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سرمقاله

نهادهای مدنی و تخصصی 
در انتظار فصل تازه مدیریت شهری

انتخاب شــهردار برای همه شــوراهای اسالمی 
شــهرها اولین و چه بســا مهمترین رسالت این 
نهاد محســوب می شود. به ســرانجام رساندن 
ایــن ماموریــت مهــم شــورای شــهر بــه صــورت 
و  پیچیدگی هــا  از  رضایت بخــش  و  مطلــوب 
ظرافت هایی برخوردار اســت. شــورای شــهر بر 
اســاس فصــل هفتــم قانــون اساســی و 7 اصل 
از آن )اصــول 100 الــی 106( بــا تاخیــر 20 ســاله 
نسبت به سایر ارکان اصلی کشور از سال 1378 
گرفته اســت، بنابراین هنوز نهادی نوپا  شــکل 
کهنــه مدیریــت  در برابــر چالش هــای دیریــن و 
ایــن  جملــه  از  می شــود.  محســوب  شــهرها 
چالش ها مشکالتی است که زندگی شهروندان 
را بــا دشــواری ها )مثــل حمــل و نقــل عمومــی 
و بافت هــای فرســوده و...( و در برخــی مــوارد 
بــا خطراتــی )مثل آلودگــی هوا( مواجه ســاخته 
که شوراها  اســت. با توجه به نقش و جایگاهی 
در اداره شــهرها و نظارت بر عملکرد شــهرداری 
غیرانتفاعــی  و  غیردولتــی  نهــادی  عنــوان  بــه 
دارند، انتخاب شــهرداران از ســوی نمایندگان 
مــردم نقطه عطفی در زیســت شــهری قلمداد 
می شــود. حــال آنکــه تا پیــش از تأســیس نهاد 
شــورا، شــهرداران از ســوی دولــت بــه نیابــت از 
کــه مــردم در انتخاب  مــردم تعییــن می شــدند 
راس و ذیــل مدیریــت شــهری تاثیــر و  دخالــت 
مستقیمی نداشــتند، بر این سیاق در طراحی 
سیســتم اداره شــهری و تعییــن اولویت هــای 
اجرایی حضوری نداشتند. با ظهور شوراها این 
کرده و هدف قانونگــذار آن بوده  معادلــه تغییر 
که دسترسی مردم به ســاختار مدیریت  اســت 
که در  شــهری تســهیل شود. بی جهت نیســت 
قریــب بــه دو دهه اخیــر، انتخاب شــهردار جزو 
دغدغه های شــهروندان و نهادهــای مردمی و 

مدنی هر شهری بوده است. 
کنون بعد از گذشت 16 سال از تجریه مدیریت  ا
کار شورای  شورایی الزم است در آستانه آغاز به 
گذشته مرور شود. در این مقاله  کارنامه  پنجم 
می کوشیم از جایگاه یک سندیکای قدیمی که 
هم وجه مدنی - صنفی و هم رویکرد تخصصی 
- علمــی بــه مســائل مبتالبــه شــهری دارد بــه 
گذشــتگان و ضرورت هــای پیــش رو  عملکــرد 
بپردازیم. شایســته اســت آنچه در ذیل می آید 
بــه عنــوان یک رویکــرد تعاملــی در رســیدن به 
آرمان شــهری امن، سالمت محور و شهروندگرا 
قلمداد شده و فتح بابی برای بهره گیری افزونتر 
نهادها و ســامانه مدیریت شهری از ظرفیت ها 
و ســرمایه های علمــی و تخصصــی نهادهــای 

مدنی شود. 

گــر برگزیــدگان شــورای شــهر بــا یــک تفکر  1	- ا
سیاسی به اداره شهر و انتخاب شهردار بپردازند 
ممکــن اســت در لیســت چالش هــای شــهری 
که با خواســته  کننــد  مــواردی را اولویت بنــدی 
عمــوم شــهروندان تفــاوت و چــه بســا تناقــض 
داشــته باشــد. یا اینکه شــیوه انتخاب شهردار 
می توانــد تکمیل کننــده رای مــردم در انتخاب 
اعضای شــورای شهر باشــد و بالعکس. شواری 
شــهر تهران مهمترین و قدرتمندترین مصداق 
 نهاد شهری در جغرافیای ایران است که هرگونه 
عملکــرد آن بــر حــوزه پیرامونی و ســایر شــهرها 
اثــر مســتقیم دارد. بــه عبارتی الگــوی مدیریت 
شــهری پایتخت از ظرفیت باالیی برای اشــاعه 
به نقــاط دیگر برخوردار اســت و مــردم مناطق 
دیگــر بــه عنــوان یــک تجربــه مدنــی و ســرمایه 
فکــری و عقالنــی بــه آن می نگرنــد. در چنیــن 
گرچه مدیریت شــورای شــهر پایتخت  فضایــی 

کالنشــهر اســت امــا  محصــور بــه مرزهــای ایــن 
دامنــه اثرگــذاری آن از چنین محدودیت هایی 
گر فراینــد انتخاب  تبعیــت نمی کنــد. بنابراین ا
شــهردار و تنظیــم چرخه نظارت شــورا بر حوزه 
کارآمــدی و  بــه  تهــران  اجرایــی شــهرداری در 
گــذاری اداره محیــط شــهری بــه نهادهــای  وا
مدنــی و تخصصــی منتهــی شــود، قــدم بزرگــی 
گره گشــایی از مشــکالت مدیریــت  در راســتای 

شهری در وسعت ایران برداشته می شود. 

 2	-	  شهرداری سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی
که اداره و مسئولیت و مدیریت   و مردمی است 
امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی 
کردن  به دست  آورده تا به منظور ایجاد و اداره 
تأسیســات عمومــی و وضــع و اجــرای نظامات 
شهری و تأمین نیازمندی های مشترک محلی 
کــه بــه آن  کنــد و هزینــه خدماتــی را  فعالیــت 
گردیــده بــا اســلوبی منطقــی و عادالنه  گــذار   وا
بیــن ســکنه شــهر تقســیم نمایــد. بــا توجــه به 
وظایف شــهرداری از قبیل احداث خیابا ن ها، 
معابــر، میادیــن، الزام بــه رعایت مقــررات ملی 
ســاختمان و... پاســخگویی شــهرداری و نهاد 
مدیریــت شــهری در برابــر چالش هــای موجود 
کامــال بدیهــی  و انتظــارات عمــوم شــهروندان 
و منطقــی می نمایــد. بــه عــالوه وظایــف دیگــر 
شــهرداری ماننــد وظایــف خدماتــی، نظــارت 
کلیه  بــر صــدور پروانــه ســاختمان و نظــارت بــر 
که در شهر ایجاد می شود و... اهمیت  ابنیه ای 
تعامل شــهرداری با نهادهای صنفی و انجمن 
آشــکار  را  تخصصــی  حوزه هــای  در  مربوطــه 
کــه تهران  می ســازد. برکســی پوشــیده نیســت 
کالنشــهرها و چه بســا برخی شــهرهای  و ســایر 
کوچکتــر بــا معضــالت و مشــکالت انباشــته ای 
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که یک دلیل انباشــتگی آن به نحوه  مواجهنــد 
مدیریت هــای شــهری و محــروم مانــدن آنها از 
ظرفیت های فکری و تجربی موجود در شهرها 
گــر در حیطــه ملــی بهره گیــری از  ا برمی گــردد. 
ظرفیت هــای مردمــی، امــری دشــوار و زمان بــر 
شــهری،  و  محلــی  محیط هــای  در  امــا  اســت 
دانــش،  صاحــب  و  متخصــص  شــهروندان 
انگیزه های مضاعفی در سهیم ساختن محیط 
ســکونت و زندگی شــان از دانــش و تــوان خــود 
دارند. هر چند نبود سیستم مدیریت یکپارچه 
کــه نهــاد مدیریــت  شــهری مانــع از آن اســت 
شهری بتواند به همه وظایف مرسوم و معمول 
خــود بپــردازد و از همه امکانات و ســرمایه های 
موجود بهره ببرد، اما ارزیابی ها نشان می دهد 
ایــن ضعــف صرفا منحصر بــه محدودیت حوزه 
کــه  اختیــارات مدیریــت شــهری نیســت، چــرا 
در حــوزه اختیــارات مبســوط آنهــا نیــز اوضــاع، 
کــه در آســتانه فصل  کنــون  مطلــوب نیســت. ا
دیگری از شکل گیری مدیریت شهری هستیم، 
بــرای پرهیز از چرخش در دایــره تکرار، ضرورت 
دارد ســنگ بنــای مدیریــت شــهری با اســلوب 

علمی و تخصصی بنا شود. 

3	- در ســابقه مدیریت شــهری می توان از دو 
دوره مهــم -قبــل و بعــد از دوره شــورا- ســخن 
گفــت. در دوران حضور شــورای شــهر بــه مثابه 
یــک پارلمان شــهری، الگوهــای چندگانه ای را 
کرده ایــم. دوران شــورای اول بــا فصــل  تجربــه 
آزمــون و خطــا همــراه شــد و نماینــدگان مــردم 
نتوانستند مزیت های این نهاد را در اداره شیوه 
جدید شــهری به منصه ظهور برسانند. نتیجه 
نبــود آمادگــی بــرای اداره شــهر و همیــن طــور 
کام مردم  کــه  ســیطره رویکرد سیاســی آن شــد 
گام اول شــورا تلخ شــد و شهرداران انتخابی  در 
ایــن دوره نامــی در فهرســت شــهرداران موفــق 
که  ندارنــد. انتخابــات دوره دوم شــورای تهران 
کمیت  کثریت مردم برگزار شد، سبب حا با قهر ا
پارلمــان شــهری  بــر  جریــان سیاســی دیگــری 
شــد. در ایــن دوره شــهردار انتخابــی با ســلیقه 
سیاســی آن جریــان تعیین شــد و در ادامه این 
روند در دوره های سوم و چهارم شوار نیز تداوم 
یافــت. به عبــارت دیگر مــردم شــاهد آن بودند 
گرایش سیاسی خود  که شورای شــهر بر اساس 
بــه انتخــاب شــهردار می پــردازد و از معیارهای 
کــه مــورد قبــول نهادهای  اصولــی و تخصصــی 
گزینــش شــهردار  مدنــی و تخصصــی باشــد در 
غفلــت شــد. در ایــن شــیوه مــردم و نهادهــای 

مدنــی نقش پررنگی در حوزه مدیریت شــهری 
نداشــتند. انجمــن هــای صنفــی و تخصصــی 
نیــز بــا دیــده پیمانکارانی صرفــا برای ســازه ها، 
مبلمان و زیرســاخت های شهری دیده شدند 
و جایــگاه آنهــا در بهبــود حیــات روانــی شــهر و 
گرفته  ارتقــای دانــش مدیریت شــهری نادیــده 
شــد. حــال آنکه ایــن نهادها به واســطه اتصال 
بــه بدنه شــهر و تغذیه مــدام از ظرفیــت باالیی 
در ارائه راهبردهای زندگی ســالم و شــهر ســالم 

داشته و دارند. 

 4-	رویه انتخاب شــهردار به شــیوه سیاســی، 
کار  قــرار اســت در دوره پنجم شــوراها از دســتور 
ج شود و شورا بنا به اظهارات اعضای خود  خار
که به مکانیســم های شــفاف  در پــی آن اســت 
که قابلیت ارزیابی داشــته باشــد، روی  کیفی  و 
آورد. این اتفاق البته در قیاس با عملکرد چهار 
گامی به پیش است اما آنگونه  دوره سابق شورا 
که انتظار می رفت طرحی نو و شایسته پایتخت 
تعییــن  نیســت.  اســالمی  ایــران  میلیونــی  ده 
مکانیسم علمی و تخصصی و بهره گیری از آرای 
نهادهای مرتبط شهری در تعیین کاندیداهای 
گام اولیــه  شــهری مــی توانســت تکمیل کننــده 
شــورای پنجــم باشــد. با ایــن همه ایــن قصد و 
گرفت  قــدم شــورای پنجــم را باید به فــال نیک 
و امیــد اســت در فرایند تعیین شــهردار از میان 
کاندیداهــای موجود، شــورای شــهرمعیارهای 
کند  خود را مطابق انتظارات شهروندان تعیین 
ک ارزیابــی برنامه هــای ارائه تطابــق آن با  و مــال
مطالبات شــهروندان و چالش موجود شــهری 
کــه فرصتی مهیا می شــود تــا هر دو  باشــد. چرا 
نهــاد مدیریــت شــهری )شــورا و شــهرداری( بــا 
شــبکه های اجتماعی و قدرتمند شهری مانند 
نهادهای مدنی و تخصصی در سیاست گذاری 
و ارائه راهبردها وارد تفاهم و تعامل شوند. این 
تعامــل بایــد ملهــم از رســالت مدیریت شــهری 
برای ارتقا ســبک زندگی شهروندان در مبارزه با 
کشف مکانیسم های  چالش های واقعی شهر، 
کــه  کــرد  درآمــد پایــدار باشــد. نبایــد فرامــوش 
ناتوانــی در تامیــن درآمدهای پایدار شــهرداری 
کالبد و روح  در دو دهه اخیر چه آثار زیانباری بر 
شــهر داشته و زندگی شهروندان را با مخاطرات 
زیادی مواجه ســاخته است. نبود درآمد پایدار 
کارآمد بر اداره شــهر  زمینــه نفوذ جریان هــای نا
را فراهــم ســاخته و شــهرداران بــرای غلبــه بــر 
مشکالت کوتاه مدت خود دست به فروش حق 
زیســت عادالنه و مناســب شــهروندان درقالب 

کــم زده اند. بــر خالف آنکــه مدیریت  فــروش ترا
شــهری بایــد همت خــود را معطوف بــه تامین 
پیش نیازهای حیات سالم شهروندان می کرد، 
کمبودهــای  سیاســت های ناپایــدار و متاثــر از 
کارآمــدی آنها به  مالــی شــهرداری یا ضعــف و نا
کیفیت زندگی شهروندان لطمات  کالبد شــهر و 
که نتیجه ملموس آنرا  زیــادی وارد آورده اســت 
در بخــش هــای غربی و شــمال غربــی تهران به 
وضوح می توان مشاهده کرد، به گونه ای که به 
کارشناسی، حتی محیط  عقیده برخی محافل 
زیســت و وضعیــت آالیندگــی تهــران بــه دلیــل 
ســاخت و ســازهای مســکونی ناشــی از فشــار 

تامین نقدینگی بغرنج تر از قبل ساخته است.

5	-	 برای درک اهمیت و ضرورت حضور نگاه 
کالبــد شــهری را  شــهروندی در اداره شــهر بایــد 
که باید  مانند یک محیط مشــاع در نظر داشت 
همــه شــهروندان از طریــق نهادهای واســط در 
تغییرات و تحوالت آن صاحب نظر و رای باشند. 
بدیهی اســت تحقق این اهــداف و ماموریت ها 
که برگزیدگان شورای پنجم  بســتگی به آن دارد 
بــه  محــدود  را  شــهری  سیاســت های  تنظیــم 
محیط ســاختار موجود نکنند. بــه عبارت بهتر 
کــه بازخوانــی یــا بازنگــری  قــدم اول آن اســت 
و  مکانســیم ها  حتــی  و  قوانیــن  و  سیاســت ها 
راهبردهای اجرایی از انحصار شــورا خارج شود 
و ایــن شــورا خــود را در جایــگاه رصــد مطالبات 
شهروندان و انتقال آن به نهاد مدیریت شهری 
قــرار دهــد و موفقیت ماموریت خــود را منحصرا 
کارآمد و نظارت فنی و  در تعیین سیاســت های 
دقیــق بر مکانیســم های اجرایی و حتی قوانین 
موجود بداند. در سایه چنین سیاستی می توان 
در  موجــود  بالقــوه  ســرمایه های  و  ظرفیت هــا 
مهندسی سازه ای و اجتماعی و فرهنگی شهری 
کرد. ســندیکای شــرکتهای ساختمانی   را فعال 
ایــران از جملــه نهادها مدنی و تخصصی اســت 
کارنامــه اجرایــی در حــوزه  کولــه بــاری از  کــه بــا 
کشــور و همین  ســاخت زیرســاخت ها، عمــران 
طــور انبانی از دانش مدیریت شــهری حاصل از 
نگاه اجتماعی نیروهای توسعه گر و آبادگر خود بر 
این رویکرد اشراف و اصرار دارد. در عین حال در 
جهت کمك به شــورای شــهر و شهردار منتخب 
آن بــرای هرگونــه همفکــری وهمــکاری درتمام 
زمینه هــا آمادگــی دارد. امیــد اســت فصــل تــازه 
مدیریت شــهری بــا دوره جدیــدی از خردورزی 
در اداره شــهرها بــه خصــوص مدیریت پایتخت 

گردد.  ایران اسالمی همراه 
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ا     م ت

  

       
  

ر  ماس  می  ا در ت ا  ش  ام 96رد ر مد و  ار ی دو  رو ت  ر شما  م
س رده شده  یر س ر مرد شری  ا م د   مای

ا و ا ر  ا  ر ی ر  ر  ا م د مای ر  شما  ا سرمایی  و س  م در ر
ام ر رد  ی ی و  رم دا  د  ا  ی   شده 

یر  ما  ا سا ا شر دی دیم س ی  ا ره   م ر  دس   تری ت م
یر شای دم   م  و ر  ا  مد و ت ار شا و   ر و  ی و شری ا ت مرد 

مای و ما  ی اد می  ا م و    مایدی
ا رت یروو اه ا  رسا و   جم دس ه و ش مده ر د  س  جر  می در ا  ت
ر ر یرسا اد  س و  می و  ا ت ر   دس  ر جام م د و  ر ده د
ر رر   د د

ی و ر  ر و ا و م ر در  ر جم ارریاس م ی  ر ما ت ا  ت یار م
اه ری د ر ا تا در  ر  و دس ت ام ا رر س م رت  مد

ر در س ده ااید م ید  ی و ت مد و مدیری  ت   دار
ر   ر  د مدیری  س و  ا  و ت رد مدیری م ا  س یار  ی  در شر
ا  ر و  رد جام در مدیری م ام و روی ر ر  ر  د ی د  ا م ا  ا ج ا ت دس

ره ی  ر و  ا  و  می ورت رت ر  ر سری یم  می   ت تماا  ت
ر ج  مما  مای    و ت ر  ا  و  یر ی و ا  ی م ا 

ر اده   س ر  ر  ید  یر مت دید س اشد ا ت دیر  ا ت رشای و  رد ر ا   ی
می م  ر ت ی  می یرت ی در ت ا اس و  ر در ارش مر س  و یر یر و 

رد ر یرو  ر  م و رس  یاد در  ی    د رم
ر  ر  ش رم ت د مای د ر  ا د ا  ر ج ا و م رسا  ه و ش ر ر ر و

ر ام شد اد  ر د  ر  م و د ار ش  س ی ا  ت ر ا م  در  
م ریدور 1ا  م م و   ر ی س  اید ا ما  می م    و ت  ت
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یی سرمای ی  ا س و ر   ر م و  ا ت ر  یر ش
ده م ر  ما ر  دس سا هم ر  شی رد ر ا  ا  ی مدد  ج   ا مدیری رو ت

میما  رد  ت ی دور  ی و  س  ی ج ت میما ت  ا  ت ت  و 
ه رو ی  رل  ما   اس و  ره ارش م ی  ی م ا  ه  م ج وی ال  ا و ت د

د مد    سر
ر  شادما  ر و د ا ر س د   ا م ا  یی ج س تمام ت د  ت م

ال  ر ر  ش د ر و یر و دد ال اید ر ایمرد م ر  ار  و ت د در 
ام و و ر اد   ر  ت  و ی  ر ر دس و ا م و  ه و  ی س ی وی ا ر  ش ی

س رده  دل  ا در یر  ی ی  ی ت ا ج سرمایامر م ر در   و 
ش  رد اس در  سم یا  یر م  و  ر ر     میادی م

رد ی  د ا اد  ا تی  ی ر    ر م ی و   م
مای ا  ری  یرو میدو اد  ی ر  اد دو و ه   رسا و وی ه و ش د   ر

ام ر ی   ددر  اش ر شده م    ا 
س م ر مرد در ا م د مای یر  شما  ما  ا سا ا شر دی ا س س ماید در ر

ر اید س  ا م و دو و ت د م ر  ت  ر م د  و ا  ا و  ا ر  ر 
یرو اد  رسا و ی ه و ش ر  ر ر  ی ر  ا  ا م و رشد و ش ا ت ج  م

د مای ر  ما ر    ی
  

اسالمي مجلسشوراي عمران كميسيون رونوشت
اسالمي مجلسشوراي آب و كشاورزي كميسيون

اسالمي مجلسشوراي انرژي كميسيون
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ا     م ت

  

       

یر ما  ا سا ا شر دی ده س ا دسدیم در  ر جم  تری ت م
ر ار ا سر   ار اسا و  ارش دم  مدیر  ل  د م   

ی م ا  د  ر د  د ر در سا ر و م د ا م د مای ا  ا  ی ا و 
ام ر جر  ر  ر سرمای تام  ام م و ت و ر رد  ی د ساس در  ا و 

د د  ا  ی   ر شده 
ا و  ی ره  م اد م  ر  ا م د مای ی   یما  ا مد ام  ار یر  ا و  

ر  ما  وا ت ی اد می  ی و شری و  دم  مرد  ر  ا  شا و  ت
  ی

ی  ر  ر ا د ا  ر ج ی و اوی   ر ت د و ر ت ا  ی اه  و ار س  ر
ر  ما  س ریاس م ر شدهج ر م ریجم اس ا س ی     د   

ا  رت اوو ات رت ما و ج اه  ار و ر س  مده   اه در   س  ال ر ش
ا  ری ار ر و  ر دهر ار ر د دس  ر جام م می ده و  جر س  و 

ا مر  رد ردرس ر رد ر می و    اشدم  
ر  ا و م ر در  ر جم یر مریاس م ر رو ا م  یار ر  تیر  م ت

ر  امو رر ر در س م ده ااید م ید  ی و ت مد و مدیری  ت   دار
یا ی  ار جام در شر ه رو  اه و  ال ر ش رد مدیری  ا  س ا  ر  ج

د ا  ی    ر  ر ی د ش دا یر د م ی دوره ی د و دما 
ی و ا ردر  دت ش    ر  ت مدیری  ر  دهو م  م د م دت  ت

رد  یی م ا روی ا ر  ت رت ر ا و ر  ار ر  م  دم دی  دی  ت
می س یر ت م م د رد  ی روی اشدم   ر  یار م د     ت

ی  ا ی در دوره  ما  ر در سا ار ا  ا م  ا ج ر در س  ید  س ا تا ت
ار  ا  و  اج اه  وا و ر  اد  رد ت  ا ا ا ر  ید  ت

اجری د  مای  م ار و  یرو  ی  ا و مای  م ر  ا ش ر ج ریاس مد

کشور-  جمع پرشــمار خانواده بزرگ ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران - قدیمی ترین تشکل مهندس 
کارکنان ســختکوش صنعت احــداث این روزها با حساســیت  کارشناســان و  کارگــران، مدیــران،  متشــکل از 
کــه رئیس جمهــوری محترم مردان خــود را برای  کنون  کابینــه دوازدهم چشــم دوختــه اند. ا بــه سرنوشــت 
کــرده، رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس  انجــام ماموریــت ها و مســئولیت های دولت دوازدهم معرفی 
کشــور،  کارکنان حوزه عمرانی و ســازندگی  کارگران و  نقش مهمی در تداوم این امر خواهد داشــت. از دیدگاه 
پشــتیبانی بــاالی نماینــدگان محترم و معزز ملت از وزراء ســرمایه ای مهم و اساســی در پیشــبرد برنامه ها ، 

اهداف و وعده های دولت به مردم خواهد بود.
مــا بــه عنــوان یــک نهــاد مدنــی و تخصصــی چــون نماینــدگان محتــرم و آحــاد ملــت، پشــتیبان و حامــی 
کارآمــد، بــا تجربــه و البتــه توانــا در خدمــت بــه مردم نجیــب و آباد ســازی میهــن عزیزمان هســتیم.  کابینــه 

کارنامه جناب آقای دکتر علی ربیعی در وزارتخانه تعاون،   از اینرو پس از بررســی ها و ارزیابی وســیع میدانی 
کار و رفاه اجتماعی

گذشته، از اینکه رئیس جمهور محترم بار دیگر بر ایشان برای تداوم تصدیگری این ورازتخانه نظر  در 4 سال 
گام های بزرگی در زمینه حمایت از  گمان دکتر ربیعی در دولت یازدهم  مثبت دارند، خرســند هســتیم. بی 
که در چرخه  گام ها نیازمند آن است  که البته این  کار برداشته  کسب و  کار و رونق  کارگران، صاحبان  حقوق 
که وزیر پیشــنهادی دولت از  همفکــری و هــم اندیشــی بــا نهادهای مدنی و صنفی تکمیل شــود. باور داریم 

کشور برخودار هستند. کافی و درایت وافی برای حمایت از مشاغل و فعالیت های سازنده برای  عزم 
کار و رفاه اجتماعی  که بدانیــم وزارتخانه تعــاون،  اهمیــت عملکــرد وزیر پیشــنهادی زمانی آشــکار می شــود 
کشــور عهده دار  کارآفرینان  کارگــران و  که ســهم عمده ای در اشــتغال، رفاه  از جملــه وزارتخانــه هایی اســت 
که ریاست محترم جمهور در انتخاب مقام عالی وزارت این دستگاه اجرایی بر معیارهایی  است. از آنجایی 
که  کارآمدی و ...توجه دارند، امیدواریم  چــون تحصیالت عالی، تخصص، تجربه طوالنــی، برنامه محوری، 
ایــن شــاخص هــا در بررســی رای اعتماد وزرا علــی الخصوص جناب دکتــر ربیعی مورد اســتناد و عنایت ویژه 

گیرد. نمایندگان محترم قرار 
کار به جناب آقای دکتر  کنونی ســپردن ســکان مدیریت اشتغال، رفاه و حوزه روابط   از دیدگاه ما در شــرایط 
گاهی  کــه از ابتــدای فعالیت خود خدمات چشــمگیری داشــته اند و ایــن وزارتخانه را بــه تکیه  علــی ربیعــی 
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د  م یی  و دس ال و ت مش ا س و و  ه م رد م در  ا روی ی 
اه یا رمایور و  ار ر و  ار ا  جام  ا تدوی و   ر د  ا امت

د   مای ی  ر اس ر  ی م ی م  ی و در مر در  ا ت ما  د  جم 
س  ده  ی  ر  ر ا د ا  ج ج رر ت رد ر ا  می م  ی ر ت ی   یرت

می ی در ت ا اس و  ر در ارش مر س یاد در و یر یر و  ی  ی  م
ر  م و اورس  ما ت ج اه  ار و ر رد  در دیر ر  ا ت و اشد م  

ر و ت مای و  ه ج  ی ر م  مد ر  دور و می ر م ا م د مای شدایید شما 
س م ر مرد در ا م د مای یر  شما  ما  ا سا ا شر دی ماید در س

ا  د م ا ت  س رمایا ر ار ر و  ار م  ا و جام  د ا ر  ا 
او  ر ت اد  و ی ر  یر م ما  و ج اه  ا م و رشد و ار و ر ا ت ج م

د مای ر  ما ر  ی ر  ر  ی ر  ا    ش
  

را ا ا
ا رانيس ا ماني سا اي شرك

 

اسالميرونوشت مجلسشوراي ماعي ا كميسيون
اسالمي مجلسشوراي رمان اشت كميسيون

اسالمي مجلسشوراي عمران كميسيون
كشاو اسالميكميسيون مجلسشوراي آب و رزي

اسالمي مجلسشوراي انرژي كميسيون

تاریخ:96/5/23

شماره:	96-56264

شماره	ثبت:	94
تاسیس:  1326

که رای اعتماد  کرده اند، تصمیمی شایســته تقدیر و حمایت اســت  کشــور تبدیل  کارگران  مطمئن برای 
قوی و باال ترجمان چنین تقدیری خواهد بود.

 
کــه در دوره دولت یازدهــم، مدیریــت وزارت مذکور با ســکانداری  الزم اســت در ایــن مجــال اشــاره شــود 
کشور،  کار و افزایش توان اقتصادی بنگاههای تولیدی  جناب ربیعی در سطوح عالی سازمان بین المللی 
ریاســت شــورای عالی اشــتغال عملکرد قابل تحســینی داشــته و اتخاذ رویکرد منطقی در حوزه مشــاغل 
کارگیری را  که جامعه  ســخت و زیان آور، تدوین و ابالغ  بخشــنامه های مربوطه از جمله اقداماتی اســت 
که وزیر محترم پیشــنهادی خوشختانه  خرســند و امیدوار ســاخته اســت. مرور عملکرد ایشــان می دهد 
گیری و اســتمرار در  کارشناســی و قاطعیت در تصمیم  گیــری  بــر ضرورت توجه به نگاه  در مشــی تصمیــم 

کید خاصی دارند. پیگیری آن تا
ســندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران از شما نمایندگان محترم مردم درخواست می نماید در راستای 
تحقــق اهــداف متعالــی ملــت و دولــت و توســعه پایدارکشــور بــا رأی قاطــع و بــاالی خــود به وزیــر محترم 
کشور  پیشنهادی  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موجبات تعالی ملی و رشد و شکوفائی هرچه بیشتر 

عزیزمان را فراهم نمایند.
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روز چهارشنبه 21 تیر ماه مهندس محمدرضا 
کمیسیون عمران مجلس  ملکشاهی راد عضو 
مهمان هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
مهنــدس  دیــدار  در  بــود.  ایــران  ســاختمانی 
بــه  ســندیکا  ایــن  اعضــای  بــا  ملکشــاهی راد 
عنــوان اولین تشــکل فنی- مهندســی ایران،  
حاضــران بــه بازخوانی مشــکالت ایــن حرفه، 
راه هــای بــرون رفــت از آن و نقــش مجلــس در 
بــا  پرداختنــد.  کار  و  کســب  تســهیل فضــای 
کمیسیون  توجه به اهمیت دیدگاه های عضو 
اســالمی، ماهنامــه  عمــران مجلــس شــورای 
ح شده در این نشست  آبادگران اظهارت مطر
گاهــی مخاطبــان و اعضای ســندیکا  را بــرای آ

منتشر می نماید.

  مهندس	بهمن	دادمان رئیس هیات مدیره
 ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران در 
کــرد: ســندیکا بــا 70  آغــاز ایــن جلســه عنــوان 
ســال قدمت، قدیمی ترین تشــکل مهندســی 
کشور  که قریب 600 شــرکت بزرگ  کشــور اســت 
کــه در حــوزه  را دربــر می گیــرد، شــرکت هایی 
نیــروگاه،  ســد،  از  اعــم  اساســی  ســازه های 

ذهکشــی،  و  آبیــاری  شــبکه های  پاالیشــگاه، 
 ابنیــه صنعتــی، اســکله، بنــدر،  راه - آزاد راه و 
ح  هــر آنچــه تحــت عنــوان زیرســاخت ها مطــر
اســت فعالیــت دامنــه داری داشــتند و دارنــد. 
ایــن شــرکت های عمدتــا رتبــه یک و نام آشــنا 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  اعتمــاد  حاصــل 
کشور بعد از  کارهای  که در اثر سپردن  هستند 
انقالب به این ســازمان های جوان مهندســی 
کیفیــت و به موقع  و تــالش آنها بــرای انجام با 
تجربیــات  ایــن  نتیجــه  در  نهایــت  در  آنهــا، 
کار با ســابقه ای  آنهــا را بــه شــکل ســازمانهای 
که امکانات متعدد مهندســی را اعم  می بینند 

از تجهیزات و ماشین آالت دارا هستند. 
طــی  در  کــه  هســتید  مســتحضر  افــزود:  وی 
گذشته-  گذشــته -عمدتا در 12 سال  سالیان 
آهنــگ تضعیــف ایــن حرفــه شــروع و بــه طــور 
از  ناشــی  کــه  اســت  داشــته  ادامــه  مســتمر 
گر بخواهیم آنها  که ا مشــکالت متعددی بوده 
کنیــم نیاز بــه فضا و وقت وســیع- را فهرســت 

بخواهیــم  چنانچــه  واقــع  در  هســت.  تــری 
شــرایط فعلــی را به صــورت خالصــه و محدود 
کــه بــا ایســتادگی  کنیــم شــرکت هایی  تصویــر 

جایگاه قانونی برای سندیکا تعریف شود
مهندس ملکشاهی راد عضو کمیسیون عمران مجلس در دیدار با هیات مدیره سندیکا:

مهندس	دادمان:
در	ســـال	1391	نسبت	بودجه	
عمرانی	بـــا	بودجـــه	هزینه	ای	
بـــه	17	درصـــد	رســـیده	بـــود	و	
در	ســـال	1394	بـــه	12	درصـــد	
 1395 ســـال	 در	 امـــا	  رســـید	
زیـــر	10	درصدشـــد.	در	حالـــی	
ســـازندگی	 دولـــت	 	 در	  کـــه	

 54	درصــــد	بوده	است.
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طــی ســال های قبــل بــه شــرایط خوبــی برای 
تــداوم فعالیت خود رســیده بودنــد در اثر این 
کوچک شــدن و از دســت  وضعیــت شــروع به 
دادن نیــروی انســانی مجرب، بدهکار شــدن 
کــف دادن دارایی هــا از جملــه تجهیــزات  و از 
که  و ماشــین آالت موجود شــده اند. شــرایطی 
عمدتا بتوانیم آنها را مثال بزنیم شــامل موارد 
متعــددی اســت از جملــه موضــوع مربــوط به 
بودجه، تخصیص، پرداخت، تاخیر پرداخت، 
تبدیــل پرداخت نقدی بــه پرداختی از جنس 
بــه  مربــوط  موضــوع  خزانــه،  اســناد  و  اوراق 
و  غلیــظ  قوانیــن  پیرامونــی،  محدودیتهــای 
شــدیدی از جنــس مالیــات، مالیات بــر ارزش 
افزوده، بیمه، مشاغل سخت و زیان آور، بسته 
شدن فضای مالی و اعتباری برای شرکت ها با 
توجه به معظالت سیســتم بانکی ما، جرائم و 
که در اثر  ســخت گیری های ناشــی از تاخیرات 
عدم وصول مطالبات بــرای بانک ها به وجود 
آمــد، عــدم رعایــت قوانیــن و ضوابــط توســط 
کارفرمایان در خصوص رسیدگی به مشکالت، 
رعایــت  عــدم  پیمانــکار،  حقــوق  و  مطالبــات 
ح در شــرایط عمومی  تعهــدات و وظایــف مطر
پیمــان و تبدیل آن به انفعــال و بعضا نکول از 

تعهدات تائید شده قبلی...
کنــار شــرایط  وی افــزود: ایــن موضوعــات در 
کار محدود نســبت به شــرکت های  دیگر، بازار 
فضــا  و  آورده  وجــود  بــه  را  نظامــی  و  دولتــی 
چنیــن  ورود  و   پــروژه  ارائــه  عــدم  دلیــل  بــه 
که  شرکت هایی و ســخت گیری در پروژه هایی 
در دســت شرکت ها اســت تنگ تر شده است. 
کنار آن،  در عیــن حــال عدم تعریــف پــروژه در 
مســئله مربــوط به قانــون مناقضــات و ناقص 
کــردن و دلبخواهی انجام دادن  آن رفتار  اجرا 
مهندســی در مناقصــات، اخیــرا نیــز بــا روش 
کتهای مناقصه مواجه ایم  کــردن پا دیجیتالی 
کرده و ما را  کــه همه اینها شــرایط را محدودتــر 
کشانده است. اینها شرایطی  به جای سختی 
کشــور و صدور  که ما را از بابت خروج از  اســت 
کــرده  خدمــات فنــی مهندســی هــم تضعیــف 
که  اســت. دلیــل مشــخص آن هــم این اســت 
شما وقتی در داخل تضعیف شوید نمی توانید 

کشور هم  قدم بگذارید.   بیرون از 
ایــن  کشــور  داخــل  در  کــرد:  تصریــح  وی 

کــه شــما را  گرفتــاری بانکــی  تضعیــف شــامل 
منــع  خــروج  بــرای  ضمانت نامــه  دریافــت  از 
جــدی  حمایــت  عــدم  همچنیــن  و  می کنــد 
ســازمانهای مرتبــط بــا ایــن موضــوع از جمله 
و  خارجــه،  وزارت  تجــارت،  توســعه  ســازمان 
سیســتم بانکــی اســت. نــه در داخــل راه بــه 
ج راهی  جایــی داریــم و نــه می توانیــم در خــار
کنیم. هر روز شــرایط بغرنج تر و دشــوارتر  پیــدا 
از  می رســد،  باریک تــری  جــای  بــه  قضایــا  و 
کــردن تعهــدات از ایــن طریق   جملــه بــا پاس 
 کــه بــا اســناد خزانه زیر یک ســال شــروع شــد
کار را   و چــون دیدنــد این امر تحمل می شــود 
که در آخرین مورد به یکی  به جایی رســاندند 
گواهــی دریافــت اســناد خزانه  از پیمانــکاران، 
که قابلیت خرید  اســالمی بانک ملی را دادنــد 

و فروش وکالتی هم ندارند. این امور شرایط را 
بدتر از ســال قبل می کند. تا سال قبل انصاف 
کار برده می شــد و روی اسناد زیر  بیشــتری به 
کار می شد و امسال طی یک بند در  یک سال 
قانون، می خواهند اســناد خزانه باالی 1 سال 
که  کنند.  را با 8 درصد حفظ قدرت خرید اجرا 
کردیم ایــن  8 درصد چرا  البتــه مــا هر چــه فکر 
و چگونــه مبنــای عمل بوده اســت بــه نتیجه 
کــه  نکردیــم  پیــدا  عــددی  هیــچ  نرســیدیم. 
کار  که وقتی ما  کجا آمده،  بگوییــم 8 درصد از 
می کنیــم و تعهدات خــود را انجام می دهیم و 
گر آنها  پیــش می افتیم و می شــود مطالبات و ا
مطالبات را به شــکل اســناد به ما بدهند این 

وضعیت معادل خواهد شد. فکر می کنیم باید 
مســئله بازبینی شــود. ما قبال موضوع مربوط 
به حفظ قدرت خرید از تاریخ مســجل شــدن 
که آیین نامه اجرایی  بدهــی تا تاریخ انتشــار را 
ایــن قانــون   و خالف روح قانــون بود پیگیری 
کردیم و از نمایندگان به عنوان ناظران اجرای 
قانــون توقــع توجــه ویــژه داریم. ایــن موضوع 
حفــظ قــدرت خریــد از تاریــخ مســجل شــدن 
که دنبال شــد  تــا انتشــار موضــوع جــدی بــود 
کردنــد حــق ما اســت ولی  و همــه ارکان تائیــد 
عملیاتی نشــده است. اسناد خزانه به معنای 
پرداخت تعهدات و مطالبات است و از لحظه 
مســجل شــدن بدهی تــا تاریخ سررســید باید 

برای آن حفظ قدرت خرید لحاظ شود. 
گرفتاری ها  گوشه ای از  در هر حال من فقط به 

کــردم و بیشــتر تمایــل داریــم از نقطــه  اشــاره 
گاه شویم.  کمیسیون عمران آ نظرات 

  مهنــدس	محمود	مصطفی	زاده عضو دیگر 
کرد: عالوه بر پرداخت  هیات مدیره نیز عنوان 
اوراق خزانه، اوراق مشارکت پرداختی مشکل 
اصلی اســت. این اوراق  4 ســاله هســتند و در 
بــازار با 34 درصــد تنزیل می شــوند. دارایی از 
شــما 9 درصــد ارزش افــزوده می گیــرد. خــود 
کل پــول را به  کتــاب  دارایــی موقــع حســاب و 
عنــوان دریافتــی شــما می دانــد و ســود 9-8 
یعنــی  می دهــد  تعمیــم  کل  بــه  را  درصــدی 
عمــال طلــب مــا بــا اوراق مشــارکت بــا 42-43 
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درصــد تنزیل پرداخت می شــود. حاال در این 
کســی می توانــد چنیــن ســودی  مملکــت چــه 
کند. این  که همچین  رقمــی را پرداخت  ببــرد 
که  امــر عمال از بین بردن ســازمان هایی اســت 
در طــول مدت حاصل شــده اند و از جمهوری 
کرده انــد و تقویــت شــده اند و  اســالمی تغذیــه 
که می تواننــد پروژه های  بــه جایی رســیده اند 
کنند  بزرگی چون آزادراه تهران- شــمال را اجرا 
ج شــوند،  گــر اینهــا از عرصــه ســازندگی خــار و ا
کنیم برای ما  طبیعتــا  باید از خارجی ها تقاضا 

یک پل بسازند. 

دیگــر	 عضــو	 علیــاری	 ســاالر	 مهنــدس	   
کرد: شرکتهای  هیات	مدیره	ســندیکا	عنوان	
 عضــو   ســندیکا بخــش اعظم زیرســاخت های
مــا  تــالش  کرده انــد و  را احــداث  کشــور  ایــن   
برای حفظ و از بین نرفتن آنها اســت. مســئله 
کــه ظرفیــت ملــی مــا از بین  مهــم  ایــن اســت 
نــرود. شــرکت های ما بــا وجود همــه تحریم ها 
را  جهــان  سدســازی  ســوم  رتبــه  جنگ هــا  و 
ســطح  در  بیــکاری  درصــد  متاســفانه  دارد. 
کشــور زیــاد اســت. ایــن درصــد در جوانترهــا، 
بــه خصــوص جوان هــای تحصیل کــرده باالتر 
اســت.  همــه ملــت در برابــر جوان هــا وظیفــه  
روش  زودبازده تریــن  دارنــد.  را  کار  تولیــد 
ایجــاد اشــتغال از طریــق این رشــته اســت. از 
دارم  خواهــش  کشــور  دســت اندرکاران  همــه 
در برنامه ریــزی و ایجــاد وفــاق، اقــدام جــدی 
بــه عمــل آورنــد تــا بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار 
جوان هــا را از بیــکاری نجات دهیــم. در مورد 
کــه همــه می دانیم  اســناد خزانــه، بــه طــوری 
ح های زیربنایی  دولت از نظر تامیــن مالی طر
و تولیــد مشــکل دارد و به درســتی می خواهد 
بخشــی از مشــکل مالی را از طریق انواع اوراق 
بدهــی از جملــه اســناد اســالمی حــل نمایــد. 
ســطح  در  شــده  شــناخته  ابــزار  اوراق،  ایــن 
کشــورهای توســعه یافته هــم هســت؛ امــا این 
راهــکار با برنامه ریزی جامــع و دقیق می تواند 
مؤثــر باشــد و بــا شــرایط و روش اجــرای فعلی 
احتمــال عــدم موفقیــت و شکســت آن زیــاد 
کــه اوراق بهــادار صــادر شــده،  می باشــد چــرا 
بــازار معامله متشــکل و خریــدار معین ندارد و 
کمتر  گــر خریــداری پیدا شــود )که تعــداد آنها  ا

از انگشــتان دســت هســتند( تعدادی از آنها را 
درحــدود 35درصد تنزیل خریداری می کنند. 
گر پیمانکار از منظر منطق عسر  با این شرایط ا
ج هــم بخواهد آن را بفروشــد. احســاس  و حــر
وی اجــازه فروش را نمی دهــد. از طرفی توقف 
کار به معنی توقف یــک پروژه ملی  ایــن ســاز و 
کشــورهای  اســت. مــا خواهشــمندیم ماننــد 
که بانــک مرکزی  دیگــر شــرایطی به وجــود آید 
ما به عنوان رگالتور این اســناد وارد عمل شود 
کند.  و بــا ایــن حضــور حالــت تعــادل را ایجــاد 
گــر اعتمــاد ایجاد شــود ایــن ابزار به ابــزار ملی  ا
تبدیل می شــود و نقدینگی را از سطح جامعه 
جذب می کند. باید همه با هم برای موفقیت 

ح بکوشیم. این طر

دیگــر  عضــو  ظاهــری  عیــن	اهلل	 مهنــدس	   
کــرد: اوراق بــدون مطالعه  ســندیکا نیز عنوان 
در اختیــار پیمانکاران  قرار داده شــده اســت. 
کارگر  پیمانــکار چگونه می تواند بــا اوراق، حق 
کرایه حمــل و نقــل مصالح را  را بدهــد یــا پــول 
کنــد؟ الزم بود درصــدی از بدهی ها  پرداخــت 
بــه شــکل پــول نقد و درصــدی از آن به شــکل 

که  اوراق ارائــه شــود. مســئله دیگــر این اســت 
کــرده ما در  طبــق آنچــه ســازمان برنامــه اعالم 
 )overhead( اورهــد  درصــد   30 پیمانــکاری 
که با محاســبه هزینه ها ســود پیمانکار  داریــم 
که 25 درصــد آن را دارایی  مــا 10 درصد اســت 
بــه عنــوان مالیــات می گیــرد و مــا 7/5 درصــد 
ســود می بریم. با این 7/5 درصد سود چگونه 
می تــوان اوراق را بیــرون بــرد و بــا 35 درصــد 

کارگاه ها پول آورد.   تنزیل برای 

  مهنــدس	پورشــیرازی بــا بیــان اینکــه 410 
ســال ســابقه مهندســی دور ایــن میز نشســته 
کــرد: متاســفانه مشــکالت مــا  اســت، عنــوان 
یکــی دو مــورد نیســت و مشــکالت متعــددی 
مطالبــات،  پرداخــت  عــدم  اوراق،  قبیــل  از 
مناقصــات، آغاز پــروژه بدون مطالعــه و برآورد 
آسیب شناســی  کــه  دارد  وجــود  و...  هزینــه 
نمی شــود. در ایران هر چه هست سایه دست 
کمتریــن توجهی  که   جامعــه مهندســی اســت 

به آنها نمی شود. 

گالبتونچــی دبیــر ســندیکا نیــز    دکتــر	ایــرج	
کــرد: از حضــور شــما در ایــن جلســه با  عنــوان 
وجود روزهای پرکار در مجلس تشــکر می کنم. 
کمیســیون  من فکــر می کردم از یک عضو موثر 
کــه  پیمانــکاری  عنــوان  بــه  مجلــس  عمــران 
کشــیده  کشــور زحمت  ســال ها در بیابان های 
چــه بخواهــم، وقتــی فردی آشــنا و شــنوا پیدا 
کــه بــه ذهن می رســد  می شــود اولیــن چیــزی 
کــه مهنــدس دادمــان بخــش  درد دل اســت 
گفتنــد. اما در بــازه بازتری از  عمــده ای از آن را 
کمیســیون عمران ما وقتی  این، باید دید چرا 
کســری بودجــه دارد می گــذارد بیشــتر  دولــت 
که  کم شــود  از همــه از ســهم بودجــه عمرانــی 
تبعــات آن روی اقتصاد دیده می شــود. شــاید 
مقاومت بیشــتری در این باره الزم باشد. باید 
به عنــوان قانونگذار ببینید چرا قوانین مترقی 
کامل اجرا نمی شــود مثال  کــه تصویب می کنید 
که  کار  کســب و  قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
تصویــب  علنــی  صحــن  در   94 بهمــن   16 از 
کامــل اجرایی نشــده، و  می شــود تــا ســال 96 
وقتی بررســی می کنیم با همه هم و غم دولت 
خدمتگزار یازدهم، فقط 35 درصد این قانون 

دکتر	گالبتونچی:
راه	جذب	سرمایه	گذار	خارجی،	تقویت	
 بخش	خصوصی	اســـت.	ایـــن	نکته	ای
کمیســـیون	عمـــران	مجلس	 که	 	اســـت	
کنـــد.	قوانین	 بایـــد	بـــه	آن	توجـــه	ویـــژه	
بـــرود	 بـــه	مجلـــس	 تســـهیل	گری	بایـــد	
کنـــون ا کار	انجـــام	شـــود.	مـــا	 ایـــن	  تـــا	
غیرنفتـــی	 صـــادرات	 دالر	 میلیـــارد	 	50  
داریـــم	که	برای	رشـــد	8	درصدی	برنامه	

کافی	نیســـت.	 اصـــال	
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اجــرا شــده اســت. در فرمایــش آقــای روحانی 
خدمت مقام معظم رهبری در خرداد امســال 
عنــوان شــد بــرای رشــد 8 درصدی بایــد 770 
که  هــزار میلیــارد تومان جذب ســرمایه شــود، 
حــدود 56 میلیارد آن جذب ســرمایه خارجی 
کــه ما ســرمایه گذاری  اســت. غیرممکن اســت 
کنیــم و وضعیت پیمانــکار ما  خارجــی جــذب 

این باشد.
راه جــذب ســرمایه گذار خارجــی،  افــزود:  وی 
 تقویــت بخش خصوصی اســت. ایــن نکته ای
کمیسیون عمران مجلس باید به آن  که   است 
کنــد. قوانین تســهیل گری باید به  توجــه ویژه 
کنون  کار انجام شــود. ما ا مجلــس برود تا این 
داریــم  غیرنفتــی  صــادرات  دالر  میلیــارد   50
کافی  کــه بــرای رشــد 8 درصــدی برنامــه اصــال 
نیست. برای افزایش صدور صادرات غیرنفتی 
که هزینه نکنیم ولی  باید برویم دنبال بــازاری 
که  درآمد داشته باشیم. آن بازار این جا است 
شــما دانش صادر می کنید و بــه جای آن پول 
گر شــرکت ها زنده نباشــند  وارد می کنیــد. امــا ا
که  کنند. در شــرایطی  نمی توانند دانش صادر 
عــراق و ســوریه درگیر جنگ هســتند، دولت و 
وزارت دفــاع موشــک می ســارند، و بچه هــای 
ما شــهید می شــوند، مهندســان ما باید بروند 
کســب  کشــور درآمــد  و آنجــا را بســازند و بــرای 
کننــد. تا پیامد آن، آثار خــوب اقتصادی برای 
کشــور  باشــند.دولت و نهادهــای دولتــی باید 
برنامــه مشــخصی بــرای صــدور خدمــات فنی 
و مهندســی داشــته باشــد. شــما در مجلــس 
کارفرماهای دولتی  قانون تصویب می کنید اما 
قوانیــن را خوب اجــرا نمی کنند. چــرا پروژه ای 
کــه پــول نــدارد و سرنوشــت آن معلوم نیســت 
بــه مناقصه مــی رود. آیــا نهادهای بازرســی ما 
اشــکال دارنــد؟ آیــا دولــت نمی توانــد قوانیــن 
کارفرماهــای مــا  کنــد؟ آیــا  را بــه خوبــی پیــاده 
بایــد  پــس  نمی دهنــد؟  اهمیــت  قوانیــن  بــه 
کمیســیون عمــران مجلــس به عنــوان عضوی 
از  کــه در جامعــه پیمانــکاری اســت همیشــه 
دولــت بپرســد چــرا قوانیــن مــا درســت اجــرا 
نمی شــود. نکتــه آخــر اینکــه، پیمانکارها مثل 
کشــور خود عالقه  که به  همه اعضای مملکت 
کار می کنند  دارند در شــرایط ســخت و بحرانی 
گر شــما بخواهید طبــق برنامه به 900  منتهی ا

هــزار شــغل برســید راه حــل آن تقویــت بخش 
خصوصی است. 

قوانیــن  کــرد:  تصریــح  گالبتونچــی  دکتــر	    
حمایتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، 
مالیات تکلیفی و... الزم است. باید برای این 
کســب  کــه فضای  قشــر تســهیالتی قائــل شــد 
که دولت  کننــد. در شــرایطی  کار خــود را بــاز  و 
بیشــترین فشــار مالیاتــی را به ایــن بخش وارد 
غ از دریافت و عدم دریافت  می کنــد و بیمه فار
کارفرمایــان دولتــی، مطالبــه  مطالبــات مــا از 
کاری  بیمــه می کند، و مالیات بــر ارزش افزوده 
کــه دولت مالیــات خــود را بــه پیمانکار  نــدارد 
داده یا نه و در صورت عدم پرداخت  ســازمان 
مالیــات ارزش افــزوده مــا را بــه شــدت  جریمه 
می کنــد، در ایــن فضــا انتظــار شــما بــه عنوان 
کار  کــه بتوانیم  یــک قانونگذار از ما این اســت 
کنیم شــما قطعا باید  کار  گر ما نتوانیم  کنیم؟ ا
شــرکت های خارجــی ماننــد توتــال را بیاوریــد 
کوچــک خــود را هــم بــه آنها  کارهــای  و حتــی 

ایــن  در  شــرکت ها  بســیاری  چــون  بدهیــد، 
سال ها تعطیل شده اند. باید بدانید وضعیت 
پیمانــکاری مــا خــوب نیســت، خــوب نفــس 
بــه  بــا ادامــه ایــن وضــع  نمی کشــد، و تقریبــًا 
کمک  نابــودی نزدیــک می شــود. بایــد بــه مــا 
که قوانین تسهیل کننده  کنید  شــود و مطالبه 
کامل  کــه جــاری هســتند به طــور  کار  کســب و 
اجرا شــوند و قوانین ساده تری را هم پیشنهاد 
کســب و  کــه بــرای رونــق بهتر و بیشــتر  دهیــد 

کارها به تصویب برسد. 

  مهنــدس	محمدرضــا	ملکشــاهی	راد عضو 
کمیسیون عمران مجلس نیز عنوان کرد: چهره 
حاضران نشان می دهد همه شما پیشکسوتید 
و تجربــه داریــد و راه را بــا ســختی پیموده ایــد و 
بــه ایــن نقطه رســیده اید. امــروز افتخــار ما هم 
کــه خدمــات فنــی و مهندســی  همیــن اســت 
 کــه شــرکت های پیمانــکاری ما ارائــه می دهند 
نــه تنها با شــرکت های خارجی مقابله می کنند 
که برتر و بهتر هستند. در آزادراه تهران- شمال  
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کــه  دیدیــم  را  چینــی  و  ایرانــی  پیمانــکار  کار 
کنون در درست  کل راه ا خوشــبختانه ســاخت 
ایرانی ها اســت. آزادراه خرم آباد -اندیمشک را 
بایــد هنر مهندســی ایــران بدانیــد. 25کیلومتر 
تونل دارد و چه زیبا ساخته شده است. هر جا 
که شما دســت بگذارید و بروید هنر مهندسان 
ایرانــی نمایــان اســت و امــروز ما هیــچ خدمات 
فنــی و مهندســی خارجــی نیــاز نداریــم و تکیه 
همــه ما بــر خدمات فنــی و مهندســی ایرانیان 
کــه ایــن  اســت و شــاید هــم بــه جایــی برســیم 
کنیم یعنی واقعا باید این دید  خدمات را صادر 

و نگاه را داشته باشیم. 
وی افــزود: مــن در بخشــی از مســائل شــما را 
مقصــر می دانــم و در بخشــی دیگــر مجلــس و 
دولــت را. در اینکــه امــروز پیمانــکاران بدترین 
شــرایط را می گذرانند شــک و شــبهه ندارم. در 
حــال حاضــر خیــل عظیمــی از پیمانــکاران در 
یــک قدمی درب زندان هســتند. مــا خودمان 
می گیریــم  پیمانــکاری  بــرای  18درصــدی  وام 
کشــیده و اعتبارش زیر ســؤال رفته در  که چک 
که بخش عمده ســرمایه گذاری پیمانکار  حالی 
مربــوط به اعتبــار وی در بازار اســت. این چند 

که شــما فرمودید اصال سرمایه گذاری  سالی 
دولــت در حــوزه زیرســاخت، پــول ملــت و 
گذشته وزیر راه  پیمانکار بوده اســت. ســال 
گزارشی می داد که طبق آن 130 هزار میلیارد 
تومــان پروژه به نام داشــت و  2400 میلیارد 
تومــان فقــط توانســته بــود بودجــه بگیــرد. 
بــر  500 هــزار میلیــارد  بالــغ  کنــون دولــت  ا
تومان  به پیمانکاران بدهکار است. قرارگاه 
26 هــزار میلیــارد پــول از دولــت می خواهد 
از  اســت  فعالیــت  پــروژه ای در حــال  گــر  ا و 
جیب پیمانکار اســت نه دولــت. در بودجه 
ســال 96 بیــش از 30 هــزار میلیــارد تومــان 
کــه معلــوم نیســت  اوراق قرضــه صــادر شــد 
کند.  دولــت چگونه می خواهــد آن را تامین 
کســری بودجــه دولــت در بودجــه  همیشــه 
بایــد  را  عمرانــی می آیــد چــون حــق مــردم 
کند، هزینه  بدهــد و معیشــت آنها را تامیــن 
روزانــه دولت هم باید تامین شــود. 64 هزار 
میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی داریــم امــا 
اعتقاد نداریم 20-30 درصد تامین شــود. با 
ادامه این روند قبل از هر چیزی دولت ضرر 

کشــیده می شــود چون  می کنــد. ترمــز توســعه 
زیرســاخت ها شرایط توســعه را فراهم می کنند 
گر نباشــد ســرمایه گذاری خارجی نیز محقق  و ا

نخواهد شد. 
کمیســیون عمــران مجلــس افزود:  ایــن عضــو 

امــا شــما چــرا هویــت و جایــگاه قانونــی بــرای 
خــود طراحــی نمی کنیــد. من دور هشــتم هم 
کنــون یک  کمیســیون عمــران بــوده ام و تــا  در 
کمیســیون عمران بــا مجموعه فنی  بار هم در 
کــه متخصــص اســت و در ایــن مســیر صاحب 
ایــن اشــتباه  تجربــه اســت مواجــه نشــده ام. 
گــر مــا در الیحــه یــا  از جانــب مــا هــم هســت. ا
طرحــی تصمیــم می گیریــم باید از دانش شــما 
گرچــه تجربه و دانشــی  کنیــم، ا هــم اســتفاده 
هســت اما به اندازه شــما تجربه غنــی نداریم. 
کنیم. پیمانکاران  ما باید شــما را ســاختارمند 
در  و  شــوند  قانونمنــد  و  ســاماندهی  بایــد 
خیلــی مســائل بــه عنــوان مرجــع مــورد توجه 
گیرنــد. در خیلی از مســائل اینها ســرمایه  قــرار 
و دلســوز مملکت انــد. هیــچ خارجــی بــرای ما 
کرد. بایــد شــرایطی فراهم  دلســوزی نخواهــد 
که ســرمایه گذار خارجــی بتواند در ایران  کنیم 
کشــور را با  کنــد. مــا بایــد ایــن  ســرمایه گذاری 
سرمایه بسیار زیادی بسازیم در نتیجه بخشی 
گر  از آن هــم بایــد ســرمایه خارجــی باشــد امــا ا
رشد فراهم نشود خود ســرمایه گذاران داخلی 

هم دلخور می شوند و از بین می روند. 
وی افــزود: مــن چنــد پیشــنهاد دارم. در حــال 
که مقدمات نشست هیات  حاضر آمادگی دارم 
کمیســیون عمــران و آقای رضایــی را با  رئیســه 
کنــم . ما هم اطالعاتی از شــما نیاز  شــما فراهم 

مهندس	ملکشاهی	راد:
ممکـــن	اســـت	نماینـــدگان	بـــه	طـــور	
از	پیمانـــکاران	 انفـــرادی	 و	 کنـــده	 پرا
محلـــی	حرف	هایی	شـــنیده	باشـــند	
شـــما	باید	بیشـــترین	تعامل	و	ارتباط	
گزارش	دهـــی	را	بـــه	طور	مســـتمر	با	 و	
نماینـــدگان	داشـــته	باشـــید	و	آنهـــا	را	
کنونی	 کار	بیاورید.	توانمنـــدی	 پـــای	
کشـــور	حاصل	زحمات	شماســـت	و	

بهتریـــن	قدردانـــی	مـــا	حمایت
	از	شما	است
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کــه ببینیم ســندیکا چــه نوع ســاختار و  داریــم 
ارتباطی با شــرکت های بخش خصوصی دارد. 
کمیســیون عمران  تــا مفاهمــه ای بیــن شــما و 
انجــام شــود و جایــگاه قانونــی بــرای ســندیکا 
کارشناسی شما  که باالخره حرف  تعریف شــود 
پشــتوانه تصمیم گیــری قانونی ما باشــد. نظام 
مهندســی هم ســعی دارد جایگاه قانونی برای 
کنــد. مــا هــم بــه مشــاوران نیاز  خــود طراحــی 
داریم. ســندیکا هم باید اعتبار بخشــی شــود و 
جایگاه قانونی خود را بیابد و مجموعه ای باید 
مدافع شــما شــود. دولت دلســوز خود اســت و 
می خواهد کار خود را راه بیندازد، حتی می گوید 

کرده است.  کار و ثروت ایجاد  برای شما 
همــه  اوراق،  مــورد  در  امــا  و  کــرد:  کیــد  تا وی 
مســائل فنــی اوراق زیــر نظــر آقــای تاجگــردون 
کــه  زمانــی معاون  و در تخصــص ایشــان اســت 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــوده اســت. بایــد از 
کمیســیون بودجه و  ایشــان  بــه عنوان رئیــس 
فردی مســلط دعوت شود. با انتقال مشکالت 
به ایشــان، شــما در مجلس راه حــل می یابید. 
خیلــی وقت هــا اصــالح قانــون هم الزم اســت. 
گله  منــدی شــما بــه مــن تاثیری نــدارد و  بیــان 
کــه حاصــل نــگاه شــما اســت  گله منــدی  ایــن 
باید بــه نوعــی در قانونگذاری وارد شــود. بنده 
در خدمت شــما هســتم و برای دفــاع از حقوق 
کــه در اولیــن فرصت طی  شــما تعهــد می دهم 

و  بنشــینم  عمــران  کمیســیون  در  جلســه ای 
کنیــم. مثــال  مســائل را مطــرح و راه حــل پیــدا 
کشــورهای  مــا چند وقتی اســت روی آســفالت 
دیگــر حســاس شــده بودیــم و متوجــه شــدیم 
کار نیاز به طراحی قانون  استانداردســازی این 
کارهایی اســت  کــردن راه یکی از  گارانتــی  دارد. 
کارفرما  که الزم اســت انجام شــود و در قبال آن 
بایــد بــه تعهــدات خــود از جملــه تحویــل قیــر 
کنــد. متاســفانه  در زمــان تعییــن شــده عمــل 
گرفتــن 3 میلیــون تــن قیــر از وزارت نفت  بــرای 
کمیســیون تلفیــق رنج زیــادی بردیم اما   مــا در 
گر جایگاه شــما مشــخص شــود می توانید این  ا
گر همه جمع  کنیــد. ا مباحــث را مطــرح و حل 
شــویم و مســیر درســت را بیابیم همه چیز حل و 
کرد: شما  کید  فصل خواهد شد.  وی در پایان تا
گرفته شود  که نباید نادیده  حق و حقوقی دارید 
مثال سود تاخیر پرداخت سرمایه گذاری پیمانکار 
یا ســود اوراق. شــما می توانیــد در جهت احقاق 

حقوق خود کمک کنید. 

نســبت  بــه  دادمــان  مهنــدس	 ادامــه  در    
طــی  هزینــه ای  بودجــه  بــا  عمرانــی  بودجــه 
آن  رفتــن  تحلیــل  و  گذشــته  ســال های 
ایــن  نســبت   1391 ســال  در  کــه  کــرد  اشــاره 
دو بودجــه 17 درصــد رســیده بــود و در ســال 
بــه 12 درصــد رســید و در ســال 1395   1394 
دولــت  در  کــه  حالــی  در  درصدشــد.   10 زیــر 

سازندگی    54 درصد بوده است. 

کرد: یکی از    آقای	ملکشاهی	راد نیز عنوان 
کمیسیون عمران باید اجرای  مطالبات شما و 
بــه  کــه 20 درصــد  باشــد  قانــون هدفمنــدی 
زیرساخت و 30 درصد به تولید تعلق می گرفت 
و 50 درصد بین مسکن و ازدواج و بهداشت و 
نقدی و غیرنقدی تقسیم می شد.  13 میلیارد 
گر دولتمردان ما مصر  که ا بابت تولید می شــد 
بر این امر باشند و این قانون را بازنگری و اجرا 
کننــد و ســاالنه 8 میلیــارد به صــورت یارانه به 
شما بدهند  اتفاق خوبی می افتد. وی ضمن 
کرد:  ســؤال درباره اساســنامه ســندیکا عنوان 
ارتبــاط بایــد مســتمر و هدفمنــد باشــد. ســه 
شــنبه آینــده اولین جلســه ما با حضــور دو تن 
از نمایندگان شــما برگزار شــود. تا انشاءا... به 
کمیســیون ورود پیدا  عنــوان بــازوی توانمنــد 
کمیســیون  بــرای ارتقای خود از وجود  کنید و 
کمیته ها به  کند. شــما باید در  شما اســتفاده 

کارشناس حاضر شوید.  عنوان 

آقــای  پیشــنهاد  از  دادمــان  مهنــدس	   
کرد  کرد و درخواست  ملکشاهی راد اســتقبال 
کمیســیون عمران، بودجه و  برنامه مســتمر با 

کشاورزی برقرار باشد.  آب و 

  در	پایــان	مهنــدس	ملکشــاهی	راد  اظهار 
داشــت: البته پیشــنهاد می کنم تمام اعضای 
کمیســیون عمــران را بــه ایــن ســندیکا دعوت 
مطلــع  را  آنهــا  خــود  فعالیــت  دربــاره  و  کنیــد 
گریفین معتقد اســت  کنید. در حوزه مدیریت 

 2 وظیفــه اضافــه بر 5 وظیفــه اصلی مدیریت 
گزارش دهی است.  که یکی از آنها  وجود  دارد 
گزارش دهی مســاعدت فرادســتان و مشارکت 
کار شــما  فرودســتان را فراهــم می کنــد. با این 
کمیســیون عمــران متقاعــد می شــود مدافــع 
حقوق شما باشد. ممکن است نمایندگان به 
کنــده و انفــرادی از پیمانکاران محلی  طــور پرا
حرف هایــی شــنیده باشــد اما به طــور جمعی 

نشنیده اند.
و  ارتبــاط  و  تعامــل  بیشــترین  بایــد  شــما   
گزارش دهــی را بــه طــور مســتمر بــا نمایندگان 
بیاوریــد.  کار  پــای  را  آنهــا  و  باشــید  داشــته 
زحمــات  حاصــل  کشــور  کنونــی  توانمنــدی 
شماســت و بهتریــن قدردانــی مــا حمایــت از 

شما است.
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 در بهمن ماه سال 1395 انتخابات هیات مدیره
 برگــزار شــد و چهره هــای تــازه نفــس قــدم بــه 
 هیأت مدیره سندیکا نهادند، افرادی که قبل از

کمیته هــای  کمیســیون ها و   ایــن بــا فعالیــت در 
تخصصی سندیکا شایستگی خود را نشان داده اند.

مهندس	عباس	وفائــی یکی از این چهره های 
جدیــد  هیــات مدیــره اســت. وی متولد ســال 
غ التحصیل سال 1371 رشته  1347 تهران و فار
مهندسی عمران از دانشگاه پلی تکنیک تهران 
کیهان ابنیــه  کــه در ســال 1372 شــرکت  اســت 
را بنــا نهــاد و در راســتای مســئولیت اجتماعــی 
در  پیمانــکاری،  فعالیت هــای  کنــار  در  خــود 
و  ســندیکا  قوانیــن  و  فنــی  کمیســیون های 
هیات مدیره انجمن راهســازی ایــران نیز فعال 
بود. ماهنامه پیام آبادگران در راســتای رسالت 
خــود برای معرفی اعضــای جدید هیات مدیره 
به شرکت های عضو سندیکا اقدام به مصاحبه 
کــرده اســت. مشــروح مصاحبــه ایــن  بــا آنــان 

ماهنامه را با مهندس وفائی بخوانید. 

گذاشتید  که در اختیار ما    ضمن تشکر از فرصتی 
در ابتدا از ورود خود به عرصه سازندگی بگویید؟ 
که شما را به عضویت در هیات مدیره  و از روندی 

سندیکا رساند؟ 
ســال  در  دانشــگاه  از  غ التحصیلــی  فار از  پــس 
ســازندگی،  عرصــه  بــه  ورود  منظــور  بــه   1372
مهندســی  شــرکت  تاســیس  بــه  اقــدام 
را  تجربــه  کــه  آنجــا  از  نمــودم.  کیهان ابنیــه 
عامــل مهمــی در پیشــبرد اهــداف و پیشــرفت 
در   1374 ســال  از  می دانســتم،  حرفــه ای 
کار شدم  شــرکت ســاختمانی ژیان مشــغول به 
و  ایــن همــکاری تا ســال 1386 بــه عنوان عضو 
هیات مدیره و ســهامدار ادامه داشت و از سال 

کیهان ابنیــه را احیا و  1387 شــرکت مهندســی 
کار شدم.  مستقال مشغول به 

کیهان ابنیــه بــا حضــور پرســنل  در ایــن مــدت، 
متعــدد  پروژه هــای  انجــام  بــا  و  خــود  دلســوز 
خصوصــًا در زمینــه ابنیــه و آب، ســعی در ســهیم 
بــودن در آبادانــی مملکــت خــود داشــته  اســت. 
ایــن شــرکت ضمــن عضویــت در انجمــن بتــن 
ایران، در ســندیکای صنایع آسانســور و پله برقی 
ایــران نیــز عضــو اســت و پروانــه صالحیــت خــود 
، آسانســور  مونتــاژ  و  طراحــی  زمینــه  در  نیــز   را  
کرده  از وزارت صنعــت، معدن و تجارت دریافت 

است. 
کیهان ابنیه  بنده به عنوان مدیرعامل شــرکت 
کنار فعالیت های پیمانکاری  از ســال 1386 در 
بــه فعالیت هــای صنفــی پرداختــم و بــه عنوان 
کمیســیون های فنی و قوانین سندیکای  عضو 

شــرکت های ســاختمانی ایــران و عضــو هیــات 
مدیره دو دوره اخیر انجمن راه ســازی ایران در 
کنار ســایر همکاران خود پیگیر مسائل  مربوط 
بــه پیمانــکاران بــودم. اخیــرا نیــز بــا توصیــه و 
پیشنهاد دوستان و همکاران خود در انتخابات 
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  اخیــر 
کــردم و بــه عنــوان  ســاختمانی ایــران شــرکت 
عضو هیات مدیره انتخاب شــدم. من همیشه 
بــه قــدرت جمــع اعتقــاد داشــته ام و معتقــدم 
گروهــی و تشــکیالتی می توان مشــکالت  کار  بــا 
را از پیــش پــای فعــاالن حرفه برداشــت. شــاید 
که  کنــون ما را بــه آنچه  فعالیــت در تشــکل ها تا
مطلوب بوده نرسانده باشــد اما دستاوردهای 

بزرگی را  به همراه داشته است.
کار صنفی،  بــه نظــر مــن تنها عشــق و عالقه بــه 
کار بــرای تک تک  در نهایــت بــه بهبــود فضــای 
انگیــزه ای  تنهــا  ایــن  و  می انجامــد  شــرکت ها 
کــه می تواند افــراد را به ســمت حضور در  اســت 
کدام از ما به طور  تشکل ها سوق دهد وگرنه هر 
گــذران  کار خــود را داریــم و  انفــرادی شــرکت و 
زندگــی می کنیــم. در هر حــال امیــدوارم بتوانم 
کنم. کشور خدمت  در این جایگاه به پیشرفت 

بخــش  در  کــه  متخصصــی  عنــوان  بــه  شــما    
چــه  داریــد  فعالیــت  پیمانــکاری  و  خصوصــی 
برداشــتی از موانــع پیــش رو در عرصــه اجرایــی و 

عمرانی دارید؟ 
کنونــی یکی از ســخت ترین دوران های  شــرایط 
که موانع پیش رو  پیمانکاری را رقم زده، تا آنجا 
در عرصــه اجرایی و عمرانی، بســیاری از فعاالن 
ایــن زمینــه را مایــوس  و صاحبــان ســابقه در 
ج نموده اســت. عدم  ســاخته  و از میــدان خــار
تخصیــص بودجه عمرانی، نبــود نقدینگی و به 
کارگاه ها و عدم تعریف  تبــع آن، رکود و تعطیلی 

در سخت ترین دوران پیمانکاری به سر می بریم
مهندس عباس وفائی عضو هیات مدیره سندیکا در گفت وگو با »پیام آبادگران« مطرح کرد 

ســـخت	ترین	 از	 یکـــی	 کنونـــی	 شـــرایط	
زده،	 رقـــم	 را	 پیمانـــکاری	 دوران	هـــای	
کـــه	موانـــع	پیـــش	رو	در	عرصه	 تـــا	آنجـــا	
اجرایـــی	و	عمرانـــی،	بســـیاری	از	فعاالن	
را	 زمینـــه	 ایـــن	 و	صاحبـــان	ســـابقه	در	
مایـــوس		ســـاخته	و	از	میـــدان	خـــارج	
نمـــوده	اســـت.	عدم	تخصیـــص	بودجه	
عمرانـــی،	نبـــود	نقدینگی	و	به	تبـــع	آن،	
کارگاه	ها	و	عدم	تعریف	 رکود	و	تعطیلـــی	
پروژه	هـــای	جدید	عمرانی	یکـــی	از	این	
مشـــکالت	اســـت.	عـــدم	بسترســـازی	
مناســـب	جهت	جذب	ســـرمایه	گذاران	
گردیـــده	و	 خارجـــی	نیـــز	مزیـــد	برعلـــت	
امـــکان	 و	 عمرانـــی	 پروژه	هـــای	 تعـــداد	
محدودتـــر	 را	 زمینـــه	 ایـــن	 در	 فعالیـــت	

می	ســـازد
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پروژه هــای جدید عمرانی یکی از این مشــکالت 
اســت. عدم بسترســازی مناســب جهت جذب 
گردیده  ســرمایه گذاران خارجی نیز مزید برعلت 
و تعــداد پروژه های عمرانــی و امکان فعالیت در 
کنار موارد  ایــن زمینه را محدودتر می ســازد. در 
ذکر شده، ورود شرکت های وابسته به نهادهای 
از  بــه عرصــه پیمانــکاری و بهره گیــری  نظامــی 
امکانات آن نهادها، قدرت رقابت با ایشــان را از 

بخش خصوصی سلب می نماید.
تدویــن و صــدور آیین نامه هــا و بخشــنامه های 
کارآمد و گاهًا مغایر با منافع به حق پیمانکاران  نا
از دیگر موارد قابل اشاره است. البته در بسیاری 
از مــوارد نیــز بــا آنکــه قوانیــن و بخشــنامه های 
مفیدی تدوین شده، اما عدم پایبندی به آنها و 
رعایت نکردن آنها موجب ایجاد مشکالتی برای 

پیمانکاران گردیده است.
عــدم پایبنــدی دقیق ســازمان تامین اجتماعی 
بــه قوانیــن و بخشــنامه های جــاری و عملکــرد 
ســلیقه ای و خود مختــار این ســازمان، مواجهه 
گزیر به آن  که پیمانــکاران نا بــا ایــن ســازمان را - 
می باشــند- به یکی از مشــکالت پیش روی این 

صنف تبدیل نموده است.
و  عمرانــی  عرصــه  در  رو  پیــش  موانــع  دیگــر  از 
غ التحصیلی بیش از حد  اجرایی می توان به فار
که فاقد  نیروی انسانی از دانشگاه ها - در حالی 
کافی هســتند-  رکــود، تحریم ها و  مهــارت های 
کم از جمله عوامل مشکل زای  فســاد اداری حا

کرد.  پیش روی پیمانکاران و ... اشاره 

کنــار آنچه از آن بــه عنوان موانع پیش روی    در 
گفتید، آیا نقطه ضعف هایی در  پیمانکاران سخن 

خود این بخش هم وجود دارد؟
و  کار  کمبــود  ضعــف   نقطــه  بزرگتریــن   شــاید 
کار با حداقل ظرفیــت پیمانکاران  بیــکاری و یــا 
مناقصــات   کثــر  ا در  شــاید  و  گاهــی  کــه  اســت 
ارائــه  نامعقــول توســط همــکاران  قیمت هــای 
می شود. هویت شرکتهای پیمانکاری، وابسته 
بــه پروژه هــای در دســت اجــرا می باشــد، چــرا 
کــه فقــدان پــروژه جــاری منجــر بــه تعطیلــی و 
گردید. لــذا پیمانکاران  انحالل شــرکت خواهــد 
بــه منظــور اجتنــاب از این امــر، مجبور بــه ارائه 
مناقصــات  در  غیرمنطقــی  پیشــنهادهای 
که این روند به تدریج انحطاط مالی  می گردنــد 
شرکت ها را به دنبال خواهد داشت. در صورت 
ضابطه مند بودن شــرکت و عدم ارائه پیشــنهاد 
ج از منطق(  شــرکت موفق  قیمــت پایین  )خــار
گردید و لــذا چاره ای جز  بــه اخذ پــروژه نخواهد 
منحــل نمــودن شــرکت نخواهنــد داشــت. بــه 
کار پیمانــکاری در حــال حاضــر  عبــارت دیگــر 
گردیــده  باخــت تبدیــل  بــازی دوســر  یــک  بــه 
اســت. ایــن اتفــاق نــه از عملکرد خودخواســته 
ادامــه  بــرای  از ســرناچاری  بلکــه   ایــن صنــف، 

بقا و حفظ نیروی انســانی شــاغل در این حرفه 
خ  کارفرمایــان بــه عاقبــت پــروژه ر و بی توجهــی 

می دهد.

که با وجــود تمام    بــه عنــوان یکــی از شــرکتهایی 
فراز و نشیب ها به فعالیت خود ادامه داده است، 
کــدام دســته از مشــکالت مربــوط بــه رونــق  رفــع 
بخــش خصوصــی را در ادامــه فعالیــت و موفقیت 

شرکت خود دخیل می دانید؟  
اجازه دهید این سؤال را با ذکر مثالی به صورت 
را  پیشــرفت  مســیر  باشــم.  پاســخگو  شــفاف تر 
می تــوان به جــاده و شــرکت های پیمانــکاری را 
بــه اتومبیــل تشــبیه نمــود. مشــکالت و موانــع 
یــاد شــده در پاســخ ســوال قبلــی، همگــی بــه 
مثابــه دســت اندازها و موانــع موجــود در جــاده 
می باشــند، لیکن نقدینگی حکم بنزین خودرو 
را دارا می باشــد. هــر چنــد هریــک از ایــن موانع 
کندی  بــه نوبه خود طــی طریق را بــا صعوبت و 
در پیشــرفت مواجــه می ســازد، امــا می بایســت 
در وهلــه اول بنزیــن در خــودرو موجود باشــد تا 
بتــوان پیــش رفــت و با هر یــک از موانــع مواجه 
شــد و در صــدد رفــع آن برآمــد. لــذا در شــرایط 
کمبود آن شــاید  کنونی مســئله نقدینگی و رفع 

از مهمترین مسائل باشد.

  آیــا اصلی ترین مســائل تان مربوط به مشــکالت 
کمبود سرمایه است یا عوامل  داخلی شــرکت مثل 
بیرونــی مثــل رکــود، مقــررات و قوانیــن دســت و 

گریز و ...؟ کارفرمایان قانون  گیر،  پا
کــه از جملــه عوامل  عواملــی چــون رکــود و تورم 
بیرونی می باشــد، علــی رغم تاثیر بســیار زیاد آن 
بر فعالیت های اقتصادی، اجتناب ناپذیر بوده و 
حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با آن 
که عوامل بیرونی  مواجه می باشند. در شرایطی 
به صورت روز افزون عرصه را بر صنف پیمانکاری 
تنگ نموده است، نقش عواملی چون مدیریت 
کارآمد بســیار  و بهره گیری از نیروهای متخصص 

پر رنگ و حیاتی خواهد بود.
بــه  تخصیصــی  بودجــه  اخیــر  ســال های  طــی 
کاهشــی  پروژه هــای عمرانــی، هــر ســاله روندی 
که شــاید با توجه به شرایط اقتصادی و  داشــته 
کشــور امری اجتناب ناپذیر می باشــد،  سیاســی 

اما مســئله اصلی نحــوه برخــورد و راهکار دولت 
برای مواجهه با این مشکل می باشد.

کمبود  دولت به منظور مرتفع ســاختن مشــکل 
نقدینگــی، مبــادرت بــه انتشــار اوراق مشــارکت 
و خزانــه نمــوده اســت، پیمانــکاران مجبــور بــه 
پذیرش این اوراق در ازای طلب خود می باشــند 
کــه تبدیل این اوراق بــه نقدینگی، با نرخ تنزیل 
حــدود 35 درصــد، خســارات زیــادی را بــه توان 
مالــی پیمانــکاران وارد می ســازد. ضمــن اینکــه 
بــه دلیــل نبــود نقدینگــی، ایــن اوراق جوابگوی 
مســائل پیمانکاران نیســت. پیگیری انجمن ها 
و تشــکل های مختلف برای حل مشــکالت این 
اوراق، ادامــه دارد. همچنین انتشــار این اوراق، 
کــردن درآمدهای آینده  بــه منزله از پیــش خرج 
دولت می باشد که باعث خلق مشکالت شاید به 
مراتب بزرگتر از مشکالت کنونی گردد که بایستی 

گردد. این امر توسط دولت مردان مدیریت 
بــه عنــوان مطلــب دیگــر مــی تــوان به اصــالح و 
بازنگری در بخشــنامه ها اشــاره نمود. علی رغم 
اینکــه همکاران ما در ســازمان برنامــه و بودجه 
کاربلد، دلســوز و پاسدار منافع ملی  کشــور واقعًا 
گاهــی اوقــات بــا وجــود آنکه  کشــور می باشــند، 
موضوع هدف را به درســتی انتخاب نموده اند، 
متاســفانه بــا تدویــن بخشــنامه هایی فشــار را 
ناخواســته بــه بخش خصوصــی وارد می نمایند 
کــه ایــن امــر تضعیــف بخــش خصوصــی را بــه 
دنبال خواهد داشــت. برای مثال در بخشنامه 
دســتورالعمل نحــوه ارائــه پیشــنهاد قیمــت به 
تفکیــک فصل های فهرســت بهــا، پیمانــکاران 
کار ندارند و  هیــچ نقشــی در تهیه برآورد اجــرای 
تنهــا ضریب خــود را با توجــه به اطالعــات داده 
که توسط مهندس مشــاور تهیه و توسط  شــده 
کارفرما کنترل و تصویب گردیده ارائه می نمایند، 
کــه ضریب جز از ضریب  حــال آنکه برای فصولی 
کل بیشــتر باشــد، در صــورت  افزایــش مقادیــر 
بیــش از 25% در فصــل مذکور تحقق یابد، برای 
کل  افزایــش بیــش از آن، ضریــب پیشــنهادی 
که توســط  ک اســت. در حقیقت اشــتباهی  مال
گرفته پیمانکار جریمه  کارفرما صورت  مشــاور و 

گردد. می گردد، و حق او پرداخت نمی 
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 آیــا	در	فعالیــت	خود	بــا	رقابت	های	ناســالم	
نبــودن	 قاعده	منــد	 از	 ناشــی	 هزینه	هــای	 و	
فعالیت	هــای	عمرانــی	مواجــه	هســتید؟	نظــر	
شــرکتهای	 روزافــزون	 فعالیــت	 دربــاره	 شــما	

خصولتی	در	عرصه	اقتصاد	ایران	چیست؟	
شــاید ذکــر ایــن نکتــه در اینجــا ضــروری باشــد 
گذشــته بیــش از  کــه اقتصــاد مــا در دهــه هــای 
کمتــر از 10 درصــد آن  90 درصــد دولتــی بــوده و 
گرفتــن بــرای  خصوصــی بــوده اســت، تصمیــم 
کــه ســهم اقتصاد  خصوصی ســازی در شــرایطی 
خصوصــی7-8 درصدی توان جــذب به یکباره  
90 درصــد از اقتصــاد دولتــی را نداشــت باعــث 
شــد شــرکت های خصولتــی بیــش از پیــش وارد 
اخیــر  ســال های  در  شــوند.  اقتصــادی  عرصــه 
ورود شــرکت های خصولتی، نظامی و نهادهای 
دارای رانت بــه عرصه پروژه های عمرانی فضای 
که این امر شــرکت های  رقابتی را ناســالم نموده 

خصوصی را در مضیقه قرار داده است. 
بــه  در مقــام مقایســه، شــرکت های خصوصــی 
از  پرهیــز  و  مالــی  بــودن منابــع  دلیــل محــدود 
هزینــه اضافــی مربــوط به تطویــل پروژه، ســعی 
می کننــد پــروژه را در زمان تعیین شــده به اتمام 
برســانند و بــرای باقی مانــدن در فضــای رقابت 
کیفیــت مطلــوب ارائــه دهنــد. در حالی  کار را بــا 
کــدام از این خط   کــه شــرکتهای خصولتی هیــچ 
کشــی ها را ندارنــد. آنهــا هزینــه ای از جیب خود 
دولــت  مالــی  منابــع  بــه  نمی کننــد،  پرداخــت 
دسترســی دارند و از اطالعــات و رانتهای دولتی 
گــر بخواهیــم اصل  بهره مندنــد. در هــر صــورت ا
کشــور رو بــه توســعه  کنیــم و  44 را درســت اجــرا 
بــرود باید شــرکتهای خصولتی از عرصــه اقتصاد 
کنــار برونــد و بــه بخــش خصوصــی بــه صــورت 
هــای  کشــور  تجــارب  شــود.  داده  بهــا   واقعــی 
جهــت  کــه  دهــد  مــی  نشــان  یافتــه   توســعه 
وجــود  ســازی  جزخصوصــی  راهــی  پیشــرفت، 
گــر اشــتباهی بارها تکرار  شــود،  که ا نــدارد، چــرا 

نمی توان منتظر حصول نتیجه متفاوت بود.
 در ماده 9 برنامه پنج ساله ششم توسعه )1396-1400(
شــفافیت  جهــت  بــه  گردیــده  متعهــد   دولــت 
و امکان رقابت همه ذینفعان و قاعده مند شدن 
مناقصــات، تــا پایــان ســال دوم )1397( اجــرای 
قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
را بــرای اجــرای تمامــی مراحــل انــواع معامــالت 
متوســط و بــزرگ دســتگاه های مشــمول قانون 
کلیــه  و  نمایــد  تکمیــل  را  مناقصــات  برگــزاری 
دستگاه های مشمول مکلف به استفاده از این 
سامانه می باشــند. در صورت جدیت در اعمال 
کمک  این قانون و نظارت بر اجرای صحیح آن، 
که  زیادی به شفافیت در مناقصات خواهد شد 
کاهش استفاده از رانت و تضییع حقوق  این امر 

شــرکت های خصوصی را در پی خواهد داشــت. 
همچنیــن مطابق مــاده 19 قانون بهبود محیط 
کامــل پایگاه اطالع رســانی  کار، اجــرای  کســب و 
کمک شــایانی  جامــع معامالت بخش عمومی، 

در پیشبرد این هدف خواهد داشت.

بخــش  توانایــی  عــدم  وفائــی  مهنــدس  قــای  آ   
خصوصــی در جــذب به یکباره اقتصــاد 90 درصدی 
دولتی و به حاشــیه رانده شدن بخش خصوصی در 

برابر شرکتهای خصولتی از کجا نشات گرفته است؟ 
ضعــف از سیســتم بــوده اســت. اقتصــاد ایــران 
همیشــه اقتصــادی دولتــی بــوده اســت. و طــی 
این ســال ها هیچ بســتر مناســبی بــرای فعالیت 
بخــش خصوصــی فراهــم نشــده اســت. زمانــی 
شــد  ابــالغ   44 اصــل  سیاســت های  کــه  هــم 
که به  کــردن اقتصاد بودیــم  درصــدد خصوصــی 
گام هایی  نتیجــه مطلــوب نرســید. البتــه اخیــرا 
برداشــته شــده، اما اقــدام جدی در ایــن زمینه 
دیــده نشــده اســت. در برنامــه ششــم توســعه 
 ســهم بخــش تعــاون از اقتصاد تــا پایــان برنامه،
کــه بایــد دیــد تا چه  گردیــده   25 درصــد تعییــن 

اندازه محقق می شود. 
بخــش  کــه  کاری  بزرگتریــن  شــرایط  ایــن  در 
کــردن  توانمنــد  دهــد  انجــام  بایــد  خصوصــی 
مدیران خود و رساندن نیروی انسانی شرکت ها 
به اســتانداردهای جهانی اســت. داشتن اتحاد 
نیــز  و تشــکل ها  انجمن هــا  و مواضــع مشــترک 
از  فعالیــت  مناســب  بســترهای  مطالبــه  بــرای 
دولتمــردان یکــی دیگــر از فعالیت های راهگشــا 
توانمندشــدن  مــورد  در  اساســی  نکتــه  اســت. 
بخش خصوصی تجمیع توان مالی شرکت ها در 
قالب شــرکت های سرمایه گذار است تا شرکت ها 

گیر افتادن در  را از سیســتم ســنتی پیمانکاری و 
هزارتوی تامین منابع مالی دولتی جهت اجرای 

پروژه ها نجات دهد. 
این امر میسر نخواهد شد مگر با اصالح سیستم 
کــه بانک ها به جــای داللی و  بانکــی  بــه صورتی 
ک  و دادن وام با بهره های  سرمایه گذاری در امال
کارآفرینان خواهد  که منجر به ورشکســتگی  باال 
که  اشــتغال  و  شــد،  بــه ســرمایه گذاری در پروژه 

کارآفرینی را  به دنبال دارد ، روی آورند.

  به	نظر	شــما	تعدد	تشــکل	های	فنی	و	مهندسی،	
بــه	مــوازی	کاری	در	تــالش	بــرای	رفــع	مســائل	منجر	
نشــده	اســت؟	و	کوشــش	برای	اتحاد	این	تشکل	ها	
در	قالب	تشکیالتی	باالتر	از	قبیل	شورای	هماهنگی،	
کنــون	توانســته	 کنفدراســیون	و...		تــا	 فدراســیون	و	
است	گام	موثری	در	رساندن	صدای	صنعت	احداث	
به	دولتمردان	باشد؟	آیا	این	ساختارسازی	ها	ما	را	به	

نتایج	دلخواه	رسانده	است؟
کســب  درمــاده 5 قانــون بهبود مســتمر فضای 
که همه  کار، اتاق بازرگانی مکلف شــده اســت  و 
کردن   تشــکل ها را شناسایی و ضمن به روز آمد 
که تشــکل هــای موازی  آنهــا، در فعالیت هایــی 
وجود دارد زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه 
ســازی و انســجام تشــکل های مــوازی را فراهم 
کشــور ما فرهنگ  که در  نمایند. البته از آنجایی 
گروهــی و تشــکیالتی جانیفتــاده  و همیشــه  کار 
عواملــی باعــث تفــرق بــوده، یــک ســری موازی 
کــه در همین مســیر طی  کاری هــا انجام شــده، 
شده به مرور یاد گرفتیم با عبور از ناهماهنگی ها 
اتــاق  دولتمــردان،  برســیم.  تعــادل  نقطــه  بــه 
بازرگانــی را پارلمــان بخش خصوصــی می دانند 
کارآفرینــان و  بــر  امــا در دوره ای غلبــه تاجــران 
کرســی های این اتاق  صنعت گران در ســاختار و 
که طــی ســال های اخیر بــا حضور  مشــهود بــود 
پررنگ تــر فعــاالن صنعت احــداث از این حالت 
ج شــده اســت. در حال حاضر تشــکل های  خار
شــورای  قالــب  در  احــداث  صنعــت  مختلــف 
هماهنگی و ساختارهای تعریف شده ای مانند 
کنفدراســیون در صــدد پیگیــری  فدراســیون و 
مطالبات خود هســتند. همچنین از مهم ترین 
شــورای  دبیرخانــه  اتــاق،  کنونــی  وظایــف 
گفتگــو می باشــد. فعــاالن بخــش خصوصــی هر 
خواســته ای را می توانند از طریــق اتاق بازرگانی 
گفتگو ببرنــد تا در  کننــد و بــه شــورای  پیگیــری 

گیرد.  هیات دولت مورد بحث قرار 

بخــش  و  دولــت  وگــوی  گفــت  شــما  نظــر  بــه    
که در ســال های اخیر به صورت نهادی  خصوصی 
کمکی به  در آمده است چه دستاوردی داشته، آیا 

بهبود اوضاع داشته است؟
گفتگــو بــه منظــور تبــادل نظــر دولــت و  شــورای 

بـــرای	مثـــال	در	بخشـــنامه	دســـتورالعمل	
نحوه	ارائه	پیشـــنهاد	قیمـــت	به	تفکیک	
فصل	هـــای	فهرســـت	بهـــا،	پیمانـــکاران	
هیـــچ	نقشـــی	در	تهیه	بـــرآورد	اجـــرای	کار	
ندارنـــد	و	تنهـــا	ضریـــب	خـــود	را	بـــا	توجه	
توســـط	 کـــه	 بـــه	اطالعـــات	داده	شـــده	
مهندس	مشـــاور	تهیـــه	و	توســـط	کارفرما	
کنترل	و	تصویـــب	گردیده	ارائه	می	نمایند،	
حـــال	آنکـــه	بـــرای	فصولی	کـــه	ضریب	جز	
از	ضریـــب	کل	بیشـــتر	باشـــد،	در	صـــورت		
افزایـــش	مقادیـــر	بیـــش	از	25%	در	فصـــل	
مذکور	تحقـــق	یابد،	بـــرای	افزایش	بیش	از	
آن،	ضریب	پیشنهادی	کل	مالک	است.	
در	حقیقت	اشـــتباهی	که	توســـط	مشاور	
گرفته	پیمانکار	جریمه	 کارفرما	صـــورت	 و	
گـــردد. می	گـــردد،	و	حـــق	او	پرداخـــت	نمی	
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بخــش خصوصــی، اولیــن بــار در قانــون برنامــه 
گردیــد.  پنــج ســاله پنجــم توســعه، پیش بینــی 
کار  کسب و  متعاقب آن در قانون بهبود محیط 
اســتمرار آن پس از پایان برنامه پنج ساله پنجم 
 در مــاده 12 قانــون 

ً
گردیــد و اخیــرا نیــز تصریــح 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 
 
ً
1395/12/01 مجلس شــورای اسالمی، مجددا

گرفته است. اصالح و مورد تصویب قرار 
دبیرخانه این شــورا ،در اتــاق بازرگانی، صنایع، 
کشــاورزی ایــران اســت و از وظایــف  معــادن و 
بررســی  اقتصــادی،  فعالیت هــای  تســهیل  آن 
کار و اتخــاذ تصمیم موثر  کســب و  و رفــع موانــع 
می باشــد. قابل ذکر اســت بر اساس این قانون، 
کثر ظرف سی روز در دستور  مصوبات شــورا حدا
گیرد تا در خصوص آن  کار هیــات دولت قرار می 

گیری شود. تصمیم 
که دائمی هم شــده  اصــوال تصویب ایــن قانون 
است، حرکت بسیار مثبتی بوده و دستاوردهای 
ارزشــمندی از قبیل حل پاره ای از مشــکالت در 
خصوص اوراق خزانه اســالمی، شــرایط عمومی 
پیمان، تشــخیص صالحیت و مالیــات بر ارزش 
افــزوده در حــوزه پیمانکاری را به دنبال داشــته 
اســت و امید اســت با ایجاد انسجام بیشتر بین 
فعاالن و تشــکل های صنفــی صنعت احداث و 
انرژی، با استفاده صحیح از این ظرفیت قانونی 

به اهداف بزرگتری نایل آمد.

کــه شــرایط موجــود بــه ســمت    آیــا امیــد داریــد 
گــر  ا دهــد؟  وضعیــت  تغییــر  مطلــوب  شــرایط 

امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
امید شرط الزم جهت بقا و پیشرفت در هر زمینه ای 
می باشــد. با انتخــاب مجدد آقــای دکتــر روحانی به 
عنوان رئیس جمهور دوازدهم و استمرار دولت تدبیر 
و امید، امیدها نیز بیشتر شده است. تغییر وضعیت در 
جهت بهبود شرایط، مستلزم همفکر و همگام شدن 
تمامی تشکل های صنفی جهت پیگیری مطالبات 
صنفی خود و اجرای درست اصل 44 قانون اساسی 
و کم رنگ تر شــدن و حذف شــرکت های خصولتی و 

نظامی در فعالیت های اقتصادی می باشد.

هیات مدیــره  جدیــد  عضــو  عنــوان  بــه  شــما    
ســندیکا چــه نگاهی بــه فعالیت این نهــاد دارید؟ 
توقعاتتان چیســت، آیــا ظرفیت هایــی وجود دارد 
که بتوان آنها را برای موفقیت بیشــتر سندیکا فعال 

ساخت؟ در این باره برنامه و نگاه شما چیست؟
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران بــه 
یــک تشــکل خصوصــی نقــش خــود را  عنــوان 
جهت دفــاع از اعضای خــود و دیگر پیمانکاران 
بــه  ملــی  منافــع  از  دفــاع  و  احــداث  صنعــت 
خوبــی اجــرا نموده و عــالوه بر حضــور پررنگ در 

احــراز  بــا  تصمیم ســاز  و  تصمیم گیــر  نهادهــای 
 نمایندگی صنعت احداث در شورای عالی فنی،

گذاشته است.  بر نقش پررنگ خود صحه 
بی شک موفقیت سندیکا در حقیقت موفقیت 
می باشــد.  آنهــا  مشــکالت  رفــع  و  آن  اعضــای 
سندیکا می تواند با ایجاد بستر الزم و شناسایی 
و همــوار نمــودن راههــای تامیــن منابــع مالــی 
پروژه هــا، جهــت ایجــاد اشــتغال اعضــای خــود 
گامهــای موثری بــردارد. در ایــن زمینه توجه به 
کــره بــا  صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و مذا
ســفرا و دولتمــردان بــرای بسترســازی مناســب 
کشــور بــرای فعالیتهای برون  ج  در داخل و خار
مــرزی ضروری به نظر می رســد. عالوه بــر این از 
وظایــف عمــده ســندیکا مطالبه اجرایی شــدن 
کــه وجــود دارنــد امــا در مرحله  قوانینــی اســت 
گرفته انــد، از جملــه  اجــرا مــورد بی مهــری قــرار 
در مــاده 10 قانــون برگــزاری مناقصــات )مصوب 
سال 1383(، بایستی موضوع پیش بینی نحوه 
ضمــان تاخیــر تعهــدات در اســناد مناقصه قید 
کنــون اجرایی نشــده اســت. اخیرًا  کــه تــا  شــود 
نیز در تبصره ذیل ماده 10 قانون برنامه توســعه 
گردیــده از ابتــدای اجرای  ششــم، دولــت ملــزم 
بنــدی  خــود  قراردادهــای  در   )1396( برنامــه 
پیش بینــی نمایــد تــا در صــورت عــدم پرداخت 
بدهــی خــود در زمان مقــرر، معادل نــرخ تورم تا 
کثــر نرخ ســود ســپرده بانکی بــه طلبکاران  حدا

پرداخت نمایند.
جهــت اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های عضــو 
مــی رود مدیــران شــرکت های  انتظــار  ســندیکا 

عضو با مطرح نمودن مشکالت و مسائل خود و 
از همه مهم تر ارائه راه حل برای غلبه بر مشکالت 
و حضــور در جلســات هیأت مدیره به منتخبین 
کمک نمایند.  خود برای حل مشــکالت صنــف 
و همچنن استفاده از ظرفیت های بند الف و ب 
ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کمیتــه ماده  گفتگــو و  کــه همان شــورای  کشــور 
کســب  12 در خصوص شناســایی قوانین مخل 
کار می باشــد. می تــوان یکســری از مشــکالت  و 

پیمانکاران را حل نمود.

  و سخن پایانی؟
کار  بهتریــن راه شکســت خــوردن انجــام نــدادن 
کار اســت.  اســت و بهترین راه پیشــرفت، شــروع 
کشــور مــا بیش از هــر زمانی به  کنونی  در شــرایط 
حضــور و فعالیت حرفه منــدان در عرصه اقتصاد 
کشــور و پیگیری مطالبات به حــق خود نیازمند 
غ از نظر و دیدگاه سیاسی  است. هر کدام از ما فار
کســب و  و اقتصادی خود باید در بهبود شــرایط 
کار و حرفــه خود قــدم برداریم، هر قدم مثبتی در 
کل  کشــور بــه بهبود  کــدام از زوایــای اقتصاد  هــر 
اقتصــاد می انجامد و بهبــود فضای اقتصادی به 
بهترشدن کیفیت زندگی و رضایتمندی تک تک 
ایرانیــان خواهــد انجامیــد. در این مســیر بخش 
خصوصــی به حمایت دولــت نیــاز دارد. در چند 
گذشــته دولــت تدبیــر و امیــد نشــان داده  ســال 
بــه حمایــت از بخش خصوصی عالقمند اســت، 
و شــاید الزم باشــد بــا اقدامــات جــدی و تعریــف 

ساختارهای مناسب این کار را انجام دهد. 

کیهان ابنیه الیروبی اسکله الفت جزیره قشم1390  پیمانکار شرکت 

کیهان ابنیه بلوار اصلی اسکله الفت جزیره قشم1388  پیمانکار شرکت 
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دکتر مســعود نیلی اســتاد اقتصاد در دانشــگاه 
و مشــاور رئیس جمهور روحانی در یادداشــتی 
کــرده، بــه  کــه در ســایت عصــر ایــران منتشــر 
مشکالت اصلی در مســیر سازماندهی اقتصاد 
ایران و نبایدهای آن پرداخته اســت. با توجه 
بــه اهمیــت دیدگاه های وی به عنوان مشــاور 
ارشــد ریاســت محترم جمهــوری ایــن مقاله را 
ذیــل منتشــر می شــود. بــه عقیــده ایــن چهره 
مهــم اقتصــاد سیاســی دولــت، سیاســت، بــه 
گرایــی  طــور طبیعــی عرصــه اختــالف نظــر و وا
دیدگاه ها است. بنابراین، اصل وجود اختالف 
اجتناب ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه 

برخورد با این اختالفات است.

انبــوه متقاضیــان شــغل و  1- فشــار ســنگین 
ظرفیــت محــدود اقتصاد برای ایجاد اشــتغال 
کم ســابقه سطح  کاهش  در مقیاس مورد نیاز، 
درآمد خانوارهای شــهری و به ویژه روســتایی 
طــی ســال های 1386 تا 1392 و دشــوار بودن 
کاهش در بــازه زمانی میان مدت،  ترمیــم این 
مشــکالت صندوق هــای بازنشســتگی، نظــام 
و  محیطــی  زیســت  جــدی  مســائل  بانکــی، 
بحران منابع آب، عمده ترین مسائل یا همان 

که همچون چســبی  ابرچالش هایــی هســتند 
کشــور چســبیده اند و  غلیــظ و قــوی بــه آینده 
جــز آنکــه بــا تدبیــر و صبــر و متانت حل شــوند 
که حالل  راه دیگری ندارند. این در حالیســت 
همیشــگی مشــکالت، یعنی درآمدهــای نفتی 

نیز در وضعیت پر رونقی به سر نمی برد.

برخــالف  بین الملــل،  روابــط  حــوزه  در   -2
ســال های نیمــه دوم دهــه 1990 و نیمــه اول 
2000، از نظــر سیاســی فضــای جهانــی بــا عدم 
قطعیت هــای بســیاری مواجــه شــده اســت و 
گذشــته نتــوان ســراغ  شــاید هیــچ زمانــی را در 
گســترده ای  کــه امنیــت داخلــی طیــف  گرفــت 
کشــورهای جهــان تــا ایــن اندازه بــه چالش  از 
کشــیده شــده و بهره گیــری از فضــای جهانــی 
کشورها تا این اندازه  برای حل مسائل داخلی 

دشوار شده باشد.
آمریــکا در دوره ترامــپ، در حال تبدیل شــدن 
بــه یــک بازیگر برهــم زننده قواعد توافق شــده 
جهانــی اســت. از نظــر اقتصــادی نیــز از یــک 
طــرف پیش بینی های موجود از رشــد اقتصاد 
که یک موتور مهم رشــد  چین بیانگر آن اســت 
تقاضــای جهانی و بخصوص انرژی، در مســیر 

کنــدی حرکــت ســیر می کنــد و از طــرف دیگــر، 
و  ســختگیری ها   ،2008 مالــی  بحــران  از  بعــد 
احتیــاط هــای بانکــی به شــدت افزایــش پیدا 
بــا پیشــینه  بــرای نظــام بانکــی مــا  کــه  کــرده 
کننده  بی احتیاطی هــای زیاد، بســیار محدود 
تــا 20  بــا 15  اســت. در مجمــوع، در مقایســه 
گذشته، فرصت های بهره گیری از منابع  ســال 
جهانی بسیار کمتر و نامطمئن تر و تهدیدهای 

آن بسیار بیشتر و قطعی تر شده است.

3-مســائل منطقــه ای پیرامــون مــا مســائلی 
غیرقابــل  عواقــب  بــا  همــراه  جــدی  بســیار 
گســتره و عمــق خشــونت  از نظــر  پیش بینــی 
ناشــی از پدیــده داعــش و نیز تضادهــای رو به 
رشــد منطقــه ای و تحوالت سیاســی مترتب بر 

آن است.

توقــف  از  بعــد  اجتماعــی،  حــوزه  در   -4
اشتغالزایی اقتصاد در فاصله زمانی سال های 
کار رسیدن  1384 تا 1391، همزمان با به سن 
مــوج متولدین دهه 1360، مشــکالت بزرگی از 
قبیل به تعویق افتادن سن ازدواج، افسردگی 
و اعتیــاد جوانــان، طــالق، جــرم و جنایــت و 
اجتماعــی  ناهنجای هــای  از  دیگــر  بســیاری 
کــه همچنان نیز  گرفته اســت  کشــور را  گریبان 

ادامه دارد.

5-در حــوزه نظــام مدیریتــی و اجرایــی، ظرف 
گذشــته بــه ســمت ضعیف تــر شــدن  ده ســال 
کرده ایم.  ایــن ســرمایه مهــم و حیاتــی حرکــت 
حــوادث سیاســی داخلی، جــدای از ماهیت و 
قضاوت در مورد آنها، منجر به ضعیف تر شدن 
کشــور شــده  و محدودتر شــدن توان مدیریتی 
کــردن افراد  که امروز، پیدا  گونــه ای  اســت. به 
کاری بسیار  واجد صالحیت مدیریت ارشــد به 
دشــوار تبدیــل شــده اســت. نتیجه آن اســت 
که تــوان حل مشــکالت در مســیر مقابل ابعاد 

کرده است. مشکالت حرکت 

6-تصویــر موارد ذکر شــده در پهنه جغرافیای 
کشــور در استان های مختلف  وســیع و متنوع 
خ بیــکاری جوانــان  بــه ویــژه از نظــر فقــر و نــر
کنار مســائلی از قبیل بحران  تحصیل کرده، در 
نــا  بســیار  غیــره، متاســفانه  و  ریزگردهــا  و  آب 

متوازن و هشدار دهنده است.

رگ 6 مشکل بز
  در اقتصاد ایران

دکتر مسعود نیلی  
رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
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کارشناسی با یک بررسی اولیه  خالصه آنکه هر 
در زمینه مشکالت مختلف چند بعدی کشور، 
که مســائلی  بالفاصلــه به این نتیجه می رســد 
بــزرگ و تعیین کننــده بــر ســر راه آینــده آن قــرار 
گرفته اســت. از یک طــرف تهدیدهای بیرونی 
کــرده و از طرف دیگر،  بــر فرصت هــای آن غلبه 
ابعــاد مســائل داخلــی نیز شــرایط دشــواری را 

ایجاد نموده است.
کامال منطقی، اولین نتیجه ای  در یک برخورد 
بــه ذهــن  کــه در چنیــن شــرایط پیچیــده ای 
گــر قــوای موثــر  کــه حتــی ا می رســد، آن اســت 
آرام و  کامــل و در فضایــی  انســجام  بــا  کشــور 
کامــل و منحصــرا بــر حل  مســالمت آمیز بطــور 
بــه  رســیدن  شــوند،  متمرکــز  مشــکالت  ایــن 
شــرایط مطلــوب و عبــور بــدون مســئله از این 
گردنه های ســخت، بسیار دشــوار خواهد بود. 
کــردن راه حل ها دشــوار اســت، رســیدن  پیــدا 
بــه توافق بر ســر آنها دشــوارتر و اجــرای آنچه بر 
ســر آن توافــق می شــود از هردو دشــوارتر! پس 
که  قاعدتــا هیــچ اولویتــی مهم تر ازاین نیســت 
همــه متانت و تدبیر داشــته باشــیم تا بتوانیم 

کنیم. گذرگاه سخت عبور  از این 
همیشــه  لزومــا  کــه  اســت  ایــن  مســئله  امــا 
برخوردهــا در چارچــوب منطقــی مــورد انتظار 
فضــای  در  امــروز  آنچــه  و  نمی گیــرد  شــکل 
کشــور  سیاســتمداران  رفتــار  در  و  عمومــی 
مشــاهده می کنیــم بــا آنچــه بــه آن نیــاز داریم 
فاصله ای بزرگ دارد. بنابراین شــاید بتوان به 
کــه در شــرایط موجــود ضرورت  حداقل هایــی 
کرد  اجتناب ناپذیــر قلمــداد می شــود بســنده 
کــه بیش از  و آنهــم مواردی را شــامل می شــود 

آنکه ایجابی باشــد ســلبی است. شــاید ما در 
که هنوز هم باید بیشتر به  مرحله ای هستیم 

کنیم. کردها" فکر  "چه نباید 
سیاســتمداران  موثرتریــن  نگارنــده  نظــر  از 
کشــور در ســطوح ملی و اســتانی، این نکته را 
کشــتی  که خود و مخالفانشــان، هردو در یک 
کمتر مــورد توجه قــرار می دهند و  قــرار دارنــد 
که متضمن سالمت اولیه  گر حداقل هایی را  ا
کنند، هم خود و هم  کشــتی است را فراموش 
مردم صبور و فهیم کشورمان را به ورطه خطر 
خواهند انداخت. در اینجا در نهایت تواضع، 
گر  که ا ســه رویکرد سلبی را پیشــنهاد می کنم 
گروه هــای موثــر  کار نیروهــا و  نتوانــد مبنــای 
گیرد، تــداوم وضعیت موجود را  سیاســی قرار 

کرد. به طور جدی نگران کننده خواهد 

کینه زدایی از فضای سیاسی اول: 
سیاست، به طور طبیعی عرصه اختالف نظر و 

گرایی دیدگاه ها است. وا
بنابرایــن، اصل وجود اختــالف اجتناب ناپذیر 
اســت. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این 
گر اختالف نظر در سیاست،  اختالفات است. ا
گرفتــه و هر  شــکل عقیدتــی و ارزشــی به خــود 
طــرف، خود را در جبهه حــق و طرف مقابل را 
کند، مبارزات سیاسی  از لشکریان باطل تصور 
گراییــد و عاقبتــی تلــخ و  بــه خشــونت خواهــد 

گوار خواهد داشت. نا
عرصــه  بلکــه  خصومــت  عرصــه  نــه  سیاســت 
که با هم مسابقه  رقابت است. دو تیم فوتبال 
می دهنــد رقیــب یکدیگرنــد نــه دشــمن هــم. 
مســابقه داور می خواهــد و قبــل از آن قانون و 
مقــررات. در مســابقات رفتــار پــر خطــر تعریف 
شــده اســت. ضمــن آنکه شکســت و پیــروزی 
هم در آن تعریف شــده اســت. دو تیم ورزشــی 
مســابقه  هــم  بــا  یکدیگــر  نابــودی  قصــد  بــه 

نمی دهند.
گــر قاعده مند  عرصــه سیاســت ورزی در ایران ا
خواهــد  حرکــت  خشــونت  ســمت  بــه  نشــود 
گر پای خشــونت به سیاســت باز شــود،  کــرد. ا
که مانند  مشــکالت و زخم هایی سرباز می کند 

باتالق، "همه" را خواهد بلعید.

دوم: سیاست زدایی از اقتصاد
و  ریســــــک اند  اهــــــــــــــــل  سیاســــــــــت ورزان 
کار آنهــا اســت. در  مخاطره پذیــری جــزء ذات 

گریزان  مقابل، بازار و ســرمایه بسیار محتاط و 
از ریسک های سیستماتیک است.

که  گر مســتاجر سیاســت شد، از آنجا   اقتصاد ا
می داند هر لحظه ممکن اســت از مالک حکم 
کار نمی رود و تنها به  تخلیه بگیرد دســتش به 
کوتاه مــدت بســنده می کند.  روز مرگــی و امــور 
که هیچ تناســبی با راه حل های مربوط  چیزی 

کشور ندارد. به مشکالت بزرگ حال و آینده 

سوم: سخنرانی زدایی از سیاست گزاری
کشــوری را بتــوان در ایــن جهــان  کمتــر  شــاید 
که تا این اندازه ســخنرانی در آن  پهنــاور یافت 
اهمیــت داشــته و اصــوال، خود به عنــوان یک 

کارکرد داشته باشد! نهاد 
که الزم اســت در جلسات  بســیاری از مطالبی 
تصمیم گیری و پشــت میزهای سیاســتگذاری 
گذاشــته شــود، از طریق تریبون های  به بحث 
و  ادبیــات شــفاهی  بیــان می شــود.  مختلــف 
رویکــرد مونولــوگ، در مقابــل فرهنگ مکتوب 
ارتباطــات  از  بزرگــی  گفتگــو، حجــم  و رویکــرد 
کرده  کشــور ما اشــغال  کارآمــد را در  سیاســی نا
گویی قرار نیســت تغییــری در این رویه داده  و 

شود.
پــای  در  مــردم  از  آنچــه  آنکــه،  خالصــه 
و  اجتماعــات  در  و  رای  صندوق هــای 
راهپیمایی های ملی شنیده و دیده می شود، 
آرامش طلبی، صلح خواهی،  مسالمت جویی، 
امنیت طلبی و عزت مداری و غرور ملی اســت. 
اما متاســفانه آنچه از تریبون ها و ســخنرانی ها 
بــه  و  کینه تــوزی  و  دعــوا  می شــود،  شــنیده 
بیــان  بــرای  غیرمســالمت آمیز  زبــان  کارگیــری 
کــه بیــان آنهــا در تریبون های  مطالبــی اســت 
عمومــی ضرورتــی نــدارد و نــه تنهــا در جهــت 
کارســاز نیســت بلکه بــا ایجاد  حــل مشــکالت 
تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر 
مشــکالت قبلی می افزایــد. در چنین فضایی، 
اعتمــاد به سیاســتگزار و اطمینان بــه آینده از 
گر چنین شــد، زبان  کشــور رخت برمی بندد و ا

نگارنده از بیان عواقب آن قاصر است.

که همه قوای مؤثر  کالم؛ وقت آن اســت  پایان 
کشــور، در جهت حل مشکالت اصلی  در اداره 
کننــد و بــه تعبیر  و احتــراز از حاشــیه ها تــالش 
بــه  »دســت  لســان الغیب،  حافــظ  از  برگرفتــه 

که غصه سرآید« کاری زنند 

		همیشـــه	برخوردها	در	چارچوب	
شـــکل	 انتظـــار	 مـــورد	 منطقـــی	
نمی	گیـــرد	و	آنچه	امـــروز	در	فضای	
عمومی	و	در	رفتار	سیاستمداران	
کشـــور	مشـــاهده	می	کنیم	با	آنچه	
به	آن	نیـــاز	داریم	فاصله	ای	بزرگ	
دارد.	بنابرایـــن	شـــاید	بتـــوان	بـــه	
شـــرایط	 در	 کـــه	 حداقل	هایـــی	
موجـــود	ضـــرورت	اجتناب	ناپذیر	
کـــرد	و	 قلمداد	می	شـــود	بســـنده	
آنهـــم	مواردی	را	شـــامل	می	شـــود	
کـــه	بیـــش	از	آنکـــه	ایجابی	باشـــد	

است. ســـلبی	
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اروپــا، ســرمایه گذاری ســاالنه در  اتحادیــه  در 
توزیــع  و  تولیــد  )شــبکه های  زیرســاخت ها 
آب، فاضــالب، بــرق، ســوخت، راه و راه آهــن، 
پاالیشــگاه ها  ارتباطــات،  بنــادر،  فرودگاه هــا، 
و  درمانــی  کــز  مرا ســوخت،  توزیــع  کــز  مرا و 
کز آموزشی و...( حدود %5  بیمارستان ها، مرا
تولید ناخالص داخلی است. این نسبت برای 
ایران نیاز به ســرمایه گذاری ساالنه حدود 100 
ح های زیرســاختی  هزار میلیــارد تومان در طر
که بیــش از دو برابر بودجه  را نشــان می دهــد، 
کشــور و چند برابر  ح هــای عمرانی  مصــوب طر
عمرانــی  ح هــای  طر شــده  پرداخــت  بودجــه 
کــه بــا توجــه به عقــب بودن  اســت. در حالــی 
زیرســاخت های ایــران نســبت به اروپــا، حتی 
ســاالنه باید مبلغ بیشــتری نیز سرمایه گذاری 

گردد.
از  زیــادی  بخــش  کشــورها،  از  بســیاری  در 
خصوصــی  بخــش  توســط  زیرســاخت ها 
ســرمایه گذاری و ســاخته شــده و بهره بــرداری 
انباشــت  از  نوبــه خــود هــم  بــه  کــه  می گــردد 
نقدینگــی خصوصــی در بخش هــای غیرمولــد 
بــازی  ســفته  ارز،  ســکه،  )معامــالت  اقتصــاد 
ک و غیــره( جلوگیــری می کنــد و هــم  در امــال

کشــور، موجب  کمــک بــه بودجــه عمومــی  بــا 
ایجاد اشــتغال و رونــق اقتصــادی می گردد. از 
ســوی دیگر نیز بودجــه دولت مــی تواند برای 
بخشــهای مهمتــری چــون آمــوزش و پرورش 
گــردد. امــا واقعــی  و محرومیت زدایــی صــرف 
که ایــن زمینه  نبــودن قیمت هــا باعــث شــده 
قــرار  بخــش خصوصــی  اقبــال  مــورد  چنــدان 
کــه بخــش خصوصی  نگیــرد. در مــواردی نیــز 
با شــرط پرداخت مابه التفاوت قیمت توســط 
کرده )مانند نیروگاه های برق  دولت ورود پیدا 
کمبود بودجه و معوقات  خصوصی(، به دلیل 

زیاد، عماًل سرمایه گذاری موفق نبوده است.

مقدمه
آمارها نشان می دهد که در اتحادیه اروپا، هرساله 
حــدود 70% ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
انجــام  خصوصــی  بخــش  توســط  فوق الذکــر 
ارزانــی نســبی قیمــت  ایــران  امــا در  می شــود. 
)نسبت قیمت به دستمزد حداقل( برای برخی 
کاالهــای پرمصــرف ماننــد آب، برق، ســوخت و 
غیره و همچنین برخــی خدمات مانند عوارض 
کافــی ایــن  آزادراه هــا، موجــب عــدم جذابیــت 
بــا  شده اســت.  ســرمایه  گذاران  بــرای  بخــش 

واقعی نمودن قیمت ها می توان با ســوق دادن 
نقدینگی زیاد جامعه به ســمت ســرمایه گذاری 
در زیرســاخت ها، انباشــت نقدینگی در اقتصاد 
که این  را از یــک تهدید به فرصت تبدیــل نمود 
امر هم موجب رشد اقتصادی شده و همچنین 
شــرکت های  بــرای  اشــتغال  ایجــاد  موجــب 
مهندسی، تامین کنندگان و کاًل نیروی کار کشور 

خواهد شد.
انتظار عمومی این است که در ایران با داشتن 
گاز فــراوان، ســوخت بــا قیمت  منابــع نفــت و 
بــه جــز معــدودی  پاییــن عرضــه شــود. ولــی 
کم  کشــورها )کــه درآمد نفتــی زیــاد و جمعیت 
گاز آنهــا  دارنــد و لــذا درآمــد ســرانه نفــت و یــا 
کویت،   زیاد اســت ماننــد ونزوئــال، عربســتان، 
کشــورهای ســایر  غیــره(،  و   ترکمنســتان 

روســیه،  ماننــد  آن  صــادرات  و  نفــت  دارای 
کانــادا، عــراق، مکزیــک، برزیــل،  قزاقســتان، 
انگلســتان، آمریکا، آذربایجان، امــارات، نروژ، 
آنگــوال،  الجزایــر،  عمــان،  کــوادور،  ا نیجریــه، 
اســترالیا،  کلمبیــا،  اندونــزی،  هنــد،  قطــر، 
مالــزی، ویتنــام، دانمــارک، آرژانتیــن و... نیــز 
گاز ، انرژی رابه  علیرغم داشــتن منابع نفــت و 
قیمت هــای بین المللــی و حتی باالتــر )با اخذ 
مالیات( عرضه می کنند و این امر باعث شــده 
تولیــد  بــه ســمت  ســرمایه بخــش خصوصــی 
کــه بــه رشــد  و توزیــع آنهــا ســوق داده شــود 

کمک می نماید. اقتصادی و اشتغال 
مقایســه بیــن قیمت هــا در ترکیــه بــرای ســال 
مشــخصات  بــا  تقریبــًا  کشــوری  )کــه   2015
جمعیتی و اقتصادی ایران است و البته بدون 
گاز(، نشــان می دهــد  داشــتن منابــع نفــت و 
 1.7 حــدود  ترکیــه  در  حداقــل  دســتمزد  کــه 
 برابــر ایران بــوده ولی قیمــت بنزین بــا مالیات 
حــدود 1.6 دالر در لیتــر )6 برابرایــران(، قیمــت 
لیتــر مالیــات حــدود 1.3 دالر در  بــا   گازوییــل 

کیلووات ســاعت   )12 برابــر ایــران( و قیمــت هر 
بــرق خانگــی حــدود  15 ســنت )10 برابــر ایران( 
اســت. قیمــت هــر مترمکعــب آب خانگــی در 
بــوده  دالر   1.5 حــدود  ترکیــه  در   2015 ســال 
کــه ســرانه آب شــیرین تجدید  )علی رغــم ایــن 
که  شــوند در ترکیــه حــدود 2 برابر ایران اســت( 
حدود 20 برابر ایران بوده اســت. از سوی دیگر 
عــوارض عبــور ســواری در آزادراه هــای متعارف 

واقعی نبودن قیمت ها 
مانعی  برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
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)بدون داشــتن تعــداد زیاد پل هــا و تونل های 
کشــور بــه طــور متوســط حدود  خــاص( در آن 
کیلومتــر بــوده ولــی در ایــران برای  7 ســنت در 
کمتر از یک سنت  چنین آزادراه هایی متوسط 

بوده است.
بــه  بــه عبــارت دیگــر قیمــت نســبی )قیمــت 
دســتمزد حداقل( در ترکیه برای بنزین حدود 
گازوییل حــدود 7 برابر  3.5 برابــر ایــران، برای 
ایــران، برای برق خانگی حــدود 6 برابر ایران، 
بــرای آب خانگی حــدود 12 برابر ایران، و برای 
عــوارض بزرگــراه حدود 7 برابر ایران اســت. اما 
کشــور بــدون درآمــد نفتــی،  کــه آن  می بینیــم 
ح هــای متعــدد عمرانــی و توســعه ای را بــا  طر
و  )داخلــی  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
خارجــی( انجام داده و ضمن اشــتغال و رشــد 
اقتصادی مناســب، شرکت های توانمند خود 
کشــورها بــرای ســرمایه گذاری و  را راهــی ســایر 

ح های عمرانی نموده است. اجرای طر
امــا در ایران علی رغم وجود بســترهای قانونی 
بــرای ایــن ســرمایه گذاری ها، بــه دلیــل ارزانی 
کاالهــا و خدمــات ســهم ســرمایه گذاری  ایــن 
کم بوده است. ارزانی نسبی  خصوصی بســیار 
گرچه با نیــت حمایت  کاالهــا و خدمــات بــاال ا
کم درآمد جامعه بوده، ولی نتیجه  از طبقــات 
و  بــوده  بــاال  بــه  متوســط  طبقــه  کام  بــه  آن 
موجــب مصــرف بی رویه، هدر روی و اســراف، 
در  فنــاوری  ارتقــای  عــدم  ســوخت،  قاچــاق 
مصرف انرژی، آلودگی هوا و ســایر آسیب های 
اقتصادی شــده است. از همه مهمتر به جای 
افزایــش بهــره وری در مصرف منابــع، ایرانیان 
بــا شــدت باالی مصــرف انــرژی و آب، در حال 
هســتند.  آتــی  نســل های  ذخایــر  از  کاســتن 
کشــوری مثــل ترکیه با  که  این در حالی اســت 
داشــتن آب فراوان تر از ایران، با فروش بســیار 
گــران آن جامعه را به صرفه جویی ســوق داده 
گرانتر از ایران،  و در عیــن حال با انرژی بســیار 
کشورهای  کاالهای خود را تولید نموده و بازار 
دیگــر )و حتی ایران( را تصاحب نموده اســت. 
به عنوان مثال ایران سال ها واردکننده بنزین 
که می توانســت صرف توســعه  بــوده و منابعی 
گــردد، صــرف واردات  اقتصــادی و اجتماعــی 
ســوخت شده و یا آسیب های زیادی از جانب 
گاز در تابســتان ها و زمســتان ها  قطــع بــرق و 

که بــا واقعی  بــه صنایــع وارد آمــده، در حالــی 
شــدن قیمــت ایــن منابــع قطعــًا صرفه جویی 
صــورت  در  دیگــر  ســوی  از  می شــد.  حاصــل 
اصــالح قیمت هــا و توجیه پذیــری اقتصــادی 
کشور می توانست با جذب  آن، از سال ها قبل 
را  بنزیــن داخلــی  تولیــد  ســرمایه خصوصــی، 
افزایــش داده و بــه صادرکننــده بنزیــن تبدیل 

کند. کسب  شود و ارزش افزوده 
از ســوی دیگــر ســرمایه گذاری 100 هــزار میلیارد 
در  خصوصــی  بخــش  توســط  ســاالنه  تومــان 
زیرســاخت ها می تواند در مجموع حداقل یک 
میلیون شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم موقت 
در دوره ســاخت پروژه هــا ایجاد نماید. با توجه 
که هر ســاله بخشــی از این پــروژه ها به  بــه این 
بهره برداری می رســد، مشــاغل دائمی کمتری 
نیز هرســاله بــرای بهره بــرداری اضافه می شــود 
ولــی اشــتغال یــک میلیونــی بــه طــور پیوســته 
بــه ســال های بعد منتقــل خواهد شــد. همان 
که ذکر شــد نیاز به توسعه زیرساخت ها در  طور 
ایران بیش از اروپای توسعه یافته است، لذا در 
صورت ســودده بودن این ســرمایه گذاری برای 
بخش خصوصی، می توان امیدوار بود که مبلغ 
بیشتری از نقدینگی داخلی برای زیرساخت ها 
صرف شده و منافع آن از جمله رشد اقتصادی، 

اشتغال و غیره بیشتر از اعداد باال باشد.
خ را از نــو  کــه قــرار نیســت چــر بایــد بدانیــم 
کنیــم و اســتفاده از تجربیــات عموم  اختــراع 
گیــرد. بجز  کشــورهای دنیــا باید مدنظــر قرار 
که درآمــد نفت  کشــور عربــی و ونزوئــال  چنــد 
گاز آنهــا بــه نســبت جمعیــت نجومی بوده  و 
اجتماعــی  و  سیاســی  مختلــف  دالیــل  بــه  و 
کشــور مصرف  منابــع خــود را بســیار ارزان در 
قیمــت،  اهــرم  بــا  کشــورها  ســایر  می کننــد، 
منابــع  اتــالف  از  و  بــرده  بــاال  را  بهــره وری 
کشــورهای  حتــی  نموده انــد.  جلوگیــری 
قزاقســتان،  روســیه،  ماننــد  نفت خیــزی 
آذربایجــان، مکزیــک نیــز انــرژی را بــا قیمــت 
نســبی )قیمت نســبت به دســتمزد حداقل( 
کشــور خود  بســیار باالتری از ایران در داخل 

به فروش می رسانند.
در این نوشــتار مقایســه ای بین قیمت نسبی 
کشــورهای  برخــی  و  ایــران  در  فــوق  منابــع 
که لــزوم اصــالح قیمت هــا برای  جهــان شــده 

جذب ســرمایه گذاری خصوصی جهت اجرای 
نشــان  را  اشــتغال  افزایــش  و  زیرســاخت ها 

می دهد.

تاریخچه مشارکت بخش خصوصی
 در زیرساخت های ایران

و  راه آهــن  خطــوط  کثــر  ا نوزدهــم  قــرن  در 
توســط  آمریــکا  و  اروپــا  در  بــرق  شــبکه های 
شــرکت های خصوصــی احــداث شــده اســت 
[1[. چهارچــوب قراردادهــای امتیازی قرن 19 
به تدریج تا اواســط دهه 1980 به قراردادهای 
ســاخت-بهره برداری-انتقال )BOT( تبدیل 

شد ]2[. 
مشــارکت بخــش غیردولتــی ســابقه طوالنــی 
ارائــه خدمــات عمومــی و عام المنفعــه در  در 
کاروانسراها،  ایران دارد مانند وقف و ســاخت 
مســاجد،  مــدارس،  انبارهــا،  آب  پل هــا، 
دوره  از  عمرانــی  کارهــای  برخــی  حمام هــا. 
قاجار با توجه به پیشــنهادات ســرمایه گذاران 
گــذاری امتیاز  داخلــی و خارجــی به صــورت وا
اعطــای  ماننــد  شــد،  انجــام  بهره بــرداری  و 
بــارون  بــه  امتیــاز ســاخت راه آهــن سراســری 
)کــه  1250خ(   / م   1871( انگلیســی  دورویتــر 
بــه  تهــران  راه آهــن  ســاخت  نشــد(،  انجــام 
م/   1888( بلژیکــی  ســرمایه گذار  توســط  ری 
بــرق  کارخانــه  نخســتین  ســاخت  1267خ(، 
تهــران )1905م/ 1284خ( بــا ســرمایه بخــش 
کشــف نفــت در مسجدســلیمان  خصوصــی، 
انگلیســی  دارســی  توســط  )1908م/1287خ( 
انگلیــس  و  ایــران  نفــت  شــرکت  تاســیس  و 
کنونی(،  )1909م/1288خ( )بریتیش پترولیوم 
ســاخت راه آهــن جلفا به تبریز توســط روســیه 
)1915م / 1294 خ(، ساخت راه آهن بوشهربه 
برازجــان توســط انگلیســی ها )1918م/1297 
راه آهــن  ســاخت  شــد(،  جمــع  بعــدًا  )کــه  خ( 
زاهــدان به میرجاوه توســط انگلیــس )1919م 
کیلومتــری  / 1298خ( و ســاخت راه آهــن 52 
خزیمــه بــه مســجد ســلیمان توســط شــرکت 
نفــت انگلیس و ایران )1924م / 1303خ(. اما 
کشــف نفــت و ورود درآمد آن به بودجه دولت 
که دولت از  از اوایــل دوره پهلوی موجب شــد 
ســرمایه بخش خصوصی بی نیاز شــده و عماًل 
سیاســت ها بــه طرف عــدم توجیــه اقتصادی 
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بــه  بخــش خصوصــی  رغبــت  عــدم  و  ح هــا  طر
سرمایه گذاری پیش رفت.

سرمایه گذاری بخش خصوصی
 در زیرساخت های اروپا

 )Infrastructures( در تمــام دنیا، زیرســاخت ها
زیربنــای رفــاه اقتصــادی و اجتماعی هســتند. 
مناســب،  نقــل  و  حمــل  تامین کننــده  آنهــا 
و  تحصیــل  نیــرو،  فاضــالب،  و  آب  تاسیســات 
کــه به طــور مداوم  کشــوری  ســالمت هســتند. 
نداشــته  زیرســاخت ها  بــرای  کافــی  ســرمایه 
مشــکل  دچــار  اقتصــادی  رقابــت  در  باشــد، 
بــرای جبــران  می گــردد. ســرمایه الزم جهانــی 
کمبود زیرســاخت ها تا ســال 2030 حدود 40 تا 
50 هزار میلیارد دالر تخمین زده می شود. ]3[ 
دولــت   بجــز  جهــان  کشــورهای  کثــر  ا در 
)Government(، بخــش خصوصی ســهم قابل 
دارد  زیرســاخت ها  در ســرمایه گذاری  توجهــی 
که در انــواع قراردادهای تحویل پروژه، اجرایی 

می شود، از جمله:
 • ســرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتها 

 )Corporate Finance(
• مشارکت عمومی-خصوصی

)Public-Private Partnership-PPP( 
 • فرمهــای غیــر از مشــارکت عمومی-خصوصی

)Non-PPP( 
اروپـــــــــــــــــــــــــا  سرمـــــــــــــــایــــه گذاری  بــــانک 
زیرســاخت ها   )European Investment Bank(

کرده است: گروه دسته بندی  را در 5 
• ترابری )Transportation( مانند راه، راه آهن، 

فرودگاه و...
• ارتباطــات )Communication( ماننــد شــبکه 

مخابرات، اینترنت و ...
• تاسیســات )Utility( ماننــد تامیــن و توزیــع 

آب، انرژی، فاضالب و ...
 )Health( بهداشت و درمان •

)Education( آموزش •
نمودار زیر روند نســبت ســرمایه گذاری ســاالنه 
بــه نســبت  اروپــا  اتحادیــه  زیرســاخت های  در 
تولیــد ناخالص داخلی را در ســال های 2005 تا 
گــزارش بانــک ســرمایه گذاری  2015 بــه نقــل از 
کــه نشــان دهنده نســبت حــدوداً  اروپــا  اســت 

در  ســاالنه  ســرمایه گذاری  درصــدی   5  

زیرساخت ها به تولید ناخالص داخلی اتحادیه 
اروپا است: ]4[  )شکل -1(

کــه در تمــام ایــن ســال ها،   مشــاهده می گــردد 
حداقل 70% از ســرمایه گذاری زیرســاخت ها در 
اتحادیه اروپا توســط بخــش خصوصی و حدود 

30% توسط دولت ها انجام شده است.
تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه  بــه  بــا توجــه 
قیمــت  بــه  دالر  میلیــارد   500 )حــدود  ایــران 
ســرمایه گذاری  ســاالنه  نیــاز  حداقــل  اســمی( 
بــاال،   %5 فــرض  بــا  ایــران  زیرســاخت های  در 
هــزار   100 )معــادل  دالر  میلیــارد   25 حــدود 
میلیــارد تومــان( خواهد بــود. در صورت لحاظ 
ســرمایه گذاری  در  دولــت  درصــدی   30 ســهم 
عمرانــی  ســاالنه  ح هــای  طر بودجــه  مذکــور، 
کشــور در حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان بایــد 
خصوصــی  بخــش  توســط  نیــز   %70 و  باشــد 
گــردد.  ســرمایه گذاری  بایــد  زیرســاخت ها  در 
کشــورهای اروپایــی از  کــه  بــا عنایــت بــه ایــن 
ســال های خیلــی دور زیرســاخت های خــود را 
کم جمعیت  اجــرا نموده انــد و با توجه به رشــد 
آنهــا، ســرمایه گذاری زیرســاخت ها عمدتًا برای 
بازســازی زیرســاخت های مستهلک شــده و یا 
ح هــای توســعه ای می باشــد. اما بــا عنایت  طر
نســبت  کشــور  زیرســاخت های  کمبــود  بــه 
بــه  اســتانداردهای جهانــی و رشــد جمعیــت 
گذشــته، نیاز ساالنه ســرمایه گذاری  سال های 
در زیرســاخت ها بیــش از 5% تولیــد ناخالــص 
داخلــی می باشــد.  با جمع بنــدی مطالب باال، 
ایــران نیــاز ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 
زیرســاخت ها به میزان حداقل ساالنه 100 هزار 

میلیارد تومان دارد.
کارکنــان شــاغل در یــک  کــه تعــداد  در صورتــی 
پــروژه عمرانــی با هزینه کــرد ســاالنه ده میلیارد 
کنیم و 50 شــغل  تومان را حداقل 50 نفر فرض 
نیز به صورت غیرمستقیم بابت خدمات جنبی 
کارخانه های تولید مصالح الزم برای  پروژه و در 
پروژه درنظــر بگیریم، بــا 100 هزارمیلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در ســال، حــدود یــک میلیــون 
که هر  شــغل ایجــاد می شــود. با توجــه به ایــن 
ســاله بخشــی از ایــن پروژه هــا بــه بهره بــرداری 
کمتری نیز هرســاله  می رســد، مشــاغل دائمــی 
برای بهره برداری اضافه می شــود ولی اشــتغال 
یــک میلیونــی بــه طــور پیوســته بــه ســال های 
کــه ذکر  بعــد منتقــل خواهــد شــد. همــان طور 

)شکل -1(

)شکل -3(

)شکل -2(

)شکل -4(

 
بـــا	توجـــه	بـــه	عبـــور	نقدینگـــی	اقتصـــاد	
ایـــران	از	مـــرز	1000	هـــزار	میلیـــارد	تومـــان	
کـــه	تهدیدی	بـــرای	اقتصـــاد	و	یک	عامل	
گـــردد،	در	صـــورت	 تـــورم	زا	معرفـــی	مـــی	
جـــذب	بخشـــی	از	ایـــن	نقدینگـــی	بـــرای	
زیرســـاختها،	می	توان	ایـــن	تهدید	را	به	

نمود. تبدیـــل	 فرصـــت	
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ایــران  بــه توســعه زیرســاخت ها در  نیــاز  شــد 
بیــش از اروپــای توســعه یافتــه اســت، لــذا در 
ســرمایه گذاری  ایــن  بــودن  ســودده  صــورت 
بــرای بخــش خصوصی، می تــوان امیدوار بود 
کــه مبلــغ بیشــتری از نقدینگــی داخلــی بــرای 
زیرســاخت ها صرف شــده و منافع آن از جمله 
رشد اقتصادی، اشتغال و غیره بیشتر از اعداد 

باال باشد.
گــزارش، ســهم هــر یــک  نمــودار -2 از همــان 
از  زیرســاخت ها  گانــه  پنــج  بخشــهای  از 
بــه  نســبت  را  زیرســاخت ها  ســرمایه گذاری 
تولید ناخالص داخلی نشــان می دهد. بخش 
ترابری و بعد تاسیســات زیربنایی )آب و انرژی 
و...( ســهم قابــل توجهــی در زیرســاخت ها را 

داشته اند. )شکل -2(
گــزارش دیگــری از آن بانــک مربــوط بــه ســال   
2010، ســهم ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
ترابــری،  بخش هــای  از  یــک  هــر  در  دولــت  و 
آمــوزش  و  بهداشــت  زیربنایــی،  تاسیســات 
تــا 2009 نشــان  را در فاصلــه ســال های 2006 

می دهد. ]5[ )شکل -3(
آن  در  کــه  اســت  ایــن  توجــه  شــایان  نکتــه   
در  خصوصــی  ســرمایه گذاری  ســهم  دوره 
زیرســاخت های بخــش آمــوزش اتحادیــه اروپا 
حــدود 10%، و در بخــش بهداشــت و درمــان و 
همچنیــن ترابــری حــدود 65%،  بــوده اســت. 
ســهم بخش خصوصی در تاسیسات زیربنایی 
)تامیــن و توزیــع آب، فاضــالب، انــرژی و ...( 

نزدیک به 80% بوده است.
بیــن روش هــای ذکــر شــده ســرمایه گذاری  از 
بخش خصوصی، مشارکت عمومی-خصوصی 
گرفته اســت.  مــورد اقبال زیــادی در دنیــا قرار 
مشــارکت  پروژه هــای  تعــداد  رونــد   4 نمــودار 
بخش خصوصی در دنیا را در فاصله سال های 
گــزارش ســال 2015  2009 تــا 2015 بــه نقــل از 
»مشــارکت عمومی-خصوصــی و چالش هــای 
جهانــی زیرســاخت ها« منتشــر شــده توســط 
مؤسسه مالی و بیمه ای بین المللی EY نشان 

می دهد.]5[)شکل -4(
کــه در ســال 2014 بیش از   مشــاهده می گــردد 
220 پــروژه بــا اســتفاده از مشــارکت عمومــی-

خصوصی در جهان اجرایی شده است.
کارشناسی  گزارش ســال 2016 »مرکز  براســاس 
مشــارکت عمومی-خصوصــی اروپــا« در ســال 
2015 قــرارداد تعــداد 49 پــروژه با بــرآورد 15/6 
عمومــی- مشــارکت  روش  بــه  یــورو  میلیــارد 
خصوصــی نهایــی شــده و آمــاده اجــرا شــدند 
بــه دلیــل بحــران مالــی جهانــی، از  البتــه  کــه 

داشــته  کاهــش  طــرف  ایــن  بــه   2007 ســال 
اســت  ایــن  نشــان دهنده  همچنیــن  اســت. 
کشــورهای اروپایــی علی رغــم تــوان مالــی  کــه 
راهــکار  ایــن  از  نیــز  بهتــری  اســتفاده  بهتــر،   

نموده اند.]6[ )شکل -5(
  پنــج مــورد اول بزرگتریــن پروژه هــای نهایــی 

شده در سال 2015 در اروپا عبارتند از: ]6[
1- فرودگاه سوم استانبول )به ارزش 6 میلیارد 
کــه بزرگتریــن پروژه مشــارکت  یــورو( در ترکیــه  
عمومی-خصوصــی اروپــا از ســال 2002 به این 

طرف است
 )Health Campus( درمانــی  مجموعــه   -2
اتلیک-آنــکارا )بــه ارزش 1/1 میلیــارد یورو( در 

ترکیه
 )Health Campus( درمانــی  مجموعــه   -3
بیلکنت  )به ارزش 1/1 میلیارد یورو( در ترکیه
Calais and Boulogne - sur - Mer 4-بنــدر 

)به ارزش 863 میلیون یورو( در فرانسه
 Ijmuiden sea-lock دریایــی  قفـــــــــــــــــل   -  5 
)بــه ارزش 508 میلیــون یــورو( در هلنــد بــرای 

افزایش ظرفیت بندر آمستردام
کــه از بیــن پنج مــورد باال  جالــب توجــه اســت 
در ســال 2015 در اروپــا، 3 مــورد در ترکیــه قــرار 
که نشــان دهنده توان باالی  اســت اجرا شــود 
کشــور همســایه در جذب ســرمایه گذاری  ایــن 
خصوصی در زیرساخت ها است. همچنین دو 
مــورد از پروژه هــای ترکیــه نیــز در زمینه درمان 
کشور در  که نشان دهنده عزم جدی آن  اســت 
کسب سهم بزرگی از بازار درمان منطقه است.
کلــی ارزش مالــی قراردادهای  نمــودار6 ،  رقــم 
را  اروپــا  در  عمومی-خصوصــی  مشــارکت 
انعقــاد  نشــان دهنده  کــه  می دهــد  نشــان 
ترکیــه  در  قــرارداد  یــورو  میلیــارد   9 حــدود 
بریتانیــا   .]6[ می باشــد.  زیرســاخت ها  بــرای 
بــا بیشــترین تعــداد قــرارداد نهایــی شــده، به 
لحــاظ مالی با ارزش قراردادهای 2/4 میلیارد 
کــه نســبت  گرفتــه  یورویــی در مقــام دوم قــرار 
بــه ســال 2014 )بــه ارزش 6/6 میلیــارد یــورو( 

کاهش زیادی را نشان می دهد. )شکل -6(
گــزارش، بخش ترابــری با ارزش  براســاس ایــن 
قراردادهای حدود 9 میلیارد یورویی بزرگترین 
مشتری مشارکت عمومی و خصوصی در سال 
2015 بــوده اســت و پس از آن بخــش درمان با 

)شکل -5(

)شکل -7(

)شکل -6(

مبلــغ حدود 4 میلیــارد یورو در مقــام دوم انعقاد 
قراردادهــای مشــارکت عمومی-خصوصــی بــوده 

است . )شکل -7(

 اهمیت زمینه  قانونی جذب سرمایه گذاری 
خصوصی در زیرساخت ها

کمبود منابع مالی  کشورها به دلیل  در بسیاری از 
عمومی، از قراردادهای امتیازی و BOT اســتفاده 
قانونــی  زیرســاخت های  وجــود  لــذا  می شــود، 
بخــش  حضــور  زمینه ســازی  در  زیــادی  اهمیــت 
خصوصی در پروژه های زیرساختی دارد. تغییرات 
کفایت زمینه های قراردادی موجب  ناشی از عدم 
عدم قطعیت و سردرگمی شده و هزینه اقتصادی 
افزایــش می دهــد.  را  پــروژه و احتمــال شکســت 
مخالفــت و مقاومــت در مــورد نــوع قراردادهــای 
ذهنیت هــای  و  اســت،  مهــم  بســیار  جدیــد 
و  سیاســت گذاران  ذهنــی  مدل هــای  بــر  قبلــی 
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قوانیــن  تغییــر  دارد.  اثــر  محلــی  ماموریــن 
ســؤاالتی  پــروژه  کمیــت  حا و  مالکیــت  بــرای 
 در بیــن ذینفعــان قــوی پــروژه ایجــاد می کنــد
 . بــه عنــوان مثــال پروژه ســد و نیــروگاه برقابی
بیریســیک آبیــاری  شــبکه  و  مگاواتــی   672   
بــرآورد  بــا  کــه  ترکیــه(  در  فــرات  رود  روی  بــر 
حــدود 2 میلیــارد مــارک آلمــان توســط یــک 
کنسرســیوم اروپایــی انجــام شــد(، بــرای چهار 
ســال توســط دادگاه قانــون اساســی و دادگاه 
عالــی ترکیــه متوقــف ماند، زیــرا اولین قــرارداد 
BOT در ترکیــه بــود و روشــهای موجــود را بــه 
که  کشــیده بــود، لــذا محیــط قانونــی  چالــش 
پــروژه هــای خصوصی قابــل ســرمایه گذاری و 
اجــرا باشــند، وجــود نداشــت. قانون اساســی 
کلیــه قراردادهــای  کــه  ترکیــه الــزام مــی نمــود 
قانــون  دادگاه  بــه  امتیــاز  گــذاری  وا شــبیه 
قانــون  قــدرت  دولــت  و  شــود  ارائــه  اساســی 
گــذاری بــرای تصویــب امتیــاز نداشــته باشــد. 
آن دادگاه مرجــع نهایــی قضــاوت در خصوص 
 بــروز اختالف بــوده و راه را بــر داوری نهادهای
که این مســئله باعث    بیــن المللی بســته بــود 
کــرات شــده بــود. دولــت قصد  بــن بســت مذا
کند و  داشــت پروژه هایی را به سرعت اجرایی 
لذا یک قانون BOT را گذراند که قراردادهای با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی، قراردادهای 
گرچه  تجاری محســوب شــوند نــه امتیــازی، ا
ح مخالــف  دادگاه قانــون اساســی بــا ایــن طــر
کــره و فشــار، باالخره  بــود. بعــد از ســال ها مذا
دادگاه عالی ترکیه پروژه بیریسیک را به عنوان 
کــرد، بــا ایــن  یــک قــرارداد تجــاری شناســایی 
گانــه  کــه هــر قــراردادی بــه صــورت جدا  الــزام 

گردد. ]1[ بررسی 

زمینه قانونی جذب سرمایه گذاری خصوصی
 در زیرساخت های ایران

زیــاد  درآمــد  و  نفــت  کشــف  بــه  توجــه  بــا 
دولت هــای مختلــف از ایــن محــل، مشــارکت 
کم رنگ شــد، ولی در  بخــش غیردولتــی ایــران 
ســال های اخیــر ایــن مســئله بــاز مــورد توجــه 
گرفــت. خوشــبختانه در ســال های اخیــر  قــرار 
زمینه های قانونی نیز برای استفاده از سرمایه 
و  عمرانــی  ح هــای  طر در  خصوصــی  بخــش 

که عبارتند از: زیربنایی ایجاد شده است 
خارجــی  ســرمایه گذاری  از  حمایــت  قانــون   •

)1381( )FIPPA(
تنظیــم  قانــون  بــه  مــوادی  الحــاق  قانــون   •

بخشی از مقررات مالی دولت )1384(

 • انتشار موافقت نامه ساخت-  بهره برداری - 
گذاری )1387( وا

توســعه  پنجــم  پنجســاله  برنامــه  قانــون   •
جمهوری اسالمی ایران )1394-1390(

 •  قوانیــن بودجــه ســال 1391، ســال 1392و
 سال 1393 

• همچنیــن انتشــار پیــش نویــس چهارچوب 
موافقت نامــه مشــارکت عمومی-خصوصی در 
مــرداد 93 و اصالحیه هــای آن در آبــان 93 و 

اسفند 93.
جــذب  بــرای  قوانیــن  ایــن  عمــده  بخــش 
برنامــه  در  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
ـ   1394( جمهــوری  توســعه  پنجــم  پنجســاله 
کــه برخــی مــواد مهــم آن  1390( تبلــور یافتــه 

عبارت است از ]7[
تکمیــل  بــرای  خصوصــی  ســرمایه  جــذب   •

پاالیشگاه های موجود )ماده 128(
• ساخت نیروگاه های برق )ماده 133(

• خرید آب اســتحصالی، پســاب تصفیه شده، 
آب مازاد ناشــی از صرفه جویــی حقابه داران و 
هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی 

)ماده 142- الف(
و  مدیریــت  مالکیــت،  ســرمایه گذاری،   •
آبرســانی  شــبکه های  و  ســدها  بهره بــرداری 

)ماده 142-ب(
• ساخت پایانه های حمل و نقل )ماده 163(

• حمل و نقل ریلی )ماده 164(
بخشــهای  بــا  مشــترك  ســرمایه گذاری   •
غیردولتــی تا ســقف 49% بــرای توســعه منابع 

کشاورزی )ماده 194- م( آب و 
• به کارگیری روش هایی از قبیل »تأمین منابع 
گــذاری«،  وا و  بهره بــرداری  ســاخت،  مالــی، 
»تأمیــن منابع مالی، ســاخت و بهره برداری«، 
کلید در دســت «، »مشارکت  ح و ســاخت  »طر
یــا »ســاخت،  ـ خصوصــی« و  بخــش عمومــی 
بهره بــرداری و مالکیــت« بــرای تکمیــل پــروژه 
کار تأمین  هــای عمرانی و پیاده ســازی ســاز و 

مالی آنها )ماده 214(
بهره بــرداری  حــق  یــا  مالکیــت  گــذاری  وا  •
ح هــای تملــك دارایــی ســرمایه ای جدید و  طر
نیمه تمام و تکمیل شــده و آمــاده بهره برداری 

به بخش غیر دولتی )ماده 220(
چهارچــوب  پیش نویــس  انتشــار  همچنیــن 
عمومی-خصوصــی  مشــارکت  نامــه  موافقــت 
عمومــی  شــرایط  ماننــد  کــه   93 اســفند  در 
پیمــان بــرای قراردادهای مشــارکت عمومی و 
خصوصی اســت، بخشــی از راه را بــرای انعقاد 

این قراردادها هموار نموده است ]8[.

مشکالت جذب سرمایه گذاری خصوصی
 در زیرساخت های ایران

کــه ذکــر شــد، علیرغــم مشــارکت  همــان طــور 
یــا  )داخلــی  خصوصــی  ســرمایه گذاری های 
از  کشــور  زیرســاختی  ح هــای  خارجــی( در طر
دوره قاجار، به دلیل مخالفت ها با قراردادهای 
کشــور  امتیــازی )کــه در دوران ضعف سیاســی 
یــک طرفــه بودنــد( و همچنیــن ورود نفــت به 
بودجــه دولت، رغبت بخــش دولتی به جذب 
ســرمایه خصوصــی و رغبــت بخــش خصوصی 
بــا  امــا  یافــت.  کاهــش  ســرمایه گذاری  بــرای 
گرایــش روزافــزون جهانــی به جذب  توجــه بــه 
ســرمایه خصوصی و علیرغم وجود بســترهای 
کشــور  قانونــی، هنــوز پــروژه هــای زیرســاختی 
آمــار قابل قبولــی در جذب ســرمایه غیردولتی 
نداشته اند و در قیاس با ظرفیت و نیاز عظیم 
کشــور برای توســعه زیرساخت ها و  موجود در 
علیرغــم وجــود نقدینگــی فــراوان، تعــداد این 
سرمایه گذاریها اندک است. برخی مشکالت را 

به صورت زیر می توان نام برد:
پروژه هــا  محصــول  قیمــت  نبــودن  واقعــی   •
گــذاری و  بــه دلیــل حمایــت دولــت از قیمــت 
نداشتن توجیه اقتصادی )هنوز هم قیمت ها 

یارانه ای است.(
• فعال نبودن مشاوران مجرب سرمایه گذاری 
ح های ســرمایه گذاری  برای تهیــه و توجیه طر
ایجــاد  و  مشــاوره  ارائــه  جهــت  زیرســاخت ها 

ارتباط بین سرمایه گذاران و پیمانکاران
• نبود تضمین برای ســرمایه گذار در خصوص 
عدم ارائه خدمات موازی ارزان قیمت دولتی

کافــی در  کمبــود تجربه هــای مشــابه موفــق   •
کشور و سایر عوامل دیگر

این نوشتار در خصوص مورد اول بحث می نماید.

واقعی نبودن قیمت محصول پروژه ها در ایران
کاالها واقعی  کشــورها نــه تنها قیمــت  کثــر  در ا
است و هیچگونه یارانه ای پرداخت نمی شود، 
بلکــه قیمــت بــرای مصرف کننــده بــا دریافــت 
مالیات هــای ســنگین بســیار باالتــر از قیمــت 
اســت  کاال  آن  واردات  یــا  تولیــد  شــده   تمــام 
کشــورهای دارای منابــع نفت  )بــه جــز برخــی 
کشــورهای عربــی  کــم ماننــد  گاز و جمعیــت  و 
حــوزه خلیج فارس(. این امر موجب جذابیت 
ســرمایه گذاران  بــرای  زیرســاختی  ح هــای  طر
بســیاری  قیمــت  ایــران  در  امــا  گــردد.  مــی 
کشــورها ارزانتر اســت   کاالهــا نســبت بــه ســایر 

)حتی پس از هدفمندی یارانه ها(
دولت اقداماتی از جمله تضمین قیمت خرید 
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محصــول را بــرای برخی ســرمایه گذاران انجام 
که موجب ســاخت تعدادی  داد )ماننــد برق( 
نیــروگاه بــرق خصوصــی شــده اســت، ولــی به 
دلیــل بــروز مشــکالت اعتبــاری در ســال های 
گذشــته، دولت نتوانســته تعهدات خــود را به 
که نیروگاههای  انجام برساند و لذا باعث شده 
کم یــا متوقف  بــرق بخــش خصوصــی تولیــد را 
کــه در صــورت واقعی بودن  نماینــد. در حالی 
کاال را از  قیمت هــا، ســرمایه گذار تمــام بهــای 
مصرف کننــده دریافــت می نماید )مســتقیم یا 
غیرمســتقیم( و حتی دولت نیز درآمد مالیاتی 
کســب می نماید، ولذا وضعیــت بودجه دولت 

گذاشت. اثر منفی بر سرمایه گذار نخواهد 
کاالهایی  مقایســه در خصوص تولید و انتقال 
گاز طبیعی  گازوییل، آب، برق،  ماننــد بنزین، 
و همچنیــن برخــی خدمــات ماننــد ســاخت 
کثر  راه هــا و آزادراه هــا نیــز صــدق می کنــد. در ا
کشــورهای توســعه یافته )علی رغم بــاال بودن 
در  کشــورهای  بســیاری  و  دولت هــا(  درآمــد 
حال توسعه، عمده سرمایه گذاری برای تولید 
گاز طبیعی و...(،  گازوییــل،  ســوخت )بنزین، 
گردآوری، ذخیره ســازی، تصفیه و انتقال آب، 
تولیــد و انتقــال بــرق، ســاخت و بهره بــرداری 
راه هــا، آزادراه ها، راه آهــن، فرودگاه ها، تونل ها 
و پل هــای بــزرگ و... از طریق ســرمایه گذاری 
از  بــاری  تنهــا  نــه  و  شــده  انجــام  خصوصــی 
دوش دولت هــا برداشــته و بــه ایجاد اشــتغال 
کمــک نمــوده، بلکــه با جــذب ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و هدایــت آن بــه پروژه های 
زیرساختی از نقدینگی جامعه استفاده بهینه 
بــه ســمت  نموده انــد )بــه جــای انحــراف آن 
بورس بــازی در زمینــه ارز و طــال و ملــک و...( 
و در واقــع تهدیــد نقدینگــی زیــاد جامعــه بــه 

فرصت تبدیل شده است.

قیمت نسبی
کردن  کــه همــواره بــه مســئله واقعــی  ایــرادی 
که در سایر  گرفته می شود این است  قیمت ها 
کشــورهای  کشــورها درآمــد باالتــر اســت )مثاًل 
اروپایــی( و لــذا قیمت هــا نیز باالتر اســت. این 
حــرف درســت اســت و در واقــع بایــد قیمــت 
کاالهــا با مبنای درآمدی جامعه )مثاًل حداقل 
کشــور( ســنجیده  کار آن  حقــوق طبــق قانــون 
کاال  گرانــی  شــود تــا درک درســتی از ارزانــی یــا 
بــه دســت بدهــد. لــذا مفهــوم قیمــت نســبی 
)Relative Price( مــورد توجه قرار می گیرد. در 
کاالها به دســتمزد  این نوشــتار قیمت نســبی 

گرفته است. حداقل مورد بررسی قرار 
کــه حتی در  بررســی این مقاله نشــان می دهد 

قیــاس با درآمد حداقل، باز هم قیمت نســبی 
عمــوم  از  ارزانتــر  ایــران  در  کاالهــا  از  بســیاری 
که  کشــورهایی  کشــورهای دنیــا اســت )بــه جز 
کــم دارنــد و لذا  درآمــد نفتــی زیــاد و جمعیــت 
گاز زیــادی دارند مانند  درآمد ســرانه نفــت و یا 
ونزوئال، عربستان، کویت، امارات، ترکمنستان، 
کاالها  قطر و غیره(. حتی مقایسه قیمت برخی 
که در  گازوییل نشــان می دهد  ماننــد بنزیــن و 
کاالها  گذشــته نیز قیمت نســبی این  50 ســال 
)نســبت به دســتمزد حداقــل( در ایــران ارزانتر 
کــه در ادامه به آن خواهیــم پرداخت. با  شــده 
توجه به وابســته بودن این مقایســه به حقوق 
کار، نخست به مقایسه حداقل  حداقل قانون 
برخــی  و  ایــران  در  کار  قانــون  طبــق  حقــوق 

کشورها پرداخته شده است.

حداقل دستمزد در  ایران
جدول-1  روند تغییر حقوق پایه ماهانه طبق 
نشــان  را  کنــون  تا  1348 ســال  از  کار  قانــون 

می دهد. ]9[ )جدول -1(
را تشــکیل  پایــه حقــوق تمــام دســتمزد  امــا    
کار ایران پرداخت مزایای  نمی دهــد. در قانون 
کثر  کــه در ا جانبــی طبــق قانون اجباری اســت 
که اجباری  کشــورهای دنیا وجود نــدارد و یا آن 
کشــورهای  نیســت و پرداخــت آنهــا )حتــی در 
توســعه یافتــه اروپایــی و آمریــکای شــمالی( در 
کارفرما  برخی شــرکت ها به صــورت توافق بیــن 
کارمنــد انجام می پذیرد. ایــن مزایا عبارتند از  و 
بن خواروبار، حق مســکن، حق اوالد و همسر، 
عیــدی و پــاداش پایــان ســال، ســنوات پایــان 
که عمــده آنها بعــد از انقالب اســالمی  خدمــت 
و از ســال 1358 به دریافتی های حقوق بگیران 
کارگران  اضافه شــد. طبق قانون از سال 1343 
کــه بــه دلیل  در ســود شــرکت ها ســهیم بودنــد 
مشــکالت اجرایــی بــه جــای آن از ســال 1359 
مقرر شد هر سال به صورت ثابت دو ماه حقوق 
به عنوان عیدی و پاداش پایان ســال پرداخت 
گــردد. ایــن مزایای اضافی بین 30 تــا 50 درصد 
)در ســال های مختلــف( بــه دریافتــی حقــوق 
پایــه اضافه نموده اســت. از دیماه ســال 1389 
که  نیــز یارانه به هــر ایرانی با پرداخــت می گردد 
کشــورها مرســوم نیســت و در واقع به  در عموم 
دســتمزد حداقل اضافه شــده اســت. لذا برای 
کشورها  مقایســه واقعی حداقل دســتمزد بین 
باید این موارد نیز در دستمزد لحاظ گردد. حتی 
ایــن مــوارد نیز در ایران نیــز در طول زمان ثابت 

)جدول - 1 (

)جدول - 2 (

نبوده و در سال های مختلف تغییر نموده است 
 کــه خالصــه آن در جــدول-2 ارائــه شــده اســت.

)جدول -2(
ادامه	دارد
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 وزارت  راه و شهرسازی؛ تفکیک یا ادغام   
مسئله  ا صلی کدام است؟

کمیســیون	انتشــارات:	 وزارت راه و شهرسازی 
در دولــت دهــم از ادغــام وزارت راه و ترابــری و 
وزارت مســکن و شهرسازی تشکیل شد. پیش 
از ادغــام ایــن دو وزارتخانــه مجلــس در قانــون 
کرده بود  برنامه پنجم توســعه، دولــت را مکلف 
کــه تعــداد وزارتخانه هــا را بــه عــدد 17 برســاند، 
دولــت دهــم نیــز بــا اســتناد بــه ایــن قانــون 7 
کار،  وزارتخانــه )تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، 
راه و ترابــری و مســکن و شهرســازی، صنایــع و 
کرد  معادن، بازرگانی( را در سه وزارتخانه ادغام 
که از جمله آنها تشــکیل وزارت راه و شهرسازی 
بود. این ادغام از همان زمان با انتقادهایی نیز 
که  کارشناسان معتقدند  مواجه بوده و برخی از 
مطالعات آن به درستی صورت نگرفت و دولت 
وقت بیش از آنکه قصد اجرای قانون را داشــته 
باشد به صورت شتابزده دست به حذف برخی 
کنــون پــس از دو  از وزرای ناهمســو زده اســت. ا
دوره تجربه ادغام وزارتخانه های مذکور ، دولت 
یازدهــم بــا ارائه الیحــه ای به مجلــس خواهان 

تفکیک ادغام های صورت گرفته شده است. بر 
این اســاس اواخر اردیبهشت ماه امسال دولت 
یازدهم موضوع تفکیک سه وزارتخانه از جمله 
بــه تصویــب هیــأت  را  راه و شهرســازی  وزارت 
دولــت رســاند و الیحــه آن را بــه مجلس ارســال 
کرد. قوه مقننه نیز در ســومین هفته خردادماه 
یک فوریت این الیحه را به تصویب صحن علنی 
کمیســیون عمران مجلس ارســال  رســاند و بــه 
کمیســیون عمران،  کــرد. در صورت تصویب در 
و  ترابــری«  و  »راه  وزارتخانــه  دو  ایجــاد  الیحــه 
»مسکن و شهرسازی« به صحن علنی مجلس 
خواهد آمد تا در صورت تصویب و تایید شورای 

نگهبان به دولت ابالغ شود. 
گرهای  ماهنامــه پیام آبادگران نگاهی به اما و ا
کــه نظــر شــما را بــه خوانــدن  ایــن ادغــام دارد 

مشروح آن جلب می نماییم.

تاریخچه
دوران  در  و  قمــری  هجــری   1298 ســال  در 

ســلطنت ناصرالدین شــاه وزارت فوائــد عامــه 
تأســیس شــد و امور مربوط بر احــداث راه، پل 
گذاشــته  و راهداری برعهده وزارت خانه مذکور 
کل  شــد. از ســال 1301 اداره ای بــه نــام »اداره 
ع« در وزارت فالحــت و تجــارت  طــرق و شــوار
بــرای  مؤثــر  اقــدام  منظــور  بــه  عامــه  فوائــد  و 
بهره بــرداری  و  نگهــداری  راه هــا،  ســاختمان 
تشکیل گردید. در سال 1308 به موجب قانونی 
کل  گذشــت، اداره  کــه از مجلــس شــورای ملی 
ع تبدیل  ع به وزارت طرق و شوار طرق و شــوار
شــد. در سال 1315 این وزارتخانه به وزارت راه 
تغییــر نام داد و بحث ترابــری و حمل و نقل به 
گرچه در ده سال آخر دوره  حاشیه رانده شد، ا
پهلوی دوم نیز به بحث ترابری توجه شــد و با 
مصوبــه مجلس وقت، وزارت راه به وزارت راه و 
ترابری تغییر نام داد. این وزارت مســئول اداره 
امــور حمل و نقــل زمینی، دریایــی و هوایی در 
ترابــری  ارتباطــات  کشــور و  محــدوده داخلــی 

کشورهای جهان بود. میان ایران و دیگر 
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در خردادمــاه ســال 1390 بــا ادغــام وزارت راه 
و ترابــری و مســکن و شهرســازی، وزارت راه و 
که ناچار است  گرفت  شهرســازی فعلی شــکل 
در زمینه حمل و نقل، و راه و شهرسازی فعال 
باشــد. آنچــه در نــام وزارتخانــه جدیــد یعنــی 
وزارت راه و شهرســازی مشهود بود بی توجهی 
گرچه در دولت قبل  بــه امر حمل و نقل بــود. ا

به حوزه حمل و نقل توجه ویژه ای شد.
ایــن  تفکیــک مجــدد  از  روزهــا صحبــت  ایــن 
که آیا  وزارتخانه ها اســت اما ســوال اینجاســت 
کار آسان و  تفکیک و ادغام دو وزارتخانه بزرگ 

بی حاشیه ای است. 
برخی هــا معتقدنــد در شرایــــــــــــــــــــــــــط فعلــی 
ارتبــاط  و  همبســتگی  از  میزانــی  وجــود  بــا  و 
مســائل شهرســازی، و راه بــا یکدیگــر، تفکیک 
شــتاب آلود این حوزه ها از یکدیگر ناهماهنگی 
ایجــاد می کنــد و مغایــر بــا اصــل چابک ســازی 
کوچک ســازی اســت. آنهــا معتقدنــد در این  و 
ک برای  دو بخــش توانایــی یافتن نقاط اشــترا
گســترش »شهرنشــینی مدرن« و »شهرســازی 
توســعه یافته« وجــود دارد چنانچه وزیر فعلی 
کیــد بــر نقــاط  راه و شهرســازی توانســته بــا تأ
ک ایــن دو ماننــد شهرســازی ریــل پایه  اشــترا
ک بخــش شهرســازی بــا حمــل و نقــل  )اشــترا
ک  )اشــترا محــور  ســاحل  شهرســازی  ریلــی(، 
بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی(، 
بــر  جدیــد  شــهرهای  ایجــاد  ســاختار  اصــالح 
پایــه حمــل و نقل ترکیبــی به خصــوص ریلی و 
موارد بســیار دیگــری از این دســت، ارتباطات 
معاونت هــا و دســتگاه هــای اجرایــی تابعــه در 
بخش های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر 
کنــد. ادغــام دو حــوزه حمــل و نقــل و  بیشــتر 
مســکن ســبب شــده بود تا همکاری های بین 
بخشی که قبال به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و 
کامال جزیره ای  گیری در خصوص آنها،  تصمیم 

و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند.
که ادغــام وزارتخانه ها را علت  در مقابــل آنانــی 
اصلی تحلیل رفتن حوزه های راه، حمل و نقل 
و مسکن شهرسازی می دانند  عنوان می کنند 
کــه در حــال حاضر نیز بدنه ایــن حوزه ها از هم 
کــدام تحــت امــر یــک معاونت  جداســت و هــر 
جداســازی  و  اســت،  مشــغول  فعالیــت  بــه 
وزارتخانه ها مشکل چندانی به وجود نخواهد 

آورد. ضمــن اینکــه بی ارتباطــی وظایــف ذاتــی 
گرفته شدن  این دو دستگاه و احتمال نادیده 
هــر یک از دو بخش مســکن و حمــل و نقل در 
گذاری هــای وزیــر  اثــر تصمیمــات و سیاســت 

مربوطه خطرآفرین است. 
هــم  ســومی  گــروه  گــروه،  دو  ایــن  مقابــل  در 
که ادغام  که معتقدنــد همانگونه  وجــود دارند 
وزارتخانــه هــا شــتاب زده و بی مطالعــه بــود، 
تصمیم دولت یازدهم مبنی بر انتزاع وزارت دو 
حوزه »راه و ترابری« و »مســکن و شهرســازی« 
از یکدیگــر نیــز  بــه همین شــکل بــوده و بدون 
ایــن  در  کــه  اســت  انجــام  حــال  در  مطالعــه 

خصوص دولت نباید عجله می کرد. 

کوچــک  وزارتخانــه  دو  ادغــام  از  هــدف 
کــردن از هزینه  کــم  کــردن بدنــه دولــت و 
کــه در این  جــاری بــود. بــه نظــر می رســد 
زمینــه اتفــاق خاصــی نیافتــد بلکــه فقــط 
یک نفر به عنوان وزیر از سیســتم اجرایی 
کم  کم شــده بقیه هزینه ها نه تنها  دولت 
نشــده بلکــه در مواردی افزایــش هم پیدا 
کرده اســت. آنچه مسلم اســت این است 
کــه دولــت چــه بخواهــد دو وزاتخانــه را از 
هــم تفکیــک نماید و چــه بخواهد همین 
کنــد باید به  شــرایط موجــود ادامــه پیــدا 
کردن هزینه و تبدیل وزارتخانه به  کم  فکر 
عنوان یک ســتاد و سپردن امور اجرایی به 
بخش خصوصی باشــد ایــن تفکر در دولت 
قبلــی مشــاهده نشــد هر چنــد آقــای دکتر 
کوچک  آخوندی در مواضع و اظهاراتش از 
کرده اند ولی  کردن سیستم دولت حمایت 

در عمل این اتفاق نیفتاده است.
ســندیکای  ویــژه  بــه  خصوصــی   بخــش 
دولــت  از  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
از  کاهــش  ضمــن  دارد  انتظــار  دوازدهــم 
هزینه هــای جاری و بوروکراســی موجود در 
که خود عامل انواع و  سیستم اداری کشور 
اقسام مشکالت است، یک سیستم چابک 
کنــد. در غیــر ایــن صورت  کارآمــد ایجــاد  و 
ادغــام یــا تفکیــک وزارتخانه هــا نمی تواند 
کردن  لزوما چاره مشــکالت باشد. کوچک 
کردن از بوروکراسی نیازمند  کم  سیســتم و 
یک جراحی است و این جراجی حتمًا درد 
و عوارضی خواهد داشت. دولت دوازدهم 
ایــن درد و عــوارض را باید بــه جان بخرد تا 
گریبان  که سال های سال است  درد بزرگی 

گرفته، درمان شود. کشور را 

نقد و نظر

	آنچـــه	مســـلم	اســـت	ایـــن	
چـــه	 دولـــت	 کـــه	 اســـت	
بخواهـــد	دو	وزاتخانـــه	را	از	
هـــم	تفکیـــک	نمایـــد	و	چه	
شـــرایط	 همیـــن	 بخواهـــد	
کنـــد	 موجـــود	ادامـــه	پیـــدا	
کـــردن	 کـــم	 بایـــد	بـــه	فکـــر	
هزینـــه	و	تبدیـــل	وزارتخانه	
یـــک	ســـتاد	و	 بـــه	عنـــوان	
ســـپردن	امـــور	اجرایـــی	به	
باشـــد بخـــش	خصوصـــی	
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دنیــای	اقتصــاد:	مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
کیدات دولت و  شورای اســالمی با اســتناد به تا
مجلس به ســه شــاخص بدهی های انباشته و 
بی قاعده شــهرداری های کالن شــهرها، فروش 
بی ضابطــه امــوال شــهرداری ها بــرای پوشــش 
ع این بدهی هــا و تعداد  بازپرداخــت اصــل و فر
قابــل توجــه پروژه هــای شــهری فاقــد توجیــه 
اقتصــادی، در قالــب یک تحقیــق و پژوهش از 
روشــن شدن چراغ هشــدار بحران مالی و خطر 

کشور خبر داده  است. ورشکستگی شهرداری 
عنــوان  تحــت  کــه  تحقیقــات  ایــن  نتایــج 
»مناســبات مالی دولت و شهرداری ها« منتشر 
شــده و وضعیــت نظــام مالــی شــهرداری های 
کشــور پیشــرفته و در  کشــور در مقایســه بــا 7 
نشــان  کــرده  اســت،  بررســی  را  توســعه  حــال 
کــه شــهرداری های ایــران  می دهــد: مســیری 
گــر در دو منظــر مرزبنــدی و  در آن قــرار دارنــد ا
تقســیم وظایــف دولت هــای محلــی و مرکــزی 
در امور شــهری و همچنین روابــط مالی دولت 
محلــی و مرکــزی مطابق بــا الگوی موفق ســایر 
کشورها اصالح نشود، می تواند به ورشکستگی 
شــهرداری ها منجــر شــود. دولــت و مجلــس با 
اتفاق نظر بر سر ساماندهی این نظام می توانند 
کمک جعبــه ابزار مالی-مدیریتی  ایــن راه را به 

به مسیر اصلی و صحیح بازگردانند.
کشــور  این مطالعات با بررســی الگوی موفق 7 
شــامل آمریکا، آلمان، فرانســه، استرالیا، هند، 
کشــورهای پیشرفته  چین و اندونزی به عنوان 
منظــر  از  می دهــد  نشــان  توســعه  حــال  در  و 
مرزبندی و تقسیم وظایف دولت های محلی و 
کشــورها بخش  مرکزی در امور شــهری، در این 
از مســئولیت های مدیریتــی و  قابــل توجهــی 
خدماتــی شــهرها در اختیــار دولت های محلی 
دیگــر  تعبیــر  بــه  و  دارد  قــرار  )شــهرداری ها( 
دولت هــای محلــی ســکان اداره امــور خدمات 
گرفته اند.  مربــوط به شــهرها را در اختیار خــود 
نتایج بررســی های مرکــز پژوهش های مجلس 
در  شــهر  بــا  مرتبــط  وظیفــه  و  مســئوولیت   5
کــه  کــرده  کشــور مــورد بررســی را شناســایی   7
کامل در اختیار دولت های محلی یا  به صــورت 
منطقه ای )اســتانداری ها( قــرار دارد و برخی از 
آنها به  صورت مشترک بین دولت های محلی، 

منطقه ای و مرکزی اداره می شود.
پس از بررســی محدوده اختیــارات دولت های 
کشــورهای  محلــی در امــور مرتبــط شــهری در 
مــورد بررســی، مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
بخشــی از جعبه ابزار مالی-مدیریتی برای حل 
گذاری برخی  بحران شــهرداری ها مربوط بــه وا

وظایــف دولت به شــهرداری ها پیشــنهاد داده 
 اســت تصدی گــری دولــت در 6 حــوزه بــه نفــع 
مدیریت یکپارچه شــهری و افزایش مسئولیت  
همچنیــن  کنــد.  پیــدا  کاهــش  شــهرداری ها 
مطابــق با الگوی تجربه شــده و موفق در نظام 
کشــورهای مورد بررسی  مدیریت شــهری سایر 

 زمینــه الزم برای ایجاد مشــارکت شــهرداری ها 
در مطالعه، برنامه ریزی و اجرای طرح های آب 
و فاضالب شــهری، مالکیــت و اداره واحدهای 
این حــوزه با اتخاذ رویکردهای توانمندســازی 
گــزارش  بــه  شــود.  فراهــم  بایــد  شــهرداری ها 
»دنیــای اقتصــاد« در حــال حاضــر وظایــف و 
ســرفصل   13 در  شــهرداری  مســوولیت های 
کــه در مقایســه بــا وظایــف  خالصــه می شــود 
کشــورها وجود  که در ســایر  دولت هــای محلی 
دارد، محــدود و ناچیــز اســت. ایجاد و توســعه 
تاسیســات فاضالب شــهری، احــداث و ترمیم 
خیابان هــا و معابر، نگهداری و تســطیح معابر، 
کســی و اتوبوس،  خدمــات حمل ونقل مترو، تا
تاسیســات حفاظتــی شــهرها و آتش نشــانی از 
جملــه  ایــن وظایف اســت. مرکــز پژوهش های 
کــرده با انتقال  کیده  مجلــس در این بررســی تا
بــه  شــهری  مرتبــط  امــور  در  دولــت  وظایــف 
شــهرداری بایــد اعتبــارات مالــی و بودجــه ای 
مربــوط بــه دســتگاه ها و ســازمان های مرتبــط 
بــا ایــن حوزه ها بــه شــهرداری ها منتقل شــود 
کــه می تواند منابــع مالی جدیــد و درعین حال 
کند  ســالم و پایــدار را بــرای شــهرداری ها ایجاد 
کنونــی در بودجــه  و جایگزیــن منابــع ناســالم 

ساالنه شهرداری ها شود.
که  در عیــن حــال یکــی از نــکات مهــم دیگــری 
در ایــن مطالعــه به آن توجه شــده، این اســت 
کشــور مــورد بررســی  کــه دولت هــای محلــی 7 
کانال هایــی را بــرای مباحث تامیــن مالی  چــه 
مالــی  روابــط  و  دارنــد  اختیــار  در  شــهری  و 
شــکل  چــه  بــه  محلــی  و  مرکــزی  دولت هــای 
اســت. نتایج این بررسی نشان می دهد دامنه 
اختیــارات و تنــوع ابزارهــای مالــی دولت هــای 
گســترده  تــر  محلــی در ایــن 7کشــور بــه مراتــب 
کــه شــهرداری های ایــران  از آن چیــزی اســت 
کــه منابع مالی  در اختیــار دارنــد. بدیــن معنی 
کشــورها عمدتــا از  دولت هــای محلــی در ایــن 
بهای خدمات و عوارض شــهری، مالیات های 
کمک هــای  مشــترک دولــت مرکــزی و محلــی، 
بالعــوض دولتی و بازارهای مالی)انتشــار اوراق 
قرضــه شــهری( تامیــن می شــود. نکتــه جالب 
کشــورهای مورد بررســی اختیار  آنکــه در اغلــب 

توصیه های مرکز پژوهش های مجلس 
برای جلوگیری  از  ورشکستگی 

شهرداری ها
بــا اصــاح برخــی مــواد قانونــی و اختصــاص  تنظیــم روابــط مالــی دولــت و شــهرداری 

 برخی مالیات ها به شهرداری های کشور باید در دستور کار قرار گیرد
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وضع مالیات به دولت های محلی و منطقه ای 
که دامنه  گذار شده طوری  در سطح گسترده وا
دخالــت دولــت مرکــزی در ایــن حــوزه محــدود 
که در نظام مدیریت  است. این در حالی است 
شهری ایران اختیار لغو یا ایجاد عوارض شهری 
محدود است. در این مطالعات مشخص شده  
کــه بخــش قابــل توجهــی از منابــع مالی  اســت 
کشورهای مورد بررسی از محل  شهرداری های 
مالیات های مشــترک بین دولت های محلی و 
مرکــزی در چهار حوزه شــامل مالیات بر درآمد، 
کار، مالیات بر مســتغالت و  کســب و  مالیات بر 
مالیــات بــر وســایل نقلیه تعریف شــده  اســت. 
امــا در ایــران تنها مالیات مشــترک میان دولت 
که  و شــهرداری، مالیــات بر ارزش افزوده اســت 
همیــن یــک مــورد نیز بــه نســبتی نابرابــر میان 
دولــت و شــهرداری تقســیم می شــود. بــه ایــن 
که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده،  معنــا 
ســهم شــهرداری ها و دولــت از ایــن مالیــات در 
کاالها و خدمات بــه ترتیب 1/5و  مــورد تمامی 
که مطابق بــا قانون   5/ 1درصــد اســت. از آنجــا 
برنامــه چهــارم توســعه، نــرخ مالیــات بــر ارزش 
کند  افزوده باید هرساله یک درصد افزایش پیدا 
و در ســال آخــر برنامــه بــه 8 درصــد برســد، نرخ 
مالیــات بــر ارزش افزوده در ســال 90 به 4 درصد 
و ســهم شــهرداری ها و دولــت از ایــن مالیات به 
ترتیب به 8/ 1و 2/ 2 درصد افزایش یافته است.
برخــالف تجربــه ایــران در مــورد نحــوه تقســیم 
مالیات هــای مشــترک دولــت و شــهرداری، در 
آمریکا نحوه تقسیم مالیات بر عهده دولت های 
محلی است یا آنکه در کشورهای ژاپن وفرانسه 
به جــای مالیــات مشــترک، پایه هــای مالیــات 
ســهم  مثــال  به عنــوان  دارد.  وجــود  مشــترک 
مالیاتــی  ردیــف  یــک  از  مختلــف  بخش هــای 
همچــون مالیات بر مســتغالت بــه ترتیب 10،5 
و یــک درصد اســت. اما در ایران اساســا چنین 
پایه هــای  ک  اشــترا و  نــدارد  پدیــده ای وجــود 

مالیاتی تا به حال اجرا نشده است.
پایــدار  از منابــع مالــی  همین طــور یکــی دیگــر 
دولت های محلی در سایر کشورها، کمک های 
کــه به شــکل مشــروط  بالعــوض دولــت اســت 
پرداخــت  شــهرداری ها  بــه  غیرمشــروط  و 
موردمطالعــه  کشــورهای  همــه  در  می شــود. 
کــه در تحقیــق مرکــز پژوهش هــای مجلــس به 
کمک هــای بالعوض  آنهــا اشــاره شــده  اســت، 
دولتی به شــهرداری ها برای تامین منابع مالی 
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  موردنیــاز 
زیرســاختی شــهر و عمدتا حمل و نقل عمومی 

مطالعــات  ایــن،  بــر  عــالوه  می شــود.  مصــرف 
در  گرچــه  ا می دهــد:  نشــان  پژوهش هــا  مرکــز 
شــهرداری ها  کشــورها  ســایر  همچــون  ایــران 
کمک هــای دولتــی ســهم دارند امــا این نوع  از 
کمک ها در ایران دارای سه اشکال بزرگ است. 
که میزان این  این اشکاالت به این دلیل است 
کمک هــا انــدک بوده و فقط به شــهرداری های 
ایــن  آنکــه  دوم  می شــود.  پرداخــت  کوچــک 
کمک هــا از محل بودجه عمرانی راســا از ســوی 
خــود دولــت خرج می شــود و ســوم آنکه ســهم 
کمک هــا در بودجه ســاالنه شــهرداری ها  ایــن 
ناچیز اســت. براســاس نتایج این تحقیق یکی 
از محل هــای دیگــر بــرای تنظیــم روابــط مالــی 
دولــت و شــهرداری، اســتفاده از بازارهای مالی 
کشــورها برای توسعه  که عمدتا در سایر  اســت 
حمل ونقل عمومی استفاده می شود. استفاده 
گر چــه در در ایران هــم وجود دارد  از ایــن ابــزار ا
اما به دالیلی همچون فقدان بسترهای قانونی 
مناســب و ارزش اعتبــاری پاییــن شــهرداری ها 
از نظــر وام دهنــدگان چنــدان متداول نیســت. 
مرکز پژوهش های مجلس در قالب بخش دوم 
جعبه ابــزار مالی-مدیریتی پیشــنهاد می دهد 
از طریــق اصــالح و بازتنظیــم روابــط دولــت و 
شــهرداری، دامنه اختیــار و ابزارهــای موردنیاز 
شــهرداری، بــا هــدف ایجــاد شــفافیت مالــی، 
جداسازی منابع ناسالم از بودجه شهرداری ها 
و دوری از مسیر منتهی به بحران مالی غیرقابل 
کنترل، متنوع شــود. مســیر اول بــرای بازآرایی 
روابــط مالی دولت و شــهرداری، اصــالح برخی 
بهــای  تعییــن  در  شورای شــهر  قانونــی  مــواد 
خدمات و عوارض شــهری است. براین اساس 

در هــر شــهر تعییــن بهــای خدمات شــهری به 
پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر صورت 
در  رقابــت  شــورای  و   فرمانــداری  و  می گیــرد 
تصویب نرخ ها دخالتی نخواهند کرد. در زمینه 
تعیین عوارض شهری نیز سازمان شهرداری ها 
کشــور موظــف به تهیــه الیحه  و دهیاری هــای 
اصالح قانون نوســازی به منظور افزایش درآمد 
شــهرداری ها خواهد بود و پــس از تصویب این 
کــه براســاس مصوبات  الیحــه، عــوارض محلی 
کم، تغییر  شورای شــهر تحت عنوان عــوارض ترا
کاربــری و پذیــره وضــع و وصــول می شــود، لغــو 
خواهــد شــد. تعییــن مالیات هــای مشــترک و 
اختصــاص برخی مالیات ها به شــهرداری های 
که برای تنظیم  کشور نیز دومین مسیری است 
روابــط مالــی دولــت و شــهرداری ها پیشــنهاد 
شده است. عالوه بر این شهرداری ها می توانند 
کاهش هزینه های استقراض از بازار مالی  برای 
کنند.  مشــترکا اقدام به انتشــار اوراق مشارکت 
گســترده  گرچــه اســتفاده  در ایــن جعبــه ابــزار ا
شــهرداری ها از بازارهــای مالــی مجاز شــناخته 
شــده اما در عین حال شــهرداری ها قبل و بعد 
از اســتقراض از سیســتم بانکی و بازارهای مالی 
ملزم به انتشــار عمومی اطالعات مالی خود در 
کید شده است  جهت شفاف سازی شده اند و تا
که  ســقف بدهی شهرداری ها باید چنان باشد 
تعهــدات بازپرداخــت اصل و ســود بدهی های 
شــهرداری ها، در هیــچ ســال مالــی از 20درصد 
مالــی ســال  آن  در  آن  درآمدهــای   مجمــوع 

 تجاوز نکند.
کارشناســان شــهری بــا اجــرای این  گفتــه   بــه 
مــدل مدیریــت شــهری، امــکان بروز فســاد در 
کاهش می یابد و به نوعی  امور مدیریت شهری 
اهــرم بازدارنــده بــرای مدیریــت شــهری جهت 
اجرای پروژه های شهری غیرضرور خواهد بود. 
در بخــش پایانــی این مطالعات نیز با اشــاره به 
کشــور مــورد بررســی  الگــوی تجربــه شــده در 7 
که در نظام جدید مدیریت شهری  کید شده  تا
کــه روابــط مالــی دولــت و شــهرداری بازتنظیم 
می شــود و شــهرداری ها بــه اســتفاده از منابــع 
مالــی جدیــد مجهز می شــوند، در هر شــرایطی 
شــامل  شــهرداری ها  خدمــات  حداقــل  ارائــه 
خدمــات  معابــر،  تنظیــف  زبالــه،  جمــع آوری 
اتوبوســرانی و نگهــداری فضــای ســبز  و  متــرو 
بایــد تضمیــن شــود و محدودیت هــای مالــی 
اعمال شده بر شهرداری نباید مانع از ارائه این 

خدمات شود.

مجلـــس	 پژوهش	هـــای	 مرکـــز	
طریـــق	 از	 می	دهـــد	 پیشـــنهاد	
اصـــالح	و	بازتنظیم	روابط	دولت	
و	 اختیـــار	 دامنـــه	 شـــهرداری،	 و	
ابزارهـــای	موردنیـــاز	شـــهرداری،	
با	هـــدف	ایجاد	شـــفافیت	مالی،	
از	 ناســـالم	 منابـــع	 جداســـازی	
بودجـــه	شـــهرداری	ها	و	دوری	از	
مســـیر	منتهـــی	بـــه	بحـــران	مالی	
کنتـــرل،	متنوع	شـــود.	 غیرقابـــل	
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 1319 متولــد  جــالل زاده  علی اصغــر  مهنــدس 
کــه بــه عنــوان یکــی از  شــهر شــیراز اســت. وی 
بنیانگــذاران  مهندســی ارزش ایران شــناخته 
می شــود، در حــال حاضــر رئیــس هیات مدیره 
انجمــن مهندســی ارزش ایــران و مشــاور عالی 
و  پــروژه  مدیریــت  دفتــر  مدیــر  و  مدیرعامــل 
مشــاور  مهندســی  شــرکت  ارزش  مهندســی 
مهاب قدس است. مهندس جالل زاده دانش 
آموخته عمران دانشــکده فنی دانشگاه تهران 
نخســتین  ســال های  در  کــه  اســت   )1342(
فعالیــت حرفــه ای خــود در دفتر اســتاد احمد 
کار بود )1342 تــا 1346( و  حامی مشــغول بــه 
کارخانه  در طراحــی، نظارت و مدیریت پــروژه 
کرد. مدتی هم سرپرست  »خاور« ایفای نقش 
طراحــی  واحــد  در  ســاختمان  طراحــی  گــروه 
ایــران،  آهــن  ذوب  ملــی  شــرکت  شهرســازی 
دفتر مهندســی ســازه جــالل زاده و همکاران و  
معــاون فنی و مدیرعامل شــرکت خانه ســازی 

ایران بود. 
چهــره  ایــن  دیدگاه هــای  از  گاهــی  آ بــرای 
مهندســی  مفهــوم  بــا  آشــنایی  و  فرهیختــه 
ارزش، با ایشان درباره دانش و تجربیات شان 
گو  گفت و  در حوزه عمرانی و مهندســی ارزش 
که از نظر خوانندگان محترم ماهنامه  کرده ایم 

می گذرد.

که در اختیار  قای مهندس ضمن تشــکر از زمانی  آ
ماهنامــه پیــام آبادگــران قــرار دادیــد دربــاره آغــاز 

فعالیت خود در حوزه عمرانی توضیح دهید؟
اســتاد حامی در دانشکده فنی دانشگاه تهران 
در درس هــای  »مصالح ســاختمان و روســازی 
راه« اســتاد من بودند. یک روز مرا در دانشکده 
کردنــد. بدینگونه  کار  فنــی دیدنــد و دعوت بــه 

کــه ســال 1342 بــه دعــوت اســتاد حامــی  بــود 
کردم و 4 ســال یعنی تا ســال  کار عمرانــی را آغاز 
1346در خدمــت ایشــان بــودم. در طــی ایــن 
که بــا ایشــان همکار بــودم در رســیدگی  مــدت 
به وضعیت آســفالت های شــهر تهران، طراحی 
کارخانــه خــاور در جــاده  و نظــارت بــه ســاخت 
کــردم. بعد طراحی ســازه  ســاوه، و ... فعالیــت 
کــه بــه شــکل طــرح و ســاخت بــه  کار را  یــک 
گــذار شــده بــود  برای شــرکت ملی  پیمانــکار وا
که متعاقب آن شــرکت  ذوب آهــن انجــام دادم 
ملــی ذوب آهــن از مــن بــرای همــکاری دعوت 
کــرد و من بــا موافقت اســتاد حامی به شــرکت 
ملی ذوب آهن واحد طراحی شهرســازی رفتم 
و از سال 1346 تا سال 1354 در واحد طراحی 
ایــران،  ذوب آهــن  ملــی  شــرکت  شهرســازی 
که  گــروه طراحی ســاختمان بــودم  سرپرســت 
در همیــن دوره شــهرها و شــهرک هایی مثــل 
فوالدشــهر در اصفهــان، زیــرآب  در مازندران و 
کرمان  طراحی  شــهرهای مربوط به معادن در 

و اجرا شد.

کار در ذوب آهن، آیا تصمیم به  با وجود پیشنهاد 
کار دشواری نبود؟  قطع همکاری با استاد 

و  دوســتی  وطــن  الگــوی  کــه  حامــی  اســتاد 
آرزومند توسعه و آبادانی ایران بودند و صنعت 

در  مهندسی ارزش صرفه جویی
 با  بهبود کیفیت اتفاق می افتد 

مهندس علی اصغر جال زاده در گفت و گو با پیام آبادگران :

هزینـــه	 فقـــط	 ارزش	 مهندســـی	 در	 	
مهـــم	نیســـت	و	شـــاخص	ارزش	یعنـــی	
مجمـــوع	ارزش	هـــا	و	هزینه	هـــا	مدنظـــر	
قـــرار	می	گیـــرد.	مثـــال	در	مـــورد	خـــودرو،	
دوره	 هزینه	هـــای	 راحتـــی،	 ایمنـــی،	
خدمـــات	 نگهـــداری،	 و	 بهره	بـــرداری	
زیســـت	 آثـــار	 و	 دوام	 فـــروش،	 از	 پـــس	
محیطی	جزو	ارزش	های	مدنظر	اســـت.	
ارزش	هـــا	شـــامل	منافـــع	و	خواســـته	ها	
نیـــز	شـــامل	هزینـــه	 اســـت	و	هزینه	هـــا	
طول	عمـــر	)هزینه	خریـــد	و	بهره	برداری	
و	نگهـــداری	در	طـــول	عمـــر(،	زیان	هـــا	
و	ریســـک)تهدید(ها	اســـت.	ریســـک	
منفـــی	یا	تهدید	)هزینه	هـــای	بیمه(	هم	
می	شـــود.	 محســـوب	 هزینه	هـــا	 جـــزو	
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فوالد را برای توسعه و صنعتی شدن کشور الزم 
می دانســتند، بــا همــکاری مــن با شــرکت ملی 
ذوب آهن ایران پس از تماس مرحوم مهندس 
کل ســاختمان شــرکت ملی  بصیــر رئیس اداره 
کردنــد و مــرا  بــا ایشــان  موافقــت    ذوب آهــن 

کردند.  در این باره تشویق 

بنیانگــذاران  از  یکــی  عنــوان   بــه  را  جنابعالــی 
چــه  شــما  می شناســند،  ایــران  ارزش  مهندســی 

تعریفی از مهندسی ارزش ارائه می دهید؟
کنــون تعریف های مختلفی از روش شناســِی  تا
ارزش )Value methodology( ارائه شده است. 
 ،)Value analysis( اما در مجموع تحلیل ارزش
  )Value engineering( ارزش  مــــــهندســــــــــــــِی 
  )Value management(ارزش مــــــدیریــــــــت  و 
گروهی و نظام مند  کارکردگرا، خالق،  رویکردی 
ارتقــای  موجــب  کــه  اســت  )سیســتماتیک( 
کاهــش هزینه هــا و بهبــود عملکــرد  ارزش هــا و 
کشــاورزی،  در پروژه های مهندســی، صنعت، 

خدمات و امور اداری و مدیریتی می شود.
تحلیــل ارزش در ســال های پایانــی دهــه 1940 
کــه   )Lawrence Miles( مایلــز  آقــای  توســط 
در  الکتریــک  جنــرال  شــرکت  ارشــد  مهنــدس 
ایاالت متحده بود شکل گرفت. در اواخر جنگ 
کمبــود برخــی قطعات و  جهانــی دوم، بــازار بــا 
که می توانســت تولید را  مــواد مواجه شــده بود 
کند. به آقای مایلز دســتور داده  با خطر مواجه 
که ایشــان  کند  شــد راه حلی برای این امر پیدا 
که هنوز  کرد  5 پرســش مهم در این باره مطرح 
که: این  هــم قابل طرح اســت. این پرســش ها 
کاری انجام می دهد؟ چرا به آن نیاز  قطعه چه 
داریم؟ چه هزینــه ای دارد؟ آیا چیز دیگری هم 
کار را انجام دهد؟ هزینه قطعه  می تواند همین 
جایگزین چقدر است؟ و به این ترتیب قطعات 
کیفیت برابر  کمتــر و  کارکرد و با هزینه  بــا همــان 
کــه امکان جایگزینی آنها وجود داشــت  یــا بهتر 
جایگزین می شــد. همین پرسش ها باعث شد 
که  وی راه حلی برای جایگزینی مواد و قطعاتی 
کمبود، تولید را دچار مشــکل می کرد  به ســبب 
که در مــواردی با تغییر و  کنــد. او دریافت  پیــدا 
جایگزینــی برخــی مــواد و قطعات بــدون اینکه 
کیفیت کاهش یابد می توان کیفیت آن را بهبود 
کاهــش داد. درواقع  بخشــید و هزینــه تولیــد را 

کرد.  آقای مایلز روش تحلیل ارزش را ابداع 
چون شــرکت جنــرال الکتریک پیمانــکار ارتش 
ایــاالت متحــده بود، در ســاخت موشــک های 

گروه  پوالریــس از آقــای مایلز دعوت شــد تــا در 
کاهــش  بــرای  ایــن روش  از  ارتــش  مهندســی 
گــروه  آن  کــه  شــود  اســتفاده  هزینــه  و  زمــان 
مهندســی  را  روش شناســی  ایــن  مهندســی 
گسترش استفاده از این  گذاشــت. با  ارزش نام 
روش شناســی متوجه شــدند در برنامه ریزی و 
کم  فرایندها هم می توان هزینه و زمان تولید را 
که ایــن امر در زمینــه مدیریت  کــرد، از آنجایــی 
از آن در مدیریــت،  محقــق می شــد اســتفاده 
گرفــت. یعنــی در تکامــل  مدیریــت ارزش نــام 
مهندســی ارزش بــه مدیریــت ارزش رســیدند 
فرایندهــا،  ســازمانی،  ســاختار  بهبــود  در  کــه 
کار و مدیریت پــروژه مورد  گــردش  روان ســازی 

استفاده قرار می گیرد. 

به نظر می رسد مفهوم مهندسی ارزش به مفهوم 
بهره وری شبیه است؟ 

کارکردگرا نیست ولی مهندسی ارزش  بهره وری 
کارکرد در هر بخش است. هسته  دنبال تحلیل 
کارکردی اســت. هیچ  مرکــزی مهندســی ارزش 
راه حــل دیگــر بهینه ســازی از جملــه بهــره وری 
گفته می شــود  کارکردگــرا نیســت. در این روش 
کارکــرد  کارکــرد پرداخــت می شــود.  پــول بــرای 
کلمه تعریف می شــود، یعنــی با یک  هــم بــا دو 
فعل معلوم و یک اســم قابل اندازه گیری. بعدا 
دیدنــد این تعریــف محدودیت ایجاد می کند و 
اجــازه دادنــد یــک صفت برای اســم و یک قید 
کارکرد باید  برای فعل انتخاب شود. البته برای 
کارکرد  معیارهای ارزشی تعریف شود مثال برای 

"نشســتن روی صندلــی" معیــار راحــت بودن، 
پایدار بودن و ... تعریف می شود. 

در واقع مهندسی ارزش را نباید با تحلیل های 
اشــتباه  هزینــه  کاهــش  بــه  مربــوط  متعــارف 
کارکردگرا، خالق، بر اســاس  گرفــت. زیرا روشــی 
خــرد جمعــی، نظام منــد، جامع و پویا اســت و 
کارکردها به بررســی جز به جز  براســاس تحلیل 
و خالقانه در مقاطع مختلف از تعیین هدف ها 
و  بهره بــرداری  دوره  تــا  طــرح  برنامه ریــزی  و 
کاهــش هزینه  نگهــداری می پــردازد و موجــب 
طول عمر طرح )هزینه هــای اجرا، بهره برداری 
و نگهــداری در طــول عمر طرح( و زمــان اجرا و 
حل مســائل پیش بینی نشــده طــرح در طول 

عمر آن می شود. 

قــای مهندس جالل زاده، هدف در مهندســی  آ
ارزش صرفا صرفه جویی است؟

در مهندســی ارزش صرفه جویــی بــا حفــظ یــا 
کیفیــت اتفــاق می افتــد. در مهندســی  بهبــود 
ارزش فقط هزینه مهم نیست و شاخص ارزش 
یعنــی مجمــوع ارزش ها و هزینه هــا مدنظر قرار 
می گیــرد. مثال در مورد خودرو، ایمنی، راحتی، 
نگهــداری،  و  بهره بــرداری  دوره  هزینه هــای 
آثــار زیســت  فــروش، دوام و  از  پــس  خدمــات 
محیطی جزو ارزش های مدنظر است. ارزش ها 
شــامل منافــع و خواســته ها اســت و هزینه هــا 
نیــز شــامل هزینــه طــول عمــر )هزینــه خریــد و 
بهره بــرداری و نگهداری در طول عمر(، زیان ها 
و ریســک)تهدید(ها اســت. ریســک منفــی یــا 
تهدیــد )هزینه هــای بیمه( هم جــزو هزینه ها 

محسوب می شود. 

مهندســی ارزش فقــط در آمریــکا و اروپــا مــورد 
کشــورهای خاورمیانــه هم به  توجه اســت یــا در 

گرفته شده است؟ کار 
کشورهای حاشیه  مهندســی ارزش در اغلب 
کشــورهای  و  چیــن  هنــد،  فــارس،  خلیــج 
گســترده اســتفاده می شود. در  اروپایی بطور 
هنــد بــرای توســعه صــادرات صنایع دســتی 
کاهــش هزینــه جراحــی آب مرواریــد  و حتــی 
چشم مطالعه مدیریت ارزش شده است. در 
عربستان میزان صرفه جویی های مالی ناشی 
کارگیری مهندســی ارزش بســیار جالب  از بــه 
توجه اســت. رئیس ســابق انجمن مهندسی 
کرد طی  ارزش عربســتان در ســمیناری اعالم 
ســالهای 1990 تا 2000 میالدی، در عربســتان 

	مهندســـی	ارزش	را	نباید	با	تحلیل	های	
کاهش	هزینه	اشتباه	 متعارف	مربوط	به	
کارکردگـــرا،	خالق،	 گرفت.	زیـــرا	روشـــی	
بـــر	اســـاس	خـــرد	جمعـــی،	نظام	منـــد،	
جامـــع	و	پویا	اســـت	و	براســـاس	تحلیل	
و	 جـــز	 بـــه	 جـــز	 بررســـی	 بـــه	 کارکردهـــا	
خالقانـــه	در	مقاطـــع	مختلـــف	از	تعیین	
هدف	هـــا	و	برنامه	ریـــزی	طرح	تـــا	دوره	
می	پـــردازد	 نگهـــداری	 و	 بهره	بـــرداری	
کاهـــش	هزینـــه	طـــول	عمـــر	 و	موجـــب	
طرح	)هزینه	هـــای	اجرا،	بهره	بـــرداری	و	
نگهـــداری	در	طـــول	عمر	طـــرح(	و	زمان	
اجـــرا	و	حل	مســـائل	پیش	بینی	نشـــده	

طـــرح	در	طـــول	عمـــر	آن	می	شـــود.	
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کار   کرده اند و این  300 پروژه را مهندسی ارزش 
1/5 میلیارد دالر صرفه جویی داشته است. در 
این صورت متوسط صرفه جویی برای هر سال 

بالغ بر 150 میلیون دالر است. 
زیربنــا محــل  از 70 مترمربــع ســطح  ژاپنی هــا 
مناســبی بــرای زندگــی خــود درســت می کننــد 
کثــر اســتفاده را بــه  و از فضــای خانــه هــم حدا
عمــل می آورند. شــیوه اســتقرار تختخــواب در 
دیوارهــای منــازل در ژاپــن مصــداق بــارز ایــن 
کــه مــا چنــدان بــه  موضــوع اســت. در حالــی 
مهندســی ارزش در ســاخت خانه هــای خــود 
توجه نداریم و با وجود صرف هزینه قابل توجه 
کردن  کمینه  در زمــان ســاخت، به رفــاه الزم و 
هزینه هــای دوره بهره بــرداری و نگهــداری در 

اغلب موارد توجه الزم نمی شود. 
کشــورها از جملــه در چیــن روی  در بســیاری از 
ارزش  مهندســی  دســتی،  صنایــع  ســاخت 
صــورت می گیــرد و اقداماتــی انجــام می دهنــد 
کــه ارزش های مورد نظر مشــتری را باال ببرند و 
کاهــش بدهنــد و بتوانند به  هزینــه ســاخت  را 
بازارهای جهانی راه پیدا کنند و بعد ما با تعجب 
کاالهــای چینــی بــه بازارهــای  می گوییــم چــرا 
که آنها  جهانی راه یافته اند. واقعیت این اســت 
بــه مهندســی و مدیریــت ارزش روی آورده اند. 
کارگیری مدیریت ارزش موجب روان ســازی  به 

کارها و امور اداری هم می شود.  گردش 

مفهوم مهندســی ارزش چگونه وارد ایران شــد و 

کنون تا چه حدی برای اذهان عمومی شناخته  ا
شده است؟

کتــاب در ایــن زمینــه در شــرکت مهاب  اولیــن 
قــدس و بــا ترجمه مقاالتی در این باره منتشــر 
شــد. در دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوســی 
جلســه مجمع انجمن مهندســین عمــران برپا 
که من  کــه انتقادهایی از مهندســان شــد  بــود 
کردم این امر تقصیر مهندسان  در پاســخ اعالم 
نیســت و ما در انتخاب راه حل بهینه مشــکل 
داریــم. در دنیــا فهمیده اند با مهندســی ارزش 
کمترین  کیفیت را با  که می توان بهترین  است 
زمــان و هزینه به دســت آورد وگرنه مهندســان 
کــه بهتریــن تصمیــم را بــر  گناهــی ندارنــد چــرا 
کــه  حالــی  در  گرفته انــد  فــردی  خــرد  اســاس 
همیشــه خرد جمعی از خرد فردی برتر است و 
کارکردگرای خالق مهندســی  ایــن امر با رویکرد 

ارزش محقق خواهد شد. 
مرحوم  آقای مهندس ادب بعد از این جلســه 
از ســازمان برنامــه و بودجــه جویــای مفهــوم 
که سازمان برنامه  مهندسی ارزش شده بودند 
کتابهایی  پیگیــر ایــن مســئله شــد. در نهایــت 
بــرای  ارزش  کاربــرد مهندســی  و  منتشــر شــد 
کشــور در مجلس شــورای  مصرف بهینه منابع 
اســالمی تبدیل به قانون شــد. در برنامه سوم 
در  و  شــد  اجبــاری  ارزش  مهندســی  توســعه، 

برنامه چهارم و پنجم نیز به آن پرداخته شد. 
در حال حاضر ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بــا تهیــه و تدویــن بخشــنامه و دســتورالعمل 

مطالعــات مهندســی ارزش پیــش از اجــرا بــه 
شــماره 100/215919 به تاریخ 1384/12/14از 
و  بخشــنامه  و  االجــرا(  اول)الزم  گــروه  نــوع 
دوره  در  ارزش  مهندســی  دســتورالعمل  
تاریــخ  بــه  شــماره 101/137932  بــه  ســاخت 
گــروه اول  نــوع  از  1383/7/29- نشــریه 290 
کــه در آن پرداخــت درصــدی از  )الزم االجــرا( 
صرفــه جوئی بــه پیمانکاران به عنوان مشــوق 
بــرای اســتفاده از تجربه آنها در ارائه پیشــنهاد 
منظور شــده اســت، درصدد ترویج مدیریت و 
گاهی  مهندسی ارزش است و به تدریج سطح آ
کارفرمایــان، مهندســان مشــاور و پیمانــکاران 
کشــور نسبت به اهمیت اســتفاده از این روش 

کرده است. ارتقا پیدا 
انجمن مهندسی ارزش نیز در اردیبهشت 1381 
که  گرفــت. در چارچــوب فعالیت هایــی  شــکل 
انجمن مهندســی ارزش ایران انجام می دهد، 
گواهینامه  برگزاری دوره های آموزشــی و صدور 
صالحیــت آمــوزش و مطالعــه مهندســی ارزش 
گذشــته حــدود 40  کــه طــی چهارســال  اســت 
طــرح و پــروژه مهندســی ارزش شــده و بیش از 
130 میلیــارد تومان صرفه جویی به عمل آمده 
کــه با صرفه جویــی حاصل از اســتفاده از نتایج 
کســب شده در طرح های مشابه، صرفه جویی 
حاصل شــده صدها میلیارد تومان می باشــد. 
آموزشــی  کارگاه هــای  و  کنفرانس هــا  ضمنــا 
مختلفی در همین زمینه برای توسعه فرهنگ 

کشور برگزار شده است.  ارزش در 

چــه  عمرانــی  پروژه هــای  در  ارزش  مهندســی 
جایگاهــی دارد؟ و پروســه اســتفاده از مهندســی 
ارزش بــرای شــرکت های پیمانــکار مــا چـــــــــــگونه 

است؟
تولیــدی،  ســازمان های  بــه  ارزش  مهندســی 
کمــک می کنــد تــا بــه طور  خدماتــی و عمرانــی 
کاهش  مؤثرتری با دســتیابی به اهدافی مانند 
در  صرفه جویــی  کیفیــت،  بهبــود  هزینه هــا، 
زمان، اســتفاده بهینه از منابع، و حل مســائل 
پیش بینی نشــده، مزیت هــای رقابتــی خود را 
بهبــود داده و در بازارهــای ملــی و بین المللــی 
بســیاری  در  ارزش  مهندســی  کننــد.  رقابــت 
از مــوارد از جملــه در پروژه هــا می توانــد تــا 30 
درصد صرفه جویی در هزینه برآورد شــده برای 
اجرای طرح را به دنبال داشته باشد. براساس 
کارگاه  که  محاســبات انجام شده، به هر اندازه 
مهندســی ارزش در مراحــل اولیــه طــول عمــر 
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اجــرای طــرح برگزار شــود، میــزان صرفه جویی 
هم بیشــتر خواهد شد. بیشترین صرفه جویی 
خــط  تعییــن  و  اســتانداردها  تعییــن  هنــگام 
مشــی ها و مرحله هــای ابتــدای برنامه ریــزی و 

طراحی است. 
کــه طــرح آن را  در ســد رئیــس علــی دلــواری 
حفــاری،  از  بعــد  بودنــد  داده  فرانســوی ها 
ضعیــف  تکیه گاه هــا  شــد  متوجــه  پیمانــکار 
که در  هســتند و  قدرت تحمل بار ســد را ندارد 
کارفرمــا مطالعه  مهــاب قــدس بــه درخواســت 
مهندســی ارزش شــد و محــور ســد جــا بــه جــا 
شــد و نزدیــک 100 هــزار مترمکعــب حجــم بتن 
کاهش یافت. در همان سد پیمانکار با مطالعه 
مهندســی ارزش ســازمان و روش اجــرا حــدود 
کارگاه  500 میلیون تومان در هزینه های تجهیز 
پیمانکارهــا  یعنــی  شــد.  صرفه جویــی  اجــرا   و 
می توانند برنامه، سازمان و روش اجرا و تجهیز 
کارگاه را بــا مطالعــه مدیریــت ریســک و ارزش 
کننــد. در ایــن طــرح بــا توجه به  بهینه ســازی 
تأخیر در اجرا )به ســبب مشکالت مالی(، برای 
جبران تأخیر، مطالعه مدیریت ریسک و ارزش 
شــد و در نتیجــه آبگیــری ســد یک ســال زودتر 
کشــاورزان و  انجام شــد و موجب تولید بیشــتر 

گردید.     کشور در آن سال زراعی 
ایــران  ارزش  مهندســی  انجمــن  ســایت  در 
بــرای  صالحیــت  گواهــی  کــه  شــرکت هایی 
انجــام مهندســی ارزش دارند معرفی شــده اند. 
پیمانــکاران می توانند با پرداخت هزینه بســیار 
کمتــر از یــک دهــم صرفه جویــی در  کــه  کمــی 
کنند. در  هزینه اســت از این خدمات اســتفاده 
آمریکا مطابق بخشنامه A-131 اداره مدیریت و 
کاربرد مهندســی ارزش  بودجــه ایاالت متحده، 
کلیه طرح های با برآورد بیش از یک میلیون  در 
گر شرکت ها نخواهند این  دالر ضروری است. و ا
گــزارش توجیهــی ارائــه  کار را انجــام دهنــد بایــد 
دهند که به چه دلیل این کار را انجام نداده اند. 
گزارش مهندسی ارزش های انجام  باید ســاالنه 
شــده و برنامه ســال آینده را برای اداره مدیریت 
و بودجــه ایــاالت متحــده بفرســتند تــا بتواننــد 
کشــور ما  بــرای ســال آینــده بودجه بگیرنــد. در 
طرح هــای باالی 10 میلیــارد تومان طبق قانون 
بایــد مهندســی ارزش شــوند ولی متاســفانه در 
ایــن باره ضمانت اجرایی و نظــارت وجود ندارد 
در حالی که سازمان برنامه که بودجه طرح های 
عمرانــی را اختصــاص می دهد بایــد بر هزینه کرد 
کند. در کشورهای  بهینه این بودجه ها نظارت 

دیگر به بهترین مورد صرفه جویی جوایزی اعطا 
می شود. حتی 20-40 درصد صرفه جویی انجام 
که البته  شــده به خــود پیمانکار تعلق می گیــرد 
کشــور ما هم بر اســاس بخشــنامه  این روش در 
شــماره 101/137932 بــه تاریــخ 1383/7/29 
کــه از نــوع اول و الزم االجرا اســت،  )نشــریه 290( 
و  اســت  شــده  ابــالغ  و  شــکل گیری  حــال  در 
پیمانکارانی هم از مزایای این بخشنامه به سود 

کشور و خودشان استفاده کرده اند. 

و  ریســک  مدیریــت  مفهــوم  بیــن  ارتباطــی  آیــا 
مهندسی ارزش دیده می شود؟

مهندســی ارزش از دهــه 1940 اســتفاده شــده 
که  ولــی از ســال 2000 بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
بــا خــرد جمعــی بهتریــن  در مهندســی ارزش 
گرفته می شــود اما در مرحله اجرا با  تصمیمات 
که نتیجه  عــدم قطعیت هایی مواجه هســتیم 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. ریســک ها چنــد 
نــوع هســتند از جملــه ریســک های شــناخته 
که مقادیر آن متغیر اســت و ریسک های  شــده 
کــه در مناقصــات رقمــی برای  شــناخته نشــده 
کار  کــه عمومــا در  گرفتــه می شــود  آن در نظــر 
کارگاه های  پیمانــکاری 2-4 درصــد اســت. در 
مهندســی ارزش ریســک ها هم دیده می شود. 
گزینــه  پیشــنهادی بــا شــاخص ارزش  بیــن دو 
که ریســک منفی)تهدید(  گزینــه ای را  برابــر، ما 
کمتــری دارد انتخــاب می کنیــم تــا بــا اطمینان 
بیشــتری طرح هــای خــود را پیــش ببریــم. در 
هــر  معایــب  گزینه هــا  ارزش  شــاخص  تعییــن 
گزینــه و ریســک های منفــی در هزینــه منظــور 

جــای  همــه  در  ریســک  مدیریــت  می شــوند. 
دنیــا جزو بخش هــای اجتناب ناپذیــر مدیریت 
کارگاه های ســاختمانی یا  کــردن  اســت. بیمــه 
بیمه آتش سوزی در ساختمان ها هم مدیریت 
ریســک اســت. مثــال در ســد ســفیدرود، بــرای 
جلوگیــری از احتمــال آســیب ســیل، بــه علــت 
اینکــه باید بــه ترک ها رزیــن تزریــق می کردیم و 
ســطح آب باال را باید در محــدوده زیر ترک نگه 
می داشــتیم، در میانه ایســتگاه هشداردهنده 
گر ســطح آب از حــدی باالتر آمد  که ا گذاشــتیم 
نشــان داده شــود سیل با چه سطحی می آید و 
حجم آب ســد را چقدر باال می بــرد تا دریچه ها 
کردیم.   کنیم. در واقع ما مدیریت ریسک  را باز 
البته باید اشاره ای هم به مدیریت بحران کنیم. 
مدیریت ریسک مدیریت پیشگیری و مدیریت 
بحــران مدیریت درمان اســت. اما نه به معنای 
اینکه بعد از اتفاق در پی چاره جویی باشیم بلکه 
بایــد قبــل از وقوع اتفاق احتمال آن را بررســی و 
که  کنیم. مفهومی  کنترل آن برنامه ریزی  بــرای 
به طور مثال در مورد ســیل مطرح می شــود آن 
است که در صورت وقوع سیل چگونه به محض 
گاه شوند و بعد از  آغاز جریان در باالدست از آن آ
کدام نیروها با چه ترتیب و وظایفی وارد  گاهی  آ
صحنه کنترل و مدیریت بحران شوند. بنابراین 
الزم اســت برنامــه مدیریت ریســک بــرای همه 
حادثه هــای مطلوب )فرصت یا ریســک مثبت( 
 و نامطلوب )تهدید یا ریســک منفی( تهیه شود

و  شــود  بهینــه  اســتفاده  فرصت هــا  از  تــا   
خسارت های حادثه های نامطلوب پیشگیری 

یا کمینه شوند. 
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سومین میزگرد مربوط به کنفرانس ایمن سازی 
شــهرها و مدیریت ریســک روز دوشنبه 11 تیر با 
کثیــری از نمایندگان 18 تشــکل  حضــور جمــع 
صنعت احداث در ســندیکا برگزار شــد تا درباره 
ســرفصل های پیشــنهادی و مراحــل اجرایــی 
کنفرانــس توافــق نهایــی حاصل شــود. در این 
کید روی  دیــدار مهندس احمد آل یاســین با تا
کمیت اســت  کــه آغازگــر توســعه حا ایــن نکتــه 
کــرد تقویت نهادهای مدنــی برای وادار  عنوان 

کمیت به آغاز توسعه ضروری است.  کردن حا

مهنــدس در ابتــدای ایــن نشســـــــــــــــــــــت    
	محمــد	غنــی	زاده	قائم	مقــام	دبیــر	ســندیکا 
ضمــن خوش آمدگویــی بــه حاضــران، عنــوان 
کرد: با برگزاری چندین جلسه با حضور شورای 
بــا  و  مختلــف  کمیته هــای  و  سیاســت گذاری 
کردیم  کاری ســعی  تــالش برای پرهیز از دوباره 
قدمــی را بــا تکیــه بر خــرد جمعی و در راســتای 
منافع بخش خصوصی و دولت در حوزه ایمنی 

برداریم. 
وی افــزود: دکتــر آخونــدی در هفته هــای اخیر 
کــه نشــان می دهــد طــرف  گفته انــد  ســخنانی 

کمی درباره مسائل مبتالبه  مقابل ما اطالعات 
بــا همــه  بایــد دیــد  نــدارد و  صنعــت احــداث 
دانایی و اشــراف چرا مســائل به سمت دیگری 
مــی رود. ایشــان در تلگرام خود نوشــته اســت: 
که شمار زیادی از شهرها و  »واقعیت این است 
کارآمدی  کالنشــهرهای ایران با تعداد زیادی نا
روبرو اســت. در خصــوص ناپایداری های فعلی 
که بســیار با بحث امــروز غلبه  شــهرهای بــزرگ 
خودرومحوری، موتورمحوری در شهرها، رشد 
بی رویــه فیزیکی، نوع زندگی شــهری ارائه داده 
کــه انســان ها در آن نقش ثانویــه دارند.  اســت 
کــه توانایی حرکت و  نارســایی های خفه کننده 
کاهش داده و به شکل ترافیک  سطح زندگی را 
و اتــالف وقــت و انرژی و هزینه مــردم و به طبع 
بــه ویــژه  کشــنده محیــط زیســت  آن آلودگــی 
کیفیت نــازل زندگی  آلودگــی هوا، زمیــن و آب، 
و مســائلی از این دســت را نه در تهران بلکه در 
کالنشهرها و شــهرها و حتی روستاهای  بیشــتر 
ایران می توان دید. ما دیگر در شهرها شهروند 
کــه هیچ  نداریــم بلکــه شهرنشــینانی هســتند 
آشــنایی و قرابتــی با دیگر شهرنشــینان محیط 
زیســت خود و هیچ احســاس آرامــش و راحتی 

ندارنــد و بنابرایــن هیچ مســئولیتی در برابر آن 
نیــز احســاس نمی کننــد. وقتــی از این مســائل 
که اســم این  صحبــت می کنیــم فــرق نمی کند 
کم کم  شــهر چه باشد هویت و نماد شهرها هم 

دارند از پیکره شهرها زدوده می شوند«
کثــر مــا پایــداری شــهری و  ا کــرد:  وی عنــوان 
شــاخصه های آن را می شناســیم. آســیب های 
بــه خوبــی می شناســیم.  را  تهــران  اجتماعــی 
ک جهان  هــم اینک تهــران جزو 5 شــهر خطرنا
تهــران در  لحظــه  هــر  اســت.  شــده   شــناخته 

جهــت  در  دودزا  ســیکلت  موتــور  میلیــون   4  
خالف شــما و فرزندان شــما به ســمت عابرین 
کــه ایــن عــرف رانندگــی شــده و عادی  می آیــد 
تلقــی می شــود. ایــن شــهر زبــان بســته بــرای 
کیلومترمربع طراحی شده است با  وسعت 250 

کیلومترمربع   3 میلیون جمعیت اما امروز 770 
بــا 11 میلیــون جمعیــت ثابــت و متحــرک دارد. 
خوش نشــینی  و  شهرنشــین  جمعیــت  اینهــا 
بــه  نیســتند.  تهــران  شــهروند  کــه  هســتند 
کنــار برنامه ریــزی ناپایــدار و  نظــر می رســد در 
در  ســلیقه ای  اولویــت  و  کارآمــد  نا مدیریــت 
کشــور، عامــل بازدارنده ناشــناخته ای به اســم 

آغازگر توسعه حاکمیت است
برگزاری سومین میزگرد کنفرانس ایمن سازی شهرها و مدیریت ریسک  با حضور  صاحب نظران  
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نارســایی فرهنگی وجــود دارد. نبودن فرهنگ 
عــدم  اجتماعــی،  نابــاروری  و  شهرنشــینی 
کنون  که این مــوارد تا  احســاس نیاز و قناعــت 

چندان شناخته شده نبوده است. 
وی افزود: چند روز قبل در جلسه شورای شهر 
جدید با شــهردار، نصیحتی توســط شهردار به 
که »به  شورای شهر عنوان شد به این مضمون 
هوش باشید که برای آلودگی هوا دست شورای 
شــهر بســته اســت«. ببینیــد چــه رهنمــودی 
می توانــد در ایــن جملــه باشــد. بــه هــر حــال، 
کنفرانس انتخاب  مــا بازه زمانی فعلــی را بــرای 
کرده ایــم چــون دولــت در دوره اول نمودهایی 
از خــود نشــان داده و از ســال 1396هــم برنامه 
کرده و شــورای  ششــم توســعه و بودجه را ارائه 
کردیم  شــهرها در حال تشــکیل اســت و ما فکر 
که نظرات خــود را اعالم  بهترین شــرایط اســت 
و ظرفیت هــای برنامه هــای مختلــف از جملــه 
کنیــم و درباره آن نظر  برنامه ششــم را یادآوری 

دهیم.  

  در	ادامــه	آقــای	تیمــور	هنربخــش	نماینده	
جامعــه	مهندســان	مشــاور	ایران	نیــز	عنوان	
کرد: بعد از ماجرای پالســکو ســندیکا پیشقدم 
کنــار هــم  بــرای ایمنــی و  شــد تــا NGOهــا در 
افزایــش آن قدمــی بردارنــد. مــا قصــد نســخه 
پیچیــدن بــرای دولــت را نداریــم چــون دولــت 
تــوان رفــع مشــکالت در زمینه هــای مختلــف 
را نــدارد. مــا ســعی داریــم بــا همــکاری جامعه 
کــه  بــه پیــش ببریــم  و شــرکت ها، فعالیتــی را 
دســت روی دوش خودمان بگذاریم و از دولت 
چیــزی نخواهیــم. با احترام بــه دکتر آخوندی، 
 بحــث ایمنــی فردمحور نیســت و باید NGOها 
وارد  میدان شوند. باید بیشترین تالش را برای 
تعامــل بــا دولــت و شــورای شــهر جدید نشــان 
کوچک به  دهیم و شعارها را در حدی هر چند 
کنیم. ما بیشــتر عالقمندیم برای  عمل تبدیل 
 NGOهــا دســتورالعمل هایی در مــورد ایمنــی 
کنفرانــس حاضــر نبایــد  تهیــه شــود. در واقــع 

فردمحور باشد و باید NGO محور باشد. 

عنــوان  نیــز  آل	یاســین  احمــد	 مهنــدس	   
کــرد: ســندیکا همیشــه منشــا خیــر و برکــت و 
ایجــاد تحــول از لحــاظ معنــوی و فیزیکی بوده 
اســت. فرمایشــات آقــای غنــی زاده دارای یــک 
کشــورمان  نکتــه اساســی بــود و آن اینکه ما در 

متولــی توســعه و چشــم انداز توســعه نداریــم. 
کارشناســان بخشی و تجویدی و انتزاعی  همه 
که مســائل  بــه قضایــا نــگاه می کننــد در حالــی 
مــا متعــدد و ابعــاد بحران هــا ســنگین شــده و 
کنونــی از عهــده هــر  حــل و فصــل بحران هــای 
ج اســت.  دولتــی از جملــه دولت دوازدهم خار
کنونــی قادر  پیکــره پهــن و فرم پرهزینــه دولت 
بــه نوســازی، بازســازی و ایجــاد تغییــر و تحول 
نیســت. مهندس هنربخش به نکته ای اشــاره 
کردند که مطلوب نظر من نیز هست و آن اینکه 
کشــور خود حــزب و بنگاه های اقتصادی  ما در 
که باید از بنیادهای  نداریــم و بخش خصوصی 
مقتــدر در برابــر دولــت باشــد تــوان ایســتادگی 
در برابــر دولــت را نــدارد. بــه یــاد دارم در دوره 
برنامه 7 ســاله دوم وقتی من از دانشــکده فنی 

کشور  غ التحصیل شــدم و به فرایند توســعه  فار
گالیه  پیوســتم ابوالحســن ابتهاج جملــه ای با 
گفتــه بــود مبنی بــر اینکه »من می خواهم ســد 

بسازم ولی یک مهندس ندارم.« 
وی افــزود: امروز مــا 190 نهاد علمی و تخصصی 
هــزار   65 و  پژوهشــکده  و  دانشــگاه   220 و 
هــزاران  و  دانشــجو  میلیــون   4/5 و  اســتاد  
آن دوران  از  مــا  روزگار  ولــی  داریــم  متخصــص 
بدتر شــده اســت. پس نقش این دانشــمندان 
و تحصیل کرده هــا چیســت؟ آیــا دولــت مقصــر 
کــه اینهــا وارد عرصــه نمی شــوند یا خود  اســت 
کم کاری و عدم تجمع  که به علت  آنها هســتند 
کشــور به جایی برســد.  و مشــارکت نمی گذارند 
کامل شــده اســت.  امــروز از دولــت قطــع امیــد 
کــردن  غ التحصیــل  فار از  بایــد  دانشــگاهیان 
کنند  دســت بردارند و انســان توســعه گر تربیت 
که معلم  که دلش برای ایران بســوزد همانطور 

که برای ایران نتپد  بــزرگ ما به ما یاد داد دلــی 
که هرگز نتپد.  همان بهتر 

پرچمــداری  بــا  ســندیکا  کــرد:  تصریــح  وی 
صنعــت  تشــکیل  بــا  و  عطاردیــان  مهنــدس 
احــداث و نهادهــای متمرکز ســعی دارد قدرت 
مدنــی به وجــود  آورد. مــا به این قــدرت مدنی 
کتفــا نمی کنیم و قدرتهای مشــابه نیــاز داریم  ا
کنند.  که با دولت تعامل  که آنقدر مقتدر شوند 
کمیســیون  رئیــس  بروجــردی  آقــای  شــنیدم 
اعــالم  بحرانــی  را  آب  وضعیــت  ملــی،  امنیــت 
کتــاب بحران  کرده اســت. 14 ســال قبل اولین 
کتــاب و همه بیانیه ها  آب منتشــر شــد اما این 
بــه بایگانــی رفــت تا امــروز بحــران آب، بخواهد 
کشــور مــا را بــه ســمت زوال و فرســودگی ببــرد. 
کنفرانس نباید  کافی نیســت.  بخشــی نگری ما 

تجریــدی باشــد، بایــد همــراه بــا چشــم انداز و 
آمایش ســرزمین باشد. امیدوارم دانشگاهیان 
ما به خود آیند و به طور فعال وارد عرصه شوند 
کمک نخبه ها نهادهای مدنی را تربیت و  و بــه 

کمک دولت بروند.  با تعامل، به 

  محمــود	جام	ســاز،	اقتصــاددان	حاضــر	در	
کنفرانس هــا،  کــرد:  ایــن	جلســه	نیــز	عنــوان	
کــه  مختلــف  گردهمایی هــای  و  ســمینارها 
و  دولــت  جانــب  از  مختلــف  زمینه هــای  در 
نهادهــای خصوصــی برپــا شــده، فی الواقــع به 
گرفته  کــه در آرشــیوها قــرار  بیانیــه ختــم شــده 
و از اندیشــه بــه حــوزه عمل وارد نشــده اســت. 
صحبت های آقای آخوندی، مرا یاد مسئله ای 
در اتــاق بازرگانــی تبریز انداخت. در جلســه ای 
کردنــد و تمــام مســائل  آقــای وزیــری صحبــت 
و مشــکالت بخــش خصوصــی را بهتــر از بخش 
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کردنــد. و بعد بــدون نتیجه  خصوصــی مطرح 
که یکی از اعضای  درصدد خداحافظــی بودند 
کجا می روید، مردم از شــما ســؤال  گفــت  پانــل 
گفتم آقــای وزیر  دارنــد. با شــروع ســؤال ها من 
یــک لحظــه در پشــت میز بنشــینید و مســائل 
کارآفریــن و  را از دیــد وزیــر ببینیــد نــه از دیــد 
بخــش خصوصی، و راهــکار ارائه دهید. بخش 
خصوصــی در همه زمینه ها حاضر به همکاری 

با شما است. 
وی افــزود: متاســفانه ســاختار اقتصــادی مــا 
یک ســاختار اقتصــادی دولتی، نفتــی، رانتی، 
ســرمایه داری و  ایدئولوژیــک اســت. این نظام 
هیــچ وقــت بــر اســاس اصــول علمــی و دانــش 
و  نکــرده  حرکــت  اقتصــاد  زمینــه  در  بنیــان 
همــواره هســته های قدرتــی وجــود داشــته اند 
که  و رانت هــا بــه قــدرت مرکــزی متصــل بودند 

در توزیــع و تخصیــص منابع دخالت مســتقیم 
مــا سرشــار  کشــور  و غیرمســتقیم داشــته اند. 
گــر ایــن منابع به  که ا از منابــع مختلــف اســت 
بــه دســت  و  بهینــه تخصیــص شــود  صــورت 
توانــای مدیــران فهیــم و بــا تجربــه اداره شــود 
بــازی  را  کالســیک خــود  نقــش  و دولــت هــم 
که ما ســاختاری  گفت  کنــد آن زمــان می شــود 
که زیر قیومیت دولت نیست  خواهیم داشــت 
و رقابت پذیــر اســت و می توانــد خالقیت هــا در 
کند و در سیســتم  بخــش خصوصــی را شــکوفا 
رقابتی قیمت های عادالنه به فعالن اقتصادی 

عالمت درست دهد.
و  ســازمان  چنیــن  ایــن  مــا  افــزود:  جامســاز 
سیســتمی را نداریم و همین مسئله مشکالت 
عدیــده را در همــه ابعــاد بــه وجــود آورد. تنهــا 

مســئله ایمن ســازی در ریســک مطرح نیست 
در همــه جنبه هــای اقتصــادی مطرح اســت. 
کــه انقــالب صنعتــی شــروع شــد و  در زمانــی 
ماشــین وارد چرخــه حیــات مردم شــد، وجود 
که باعث تسریع پیشرفت  ماشین عالوه بر این 
انســان ها در زمینه های مختلف شــد باعث به 
کوسیستم جهان  که ا وجود آمدن فضایی شد 
را تغییــر داد. از همــان زمان به فکر پیشــگیری 
که چگونه رابطه بین ســاخت و ســاز و  افتادند 
کننــد. در اقتصاد  کوسیســتم فراهــم  ایمنــی و ا
سیســتمی عرضه شــده به نام HSE )سالمت، 
و  کیفیــت  البتــه  زیســت،  محیــط  امنیــت، 
که مطالعه  انصاف گرایــی هم بعدا اضافه شــد( 
مــوارد آن مطالعــه جامعــی اســت و بــا بررســی 
را  نتیجــه  بهتریــن  می تــوان  عوامــل  ارتبــاط 
کــرد. در  کســب  اقتصــاد  در ســاخت و ســاز و 

ایــران بــه این مســئله توجــه نشــده هرچند در 
کار و امــور اجتماعــی  ســال 98 وزارت تعــاون و 
کلی برای عهده داری مســئله ایمنی  مدیریــت 
کــه متولــی  کار و محیــط زیســت تشــکیل داد 
کار حــدود  باشــد. در ایــران حــوادث ناشــی از 
کل  کار در  50 درصــد باالتــر از حوادث ناشــی از 
کار 35 درصد  کشــورها اســت. طبق آمار وزارت 
کارهای ســاختمانی اســت و   حوادث ناشــی از 
که  20 هــزار نفــر در اثــر حــوادث از بیــن می روند 
15 هزار نفر مربوط به امور ســاختمان هســتند 
کلی مســئله  کــه دالیل زیــادی دارد اما به طور 
ایمن سازی و محیط زیست و مدیریت ریسک 
بایــد ســرلوحه فعالیت  شــرکتهای ســاختمانی 
و تاسیســاتی و صنعتــی و NGOهــا باشــد. بــه 
دولــت امیدی نیســت و دولت آنقدر مشــکل و 
کــه حــل تضادهــای درون خود آن  تضــاد دارد 
 هنری است. ضمن اینکه از لحاظ شرایط مالی 
گرفته ایم. درآمدهای  مــا در وضعیت بدی قرار 
کاهــش یافتــه و دولــت بســیار حجیم  ارزی مــا 
کارمند دارد  شــده و حــدود  3/5 میلیــون نفــر 
و تقریبــا تمــام بودجه عمومی صــرف پرداخت 
حقوق این خانواده بزرگ می شود. در حالی که  
گذاشــته  10 هــزار میلیــارد برای بودجه عمرانی 
شــده اســت. جالــب اینکــه حــوادث ناشــی از 
کار حــدود 30 هــزار میلیــارد تومــان هزینه روی 

دست دولت و جامعه می گذارد. 
که محیط  کنیم  کار  کرد: چقدر باید  کید  وی تا
ساخت و ساز بر اساس یک روش علمی پیش 
که به محیط زیســت لطمه وارد نشــود،  ببریم 
کارکنان و ایمنی بعد از ســاخت حفظ   و ایمنی 
شــود. در ایران مســائل معضل آفرین زیادی از 
جملــه وجــود ســاختمان های ناایمــن داریم. 
بایــد جامعــه مدنــی تقویت شــود. تــا زمانیکه 
جامعه مدنی از حیث قدرت با دولت متعادل 
کشور رشد نمی یابد.  نشــود دموکراسی در این 
بایــد تقویــت جامعــه مدنــی ســرلوحه فعالیت 

بخش خصوصی باشد. 

  مهندس	سعید	کیانی نیز عنوان کرد: با این 
کجاست؟ می توان  تفاسیر باید دید نقطه آغاز 
کالن بــا متغیرهایی  بحــث ایمنــی را به شــکل 
کرد. بدون  مثل اقتصاد، فرهنگ و ... بررســی 
کردن  برطــرف شــدن نیازهــای اولیه صحبــت 
کار ســختی است، باید  درباره ایمنی و امنیت، 
اســاتیدی بنشــینند و ببینید چه متغیرهایی 

مهندس	احمد	آل	یاسین:
کارشناســـان	بخشـــی	و	 	همه	
تجویـــدی	و	انتزاعـــی	به	قضایا	
کـــه	 نـــگاه	می	کننـــد	در	حالـــی	
ابعـــاد	 و	 متعـــدد	 مـــا	 مســـائل	
و	 شـــده	 ســـنگین	 بحران	هـــا	
بحران	هـــای	 فصـــل	 و	 حـــل	
کنونـــی	از	عهـــده	هـــر	دولتـــی	
دوازدهـــم	 دولـــت	 جملـــه	 از	
خـــارج	اســـت.	پیکـــره	پهن	و	
کنونـــی	 فـــرم	پرهزینـــه	دولـــت	
قادر	به	نوســـازی،	بازســـازی	و	
ایجـــاد	تغییر	و	تحول	نیســـت.	
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که به سمت ایمنی بر ویم. گردد  باید عوض 
دانشــگاه  گــزارش  آخریــن  طبــق  افــزود:  وی 
کــه شــامل 5 دســته  کمبریــج از 23 تهدیــدی 
بیــن 300  زلزلــه  تهدیــد  نظــر  از  تهــران  اســت، 
کشــور ما بیش  شــهر دنیا مقــام دوم را دارد. در 
از40 نــوع تهدیــد طبیعــی وجــود دارد بــه نظــر 
مــن مــا ضعــف قوانیــن و مقــررات داریــم و باید 
دیــد جامعه مدنــی بدون قانــون چگونه پیش 
مــی رود. بعضی جاهــا قانون هســت اما ضعف 
گاه قانــون داریم اما طرح اجرایی ندارد.  دارد و 
ما ســند توسعه باالدســت قدرتمندی نداریم. 
آمریکا در بحث ایمنی و امنیت دارای سند ملی 

که مبنای همه صحبت ها است.  است 
نهــاد  مــردم  کــرد: ســازمان های  یــادآوری  وی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  مســائل  در  عمومــا 
تــا مهندســی و می توانیــم از آنهــا  تاثیــر دارنــد 
کمــک بگیریــم. جایــگاه  در مســائل فرهنگــی 
نهادهــای شــهری هــم مهم اســت ما ســازمان 
 مدیریــت بحــران شــهرداری، پدافندغیرعامل، 
که همه آنها در بحرا ن ها  هالل احمر و... داریم 
وارد می شــوند بــدون آنکه نقش و جایــگاه آنها 
مشــخص باشــد. بحث اندرکنش زیرساخت ها 
هــم مهم اســت. بــه عنــوان مثال هنــگام قطع 
کار افتاد. به  برق اهواز، تصفیه خانه شهر هم از 
مرور زمان در شهرها پیچیدگی زیاد شده است. 
موضوع روز دنیا اندرکنش زیرســاخت ها اســت 

کنفرانس دیده شود.  که باید جزو محورهای 

مهــدی	 مهنــدس	 جلســه  ایــن  ادامــه  در    
میرزایی	به	عنوان	مهندس	مشــاور	ســمت با 
که چرا بحث امنیــت از این  ســؤال در این بــاره 
کثر اساتید،  کرد: ا کنفرانس حذف شــد، عنوان 
نیمــه خالی لیوان را دیدنــد. به نظر من ما باید 
که قطعا تاثیر می گذارد. ما  آغازگر حرکت باشیم 
گذشــته درباره ایمنی و مدیریت  در چند ســال 
ریسک پیشرفت داشته ایم. متاسفانه صحبت 
از ایمنی همیشــه بــا هزینه اقتصــادی مترادف 
کم  کــه می توان بــا هزینه  شــده اســت در حالی 
زمــان  در  زیرســاخت ها  از  بهینــه  اســتفاده  و 
بحــران موفق تــر باشــیم. بحــث هزینــه- فایده 
کــن را برای  مهــم اســت. ما حتــی می توانیم اما

کنیم.  استفاده چند منظوره سازی 
  مهنــدس	غنــی	زاده	طــی یــک جمع بنــدی 
در  کــرد:  عنــوان  شــده  مطــرح  گفتگوهــای  از 
ســه مقطع مــرداد، بهمــن و مرداد ســال آینده 

کنفرانــس برگــزار خواهــد شــد و اولین مــورد آن 
برای طرح موضوع است. برای حل نارسایی ها 
کنفرانــس تضــارب آرا و  یکــی از اهــداف مــا در 
توانمندســازی بخش خصوصی اســت. به نظر 
من نقطه آغاز ما در زمینه ایمنی برگزاری همین 
کنفرانس ها اســت. تهدیدهای خاص ایران نیز 
قابل بررسی اســت. متاسفانه ما متولی  تعریف 
گونند اما هیچ  گونا نکرده ایــم، ظاهرا متولی هــا 
کــدام از آنها وظیفــه خود را نمی داننــد. رویکرد 
دولــت به تمام این مســائل هزینه محور اســت 
کمتــر به فکــر نتایج هســتند. البتــه قابل ذکر  و 
که ما  بدون امنیت، ایمنی هم نخواهیم  است 
کنفرانــس  داشــت ولــی ایــن موضــوع در ابعــاد 

فعلی نمی گنجد. 

کــرد: درباره    مهنــدس	آل	یاســین	نیز عنوان 
نقطــه آغاز اقدام صحبت شــد. ســوابق تاریخی 
کشــوری توسعه  جهان نشــان می دهد در هیچ 
کشــوری توســعه یافتــه بر  گــر  اتفاقــی نیســت و ا
کــه با خرد جمعی  کمیــت بوده  اســاس اراده حا
و عقالنیــت و حضــور نخبه هــا پشــتیبانی شــده 
کره جنوبی  است. به توسعه مالزی، سنگاپور و 
کنید. آغاز توســعه از  -کــه از ما عقب بــود- نگاه 
کمیت است اما تقویت نهادهای مدنی برای  حا
کمیت برای پذیرفتن آغاز توسعه  وادار کردن حا
کمیــت می خواهد  اســت. توســعه اراده قاهر حا
نــدارد. متاســفانه مــا  کشــور مــا وجــود  کــه در 
قانون مدار و قاعده مند نیســتیم. ما برای تمام 
کارها قانون داریم ولی آنها را اجرا نمی کنیم. پنج 

برنامه توسعه تصویب شده که هیچ کدام از آنها 
اجرا نشده و موفق نبوده است. امسال بدترین 
برنامــه توســعه به نــام برنامه ششــم به مجلس 
رفتــه اســت. مــن 50 ســال اســت برنامه هــای 
کــه برنامــه  توســعه را رصــد می کنــم و متاســفم 

توسعه ششم بدترین برنامه توسعه است. 

  در ادامــه مهنــدس	عطاردیــان نیــز عنــوان 
چــون  کجاســت  آغــاز  نقطــه  نمی دانــم  کــرد: 
کردن به نقطه  که مرا از فکر  چیزهایی می بینم 
کشــورهای  کــه  آغــاز بــاز مــی دارد. در شــرایطی 
که  منطقــه ناامن هســتند قدم اول این اســت 
جلوی تبدیل شــدن ایران به ســوریه را بگیریم 
و در ایــن شــرایط بحــث ایمنــی اولویت نــدارد. 
کرده اند و  مــردم مــا به دیــوان ســاالری عــادت 
بــا وجــود هزینه فراوان بــرای انقــالب دوباره به 
ســمت دیوان ســاالری رفتند. در این وضعیت 
کدام مزایا  کنفرانس یا برپانکردن آن هر  برپایــی 
و معایبــی دارد. بــه عنوان مثال بــدون برگزاری 
این کنفرانس ها چگونه صدای خود را به گوش 

دیگران برسانیم.
وی افزود: در حال حاضر مســئله توسعه پایدار 
بــرای  در دنیــا مطــرح اســت و ســازمان ملــل 
بنــد  بــا 17  را  ســندی  ســال های 2030-2015 
که همه بندها در جهت توســعه  کرده   تصویب 
پایدار اســت. در این ســند به بخش خصوصی 
هم اشــاره شده است. به سهم خود مان تالش 
زیــادی بــرای قدرتمندکــردن بخــش خصوصی 
امــا  کرده ایــم  اقتصــادی  لحــاظ  از  مخصوصــا 
برخــی نمی گذارند بخش خصوصی فعال شــود 
کــردن بخش  کــه چــاره ای جــز فعــال  در حالــی 

خصوصی وجود ندارد. 
نحــوه  و  اهــداف  تشــریح  بــا  ادامــه  در  وی 
اقتصــادی  بین المللــی  گــروه  شــکل گیری 
بخــش  اقدامــات  و  عــام  ســهامی  کارآفرینــان 
بــاب  در  دولــت  بــا  کــره  دربــاره مذا خصوصــی 
منطقــه ای،  امنیــت  چــون  مهمــی  مســائل 
حاشیه نشین ها و نقش آفرینی بخش خصوصی 
کردن مســائل و مشکالت اقتصادی  در برطرف 
که هزینه زیادی  کنونی  کرد: در شــرایط  عنــوان 
بــرای حفــظ امنیت می شــود و دســت دولت را 
در ایفــای نقــش اقتصــادی خــود بســته اســت 
کردن  می تــوان از بخــش خصوصی بــرای فعال 

کشور سود جست. اقتصاد 
  خانــم	دکتر	ســپیده	شــفایی	عضــو	انجمن	

	مهندس	عطاردیان:
در	حال	حاضر	مســـئله	توسعه	پایدار	
ســـازمان	 و	 اســـت	 مطـــرح	 دنیـــا	 در	
 2030-2015 ســـال	های	 بـــرای	 ملـــل	
کـــرده			 ســـندی	را	بـــا	17	بنـــد	تصویـــب	
کـــه	همـــه	بندهـــا	در	جهـــت	توســـعه	
پایدار	اســـت.	در	این	ســـند	به	بخش	
خصوصـــی	هم	اشـــاره	شـــده	اســـت.			
بـــه	ســـهم	خود	مـــان	تـــالش	زیـــادی	
برای	قدرتمندکردن	بخش	خصوصی	
اقتصـــادی	 لحـــاظ	 از	 مخصوصـــا	
کرده	ایم	امـــا	برخی	نمی	گذارند	بخش	

فعال	شـــود	 خصوصـــی	
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صنفی	مهندســان	مشــاور	معمار	و	شهرســاز	
کرد: در واقع نقطه آغاز مهم نیســت  نیز	عنوان 
کجا  کــه ما از  بلکــه اهمیت اصلی در این اســت 
کوتاه مدت است یا بلند  کنیم. اقدام یا  شــروع 
مدت. فرهنگ ســازی و تشکیل جانعه مدنی و 
پایداری اقدامات بلند مدت است. تاب آوری و 
کوتاه مدت هستند. البته اجرایی  ایمن ســازی 
گانه ای اســت.  شــدن ایــن اقدامات بحث جدا
کارهــای زیــادی در حــوزه ایمنــی  بــه نظــر مــن 
گرفته اما باید باید آسیب شناســی شود  صورت 
کــه چــرا همــه چیــز وجــود دارد و در عیــن حــال 
هیــچ چیز وجود ندارد. آیا اطالعات انباشــته، و 
یکسان ســازی شــده اســت؟ تا اطالعات جامع 
نداشــته باشــیم نمی توانیم راهکار ارائه دهیم. 

کاری هســتیم. آقای  کنده  مــا و دولت دچار پرا
دکتر آخوندی حرف های درســتی می زند اما به 
که در  تنهایــی قــادر به ایجاد تغییر نیســت چــرا 

بدنه سیستم قرار دارد. 
وی افــزود: حدود 239 نفر شــهرداری پاریس را 
 اداره می کنند و 75 هزار نفر شهرداری تهران را،

 آن وقــت مــا از چابک ســازی دولــت و نهادهــا و 
تولی گــری و تصدی گــری حــرف می زنیــم. همه 
مــا حرف های خوبــی بلدیم اما حتی اســتفاده 
از ظرفیت هــای قانونــی و دفــاع از حقــوق خــود 
اســت  مــا  وظیفــه  فعــال  آنچــه  نمی دانیــم.  را 

آسیب شناسی این مسائل است.

کرد: به سند    مهندس	آل	یاســین نیز عنوان 
پدافند ملی اشــاره شــد ما 53 فقره سند از این 
کــدام اجــرا نشــده اند.  کــه هیــچ  دســت داریــم 

مشــکل نداشــتن ســند یــا قانــون نیســت بلکه 
عملکــرد اســت. بــه نظــر مــن نقطــه آغــاز ایجاد 
گر ســندها  قانونمندی و قاعده مندی اســت. ا
بــه اجــرا نمی رســند به دلیــل بروکرات بــودن ما 
گر  و نداشــتن سیســتم مدیریــت پایدار اســت. ا
کنــد مــا نمی توانیم  کار  سیســتم به جــای فــرد 
کنیــم. یــک طــرح  کار  فرمایشــی و ســلیقه ای 
کــه از دل مردم یــا طرح  عمرانــی نشــان دهیــد 
همــه  طرحهــا  باشــد،  آمــده  بیــرون  تفصیلــی 
گفته شــد ســاختارها وجود  تحکمــی بوده انــد. 
دارند اما ساختارها بی خاصیت شده اند و فقط 
که آشــفتگی  کشــوری  شــکل ظاهری دارند. در 
گیرد.  کار بلنــد مدت صــورت  زیــاد شــده، بایــد 
مــا حزب نداریــم و راه چــاره در نهادهای مدنی 

کار را بارها و  گردهم آیند، و ایــن  که بایــد  اســت 
کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. بارها تکرار 

  مهنــدس	اصغــر	جــالل	زاده رئیــس انجمــن 
کرد: متاسفانه  مهندسی ارزش ایران نیز عنوان 
امــروز جان هــا بــی ارزش شــده اند و خــردورزی 
بسیار کند شده و خردورزان در تصمیم ها نقش 
کمرنگــی دارنــد. امیدواریــم نقطــه آغــاز، ایجــاد 
حساســیت و حرکت خردورزانه باشد وNGOها 
 فعال شوند و ما جامعه ای خوشبخت با مردمی 

حساس داشته باشیم.
که خصلت مرده ها را داشــته باشــند   با مردمی 
و فاقد حرکت باشــند توسعه محقق نمی شود. 
کنفرانــس باید بتوانــد در NGOها و تــوده مردم 

کند.  ایجاد حرکت 
کنفرانــس بایــد دیــد  وی افــزود: دربــاره عنــوان 
و  تهدیدهــا  ریســک ها،  چــه  را  مــا  شــهرهای 
آفت هایی را در بر گرفته است و چه فرصت هایی 
که مــورد غفلت واقع شــده  در آنهــا وجــود دارد 
کــه ســیل و زلزلــه در هــر ســال  اســت. در حالــی 
چند ده هزار نفر را از بین می برد ما حساســیت 
بیشتری روی آتش ســوزی نشان می دهیم. در 
ایــران ســدهای زیــادی با دوره بازگشــت ســیل 
که از 1980 دنیا  هزار ســاله وجود دارد در حالــی 
که دوره بازگشــت ســیل  بــه این نتیجه رســیده 
کالیفرنیا ســدها را  بایــد 10 هزار ســاله باشــد. در 
برای زلزله و ســیل بهســازی می کنند و سدی با 
دوره بازگشــت سیل هزار ســاله را تخریب و از نو 

طراحی می کنند. 
طــول  تمــام  در  آتش ســوزی ها  افــزود:  وی 
تلفــات  ویرانگــر  زلزلــه  یــک  انــدازه  بــه  تاریــخ 
که با وقوع   نداشــته اســت. این در حالی اســت 
یک زلزله در تهران تمام راه های فرار ما مسدود 
بــاره مدیریــت ریســک  ایــن  می شــود و مــا در 
)پیشــگیری( و مدیریــت بحران )عالج بخشــی( 

نداشته ایم. 
کرد باید از همه پیمانکاران  کید  وی در پایان تا
مدیریــت  دربــاره  را  خــود  تجربــه  بخواهیــم 
کننــد. مــا  کارگاه هــا مستندســازی  ریســک در 
و  برنامه ریــزی  بــرای  مطلوبــی  مستندســازی 
مهندســی  نداریــم.  مخاطــرات  اولویت بنــدی 
یعنــی  دارد  اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  هــم  ارزش 

اهم فی االهم. 

کــرد: مدیریت  کید    محمــود	جامســاز	نیــز تا

محمود	جامساز:
	مدیریـــت	ریســـک	بخشـــی	از	
گر	 دانش	پـــروژه	اســـت	یعنی	ا
مطالعـــه	 بـــدون	 را	 پـــروژه	ای	
بـــا	 دهیـــد	 انجـــام	 ریســـک	
شکســـت	مواجه	می	شـــوید.	
و	 ریســـک	 مطالعـــه	 همـــواره	
تعیین	نرخ	آن	از	مراحل	اصلی	
که	 انجام		پروژه	اســـت،	امری	
شـــهرداری	ها	 در	 متاســـفانه	
خـــود	 و	 نمی	شـــود	 رعایـــت	
شـــهرداری	ها	به	عـــدم	امنیت	

شـــهرها	دامـــن	می	زننـــد.
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ریســک دو عنصــر اصلــی دارد شــامل تخمیــن 
)شــامل شناســایی و ارزیابــی و اولویت بنــدی( 
کنتــرل )شــامل برنامه ریزی ریســک، انجام و  و 
نظارت بر آن(. مدیریت ریسک اصوال مدیریت 
نااطمینانی اســت. مدیریت ریســک بخشی از 
گر پــروژه ای را بدون  دانش پروژه اســت یعنــی ا
مطالعه ریســک انجام دهید با شکست مواجه 
می شوید. همواره مطالعه ریسک و تعیین نرخ 
که  آن از مراحل اصلی انجام  پروژه است، امری 
متاســفانه در شــهرداری ها رعایــت نمی شــود و 
خود شهرداری ها به عدم امنیت شهرها دامن 

می زنند.

کید مهندس	هنربخش بر این نکته    بعد از تا
گفتیم  که مــا نمی توانیم به آیندگان بگوییم ما 
که آنها از ما می پرســند  و دولــت  اجــرا نکرد چرا 

کردید؟ شما چه 

دکتــر	مرتضــی	زاهــدی عضــو هیــات موســس 
کید  انجمــن مهندســان محاســب ایران نیــز تا
گذاشــت. NGOها  کرد: نمی توان دولت را تنها 
بایــد بــا تکرار مــداوم مطالبات خــود را پیگیری 
گاهی و مطالبه گری در مردم ایجاد  کنند. باید آ
شــود. و حتی می توان نظارت بر ایمنی شهرها 

را به NGO ها سپرد.

   پس از پایان بخش اول میزگرد، بخش بعدی 
میزگرد با عنوان نهایی نمودن ســرفصل ها آغاز 
که پیش از تعیین نهایی آنها خانم	دکتر	 گشت 
شــفایی،	آقــای	مهنــدس	جــالل	زاده،	آقــای	
مهنــدس	حاجی	اشــرفی،	مهندس	نــادرزاده	
کــه شــامل  بــه بیــان نظــرات خــود پرداختنــد 
کیــد روی لــزوم  مباحــث مختلفــی از جملــه تا
فرهنگ ســازی در رابطــه بــا ایمنــی و پایــداری 
کمپین هــای مردمی  در دراز مــدت بــا تشــکیل 
شــرایط بررســی  مدنــی،  نهادهــای  کمــک   و 
در  کــه  شــهری  ایمن ســازی  و  تــاب آوری 
شــرایط موجــود و پیشــنهاد شــرایط مطلــوب 
بــا رویکردهــای مختلــف بــود، لــزوم اســتفاده 
و  گزارشــات  تهیــه  و  قانونــی   ظرفیت هــای  از 
بــه  خــردورزی  کــردن  اضافــه  فکــر،  اتاقهــای 
کنفرانــس بــا مبانــی علمــی و تکثــر در خروجــی 
شــامل انجمن هــای دانــش محــور، نهادهــای 
تصمیم ســاز و تصمیم گیــر، نهادهــای اجرایی، 
کــردن مــردم به موضــوع ایمنی  لــزوم حســاس 

و تــاب آوری بــا تفهیــم وضــع موجــود و وضــع 
پایــداری  و  تــاب آوری  مباحــث  و  مطلــوب 
که  شــهرها، لــزوم مستندســازی ریســک هایی 
خ داده اســت با اســتعالم  کارگاه های بزرگ ر در 
از بنگاه هــا و شــرکت های اجرائــی و تشــکل ها، 
اطمینــان،  عــدم  مخاطــرات،  اولویت بنــدی 
ریســک و...، آموزش هــای فنــی و حرفــه ای و 
غیرکالســیک برای توســعه فرهنگی و اســتفاده 
و  محلــی  خصوصــی  و  دولتــی  رســانه های  از 
سراســری، پیشنهاد وجود یک پانل ویژه برای 
پالســکو در صورتیکه زلزله، سیل، ترافیک، هوا 

و... بود.
حاضریــن،  بیــن  تبادل نظــر  و  بحــث  از  پــس 
اینکــه،  جملــه  از  شــد  اتخــاذ  تصمیماتــی 
و  »ایمن ســازی  کنفرانــس  قبلــی  عنــوان 

عنــوان  گشــت.  تثبیــت  ریســک«  مدیریــت 
کاربــردی  هدفمنــد،  بایــد  کنفرانــس  شــد 
بــه همــراه  کمیته هــای پیگیــری بعــدی را  و 
ســه گانه  کنفرانس هــای  باشــد.  داشــته 
اهداف مشــخص و پیوســته داشــته باشــند. 
نتیجــه  کنفرانــس  بسترســازی،  زمینــه  در 
اهــداف  باشــد.  زیــادی  workshopهــای 
مردمــی  مخاطبــان  جــذب  نیــز  کنفرانــس 
مــردم  بــرای  موضــوع  اهمیــت  تشــریح  و 
کنفرانــس  پیشــنهادی  پانل هــای  باشــد. 
کالنشــهرها و ابــر شــهر  شــامل وضــع موجــود 
قانــون،  زیرســاخت ها،  مدیریــت،  تهــران، 
مــردم و شهرنشــینان، وضــع مطلوب شــهری 
)نگاهــی بــه تجربــه پالســکو(، الزامــات قانون 
کارا  ســاختار  شــناخت  ریســک،  مدیریــت  و 

کنفرانس شامل بررسی  باشد. ســرفصل های 
شــرایط تــاب آوری شــهری و ایمنی بــا تحلیل 
وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلوب)مربوط 
بــه پانــل 1(، برنامه هــای توســعه ای مدیریت 
 ریسک در پایداری شــهرها)مربوط به پانل4( 
کارا در مدیریــت ریســک و مدیریــت  ســاختار 
بحران)مربوط به پانل 4(، نقش تشــکل های 
در  عمومــی  مشــارکت  و  مدنــی  جامعــه 
ایمن سازی )مربوط به پانل 2(، تدابیر زیست 
محیطی در شــهرها)مربوط به پانل 3(، نقش 
بیمــه و سیاســت های اقتصــادی در مدیریت 
ریســک )مربــوط به پانــل 4(، الزامــات قانونی 
نظیــر مقــررات ملــی ســاختمان در تــاب آوری 
شهرها و ایمن سازی ساختمان ها و چگونگی 

اجرای آن )مربوط به پانل 3( باشــد. 

	مهندس	هنربخش:
ما	نمی	توانیم	به	آیندگان

	بگوییم	ما	گفتیم
	و	دولت		اجرا	نکرد	چرا	که

	آنها	از	ما	می	پرسند
	شما	چه	کردید؟

دکتر	مرتضی	زاهدی	:
گذاشـــت	 نمی	تـــوان	دولـــت	را	تنهـــا	
NGOهـــا	بایـــد	مطالبـــات	خـــود	را	

کنند. پیگیـــری	
گاهی	و		مطالبه	گری 	باید	آ

	در	مردم	ایجاد	شود.
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کارفرمایی  کانون عالی  انجمن های صنفی  موافقت نامه  همکاری 
کار و رفاه اجتماعی ایران با وزارت تعاون، 

کارگری و همچنیــن به منظور  کارفرمایــی و  کار و رفــاه اجتماعــی مبنــی بــر ترویج، توســعه و تقویت تشــکل های  در اجــرای سیاســت های وزارت تعــاون، 
گســترده تر این تشــکل ها  کار و همکاری  کارفرمایی در جهت رفع مشــکالت صنفی مرتبط با حوزه روابط  هم افزایی توانمندی های تشــکل های صنفی 
کارفرمایی ایــران در تاریخ 1395/12/4به  کانون عالی انجمن های صنفــی  کار و  بــا یکدیگــر ایــن توافقنامه منعقده شــده مابیــن معاونت محترم روابــط 

که جهت اطالع  در ادامه، تصویر  آن تقدیم می شود: امضای طرفین رسیده است 
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تاریخ:95/12/16

شماره:	95-55225

شماره	ثبت:	94
تاسیس:  1326
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تاریخ:96/5/4

شماره:	96-56109

شماره	ثبت:	94
تاسیس:  1326
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تصویب دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار كشور
معــاون اول رییــس جمهور و رییس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلســه اخیر ســتاد فرماندهــی اقصاد مقاومتی 
کار و رفاه اجتماعی ابالغ  خ 1396.4.26 را بــه وزارتخانــه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون،  مــور

ح ذیل است: کامل این مصوبات به شر کرد. متن 
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کتـاب  در  گیتـس  بیـل  پیش بینـی   15 تحقـق 
کـه در سـال 1999  "کسـب وکار بـر بـال اندیشـه" 

اسـت. شـگفت انگیز  شـد،  منتشـر 
بـال  بـر  کار  و  "کسـب  کتـاب  در  گیتـس  بیـل 
کرد  اندیشـه" 15 پیش بینـی جسـورانه را عنوان 
کـه امکان تحقـق این پیش بینی ها در آن زمان 
بـه شـرح  در ذیـل  نظـر می رسـید.  بـه  عجیـب 
گذشـته بیل  پیش بینی های قریب به 20 سـال 
هسـتیم  شـاهدش  االن  کـه  چیـزی  و  گیتـس 

می پردازیـم:

1. سایت های مقایسه قیمت
کـه سـرویس های  گیتـس ایـن بـود  پیش بینـی 
خودکار مقایسـه قیمت توسـعه خواهد یافت و 
کاال را در  مـردم را قـادر می سـازد تـا قیمـت هـر 
چنـد سـایت مختلـف بـه طـور همزمـان ببیننـد 
و بدیـن ترتیـب به صرفه ترین قیمت را انتخاب 

کنند.
کـه امـروز بـا آن مواجـه هسـتیم ایـن  و چیـزی 
کـه بـه راحتـی می توانیـم بـا جسـتجوی  اسـت 
قیمت هـای  آمـازون  یـا  گـوگل  در  کاال  یـک 
کنیـم.  مشـاهده  را  کاال  آن  مختلـف 
سـایت هایی نظیـر نکسـت تـگ )Next Tag( و  
"PriceGrabber" نیـز بـه طـور اختصاصـی بـرای 

شـده اند. طراحـی  قیمت هـا  مقایسـه 

۲. دستگاه های تلفن همراه
در  مـردم  بـود  گفتـه   1999 سـال  در  گیتـس 
بـا  را  کوچکـی  دسـتگاه های  نزدیـک  آینـده ای 
که آنها را در هر لحظه  کرد  خـود حمـل خواهند 
کارهـای  می تواننـد  و  داده  قـرار  دسـترس  در 
از  هسـتند  کـه  جایـی  هـر  در  را  مختلف شـان 
را  اخبـار  دهنـد.  انجـام  الکترونیکـی  طریـق 
از  کننـد،  رزرو  هواپیمـا  بلیـط  کننـد،  پیگیـری 
بازار بورس و اقتصادی با خبر شـوند و بسـیاری 

دهنـد. انجـام  را  دیگـر  کارهـای 
سـاعت های  و  هوشـمند  گوشـی های  کنـون  ا
انجـام  را  کارهـا  ایـن  همـه  قادرنـد  هوشـمند 

دهنـد.

3. پرداخــت مســتقیم، فعالیت های مالی آنالین 

و مراقبت های بهداشتی بهتر از طریق وب
که مـردم به زودی  کرده بود  گیتـس پیش بینـی 
قبض هایشـان را مسـتقیما و آنالیـن پرداخـت 
مدیریـت  را  خـود  حسـاب های  کـرد،  خواهنـد 
می کننـد و از طریـق اینترنـت بـا پزشـکان خـود 

در ارتبـاط مسـتقیم خواهنـد بـود.
فنـاوری  آن هسـتیم؛  امـروز شـاهد  کـه  چیـزی 
"اوبـر"  بـه عنـوان مثـال  کـه  انـدازه ای  بـه  هنـوز 
اسـت،  بـوده  موثـر  نقـل  و  حمـل  سیسـتم  در 
نتوانسـته در عرصه بهداشـت و سـالمت تحول 
 "ZocDoc" کنـد، امـا سـایت هایی ماننـد ایجـاد 
آسـان  دسترسـی  کـردن  فراهـم  دنبـال  بـه 
هسـتند.  آسـان تر  برنامه ریـزی  و  پزشـک  بـه 
امـروزه  آنالیـن  پرداخـت  زمینـه  در  همچنیـن 
 "PayPal" می تـوان از طریـق برنامه هایـی نظیـر
مسـتقیم  و  لحظـه ای  صـورت  بـه   "Venmo" و 
پرداخـت انجـام داد و حتـی به صـورت آنالین از 
سـایت هایی مثـل "Lending Club" پـول قرض 

کـرد.

۴. دستیاران شخصی و اینترنت اشیا
کـه  بـود  کـرده  پیش بینـی  گیتـس  بیـل 
دسـتگاه های همراه شـخصی توسـعه می یابند 
و بـه همـه دسـتگاه های دیگـر اشـخاص چـه در 
کار، متصـل خواهند  خانـه باشـد و چـه در دفتـر 
شـد و به تبادل اطالعات می پردازد. همچنین 
کارهای شخصی از قبیل بازبینی ایمیل،  اغلب 
کارهـای  از  بسـیاری  و  روزمـره  مایحتـاج  خریـد 

دیگـر از هـر نقطـه امکان پذیـر خواهـد بـود.
دیگـر  ماننـد  بـه  پیش بینـی  ایـن  حـاال 
بـه  گیتـس  پیش بینی هـای محیرالعقـول بیـل 
گوگل یک دسـتیار شـخصی  واقعیت پیوسـته و 
اسـت  کـرده  ارائـه  همـراه  تلفن هـای  روی  بـر 
گیتـس  بیـل  پیش بینی هـای  همـه  دقیقـا  کـه 
همچنیـن  اسـت.  پوشـانده  عمـل  جامـه  را 
 "Nest" ماننـد  هوشـمندی  دسـتگاه های 
کـه دمـای خانـه را بـا توجـه بـه  ابـداع شـده اند 
فـرد  جسـمی  وضعیـت  و  روزمـره  فعالیت هـای 
کوی  تنظیـم می کند. دسـتیاران صوتـی مانند ا

گـوگل هـوم نیـز امـروزه قابلیت  شـرکت آمـازون و 
خوانـدن ایمیل هـا و انجـام دسـتورالعمل های 

هسـتند. دارا  را  اشـخاص  صوتـی 

۵. نظارت خانگی آنالین
نظـارت  سیسـتم  کـه  بـود  گفتـه  گیتـس  بیـل 
شـما  و  یافـت  خواهـد  رواج  خانـه  آنالیـن 
کـه خانه  می توانیـد بـه راحتـی ببینیـد هنگامی 
می آیـد.  شـما  دیـدار  بـه  کسـی  چـه  نیسـتید 
گـوگل  هسـتیم؛  آن  شـاهد  امـروز  کـه  چیـزی 
شـرکت نظـارت خانگـی "Dropcam" را در سـال 
2014 به ارزش 555 میلیون دالر خرید و با این 
شـد.  خانگـی  نظـارت  فنـاوری  عرصـه  وارد  کار 
کوچکـی روی در  کنـون بـا تعبیـه دوربین هـای  ا
ورودی خانه هـا می تـوان بـه راحتی افراد پشـت 
بـه  موسـوم  دوربین هایـی  حتـی  دیـد.  را  در 
"مکعـب حیوانـات خانگـی" تولیـد شـده اسـت 
که صاحبشـان  کـه حیوانـات خانگی را در حالی 

لیـزر سـرگرم می کنـد. بـا  در خانـه نیسـت، 

۶. شبکه های اجتماعی
بیل گیتس پیش بینی کرده بود که محفل های 
خصوصی آنالین در بسـتر شـبکه های اجتماعی 
گفت وگو و برنامه ریزی برای  رواج خواهد یافت و 
قرارهـای حضـوری را ممکـن می سـازد. همانطور 
کـه می دانیـد ایـن پیش بینـی امـروزه بـه واقعیـت 
کنـون 2 میلیـارد نفـر تنهـا در  پیوسـته اسـت و ا
فیسـبوک عضـو هسـتند. شـبکه های مختلفـی 
واتسـاپ و چندیـن شـبکه  گرام،  اینسـتا ماننـد 
از مـردم دنیـا را عضـو خـود  دیگـر تعـداد زیـادی 

می بیننـد.

۷. پیشنهادات تبلیغاتی خودکار
در  روزی  کـه  بـود  ایـن  گیتـس  پیش بینـی 
خواهـد  قـادر  مصنوعـی  هـوش  نزدیـک  آینـده 
و  را شـناخته  فـرد  تـا سـالیق و عالیـق هـر  بـود 
کاالهـا و فعالیت هـای مختلـف را  براسـاس آن 
پیشـنهاد دهـد. امـروزه سـایت های مسـافرتی 
نظیـر "Expedia" و "Kayak" پیشـنهاداتی را بـه 
صـورت خـودکار مبتنـی بـر عالیـق وخریدهـای 

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

   

15 پیش بینی بیل گیتس  که درست از آب درآمد
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پیشـنهاد  آنهـا  بـه  خـود  مشـتریان  قبلـی 
گـوگل و فیسـبوک نیـز تبلیغات خود  می دهنـد. 
آنهـا  بـه  کاربـر  هـر  و عالیـق  مـکان  اسـاس  بـر  را 

می دهنـد. نمایـش 

گفت وگوی زنده ورزشی 8. سایت های 
حـال  در  کـه  زمانـی  گیتـس:  بیـل  پیش بینـی 
تماشـای یـک رقابـت ورزشـی بـه صورت زنـده از 
تلویزیون هسـتید، سـرویس هایی خواهند آمد 
کـه بـا اسـتفاده از آنها می توانید دربـاره وقایع در 
همـان لحظـه بـه بحـث و تبادل نظـر بپردازیـد و 
کنون چندین  برنـده مسـابقه را حدس بزنیـد. ا
موضوعیـت،  همیـن  بـا  اجتماعـی  شـبکه 
گیتـس را تحقق بخشـیده اند.  پیش بینـی بیـل 

توییتـر بزرگ تریـن رهبـر ایـن جریـان اسـت.

9. تبلیغات هوشمند
کـه دسـتگاه های الکترونیکی  گفته بـود  گیتـس 
به تبلیغات هوشـمند مجهز خواهند شـد. آنها 
پیگیـری  و  شـناخته  را  شـما  خریدهـای  رونـد 
نمایـش  شـما  بـرای  را  تبلیغاتـی  و  می کننـد 
که مبتنی بر عالیق و سـوابق شـما  خواهند داد 

اسـت.
کـه در  کافـی اسـت تـا شـما بـه تبلیغاتـی  حـاال 
در  نمایـش  بـه  شـما  بـرای  فیسـبوک  و  گـوگل 
فنـاوری  ایـن  متوجـه  تـا  کنیـد  نـگاه  می آینـد 
تاریخچـه  اسـاس  بـر  تبلیغـات  ایـن  شـوید. 
کاربـر، عالیـق، سـالیق و الگوهـای  کیلیک هـای 

می شـوند. ظاهـر  کاربـر  خریـد 

10. پیوند به ســایت های مرتبــط  در طول پخش 

زنده تلویزیونی
کرده بـود؛ پخش زنده  گیتس خاطرنشـان  بیـل 
تلویزیونـی شـامل پیوندهایـی بـه سـایت های 
مرتبـط بـا محتـوای مـورد مشـاهده و مکمل آن 
گهی بازرگانی  محتـوا خواهـد بود. اما تقریبا هر آ
بـه  را  بیننـده  می شـود،  پخـش  امـروزه  کـه 
وبسـایت یـا حسـاب توییتـر راهنمایـی می کنـد 
یـا بـا درخواسـت اسـکن QR code بیننـده را بـه 
یکـی از شـبکه های اجتماعـی ارجـاع می دهـد.

گفتمان آنالین 11. تاالر 
کـه مسـئوالن  گیتـس ایـن بـود  پیش بینـی بیـل 
اینترنـت  بسـتر  در  تـا  خواهنـد  قـادر  مملکتـی 
مشـکالت  از  و  بپردازنـد  صحبـت  بـه  مـردم  بـا 
سـخن  خـود  اجـرای  حـال  در  برنامه هـای  و 
صـورت  بـه  را  حرفشـان  نیـز  مـردم  بگوینـد. 

امـروزه  بگذارنـد.  میـان  در  آنهـا  بـا  مسـتقیم 
اغلـب خبرگزاری هـا در انتهـای هـر خبـر بخشـی 
کاربـران اختصـاص داده اند و  بـرای ابـراز نظرات 
گفتگو  سـایت هایی هم توسـط ایجاد تاالرهای 
امـکان مباحثـه مسـتقیم مـردم و مسـئوالن را 
کرده انـد. شـبکه های اجتماعی توییتر و  فراهـم 
فیسـبوک نقـش سیاسـی موثـری در جهـان ایفا 
می کننـد. بـه عنـوان مثـال انقـالب سیاسـی در 
کاربران در  لیبـی، مصـر و تونس متاثر از فعالیـت 

بـود. ایـن شـبکه ها 

1۲. سایت های اینترنتی مبتنی بر عالقه
از  متاثـر  دیگـر  آنالیـن  جوامـع  گیتـس:  بیـل 
بـا  بلکـه  بـود،  نخواهنـد  شـما  زندگـی  مـکان 
توجـه بـه عالقـه شـخصی شـما شـکل خواهنـد 
از سـایت های خبـری  کنـون بسـیاری  ا گرفـت. 
کرده انـد تا مباحـث و زمینه های  گسـترش پیـدا 
نـگاه عمیق تـری  را پوشـش دهنـد و  مختلفـی 
بـه موضوعـات خـاص داشـته باشـند. وبسـایت 
"Reddit" نمونـه خوبـی از یـک وبسـایت اسـت 
تقسـیم بندی  مختلفـی  زیرگروه هـای  بـه  کـه 
کاربـر بـه عالیـق  غ از مـکان زندگـی  کـه فـار شـده 

دارد. توجـه  وی 

13. نرم افزار مدیریت پروژه
پیش بینـی  گیتـس  بیـل 
پـروژه  کـه مدیـران  بـود  کـرده 
افزارهـا  نـرم  از  اسـتفاده  بـا 
گـروه خـود  خواهنـد توانسـت 
کنـار  آنالیـن  صـورت  بـه  را 
پـروژه  و  باشـند  داشـته  هـم 
مـورد نظـر خـود را بـه بهتریـن 
صدهـا  ببرنـد.  پیـش  نحـو 
نـرم افـزار در فضـای سـازمانی 
نحوه اسـتخدام، شـکل گیری 
کار به هر  گروه هـا و اختصـاص 

کرده انـد. متحـول  را  فـرد 

1۴. استخدام آنالین
گفته بـود: متقاضیان  گیتـس 
توانسـت  خواهنـد  شـغل 
فرصت هـای شـغلی مناسـب 
کـردن عالیـق،  را بـا مشـخص 
مهارت هـای  و  نیازمندی هـا 
آنالیـن  صـورت  بـه  فـردی 
سـایت هایی  امـروزه  بیابنـد. 
امـکان   "LinkedIn" نظیـر 
یافتـن  و  رزومـه  بارگـذاری 

فراهـم  فـرد  نیازهـای  و  عالیـق  طبـق  را  شـغل 
نیـز  اسـتخدام کنندگان  بـه  و  اسـت  سـاخته 
را  کارمنـدان خـود  کـه  را می دهـد  امـکان  ایـن 
براسـاس جسـتجوی مهارت هـای فردی شـان 

نماینـد. انتخـاب 

1۵. نرم افزار جامعه تجاری
تـا  بـود  خواهنـد  قـادر  شـرکت ها  گیتـس:  بیـل 
مشـاغل مختلفـی را در زمینـه متفـاوت ماننـد 
پروژه هـای سـاختمانی، تولیـد فیلم یا تبلیغات 
و امثالهـم پیشـنهاد دهند. این نـرم افزارها این 
کـه ممکـن اسـت  امـکان را بـه دو شـرکت بـزرگ 
در یـک مـکان نباشـند و بـا هـم رو به رو نشـوند، 
بـا  را  مختلفـی  کارهـای  و  کسـب  کـه  می دهـد 
کنـون نرم افزارهای  کمـک هـم به پیش ببرنـد. ا
اجتماعـی  جنبه هـای  روی  بـر  زیـادی  تجـاری 
کاربـران بـه راحتـی  متمرکـز شـده اند، بنابرایـن 
گذاشـتن تجربیـات و  ک  می تواننـد بـا بـه اشـترا
تجاری شـان  فعالیت هـای  پیرامـون  صحبـت 
کار خـود را بـا همـکاری دیگران توسـعه  کسـب و 

بخشـند.
منبع: ایسنا به نقل از ایندیپندنت 
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تصویب هر قانون می تواند ســازمان ها، 
نهادهــا یا جوامــع مختلــف را تحت تاثیر 

قرار دهد.
قانــون بیمــه، نیز از شــمول این موضوع 
ج نیســت. بررســی مفاد ایــن قانون  خار
که قانونگــذار در تامین  نشــان می دهــد 
و تضمیــن منافــع آحــاد جامعــه بــه ویژه 
بــا  مرتبــط  حــوادث  از  دیــدگان  آســیب 
وســایل نقلیه ســعی تمام نموده است. 
یــک مطالعه ســاده نیز بســیاری از موارد 
مرتبــط با این موضوع را نشــان می دهد 
ولــی در عیــن حــال نــکات قابــل توجهی 
که شــناخت آن ســعی و  نیــز وجــود دارد 
دقت بیشــتری را می طلبد. برای روشن 
کنیم  شــدن موضوع اجازه دهید ســوال 
کــه آیا شــما ماشــین آالت ســنگین خود 
گریــدر، اســکریپر، غلتــک  نظیــر بلــدوزر، 
گــر بــا  کرده ایــد؟ ا و نظیــر آن هــا را بیمــه 
کارشــناس بیمه در مورد  یک نماینده یا 
کرده  بیمه ماشــین آالت مذکور صحبت 
کــرده اند   باشــید حتمــا بــه شــما توصیه 
بیمــه  قانــون  رعایــت  جهــت  در   کــه 
بــه خریــد بیمــه  ثالــث نســبت  شــخص 
نامــه برای ماشــین های یادشــده اقدام 
کنیــد، بگذاریــد ســوال دیگــری بکنیــم، 
کنون یک ماشــین ســنگین خود را  آیــا تا
کرده اید؟  فروختــه یا برعکس خریــداری 
کار  ایــن  انجــام  مراحــل  طــی  در  حتمــا 
از شــما درخواســت بیمــه نامــه شــخص 
ثالــث ماشــین نیز شــده اســت، چه بســا 
شــخص  بیمــه  مذکــور  ماشــین  گــر  ا کــه 
که  ثالث نداشــته اســت ناچار شــده اید، 
کنید  بیمــه نامه ای بــرای آن خریــداری 
کــه  تــا معاملــه بــه انجــام برســد و شــاید 
جریمــه ای برای بیمه نبودن ســال قبل 
آن نیــز عــالوه بر حق بیمــه پرداخته اید. 
چطــور  جدیــد  قانــون  در  موضــوع  ایــن 
دیده شــده اســت؟! برای پاســخ به این 
کــه در ادامــه  ســوال بــه مفــاد نامــه ای 

می آید توجه فرمایید: 
در ایــن نامــه بــه دو نکتــه قابــل توجــه 

اشاره شده است.
شــماره  های    در  مســئوالن  نظــر  پاســخ 

آینده به چاپ خواهد رسید. 
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