکاری سیسـتم  ارتبـاط  در 
گفتـه شـد  بـا بخـش خصوصـی عـالوه بـر آنچـه 

قطعـا نیـاز اسـت تـا یـک سـری قوانیـن تسـهیل 
شـود؛ همچنین الزم اسـت سیسـتم بانکی نیز 
کـه بـه بخـش مسـکن  کنـد، همانگونـه  کمـک 
سـایر  بـرای  می شـود  پرداخـت  تسـهیالت 
واقعـی  بهره بـرداران  کـه  عمرانـی  پروژه هـای 
مناسـب  تسـهیالت  هسـتند  مـردم  نیـز  آنـان 
فعلـی  اقدامـات  واقـع  در  شـود.  گرفتـه  درنظـر 
مالـی  توانمندسـازی  حـوزه  در  مسـکن  بانـک 
پروژه هـای  سـایر  بـه  می توانـد  مسـکن  بخـش 

نمایـد. راه  نیـز  عمرانـی 
بازنگـری  همچنیـن  خوانسـاری  مهنـدس 
در  پیمـان  عمومـی  شـرایط  بازنویسـی  و 
ضرورت هـای  دیگـر  از  را  عمرانـی  قراردادهـای 
کشـور  حـال حاضـر در عرصـه عمـران و آبادانـی 
گفـت: یکـی از مهمترین مسـایلی  کـرد و  عنـوان 
کـه  ح اسـت آن اسـت  کـه در ایـن ارتبـاط مطـر
در  پیمـان  مدیریـت  نحـوه  چارچـوب  بایـد 
شـود  برنامه ریـزی  نحـوی  بـه  پروژه هـا  ایـن 
بـه  عمرانـی  پروژه هـای  در  طرفیـن  حقـوق  کـه 
تامیـن  و  رعایـت  عادالنـه  و  مسـاوی  صـورت 
نحـوه  فعلـی،  چارچـوب  در  متاسـفانه  شـود؛ 
مدیریـت پیمـان در پروژه هـای سـاختمانی - 
کـه بیـش از 50 سـال پیـش تهیـه شـده اسـت - 
کمیـت مطلـق پروژه هـا را در اختیـار  دولـت حا
دارد؛ ایـن موضـوع موجـب شـده در بسـیاری 
ایجـاد  امکانـات  از  سوءاسـتفاده هایی  مـوارد 
شـده صـورت بگیـرد؛ بنابراین حتما الزم اسـت 
بـه منظـور تسـهیل فعالیـت بخـش خصوصـی 
ایـن قوانیـن نیـز اصالح شـود و چارچـوب نحوه 
نیـز  عمرانـی  قراردادهـای  در  پیمـان  مدیریـت 

شـود. تعدیـل  و  نمـوده  تغییـر 
بخـش  بـه  نسـبت  همگانـی  اعتمادسـازی 
بهینـه  نسـخه  ابعـاد  دیگـر  از  خصوصـی 
مقطـع  در  خصوصـی  بخـش  توانمندسـازی 
کـه مهنـدس خوانسـاری  اسـت  زمانـی حاضـر 
گفتـه  بـه  می دهـد.  قـرار  کیـد  تا مـورد  را  آن 
خصوصـی  بخـش  اخیـر  سـال های  طـی  وی، 
پـول و  کـه  صاحبـان  ناتـوان شـده  قـدری  بـه 
بـرای  را  خـود  نقدینگـی  سـختی  بـه  سـرمایه 
خصوصـی  بخـش  اختیـار  در  سـرمایه گذاری 
کشـور  در  کـه  نقدینگـی  ایـن  و  می دهنـد  قـرار 
مـا روز بـه روز افـزوده می شـود در اغلـب مـوارد 
مجتمع هـای  سـاخت  بـه  و  رفتـه  انحـراف  بـه 
تجـاری مـازاد در برخـی مناطـق شـهر تهـران و 

اسـت. شـده  منجـر  کالنشـهرها  سـایر 

گـــر	بـــه	بخـــش	خصوصـــی	آزادی	عمل	 	ا
و	فعالیت	داده	شـــود	و	شـــرایط	فعالیت	
گـــردد،	به	 بخـــش	خصوصـــی	تســـهیل	
ســـرمایه	های	 نیـــز	 مـــردم	 قطـــع	 طـــور	
خـــود	را	بـــرای	تولیـــد،	عمـــران	و	آبادانی	
کشـــور	در	اختیار	بخـــش	خصوصی	قرار	
انحـــراف	 ایـــن	 از	 نمونـــه	ای	 می	دهنـــد.	
مجتمع	هـــای	 ســـاخت	 در	 می	تـــوان	 را	
تجاری	بســـیار	زیاد	در		تهران	مشاهده	
کنـــون	بـــا	معضـــل	نبـــود	 کـــه	هـــم	ا کـــرد	
اجـــاره	 یـــا	 فـــروش	 بـــرای	 مشـــتری	

مواجه	انـــد.
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خصوصـی  بخـش  بـه  گـر  ا داشـت:  اظهـار  وی 
شـرایط  و  شـود  داده  فعالیـت  و  عمـل  آزادی 
بـه  گـردد،  تسـهیل  خصوصـی  بخـش  فعالیـت 
طـور قطـع مـردم نیـز سـرمایه های خـود را بـرای 
کشـور در اختیار بخش  تولیـد، عمـران و آبادانی 
ایـن  از  نمونـه ای  می دهنـد.  قـرار  خصوصـی 
مجتمع هـای  سـاخت  در  می تـوان  را  انحـراف 
شـهر  مناطـق  برخـی  در  زیـاد  بسـیار  تجـاری 
کنـون بـا معضـل  کـه هـم ا کـرد  تهـران مشـاهده 
نبـود مشـتری بـرای فروش یـا اجـاره مواجه اند. 
کـه بخـش دیگـری از ایـن  ایـن در حالـی اسـت 
سـرمایه ها نیز در بانک ها انباشـته شـده اسـت 
کـه دولـت بخش خصوصـی را به  کـه زمانـی  چـرا 
آن  تقویـت  جهـت  در  و  نمی شناسـد  رسـمیت 
بـا بخـش خصوصـی  نیـز  اقـدام نمی کنـد مـردم 
بیگانـه هسـتند و در نتیجـه سـرمایه های خـود 
اشـتباه  بعضـا  و  غیرضـروری  بخش هـای  در  را 
در  کـه  شـرایطی  در  می کننـد.  سـرمایه گذاری 
تمـام دنیـا پروژه هـای بـزرگ عمدتـا بـا تکیـه بـر 

می شـود. انجـام  مردمـی  سـرمایه های 
طـور  بـه  کـرد:  کیـد  تا خوانسـاری  مهنـدس 
فعـاالن  از  شـرط  و  بی قیـد  حمایـت  بـا  قطـع 
و  عمـران  تسـهیل  بـرای  خصوصـی  بخـش 
از  الگوبـرداری  بـا  همچنیـن  و  کشـور  آبادانـی 
حوزه هـای  در  بین المللـی  درسـت  رویه هـای 
از  بزرگـی  آنـان، بخـش  بومـی سـازی  و  عمرانـی 
مشـکالت موجـود در عرصه هـای مسـکن، راه و 
حمـل و نقـل و سـایر حوزه هـای عمرانـی حـل 
بروکراسـی های  حـذف  بنابرایـن  شـد.  خواهـد 
کیـد بـر انحصـار بودجه هـای عمرانـی  اداری، تا
شـدن  مسـدود  و  عمرانـی  فعالیت هـای  بـه 
هزینه هـای  سـمت  بـه  بودجه هـا  ایـن  مسـیر 
فعالیت هـای  در  محدودیـت  اعمـال  جـاری، 
انجـام  در  دولتـی  زیرمجموعـه  شـرکت های 
برخـی  تغییـر  همچنیـن  و  بـزرگ  پروژه هـای 
خصوصـی  بخـش  مالـی  تسـهیل  و  قوانیـن 
در  فعلـی  تنگنـای  رفـع  راهکارهـای  مهمتریـن 
اسـت. خصوصـی  بخـش  فعالیـت  و  کار  مسـیر 
و  تبعیـض  نـوع  هـر  بـا  مقابلـه  همچنیـن  وی 
و  عمرانـی  پروژه هـای  گـذاری  وا در  نابرابـری 
همچنیـن ضرورت اجرای عدالت در مناقصات 
عمرانـی میـان شـرکت های وابسـته بـه دولـت، 
را  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  و  شـبه دولتی ها 
فعالیت هـای  حاضـر  حـال  ضرورت هـای  از 

کـرد. عنـوان  عمرانـی 

معــاون فنــی و امــور زیــر بنایــی ســازمان 
کشــور از وجود 70  برنامــه ریزی و بودجه 

کشور خبر داد. هزار پروژه نیمه تمام در 
بررســی  جلســه  در  شــافعی  غالمرضــا 
وضعیــت پروژه هــای ملی و ملی اســتانی 
کــرد: منابــع دولــت خیلی  شــده، اظهــار 
و  شــفاف  همــه  بــرای  و  نیســت  مبهــم 
که چــه میــزان هزینه های  روشــن اســت 
کار  بــرای  بودجــه  و  دارد  وجــود  جــاری 

عمرانی باقی نمی ماند.
 وی افزود: در استان کرمان سرمایه گذاری
 بخــش خصوصــی در حــوزه زیــر ســاخت 

موفق است.
شافعی با اشاره به اینکه کشور ها  شیوه های 
متفاوت در بهره وری از منابع دولت و مردم 
گفــت: بودجه بخش عمرانی برخی  دارند، 
کشــورها بیشــتر متکی به دولت و در برخی 

دیگر متکی به مردم است.
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر یــا حــذف یک 
پروژه عمرانی امکان پذیر نیســت، افزود: 
چابهــار-  ریــل  قــرارداد  ریلــی،  حــوزه  در 
خاتــم  قــرارگاه  و  آهــن  راه  بیــن  مشــهد 
کردن یک  که اضافه  منعقد شــده اســت 

راه جدید متحمل هزینه است.
از 70 هــزار  بیــش  کــرد:  شــافعی تصریــح 
هــزار   400 حــدود  بــا  نیمه تمــام  پــروژه 
کشــور وجــود  میلیــارد تومــان اعتبــار در 
که تکمیل آنها بیش از 10 سال طول  دارد 

کشد. می 
 200 حــدود  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: بــرای  کشــور  کیلومتــر راه در  هــزار 
هــزار  هشــت  راه هــا  ایــن  از  نگهــداری 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
زیربنایــی ســازمان  امــور  و  فنــی  معــاون 
میــزان  کشــور  بودجــه  و  ریــزی  برنامــه 
کرمان در  مطالبــات پیمانــکاران اســتان 
حــوزه راه را 332 میلیــارد تومــان عنــوان 
گفت: در ایــن زمینه بایــد از منابع  کــرد و 

مردمی استفاده شود.
کرمــان هــم در ایــن جلســه بــا  اســتاندار 
اشــاره بــه اینکــه هزینه ســاخت فــرودگاه 
کامیون های حمل  بــم از محــل عــوارض 
کرمان-بــم تامیــن شــد،  خرمــا در محــور 
گــر اختیــارات ما افزایــش یابد و از  گفــت: ا
که 85  کامیون های حمل بار بندرعباس 
کنند  کشــور را تامین می  درصد حمل بار 
گرفتــه شــود، مشــکل اعتبارات  عــوارض 

حل می شود.
جــاده  افــزود:  حســینی  رزم  علیرضــا 
روســتای بهرمــان بــه ســمت رفســنجان 
بــا جابجایــی 30 هزار تن پســته در ســال 
بیشترین تصادف را در این منطقه داریم 
گــر اختیــارات حکومتــی و تعامــالت و  و ا
گاهــی مردم افزایش یابــد مردم خود در  آ
ســاخت جاده ها مشــارکت داشــته و آمار 

تصادفات پایین می آید.

۷۰ هزار پروژه نیمه تمام 
کشور وجود دارد در 
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همایـش	تقدیـر	از	چهره	هـای	مانـدگار	وزارت	
راه	و	شهرسـازی	)جایزه	دادمان(	بعد	از	ظهر	
چهارشـنبه	18	اسـفند	بـا	حضـور	و	سـخنرانی	
مرکـز	 شهرسـازی،	 و	 راه	 وزارت	 مسـئوالن	
متخصصین	راه	و	شهرسـازی	ایران،	سـازمان	
از	 و	جمعـی	 تهـران	 اسـتان	 مهندسـی	 نظـام	
مدیـران	و	فعـاالن	عرصـه	راه	و	شهرسـازی	در	

سـالن	اجـالس	سـران	برگـزار	شـد.

بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  آخونـدی  عبـاس 
همایـش  ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  در  حضـور 
موضـوع  ایـن  بیـان  بـا  سـخنران  عنـوان  بـه 
اسـت،  مهندسـی  خدمـات  عرصـه  ایـران  کـه 
کـرد: یکـی از مهمتریـن مسـئولیت های  بیـان 
اجتماعـی  مسـئولیت  مهندسـی،  جامعـه 

چـه  تـا  حرفـه  ایـن  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت 
انـدازه حسـاس بـه جامعه اطراف خود اسـت. 
وزارت  مانـدگار  چهره هـای  از  تقدیـر  همایـش 
نمـود  نیـز  دادمـان(  )جایـزه  شهرسـازی  و  راه 
برگزارکننـدگان  کـه  اسـت  مسـئولیت  همیـن 
آن بـدون اینکـه وابسـتگی بـه مناصـب دولتـی 
قـدردان  شـیوه  بهتریـن  بـه  باشـند،  داشـته 

هسـتند. فعـاالن  زحمـات 
توسـعه  عوامـل  از  یکـی  افـزود:  ادامـه  در  وی 
مالـی  منابـع  تامیـن  کشـور،  در  مهندسـی 
حالـی  در  ایـن  بـود.  دولـت  توسـط  ح هـا  طر
کـه در حـال حاضـر امـکان تامیـن منابـع  اسـت 
مالـی پروژه هـای زیربنایـی وجـود نـدارد و بایـد 
هـر چـه سـریعتر رویکـرد مهندسـی بـرای حـل 
در  نمونـه  بـرای  کنیـم.  اتخـاذ  موضـوع  ایـن 

ح جامـع حمـل و نقـل  افـق 1404 اجـرای طـر
کشـور بـه 550 هـزار میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز 
امـری  مـا  بـرای  بودجـه  ایـن  تامیـن  کـه  دارد 

اسـت. غیرممکـن 
گسـترش  بـر  کیـد  تا بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
جهانـی  اقتصـاد  در  گفـت:  جهانـی  بازارهـای 
شـد  خواهـد  کمتـر   دولـت  بـه   وابسـتگی 
بـه سـوی  را  اقتصـاد خـود  نیـز مجبوریـم  مـا  و 
بازارهـای بیـن المللی سـوق بدهیـم. بنابراین 
کـه  کشـور  در صورتـی بـزرگ مـی شـود  اقتصـاد 
را  خـود  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  بتوانیـم 
بـه جـرات  و  کنیـم  ارائـه  بازارهـای جهانـی  در 
نتوانـد  مهندسـی  حرفـه  گـر  ا گفـت  می تـوان 
ج از ایـران فعالیتـی داشـته باشـد بایـد در  خـار

کـرد. ایـن حرفـه تجدیـد نظـر 

مسئولیت اجتماعی از مهمترین
 رسالت های جامعه مهندسی است

آخوندی در مراسم افتتاحیه جایزه دادمان عنوان کرد:
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کـه در اقتصـاد مقاومتـی   گفـت: همانطـور  وی 
داخلـی  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـه  ملـزم 
نیـز  زیربنایـی  ح هـای  طر اجـرای  در  هسـتیم، 
بـه ظرفیت هـای داخلـی متکـی باشـیم. بایـد 

شـورای  عضـو  رهایـی  علیرضـا  همچنیـن 
مراسـم  در  دادمـان  جایـزه  سیاسـت گذاری 
در  خوشـبختانه  کـرد:  بیـان  افتتاحیـه 
و  فعالیـت مهندسـان  اخیـر شـاهد  سـال های 
کشـور بـه همـت  ح هایـی در سـطح  اجـرای طر
ایـن  بـه  بایـد  کـه  هسـتیم  مهندسـی  جامعـه 

کـرد. افتخـار  ارزشـمند  فعالیت هـای 
مهندسـی  دانشـکده  علمـی  هیـات  عضـو 
کیـد  تا کـرد:  اظهـار  امیرکبیـر  دانشـگاه  عمـران 
کثـر  مبانـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتفاده از حدا
از  تقدیـر  همایـش  و  اسـت  داخلـی  تـوان 
که  چهره های ماندگار وزارت راه  و شهرسـازی 
شهرسـازی  و  راه  متخصصـان  مرکـز  همـت  بـه 
ایـران در راسـتای فعالیـت مجریـان حـوزه راه 
و شهرسـازی برگـزار می شـود، ضمـن توجـه بـه 
اصـول ایـن اقتصـاد در پـی ایجـاد انگیـزه بـرای 
فعـاالن صنعت اسـت تا شـاهد ارتقـای جامعه 

باشـیم.
عضـو  دادمـادی  محمـد  همایـش،  ادامـه  در 
مشـاور  نیلـی  مجلـس،  عمـران  کمیسـیون 
علـی  جمهـوری،  رئیـس  اقتصـادی  ارشـد 
رئیـس  مصـدری  همایـش،  دبیـرکل  زاده  نبـی 
بهمـن  مهنـدس  و  ایـران  متخصصیـن  گـروه 
دادمـان عضـو شـوراى فنـی و دبیـر سـندیکاى 
ایـراد  بـه  نیـز  ایـران  سـاختمانی   شـرکت هاى 

پرداختنـد. سـخنرانی 
کرد:   در ایـن همایـش مهندس دادمان عنوان 
از  تقدیـر  بـرای  دادمـان  جایـزه  برگـزاری  ایـده 
کشور، فکر مبارکی  کوشندگان راه و شهرسازی 
کـه بـرای قدردانـی از زحمـات بی دریـغ  اسـت 
کـه عمـر با برکت خود را مصـروف آبادانی  آنانـی 
کشـور و رفـاه و سـالمت و نشـاط هم میهنـان، 
پذیـرد.  صـورت  شایسـته ای  اقـدام  می کننـد؛ 
تعالـی،  جهـت  در  جایـزه  ایـن  اسـت  مقـرر 
سـرآمدی و ارتقـاء ملـی تالش نماید و با نشـان 
را  رشـد همـگان  معیارهـای  روی  بـر  گذاشـتن 
سـرافرازی  و  بالندگـی  در  مسـتمر  کوشـش  بـه 
بـه  جایـزه  ایـن  نـام  انتسـاب  شـود.  رهنمـون 
تلقـی  نشـان دهنده  دادمـان  دکتـر  شـهید 
شـخصیت  از  کشـور  شهرسـازی  و  راه  جامعـه 
واالی انسـانی و حرفـه ای ایشـان دارد. تـالش 

در جهـت تبییـن سـجایای اخالقـی و حرفـه ای 
چهارچوب هـای  می توانـد  دادمـان  شـهید 
ارائـه  بـرای تعریـف تعالـی و سـرآمدی  روشـنی 
در  را  محقق شـده ای  شـاخص های  و  کـرده 
گزینش هـای آتـی ایـن جایـزه بـه دسـت دهـد.
شـهید  شـخصیتی  گی هـای  ویژ افـزود:  وی 
همرزمـان،  بـزرگان،  زبـان  از  دادمـان  دکتـر 
زمـان  در  خانـواده اش  و  همـکاران  دوسـتان، 
حیـات و پـس از شـهادت ایشـان تشـریح شـده 
مکتـوب  نظـرات  ایـن  جمـع آوری  در  اسـت. 
خودسـاخته،  انسـان  همچـون:  مـواردی  بـه 
روح  از  برخـوردار  اخالق مـدار،  مسـلمان 
لطیـف و مهربـان، عاطفـی و مسـئول در قبـال 
مسـائل  و  مشـکالت  حـل  مرجـع  و  خانـواده 
آنـان، بـا نشـاط و امیـد، وفـادار بـه آرمان هـای 
متعالی انقالب اسـالمی، شـجاع و با شـهامت، 
جویـای مسـتمر علـم، نجیـب، آرام و صـادق، 
همگـی  کـه  برمی خوریـم  مـردم  از  و  مردمـی 
آنـان نشـان دهنده تأثیـر روش ، منش و اخالق 
می باشـد.  نزدیکانـش  و  اطرافیـان  در  ایشـان 
کاری  عالوه بر سـجایای فردی از خصلت های 
و همیـن خصائـل  یـاد می شـود  مکـررًا  ایشـان 
شـاخص های  عنـوان  بـه  می  توانـد  کـه  اسـت 

گیـرد. قـرار  مدنظـر  تعالـی 
چنیـن  را  شـاخص ها  ایـن  دامـان  مهنـدس 

برشـمرد:
در  پی گیـری  و  تـداوم  پشـتکار،  جّدیـت،  ـ   1
ایـن  در  خسـتگی ناپذیری  اهـداف  بـه  نیـل 
مسـیر )بـه قـول یکـی از همراهـان »خسـتگی را 
خسـته می کـرد«( و در عیـن جدیـت نشـاط و 
شـوخ طبعی و ارتبـاط صمیمانـه بـا همراهـان

در  سیاسـی  منـش  و  تفکـر  دخالـت،  عـدم  ـ   2
کار اجرائـی و مسـئولیت ملـی ایشـان بـه لحـاظ 
گرایـش سیاسـی طرفـدار اصالحـات و از جملـه 
ولـی  بـود  مشـارکت  جبهـه  مؤسـس  هیـأت 
انتخـاب  در  کار،  محیـط  بـه  ورود  محـض  بـه 
همـکاران و تصمیمـات مربوطـه بـه هیـچ وجـه 
گرایـش را دخالـت نمـی داد. در وزارت راه  ایـن 
عمـده معاونینـش از سـایر طیف هـای فکـری 
وابسـتگی  از  غ  فـار و  بـود  آزاداندیـش  بودنـد. 
حضـورش  کـه  هرجایـی  در  سیاسـی  و  فکـری 

نمی کـرد. دریـغ  بـود،  الزم 
3 ـ علم را با عمل و عمل را با علم می خواست 
علمـی  بـودن  روزآمـد  بـرای  تـالش  از  هیچـگاه 
کار  زمـان  فشـرده ترین  در  برنداشـت.  دسـت 
اجرائـی در مدیریـت راه آهـن یکـدم از تشـویق، 
کار  بـه  اشـتغال  و  سـازماندهی  پایه گـذاری، 

علمـی دسـت نکشـید. 
تـداوم تدریـس و تهیـه مقالـه منجمله مقاالت 
بکارگیـری  و  ریلـی  سـوانح  عوامـل  شناسـایی 
سـوانح،  وقـوع  از  جلوگیـری  راهکارهـای 
تحلیـل  خـط  نگهـداری  و  تعمیـر  مدیریـت 
وضـع موجـود، راهکارهـا و اولویت هـا، راه آهـن 
ابریشـم پـای در جـای پـای پیشـینیان بخشـی 

بـود. تالش هـا  ایـن  از 
کرد.   شـورایعالی تحقیقات راه آهن را تأسـیس 
در وزارت راه هم مشـابه این شـورا را در بخش 
کار قـرار داد.  حمـل و نقـل هوایـی در دسـتور 
دانشـکده راه آهـن در دانشـگاه علـم و صنعـت 
و  کـرده  جـذب  جـوان  نیـروی  و  کـرد  فعـال  را 

کاربـردی بـه آنجـا فرسـتاد. بـرای تحصیـل 
کار  در  اجرائـی،  کار  در  او  برنامه ریـزی  ـ   4
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بـارزی  گـی  ویژ توسـعه ای،  اسـتراتژیک  برنامـه 
می کـرد؛  تحول آفرینـی  راسـتا  ایـن  در  بـود. 
بخشـی نگر نبـود و در چهارچـوب منافـع ملـی 
و امنیـت و توسـعه پایـدار فکـر و عمـل می کـرد. 
روزمرگـی  بـه  و  نمی پسـندید  را  کنـده کاری  پرا
سنت شـکن  و  نـوآور  خـالق،  نمی شـد.  دچـار 
بـود. در تحقـق اهداف خود ریسـک پذیر بود و 
محافظـه کاری نمی کـرد معتقد بـه برنامه ریزی 
و متناسـب با آن سـازماندهی و تشـکیالت بود 

و در عمـل بـه آن وفـادار مانـد.
اربـاب  تکریـم  بـه  بـود.  مـردم دار  و  ـ مردمـی   5
یکسـاعت  همیشـه  داشـت.  اعتقـاد  رجـوع 
و  کارکنـان  دیـدن  بـه  سـال  تحویـل  از  قبـل 
بـود  کسـی  اولیـن  می رفـت.  راه آهـن  کارگـران 
کمبودهـای موجـود  بـه خاطـر  کـه در راه آهـن 
کـرد و اولیـن  در سیسـتم از مـردم عذرخواهـی 
خواجـوی  ریزعلـی  دیـدن  بـه  کـه  بـود  کسـی 

رفـت. کار  فـدا دهقـان 
کنار توسـعه به ایمنی و راحتی و زیبایی  6 ـ در 
بسـیار  راه آهـن  در  را  ایمنـی  داشـت.  توجـه 
وزارت اش  کوتـاه  دوره  در  و  مـی داد  اهمیـت 
راه هـا  مبلمـان  دنبـال  بـه  بـار  اولیـن  بـرای 
تـالش  باالتـر  امنیـت  کنـار  در  رفـاه  تأمیـن  و 

می کـرد.
7 ـ امین و سالم بود و در حفظ سالمت و منزه 
نـام  بـه خـود سـخت می گرفـت.  بـودن بسـیار 
نیـک مانـده از او بهتریـن عالمـت سـالمتی اش 
کـه  کسـی  اسـت، وزیـر بـدون منـزل شـخصی، 
در دوران زندگـی متأهلـی خـود حـدود بیسـت 

کـرد. بـار اسباب کشـی 
ایشـان افـزود: اینهـا پـاره ای از مجموعه وسـیع 
کـه  خصائـل نیـک شـهید دکتـر دادمـان اسـت 
کوشـندگان تداوم راه  می تواند راهنمای عمل 
چنیـن مدیرانـی باشـد و بخشـی از معیارهـای 
جایـزه  دریافـت  شـرایط  حائـزان  انتخـاب 
دادمـان  شـهید  خانـواده  نمایـد.  تعییـن  را 
مسـئوالن  و  جایـزه  ایـن  برگزارکننـدگان  از 
عالیرتبـه قدردانـی و تشـکر می نماینـد و بـرای 
عیـن  در  دارنـد  روزافـزون  توفیـق  آرزوی  آنـان 
کنـار یـادآوری از شـهید  آنکـه الزم می داننـد در 
ارشـد  فرزنـد  نشسـته  دل  بـر  داغ  از  دادمـان، 
بـرده  نـام  عزیـز  دادمـان  علـی  مرحـوم  ایشـان 
در  و  شهیدشـان  همـکاران  و  همراهـان  از  و 
کالنتـری یـاد  رأس آنهـا آقـای مهنـدس موسـی 
گلستان ،  نمایند. یاد و خاطره همراهان سفر 
متقالچـی،  بهرامـی،  دهـگان،  شـهیدان: 

راصمـی  حقگـو،  رشـیدی،  کـو،  هال رسـتمی، 
و راهـی )همگـی از معاونیـن و مدیـران وزارت 
گرامـی می دارنـد و بـرای همـه  راه و ترابـری( را 
مسـئلت  الهـی  آمـرزش  و  روح  شـادی  آنهـا 

. ینـد می نما
رحمان ستاره بود

یکدم در این ظالم درخشید، جست و رفت

افتخار آفرینان عرصه راه و شهرسازی
 تقدیر شدند

کـه بـا هـدف شناسـایی  در ایـن همایـش ملـی 
شـرکت ها  سـازمان ها،  از  تقدیـر  و  انتخـاب  و 
و  راه  ارزش  زنجیـره  در  برتـر  مهندسـان  و 
فرهنـگ  ترویـج  راسـتای  در  و  شهرسـازی 
آمـوزش  و  توسـعه  ترویـج،  و  خودارزیابـی 
کیفیـت برگـزار شـد، وزیـر  مفاهیـم سـرآمدی و 
راه و شهرسـازی، معاونیـن  و معاونـان وزارت 
کشـور ، وزارت نفـت ،  و مدیـران ارشـد وزارت 
وزارت   ، اجتماعـی  رفـاه  و  کار   ، تعـاون  وزارت 
مجلـس  عمـران  کمیسـیون  اعضـای   ، نیـرو 
ایـران،  متخصصیـن  گـروه  اسـالمی،  شـورای 
کشـور،  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان های 
سـایر  و  شـهرها  کالن  شـهرداری  اسـتانها، 
نهادهـای مرتبـط بـا صنعـت راه و شهرسـازی 
برتـر اعضـای شـورای  حضـور داشـتند. جایـزه 
گـذاری جایـزه دادمان بـه 21 نخبه و  سیاسـت 
ح برتـر اهـدا و همچنیـن از 4 چهـره ماندگار  طـر

شـد. قدردانـی  دادمـان  تندیـس  اهـدای  بـا 
همایـش  گـذاری  سیاسـت  شـورای  اعضـای 
و  راه  مانـدگار  چهره هـای  از  تقدیـر  ملـی 
کـه به همت مرکز  کارآفرینـان برتـر  شهرسـازی و 
گـروه متخصصیـن ایـران و بـا  راه و شهرسـازی 
گسـترده مهندسـان و نخبگان برگزار  اسـتقبال 
شـده  ارسـال  ح   طـر صدهـا  بررسـی  بـا  شـد، 
قـراردادن  مدنظـر  و  همایـش  دبیرخانـه  بـه 
مهندسـان  و  شـرکت ها  متعـدد،  معیارهـای 
برتر در سـه حوزه معماری و شهرسـازی، ابنیه 
فراینـدی  در  را  ترابـری  و  راه  و  سـاختمان  و 

دادنـد. قـرار  تقدیـر  مـورد  و  انتخـاب  علمـی 
تـالش  پـاس  بـه  دادمـان  تندیـس  همچنیـن 
گرامیداشـت  و  کشـور  آتش نشـان  دریـغ  بـی 
بـه پالسـکو  حادثـه  نشـان  آتـش   شـهدای 

 امیـر مهدیانـی فرمانـده عملیـات آتـش نشـانی 
اهدا شـد.

زنـده  موسـیقی  اجـرای  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
چـون مطرحـی  هنرمنـدان  حضـور   و 

 محمـد رضـا فروتـن از دیگـر برنامه های جانبی 
همایش تقدیر از چهره های ماندگار وزارت راه 
بـود و مهندسـان و شـرکت های  و شهرسـازی 
خـود  تندیس هـای  و  تقدیـر  لـوح  برگزیـده، 
رییـس  زانوسـی  پاشـا  میثـم  مهنـدس  از  را 
گـروه  شهرسـازی  و  راه  متخصصیـن  مرکـز 
عضـو  رجبـی  مهنـدس  ایـران،  متخصصیـن 
کمیسـیون عمـران مجلـس و رییـس سـازمان 
دکتـر   ، کشـور  سـاختمان  مهندسـی  نظـام 
حناچـی معـاون معمـاری و شهرسـازی وزارت 
معـاون  مظاهریـان  دکتـر  شهرسـازی،  و  راه 
شهرسـازی  و  راه  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن 
و همچنیـن دکتـر ایـزدی، دکتـر نریمـان ، دکتـر 
شـیبانی  دکتـر  عابـدزاده،  دکتـر  کشـاورزیان، 
اصـل، مهنـدس پشـمچی زاده و سـایر مدیـران 
اقصـی  از  شهرسـازی  و  راه  حـوزه  رتبـه  عالـی 

کردنـد. دریافـت  کشـو  نقـاط 
کارشناسـان،  در پایـان ایـن همایـش مقرر شـد 
ح هـای  طر اجـرای  پیشکسـوتان  و  کارآفرینـان 
را  خـود  دسـتاوردهای  شهرسـازی  و  راه  مهـم 
دبیرخانـه  بـه  آن  برگـزاری دومیـن دوره  بـرای 

کننـد. ایـن همایـش ارسـال 
چهره هـای  از  تجلیـل  همایـش  برگـزاری  در 
شهرسـازی  و  راه  برتـر  کارآفرینـان  و  مانـدگار 
شهرسـازی،  و  راه  وزارت  دادمـان(،  )جایـزه 
مجلـس  عمـران  کمیسـیون  کشـور،  وزارت 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  اسـالمی،  شـورای 
نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  جمهـوری،  ریاسـت 
نظـام  سـازمان  مانـدگار،  چهره هـای  بنیـاد 
نظـام  سـازمان  کشـور،  سـاختمان  مهندسـی 
گـروه  تهـران،  اسـتان  سـاختمان  مهندسـی 
کارآفرین،  متخصصیـن ایـران، مجمع مدیران 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی، 
شـهرداری ها  سـازمان  تهـران،  شـهرداری 
تهـران،  دانشـگاه  کشـور،  دهیاری هـای  و 
شـهید  دانشـگاه  صنعـت،  و  علـم  دانشـگاه 
بهشـتی، دانشـگاه شـریف، دانشـگاه صنعتـی 
نصیرالدیـن  خواجـه  دانشـگاه  و  امیرکبیـر 

کردنـد. همـکاری  طوسـی 
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 نمایندگان	مجلس	شورای	اسالمی
کردند: 	تعیین	

لس شرو م
 برای مشارکت 
بخش خصوصی
ژه های  ر  در 
مرانی نیمه کاره 
بـرای  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
پایـان دادن بـه توقـف طوالنـی مـدت بیـش از 
400 هـزار میلیـارد تومـان پـروژه عمرانـی، بنـد 
)الـف(  تبصـره 20 الیحـه بودجـه 96 را تصویب 
و  مالـی  مشـارکت  شـروط  و  سـازوکار  و  کـرده 
ایـن  قالـب  در  را  خصوصـی  بخـش  اجرایـی 

کردنـد. تعییـن  تبصـره 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
جلسـه علنـی صبـح روز یکشـنبه 15 اسـفند و 
در جریـان بررسـی جزئیـات بنـد )الـف( تبصـره 
بـه  کردنـد:  مصـوب   96 بودجـه  الیحـه   20
دولت اجازه داده می شـود به منظور تسـهیل 
دارایی هـای  تملـک  ح هـای  طر مالـی  تأمیـن 
مالـی  و  اقتصـادی  توجیـه  دارای  سـرمایه ای 
نسـبت  نیمه تمـام  ح هـای  طر اولویـت  بـا 
و  سـرمایه گذاری  قـرارداد  انعقـاد  و  جلـب  بـه 
ح  مشـارکت با بخش خصوصی اقدام و به شـر

زیـر منابـع مالـی مـورد نیـاز را تأمیـن نمایـد:
1-حداقل بیسـت درصد)20%( از محل آورده 
پیشـرفت  بـا  متناسـب  کـه  مشـارکت  طـرف 

می شـود. پرداخـت  ح  طـر
محـل  از  درصـد)%25(  پنـج  و  2-بیسـت 
دارایی هـای  تملـک  طرح هـای  اعتبـارات 
یـا  طـرح  همـان  پیش بینی شـده  سـرمایه ای 
در  و  تعهـد  فصـل  همـان  اعتبـارات  سـرجمع 
مواعـد مشـخص نـزد بانک هـای عامـل تودیـع 

. د می شـو

از  تسـهیالت  درصـد)%25(  3-بیسـت وپنج 
کـه نزد آن  محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملی 

بانـک سـپرده گذاری نمـوده اسـت.
منابـع  محـل  از  نیـاز  مـورد  منابـع  مابقـی   -4

می شـود. تأمیـن  بانک هـا  داخلـی 
5-بانک هـای عامـل وجـوه تودیعـی صندوق 
بـا منابـع خـود تلفیـق  را  توسـعه ملـی دولـت 
بـا طـرف مشـارکت،  کـرده و در قالـب قـرارداد 
سـود  خ  نـر بـا  بانکـی  تسـهیالت  صـورت  بـه 
ح های یادشـده، متناسـب با  ترجیحـی به طر
پیشـرفت فیزیکـی آنهـا پـس از تأییـد دسـتگاه 

می کننـد. پرداخـت  ذی ربـط  اجرائـی 
تسـهیل  منظـور  بـه  اسـت  مجـاز  6-دولـت 
خصوصـی  بخـش  توسـط  تسـهیالت  أخـذ 
بـه  نسـبت  ح هـا،  ایـن طر مالـی  تأمیـن  بـرای 
از جملـه خریـد حداقلـی  ارائـه تضامیـن الزم 
طـرف  از  بهره بـرداری  دوران  خدمـات  از 
محـل  امـوال  ترهیـن  بـا  موافقـت  مشـارکت، 
قانـون  در  ج  منـدر از طریـق  یـا  ح  اجـرای طـر
تسـهیل اعطای تسـهیالت بانکی مصوب 5/ 

نمایـد. اقـدام   1386  /4
7-درصـورت عـدم تأمیـن منابع جـزء)3( این 
بنـد منابـع مربوطـه بـه نسـبت مسـاوی بیـن 
طـرف مشـارکت دولت و بانـک توزیع و تأمین 

می گـردد.
کـه ایـن منابـع در آنهـا توزیـع  8- بانک هایـی 
مشـارکت  قراردادهـای  مکلفنـد  می گـردد 

خدمـات  و  کاالهـا  تضمینـی  خریـد  قبیـل  از 
منعقدشـده  غیردولتـی  بخـش  تولیدشـده 
تضمین هـای  عنـوان  بـه  را  دولتـی  طـرف  بـا 
بانکـی  تسـهیالت  اعطـای  بـرای  قبـول  قابـل 
بازپرداخـت  بپذیرنـد.  خصوصـی  بخـش  بـه 
اقسـاط مربوط به تسـهیالت اعطائی از سـوی 
طـرح  درآمدهـای  طریـق  از  عامـل  بانکهـای 
پرداخـت  عـدم  صـورت  در  می گیـرد  صـورت 
بانـک  خصوصـی،  بخـش  توسـط  اقسـاط 
جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای 
طـرح را در قبـال اقسـاط تسـهیالت، تـا زمـان 

می نمایـد. دریافـت  کامـل  تسـویه 
9-مدت زمان الزم برای دوره سـرمایه گذاری 
کثـر دوسـال،  ح هـا، حدا تـا بهره بـرداری از طر
دوره  و  یک سـال  کثـر  حدا تنفـس  دوره 
بـا احتسـاب  بازپرداخـت تسـهیالت اعطایـی 
مجمـوع دوره سـرمایه گذاری، بهره بـرداری و 

می گـردد. تعییـن  سـال   10 کثـر  حدا تنفـس 
آیین نامـه اجرائـی ایـن بنـد و اجزاء آن توسـط 
کشـور، وزارت امـور  سـازمان برنامـه و بودجـه 
تهیـه  مرکـزی  بانـک  دارایـی،  و  اقتصـادی 
یک مـاه  مـدت  ظـرف  کثـر  حدا و  می شـود 
به تصویـب  قانـون  ایـن  تصویـب  از  پـس 

می رسـد. هیأت وزیـران 
رأی   191 جلسـه  در  حاضـر  نماینـده   249 از 
موافـق، 18 رأی مخالـف و 3 رأی ممتنـع بـه 

دادنـد فـوق  مصوبـه 
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وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی به مناسبت 
روز مهنـدس )5 اسـفند( بـر ضـرورت توجـه بـه 
ضـرورت  و  شـهری  برنامه ریزی هـای  در  ایـران 
پرداختـه  ایـران  در  ایـران  مفهـوم  بازخوانـی 
کـه به دلیل اهمیـت آن در ماهنامه پیام  اسـت 

می شـود. ج  در آبادگـران 
اندیشـیدن بـه پیشـینه تمـدن ایران شـهری در 
مسـیر توسـعه پایـدار بازگشـت بـه مفهـوم ایـران 
مفهومـی  پایـدار  توسـعه  می سـازد.  مطـرح  را 
زیسـت  محیـط  طرفـداران  توسـط  کـه  اسـت 
کـه  بـود  ایـن  رویکـرد  ایـن  یافـت. مبنـای  رواج 
توسـعه بایـد در چارچـوب رعایـت حـق طبیعـت 
را  گسـترده  تعادل هـای  عـدم  تـا  گـردد  محقـق 
اصلـی  پیـام  اسـاِس  بـر  باشـد.  نداشـته  پـی  در 
مبدعـان ایـن نظریـه، سـرانجام هرگونـه توسـعه 
و ترقـی بـدون توجـه بـه منابع زیسـت محیطی، 
انتقـام طبیعـت و ناپایـداری را به همـراه خواهد 

داشـت.
پرسـش هایی  پایـدار،  توسـعه  از  تعبیـر  ایـن 
آیـا مفهـوم  کـه  را پیـش روی می نهـد  بنیادیـن 
تعادل تنها دربرگیرنده تعادل در طبیعت است 
و یـا آنکـه نتیجه اقدامات دولت ها، عمران گران 
و مـا مهندسـان نیـز ممکـن اسـت موجـب عـدم 
گسـترده  تعـادل در سـاحت معنـا و ناآرامی های 
اساسـًا  شـود.  شـهروندان  روز مـره  زندگـی  در 
سـهم مـا در توسـعه پایـدار بـه مفهـوم سـاحت 
کـه  می شـود  گفتـه  چیسـت؟  زندگـی  معنایـی 
کـه زندگـی  خ می دهـد  جنـگ 72 ملـت زمانـی ر
جوامع انسـانی دچار عـدم تعادل های معنایی 
می شـود وگرنـه جنگـی واقـع نمی شـود. به نظـر 

از  گرفتاری هـا  از  بسـیاری  ریشـه   کـه  می رسـد 
بی توجهـی بـه مفهـوم معنـا نشـات می گیـرد.

در  معنایـی  تعـادل  بـه  گـر  ا راسـتا  ایـن  در 
سـاحت تمدنـی ایـران و ایران شـهری برگردیـم 
فیزیکـی مبتنـی  توسـعه   بـار دیگـر  بایـد  گاه  آن 
توجـه  مـورد  باالتـر  منظـری  از  را  مهندسـی  بـر 
کـه اقدامـات انجـام شـده  قـرار داده و دریابیـم 
در ایـن حـوزه تـا چـه حـد سـبب برهـم خـوردن 
تعادل هـای مذکـور شـده و تـا چه حـد بی وزنی، 
شـده  موجـب  را  گم گشـتگی  و  کندگـی  جـا  از 
که ما مهندسان باید نسبت  اسـت. اینجاسـت 

کنیـم. تامـل  بیشـتر  اقداماتمـان  پیامـد  بـه 

ضرورت بازخوانی مفهوم ایران در ایران
اقدامـات در حـوزه میـراث فرهنگـی  مجموعـه 
گـر  ا کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا پایـدار،  توسـعه  و 
چـه غالـب آن هـا از سـرخیرخواهی و در جهـت 
حلقـه  امـا  اسـت،  بـود ه  ایـران  ترقـی  و  توسـعه 
مفقـوده بسـیار بزرگـی در ایـن میـان وجـود دارد 
کـه آن غفلـت از مفهـوم ایـران بـه عنـوان منبـع 
ایـن  اسـت؛  منطقـه ای  تعـادل  کانـون  و  الهـام 
اثرگـذار بزرگـی در اختیـار  مفهـوم اهـرم و منبـع 
آن  ظرفیـت  از  کـه  بـوده،  ایـران  ملت-دولـت 

اسـت. نشـده  بهره بـرداری 
سـاله  پنـج  برنامه هـای  در  چـه  توسـعه  مبانـی 
پیـش از انقـالب و چـه در برنامه های پنج سـاله 
آن چنانکـه  را  ایـران  جایـگاه  انقـالب،  از  پـس 
چنیـن  از  نکرده انـد.  مشـخص  شـاید  و  بایـد 
ایـران  وضعیتـی می تـوان تحـت عنـوان غربـت 
شـده  نوشـته  برنامه هـای  کـرد.  یـاد  ایـران  در 

دانـش  دسـتاوردهای  از  هم چنان کـه  بایـد 
چارچـوب  در  می بودنـد،  برخـوردار  جهانـی 
تاریـخ ایـران و تمـدن ایران شـهری نیـز طراحـی 
پیام هایـی  دربرگیرنـدۀ  عمدتـًا  امـا  می شـدند. 
ایـران.  ویـژه  پیام هایـی  تـا  عمومی انـد  بسـیار 
برنامه هـای  برنامه نویسـان در  گـر چـه نگـرش  ا
گذشـته، اغلـب سیسـتمی و علمـی  پنـج سـاله 
ایـران  نـام  بـه  آن هـا سـاختاری  کثـر  ا در  بـوده، 
گرفتـه  اسـت. ایـن بی توجهی  مـورد غفلـت قـرار 
تقریبـا عمومیـت داشـته و شـامل برنامه ریـزی 
در  چپ گرایانـه  و  متمرکـز  رویکردهـای  بـا 
بـه  رویکردهـای  هم چنیـن  و  انقـالب  ابتـدای 
اخیـر  دوره هـای  در  آزاد  بـازار  بـر  مبتنـی  ظاهـر 
بایـد  وضعیـت،  ایـن  جبـران  بـرای  می شـود. 
مجموعـه  تـا  برآمـد  راهـی  جسـت و جوی  بـه 
کـه با هدف توسـعه اتخاذ می شـوند،  اقداماتـی 
گسـترش عـدم تعادل های رفتـاری در  منجـر بـه 

نشـوند. جامعـه 

کارکردهای منطقه ای ایران و برنامه های توسعه
طـی سـالیان اخیـر، منابـع الهام بخشـی تمدنی 
منظـر  از  شده اسـت.  کم فـروغ  ایران شـهر  در 
دامنـه نفـوذ داخلـی و منطقه ای، مفهـوم ایران 
کانونـی تمدنی از سـیحون تا خلیج  دربرگیرنـده 
فـارس و از سـند تـا فـرات بوده  اسـت. آیـا هنگام 
نقـش  سـرانجام  توسـعه،  برنامه هـای  تدویـن 
گرفته اسـت؟  ایـران در منطقـه مـورد توجـه قرار 
کـه می خواهیـم پـس از یـک برنامـه پنـج  ایرانـی 
ایـن  در  جایگاهـی  چـه  باشـیم،  داشـته  سـاله 
خارجـی،  سیاسـت  حوزه هـای  در  منظومـه 

 مهندسان و غفلت از ایران
سا ی راه و ش د و ا 



ا                                  اد یا   
اسفند  1395 

شماره 352

21

توسـعه فرهنگـی، توسـعه اجتماعـی و توسـعه 
بـه  ایـران  گـر  ا کـرد؟  خواهـد  پیـدا  اقتصـادی 
باز شـناخته  تمدنـی  ایـن حـوزه  کانـون  عنـوان 
پذیرفتـه  نیـز  آن  متناظـر  مسـئولیت  و  شـود، 
و  روندهـا  فکـری  منظومـه   ایـن  در  شـود. 
کشورهای  کسـتان و افغانسـتان و یا  تحوالت پا
آسـیای میانـه بـا آبادانـی و توسـعه ایـران به هـم 
بـه  بازگشـت  مفهـوم  بـه  ایـن  گره خورده اسـت. 
کـه نام هایی چون سـمرقند،  بارمعنایـی اسـت 
ایـران  ادبیـات  در  سـیحون  و  جیحـون  بخـارا، 
نشسـته  آنهـا  بـر  غبـاری  کنـون  ا و  داشـته اند 

 اسـت.
بـه  بخـارا  و  سـمرقند  سـخاوتمندانه  بخشـش 
ایـن  حضـور  از  نشـان  شـیرازی،  تـرک  آن  خـال 
گرچه وی  نام هـا در جهان بینـی حافـظ اسـت. ا
کـرده   تـرک  را   کمتـر شـیراز  روایـت خـودش  بـه 
معنایـی  جهـان  در  فرهنگـی  ایـران  امـا  اسـت، 
نـام  آنکـه،  شـیرین  دارد.  فعـال  حضـور  وی 
حافـظ در زمـان حیـات خـودش در جغرافیـای 
بـه  هندیـان  و  داشـته  حضـور  فرهنگـی،  ایـراِن 
شـوق شکرشـکن شـدن چشـم بـه راه سـفر وی 
فرهنگـی  ایـران  اینکه"جـای  بودنـد.  هنـد  بـه 
ایـران  مهندسـی  توسـعه  برنامه هـای  در 
ایـن  اسـت.از  تاملـی  قابـل  کجاست؟"پرسـش 
بـار  را  ابریشـم  بایـد مفهـوم جـاده  کـه  رو اسـت 
کنیـم. ایـن بازخوانـی در تمـام  دیگـر بازخوانـی 
که  اشـکال ارتباطی، از جمله فضاهای عمومی 
به دسـت مهندسـان سـاخته می شـود مصـداق 

می یابـد.
که طراحی شده اند توانسته اند  آیا برنامه هایی 
فرهنگـی،  اقتصـادی،  توسـعه  کریـدور  مفهـوم 
کل منطقـه  علمـی، مهندسـی و ارتباطـی را بـا 
تاریـخ و هم چنیـن موقعیـت  متجلـی سـازند؟ 
ایـران  فـالت  کـه  ایـران نشـان می دهـد  کنونـی 
مرکز تعادل منطقه در امنیت و توسعه تجاری، 
اقتصـادی، فرهنگـی و دانـش بـوده و دادوسـتد 
تعامـل  در  خویـش  تمدنـی  گسـتره    در  ایـران 
مـی داده  خ  ر هـم  بـا  شـده  ذکـر  مـوارد  تمامـی 
کـه از آن هـا بـه  اسـت. تعـداد زیـادی از بزرگانـی 
افتخـار یاد می کنیـم در چارچوب دولت - ملت 
ایـران در وضـع موجود قرار نمی گیرند. شـماری 
از آنـان بـه خراسـان بـزرگ تـا شـبه قاره، عـده ای 
گروهـی دیگـر بـه آذربایجـان  بـه آسـیای میانـه و 
و قفقـاز تعلـق دارنـد. ولی همه  آنان بـه ایران در 
گسـتره  تمدنـی آن تعلـق دارنـد و ما همـه آنان را 
بـه عنـوان منابـع معنـوی خود تلقـی می کنیم و 

بـه آن هـا افتخـار می نماییـم.
فقـط  ایـران  تاریـخ  بـزرگان  نـام  بـه  اشـاره 
به منظـور یـادآوری افتخـارات تاریخـی نیسـت. 
پرافتخـار  تاریـخ  ایـن  برابـر  در  مهندسـان  مـا 
راه  چـراغ  را  گذشـته  بایـد  و  داریـم  مسـئولیت 
بپذیریـم  گام نخسـت،  قـرار دهیـم. در  آینـده 
کرده ایـم، و بایـد این غفلت  کـه از ایـران غفلـت 
قدرت هـای  برخـی  البتـه  نماییـم.  جبـران  را 
صـورت  بـه  داشـته اند  تـالش  عامدانـه  بـزرگ 
تصنعـی و بـا بارگذاری های غیرعـادی در نقاط 
بیـرون  ایـران  از  را  منطقـه  تعـادل  مرکـز  دیگـر، 
کـز تعادل بدلـی در پیرامـون  برنـد و مرکـز و یـا مرا
کـز  مرا همـان  اینـک  کردنـد.  ایجـاد  ایـران 
تعادل هـای بدلـی ناامنـی در منطقه را موجب 
شـده اند. آنچه در عراق، افغانسـتان، سـوریه و 
خ می دهـد،  کشـورهای دیگـر ر شـمال آفریقـا و 
توسـعه  بدلـی  کانون هـای  ایجـاد  محصـول 
گـرو  بـوده اسـت. امنیـت و توسـعه منطقـه در 
خـود  اصلـی  جایـگاه  بـه  چیـز  همـه  بازگشـت 
انـدازه، درک صحیـح  البتـه بـه همیـن  اسـت. 
مهندسـان  مـا  و  ایـران  مسـئولیت  و  سـهم  از 
مفهـوم  و  منطقـه  بـه  دوبـاره  نـگاه  بـه  ایرانـی 

اسـت. مهـم  ایران شـهری 
مـا ایرانیـان و مـا مهندسـان ایـران در برابـر تمـام 
اسـت،  ایـران  ذهنی شـان  دنیـای  کـه  کسـانی 
عمومـی  عرصـه  در  اینکـه  داریـم.  مسـئولیت 
فرهنگـی  ایـران  یکپارچگـی  مفهـوم  ایـران 

کـه تـا چـه  کم سـو شده اسـت، بیانگـر آن اسـت 
حـد از مفاهیـم بنیادیـن دور شـده ایم. سـخن 
منظومـه  بـه  توجـه  بـدون  مقتـدر  ایـران  از 
بسـیار  اتفـاق  اسـت.  ممکـن  ایران شـهری،غیر 
خ داده اسـت و آن نگاه  مهمی با توافق برجام ر
دوبـاره دنیـا بـه حضور ایـران در منطقه و جهان 
کانـون تعـادل منطقـه  اسـت. توافق،  بـه عنـوان 
بازاندیشـِی  آن  تـداوم  و  بـود،  گام  اولیـن  البتـه 
معرفتـی ژرف  تـر بـه توسـعه پایـدار در منطقـه را 

می کنـد. طلـب 
مهندسـان،  مـا  بـرای  ایـران  مفهـوم  در  تامـل 
امـری  بلکـه  نیسـت،  رؤیاپردازانـه  و  تفننـی 
چـون  معرفتـی  نـگاه  اسـت.این  راهبـردی 
چراغـی فـراروی مـا اسـت و راه را بـه مـا نشـان 
حـوزه  در  نگـرش  ایـن  مثـال  بـرای  می دهـد. 
کریدورهـای  ایجـاد  راه و شهرسـازی در قالـب 
بـه  ایـران  راه هـای  شـبکه  اتصـال  منطقـه ای، 
تمـام شـبکه راه هـای منطقـه، شـبکه راه هـای 
کریـدور هوایـی، توسـعه قطـار ایـران  آسـیایی، 
تـا  فـارس  خلیـج  از  ریلـی  مسـیر  و  کاشـغر  تـا 
معنـا  فـرات،  تـا  از سـند  یـا  و  از سـیحون  فراتـر 
ایـن  در  مـا  عمـل  راهنمـای  و  می کنـد  پیـدا 
وزارتخانـه اسـت. در حـوزه تجـارت و تبـادالت 
تامـل  نیـز  مهندسـی،  خدمـات  و  اقتصـادی 
بازگردانـدن  در  معرفتـی  نـگاه  و  راهبـردی 
کانـون نظـام برنامه ریـزی بـر مبنـای  ایـران بـه 
خواهـد  عمـل  راهنمـای  جهـان  روز  دانـش 
بـود؛ در برنامه هـای توسـعه نیازمنـد برنامه ای 
بازیابـی  آن  در  را  ایـران  جایـگاه  کـه  هسـتیم 
کندگـی و بی وزنـی نشـویم  کنیـم و دچـار از جا
و البتـه مهندسـان از جملـه ارکان اجـرای ایـن 

بـود. خواهنـد  برنامه هـا 
و  شـود  تفکـر  کانـون  دیگـر  بـار  بایـد  ایـران 
کـه تمدن  ضـروری اسـت تـا همـه ما بـه منابعی 
ایران شـهری برایمـان ایجاد می کننـد بازگردیم، 
راه طوالنـی  ایـن  در  را  و مسـئولیت های خـود 
بـا  مهندسـان  مـا  کـه  اسـت  امیـد  بپذیریـم. 
گسـترش ایـن اندیشـه،در اولیـن پـرده، ارتبـاط 
کـه منجـر به خلـق اثرهای مهندسـی  بـا خـود را 
سـازه  ای  شهرسـازی،  معمـاری،  حـوزه   در 
بعـدی  پرده هـای  در  و  می شـود  صنعتـی  و 
کـه شناسـای ایـران  ارتبـاط بـا منطقـه و جهـان 
و هویـت ایرانـی در جهـان اسـت را مـورد ارزیابی 

دهیـم. قـرار  مجـدد  بازخوانـی  و 

کانون	تفکر	شـــود	 	ایـــران	بایـــد	بار	دیگـــر	
و	ضـــروری	اســـت	تا	همـــه	ما	بـــه	منابعی	
که	تمـــدن	ایران	شـــهری	برایمـــان	ایجاد	
مســـئولیت	های	 و	 بازگردیـــم،	 می	کننـــد	
خـــود	را	در	ایـــن	راه	طوالنـــی	بپذیریـــم.	
بـــا	 مهندســـان	 مـــا	 کـــه	 اســـت	 امیـــد	
گســـترش	این	اندیشـــه،در	اولیـــن	پرده،	
کـــه	منجـــر	بـــه	خلـــق	 ارتبـــاط	بـــا	خـــود	را	
اثرهـــای	مهندســـی	در	حـــوزه		معمـــاری،	
شهرسازی،	ســـازه		ای	و	صنعتی	می	شود	
و	در	پرده	هـــای	بعـــدی	ارتبـــاط	با	منطقه	
کـــه	شناســـای	ایـــران	و	هویت	 و	جهـــان	
ایرانـــی	در	جهان	اســـت	را	مـــورد	ارزیابی	

و	بازخوانـــی	مجـــدد	قـــرار	دهیم.
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دومیـن همایـش نظـام فنـی و اجرایـی با هدف 
مهندسـین  شـرکت های  پیشکسـوتان  معرفـی 
مهندسـین  هـای  پیمانـکار،  شـرکت  و  مشـاور 
مشـاور و پیمانـکار پیشـگام در صـدور خدمـات 
فنـی و مهندسـی و پیشـگام در سـرمایه گذاری 
ح های عمرانی سـه شـنبه  3 اسـفند  اجرای طر
در سـالن غدیـر سـازمان برنامـه و بودجـه برگـزار 

شد.
کارشناسـان نظـام  کـه مدیـر و  در ایـن مراسـم 
فنی و اجرایی سـازمان برنامه و بودجه اسـتان 
محمدباقـر  دکتـر  داشـتند،  حضـور  نیـز  گیـالن 
رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  معـاون  نوبخـت 
ح  کشـور، تکمیـل طر سـازمان برنامـه و بودجـه 
سیاسـت های  از  را  تمـام  نیمـه  عمرانـی  هـای 
هـزار  2 از  بیـش  گفـت:  و  برشـمرد   دولـت 
کشـور وجود دارد  ح عمرانـی نیمـه تمام در   طـر
بـرای  دهـد  مـی  نشـان  محاسـبات  برخـی  کـه 
تکمیـل آنهـا بـه 400 تـا 500 هـزار میلیـارد تومان 

بودجـه نیـاز اسـت.
در  شـده  پیش بینـی  عمرانـی  منابـع  وی، 
الیحـه بودجـه سـال آینـده را بیـن 600 تـا 650 
کـه ایـن رقـم در  کـرد  هـزار میلیـارد ریـال بـرآورد 
کمیسـیون تلفیـق بودجـه بـه 700 تـا 750 هـزار 

اسـت. یافتـه  افزایـش  ریـال  میلیـارد 
کشـور در عین  رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه 
کـه تحقـق ایـن منابـع بـه سـختی  گفـت  حـال 
معمـول طـور  بـه  دولـت  و  می شـود   انجـام 

کامـل   نمـی توانـد تخصیـص منابـع را بـه طـور 
انجـام دهـد.

دکتـر نوبخـت بـا یـادآوری اینکـه دولـت امسـال 
کنـون 420 هـزار میلیـارد ریـال اسـناد خزانـه  تا
بودجـه  مالـی  تامیـن  بـرای  مشـارکت  اوراق  و 
گفـت: البتـه بخشـی از  تخصیـص  داده اسـت، 
ایـن اوراق هنـوز از سـوی خزانـه منتشـر نشـده 

اسـت.
چـک  یـک  بـه  را  منتشـره  خزانـه  اسـناد  وی، 

در آیین بزرگداشت بخش خصوصی عنوان شد:

ح عمرانی نیمه تمام  بیش از 2 هزار طر
کشور وجود دارد  در 
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کـه بـا  کـرد  قابـل نقـد بـرای پیمانـکاران تشـبیه 
می شـود. منتشـر  یکسـاله  زمانـی  بـازه 

ح  طـر  529 و  هـزار   2 گـذاری  وا نوبخـت  دکتـر 
عمرانـی نیمـه تمـام بـه بخـش خصوصـی را از 
دیگـر راهکارهـای قانونـی موجـود بـرای تعیین 

دانسـت. ح هـا  طر ایـن  تکلیـف 
در ادامـه معـاون فنـی و توسـعه امـور زیربنایـی 
نیمه تمـام  پروژه هـای  وجـود  بـه  اشـاره  بـا 
پروژه هـای  نگهـداری  و  حفـظ  بـر  کشـور  در 
گفـت:  کـرد  کیـد  تأ کشـور  در  شـده  احـداث 
نیـز  را  پروژه هـا  نگهـداری  هزینه هـای  بایـد 

نماییـم. پیش بینـی 
بـه  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
کشـور  در  اجـرای  و  فنـی   نظام نامـه  تدویـن 
کـرد: تدویـن نظام نامـه  اشـاره نمـود و تصریـح 
کشـور آغاز شـده و در سـال های  از سـال 52 در 
بـه مراتـب ضوابـط آن توسـعه  67، 75 و 85 
یکپارچـه  اجرایـی  و  فنـی  نظـام  اسـت.  یافتـه 
کشـور در حـال تدویـن و نمایـی جدیـد اسـت 
کـه تـا پایـان سـال 95 ابـالغ خواهـد شـد. پیش 
و  تدویـن  ایـن 722 ضابطـه در 875 جلـد  از 

ابـالغ شـده اسـت.

گذاری طرحهای نیمه تمام  وا

تحقق یک آرزوی دیرینه است
در ادامـه مهنـدس محمدرضـا انصـاری رئیـس 
مهندسـی،  تشـکل های  هماهنگـی   شـورای 
مـورد  در  کـرد:  عنـوان  نیـز  حرفـه ای  صنفـی، 
نیـم  و  سـال  یـک  در  تمـام،  نیمـه  طرحهـای 
ایـن  در  درسـتی  و  دقیـق  عـدد  بـه  گذشـته 
در  کـه  الریجانـی  آقـای  ولـی  نرسـیده ایم  بـاره 
گفتنـد مبلغ آنهـا 400  مجلـس هسـتند بـه مـن 
هـزار   500 برخـی  اسـت.   تومـان  میلیـارد  هـزار 
میلیـارد تومـان عنـوان می کننـد ولـی احتمـاال 

دارنـد.  دقیق تـری  عـدد  شـافعی  آقـای 
که فقط  بـه هـر حال با 60 هـزار میلیارد تومانی 
بخشـی از آن تخصیص داده خواهد شـد آنچه 
امـر  ایـن  اسـت.  برابـر   10 می مانـد  زمیـن  روی 
کـه شـاید بـه لحـاظ اشـتغال  مقولـه ای اسـت 
بسـیار مهمـی  مقولـه  عزیـزان  فعالیـت شـما  و 
بیـن  خوبـی  همـکاری  خوشـبختانه  باشـد. 
شـورای  گانـه   18 تشـکل  و  خصوصـی  بخـش 
کـه  گرفـت  هماهنگـی و سـازمان برنامـه شـکل 
قـرار  کـه  بـود  مصوبـه ای  اصـالح  آن  محصـول 

اسـت قبـل از پایـان سـال تصویـب شـود. 
فراهـم  قانونـی  بسـتر  کار  ایـن  بـا  افـزود:  وی 

کـه بـه نوعـی یـک نقطـه عطـف اسـت  می شـود 
گـذاری بـه بخـش خصوصـی را روان سـازی  و وا
درهـای  پشـت  دسـتورالعمل  ایـن  می کنـد. 
بسـته تدوین نشـده و از این رو  دسـتورالعملی 
فنـی  توانایی هـای  روی  آن  در  و  اسـت  روان 
کید شـده اسـت و لذا مربوط به شـما اسـت.  تا
گفتـم ایـن امـر یـک نقطـه عطـف اسـت؟  چـرا 
کـه بـه  چـون تحقـق یـک آرزوی دیرینـه اسـت 
توانمندی هـای سـرمایه ای بخـش خصوصی. 
رجوع شـود باید به نقدینگی 150 هزار میلیارد 
تومانـی موجـود در جامعـه رجـوع شـود و تاثیـر 
کـرد. بایـد به وصل بخش  کنتـرل  مخـرب آن را 
از دولـت  ج  نقدینگـی خـار ایـن  بـه  خصوصـی 
و  دولـت  همـکاری  بـا  امـر  ایـن  کـه  اندیشـید، 

بخـش خصوصـی فراهـم خواهـد شـد. 
و  فنـی  خدمـات  صـادرات  مـورد  در  وی 
مهندسـی نیـز افـزود: صـادرات خدمـات فنی و 
مهندسـی پتانسـیل سـاالنه  25 میلیـارد دالر 

محاسـبه  عـددی  و  نیسـت  شـعار  ایـن  دارد. 
که در آن توان مهندسـی و قدرت  شـده اسـت 
گرفتـه  قـرار  مدنظـر  هـدف  کشـورهای  جـذب 
صـدور  در  ایرانی هـا  کـه  اسـتعدادی  اسـت. 
داده انـد  نشـان  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 
بـه  صـادرات  ایـن  امـا  اسـت  چشـم گیر  بسـیار 
عواملی وابسـته اسـت از جمله حمایت دولت 
خدمـات  صـدور  هنـوز  البتـه  شـرکتها.  ایـن  از 
تحریمهـا  عواقـب  گرفتـار  مهندسـی  و  فنـی 
بانـک  از  ضمانت نامـه  نتوانسـته ایم  و  اسـت 
در  کنیـم  عرضـه  آنهـا  بـه  و  بگیریـم  ایرانـی 
کـه آمـار و ارقـام نشـان می دهـد ریسـک  حالـی 
بـوده  کشـور صفـر  بـرای  نامـه  صـدور ضمانـت 
بـرای محقـق شـدن 25 میلیـارد دالر  اسـت.  
کـه قطـع  صـادرات، بایـد مشـوقهای صادراتـی 
مشـوقها  شـود.  لحـاظ  مجـددا   بودنـد  شـده 
تخفیـف  دادن  بـا  می کنـد  کمـک  شـرکتها  بـه 
کننـد.  شـرکت  جهانـی  رقابتهـای  در  بتواننـد 
از  مـا  نیـت  امـروز  کـرد:  عنـوان  پایـان  در  وی 
گردهمایی معرفی افراد نیسـت  حضور در این 
گـی ایـن افـراد اسـت از جملـه  بلکـه معرفـی ویژ
کار و عالقـه بـه مـردم و خدمـت بـه  عالقـه بـه 
آنهـا. ایـن دو صفـت بـه پایـداری پیشکسـوتان 

منجـر شـده اسـت. 

بضاعت دولت همین است
و  برنامـه  سـازمان  زیربنایـی  امـور  معـاون 
وجـود  نیمه تمـام  ح  طـر  513 گفـت:  بودجـه 
هـزار   20 کنـون  تا خصوصـی  بخـش  کـه  دارد 
داشـته  مشـارکت  پروژه هـا  در  تومـان  میلیـارد 

اسـت.
غالمرضـا شـافعی در دومیـن همایـش سـاالنه 
ح هـای  بـه طر اشـاره  بـا  اجرایـی  و  فنـی  نظـام 
حاضـر  حـال  در  داشـت:  اظهـار  نیمه تمـام 

مهندس	انصاری:
	امــروز	نیــت	مــا	از	حضــور	در	ایــن	
نیســت	 افــراد	 معرفــی	 گردهمایــی	
بلکه	معرفی	ویژگی	این	افراد	است	
از	جملــه	عالقــه	بــه	کار	و	عالقه	به	
مــردم	و	خدمــت	بــه	آنهــا.	ایــن	دو	
صفت	بــه	پایــداری	پیشکســوتان	

منجر	شده	است.	
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ح  طـر آن  مـورد   200 ح  طـر  529 و  هـزار   2 از 
ح به  ح نیمه تمـام و 1815 طـر جدیـد، 513 طـر

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری 
کنـون 20 هزار میلیارد تومان  وی ادامـه داد: تا
ح هـا را مـردم تعهـد  از اعتبـار مـورد نیـاز ایـن طر

کـرده و در پروژه هـا شـرکت دارند.
بیـان  بـا  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  معـاون 
گزارشـی و اصـل شـد  اینکـه در پایـان سـال 94 
مبنـی بـر اینکـه 290 هـزار میلیـارد تومـان پروژه 
کشـور وجـود دارد، یـادآور شـد:  نیمه تمـام در 
گذشـت 2 سـال و مالحظـات فنـی و  بـا فـرض 
احتسـاب تـورم سـاالنه حدود 380 تـا 400 هزار 
ح ها منابع  میلیـارد تومـان بـرای اتمام ایـن طر

نیـاز اسـت.
هـزار   200 اینکـه  بیـان  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
فرعـی  و  اصلـی  راه  و  اتوبـان  آزادراه،  کیلومتـر 
گفـت: متوسـط اعتبـار بـرای نگهـداری  داریـم، 
کیلومتـر از راه هـا یک میلیـارد تومان منابع  هـر 
نیـاز دارد و بـا فـرض نگهـداری راه هـا 3 درصـد 
گـر بـه نگهـداری اختصـاص یابـد،  ایـن منابـع ا
حـدود 6 هـزار میلیـارد تومـان فقـط بـرای ایـن 
کنون 3 هـزار میلیارد تومان  که ا کار نیـاز اسـت 
از  پایین تـر  پرداختـی  امـا  تخصیـص داده ایـم، 

ایـن رقـم اسـت.
شـرکت   398 و  هـزار   30 حـدود  افـزود:  وی 
کـه از نظـام اجرایـی و فنـی  پیمانـکاری داریـم 
مجـوز دارنـد و بیـش از 2 هـزار شـرکت مهندس 

ایـن بخـش وجـود دارد. مشـاور در 
همیـن  دولـت  بضاعـت  شـد:  یـادآور  شـافعی 
بخـش  بایـد  را  ح هـا  طر بنابرایـن  اسـت، 

کنـد. مالـی  تأمیـن  خصوصـی 

نظام فنی و اجرایی پایه و اساس توسعه است
کـرد:  عنـوان  نیـز  هاشـمی  عطـااهلل  مهنـدس 
توسـعه  اسـاس  و  پایـه  اجرایـی  و  فنـی  نظـام 
مشـخصات  معیارهـا،  اسـتانداردها،  اسـت. 
نظـام  ایـن  اجـزای  از  همـه  نقشـه ها  و  فنـی 
نظـام  دوره  سـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی  هسـتند. 

کرد: چرا وقتی  فنی نوشـته شـده اسـت عنوان 
گسـترده ای  حضـور   چنیـن  ایـن  فنـی  نظـام 
دارد فقط باید در یک معاونت خالصه شـود؟ 
مـا نظـام بهره بـرداری نداریـم و بایـد بـه تدوین 

بیندیشـیم. آن 

کشور  برگزاری همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی 

به همت نهاد تعامل

نظـام  امـور  رئیـس  مصطفـوی،  غالمحسـین 
کشـور  فنـی و اجرایـی سـازمان برنامه و بودجه 
نیـز در ایـن همایش، برگـزاری دومین همایش 
کشـور را  حاصـل  سـاالنه نظـام فنـی و اجرایـی 
همـت و تـالش نهـاد تعامـل و همـکاری آنان با 

سـازمان دانسـت.
گفت: این نهاد از سال 1381 فعالیت خود  وی 
کرده و در مدت 15 سال هیچ بخشنامه و  آغاز 
که سـازمان برنامه  دسـتورالعملی نبـوده اسـت 
کشـور بـدون هماهنگـی بـا ایـن نهـاد  و بودجـه 

کرده باشـد. تهیـه و تنظیم 
افـزود:  اجرایـی  و  فنـی  نظـام  امـور  رئیـس 

همایـش  ایـن  بـرای  منتخبـان  شـاخص های 
از  بیـش  پیمانـکاری  شـرکت های  زمینـه  در 
60 سـال فعالیـت و بـرای شـرکت های مشـاوره 

اسـت. بـوده  فعالیـت  سـال   50 از  بیـش 
در  مـا  گزینـش  مبنـای  گفـت:  ادامـه  وی  در 
سـرمایه گذاری  شـرکت های  انتخـاب  زمینـه 
سـرمایه گذاری  زمینـه  در  کـه  اسـت  ایـن 
ح بـه بهره بـرداری  ح هـای عمرانـی، آن طـر طر
کـردن دولـت،  بـدون متعهـد  کامـل رسـیده و 
آن شـرکت سـهم آورده خـود را بازگشـت داده 

باشـد.
همایـش  دومیـن  گی هـای  ویژ از  مصطفـوی 
کشـور را تجلیـل  سـاالنه نظـام فنـی و اجرایـی 
عرصـه  در  فعـال  جـوان  مهندسـان  از  یکـی  از 
مهندسـی دانسـت و افـزود: مـا بـر ایـن باوریـم 
در  انـرژی  پـر  و  جـوان  مهندسـان  نقـش  کـه 
اسـت  سـایرین  از  پررنگ تـر  احـداث  صنعـت 
موثـر  حضـور  بـرای  ویـژه ای  توجـه  دارد  جـا  و 
نیروهـای خردمنـد و تـازه نفـس بـه عمـل آیـد.

پیمانـکاران  از  تعـدادی  همایـش  ایـن  در 
تدویـن  همچـون  مباحثـی  خصـوص  در 
مـاده 27 در جهـت  بـه  مربـوط  دسـتورالعمل 
خصوصـی  بخـش  بـه  پروژه هـا  گـذاری  وا
سـخنانی ایـراد نمودنـد. در ایـن دسـتورالعمل 
بخـش  سـرمایه  و  مهندسـی  و  فنـی  تـوان  بـر 

اسـت.  شـده  کیـد  تأ خصوصـی 

پیشکسـوتان  از   همایـش  ایـن  پایـان  در 
پیمانـکار،  و  مشـاور  مهندسـین  شـرکت های 
پیمانـکار  و  مشـاور  مهندسـین   شـرکتهای 
پیشـگام در صدور خدمات فنی و مهندسـی 
اجـرای  سـرمایه گذاری  در  پیشـگام  و 
آمـد.  عمـل  بـه  تقدیـر  عمرانـی  ح هـای  طر
تندیسـها توسـط  و  تقدیـر  لوحهـای  اهـدای 
مصطفـوی،	 مهنـدس	 شـافعی،	 مهنـدس	
شـورای	 عضـو	 دادمـان	 بهمـن	 مهنـدس	
رئیـس	 انصـاری	 مهنـدس	 فنـی،	 عالـی	
مهندسـی	 تشـکلهای	 شـورای	هماهنگـی	
مهنـدس	 و	 کشـور	 حرفـه	ای	 صنفـی	
کشـاورزیان	معـاون	وزیـر	راه	و	شهرسـازی	
و	رئیـس	سـازمان	راهـداری	و	حمـل	و	نقـل	

گرفـت. صـورت  جـاده	ای	
گرفتند  کـه مـورد تقدیـر قـرار   اسـامی افـرادی 

ح زیـر بود: بـه شـر

مهندس	غالمرضا	شافعی:
	متوســط	اعتبار	برای	نگهــداری	هر	
کیلومتر	از	راه	ها	یک	میلیارد	تومان	
منابع	نیــاز	دارد	و	با	فرض	نگهداری	
گــر	بــه	 راه	هــا	3	درصــد	ایــن	منابــع	ا
نگهــداری	اختصــاص	یابــد،	حدود	
6	هــزار	میلیــارد	تومــان	فقــط	بــرای	
کنون	3	هزار	 که	ا کار	نیاز	اســت	 این	
میلیارد	تومان	تخصیــص	داده	ایم،	
امــا	پرداختــی	پایین	تــر	از	ایــن	رقــم	

است.
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شرکتهای پیمانکاری پیشکسوت:
1-محمود نابی

		شرکت	پیسا	)1324(
2- مهندس مهدی درودیانی

	شرکت	شوشه)1328(
3-مهندس هوشنگ اسماعیل زاده
		شرکت	شایگان)1331(

4- مهندس حمید حسین آبادی
		شرکت	ورسک)1331(

5- مهندس مهرداد مترجمی خداداد
گاما)1335( 		شرکت	

6- مهندس حسین عظیمی
		شرکت	لوزان)1333(

7- مهندس عباس مازوچی
		شرکت	پاریز)1336(

8- مهندس جواد خوانساری
		شرکت	هریسون)1337(

شرکتهای مهندس مشاور پیشکسوت
1-مهندس توفیقی

شرکت	مهندسین	مشاور	توسعه	
عمران)1343(

2- مهندس حسن ملک
	شرکت	مهندسین	مشاور	معمار	سه	سو	

)1343(
3-مهندس چهره آزاد

	شرکت	مهندسین	مشاور	هگزا)1344(
4- مهندس پرویز عربی اصفهانی

	شرکت	مهندسین	مشاور	برداشت)1344(
5- مهندس خیراهلل خلیلی

	شرکت	مهندسین	مشاور		سگال)1344(
6- مهندس شراره اخوان توسرکانی

کارتک)1344( 	شرکت	مهندسین	مشاور	
7- مهندس محانی

گروه	4)1345( 	شرکت	مهندسین	مشاور	

شرکتهای پیشگامان 

صدور خدمات فنی و مهندسی 
 1-		شرکت	استراتوس	)1357(

2-  شرکت	مشاور	مهاب	قدس

شرکتهای پیشگام در سرمایه گذاری

 طرحهای عمرانی
1-مهندس چوبدار

	شرکت	آبادراهان	پارس

2-مهندس محمد اعالیی
شرکت	آهاب
3-مهندس محسنی شینی 

	شرکت	شیمبار
4- مهندس علیزاده شمع زاده خطیب

شرکت	نورویژه

5- مهندس نازنین مکری
گروه	مپنا 	

مهندسان جوان شایسته تقدیر
مهندس نادر شکوفی
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خدمـات  صـادرات  توسـعه  روزه  دو  همایـش 
تبییـن  باهـدف  سـاختمان  مهندسـی  و  فنـی 
سـاختمان  نظام مهندسـی  سـازمان  جایـگاه 
کبـر تـرکان مشـاور رئیس جمهـوری،  بـا حضـور ا
حامـد مظاهریـان معـاون مسـکن و سـاختمان 
رئیـس  الـه رجبـی  ج  فـر راه و شهرسـازی،  وزیـر 
حسـن  کشـور،  نظام مهندسـی  سـازمان 
نظام مهندسـی  سـازمان  رئیـس  قربانخانـی 
معـاون  سـازگارنژاد  تهـران،  اسـتان  سـاختمان 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی، محمدرضـا  وزیـر 
عمـران  کمیسـیون  رئیـس  کوچـی  رضایـی 
کمیسیون  کوسـه غراوی عضو  مجلس، شـهرام 
عمـران، اعضـای شـورای مرکـزی سـازمان های 
کشـور در سالن  مهندسـی  و جامعه مهندسـان 
یازدهـم  و  دهـم  روزهـای  در  سـران  اجـالس 

شـد. برگـزار  مـاه  اسـفند 

نیازمنــد  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــادرات 

حمایت مسئوالن و بانک ها
سـازمان  رئیـس  همایـش  ایـن  ابتـدای  در 
رابطـه  در  تهـران  سـاختمان  نظام مهندسـی 

نظام مهندسـی  سـازمان های  ویـژه  نقـش  بـا 
گفـت:  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـدور  در 
کشـور  در حـال حاضـر بـا سـونامی مهنـدس در 
گذشـته صادرات  روبه رو هسـتیم. در 25 سـال 

اسـت. شـده  برابـر   7 جهـان  در  خدمـات 
نیـز  مـا  کشـور  در  گفـت:  قربانخانـی  حسـن 
و  فنـی  خدمـات  صـدور  بـرای  زیـادی  سـرمایه 
تـا  بـازار هـدف وجـود دارد.  امـا   مهندسـی در 
امـروز نیـروی بالقـوه در حـوزه صـادرات بالفعـل 
بازارهـای  مهندسـی  جامعـه  و  اسـت  نشـده 

اسـت. ازدسـت داده  نیـز  را  جهانـی 
ایـن  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  قربانخانـی 
بـرای  راهکارهایـی  بررسـی  باهـدف  همایـش 
اسـتفاده از ظرفیـت صـادرات خدمـات فنـی و 
مهندسـی صادرات خدمات فنی و مهندسـی، 
کاال را نیز  می توانـد رونـق اقتصـادی و صـادرات 

کنـد. تقویـت 
سیاسـت های  متأسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کلـی در حـوزه صـدور خدمـات فنی و مهندسـی 
کـرد: صادرکننـدگان  نـدارد خاطرنشـان  وجـود 
حمایـت  نیازمنـد  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 

وژه فعال ایرانی  ۸۰۰ پر

 در خارج از کشور وجود دارد
همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان برگزار شد

بانک هاسـت. و  مسـئوالن 
بازارهـای  فکـر  بـه  گـر  ا گفـت:  نهایـت  در  وی 
جدیـد در صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی 

شـد. خواهیـم  روبـه رو  مشـکل  بـا  نباشـیم 

کشور متولی صادرات خدمات مهندسی 

 مشخص شود
مرکـزی  شـورای  رئیـس  ادامـه  در  همچنیـن 
سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در رابطه با 
به عنـوان  سـازمان  ایـن  بالقـوه  توانمندی هـای 
حوزه هـای  در  مسـئوالن  گفـت:  ملـی  سـرمایه 

کننـد. عمـل   متحـد  بایـد  مختلـف 
بودجه نویسـی  در  چـرا  گفـت:  رجبـی  الـه  ج  فـر
کشـور بودجـه نفـت داریـم اما در حـوزه صادرات 

خدمـات چیـزی تعییـن نشـده اسـت.
وی بابیـان اینکـه نیازمنـد متولـی در ایـن حـوزه 
گفـت: بایـد بدانیـم در بودجـه سـاالنه  هسـتیم 
بـه  و ردیـف اعتبـارات هزینـه ای چـه درآمـدی، 
حـوزه صـادرات خدمـات تخصیص یافته اسـت.

صـادرات  متولـی  گـر  ا افـزود:  ادامـه  در  رجبـی 
کردیـم می توانیـم  خدمـات در دولـت مشـخص 
دربـاره نفـوذ بـازار، عدم کفایـت سـرمایه در بـازار، 
فنـاوری  بـه  مـا  شـرکت های  دسترسـی  عـدم 

کنیـم. صحبـت 
رئیـس شـورای مرکـزی سـازمان نظام مهندسـی 
گفت: سـهم ما از صادرات  سـاختمان درنهایت 
اهـداف  طبـق  اسـت.  درصـد  نیـم  تنهـا  دنیـا 
در  سـاختمان  کنتـرل  و  نظام مهندسـی  قانـون 
اقداماتـی  می تـوان  خدمـات،  صـادرات  حـوزه 
مجامـع  بـا  ارتبـاط  آمـوزش،  وظیفـه  همچـون 
اطالعاتـی  بانـک  ایجـاد  دنیـا،  فنـی  و  علمـی 

باشـیم. داشـته  صـادرات  جهـت 

کشــور مشــغول بــه  ۸۰۰ پــروژه فعــال در خــارج از 

فعالیت است
کمیسـیون  رئیـس  همایـش  ایـن  ادامـه  در 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی در رابطـه بـا 
گفـت: بـرای تحول  برون رفـت از رکـود اقتصـادی 
و توسـعه در صـادرات خدمـات و ایجـاد قوانیـن 

آماده ایـم. مشـوق ها  و 
پـور ابراهیمـی بابیـان اینکـه امـروز در دنیـا خلـق 
اسـت  علمـی  توانمندی هـای  محـل  از  ثـروت 
کـز  مرا محـل  از  ثـروت  تولیـد  جایـگاه  افـزود: 
مقاومتـی  اقتصـاد  راسـتای  در  و  دانش بنیـان 
حـوزه  در  و  کشـور  در  مـا  کـه  اسـت  موضوعـی 
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پیش گرفته ایـم. مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 
تجاری سـازی  ناحیـه  ثـروت  گفـت: خلـق  وی 
نیازمنـد تحـول و  ایجـاد سـاختارها  در  مسـیر 

اسـت. تغییـر 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرایط خاصی بـا توجه 
کشـور وجـود دارد اظهـار داشـت:  بـه رکـود در 
کاهـش رکـود ظرفیت هـای زیـادی  هم زمـان بـا 
وجـود  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـدور  در 
تبـادالت  و  اقتصـادی  شـرایط  هنـوز  دارد. 

برجـام تسـهیل نشـده اسـت. از  پـس  بانکـی 
کـرد: یکـی از موضوعـات  وی در ادامـه عنـوان 
وجـوه  و  منابـع  نقل وانتقـال  مشـکل  مهـم، 
مرتبـط بـا سـرمایه گذاری فعاالن ایرانی اسـت. 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای  رئیـس 
فنـی  خدمـات  ارائـه  جنـس  گفـت:  اسـالمی 
اسـت  پـروژه  اجـرای  بـا  همـراه  مهندسـی  و 
ارز  خ  نـر نوسـانات  و  تغییـرات  چالـش  بـا  کـه 
بایـد حمایت هـای حقوقـی در  مواجـه اسـت. 
موردتوجـه  صادرکننـده  و  هـدف  کشـورهای 
قـرار  خارجـه  امـور  وزارت  به ویـژه  و  دولـت 

بگیـرد.
مباحـث  حـوزه  اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا  وی 
اقتصـادی در برنامه هـای وزارت امـور خارجـه 
کـرد:  تصریـح  اسـت  مانـده  مغفـول  سـفرا  و 
اصلـی اش  دغدغـه  بایـد  خارجـه  امـور  وزارت 
کـه مـا در برنامه ششـم  محـور اقتصـادی باشـد 
خواهیـم  پیگیـری  را  مطالبـات  ایـن  توسـعه 
وزرای  سـطوح  در  بایـد  حمایت هـا  کـرد. 
خارجـه و معاونـان دولـت بـرای فعـاالن باشـد 
از  را  گالیـه  بیشـترین  بازرگانـی  متأسـفانه  و 
کشـور  ج از  عدم حمایـت فعـاالن ایرانـی در خـار

دارد.
حضـور  موانـع  مـا  گـر  ا اینکـه   بیـان  بـا  وی 
برطـرف  را  کشـور  از  ج  خـار در  مهندسـین 
کردیـم  همـوار  را  ثـروت  خلـق  مسـیر  کنیـم 
صـادرات  حـوزه  در  مـا  سـهم  کـرد:  کیـد  تأ
خدمات فنی و مهندسـی بسـیار ناچیز اسـت. 
حـدود  اینکـه  بابیـان  درنهایـت  پورابراهیمـی 
کـه  می کننـد  کار  ج  خـار در  فعـال  پـروژه   800
شـود  برابـر  چندیـن  ظرفیـت  ایـن  می توانـد 
سـازمان های  آماده ایـم  مجلـس  در  مـا  گفـت: 
گـر  ا دهنـد  ارائـه  برنامـه  یـک  نظام مهندسـی 
نیازمنـد  و  هسـتید  قانونـی  مباحـث  نیازمنـد 
مالیاتـی،  مسـائل  صادراتـی،  مشـوق های 

می کنیـم. ظرفیت سـازی 

خدمات فنی و مهندسی

 یک اشتغال پایدار است
کمیسـیون عمـران مجلـس  همچنیـن رئیـس 
جـدی  خـأ  اینکـه  بیـان  بـا  اسـالمی  شـورای 
بـرای  کشـورها  بیـن  بانکـی  تبـادالت  در 
مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صادرکننـدگان 
واقعـی  نیازهـای  از  یکـی  گفـت:  دارد  وجـود 
مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـادرات  کشـور 
اسـاس  بـر  همایش هاسـت  نـوع  ایـن  و 
صـادرات  اسـت  قـرار  سـاله   5 برنامه هـای 
غیرنفتـی جایگزیـن نفـت شـود و خدمات فنی 
کمـک  و مهندسـی در ایـن زمینـه می توانـد بـه 

بیایـد. کشـور 
در  امـروز  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کوچـی  رضایـی 

و  کشـور  در  کـه  هسـتیم  مهندسـانی  جمـع 
گفـت: خدمـات  کردنـد  دوران جنـگ خدمـت 
فنـی و مهندسـی طیـف وسـیعی از حوزه هـا را 
دربـر می گیـرد و از ایـن حـوزه  به عنـوان اشـتغال 

می شـود. یـاد  پایـدار 
کشـورهایی نظیـر ترکیـه، بسـیاری  گفـت:  وی 
مـا  و  گرفتنـد  اختیـار  در  را  مـا  بازارهـای  از 
ایـن  در  داخلـی  ظرفیت هـای  از  نتوانسـتیم 

کنیـم. اسـتفاده  حـوزه 
و  سـاختارها  ایجـاد  اینکـه  بیـان  بـا  رضایـی 
متأسـفانه  حـوزه،  ایـن  پشـتیبان  نهادهـای 
متولـی مشـخصی در دولـت ندارد خاطرنشـان 
انسـانی ماهـر  نیـروی  آمـوزش  کـرد: متأسـفانه 
کار جهانـی نیسـت. داخلـی، متناسـب بـا بـازار 

شـورای  مجلـس  عمـران  کمیسـیون  رئیـس 
کیـد داشـت: انتظـار مـا از  اسـالمی در ادامـه تأ
کنسـولگری ها این اسـت  وزارت امـور خارجه و 
کشـور بیاینـد و دسـتگاه  کمـک اقتصـاد  کـه بـه 
حقوقـی  مسـائل  بایـد  دولـت  و  دیپلماسـی 
حل وفصـل  کشـورها  سـایر  در  را  کارآفرینـان 

کنـد.
فاصلـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
فاحشـی میـان ظرفیت هـا و عملکـرد در حـوزه 
دارد  وجـود  مهندسـی  خدمـات  صـادرات 

: گفـت
حمایـت  و  مالـی  مشـوق های  موضوعـات 
اسـت  ضعیـف  کارآفرینـان  از  بانک هـا 
نقـش  و  حـوادث  ریسـک  بیمـه  درحالی کـه 

مهندس	ترکان	:
وقتــی	دربــاره	بــازار	خدمــات	فنی	
مهندســی	صحبت	می	کنیــم	باید	
ایــن	مســئله	را	یک	بــار	از	ســوی	
عرضــه	و	یک	بــار	از	ســوی	تقاضــا	
گــوی	 پاســخ	 بایــد	 	 کنیــم.	 نــگاه	
کدام	 مباحثــی	مانند	اینکه	مــا	در	
مهندســی	 کار	 می	توانیــم	 بــازار	
گی	هــای	عرضــه	 و	ویژ بفروشــیم	

چیست،	باشیم
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کشـورها  سـایر  در  خدمـات  صـدور  در  آن هـا 
اسـت. مهـم  بسـیار 

هـزار   200 و  یک میلیـون  گفـت:  درنهایـت  وی 
کمک به مـا در بحث صادرات  مهنـدس آمـاده 

خدمـات فنـی و مهندسـی هسـتند.

بــه  صــورت  کشــور  مجمــوع خدمــات مهندســی 

کاتالوگ تهیه شود
همچنین معاون مسـکن و سـاختمان وزارت و 
راه و شهرسـازی پیرامون سیاسـت های دولت 
در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسـی 
کشـور  برنامه هـای  تمـام  گفـت:  سـاختمان 
مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  صـادرات  توسـعه 

بـوده اسـت.
از  متأسـفانه  اینکـه  بابیـان  مظاهریـان  حامـد 
بـزرگ جهـان در سـال 2015  بیـن 250 شـرکت 
داشـته  وجـود  ایرانـی  شـرکت  دو  یـا  یـک  تنهـا 
گفت: دو دسـته موانع داخلی و خارجی  اسـت 

برمی گـردد. کالن  بـه مشـکالت  کـه  داریـم 
گفت: برجام دستاورد بزرگی بود تا شرایط  وی 
ما در منطقه تسـهیل شـود. خوشـبختانه پس 
کمرنـگ شـده و دولـت موظـف  از برجـام موانـع 
را  داخلـی  و  خارجـی  سیاسـت های  اسـت 

کنـد. تسـهیل 
بانکـی  نظـام  درحالی کـه  گفـت:  مظاهریـان 
وظیفـه تأمیـن منابـع مالـی را بـر عهـده دارد اما 

اسـت. مشـکالت  درگیـر  خـود 
و  راه  و  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
شهرسـازی بـا اشـاره بـه اینکـه فضـای عمومـی 
کشـور هـم بـرای راه انـدازی یـک  کسـب وکار در 
آیـا  گفـت:  نیسـت  آمـاده  سـاده  کسـب وکار 
ارائـه صـادرات  بـرای  واقعـًا بنگاه هـای داخلـی 

توانمندنـد، آیـا فهـم بازار جهانـی راداریم. چند 
شـرکت داخلـی مهارتـی مثـل زبـان بین المللی، 
مقـررات صـدور خدمـات در چنـد شـرکت را دارا 

؟ هسـتند
گفـت: بـرای فعالیـت در عرصـه بین المللـی  وی 
بایـد بنگاه هـای مـا توانمند شـوند، باید سـطح 

خدمـات فنـی و مهندسـی را افزایـش دهیم.
سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  مظاهریـان 
جامعـه  روی  پیـش  مسـئله  مهم تریـن  گفـت: 
ارائـه  کـه  اسـت  خدماتـی  مـا  مهندسـی 
گـر خدمـات باالسـت رقـم ارائـه آن  می دهنـد، ا
آن قـدر ناچیـز نیسـت، آیـا مهندسـان خدمـات 
خدمـات  بـه  یـا  نمی دهنـد  قابل توجهـی 

می دهنـد کـم  پـول  مهندسـی 
بـرای  آل هـا  ایـده  ایجـاد  از  غ  فـار گفـت:  وی 
کشـور، مهندسـان  ج از  فعالیت بنگاه ها در خار
خدمـات  کشـور  داخـل  در  بتواننـد  بایـد 

دهنـد. ارائـه  مناسـب  مهندسـی 
کیـد داشـت: متأسـفانه خدمـات  مظاهریـان تأ

کاتالـوگ نشـده اسـت،  کشـور مـا  مهندسـی در 
را  سـاختمان ها  سـنتی  فضـای  در  هنـوز  مـا 

می کنیـم. طراحـی 
گفـت: دانشـگاه ها و بنگاه هـای  وی درنهایـت 
گـر  ا امـا  کارکرده انـد،  سـختی  شـرایط  در  مـا 
کارکنیـم  ایرانشـهر  فضـای  در  می خواهیـم 
نیازمنـد ارتقـاء در سـطح بین المللـی هسـتیم.

فروختن خدمات مهندسی 

کامل کشورها نیازمند پکیج  به 
کبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر  در ادامه ا
گفـت: وقتـی  کشـور  شـورای عالـی مناطـق آزاد 
دربـاره بـازار خدمـات فنـی مهندسـی صحبـت 
از سـوی  را یک بـار  ایـن مسـئله  بایـد  می کنیـم 
کنیـم.  نـگاه  تقاضـا  سـوی  از  یک بـار  و  عرضـه 
گـوی مباحثـی  تـرکان بابیـان اینکـه بایـد پاسـخ 
کار  می توانیـم  بـازار  کـدام  در  مـا  اینکـه  ماننـد 
عرضـه  ویژگی هـای  و  بفروشـیم  مهندسـی 
گفت: آنچه ما عرضه می کنیم  چیسـت، باشیم 
مـا  بپوشـاند.  را  بـازار  تقاضـای  نیسـت  معلـوم 
پتانسـیل بزرگـی از 400 هـزار مهنـدس داریـم امـا 

فروخـت؟ بـازار  در  می شـود 
سیسـتم  یـک  در  گفـت:  همچنیـن  وی 
نظام یافتـه، ارزش هـای سیسـتمی بایـد وجـود 
مهندسـان  آیـا  سـنجید  بایـد  باشـد،  داشـته 
قابل فـروش  ارزشـی  سیسـتم  ایـن  طبـق  مـا 
آیـا شـرکت های  اینکـه  بابیـان  تـرکان  هسـتند. 
مطالعـات  بپذیرنـد،  ریسـک  می تواننـد  مـا 
درنهایـت  دارنـد؟  ریسـک پذیری  سـنجش 
کشـورها  بـه  مهندسـی  کار  فروختـن  گفـت: 
نیازمنـد داشـتن یـک پکیـج مثـل بسـته مالی و 

اسـت. اعتبـاری 

ســاختمان	 و	 مســکن	 معــاون	 	
وزارت	و	راه	و	شهرسازی:

	برجــام	دســتاورد	بزرگــی	بــود	تــا	
تســهیل	 منطقــه	 در	 مــا	 شــرایط	
شود.	خوشبختانه	پس	از	برجام	
دولــت	 و	 شــده	 کمرنــگ	 موانــع	
سیاســت	های	 اســت	 موظــف	
خارجی	و	داخلی	را	تسهیل	کند.
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از سـمینارهای دوره سـوم  پنجمیـن سـمینار 
سه شـنبه   روز  عمرانـی  ماشـین آالت  آمـوزش 
»معیارهـای  موضـوع  بـا  مـاه  اسـفند   3
انتخـاب ماشـین آالت عمرانـی« در سـندیکای 
شـرکتهای سـاختمانی ایـران برگـزار شـد. پـس 
گزارشـی از نتایج فعالیت های سـندیکا  از ارائـه 
مهنـدس  توسـط  ماشـین آالت  زمینـه  در 
مقـدم  عبـاس  مهنـدس  غنـی زاده،  محمـد 
و  کـرد  تشـریح  را  انتخـاب ماشـین  معیارهـای 
کمـال بطحائـی بـه جمع بنـدی ایـن  مهنـدس 

پرداخـت.  مبحـث 
دبیـر	 مقـام	 قائـم		 محمدغنـی	زاده	 مهنـدس	
ابتـدای  در  ایـران  سـاختمانی	 سـندیکای	
کرد: جلسـه امـروز متفاوت  ایـن جلسـه عنـوان 
و  اسـت  اهمیـت  بـا  بسـیار  آن  عنـوان  و  اسـت 
بـه نوعـی اولیـن سـؤال در مقولـه ماشـین آالت 
یـک  در  ماشـین  انتخـاب  گذشـته  در  اسـت. 
جلسـه صـورت می گرفـت یا به دنبـال خرید آن 
گیر می آوردیم می خریدیم.  می رفتیـم و هرچـه 
کـه انتخـاب ماشـین بـا مشـخصات و  در حالـی 
کل دارایی های  کیفیـت غلط ضرر رسـاندن به 
کـه بایـد تکـرار  داشـته و نداشـته شـرکتها اسـت 
کـه  نشـود. مـا بایـد بـه مکانیسـم هایی برسـیم 
گشایشـها و وسـع  بـا شـناخت بین المللـی و بـا 
خریـد  بـه  درازمـدت  و  وسـیع  انتخـاب  و  نظـر 

کنیـم. ماشـین نـگاه 
مـورد  در  مـا  گفـت:  آمـوزش  مـورد  در  وی 
آمـوزش بـه جمع بنـدی رسـیدیم و بـه مرحلـه 
اجرایـی نزدیـک شـدیم. در مـورد یـک بخـش 
بـا  اسـت  و همـه جانبـه  گیـر  فرا کـه  آمـوزش  از 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای و متولیـان ایـن امـر 
گرفتـه تـا هفتـه آینـده یـک  هماهنگـی صـورت 
 5 بازدیـدی  و  گفتگـو  بـرای  آلمانـی  هیـأت 
ایـران  وارد  لرسـتان  و  مرکـزی  اسـتان  از  روزه  
حرفـه ای  و  فنـی  دانشـکده  از  آنهـا  شـوند. 
هپکـو در اسـتانها و اتـاق بازرگانـی آنهـا بازدیـد 
می شـود  تشـریح  دیـدار  ایـن  در  و  می کننـد 
محتـوای  و  چیسـت  آموزش هـا  از  منظـور  کـه 
ایـن  برگـزاری  دیـد  بایـد  چیسـت؟  دوره هـا 
دوره هـا چندسـاله خواهـد بـود و برگـزاری دوره 
پایلـوت در ایـن زمینـه بـه چـه صورتـی خواهـد 
بـود. سـندیکا آمـوزش را بـه طـور جـدی دنبـال 
کـه شـرکتها بـرای تغییـر وضعیـت  می کنـد چـرا 

دارنـد.  آمـوزش  بـه  نیـاز  بهـره وری 
بـا  کـه  برسـیم  مکانیسـم هایی  بـه  بایـد  مـا 
وسـع  و  گشایشـها  بـا  و  بین المللـی  شـناخت 
خریـد  بـه  درازمـدت  و  وسـیع  انتخـاب  و  نظـر 
نـدارد  اشـکال  البتـه  کنیـم.  نـگاه  ماشـین 
کـه  تکنولوژی هایـی  بـه  خـاص  شـرایط  در 
کنیـم ولـی بایـد بحـث باز  نمی شناسـیم رجـوع 

شـود و ادامـه یابـد و در سـه مـاه اول سـال هـم 
در مـورد »انتخـاب ماشـین« برنامـه بگذاریـم.

معیارهای انتخاب ماشین آالت عمرانی
بـه عنـوان  ادامـه	مهنـدس	عبـاس	مقـدم  در 
کرد  و    مدرس این سـمینار آموزشـی سـخنرانی 
چهـار معیـار اصلی بـرای انتخاب ماشـین آالت 
عمرانـی شـامل دیـدگاه اقتصـاد پـروژه، دیدگاه 
اقلیـم پـروژه، دیـدگاه عملکـرد و دیـدگاه منابـع 
محتـرم  خواننـدگان   . کـرد  تشـریح  را  انسـانی 
ایـن  کـردن  دنبـال  بـه  عالقمنـد  کـه  ماهنامـه 
کامـل آن را  گـزارش  بحـث هسـتند می تواننـد 

در فصلنامـه ماشـین آالت بخواننـد. 

جمع بندی:
ایـن جلسـه آموزشـی بـا جمع بنـدی مهنـدس	
بـه  شـده  ح  مطـر مباحـث  از  بطحائـی	 کمـال	
کتورهـای  فا کـرد:  عنـوان  وی  رسـید.  پایـان 
می توانـد  ماشـین  انتخـاب  بـرای  اسـتاندارد 
زبـان مشـترکی در انتخـاب ماشـین باشـد. در 
جهـت  ماشـین  انتخـاب  بـه  بایـد  مـورد  ایـن 
ورود بـه پـروژه و انتخـاب ماشـین بـرای خـروج 
کـرد. در انتخاب ماشـین برای  از نـاوگان توجـه 
و  پـروژه ای  پـروژه، دو دسـته عوامـل  بـه  ورود 

هسـتند.  دخیـل  تکنیکـی  عوامـل 

معیارهای انتخاب ماشین آالت عمرانی
در سمینار آموزشی بررسی شد

مهندس غنی زاده: شرکتها برای تغییر وضعیت بهره وری نیاز به آموزش دارند
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و  موسسـه تحقیـق و توسـعه صنعـت احـداث 
کنفرانـس بین المللـی صنعـت  انـرژی ششـمین 
ظرفیت سـازی،  رویکـرد  بـا  را  انـرژی  و  احـداث 
بـا  و  شـرکت ها  مانـدگاری  و  توانمنـدی  ایجـاد 
کـرد.  برگـزار  نیمه تمـام  پروژه هـای  محوریـت 
اسـفندماه   7 شـنبه  روز  در  همایـش  ایـن 
بین المللـی  همایش هـای  مرکـز  در   1395
کتابخانـه ایـران و بـا حضـور مسـئوالن بلندپایـه 
دولتـی، قـوه مقننـه، مدیـران برجسـته بخـش 
بـا  و  ایـن عرصـه   خصوصـی و صاحـب نظـران 
احـداث  صنعـت  فعـال  تشـکل   34 همـکاری 

شـد. برگـزار 

دولت به الزامات رشد اقتصادی

کند  پایدار توجه 
محمـد  مهنـدس  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در 
سـندیکای  عالـی  شـورای  عضـو  عطاردیـان، 
شـرکتهای سـاختمانی ایـران ضمـن خیرمقـدم 
تکمیـل  بـرای  »تـالش  مـورد  در  مهمانـان  بـه 
کشـور در راسـتای تحقق  پروژه های نیمه تمام 

وی  گفـت.  سـخن  پایـدار«  توسـعه  اهـداف 
که برای  کنفرانس  کـرد: امیدواریـم ایـن  عنـوان 
راسـتای  در  نیمه تمـام  پروژه هـای  تکمیـل 
تحقیـق اهـداف توسـعه پایـدار تشـکیل شـده، 

باشـد.  موفـق  خـود  اهـداف  بـه  رسـیدن  در 
کار  موسسـه تحقیق و توسـعه مدتهاسـت دارد 
می کنـد و مهنـدس انصـاری همـگام بـا شـورای 
هماهنگـی و اتـاق بازرگانی تـالش زیادی انجام 
مختلـف  ابعـاد  امـروز  امیدواریـم  اسـت.  داده 
بـه  خوبـی  نتیجـه  و  شـود  شـکافته  مسـئله 
دسـت آیـد. مـن بـه طـور خالصـه می گویـم چـرا 
نیمه تمـام  پروژه هـای  تکمیـل  بـرای  تـالش 

اسـت.  پایـدار  توسـعه  بـرای  بزرگـی  تـالش 
تکویـن  سـیر  و  خواسـتگاه  بـر  مـروری  بـا  وی 
کنفرانس ها  مفهـوم توسـعه پایدار در جهـان، و 
در  کـرد:  عنـوان  آن  بـه  مربـوط  رویدادهـای  و 
سـال 2000 اهـداف توسـعه هـزاره برنامه ریـزی 
شـد و قرار بود تا سـال 2015 دولتها در راسـتای 
کننـد. پیشـرفت های زیـادی  8 بنـد آن تـالش 
داشت اما توفیقی حاصل نشد. در سال 2015 
بـدون  هـزاره  توسـعه  اهـداف  شـدند  متوجـه 
جایـی  بـه  مـردم  و  خصوصـی  بخـش  حضـور 
را  پایـدار  توسـعه  اهـداف  نتیجـه  در  نمی رسـد 
می توانـد  کـه  کردنـد  برنامه ریـزی  بنـد   17 در 

 بخش خصوصی به کمک
 دولت یازدهم می آید

در  ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی مطرح شد:

 مهندس محمد عطاردیان:
گر	برای	بخش	خصوصی	تســهیالت	 		ا
الزم	فراهــم	شــود	بالفاصلــه	به	کمک	
گر	ایــن	اتفاق	 دولــت	یازدهــم	می	آیــد	ا
کشور	بحران	ایجاد	می	شود.	 نیفتد	در	
ما	این	مســئله	را	خدمــت	دکتر	والیتی	
هــم	مطرح	کرده	بودیم	ولی	ایشــان	تا	
کاری	نکرده	انــد.	امیــدوارم	دکتر	 کنــون	
کنند	و	 جهانگیــری	در	این	بــاره	همت	

یاری	رسانند.
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کنـد.  تـا حـدی حـل  را  پایـدار  مسـئله توسـعه 
در بنـد 8 ایـن برنامـه رشـد اقتصـادی پایـدار و 
کار شایسـته جـزو اهـداف توسـعه پایدار اسـت. 
ایجـاد  اشـتغال  طریـق  از  جـز  اقتصـادی  رشـد 
نمی شـود. همچنیـن پایـداری محیـط زیسـت 
غایـب  هـزاره  اهـداف  در  مدنـی  تشـکلهای  و 
گرفته انـد.  کنـون مـورد توجـه قـرار  کـه ا بودنـد 
اقتصـاد  در  خصوصـی  بخـش  برنامـه  ایـن  در 
شـرکتها،  مسـئولیت پذیری  بـه  و  اسـت  فعـال 
کـه توجـه بـه  کیـد شـده  توسـعه همگـن و ... تا

دارد. پـی  در  را  نیمه تمـام  پروژه هـای 
توسـعه  بـرای  موانعـی  همچنیـن  افـزود:  وی 
تحریـم  از  پـس  دارد.  وجـود  ایـران  در  پایـدار 
کنـار تسـهیالت ایجـاد شـد. غلبه  مشـکالتی در 
گری،  سـرمایه نامولـد بـر سـرمایه، غلبـه سـودا
ایـران  بـازار سـرمایه  نبـود برنامـه راهبـردی در 
امیدواریـم  کـه  شـد  دیـده  دوره  ایـن  در   ... و 
کنـد. در  دولـت یازدهـم بـه ایـن مسـائل توجـه 
حـال حاضـر وضعیت اشـتغال بایـد مورد توجه 
کـه از عوامـل مختلف منشـا می گیرد  گیـرد  قـرار 
از جملـه شـرایط غالـب سـرمایه در ایـران پـس 
دولـت،  سیاسـتهای  در  بی ثباتـی  تحریـم،  از 
درک  عـدم  خصوصـی،  بخـش  بـه  تعهـد  عـدم 
از مدیریـت پـروژه، عـدم اسـتفاده از پتانسـیل 

 ... و  الکترونیـک  دولـت 
بانـک  گـزارش  اسـاس  بـر  کـرد:  تصریـح  وی 
زیـاد  ایـران  در  بیـکاری  خ  نـر رشـد  جهانـی 
دولـت  در  اشـتغال زایی  کفایـت  عـدم  اسـت. 
نفـر  هـزار   500 کـه حـدود  نیـروی جدیـد  بـرای 
وجـود  بـه  را  پازلـی  هسـتند  غ التحصیـل  فار
نقـش  انداختـن  جـا  پـازل  ایـن  در  کـه  آورده 
مفقـوده  حلقـه  عنـوان  بـه  خصوصـی  بخـش 
و شـرایط  امکان هـا  دیـد  بایـد  امـا  اسـت.  الزم 
در  شایسـته  کار  و  پایـدار  اقتصـادی  رشـد 
شـرایط فعلـی چیسـت؟ توجـه بـه سـه جانبـه 
گرایـی، فراهـم آوردن ترتیبـات مداخلـه بخـش 
دسـت  کـردن  کوتـاه  مـردم،  و  خصوصـی 
ایجـاد  دولتـی،  شـبه  و  خصولتـی  شـرکتهای 
ارتباطـات  تسـهیل  سـرمایه گذاری،  تضمیـن 
و  ارزی  نوسـانات  ریسـک  بین المللـی، حـذف 

کـرد.  اجـرا  بایـد  را   ...
اشـتغال زایی  افـزود:  عطاردیـان  مهنـدس 
گسـترده از طریـق بخـش خصوصـی و بـا فعـال 
کـردن پروژه هـای نیمه تمـام ممکـن اسـت. در 
کرده ایم.  ح یک ایـده  ایـن بـاره مـا اقدام بـه طر
 200 سـرمایه  بـا  صـادرات  هلدینـگ  تشـکیل 

توسـط  سـرمایه گذاری  تومـان،  میلیـارد 
بـه  اتـکا  جهـت  توسـعه گرا  کارآفرینـان  کانـون 
پـول مـردم و جـذب سـرمایه آنهـا، اخـذ مجـوز 
سـودی  پرداخـت  بـه  تعهـد  پذیره نویسـی، 
جـذب  سـهامداران،  بـه  بانکـی  سـود  از  باالتـر 
سـرمایه خارجـی بـه واسـطه ارتبـاط بـا بخـش 
خصوصـی در سـطح جهـان و تبدیـل سـرمایه 
برنامه هـای  از  تومـان  10هزارمیلیـارد  بـه  اولیـه 
می شـود  پیش بینـی  اسـت.  هلدینـگ  ایـن 
ح بـه تشـکیل ده هـا  کـه سـودآور بـودن ایـن طـر
پایـدار،  توسـعه  نهایـت  در  مشـابه،  سـازمان 
گـر  اشـتغال و امنیـت در جامعـه منجـر شـود. ا
بـرای بخـش خصوصـی تسـهیالت الزم فراهـم 
یازدهـم  دولـت  کمـک  بـه  بالفاصلـه  شـود 
کشـور بحـران  گـر ایـن اتفـاق نیفتـد در  می آیـد ا
خدمـت  را  مسـئله  ایـن  مـا  می شـود.  ایجـاد 
ولـی  بودیـم  کـرده  ح  مطـر هـم  والیتـی  دکتـر 
امیـدوارم  نکرده انـد.  کاری  کنـون  تـا  ایشـان 
و  کننـد  همـت  بـاره  ایـن  در  جهانگیـری  دکتـر 

رسـانند. یـاری 

اجرای طرح های نیمه تمام

 تحقق یک آرزوی دیرینه
رئیـس  نائـب  انصـاری،  محمدرضـا  مهنـدس 
»اقدامـات،  دربـاره  نیـز  ایـران  بازرگانـی  اتـاق 
پروژه هـای  اصلـی  راهکارهـای  و   چالش هـا 
عنـوان  وی  گفـت.  سـخن  کشـور«  نیمه تمـام 
کـه  کنفرانـس حاضـر ایـن اسـت  کـرد: ماموریـت 
اتفـاق  نیمه تمـام  طرحهـای  مـورد  در  آنچـه 
توضیـح  تشـکلها  مدیـران  شـما  بـرای  افتـاده 
بـرای  امـر  ایـن  پیام رسـان  شـما  تـا  دهـد 
شـرکتهای زیرمجموعـه خـود باشـید و بتوانیـم 
برویـم.  بـه سـراغ اجـرای طرحهـای نیمه تمـام 
بسـتر قانونـی بـرای بـه اجـرا درآمـدن طرح هـای 
آقـای  و  محتـرم  دولـت  کمـک  بـا  نیمه تمـام 
جهانگیـری فراهـم شـده اسـت. ایـن اتفاق یک 
سـابقه  انقـالب  از  بعـد  اسـت.  تاریخـی  اتفـاق 
کـه طی یـک دسـتورالعمل دولتی  کمـی داشـته 
از همراهـی بخـش خصوصـی بـا دولـت صحبت 
طرح هـای  کمیتـه  بازرگانـی  اتـاق  در  شـود. 
نیمه تمـام بـا حمایـت دولـت، سـازمان برنامه و 
بودجـه، و صنعـت احـداث بـا مسـئولیت آقـای 
عبدالعلی زاده تشـکیل شـده اسـت. امروز جای 
ایسـتاده ایم و شـانس محقـق شـدن و  خوبـی 
بـه اجـرا درآمـدن پروژه هـای نیمه تمـام شـانس 
آن  بـرای  قانونـی  بسـتر  کـه  چـرا  دارد  باالیـی 

اسـت. شـده  فراهـم 
شـد  داده  قـول  مـاه  اسـفند  در  افـزود:  وی 
تصویـب  بـه  ح  طـر ایـن  اصالحیـه  آخریـن 
شـورای اقتصـادی برسـد. محتـوای اصالحیـه 
بـود.  خصوصـی  بخـش  امکانـات  از  اسـتفاده 
وسـط  را  نیمه تمـام  ح هـای  طر می توانسـتند 
بگذارنـد تـا توسـط پولدارهـا اجـرا شـود امـا بـه 
مهندسـی  تـوان  بـه  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن 
کنند. در واقع بـه توانمندی فنی  کشـور رجـوع 
کـه متقاضـی هسـتند بهـا داده شـود و  کسـانی 
فقـط 50 درصـد بـه شـرایط مالـی توجـه شـود. 
شـده  سـاده  دسـتورالعمل های  در  ح هـا  طر
شـده،  پیشـنهاد  زمـان  بـا  و   B.O.T جملـه  از 
بـرای بازخریـد وجـود  ح )زمـان  یـا خریـد طـر و 
باشـد(  روز  بـا قیمـت  باشـد و حسـاب  داشـته 
صـورت  هـم  روان سـازی  شـد.  خواهنـد  ارائـه 
اجـرای  مانـع  کـه  پیچیدگـی   هیـچ  و  گرفتـه 
و  دسـتورالعمل  وگرنـه  نـدارد  وجـود  شـود  آن 
پیچیـده  آنقـدر  گاه  و  اسـت  آرزو  یـک  قانـون 
نیسـت.  ممکـن  آن  تحقـق  کـه  می شـود 
تـالش  و  همـکاران  همـه  تـالش  بـا  امیـدوارم 
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آقـای جهانگیـری بـه نتیجـه برسـد  و بسـتری 
خـود  فنـی  صالحیـت  بـا  شـما  کـه  شـود  مهیـا 
کـه طرحهـا  وارد شـوید  ح هـا  گرفتـن طر بـرای 
نشـود.  دچـار  خصوصی سـازی  سرنوشـت  بـه 
اهـداف  درصـد   12 بـه  فقـط  خصوصی سـازی 
خـود رسـیده و 88 درصـد آن بـه بیراهـه رفتـه 
ح  در حـدود 700 تـا  اسـت. بـا اجـرای ایـن طـر
800 هـزار شـغل ایجاد می شـود یعنـی با اجرای 
25 درصـد از آنچـه روی زمیـن مانـده می تـوان  

کـرد.  ایجـاد  شـغل  هـزار   700
وی افـزود: اینکـه آقـای جهانگیـری از اجـرای 
کردنـد  حمایـت  حاضـر  شـکل  بـه  ح  طـر ایـن 
فقـط  و  اسـت  دیرینـه  آرزوی  یـک  تحقـق 
ح هـای نیمه تمام نیسـت.  مختـص اجـرای طر
مـا همیشـه بـه بودجـه دولـت و نوسـان قیمت 
قیمـت  بی ثباتـی  بـا  و  بوده ایـم  وابسـته  نفـت 
کار آمـده  بـر سـر نیـروی  نفـت بالهـای زیـادی 
اسـت. وقتی به نوسانات وصل شوید اشتغال 
کنـار هـم پیـش می آیـد. همیشـه  و بیـکاری در 
کـه  بخشـی  بـه  نقدینگـی  کـه  بـوده  ایـن  آرزو 
اینرسـی دارد یعنـی بخـش خصوصـی منتقـل 
کـه با انتقال  شـود. مـا نقدینگـی مخربی داریم 
آن بـه بخـش خصوصـی تعادل ایجاد می شـود 
امـروز  می گـردد.  فراهـم  توسـعه  مقدمـات  و 
چنین بسـتری با تفکر مشـترک دولت و بخش 
خصوصـی مهیـا می شـود. علـت حضـور آقـای 
جهانگیـری هـم اعتقـاد بـه این مسـئله اسـت. 
احـداث  صنعـت  اتـاق،  ایشـان،  همـکاری  از 
و ... خوشـحالم. از امـروز بایـد بـا وجـود یـاس 
کنیـم و بدانیـم  کار  چنـد سـاله دوران  تحریـم 

جـدی  را  آن  بایـد  کـه  می شـود  بـاز  روزنـه ای 
گرفـت. 

شرکت های خصوصی، سرمایه های

کشور هستند  ارزشمند 
رئیـس  اول  معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق 
بین المللـی  کنفرانـس  ششـمین  در  جمهـور 
»اقدامـات  دربـاره  انـرژی  و  احـداث  صنعـت 
دولـت تدبیـر و امیـد در حـوزه صنعـت احـداث 
کـرد:  گفـت. وی اظهـار  کشـور« سـخن  و انـرژی 
شـرکت های خصوصـی به عنـوان سـرمایه های 
وی  می شـوند.  محسـوب  کشـور  ارزشـمند 
نیـز  و  چالش هـا  از  برخـی  بیـان  بـه  ادامـه  در 
معضـالت پیـش روی دولت در مقوله اشـتغال 

پرداخـت. خصوصی سـازی  و 
کرد: متاسـفانه از نظر  جهانگیـری خاطرنشـان 
فرهنگـی سـرمایه  مـا معطـوف بـه سـرمایه های 
روی  فیزیکـی  سـرمایه های  از  برخـی  و  نفتـی 
کـه ایـن فرهنـگ بایـد  زمیـن اسـت. در حالـی 
ح هـای  تـا چنـدی قبـل حتـی طر کنـد.  تغییـر 
خارجـی  طرف هـای  بـه  هـم  کشـور  متوسـط 
کارهایـی هماننـد مهندسـی  گـذار می شـد و  وا
تفصیلـی، مهندسـی پایـه، سـاخت تجهیـزات 
می شـد.  گـذار  وا خارجـی  طرف هـای  بـه  هـم 
انجـام  نظـر  از  مـا  کشـور  امـروزه  کـه  حالـی  در 
خودکفایـی  بـه  و...  تفضیلـی  مهندسـی  کار 
را  بـزرگ  ح هـای  طر می توانـد  و  اسـت  رسـیده 
کشـور بـه مرحلـه اجـرا برسـاند. شـرکت های  در 
در  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات  و  پیمانـکاری 
ح هـای بـزرگ  حـال حاضـر قـادر بـه اجـرای طر

کشـور با قیمت مناسـب و در زمان مناسـب  در 
کـه ایـن شـرکت ها بـا  اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 
موفقیت هـا،  کسـب  و  سـال  چندیـن  گذشـت 
توانمنـدی  از  مرحلـه  ایـن  بـه  توانسـته اند 

برسـند.
در ادامه وی به اصل 44 قانون اساسی اشاره 
کار  گفـت: در ایـن اصـل، یـک قسـمت از  کـرد و 
ح هـای  کـه دولـت طر متعلـق بـه دولـت اسـت 
بـرای  دیگـری  قسـمت  می کنـد.  اجـرا  را  بـزرگ 
اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در  خصوصـی  بخـش 
کـه در واقـع بخش خصوصـی باید مدافع اصل 
44 و مکمـل بخـش دولتی در اصل 44 باشـد. 
محدودیتـی  خصوصـی  بخـش  حـال   ایـن  بـا 
بخـش  ایـن  بـرای  پـروازی   سـقف  و  نـدارد 
می توانـد  خصوصـی  بخـش  نیسـتیم.  قائـل 
در همـه زمینه هـا تاثیـر زیـادی داشـته باشـد. 
بـا  خصوصـی  بخـش  بـا  اینکـه  از  شـخصا  مـن 
بی مهـری صحبـت شـود نگـران می شـوم. مـن 
کشـور توسـعه و پیشـرفت و  ایـن  معتقـدم در 
بخـش  میـدان داری  بـا  جـز  چالشـها  بـر  غلبـه 
بخـش  مقابـل  در  نیسـت.  ممکـن  خصوصـی 
باشـد  مسـئولیت پذیر  بایـد  نیـز  خصوصـی 
بـه  ورود  ایـن  الزمـه  شـود،  میـدان  وارد  و 
کارآفرینـی ریسـک پذیری و شـجاعت  میـدان و 
میـدان  وارد  بایـد  خصوصـی  بخـش  اسـت. 
ح هـای   شـود تـا بـا مشـارکت دولـت بتوانـد طر
اصـل  در  برسـاند.  اتمـام  بـه  را  نیمه تمـام 
یـک  آنکـه  اول  دارد:  وجـود  رویکـرد  سـه   44
کـه بخـش  جهت گیـری در دولـت وجـود دارد 
اقتصـادی  فعالیـت  میـدان دار  خصوصـی 

	مهنــدس	محمدرضــا	انصــاری،	
نائب	رئیس	اتاق	بازرگانی	ایران:

حاضــر	 کنفرانــس	 ماموریــت	 	
کــه	آنچــه	در	مــورد	 ایــن	اســت	
اتفــاق	 نیمه	تمــام	 طرحهــای	
مدیــران	 شــما	 بــرای	 افتــاده	
تــا	 دهــد	 توضیــح	 تشــکلها	
شــما	پیام	رســان	این	امــر	برای	
خــود	 زیرمجموعــه	 شــرکتهای	
ســراغ	 بــه	 بتوانیــم	 و	 باشــید	
نیمه	تمــام	 طرحهــای	 اجــرای	

برویم.
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کـه  اسـت  ایـن  دوم  جهت گیـری  باشـد. 
نبایـد  امـور  از  خیلـی  در  خصوصـی  بخـش 
کنـد و وارد شـود. و سـوم آنکـه  سـرمایه گذاری 
کـم اسـت و بنابرایـن  منابـع دولـت محـدود و 
دولـت  بودجـه  بـا  بـزرگ  ح هـای  طر اجـرای 
ح ها  تقریبـًا غیرممکـن اسـت. بنابرایـن این طر
و  تکمیـل  بـا مشـارکت بخـش خصوصـی  بایـد 

شـوند. اجـرا 
ایجـاد  لـزوم  بـه  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
کـرد و بیـان داشـت:  کشـور اشـاره  اشـتغال در 
معضـل  دولـت،  روی  پیـش  ابرچالـش 
کار اسـت. بـه طوری  غ التحصیـالن جویـای  فار
هـزار   600 کشـور حـدود  بهتریـن دوران  در  کـه 
شـغل ایجـاد شـد. امـا از سـال 1386 تـا 1391 
خالص شغل ایجاد شده، صفر است. بیماری 
کشـور وارد شـد نـه تنهـا شـغلی  کـه بـه  هلنـدی 
هـم  را  موجـود  شـغل های  بلکـه  نکـرد؛  ایجـاد 
تـا حـدودی از بیـن بـرده اسـت. بنابرایـن بایـد 
کـرد.  حرکـت  سـرمایه گذاری  رشـد  سـمت  بـه 
گذشـته و بـه مـدت طوالنـی رشـد  هـر چنـد در 
بایـد  امـا  اسـت،  بـوده  منفـی  سـرمایه گذاری 
شـود.  ایجـاد  کشـور  در  سـرمایه گذاری  زمینـه 
کشـور ایجاد  گر رشـد اقتصادی 8 درصدی در  ا
کشـور  شـود، حـدود 800 تـا 900 هـزار شـغل در 
ایجـاد می شـود. البتـه منظـور رشـد اقتصـادی 
که الزمه آن رشـد سرمایه گذاری  شـغل زا اسـت 
اقتصـادی  رشـد  نبـودن  مـداوم  علـت  اسـت. 
سـرمایه گذاری  خ  نـر شـدن  پاییـن  و  بـاال  نیـز 
بایـد زمینـه  بـرای رشـد سـرمایه گذاری  اسـت. 
وارد  کشـور  منابـع  سـرمایه گذاری مهیـا شـود، 

بـا  خصوصـی  بخـش  و  شـوند  سـرمایه گذاری 
حمایـت دولـت و یاری بانکها میدان دار شـود. 
مـا تـالش داریـم در همـه ایـن زمینه هـا فضـا را 
کنیـم و نظام بانکی  بـرای بخـش خصوصـی باز 
که پشـتیبان باشـد.  کنیـم  را بـه نحـوی اصـالح 
ح  نظـام بانکـی مشـکالت جـدی دارد و مـا طـر
بانـک  مسـئولیت  بـا  را  بانکـی  نظـام  اصـالح 

مرکـزی در دسـت داریـم. 
در  نیـز  خارجـی  منابـع  بایـد  افـزود:  وی 
سـرمایه گذاری دخیـل شـود. بـا ایـن تفکربعـد 
همـه  بـا  اخیـر  سـال  یـک  طـی  در  و  برجـام  از 
کنند  کـه می تواننـد سـرمایه گذاری  کشـورهایی 
گفته انـد حاضرنـد  آنهـا  گفتگـو شـده ایم.  وارد 
کـه  عملـی  بحـث  در  امـا  کننـد  مالـی  تامیـن 
بایـد بـرود بانک هـا و تبدیـل بـه قـرارداد شـود 
هـم  برجـام  شـرایط  بـه  البتـه  اسـت  زمان بـر 
کـه بـا  وابسـته اسـت و رفـع آنهـا زمان بـر اسـت 

می شـود.  حـل  گفتگـو 
حـال  ایـن  بـا  داشـت:  اظهـار  جهانگیـری 
ایـران  کـه  می دانـد  دنیـا  کـه  اسـت  مشـخص 
در  و  دارد  را  توسـعه ای  حرکـت  اسـتعداد 
توسـعه  کانـون  می توانـد  خـود  انـدازه  و  حـد 
توسـعه  محدودیـت  بـا  کـه  باشـد  کشـورهایی 
در  سـرمایه گذاری  آمادگـی  دنیـا  مواجه انـد. 
در  خارجـی  سـرمایه گذاران  و  دارد  را  ایـران 
کشـور  کرده انـد.  همـکاری  اعـالم  مـورد  ایـن 
تـالش  مـا  دارد.  نیـاز  کار  و  سـرمایه گذاری  بـه 
و  کنیـم  ایجـاد  ثباتـی  بـا  شـرایط  کـه  می کنیـم 

شـود.  مهیـا  مناسـب  بین المللـی  شـرایط 
کـه  ایـن  بابیـان  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 

خصوصـی  بخـش  بـا  نیمه تمـام  ح هـای  طر
بایـد  دولـت  نـه  افـزود:  شـد،  خواهـد  تکمیـل 
کاله  بخـش  ایـن  سـر  می توانـد  کنـد  فکـر 
کنـد  فکـر  خصوصـی  بخـش  نـه  و  بگـذارد 
بـه  بایـد  دولـت متوجـه نیسـت، هـر دو طـرف 
کننـد. منافـع دولـت  منافـع طـرف مقابـل فکـر 
هـم  خصوصـی  بخـش  اسـت.  ملـت  منافـع 
عادالنـه  سـود  بـه  نیـاز  کار،  بـه  کنارعالقـه  در 
از محـل  مـا  آن هسـتیم.  مـا متوجـه  کـه  دارد 
گـذاری طرحهـای نیمه تمـام هیـچ درآمـد و  وا
بخـش  نگفته ایـم  و  نمی خواهیـم  بودجـه ای 
کنـد  خصوصـی چقـدر بـرای طرحهـا پرداخـت 
ادامـه  بـرای  می خواهـد  چقـدر  گفتیـم  بلکـه 
کـه  دولـت  اولیـه  دسـتورالعمل  بیـاورد؟  کار  
گرفـت و تصمیـم  بخـش خصوصـی از آن ایـراد 
که  کند تـا آنگونه  گرفتـه شـد مـواردی را تعییـن 
مشـارکت  الیحـه  کنیـم.  اصـالح  می کننـد  فکـر 
عمومـی و خصوصـی به معنی مشـارکت بخش 
خصوصـی در پروژه هـای مهـم و زیرسـاختها و 
بـه هـر حـال  ... در حـال آمـاده شـدن اسـت. 
کار را بـرای شـرکتها  کنیـم زمینـه  مـا بایـد سـعی 
بیشـترین  محـدود  منابـع  از  کنیـم.  فراهـم 
در  باالتـری  رتبـه  بـه  نمـوده،  کسـب  را  منافـع 
گاها  کشـورهای منطقه  منطقه برسـیم. برخی 
کسـر شـأن ما می شـود و  که  حرفهایی می زنند 
کنیم بسـیار قوی شـویم. در بخش  باید تالش 
اقتصـاد شـما بایـد بـه صحنه بیاییـد و جدی تر 
بـا بهبـود  کنیـد. دولـت هـم سـعی دارد  عمـل 
زمینـه  تحریـم  از  بعـد  جهت گیـری  و  شـرایط 
کنـد. در پایـان  حضـور پرقـدرت شـما را فراهـم 

معــاون	 جهانگیــری،	 اســحاق	 	
شــخصا	 	 جمهــور:	 رئیــس	 اول	
از	اینکــه	بــا	بخــش	خصوصــی	با	
بی	مهــری	صحبــت	شــود	نگران	
می	شوم.			معتقدم	در	این	کشور	
توســعه	و	پیشــرفت	و	غلبــه	بــر	
میــدان	داری	 بــا	 جــز	 چالشــها	
بخش	خصوصی	ممکن	نیست.	
در	مقابــل	بخــش	خصوصــی	نیز	
باید	مسئولیت	پذیر	باشد	و	وارد	
میدان	شــود،	الزمه	این	ورود	به	
میدان	و	کارآفرینی	ریسک	پذیری	

و	شجاعت	است.	
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کنـون  کـه تـا  کارهایـی  از همـه شـما بـه خاطـر 
می کنـم.  تشـکر  داده ایـد  انجـام 

عنـوان	 بـا	 پانلـی	 کنفرانـس،	 ایـن	 ادامـه	 در	
»قوانیـن	و	تجـارب	در	پروژه	هـای	نیمه	تمـام	
محمدرضـا	 مهنـدس	 حضـور	 بـا	 کشـور«	
هماهنگـی	 شـورای	 رئیـس	 انصـاری	
مهندسـی	 و	 حرفـه	ای	 صنفـی،	 تشـکلهای	
رئیـس	 عبدالعلـی	زاده	 علـی	 دکتـر	 کشـور،	
هیات	مدیره	شـرکت	سـرمایه	گذاری	سازمان	
تامیـن	اجتماعـی،	و	دکتر	محمدرضا	رسـتمی	
توسـعه	 و	 شـوراها	 بنگاه	هـا،	 امـور	 رئیـس	
و	 برنامـه	 سـازمان	 مردمـی	 مشـارکت	های	

شـد. برگـزار	 بودجـه	
رئیـس شـورای  انصـاری  مهنـدس محمدرضـا 
و  حرفـه ای  صنفـی،  تشـکلهای  هماهنگـی 
کرد: این  کشـور در ایـن پانل عنـوان  مهندسـی 
از  کثیـری  جمعیـت  مدیریـت  قلیـل  جمعیـت 
شـرکت  هـزار   5 بـاالی  کـه  را  کشـور  شـرکتهای 
جلسـه  بنابرایـن  دارنـد  عهـده  بـر  هسـتند 
حاضـر جلسـه ارزشـمندی اسـت. حضـور دکتـر 
جهانگیـری هـم عالمـت میمونی اسـت از نماد 
می توانـد  همـکاری  ایـن  کـه  همـکاری  یـک 
خصوصـی  نهادهـای  همـکاری  شـود.  بـارور 
مـورد  دولـت  جانـب  از  دولتـی  نهادهـای  بـا 
در  آن  از  بزرگـی  بخـش  و  گرفـت  قـرار  توجـه 
سـازمان برنامـه و بودجـه و بـا مسـاعی افـرادی 

چـون دکتـر دژپسـند و همـکاری دکتـر رسـتمی 
گذشـته جلسـات  اتفـاق افتـاد. طـی دو سـال 
متعـددی بـا حضـور نماینـدگان اتـاق بازرگانی، 
شـورای هماهنگـی و صنعـت احـداث، و اتـاق 
تهـران برگـزار می شـد و نقـش مـن اتصـال ایـن 
جلسـات  گـزارش  ارائـه  و  هـم  بـه  ارگان  سـه 
کمیتـه تخصصـی  بـود. جلسـات متعـددی در 
شـورای اقتصـاد نیـز برگـزار شـد و بـا نظـر بخـش 
ح  آقـای جهانگیـری طـر خصوصـی و حمایـت 
بـه شـورا  بـار سـوم  بـرای  و  بـار اصـالح شـد  دو 
ح هـای نیمه تمـام  رفـت. اصـرار مـا در مـورد طر
کـه بـه اجـرا آمـدن آن آرزو اسـت نـه فقـط بـرای 
اجـرای ایـن طرحهـا بلکـه بـرای ایجاد اشـتغال 
طرحهـای  اعتبـار  تامیـن  مسـئولیت  انتقـال  و 
ایـن  کـه  اسـت  خصوصـی  بخـش  بـه  عمرانـی 
دولـت  بـا  همیشـه  انقـالب  از  بعـد  مسـئولیت 
پایـدار  توسـعه  بـرای  امـر  ایـن  اسـت.  بـوده 
الزم اسـت و نوسـانات شـکننده مانـع توسـعه 
و  فنـی  تـوان عظیـم  اسـت. بخـش خصوصـی 
کـه بـا هدایـت نقدینگـی مخـرب  اجرایـی دارد 
کنـد.  کار  موجـود در جامعـه می توانـد آغـاز بـه 
تحـت  سـازندگی  بـرای  نقدینگـی  ایـن  البتـه 
بـه  تـا   1391 سـال  از  مـا  همـه  نیسـت.  کنتـرل 
کـه در مـا یـک  کشـیده ایم  حـال آنقـدر سـختی 
روحیـه یـاس ایجاد شـده اسـت. بـا این روحیه 
کـه در مـا ایجـاد شـده و بـا ایـن یـاس احسـاس 
کـه درون  ایـن یـخ  گرمـی نمی کنیـم در حالـی 

شـما  خـود  آن  و  دارد  وجـود  گرمایشـی  مرکـز 
. هسـتید

و  شـما  توانمنـدی  بتوانیـم  گـر  ا افـزود:  وی 
ابـزاری  و  ترکیـب  را  زیرمجموعـه  شـرکتهای 
ابـزار  از  خـود  توانمنـدی  بـا  کـه  کنیـم  فراهـم 
لحـاظ  بـا   - کنیـد  اعتبـار  تامیـن  و  اسـتفاده 
می شـود.  حـل  مشـکالت  الزم-  سـود  کـردن 
اتفـاق  ایـن  پیگیـری  کنفرانـس  ایـن  از  بعـد 
تـا  کنیـم  همـت  مـا  همـه  کـه  اسـت  ضـروری 
بـزرگ  نیـروی  بـزرگ  اتفـاق  بیافتـد.  اتفـاق 
تامیـن  بـرای  تصـدی  انتقـال  می خواهـد. 
سـرمایه و اجـرا از دولـت بـه بخـش خصوصـی 
بخـش  تـا  اسـت  نوسـان  از  جلوگیـری  بـرای 
را  پروژه هـا  مالـی  سرنوشـت  خـود  خصوصـی 
کنـد. ایـن امـکان را می تـوان فراهـم و بـه  مهیـا 

کـرد.  تبدیـل  بـزرگ  عبـور  دروازه 

تصدی گری وظیفه بخش خصوصی است
در ادامـه دکتـر محمدرضـا رسـتمی رئیـس امور 
مشـارکت های  توسـعه  و  شـوراها  بنگاههـا، 
دربـاره  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  مردمـی 
عوامـل  شناسـایی  پروژه هـا،  گـذاری  وا نتایـج 
پیش بینـی  و  پیش برنـده  و  بازدارنـده، 
کـرد:  عنـوان  نیـاز  مـورد  قانونـی  تمهیـدات 
گاهـی  خصوصـی  بـا  دولتـی  بخـش  مشـارکت 
گـذاری  وا همچـون  عناوینـی  بـا  اوقـات 
در  خصوصـی  بخـش  بـه  عمرانـی  پروژه هـای 
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ح شـده اسـت. ایـن نـوع  سـال های اخیـر مطـر
ح موضـوع بـا محوریت اینکـه به دلیل عدم  طـر
سـوی  از  پروژه هـا  عمرانـی  اعتبـاری  تامیـن 
گـذاری  وا پروژه هـا  تکمیـل  بـه  نیـاز  و  دولـت 
از  جالبـی  بیـان  می گیـرد،  صـورت  ح هـای  طر
مشـارکت بخـش دولتـی و خصوصـی نخواهـد 

بـود.
توسـعه  و  شـوراها  بنگاه هـا،  امـور  رئیـس 
برنامه ریـزی  سـازمان  مردمـی  مشـارکت های 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  افـزود:  بودجـه  و 
سال هاسـت تصدی گـری توسـط دولـت انجام 
کـه ایـن امـر وظیفـه دولـت  می شـود، در حالـی 
نبـوده و ایـن امـر متعلـق بـه بخـش خصوصـی 
ایـن   طـی  دولـت  دلیـل  به همیـن  اسـت. 
تصدی گـری،  بخـش  بـه  پرداختـن  بـا  سـال ها 
مانـده  عقـب  خـود  کمیتـی  حا وظایـف  از 
کار  اسـت. چـون در تصدی گـری بایـد اجـرای 
اینکـه  به دلیـل  و  بگیـرد  صـورت  بنگاه هـا  در 
هسـتند،  خـود  سـودآوری  به دنبـال  بنگاه هـا 
وارد  خصوصـی  بخـش  بـا  به ناچـار  نیـز  دولـت 
کـه  زمانـی  بنابرایـن  اسـت.  شـده  رقابـت 
حامـی  کـم،  حا به عنـوان  بایـد  کـه  دولتـی 
تصدی گـری  امـر  بـه  باشـد،  خصوصـی  بخـش 
بـه  آن  گـذاری  وا بـه  حاضـر  و  می شـود  وارد 
ایـن بخـش  رقیـب  نیسـت،  بخـش خصوصـی 
بـا ورود دولـت  می شـود. از ایـن رو از یـک  سـو 
دسـت  در  بـا  دیگـر  سـوی  از  و  عرصـه  ایـن  بـه 
و  مقـررات  تعییـن  قانون گـذاری،  داشـتن 
بانک هـا و منابـع، بخـش خصوصـی به عنـوان 
شـد.  خواهـد  ضعیف تـر  دولـت  مقابـل  طـرف 
بخـش  بـه  متعلـق  تصدی گـری  کـه  پیداسـت 
بـه  را  حـق  دولـت  بایـد  اسـت،  خصوصـی 
کشـورهای توسـعه یافته  حـق دار بازگردانـد. در 
مالـی  وضعیـت  از  آن هـا  دولت هـای  کـه 
مناسـبی هـم برخوردارنـد، در امـر تصدی گـری 
بخـش  بـه  را  خـود  پروژه هـای  و  نشـده  وارد 

سـپرده اند. خصوصـی 
کرد: 81 هزار پروژه نیمه تمام  وی خاطر نشان 
پروژه هـای  سـهم  کـه  دارد  وجـود  کشـور  در 
درصـد   92 بیـن  ایـن  در  نیمه تمـام  اسـتانی 
اسـت.  درصـد   8 ملـی  پروژه هـای  سـهم  و 
درصـد   80 بـاالی  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  نکتـه 
نیسـتند،  اقتصـادی  ماهیتـًا  پروژه هـا،  ایـن 
و  آیین نامه هـا  مقـررات،  و  قوانیـن  بـا  امـا 
می توانـد  کـه  مـواردی  و  دسـتورالعمل ها 
جنبـه حمایتـی همچـون پرداخت تسـهیالت، 

ایـن  می تـوان  باشـد،  داشـته  و...  تصمیـن 
سـوق  شـدن  اقتصـادی  سـوی  بـه  را  پروژه هـا 
که حـدود 75 هزار  کرد  داد. بایـد خاطـر نشـان 
اقتصـادی  مطالعـات  موجـود،  اسـتانی  ح  طـر

ندارنـد. جامعـی 
محمدرضـا رسـتمی بـا اشـاره بـه رونـد اجـرای 
ح های  گفـت: حـدود 65 درصـد از طر پروژه هـا 
نیـز  ملـی  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـک 
نرسـیده اند  اتمـام  بـه  خـود  زمان بنـدی  در 
رسـیده  سـال   12 بـه  آن هـا  سـاخت  طـول  و 
نیمه تمـام  ح هـای  طر خصـوص  در  و  اسـت 
بـرای  کـه  اسـت  کـرده  عنـوان  دولـت  نیـز 
در  سـرمایه ای  بـه  پروژه هـا  ایـن  تکمیـل 
کـه  حـدود 400 هـزار میلیـارد ریـال نیـاز اسـت 
مالـی  تامیـن  حالـت  خوش بینانه تریـن  در 
زمـان بـه  آن هـا  تکمیـل  پروژه هـا،  ایـن   بـرای 

گر دولت بخواهد   10 سـاله ای نیاز دارد. حال ا
نیـروی  بـه  برسـاند  اتمـام  بـه  را  پروژه هـا  ایـن 
گر  انسـانی حـدود یـک میلیـون نفـر نیـاز دارد. ا
کند،  دولـت ایـن تعـداد نیـرو را بـه خـود اضافـه 
در واقـع یـک میلیـون نیروی بخـش خصوصی 

در فشـار رقابتـی قـرار می گیرنـد. 
کشـورهای جهـان سـوم و در حـال توسـعه،  در 
و  نبـوده  خوبـی  کارفرمـای  دولـت  اصـواًل 
نیسـت.  سـود  کـردن  کثـر  حدا به دنبـال 
کـه بخش خصوصـی در تمامی دنیا و  درحالـی 
کارآیی  کـه از  از جملـه ایـران نشـان داده اسـت 
حـال  اسـت.  برخـوردار  باالتـری  بهـره وری  و 
توانمنـدی  ایـن  بـا  عملکـرد بخـش خصوصـی 
شـده،  گـذار  وا پروژه هـا  آن   بـه   کـه  جایـی  در 
اجـرای  رونـد  و  اسـت  خوبـی  نتایـج  بیانگـر 

ایـن بخـش در  بـه  گـذار شـده  وا پـروژه    2697
بـه  الزم  اسـت.  شـده  داده  نشـان  نمـوداری 
هـزار   192 حـدود  سـرمایه ای  کـه  اسـت  ذکـر 
سـرمایه گذاری  کل  اعتبـار  نیـز  ریـال  میلیـارد 
گـزارش  گـذار شـده،  بـرای ایـن تعـداد پـروژه وا
 2697 تفکیـک  ایـن،  بـر  عـالوه  اسـت.  شـده 
گـذار شـده بـه بخـش خصوصـی  پروژه هـای وا
نیـز از نظـر ظرفیـت قانونی بدین صورت اسـت 
کـه 7 درصـد آن هـا از طریـق مـاده 27 قانونـی 
و   43 ماده هـای  طریـق  از  درصـد   61 الحـاق، 
68 و سـایر ظرفیت هـای قانونـی نیـز سـهم 32 

اسـت. داشـته  درصـدی 
کرد: طی پرسش نامه ای  رستمی خاطر نشان 
عوامـل  بررسـی  محوریـت  بـا  شـده  توزیـع 
گـذاری شـده  بازدارنـده از اجـرای پروژه هـای وا
کمک کننـده،  عوامـل  ح  طـر و  الزم  سـرعت  بـا 
عواملـی هماننـد  کـه  رسـیدیم  نتایـج  ایـن  بـه 
تامیـن مالـی و حمایـت مالـی و  ظرفیت سـازی 
و  عمومـی  بخـش  در  دانـش  ارتقـای  و 
باشـند.  پیش رونـده  می تواننـد  خصوصـی 
بخـش  در  دانـش  ارتقـای  و  ظرفیت سـازی 
اسـتان های  تمامـی  در  خصوصـی  و  عمومـی 
اطالعـات  کـه  شـد  مشـاهده  و  بررسـی  کشـور 
مشـارکت بخش عمومـی و خصوصی تقریبًا در 
ایـن زمینـه معـادل صفـر درصـد و ناامیدکننده 
و  کنفرانس هـا  راسـتا  ایـن  در  بنابرایـن  بـود. 
برنامه هـای آموزشـی  متعـددی در 31 اسـتان 
پرسـش نامه  نیـز  آینـده  در  شـد.  برگـزار  کشـور 
دیگـری بیـن بخش هـای خصوصـی، دولتـی و 
کـه بـاالی 10 سـال سـابقه فعالیـت در  نظارتـی 
ایـن عرصـه را داشـتند، توزیـع و نتایـج بررسـی 

شـد. خواهـد 
گفـت:  وی در پایـان از یـک الیحـه خبـر داد و 
در  خصوصـی  عمومـی-  مشـارکت  الیحـه 
ارائـه  دولـت  هیـأت  بـه   95 مـاه  دی   1 تاریـخ 
از طریـق دولـت  زودی  بـه  امیدواریـم  گردیـد. 
شـورای  الیحـه  ایـن  شـود.  ارائـه  مجلـس  بـه 
ملـی راهبـردی، هیـأت رسـیدگی بـه اختـالف، 
در  دارد.  ارکان  و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
الیحـه بودجـه سـال 96 و در بنـد الـف تبصـره 
مـاده  20 بـه ایـن موضـوع توجـه شـده اسـت 
می شـود  داده  اجـازه  دولـت  بـه  آن  طبـق  و 
ح هـای  طر مالـی  تأمیـن  تسـهیل  منظـور  بـه 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای دارای توجیـه 
ح هـای  طر اولویـت  بـا  مالـی  و  اقتصـادی 
انعقـاد قـرارداد  بـه جلـب و  نیمه تمـام نسـبت 

	دکتر	محمدرضا	رستمی:
	مشارکت	بخش	دولتی	با	خصوصی	
گاهــی	اوقــات	بــا	عناوینــی	همچــون	
گذاری	پروژه	های	عمرانی	به	بخش	 وا
خصوصی	در	ســال	های	اخیر	مطرح	
شــده	اســت.	این	نوع	طرح	موضوع	
عــدم	 به	دلیــل	 اینکــه	 محوریــت	 بــا	
تامیــن	اعتبــاری	عمرانــی	پروژه	هــا	از	
سوی	دولت	و	نیاز	به	تکمیل	پروژه	ها	
گــذاری	طرح	های	صورت	می	گیرد،	 وا
بیان	جالبی	از	مشارکت	بخش	دولتی	

و	خصوصی	نخواهد	بود.
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سـرمایه گذاری و مشـارکت بـا بخـش خصوصـی 
اقـدام و منابـع مالـی مورد نیـاز را تأمین نماید. 
مباحـث  مهم تریـن  گفـت:  رسـتمی  دکتـر 
ح شـده در مشـارکت عمومـی و خصوصی  مطـر
شـامل سـازوکار تامیـن مالـی و حمایـت مالـی، 
سـرمایه گذاری،  ریسـک  کاهـش  و  تضامیـن 
غیردولتـی،  و  دولتـی  بخـش  در  نهادسـازی 
تعریـف  در  خصوصـی  بخـش  نقـش  بـر  کیـد  تا
بیمـه  هزینه هـای  کاهـش  پـروژه،  توسـعه  و 
مشـارکتی،  قراردادهـای  در  اجتماعـی  تامیـن 
مسـئولیت  بیمـه  مشـوق ها،  و  معافیت هـا 
طـرف عمومـی و... اسـت. در حـال حاضـر نیـز 
بـا توجـه بـه دریافـت نظـرات از افـراد حاضـر در 
بخـش خصوصـی، دولتـی و دیگـر فعالیـت ایـن 
خصوصـی  و  عمومـی  مشـارکت  الیحـه  حـوزه، 
کمیسـیون اقتصاد دولت اسـت  کار  در دسـتور 

ارائـه خواهـد شـد. بـه مجلـس  بـه زودی  و 

بـرای  انصـاری  مهنـدس  پانـل  ایـن  ادامـه  در 
دو  ایـن  بایـد  کـرد:  عنـوان  کوتاهـی  توضیـح 
نیمه تمـام  ح هـای  طر شـود.  جـدا  مقولـه 
قانـون   27 مـاده  براسـاس  و  عاجـل  موضـوع 
کنیـم الیحه  الحـاق بـوده و نمی تواسـتیم صبـر 
دولـت  در  کـه  خصوصـی  عمومـی-  مشـارکت 
ح اسـت بـه مجلـس بـرود. موضـوع مـاده  مطـر
خصوصـی   - عمومـی  مشـارکت  یعنـی   27
شـده  کار  دنیـا  در  اخیـر  سـال   30 در   )PBP(
براسـاس  نیمه تمـام  ح هـای  طر امـروز  اسـت. 
تصویـب  عیـد  تـا  کـه  شـده  آمـاده   27 مـاده 
می چینیـم   96 سـال  را  آن  میـوه  و  می شـود 
که قانون  ولی PBP به سـال 96 نمی رسـد چرا 

شـد. خواهـد  دائمـی 

کمیت تصدی گری دولت شکسته شود تابوی حا
هیـات  رئیـس  عبدالعلـی زاده،  علـی  دکتـر 
سـازمان  سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیـره 
کنفرانـس  ششـمین  در  نیـز  اجتماعـی  تامیـن 
گفـت:  انـرژی  و  احـداث  صنعـت  بین المللـی 
الحـاق،  قانـون   27 مـاده  آیین نامـه  طبـق 
نیمه تمـام  ح هـای  کـه طر دارد  اختیـار  دولـت 
کنـد.  گـذار  وا خصوصـی  بخـش  بـه  را  خـود 
طبـق ایـن آیین نامـه و بندهـای آن در نهایـت 
دولـت  بیـن  طرفـه  دو  تضمیـن  یـک  بایـد 
خصوصـی  بخـش  و  سـرمایه پذیر  به عنـوان 
باشـد.  داشـته  وجـود  سـرمایه گذار  به عنـوان 
کمیـت  حا تابـوی  بایـد  این هـا  تمـام  بـا 

به جـای  و  شـود  شکسـته  دولـت  تصدی گـری 
ایـن  مسـائل  و  تصدی گـری   بـه  پرداختـن 
سیاسـت گذاری های و  کمیـت  حا بـه   چنینـی 

 خود بپردازد. 
ح مـاده 27 قانـون الحـاق پرداخت  وی بـه شـر
پـروژه،  یـک  گـذاری  وا طـی  کـه  کـرد  بیـان  و 
می توانـد  کـه  دارد  وجـود  اجرایـی  طـرف  یـک 
کـه خود  بهره بـردار نیـز باشـد، ماننـد وزارت راه  
بهـره  بـه  را  نیـز، آن  را می سـازد و خـود  آزادراه 
بـرداری می رسـاند. اما در حالـت دیگر، ممکن 
کننـده، الزامـًا بهره بردار نباشـد،  کـه اجرا اسـت 
به عنوان مثال زمان ساخت یک بیمارستان، 
وزارت  و  کننـده  اجرا شهرسـازی  و  راه   وزرات 
بهداشـت  بهره بـردار اسـت. در واقـع بهره بـردار 
در  سـاخت  از  بعـد  را  پـروژه  کـه  اسـت  کسـی 
گـذاری،  دسـت دارد. حـال در یـک قـرارداد وا
کـه  اسـت  سـرمایه پذیر  قـرارداد،  اول  طـرف 
دسـتگاه  یـا  کـه  می کنـد  تعییـن  را  پـروژه  نـوع 
نیـز  یـا بهره بـردار، طـرف دوم  اجرایـی اسـت و 
پـروژه  بایـد  سـرمایه پذیر  اسـت.  سـرمایه گذار 
گـذاری شـامل  گـزارش وا کنـد و یـک  را تعییـن 
ح  اطالعـات فنـی و فیزیکـی پـروژه به همـراه طر
از  پـس  بایـد  کنـد.  تهیـه  اقتصـادی،  توجیـه 
گـذاری،  کارگـروه وا گـزارش نیـز، آن را بـه  تهیـه 

ارائـه دهـد. 
کارگروه هـای  خصـوص  در  عبدالعلـی زاده 
کـه بسـته بـه نـوع پـروژه از نظـر  گفـت  گـذاری  وا
کارگروه هایی در سـطح  اسـتانی یـا ملی بـودن، 
در  می شـود.  تشـکیل  وزراتخانـه  یـا  و  اسـتانی 

کارگروه هـا پـروژه دارای توجیـه اقتصـادی  ایـن 
سـرمایه پذیر  سـپس  و  می شـود  تعییـن 
در  گهـی  آ انتشـار  بـا  بـار  دو  کـه  اسـت  موظـف 
سـپس  کنـد.  اطالع رسـانی  پـروژه  خصـوص 
صالحیـت  متقاضـی،  سـرمایه گذاران  ورود  بـا 
مشـخص  مالـی،  و  فنـی  نظـر  از  سـرمایه گذار 
ارائـه  هزینه هـای  گـر  ا بیـن  ایـن  در  می شـود. 
کارائـی  کمتـر و میـزان  شـده یـک سـرمایه گذار 
باالتـری ارائـه دهـد، ایـن صرفه جویـی بـه نفـع 
خواهـد  باالتـری  امتیـاز  و  بـوده  سـرمایه گذار 
صالحیـت  تعییـن  و  ارزیابـی  از  پـس  داشـت. 
مـورد  پـروژه  تجـاری  ح  طـر نیـز،  سـرمایه گذار 
از  یکـی  بـا  نهایـت  در  می  گیـرد.  قـرار  ارزیابـی 
هماننـد  پـروژه  گـذاری  وا متعـدد  روش هـای 
 BOT، BOLT، BTL، BOO، ROO، ROT
می شـود.  گـذار  وا سـرمایه گذار  بـه  پـروژه  و... 
سـرمایه گذاری  شـرکت  مدیـره  هیـات  رئیـس 
سـازمان تامیـن اجتماعـی در خصـوص قیمت 
کـه  کـرد  گـذاری پـروژه نیـز دو حالـت را بیـان  وا
سـرمایه گذار   3 از  بیـش  پـروژه ای  بـرای  گـر  ا
حضـور داشـته  باشـند؛ قیمـت اولیـه و پایـه ای 
یـک  در  و  شـد  نخواهـد  ارائـه  دولـت  سـوی  از 
حاضـر،  سـرمایه گذاران  بیـن  رقابتـی  فضـای 
قیمـت اولیـه پـروژه تعییـن خواهـد شـد. اما در 
آن سـرمایه گذار  از  کمتـر  و  گـر 2  ا حالـت دوم، 
باشـد،  کـرده  آمادگـی  اعـالم  پـروژه  یـک  بـرای 
نشـود،  پایمـال  دولـت  حـق  اینکـه  به دلیـل 
کارشناسـی  قیمـت  اسـاس  بـر  پـروژه  قیمـت 

شـد.  خواهـد  تعییـن 
علـی عبدالعلـی زاده در خصوص مرحله تامین 
کمک هـای  نـوع  بـه  نیـز  سـاخت  دوره  مالـی 
کـه دولـت در ردیـف  گفـت  کـرد و  دولـت اشـاره 
را  پولـی  هیـچ  قـرارداد،  از  پـس  خـود  بودجـه 
گـر پـروژه نیـاز  بـرای پـروژه قـرار نمی دهـد. امـا ا
بـه خریـد زمین داشـته باشـد، اعتبـار این امر را 
کـرد. وی در ادامه این موضوع  تامیـن خواهـد 
کمک هـای مالـی نظیـر قانـون رفـع موانـع  بـه 
کشـور  تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی 
تسـهیالت  دریافـت  و  دارایی هـا  فـروش  بـرای 
بانکی؛ مسـئولیت بانک مرکزی و بورس اوراق 
بلنـد  بدهـی  اوراق  کار  و  تهیـه سـاز  بهـادار در 
مـدت بـرای پروژه هـا، صنـدوق سـرمایه گذاری 

کـرد.  پـروژه بـرای تکمیـل پـروژه اشـاره 
کـه در ماده 8  کرد  عبدالعلـی زاده خاطـر نشـان 
بـا  آئین نامـه در راسـتای توجیه پذیـری پـروژه 
پیشـنهاد سـرمایه پذیر )طـرف دولتـی( و تاییـد 

دکتر	علی	عبدالعلی	زاده:
کارگروه	هایــی	در	ســطح	اســتانی	و	
یــا	وزراتخانه	تشــکیل	می	شــود.	در	
کارگروه	هــا	پروژه	دارای	توجیه	 این	
اقتصادی	تعیین	می	شــود	و	ســپس	
کــه	دو	 ســرمایه	پذیر	موظــف	اســت	
گهــی	در	خصــوص	 بــار	بــا	انتشــار	آ
کنــد.	ســپس	 پــروژه	اطالع	رســانی	
بــا	ورود	ســرمایه	گذاران	متقاضــی،	
صالحیــت	ســرمایه	گذار	از	نظر	فنی	

و	مالی،	مشخص	می	شود.		
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سـازمان برنامـه و بودجـه، منابع مالـی پایدار و 
مطمئـن در دوره بهره بـرداری بـرای پرداخـت 
اسـت.  شـده  پیش بینـی  سـرمایه گذاری  بـه 
اسـت  موظـف  سـرمایه پذیر  کـه  به گونـه ای 
بخـش  در  تمام شـده  بهـای  محاسـبه  بـا  کـه 
بـه  پرداخـت  فعلـی  فعالیـت  ارزش  و  عمومـی 
خ  نـر میـزان  تعییـن  بـه  نسـبت  سـرمایه گذار 
نمایـد.  اقـدام  پـروژه  محصـول  خریـد  واحـد 
تضمیـن  میـزان  قـرارداد،  یـک  طـی  بنابرایـن 
مشـخص  خدمـات  خریـد  بـرای  سـرمایه پذیر 
پیش بینـی  بـا  متناسـب  بنابرایـن  می شـود. 
بودجـه  در  بایـد  بهره بـرداری،  سـال های  در 
دولـت، عددهـای خرید به وضـوح دیده و قید 
کـه عـالوه بـر تضمیـن  شـود. الزم بـه ذکـر اسـت 
خریـد، سـرمایه گذار می توانـد، بخشـی را نیز به 

کنـد.  پیش فـروش  سـرمایه پذیر 
قـرارداد  در  مشـوق هایی  افـزود:  وی 
بایـد  دولـت  کـه  اسـت  شـده  دیـده  گـذاری  وا
را  کار  تکمیـل  قصـد  کـه  سـرمایه گذاری  بـه 
تضمیـن  تشـویق،  اولیـن  دهـد.  ارائـه  دارد، 
حتـی  سـرمایه گذار  کـه  اسـت  محصـول  خریـد 
اجـازه داده  کنـد. 2-  فـروش  پیـش  می توانـد 
تسـهیالت  دریافـت  بـرای  سـرمایه گذار  شـده 
وثیقـه قـرار دهـد. 3- مجوز صـادرات محصول 
کمک های فنی و در اختیار  داده می شـود 4- 
عمومـی  بخـش  زیرسـاخت های  گذاشـتن 
محصـول  خ  نـر تعدیـل   -5 دولـت  توسـط 
خ دولتی  )سـرمایه پذیر می پذیـرد برای شـما نر
را تحمیـل نکنـد و بـا توجـه بـه عرضـه و تقاضـا 
اجـازه تعدیـل دهـد( 6- سـرمایه گذار می تواند 
گـذار  وا ثالـث  شـخص  بـه  را  خـود  امتیـازات 

کنـد )حقـوق و مسـتحدثات( 7- سـرمایه پذیر 
فاینانـس  دریافـت  بـرای  می شـود  متعهـد 
بانک هـای  از  تسـهیالت  دریافـت  و  خارجـی 
 -8 کنـد.  کمـک  و  باشـد  همـراه  خارجـی 
بـرای سـرمایه گذار  سـرمایه پذیر تعهـد می کنـد 
پیش پرداخـت  کنـد.  بـاز  اسـنادی  اعتبـار 
اعتبـار  گشـایش  طریـق  از  آتـی  پرداخـت  و 

بـود. خواهـد   ... و  اسـنادی 
از  بخشـی  حتـی  دولـت  کنـون  تـا  افـزود:  وی 
ایـن تشـویق ها را عهـده دار نشـده بـود. بـرای 
قانون گـذاری،  تاریـخ  در  کـه  اسـت  بـار  اولیـن 
قـرارداد  برابـر  طـرف  مثـل  پذیرفتـه  دولـت 
طـرف  و  بـوده  کـم  حا دولـت  همیشـه  باشـد. 
کـه دولـت طـرف  مقابـل محکـوم، مثـل امـروز 
خـود  تعهـد  بـه  سـال  چنـد  و  اسـت  بدهـکار 
عمـل  پیمانـکار  علیـه  بـر  تـورم  و  نکـرده  عمـل 
طـرف  دو  آئین نامـه  ایـن  در  اسـت.  کـرده 
قـرارداد بـا هـم برابـر هسـتند و این برابـری را در 
کرده ایـم و بـرای اثبـات  ایـن آئین نامـه قانونـی 
برابـری بایـد هـر دو طرف برای مسـئولیت های 
گذشـته  در  قـرارداد تضمیـن دهنـد.  در  خـود 
انجـام  حسـن  بـرای  پیمانـکار  از  دولـت  فقـط 
ولـی  می خواسـت،  بانکـی  ضمانت نامـه  کار 
سـومی  شـخص  گـر  ا می شـود  متعهـد  اینجـا 
آمـد و مدعـی شـد و خسـارتی بـه سـرمایه گذار 
بانکـی  ضمانـت  بایـد  سـرمایه پذیر  شـد،  وارد 
کـه از محـل آن خسـارت تأمیـن  الزم را بدهـد 
خصوصـی  بخـش  بـار  اولیـن  بـرای  شـود. 
بـرادران  مثـل  و  گرفتـه  قـرار  دولـت  کنـار  در 
کشـور دسـت داده انـد  صمیمـی بـرای سـاخت 
متقابـل  و تضمین هـای  از حقـوق همسـان  و 

تصویـب  آئین نامـه  نـگاه  ایـن  بـا  برخوردارنـد. 
شـده و تـا آخـر اسـفند فقط پیشـنهاد اصالحی 
رسـیدگی می شـود و مراحـل را طـی می کنـد و 
بـه زودی بـه آئین نامـه  اضافـه خواهـد شـد تـا 
دولـت  تصویـب  بـه  آئین نامـه  شـود.  بازتـر  راه 

اسـت. ابـالغ شـده  اجـرا  بـرای  و  رسـیده 
کـرد: در قـرارداد بایـد شـرایط لغـو  وی تصریـح 
ذکـر  بـاره  ایـن  در  دولـت  تضمیـن  و  قـرارداد 
نیسـت  پـول  دریافـت  در  دولـت  بـرد  شـود. 
که در  بلکـه در اتمـام پروژه ها اسـت. سیاسـتی 
گرفتـه بایـد بـه فرهنـگ عملیاتی  دولـت شـکل 
اعتمـاد  خصوصـی  بخـش  بـه  و  شـود  تبدیـل 
شـود. هـدف دولـت در ایـن رابطـه بـرد - بـرد 
اتمـام پـروژه اسـت. بخـش خصوصـی هـم باید 
در پروژه هـا سـود ببـرد. بایـد دیـد چـرا علی رغم 
کشـور، شـرکت  ایـن همـه سـال پیمانـکاری در 
بین المللـی  کارهـای  گرفتـن  بـرای  بزرگـی 
کمبـود  بـه دلیـل  بـه نظـر مـن دولـت  نداریـم؛ 
کـه  منابـع مالـی، از سـود پیمانـکار زده اسـت 
کرد. بحث  آقـای نجفـی نیـز این نظـر مرا تأییـد 
کـه فهرسـت بهـا را وزارت راه و شهرسـازی  شـد 
بنویسـد نـه سـازمان برنامـه و بودجـه؛ 8 سـال 
نتیجـه  ایـن  بـه  مـا  و  گذشـته  ایـن بحث هـا  از 
رسـیدیم بخـش خصوصـی بایـد منهـای تـورم 
کـه باالخـره پذیرفتـه شـده و امـروز  سـود ببـرد 
گـر  نـگاه دولـت بـرد بخـش خصوصـی اسـت. ا
را  کار  سـرمایه گذار  و  مانـد  نیمه تمـام  پـروژه 
تمـام نکنـد دولت با لحاظ حقوق سـرمایه گذار 
پـروژه را پـس می گیرد و به سـرمایه گذار دیگری 
سـرمایه گذارخود  می دهـد  اجـازه  یـا  می دهـد 

کنـد. گـذار  پـروژه را بـا اصـالح قبلـی وا
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پرسش و پاسخ
و  پرسـش  جلسـه  پانـل  ایـن  پایـان  از  پـس 
پاسـخ برگـزار شـد. در ایـن بخـش دکتـر رسـتمی 
از  جلوگیـری  بـرای  الیحـه  در  کـرد:  عنـوان 
دیـده  تمهیداتـی  خصولـی  شـرکت های  ورود 
گـذاری  شـده اسـت. رتبه بنـدی تنهـا عامـل وا
تأثیرگـذار  متعـددی  عوامـل  و  نیسـت  پروژه هـا 

بـود. خواهنـد 
سـوالی  بـه  پاسـخ  در  نیـز  عبدالعلـی زاده  دکتـر 
گفـت: دسـتگاه اجرایـی موظـف شـده در مدت 
گـذاری ارائه  کارگروه وا مشـخصی پروژه هـا را بـه 
گهـی عمومـی  بـار آ کـه بعـد از تصویـب 2  کنـد؛ 
معرفـی  برنامـه  سـازمان  سـایت  در  و  شـده 
را  اقتصـادی  و  فنـی  تحلیـل  یـک  می شـود. 
کننـد  دریافـت  می تواننـد  سـرمایه گذارها  هـم  
دهنـد  اصالحـی  پیشـنهاد  آن  بـه  نسـبت  و 
هزینـه  بـا  ح  طـر تـا  ارزش  کننـد،  مهندسـی  و 
همـه  شـود.  انجـام  بیشـتر  کیفیـت  و  کمتـر 
سـرمایه  گذار  آورده  عنـوان  بـه  صرفه جویی هـا 

شـد. خواهـد  لحـاظ  ح  طـر در 
کـرد: توصیـه مـا  مهنـدس انصـاری نیـز عنـوان 
خصوصـی  بخـش  اینکـه  بـرای  کـه  اسـت  ایـن 
کنـد بایـد دولـت هـم مشـارکت  اشـتغال ایجـاد 
کنـد بـه ویـژه اینکـه مدیریـت تحـوالت جامعـه 
اسـت  دولـت  بـا  بسترسـازی  اسـت.  دولـت  بـا 
بسـتر  از  بایـد  خصوصـی  بخـش  نهادهـای  و 
کننـد. در مـورد سـالمت هـم  مناسـب اسـتفاده 
ح هـا  کـه در ایـن طر بایـد سـالمت را از رقابتـی 
ترویـج  زمینـه  کـه  آورد  دسـت  بـه  شـده  دیـده 
ایجـاد  پایـه  بـود.  خواهـد  اقتصـادی  سـالمت 

اسـت. بـوده  رقابـت  طریـق  از  سـالمت 
همـه  بایـد  کـرد:  عنـوان  نیـز  رسـتمی  دکتـر 
کمیتـه  بـه  دسـتگاه ها  توسـط  پروژه هـا 
در  پـروژه ای  گـر  ا شـود،  معرفـی  گـذاری  وا
آن  می توانـد  سـرمایه گذار  خـود  نبـود  لیسـت 
را پیشـنهاد دهـد تـا دسـتگاه موظـف شـود آن 
کنـد. سـازمان برنامـه و بودجه  پـروژه را معرفـی 
پروژه هایـی  علی الـرأس  طـور  بـه  می توانـد  هـم 
خـود  در  کنـد.  معرفـی  را  نشـده  معرفـی  کـه 
اسـت. شـده  ذکـر  صراحـت  بـه  هـم  آئین نامـه 
سـوالی  بـه  پاسـخ  در  نیـز  عبدالعلـی زاده  دکتـر 
ح ملـی آن را  گـر مجـری یـک طـر کـرد: ا تصریـح 
می توانـد  اسـتان  برنامـه  سـازمان  نکنـد  اعـالم 
کند. در بند 4 )تبصره 1( پروژه های  آن را اعالم 
بایـد  گـذاری  وا غیرقابـل  و  گـذاری  وا قابـل 
فهرسـت  تـا  شـود  اعـالم  گـذاری  وا کارگـروه  بـه 

شـود. اعالم نظـر  و  بررسـی 
قانونـی  بسـتر  گفـت:  نیـز  انصـاری  مهنـدس 
مهیـا شـده و دسـتگاه ها موظـف شـده اند برای 
کننـد. امـا  ح هـای نیمه تمـام اقـدام  اعـالم  طر
بایـد  شـما  کـرد،  امتنـاع  اجرایـی  دسـتگاه  گـر  ا
مدعـی باشـید و اتـاق بازرگانـی و همـه مـا بایـد 
حقـوق  عنـوان  بـه  را  نیمه تمـام  ح هـای  طر
گر 3  کنیم. ا قانونـی خـود شناسـایی و پیگیری 
کسـی پیش قدم نشـد می توان  بار اعالم شـد و 

کـرد. گـذار  بـه بخـش خصولتـی وا

به فکر بخش خصوصی هم باشیم 
دکتـر  پاسـخ  و  پرسـش  برنامـه  ادامـه  در 
گـر بـه قیمـت  کـرد: ا عبدالعلـی زاده نیـز عنـوان 
زیـر  پیشـنهادهای  مـورد  در  کـه  کارشناسـی 
جدیـد  هیـأت   شـود،  اعتـراض  اسـت  نفـر  سـه 
کارشـناس معرفـی شـده شـما و  از  کارشناسـی 
کارشـناس بینابین تشکیل  کارشـناس دولتی و 
و  کنـد  کارشناسـی  دوبـاره  را  کار  کـه  می شـود 
کـم خواهـد شـد. تـا 3 بـار می توانیـد  آن نظـر حا
بـه  را  کنیـد. دولـت دفاتـر و هزینه هـا  اعتـراض 
امـکان  کـه  کـرده  قبـول  و  نمـی آورد  حسـاب 
کارشـناس در  هزینـه اضافـه بـوده اسـت و نظـر 

اسـت.  دولـت  قبـول  مـورد  مـورد،  ایـن 
کرد: سـعی ما این  مهنـدس انصـاری نیز عنوان 
گام های  که  که بسـتر قانونی فراهم شـود  بوده 
از  شـود؛  برداشـته  قانـون  اتـکای  بـه  اسـتواری 
کمیته ای در  جملـه بـه پیشـنهاد آقای عطایـی 
کنـار شـورای هماهنگـی بـرای مدیریـت بحـث 
ح هـای نیمه تمـام و حـل مشـکل شـرکت ها  طر

تشـکیل شود.
گفت: 6 هزار پروژه ملی داریم  دکتر رستمی نیز 
کـه اغلـب مطالعـه دارنـد. امـا اغلـب پروژه هـای 
-اجتماعـی  اقتصـادی  مطالعـات  اسـتانی 
شـده  اولیـه ای  بررسـی های  گرچـه  ا ندارنـد. 
خـود  پروژه هـای  بسـیاری  در  دولـت  اسـت. 
بخـش  امـا  نیسـت  اقتصـادی  توجیـه  دنبـال 
و  دارد  نیـاز  اقتصـادی  توجیـه  بـه  خصوصـی 
دولـت برای این مسـئله تضامنـی را پیش بینی 
نبینـد.  ایـن بخـش خسـارت  کـه  کـرد  خواهـد 
هـر  کـرد:  تصریـح  نیـز  عبدالعلـی زاده  دکتـر 
کـه بـه طـور رسـمی ثبـت شـده باشـد و  نهـادی 
از شـخصیت های حقوقـی فعـال  مجموعـه ای 
قـرار  تحت الشـعاع  را  خدمـات  حوزه هـای  در 
در  تسـهیل گر  عنـوان  بـه  می توانـد  می دهـد 
خارجـی  فاینانـس  مـورد  در  کنـد.  کار  راه  ایـن 
کـه شـما را  کـرده  دولـت بـه دسـتگاه ها تکلیـف 
بـرای دریافـت فاینانـس خارجـی یـا بانک هـای 
ح  طـر بتوانیـد  تـا  دهنـد  یـاری  توسـعه ای 
نیمه تمـام را وثیقـه بگذاریـد و وثیقـه بگیریـد. 
بانـک مرکـزی مکلـف اسـت بانک هـا را موظـف 

کننـد. فراهـم  وثیقـه  شـما  بـرای  کنـد 
دولـت  و  اتـاق  کـرد:  کیـد  تا نیـز  انصـاری  دکتـر 
کرده انـد و آقـای طبیب نیـا رسـمًا اعـالم  توافـق 
گـر سـرمایه   کـرده ا کـه دولـت قبـول  کـرده اسـت 
احتمـااًل  و طـرف  آوردیـد  فاینانـس خارجـی  یـا 
وزارت  بـه  شـما  می خواهـد،  دولتـی  تضمیـن 
بـه  دارایـی  وزارت  و  دهیـد  تضمیـن  دارایـی 

مهندس	انصاری:
کــه	برای	 	توصیــه	ما	این	اســت	
اینکه	بخش	خصوصی	اشتغال	
هــم	 دولــت	 بایــد	 کنــد	 ایجــاد	
کنــد	بــه	ویــژه	اینکه	 مشــارکت	
مدیریــت	تحــوالت	جامعــه	بــا	
دولــت	اســت.	بسترســازی	بــا	
دولت	است	و	نهادهای	بخش	
خصوصی	باید	از	بستر	مناسب	

استفاده	کنند.	



ا                                  اد یا   
اسفند  1395 

شماره 352

39

گـر تـا آخـر سـال  شـما تضمیـن می دهـد. البتـه ا
ح می توانـد بـه عنـوان  تصویـب شـود خـود طـر
دهیـد.  قـرار  دارایـی  وزارت  اختیـار  در  وثیقـه 
بانک  هـا  یـا  دولـت  از  سـرمایه گذارها  همـه 

می خواهـد. ضمانـت 
شـرکت  مدیرعامـل  عطایـی  نـادر  مهنـدس 
بـود  حاضـر  کنفرانـس  در  کـه  نیـز  جهانپـارس 
کشـورها سـرمایه  کـرد: مـا بایـد از همـه  کیـد  تا
بیاوریـم و بدهـکار باشـیم تـا آنهـا از مـا حمایـت 

کننـد.
سـؤالی  بـه  پاسـخ  در  انصـاری  مهنـدس 
بـا  و  شـما  ریسـک  بـا  بایـد  کـرد:  خاطرنشـان 
تـا  شـود.  فراهـم  تضمین هـا  دولـت،  حمایـت 
اینجـا فتـح بزرگـی حاصـل شـده اسـت و دولـت 
شـورای  کنـد.  فراهـم  را  شـرایط  کـه  پذیرفتـه 
بـا  قبـل  سـال   2 یعنـی  راه  اول  از  هماهنگـی 
بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  اتـاق  همـکاری 
کمیتـه ای تعریـف  کـه  کار را آغـاز و 5 مـاه اسـت 
آمـاده  و  نیمه تمـام  ح هـای  طر بـه  کـه  کـرده 
ح هـا و امکان  گرفتن طر شـدن شـرکت ها بـرای 
گـر  کنـد. شـما نیـز ا تأمیـن مالـی آنهـا رسـیدگی 
بـرای شـورا  داریـد  راهنمایـی  و  توصیـه  و  نظـر 
دولـت  مالـی  تأمیـن  روش  بـه  مـا  بفرسـتید. 
کرده ایـم  آرزو  همیشـه  ولـی  کرده ایـم  عـادت 
کارفرمـا باشـد. از دهـه  بخـش خصوصـی خـود 
کـرده امـا در شـرایط  20 عـادت مذکـور رسـوب 
خـط  ادامـه  ایـن  و  نـدارد  پـول  دولـت  فعلـی 
توافقـی  برابـر  شـرایط  در  و  نیسـت  کاری  پیمـا

کـرد.  کـه شـرایط را عـوض خواهـد  خواهـد شـد 
مـا در یـک نقطـه عطـف تاریخـی قـرار داریـم و 

بپذیریـم. را  تغییـر  می توانیـم 
دکتـر عبدالعلـی زاده نیـز افـزود: بـرای شکسـتن 
قشـر  عنـوان  بـه  و  کنیـم  اقـدام  بایـد  تابوهـا 
کـرده بایـد بپذیریـم پیشـتاز باشـیم.  تحصیـل 
کـه آقای هاشـمی از سـاخت متـرو دفـاع  روزی 
کشـور ایـراد  کردنـد خیلـی از اشـخاص مدیـر در 
کار لوکـس نامیدنـد امـا  گرفتنـد و برخـی آن را 
همـه  می زنـد؟  را  حـرف  ایـن  کسـی  امـروز  آیـا 
کـه  روزی  دارنـد.  توافـق  متـرو  ضـرورت  بـر 
شـدن  آزاد  منطقـه  پیشـنهاد  امینـی  آقـای 
کمیسـیون عمـران ارائـه داد یکـی  کیـش را در 
 67 سـال  کـرد.  حملـه  وی  بـه  نمایند ه هـا  از 
ک و تبریـز  وقتـی بـرای فاینانـس پتروشـیمی ارا
آقـای موسـوی  اجـازه می خواسـتیم، شـخص 
کشـور  کـه مصالـح  کسـانی  کـه  گفتنـد  آمدنـد و 
را  کشـور  و  بکشـید  خجالـت  می بیننـد  را 
آقای هاشـمی  کـه  نکنیـد  خارجی هـا  بدهـکار 
را  نماینده هـا  مـا  و  کـرد  دفـاع  فاینانـس  از 
کردیـم و در حـال حاضر  دربـاره منافـع آن قانـع 
اصـول  از  یکـی  مقاومتـی  اقتصـاد  منشـور  در 
کسـی  مهـم، جـذب سـرمایه خارجـی اسـت و 
مقاومـت و مخالفـت نـدارد و تابوهـا شکسـته 
هـم  دولـت  تصدی گـری  تابـوی  اسـت.  شـده 
بایـد شکسـته شـود و دولـت بایـد بـه مسـائل 
کنـد. مـا یـک سـال و نیـم وقت  کمیتـی فکـر  حا
همـکاری  از  بـاز  آغـوش  بـا  دولـت  و  گذاشـتیم 
کـرد و  اتـاق و تشـکل های خصوصـی اسـتقبال 

کردیـم. را اصـالح  بـار مصوبـه دولـت  مـا 2 

وی افـزود: بایـد همـه بـه میـدان بیاییـم. حـاال 
کار آبادانـی را  کـه دولـت عاقـل آمـده و پذیرفتـه 
بـه دسـت مـردم دهـد، مـردم و شـرکتها بایـد از 
ایـن فرصـت تاریخی اسـتفاده و نهـاد حکومت 
- مردم را تشـکیل و ریسـک این امر را بپذیرند 
بخـش  حامـی  نهادهـای  بـا  را  ریسـک  ایـن  و 
اتـاق  کنـد.  تقسـیم  اتـاق  ماننـد  خصوصـی 
مثـل یـک چتـر شـرکت های بخـش خصوصـی 
کرد  کـه بـرای تحقـق ایـن امـر اقـدام خواهند  را 
را  آنهـا  تحـت پوشـش قـرار می دهـد و ریسـک 
کـرد. ایـن راه، راه مقدسـی اسـت  کـم خواهـد 
و 10سـال بعـد خواهیـم دیـد بخـش خصوصـی 
فـالن  و  شـهر  فـالن  بیـن  می گویـد  کـه  اسـت 
ایـن  مـن  شـرایط  و  می سـازم  اتوبـان  شـهر 
خصوصـی  بخـش  کـه  اسـت  زمـان  آن  اسـت. 
خـود  منافـع  حفـظ  بـا  هـم  برنامه ریـزی  در 
بـه جایـی  بایـد برسـیم  کـرد.  دخالـت خواهـد 
فکـر  بـه  و  شـود  دیـده  مقـدس  مـردم  کار  کـه 
جیـب بخـش خصوصـی هـم باشـیم. از زمـان 
پهلـوی تـا سـالهای نه چنـدان دور و در نتیجه 
تبلیغـات، بخـش خصوصـی بـد دیده می  شـد. 
امـروز  امـا  می دانسـتند.  فخـر  را  فقـر  همـه 
کـه بخـش خصوصـی بـا سـود  دولـت فهمیـده 
بخـش  اسـت.  توسـعه مدار  و  کارآفریـن  خـود 
کشـور خود  خصوصـی درآمـد و سـود خود را در 
در  خوشـبختانه  کـرد.  خواهـد  سـرمایه گذاری 
بـا فضـای  و  افتـاده  امـر جـا  ایـن  دولـت فعلـی 
شکسـته  دولـت«  »فقـط  تابـوی  ایـن  موجـود 
کشـور را اداره  کـه  و »دولـت- مـردم« هسـتند 

کـرد. خواهنـد 
کـه  کسـانی  کـرد:  مهنـدس انصـاری نیـز عنـوان 
کرده انـد طـی 2  کار  ح هـای نیمه تمـام  روی طر
که ادبیـات دنیا  گذشـته، شـاهد بـوده ام  سـال 
خصوصـی  عمومـی-  مشـارکت  مقولـه  روی  را 
کـه  کسـانی  همـه  تقریبـًا  و  کرده انـد  بررسـی 
در  گرایـش  کرده انـد،  کار  و  بوده انـد  پیشـتاز 
کـردن  قانونمنـد  بـرای  را  پیشـرفته  دنیـای 
قانونمنـد  را  خصوصـی   - عمومـی  مشـارکت 
دیده انـد و امـروز ادبیاتـی در دنیـا وجـود دارد 
مقولـه  امـا  کـرد.  اسـتفاده  آن  از  می تـوان  کـه 
اسـت  مـا  خـود  دسـت  نیمه تمـام  ح هـای  طر
مختلـف  دالیـل  بـه  سـالها  ایـن  طـی  کـه  چـرا 
ج بـوده و  کشـور خـار اتمـام پروژه هـا از ظرفیـت 
کرده، انباشـته شده،  طی 10-15 سـال رسـوب 
و بـا تحریـم دامـن زده شـده و حالـت ویـژه ای 
که روی  ح هایـی  یافتـه اسـت. دغدغـه این طر

کــه	بخــش	 	امــروز	دولــت	فهمیــده	
کارآفرین	 خصوصی	بــا	ســود	خــود	
بخــش	 اســت.	 توســعه	مدار	 و	
خصوصی	درآمد	و	ســود	خــود	را	در	
کشــور	خود	ســرمایه	گذاری	خواهد	
کــرد.	خوشــبختانه	در	دولت	فعلی	
این	امر	جا	افتاده	و	با	فضای	موجود	
این	تابوی	»فقط	دولت«	شکسته	و	
»دولت-	مردم«	هستند	که	کشور	را	

اداره	خواهند	کرد.
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کـه  می خواسـته  ملـی  پاسـخی  مانـده،  زمیـن 
و  طراحـی  ملـی  ویـژه  پاسـخ   ،PPB بررسـی  بـا 

اسـت. ح شـده  مطـر
بعــد از جمع بنــدی نظــرات و پرســش و پاســخ، 

کنفرانــس بــا موضــوع تامیــن مالــی  پانــل بعــدی 

در پروژه هــای نیمه تمــام بــا حضــور دکتــر علینقی 

مشایخی، دکتر علی سنگینیان مدیرعامل شرکت 

قــای محمدرضــا معتمد  تامیــن ســرمایه امیــن و آ

مدیــر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و 

اوراق بهادار تشکیل شد
کـرد:  علـی نقـی مشـایخی در ایـن پانـل عنـوان 
موقعیـت مـا موقعیـت جـدی بـه لحـاظ تغییـر 
کار اسـت و بایـد سـریعًا خـود  کسـب و  شـرایط 
درآمدهـای  کنیـم.  مجهـز  کار  انجـام  بـرای  را 
مالیاتـی  از سـال 92 بـه ایـن سـمت علی رغـم 
کـد بـودن اقتصاد رشـد داشـته، امکان فشـار  را
گـر  و اصـالح نظـام مالیـات در جریـان اسـت. ا
کم  بـه قیمـت سـال 1390 حسـاب شـود و تورم 
 90 سـال  بـه  مربـوط  مالیـات  بیشـترین  شـود 
کاهـش یافتـه اسـت. ایـن نشـان  اسـت و بعـد 
کـه  می دهـد درآمـد دولـت چگونـه اسـت چـرا 
مالیاتـی،  درآمـد  دارد.  ربـط  شـما  حرفـه  بـه 
درآمدهـا  سـایر  و  نفـت  از  حاصـل  درآمـد 
قیمـت  بـا  دولـت  درآمـد  کل  می دهـد  نشـان 
از سـال 1390  اسـت.  بـوده  نـزول  بـه  رو  ثابـت 
بـا  عمرانـی  پرداخت هـای  سـمت،  ایـن  بـه 
یافتـه، 20  کاهـش  از سـال 93  قیمـت جـاری 
هـزار میلیـارد تومـان در سـال 95 بـرآورد شـده 

می گـردد. پرداخـت 

پرداخت های عمرانی

کاهش است  در حال 
قیمـت  بـه  پرداخت هـای عمرانـی  افـزود:  وی 
ایـن  اسـت.  کاهـش  حـال  در   90 سـال های 
کاهـش بـرای سـال 90، درآمدهـای دولتـی بـه 
کاهـش نداشـته و پرداخت هـای  ایـن شـدت 
امـا  شـده  کـم  ثابـت  قیمـت  بـه  جـاری 
کاهـش  عمرانـی.  پرداخـت  انـدازه  بـه  نـه 
کـم  معنـی  بـه  هـم  جـاری  پرداخت هـای 
شـدن قـدرت خریـد و نارضایتـی اسـت. وقتـی 
کـم می  شـود فشـار روی بودجـه  درآمـد دولـت 
کم و بیش  عمرانـی اسـت. در سـال های آینـده 
افزایـش  نفـت  قیمـت  دارد.  ادامـه  رونـد  ایـن 
کـم نخواهـد  نخواهـد داشـت؛ بودجـه جـاری 
شـد و فشـار روی بودجـه عمرانـی بیشـتر شـده 

کسـب  در   شـد.  خواهـد  آن  کاهـش  باعـث  و 
ح هـا  کـه  طر کار شـما تـا حـاال اینگونـه بـوده  و 
برگـزار  اعـالم، بودجـه تعییـن شـده و مناقصـه 
کند  شـده اسـت. ایـن صحنـه قـرار اسـت تغییر 
بـا  را  ایـن دو سـه سـال تغییـر  اینکـه طـی  کمـا 
کـه دولـت  کرده ایـد. در حالـی  فشـار احسـاس 
کار بـا شـکل قبلـی  کسـب و  پـول نـدارد و تغییـر 
ح هـای نیمه تمـام روی دسـت  الزم اسـت و طر
نیمه تمـام  ح  هـزار طـر  70 اسـت، حـدود  زیـاد 
طوالنـی  مدت هـای  بـه  دولـت  بودجـه  بـا  کـه 
ح تمـام شـود  کـه تـا طـر نیـاز دارد تـا تمـام شـود 

مـی رود.  بیـن  از 
روی  ملـی  سـرمایه های  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کشـور  باالخـره  افـزود:  اسـت  مانـده  زمیـن 
پتانسـیل ها و اسـتعدادهای توسـعه و منابـع 
اساسـی  کتورهـای  فا و  دارد  خوبـی  طبیعـی 
کتورهـا بایـد بـه فکرهای  پیشـرفت را دارد و فا
خـالق و ثـروت زا تبدیـل شـود. تـا حـاال فکرها 
چـون  حـاال  می دادنـد  انجـام  دولتی هـا  را 
کمتـر  کار نمی پردازنـد و  منابـع ندارنـد بـه آن 
مهندسـی  ظرفیـت  باالخـره  می پردازنـد. 
کشـور ظرفیت خوبی اسـت ولی مسـتعدترین 
فقـط  حـاال  می شـوند.  مهندسـی  وارد  افـراد 
شـود.  عـوض  پتانسـیل  ایـن  کار  شـیوه  بایـد 

ایـن امـر تغییـر ذهنیـت و روش الزم دارد و در 
گذشـته بـه روش آینـده درد و  انتقـال از روش 
فشـار زیـادی ایجـاد می شـود. در ایـن انتقـال 
بایـد هرچـه زودتـر شـروع و  گزیـر هسـتیم و  نا
اسـتعدادها و ظرفیـت  از  وارد صحنـه شـده، 
کشور بدون  سـازمانی اسـتفاده و در سـاختن 
کـه بدنـه قـوی بـرای راهبری  اتـکا بـه دولـت- 
کنیـم. بـرای اینـکار  نـدارد- جنبشـی درسـت 
دارد.  نیـاز  مالـی  پتانسـیل  بـه  فنـی  ظرفیـت 
کرده انـد  گیـر  نحـوی  بـه  متأسـفانه  بانک هـا 
کـم شـده اسـت و وقتـی  و پتانسـیل وام دهـی 
کار تجاری  هـم منابـع داشـتند عمومـًا دنبـال 

بودنـد.
بـازار  اسـم  بـه  کشـور  در  دیگـری  پتانسـیل 
در  مالـی  منابـع  ایـن  اسـت.  موجـود  سـرمایه 
بایـد ظرفیـت طراحـی  مـا  اسـت  بـازار سـرمایه 
اسـت  مهندسـی  شـرکت های  در  کـه  را  کشـور 
بـه ظرفیـت تأمیـن مالـی از بـازار سـرمایه وصـل 
کـه  هسـتند  نهـاد  دو  مـورد  ایـن  در  کنیـم. 
کننـد؛ سـازمان بـورس  می تواننـد نقـش بـازی 
را  ارتبـاط  کـه  سـرمایه  تأمیـن  شـرکت های  و 
تسـهیل می کنند. از نمایندگان بازار سـرمایه و 
ح توانایـی  شـرکتهای تامیـن سـرمایه بـرای شـر

می کنـم. دعـوت  خـود  نهادهـای 
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قوانین صندوق  مزایا و معایبی دارند 
بـر  نظـارت  مدیـر  معتمـد  محمدرضـا  آقـای 
نهادهـای مالـی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار 
طرح هـای  دربـاره  قانـون   27 مـاده  گفـت:  نیـز 
کـه سـازمان  تکمیلـی، تکلیفـی بـه بـورس داده 
را  بـورس  در  طرح هـا  بـرای  عرضـه  قابلیـت 
در  مختلـف  صندوق هـای  قبـاًل  کنـد.  فراهـم 
کـه بخشـی از آنهـا  بـازار سـرمایه وجـود داشـت 
صنـدوق  اسـت.  نزدیـک  طرح هـا  ایـن  کار  بـه 
پـروژه، طـرح دیگـر صنـدوق زمیـن و سـاختمان 
و صندوق هـای جسـورانه بـه ایـن مـاده نزدیـک 
بایـد  جسـورانه  صندوق هـای  در  هسـتند. 
باشـد  داشـته  خاصـی  اطالعـات  سـرمایه گذار 
چـون نتیجـه آن یـا سـود یـا از بین رفتن سـرمایه 
است و در مجموع ریسک باالیی دارد. صندوق 
پروژه بیشـترین نزدیکی با پروژه های نیمه تمام 
کنیـد.  مالـی  تأمیـن  می توانیـد  شـما  و  دارد  را 
قوانیـن صنـدوق تدویـن شـده مزایـا و معایبـی 
دارنـد. شـرکت بـرای تأمیـن مالـی از بازار سـرمایه 
کنـد امـا در قالـب صنـدوق  بایـد مراحلـی را طـی 
کاری نیسـت بلکه صنـدوق پروژه  پـروژه نیـاز بـه 
نیـازی  و  بـازار جـذب می کنـد  از  را  منابـع  خـود 
بـه شـرکت سـودآور نیسـت. در شـرکت یـا از بـازار 
سـرمایه  افزایـش  طریـق  از  و  مالـکان  یـا  بدهـی 

که در قالب  کنید، در حالـی  بایـد سـرمایه تأمین 
صنـدوق پـروژه نیـاز بـه افزایـش سـرمایه نیسـت 
کـه مدیـر صنـدوق فراخـوان  و بـه محـض ایـن 
بالفاصلـه  می تواننـد  سـرمایه گذاران  بدهـد 
سرمایه را بیاورند. همچنین در این صندوق ها 
ارکان نظارتی مشخصی دارند و ساختار شفافی 
کـه منابـع سـرمایه گذارها بـه خطـر نیفتد.  دارنـد 
نتوانیـم  شـده  باعـث  کـه  عللـی  افـزود:  وی 
ایـن  کنیـم  بـه مـردم معرفـی  را  پـروژه  صنـدوق 
سـاختار  بـا  مالیاتـی  امـور  سـاختار  کـه  اسـت 
که االن برطرف شده  شرکت-پروژه آشنا نیست 
و شـرکت- پـروژه نیـازی بـه مالیـات دادن ندارد. 
در بخـش خصوصـی می توانیـد صنـدوق پـروژه 
بـا مدیـر سـاخت داشـته  تفاهم نامـه  و  داشـته 
کار را انجـام دهـد. در حالـی که  باشـید تـا همـان 
گـر طـرف قـرارداد دولت باشـد، مبنای قـرارداد،  ا
که چندان  قراردادهای سـازمان مدیریت است 
مناسـب سـرمایه گذار بخـش خصوصـی نیسـت 
و بیشـتر منافـع دولـت را پوشـش می دهـد. در 
حـال حاضـر 2 صنـدوق پـروژه بـه هیـأت دولـت 
قـرارداد عـوض شـده و  تیـپ  قـرار شـده  و  رفتـه 

براسـاس منافـع طرفیـن تهیـه شـود. 
معتمـد افـزود: رکـن دیگـر تأمیـن مالـی از طریق 
بـا  منابـع  کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم  صنـدوق 

گـردآوری شـود یـا بایـد بـا مدیـر پـروژه  فراخـوان 
گـر  ا کـه  باشـد  پذیره  نویسـی  متعهـد  یـک  بـا 
تأمیـن مالـی انجـام نشـد متعهـد پذیره نویـس 
کـه عمومـًا شـرکت تأمیـن سـرمایه اسـت انجـام 
که ممکن اسـت به متعهد پذیره نویسـی  شـود 
ایـن منظـور ممکـن  بـرای  کـه  کنـد  فشـار وارد 
بـاال  بانـک وام بگیـرد و قیمـت پـروژه  از  اسـت 
بدهـی  طریـق  از  مالـی  تأمیـن  امـکان  بـرود. 
هـم از طریـق انـواع اوراق اسـالمی وجـود دارد 
از  حمایـت  بـرای  اسـت.  اسـتفاده  قابـل  و 
پشـتوانه های  کـه  اسـت  الـزام  سـرمایه گذاران 
قانونـی  مالکیـت  انتقـال  نظـر  از  اوراق  انتشـار 
سـرمایه گذاران  حقـوق  تـا  باشـد  بی اشـکال 
خریـدار اوراق حفـظ شـود. در نهایـت شـرکت- 
سـود،  عـدم  وجـود  بـا  می تواننـد  پروژه هایـی 
و....  بـودن  زیـان ده  بهره بـرداری،  از  قبـل 
عرضـه شـوند. ایـن تیـپ شـرکتها بـا یـک سـری 
محدودیت هـا امـکان عرضـه در بـازار فرابـورس 
را دارند. به شـرط آنکه هر سـرمایه گذاری درآن 
را  سـرمایه  حداقـل  سـرمایه گذار  و  نکنـد  ورود 
منتظـر  و  باشـد  ریسـک پذیر  و  باشـد  داشـته 

نباشـند. نزدیـک  آینـده  در  سـود 
دکتر مشـایخی در ادامه این سـخنان خاطرنشان 
کـه پیش بینـی رو بـه افـول  کـرد:  5-6 سـال قبـل 
بودن پروژه  عمرانی می رفت فعالیت برای طراحی 
صندوق پروژه آغاز شد که توسط بورس استقبال 
گر شـما پروژه سـودآور و توجیه پذیر داشـته  شـد. ا
باشـید می توانیـد بـه بـورس ارائـه دهیـد و بـورس 
مجـوز تشـکیل صنـدوق بـا ارکان نظارتـی و.... را 
می دهد. صندوق که تشـکیل شـد یک شـرکت- 
پـروژه تشـکیل و بعـد اعـالم نیـاز بـه پـول می شـود 
و افـراد بـرای خریـد یونیـت می آینـد کـه البته قابل 
خرید و فروش هسـتند. پول از بازار سـرمایه جمع 
و بـا نظـارت کافـی پـروژه را به سـامان می رسـانند و 
بعـد پـروژه را بـه عالقمنـدان می فروشـند و پـروژه از 
شـکل شـرکت- پروژه خارج و به شـرکت بهره بردار 
تبدیـل می شـود. در ایـن مـورد می تـوان بـه نقـش 
بایـد  پرداخـت.  هـم  سـرمایه  تامیـن  شـرکتهای 
صنعـت احـداث را بـا بـازار بـورس و تامیـن سـرمایه 
گر آشـنا شوند خودشـان می توانند کار  آشـنا کرد. ا

کنند. را شـروع 

نزولی بودن درصد تحقق بودجه عمرانی
شـرکت  مدیرعامـل  سـنگینیان  علـی  دکتـر 
گفـت: بودجه نشـان  تامیـن سـرمایه امیـن نیـز 
متکـی  دولتـی  منابـع  بـه  زیـاد  نبایـد  می دهـد 
در  عمرانـی  بودجه هـای  تحقـق  درصـد  بـود. 
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بودجـه سـنواتی نزولـی بـوده اسـت. سـال 95 
تـا آبـان فقـط 26 درصـد تخصیـص داشـته در 
کـه در بودجـه جـاری تحقـق باالتـر بوده  حالـی 
کمبـود منابـع مالـی  از  امـر نشـان  ایـن  اسـت. 
دولـت دارد. هـر وقـت درآمدهـای نفتـی باالتـر 
بـوده پروژه هـای بیشـتری شـروع و بـا بی ثباتی 
درآمـد نیمه تمـام مانده انـد. بـاالی 80 درصـد 
و  نمی شـوند  تمـام  وقـت  سـر  مـا  پروژه هـای 
برابـر  دو  عمومـا  هـم  شـده  تمـام  پروژه هـای 
 95 سـال  از  داشـته اند.  هزینـه  اولیـه  منابـع 
حـدود 18 هـزار میلیارد تومان خسـارت ناشـی 

اسـت.  بـوده  ناتمـام  پروژه هـای  از 
کاهـش  افـزود: تشـکیل سـرمایه در حـال  وی 
اسـت. برای تامین سـرمایه، سـرمایه خارجی، 
منابـع داخلـی و منابـع نفتـی مـورد نظـر اسـت 
هـم  بانکهـا  بـه  هسـتند.  کاهـش  حـال  در  کـه 
کـرد و بـازار سـرمایه تنهـا بخـش  نمی تـوان اتـکا 

واقعـی و قابـل اتـکا اسـت.
نیـز  وی دربـاره وضعیـت طرحهـای نیمه تمـام 
گفـت: مشـکل ایـن طرح  هـا نبـود پـول بـوده و 
بـه  خصوصـی  بخـش  بـه  دارد  مشـکل  همیـن 
کـه بـرای آن  بخـش خصوصـی منتقـل می شـود 
کـرد. دولـت بـرای سـال 96 حـدود  بایـد فکـری 
گرفته  62/7 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر 
کـه چنـدان قابـل توجـه و اتـکا نیسـت. دولـت با 
گرفتـه  گـذاری پروژه هـا  واقع بینـی تصمیـم بـه وا
اسـت. بـرای بانـک مرکزی و سـازمان بورس هم 
تکلیف دیده است. در تبصره 20 الیحه بودجه 
درصـد   25 می توانـد  دولـت  کـه  آمـده  امسـال 

کنـد. منابـع طـرح را تامیـن 
از  اسـتفاده  بـرای  افـزود:  سـنگینیان  دکتـر 
ماهیـت  گفـت  بایـد  سـرمایه  بـازار  ابزارهـای 
کـه  هسـتند  بدهـی  بـر  مبتنـی  یـا  ابزارهـا 
می کننـد  اسـتفاده  آن  از  کمتـر  پیمانـکاران 
سـاختمان،  روی  می تواننـد  ابزارهـا  ایـن  امـا 
دیگـر  ابـزار  کننـد.  کمـک  تجهیـزات  و  زمیـن 
کل پـروژه  کـه می توانـد  صنـدوق پـروژه اسـت 
را بـر اسـاس فازهـای پیشـرفت پوشـش دهـد. 
دوره ای  سـود  پرداخـت  بدهـی  ابزارهـای 
کاربـرد نـدارد.  کـه در پـروژه زیرسـاختی  دارنـد 
امـا در صنـدوق پـروژه می تـوان سـود دوره ای 
هسـتند.  بهتـری  ابـزار  و  نکـرد  پرداخـت 
اینکـه  یکـی  دارنـد  گـی  ویژ دو  صندوقهـا  ایـن 
و  می دهنـد  پوشـش  را  مقیـاس  بـزرگ  پـروژه 
سـاختار  از  بایـد  و  هسـتند  شـفافیت  نیازمنـد 

شـرکتی جـدا شـوند، مخصوصـا در شـرکتهای 
از ایـن دو  کمتـر اسـت.  کـه شـفافیت  کوچـک 
ایـن  ارکان  کـرد.  اسـتفاده  می تـوان  گـی  ویژ
ارکان  هسـتند.  نظارتـی  و  اجرایـی  صنـدوق 
اجرایـی شـامل مدیـر صنـدوق، شـرکت پـروژه، 

اسـت.  بازارگـردان  و  نویسـی،  متعهدذیـره 
گر شـما خواسـتید پـروژه ای  کـرد: ا وی تصریـح 
را از دولـت بگیریـد یـک شـرکت تامیـن سـرمایه 
باشـد و حتـی متعهـد  کنـار شـما  می توانـد در 
نتوانسـتید  شـما  گـر  ا و  باشـد  پذیره نویسـی 
بـه  را  پـروژه  و  کنـد  کمـک  شـما  بـه  بفروشـید 
ذاتـی  چالـش  کنـد.  تبدیـل  پـروژه  شـرکت- 
کـه بـه ماهیـت آن برمی گـردد  صنـدوق پـروژه 
ممکـن  کـه  اسـت  بـوده  دولـت  بدقولـی 
در  افـراد  کثـرا  ا کنـد.  نگـران  را  مـردم  اسـت 
و  هسـتند  ثابـت  سـود  دنبـال  سـرمایه  بـازار 
اسـت  ممکـن  نداریـم  دوره ای  سـود  چـون 
بـا  کـه  شـوند  بی اعتمـاد  صنـدوق  بـه  مـردم 

اسـت.  حـل  قابـل  فرهنگ سـازی 
عنـوان  پانـل  ایـن  پایـان  در  مشـایخی  دکتـر 
کـرد: در فضـای دولتـی و مناقصه، ذهن درگیر 
کمتریـن قیمـت و چانـه زنـی اسـت ولی  دادن 
داریـم  شـریک  یـک  سـرمایه  بـازار  فضـای  در 
کـرد و ثـروت آفرینـی  کار  کـه بایـد بـا او شـفاف 
گـر بـا  بـه نفـع هـر دو طـرف اسـت. دولـت هـم ا
بـازار سـرمایه و صنـدوق طـرف حسـاب باشـد 
کـه بدقولـی نکنـد چـون بـا  بایـد مراقـب باشـد 

جماعتـی مواجـه اسـت. 
در  پاسـخ،  و  پرسـش  و  جمع بنـدی  از  بعـد   
بخـش پایانـی برنامه، دکتر علـی عبدالعلی زاده 
کـرد  قرائـت  را  کنفرانـس  نهایـی  نامـه  قطـع 
در  پرداخـت.  کنفرانـس  جمع بنـدی  بـه  و 
پایـان برنامـه بـا لـوح تقدیـر و تندیس هایـی از 
تقدیـر شـد. کنفرانـس  ایـن  برگـزاری  حامیـان 
مهنـدس  چـون  فعاالنـی  کنفرانـس  ایـن  در 
مهنـدس  صدرهاشـمی نژاد،  محمـد 
علیرضـا  مهنـدس  انصـاری،  محمدرضـا 
ناصرمعدلـی، اسـتاد احمـد حامـی، مهنـدس 
محمـد امیـرزاده، مهندس محمـد عطاردیان، 
حسـین  مهنـدس  چوبـدار،  قبـاد  مهنـدس 
مهنـدس  نادرعطایـی،  مهنـدس  کالهـی، 
حسـن  مهنـدس  قانـون،  تابـع  مهـدی 
ج عمرانـی، و مهنـدس  احمـدی، مهنـدس ایـر
چهره هـای  عنـوان  بـه  عبدالعـی زاده  علـی 

شـدند. معرفـی  مانـدگار 
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ایـران  اقتصـاد  کلیـت  در  کـه  کالفه گـی  ایـن 
ایـن  خاطـر  بـه  عمـده ای  بخـش  می بینیـد 

نیسـت. تـورم  دیگـه  کـه  هسـت 
و  مشـکالت  همـه  تـا  نـداره  وجـود  تـورم 
بی کفایتی هـا رو بـا یـه جهش 30درصـدی ماله 
بکنـن. وارن بافتـی  احسـاس  همـه  و  بکشـه 
قبـال یـه حرفـی مصطلـح بـود می گفتـن "ملـک 
گـرون نیسـت!!!"  گـرون بخری  رو هـر قـدر هـم 
میلیـون  چنـد  حـرف،  ایـن  بـود  هـم  راسـت 
دیگـه  سـال  دو  یکـی  می خریـدی  هـم  گـرون 

خاطـره. می شـد 
نداشـت،  تولیـد  بـازده  بـه  کاری  تولیدکننـده 
االن  کـه  کارخانـه ای  کـه  بـود  ایـن  مهـم 
می سـاخت دو سـال دیگـه می شـد دو برابـر و 

می پوشـاند. رو  تولیـدش  مشـکالت  همـه 
بانـک، دولـت، همـه و همـه نـان ایـن تـورم رو 
نقـی  یـه  هـم  جاهایـی  یـه  حـاال  می خـوردن، 
کل  کـه "اه چیـه ایـن تـورم"، ولـی در  مـی زدن 
بـه مـدد ایـن تـورم همـه شـده بـودن اقتصـاد 

کـن و وارن بافـت. دان و پـول چـاپ 
اقتصـاد ایـران داره در یـک بخش هایـی واقعی 
رو  شـدن  واقعـی  ایـن  تـاب  اینکـه  می شـه، 
گه بخـوان دوباره  بیـاره یـا نـه نمی دونـم، ولـی ا
ج  کنتـرل خـار برگـردن بـه بـازی تـورم اوضـاع از 

مـی شـه بـا ایـن حجـم از نقدینگـی.
کاری  تنهـا  کـه  شـد  بدتـر  آنجایـی  از  مشـکل 
اینـم  بـود،  مسکن سـازی  شـدیم  بلـد  کـه 
واال  شـدیم،  بلـد  کـه  می کنیـم  فکـر  البتـه 
صـد  خانـه  ج  درخـار نیسـتیم،  بلـد  اینـم 
خانـه  اینجـا  می شـه،  محسـوب  نوسـاز  سـاله 
بـود  کاری  خـب  ولـی  کلنگـی!!!  سی سـاله 
بـرای  داد،  انجـام  می شـد  بـود  پـول  گـه  ا کـه 
آپارتمان سـازی،  ساختمان سـازی،  همیـن 
دوم  شـغل  شـد  بفروشـی  بسـاز  ج سـازی،  بر

ایرانی هـا. از  بخشـی 
کنـار طبابـت سـالی دو  پزشـک متخصـص در 

ج لوکـس هـم می سـاخت. سـه تـا بـر
محـل  بـا  کارخانـه دار  و  تولیدکننـده  دفتـر، 

بـود. یکجـا  آپارتمانـش  فـروش 
فـروش  و  خریـد  هـم  شـغلش  یـه  فـرش  تاجـر 

بـود آپارتمـان 
واردکننده ماشین بساز بفروشی می کرد.

می کوبیـدن  مشـارکتی  را  سـاختمانی  معلمهـا 
مـی سـاختند.

شـغل  خلبـان،  راننـده،  بازنشسـته،  کارمنـد، 
شـده  همـه  و  همـه  کامپیوتـر،  مهنـدس  آزاد، 

بـودن بسـاز بفـروش، خـوب هـم می سـاختن و 
می فروختـن.

یعنـی  می کـردن،  پیش فـروش  هـم  همـه 
که مـی زدن یه  کلنـگ  اونقـدر تقاضـا بـاال بـود، 

فـروش!!! پیـش  مـی زدن  اعالمیـه 
کـم می آمـد بانک هـا آماده  هـر جایـی هـم پول 
گران بـدن، چه پول ها  بودنـد وام و تسـهیالت 
کـه بـه اسـم تولیـد و خریـد تجهیـزات تولیـد و 
و...  مطـب  تجهیـز  و  پزشـکی  وسـایل  خریـد 

نرفـت تـو دل بخـش مسـکن.
هـر روز هـم یـه روش ابـداع می شـد، یکی زمین 
مـی داد، یکـی می سـاخت 50-50، نمی دونـم 
هـم  یکـی  زمیـن،  یکـی  مـی داد  پـول  یکـی 

و...... برمی داشـت  چیـزی  یـه  می سـاخت 
تـا  سـه  دو  کوچـه ای  هـر  تـو  غلغلـه،  بنگاه هـا 
بنـگاه، همـه پـر آدم هـی بخر هـی بفروش، هی 

بخـر هـی بفـروش!!!
تـا یـه جایـی ایـن بـازی خـوب بـود، سـود بـود 
کسـی هـم فکـر نمی کـرد  پـس خـوب بـود، ولـی 
رو  مسـکن  همـه  ایـن  کجـا؟؟؟  تـا  بـازی  ایـن 
وام هـا  ترکیـد،  حبـاب  یهـو  بخـره،  قـراره  کـی 
کـم  تمدیـد،  هـی  تمدیـد  هـی  شـد،  سررسـید 
کـه  ع رفـت بـرای بانـک، تقاضـا  کـم اصـل و فـر
ضعیـف شـد بـازار ملـک رفـت بـه فنـا، اقتصـاد 

کمـا!!! هـم بـرد بـه 
کار ملک و ساختمانم! چیکاره ای: تو 

کار ملـک و سـاختمانم،  )همچـی می گفـت تـو 
دبـی،  ج هـای  بر طـراح  می کـرد  فکـر  آدم 

سـنگاپوره، می رفتـی می دیدی نشسـته بنگاه 
سـرکوچه یـه قطعـه زمیـن رو در روز دو سـه بـار 

می فروشـه( می خـره، 
کار ماشینم! چیکاره ای: تو 

یـا  صافـکاره،  یـا  تعمیـرکاره،  کنـی  فکـر  کـه  نـه 
روزی  مـی ره مجتمـع،  نـه!!!  طـراح ماشـینه، 
دسـت  دوم  دسـت  ماشـین  تـا  چهـار  سـه 
سـیصد  هـم  کـدوم  هـر  رو  می کنـه  دسـت  بـه 

می خـوره( چهارصـد 
دیالـوگ  دو  ایـن  بـا  قبـل  سـال های  قطعـا 
کارشـون  کـه  کسـانی  داشـتید،  برخـورد 
آپارتمـان،  ملـک،  زمیـن،  بـود،  بنگاه نشـینی 
یـه  کـه  بـودم  شـاهد  خـودم  مـن  خـودرو... 
دالل زمیـن، یـه قطعـه زمین رو سـه بار خریده 
فروختـه  یعنـی  مختلـف،  قیمت هـای  بـا  بـود 
بـاز  بعـد  بـود،  چرخیـده  دسـت  چنـد  بـود، 
ایـن خریـده بـود بـه قیمـت باالتـر، بـاز فـرداش 
فروختـه بـود، بـاز خریـده بـود... شـاید بـه نظـر 

داشـت!!! واقعیـت  ولـی  بیـاد  کمـدی 
کار  سـریال بـرره یادتونـه، یادتونـه چـه جـوری 
می کـردن، می رفتـن می نشسـتن تـو مزرعـه زل 

مـی زدن بـه زمیـن دیـم!!!
دقیقـا  کار،  از  هـم  مـا  تصـور  وقت هـا  خیلـی 
می نشسـت  طـرف  هسـت،  و  بـود  همیـن 
بنـگاه حـرف مـی زد داسـتان می گفـت، چایـی 
ده  می کـرد  هـم  معاملـه  یـه  ماهـی  می خـورد، 
اسـمش  داشـت  درآمـد  کارمنـد  حقـوق  برابـر 
مـی ره  کارمنـد  یـا  کـردن،  کار  می شـد  هـم 
مانیتـور،  بـه  می زنـه  زل  می زنـه،  کارت  اداره 
شـوخی  می خـوره،  صبحانـه  همـکاراش  بـا 
مـی ره  می شـه  تمـوم  کـه  اداره  زمـان  می کنـه، 

کار!!! می شـه  اسـمش  خونـه 
کار میکردیـم،  خیلـی جاهـا مـا هـم اونجـوری 
کـه  کار، االن  پـای  تـورم رو می ذاشـتیم  یعنـی 
ایـن تـورم بـه هـر دلیلـی، دقـت بکنیـد بـه هـر 
کارهـا  کسـب و  دلیلـی، دیگـه نیسـت خیلـی از 
شـغل ها  خیلـی  و  برخـورده  مشـکل  بـه  هـم 

داده. دسـت  از  را  خـودش  ماهیـت 
کمتـر بشـه تا هر  امیدواریـم همینطـور بمونـه و 

کار خـودش... کـی بره سـر 

بـودن بسـاز بفـروش، خـوب هـم میسـاختن و 
میفروختـن.

یعنـی  میکـردن،  یعنـی فـروش  میکـردن،  یعنـی فـروش  کـردن،  پیش هـم  همـه 
که مـی زدن یه  کلنـگ  اونقـدر تقاضـا بـاال بـود، 

سـنگاپوره، میرفتـی میدیدی نشسـته بنگاه 
سـرکوچه یـه قطعـه زمیـن رو در روز دو سـه بـار 

میفروشـه( میخـره، 
کار ماشینم! چیکارهای: تو 

د
 ا
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 جناب آقای دکتر ربیعی
 و رفاه اجتماعی ، کارتعاونمقام عالی وزارت 

 با سالم؛
احتراماً؛همانگونه که مستحضرید کارفرمایان به عنوان یکی از مهمترین شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 

قانون تأمین  28طبق ماده د و حفظ اشتغال را برعهده دارند. ای در تأمین منابع مالی سازمان و ایجانقش عمده
از حق بیمه سهم بیمه شده به  %7از حق بیمه به صورت مستقیم و  %23اجتماعی و قانون بیمه بیکاری پرداخت 

بایست هایی است که میهای جاری و اندوختهدهنده مشارکت کارفرمایان در تأمین هزینهصورت غیرمستقیم نشان
های آنان مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به تغییر شدگان و خانوادهای امروز و فردای بیمهپرداخت تعهدات بیمه برای

ماهیت حقوقی شورایعالی تأمین اجتماعی به هیأت امنا و کاهش چشمگیر نمایندگان شرکای اجتماعی )نمایندگان 
گردیده نقش کارفرمایان کمرنگ گرائی تضعیف و جانبهرت سهشده( در آن عمالً اداره سازمان به صوکارفرما و بیمه

است و این امر تبعات جبران ناپذیری بر پیکره سازمان تامین اجتماعی و آینده این سازمان که متعلق به قشر عظیمی 
 از جامعه می باشد وارد نموده است. 

عی با کارفرمایان که در محاسبه و مطالبه به منظور رفع برخی از مشکالت فیمابین شعب تأمین اجتمامستدعی است  
ای شات بازرسی از دفاتر قانونی به صورت سلیقهو گزار شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاوربیمه قراردادهای حق 

نمایند و مرجع رسیدگی و حل اختالف و خارج از ضوابط مقرر و رسیدگی دقیق به اسناد و مدارک ارائه شده اقدام می
باشند و رسیدگی دقیق و عادالنه قانون تأمین اجتماعی هیأتهای تشخیص مطالبات می 44الی  42ق مواد فیمابین طب

پرداخت سریع مطالبات سازمان و افزایش  یوان عدالت اداری،هیأتهای مذکور موجبات کاهش مراجعات افراد به د
سازمان و دو نفر نفر نماینده  2بدوی  گردد دستور فرمایند با توجه به ترکیب هیأتها که در هیأترضایتمندی می
نفر نماینده 2نفر نماینده سازمان با رأی اکثریت و 3کارفرما بوده و در هیأت تجدیدنظر نیز عمالً نماینده کارگر و

باشند که در این حالت شرایط رسیدگی عادالنه وجود ندارد به شرح ذیل دستور اصالح و و دادگستری می کارفرما
 ایند:اقدام صادر فرم
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در	راستای	تحقق	سیاست	های	اقتصاد	مقاومتی	و	اجرای	بند	هـ	تبصره	)5(	قانون	
کشور	و	آیین	نامه	اجرائی	شماره	38462/ت	53203هـ	مورخ	 کل	 بودجه	سال	95	
95/4/2	هیــأت	محتــرم	وزیــران	و	مصوبــات	هیأت	مدیــره	محتــرم	ســازمان	تأمین	
اجتماعی	جلســه	مورخ	1395/8/30	فیمابین	نمایندگان	وزارت	راه	و	شهرســازی	
و	تأمیــن	اجتماعــی	برگــزار	و	بــا	توجــه	بــه	اهــداف	مشــترک	از	جملــه	ارائه	بــه	موقع	
خدمــات	و	مزایــا	به	بیمه	شــدگان	شــاغل	در	قراردادهای	منعقده	و	رفع	مشــکالت	
پیمانــکاران	و	پرداخت	مطالبات	ســازمان	تأمین	اجتماعی	با	اســتفاده	از	ظرفیت	

گردید. اسناد	خزانه	اسالمی	مقرر	
کــه	بــا	پرداخــت	مطالبــات	پیمانــکاران	و	 1-	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	صورتــی	
که	بر	اســاس	ضوابط	 مهندســین	مشــاور	طر	ح	های	تملک	دارائی	های	ســرمایه	ای	
طرح	هــای	عمرانی	منعقــد	می	گردد.	به	صورت	نقدی	اقدام	نماید	برابر	روال	جاری	
بــا	پرداخــت	حق	بیمه	بصــورت	نقدی	اقــدام	و	در	غیر	اینصورت	از	محــل	اعتبارات	
اســناد	خزانه	اســالمی	نســبت	بــه	اختصــاص	معادل	6/6%	اســناد	خزانه	اســالمی	
پرداختی	به	پیمانکاران	و	15/6%	اســناد	خزانه	اســالمی	به	مهندسین	مشاور	و	به	

گذار	نمابد. سازمان	تأمین	اجتماعی	وا
تبصره	1:	پرداخت	بدهی	های	ســنواتی	پیمانکاران	و	مهندســین	مشاور	طرح	های	
کــه	به	دلیل	فقدان	 کســورات	حق	بیمه	از	محــل	قراردادهای	منعقده	 مذکــور	بابت	
کنون	پرداخت	نشــده	از	محل	اعتبارات	اســناد	خزانه	اسالمی	بالمانع	 نقدینگی	تا

است.
تبصــره	2:	دیــون	پیمانکاران	و	مهندســین	مشــاور	ناشــی	از	عدم	ارســال	لیســت،	
مبالغ	مابه	التفاوت	مازاد	نیست	و	ضریب	دیون	ناشی	از	اجرای	سایر	مواد	قانونی	
منــدرج	در	قانــون	تأمیــن	اجتماعی	برعهده	پیمانکار	و	مهندســین	مشــاور	بوده	و	
وزارت	راه	و	شهرســازی	همــکاری	و	مســاعدت	الزم	را	در	خصــوص	وصول	اینگونه	

مطالبات	معمول	خواهند	نمود.
اطــالع	 بــه	منظــور	 تأمیــن	اجتماعــی	و	شــعب	آن	موظــف	اســت	 ݢ2-	ســازمان	 ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
ذیحســابی	ها	و	تســریع	در	پرداخــت	بدهــی	حــق	بیمــه	مربــوط	بــه	پیمانــکاران	و	
مشاورین	طرح	های	تملک	دارائی	های	سرمایه	ای	وزارت	راه	و	شهرسازی	نسبت	به	
اعالم	شــعب	محل	دریافت	قراردادها	اقدام	و	احکام	مطالباتی،	اخطاریه،	اجرائیه،	
	به	واحد	ذیحسابی	وزارت	راه	و	

ً
بازداشت	نامه	و	مکاتبات	تبصره	الحاقی	را	مستقیما

شهرسازی	و	دستگاه	های	تابعه	و	وابسته	آن	اعالم،	ابالغ	و	تحویل	نمایند.
3-	وزارت	راه	و	شهرســازی	و	شــرکتها	و	مؤسســات	تابعــه	مکلــف	هســتند	یــک	
نســخه	از	قراردادهــای	منعقــده	را	بــه	ســازمان	مرکــزی	تأمیــن	اجتماعــی	یــا	ادارات	
کل	اســتان	ذیربــط	ارســال	و	پــس	از	اجــرای	قــرارداد	و	پرداخــت	صورت	وضعیــت	و	

کســر	حق	بیمه	برابر	مقررات	اقدام	و	نســبت	 صورت	حســابهای	صادره	نســبت	به	
بــه	تحویل	اســناد	خزانه	اســالمی	به	ســتاد	مرکزی	ســازمان	و	یا	واریــز	حق	بیمه	به	
کل	اســتان	مربوطه	و	ارســال	اطالعات	 شــماره	حســاب	ســازمان	مرکزی	یا	ادارات	
مرتبــط	اقدام	نمایند	و	از	در	اختیار	قــراردادن	قراردادهای	منعقده	به	پیمانکاران	و	

کنند. مشاروین	جهت	تحویل	به	واحدهای	اجرائی	خودداری	
4-	مطابق	بخشــنامه	شــماره	500/2800-6772-1	مورخ	1364/06/28	و	شــماره	
کشــور،	وزارت	 94/174733	مورخ	1394/07/2	ابالغی	ســازمان	برنامه	و	بودجه	
راه	و	شهرســازی	و	دستگاه	های	تابعه	و	وابسته	مکلف	می	باشند	در	صورت	وجود	
کثــر	ظــرف	مــدت	یــک	مــاه	پــس	از	تأیید	صورتحســاب	 تخصیــص	و	نقدینگــی	حدا
مهندســان	مشــاور	یا	صورت	وضعیــت	پیمانکاران	نســبت	به	پرداخــت	حق	بیمه	
متعلقــه	از	محل	صورتحســاب	مهندســین	مشــاور	و	صورت	وضعیــت	پیمانکاران	و	
اعتبار	طرح	به	حساب	سازمان	تأمین	اجتماعی	اقدام	الزم	به	عمل	آورد.	بدیهی	
است	در	صورت	احراز	عدم	شرایط	مذکور	به	چاپ	سازمان	تأمین	اجتماعی	اقدام	
الزم	بــه	عمــل	آورد.	بدیهــی	اســت	در	صــورت	احــراز	عــدم	می	باشــند	در	خصوص	
تملــک	 اجــرای	طرح	هــای	 در	 شــاغل	 کارکنــان	 مــزد	 دریافــت	صــورت	 چگونگــی	

دارائی	های	سرمایه	ای	برابر		مقررات	اقدام	نیماند.
کل	امــور	مالــی	و	ذیحســاب	ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	و	مدیــرکل	امــور	 5-	مدیــر	
مالی	و	ذیحســاب	وزارت	راه	و	شهرســازی	بعنوان	نمایندگان	قانونی	دســتگاه	های	
گردید	نمونه	اطالعات	 ذیربط،	جهت	تبادل	و	تحویل	اسناد	خزانه،	معرفی	و	مقرر	
که	بدهــی	آنان	از	 مــورد	نیــاز	طرفیــن	در	خصوص	پیمانکاران	و	مهندســین	مشــاور	
کل	درآمد	حق	 طریق	اســناد	خزانه	اســالمی	پرداخت	می	شــود	را	با	همکاری	اداره	

بیمه	تهیه	و	اعالم	نمایند.
6-	بــا	توجــه	به	اینکه	مقرر	اســت	حق	بیمــه	قراردادهای	پیمانکاران	و	مهندســین	
کل	اســتانی	نامه	وزارت	راه	و	 مشــاور	طرف	قرارداد	با	شــرکتها،	ســازمانها	و	ادارات	
شهرسازی	به	روش	تبادل	اسناد	خزانه	اسالمی	بطور	متمرکز	از	طریق	ستاد	وزارت	
گردد	لذا	اداره	درآمد	حق	بیمه	موظف	اســت	 راه	و	شهرســازی	در	تهــران	پرداخــت	
کل	 پس	از	تبادل	و	دریافت	اســناد	خزانه	و	در	اختیار	قراردادن	اعتبار	توســط	اداره	
ع	وقت	نســبت	به	ارســال	اعالمیه	بســتانکار	مربوطــه	به	میزان	 امــور	مالی	در	اســر
اعالم	شــده	ذیحســابی	وزارت	راه	و	شهرســازی	به	شــعب	ذیربط	ســازمان	جهت	

لحاظ	در	پرونده	مربوطه	اقدام	نماید.
7-	طرفیــن	موافقــت	می	نماینــد	در	صــورت	پیش	بینــی	اســناد	خزانــه	اســالمی	در	
که	کشــور	مفاد	این	موافقت	نامه	قابل	تسری	به	آن	بوده	و	 قوانین	بودجه	ســنواتی	

برای	طرفین	الزم	االچرا	خواهد	بود.

نمایندگان	وزارت	راه	و	شهرسازی
نام	و	نام	خانوادگی:	امیر	امینی

پست	سازمانی:	معاون	برنامه	ریزی	و	توسعه	منابع
امضاء

نام	و	نام	خانوادگی:	سیدابوالقاسم	حسینی
پست	سازمانی:	مدیرکل	امور	مالی	و	ذیحساب

امضاء

نام	و	نام	خانوادگی:	حمید	نظری
پست	سازمانی:	مدیرکل	بودجه

امضاء

نمایندگان	سازمان	تأمین	اجتماعی
نام	و	نام	خانوادگی:	دکتر	سیدتقی	نوربخش

پست	سازمانی:	مدیرعامل
امضاء

نام	و	نام	خانوادگی:	محمدحسن	زدا
پست	سازمانی:	معاون	فنی	و	درآمد

امضاء

کریم	نژاد نام	و	نام	خانوادگی:	یونس	
پست	سازمانی:	ذیحساب	و	مدیرکل	امور	مالی

امضاء

نامه وا

گذاری اســناد خزانه اسالمی به جای مطالبات قطعی پیمانکاران توسط دولت و  یکی از روش های پرداخت مطالبات پیمانکاران به اســتناد قانون بودجه ســال 1395 وا
که میبایستی  که از جمله تعارض با واریز حق بیمه طرحهای عمرانی بود  ثار زیادی  برای شرکتهای پیمانکاری داشت  که این موضوع تبعات و آ دستگاه های اجرایی بوده 

کارفرمایان حق بیمه متعلقه را به حساب سازمان تامین اجتماعی به صورت نقد واریز نمایند.
که که نمایندگان ســندیکا در جلســاتی  گــذاری اســناد بــه جــای پرداخــت نقدی،پیمانــکاران در پرداخــت حــق بیمه طرح با مشــکل مواجه می شــدند   در روش جدیــد وا
 با نمایندگان ســازمان تامین اجتماعی،دســتگاههای اجرایی وکارفرمایان داشــتند با اعالم موضوع، درخواســت نمودند ســازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی 
در قبــال مطالبــات خــود اســناد تحویلــی را دریافــت نماینــد. با همکاری ســازمان تامیــن اجتماعی مبنی بر قبولی اســناد خزانه اســالمی بــه جای حق بیمــه نقدی صورت 
گردیــد . متن توافق نامه جهت  کــه با پیگیری ســازمان منجر به تدوین توافــق نامه ای با وزارت راه و شهرســازی و وزارت اموراقتصادی و دارائی  وضعیت هــای پیمانــکاران 

گردد. استحضار خوانندگان و اعضای محترم درج می 

اشـاره: 
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یـا بی نامـی  بانـام  بهـادار  اوراق  اسـناد خزانـه، 
اسـمی  بهـای  بـا  کل  خزانـه داری  کـه  اسـت 
بـا سررسـیدهای  کوپـن سـود  بـدون  و  معیـن 
کـرده و در قبـال  کثـر تـا سـه سـال منتشـر  حدا
بدهی هـای مسـجل بخـش دولتـی و بـا توافـق 
می دهـد.  قـرار  آنهـا  اختیـار  در  بسـتانکاران 
بـر  کـه مبتنـی  ابـزاری مالـی اسـت  ایـن اسـناد 
ذی نفعـان  بانکـی،  بـه  نظـام  دولـت  بدهـی 
وسـیله  بـه   و  بـوده  منابـع  تامین کننـدگان  و 
و  اقتصـادی  امـور  وزارت  کل  خزانـه داری 

می شـود.  منتشـر  دارایـی 
سـال  بودجـه  قانـون   )5( تبصـره  )هــ(  بنـد 
اسـت  مجـاز  "دولـت  دارد:  اشـعار  چنیـن   95
بـا حفـظ قـدرت خریـد  اسـناد خزانـه اسـالمی 
صـورت  بـه  سـال  سـه  تـا  یـک  سررسـید  بـا  را 
منظـور  بـه  و  کنـد  صـادر  بانـام،  یـا  و  نـام  بـی 
ح هـای  تسـویه بدهـی مسـجل خـود بابـت طـر
بـه  و  ای  سـرمایه  هـای  دارایـی  تملـک   
بـا  آب  و  بـرق  شـده  تمـام  قیمـت  مالتفـاوت 
قبـل  سـنوات  در  آن  فـروش  تکلیفـی  قیمـت 
 )20( مـاده  مطابـق  آب  و  بـرق  شـرکتهای  بـه 
مصـوب  کشـور  محاسـبات  عمومـی   قانـون 
1366/6/1 بـه قیمـت اسـمی تـا سـقف هفتاد 
و پنـج هـزار میلیـارد )75.000.000.000.000(ریال 

اسـناد  کنـد.  گـذار  وا بـه طلبـکاران غیردولتـی 
معـاف  مالیـات  هرگونـه  پرداخـت  از  مزبـور 
موضـوع  مالـی  ابـزار  بـه  عنـوان  و  می باشـد 
اسـالمی  جمهـوری  بهـادار  اوراق  بـازار  قانـون 
ایـران مصـوب 1384/09/1محسـوب شـده و 
بـا امضـای وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی صادر 
قابلیـت  از  اسـالمی  خزانـه  .اسـناد  می شـود 
و  اسـت  برخـوردار  ثانویـه  بـازار  در  سـتد  و  داد 
ترتیبـات  بایـد  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان 
بـورس  بـازار  در  را  آنهـا  ثانویـه  معاملـه  انجـام 
کنـد. خریـد و فـروش ایـن  یـا فرابـورس فراهـم 
اوراق توسـط بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی 
تسـویه  رونـد  بنابرایـن  اسـت."  ممنـوع  ایـران 
ح ذیل می باشـد:  دولـت بـا پیمانکاران به شـر
توسـط  حسـاب  تسـویه  درخواسـت   .1
پیمانـکاران بـه وزارتخانـه یـا سـازمان مربوطـه
امـور  وزارت  توسـط  خزانـه  اسـناد   انتشـار   .2

دولـت از  نمایندگـی  بـه  دارایـی  و  اقتصـادی 
تـا  پیمانـکاران  توسـط  اسـناد  نگهـداری   .3
فرابـورس  و  بـورس  در  آن  فـروش  یـا  سررسـید 

ایـران
دلیـل  بـه  بدهی هـا  شـدن  مسـّجل  زمـان  از 
بـه  اسـناد،  گـذاری  وا فرآینـد  بـودن  زمانبـر 
منظـور حفـظ قـدرت خریـد، معـادل سـالیانه 

بـه  بـه حجـم بدهی هـا  روزشـمار نسـبت   %15
می گـردد. پرداخـت  پیمانـکاران 

از مبلغـی  اسـت  قـدرت خریـد عبـارت  "حفـظ 
درصـد  پانـزده  مبلـغ  کثـر  حدا بـا  متناسـب 
)15%( بـه ازای یـک سـال تاخیـر در پرداخـت 
مبلـغ  بـه  کـه  دولتـی  غیـر  طلبـکاران  طلـب 
ب  )بنـد  شـود.  مـی  اضافـه  مسـجل  بدهـی 

.) اجرایـی  نامـه  آییـن   1 مـاده 
 2 مـاده  تبصـره1  طبـق  اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
آییـن نامـه مذکـور، بـازه زمانـی محاسـبه حفظ 
بـرای  حوالـه  صـدور  زمـان  از  خریـد،   قـدرت 
صـورت  یـا  هـا  وضعیـت  صـورت  از  یـک  هـر 
غیردولتـی  طلبـکاران  صـادره  هـای  حسـاب 
عهـده  اجرایـی  دسـتگاه  مجـاز  مقـام  توسـط 
خزانـه  اسـناد  انتشـار  تاریـخ  تـا  حسـاب  ذی 
کـه بـا عنایـت به ایـن بند از  اسـالمی مـی باشـد 
آییـن نامـه، بـه دو دلیـل، ایراد اساسـی به این 

اسـت: وارد  اوراق 
اوراق  انتشـار  قانـون   15 مـاده  براسـاس   .1
قانـون  عنـوان  بـه   1348 مصـوب  خزانـه 
 3 هـای  مـدت  بـرای  اوراق  ایـن  باالدسـتی، 
گـردد؛ در  مـاه، 6 مـاه و یـک سـال منتشـر مـی 
کـه در قانـون بودجـه و آییـن نامـه آن،  صورتـی 
گـذاری اسـناد خزانـه بـا حفـظ قـدرت خریـد  وا

مقدمه:	
پرداخـت	 ابـزار	 و	 شـیوه	ها	 از	 یکـی	 اسـالمی	 خزانـه	 اسـناد	
مطالبـات	پیمانـکاران	مطابـق	قانـون	بودجـه	سـال	1395وآئیـن	
نامـه	اجرایـی	آن	مـی	باشـد.	دولـت	در	اجـرای	ایـن	قانـون	بـرای	
پرداخت	مطالبات		شرکتهای	پیمانکاری	حوزه	صنعت	احداث		
کـه	بابـت	صـورت	وضعیتهـا	 ایـن	سـندیکا	 مـن	جملـه	اعضـای	
ازاسـناد	خزانـه	 از	دولـت	دارنـد	 کارکـرد	هـای	خـود	مطالباتـی	 و	
اسالمی	استفاده	می	نماید.اجرای	این	قانون	و	روش	پرداخت	
بـرای	اعضـای	 کـه	در	سـال	جـاری	 بـود	 از	موضوعاتـی	 یکـی	 آن	

رفـع	 بـرای	 سـندیکا	 ایـن	 کـه	 داشـته	 بهمـراه	 صنـف	مشـکالتی	
مشـکل	بـا	موضـوع	"درخواسـت	اصـالح	آئیـن	نامـه	اجرایی	بنـد	
اسـنادخزانه	 موضـوع	 	1395 سـال	 بودجـه	 قانـون	 	5 تبصـره	 ه	
کـه	در	 	اسـت	 اسـالمی	"	پیگیری	هـای	همـه	جانبـه	ای	داشـته	

گیـری	اسـت. شـرف	نتیجـه	
کارشناسـی	و	مدیریتـی	 گـزارش	اقدامـات	و	نتایـج	سـه	نشسـت	 	
و	شـورای	گفـت	و	گـوی	بخـش	خصوصـی	ودولـت	و	کمیتـه	فقهـی	

جهـت	اسـتحضار	اعضـای	محتـرم	سـندیکا	تقدیـم	میگـردد.
تهیه	گزارش:	محمد	تکلی	

ید  اسناد خزانه اسالمی و پی گیری حفظ قدرت خر
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سـه  سـاله،  دو  سـاله،  یـک  هـای  سررسـید  بـا 
اسـت. شـده  تعریـف  سـاله 

زمـان  از  خریـد،  قـدرت  حفـظ  زمانـی  بـازه   .2
انتشـار  تاریـخ  تـا  مطالبـات  شـدن  مسـجل 
آن  سررسـید  کـه  صورتـی  در  اسـت،  اسـناد 
سـال، سـه  تـا  سـال  یـک  مـدت  بـه   اسـناد، 
کـه ایـن امـر، مغایـر بـا روح و منطـق   مـی باشـد 
جبـران  مـدت،  ایـن  بـرای  زیـرا  اسـت،  قانـون 
گرفتـه  نظـر  در  خریـد  قـدرت  کاهـش  و  تـورم 

اسـت. نشـده 
در  سـندیکا   ، فـوق  ایـرادات  بـه   عنایـت  بـا 
توسـعه و  اشـتغال  ایجـاد  و  همراهـی   راسـتای 
از  جلوگیـری  و  کشـور  هـای  زیرسـاخت   
حفـظ  نمـود  درخواسـت  پیمانـکاران،  اضـرار 
از زمـان بـا روح قانـون،   قـدرت خریـد منطبـق 
 تحقـق طلـب تـا سررسـید اسـناد، مـی بایسـتی 

گـردد.  اصـالح 
از  موضـوع  صنفـی  منافـع  از  دفـاع  جهـت  بـه 
بـا ریاسـت محتـرم جمهـوری،  طریـق مکاتبـه 
و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  محتـرم  ریاسـت 
قانـون   76 مـاده  "موضـوع  کمیتـه  در  ح  طـر
گفتگـوی  "و"شـورای  توسـعه  پنجـم  برنامـه 
گردیـد.  خصوصی"پیگیـری  بخـش  و  دولـت 
جلسـه  سـندیکا،  سـوی  از  درخواسـت  پیـرو 
حضـور  بـا   76 مـاده  کمیتـه  کارشناسـی 
و  دارائـی  و  اقتصـاد  امـور  وزارت  نماینـدگان 
نماینـدگان بـورس و سـازمان برنامـه و بودجـه 
تعـاون  اتـاق  و  و نماینـدگان بخـش خصوصـی 
گفت وگوی  برگـزارو متعاقب آن جلسـه شـورای 
فقهـی  کمیتـه  و  خصوصـی   بخـش  و  دولـت 
گردیـد  تشـکیل  ذیـل  بشـرح  بـورس  سـازمان 

کمیته ماده ۷6: کارشناسی  1(نشست 
سـندیکا)آقایان  نماینـدگان  جلسـه  ایـن  در 
مهنـدس دادمان،مهندس مسـعودی،تکلی(
نامـه  آئیـن  و  قانـون  مغایـرت  بـه  اشـاره  بـا 
انتشـار  زمـان  از  خریـد  قـدرت  حفـظ  اجرائـی، 
تـا زمـان سررسـید" را بعنـوان خواسـته اصلـی 
مـاده  تبصـره1  نمودند:"مطابـق  ح  مطـر خـود 
از  ایـن تبصـره  آییـن نامـه اجرایـی بنـد )هــ(   2
مبلغـی  خریـد،  قـدرت  حفـظ  بودجـه،  قانـون 
پانـزده  مبلـغ  کثـر  حدا بـا  متناسـب  کـه  اسـت 
در  تاخیـر  سـال  یـک  ازای  بـه   )%15( درصـد 
پرداخـت طلـب طلبـکاران غیر دولتـی به مبلغ 
در  لیکـن  شـود،  مـی  اضافـه  مسـجل  بدهـی 
قـدرت  حفـظ  زمانـی  بـازه  اجرائـی  نامـه  آئیـن 
تـا  مطالبـات  شـدن  مسـجل  زمـان  از  خریـد، 

کـه  صورتـی  در  اسـت،  اسـناد  انتشـار  تاریـخ 
سررسـید آن اسـناد، به مدت یک تا سـه سـال 
کـه ایـن امـر، مغایـر بـا روح و منطـق  مـی باشـد 

باشـد. مـی  قانـون 
ثانیـًا: بـرای ایـن بـازه زمانی، یعنـی فاصله ارائه 
و  تـورم  جبـران   ، وصـول  سررسـید  تـا  اسـناد 
گرفته نمی شـود،  کاهـش قـدرت خریـد در نظر 
لـذا بـرای همراهـی و ایجـاد اشـتغال و توسـعه 
کشـور و جلوگیـری از متضـرر  زیرسـاخت هـای 
شـدن پیمانـکاران، مـی بایسـتی قـدرت خریـد 
منطبـق بـا روح قانـون، از زمـان تحقق طلب تا 

گـردد. سررسـید اسـناد، اصـالح 

مرکـز	 رییـس	 بنانـی،	 آقـای	 جلسـه	 ادامـه  در 
مالـی	 هـای	 دارای	 و	 هـا	 بدهـی	 مدیریـت	
عمومـی	از	وزارت	امـور	اقتصـادی	و	دارایـی، 
تاییـد نظـرات بخـش خصوصـی و منطقـی  بـا 
 ، دلیـل   2 بـه  کـه  داشـت  اظهـار  آن  شـمردن 
اسـناد  خریـد  قـدرت  حفـظ  بـرای  زمانـی  بـازه 
خزانـه اسـالمی بـه شـکل فعلـی طراحـی شـده 
دولـت  بـرای  مالـی  بـار  ایجـاد  است.نخسـت 
تومـان  میلیـارد   980 حـدود  در  تقریبـًا   کـه 
کـه ظرفیـت دولت عدد  مـی باشـد، در صورتـی 
ثابـت و محـدودی اسـت و ایـن مبلغ می تواند 
که در  بابـت تسـویه بدهی پیمانـکاران دیگری 
انتظـار تسـویه بدهـی خود هسـتند، تخصیص 
فقهـی  کمیتـه  نظـر  از  اینکـه  دوم  شـود.  داده 
محاسـبه  بهـادار؛  اوراق  و  بـورس  سـازمان 
اشـکال  بـا  سررسـید  تـا  خریـد  قـدرت  حفـظ 

شـرعی ربـوی بـودن مواجـه اسـت.
دارنـدگان  خسـارت  میـزان  "تعییـن  پیشـنهاد 
اسـناد در انتهـای زمـان سررسـید و پرداخـت 
خ  نـر نظیـر  شـاخصی  بـا  متناسـب  ایشـان  بـه 
گذشـته"  تـورم بانـک مرکـزی در دوره سررسـید 
که به نظر می رسـید  ح شـد  نیز در جلسـه مطر
غ از اشـکال شـرعی باشـد و در عیـن حـال  فـار

گـردد. متضمـن عـدم ضـرر طلبـکاران دولـت 
در پایـان بـا توجـه بـه مباحـث مطروحـه مقـرر 
کمیتـه تخصصـی  کسـب نظـر از  گردیـد ضمـن 
بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  فقهـی 
درخصـوص حـل اشـکال شـرعی ربـا بـر مبنـای 
دولتـی  معامـالت  تضمیـن  نامـه  11آییـن  بنـد 
بـا  تاریـخ سررسـید،  از  پـس  ابالغـی سـال 94، 
یادشـده،  دوره  تعدیـل  پرداخـت  و  محاسـبه 
قـدرت  حفـظ  جهـت  معترضیـن  پیشـنهاد 
خریـد اسـناد از تاریـخ انتشـار تـا سررسـید، در 
گـردد. ح  کمیتـه مـاده 76 مطـر صحـن اصلـی 

گــوی دولــت و بخش  گفــت و  2(-جلســه شــورای 

خصوصی )مورخ 95/1۰/۰6(:
بـا عنایـت بـه وارد بـودن موضـوع درخواسـت 
سـومین  و  شـصت  در  موضـوع  سـندیکا، 
بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای  نشسـت 
ریاسـت  95/10/06بـه  خ  مـور خصوصـی 
و  اقتصـاد  محتـرم  وزیـر  نیـا  طیـب  دکتـر  آقـای 
دارائـی و بـا حضـور آقـای پـور ابراهیمـی رئیـس 
کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی 
وآقـای شـافعی رئیس اتـاق ایـران و نمایندگان 
بخـش هـای خصوصـی و اتـاق هـای مختلـف 
و انجمـن هـای مشـابه و نماینـدگان سـندیکا 
آقایان مهندس دادمان ، مهندس مسـعودی 
وآقـای تکلـی بـا دسـتور جلسـه بررسـی مراتـب 
اعتـراض نسـبت بـه بـازه زمانـی حفـظ قـدرت 
 خریـد اسـناد خزانـه اسـالمی موضـوع تبصـره 1 
مـاده 2 آییـن نامـه اجرایـی بند )هــ( تبصره )5( 
گـزارش  کـه  گردیـد  برگـزار    95 بودجـه  قانـون 
ح  شـر بدیـن  جلسـه  دسـتور  ایـن  در  نشسـت 

مـی باشـد:
سـندیکای  دبیـر  دادمـان،  مهنـدس   آقـای 
که  شـرکت هـای سـاختمانی ایران  بیـان نمود 
مطالبـات  قبـال  در  جـاری  سـال  بـرای  دولـت 
عمرانـی  هـای  ح  طـر در  شـاغل  پیمانـکاران 
بـه موجـب قانـون بودجـه سـنواتی سـال 95، 
گذاشـته اسـت و  اسـناد خزانـه در اختیـار آنـان 
علـی رغـم متـن قانون،کـه حفـظ قـدرت خریـد 
بـه عنـوان یـک رکـن اساسـی در آن دیـده شـده 
نامـه  آییـن  1 مـاده 2  لیکـن در تبصـره  اسـت، 
زمـان  از  آنکـه  جـای  بـه  خریـد  قـدرت  حفـظ 
تـا زمـان سررسـید ذکـر  مسـجل شـدن بدهـی 
شـود، بـه زمـان مسـجل شـدن بدهی تـا تاریخ 
ادامـه  در  وی  اسـت.  شـده  تبدیـل  انتشـار 
تامیـن  واقـع  در  پیمانـکاران  تمامـی  افـزود، 
کـه دولـت  انـد و در زمانـی  بـوده  کننـده مالـی 
پرداخـت هـا را بـه موقـع انجـام نـداد، تعهدات 
خـود را بـا تزریـق نقدینگـی انجـام دادنـد و بـه 
بـازار  و  هـا  بانـک  جملـه  از  مختلفـی  جاهـای 
اسـناد  بتواننـد  بایسـتی   لـذا  شـدند،  بدهـکار 
خزانـه دریافتـی را  بـه نقدینگی تبدیـل نمایند 
کـه در روز فـروش تعییـن مـی شـود  و بـا نرخـی 
)معمـواًل 22 درصد در سـال اسـت(، بفروشـند 
و تعهـدات خـود را انجـام دهنـد؛ لـذا بـه ناحـق 
گردد. طبق  کسـر می  درصدی از مطالباتشـان 
بـرای حـل مشـکل  بررسـی هـای انجـام شـده 
ربـوی بـودن حفـظ قـدرت خریـد تـا سررسـید 
کارشناسـی،  کارگـروه  جلسـه  در  اسـناد  ایـن 
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کمیته  پیشـنهاد مـی شـود در صـورت موافقت 
تخصصی فقهی سـازمان بورس و اوراق بهادار 
و عـدم اشـکال شـرعی ربـوی بـودن، بـر مبنـای 
دولتـی  معامـالت  تضمیـن  نامـه  آییـن   11 بنـد 
خ تعدیـل اسـناد خزانـه از  ابالغـی سـال 94، نـر
تاریخ انتشـار تا تاریخ سررسـید محاسـبه شـده 
و جهـت حفـظ قـدرت خریـد اسـناد، در زمـان 
گردد.  گیرنـدگان اسـناد پرداخـت  سررسـید بـه 

-	آقـای	مهـدی	بنانـی،	رییـس	مرکـز	مدیریت	
عمومـی	 مالـی	 هـای	 دارایـی	 و	 هـا	 بدهـی	
اظهـار  دارایـی،  و	 اقتصـادی	 امـور	 وزارت	 از	
بـازار  ابزارهـای  از  خزانـه  اسـناد  کـه  داشـت 
از  را  مربـوط  فقهـی  مجـوز  و  اسـت  سـرمایه 
بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  فقهـی  کمیتـه 
جلسـه  صـورت  طبـق  اسـت.  کـرده  دریافـت 
سررسـید  بدهـی  بـه  نسـبت  فقهـی،  کمیتـه 
بـرای  تـوان  نمـی  گذشـته،  سررسـید  و  شـده 
ربـا  زیـرا  افـزود  بدهـی  مبلـغ  بـر  هـا،  آن  تاخیـر 
کـه در جلسـه   مـی باشـد. وی در ادامـه افـزود 
 کارشناسی مقرر شد دبیرخانه هماهنگی های
بـا  ای  جلسـه  در  تـا  دهـد  انجـام  را  الزم    
مشـکل  ایـن  بـورس،  سـازمان  فقهـی  کمیتـه 
گـردد.  پیشـنهاد  آن  حـل  راه  و  گـردد  بررسـی 
قـدرت  کـه طراحـی حفـظ  اسـت  بـه ذکـر  الزم 
خریـد بـرای جبـران ضـرر بدهی های سررسـید 
باشـد،  مـی  پیمانـکاران  قبلـی  گذشـته معـوق 
کمتـر از یـک سـال  کـه دولـت بـرای  از آنجایـی 
کنـد، پیمانـکار بـه  اسـناد خزانـه را منتشـر مـی 
طـور مثـال بـرای بدهـی ایجـاد شـده در سـال 
خزانـه  اسـناد  طلـب،  درصـد   15 سـالی   ،93
خ 10 درصـد تنزیـل  نـر بـا   کنـد و  دریافـت مـی 
مـی نمایـد. بـه عبـارت دیگـر بـرای یـک طلـب 
100 ریالـی اسـناد خزانـه 130 ریالـی دریافـت می 
نقدینگـی  و  تنزیـل  خ 10 درصـد  نـر بـا  کـه  کنـد 
در  نمایـد. وی  مـی  تامیـن  را  نیـاز خـود  مـورد 
سـازمان  فقهـی  کمیتـه  گـر  ا کـه  افـزود  ادامـه 
را  سررسـید  تـا  خریـد  قـدرت  حفـظ  بـورس، 
اجـازه دهـد، وزارت اقتصـاد بـا نظـرات بخـش 

بـود.  خواهـد  موافـق  خصوصـی 

و	 اقتصـادی	 امـور	 وزیـر	 نیـا	 طیـب	 -دکتـر	
و  خصوصـی  بخـش  نظـرات  تاییـد  بـا  دارایـی 
منطقـی شـمردن آن و تمایـل بـرای یافتـن راه 
که  حـل مناسـب برای این مشـکل بیـان نمود 
ح انتشـار اسـناد خزانـه، دولت با  از ابتـدای طر
کـه آیـا می تـوان بر روی  ایـن بحـث مواجـه بـود 
کننـده آن  اسـناد خزانـه سـودی را بـه دریافـت 

پرداخـت نمـود یـا خیـر؟ دولت نیـز مایل بود تا 
گـردد، زیرا وقتی بـا یک وقفه،  ایـن امـر محقـق 
شـود،  مـی  پرداخـت  پیمانـکار  یـک  طلـب 
کـه یـک هزینـه ای بـه او  معنایـش ایـن اسـت 
تحمیـل مـی شـود و به طور منطقـی باید بابت 
ایـن تاخیـر، مبلغـی بـه آن اضافـه شـود؛ پاسـخ 
کـه بـه لحـاظ  بـرای انجـام ایـن امـر، ایـن بـود 
ذکـر  بـه  الزم  نـدارد.  وجـود  آن  امـکان  شـرعی 
تـوان نسـبت  کـه طبـق نظـر فقهـا، مـی  اسـت 
گذشـته در قالـب تعدیـل، رقمـی پرداخـت  بـه 
گـردد، لیکـن بابـت آینـده یعنـی از زمان انتشـار 
اسـناد، نمی توان سـود را محاسـبه و پرداخت 
نمـود. وی در ادامـه افـزود، وزارت اقتصـاد بـه 
عنـوان متولـی بدهـی های دولـت قائل به این 
کوتاه مدت درون  کاربرد  که اسـناد خزانه  شـد 
سـالی داشـته باشـد، بـه عبـارت دیگـر در فصل 
تابسـتان اسـناد خزانه را به پیمانکار می دهد 
کـه دولـت درآمـد اضافـی  و در فصـل زمسـتان 
مـی  پرداخـت  را  اسـناد  آن  نقـد  وجـه  دارد، 
کنـد و بـه ایـن طریـق مـی تـوان تعدیـل صورت 
کاهـش قـدرت خریـد 4 یـا 5 ماهـه  وضعیـت و 
اوراق  اسـت  الزم  همچنیـن  نمـود.  جبـران  را 
دیگـری نظیـر اوراق اجاره، منفعت، اسـتصناع 
گیـرد، جایگزیـن  کـه  بـه آن هـا سـود تعلـق مـی 
مـدت  بلنـد  هـای  دوره  بـرای  خزانـه  اسـناد 
کوتـاه  گـردد و از اسـناد خزانـه بـرای دوره هـای 

مـدت درون سـالی اسـتفاده نمـود. 

-آقـای		محمدرضـا	پـور	ابراهیمـی،	نماینـده	
تاییـد  ضمـن  اسـالمی  شـورای	 مجلـس	
قـدرت  حفـظ  از  ناشـی  پیمانـکاران  مشـکل 
اظهـار  انتشـار  تاریـخ  تـا  خزانـه  اسـناد  خریـد 
بررسـی  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  داشـت 
تاریـخ  در  ششـم  برنامـه  الیحـه   10 مـاده 
بخشـی  تـا  نمـود  مصـوب  را  بنـدی   95/10/5
در  دهـد.  پوشـش  را  پیمانـکاران  دغدغـه  از 
بنـد 10، بـازه زمانـی تـا تاریـخ پرداخـت  اصـالح 
گـردد از زمـان  گشـت، یعنـی دولـت مکلـف مـی 
پرداخـت  زمـان  تـا  بدهـی  شـدن  مسـجل 
نمایـد  حفـظ  را  اسـناد  خریـد  قـدرت  بدهـی، 
تاییـد  نیـز  نگهبـان  شـورای  در  بایـد  البتـه  کـه 
که با تصویب الیحه  گـردد. وی در ادامـه افـزود 
برنامـه ششـم ایـن موضـوع بـه 2 روش مبنـای 
گـردد در  گیـرد: 1. دولـت مکلف  عمـل قـرار مـی 
زمـان انعقـاد قرارداد با پیمانـکاران در متن آن 
کـه در صـورت تاخیـر در پرداخـت،  قیـد نمایـد 
قـدرت خریـد اسـناد تـا زمـان پرداخـت حفـظ 
بـا  و  نیسـت  الزم  تعهـدی  رویکـرد   .2 گـردد. 

نمـود.  را حـل  ایـن مشـکل  بـا دولـت  توافـق 

-	آقـای	مهندس	علیرضا	دائمی،	معاون	وزیر	
که اسناد خزانه اسالمی نسبت  نیرو بیان نمود 
بـه اوراق مشـارکت و اوراق صکـوک ارزشـمند تـر 
می باشد و 1500 میلیارد تومان بین پیمانکاران 
مبلغـی  کـه  اسـت  شـده  توزیـع   95 سـال  در 
هـای سـال  بـرای  و  اسـت  نمانـده  باقـی  آن   از 

گردد.   بعـد بایـد فکـری شـود تا مشـکل برطـرف 
وی در ادامـه افـزود بـا سـازمان مدیریـت رایزنـی 
کـه نقدینگـی بـرای بخش  گرفتـه اسـت  صـورت 

گـردد. راه و نیـرو پرداخـت 

-	آقـای	دکتـر	طیـب	نیـا	در ادامـه بیـان نمـود 
کـه وزارت اقتصـاد بـه ایـن موضـوع مقیـد بـوده 
بازپرداخـت  زمـان  کـه اسـناد خزانـه در  اسـت 
کارمنـد دولـت  بـه همـه چیـز حتـی بـه حقـوق 
کنـون هـم ایـن اتفـاق افتـاده  اولویـت دارد و تا
اسـت و این امر هم در شـرایط فشـار نقدینگی 
سـبب  موضـوع  ایـن  و  داده  خ  ر دولـت  زیـاد 

اعتبـار ایـن اسـناد شـده اسـت.

اشـاره  نکتـه  بـه چنـد  نیـا	 -آقـای	دکتـر	طیـب	
بحـث  خزانـه  اسـناد  مـورد  در   .1 کـه  نمـود 
ح نبـوده اسـت و وزارت  محدودیـت مالـی مطـر
بـورس  سـازمان  فقهـی  کمیتـه  از  اقتصـاد 
خصـوص  در  کـه  اسـت  نمـوده  درخواسـت 
 پرداخت سود بابت تاخیر به پیمانکار راه حلی 
قطعـی  جـواب  ایشـان  و  دهـد  پیشـنهاد  را 
انتشـار از  قبـل  زمـان  بـه  نسـبت  کـه   دادنـد 

بـه  نسـبت  ولـی  دهیـد  تعدیـل  می توانیـد 
دهیـد،  انجـام  را  کار  ایـن  توانیـد  نمـی  آینـده 
سـاله  یـک  کـه  بعـد  بـه  انتشـار  زمـان  از  یعنـی 
 مـی باشـد نمـی تـوان سـودی پرداخـت نمـود. 
2. مصوبـه ای در دولـت در حـال تصویـب بـود 
کـه اسـناد خزانـه سـه سـاله باشـد البتـه بـا ایـن 
اسـت  بدهـکار  بانـک  بـه  پیمانـکار  کـه  فـرض 
کـه ایـن اسـناد را بابـت بدهـی عینـًا بـه بانـک 
گـردد  کسـر  کنـد و از بدهـی او بـه بانـک  منتقـل 
و بانـک نیـز اسـناد را بـه جـای بدهـی خـود بـه 
بانـک مرکـزی مـی دهـد و یـا اینکـه بـه عنـوان 
بانـک  در  اعتبـار  دریافـت  جهـت  ای  وثیقـه 
گـذارد ولی مشـکل آن اینجا اسـت  مرکـزی مـی 
از  زمـان  هـم  کـه  شـود  پیـدا  پیمانـکاری  کـه 
دولـت طلبـکار باشـد و هـم بـه بانـک بدهـکار 
کنـون 2200 میلیـارد تومـان وزارت  کـه تا باشـد 
کـرده اسـت و بـه بقیـه  نیـرو بـه دولـت معرفـی 
دسـتگاه هـا نیـز جهـت معرفـی نامـه زده شـده 
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اسـت. 3. دولـت قصـد اجحاف بـه پیمانکاران 
و  دارد  نقـد  پـول  دادن  بـه  تمایـل  و  نـدارد  را 
نمـی خواهـد از اسـناد خزانـه اسـتفاده نمایـد و 
امسـال نیـز از سـال هـای اسـتثنایی مـی باشـد 
زیـرا سـال هـای قبـل، سـال هـای سـختی بوده 
و بخشـی از درآمدهـای امسـال در آن سـال هـا 
کسـری هـا بـه امسـال  اسـتفاده شـده اسـت و 
منتقل شـده اسـت. همچنین دولت به شـکل 
کـه اسـناد اجـاره یـا  اصولـی بـه دنبـال آن اسـت 
منفعـت و... را منتشـر و خـود در بـازار سـرمایه 
پیمانـکار  بـه  را  آن  پـول  و  رسـاند  فـروش  بـه 
کمـک بـه بخـش  بدهـد. 4. بـازار بدهـی بـرای 
ایجـاد  آنـان  مالـی  تامیـن  جهـت  و  خصوصـی 
شـد ولـی مشـکالت ایجـاد شـده آن را بـه ایـن 
کـه ایـده آل دولـت هم نمی باشـد.  سـمت آورد 
بـازار  ازظرفیـت  بیـش  خزانـه  اوراق  انتشـار   .5
خ سـود می شـود، لذا  سـرمایه سـبب افزایش نر
ایـن وضعیـت مطلـوب دولـت نیـز نمـی باشـد و  
دولـت بـه سـبب شـرایط ویـژه مجبور به انتشـار 
کـه دولت  گشـت. الزم بـه ذکـر اسـت  ایـن اوراق 
ایـن مشـکل  کـه در جهـت حـل  موافـق اسـت 
کـه راه  کمیتـه فقهـی بخواهـد  اقـدام نمایـد و از 
حلـی را در خصـوص ایـن موضـوع ارائـه نمایـد. 
بـا  کارگروهـی  کـه  گردیـد  مقـرر  نهایـت  "در 
امـور  وزارت  ایـران،  اتـاق  نماینـدگان  حضـور 
سـازمان  فقهـی  کمیتـه  دارایـی،  و  اقتصـادی 
کمیسـیون  بـورس و اوراق بهـادار و نماینـدگان 
اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی بـه منظـور 
ارائـه راهـکار جهـت حفـظ قـدرت خریـد اسـناد 
خزانـه اسـالمی موضـوع تبصـره 1 مـاده 2 آییـن 
نامـه اجرایی بنـد )هـ( تبصره )5( قانون بودجه 
95 مبنـی بـر حفـظ قـدرت خریـد اسـناد خزانـه 

گـردد.  تـا زمـان سررسـید تشـکیل  اسـالمی 
در  بایسـت  مـی  کارگـروه  ایـن  اقدامـات  نتایـج 
گفتگـوی دولـت و بخش  جلسـات آتـی شـورای 

گـردد."  خصوصـی ارائـه 

کمیته فقهی : 3(-جلسه 
کمیتـه  کارشناسـی  جلسـات  در  کـه  آنجایـی  از 
گردیـده  مقـرر  گـو  و  گفـت  شـورای  و   76 مـاده 
بـود راهکارهـای الزم بـرای حـل مشـکل فقهـی 
وزارت  و  دولـت  بـه  و  شـود  اندیشـیده  موضـوع 
اقتصـاد ارائـه شـود در ادامـه ایـن پیگیـری هـا ، 
گردید گزار  کمیته فقهی بر  کارشناسی در  جلسه 
توسـط  آمـده  بعمـل  هـای  پیگیـری  بـا 
فقهـی  کمیتـه  جلسـه   ،  76 مـاده  کمیتـه 
ارائـه  در  نظـر  صاحـب  کـه  بـورس  سـازمان 

باشـد  مـی  موضـوع  فقهـی  و  شـرعی   مسـائل 
فقهـی  کمیتـه  محـل  در   95/10/15 تاریـخ  در 
مصباحـی  آقایـان  حضـور  بـا  بـورس    سـازمان 
و  رضایـی  و  تسـخیری  موسـویان،  مقـدم، 
نماینـدگان سـازمان بـورس و وزارت اقتصـاد و 
آقـای مهنـدس مسـعودی  بـا حضـور  و  دارائـی 

گردیـد. برگـزار  سـندیکا  نماینـده 
درایـن جلسـه بعـد از مباحـث زیـاد و بررسـی 
خزانـه  اسـناد  انتشـار  امـر،  شـرعی  جوانـب 
اسـالمی در فـرض حفـظ قـدرت خریـد اسـناد 
تاریـخ  تـا  انتشـار  تاریـخ  از  اسـالمی  خزانـه 
فقهـی   کمیتـه  محتـرم  اعضـای  نظـر  رسـید 
هـر  کـه  بـود  ایـن  بـر  فقهـی  قاعـده  اسـاس  بـر 
نـوع افزایـش مبلـغ بدهـی در مقابـل افزایـش 
بدهـکار  گـر  ا ولـی  اسـت  بدهی،ربـا  مـدت 
تعهد،بابـت  بـدون  و  خـودش  جانـب  از 
 ، دیگـری  انگیـره  هـر  یـا  حسـاب  تسـویه 
نیسـت  ربـا  تنهـا  ،نـه  نمایـد  اضافـه  را  مبلـغ 
بـه  بـه عبارتـی دولـت  بلکـه مسـتحب اسـت. 
قانونـی  اختیـار  از  توانـد  مـی  مدیـون  عنـوان 
خریـد  قـدرت  گرفتـن  نظـر  در  جهـت  خـود 
نمایـد  اسـتفاده  سررسـید  تاریـخ  تـا  اسـناد 
ج در قـرارداد  کار بـدون در در صورتیکـه ایـن 
دهـد  انجـام  دایـن  طـرف  از  الـزام  بـدون  و 
حفـظ  را  خریـد  قـدرت  ایـن  مدیـون  خـود  و 
بـودن  نماید،نـه تنهـا اشـکال فقهـی و ربـوی 
و  پسـندیده  ع  شـر طبـق  بلکـه  نـدارد  وجـود 

باشـد. مـی  مسـتحب 
وزارت  گردیـد  مقـرر  نهایـت  در  ایـن جلسـه  در 
کمیتـه فقهـی در خصـوص موضـوع  اقتصـاد از 
مذکـور اسـتعالم رسـمی بعمـل آورد و پاسـخ بـه 

گـردد.  ح فـوق اعـالم  اسـتعالم  بـه شـر

در	آخرین	پیگیری	از	جانب	سندیکا	،	نامه	از	سوی	
گـو	بـا	امضـای	جنـاب	آقـای	شـافعی	 شـورای	گفـت	و	
دبیر	شورای	گفت	و	گوی	دولت	و	بخش	خصوصی		

بـه	وزیـر	محترم	اقتصـاد	و	دارائی		ارسـال	گردید.

در پایان:
در  نهایـی  نتیجـه  اخـذ  تـا  موضـوع  پیگیـری 
کار دبیرخانه سندیکاسـت و در این راه  دسـتور 
کمیتـه موضـوع مـاده 76 و شـورای  از زحمـات 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی بـه جهـت 
اجـرای دقیـق مفـاد مـاده 2و 3 قانـون بهبـود 
ح موضوعات  کار و طر کسـب و  مسـتمر محیط 
مطروحـه بخـش خصوصـی در جلسـات شـورا 

سپاسـگزاری مـی نمایـد.

رشـد  از  عمـده ای  بخـش  کـه  اسـت  »طبیعـی 
نفـت  بـه  معطـوف  5/7درصـد  اقتصـادی 
اعـم  اقتصـادی،  حوزه هـای  سـایر  نـه  اسـت: 
متأسـفانه  معدنـی.  و  خدماتـی  صنعتـی،  از 
مثبـت  رشـد  بـه  نه تنهـا  حوزه هـا  از  برخـی  در 
شـاهد  را  منفـی  رشـد  بلکـه  نشـده ایم  نائـل 
گرچـه رشـد اقتصـادی ناشـی از یـک  بوده ایـم؛ 
حـوزه اقتصـادی یا تولیـدات ادوات و ابزارآالت 
می دهـد.«  نشـان  را  قابل تأملـی  رقـم  نظامـی 
مـا  بـه  جام سـاز  محمـود  دکتـر  را  جملـه  ایـن 
ایـن  می دهـد  ادامـه  کـه  جایـی  می گویـد؛ 
رشـد نامتـوازن اسـت و نمی توانـد پاسـخگوی 
بیـکاری، عـدم رونـق اقتصـادی و رکـود باشـد. 
ایـن  بـا  را  نسـل فردا  گفت وگـوی  ادامـه  در 

بخوانیـد. اقتصـاددان 

از ابهامــات اعــالم دولــت در بحــث رشــد مثبت 
اقتصادی بگویید.

دربـاره اعـالم دولـت در خصـوص رشـد مثبـت 
ابهامـات  5/7درصـد  میـزان  بـه  اقتصـادی 
کشـور  درحال حاضـر  زیـرا  دارد؛  وجـود  زیـادی 
مـا هنـوز دربنـد رکـود اقتصـادی اسـت و رشـد 
رکـودی  بـا وضعیـت  اقتصـادی 5/7درصـدی 
نیسـت؛  توجیـه  قابـل  حاضـر  شـده  تعمیـق 

دکتر محمود جامساز 

 بخش خصوصی
یت  محور

 ندارد



ا                                  اد یا   
اسفند  1395 

شماره 352

57

توافـق  و  برجـام  امضـای  بـه  توجـه  بـا  البتـه 
کشـورهای عضـو،  اخیـر اوپـک دربـاره سـهمیه 
افزایـش  را  خـود  نفـت  تولیـد   توانسـت  ایـران 
از  ناشـی  جدیـدی  ارزی  منابـع  بـه  و  دهـد 
نیـز  قراردادهایـی  و  یابـد  دسـت  نفـت  فـروش 
منعقـد  گازی  و  نفتـی  حوزه هـای  زمینـه  در 
از  عمـده ای  بخـش  کـه  اسـت  طبیعـی  کنـد. 
رشـد اقتصـادی 5/7درصـد معطـوف بـه نفـت 
اعـم  اقتصـادی،  حوزه هـای  سـایر  نـه  اسـت: 
متأسـفانه  معدنـی.  و  خدماتـی  صنعتـی،  از 
مثبـت  رشـد  بـه  نه تنهـا  حوزه هـا  از  برخـی  در 
شـاهد  را  منفـی  رشـد  بلکـه  نشـده ایم،  نائـل 
گرچـه رشـد اقتصـادی ناشـی از یـک  بوده ایـم. 
حـوزه اقتصـادی یا تولیـدات ادوات و ابزارآالت 
نظامـی رقـم قابل تأملـی را نشـان می دهـد، امـا 
و نمی توانـد  اسـت  نامتـوازن  درمجمـوع رشـد 
که همچنان باقی  پاسـخگوی بیکاری جوانان 
باشـد.  رکـود  و  اقتصـادی  رونـق  عـدم  و  اسـت 
حاصـل  درصورتـی  متـوازن  اقتصـادی  رشـد 
که دولت با یک برنامه اسـتراتژیک با  می شـود 
کاهـش دخالـت  محوریـت بخـش خصوصـی و 
بپـردازد  تولیـد  تحریـک  بـه  اقتصـاد  در  خـود 
الزم  سـرمایه گذاری  جـذب  بـرای  را  زمینـه  و 
کنـد. بر اسـاس اعالم  داخلـی و خارجـی فراهـم 
مسـئولین حجـم سـرمایه گذاری مصـوب پـس 
گـزارش  امـا  بـود؛  برجـام 11/8 میلیـارد دالر  از 
کـه در سـال های  کـی اسـت  بانـک جهانـی حا
خارجـی  مسـتقیم  سـرمایه گذاری   95 ـ   94
در  اسـت.  بـوده  دالر  میلیـارد   1/7 بـر  افـزون 
حقیقـت بـرای دسـت یابی بـه رشـد اقتصـادی 
کشـور به طـور سـالیانه نیازمنـد 50  8درصـدی 
میلیـارد دالر سـرمایه خارجـی اسـت. عالوه بـر 
حائـز  نیـز  داخلـی  سـرمایه های  جـذب  ایـن 
اهمیـت اسـت؛ امـا متأسـفانه بـه سـبب فسـاد 
از  بخشـی  کـه  مالـی  اختالس هـای  و  گسـترده 
کنون  آن هـا توسـط دولـت یازدهم آشـکار شـد ا
نقدینگـی  از  اعظمـی  بخـش  بـه  دسترسـی 
یـک  از  بیـش  بـه  درحال حاضـر  کـه  کشـور 
می رسـد،  تومـان  هزارمیلیـارد   140 و  تریلیـون 

نیسـت. میسـر 

پس بانک ها فاقد منابع الزم هستند؟
کشـور فاقـد منابـع الزم بـرای  بلـه. بانک هـای 
مؤسسـات  بـه  تولیـدی  اعتبـارات  تجهیـز 
ضمـن  هسـتند؛  خصوصـی  بخـش  مولـد 
سـرمایه  بـازار  در  بیشـتر  بانک هـا  ایـن  آنکـه 

یعنـی  پـول؛  بـازار  در  نـه  می کننـد:  فعالیـت 
در  سـرمایه  کوتاه مـدت  اعتبـارات  تأمیـن 
گـردش مؤسسـات تولیـدی و خدماتـی بخـش 
اعتبـاری  منابـع  از  تقریبـًا  کـه  خصوصـی 
آمـار  طبـق  هسـتند.  محـروم  بانک هـا 
در  پـول  بـازار  سـهم   95 سـال  در  اعالم شـده 
تأمیـن مالـی 79/1درصـد و سـهم بازار سـرمایه 
19/5درصـد  تنهـا  مؤسسـات  مالـی  تأمیـن  در 
و سـهم تأمیـن مالـی خارجـی تنهـا 1/4درصـد 
که متأسـفانه بسـیار سهم ناچیزی  بوده اسـت 
کنون برای دسترسـی به سـرمایه های  اسـت. ا
کشـور  اقتصـادی،  رشـد  تأمیـن  بـرای  الزم 
اقتصـادی  نظـام  در  تحـول  و  تغییـر  نیازمنـد 
اسـت؛ زیـرا یـک نظـام اقتصـادی دولتـی نفتـی 
قـادر  کـه در بطـن خـود فسـادآور اسـت  رانتـی 
نیسـت شـرایط امـن بـرای جـذب سـرمایه های 
جـذب  بـرای  بنابرایـن  کنـد؛  فراهـم  خارجـی 
کتورهایـی  فا بـه  نیـاز  خارجـی  سـرمایه های 
به صـورت  بین المللـی  سـطح  در  کـه  اسـت 
شـده  شـناخته  اقتصـادی  شـاخص های 
کـه  ترکیبـی  ریسـک  شـاخص  نظیـر  هسـتند؛ 
کشـورهای  را دربـاره  بانـک جهانـی میـزان آن 
مختلـف محاسـبه و اعـالم مـی دارد. رقـم ایـن 
کـه محـدوده  شـاخص بیـن صفـر تـا 100 اسـت 
انـدک  به شـدت  بـه معنـای ریسـک   100 تـا   80
و  کـم  نسـبتًا  ریسـک  به مفهـوم   80 تـا   70 و 
اسـت  متوسـط  ریسـک  به معنـای   70 تـا   60
بسـیار  ریسـک  معنـای  بـه   60 زیـر  محـدوده  و 
بـر  نیـز  ترکیبـی  ریسـک  اجـزای  اسـت.  شـدید 
ریسـک  یـک  جهانـی  بانـک  تعریـف  مبنـای 
کودتـا،  کـه بـه تنـش سیاسـی،  سیاسـی اسـت 
یـا  داخلـی  جنـگ  دولـت،  رفتـار  نوسـان 
دوم  دارد.  اختصـاص  آن  امثـال  و  خارجـی 
متغیـر  در  نوسـان  نظیـر  اقتصـادی  ریسـک 
مالـی  ریسـک  وسـوم  اسـت  اقتصـادی  کالن 
کـه  اسـت  غیـره  و  سـهام  بـازار  سـقوط  نظیـر 
ایـن مـوارد از یکدیگـر تفکیـک شـده اند؛ البتـه 
سـرمایه گذاران  بـرای  ریسـک  شـاخص  تنهـا 
بلکـه  نمی کنـد،  کفایـت  بین المللـی  حرفـه ای 
اجـرای  هزینـه  بانکـی،  سـالمت  شـاخص 
قانـون  کمیـت  حا سیاسـی،  ثبـات  قراردادهـا، 
کنتـرل فسـاد و بسـیاری مـوارد دیگـر نیـز در  و 
تصمیم گیـری سـرمایه گذاران بین المللـی مؤثـر 
کشـور  هنـوز  درحال حاضـر  متأسـفانه  اسـت. 
مـا از ثبـات اقتصـادی برخـوردار نیسـت وعـدم 
و  اقتصـادی  گسـترده  فسـاد  بانکـی،  سـالمت 

چالش هایـی  کسـب وکار  نامسـاعد  وضعیـت 
کـه ورود سـرمایه خارجـی را بـا تردیـد  هسـتند 
مواجـه سـاخته اند و در نتیجـه وجـود چنیـن 
اقتصـادی  رشـد  بـه  کشـور  دسـتیابی  عواملـی 
اقتصـادی  سـپهر  در  به نحوی کـه  متـوازن 
ملموس شـود با معضالت جدی روبه روسـت.

راهکارهای مقابله
 با چنین مسائلی چیست؟

سیاسـت  در  جـدی  تغییـر  بایـد  دولـت 
تفکـر  نحـوه  و  آورد  پدیـد  خـود  اقتصـادی 
آزاد  اقتصـاد  و  کنـد  تغییـر  دولتـی  اقتصـاد 
و  شـود  دولتـی  اقتصـاد  جایگزیـن  رقابتـی  و 
صـورت  خصوصـی  بخـش  بـه  گذاری هـا  وا
سیاسـت های  در  کـه  همان گونـه  گیـرد؛ 
اسـت؛  اشاره شـده  آن  بـه  نیـز  نظـام  کلـی 
طبـل  بـر  دولـت  همچنـان  متأسـفانه  امـا 
بخـش  هنـوز  و  می کوبـد  دولتـی  اقتصـاد 
خصوصـی محوریـت نـدارد. بـا وجـود تبلیغات 
کـه دولـت در ایـن زمینـه داشـت؛  گسـترده ای 
و  اسـت  دولتـی  اقتصـاد،  همچنـان  امـا 
بـوده  شـکلی  بـه  نیـز  خصوصی سـازی ها 
شـرکت های  پدیدآمـده،  شـرکت های  کـه 
شـبه دولتی هسـتند و از دل دولـت برآمده انـد 
تـا  اسـت.  کـم  حا آن هـا  بـر  دولتـی  سیاسـت  و 
واقعـی  به شـکل  متوسـط  طبقـه  کـه  زمانـی 
کشـور رنـگ  کشـور شـکل نگیـرد همچنـان  در 
توسـعه را نخواهـد دیـد. درحال حاضـر شـاهد 
و  هسـتیم  متوسـط  طبقـه  تحلیل رفتـن 
فاصلـه فقیـر و غنـی روزبـه روز بیشـتر می شـود 
و ایـن به دلیـل تخصیـص منابـع اسـت و ایـن 
گذشـته تفاوتـی نکـرده  تخصیـص همچنـان بـا 
ترانـس  از سـوی  ارائه شـده  گـزارش  در  اسـت. 
ک بـودن  پا دربـاره  کـه  اینترنشـنال  پرنـت 
قانونـی  آمـده اسـت، زیرسـاخت های  اقتصـاد 
وضعیـت  بدتریـن  در  مـا  کشـور  فیزیکـی  و 
مسـتقیم  سـرمایه گذاری های  جـذب  بـرای 
زیرسـاخت  بایـد  بنابرایـن  دارد؛  قـرار  خارجـی 
هـا اصـالح شـود و آن هـم مسـتلزم ایـن اسـت 
دولتـی  اقتصـاد  نظـام  در  تحـول  و  تغییـر  کـه 
به سـمت اقتصـاد آزاد و رقابتـی مبتنـی بـر بـازار 
و دولـت دخالت هـای حداقلـی  گیـرد  صـورت 
را  خـود  و  باشـد  داشـته  نظارتـی  سـطح  در  و 
کاال و  کنـار بکشـد و تنهـا بـه تولیـد  از اقتصـاد 
کـه بخش خصوصی چندان  خدمـات عمومی 

بپـردازد. نـدارد،  آن  بـه  ورود  بـه  تمایلـی 
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از  آلمــان   DUAL حرفــه ای  آمــوزش  هیــات 
اســفند   11 چهارشــنبه  تــا  اســفند   6 جمعــه 
مهمان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
بــود تا با هماهنگی های ســه جانبــه بین اتاق 
بازرگانی، دانشگاه فنی و حرفه ای و سندیکای 
گو در  گفــت و  شــرکتهای ســاختمانی ایــران به 
راه انــدازی سیســتم آموزشــی دوآل  بــا  رابطــه 
ایــن  در  الزم  توافــق  بــه  و  بپردازنــد  ایــران  در 
زمینــه برســند. بــه دلیــل اهمیــت ایــن ســفر و 
گزارشــی از روزهای مختلف  دســتاوردهای آن 

آن ارائه می شود.  

پیش زمینه
فعالیت هــای  کــه  قبــل  ســال  دو  حــدود  از 
کمیســیون ماشــین آالت  آموزشــی و پژوهشــی 
گردید،  کارگروه های آن آغاز  سنگین سندیکا و 
ســاماندهی منابع انسانی متخصص مورد نیاز 
کشــور به طــور اعم و  ایــن بخش مهــم اقتصاد 
شــرکت های ساختمانی عضو ســندیکا به طور 
اخــص همــواره جــزء مهمتریــن فعالیت هــای 

کمیسیون یاد شده بود. مطالعاتی و آموزشی 
اجــرای  و  برنامه ریــزی  مســیر،  ایــن  در 
کوتاه مــدت در قالــب دوره هــای  آموزش هــای 
در  بلندمــدت  آموزش  هــای  و  بازآمــوزی 
کارگــروه  قالــب دوره هــای نوآمــوزی در دســتور 

گرفت. کارشناسی قرار 
نــه  ســنگین  ماشــین آالت  کــه  ایــن  عالرغــم 
تنهــا ســهم قابــل توجهــی از دارایی هــای ملی 
تأثیــر  بلکــه  اختصــاص می دهــد،  بــه خــود  را 
راندمــان  و  کیفیــت  ارتقــاء  در  نیــز  بســزایی 
و  کشــور  عمرانــی  پروژه هــای  و  ح هــا  طر
همچنیــن ایجــاد فرصت هــای اشــتغال بــرای 
کار دارد؛ ولــی در ابعــاد  جوانــان و جوینــدگان 
زمینــه  در  مخصوصــًا  پژوهشــی  و  آموزشــی 
تأمیــن و توســعه منابــع انســانی متخصص در 
ســطوح متفــاوت شــغلی بــا چالش هــای زیــاد 
بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  می باشــد.  مواجــه 
کــز و موسســات  عــدم پاســخگویی بهینــه مرا
کاربردی و  کادمیک، علمی،  آموزشــی، اعم از آ
فنــی و حرفه ای به تأمین نیروی انســانی ماهر 

کاردان و آشــنا بــه فناوری هــای  و متخصــص و 
کرد. نوین اشاره 

رو  پیــش  چالش هــای  بــا  مقابلــه  منظــور  بــه 
ضــرورت اســتفاده از الگوها و تجارب آموزشــی 
کشــورهای صنعتی و پیشــرفته در  و پژوهشــی 
کمیســیون  در  ســنگین  ماشــین آالت  زمینــه 
بدیــن  شــد.  ح  مطــر ســندیکا  ماشــین آالت 
منظــور "مجتمــع آموزشــی صنعت ســاختمان 
که نقش بــازوی برنامه ریزی  بهاء الدیــن ادب" 
حرفــه ای  مهارتــی  آموزش هــای  اجرایــی  و 
آمــوزش  حــوزه  در  و  می کنــد  ایفــا  را  ســندیکا 
ماشین آالت و بهره برداری از امکانات پرسنلی 
از  آلمــان  کشــور  آموزشــی  متدلوژی هــای  و 
کاربــردی برخــوردار اســت، پیشــنهاد  تجــارت 
که ســندیکای شــرکت های ســاختمانی  نمــود 
بــر اســاس بومی ســازی الگوی"سیســتم دوآل 
آمــوزش حرفــه ای آلمــان" دوره هــای آموزشــی 
پیلــوت در رشــته های ماشــین آالت مــورد نیاز 
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری بــا همکاری 
البور ماشــین آالت ســنگین در دانشــکده فنی 

گزارش فعالیت های 5 روز هیات آلمانی

ابتکار سندیکا برای راه اندازی
 سیستم آموزشی DUAL در ایران
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کلن، برنامه ریزی و راه اندازی نماید.
که در سیستم دوآل آموزش فنی و  نظر به این 
کز آموزش  حرفه ای، آموزش های نظری در مرا
حرفــه ای و آموزشــهای عملــی در بنگاه هــای 
کنتــرل و  اقتصــادی اجــرا می شــود و نظــارت و 
ارزشــیابی اجرای دوره های آموزشــی به عهده 
کشــور  اقتصــاد  بــه عنــوان نماینــدگان  اتاقهــا 
ارتبــاط  ضمــن  ســندیکا  بنابرایــن  می باشــد، 
بــا دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و اتــاق بازرگانی، 
کشــاورزی ایران از آنان برای  صنایع، معادن و 

کرد. مشارکت در این همکاری دعوت 
گیهای متنوع سیستم  که ویژ شایان ذکر است 
ســاختار  مخصوصــًا  حرفــه ای،  آمــوزش  دوآل 
"یکپارچــه و هماهنــگ" بــا مشــارکت آمــوزش، 
اقتصــادی(  )بنگاه هــای  اقتصــاد  و  پژوهــش 
و روشــهای علمــی تعلیــم و تربیــت بــر اســاس 
تنهــا  نــه  کاربــردی  پژوهشــهای  و  تحقیقــات 
کاهــش بیــکاری، بلکــه پیشــگیری از بیــکاری 

جوانان را موجب می شوند.
بیــن  جانبــه  چهــار  ارتبــاط  ترتیــب  بدیــن 
ســندیکا، دانشگاه فنی و حرفه ای، اتاق ایران 
بــا هماهنگــی  آلمــان  کلــن  و دانشــکده فنــی 
ســاختمان  صنعــت  آموزشــی  مجتمــع 
بهاءالدین ادب برقرار شد و همکاری مشترک 
آموزشــی و پژوهشــی ایــران و آلمــان در زمینــه 
پرفســور  مســافرت  بــا  ســنگین  ماشــین آالت 
اولریش، رئیس البور ماشــین آالت ساختمانی 
کلن به همراه دو نفر از دستیارانش به ایران در 

گردید. عمل برنامه ریزی و آغاز 
بــه دلیــل اهمیــت ایــن ســفر و دســتاوردهای 
کــه در قالــب پروتــکل همــکاری آموزشــی  آن 
گزارشــی  پژوهشــی بــه امضــاء طرفیــن رســید. 
کــه از 6 تــا  از اجــرای برنامــه پیش بینــی شــده 
11 اســفند مــاه 95 بــه طــول انجامیــد، تقدیــم 

گران می شود. خوانندگان محترم مجله آباد 

شنبه - ۷ اسفند
جمعــه 6 اســفند مــاه هیات آمــوزش حرفه ای 
امــام  فــرودگاه  ودر  شــد  تهــران  وارد  آلمــان 
خمینی مورد اســتقبال نمایندگان سندیکای 

گرفت.  شرکتهای ساختمانی ایران قرار 
از  اســفند   7 شــنبه  روز  صبــح  هیــات  ایــن 
ابــزار،  کارگاه هــای مکانیــک خــودرو، ماشــین 
آموزشــکده  بــرق  و  پنوماتیــک  و  هیدرولیــک 
دانشــگاه  بــه  وابســته  اســالمی  انقــالب  فنــی 
کــرد. در ایــن بازدیــد  فنــی و حرفــه ای بازدیــد 

ســرمایه گذاری منطقــی در بخــش تجهیزات و 
وجود مدرسان توانمند و با تجربه، مورد توجه 

گرفت. هیات آموزش حرفه ای آلمان قرار 
هیــات آلمانــی در ســاعت 11  در ســتاد مرکــزی 
در  شــد.  حاضــر  حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه 
کــه بــا حضــور دکتــر شــفیعی رئیس  میزگــردی 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، دکتــر حق پناهــی 
فنــی  دانشــگاه  فنــاوری   و  پژوهشــی  معــاون 
و حرفــه ای ، خانــم دکتــر تقوایــی و مهنــدس 

عبدی از مدیران دانشگاه، به همراه مهندس 
غنی زاده قائم مقام دبیر ســندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایــران، دکتــر نیکوئــی مدیرعامــل 
ســاختمان  صنعــت  آموزشــی  مجتمــع 
گروه فنی  بهاءالدیــن ادب و برخــی از اعضــای 
تخصصــی )گــروه ترانســفر( برگــزار شــد، طرفین 
بــا حوزه  هــای تخصصــی و امکانات آموزشــی و 

پروهشی یکدیگر آشنا شدند.
گردهمایی دکتر نیکوئی به تشــریح  در ابتدای 
کــه هدف  کرد  اهــداف ســفر پرداخــت و اعــالم 
از ایــن سفرآشــنایی بــا امکانات و تــوان بالقوه 
بــرای ایجــاد هماهنگی هــای الزم ســه جانبــه 
بیــن اتــاق ایــران، دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
و ســندیکا بــا هیــات آموزشــی دانشــکده فنــی 
کلــن آلمــان بــه منظــور ســاماندهی، نوآموزی 
و بازآمــوزی حرفــه ای در زمینــه ماشــین آالت 
و  تجــارب  از  اســتفاده  بــا  ایــران  در  ســنگین 
دوآل  حرفــه ای  آمــوزش  سیســتم  گیهــای  ویژ

آلمان می باشد. 

ســپس پرفســور اولریش، رئیس هیــات آلمانی 
گی هــای آمــوزش دوآل  نســبت بــه تشــریح ویژ
)دوگانــه( و تفاوتهــای آن بــا ســایر آموزشــهای 
کــرد: حمایــت  دانشــگاهی پرداخــت و عنــوان 
در  صنعــت  و  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و 
بســیار  آموزشــی  کــز  مرا نــوع  ایــن  راه انــدازی 
ذی قیمت اســت. شــناخت نیازهای اساســی 
صنعت مهم ترین اصل در پاســخ به انتظارات 
که از طریق همکاری بین دولت  آنها می باشد 
کارفرمایی و  و شرکای اجتماعی )اتحادیه های 
گر ما در این سفر نیاز  کارگری( انجام می شود. ا
کنیم،  آموزشــی جامعــه فنی ایــران را دریافــت 

نتیجه مؤثر را به دست خواهیم آورد. 
در ادامــه دکتــر حق پناهــی، معــاون پژوهشــی 
آموزشــی  سیســتم  نیــز  دانشــگاه  فنــاوری  و 
سیســتم  یــک  را  حرفــه ای  و  فنــی  دانشــگاه 
که این  کرده و اعالم نمود  تقاضامحور معرفــی 
کــه بــا همــکاری اتــاق  دانشــگاه آمادگــی دارد 
ایران و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
کار و  یــک حرکت جدید را آغــاز نموده و فاصله 

کم نماید. صنعت با آموزش 
دبیــر  مقــام  قائــم  غنــی زاده،  مهنــدس  آقــای 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران نیــز 
کــرد: بــا توجه بــه آشــنایی با سیســتم   عنــوان 
از  زیــادی  توقعــات  آلمــان،  آمــوزش  کاربــردی 
که  راه اندازی این سیستم در ایران وجود دارد 
که برندهای  البتــه زمینه آموزشــی در صنایعی 
آلمانی دارد در ایران فراهم است. برای توسعه 
انســانی  ســرمایه  بــه  نیــاز  خصوصــی  بخــش 
هست. بنابراین با همکاری و حمایت دولت و 
دانشــگاه و صنعت می توان زمینه های تربیت 

این سرمایه های انسانی را فراهم نمود.
ســپس آقــای دکتــر شــفیعی، رئیس دانشــگاه 
فنــی و حرفه ای همــکاری آموزشــی را با آلمان 
کار، سختکوشــی و نظــم و  بــه علــت فرهنــگ 
کــرد و بــرای  ترتیــب آلمانیهــا مثبــت توصیــف 
تعیین رشــته های مشــترک آموزشی متناسب 
کشــور و فناوریهــای نوین و همچنین با  با نیاز 
رعایت اولویت  دروس و امکانات آزمایشــگاهی 
کمیته تخصصی  را ضروری اعالم  تشکیل یک 
کــرد . وی در رابطه با مــدل همکاری دوجانبه 
بــا توجــه بــه زمان بــر بــودن انتخــاب بهتریــن 
رشــته  راه انــدازی  و  مــدل ممکــن، پیشــنهاد 
منتخب در ترم تحصیلی مهر ماه آینده را ارائه 
گواهینامــه پایــان دوره بــا دو  نمودنــد. صــدور 
امضــاء و یــا صدور دو مــدرک مجــزا نیز مبحث 
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کــه از نظــر آقــای دکتــر شــفیعی  دیگــری بــود 
نیازمند تصمیم گیری است. ضمنًا به نوسازی 
تجهیزات آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در 
10 شــهر بزرگ ایــران در طول برنامه پنج ســاله 

ششم نیز اشاره شد.
در ادامــه پرفســور اولریــش، خرســندی خــود 
را از اعــالم چشــم انداز، برنامه هــای توســعه و 
اهداف مشخص دانشگاه فنی و حرفه ای ابراز 
کــرد: یکــی از دالیــل موفقیت  کیــد  نمــوده و تا
دوآل  آمــوزش  سیســتم  راه انــدازی  در  آلمــان 
کــه مســئوالن تصمیم گیــر تنهــا به  ایــن اســت 
فکر ســود و جنبه های صرفًا مــادی نبوده اند. 
تعریف چشم انداز بسیار مهم و ضروری است. 
ایشــان پیگیری ســریع موضوع همکاری پس 
از مراجعت به آلمان را حتمی دانسته و نتایج 
مثبــت فرهنگــی حاصلــه را بســیار مثبت تــر از 

سایر مسایل ارزیابی نمودند.
در پایــان پاورپوینــت معرفــی رشــته مکانیــک 
کشــاورزی پخــش و در رابطــه بــا  ماشــین های 
ســیالبس ها و واحدهای عملی و نظری بحث 

و تبادل نظر شد. 

ل جایگاه اتاق در سیستم آموزش حرفه ای دوآ
برنامه بعد از ظهر روز شــنبه 7 اســفند با حضور 
هیــأت آموزشــی آلمانــی و همراهــان ایرانــی در 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
گفتگــو بــا آقــای دکتــر ســالح ورزی،  و مالقــات و 
نائــب رئیس اتــاق و با هدف آشــنایی طرفین با 
محورهــای فعالیتهــای یکدیگر، پیگــری و اجرا 
شد، در این گفتگو مخصوصًا تولی گری و جایگاه 
اتــاق بــه عنــوان نماینــده اقتصــاد در سیســتم 

آموزش حرفه ای دوآل مطرح گردید
در آغــاز جلســه و پــس از معرفی هیــات آلمانی 
و اهداف ســفر، دکتر ســالح ورزی بــه بیان این 
گذشــته هم  که در ســالهای  موضوع پرداخت 
از نظر سطح اســتفاده از تکنولوژی، هم از نظر 
بهــره وری و هــم از نظر نیروی انســانی ماهر در 
حوزه تعمیر و نگهداری ماشــین آالت ســنگین 
هســتیم.  و  بــوده  مشــکالتی  دچــار  ایــران  در 
که این موضوع معلول  برداشــت ما این اســت 
کز آموزشی فنی و حرفه ای و  ســاختار فعلی مرا
دانشــگاه در تامیــن نیروی ماهر بــرای صنعت 
گام اولیه  کاربــردی  اســت. لذا آمــوزش فنــی و 
در رفــع این مشــکل به نظر می رســد. در ایران 
35 اتاق مجزا وجود دارد و 40 اتاق مشــترک با 
سایر کشورهای جهان فعال هستند. به عالوه 

آموزشــی  فعالیت  هــای  یکپارچه ســازی  بــرای 
موسســه آموزشــی و پژوهشــی در اتــاق ایــران 

وجود دارد. 
که الزم است در  کرد  وی به این موضوع اشاره 
امر آموزش خطوط موازی ایجاد نشــود و ورود 
اتــاق بــه آمــوزش دوآل را عامــل موفقیــت این 
حرکت دانست و ترغیب بنگاهها به امر آموزش 
و بازآموزی را به وسیله تشریح بهره وری بیشتر 

ناشی از آن را الزامی دانست.
و همراهــان  اولریــش  پرفســور  رابطــه  ایــن  در 
که از طرف یونسکو و برای  ایشــان به پروژه ای 
ارائــه تصویری خوب از آموزش فنی و حرفه ای 
بــه جوانــان صــورت پذیرفتــه اشــاره نمــوده و 
خواستار پیاده سازی همزمان بحث های فنی 
و بسترســازی های فرهنگــی بــرای بــه نتیجــه 
که به منظــور اجرای  ح شــد،  رســیدن ایــن طر
ایــن پروژه در ایــران مورد اســتقبال آقای دکتر 

گرفت. سالح ورزی نیز قرار 
 

یکشنبه- ۸ اسفند
روز یکشــنبه هیات آموزشــی آلمان در سندیکا 
حاضر شد تا در جلسه آشنایی با فعالیت های 
پیرامــون  نظــر  تبــادل  و  گفتگــو  و  طرفیــن 
محورهــای پیش بینــی شــده بــرای همــکاری 
کند.  بیــن طرف هــای ایرانــی و آلمانی شــرکت 
کارشناســان  بازآمــوزی  پیرامــون  نظــر  تبــادل 
بنگاهــی  مربیــان  و  پیمانــکاری  شــرکت های 
و تبــادل نظــر پیرامــون همــکاری آموزشــی در 
از  حرفــه ای  کارشناســی  و  کاردانــی  ســطوح 

دستورات این جلسه بود.
در ابتــدای جلســه آقــای مهنــدس غنــی زاده 
توضیحاتــی در رابطه با وضعیت ماشــین آالت 
کــرد:  عمرانــی در ایــران ارائــه نمــوده و اعــالم 
ایــران در  عمــر عمــده ماشــین آالت   متوســط 
 30 تا 35 است و با توجه به شرایط جهانی در 
سالهای اخیر نتوانسته ایم از برندهای مشهور 
اســتفاده نماییــم و بنابرایــن بــه ماشــین های 
کــه البته ایــن موضوع  کرده ایم  چینــی رجــوع 
دســتگاه  هــزار   60 حــدود  اســت.  موقــت 
ماشــین آالت عمرانــی در بخــش خصوصــی و 
کــه  شــرکتهای وابســته بــه دولــت وجــود دارد 

کامال مجزا وجود دارد:  برای آنها سه برنامه 
ک )تعمیر و راه اندازی( 1-رفع استهال

انـــــــــــــــدازی  )راه  ماشــین آالت  بازســازی   -2
امــکان اخیــر  ســالهای  در  کــه   ماشــین آالتی 

 بهره دهی نداشته اند( 

3- نوســازی نــاوگان بــه تدریــج و بــا برندهای 
معروف

کرد:  در این رابطه پرفســور اولریش نیــز عنوان 
در آلمان هر شرکت ماشین آالتی برای خودش 
یــک ســری نیروهــای متخصــص برخــوردار از 
کارگاه هــای  در  کــه  دارد  صالحیــت حرفــه ای 
مربــوط بــه هــر برنــدی آمــوزش دیده انــد. هــر 
برنــد هــم ســه نــوع متخصــص خــاص در ســه 
هیدرولیــک  و  الکترونیــک  مکانیــک،  شــاخه 
مــورد  متخصــص  ماهــر  نیروهــای  ایــن  دارد. 
اشــاره در ابتدا در سیســتم دوآل دوره آموزش 
کننــد و بعد به  عمومــی ســه ســاله را طــی مــی 
صــورت تخصصی در یک بنــگاه اقتصادی و یا  
برند ماشــین آالت ســنگین شــاغل می شــوند. 
در سیســتم دوآل وظیفــه نوآمــوزی بــه عهــده 
اقتصــادی  بنگاههــای  و  حرفــه ای  مــدارس 
کارآموزان در دوره آموزشی  است. بدین ترتیب 
تمــام مباحث عمومی مربوط به ماشــین آالت 
را یــاد می گیرنــد، حتی ســرفصل  هایی از قبیل 
کاربــرد ماشــین آالت در  عیب یابــی، انتخــاب و 
شــرایط متفاوت اقلیمــی و جغرافیایی و زمین 

شناسی هم آموزش می بینند.
پرفســور اولریش در ادامه به بیان این موضوع 
کــه مهمتریــن خصوصیت سیســتم  پرداخــت 
آموزش حرفه ای دوآل، استراتژی پیشگیری از 

بیکاری جوانان است.
ح  طــر اجــرای  نحــوه  دربــاره  جلســه  ایــن  در 
همــکاری مشــترک صحبــت شــد. طبــق ایــن 
گفتگوهــا عنــوان شــد: در مرحلــه اول آلمانهــا 
مشــترک  کارشناســی  کارگروه هــای  قالــب  در 
و  اســتانداردها  پیرامــون  الزم  مشــورتهای 
تجهیــزات،  تکمیــل  آموزشــی،  ســرفصلهای 
ضوابــط آزمــون را به طرف ایرانــی ارایه خواهد 
ح  کار، ایــن طــر داد. بــرای تضمیــن موفقیــت 
آموزشــی باید توســط شرکتهای ماشــین آالتی 
کــه در ایران فعالیــت می کنند حمایت  آلمانی 
آن  بــرای  مشــوق هایی  مقابــل،  در  و  شــود 
گــردد. بدیــن ترتیــب پس از  شــرکت  ها منظــور 
یک و نیم سال آموزش نظری و عملی در دوره 
کاردانی دانشــگاه فنــی و حرفه ای و بنگاه  های 
اقتصــادی، آموزشــهای تخصصی شــش ماهه 
نیــز در آلمــان و یــا در ایــران در نمایندگی  های 
شرکت  های آلمانی و سایر بنگاه های اقتصادی 
گرفتــه شــود. ضمنًا پیشــنهاد  مشــابه در نظــر 
که، برای دوره 6 ماهه باید مشخص شود  شد 
 کــه پــس از آمــوزش عمومــی یــک ســال و نیــم
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یــا  ماشــین آالتی  برنــد  کــدام  در  ماهــه(   18(  
شــرکت پیمانــکاری دوره آمــوزش عملــی طــی 
که نقش  کید شد  خواهد شد. در این رابطه تأ
اتاق ایران و همچنین اتاق اســتانهای ذیربط 
بــرای برقــراری ایــن ارتبــاط تأثیرگــذار خواهــد 
بــود. مربــی خــط تولیــد مســئولیت خطــر در 
زمینــه حســن اجــرای آمــوزش عملی بــر عهده 
که پس  دارد. پیشــنهاد تکمیلی دیگر این بود 
کاردانــی )تکنســین( یــک روز به  از پایــان دوره 
که در آن روز با  کارآموز انتخاب شود  عنوان روز 
کز ارتقاء"هر  برگزاری" نمایشــگاه ارتبــاط" و" مرا
کــه انجام داده  کارهایی  گزارشــی از  کارآمــوزی 
است ارائه نماید و در همین روز از شرکت های 
بــرای  بــه منظــور ترغیــب بیشــتر  نیــز  ذیربــط 
غ التحصیالن  ارتباط با آموزش و راهنمایی فار

برای اشتغال مفید دعوت به عمل آید. 
طــول  در  شــد  پیشــنهاد  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
پیــش  ضمــن  عمومــی،  آمــوزش  ســال   1/5
کار آمــوزان  بینــی آمــوزش زبــان آلمانــی بــرای 
حتی االمــکان برخــی دروس بــه زبــان آلمانــی 

تدریس شود.

دوشنبه- 9 اسفند
روز دوشــنبه 9 اســفند هیات آلمانی به همراه 
کردند.  هیات ایرانی به سمت خرم آباد حرکت 
گفتگو و تبادل  پس از ورود به خرم آباد جلســه 
اتــاق  بــا اهــداف ســفر در محــل  نظــر همســو 
کشاورزی خرم آباد  بازرگانی، صنایع، معادن و 
آموزشــی  هیــات  ترتیــب،  بدیــن  شــد.  برگــزار 
آلمانــی بــا فعــاالن بخــش خصوصــی لرســتان 
کشــاورزی و عمرانــی  گــون  گونا در حوزه هــای 

کردند. نشست مشترک برگزار 

باید بیاموزیم توانایی هایمان را 
کنیم کار و عمل  تبدیل به 

کــی، نایــب  رئیــس  آقــای مهنــدس محمــد خا
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
لرســتان در ایــن دیدار پــس از خوش آمدگویی 
گفت: هدف از برگزاری این نشســت مشــترک، 
لرســتان  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  آشــنایی 
آلمــان  حرفــه ای  آمــوزش  دوآل  سیســتم  بــا 
می باشــد با برگــزاری این نشســت، زمینه الزم 
برای بررســی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های 
ســطح  ارتقــاء  جهــت  در  مشــترک  آموزشــی 
فنــی  بهــره وری مجریــان  و  کاربــردی  علمــی، 
کارگیــری تجهیــزات و ماشــین آالت در  بــه  در 

کشــاورزی و عمرانــی فراهم شــده  دو حــوزه ی 
است.

گذشــته  کی با اشــاره به اینکه در  مهنــدس خا
گردیــده و  کشــور برگــزار  چنیــن دوره هایــی در 
کرد: افرادی  تجربــه  موفقی بوده اســت، اظهار 
گذاشــته اند بــه  کــه ایــن دوره هــا را پشــت ســر 
خارجــی  و  داخلــی  بــازارکار  جــذب  راحتــی 
شده اند، ولی متاسفانه برگزاری این دوره های 

مشترک آموزشی ادامه پیدا نکرد.
حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  مســئول  ایــن 
حاضــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی و 
کــه در ایــران هســتند بــا همراهــی  موسســاتی 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ایــران از یــک طرف 
کلــن آلمــان از طــرف دیگــر  و دانشــکده فنــی 
آماده ی از سرگیری برگزاری دوره های آموزشی 

مشترک هستند.
نایب رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی لرستان یادآور شد: در همین زمینه 
کراتی انجــام داد تا  اتــاق بازرگانی لرســتان مذا
این دوره ها عالوه بر اســتان مرکزی در اســتان 
لرســتان هــم برگــزار شــود. وی ابــراز امیدواری 
برگــزاری  و  ارتبــاط  ایــن  شــکل گیری  کــه  کــرد 
دوره هــای مذکور باعث ارتقاء ســطح خدمات 

گردد.   در حوزه های یادشده 
سرپرســت هیــات آموزشــی آلمــان هــم در این 
کلن آلمان  گفت: ما در دانشکده فنی  نشست 
ســنگین  ماشــین آالت  مکانیــک  بخــش  در  و 
و نیمــه ســنگین متحرک مشــغول آمــوزش به 
جوانان به همراه اجرای پروژه  های تحقیقاتی 
کننــده  تولیــد  اقتصــادی  بنگاه  هــای  بــرای 
ماشــین آالت متحــرک و همچنیــن آمــوزش در 
حــوزه تحقیق در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

هستیم.
بــر  عــالوه  کــرد،  اظهــار  اولریــش  پروفســور   
کشاورزی، ماشین آالت عمرانی و  ماشین آالت 
که در حیطه های  ســاختمانی و ماشــین آالتی 
آن  نظایــر  و  و جنــگل  خدمــات شــهرداری  ها 
کارایی دارند، در دستور برنامه  های آموزشی و 

تحقیقاتی ما قراردارند.
گذشــت زمان  وی افــزود: بــا توجه بــه اینکه با 
گرفته، برنامه   کار تغییراتــی صــورت  در پروســه  
که ماشین آالت تولیدی مان  ما هم این اســت 
کنیم تا  را بــر اســاس همیــن تغییــرات، بــه روز 
کارایی مناسب و باال داشته باشند.  همچنان 
کرد:  سرپرســت هیات آموزشــی آلمان تصریح 
کنار متخصصان  کار می کنیم، در  که ما  جایــی 

فیزیــک دان  آبــی،  لبــاس  تکنیســین های  و 
بتوانیــم  تــا  می کننــد  کار  شــیمی دان هایی  و 
کارگیــری  بــا هــم بــه صــورت یکپارچــه و بــا بــه 
کنیم  فناوری  هــای نویــن ماشــین آالتی تولید 

کارایی های متنوع و به روز داشته باشند. که 
کید بــر اینکــه در زمینه   پروفســور اولریــش بــا تا

 مصالــح ســاختمانی هــم فعالیــت می کننــد، 
 بیان داشــت: در این زمینه، مثال هم در حوزه 

 ماشــین آالت راه ســازی و انجام آسفالت فعال 
هســتیم و هــم در زمینــه ی تولیــد آســفالت بــا 

کیفیت و مصالح دیگر.
کیــد بــر اهمیت نقــش منابع انســانی  وی بــا تا
عنــوان داشــت: همــواره وجــود تجهیــزات در 
که  اولویــت قــرار نــدارد، بلکــه مهــم این اســت 
بیاموزیــم چگونه توانایی هایمــان را تبدیل به 

کنیم. کار و عمل 
پروفسور اولریش با اشاره به اهمیت تحقیقات 
گفــت: یــک بخــش از انســتیتوی ما بــه عنوان 
تمــام  میــان  در  تحقیقاتــی  مرکــز  بزرگتریــن 
که به  دانشــگاه های آلمان شــناخته می شــود 
کیفیت ترین  کمک می کند بــه بهتریــن و با مــا 

مصالح و تولیدات نائل شویم.
کشــت  پــس از این نشســت، بازدید از مجتمع 
در  لرســتان(  صفــای  لرســتان)فجر  صنعــت  و 

برنامه سفر قرار داشت.
همچنیــن  و  فیزیکــی  گســترده  امکانــات 
فعالیت  هــای متنوع پیش بینی شــده در این 
مجتمــع، طرف  هــای ایرانــی و آلمانــی را بــر آن 
که در همکاری  های مشترک آتی، این  داشــت 
کشــت و صنعــت نیز با رویکــرد برنامه  مجتمع 

توسعه متنوع و یکپارچه مد نظر باشد.

سه شنبه- 1۰ اسفند
روز سه شــنبه 10 اسفند هیات آلمانی به اتفاق 
ک حاضــر شــدند. در  ارا ایرانــی در  همراهــان 
ک دکتــر نیکوئــی به  دیــدار از ماشین ســازی ارا
گروه وتشــریح اهداف پیش بینی شده  معرفی 
در همــکاری آموزشــی و پزوهشــی مشــترک بــا 
گی های  کلن پرداخت و به ویژ دانشــکده فنی 
و  آلمــان  حرفــه ای  آمــوزش  دوآل  سیســتم 
سیســتمیک  و  منســجم  ارتبــاط  مخصوصــًا 
)بنگاه هــای  اقتصــاد  و  پژوهــش  آمــوزش، 
کرد، سپس پروفسور اولریش  اقتصادی( اشاره 
که  در خصوص فعالیتهای خود و موسســه ای 
کار  کلــن در آن مشــغول به  در دانشــکده فنــی 
کلیپــی از  گزارشــی ارائــه داد. پــس از آن  اســت 
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ک پخــش شــد و  فعالیتهــای ماشین ســازی ارا
هیــات آلمانــی و همراهــان ایرانی بــه بازدید از 
پرداختنــد.  ک  ارا ماشین ســازی  تولیــد  خــط 
کاربــردی  در ادامــه از مرکــز آموزشــی علمــی و 
ک بازدیــد بــه عمــل آمــد و با  ماشین ســازی ارا
گفتگو  مدرسان، مربیان و دانشجویان آن مرکز 

شد.
شــرکت  عملکــرد  نحــوه  از  آلمانــی  هیــات 
ک احساس رضایت داشتند  ماشین ســازی ارا
و نتایج این بازدید را شامل همکاری در سطح 
کاربردی در دانشکده  کارشناســی و مهندســی 
کلــن دانســتند و از حضــور صنعت گران و  فنــی 
گذراندن دوره های مدرن  مدیران عالی بــرای 
کردنــد. پرفســور  صنعتــی در آلمــان اســتقبال 
کنسرســیوم آموزشــی-  کرد  اولریش پیشــنهاد 
ک و دانشکده  تحقیقاتی بین ماشین سازی ارا

کلن آلمان برقرار شود.  فنی 
در ادامه این سفر هیات آلمان از دانشگاه فنی 
ک دیــدار و در میزگــرد  و حرفــه ای امیرکبیــر ارا
از  پــس  گردهمایــی  ایــن  در  کردنــد.  شــرکت 
معرفی دانشــگاه و برنامه های آموزشی توسط 
رئیس آن، آقای دکتر نظری طرفین به بحث و 
تبــادل نظر در مورد نیازمندی ها و برنامه های 
و  ســازمانی  ســاختار  پرداختنــد.  مشــترک 
در  مشــارکت  بــرای  دانشــگاه  آن  مدیریتــی 
همــکاری مشــترک بر اســاس الگوی سیســتم 

دوال آلمان مناسب ارزیابی شد. 
بازدیــد از مجتمــع صنعتی هپکو هم در برنامه 
ک قرار داشــت. در این بازدید دکتر  دیــدار از ارا
کاربردی  شــریفیان، رئیس مرکز آموزش علمی 

گــون  گونا دپارتمانهــای  خصــوص  در  هپکــو 
شــرکت هپکــو توضیحاتــی ارائــه داد، از جملــه 
که در ســال 1998  دربــاره واحد آمــوزش هپکو 
تاســیس شده است. پس از آن، هیات آلمانی 
و همراهــان ایرانــی آنهــا از خــط تولیــد شــرکت 
کننده پس  کردند. هیأت بازدید  هپکــو بازدید 
ک به تهران  از جمعبنــدی برنامــه بازدیــد از ارا

مراجعت نمود.

چهارشنبه- 11 اسفند 
هیــات آلمانــی و همراهــان ایرانــی در جلســه 
بازرگانــی،  اتــاق  محــل،  در  پایانــی  کــرات  مذا
ایــران، حاضــر  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 

شدند. 
کــه بــا حضــور دکتر ســالح ورزی  در ایــن دیــدار 
و  فنــی  دانشــگاه  ســندیکا،  از  نمایندگانــی  و 
گروه ترانســفر  حرفه ای، بنگاه های اقتصادی، 
و هیــأت آلمانــی برگــزار شــد، دکتــر نیکوئــی به 
مســافرت  برنامــه  هماهنگ کننــده  عنــوان 
گزارشــی از بازدیدها  مطالعاتــی هیــأت آلمانــی 
گذشته هیات آلمانی  و نشســت های چند روز 
گفت: با  کلن آلمــان ارائه داد و  دانشــکده فنی 
توجه به بررســی و نیازســنجی ها در دو اســتان 
مــورد بازدیــد، پیشــنهاد می شــود در لرســتان 
تمرکــز همکاری هــای مشــترک مــا روی بخش 
کشاورزی  کشاورزی به طور اعم و ماشین آالت 
ک روی ماشــین آالت  بــه طــور اخــص و در ارا
عمرانــی باشــد. تهران هــم مرکز ســتاد خواهد 
هــم  آلمانــی  طــرف  نمــود،  اضافــه  وی  بــود. 
اســاس  بــر  کــه  اســت  کــرده  آمادگــی  اعــالم 

نیازهای موجود و میزان پیشــرفت امور جاری 
پیشــنهاد  راســتا  ایــن  در  کنــد.  برنامه ریــزی 
شــده اســت آلمانی هــا الگــوی دوره 18 ماهــه 
که قبال در قالب همکاری اتحادیه   اتومکانیک 
فــدرال صنایع آلمانــی و ســازمان آموزش فنی 
کشــور تدوین و اجرا شــده مبنا قرار  و حرفه ای 
کاردانــی  دهنــد و بــر آن اســاس دوره دو ســاله 
بــرای  را  ســنگین  ماشــین آالت  )تکنیســین( 
کارآموزی در دانشــگاه فنــی و حرفه ای تدوین 

کنند. 
وی بــا اشــاره بــه پروتــکل همکاری آموزشــی و 
که حاصل برنامه مسافرت  پژوهشی مشــترک 
5 روزة هیــأت آلمانــی اســت بر رئــوس مطالب 
کــرد و خالصــه ای از مــوارد ذکر شــده  آن مــرور 
که مشــروح آن به زبان  در آن را عنــوان نمــوده 
گزارش  آلمــان و ترجمــه فارســی در پایان ایــن 
ج خواهد شــد. در ادامه مهندس غنی زاده  در
کارآموزان برای  کــرد: قرار بر این اســت  تصریح 
دوره 6 ماهــه بــه آلمــان برونــد ولــی پیشــنهاد 
که با شــرکتهای  دوســتان آلمانــی مــا این بــود 
کننــد تــا بــا  آلمانــی حاضــر در ایــران صحبــت 
مقیــم  شــرکتهای  ایــن  اتحادیه هــا  حمایــت 

کنند.  دوره های 6 ماهه را در ایران برگزار 
کرد: مــا با برنامه  پروفســور اولریــش هم عنوان 
کــه داشــتیم، توانســتیم  کاری  خیلــی فشــرده 
که  اطالعاتــی را در حوزه هــای مختلف بگیریم 
به همــکاری هدفمند می انجامد. از این همه 
اشــتیاق و پیشــرفت های موجود شــگفت زده 
که باید تکمیل شــود  شــدیم، پیشــرفت هایی 
که بر اســاس آنهــا باید برنامه ریزی  و نیازهایی 
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کــرد. مــا امکانات فــراوان در دانشــگاه خــود را 
کــرد و امکاناتی  کار بســیج خواهیم  بــرای ایــن 
که نداریم فراهم می کنیم. وی با اشــاره  را هــم 
خ بیکاری پائین در آلمان نســبت به اروپا  به نر
دلیــل آن را سیســتم آموزشــی آلمــان دانســت 
ریشــه"  مردمــی  تظاهــرات  اروپــا  در  گفــت:  و 
گر تظاهراتی هم  بیــکاری" دارد ولی در آلمــان ا
باشــد بــه دلیل" بــاال رفتن انتظــارات مردم در 
اثــر آمــوزش" اســت. البته جدیــدا فرانســه هم 
که آموزش سنتی  به این نتیجه رســیده است 
کشور، به بیکاری منجر می شود  موجود در آن 
ضمن اینکه هزینه بر اســت. بنابراین سیســتم 
کــه می خواهیــد بــا بیــکاری  دوال بــرای شــما 
که هزینه آمــوزش را  کنیــد و برای ایــن  مبــارزه 

هدر ندهید، روش مناسبی است. 

سرلوحه اتاق آموزش است
خانــم مینــو عــالوش شوشــتری مدیــر آموزش 
موسســه آموزشــی و پژوهشــی اتــاق بازرگانــی، 
کشــاورزی ایــران نیز عنوان  صنایــع، معادن و 
کــرد: اتاق بازرگانی برای فعاالن و اعضای خود 
آموزش هایــی را طبق نیاز آنهــا در نظر می گیرد 
و  بین المللــی  ســازمانهای  بــا  دارد  ســعی  و 
که وابســته به فعالیت آنها هســتند  ارگانهایــی 
 1393 ســال  از  ایــران  اتــاق  کنــد.  همــکاری 
همکاری با ســازمان آموزش فنی و حرفه ای را 
که نیاز به بازدید  کرده است و ارگانهایی  شروع 
کارخانه ها یا اصالحات و مشــاوره داشته اند  از 
بــا اتــاق هماهنگ شــده اند. در ســال 94 طی 
برگــزاری چندیــن جلســه در اتــاق بازرگانــی و 

صنایــع ایــران و آلمــان دربــاره سیســتم دوآل 
بحــث شــد و منجــر به ارایــه پیشــنهاد اجرایی 
گردید، ولی چون مسئوالن اتاق ایران و آلمان 
پاســخی بــه ما ندادند ایــن روش پیش نرفت. 
به هر حال بر اســاس تحقیقــات واحد آموزش 
کارخانجات و واحدهای تولیدی ما نیاز  اتاق، 
که توســعه اصلی در  بــه همکاری هایــی دارنــد 
آنهــا محقق شــود. ما اشــتیاق الزم را در زمینه 
ایــن همکاری مشــترک داریم و نیاز اســتانها را 
می دانیــم و می توانیــم در ایــن همــکاری چند 

جانبه همراه شما باشیم. 
کــرد در  وی در پایــان از هیــات آلمانــی دعــوت 
مــاه مــی2017 در پنجمیــن همایــش »تعامــل 
کــه امســال در  و ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه« 
کننــد. هیات  لرســتان برگــزار می شــود شــرکت 
آلمانــی ضمــن اســتقبال از ایــن دعــوت اظهار 
از  گزارشــی  همایــش  ایــن  در  کــرد  امیــدواری 
دستاوردهای پروتکل مورد توافق ارائه دهند. 
وی افزود: اتاق بازرگانی با 185 تشــکل آمادگی 
خود را برای بهبود بهره وری در بخش  صنعت  
کرده و سعی دارد پل ارتباطی  و خدمات اعالم 
بیــن فعــاالن اقتصادی ایران با ســایر تشــکلها 

باشد. سرلوحه اتاق آموزش است.  
کرد: بر خالف سایر  دکتر حق پناهی نیز عنوان 
کــه رویکــرد عرضه محــوری دارنــد  دانشــگاه ها 
دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه جامــع 
کاربردی رویکرد تقاضا محوری دارند.  علمی و 
برای فرهنگ ســازی این رویکرد ما باید نگرش 
جدیــدی بــه خانواده ها بــرای ســرمایه گذاری 
عزیــزا نشــان بدهیــم.  ورود بــه پروتــکل یعنی 

گســترش ســریع این فرهنــگ، پروژه مشــترک 
کار  مــا در این زمینه موجب ســریع تر وارد بازار 
غ التحصیــالن  شــدن و مقابلــه بــا ســونامی فار
اتــاق بازرگانــی می توانــد  بیــکار خواهــد شــد. 
کند و  فرهنــگ موجــود در این زمینــه را عوض 
کیفیت باال  کار ســرعت در بهــره وری و  بــا ایــن 
بــرود. اولیــن نتایــج ایــن پروتــکل می تواند در 
همایش ذکر شــده نقطه عطفی باشــد نسبت 
به ســایر همایش ها. در برنامه ششــم توســعه 
هم توســعه آمــوزش فنی و حرفــه ای به عنوان 
گرفته شــده اســت.  برنامه ای جهشــی در نظر 
توســعه آمــوزش فنــی- حرفــه ای بــا همــکاری 

سندیکاها و تشکلها مقدور است. 
کــرد: هــم  در پایــان دکتــر ســالح ورزی عنــوان 
اتاق ایران و هم موسســه آموزشــی و پژوهشی 
اتــاق به عنوان بازوی آموزشــی اتــاق در فرایند 
فعــال  حضــور  پروتــکل  مفــاد  شــدن  اجرایــی 
خواهند داشــت. به نظر مــن به پروژه ای نظیر 
کــه در مصر برای تشــویق جوانان به  پــروژه ای 
آموزش فنی و حرفه ای انجام شده نیاز داریم. 
کارآمــوز و  )ایجــاد حــس تجزیــه و تحلیــل در 
انجام طرحهای مطالعاتی، رابطه میان برنامه 
آموزشــی و تکنولــوژی مــدرن از جملــه اهداف 
سیســتم آمــوزش مصــر محســوب می شــود(. 
در این مورد باید برخی اســتانها اولویت بندی 
که هــدف اصلــی توانمندســازی و  شــوند چــرا 

کارجویان است.  افزایش مهارت 
بــرای  دیــدار  پروتــکل  دیــدار،  ایــن  پایــان  در 
بــه  پژوهشــی  و  آموزشــی  مشــترک  همــکاری 
امضای دانشــگاه فنی و حرفه ای، ســندیکای 
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شــرکتهای ســاختمانی ایــران، اتــاق بازرگانی، 
کشاورزی ایران و نمایندگان  صنایع، معادن و 
که مشــروح آن به  کلن رســید  دانشــکده فنــی 

ح  پیوست است شر
ترجمه فارسی متن پروتکل همکاری آموزشی 
دانشــکده  اعزامــی  هیــات  بیــن  پژوهشــی 
کلــن ، اتــاق بازرگانــی ، صنایــع، معــادن  فنــی 
کشــاورزی ایــران، دانشــگاه فنــی حرفه ای و  و 
که در  ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران 

گردید. تاریخ 1395/12/11 امضا و مبادله 

پرتکل دیدار برای همکاری
کلــن بــه اتاق  ســفر مطالعاتــی دانشــکده فنــی 

کشاورزی ایران بازرگانی، صنایع، معادن و 
همکاریهــای  آغــاز  و  حقیقت یابــی  هــدف: 
کلن/  آموزشــی و باز آموزی بین دانشــگاه فنی 
و  )عمرانــی(  ســاختمانی  ماشــین آالت  البــور 
بازرگانــی،  اتــاق  حرفــه ای،  و  فنــی  دانشــگاه 
کشــاورزی ایران و همچنین  صنایع، معادن و 
بنگاه  های صنعتی ایران در زمینه ماشین آالت 

کشاورزی  ساختمانی و 
دعــوت از طریــق : دانشــگاه فنــی و  حرفــه ای 

)TVU(ایران
شــرکتهای  ســندیکای   : توســط  هماهنگــی 

ساختمانی ایران
چ 2017 مدت :25 فوریه تا 1 مار

)جدول زیر(
 

و  کلــن  فنــی  دانشــکده  بیــن  گفتگوهــای 
گذار  همچنیــن طــرف ایرانــی در یک جــو تأثیر 

کنندگان  و ســازنده انجام شــد. تمــام شــرکت 
بــه طــور هدفمند در مــورد امکانــات همکاری 
پروژه  هــای و  بازآمــوزی  آمــوزش،  زمینــه   در 
اقدامــات  کردنــد.  نظــر  تبــادل  توســعه ای   
آموزشی بایستی در تمام سطوح انجام پذیرد، 
بــرای مربیــان  کادمیــک و حرفــه ای   از آ اعــم 
همچنیــن  و  متخصــص  نیروهــای  بنگاهــی، 

تکنیسین  ها.

چــه موضوعاتــی در درجــه اول مــورد بحــث قرار 

گرفت و دنبال خواهد شد؟
کلن برداشت دقیق و مشروح    دانشگاه فنی 
در مــورد موقعیــت و نیازهــای دانشــگاه فنــی 
اقتصــادی  بنگاه  هــای  و همچنیــن  حرفــه ای 
و  ســاختمانی  ماشــین  های  حــوزه  در  ایــران 

کشاورزی به دست آورد.
   رئیــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای از اهداف 
کردنــد و چشــم  بــاال اســتقبال  یــاد شــده در 
انــداز برنامــه توســعه و همــکاری را بــه تصویــر 
کیــد ویــژه بــه همــکاری نزدیک  کشــیدند بــا تأ
بــا شــرکت  های ایرانــی و ورود بــه جدیدتریــن 

فناوری  ها.
بودجــه 50  ایــران  راســتا مجلــس  ایــن  در    
میلیــون یورویــی را بــه منظــور تهیــه، تأمین و 
نوســازی تجهیــزات و همچنیــن پیاده ســازی 

کرده است. حهای توسعه ای، تصویب  طر
  تجهیزات آموزشــی دانشگاه فنی و حرفه ای 
شــوند.  نوســازی  بایســتی  بــزرگ  شــهر   10 در 
ماشــین آالت  نوســازی  و  نگهــداری  نیازهــای 

ح شد. ساختمانی نیز مطر
که ضــرورت بهبود سیســتم     مشــخص شــد 

کید بر اهمیت این  آموزش فنی و حرفه ای باتأ
امر برای صنعت مد نظر است، مخصوصًا باید 

همکاری اقتصاد و اموزش بهبود یابد.
  ایــن امــر نیــاز به مشــارکت قوی تــر اتاق  ها و 
ابتکار و مشارکت شرکتها در آموزش و بسط آن 

به تمام بخش  های اقتصاد دارد.
گســترش شــبکه شــرکت  های    بدیــن منظور 
آلمانی و بین المللی با حمایت دانشــکده فنی 
کمک شــایان توجه خواهد بود. فهرستی  کلن 
از شرکت  های آلمانی که در ایران فعال هستند 

و یا بوده اند تهیه شد.
  عــالوه بر این نیاز به بهبود تصویر)و منزلت( 
دیــده ایــران  در  حرفــه ای  و(  )فنــی   آمــوزش 

می شود.برای این منظور باید همه ذی نفعان 
درگیر این امر شــوند و از لحــاظ فرهنگی نیز در 
گرفته شــوند. همچنین دانش عمومی در  نظر 
مورد سیســتم دوآل آموزش حرفــه ای نیز باید 

گسترش یابد.

آموزش و باز آموزی 
  از طریــق آموزش و بــاز آموزی مؤثر نیروهای 
متخصــص و مربیان، می توان بهره وری باالتر 

شرکتها را انتظار داشت.
کلیــدی ایفــا    در ایــن راســتا مربیــان نقــش 
می کننــد و عوامــل مهمــی هســتند؛ بازآمــوزی 
مربیان ضروری اســت، هم در بعد تخصصی و 

هم از لحاظ تعلیم و تربیت و تدریس
  در تهیــه و تدوین برنامه های آموزشــی باید 
موضوعاتی مانند فرهنــگ یادگیری و فرهنگ 

آموزش رعایت شوند.
ح حرفه و رشــته تخصصی " مکاترونیک    شــر
و  ســاختمانی  ماشــین آالت  تکنولــوژی  بــرای 
کشــاورزی" باید با نیازها در ایران تطبیق داده 
شود و در عمل اجرا شود )مدل آزمایشی برای 

سیستم دوآل(
کنار عناصر  ح اجرایی در    بایــد برای تهیه طر
دوآل، ســایر مدلها نیز مد نظر باشــند تا بتوان 

نواقص را در آموزش برطرف نمود.
که برای تهیه    بدین ترتیب مفید خواهد بود 
ح های  ح اجرایــی و مفاهیــم جدید بــه طر طــر
ح جدید  موجود در ایران نیز مراجعه شود و طر
کــه تا حاال  بــر آن اســاس بنا شــود. یــک مقوله 
وجود داشــته و مدون اســت، بایــد تداوم یابد 
)بــرای مثــال: اقــدام مشــترکت اقتصــاد آلمان 
ح آموزش  برای ایران، )و یا به عبارتی دیگر( طر
حرفــه ای 18 ماهه در قالــب همکاری اتحادیه 

2 2 25

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 3

برنامه های اجرا شده : 
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فــدرال صنایع آلمان و ســازمان آموزش فنی و 
کشور( حرفه ای 

گیر شــدن سازندگان ماشین آالت آلمانی   در 
 و حضــور آنــان در آمــوزش بایــد دنبــال شــود،
تسهیالت ورود به بازار و دسترسی به نیروهای 
متخصــص محلی مــی توانــد موجــب انگیزه و 

جذابیت در این خصوص شود.
پیونــد  آموزشــی،  ح هــای  طر همــه  بــرای   
دانشــجویان )کارآمــوزان( و همچنیــن اقتصاد 
گیــران  فرا بــرای  اســت.  ضــروری  )کارفرمــا( 
مخصوصــًا همزمان برخــورداری از صالحیت و 
شایســتگی ارتبــاط بیــن تحقیقــات، آموزش و 

بنگاه اقتصادی الزم می باشد.
  آمــوزش مدیــران به منظور آشــنایی بیشــتر 
چگونگــی  تکنولــوژی،  بــا  شــدن  نزدیک تــر  و 
فرآیندهــا  همچنیــن  و  ماشــین آالت  عملکــرد 
افزایــش  موجــب  امــر  ایــن  می باشــد.  مفیــد 

کارآمدتر خواهد شد. مدیران 
  ظرفیت هــای بالقــوه برای ایجــاد فرصتهای 
کشــاورزی زیــاد  شــغلی در لرســتان در بخــش 
اســت بدیــن ترتیــب آمــوزش و بازآمــوزی جزء 
بنابرایــن  می باشــد.  مهــم  پیش فرضهــای 
تکنولــوژی  زمینــه  در  پیلــوت  پروژهــای 
خــاص  عالقــه  مــورد  کشــاورزی  ماشــین آالت 

بنگاه های اقتصادی در لرستان می باشد.
  در ایــن راســتا، بهبــود آمــوزش و بازآمــوزی 
مدیریــت  و  فرآیندهــا  بهتــر  درک  بایســتی 
کشــاورزی توســط مهندســان را  ماشــین آالت 

دربر داشته باشد.
  عــالوه بــر ایــن ســازگاری مؤثــر ماشــین آالت 

کشاورزی با ساختار کشاورزی در لرستان مورد 
کاربرد ماشــین آالت  نیاز می باشــد )برای مثال 

کوچک( دستی برای بنگاه های 

پروژه ها و فعالیتهای پیشنهادی مشخص
کوتاه مدت( )شروع فعالیت در 

1- شــرکت و ایراد ســخنرانی البور ماشین آالت 
کنفرانس "ارتباط تعاملی  کلن در  ســاختمانی 
و به عبارتی دیگر تعامل صنعت و دانشگاه" در 
خرم آباد/ اســتان لرســتان و همچنین معرفی 
نتایج اولیه همکاری )با مســئولیت دانشــکده 

کلن و همچنین اتاق ایران( فنی 
بــه  مربــوط  اطالعــات  و  منابــع  ارایــه   -2
حــوزه  در  تحقیقاتــی  و  آموزشــی  موضوعــات 
تمام ماشــین آالت ســنگین موبایل )مسئول: 

کلن( دانشکده فنی 
برنامه هــای  و  منابــع  مجــدد  بررســی   -3
آموزشــی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای، نوســازی 
آمــوزش نیروهای ماهــر متخصص و همچنین 
اســتقرار حرفه  مکاترونیک برای ماشــین آالت 
کشــاورزی )مســئول: دانشــکده  ســاختمانی و 

کلن، سندیکا، دانشگاه فنی و حرفه ای( فنی 
4- راه اندازی دوره اموزشی 18 ماهه به اضافه 
کارآمــوزی بنگاهــی در ایران و یــا آلمان  6 مــاه 
کلن، دانشگاه فنی و حرفه ای  )دانشکده فنی 

سندیکا و اتاق ایران(
کارگیری دانشــجویان ایرانی و همکاران  5- به 
ســاختمانی  ماشــین آالت  البــور  در  علمــی 
کلــن، دانشــگاه فنــی و  کلــن )دانشــکده فنــی 

حرفه ای، سندیکا و اتاق ایران(

و  تصویــر  بهبــود  پــروژه  اجــرای  و  تعریــف   -6
منزلــت اجتماعــی آمــوزش فنی و حرفــه ای در 

ایران )تورن والد، دکتر نیکوئی، اتاق ایران(
7- شــبکه ســازی قوی تــر )شــرکتهای ایرانــی( 
کلــن و  بــا شــرکتهای آلمانــی )دانشــکده فنــی 

دانشگاه فنی و حرفه ای( 

کاربرد بلند مدت(:  )فعالیتها با 
8- برنامــه مبادلــه دانشــجو )دانشــکده فنــی 

کلن و دانشگاه فنی و حرفه ای(
9- ایجــاد دوره هــای آموزشــی دوآل بــا مدرک 
و  آلمانــی  شــرکتهای  همــکاری  بــا  و  مشــترک 
کلن  دانشگاه  محلی در ایران )دانشــکده فنی 

فنی و حرفه ای و اتاق ایران(
کــز  مرا  " و  ارتبــاط"  نمایشــگاه   " تأســیس   -10
بهتــر  برقــراری  از  بــه منظــور حمایــت  ارتقــاء" 
غ  ارتباط شــرکت  ها بــا آمــوزش و راهنمایی فار
کلــن،  التحصیــالن )مســئول : دانشــگاه فنــی 

اتاق ایران و دانشگاه فنی و حرفه ای(
کمیسیون به منظور هدایت بهتر  11- تشکیل 
همــکاری در سیســتم آموزشــی بیــن ذینفعان 
ایرانی )متشــکل از: تــورن والد، دکتــر نیکوئی، 
کلــن بــه عنــوان  اتــاق ایــران و دانشــکده فنــی 

مشاور(
12- در خواســت و اجــرای پروژه هــای تحقیق 
موبایــل  ماشــین آالت  زمینــه  در  توســعه  و 
)متحرک( به طور مشــترک بین ایــران و آلمان 
کلن و دانشگاه فنی  )مســئول: دانشــکده فنی 

و حرفه ای(
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برگـزاری  دنبـال  بـه  و  اسـفندماه   9 و  روزهـای 8 
 NDT موفق سه کنفرانس و نمایشگاه بین المللی
کنفرانـس  در سـالهای 86 و 87 و 94 چهارمیـن 
بین المللـی آزمون هـای غیرمخـرب ایـران توسـط 
انجمـن بازرسـی غیرمخـرب ایـران در محـل هتـل 
کنفرانـس  ایـن  از  هـدف  شـد.  برگـزار  المپیـک 
شناسـایی و تبـادل تجربیـات و یافته هـای جدیـد 

بـود.  آزمون هـای غیرمخـرب  در حـوزه 

پیرشــدگی ســاختمان ها مواجــه  بــا حجــم وســیع 

هستیم
رئیـس مرکـز تحقیقـات مسـکن و شهرسـازی بـا 
بیـان اینکـه یکـی از نگرانی هـا در حـوزه سـاخت 
و سـاز اطمینـان از سـرعت و اسـتحکام اسـت، 
کشـور به بخش  گفـت: تنهـا 10 درصـد از بودجـه 

عمرانـی می رسـد.
کنفرانـس  چهارمیـن  در  شـکرچی زاده  محمـد 
بـا  ایـران  غیرمخـرب  آزمون هـای  بین المللـی 
کشـور  اشـاره بـه اینکـه تنهـا 10 درصـد از بودجـه 
از  یکـی  گفـت:  می رسـد،  عمرانـی  بخـش  بـه 
می توانـد  سـاز  و  سـاخت  حـوزه  در  نگرانی هـا 
گفـت:  اطمینـان از سـرعت و اسـتحکام باشـد، 
بنابرایـن آنچـه در عرصه آزمون های غیرمخرب 
کـه متخصصـان در  اتفـاق می افتـد، ایـن اسـت 
کاربردهـای  عرصه هـای ریاضـی، فیزیـک، آمـار، 
کار  بـه  بهتـر  زندگـی  بـرای  منطقـی  و  معقـول 

بردنـد.
در  غیرمخـرب  آزمون هـای  داد:  ادامـه  وی 
آن  از  کـه  دارد  کاربـرد  گونـی  گونا حوزه هـای 

اسـت. سـاز  و  سـاخت  عرصـه  جملـه 

کشور تنها 10 درصد از بودجه 
 به بخش عمرانی می رسد

اخیـر  دهـه  دو  در  کـرد:  اضافـه  شـکرچی زاده 
ح  یـا نیمه مخـرب مطـر آزمون هـای غیرمخـرب 
هزینـه  مخـرب  آزمون هـای  زیـرا  اسـت،  شـده 
هدررفـت  از  جلوگیـری  بـرای  بنابرایـن  دارد، 
غیرمخـرب  آزمون هـای  بحـث  بایـد  منابـع 

شـود. گرفتـه  جـدی 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی 
کـرد: بـرای اجرای سـازه های بتن،  خاطرنشـان 
خـود را بـه نمونه گیـری و انجـام آزمایش بر روی 
کردیـم، امـا همـواره ایـن دغدغـه  بتـن محـدود 
کـه ایـن آزمـون تـا چـه حـد منطبـق  را داشـتیم 
سـمت  بـه  بنابرایـن  پـس  اسـت،  واقعیـت  بـا 

آزمون هـای غیرمخـرب رفتیـم.
عرصـه  گذشـته  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـاخت  و  طراحـی  بـه  غیرمخـرب  آزمون هـای 
سـال های  در  کـرد:  کیـد  تأ می شـد،  محـدود 
بهره بـرداری  سـمت  بـه  مقولـه  ایـن  اخیـر 
زیـرا  اسـت.  کـرده  پیـدا  تسـری  خدمـات  و 
گذشـته سـاخته شـده باید با  که در  سـازه هایی 
اسـتفاده از ابـزار همیـن آزمون هـای غیرمخـرب 

شـود. مرمـت  و  نگهـداری 
بـا حجـم  گفـت: در حـال حاضـر  شـکرچی زاده 
وسـیع پیرشـدگی سـاختمان ها مواجه هستیم 
کـه  چرا اسـت؛  الزامـی  آنهـا  از  نگهـداری  کـه 
نگهـداری  بـرای  بودجـه ای  کشـورها  اغلـب 
نـه  اسـت،  داده  اختصـاص  سـاختمان ها 
و  تخریـب  را  بنـا  مجـددًا  بخواهنـد  اینکـه 

کننـد. نوسـازی 
بودجـه  درصـد   10 حـدود  شـاید  گفـت:  وی 
یابـد،  اختصـاص  عمرانـی  کارهـای  بـه  دولـت 
لـذا بودجـه چندانـی برای سـاخت و سـاز وجود 
نگهـداری  روی  قاطعـی  تمرکـز  بایـد  و  نـدارد 
طـور  بـه  سـازه ها  از  بخشـی  کـه  چرا باشـد. 
مناسـب سـاخته نشـده و از طرف دیگر مقررات 
بـه  مبحـث  یـک  تنهـا  و  اسـت  سـاخت  بـرای 

می شـود. مربـوط  نگهـداری 
پالسـکو  حادثـه  کـرد:  تصریـح  شـکرچی زاده 
می تواننـد  موجـود  سـازه های  کـه  داد  نشـان 
ایـن  همچنیـن  و  باشـند  مصیبت بـار  بسـیار 
کـه آتـش می توانـد بـه انـدازه  هشـدار داده شـد 

باشـد. مخـرب  ریشـتری   7 زلزلـه  یـک 

برای پی بردن به ایراد ســاختمانها روش تخریبی 

کنار بگذاریم را 
هنـرور  فرهنـگ  کنفرانـس،  ایـن  در  همچنیـن 
گفـت:   رئیـس انجمـن بازرسـی غیرمخـرب ایـران 

در چهارمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب:
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امـروزه بـرای پـی بـردن بـه ایـراد سـاختمان ها، 
بایـد  دسـتگاه ها  و  امکانـات،  قطعـات 
کنـار بگذاریـم و هزینه هـا  روش هـای تخریبـی را 
را بـه حداقـل برسـانیم. وی افـزود: آزمون هـای 
کـه امـروزه بـا عنـوان NDT شـناخته  غیرمخـرب 
کـه  می شـود  گفتـه  روش هایـی  بـه  می شـود، 
را  دسـتگاه ها  و  قطعـات  آنهـا  طریـق  از  بتـوان 
کـه آیـا  کنیـم  کـردن تخریـب بررسـی  بـدون وارد 
سـالم هسـتند یـا نه.رئیـس مرکـز تحقیقـات راه، 
گـر آزمون هـا را بـه  مسـکن و شهرسـازی افـزود: ا
کنیـم، در  دو نـوع مخـرب و غیرمخـرب تقسـیم 
آزمون هـای تخریبـی برای پی بردن به سـالمت 
قطعه باید قطعه بریده یا شکسـته شـود، اما در 
نمی شـود.  وارد  صدمـه  ایـن  غیرمخـرب  روش 
مختلـف  روش هـای   NDT داد:  ادامـه  هنـرور 
پرتونـگاری  روش  صوتـی،  امـواج  همچـون 
و  مغناطیـس  روش هـای  ایکـس،  اشـعه  بـا 
مکانیکی از جمله تکنیک های مختلفی اسـت 

کار بـرده می شـود. کـه در ایـن زمینـه بـه 

لــزوم اجــرای آزمون هــای غیرمخــرب در نفــت و 

پتروشیمی

کنفرانس بین المللی آزمونهای  دبیـر چهارمیـن 
آزمونهـای  از  اسـتفاده  خواسـتار  غیرمخـرب 
همچـون  حوزه هـا  از  بسـیاری  در  غیرمخـرب 
حمـل و نقـل ریلـی، حمـل و نقل هوایـی، نفت، 
گاز، پتروشـیمی و نیـز ایمنـی شـهری شـد. اسـد 
کنفرانـس بیـن المللـی  باباخانـی در چهارمیـن 
در  کـرد:  اظهـار  ایـران  غیرمخـرب  آزمونهـای 
کنفرانـس آزمونهـای غیرمخـرب )NDT( بیـش از 
کـه 71 مقالـه طـی  124 مقالـه ارائـه شـده اسـت 
امـروز و فـردا بـه صـورت شـفاهی و پوسـتر ارائـه 
می شـود. در بخش نمایشـگاهی نیز 25 شـرکت 
کننده تجیهیزات، دستاوردهای خود را  تامین 

کننـد. عرضـه مـی 

بین المللـی  کنفرانـس  چهارمیـن  دبیـر 
اینکـه  بیـان  بـا  ایـران  غیرمخـرب  آزمونهـای 
کنفرانـس میزگردهایـی بـا حضور  طـی برگـزاری 
نیـز  و  کشـوری  رتبـه  عالـی  و  ارشـد  مدیـران 
گفت: فعاالن  بخـش خصوصـی برگزار می شـود 
ایـن عرصـه در ایـن میزگردهـا در حـوزه حمل و 
گاز،  نفـت،  هوایـی،  ونقـل  حمـل  ریلـی،  نقـل 
بـود  خواهـد  شـهری  ایمنـی  نیـز  و  پتروشـیمی 
کـه چالشـها و فرصتهـای پیـش روی آزمونهای 

کننـد. مـی  بررسـی  را  کشـور  در  غیرمخـرب 
ایـن  در  کارگـروه  شـش  کـرد:  کیـد  تا باباخانـی 
کنفرانـس در حوزه هـای تخصصی رادیوگرافی، 
غیـره  و  ادیکالنـت  پیشـرفته،  اولتراسـونیک 
کلیـه فعـاالن  حضـور دارنـد. بـر ایـن اسـاس از 
ضمـن  تـا  کنیـم  مـی  دعـوت  منـدان  عالقـه  و 
آخریـن  بـا  نمایشـگاه  و  کنفرانـس  در  حضـور 

شـوند. آشـنا   NDT عرصـه  دسـتاوردهای 

سرکار خانم پورآقا
همکار گرامی

ت  تر  ا  ان را  شما  خان ی  درگرا ت  ش رگ ر   ا اس   ایت  ان
ایی  ک ر  ش اندگان   ا رای  دی   را ا ر  ن  رای  ی نمای   ر 
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ر  ت  تر  ا  ار را  شما  خان ت   ر  ا اس   ایت  ان
ایی  ک ر  ش اندگان   ا رای  دی   را ا ر  ن  رای  ی نمای  
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