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ا سرم

ســاله   4 دوره  پایــان   96 ســال  اردیبهشــت 
زمامداری دولتی است که با وعده باز گرداندن 
کشور پس  تدبیر و احیای امید در همه شئون 
  ( از دولــت موســوم به مهرورز  )تابســتان 1392
بر سرکار آمد. دوره چهارساله اخیر نیز  با همه 
فراز و نشیب هایش رو به پایان است و تا چند 
روز دیگــر مــردم قضــاوت خــود را درباره مســیر 
که به فصل تدبیر و اعتدال شــهره  4 ســاله ای 
یافته، بــه ثبت رســانده و فصل الخطاب همه 
کارنامه دولت تدبیر  ارزیابی ها درباره ثمرات و 
و امید خواهد شــد. این قضاوت و نمره مردم 
کــه بــه ماننــد یــک  از ایــن جهــت مهــم اســت 
که آیا از  نظرسنجی عمومی نشــان خواهد داد 
کلیت عملکرد دولت در حوزه های دیپلماسی 
کــه  چــرا  نــه.  یــا  دارنــد  رضایــت  اقتصــادی  و 
کلیــت  در حــال حاضــر دیــدگاه مشــترک بیــن 
ایــن  کشــور در  اجرایــی  و  نیروهــای سیاســی 
کــدام از جریان های    بــاره دیــده نمی شــود هــر 
کشــور   بــه نمایندگــی از مردم به نفــی یا تایید 
کلــی دولــت در مــواردی مثــل  سیاســت های 
برجــام هســته ای، عملکــرد اقتصــادی دولــت 
و..... می پردازند. رأی 29 اردیبهشــت میزان 
کدام از دیدگاه ها را نشــان  همرأیی مردم با هر 
داده و مایه تثبیت یا اصالح روندهای موجود 

خواهد شد.
کــه جریان هــای  صــرف نظــر از قضاوت هایــی 
در  دارنــد،  دولــت  کارنامــه  دربــاره  سیاســی 
کارشناســان ابــراز می کنند  که  اظهارنظرهایی 
کــه محافــل تخصصــی و  کاری  و یــا در بیــالن 
کارنامه دولــت ارائه می کنند، دو نگاه  علمی از 
که قطعا انتخاب یکی از این  کالن وجــود دارد 

مــردم در صندوق هــای  از ســوی  رویکــرد  دو 
تــازه ای  مســیر  آغازگــر  اردیبهشــت،   29 رأی 
خواهــد بــود. پایــان بخــش تردیدهــا خواهــد 
بــود. آنچــه بــه طــور اجمــال دربــاره عملکــرد 
کــرد، وابســته  ح  دولــت تدبیــر می تــوان مطــر
بــه دو ســطح از ابزارهــای ســنجش و ارزیابــی 
اســت. در ابزارهای ســنجش دســته یا ســطح 
اول بایــد بــه تطبیــق دســتاوردهای دولــت با 
وعده هــا و شــعارهای خــودش در ســال 1392 
که به  و همچنیــن اولویت هایی توجه داشــت 
اقتضــای شــرایط پس از پیــروزی در انتخابات 
گرفــت.   کار دســتگاه اجرایــی قــرار  در دســتور 
کارنامــه ایــن نهــاد را بایــد  امــا در ســطح دوم، 
در برابــر ایده آل ها، ضرورت هــا و مطلوب های 
کرد.  کشــور در بخش هــای مختلــف  ســنجش 
بــرای ارزیابی در ســطح اول، با توجه به وجود 
کمــی و  ابزارهــای   ملمــوس، امــکان  قضــاوت 
کیفی وجود دارد و البته عموم برآوردها نشــان 
کــه دولت به رغــم اینکــه در برخی از  می دهــد 
وعده هایــش توقعــات را بــر آورده نکــرده اما در 
کــرده،  کــه طــی  مجمــوع نســبت بــه مســیری 
رضایــت نســبی محافــل تخصصــی و علمــی را 

کرده است. جلب 
کــه شــامل بخش هــای مدنــی،   ایــن محافــل 
عمومــی و بخــش خصوصی می شــوند، ضمن 
اینکــه معتقدنــد تنگناهــای موجــود بایــد بــر 
طــرف شــود و دولــت از امکان الزم بــرای غلبه 
بــر آن موانــع برخــوردار اســت، در عیــن حــال 
که مســیر توســعه دیپلماســی و  مصر هســتند 
کشــور نبایــد آســیب ببینــد و  رشــد اقتصــادی 
کــدام جریان سیاســی در  صــرف نظــر از اینکــه 

گیرد، باید با رویکرد  راس دستگاه اجرایی قرار 
تعاملــی همــه ســاخت های قدرت سیاســی و 
اقتصادی )رسمی و غیررسمی(، زمینه توسعه 
کشــور را  متــداوم ســاخت. ذکــر ایــن  و رشــد 
کــه بخش خصوصی و  نکته اغراق آمیز نیســت 
نهاد هــای مدنــی و تخصصی به رغــم اینکه در 
کار  مواردی مثل برطرف نشدن موانع کسب و 
و تداوم سلطه بخش خصولتی بر فعالیت های 
کشور، منتقد جدی وضع  عمرانی و اقتصادی 
کالن  موجود هســتند، اما اعتقاد دارند منافع 
بلندمــدت  سیاســت های  کــه  اســت  آن  در 
کشــور ذیل رویکرد توســعه گرا  تــداوم یابد و در 
کوتاه مدت   قرار  دست انداز برداشت و تفاسیر 
نگیــرد. از نظر دیــدگاه تجربی، مســئله مهمتر 
از تدویــن و تالش برای توســعه همــه جانبه و 
که از تجارب  کشور، آن اســت  رشــد اقتصادی 
گنجینــه ای ســاخته شــود تــا  گذشــته چنــان 
طمــع  بــه  قدرتمنــد  و  سیاســی  جریان هــای 
کوتاه مدت و یا جناحی نتوانند الزامات  منافع 

کشور را نادیده بگیرند. توسعه 
بــه عنــوان یک ســندیکای قدیمــی و یک نهاد 
مدنی و تخصصی بخش خصوصی الزم اســت 
کــه از جملــه الزامــات مذکــور  کنیــم  یــادآوری 
کشــور  که اقتصــاد، صنعت و عمران  آن اســت 
تکنولــوژی  و  فنــاوری  زنجیــره  از  نمی تــوان  را 
جهانــی امــروز برحذر داشــت و اهمیت ارتباط 
گرفــت. نگاه شــعاری و تبلیغاتی  آن را نادیــده 
کشــور و غافــل مانــدن از بدیهیــات  بــه آینــده 
گربیان مــا را نگرفته  کــم  و ضروریــات توســعه، 
اســت. فی المثــل بررســی تجربه 4 ســاله اخیر 
که خــروج از ریل توســعه و در  نشــان می دهــد 
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کشــور در محیــط  ســیبل نهــادن منافــع ملــی 
بین الملــل بــه ســرعت ممکن اســت امــا دریغا 
کــه بازگرداندن آن به مســیر درســت و منطقی 
بــه همــان ســرعت میســور نیســت. رونــد رفع 
تحریم هــا و بازگشــت مبــاالدت مالــی، بانکــی، 
فنــاوری، تجاری و صنعتی در ســه چهار ســال 
که برای  گفته هایی در بطن خود  دارد  اخیــر نا
تصمیم گیــران و تصمیم ســازان، امــری مکتوم 
نیست و این تجربه ها هم در دسترس همگان 
هســتند و هــم درس هایــی عبرت انگیــز دارنــد 
کاندیداهــا و مدعیــان ایــن میدان  کــه از همــه 
درخواســت داریم یکبار دیگر این سرگذشت را 

کنند. مرور 
امــا در ســنجش از نــوع دوم، دولــت هنــوز بــا 
شرایط قابل قبول فاصله زیادی دارد. بدیهی 
کــه ایــن فاصلــه لزومــا متاثــر از عملکــرد  اســت 
یــا ســوء مدیریــت قــوه اجرایــی نیســت. بلکــه 
نیازمنــد  بیشــتر  و  بهتــر  گام هــای  برداشــتن 
کشــور و همــه  مســاعی مشــترک همــه قــوای 
کــه  اســت  و سیاســی  اقتصــادی  بخش هــای 
البتــه دولت بــه معنای قوه مجریه مســئولیت 
بیشــتری بــر عهــده دارد. بــا ایــن حــال بــرای 
کارنامــه دولــت در این  ارائــه تصویــری بهتــر از 
بخــش باید همه موانــع و تنگناهای موجود را 
کرد. دولت آتی باید نگاه دقیق تری به   احصاء 
کشــور داشــته باشــد و آن را به عنوان  نیازهای 
رئوس برنامه های خود قرار دهد. نگاه شعاری 
که در فصل  گذرا به مسائل کشور آفتی است  یا 
انتخابــات  بــروز می یابد و در مواقعــی مدعیان 
شــناخت  بــدون  اجرایــی  دســتگاه  ریاســت 
کشــور بــه ارائــه  دقیــق و میدانــی از واقعیــات 
برنامــه می پردازنــد. در خیلــی از اوقات رقبای 
گذشته  انتخاباتی در شعارهای خود از تجارب 
و آســیب های موجــود و افق و الزامــات قانونی 
فرادســتی از قبیل برنامه های 5 ســاله توســعه 
غفلــت می کننــد و چنــان بــه میــدان می آینــد 
گویــی می خواهنــد از  نو  به برنامه نویســی  کــه 
کنند. بخــش خصوصی انتظــار دارد  مبــادرت 
کــه   اوال  رویکــردش در شناســایی مســائل و 
تنگناهای موجود به رســمیت شــناخته شــود 
و ثانیــا جایگاهــی در خــور و شایســته تجربــه 
کشــور  کالن  توانــش در تصمیم ســازی های   و 
گــر چــه تحقــق بخشــی  از این  داشــته باشــد. 
مسئله به میزان تحرک اجزای مختلف بخش 
و  حمایــت  بــدون  امــا  برمی گــردد  خصوصــی 
اعتقاد دســتگاه های اجرایــی و قانونی محقق 
که پایان اردیبهشت 96  نمی شود. امید است 

آغــازی بر توجــه جدی تر و اساســی تر به نیازها 
در  خصوصــی  بخــش  نقــش  توانمندیهــای  و 

کشور باشد.  اقتصاد و عمران 

بخش خصوصی چه انتظاری از دولت دارد؟
که رکــود در بخش هایی از  واقعیــت این اســت 
کامال محسوس است.  کشــور  اقتصاد و عمران 
رکــود محصــول ســاختارهای  ایــن  از  بخشــی 
نحــوه  از  متاثــر  هــم  بخشــی  و  تصمیم گیــری 
اجــرای سیاســت های اجرایی اســت. بر طرف 
ســاختن رکود ســاختاری به تحوالت اساســی 
بــر   کشــور   سیاســت  و  اقتصــاد  ســاختار  در 
کشــور   می گــردد. اجمــاع نظــام تصمیم گیــری 
از  یکــی  می تــوان  را  هســته ای  برجــام  ســر  بــر 
گام هــای  بــزرگ در رفــع رکــود دانســت. واضح 
خــروج  مهمی بــرای  شــرط  برجــام  کــه  اســت 
کــه دولــت  اســت  بدیــن منظــور الزم  اســت. 
آتــی سیاســت روشــنی در بــاب تامیــن  بســتر 
جذب ســرمایه و نقدینگی بــرای فعالیت های 
بــا  کنــد.  اتخــاذ  توســعه گرایانه  و  عمرانــی 
و  الزم  ســرمایه گذاری های  حجــم  بــه  توجــه 
فراهم سازی زیرساخت های عمرانی، نیازمند 
از  کــه خــود  ســرمایه گذاری خارجــی هســتیم 
گرچــه  کشــور اســت. برجــام  الزامــات توســعه 
مقدمــات را فراهم ســاخته اما هنوز نتوانســته 
موجــب جلــب ســرمایه خارجی قابــل توجهی 
که می توان ذیل دالیل  شود. از موارد دیگری 
کــرد، نبود فرصت های  ســاختاری رکود عنوان 
کــه دولــت  اســت. در حالــی  اقتصــادی  برابــر 
عــزم جدی بــرای تامیــن بودجــه عمومی خود 

نشــان  آمارهــا  دارد،  مالیاتــی  درآمدهــای  از 
کشــور  کــه بخــش مهمــی از اقتصــاد  می دهــد 
ج از حــوزه تعریــف فعالیت اقتصــادی قرار  خــار
دارنــد و بخشــی هــم -بــه خصــوص اقتصــاد 
زیرزمینی- مالیات گریز اســت. در این شــرایط 
برقــراری  و  مالیــات  وصــول  اقتصــادی  فشــار 
تبعیض مالیاتی، سودمند بودن فعالیت های 
و  می کنــد  مخــدوش  را  عمرانــی  و  اقتصــادی 
رکــود ســخت و ســخت تر می شــود.  از  خــروج 
که در چند ســال اخیر  گواه این ادعا آن اســت 
کــه تحریــم، تبعیــض مالیاتی  شــاهد بوده ایــم 
و تنگنــای فعالیت هــای بخــش خصوصــی بــر 
کشــور لطمــه زده و راه عبــور از بحران  اقتصــاد 
کــرده اســت. امــا بخشــی دیگر  رکــود را دشــوار 
مدیریــت  و  عملکــرد  ســوء  از  ناشــی  رکــود  از 
کشور است. موانع پرشماری  سیستم اجرایی 
اقتصــادی  ســودمند  فعالیت هــای  بــرای 
از ضعــف  ناشــی  آنهــا  تــداوم  کــه  دارد  وجــود 
دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی و همچنیــن 
فرســوده  بوروکراســی  ترمیــم  در  آنهــا  ناتوانــی 
سیاســت  اصــالح  اســت.  کشــور  پیچیــده  و 
بازنگــری  گذاری هــا،  وا رونــد  اصــالح  مالــی، 
مناســب  بســتر  نیمه تمــام،  پروژه هــای  در 
بــرای  ســرمایه گذاری، اصــالح سیاســت های 
بانکــی و تغییــر نــگاه نســبت بــه ظرفیت هــای 
در  آنهــا  حضــور  تقویــت  و  خصوصــی  بخــش 
گرچه اقدامات  کشــور  فعالیت هــای اقتصادی 
مهمی انــد امــا از عهــده دولت هــا برمی آید. در 
ایــن بخش هــا متاســفانه رونــد بهبــود اوضــاع 
گفت همه امیدها  که بتوان  آن چنان نیســت 
گام هایی  کشــور احیا شــده اســت. هر چند  در 
کافی نیســت و  رو بــه جلــو برداشــته شــده امــا 
که در دولت بعــدی اصالحات  انتظــار مــی رود 
بیشــتری  ســرعت  بــا  مذکــور  بخش هــای  در 
انجام شــود. نکتــه قابل تامــل در این باب آن 
کــه دولتمــردان نبایــد از ظرفیت هــای  اســت 
مطالعاتــی و تجربــی بخــش خصوصــی غفلــت 
از  برخــی  باالدســتی  نــگاه  متاســفانه  کننــد. 
نهادهــای اجرایی مانع از آن شــده و می شــود 
گشــوده  گفت وگو و عالج یابی بحران ها  کــه راه 
کــه دولــت بخــش خصوصی  شــود. آن جایــی 
را رقیــب خود بداند تکلیف روشــن اســت و آن 
که دولتمــردان تجربه بخش خصوصی  جایــی 
و واقعیت هــای تاریخــی را نادیــده بگیرنــد، در 
کــه  سیستمی برخاســته اند  حــذف  بــه  واقــع 
می توانــد در شناســایی و رفــع موانــع توســعه 

کند. نقش بی بدیلی ایفا 

ظرفیت	هـــای	 از	 نبایـــد	 دولتمـــردان	 	 	
مطالعاتـــی	و	تجربـــی	بخـــش	خصوصـــی	
کنند.	متاســـفانه	نگاه	باالدستی	 غفلت	
از	 مانـــع	 اجرایـــی	 نهادهـــای	 از	 برخـــی	
گفت	وگـــو	و	 کـــه	راه	 آن	شـــده	و	می	شـــود	
عالج	یابـــی	بحران	ها	گشـــوده	شـــود.	آن	
کـــه	دولـــت	بخـــش	خصوصـــی	را	 جایـــی	
رقیـــب	خود	بداند	تکلیف	روشـــن	اســـت	
کـــه	دولتمردان	تجربه	بخش	 و	آن	جایی	
را	 تاریخـــی	 واقعیت	هـــای	 و	 خصوصـــی	
حـــذف	 بـــه	 واقـــع	 در	 بگیرنـــد،	 نادیـــده	
کـــه	می	تواند	در	 سیستمی	برخاســـته	اند	
شناســـایی	و	رفـــع	موانـــع	توســـعه	نقش	

کند. ایفـــا	 بی	بدیلـــی	
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رئیــس	 عراقــی	 خلیلــی	 محســن	 مهنــدس	
انجمنهــای	 عالــی	 کانــون	 مدیــره	 هیــات	
هیــات	 عضــو	 و	 ایــران،	 کارفرمایــی	 صنفــی	
ســایر  و  اجتماعــی  تامیــن	 ســازمان	 امنــای	
صندوق های وابسته و فعال بخش خصوصی 
در ابتــدای ایــن دیــدار خطاب به علــی ربیعی 
کانــون عالــی  گرداننــدگان  اظهــار داشــت: مــا 
در  متعــددی  جلســات  در  ایــران  کارفرمایــی 
کابینه  محضر شــما حضور داشــتیم. شما وزیر 

کــه موفــق شــد برجــام را بــه  دولتــی هســتید 
بــه 8  را  تــورم 40 درصــدی  نتیجــه برســاند و 
درصــد برســاند. GDP منفی نیــز در زمان این 
دولــت بــه حوالــی 10 درصــد رســید. مســتقل 
از فعالیتهــای حرفــه ای خود و به رســم ســنت 
و  حضرتعالــی   زحمــات  قــدردان   ایرانــی، 
همــکاران دولــت هســتیم. در دوران 4 ســاله 
گزارشــهای صنــدوق مالی شــرکتها به  گذشــته 
که با همت شــما، آقای  موقع آماده نمی شــد 

 میــدری و دکتــر احمــدی موفــق شــدیم تمــام
کنیم.  گذشته را جبران   عقب ماندگی های 

وی افــزود: در 4 دوره متوالــی بــا رهنمودهای 
دســتمزدهای  حداقــل  بــه  توانســتیم  شــما 
مرضی الطرفین ســه جانبه برسیم. ما مدیون 
کارگــری،  و  کار  مســائل  زمینــه  در  جنابعالــی 
ایجــاد اشــتغال و مقابلــه بــا بیــکاری و توفیــق 
اشــتغال  ایجــاد  در  نفــری  هــزار   700 ســالیانه 
کــه بــا  هســتیم. از صمیــم قلــب دعــا می کنــم 

در زمینه قانون کار 
حاضر به گفتگو هستیم

در دیدار وزیر کار و هیأت همراه با اعضای هیات مدیره 
کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران عنوان شد:

	نشسـت	نـوروزی	دکتـر	علـی	ربیعـی	وزیرتعـاون،		کار	و	رفـاه	اجتماعـی	

سـندیکای	 در	 کعاصـکا	 مدیـره	 هیـأت	 اعضـای	 بـا	 یازدهـم	 دولـت	

شـد.	 برگـزار	 فروردیـن	 	23 چهارشـنبه	 ایـران	 سـاختمانی	 شـرکتهای	

مدیـره	 هیـأت	 اعضـای	 توسـط	 پیشـنهادهایی	 دیـدار	 ایـن	 در	

بـرای	 )کعاصـکا(	 ایـران	 کارفرمایـی	 صنفـی	 انجمن	هـای	 عالـی	 کانـون	

خصوصـی	 بخـش	 توسـعه		 روی	 پیـش	 مشـکالت	 مبرم	تریـن	 حـل	

رفـاه	 و	 کار	 تعـاون،	 وزیـر	 مثبـت	 نظـرات	 نقطـه	 بـا	 کـه	 مطـرح	  کشـور	

بـا	توجـه	بـه	اهمیـت	ایـن	دیـدار	و	مباحـث	مطـرح	شـده	 مواجـه	شـد.	

را	 شـده	 بررسـی	 مسـائل	 تفضیـل	 بـه	 ذیـل	 گـزارش	 نشسـت،	 ایـن	  در	

گیرد. در	بر	می	
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کــه  تجــارب 4 ســاله خــود در دولــت حاضــر، 
مبتنی بر یک عمر خدمت ملی اســت خداوند 
توفیــق دهــد در دوران 4 ســاله بعــدی نیــز در 

خدمت شما باشیم. 

رئیــس	 نائــب	 مهنــدس	محمــد	عطاردیــان	
کارفرمایی	 کانــون	عالــی	انجمنهــای	صنفــی	
کــرد: در چند مــاه اخیر یک  ایــران نیــز عنــوان 
که  گذار شد  کانون وا ســری از تصدیگری ها به 
کمک شــایانی به توسعه انجمنها و سندیکاها 
کارفرمایی  گروه  می کند و هم باعث انسجام در 

می شود.
پرداخــت  بــه  اشــاره  بــا  عطاردیــان  مهنــدس 
کنفرانــس بین المللی  شــخصی هزینه ســفر به 
کنفرانس،  کار توســط نمایندگان ایران در این 
کــرد بودجه این امر توســط  اظهــار امیــدواری 
افــزود: در 21 ســال  تامیــن شــود. وی  وزارت 
کانون تغییرات زیادی را به خود دیده  گذشته 
و توســعه قابــل توجهــی داشــته اســت، البتــه 
که بــه دلیل برخی  بهتــر از ایــن هم مقدور بود 
موانــع این امر محقق نشــده اســت. پشــتوانه 
کانون است و پشتیبان  کارفرمایی  تشــکلهای 
کانون شما هستید، و از این رو امیدوارم برای 

حل مشکالت به یاری ما بیایید. 

دکتــر	محمدحســین	محتــاج	اهلل	نیــز بــا بیان 
کشــور توانســت از  گذشــته  اینکــه در 4 ســال 
کــرد: با  وضعیــت بحرانــی نجات یابــد، عنوان 
گذشــته و مشــکالت  توجه به شــرایط 8 ســال 
مختلــف ناشــی از آن بــه خصــوص در زمینــه 
پرداخــت مالیــات، از دارایــی و بانکهــا انتظــار 

کنند.  داریم با ما همراهی 

مهنــدس	منوچهر	ملکیانی فرد	رئیس	هیات	
مدیره	دوره	بیست	و	دوم	سندیکا	نیز ضمن 
کار و  خیــر مقــدم بــه حاضــران و وزیــر تعــاون، 
کــرد: دولــت یازدهم از  رفــاه اجتماعــی عنــوان 
کــرد، بــرای توســعه پایدار  مملکــت رفــع خطــر 
گام هــای بزرگی برای تحقق  کرد و  بسترســازی 
اقتصــاد مقاومتــی برداشــت. امیدواریــم ایــن 

روند در دولتهای بعدی هم ادامه یابد. 
وی افــزود: پیمانــکاران نقــش بــه ســزایی در 
ایجــاد اشــتغال دارنــد امــا موانــع زیــادی برای 
ایــن امر وجود دارد از جمله در رابطه با تامین 
کــه ما راه حلی در ایــن زمینه داریم  اجتماعــی 
که بار مالی برای دولت ندارد. بر اساس آخرین 

ســازندگان  و  پیمانــکاری  بخــش  در  قانــون 
لیست بیمه مهم است ولی با ماده 41 شورای 
کند.  عالــی می توانــد آن را بــه ضریــب تبدیــل 
ضمن اشــراف به تعهدات زیاد سازمان تامین 
کثیــر موجــود، و ذکــر  اجتماعــی بــه جمعیــت 
که مــا قصــد تضعیف این ســازمان  ایــن نکتــه 
که در بخش صنعــت و تولید ما  را نداریــم چــرا 
نیــز بــه خدمــات آن متکی هســتیم و تضعیف 
کارفرمایان اســت.  تامیــن اجتماعی تضعیــف 
که در شرایط  اما نقد ما از اینجا ناشی می شود 
درصــد   23 پرداخــت  ضمــن  کارفرمــا  حاضــر 
کارگر را نیز پرداخت  خــود عمال 7 درصد ســهم 
بــه صــورت   41 مــاده  مــا می گوییــم  می کنــد، 
ضریــب یعنــی 6 درصــد بعــالوه 1/6  درصد در 
ح هــای عمرانی  و 7 درصد بعالوه یک و نه  طر
که باید  دهم درصــد در طرحهــای غیرعمرانی 
فصل الخطاب باشد و به منزله تسویه حساب 

باشد. 
کرد: متاســفانه  مهنــدس ملکیانی فرد تصریح 
امروز در سازمان تامین اجتماعی فکر می کنند 

کارفرمــا بــه هــر قیمتی بــه نفع  گرفتــن از  پــول 
مملکت است اما وقتی پیمانکار پول می دهد 
کــه پــول  کارفرمــا یــا بهره برداراســت  در واقــع 
ح  می دهــد )در طرحهــای عمرانــی از محل طر
که  کســر می شــود  5 درصــد و 1/6 از پیمانــکار 
پیمانــکار آن را در قیمــت خــود می بینــد و در 
نهایــت بهره بــردار آن را می دهــد( و در حیطــه 
تعهــدات پیمانکار نیســت و او نمی تواند 7/8 
درصــد را  7/9 درصد بدهــد. چرا می خواهند 
کنند، آیا امــر این جز تضعیف  ضریب را بیشــتر 
کارفرمایــی چیــز دیگــری اســت. محل  بخــش 
کارفرماها هستند. البته  درآمد اصلی صندوق 
که ســازمان  بنــده بــا واژه صنــدوق مخالــف ام 
که مفهوم درســتی اســت به  تامیــن اجتماعی 
که تامین  صندوق تبدیل شده است در حالی 
اجتماعی ســازمان اســت و باید شــورای عالی 

آن برگردد. 
وی افــزود: متاســفانه در ترکیب حل اختالف، 
و  وزیــر  نماینــده  نــدارد،  وجــود  کارفرمایــی 
تامیــن  ســازمان  از  عمــال  هــم  عالــی  شــورای 
و  اســت  غریــب  کارفرمــا  هســتند.  اجتماعــی 
کارفرماهــا مــورد توجه قرار  مطلقــا توضیحــات 
دربــاره مشــکالت  مــن  اســتدعای  نمی گیــرد. 

ح شده: مطر
1-    پایبنــدی به لیســت بیمه یــا ضریب بیمه 
گفتگو  با توجه به عدم حذف ماده 41 است و 
کارفرمایان در صــورت تصمیم برای هرگونه  بــا 

تغییر ضریب.
کثریــت بــا   2- در هیــات حــل اختــالف بایــد ا

کارفرمایان باشد
کارهای ســخت و زیان آور، چون   3- در مــورد 
کارهــای پیمانــکاری بیمــه جــزو تعهــدات  در 
کار ســخت و زیان  کارگری  گر  بهره بردار اســت ا
کار شــکایت می کند،  کــرده اســت،و  بعد از  آور 
نبایــد پیمانــکار را مقصر بداند بلکــه بهره بردار 

مقصر است. 
ایــن  کــردن  ح  مطــر بــرای  جایــی  متاســفانه 
که الزم است به طور  مســائل نیســت در حالی 

ریشه ای مسائل حل شود.

دیگــر	 عضــو	 ســیفی	 حمیدرضــا	 مهنــدس	
کــرد: هــر جامعــه ای نیــاز  کعاصــکا	نیــز عنــوان 
گــر زیرســاختی نهادینه  بــه زیرســاخت دارد و ا
نشــود بــا رفتــن مســئوالن و نماینــدگان یــک 
تفکــر ســازنده از بیــن مــی رود. در تشــکیالت 
 4 در  کارفرمایــی  ســاختار  خصوصــی  بخــش 

دکتر	علی	ربیعی	وزیر	تعاون،
کار	و	رفاه	اجتماعی: 	

کار	حاضـــر	 قانـــون	 زمینـــه	 در	 	
گرچـــه	در	 گفتگـــو	هســـتیم	ا به	
آیین	نامه	هـــا	و	رفتارهـــا	ســـعی	
کارفرمایـــان	فشـــار	 شـــده	روی	
زیـــادی	اعمـــال	نشـــود،	حتـــی	
در	ایـــن	زمینـــه	تـــا	جایی	پیش	
کـــه	متهم	شـــدیم	عدم	 رفتیـــم	
امنیت	شـــغلی	را	دامن	زده	ایم.	
برای	مثـــال	در	این	زمینه	بحث	
کار	به	مدت	 آمـــوزش	در	محیط	
یک	ســـال	بدون	بیمـــه	و	طرح	

کردیـــم. کارورزی	را	مطـــرح	
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کانــون و  اتــاق اصنــاف،  تعــاون،  اتــاق  حــوزه 
که ســه مــورد اول تا  اتــاق بازرگانــی وجود دارد 
کانون عالی  حــدی ریشــه دولتــی دارند و تنهــا 
که به دلیل  کانونی خصوصی است  کارفرمایی 
نبود زیرســاختها نتوانســته جایگاه خــود را در 
گفتگو به دست آورد. بر طبق این نگاه  شورای 
کانون مانند ســه نهاد  بــرای ســاماندهی بدنه 
که بــه جایگاه خود برســد،  ح شــده  دیگــر مطر
کرات  کار مذا گذشــته بــا معاونــت  در دو ســال 
گهــان معاون  که متاســفانه نا زیادی داشــتیم 
آن آقــای هفده تــن عوض شــد. ولی بر اســاس 
کانــون،  ســاختار  نظم دهــی  پیشــنهادهایی 
تفاهم نامه آموزش با این معاونت بســته شده 
و تفاهم نامــه رتبه بنــدی ایمنــی و رتبه بنــدی 
خدمات و انتخابات هم در جریان اســت. بعد 
از 6-7 ماه گفتگو درباره ساختار کانون با آقای 
که هنور  کردیم  هفده تــن تفاهم نامه ای امضــا 
ابالغ نشــده و شــائبه برخوردهای یک طرفه را 
که  دامــن زده اســت. خواهــش من این اســت 
کانون با اســتانها  این ســاختار ابــالغ و ارتباط  
و انجمن ها تشکیل شود. ضمن اینکه در این 
تفاهم نامه نظارت دولتی هم نفی شــده است 

کار به شکل بهتری جلو می رود. و 
کــرد: بخــش خصوصــی  وی در ادامــه عنــوان 
معتقد اســت دولت و بخش خصوصی در یک 
گرچه دولت  قایــق نشســته اند و برای همیــن ا
گوش نســپارد  به نقدها و نظرهای این بخش 
ولــی بخــش خصوصی در جهت منافــع ملی از 

بازگویی مسائل باز نمی ماند. 

مهنــدس	نصراله	محمدحســین	فالح	عضو	
کــرد: دولت  کانــون	نیز عنــوان  هیــات	مدیــره	
واهمــه  تشــکلها  تقویــت  از  ســنتی  طــور  بــه 
کــه می توانند  کــه از نهادهایــی  دارد در حالــی 

کنند تشــکلها هســتند. با  دموکراســی را حفظ 
گرفته  تقویت تشکلها جلوی بازگشت به عقب 
می شــود. در دولــت فعلــی تمایــل بــه تقویــت 
کار آن جا نیفتاده  تشکلها دیده شد ولی ساز و 
گذاری  بــود. یکی از راههای تقویت تشــکلها وا
کارهای اجرایی است. در حال حاضر 29 فقره 
گــذار  از اختیــارات قــوه قضائیــه بــه تشــکلها وا
شده است. متاسفانه بعضی وقتها به تشکلها 
بر حســب اقتــدار آنهــا منابــع اختصــاص داده 

کــه بایــد بر حســب وظایف  می شــود در حالــی 
که  کانون  خود تقویت شــوند. تشــکلی ماننــد 
قــوی  کارشــناس  بایــد  دارد  مهمــی  وظایــف 
کردن  کنــد. بنابرایــن اهــرم تکلیف  اســتخدام 
فعــاالن اقتصــادی بــه عضویــت در تشــکلها با 
که منفعت  هــدف تامین منابــع، از ذی نفعــی 

می برد، از اهرم های تقویت تشکلها است. 

مهندس	مرتضی	سلیمی	عضو	هیات	مدیره	
کرد: در رابطه با مسائل بیمه  کانون نیز عنوان 
عمــده  دلخــوری  امــا  شــده  زیــادی  ســواالت 
برخــی  و  ناهماهنگی هــا  از  عمومــا  کارفرماهــا 
اســت.  دردسرســاز  متعــدد  بخش نامه هــای 
از آقــای زدا بــرای تبدیــل تاریــخ دســتوالعمل 
درآمد از 11-1 به 11-3 و برخی اصالحات تشکر 
می کنم. ولی با بخشــنامه 11-1حق هایی برای 
کــه عمال با بخش نامه  کارفرما ایجاد شــده بود 
11-3 حذف شــده اســت. درخواســت تجدید 
نظــر در این بــاره و اصالح آن را بــا یک الحاقیه 
گــر پرونده ها  دارم. عــالوه بــر ایــن به نظــر من ا
کانــون دادگســتری ارجــاع شــود نــه تنهــا  بــه 
کدورتــی  رونــد رســیدگی زودتــر انجــام شــده و 
کارفرمایان و ســازمان به وجــود نمی آید.  بیــن 
نیــروی  بــرای  بیمــه  پرداخــت حــق  مــورد  در 
صــورت  تجدیدنظــری  اســت  الزم  نگهبــان، 
کارت بازرگانی  گرفتــن  گذشــته بــرای  گیرد. در 
گذشــته را از دارایــی و  مفاصاحســاب 10 ســال 
که با همکاری  تامین اجتماعی می خواســتند 

آقای زدا حل شد و جای تشکر دارد. 

کارفرمایــی	 عامــل	 مدیــر	 رجبــی	 مهنــدس	
بخــش  در  کــرد:  یــادآوری  را  نکتــه  چنــد  نیــز 
تامیــن  ســازمان  بــه  کارفرماهــا  پیمانــکاری، 
اجتماعــی به دلیل شــفاف نبودن محاســبات 
کلیه واحدهای  کار  آن بدبین هستند.  قانون 
پوشــش  کارکنــان  تعــداد  از  صرفنظــر  را  کار 
کــه مــا مــواد 189 و 190 و 191 قانــون  می دهــد 
کوچک  کار را بایــد بررســی و بدانیم واحدهای 
مــا شــرایط متفاوتــی دارند. در فصــل 6 قانون 
کیفــی  کمــی و  کار هــم بایــد تشــکلها از لحــاظ 

گسترش یابند.

کانــون نیــز  مهنــدس	رحیــم	عابــدی	بــازرس	
خواستار احیای شورای عالی تامین اجتماعی 

مهندس	منوچهر	ملکیانی	فرد:
پیمانـــکاران	نقـــش	به	ســـزایی	
امـــا	 اشـــتغال	دارنـــد	 ایجـــاد	 در	
موانـــع	زیـــادی	بـــرای	ایـــن	امـــر	
وجـــود	دارد	از	جملـــه	در	رابطه	
که	مـــا	راه	 بـــا	تامیـــن	اجتماعی	
که	 حلـــی	در	ایـــن	زمینـــه	داریم	
بـــار	مالـــی	بـــرای	دولت	نـــدارد.	
بـــر	اســـاس	آخریـــن	قانـــون	در	
بخش	پیمانکاری	و	سازندگان	
اســـت	 مهـــم	 بیمـــه	 لیســـت	
ولـــی	با	مـــاده	41	شـــورای	عالی	
ضریـــب	 بـــه	 را	 آن	 می	توانـــد	

کند.	 تبدیـــل	



ر                                  اد یا   
فروردین  1396 

شماره 353

15

کارگــروه رفع موانــع تولید  کارفرمــا در  و حضــور 
شد.

 مهندس	اصغر	آهنی	ها	بازرس	کانون نیز روی 
کار در  برگــزاری جلســاتی بــرای اصــالح قانــون 
کتاب  زمینه تشکلها، مجازاتهای بی حساب و 
کار شد. وی خواستار توسعه  کارفرماها و روابط 
عالــی  کانــون  من جملــه  تشــکلها  اختیــارات 
که نگاه آن  کارفرمایی، و توسعه اتاق تولید شد 

به تولید قوی تر از نگاه به تجارت است.  

کار	و	رفــاه	 دکتــر	علــی	ربیعــی	وزیــر	تعــاون،	
کانون،    اجتماعــی  پــس از اظهار نظر اعضــای 
در  رفــاه  و  کار  اتصــال  اینکــه  بــا  کــرد:  عنــوان 
کار  حجــم  امــا  بــوده  درســتی  کار  وزارتخانــه 
کــرد و توفیــق دیــدار بــا  در وزارتخانــه را بیشــتر 
کــرد. از طرفی رکود،  شــما عزیــزان را محدودتر 
ریــزش نیــرو، برخی شــرایط فضای سیاســی- 
درک  عــدم  بهزیســتی،  مســائل  اجتماعــی، 
تامین اجتماعی، مسئولیت اشتغال  و ... هم 
مزید علت شــده اســت. اما با وجــود همه این 
کارفرمایان  کردیــم چالشــی بــا  مســائل ســعی 
دولــت  معتقــدم  کــه  چــرا  باشــیم  نداشــته 
توســعه گرا، تعامــل با جهان و طبقه متوســط 
صنعتــی می توانــد زمینــه پیشــرفت را فراهــم 
کردیــم تســهیل گر و حمایت گر  کنــد. ما ســعی 

باشیم. 
گفتگو  کار حاضر به  وی افزود: در زمینه قانون 
گرچه در آیین نامه ها و رفتارها سعی  هستیم ا
کارفرمایــان فشــار زیــادی اعمــال  شــده روی 
نشــود، حتــی در ایــن زمینــه تــا جایــی پیــش 
که متهم شــدیم عدم امنیت شــغلی را  رفتیم 
دامــن زده ایم. برای مثال در این زمینه بحث 
کار بــه مــدت یــک ســال  آمــوزش در محیــط 
کردیم.  ح  کارورزی را مطر ح  بــدون بیمه و طر
گســترش  در مــورد تشــکلها نیز چنــد بار برای 
کــه نقدهــای زیــادی از  کرده ایــم  آنهــا تــالش 
کــه مگر چند تشــکل  کردنــد  مــا شــد و ســوال 
کارفرمایی  کانون عالــی  می خواهیــم؟ من بــه 
اعتقــاد دارم، و پیگیــر مســائل آن در اســتانها 
گر راه قانونی وجود داشته باشد  نیز هســتم. ا
کار و ســایر قانونهــا  کانــون را در قانــون  اســم 
می گنجانیــم. هر چقدر تشــکلها  توســعه پیدا 
کــه تشــکلها ماننــد  کننــد مــا راحت تریــم چــرا 
میانجــی عمــل می کنند و فشــار روی دولت را 

کم می کنند. 
کار ســخت و زیــان آور مــا  وی افــزود: در مــورد 
موفق شده ایم تعداد مشاغل سخت و زیان آور 
مــورد  کنیــم. در  کــم  بــه طــور چشــم گیری  را 
ســازمان تامیــن اجتماعی خوشــبختانه آقای 
زدا هم در این جلســه حضور دارند و امیدوارم 
بــا همفکــری دو جانبه بــه الگوی مناســبی در 
ایــن زمینــه برســید. در مــورد تــوازن در هیات 

امنای ســازمان تامین اجتماعی، ما در قانون 
جدیــد این هیات امنا را از هیات امنای ســایر 
کرده ایم و 6 شریک اجتماعی  صندوق ها جدا 
در ایــن هیات امنا نســبت به ســایر صندق ها 
افزوده شــده اســت. این قانون در حال حاضر 
در  اســت.  بررســی  دســت  در  و  مجلــس  در 
زمینه نظارت نیز، من معتقدم باید تشــکلها و 
کنند.  نهادهای مدنی ما را در امر نظارت یاری 
در مورد تامین بودجه برای حضور نمایندگان 
کار الزم بــه ذکر  ایــران در ســازمان بین المللــی 
کم  گذشته  اســت هزینه ســفرها طی دو ســال 
شــده اســت. مــا از لحــاظ بودجه تحت فشــار 
گر تامیــن اعتبار شــود  بوده ایــم بــا ایــن همــه ا

کرد. کمک به تشکلها را لحاظ خواهیم 
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه عملکــرد وزارت عنــوان 
گذشــته 140 هــزار  از حسابرســی های 10 ســال 
گذشــته حسابرســی  پرونده را طی 2-3 ســال 
کرد و مشــکالتی  کار را زیادتــر  کردیــم. ایــن امــر 
ایجــاد نمود. با اصالح ماده 39 از تاریخ صدور 
کــه  دیگــر 10 ســال لحــاظ نمی شــود مگــر ایــن 
کارگری درباره حقوق شــکایت داشــته باشــد و 

شامل حقوق نمی شود.
کردیم و نماینده  در مورد هیاتها هم بخشنامه 
مامــور  مشــیریان  آقــای  گذاشــتیم،   را  خــود 
تعدیل اعضای هیاتها شــده اســت تا ترکیب با 

گیرد. کارفرمایی شکل  کارگری و  کثریت  ا
محمدحســن	 بــه	 اشــاره	 بــا	 پایــان	 در	 وی	
ســازمان	 درآمــد	 و	 فنــی	 معــاون	 	 زدا	
که	در	این	دیدار	حاضر	بود،	 تامین	اجتماعی	
کتبا	در	مورد	 کانون	دو	نفر	را	 کرد	 درخواست	

کنند. تهیه	بخش	نامه	ها	به	ایشان	معرفی	

	مهندس	محسن	خلیلی	عراقی	:
در	4	دوره	متوالی	توانستیم	
به	حداقل	دستمزدهای	

مرضی	الطرفین
	سه	جانبه	برسیم.	

	دولت	موفق	شد	
برجام	را	به	نتیجه	برساند

	و	تورم	40	درصدی	را	
به	8	درصد	برساند.

 GDP	منفی	نیز	در	زمان
	این	دولت	به	حوالی

 10	درصد	رسید		
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منوچهـر  مهنـدس  دیـدار  ایـن  ابتـدای  در 
بـرای  خـوب  سـالی  آرزوی  بـا  ملکیانی فـرد 
و  مدیریـت  سـازمان  کارمنـدان  و  مسـئوالن 
برنامه ریـزی، ایـن جلسـه را نشسـتی سـودمند 
بـرای هـم اندیشـی دربـاره مسـائل پیمانـکاران 
دانسـت. و مهنـدس غالمرضـا شـافعی معـاون 
و  مدیریـت  سـازمان  بنایـی  زیـر  امـور  و  فنـی 
خـوب  سـالی  آرزوی  بـا  نیـز  کشـور  برنامه ریـزی 
گزارش  کرد: طبق  کشـور عنوان  برای سـازندگی 
گذشـته و عالرغـم همـه محدودیتهـا بـه  سـال 
بخـش پیمانـکاری توجـه شـد و در قبـال طلـب 
گردیـد. عملکـرد عمرانی سـال  آنهـا اوراقـی ارائـه 
1395 نسـبت بـه سـال 1394 حـدود 68 درصد 
رشـد نشـان داده است. حدود 42 هزار میلیارد 
که غالب آن اوراق و اسـناد اسـت در برابر  تومان 
تحویـل   1394 سـال  تومـان  میلیـارد  هـزار   25

اسـت.  شـده  داده 

کـرد:  عنـوان  نیـز  مهنـدس	جـواد	خوانسـاری 
 26-20 کـه  دارنـد  گالیـه  پیمانـکاران  اغلـب 
درصـد بابـت تنزیـل اوراق می دهنـد. مگـر ایـن 

می برنـد  اسـتفاده  قـرارداد  در  چقـدر  شـرکتها 
در  شـود.  تنزیـل  آنهـا  پـول  انـدازه  ایـن  تـا  کـه 
شـرکتهای بـزرگ و بـا وجود تاخیـر در پرداختها، 
اسـت.  کـرده  ایجـاد  بیشـتری  مشـکل  تنزیـل 
پیمانـکاران،  بـه  پرداخـت  عمـده  قسـمت 
پیمانـکاران  قبـل  سـال  مطالبـات  بـه  مربـوط 
بـوده اسـت و اغلـب تـا تاریـخ پرداخـت بـه آنهـا 
گرفتـه بـود امـا از تاریخ دادن اسـناد  سـود تعلـق 
تـا تاریـخ سررسـید سـودی پرداخت نمی شـود. 

شـما  کـرد:  تصریـح  نیـز  دادمـان	 مهنـدس	
مـال  اتلـف  »مـن  فقهـی  قاعـده  بـر  همیشـه 
بـر  نیـز  مـا  داریـد  کیـد  تا ضامـن«  لـه  فهـو  الغیـر 
در  و  کردیـم  پیگیـری  را  موضـوع  اسـاس  ایـن 
رسـیدیم  نتیجـه  ایـن  بـه  مختلـف  جلسـات 
لحظـه  تـا  بدهـی  شـدن  مسـجل  لحظـه  از  کـه 
سررسـید اوراق حفـظ قـدرت خریـد مهـم اسـت 
اوراق.  انتشـار  تـا  شـدن  مسـجل  لحظـه  از  نـه 
قـدرت  کـه  هسـتید  موافـق  هـم  جنابعالـی 
خریـد بایـد تـا نقـد شـدن اوراق حفـظ شـود. در 
کمیتـه فقهـی بـورس  گفتـه شـد  نهایـت بـه مـا 

کـه  بـا ایـن امـر مخالـف اسـت امـا در جلسـه ای 
بـورس داشـتیم، اعضـای آن  کمیتـه فقهـی  بـا 
کردنـد بـا حفـظ قـدرت خریـد و جبـران  عنـوان 
کافـی  شـرایط آن مخالفتـی ندارنـد. پـس فقـط 
اسـت مطلـب را بـا حمایـت شـما و پیگیـری مـا 
بـه نتیجـه برسـانیم. هـر سـاله در برابـر دریافـت 
مطالبـات، بخشـی از قـدرت خریـد پیمانـکاران 
پیمانـکاران  خریـد  قـدرت  گـر  ا می شـود.  کـم 
کاسـته شـود آنها بـرای جبـران آن باید  پیوسـته 
کننـد یـا ماشـین بفروشـند،  بـه بانکهـا مراجعـه 
کـه مـا در شـرکت خـود هـر دوی ایـن  همانطـور 
آن  دادن  ادامـه  کـه  داده ایـم  انجـام  را  کارهـا 

اسـت. دشـوار 

تاییـد  در  نیـز  مسـعودی  سـیامک	 مهنـدس	
در  کـرد:  عنـوان  دادمـان  مهنـدس  سـخنان 
خصوصـی  بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای 
کمیتـه فقهـی  گـر  ا کـرد  آقـای طیب نیـا عنـوان 
کـه  کنـد منـع آن را برمـی دارد  بـورس موافقـت 
آنهـا  و  شـد  مطـرح  فقهـی  کمیتـه  در  امـر  ایـن 
ضمـن موافقـت در ایـن مـورد، در صورتجلسـه 

وی حفظ قدرت خرید تاکید کمیته فقهی ر
در دیدار با مهندس شافعی مطرح شد

در دیـدار نـوروزی اعضـای هیـات مدیـره سـندیکا بـا مهنـدس 
سـازمان  زیربنایـی  امـور  و  فنـی  معـاون  شـافعی  غالمرضـا 
حمـزه  غالمحسـین  دکتـر  و  کشـور  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
کـه روز سـه شـنبه  مصطفـوی رئیـس امـور نظـام فنـی اجرایـی 
26 فروردیـن برگـزار شـد تعـدادی از اعضـای سـندیکا از جملـه 
مهنـدس محمـد عطاردیـان، مهنـدس منوچهـر ملکیانی فـرد، 

دادمـان،  بهمـن  مهنـدس  خوانسـاری،  جـواد  مهنـدس 
عبدالمجیـد  مهنـدس  پورشـیرازی،  محمدعلـی  مهنـدس 
سـجادی نائینـی، مهنـدس محمـود مصطفـی زاده، مهنـدس 
مهنـدس  و  یوسـفیان  شـعبان  مهنـدس  زورچنـگ،  توحیـد 
محمدغنی زاده حاضر شدند و درباره برخی از مسائل مبتالبه 

تبـادل نظـر پرداختنـد. و  بـه بحـث  پیمانـکاران 
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قـرار شـد  کردنـد.  را مسـتحب عنـوان  امـر  ایـن 
ایـن امـر بـه آقـای شـافعی )در اتـاق( بـه نیابت از 
آقـای طیب نیـا منتقـل شـود و دربـاره آن اقـدام 

گـردد. 

در	ادامـه،	مهنـدس	ملکیانی فـرد بـه موضـوع 
گفت: آقای مصطفوی  اسناد خزانه پرداخت و 
نامـه ای بـه شـورای هماهنگـی نوشـتند و نظـر 
مـا را دربـاره اوراق خزانـه خواسـتند. در تاریـخ 
که  کردیـم  27-1-1396 جـواب جامعـی ارسـال 

شـامل مـوارد زیـر بـود.
تاریـخ  تـا  خریـد  قـدرت  حفـظ  زمانـی  بـازه   -1
نـرخ  کـردن  اضافـه  طریـق  از  سررسـید  زمـان 

شـود. رعایـت  تسـهیالت 
تامیـن  سـازمان  بـه  اوراق  گـذاری  وا  -2
بیمـه  حـق  حسـاب  تسـویه  جهـت  اجتماعـی 
بـاره  ایـن  در  کـه  شـود  پذیـر  امـکان  پروژه هـا 
 موافقـت نامـه ای را سـازمان تامین اجتماعی با

کرده است.    وزارت راه  و شهرسازی تنظیم 
کسـر شـده از اسـناد، هنـگام فـروش  3- مبالـغ 
در فرابـورس بـه عنـوان هزینه هـای قابـل قبـول 

مالیاتـی تلقـی شـود.
پیمانـکاران  مطالبـات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   -4
اغلـب از منابـع بانکـی تامیـن می شـود مبنـای 
حفـظ قـدرت خرید متناسـب با نرخ تسـهیالت 

بانکـی باشـد.

شـافعی	 مهنـدس	 نشسـت،	 ایـن  ادامـه  در 
از  یکـی  کـرد:  عنـوان	 بـاره	 ایـن	 در	 نیـز	
امـکان ایـن  کـه  دارد  پیشـنهادی   پیمانـکاران 
گـذاری  کـه اوراق قابلیـت وثیقـه   فراهـم شـود 
بـرای دریافـت تسـهیالت ارزان قیمـت داشـته 
مهنـدس  اسـت؟  مقـدور  امـر  ایـن  آیـا  باشـد، 
ایـن سـوال تصریـح  بـه  پاسـخ  ملکیانی فـرد در 
آقـای  بـه  ارسـالی  نامـه   8 بنـد  اتفاقـا  کـرد: 
گـذاری  وا و  تسـهیل جابجایـی  بـه  مصطفـوی 
آنهـا  گذاشـتن  وثیقـه  امـکان  و  اوراق  و  اسـناد 
نـزد بانکهـا مربـوط مـی شـود. بـه نظـر مـن ایـن 
8 مـاده، بـه طـور جامـع نظـر 18 تشـکل عضـو 
آقـای  خدمـت   96/1/27 کـه  اسـت  شـورا 
مصطفوی ارسـال شـده اسـت. اینها مشـکالت 
گـر  ا امـا  اسـت.  خزانـه  اوراق  راهکارهـای  و 
بخواهیـم بحـث اشـتغال را جـدی بگیریـم هـر 
کـدام از مـا یعنـی هـم دولـت و هـم ملـت بایـد 
کنیـم، بحـث LC ریالـی بهتریـن قانـون  حرکتـی 
و  بـود  سـازندگی  مسـائل  فصـل  و  حـل  بـرای 
در  عالـی  شـورای  و  داشـت  متقنـی  آئین نامـه 
زمـان خـود بـا آن موافقـت صـد درصـد داشـت. 

دولـت  بـه  مرکـزی  بانـک  شـد  گفتـه  زمـان  آن 
کنـون بایـد سیسـتم  اعتمـاد الزم را نـدارد ولـی ا
کـه LC ریالـی باعـث  گـود شـود چـرا  بانکـی وارد 
سـریع تر و ارزان تـر تمـام شـدن پـروژه می شـود. 
در آن دوره قـرار شـد مـا بـرای آنهـا یـک سـری 
بـه  ریالـی    LC بـا  تـا  کنیـم  مشـخص  پـروژه 
پیمانـکار  گـر  ا دارم  ایمـان  مـن  بـرود.  مناقصـه 
حداقـل بگیـرد  را  خـود  پـول  موقـع  بـه   بدانـد 
شـود.  مـی  تمـام  ارزان تـر   کار  درصـد   12-10  
طـرح  ایـن  پشـتیبان  بزرگتریـن  عالـی  شـورای 
بـود. امـروز هـم نباید بگوییم بانکها ورشکسـت  
هسـتند و بایـد بانکهـا را بـرای تولید اشـتغال به 
میـدان بیاوریـم. قانـون آن هـم موجـود اسـت.
کـه بسـیاری  وی افـزود: مسـئله دوم ایـن اسـت 
ج کشور قرض بگیرند.  پیمانکارها قادرند از خار
بلکـه  نیسـت  دولـت  از  دولـت  قـرض  منظـورم 
که نرخ  شـرکت ایرانی از شـرکت خارجی  اسـت، 
گاهـی زیـر 4 درصـد می شـود. بخـش   سـود آن، 
خصوصـی می توانـد از بخـش خصوصـی قـرض 
بخـش  از  گرفتـن  قـرض  بـرای  طرفـی  از  بگیـرد 
خصوصـی بایـد ضمانت نامـه ارائـه شـود، اینجـا 
سـازمان  و  اجرایـی  دسـتگاه  و  مرکـزی  بانـک 
بخـش  بـا  بایـد  قـرض  گرفتـن  بـرای  برنامـه 
گرفتن  کند تا امـکان قرض  خصوصـی همراهـی 
از بخـش خصوصـی ممکـن  بخـش خصوصـی 
جلسـه ای  ویسـه  آقـای  بـا  زمانـی  یـک  شـود. 
کردیـم ایـن امر در سیسـتم  کـه عنـوان  داشـتیم 
بوروکراسـی ممکـن نیسـت و بایـد فـردی باشـد 
کـه بـه راحتـی پیمانـکار بتوانـد بـه او پـروژه ای را 
کنـد و بگویـد فـالن تسـهیالت را تـا چند  معرفـی 
کـه  روز الزم دارم. بایـد تسـهیالتی ایجـاد شـود 
کنـد. ایـن امـر جـز  کار  بخـش خصوصـی بتوانـد 
بـا همـت شـما ممکـن نیسـت و الزم اسـت در 
زمـان شـما بسترسـازی شـود. بوروکراسـی بایـد 
گذاشـته شـود و معاونتـی وصـل بـه رئیـس  کنـار 

کنـد.  جمهـور آن را حـل 

سـازمان	 بنایـی	 زیـر	 امـور	 و	 فنـی	 معـاون	
بـاره  ایـن  در  کشـور	 برنامه ریـزی	 و	 مدیریـت	
بـا خـود  را  گیرنـدگان  کـرد: همـه قـرض  عنـوان 
نگیـرد  صـورت  پرداخـت  گـر  ا نکنیـد.  مقایسـه 
جـای  گـر  ا چیسـت.  دولـت  تضمیـن  تکلیـف 
کجـا  از  باشـید حتمـا می پرسـید  اقتصـاد  وزیـر 
بدانیـم پیمانـکاران بـه موقـع وام خـود را پـس 
باثباتـی  درآمـد  بـه  متکـی  دولتهـا  می دهنـد. 
بـه خصـوص در حـوزه نفـت نیسـتند و خـود بـا 

هسـتند.  مواجـه  عدیـده ای  مشـکالت 

کـرد:  مهنـدس	ملکیانـی	فـرد در پاسـخ عنـوان 
قـرارداد  معـادل  قراردادهـا  اجـرای  بـرای  مـا 
ضمانت نامـه نمی دهیـم بلکه معـادل 5 درصد 
تضمیـن می دهیـم و بقیـه آن ناشـی از اعتمـاد 
دولـت بـه بخـش خصوصـی اسـت. بـه نظـر مـن 
یـک شـرکت  الزم اسـت دولـت در حـد حیـات 
از آن شـرکت تضمیـن بگیـرد ولـی بـا پذیرفتـن 
یـک سـری ریسـکها راه را بـرای فعالیـت بخـش 
کند. وگرنـه اشـتغالزایی ناممکن  خصوصـی بـاز 

خواهـد بـود. 

کـرد: در این مورد  مهنـدس	شـافعی نیز عنـوان 
بایـد  بدهـم.  نظـر  نمی توانـم  تنهایـی  بـه  مـن 
بـا  تـا  دهیـد  ارائـه  دولـت  بـه  مـدون  برنامـه ای 
کانـال درسـت بـرای حـل و فصـل  موردیابـی از 
برنامـه  ایـن  بایـد در  البتـه  کنیـم.  کوشـش  آن 
کنترلـی هـم  کاری جهـت خـود  مـدون، سـاز و 

شـود.  ارائـه 
دادمـان  بهمـن	 مهنـدس	 جلسـه  ادامـه  در 
چنـد  و  شـد  تشـکیل  کارگروهـی  کـرد:  کیـد  تا
بـرای  مصطفـوی  مهنـدس  خدمـت  جلسـه 
بررسـی شـرایط موجـود پیمانکاران و مشـاوران 
کشـور و ارائـه راهکارهـای موجود برای بقای  در 
کشـور بودیم تا به سندی  شـرکتهای مهندسـی 
تبدیـل و بـه رئیـس جمهـور ارائـه شـود. بـه نظـر 
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بـا  و  انقـالب  از  بعـد  مـن ظرفیت هـای موجـود 
سـرمایه  دولـت و اعتمـاد مـردم تشـکیل شـده و 
کرده اسـت.  مـا را از پیمانـکاران خارجی بی نیار 
کند  این ظرفیت ملی اسـت و باید توسـعه پیدا 
و به صادرات خدمات فنی و مهندسـی برسـد. 
موجـود  شـرایط  در  فرمودیـد  کـه  سـرمایه ای 
ک اسـت، و سـایر بازارهـا  کشـور در حـال اسـتهال
کـه یـا خـود بـه رکـود برخورده انـد یـا شـرایط  هـم 

جانبـی مـا را از آنهـا دور نگـه داشـته اسـت. 

در ایـن دیـدار دکتـر	حمیـد	پورمحمـدی	قائـم	
مقـام	سـابق	بانـک	مرکـزی	و	معـاون	توسـعه	
 امور	تولیدی	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ر یزی
ریالـی   LC دربـاره  تـا  شـد  حاضـر  نیـز  کشـور	 	 
کـه مهنـدس  بپردازنـد  نظـر  تبـادل  بـه  اوراق  و 
کرد: LC ریالی در قراردادها  ملکیانی فرد عنوان 
که وصل به ماده 56  قانون بسـیار متقنی دارد 
جـزو  دارد.  متقنـی  اجرایـی  آیین نامـه  و  اسـت 
بهتریـن قوانیـن و آیین نامه هـا اسـت. در دولت 
سـازمان  در  مفصلـی  جلسـات  طـی  مـا  دهـم 
کـه همه قبول داشـتند  مدیریـت حاضـر شـدیم 
  LC راهـکار اجـرای بـه موقـع طرحها اسـتفاده از
ریالـی اسـت و تنهـا مخالـف بانـک مرکـزی بـود. 
عنـوان  نویـن  اقتصـاد  بانـک  زمـان  همـان  در 
گفتـه  کـه  کنـد  کـرد حاضـر اسـت LC  ریالـی بـاز 
نمی توانـد  دولـت  کـه  دارد  وجـود  قانونـی  شـد 
پـول خـود را به حسـاب بانک خصوصـی بریزد. 
عـوض  باالدسـتی  قانـون  شـد  داده  پیشـنهاد 
شـود ولـی متاسـفانه علی رغـم یـک سـال و نیـم 
جلسـه بـه نتیجـه نرسـیدیم. شـورای عالی فنی 
کثـر  گفتـه می شـد حدا موافـق بـود و آن موقـع 
کـه آقـای  17 درصـد بهـره هـم بـه صرفـه اسـت 
سـعیدی کیا 34 درصـد را هـم بـه نفـع مملکـت 

می دانسـت.
قـرار شـد چنـد پـروژه بـا ایـن روش بـه مناقصـه 
و  قیمـت  در  چقـدر  شـود  داده  نشـان  تـا  بـرود 
زمـان صرفه جویـی می شـود و بـه نفـع مملکـت 
خواهـد بـود. البتـه قبـال وزارت راه پـول خـود را 

بـه حسـاب بانـک تجـارت ریختـه بـود، بانکـی 
کـه امـروز خصوصی اسـت. یعنی قبـال این روش 

تجربـه شـده اسـت.

در	پاسـخ	بـه	بیانـات	مهنـدس	ملکیانی فـرد،	
  LC کـرد:  عنـوان	 نیـز	 پورمحمـدی	 دکتـر	
بـا  دولـت  معامـالت  در  مهمـی  ابـزار  ریالـی 
بـا  خصوصـی  بخـش  و  خصوصـی  بخـش 
بانـک  مـورد  ایـن  در  اسـت.  خصوصـی  بخـش 
بین المللـی  سـطح  در  و  اسـت  واسـط  نهـاد 
اسـتانداردهایی در مورد LC  ارزی وجود دارد. 
در اواخر دوره آقای خاتمی این امر جا افتاد اما 
  LC با موانعی روبرو شـد از جمله محدود بودن
کردیـم راهـی بـرای  بـه بودجـه سـال و مـا سـعی 
کـه راهـی پیـدا نشـد امـا عالرغـم  کنیـم  آن پیـدا 
ایـن مشـکل ایـن امـر در بخـش خصوصـی رواج  
یافـت و بعدهـا خیلـی از بانکهـا ایـن ابـزار را بـه 
گرفتنـد و تخلفاتـی دیده شـد و دسـتگاه  دسـت 
کـه  تـا زمـان شـفافیت سـاز و  قضایـی فشـار آورد 
کار آن باید LC  متوقف شـود. متاسـفانه بخش 
دولتـی و پیمانکارهـا هـم دچـار آسـیب شـدند و 
بانکهـا هـم دیگـر جـرات ورود بـه ایـن وادی را 
نداشـتند. سیاسـتگذاری بانـک مرکـزی از بیـم 

حرفهـا و حدیثهـا زیـر بـار ایـن مسـئله نرفـت.
بـرای  هـم  برنامـه  سـازمان  در  مـا  افـزود:  وی 
از  داریـم.  مشـکل  پیمانکارهـا  بـه  پرداخـت 
کارآمـد شـد در ازای آن  کـه LC ریالـی نا آنجایـی 
کردیـم. اسـناد خزانـه تا  اسـناد خزانـه را طراحـی 
کـه یـک سـاله باشـد. بـه هـر  کاربـرد دارد  جایـی 
حـال، در هـر شـرایطی دولـت و پیمانکارهـا بـه 
LC  ریالی نیاز دارد. به نظر من می توان طرحی 
بـرای آن نوشـت و از بانـک مرکـزی بخواهیـم آن 
و  خصوصـی  بانـک  بحـث  کنـد.  راه انـدازی  را 
دولتـی دیگـر موضوعیـت نـدارد و همـه بانکهـا 
بـا بانـک مرکـزی در ارتبـاط هسـتند. مـی توانیم 
 طبـق نامـه ای در ایـن بـاره درخواسـت خـود را

 به شورای پول و اعتبار ارائه دهیم.

ایـن  بیـان  بـا  نیـز  مصطفـی زاده  مهنـدس	
گاه خـود بانـک صادرکننـده اوراق،  کـه  مسـئله 
و  نمی پذیـرد  وثیقـه  عنـوان  بـه  را  خـود  اوراق 
گـران اسـت، از دکتر پورمحمدی  تنزیـل آن هـم 
کـرد: چالـش  کـه وی عنـوان  توضیـح خواسـت 
بایـد  اسـت، دولـت  اوراق درسـت  دربـاره  شـما 
کـه  بـه موقـع اصـل پـول و سـود اوراق را بدهـد 
کـه  می یابـد  ارزش  زمانـی  اوراق  اسـت.  داده 
توسـط مالکیـن در بـورس خریـد و فـروش شـود 
کـه ما برای  ولـی بـورس اوراق را نپذیرفتـه اسـت 
بـورس  بـا  بـرای مبادلـه آن  کاری  ایجـاد سـاز و 
کـه دو بانـک از طـرف آقـای  گفتگـو شـدیم  وارد 
سـیف موظف شـدند بازاری برای مبادله اوراق 
مشـارکت و اوراق صـادره از طـرف بانـک ایجـاد 
کننـد. مقدمـات آن هـم ایجـاد شـد تـا اعتمـاد 
اوراق  مبادلـه  قیمـت  و  شـود  بیشـتر  اوراق  بـه 

شـود.  متعـادل 
افـزود: اسـناد خزانـه ماننـد قرض الحسـنه  وی 
اسـت و بدون سـود هسـتند، بنابراین بیشـتر از 
یـک سـال مقبول نیسـتند. اسـناد خزانـه از 2 تا 
کارآمدی الزم را ندارد. سـه سـاله بودن  3 سـال 
کنـد.  ج مـی  آن را از قاعـده شـرعی و سـود خـار
مـا تـا جـای ممکـن از اوراق بیـش از یـک سـال 

کردیـم.  اسـتنکاف 

مهنـدس	 توسـط	 کـه	 سـوالی	 بـه	 پاسـخ	 در	
اوراق	 شـکل	 و	 عنـوان	 دربـاره	 مسـعودی	
کـرد:   مطـرح	شـد،	دکتـر	پورمحمـدی	عنـوان	
نباید روی نام و شـکل اوراق متوقف شـد. بهتر 
کنیـم  اسـت در شـرایط فعلـی از  اوراق اسـتفاده 
بـاز  پیمانـکاران  بـا  کار  بـرای  دولـت  دسـت  تـا 
باشـد. در واقـع بـا توجـه بـه اینکـه منابـع دولـت 
و سـاز  بایـد روشـهای جدیـد  محدودتـر شـده، 
کارهـای ابتـکاری بـرای ادامـه همـکاری بیـن  و 

یافـت. دولـت  و  خصوصـی  بخـش 

مهنـدس	ملکیانی فـرد	در تائیـد سـخنان وی 
گرفتن از بخش خصوصی با تضمین  گفت: وام 
کـه  شـرطی  بـه  اسـت  ابتـکارات  ایـن  از  بانـک 
معاونتی در ریاست جمهوری به طور مستقیم 

برقـراری رابطـه جهـت ایـن امـر را بپذیـرد. 

مهنـدس	ملکیانی فـرد	در	پایـان	این	دیـدار		از	
کرد	در	سندیکا	 دکتر	پورمحمدی	درخواسـت	
حاضـر	شـود	تـا	دربـاره	تولیـد	و	اشـتغال	و	حـل	
گفتگـو	و	 مسـائل	مربـوط	بـه	آن	در	سـال	96	
کـه	دکتـر	پورمحمـدی	نیـز		بـا	 کننـد	 همفکـری	
کرد	در	این	باره	 قبول	این	درخواسـت	عنوان	

کـه	ارائـه	خواهـدداد. پیشـنهاداتی	دارد	
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در  و  تهــران  در   1351 اســفند  در  امینــی  ریتــا 
 18 در  آمــد.  دنیــا  بــه  فرهنگــی  ای  خانــواده 
کرد و همزمان با بزرگ شدن دو  سالگی ازدواج 
فرزند خود تحصیالتش را در رشته حسابداری 
ســابقه بــا   2008 ســال  در  وی  داد.   ادامــه 
کار از جمله در سمت های مدیر مالی   13 سال 
لیزینگ خودروکار ایران خودرو و مدیریت مالی 
لیزینگ بانک پاســارگارد جهت ادامه تحصیل 
کرد و همزمان با بازآموزی  بــه مالزی مهاجرت 
کشــن  کار در شــرکتهای پروا زبــان انگلیســی و 
کارتــا، در رشــته مدیریــت  کــس جا و جی.اف.ا
مالــی( مدیریــت  )گرایــش   MBA  بازرگانــی 
 .Multi Media Univercity دانشــگاه  در 
کــرد.  وی در  کارشناســی ارشــد خــود را تمــام 
حال حاضر مدیر توســعه بازار در شرکت ناورود 
اســت. برای شناخت بیشــتر این بانوی موفق 
بــازار  و دیــدگاه  ایشــان دربــاره نحــوه توســعه 
کــه نظــر شــما  مصاحبــه ای ترتیــب داده ایــم 
خواننــدگان محترم ماهنامــه را به خواندن آن 

جلب می نماییم. 

 خانم	امینی	آیا	اشــتغال	و	ادامه	تحصیل	در	
کار	 فرزنــد	 دو	 وجــود	 بــا	 دیگــر	  کشــوری	

سختی	نبود؟
چــرا، امــا من با طــی آن دوران ســخت، تجربه 
گرانبهایی به دســت آوردم. اجبار برای تطبیق 
بــا محیــط و عالقه من بــرای پیشــرفت در این 
کــرد. هــر چنــد ســاعتهای  بــاره، مســیر را بــاز 
بــه  را  وقفــه  بــی  کار  و  خوابــی  بــی  طوالنــی 
همــراه داشــت امــا رســیدن بــه هــدف از میان 
تمــام ایــن دشــواری ها مهــم  بود. بــه نظر من 
کار غیرممکنــی در دنیــا وجــود نــدارد و  هیــچ 
مــن به پشــتوانه این اعتقــاد و با پشــتکار خود 
کوشیده ام در عرصه اجتماعی و خانوادگی فرد 
کار و حرفه  که نــه تنهــا  موفقــی باشــم. فــردی 
که تربیت درست فرزندان  خود را دوست دارد 

را اولویت اصلی خود می داند. 

که	در	 • بــا	وجــود	ثبات	شــغلی	و	تحصیلــی	
کشــور	مالــزی	بــه	دســت	آورده	بودیــد	بعد	از	
پایــان	تحصیالت	خــود	به	ایران	بازگشــتید،	

دلیل	این	تصمیم	چه	بود؟

مدیر توسعه بازار شرکت ناورود در گفت وگو با» پیام آبادگران« مطرح کرد 

ح توجیهی اهمیت طر
گذار  در جذب سرمایه 

با طرح توجیهی مناسب، بازگشت سرمایه را تضمین کنیم

عالقمنــدی  دلیــل  بــه  تحصیالتــم  پایــان  بــا 
کشــور خــودم،  کار در  شــخصی بــرای زندگــی و 
همچنیــن عالقمنــدی فرزنــد بزرگم بــه فعالیت 
کشــور خود  گردشــگری در ایــران، بــه  در زمینــه 
بازگشــتیم. فرزنــدم تمــام ایــران را پــای پیــاده 
گشــته و صبــوری در شــرایط  ســخت و احتــرام 
به محیط زیســت را در همزیســتی با عشــایر یاد 
گرفتــه اســت. مــا بــه ایــران بازگشــتیم و مــن بــا 
کردم. ســپس  کار مجــدد را آغاز  گــروه هیربــدان 
بــه عنوان مدیر توســعه بازار وارد شــرکت ناورود 

شدم.   

چــه	 شــرکت	ها	 در	 بــازار	 توســعه	 مدیــر	  •
فعالیتــی	 چــه	 بــه	 دقیقــا	 و	 دارد	 جایگاهــی	

مشغول	است؟	
کــه   Business Development Managemenr
بهتریــن ترجمه در زبان فارســی برای آن »مدیر 
کســب وکار یــا بازار« اســت بــه چگونگی  توســعه 
کســب وکار  که این  کســب وکار فکر می کند  رشــد 
کارخانــه باشــد.  می توانــد یــک شــرکت یــا یــک 
کره و  کار مدیر توســعه بــازار انجــام مذا معمــوال 
بســتن قرارداد با مشــتری های خرد نیســت. او 
با شــرکت های هم ســطح یا همکار وارد رابطه و 
کــره می شــود. به زبــان دقیق تــر و با نگاهی  مذا
کاربردی تر مدیر توســعه بازار مســئول ارتباط با 
شــرکت های مختلــف داخلــی و خارجــی جهت 
نظــر  از  شــرکت ها  ایــن  بررســی  و  مالــی  تامیــن 

گزارشهای مالی و اعتبار آنها است.  صحت 
که برای  پروژه های نیمه تمام دولتی وجود دارد 
گاه  گــذاری، و  اتمــام آنهــا فاینانــس یــا ســرمایه 
ورود تکنولوژی جدید الزم است. من به عنوان 
یک مدیر توســعه بــازار در حال حاضر برای این 
که رتبــه باالیی در  کشــورهای آلمــان  منظــور با 
کی، برونه ای، تایلند،  تامیــن مالی دارد، اســلوا
کانــادا ارتباط  ســنگاپور، چپــن، ژاپــن و جدیدا 
کرده و دربــاره پروژه های مختلف  خوبــی برقــرار 
هســتیم.  ارتبــاط  در  آنهــا  بــا  مالــی  تامیــن  و 
شــرکت ناورود شرکت بزرگی اســت و عموما وارد 
پروژه های ملی می شود، از اینرو جذب سرمایه 
برای آن در واقع جذب سرمایه برای پروژه های 

ملی است. 

جلــب موانــع	 کنــون	 تا شــما	 نظــر	 بــه	  • 
گذار	و	فاینانسور	در	ایران	چه	بوده	و	 	سرمایه	
آیا	این	وضعیت	طی	ســال	اخیر	بهبود	داشته	

است؟	
ســاورین  کــرد  اعــالم  جهانگیــری  آقــای  اخیــرا 
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گارانتــی داده می شــود و الیحــه آن هــم آمــد. 
کنــون تحریم و اســتاندارد نبودن بانک های  تا
گذار بود.  کشــور از موانع مهم در ورود ســرمایه 
کنون  که البته ا ریسک اقتصادی ایران باال بود 
این ریســک اقتصادی به 6 رســیده اســت. هر 
کشــور باال برود، تورم  چقدر رتبه مالی و بانکی 
پاییــن بیایــد و امنیــت و شــفافیت در فضــای 
کاهش و  کشور  کار بیشتر شود ریسک  کســب و 

رنکینگ بانکها  بهتر می شود. 
متاســفانه شرکت های ما نیز از استانداردهای 
کــه امــروزه بــه این امر  بین المللــی دور بودنــد 
توجه شــده اســت. رتبه بندی و اعتبارسنجی 
شــرکت های مــا بر اســاس قوانین بیــن المللی 
نبوده اســت و همین امر شــرکت های خارجی 
را در  وصل شــدن با شــرکت های ما بالتکلیف 
گذاشــته اســت. البتــه اتــاق بازرگانــی ایــران از 
 چهــار ماه قبــل برای ســر و ســامان دادن این 
امــر ایــن  بــرای   و  اســت.  کــرده  اقــدام   امــر 
بــرای  ایــن  می شــود.بنابر  ســازی  زمینــه   
همکاری و  وصل شدن با شرکت های خارجی 

کند. باید رتبه شرکت ها ارتقا پیدا 
ح توجیهی و اقتصادی  متاســفانه پروژه ها طر
کــه ارائــه می دهنــد مطابق بــا اســتانداردهای 
جهانی نیســت. بســیاری از پروژه هــا در ایران 
ح توجیهــی آنها  قابــل اقــدام هســتند امــا طــر
بــرای تامیــن مالــی بــه روز نشــده اســت یــا از 
کارفرمــا در اختیــار مــا قــرار نمی گیرد تا  طریــق 
بازگشــت ســرمایه محاسبه شــود و بانک های 
کنــد. در  گــذاران را توجیــه  خارجــی و ســرمایه 
کارفرماهــا هزینــه الزم برای نوشــتن  کشــور مــا 

و  نمی کننــد،  پرداخــت  را  توجیهــی  ح  طــر
ح توجیهی  پرداخت پول مشاوره و نوشتن طر
را منوط به دریافت وام یا سرمایه می کنند، در 
ح توجیهی را  کشــورهای پیشــرفته هزینــه طــر
کنند اما  که با دید باز شروع  پرداخت می کنند 
متاســفانه در ایران هزینه را به شــرط دریافت 
و یــا تامیــن مالــی انجــام می دهنــد.  و شــرط 
پرداخــت هزینه را به مشــاور یــا بانک خارجی 
کافی  منــوط به دریافــت وام می کننــد. دانش 
کار بدون  در ایــن مــورد وجــود نــدارد و شــروع 
ح توجیهــی ناقص و به  ح توجیهــی و یا طر طــر
کــه در  روز رســانی نشــده را بــه اجــرا درآورده، 
نهایت به توقف پروژه منجر می شــود و به ضرر 

منافع ملی است. 
کار  گــذار  ســرمایه  جــذب  و  دادن  انگیــزه 
پیچیده ای اســت ولی متاسفانه بعد از جلب 
کافی با ما صورت نمی گیرد.  نظر آنها همکاری 
ح توجیهی یا  بــه خصــوص در زمینــه ارائه طــر
گذارانی  گارانتــی. البته در مورد ســرمایه  ارائــه 
که از طریق دولت وارد ایران می شوند مشکل 
گارانتــی در حــدی حــل شــده اســت. )گارانتی 
تضمین دولت برای بازگشــت ســرمایه است.( 
حتــی  خارجــی  گذارهــای  ســرمایه  از  برخــی 
گارانتــی  را  پــروژه  مشــتاق هســتند محصــول 

گذاری خود بدانند.  سرمایه 
البتــه الزم اســت بــه مشــکالت دیگــری مانند 
دســتوری،  وام هــای  وثایــق  کفایــت  عــدم 
هزینه هــای عملیاتی و ســربار باال، نبود دانش 
سیســتم  نبــود  و  بــازار  مطالعــات  در  کافــی 
کرد. قبال در مورد  مدیریت ریســک هم اشــاره 

کــه بنــا بــه اطالع  ســوئیفت مشــکل داشــتیم 
رســانی همکاران، امروزه ســوئیفت باز شــده و 

امکان جابجایی پول فراهم شده است.

آلــــــــمان اقتــــــــــصاد	 وزیــــــــــــــــر	 بــا	 شــما	  • 
بــا	 خوبــی	 رابطــه	 و	 داشــته	اید	 مالقــات	
کشــور	عمان	دارید	در	این	رابطه	 مســئوالن	

توضیح	دهید؟	
مــن در اتــاق بازرگانــی آلمــان حاضــر شــدم و 
بــا وزیــر اقتصــاد آلمــان نیــز مالقاتــی داشــتم. 
آلمــان عالقمنــد بــه ورود در بــازار ایران اســت 
کنــون شــرکت هایی ماننــد زیمنــس و  و هــم ا
بــوش و لینــده وارد ایران شــده انــد. در عمان 
هــم بــا افــراد رده باالیــی ماننــد وزیــر نفــت در 
مورد  وصل شــدن شــرکتهای ایرانــی و عمانی 
کراتــی داشــتم. عمانی هــا به خاطــر رابطه  مذا
دیرینــه تاریخــی، و عالقــه ســلطان قابــوس به 
فرهنگ ایرانی، عالقمند به همکاری بیشتر با 
کم  ایران هستند. البته ایران و عمان به دلیل 
کســری بودجه به تامین  شــدن قیمت نفت و 
مالــی نیاز دارنــد. اما عمان ریســک اقتصادی 
کشورهایی  گزینه خوبی به نسبت  کمی دارد و 
ماننــد عــراق و ســوریه اســت. عمان بــه تازگی 
کرده  برای توســعه زیرساخت های خود اقدام 
اســت و ایــن فرصــت خوبی برای شــرکت های 
ایرانــی جهــت حضــور در چنین بــازار تــازه ای 
اســت. بــه هر حــال اطالعات دقیق و داشــتن 
برقــراری  بــازار،  توســعه  بــرای  خــوب  رابطــه 
همــکاری و تامیــن مالــی قــدم اول و حیاتــی 

است. 

نظــر	شــما	چــه	مولفه	هــای	مهمــی بــه	  • 
گــذاران	خارجــی	جهــت	 	مــد	نظــر	ســرمایه	
گذاری	در	ایران	است؟	شرایط	آنها	 ســرمایه	

برای	تامین	مالی	چیست؟
ریســک پروژه، برگشت ســرمایه، مدت پروژه و 
گذاران خارجی  کارفرمــای پروژه برای ســرمایه 
و  ســرمایه  بازگشــت  امــا  اســت.  مهــم  شــرط 
ح توجیهی برای آنها  گــردش وجوه نقد در طــر
کنفرانــس  بســیار مهــم اســت. در هشــتمین 
گــذاری در ایران  توســعه نظام مالی و ســرمایه 
که در مرکز همایش های صدا سیما برگزار شد، 
کارگاهــی بــا نــام روش هــای تامین مالــی برگزار 
که بنده هم در آن حضور داشتم و عمدتا  شد 
گــذار، کیــد حاضــران بــرای جــذب ســرمایه   تا

ح  طــر ارائــه  و  آنهــا  بــا  گفتگــو  نحــوه  اصــالح   
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توجیهــی دقیــق بــود. مــا نبایــد برای ســرمایه 
کنیم و الزم اســت با  ح  گذار رویای خود را مطر
ح توجیهی مناسب او را از بازگشت سرمایه  طر

کنیم.   مطمئن 
عــالوه بــر ایــن شــرکت های خارجــی در قبــال 
را  از محصــوالت خــود  برخــی  ایــن همــکاری 
کــه میــزان آن در قانــون  کشــور می کننــد  وارد 
مشــخص شــده اســت. آنها ســعی دارند راهی 
کــه بتوانند از محصــوالت تولیدی  کنند  را بــاز 
که مربوط به پروژه مورد نظر است  کشــور خود 
که ما ناچاریم برای تامین مالی  کند  اســتفاده 
حــدود 40 درصد از محصوالت و تجهیزات آن 
کنیم. البته اخیرا شنیده ام  کشور را وارد ایران 
ایــن میزان برای جلب نظر آنها و تامین منابع  

به 70 درصد رسیده است.
کــردن  گــذاران خارجــی، طــی  بــرای ســرمایه 
پروســه های اداری در حداقــل زمان هم مهم 
که در ایران با وجود آمادگی  است. این پروسه 
گاه تا 6 ماه زمان بر  گذار  فاینانســور و ســرمایه 
کشوری مانند مالزی بیش از دو ماه  است، در 

زمان نمی برد.

و	 ســرمایه	 جــذب	 بیــن	 شــما	 نظــر	 بــه	  •
کــدام	مورد	بیشــتر	به	نفع	 فاینانــس	پــروژه،	
گذار	خارجی	 کشــور	اســت؟	و	برای	ســرمایه	

کدام	روش	تامین	مالی	مناسب	تر	است.
به نظر من در شرایط فعلی ما به سرمایه گذار نیز 
گذاران خارجی   گذشته سرمایه  داریم. تا سال 
بــه دلیــل فضــای مثبت بعــد از تحریم  بیشــتر 
گرایش داشــتند، اما امروز  گــذاری  به ســرمایه 
کشورهای خارجی با پیشنهاد فاینانس  اغلب 
ســرمایه گذار مــا  کــه  حالــی  در  می آینــد   جلــو 
شــرکت های  قبــل  ســال  تــا  داریــم.  الزم    
گذار  ایرانــی حاضــر نبودنــد با شــرکت ســرمایه 
کار  شــریک شوند ولی امروز فهمیده اند با این 
ریسک تقسیم می شــود. در مورد فاینانس به 

خ ارز ریسک باالتر است.  دلیل نوسان نر
از روشــهای معمــول تامیــن مالی می تــوان به 
کرد. BOT )ساخت، بهره  BOT وBLT  اشــاره 
گذاران داخلی  برداری، انتقال( برای ســرمایه 
کمتــری همراه  مناســب تر اســت و بــا ریســک 
گذاری( برای  است. BLT )ســاخت، اجاره، وا

گذاران خارجی مناسب تر است.  سرمایه 

آن	 فعالیــت	 و	 نــاورود	 شــرکت	 دربــاره	  •
توضیحاتی	ارائه	دهید؟

خــود  فعالیــت  ســال 1360  در  نــاورود  شــرکت 
را در زمینــه عملیــات راه ســازی آغــاز و ســپس 
وارد عرصــه اجــرای عملیات ســیویل صنعتی و 
متعاقبًا عملیات مکانیکال، خطوط لوله انتقال 
گاز و اجرای خطوط لوله زیرزمینی و روزمینی در 

گاز و پتروشیمی گردید. پروژه های نفت، 
شــرکت نــاورود منشــاء خدمــات بســیاری در 
در  مشــارکت  جملــه  از  مختلــف  زمینه هــای 
میادیــن  توســعه  مختلــف  فازهــای  ســاخت 
مجتمع هــای  احــداث  جنوبــی،  پــارس  گازی 
آزادراههــا،  راه هــا،  فرودگاههــا،  پتروشــیمی، 

خطوط ریلی و .... بوده است. 
ظرفیت ســازی و بکارگیری نیروهــای توانمند 
که شــرکت ناورود  فنــی و اجرایی ســبب شــده 
ح و خوشــنام  بعنوان یکی از شــرکت های مطر
کاری  کلیــه زمینه های  در صنعــت احــداث در 

ح باشد. مطر
کاری و اثرگــذاری در ارتقای  در زمینــه ســوابق 
  EPCF  ظرفیت ســاخت داخل، ارائه خدمات
تامیــن  و  ســاخت  تــدارکات،  مهندســی،   - 
در  زیربنایــی  و  عظیــم  پروژه هــای  در  مالــی- 

ح بوده  از جمله: بخش های مختلف مطر
• حمــل	و	نقــل: احــداث بنــادر و فرودگاه هــا، 
و  راه هــا، جاده هــای شــهری  آزاد  و  بزرگراه هــا 
روســتایی، پل هــا و ســایر ابنیــه فنــی؛ اجــرای 
پروژه هــای راه آهن و توســعه ظرفیت خطوط 

ریلی )زیرسازی - روسازی( و ...
لولــه،  خطــوط  شــامل  گاز:  و	 نفــت	  •
مجتمع هــای  و  گاز  و  نفــت  پاالیشــگاه های 
پتروشــیمی: ساخت و نصب ســازه های فلزی 
ســنگین، ســاخت و اجــرای ســازه های بتنــی 
ســنگین و ســازه های خاص، ســاختمان های 
کشــی روزمینــی  صنعتــی و غیرصنعتــی، لولــه 
تجهیــزات  و  تاسیســات  نصــب  زیرزمینــی،  و 
سنگین، مخازن ذخیره، ایستگاه های پمپاژ، 
کمپرسور، راه اندازی اولیه و راه  ایســتگاه های 

اندازی و ...
ســاختمان	ها: اجــرای ســازه های فلــزی و   •
بتنــی بلنــد مرتبــه، مجتمع هــای مســکونی و 

تجاری و ....
• صنعــت	و	معــدن: احــداث ســاختمان های 
صنعتــی و غیرصنعتــی، نصــب و بهــره برداری 
از ســنگ شــکن های ســنگین، حفــر احداث و 

حوضچه های تغلیظ و ....
• 	آب:	ســدهای وزنی و بتنی، سازه های آبی، 

خطوط انتقال و ...

کارفرمایــان بیــن المللی این شــرکت  برخــی از 
کشور  شــامل  شــرکت Engineering TOYO از 

کشور ژاپن ژاپن، شرکت JGC  از 
کره  کشور   DAELIM Industrial Company از 
کشور آفریقای  جنوبی، شــرکت Arya Sasol از 
کارفرمای داخلی  جنوبی و ... هستند و برخی 
آن شــامل وزارت راه و شهرســازی، شــرکت راه 
آهــن جمهــوری اســالمی ایران، منطقــه ویــژه 
اقتصــادی انــرژی پــارس، شــرکت ملــی نفــت 
گاز پارس، شــرکت ملی  ایــران، شــرکت نفــت و 
پتروشــیمی ایران،  ملــی  شــرکت  ایــران،  گاز 
شــرکت  پتروشــیمی پارس،  شــرکت 
پتروشیمی لرستان، شرکت پتروشیمی مهاباد، 
و  ســاخت  شــرکت  پتروشــیمی تبریز،  شــرکت 
مهندســی صنایــع نفــت، ســازمان نوســازی و 
توسعه صنایع معدنی و معادن ایران، شرکت 

مدیریت پروژه های صنعتی ایران و .. است.
مهنــدس  آقــای  شــرکت   ایــن  عامــل  مدیــر 
 HSE که بــه برقــراری  علــی شــیعه بیگی اســت 
در همه فعالیت های شرکت اهمیت می دهد.

کار	در	 • بــه	عنــوان	بانویــی	موفق،	فضــای	
ایــران	را	برای	زنان	ایرانی	چگونه	می	بینید	و	

چه	توصیه		ای	برای	زنان	ایرانی	دارید؟
و  باشــند  داشــته  پشــتکار  بایــد  ایرانــی  زنــان 
بــرای تحقق اهــداف خود حد و مــرزی در نظر 
زنــان  ادبیــات  در  خانــواده  و  خانــه  نگیرنــد. 
کشــور مــا جایگاه مهمــی دارد اما بــرای ارتقای 
کیفیــت زندگــی خانــواده، زنان ایرانــی نیز باید 
در توســعه جامعــه و بهبــود شــرایط اقتصادی 
گام هــای موثــری بردارنــد. مــن از مــادر  کشــور 
که در  که زن ایرانی همانگونه  خود آموخته ام 
کار خود مدیر است باید در محیط خانه  محل 
نیــز مدیــر خوبــی باشــد و عشــق را بــه اعضای 
کند. تربیت فرزندان موفق  خانواده خود اعطا 
با آرامش پدران و عشق مادران ممکن خواهد 
بــود. فرزنــدان انگیــزه خوبــی بــرای پــدران و 
کشور  مادران هســتند تا آینده آنها را با توسعه 

خود به نحو بهتری رقم بزنند. 
مــالح،  مه لقــا  از  کنــم  یــادی  می دانــم   الزم 
زنی 100 ســاله و معروف به مادر محیط زیست 
کــه معتقــد اســت بایــد فرزنــدان خــود  ایــران، 
کنیــم تــا همیــن عشــق به  را بــا عشــق تربیــت 
زیباتر شــدن دنیا و حفاظت از محیط زیســت 

بیانجامد. 
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و  ایـران  اقتصـاد  و  کار  و  کسـب   : آنالیـن	 خبـر	

ایرانیـان در سـال 1395 بـا فـراز و نشـیب هایی 
بـرای  آن  پیامدهـای  و  آثـار  کـه  بـود  همـراه 
سـال 1396 می توانـد پیش برنـده یـا بازدارنـده 
باشـد. داوری دربـاره همـه رخدادها و تحوالت 
یـک  در  اقتصـادی  شـاخص های  بـه  مربـوط 
وقـت  نیازمنـد  و  نیسـت  کوتـاه ممکـن  نوشـته 
فعـاالن  سـوی  از  کـه  اسـت  بیشـتری  زمـان  و 
بررسـی  بـه صـورت تخصصـی  اقتصـادی قطعـا 
بـه  نسـبت  داوری  در  شـد.  خواهـد  ارائـه  و 
اینکـه نهـاد دولـت  بـه  بـا توجـه  اقتصـاد 1395 
کـردن  هنـوز بیشـترین نقـش و سـهم در پدیـدار 
سیاسـت های  و  دارد  را  اقتصـادی  معـادالت 
سرنوشـت  نهـاد  ایـن  طـرف  از  شـده  اتخـاذ 
فعـاالن خصوصـی را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، 
کارنامـه دولت بررسـی شـود.  بـدون تردیـد بایـد 
کار  کارنامـه دولـت در حـوزه اقتصـاد نیـز  بررسـی 
بزرگـی اسـت و در ایـن یادداشـت نمی گنجـد و 
می کنـم. خالصـه  را  موضـوع  دلیـل  همیـن  بـه 
مهم تریـن مسـئله در ارزیابـی نگارنـده »کیفیـت 
گر  که ا سیاسـتگذاری اقتصـادی« دولـت اسـت 

کارآمـد، منسـجم، بـا سـازگاری درونـی، جامع و 
از بن بسـت ها  را  اقتصـاد  مانـع باشـد می توانـد 
گـی یادشـده باشـد  گـر ناقـد ویژ کنـد و یـا ا ج  خـار
کار مردم را با مشـکالت پرشمار مواجه  کسـب  و 
کـه نهـاد دولـت در  می کنـد. البتـه توجـه داریـم 

حسین سالح ورزی-نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

 کامیابی ها و ناکامی های اقتصاد ایران

اقتصــاد	ایــران	امــا	در	ســال	1395 
و	نهضــت	 نوعــی	جنبــش	 شــاهد	
توانایی	هــا	 بــه	 اعتمــاد	 برگشــت	
بــود.	 بخــش	خصوصــی	 ســوی	 از	
اتاق	های	بازرگانی،	صنایع،	معادن	
کشــاورزی	بــه	مثابه	پیشــگامان	 و	
 1395 ســال	 در	 مدنــی	 جامعــه	
شجاعانه	و	منطبق	با	عقل	و	منطق	
بخــش	 خواســته	های	 توانســتند	
کالن	 در	حوزه	هــای	 را	 خصوصــی	
ایــن	 از	 و	 کــرده	 دنبــال	 اقتصــادی	
جهــت	پیامدهــای	قابــل	تاملــی	را	

شاهد	بودیم

ایـران قـادر مطلـق نیسـت و عمومـا بـه دلیـل 
نهادهـا،  سـایر  سیاسـی  موثـر  دخالت هـای 
سـطح  در  ناخواسـته  تصمیم هـای  شـاید 
کنـد. بـا همیـن اوصاف  سیاسـت گذاری اتخـاذ 
کـردن  لحـاظ  و  انصـاف  قاعـده  پایـه،  بـر  و 
کالن تریـن  گفـت در  بایـد  گـون  گونا معـادالت 
پیشـین،  دولـت  دو  بـا  مقایسـه  در  و  سـطح 
نبـوده  زیانبـار  دولـت  سیاسـت گذاری  کیفیـت 

اسـت.
کـه نهادهـای مدنـی  بـا توجـه بـه تجربـه تلخـی 
تشـکل ها  و  احـزاب  بنگاه هـا،   خانـواده،   مثـل 
کارآمـد دولت هـای قبلـی  نا از سیاسـت گذاری 
کـرد  کـه دولـت یازدهـم تـالش  دارنـد، همیـن 
بایـد  برسـد،  آسـیب  کمتـر  نهادهـا  ایـن  بـه 
سیاسـت های  در  دولـت  کـرد.  تقدیـر  را  آن 
ارزی،  سیاسـت های  مثـل  کالن  اقتصـادی 
سیاسـت های پولـی و تجـاری در سـال 1395 
کنـد،  ولخرجـی  اینکـه  از  خـودداری  ویـژه  بـه 
از طـرف  پولـی  انضبـاط  بـود. همیـن  کامیـاب 
کـرد و ایـن  بانـک مرکـزی مهـار تـورم را ممکـن 

مهمی بـود. دسـتاورد 
کـه  دلیـل  هـر  بـه  امـا  یازدهـم  دولـت 
رشـد  حـوزه  در  نیسـت  آن  یـادآوری  جـای 
بخـش  یـا  خـود  سـوی  از  سـرمایه گذاری 
کامیاب  خصوصـی بـه ویـژه در بخش صنعـت، 
نبـود و در برخـی از رشـته های صنعتـی شـاهد 
رکود بودیم. جدای از صنعت اتومبیل سـازی، 
برخـی صنایـع فلـزات اساسـی و پتروشـیمی که 
بـا رشـد تولیـد و فـروش مواجـه شـدند و البتـه 
کـه  رشـد شـگفت انگیز تولیـد و صـادرات نفـت 
فعـاالن  سـایر  بـود،   1395 رشـد  اصلـی  پایـه 

نداشـتند. خوبـی  روزگار  صنعتـی 
دولـت یازدهـم امـا در سیاسـت گذاری بانکـی 
بـه دلیـل اینکـه نظـام بانکـی شـرایط ویـژه ای 
کـرده و در مجمـوع قدرتـی حتـی بیشـتر  پیـدا 
نداشـته  کامیابـی  دارد  مرکـزی  بانـک  از 
پی درپـی  هشـدارهای  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
بـه  اقتصـادی  فعـاالن  و  اقتصاددانـان 
کـژروی نظـام بانکـی و آثـار مخـرب  نارسـایی و 
نتوانسـت  دولـت  امـا  بازارهـا  سـایر  در  آن 
در  کنـون  ا باشـد.  کامیـاب  حـوزه  ایـن  در 
نگرانـی  شـاهد   1395 سـال  روزهـای  آخریـن 
حـوزه  در  دولـت  ارشـد  مدیـران  فوق العـاده 
اقتصـاد نسـبت بـه ادامـه وضـع موجـود نظـام 
شـدن  عمیق تـر  احتمـال  و  هسـتیم  بانکـی 

دارد. وجـود  بحـران 
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دولـت یازدهـم در حـوزه دفـاع از دسـتاوردهای 
کامیـاب نبـود و بـه همیـن  اقتصـادی خـود هـم 
را  دولـت  ابهـت  نتوانسـتند  منتقـدان  دلیـل 
بی اعتمـادی  و  کـرده  زایـل  شـهروندان  نـزد 
را  دولـت  نهـاد  کارآمـدی  بـه  شـهروندان 
در  تحلیلگـران  کثریـت  ا دهنـد.  افزایـش 
دادنـد  هشـدار  دولـت  بـه  بارهـا   1395 سـال 
از  کارشناسـی  علمـی -  اطالع رسـانی  کـه 
کامـی از  نا دالیـل  کـردن  عریـان  و  کامیابی هـا 
امـا  اقتصـاد سیاسـی اسـت؛  شـرایط مبـارزه در 
ایـن  نگرفـت.  جـدی  را  هشـدارها  ایـن  دولـت 
اجـرای  بـرای  را  شـرایط  البتـه  کامی دولـت  نا
در  کـرد.  نامسـاعد  کمی جسـورانه  ح هـای  طر
سـال 1395 دولت می توانسـت راه را برای ورود 
توانایـی  امـا  کنـد  سـرمایه های خارجـی همـوار 
کـردن مجموعـه نظـام را بـه دسـت  در متقاعـد 
نیـاورد و بـه همیـن دلیـل اقتصـاد از ایـن ناحیـه 

نشـد. تقویـت 
بخـش  بـا  مناسـبات  حـوزه  در  یازدهـم  دولـت 
کـرد امـا نسـبت  کـج دار و مریـز رفتـار  خصوصـی 
گام های  بـه همـه دولت هـای پیش از خـودش 
معـاون  طـرف  از  ویـژه  بـه  و  برداشـت  بلنـدی 
اول  رئیس جمهـور اقدام هـای قابـل تحسـینی 

دیـده شـد.
شـاهد   1395 سـال  در  امـا  ایـران  اقتصـاد   
اعتمـاد  برگشـت  نهضـت  و  جنبـش  نوعـی 
خصوصـی  بخـش  سـوی  از  توانایی هـا  بـه 
معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتاق هـای  بـود. 
جامعـه  پیشـگامان  مثابـه  بـه  کشـاورزی  و 
بـا  مدنـی در سـال 1395 شـجاعانه و منطبـق 
عقـل و منطـق توانسـتند خواسـته های بخـش 
اقتصـادی  کالن  حوزه هـای  در  را  خصوصـی 
کـرده و از ایـن جهـت پیامدهـای قابـل  دنبـال 
تاملـی را شـاهد بودیم.بخـش خصوصـی ایـران 
اقدام هـای  اثربخشـی  از  دقیق تـر  درک  بـا 
پیشـین  کارشناسـانه  بررسـی های  بـر  مبتنـی 
کشـور  مناسـبات  و  الزام هـا  بـه  توجـه  بـا  و 
کامیابی هـای خوبی  توانسـتند در چنـد زمینـه 
کـه این مایه امیدواری اسـت.  بـه دسـت آورند 
دولـت  گفت وگـوی  شـوراهای  منظـم  برگـزاری 
بـا  کـه   76 مـاده  کمیتـه  و  بخـش خصوصـی  و 
نماینـدگان  و  دولـت  ارشـد  مدیـران  حضـور 
تشـکل ها برگـزار شـد و نتایـج خوبی داشـت نیز 
گام موثـر در ایجـاد تـوازن  در سـال 1395 یـک 
گامی که  تعـادل قـوای خصوصـی و دولتـی بـود؛ 

ورزیـد. اصـرار  آن،  اسـتمرار  بـر  بایـد 

          اخبار صنعت ساختمان
ته ری قیمت نفت ایران در یک سا گذ جه  د

ر ومتری برای انتقا آ سد    تون  کی

نخسـت  نیمـه  در  ایـران  نفـت  قیمـت 
مـدت  بـه  نسـبت  امسـال  مـاه  فروردیـن 
بـرای هـر  از ١٢ دالر  پارسـال، بیـش  مشـابه 
تولیـد  اسـت.کاهش  یافتـه  افزایـش  بشـکه 
هفتـاد  و  یکصـد  نشسـت  در  اوپـک  نفـت 
شـد  سـبب  ویـن  در  سـازمان  ایـن  یـک  و 
پیـش  در  صعـودی  رونـد  نفـت  قیمـت 
در  اوپـک  توافـق  از  پـس  گرچـه  ا بگیـرد؛ 
سـر  پشـت  را  فرودهـای  و  فـراز  آذرمـاه   ١٠
بـه  نسـبت  همچنـان  امـا  اسـت  گذاشـته 
گرانتر  مدت مشـابه پارسـال بیش از ١٠ دالر 
در بـازار بـه فـروش می رسـد.اعضای اوپـک 
کـرده  توافـق  خـود  آذرمـاه   ١٠ نشسـت  در 
اول سـال ٢٠١٧  از  مـاه  بـه مـدت ٦  بودنـد 
هـزار   ٢٠٠ و  میلیـون  یـک  روزانـه  میـالدی 
مجمـوع  و  بکاهنـد  خـود  تولیـد  از  بشـکه 
آن را بـه ٣٢ میلیـون و ٥٠٠ هـزار بشـکه در 
اوپـک  غیرعضـو  کشـورهای  برسـانند.  روز 

هـزار   ٦٠٠ حـدود  کاهـش  بـه  متعهـد  نیـز 
بشـکه ای تولید نفت شـدند تا سروسـامانی 
نفـت  قیمـت  شـود.  داده  نفـت  قیمـت  بـه 
کـه در ٢٥ مـارس ٢٠١٦ یعنـی  سـبک ایـران 
 ٣٥ و  دالر   ٣٦ پارسـال  مـاه  فروردیـن   ٦
می شـده  معاملـه  بشـکه  هـر  بـرای  سـنت 
چهـارم  یعنـی   ٢٠١٧ مـارس   ٢٤ اسـت، 
سـنت   ٥٧ و  دالر   ٤٧  ،٩٦ مـاه  فروردیـن 
کـه  اسـت  شـده  معاملـه  بشـکه  هـر  بـرای 
١١ دالر و ٢٢ سـنتی  افزایـش  نشـان دهنده 
سـنگین  نفـت  اسـت.قیمت  نفـت  قیمـت 
ایـران نیـز دارای چنیـن شـرایطی اسـت و در 
پارسـال در چنیـن روزهایـی ٣٤  کـه  حالـی 
معاملـه  بشـکه  هـر  بـرای  سـنت   ١٨ و  دالر 
فروردیـن  چهـارم  در  و  امسـال  می شـد، 
مـاه، ٤٨ دالر و ٦٣ سـنت بـرای هـر بشـکه 
کـه افزایـش بیـش از ١٤  معاملـه شـده اسـت 

می دهـد. نشـان  را  دالری 

تهـران  منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بـر  مطالعـه  سـال ها  از  بعـد  اینکـه  بیـان  بـا 
الر  سـد  آب  فـرار  و  عالج بخشـی  ح  طـر روی 
گفـت:  شـد،  نهایـی  آن  چـاره  راه  سـرانجام 
الر  سـد  آب  غیرمعمـول  خـروج  شـد  قـرار 
کیلومتـر   27 طـول  بـه  تونـل  یـک  ایجـاد  بـا 
شـود.محمدرضا  منتقـل  کالن  نیـروگاه  بـه 
بختیـاری بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای ایجـاد و 
انتخـاب  آن  پیمانـکار  تونـل  ایـن  احـداث 
کـه  الر  سـد  داشـت:  اظهـار  اسـت،  شـده 
مکان یابـی  خارجـی  شـرکت  یـک  توسـط 
کـه   1360 سـال  از  اسـت،  شـده  احـداث  و 
بنابرایـن  داشـت،  آب  فـرار  شـد،  آبگیـری 
اقدامـات زیـادی بـرای جلوگیـری از فـرار آب 
گرفتـه اسـت، امـا به دلیـل موقعیت  صـورت 
زیـر  در  زیـادی  حفره هـای  منطقـه  و  زمیـن 
سـد ایجـاد شـده و جلوگیـری از فـرار آب بـه 
بـه  بنابرایـن  نشـد،  امکان پذیـر  هیچ وجـه 
انتقـال  همانـا  روش  بهتریـن  می رسـد  نظـر 
گفتـه وی، سـد الر در میـان  آب باشـد. بـه 
در  را  اول  رتبـه  دنیـا  در  سـدها  از  بسـیاری 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  بختیـاری  دارد.  آب  فـرار 
اخیـر،  بارش هـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  سـؤال 

گانـه  پنـج  سـدهای  پشـت  آب  وضعیـت 
حـال  در  گفـت:  اسـت،  چگونـه  تهـران 
تهـران  سـدهای  پشـت  آب  حجـم  حاضـر 
تقریبـًا  کـه  اسـت  مترمکعـب  میلیـون   620
اسـت.مدیرعامل  گذشـته  سـال  معـادل 
شـرکت آب منطقـه ای تهـران افـزود: تفاوتـی 
گذشـته دارد ایـن اسـت  کـه امسـال بـا سـال 
کـه بارش هـای مناسـب و بـرودت هـوا باعث 
شـده اسـت تا ذخیره برف امسال نسبت به 
پارسـال بهتـر باشـد. وی ادامـه داد: بـرودت 
هـوا باعـث می شـود تـا آب شـدن برف هـا بـه 
کـه مهـم اسـت  امـا نکتـه ای  بیفتـد،  تأخیـر 
اخیـر  بارش هـای  علی رغـم  کـه  اسـت  ایـن 
کشـور وضعیـت بـارش در تهـران تنهـا 12  در 
وی،  گفتـه  بـه  اسـت.  داشـته  رشـد  درصـد 
میلیمتـر   221 بـه  تهـران  اسـتان  در  بـارش 
کـه  پارسـال  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  رسـیده 
نشـان  رشـد  درصـد   12 بـود،  میلیمتـر   198
کـرد:  خاطرنشـان  بختیـاری  می دهـد. 
دمـای هـوا در سـال جـاری 6 درجـه نسـبت 
بـه پارسـال سـردتر شـده اسـت و ایـن باعـث 
می شـود تـا ذخیـره برفـی بهتـری نسـبت بـه 

باشـیم. داشـته  پارسـال 
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و  کسـب  فعـاالن  گردهمایـی  بزرگ تریـن 
اقتصـادی  فرهنگـی،  فعـاالن  حضـور  بـا  کار 
مدیـران  شـهر،  شـورای  اعضـای  ورزشـی،  و 
جمعـی  و  هنرمنـدان  خصوصـی،  بانک هـای 
 ،MBA و DBA غ التحصیـالن دوره هـای از فار
پنجـم اسـفند مـاه 95 در باشـگاه دیپلماتیـک 
جشـن در  شـد.  برگـزار  خارجـه  امـور   وزارت 
کار  کسـب و  غ التحصیـالن مدرسـه عالـی   فـار
از  برگزارشـد  نفـر  بـا مشـارکت 1500  کـه  ماهـان 
کشـور و  کارآفرینـان برتـر و چهره هـای مانـدگار 
کارشناسـی ارشـد  همچنیـن از اسـاتید مقطـع 

و دکتـرا تقدیـر بـه عمـل آمـد.
کانون  در همیـن راسـتا مجیـد سـیاری، رئیس 
که  کارآفرینـان اسـتان تهـران بـا اعـالم ایـن خبر 
کار ماهـان در سـال 96  کسـب و  مدرسـه عالـی 
 DBA بـا 4 دانشـگاه بـزرگ دنیـا در دوره هـای
برگـزاری  داشـت،  خواهـد  همـکاری   MBA و 
درهـم  موثـر  بسـیار  را  چنینـی  ایـن  مراسـم 
حـوزه  فعـاالن  بـرای  انگیـزه  ایجـاد  و  اندیشـی 

گفـت: بـا توجـه بـه رتبـه  کار دانسـته و  کسـب و 
رونـد  و  الکترونیـک  درتجـارت  ایـران  پاییـن 
حضوردرعرصـه  کشـور،  کار  و  کسـب  سـنتی 
طریـق  از  جهانـی  دهکـده  اقتصـادی  رقابـت 
نظـر  بـه  ضـروری  الکترونیـک  تجـارت  رشـد 
گام هـای  می رسـد. وی بـا اشـاره بـه برداشـتن 
روز،  بـه  کار  و  کسـب  ایجـاد  بـرای  اساسـی 
کـرد: مجموعه هـای خصوصـی آمـوزش  کیـد  تا
کار نقـش بسـزایی در رشـد اقتصـادی  کسـب و 
و  دارنـد  کار  و  کسـب  شـدن  محـور  دانـش  و 
و  ایجـاد  را  دنیـا  در  رقابـت  فرصـت  همچنیـن 

می کننـد. تسـهیل  را  آن  گیـری  شـکل  رونـد 

اجرایی شدن صحیح اصل ۴۴
ایـران  کار  و  کسـب  انجمـن  رئیـس  ادامـه  در 
دربـاره نقـاط قـوت و ضعـف بخـش خصوصی، 
کشـوری پویـا  کار در هـر  کسـب و  گفـت : زمانـی 
کـه بخـش خصوصـی واقعـی و اصـل  می شـود 

44 بـه درسـتی عملیاتـی و اجرایـی بشـود.
هـادی سـیاری بـا بیـان اینکه بخـش خصوصی 
می کنـد،  حرکـت  دولتـی  بخـش  از  جلوتـر 
اظهارداشـت: دولـت و قانونگـذاران بایـد بخش 
کننـد و بـا فرصـت دادن بـه  خصوصـی را یـاری 
کار سـنتی  کسـب و  کنـار  بخـش خصوصـی در 
ارتقـای ا قتصـادی را بـرای جامعـه رقـم بزننـد.

خصوصـی  بخـش  گـر  ا کـرد:  خاطرنشـان  وی 
در همـه بخش هـای اقتصـادی اثرگـذار شـود و 
مـردم به صورت عملیاتـی و اجرایی وارد صحنه 
اقتصـادی بشـوند رشـد اقتصـادی و سـرانه ملی 
کشـورهای توسـعه یافتـه رقابـت می کنـد. مـا بـا 

کارآفرینی نقشی ندارند دولت ها در 
کارآفریـن  جهانگیـری،  اصغـر  ادامـه  در 
گویـی دربـاره مشـکالت  گفـت و  برترکشـور طـی 
کارآفرینـی در شـرایط اقتصـادی فعلـی و نقـش 
نقشـی  هیـچ  دولت هـا  اظهارداشـت:  دولـت 

 پویایی بخش خصوصی 
ونق کسب و کار می شود موجب ر

 مدیران کسب و کار و کارآفرینان خواستار شدند
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مسـئولیت های  فقـط  و  ندارنـد  کارآفرینـی  در 
هـم  قانـون  در  و  دارد  عهـده  بـر  را  کمیتـی  حا
وجـود  دولـت  کارآفرینـی  نقـش  بـرای  تعریفـی 
گـر جوانـان در انتظـار حمایـت مالـی  ا نـدارد و 
بداننـد  بایـد  هسـتند  کارآفرینـی  بـرای  دولـت 
نمی کنـد  ایجـاد  اشـتغال  تنهایـی  بـه  پـول 
ایـده،  بایـد  کار  و  کسـب  یـک  ایجـاد  بـرای  و 
گـر  راهـکار، ابـزار، سـرمایه و بـازار فراهـم باشـد وا
کنـد  گزینه هـا را هـم دولـت فراهـم  یکـی از ایـن 

اسـت. کارآفریـن  برعهـده  بقیـه 
گیری سـریع هوش  وی افـزود: بـه دلیل شـکل 
مصنوعـی و از بیـن رفتـن 70 درصـدی مشـاغل 
بشـر ، تکنولـوژی جـای ابـزار انسـانی را خواهـد 
گرفـت و درآینـده وارث صدهـا میلیـون انسـان 
بـا  تازگـی  بـه  کـه دولت هـا  بـود  بیـکار خواهیـم 

ایـن پدیـده آشـنا شـده انـد.

ضرورت حذف مدرک گرایی از دانشگاه ها
جهانگیـری بـا بیان اینکه سیسـتم دانشـگاهی 
کهنـه ، بیـکاری 10 میلیونـی را بـه همراه داشـته 
حـذف  دربـاره  سـؤالی  بـه  پاسـخ  در  اسـت 
کـه بـه تازگـی از سـوی  کار  رشـته های فاقـد بـازار 
قـرار  وقتـی  گفـت:  شـده،  اعـالم  علـوم  وزارت 
برسـیم  اقتصـادی  بـه رشـد 8 درصـدی  اسـت 
کنـد  دولـت بایـد سـاالنه 700 هـزار شـغل ایجـاد 
غ التحصیـالن  کـه بـا خیـل عظیـم فـار درحالـی 
بیـکار و احتسـاب آمار بیـکاری قبلی، نمی توان 
هـم  تکنولـوژی  و  کـرد  حـل  را  اشـتغال  بحـران 
کاهـش  کـه بـر بیـکاری می افزایـد پـس تنهـا راه 
جـدی  شـکل  بـه  مهـارت  آمـوزش  بیـکاری، 
و  منابـع  شناسـاندن  قالـب  در  دردانشـگاه ها 

اسـت. ثـروت  خلـق  و  شـغلی  فرصت هـای 
گردهمایی  کشور، برگزاری  کارآفرین نمونه  این 
و  جوانـان  بـرای  فرصتـی  را  خصوصـی  بخـش 
کار و متخصصیـن  کسـب و  آشـنایی بـا رهبـران 
منجـر  بـزرگ  کارهـای  و  تولیـد  بـه  کـه  دانسـت 
می شـود و از دولـت خواسـت بـرای اسـتفاده از 
کـه اشـتغال جوانـان را بـه  منابـع عظیـم ثـروت 

کنـد. دنبـال دارد، بودجـه ای فراهـم 

بخش خصوصی سرمایه غیر نفتی است
بـا  تهـران  بازرگانـی  اتـاق  هیـأت  رئیسـه  عضـو 
کشـور سـرمایه  بیـان این کـه بخـش خصوصـی 
کـه بـر پایه  کشـورهایی  گفـت:   غیرنفتـی اسـت، 
کردند به توسـعه  سـرمایه انسـانی برنامه ریزی 

رسـیده انـد.

گردهمایـی رهبـران  فاطمـه مقیمـی در مراسـم 
دوره هـای  التحصیـالن  غ  فـار و  کار  و  کسـب 
بخـش  اهمیـت  خصـوص  در   MBA و   DBA
در  غیرنفتـی  سـرمایه  عنـوان  بـه  خصوصـی 
مانـدگار  منابـع  بزرگتریـن  کـرد:  اظهـار  جامعـه 
و  اسـت  انسـانی  سـرمایه های  جوامـع  همـه 
سـرمایه های نفتـی مثـل همـه منابـع طبیعـی 
کـه برپایه  کشـورهایی  مسـیر رو بـه زوال دارنـد، 
کردند به توسـعه  سـرمایه انسـانی برنامه ریزی 

انـد. رسـیده 
تفکـر  از  هـم  کارآفرینی هـا  کـرد:  تصریـح  وی 
خالق و نواندیشـی سـرمایه های انسانی شکل 
را  جامعـه  توانمنـدی  انـد  توانسـته  کـه  گرفتـه 
کننـد. بـاال بـرده و رشـد اقتصـادی را تضمیـن 
سـرمایه ها،  ایـن  بایـد  پـس  داد:  ادامـه  وی 
مجموعـه  عنـوان  بـه  و  شـوند  داده  آمـوزش 
خـالق بـه صـورت فردی یا سـازمانی و یا با نگاه 

سـازمان ها،  درون  محـور,  کارآفریـن  سـازمان 
ایـن  حاضـر  حـال  در  کـه  شـوند  پیاده سـازی 
مهـم را بخـش خصوصـی و مـدارس غیـر دولتی 

گرفته انـد. برعهـده  کار  و  کسـب 
گذشته هستند  کارآفرینان فعلی مربوط به  همه 

کشـورمان،  دیگـر  کارآفریـن  ظهیـری  خ  شـاهر
کشـور را نامناسـب  کارآفرینـی در  شـرایط فعلـی 
گفت: محیط اقتصادی  کـرد و  و دشـوار عنـوان 
کارآفرینی  ضعیـف امـکان نسـخه نویسـی بـرای 
کارآفرینـان فعلـی مربـوط  را نمی دهـد و همـه 

گذشـته هسـتند . بـه 
فضـای  و  صنایـع  از  را  دولـت  حمایـت  وی 
گفت: بخش  کار بسـیار موثر دانست و  کسـب و 
بـدون  و  خـود  خالقانـه  تفکـر  بـا  خصوصـی 
کـرده و هیچـگاه بخـش دولتـی  حمایـت رشـد 
شـرایط را بـرای رشـد بخـش خصوصـی فراهـم 

اسـت. نکـرده 
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دولت باید 
ساختارهای درآمدی خود را

کند    اصالح 

گذشــته،	سالی	پر	از	 که	ســال	 با	توجه	به	این	
تحــوالت	و	اتفاقات	بــرای	دولت	بوده	اســت،	
از	نظــر	شــما	عملکــرد	دولــت	در	بخش	هــای	

اقتصادی	چگونه	بوده	است؟
خوشــبختانه در این ســال دولت در تعدادی از 
کارنامــه موفقی  شــاخص ها        ی مهــم اقتصــادی 
آن  از  مــواردی  بــه  می    تــوان  کــه  کــرده  عرضــه 
کرد: به طــور حتم یکی از دســتاوردهای  اشــاره 
مهــم دولــت پــس از برجــام را بایــد ایجــاد ثبات 
اواخــر  در  گرچــه  ا دانســت.  ایــران  اقتصــاد  در 
گرفت ولی  ســال جهشــی در قیمــت ارز صــورت 
کاالهــا ثبــات نســبی در بازار  در خصــوص ســایر 

کم بود. حا

کارشناسان	یکی	از	موفقیت	های	بزرگ	 از	نظر	
کارنامه	 کنترل	تورم	بوده	اســت.	شــما	 دولت	
ارزیابــی	 چگونــه	 بخــش	 ایــن	 در	 را	 دولــت	

می	کنید؟
رونــد حرکــت نزولــی تورم از ســال 92 آغاز شــد و 
کاهش  خوشبختانه در سال 95 به زیر 10درصد 
که این روند همچنان ادامه  یافت و امید است 
یابــد و در ســال 96 نیــز بــه ســمت تثبیــت تورم 

تک رقمی برویم.
بــه همیــن ترتیــب، ســال 95 برخالف ســال 94 
بخش هــا          کثــر  ا در  کشــور  اقتصــادی  رشــد  کــه 
خ رشــد اقتصــادی 6.8 همراه  منفــی بود، بــا نر
گرچــه بخــش ســاختمان بــا رشــد منفی  شــد. ا
کــه بایــد تحریــک  روبه روســت و تقاضــا آن طــور 
نشده است. به همین دلیل هم احساس رونق 

در جامعه احساس نمی شود.

بــه	عنــوان	نماینــده	بخــش	خصوصــی	آیــا	در	
گذشــته	اثرات	توافق	هسته	ای	و	برجام	 سال	

کشور	شاهد	بودید؟ را	در	اقتصاد	
توافق هســته ای و برجام موجب شــده تا رابطه 
اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه 
همیــن توافــق، ســال 95 بــا بهبــود قابــل تقدیر 
کشــورهای دیگــر جهــان همراه  روابــط ایــران و 
کشــورهایی  بــود. اعــزام هیأت هــای ایرانــی بــه 
اروپایــی و حضــور بیــش از 180 هیــأت خارجــی 
طــی دو ســال در ایران نشــانه هایی قابل تقدیر 

از این موضوع است.
بــر همیــن اســاس، شــکل جدیــد قراردادهــای 
خارجــی  ســرمایه گذاران  جــذب  جهــت  نفتــی 
که باعث شــد  در اواســط ســال بــه امضا رســید 
سرمایه گذاران خارجی ترغیب به سرمایه گذاری 

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد:

بازرگانـی	تهـران	می	گویـد:	»دولـت	قـدرت	و	سـرمایه	 اتـاق	 مسـعود	خوانسـاری	رئیـس	
کافـی	بـرای	حرکـت	در	مسـیر	توسـعه	نـدارد	و	بنابرایـن	نیـاز	اقتصـاد	ایـران	به	سـرمایه	گذار	

خارجـی	خواسـته	ای	اصولـی	و	خـارج	از	شـعارهای	مرسـوم	سیاسـی	اسـت.«
می	شـود؛	 محسـوب	 هرکشـور	 اقتصـاد	 مهـم	 بخش	هـای	 از	 یکـی	 خصوصـی	 بخـش	
کمتریـن	تکیـه	بـه	دولـت	دارنـد،	اسـاس	اقتصـاد	برپایه	 کـه	 خصوصـا	بـرای	اقتصادهایـی	
کـه	اقتصـاد	ایـران	تـالش	می	کنـد	از	نقـش	 بخـش	خصوصـی	شـکل	می	گیـرد.	سالهاسـت	
گرچه	بیش	 کـه	ا دولـت	در	اقتصـاد	بکاهـد	و	بـر	نقـش	بخـش	خصوصـی	بیفزایـد،	تالشـی	
قـرار	دارد.	هرچنـد	 ابتـدای	مسـیر	 امـا	هنـوز	در	 کـه	رسـما	آغـاز	شـده	 از	دو	دهـه	اسـت	
در	ایـن	مسـیر	قوانیـن	و	مقـررات	بـه	تدریـج	اصـالح	شـده	و	فضـا	بـرای	جهـش	بخـش	
خصوصـی	آمـاده	شـده،	امـا	در	عمـل	رویه	هـای	دولتـی	مانـع	حرکـت	بخـش	خصوصـی	

گالیه	هـای	دائمی	ایـن	بخـش	تبدیـل	شـده	اسـت. کـه	بـه	یکـی	از	 اسـت.	موضوعـی	
اتـاق	بازرگانـی	و	صنایـع	و	معـادن	تهـران	یکـی	از	حوزه	هـای	فعـال	اقتصـاد	کشـور	اسـت.	
که	در	سـال	95	هر	هفته	مرکز	توجه	رسـانه	ها	قرار	داشـت.	اعضای	اتاق	با	طرح	 نهادی	
نظـرات	و	پیشـنهادات	خـود	بارهـا	دولـت	را	خطـاب	قـرار	دادنـد.	مسـعود	خوانسـاری	
رئیـس	پارلمـان	بخـش	خصوصـی	تهـران،	مرکـز	این	نقدها	و	پیشـنهادها	بـود.	هر	ماه	در	
نشسـت	هیـات	نماینـدگان	اتـاق	بازرگانـی	و	صنایـع	و	معـادن	تهـران،	وضعیـت	اقتصـاد	
کشـور	بررسـی	می	شـد	و	نظـرات	بخـش	خصوصـی	جهـت	ارائـه	بـه	دولـت	ارایه	می	شـد.

گرفـت	و	اجرایـی	 کـه	بـه	اذعـان	برخـی	از	اعضـا	بعضـا	مـورد	توجـه	دولـت	قـرار	 پیشـنهاداتی	
هـم	می	شـد.	بی	شـک	بخـش	خصوصـی	بـرای	سـال	جدیـد	نظـرات	و	پیشـنهاداتی	دارد؛	در	
گفـت	وگـو	بـا	خبر	آنالین	مسـعود	خوانسـاری،	رئیس	اتـاق	بازرگانی	و	صنایع	و	معـادن	تهران	
گفـت	وگـو	 گذشـته،	را	مـورد	بررسـی	قـرار	داده	و	در	ایـن	 عملکـرد	اقتصـادی	دولـت	در	سـال	

گرفتـه	اسـت. چشـم	انداز	دولـت	در	سـال	جدیـد	مـورد	بحـث	قـرار	
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ایــن  گــی  ایــران شــوند. ویژ نفــت  در صنعــت 
بخــش دو برابر شــدن فروش نفــت و صادرات 
کشــور را با وجود  که توانســت درآمد  نفــت بود 
کاهــش قیمــت نفــت در هــر بشــکه، بــه مقدار 

زیادی افزایش دهد.

گذشــته	شــما	در	اغلب	نشست	های	 ســال	
گالیه	هایی	از	دولت	به	عنوان	 اتاق	تهــران،	
موضــع	بخش	خصوصــی	مطــرح	می	کردید،	
نتیجه	این	نقدها	را	در	عمل	چه	شــد؟	برای	
ســال	جدیــد	چــه	پیشــنهادی	در	راســتای	
روابــط	دولــت	و	بخــش	خصوصــی	 تحکیــم	

دارید؟
کــه دولــت توانســت  بــا تمــام موفقیت ها        یــی 
کامی ها        یــی  کنــد، هنــوز نا کســب  در ســال 95 
کــه به دو  در برخــی از شــاخص ها         باقــی اســت 
خ  کرد: اولین مورد نر مورد آنها می    توان اشــاره 
گرچه اعالم شد در سال جاری  بیکاری است. ا
حدود 700 هزار شــغل جدید ایجاد شد ولی با 
غ التحصیالن  توجــه بــه ورود افراد جــوان و فار
کان بــاالی 12  کمــا خ بیــکاری  کار نــر بــه بــازار 

درصد را نشان می    دهد.
مــورد دوم نظــام بانکــی اســت. اقتصــاد ایران 
وابســتگی زیــادی به بانــک دارد و بــه تعبیری 
اقتصاد ایران بانک محور است. آنچه طی یک 
گذشــته اتفاق افتاد، سرمایه بانک ها         به  دهه 
یغمــا رفــت. بدهی هــا        ی معــوق از اســتاندارد 
جهانــی فراتــر رفــت و بــه علــت عدم شــفافیت 
حســاب ها و عــدم تطبیــق با ُنرم هــا        ی جهانی 
کمکــی بــه اقتصــاد رکــودزده ایــران  نتوانســت 
گرچه تالش زیادی در جهت  کنــد. دولت هم ا
شفاف سازی و نظم دادن به بانک ها         به عمل 
کســب  آورد ولــی موفقیــت چندانــی تابه حــال 

نکرده است.

چگونــه	 	96 ســال	 در	 را	 کشــور	 شــرایط	
پیش	بینی	می	کنید؟	دولت	باید	چه	دســتور	

کاری	در	پیش	بگیرد؟
کشــور همراه  ســال 96 با تحوالت سیاســی در 
اســت. امــا بــه هرحــال چــه بــا تــداوم فعالیت 
ایــن دولت و چه حضــور دولتی دیگر، نباید به 
اســتراتژی ها آســیب وارد شــود. نظام و دولت 
بــا هدف گــذاری درســت  کــه  نشــان داده انــد 
و دقیــق می    تــوان بــه نتایــج مناســبی رســید. 
کــه در پرونــده هســته ای وکاهش  همان طــور 
خ تــورم ایــن اتفــاق افتــاد. به همیــن دلیل  نــر

هدف گــذاری  می    تــوان  هــم   96 ســال  بــرای 
عقالنی و منطقی در مورد چند موضوع خاص 

داشت.
کار، قطعا اصالح  کســب و  به طور مثال فضای 
کار نیــاز غیرقابــل  کســب و  و بازســازی فضــای 
انــکار جامعــه و اقتصــاد ایــران اســت. هرچند 
گام هایی در این جهت برداشــته است  دولت 
کار ایران بــه اندازه  کســب و  ولــی هنــوز فضای 
کافــی بــرای فعالیت های بیشــتر و ســودمندتر 
کار  کســب و  مهیا نیســت. بــرای بهبود فضای 
هــم به طــور خاص بایــد به چنــد مؤلفه توجه 

ویژه داشت:
کاهش اندازه دولت  -1

2-کاهش میزان دخالت های دولت در اقتصاد
و  مجوزهــا  صــدور  وضعیــت  3-ســاماندهی 

کشور ایجاد شفافیت در اقتصاد 
این موارد می    توانند مهم ترین اولویت ها برای 
کشــور بــه  کار باشــند.  کســب و  بهبــود فضــای 
ایجاد اشــتغال بیشــتر نیــاز دارد و برای تحقق 
این هــدف میــزان ســرمایه گذاری های بخش  
خصوصــی بایــد افزایــش یابــد. ایــن اتفاق هم 
کــه ایــن ســه مــورد اصــالح نشــود،   تــا زمانــی 

خ نمی دهد. به سادگی ر

کــه	بخــش	خصوصــی	بر	آن	 یکــی	از	مــواردی	
کردن	ارز	است،	برغم	 اصرار	دارد،	تک	نرخی	
آنکــه	ایــن	مطالبه	حامیان	جدیــد	در	دولت	
دارد،	چــرا	دولت	نتوانســت	ارز	را	تک	نرخی	

کند؟	پیشنهاد	شما	در	این	باره	چیست؟
پیشــنهاد مــن اصــالح ســاختارهای درآمــدی 

و  غیرشــفاف  بخش هــای  اســت.  دولــت 
فسادزای اقتصاد ایران شرایطی را رقم زده اند 
کشــور بــا اخالل  کــه مســیر رو بــه رشــد اقتصاد 
جــدی مواجــه می کنــد. بــه همین دلیــل باید 
بــه ســرعت و دقــت در مــورد ایــن موضوعــات 
گیــرد. بــه طــور مثــال،  تصمیم گیــری صــورت 
دولت در سال 95 توفیقی برای یکسان سازی 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  نداشــت.  ارز  خ  نــر
موضــوع ارز دونرخی یکی از فســادبرانگیزترین 
کــه  می آیــد  شــمار  بــه  اقتصــاد  بخش هــای 
کشــور وارد می    کند  لطماتــی به بخش تولیدی 
و بــه قاچاق بیشــتر هــم منجر می    شــود. البته 
کرد خواســته بخــش  خصوصی  کید  کــه باید تا
که ایــن موضوع را  خ ارز اســت  واقعی ســازی نر

کردن ارز مترادف دانست. گران  نباید با 

در	 یارانه	هــا	چــه	 دیگــر	شــما	موضــوع	 نقــد	
بخش	انرژی	و	چه	یارانه	نقدی	بوده	اســت،	
دولت	برای	حل	این	مشکل	چه	باید	بکند؟

قیمت حامل های انرژی همچنان مســئله ای 
حل نشــده و بحــران زا در اقتصاد ایران اســت. 
عــدم اصــالح قیمت حامل هــای انــرژی منجر 
بــه هدررفــت منابــع، آلودگی محیط زیســت و 
از بیــن رفتــن امکان بــرای رقابت شــرکت های 
می    شــود.  خصوصــی  بخــش  نقــل  و  حمــل 
بایــد  دولــت  موضوعــات  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
خ حامل های  تصمیمی شــجاعانه در مــورد نــر
انــرژی بگیــرد. در آخر موضوع پرداخــت یارانه 
نقــدی به مردم همچنان باقی اســت و دولت 
کــه در ایــن حــوزه اقــدام اصالحی  ترجیــح داد 

انجام ندهد.

روی	 پیــش	 مانــع	 بزرگتریــن	 شــما	 نظــر	 بــه	
اقتصاد	ایران	در	سال	جاری	چیست؟

یکــی از بزرگ تریــن موانــع پیــش  روی اقتصــاد 
ایــران موضــوع تنگنــای منابــع اســت. دولــت 
کافــی برای حرکت در مســیر  قــدرت و ســرمایه 
توســعه نــدارد و بنابرایــن نیــاز اقتصــاد ایــران 
بــه ســرمایه گذار خارجی خواســته ای اصولی و 
ج از شــعارهای مرسوم سیاسی است. اما  خار
که مشکالت  ســرمایه گذار خارجی در شرایطی 
اقتصــاد ایــران اصالح نشــود، امــکان و فرصت 
کار  کســب  و  حضــور نمی یابــد. اصــالح فضــای 
ثبــات سیاســی مهم تریــن خواســته  ایجــاد  و 
الیه هــای  در  اســت.  خارجــی  ســرمایه گذار 
پایین تر موضوع فساد و رانت نیز مانع دیگری 

یکی	از	بزرگ	ترین	موانع	پیش		روی	
اقتصاد	ایران	موضوع	تنگنای	منابع	
ســرمایه	 و	 قــدرت	 دولــت	 اســت.	
کافی	برای	حرکت	در	مســیر	توسعه	
نــدارد	و	بنابراین	نیاز	اقتصــاد	ایران	
به	سرمایه	گذار	خارجی	خواسته	ای	
اصولی	و	خارج	از	شعارهای	مرسوم	
ســرمایه	گذار	 امــا	 اســت.	 سیاســی	
که	مشکالت	 خارجی	در	شــرایطی	
اقتصاد	ایران	اصالح	نشود،	امکان	

و	فرصت	حضور	نمی	یابد.
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که پیــش پای حضور آنان قرار  به شــمار می آید 
می گیرد.

چــه	 تهــران	 بازرگانــی	 اتــاق	 	95 ســال	 در	
رویکردهایی	داشت؟

به طور حتم یکی از مهمترین دســت آوردهای 
و  مالیــات  موضــوع  بــه  قبــل  ســال  در  اتــاق 
تامیــن اجتماعــی برمی گردد. خوشــبختانه به 
پیشــنهاد اتــاق بازرگانــی تهران بــرای اولین بار 
در تاریــخ اقتصاد ایران، دریافت مالیات ســال 
کوچــک و متوســط  1395 و 1394 بنگاه هــای 
انجــام  آنهــا  مالیاتــی  اظهارنامــه  براســاس 
گامی تعیین کننده  می شــود. این اقدام دولــت 

کشــور،  و قابل تقدیر در جهت توســعه اقتصاد 
کســب وکار و تشــویق بنگاه های  بهبــود فضای 
کوچــک و متوســط به کار و تالش بیشــتر اســت 
کــه در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــا این 
توافقاتــی  ایــن  از  پیــش  شــد  موافقــت  اصــل 
کــه برمبنــای آن بررســی دفاتــر  گرفــت  صــورت 
توسط تامین اجتماعی به حالت منطقی خود 
کوشــش  بازگشــت. همچنیــن در ســال 95 بــه 
اتــاق تهران و پس از ارســال نامــه ای به معاون 
تســعیر  مالیــات  مشــکل  جمهــور  رئیــس  اول 
کار را دچــار  کســب و  ارز مــوارد دیگــری فضــای 

کرده بود، برطرف شد. مشکل 
کــرد تا با  طــی ســال 95، اتاق تهران هم ســعی 
کــه بــر محــور تعامــل بیشــتر  رویکــردی جدیــد 
بــا اعضــا اســتوار باشــد، نقــش پررنگ تــری در 
کنــد و خدمات بهتر  کنش هــای اقتصادی ایفا 
و مناســب تری به فعاالن اقتصادی ارائه دهد. 
کــه اتــاق تهــران بــه عنــوان قدیمی ترین  البتــه 
که  نهاد مدنی و تخصصی ایران امیدوار اســت 

در سال 96 با همراهی و مشارکت بیشتِر بیش 
گذشــته  از 16 هــزار عضــو خــود بتوانــد بیش از 
در عرصــه خدمت رســانی به بخــش خصوصی 
حضــوری فعــال داشــته باشــد. بــه طــور حتــم 
در  می    توانــد  ایــران  خصوصــی  بخــش  زمانــی 
کــه صدای  گیــرد  کشــور قــرار  پیشــانی اقتصــاد 
کارآمد از آن شــنیده شــود و  واحد، تخصصی و 
این مهم بدون همکاری ممکن نیســت. امید 
که در ســال آینده ارتباط میــان پارلمان  اســت 
بخش خصوصی و اعضا افزایش یابد و از طریق 
تحقــق این هدف و با همفکری بیشــتر، موانع 
بزرگ پیش روی فعالیت ها        ی بخش خصوصی 

از میان برداشته شود.

انتخابــات	 آســتانه	 در	 اینکــه	 بــه	 توجــه	 بــا	
ریاســت	جمهــوری	قــرار	داریــم	تاثیــر	آن	را		بر	

اقتصاد	چگونه	ارزیابی	می	کنید؟
گروه های سیاســی باید دقت داشــته  باشــند 
کشــور را فــدای بازی های سیاســی  کــه آینده 
حتــی  و  رفتــار  و  اقــدام  هــر  نکننــد.  زودگــذر 
کشور را برهم بزند،  که ثبات اقتصاد  شــعاری 
خطــری جــدی برای آینــده اقتصــاد ایران به 
نیســت.  پذیرفتنــی  قطعــا  و  مــی آورد  وجــود 
حرکــت در مــدار اخــالق، دوری از رفتارهایی 
گری و همچنیــن اظهارنظرهای  ماننــد افشــا
تخصصــی در حوزه هــای ملتهب و حســاس، 

کشــور در این دوره است.  نیاز مهم 
اقتصــاد ایــران می تواند بــا هدف گیری دقیق 
بــه  کــه  کنــد  حرکــت  مســیری  در  منطقــی  و 
اقتصــادی برتــر در منطقه تبدیل شــود. این 
کــه همــه  مهــم هــم زمانــی محقــق می شــود 
کشــور زیــر ســایه وحــدت برای  فعالیت هــای 

گیرد. صورت  توسعه 

کشــور،  اقتصــاددان  عبده تبریــزی  حســین 
اقتصــادی  سیاســت  اینکــه  بــه  اذعــان  بــا 
گفت:  نئوکالسیک ها در این دولت اجرا شد، 
ج اقتصاد  که خر دولت روحانی پولی نداشته 

رشد 
اقتصادی 
سال ۹۵ 

تکرار شدنی 
نیست

عبده تبریزی مطرح کرد؛
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کند و رشد 95 قطعا تکرار شدنی نیست.
خ رشــد  حســین عبده تبریــزی با بیان اینکه نر
در ســه فصــل پیاپــی ســال ٩٥ به ترتیــب ٧,٥ 
که می توان  درصــد، ١١ درصــد و ١٥ درصد بــود 
خ رشــد ١٠درصدی را داشــتیم، افزود:  گفــت نر
بخــش درخــور  توجهــی از این رشــد اقتصادی 
کــه  مرتبــط بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی بــود 
درعین حــال  امــا  نیســت؛  تکرارشــدنی  قطعــا 
کنار تورم زیــر ١٠درصدی و ایجاد  ایــن رشــد در 
اشــتغال، حــادث شــده اســت. با ایــن وجود، 
گفــت رکــود داریــم؛ هرچنــد ممکن  نمی تــوان 

است مردم این رشد را احساس نکنند.
گفت: هنوز  این اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
رشــد حادث شــده از ناحیــه نفــت بــه اقتصــاد 
تزریــق نشــده اســت و اینکــه مــردم رشــد را در 
زندگی خود احســاس نمی کنند، ناشــی از این 
کنترل شده  خ تورم  امر است؛ اما به هرحال، نر

است.
عبده تبریــزی افــزود: دولــت یازدهــم در حالی 
خ رشد منفی بود.  که نر گرفت  دولت را تحویل 
خ منفــی ابتدا به صفر نزدیک  به تدریــج این نر
شد و سپس به سمت مثبت شدن پیش رفت 
و در مجمــوع در ایــن ســال ها رونــد روبه رشــد 
کــه دولــت  بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت 
کاری برای ایجاد اشــتغال نکرده و  قبــل، هیچ 
غ التحصیالن  حجــم زیــادی از بــی کاران، از فار
گرفته تا دیگر اقشار، به این دولت  دانشــگاهی 
بــی کاری  خ  نــر از  آنچــه  امــا  رســیده؛  ارث  بــه 
خ پایین مشارکت است. ک تر است، نر خطرنا

کشــورها  همــه  افــزود:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
خ تــورم بازی می کنند  گونه ای با نر همــواره به 
خ رشــد آســیب وارد نکند و امروز هنوز  که به نر
کشــور باال اســت و در این شرایط  خ تورم در  نر
کرد.  نباید یک حباب جدید به اقتصاد اضافه 
حباب هــا هیچ گاه رشــد ایجــاد نمی کنند. وی 
گفت: سیاســت دولت در سال های اخیر برای 
خ تورم، قطعا سیاســت درســتی بوده  کنترل نر
که برایشان حجم پول در  کسانی  است. قطعا 
اقتصاد مهم است، به خوبی متوجه می شوند 
که دولت در این ســال ها به هیچ وجه سیاست 
ج  گــر در اقتصــاد خــر انقباضــی اتخــاذ نکــرد و ا
کار نداشــته  نکــرده، اصــوال پولــی بــرای ایــن 

است.
کرد: بخشــی از دســتاورد دولت برای  وی اظهار 
کنتــرل تورم، حاصل سیاســت خاصی نیســت؛ 
کاهش قدرت خرید مردم،  که اصوال در پی  چرا 

تقاضای کل کاهش یافته است؛ به طوری که در 
سال ٩٤ نسبت به سال ٨٦، حدود ١٥ درصد در 
شهرها و ٣٥ درصد در روستاها از درآمد مردم به 
گذشته آسیب دیده  دلیل سیاست های دولت 
که در این ســال ها،  اســت و این در حالی اســت 
دولت درآمد نفتی بســیار خوبی داشــته است. 
ایــن رونــد از ســال ٨٦ در اقتصــاد نمودار شــد و 
میــزان پس انداز مردم عمدتا مربوط به پیش از 

سال ٨٥ است.
کنونی وقتی  وی ادامــه داد: به طورکلــی دولت 
کاهش قیمت نفت مواجه شــد، نتوانســت  بــا 
گذشــته بازگرداند؛  رونــد منفی در اقتصاد را به 
ایــن امر موجب شــده تــا امروز میــزان حقیقی 

کمتر باشــد؛  درآمــد دولت حتی از ســال ٩٠ نیز 
کثر  به طوری که در بودجه سال ٩٦، دولت حدا
٥ تا ١٠ هزار میلیارد تومان بیشتر برای هزینه کرد 
ح های عمرانی در اختیار ندارد.بخشــی  در طر
از قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در ایجاد 
گذشــته  اشــتغال در دوره هشت ســاله دولــت 
کثــر  کــی از ایجــاد حدا از بیــن رفــت. آمارهــا حا
٧٠ تــا ٨٠  هــزار فرصــت شــغلی در ایــن ســال ها 
اســت و دولت حجم عظیمی از نیروی بی کار را 
کنار این  گذاشــت. در  برای دولت بعد به ارث 
وضعیــت، دولت فعلی حجم عظیمی از بدهی 
که  را بــه ارث بــرده اســت. ایــن درحالی اســت 
خ رشــد ٥,٣درصــدی دولــت اصالحات  گــر نر ا
ادامه می یافت، امروز درآمد سرانه ایرانیان ٦٠ 
درصد باالتر از رقم فعلی بود. این دولت تالش 
کند؛ اما ابزارهای  کرده تا در این جهت حرکت 
مهم تریــن  از  یکــی  نفــت  قیمــت  کــه  را  الزم 

آنهاست، در اختیار نداشته است.
 این اســتاد دانشــگاه افزود: برجام بــه افزایش 

دوبرابری درآمد نفت منجر شــده اســت و این 
گفت:  دستاورد مهم دولت یازدهم است. وی 
در همیــن شــرایط با توافــق دولــت و مجلس، 
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
از ٢٠ درصــد بــه ٣٠ درصد افزایش یافته اســت 
و ایــن بــه مفهــوم حرکــت بــه ســمت اقتصــاد 
تصمیــم  ایــن  هرچنــد  اســت.  مالیات محــور 
فشــار فوق العــاده ای بــه منابــع دولــت وارد و 

کرد. امکاناتش را محدودتر 
عبده تبریــزی ادامــه داد: از ســوی دیگــر بــرای 
صندوق هــای  شــرایط  بایــد  دولــت  ارزیابــی 
ماننــد  متعــددی  تعهــدات  و  بازنشســتگی 
مســکن مهر به جامانــده از دولــت قبلــی را هــم 

مدنظر داشته باشیم.
گسترده امکان توسعه  وی افزود: وجود فساد 
را بــا محدودیــت جــدی مواجــه می کنــد؛ امــا 
کنتــرل فســاد در اختیار دولت  همــه ابزارهای 
فســاد  کنتــرل  اصلــی  مرجــع  بلکــه  نیســت، 

قوه قضائیه است.

تــا	در	ایــن	 کــرده	 	ایــن	دولــت	تــالش	
کنــد؛	اما	ابزارهــای	الزم	 جهــت	حرکت	
کــه	قیمــت	نفــت	یکــی	از	مهم	تریــن	 را	

آنهاست،	در	اختیار	نداشته	است.

گســترده	امکان	توســعه	 وجــود	فســاد	
را	با	محدودیت	جــدی	مواجه	می	کند؛	
در	 فســاد	 کنتــرل	 ابزارهــای	 همــه	 امــا	
اختیــار	دولــت	نیســت،	بلکــه	مرجــع	
کنترل	فساد	قوه	قضائیه	است. اصلی	
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کنفرانس ایمن سازی  اولین نشست مقدماتی 
دوشــنبه  روز  ریســک  مدیریــت  و  شــهرها 
تشــکلها  نماینــدگان  حضــور  بــا  اســفند   23
بخــش  مختلــف  نهادهــای  و  انجمن هــا  و 
خصوصی در سندیکای شرکتهای ساختمانی 

ایران برگزار شد.
ایــن جلســه بــا ورود حاضران به مبحث ســوم 
ســاختمان و بحث ایمن ســازی، مقاوم سازی 
و سبک ســازی آغــاز شــد، و مهنــدس »تیمــور 
هنربخش« نماینده جامعه مهندســان مشاور 
ایران با اشــاره به آتش ســوزی پالسکو، عنوان 
گونه ای  کــرد: به لحــاظ ســازه ای می توان بــه 
کــه خرابــی پیش رونــده  طراحــی را پیــش بــرد 
پیــش نیایــد و خســارت بــه طــور موضعــی در 
جایــی متوقــف شــود. در واقــع مقــاوم ســازی 
ســاختمان در برابــر زلزلــه و آتــش بحث جدی 
آن  بــرای  نوعــی  بــه  بایــد  و  اســت   مملکــت 

گذاری و فرهنگ سازی شود. سرمایه 

رئیــس  فــرد  ملکیانــی	 منوچهــر	 مهنــدس	
هیات مدیــره دوره بیســت و دوم ســندیکا نیــز 
کــرد: مبحث ســوم از ســال 92 اجرایی  عنــوان 
گفتــه می شــود ویرایــش مبحث  شــده اســت. 
سوم عمدتا مربوط به حریق است و قرار است 
بــه صورت مســتحکم تری با مبحثی مســتقل 
 یــا در قالــب مبحث ســوم بحث مقاوم ســازی

 و ســبک ســازی ســاختمان در برابــر زلزلــه نیــز 
ح شود. ویرایش سوم از 96/4/1 اجرایی  مطر
خواهــد شــد امــا هنــوز نســخه نهایــی آن بــه 
دســت مــا نرســیده اســت تــا بدانیــم محتوای 
نیــز  کنفرانــس  از  هــدف  چیســت.  آن  دقیــق 
کلی ایمن سازی، مقاوم  پرداختن به مباحث 
سازی و سبک ســازی ساختمان و جایگاه آن 

در قوانین و آئین نامه ها است.

تقدم	مدیریت	ریسک
	بر	مدیریت	بحران	

در اولین نشست مقدماتی کنفرانس ایمن سازی شهرها و مدیریت ریسک مطرح شد 

دکتر		مجید	قاسمی:
کنفرانس	ایمن	ســازی	شــهرها	و	مدیریت	 	
ریســک	هــم	می	توانــد	در	این	امــر	مثمرثمر	
بــه	ویرایــش	 کــه	 از	آنجایــی	 البتــه	 باشــد.	
ســوم	دسترســی	نداریم	باید	برای	دریافت	
آن	از	وزارت	نامــه	نــگاری	شــود	و	در	اختیار	

گیرد. تشکلها	قرار	

مهندس	منوچهر	ملکیانی	فرد:
که	باید	مامن	امنی	 	متاســفانه	ســاختمان	
برای	انســانها	باشــد	با	اســتفاده	نکردن	از	
دانش	به	مدفن	انســانها	تبدیل	می	شود.	
بــه	غیر	از	بحثهــای	ایمنی	و	معنــوی،	از	بعد	
اقتصادی	هم	مقاوم	ســازی	ســاختمان	ها	
به	عنوان	سرمایه	های	ملی	اهمیت	دارد.	
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وی افــزود: بــه نظــر مــن بحــث ایمن ســازی را 
نمی تــوان در دل بحث های دیگر قرار داد و به 
دلیل اهمیت موضوع باید به طور مســتقل به 
که بعد از زلزله بم از آنجا  کســانی  آن پرداخت. 
که به اندازه  اســتفاده  بازدیــد داشــتند دیدند 
از دانــش مهندســی، تخریــب حاصــل از زلزلــه 
که باید  کنترل شده بود. متاسفانه ساختمان 
مامــن امنــی بــرای انســانها باشــد با اســتفاده 
نکــردن از دانــش بــه مدفــن انســانها تبدیــل 
می شود. به غیر از بحثهای ایمنی و معنوی، از 
بعد اقتصادی هم مقاوم ســازی ساختمان ها 

به عنوان سرمایه های ملی اهمیت دارد. 

مهنــدس	اصغــر	جــالل	زاده رئیــس انجمــن 
مهندســی ارزش ایران نیز با بیان اینکه ایمنی 
کرد:  در برابــر حریــق و زلزلــه فرق دارد، عنــوان 
در زلزلــه بایــد هــم در طراحــی و هــم در اجــرا 
دوره  حریــق  در  ولــی  شــود.  لحــاظ   ایمنــی 
کشــورهای  بهــره بــرداری هــم مهم اســت. در 
توســعه یافتــه مانــور حریــق برگــزار می شــود تا 
 در زمــان حریــق آســیب پذیــری صفــر شــود و 
 در عین حال آسیب پذیری با دستورالعمل دوره 
بهــره وری حــل شــود. ســاختمان پالســکو از 
مقــاوم تریــن ســاختمانهای ایــران بــود و باید 
اتفــاق شــد  بــه آن  کــه منجــر  تمــام مــواردی 

کارشناسی شود.  بررسی و 

دکتر		مجید	قاسمی	رئیس شورای انجمن های 

دکتــر  آقــای  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  علمی ایــران 
ح مبحث ســازنده پاســخگو،  آخونــدی بــا طــر
که وزارت راه و شهرسازی به بحث  نشان داده 
مقاوم ســازی و ایمن ســازی اهمیت می دهد، 
گر ویرایش ســوم مبحث ســوم منتشــر   افزود: ا
کنفرانــس ضمــن ترویــج آن  شــود می تــوان در 
بــه نــکات ضعــف و قــدرت آن پرداخــت. البته 
در ســال 1395 بــرای اجــرای مــاده 33 نظــام 
 96/4/1 از  شــده  داده  دســتور  مهندســی 
ویرایش ســوم مبحث سوم استفاده شود. اما 
تــا 96/11/30 می تــوان از هــر دو ویرایــش دوم 
کرد و بنابراین در این فاصله  و ســوم اســتفاده 
می تــوان بــدون اندیشــیدن بــه توقــف اجرای 
یــا  نگرانی هــا  ســوم،  مبحــث  ســوم  ویرایــش 
کرد. نقدهای احتمالی را به مسئوالن منتقل 
مدیریــت  و  سازی،شــهرها  ایمــن  کنفرانــس 
ریسک هم می تواند در این امر مثمرثمر باشد. 
که به ویرایش ســوم دسترسی  البته از آنجایی 
وزارت از  آن  دریافــت  بــرای  بایــد   نداریــم 
گیرد. نامه نگاری شود و در اختیار تشکلها قرار 

کید روی این نکته  علی	حاج	اشــرفی	نیز با تا
کمیته ریســک و بیمه در ســندیکا تشــکیل  که 
کــرد: باید از صنعــت بیمه  شــده اســت عنوان 
کنفرانس دعوت  نیــز برای حضور فعال در این 
شــود. محافظــت از ســرمایه ملی و جــان افراد 
با نگرش سیســتمی و مدیریت ریســک ممکن 
کــه مهنــدس جــالل زاده نیــز در تائیــد  اســت. 

کرد: متاسفانه ما تقدم  سخنان ایشان عنوان 
مدیریــت ریســک بــر مدیریــت بحــران را قبول 
نداریــم. مدیریت ریســک باید نهادینه شــود. 
گر ریسکی را مدیریت نکنیم تبدیل به بحران  ا

خواهد شد.
شــدن	 طــرح	 بــا	 و	 جلســه	 ایــن	 ادامــه	 در	
ســازی،  ایمــن  دربــاره  مختلــف  موضوعــات 
مقــاوم ســازی  و ســبک ســازی دربرابــر زلزله و 
که از انجمن مهندســی بتن  حریــق، حاضران 
ایــران، انجمــن ســازه ایــران، بانکهــای بخش 
خصوصی، انجمــن خوردگی ایران و ... بودند 
درباره نحوه انتخاب کمیته علمی- تخصصی، 
کمیتــه برگــزاری بــه بحــث پرداختنــد و مقرر  و 
کمیته ها شــکل بگیرند  که ایــن  شــد تا زمانــی 
حضــور  بــرای  را  خــود  نماینــدگان  تشــکلها  و 
کنند،  کمیته هــا - تــا 20فروردیــن- معرفی  در 
کمیتــه موقتی تشــکیل شــود. با توجــه به نظر 
کنفرانس  حاضــران نشســت، مخاطبــان ایــن 
مــردم  و  سیاســتگذاران  مهندســی،  جامعــه 
کنفرانس   خواهنــد بــود. تاریخ اولیــه برگــزاری 

12 یا 13 تیر خواهد بود. 

در	پایــان	جلســه	مهنــدس	ملکیانــی	فــرد	با	
که	نتایج	این	نشست	برای	 اعالم	این	نکته	
حاضــران	در	جلســه	ارســال	خواهــد	شــد،	
کنفرانســی	پرمخاطب	و	 کرد	 ابــراز	امیــدواری	

با	حضور	افراد	تاثیرگذار	برگزار	شود.	
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 رسیدگی به شکایات قانون مناقصات
بهمــن   26 در  مناقصــات"  برگــزاری  "قانــون 
شــورای  مجلــس  تصویــب  از  پــس   1383 مــاه 
بــرای  وقــت  جمهــور  رئیــس  اسالمی توســط 
اجــرا بــه وزارت امور اقتصــادی و دارائی و ســایر 
مــاده  در  گردیــد.  ابــالغ  اجرائــی  دســتگاه های 
7 ایــن قانــون بــه منظــور رســیدگی بــه دعــاوی 
بیــن مناقصه گــر و مناقصه گــزار مرجعــی بــه نــام 
"هیــات رســیدگی بــه شــکایات" تعیین شــده و 
در مــاده 8 قانــون وظایــف ایــن هیــات معیــن 
گردیــده اســت. ایــن وظایــف عبارتنــد از: الــف( 
رســیدگی بــه اعتراضــات مربوط به اجرا نشــدن 
رای  صــدور  ب(  قانــون،  ایــن  مــواد  از  هریــک 
تجدیــد یــا لغــو مناقصــه. در این مــاده مواردی 
که مشمول رســیدگی توسط هیات نیستند نیز 
گردیده انــد. تبصره ذیــل این مــاده دائر بر  ذکــر 
پیشنهاد آئین نامه اجرائی رسیدگی به شکایات 
توســط ســازمان برنامه و بودجــه، و وزارت امور 
اقتصــادی و دارائی و تصویب آن توســط هیات 
وزیران می باشــد. در ماده 24 قانون مناقصات 
رای  مناقصــه،  لغــو  یــا  و  تجدیــد  علــل  از  یکــی 
هیات رسیدگی به شکایات ذکر شده و در ماده 
25 نحــوه رســیدگی بــه شــکایات توضیــح داده 
شــده اســت. چنانچــه هریــک از مناقصه گــران 
نســبت به اجرا نشــدن موادی از قانون برگزاری 
مناقصــات اعتراض داشــته باشــد، می تواند به 
باالتریــن مقــام دســتگاه مناقصه گــزار شــکایت 
کند و دســتگاه مذکور مکلف است در مهلت 15 
کاری رسیدگی های الزم را بعمل آورده و در  روز 
صورت وارد دانســتن اعتــراض، مطابق مقررات 
مربــوط اقدام نماید، در غیــر اینصورت، جوابیه 
کی اعــالم می کند. در صورت عدم  الزم را به شــا
کی، هیات رسیدگی  پذیرش نتیجه توســط شــا
بــه شــکایات موضــوع را بررســی و رای قطعی را 

کرد. طی 15 روز اعالم خواهد 
گذشــت پنــج ســال از تصویــب قانــون فوق،  بــا 
"قانون اساســنامه هیات رســیدگی به شکایات 
 25 تاریــخ  در  مناقصــات"  برگــزاری  قانــون 
فروردین 1389 پس از تصویب مجلس شــورای 
اسالمی توســط رئیس جمهــور وقت جهت اجرا 
ابالغ می گردد. در این قانون ترکیب هیات های 
کشــور و هر یک از اســتان ها،  رســیدگی در مرکــز 
کی در جلســات  رســمیت جلســات، حضور شــا
صالحیــت  حــدود  توضیحــات،  ادای  بــرای 
رســیدگی،  تمهیــدات  هیــات،  اختیــارات  و 
مهلت هــای رســیدگی، نحــوه رســیدگی و اعالم 

جایگاه قوانین مناقصات و 
گذاری ها  در پیشبرد وا
 پروژه های نیمه تمام

 دکتر علی اکبر نجفی  

سـاخت	 فعـاالن	 و	 اجرائـی	 دسـتگاه	های	 می	رسـد	 نظـر	 بـه	
در	 موجـود	 قوانیـن	 بـه	 چندانـی	 التفـات	 کشـور	 در	 وسـاز	
از	 برخـی	 اسـت	 ممکـن	 حتـی	 و	 ندارنـد	 مناقصـات	 عرصـه	
از	مفـاد	چنیـن	قوانینـی	بی	اطـالع	باشـند.	 دسـت	اندرکاران	
کافـی	از	وجـود	ایـن	قوانیـن	 کـه	اطـالع	 ای	بسـا	برخـی	از	آنهـا	
دارنـد،	بـه	اجرای	واقعی	و	منصفانه	آنها	خوش	بین	نیسـتند.	
و	حقوقـی	 اینکـه	شـخصیت	های	حقیقـی	 بـه	 توجـه	 بـا	 لـذا	
فعال	در	صنعت	احداث	بیشـترین	نقش	را	در	اجرائی	شـدن	
قوانین	مرتبط	با	خود	دارند،	الزم	است	به	جایگاه	و	محتوای	
ایـن	قوانیـن	پرداخته	شـود	تا	عالوه	بر	خاصیـت	بازدارندگی،	
گیـرد.	از	سـوی	 در	احقـاق	حقـوق	ایشـان	مـورد	اسـتفاده	قـرار	
بـه	وجـود	چنـدده	هـزار	پـروژه	نیمه	تمـام	در	 دیگـر،	باتوجـه	
گـذاری	ایـن	پروژه	هـا	بـه	 کشـور	و	تصمیـم	دولـت	مبنـی	بـر	وا
گـذاری	رقابتـی	 بخـش	خصوصـی،	ایجـاد	سـازوکاری	بـرای	وا
نظـر	 بـه	 ضـروری	 احتمالـی	 شـکایات	 بـه	 رسـیدگی	 و	 آنهـا	

می	رسـد.
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داده  عمومی توضیــح  اطالع رســانی  و  رای 
شــده اســت. در مــاده 13 ایــن قانــون، مقــرر 
شــده آئین نامــه اجرائــی این قانون ظرف ســه 
ماه توســط ســازمان برنامه و بودجه، و وزارت 
امور اقتصادی و دارائی پیشــنهاد و به تصویب 

هیات وزیران برسد.
ترکیــب هیــات مرکــزی رســیدگی عــالوه بر یک 
کــه بــا حکــم رئیس ســازمان  نفــر دبیــر هیــات 
ح زیر است:  مدیریت منصوب می شــود به شر
معاون ذیربط سازمان مدیریت، نماینده وزیر 
یــا رئیــس ســازمان ذیربــط در ســطح معــاون، 
کل،  معــاون هزینــه وزارت دارائــی و خزانــه دار 
معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل 
بــا  قاضــی مجــرب  نفــر  یــک  مربــوط،  صنفــی 
معرفــی رئیس قوه قضائیه. ترکیب هیات های 
بــا حکــم  کــه  بــر دبیــر هیــات  عــالوه  اســتانی 
ح زیر است:  اســتاندار منصوب می شود به شر
اســتاندار یــا یکــی از معاونــان ذیربــط، رئیــس 
دســتگاه مناقصه گــزار، رئیــس ســازمان دارائی 
استان، رئیس تشکل صنفی مربوطه، یک نفر 
قاضی بــه انتخاب رئیس قــوه قضائیه. ترکیب 
هیات هــای رســیدگی نشــانگر اهمیتــی اســت 
کــه قانون گزار بــرای برگــزاری مناقصــه منطبق 
بــر قانــون مناقصــات و رســیدگی منصفانــه در 
صورت شــکایت از برگزاری یک مناقصه، قائل 
است. خصوصا حضور شخص معاون حقوقی 
کــه نفــر دوم در قوه  رئیــس جمهــور در هیــات 
مجریــه محســوب می شــود، همــراه بــا حضــور 
کید بر اهمیت رســیدگی  یک قاضی مجرب، تا
حقوقی و قانونی به شکایات مناقصات است.
»آئین نامــه اجرائــی قانــون اساســنامه هیــأت 
برگــزاری  قانــون  شــکایات  بــه  رســیدگی 
مناقصــات« باالخــره در تاریــخ 24 اســفندماه 
1389 بصــورت تصویــب نامــه هیــأت وزیــران 
بــه دو دســتگاه فوق الذکــر و رونوشــت آن بــه 
کلیــه دســتگاه های اجرائی ابالغ می گــردد. در 
ح شــکایت، تشــکیل  ایــن آئین نامه، نحوه طر
جلســات هیــأت و صــدور رای تشــریح شــده و 
کلیــه دســتگاه های اجرائــی موظــف شــده اند 
ج در  اطالعــات قراردادهــای خــود را بــرای در
بانک اطالعاتی ارســال دارند تا درصورت لزوم 

گیرد. در اختیار هیأت قرار 
سوابق نشــان می دهد هیات مرکزی رسیدگی 
که در  به شــکایات مناقصات تــا دولت یازدهم 
کرد، تشکیل نشده  کار خود را آغاز  سال 1392 
و بــه هیــچ شــکایتی رســیدگی نکــرده اســت. 

گفتــه می شــود ده هــا شــکایت طی ســال های 
89 تــا 92 بــه معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت 
کــه به  راهبــردی رئیــس جمهــور واصــل شــده 
دلیــل عــدم تشــکیل هیــات مرکــزی بــال اقدام 
مانده انــد. هیات مرکــزی در پائیز ســال 1392 
بــا ابتکار عمــل و همت معــاون حقوقی رئیس 
گرفت،  که ریاســت هیأت را به عهــده  جمهــور 
فعــال شــد، در حالیکــه بــا انبوهی از شــکایات 
گردید.  که روی هم انباشــته شده بودند روبرو 
گــزارش دکتــر الهــام امیــن زاده، معــاون  طبــق 

حقوقی رئیس جمهور در ســه سال اول دولت 
یازدهم، »این هیأت در خالل سال های 92 تا 
95 چندین جلسه را تشکیل داده و به بررسی 
شــکایات  پرونــده  مــورد  در  تصمیم گیــری  و 
نمــوده  ســعی  و  پرداختــه  دولتــی  مناقصــات 
کــه در تصمیمــات خــود دغدغه هــای بخــش 
خصوصی و رویکردهای بخش دولتی را لحاظ 

نماید.«  )1(
آنچــه از منظــر شــرکت های فعــال در صنعــت 
احداث به عنوان بدنه قابل توجهی از فعاالن 
بخش خصوصی مهم به نظر می رسد، امکان 
رقابــت عادالنــه در مناقصات اســت. این امر 
ح بــوده، در مجلس  که از ســال ها پیش مطر
هفتم و دولت هشــتم به صورت یک دغدغه 
قوانیــن  وضــع  بــه  منجــر  و  درآمــده  جــدی 
گردیــده اســت. »قانــون  مشــخص و صریــح 
اساســنامه  »قانــون  و  مناقصــات«  برگــزاری 
هیات رســیدگی به شــکایات قانــون برگزاری 
شــفاف  و  گویــا  کامــال  قوانیــن  مناقصــات« 
بــرای صحــت برگــزاری و اجــرای عدالــت در 
مناقصات انــد و دومی در واقع اولی را تکمیل 
گریزی برای قانون شکنی وجود  می کند تا راه 
قانــون  اجرائــی  »آئین نامــه  باشــد.  نداشــته 
اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون 
کار را به خوبی  برگــزاری مناقصات« نیز نحوه 
کافی و ســازوکار  بیــان می کند و عمال شــرایط 
فراهــم  را  بــه شــکایات  رســیدگی  بــرای  الزم 

"قانــون	برگــزاری	مناقصات"	
و	"قانــون	اساســنامه	هیات	
رســیدگی	به	شکایات	قانون	
برگــزاری	مناقصــات"	قوانین	
بــرای	 و	شــفاف	 گویــا	 کامــال	
اجــرای	 و	 برگــزاری	 صحــت	
عدالــت	در	مناقصات	انــد	و	
دومی	در	واقع	اولی	را	تکمیل	
گریــزی	بــرای	 می	کنــد	تــا	راه	
قانون	شکنی	وجود	نداشته	

باشد.
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نموده است. )2(
که یکی از شعارهای بحق دولت حاضر  از آنجا 
دفــع مفاســد اقتصــادی و بهره بــرداری رانتــی 
اســت، تجلی اقدام در این رابطــه جلوگیری از 
وقوع عمل خالف قانون در برگزاری مناقصات 
است، زیرا بروز خالف در مناقصات از مصادیق 
بــارز فســاد دولتــی و تضییــع حق درســتکاران 
بخش خصوصی اســت. یکــی از عوامل جدی 
کار، عدم رسیدگی به تخلفات  کسب و  اختالل 
مناقصه گــزاران در برگــزاری مناقصــات اســت و 
ایــن امــر عالوه بــر دلســردی بخــش خصوصی 
تجری برخی مسئوالن را موجب می شود، لذا 
جا دارد اعضای تشکل های صنعت احداث از 

این حق قانونی استفاده نمایند.  )3(
که بایســتی مورد بهره برداری  ظرفیت دیگری 
گیرد،  اعضای تشــکل های صنعت احداث قرار 
منشــور حقــوق شــهروندی اســت. باتوجــه به 
ســابقه مثبــت معــاون حقوقــی قبلــی رئیــس 
جمهور در تالش برای رفع موانع کسب و کار که 
کمیته ماده 76 نیز شــاهد آن بوده ایم )4(،    در 
می تــوان بــا اســتناد بــه مــواد 19 تــا 24 و 68 تا 
که در تاریخ 29  72 منشــور حقوق شــهروندی 
گردیــد، حقوق  آذرمــاه 1395 رونمائــی و ابــالغ 
فعاالن عرصه احداث را از دســتیار ویژه رئیس 
جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی خواســتار 
شــویم. مواد 19 تا 24 تحت عنوان »حق اداره 
تــا 72  شایســته و حســن تدبیــر« و مــواد 68 
تحت عنوان »حق اقتصاد شفاف و رقابتی«در 

منشور حقوق شهروندی آمده اند. )5( 

گذاری طرح های تملك وا

 دارایی های سرمایه ای 
موضــوع ارتقــای نقــش دولــت از تصدی گــری 
جهــان  در  کــه  دهه هاســت  کمیتــی  حا بــه 
کشــورما هــم سال هاســت  اســت. در  ح  مطــر
کوچک ســازی دولــت و ایفــای نقش   ضــرورت 
سیاست گذاری به جای عملیاتی، مورد بحث 
گرفته اســت. در مــاده  135 قانون برنامه  قــرار 
کمیتی  چهارم توســعه مصوب 1383 امــور حا
در  و  شــده  بیــان  آن  مصادیــق  و  تصــدی  و 
مــاده 220 برنامــه پنجم توســعه مصوب ســال 
ح های  گــذاری طر 1389بطــور صریــح اجازه وا
تملــك دارایی هــای ســرمایه ای به مــردم داده 

شده است. )6(  
ناشــی  دولــت  درآمدهــای  اوج  ســال های  در 
از فــروش نفــت، هــزاران پــروژه ملی و اســتانی 

تعریــف و بســیاری از آنهــا بــه روش فراخــوان و 
برگــزاری مناقصــه بــه اجــرا درآمدنــد. در اوایل 
کــه از یــک ســو تحریم ها تشــدید و  دهــه 1390 
در نتیجــه انتقــال پــول نفــت مشــکل شــد و از 
کاهــش بهای نفــت درآمدهای  ســوی دیگر با 
نفتــی دولــت تقلیــل یافــت، باتوجــه بــه عــدم 
کفایــت درآمدهــای مالیاتــی و پرداخت هــای 
هنگفت مســتمر مربوط بــه قانون هدفمندی 
مناقصــه  برگــزاری  شــاهد  تنهــا  نــه  یارانه هــا، 
جدیــدی نبودیــم، بلکه امــکان تامین بودجه 
همــه ایــن پروژه هــا مطابــق پیش بینــی اولیــه 
وجــود نداشــت در حالیکــه میــزان پیشــرفت 
فیزیکــی آنهــا متفــاوت بــود. )7( لــذا موضــوع 
گذاری این پروژه ها به ســرمایه گذاران مطرح  وا
)8(  و در چارچــوب قانــون الحــاق برخــی مواد 

به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
کــه بــا عنوان »طــرح الحاق برخــی مواد به   )2(
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولت 
و اصالحــات و الحاقات بعــدی آن« به مجلس 
از  پــس  بــود،  شــده  اســالمی تقدیم  شــورای 
تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در 
گردید. )9(  تاریخ 1393/12/13 به دولت ابالغ 
طبق ماده27 این قانون به دولت اجازه داده 

می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
ح های تملــک دارایی های  گــذاری طر الــفـ  وا
سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و 
آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شــرایط 
مــورد تصویب شــورای اقتصاد بــا تعیین نحوه 

تأمین مالی دوره ساخت )فاینانس(، پرداخت 
هزینه هــای بهره بــرداری یــا خریــد خدمات در 
مدت قرارداد با رعایت اســتانداردهای اجرای 
ح پس  گــذاری طر کیفیــت خدمــات و نهایتًا وا
از دوره قــرارداد بــه بخــش غیردولتــی بــا حفظ 

کاربری.
ح هــای تملــک دارایی هــای  گــذاری طر ب ـ وا
کــه  تکمیل شــده  و  نیمه تمــام  ســرمایه ای 
بخــش  توســط  عرضــه  قابــل  آنهــا  خدمــات 
غیردولتــی اســت به صــورت نقــد و اقســاط بــه 

کاربری. بخش غیردولتی با حفظ 
گــذاری مالکیــت، حــق بهره بــرداری و یــا  ج ـ وا
دارایی هــای  تملــک  طرحهــای  بهره بــرداری 
گذاری و نیــز اموال منقول  ســرمایه ای قابــل وا
و غیرمنقــول و حقوق مالــی مازاد بر نیاز دولت 

کاربری.  با حفظ 
گــذاری  وا شــرایط  "دســتورالعمل  متعاقبــا 
ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــك  ح هــای  طر
آمــاده  و  شــده  تکمیــل  نیمه تمــام،  جدیــد، 
موضــوع  غیردولتــی"  بخــش  بــه  بهره بــرداری 
مــاده 27 فوق توســط ســازمان مدیریت تهیه 
و به شورای اقتصاد ارسال و مورد تصویب قرار 
گرفت. رئیس جمهور سازمان برنامه  و بودجه 
را مامــور اجــرای ایــن قانــون نمــود و مقررشــد 
تــا  شــود  انجــام  پروژه هــا  روی  مطالعــه ای 
گذاری شناسائی شوند. لذا  پروژه های قابل وا
هــم وزارتخانه ها و هم اســتانداری ها از طریق 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول شدند 
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تــا پروژه هــای نیمه تمــام را بــرای تکمیل و 
پروژه های پایــان یافته را برای بهره برداری 

به سازمان مدیریت معرفی نمایند.
و  مدیریــت  ســازمان  مرحلــه  ایــن  در 
کشــور در مواجهه بــا ابهامات  برنامه ریــزی 
پیــش آمده، اصالحــات پیشــنهادی برای 
دســتورالعمل فــوق را بــه شــورای اقتصــاد 
 94/7/4 خ  مــور  142600 مصوبــه  و  ارائــه 
ایــن  نمــود.  دریافــت  را  اقتصــاد  شــورای 
مصوبه یکبار دیگر به درخواســت ســازمان 
توســط  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
تاریــخ  در  و  شــد  اصــالح  اقتصــاد  شــورای 
کلیه  95/4/5 توسط سازمان مدیریت به 

گردید. دستگاه های اجرائی ابالغ 
پروژه هــای  شــده  نهائــی  لیســت  کنــون  ا
دســتگاه های  توســط  گــذاری  وا قابــل 
اجرائــی تهیــه و توســط ســازمان مدیریــت 
  .)10( اســت  گردیــده  ارائــه  عمــوم  بــرای 
دســتورالعمل نهائــی نیــز موجــود اســت و 
شــامل مطالب زیر می باشــد: تعاریف، ساز 
گــذاری، وظایــف ســازمان  کار اجرایــی وا و 
و شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان، 
گــذار، روش های  فرآینــد انتخــاب ســرمایه 
اولیــه  قیمــت  تعییــن  پــروژه،  گــذاری  وا
پــروژه، تأمیــن مالی دوره ســاخت و فروش 
محصول پروژه، مشــوق ها و تضامین )11(.  
در این دستورالعمل سازمان موظف شده 
را  الزم  آموزش هــای  و  دســتورالعمل ها 

ارائــه نماید. آنچــه در دســتورالعمل وجود 
گــذاری  نــدارد روش فراخــوان و برگــزاری وا
قبــل  ســال های  طــی  درحالیکــه  اســت 
باالخــره قانون برگــزاری مناقصات و قانون 
رســیدگی بــه شــکایات مناقصــات مصوب 
شده بودند. به منظور رسیدگی به دعاوی 
بیــن مناقصه گــر و مناقصه گــزار مرجعــی به 
نام »هیات رســیدگی به شــکایات« تعیین 
شــده بــود در حالیکــه بــرای رســیدگی بــه 
ســرمایه پذیر  و  ســرمایه گذار  بیــن  دعــاوی 
مرجعی مشــخص نشــده و نحوه رســیدگی 

به شکایات نیز ذکر نگردیده است.
کنون که در آغاز  بنابراین پیشنهاد می شود ا
گذاری پروژه ها هستیم و قبل از آنکه  راه وا
گــذاری پروژه ها  بیــش از این وارد فرایند وا
گــذاری  وا برگــزاری  قانــون  ابتــدا  شــویم، 
شــکایات  بــه  رســیدگی  قانــون  ســپس  و 
گردنــد.  گــذاری تهیــه و تصویــب و ابــالغ  وا
نقــش بازدارندگــی چنیــن قوانینــی شــاید 
بیــش از اعمال آنها موثر باشــد و در صورت 
گذاری هــای  وا از  قوانینــی  چنیــن  وجــود 
خــالف و بــروز شــکایت پیشــگیری خواهد 
ح  شــد. در عین حال چنانچه دعاوی مطر
شــود قابل رسیدگی و احقاق حق خواهند 
بــود. درایــن رابطــه اســتفاده از تجربیــات 
مربــوط بــه برگــزاری مناقصــات و رســیدگی 
بــه شــکایات مناقصــات می توانــد راهگشــا 

باشد.

پی	نوشت	ها:
1-  "گــزارش عملکــرد الهــام امیــن زاده در معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری"، 

کد خبر615127 ک، تاریخ انتشار 26 مرداد 1395،  سایت تابنا
گذشــته مرکــز پژوهش هــای  کــه در طــی ســال های  2-   الزم بــه یــادآوری اســت 
مجلــس شــورای اســالمی مطالعاتی روی قانــون مناقصات و نحوه اجــرای آن به 
عمل آورده و با ارائه ارزیابی و آســیب شناســی، نقائصی را شناســائی و اصالحاتی 
کنید به مقاله آقای شهرام  را پیشنهاد نموده است. برای اطالعات بیشتر رجوع 
حــالج تحت عنوان "پیشــنهاد روشــی برای ارزیابــی قوانین و مقــررات با مطالعه 
موردی مقررات برگزاری مناقصات" در فصلنامه مجلس و راهبرد، ســال بیســت 

ودوم، شماره هشتادویك، بهار 1394
کــه در هیــات رســیدگی بــه شــکایات مناقصــات متشــکل  3-   یکــی از مــواردی 
گرفت، شــکایت یکی از  از افــراد مطلــع و دلســوز در ســال 1394 مورد بررســی قرار 
که طی چند  شرکت های عضو سندیکا از برگزاری مناقصه ای در سال 1393 بود 
گزار و استفاده از افراد صاحب نظر  گر و مناقصه  جلسه رسیدگی با حضور مناقصه 

گردید. منتهی به نتیجه 
4-   ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )1394 
ـ 1390(: "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف اســت با همکاری و حضور 
کشــور، نســبت به  اتــاق تعــاون مرکزی جمهوری اســالمی ایران و شــورای اصناف 
شناســایی قوانیــن، مقــررات و بخشــنامه های مخــل تولیــد و ســرمایه گذاری در 
ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مســتمر از تشــکلهای تولیدی و صادراتی سراسر 
گزارشــها  کشــور و بررســی و پــردازش مشــکالت و خواســته های آنها بطور مســتمر 
کمیتــه ای متشــکل از دو نفــر از هر قــوه به انتخاب  و پیشــنهادهایی را تهیــه و بــه 
کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای  رئیس آن قوه ارائه دهد. 

ارائه شده راه کارهای قانونی الزم را بررسی و پیگیری نماید." 
5-   مــاده 68 منشــور حقــوق شــهروندی: "شــهروندان در حــق دســتیابی بــه 
فرصت هــای اقتصــادی و امکانــات و خدمــات عمومــی و دولتــی برابرنــد. انعقاد 
قراردادهــا و پیمان هــای بخــش عمومــی و دولتــی بــا بخش خصوصــی و اعطای 
هرنــوع مجــوز در حــوزه اقتصادی به شــهروندان باید با رعایــت قوانین و مقررات 
مربــوط و رقابــت منصفانــه در دســتیابی بــه فرصت هــا و امکانــات انجام شــود." 
که به صورت برابر و  ماده 70 منشــور حقوق شــهروندی: "حق شــهروندان اســت 
کامل از اطالعات اقتصــادی و از جمله اطالعات مربــوط به برگزاری  بــا شــفافیت 

مزایده ها و مناقصه ها مطلع شوند." 
 6- ماده220ـ به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و 
گذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملك  انواع قراردادهای وا

دارائیهای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
و  نیمه تمــام  و  جدیــد  ســرمایه ای  دارایــی  تملــك  طرحهــای  گــذاری  وا ـ  الــف 
تکمیل شــده و آمــاده بهره بــرداری در قالــب قراردادهــا و شــرایط مــورد تصویــب 
)فاینانــس(،  ســاخت  دوره  مالــی  تأمیــن  نحــوه  تعییــن  بــا  اقتصــاد  شــورای 
پرداخــت هزینه هــای بهره بــرداری یا خرید خدمــات در مدت قــرارداد، با رعایت 
گــذاری طــرح پــس از دوره  کیفیــت خدمــات و نهایتــًا وا اســتانداردهای اجــرای 

قرارداد به بخش غیردولتی
که  گــذاری طرحهــای تملــك دارایی ســرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شــده   بـ  وا
خدمات آنها قابل عرضه توســط بخش غیردولتی اســت به صورت نقد و اقساط 

به بخش غیردولتی
گذاری  گذاری حق بهره برداری طرحهای تملك دارایی سرمایه ای قابل وا  ج ـ وا
و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دســتگاههای 

اجرائی
گــذاری مالکیــت و یــا بهره برداری طرحهای تملك دارایی ســرمایه ای قابل   دـ  وا
گــذاری و نیــز امــوال منقــول و غیرمنقــول و حقــوق مالی مــازاد بر نیــاز دولت و  وا

دستگاههای اجرائی
کنفرانس بین المللی صنعت احداث  7-   معاون اول رئیس جمهور در ششمین 
که روز 7 اسفندماه 95 برگزار شد اظهار داشت: "در حال حاضر حدود 80  و انرژی 
که برای تکمیل این پروژه ها  کشــور وجود دارد  هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در 
اعتبــاری بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان الزم اســت و بودجه دولت بســیار اندک 

است و امکان اجرای این پروژه ها با بودجه دولتی میسر نیست."
8 -  موضــوع مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی منحصــر بــه شــرایط ایــران 
 Public-Private شــیوه  بــا  قبــل  ســال ها  از  کشــورها  از  بســیاری  و  نمی باشــد 
Partnership  اقــدام بــه اجــرا و بهــره بــرداری از پروژه هــا نمــوده انــد. اخیرا حتی 
کاهش درآمدهای نفتــی مبادرت به  کشــورهای ثروتمنــد منطقه در مواجهه بــا 

کرده اند. گذاران درقالب پارادایم فوق  دعوت از سرمایه 
9-   قانون فوق مشــتمل بر هشــتاد و شــش ماده و ســی تبصره و شــامل تبیین 
مســائلی مرتبط با وزارت خانه ها و سازمان های مختلف، صندوق توسعه ملی، 

بانک ها و غیره می باشد. 
10-   این لیســت در پایگاه اطالع رســانی "مشارکت عمومی-خصوصی" سازمان 
کشــور بــه آدرس http://ppp.mporg.ir/Portal قابل  مدیریــت و برنامــه ریــزی 

دسترسی است.
کلیــه  بــه  تبصــره خطــاب  و 30  مــاده  کــه شــامل 12  ایــن دســتورالعمل     -11

دستگاههای اجرائی می باشد در آدرس فوق قابل دسترسی است.
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دشت هویج ـ تهران
ُگرچـال نیـز شـهرت دارد در البـرز مرکزی، باالی روسـتای  کـه بـه  ایـن دشـت 
افجه شهرسـتان شـمیران در اسـتان تهران، قرار دارد. علت نامگذاری این 

گذشـته بوده اسـت.  کاشـت هویج در آن در روزگاران  دشـت، 
البتـه امـروزه اثـری از هویـج در آن نمی تـوان یافـت. در ضلـع شـمالی ایـن 
کـه بقایای راهی مالرو در آن دیده می شـود.  گردنـه افجـه قـرار دارد  دشـت، 
این راه، دشـت هویج را به دشـت الر و دیگر ارتفاعات البرز مرکزی مرتبط 
مجـاور  قله هـای  از  پرشـون  و  مهرچـال  آتشـکوه،  ریـزان،  می سـازد.قله 
دشـت هویـج محسـوب می شـوند. دشـت هویج یکـی از مکان هـای مورد 
کـه در آن چـادر زده و چنـد  گردشـگران طبیعت گـرد تهرانـی اسـت  عالقـه 
گـر بخواهیـد از تهـران بـه دشـت  روزی را در دامـان طبیعـت می گذراننـد. ا
کنیـد و  کیلومتـر در جـاده لشـکرك طـی  کنیـد، بایـد حـدود 5  هویـج سـفر 

لواسـان را پشـت سـر بگذاریـد تـا بـه روسـتای افجه برسـید، در شـمال این 
کـرده اسـت. روسـتا دشـت در انتظـار شـما، آغـوش بـاز 

دشت نرگس  ـ فارس
بـا وسـعت تقریبـی 65 هکتـار در شهرسـتان  نرگس زارهـای زیبـای فـارس 
کـه مهم تریـن آنهـا در دو منطقـه  کازرون قـرار دارد. ایـن مجموعـه دشـت ها 
مقصدهـای  بهتریـن  از  یکـی  به جـرات  می تـوان  دارنـد   قـرار  بلبلـك  و  جـره 
گردشـگری در زمسـتان بـه ویـژه بهمـن و اسـفند دانسـت.بوته  های نرگـس 
گل می نشـیند و منظـره ای چشـم نواز  ایـن دشـت های وسـیع در بهمـن بـه 
در  گرچـه  می کنـد.  عرضـه  گردشـگران  بـه  بهشـتی  رایحـه ای  به همـراه  را 
برخـی مناطـق دیگـر فـارس همچـون خفـر، شـیراز و فراشـبند دشـت های 
کازرون بسـیار باالتـر اسـت. کیفیـت نرگس زارهـای  نرگـس وجـود دارد امـا 
کشـورهای  کشـور و   نرگس های این دشـت ها به بسـیاری از مناطق داخل 

 دشت های ایران در فصل بهار
کـه	بـه	دشـت	نـاز	سـفر	 طبیعت	گردانـی	   : 	باشـگاه	خبرنـگاران	

گـوزن	 کنـار	تماشـای	 کـه	در	 می	کننـد،	ایـن	امـکان	را	دارنـد	
قرقاول	هـا	 مرال	هـا،	 شـوکاها،	 تماشـای	 از	 ایرانـی،	 زرد	
کـه	در	ایـن	دشـت	زیبـا	وجـود	دارنـد گربه	هـای	وحشـی	  و	

	بهره	ببرند.
روزهـای	 از	 نیـم	روز	 یـك		 حتـی	 یـا	 روز	 یـك	 گذرانـدن	 قطعـا	

آنچـه	 هـر	 سـخاوت	 بـا	 کـه	 دشـت	هایی	 در	 بهـار	 فصـل	
یکـی	 می	توانـد	 می	کننـد،	 پیشـکش	 انسـان	ها	 بـه	 دارنـد	
چـه	 و	 باشـد	 فـرد	 هـر	 زندگـی	 تجربه	هـای	 روح	انگیزتریـن	 از	
ایـن	 مقابـل	 در	 گردشـگر	 قالـب	 در	 نیـز	 مـا	 کـه	 نیکوسـت	
سـخاوت	زمین،قدری	سپاسـگزار	بوده	و	این	میراث	دیرین	

نگه	داریـم. کیـزه	 وپا سـالم	 آینـده	 نسـل	های	 بـرای	 را	



ر                                  اد یا   
فروردین  1396 

شماره 353

37

کازرون از جمله نوع  حاشـیه خلیج فارس صادر می شـود. نرگس شـهالی 
کـه از نظـر مرغوبیـت، شـرایط منحصربه فـردی دارد. نرگس هایـی اسـت 

دشت مغان ـ اردبیل
کشـور  دشـت مغـان یکـی از زیباتریـن دشـت ها و چشـم اندازهای طبیعـی 
کـه در سـاحل جنوبـی رود ارس و غـرب  محسـوب می شـود. ایـن دشـت 
قسـمت  شـمالی ترین  در  اسـت  جلگـه ای  شـده  واقـع  مازنـدران  دریاچـه 

اسـتان اردبیـل. ایـن دشـت بـه سـبب حاصلخیزی خاك و شـرایط مسـاعد 
ایـران  و دامپـروری  کشـاورزی  از قطب هـای  یکـی  به عنـوان  آب  و هوایـی 
شـهرت دارد. دشـت مغـان همچنیـن از لحـاظ زیسـت محیطی نیـز یکـی از 
که محل زمسـتان گذرانی بسـیاری  کشـور اسـت؛ چرا  مهم ترین مناطق در 
تنـوع  سـبب  بـه  می شـود.  محسـوب  مهاجـر  پرنـدگان  نـادر  گونه هـای  از 
و نایابـی ایـن پرنـدگان، دشـت مغـان بـه عنـوان یکـی از جاذبه هـای مهـم 
گران پرنـدگان شـناخته می شـود. دشـت  گردشـگران طبیعت گـرد و تماشـا
اسـت.  تشـکیل شـده  پارس آبـاد  و  بیلـه سـوار  گرمـی،  از سـه شـهر  مغـان 
طبـق منابـع یـک سـوم این دشـت در ایران قـرار دارد و مابقی در جمهوری 

آذربایجـان اسـت.

گون ـ چهارمحال و بختیاری له های واژ دشت ال
گـون شهرسـتان  ایـران، دشـت الله هـای واژ مشـهورترین دشـت اللـه در 
و  چهارمحـال  اسـتان  در  شـهرکرد  کیلومتـری   90 در  کـه  اسـت  کوهرنـگ 
کـه یکـی از مناطـق حفاظت شـده محیط  بختیـاری قـرار دارد. ایـن دشـت 
کـز اصلـی  زیسـت ایـران اسـت، بـا مسـاحتی حـدود 3600 هکتـار یکـی از مرا

گـون محسـوب می شـود. کمیـاب و زیبـای اللـه واژ گیاهـی  گونـه  رویـش 
»اشـك مریم«  محلـی  مـردم  زبـان  در  کـه  منحصربه فـرد  گل هـای  ایـن 
خوانـده می شـوند، از اواخـر فروردیـن می شـکفند و تـا اواخر اردیبهشـت به 
گردشـگران بی شـماری عرضـه  مـدت یـك مـاه چشـم انداز بی نظیـری را بـه 
کوههای آب کاسـه خوربه،  گیاه نادر، دامنه  می کنند. رویشـگاه اصلی این 
کـه در  گـون،  گرگانـک و مناطـق بنواسـتکی و ملـه زرده اسـت. الله هـای واژ

گل  زبـان محلـی اشـک مریـم نامیـده می شـوند، در اواخـر فروردیـن مـاه بـه 
گل هـای خـود را حفـظ می کننـد. می نشـینند و تـا اواخـر اردیبهشـت 

دشت ناز ـ مازندران
کیلومتـری شمال شـرقی سـاری در مازنـدران واقـع شـده  دشـت نـاز در 29 
اسـت. ایـن دشـت بـا وسـعتی  حـدود 56 هکتـار از سـال 1346 به عنـوان 
نادرتریـن  از  یکـی  ایرانـی  زرد  گـوزن  تکثیـر  و  حفاظـت  بـرای  پناهگاهـی 

کلـی دشـت نـاز  گرفتـه شـد. بـه طـور  گـوزن در جهـان، در نظـر  گونه هـای 
از جنگل هـای هیرکانـی تشـکیل شـده  کـه  کوهسـتانی اسـت  منطقـه ای 
گیاهـی یکـی از مهم ترین  گونـه  اسـت. ایـن دشـت بـا داشـتن بیـش از 447 
که به دشت ناز  کوسیسـتم های طبیعی ایران را داراسـت.طبیعت گردانی  ا
گـوزن زرد ایرانـی،  کنـار تماشـای  کـه در  سـفر می کننـد، ایـن امـکان را دارنـد 
گربه هـای وحشـی موجـود در  از تماشـای شـوکاها، مرال هـا، قرقاول هـا و 
کـه ورود به چنین منطقه  ایـن دشـت بهـره ببرنـد. البته باید توجه داشـت 
گردشـگر یـا طبیعت گـرد بایـد بـا اجـازه و نظارت  زیسـتی حساسـی   به عنـوان 

گیـرد. محیط بانـان و حضـور راهنمایـان حرفـه ای صـورت 

دشت َتراُرو ـ هرمزگان
گسـترده ای در بادیـه جنوبـی »کوخـرد«   شهرسـتان بسـتك در  َتـراُرو دشـت 
غـرب اسـتان هرمـزگان اسـت. ایـن دشـت در ناحیه تنـب ترارو واقع اسـت. 
کشـت جـو  دشـت تـرارو در واقـع نخلسـتان وسـیعی اسـت بـه همـراه زمیـن 
گنـدم. آب انبارهـا )برکه هـای( متعـددی نیـز در ایـن دشـت پهنـاور وجود  و 
کال )گیاهـی از تیـره  دارد. در فصـل زمسـتان و بهـار و بعـد از بـارش بـاران، َا
کـه پـس از بـاران می  روید( به شـکل غیر قابل تصور  چ هـا  ریشـه داران رده قار
کوخـرد در ایـن موسـم بـرای جمـع  در ایـن دشـت تشـکیل می شـود، مـردم 
گروه گـروه بـه  کال  کـی خوشـمزه و مقـوی ایـن منطقـه( و ا کـردن خیـر )خورا
آنجـا می رونـد. درختـان سـمر وُکنـار تنومنـدی در دشـت تـرارو وجـود دارنـد  
منـزل  بـزرگ  ایـن درختـان  آنجـا می رونـد در سـایه  بـه  کـه  گردشـگرانی  و 

می گیرنـد.



ر                                  اد یا   
فروردین  1396
شماره 353

38

گیالن دشت شقایق های وحشی ـ 

کوهسـتانی تالـش در شـمال  دشـت شـقایق های وحشـی در دامنه هـای 
کـه از چشـم اندازهای منحصربه فـرد منطقـه  گیـالن قـرار دارد. ایـن دشـت 
گل می نشـیند. عمـر تقریبـی ایـن  تالـش محسـوب می شـود، در خـرداد بـه 
گردشـگران و انجام  گل ها یك ماه اسـت. در سـال های اخیر با ورود بی رویه 
و  دشـت  میـان  در  دویـدن  گل هـا،  چیـدن  همچـون  تخریبـی  رفتارهـای 
کردن آنها و...  این دشـت به شـدت آسـیب دیده اسـت. با توجه  لگدمال 
گیاهان خودرو هستند و با چنین  به این که شـقایق های وحشـی از دسـته 
کاسـته  رفتارهـای غیرمسـئوالنه ای سـال بـه سـال از وسـعت ایـن دشـت ها 
که  می شـود. چرای بی رویه دام نیز از دیگر مشـکالت این دشـت زیباسـت 

گرده گیری و غنچه افشانی شقایق های وحشی می گردد.  مانع از 

دشت بزرگ ـ خوزستان

فاصلـه  در  ایـذه  شهرسـتان  در  بـزرگ  دشـت  گردشـگری  نمونـه  منطقـه 
کیلومتری از مرکز خوزسـتان واقع شـده اسـت. این دشـت در  تقریبی 257 
که از مناطق حافظت  محدوده منطقه حفاظت شـده »شـالو مونگشـت« 

گرفتـه اسـت. شـده محیط زیسـت خوزسـتان محسـوب می شـود، قـرار 
کوه هـای مجـاور احاطـه شـده و دارای سـکنه عشـایر  ایـن منطقـه توسـط 
کـه در زمسـتان بـه ایـن مناطـق وارد و در تابسـتان از مناطـق  کـوچ رو بـوده 
کوهسـتانی بـودن، وجود مناظر زیبای طبیعـی و دور بودن  کـوچ می کننـد. 
از هیاهـوی شـهر باعـث شـده اسـت تـا در همـه فصـول سـال عالقمنـدان 

زیـادی جهـت تفریـح و اسـتراحت بـه ایـن منطقـه بیاینـد .
ایجـاد  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  زیـادی  گیاهـی  تنـوع  دارای  بـزرگ  دشـت   
دارد.  باالیـی  زیسـتی  اهمیـت  فوق العـاده،  طبیعـی  چشـم اندازهای 
انـار،  بلـوط،  بـه  می تـوان  منطقـه  ایـن  گیاهـی  گونه هـای  مهم تریـن  از 

کـرد. اشـاره  وحشـی  و کرفـس  آویشـن  زبان گنجشـك، 
کـه از مهم ترین   دشـت بـزرگ همچنیـن دارای تنـوع جانـوری باالیی اسـت 
آنهـا می تـوان بـه پلنـگ، خـرس قهـوه ای، سـنجاب ایرانی، تیرمـار، خدنگ 
و  مـار سرسـیاه  مـار،  گـرزه  پرنـدگان شـکاری،  کوچـك، سـنجابك درختـی، 
کـه بـه ایـن دشـت سـفر می کنند  گردشـگرانی  کـرد.  مارکوتولـه پارسـی اشـاره 
کـه از جاذبه هـای تاریخـی و طبیعـی شهرسـتان های  ایـن امـکان را دارنـد 

کننـد. کـه بسـیار متنـوع نیـز هسـتند، بازدیـد  لـردگان و ایـذه 

کالپوش ـ سمنان دشت شقایق 
کیلومتری شمال شرقی شاهرود حد  کالپوش در 200  دشــت شــقایق های 

کاووس واقع شده است.  گنبد  فاصل شهرستان شاهرود و 

این دشــت به همراه دشــت آفتابگردان ها، جنگل دشــت شــاد، جنگل و 

گردشــگری اســتان سمنان را تشکیل  آبشــار نام نیك یکی از مناطق نمونه 
گل های شقایق از اواسط اردیبهشت می رویند و تا اواخر بهار به  داده اند.  
گلگون می کنند. همه  حیات خود ادامه داده و چهره این دشت را یکسره 
گرگان، بجنورد  ساله تورهای طبیعت گردی بسیاری به خصوص  از تهران، 
و مشهد راهی این دشت حاصلخیز می شوند و از زیبایی منحصربه فرد آن 

لذت می برند.
کیلومتـر از مسـیر  کـه پـس از طـی 60  گونـه ای اسـت  مسـیر دسترسـی آن بـه 
شـاهرود - مشـهد با رسـیدن به شـهر میامی به سـمت شـمال تغییر مسـیر 

کالپـوش منتهـی می شـود. داده و در نهایـت بـه منطقـه 

دشت الر ـ مازندران
جنـوب  از  مازنـدران،  نـور  شهرسـتان  کوه هـای  بـه  شـمال  از  الر  دشـت 
از  کوچـك،  لواسـان  گرمابـدر  و  بـارگاه  خاتـون  بـه  غـرب  از  آبعلـی،  بـه 
کـوه دماونـد  و  جنوب غربـی بـه لواسـان بـزرگ، از شـرق و شمال شـرقی بـه 
از جنوب شـرقی بـه پلـور مازنـدران می رسـد. برایـن اسـاس در تقسـیمات 
واقـع  دماونـد  کوهپایـه  در  نوعـی  بـه  کـه  الر  دشـت  از  بخشـی  کشـوری، 
شـده، جـزو بخـش الریجـان شهرسـتان آمـل اسـتان مازنـدران محسـوب 
اسـتان  شـمیران  شهرسـتان  لواسـانات  بخـش  در  دیگـر  بخشـی  و  شـده  

گرفتـه اسـت. قـرار  تهـران 
وسـعت دشـت الر حدود 73500 هکتار اسـت. این دشـت سال 54 به پارك 
ملی تبدیل شـد و سـپس سـال 61 براسـاس مصوبه شـورای عالی حفاظت 

محیط زیسـت به عنوان منطقه حفاظت شـده اعالم شـد.
 بـه دلیـل مشـکالت زیسـت محیطی پیـش آمـده در دشـت الر از سـال 70 
برخـی مناطـق ایـن دشـت به عنـوان مکان های شـکار و تیرانـدازی ممنوع 
گردشـگری دشـت الر  گرفـت.از مهم تریـن جاذبه هـای  تحـت مراقبـت قـرار 
کـرد.  کـه در پشـت سـد الر پدیـد آمـده اشـاره  می تـوان بـه رود و دریاچـه الر 
گردشـگران بسـیاری را بـه خـود جذب  کیلومتـری، سـاالنه  ایـن دریاچـه 20 

می کنـد.
کتاب تاریخ طبرسـتان به سـال 613 هجری می نویسد:    ابن اسـفندیار در 
و مازنـدران محـدث اسـت بـه حکـم آنکـه مازنـدران بحـد مغربسـت و بـه 
مازنـدران پادشـاهی بـود چـون رسـتم زال آنجـا شـد او را بکشـت. منسـوب 
کوهیسـت از حد  گفتنـد بـه سـبب آنکـه موز نـام  ایـن والیـت را مـوز انـدرون 
گوینـد همچنین تـا بجاجرم  کـوه  کـه مـوز  کشـیده تـا بـه الر و قصـران  گیـالن 

کـوه موزسـت. یعنـی ایـن والیـت درون 
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و  راه  وزیـر  سـاختمان  و  مسـکن  امـور  معـاون 
گفت: مردم ایران حوادث را جدی  شهرسازی 
برابـر  در  را  ایمنـی  حداقل هـای  و  نمی گیرنـد 
حـوادث رعایـت نمی کننـد. حامـد مظاهریـان 
در جریـان بازدیـد از مناطـق زلزله زده خراسـان 
رضـوی افـزود: پـس از وقـوع یـک حادثـه مـردم 
ایمنـی،  مولفه هـای  و  دالیـل  بررسـی  بـدون 
لـذا  می کننـد  صحبـت  حادثـه  دربـاره  فقـط 
کـه در ذهـن مـردم در خصوص  بایـد انـگاره ای 
ایمنـی در برابـر زلزلـه، آتـش سـوزی و رانندگـی 

کنـد. وجـود دارد، تغییـر 
کـه  گزارشـی  در  نمونـه  بـرای  کـرد:  بیـان  وی 
وضـوع  بـه  آمـد،  بدسـت  پالسـکو  حادثـه  از 
کـه 64 درصـد از خانه هـای  گفتـه شـده اسـت 
گونـه وسـیله اطفـا حریق  مـردم ایـران فاقـد هـر 
نخسـت  مرحلـه  در  کـرد:  کیـد  تا وی  اسـت. 
برابـر  ایمنـی در  بـه  مـردم نسـبت  گاهـی  آ بایـد 
آن،  وقـوع  زمـان  در  تـا  شـود  تقویـت  حـوادث 
کاهش آسـیب ناشـی  مـردم همیـاران اصلی در 

باشـند. حـوادث  از 
 معـاون وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره زلزله اخیر 
اعزامـی از  هیـات  گفـت:  رضـوی  خراسـان  در 
کـه  ایـن وزارت بازدیـد جامعـی از روسـتاهایی 
داشـت  بودنـد،  دیـده  آسـیب  اخیـر  زلزلـه  در 
بـه  زلزلـه  خسـارت  میـزان  از  اولیـه  بـرآورد  و 
مظاهریـان  شـد.  انجـام  مسـکونی  واحدهـای 
تخصصـی،  علمـی،  گروه هـای  کنـون  ا افـزود: 
زده  زلزلـه  منطقـه  در  بازسـازی  و  امـدادی 
روحیـه  بـا  مسـئوالن  و  مـردم  و  دارنـد  حضـور 
خسـارت ها  جبـران  درصـدد  راسـخ  عـزم  و 
بـه  خوشـبختانه  کـرد:  بیـان  وی  انـد.  برآمـده 
کـه در بیـن روز بـوده و  دلیـل زمـان وقـوع زلزلـه 
همچنیـن شـتاب پاییـن آن، خسـارت زیـادی 

اسـت. نشـده  وارد  روسـتاها  بـه 
کـه  کـرد: در ایـن زلزلـه خانه هایـی   وی اظهـار 
بـر اصـول سـاختمانی سـاخته نشـده  منطبـق 
شـدند  متحمـل  را  آسـیب  بیشـترین  بودنـد، 
اصـول  حداقل هـای  کـه  سـاختمان هایی  و 
آسـیب  از  بودنـد  کـرده  رعایـت  را  مهندسـی 
مسـکن  امـور  معـاون  ماندنـد.  مصـون  زلزلـه 
گفـت:  شهرسـازی  و  راه  وزارت  سـاختمان  و 
زده،  زلزلـه  روسـتاهای  در  بازسـازی  مجـری 
پرداخـت  طریـق  از  و  اسـت  مسـکن  بنیـاد 
دسـتگاه های  فنـی  کمکهـای  و  تسـهیالت 
اجرایـی و همیـاری مـردم خانه هـای ایمن تری 
از  گـروه  دو  مظاهریـان  می شـود.  سـاخته 

پذیرتریـن  آسـیب  شـهرها  در  را  سـاختمان ها 
گروه اول،  گفت:  نقـاط در برابـر زلزلـه دانسـت و 
فرسـوده  بافت هـای  در  واقـع  سـاختمان های 
و  ناپایـدار  مقیـاس،  کوچـک  کـه  هسـتند 
گـروه دوم سـاختمان هایی  نفوذناپذیـر بـوده و 
بـرای  کـه  گسـل ها هسـتند  واقـع در مجـاورت 
گـذار، تکالیفـی را مشـخص  گـروه قانـون  هـر دو 

کـرد. وی ادامه داد:  کـه بایـد آن را دنبـال  کـرده 
قانـون  هـدف  فرسـوده  بافت هـای  مـورد  در 
کـه سـاختمانها در ایـن بافـت طبق  ایـن اسـت 
مقـررات ملی سـاختمان نوسـازی شـوند و این 
مقـررات متضمـن رعایـت حداقل هایـی اسـت 
را  بهداشـت  و  سـالمت  ایمنـی،  می توانـد  کـه 

کنـد. فراهـم  کن  سـا افـراد  بـرای 
گام  در  گفـت:  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
فرسـوده  بافـت  بازسـازی  بـرای  نخسـت 
کار  در  ذیصـالح  غیـر  افـراد  داد  اجـازه  نبایـد 
گـر ایـن  کننـد و ا بازسـازی سـاختمان مداخلـه 
سـاختمان ها توسـط مهندسـان سـاختمان و 
منطبـق بـر مقـررات بازسـازی شـوند، می تـوان 
کـه بافـت نوسـازی شـده در برابـر  امیـدوار بـود 

بـود.  خواهـد  ایمـن  زلزلـه 
مطهـر  حـرم  مقـدس،  مشـهد  در  گفـت:  وی 
رضـوی دارای پایـداری مناسـب در برابـر زلزلـه 
کـه شـامل بافـت  اسـت امـا حریـم حـرم مطهـر 
بـوده  پذیـر  آسـیب  اسـت،  تاریخـی  و  فرسـوده 
و بایـد در اولویـت نخسـت فرآینـد بازسـازی در 

گیـرد. ایـن شـهر قـرار 
گفـت: در مـورد  راه و شهرسـازی  معـاون وزیـر 
مجـاورت  در  کـه  سـاختمان هایی  بازسـازی 
گسـل ها قـرار دارنـد، شـورای عالـی شهرسـازی 
کرده  کشـور ابالغیـه جدیدی صـادر  و معمـاری 
ابالغیـه  ایـن  طبـق  افـزود:  مظاهریـان  اسـت. 
گسـل ها در مشـهد  بایـد پهنه هـا و حریم هـای 
کتریـن بخشـهای شـهر در برابـر زلزلـه  کـه خطرنا
طبـق  و  شـود  مشـخص  می رونـد،  شـمار  بـه 
آیین نامـه 2 هـزار و 800 در آن نقـاط سـاخت و 

گیـرد.  سـاز انجـام 
ایـن  براسـاس  کـرد:  اظهـار  مظاهریـان 
آیین نامـه سـاختمانهای مهـم و حیاتـی ماننـد 
ج هـا در  بر و همچنیـن  بیمارسـتان، مدرسـه 
نبایـد  گسـل ها  از  مشـخصی  محدوده هـای 
ایـن  در  سـاختمان های  سـایر  و  سـاخته 
محـدوده بایـد با رعایت اسـتانداردها احداث 

شـوند. 
رضـوی  خراسـان  اسـتاندار  کـرد:  بیـان  وی 
ایـن  مفـاد  اجـرای  بـرای  را  الزم  دسـتورات 
سـریعتر  چـه  هـر  تـا  کـرده  صـادر  ابالغیـه 
گسـل های مشـهد تهیـه  نقشـه ها در اطـراف 
اقدامـات  و  شـود  انجـام  الزم  اطالع رسـانی  و 
کاهـش آسـیب ناشـی از زلزلـه در دسـتور  بـرای 

گیـرد. قـرار  کار 

مردم ایران 
حداقل های 

ایمنی در برابر 
حوادث را 

رعایت نمی کنند

مظاهریان، معاون امور مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

در	مشــهد	مقــدس،	حــرم	
دارای	 رضــوی	 مطهــر	
پایــداری	مناســب	در	برابــر	
زلزله	اســت	امــا	حریم	حرم	
بافــت	 شــامل	 کــه	 مطهــر	
فرســوده	و	تاریخــی	اســت،	
آســیب	پذیــر	بــوده	و	بایــد	
در	اولویــت	نخســت	فرآیند	
شــهر ایــن	 در	  بازســازی	

	قرار	گیرد.
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کــودکان«  »مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات 
کــودکان  کــه ترویــج ادبیــات میان  بــا ایــن بــاور 
توان مندی هــای  و  اســتعدادها  نوجوانــان،  و 
ذهنی نســل های آینده را شــکوفا و زندگی آن ها 
را دگرگون و بارور می کند، از سال 1390 برنامه ی 
کز آموزشــی و فرهنگی  »بــا من بخــوان« را در مرا
کتابخانه  های مناطق محروم در سراسر ایران  و 
اجــرا می کنــد. پشــتیبانی نهادهــای فرهنگــی، 
برنامــه  ایــن  از  اقتصــادی، صنعتــی و عمرانــی 
بارقه ی امیدی است برای داشتن فردایی بهتر 

و آبادتر.

کوتاه با مؤسسه آشنایی 
کــودکان،  ادبیــات  تاریــخ  پژوهشــی  مؤسســه 
که در ســال  نهادی غیردولتی و ناســودبر اســت 
حــوزه   در  کــه  پژوهشــگرانی  ســوی  از   1379
ادبیات کودکان فعال بودند، پایه گذاشته شد و 
کنون با بیش از ده ســال پیشینه  فعالیت  های  ا
کار خود  گسترده، در سطح ملی و بین المللی به 
ادامه می دهد. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کار  که در دســتور  کودکان نخســتین فعالیتــی را 
خــود قــرار داد پژوهــش دربــاره  تاریــخ ادبیــات 
که در مجموعه ای ده جلدی  کودکان ایران بود 
کتــاب ســال برگزیده شــده  منتشــر و بــه عنــوان 
گســترده ســبب به وجود  کار  اســت. انجام این 
کتابخانه ای تحقیقاتــی، راه اندازی درگاه  آمدن 
کودکــی( بــا داده  های  اینترنتــی ایرانــک )ایــران 
کودکان و  کتاب  های  کتابشناســی  هزاران رکورد 
کودکان  نوجوانــان، صدهــا مقاله درباره و بــرای 
گنجینــه   گــردآوری باارزش تریــن  و نوجوانــان و 
کــودکان از  تاریخی شــامل آثــار و اســناد ادبیات 
دوره ی مشــروطه تــا ســال 1357 شــده اســت. 
کمک  مؤسســه امیدوار است بتواند در آینده با 
پشتیبانان فرهنگ دوست ایران، حرکتی ملی و 
کودکی در  فراملی در جهت برپایی موزه  فرهنگ 

ایران داشته باشد. 
کــودکان در  مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات 
کتابخوانی و آموزش خــالق برای  زمینــه   ترویــج 
در  گســترده ای  پروژه  هــای  و  کــودکان طرح هــا 
که برنامه ی »با من بخوان« یکی از  دســت دارد 

پروژه  های موفق این نهاد است. 

با من بخوان چیست؟ 
ترویــج  بــرای  برنامــه ای  بخــوان«  مــن  »بــا 
کم درآمد،  کودکان خانواده های  کتاب خوانی با 
اســت.  کــودکان در بحــران  و  کــودکان محــروم 

»با من بخوان«: 
بارقه  امیدی برای فردایی بهتر 

و آبادتر
سـازندگی	و	آبادانـی	تنهـا	از	مسـیر	سـاخت	شـهرها	و	راه	هـا	
توانمندسـازی	 و	 آمـوزش	 نمی	شـود.	 میسـر	 بلنـد	 بناهـای	 و	
کودکان	از	سـنین	پایه	نیز	راه	دیگری	اسـت	به	سـوی	آینده	ای	
کتاب	های	 روشن،	جامعه	ای	پویا	و	سرزمینی	آباد.	رساندن	
کیفیـت،	فراهـم	آوردن	امـکان	اسـتفاده	از	آمـوزش	خـالق	و	 با
کتـاب	و	ادبیـات	در	نقـاط	دوردسـت،	 کـودکان	بـا	 کـردن	 آشـنا	
کشـیدن	جـاده	 گازرسـانی	و	برق	رسـانی	و	 از	 کمتـر	 اهمیتـی	
بـه	روسـتاهای	دورافتـاده	نـدارد.	فرهنگ	رسـانی	نیـز	آجـری	
کـه	نبـوِد	آن	پایـداری	و	 دیگـر	در	سـاخت	بنـای	جامعـه	اسـت	
مقاومـت	ایـن	بنـا	را	بـا	چالـش	روبه	رو	می	کند.	تنها	با	توسـعه			
هم	زمـان	صنعـت	و	فرهنگ	اسـت	که	می	توان	به	تـاب	آوردن	
امیـد	 زمانـه	 دشـواری	های	 و	 نامالیمـات	 برابـر	 در	 بنـا	 ایـن	
داشت.	از	همین	رو	همکاری	و	هم	سویی	نهادهای	صنعتی	

و	فرهنگـی	نیـاز	روزافـزون	جامعـه		امـروز	مـا	اسـت.	



ر                                  اد یا   
فروردین  1396 

شماره 353

41

کتاب های مناســب  این برنامه بر پایه ی رســاندن 
و  کــودکان  از  گــروه  ایــن  دســت  بــه  کیفیــت  با و 
کــه در وضعیــت معمــول زندگــی  نوجوانــان اســت 
یــا  ندارنــد  دسترســی  کیفیــت  با کتاب هــای  بــه 
که در وضعیت هــای ویژه ماننــد رخدادهای  ایــن 
کتاب درمانی  فاجعه بار طبیعی و اجتماعی نیاز به 
کتاب های مناســب دارند. »با من  و دسترســی به 
بخــوان« بــا بهره گیــری از ادبیــات و مــواد آموزشــی 
خــالق بــه تقویت ســواد پایه و بهبــود مهارت های 
خواندن و نوشتن و سخن گفتن در مناطق محروم 

و به ویژه  مناطق دوزبانه می پردازد.
کــودکان ایران  مؤسســه  پژوهشــی تاریــخ ادبیــات 
برنامه ی »با من بخوان« را بنیان گذاشت تا افزون 
کــودکان، آنها  بــر تقویت ســواد پایــه و درک مطلب 
گیــری مهارت هایی همچــون، ارزش های  را در فرا
زندگی، تفکر انتقادی و گره گشایی از دشواری های 

زندگی توانمند سازد. 

اهمیت اجرای برنامه »با من بخوان« 
در چیست؟

گــر بــه محتــوا و معنــای شــعار پیشــگیری بهتــر از  ا
درمــان اســت، بیاندیشــیم و بــه آن بــاور بیاوریــم، 
تصمیم هایمــان  از  بســیاری  در  شــاید  آن گاه 
کــودکان در هــر ســطح و  کنیــم. همــه   تجدیدنظــر 
در هــر خانــواده یــا حتــی بــدون خانــواده، نیــاز به 
رشــد فرهنگی و اجتماعی دارنــد. اهمیت اینگونه 
احســاس  یــا  جامعه پذیــری  در  را  خــود  رشــد،  از 
تعلق خاطر به جامعه نشــان می دهد. هنگامی که 
فرد بزرگســال بــه جامعه  خود تعلق خاطر نداشــته 
باشــد، آن گاه راه آســیب های اجتماعــی هموارتــر 
گــروه از ایــن بزرگســاالن به جایی  گــروه  می شــود و 
کارگزاران اجتماع از آن پیشگیری  گر  که ا می رسند 
کــرده بودنــد، بــه آن راه نمی رســیدند. جامعــه نیز 
تنهــا بــا پنــد و انــدرز شــکل نمی گیــرد و بســامان 
نمی شــود. باید راه های رشد اجتماعی و فرهنگی 
کــه همــان پیشــگیری اســت، بــرای آنهــا  کــودکان 
که جامعه   فراهم شــود. متاســفانه جــدای از ایــن 
کمبود عدالت آموزشــی به شدت رنج   ما از نبود یا 
می بــرد، برنامه های بنیادین و فرهنگ ســاز نیز در 
کم رنگ هســتند. بــرای نمونه،  ایــن بســتر بســیار 
خوانــدن ادبیــات با هدف رشــد ذهنی و عاطفی و 
کــودکان در نظــام آموزش رســمی ایران  اجتماعــی 
جایگاهــی نــدارد. در برخی از مناطــق دورافتاده و 
کنون  که تا کودکانی هستند  محروم این ســرزمین 
که از خودشــان باشــد،  کتــاب داســتان یــا شــعری 
تجربــه نکرده انــد. از این فراتر آن ها در مدرســه نیز 

5

5

5
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که بتوانند به صورت مشــارکتی  از چنیــن امکانی 
کودکان دیگر از آن بهره ببرند، محروم هستند.  با 
کمبــود عدالــت آموزشــی همــراه بــا نبود  نبــود یــا 
امکانــات رفاهــی در ایــن مناطــق، ســرزمین ما را 
کرده اســت.  گسســت های اجتماعی آماده  برای 
در هر ســو و در هر جا نظری بیاندازیم، این نکته 
کــودکان بدسرپرســت،  را بــه روشــنی می بینیــم: 
که  کودکانی  کــه والدیــن معتــاد دارنــد،  کودکانــی 
والدیــن آن هــا زندگی شــرافتمندانه دارنــد اما در 
که بدون  کودکانی  فقــر و ناتوانی به ســر می برنــد، 
کارگاه های  کار در خیابان یــا  خانــواده مجبور بــه 
بهتریــن حالــت  و در  ناامــن هســتند  و  کوچــک 
امــا  کــه خانواده هــای متعــادل دارنــد  کودکانــی 
دسترسی به امکانات ندارند. این وضعیت برای 
گــر می توانیــم و توانایی  کــه ا مــا هشــداری اســت 
آن را داریــم، در برنامه هــای اجتماعی و فرهنگی 
که بر دوش این  کمی  از این بار  کنیم تا  مشــارکت 
کــودکان و خانواده هــای آن ها اســت، برداریم و از 
کودکان  تلخــی زندگی آن هــا بکاهیم. ادبیــات به 
بال هایــی بــرای پــرواز می دهــد و بخشــیدن این 
کار چندان ســختی نیســت. رهایی  بــال به آن ها 
کــه بــا  کــودک از چنــگال محرومیت هایــی  یــک 
کم ارزش تــر از تولید  گریبان اســت،  آن دســت بــه 
کشــاورزی نیســت. ایــن  در عرصــه ی صنعــت و 
کارآمد فردا هســتند. یاری به  کــودکان، نیروهای 
آنها برای بهره بردن از عدالت آموزشی و فرهنگی 

گامی مهم در ساختن جامعه  ما است. 

کزی اجرا  کنون در چه مناطــق و مرا بــا مــن بخوان تا 
شده است؟

کــز  کنــون در شــماری از مرا »بــا مــن بخــوان« تا
کشــور  اســتان   16 کتابخانه  هــای  و  آموزشــی 
خراســان  بلوچســتان،  و  سیســتان  همچــون 
بــه  و  شــده  اجــرا  دیگــر  اســتان  های  و  جنوبــی 
موفقیت های چشــمگیری دست یافته است. با 
گذشــت بیش از 5 سال از اجرای برنامه، افزون بر 
کودک و نوجوان دختر و پســر در ســنین  35 هزار 
4 تــا 16 ســال زیر پوشــش ایــن برنامــه بوده اند و 
از امکانــات آن بهره منــد شــده اند. بــا درک تاثیــر 
کز جدیــدی به این  »بــا مــن بخوان« هر ســال مرا
برنامه می پیوندند و برنامه از نظر شمار کودکان و 
مربیان و آموزگاران و نیز جغرافیای زیر پوشش در 

حال گسترش است. 
»بــا مــن بخــوان« با پافشــاری بــر اصــول محوری 
خــود، برنامه ای انعطاف پذیر اســت و از این رو با 
کز  پشــتیبانی افراد نیکوکار توانســته اســت در مرا
متفاوتی اجرا شود؛ از مدارس روستاهای محروم 

استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
گرفته  لرستان و حاشیه  شهرهای یزد و اصفهان 
هریــس  زلزلــه زده    مناطــق  مهدکودک هــای  تــا 
کــودکان  کرمــان، چندیــن مرکز  آذربایجــان و بــم 
کــز  مرا تهــران،  شــهر  حاشــیه   در  خیابــان  و  کار 
کــودکان بی سرپرســت ماننــد شــیرخوارگاه آمنــه 
کــودکان بیمــار مانند  کــز مرتبــط با  در تهــران، مرا
بیمارستان محک تهران و انجمن تسکین تبریز، 
کتابخانه هایی در قشم، شیراز، ترکمن صحرا و  یا 
کتابخانه ای پویا بــرای خانواده های  یا به شــکل 

کارخانه ی سازورسازه آذرستان. کارگری 

»با من بخوان« چگونه اجرا می شود؟
مالــی،  پشــتیبانان  آمادگــی  اعــالم  از  پــس   •
کارشناســان »با من بخوان«، با توجه به شرایط، 
ویژگی ها و نیازهای هر منطقه، اجرای پروژه را در 
همــکاری با نهاد  های مربوطه همچون آموزش و 

پرورش برنامه ریزی می کنند. 
گاهانه  کتاب های مناسب و  • گام بعدی گزینش آ
کیفیت، طبقه بندی سنی و موضوعی و ارسال  با
کارشناسان  کتاب به منطقه اســت.  بســته های 
کتاب شناسی »با من بخوان«، مجموعه ای  گروه 
کتاب هــای  میــان  از  را  کیفیــت  با کتاب هــای  از 
کــه با  کتاب هــا  برگزیــده انتخــاب می کننــد. ایــن 
دستنامه های راهنما و برگه های فعالیت مرتبط 
کز تحت پوشــش  کتاب هــا همراه اســت به مرا بــا 

فرستاده می شود.
کارگاه هــا بــرای مربیــان، آمــوزگاران و  • برگــزاری 
داوطلبان بخش مهمی از برنامه  »با من بخوان« 
کارگاه هــای »بــا مــن بخــوان«، مربیان  اســت. در 
و آمــوزگاران به شــیوه  تئــوری و عملی، بــا ادبیات 
کودکان آشنا می شوند و روش های خالق آموزش 
کودکان را فرا می گیرند.  کتابخوانی با  سواد پایه و 
که در برنامه  »بــا من بخوان«  همچنیــن از آن جــا 
گفت وگــو و انجــام  کتابخوانــی و ســوادآموزی بــا 
اســت،  نمایشــی همــراه  و  فعالیت هــای هنــری 
که  کارگاه هــا می آموزنــد  شــرکت کنندگان در ایــن 
کــودکان فعالیت های خــالق هنری و  چگونــه بــا 

کتاب انجام دهند. نمایشی در ارتباط با 
• پــس از آن مرحلــه  اصلــی پــروژه فــرا می رســد و 
کتابخوانــی منظــم بــه  آن اجــرای نشســت های 
شــیوه  بلندخوانــی و انجــام فعالیت هــای مرتبط 
اســت.  ترویج گــران  و  آمــوزگاران  ســوی  از  آن  بــا 
همچنین در این مرحله برنامه  تقویت سواد پایه 
و آمــوزش خالق از راه ادبیات در راســتای آمادگی 
کــودکان بــرای خوانــدن و  و بهبــود مهارت هــای 

که با  نوشــتن و یادگیــری ریاضی، انجام می شــود 
فعالیت هــای لذت بخــش، ســرگرمی، داســتان، 
شــعر، تصویرخوانــی و بازی همراه اســت. در این 
کودکان،  حوزه مؤسســه پژوهشــی تاریخ ادبیات 
کتاب ها و بســته های ویــژه ای را برای این منظور 

کرده است. تالیف و منتشر 
بررســی  بــرای  حضــوری  نظــارت  و  پیگیــری   •
پیشــرفت برنامــه و رفــع اشــکال ها یکــی از نقــاط 
کارشناســان  قوت برنامه  »با من بخوان« اســت. 
کز حتی  در طــول اجــرای برنامــه به مــدارس و مرا
ایــران  نقــاط  دورافتاده تریــن  و  محروم تریــن  در 
بــا انجــام بازدیدهــای دوره ای  ســفر می کننــد و 
کــردن ایرادهــا از نزدیــک بــا آمــوزگاران  و برطــرف 
و مربیــان ارتبــاط می گیرنــد و از ایــن راه طــرح را 
پایــش و ارزیابی می کنند. در طــول اجرای برنامه 
نیز آموزگاران و مربیان موظف اند از نشســت های 
گزارش هــای مســتند و در صــورت  بلندخوانــی، 
کننــد و در اختیــار  امــکان عکــس و فیلــم تهیــه 

کارشناسان پروژه قرار دهند.
گزارش های دوره ای  • در برنامــه  »با من بخوان« 
و ســاالنه تهیه می شود تا هم دستاوردها ارزیابی 
شــود و هــم تجربه های به دســت آمده مســتند و 

منتقل شوند.
محلــی،  کوچــک  کتابخانه هــای  راه انــدازی   •
کیفیت و  روســتایی و آموزشــگاهی با کتاب های با
کتابخانه ها بخش  کودک و نوجوان  تجهیز بخش 
مهم دیگری از برنامه  »با من بخوان« است. برپایی 
کودک محــور و مطابق با  کتابخانه های  و طراحــی 
کتابخوانی  کودکان و نوجوانان در ترویج  نیازهای 
و جذب کردن کودکان به کتاب بسیار موثر است.

• »با من بخوان« به رویکردهای زیست محیطی 
توجــه ویژه دارد و بخشــی از فعالیت های مرتبط 
کتاب خوانی را به این امر مهم اختصاص داده  با 
اســت. مسئله  محیط زیســت یکی از دغدغه ها و 
کــه ایجاد  کشــور ماســت  چالش های پیش روی 
عالقه و حساســیت نســبت به طبیعــت از دوران 
گام موثــری در راه غلبــه بــر این  کودکــی می توانــد 

معضل باشد.

»با من بخوان« و دستاوردهای آن 
کــودکان از ســوی آمــوزگاران  ثبــت بازخوردهــای 
کارشناســان مؤسســه از  و بازدیدهــای پیوســته 
کالس هــای درس، امکان ارزیابی دســتاوردهای 
برنامه را فراهم ساخته است. گزارش های رسیده 
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بلوچســتان، قصــر  و  از خراســان جنوبــی، سیســتان 
کوهدشــت لرســتان، ســیرجان و معلم کالیه  شــیرین، 
کار و خیابــان حاشــیه تهــران نشــان  کــودکان  تــا مرکــز 

می دهد: 
کتاب های  کــه تا پیــش از این برنامه به جــز  کودکانــی   
کتاب های دیگــری را تجربــه نکرده  درســی، خوانــدن 
کتــاب نیز عالقه ای نداشــتند، با  بودنــد و بــه خواندن 
چشــیدن طعم شــیرین ادبیات و لذت بــردن از آن به 

کتاب پیوسته اند.  صف دوستداران 
وضعیــت  دگرگونــی  از  آمــوزگاران  مشــاهدات   •
که تقویت ســواد پایه از  دانش آموزان نشــان از آن دارد 
راه ادبیات و کتابخوانی مستمر در طول سال تحصیلی 
ســبب رشــد زبانی، اجتماعی، شــخصیتی و شناختی 

کودکان شده است.
کــه تــا پیش از ایــن برنامه تمرکــز الزم برای  • کودکانــی 
آموزش نداشــتند، با اجرای ایــن برنامه به طول زمان 
تمرکز آنها افزوده شــد و توانســتند به داستان، از آغاز تا 
پایان، با دقت گوش فرا دهند و نسبت به محتوای آن 

کنش نشان دهند.  وا
•  سطح سواد پایه شامل مهارت های شنیدن، بیان 
کودکان، به ویژه در مناطق  کردن، خواندن و نوشــتن 
دوزبانــه، بــه وضــوح بهبــود یافتــه اســت. مســئوالن 
گاه شــده اند  آمــوزش و پــرورش از اثرگذاری این طرح آ
و خواهــان ادامه  این برنامه در مناطق تحت پوشــش 

خود هستند. 
گــون در این برنامه، دایره   گونا کتاب های   بــا خواندن 

کودکان بهبود چشمگیری یافته است. گان  واژ
و  داوطلبــان  آمــوزگاران،  و  مربیــان  برنامــه  ایــن  در   
کارگا ه هــای آموزشــی از دانش  گذرانــدن  کتابــداران بــا 
برنامه هــای  پیشــبرد  بــرای  بیشــتری  مهارت هــای  و 

کودکان بهره مند شده اند.   کتابخوانی با  آموزشی و 
• مهارت های اجتماعی و ارتباط گیری کودکان با دیگر 
کــودکان و آموزگارا ن شــان بــه طــور قابل توجهی بهبود 

یافته است.
کودکــی در وضعیــت ویــژه ماننــد  کــه  در مــواردی   •
کم توانی هایــی در یادگیری  وضعیــت بدسرپرســتی، یا 
یــا رشــد اجتماعی داشــته، تاثیــر این برنامــه به حدی 
که پس از اجرای برنامــه ی »با من بخوان« رفتار  بــوده 
کرده و با او همدلی،  کودکان با این همکالســی ها فرق 
کرده اند. تاثیر »با من بخوان«  همکاری و دوستی آغاز 
بر کودکان کم توان یا کودکان با نیازهای ویژه نیز بسیار 
زیاد بوده و اعتماد به نفس آنها را بیشتر کرده و از این رو 
گرایش دارند بیشتر در کارهای گروهی شرکت کنند. به 
که اختالالت  کودکانی  طور مشــخص در موارد متعــدد 
گفتــاری یــا پرش هــای در  یــا پریشــانی و لکنــت زبــان 
که در این بسته ها و  خواندن داشته اند، با روش هایی 
کتاب ها وجود دارد، عملکرد بهتری نسبت به گذشته 
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پیدا کرده اند.
گفت وگــو دربــاره   بــا خوانــدن داســتان ها و بحــث و   
کــودکان بــه درک  آنهــا و انجــام فعالیت هــای مرتبــط، 
بهتــری از ارزش هــای زندگی، دوســتی، صلح و محیط 
گیاهــان روح دیگری  گل ها و  زیســت دســت یافته اند. 
کالس ها بخشــیده اند و خشــونت جای خــود را به  بــه 

دوستی با انسان ها و طبیعت داده است.

»با من بخوان« و دستاوردهای بین المللی
»بــا مــن بخــوان« در ســال 2016 برنــده ی معتبرتریــن 
کتابخوانی جهان »ایبی -آســاهی« شده  جایزه  ترویج 

است.
IBBY-( کتابخوانــی ایبــی – آســاهی جایــزه  ترویــج 
کــه هــر دو ســال  Asahi( جایــزه ای بین المللــی اســت 
که با  گروه یا موسســه ای اهدا می شــود  یــک بار بــه دو 
انجام فعالیت های چشمگیر، سهم پایداری در اجرای 
کــودکان و نوجوانــان  کتابخوانــی  برنامه هــای ترویــج 

داشته باشند.
گام برداشــتن  گذشــته در راســتای  همچنین در ســال 
کتاب های  برای تحقق شعار »همه  کودکان حق دارند 
کیفیــت بخوانند« برنامه  »با من بخــوان« از مرزهای  با
ایــران فراتــر رفته اســت و این برنامه با همــکاری بنیاد 

کودک افغانستان در مزارشریف نیز اجرا می شود.

پشتیبانی از برنامه ی »با من بخوان«

گذشــته  برنامــه  »بــا من بخوان« در طول شــش ســال 
بــدون شــک با پشــتیبانی مالــی و معنوی نیکــوکاران، 
نهادهــای  و  فرهنگ مــدار  خصوصــی  شــرکت های 
اســت  توانســته  حمایتی-فرهنگــی  مســئولیت پذیر 
دســتاورد  های  بــه  و  بــردارد  مطمئــن  گام هایــی 
چشــمگیری دست یابد. جامعه یاوری فرهنگی، دفتر 
گرامی از  کتــاب برای نســل جــوان و بنیــاد  بین المللــی 
کــه این  نخســتین همراهــان »بــا مــن بخــوان« بودند 
برنامه را در خراســان جنوبی، سیســتان و بلوچســتان 
کردند تا از نخستین آزمون  های خود  و یزد پشــتیبانی 
ســربلند بیرون آید. شــرکت عمران آذرســتان و شــرکت 
که  سازورســازه آذرســتان از دیگــر پشــتیبانانی بوده اند 
کــودکان و برنامه ی  مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیات 
»بــا مــن بخــوان« را در چنــد منطقــه در سیســتان و 
بلوچســتان و دیگر نقاط پشــتیبان بوده انــد تا الگویی 
از همــکاری و همیــاری دو نهــاد فرهنگــی و صنعتــی 
را بــه نمایــش بگذارنــد. شــرکت سازورســازه آذرســتان 
کارخانه  کــودک و نوجــوان در  کتابخانــه  بــا راه انــدازی 
که  ســازور ســازه آذرستان برای نخستین بار نشان داد 
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کارگاه  هــای خشــک و بی روح  کنــار  چگونــه می تــوان در 
گفت و شــرکت  صنعتــی از ادبیات، هنر و زیبایی ســخن 
عمران آذرستان با پایه گذاری جایزه ی »جبار باغچه بان 
کتابخوانی و  غ«، جایزه ای برای ترویــج  یــا همزاد ســیمر
تقویت ســوادآموزی پایه از راه ادبیات و اهدای آن به ده 
آموزگار-ترویج گر برتر از سراسر ایران در نخستین همایش 
کــودکان  »بــا مــن بخــوان« در ســال 95، بــه آمــوزگاران و 
که صاحبان  مناطق دوردســت و محروم ایران پیام داد 
کودکان این  صنعــت تا چه حــد می توانند به سرنوشــت 
ج  کجــا باشــند، بیاندیشــند و آنــان را ار ســرزمین در هــر 
نهند. ســال 95، ســالی نکوتــر و پربارتر بود بــرای »با من 
بخــوان« هنگامی که از خانواده  شــرکت  های مهندســی 
و صنعتــی، شــرکت  های مهندســی ایــداج و بالین تــک و 
کودکان  فزار تجهیز جم و چندین شــرکت دیگــر به یاری 
مناطق محرومی همچون قطب نیکشهر، زرآباد کنارک و 
کودکان این مناطق نیز آموزش از نوعی  چابهار آمدند تا 
دیگر را تجربه کنند. اینها تنها نمونه هایی از همیاران »با 

من بخوان« در ایران بوده اند. 

شما هم می توانید یک پشتیبان باشید!
برنامه   »با من بخوان« همچنان در حال گسترش است 
کــه در بهبــود زندگــی  و بــا دســتاوردها و موفقیت هایــی 
کــودکان مناطــق محــروم در ایــن ســرزمین به  آموزشــی 
کنون در آغاز ســال 1396 با انگیزه  دســت آورده اســت، ا
و امید بیش تری تالش می کند تا در راســتای دســتیابی 
کــه در آن دانایی برترین ارزش ها شــمرده  بــه جامعه ای 
می شــود، حرکــت  کنــد و در ایــن مســیر بــه پشــتیبانی 
نیکــوکاران بیش تــری امیــد بســته اســت. ایــن برنامــه 
بــا  تــا  دیگــر  گام هــای  کنــار  در  گامی باشــد  می خواهــد 
کتابخوانــی و اندیشــه ورزی،  جامعه ای منتقــد، خالق و 
شکوفا، ســازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته 
کــودکان و نوجوانــان، ارزش های  کــه  شــود. جامعــه ای 
ادبیــات  و  دانش انــدوزی  راه  از  را  اخالقــی  و  انســانی 
کنند. شــما هم  بیاموزند و در وجود خود بارور و شــکوفا 

در این راه به ما بپیوندید...

بــرای آشــنایی بیش تــر بــا برنامــه ی »بــا من بخــوان« به 
وب سایت خوانک مراجعه فرمایید:

www.khanak.org
شماره تماس روابط عمومی »با من بخوان«:

02188528512 -09365942298 

کانال تلگرام »با من بخوان«:
https://t.me/khanak_org 
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فرونشست ها؛ زمینه و علت ها
پدیــده فرونشســت “land subsidence” طبــق 
تعریــف انســتیتو زمین شناســی آمریکا، شــامل 
ریزش یا نشســت رو به پائین و عمودی ســطح 
که می توانــد داراى بردار جابجایی  زمین اســت 
تعریــف  ایــن  بــه  توجــه  بــا  کمی باشــد.  افقــی 
کــه حرکت آنهــا دارای بــردار افقی  پدیده هایــی 
قابــل توجهــی باشــد را نمی تــوان فرونشســت 
دانست. از این رو زمین لغزش ها)1(یا ریزش در 
ک های دستی)2(را فرونشست نمی دانند.   خا

انحــالل  دارد،  مختلفــی  علتهــای  فرونشســت 
آرام  نهشــته ها)3(، آب شــدگی یخ هــا، حرکــت 
گدازه یا عملیات انســانی همانند  زمین، خروج 
معــدن کاری، و برداشــت آب هــای زیرزمینــی و 
نفت باعث نشست زمین می شوند اما نشست 
زمیــن را اغلــب در نتیجــه تهــی شــدن زمیــن از 
آبهــای زیرزمینی می داننــد. افزایــش روز افزون  
بهره بــردارى از آب هــاى زیرزمینــی بــه ویــژه در 
کــه بــا نهشــته های آبرفتــی)4(،  حوضه هایــی 
کــم عمق یا نهشــته های  نهشــته های دریایــی 
 (Unconsolidated( دریاچه اى تحکیــم نیافتــه
انباشته شده اند، به نشست زمین منجر شود.

بــه عبارتــی آب در زیرزمیــن و در البــالی خلل و 
ک  فــرج آن جریان دارد و مثل ســتونی برای خا
کــه با پایین رفتن  باالی ســر خود عمل می کند 
ســطح آب ســفره های زیرزمینی، و خالی شدن 
این خلل و فرج از آب، ســتون ها حالت تو خالی 
پیدا کرده با فشار وارده از طبقات فوقانی کوتاه تر 
می شوند و زمین فرونشست می کند. فرونشست 
ک تریــن  پدیده هــای مربــوط بــه   یکــی از خطرنا
بــا  زمیــن  می دهــد  نشــان  کــه  اســت  زمیــن 
ایــن  بریــزد.  فــرو  اســت  ممکــن  تلنگــری  هــر 
تلنگــر می توانــد زلزلــه یــا صرفــا ناشــی از  پدیده 

هیدرولوژیکی عملیات عمرانی ساده باشد.
نشســت زمین می تواند شکاف های عمیقی در 
کند، به کج شدن لوله های  ســطح زمین ایجاد 
لوله زائــی)5(  و  ســاختمان ها  خرابــی  چــاه، 
چاه هــا بیانجامــد. حتــی می توانــد بــه تخریــب 
ک هــاى حاصل خیز  سیســتم هاى آبیارى و خا
آنهــا(  تخلخــل  آوردن  پاییــن  )بــا  کشــاورزى 
منجــر شــود. همچنیــن ایــن پدیــده می توانــد 
بــه خیابان هــا، پل هــا و بزرگراه هــا آســیب زده، 
مختــل  را  فاضــالب  و  گاز  آبرســانی،  خطــوط 

پدیده هایی که محیط زیست را 

با خطر مواجه ساخته اند

 از فرونشست دشت ها 
وریزش در شهرها  تا فر

آرزو نوری

همزمان	با	خشک	شدن	سفره	های	زیرزمینی	مناطق	مختلف	کشور	و	کاهش	
نزوالت	جوی،	در	سال	های	اخیر	خبرهایی	از	فرونشست	دشت	ها		و	نشست	
کثــرت	این	خبرهــای	نگران	کننــده	چنان	 زمیــن	در	شــهرها	بــه	گوش	می	رســد.	
کارشناســان	با	هشــدار	درباره	آســیب	های	ناشــی	 کنون	بســیاری	از	 که	ا شــده	
از	ایــن	پدیــده	،	به	تحلیل	و	ارائــه	راه	حل	در	این	باره	اقــدام	می	کنند.	نگارنده	با	
مطالعه	اظهارنظرها	و	راهکارهای	ارائه	شده	کارشناسان	و	صاحب	نظران	این	
گرفته	 کرده	است	تعریف	مناسبی	را	از	میان	اظهارنظرهای	صورت	 حوزه	تالش	
که		با	 کند.	ماهنامه	پیام	آبادگران	با	طرح	این	مسئله	امیداوار	است	 استخراج	
کارشناســان،	این	مســئله	را	به	طــور	تخصصی	مورد	 دریافت	و	انتشــار	نظرات	

کند. توجه	قرار	دهد	و	مسؤالن	مرتبط	را	در	یافتن	راهکارها	یاری	
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کــرده، بــه پــی ســاختمان ها آســیب رســانده، 
گردد. در این حالت  موجــب ایجاد ترک در آنها 
که وســعت و ارتفاع بیشترى دارند  ســازه هایی 
کانــال، تصفیه خانه  مثل ســد، خــط راه آهــن، 

و.... آسیب پذیرترند.
عــالوه بــر ایــن، پدیــده فرونشســت بــا ایجــاد 
تغییــر در وضعیــت توپوگرافــی )مکان نــگاری( 
تغییــرات  بــروز  ســبب  می توانــد  منطقــه 
)آب شناســی(  هیدرولــوژى  در  چشــم گیرى 
منطقه شــود. به عنوان مثال در این مناطق 
ممکــن اســت  ســیالب هاى عظیــم و مخربــی 
که قبــل از ایجاد  بــه وقــوع بپیونــدد در حالی 
فرونشســت از هیچ سابقه اى برخوردار نبوده 

است. 
از سوى دیگر این پدیده می تواند با ایجاد تغییر 
در وضعیــت زمین آبشــناختی منطقــه از قبیل 
جهت و ســرعت جریان آب زیر زمینی، و بیالن 
آب زیرزمینی نتیجه هاى ناهنجار بیشــترى در 

پی داشته باشد.
ســاحلی  پســت  مناطــق  در  امــواج  پیشــروى 
از  بخشــی  یــا  تمــام  برگشــت ناپذیر  کاهــش  و 
مخــزن آب زیرزمینــی در نتیجــه از بیــن رفتــن 
کاهــش  کاهــش تخلخــل مفیــد نهشــته ها،  یــا 
گسترش  میزان نفوذپذیرى سطحی و پیرو آن  
پهنه هــاى بیابانی و ســیالبی و خشــک شــدن 

ریشه درختان از عوارض فرونشست است. 
کننده فرونشست زمین را افت  عوامل تشــدید 
سطح ایســتابی)6(، احداث چاهها و برداشت 
از سفره های زیرزمینی، تغییرات مسیر روددره 
و ایجــاد اختــالل در   نفــوذ و جــذب آب هــای 
ســطحی بــه زیــر زمیــن، فعالیت هــای انســانی 
منجــر بــه ایجــاد حفــره و فضــای خالــی در زیــر 
زمیــن، تغییــر مســیر قنات هــا و آب شســتگی 

و..... می دانند.

کمین مناطق زلزله خیز فروچاله ها؛ در 
برخی ها می پندارند فروچاله  همان فرونشست 
 SINK در ابعــاد محــدود اســت امــا فروچاله یــا
اشــکال  در  زمیــن  ســطح  فرورفتگــی   ،HOLE
کروی شــکل بــا دیواره هایی با شــیب  بیضــی و 
تنــد در ابعــاد بــه طــور متوســط 3 تــا 10هــا متــر 
اســت. در این پدیده حفــره ای زیر زمین ایجاد 
شــده و با رشد آن سقف حفره ریخته، فروچاله 

نمایان می شود. 

کارســتیک)7(دیده  وقــوع فروچاله در مناطق 
گفته  کارستیک به جاهایی  می شــود. مناطق 
که از سنگ های انحالل پذیر تشکیل  می شــود 
یافته اند. ســنگ کف آهک یکی از شــرایط الزم 
بــرای ایجــاد فروچاله هــا اســت. آب بــه آهــک  
کسیدکلســیم )cao(هجــوم مــی آورد و بــا فعل  ا
  caoh2بــه تبدیــل  را  آن  شــیمیایی  انفعــال  و 
کربنــات آهک می کند،  کلســیم هیدروکســید یا 
آهــک بــه راحتــی در آب حل شــده، حفره های 
کوچک به  کوچــک ایجاد می کنــد؛ حفره هــای 
که  هم پیوسته شــده و غارهایی ایجاد می کند 

با شکست سقف غار، منطقه فرو می نشیند. 
در  اغلــب  کارســتیک  مناطــق  گفتــه می شــود 
گســل وجود دارد دیده می شود. در  که  نواحی 
خ  واقع فروچاله ها اغلــب در مناطق زلزله خیز ر
که احتمال وقوع فرونشست  می دهد در حالی 

در همه جای زمین وجود دارد. 
بــرای  متفاوتــی  و  متعــدد  طبقه بندی هــای 
جملــه  از  اســت  شــده  ارائــه  فروچاله هــا 
فروچاله هــای انحاللــی، فروچاله های ریزشــی 
پوشــش  دارای  فروچاله هــای  ســقوطی،  یــا 
ســنگی، فروچاله های سقوطی یا فرونشستی، 

فروچاله های پرشونده و فروچاله های دفنی.

فروریزش؛ آسیب ها و پیامدها
بــا اینکــه فرونشســت و فروچالــه را فروریــزش 
هــم می خواننــد، اما  فروریــزش یــا  collapsرا در 
ک  بیان عــام و مصطلح فروریختن مقداری خا

می داننــد. اما برای ایــن اتفاق دالیل مختلفی 
ک  وجــود دارد از جملــه انــدازه دانه هــای خــا
فعالیــت  از  ناشــی  ارتعــاش  آن،  چســبندگی  و 
دســتگاه های حفاری، ساختمان ســازی های 
کردن آب های زیرزمینی،  غیراصولی، مســدود 
 وجــود مغــار یا همــان حفره ناشــی از برداشــت

 آب و.....
ک ها فروریزشی )رمبنده( هستند.  برخی از خا
که خشــک هســتند  ک هــا زمانــی  این گونــه خا
زمانــی  امــا  برخوردارنــد  باالیــی  مقاومــت  از 
اشــباع  می رســد حالــت  آنهــا  بــه  رطوبــت  کــه 
گهــان سســت شــده و  نا بــه  پیــدا می کننــد و 
بــا  ک هــا  ایــن خا فــرو می ریــزد.  ساختارشــان 
گرفتــن تحــت  افزایــش درصــد رطوبــت و قــرار 
نســبت  در  کاهــش  شــکل،  تغییــر  بارگــذاری، 
کاهش حجم قابل  تخلخل، نشســت ســریع و 
گفته می شود  توجهی از خود نشان می دهند. 
شــدن  مرطــوب  از  جلوگیــری  و  آب  زهکشــی 
ک های رمبنده از بهترین روش های مقابله  خا

با این پدیده است.
در  کــه  هســتند  هــم   ک هــا  خا از  بســیاری 
طــی ســال های طوالنــی بــا محیــط اطــراف به 
تعــادل رســیده اند و بــا ســاخت و ســاز بــدون 
فروریختــن  طــر  منطقــه،   وضعیــت  مطالعــه 
آنهــا وجــود دارد. ممکــن اســت ریــزش در اثــر 
ک بــر  کبــرداری هــم روی دهــد. رانــش خــا خا
ک، و نیز ســربارهای احتمالی  اثــر وزن خــود خا
اســت.  ممکــن  هــم  گــود  کنــار  ک  خــا روی 
ک باالتــر  ایــن ســربارها می تواننــد شــامل خــا
ســاختمان های  گــود،  لبــه  در  افقــی  تــراز  از 
مجــاور، بارهــای ناشــی از بهره بــرداری از معابــر 
مجــاور و..... باشــند. بــه منظــور جلوگیــری از 
ریــزش و تبعــات منفــی احتمالــی ناشــی از این 
ک بــرداری، ســازه های موقتی را بــرای مهار  خا
کــه بــه آن ســازه های نگهبــان  اجــرا می کننــد 

 )support systems( می گویند.
ک نیز به ضعیف  عالوه بر این، شسته شدن خا
ک و ریــزش آن می انجامــد. زمانــی  شــدن خــا
کــه ســطح آب زیرزمینــی بــه شــکل غیرطبیعی 
کنار آن  در یــک منطقــه باال برده می شــود و در 
منطقــه ای بــا ســطح آب پایین تــر وجــود دارد، 
یعنــی شــیب هیدرولیکــی آب در زیرزمیــن باال 
زمیــن  زیــر  در  آب  فرســایش  قــدرت  و  رفتــه 

	آب	در	زیرزمیــن	و	در	البــالی	
خلــل	و	فرج	آن	جریــان	دارد	
و	مثــل	ســتونی	بــرای	خــاک	
باالی	ســر	خود	عمل	می	کند	
کــه	بــا	پاییــن	رفتــن	ســطح	
زیرزمینــی،	 ســفره	های	 آب	
و	خالــی	شــدن	ایــن	خلــل	و	
فرج	از	آب،	ســتون	ها	حالت	
کرده	با	فشــار	 تو	خالــی	پیدا	
فوقانــی	 طبقــات	 از	 وارده	
زمیــن	 و	 می	شــوند	 کوتاه	تــر	

فرونشست	می	کند.
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ابتــدا  شــرایطی  چنیــن  در  می شــود،  بیشــتر 
مصالح ریزدانه و ســپس دانه های درشــت تر 
حمــل می شــوند و فضــای حفــره مانندی در 
کــه ایــن حفره هــا  زیــر زمیــن شــکل می گیــرد 
گســترش پیــدا می کننــد و در واقــع می توانند 
ضمــن  کننــد.  ایجــاد  زیرزمینــی  فرســایش 

و  عمقــی  طبقــات  ســاخت  دلیــل  بــه  اینکــه 
تغییــر مســیر قنــات ممکــن اســت آب پشــته 
موجــب  کــه  برگــردد  بــاال  ســمت  بــه  و  کنــد 
آبرفتــی می شــود  آب شســتگی در الیه هــای 
بــه  منجــر  کــه  می کنــد  تولیــد  حفره هایــی  و 

فروریزش خواهد شد.

گودبرداری هــا ســبب  گــر ساخت  وســاز ها و   ا
انباشــته  شــود،  آب  مســیر  شــدن  مســدود 
باعــث  می توانــد؛  باالدســت  در  آب  شــدن 
ایــن  کــه  از آب شــود  اشــباع شــدن منطقــه 
بــار  مقابــل  در  زمیــن  بارپذیــری  می توانــد، 

کند. سازه را با مشــکل مواجه 

پی نوشت ها:
ک دچار دســت خوردگی می شــود و  کهای دســتی: در صورت تغییر در وضعیت طبیعی خا 1- خا
ک دســت خوش تغییر می شــوند. در صورت  بالطبع پاره ای از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی خا
ک دســتی اطالق می شــود.  ک دســت خورده خا ک و ریختــن آن در مکان دیگر به خا حمــل خــا
که مورد توجه قرار می گیرد ظرفیت باربری آن اســت. به  ک دســتی  یکی از عمده ترین پارامتر خا
ک دستی  که خا که در محل اجرای پروژه بهتر است  کلی در بیشــتر موارد فرض بر این اســت  طور 

برداشته شود و روی ظرفیت باربری آن حساب نشود.
کم  2- زمین لغــزش: زمین لغــزش یا رانش زمین یــا زمین لغزه به حرکت الیه های رســوبی غیر مترا
کــه ناپایدار شــده اند  بــه دالیل متفــاوت مانند زمیــن لرزه یا کمی بــر روی ســطح شــیب دار   و مترا

گویند. عامل حرکت توده رسوبی، نیروی جاذبه، زلزله، جاده سازی،   راه سازی به سمت پایین را 
باران یا فشــار منفذی ســیاالت، سبک ســازی پایین دســت توده و بســیاری عوامل دیگر اســت. 
خ دهــد )تنها چند میلی متر در ســال( یا  کند ر حرکــت نزولــی در رانــش زمین ممکن اســت بســیار 
کند و تأثیرات مصیبت باری به جای بگذارد. رانش زمین حتی می تواند در  با ســرعت بســیار بروز 
که باعث تخریب در مناطق ساحلی  خ دهد و امواج جزر و مدی به وجود آورد  بستر دریا و زیر آب ر
شــود. ایــن رانش ها را رانش زمیــن زیردریایی می گویند. رانش زمین ممکن اســت به علت زلزله، 
خ دهد.  فعالیــت آتشفشــانی، تغییرات آب های زیرزمینــی، به هم خوردن یا تغییر شــیب زمین ر
گروه انتقالی و ســاده و دایره ای و چرخشــی تقســیم می شــوند )ویکی پدیا،  زمین لغزش هــا بــه دو 

دانشنامه آزاد(
که توسط رود یا آبهای جاری دیگر نهشته شده  3- آبُرفت در زمین شناسی به مواد آواری سستی 

گفته می شود.  باشد 

4- نهشته : هرنوع مادۀ موجود در زمین سست یا سخت که براثر فرایند یا عاملی طبیعی انباشته 
شده باشد.

که در آن به دلیل نشســت زمین قســمتی از لوله چاه به  گفته می شــود  5- لوله زائی به پدیده ای 
که لوله چاه از ســطح زمین باال  ج از ســطح زمین رانده می شــود در این پدیده بنظر می رســد  خار

که پایین رفته است. که لوله ثابت بوده و این سطح زمین است  آمده، در حالی 
که فضاهای آن با آب پر شــده اســت، منطقه اشباع نامیده می شود. به مرز  6- قســمتی از زمین 
که ســطح ایســتابی باال  گفته می شــود. زمانی  بین این منطقه و الیه باالیی آن ســطح ایســتابی 
باشد، برای رسیدن به آب باید چاه عمیق تری حفر کرد. در مناطق نزدیک به دریا سطح ایستابی 

کشور سطح ایستابی بیشتر است. کمتر و در مناطق خشک داخلی 
که درآنجا پوشــش های  گرفته شــده  کارســت )kar (از منطقه ای در یوگســالوی  کارســت: نام   -7
ســنگی منطقــه عمدتــا از ســنگ آهك مســتعد بــه حفره زایی و تشــکیل غار اســت. بدیــن ترتیب 
که بتدریج  کربناته و دولومیتی توســط آب اســت  کارســت متــرادف با خورندگی ســنگ های  واژه 
کارست امروزه در مورد سنگ های سولفـــاته )ژیپـــس و  گسترش تحقیقات در این زمینه، واژه  با 
گسل ها  کنگلومرا استفاده می شود. در امتداد  انیدریت(، ســنگ های پریدوتیت، ماسه سنگ و 
که این پدیده از امتداد  کارســتی شــدن ســریع تر اتفاق می افتد. به طوری  و مناطق خرد شــده، 
گســل ها، خطواره ها و هرگونه عوامل تکتونیکی تبعیت می نماید. مقدار نزوالت جوی ســالیانه و 
کارســت نقــش مهمی دارند. هر چه  گســترش  کربنیــك هوا در آب باران نیز در ایجاد و  گاز  انحــالل 
کارستی شدن شدت می یابد. اقلیم سرد، باعث تسریع  نزوالت جوی بیشتر باشد، مسلما روند 

کارست آهکی می شود.   پدیده 
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ویـژه  »هیـأت  جلسـه  در  جمهـوری   رئیـس 
سـاختمان  حادثـه  بررسـی  مّلـی  گـزارش 
ایـن  تالشـهای  از  تقدیـر  ضمـن  پالسـکو« 
ایـن  بررسـی  و  گـزارش  تهیـه  بـرای  هیـأت 
محـدود،  زمانـی  در  پیچیـده  و  مهـم  حادثـه 
کار ارزشـمندی  گفـت: در بررسـی ایـن حادثـه 
کشـور در  گرفـت و بـرای نخسـتین بار در  انجـام 
بـه  و  اجرایـی  دسـتگاه های  مهـم،  حادثـه ای 
نشـده  وارد  بررسـی  بـرای  مفهومی ذی نفعـان 
و یـک هیـأت مسـتقل، بی طـرف و آزاد بـدون 
بـه  نسـبت  از مسـائل معمـول سیاسـی،  تاثیـر 
کار  بـه  شـروع  و  تعییـن  حادثـه  ایـن  بررسـی 
بـه اینکـه  بـا اشـاره  کـرد. دکتـر حسـن روحانـی 
دسـتگاه ها  و  نیسـت  نهایـی  مذکـور  گـزارش 
قـرار  خطـاب  مـورد  آن  در  کـه  نهادهایـی  و 
تکمیلـی  پاسـخ  هرگونـه  می تواننـد  گرفته انـد، 
خـود را نسـبت بـه مـوارد مطروحـه ارایه دهند، 
مهمی بـرای  پیـام  یـک  پالسـکو  حادثـه  گفـت: 
اسـت  اهمیـت  آنچـه حائـز  و  اسـت  مـا داشـته 
کشـور اعضای  کـه برای اولین بار در  ایـن اسـت 
یـک هیـأت علمـی، دانشـگاهی و متخصـص، 
شـدند.دکتر  ملـی  گـزارش  تهیـه  بـه  مکلـف 
پالسـکو  حادثـه  ملـی  گـزارش  تهیـه  روحانـی 
حقـوق  منشـور  مفـاد  اجـرای  راسـتای  در  را 
اصـول  از  یکـی  گفـت:  و  دانسـت  شـهروندی 
ح شـده  کـه در منشـور مطـر حقـوق شـهروندی 
در رابطـه با حق پرسشـگری مـردم و همچنین 
عمومی اسـت.  رئیـس  محیط هـای  ایمنـی 
گـزارش ملـی  جمهـور شـعار پیشـنهادی هیـات 
را  "پالسـکو  اینکـه  بـر  مبنـی  را  پالسـکو  حادثـه 
کـرد و افـزود:  فرامـوش نکنیـم"، مثبـت ارزیابـی 
سـرمایه اجتماعـی و حفـظ آن بسـیار اهمیـت 
اینطـور  مـردم  پالسـکو  حادثـه  در  گـر  ا و  دارد 
دسـتگاه های  از  هریـک  کـه  کردنـد  قضـاوت 
کارآمـدی انجـام وظیفـه  مسـئول بـه درسـتی و 
کرده اند، سـرمایه اجتماعی ما افزایش یافته و 
کلیت نظام بیشـتر می شـود.  اعتمـاد مـردم بـه 
کـه هیـچ یـک از  کننـد  گـر مـردم احسـاس  امـا ا
دسـتگاه ها بـه وظایـف خـود عمـل نکردند این 

دیـد. خواهـد  لطمـه  عمومی نیـز  اعتمـاد 
سـاختمان  یـک  کامـل  ریـزش  روحانـی  دکتـر 
شـدن  گرفتـار  تهـران،  مرکـز  در  بلندمرتبـه 
و  آتـش  محاصـره  در  کار  فـدا آتش نشـانان 
و  حادثـه  شـدن  طوالنـی  و  آنـان  شـهادت 
حادثـه  خـاص  گی هـای  ویژ از  را  آواربـرداری 
ایـن  می شـود  باعـث  کـه  برشـمرد  پالسـکو 
بمانـد.  رئیـس  باقـی  مـردم  ذهـن  در  حادثـه 

بیشـتر  آمـوزش  ضـرورت  بـر  کیـد  تأ بـا  جمهـور 
بـرای ارتقـاء ایمنـی و مواجهـه مـردم با حوادث 
کتـب درسـی و از طریـق رسـانه ها بـه ویـژه  در 
گفـت: مـا بایـد از احساسـات و  صـدا و سـیما، 
گرفته و برای رفع نقائص  عواطـف مـردم درس 
گـر مـردم بداننـد در  ا کنیـم. همچنیـن  تـالش 
کنند، شـاید از  موقـع حادثـه بایـد چگونه رفتار 
بسـیاری از اقدامات مشـکل آفرین در راسـتای 
امدادرسـانی جلوگیـری شـود.   رئیـس جمهـور 
گرفتـن، درس آموزی از حوادث و انجام  عبـرت 
اقدامـات پیشـگیرانه را از جملـه مـوارد مهم در 
گفت:  کشـور برشـمرد و  ارتقاء سـطح ایمنی در 
بـا  هیـأت  ایـن  نهایـی  گـزارش  و  گـزارش  ایـن 
کـه در حکـم تشـکیل ایـن  گی هایـی  همـان ویژ
هیـأت ویـژه عنـوان شـده، بایـد به طور شـفاف 
روحانـی  افـزود:  دکتـر  برسـد.  مـردم  اطـالع  بـه 
کار تهیـه و  کـه بتوانیـم سـاز و  مهـم ایـن اسـت 

کشور به یک  گزارش ملی در حوادث را در  ارایه 
ایـن راسـتا  گـر در  ا کنیـم و حتـی  روال تبدیـل 
نیـاز بـه قانـون داشـته باشـیم، دولـت آمادگـی 
دارد تـا الیحـه مربوطـه را تنظیـم و بـه مجلـس 
گزارش  کنـد.  رئیس جمهور تـالش هیأت  ارائـه 
ملـی حادثـه پالسـکو را قابـل تقدیـر دانسـت و 
گـزارش  ایـن  پیشـنهادات  اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا 
خواهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  دولـت  در  مطمئنـا 
کثـر  گفـت: مـا بایـد از ایـن حادثـه حدا گرفـت، 
کشـور  اسـتفاده را بـرای ارتقـاء سـطح ایمنی در 
گـر بتوانیـم بـا اسـتفاده از ایـن  انجـام دهیـم و ا
کار  کاهـش دهیم،  گـزارش خطـرات را در آینـده 

اسـت. گرفتـه  مهمی صـورت 
اصـالح  حـوادث،  از  پیشـگیری  روحانـی  دکتـر 
و  بحـران  مدیریـت  بـه  توجـه  مقـررات، 
تسـهیالت و آمـوزش الزم در ایـن راسـتا را حائـز 
اقدامـات،  بایـد  مـا  گفـت:  و  برشـمرد  اهمیـت 
ایمنـی  بـرای  را  الزم  بازرسـی های  و  کنترل هـا 
تـا  و  دهیـم  انجـام  درسـتی  بـه  سـاختمان ها 
حدامـکان اجـازه ندهیـم چنیـن حوادثـی تکرار 
کـرد: هـدف اصلی  کیـد  شـود.  رئیـس جمهـور تأ
بررسـی  ملـی،  گـزارش  ویـژه  هیـأت  تشـکیل  از 
گـزارش ملی  که روال  حادثـه پالسـکو ایـن بـوده 
در حـوادث مهمی کـه مـورد توجـه عامـه مـردم 
گروه  اسـت، مرسـوم شـود و از سـویی دیگر یک 
کار را انجـام  علمـی، تخصصـی و بـی طـرف ایـن 
مکانـی  کـه  کننـد  احسـاس  مـردم  تـا  دهنـد 
مطمئـن بـرای رسـیدگی به این حـوادث وجود 
همـه  اینکـه  بـر  کیـد  تأ بـا  روحانـی  دکتـر  دارد. 
بایـد در ایـن حـوادث ملـی از مسـائل سیاسـی، 
هیچگونـه  دولـت  گفـت:  بگیریـم،  فاصلـه 
تهیـه  بـرای  ویـژه  بـه هیـأت  توصیـه و فشـاری 
راسـتا  ایـن  در  هیـأت  ایـن  و  نداشـته  گـزارش 
عمـل  تخصصـی  علمـی و  وجـدان  بـا  و  آزادانـه 
گـزارش  کـرده اسـت. رئیـس جمهـور ارائـه ایـن 
و  دانسـت  ملـت  بـه  نسـبت  ویـژه ای  توجـه  را 
گفـت: مـردم از مـا می خواهنـد تـا ایـن مسـائل 
بـه طـور دقیـق بررسـی شـده و بـه اطـالع آنـان 
برسـد و مـا بایـد بـه فکـر پیشـگیری از اینگونـه 
حـوادث بـوده و اصالحـات الزم را در مدیریـت 

کنیـم. اعمـال 
کرد: این حادثه تلخ البته  روحانی خاطر نشان 
که از این  کشـور اسـت  تجربه مهمی برای تاریخ 
گـزارش ملـی توسـط یک  پـس در مسـائل مهـم، 
تهیـه  بی طـرف،  علمـی و  متخصـص،  هیـأت 
و  اعتمـاد  افزایـش  بـه  می توانـد  کـه  می شـود 

کنـد. کمـک شـایانی  سـرمایه ملـی 

ورت  ضر
آموزش 

مهارت های  
ایمنی 

 رئیس جمهور در 
جلسه هیات ویژه 

گزارش حادثه 
پالسکو تاکید کرد 

عبرت های یک حادثه
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دســتمزد شــما چقدر است؟ این ســؤالی است 
کره  کــه اغلــب در آخرین دقایق یک جلســه مذا
بــا متقاضیان خرید بیمه از یــک »کارگزار بیمه« 
پرســیده می شــود. علت این پرسش چیست؟ 
اجــازه بدهیــد قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال و 
کارگزار در صنعت بیمه، به  آشنا شــدن با نقش 

پرسش های دیگری بپردازیم:
شما بیمه نامه های خودتان را چگونه می خرید؟ 
آیا مســتقیم به شــرکت بیمه مراجعه می کنید و 
کارکنان بیمه گــر فرم های  در آنجــا بــا راهنمایــی 
الزم را پــر می کنیــد، بــه پرســش های آنها پاســخ 
می دهید، مــدارک الزم را به آنها می دهید و بعد 
از انجام پیگیری های الزم باالخره بیمه نامه ای 
را دریافــت می کنیــد؟ و یــا همکاران شــما با یک 
نماینده شــرکت بیمه تمــاس می گیرند و همان 
مســیر اول را بــه کمک او طی می کنیــد؟ و یا این 

که با یک کارگزار بیمه تماس می گیرید؟

خرید بیمه نامه از شرکت بیمه
گفته شــده با هم تفاوت   آیا خرید از آن ســه راه 
کــه تفاوت هــای قابل  دارد؟ پاســخ ایــن اســت 
اولیــن  دارد.  وجــود  راه هــا  ایــن  بیــن  توجهــی 
که شــما برای  تفــاوت در وقــت و فرصتی اســت 
تهیــه بیمه نامــه اختصاص می دهیــد. مراجعه 
بــه "شــرکت بیمــه" هر چنــد ممکن اســت برای 
شــما تجربه تازه ای باشــد ولی مشــکالتی را هم 

کار الزم  بــه همــراه خواهــد داشــت. بــرای ایــن 
اختصــاص  را  کافــی  و  الزم  زمــان  شــما  اســت 
که احتمااًل با آن روبرو  دهیــد، عالوه بر ترافیــک 
گر از وســیله شــخصی اســتفاده  خواهید شــد، ا
کــرده باشــید جــای پارک، مشــکل بعدی شــما 
اســت. شــرکت های بیمــه در هنــگام تاســیس 
که  کنند  که محلی را خریــداری  ســعی می کنند 
پارکینگ مناســبی داشــته باشــد، نظر آنها این 
که با اختصــاص آن به خریــداران بیمه و  اســت 
تامین آســایش آنها، مشــتریان بیشــتری جلب 
کننــد، ولــی به تدریــج و طی زمــان همه فضای 
کارکنــان همــان شــرکت  پارکینــگ را مدیــران و 
بیمه در اختیار می گیرند و شــما قبل از مراجعه 
به شــرکت بیمــه باید فکری هم بــرای پارکینگ 
کــردن محلــی در  اتومبیــل خــود بکنیــد. پیــدا 
کنیــد و  کــه بایــد بــه آن مراجعــه  شــرکت بیمــه 
کــه می تواند مســئول مورد نظــر برای  شــخصی 
کار شما باشد، اندکی مشکل است. ولی  انجام 
که شما با همان شخص  مهم تر از آن این است 
که  کنیــد و نه بــا همــکار وی،  کــره  مســئول مذا
گــر  کافــی نــدارد! ا احتمــااًل اطالعــات و تجربــه 
کارمند  که  چنین شــود شــما متوجه می شــوید 
شــرکت بیمه با موضوع بیمه پروژه شما به قدر 
کافــی آشــنا نیســت، هرچنــد ممکــن اســت در 
که چاره ای نیســت،  آخــر به این نتیجه برســید 
کار خودش را  که باالخــره  شــاید هم بــا این فکر 

کمــک او راهی  می دانــد، دل بــه دریا بزنید و به 
کنید!!  گفته شد را طی  که 

خرید بیمه نامه از نماینده بیمه 
طریــق  از  اســت  ممکــن  شــما  کــه  شــد  گفتــه 
»نماینــده شــرکت بیمــه« بــه خریــد بیمه نامــه 
کــردن نماینــده بیمــه هــم  کنیــد. پیــدا  اقــدام 
کار ســختی نیســت، یــا او اتفاقی به دفتر شــما، 
کرده و یــا مثل اغلب  جهــت بازاریابــی، مراجعه 
موارد، همکار دوســت و یا آشــنایی او را به شما 
نمی کنــد،  فــرق چندانــی  کرده اســت.  معرفــی 
نماینــده بیمــه اغلــب خوشــرو، خوش پــوش، 
این هــا  اســت،  بیــان  خــوش  و  خوش برخــورد 
او  بازاریابــی  کالس هــای  در  شــرکت  نتیجــه 
می باشد ولی اطالعات بیمه ای خود را از همان 
گرفته است و متاســفانه اغلب در  شــرکت بیمه 
کافی. در هنگام روبرو شــدن با بعضی  مدتــی نا
از ایــن افــراد متاســفانه آرامش الزم را احســاس 
که متوجه می شوید از اطالعات  نمی کنید، چرا 
کافی برخوردار نیستند، ولی چاره چیست؟ فکر 
که دوســت یا همکار شــما او را معرفی  می کنیــد 
کرد و از  کمی هم باید مالحظه  کرده اســت، پس 
که همه  طرفی جوان اســت و بعــد هم می گوید 
کرد!! مشــکل اساسی  تالش خودش را خواهد 
که احساس می کنید اختیار چندانی  این است 
هم ندارد و پاســخ بعضی از ســؤاالت شما را هم 
کارمنــد بیمــه بپرســد و به شــما  بایــد از همــان 
تحویــل بدهــد. البته در بیــن آنهــا نمایندگانی 
که شــما  احســاس می کنید  نیز پیدا می شــوند 
دارای تجربه خوبی هستند، این احساس شما 
درست اســت. برخی از آنها اســتعداد خوبی در 
انجــام حرفه خــود دارنــد. اغلب در طــی زمانی 
چیزهــا  بســیار  خطــای  و  تجربــه  بــا  طوالنــی، 
آموخته انــد، هم در رابطه بــا مطالب بیمه ای و 
که چگونه مشــتری خود را  هــم در رابطه با این 
کنند ولی اغلب آنها متاســفانه از  جــذب و قانع 

این مزیت بی بهره اند.

کارگزار بیمه خرید بیمه توسط 
کــه از طریق   ممکن اســت شــما ترجیح بدهید 
کنید.  کارگزار نســبت به خرید بیمــه اقدام  یــک 
گر شــما خریــد بیمه نامه های خــود را از طریق  ا
کارگــزاری انجام  کارگــزار حقیقی یا شــرکت  یــک 
بدهید، که تازه کدکارگزاری گرفته  است، ممکن 
کــه از  اســت نتیجــه بــا وضعیتی شــبیه بــه این 
کنید یکســان  طریــق یک نماینــده بیمه اقدام 
که ســال ها در این  کارگــزاری  گر بــا  باشــد. ولــی ا
جایگاه و حرفه ماندگار شده است روبرو باشید، 

راه های خرید بیمه
 و مزایای هر کدام چیست؟
احمد قدیمی - کارشناس ارشد مشاور فنی شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام
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کرد. در همه ســطوح  البتــه وضعیت فرق خواهد 
کارگــزاران  کــه  می شــنوید  شــما  بیمــه،  صنعــت 
حرفه ای تــر از بقیــه هســتند. منظــور از این بقیه، 
کارکنان  نماینــدگان بیمــه و در برخی از مــوارد نیز 

شرکت بیمه می باشند.
را  کارگــزاری  کار  کــه  آنهــا  می شــود  گفتــه  اغلــب 
پذیرفته اند )و البته ســالها در این شغل مانده اند( 
از  بیشــتری  مهــارت  و  دانــش  و  تخصــص  دارای 
گرفته و  کاماًل جدی  کار خــود را  دیگران هســتند و 
کار خــود به خوبی بر آمده اند.  از پــس چالش های 
اینگونه افراد باتجربه که دارای تحصیالت و تجربه 
کار خــود هســتند، اغلــب مورد احتــرام و  کافــی در 
کارشناســان شــرکت های بیمه  قبول مســئوالن و 
گفته نباید گذاشت که یکی از دالیل  می باشند. نا
که  پیدایش این وضعیت، وظایف متفاوتی است 
کارگزاران قرار داده اســت.  صنعــت بیمه به عهــده 
کــه  کارگــزار بیمــه، بــر اســاس آیین نامــه ای  یــک 
انجــام فعالیت وی مســتلزم رعایت آن می باشــد، 
موظــف اســت به هنــگام مراجعه به شــما، جهت 
کار شــما  کامل با  تهیــه بیمه نامــه، ابتــدا بــه طــور 
را بشناســد،  کار شــما  ریســک های  آشــنا شــود، 
پوشــش های مناســب بیمــه ای بــرای انتقــال آن 
کنــد،  ریســک ها بــه شــرکت های بیمــه را تعییــن 
حدود پوشــش های بیمه ای را به نحوی انتخاب 
کند که نه کمتر و نه بیشتر از حد الزم باشد. او باید 
با حرفه شما آشنایی کامل داشته باشد و بداند که 
چه خطراتی در حین اجرای فعالیت شــما ممکن 

است سبب خسارت و ضرر و زیان شما بشود. 
کارگــزاران بــا ســابقه بیشــتر پوشــش های  اغلــب 
بیمه ای موجود در بازار بیمه را خوب می شناسند 
ولی کارگزارانی نیز هستند که فعالیت خود را متمرکز 
بــه بخش های معینــی از فعالیت هــای اقتصادی 
کرده انــد. مثــاًل برخــی در بیمه های حمــل و نقل، 
تعدادی در صنعت ساخت و ساز، برخی در ارتباط 
بــا بیمــه کشــتی و هواپیمــا و بخشــی فقــط بیمــه 
عمر یا ســایر بیمه های اشخاص را میدان فعالیت 
کارگزاران معمــواًل به  خــود قــرار داده انــد. اینگونــه 
کتفا ننموده و به طراحی  پوشش های رایج در بازار ا
پوشش بیمه ای برای متقاضیان بیمه می پردازند 
کارشناس بیمه گر  که قبوالندن آن طرح به  و البته 

نیز چالشی جدی را پیش روی آنها قرار می دهد.
آنها معمواًل بر اساس شناخت و تجربه خود سعی 
می  کننــد در انتخــاب حد هر یک از پوشــش های 
کنند  بیمه ای رقمی را انتخاب و به شما پیشنهاد 
که کافی باشد، به عبارتی نه کمتر از حد الزم باشد 
که در موقع بروز خســارت بخشی از خسارت شما 
از طرف شــرکت بیمه پرداخت نشــود و نه بیشــتر 

که شــما ناچار به پرداخت حق  از حد الزم باشــد 
که از این اضافه  بیمه بیشــتری شــوید، بدون آن 

پرداخت استفاده ای بکنید.

کارگزار گر توسط  انتخاب بیمه 
کدام شــرکت بیمه را برای خرید بیمه نامه  شــما 
انتخاب می کنید؟ و چرا؟ انتخاب بیمه گر توسط 
خریــداران بیمــه اغلــب یــک چالش اســت زیرا با 
که به  تغییــرات مدیریتــی، اقتصــادی و پرســنلی 
خ می دهد یک  طور دائم در شــرکت های بیمــه ر
گاهــی و اطمینــان  خریــدار بیمــه نمی توانــد بــا آ
نســبت به انتخاب بیمه گر مناســب اقدام نماید. 
انتخــاب بیمه گــر و بیمه نامه مورد نظر شــما یکی 
کارگزار می باشــد. یک  کارهای مهم و حســاس  از 
کارگــزار بــا تجربــه بــا آشــنایی بــه مقــررات نظارتی 
توانگــری  ســطح  بیمــه،  شــرکت های  بــر  کــم  حا
کــه بــر اســاس آیین نامه های  شــرکت های بیمــه 
خــاص تعییــن می گــردد، میــزان فعالــت شــرکت 
بیمــه در رشــته های مختلــف بیمه ای ســودده، 
یــا ضــرر ده و حفــظ تــوازن بیــن آنهــا، امکانــات 
بیمه گــران در تهیــه پوشــش اتکایــی، توجــه بــه 
از  بیمه گــذاران  احتمالــی  شــکایت  های  تعــداد 
آنها و ســایر عوامــل مؤثر از جمله حســن روابط و 
همکاری هــای بیــن خود و شــرکت بیمــه همواره 
که ضمن  کند  ســعی می کند بیمه گری را انتخاب 
کافی بتواند پوشــش های  حصــول بــه اطمینــان 
الزم بیمــه ای را بــا حــق بیمــه ای مناســب از وی 
کــه در زمــان رســیدگی  کنــد بــه نحــوی  دریافــت 
بــه خســارت ناچــار بــه چالــش بیــش از حــد الزم 
گر چنیــن باشــد او خود  کــه ا بــا وی نباشــد، چــرا 
که وقت و تالش و نیروی بیشتری را  ناچار اســت 
کند تا به دریافت خسارت حقه شما نایل  صرف 
گفته شــد علت و زمینه ساز  که  شــود. همان طور 
کارگــزار وظایفــی اســت  کوشــش های  اقدامــات و 
کارگزار تعیین شــده   که در آیین نامه مذکور، برای 
کــه بیمه نامه مــورد نیاز  اســت. او موظــف اســت 
شما را برای شما تهیه نماید و این اختیار را دارد 

کند. که در دریافت خسارت شما فعالیت 

باالخره دستمزد شما چقدر است؟
که  بیمه نامه خود را خریداری  شــما از هر طریقی 
کارگزار  کنیــد، چه از طریــق نماینده چه از طریــق 
یک سوال دیگر هم در ذهن شما شکل می گیرد، 
کــه آن دو انجام  کــه در قبــال خدماتــی  و آن ایــن 
می دهند چه دســتمزدی باید بــه آن ها پرداخته 
شــود؟ آیــا آن هــا بــه رایــگان بــه شــما ســرویس 
حقــوق  و  دفتــر  هزینه هــای  پــس  می دهنــد؟ 

کارمندان یا زندگی آن ها چگونه تامین می شــود؟ 
کنید ساده  گر این پرسش را با آن ها مطرح  شاید ا
ترین پاسخ آن ها این خواهد بود: "نگران نباشید 
ما دستمزد خودمان را از شرکت بیمه می گیریم". 
گاهــی ایــن پاســخ در شــما نگرانــی و تردیدهایــی 
گــر او حق  که ا را بــه وجــود مــی آورد، بدیــن معنی 
گــر می گیرد، آیــا در مراحل  الزحمــه اش را از بیمــه 
خریــد بیمــه نامــه یــا دریافــت خســارت می تواند 
کمی تحقیق به  کند؟ ولی با  منافع شما را تامین 
که درســت است. بلی،  پاســخ دیگری می رسید، 
کننــده نهایــی یعنی خود شــما  هزینــه را مصــرف 
می پردازیــد یــا بهتــر اســت بگوییم پرداختــه اید! 
که  شــاید بپرســید در چه موقع؟ درســت موقعی 
که  حق بیمه را پرداخته اید!! واقعیت این است 
بیمه گر برای دریافت حق بیمه از شما سه صورت 
گانــه را با هم جمــع می کند، صورت  حســاب جدا
که  هزینه های اداری خود، صورت هزینه ریسکی 
که به  کارمزدی  پوشــش می دهد و صورت هزینه 
کارگــزار پرداخت می کند، پس در واقع  نماینــده یا 
شــما هزینــه اســتفاده از خدمــات دریافتــی را در 
هنگام خرید بیمه نامه پرداخته اید. در اینجا بهتر 

کنیم: است به یک نکته نیز توجه 
گر شــما به طور مســتقیم از »بیمه گر«  بیمه نامه  ا
بخریــد، او ســهم تعیین شــده مربــوط بــه انجــام 
کارگزار یا نماینده را در صندوق خودش  خدمــات 
که خدماتی نظیر  قرار می دهــد  و البته بدون این 
گر  آن چــه آنهــا انجــام می دهنــد را انجــام دهــد. ا
شــما بیمه نامه خود را از طریــق »نماینده بیمه« 
کنید، خدمــات محدودتری در هنگام  خریداری 
گر  کــرد. امــا ا خریــد بیمه نامــه دریافــت خواهیــد 
بیمه نامه خود را از طریق »کارگزار بیمه« خریداری 
کنید، در آن موقع، هم از خدمات بیمه در هنگام 
کارگزار در هنگام  خرید بیمه نامه و هم از خدمات 

کرد. دریافت خسارت استفاده خواهید 
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در عناویــن برخــی از بیمه نامه هــا بــه خصوص 
در بخــش بیمه های مهندســی معمواًل عبارت 
بــرده  کار  بــه   »ALL RISKS یــا  خطــر  »تمــام 
می شــود، شــاید ایــن پرســش بــرای شــما هــم 
کــه منظــور از »تمــام خطر«  پیــش آمــده باشــد 
چیســت؟ آیا با خرید این پوشش بیمه ای مثاًل 
بــرای احداث پروژه ای مانند ســاخت یک پل، 
راه، تونــل یا یک مجموعه اداری، بیمارســتانی 
کارخانه پتروشــیمی و.....  و یا یک نیروگاه، یک 
موجــب  کــه  خطــری  هرگونــه  جبــران  هزینــه 
خســارت شــود، از طرف شــرکت بیمه پرداخت 

می گردد؟
که پاسخ پرسش شما منفی  واقعیت این است 
اســت، به عبارت دیگــر با تهیــه بیمه نامه تمام 
خطر هم نمی توان هر گونه خسارت را از بیمه گر 
که  کرد. حال این پرسش پیش می آید  دریافت 

پس منظور از عبارت تمام خطر چیست؟
که در صنعت بیمه معمواًل  گفت  در پاســخ باید 
بیمه نامه ها را به دو قســمت تقســیم می کنند: 
 ALL RISKS با ذکر نام( و( NAMED PERILS 
)تمــام خطر( تفاوت این دو بدین شــرح اســت 
که	در	بیمه	نامه	»با	ذکر	نام«	بیمه	گر	نام	کلیه	
که	در	بیمه	نامه	پوشش	می	دهد،	 خطراتی	را	
که در آن به  ذکر	می	کند، مثل بیمه آتش سوزی 
طــور معمــول خطرات حریــق، صاعقــه، انفجار 
گر خسارتی به  نوشــته می شــود و بدین ترتیب ا

گفته شــده پیش بیاید  علت هر یک از خطرات 
بیمه گر خســارت مربوط به آن را می پردازد ولی 
گــر خســارت ناشــی از خطــر دیگــری مثــاًل زلزله  ا
باشــد بیمه گر خســارت وارده ناشی از این خطر 
گفته نماند  یعنــی زلزلــه را پرداخت نمی کنــد، نا
کــه شــما در موقــع خریــد ایــن نــوع بیمه نامــه 
کــه خطرهــای  می توانیــد از بیمه گــر بخواهیــد 
دیگری عالوه بر خطرات حریق، صاعقه و انفجار 
)خطرات اصلی( را هم پوشش دهد، مثل خطر 
کــه بــه  طوفــان، ترکیدگــی لولــه آب، زلزلــه و.... 
آنها خطرات یا پوشش های تکمیلی می گویند. 
حال شــاید بگویید به ایــن ترتیب ما می توانیم 
برای اجرای هر کاری مثال احداث یک سد همه 
کنیــم و در یک بیمه نامه  خطرات را شناســایی 
کنیــم و  در این صورت  آتش ســوزی آنهــا را ذکــر 
چــه نیــازی به بیمــه تمام خطر می باشــد؟ ولی 
کــه می توانیــد تمام  آیــا شــما مطمئن هســتید 
خطراتی که در احداث یک سد، احتمااًل، پیش 
کــرده و در بیمه نامه  خواهــد آمــد را شناســایی 
که انجام  کنید؟ تجربه نشــان داده اســت  قیــد 

کاری معمواًل امکان پذیر نیست. چنین 
کارگاه وســیع  کــه در یــک  واقعیــت ایــن اســت 
که مورد مثال ما است، فعالیت های  سدسازی 
که هر قســمت از این  گونی صورت می گیرد  گونا
گانه ای  فعالیت ها، خود موضوع بیمه نامه جدا
اســت. بله شــما انبــار وســایل یدکــی و مصرفی 

کــه می توانیــد آن را تحت پوشــش بیمه  داریــد 
کلیــه خطراتی  آتش ســوزی قــرار دهیــد، با ذکــر 
کــه بــرای آن متصــور هســتید، در عیــن حــال 
شــما قســمتی از مصالح مورد نیاز احداث ســد 
گاه چندین  کــه  خــود را از معــادن تعیین شــده 
کیلومتــر بــا محــل اجــرای ســد فاصلــه دارند به 
محــل اجرای پروژه حمــل می کنید و یا قطعات 
و لوازم مکانیکی و برقی را از محل انبار به محل 
نصب منتقل می کنید که این اقدامات خطرات 
کــه معمــوال در  خــاص خــود را دارد، خطراتــی 
بیمه نامه حمل و نقل پوشــش داده  می شــود. 
ماشــین آالت اجــرای ســد شــما نیــز در معــرض 
خطرهــای ســقوط، غلتیــدن، ســرقت و امثــال 
کار انجام  آن قرار دارند، فرو نشستن قسمتی از 
شــده، خسارت ناشــی از یک طراحی غلط یا به 
کار بردن متریال نادرســت و بسیاری از خطرات 
ناشــناخته دیگــر مثل فرو رفتــن زمین در محل 
کارگاه  از  قســمتی  در  ناشــناخته  قنــات  یــک 
که  و..... اینهــا مثال هایــی از مواردی هســتند 
می توانند موجب ضرر و زیان قابل توجه گردند.
حال	به	منظور	جلوگیــری	از	صدور	بیمه	نامه	های	
کــه شــرایط هر یک بــا دیگــری تفاوت  گــون  گونا
دارد و شــاید قسمتی از پوشــش یک بیمه نامه 
در بیمه نامــه دیگر هم تکــرار و موجب پرداخت 
حــق بیمه هــای تکــراری شــود و همیــن طــور 
بــه منظــور از قلــم نیفتادن یــک یا چنــد خطر، 
علیرغم تهیه چند بیمه نامه، معمواًل بیمه نامه 
در  می گــردد.  صــادر  و  پیشــنهاد  خطــر  تمــام 
ایــن نــوع بیمه نامه هــا بــه جــای ذکــر خطــرات 
کــه  مختلــف در بیمه نامــه، بیمه گــر می پذیــرد 
هــر	خطــری	بــه	جــز	آن	چــه	در	بیمه	نامــه	بــه	
صراحت	اســتثناء	شده	است،	تحت	پوشش	
گفته شــد در این  که  باشــد. البتــه همان طــور 
بیمه نامــه فقط خطرات مســتثنی شــده یعنی 
کــه بیمه گــر خســارت ناشــی از آنهــا را  خطراتــی 
نمی پــردازد ذکــر می شــود، مثــال خســارت های 
کنش های هسته ای یا  ناشــی از خطر جنگ، وا
کتیو، ســهل انگاری عمدی  آلودگی هــای رادیوا
بیمه گــذار و ماننــد اینهــا. ولــی خســارت و ضــرر 
که نــام آن در  و زیــان ناشــی از هــر خطــر دیگری 
 اســتثنائات بیمه نامه ذکر نشده توسط بیمه گر

 پرداخت می گردد.
در حال حاضر بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران، 
خطــر  تمــام  بیمــه  نصــب،  خطــر  تمــام  بیمــه 
ماشــین آالت، بیمــه تمام خطــر آتش ســوزی در 

صنعت بیمه ما قابل تهیه می باشند.

آیا »تمام خطر« 
در بیمه نامه ها شامل
 همه خطر هاست؟ 
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بیمـه  کل  همتـی  رئیـس  دکتـر  آقـای  جنـاب 
از  یکـی  در  اسـالمی ایران،  جمهـوری  مرکـزی 

فرموده انـد: خـود  اخیـر  مصاحبه هـای 
شـرکتی،  از  مـردم  کـه  شـود  کیـد  تا  »بایـد 
که سـوابق درخشـانی در  کنند  بیمـه خریـداری 

پرداخت خسـارت ها داشـته باشد.!!«
مرکـزی  بیمـه  تاسـیس  »قانـون  اول  مـاده  و 
 1350/03/30 مصـوب  گـری«  بیمـه  و  ایـران 
را  مرکـزی  بیمـه  تاسـیس  اهـداف  از  یکـی 
خریـداران  )یعنـی  بیمه گـذاران  از  »حمایـت 
حقـوق  صاحبـان  و  بیمه شـدگان  و  بیمـه( 
آن هـا« دانسـته اسـت. در همیـن راسـتا بیمـه 
 ،71 شـماره  نامـه  آییـن   26 مـاده  در  مرکـزی 
تـا  اسـت  نمـوده  موظـف  را  بیمـه  شـرکت های 
تحـت نظـارت مسـتقیم مدیر عامـل، واحـدی 
احتمالـی  شـکایات  بـه  رسـیدگی  جهـت 
آییـن  ایـن  در  نماینـد.  تاسـیس  بیمه گـذاران 
کثـر مدت به منظور رسـیدگی به این  نامـه حدا
گردیده اسـت. شـکایت ها نیز پانزده روز تعیین 
کـه صحبـت از  »سـامانه  از طرفـی مدتـی اسـت 
بیمه گـذاران«  شـکایت  بـه  رسـیدگی  یکپارچـه 
که از طرف بیمه  ح می باشـد، سـامانه ای  مطر
قـرار  بیمه گـذاران  دسـترس  در  و  تهیـه  مرکـزی 
گزارش هـا در 9 مـاه  گرفتـه اسـت. بنـا بـر بعضـی 
شـکایت   2327« تعـداد    ،1395 سـال   اول    
مکتـوب و 22 هـزار و 984 شـکایت حضـوری« 
در  یعنـی  اسـت  شـده  ثبـت  سـامانه  ایـن  در 
کاری  روزهـای  گـر  ا کـه  جمـع 25311 شـکایت 
روز   250 اغمـاض  بـا  را  مـاه   9 ایـن  مـدت  در 
شـکایت   100 از  بیـش  روزانـه  بگیریـم،  نظـر  در 
واصـل  مرکـزی  بیمـه  بـه  بیمـه  شـرکت های  از 
کـه  گذاشـت  گفتـه نبایـد  شـده اسـت. البتـه نا
تعـدادی از بیمه گـذاران نیـز بـه علـل مختلف از 
جملـه: ناامیـدی از حصـول به نتیجـه- نگرانی 
از مشـکالت احتمالـی رونـد پیگیـری شـکایت- 
هزینه هـای صـرف وقـت و رفـت و آمـد و سـایر 
از   ... و  شـکایت  پیگیـری  و  اعـالم  هزینه هـای 

می نماینـد نظـر  صـرف  شـکایت  اعـالم 
 از طرفـی تعـدادی از شـکایت های اعـالم شـده 
نـاوارد  نیـز  تعـدادی  و  وارد  مرکـزی  بیمـه  بـه 

اسـت.
یـا  وارد  کـه  ایـن  از  اعـم  مذکـور  شـکایات 
روی  پیـش  را  پرسـش هایی  باشـند  نـاوارد 
علـت  کـه  ایـن  جملـه  از  می دهنـد!  قـرار  مـا 
بیمـه  نظـر  از  نهایـت  در  کـه  شـکایت هایی 

چیسـت؟  می شـوند  شـناخته  وارد  مرکـزی 
مـردود  را  خسـارتی  بیمـه  شـرکت  بایـد   چـرا 
قابـل  را  خسـارت  آن  مرکـزی  بیمـه  و  بدانـد 

بدانـد؟ پرداخـت 
آن  در  بیمـه  خریـدار  کـه  شـکایت هایی  علـل 
را ذیحـق می دانـد ولـی در نهایـت بیمـه  خـود 

چیسـت؟ نمی دانـد  وارد  را  آن  مرکـزی 
 ابهام در شرایط بیمه نامه ها؟

که فروشــندگان بیمه به   مطالــب نادرســتی 
هنــگام فــروش بیمــه نامه بــه خریــداران بیمه 

می گویند؟
عــدم  و  بیمــه  فروشــندگان  اطالعــی  بــی   

کافی آن ها؟ آموزش 
کارکنان شــرکت  کافی و آموزش   عــدم اطالع 

بیمه؟
 و یا مشــکالت مالی و نقدینگی شــرکت های 

بیمه و یا ...؟

ح  کـه در اینجـا می توانـد مطـر پرسـش دیگـری 
کـه بیمـه مرکـزی بـا توجـه بـه  شـود ایـن اسـت 
از  بـرای وی در حمایـت  وظیفـه تعییـن شـده 
حقـوق خریـداران بیمـه ایـن مهـم را چگونـه به 
اجـرا در مـی آورد؟ آیـا تنهـا تدویـن آیین نامه هـا 
و دسـتورالعمل ها و یـا دریافـت و رسـیدگی بـه 
بیمـه  تمامی اقدامـات  بیمه گـذاران  شـکایت 

مرکـزی در ایـن مـورد را تشـکیل می دهـد؟

بـرای  مرکـزی  بیمـه  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
پیشـگیری از بـروز شـکایت ها و انجـام وظایـف 
قانونـی خـود بـه اقدامـات دیگری نیـز پرداخته 
ایجـاد  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه  از  کـه  اسـت 
اشـخاص  توسـط  بیمـه«  »کارگـزاری  نهـاد 

نمـود. اشـاره  حقوقـی  یـا  حقیقـی 
بـــه تاســـیس  بـــر اســـاس اساســـنامه مربـــوط 
عالـــی  شـــورای  مصـــوب  بیمـــه،  کارگـــزاران 
الزم  توضیحـــات  و  اطالعـــات  ارائـــه   بیمـــه،  
ــه  ــرایط بیمه  نامـ خ، پوشـــش هاو شـ ــر درمورد:نـ
بـــا  متناســـب  بیمـــه ای  پوشـــش  اخـــذ  و 
همچنیـــن  و  بیمـــه  خریـــداران  ریســـک های 
تشـــکیل و پیگیـــری پرونده هـــای خســـارت و 
ــرکت های بیمه جهـــت دریافـــت  ــا شـ ــره بـ کـ مذا
کارگـــزاران  تکالیـــف  از  بیمه گـــذاران  خســـارت 

اســـت.
کـــه مالحظـــه می گـــردد اقداماتـــی  همـــان طـــور 
وظایـــف  انجـــام  بـــه  منجـــر  می توانـــد  کـــه 
ــه  ــزار بیمـ کارگـ ــده  ــه عهـ ــردد بـ گـ ــزی  ــه مرکـ بیمـ
ــه  کـ ــت  ــی اسـ ــن در حالـ ــت، ایـ ــه اسـ گرفتـ ــرار  قـ
ــن  ــف تعییـ ــاس تکلیـ ــر اسـ ــه بـ ــدگان بیمـ نماینـ
ــا، در مصوبـــه شـــورای عالـــی  شـــده بـــرای آن هـ
شـــرکت های  نظـــرات  مجـــری  فقـــط  بیمـــه 
بیمـــه در امـــر فـــروش بیمـــه نامـــه می باشـــند 
گونـــه  و در رســـیدگی بـــه خســـارت فاقـــد هـــر 
ـــر  گ ـــه عضـــوی از بیمـــه  ک تکلیـــف هســـتند، چـــرا 
بـــه حســـاب می آینـــد و در رســـیدگی بـــه یـــک 
گـــر  کنـــار بیمـــه  ادعـــا یـــا )CLAIM( می بایـــد در 

ــد. گیرنـ ــرار  قـ
و  تکالیـف  درسـت  انجـام  کـه  اسـت  بدیهـی 
کارگزار بیمه خود منوط به شـرایطی از  وظایف 
کادری  متخصص، با تجربه، با  جمله داشـتن 
کافی است، هر چند حصول  دانش و با مهارت 
کار چنـدان آسـانی نبـوده و  بـه ایـن قابلیت هـا 
که تعداد  نیسـت و شـاید به همین علت اسـت 
کارگـزاران )اعـم از فعـال و غیـر فعـال  ثبـت شـده 
حـدود  حاضـر  حـال  در  حقوقـی(  و  حقیقـی  و 
حـدود  بیمـه  نماینـدگان  تعـداد  و  عـدد   650 

40000 )چهل هزار( عدد است!!
بـا  بیمـه  خریـد  متقاضیـان  کـه  اسـت  امیـد 
انتخـاب راه درسـت بـرای خریـد پوشـش های 
توصیـه  داشـتن  نظـر  در  بـا    و  خـود  بیمـه ای 
کل بیمه مرکزی  ج.ا.ا.  و در روشـنایی  ریاسـت 
بـه  کـه  آنچـه  بـه  بیمـه  کارگـزاران  چـراغ  نـور 
سـختی یافـت می شـود یعنی »شـرکت بیمه ای 
کـه سـوابق درخشـانی در پرداخـت  خسـارت ها 

کننـد. پیـدا  دسترسـی  باشـد«  داشـته 

یافت 
می نشود
 گشته ایم

 ما
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کار اهمیت شادی در محیط 
کار  همـه مـا بیشـترین وقـت خـود را در محـل 
کارمـان را دوسـت داشـته  می گذرانیـم. وقتـی 
باشـیم، آن را بهتـر انجـام می دهیـم. شـادابی 
شـاد.  زندگـی  داشـتن  یعنـی  کار  محیـط  در 
بـا  شـاد  افـراد  می دهنـد  نشـان  تحقیقـات 
موفق ترنـد،  و  خالق تـر  بهره ورتـر،  انگیزه تـر، 
بـه  و  شـده  غیبـت  و  بیمـاری  دچـار  کمتـر 
ارائـه  بهتـری  و  بیشـتر  خدمـات  مشـتریان 

. هنـد می د

کار چطور شاد می شوند؟ کارمندان در محیط 
مفیـد،  کارش  بدانـد  کـه  صورتـی  در  کارمنـد 
مهم و ارزشـمند اسـت شـاد می شـود. داشـتن 
روابـط خـوب و صمیمی بـا همـکاران و مدیران 
نظـر  از  کاری  نتایـج  وقتـی  اسـت.  مهـم  نیـز 
کارمنـد مهـم باشـد و روابـط خوبـی بـا دیگـران 
داشـته باشـد، خـود بـه خود شـادی به محیط 
کار متنفر باشـد و با  گـر از  کار می آیـد و برعکـس ا
گاه محیـط  همـکاران نیـز صمیمی نباشـد، آن 

می شـود. کسـل کننده  کار 

کارمند مسئولیت مدیر در قبال شادی 
کـه  مدیـر نیـز بایـد خـود را شـاد نگـه دارد؛ چـرا 
خلـق  می توانـد  مدیـر  اسـت.  مسـری  شـادی 
بـه  کارمنـدان  کـه  آورد  وجـود  بـه  را  خویـی  و 
سـادگی شـاد شـوند. ایجـاد محیطـی سرشـار از 
اعتمـاد، اطمینـان، امید و رقابت سـالم یکی از 
کارمندان  وظایـف مدیـران اسـت. حـال اینکـه 
بخواهنـد در ایـن فضـا شـاد باشـند بسـتگی بـه 

دارد. خودشـان 

کارمندان توجه داشته باشند: راه های 

کار دست یابی به شادی در محیط 

خوش بین باشید
خوش بینـی، داشـتن نـگاه مثبـت و امیـدواری 
خوش بینـی  اسـت.  شـرایط  بدتریـن  در  حتـی 
قابـل یادگیـری اسـت و تظاهـر بـه خوش بینـی 

موجـب تقویـت و رشـد آن می شـود.

    تغییر نگرش دهید
کارمنـدان، نگـرش  علـت نارضایتـی بسـیاری از 
کار اسـت. همیشـه درگیـر جنگ  منفـی آنهـا بـه 
که آیـا عضو مؤثری  روانـی درونـی هسـتند. این 

بـرای سـازمان محسـوب می شـوند یـا خیر.
که عضو مفیدی برای سـازمان  با این ذهنیت 

کنید. هستید، حس غرورتان را تقویت 

قدرشناس شغل خود باشید
بایـد از شـغل خـود سپاسـگزار باشـید. زندگـی 
گـر  شـما از طریـق شـغل تـان تأمیـن می شـود، ا
زندگـی  نیازهـای  نمی توانسـتید  بودیـد  بیـکار 

کنیـد. خـود را برطـرف 

    از انتقاد به خود بپرهیزید 
گنـاه و شرمسـاری  بـه جـای تأسـف، احسـاس 
کنیـد از خطـای خـود در جهـت بهبـود  سـعی 
خاطـر  بـه  را  خـود  بگیریـد.  درس  رشـد  و 
کنیـد. موفقیت هـای هرچنـد جزئـی تحسـین 
گذشـت بـا همکاران      رفتـار همـراه بـا نرمـش و 

خود داشـته باشـید.
کـرد،  کسـی شـما را آزرده خاطـر یـا ناراحـت  گـر  ا

او را ببخشـید.

کنید  از خودتان حمایت 
نـدرت  بـه  دیگـران  انتقـاد  و  روانـی  فشـار  زیـر 
می دهنـد  ترجیـح   

ً
کثـرا ا بـود.  شـاد  می تـوان 

در چنیـن شـرایطی بـه جـای مقابلـه بـه مثـل 
کننـد، امـا شـما  کـرده یـا اتـاق را تـرک  سـکوت 
کاری نکنیـد. اجـازه ندهیـد اسـترس و  چنیـن 
کنـد. محکـم بایسـتید و از  انتقادهـا ناامیدتـان 
موجـب  اقـدام  ایـن  کنیـد.  حمایـت  خودتـان 

می شـود. نفـس  بـه  اعتمـاد  تقویـت 

  شایعه سازی نکنید 
را  اتحـاد  بـه نفـس و روابـط و  شـایعه، اعتمـاد 
بدبینـی  و  کینـه  خصومـت،  می بـرد.  بیـن  از 
کاهـش بهـره وری  بـه وجـود مـی آورد و ایـن امـر 

بـه دنبـال دارد. را  کار  شـما در محیـط 

    صمیمی باشید
کار وقتـی جذاب تر  که  ایـن یـک واقعیت اسـت 
کـه همـکاران خـود را دوسـت داشـته  می شـود 

باشید.
  انتظـار تغییـر داشـته باشـید و خـود را برای آن 

کنید. آمـاده 
بـه لحـاظ  افـراد  خ می دهـد،  وقتـی تغییـرات ر
جدیـد،  فنـاوری  توسـعه  و  مسـئولیت پذیری 

می کننـد. خطـر  احسـاس 

کنید درخواست انتقال 
کردیـد و فایده ای  گـر بـه همـه توصیه ها عمـل  ا
تقاضـای  کـه  بگیریـد  تصمیـم  نداشـت، 
مرخصـی بلندمـدت یـا انتقـال داشـته باشـید.

شـاد  زندگـی  باشـد،  بخـش  رضایـت  کـه  کار 
 . د می شـو

رد
 ا

  

شادی در محیط کار
 ممنوع نیست
دکتر	سیف	اله	جوان



ر                                  اد یا   
فروردین  1396 

شماره 353

55

کن	و	چرخی	بزن آتشی	بر	پا	
با	بهار	دلنشین	حرفی	بزن
کن زردیت	را	اندر	آتش	آب	

کن سرخیش	را	سوی	غم	پرتاب	
از	ته	دل	قهقهه هایی	بزن

کن کن	غم	دیرینه	ات	را	ریشه	
گل	در	ره	است که	بهار	با	صدهزار	

چون	امیدت	خنده	را	پرورده	است.
حمید	تجلیلی

می آیـد بـار	 بـه	 وگل	 می	دمـد	 شـکوفه	
می آیـد نوبهـار	 خـوش	 بـوی	 زبـاد	
کـه	از	چشـم	ابـر	می	بـارد زاشـک	شـوق	
می	آیـد جویبـار	 از	 طـرب	 ترنـم	
به	ناز	و	عشوه	در	آغوش	باد،	زلف	افشان
گل	بـه	بغـل،	شاخسـار	می	آیـد بـه	بـاغ،	
به	عطر	خاطره	ها	کوی	و	کوچه	می پیچد
می آیـد هـزار	 سـرود	 کرانـه	 زهـر	
ورق	زده	اسـت	افـق	را	نسـیم	فروردیـن
جهـان	بـه	طـرح	نویـی	بـر	مـدار	می	آیـد
دوباره	از	دل	هرسنگ	چشمه	می	جوشد
می آیـد آبشـار	 از	 هلهلـه	 و	 خـروش	
سـپیده	از	دل	ظلمـت،	طالیۀ	خورشـید
کوهسـار	می آیـد بـه	فتـح	شـهر	شـب	از	
آزادی سـرود	 بانـگ	 بـه	 ُملـک	 عـروس	
می آیـد وکنـار	 بـوس	 بـه	 خلـق	 کام	 بـه	
ز	شور	خفته	در	این	شهر	شرزه	می	دانم
می	آیـد سـوار	 غبـارش	 درون	 از	 کـه	

جواد	محّمدی	خمک

نوروز،	ترجماِن	تماشاى	روى	توست
گل	خورشید،	روز	عید چشمان	روشنت	

فصل	شکوفه هاست	به	دستان	من	بتاب
که	چشم	تو	آفرید قربان	آن	بهار	

سرخوش	پارسا

دل	خوش	نکن
به	سردی	و	سرمای	روزگار

کن یک	لحظه	فکر	
که	در	من	است به	امیدی	

منگر	چنین	به	بزم	زمستان	نشسته ام
گرچه	هنوز	ایستاده ام می	بینی	ام	ا

چشم	انتظار	فصل	بهارم
که	مانده	است	در	پشت	برفها 	

گر آن	فالگیر	ا
یخ	زد	میان	برف

حتی	به	فالهای	خودش	دل	نبسته	بود
من	دلخوشم	به	معجزه	ی	فصلها	هنوز

کسار سعید	خا

کن	برای	عیدهای	رفته	دلتنگی تصور	
کـه	 باشـد	 کسـی	 پسـتال	 کارت	 دسـتت	 بـه	

نیسـت دیگـر	
شبیه	ماهی	قرمز	به	روی	آب	می مانی

کـه	 کسـی	باشـد	 کـه	سـین ات	هفتمیـن	سـال	
دیگـر	نیسـت

شهراد	میدری

سرانگشتان	جادویی	بهار
صدها	شکوفه	می	ریزد	به	آغوش	زمین

تا	تمام	سال	را
در	عشق،	تکرار	شویم.

ترانـه	ی	 شـادمانی،	 و	 لبخنـد	 هـزاران	
بـاد..... لحظه	هاتـان	

شیوا	فرازمند

عیدتان	ای	دوستان	پاینده	باد
چشمه	هاتان	خرم	و	زاینده	باد

که	با	خیر	و	خوشی آرزو	دارم	
زندگی	هاتان	پر	از	آینده	باد

اسماعیل	شهاب

تن	مقصد	ما	نیست،	بیا	جان	باشیم
تا	جان	به	تن	است،	مرد	میدان	باشیم

در	راِه	وطن	بمیر،	تا	در	تاریخ
ک	ایران	باشیم...... سردار	رشید	خا

منیژه	پلنگ	پوش	

بهاراسـت	و	طـراوت	می	چکـد	از	شاخسـارش	
هوایی	شـاد	و	خوش	تر	سـایه	بان	و	جویبارش	

همایـون	فال	و	طالع	نیـک	و	هم	فرخنده	نوروز	
مبـارک	بـادت	ایـن	فـرخ	پـی	و	فصـل	بهـارش
عال	حسینی

بهار در زبان
 شاعران  ایران زمین 

شـاعران	پیونـدی	جاودانـه	بـا	طبیعـت	دارنـد.	از	بـرگ	ریـز	پاییـز	غمگیـن	می شـوند	و	بـا	سـرور	و	سرسـبزی	بهـار،	پایکوبـی	می	کننـد.	ماهنامـه	
پیـام	آبادگـران	در	اولیـن	مـاه	از	سـال	1396	بـه	بازخوانـی	برخـی	از	ایـن	سـروده ها	مـی رود	تـا	همـراه	بـا	شـما	عزیـزان	و	همـگام	بـا		لطافـت	روح	

شـاعران	ایـران	زمیـن	بـه	اسـتقبال	بهـار	بـرود.	
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ازارزش و منابع حاصل (30سه صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خال صادرات گاز، سی درصد)
1.001.90)صادرات  نفت ومیعانات وصادرات گاز  نی و هارده شرکت ملی نفت ایران  بودجه عمومی ( سه 25ریال 000.000.000.

 ریال 8.096.000.000.000)برابر با( 3سه درصد) یافته خیز، گازخیز و کمتر توسعهسه مناط نفتو  ( 51درصد)
    

    
ور اجرائیب ی نمودن سیاستمن ف است در صورت افزای تولید گاز به یک هزار میلیون متر اقتصاد مقاومتیهای ابال ، وزارت نفت مو

مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخ خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد 
 .خرید گاز از جمهوری اسالمی ایران ندارند، اقدام نماید

    
 

01019رعایت مصوبه شماره با ام در سال  23121395مور  3 سقف تسهیالت تأمین مالی  1396مجمع تشخی مصلحت ن
شود. ( دالر تعیین می50.000.000.000ریـالی پنجاه میلیارد ) معادل قبل، خارجی)فاینانس( برای طرحها عالوه بر باقیمانده سـهمیه سـال 

( ماده )شورای اقتصاد با رعایت اولویت ( قانون برنامه شش توسعه، تسهیالت مذکور را به طرحهای بخ دولتی که دارای های بند )
یردولتی طرحهای بخشهای دهدمحیطی باشند، اختصاص میتوجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی 

 .توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنندهای الزم به بانکهای عامل مینیز با سپردن تضمین

     
  

جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و  تضمین دولتمنو به  مجوز قانونیدر مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی با 
خذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعههزینه باشد، وزیر امور اقتصادی و المللی ای بینهای تسهیالت مالی 

ا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای های کلی و یدارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طر دولت ضمانتنامه
ر مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ر   ربط تفوی نمایدمذکور را حداک

        
   

   
 

از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی  1396 شود در سالبه بانکهای عامل اجازه داده می
گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایهدر آن بانک سپرده

  اقدام کنند. ...مشترک ادینای باالدستی نفت و گاز با اولویت مییردولتی برای طرحهای توسعه
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از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی  1396شود در سال به بانکهای عامل اجازه داده می
ها برای گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریارزی به سرمایهتسهیالتگذاری شده است، نسبت به اعطای در آن بانک سپرده

شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برونطرحهای توسعه
 ...اقدام کنند.هاسازمان

     
   

   

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای 
های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه

های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده عات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، و سازماناطال
های میادین نفت و گاز برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح)پروژه(با رعایت قانون شود می

آوری و انتقال فاضالب، طرحهای زیربنایی آب و خاک)زهکشی(، کن، تکمیل شبکه جمعشیریناحداث و تکمیل طرحهای آبمشترک، 
و های با راندمان باال مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق های آب و فاضالب، نیروگاههای برق با اولویت طرح)پروژه(خانهتصفیه

تمام احداث و تکمیل طرحهای نیمه های نو و تجدیدپذیرتولید انرژی، شبکه انتقال و توزیع برق، (CCHP) سرماو برق و گرما و  (CHP) گرما
 .. اوراق  مشارکت منتشر نمایند.ورزشی،

      
   

    
  

(ریال اوراق مالی اسالمی )اسناد، مشارکت و صکوک( 200.000.000.000.000دویست هزار میلیارد )شود تا مبلغ به دولت اجازه داده می
( این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای 5جدول شماره ) 310108به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 

یابد تا براساس ( این قانون اختصاص می1ماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره )تمام و طرحهای ساای نیمههای سرمایهتملک دارایی
 .موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود

حساب دستگاه اجرائی، ذی های بندهای )الف( و )ب( این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیسنرفته طرح اوراق فروش      
 .کنندگان تجهیزات همان طرحها استربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینذی

مقدمه:	
کیف	پــول(	برنامه	ریزی	 بودجــه:	)ازبوجــه	فرانســوی:	
مالــی	و	یک	فهرســت	از	تمام	هزینه	هــای	برنامه	ریزی	
شــده	و	درآمد	اســت.	ایــن	برنامه	بــرای	صرفه	جویی،	
اســتقراض	و	مخــارج	اســت.	یکــی	از	عوامــل	فلســفه	
و	 بودجه	بنــدی	 ایجــاد	 در	 کــه	 بودجــه	 وجــودی	
بودجه	نویســی	نقش	داشــته	اســت،	منابع	و	امکانات	
و	 شــرکت	ها	 حتــی	 و	 دولت	هــا	 کــه	 اســت	 محــدود	
مؤسســات	خصوصی	را	هم	نیازمنــد	به	تعریف	بودجه	
رقــم	 بــا	 23تبصــره	 بــا	 ای	 واحــده	 مــاده	  می	نمایــد.	
)	11/524/565/969/000/000(	ریــال	از	حیــث	منابــع	
مــورخ	 سه	شــنبه	 روز	 علنــی	 جلســه	 در	 مصــارف	 و	
1395/12/24مجلس	شــورای	اسالمی	تصویب	شد	و	

در	تاریــخ	95/12/25به	تأیید	شــورای	نگهبان	رســید	
و	بــرای	اجــرا	بــا	نــام	قانــون	بودجــه	ســال	1396ابــالغ	
گردیــد.	حــال	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	ایــن	قانــون	بــرای	
کشــور	و	بــا	عنایــت	بــه	اینکــه	اعتبــار	 صنعــت	احــداث	
احــکام	مقــرر	در	قانــون	بودجــه	ســالیانه	می	باشــد	و	
غ	از	هرگونه	نقد	و	 ضــرورت	اطالع	اعضــای	صنف،	فــار
اظهــار	نظر	در	خصوص	نحوه	تخصیص	و	بودجه	بندی	
کــه	تحقــق	ایــن	 و	نحــوه	تحقــق	بودجه	هــای	عمرانــی	
بخــش	از	بودجه	از	مهمترین	خواســته	های	این	حرفه	
گاهــی	از	مفاد	 میباشــد		بــه	جهت	ســهولت	بررســی	و	آ
مرتبــط	در	جدولی	به	شــرح	ذیل	برای	صنف	و	صنعت	
که	امید	اســت	مــورد	توجه	 احــداث	احصــا	نموده	ایــم	
گیرد.																																																														محمد	تکلی	 قرار	

اعتبار احکام
 سالیانه  

بودجه و نگاهی
 به مفاد مرتبط 

قانون بودجه 
سال13۹6 با 

صنعت احداث  
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طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری بهشود های وابسته به آنها اجازه داده میهای کشور و سازمانبه شهرداری
های کشور( تا سقف پنجاه هزار ها و دهیاریاسالمی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور )سازمان امور شهرداری

تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان  (ریال اوراق مشارکت و صکوک اسالمی با50.000.000.000.000میلیارد )
 یابد( از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می50درصد )ها منتشر کنند. حداقل پنجاهشهرداری

 
 

  
   

نام و یا بانام، صادر کند و صورت بیسال بهرا با سررسید تا سه اسناد خزانه اسالمی با حف قدرت خریددولت مجاز است  1396در سال 
وربه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی با قیمت ای و مابههای سرمایهتسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی من

 از ( ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور 95.000.000.000.000فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پن هزار میلیارد )
 امضای با و شده محسوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالی ابزار عنوان به  و باشدمی معا مالیات هرگونه پرداخت

انویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق . اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد شودمی صادر دارایی و اقتصادی امور وزیر در بازار 
انویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراه کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمه وری بهادار باید ترتیبات انجام معامله 

 ..اسالمی ایران ممنوع است
ف است از محل شود و خزانهبینی مینواتی کل کشور پیهای سبازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه داری کل کشور مو

 ( این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید9( و )8اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول)
 

 
 
 
 

  
    

وب مقررات  1396شود در سال به دولت اجازه داده می هار بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در 
 میلیارد هزار ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه 1395مربو تا پایان سال 

ور این به. کند تسویه خرجی جمعی صورتبه ریال(50.000.000.000.000) وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با  من
دهد. طلبکار و متقابال بدهکار قرار میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی صادر می اوراق تسویه خزانهعنوان 

وراین اسناد صرفا به  .گیردمؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میتسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و  من
( ماده ) پذیر و ( قانون رفع موانع تولید رقابت2مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند )

ام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی  ون یارانه قیمتهای تکلیفی ارتقای ن
 .)با تأیید سازمان حسابرسی( از طری صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است

1مفاد مرتبط  قانون بودجه سال »  «با صنعت احداث396
 

  تهیه و تنظیم: محمد تکلی  |  فروردین 1396  |  صفحه: 

 
 

    

ور استمرار جریان پرداخت       شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد کشور، به دولت اجازه داده می داری کلهای خزانهبه من
ی از سوی سازمان های اولویتمنتشر و اسناد مزبور را صر تخصی   ( ریال 100.000.000.000.000) دار ابال

، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این داخت این اسناد را قبل از پایان سالپر و کند انونق این برنامـه و بودجه کشـور موضوع 
های تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت.باشداسناد از مالیات معا بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می

قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربو به اسناد منتشره به سال بعد  باشد و تسویه آنداری کل کشور میخزانه
 ممنوع است

تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد  1396شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال به دولت اجازه داده می      
های مترتب بر انتشار این اوراق بهادار اسالمی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه(ریال 50.000.000.000.000)

 شودبینی میهای سنواتی کل کشور پیاوراق در بودجه
     

  
ورشود با تصویب شورای اقتصاد بهربط اجازه داده میبه وزارت نفت از طری شرکتهای دولتی تابعه ذی  گذاری در طرحهای سرمایه من

ریالی از طری بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد  نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی
 نسبت (ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزای تولید همان میادین 50.000.000.000.000)

 کند اقدام سال همان مصوب ارقام به
یردولتی        هل میلیون ( قانون مالیات8ماده )موضوع سقف معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی و  های مستقی مبلغ دویست و 

(2 تعیین  (180.000.000مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ) های مستقی( قانون مالیات101( و )5موضوع مواد )و (ریال 0.000.000
 گردد.می
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که   ســال ٩٦ از جملــه ســالهاى نــادرى اســت 
بــا انبوهــی از چالشــهاى اقتصادى و سیاســی 
کند. هــم اقتصاد جهانی و هم  بایــد پنجه نرم 
اقتصــاد ایــران احتمــاال نوســانهاى باالیــی را 
در این ســال تجربه می کنند. بنابراین بررســی 
چالشــهاى ســال ٩٦ می توانــد به میــزان قابل 
کشــور را در ســال ٩٦  توجهــی فضــاى اقتصــاد 
کند. براى این منظور در این نوشته  مه زدایی 
کشــور  کار  کســب و  مختصر چالشــهاى فضاى 
به ســه دسته تقســیم شده اند. به ترتیب این 

گیرند : چالشها مورد بررسی قرار می 

اول، چاشهاى اقتصاد جهانی
و  آمریــکا  دالر  قیمــت  کان  کمــا  ٩٦ ســال  در 
بــود.  خواهــد  بــاال   dollar index نتیجــه  در 
کــه معطوف به  سیاســتهاى اقتصادى ترامپ 
کاهش مالیاتها و افزایش شدید سرمایه گذارى 
فــدرال  تمایــل  کــه  می شــود  موجــب  اســت 
بیشــتر  بهــره  خ  نــر افزایــش  بــه  آمریــکا  رزرو 
کــه در اظهــارات خانــم یلــن به  شــود، چیــزى 
روشــنی بیــان شــده اســت . بــاال بــودن دالر 
کاالهــاى  و  طــال  نفــت،  بــراى  تقاضــا  ســقف 
دیگــر را محــدود می کنــد و موجــب مــی شــود 
کاالهــا توان جهش در ســال ٩٦ یــا ٢٠١٧ را   کــه 

نداشته باشند. 
ســازمانهاى  از  بســیارى  را  مســئله  ایــن 
نتیجــه  در  کرده انــد.  پیش بینــی  بین المللــی 
کشــور  کار  کســب و  بزرگتریــن چالــش فضــاى 
فقــدان درآمدهــاى نفتــی بــراى ســال پیــش 
کل درآمدهــاى نفتــی در ســال ٩٦  رو اســت. 
کــه در بهتریــن حالت به  پیش بینــی می شــود 
کــه همیــن حجــم  پنجــاه میلیــارد دالر برســد 
ایــن  انتقــال  مانــع  بــا  متاســفانه  صــادرات 
درآمدهــا بــه داخــل روبرو اســت . این مســئله 
آینــده دولــت  کــه در ســال  موجــب می شــود 
نتوانــد درآمدهــاى حاصلــه از فــروش نفــت را 
کنــد و در نتیجه هم  کشــور منتقــل  بــه داخل 
کشــور محدودتر خواهد شد.  ریال و هم ارز در 
کوچك تــر می کند و  ایــن مســئله بــازار ایــران را 
کــه هــم مناســبات غیررقابتــی  طبیعــی اســت 
بیشــتر می شــود و هــم در بخش هایــی رقابــت 
حضــور  بــا  مســئله  ایــن  می شــود.  گســترده تر 
ترامــپ و ایجــاد محدودیت هــاى بیشــتر براى 
ایــران و اعمــال تحریم هاى جدى تــر می تواند 
که محدودیت هاى  شدیدتر شود. در شرایطی 
کشــور وجــود داشــته  منابــع ریالــی و ارزى در 

که رقابت هاى سیاســی  باشــد، طبیعی اســت 
و  گیــرد  مــی  را  اقتصــادى  رقابت هــاى  جــاى 
کار  کســب و  همیــن رقابتهــا می توانــد فضــاى 

کند. کشور را سخت تر و تیره تر 
کاالها  که سایر  همین شرایط موجب می شود 
که در ایران تولید  کاالهایی  مثل مس و روى و 
و صــادر می شــود )مثــل ســنگ آهن ( شــرایط 
مناســبی در فضاى بین المللی نداشته باشند 
کــه از ایــن  و همیــن مســئله موجــب می شــود 
گشــایش ایجاد نشــود. تمامی این  ناحیــه هم 
خ رشد  موارد ممکن است اقتصاد ایران را از نر
کنــد. در هر حال به نظر می رســد  بــاال محروم 
کاال پایه سال  کشــورهاى  که ســال ٢٠١٧ براى 

پیشرفت و رشد باالى اقتصادى نباشد.
کســب و  دومیــن دســته از چالش هاى فضاى 
کشــور به حوزه سیاست داخلی و سیاست  کار 
بین الملــل برمی گــردد. در سیاســت داخلــی با 
انتخابــات ریاســت جمهــورى روبرو هســتیم . 
گونــه تغییــرى در سیاســتهاى اقتصادى و  هر 
بین المللــی ایــران در بعد از انتخابات ریاســت 
جمهــورى داده شــود و این سیاســتها به طور 
بنیــادى با سیاســتهاى دوران روحانی تفاوت 

داشــته باشــد می توانــد یــك شــوك بــه اقتصاد 
بــه  زمانــی  در  شــوک  ایــن  و  کنــد  وارد  ایــران 
کــه تحمل چنین  اقتصــاد ایران وارد می شــود 
گزینه براى  شــوکی را نــدارد. بنابراین بهتریــن 
فــردى  آینــده  چهارســال  جمهــورى  ریاســت 
کــه بتوانــد ثبــات فعلــی را چــه از نظــر  اســت 
کالن اقتصــادى و چه از نظر ثبات  متغیرهــاى 
سیاســتگذارى حفــظ نمایــد. دومیــن چالش 
جهانــی  اقتصــاد  در  ترامــپ  حضــور  سیاســی 
که تقابل ایران و آمریکا  است. به نظر می رسد 
از نظر منافع سیاســی در ســال آینده به مقدار 
قابل توجهی افزایش یابد. همان طور که گفته 
کوچك تر  شــد ایــن تقابــل می توانــد منجــر بــه 
خ رشــد  شــدن بازارهــاى ایران شــود و طبعا نر
کاهش خواهــد داد. از طرف  اقتصــادى را هــم 
تقاضــا هم مواجــه به انقباض تقاضــا خواهیم 
شــد و همه ایــن موارد ممکن اســت رکود را در 
کنــد. این اســتمرار رکود  اقتصــاد ایــران حفــظ 
در ســال جــارى بــا افزایــش التهابات سیاســی 
که  می توانــد بــه یــك رکــود تورمــی منجر شــود 

براى سالمت اقتصاد ایران خوب نیست .
گســترش تعارضــات منطقــه اى و قدرت گیــرى 
کشورهاى  جناح راســت افراطی در بسیارى از 
جهــان مــی توانــد فضــاى اقتصــاد بیــن الملل 
کنــد. ایــن فضــاى تیــره در ســطح   را تیــره تــر 
بیــن المللــی می توانــد اقتصــاد ایــران را تحت 

تاثیر خود قرار دهد.
کار  کسب و  ســومین چالش پیش روى فضاى 
کشــور در ســال ٩٦ چالشــهاى اقتصــاد داخلی 
فهرســت  پاییــن  در  را  چالشــها  ایــن   . اســت 

می کنم .
کــه فضاى  اولیــن و مهمتریــن چالــش داخلی 
کشــور را به شــدت تحت تاثیر قرار  کار  کســب و 
می دهد مشــکالت جدى شبکه بانکی است. 
شــبکه بانکی با انجماد ٤٥ درصــد از منابعش 
کمبــود منابــع روبرو اســت.  با مشــکل جــدى 
ایــن منابــع قرار هم نیســت بــه ایــن زودى باز 
شــود. بخشــی از این منابع در اختیــار دولت، 
بخشــی در اختیار مشــتریان بد حســاب است 
کم اســت و  کــه امکان برگشــت آنها هم بســیار 
بخشــی هم در خرید داراییهاى ثابت منجمد 
کردن  که در شــرایط فعلی احتمــال نقد  شــده 
که با زیان باال به  کم است، مگر این  آنها بسیار 
نقد تبدیل شوند. انجماد منابع بانکی امکان 
افزایش تسهیالت را به منظور رونق اقتصادى 
کنون هم این محدودیت  محدود می کند. تــا 

مشکالت و 
چالش هاى 

فضاى 
کسب و کار 
در سال ٩٦

 مرتضی ایمانی راد
موسسه مطالعاتی بامداد
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خودش را در رشد پایین اقتصادى نشان داده 
کــه با زیاندهی سیســتم  کمبــود منابع  اســت. 
که منابع  بانکی همراه اســت موجب می شود 
سیستم بانکی با مشکل مواجه باشد. همین 
مســئله فضــاى اعتبــارى جامعــه را محــدود و 

فعالیت شرکتها را نیز محدود می کند.
بدهی هــاى  چالــش  درونــی  چالــش  دومیــن 
دولت است. دولت از یك طرف در حال انتشار 
اوراق بدهی براى پرداخت و پایش بدهی هاى 
خــود اســت و از طــرف دیگــر بــا بســتن بودجه 
کســرى هــاى قابــل پیــش بینــی  ســال آینــده 
کــه ایــن خود مســتلزم انتشــار  ایجــاد می کنــد 
اوراق جدیــدى اســت. ایــن دور باطــل به این 
زودیهــا از بیــن نمــی رود. اوراق بدهی منتشــر 
شــده توســط دولــت بــا دو مانــع عمــده روبــرو 
گســترش بــازار بدهــی  اســت. مانــع اول عــدم 
که  کــه ایــن خــود موجــب شــده اســت  اســت 
کارایی نداشــته  ایــن ابزار بــراى دولت چندان 
باشــد. دوم رقابت بین بازدهی اوراق بدهی و 
سایر بازارها مخصوصا بازار بورس اوراق بهادار 
کــه مقاومت هــاى جدى  موجب شــده اســت 
که انتشــار آنها را  براى این بازار به وجود بیاید 
با محدودیت مواجه می کند. در نتیجه انتشار 
بیش از حد این اوراق به نظر می رســد چندان 
پیمانــکاران،  مجمــوع  در  و  نباشــد   عملــی 

بانکها و بانك مرکزى و سایر بستانکاران دولت 
کان در بالتکلیفی نگه خواهند داشت . کما را 

نتیجــه ایــن دو چالــش، چالــش ســوم را براى 
اقتصاد ایران پدید آورده اســت. بحران بدهی 
دولــت و انجماد منابع بانکــی حجم پول را در 
کند  کشــور زیاد و ســرعت آن را بســیار  اقتصــاد 
کــرده اســت. محاســبات انجــام شــده نشــان 
ســال  در  پــول  گــردش  ســرعت  کــه  می دهــد 
جــارى بــه پایین ترین عدد خــود در دهه هاى 
کاهــش ســرعت پــول  گذشــته رســیده اســت. 
نشــانگر خوبــی بــراى رونــق اقتصــادى اســت. 
گردش پول نشان دهنده  پایین بودن سرعت 
عمــق رکــود در اقتصــاد ایــران اســت. درســت 
خ رشــد تولید ناخالــص داخلی در  که نر اســت 
ســال ٩٥ ممکن است به شش یا هفت درصد 
کان رشد درونزاى اقتصاد  کما هم برســد، ولی 
کشور در رکود است و سرعت گردش پول بسیار 
پاییــن در اقتصاد ایران نمایانگر رکود وســیع و 
گــر التهابات  پنهــان در اقتصــاد ایــران اســت. ا
سیاســی و یــا تحریــم هــاى جدیــد و تشــدید 
تحریمهــاى موجــود قیمــت هــاى داخلی و به 
کند،  خصــوص قیمــت ارز را بــا نوســان مواجه 
احتمــال اینکه این رکــود به تورم رکودى منجر 
شود بسیار زیاد است . این چندمین بار است 
کرده  کــه ایــن بیمــارى در اقتصــاد ایران خانــه 

اســت، ولــی این بار شــدت آن ممکن اســت از 
دفعات قبل بیشــتر باشــد. بنابراین باال رفتن 
خ رشــد اقتصادى در اقتصاد ایران در ســال  نر
٩٦ بــا محدودیــت هــاى جدى مواجه اســت. 
خ  بــدون رفــع این موانــع مشــکل بتوان بــه نر

رشد درونزا و قابل قبولی دست یافت .
چهارم حضور ســایه سیاست بر اقتصاد است. 
حضــور ایــن عامــل اقتصــاد ایــران را هماننــد 
ســال  در  می کنــد.  مه آلــود  گذشــته  ســالهاى 
٩٦ ایــن مــه آلودگی بیشــتر می شــود. چــون با 
افزایش درگیرى هــاى منطقه اى و بین المللی 
و شــدت یافتن مشــکالت اقتصادى سیاســت 
خــود را ملــزم بــه ورود بــه اقتصــاد می کنــد تــا 
کند، غافل از  مســائل اقتصادى را حل و فصل 
اینکه خود این دخالت مشــکالت اقتصادى را 

هم بیشتر و هم پیچیده تر می کند.
کســب  که فضاى  در مجمــوع به نظر می رســد 
کار در ســال ٩٦ در راســتاى بهبــود وضعیــت  و 
در  جدیــدى  مشــکالت  و  نباشــد   ٩٥ ســال 
ایــن فضــا بــه وجــود بیایــد. در واقــع ســال ٩٦ 
روى  پیــش  چالش هــاى  بــراى  مهمــی   ســال 
کار، دولت و نظام حکومتی  کســب و  وضعیت 
گذر درست از این دوران قابلیت هاى  اســت و 

باالیی را می طلبد.
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کشـورها در تاریـخ معاصـر نشـان  تجربـه سـایر 
اقتصـاد  کـه  کشـورها  از  گـروه  آن  می دهـد 
کرده انـد  پایه گـذاری  بـرای خـود  نیرومندتـری 
منطقـه ای  چالش هـای  و  رخدادهـا  برابـر  در 
باالتـری  ایسـتادگی  توانایـی  بین المللـی  و 

داشـته اند.
و  عمیـق  درک  بـا  رهبـری  معظـم  مقـام 
در  کـه  اسـت  جهانـی  تجربـه  ایـن  از  دقیـق 
سـال های اخیـر و بـه عنـوان هـدف راهبـردی، 
نیرومندسـازی اقتصـاد ایـران را بـه مدیـران و 

می کننـد. یـادآوری  کشـور  مـردم 
بسـیار  موضـوع  بـه  نیـز  را   1396 سـال  ایشـان 
و  داده انـد  اختصـاص  اقتصـاد  اهمیـت  بـا 
در  مؤثـر  و  اداره کننـده  نهادهـای  همـه  از 
و  تولیـد  مقولـه  دو  بـه  خواسـته اند  جامعـه 
کشـور  اقتصـاد  کـردن  مقاوم تـر  بـرای  اشـتغال 
ایـران  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  بپردازنـد. 
معدنـکاران،  صنعتگـران،  بازرگانـان،  از  اعـم 
بنگاه هـای  صاحبـان  اصنـاف،  تعاون گـران، 
و  گردشـگری  حوزه هـای  فعـاالن  و  کشـاورزی 
توجهـات  از  خرسـندی  ابـراز  ضمـن  خدمـات 
جـدی مقـام معظـم رهبـری بـه حـوزه اقتصـاد 
بـه ویـژه تولیـد و اشـتغال، همـه نیـروی مـادی 
کـردن ایـن مهـم  و فکـری خـود را بـرای محقـق 

بسـت. خواهـد  کار  بـه 
کـردن دو هـدف بسـیار مهـم تولیـد  امـا محقـق 
بـدون  افزون تـر،  و  پایـدار  اشـتغال  و  بیشـتر 
کـه ارکان مؤثـر در اداره  تردیـد الزام هایـی دارد 
گرفتـه  کشـور از دولـت، مجلـس و قـوه قضائیـه 
تـا سـایر نهادهـا بایـد آن الزام هـا را بـه رسـمیت 

کـردن آن حرکت  بشناسـند و در مسـیر محقـق 
کننـد. از ایـن رو برخـی از مهم تریـن الزام هـای 
اقتصـاد  راهبـرد  بـه  عمـل  لبـاس  پوشـاندن 
و  شـده  یـادآور  را  اشـتغال  و  تولیـد  مقاومتـی، 
کانون توجه نظری و عملی  کـه در  امیـد داریـم 

گیـرد. قـرار 
پایدارتـر  و  بیشـتر  اشـتغال  و  تولیـد  راهبـرد   -1
بایـد تبدیـل بـه »گفتمـان ملـی« شـود. بـه این 
کمیـت و نهادهـای مدنـی درک  کـه حا معنـی 
دو  ایـن  از  هماهنـگ  و  منسـجم  و  یکپارچـه 
متفـاوت  تعریف هـای  از  و  کننـد  پیـدا  مقولـه 
بـه  بایـد  اشـتغال  و  تولیـد  کننـد.  اجتنـاب 
عنـوان تضمین کننـده منافـع ملـی محـور همه 
دولـت،  سـوی  از  اقدام هـا  و  تصمیم گیری هـا 
باشـد.  خصوصـی  بخـش  و  نهادهـا  سـایر 
سـتاد  فرماندهـی  تصمیم هـای  از  تبعیـت 
جلوگیـری  اختالف هـا  از  مقاومتـی  اقتصـاد 
می کنـد و بـر هماهنگی هـا می افزایـد و سـد راه 

شـد. خواهـد  موازی کاری هـا 
کـردن اهـداف بـزرگ تولیـد بیشـتر  2- محقـق 
از  دسـته  دو  بـا  کشـور  در  پایدارتـر  اشـتغال  و 
گرفتـه  سرچشـمه  موانـع  و  سـاختاری  موانـع 
در  اسـت.  مواجـه  کارآمـد  نا روش هـای  از 
سـال 1396 ضمـن تـالش و برنامه ریـزی بـرای 
سـاختاری  موانـع  و  سـدها  کـردن  برطـرف 
اتخـاذ  بـا  را  اقتصـاد  اداره  روش هـای  بایـد 
حوزه هـای  در  مناسـب  سیاسـت های 
و  صحیـح  صنعتـی  و  تجـاری  ارزی،  پولـی، 
مسـیر  در  را  موجـود  عظیـم  دیوان سـاالری 
کـرد.  کارآمـد  یادشـده  اهـداف  کـردن  محقـق 

از  اسـتفاده  بـا  کار  و  کسـب  محیـط  بهبـود 
حـذف  و  موجـود  پیش برنـده  قانون هـای 
هـدف  بـا   1396 سـال  در  بازدارنـده  مقـررات 
دسـتیابی بـه تولیـد و اشـتغال باالتـر و پایدارتـر 
راه هـای  و  گیـرد  قـرار  کار  دسـتور  در  بایـد 
برون رفـت از شـرایط سـخت تحمیـل شـده بـر 

شـوند. اجـرا  و  شناسـایی  تولیـد 
3- نظرسـنجی ها از جامعـه فعـاالن اقتصادی 
و مـردم نشـان می دهـد یکـی از موانـع بـزرگ بـر 
کـردن اهـداف اقتصـاد مقاومتی  سـرراه تحقـق 
فسـاد اداری و وجـود شـرایط رانتـی در اقتصـاد 
کشـور اسـت. تجربـه اقتصادهای موفق نشـان 
فسـاد  ایسـتگاه های  حـذف  کـه  می دهـد 
و  رانت خواهـی  فرصت هـای  و  اقتصـادی 
بیشـتر  تولیـد  بـه  رسـیدن  بـرای  رانت جویـی، 
اسـت.  اصلـی  شـرط  یـک  پایـدار  اشـتغال  و 
اقتصـاد  شـرایط  و  اداری  فسـاد  کـه  زمانـی  تـا 
و  گسـترده  سـرمایه گذاری  دارد  وجـود  رانتـی 
کارآمـد ناممکـن اسـت. تولیـد و اشـتغال پایدار 
کشـورهای پیشـگام در  ایـران ماننـد همـه  در 
دارد  ایـن  بـه  نیـاز  اقتصادشـان  کـردن  مقـاوم 
تولیـدات  و  کاالهـا  بـرای  بزرگتـر  بازارهـای  کـه 
ایرانی فراهم شـود. توسـعه صـادرات غیرنفتی 
کشـاورزی یکی  کاالهـای صنعتی و  و صـادرات 
بـرای تولیـد بیشـتر  الزام هـای انکارناشـدنی  از 

اسـت.
در سـال 1396 بایـد موانـع و سـدهای قانونـی 
و سـلیقه ای در مسـیر توسـعه صـادرات حـذف 
افـق دیـد  بـازار جهانـی  بـه  شـد. وصـل شـدن 
فعـاالن و بنگاه هـای ایرانـی را بلندتـر می کنـد 
بـه  توجـه  بـا  نیـاز  ایـن  کـه  اسـت  بدیهـی  و 
نیـاز  بـر  منطبـق  و  پایـدار  مسـتمر،  صـادرات 
بازارهـای منطقـه ای و جهانـی ممکـن خواهـد 
شـد. توسـعه صـادرات بـا ارزش افـزوده بیشـتر 
برطـرف  و  امـروز  نفس گیـر  رقابـت  شـرایط  در 
کشـورهای هـدف از  کـردن موانـع سیاسـی در 
حسـاب  بـه  دولـت  اقدام هـای  ضروری تریـن 

می آیـد.
و  کامیـاب  جامعه هـای  همـه  تجربـه   -5
پایـدار  و  نیرومنـد  اقتصـادی  ایجـاد  در  موفـق 
دارای  آنهـا  کـه  اسـت  ایـن  مؤیـد  تـاب آور  و 
بخـش خصوصـی قـوی و دارای ظرفیت هـای 
نهادهـای  جامعه هـا،  ایـن  در  هسـتند.  بـاال 
دولـت  نهـاد  ویـژه  بـه  جامعـه  اداره کننـده 
سیاسـتگذار اسـت و امـور اجرایی بـه جز برخی 
کمیتـی از سـوی بخـش خصوصـی  مسـائل حا
مهـم  ایـن   1396 سـال  در  می شـود.  انجـام 

  بیانیه مشترک
رگانی، صنایع    اتاق های باز

زی،  معادن و کشاور
تعاون و اصناف ایران

 در خصوص نام گذاری سال 1396 
به نام »تولید و اشتغال«
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باشـد. بخـش  کانـون توجـه جدی تـر  بایـد در 
کـه سرنوشـت آن  خصوصـی ضعیـف و نحیـف 
در اختیار سـلیقه ها و خواسـت های نهادهای 
دیگـر باشـد نمی توانـد تولیـد و اشـتغال بیشـتر 
مسـئله  ایـن  بـه  توجـه  بـا  کنـد.  تضمیـن  را 
کـه در سـال 1396 موانـع تقویـت بخـش  اسـت 
بـرای  راه  تـا  شـوند  برطـرف  بایـد  خصوصـی 
بدیهـی  شـود.  فراهـم  بیشـتر  سـرمایه گذاری 
اسـت سـرمایه گذاری خارجـی هـم در شـرایطی 
کـه بخـش خصوصـی داخلـی احسـاس امنیـت 
تجربـه  را  محسوسـی  رشـد  کنـد  بیشـتری 

کـرد. خواهـد 
6- سـازگار شـدن سیاست های پولی، بانکی و 
ارزی با اهداف مهم تولید و اشتغال فزاینده و 
پایـدار شـرط اساسـی بـرای پیاده شـدن هدف 
ایـن  واقعیـت  بـود.  خواهـد  امسـال  راهبـردی 
کـه در حـال حاضـر و بـه رغـم تالش هـای  اسـت 

سیاسـت های  در  سـازگاری  شـده،  انجـام 
و  پولـی  سیاسـت های  بـا  تجـاری  و  صنعتـی 
کـه تضمین کننـده  بانکـی بـه انـدازه ای نیسـت 

تولیـد بیشـتر باشـد.
بخـش  بـه  متعلـق  قانونـی  نهادهـای   -7
و  صنایـع  بازرگانـی،  اتـاق  شـامل  خصوصـی 
کشـاوزی ایـران، اتـاق اصنـاف ایـران  معـادن و 
نماینـدگان  مثابـه  بـه  ایـران  تعـاون  اتـاق  و 
مقـام  توجهـات  از  کلیـت بخـش مردمی ایـران 
سرنوشت سـاز  مقوله هـای  بـه  رهبـری  معظـم 
تولیـد و اشـتغال خرسـند اسـت و همـه نیـروی 
محقـق  بـرای  را  خـود  اندیشـه ای  و  مـادی 
گرفـت.  خواهـد  کار  بـه  هـدف  ایـن  کـردن 
گسـترده ای  طیـف  بـه  توجـه  بـا  نهادهـا  ایـن 
صنعـت،  مختلـف  بخش هـای  فعـاالن  از 
خدمـات،  کشـاورزی،  معـدن،  بازرگانـی، 
کوچـک و بـزرگ، اصنـاف و بنگاه هـای  صنایـع 

کافـی بـرای ارائـه راهکارهـای  تعاونـی توانایـی 
بـه دولـت  کارشناسـانه  و  اجرایـی  و  مشـخص 
و  تولیـد  کـردن  محقـق  مسـیر  در  مجلـس  و 
بـه  عمـل  لبـاس  پوشـاندن  و  دارد  اشـتغال 
راهبـرد امسـال را وظیفـه خـود می دانـد. ارائـه 
فرآینـد  و  روندهـا  از  کارشناسـی  گزارش هـای 
مقاومتـی،  اقتصـاد  سیاسـت های  اجـرای 
از  کمیتـی  حا نهادهـای  بـه  اشـتغال  و  تولیـد 
سـال  در  نهـاد   3 ایـن  کـه  اسـت  اقدام هایـی 
کار خـود قـرار خواهنـد داد. 1396 در دسـتور 

که عزت و سـرافرازی  در پایان یادآور می شـویم 
بـدون  ایـران  شـریف  مـردم  و  ایرانـی  جامعـه 
کـه در آن جوانـان  بـا اقتصـاد نیرومنـد  تردیـد 
بـروز  و  کارآفرینـی  امـکان  کشـور  نخبـگان  و 
خالقیت هـای خـود را داشـته باشـند، حاصـل 

گردیـد. خواهـد 
به امید بهروزی و سعادت ایران اسالمی عزیز
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درگذشــت	خواهر	مکّرمه	حاجیه	خانم	آخوندی	و	همســر	بزرگوار	ایشان	مرحوم 
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	از	درگاه	ایــزد	مّنان	برای	آن	عزیزان	ســفرکرده،	آرامــش	ابدی	و	برای		بازماندگان	

محترم	صبر	و	شکیبایی	مسئلت	داریم.
هیات مدیره و بازرسان سندیکای شرکت ساختمانی ایران
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	مصیبت	وارده	را	به	شــما	و	خانواده	محترم	تســلیت	عرض	نموده		برای	آن	عزیز	
ســفر	کرده	آرامش	ابدی	و	برای		بازماندگان	محترم	صبر	و	شــکیبایی	و	برای	شــما	

سالمتی	مسئلت	داریم.
سندیکای شرکت ساختمانی ایران




