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سرمقاله

 صدای مردم
 و سیمای دولت دوازدهم

که مردم با رای خود    از فردای 29 اردیبهشت 
گفتمــان اعتــدال و تدبیر به معنــای خردورزی 
و پرهیــز از افــراط و تفریــط را بــار دیگــر تثبیــت 
کردند، چشم ها به سوی راهبرد دولت اعتدال 
در  اســت.  شــده  دوختــه  خــود  دوم  دوره  در 
فاصلــه زمانی پیــش رو، همگان اعم از مردمی 
که به خاطر دسترســی به شــبکه اطالع رســانی 
گیر و قدرتمند شــهروند محوری  و ارتباطــی فرا
تــا نهادهــای مدنی و سیاســی به مرور 4 ســال 
گذشــته و بایدهای 4 سال آینده پرداخته اند. 
خوشــبختانه رئیس جمهوری محترم در دوره 
فعلی نسبت به دوره مشابه قبل از این فرصت 
کــه در فاصلــه زمانــی برگزاری  برخــوردار اســت 
انتخابــات تا اخذ رای اعتماد دولت از مجلس 
شــورای اســالمی بتواند با جمع بندی عملکرد 
4 ســاله وزرا و مراجعــه بــه نیروهــای توانمنــد 
کابینــه مطلــوب خــود را هــر چــه  تــازه نفــس، 
زودتــر تشــکیل دهــد. بنابرایــن وجــود فرصت 
گفــت  زمانــی قریــب بــه دومــاه و نیــم و رواج 
وگوهــای اجتماعی و سیاســی درباره بایدهای 
کابینه  دوره 4 ســاله آتــی می تواند به تشــکیل 
بهتــر و همســو با مطالبــات مــردم، وعده های 
کشــور منجر شــود.  انتخاباتــی و ضرورت هــای 
البتــه وقــوع این اتفاق خوشــایند مشــروط به 
که به برخی از آنها در ذیل اشــاره  نکاتی اســت 
می شــود و امید اســت مورد توجــه دولتمردان 

گیرد. محترم و سایر تصمیم گیران و... قرار 

1-  دکتــر روحانــی رئیــس جمهــوری محتــرم 
گذشــته بــر ضــرورت حضــور بخش  در 4 ســال 

کشــور  خصوصــی و تقویت نقش آن در اقتصاد 
کید داشــته و حتی ســخن از این بر  کرات تا به 
که باید فرش قرمز برای حضور این  زبان رانده 
کرد. این دیدگاه رئیس  بخش در اقتصاد پهن 
محتــرم جمهــوری بارقه امید در دل بســیاری 
در  کــه  خصوصــی  بخــش  دســت اندکاران  از 
حوزه هــای تولیــد، عمران، صنعــت، بازرگانی، 
کــرد.  کشــاورزی و... فعالیــت دارنــد، را زنــده 
گذشــته،  کــه در دوره  علــت اصلــی نیــز آن بود 
سیاســت های  از  خصوصــی  بخــش  فعــاالن 
دچــار  دولت محــور  رویکردهــای  و  تنظیمــی 
آســیب های جــدی شــدند. بنابرایــن در دوره 
ایــن  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  عمــوم  اخیــر 
دیدگاه دکتر روحانی را بسیار ارزشمند قلمداد 
گفت به رغم  کنون بعد از 4 ســال باید  کردند. ا
آن رویکرد ارزشمند، در ساحت عمل و نتیجه 
نقش هــا  و  امــور  ســپردن  در  دولــت  کارنامــه 
بــه بخــش خصوصــی مطابــق انتظار نیســت. 
فعــاالن بخــش خصوصــی معتقدنــد برخــی از 
ورزا و شمار زیادی از دستگاه های اجرایی پابه 
پــای خواســته و رویکــرد رئیس محتــرم دولت 
کــه  حرکــت نکرده انــد. شــکی در ایــن نیســت 
گذاری  کیدات صریــح روحانی بر ضــرورت وا تا
امور به بخش خصوصــی -نه بخش خصولتی 
- ناشــی از اطالع ایشــان از وضعیت نابسامان 

بخش خصوصی است. 

مکــرر  تکــرار  کارشناســان،  ســخن  ایــن    -2
کافــی بــرای تجهیــز  کــه دولــت از تــوان  اســت 
گر از  کشور برخوردار نیست و ا زیرســاخت های 

این توان هم برخوردار بود مجری خوبی برای 
پروژه هــای عمرانی و صنعتی نیســت. عالوه بر 
ایــن، چنانچــه دولــت در مدیریــت اجرایی به 
کارآمد ظاهر شود، به خاطر بهره گیری  صورت 
از رانــت مالــی، اطالعاتی، سیاســتگذاری و... 
موجــب حــذف رقیــب - بخــش خصوصــی و 
کاهش  کشــور و در نتیجه  تعاونــی -  از اقتصاد 
و...  رکــود  بیــکاری،  افزایــش  ســرمایه گذاری، 
که موجب  گــر به ضرورت هایــی  خواهد شــد. ا
کنیــم درماندگــی  ابــالغ اصــل 44 شــد، توجــه 
کاهــش بهــره وری،  دولــت در حــوزه اقتصــاد، 
کســب وکار...  یــاس و ناامیــدی مــردم، رکــود 
گــذاری امــور به  ســبب تصمیــم نظــام بــرای وا
بخــش خصوصی بوده اســت. عــالوه بر این در 
شــرایط فعلــی مســئله دیگــری به نــام مطالبه 
مردم ضرورت تقویت جایگاه بخش خصوصی 
مــردم  کثریــت  ا وقتــی  می کنــد.  مضاعــف  را 
پــای صنــدوق رای بــه وعده هــای ســطحی و 
کوتاه مدت با نگاه عمیق و دوراندیشانه »نه« و 
به رویکرد تدبیر در امور و اصالحات ساختاری 
و علمــی در اقتصــاد »آری« می گوینــد، بــه این 
که آنهــا خواهان اقــدام خردمندانه  معناســت 
دولــت بــرای بــاال بردن پرچــم تدبیر هســتند. 
بدیهــی اســت هرگونــه تدبیــر بــرای اقتصــاد از 
و  قدرتمنــد  خصوصــی  بخــش  وجــود  مســیر 
کــه شــعارهای آرمانی در  واقعــی می گذرد چــرا 
اقتصــاد دولتــی بــه پایــان راه رســیده اســت. 
گر اصل رقابت و سیاســتگذاری های  بنابراین ا
و  کار  و  کســب  موانــع  برداشــتن  و  شــفاف 
حــذف رانت هــای قانونی و فراقانونــی در متن 
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برنامه های دولت بعد قرار نگیرد،  عبور از رکود 
که طبق تکلیف برنامه ششم  و ایجاد اشــتعال 
توســعه بایــد ســاالنه قریــب به 950 هزار شــغل 
باشــد، دســت یافتنی نخواهد بــود. در تحلیل 
پیام هــای انتخابات 29 اردیبهشــت ماه نباید 
که مــردم بــا رای خود  از ایــن نکتــه غافــل بــود 
به شــعارهای دکتر روحانی نشــان دادند راهی 
بــرای عبــور از مشــکالت موجود نمی شناســند 
مگــر آنکــه بخــش خصوصــی بــه ایفــای نقــش 
که به تجربه دریافته اند  بیشــتری بپردازد. چرا 
توســعه هــر چــه بیشــتر بخــش خصوصــی بــه 
شــکوفایی  ثــروت،  توزیــع  شــدن  عادالنه تــر 

اقتصادی و نشاط اجتماعی منجر می شود. 

کــه دولــت بازتابــی از  3-  انتظــار ایــن اســت 
کــه  الیه هــای مختلــف جامعــه باشــد. زمانــی 
جوانــان بخــش عمــده ای از نیــروی تولیــد را 
کثریــت  ا وقتــی  اینکــه  یــا  می دهنــد  تشــکیل 
مــردم مطالبات مشــخصی در برخــی حوزه ها 
که ســیمای دولت باید  دارنــد، طبیعی اســت 
بازتاب دهنــده ایــن واقعیت هــا باشــد. از این 
تحســین برانگیز  مشــارکت  و  حضــور  حیــث، 
کشــور،  زنان، جوانــان و قومیت های مختلف 
گرفته شــود. این  کابینــه آتی نادیده  نبایــد در 
دغدغــه از نــگاه فعــاالن بخــش خصوصــی نیز 
پنهــان نمانــده، آنها نیــز با حساســیت به این 
مســئله توجه دارند. دولت در این چهار سال 
کلید واژه  کــرد.  بــا شــعار تدبیر و امیــد فعالیت 
کلیــد واژه امید در همــه حوزه ها باید  تدبیــر و 
بــا رهاوردهــا و دســتاوردها ســنجیده شــوند. 
کــه از وعده هــا و نشــان دادن  بــر خــالف امید 
آرزوهــا و نــگاه مثبت به آینده شــکل می گیرد، 
تدبیــر در جایــگاه تصمیم هــا و انتخاب هــای 
گفتمان  دولــت می نشــیند. بــه عنــوان مثــال 
دولــت، مــردم را نســبت بــه اصــالح روندهای 
امیــدوار  آنهــا  حقــوق  اســتیفای  و  ناصــواب 
تدبیرهــای  میــزان  ارزیابــی  در  امــا  ســاخت. 
گفت  سرنوشت ســاز بایــد از واقعیت ها ســخن 
نــه از ایده آل ها . برخالف آنکــه تدبیر دولت در 
کاهش ایران هراسی  سیاست خارجی موجب 
و افزایــش تعامــالت بین المللی شــد، تدبیر در 
حــوزه اقتصاد به میزان انتظار به منصه ظهور 
نرســید. البتــه هــم در سیاســت های اعالمــی 
دیدگاه هــای  و  مواضــع  اظهارنظرهــا،  ماننــد 
دولتمردان و هم سیاست های جاری از قبیل 
تهیه و تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها و... 
که  گرفــت، امــا همانطور  تالش هایــی صــورت 

در سیاســت خارجــی همــه اجــزای اعمالــی و 
اعالمــی سیاســت های دولــت از یــک ســامانه 
کــرد در اقتصــاد نیز چنین ســامانه ای  تبعیــت 
در  دولــت  فی المثــل  شــود.  تعریــف  بایــد 
هدف گذاری سیاســت های مالــی و اقتصادی 
کاهش تــورم، افزایش رشــد اقتصادی و  خــود 
بازگشت به بازار نفت و تجارت بین المللی را در 
گرفت اما در مکانیســم های دســتیابی به  نظر 
که در سیاســت  برخــی از این اهداف - آنگونه 
ج داد و هماهنگــی  بــه خــر خارجــی جدیــت 
موفقیــت   – کــرد  ایجــاد  ســاختاری  درون 
که می دانیم یکی از  کســب نکرد. سال هاســت 
دردهــا و در عین حال رنج هــای اقتصاد ایران 
حضــور رانت محــور برخی نهادهــای برخوردار 
نظامــی  اخیــرا  و  اطالعاتــی  و  مالــی  قــدرت  از 
ایــن  مقابــل  در  اســت.  اقتصــادی  حــوزه  در 
کرده ایــم؟ واقعیت ها  آفت حــوزه اقتصاد چــه 
گذشــته  که دولت در 4 ســال  گویای آن اســت 
مــورد  میــزان  بــه  عملــی  گام هــای  نتوانســته 
انتظــار بــرای تقویت بخش خصوصــی بردارد، 
که  کشور  در مواردی بخشــی از توان سازندگی 
در اختیــار شــرکت های عمرانــی قــرار دارد، در 
اثر سیاســت های اجرایی و رفتارهای برخی از 
دولتمردان تضعیف شــده است. ناهماهنگی 
در سیاســت های اقتصادی دولت، بالتکلیفی 
پروژه هــای نیمه کاره، تــداوم بدهکاری دولت 
بــه ویژه بــه پیمانــکاران عمرانــی، چندگونگی 
رویکــرد دولتمــردان در حــوزه اقتصــاد همگی 
نشــانه هایی از این ضعف تلقی می شــوند. در 
جایــی مثل راس وزارت مســکن و شهرســازی 
خصوصــی  بخــش  تقویــت  بــه  مثبتــی  نــگاه 

عملکردهایــی  آن  ذیــل  در  امــا  دارد  وجــود 
که تناســبی با آن نــگاه ندارد.  دیــده می شــود 
در برخــی از دســتگاه های اجرایــی، چــه بســا 

وضعیت از این هم بغرنج تر است. 

کــه رســیدن بــه یــک  4- همــه اذعــان داریــم 
مســیری  آزاد...  و  رقابتــی  شــفاف،  اقتصــاد 
کــه ســنگالخ های فراوانی دارد.  طوالنی اســت 
بــرای این منظــور ابتدا باید صورت مســئله باز 
تعریف بشود. چه بسا برخی تصمیم ها به امید 
خصوصی ســازی و افزایش نقــش مردم، نتایج 
معکوسی به بار آورده است. آنچه این روزها به 
صراحت از سوی دکتر روحانی درباره غلط های 
مشــق خصوصی ســازی بیان می شــود، اشــاره 
بــه آســیب ها و آفت هــای شــکل گیری بخــش 
خصولتــی بــه جــای بخــش خصوصــی اســت. 
یعنــی به رغم اینکــه هدفگذاری ها در مواردی 
کــردن اصــل 44 قانون اساســی  مثــل اجرایــی 
توســعه گرایانه بــوده اما در صحنــه عمل نقض 
که  غرض شــده اســت. نکته جالب اینجاســت 
قانون اساســی صراحتا بر ســه بخــش )دولتی، 
خصوصی و تعاونی( اشــاعه دارد. اما مشکل از 
که دستگاه های اجرایی  جایی شروع می شود 
از دانــش و تخصص الزم برخوردار برای اجرای 
ارشــد  مســئوالن  نیســتند.  برخــوردار  قانــون 
گذاری ها  کــه وا اجرایــی بــه خاطــر رانت هایــی 
شــهامت  از  بایــد  دارد،  خصوصی ســازی ها  و 
کافــی در اجــرای قانون  و سیاســت های دولت 
در  تردیــدی  وزرا  از  برخــی  باشــند.  برخــوردار 
در  امــا  ندارنــد  خصوصــی  بخــش  از  حمایــت 
 مواجــه بــا موانــع عقــب مــی نشــینند. بــه نظر 
 می رسد در آستانه تشکیل دولت دوازدهم باید 
یــک ارزیابــی ملمــوس از عملکــرد وزارتخانه ها 
و دســتگاه های اجرایی و میزان حمایت شــان 
گــذاری پروژه هــا  از بخــش خصوصــی )مثــل وا
بــه بخش خصوصــی یا بخش هــای خصولتی( 
صــورت بگیــرد و نتیجــه این ارزیابــی به عنوان 
کابینه جدید  یک شاخص در انتخاب اعضای 
که تقویت بخش  قلمداد شــود. وزرا نیز بدانند 
مــردم، وظیفــه دولــت و  خصوصــی، مطالبــه 
ماموریت آنهاســت. قطعا خواست مردم برای 
کســب  توســعه، رفــاه، ایجــاد اشــتغال، رونــق 
کار پاســخی جــز تقویــت و حمایــت از بخــش  و 
گر دولت می خواهد سیمای  خصوصی ندارد. ا
خــود را بــا صدای مــردم تطبیق بدهــد باید به 

کند.  گذشته توجه  این مسئله جدی تر از 

آســـتانه	تشـــکیل	دولـــت	دوازدهـــم	 	در	
بایـــد	یـــک	ارزیابـــی	ملمـــوس	از	عملکرد	
وزارتخانه	هـــا	و	دســـتگاه	های	اجرایـــی	و	
میزان	حمایت	شـــان	از	بخش	خصوصی	
بخـــش	 بـــه	 پروژه	هـــا	 گـــذاری	 وا )مثـــل	
خصولتـــی(	 بخش	هـــای	 یـــا	 خصوصـــی	
صـــورت	بگیـــرد	و	نتیجـــه	ایـــن	ارزیابی	به	
عنوان	یک	شـــاخص	در	انتخاب	اعضای	
کابینـــه	جدیـــد	قلمـــداد	شـــود.	وزرا	نیـــز	
کـــه	تقویـــت	بخـــش	خصوصـــی،	 بداننـــد	
مطالبه	مـــردم،	وظیفه	دولت	و	ماموریت	

آنهاســـت.
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کابینه دولــت دوازدهم، دکتر  در آســتانه چینش 
محمدمهــدی بهکیش از الزامــات تقویت ترکیب 
کارآیــی دولت جدید حســن روحانی ســخن به  و 
کمیتــه ایرانــی اتــاق  میــان آورده اســت. دبیــرکل 
بازرگانی بین المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در 
کرده اســت.  قالــب یک چارچــوب مثلثی تعریف 
یــک ضلــع مثلــث راهگشــای اقتصــاد، »مبــارزه 
کردن  بــا قاچــاق و فســاد«، ضلــع دیگــر »رقابتــی 
گســترش صــادرات« و ســومین  اقتصــاد با هدف 
ضلع »ســاماندهی بانک ها و موسسات اعتباری 
ج« است. بهکیش در مصاحبه  در داخل و با خار
بــا هفته نامه»تجــارت فــردا« بــه رئیس جمهوری 
که ابتدا  منتخب دولت دوازدهم پیشــنهاد داده 
تکلیف خود را با اقتصاد و ســه مشــکل اصلی آن 
کابینه  کند، آنــگاه وارد فاز تعیین اعضای  روشــن 
کــه جابــه جایــی افــراد بــه تغییــرات  شــود؛ چــرا 
بنیادیــن نخواهــد انجامیــد و ادامــه روال قبلــی 
نتیجــه ای جــز شکســت بــرای عملکــرد متولیان 
وزارتخانه ها نخواهد داشــت. به اعتقاد بســیاری 
کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام  از 
برخــی ماموریت هــای خــود توفیــق داشــته و در 
کرده اســت. بهکیش  برخــی دیگــر ناموفق عمــل 
کابینــه حســن  درخصــوص نقــاط ضعــف اصلــی 
روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است 
کــه روحانــی و همکارانــش در دولــت یازدهــم دو 
کار بســیار مهم انجــام داده اند، امــا در عین حال 
کار مهــم اصــال وارد نشــدند. بهکیــش  بــه چنــد 
دولــت  اقتصــادی  فرودهــای  و  فــراز  تشــریح  در 
چهارساله روحانی گفت: یکی از کارهای مهم آنها 
در حوزه روابط بین الملل بود که به برجام منتهی 
کار بزرگ دیگــر، ایجاد ثبــات اقتصادی بود  شــد. 
کــه در نتیجــه آن نرخ ارز نســبتا ثابت مانــد، تورم 
تک رقمی شــد، بودجه دولت شکل مناسب تری 
گرفت و بخش خصوصی تــا حدودی به  بــه خود 
کار امیدوارتر شد و شاید مهم تر آنکه راه رفت وآمد 

سرمایه گذاران خارجی به کشور باز شد.
این اقتصاددان »تحریم ها« را مهم ترین مشــکل 
گذشــته می داند.  کشــور طی ســال های  اقتصاد 
کــه روحانــی موفق شــده  وی بــر ایــن بــاور اســت 
بخــش عمــده ای از تحریم هــا را از ســر راه بردارد، 
گفته وی بزرگ ترین مشــکل حــال حاضر  امــا بــه 
کــه در حــوزه اقتصــاد تعریــف می شــود هنــوز هم 
پابرجــا اســت. بــه اعتقــاد بهکیــش در وضعیــت 
امروز »قاچاق و فساد«، »مشکالت نظام بانکی« 
و »اقتصــاد غیررقابتــی« به صــورت ســه دیــوار در 
که  گرفته و تا زمانی  مقابل فعاالن اقتصادی قرار 
این ســه دیــوار فرو نریــزد یا چشــم انداز فروریزی 
آن ظاهر نشــود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی 
کمیتــه ایرانــی اتــاق  انجــام نمی شــود. دبیــرکل 

بازرگانــی بین المللــی معتقــد اســت هــم »جذب 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی« و هــم ایجــاد 
»اشــتغال و رشــد اقتصــادی« بــا ایــن ســه مانــع 
مواجــه شــده اند. وی می گویــد: مــن راه نجــات 
اقتصــاد ایــران را در قالــب یک چارچــوب مثلثی 
بــا  »مبــارزه  آن  یــک ضلــع  کــه  کــرده ام  تعریــف 
قاچــاق و فســاد«، دیگری »ســاماندهی بانک ها 
و موسســات اعتبــاری در داخــل و در ارتبــاط بــا 
کــردن اقتصاد  ج« و ســومین ضلــع »رقابتی  خــار
برای صادرات« اســت. بهکیش بــا انتقاد از نبود 
یک نگاه استراتژیک در حل مشکالت اقتصادی، 
اول  دولــت  می رســد  نظــر  بــه  می کنــد:  عنــوان 
آقــای روحانــی چنیــن نگاهی به مســئله اقتصاد 
ایران نداشــته اســت؛ یعنــی مســئله را به صورت 
استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکالت را مورد 
که دولــت وجود  شناســایی قــرار دهــد. تــا زمانی 
این ســه مشــکل اساســی را باور نداشــته باشــد، 
کند.  نمی توانــد برنامه اقتصادی مناســبی تهیه 
بنابرایــن قبــل از اینکــه آقــای روحانــی وارد فــاز 
انتخــاب وزرا شــود، بایــد راجع به ایــن چارچوب 
مثلثــی با قوای دیگــر و مقام معظــم رهبری وارد 
کنــد. ایــن  کــره شــود و توافــق آنهــا را جلــب  مذا
که قوه مجریه به  ســه مشــکل آنقدر بزرگ اســت 
تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و الزم است 
تاییــد رهبری، همکاری قوه مقننه و پشــتیبانی 

قوه قضائیه را داشته باشد.
کمیتــه ایرانی اتــاق بازرگانی بین المللی،  دبیرکل 
درخصوص اینکه مشکالت سه گانه تا چه حد به 
کارآمدی وزرا و مدیران پیشــین دولت وابســته  نا

بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب 
ناشی شده است، اظهار می کند: ارزیابی کارآمدی 
کابینه باید براســاس یک  کلیت  هــر یــک از وزرا یا 
گیــرد. برنامــه پنج ســاله  برنامــه یــا ســند صــورت 
توســعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یــا برنامه دولت 
ارزیابــی  بــرای  مبنایــی  اســت  ممکــن  یازدهــم 
کدام یک  که  کارآمدی باشــد. اما سوال این است 
گزارش عملکرد  از وزرا براســاس یکی از این اسناد 
کرده اند تا مشخص شود بر پایه فالن برنامه  تهیه 
از نقطه A به نقطه B رســیده اند؟ در مورد دولت 
کــدام  آینــده هــم همیــن ســوال مطــرح اســت: 
گیرد؟ اقتصاد  برنامه قرار اســت مبنای عمل قرار 
کــه آقــای  مقاومتــی؟ برنامــه ششــم؟ برنامــه ای 
کرد یا  روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه 
کارشناســان معتقد بــه اقتصاد بازار  که  برنامه ای 
به او ارائه می دهند؟ وی معتقد است تا زمانی که 
مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، 
کابینه  کارآمــدی  کارآمــدی یا نا نمی تــوان دربــاره 
که باید مشخص شود آیا دولت  سخن گفت، چرا 
گر باشــد  بــه دنبــال اقتصاد رقابتی هســت یا نه، ا
بایــد در قالــب برنامــه اقتصــاد مقاومتــی و برنامه 
کــرد. بهکیش می افزاید:  ششــم اقتصاد را رقابتی 
گر به دنبال صادرات محوری  که ا فراموش نکنیم 
هســتیم، بایــد به ســمت اقتصــاد رقابتــی حرکت 
گران و  که به قیمت  کاالیی را  کنیم. مگر می توان 
غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می توان با 
گسترده در سیستم اداری به جذب  وجود فساد 
ســرمایه گذار خارجــی امیــدوار بود؟ مگــر می توان 
کاال بســت و از  چشــم را بــر حجــم عظیم قاچــاق 
کیزه دم زد؟ موسسات اعتباری و اغلب  تجارت پا
بانک ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکالتی بسیار 
عمــده برای مملکــت به وجود آورده انــد و همه را 
با خــود به داخــل باتالق فرو می کشــند. بنابراین 
معتقــدم هیــچ مســئله ای بــه اهمیت ســه ضلع 
مثلــث مورد اشــاره وجود نــدارد، به عبــارت دیگر 
هیــچ فعالیــت اقتصــادی بــدون مواجه شــدن با 

مشکالت سه گانه فوق قابل اجرا نیست.
این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت 
دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جای آقای 
کــه می خواهیم  کنیم  روحانــی بگذاریــم و فــرض 
 X گــر بــه آقای کنیــم. ا کابینــه را انتخــاب  وزرای 
بگوییــم: »مســئولیت فــالن وزارتخانــه را قبــول 
کن«، ممکن است بگوید: »من در این وزارتخانه 
گــر می خواهی اقتصــاد را  کنــم؟ ا قــرار اســت چــه 
کار را بلد نیستم. توان من،  رقابتی کنی، من این 
اداره وزارتخانه با سیاست های حمایتی است.« 
کامال به اقتصاد  کابینه  همیــن االن برخی وزرای 
کامــال طرفــدار  رقابتــی معتقدنــد و برخــی دیگــر 
کــه آقای  سیاســت های حمایتی انــد. در عجبــم 

مثلث نجات 
اقتصاد ایران
در گفت وگو با »محمد مهدی بهکیش« 
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کنار هم نشــانده  گروه را  روحانــی چگونــه این دو 
کــه در چنیــن وضعیتی از  اســت، طبیعــی اســت 
گــون  گونا صداهــای  مختلــف،  وزارتخانه هــای 
شنیده می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حمایتــی  سیاســت های  ســمت  بــه  به شــدت 
میــل می کند و وزارت راه و شهرســازی به ســمت 
گروه های صاحب قدرت،  اقتصاد رقابتی؛ برخــی 
موسســات مالی و اعتباری را به یکســو می کشند 
و بانــک مرکزی به ســوی دیگر. اشــکال عمده ای 
کــه بر دولــت اول آقــای روحانی وارد بــود، همین 
اســت. آقای روحانی بایــد بالفاصله بعد از برجام 
نگاه خود را به ســمت اقتصــاد معطوف می کرد و 
برای حل ســه مشــکل اساســی مــورد اشــاره وارد 
گر  عمل می شــد. باید مثال به آقای X می گفت »ا
می توانــی در این مســیر با دولت همراه شــوی در 
کابینه بمان، در غیر این صورت شــما را به خیر و 

ما را به سالمت.«
بهکیش درمورد وجود برنامه مدون برای مبارزه 
که بتوان  که برنامه ای  با فســاد بر این باور اســت 
کــرد، وجود  گــزارش عملکــرد تهیه  بــر اســاس آن 
نــدارد، بــرای مبــارزه بــا قاچــاق هــم همین طور. 
دولــت برای اصالح نظــام بانکی نیز تنها به بانک 
که این مشــکل فراتر  مرکزی متکی بوده در حالی 
کارها  از بانک مرکزی اســت. باید بــرای همه این 
کــه بگویــد  برنامــه مدونــی وجــود داشــته باشــد 
کارهــا انجام  بــرای حرکــت از نقطــه A بــه B ایــن 
کار را نکــرده و در  می شــود. آقــای روحانــی ایــن 
گرفــت. انجام این  ایــن مورد می توان بــه او ایراد 
کار البته بســیار مشــکل اســت. وی معتقد است 
گــر ایــن اقدامات صــورت نگیرد تــداوم وضعیت  ا
فعلی، اقتصاد ایران را به جای بدتری می رســاند 
مثــال نرخ بیکاری تشــدید می شــود، شــاید رشــد 
اقتصادی دو، ســه درصدی وجود داشته باشد، 
اما این نرخ رشد چیزی را جبران نمی کند و وضع 

ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر می رود.
ایــن اقتصــاددان در جمع بنــدی ســخنان خــود 
کامال  کابینه روحانــی در دولت یازدهم  می گویــد: 
نامتجانس بــود و پس از برجام در مورد هیچ یک 
کارهای اساســی موردنیاز اقتصــاد اقدام نکرد.  از 
امــروز مشــکالت بانکی نســبت بــه دو ســال قبل 
رونــد  می گوینــد  قاچــاق،   دربــاره  شــده،  بیشــتر 
کاهشــی بــوده امــا آمار روشــنی وجــود نــدارد، در 
حوزه فســاد مجبوریم به رتبه بندی های جهانی 
کنیم و آمار داخلــی معتبری وجود ندارد  اســتناد 
)حتــی بانــک مرکزی هــم برخی آمارهــای خود را 
کردن اقتصاد  منتشــر نمی کند( و در حوزه رقابتی 
در اغلب موارد به طور معکوس عمل شده است. 
گر آقــای روحانــی بخواهــد روال  بــا این حســاب ا
قبلــی را ادامــه دهــد، هیــچ فرقــی نمی کنــد چــه 

کدام وزارتخانه باشد؛ چون همه  کســی مســئول 
شکســت خواهند خورد. آقــای روحانی باید این 
که در دوره نخست  نکته را در ذهن داشته باشد 
بــزرگ  موفقیــت  ســه  دو،  بــه  ریاســت جمهوری 
کامی های دیگرش را پوشــاند. اما در  که نا رســید 
کاهــش  کار نیســت و  دوره دوم دیگــر برجامــی در 
تورمی هــم اتفــاق نخواهــد افتــاد. بنابرایــن بایــد 
approach یــا رویکــرد دیگــری را مدنظر قــرار دهد 
تا بتواند بدنه اجتماعی را به دنبال خود بکشاند 
وگرنــه به ســرعت محبوبیتش را از دســت خواهد 

داد.
بهکیـش همچنیــــن درخصوص مسئله تفکیک 
دولــت  گــر  ا می گویــد:  هــم  وزارتخانه هــا  برخــی 
بخواهــد در چارچــوب مــورد اشــاره مــن حرکــت 
کوچک شــود. ادغــام وزارتخانه ها هم  کنــد، باید 
کوچک ســازی دولت صــورت می گیرد.  بــا هــدف 
گــر بــه مــورد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  ا
کشــورهای  بپردازیــم، به نظــر می رســد در همــه 
ادغــام  ایــده  پشــت  روشــن  هــدف  یــک  جهــان 
بــوده اســت؛ وزارت صنعــت  صنعــت و تجــارت 
معمــوال به دنبال افزایش تعرفــه بوده تا از بخش 
کند امــا وزارت تجارت به دنبال  صنعت حمایت 
گسترش دهد، در  کاهش تعرفه بوده تا تجارت را 
کشورها در برابر  نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب 
کشــورهای توســعه یافته  یکدیگر قرار داشــته اند. 
گرفتند با  بــرای از بیــن بــردن این تقابل تصمیــم 
ادغــام وزارتخانه های صنعت و تجــارت، یک نفر 
کنند تــا او نقطه  را مســئول تصمیم گیــری نهایی 
گــروه را  بهینــه تعرفــه بــرای تامیــن منافع هــر دو 
کنــد. به عــالوه بــا رقابتی شــدن اقتصاد،  تعییــن 
کــه اعطــای  بســیاری از وظایــف وزارت صنعــت 
کوچک  مجوزهاســت، از بین می رود و وزارتخانه 
می شــود، بنابرایــن ادغــام صنعــت و تجارت یک 
هــدف روشــن داشــته اســت. اما مگــر امــروز این 
که دولــت می خواهد بار دیگر  هــدف از بیــن رفته 
کند؟ چه اســتداللی  دو وزارتخانــه را از هــم جــدا 
گر گفته شود وزارتخانه  برای این کار وجود دارد؟ ا
خیلــی بــزرگ شــده و اداره آن از عهــده یــک نفــر 
ج است، این حرف قابل قبول است اما چاره  خار
کوچک ســازی  آن تقســیم دوبــاره نیســت، بلکه 
وزارتخانــه و اصالح ســاختار اســت، ضمــن اینکه 
که تا  باید وزیری در راس این وزارتخانه بنشــیند 

این حد حمایت گرا نباشد.
این اقتصاددان درخصوص ساختار دولت بر این 
که تعریف ساختار دولت باید بر اساس  باور است 
گیــرد اما چــون دولت اهداف  اهــداف آن صورت 
روشــنی ندارد، هرچند وقت یک بار ســاختاری را 
کــه از قبــل از انقالب به ارث رســیده، دســتکاری 
می کنــد و بــه نتیجــه خاصــی هم نمی رســد. وی 

کــرده و اراده  گر هدف را مشــخص  معتقد اســت ا
جدی برای آن وجود داشته باشد، ممکن است 
الزم شــود »وزارت مبــارزه بــا قاچــاق و فســاد« یــا 

کردن اقتصاد« ایجاد شود. »وزارت رقابتی 
چینــش  تغییــر  تاریخچــه  درخصــوص  بهکیــش 
اظهــار  موجــود  رونــد  بررســی  و  صنعــت  وزارت 
کــه  می کنــد: امــروز وزارت صنعــت همــان اســت 
قبــل از انقــالب بــوده، هیــچ تجدیــد ســاختار یــا 
ارزیابــی مجــددی در ایــن بخــش انجــام نشــده 
کــدام صنعــت مزیــت و  اســت تــا مشــخص شــود 
کدام یــک تــوان صادراتــی شــدن دارد. در زمــان 
وزارت آقــای جهانگیــری در وزارت صنایع، آقای 
کاری پژوهشــی با عنوان »استراتژی توسعه  نیلی 
کار بســیار قابل توجهی  کــه  صنعتــی« انجــام داد 
بود؛ اما هیچ گاه مورد اســتفاده قــرار نگرفت. وی 
می افزایــد: وزرای صنعــت مــا فقط چســبیده اند 
بــه صنعــت خــودرو. بعد هم بــا اتکا بــه اطالعات 
نادرســت ادعا می شود این صنعت چند میلیون 
گفته  کــه  کــرده اســت. مثــل زمانی  شــغل ایجــاد 
کارخانه هــای  انبــار  در  خــودرو  110هــزار  بودنــد 
گفته  خودروســازی دپو شــده و یکی دیگــر از وزرا 
کنیم،  گر ابعــاد 110هزار خودرو را محاســبه  بــود، ا
مســاحت بخشــی از غرب تهران را پر می کند ولی 
گرفتنــد و برای  کابینــه رای  بــا همــان حرف هــا از 
کردند. فروش 110هزار خودرو تسهیالت پرداخت 

بهکیــش در بخش دیگری از ســخنان خود ایجاد 
کشــور را در بوتــه نقــد قــرار می دهــد  اشــتغال در 
»ایجــاد  هــدف  از  مرتبــا  دولتمــردان  می گویــد:  و 
گــر به دنبــال ایجاد  اشــتغال« صحبــت می کنند. ا
اشتغال هســتید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک 
واحــد اقتصادی موجود را گســترش دهید یا برای 
راه انــدازی واحــد جدید دســت به جذب ســرمایه 
کرده؟ سال گذشته  بزنید. اما دولت در عوض چه 
منابع مالی بســیاری برای پرداخت تســهیالت به 
واحدهای مشــکل دار اختصاص داده اســت. این 
کار ممکن است مشکل آن واحدها را به طور موقت 
حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ 
کمکی به پایداری آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است 
که این واحدها کارگران قبلی خود را داشته اند.  چرا
که وقتی  وی ادامــه می دهــد: منظورم این اســت 
گم می کنیم، با سیاســتگذاری نادرست،  هدف را 
منابــع مالــی خــود را در جــای نامناســب هزینــه 
گر هدف ما ایجاد اشــتغال اســت، باید  می کنیم. ا
سه ضلع چارچوب مثلثی را مدنظر داشته باشیم. 
فرامــوش نکنید تــا وقتی نرخ ســود 20 درصدی در 
نظــام بانکی وجود داشــته باشــد، ســرمایه گذاری 
 بخــش خصوصــی در بخش هــای مولــد اقتصــاد
اشــتغال توســعه  بــه  تــا  نــدارد  توجیهــی  هیــچ    

 منجر شود. روزنامه دنیای اقتصاد)96/4/14(
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کارنامه  یک سال  فعالیت سندیکا
بررسی و تصویب گزارش ساالنه  رئیس، دبیر، هیأت مدیره و کمیسیون های سندیکا

در ابتــدای این نشســت مهم، مهندس بهمن 
دادمان رئیس هیأت مدیره سندیکا ضمن خیر 
گزارشــی از عملکرد هیأت  مقدم بــه مهمانان، 
مدیــره ارائــه داد. وی بــا آرزوی قبولی عبادات 
اعضــای مجمع و همه اعضای ســندیکا در ماه 
مبــارک رمضــان و توفیــق روزافــزون در تــداوم 
گفت: خوشحالیم  کشــور  خدمت به ســازندگی 
کــه مجمع عمومی عادی ســالیانه خود را برگزار 
می کنیــم. مهنــدس دادمان با اشــاره به اینکه 
 مباحــث ایــن نشســت حــول دو محــور اصلی:
گــزارش عملکــرد هیأت مدیــره و ســندیکا   - 1 
گذشــته و 2 -  تبییــن خــط مشــی و  در ســال 
کرد:  مبانــی برنامه ســال جاری اســت تصریــح 
کمیسیونهای  گزارش با ارائه عملکردهای  این 
رئیــس  شــد.   خواهــد  تکمیــل  ســندیکا 
کیــد بــر  هیأت مدیــره ســندیکا  همچنیــن بــا تا

گذشته سالی سخت با فضایی  که  اینکه سالی 
که  کنده از بیم و امید بود، افزود: خوشحالیم  آ
بــا تــداوم دولــت تدبیــر و امید بیم ســوی دیگر 
از میــان رفــت در عیــن حــال در انتهــای ســال 
گذشته انتخابات هیأت مدیره سندیکا را برگزار 
که بــا اســتقبال شــایان اعضــای هیأت  کردیــم 
مدیــره به  افزوده شــدن اعضــای جوان جدید 
کــه، بــا تحــرک و شــادابی، تحول و  منجــر  شــد 
کمر به خدمت ســندیکا بسته اند. این  انگیزه، 
هیــأت مدیره در عیــن حال برخــوردار از وجود 
با برکت پیشکسوتان و بزرگان نام آور نیز هست 
گرانسنگ شــان پشــتوانه ســترگی  کــه بــا تجربه 
بــه حضورشــان  مــا  و  بــرای ســندیکا هســتند 
کان از  کما دلگرم و پشــتگرم هستیم. ســندیکا 
نظــرات و حمایت های شــورای عالی و اعضای 
محتــرم و بزرگــوار آن بهره منــد بوده و جلســات 

مرتــب آن نتایــج مشــورتی بســیار خوبــی برای 
صنف و هیأت مدیره به ارمغان بیاورد. 

مهنــدس دادمــان در ســخنرانی خــود توضیح 
داد: در بعــد داخلــی ســندیکا، توانمندســازی 
اعضا را در مدیریت و مهارت و استانداردسازی 
بهتریــن راه بــرای باالبــردن قــدرت چانــه زنــی 
اســتاندارد،  آموزش هــای  و  دادیــم  تشــخیص 
کردیم.  قانونی و ضروری را در سندیکا نهادینه 
کــه  مــا در جهــت همگرایــی اعضــا و تشــکل ها 
کاری و حتی  کلید بســیاری از مشکالت موازی 
کاری هــای درون صنفی ما اســت، به  بیهــوده 
تجمیــع اتاق هــای فکــر پرداختیم. موسســات 
آموزشــی وابسته به سندیکا در سال 95 بازوی 
ســندیکا  آموزشــی  برنامه هــای  بــرای  فعالــی 
گذاشــتند  بودند و فعالیت خوبی را به نمایش 
دادنــد.  ارائــه  هــم  خوبــی  بســیار  راندمــان  و 

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در 27 خرداد برگزار شد

گزارشرئیسهیأتمدیره

ســندیکای  ســالیانه  عمومی عــادی  مجمــع 
شــنبه روز  ایــران  ســاختمانی   شــرکت های 
 27 خرداد در محل این ســندیکا برگزار شد. 
و  حضــور  بــا  رئیســه  هیــأت  تشــکیل  از  بعــد 
عضویــت مهنــدس بهمن دادمــان به عنوان 

و  ناصرمعدلــی  علیرضــا  مهنــدس  رئیــس، 
 سیروس محسنین به عنوان ناظر، و مهندس
مجمــع،  منشــی  عنــوان  بــه  ورزنــده  علــی   
گذشــته  جلســه رســمیت یافــت و طبق رویه 
گــزارش  رئیســه،  گــزارش هیــأت  بررســی  بــه 

ســندیکا،  کمیســیون های  گــزارش  دبیــر، 
گــزارش بازرســان پرداخــت.  گــزارش مالــی و 
گزارش های مذکــور و تصویب  پــس از قرائــت 
مــوارد بررســی شــده، نشســت مجمــع پایان 

یافت.
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برنامه هــای ســال 96 آموزشــی در ســندیکا از 
کیفیــت باالتری برخــوردار بوده  هدفمنــدی و 
و در ایــن راه حمایت وهمیاری شایســته اعضا 
اهــداف  بــه  رســیدن  را در  می توانــد ســندیکا 
صنعــت  صــالح  ذی  نیروهــای  کلیــه  تربیــت 
گواهینامه های صالحیت و مهارت  احداث بــا 
یــاری نمایــد. ســندیکا در ســال 95 موفــق بــه 
بــا  یــک ســاختار داخلــی - خارجــی  تشــکیل 
کمک دانشــگاه های آلمــان و ایران و همکاری 
که از ســال تحصیلی آتی  گردید  اتــاق بازرگانــی 
کاردان ماشین آالت  برای اولین بار تکنســین و 
معدنــی  و  کشــاورزی  و  ســاختمانی  ســنگین 
کنیم. در همین ســال با همین رویکرد  تربیت 
گواهینامــه آموزشــهای قانونــی  بیــش از هــزار 
کــه ارگانهای  کرد  و مهارتــی و مدیریتــی صــادر 
آن  بــر  ونظــارت  محتــوا  برگــزاری،  رســمی در 

مشارکت داشتند .
در بعــد بیرونــی صنــف ، برگزاری نشســت های 
مشترک با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر  و 
تأثیرگذار در زمینه تسهیل، شفاف سازی و رفع 
موانع و ابهامات قانونی، حذف قوانین دست 
گیــر و لوایــح و آیین نامه هــای متناقــض و  و پا
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود مدنظر 
که  از جمله آن ها می توان به موارد  گرفت  قرار 

کرد : ذیل اشاره 
کارشناســان  بــا  هم اندیشــی  نشســت   -  1
در  مملکــت  برجســته  ومالــی  اقتصــادی 
رهیافت های اقتصادی، نشست هیأت مدیره  
ریاســت  شــافعی  مهنــدس  آقــای  جنــاب  بــا 
محترم نظام فنی اجرائی در خصوص مســائل 
مبتالبــه بویــژه آیین نامه تشــخیص صالحیت 
عمومی پیشــنهادی  شــرایط  رتبه بنــدی،  و 
صنعت احداث، مشکالت پیمانکاران با بیمه 
که مقرر شــد  تأمیــن اجتماعــی و نظام مالیاتی 
نتایــج پیگیری ها و پیشــنهادات به نظام فنی 

گردد. اجرائی منعکس 
2-نشســت های مشــترک بــا ریاســت محتــرم 
ســازمان امور مالیاتی، معاونــت محترم درآمد 
کمیته  سازمان تأمین اجتماعی و تشکیل یک 
نشســت های  ســندیکا،  دائمی بــا  مشــترک 
کمیتــه مــاده  دوره ای نماینــدگان ســندیکا در 
کمیته جدید »ماده 12«، گفتگو یا   76 شورای 

و  کار  و  کســب  محیــط  تســهیل  کمیســیون   
نیــز نهــاد تعامــل به ویــژه در خصــوص مالیات 
بــر ارزش افــزوده، مشــاغل ســخت و زیــان آور، 
معــوق  مطالبــات  و  تمــام  نیمــه  پروژه هــای 

نیــز  و  مختلــف  منتشــره  اوراق  و  پیمانــکاران 
بانکهــا  مالــی،  تأمیــن  متولیــان  و  مســئوالن 
بســیاری  از  پذیرائــی  و  مالقــات  بیمه هــا،  و 
زمینه هــای  در  خارجــی  تجــاری  هیأت هــای 
ســرمایه گذاری و ورود تکنولوژی و تجهیزات با 
که موکــول به خروج  کشــورهای غربی و شــرقی 
کان  کما گردیده اســت و  از بن بســتهای بانکی 
ادامــه دارد، از عمــده ترین فعالیت ها در ســال 

95 بوده است.
مهندس دادمان افزود: خدمات فوق در سال 
گذشــته میســر نبــوده اســت جــز بــا پشــتیبانی 
شــما اعضــای وفــادار و صمیمی کــه بــا وجــود 
همــه مشــکالت و همــه نارســائی ها مــا را تنهــا 
نگذاشــتید و بــه ما فرصت دادید بــا روحیه ای 
مضاعــف و ترکیبی جوانتر و با روحیه تر در دوره 

بیست وسوم در خدمت عزیزان باشیم.
آنچه که خدمت سروران عرض شد توسط تیم 
مســئولیت پذیر و پــر جنب و جــوش دبیرخانه 
گردیده  کنــار اتاق هــای فکر میســر  ســندیکا در 
حقوقــی،  فنــی،  خدمــات  دبیرخانــه،  اســت. 

قــراردادی و مالــی را بــه اعضــا ارائــه داده و در 
عیــن حــال خدمــات وســیع آموزشــی و رفاهی 
قالــب  را در  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  و 
کنفرانس ها و  برگزاری سمینارها، همایش ها و 
کتاب و نشــریه و سایت  نمایشــگاه ها و انتشــار 
کانــال تلگــرام را بــه اعضــای محتــرم عرضــه  و 
می دارند و جا دارد مراتب سپاس و تشکر خود 

را ابراز و خسته نباشید بگوئیم.
گســترده تری را در ســال  وظایــف بــس خطیر و 
که قطعا  96 برای این دبیرخانه رقم زده است 
با همراهی، همفکری و پشتیبانی همه جانبه 

اعضای محترم امکان پذیر می باشد. مجددا از 
گرامی انتظار داریم حمایت های  کلیه ســروران 
همــه جانبــه خــود را از خدمتگــزاران خــود در 

سندیکا دریغ نفرمایند. 
کــرد:  تصریــح  ســندیکا  هیأت مدیــره  رئیــس 
هیأت مدیره دوره بیســت و ســوم در جلسات 
کنون بــر مبانی تدوین راهنمای  برگزار شــده تا 
عمــل و برنامــه هدفمنــد تــالش نمــوده اســت 
فرآیند رســیدن به برنامه بلندمدت و ســالیانه 
از مســیر تحلیل وضعیت موجود شــروع شــده 
و  مشــکالت  بعــد  دو  در  تحلیــل  ایــن  اســت. 
کار در ســال 96 و  کســب و  چالش های فضای 
که بعضًا بســیار  چالش هــای موجــود در حرفه 

مزمن نیز هستند را شامل می شود: 
کــه فضاى  اولیــن و مهمتریــن چالــش داخلی 
کشــور را به شــدت تحت تاثیر قرار  کار  کســب و 
می دهد مشــکالت جدى شــبکه بانکی است. 
شــبکه بانکــی بــا انجمــاد ٤٥ درصــد از منابــع  
کمبــود منابــع روبــرو  خــود بــا مشــکل جــدى 
است. این منابع قرار هم نیست به این زودى 

باز شود. بخشی از این منابع در اختیار دولت، 
بخشــی در اختیار مشــتریان بد حســاب است 
کم اســت و  کــه امــکان برگشــت آنها هم بســیار 
بخشی هم در خرید دارایی هاى ثابت منجمد 
کردن  که در شــرایط فعلی احتمــال نقد  شــده 
کم اســت، مگــر این با زیــان باال به  آنها بســیار 
نقد تبدیل شوند. انجماد منابع بانکی امکان 
افزایش تســهیالت را به منظور رونق اقتصادى 
کنون هــم این محدودیت  محــدود می کند. تا
خودش را در رشد پایین اقتصادى نشان داده 
کــه با زیاندهی سیســتم  کمبــود منابع  اســت. 
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که منابع  بانکی همراه اســت موجب می شــود 
سیســتم 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 
پیش بینــی  قابــل  کســرى هاى  آینــده  ســال 
کــه ایــن خــود مســتلزم انتشــار  ایجــاد می کنــد 
اوراق جدیــدى اســت. ایــن دور باطــل به این 
زودی هــا از بین نمی رود. اوراق بدهی منتشــر 
شــده توســط دولــت بــا دو مانــع عمــده روبــرو 
گســترش بــازار بدهــی  اســت. مانــع اول عــدم 
کــه  کــه ایــن خــود موجــب شــده اســت  اســت 
کارایی نداشــته  این ابــزار براى دولــت چندان 
باشــد. دوم رقابت بیــن بازدهی اوراق بدهی و 
ســایر بازارها مخصوصا بازار بورس اوراق بهادار 
کــه مقاومت هــاى جدى  موجب شــده اســت 
که انتشــار آنها را  بــراى این بازار به وجود بیاید 
با محدودیت مواجه می کند. در نتیجه انتشار 
بیش از حد این اوراق به نظر می رســد چندان 
عملی نباشــد و در مجموع پیمانکاران، بانکها 
و بانــك مرکــزى و ســایر بســتانکاران دولــت را 

کان در بالتکلیفی نگه خواهند داشت . کما
ݣݣݣنتیجــه ایــن دو چالــش، چالــش ســوم را بــراى 
اقتصــاد ایران پدید آورده اســت. بحران بدهی 
دولــت و انجمــاد منابع بانکی حجــم پول را در 
کند  کشــور زیاد و ســرعت آن را بســیار  اقتصــاد 
کــرده اســت. محاســبات انجــام شــده نشــان 
گردش پول در سال جارى  که سرعت  می دهد 
گذشــته  به پایین ترین عدد خود در دهه هاى 
کاهــش ســرعت پــول نشــانگر  رســیده اســت. 
خوبــی بــراى رونــق اقتصــادى اســت. پاییــن 
گردش پول نشــان دهنده عمق  بودن ســرعت 
رکــود در اقتصــاد ایــران اســت. درســت اســت 
خ رشــد تولید ناخالــص داخلی در ســال  کــه نــر
٩٥ ممکن اســت به شــش یا هفــت درصد هم 
کان رشــد درون زاى اقتصــاد  کمــا برســد، ولــی 
گــردش پــول  کشــور در رکــود اســت و ســرعت 
بســیار پاییــن در اقتصــاد ایــران نمایانگــر رکود 
گــر  وســیع و پنهــان در اقتصــاد ایــران اســت. ا
التهابــات سیاســی و یــا تحریم هــاى جدیــد و 
تشدید تحریم هاى موجود قیمتهاى داخلی و 
کند،  به خصوص قیمت ارز را با نوسان مواجه 
احتمــال اینکه این رکود به تــورم رکودى منجر 

شــود 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. بنابرایــن باال رفتن 
خ رشــد اقتصــادى در اقتصاد ایران در ســال  نر
٩٦ بــا محدودیت هــاى جــدى مواجــه اســت. 
خ  بــدون رفــع ایــن 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 
گذشــته مــه آلــود می کنــد. در ســال  ســالهاى 
٩٦ ایــن مــه آلودگــی بیشــتر می شــود. چون با 
افزایــش درگیرى هاى منطقــه اى و بین المللی 
و شــدت یافتن مشــکالت اقتصادى، سیاست 
خــود را ملــزم بــه ورود بــه اقتصــاد می کنــد تــا 
کند، غافل از  مســایل اقتصادى را حل و فصل 
اینکه خود این دخالت مشــکالت اقتصادى را 

هم بیشتر و هم پیچیده تر می کند.
کید  گــزارش مهنــدس دادمــان به حضــار تا در 
کــه فضاى  شــد: در مجمــوع بــه نظــر می رســد 
بهبــود  راســتاى  در  در ســال ٩٦  کار  و  کســب 
وضعیت ســال ٩٥ نباشــد و مشکالت جدیدى 
در ایــن فضــا بــه وجــود بیایــد. در واقــع ســال 
٩٦ ســال مهمــی براى چالشــهاى پیــش روى 
کار، دولت و نظام حکومتی  کســب و  وضعیــت 
گذر درســت از ایــن دوران، قابلیتهاى  اســت و 

باالیی را می طلبد.
زیــر  مــوارد  فــراروی حرفــه شــامل  چالشــهای 

است:

1- تأمیــن مالی پروژه های زیرســاختی و موانع 
پیش روی آن

2- چالشــهای اوراق مشــارکت ،اســناد خزانــه 
اسالمی ، تسویه خزانه

نحــوه  بررســی  مســتقیم-  مالیاتهــای   -3
اقدامــات هیأت هــای حــل اختــالف مالیاتی و 

نقش سندیکا در آن
4- مالیــات بر ارزش افزوده و اصالحات آتی آن 

ح است که در مجلس مطر
5- مشــکالت قانونــی تأمیــن اجتماعــی و حق 

بیمه قراردادها
6- قانــون و آیین نامه هــای مشــاغل ســخت و 

زیان آور و عواقب آن
7- رتبه بندی و تشخیص صالحیت شرکتها

گشــایش  8- بازبینــی و مطالبــه اجــرای قانون 
اعتبار اسنادی ریالی

9- هم گرایــی ســاختاری تشــکل های صنعــت 
احداث

 10- آموزش مهارتی، مدیریتی ، ایمنی، ریسک ،
ماشین آالت،قانون،فناوری،مدیریت و...

فرآیند تدوین برنامه ســال 96 منجر به تنظیم 
کــه براســاس  بیانیــه مأموریــت ســندیکا شــد 
بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کســب  ایــران و نیز معادالت موجود در فضای 
گرفتــن پیش فرض هــای  کار حرفــه و در نظــر   و 

مشروحه ذیل:
مأموریــت  اهــداف  بــه  حصــول  محورهــای 
کامل موضوع تا رسیدن به  سندیکا، و راهبری 
کار کمیسیون تحقیق  اهداف مذکور در دستور 

گرفته است: و توسعه قرار 
کاهــش  1- قیمــت نفــت، طــال و فلــزات پایــه 
می یابــد. بــه دلیل بــاال رفتن ایندکــس دالر در 

قبال سبد ارز تعریف شده.
2- سیاســت حفظ ثبات سیاســی و اقتصادی 
ایــران ادامــه خواهــد یافت. بــا تکیه بــر نتیجه 

انتخابات این رویکرد قطعی است.
از مناقشــات منطقــه ای و جهانــی  ایــران   -3

حداقل تأثیرات منفی را خواهد داشت.
تشــدید  موجــود  بین المللــی  تحریمهــای   -4

نخواهد شد.
ســال بــه  نســبت  عمرانــی  اعتبــارات   -5 

 قبل تغییرات معناداری نخواهد داشت.
6- مهمتریــن رویکــرد دولــت حفــظ و توســعه 

اشتغال خواهد بود.
7- سیاســتهای مبــارزه بــا تورم ادامــه خواهد 

داشت.

وابســـته	 آموزشـــی	 موسســـات	
بـــازوی	 	95 ســـال	 در	 ســـندیکا	 بـــه	
فعالـــی	بـــرای	برنامه	هـــای	آموزشـــی	
فعالیـــت	 و	 بودنـــد	 ســـندیکا	
گذاشـــتند	و	 نمایـــش	 بـــه	 را	 خوبـــی	
راندمـــان	بســـیار	خوبـــی	هـــم	ارائـــه	
96 ســـال	 برنامه	هـــای	  دادنـــد.	
آموزشـــی	در	ســـندیکا	از	هدفمنـــدی	
کیفیـــت	باالتـــری	برخـــوردار	بوده	و  و	
وهمیـــاری	 حمایـــت	 راه	 ایـــن	 در	 	
شایســـته	اعضا	می	تواند	ســـندیکا	را	
کلیه	 در	رســـیدن	به	اهـــداف	تربیت	
نیروهای	ذی	صالح	صنعت	احداث	
و	 صالحیـــت	 گواهینامه	هـــای	 بـــا	

یـــاری	نماید. مهـــارت	
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گــزارش به بیانیه مأموریت ســال  درادامــه این 
ح ذیل مورد  که به شــر 96 ســندیکا اشــاره شد 

گردیده است: تصویب هیأت مدیره واقع 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  "ســندیکای 
اقدامــات الزم و ضــروری بــرای خلــق آینده ای 
کمیت و محیط  پایدار در تعاملی سازنده با حا
کثــری از  ج و بــا بهره منــدی حدا داخــل و خــار
ظرفیتهای موجود، همت تام برای شناسایی 
بــرای  بالقــوه  و  بالفعــل  بازارهــای  معرفــی  و 
شــرکتهای عضــو را معمــول خواهــد داشــت." 
ح ذیل  محورهــای اهداف مأموریت نیز به شــر
مورد تصویب هیأت مدیره دوره بیست و سوم 

گرفته است: قرار 
ظرفیتهــای  معرفــی  و  تبییــن  -شناســایی، 

داخلی به اعضا
-شناسایی، تبیین و معرفی بازارهای جدید

-ایجاد بســتر توانمندســازی اعضا متناسب با 
الزامات بازارهای جدید

-تعامل و هم صدایی با تشکلهای همگن
ظرفیتهــای  معرفــی  و  تبییــن  -شناســائی، 

داخلی به اعضا
-ظرفیتهــای قانــون بودجــه ســال 96: اوراق 
پیش بینی شــده - حل معضل اوراق سررسید 

و حفظ قدرت خرید
سندیکا در راســتای ماموریت خود برای فعال 
کــردن ظرفیتها تمام توان خــود را برای اصالح 
قوانیــن و آییــن نامه ها بــرای جلوگیــری از نقد 
کار خواهــد برد. امیــدوارم به  کــردن اســناد بــه 
کــه تمام ضررهای ناشــی از نقد  جایی برســیم 
کــردن اســناد را بازگردانیــم. امیدواریــم بــا هــم 

کنیم.  افزایی بتوانیم این مسائل را برطرف 
در مورد شناســائی و تبییــن و معرفی بازارهای 
 BOO - BOT  - بحــث   بــه  بایــد  جدیــد 
در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و   BLT
کنیم و  ســرمایه گذاری های خارجــی ورود پیدا 
که نحوه  مســائل ناشــی از این نــوع قراردادهــا 
تضمیــن و بازپرداخــت، و مشــکل پرداخــت و 

کنیم.  بازپرداخت توسط دولت است حل 
در ایــن باره انســجام قوانیــن،  بازار پولــی و مالی 
قــوی و دولــت معتبــر )عــدم فکــول وعــده( الزم 
که در موادی از قانون به آنها اشــاره شــده  اســت 

که شامل: 
بند»الف«تبصره3:

خارجــی  مالــی  تأمیــن  تســهیالت  ســقف 
ح ها عــالوه بــر باقیمانده  )فاینانــس( بــرای طر
که با رعایت  سهمیه سال قبل 50 میلیارد دالر 

برنامــه  قانــون  مــاده 4  بنــد )پ(  الویت هــای 
ح های بخش دولتی دارای  ششم توسعه بر طر

توجیه اختصاص یافد.
بند»الف«تبصره5:

10هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت بــرای 
ح هــای دارای توجیــه دانشــگاه ها،  اجــرای طر
وزارت بهداشــت، شــرکتهای دولتــی و البته به 
وزارتخانه هــای نیرو، نفت، واحد شهرســازی، 
جهــاد  صنعــت،  ارتباطــات،  دفــاع،  ورزش، 
کشــاورزی، بهداشــت، ســازمان انــرژی اتمــی، 

گردشگری  میراث فرهنگی، 
بند»ب«تبصره5:

20هــزار میلیــارد تومــان اوراق اسالمی )اســناد 
جهــت  ارزی  و  ریالــی  ســکوک(  و  مشــارکت 
ســاماندهی  و  نیمه تمــام  عمرانــی  طرحهــای 
ج در پیوست شماره 1 قانون  دانشــگاه ها مندر

بودجه 96.
بند»ج«تبصره5:

ح های بندهــای الف و  اوراق فــروش نرفتــه طر
ح  ب تبصــره 5 در ســقف مطالبــات معــوق طر
پیمانــکاران، مشــاوران و  بــه  گــذاری  وا قابــل 

ح ها مجاز است. تأمین کنندگان همان طر
بند»د«تبصره5:

5هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت و سکوک 
کشــور حداقــل  اسالمی توســط شــهرداریهای 

50% این مبلغ قطار شهری
بند»هـ«تبصره5:

خزانــه  اســناد  تومــان  میلیــارد  هــزار   9/5
اســالمی با فقــط قــدرت خریــد و سررســید تــا 3 
ســال برای تســویه بدهی در طرح های عمرانی 
محصــوالت  تضمیــن  نســبت  مابه التفــاوت  و 
کشاورزی با نسبت فروش در بورس. این اسناد 
از مالیات معاف اســت. اســناد خزانه اسالمی از 

قابلیت داد و ستد در بازار برخوردار است.
بند»و«تبصره5:

خزانــه  اســناد  تومــان  میلیــارد  هــزار   10
اسالمی برای تخصیص های الویت دار ابالغی از 

سوی سازمان برنامه.
برنامه»ج«تبصره5:

5هــزار میلیــارد تومــان اوراق بهادار اســالمی با 
سررســید تا 5 ســاله جهــت بازپرداخت اصل و 

سود اوراق سررسید شده.
بند»طـ«تبصره5:

5 هــزار میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت ارزی- 
ریالــی توســط وزارت نفت برای ســرمایه گذاری 

گاز طرحهای نفت و 

بند»ی«تبصره5:
تــا ســقف 3 میلیــارد دالر اوراق مشــارکت ارزی 
-ریالی توسط وزارت نفت برای بازپرداخت اصل 

و سود اوراق مشارکت سررسید شده و سایر.
بند»ل«تبصره5:

کمیتــه 4 نفــره برای مدیریــت تبعات  تشــکیل 
احتمالــی انتشــار اوراق بهــادار و تعییــن ســود 
کمیســیون اقتصــاد مجلــس )ناظــر( -  آنهــا. از 
کل بانک مرکزی -رئیس  وزیــر اقتصاد- رئیس 

سازمان برنامه و بودجه
بند»ج«تبصره6:

وزارت نیــرو مبلــغ 70 هــزار میلیــارد تومــان از 
محــل درآمدهــای فــروش آب شــهری را صرفــًا 

کند صرف آبرسانی شرب روستایی و عشایر 
تبصره19

عمرݥاݥنــیݥ  طرݥحݥ هــاݥیݥ  ماݥلــیݥ  تأݥمیــنݥ  دݥرݥ  تســهیلݥ 
دݥاݥرݥاݥیݥ توݥجیــهݥ بــاݥ اݥوݥلوݥیتݥ طرݥحݥ هــاݥیݥ نیمهݥ تماݥمݥ 
وݥ اݥنعقــاݥدݥ قــرݥاݥرݥدݥاݥدݥ ســرݥماݥیهݥ گذݥاݥرݥیݥ وݥ مشــاݥرݥکتݥ بــاݥ 
بخشݥ خصوݥصیݥ.ݥ میزݥاݥنݥ ســرݥماݥیهݥ گذݥاݥرݥیݥ بخشݥ 
خصوݥصــیݥ،ݥ دݥوݥلتݥ وݥ باݥنکهــاݥ وݥ تضاݥمینݥ مرݥبوݥطهݥ 
تشــرݥیحݥ شدݥهݥ اݥستݥ.ݥ بندݥهاݥیݥ 6ݥ وݥ 7ݥ اݥینݥ تبصرݥهݥ 
گیــرݥدݥ.ݥ آݥیینݥ ناݥمهݥ اݥجرݥاݥییݥ  باݥیــدݥ موݥرݥدݥ مدݥاݥقــهݥ قرݥاݥرݥ 

اݥینݥ بندݥ باݥیدݥ تهیهݥ شوݥدݥ.ݥ
بند»د«تبصره19:

به منظــور بسترســازی عملی برای اســتفاده از 
روشــهای نوین اجرای طرح ها مانند مشارکت 
گــذاری بــه بخــش  عمومــی - خصوصــی، یــا وا
خصوصــی، روش مــورد عمــل طــی بندهــای 1 
الــی 4 تشــریح شــده اســت. در خاتمــه هیــأت 
مدیره ســندیکا سپاس و تشکر صمیمانه خود 
کمک های  کــه با  را از مدیــران شــرکتهای عضو 
مــادی ومعنــوی خویــش و بــا مســاعدت های 
اثربخش در طول ســال 95 یاری رسان سندیکا 
اینگونــه  می دارند.امیدواریــم  ابــراز  بوده انــد، 
کمک هــا در طول ســال جاری نیز تــداوم یابد. 
کارکنان  فرصت را مغتنم شــمرده از تالش های 
ســندیکا در خدمت رســانی به شرکتهای عضو، 

صمیمانه تشکر می کنم.
مدیــران  از  تعــدادی  گذشــته  کــه  ســالی  در   
ارشــد شرکت های عضو بســتگانی را از خانواده 
خداونــد  از  کــه  دادنــد  دســت  از  گرامی خــود 
و  ابــدی  آمــرزش  درگذشــتگان  بــرای  منــان 
بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی مســئلت 
گرامی سالمتی،  می نماییم. برای همه سروران 
بــزرگ  پــروردگار  شــادکامی از  و  موفقیــت 

آرزومندیم.
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گالبتونچی  ج  در ادامــه ایــن مجمــع، دکتر ایــر
دبیر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
گــزارش دبیــر را به مجمع عمومی عادی ســال 
1396 سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 

کرد: ارائه داد. وی عنوان 
خوشــحالم در جمــع عزیزان و همــکاران خود 
بــه عنــوان دبیــر و مجــری تصمیمات شــما در 
ایــن مجمع صحبــت می کنــم. ایــن افتخاری 
بایــد شــانس بیاوریــد و نصیبتــان  کــه  اســت 
شــود و الحمــداهلل خداونــد ایــن عنایــت را بــه 
کــه ایــن توفیــق خدمــت نصیبم  مــن داشــت 
شــد و با اعتماد هیات مدیره و اعضای محترم 
گذار شــد. در  ســندیکا ایــن ســمت به بنــده وا
کــه  ابتــدا خواهــش مــن  از اعضــاء ایــن اســت 
بــرای داشــتن دبیرخانــه ای فعــال، چابــک و 
که باعث شود در مجامع و نهادهای  تاثیرگذار 
کمیت برســد  گوش حا مختلــف صدای مــا به 
و بتوانیــم مطالبــات صنفــی خــود را درســت 
کنیم، پشــتیبان دبیرخانه باشید و ما  هدایت 
را یــاری برســانید. هر جا ضعــف داریم و هر جا 
که باعث  نقطــه قوتی داریم به مــا بگویید چرا 

دلگرمی ما می شود. 
هیات مدیــره  محتــرم  ریاســت  کــه  همانطــور 
ریاســت  البتــه  کــه   95 ســال  کردنــد  اشــاره 
دبیرخانه با خود مهندس دادمان بود و بنده 
کنار ایشــان بودم، ســال تالش بیشــتر  هــم در 
و تحقــق دســتاوردهای بــزرگ بــرای ســندیکا 

بود. ســندیکا توانســت در جنبه های مختلف 
ایــن دســتاوردها  کنــد. عمده تریــن  فعالیــت 
کارکنان خدوم  حاصــل تــالش هیات مدیــره و 
دبیرخانــه و صد البته تحت درایت و نظارت و 
که جمعی  هدایــت هیات مدیره منتخب بــود 
از نخبــگان و فرزانــگان و پیشکســوتان صنــف 
اســت و ایــن دوره شــاید دوره بزرگــی باشــد از 
تجربه هــای  و  نــو  اندیشــه های  اینکــه  بابــت 
می توانــد  و  شــده اند  جمــع  آن  در  بی بدیــل 
بــه  مــن  باشــند،  بــزرگ  حرکت هــای  منشــا 
مــواردی اشــاره می کنــم تــا ایــن موارد توســط 

کمیسون ها تکمیل شود: رؤسای 
پیگیــری  را  بحث هایــی  دبیرخانــه  در  مــا 
برنامــه  ســال  هــر  اینکــه  جملــه  از  می کردیــم 

ساالنه سندیکا را تهیه و به تائید هیات مدیره 
که  برســانیم. اســاس ایــن برنامه هــا ایــن بــود 
و  کنیــم  ح  مطــر بهتــر  را  خــود  صنفــی  مــوارد 
بــه خوبــی پیگیــری  مطالــب صنفــی خــود را 
موثــری  پیگیری هــای  و  پیشــنهادات  کنیــم. 
ســاز  مشــکل  و  مخــل  قوانیــن  اصــالح  بــرای 
پیشــنهاد اصالحــی  تــا  کار داشــتیم  و  کســب 
بدهیم، ارتباط نزدیکی با تشــکل های همسو 
گفتمان مشــترکی بــا نهادهای  کنیــم و  برقــرار 
کمیتی، مجامع و نهادهای مرتبط داخلی  حا
کنیــم تــا بتوانیــم از ظرفیــت  و خارجــی پیــدا 
و  کنیــم  اســتفاده  هــر دو طــرف  هم اندیشــی 
بتوانیــم راحت تــر مــوارد مختلــف را پیگیــری 

کنیم. 
کمیســیون های مختلــف مــا  پیگیــری و اعالم 
نظرهــای مختلفــی راجع به قوانیــن مختلف، 
مســائل حقوقــی، امــور فنــی و مســائلی مثــل 
ایــن  از  مســائلی  و  پیمــان  عمومــی  شــرایط 
بــود  گذشــته  ســالی  دســت داشــتند. ســال 
کمیســیون حقوقــی در ســندیکا فعالت تــر  کــه 
ســندیکا  مرجعیــت  اینکــه  هــدف  بــا   شــد،  
ارتقا پیدا کند و حل و فصل اختالفات و داوری 
بین اعضاء در داخل خود خانواده اعضاء حل 
کمیســون آیین نامــه داوری  شــود. مــا در این 
کردیــم از ســال های  کردیــم. ســعی  را تدویــن 
اولیه تشــکیل آن، مشــاوره های فنی، حقوقی 
و قضائــی بــه اعضاء بدهیــم. تهیــه مکاتبات، 

گزارشدبیربهمجمع

کمیسیون	 که	 گذشـــته		سالی	بود	 		سال	
شـــد،		 فعالت	تـــر	 ســـندیکا	 در	 حقوقـــی	
ســـندیکا	 مرجعیـــت	 اینکـــه	 هـــدف	  بـــا	
ارتقـــا	پیدا	کند	و	حـــل	و	فصل	اختالفات	
بیـــن	اعضـــاء	در	داخـــل	خـــود	 و	داوری	
ایـــن	 خانـــواده	اعضـــاء	حـــل	شـــود.	در	
تدویـــن	 را	 داوری	 آیین	نامـــه	 کمیســـون	
کردیـــم.	ســـعی	شـــد	از	ســـال	های	اولیـــه	
تشکیل	آن،	مشـــاوره	های	فنی،	حقوقی	
تهیـــه	 بدهیـــم.	 اعضـــاء	 بـــه	 قضائـــی	 و	
مکاتبات،	مشورت	ها	و	راهنمایی	هایی	

را	در	ایـــن	زمینـــه	بـــا	اعضا	داشـــتیم.
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کمیســیون قوانین، اقتصاد و تحقیق و توســعه 
قرائــت  بــه  موفــق  کــه  بودنــد  کمیســیونهایی 
گزارش خود در مجمع شــدند، و هیأت رئیســه 
گــزارش ســایر  از حاضــران خواســتند  مجمــع 
کمیســیونها را از طریق جزوات منتشــر شــده و 

کنند. ماهنامه پیام آبادگران مطالعه 
مهنــدس ســیامک مســعودی به عنــوان رئیس 
کــرد: همکاران شــما  کمیســیون قوانین عنــوان 
در  مــا  دوســتان  همــراه  بــه  مدیــره  هیــأت  در 
بــرای حــل  کمیســیون ها تمــام تــالش خــود را 
که  کار بردند.  کــردن آنهــا بــه  معضــالت و مرتفع 

گاهــی از ایــن تالش هــا و نتایــج اقدامات  بــرای آ
انجام شده گزارش این کمیسیون ارائه می گردد.

کمیسیون  کمیسیون قوانین:  گزارش  مشروح 
قوانیــن و مقــررات در ســال  1395 تعــداد 18 
جلسه برگزار نمود. تعداد حاضرین و جلسات 
کمیســیون حــدود 540 نفــر ســاعت در ســال 

جاری بوده است. 
افــراد  وجــود  از  کمیســیون  ســال  ایــن  در 
آقایــان  جملــه  از  خــود  کنــار  در  متخصــص 
)مشــاور  امیــری  ای(،  بیمــه  )مشــاور  قدســی 
کار( به  گلزاری )مشــاور روابط  مالیاتــی(، خانم 

که ســندیکا  عنــوان مشــاوران اســتفاده نمــود 
در  بتوانــد  پتانســیل  ایــن  از  برخــورداری  بــا 
رونــد قانونگــذاری، اصــالح قوانین، و الــزام به 
پایبنــدی دســتگاه های اجرایــی بــه قوانیــن، 
کارشناســی در ســندیکا  کار  گذار باشــد و  تاثیــر 

نهادینه شود. 
گــزارش حاضر رئوس اهم فعالیت ها و اقدامات 
کلی  که شــرح  کمیســیون بوده  انجام شــده در 
گزارشــات ماهیانــه بــه اســتحضار  اقدامــات در 

رسیده است.
کمیســیون بــا تنظیــم شــرح وظایــف، برنامــه، 

کمیسیونقوانین گزارش

مشــورت ها و راهنمایی هایــی را در این زمینه 
بــا اعضا داشــتیم. پیگیــری مجدانــه ای راجع 
بــه مالیــات بــر ارزش افزوده و مســائل مالیاتی 
داشــتیم. طی جلســات متعددی نمایندگان 
بــا  هیات مدیــره  و  کمیســیون ها  دبیرخانــه، 
که تصمیم گزار و تصمیم ســاز  مراجــع مختلفی 
هســتند بر روی بحث مالیــات بر ارزش افزوده 
گفتگو نشستند و توفیقات زیادی را هم در  به 

این زمینه داشتیم. 
در خصــوص آیین نامــه تشــخیص صالحیــت 
کمیســیون قوانیــن مــا و دبیرخانــه  همچنــان 
که آقای مهندس مســعودی  مــا پیگیر بودنــد 
کمیســیون توضیحات مفصلــی را ارائه   رئیــس 
خواهنــد داد. در خصــوص آیین نامه تضمین 
گذشــته وقت  بــرای معامالت دولتی در ســال 
گذاشــتیم و نظــرات مختلفــی را بیــان  زیــادی 

کردیــم. آیین نامــه تامیــن اجتماعــی و بحــث 
آیین نامــه  بحــث  در  شــد.  بررســی  نیــز  اوراق 
و  فهرســت بها  و  زیــان آور،  و  ســخت  مشــاغل 
ســوی  از  شــبانه روزی  کار  تعدیــل  شــاخص 
کمیســیون فنی انجام شــد.  اعضــای محتــرم 
را  مکاتباتــی  مهــر  مســکن  مســائل  مــورد  در 
زمینــه  در  و  داشــتیم  مســئول  نهادهــای  بــا 
شــرکت  مربــوط  جلســات  در  اســتانداردها 
دبیرخانــه  محــوری  بحث هــای  از  کردیــم. 
که در ســال  ارتقــای نشــریه پیــام آبادگران بود 
کیفیــت آن، و شــکل و تصاویــر داخل  گذشــته 
نشــریه بهتــر شــده اســت. بــا بازخــورد اعضــاء 
کــردن  متوجــه شــدیم مجلــه در حــال پیــدا 
جایــگاه بهتر و واقعی تری اســت. در این مورد 
کــه ممکــن اســت  درخواســت دارم تــا جایــی 
مطالــب اعضاء تولید شــود تا مســائل اعضای 
محترم بیشــتر در نشــریه پیام آبادگران بازتاب 
داده شــود. در دبیرخانه درباره تدوین اخالق 
که  مهندســی بحث هــای فصلــی انجام شــده 
کمــک می کند در رقابت ها  قطعــًا عمل به آنها 
و فعالیت های صنفی خود درســت تر و بهتر به 
پیــش برویــم. مکاتبــات بــا اعضــاء و پیگیری، 
پاســخ و انتشار سررســید و فصلنامه ماشین-
آالت از دیگــر فعالیت هــای دبیرخانه در ســال 

گذشته بود.
بــا   95 ســال  مــاه  بهمــن   30 در  نهایــت  در 
هیات مدیــره  اعضــای  پرشــکوه،  انتخابــات 
محترم و بازرسان دوره بیست و سوم انتخاب 
شــد و در ســال جدیــد هیات مدیــره مســتقر و 
گذشته با جدیت  دبیرخانه همچون ســنوات 
بیشــتری مســئول پیگیری مصوبــات اعضای 
هیات مدیره در ســال 96 بوده است. در سال 
که  گرفته ایم  96 اهــداف دیگــری را نیز نشــانه 
قطعا با پشتیبانی اعضای هیات مدیره و دیگر 

اعضای محترم و بازرسان قابل تحقق است. 
از جمله اهدافی که داریم این است که در سال 
که دبیرخانه بهتر  کنیم  96 دبیرخانه را فعال تر 
و مناســب تر به شما خدمات دهد. در این راه 
گامهای اساســی برداشــته ایم از جمله ارتقای 
مکاتبــات  حجــم  کــه  اطالع رســانی  سیســتم 
کــم می کنــد، پیگیــری جلســات بــا  کاغــذی را 
کــردن مطالبــات  ح  مقام هــای دولتــی و مطــر
صنفی. تــالش ما در این ســال ارتقای جایگاه 
کردن روابط عمومی ســندیکا  صنفــی، فعال تر 
کنش مناســب تر و ســریع تر به اتفاقات  برای وا
کنــش بــه  کــه نمونــه آن را در وا بیرونــی اســت 
انتخابــات ریاســت جمهــوری با حفظ شــأن و 
ح کردن مطالبات  کنار مطر جایگاه سندیکا در 
صنفی دیدید. قطعا امســال نشریه آبادگران را 
بــا جدیت بیشــتری به پیــش می بریم و تحول 
گزارش  که  کرد  در دبیرخانه را محقق خواهیم 
آن به شــما خواهد رســید. برای این اقدامات 
کنیــد و به ما  از مــا پشــتیبانی مالــی و معنــوی 
که تشــریف  ایده دهید. از شــما تشــکر می کنم 
آوردیــد، ایــن مقولــه مختصــر را هــم فقــط بــه 
دبیرخانــه  و  هیات مدیــره  اعضــای  احتــرام 
کــه بدانیــد پیگیر  محتــرم به شــما ارائــه دادم 
کار هســتند و دل آنهــا مــدام برای بهتر شــدن 
گزارش مفصل تر به  شــکلمجلد  کار می طپــد. 

خدمت شما ارائه شده است.
سال 95 سال سختی برای جامعه پیمانکاری 
گرچه افق ســال  که ا بود، آرزوی ما این اســت 
96 چون ســال 95 اســت ولی از ســال 95 بهتر 
کارهــا رونــق بهتــری داشــته  کســب و  باشــد و 
کنــار آن هیات مدیــره و دبیرخانــه  باشــند. در 
شــما هم به جد پیگیر   و خادم شــما هستند. 
کارها را بهتر  کــه  کنید  کمک  خادمیــن خود را 

انجام دهند. 
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اســاس  بــر  کمیســیون  نیازهــای  و  ســاختار 
اهــداف ســندیکا در راســتای حــل مشــکالت 
یــا  موجــود  قوانیــن  بررســی  طریــق  از  اعضــاء 
و  قوانیــن  در  نظــرات  و  پیشــنهادات  ارائــه 
و  مراجــع  تدویــن  حــال  در  بخشــنامه های 
ســازمانهای ذیربــط اقــدام نمــود. بــا توجــه به 
اینکــه تمــام مســائل پیمانــکاری از قوانیــن و 
مقررات  حقوقی و فنی شــروع می شــود و ما در 
گذاشته  دوران ســختی از  این حیث پشت سر 
بودیــم لــذا تمــام تــالش خــود را جهــت ایفــای 
نقش موثر برای حل مشکالت عدیده صنف به 
که امید داریم به نوبه خود در حل  کار بستیم. 
مشــکالت و بررســی قوانین و موضوعات ارجاع 
کمک حال اعضای محترم  کمیسیون  شده به 

و هیأت مدیره بوده باشیم .
با دســته بندی مشــکالت اعضــا، مــوارد زیر به 
عنــوان اصلی ترین مشــکالت اعضا بوده اســت 
که در بررســی مسائل و اعالم نظرات اعضا با آن 
برخورد داشته و سعی بر حل این مسائل بوده 
کــه بــه صــورت مختصــر بــه آن اشــاره می کنیــم 
کمیســیون آمــاده ارائه  و در صــورت نیــاز دفتــر 

توضیحات بیشتر می باشد.

1-قانونمالیاتبرارزشافزوده:
 عــدم پرداخت یا تاخیــر در پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده صورت وضعیت ها از سوی برخی 
کارفرمایــان، جرائــم متعلقــه مربــوط بــه تاخیــر 
در پرداخــت مالیاتهــا و ســایر مــوارد بــه عنــوان 
کمیســیون مطــرح  مشــکل قانــون جــاری در 
کــه پیشــنهادات اصالحــی بــرای قانون  گردیــد 
بــا پیگیــری ســندیکا و اتــاق ایــران در نهایــت 
منجر به تصویب تبصره 18 قانون بودجه ســال 
کــه حداقلی بر رفع مشــکالت فعلی  گردیــد   95
می تواند باشد. در خصوص پیش نویس الیحه 
که توسط سازمان امور  مالیات بر ارزش افزوده 

مالیاتی تهیه گردیده بود موضوع در کمیسیون 
مطــرح و ضمن اعالم مشــکالت قانون مالیات 
بــر ارزش افــزوده جــاری، نظــرات اصالحــی بــر 
پیش نویس الیحه را تدوین و به ســازمان امور 
مالیاتــی و وزرات اقتصاد و ســایر مراجع ذیربط 
کتاب  گزارش اقدامات در قالب  که  گردید  ارائــه 
بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده جهت 

استحضار اعضای محترم منتشر شد.
کنون الیحــه نهایی مجلس بــه دولت در  هــم ا
کمیســیون می باشــد و در  دســت بررســی ایــن 
جلســات مرکــز پژوهش هــای مجلــس نظــرات 

اصالحی خود را بر الیحه اعالم می داریم .

2-تشخیصصالحیتپیمانکاران:
 موضوع عدم پاسخگویی سازمان به مشکالت 
گواهینامه های  پیمانکاران، ســر رســید اعتبــار 
بســیاری از اعضاء و در خواست تمدید حداقل 
کــه اعتبار رتبــه آنها  دو ســال بــرای شــرکتهایی 
منقضی شده، برخی اصالحات دیگر در جهت 
مــورد  پیمانــکاران  موجــود  رتبه هــای  حفــظ 
که  گرفتــه  درخواســت، پیگیــری و رایزنــی قــرار 

خوشبختانه در شرف تحقق است .

3-شرایطعمومیپیمان:
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه ها یا به 
نوعی عدم ایفای تعهدات کارفرمایان که منجر به 
عدم توان پیمانکاران در اجرای پروژه ها گردیده با 
استفاده از شرایط یک طرفه شرایط عمومی پیمان 
منجر به اســتفاده از ماده 46 پیمان جهت فسخ 
پیمــان می گــردد و نقــض شــرایط عمومی پیمان 
توسط شرایط خصوصی در مواردی مانند حذف 
پیش پرداخــت در قراردادهــا موضوعاتی بوده که 
می توان جزو مشــکالت برشمرد. به همین دلیل 
کمیســیون یکــی از موضوعاتی که وقت بســیاری 
بــرای آن صــرف نمــود موضــوع بررســی شــرایط 

عمومی پیمان بود که پیش نویس مد نظر سازمان 
برنامه و بودجه با ممانعت سندیکا و چند تشکل 
دیگــر از ابالغ آن به دالیل مورد قبول نبودن اتفاق 
که کمیســیون پیــش نویس  گردید  افتــاد و مقــرر 
مدنظر را بررسی نماید که بعد از بررسی کمیسیون 
 حسب 

ً
و تقدیم به هیأت مدیره ســندیکا مجددا

دســتور بــا نمایندگان 4 تشــکل دیگــر متن پیش 
نویس اصالحی، اصالح گردد و نظرات چند تشکل 
کــه این موضوع طی جلســات مکرر  اعمــال گردد 
اقدام و در نهایت به شورای هماهنگی تشکلهای 
مهندســی ارسال گردید تا بعد از تایید به سازمان 
برنامه و بودجه ارسال شود. که موضوع به سازمان 

برنامه و بودجه اعالم گردید.

قانــون مکــرر 169 مــاده مشــکالت بررســی -4
کاغذی: مالیاتهایمستقیموشرکتهای

که  با عنایت به نقاط ضعف و ایجاد مشــکالتی 
اجــرای ایــن ماده قانــون به لحاظ عــدم ایجاد 
بســتر مناســب اجرای قانون برای شرکت های 
گردید پس  پیمانکاری داشــته موضــوع مطرح 
گــزارش مبســوطی از  کمیســیون  از بررســی در 
مشــکالت ایجاد شــده بــه هیأت مدیره محترم 
ســندیکا ارائه شــد و با ســازمان امور مالیاتی در 
گردید و  مــورد مشــکالت مطرح شــده مکاتبــه 
گفت و  کمیتــه مــاده 76 و شــورای  موضــوع در 
گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و در حال 
گیــری در بخشــی از این دســتور العمل  نتیجــه 
می باشــیم  کاغــذی  شــرکتهای  خصــوص  در 
کــه با ابــالغ دســتورالعمل بخشــی از مشــکالت 
که بــه محض ابالغ بخشــنامه یا  حــل می گردد 

دستورالعمل موضوع اطالع رسانی می گردد.

5-بررســیبخشــنامه11082/54/5090موضوع
پرداخــت از ناشــی تاخیــرات محاســبه نحــوه

مطالباتپیمانکاران
با عنات به درخواست سازمان برنامه و بودجه 
مبنــی بــر ارائــه نظــرات ســندیکا در خصــوص 
کمیسیون با تشکیل  اصالح بخشــنامه مذکور، 
جلســاتی موضــوع را بررســی و بــا ارائــه نظــرات 
کمیســیون فنی سندیکا اقدامات الزم  خود به 

را معمول نمود.

کار: 6-بررسیپیشنویسقانون
کمیســیون قوانیــن و مقررات  از دیگــر اقدامات 
کار  بررســی پیــش نویــس الیحــه اصالح قانــون 
گــروه ویژه با  کار  کــه با تکمیــل جلســات و  بــود 
کار  گلزاری مشــاور روابــط  حضــور ســرکار خانــم 
گردید و به  کمیسیون، نظرات مطرح و مصوب 

گردید. گزارش  هیأت مدیره محترم 
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کمیســیون اقتصــاد توســط مهنــدس  گــزارش 
عنــوان  وی  شــد.  قرائــت  ســعیدآبادی  بیــژن 
کمیســیون اقتصاد در ســه بخش  گزارش  کرد: 
و  ســندیکا،  برنامــه  کمیســیون،  اقدامــات 
رویکردهــای برنامــه ششــم توســعه و قوانیــن 

بودجه 96 خواهد بود. 
کمیسیون بدین شرح بود:  گزارش این  مشروح 
کمیسیون اقتصاد  درسال95  با 14جلسه 200 نفر 
کمیســیون اقتصاد در این  ساعت تشکیل داد. 
ســال اقدامات و فعالیت هایی را بعمل آورده که 

خالصه آن را  به شرح ذیل تقدیم می دارد:  
میــان  در  هفتــه  یــک  صــورت  بــه  31جلســه 
کل جلســات    گردید. تعداد حاضرین در  برگــزار 
بــود.  نفرســاعت    420 معــادل   280نفــر  
کمیســیون اقتصاد در ســال جاری موارد ذیل 
کار خــود قــرارداده و اقدامــات و  را در دســتور 
که خالصه آن  فعالیتهایی را نیز به عمل آورده 

ح ذیل تقدیم می دارد:   را به شر
کمیســیون  برنامه هــای  تدویــن  و  1-بررســی 

برای سال 95 :
کمیسیون اقتصاد در اولین جلسه سال جاری 

برنامه هــای اجرایــی و عملیاتی خود را در ســه 
بازه زمانی و در قالب  سه بخش:

الــف: پیگیــری موضوعــات در حــوزه  اقتصــاد 
کالن )برنامه بلندمدت(

7-بررسیمشکالتحوزهتامیناجتماعی:
یکی از مشــکالت عمده شــرکتهای پیمانکاری در 
که در  حال حاضر در حوزه تامین اجتماعی است 
کمیسیون عمده پیگیری های خود  ســال جاری 
را صرف این موضوع نموده و با تشــکیل جلسات 
بــا نماینــدگان ســازمان  کارشناســی  مدیریتــی و 
تامین اجتماعی درصدد رسیدن به تفاهم جهت 
کــه امید اســت فضایی  حل مشــکالت می باشــد 
بــرای حل مشــکالت اعضای محترم فراهم شــود 
گذاشــتن  کنــون ایــن جلســات با بی پاســخ  کــه تا
نماینــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی هنــوز بــه 
نتیجه نرسیده است. و در سال جاری نیز بهمراه 
تعــدادی از اعضــای محتــرم هیأت مدیــره اولیــن 
جلســه بــا معاونــت محتــرم فنــی و درآمــد برگــزار 

گردد . کسب  گردید امید است نتایج خوبی 

8-بررســیمشــکالتقانــونوآییــننامــهاجرایــی
مشاغلسختوزیانآور:

کمیســیون  کــه در این دوره،  یکــی از موضوعاتــی 
وقــت زیــادی بــه جهــت حل ایــن مشــکل صرف 
گزارش اعضای سندیکا در مورد  نمود. با توجه به 
کارگــران شــاغل در پروژه هــای مختلــف  شــکایت 
کــه بــا مراجعــه به  گذشــته ایــن شــرکتها  ســالیان 
کار در خواســت بــه بازنشســتگی زودتــر از  ادارات 
کار  که در آن مشغول به  موعد به خاطر مشــاغلی 
بوده اند را می نمایند. پس از احراز ســخت و زیان 
که غالبا بدون  کار  آور بودن مشــاغل توســط اداره 

کارفرما در جلســات  کارفرما و بدون حضور  اطالع 
کارفرمایــان  تشــکیل می شــود و تبعــات آن بــرای 
)پیمانکاران و شرکتهای عضو سندیکا( می باشد. 
بــا  مکاتبــه  طریــق  از  موضوعــات  ایــن  پیگیــری 
ریاســت ســازمان برنامه و بودجه، ریاست تامین 
که منجر  گو  گفت و  اجتماعی، و طرح در شــورای 
به تصویب نامه احصاء مشاغل سخت و زیان آور 
کارگاههای تعطیل برای احراز  و اعالم عدم بررسی 
که اقدام مثبتی بوده لیکن  مشــاغل سخت شــد 
کافــی نیســت وهمچنیــن ســندیکا در صــدد رفع 
مشــکالت و موانــع اعالمی اعضا از طریــق برگزاری 

کار و تامین اجتماعی می باشد. جلسه با وزارت 

9-بررسیمشکالتاسنادخزانهاسالمی:
بــا ابــالغ قانون بودجــه ســال 95 و ابــالغ آیین نامه 
اجــرای بنــد ه تبصــره 5 قانون مذکــور در خصوص 
گــذاری اســناد خزانه اســالمی به  نحــوه انتشــار و وا
پیمانکاران و شرکتهای غیر دولتی مشکالتی برای 
پیمانکاران عضو سندیکا که اسناد در یافت نموده 
که موضــوع "بازه زمانی حفظ  بودنــد به وجود آمد 
قــدرت خریــد" که در آییــن نامه این بــازه را از زمان 
گرفته  "قطعی شدن بدهی تا انتشار اسناد" در نظر 
که نظر ســندیکا "حفظ قــدرت خریــد از زمان  بــود 
مســجل شــدن بدهــی تــا تاریخ ســر رســید شــدن 
اسناد" می باشد که برای حل این مشکل مکاتباتی 
ریاســت  اســالمی،  شــورای  مجلــس  ریاســت  بــا 
در  و  داشــته  اجرایــی  دســتگاه های  و  جمهــوری 
نهایت با اســتفاده از ظرفیت ماده 12 قانون بهبود 

کار موضوع را در جلســه  کســب و  مســتمر محیــط 
کارشناســی کمیته موضوع مــاده 76 قانون برنامه 
ششــم و کمیتــه موضــوع مــاده 75 برنامــه ششــم 
گفتگوی دولــت و بخش خصوصی  یعنــی شــورای 
مطرح و در شصت و سومین جلسه شورا  با حضور 
وزیر اقتصاد بررســی و ضمن قبولی ایراد و اعتراض 
ســندیکا بــه ایــن موضوع، بــا توضیحاتــی مصوب 
گردید راهکارهای اصالح و عملیاتی شدن خواسته 
ســندیکا با رفع مانع فقهی موضوع بررسی و اقدام 
کــه در نتیجــه ایــن اقدامــات خوشــبختانه  گــردد. 
درآخریــن آیین نامــه مربوطــه به تاریــخ 96/3/20 
بازه زمانی قدرت خرید از صدور حواله  تا سررســید 

پذیرفته شده است.

جدیــد	 بخشــنامه	های	 و	 قوانیــن	 اعــالم	 	-10
گــزارش ماهیانــه   مرتبــط بــا فعالیــت پیمانــکاری و 
و سالیانه کمیسیون از اقدامات هر ماهه کمیسیون 
بــوده کــه از طریــق نشــریه و ســایت بــه اطــالع اعضا 

محترم رسانید.

11-	پاســخ	بــه	ســواالت	و	مکاتبــا	اعضــا	مطابق	
معمول از جمله فعالیت های کمیسیون در طول 

فعالیت کمیسیون بود.
ضمن تشکر از اعضای محترم کمیسیون که وقت 
خــود را به حضور درجلســات اختصــاص دادند و 
اعضــای محترمی که با ارائه نظــرات و راه حل ها و 
پیشــنهادات و حضور در جلســات مــا را همراهی 

نمودند.

کمیسیوناقتصاد گزارش
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ب: پیگیــری موضوعــات و قوانیــن  اقتصــادی  
بــا صنعــت احــداث )برنامــه  و بانکــی مرتبــط 

کوتاه مدت(
پ: برنامــه جــاری تدوین و مصوب و به هیأت 

مدیره محترم ارائه نمود.

2-نشستبانمایندگانبانکدی:
کمیســیون بــه جهت اســتفاده از ظرفیت های 
کشــور و تقویــت  قانونــی بــازار پــول و ســرمایه 
روابــط بــا بانک هــا در راســتای بهبــود فضــای 
کســب وکار بــا هــدف حــل مشــکالت اعضــا و 
تســهیل دسترســی اعضا بــه منابــع و خدمات 
بانکــی بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای بانک، با 
دعــوت از نماینــدگان بانک دی در جلســه ای  
بــه تبــادل نظــر و ارائــه درخواســت های خــود 
 به امضا طرفین 

ً
پرداخت. تفاهم نامه  ای اخیرا
گردیده است  رسیده و مبادله 

3-بررســیروشهایتامینســرمایهبــرایمنابع
مالیپروژهها

تامیــن  بــرای  راهــکاری  پیگیــری  جهــت  بــه 
کمیسیون  ســرمایه اعضا به غیر از منابع بانکی 
در نشستی با نمایندگان شرکت تامین سرمایه 
آریــا ســهم و تامیــن ســرمایه امیــن موضــوع را 
کــه روش هــای مختلف  مورد بررســی قــرار داد 
گــذاری در قالــب ابزارهای  و متفــاوت ســرمایه 
که دراین زمینه  گون مورد بحث واقع شد  گونا

پیگیری ها ادامه دارد.

4-بررسیوتحلیلبودجهسال1395
کار  دســتور  در  بودجــه  تحلیــل  و  بررســی 
گرفت و پس از  بررسی ها  کمیسیون اقتصاد قرار 
کــه بودجــه ســال جــاری  گیــری شــد  نتیجــه 
وضعیــت صنــف مــا و موقعیــت مطالبــات ما را 
کلــی دور از خواســته های  جوابگــو نیســت و به 
صنف است و جدول مواد مرتبط قانون بودجه 

گردید.  با صنف مشخص و تهیه 

5-بررسیمطالباتپیمانکاران:
ســندیکا  عضــو  شــرکتهای  مطالبــات  بحــث 
و  پیمانــکاران  بــه  دولــت  بدهــی  حجــم  و 
که از این تاخیــرات بخش خصوصی  خســارتی 

تحمیــل می گــردد و راهکارهــای اخذ مطالبات 
پیمانکاران چه به لحاظ ظرفیت های قانون و 
بودجه های سنواتی که در این بخش پیشنهاد 
مطالبــات  جــای  بــه  قرضــه  اوراق  دریافــت 
و  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن  و 
درخواست پرداخت مطالبات نقدی و مطالبه 
که  خســارت تاخیر پرداخــت از موضوعاتی بود 
کارگروهی  گردید و  درجلســات دوره ای مطــرح 
از اعضــای هیأت مدیــره و دبیــر ســندیکا بــرای 

پیگیری موضوع انتخاب شدند.

گذاریبهبخشخصوصی: 6-طرحهایقابلوا
دکتــر  آقــای  حضــور  بــا  کــه  جلســه  ایــن   در 
از اعضــای هیــأت  تعــدادی  و  زاده  عبدالعلــی 
امنای موسسه تحقیق و توسعه و هیأت مدیره 
نحــوه  خصــوص  در  گردیــد  برگــزار  ســندیکا 
گــذاری پروژه هــای نیمه تمــام و پروژه هایــی  وا
گذاری دارند بحث و بررســی شــد  که قابلیت وا
گردید اطالعات پروژه های نیمه تمام به  و مقرر 
ح های ســودده و  گردد و طر ســندیکا منعکس 

گردند . زودبازده مشخص 

کشورپسازتوافقژنو 7-بررسیوضعیتاقتصاد
کمیســیون اقتصاد  بررســی  بعــد از توافــق ژنــو 
کار خود  کشــور را در دســتور  وضعیــت اقتصــاد 
اقدامــات  و  وظیفــه  خصــوص  در  و  داد  قــرار 
هریک از بخش های دولت، بخش خصوصی، 
بررســی  و  بحــث  عضــو  شــرکتهای  و  ســندیکا 
کــه  ســندیکا در  شــد و در نهایــت مقررگردیــد 
نشســت های بین المللــی مشــارکت نمایــد بــا 
ســازماندهی شرکتهای هلدینگ از توان باالی  

خود را نشان دهد.

8-بررسیبرنامههایسال96:
 بررســی و تدوین برنامه ســال 1396کمیسیون
محورهــای  و  ماموریــت  بیانیــه  اســاس  بــر   
چهارگانــه ســال 96 ســندیکا جهــت ارائــه بــه 
موضوعــات  بررســی  و  محتــرم  هیأت مدیــره 
ســرمایه  تامیــن  نحــوه  جملــه   مهمــی از 
پروژه ها، بررسی مشکالت اوراق بهادار، بررسی 
گــذاری به بخش خصوصی  ح هــای قابل وا طر
بررسی ظرفیت های قانون بودجه در سال 96 

کمیســیون در ســال جدید  از اهــم برنامه های 
توســط  شــده  ح  مطــر مفروضــات  می باشــد. 
مهنــدس دادمــان نیز بایــد به طور مکــرر رصد 
شود و با توجه به تغییرات آن بیانیه ماموریت 

به روز شود. 
که بــا ارائه نظرات ما  در پایــان از همــه عزیزانی 
کمیســیون و  را یــاری نمودند و از همه اعضای 
کمیسیون  که وقت خود را به  مشاوران محترم 

اختصاص دادند  تقدیر و تشکر می نماییم.
کمیســیون  ح شــده در  اهــم موضوعــات مطــر

ح زیر بوده است: اقتصاد در سال 95بشر
1- تدوین برنامه سال 95 و پیشنهاد به هیأت 

مدیره محترم 
2- بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
3- بررسی و پیگیری ضبط ضمانت نامه های بانکی 

دی  بانــک  بــا  تفاهــم  پیگیــری  و  بررســی   -4
)منجر به تفاهم نامه اول با بانک (

بــا حضــور  توســعه  برنامــه ششــم  بررســی   -5
میهمانان و مدعوین )مرحوم رحیمی دانش و 

مهندس رامینه( 
6- بررسی چالش پیمانکاران با بودجه سال 95

اقتصــاد  سیاســت های  ابــالغ  بررســی   -7
کنگــره در  مشــارکت  نحــوه  و   مقاومتــی 

که برگزار نگردید  بین المللی مربوط 
کشور پس از توافق وین 8- بررسی وضعیت 

9-بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
10- بررسی مطالبات پیمانکاران 

11- تفاهــم نامــه ای بــا مدیریت غرب مســکن 
گردید تهران منعقد 

گذاری به بخش  12- بررسی طرحهای قابل وا
خصوصی 

و  بــازار  از  ســرمایه  تامیــن  نحــوه  بررســی   -13
گذار شرکتهای سرمایه 

14- بررسی قانون بودجه سال 95
گــذاری طرحهای نیمــه تمام با  15- بررســی وا

حضور آقای دکتر عبدالعلی زاده
16- بررسی تصویب نامه مربوط به ارتقا جایگاه 

کار گزارش سهولت انجام کسب و  ایران در 
17- نشست با نمایندگان بانک ملت 

18- بررســی آییــن نامــه اجرایی بنــد )هـ(تبصره 5 
قانــون بودجــه )آییــن نامــه اجرایی اســناد خزانه 

اسالمی (

گزارشمالی

ســاالر  مهنــدس  مجمــع  ایــن  ادامــه  در 
گــزارش  علیــاری خزانــه دار ســندیکا بــه قرائــت 
دربــاره  و  پرداخــت  مالــی  بازرســان  هیــات   
 صورتهای مالی 95، ترازنامه منتهی به ســال 95 

درآمدهــا  و  بدهی هــا  و  دارایی هــا  )شــامل 
و  )1395 ســال  شــده  محقــق  هزینه هــای   و 
و  داد  ارائــه  توضیحاتــی    96 ســال  بودجــه    
حداقــل حق عضویــت در ســندیکا را 28.000.000 

پیشــنهاد ریــال  میلیــون(  هشــت  و   )بیســت 
کرد.    

برخــی  بــرای  را  هیأت مدیــره  اختیــارات  وی 
هزینه کردها از مجمع خواستار شد. 
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در ادامــه مهنــدس علیــاری بــه  عنــوان رئیس 
گزارش مختصری  کمیســیون تحقیق و توسعه 
کمیســیون تحقیــق و توســعه ارائه  از عملکــرد 

ح زیر است: که مشروح آن به شر داد 
ســال 95، ســال بســیار فعــال و پــرکاری بــرای 

کمیسیون تحقیق و توسعه سندیکا بود.
کمیســیون با تشکیل 23 جلسه عمومی و  این 
تقریبــا  و  تخصصــی  کارگروه هــای  جلســه   16
کارشناســی نتایج  کار  حــدود 1200 نفر ســاعت 

کرده است. زیر را اخذ  
کاری هیأت  1 - تهیــه، تدوین و تقدیــم برنامه 

مدیره در سال 95 جهت تصویب و اجرای آن
2 - تعییــن 5 اولویــت اصلــی برنامــه ســال 95 
برنامــه ســندیکا از طریــق اســتعالم و بررســی 
مختلــف  کمیســیونهای  کاری  اولویت هــای 
مشــروحه  برتــر  اولویــت   5 معرفــی  و  ســندیکا 
 ذیــل به هیــأت مدیــره جهــت تصویــب و اجرا 

در سال 95 :
2 - 1 پیگیری برای اصالح و رفع قوانین مزاحم 

کار مربوط به صنعت احداث کسب و 
2 - 2 پیگیــری و بــه نتیجه رســانیدن شــرایط 

عمومی پیمان جدید
قابــل  و  نیمه تمــام  ح هــای  بررســی طر  3 - 2

گذاری به بخش خصوصی وا
4-2 تهیــه قراردادهــای تیپ بخش خصوصی 

برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ِحرف هــای  توانمندی هــای  توســعه   5-2

شرکتهای عضو 
3 - تهیه و تدوین اخالق مهندســی و ارائه آن 

به هیأت مدیره سندیکا
کمیتــه جوانان  4 - تهیــه و تنظیــم نظامنامــه 
ســندیکا به منظور پشــتیبانی از هیــأت مدیره 
کلیه اعضــا درجذب  و ارســال دعوتنامــه بــرای 
کمیســیونهای  نیروهای جوان و متخصص به 

سندیکا
5 - تهیه و تنظیم سند جامع اخالق حرفه ای 

ویژه اعضا سندیکا مبتنی بر:

کرامــت، شــجاعت و  - چهــار اصــل: عدالــت، 
سالمت

در  حرفــه ای  اخــالق  خط مشــی:  هشــت   -
برابــر: مشــتریان، ســرمایه های انســانی، رقبــا، 
شــهروندان و منافــع ملــی، پیمانــکاران جزء و 
تامین کنندگان، محیط زیســت، ســهامداران و 

سندیکا )تشکل(
- سوگندنامه اخالق حرفه ای سندیکا

توانمندســازی  ســند  تهیــه  بــه  آغــاز   -  6
 شــــــــــــرکت های عضــو بــر اســــــــــــــــاس مــــــدل

Business Excellent Model 
کمیســیون تحقیــق و توســعه  برنامــه ســال 96 
در ســال 96 تنظیــم بیانیــه ماموریــت ســندیکا 
کمیســیون فرادســتی بر اســاس  بــه عنوان یک 
بررســی شــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
گرفتــن 6 پیــش فرض اساســی  ایــران و در نظــر 
مشــروحۀ ذیــل و تبیین محورهــای حصول به 
کامــل  اهــداف ماموریــت ســندیکا، و راهبــری 
موضوع تا رســیدن به اهداف مذکور در دســتور 
کار کمیسیون تحقیق و توسعه قرار گرفته است:
کاهــش  1 - قیمــت نفــت، طــال و فلــزات پایــه 

می یابد.
2 - سیاســت حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی 

ایران ادامه خواهد یافت.
3 - ایــران از مناقشــات منطقــه ای و جهانــی 

حداقل تأثیرات منفی را خواهد داشت.
4 - تحریــم جدیــد بین المللــی بــر علیــه ایــران 

وضع نخواهد شد.
5 - تحریم های موجود تشدید نخواهد شد.

6- اعتبــارات عمرانــی نســبت بــه ســال قبــل 
تغییرات معناداری نخواهد داشت.

ح  بیانیــه مأموریــت ســال  96 ســندیکا بــه شــر
گردیده  ذیل مورد تصویــب هیات مدیره واقع 

است:
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهاى  »ســندیکاى 
اقدامــات الزم و ضــرورى بــراى خلــق آینده اى 
و  کمیــت  حا بــا  ســازنده  تعاملــی  در  پایــدار 
کشــور و بــا بهره مندى  ج  محیــط داخل و خار
کثــرى از ظرفیت هاى موجــود، همت تام  حدا
بــراى شناســایی و معرفــی بازارهــاى بالفعل و 
بالقوه براى شــرکتهاى عضــو را معمول خواهد 

داشت«
ح ذیل  محورهــای اهداف ماموریت نیز به شــر

گرفته است: مورد تصویب هیأت مدیره قرار 
-  شناســایی، تبییــن و معرفــی ظرفیت هــاى 

داخلی به اعضا
-  شناسایی، تبیین و معرفی بازارهاى جدید

- ایجاد بســتر توانمندســازی اعضا متناسب با 
الزامات بازارهای جدید

- تعامل وهم صدایی با تشکل های همگن

گزارشبازرسان

کمیسیونتحقیقوتوسعه گزارش

گزارش بازرســان  مهندس پورشــیرازی به ارائه 
گزارش هیات بازرســان  که طبق این  پرداخت 
و  مدیــره  هیــات  گــزارش  مالــی،  صورتهــای 
بودجــه پیشــنهادی، جلســات هیــات مدیره 

کــرد. وی در پایــان  کمیســیونها را تصویــب  و 
گــزارش خود توصیــه هایی به شــرکتهای عضو 
کــه جهــت اطــالع اعضای محتــرم از  ارائــه داد 
کامل  گزارش بازرســان به طور  این توصیه ها، 

گردد: ج می  در
»بــا احتــرام؛ بــه اســتحضار همــکاران محتــرم 
شــرکت های  ســندیکای  بازرســان  می رســاند 
ساختمانی در اجرای مواد 35و36 اساسنامه 
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ســندیکای شــرکت های ســاختمانی درمــورد 
عملکــرد مالی ســال 1395 انجمن و همچنین 
فعالیت هــای ســندیکا و اعضــای هیأت مدیره 
گزارش خود را به مجمع عمومی تقدیم  محترم 

می دارد : 
1- صورت هــای مالــی و اســناد هزینــه منتهــی 
واحــد  توســط  کــه   1395/12/29 تاریــخ  تــا 
و  اســت  گردیــده  تهیــه  حســابداری ســندیکا 
کلیه اعضــای هیأت مدیره محترم  مورد تأیید 
گــزارش  ایــن  منضــم  و  گرفتــه  قــرار  ســندیکا 
می باشــد قباَل توســط بازرســان ســندیکا مورد 
بررســی و همچنین تطبیق با دســتورالعمل ها 
و اساســنامه و مصوبات هیأت مدیره محترم و  
گرفتــه و مورد  همچنیــن مقــررات مربوطه قرار 
تأیید بازرســان نیز می باشد. الزم به ذکر است 
گردش امور حسابداری سندیکا زحمات  که در 
مدنظــر  بایــد  را  حســابداری  واحــد  بی دریــغ 

داشت و الزم به سپاس می باشد.  
گــزارش هیأت مدیــره و همچنیــن بودجــه   -2
کــه بــه مجمع  پیشــنهادی بــرای ســال 1396 
گردیــده مورد  عمومی عــادی ســندیکا تقدیــم 
گزارش و  گرفته و مفــاد  مطالعــه بازرســان قــرار 
اقــالم پیشــنهادی آن مورد تأیید بازرســان نیز 
که رقم پیش بینی  می باشــد توجه می فرمایند 
درخواســت   1395 بودجــه  از  کمتــر   1396

که قابل توجه است.    گردیده 

مــورد  در  اساســنامه  مــاده 35  اجــرای  در   -3
اعضــای  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  و  اقدامــات 
اســتحضار  بــه  ســندیکا  محتــرم  هیأت مدیــره 
که در ســال 1395 هیأت بازرسان در  می رســاند 
کمیســیون های  تمــام جلســات هیأت مدیره و 
اصلی و فرعی ســندیکا حضور داشته اند و عالوه 
برآن در کمیته هایی که توســط ســندیکا جهت 
اقدامات به طور تفکیک مشخص گردیده است 
و همچنیــن امــر مالیــات و حضــور در جلســات 
کمیســیون های حل اختالف مالیاتی نیز اضافه 
بــر وظایف تعیین شــده در اساســنامه همکاری 
نزدیکی داشــته اند و در این مسیر با سعی زیاد و 
که در ســال گذشته  گردید  ارتباط اداری، موفق 
که شــاید  کاهش دهد  ضریــب مالیاتی را از %13 
که توانسته این  جزو معدود مشــاغلی می باشد 

خواسته به حق را به نتیجه برساند. 
ضمنــَا جهــت یــادآوری مجــدد بــه اســتحضار 
می رســاند متأســفانه مــوارد زیــادی مالحظــه 
که شرکت ها به دلیل وضعیت خاص  می گردد 
حســابداری و عــدم اطالعــات، عملیــات آنهــا 
در امــور مالــی و در تهیــه اســناد و دفترنویســی 
و خالصــه مســائل امــور اســنادی و مالیاتی به 
صـــورت صحیح و منطبق به راه های قانونی و 

یا بخشنامه ها عمل نمی نمایند.  
و ایــن بــه روز نبــودن بــا توجــه بــه مصوبــات و 
که با توجه  بخشــنامه ها، نواقص زیادی دارند 

بــه مشــکالت وزارت دارائــی و متأســفانه عــدم 
تربیــت نیــروی انســانی درآن ســازمان عظیــم 
که در ممیزی ها با مشــکالتی  گردیده  موجــب 
مواجه شوند که حتی ممیز دارائی نیز می تواند 
کــه در این  بــه راحتــی ایجــاد مشــکالت نماید 
رابطــه می طلبد بعضی از شــرکت ها نســبت به 
اصالح ساختار امور مالی خود حتی در صورت 
لزوم به آموزش امور مالی توجه داشــته باشند 
که ســندیکا در نظر دارد مشــابه آخر ســال قبل 
کالس هــای آموزشــی امور  نســبت به تشــکیل 
که توسط مسئوالن وزارت  مالی و حسابداری 

دارائی می باشد، اقدام نماید.     
ضمنــَا بــه عنوان آخرین موضوع به اســتحضار 
هیأت مدیــره  در  شــما  منتخبیــن  می رســاند 
کــه شــرکت های محتــرم  کامــل دارنــد  اشــراف 
کارفرمایــان به  عضــو بــه دلیل عــدم همــکاری 
خصــوص دولتی ها و عــدم پرداخت مطالبات 
کــه با وجود  دارای مشــکالت مالی می باشــند 
کــه  وفــور درآمدهــای دولتــی ایــن بازدارندگــی 
کــه  دارد  ادامــه  نمی رســد  نظــر  بــه  منطقــی 
امیــد اســت در دولــت جدیــد تغییر رویــه داده 
کوتــاه فوق  شــود لــذا بــا توجه بــه چنــد جمله 
معروض می دارد سندیکای شما هیچ فعالیت 
اقتصادی و درآمدی طبق اساســنامه و قانون 
نــدارد و بــا پرداخــت حــق عضویــت همــکاران 
محترم اداره می شــود. لــذا از بزرگواران محترم 
تقاضــا می شــود منتخبین خود را بــا پرداخت 
همیاری هــای  یــا  و  ســالیانه  عضویــت  حــق 

مقطعی مساعدت فرمائید.   
مســتمر  زحمــات  از  می دانــد  الزم  خاتمــه  در 
دبیــر محتــرم دوره قبــل و دبیــر محتــرم اخیــر 
که وقت زیادی را صرف امور سندیکا  ســندیکا 
می فرماینــد و نیز ریاســت محترم هیأت مدیره 
کــه واقعــَا زحمــت زیــادی متحمل  دوره قبــل 
کــه حتمــَا بــه ســالمتی ایشــان اثرگــذار بــود و 
دبیــر محترم جدیــد و همچنین ســایر اعضای 
هیأت مدیره سندیکا تشکر نمائیم. سالمتی و 
کلیه همکاران عزیز را از خداوند متعال  توفیق 

مسئلت می نمائیم. 

کمیسیونها گزارششورایعالیوسایر

گزارش بازرســان، هیأت رئیســه مجمع  بعد از 
گزارش  کــرد تــا به مطالعــه  از حاضــران دعــوت 
کمیســیون ها در جزوات  شــورای عالی و ســایر 
بــرای  نهایــت  در  تــا  بپردازنــد  شــده  پخــش 
گزارش های  گیری شود.  مصوبات مجمع رای 

ح زیر بود: قید شده به شر
گزارشهیأتمدیره

در حاشیه مجمع گزارش کاملی از فعالیت های 
کمیســیون ها،  دبیرخانــه،  هیأت مدیــره، 
که در بخشی  بازرسان و مالی منتشر شده بود 

ذکــر  فعالیت هــای هیأت مدیــره  دربــاره  آن  از 
شــده بود: »در ســال 95 هیأت مدیــره بیش از 
کارگروه های  43 جلسه هفتگی رسمی داشت. 
تخصصــی در زمینه هــای مطالبــات و تأمیــن 
مالــی و بررســی قوانیــن وآیین نامه هــا به تهیه 
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کمک می نمود.  دســتور جلسات هیأت مدیره 
طی جلســات هفتگی هیأت مدیــره به بیش از 
یکصد و ســی مورد از دستور جلسات رسیدگی 

گیری نموده اند. و تصمیم 
در سال 95 بیش از بیست همایش و کنفرانس با 
شرکت هیأت مدیره در محل سندیکا برگزار گردید.

اعضــای هیأت مدیــره بــا شــرکت در جلســات 
و  کمیته هــا  بازرگانــی،  اتــاق  هیأت رئیســه 
کمیته های تخصصی  کارگروه هــای تخصصــی، 
در ســازمان برنامــه، در شــورای هماهنگی، در 
کمیســیون های بیرونی، تشــکل های همســو، 
هیأت های حــل اختالف و اتاق هــای بازرگانی 
بــا  را  خــود  ارتباطــات  انــد  توانســته  مشــترک 
گیر و تصمیم ســاز در نهادها و  مراجــع تصمیــم 
ارگان هــای مرتبــط بیــش از پیش مســتحکم و 

جاری سازند.«

گزارششورایعالی
جهــت   95 ســال  در  ســندیکا  عالــی  شــورای 
بــا  همفکــری  و  کاربــردی  پیشــنهادهای 
آقایــان  حضــور  بــا  ســندیکا  هیأت مدیــره 
مهندســان: محمدرضا انصاری، ســیدمحمد 
عطاردیــان،  محمــد  صدرهاشــمی نژاد، 
و  ناصرمعدلــی  علیرضــا  عطایــی،  نــادر 
نظریه هــا  و  شــد  تشــکیل  نــوروزی  منوچهــر 
بیــان  اختصــار  بــه  کــه  زیــر  پیشــنهادهای  و 
می گردد تصویب نمود و در بیانیه شــورا بدین 
که: شــورای عالی ســندیکای  کرد  ح اعالم  شــر
بــرای  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
ارتقــای جایــگاه صنــف و تحقــق اتحــاد همــه 
ســازمان های ســندیکایی صنعت ساختمان 
انجــام  بــرای  ایفــای نقــش بیشــتر  در جهــت 
کوشید. مسئولیت های صنفی و ملی خواهد 

گردید شــورای عالی بــه عنوان اتاق  1-مصوب 
فکر وارد اقدامات اجرائی نگردد 

کلی شــورای  2- بررســی و تصویب برنامه های 
عالی در سال 95

3- نشســت بــا نماینــدگان شــرکت تعاونــی بنا 
به درخواســت هیأت مدیره شــرکت تعاونی در 

جهت حل مشکالت مطروحه 
4- بررســی نحوه تامین مالی اجرای طرحهای 

نیمه تمام 
بــرای  عالــی  شــورای  کیــد  تا و  پیشــنهاد   -5
کــردن صنوف و تشــکل های صنعت  متشــکل 

ساختمان 
ح هــای  طر دســتورالعمل  آخریــن  بررســی   -6

نیمه تمام  

7-نشســت مشــترک با هیأت مدیره سندیکا و 
بررسی مسائل و موارد صنف 

8- بحث و بررســی در خصــوص نحوه فعالیت 
گرا  کار آفرینان توسعه  کانون 

9-نشســت نمایندگان شــورای عالی با جناب 
آقــای دکتــر والیتــی مشــاور عالــی مقــام معظم 

ح مسائل صنفی  رهبری و طر
خصــوص  در  نظریه هایــی  و  10-پیشــنهاد 
عملکــرد بهتــر شــورای هماهنگی تشــکل های 

کشور  فنی و مهندسی 
ح درآمدزایی بــرای دولت از  11- پیشــنهاد طــر
که به صورت وام از  طریــق عوارض در جاده ها  

سوی مردم پرداخت می گردد.
 

کمیسیونانتشارات گزارش
طــور  بــه   95 ســال  در  انتشــارات  کمیســیون 
ســاعته   51 جلســه   38 وهفتگــی   مســتمر 
بــا  انتشــارات  کمیســیون  کــرد.  نمــود  برگــزار 
هیــأت  درونــی  فعالیت هــای  کــردن  رصــد 
کمیســیون ها و دبیرخانــه و انعــکاس  مدیــره، 
ایــن فعالیت هــا و نقطه نظــرات به دیگــر اعضا 
ســندیکا و صنــف، نســبت به تحــوالت محیط 
بیرونــی صنف در نهادها و ســازمانها و بنگاه ها 
در صنعــت احــداث نیــز از طریــق رســانه ها و 
خبرگزاری ها و نشــریات ومستندســازی و ارائه 
گزارش هــای تحلیلــی اقــدام می نمایــد. انجام 
مصاحبه ها و انعکاس مقاالت ونقطه نظرات و 
بیانیه هــا نیز از جمله دیگر موارد مورد پیگیری 
کمیســیون در قالــب نشــریه ماهنامــه آبادگران 
طی دوازده شــماره در ســال 95 از شماره 341 

تا 352 بوده است 
کمیســیون در سال 95  دیگر فعالیت های این 

عبارت بوده است از :
کلیــه بیانیه هــا و نقطــه نظــرات و  نظــارت بــر 
بروندادهــای داخلــی وانعــکاس در نشــریه یــا 

دیگر رسانه ها
کتابهــای تخصصــی و فنــی  نظــارت بــر چــاپ 
کارشناســی  واحدهــای  و  دبیرخانــه  تدوینــی 

سندیکا
نظــارت بــر نشــریات دوره ای ســندیکا ماننــد 
فصلنامــه و ویــژه نامه هــای تخصصــی ماننــد 

فصلنامه ماشین آالت 
نظارت بر تدوین و ویرایش سالنمای سندیکا 

نظــارت بــر تدوین و ویرایش چــاپ بولتن های 
ویــژه مانند بولتن هفتگی ســندیکا یا دوره ای 

کمیسیون ها
نظــارت بــر تدویــن و ویرایش جلد دوم و ســوم 

قــراردادی  مســائل  پاســخ  و  پرســش  کتــاب 
پیمانکاری 

نظــارت بر برنامه هــای همایش هــای دوره ای 
یــا ویــژه در ســندیکا اعــم از آموزشــی و مدنی و 

صنفی
 

کمیسیونحقوقی گزارش
کمیسیون حقوقی درسال 95 تعداد 12جلسه 

تشکیل داد.  
کمیســیون حقوقی در ســال جاری موارد ذیل 
کار خود داشــته و اقداماتی نیز به  را در دســتور 
عمــل آورده و شــرکتهای مراجعه کننــده نیــز از 
که  راهنمای ها و مشاوره حقوقی بهره برده اند 

ح ذیل تقدیم می گردد: اهم اقدامات بشر
کــه به صورت  کمیســیون  تصویب برنامه های 

یک هفته در میان دوشنبه ها می باشد.
عضویت آقای محمدعلی عزیزی و سرکار خانم 
لطفــی وکالی دادگســتری به عنوان مشــاوران 
کمیســیون  حقوقــی بــه عنوان اعضــای جدید 

تصویب شد.
و  داوری  موضــوع  در  حقوقــی  مقــاالت  تهیــه 
داوری شرایط عمومی پیمان، تهیه و در نشریه 
به چاپ رسید. بررسی نحوه حضورکارشناسان 
داوری  مرکــز  داوری  پرونده هــای  در  ســندیکا 
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کــه موضوع پرونــده مرتبط  ایــران، در صورتــی 
کار  دســتور  در  باشــد  پیمانــکاری  صنــف  بــا 

کمیسیون حقوقی است.
بررســی پیــش نویــس قانــون جامــع داوری در 

کمیسیون می باشد. کار  دستور 
کمیســیون برای  کارشــناس از اعضای  معرفــی 
و  اختــالف  حــل  هیأت هــای  در  کارشناســی 

ج از سندیکا داوری در خار
ݢبررســی آییــن نامــه داوری ســندیکا و تقویــت  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
کمیته داوری ســندیکا با اصالح و تدوین آیین 
نامــه جهــت حــل و فصــل اختالفــات اعضــای 
کمیســیون در حــال بررســی  ســندیکا توســط 

است 
کننده  رســیدگی به مشــکالت اعضای مراجعه 
راهنمایی هــای الزم جهــت  و  کمیســیون  بــه 
اســتفاد از ظرفیت هــای قانــون بــرای احقــاق 
بــرای شــرکتهایی نظیــر پارمیــد  حقــوق خــود 
ســازه، پــارس یکــم، پــل و دژ، فریــاب جنــوب، 
هریســون، بتــن شــیب، تیــس  و فورســمنت و 

همسان اقلیم، بتن عرشه، سیس وی و...
در پایان شرکتهای عضو را به استفاده از خدمات 
کمیســیون در امــور حقوقــی و  و مشــاوره های 
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قراردادی پیمان ها دعــوت نموده و امید داریم 
بــا اعــالم نظرات خود، مــا را در ارائــه هر چه بهتر 
خدمات مطلوب یاری رسانند و در پایان از همه 
کمیســیون صرف  کــه وقت خــود را در  عزیزانــی 

نمودند تقدیر و تشکر به عمل می آید.
 

کمیسیونفنی گزارش
کمسیون فنی در سال  95 فعالیت های زیادی  

انجام داده است،  از جمله:
1-شاخصهایتعدیل

- اقــدام در ایجــاد فرآینــد تولید شــاخص های 
تعدیل

خ عوامل  - تهیه اطالعات نر
پیشــنهادی  تعدیــل  شــاخص های  تهیــه   -

سندیکا
- بررســی واعــالم نظــر در شــاخص های ابالغی 

واعالم مغایرتها ناشی از موارد زیر:
نیــروی  دســتمزد  پذیــری  تأثیــر  ســهم   •

انسانی در آنالیزها،
کارگر • قیمت پایه دستمزد 

• ســهم تأثیــر دســتمزد نیروی انســانی در 
شاخص ها

• شرایط پروژه نمونه
• شاخص منفی 

و نهایتــا ارائه راهــکار وانجام اقدامات اصالحی 
موارد فوق تا مرحله رفع نارسائی 

2-فهرستهایبها
- بررســی و انجــام اقدامات الزم جهت انتشــار 

فهرست های بهای پیشنهادی سندیکا
کلیــات، ســرفصلها و  - بررســی و اعــالم نظــر در 
ردیفهای فهرست بهای ابنیه و اضافه نمودن 
ردیفهای جدید به فهرست بها و بررسی نقاط 

ضعف و پیشنهاد رفع آن موارد
عملیــات  بــه  مربــوط  ردیف هــای  بازبینــی   -

کی با ماشین در فهرست های بها خا
3-اصالحضوابطفهرستبها

و  باالســری  ضرایــب  احیــای  در  اقــدام   -
بــرای  ح پیشــنهادی  ارائــه طــر بــا  منطقــه ای 
محاســبه ضرایب منطقــه ای به صورت پویا در 

رسته های مختلف فهرست بها
4-مسکنمهر

- بررســی مشــکالت قراردادهای مسکن مهر و 
خ با راهکارهــای قراردادی  پیشــنهاد اصالح نر

و قوانین موجود،
5-آنالیزبها

- بررسی نحوه اصالح آنالیز ردیفهای فهرست بها 

6-شرایطعمومیپیمان
کامــل مــواد شــرایط عمومی پیمــان  - بررســی 
مغایرت هــای  و  نارســائی  بیــان  و  ســازمان 

ج در متون مواد. مندر
7-نشریهپیامآبادگران

- اقــدام جهــت تقویــت بــار فنــی نشــریه پیــام 
آبادگران

8-استانداردمصالح
کمیتــه  جلســات  در  نماینــدگان  حضــور   -

استاندارد مصالح
9-پرسشاعضا

- اظهار نظر در برخی موضوع ها و پرسش های 
اعضــا در خصــوص مســائل فنــی و قــراردادی 
جلســات  در  شــرکتها  نماینــدگان  حضــور  بــا 

کمیسیون فنی
10-قوانینمرتبطبافعالیتهایپیمانکاری

فعالیتهــای  بــا  مرتبــط  قوانیــن  -بررســی 
پیمانکاری)شــامل مالیــات، مالیــات بر ارزش 
ح هــای عمرانی،  افزوده، مشــکالت بودجه طر
مشــارکت  اوراق  ضوابــط  و  جدیــد  مصوبــات 
ح های  گذاری طر واوراق خزانه ملی، شرایط وا
تملــک دارایی های ســرمایه ای جدیــد، نیمه 
تمــام، تکمیــل شــده و آمــاده بهــره بــرداری به 
بخش غیر دولتی، آیین نامه قرارداد مشــارکت 
پــروژه و ســرمایه پذیــر، مصوبــه  بیــن شــرکت 
هیأت امنای صندوق توسعه ملی و چارچوب 
موافقت نامــه مشــارکت عمومــی- خصوصــی، 
تریــن  مناســب  دامنــه  تعییــن  دســتورالعمل 
قیمــت پیشــنهادی در مناقصــات، باالســری 
تــرک تشــریفات مناقصــه، بودجــه ســال 95 ، 
مطالبات شــرکتهای پیمانــکاری و راهکارهای 
بهــای  فهرســت  مطالبــات،  وصــول  نحــوه 
پیشــنهادی سال 95 سندیکا، انجام اقدامات 
کمیسیون شاخه جوانان،  گیری  جهت شکل 
فصــل ســوم فهرســت بهــای پایــه راه، راه آهن 
و بانــد فــرودگاه، آمــاده ســازی فضــا بــه منظور 
کثــر از تــوان پیمانــکاران داخلی  اســتفاده حدا
در پســا تحریــم، دســتورالعمل نحوه محاســبه 
تمدیــد مدت پیمان با لحاظ پرداخت ضمان 
کارفرما، قانون تشــویق  تأخیــر تعهــدات مالــی 
گذاری خارجی، نحوه تهیه  حمایت از سرمایه 
متــون قراردادهــای داخل و خارجــی، ضوابط 
پیش نویس دستورالعمل تهیه صورتجلسه ها، 
و  موقــت  صورت وضعیتهــای  و  دســتورکارها 
دســتورالعمل  پیمانــکاری،  کارهــای  قطعــی 
مالــی  تعهــدات  در  تأخیــر  آثــار  جبــران  نحــوه 

ج از  کارفرما و خســارت توقــف و تأخیرهای خار
قصور پیمانکار.

کمیســیون عمدتــا روی  برنامه هــای ســال 96 
محورهای زیر متمرکز خواهد بود:

ویــژه  بــه  موجــود  ســاختار  طریــق  از   
کمیســیون های مرتبــط، ارتبــاط بیــن بانکی و 

ارتباط بین شرکت ها را تسهیل دهیم.
یافتــن  جهــت  اجرایــی  پیشــنهادات   
راه حل های مختلف برای تشویق اعضا جهت 
کارهای  جوینــت شــدن شــرکت ها بــرای اخــذ 
گــذاری در پروژه هــای  بــزرگ و امــکان ســرمایه 

گردید. ح  مختلف مطر
ج از راهکارهــای دولتی در   قراردادهــای خار
ســندیکا بررسی شــود )تعریف پیمان با بخش 

خصوصی(
 بــا انجــام مکاتبــات در ارتباط با مــوارد فوق 
ح هــای نیمــه تمــام به  گــذاری بخشــی از طر وا

بخش خصوصی درخواست شود.
ح هــای نیمــه تمــام دو مــورد  گــذاری طر  وا
پروژه هایــی هــدف  کار می طلبــد، چــه  ســازو 

باشد و با چه مکانیسمی وارد شوند.
کــه  کارهایــی  گــذار و انجــام   جلــب ســرمایه 

گذار می خواهد. سرمایه 
 در صورت نیاز به تغییر در قوانین باالدستی 
پیشــنهاداتی بــرای ایــن تغییرات تهیــه و ارائه 

گردد
گذاری را   آیا به تنهایی می توانیم بار سرمایه 
کنیم؟ و یا جوینت شــویم؟ قالب های  تحمــل 
انتفاعــی(  مختلــف جوینــت ونچــر )مشــارکت 

چگونه است؟
کردیم،   بــه قراردادهــای ســه عاملی عــادت 
مدلهــای مختلــف قــرارداد را مــورد توجــه قــرار 
بــا  عضــو  شــرکت های  کنیــم  ســعی  و  دهیــم 

مدلهای مختلف آن بیشتر آشنا شوند.
 در بــازار رقابت های داخلــی باید چه قوانین 
حمایتی وجود داشته باشد. قوانین مورد نیاز 

تهیه و به نهادهای مربوطه پیشنهاد شود.
 شرایط رقابت و قیمت دهی عادالنه نیست. 
راهکارهــای مشــارکت عادالنــه بــه مســئولین 

مربوطه طی مکاتباتی متذکر شود.
قوانیــن  نیازمنــد  خدمــات  صــدور  جهــت   

حمایتی هستیم.
کار در شرایط موجود مناسب نیست.  توزیع 
 تیپ هــای مختلــف قــرارداد و فهرســت بهــا 
کارهــای مختلف نیاز اســت، این  بــرای انجــام 

گیرد. موارد در دستور تهیه قرار 
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 چگونه می توانیم از ظرفیت تســهیالت به نفع 
کنیم. شرکت ها استفاده 

خ بهره، چگونه باشد.  قوانین بانکی، نر
 از بازار سرمایه چگونه استفاده شود.

 چگونــه از ظرفیت هــای بــازار بــورس اســتفاده 
شود

 طرح های نیمه تمام، تدوین قوانین، مشارکت 
کنیم  پذیــری، می توانــد بســته هایی باشــد. چــه 

سندیکا مورد اعتماد بیشتر اعضا باشد.
 دفــاع از درخواســت های درســت مربــوط بــه 
بخشنامه ها در مکاتبات سازمان پیگیری بیشتر 

و موثرتری شود.
مناســب  دامنــه  بخشــنامه  مــورد  در  مجــددا   

مکاتبه شود.
 ارتقــاء جایــگاه ســندیکا و ســپس اســتفاده از 

جایگاه مربوطه و باالبردن اثرگذاری
را  خــود  جایــگاه  ســندیکا  مــا  عملکــرد  بــا   

پیدا می کند.
گیــری و  ارتقــاء جایــگاه ســندیکا در تصمیــم   

تصمیم سازی موثر است.

کمیسیونروابطعمومی گزارش
کمیســیون روابط عمومی در ســال 95  اقدامــات 

ح است: بدین شر
کتاب آبادی: نظارت بر اقدامات  1-تکمیل پروژه 

کتاب آبادی. ویرایش و تدوین و چاپ 
2-تفاهــم نامــه همــکاری آموزشــی موسســات و 
دانشــگاه ها از جملــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای 
و دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــکده محیــط 

زیست دانشگاه تهران.
ح وظایــف پیشــنهادی  3-تنظیــم و تشــریح شــر

کمیته روابط عمومی.
IMAG  4-امضــای تفاهم نامه بــا شـــــــــــــــــــــرکت 
صنعــت  نمایشــگاه های  برگــزاری  خصــوص  در   

ساختمان در مونیخ آلمان.
5-برگــزاری دوره هــای آموزشــی ســاجات و بیمه 
و مالیات در ســندیکای شــرکت های ساختمانی 
کارشناســان و  ایــران بــا حضوربیــش از360 نفر از 

مدیران شرکتهای عضو.
6-برگزاری سمینار ایمنی درصنعت احداث ویژه 

مدیران در هفتم مهرماه1395.
7-دریافت اطالعات اعضای تشکل های شورای 

هماهنگی جهت اطالع رسانی.
 

کمیسیونعضویت گزارش
خــود  اعضــای  حضــور  بــا  عضویــت   کمیســیون 
ارجــاع  1395درخواســت های  ســال  طــول  در 

کمیســیون برای عضویت در سندیکای  شــده به 
شــرکت های ســاختمانی ایــران را بررســی نمود و 
کمیســیون،  شــرکت های ذیــل پس از بررســی در 
عضویتشــان توســط هیــأت مدیره محتــرم مورد 

گرفت. تایید و تصویب قرار 
مدیرعامــل:   - رژیان پــی  ســاختمانی  شــرکت 

ک  کاوه تبا مهندس 
شــرکت ســاختمانی آژند - مدیرعامــل: مهندس 

امیر متحدین 
کردستان سبز آتی - مدیرعامل: مهندس  شرکت 

فردین زارعی 
 - )مونیــر(  ایــران  نوســازی  و  مهندســی  شــرکت 

مدیرعامل: مهندس پژمان شیرانی
شرکت آریا رود پارس - مدیرعامل: مهندس علی 

اصغر رخشان
شرکت اهورا مهرگســتران - مدیرعامل: مهندس 

کاظم صفایی دلوئی 
 - هدیــش  توســعه  مهندســی  شــرکت 

کریمی  مدیرعامل:مهندس شهروز 
مدیرعامــل:   - رهــگا  ســاختمانی  و  راه  شــرکت 

کوهی  مهندس ابراهیم 
گورچیــن - مدیرعامل:  گروه مهندســی آ شــرکت 

مهندس یداهلل مدنی 
شــرکت ساختمانی صنعت ســاختمان آسمانه - 

مدیرعامل: مهندس ملک شاهی
مدیرعامــل:   - ســپاهان  صالحــکاران  شــرکت 

مهندس مصطفی نداف سیچانی 

کمیسیونماشینآالت گزارش
تریــن  جــوان  از  ماشــین آالت  کمیســیون 
گذشــته  کمیســیون های ســندیکا در ســه ســال 
اقدامــات موثری را به عنوان یــک اتاق فکر فعال  

به پیش برده است.
رئیســه  هیــأت  یــک  دارای  ســاختاری  نظــر  از 
از مدیــران و  بــه صــورت شــبکه ای  اســت ولــی 
نمایندگان ماشــین آالت از یکصد و شــصت عضو 
کمیته  تشــکیل یافته است. همچنین حداقل 8 
کارشناســی،  کارشناســی در زمینه هــای آموزش، 
HSE، مدیریت ریســک، خدمات پس از فروش، 
ج از  کارشناســان خبره درون یا خار اســتاندارد از 
کمک می کنند. کمیسیون  صنف به برنامه های 

توســط    کمیســیون  ایــن  گســترده  فعالیت هــای 
فصل نامه ماشین آالت به اعضا انعکاس می یابد.

کنفرانس  کمیســیون به صورت ســاالنه یک  این 
عمومی ماشــین آالت حوالــی شــهریور مــاه برگــزار 
کــه همراه با یک نمایشــگاه Expert در  می نمایــد 

سندیکا است.
کمیســیون  ســمینارهای آموزشــی و مهارتی این 
گواهینامه آموزشــی   کنون صــدور  بیش از 300  تــا 
را در برداشــته اســت و همــکاری بــا نماینــدگان و 
برندهــای ماشــین آالتــی تولیــدی و وارداتــی در 
زمینه هــای خدمــات پــس از فــروش و آمــوزش از 

کمیسیون است. دیگر اقدامات این 

گیریدرمجمع: رای
دبیــر،  مدیــره،  هیــأت  گــزارش  قرائــت  از  پــس 
گــزارش مالــی بــرای تائیــد مــوارد  کمیســیون ها و 
ح شــده از جملــه صورت های مالــی 1395،  مطــر
عملکــرد هیأت مدیــره، بودجــه ســال 96 و مبلغ 
حــق عضویــت، اجــازه تغییــر منابــع در بعضــی از 
فصلهــا در صــورت لــزوم، تائیــد ورودی ســالیانه 
125 میلیــون ریالــی  و  انتخــاب روزنامه اطالعات 
حاضــران از  کثیراالنتشــار  روزنامــه  عنــوان   بــه 

گیری و تصویب شد. رای 
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حســن ختــام این مجمــع ســخنرانی مهندس 
علیرضا ناصرمعدلی عضو شورای عالی سندیکا 
کــه با  کــرد: دوســتان حاضــر  بــود. وی عنــوان 
کار می کنند باید  عشــق وطن و خانــواده خــود 
بداننــد مملکــت ما یک ســرازیری شــدید را در 
جهــت دولتــی شــدن طــی می کنــد و بزرگترین 
مصیبــت  شــده  ثابــت  کــه  دنیــا،  مصیبــت 
کــه حتــی مصیبــت آن از  دولتــی شــدن اســت 
ک تر اســت. آلمان شــرقی  جنگ هم وحشــتنا
و آلمــان غربــی هــر دو در جنــگ جهانــی اول 
و دوم حضــور داشــتند ولــی آلمــان شــرقی بــا 
کشــیده شــد. در  دولتــی شــدن به مرز نابودی 

کــه همه از  ح شــد  بحث هــای انتخاباتــی مطــر
گلــه می کردند، در دنیا  فســاد و بیــکاری و رکود 
تنهــا راه حــل نجــات از ایــن معضــالت راه حل 
کنون هیچ مملکتی  بخش خصوصی است. تا 
بدون بخش خصوصی ســاخته نشــده اســت، 
و بالعکــس ممالــک پیشــرفته ای ماننــد آلمان 
کــره   شــمالی بــا دولتی شــدن بــه مرز  شــرقی و 
کشــانده شــده اند و این امــر در نمودار  نابودی 

کشورها مشخص است. اقتصادی این 
که اینجا جمع شــده اید  کرد: شــما  وی تصریح 
یک ســتاد هســتید و تنهــا راه نجــات در جمع 
اســت، یــداهلل مع الجماعــه، چنانچــه در تمام 

کار می کنــد. شــما در همــه اخبــار  دنیــا جمــع 
کار جمعــی موفق اســت.  جمع  کــه  می بینیــد 
600 شــرکت مــا نبایــد ایــن تعــداد باشــد. تمام 
کنند  گر محاســبه  کار می کنند ا که  شــرکتهایی 
صــورت  پرداخــت  عــدم  از  چقــدر  می بیننــد 
وضعیتهــا ضــرر می کننــد. بودجــه ســال 95  با 
کمکها 1 میلیارد و 600 اســت. در صورتی  همــه 
کــه ضــرر شــرکتهای متوســط مــا ماهــی 1600 
کارکــرد واقعــی  میلیــارد در اثــر عــدم پرداخــت 
که فرد فرد دنبال  اســت. آیا راه حل این اســت 
کــه بــه جایی نمی رســید- یا جمع  آن برویــد - 
کنید؟ شــما با انتخابات  شــوید و با هم حرکت 
گل  خوب ریاست جمهوری و اعضای سندیکا 
گر بهار  گل بهار نمی شود. ا کاشته اید اما با یک 
کنید، همه شما  می خواهید همه باید شــرکت 
کسی باید به میزان توان خود  گل هستید. هر 
کنــد و خود را جای مهنــدس دادمان و  کمــک 
گالبتونچی، حتــی رئیس جمهور بگذارد.  دکتر 
همــه شــما در ایــن مملکــت منافــع و حقــوق 
مساوی دارید. مملکت متعلق به همه ماست 

و همه ما ذی نفع هستیم و عقل حکم می کند 
کنیم. همه ما با هم حرکت 

گفته می شــود جمع  کــه  وی افــزود: بایــد روزی 
کســی ســتاد جمع آوری بقیه باشــد.  شــوید هر 
شــما  شــود.  پــر  راهروهــا  و  ســالن  بایــد  اینجــا 
گرفتــن صــورت وضعیــت  کــه روی  ضررهایــی 
کنید. معمــوال 80 درصد  می گذاریــد یادداشــت 
وقــت مدیــران اصلــی ما صــرف مشــکالت مالی 
گفته می شود جمع شوید  می شــود. ولی وقتی 
کمیت مــا لنگ  بــرای حــل مشــکالت جمعــی، 
کــه ایــن جمــع  اســت. البتــه مــن خوشــحالم 
شــدن ما روز به روز بیشترشده است مخصوصا 
کــه انتخــاب  در انتخابــات ســندیکا. اعضایــی 
کرده ایم روز به روز فعالیت آنها بیشــتر می شــود. 
من پیشــنهاد خود را اینگونــه مطرح می کنم. از 
که از جمع بیشــتر  خود ســندیکا خواهش دارم 
کنند. دوم اینکه  کنند و آنها را دعوت  اســتفاده 
افــراد خــود داوطلــب شــوند و نحــوه فعالیتهــا و 
استعدادهای خود را اعالم کنند و بگویند شما از 
ما هر وقت خواستید استفاده کنید. سوم اینکه 
سندیکا واحد حقوقی را توسعه دهد و از کسانی 
که نتوانسته اند پولهای خود را بگیرند استعالم 
کند و شــکایت جمعــی از طرف ســندیکا به قوه 
قضائیه و دولت ارائه شود. من معتقدم ما موفق 
می شویم رای قاطعی در این باره می گیریم. این 
جمــع شــدن رئیــس جمهــور را هــم خوشــحال 
که  با این جمع شدن خود سندیکا  می کند چرا 
و رئیس جمهور قوی می شوند. با متفرق بودن 
سراشــیبی ادامه خواهد داشــت. یقیــن بدانید 
گذاشــته اند. برای  اینها جای حساســی دســت 
کســیژن الزم اســت و  زنــده بــودن موجود زنده ا
برای زنده ماندن پیمانکاران حل مسائل مالی 
الزم است. با عدم حل مسائل مالی مملکت ما 
را فشل کرده اند. هیچ کس نمی تواند کارکردش 
را بگیرد. هیچ راه حلی جز جمع شــدن نیست. 
فرد فرد شما نمی تواند حق اش را بگیرد. با جمع 
شــدن در حال حاضر سندیکایی قوی تشکیل 
داده ایــد و بایــد با جمع شــدن تقویــت و حرکت 
کــه در تنگنــا  شــروع شــود. بایــد در پروژه هایــی 
هســت بــا جمــع شــدن آن را به طــور اقتصادی 
به پیش برد. االن نزدیک افطار اســت. امشــب 
شــب قدر است و  دعاها در شب قدر مستجاب 
کنیم مملکت ما   می شــود. بیایید همه ما دعــا 
کــه بزرگترین صدمه تاریخ   از این دولتی شــدن 

کند. 2500 ساله است نجات پیدا 

		مملکـــت	ما	یک	ســـرازیری	
شـــدید		را	در	جهـــت	دولتـــی	
و	 می	کنـــد	 طـــی	 شـــدن	
که	 بزرگترین	مصیبـــت	دنیا،	
ثابت	شـــده	مصیبت	دولتی	
حتـــی	 کـــه	 اســـت	 شـــدن	
مصیبـــت	آن	از	جنـــگ	هـــم	
وحشتناک	تر	اســـت.	آلمان	
شـــرقی	و	آلمان	غربـــی	هر	دو	
در	جنگ	جهانـــی	اول	و	دوم	
حضور	داشـــتند	ولـــی	آلمان	
شـــرقی	بـــا	دولتـــی	شـــدن	به	
کشـــیده	شـــد. مـــرز	نابودی	

راهنجاتشرکتهایعمرانیازنابودی،تجمیعاست
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که بخش خصوصی به  سالیان متمادی است 
دنبــال یافتــن و تحکیــم جایگاهی مناســب در 
اقتصاد دولتی و تقریبًا بسته ایران است. تالش 
بسیاری از شرکت ها که با سرمایه های شخصی 
شــکل گرفته  و روزگار می گذراننــد برای ماندن و 
کشور  رقابت و البته پیشرفت در عرصه اقتصاد 
ایــن شــرایط  بــه چشــم می آیــد. در  گاه بــه گاه 
دولتمــردان  و  اقتصــادی  فعــاالن  از  گروهــی 
اقتصاد فهم، این پرســش را در مقابل سخنان 
متعــدد و توقعــات بخــش خصوصــی از دولــت 
که»به واقــع انتظــارات و توقــع  بیــان می دارنــد 
بخش خصوصی از دولت چیست؟«. آیا بخش 
 خصوصــی قائــل بــه فضــای رقابتــی بــا حضــور
 هم آوردان دولتــی، دولتی-حکومتی، نظامی 
و شــبه نظامی، خصولتی و صدالبته خصوصی 
 اســت؟ یا اینکه بخش خصوصی معتقد اســت 
کمیــت،  حا کلی تــر  بیــان  در   و   دولــت 
نقــش  می بایــد  کشــور  اقتصــادی  فضــای  در 
نظارتی و حکومتی خود را داشــته باشد و برای 
جلوگیــری از رقابــت قــوی و ضعیــف و نهایتــًا 
کم طاقــت  اقتصــاد  بــه  اقتصــاد  عــدم تبدیــل 
مســتقیمًا  خــود  کمیتی،  شــبه دولتی-حا و 
کشــور  اقتصــاد  بــازار  در  و  رقابــت  میــدان  در 
به عنــوان مجــری و عمل کننده حاضر نباشــد. 
بــر ایــن اســاس نقش و حضــور اصلی بــا بخش 
خصوصی و سازمان های خصوصی باشد. این 
کــه ریاســت محترم  نکتــه  بســیار مهمی اســت 
جمهــوری نیــز  به درســتی در اولیــن نطق خود 
کــه :  از پیــروزی در انتخابــات فرمودنــد  پــس 
»مــردم بهتــر از دولــت و بخش هــای خصولتــی 

انجام وظیفه می کنند«.
کمیتــی و مطالبه درآمدهای  داشــتن نقش حا
شــرایط  کــردن  فراهــم  دولــت،  بــه  مربــوط 
تســهیل  و  آســان  و  مناســب  کســب وکار  یــک 
محــدوده  و  فضــا  گســترش  و  پیشــرفت  در 
در  تســهیل  به ویــژه  کســب وکاری،  چنیــن 
زودبــازده،  کســب وکارهای  گســترش  و  ایجــاد 
قانونــی  نهادهــای  دیگــر  و  دولــت  وظایــف  از 
اســالمی  شــورای  مجلــس  همچــون  کشــور 
اســت. در ایــن شــرایط دولــت بــا ادامــه رونــد 
می توانــد  خصوصی ســازی  دقیق تــر  و  کامــل 
بــرای  بسترســاز  و  تنظیم کننــده  دولتــی  بــه 
کثــری و مؤثــر آحاد مــردم تبدیل  فعالیــت حدا

کــه بــدون شــک این یکــی از اصلی تریــن  شــود 
خواسته های بخش خصوصی است.

دولــت می بایــد بــه بخــش خصوصــی، میــدان 
عمل مناســب بدهــد، از این بخــش و عملکرد 
و موانــع  کنــد  و مثبــت آن حمایــت  مناســب 
کســب وکار بخــش خصوصــی را رفــع نمــوده و 
شــکوفایی اقتصــادی ناشــی از ایــن شــرایط را 
 باعث گردد؛ این انتظار جدی بخش خصوصی،
کــه درنهایــت بــه  توانمنــدی   از دولــت اســت 

دولت می انجامد.
بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد هرکجــا فعــاالن 
این بخش توان و انگیزه برای قبول مسئولیت 
کشــور و اجــرای طرح هــای اساســی  ســازندگی 
و مهــم ملــی را داشــته باشــند می بایــد دولــت 
دولتــی،  شــرکت های  بــه  کارهــا  آن  ارجــاع  از 

کند. شبه دولتی و نظامی خودداری 
کــه نباید دولت  قطعًا این توقع درســتی اســت 
خــود در عرصــه اقتصــادی متصــدی باشــد و 
گســترش دهــد. نباید  هــرروز نیز این شــرایط را 
تنها نهادهای نظامی و شبه نظامی، مهم ترین 
طرح هــا و پروژه هــای اقتصــادی یــا تأثیرگذار بر 

اقتصــاد را  آنهــم بــدون رقابت به دســت آورند. 
این انتظار مهم و اساسی است که بخش هایی 
بخــش  بــا  رقابــت  در  دولــت  و  حکومــت  از 
خصوصی نباید از شــرایط و امتیازهای خاصی 
کار برخوردار باشــند و نباید  قبــل و بعد از اخــذ 
اساســًا با چنیــن امتیازاتی در میــدان رقابت با 

گیرند. بخش خصوصی، قرار 
کــه  کیــد، توقــع آن اســت  بــدون تردیــد و بــا تأ
کــه  شــود  طراحــی  به گونــه ای  شــرایط  نبایــد 
دولــت یکــی از اصلــی تریــن درآمدهــای خــود 
ماننــد مالیــات و عــوارض مختلــف را از بخــش 
خصوصــی باقدرت خــود و پشــتیبانی دیگر قوا 
غ  مرتــب و در هــر شــرایطی و بــه هر طریقــی فار
نمــوده  مطالبــه  اقتصــادی  شــرایط  و  فضــا  از 
بــزرگ و  کوچــک  بخش هــای  امــا  بســتاند،   و 

هزینه هــا  ایــن  پرداخــت  از  غیرخصوصــی   
شــانه  یــا  و  شــده  معــاف  مختلــف  طــرق  بــه 
کننــد. بنابرایــن در یــک کالم توقــع نبود  خالــی 

 تبعیــض و رعایــت مســاوات و عدالــت در ایــن 
موارد خواسته جدی بخش خصوصی از دولت 

و حکومت بوده و هست.
فعلــی  فضــای  در  خصوصــی  بخــش  به واقــع 
که نه رقابتی اســت و نــه عدالت محور  اقتصــاد 
کافــی پویــا، چــه انتظــار و توقع  و نــه بــه انــدازه 
زاویــه ای  از  باشــد؟  دیگــری می توانــد داشــته 
دیگــر شــاید نخســت بهتــر باشــد ایــن ســؤالها 
کــه دولــت از بخــش خصوصــی  مطــرح شــود 
چــه توقــع و انتظــاری دارد؟ یــا اینکــه دولــت 
بایــد خصوصــی  بخــش  کــه  می خواهــد   چــه 

انجــام دهد و چه راهکار و شــرایطی را می تواند 
کــه  کار فراهــم آورد؟ یــا ایــن ســوال  بــرای ایــن 
امکانــات دولت چگونه می تواند در شــکوفایی 
 اقتصــادی بخــش خصوصــی، مــورد اســتفاده

 قرار گیرد و در مقابل نظارت و ارائه امکانات و رفع 
 موانع کسب وکار آسان، دولت از بخش خصوصی

 چه می خواهد؟ 
که آیا اساسًا دولت قائل  توجه به این پرسشها 
بــه وجــود یــک بخــش بــزرگ خصوصــی اســت 
گســترش دهــد و  کشــور را بتوانــد  کــه اقتصــاد 
شــاخصهای اقتصادی را ارتقــاء دهد؟ در  واقع 
آیــا عملکرد فعلی دولت ها در ایران در راســتای 

چنین فرضیه ای بوده است؟
منطقــه   در  به ویــژه  دولت هــا  از  بســیاری 

توقعات و 
انتظارات اصلی 

بخش خصوصی 
از دولت دوازدهم

دکتر ایرج گالبتونچی
 عضو هیات مدیره و  دبیر 

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
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صــادرات  بــه  شــدید  وابســتگی  دلیــل  بــه  مــا 
تک محصولــی یــا حتــی صــادرات محصوالتــی 
کــه آماده ســازی و عرضــه آن هــا و تزریــق درآمد 
حاصــل از آن هــا در اقتصــاد، در دســت دولــت 
اســت، اساســًا در عمــل نمی تواننــد به توســعه 
اقتصــادی با حضور بخــش قوی خصوصی فکر 
کننــد یــا به آن حتــی تمایل داشــته باشــند. بر 
مبنــای این تفکــر،  وجود یک شــریک یا رقیب 
اقتصادی قوی و مؤثر در چنین شــرایطی برای 
 دولــت از منظــر اقتصــاد دولتــی، عمــاًل بی معنا
به نظر می رسد. البته باید اذعان کرد که دولت 
گام های مهمی در راســتای تغییر این  یازدهــم 

که قطعا دولت دوازدهم نیز این  تفکر برداشته 
سیاســت های مثبــت را بــا قدرت بیشــتر ادامه 

خواهد داد.
منظــر  از  خصوصــی  بخــش  مهــم  انتظــار  امــا 
اجــرای  در  نخســت  کــه  اســت  آن  نویســنده 
ارتـــــــقای  جهــت  اصلــی  زیرســاخت های 
تولیــد،  همچنیــن  و  کشــور  توســعه یافتگی 
محصــوالت،  همیــن  عرضــه  و  آماده ســازی 
کنــار دولــت قــرار  بخــش خصوصــی واقعــی در 
گیــرد و بتواند نقش محوری و اصلی را در تولید 
کشور   محصول اصلی و توسعه زیرساخت های 

کند. بازی 
خواهــد  خصوصــی  بخــش  بعــدی  گام  در 
توانســت با ســود حاصل از ایــن فعالیت، چرخ 
اقتصــاد را در دیگر بخش هــای تولید، صنعت، 
گام ســوم  گــردش درآورد. در  خدمــات و ... بــه 
نیز از بازگشــت ســود و اصل ســرمایه به طراحی 
کند.  کســب وکار خود  اقدام  گســترش فضای  و 
نهایتــًا بــا به کارگیری درســت ســرمایه حاصل از 

فعالیت هــای شــفاف اقتصــادی، برنامه ریــزی 
کارآمد بــرای تولید محصوالت بیشــتر و  مؤثــر و 

عرضه جهانی و منطقه ای آن به عمل آورد.
کــه  اســت  آن  انتظــار  توقعــی  چنیــن  کنــار  در 
بخــش خصوصــی بتوانــد به صــورت مطمئن و 
کارکرد خــود را در دیگر  ایمن ســرمایه حاصــل از 
بخش هــای مختلــف اقتصادی ســرمایه گذاری 
نماید. وقتی دولت به بخش خصوصی به عنوان 
یــک رکن اصلی و قابل احتــرام چرخه اقتصادی 
کنــد، آنگاه می توان انتظار داشــت  کشــور توجه 
ســرمایه گذاری از ســوی بخش خصوصــی نیز با 

پشتیبانی دولت رونق بهتری یابد.

بخــش  گــر  ا فرآینــدی  چنیــن  در  بنابرایــن 
خصوصــی در تولیــد محصــول اصلــی نیز نقش 
آیــا مســیر طراحی شــده  کنــد،  بــازی  محــوری 
فوق با ســودآوری باالتر به سرانجام نمی رسد؟ 
آیــا ایــن مســئله بــا توجــه بــه تأثیــر آن در رونق 
بخــش  اقتصــاد  شــکوفایی  و  اقتصــادی 
کشــور نباید یکی از آمال و توقعات  خصوصی و 

 بخش خصوصی باشد؟
دولت هــای مســتقر در ایــران هــر بــار اقــدام به 
کرده اند و تــالش نمودند تا با  خصوصی ســازی 
اجرای سیاســت های درســت خصوصی سازی 
و اجــرای قوانینــی چــون قانون بهبود مســتمر 
اقتصــاد  در  را  خــود  نفــوذ  کســب وکار  فضــای 
کار بخش  کننــد و شــرایط را بــرای  کمتــر  ایــران 
آن کــه  به عــوض  نماینــد،  تســهیل  خصوصــی 
بخش هایــی از فعالیت هــای دولت را به بخش 
کنند به دلیل عدم شــناخت  گذار  خصوصی وا
کافــی و بــاور به ظرفیت هــای  بخش خصوصی 
واقعی و توقعات این بخش، عمومًا ناخواســته 
رانت خــواری  و  رانــت  توســعه  باعث وبانــی 
شــده اند. خصولتی ها را شــکل دادند و بخش 
گریــزان   غیردولتــی  بخش هــای  بــه  را  دولتــی 
کردنــد.  تبدیــل  دولــت  حقــوق  پرداخــت  از 
نمونه های بســیاری از این عملکــرد را می توان 
کالم از  کــه بــه دلیــل جلوگیــری از اطالــه  یافــت 

آن ها صرف نظر می شود.
سیاســتهای  اجــرای  در  نویســنده  دیــدگاه  از 
ایــن  می بایســت  دولــت  مقاومتــی،  اقتصــاد 
که  توقــع بخــش خصوصــی را جــدی می گرفت 
کســب وکار، آسان  سازی  با تســهیل در شــرایط 
کار، بخــش خصوصــی را بــه  فضــای رقابتــی و 
گــردش چرخ های  حضــور بیشــتر در اقتصــاد و 
اقتصاد تشویق می کرد تا بر این اساس دولت با 
کمتر دوران اقتصادی بهتری را رقم بزند  هزینه 
کــه باوجود چنیــن دیدگاهی بخــش خصوصی 
کمال میل و رغبت با بردباری بیشتری به  نیز با

یاری دولت می آمد.
در این راستا می باید با ریاست محترم جمهور 
کــه : »اقتصاد بــدون وحدت و  هــم عقیده بود 
اتحــاد پیــش نخواهد رفــت و اقتصــاد ما بدون 
کیفیت محصول  که برمبنای  رقابت اقتصادی 
باشــد، پیشــرفت نمی کنــد. اشــتغال در ســایه 
سرمایه گذاری امکان پذیر است، سرمایه گذاری 
در ســایه امنیــت و آرامــش امکان پذیر اســت«. 

	توقـــع	اصولـــی	می	تواند	این	باشـــد	
کـــه	دولت،	بخـــش	خصوصـــی	را	در	
جهت	تبدیل	شـــدن	به	یک	بخش	
منسجم	و	قابل	احترام	اقتصادی	در	
گون	به	صورت	موثر	 گونا جنبه	های	
کند.	بخشی	که	هرگاه	درست	 یاری	
کار	و	تـــالش	فراخوانده	 و	جدی	بـــه	
شـــود	چـــرخ	اقتصـــاد	بـــا	ســـرعت	و	
قـــدرت	بیشـــتری	خواهـــد	چرخید	
و	ایـــن	چرخـــش	پرقـــدرت،	افزایش	
را	 اقتصـــادی	 شـــاخص	های	 رشـــد	
باعـــث	خواهـــد	گردید.	رشـــدی	که	
	بـــه	توســـعه	و	آبادانی	بیشـــتر	

ً
قطعـــا

کشـــور	و	ســـرفرازی	ایـــران	در	جهان	
بیش	ازپیـــش	خواهد	انجامید.	این	
غایـــت	آرزو	و	توقـــع	نهایـــی	بخـــش	

اســـت. خصوصی	
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ســخنان  از  دیگــری  فرازهــای  مطالــب  ایــن 
اولیــن  ریاســت محتــرم جمهــور در  ارزشــمند 

سخنرانی پس از انتخابات است.
که  شــاید ذکر این نکته در اینجا ضروری باشــد 
کشــور بــرای  توانمندســازی بخــش مهندســی 
در  واقعــی  خصوصــی  بخــش  پررنــگ  حضــور 
رقابت های داخلی و بازارهای بزرگ بین المللی 
گام مؤثری در ایجاد و  توسعه  اشتغال  می تواند 
کاهش هزینه های سرمایه گذاری دولت  پایدار، 
غیرنفتــی  ارزآور  میــزان صــادرات  رفتــن  بــاال  و 
باشد. تجربه نشــان داده است صدور خدمات 
کمتریــن هزینه بیشــترین  فنــی و مهندســی با 
درآمد و بهره را نصیب کشور می کند و قادر است 
با افزایش ظرفیت اشــتغال به حل موثر مشکل 

بیکاری در کوتاهترین زمان ممکن بیانجامد.
از منظــر دیگر دولت می باید شــرایطی را فراهم 
کــه بخــش خصوصــی بتوانــد با مــراودات  آورد 
و  همــکاری بین المللــی و منطقــه ای با جذب 
ســرمایه های ســرگردان خارجــی و داخلــی بــه 
کند.  کمک  کشــور  توســعه اقتصادی و آبادانی 
در ایــن راســتا انتظــار بخش خصوصــی اصالح 
گیــر موجود و تدوین قوانین  قوانین دســت و پا
جدید با حضور جدی بخش خصوصی اســت. 
بخــش خصوصی توقع و انتظار دارد در تدوین 
که  کســب وکار آن هــم قوانینی  قوانیــن مؤثــر در 
کســب وکار اقتصــاد بخــش خصوصــی  مؤثــر بــر 
کــه مرتبــط بــا دولــت -  بخــش  یــا اقتصــادی 
خصوصی است، نقش مهم تری داشته باشد. 
ایــن  کسب شــده  دانــش  و  تجربیــات  بــه 
 بخــش در طــی ســالهای متمــادی، در عمــل
 به نظرات این بخش توجه ویژه  مبذول شود.
 امــا در ورای بیــان توقعــات و انتظــارات بخش 
خصوصی از دولت می توان فهرست وار به برخی 
که از بخش خصوصی  مســئولیتها و انتظاراتــی 
تــوان مــی  دولــت  بــا  بیشــتر  مشــارکت   بــرای 

 مدنظر داشت نیز به شرح زیر اشاره نمود :
 مطالبــه جدی، مؤثر و مــداوم حقوق بخش 
خصوصی و ســازمان های مردم نهاد اقتصادی 
تدویــن  و  تهیــه  در  آن هــا  نقــش  جهــت  بــه 
کشــور و شکوفایی  کالن اقتصادی  برنامه های 

و توسعه اقتصاد منتج از این برنامه ها.

  قبــول و پذیــرش مســئولیت انجــام طرح ها 
 و پروژه هــای بــزرگ و مهــم ملــی و اقتصــادی

 با مشــارکت سازمان ها و شــرکت های مختلف 
بخــش خصوصــی و بــا نظــارت و بسترســازی 

درست و دقیق دولت.

توســعه ای  برنامه هــای  در  مؤثــر    مشــارکت 
به عنــوان  اقتصــادی  توســعه  به ویــژه  دولــت 
برنامه هــای  و  اجــرای طرح هــا  اصلــی  بــازوی 
توسعه ای کشور ازجمله برنامه پنج ساله ششم 

توسعه کشور.

ریســک های  تحمــل  و  پذیــرش  و  تحلیــل    
احتمالــی اجــرای برنامه هــا و پروژه هــای مهــم 
ملــی در طــول اجــرای آن بــا امیــد مســاعدت 

دولت در راستای بهبود شرایط.

  مشــارکت جــدی در فرآینــد تدویــن و تهیــه 
قوانیــن مؤثــر در جهــت شــکل گیری و اجــرای 
بهینــه برنامه های اقتصــادی و طرح های مؤثر 

کشور. در اقتصاد 

   جــذب ســرمایه های مختلــف و ســرگردان 
اجــرای  راســتای  در  آن هــا  بــه  جهت دهــی  و 

برنامه های سرمایه گذاری کالن دولت.

  تشــویق ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 
جهت مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای 
در  اقتصــادی  پروژه هــای  و  ملــی  طرح هــای 

راستای سیاستهای دولت محترم دوازدهم. 

کمک مؤثر و واقعی در اشتغال زایی و فراهم    
کــه از  کســب وکار  آوردن محیط هــای مناســب 

اهم برنامه دولت دوازدهم نیز هست. 

ســازمان های  تقویــت  و  حفــظ  تشــکیل،    
صنفی و نهادهای مدافع و پیگیر منافع بخش 

خصوصی.

  ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزشــی در راســتای بــه روز شــدن دانش فنی 
بخــش  بیــن  تجربیــات  و  علمــی  تبــادالت  و 

خصوصی  و دانشگاه.

کالم آنکــه توقــع اصولــی مــی توانــد این  پایــان 
در  را  خصوصــی  بخــش  دولــت،  کــه  باشــد 
جهــت تبدیل شــدن به یک بخش منســجم و 
گون  گونا قابل احترام اقتصــادی در جنبه های 

کند.  به صورت موثر یاری 
کار و  کــه هــرگاه درســت و جــدی بــه  بخشــی 
تالش فراخوانده شود چرخ اقتصاد با سرعت و 
قدرت بیشتری خواهد چرخید و این چرخش 
پرقدرت، افزایش رشد شاخص های اقتصادی 
کــه قطعــًا به  گردیــد. رشــدی  را باعــث خواهــد 
کشور و سرفرازی ایران  توســعه و آبادانی بیشتر 
در جهــان بیش ازپیــش خواهــد انجامید. این 
بخــش خصوصــی  نهایــی  توقــع  و  آرزو  غایــت 

است.

فعلـــی	 فضـــای	 در	 بخـــش	خصوصـــی	
که	نه	رقابتی	است	و	نه	عدالت	 اقتصاد	
محـــور	و	نـــه	بـــه	انـــدازه	کافی	پویـــا،	چه	
انتظار	و	توقعی	دیگری	می	تواند	داشـــته	
باشـــد.	از	زاویه	ای	دیگر	شـــاید	نخســـت	
بهتر	باشد	این	ســـؤالها	مطرح	شود	که	
دولـــت	از	بخـــش	خصوصـــی	چـــه	توقع	
و	انتظـــاری	دارد؟	یـــا	اینکـــه	دولـــت	چه	
کـــه	بخش	خصوصـــی	باید	 می	خواهـــد	
انجـــام	دهد	و	چـــه	راهکار	و	شـــرایطی	را	

کار	فراهـــم	آورد؟ می	توانـــد	برای	ایـــن	
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شمارش معکوس برای بهره برداری  از قطعه یک آزاد راه  
رئیــس  اول  معــاون  خــرداد   27 شــنبه   
جمهــور، وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس بنیاد 
مستضعفان از روند پیشرفت عملیات اجرایی 
کردنــد و   فــاز 1 آزاد راه تهــران - شــمال بازدیــد 
در جریان میزان پیشــرفت و برنامه زمانبندی 
گفتنی اســت  گرفتند.  اجــرای این پــروژه قــرار 
همزمــان بــا بازدید معــاون اول رییس جمهور 
عملیــات  شــمال،    - تهــران  راه  آزاد   1 فــاز  از 
اجرایــی فــاز 2 این آزاد راه نیز رســمًا آغاز شــد. 
بــا  کوتاهــی  جلســه  بازدیــد  ایــن  ابتــدای  در 
حضــور معــاون اول رییس جمهــور و وزیر راه و 
شهرســازی برگزار شــد و مدیران اجرایی پروژه 
گزارشــی از روند پیشــرفت عملیات اجرایی فاز 
1 و برنامــه زمانبندی اجرای فــاز2 آزاد راه ارائه 
گزارش اجــرای فاز 2 آزاد  کردند. براســاس این 
کیلومتــر بــه  راه تهــران - شــمال بــه طــول 22 
که قرار اســت  گذار شــده  4 پیمانــکار ایرانــی وا

ظرف مدت سه سال به اتمام برسد. 

آزادراهتهران-شمال
کشوراست ازافتخاراتمهندسی

دکتــر اســحاق جهانگیری، معــاون اول رییس 
جمهــور در بازدید از قطعه یک آزادراه تهران- 
از  یکــی  تهران-شــمال  آزادراه  گفــت:  شــمال 
کــه باید در  افتخــارات مهندســی ایــران اســت 
ح شــود و مــردم باید  ســطح بین المللــی مطــر
بــه مهندســان ایرانی برای ســاخت این پروژه 

کنند. افتخار 
اســحاق جهانگیــری در بازدیــد از قطعــه یــک 
عملیــات  آغــاز  و  شــمال  تهــران-  راه  آزاده 
گفت:  اجرایی ســاخت قطعه دوم ایــن آزادراه 
قطعــه یــک آزادراه شــمال را در ســال 96 بــه 
بهره برداری می رســانیم و تاخیر چند ماهه در 

این پروژه عظیم مهندسی، طبیعی است.
که در دو ســال اخیر  جهانگیــری بــا بیان ایــن 
ســاخت ایــن آزادراه پیشــرفت فیزیکی بســیار 
گفت: قطعه یک آزادراه  مطلوبی داشته است 
تهــران- شــمال بــه طور قطــع در ســال جاری 

تکمیل می شود.
وی پیشــرفت ایــن آزادراه را در دو ســال اخیــر 
گفت: همزمــان با تکمیل  مناســب برشــمرد و 
اجرایــی  عملیــات  آزادراه  ایــن  اول  قطعــه 
کیلومتر  ساخت قطعه دوم آن نیز به طول 22 

توسط چهار پیمانکار ایرانی آغاز شده است.
کشــور  جهانگیــری با اشــاره بــه بزرگترین تونل 
بــه طول 6 هزار و 400 متر در این قطعه عنوان 
کنــون پیشــرفت فیزیکــی تونل شــرقی  کــرد:  تا
البــرز بســیار خــوب بــوده و بــه زودی پیمانکار 
مربوطه تکمیل تونل غربی را آغاز خواهدکرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از بین 
قطعــات آزادراه تهــران - شــمال تنهــا قطعــه 
گفــت: قطعــه 4 هــم زیر  3 باقــی مانــده اســت 
بــار ترافیــک رفتــه اســت. وی دربــاره تعییــن 
کــرد: بــا  تکلیــف قطعــه 3 آزادراه خاطرنشــان 

ایــن  ســاخت  بــرای  خارجــی  ســرمایه گذاران 
کره هستیم و امسال قطعه  قطعه در حال مذا

سوم تعیین تکلیف می شود.
همــه  تقریبــا  کــرد:  تصریــح  جهانگیــری 
آزادراه   2 و   1 قطعــات  در  فعــال  شــرکت های 
ایرانــی انــد و این موضــوع افتخار بزرگــی برای 

مهندسان ایرانی و جامعه است.

پیشرفت47درصدی
ساختتونلشرقیالبرز

گفــت: بــا وجــود انجــام  وزیــر راه و شهرســازی 
کارگیری  عملیــات اجرایی در 145 جبهــه و به 
بیــش از 3500 نیروی انســانی، تکمیل آزاد راه 
کارگاه سازندگی در  تهران- شمال به بزرگترین 

ایران تبدیل شده است.
از  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون  بازدیــد  در 
آزاد راه تهــران- شــمال وزیــر راه و شهررســازی 
کارگاه ها به صورت  گفــت: در منطقه یک همه 
قطعــه  می کنیــم  تــالش  و  فعالنــد  پرتــالش 
کیلومتر برای اســتفاده  کمتر از 40  نخســت در 

مردم آماده شود.
کار آغــاز  کــرد: در منطقــه دو نیــز  وی عنــوان 
شــده و منتظــر نمانده ایــم عملیــات اجرایــی 
کنون  منطقه یک این آزادراه به پایان برسد و ا
پیشــرفت فیزیکی تونل شــرقی البرز به بیش از 

47 درصد رسیده است.
آخوندی با بیــان اینکه وجود تونل های بزرگ 

بازدید معاون اول رئیس جمهوری  از روند پیشرفت آزاد راه تهرانـ  شمال
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اصلی تریــن بحــث در منطقه 2 آزاد راه اســت، 
ادامه داد: بزرگترین تونل ایران به طول 6400 
متر در این قطعه قرار دارد و برای آماده سازی 
از حــد  بیــش  برابــر   10 آزادراه  ایــن  تونل هــای 
متوســط عملیــات الینینــگ انجام می شــود. 
کار خود را در  گفــت: همزمان بــا منطقه 2  وی 
کار در این  کرد، اما  منطقــه 3 نیز آغاز خواهیم 
منطقــه بســیار ســخت بــوده و پیچیدگی های 
مســائل  بررســی های  بــرای  و  دارد  زیــادی 
مهندســی و تامین مالــی و اجرای عملیات آن 
کره ای و ســه شــرکت چینی در  بــا یک شــرکت 

کره هستیم. حال مذا
کرد: با توجه  وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان 
که در آزاد راه تهران- شــمال  بــه هزینه زیادی 
انجام می شــود، مقوله معمــاری آن از اهمیت 
زیــادی برخــوردار اســت و بــرای نخســتین بــار 
معماری مســیر و ایمنی بســیار باالی آن مورد 

گرفته است. توجه قرار 
کرد: اســتفاده از فناوری های  کید  آخونــدی تا
جدیــد به ویــژه پوشــش بتنــی در ایــن آزادراه 
کــه هزینه های  گرفته اســت  مــورد توجــه قــرار 

نگهداری راه را بسیار پایین می آورد.
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: در آزادراه 
گرفته  کف ســازی بتنــی درنظر  تهران- شــمال 
کف سازی بتنی  شــده اســت. لذا زیراســاس با 
که در واقع یک فناوری جدید  متناســب شده 
گرفته است. وی  کشــور مورد اســتفاده قرار  در 
افزود: با توجه به حجم سرمایه گذاری صورت 
گرفته مباحث ایمنی و معماری نیز مدنظر قرار 

گرفته است.
آخوندی در ادامه گفت: این نکته مهمی است 
کل  به طور مثال درتونلی به طول 4900 متر ما 
کردیم  ســطح تونل را به صورت دو پوشه اجرا 
تا در زمان آتش سوری و حریق بتوانیم از این 

طریق مردم را از داخل تونل نجات دهیم.
گفتــه وزیــر راه و شهرســازی اجــرای تونــل  بــه 
دوپوشــه بــرای اولیــن بــار درکشــور در آزادراه 

تهران - شمال انجام می شود.
بــا  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  کابینــه  عضــو  ایــن 
بیــان اینکــه برخــی از اقدامــات در ارتفاعات و 
گفت:  همســطح جــاده درحــال انجام اســت، 
با توجه بــه انجام عملیات حفاری و تونلینگ 
همچنیــن وجود چند روســتا درمیانه راه باید 
کنین در زمان  مراقب باشــیم مشکلی برای سا
کار  انفجــار پیــش نیاید لذا بــا تمام ســختی ها 
اســت. وی  انجــام  بزرگــی درحــال  مهندســی 

کــه پیــش از ایــن  کــرد: در حالــی  خاطرنشــان 
پــروژه در اختیــار پیمانــکاران خارجی  بــود اما 
کنــون شــاهد فعالیــت پیمانــکاران ایرانی در  ا
آزادراه تهــران - شــمال هســتیم و تنهــا بــرای 
از  نظارتــی  و  مهندســی  فعالیت هــای  برخــی 

مشاوران خارجی استفاده می کنیم.

تحویلمنطقهیکآزادراهتهران-شمال
قبلازپایانسال96

از تکمیــل شــدن  بنیــاد مســتضعفان  رئیــس 
منطقــه یــک آزادراه تهــران- شــمال پیــش از 
بــه خاطــر تاخیــر  پایــان ســال 96 خبــر داد و 
چندماهــه در افتتــاح ایــن منطقــه از آزاد راه 

کرد. تهران- شمال از مردم عذرخواهی 
محمــد ســعیدی کیا در حاشــیه بازدید معاون 

اول رئیس جمهــوری و وزیر راه و شهرســازی از 
منطقه یــک آزادراه تهران- شــمال و همزمان 
مراســم آغــاز عملیــات اجرایی منطقــه دو این 
آزادراه، اظهار داشــت: به دلیل سرمای شدید 
کاهش دما به منفی 20 درجه ســانتیگراد در  و 
گرم  گذشــته بــه آب و مصالــح  زمســتان ســال 

برای ادامه ساخت این پروژه نیاز داشتیم.
وی افــزود: به دلیل، رانش های بســیار جدی 
کــه بــر اثــر آن بخشــی از  در مســیر ایــن آزاد راه 
کــوه جابــه جا شــد، مــا مجبــور به تغییر مســیر 
شــدیم. رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا اشــاره 
بــه مســیرآرایی )معمــاری راه( آزادراه تهــران- 
کرد: برای مسیرآرایی این پروژه  شــمال، بیان 
کشــور اجــرا می شــود از یــک  کــه اولیــن بــار در 
مشــاور خارجــی بــرای مســائل فنــی و طراحی 

مبلمان مسیر بهره  بردیم.

ســعیدی کیا در ادامــه بیان داشــت: بــه دلیل 
تاخیر چندماهه در افتتاح منطقه یک آزاد راه 

تهران- شمال از مردم عذرخواهی می کنم.
وی افــزود: ایــن پــروژه از دومیــن ســال دولت 
یازدهــم بــه طــور جــدی در دســت اجــرا قــرار 
گرفت و خوشــبختانه امروز بــه ماه های پایانی 
اتمــام پــروژه نزدیــک شــده ایم. رئیــس بنیــاد 
علمیــات  شــروع  بــه  اشــاره  بــا  مســتضفعان 
آزادراه خاطرنشــان  ایــن  اجرایــی منطقــه دو 
توســط   2 منطقــه  ســاخت  دســتور  کــرد: 
و  شــد  صــادر  رئیس جمهــوری  معــاون اول 
منطقه ســوم نیز تــا پایان ســال تعیین تکلیف 
می شــود. همچنیــن، منطقه یک ایــن آزادراه 
نیز تا بیش از پایان ســال 96 تکمیل و تحویل 

داده می شود. 

سعیدی	کیا:
	پـــروژه	منطقـــه	یـــک	آزادراه	تهران-	
دولـــت	 ســـال	 دومیـــن	 از	 شـــمال	
یازدهـــم	بـــه	طور	جـــدی	در	دســـت	
گرفت	و	خوشـــبختانه	امروز	 اجرا	قرار	
بـــه	ماه	هـــای	پایانـــی	اتمـــام	پـــروژه	

شـــده	ایم نزدیـــک	

دســـتور	ســـاخت	منطقـــه	2	توســـط	
معـــاون	اول	رئیس	جمهـــوری	صـــادر	
شـــد	و	منطقـــه	ســـوم	نیـــز	تـــا	پایـــان	
می	شـــود.	 تکلیـــف	 تعییـــن	 ســـال	
همچنین،	منطقـــه	یک	ایـــن	آزادراه	
نیز	تا	بیش	از	پایان	ســـال	96	تکمیل	

و	تحویـــل	داده	می	شـــود.	
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جنگ آبی
ترکیه علیه
محیط زیست 
کشورهای 
منطقه 

بحران ریزگردها، حاال تبدیل به مصیبتی تمام 
عیار برای کشور شده است. بحرانی که شاید در 
چندسال اخیر مطرح شده است اما ریشه های 
آن را بایــد در دو دهــه پیش از امروز و خطاهای 
بزرگ و کوچک در مدیریت کشور جستجو کرد. 
کنون به نظر می رســد بحــران، وارد مرحله  امــا ا
کــه می توانــد بــه  تــازه ای می شــود. مرحلــه ای 

خطرات بسیاری برای کشور منجر شود.
درســال 1992 دولت ترکیه با افتتاح ســد بزرگ 
کــه ظرفیــت آن معــادل  آتاتــورک بــررود فــرات 
شــکل گیری  آغــاز  عمــال  بــود  ایرانــی  650ســد 
ریزگردهــا در غرب ایران و تشــدید بیابان زایی 
در عراق را ســبب شــد. اما اینک خبرهایی به 
که نشــان می دهد دولت ترکیه  گوش می رسد 

مصمــم اســت ســد ایلیســو را ایــن بــار بــر روی 
کار از ورود  کنــد و بــا ایــن  رود دجلــه احــداث 
ک عــراق  60 درصــد منابــع آب دجلــه بــه خــا
کند.آنچــه مشــخص اســت دولــت  جلوگیــری 
که بخشــی از  ترکیــه بنــا دارد تا ســد ایلیســو  را 
پــروژه سدســازی ترکیــه در جنوب شــرقی این 
کنــد. احــداث ایــن ســد  کشــور اســت  نهایــی 
کــه ظرفیتــی معادل ســه برابــر بزرگ ترین ســد 
کرخــه را دارد در نهایــت ســبب  ایرانــی یعنــی 
خواهــد شــد از ورود تمامــی 56 درصــد حجــم 
ک ترکیه به دجله سرازیر می شد،  که از خا آبی 
جلوگیری شود و فرآیندهایی نظیر بیابان زایی 

و خشکسالی در عراق شدت یابد.
ســد ایلیســو یکــی از ســدهای بــزرگ در حــال 

که ســاخت آن  کشــور ترکیه اســت  احــداث در 
از ســال 2006 شــروع شــد و در ســال 2019 بــه 
پایــان خواهد رســید. با توجه به مــرزی بودن 
ایــن ســد در جنوب شــرق ترکیه و احــداث آن 
ک عراق ســرازیر  کــه به خــا بــر روی رود دجلــه 
کشــور ایــران را نیــز  می شــود و محیــط زیســت 
کرده اســت، این سد نیازمند  به خود وابســته 
مجوزهای قانونــی بین المللی و جلب رضایت 
که دولت ترکیه  کشــورهای ایران و عراق است 
مجامــع  از  قانونــی  مجوزهــای  اخــذ  بــدون 

بین المللی در حال ساخت آن است.
خ می دهد  پــروژه تکمیــل این ســد در حالــی ر
بــه دلیــل  اروپایــی  ازکشــورهای  کــه بســیاری 
روی  بــر  ح  طــر ایــن  ســنگین  خســارت های 

گرد و غبــار؛ چالش ها و راه حل ها«  همایــش بیــن المللی »مقابله با 
12 تیرمــاه بــا حضــور نماینــدگان ســازمان ملــل متحــد و نمایندگان 
کنفرانس ســه روزه، وزیران  کشــور، در تهران برگزار شــد، در این   34
کشــورهای مختلــف از جملــه آمریکا،عــراق، اردن،  و نمایندگانــی از 

کویت، قطر،ایتالیا، فرانسه، آلمان و چین، حضور داشتند. 
دکترحســن روحانــی، رئیس جمهــور، در ســخنانی در این همایش، 
منطقــه ای  فــرا  و  ملــی  فــرا  معضــل  را  محیطــی  زیســت   مســئله 
بــرای زندگــی مســالمت آمیــز در منطقــه  گفــت: تنهــا راه  خوانــد و 
خاورمیانــه، سیاســت بــرد - بــرد در مســئله محیــط زیســت اســت و 

کمک  گیرند و بــه همدیگر  کنار هم قــرار  کشــورهای منطقــه بایــد در 
ح ایجاد 22 سد بزرگ در یکی  گفت: »طر کنند.  دکترروحانی صریحا 
کشــورهای همســایه می توانــد تاثیــرات بســیار مخربــی بــر فرات و  از 
دجلــه بگــذارد. نمی توان در برابر آثار مخرب این اقدامات بی تفاوت 
کشــورهای منطقــه و ســازمان های بین المللــی در ایــن زمینه  بــود. 
مسئولیت دارند و نمی توان نسبت به آنچه محیط زیست را تخریب 

می کند بی تفاوت باشیم.«
گــزارش ذیــل در روزنامــه قانــون به بررســی تبعــات جنگ آبــی ترکیه 

کشورهای منطقه پراخته است. علیه  محیط زیست 
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کشــاورزی و حیات انسانی در  محیط زیســت، 
شــهر و روســتاهای عراق با احداث آن مخالف 
کــه  خاورمیانــه  کشــورهای  برخــی  هســتند. 
عــراق آن ها را دوســت و برادرخــود می داند در 
حــال حمایــت از ترکیه بــرای تکمیل این ســد 

خانمان برانداز هستند.

ریزگردهابیشترمیشود
کرخه  ســد ایلیســوی  ترکیه  ســه  برابر بزرگ تر از 
بــه عنــوان بزرگ تریــن ســد ایــران اســت و در 
کامل وزارت خارجه ایران و همچنین  سکوت 
کارشناســان محیــط  بــدون هشــدار فعــاالن و 
زیست ایران نسبت به پیامدهای آن در حال 

ساخت و تکمیل است.
کنون  گر ا که ا توجــه به این نکته ضرورت دارد 
یکی از بزرگ ترین مشــکالت دولت ایران برای 
مقابلــه بــا ریزگردها منشــا خارجی آنان اســت 
که سد ایلیسو نیز به زودی  باید توجه داشــت 
تبدیــل به آســیبی جــدی خواهد شــد. از بین 
کشــاورزی در عــراق می تواند  رفتن زمین های 
به بحران جدی در حوزه محیط زیســت ایران 
تبدیل شــود. در ســال 1992 و با احداث ســد 
ایجــاد  شــرایطی  فــرات  رود  روی  بــر  آتاتــورک 
کشــور عــراق درگیری هــای قومی و  کــه در  شــد 

فراینــد  بگیــرد،  شــکل  آب  ســر  بــر  قبیلــه ای 
بیابان زایــی افزایــش یابــد و 670 هــزار هکتــار 
از  را  کشــت خــود  کشــاورزی، قابلیــت  ع  مــزار
دســت بدهنــد. نتیجــه ایــن رخــداد انســانی 
کــه بــه وســیله  شــکل گیری ریزگردهایــی بــود 
بادها  به سمت ایران منتقل شدند و سال به 
کنون  ســال نیــز  به حجــم آن ها  افزوده شــد. ا
نیز جنوب غرب آســیا و به ویــژه غرب ایران در 
کــه با احــداث و نهایی شــدن  شــرایطی اســت 
ســد ایلیســو بــر روی رود دجله، بایــد در آینده 
نزدیــک بــر اثر حوادثــی نظیــر شــیوع ریزگردها 
ناآرامی هــای  بیشــتر  هرچــه  افزایــش  شــاهد 
زیســت محیطی باشــد. نگران کننــده تــر آنکــه 
بــا ممانعــت دولــت ترکیــه از ورود آب فــرات به 
،یــک  هورالعظیــم  تــاالب  نهایــت  در  و  عــراق 
فاجعه زیســت محیطی در جنــوب غرب ایران 
که روزگاری محل صید و  گرفت و تاالبی  شکل 
صیادی اهالی و سیستم طبیعی خنک کننده 
کارکردهای انســانی خود  هــوا بــود رفتــه رفتــه 
را از دســت داد. در شــرایط حاضــر هــم نهایی 
شــدن ســد ایلیســو بــر روی رود دجلــه، دیگــر 
منبع آبی تاالب هورالعظیم، باید منتظر مرگ 
قریب الوقــوع ایــن تــاالب و یــک فاجعــه بــزرگ 

زیست محیطی در ایران ماند.

کشــور ترکیه درقالــب طرحی  آســیب عملکــرد 
منطقــه  مــردم  ازهمــه  بیــش  »گاپ«  به نــام 
میان رودان در چشم مردم ایران رفته است. 
ترکیــه،  بی رویــه  سدســازی  به دلیــل  کنــون  ا
ریزگردها مهمان همیشــگی مناطق جنوب و 
کشور شده اند. ســد ایلیسو، تیر خالص  غرب 
که  بــه محیــط زیســت ایران اســت. پــروژه ای 
کنــون دســتگاه دیپلماســی ایــران درقبــال  تا
که می تواند  کرده است. ســکوتی  آن ســکوت 
بــه  بهــای نابودی محیط زیســت ایران    تمام 
تاریــخ  شــود. آب در بســیاری از جنگ هــای 
نیســتند  اســت.کم  بــوده  مســئله  همیشــه 
همســایه  بــا  آب  به خاطــر  کــه  کشــورهایی 
در  داخلــی  دچارجنگ هــای  یــا  درگیــر  خــود 
اقــوام خــود شــده اند. مســئله جنــگ  میــان 
آب همچنــان درخاورمیانــه قربانــی می گیرد. 
ازکارشناســان، درمناطقــی  به گفتــه بســیاری 
خشکســالی  درگیرمســئله  کــه  ازخاورمیانــه 
شده است از زمان وقوع جنگ در کشورهایی 
به عنــوان  ترکیــه  عــراق،  و  ســوریه  همچــون 
از  جنــگ،  درگیــر  کشــورهای  ایــن  همســایه 
فرصــت نهایــت بهره را بــرده و چندیــن پروژه 
کــه  آبــی  کــرده اســت. پروژه هــای  آبــی اجــرا 
کشــورها خســارت وارد  بیش ازجنگ، به این 
کــرده اســت. به گفتــه بســیاری ازکارشناســان 
گفــت حتی بــا پایان جنــگ امکان  نمی تــوان 
کشــورها به دلیل رشــد بی رویه  زندگــی دراین 
بیابان زایی و بحران آب وجود داشــته باشد.

کردنمیانرودان طرحیبرایفلج
کــه ترکیه در چند ســال اخیر  ح آبی  اولیــن طــر
که  کــرده اســت »گاپ« نــام دارد. طرحی  اجــرا 
بیــش از 6 هزارمیلیارد مترمکعب آب از حقابه 
بــه  وســیله  را  فــرات  و  دجلــه  رودخانه هــای 
سدســازی ربــوده اســت و براســاس آمار ســال 
گرد و خاك در منطقه  68، چشــمه های تولید 
عــراق و ســوریه 6 چشــمه بــوده امــا در حــال 
حاضــر بــه بیــش از 300 چشــمه افزایــش یافته 
اســت. امــا چــرا پروژه هــای سدســازی ترکیه و 
بــرای  بحــران خشکســالی در ســوریه و عــراق 
ایران مهم اســت؟ جواب ســاده است، بحران 

جدی و بزرگی به نام ریزگردها.
گیر به نظر می رســد امیدی  در ایــن بحــران فرا
بــرای حــل  بــه ســوریه و عــراق درگیــِر جنــگ 
معضل خشکســالی و مهار چشــمه های تولید 
کشــوری اســت  گرد و غبار نیســت و ترکیه تنها 
کــه می تــوان آن را مجــاب یــا وادار بــه تعطیلی 

از	ســدهای	 یکــی	 ایلیســو	 ســد	 	
کشــور	 بــزرگ	در	حال	احداث	در	
از	 آن	 ســاخت	 کــه	 اســت	 ترکیــه	
ســال	2006	شروع	شد	و	در	سال	
2019	بــه	پایان	خواهد	رســید.	با	
توجه	به	مرزی	بودن	این	سد	در	
جنوب	شــرق	ترکیــه	و	احداث	آن	
ک	 کــه	به	خا بــر	روی	رود	دجلــه	
عــراق	ســرازیر	می	شــود	و	محیط	
بــه	 نیــز	 را	 ایــران	 کشــور	 زیســت	
کــرده	اســت،	این	 خــود	وابســته	
ســد	نیازمنــد	مجوزهــای	قانونــی	
رضایــت	 جلــب	 و	 بین	المللــی	
کشــورهای	ایــران	و	عــراق	اســت	
اخــذ	 بــدون	 ترکیــه	 دولــت	 کــه	
مجامــع	 از	 قانونــی	 مجوزهــای	
بین	المللــی	در	حال	ســاخت	آن	

است.
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قابــل  نکتــه  امــا  کــرد.  سدســازی  پروژه هــای 
که دستگاه دیپلماسی ایران  توجه این اســت 
کنشــی نســبت بــه پروژه هــای ضــد  کنــون وا تا

محیط زیست ترکیه نشان نداده است. 
کــه پــس از  ایــن شــرایط در حالــی ادامــه دارد 
ح »گاپ« این بار ترکیه پروژه ای به  نام ســد  طر
که به   ایلیســو را در حــال احــداث دارد، ســدی 
گفته محمد درویش مدیر دفتر مشــارکت های 
بــه  گــر  ا زیســت،  محیــط  مردمی ســازمان 
کار ایران برای همیشه تمام  بهره برداری برسد 
کشور  کنون مســئوالن  که تا اســت. هشــداری 
کنشــی نشان نداده اند. او به »قانون«  به آن وا
گفت: »سدایلیســو توســط  درباره ســد ایلیســو 
کشــورهای آلمان، اتریش و  مستشــاران فنی از 
سوئیس طراحی و تا یك مقطعی نیز توسط آنها 
گنجایش این ســد بیش  در حال ســاخت بود. 
از 10 میلیــارد مترمکعب اســت، یعنی درحدود 
کرخــه بــه  عنــوان بزرگ تریــن  3 برابــر بیشــتر از 
کردنشــین  منطقــه  در  ایلیســو  ایــران.  ســد 

»حسن کی« جانمایی و درحال ساخت است. 
که  آنجــا یك منطقه باســتانی ارزشــمند اســت 
توســط یونســکو نیز ثبت شــده اســت. قدمت 
ســازه های آن به بیش از 12 هزار ســال قبل باز 
می گــردد. در ابتدای ســاخت این ســد فعاالن 
میــراث فرهنگــی جهــان بــه احــداث این ســد 

اعتراض های فراوانی داشته اند.«
ناپایــداری  تشــدید  بــه  اشــاره  بــا  درویــش 
گرد  کولوژیکــی و افزایــش چشــمه های تولیــد  ا
و خــاك در منطقه میــان رودان یا بین النهرین 
»ایــن  کــرد:  عنــوان  ایلیســو  ســد  ســاخت  بــا 
ســد منطقــه میــان رودان را بیــش از همیشــه 
دچــار بحــران می کند. به دلیــل افزایش بحران 
کشــورهای  در ایــن منطقــه، احــزاب ســبز در 
آلمــان، اتریش و ســوییس نســبت به ســاخت 
گســترده ای انجــام  ســد ایلیســو اعتراض هــای 

کشــورها  داده انــد. اعتــراض احــزاب ســبز این 
بــه پــروژه ایلیســو موجــب شــد تــا دولت هــای 
ج  آلمــان، اتریــش و ســوئیس از ایــن پــروژه خار
و  قــدرت  نشــان دهنده  موضــوع  ایــن  شــوند. 
نفــوذ احــزاب محیط زیســتی در سیاســت های 
کشورهاســت. امــا متاســفانه بــا وجود  کلــی آن 
کشورها از پروژه ایلیسو، ترکیه  ج شدن این  خار
همچنــان قصد اجــرای این پروژه را دارد و ســد 
کنــون متوقــف نشــده اســت. طبــق  ایلیســو تا
برنامه ریزی ها این پروژه باید تا پایان سال 2017 
کشورهای  به اتمام می رسید اما به دلیل خروج 
آلمــان، اتریــش و ســوئیس از آن، درحدود ســه 

سال دیگر ساخت این سد به اتمام می رسد.«

پویش»نجاتمیانرودان«
»نجــات  پویــش  دربــاره  ادامــه  در  درویــش 
جوامــع  فشــار  »بــا  گفــت:  میــان رودان« 
بین المللــی و افــکار عمومی می تــوان امیــد بــه 
گر این سدســاخته  توقــف این پروژه داشــت. ا

شــود یك چراغ ســبز برای احداث دیگر ســدها 
در منطقــه اســت و این پایان بازی سدســازان 
نیســت. پویشــی به نــام »نجات میــان رودان« 
پویــش  ایــن  هــدف  اســت.  شــده  راه انــدازی 
کشــورهای  عمومــی در  احــزاب  توجــه  جلــب 
کشــورهای  از  برخــی  عــراق، ســوریه و  ترکیــه، 
کشــورهای  مــردم  از  بســیاری  اســت.  عربــی 
مختلــف با امضای این نامه به پویش »نجات 

میان رودان« پیوسته اند. 
ݢاو بــا اشــاره به ارتباط مســتقیم خشکســالی و  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
کــرد: »پژوهشــی به تازگی در  تروریســت تصریــح 
خاورمیانــه انجــام شــده اســت؛ ایــن پژوهــش 
که در مناطقی از سوریه  نشان دهنده آن است 
کــه خشکســالی شــدید بــوده، تمایــل  و عــراق 
مــردم برای پیوســتن بــه جریانات تروریســتی، 
داعــش و القاعــده بیشــتر بــوده اســت. در واقع 

خشکسالی  موجب افزایش بحران های ناامنی 
در منطقه شــده اســت. دولت ترکیه درگذشــته 
بــا سدســازی، بیش از 60 درصــد حقابه فرات و 
دجله را ربوده اســت، با ســد ایلیسو تیر خالص 
حقابــه  و 100درصــد  می زنــد  پــروژه  ایــن  بــه  را 

رودخانه های دجله و فرات را می رباید.
در ایــن میــان اعتراض هایی نیز توســط دولت 
عــراق نســبت بــه ایــن پروژه هــای سدســازی 
انجام شــده اســت و دولــت ترکیه در پاســخ به 
کــه به دلیل آنکه  کرده اســت  اعتراض هــا اعالم 
گذاشــتن منابع  دولت عراق حاضر به اشــتراك 
نفتــی خود با ترکیه نیســت آن ها نیــز حاضر به 
گذاشــتن منابــع آبــی خــود بــا دولــت  اشــتراك 
کــه نفت  عــراق نیســتند. ایــن درحالــی اســت 
کاالی اقتصــادی محســوب می شــود امــا  یــك 
کاالی زیســتی اســت و نمی توان آن ها  آب یــك 
کرد. این توجیه دولت ترکیه  را با هم مقایســه 
در جوامــع بین المللــی قابل پیگیری اســت«. 
درویش درباره پیامدهای اجرای ســد ایلیســو 
»گاپ«  ح  طــر اجــرای  »بــا  گفــت:  ایــران  در 
ریزگــرد نفــس خوزســتان و درنهایــت ایــران را 
کنیــد اجــرای چنین  گرفتــه اســت حــال تصــور 
کشــور خواهــد  برســر  پروژه هایــی چــه بالیــی 
آورد. دیگر ریزگردها عالوه  برخوزستان مهمان 

همیشگی ایران خواهند شد.«
گیرد  آنچــه بــدون تردید باید مــورد توجه قــرار 
کــه افزایــش ناپایداری هــای  ایــن نکتــه اســت 
درمنطقــه  کشــاورزی  و  محیطــی  زیســت 
میــان رودان تاثیــر مســتقیم بــر زندگــی مــردم 
ایــران دارد. از ابتــدای دهــه 80 این مســئله با 
پدیــده ریزگردها برای بخشــی از مــردم ایران از 

نزدیك لمس شده است.
ســد ایلیســو و افتتــاح آن تیشــه ای بــه ریشــه 
دجله و فرات و در نهایت هورالعظیم و منطقه 
میــان رودان و در نهایــت ایــران اســت. این بار 
و پیــش از آنکــه دیر شــود و زمان بگــذرد و یک 
دهــه بعــد تمــام ایــران درگیــر ریزگردها شــود و 
که منشا ریزگردها  بهانه دولت وقت این باشد 
جایی فراســوی مرزهاست، برای آینده ایران و 
کند  کشــور را با آن درگیر  که می تواند  وضعیتــی 

باید چاره ای اندیشید.
کــره یــا اعمــال فشــار بــر   ایــن چــاره امــروز، مذا
دولــت ترکیــه بــرای عدم آبگیری ســدی اســت 
کشور دیگر را تهدید  که محیط زیست چندین 

می کند. منبع: روزنامه قانون )96/3/17(
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ضــرورت دارد آهنگ پرداخــت یارانه به طبقات 
مرفه آهســته و به مرور حذف شود با این اقدام 
گروه مهم  می تــوان همه این منابــع را به این 5 
بــاال اختصاص دهیم. لیالز در مورد بهره مندی 
گروه های مختلف از تامین اجتماعی و  حداقلی 
کارآمدی  نظام حمایتی در جوامــع مختلف و نا
که پول به نظام  گفت: به دلیل این  آن در ایران 
تامین اجتماعی تزریق نمی شــود این شــبکه به 

کار نمی کند. درستی 
نیازمنــد  موضوعــات  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
که قدرت  کرد: زمانی  منابع مالی اســت تصریح 
خرید مردم را باال می برید و حداقل دســتمزد و 
حداقل مســتمری را افزایش می دهید یا قیمت 
گنــدم را افزایــش می دهیــد در  خریــد تضمینــی 

کرده اید. کمک  اصل به فقیرترین مردم 
کرد: موضوعی که بنده همواره  لیالز خاطر نشان 
کــه تولید ثروت در  کید دارم این اســت  بــه آن تا
ایــران بر توزیــع آن اولویت دارد چــون در غیاب 
تولیــد ثــروت صرفــا توزیــع فقــر انجام می شــود. 
کنــون نمی توان بــر منابع نفت  وی افــزود: هم ا
کــرد پس بایــد تولید ثــروت را مــورد توجه  تکیــه 
جــدی قــرار داد. لیالز در پاســخ به این پرســش 
کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری در ایــران چه 
کشــور ایجاد خواهد  تغییری در آرایش سیاســی 
گســتره ایــن تحــول چیســت؟  کــرد؟ و ســطح و 
آرایــش سیاســی  انتخابــات خالــق  ایــن  گفــت: 

نیست بلکه مخلوق آن است .
گامی بزرگ  کل تمــدن ایران  وی بــا بیان اینکه 
به ســمت جلــو برداشــت، ادامــه داد: ایرانیان 
را بــه ســادگی نمی تــوان فریب داد ضمــن آنکه 
گفتمان جنــاح مقابــل را به  جنــاح راســت نیــز 
رســمیت شــناخت و از آن بهــره بــرد. لیــالز بــا 
کــه در آســتانه قــرن جدیــد قرار  اشــاره بــه ایــن 
گفت: ایران از همه تالطمات قرن اخیر  داریم، 
کرده اســت و بــه اعتقاد بنده  به ســالمت عبور 

کشور بسیار مثبت خواهد بود. چشــم انداز 
که با  ایــن تحلیل گــر اقتصادی افــزود: اعتدالــی 
پیــروزی روحانــی در خــرداد 92 اتفــاق افتــاد در 
اردیبهشــت 96 تثبیــت و برگشــت ناپذیــر شــد. 
که آیا  وی همچنیــن در پاســخ بــه این پرســش 
ایــران می توانــد بــه اقتصــادی نوظهــور تبدیــل 
گفــت: از ســه یــا چهــار ســال آینــده این  شــود؟ 
اتفــاق خواهــد افتــاد. مهمتریــن مشــکل حــال 
کشــور مسئله اشتغال است و با حل این  حاضر 

مشکل باقی مشکالت قابل حل است.
منبع: خبرگزاری ایلنا)96/3/3(

یکــی از مهم ترین برنامه های دولت در مناطق 
ح تحول سالمت و  گســترش طر حاشیه نشــین 
کردن آن اســت تــا بتواند بــه طبقات  نهادینــه 

کند. کمک  فقیر و اقشار آسیب پذیر جامعه 
گــزارش ایلنا، ســعید لیــالز در پاســخ به این  بــه 
که با توجه به حضــور پر رنگ مباحث  پرســش 
اقتصــادی و مــادی در مناظره هــای انتخابات 
ریاســت جمهــوری، ایــن انتخابــات حامل چه 
پیامی اســت؟ اظهارداشــت: مــردم بــا انتخاب 
آقــای روحانی به ماتریالیســم و اقتصاد، جواب 
رد ندادنــد بلکه بــه وعده های نشــدنی جواب 

رد دادند.
رئیســی  آقــای  رأی  میــزان  تحلیــل  در  وی 
گــر حــدود 8 میلیــون پایــگاه ثابت رای  گفــت: ا
کنیم مابقی به  کســر  اصولگرایان را آراء رئیســی 
که ایــن افراد 10  افــراد محــروم مربوط می شــود 
درصــد جمعیــت ایران هســتند و دولــت آقای 
روحانــی بایــد بــه ایــن بخــش توجــه ویــژه ای 
کیــد بنــده این اســت  داشــته باشــد و توصیــه ا
کــه هم سیاســت رشــد اقتصــادی و هــم توزیع 

گیرد. درآمدها در دولت مورد توجه ویژه قرار 
کــرد:  البتــه توزیــع درآمدهــا بایــد  وی تصریــح 
سازمان یافته باشد زیرا هرگونه پرداخت یارانه 

از باال به شیوه احمدی نژادی منجر به تشدید 
کرد:  نابرابــری خواهد شــد. لیــالز خاطر نشــان 
گذشته  مســیری که آقای روحانی در ســه سال 
کرد باعث شد تا مردم به این مسیر پاسخ  طی 
مثبــت دهنــد زیــرا راه درســت ایــن بــود. ایــن 
گروه هــای هدف  کارشــناس اقتصــادی افــزود: 
کارمنــدان،  کارگــران،  بازنشســتگان،  شــامل 
گروهــی  کشــاورزان جــزو 5  مســمتری بگیران، 
کــه دولــت باید نــگاه ویــژه ای بــه آنها  هســتند 

داشته باشد.
کــرد: ضمن آنکــه دولت باید  وی خاطــر نشــان 
ح تحول ســالمت را با قدرت و سرعت تمام  طر
گفــت: سیاســت  تخصیص  ادامــه دهــد. لیــالز 
گروه هــای هدف، همچنیــن افزایش  یارانــه به 
محصــوالت  تضمیمنــی  خریــد  دســتمزد، 
گروه ها  کشــاورزی و عرضه ســبد غذایی به این 
که دولت باید مد نظر قرار  از موارد مهمی است 

دهد.
کرد: یکــی از مهم ترین برنامه های  وی تصریــح 
ح  گسترش طر دولت در مناطق حاشیه نشین 
کــردن آن اســت تــا  تحــول ســالمت و نهادینــه 
بتوانــد بــه طبقــات فقیــر و اقشــار آســیب پذیــر 
کنــد. لیــالز افــزود: ضمــن آنکه  کمــک  جامعــه 

 سعید لیالز:

 رشد اقتصادی باید با توزیع 

مناسب تر درآمدها همراه شود
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و  محمد مهــدی بهکیــش، موســی  غنی نــژاد   
که در  مرتضی اهلل داد سه اقتصاددانی هستند 
کسوت منتقد در میزگرد »شرق« حضور یافتند 
کنند؛  کلیدی را به روحانی یــادآوری  تــا نــکات 
گر در دولت دوازدهم به آنها  که ا همــان نکاتی 
توجــه نشــود، خطــر احتمــال تکــرار انتخابات 
یازدهــم  دولــت  می کنــد.  دوچنــدان  را   ٨٤
اقتصــادی  تیــم  منسجمی نداشــت،  برنامــه 
گاه بخشــی از دولت،  دولــت هماهنــگ نبود و 
در تضــاد بــا بخشــی دیگــر وارد عمــل می شــد؛ 
کــه حاضــران در میزگرد به آن  مهم تریــن نکته 
اســتراتژی  اســت.  اســتراتژی  اشــاره  می کننــد 
کــه  دولــت در هیــچ بخشــی مشــخص نیســت 
کوک  گر بود، هر وزیر یا مســئولی ســاز خــود را  ا
نداشــتن  دولــت،  مشــکل  دومیــن  نمی کــرد. 
شــرایط احراز برای پست های مهم است. نظر 
که زن بودن  اقتصاددان این میزگرد این است 
و جوان بــودن وزرا و مســئوالن مهــم نیســت، 

آنچه مهم است، شایسته ساالری است.
قــایبهکیــشمشــکالتدرحــوزهاقتصــادزیــاد آ
اســتوانتقادهــاهمبــههماناندازهزیاد.شــما
کارشناس،مشکالتاقتصادایرانرادر بهعنوان

کجاهاپررنگترمیدانید؟
کــه  کنیــم  بهکیــش: بحــث را این طــور شــروع 

کــه بــه  دولــت جدیــد بــا یك ســری قول هایــی 
کند  کارش را شــروع  جامعــه داده، می خواهــد 
کــه ایــن قول ها همــان مطالبات مردم اســت. 
آقــای دکتــر روحانــی  بحــث مهــم ایــن اســت 
قول هایی که داده و مطالباتی را که مردم دارند 
)انتظــارات( چگونــه می خواهند ســازماندهی 
کننــد. بخشــی از رونــد ســاماندهی مربــوط به 
انتخــاب افــراد در مجموعــه دولــت اســت. بــه 
نظــرم آقــای روحانی در ایــن دوره از انتخابات 
نســبت به دوره قبل بــه مطالبات مردم خیلی 
نزدیك تــر شــدند و این جای خوشــحالی دارد. 
به نظــرم در دوره قبل ریاســت جمهوری آقای 
خ داد؛ یکــی بهبــود  روحانــی دو اقــدام مهــم ر
کــه در قالــب برجــام اتفــاق  روابــط بین الملــل 
کــه  افتــاد. دیگــری هــم ثبــات اقتصادی ایــی 
بــه وجــود آمد. هــر دوی ایــن اقدامات بســیار 
ارزشــمند بــود. منتها ایــن دو اقــدام زیربنایی 
کــه برنامه هــای اقتصــادی باید بــر پایه  بودنــد 
اقتصــادی  برنامه هــای  می شــد.  ســاخته  آن 
آقــای روحانــی در دوره قبــل بــه هــر دلیلــی )یا 
گاز  نتوانست یا فرصت نکرد و...( به جز نفت و 
که در این دوره  روی این دو مبنا ساخته نشد 
کار انجــام شــود. دکتر روحانــی باید  بایــد ایــن 
کند و چگونه  که می خواهــد چه  دقیــق بگوید 

رݤوحانی دنبال اقتصاد رقابتی 
مبتنی بر بخش خصوصی

 واقعی باشد

 بررسی چگونگی انتخاب کابینه اقتصادی در دولت دوازدهم
 در میزگردی با حضور بهکیش، غنی نژاد و اهلل داد

به اهداف دســت یابد؛ از مســیر آزادســازی یا از 
کــه ایــن همــه از  راه خودکفایــی. دربــاره آزادی 
آن صحبــت می کنــد، چــه برنامــه ای دارد. یــك 
بخش از آزادی مورد اشــاره ایشــان، آزادســازی 
اقتصادی اســت. آزادسازی فرهنگی و سیاسی 
بدون آزادســازی اقتصادی امکان پذیر نیست. 
بــه نظــرم ابتــدا آقــای روحانــی بایــد مشــخص 
کنــد می خواهــد در قالــب قول هــا و وعده هــای 
کاری انجام دهد تا براســاس آن  داده شــده چه 
که یکی از آنها همین تعیین  کند  ابــزار را تنظیم 

وزرا است.
روحانــی  آقــای  معتقــدم  هــم  مــن  غنی	نــژاد: 
ریــل  روی  اقتصــاد  بــود  الزم  کــه  را  الزاماتــی 
قــرار بگیــرد، به خوبــی انجــام دادنــد.  درســت 
منتهــی مشــکالت ســر جای خــود باقی اســت. 
نمی خواهــم بگویــم مشــکالت مربوط بــه دوره 
گــر  ا چــون  اســت؛  روحانــی  آقــای  چهارســاله 
که  بخواهیــم منصفانــه بگوییــم، خرابی هایــی 
در دولت هــای نهــم و دهــم بــه بار آمــد، خیلی 
کــه بتوان در چهار ســال  گســترده تر از آن اســت 
کــرد؛ اما شــاید بتوانیــم بگوییم  آنهــا را درســت 
از  به ویــژه  و  برجــام  به نتیجه رســیدن  از  بعــد 
کارهایی  کنون، می شد  گذشته تا یك سال ونیم 
کافی انجام نشــد.  که متأســفانه به انــدازه  کــرد 
بــه چنــد مــورد اشــاره می کنــم؛ یکی آزادســازی 
کردند.  کــه دکتر بهکیــش به آن اشــاره  اقتصــاد 
کنفرانــس اقتصــاد ایران  برگزار شــد و  ســال ٩٣ 
ما ســه نفــر آنجا مقالــه ارائــه دادیــم. چارچوب 
تمامی مقاالت آزادســازی اقتصــادی بود. آقای 
دکتــر بهکیش درخصوص تعرفه هــا و مجوزها و 
کم کردن بوروکراســی و موانع تجــارت آزاد مقاله 
ارائــه دادنــد. مــن دربــاره قیمت گــذاری، آقــای 
دکتــر اهلل داد هــم دربــاره  آزادســازی. هم زمــان 
بــا ایــن همایــش اقداماتــی هــم آغاز شــده بود. 
در  اینکــه  دلیــل  بــه  اهلل داد  دکتــر  آقــای  البتــه 
معاونــت اقتصــادی اتاق ایران هســتند بیشــتر 
کنون  در جریــان امــور قــرار دارند. از آن زمــان تا
اقدامــات  آن  می گــذرد  ســال  ســه  حــدود  کــه 
بــه هیــچ نتیجــه ای نرســیده و آقایــان هنــوز در 
کارها بســیار  حــال احصــای مقــررات هســتند و 
کنــد پیش می رود. مســئله  دوم نظــام بانکی و 
مشکالتش بود. با اینکه برجام اتفاق افتاد، اما 
هنــوز در نقــل و انتقــاالت بانکی مشــکل وجود 
کامل بــا بانك های خارجی برقرار  دارد و ارتبــاط 
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نشــده اســت. البتــه مشــکالت بزرگ تــر داخل 
نظــام بانکــی ما اســت. در این مــوارد به نظرم 
کردنــد. مؤسســات اعتبــاری بــدون  کــم کاری 
که به معضلی برای بانك مرکزی و دولت  مجوز 
که باید  کارهایی  تبدیل شــده،  برمی گردند به 
که برایم روشــن  انجــام می شــد امــا به دالیلــی 
نیســت انجام نشد. نکته ســوم درباره صنعت 
کــه تبدیــل  اســت. بخــش صنعــت و تجــارت 
بــه یــك وزارتخانه خیلــی بزرگ شــده، عملکرد 
خوبــی نداشــت و عمــال رویکــردش بــا فلســفه 
اقتصــادی آقــای روحانــی مغایــر بــود. ایشــان 
که بــا اقتصاد  حداقــل دیدگاهشــان ایــن بــود 
رقابتی و آزاد می خواهند شرایط را پیش ببرند؛ 
درحالی کــه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
که چگونه آنها را حمایتی  سمت تعرفه ها رفت 
کارآمــد داخلــی،  نا از صنایــع  کنــد و حمایــت 
گرفــت. در ســال  از جملــه خــودرو را در پیــش 
گذشــته ١٥ هزار میلیــارد تومان بــه بنگاه های 
کــه  کارآمــد  کوچــك و متوســط ورشکســته و نا
توانایــی ادامــه فعالیــت نداشــتند، تســهیالت 
بانکــی دســتوری پرداخــت شــد؛ یعنــی نظــام 
که در آن فعاالن  کرد  اقتصادی ما طوری عمل 
کارآمدها تشــویق  کارآمــد تنبیه و نا اقتصــادی 
شدند. در بخش مالیات هم همین رویه تکرار 
که موفق  گرفتند  کســانی  شــد. مالیــات زیاد از 
که بد  کســانی  بودنــد و فعالیــت می کردند و به 
کــرده و بدهــکار بودند و نمی توانســتند  عمــل 
بدهی شــان را پــس دهند، با بخشــش مالیات 
ایــن  دادنــد.  جایــزه  تســهیالت  اعطــای  و 
گــر هــدف افزایــش  سیســتم درســت نیســت. ا
 بهــره وری و اصــالح اقتصــادی باشــد، درســت 

باید  برعکس عمل می شد.
اهلل	داد: دولــت آقــای روحانــی قرار بــود از ُبعد 
کارایی چابک شــود  کوچک تــر و از ُبعد  انــدازه 
برداشــته  راســتا  ایــن  گامــی در  کــه متأســفانه 
در  را  گســترده ای  شــرکت های  دولــت  نشــد. 
کــه ایــن شــرکت ها حیاط خلــوت  اختیــار دارد 
گــذاری  وا بــه  تمایلــی  چنــدان  و  بــوده  وزرا 
چشــم  از  موضــوع  ایــن  و  نداشــته اند  آنهــا 
رئیس جمهــور نیــز دور نمانــده و بعضــا به این 
امــر اشــاراتی داشــته اند. در ایــن چنــد ســال 
کوچک سازی  شاهد اقدام منســجم در زمینه 
کاهش  دولــت نبودیــم. همچنین می تــوان با 

کارکنان بخــش دولتی،  ضمن پرداخت  تعداد 
کارایــی آنــان بــا  حقــوق، نســبت بــه افزایــش 
کیفیت نیروی  کاربردی، بــر  آمــوزش علــوم روز 
کار  بــازار  در  و  کــرده  اقــدام  موجــود،  انســانی 
کارآمد  کرد. این دســته نیــروی  رقابتــی عرضه 
به خوبــی در بخش خصوصی جــذب خواهند 
موفــق  کشــورهای  تجربــه  از  می تــوان  و  شــد 
گرفــت. یکی از مشــاوران  در ایــن زمینــه بهــره 
که در  ارشــد آقــای دکتــر روحانــی در مقالــه ای 
 ٩٥ ســال  در  مدیریــت  بین المللــی  کنفرانــس 
کار  کــرد ٢٥ درصــد نیــروی  عرضــه شــد، اعــالم 
بــرای  کاری  هیــچ  عمــال  دولتــی  سیســتم  در 

انجام دادن ندارند.
١٥درصــد هــم در حد بســیار ناچیــز وظیفه ای 
که به ســادگی قابل انتقال است  برعهده دارند 
کــه  و در ارائــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

درحال حاضر با این حساب می  توان ٤٠درصد 
کــرد. پــس چــرا هیــچ  کــم  از نیــروی دولــت را 
نیســت،  ســاده  کار  مطمئنــا  اقدامی نشــده؟ 
ولــی حتمــا در مقطعــی از زمــان بایــد شــروع 
که از  کارمنــدی  شــده باشــد. از این دســته هر 
کســر شــود، می توانــد منجــر  سیســتم دولتــی 
بوروکراســی  سیســتم  در  کارایــی  افزایــش  بــه 
پیچیــده فعلــی شــود و شــرایط را بــرای بخش 
دوم  بخــش  بخشــد.  بهبــود  خصوصــی 
مقررات زدایی اســت. یکــی از معضالت بخش 
خصوصــی همیــن مقــررات انبــوه برای شــروع 
کســب  وکار است. در همین ارتباط همان گونه 
کردند، چگونگی  که آقای دکتر غنی نژاد اشــاره 
کردیم  کشــور بررسی  کاهش مقررات را در چند 

که یکی  و  در نهایــت بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
از موفق تریــن عملکرد هــا در این زمینه متعلق 
کره جنوبی بوده و ما می توانیم از این  کشور  به 
کنیم. مطالعــه را با  تجربــه موفــق الگوبــرداری 
گذاشــتیم و چگونگــی  وزیــر مربوطــه در میــان 
کره  ترکیــب اعضای هیــأت مقررات زدایی را در 
بــا آخرین مصوبــه مجلس خودمــان در هیأت 
کامال مشــهود  کردیم؛  مقررات زدایــی مقایســه 
کــه بــا قانــون جدیــد هــم چنــدان موفــق  بــود 
نخواهیم شــد. شــخصا در چند جلســه هیأت 
کــه  کــردم. در هیأتــی  مقررات زدایــی شــرکت 
کــرده، دو نماینده مجلس،  قانــون پیش بینی 
کشور،  کل  معاون دادســتانی، معاون بازرسی 
نماینده دیوان محاسبات و رؤسای اتاق های 
هســتند.  عضــو  اصنــاف  و  تعــاون  ایــران، 
کثریــت اعضــای حاضر بــا پیچیدگــی مقررات  ا

کسب وکار آشنا نبوده و از  گیر محیط  دســت و پا
دور دستی بر آتش دارند و برای مقررات زدایی 
که  تصمیــم می  گیرنــد. بنابرایــن بیــراه نیســت 
اقدامی اساســی در ایــن زمینه صــورت نگیرد. 
کــه  کردنــد  کــم  را  مجوزهــا  از  یك ســری  آنهــا 
تفــاوت  و  نداشــت  کســب وکار  بــر  مؤثــری  اثــر 

معناداری در این زمینه نمی بینیم.
گر آقای دکتر  کارشناسان، ا به زعم بســیاری از 
روحانــی در امــر اقتصــاد؛ خاصــه بخــش تولید 
اســتراتژی  بخــش  نیمــی از  انــدازه  اشــتغال  و 
بین الملــل موفــق بــود، امــروز پنــج تــا هشــت 
میلیــون از آرای رقیب را در ســبد رأی خودش 
داشــت. پــس توصیه بــه جناب دکتــر روحانی 
که موضوع عدم توفیق شایسته در  این اســت 
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کند. باید  بخــش اقتصــادی را آسیب شناســی 
که مشــکالت در بخــش اقتصاد  بررســی شــود 
چیســت. یکــی از مشــکالت بزرگ مــا در حوزه 
بانــک و بانکداری اســت. پــس از بحران ٢٠٠٧ 
غــرب، نهادهــای نظارتــی بــر سیســتم بانکــی 
قوی تــر بــا مقــررات منطبــق بــر شــرایط بحران 
که این تدبیر مؤثر واقع شد  تنظیم و اجرا شــد 
و توانستند از بحران درآیند. سیستم بانکی ما 
کامــال از دنیای  در دوره قبــل از آقــای روحانی 
گرفــت و بانک های مــا عمال در  بیــرون فاصلــه 
تطبیــق با بانکــداری بین الملل اقــدام مؤثری 
گــر بخواهیــم در این زمینه  را انجــام ندادنــد. ا
اشاره ای داشته باشیم، یکی از استانداردهای 
کشــورها مقــررات بال  مــورد قبــول بســیاری از 
کفایت  اســت. مقــررات بــال١ می گوید نســبت 

ســرمایه بایــد حداقــل هشــت درصــد باشــد. 
در بــال٢ ایــن را به ریســک دارایی هــای بانک 
ایــن  بــه  و  مــوزون می کننــد  کســر  ج  در مخــر
که بانک هرچه ریسك پذیرتر باشد،  معناســت 
کفایت بیشتر می شود.  کار ســخت تر و نســبت 
کمیته بال موســوم به بال٣  در مقررات جدید 
کــه قــرار اســت از ســال ٢٠١٨ عملیاتــی شــود، 
کســر  ســهام دار  آورده  از  معــوق  بدهی هــای 
کثریــت بانك های ما از  می شــود؛ یعنی تقریبا ا
بعــد این اســتاندارد پذیرفته شــده بین المللی 
گفــت  شــرایط غیرمطلــوب دارنــد و می تــوان 
کفایــت ســرمایه بخــش قابل توجهــی  نســبت 
کشــور حتــی از اســتاندارد بــال١  از بانك هــای 
کرده ایم؟ چــه میزان  کمتر اســت. چــه کار  هم 
که در  کســی  ســرمایه بانك هــا را باال برده ایم تا 

کمتری  داخــل بانك ســپرده می گذارد ریســك 
کفایت سرمایه  داشــته باشد؟ باید به نســبت 
توجــه بیشــتری داشــت و بــا افزایــش ســرمایه 
گــر  ا و  داد  افزایــش  را  بانــک  عملکــرد  قــدرت 
مدیر بانك یا مؤسســه اعتباری ریســك می کند 
برعهده ســپرده گذار قــرار نگیرد و باید ریســک 
پاســخ گو  هیأت مدیــره  و  ســهام دار  متوجــه 
کــه هیأت مدیره را انتخاب  برای ســهام دارانی 
می کنند باشد. مؤسسات غیرمجاز اعتباری و 
گســترده ای را به  پولــی هم امروز دردســرهای 

که همه شاهدش هستیم. وجود آورده اند 

کــهمطــرحشــد،بیشــترین براســاسموضوعاتــی
کداموزارتخانهمیبینید؟ مشکلرادر

گفــت تمــام وزارتخانه هــا و  اهلل	داد:	می تــوان 

نهادهــای اقتصادی دارای مشــکل هســتند. 
به صــورت ویژه مــن از وزارت صنعت و معدن 
نــام می بــرم. نمونــه عینــی آن در حمایــت از 
کیفیت  که در بخــش  صنعتــی دیده می شــود 
نداشــته  همتــی  چنــدان  تولیدشــده  کاالی 
اســت. ١١٠ هزار فقــره وام ٣٠ میلیون تومانی از 
که خود دچار مشــکل  طریق سیســتم بانکــی 
کاالیی  که  اســت،  به صنعتی اختصاص یافت 
تولیــد می کند و ٥٠ ســال اســت مــورد حمایت 
که  کرده  دولت بوده و حالت پیرمردی را پیدا 
کودکی تفاوتی  هنوز قدم برداشــتنش با زمــان 
گــر حمایــت نشــود زمیــن خواهــد  نداشــته و ا
خــورد. امــروز شــجاعانه می گویند تولیدشــان 
افزایــش  قبــل  ســال  بــه  نســبت  درصــد   ٣٨
داشــته، امــا دریــغ از صــادرات ایــن تولیــدات 

که  کاال مقبول اســت  داخلی. زمانی تولید یك 
کیفیــت وارد بازارهای  بتوانــد از نظــر قیمــت و 
رقابتــی شــده و محصــول عرضه شــده در ایــن 
بــازار موفق باشــد. چنــد درصد از تولیــد انبوه 
کشــورها عرضــه  خــودرو را می توانیــم در ســایر 
کشــور آســیب های  کنیــم؟ در غالــب صنایــع 
نــگاه دولتــی  ناشــی از تحریم هــا، مدیریــت و 
ناشــی از اقتصاد سیاســی، تکنولوژی قدیمی و 
کالن شــرایط  عدم ثبات تصمیمات در ســطح 
کرده و نکتــه مهم تر اینکه  نامطلوبــی را ایجــاد 
کــه  قابل قبولــی  صنعتــی  توســعه  اســتراتژی 
بتوانــد اجــرا شــود، در ایــن وزارتخانــه وجــود 

ندارد.

کارشناســان از برخــی چطــور؟ اقتصــاد وزارت
تــورمباعــثرکــود کنتــرلبیشازحــد معتقدنــد
گفتهموافقیــدوچقدر بیشــترشــد.چقدرباایــن
عملکــردایــنوزارتخانــهازنظــرشــماقابلقبــول

است؟
بهکیــش: قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال، باید 
بگویم در دولت سرگردانی بسیار جدی وجود 
دارد. در همه جــای دنیــا دولت هــا وقتی روی 
کار می آینــد، برنامــه ای بــا خودشــان می آورند 
کاندیداها  کــه در مناظرات اخیر هم بعضــی از 

گفتند ما برنامه آورده ایم.
کســی برنامه آقای روحانــی را دیده  نمی دانــم 
کــه ندیــده ام. ولــی معمــول ایــن  یــا نــه، مــن 
گر رأی  که با خودشان برنامه می آورند، ا است 
آوردند، متعهد به اجرای برنامه ای می شــوند 
کــه بــه مــردم ارائــه داده انــد. از یــك طــرف در 
ایران یك برنامه پنج ســاله وجود دارد. اقتصاد 
کــه مــورد تأییــد رهبری اســت  مقاومتــی هــم 
ح اســت و همــه ســعی می کننــد از آن  و مطــر
کننــد. اولین برداشــت من این اســت  تبعیــت 
کند،  کار  کــه دولــت در اینکــه می خواهــد چــه 
کردند و من  ســردرگم اســت. دوســتان اشــاره 
هــم می گویــم دولت دکتــر روحانی قــرار بود به 
ســمت آزادســازی بــرود. در برنامــه پنجم این 
آزادســازی را بــه صراحــت نداریــم. در اقتصــاد 
مقاومتــی هــم برداشــت های متفاوتــی وجود 
کرده انــد،  ایجــاد  کــه  از مقرراتــی  دارد، حتــی 
اســتنباط های متفاوتــی به دســت می آید. در 
که صــادرات باید  کید می کنند  مقابل همــه تأ
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گذشــته  که متأســفانه در ســال  افزایــش یابــد 
کاهــش داشــته  صــادرات صنعــت ١٥ درصــد 
اســت. حاال می گویید وزیر یــا رئیس جمهور را 
کدام بســتر؟ در بســتر برنامه  کنیم، در  ارزیابی 
که  کنم، در بســتر برنامه ای  پنج ســاله ارزیابــی 
خــودش در ذهــن داشــته، یا در بســتر اقتصاد 
که اعالم شــده و همه خود را مکلف  مقاومتی 
کجا بایــد ارزیابی  بــه اجــرای آن می داننــد، در 
کنیــم؟ یــا اینکه ببینیــم با این همه پتانســیل 
بایــد داشــته  اقتصــادی  نــوع  داریــم چــه  کــه 
باشــیم تا بتوانیم اشــتغال و درآمد و رفاه برای 
کــه هســتیم  کنیــم. در شــرایطی  مــردم ایجــاد 
که  گر یك اقتصاد باز داشــته باشــیم  بــه نظرم ا
مردم واقعــا بتوانند استعدادهایشــان را ظاهر 
کننــد، موفــق خواهیــم بــود. شــما بــه عنــوان 
کارشــناس و اســتاد  خبرنــگار، مــن بــه عنــوان 
که هســت  کســی در هــر جایــی  دانشــگاه، هــر 
بــرای  کنــد.  ظاهــر  را  قابلیت هایــش  بتوانــد 
قــرار  بایــد در فضایــی  ظاهرشــدن قابلیت هــا 
که انگیزه داشــته باشــیم. این فضای  بگیریــم 
کنــد؟  کســی بایــد ایجــاد  ایجــاد انگیــزه را چــه 
در قالــب برنامــه پنج ســاله بایــد ایجــاد شــود؟ 
یــا اقتصــاد مقاومتــی؟  برنامــه دکتــر روحانــی 
که  کنــد  کســی بایــد ایــن انگیــزه را ایجــاد  چــه 
کار، اشــتغال  در ایــن جامعه بــا ایجاد انگیزه و 
کنــد. در ســطح بین المللــی مشــکالتی  ایجــاد 
کــه نمی توانیم بــا آن ارتباط برقرار  وجــود دارد 
کســی بایــد ایــن مشــکالت را حل  کنیــم. چــه 
کار دولــت اســت. دکتــر روحانی  کنــد؟ مســلما 
و وزارت اقتصــاد بعــد از حصــول برجــام بایــد 
روابــط  حــل  از  بعــد  می کردنــد  پیش بینــی 
سیاســی، روابــط اقتصــادی هــم باید درســت 
که بانك های  شــود. باید پیش بینی می کردند 
کرد. چــرا؟ چون  کار نخواهند  بــزرگ بــا ایــران 
زیر فشــار تهدید آمریکا هستند و دو سال قبل 
یکــی از ایــن بانك ها نزدیک بــه ١٠ میلیارد دالر 
کــرد. وزارت اقتصــاد و بانک  جریمــه پرداخت 
مرکــزی بایــد می دانســت ایــن مشــکل پیــش 
کــرات را باید به  خواهــد آمــد و همــان جــا مذا
که آمریکا فشــار تهدید  نحوی انجام می دادند 
که ســایه  را از روی بانک هــا بــردارد. تــا زمانــی 
تهدید آمریکا روی ســر بانک ها باشد، بانک ها 
کنند. آمریکا  کار  نمی توانند با شــبکه بانکی ما 

کارکردن  کردیــد، اجــازه  کار  گــر با ایــران  گفتــه ا
در آمریــکا را نخواهید داشــت. بنابراین وزرای 
مــا و بانــک مرکــزی بایــد پیش بینــی می کردند 
چــه اتفاقاتــی بعد از برجــام خواهد افتــاد و در 
نتیجه اطالعــات می دادند. هیچ کدام متوجه 
ایــن موضــوع نشــدند. بنابرایــن بــه نظــرم ١( 
که نمی داند چگونه  دولت در شــرایطی اســت 
بــه اهداف دســت یابــد. ٢( خودش هــم برای 
که خود را  خودش برنامه ای مشــخص نکــرده 
متعهد به اجرای آن بداند. برای مثال معاون 
اول رئیس جمهــور در یك لحظــه می گوید باید 
کنــم. این خالف  کاالهــا را قیمت گذاری  همــه 
همه جریانــات حتی اقتصاد مقاومتی اســت. 
ایــن نشــان می دهــد نمی داننــد می خواهنــد 
کنند و با جریان هــای روز پیش می روند.  چــه 
کــه دولــت بایــد  بنابرایــن تصــورم ایــن اســت 
کنــد.  کار  چــه  می خواهــد  کنــد  تعییــن  اول 
گــر می خواهــد خــودش را در قالــب اقتصــاد  ا
کار دیگری انجام دهد،  کند و  ح  مقاومتــی طر
این شــدنی نیست. به نظرم اقتصاد مقاومتی 
بــا برداشــت درون گرایی به نفع ایران نیســت. 
به نظر من باید آزادسازی صورت بگیرد در غیر 
این صورت متأسفانه باید بگویم تا آخر برنامه 
دکتــر روحانی هم اتفــاق خاصی نخواهد افتاد 

و شاید اوضاع بدتر هم بشود.

یکــیازمشــکالتدولــتنداشــتنبرنامــهاســت
کــهبارهابه امــاچندصدایــیهــمنکتهایاســت
عنــوانانتقــادازدولــتمطــرحشــده؟نظرشــما

چیست؟
غنی	نــژاد: بــه نظرم هــر دو از مشــکالت دولت 
در دولــت یازدهــم بود. ما برنامه ای پنج ســاله 
کــه االن بــه برنامــه ششــم رســیده ایم.  داریــم 
کال  بــه نظــر مــن برنامه هــای پنج ســاله جامــع 
گذاشــته شــوند. االن در دنیا از این  کنار  بایــد 
کارها نمی کنند و ما جزء آخرین بازمانده هایی 

که به این برنامه ها چسبیده ایم. هستیم 
بــرای  اقتصــادی  اســتراتژی  یــك  بایــد  دولــت 
داشــته  دارد،  کــه  مشــکالتی  از  برون رفــت 
کــرد  کاری  باشــد. قانــون برنامــه را نمی شــود 
امــا دولت باید اســتراتژی خودش را مشــخص 
گر  کنــد. یا ا و در همــان چارچــوب به آن عمل 
خــود  اســتراتژی  را  مقاومتــی  اقتصــاد  دولــت 
که دولــت تمام  قــرار می دهــد چهار ســال بعد 
کرده  کار  که چــه  گزارش دهــد  می شــود، بایــد 
اســت. بــه نظــرم جــای ایــن اســتراتژی خالی 
کار را  اســت و دولــت بایــد هرچه ســریع تر ایــن 
کلــی دولــت، آنچــه  بکنــد. فلســفه اقتصــادی 
گفتنــد، ایــن  آقــای روحانــی در مناظــره ســوم 
کــه بلــه؛ مــا هــم می خواهیــم اشــتغال و  بــود 
کارانه  کنیم، اما راه حل، پرداخت  رونق ایجاد 
که  بــه بیکاران نیســت، راه درســت این اســت 
کنیــم تــا شــکوفا شــود، رونــق  اقتصــاد را آزاد 
ایجاد شــود و اشــتغال به وجود آید و براساس 
بــاز هــم  گیــرد. بنابرایــن  آن صــادرات شــکل 
کید می کنم باید یك اســتراتژی تعیین شــود  تأ
گیرد.  تا براســاس آن تمام چارچوب ها شــکل 
بــه بحث اصلــی برمی گــردم؛ چینــش وزرا باید 
که  در چارچوب این اســتراتژی باشد و آنهایی 
با این اســتراتژی هماهنگ هســتند، بیایند و 

گذاشته شوند. کنار  که نیستند،  کسانی 
که  بهکیــش:	وزیــر اقتصــاد باید وزیری باشــد 
کمــك رئیس بانك  قادر باشــد این مســئله را با 
کنــد. رئیــس بانــك مرکــزی بایــد  مرکــزی حــل 
کافی داشــته باشــد  کــه قــدرت  رئیســی باشــد 
کــه بــدون مجــوز پــدر اقتصــاد  و مؤسســاتی را 
کنــد. باید  را درآورده انــد، تعطیــل یــا تصحیح 
کــه وجــود دارد وزرا انتخــاب  براســاس نیــازی 
شــوند. در شــرایط شــیك و فرهیخته نیســتیم 
کنند. بعید  که چند نفر دانشــگاهی را انتخاب 
موقتــا  بایــد  نظامی اقتصــاددان  یــك  نیســت 
کسی  رئیس بانك مرکزی شــود. نمی دانم چه 

	اهلل	داد:	دولت	آقای	روحانی	قرار	بود	
از	ُبعد	اندازه	کوچک	تر	و	از	ُبعد	کارایی	
چابک	شود	که	متأسفانه	گامی	در	
این	راستا	برداشته	نشد.	دولت	

شرکت	های	گسترده	ای	را	در	اختیار	
دارد	که	این	شرکت	ها	حیاط	خلوت	

گذاری	 وزرا	بوده	و	چندان	تمایلی	به	وا
آنها	نداشته	اند	و	این	موضوع	از	چشم	
رئیس	جمهور	نیز	دور	نمانده	و	بعضا	
به	این	امر	اشاراتی	داشته	اند.	در	این	
چند	سال	شاهد	اقدام	منسجم	در	
زمینه	کوچک	سازی	دولت	نبودیم.	
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کــه ایــن مؤسســات بدون  ایــن قــدرت را دارد 
کند. مجوز را تصحیح 

البتــه بایــد درک درســتی از مســائل اقتصادی 
کشــور  کشــور داشــته باشــد. البتــه بانک هــای 
که تصحیح  هم با مشــکالت جــدی مواجه اند 
کــه معمــوال از  آن نیــاز بــه تدبیــر و منابــع دارد 
منابع خارجی اســتفاده می شــود. عالوه بر آن 
کــه  بایــد متقاضیــان تســهیالت ٣٠درصــدی 
معموال در حیطه قاچاق تعریف می شوند هم 
گران  سروســامان یابند. تا متقاضی برای پول 

هست عرضه پیدا می شود.
غنی	نــژاد:	بایــد چارچوب اســتراتژی روشــن و 
منســجم باشــد. در آن صورت می توان پاســخ 
کســانی می تواننــد باشــند. یکــی  کــه چــه  داد 
گذشــته  ســال  چهــار  در  دولــت  مشــکالت  از 
اقتصــادی اش هماهنــگ  تیــم  کــه  بــود  ایــن 

کارهای  نبودنــد. هماهنگ عمل نمی کردند و 
یکدیگــر را تا حدی خنثی می کردند. ســازمان 
برنامــه، بانك مرکــزی، وزارت صنعت و معدن 
بــا هــم هماهنــگ نبودنــد. بــرای نمونــه یکی 
از وظایــف مهــم وزارت اقتصــاد و دارایــی بــه 
کــه متولی  عنــوان خزانــه دار دولت این اســت 
تمــام بدهی هــای دولــت باشــد. اوراق بدهی 
کار دولت اســت، باید  کنون در دســتور  که هم ا
در وزارت اقتصــاد و خزانــه داری برنامه ریــزی 
و متمرکــز شــود نــه اینکــه هــر وزارتخانــه بــرای 
خودش اوراق بدهی صادر کند و دولت، وزارت 
دارایی و خزانه داری هم اصال خبردار نباشند. 
در دنیــا ایــن تجربه ها وجــود دارد. تمــام امور 
خزانــه داری  در  متمرکــز  بایــد  دولــت  مالــی 

اوراق  براســاس آن  باشــد. بدهی هــا احصــا و 
کــه  منتشــر شــوند، سررســیدها و بهره هایــی 
بایــد پرداخــت شــود، زمان بنــدی و بهره های 
متعلقه هر ســال در بودجه آن ســال منعکس 
کلی  شــود. همه اینها مســتلزم یك اســتراتژی 
که استراتژی مشخص شد، بعد  اســت. زمانی 
کــدام وزیر ایــن توانایــی را دارد.  بایــد ببینیــم 
که بتواند  کســی بیایــد  گــر توانایی ندارد باید  ا
کار را انجــام دهــد. اوضــاع بانك هــا هــم  ایــن 
موضوع خطیری است و بحث درباره آن صرفا 
اقتصــادی نیســت. یــك آدم قــوی از نظر نظام 
باید باشد که بتواند سیاست را جلو ببرد. البته 
گر درســت توجیه شده  به نظرم دکتر روحانی ا
که افــرادی با این  باشــد، ایــن توانایــی را دارد 
کنــد. چون آقــای روحانی  توانایــی را انتخــاب 
تجربــه طوالنــی در ســطح بــاالی مدیریتــی در 

حــوزه امنیت ملــی دارد و متوجــه عواقب این 
مســائل است. بنابراین می تواند از جنبه های 
مختلف سیاســی، امنیتی و اجتماعی متوجه 
عواقب این امر باشد. بنابراین پیش نیاز اولیه 
کلی اســت و بعد چینش  چارچوب اســتراتژی 

یك تیم اقتصادی منسجم.
توســعه  اســتراتژی  بــا  ارتبــاط  در  اهلل	داد:	
اقتصــادی الزامــا دولت بایــد این اســتراتژی را 
کــه شــامل بخش هــای مختلف  کنــد  تدویــن 
کشــاورزی خواهد  صنعــت، معــدن، تجارت و 
گذشته  شــد. آنچه مسلم است؛ در سال های 
بودیــم.  اقتصــاد  در  ســنگینی  رکــود  شــاهد 
تحریم هــا  خاطــر  بــه  نفتی مــان  درآمدهــای 
کاهش جــدی مواجــه شــد. در ایــن رابطه  بــا 

و  بودجــه  کســر  رفــع  بــرای  حجیــم  دولــت 
کسر درآمد ناشــی از تحریم به  جانشــین کردن 
وصــول مالیــات پرداخــت. ســطح مالیات هــا 
افزایــش پیــدا نکــرد بلکــه عمــق آن زیاد شــد. 
که به موقــع صورت های مالی   کســانی را  یعنی 
کردند، مالیات پرداخت  خود را تنظیم و ارائه 
که امین بــوده و دفاترش مرتب  کســی  کردند. 
کرده اســت.  بوده، مالیات بیشــتری پرداخت 
که  ایــن همانند فرزند ذکور خانواده ای اســت 
به موقــع بــه خدمت ســربازی رفته، بخشــوده 
کرده بعد از ١٠ سال با  که فرار  کسی  نمی شود و 
تخفیــف معافیت می گیــرد. این روش ها قطعا 
نمی توانند کارساز باشند. فشار مالیاتی و بیمه 
تأمین اجتماعی بر بنگاه ها، خاصه بنگاه های 
کشــور  کوچــک و متوســط بزرگ تریــن مشــکل 
کــه امــروز بی کاری اســت، تشــدید می کند و  را 
کاهش  عمال سرمایه گذاری را در این بخش ها 
گرانه را تشــویق  می دهد و فعالیت های ســودا
می کند. منطبق بر تعریف سازمان بین المللی 
گــر میــزان درصــد بــی کاری بخــش جــوان  کار ا
خ بی کاری  کار بیش از دوبرابر درصد نر نیــروی 
کشــور شــود، شــرایط بحرانــی اعالم می شــود. 
کشــور مــا بیش  در حال حاضــر ایــن نســبت در 
بزرگــی  بخــش  متأســفانه  اســت.  دوبرابــر  از 
بــه طبقــه تحصیل کــرده و  از آن هــم متعلــق 
غ التحصیل دانشگاه هاست. عالوه بر این،  فار
امــروز در بخش بزرگی از جامعه بی کاری مزمن 
کســانی بیــش از یک  که  داریــم بــه این شــکل 
کار عرضه کننده بوده ولی موفق  ســال در بــازار 
کار نمی گردنــد. هــر روز  نبــوده و دیگــر دنبــال 
هــم بــر این جمعیــت اضافه می شــود. باید به 
گفته  کنیم. بارها  اینها بپردازیم و فکر اساســی 
شــده، مــردم مــا در ٢٩ اردیبهشــت حماســه 
آفریدنــد،  اصــال قابــل انتظار نبــود، پیش بینی 
نمی شــد پنــج ســاعت در یــك صــف بایســتند 
کــه بگوینــد آقــای روحانــی مــا بــا توفیقــات و 
کــه در دوره قبــل داشــتید، بــه  کاســتی هایی 
نظرمــان بهتریــن نامــزد هســتید بــرای اینکــه 
کشــور را از این شرایط خاص اقتصادی نجات 
دهید. در این راستا برای ایجاد اشتغال قطعا 
کوچك و متوســط بپردازید  بایــد به بنگاه های 
ایجــاد  ایران خــودرو  در  کــه  اشــتغال  چــون 
که رقیب ایشان بود  نمی شود یا به زعم آقایی 
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و می خواســت از طریق توســعه پتروشــیمی ها 
کنــد. بایــد بــه مشــکل اصلــی  اشــتغال ایجــاد 
که تأمین  کوچك و متوســط  امــروز بنگاه هــای 
مالی است، توجه شود؛ پژوهش های مختلف 
کــه در مرکــز پژوهش های  کار خوبــی  از جملــه 
مجلــس انجــام شــد و اشــاره به مشــکل بزرگ 
تأمین مالی دارد؛ همچنین بزرگ ترین مشکل 
 Doing کســب وکار ایــران در شــاخص محیــط 
کــه ایــن بنگاه  هــا  Business نشــان می دهــد 
برای دسترسی به منابع مالی مشکل اساسی 
دارند. هرچند بازار ســرمایه بازار بسیار اصولی 
مخصوصــا  موردنیــاز  ســرمایه  تأمیــن  بــرای 
از  کــه  بــزرگ اســت  کارخانه هــا و شــرکت های 
طریــق آن بــرای خــود منابــع مالــی به دســت 
که آقــای دکتــر غنی نژاد  آورنــد امــا همان طــور 
کردند هر وزارتخانه به بازار سرمایه وارد  اشــاره 
شــده اســت. این موضوع تبدیل شــده به یك 
نوع رقابت شــکننده میــان بانک  ها با افزایش 
خ بیــن بانکــی از یــک ســو و از ســوی دیگــر  نــر
خ را بــرای بازار  که نــر بانک هــا بــا بازار ســرمایه 
ســرمایه تــا ٢٧ درصد باال بــرده بودند. به این 
خ هزینه هــای دیگری هم اضافه می شــود.  نــر
بــا ایــن  کنیــد بنگاهــی بخواهــد  حــاال تصــور 
کند و به امر تولید بپردازد.  خ ها وام دریافت  نر
کارایی  کدام بخش تولیــدی می تواند این قدر 
داشته باشد تا از پس سود های باالی بانک ها 
گرانه،  ســودا فعالیت هــای  از  غیــر  آیــا  برآیــد؟ 
فعالیت دیگری هســت؟ به این ترتیب بیشــتر 
کوچــك و متوســط در این شــرایط  بنگاه هــای 
که باید به آنها  دچار مشــکالت عدیده شــدند 
کرد  پرداخته شود و شرایطی را برایشان ایجاد 
که بتوانند در فضای نابرابر واردات غیرقانونی، 

سر پا بمانند.
که برای من عجیب است، اصرار  نکته دیگری 
خ ارز اســت، همان  ایــن دولــت در ســرکوب نــر
کــه دولــت دهم انجــام داد. دولت آقای  کاری 
احمدی نــژاد تــا زمان وفــور دالر های ناشــی از 
فــروش نفــت خــام ایــن ارز را در دامنــه ٨٠٠ تــا 
هزارو ٢٠٠ تومان نگه داشت و در سال ٩١ بر اثر 
کرد، عرضه کننده  کاهش پیدا  تحریم درآمدها 
خ ارز بیــش از  کمبــود ارز مواجــه و نــر اصلــی بــا 
آنچــه در برنامــه ســوم توســعه مقرر شــده بود 
صــادرات  محوریــت  توصیــه  یافــت.  افزایــش 

کــه تولید می شــوند امــروز در  کاالهایــی  بــرای 
بــزرگ دنیاســت و  کار تولیدکننــدگان  دســتور 
دولت هــا هــم ســعی در اتخــاذ سیاســت های 
مالــی و پولی در حمایــت از این تولیدکنندگان 
کشور شاهد اتخاذ سیاست های  دارند؛ اما در 
خ اســمی ارز یــا بــه عبارت  پولــی در تثبیــت نــر
خ حقیقی منفی بوده ایم. صادر کننده  دیگر نر
که بانــك مرکزی در پیش  ما امروز با سیاســتی 
خ  گرفتــه، تقریبــا هرســاله به انــدازه تفــاوت نر
خ تــورم درکشــور های طرف  تــورم داخلــی با نر
خ تــورم داخلی باالتر  مبادلــه بــه دلیل آنکــه نر
اســت دچار زیان می شــود و قــدرت رقابتش را 
که از مبــادی قانونی  کاالی مشــابه بیرونی  بــا 
کشــور وارد می شــود یعنی به  و غیرقانونــی بــه 
خ واقعــی اش نیســت، از دســت می دهــد.  نــر
خ ارز  کــه ما برای نــر بــه نظــرم بهتریــن قانونی 

کرده ایــم قانــون برنامه ســوم توســعه  تدویــن 
کــه متأســفانه هیــچ گاه اجــرا نشــد و آن  بــود 
قانــون شــناور مدیریــت شــده بــود؛ بــا ترکیبی 
خ تــورم داخلــی و میانگیــن وزنــی از تورم  از نــر
کــه بتواننــد قــدرت  کشــورهای طــرف مبادلــه 
کننــد.  رقابتــی تولیدکننــده داخلــی را حفــظ 
که دولت ها  متأســفانه همواره شاهد بوده ایم 
خ سود به صورت دستوری  کاهش نر ســعی در 
کوتاه مــدت  در  فقــط  همــواره  و  داشــته اند 
کوچکــی نصیبشــان  بــا تزریــق منابــع توفیــق 
کنیــد  گــر آرشــیوتان را مــروری  ا شــده. قطعــا 
خ  می بینیــد شــورای پــول و اعتبار چند بــار نر
ســود بانکــی را بــدون مالحظــه بــازار، بــدون 
ابــزار در دســت بانــك   درنظرگرفتــن شــرایط و 
کاهش  مرکزی و بانك ها، به صورت دســتوری 
 ١٥ تــا  را  ســود  خ  نــر بــار  آخریــن  اســت.  داده 

کــه حتــی دو مــاه هــم  کاهــش دادنــد  درصــد 
دوام نیــاورد و دامنــه هــم پیــدا نکــرد و یکی از 
که در تصمیم گیری شــورای پول  دالیل اصلی 
و اعتبــار بــه آن توجــه نشــد، وجــود و عملکرد 
مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــدون مجــوز در 
بــازار پول اســت. این مؤسســات در بــازار پول 
پولــی  مؤسســات  می کننــد.  ایجــاد  اخــالل 
که مجــوز ندارند، قیمت تمام شــده  اعتبــاری 
 ١٣ حداقــل  اســت.  پایین تــر  برایشــان  پــول 
خ ســپرده قانونی را بــه بانک مرکزی  درصــد نر
کننــده بــه مردم  نمی پردازنــد. ســود های اغوا
پیشــنهاد می کننــد و متأســفانه بانــک مرکزی 
کند در اطالع رسانی به مردم اقدام  هم خیلی 
خ های باال برای ســپرده گذاری  کرد. با اعالم نر

غنی	نژاد:
که	اقتصاد	را	آزاد	 	راه	درســت	این	است	
کنیم	تا	شــکوفا	شــود،	رونق	ایجاد	شود	
و	اشــتغال	بــه	وجود	آیــد	و	براســاس	آن	

صادرات	شکل	گیرد

تــا	 تعییــن	شــود	 اســتراتژی	 یــک	 بایــد	
براســاس	آن	تمــام	چارچوب	ها	شــکل	

گیرد.	
ایــن	 چارچــوب	 در	 بایــد	 وزرا	 چینــش	
کــه	بــا	ایــن	 اســتراتژی	باشــد	و	آنهایــی	
اســتراتژی	هماهنگ	هســتند،	بیایند	و	
کسانی	که	نیستند،	کنار	گذاشته	شوند.
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مختلــف  رســانه های  در  فــراوان  تبلیغــات  و 
حرکــت پــول از ســوی بانك هــای دارای مجوز 
بــه ســمت مؤسســات بــدون مجــوز را شــاهد 
که بخش زیــادی از ایــن پول ها وارد  بوده ایــم 
گرانه شــد. آخریــن مثالی  فعالیت هــای ســودا
کــه در نبــود هماهنگــی تیمی دولــت یازدهــم 
قانــون  ح  طــر مســئله  کنــم  عــرض  می توانــم 
ح  کــه در مجلس طر بانکــداری بدون ریاســت 
و به دلیل اینکه دولت الیحه اش را به مجلس 
ارائه نکرد، نهایتا مجلس هم وارد عمل شــده 
کمیســیون  کار  دســتور  در  را  ح  طــر همــان  و 

اقتصادی قرار داده و به جلو می برد.
همــه مــا به خوبــی بــه این امــر واقف هســتیم 
کنــد یا با  گــر قرار باشــد یك قانون مــادر تغییر  ا
قانونــی جایگزیــن شــود نمی تواند به واســطه 
ح یــا  کــه متخصــص امــر نیســتند طــر افــرادی 

گذشت  جایگزین شود و حتما دیری نخواهد 
کــه در اجــرا دچار مشــکل می شــود. پــس باید 
کارشــناس صاحــب علم  الیحــه ازســوی افــراد 
کــه خوشــبختانه در بانــك مرکــزی  و تخصــص 
تهیــه شــود و در مجلــس  مشــغول هســتند، 
کار  ح  طــر ایــن  روی  گــر  ا شــود.  چکــش کاری 
کار علمی از آن به  کارشناســی نشود و  جدی و 
دست نیاید حتما در آینده مشکالت جدی را 

به بار خواهد آورد.

کابینهخســته که گفتهشــده دربــارهدولــتبارها
وپیراســت.بعــدازانتخابــاتوانتخــابدوباره
کابینهواســتفادهازوزرای روحانــیجوانســازی

زندرآنمطرحشدهاست.بهنظرتانضرورت
دراینموردچیست؟

بهکیــش:	قبــل از پاســخ بــه ایــن ســؤال الزم 
کنــم. وقتی در مورد  اســت بحث قبلــی را بازتر 
اســتراتژی صحبــت می کنیــم منظورمــان این 
کند  کتاب تهیــه  که یــك تیــم ١٠ جلــد  نیســت 
و در قفســه ها باقــی بمانــد. بــه نظــرم منظــور 
کــه مشــکالت اصلــی  از اســتراتژی ایــن اســت 
مشــخص،  را  کنیــم  حــل  می خواهیــم  کــه 
اولویت بنــدی و چگونگی دسترســی به آنان را 
کنیــم. اولین مورد اشــتغال اســت.  مشــخص 
کارخانه هایــی  کمــک بــه  مســئله اشــتغال بــا 
کار می کننــد حــل نمی شــود.  کــه نصفه نیمــه 
گــر هــدف اشــتغال اســت از ایــن راه به هدف  ا
ایجــاد  زمانــی  جدیــد  اشــتغال  نمی رســید. 
کار  و  جدیــد  ســرمایه گذاری  کــه  می شــود 

گــر هــدف اول  گیــرد؛ بنابرایــن ا جدیــد شــکل 
آقــای روحانی واقعا ایجاد اشــتغال اســت باید 
سرمایه گذاری جدید انجام شود. آیا در داخل 
که بتوان ســرمایه گذاری  کشــور منابعــی داریم 
کــه بهــره ٢٠درصد در  کــرد؟ بــه نظرم تــا زمانی 
بازار هست کسی پولش را صرف سرمایه گذاری 
بازرگانــی  اتــاق  از  کــه  بــا اطالعاتــی  نمی کنــد. 
ســرمایه گذاران  موجــود  ســرمایه های  دارم 
تبدیــل  یعنــی ســرمایه ها  روی زمیــن اســت؛ 
یــا ماشــین آالت  کارخانــه،  شــرکت، دفتــر  بــه 
شــده اســت؛ بنابراین منابع جدیــد زیادی در 
که  کســب وکاری  ایــران آزاد نخواهــد شــد مگر 
کــه  ســودی باالتــر داشــته باشــد. دولــت هــم 

ســرمایه گذاری می کــرد منابــع جدیــدی ندارد 
گــر داشــت بودجــه عمرانــی دولــت تقریبا  کــه ا
بــه صفــر نمی رســید. بانك هــا هــم دیگــر پولی 
کســی  اضافی در بســاط ندارند؛ عالوه بر اینکه 
نمی کنــد.  ســرمایه گذاری  بــاال  خ هــای  نر بــا 
کــه داشــت بــه  بخــش خصوصــی هــم توانــی 
نظرم مســتهلك شده اســت؛ بنابراین سرمایه 
کشــور وارد شــود. این  ج به داخل  بایــد از خار
کــه   ایده هــای جدید  کجــا بایــد بیایــد  پــول از 
کند و  که اشتغال ایجاد  کاری شــود  تبدیل به 
کوچك و متوســط بتواند راه بیفتد؟ با  صنایع 
یك برداشــت غلط از اقتصاد مقاومتی سال ها 
نوعــی  بــه  را  خارجــی  ســرمایه گذاری  جلــوی 
را مســدود  راه  گــر  ا کردیــم. هرچنــد  مســدود 
خارجــی  ســرمایه گذار  به راحتــی  هــم  نکنیــم 
که  کنیــم  نخواهــد آمــد. بایــد جــاده را همــوار 
کار بــرای ایجــاد اشــتغال ایــن  بیاینــد. اولیــن 
که بانك ها  که مسئله بانك ها حل شود  اســت 
را  ســرمایه گذاری  بتــوان  و  بیاینــد  ایــران  بــه 
کــرد، آن هــم نه فقــط در حــوزه نفت و  جــذب 
که  گاز، ســرمایه گذاری باید در زمینه ای باشــد 

کند. بتواند اشتغال ایجاد 
بیشــتر  یــا  دالر  میلیــارد   ٥٠ عســلویه  در 
ســرمایه گذاری شــده ببینیــد چند نفر شــاغل 
شــده اند. ایــن صنعــت خیلــی خــوب اســت، 
ارزی  منابــع  و  دارد  خوبــی  بســیار  صــادرات 
مملکت را تأمین می  کند اما اشتغال برای افراد 
تحصیل کرده ایجاد می کند. به نظرم استفاده 
از وزرای جوان یا بانوان بســتگی به لیاقتشان 
کشــور  دارد و اینکــه چــه برنامــه  ای برای اداره 
ســازمان های  و  اقتصــاد  وزارت  در  داریــم. 
خارجــی،  ســرمایه گذاری  جــذب  بــه  مربــوط 
کــه بتوانند این  کنند   باید از افرادی اســتفاده 
کــرده و بیاورند. واقعــا بازاریابی  پــول را جذب 
کــه بتوانــد این  کســی باشــد  نیــاز داریــم. باید 
مارکتینگ را انجام دهد. در رأس بانك مرکزی 
که بتواند مؤسسات غیرمجاز  کسی باشد  باید 
رئیــس  اصــوال  کنــد.  تصحیــح  یــا  تعطیــل  را 
بانــك مرکــزی بایــد اقتصــاددان باشــد، چــون 
بــازار پولــی اســت. ولــی  سیاســت گذار اصلــی 
که قادر  در شــرایط فعلــی به فــردی نیاز اســت 
کنــد. االن با این  کشــور را حــل  باشــد مســئله 
مؤسســات غیرمجاز بــه مشــکل برخورده ایم. 
که خیلی مهم است و در مناظرات  نکته دیگر 
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که بیــن ١٥ تا  هــم به آن اشــاره شــد این اســت 
کشــور می شــود.  ٢٠ میلیــارد دالر قاچــاق وارد 
قاچــاق مواد مخــدر را هم به این میزان اضافه 
کنید. جمع این پول می تواند حداقل سه دور 
که  کســی  در ســال بگردد. یعنی قاچاقچی )هر 
که دارد سه بار  هســت( می تواند با ســرمایه ای 
گر هــر بار ٣٠ درصد  قاچــاق بیاورد و بفروشــد. ا
کند، یعنی در ســال، ٩٠درصــد می تواند  ســود 
که سود ٩٠درصدی  کسی  سود داشته باشــد. 
دارد می توانــد بــه بانــك بابــت وام ٣٠ درصــد 
کارخانه هــا  از  هیچکــدام  ولــی  بدهــد.  بهــره 
نمی تواننــد ٣٠ درصد بهره را بپردازند. تجارت 
عادی رقابتی نمی تواند ٣٠ درصد بهره بدهد. 
پــس پــول بانك ها عمومــا به صورت مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم نــزد قاچاقچی هــا مــی رود یــا 
کــه بــه خاك ســیاه می نشــینند  کارخانه هایــی 
از بانــك پــول می گیرنــد و بــا قرض گرفتــن تصور 
دیگــر  مــاه  یــك  بتواننــد  شــاید  کــه  می کننــد 
کارخانــه را ســر پــا نگــه دارنــد. یــا آنان کــه قصد 
پــس دادن ندارند. این حالــت طبیعی اقتصاد 
نیســت. برای این نوع اقتصاد هر روز می تواند 
تجمــع  بیایــد.  پیــش  عمــده ای  مشــکالت 
کــه چندیــن بــار تکرار  کاســپین  ســپرده گذاران 
اقتصــاد  در  خطرنــاك  اتفاقــات  جملــه  از  شــد 
کــه می تواند بــاز هم تکرار شــود. وزرایی  اســت 
کــه قــرار اســت انتخــاب شــوند باید اســتراتژی 
کار را مشــخص  داشــته باشــند و ملزومــات هر 
کننــد. مثال چند هدف را مشــخص و ملزومات 
کنند. این می شــود استراتژی  آن را هم تعیین 
همه وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادها هم باید با 

هم هماهنگ باشند.
 پس اینکه جوان باشــند یا از خانم ها استفاده 

شود مهم نیست. مهم داشتن برنامه است.
کــه توان  کســانی باشــند  بهکیــش:	قطعا باید 
کار را داشــته باشــند. یکــی از وزیران  انجام آن 
ما ســن خیلی باالیــی دارد و همه چشمشــان 
دنبال ایشان است. شاید برای شرایط خاصی 
کــه داریم بانوان تحصیل کرده بهتر باشــند زیرا 

کسی رودربایستی ندارند. که آنها با 
که جــای افراد مســن می آید  غنی	نــژاد:	کســی 
کاربلد  جدا از اینکه جوان باشــد یا خانم، باید 

باشد و توان و جسارت هم داشته باشد.
اهلل	داد: بــه نظــر مــن باید شــرایط احراز شــغل 

و منصــب را داشــته باشــد. آقــای روحانی باید 
ارشــد  و  میانــی  بــرای مدیــران  احــراز  شــرایط 
کنــد.  عرضــه  و  تهیــه  شــفاف  صورتــی  بــه  را 
گر  کــه هســت ا مثــال فــالن مســئول در ســمتی 
کشــاورزی  بایــد مهنــدس، دکتــر یــا متخصص 
باشــد بایــد تجربــه و تحصیــالت مرتبــط را در 
پیشــینه خــود داشــته باشــد و خالصــه اینکــه 
در  انتصابــات  سرمشــق  را  شایسته ســاالری 
گــر  ا دهنــد.  قــرار  ریاســت جمهوری  دوم  دور 
بخواهیم مثالی بزنیم می توان به شورای پول 
که رکن اصلی  کرد. در این شورا  و اعتبار اشــاره 
سیاســت های  تعیین کننــده  و  مرکــزی  بانــك 
کشور است، ترکیب ١١نفره  صاحبان  رأی  پولی 
کمتر  که بیشــتر دولتی هستند همگن نبوده و 
متخصصان پولی در میانشان دیده می شود.

بهکیــش:	ترکیب شــورای پــول و اعتبــار حتما 
بایــد تخصصــی باشــد. االن فقــط متقاضیــان 
که بانــک مرکزی را  پــول در این شــورا هســتند 
وادار بــه چاپ پول می کنند. بنابراین شــورای 
پول و اعتبار فعلی و با این ترکیب به هیچ وجه 
به درد نمی خورد. از یك طرف می گوییم دولت 
کوچك شــود، یعنی بایــد یك عده را بی کار  باید 
که  کند. تجربه ای را نقل می کنم. سال ها قبل 
که شــامل ســه وزارت  وزارت صنعــت و معــدن 
معــادن و فلــزات، صنایــع ســنگین و صنایــع 
بود، آقای محلوجی در دوره ریاست جمهوری 
آقای هاشــمی وزیر معــادن و فلــزات بــود و من 
فــوالد  ذوب آهــن،  بــودم.  اقتصــادی  مشــاور 

مبارکــه و تمــام تولید کنندگان فوالد زیر نظر آن 
کوچك  گرفتیم دولت را  وزارتخانه بود. تصمیم 
کنیــم. آن زمــان ذوب آهــن ٣٥ هــزار نفــر نیــرو 
داشــت. آقــای محلوجی این جمعیــت را به ١١ 
کــه از ذوب آهن  کــرد. افرادی  هــزار نفــر تبدیل 
رفتــه بودند بــی کار نشــدند بلکه شــرکت هایی 
کار مشغول  که این افراد در آن به  تأسیس شد 
کننــد.  شــوند و بــه ذوب آهــن خدمــات ارائــه 
کار را تا دو ســال برای آنها  آقای محلوجی این 
کنند. االن در  کرد که خودشان را پیدا  تضمین 
اصفهان و تهران تعداد زیادی از این شرکت ها 
که از ِقَبل ذوب آهن درآمد دارند. زمان  هست 
آقای احمدی نژاد می خواستند اشتغال ایجاد 
کننــد و رفتنــد ســراغ ذوب آهــن. بــا ایــن اقدام 
دوباره جمعیت ذوب آهن زیاد شد. ذوب آهن 
و  می کردنــد  اداره  خوبــی  بــه  نفــر  هــزار   ١١ را 
محصــول خوبــی هــم تولیــد می کردنــد. وقتی 
این همه جمعیت به آنها اضافه شــود طبیعی 
کــه تولیــد محصــول هــم می خوابــد بــه  اســت 

کند. جای اینکه افزایش پیدا 
غنی	نــژاد:	در دولــت نهــم و دهم ٥٠٠ هــزار نفر 
کمتر از دو  به پرســنل دولت اضافه شــد. یعنی 

میلیون نفر شد دو میلیون و ٥٠٠ هزار نفر.
بهکیش:	وقتی می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم 
که به  نبایــد از ایــن حقه بازی هــا انجــام دهیــم 
که نیروهای  مدیرعامل ذوب آهن فشار بیاوریم 
کند. بایــد جامعه را  جدیــد زیادی را اســتخدام 
کنیم تــا خالقیت  از نظــر فرهنگــی، سیاســی باز 
کــرده و راه را برای ســرمایه گذاری باز  افراد رشــد 
کنیم که این دو با هم هماهنگ شده و اشتغال 

کنند. پایداری ایجاد 

کلیدیدارند؟ کداموزارتخانههانیازبهتغییرات
نکنیــم  بحــث  این طــور  نظــرم  بــه  غنی	نــژاد: 
که مشــکل شخصی  کســی  بهتر اســت چون با 
نداریــم. می خواهیــم مشــکل را اصولــی حــل 
اســتراتژی  منســجم  چارچــوب  در  کنیــم. 
معیــن دولــت، تصــور شــخص بنده این اســت 
گفتــه بایــد  کــه آقــای روحانــی  کــه همان طــور 
بخــش  مبتنی بــر  رقابتــی  اقتصــاد  دنبــال  بــه 
گــر اهداف اســتراتژی  خصوصــی واقعــی بــود. ا
دولــت مشــخص شــود، برای رســیدن بــه آن، 
کســانی انتخــاب  مجموعــه وزرا بایــد از میــان 

بهکیش:
کار	برای	ایجاد	اشــتغال	این	 	اولیــن	
حــل	 بانك	هــا	 کــه	مســئله	 اســت	
که	بانك	ها	به	ایــران	بیایند	و	 شــود	
کرد،	 بتوان	ســرمایه	گذاری	را	جذب	
نفــت	و	 آن	هــم	نه	فقــط	در	حــوزه	
گاز،	سرمایه	گذاری	باید	در	زمینه	ای	

باشد	که	بتواند	اشتغال	ایجاد	کند

کســی	 در	رأس	بانــك	مرکــزی	بایــد	
باشد	که	بتواند	مؤسسات	غیرمجاز	
را	تعطیــل	یــا	تصحیــح	کنــد.	اصــوال	
رئیس	بانك	مرکزی	باید	اقتصاددان	
باشــد،	چــون	سیاســت	گذار	اصلی	

بازار	پولی	است
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که به این فکر معتقد و متعهد باشــند.  شــوند 
کمك و حمایت  که اعتقاد دارد از طریق  کســی 
کرد و صنعت داخلی  می شــود اشــتغال ایجاد 
را رشــد داد با اســتراتژی ایجاد اقتصاد رقابتی 
خوانایــی نــدارد. رقابت و حمایــت، دو مقوله 
متفاوتند. بــا تفکر حمایتی نمی تــوان اقتصاد 
گروه  کرد. آقای روحانــی باید با  رقابتــی ایجــاد 
مشــاوران اقتصــادی تشــکیل جلســه بدهد و 
کردیم اقتصاد  که ما ترســیم  بگویــد چارچوبی 
کسانی می توانند  رقابتی و آزاد است، بنابراین 
که در این چارچوب فکر  متصدی امور باشــند 
کنند و تجربه شــان هم می تواند نشان  و عمل 
کرده اند یــا نه.  کــه در ایــن زمینه عمــل  دهــد 
گر وارد شــویم بحث های  چــون موردبه مــورد ا

انحرافی پیش می آید.
روحانــی  دکتــر  نمی دانــم  االن  مــن  بهکیــش: 
کنــد؟ آیــا  می خواهــد در وزارت اقتصــاد چــه کار 
می خواهــد آنچه من می گویم انجام دهد یا فکر 
گــر هــدف ایجاد فضای  دیگــری در ذهــن دارد. ا
رقابتی اســت، وزیر فعلی، مناســب نیســت زیرا 
اعتقادی به رقابت ندارد. رئیس کل بانك مرکزی 
کردم داشــته باشد.  که عرض  باید مشــخصاتی 
آنچه روشــن اســت، با روش های فعلی باری به 
منزل نمی رســد. البته خوب اســت از خود آنان 
کــه چرا نتوانســتند مشــکالت  هم ســؤال شــود 
گــر حاضر بــه حرف زدن باشــند،  کننــد. ا را حــل 

احتماال حرف های شنیدنی بسیار دارند.
اهلل	داد:	امــا آقــای دکتــر بهکیــش نظــارت بــر 
بانك ها مقوله عقب افتــاده ای در بانك مرکزی 

است. فقط مؤسسات مالی مشکل نیستند.
بهکیــش: بله من هم همیــن را عرض می کنم 
که نظارت بســیار ضعیف بــوده. نظارت بانک 
کــه بتواند  مرکــزی بایــد تــا جایــی پیــش بــرود 

کند. مؤسسات غیرمجاز را تعطیل 
اهلل	داد:	حبــس بســیاری از منابــع بانك هــا در 
امالك یک معضل دیگر در نظام بانکی اســت. 
مشــکالت موجود فقط به مؤسسات غیرمجاز 
برنمی گــردد. در مؤسســات قانونــی بیش از ٥٠ 
درصد سپرده ها در سیستم بانکی تقریبا قفل 
است و هیچ گردشی ندارد. بخش بزرگی از این 
شــرایط ناشــی از عدم نظارت دقیق بر عملکرد 

گذشته بوده است. بانک ها در یک دهه 

غنینژاد:درشــرایطفعلیبانکهایقانونیهم
دچارمشکلهستند.

بهکیــش:	بــازار ســرمایه بســیار مهم اســت. از 
که بتواند بازار  کنون رئیســی  ابتدای انقالب تا
کسی در  کند نداشتیم. باید  کارآمد  ســرمایه را 
کــه بازار ســرمایه مــدرن را پیاده و  رأس باشــد 
که این بــازار باید تغییر  کند  مســئوالن را قانــع 
که می خواهند به  کنــد تا بتواند برای صنایعی 
کند. بخشــی از  وجــود بیایند، ســرمایه تأمین 
سرمایه  مورد نیاز بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
که می خواهند ایجاد شــوند می تواند از طریق 
اوراق بدهی از بازار ســرمایه تأمین شــود، ولی 
که درحال حاضر اداره  بازار ســرمایه به شــکلی 
کاری  می شــود این قابلیت را ندارد. امیدوارم 
دهــد،  انجــام  را  می گویــد  روحانــی  آقــای  کــه 
نه اینکــه بگوید تا ما دلمان خوش باشــد مثل 

که این طور شد. دوره قبل 
اهلل	داد: من به شرایط احراز پست اصرار دارم. 
از شایسته ســاالری  کــه  آن قــدر  مــا  کشــور  در 
داریــم،  کیــد  تأ آن  بــر  و  می کنیــم  صحبــت 
بــه آن عمــل نمی کنیــم. پســت ها  متأســفانه 
کرده ایــم.  گــذار  وا سیاســی  گروه هــای  بــه  را 
کابینه ها تا  مســئله اتوبوســی آمدن و رفتن در 
کل را بعضــا شــاهد بوده ایــم.  ســطح مدیــران 
و  ارشــد  بــرای مدیــران  پســت  احــراز  شــرایط 
میانــی بایــد لحــاظ شــود. یــک نکتــه هــم در 
در  کــه  دولتــی  بخــش  مــازاد  کارکنــان  مــورد 
ریاســت جمهور  مشــاور  از  صحبتــم  ابتــدای 
کــردم، نکته ای هــم الزم می بینم اضافه  نقــل 
غ التحصیالنی اســت  کنــم و آن تعــداد زیــاد فار
کــه خروجــی دانشــگاه ها هســتند، ولی بــا نیاز 
صنعت هماهنگ نیســتند و یکی از مشکالت 

گزارش  کســب وکار در ایران بر اســاس  محیــط 
رقابت پذیــری در ســال ٢٠١٧ همیــن مســئله 
کارفرما حداقل بین  که برای  اســت، به شکلی 
شــش ماه تا یک ســال فرصت و هزینــه دارد تا 
ج شــده از دانشگاه مستعد محیط  نیروی خار
فعــاالن  جلســات  در  گاهــی  شــود.  صنعتــی 
بــا ایــن ســؤال روبــه رو می شــویم؛  اقتصــادی 
یــا  وزیــر  تحقیقــات،  و  علــوم  وزارت  در  آیــا 
کارخانــه یا فضای  معــاون مرتبط یک بــار وارد 
کســب وکار شــده یا از یك فعال پرســیده شــده 
کرده   کــه وزارت بــرای دروس تهیه  سیالبســی 
غ التحصیل می شــود به درد  کــه فار یــا عزیزی 
شــما می خورد یا نه؟ یا فقط چند دانشگاه به 
کارشــان به درد  که خروجی  این امــر پرداخته 
گر از چنین وزیر  کسب وکار نمی  خورد. ا فضای 
کنید. یکی از  گاه  علومی خبــر دارید، مــا را هم  آ
غ  التحصیل دانشگاهی  کسب وکار ما فار موانع 
کار در صنعت آموزش های الزم  که برای  است 
را ندیــده اســت. ارتباط دانشــگاه ها با صنعت 
کشــور همجوار  باید نزدیك تر باشــد. در ترکیه، 
ما، دانشکده ای متعلق به اتاق بازرگانی ترکیه 
کالس و یك ترم  اســت. دانشــجوها دو ترم ســر 
کاری مشــغول می شــوند و وقتــی  بــه تجربــه 
ســابقه  ســال  یــك  می شــوند  غ التحصیــل  فار
غ التحصیل نمی شــوند،  کاری مؤثــر دارند. فار
غ التحصیلی  کارفرما آنها را برای فار مگــر اینکه 
کنــد و برخــی هزینه هــای تعلیــم ایــن  تأییــد 
دانشجویان نیز برعهده دولت است، بنابراین 
کارفرما تا حد زیادی  بــا این روش هزینه هــای 

کم می شود.
گفته شــد نیروی  که   در مــورد آن ٤٠ درصدی 
مازاد دولت هســتند، دولت می تواند دریافتی 
کــه  برنامــه ای  بــا  کنــد،  تضمیــن  را  ماهانــه 
کار  بخــش بزرگــی از آنهــا بــرای جــذب در بــازار 
بخــش خصوصــی مهیــا شــوند. به این شــکل 
که مازاد تشــخیص داده شــده،  کارمندی  کــه 
کالس های  کــه دارد، در  براســاس تحصیالتــی 
خاصــی شــرکت و در صــورت موفقیــت حقوق 
بــه  می توانــد  کالس هــا  ایــن  کنــد.  دریافــت 
اختیــار داوطلب در همــه حوزه های صنعت و 
گیرد. بخش بزرگی از این نیرو ها  خدمــات قرار 
کار  پــس از به روزشــدن می تواننــد جذب بــازار 
شــده و هزینــه اضافــی نیــز بــر دولــت نداشــته 

ݢشرق)96/3/27)  باشند.  منبع:ݢ

	بهکیش:	بازار	ســرمایه	بسیار	مهم	
کنــون	 اســت.	از	ابتــدای	انقــالب	تا
رئیســی	کــه	بتوانــد	بــازار	ســرمایه	را	
کند	نداشتیم.	باید	کسی	در	 کارآمد	
که	بازار	ســرمایه	مدرن	 رأس	باشــد	
را	پیاده	و	مســئوالن	را	قانع	کند	که	
ایــن	بــازار	بایــد	تغییــر	کند	تــا	بتواند	
بــرای	صنایعــی	کــه	می	خواهنــد	بــه	

وجود	بیایند،	سرمایه	تأمین	کند.	
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از  چهــارم  دوره   1396 ســال  ابتــدای  از 
در  ماشــین آالت  آموزشــی  ســمینارهای 
ســندیکا آغــاز شــد. از نیمه دوم اردیبهشــت 
مــاه تــا اواخر خــرداد مــاه نیز ســه ســمینار با 
که شــامل  محوریت ماشــین آالت برگزار شــد 
آمــاری  تحلیــل  روش  آموزشــی  کارگاههــای 
بــا  آشــنایی   ،   OCM آزمایــش  پاســخهای 
معرفــی  و   ،  "7-PC220 بیــل  پنــل  مانیتــور 

محصوالت ماموت دیزل بود. 

OCMروشتحلیلآماریپاسخهایآزمایش
اولین کارگاه آموزشی دوره چهارم کارگاههای 
آموزشی ماشــین آالت، با موضوع »چگونه با 
کنیم«  OCM در مصــرف روغــن صرفه جویی 
در ســندیکا  اردیبهشــت   19 شــنبه  روز ســه 
در  و  کارگاه،  همیــن  ادامــه  در  شــد.  برگــزار 
کارگاه  آموزشــی ایــن دوره مهندس  دومیــن 
کاونت  عبدالصمد محمدی مدیرعامل توان 
بــه تشــریح روش تحلیــل آمــاری پاســخهای 
کرد:  آزمایــش OCM  پرداخــت.  وی عنــوان 
هــر انــدازه شــرکتها در برگه اطالعــات نمونه، 
آزمایشــگاه  بــرای  بیشــتری  مشــخصات 
و  درســت  تشــخیص  احتمــال  بنویســند 
آزمایشــگاه  توســط  دقیق تــر  تســت  انجــام 
کــه در ایــران حلقه  بیشــتر اســت. از آنجایی 
مفقوده ای به نام تفســیر برگه آزمایش وجود 
کاونــت  به عنــوان اولین  دارد، شــرکت تــوان 

آزمایشــگاه جامــع آنالیــز روغن در ایــن حوزه 
وارد شده است.

کارگاهآموزشی"آشنایی
"7-PC220بامانیتورپنلبیل

ݢســومین ســمینار آموزشــی از سمینارهای  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
دوره چهــارم ماشــین آالت بــا عنون آشــنایی 
بــا مانیتــور پنــل بیــل PC220-7 ســه شــنبه 
شــرکتهای  ســندیکای  همــت  بــا  خــرداد   9
در  ماشــین  محــور  شــرکت  و  ســاختمانی 
کارگاه  محــل این شــرکت برگزار شــد. در ایــن 
آموزشــی مهنــدس احمد دالونــد و مهندس 
کابیــن  حمیــد فرهــادی دربــاره آشــنایی بــا 
مانیتــور،  کلــی  نمــای  و   7-PC200 بیــل 
کدهــای  نمایــش  خطــا  کدهــای  نمایــش 
کدهای  ســرویس و جدول مربوطه، نمایش 
تنظیــم  و  مربوطــه،  جــدول  و  مانیتورینــگ 
گاورنر موتور و ســاعت  مــدکاری پیش فرض، 
ارائــه  حاضــران  بــه  را  مطالبــی  ســرویس ها 

دادند.

کارگاهآموزشیمعرفیمحصوالت
ماموتدیزل

از  ماشــین آالت  آموزشــی  کارگاه  چهارمیــن 
کارگاهها، روز سه شنبه  23  سری چهارم این 
خرداد با معرفی محصوالت مجتمع صنعتی 

مامــوت دیزل بــه عنوان نماینــده انحصاری 
رئیــس  قاســمیه  ســروش  توســط  اســکانیا 
مهندســی محصول و امید روســتا سرپرست 
فروش این مجتمع در ســندیکا برگزار شد.در 
این جلســه مدرســان درباره شــرݥکتݥ ماݥموݥتݥ 
دݥرݥ  دݥیــزݥلݥ  ماݥمــوݥتݥ  کرݥدݥنــدݥ:ݥ  عنــوݥاݥنݥ  دݥیــزݥلݥ 
کاݥسپینݥ قزݥوݥینݥ قرݥاݥرݥ دݥاݥرݥدݥ وݥ باݥ  شــهرݥکݥ صنعتیݥ 
ظرݥفیتݥ توݥلیدݥ 7500ݥ دݥســتگاݥهݥ دݥرݥ ســاݥلݥ موݥفقݥ 
کسبݥ رݥتبهݥ عاݥلیݥ دݥرݥ آݥدݥیتݥ شرݥکتݥ اݥسکاݥنیاݥ،ݥ  بهݥ 
کســبݥ عنوݥاݥنݥ بهترݥینݥ خطݥ مونتاژ اسکانیا در 
کشــنده در  کســب عنــوان بهترین  جهــان، و 
آدیــت محصــول شــرکت ISQI شــده اســت. 
خدمــات پــس از فــروش این شــرکت شــامل 
ارائه خدمات تخصصی اســکانیا و انواع تریلر 
گســترده خدمات پس از  کاربری، پوشــش  و 
فروش، پشــتیبانی فنی و امدݤاݤدݤ جاݤدݤهݤ شباݤنهݤ 
مشــترݤیݤ،ݤ  محــلݤ  دݤرݤ  خدݤمــاݤتݤ  اݤرݤاݤئــهݤ  رݤوݤزݤیݤ،ݤ 
طرݤحݤ هاݤیݤ وݤیژݤهݤ وݤ چترݤهاݤیݤ پشــتیباݤنی شرکت 

ماموت دیزل است.
اݥݥݥݥݥݥســتاݥݥݥݥݥݥندݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥهاݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥ  دݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥبــاݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥهݥݥݥݥݥݥ  جلســهݥݥݥݥݥݥ  اݥݥݥݥݥݥیــنݥݥݥݥݥݥ   دݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥ 
 رݥݥݥݥݥݥضاݥݥݥݥݥݥیتمندݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥ مشــترݥݥݥݥݥݥیاݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥ پشــتیباݥݥݥݥݥݥنیݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥمــدݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥدݥݥݥݥݥݥ،

ݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥیاݥݥݥݥݥݥبیݥݥݥݥݥݥ خدݥݥݥݥݥݥماݥݥݥݥݥݥتݥݥݥݥݥݥ پسݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥزݥݥݥݥݥݥ فرݥݥݥݥݥݥوݥݥݥݥݥݥشݥݥݥݥݥݥ کاݥݥݥݥݥݥمیوݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥ برݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥســیݥݥݥݥݥݥ 
کاݥݥݥݥݥݥمیوݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥ هاݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥ عمرݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥنیݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥ ســاݥݥݥݥݥݥختماݥݥݥݥݥݥنیݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥسكاݥݥݥݥݥݥنیاݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥ اݥݥݥݥݥݥنوݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥعݥݥݥݥݥݥ 
آݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥیشݥݥݥݥݥݥ محوݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥ کاݥݥݥݥݥݥمیوݥݥݥݥݥݥنݥݥݥݥݥݥ هاݥݥݥݥݥݥیݥݥݥݥݥݥ  عمرݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥنیݥݥݥݥݥݥ وݥݥݥݥݥݥ ساݥݥݥݥݥݥختماݥݥݥݥݥݥنیݥݥݥݥݥݥ 

اݥݥݥݥݥݥرݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥئهݥݥݥݥݥݥ شد. 

برگزاری سه کارگاه آموزشی 
ماشین آالت  در سندیکا
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دولت باید 
مشوق های
 مناسبی به 
بخش خصوصی
کند   ارائه 

  توســعه زیرســاخت های عمرانــی نظیر آزادراه 
پرهزینه اســت و با اعتبــارات محدود عمرانی، 
امــکان اجــرای چنیــن پروژه هــای پرهزینه ای 
نیســت؛ چاره کار فقط حضور بخش خصوصی 
واقعــی اســت امــا بخــش خصوصــی هــم برای  
و  الزم  تضامیــن  نیازمنــد   ســرمایه گذاری 
اطمینــان  بــا  تــا  اســت  مناســب  مشــوق 

کند. سرمایه گذاری 
بخش حمل و نقل یکی از مؤلفه های اصلی در 
 تشــخیص جوامع رشــد یافتــه و از عوامل مؤثر 
گرهای اقتصاد خرد و کالن کشور  بر فراوانی نما
بخــش  متــوازن  توســعه  می شــود،  محســوب 
حمــل و نقــل در همــه شــیوه ها و بهره برداری 
مناســب از آن به عنوان یک پیش نیاز توســعه 
کل به افزایش امنیت ملی منجر  بخش هــا، در 
شــده و زمینه ساز توســعه سیاسی و اجتماعی 

نیز خواهد شد.
که در دنیا حرفی برای  کشــور هایی  کنون  هم ا
کنــار قدرت هــای نظامی، به  گفتــن دارنــد، در 
حمــل و نقل پایــدار با زیرســاختی قوی مجهز 
هســتند، البته در این میان نباید تأثیر بسزای 
حمل و نقل در GDP و توســعه و رشــد پدافند 

کرد. کشور ها را فراموش  غیر عامل 
ملــی  ناخالــص  تولیــد  از  درصــد   8.5 حــدود 

کشــورها مربــوط به حــوزه حمل و نقل اســت، 
گســترش حمــل و نقــل توســعه  ضمــن آنکــه 
کشــور و رشــد GDP را بــه همــراه دارد. وجــود 
زیرســاخت های قــوی حمــل و نقلــی در انواع 
مدل هــای هوایــی، جــاده ای، دریایــی و  ریلی 
 نشــان از توجــه دولت  هــا بــه حمــل و نقــل و 
اختصــاص اعتبارات ویژه بــه آنها دارد. یکی از 
کشــورها، حمل  الزامــات پیشــرفت اقتصادی 
کارا اســت، قطعــًا در هر  و نقــل ســریع، روان و 
که زیرساخت های قوی حمل و نقلی  کشوری 
گر  وجود داشــته باشد، توســعه اقتصادی آن ا
گفــت تضمیــن شــده اســت، امــا حتمًا  نتــوان 

حاصل خواهد شد.
کشوری در مسیر  کشــور ایران نیز به عنوان  در 
توسعه، زیرســاخت های حمل و نقل در حال 
گرفتــن اســت، اما ســرعت این توســعه  شــکل 
نســبت به پهناوری جمهوری اســالمی ایران و 
بــا توجه بــه محدودیت  های اعتبــاری، پایین 
است.  ایران با بیش از یک میلیون و 648 هزار 
کشــوری پهناور و از نظر  کیلومتــر مربــع،  و 195 
کوه هــای بلنــد، دشــت ها  جغرافیایــی دارای 
موقعیــت  همیــن  کــه  اســت  ماهور هــا  تپــه  و 
جغرافیایی و توپوگرافی متنوع، توســعه حمل 
کــرده اســت اما بــه هر حال  و نقــل را پرهزینــه 

باید این مسیر را پیمود.
کاال و مســافر    در ایــران 90 درصــد جابه جایــی 
توســط سیســتم حمل و نقل جــاده ای انجام 
و  ریلــی  نقــل  و  حمــل  آن  از  پــس  و  می شــود 
هوایی در رتبه های بعدی قرار دارند. در میان 
کنار  انواع مدل های حمل و نقل جاده ای،  در 
الــزام توســعه ریلی، توســعه شــبکه آزاد راهی  از 
نظــر ایجــاد امکان ارتباط ســریع و پــر ظرفیت 
کــز صنعتــی و تولیدی بــا نقاط جذب  بیــن مرا
و مصــرف محصــوالت و پایانه هــای صادراتی، 
کشور است. از اولویت های توسعه بلندمدت 

 آزاد راه عبــارت اســت از راهــی با اســتاندارهای 
که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر  خاص 
همســطحی  تقاطــع  هیچگونــه  و  بــوده  جــدا 
بــوده  محــدود  آن  از  خــروج  و  ورود  و  نــدارد 
اســت؛  عــوارض همــراه  بــا پرداخــت  اغلــب  و 
چنــد  یــا  دو  اتصــال  بــرای  معمــواًل  آزاد راه هــا 
نقطه مهم و اســتراتژیک بــه لحاظ اقتصادی، 

سیاسی، و اجتماعی احداث می شود.
آزاد راه هــا موجــب ارتقای  ایمنی تردد وســایل 
نقلیه، کاهش بار ترافیکی و تصادفات، کاهش 
میزان مصرف ســوخت، صرفه جویی در زمان 
کاهــش تولیــد آالینده هــای زیســت محیطی  و 
گذشته اغلب آزادراه ها با تأمین  می شــوند . در 
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اعتبار 100 درصدی دولت ســاخته می شد، اما 
به تدریج ســاخت آزادراه ها مشارکتی شد و به 
صــورت تأمیــن مالــی 50-50 از ســوی دولت و 

بخش خصوصی ساخته می شد.
کشــور بســیار  در حــال حاضــر  بودجــه عمرانــی 
پروژه هــای  اجــرای  کفــاف  و  اســت  محــدود 
راســتا   ایــن  در  نمی  دهــد  را  پرهزینــه  عمرانــی 
کاهش ســهم خود در ســاخت  دولت به دنبال 
کامــل آن بــه  گــذاری  آزادراه هــا و بــه تدریــج وا

بخش خصوصی  است.
کشــور،   بــه دلیــل محدودیــت بودجه عمرانی 
دولــت بــرای تکمیــل زیرســاخت های حمل و 
کشــور، نیازمند حضور بخــش خصوصی  نقــل 
اســت؛ بــرای احــداث آزاد راه هــا هم سیاســت 
دولتی ها استفاده از همه ظرفیت های بخش 
خصوصــی و ســرمایه گذاران اســت تــا هــر چــه 
زودتــر زیرســاخت های عمرانــی و محور هــای 
کشــور تکمیل شــود و سپس  اصلی مواصالتی 
بازگشــت ســرمایه بخــش خصوصــی از محــل 

اخذ عوارض تأمین شود.
در این شــرایط قطعًا دولت باید برای تشــویق 
بیشــتر ســرمایه گذاران خصوصی مشــوق های 
کنــد، بــه هــر حــال پروژه هــای  مناســب ارائــه 

نقــل  و  حمــل  حــوزه  در  خصوصــًا  عمرانــی 
پرهزینــه و دیربــازده اســت و در ایــن شــرایط 
مالــی، فقــط مشــوق های توجیــه دار مناســب 
می توانــد حضــور بخــش خصوصــی را تضمین 
کنــد. بازگشــت ســرمایه بخــش خصوصــی در 
عوارضــی  اخــذ  محــل  از  آزادراه هــا   ســاخت 
اســت و بــه هــر حــال بــا افزایــش ســهم بخش 
خصوصــی در تأمیــن مالــی ســاخت آزادراه ها، 
خ عوارضی ها هم بود،  بایــد منتظــر افزایش نــر
کنــار  چــون بــه هــر حــال بخــش خصوصــی در 
ســرمایه گذاری بایــد توجیه مالی مناســب هم 
کاهش  داشــته باشــد و یکــی از این مشــوق ها 
مدت زمان بازگشــت ســرمایه از محل افزایش 

خ عوارضی ها است. نر
ح  هــای  طر در  ســرمایه گذاری  دیگــر  ســوی  از 
آزادراهی با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی 
گردشــگری واقــع شــده  ایــران و جاذبه هــای 
کــه  در ایــن مســیرها و ســازوکار و تســهیالتی 
گذاران بخش  دولت برای همکاری با سرمایه 
باالیــی دارد؛  کــرده، ســود  خصوصــی فراهــم 
از دیگــر مشــوق ها می تــوان بــه تســهیل ارائــه 
خدماتی-رفاهــی  مجتمع  هــای  مجوزهــای 
گر ســرمایه گذاری  کــرد. در این عرصــه ا اشــاره 
بخش خصوصی نباشــد، به طور قطع تکمیل  
تقریبــًا  و  زمان بــر  آزادراهــی  زیرســاخت  های 
جــذب  دلیــل  همیــن  بــه  اســت،  غیرممکــن 
بخــش خصوصــی و اســتقبال آنها در ســاخت 
آزادراه هــا امری ضروری محســوب می شــود و 

کارشناسی شود. باید مشوق ها به دقت 
طبق گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
کیلومتر  زیربناهــای حمــل و نقل، احداث هــر 

آزادراه در ارزان تریــن قیمت 12 میلیارد تومان 
ایــن  کوهســتانی  مناطــق  در  و  دارد  هزینــه 
رقــم بــه 25 میلیــارد تومــان افزایــش می  یابد. 
ح هــای آزادراهــی، یــک نــوع  مشــارکت در طر
ســرمایه گذاری امــن محســوب می شــود؛ باید 
که در  به سرمایه گذار این اطمینان داده شود  
طــول زمان معین شــده به طور قطع ســرمایه 
گرفــت و از طرفی ســاز  خــود را بازپــس خواهــد 
کارهــای ســرمایه گذاری در ایــن بخــش باید  و 
که بخش دولتی پشــتیبان و  بــه نحوی باشــد 
کننده در پروژه باشد و بر این اساس  مشارکت 
همــه امکانات و ابزار الزم برای حصول نتیجه 

کار  گرفته شود. مناسب  به 
ݢکاهــش زمــان تــردد، افزایــش ایمنــی ســیر و  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
کاهــش  رانندگــی،  بــروز حــوادث  از  جلوگیــری 
کاال و  مصرف ســوخت، تســریع در جا به جایی 
کوتاه شــدن مسیر،  مســافر، افزایش اشــتغال  ، 
کاهش  افزایــش ســرعت تردد وســایل نقلیــه و 
ک خــودرو، از مزایــای ملــی  ترافیــک و اســتهال
کشور است و این خود نشان  توســعه  آزادراهی 
از اهمیت توسعه آزادراه ها برای نهادینه سازی 
کشور دارد. سیاست های اقتصاد مقاومتی در 

فنــی  و  اقتصــادی  توجیــه  آزادراه هــا  احــداث 
دارد،  آزادراه   یکــی از شــاخصه رشــد اقتصادی 
بــه حســاب می آیــد و به همیــن دلیــل هر چه 
احــداث آزادراه ها و تکمیل زیــر بناهای حمل 
کشــور  آن  یابــد،  افزایــش  کشــور   در  نقــل  و 
ســریع تر مسیر توســعه و رشد اقتصادی را طی 
می کند و در شــرایط فعلی اقتصاد، این هدف 
فقــط بــا همــکاری بخــش خصوصــی و جذب 
ســرمایه مردمی امکان پذیر است البته در این 
عرصه مشــوق های دولت بــرای جذب بخش 

خصوصی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
نبــود  در  اخیــر،  ســال های  در  حــال،  ایــن  بــا 
مشــوق های مناســب، چنــدان شــاهد جــذب 
ســرمایه گذاری خصوصــی واقعــی بــرای اجــرای 
پروژه  های عمرانی و توسعه ای نبوده ایم و همین 
امر موجب شده است در نبود تضامین واقعی و 
مشوق های مناسب از سوی دولت، پروژه های 
بــا ســرمایه بخش  کــه امــکان داشــت  عمرانــی 
خصوصی به خوبی اجرا شود، روی زمین بماند. 
در این بــاره می تــوان بــه اجــرای آزادراه تبریــز- 
بازرگان و یا طرح  های توسعه ای شهر فرودگاهی 
که در نبود مشــوق   کرد  امام خمینی )ره( اشــاره 
و تضامیــن جــذب ســرمایه گذار، از برنامــه عقب 

هستند. منبع: خبرگزاری فارس) 96/3/7(

گذشــته	اغلــب	آزادراه	هــا	بــا	تأمیــن	 	در	
ســاخته	 دولــت	 درصــدی	 	100 اعتبــار	
می	شد،	اما	به	تدریج	ساخت	آزادراه	ها	
تأمیــن	 صــورت	 بــه	 و	 شــد	 مشــارکتی	
مالــی	50-50	از	ســوی	دولــت	و	بخــش	

خصوصی	ساخته	می	شد.

		بودجــه	عمرانــی	کشــور	بســیار	محدود	
است	و	کفاف	اجرای	پروژه	های	عمرانی	
پرهزینه	را	نمی		دهد	در	این	راستا		دولت	
کاهش	سهم	خود	در	ساخت	 به	دنبال	
کامل	آن	 گذاری	 آزادراه	هــا	و	به	تدریج	وا

به	بخش	خصوصی	است	
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قایشافعی جنابآ
بازرگانــی، اتــاق ارجمنــد رئیــس

کشاورزیایران صنایع،معادنو

باسالم؛
خ 1396/3/7  احترامًا پیرو نشسـت مـور
کسـیون  فرا عضـو  نماینـدگان  حضـور  بـا 
شـورای  مجلـس  غیرنفتـی  صـادرات 
ایـران  اتـاق  کنفرانـس  سـالن  اسـالمی در 
آقایـان  بـا  گرفتـه  صـورت  رایزنی هـای  و 
انـرژی  کمیسـیون  عضـو  حسـینی  دکتـر 
پارلمانـی  معـاون  رمضانـی  و  ایـران  اتـاق 
ارائـه پیشـنهادهای  بـر  جنابعالـی مبنـی 
الزم  اقـدام  بـرای  زیـر  مـوارد  مشـخص 

می گـردد. ایفـاد 
اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  یـادآوری 
محـدوده  در  زیـر  مـوارد  از  پـاره ای  کـه 
اختیـارات هیـأت دولـت و مـوارد دیگـری 
بایـد از طریـق ارائـه الیحـه توسـط دولـت 
یـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی با 
تولیـد موانـع  رفـع  قانـون  بـر  کیـد   تأ
ج در سیاسـت های ابالغی   و مـوارد منـدر
مقـام معظـم رهبـری در رابطـه بـا اقتصاد 

گیرد. مقاومتـی صـورت 
 1. سـود اختصاص داده شـده به سـرمایه گذاری
بـرای  سـرمایه(  )افزایـش  مجـدد   
و  بـورس  در  شـده  پذیرفتـه  شـرکت های 
می باشـد. معـاف  مالیـات  از  فرابـورس 
توضیحـات:	علیرغم اینکه این سیاسـت 
اعمـال  کشـورها  سـایر  در  مالیاتـی 
موضـوع  ایـن  عکـس  ایـران  در  می شـود 
برپایـه  مثـال  طـور  بـه  می شـود  عمـل 

سـپرده گذاری  شـرکت  توسـط  منتشـره  آمارهـای 
بـورس در ایـران 75درصـد سـود شـرکت ها بـه صورت 
کـه ایـن نـه تنها سـاختار مالی  نقـدی توزیـع می شـود 
را  فرابـورس  و  بـورس  شـرکت های پذیرفتـه شـده در 
و  توسـعه  طرح هـای  اجـرای  بلکـه  می کنـد  تضعیـف 
بازسـازی ماشـین آالت و تکنولـوژی خطـوط تولیـد را 

می سـازد. امـکان  غیرقابـل 
شـرکت ها  بـر  مالیـات  نـرخ  میانگیـن  اینکـه  ضمـن 
حمایـت  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  در 
طـور  بـه  عرضـه  طـرف  تقویـت  و  سـرمایه گذاری  از 
ایـن  بـا 16درصـد می باشـد. چنانچـه  برابـر  میانگیـن 
مـورد در الیحـه پیشـنهادی دولـت یا مجلس شـورای 
در  شـده  پذیرفتـه  شـرکت های  شـود  اسـالمی اصالح 

بـه  ریـال  تریلیـون   1 تزریـق  تـوان  فرابـورس  و  بـورس 
دارنـد. را  کشـور  اقتصـاد 

پذیرفتـه  شـرکت های  صـادرات  از  ناشـی  درآمـد   .2
بـا  متناسـب  سـاله  هـر  فرابـورس  و  بـورس  در  شـده 
افزایـش شـاخص هزینـه تولیدکننده منتشـره توسـط 

گـردد. تسـعیر  مرکـزی  بانـک 
کشـور  توضیحـات: بخـش بزرگی از صادرات غیرنفتی 
ثابـت  علـت  بـه  کـه  می گیـرد  صـورت  یـورو  و  دالر  بـا 
ارزهـا  سـایر  برابـر  در  ریـال  برابـری  خ  نـر نگه داشـتن 
تحمـل  بـه  مجبـور  تنهـا  نـه  داخلـی  تولیدکننـدگان 
افزایـش هزینه هـای تولیـد هسـتند بلکـه درآمدهـای 
خ هـای غیراقتصـادی بـه ریـال تبدیل  ارزی آنـان بـا نر
ایرانـی  تولیـدات  عمـاًل  امـری  چنیـن  کـه  می شـود 
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رقابـت  معـرض  در  را  بین المللـی  بازارهـای  در 
واردات  اینکـه  ضمـن  می دهـد  ناسـالمی قرار 
قاچـاق را بـا توجیـه اقتصـادی روبـرو می سـازد.
و  بـر  انـرژی  برای صنایـع  انـرژی  قیمـت   .3
کمتـر از میانگیـن منطقـه    پتروشـیمی   5درصـد 

باشـد. فـارس  خلیـج 

توضیحات: 
در حـال حاضـر هزینـه انـرژی در تولیـد هـر تـن 
خوزسـتان  فـوالد  و  مبارکـه  فـوالد  در  فـوالد 
بـا  برابـر  می کننـد  اسـتفاده  طبیعـی  گاز  از  کـه 
کـه همیـن نسـبت  38درصـد اسـت در حالـی 
برابـر  ترتیـب  بـه  عربسـتان سـعودی  و  قطـر  در 
بـا 4 و 8 درصـد می باشـد ضمـن اینکـه قیمـت 
گاز طبیعـی مجتمع هـای پتروشـیمی در ایـران 
کـه تقریبـًا 4 برابر  حـدود 8سـنت دالر می باشـد 
میانگیـن قیمت هـای خلیـج فـارس می باشـد 
صنایـع  در  جدیـد  سـرمایه گذاری  هرگونـه  کـه 
می سـازد. غیرممکـن  پتروشـیمی را  و  انرژی بـر 

4. جهـت ایجـاد انگیـزه بـرای سـرمایه گذاری در 
بخـش آزادراه هـا توسـط بخـش خصوصـی و بـه 
ویژه شـرکت های راهسـازی صرفه جویی ناشـی 
کاهـش مصـرف حامل هـای انـرژی، قطعـات  از 
تلفـات  کاهـش  مسـافت،  کاهـش  یدکـی، 
سـایر  و  درمانـی  هزینه هـای  و  مـرگ  از  ناشـی 
منعقـده  قراردادهـای  در  مربوطـه  هزینه هـای 
بـه  سـرمایه گذاران  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزارت 
همیـن  در  شـود  منظـور  سـرمایه گذار  حسـاب 
حـال سـرمایه گذار مجـاز بـه اصـالح قیمـت حـق 
اسـتفاده از آزادراه هـا بـر پایـه شـاخص نـرخ تـور 

می باشـد. مرکـزی  بانـک  منتشـره  سـالیانه 
تأمیـن  در  اولیـه  بـازار  تقویـت  منظـور  بـه   .5
و  توسـعه ای  طرح هـای  نیـاز  مـورد  مالـی 
شـرکت های  مالیاتـی  بخشـودگی  اشـتغال زا، 
اجـرای  بـرای  سـهامی عام  جدیدالتأسـیس 
پروژه هـای جدیـد در فرابـورس بـه 7/5 درصـد 
برای مدت 15 سـال از بهره برداری از طرح های 
در  جدیدالتأسـیس  شـرکت های  موضـوع 

می شـود. تعییـن  فرابـورس 

توضیحات: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، 
اینکـه  ضمـن  می باشـد  اقتصـاد  مردمی کـردن 
60درصـد  صنعتـی  پیشـرفته  کشـورهای  در 
از  جدیـد  سـرمایه گذاری های  مالـی  منابـع 
اولیـه  بـازار  در  سـهام  همگانـی  عرضـه  طریـق 
کـه یکی از نمونه های بـزرگ آن  تأمیـن می شـود 

سـاخت تونـل 55کیلومتـری زیردریایـی مانـش 
کـه از طریق  بیـن انگلسـتان و فرانسـه می باشـد 
همگانـی  عرضـه  و  سـهامی عام  شـرکت  یـک 

سـهام در بـازار اولیـه انجـام شـد.
سـرمایه گذاران در  انگیـزه  ایجـاد  بـرای   .6 
نفـت،  جدیـد  پاالیشـگاه های  سـاخت  بـرای   
وزارت نفـت موظـف اسـت نفـت خـام تولیـدی 
از  کمتـر  5درصـد  بـا  برابـر  قیمتـی  بـه  را  خـود 
فـوب خلیـج فـارس بـه سـرمایه گذاران داخلـی و 
خارجـی بفروشـد و فرآورده هـای نفتـی تولیـدی 
خریـداری  فـارس  خلیـج  فـوب  قیمـت  بـه  را 
نمایـد. ایـن شـرایط بـرای حوزه هـای مشـترک 
کمتـر نیـز باشـد. کارون می توانـد  بـه ویـژه غـرب 

کشـورهای صادرکننـده  توضیحـات: سیاسـت 
خـام  از  پرهیـز  فـارس  خلیـج  منطقـه  نفـت 
حـال  در  کـه  طـوری  بـه  اسـت.  نفـت  فروشـی 
ظرفیـت  بـه  جدیـد  پاالیشـگاه  یـک  حاضـر 
نفـت 610هـزار بشـکه در روز بـه همـراه چندیـن 
کویـت در حال سـاخت  مجتمـع پتروشـیمی در 
می باشـد در همیـن حـال عربسـتان سـعودی 
ظرفیـت   2022 سـال  تـا  اسـت  کـرده  اعـالم 
بشـکه  10میلیـون  بـه  را  خـود  پاالیشـگاه های 
در روز می رسـاند و بـه عبـارت دیگـر نفـت خـام 
نفـت  وزارت  حالیکـه  در  کـرد  نخواهـد  صـادر 
ایـران همچنـان بـر افزایـش تولیـد نفـت خـام و 

مـی ورزد. اصـرار  آن  صـادرات 
بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت   .7
منظـور جلوگیـری از ایجـاد واحدهـای صنعتـی 
غیراقتصـادی و هدررفـت منابـع محـدود ارزی 
تأسـیس  جدیـد  پروانه هـای  صـدور  در  کشـور 
واحدهـای صنعتـی و تولیـدی دو اصـل تولیـد 
انبـوه و ظرفیـت اقتصـادی را مدنظـر قـرار دهـد 
واحدهـای  ادغـام  بـرای  مشـخصی  برنامـه  و 
کنـد. کوچـک و غیراقتصـادی موجـود تدویـن 
توضیحـات: در حـال حاضـر چندیـن برابـر نیـاز 
کاشـی، فـرش  کشـور ظرفیـت تولیـد مـواد لینـی 
ماشـینی و.... ایجاد شـده اسـت تعداد زیادی 
از  کمتـر  بـا ظرفیـت  کارخانه هـای فوالدسـازی 
2میلیون تن در سـال در دسـت سـاخت اسـت 
کمتـر  در حالیکـه تولیـد فـوالد در ظرفیت هـای 
از 2میلیـون تـن در سـال غیراقتصـادی اسـت. 
ظرفیـت  کشـور  نیـاز  برابـر  چندیـن  از  بیـش 
کمتـر  کاشـی بـا ظرفیت هـای اقتصـادی  تولیـد 
از 10میلیون مترمربع در سـال سـاخته شده اند 
کـه نـه بـازار داخلـی و صادراتی دارنـد و نه تولید 

سـنگین  اتـالف  ایـن  متأسـفانه  اقتصـادی. 
یـک  کمیـت  حا عـدم  علـت  بـه  مالـی  منابـع 
گرفتـه اسـت.  سیاسـت مـدون و علمی صـورت 
معـدن  صنعـت،  وزارت  عملکـرد  بـه  چنانچـه 
چنیـن  اجـرای  ادامـه  شـود  توجـه  تجـارت  و 

یافـت. می تـوان  را  اشـتباهی  سیاسـت 
بهـادار  اوراق  بـورس  در  پذیرفتـه  بانکهـای   .8
میـزان  افزایـش  بـرای  هسـتند  موظـف  تهـران 
تسـهیالت بـه بخش هـای تولیـدی و اشـتغال زا 
ابـالغ  از  را در طـول 2سـال  سـرمایه نامی خـود 
ایـن قانـون از طریـق پذیره نویسـی در بورس به 
حداقـل 100هـزار میلیـارد ریـال افزایـش دهنـد.
9. بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس 
شـرکت های  تأسـیس  بـه  موظـف  فرابـورس  و 
و  بـورس  در  سـهامی عام  سـرمایه گذاری 
حداقـل  اولیـه  سـرمایه های  بـا  فرابـورس 
50هـزار میلیـارد ریـال از طریـق پذیره نویسـی یـا 

می باشـند. اولیـه(  )بـازار  فرابـورس 

بانکهـای  کثـر  ا حاضـر  حـال  در  توضیحـات: 
سـرمایه گذاری  شـرکت های  دارای  خصوصـی 
پاسـارگاد  بانـک  اسـتثناء  بـه  کـه  هسـتند 
کـه  می باشـد  سـهامی خاص  صـورت  بـه 
بـرای  سـرمایه  بـازار  امکانـات  از  نمی تواننـد 
تجهیـز منابـع مالی سـود ببرند. تصویب چنین 
در  اساسـی  دگرگونـی  ایجـاد  موجـب  قانونـی 

شـد. خواهـد  اشـتغال  تولیـد  زمینـه 

		با	سپاس
بهمن	آرمان
1396/3/16

رونوشـت:	جنـاب آقـای دکتـر سـبحانی مدیرعامـل 
ارجمنـد شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان باتوجـه بـه 

مـواد 1.2.3
خادمی معـاون  مهنـدس  آقـای  جنـاب  رونوشـت: 
محتـرم وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت 
کشـور  نقـل  و  زیربناهـای حمـل  و توسـعه  سـاخت 

باتوجـه بـه بنـد شـماره 4
رونوشـت: جنـاب آقـای دکتر حسـینی عضـو محترم 

کمیسـیون انـرژی اتـاق ایـران بـرای پیگیری
حسـن زاده  مهنـدس  آقـای  جنـاب  رونوشـت: 
ریاسـت محتـرم سـازما ن صنعـت، معـدن و تجارت 
کـره بـا آقـای مهنـدس  گاهـی، مذا خوزسـتان بـرای آ

الزم پیگیری هـای  خادمـی و 
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مستند قانونی آیین نامه اجرایی فوق :
 از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

 )مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵)
تبصره 5- ... 

هــ(  در سـال 1396 دولـت مجـاز اسـت اسـناد خزانـه اسـالمی با حفـظ قـدرت خریـد را بـا سـر رسـید تـا سـه سـال بـه صورت بـی نام و یـا بانام، 
کنـد و بـه منظـور تسـویه بدهـی مسـجل خـود بابـت طرح هـای تملـك دارایی هـای سـرمایه ای و مابـه التفـاوت قیمـت تضمینـی  صـادر 
کشـاورزی بـا قیمـت فـروش در بـورس بـه قیمـت اسـمی تا سـقف نـود و پنـج هـزار میلیـارد )95/000/000/000/000( ریـال بـه  محصـوالت 
کنـد. اسـناد مزبـور از پرداخـت هرگونـه مالیـات معـاف می باشـد و بـه عنـوان ابـزار مالـی موضـوع قانـون بـازار اوراق بهـادار  گـذار  طلبـکاران وا
جمهـوری اسـالمی ایران محسـوب شـده و بـا امضـای وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی صـادر می شـود. اسـناد خزانـه اسـالمی از قابلیـت داد و 
سـتد در بـازار ثانویـه برخـوردار اسـت و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بایـد ترتیبـات انجـام معاملـه ثانویـه آنهـا را در بـازار بـورس یـا فرابـورس 

کنـد. خریـد و فـروش ایـن اوراق توسـط بانـك مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران ممنـوع اسـت.  فراهـم 
کشـور موظف اسـت  کل  کشـور پیش بینی می شـود و خزانه داری  کل  بازپرداخت اصل و سـود این اوراق در قوانین بودجه های سـنواتی 

از محـل اعتبـارات ردیف هـای فصـل مربوطـه و جـداول )8( و )9( این قانون نسـبت به تسـویه آن اقدام نماید.
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گلچین قایمهندسعبدالعظیم جنابآ
مدیرعاملمحترمشرکتسیویلدز

گرامیتانرابهجنابعالیوخانوادهمحترمتســلیتعرضنموده،ازخداوندمنان درگذشــتبرادر
برایآنمرحومغفرانالهیوبرایبازماندگانصبروشکیباییمسئلتداریم.

هیأتمدیرهسندیکایشرکتهایساختمانیایران

  تسلیت
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رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــا ابراز 
محیط زیســتی  وضعیــت  بــه  نســبت  نگرانــی 
پایتخت، گفت: متاســفانه بساز بفروش هایی در 
تهران هســتند که می تواننــد به راحتی پول های 
ساخت وســاز  مجــوز  و  کننــد  جابه جــا  زیــادی 
همــه  ایــن  تــوان  تهــران  کــه  حالــی  در  بگیرنــد، 

ساخت وساز را ندارد.
معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت دربــاره وضعیت محیط زیســتی پایتخت 
گفــت: بســاز بفروش هایــی در تهــران هســتند که 
می تواننــد بــه راحتــی پول هــای زیــادی جابجــا 
کننــد و مجــوز ساخت وســاز بگیرنــد، در حالی که 
تهــران کشــش ایــن همــه ساخت ســاز را نــدارد. 
بــرای مثــال مال هــای عظیمــی در جنــوب پــارک 
نیــاوران و در خیابــان مقــدس اردبیلــی ســاخته 
شــده اند کــه وحشــت آور اســت و ترافیــک زیادی 
ایجــاد کرده اند. در حقیقت با ساخت وســازهای 
جنــگ  میــدان  یــک  بــه  را  مناطــق  غیراصولــی 

تبدیل کرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: اگرچه بیشترین مسئولیت 
از  خــارج  در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
شــهرها و محدوده هــای طبیعــی اســت، امــا در 
مواردی نســبت به ساخت وسازهایی که محیط 
زیست تهران را بحرانی کرده است، تذکر داده ایم 

و حتی برخورد قانونی نیز کرده  ایم.
ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه در کانون های شــمال 
تهــران بــا توجــه بــه ارزش زمیــن ســرعت تغییــر 
بــوده اســت، ادامــه  بــاال  کاربــری باغــات بســیار 
داد: بارهــا از قالیباف خواســتیم، گزارشــی درباره 
سیاســت ها و ضوابط های بلندمرتبه سازی ارائه 
دهد و حتی چند بار به آقای چمران در این باره 
تذکــر دادم و درخواســت کردم؛ تحلیلــی در مورد 
بلنــد مرتبه ســازی و تغییــر کاربری باغــات تهران 

ارائه دهد، اما توجهی نشد.
بــه  ادامــه  در  تهــران  شــهر  ســوم  شــورای  عضــو 
اقدامــات دولت دهم در راســتای دامــن زدن به 
مشــکالت شهر تهران اشــاره کرد و افزود: در اوخر 
عمــر دولت دهم در آخرین جلســه شــورای عالی 
شهرســازی و معمــاری و بــا دســتور احمدی نژاد 
اجــازه ســاخت یک طبقــه اضافه افــزون بر آنچه 
در طــرح تفصیلی شــهر تهــران آمده، صادر شــد. 
به عالوه مجوز 200 هزار واحد جدید مســکن مهر 
در پردیــس و در نقــاط دیگر شــهر تهــران را صادر 

کردند.
مصوبــه  دو  ایــن  براینکــه  تاکیــد  بــا  ابتــکار 
سیاســت های جمعیتــی و تراکمی شــهر تهــران را 

مختــل کرد بــه ایلنا، گفت: جالب اســت که حتی 
شــورا در جریــان ایــن مصوبــه نبــود. مــا بــه طــور 
اتفاقــی در فروردیــن یــا اردیبهشــت متوجــه این 
ماجرا شــدیم و در شــورای ســوم هرچه مخالفت 
از نظــر  کــه  بــه جایــی نبردیــم، چــرا  راه  کردیــم، 
اعضــای  از  و خیلــی  بودیــم  اقلیــت  در  سیاســی 

شورای شهر با ما همراه نبودند.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید 
بــر اینکــه بــر اســاس مطالعــات علمــی، احــداث 
برج هــای بلندمرتبــه در منطقــه 22، جابجایــی 
و حرکــت هــوا در ســطح شــهر را کامال تغییــر داده 
اســت، گفت: اولین مبحثــی که در دولت یازدهم 
با آقای آخوندی دنبــال کردیم، اصالح مصوبات 
شــورای عالــی شهرســازی در تهــران بــود. هیــچ 
ضابطــه ای در زمینــه برج ســازی وجود نداشــت 
می خواســت،  دلــش  کــه  هرکجــا  در  هرکــس  و 

می توانست برج سازی کند.
ابتــکار در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چرا بــا وجود 
مصوبــات شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری 
کمــاکان  بلندمرتبه ســازی  زمینــه  در  تخلفــات 
ادامه دارد، گفت: تا وقتی که درآمد شهرداری ها 

از محــل فــروش تراکــم و پروانه تامین شــود، این 
بحــران ادامه خواهد یافت و نتیجه شهرفروشــی 
هم ساخت وســاز بی رویــه، تخریب باغــات، بهم 
ریــز جمعیــت  اکولوژیــک و ســر  تعــادل  خــوردن 

است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
با اشاره به پروژه های تصویب شده فاقد ارزیابی 
زیســت محیطــی در دولــت نهــم و دهــم گفــت: 
167 پــروژه در دولت احمدی نــژاد کلید خورد که 
فاقــد مطالعــات زیســت محیطی بودنــد، این در 
حالــی اســت که براســاس قانون هر طــرح و پروژه 
بزرگ باید در مرحله امکان ســنجی از نظر زیست 

محیطی ارزیابی شود.
وی ادامــه داد: در دولــت قبل ایــن ارزیابی  فقط 
یــک روند فرمالیته بود و 99 درصد طرح ها مجوز 
می گرفتند. بعد از آغاز به کار دولت یازدهم برخی 
پروژه هایی که هنوز شروع نشده بودند را متوقف 
کردیم، برای مثال ســاخت 15 ســد متوقف شد. 
بعضــی پروژه هــا نیــز نیــاز بــه اصــالح و بازنگــری 
داشــتند. نکته جالب اینجــا بود که در نقاطی که 
اصال آب وجود نداشــت، درخواست احداث سد 

کرده بودند.
ابتــکار همچنیــن بــه دالیــل افزایــش کانون های 
گرد و غبار در کشور اشاره کرد و افزود: چرای بیش 
از انــدازه دام ها در مراتع یکی از مشــکالت جدی 
در این زمینه اســت، زیــرا وقتی دام بیش از توان 
مرتع چرا کند، مرتع به درجه دو و ســه و بعد هم 
به بیابان تبدیل می شود و در نهایت کانون های 

گرد و غبار افزایش می یابد.
افزایــش  دالیــل  از  دیگــر  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
تغییــرات  بحــث  غبــار  و  گــرد  کانون هــای 
اقلیمی اســت، چــرا که متاســفانه شــاهد افزایش 
خشکســالی  و  بارندگــی  کاهــش  دمــا،  تدریجــی 

هستیم.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت حفــر 
ایجــاد  دالیــل  دیگــر  از  را  غیرمجــاز  چاه هــای 
کانــون گــردو غبــار دانســت و تصریح کــرد: بخش 
کشــاورزی مصــرف کننــده اصلی منابع آب کشــور 
اســت، بطوریکــه 96 درصــد آب کشــور را بخــش 
کشــاورزی مصــرف می کنــد. ایــن میــزان آب باید 
بهینه مصرف شــود، چرا کــه مثل قبل منابع آب 
تجدیدپذیــر نداریــم. متاســفانه در یــک دوره از 
ســفره های آب زیرزمینــی بیــش از حــد برداشــته 
شــد و حفــر صد هــزار چــاه در حاشــیه تاالب ها و 

دریاچه ها، شیره جان آنها را کشید.
منبع: )خبرگزاری ها. 96/3/13(

معاون رییس جمهور مطرح کرد؛

اقدامات 
بسازبفروش ها، 
وحشت آور است
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احمد قدیمی
  کارشناس ارشد مشاور فنی  شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام

روزهای اول ماه دی است، ساعت از چهار صبح گذشته، هوا سرد است، 
کار در شــب ســختی پــروژه اجــرای لوله رانــی فاضــالب را دو چنــدان کرده 
اســت، ولی چاره چیســت؟ او منتظر ســاعت شــش بامداد است، ساعت 

پایان کار.
 ســعی می کند مســیر بین دو شــفت را ســریع تر طی کند، شــاید ســرمای 
کمتــری حــس کنــد. از دور صــدای حرکــت جرثقیلــی را می شــنود، صــدا 
در  مســیر  همــان  در  هــم  آن  اســت،  کارگاه  ماشــین های  از  آشناســت، 
 حرکــت اســت، نگران نیســت! بارهــا در محــل کارگاه، ماشــین ها از کنار او 
گذشته اند، همیشه راننده ها به او توجه ویژه داشته اند و گاه برای اثبات 
ایــن توجــه بــا صدای بلند به او ســالم گفته اند، آخر او افســر ایمنی کارگاه 

است.
 صــدای نزدیــک شــدن جرثقیــل را می شــنود و بــا خیــال راحــت قــدم بــر 
می دارد. او منتظر است تا باز طبق معمول صدای سالم راننده را بشنود 
و همان طور که به پیش می رود دستش را به عنوان پاسخ بلند کند، ولی 
ناگهــان برخوردی صورت می گیرد با وحشــت تالش می کنــد بگریزد، ولی 
خیلی دیر شده است، چرخ های جرثقیل از روی پاهایش می گذرد!! این 
بــار نــه تنهــا از ســالم و علیک بلنــد خبری نیســت و نه تنها به آقای افســر 
ایمنی توجه خاص نمی شود، بلکه ایمنی هم به دست فراموشی سپرده 

شده است.
راننــده جرثقیــل تصمیــم گرفته اســت فاصلــه نزدیک بــه چهارصد متری 
بیــن دو شــفت را بــا دنــده عقــب طــی کنــد، آقــای ریگــر  را هــم در کنــار 
خــودش درون جرثقیــل نشــانده و مشــغول بــه گفتــن و شــنیدن اســت! 
او افســر ایمنــی را ندیده اســت ولی با شــنیدن صــدای فریــاد دلخراش او 
جرثقیــل را متوقــف می کنــد. بــا تالش هایــی کــه انجــام می گیــرد مصدوم 
 بــه بیمارســتانی دولتــی منتقــل می گــردد، همراهــان او نگــران هســتند.
 واضح اســت که ران پای چپ کامال له شــده اســت، شاید استخوان های 
ســاق و مچ هم شکسته باشد، خونریزی به شدت ادامه دارد، همراهان 
منتظر اقدام مســئولین بیمارستان هستند، زمان به سرعت در حال گذر 
اســت، وضعیــت خطرنــاک اســت! حاال چند ســاعتی اســت کــه از انتقال 
مصدوم به بیمارســتان دولتی گذشــته اســت، هنوز اقدام موثری صورت 
نگرفتــه اســت! خونریزی و احســاس درد شــدید ادامــه دارد!! کاری باید 
کــرد، حــاال دیگــر همراهــان نگران فــوت مصدوم هســتند! چــاره ای باید 
یافــت، با مســئوالن پروژه تماس گرفته می شــود وضعیت وخیم مصدوم 
و شــرایط بیمارســتان توضیح داده می شــود! خوشــبختانه پاسخ مثبت 

است باید مصدوم را به بیمارستانی خصوصی منتقل کنند.
 حــاال ســاعت از هفــت شــب هم گذشــته اســت بــا آمبوالنس مصــدوم به 
ســمت بیمارســتان خصوصی منتقل می گردد، کف آمبوالنس پر از خون 
است! مصدوم که به شدت بی حال است بالفاصله به اتاق عمل منتقل 

کجای کار 
ایراد دارد؟

آیا تا به حال به دســتورالعمل های اجرایی داخل بســته های دارویی 
کامل  کرده ایــد؟ حتمــًا آنهــا را دیده اید! آیــا آنهــا را خوانده اید؟  توجــه 
خوانده ایــد؟ مشــکل شــما بــا آنهــا چه بوده اســت؟ ریزنوشــته شــده 
را نداشــته اید؟ نمونــه مشــابه  اســت؟ دقــت و حوصلــه خواندنــش 
ایــن نــوع دســتورالعمل ها در صنعــت بیمــه هــم وجــود دارد؟ منظور 
که خریــداری می کنیم. ایــن دو به  مــن همــان بیمه نامه هایی اســت 
کــه  هــم شــباهت هایی دارنــد مشــخص ترین شــباهت ها ایــن اســت 
هــر دو اغلب بســیار ریزنوشــته شــده اند، شــاید این یکــی از مهم ترین 
کــه باعــث می شــود مــن و شــما از خوانــدن آن یــا  علت هایــی اســت 
کنیــم. یکی دیگر از شــباهت ها، با  خوانــدن همه متــن آن خودداری 
که در دســتورالعمل های داخل  تفاوت هایــی قابــل قبول، این اســت 
گفته شــده: این دارو را در جای خشــک  بســته های دارویــی معمواًل 
کنید، یا از دســترس  و خنک بین 5 تا 25 درجه ســانتیگراد نگهداری 
اطفــال دور نگــه دارید. در مورد بیمه نامه هم عماًل ما چنین می کنیم 
گاو  آن را پــس از خریــد و معمــواًل بــدون خوانــدن متــن و شــرایط در 
صنــدوق نگهــداری می کنیم، یعنی نه تنها از دســترس اطفال بلکه از 
دســترس همــه دور نگــه می داریم. شــباهت دیگــر این دو بــا هم این 
گاهی اوقات بســته دارو و جعبه آن به همراه دســتورالعمل  که  اســت 
مربوطــه را در بین داروهای دیگر و ســایر لوازم قــرار می دهیم و پس از 
که به پماد  گذاشــته ایم، مثاًل حاال  کجا  مدتی فراموش می کنیم آن را 
کرده ایم، هر چه می گردیم آن را پیدا  ضداسپاسم دوباره احتیاج پیدا 
خ داده  که حادثه ای ر نمی کنیم!!! بیمه نامه را هم همین طور! حاال 

کنیم!! است، باید مدت ها بگردیم تا شاید بیمه نامه را پیدا 
گفتار چیســت؟ خیلــی خالصه مــا می خواهیم  خــوب منظــور از ایــن 
کاماًل  که خواندن هر دو نوع دســتورالعمل نه تنها مفید بلکه  بگوییم 
گــر شــما حوصلــه خوانــدن متن ریــز- اغلب  ضــروری اســت! و حــاال ا
مبهم و تخصصی )حقوقی، بیمه ای و مالی( آن را نداشته و یا ندارید، 
از ایــن بــه بعد در همین بخش ما با انتخاب یــک بیمه نامه و توضیح 
کامل  که شــما را در اســتفاده درســت و  بندهــای مهــم آن، به نحوی 
کمک  از بیمه نامه خریداری شــده و آشــنایی با حقوق حقه خودتان 
ح متــن بیمه نامه هــا خواهیم پرداخت و با اجازه شــما  نمایــد، به شــر
کرد،  کار را بــا "بیمه نامــه اجباری شــخص ثالث" شــروع خواهیم  ایــن 
کار داریم، به عالوه این بیمه نامه از  که تقریبًا همه ما با آن ســر و  چرا 
نظر تعداد خریداران، مبلغ حق بیمه، مبلغ خسارت ودامنه پوشش 
کشــور را تشــکیل می دهد و حاال  بیمــه ای پنجــاه درصد صنعت بیمه 
کم بر این قانون، حمایت  که روح حا فقــط به عنوان نمونه می گوییم 
تــام و تمــام از افــراد جامعــه در هنگام وقــوع حادثه اســت. حمایت از 
که من یا شــما  کــه در یــک حادثه،  مــن، شــما، خانــواده مــا و افرادی 
گفته شــده نیــاز دارند، پس با  مقصــر در آن هســتیم، به حمایت های 

شما در شماره های آتی آبادگران.
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می گردد.
یــک مــاه بعــد بیمارســتان طــی گزارشــی اعالم 
می کنــد کــه تــا آن زمان شــانزده عمــل جراحی 
عملیــات  و  گرفتــه  انجــام  مصــدوم  روی  بــر 
ترمیمی همچنــان ادامــه دارد، شــصت و پنــج 
روز بعد از وقوع حادثه، مصدوم از بیمارســتان 
مرخــص می گــردد. حــاال او می تواند بــا واکر راه 
پزشــکان  نظــر  ادامــه معالجــات طبــق  بــرود، 
معالــج صــورت خواهــد گرفــت، صورتحســاب 
بیمارستان و هزینه های خرید پروتزهای ران، 
مچ دســت، دارو و ســایر وســایل کمی بیشــتر از 
دویســت و پنجاه میلیون تومان شــده اســت. 
مســئولین پــروژه کــه بــرای ترخیــص مصــدوم 
آمــده انــد بــا خاطــری آســوده و خوشــحال از 
مراحــل  پیگیــری  بــه  خــود  همــکار  بهبــودی 
ترخیص مشغول هســتند، به آن ها گفته شده 
اســت که به موجب قوانین جاری شرکت های 
بیمه قســمتی از حق بیمه های دریافتی بابت 
صــدور بیمــه نامه هــای اجباری شــحص ثالث 
مقابــل  در  و  می دهنــد  بیمارســتان ها  بــه  را 
خصوصــی  یــا  دولتــی  از  اعــم  بیمارســتان ها 
موظف هســتند به محض مراجعه مصدومین 
حوادث وسایل نقلیه آن ها را پذیرش نموده و 
بدون دریافت هر گونه وجهی به معالجه آن ها 
بپردازنــد. پس حاال فرصت مناســبی اســت که 
بــه مســئولین بیمارســتان یــادآوری شــود کــه 
وی در اثــر حادثه وســیله نقلیه مصدوم شــده 
و بــا ارائــه بیمــه نامــه مربوطــه و ســایر مــدارک 
مصدوم را مرخص نمایند. آیا چنین می شود؟ 
کلیــه  پرداخــت  بیمارســتان  خیــر!  متاســفانه 
هزینه های انجام شده را طلب می کند، بیشتر 

از دویست و پنجاه میلیون تومان!!

کارایراددارد؟ کجای حتمًامیپرسیدچرا؟
در پاســخ به این پرسش حاال مدیر و همکاران 
اشــتباهی  چــه  می پرســند:  یکدیگــر  از  پــروژه 
و  قوانیــن  طبــق  آن هــا  مگــر  اســت؟  داده  رخ 
مقــررات عمــل نکــرده انــد؟ آن ها طبــق قانون 
کار و ســایر قوانیــن موظــف بــوده انــد پــس از 
وقــوع حادثــه مصدوم را در اســرع وقت به مرکز 
درمانــی منتقــل کننــد و همین کار را کــرده اند، 
بــه عالوه در زمانی که بیمه نامه شــخص ثالث 
جرثقیــل خریداری می شــد، به آن هــا گفته اند 
حــوادث  مصدومیــن  درمــان  هزینه هــای  کــه 
نقلیــه چــه در بیمارســتان خصوصــی و چــه در 
بیمارســتان دولتــی بــه طــور کامــل بــه عهــده 

از  را  پــس چــرا هزینــه  بیمارســتان می باشــد؟ 
آن ها می خواهند!؟ 

در پاســخ به این ســوال مســئوالن بیمارستان 
به آن ها می گویند: بله این درســت است، ولی 
مصــدوم شــما از یک بیمارســتان دیگــر به این 
بیمارســتان آورده شــده اســت!!!! و در برابــر 
چهــره پــر از حیــرت همــکاران پــروژه بــه آن هــا 
توضیــح داده می شــود، طبــق قانونی که شــما 
بر اســاس آن می گویید هزینه های مصدومین 
حوادث نقلیه به عهده بیمارســتان اســت، اگر 
بیمــاری از یک بیمارســتان دولتــی برای ادامه 
معالجه به بیمارستان خصوصی مراجعه کند، 
تــا آن  فقــط  بیمارســتان خصوصــی  آن وقــت 
حــد از هزینه هــا را عهــده دار خواهد بــود که اگر 

مصدوم شما در بیمارستان دولتی می ماند. 

هزینه هایش طبق تعرفه آن بیمارستان حدود 
چهــل و پنــج هــزار تومــان می شــد، بنابرایــن 
شــما موظف هســتید تا رقم دویســت و پنجاه 

میلیون تومان مابه التفاوت را بپردازید.
 

اینکچندپرسش:
قوانینمربوطهچهمیگویند؟

الــف: قانــون مجــازات خــودداری از کمــک بــه 
مصدومیــن و رفــع مخاطــرات جانــی مصــوب 

سال 1354 در ماده واحده خود می گوید:
1- هــر کس شــخص یــا اشــخاصی را در معرض 
خطرهایــی مشــاهده کنــد و بتوانــد بــا اقــدام 
فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم 
به مراجع یا مقامــات صالحیتدار از وقوع خطر 
یا تشدید آن جلوگیری کند ........... از اقدام 
بــه این امر خــودداری کند به حبــس جنحه تا 

یک ســال و یــا جــزای نقــدی ................. 
محکوم می گردد.

2-  هــرگاه کســانی که حســب وظیفه یــا قانون 
مکلفند به اشــخاص آسیب دیده یا اشخاصی 
کــه در معــرض خطر هســتند کمــک نمایند و از 
اقــدام الزم خــودداری کننــد به حبــس جنحه 

از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
در ایــن مورد همــکاران پروژه عــالوه بر وظایف 
همــکاری و انســانی طبق قانون کار نســبت به 
انتقــال مصــدوم به مرکــز درمانی اقــدام نموده 

اند.
ضمنــًا مــاده پنــج آییــن نامــه اجرایــی قانــون 
مذکــور تاکیــد نمــوده اســت کــه مصــدوم را بــه 
فوریــت بــه نزدیک تریــن مرکــز درمانــی انتقال 

دهند.

ب: مــاده نــود و دو قانــون برنامــه پنــج ســاله 
توسعه چهارم:

 به موجب این قانون و آیین نامه اجرایی آن:
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،   وزارت 
مکلف اســت نســبت بــه درمان فــوری و  بدون 
قیــد و شــرط مصدومیــن حــوادث رانندگــی در 
مراکز بهداشــتی و  درمانی اقدام کند.  به منظور 
تأمیــن منابع الزم برای ارائه خدمات فوق، ده 
درصــد حــق بیمه  شــخص ثالــث، سرنشــین و 
مازاد توســط شــرکت های بیمه تجاری وصول 
وزارت  اختصاصــی  حســاب  درآمدهــای  بــه  و 
واریــز   پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
می گــردد. هزینه هــای درمان کلیــه مصدومان 
ترافیکــی، جــاده ای و رانندگــی از محــل وجــوه  
واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود 

پرداخت خواهد شد. 
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شــرکت های بیمــه گــر تجــاری موظفنــد ماهیانه 
)حداکثــر تا دهم هر ماه( معادل 10% از حق بیمه 
شــخص ثالــث، سرنشــین و مــازاد را بــه حســاب 
شــماره 1441 خزانه داری کل کشــور تحت عنوان 
تمرکــز وجوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 92 قانون 

برنامه توسعه چهارم واریز نمایند.
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی هنــگام پذیــرش 
از  را  وجهــی  هیچگونــه  دریافــت  حــق  مصــدوم 

مصدوم، همراهان و مقصر حادثه  ندارند.
دولتــی،  خصوصــی،  از  اعــم  درمانــی  مراکــز   -
خیریــه، نظامــی و .... موظف به درمــان فوری و 
بدون قید و شــرط مصدومین حوادث و ســوانح 
رانندگی تا زمان ترخیص بیمار می باشــند و کلیه 
هزینه هــای درمان از جمله اقالم و لوازم مصرفی 

و غیر مصرفی بر عهده مراکز درمانی می باشد.
- در صورتی که اولین بیمارستان یا مراکز درمانی 
کــه مصــدوم بــه آن مراجعــه می نمایــد امکانــات 
تخصصــی بــرای درمــان مصدوم نداشــته باشــد 

بــه  را  مصــدوم  بیمــار  بایســتی  پذیــرش  ضمــن 
بیمارســتان یــا مرکــز درمانــی دیگــری کــه دارای 
امکانــات مربوطــه اســت معرفــی و اعــزام نماید. 
مرکــز یــاد شــده نیــز موظــف بــه پذیــرش بیمــار 
مــورد  در  کار  ایــن  ظاهــراً  کــه   ( اســت.  مصــدوم 

مصدوم مورد نظر اتفاق نیفتاده است(
بــه  مصــدوم  بیمــاران  کــه  مــواردی  در   -
شــده  داده  ارجــاع  خصوصــی  بیمارســتان های 
موظــف  خصوصــی  بیمارســتان های  باشــند، 

می باشــند پــس از انجــام اقدامــات اولیــه نظیــر 
شکســتگی ها  نمــودن   Stable بیمــاران،  احیــاء 
یــا  بیمــاران  از  وجهــی  گونــه  هیــچ  اخــذ  بــدون 
همراهان یا مقصر حادثه، پس از اطالع به ســتاد 
دانشگاه مربوطه برای بیمار پذیرش گرفته شده 
اولیــن  و ســتاد دانشــگاه موظــف می باشــد، در 
فرصت نســبت به پذیرش بیماران اقدام نماید. 

) و این کار نیز حتمًا اتفاق نیفتاده است(
بیمارستان های غیر دولتی پس از انجام اقدامات 
فوق می توانند با ارســال مدارک ذکر شــده نسبت 
بــه اخــذ هزینه هــای مصدومین از حــوزه معاونت 

سالمت وزارت متبوع اقدام نمایند. 
- در صورتــی کــه مصدومیــن متمایــل بــه ادامــه 
درمان در بیمارســتان های غیر دولتی باشــند ما 
بــه التفــاوت هزینه تعرفــه دولتــی و غیردولتی به 
عهــده بیماران می باشــد. و مرکــز غیر دولتی پس 
از ترخیــص و اخــذ مابــه التفاوت، هزینــه بیمار را 
بــر اســاس تعرفه هــای دولتــی از حــوزه معاونــت 
ســالمت وزارت متبوع دریافت می نمایند. ) ولی 

این کار با جدیت دنبال شده است.(
ج: هزینه هــای درمانــی فــوق الذکــر صرفــًا جهت 
درمــان مصدومیــن ناشــی از حــوادث و ســوانح 

رانندگی با وسایل نقلیه موتوری می باشد. 
د: دســتورالعمل فــوق شــامل کلیــه مصدومیــن 
و  ســرپائی  از  اعــم  رانندگــی  حــوادث  و  ســوانح 

بستری می باشد. 
 / دانشــگاه  درمــان  معاونــت  حــوزه  ب: 
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــکده های 

بهداشــتی درمانــی موظــف بــه پذیــرش اســناد 
مربوط به مصدومین ســوانح و حوادث ترافیکی 
نظامــی و  خیریــه،  خصوصــی،  بیمارســتان های 
تامیــن اجتماعــی و .. بوده و می بایســتی اســناد 
مصدومین را پس از بررسی مطابق با تعرفه های 

دولتی پرداخت نمایند.

کهبیمارستانخصوصیبااشاره بهنظرمیآید
کهمیگوید: بهقسمتی

"در صورتــی کــه مصدومیــن متمایــل بــه ادامــه 
درمــان در بیمارســتان های غیردولتــی باشــند، 
مابه التفاوت هزینه تعرفه دولتی و غیر دولتی به 
عهــده بیمــار اســت" متقاضی رقم مابــه التفاوت 
شــده  خصوصــی  و  دولتــی  بیمارســتان  تعرفــه 

است!
 ولــی در اینجــا دو کلمــه کلیدی وجــود دارد: اول 
"تمایــل" کلمــه میــل یــا تمایــل، حاکــی از حالتی 
اســت کــه شــخص وضعیــت بهتــری از وضعیــت 
نســبتًا مطلــوب خــود را خواهان اســت و معمواًل 
اســت.  قبــول  قابــل  هــم  وی  فعلــی  وضعیــت 
حــال  در  ســاعت ها  مصدومی کــه  وضعیــت  آیــا 
باقــی مانــده و  بــدون اقدامی جــدی  خونریــزی 
در حالــی اســت که احتمــال صدمه جــدی قطع 
عضــو و یــا مــرگ وی مــی رود، وضعیــت مطلوبی 
اســت؟! یا وی در وضعیتی کاماًل خطرناک اســت 
کــه همراهان مصــدوم مورد نظر ما باید او را از آن 
وضعیــت نجــات دهنــد کــه همیــن اقــدام را هم 
کــرده اند. اقدامــات انجام شــده در بیمارســتان 
خصوصــی و تعــداد اعمــال جراحــی انجام شــده 
بــر روی مصــدوم، خــود نشــان دهنــده وضعیت 
اضطــراری وی بوده اســت. عبــارت قابــل توجــه 
دوم در کلمــات "ادامــه درمــان" منعکس اســت. 
واقعیت این اســت که با توجه  به موارد یاد شده 
اصــوال درمانی نیز در بیمارســتان دولتی مربوطه 
صــورت نگرفتــه اســت کــه طبــق آنچه گفته شــد 
پرداخــت هزینه هــای مصــدوم را شــامل تعرفــه 
بیمارســتان خصوصــی کننــد ولــی متاســفانه در 

عمل چنین شده است!!!!!!!
بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده ضــروری بــه نظــر 
می رســد کــه از مســئوالن ذیربط خواســته شــود 
کــه با توضیح الزم در مورد کلمات مذکور در آیین 
نامــه اجرایی و کنترل و نظارت بیشــتر بر عملکرد 
عوامــل اجرایــی ایــن قانــون، مانــع از دور شــدن 
عوامــل اجرایــی از اهــداف درســت و مفیــد ایــن 

قانون  شوند.
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بــه  دویچه بانــک  بــه  وابســته  تحقیقاتــی  نهــاد 
تازگــی گــزارش ســاالنه خــود را بــا عنوان »نقشــه 

قیمت های جهانی« منتشر کرده است.
این گزارش قیمت کاالها و خدمات در شهرهای 
بزرگ و قدرتمند جهان را ارائه می کند. امســال، 
دویچــه بانــک برای نخســتین بار در ایــن گزارش 
جهــان  شــهرهای  رتبه بنــدی  بــه  را  بخشــی 
براســاس کیفیــت زندگی اختصاص داده اســت. 
در این بخش 47 شهر مورد بررسی قرار گرفته اند 
امنیــت،  قــدرت خریــد،  براســاس معیارهــای  و 
بهداشــت و درمان، هزینه زندگی، قیمت امالک 
نســبت به درآمد، زمان تردد در ترافیک، آلودگی 

هوا و آب رتبه بندی شده اند.
به طــور کلــی، شــهرهایی کــه در رتبه هــای باالی 
فهرســت باکیفیت تریــن شــهرهای جهــان جای 
کشــورهای  در  و  شــمالی  نیم کــره  در  گرفته انــد 
توســعه یافته غربی واقع شــده اند. بــا این وجود 
شهرهایی از آفریقای جنوبی، استرالیا و نیوزیلند 
نیــز در این رتبه بندی جــای گرفته اند. در گزارش 
کــه دارای بهتریــن  بانــک، 10شــهر اول  دویچــه 
وضعیــت به لحاظ هزینه ســکونت و پارامترهای 
لیســت  هســتند،  ترافیکــی  و  محیطــی  زیســت 
شــده اســت که سه شــهر از آنها، جزو 10 شهر اول 
قــرار  نیــز  »مرســر«  موسســه  دوره ای  گــزارش  در 
دارد. موسســه آمریکایــی »مرســر«، همه ســاله، 
شهرهای مختلف جهان را با پارامترهای متنوع 
از حوزه هــای فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی تا 
بخش های فرهنگی و مســائل زیســت محیطی، 
رتبه بندی می کند. بررسی همزمان گزارش مرسر 
و دویچه بانک نشان می دهد. به گزارش دنیای 
اقتصــاد در میان 10 شــهر اول جهــان از نگاه این 
دو نهــاد،  شــهرهای ویــن، زوریــخ و کپنهــاگ، از 

جایگاه ویژه برخوردار هستند.

1-ولینگتون/نیوزیلند
ایــن شــهر از نظر دویچه بانک باکیفیت ترین شــهر 
جهان محســوب می شــود. این شــهر که پایتخت 
نیوزیلند اســت. در میان شــهرهای مورد بررســی، 
کمتریــن میزان آلودگــی را داراســت و در معیارهای 
زمــان تــردد در ترافیــک، قیمــت امالک نســبت به 
درآمــد، قــدرت خریــد و آب و هــوا جــزو 10 رتبــه برتر 

است.

2-ادینبرو،واقعدربریتانیا
این شــهر که پایتخت اســکاتلند است به بزرگی و 

قدرتمندی لندن نیســت، اما کیفیــت زندگی در 
این شــهر نســبت به لندن باالتر است. این شهر 
درمیان شــهرهای مورد بررســی، بهتریــن رتبه را 
در زمینه زمان تردد در ترافیک کسب کرده است 
و در زمینــه بهداشــت و درمــان دومیــن رتبــه را 
داراست. ادینبرو همچنین در معیار آلودگی رتبه 
ســوم را به خود اختصاص داده اســت و سومین 

شهر دارای کمترین آلودگی محسوب می شود.

3-وین/اتریش
پایتخت اتریش در میان شــهرهای مورد بررســی 
بــه خــود  را  رتبــه بهداشــت و درمــان  باالتریــن 
اختصــاص داده و از نظــر ایمنــی نیز رتبه ششــم 
را کســب کرده اســت. بــه همین دلیل این شــهر 
در فهرســت باکیفیت ترین شهرهای جهان رتبه 
سوم را به خود اختصاص داده که باالترین رتبه 
در میان شــهرهای کشورهای غیرانگلیسی زبان 

محسوب می شود.

4-ملبورن/استرالیا
این دومین شــهر بزرگ اســترالیا در معیار قدرت 
خرید رتبه سه را به خود اختصاص داده است و 
در معیارهــای بهداشــت و درمان، قیمت امالک 
نســبت به درآمد و آب و هوا جزو 10 رتبه برتر قرار 

دارد.

5-زوریخ/سوئیس
سوئیس معموال به عنوان مدینه فاضله شناخته 
می شــود و رتبه زوریخ در فهرست باکیفیت ترین 
شــهرهای جهــان ایــن مســئله را تاییــد می کند. 
زوریخ در معیار قدرت خرید باالترین رتبه را دارد 
و در معیارهای امنیت و عدم آلودگی رتبه دوم را 

به خود اختصاص داده است.

گ/دانمارک 6-کپنها
تمامی رتبه بندی هــای  در  کپنهــاگ  معمــوال 
مربــوط بــه کیفیت زندگی در باالی فهرســت قرار 
دارد و رتبه بندی دویچه بانک نیز از این مسئله 
مســتثنی نیســت. این شــهر پنجمین شــهر امن 
کــه  اســت  شــهری  هشــتمین  و  فهرســت  ایــن 

کمترین آلودگی را دارد.

کانادا 7-اتاوا/
در میان شــهرهای مورد بررســی، پایتخت کانادا 
از نظــر معیارهــای قــدرت خریــد، قیمــت امالک 
نســبت به درآمد و آلودگی رتبه چهارم را به خود 

اختصاص داده است.

8-بوستون/ایاالتمتحده
میــان  در  شــهر  ایــن  بانــک  دویچــه  دیــدگاه  از 
را  زندگــی  کیفیــت  باالتریــن  آمریــکا  شــهر های 
داراســت و در میــان شــهرهای مورد بررســی، در 
معیار قدرت خرید رتبه دوم را به خود اختصاص 

داده است.

9-آمستردام/هلند
پایتخت هلند به دلیل تعداد دوچرخه سوارانش 
مشــهور اســت و بــه همیــن دلیل در معیــار زمان 
تردد در ترافیک رتبه چهارم را به خود اختصاص 

داده است.

10-سیدنی/استرالیا
ایــن شــهر به دلیــل اینکــه در تمام طول ســال از 
نور خورشــید برخوردار اســت یکی از جذاب ترین 
شــهرهای جهان محســوب می شــود. این شــهر 
درمعیــار قــدرت خرید رتبــه 11، در معیــار آلودگی 
رتبــه 12، در معیــار آب و هــوا رتبــه 12 و در معیــار 
بهداشــت و درمــان رتبــه 15 را بــه دســت آورده 

است.
هلسینکی واقع در فنالند، برلین واقع در آلمان، 

 ۱0 شهر برتر 
دنیا 

در یک نگاه

نقشه قیمت های 
جهانی منتشر شد
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آوکلنــد واقع در نیوزیلند، تورنتو واقع در کانادا و لیســبون واقع در پرتغال 
نیز در رتبه های یازده تا پانزدهم در گزارش دویچه بانک قرار دارند.

»کیپ تــاون«،  »مادریــد«،  شــهرهای  ترتیــب  بــه  لیســبون،  از  پــس 
»شــیکاگو«،  »دوبلیــن«،  »اســتکهلم«،  »پــراگ«،  »سانفرانسیســکو«، 
»ورشــو«، »بروکســل«، »ژوهانســبورگ«، »اســلو«، »توکیو«، »نیویورک«، 
»میالن«، »پاریس«، »اســتانبول«، »آتن«، »لنــدن«، »بنگلور«،»مکزیکو 
ســیتی«، »هنگ کنــگ«، »شــانگهای«، »مســکو«، »ســنگاپور«، »ســائو 
پائولــو«، »دهلی«، »پکــن«، »ریو دو ژانیــرو«، »جاکارتــا«، »کوآالالمپور« و 

»مانیل« در رتبه های بعدی جای گرفته اند.
بــه  را  بــرای نخســتین بار شــهرهای جهــان  بانــک در شــرایطی  دویچــه  
لحــاظ کیفیــت زندگــی مــورد ارزیابــی قرار داده اســت کــه موسســه معتبر 
تحقیقاتی »مرسر« سال ها است به رتبه بندی شهرهای با کیفیت جهان 
می پــردازد. مرکــز تحقیقاتی »مرســر« هرســال شــاخص کیفیــت زندگی را 
منتشــر و شــهرهایی که بهترین کیفیــت زندگی را دارنــد، معرفی می کند. 
»مرسر« در گزارش 2017 خود با بررسی 231 شهر جهان، »وین« پایتخت 
اتریــش را بــرای هشــتمین ســال متوالــی به عنــوان باکیفیت تریــن شــهر 
جهان معرفی کرد. براساس رتبه بندی مرسر، »بغداد« با کسب رتبه 231 
بی کیفیت تریــن شــهر جهان لقــب گرفت. مرکــز تحقیقاتی »مرســر« برای 
رتبه بندی شهرهای جهان به لحاظ کیفیت زندگی 10شاخص کالن را در 

نظر گرفته است. این شاخص ها عبارتند از:
• فضــای سیاســی و اجتماعــی کــه شــامل ثبات سیاســی، میــزان جرم و 

جنایت و اجرای قانون است.
• فضای اقتصادی که قوانین مربوط به نرخ پول و خدمات بانکی را دربر 

می گیرد.
• فضــای اجتماعی-فرهنگــی کــه در دســترس بــودن رســانه ها و میــزان 

سانسور و همچنین محدودیت های آزادی شخصی را شامل می شود.
پزشــکی،  خدمــات  و  عرضــه  کــه  بهداشــتی  و  پزشــکی  مالحظــات   •
بیماری های مسری، سیستم فاضالب، دفع زباله و آلودگی هوا را شامل 

می شود.
مــدارس  بــودن  دســترس  در  و  اســتانداردها  کــه  آمــوزش  و  مــدارس   •

بین المللی را درنظر می گیرد.
• حمــل و نقــل و خدمــات عمومی کــه بــرق، آب، حمــل و نقــل عمومی و 

تراکم ترافیک را دربر می گیرد.
• تفریــح و ســرگرمی که شــامل رســتوران، تئاتــر، ســینما، ورزش و اوقــات 

فراغت است.
• کاالهــای مصرفــی کــه شــامل در دســترس بــودن مــواد غذایــی، اقــالم 

مصرفی روزانه و خودرو می شود.
• مســکن که شــامل مســکن اجــاره ای، لوازم منــزل، مبلمــان و خدمات 

تعمیر و نگهداری می شود.
• محیط زیست که شرایط جوی و سابقه بالیای طبیعی را در بر می گیرد.
براســاس معیارهای »مرســر«، 10 شــهر باکیفیت جهان به ترتیب عبارتند 
از: »ویــن«، »زوریــخ«، »آوکلند«،»مونیــخ«، »ونکــوور«، »دوســلدورف«، 

»فرانکفورت«،»ژنو«، »کپنهاگ« و »بازل«.
گرچــه معیارهــای رتبه بندی مرســر با معیارهــای دویچه بانــک متفاوت 
اســت، اما در رتبه بندی مرســر نیز باکیفیت ترین شــهرهای جهان عمدتا 

مربوط به قاره اروپا هستند./ منبع: دنیای اقتصاد)19 /96/2(

طوالنی ترین پل ها در کشــورهای آســیایی به خصــوص چین قرار دارند. 
چین حدود 60 درصد از ســیمان جهان را تولید و مصرف می کند. برای 
مقایســه، بین ســال های 2011 و 2013 مصرف سیمان چین بیشتر از کل 

مصرف ســیمان آمریکا در قرن بیستم بوده است.
در ســال های اخیــر، چیــن مرزهــای ســاخت و ســاز پــل را بــا پل هــای 

رکوردشــکن و فوق العاده ای که ساخته جابجا کرده است.
بــه طــور مثــال، طوالنی تریــن پل دنیــا در اســتان جیانگ ســوی چین، 
164 کیلومتــر طــول دارد. از ده پــل بلند دنیــا، تنها دو پل خارج از آســیا 
و در آمریــکا قــرار دارند. یکی از آن ها، پل دریاچه پونچاترین اســت که در 
سراســر دریاچه در جنوب شــرقی لوئیزیانا کشــیده شده است. این پل از 
دو پــل موازی تشــکیل شــده که هریــک 38 کیلومتر طــول دارند. یکی از 
آن ها در ســال 1956 و دیگری در ســال 1969 تکمیل شــده اســت. از آن 

زمــان این پل لقب »طوالنی ترین پل روی آب جهان« را دارد.
در ســال 2011 وقتــی چیــن پل جدیــد خلیح جیائوژو را ســاخت و عنوان 
گینــس پــل دریاچــه پونچاتریــن را تهدید کرد، گینس به ســرعت دســته 
بنــدی جدیــدی ایجاد کرد تا آمریکا را از شــرمندگی نجات دهد. این پل 
دســتاورد تاریخــی برای مهندســین عمران به شــمار می رود، نــه تنها به 
دلیل طول شگفت انگیزش بلکه به خاطر تکنیک های نوآورانه ساخت 

و ســازی که در آن زمان به کار گرفته شد.
قبــل از ســاخت ایــن پــل، عمــل اســتاندارد برای پل ســازی اســتفاده از 
ســتون های بتنــی دایــره ای یــا مربعــی توپر 24 اینچــی یا کمتر بــود. ولی 
در ایــن پــل بــرای اولین بار از ســتون های بتنی پیش تنیده اســتوانه ای 
توخالــی با قطر 54 اینچ اســتفاده شــد که از حالت عــادی بزرگتر و قوی تر 
بودنــد و در نتیجــه تعــداد کمتــری اســتفاده می شــد کــه هزینه را بســیار 
کاهــش مــی داد. وقتــی چنین پــل تاریخی توســط پلی در کشــور دیگر به 

چالش کشــیده شد، طبیعی بود که مسئولین پل اذیت شوند؛
بنابراین شــروع بــه تحقیق درمورد پل چینی کردنــد و باالخره نقصی در 
آن یافتنــد. پــل 2. 3 میلیارد دالری چینی /5 41 کیلومتر طول داشــت 
یعنــی حدود 3 کیلومتر بیشــتر از پــل آمریکایی، اما مســئولین آمریکایی 
اســتدالل کردند که مقداری از این طول در منحنی پل حســاب شــده و 
فاصله واقعی که این پل روی آب کشــیده شــده تنهــا حدود 25 کیلومتر 
اســت. احتمــاال پل پونچاترین عنــوان خود را تا چند ســال آینده حفظ 

خواهد کرد. تصاویری از هر دو پل را در این مطلب مشــاهده می کنید.

 مصرف سیمان چین
کل مصرف   برابر  با 

یک قرن آمریکا
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نقـل  را  جمـالت  ایـن  آرشـیتکت،  دوسـتی 
در  خاورمیانـه ای  ریشـۀ   بـا  شـخصی  می کـرد: 
اخـذ  شـهرداری  مجـوز  اینکـه  بـدون  آمریـکا 
کـرد. بعـد از  کنـد، اتاقـی بـه منـزل خـود اضافـه 
جرایـم  و  شـد  مطلـع  شـهرداری  کوتـاه  مدتـی 
سـنگینی را وضـع نمـود. امـا شـهرداری چگونـه 
متوجه زرنگی این فرد شـد؟ شـهرداری توسـط 
کـه هـر چنـد مـاه یکبـار  عکس هـای ماهـواره ای 
ک  امـال در  تغییـرات  متوجـه  می شـود  گرفتـه 
می شـود. نرم افـزاری ایـن عکس هـا را مقایسـه 
 )Pixel( عکـس  مربع هـای  قـدر  هـر  می کنـد. 
کوچـک تـر باشـد، شـفافیت آن باالتـر مـی رود. 
عکـس   کـه  بـود  غافـل  شـکن  قانـون  فـرد  ایـن 
می دهـد  نشـان  وضـوح  بـه  او  منـزل  هوایـی 
وقتـی  کرده انـد.  تغییـر  عکـس  مربع هـای  کـه 
ملـک  ایـن  فایـل  بـه  شـهرداری،  مسـئولین 
کردنـد، متوجه شـدند مجـوز جدیدی  مراجعـه 

آمدنـد. او  سـراغ  سـپس  نیسـت.  کار  در 

تحویـل  شـرکت  یـک   FedEx دیگـر:	 موضـوع	
سـاعت   24 عـرض  در  بسـته  و  کـت  پا نامـه، 
کار می کنـد و سـال  کـه  اسـت. 46 سـال اسـت 
گذشـته 6.1 میلیـارد دالر درآمـد داشـته اسـت. 
کـه از نظـر تعداد  ایـن شـرکت 650 هواپیمـا دارد 
هواپیمـا رتبـه چهـارم جهانـی اسـت. نکته حائز 
کـه  اسـت  ایـن  شـرکت  ایـن  مـورد  در  اهمیـت 
بـه 16  نامه هـا  و  نقـاط دنیـا، بسـته ها  تمـام  از 
فـرودگاه تـا سـاعت 8 شـب وارد شـده و پـس از 
دسـته بندی تـا 3 صبـح بـا پروازهـای جدیـد بـه 
بعـد،  روز  در  می شـوند.  ارسـال  خـود  مقاصـد 
نامه هـا و بسـته ها تـا ظهـر یا بعـد از ظهر تحویل 
 Memphis فـرودگاه  در  فقـط  می شـوند.  داده 
تـا  بسـته  میلیـون   5.1 حـدودًا  تنسـی(  )ایالـت 
 100 حـدود  بـا  و  می شـود  وارد  شـب  سـاعت 8 
بیـرون  و  داخـل  در  خـود  مقاصـد  بـه  هواپیمـا 
و  کریسـمس  ایـام  در  می کننـد.  حرکـت  آمریـکا 
سـال نو، تا 3/5 میلیون بسـته نیز این شـرکت 

در 24 سـاعت در تمـام دنیـا تحویـل می دهـد. 
در داخـل آمریـکا، ایـن شـرکت در Memphis و 
Oakland )کالیفرنیـا( دو مرکـز )یـا Hub( دارد. در 
 Global( ایـن شـرکت  مرکـز فرماندهـی جهانـی 
Command Center( در Memphis، یـک نقشـه 
عظیـم دیـواری حرکـت 650 هواپیمـا را هدایـت 

می کنـد. مدیریـت  و 

یک نکته مشـترک در این دو مثال وجود دارد: 
بـا دانـش، سیسـتم  مدیریـت در دنیـای امـروز 
از  نظـارت  اسـت.  قاعده منـدی  و  دیجیتالـی 
اسـت.  دیجیتالـی  سیسـتم  و  دانـش  طریـق 
و  داخلـی   Hub  16 مدیریـت  گـر  ا کنیـد  تصـور 
"مدیریـت  بـه  را   FedEx شـرکت  بین المللـی 
افراد" و به سـطح حوصله، دقت و نظم بشـری 
کـه در آن هـا هـزاران خطـا متصـور  می سـپردند 
اسـت چـه هـرج و مرجـی می شـد و بسـته ها نـه 
در 24 سـاعت بلکـه در 24 روز هـم بـه مقصـد 
در  آمریـکا  خزانـه داری  وزارت  نمی رسـیدند. 
از  کـه  کـرده  تعبیـه  نرم افـزاری  بانک هـا،  همـه 
انتقـال پولـی بـاالی ده هـزار دالر اتوماتیـک بـه 
گـزارش داده می شـود. ایـن در  آن وزارت خانـه 
سیسـتم  در  کـه  اسـت  نرم افـزاری  صد هـا  کنـار 

می شـود. کارگرفتـه  بـه  مالیاتـی 

مبنـا  را  امـروز  جهـان  در  دیجیتالـی  نظـام  گـر  ا
کشـور عمومـًا حالـت  قـرار دهیـم، مدیریـت در 
نصیحتـی،  فـردی،  تلفنـی،  توصیـه ای، 
امـروز،  دنیـای  در  اسـت.  رفاقتـی  و  حجـره ای 
نـه  و  می دهـد  تشـخیص  نرم افـزار  را  خطـا 
سـالیانۀ  حقـوق  کـه  نیسـت  دلیـل  بـی  افـراد. 
حـدود کـه  آمریـکا  در  نرم افـزار  مهنـدس   یـک 
 23-22 سـال سـن دارد از 150 هـزار دالر شـروع 
بـه هیـچ  نفـر  می شـود. در چیـن 700 میلیـون 
تمـام  و  نمی کننـد  اسـتفاده  اسـکناس  از  وجـه 
پرداخت هـا از طریـق موبایـل انجـام می گیـرد. 
کاسـه ای،  تـه  در  چیـن  در  متکدیـان  حتـی 

چسـبانده اند  را  خـود  بانکـی  حسـاب  بارُکـد 
حسـاب  بـه  موبایـل  طریـق  از  شـهروندان  و 

می کننـد. پرداخـت  پـول  متکـدی،  شـخص 

بـر  بالـغ  اقتصـادی  آلمـان،  کمیـت  حا و  دولـت 
چهار تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی و رتبه 
چهـارم جهانـی )بعـد از آمریـکا، چیـن و ژاپـن( را 
مدیریـت می کننـد. آلمـان حـدود 3.1 تریلیـون 
دالر در سـال صـادرات دارد. مسـئولین آلمانـی 
کار رفته و  همـه سـاعت پنـج بعد از ظهر از محـل 
زندگی می کنند. تعداد جلسات مدیران در این 
کشور بسیار محدود است. سیستمی منسجم، 
کار می کنـد. مدیـران به این  دیجیتالـی و منظـم 

سیسـتم وفـادار هسـتند و نـه به افـراد.

کنـد، راه حل هـا  کشـور پیشـرفت  گـر قـرار باشـد  ا
مدیریـت  هسـتند:  سـاده  و  شـفاف  بسـیار 
گمرکی  نرم افـزاری بـر سیسـتم بانکـی، مالیاتـی، 
کشـور دیجیتالی نشـود،  گر  و ده ها مورد دیگر. ا
گمرک و  همچنـان بایـد در رابطـه بـا بانکـداری، 
غیـره همایـش برگـزار شـود، چنـد وزیـر و اسـتاد 
در  و  کننـد  سـخنرانی  کارشـناس  و  دانشـگاه 
کنند. نهایـت، اظهـار امیـدواری بـر اصـالح امـور 

روشـن  آنقـدر  توسـعه  و  پیشـرفت  فرمول هـای 
گـوگل  را  آن هـا  راحـت  می شـود  کـه  هسـتند 
توجیـه  و  همایـش  جلسـه،  بـه  نیـازی  و  کـرد 
دولـت  هـدف  آینـده،  سـال  چهـار  در  نـدارد. 
کشـور  مدیریـت  کـردن  دیجیتالـی  می توانـد 
کـردن مدیریـت باشـد. امـروز  یعنـی غیرفـردی 
که بین 25 تا 40 سـاله اسـت بیش از هر  نسـلی 
امـر دیگـری در پـی ثبـات و قابلیـت پیـش بینـی 
کشـور اسـت. ثبـات در مدیریـت،  در مدیریـت 
خواهـد  دنبـال  بـه  اجتماعـی  و  روانـی  امنیـت 
امنیـت  توسـعه،  پیشـرفت،  رشـد،  بـرای  آورد. 
کشـور و حتی برقراری عدالت، هیچ امری باالتر 

نـدارد. وجـود  کشـور  کـردن  دیجیتالـی  از 

پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

مدیریت مبتنی بر فناوری
 انتخاب نیست، ضرورت است

دکتر محمود سریع القلم 
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زباله سـوزی   4 مجمـوع  در  اتریـش  پایتخـت 
کـه سـاالنه 900 هـزار تـن  ماننـد "شـپیتال" دارد 
تولیـد  بـرق  آن  از  و  سـوزانده  را  شـهری  زبالـه 

. می کننـد
بـرای  و  شـده ای  بـزرگ  تهـران  در  وقتـی 
اتریـش  پایتخـت  در  پـای  نخسـتین بار 
جزئیـات  دربـاره  زیـادی  نـکات  می گـذاری، 
از  می کنـد.  جلـب  را  توجـه ات  شـهر  ایـن 
کوچکـی  کـه بـا سـطح شـیب دار  پیاده روهایـی 
می رسـد  خیابـان  پیـاده  عابـر  کشـی  خـط  بـه 
در  بـه  سـادگی  کـه  ویلچرهایـی  و  کالسـکه  تـا 
 130 آهنـی  غـول  یـک  تـا  می کننـد  تـردد  شـهر 
متـری در وسـط بخـش مـدرن شـهر، همه چیـز 
تمیـز  و  کاربـردی  زیبـا،  عجیـب،  بی نهایـت 
پایتخـت  تمیز تریـن  اغـراق ویـن  بـدون  اسـت. 
و یکـی از تمیزتریـن شـهرهای بـزرگ اروپاسـت 
اروپـا  خانگـی  زبالـه  بازیافـت  جایـزه  بارهـا  کـه 
مختلـف  آلودگی هـای  و  کـرده  دریافـت  هـم  را 
اسـت.  زدوده  شـهر  چهـره  از  موفقیـت  بـا  را 
نمـادی  شـهر،  گرمایشـی-برقی  تأسیسـات 
هنـری  اثـر  یـک  همزمـان  و  موفقیـت  ایـن  از 
کـه می توانـد الگـوی هر شـهری در  شهری سـت 

باشـد. جهـان 

تاریخچه
نـام  بـا  شـهری  گرمایـش  و  بـرق  تأسیسـات 
در   Spittelau waste incineration plant

بـه   1971 در  و  شـد  نهـاده  بنیـان   1969 سـال 
تأسیسـات  ایـن  ویـژه  کار  رسـید.  بهره بـرداری 
در  را  شـهری  خانگـی  زباله هـای  کـه  بـود  ایـن 
سـال  در  کنـد.  بازیافـت  و  جمـع آوری  محـل 
کل تأسیسـات در  1987 بیـش از 70 درصـد از 
یک آتش سـوزی مهیب سـوخت و از بین رفت 
کارخانه  امـا شـهردار وقت وین، به جـای اینکه 
را تعطیـل و به جـای آن پـارک بسـازد، تصمیـم 
دو  بـه  تصمیـم  ایـن  گرفـت.  آن  بازسـازی  بـه 
تأسیسـات  اینکـه  نخسـت  شـد:  گرفتـه  دلیـل 
وجـود  نقطـه  ایـن  در  شـهر  مرکـزی  گرمایـش 
داشـت و دوم اینکـه محـل ایـن تأسیسـات در 
که  نقطـه ای از مرکـز مسـکونی و اداری وین بود 
که تولید می شـدند  زباله هـا را در همـان محلـی 

می سـوزاند.
به نـام  مشـهوری  معمـار  از  بازسـازی  کار  بـرای 
از  خـود  کـه   Friedensreich Hundertwasser
گرفتـه شـد  طرفـداران محیط زیسـت بـود بهـره 
کار درآمد  کار نیـز آنقـدر زیبا و خـوب از  و نتیجـه 
ویـن،  تاریخـی  و  هنـری  آثـار  از  پـر  شـهر  در  کـه 
گردشـگران تبدیـل شـده  بـه یـک مرکـز بازدیـد 
شـهر،  مـدرن  بخـش  در  کارخانـه  ایـن  اسـت. 
توجـه  کـه جلـب  ا سـت  نخسـتین سـاختمانی 
وادار  را  شـما  ترامـوا  یـا  اتوبـوس  در  و  می کنـد 
کنـار خـود دربـاره آن سـؤال  می کنـد از شـخص 
کنـار  کنیـد. دیوارهـای رنگارنـگ و جالـب آن در 
کـه بـر باال  گـوی طالیـی درخشـانی  بـرج بـزرگ و 

ج قـرار دارد، نمـادی زیبـا از مدیریت شـهری  بـر
نیـز  زمسـتانی  و در شـب های مه آلـود  سـاخته 
بـا نورپـردازی ، جلـوه آی بسـیار زیبـا بـه آسـمان 

می دهـد. شـهر 

ساختارشهر
پایتخـت اتریـش قدمتـی چنـد صـد سـاله دارد 
و همیـن موضـوع شـهر را بـه دو بخـش تقسـیم 
کـرده اسـت. بخـش تاریخـی و قدیمی شـهر در 
محـل  و  مـدرن  بخـش  و  دانـوب  سـوی  یـک 
سـوی  در  جدیـد،  سـاختمان های  و  برج هـا 
و  خیابان هـا  سـاختار  هسـتند.  رود  دیگـر 
شـهر  بخـش  دو  ایـن  در  نیـز  شـهری  خدمـات 
کاربـری آنهـا تنظیـم شـده امـا یـک  متناسـب بـا 
آن  و  اسـت  یکسـان  نقـاط  تمـام  در  مسـئله 

زباله هاسـت. تفکیـک  مسـئله 

در تمـام نقـاط شـهر سـطل هایی بـا رنگ هـای 
مختلـف بـرای تفکیـک انـواع زبالـه وجـود دارد 
کـه همه چیـز از ظـروف آشـپزخانه تـا زباله هـای 
یـک  هـر  بـرای  و  ریخـت  آنهـا  در  را می تـوان  تـر 
کاربـرد مشـخص و مسـیر بازیافـت مجزایـی  نیـز 
همیـن  بـه  اتـکا  بـا  اسـت.  شـده  گرفتـه  درنظـر 
آموزش هـای  و  دقیـق  و  منظـم  سیسـتم 
کامـل، در سـال 2010، ویـن موفـق  شـهروندی 
زبالـه  مبـداء  از  مدیریتـی  جایـزه  دریافـت  بـه 
مرحلـه  از  پـس  شـد.  اروپـا  اتحادیـه  سـوی  از 

در اتریش ساالنه یک و نیم میلیون مگاوات برق از زباله تولید می شود؛

تولید برق از زباله در وین 
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کارخانـه عجیـب شـهر  کار  جمـع آوری زباله هـا، 
اسـت،  زبالـه  کامیـون   250 میزبـان  روزانـه  کـه 

می شـود. آغـاز 

کارخانهچهمیکند؟
گرمـا  کارخانـه تولیـد بـرق و  نخسـتین محـل در 
بـه  عظیـم  انبـار  یـک  ویـن،  شـهر  زباله هـای  از 
محمولـه  کـه  اسـت  مکعـب  متـر   7000 حجـم 
کامیون هـا در آن تخلیـه می شـود. زباله هایـی 
که از سراسـر شـهر وین جمع آوری شـده اند، به 
که دسترسـی  مرکـز ایـن شـهر منتقـل می شـوند 
آسـان  و  ممکـن  شـهر  تمامی نقـاط  از  آن  بـه 
اسـت. سـاالنه 270 هـزار تـن زبالـه بـه ایـن مرکـز 
آورده می شـود تـا در دمـای بـاال سـوخته و بـه 
انرژی هـای موردنیـاز شـهروندان تبدیل شـود.
زباله های جمع و فشرده شده در انبار، توسط 
کـوره ابتدایـی  چنگک هـای بـزرگ رباتیـک بـه 
گازهایـی  کـوره  ایـن  در  می شـوند.  منتقـل 
زباله هـا  سـانتیگراد،  درجـه   850 دمـای  بـا 
نخسـتین مرحله  در  و  می کشـند  آتـش  بـه  را 
از زباله هـا جـدا و بـه چرخـه  گداختـه  مایعـات 
از  حاصـل  گازهـای  می شـود.  منتقـل  دیگـری 
ایـن سـوختن بـا دمـای بـاالی خـود، آب را در 
کـرده و بـه دمـای 400  لوله هـای اطـراف بخـار 
کـه  درجـه سـانتیگراد و فشـار 40 بـار می رسـاند 
ایـن بخـار بـا ایـن دمـا و ویژگـی برای تولیـد برق 
گرمـا بـه خانه هـای شـهر  در توربین هـا و انتقـال 

می شـود. انـرژی  سیسـتم  روانـه 
دمـا  بـه  کنـون  ا کـه  زباله سـوزی  از  حاصـل  گاز 
وارد  اسـت،  رسـیده  سـانتیگراد  درجـه   200
گاز شـده و مشـغول تولیـد  فیلترهـای تصفیـه 
محصـوالت تـازه  ای می شـود. براسـاس قوانین 
و  زباله هـا  اروپـا،  زیسـت محیطی  اسـتاندارد 
گازهـای حاصـل از سـوختن آنهـا بایـد حداقـل 
2 ثانیـه در دمـای 850 درجـه سـانتیگراد باقـی 
شکسـته  سـمی آنها  ترکیبـات  کلیـه  تـا  بماننـد 
گاز  نخسـت،  مراحـل  از  پـس  بـرود.  بیـن  از  و 
تـا  می شـود  فیلتـر  وارد  درجـه   200 دمـای  بـا 
و  آجرسـازی  مـواد  و  فیلتـر  کیـک  دوده،  آن  از 
کـه از  گازی  سفال سـازی تولیـد شـود. در پایـان 
کربنی خالی شـده در ارتفاع  هرگونه آالیندگی و 
126 متـری از دهانـه بـرج دودکـش بـه آسـمان 
گرم کـردن  گاز نیـز بـرای  مـی رود و بخـش داغ تـر 

بـاز می گـردد. کـوره بـه چرخـه  هـوای 
کارخانـه بازیافـت وین،  حاصـل ایـن چرخـه در 

کارخانـه بازیافـت  بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. 
سـاالنه 40 هزار مگاوات سـاعت برق، 470 هزار 
گرمایـش خانگـی، 6 هـزار تـن  مـگاوات سـاعت 
آهـن بازیافتـی و 60 هزارتـن دوده، آجـر فشـرده 
تولیـد می کنـد.  فیلتـر  کیـک  و  بـاال  کیفیـت  بـا 
گرمایش 60 هزار خانه  ایـن میـزان انرژی بـرق و 
را در تمـام شـهر ویـن تأمیـن می کند و درنتیجه 
سیسـتم  نیازمنـد  شـهر  ایـن  سـاختمان های 
گرمایـش مرکـزی نیسـتند. تمـام ایـن  شـوفاژ یـا 
یـا آب  آلودگـی هـوا  بـدون هرگونـه  محصـوالت 
گرم آلودگـی از این  تأمیـن می شـود و حتـی یک 
کنـار  از  کـه دقیقـا  تأسیسـات وارد رود دانـوب 

کارخانـه عبـور می کنـد نمی شـود. ایـن 
کارخانه ساالنه 8000 تن ساعت  بویلرهای این 
زبالـه را می سـوزانند و در طـول 365 روز سـال 
فقـط یکبـار بـرای بازرسـی و تعمیـرات خاموش 
در  کارخانـه  ایـن  از  دیگـری  نمونـه  می شـوند. 
و  سـوئد  در  و  شـده  راه انـدازی  اتریـش  غـرب 
کشـورهای اسـکاندیناوی نیـز نمونه های  دیگر 
بهره بـرداری  و  احـداث  دسـت  در  مشـابهی 
منحصـر  ویژگی هـای  هیچکـدام  امـا  هسـتند 
کارخانـه ندارنـد و ماننـد  بـه فـرد و هنـری ایـن 
نشـده اند.  واقـع  شـهر  مرکـز  در  ویـن،  کارخانـه 
توسـط   1997 سـال  از  کـه  تحقیقاتـی  بنابـر 
مؤسسـه "دالور" و وزارت محیـط زیسـت المـان 
انجام شـده اسـت، در صورتیکه بخش تصفیه 
کارخانـه زباله سـوزی حـذف  گازهـای خروجـی 
معلـق  ذرات  سـمی و  گازهـای  میـزان  شـود، 
بـرای  زباله سـوز  یـک  توسـط  کـه  آالینـده ای 

میـزان  از  می شـود،  تولیـد  گرمـا  و  بـرق  تولیـد 
کارخانه مشـابه  گازهـای سـمی یک  آالیندگـی و 
کمتـر اسـت و در حـال  بـا سـوخت ذغال سـنگ 
کـه اتحادیـه اروپا  حاضـر بـا سیسـتم تصفیـه ای 
کارخانه هـا میزان  کـرده، ایـن  استانداردسـازی 
و  بـرق  تولیـد  کارخانـه  از  کمتـر  آالندگـی ای 

گاز دارنـد. گرمـای مشـابه بـا سـوخت 

وینجهنمزبالهها
زباله سـوزی   4 مجمـوع  در  اتریـش  پایتخـت 
هـزار   900 سـاالنه  کـه  دارد  "شـپیتال"  ماننـد 
پانـزده  آن  از  و  سـوزانده  را  شـهری  زبالـه  تـن 
ایـن  زیـر  می کننـد.  تولیـد  بـرق  مـگاوات  هـزار 
شـده  انجـام  لوله کشـی  کیلومتـر   1200 شـهر 
و  خانه هـا  سـوم  دو  بـه  گرمایشـی  سیسـتم  تـا 
هیـچ  و  شـود  منتقـل  شـهر  سـاختمان های 
گرمایـش  نیـازی بـه شـوفاژ، بخـاری یـا هـر نـوع 

نباشـد. سـاختمانی 
زباله سـوزی  بـه  تـازه  واحـد  یـک  از سـال 2012 
قـادر می سـازد  را  کـه آن  افـزوده شـده  شـپیتال 
کنـد. ایـن  سـاختمان ها را در تابسـتان خنـک 
واحـد در حـال حاضـر بـه تمام سـاختمان های 
بـزرگ  سـاختمان های  و  اداری  بیمارسـتانی، 
کننده می دهـد. توان  تجـاری خدمـات خنـک 
 15000 زباله سـوزی،  سرمایشـی  بخـش  فعلـی 
کـه بـا آن از تولیـد سـاالنه 1447  مـگاوات اسـت 

کربـن جلوگیـری می شـود. کسـید  تـن دی ا
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