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سرمقاله

چشم انداز  کابینه دوازدهم
 از  نگاه  بخش خصوصی

واقعــه  مهمتریــن  جدیــد،  کابینــه  تشــکیل 
تابســتان ایران به حساب می آید. دکتر حسن 
روحانــی رئیــس جمهــوری محتــرم بــر اســاس 
که برای  گذشــته و وعده هایــی  تجربه 4 ســال 
تحقــق مطالبــات مــردم داده بــود، دســت بــه 

کابیته جدید زده است.  تغییراتی در چینش 
کنون هــر قشــری از جامعه  کــه ا طبیعــی اســت 
کــه بــا آن روبــرو اســت بــه  بــر اســاس شــرایطی 
ارزیابی کم و کیف کابینه جدید بپردازد و درباره 
کشــور بــه ارزیابــی بنشــیند.  چشــم انداز آینــده 
در ایــن مقالــه بنــا داریــم صرفــا از منظر نســبت 
کابینــه دوازدهم با شــعارهای مبتنی بر تقویت 
بخــش خصوصی به ارزیابــی و تحلیل وضعیت 
کابینه ســکانداران  بپردازیــم. در آرایــش جدید 
نهادهایی چون بانک مرکزی، سازمان مدیریت 
و  کار  چــون  وزارتخانه هایــی  و  برنامه ریــزی  و 
تعــاون و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرســازی 
حفظ شده اند و در مقابل فلش تغییر به سمت 
مدیران وزارتخانه هایی چون صنعت، معدن و 

تجارت، اقتصاد و نیرو رفته است. 
اولین برداشــت از این رشــته تغییــر در چینش 
کــه دولــت در دور جدیــد با  کابینــه ایــن اســت 
ســپرده سکان چند وزارتخانه به تیم جدید در 
کالن خویــش در ایــن عرصه ها  سیاســت های 

تغییرات قابل توجه به عمل خواهد آورد. 
 در تکمیل حلقه وزیران جدید، رئیس جمهوری
بــه تغییراتــی در ســتاد تصمیم ســازی دولــت 
معاونــت  جایــگاه  احیــای  کــرد.  مبــادرت 
اقتصــادی رئیــس جمهــوری و انتصــاب دکتــر 
محمــد نهاوندیــان بــه ایــن ســمت و انتصاب 
دکتر نیلی به ســمت ریاســت ســتاد هماهنگی 
گام بارز او در رســاندن پیام تغییر  اقتصــادی 2 

به بدنه اقتصاد آسیب دیده ایران است. 
جمهــوری  رئیــس  توضیحــات  از  کــه  آنگونــه 
مصاحبــه  و  اعتمــاد  رای  روز  در  محتــرم 

تلویزیونــی اش پیداســت، دولــت در ترکیــب و 
صورت بندی جدید کابینه، بیش از گذشته به 
خروج از رکود، انسجام بیشتر در سیاست های 
مالــی و پولــی، ایجاد رونــق در صنعت، تقویت 
بخــش خصوصــی چشــم دوخته اســت. البته 
که دولت محتــرم چاره ای  واقعیــت این اســت 

جز این پیش رو ندارد.
گذشــته بــا تــالش جمعــی دولــت و   در 4 ســال 
کمیتــی جامعــه ایران تا حــدی از  نهادهــای حا
کنون در  وضعیــت قرمز و بحرانــی خارج شــد و ا
مســیر هموارتــری برای رســیدن به چشــم انداز 
تفــاوت  درک  بــرای  اســت.  گرفتــه  قــرار  بهتــر 
کافی اســت به  گذشــته،  وضــع موجــود با وضع 
کــه در چنــد حــوزه راهبــردی نظیــر؛  یــاد آوریــم 
خارجــی،  و  داخلــی  ســرمایه گذاری  اشــتغال، 
فــروش نفــت، تــورم، رشــد اقتصــادی، توســعه 
واردات  غلبــه  دولتــی،  سیســتم  و  بوروکراســی 
کاهــش تولیــد و حتــی تعطیلی یا  بــر صــادرات، 
ورشکستگی واحدهای تولیدی، دست اندازی 
بــه ســرمایه های ملــی ماننــد صنــدوق تامیــن 
اجتماعی، شــاخص ها  از وضع اسف بار حکایت 

می کردند. 
کــه در ایــن دوره،  مســئله اصلــی ایــن اســت 
دولت از میان معضالت پرشمار اقتصاد ایران، 
کانــون تصمیم گیری  کــدام یــک را در اولویت و 
خود نشــانده اســت و راه حــل و ابزارهای آن را 

در چه چیزی می جوید؟
گر به مراجع و صاحب نظران اقتصادی رجوع  ا
کــه در این برهــه، ایجاد  کنیــد خواهید شــنید 
اشــتغال و غلبــه بــر بحــران بیــکاری مهمترین 
که دولت با آن مواجه است.  مسئله ای اســت 
ایــن بحران محصــول عملکــرد و انتخاب های 
اســت  گذشــته  دوران  نامطلــوب  و  نادرســت 
کــه بــه دولــت یازدهــم ارث رســید. مراجعه به 
اولیــن نشســت خبری دکتر روحانــی در خرداد 

کــه از همان  مــاه ســال 1392 بیانگــر آن اســت 
کرده و  زمــان دولت ایــن چالــش را شناســایی 
برنامه هایــی بــرای مهــار آن تدارک دیــده بود. 
در ایــام مبــارزات انتخاباتــی نیز، دکتــر روحانی 
بــه صــورت مکــرر و موکــد، مســئله اشــتغال را 
زیربنــای اصــالح نابســامانی های اقتصــادی و 

کرد. اجتماعی جامعه ایران معرفی 
کلیــدی در مواجهــه دولــت بــا ابرچالــش  نکتــه 
کــه زنجیــره ای از چنــد  بیــکاری همیــن اســت 
عامــل در بروز و تشــدید آن نقش داشــته اســت 
کشــور بــرای بازکردن  و دســت اندرکاران اقتصاد 
کالف ســردرگم کننده بیــکاری می بایســت نگاه 
کننــد  خــود را بــه همــه ایــن عوامــل معطــوف 
کاهــش  بــه  می تــوان  عوامــل  ایــن  جملــه  از 
کار،  کســب و  رشــد اقتصــادی، نبــود رونــق در 
رکــود اقتصــادی، سیاســت های پولــی و مالــی 
افزایــش  ســرمایه گذاری،  کاهــش  نادرســت، 
مداوم هزینه های جاری دولت، جذابیت سود 
ســپرده ها در بانک ها یا بازارهای واســطه گری، 
رکود واحدهای تولید و نبود نقدینگی الزم برای 
فعالیت هــای عمرانــی و زیرســاختی و... اشــاره 

کرد.
گر می خواهد بر  بــه عبارت دیگر دولت محترم ا
غــول بیــکاری فایق آید و تعهد خــود به برنامه 
ششــم مبنــی بــر ایجــاد حــدود یــک میلیــون 
کنــد باید به پیش شــرط های  شــغل را محقــق 
کند. آن زنجیره  تولید اشــتغال توجه بیشتری 
عوامل ایجاد و تشــدیدکننده بیــکاری در واقع 
که در اقتصاد ایران  همان دست پنهانی است 
زمینــه تحــرک اقتصــادی و تولیــد اشــتغال را 
که  کرد  از بیــن برده انــد. از اینــرو می توان ادعــا 
که تبعات  دولــت برای عبور از ســد این چالش 
دارد،  سیاســی  حتــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
باید ضمن ایجاد فرماندهی مشــترک در حوزه 
اقتصاد و عمران، تک تک عوامل و موانع تولید 
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کــرده و در قالــب طــرح  اشــتغال را شناســایی 
گره های به  گشــودن تک تــک آن  جامعــه برای 
گر نگاه اشــتغال زایی بر  کند. ا هم تنیــده اقــدام 
کم شــود، ســریعترین  سیاســت های دولــت حا
پایدارتریــن روش فعال ســازی فعالیت هــای  و 
ایــن  در  اســت.  کشــور  زیرســاختی  و  عمرانــی 
بخــش همــه عوامــل تحــرک موجود اســت چه 
کمتریــن دشــواری را دارد. دولــت محترم  بســا 
گــر بــه اصــالح بودجه بنــدی خــود بپــردازد و  ا
پروژه هــای پرشــمار نیمه تمام و متوقف شــده 
کند و همین طور فضــا را برای بخش  گــذار  را وا
کند، بــدون نیاز به  گشــایش  خصوصــی واقعی 
و  واقعــی  تحــرک  جدیــد  ســرمایه گذاری های 
رونــق امیــد بخشــی ایجــاد خواهد شــد. نباید 
کــه فعالیت هــای  کــرد  از ایــن موضــوع غفلــت 
از  بســیاری  خــالف  بــر  زیرســاختی  و  عمرانــی 
که فناوری محور و سرمایه محور  صنایع جدید 
هستند ضریب اشــتغال زایی باالیی برای همه 
بــه  جامعــه  مختلــف  قشــرهای  و  تخصص هــا 

خصوص دانش آموختگان بیکار دارد.
جمهــور  رئیــس  جدیــد  انتخاب هــای  در 
نشــانه های امیدبخشــی بــرای برداشــتن خیــز 
گــرداب بیــکاری  اقتصــادی بــه ســوی عبــور از 
جدیــد  کابینــه  ترکیــب  اســت.  شــده  نمایــان 
کاردانی  که مردان بــا تجربــه و  نشــان می دهــد 
چــون مهنــدس زنگنــه، دکتــر آخونــدی، دکتــر 
نوبخــت،  دکتــر  شــریعتمداری،  دکتــر  ربیعــی، 
راس  در  دکترکرباســیان  نهاوندیــان،  دکتــر 
زمینــه  کــه هــم در  قــرار دارنــد  دســتگاه هایی 
سیاســت گذاری و هــم در زمینــه نظــارت و اجرا 
می توانند جامعه ایران را به تحقق هدف گذاری 
کننــد. وزرای یاد  دولــت در این عرصــه امیدوار 
شــده در فرصــت 4 ســاله 92 تا میانه ســال 96 
کارنامــه موفــق در اصــالح  تــا حــدی توانســتند 
شناســایی  گذشــته،  معیــوب  ســاختارهای 
گذارند و نقطه  کشور برجای  درســت معضالت 

حل بحران نزدیک شوند.
طبق یک تجربه اثبات شده در میدان مدیریت 
اقتصــادی، دولــت دوازدهــم از چنــد ســازوکار 
می بایســت در ایــن مســیر  بهــره  بگیــرد. ایــن 
ســازوکارها از تقویــت اعتبــارات تملیکــی دولت 
کم شروع  گســترده و مترا و ســرمایه گذاری های 
می شود و به کاهش تصدی گری دولت، تقویت 
کســب  بخش خصوصی و در نهایت رفع موانع 
کار خاتمــه می یابــد. در این میــان رفع موانع  و 
کاهــش مقــررات و  کار، ساده ســازی و  کســب و 
بخشــنامه های  از  برخــی  جهت گیــری  اصــالح 

فرساینده تولید و اشتغال آفرینی ارجحیت دارد 
و نیازمند آن است که دولت محترم با مشارکت 
صاحبان حرف و مشاغل اصالحات ساختاری 
که  کلیــد بزنــد. بــه عنوان مثــال در شــرایطی  را 
کشــور دچار نوســان بــوده و  درآمدهــای نفتــی 
کــه توان دولــت را در  کنون در ســطحی اســت  ا
کرده حداقل  تامین اعتبارات عمرانــی محدود 
و  موانــع ســرمایه گذاری  کــه  اســت  آن  انتظــار 
داخلــی بــه صــورت ضرب االجلی از ســوی یک 
کارگــروه ویــژه شناســایی و مشــوق هایی بــرای 
کشــور در نظر  فعــاالن بخش ها عمرانی و تولید 
کــه از وضعیــت فعــاالن  کســانی  گرفتــه شــود. 
کــه  کشــور اطــالع دارنــد می داننــد  زیرســاختی 
کشــور دارنــد، امــا در  گــرو اعتــالی  آنهــا دل در 
گیــر و رانت های رقبای  برابر مقررات دســت و پا
خصولتــی قافیــه را باخته انــد. حــال آنکه رونق 
تولیــدی  و  عمرانــی  فعالیت هــای  بــه  بخشــی 
بخــش خصوصــی نتایــج درخشــانی را نصیــب 

برنامه ها و رسالت دولت خواهد ساخت. 
کلیــدی را در بحبوحــه بحث بر ســر  ایــن نــکات 
کابینه،  انتخــاب تیم جدید وزرا و مدیران ارشــد 
سندیکای شرکت های ساختمانی در بیانیه های 
خود با حفظ موضع حمایت آمیز خود نسبت به 
کنــون نیز به طور  کرد. ا وزرای پیشــنهادی بیان 
کارآمدی وزرا و تجربه و تخصص  جد باور دارد که 
آنهــا ابزارهــای الزم بــرای رســیدن بــه وضعیــت 
مطلوب هستند، اما کافی نیستند. دولت تدبیر 
و اعتدال از دوران شــکل گیری در تابســتان سال 
92 تــا به امروز خوشــبختانه بر ضــرورت حمایت 
کرده و آنرا مطمئن ترین  کید  بخش خصوصی تا
کمیــت بوروکراســی و  راه خــروج از آثــار زیانبــار حا

شکستن ساختار اقتصادی رانتی دانسته است.
 انتخابــات اخیــر نیــز بر ایــن انتخــاب راهبردی 
کثریت جامعه  دولــت مهــر تاییــد مــردم را زد و ا
کوپنــی نــه  ایــران بــه جنــاح حامیــان اقتصــاد 
گفتنــد. بازتاب این انتخاب مــردم به اندازه ای 
ج آن را با رفراندوم  که حتی رسانه های خار بود 
نه به سیاســت یارانه ای در ســوئد شبیه سازی 
کردنــد. علیرغم ســختی ها و مرارت های دوران 
اخیــر،  انتخابــات  جریــان  در  اقتصــادی  گــذار 
 شــهروند ایرانــی ایــن پیــام را بــه صــورت رســا

کــه برای جراحی  کرد  به هــرم حکومت منتقل 
کالبــد اقتصــاد آفــت زاده ایــران بــه هیــچ وجــه 
نمی خواهــد تجربــه تلخ تصمیم هــای مقطعی 

سال های 90 و 91 تکرار شود.
کنــون تیــم تصمیم گیــران اقتصــادی با چنین  ا
پشتوانه ای از عقالنیت در نگاه افکار عمومی در 
پاستور اســتقرار یافته است. این سطح از بلوغ 
گذشته  که به واسطه تجربه تلخ  فکری جامعه 
به دست آمده است را می توان فرصتی تاریخی 

برای دولت دوازدهم به حساب آورد. 
نقطه عزیمت بــرای انجام چنین اصالحاتی در 
که دولت  کثریت اقتصاددانان این اســت  نگاه ا
دوم دکتر روحانی نســبت به شکســتن انحصار 
کند.  نفس گیر بخش دولتی بر اقتصاد مبادرت 
کــه خوشــبختانه دولــت  ایــن تعهــدی اســت 
گاه و خردمندانــه بــه  روحانــی بــه طــور خــودآ
برنامه ششم توسعه و آرمان سازندگی و عمران 
ایران سپرده است. دولت یازدهم علی رغم باور 
که به توانمندسازی بخش خصوصی و  عمیقی 
کاستن از سلطه شرکت های دولتی داشت، اما 
به دالیل مختلف در عمل نتوانســت اقداماتی 
در حــد انتظــار به عمل آورد. در دولت جدید با 
گرداننــدگان اقتصادی  کــه در ترکیب  تغییراتــی 
گرفته، الزم است استراتژی راهگشایی  صورت 
بــرای توانمندســازی بخش خصوصــی تدوین 
که در  شــود و ماننــد رویکرد اقتصــاد مقاومتــی 
راس سیاســت های اجرایــی و تنظیمــی دولت 
قــرار دارد، رویکــرد حمایــت از بخش خصوصی 
گیــرد.  کانــون حرکــت خانــواده دولــت قــرار  در 
بدیهی اســت تشکل های متخصص و صاحب 
شــرکت های  ســندیکای  چــون  نظــر  و  تجربــه 
مســیر  ایــن  در  آماده انــد  ایــران  ســاختمانی 
ســربلندی  و  محتــرم  دولــت  موفقیــت  بــرای 
کننــد. چرا  کــم همــکاری و همیــاری  نظــام حا
کــه بخــش خصوصــی توانمنــدی خــود را ذیل 

کشور می بیند.  کالن  موفقیت های 

تصمیم گیـــران  تیـــم  کنـــون  ا  
از  پشـــتوانه ای  بـــا  اقتصـــادی 
عقالنیـــت در نگاه افـــکار عمومی 
در پاســـتور اســـتقرار یافته است. 
این ســـطح از بلوغ فکری جامعه 
که به واســـطه تجربه تلخ گذشته 
به دســـت آمده اســـت را می توان 
دولـــت  بـــرای  تاریخـــی  فرصتـــی 

دوازدهـــم بـــه حســـاب آورد  
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»ا�م �دا� �م �د� �م �د� «

ن�ان ن� ن��ا�ا� ن� ����������������������د�د�داریریریریری����������������������������
ن�ان ن� ن��ا�ا� ن� مرمررمرمرم����������������������د�د�دار���������������������������� �ید�د�د�د�د�د�د��������ر�ر��ر�ر�ر-�����������������و�و��و�و�وورورور�ق�ق�ق�ق��ق�ق�ق�ق�ققاقاققاقاقام������������������������������ر�ر��ر�ر� �ی �آ�آآ�آ�آ�ی آ آ آ آ آ آ   ������������������������������ی�ی�ی�ی��ی�ی�ی�ا�ا�ا�ا��ا�ا��اااااااااااا دمدممدمدمدمدممدمدمدعی�یعی�ی�ع�عع�ع�ععی�یعی�ی�ع�ع�ی�ی��ی�ی�ی�ی�ی � �ر �م�مر �ر �������م�م�م�مر �ر ���ر �ر �ر �ر �ر

  
  ؛الم سالم سالم  با
راما��راما��راماً    ی ا��ی ا��ی ا�،ا ما��ما��ما ھای سا��ھای سا��ھای سا ھای سار ھای سا��ھای سا��ر��ھای سار ��ھای سا��ھای سار ��ر����� ��ر��� ��کای  ����کای  ��� ��کای  ��� کای ی کای ی کای د کای کای د کای ی کای د کای ی دادا ی�ی�یان �ا�ا� ������ ��ل ��ل  ل �ل � �ش�ش ش�ش� ن �ن �ن  �ی ��ی � ی ���ی ��� ��ن �د��ن �د اواوا ی �ی �ی و��و�� �و�و و��و�� ��ش ��ش  ی از �ی از �ی از ش �ش �ش �ش ���ش �ش �ش �ش � ی از د ی از �ی از �د�ی از د ی از �ی از د �ا �د�داد�ا �د�ا ا�ا� �ما�ما ما�ما� ی از�ی از�ی از�  �������� ی و ز��ی و ز��ی و ز�ش �ش �ش �ش ���ش �ش �ش �ش �ش  ی و ز��ا ی و ز�� ا�ا ������ ھای �ھای �ھای  ���� ���� کاراکاراکاران  کارن ی  �ی  �ی  ما��مای از��ی از��ما اااا ا�ای و ز��ی و ز��

��۶٠٠از ور با � ور با � ور ��ور ��ور  ۶٠٠� ����ر����ر��ر�ر���۶٠٠ �ر��� ر �ر �ر �ر�� ���� ������ ��ھای ��ھای  ھای ��ھای �� ھای ر ھای ��ھای ��ر��ھای ر ��ھای ��ھای ر ��ر����� ��ر��� ��از   ����از   ��� ��از   مان ��مان ��مان ��� ت سا�ت سا�ت سا ������ ��ن ��ن  ارارا ا�ا�ا ت��ت��ت��ت� و از �د و از �در  ت�ر  ت��ت�ت�و از �د ه از ��ه از ��ه از و ت��ت�و از �د ��ی ر��ی ر ارارا ود� �ود� �ود� دا � ��� ��� سازمان ��� و  اااا ا�ا� اکات راکات را �  کات ری کات ری کات رر کات رر کات ریری کات ری کات رر کات ری ر��ر�� ��ن ��ن  ن �ن � �ما� ��ما� � ما� ��ما� �� ����ود� ��ود� ��
خا��خا��خا  ه �ه �ه ا ������ ی�ی�یشا م �م �م  �قد�قد قد�قد� �ن  �ن   ن  �ا ا�ان  � ������ �د���د���داری  ��ت ��ت  ت ��ت �� ��ی ��ی  ا� �ا� �ا ��� ���� � ��ی ��ی  اوراورا ور�ور� �رم �رم  رم �رم � ������ ��ضای ��ضای  ضای �ضای � ع ا�ع ا�ع ا ع ای � ع ای � ای با رای با را ی با ر�ی با ر� عا�عا�عا اااا   دارد.ا�اه �ه �

ه  ��ه  ��ه   ��ه جا��ه جا ه جاھ�ه جاھ� کاری ھ�کاری ھ�کاری  کاری م کاری ھ کاری کاری ھ کاری م کاری ھ کاری م کاری ی  کاری ی  کاری ھی ھ کاری ھ کاری ی  کاری ھ ی �ی � �الم آماد�الم آماد الم آمادعالم آمادع ول ��ول ��ول ن ا��ن ا��ن ا ��ر و ��ر و  ر و �ر و � ���� ������ ��ن ��ن  ن �ن � ت ا�ت ا�ت ا ایدایداور ا ید�ید� فا��فا��فاا ه ا�ه ا�ه ا ������ ی�ی�ی��ز��ول زول ز �و�و و��و�� ��ش ��ش  ش �ش �ش �ش ���ش �ش �ش �ش � �ت �ی �ت �ی  ت �ی ��ت �ی �� ������ ���� ی ��ی ��ی �ده از �ده از  ��ا��ا ماید�ماید�مایداواو م ھم ھم  ھ�ا ا�اھ� ���� �رم �رم  رم �رم � ������ ��ن سازمان ��ن سازمان  آی آی آ ا �ا �ا .ارارا
کاییات دد�ه �یات دد�ه �یات دد�ه  کایی کایی کاید کایکاید کایی کاید کایی دادا ی �ی �ی ا�ا� ما��ما��ما ��ھای سا ��کای ھای سا��ھای ساکای ھای سار ھای سا��ھای سا��ر��ھای سار ��ھای سا��ھای سار ��ر����� ی  �ی  �ی  قاضا د�قاضا دا�ان �ا�ان �قاضا دارد ا�ان ��ر��� عا�عا�عا اااا ا�ا� وری  با ��وری  با ��وری  با  ی  �ی  �ی  ه ج��ه ج��ه  �الم آماد�الم آماد الم آمادعالم آمادع �ی  و اف��ی  و اف��ی  و ا ف�ھ�ف�ھ� ف�ل  و  ف�ھ�ف�ھ�ل  و ھ�ف�ل  و  ف�ھ�ف�ل  و  ل  و �ل  و � عا�عا�عا �ی �ی  کاری رکاری ر  ا�ای  �ی  �ا کاری رم کاری رھ کاری رکاری رھ کاری رم کاری رھ کاری رم کاری ری  کاری ری  کاری رھی ھ کاری رھ کاری ری  کاری رھ دادادا�ای  �ی  �ا ا�ا� �ما�ما ما�ما� ا�ا�ار  � �ا �کاری را �اکاری راکاری ر .�������������  �  ����اکاری را

اه  راه  را ه  رج��ه  رج�� ا�ا�اری  ���ور �����ور ���ور ��ور ����� ور ���ور ��� ت د�ت د�ت د ی ا�ی ا�ی ا �تد�تد کان  کان  تد��تد�� کان  م کان  ورت ا کان  ورت ا ورت ا�ورت ا� ید.�ید.�ید.�� ��  ��ما��ما �ما��ما� ��ا� ��ا� 
ماید �ماید �ماید  ی �ی �ی  ا�ا�اری  �س��س� س�پاس�پا س�� س�پاس�پا�پاس�� س�پاس�� �د �د  د اد ا ا�ا� ��ما��ما �ما��ما� �ی �ی  ی �ی � وری � �ا� ��وری � �ا� ��وری � �ا�  البالبًالاز د .ب�ب�

مررامممم                                                                                                                                                                        ممر مر م�م��م�م����ماااا����������������������ر�رر�ر���ر�رر�ر�رراراارااراارارر دقدقدقدقققققدقدقد�د�د�د�د �ق�ق���ق�قق�ق�� �ا ��ا �ا �اا ��ا �ا �ب ��ب �ا �ب �ا �ابا �ا �ب �ا �بابابب �ا �ب �ا بب
��ھ�ھ��ھ�ھ�ھ�ھ�ھھھ������ندادددمماماماماممامامان
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نشســت مشــترک و هم اندیشــی مدیــران و مســئوالن چنــد 
تشــکل فنــی و مهندســی از جملــه ســندیکای شــرکت های 
ســندیکای  ایــران،  راهســازی  انجمــن  ایــران،  ســاختمانی 
شــرکت های تاسیســاتی و صنعتــی ایران، ســندیکای صنعت 
کانون سراســری، انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعتی  برق، 
 ایــران و انجمــن صنفــی شــرکت های صنعــت آب و فاضــالب

 سه شنبه 24 مرداد به میزبانی سندیکا برگزار شد. 

در ایــن نشســت مســائل مهــم صنعــت احــداث مــورد نقــد 
گرفــت. مســئله اوراق و انتخابــات  و بررســی حاضــران قــرار 
شــورای هماهنگــی بیــش از موضوعــات از ســوی ســخنرانان 

گرفت. مورد توجه قرار 
ح شــده و اهمیــت ایــن نشســت،   بــا توجــه بــه نــکات مطــر

را  شــده  ذکــر  نــکات  مشــروح  صــورت  بــه  ذیــل  گــزارش    
دربر می گیرد. 

 

وکار انتخاب افراد شایسته ساز
 برای هیات اجرایی شورای هماهنگی

اوراقی که به پیمانکاران می دهند بازارگردانی شود

در دیدار روسای چند تشکل فنی و مهندسی  تشریح شد 

موضوع اول: اوراق
گلبن، رئیس  در ایــن دیدار مهندس محمدباقر 
راهســازی  شــرکت های  انجمــن  هیات مدیــره 
کیــد بــر  ایــران بــه مســئله اوراق پرداخــت و بــا تا
اینکــه  بایــد بیــن مــا و اعضــا انســجامی دربــاره 
گرفتن و نگرفتن آن برقرار شــود،  موضوع اوراق و 
گــر امــکان نگرفتــن اوراق وجــود نــدارد،  گفــت: ا

دنبــال راه حلــی بــرای بهبــود شــرایط آن مثــل 
گرچه یکی از اعضا  استفاده از تبصره 80 باشیم. ا
کرده،  کرباســیان وزیر اقتصــاد عنوان  گفت آقای 
درســت نیســت اســناد خزانــه را بــه پیمانــکاران 
بدهیــم و نهایتا آنها با ضرر آن را بفروشــند؛ اما با 
که آقــای روحانی بــه هنگام  توجــه بــه موضوعی 
کردند  به نظر  کابینــه در مجلس عنــوان  معرفــی 

می رســد در روی همین پاشــنه می چرخد و بهتر 
اســت راجــع بــه ماهیــت اســناد خزانــه صحبــت 
در  و  نــه،  یــا  بگیریــم  را  اســناد  ببینیــم  و  کنیــم 
گرفتــن آنهــا، راه جبــران ضــرر و زیــان آن  صــورت 
کــرد: دولت بایــد بداند ما  چیســت. وی تصریــح 
از ســر ناچاری این اســناد را می گیریــم اما به این 
شــرایط اعتــراض داریــم. بایــد بــرای ارائه اســناد 
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اســت  الزم  شــود.  فراهــم  مکانیزمــی  خزانــه 
تشــکل ها فشــار بیاورند و در این بــاره نامه ای 
نوشــته شــود تا همــه بدانند ما واقعــا در تنگنا 

گرفته ایم.  قرار 
مهنــدس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره 
سندیکای شرکت های ســاختمانی ایران در 
ادامــه همین موضوع به اظهار نظر پرداخت و 
با اشــاره به اینکه شــرایط دارد روز به روز برای 
همــه دشــوار می شــود و نیــاز بــه عکس العمل 
متناســب مدنــی و اتحــاد عمــل و نظــر دارد، 
کــرد: باالخــره بایــد ببینیم برای اســناد  کیــد  تا
را  اســناد  بکنیــم.  می خواهیــم  چــه  خزانــه 
بگیریــم یــا نــه؟ آیــا تــوان نگرفتــن آن را داریــم 
کنیــم  و آیــا می توانیــم بــه همــه اعضــا توصیــه 
گرفتن  گــر ناچار بــه  اســناد خزانــه را نگیرنــد؟ ا
اســناد خزانــه و اوراق مشــارکت باشــیم، چنــد 
راه حــل  برای تســهیل شــرایط آن وجــود دارد 
کــه در خصوص جهش  مثــل بحث تبصــره 80 
قیمت های ســال 89 و 91 بــا هدف جبران آثار 
خ ارز  قانــون هدفمنــدی یارانه هــا و افزایــش نر
بــرای پیمانکارهــای فاقــد تعدیــل و الباقی در 
چهارچــوب تعدیل مصوب شــد. حتی امکان 
اینکــه بخشــنامه ای در ســازمان برنامــه بــرای 
جبــران زیــان تنزیل اســناد خزانه یافته شــود، 

هم وجود دارد. 
وی افزود: یک راه دیگر مصوبه هیات دولت و 
خ پیمان اســت اســت ولی بحث های  بحث نر
حاشــیه اســناد مســائل دیگــری اســت یعنــی 
پذیرفتــن هزینــه تعدیــل بــه عنــوان مالیــات، 
کسورات و... ولی اینها همه  کار،  حسن انجام 
یــک مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و حقــوق مــا در 
مســائل حاشیه ای در نظر نگرفته شده است. 
کرد رفتار دولت و قوه  مهندس دادمان تصریح 
مقننــه در خصــوص پرداخت تعهــدات دولت 
یک روح بیشــتر ندارد و آن اینکه ریسک طرف 
مقابل را به پیمانکار انتقال می دهد و اســاس 
پیمانــکار  می کننــد  تصــور  کــه  اســت  ایــن  آن 
وضعیــت خوبــی دارد و صدایــش در نمی آید و 
تحمــل می کنــد. او بــا اشــاره به اینکه در ســال 
1393 مقــرر شــد اســناد را در مقابــل مطالبات 
کننــد، اظهــار داشــت: اما  گــذار  پیمانــکاران وا
که  برای امور جاری  کار به جایی رســیده  االن 
هم اوراق به مجریان و پیمانکاران می دهند، 
کــه اوراق با  حتــی اخیرا مناقصه ای برگزار شــد 
گنجانده شــده  سررســید مدنظــر دولت در آن 

بود یعنی ما ناچاریم در مناقصات نیز  ریســک 
کنیم. 

وی افزود: ما درباره اوراق مشارکت هم مسئله 
کمتــر مســئله  داریــم. در بحــث اوراق تســویه 
داریــم ولــی مجموعــه اینهــا یــک روشــی برای 
کار اســت  پرداخــت مطالبــات مــا و جلــو رفتن 
کــه یــا بایــد دربــاره راهکارهــای مربوط ســخن 
بگوییــم و یــا ببینیم می توان از اعضا خواســت 

اسناد را نگیرند؟ 
مهنــدس علــی آزاد دبیــر انجمــن راهســازی 
ایــران نیــز بــا بیــان اینکــه وقتــی نــام شــورای 
از  یــادی  بایــد  می شــود  عنــوان  هماهنگــی 
کنیــم، افــزود: به نظــر من باید  مهنــدس ادب 
کنیم. در  ج  نگرفتــن اوراق را از ذهــن خود خار
حــال حاضــر 35 هــزار پیمانــکار وجــود دارد و 
گــر از نگرفتن اوراق ســخن بگوییــم، آن وقت  ا
کــه می خواهیم آنها را  کرد  آنهــا تصــور خواهند 
کنیــم و فضا را بــرای فعالیت  ج  از میــدان خــار
کــه ناچار به  کنیم. در حــال حاضر  خــود بازتــر 
گرفتن اوراق هســتیم باید ببینیم با دولت چه 
گرفتــن اوراق  کــرد و چه تســهیالتی برای  بایــد 

الزم است.
مهنــدس عبدالعزیــز هدایــت نائــب رئیــس 

هیات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعتــی ایــران در این نشســت با بیــان اینکه 
پیمانــکاران  موضــوع  فقــط  اســناد  مســئله 
کــه تجهیــزات  نیســت، چــون صنــف مــا هــم 
کاغذ می گیــرد، عنوان  می ســازد به جــای پول 
کــرد: بــا توجه بــه اینکــه بودجه عمرانــی ناچیز 
اســت، ارائه اســناد خزانه در این شرایط شاید 
بتواند مجموعه ما را در سطح فعلی نگه دارد. 
مهنــدس هدایــت با اشــاره به اینکــه فاینانس 
ح می شــود و تجربه نشــده  هنــوز با تردید مطر
کــه بــرای مــا خــوب اســت یــا بــد و نمی دانیــم 
رقیبــی برای ما به همراه می آورد یا نه، تصریح 
کرد: لذا بهتر است تا حد ممکن و در آن بخش 
که مبادله اســناد قید نشــده از  از قراردادهایی 
کنیــم. باید  کمتــر دریافــت  کاغذهــا  ایــن نــوع 
کنیــم اقــال شــرط ضمــن عقــدی وجود  تــالش 
از  بخشــی  اســت  قــرار  گــر  ا کــه  باشــد  داشــته 
مطالبــات مــا از محــل اوراق پرداخت شــود در 
اســناد قید شــود تا مشــکالت جدیــدی ایجاد 

نشود. 
شرکــــــــت های  خواهشــمندم  افـــــــــزود:   وی 
کننده هــای انواع  ساخــــــتمانی بداننــد تولیــد 
شــما  کنــار  در  هــم  ســاختمان  محصــوالت 
گــر موفق به دریافت منابع نشــوید  هســتند و ا
کوچک  انتقــال این عــدم پراخــت، واحدهای 
کند. به نظر من یکی  پایین دست را نابود می 
که باید به عنوان خواســته عمومی  کارهایی  از 
ح شود این موضوع است  صنعت احداث مطر
که در اسناد مناقصه روش پرداخت به صورت 
شــفاف قیــد شــود یعنــی چنــد درصــد تنزیــل 
کجــا می تــوان اســناد را   انجــام خواهــد شــد و 

کرد.   خرد 
 مهندس جواد خوانساری عضو هیات مدیره

 ســندیکای شرکت های ســاختمانی ایران با 
گفت: معتقدم تحریم  تاییــد نظر مهندس آزاد 
اسناد و اوراق و بحث پول نگرفتن اعضا عملی 
نیســت. این رویه ها قبال امتحان شــده است. 
متاســفانه آمادگی همکاری جمعی به شــکلی 
کــه توقــع داریم وجود نــدارد. یکــی از راههایی 
گسترده  که شــاید ما را به نتیجه برساند تبلیغ 
است. باید مشکالت اوراق را به گوش رسانه ها 
برســانیم. متاســفانه ما آماده ایم هزینه تنزیل 
اوراق را  بدهیــم امــا از پرداخــت هزینــه تبلیــغ 
گــر یــک مقــداری از مبلغ در  طفــره می رویــم. ا
اختیار تشکل ها قرار بگیرد می توانند تبلیغات 

مهندس دادمان:
 رفتـــار دولت و قوه مقننه در خصوص 
پرداخـــت تعهـــدات دولت یـــک روح 
ریســـک  اینکـــه  آن  و  نـــدارد  بیشـــتر 
طـــرف مقابـــل را بـــه پیمانـــکار انتقال 
که  می دهـــد و اســـاس آن این اســـت 
تصـــور می کننـــد پیمانـــکار وضعیـــت 
خوبـــی دارد و صدایـــش در نمی آید و 

می کند  تحمـــل 
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کنند تا ذهن مردم روشن شود.  دسته جمعی 
همــه وزرا از ناراحتــی بخــش خصوصی ســخن 
می گوینــد اما وقتی بــه مرحله اجرا می رســند، 
کاری نمی کننــد. به نظر مــن تبلیغات اثرگذارتر 

است تا تحریم و نگرفتن اسناد و اوراق.
منتشــر  مــا  زمــان  از  قرضــه  اوراق  افــزود:  وی 
ســوء  خصوصــی  بخــش  از  االن  امــا  می شــد 
بیــرون  را  اوراق  دیگــر  می شــود.  اســتفاده 
نمی دهنــد و مســتقیما بــه بخــش خصوصــی 
می دهند. قبال خودشــان با بهره ای متناســب 
ایــن اوراق را بــه مــردم می فروختنــد و پــول را 
می گرفتنــد و نقــد می کردنــد و مســائل را حــل 

می کردند. 
کیــد مهنــدس دادمــان  در ادامــه و پــس از تا
دربــاره منتفی بودن نگرفتــن اوراق، مهندس 
محمدرضا طبیب زاده به ســخنرانی پرداخت 
گفت: تحریم اســناد خزانه بــه نوعی ورود به  و 
فضای خصوصی شــرکت ها و نسخه پیچیدن 
کــه عملــی نیســت. بــه نظــر  بــرای آنهــا اســت 
مــن راهــکار درســت، بــردن مســئله بــه هیات 
وزیــران و  اطالع رســانی اســت. الزم اســت بــه 
که ورود  که مراقب باشند  اعضا هشــدار دهیم 
نگیــرد. در  قــرارداد صــورت  بــه شــرایط  اوراق 
حــال حاضــر در فهرســت بهــای راه و بند، یک 
کــه  بنــد نوشــته شــده و 15 درصــد ذکــر شــده 
حــاال آقایــان 8 درصد می دهنــد. باید به همه 
کــه پیمانــکاران از ایــن روش متضــرر   بگوییــم 

می شوند.  
رئیــس  نائــب  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره 
اســناد  تحریــم  بــا  نیــز  ایــران  ســاختمانی 
کار عملی نیســت  گفت: ایــن  کــرد و  مخالفــت 
اینکــه  نمی کننــد ضمــن  تبعیــت  و همــکاران 
گر پول داشــت، پول مــی داد. چرا  دولــت هم ا
کافی  کاهش درآمد نفتی پول  کــه دولت در اثر 
گریــز اســت به  بــرای ســرمایه گذاری نــدارد و نا
اســناد بدهــی روی بیــاورد. اســناد خزانــه نیــز 
کــه دارد بــرای ما ضــرر ده  بــه خاطــر شــرایطی 
که در نــگاه بلند مدت فرصت  اســت، هر چند 
کند. اوراق  ســرپا ماندن شــرکت ها را مهیا مــی 
بــرای  ابــزاری  کار رود  بــه  گــر درســت  ا بدهــی 
کار اســت. باید  کردن پول جهت انجام  جمــع 
دیــد اوراق در آینــده چگونــه بایــد ابــزار تامین 
مالــی پروژه هــا باشــد و الزم اســت در تبلیغات 
جهت گیــری مــا تبدیــل اوراق به اوراقی باشــد 

کــه ریســک آن متوجــه پیمانــکار نباشــد. مثال 
در بــازار ثانویه قابل معامله باشــد. بهتر اســت 
بگوییم تشکل ها از اوراق استفاده می کنند به 
که ریســک مربوط به تنزیــل به دولت  شــرطی 

منتقل شود.
کردن  کــرد: قید  کید  مهنــدس دادمــان نیــز تا
اســتفاده از اوراق در قراردادهــا بــه نوعــی وارد 
که بایــد مورد  فضــای غیرشــرعی شــدن اســت 
اســناد  کــرد:  تصریــح  وی  گیــرد.  قــرار  توجــه 
موضوعــی  بدهــی  اوراق  مثابــه  بــه  خزانــه 
ح شــد. قبال اوراق  که 4 ســال قبل مطر اســت 
کلیــه  مشــارکت اوراق بدهــی دولــت بــود و بــه 
که آن  کســانی  آحــاد جامعــه عرضــه می شــد و 
را جــذاب می دیدنــد می خریدنــد. مــا بــا ایــن 
کار خــراب  کجــا  اوراق مشــکلی نداشــتیم، امــا 
دلیــل  بــه  بــازار  در  اوراق  مرحلــه  یــک  شــد؟ 
وجــود بازار همزمان جذاب یــا عدم اعتماد به 
دولــت فروش نرفت، وقتی فروش نرفت برخی 
کــه نفروختیــد بــه ما  گفتنــد اوراقــی  دوســتان 
کند و  بدهیــد و دولت تشــویق شــد آن را عــام 
که اوراق مشــارکت  در ردیف بودجه هایی دید 
گذار شــود. بعد  فروش نرفته برای مطالبات وا

به سمت اسناد بدون سود هم رفت. 

در  همراهــی  بــرای  می توانیــم  افــزود:  وی 
که اسناد  خصوص تســویه بدهی، در این باره 
ولــی  کنیــم  تعامــل  می کنیــم  قبــول  را  خزانــه 
کــه ناشــر اوراق بدهی  واقعیــت امــر این اســت 
بایــد ایــن اوراق را بــه عنــوان مدیــون اصلــی 
کند و با خرید توســط  در بــازار ســرمایه عرضــه 
کند. در واقع دولت  مــردم به نقدینگی تبدیل 
بــه نوعــی بــا اوراق پرداخــت بــا تاخیــر انجــام 
می دهــد. ولی به هر حــال دولت منابعی برای 
خرید ســر وقــت آن دارد. پول بــرای باال بردن 
که می رســد  منابــع جــاری هــم دارد، اما به ما 
و در مــورد طرحهــای عمرانــی می گویــد پــول 
گر اوراق  نیســت. به دولت پیشنهاد می کنیم ا
خوب است پس خودش آن را در بازار بفروشد 
گردن مــا می افتد  گــردن مــا نیانــدازد، وقتی  و 
کــه می خواهند  افــرادی بــرای خریــد می آینــد 
که اوراق منتشــر  کســی  به ثمن بخس بخرند. 
که  می کند باید بازارگردان داشته باشد. اوراقی 
گر  به پیمانکاران می دهند بازارگردانی شــود. ا
بازارگــردان متوجــه شــود قیمــت اوراق از خط 
قرمــز پایین تر اســت موظف اســت همــه اوراق 
را بــه قیمــت اســمی مشــخص بخــرد. اســاس 
اوراق حمایــت و توجــه بازارگــردان اســت. این 
که ما هم بدهیم  کنید  که اوراق را رها  نیســت 

پولشورها بخورند. 
کرد: اصلی ترین پیشــنهاد ما  دادمــان تصریــح 
که بــه اصول مرتبط با انتشــار  بایــد این باشــد 
کنیــم. ما هم قبــول داریم  اوراق بدهــی عمــل 
که مدیریت  اوراق چیز خوبی اســت به شرطی 
ریســک آن را خودتــان بپذیریــد. بــه نظــر مــن 
گر  کنیم، ا بهتــر اســت با این پیشــنهاد تعامــل 
نشــد راه حل هــای بعــدی بایــد انجام شــود و 
خواســت های ما از دولــت و قوه مقننه تدوین 

شود. 
در ایــن بخش مهندس طبیب زاده پیشــنهاد 
پرداخــت  عنــوان روش  بــه  ریالــی   LC از   داد 
که مهنــدس دادمان  مطمئن اســتفاده شــود 
کرد مــا نمی توانیــم LC را بدیــل اوراق  عنــوان 
کنیــم. ایــن امــر در جــای خــود بحــث خواهــد 

شد. 
گلبــن در این باره اظهار داشــت: ما  مهنــدس 
با رئیس جمهور و دکتر جهانگیری نامه نگاری 
کردیــم ولــی در ایــن راه تــک صدا بودیــم. ولی 
کننــد نتیجه موثرتر  وقتــی 9-8 انجمــن اقدام 
گفتیــد دولــت پــول دارد  خواهــد بــود. اینکــه 

مهندس گلبن:
 دولـــت پـــول دارد و باید با صدای 
بلند حقـــوق خود را مطالبه کنیم. 
بـــه نظـــر مـــن 40 درصـــد اعتبـــار را 
بایـــد نقد بدهـــد و بقیه را اســـناد، 
و اســـناد را هـــم بـــه بانـــک بدهند 
بـــه  صورت وضعیـــت  بـــا  مـــا  کـــه 
کنیـــم. باید  بانک برویـــم و تنزیل 
همه مـــا بگوییـــم اســـناد خزانه را 
می پذیریـــم ولـــی بـــا یـــک ســـری 

ط  و شر
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ح ها پول  حرف درســتی اســت. یک ســری طر
را  بــه دولــت می گوییــم پول هــا  دارنــد وقتــی 
گــوش نمی دهد و  کنید  ح هــا تقســیم  بیــن طر
می گوید پول نیست اما می گوید تورم 8 درصد 
کارمنــد دولت را  اســت و در عیــن حال حقوق 
14درصــد باال می بــرد. دولت پــول دارد و باید 
کنیم.  بــا صــدای بلند حقوق خــود را مطالبــه 
به نظر من 40 درصد اعتبار را باید نقد بدهد و 
بقیه را اســناد، و اســناد را هم به بانک بدهند 
کــه مــا بــا صورت وضعیــت بــه بانــک برویــم و 
کنیــم. بایــد همــه مــا بگوییــم اســناد  تنزیــل 
خزانــه را می پذیریم ولی با یک ســری شــروط. 
به نظر من دولت اصال بی پول نیســت و هر جا 
که دلش بخواهــد هزینه می کند. واقعیت این 
کــه دولتی ها وقعــی به مــا نمی گذارند و  اســت 

فقط مسائل خود را می بینند. 
مهندس محمد احمدی رئیس هیات مدیره  
سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی 
گفت: به نظر من الزم اســت  ایران در این باره 
کارگروهی با حمایت چند تشــکل ایجاد شود و 
کارگروه بپردازد و  کار  طی برنامه ای به دســتور 
که مــا از آقایان چه می خواهیم تا  کند  تدویــن 

کنیم. با مهر و امضا برای آنها ارسال 

موضوع دوم: شورای هماهنگی
کارگروهی  بعــد از موافقت حاضران با تشــکیل 
که  درباره اوراق، به ســرفصل دوم این جلســه 
موضــوع انتخابــات شــورای هماهنگــی بــود، 

پرداخته شد. 
کــرد: در دوره قبل  مهنــدس دادمــان عنــوان 
تعامــل شــورای هماهنگــی بــا ســازمان برنامه 
برنامــه در مــواردی  تضعیــف شــد و ســازمان 
کــه بایــد بــا تعامــل به جایی می رســید بــه دور 
زدن آنهــا مشــغول شــد. دربــاره تدویــن نظام 
که شــورا مقداری هم  یکپارچــه فنی و اجرایی 
در آن تاخیــر داشــت، آقایــان مســتقل از شــورا 
کار را جلــو بردنــد. مــا در صدد انتخــاب هیات 
کــه نهــاد تعامــل را بــر  اجرایــی قــوی هســتیم 

کنند.  اساس آنچه تشکیل شده بود،  اداره 
کــرد: دو  مهنــدس آزاد در ایــن زمینــه تصریح 
ســه ســال قبل نامــه ای به شــورای هماهنگی 
کــه شــورا بــر اســاس موافقت نامــه ای  نوشــتم 
کارها و حل مشــکالت با  برای ارتباط و تجمع 
سازمان برنامه تشکیل شده  است، متاسفانه 
که به  در دوره قبل مســائل چنان موســع شد 
موضوعاتــی مثــل سیاســت های آینــده دولت 

وارد  و...   آزاد،  و  آبــاد  ایرانــی  بــرای ســاختن 
شــد و در نتیجــه بــه جــای نرســیدیم. وی بــا 
کنیم در  بیــان اینکــه همه ما باید اعتقــاد پیدا 
کنیم و مشــکالت  راســتای هدف اولیه حرکت 
که در رابطه با ســازمان  و مســائل پیمانــکاری 
مدیریــت و برنامه ریــزی فعلــی اســت از طریق 
گر به اصــل ماهیت  کنیــم. ا نهــاد تعامــل حل 
وجودی و فلســفه تشکیل خود برگردیم نصف 

مسائل ما حل خواهد شد. 
وی افزود: درباره انتخابات شورای هماهنگی 
یکسان ســازی  عضویــت  حــق  شــد  مصــوب 
کــس تــا ســال 95 بدهــی خــود را  شــود و هــر 
کند  کاندیــدا معرفی  تســویه نکنــد حق نــدارد 
گر تا 6  یــا رای بدهــد. البته طبــق اساســنامه ا
مــاه بدهی خــود را ندهند شــورای هماهنگی 
کنونــی  کنــد. در شــرایط  می توانــد بیرونشــان 
بایــد پیمانــکاران صنعــت احــداث در شــورای 
هماهنگی اثرگذار باشند نه انجمن های فرعی 
که  کنیم  کاری  کار ما هســتند. بایــد  کــه بدنــه 
هیات اجرایی از ما باشــد تا ارتباط برقرار شود 
کمرنگ شــده، دوباره  که امروزه  و نهاد تعامل 
پررنگ شــود. الزمــه این اثرگــذاری، همدلی و 

حضور یکپارچه ما است. 

گالبتونچــی دبیــر ســندیکای  در ادامــه دکتــر 
شــرکت های ســاختمانی ایران به اظهار نظر 
گفت: در مورد شــورای هماهنگی،  پرداخت و 
که شــورا خوب مدیریت  عده ای اعتقاد دارند 
می شــود و بایــد بــه همین خوبی هــم فعالیت 
چیــزی  واقعیــت  منتهــی  یابــد.  ادامــه  آن 
دیگری اســت و نبایــد آن را فدای مصلحت ها 
کــرد. یــا مــا شــورای هماهنگــی  و مالحظــات 
را  انتظــار  مــورد  کارهــای  کــه  می خواهیــم  را 
انجــام دهد یا در نظر داریم شــورا را در مســلخ 
در  ببریــم.  بیــن  از  تعارف هــا  و  مصلحت هــا 
ســندیکا معیــار مــا تقویــت شــورای هماهنگی 
شــورای  اســت.  مســیر  بــه  آن  برگردانــدن  و 
هماهنگــی نیــاز بــه ترمیم  اساســی و فکرهای 
کــه بــا حفــظ حرمــت  تــازه و جوان گرایــی دارد 
کشــیده ها و اســتفاده از تجربــه آنهــا،  زحمــت 
افــراد بــا انگیــزه و بــا پتانســیل وارد آن شــوند. 
که  مــا در این راســتا آقــای دکتر مقــدس زاده را 
انســانی فرهیختــه و شــریف و از لحــاظ دانش 
مهندســی در ســطح باالیــی اســت بــا اجمــاع 
کردیــم و بــا قــدرت از  هیــات مدیــره انتخــاب 
ایشــان حمایت می کنیم تا وارد هیات اجرایی 

شوند.  
غ از مصلحت ها و تعارف ها باید  وی افزود: فار
کــه انتظــارات  هیــات اجرایــی انتخــاب شــود 
برآورده گردد. ما می توانستیم در هیات مدیره 
مثــل ســنوات قبلــی یکــی از بــا تجربه هــا را بــه 
هیات اجرایی بفرســتیم ولی خــود با تجربه ها 
اصرار داشــتند تازه نفس ها را بفرستید، از این 
کردیــم و امیدوارم شــما هم  رو مــا جوانگرایــی 
از آقای مقدس زاده و ســایر دوســتان حمایت 
کــه ببینیم چه  کنیــد. نکتــه بعدی این اســت 

کارهایی از شورای هماهنگی می خواهیم. 
مهنــدس عبدالعزیــز هدایــت نائــب رئیــس 
هیات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
گفت: طی دو ســه  صنعتــی ایــران در این باره 
کمیته های شورای هماهنگی  سال اخیر ما در 
کاری شــده  کم  فعــال بودیــم و اعتقــاد نداریم 
کارهایــی بــه  باشــد. شــاید از دیــدگاه آقایــان 
موقــع انجــام نشــده باشــد. بــه هــر حــال مــا 
می گوییــم شــورا همیشــه نگاه پیمانــکاری آن 
هــم از نــوع پروژه های عمرانی داشــته اســت. 
که مسائل صنعت احداث  واقعیت این اســت 
گســترده اســت و فقــط تعدیــل و تاخیــر و ... 
نیســت و مســائلی ماننــد فاینانــس خارجــی و 

دکتر گالبتونچی:
ترمیـــم   بـــه  نیـــاز  هماهنگـــی  شـــورای   
اساســـی و فکرهـــای تـــازه و جوان گرایی 
زحمـــت  حرمـــت  حفـــظ  بـــا  کـــه  دارد 
کشـــیده ها و استفاده از تجربه آنها، افراد 
با انگیزه و با پتانســـیل وارد آن شوند. ما 
در این راســـتا آقـــای دکتر مقـــدس زاده را 
که انسانی فرهیخته و شـــریف و از لحاظ 
دانش مهندسی در سطح باالیی است 
با اجماع هیـــات مدیره انتخاب کردیم و 
با قـــدرت از ایشـــان حمایـــت می کنیم تا 

وارد هیـــات اجرایی شـــوند   
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... هــم وجــود دارد. توجــه بــه بخش هــای ما 
کــه  کمتــر اســت البتــه شــاید انجمن هــای مــا 
کمتر  گرفته اند  بیــن صنعت و پیمانکاری قــرار 
توانســته اند خــود را در شــورای هماهنگــی جا 
اینگونــه  شــورا  اساســنامه  در  ولــی  بیاندازنــد 
که نگاه  اســت. ما یــک دوره ای بــه این دلیــل 
ج  از شــورا خــار بــود  نــگاه پیمانــکاری  کــم  حا
شدیم، امسال در نظر داریم در هیات اجرایی 
کنیم.  حاضــر باشــیم و جاده فکــری را پهن تــر 
که هیات اجرایی  کامال موافقم  البته بنده هم 
شــورا بســیار محتاطانه عمــل می کند و همین 
کار آن شده است.  کندی  احتیاط زیاد باعث 

مهنــدس خوانســاری نیــز بــا بیــان اینکــه در 
بانیــان  از  کــه  ادب  مهنــدس  فــوت  ســالگرد 
بــود،  تعامــل   نهــاد  و  هماهنگــی  شــورای 
کنیــم، عنوان  شایســته اســت یادی از ایشــان 
ثبــت  بــه  کــرد: شــورای هماهنگــی در جایــی 
نهــاد  رســمی  صورتجلســه  در  فقــط  نرســیده 
تعامل با سازمان برنامه و بودجه، نهاد تعامل 
و شــورای هماهنگی صریحا قید شــده اســت. 
ســال 1394 نامه ابالغ شــرایط عمومی پیمان 
که دولت در  کل ســازمان هایی  یکپارچه برای 
آنهــا ســهم دارد تدویــن شــد و بعــد از امضــای 
آقــای شــافعی بــرای امضــای آقــای نوبخــت و 
که این شرایط عمومی پیمان  ابالغ روانه شد، 
در نشســت با دکتر نوبخت در اثر اشــتباه چند 
که  نفر از همکاران بایگانی شــد. در جلســه ای 
قــرار بود این شــرایط عمومی امضا شــود آقای 
نوبخــت پرســید آیــا همه اعضــا این شــرایط را 
که به  کــه یکی دو نفــر از اعضــا  تائیــد می کننــد 
کردند خبر  این مســئله مرتبط نبودند عنــوان 
کار از ابــالغ شــرایط عمومــی  ندارنــد و بــا ایــن 
که این ســند  پیمــان جلوگیــری شــد در حالی 

خوب با خون دل زیادی تهیه شده بود. 
پیگیــری  بــا  هماهنگــی  شــورای  افــزود:  وی 
می تواند در بســیاری جاها موثر باشــد. قانون 
که  کشــور در مراحــل اجرایــی بــود  نظــام فنــی 
کرد.  رها شــد و دولت خــودش چیــزی را ابالغ 
کمی  گذشته جلسات  متاسفانه در 2-3 سال 
با آقای نوبخت برگزار شده است. قبال جلسات 
متعــددی بــا آقــای نوبخت برقــرار بوده اســت 
کارهــای زیــادی انجــام شــده اســت. حیــف  و 
از دســت بدهیــم.  را  ایــن موفقیت هــا  اســت 
باید موقعیت شــورا حفظ شــود تا مســائل را با 

کند.  جدیت دنبال 

مهندس دادمان با اشاره به تفاهم نامه شورای 
-مهندســی صنفــی  تشــکل های   هماهنگــی 
کشــور بــا ســازمان مدیریــت در تاریــخ ششــم   
کــرد: در متــن آن  بیــان  شــهریور ســال1382 
تشــکیل  زمــان  و  ســازمان،  هــدف  و  رســالت 
جلســات هم تعریف اســت. در بســیاری موارد 
گــر ایــن  مــا بدیهیــات را فرامــوش می کنیــم. ا
تفاهم نامــه بــه عنــوان راهنمای عمــل مدنظر 
قرار می گرفت شاید بسیاری فراموشکاری ها با 

رجوع به متن آن مرتفع می شد.
عملکــرد  از  طبیــب زاده  مهنــدس  ادامــه  در   
کــرد و  شــورای هماهنگــی و فعالیــت آن دفــاع 
گر دولــت قصــد پذیرفتن بخش  کــرد: ا عنــوان 
خصوصــی را نداشــته باشــد فعالیت هــای این 

بخش به جایی نخواهد رسید. 
کیــد بر اینکه  مهنــدس ســعیدآبادی پس از تا
ترکیــب مدنظــر ما بــرای هیــات اجرایی شــورا 
بایــد، ســرعت عمــل، قــدرت و البــی داشــته 
و  داشــتن  پــول  کــرد:  نشــان  خاطــر  باشــد، 
مهــم  تصمیم گیــری  بــرای  دولــت  نداشــتن 
نفــت  فــروش  از  حاصــل  درآمدهــای  اســت. 
افزایــش نمی یابــد و دســتگاه عریــض و طویل 
پولــی برای ســرمایه گذاری ندارد. این یک امر 

گر دولت پول نــدارد ما باید  راهبــری اســت و ا
یــک ســری تغییــرات در اساســنامه از جملــه 
اختــالف  عمومــا  بدهیــم.  شــورا  اساســنامه 
بایــد  و  اســت  شــناخت  عــدم  اثــر  بــر  نظرهــا 
کســب شــود. بایــد تصویــر درســت  اطالعــات 
کار خــود داشــته باشــیم و  کســب و  از محیــط 
نقــش خــود را مطابــق بــا ایــن تصویــر جدیــد 
گــر شــورای هماهنگــی بیرون  کنیــم. ا تعریــف 
کنــد اعتبــار آن را  از چهارچــوب منشــور عمــل 
گر شرایط به  خدشــه دار می کند،  بهتر اســت ا
که ناچار به عملکردی بیرون از  گونه ای باشد 
آن چهارچوب باشــیم، برای تغییر اساســنامه 

کنیم.   عمل 
کرد: در رابطه با  مهنــدس احمدی نیز عنــوان 
گذشــته نصف وقت را از دســت  شــورا در دوره 
کــه باعــث شــد تقابــل درونــی ایجــاد و  دادیــم 
بــه  کــم شــود. خواهشــمندم  وجاهــت شــورا 
تعامــل  نهــاد  و  هماهنگــی  شــورای  منشــور 
ســخن  جوانگرایــی  از  دکتــر  آقــای  برگردیــم. 
گفتنــد، بــه نظــر مــن جوانگرایــی در تشــکلها 
خــوب اســت امــا در شــورا بایــد افراد شایســته 
که بــا قاطعیت حرف  و بایســته حاضــر باشــند 
که  کســانی  بزننــد. خواهشــمندیم همــه ما به 
جوانگرایــی  جــای  دهیــم.  رای  شایســته اند 
باشــد  بهتــر  شــاید  نیســت.  شــورا  در  صــرف 
جوانگرایــی و شایسته ســاالری را با هم ترکیب 
نظــر  در  را  مشــترکی  نماینده هــای  و  کنیــم 
بگیریــم. حضــور فــردی شایســته باعــث دفاع 
از منافــع همه خواهــد بود. دفعــه قبل هیات 
گذاشــته  کنار  کــه رکن تشــکل اســت  موســس 
کاندیداها را بررســی  شــد، بهتر اســت ایــن بــار 
کســانی ارجح ترند. این  کنیم چــه  و مشــخص 
کنونی بســیار مهم اســت چون  امــر در شــرایط 
تجربه تاریخی نشــان می دهد هــر وقت دولت 
کرده در عمل عکس  از بخــش خصوصی دفاع 
کرده است، باید محتاطانه و با دقت  آن اقدام 

کنیم.  عمل 
گــر می گوییم  کرد: ا گلبــن نیز عنوان  مهنــدس 
شــورا موفق نبوده این امر معنی مطلق ندارد. 
گــر شــورای هماهنگــی فعلــی بــه پیمانــکاری  ا
اهمیــت مــی داد االن مــا درباره اوراق و اســناد 
مــا  امــروز  معضــل  نمی زدیــم.  حــرف  خزانــه 
انصــاری  آقــای  کــه  اســت  عمرانــی  اعتبــارات 

مهندس خوانساری: 
بـــا  هماهنگـــی  شـــورای 
در  می توانـــد  پیگیـــری 
بســـیاری جاها موثر باشـــد. 
کشـــور  فنـــی  نظـــام  قانـــون 
که  در مراحـــل اجرایـــی بـــود 
رهـــا شـــد و دولـــت خودش 
کـــرد.  ابـــالغ  را  چیـــزی 
ســـال   3-2 در  متاســـفانه 
کمـــی با  گذشـــته جلســـات 
آقـــای نوبخـــت برگزار شـــده 

ســـت  ا
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دربــاره آن معتقــد اســت بایــد امکانــات طــرف 
مقابــل را بســنجیم. متاســفانه نماینــدگان ما 
که با طــرف دولتی حرف می زنند فکر  چنــد بار 
می کننــد از جنس آنها هســتند و مشــکالت ما 
گــر شــورای هماهنگــی  را فرامــوش می کننــد. ا
حرف صنف را می زد ما به اینجا نمی رسیدیم. 
که  کســانی عضــو هیــات اجرایــی باشــند  بایــد 
صدای تشــکل ها باشــند و صالحیت بیشتری 
گونه ای برنامه ریزی  داشــته باشند. ما باید به 
بیشــتر درگیــر مســائل  کــه  کســانی  کــه  کنیــم 
اجرایی هســتند در هیات اجرایی باشند. این 
بــه معنــای عــدم حضور دیگــران نیســت. باید 

که تفکر دولتی ندارند.  کسانی مدیر باشند 
کرد: منظور من از  گالبتونچی نیز عنــوان  دکتــر 
کار  که توان  جوانگرایی انتخاب افرادی اســت 
کردن داشــته باشــند. یک روزی باید تعییراتی 
گــر همچنان آدم های قبلی را  صــورت بگیرد و ا
کنیم پس دیگر نباید از نتایج حاصل  انتخــاب 
ایراد بگیریم، باید بگوییم توانشان همین قدر 

بوده است. 
وی افــزود: قــرار بود بر اســاس دســتورالعمل یا 
منشــور در شــورای هماهنگــی فعالیت هایــی 
کشیده شد ولی  که زحمت زیادی  انجام شود 
بــه نظر می رســد مســیر تعامــل با دولت بســته 
شــد و بــرای برقــراری آن نیــاز بــه چهره هــای 
گفتگــو و  جدیــد اســت. دولــت یازدهــم اهــل 
کار  کنــدی عمــل در  گــر  جایــی  تعامــل بــود و ا
کــه وزرا اراده  بــود بــه نظــرم به ایــن خاطر بــود 
کار را داشــتند امــا در رده هــای پایین تر  انجــام 
کنش را به ســرعت نشــان  نمی توانســتند ایــن 
دهنــد. امــا در دوره جدید، شــاید برای تعامل 
که بیشــترین تعامــل را طلب می کند  با دولتی 
بایــد انــرژی بیشــتری بگذاریم و چهــره ای تازه 
کنیــم. پشــت ســر این  نفــس و جدیــد معرفــی 
چهره هــای تازه نفس اتــاق فکری مانند هیات 
مدیــره ســندیکا وجــود دارد.  البتــه ایــن  اتاق 
کار هایی  که پیشــنهاد می دهد چه  فکر اســت 
تــازه  افــراد  ایــن  بهتــر اســت صــورت بگیــرد و 
نفــس عمومــا بــا ایــن پشــتیبانی فکــری غنــی 
را انجــام می دهنــد. بایــد ماموریــت بــه افــراد 
کثــری  جــوان داده شــود. ایــن اســتفاده حدا
کار  از امکانــات و ظرفیــت صنــف اســت. ایــن 

مانند دوی امدادی اســت. قطعا در این مورد 
کــه فــوت  بــا تجربه تریــن افــراد را بــرای جایــی 
کار می برید ولی مســیر را به  آخــر الزم اســت بــه 
که ســرعت بیشــتری  دونده هایی می ســپارید 

دارند. 
کــرد: همــه می خواهنــد از عملکــرد  کیــد  وی تا
کارکرد   کنند ولــی قضــاوت دربــاره  خــود دفــاع 
آنهــا مهــم اســت.  بــا عملکــرد موجــود بــه نظر 
خالصانــه  و  فــراوان  تــالش  عالرغــم  می رســد 
گذشــته   دوســتان شــورای هماهنگی در دوره 

نمره   خیلی خوبی نمی گیرد. 
کالهی رئیس هیات مدیره  مهندس علیرضا 
کــرد:  عنــوان  نیــز  بــرق  صنعــت  ســندیکای 
بــا  دولــت  تعامــل  افزایــش  از  نشــانه هایی 
که  کــرد  تشــکل ها دیــده می شــود. بایــد توجه 
کارشناسی قوی انجام نداده اند  کار  تشــکل ها 
کرده انــد. از  و اصــوال فقــط مشــکالت را بازگــو 
کارشناســی و امــکان برنامه ریزی  طرفــی بدنه 

کاهش یافته است. دولت 
 در ایــن شــرایط بایــد اتــاق و بخــش خصوصی 
بــه میــدان آینــد و برنامــه دهنــد. زمینــه برای 
کار زیــاد اســت و در ایــن وضعیــت الزم اســت 
از جملــه  ارائــه دهیــم  کاربــردی  راه حل هــای 
توجــه به صــادرات. دولت بــه دنبــال بازکردن 
گره هــا اســت و بایــد بدانــد بهبــود معیشــت و 
عــوام  از حضــور  بــا جلوگیــری  مــردم  اشــتغال 
فریب هــا مقــدور اســت و تنهــا راه آن اعتمــاد 

دولت به بخش خصوصی است.
کارگــروه  ایــن جلســه مقــرر شــد دو  پایــان  در 
تشکیل شود. کارگروه اول با حضور نمایندگانی 
کــه دربــاره اوراق تخصــص دارنــد  از تشــکل ها 
انجمــن  محوریــت  بــا  هســتند  ذی صــالح  و 
کارگروهــی دربــاره  راهســازی تشــکیل شــود و 
انتخابــات هیات اجرایی شــورای هماهنگی با 

گردد.  محوریت سندیکا تشکیل 
به این منظور مقرر شــد بــا تقاضای تاخیر یک 
ماهــه در اجــرای انتخابات شــورا زمینه رایزنی 
و رســیدن به توافق بین تشــکل های بیشتری 

فراهم شود. 

مهندس احمدی:
 به نظر من جوانگرایی در تشـــکلها 
بایـــد  شـــورا  در  امـــا  اســـت  خـــوب 
افـــراد شایســـته و بایســـته حاضـــر 
که با قاطعیت حرف بزنند.  باشـــند 
کسانی  خواهشـــمندیم همه ما به 
کـــه شایســـته اند رای دهیـــم. جای 
جوانگرایی صرف در شـــورا نیست. 
و  جوانگرایـــی  باشـــد  بهتـــر  شـــاید 
شایسته ســـاالری را بـــا هـــم ترکیب 
کنیـــم و نماینده های مشـــترکی را در 

نظـــر بگیریم.
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چهارشــنبه 4 مــرداد جلســه ای در ســازمان 
 امــور مالیاتــی برگزار شــد. قرار بود این جلســه  
برگــزار  تقوی نــژاد  آقــای  حضــور    بــا  قبــاًل   
کــه بــه دلیــل جلســه ایشــان بــا هیــأت  شــود 
وزیــران، بــا حضــور آقــای نــادر جنتــی معاون 
احمــدی  آقــای  و  مســتقیم  مالیات هــای 
مدیــرکل نظــارت ارزش افــزوده و تعــدادی از 
اعضای هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
دادمــان،  مهنــدس  جملــه  از  ســاختمانی 
مهندس پورشیرازی، مهندس سعیدآبادی، 
و  ورزنــده  مهنــدس  علیــاری،  مهنــدس 
گردیــد تــا نظر  مهنــدس مصطفــی زاده برگــزار 
ســندیکا در خصوص مشکالت اعضا در حوزه 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده و اصالح آن در 
الیحــه اصالحــی و مشــکالت مرتبط بــا قانون 
نماینــدگان  توســط  مســتقیم  مالیات هــای 
ســندیکا تشریح شــود و نظرات و توصیه های 
کارشناسی سندیکا طی نامه ای مکتوب ارائه 

گردد.  
مهنــدس دادمــان در ابتــدای ایــن دیــدار بــا 
کــرد: طــی  اشــاره بــه ســابقه ســندیکا عنــوان 
ســال های متوالی بودجه عمرانی دستخوش 

کســر  تغییــرات مســتمر شــده و هــر ســال بــا 
کســر از بودجــه عمرانی  بودجــه مواجهیــم، و 
درگیــر  کــه  پروژه هایــی  لحــاظ  بــه  را  شــرایط 
کــه در  کــرده بــه طریقــی  آن هســتیم دشــوار 
تخصیص هــای  نســبت  گذشــته  ســال های 
عمرانی و جاری به زیر 10 درصد رسیده است. 
کــه منابع  ایــن امــر یــک خســران ملــی اســت 
را صــرف هزینه هــای جــاری می کنــد.  کشــور 
اقداماتــی  و  کننــده  محــدود  قوانیــن  برخــی 
کوچــک شــدن و  در ایــن زمینــه، در جهــت 
بدهکار شــدن شــرکت ها و نهایتا از بین رفتن 
ظرفیت بزرگ ملی بوده است. در حال حاضر 
در شــرف از بیــن رفتن هســتیم، دولت وفای 
بــه عهــد نمی کنــد و در زمــان پرداخــت هم با 
خ تنزیــل اوراق درگیر می شــویم. در چنین  نــر
شــرایطی از ســازمان های ذیربط درخواســت 
کمک مــا بیایند.  کننــد و به  داریــم مــا را درک 
که  مــا نامه ای نوشــته ایم و مــوارد اصالحی را 
مشــکالت ما را در حوزه مالیات در بر می گیرد 

کرده ایم از جمله اینکه: ذکر 
مســتقیم  مالیات هــای  قانــون   169 1-مــاده 
گــزارش فصلی و ارســال صورت های خرید  که 

و فــروش توســط مودیان و مشــکالت اجرایی 
گردید.  ح  آیین نامه مطر

کنــش باالی 50میلیــون ریال )تبصره 3  2-ترا
ماده 147)

3- تنزیل اســناد خزانه بــه عنوان هزینه های 
قابل قبول مالیاتی  

در ادامه این موارد ذکر شده توسط مهندس 
کلــی دیگری نیز توســط  دادمــان موضوعــات 
گردیــد از جملــه  ح  نماینــدگان ســندیکا مطــر
بــه  اجرایــی  دســتگاه های  و  دولــت  تمکیــن 
کســب  اجــرای قوانیــن، اجرای قوانین بهبود 
کار و رفــع موانــع تولید رقابت پذیر به منظور  و 
رشــد و توســعه بنگاه ها بــا تقاضــای همراهی 
ســازمان امــور مالیاتی و لزوم اقــدام در جهت 
اشــتغال،  و  مهندســی  ظرفیت هــای  حفــظ 
مدیــرکل  احمــدی  آقــای  بــاره  ایــن  در  کــه 
کرد ما به عنوان  نظــارت ارزش افزوده عنــوان 
 متولــی بایــد ببینیــم چــه اشــکاالتی در حوزه

آقــای  کنیــم.  رفــع  را  آنهــا  کــه  دارد  وجــود   
مســتقیم مالیات هــای  معــاون  جنتــی   نــادر 

ح  مطــر مســائل  کــه  شــد  آن  خواهــان  نیــز   
گــر تخلفــی توســط مودیــان مالیاتــی   گــردد و ا

رسی مسائل مالیاتی در حوزه پیمانکاری بر
در دیدار اعضای هیات مدیره با مسئوالن مالیاتی کشور عنوان شد 
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گزارش شود.  دیده شد، 
در ایــن باره مهندس دادمان با اشــاره به نامه 
مکتوب درباره بررسی مشکالت اعضای صنف 
کرد: نظر ســندیکا  در حــوزه مالیات هــا عنــوان 
در خصــوص مشــکالت اعضــا در حــوزه قانــون 
مالیــات بــر ارزش افزوده و اصــالح آن در الیحه 
اصالحــی  طی نامه مکتوب به مســئوالن اداره 
کــه در آن به مواردی اشــاره  مالیاتــی ارائه شــد 

شده بود از جمله: 
افــزوده  1-اصــالح زمــان تعلــق مالیــات ارزش 
که پرداخت صورتحســاب از ســوی  بــه صورتی 
ک تاریــخ و ماخــذ تعلــق مالیــات  کارفرمــا مــال

محسوب شود )بند ه ماده 3 الیحه(.
2-بــه هیــچ وجــه مالیــات صــورت حســابهای 
پیمانــکاران مســتقیمًا از ســوی دســتگاه های 
اجرایی به حساب ســازمان امور مالیاتی  واریز 

نگردد )ماده 16 الیحه(.
3 -زمان و مهلت رســیدگی به اظهارنامه های 
مودیان، به یک دوره معقول و مقبول محدود 

شود.)ماده 13الیحه(
4-جرائــم بدهی هــای مربوط به ایــن قانون از 

زمان قطعیت بدهی تعلق پذیرد.
هیات مدیــره  دیگــر  عضــو  علیــاری  مهنــدس 
کرد: شرکت های ما مشتری  سندیکا نیز عنوان 
کنید. در سال های  شما هســتند. با آنها مدارا 
گذشــته شــرکت های ما طلبکار بوده اند و برگ 
کــه بابــت طلبــکاری  تشــخیصی صــادر شــده 
محدودیــت هایی بــرای ما به وجــود می آید یا 

گرفتــاری ادامــه می یابد.  بــه خاطــر مــاده 251 
برخی اشــتباهات را تامین کننده های ما انجام 
می دهند و شــما آن را مغایرت تشــخیص داده 
برمی گردانید. در هر حال شرکت های ما بیشتر 
از دارایی هــای خــود بــه بیمــه و مالیــات پــول 
کرده اند و به خاطر یک سال تغییر در  پرداخت 
این روند نباید مشــکلی پیش آورد. بهتر است 

کوتاه شود.  دوره ماده 251 هم 
کید مهندس دادمــان روی این نکته  بعــد از تا
کــه متاســفانه مــا ناچاریم ســود محقق نشــده 
کنیم، مهندس  را به عنــوان مالیات پرداخــت 
محمــود مصطفی زاده عضــو دیگر هیات مدیره 
کــرد: دولــت در دســت هزینه های  نیــز عنــوان 
کارآفرینان و  جاری خود مانده و متاســفانه به 
کشــور فشار آورده است، این یعنی  سازندگان 
ج می کند. اســتاندارد  مــا را از عرصه تولید خار
 مالیات یک اســتاندارد جهانی اســت. ببینید
وقتــی در آمریکا رکود ایجاد شــد چگونه دولت 
برای خروج از بحران به یاری شــرکت ها رفت. 
کشــور مــا رکود هــر روز  ولــی بــا رونــد حاضــر در 
عمیق تر می شــود  و حداقل شــرایط فروپاشی 
بخش هــای خصوصــی را فراهــم خواهد نمود 
می یابنــد  رشــد  غیرخصوصــی  بخش هــای  و 
و رشــد آنهــا در 10 ســال آینــده عارضه هایــی را 
که  کرد. پیمانــکاری  بــه همه مــا وارد خواهــد 
کارگر دارد تحت فشار است  ماشــین می خرد و 
که به منابع نامحدود دسترســی  وگرنه فردی 
دارد، فشــاری را متحمــل نمی شــود. از بیــن 

بــردن شــرکت ها راحــت اســت ولــی بــه وجــود 
آوردن مجدد آنها بسیار دشوار است.  

در این جلســه نیز ســایر اعضای حاضــر نظرات 
خــود را مطرح نمودند و با نمایندگان ســازمان 

امور مالیاتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
کمیته مشــترک   در پایــان ایــن دیــدار مقررشــد 
از نماینــدگان معاونــت مالیات هــای مســتقیم 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده و ســندیکا  تشــکیل 
گردد و مسائل و مشکالت صنفی حوزه مالیات 
گردیــد. دبیرخانــه  کمیتــه موردنظــر مطــرح  در 
ســندیکا بــا تعییــن و معرفــی نماینــدگان خــود 
کمیته مذکور را از سازمان  درخواست  تشــکیل 

می نماید. 

 در  ایـــن دیـــدار مقررشـــد کمیته 
مشـــترک از نماینـــدگان معاونت 
مالیات های مســـتقیم و مالیات 
ســـندیکا   و  افـــزوده  ارزش  بـــر 
و  مســـائل  و  گـــردد  تشـــکیل 
مشـــکالت صنفی حوزه مالیات 
ح  مطـــر موردنظـــر  کمیتـــه  در 
بـــا  ســـندیکا  دبیرخانـــه  گـــردد. 
نماینـــدگان  معرفـــی  و  تعییـــن 
کمیته مذکور را از  خود تشـــکیل 
ســـازمان  درخواست می نماید. 
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جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  شــور  کنــون  ا
بــا  پایــان یافتــه و ریاســت محتــرم جمهــوری 
کثریــت مــردم مجــددًا بــه توفیــق ادامــه  رای ا
ایــران شــریف  و  بزرگــوار  ملــت  بــه   خدمــت 
 نائل شده اند. دولت محترم با پشتیبانی رای 
باالی نمایندگان مجلس مستقر و برنامه های 
کــه در جهــت بهبــود و رونــق  علمــی و عملــی 
کشــور از پیــش تدویــن شــده یا مد  اقتصــادی 
نظر بوده اند، شان اجرایی به خود می گیرند.

کــه وعده هــای انتخاباتــی  در چنیــن فضایــی 
می بایــد جــای خــود را بــه برنامه هــای مــدون 
و عملــی بــرای اجــرا بدهنــد، توجه به شــرایط 
کشور  بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی 
ضامــن  قانونگــذاران  و  دولتمــردان  ســوی  از 
اجــرای بهتــر و دقیقتــر ایــن برنامه هــا خواهــد 

بود.
برای تدوین برنامه ها و یا عملیاتی شدن وعده ها 
بخش خصوصــی انتخاباتــی،  شــعارهای   و 
 می بایــد راهکارهایــی را بــه دولــت پیشــنهاد 
ایــن  از  یکــی  کنــد.  یــادآوری  را  مــواردی  یــا  و 
راهکارهای مهم توجه رسانی به دولت محترم 
کامل قوانین موجود  تدبیر و امید برای اجرای 
از جملــه قانــون مترقــی بهبود مســتمر فضای 
کار است. این قانون در 16 بهمن ماه  کســب و 

ســال 1390 توسط مجلس شــورای اسالمی به 
تصویب رســید و در 27 اســفند همان سال به 
دولت وقت برای اجرا ابالغ شد. امید می رفت 
کامــل این قانون توســط  بــا تصویــب و اجــرای 
کارهــا رونق بیشــتر و  کســب و  دولــت محتــرم، 
کار  کسب و  جان تازه ای بیابد و موانع فراروی 

رفع گردد.

که با عمل به این قانون ایجاد  هــدف این بود 
کارها امکان پذیر و شرایط  کســب و  و اســتمرار 
کارهــای  کســب و  گیــری و رونــق  بــرای شــکل 
جدیــد بهتــر از قبل گــردد. در یــک جملــه بــه 
کامــل ایــن  نظــر می رســید تصویــب و اجــرای 
نیمــه جــان  کالبــد  تــازه ای در  قانــون خــون 
کم رمق  بخش خصوصــی و به تبــع آن اقتصاد 

کشور جاری می ساخت.  کم بر  حا
کم بر این قانون تعامل بخش خصوصی  روح حا
بــه  فعالتــر  و  موثرتــر  نقــش  و دادن  بــا دولــت 
کار و  کسب و  بخش خصوصی در بهبود فضای 
گیری ها و تصمیم ســازی های مرتبط  تصمیم 
کارها از سوی دولت  کسب و  با رونق و توســعه 
بود. براساس ماده 13 این قانون دولت مکلف 
شــده بود در تدویــن و اصالح قوانین مرتبط با 
کار نظــرات رســمی اتاق ها و تشــکلها  کســب و 
را اخــذ و بــه آنهــا توجــه خــاص مبــذول دارد. 
این مســئله یعنی توجه ویــژه تدوین کنندگان 
قانون بــه نظرات بخش خصوصی در راســتای 
کار،  کســب و  تدویــن و اصــالح قوانیــن موثر در 
از خواســته های مهــم و ضــروری بــرای رونــق 
بــه  توجــه  راســتا  ایــن  در  اســت.  اقتصــادی 
اولویتهــای مدنظــر بخش خصوصــی و فعــاالن 
ایــن عرصــه بــرای رونــق اقتصــادی می باید به 

یک درخواست عاجل از دولت تدبیر و امید
اجرای کامل قانون مترقی بهبود مستمر فضای کسب و کار

ایرج گالبتونچی، عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

که بـــا عمل به     هـــدف این بـــود 
قانـــون بهبـــود مســـتمر فضـــای 
کار،  ایجـــاد و اســـتمرار  کســـب و 
کارهـــا امـــکان پذیـــر و  کســـب و 
گیری و رونق  شرایط برای شکل 
کارهـــای جدیـــد بهتـــر  کســـب و 
گـــردد. در یـــک جملـــه  از قبـــل 
و  تصویـــب  می رســـید  نظـــر  بـــه 
کامـــل این قانـــون خون  اجرای 
کالبـــد نیمـــه جـــان  تـــازه ای در 
بخش خصوصـــی و بـــه تبـــع آن 
کشـــور  کم بر  کم رمق حا اقتصاد 

می ســـاخت.  جـــاری 
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گوشــزده شــده و آنهــا را بــه الــزام  دولتمــردان 
در تعامــل و هــم اندیشــی بــا صنــوف مختلف 
کــرد و در  خصوصــی واداشــت. نظــرات را اخذ 
گنجانید و در عمل  برنامه های مدنظر دولــت 
بــه آنهــا متعهــد بــود و بــا تحلیــل آثــار و نتایج 
ناشــی از عملکــرد ایــن برنامــه آنهــا را اصــالح و 

کرد. کارآمدتر 
که در متن بنــد ج ماده 1 قانون پیش  آن طــور 
کار عبارت  کســب و  اشــاره شده اســت محیط 
یــا  اداره  در  موثــر  عوامــل  مجموعــه  از  اســت 
از  ج  خــار کــه  تولیــدی  بنگاههــای  عملکــرد 
کنترل مدیران آنها می باشد. مجموعه عوامل 
کار بخش خصوصی هر  کســب و  موثــر در رونق 
روز بیــش از پیــش می شــود. عوامــل متعــدد 
و جدیــدی بــه عوامــل قبلــی اضافــه می شــود 
کنتــرل این  کــه دیگر پیــش بینــی و  تــا جایــی 
عوامل برای مدیران هر یک از بنگاه اقتصادی 

خصوصی بسیار سخت شده است.
دولــت محتــرم بایــد ایــن عوامــل را رفتــه رفته 
کند و نباید خود ســازنده  کنترل  کمتــر یا قابل 
کنترل  کننــده ایــن عوامــل غیر قابــل  و ایجــاد 
باشــد. بــرای نمونــه در دولت یازدهــم و حتی 
اقتصــادی،  مشــکالت  دلیــل  بــه  دوازدهــم 
کارکردهــای  حتــی  و  مطالبــات  پرداخــت 
بنگاههــای خصوصــی در حرفــه مــا از طریــق 
ارائــه انــواع و اقســام اوراق قرضــه و خزانــه در 
کــه  حــال انجــام اســت. ایــن در حالــی اســت 
چگونگــی تعییــن، دریافــت، فــروش و ... این 
ج و  کنتــرل مدیــران بنگاه های ما خار اوراق از 

مهار تبعات آن نیز بسیار سخت شده است. 
کــه چــرا بــه  کــرد  گلــه  شــاید می بایــد از دولــت 
انتقادهــای مــا توجه نمی کنــد؟ عمومــًا انتقاد  
که چرا به طور  از جانــب ما به دولت این اســت 
مداوم و در سالهای اخیر از بودجه های عمرانی 
کاســته شده است؟ چرا دولت محترم به جای 
پرداخــت  فقــط  بودجــه  قانــون  طبــق  اینکــه 
اســناد  و  اوراق  طریــق  از  را  معوقــه  مطالبــات 
کارکردها را نیز از این  کنــون  خزانــه انجام دهد ا
محــل پرداخت می کنــد؟ چرا اوراق بــا عناوین 
مختلــف و بعضــًا مغایــر بــا مندرجــات قانــون 
بودجــه وجود دارد؟ چرا ریزش مالی این اوراق 
و ضــرر ناشــی از مبادالت این اســناد باید صرفًا 
کنندگان تحمل و تقبل شود؟  توســط دریافت 
که  کرد  کنار اینها باید به این سوال نیز اشاره  در 
کار  کســب و  چرا روند اخذ مجوزهای الزم برای 

نیز هر روز طوالنی تر از قبل می شود؟

بیمــه،  بــه  مربــوط  مســائل  دیگــر  ســوی  از 
به ویــژه عــدم پرداخــت بموقــع حــق بیمــه از 
لیســت  دریافــت  عــدم  کارفرمایــان،  ســوی 
کارگــزاران و شــرکت های بیمه،  بیمه از ســوی 
مشــکالت موجــود در صــدور مفاصــا حســاب 
بیمــه بدلیــل تاخیــر در پرداخت حــق بیمه از 
کارفرمایــان و جرائــم مربوطه، مســائل  ســوی 
و مشــکالت مربوط بــه تعیین و اخــذ مالیات، 
مالیات بر ارزش افزوده و جرائم سخت و بعضًا 
کاهــش درآمدها و  کنــار  کننــده آن، در  ویــران 
کــرد شــرکت ها همگــی باعث  باالرفتــن هزینــه 
که تا دیروز  کار  کســب و  شــده اســت تا محیط 
کنون با تاثیــر عوامل  کنتــرل می نمــود، ا قابــل 
شــرکت ها  مدیــران  کنتــرل  و  اداره  از  بیشــتر، 
ج شــود. برای حــل این مســئله توصیه و  خــار
کــه دولــت در تعامــل  کیــد آن اســت  پشــنهاد ا
کافی و مســتمر با بخش خصوصی، نســبت به 
کاهش عوامل موثر و مخرب شناخته  کنترل و 

شده و یا قابل شناسایی، اقدام و با بکارگیری 
کنترل و  کارآمد شــرایط  برنامه هــای اصولــی و 
کار را فراهم نماید. تسهیل عملکرد در محیط 
افزون بر این موارد در تبصره ذیل ماده 4 این 
قانــون آمــده اســت : وزارت امــور اقتصــادی و 
 دارایی موظف است با همکاری دستگاه های 
اجرائــی و نهادهــای بین المللی، جایگاه ایران 
را  کار  و  کســب  جهانــی  رتبه بندی هــای  در 
بهبــود بخشــد و وضعیــت اقتصادی مناســب 
کند. کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی 
بــرای آنکــه بتــوان بــه بهتریــن شــکل ممکــن 
کشــور را به  ظرفیــت هــای اقتصادی مناســب 
کــرد می بایــد  ســرمایه گذاران خارجــی معرفــی 
که  بنــگاه هــا و شــرکت های خصوصی داشــت 

بتواننــد در جــذب و هدایــت ســرمایه گذاران 
بــه عبــارت  خارجــی مشــارکت موثــر نماینــد. 
دولــت،  نظــارت  و  مســاعدت  بــا  گــر  ا دیگــر 
بخش خصوصی بتواند سرمایه گذاران خارجی 
کشــور  اقتصــادی  توســعه  در  مشــارکت  بــه  را 
دعــوت نمایــد و بکارگیــرد، قطعًا نتایــج بهتر و 
مطلوب تــری در جهــت تامیــن خواســته های 
حاصــل  بخش خصوصــی  و  محتــرم  دولــت 

خواهد شد.
انتخابــات و  از  ریاســت محتــرم جمهــور بعــد 
انقــالب فرمودنــد :  بــا رهبــر معظــم   در دیــدار 
» برای اینکه رشد 8 درصدی داشته باشیم در 
 برنامه مشخص شده 770 هزار میلیارد تومان

کــه    داریــم  نیــاز  ســال  در   ســرمایه گذاری 
جـــــــــــذب  مـــــــــحل  از  آن  دالر  میلـــــیارد   56
ســرمایه های خارجی اســت.  مــا باید با تالش 
مشــترک همه ســرمایه های داخلــی را در قدم 
کنیم و باید ســرمایه خارجی را هم  اول جذب 

کنیم «.  جذب 
برای تشویق سرمایه گذاران این سوال مهم را 
کار ما یا  کسب و  که آیا محیط  گفت  باید پاسخ 
همان عوامل موثر در ایجاد، اداره و یا عملکرد 
ســهولت  کارایــی،  مــا  اقتصــادی  بنگاه هــای 
را  و عملکــردی  تشــویق  یــک چنیــن  تــوان  و 
گیــر حذف  دارد؟ آیــا نبایــد قوانیــن دســت و پا
شــود؟ نبایــد مشــوق های مختلف بــرای این 
فعــاالن اقتصــادی از جمله تســهیل مراودات 
گمرکی، بخشــودگی مالیاتی، سهولت تشکیل 
مشــترک،  اقتصــادی  شــرکت های  و  بنگاه هــا 
مســاعدت  و  ح هــا  طر گــذاری  وا در  ســهولت 
گیرد؟  کار قــرار  موثــر در انجــام آنهــا در دســتور 
 در یــک جملــه چگونــه می تــوان اعتمــاد یــک 
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یــک  مهمتــر  آن  از  و  داخلــی  ســرمایه گذار 
ســرمایه گذار خارجــی را بــرای هدایت ســرمایه 
کــرد؟ حال  کشــور جلــب  بــرای رونــق اقتصــاد 
کنتــرل زیادی  آنکــه عوامل مخــرب و غیرقابل 

کم است.  کار حا کسب و  بر فضای 
بنــدی  رتبــه  در  ایــران  جایــگاه  بهبــود  بــرای 
 شاخص های 

ً
کار باید مجددا کســب و  جهانی 

کشــور بــه  کار در  کســب و  مرتبــط بــا ســهولت 
گیرد. اصالح با  جد مورد بررســی و اصالح قــرار 
که بتوان به ســهولت یک بنگاه ها  این رویکرد 
در  موثــر  عوامــل  داد،  شــکل  را  اقتصــادی 
کــرد و با نظارت  کنترل  کســب و کار آن را  رونــق 
موثــر و مســتقیم دولــت ســرمایه ها را جــذب 
کارها را انجام داد، ســود بــرد و بنگاه را  نمــود. 
گســترش و توســعه داد تا هم رونــق اقتصادی 
و هم اشــتغال پایدار ایجاد گــردد. اینها همگی 
در ســایه درایــت دولتمــردان دولــت دوازدهم 
شــدنی تر اســت به شرط آنکه مســیر تعامل با 
بخش خصوصــی را جــدی تــر از قبــل بداننــد. 
 در ایــن راســتا لزومــًا بــه جــای اینکــه دولــت 
مطالبه گر از بخش خصوصی باشــد متصدی و 
یاری گر آن باشــد و به جــای اینکه فقط به فکر 
ســتاندن مالیــات و جرائــم از بخش خصوصی 
که چگونــه می توان به  کند  باشــد به این فکــر 
کار یــک بنــگاه قدیمی  و بــا دوام و  رونــق بهتــر 
همچنیــن به ایجاد یک بنــگاه جدید با ایجاد 
داشــته  اهتمــام  الزم  تســهیالت  و  مشــوق ها 
باشد و راه آنها را در مسیر شکوفایی اقتصادی 

کنند. کشور عزیزمان هموارتر 
مســتمر  بهبــود  قانــون   11 مــاده  چ  بنــد  در 
بیــان وظایــف و اختیــارات  کار در  کســب و 

گفتگو آمده است : شورای 
قراردادهــای  مــورد  در  پیشــنهاد  ارائــه  ـ  چ   
اقتصــادی  فعــاالن  بــا  اجرائــی  دســتگاههای 
بخشــهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد 
تراضــی و منــع تحمیــل شــرایط ناعادالنــه بــه 

طرف مقابل در این قراردادها.
ایــن  بــه  بــه درســتی  بنــد  ایــن  قانونگــذار در 
کــه در زمــان ارائــه پیشــنهاد و انعقــاد  مطلــب 
کــم  قــرارداد می بایــد تراضــی بیــن طرفیــن حا
باشــد و از تحمیل شــرایط ناعادالنــه به طرف 
کیــد  مقابــل اجتنــاب شــود، اشــاره و بــرآن تا
گامهای مهم دولت و اقدامات  نموده اســت. 
گفتگــو یا دیگر  اساســی نهــاد تعامل و شــورای 
که ســر رشــته اصلی آنها در دســت  نهادهایــی 
دولــت اســت در ایــن راســتا به واقــع چــه بوده 

اســت؟ حرکت دولــت برای ایجــاد این تراضی 
ناعادالنــه  شــرایط  تحمیــل  از  جلوگیــری  و 
کدام عملکرد دستگاههای اجرایی  چیست و 
و مجریان طرحها در این مســیر تعبیر شــده یا 
می شــود؟ وقتــی شــرایط عمومــی و خصوصی 
قراردادها صرفًا براســاس رضایت طرف مقابل 
و نه بخش خصوصی تدوین و ابالغ می شود  و 
یا وقتی نگاه سازمان متولی در تدوین قوانین 
کشــور  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  در  کار  اجرایــی 
صرفــًا براســاس رضایــت ســازمان های دولتی 
 اســت، چه زمانی باید امید به اجرای این بند

کارآمد قانون داشت؟ گشا، مترقی و   گره 
همچنــان  قراردادهــا  در  ناعادالنــه  شــرایط 
پابرجاســت و امیــدی بــه بهبــود آنها نیســت. 
وقتــی دســتگاه اجرایــی می تواند با توســل به 
کرد بــه تعهدات  قــدرت دولت هــر وقــت اراده 
خــود از جملــه تعهــدات مالــی قــرارداد، عمل 
نکنــد و تنهــا آثــار این عملکــرد صرفــًا به طرف 
می تــوان  آیــا  تحمیل گــردد،  قــرارداد  دیگــر 
امیــدی بــه اجرای ایــن بند از قانون داشــت؟ 
که دســتگاههای اجرایــی از ابتدا  در شــرایطی 
ح یا  می داننــد در تامیــن منابــع مالی یــک طر
یک قرارداد مشکل دارند. با این حال آن را به 
اجــرا در می آورنــد آیــا می تــوان از تراضی و منع 
کــرد؟ در  تحمیــل شــرایط ناعادالنــه صحبــت 
کــه بخش خصوصی در ارجــاع و اجرای  حالــی 
خصوصــی  غیــر  بخش هــای  دیگــر  ماننــد  کار 
و  صعوبت هــا  بایــد  و  نمی گــردد  محســوب 
ســختیها و ناعدالتی هــای بســیاری را تحمــل 

کنــد آیا می تــوان به یک محیط مناســب برای 
کار امید قطعی داشت؟ کسب و 

اما در متن ماده 22 این قانون آمده است :
مــاده22ـ کلیه دســتگاههای اجرائــی مکلفند 
در انتخــاب طــرف قــرارداد در معامــالت خــود 
از جملــه پیمانکاریهــا و امثــال آنهــا، چنانچــه 
اشــخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  و  غیردولتــی  و 
بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط 
عمومی انتخــاب طرف قرارداد در شــرایط برابر 
باشــند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای 

تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
در  بخش خصوصــی  قــراردادن  اولویــت  در 
انتخــاب طرف قــرارداد، نکته مهمی که اســت 
در این بند قانون به صراحت ذکر شده است. 
امــا آیا دولتهای قبلی و حتــی دولت یازدهم و 
که تعامل بســیار بیشــتری با نهاد و  دوازدهــم 
بخشهای خصوصی کشور در مقایسه با دولت 
قبــل از خود داشــته اند توانســته یــا می توانند 
چنیــن اولویتی را بخوبی و به درســتی اجرایی 
کارها با رعایت  گــذاری  کننــد؟ آیــا عدالت در وا
اولویت ذکر شده در قانون بواقع توسط دولت 
محتــرم یازدهــم رعایت شــده و توســط دولت 
دوازدهم با جدیت بیشتری رعایت می شود؟

کارهــا عمومــًا بــدون توجــه بــه این  گــذاری  وا
قانــون بــه بخش هــای غیر خصوصــی عالوه بر 
کســب  اینکــه با روح قانون مغایر اســت مخل 
کار و رونــق آن اســت. در واقــع چنانچــه در  و 
انجــام پــروژه یــا قــراردادی، بخش خصوصــی 
کار را بــه ســرانجام برســاند  اساســًا بتوانــد آن 
بخش هــای  بــه  کار  ارجــاع  بــه  نیــازی  آیــا 
کشــور  غیر خصوصی هســت؟ بخش خصوصی 
انقــالب  بلنــد  آرمانهــای  و  اهــداف  پرتــو  در 
وظایــف  خوبــی  بــه  می توانــد  کنون  اســالمی ا
خود در اجرای پروژه ها و طرحهای مهم و زیر 
کشــور را با نظارت و مساعدت دولت  ســاختی 
به ســرانجام برســاند. نمونه ایــن موفقیت در 
ح هــای ملی توســط این  اجــرای بزرگتریــن طر
بخــش اســت. آیــا بــا داشــتن چنیــن ظرفیتی 
کــه توســط فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم به وجــود 
آمــده، عــدم رعایــت ایــن اولویت هــا، جفــا به 
کشــور و مــردم عزیــز نیســت؟ دولــت محتــرم 
دوازدهــم چنانچــه بتوانــد صرفــًا و بدرســتی 
همیــن بنــد از قانــون بهبــود مســتمر فضــای 
کنــد و بــرای اجــرای آن از  کار را اجــرا  کســب و 
کوشــش های بایســته فروگــذار نباشــد و بــرای 

کشـــور در پرتـــو   بخش خصوصـــی 
اهـــداف و آرمانهای بلنـــد انقالب 
کنون می تواند به خوبی  اســـالمی ا
وظایـــف خـــود در اجـــرای پروژه ها 
و طرحهـــای مهـــم و زیـــر ســـاختی 
کشـــور را بـــا نظـــارت و مســـاعدت 
برســـاند.  ســـرانجام  بـــه  دولـــت 
نمونـــه ایـــن موفقیـــت در اجـــرای 
ح های ملی توســـط  بزرگتریـــن طر
ایـــن بخـــش اســـت. آیا با داشـــتن 
که توسط فرزندان  چنین ظرفیتی 
ایـــن مرز و بوم بوجـــود آمده، عدم 
رعایـــت ایـــن اولویت هـــا، جفـــا به 

کشـــور و مـــردم عزیز نیســـت؟
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کار  اجــرای آن هزینه نیز بکنــد، قطعًا در پایان 
کارنامه قابل دفاع و درخشــانی در این  دولت 
عرصه خواهد داشــت. اشتغال باالتری ایجاد 
خ باالتر  خواهــد نمــود و رونــق اقتصادی با نــر
را بــه همــگان اعــالم خواهــد نمــود. بشــارت 
کارها  گــذاری  چنین دســتاوردی بــا رویکرد وا
بــه بخش خصوصی با رعایــت عدالت و تراضی 
و البته در نظر گرفتن همه اولویت های قانونی 

است.
امــا در تبصــره 2 ذیــل مــاده 27 ایــن قانــون 

آمده است :
دولــت  نقــش  تغییــر  منظــور  بــه  تبصــره2ـ 
بنگاههــا  مســتقیم  مدیریــت  و  مالکیــت  از 
موظــف  دولــت  نظــارت،  و  به سیاســتگذاری 
از الزم االجــراء  پــس  مــاه  اســت ظــرف شــش 
را  قانونــی الزم  ترتیبــات  قانــون،  ایــن  شــدن 
بــه نحــوی اتخــاذ نمایــد تــا مداخلــه و نفــوذ 
دســتگاههای اجرائــی در مدیریــت شــرکتها و 
تعاونــی و  مؤسســات بخشــهای خصوصــی و 
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق 
کلی اصــل چهل  وچهارم )44)  بر سیاســتهای 

قانون اساسی گردد. 
اجــرای حکــم ایــن تبصــره در مــورد نهادهای 
تحــت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشــان 

است.
بــرای تکمیل تــر شــدن بحــث در این قســمت 
جــا دارد فرازهایی از ســخنان ریاســت محترم 
مــورد  در  را  انتخابــات  از  پــس  جمهــوری 
اینکــه تــالش دولــت یازدهــم از ابتــدا حــذف 
کرد.  تصدی گــری در وزارتخانه هــا بــود را مــرور 
ایشــان می فرماینــد : »در ابتــدای دولت همه 
گذشــت مدتی  وزرا قــول می دهنــد امــا بعــد از 
گویــا تصدی گــری لذت بخش می شــود و برای 
کــه البتــه  عبــور از آن بهانــه و دلیــل می آورنــد 

ممکن است این دالیل درست باشد«
کــه در ایــن  کلــی دولــت همانطــور  سیاســت 
بخــش از قانــون آمــده اســت می بایــد بــا یــک 
تغییــر رویکــرد درســت و اصولــی از مالکیــت و 
مدیریــت مســتقیم بــه نظــارت تبدیل شــود. 
که همه دولتمردان اعم  این مســئله ای است 
از رئیس جمهوری و وزرا هم آرزوی آن را دارند 
کنند، اما چرا  کاری  و هــم می خواهند چنیــن 

کاری بواقع اجرایی نمی شود؟ چنین 
در ثانــی نفوذ دولتیها در مدیریت شــرکت ها و 
گرچه در دولت یازدهم  موسســات خصوصی ا
به حداقل ممکن رســیده اســت امــا چرا عدم 

کاماًل منطبق بر سیاســتهای اصل  نفــوذ آنهــا، 
44 قانون اساسی نبوده است.

بــا  مختصــر  ایــن  در  کــه  بــود  ایــن  بــر  تــالش 
از قانــون مترقــی بهبــود مســتمر  برش هایــی 
کار نشــان داده شود، قوانین  کســب و  فضای 
که در  خــوب و مترقــی زیــادی می توان یافــت 
کامــل عمــل  کــه بــه آنهــا بــه صــورت  صورتــی 
کســب و کار را باعث گردد.  شــود می تواند رونق 
کشــور مــا در زمینــه قانونگــذاری  بــه واقــع در 
مشــکل  بلکــه  نــدارد  وجــود  زیــادی  مشــکل 
عــدم  کــه  اســت  قوانیــن  اجــرای  در  اصلــی 
نتایــج  باعــث می گــردد  آنهــا  اجــرای درســت 
ایــن  باشــد.  انتظــار  از  دور  همیشــه  حاصلــه 
می بایــد  کــه  اســت  نکتــه ای  همــان  مســئله 
کابینــه  کارآمــد در  گاه و  دولتمــردان محتــرم آ
دوازدهــم به آن توجه خاص داشــته باشــند. 
بــه مجریــان و متولیان دســتگاه های اجرایی 

کــه اجرای  کننــد  تحــت امرشــان القــا و اعــالم 
کسب  درســت قوانین، آنهم قوانین مرتبط با 
گرچــه در ظاهــر باعــث  کار و رونــق اقتصــاد ا و 
کاهــش تصدی گری و دخالت دولت می شــود 
امــا در نهایت می تواند باعــث بهبود وضعیت 

کشور شود. اقتصادی 
دولــت مقتــدر ،دولتــی نظاره گــر، هدایت گــر و 
که خود مستقیمًا  زمینه ســاز است، نه دولتی 
در میــدان اجــرا و عمل وارد شــود. دولت باید 
کار در میــدان اقتصاد را به بخشــهای توانمند 
کند و خــود مطالبه گر  گــذار  و توانــای مردمی وا
کالم آنکه دولت  حقوق دولت باشــد و خالصه 
تدبیــر و امید در عرصه های اقتصادی باید راه 

کند نه خود در وســط  را نشــان دهد و نظارت 
راه باشد.

قطعــًا  نیــز  بخش خصوصــی  توانمند شــدن 
محقــق نمی شــود مگر آنکه قوانیــن با جرات و 
بــه دقت اجرایی شــود. در پرتو اجرای قوانین 
کــه انقــالب اقتصادی  می تــوان امیــد داشــت 
مد نظــر مقــام معظــم رهبــری محقــق شــود. 
که ریاست محترم جمهوری به نقل از  آنجایی 
گر سیاســتهای اصل 44  ایشــان می فرمایند : ا
به درســتی و دقیق اجرا می شــد، واقعًا انقالب 

و تحول بزرگی در اقتصاد روی می دهد.
بدین ترتیب راهکار اصلی و اصولی این است؛ 
اجــرای درســت و دقیق قوانیــن از جمله اصل 
قانــون مترقــی  به ویــژه  و  قانــون اساســی   44
کار و قوانیــن  کســب و  بهبــود مســتمر فضــای 
قوانیــن،  ایــن  اقتصــاد مقاومتــی.  بــا  مرتبــط 

گر توســط دولــت به طور  قوانینــی هســتندکه ا
کامــل اجــرا شــوند در پرتــو انقــالب  اصولــی و 
اسالمی، انقالب اقتصادی ملت بزرگ ایران را 
که از برکات  هــم می توان به خوبی شــاهد بــود 
آن همــه اقشــار ملت اســتفاده خواهــد نمود. 
بخش خصوصــی را بــرای چنین انقــالب بزرگ 
اقتصــادی بایــد جدی گرفــت و بــه آن اعتمــاد 
کــرد و بــه  ایــن درخواســت بــه حــق و عاجــل 
کامل  بخش خصوصــی یعنی اجرای درســت و 
کســب  و اصولــی قانــون بهبود مســتمر فضای 
کار در ســال ششــم پس از تصویب آن جدی  و 

کرد. نگریست و آن را اجرا 
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مهنــدس توحیــد زورچنــگ متولــد 1329 در 
هیأت مدیــره  رئیــس  وی  اســت.  کــو  ما شــهر 
شــرکت عمران آذرســتان و همچنین مؤســس 
گــروه آذرســتان اســت  مجموعــه شــرکت های 
کــه در انتخابــات اخیــر هیأت مدیــره ســندیکا 
از ســوی اعضــا بــه عنــوان عضــو هیــأت مدیره 
انتخاب شــد. شــرکت عمــران آذرســتان تحت 
هدایت مهندس زورچنگ روند رو به رشــدی 
که  را داشته است. ایشان از پیمانکارانی است 
شــهرت خوبــی در انجام تخصصــی فعالیت ها 
مســئولیت  و  حرفــه ای  اخــالق  بــه  توجــه  و 
اجتماعــی دارد. بــا توجــه به اهمیــت موضوع 
الزامــات مســئولیت های  اخــالق حرفــه ای و 
کید اعضا و مدیران  که همواره مورد تا اجرایی 
منتخب ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
بوده اســت با مهندس زورچنــگ، در این باره 
گو  گفت و  و همچنین سایر موضوعات مرتبط 

که در پی می آید. کرده ایم 

کــه در اختیــار    ضمــن تشــکر از فرصتــی 
گذاشتید، در ابتدا از دالیل  نشــریه آبادگران 
بــه  شــما  ورود  موجــب  کــه  زمینه هایــی  و 
کشور شد،  عرصه ســاخت و ســاز و آبادانی 

بگویید؟
در آغــاز مایلــم فرصــت را غنیمــت شــمرده، از 
ایــران و  ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
همچنیــن دســت اندرکاران زحمتکش نشــریه 

که سال هاســت در راستای تعالی امر  آبادگران 
کهن فعالیت  آبادانی و سازندگی این مرز و بوم 
کنــم. درباره ورود خود  دارند صمیمانه تشــکر 
بــه حرفــه پیمانــکاری بایــد بگویــم، فعالیــت 
عمرانــی خــود را در شــرکت یکــی از دوســتانم 
که در ســی  کردم  گیــالن از ســال 1351 آغــاز  در 
ســال اخیر با نام هوجستان فعالیت می کند و 
کارگاه  در ســال های 64-61 بــه عنوان رئیــس 
قطعه اول پروژه جاده اهواز - مسجد سلیمان 
کرده و دو سال نیز با  با شــرکت َافرند همکاری 
کار  یک شرکت محلی به نام میهن راه در اهواز 
کردم و در نهایت در سال 1367 شرکت عمران 

آذرستان را به ثبت رساندم. 

آذرســتان  عمــران  شــرکت  فعالیت هــای   
چگونــه بــوده و چــه اولویت هایــی را در این 

زمینه درنظر داشته اید؟
شــرکت عمــران آذرســتان در ســال 1367، بــا 
اتــکاء بــه تجــارب طوالنــی و مفیــد موسســین 
خــود و بــا هــدف فعالیــت در زمینه ســاخت و 
کشور عزیزمان،  ساز پروژه های بزرگ در سطح 
کار نمود. تاریخ فعالیت این شرکت  شــروع به 
گــر  ا کــه  اســت  نشــیب هایی  و  فــراز  از  مملــو 
کار جمعــی و سخت کوشــی در میــان  روحیــه 
مدیــران و پرســنل فهیم این مجموعــه نبود، 
ایــن مســیر هرگــز بــه ســرانجام نمی رســید. در 
گرانقــدر قریب  حــال حاضر بــا توجه بــه تجربه 

به ســی ســال فعالیــت در حــوزه عمرانــی و نیز 
داشتن سرمایه ای بزرگ به نام نیروی انسانی 
توانمنــد و باهــوش، ایــن شــرکت با در دســت 
داشــتن رتبه هــای ممتــاز، بــه عنــوان یکــی از 
در  شــرکت ها  ســربلندترین  و  خوشــنام ترین 

ح است. کشور مطر زمینه عمرانی در سطح 
پــس از بررســی های دقیــِق نیازهــای محیــط 
کار و در راستای اهداف توسعه، بر آن  کسب و 
که همزمان بــا فعالیت شــرکت عمران  شــدیم 
آذرســتان با تاســیس دو شــرکت ســازور ســازه 
آذرستان با تمرکز تخصصی بر ساخت و اجرای 
قطعات و اسکلت فلزی و شرکت روجا تجارت 
کاهــش شــکاف عمیــق  آذرســتان بــا تمرکــز بــر 
کشــور در زمینــه واردات و تامین  بــازار داخلــی 
کیفیــت و تکنولوژی های به روز  محصوالت بــا 
گــروه  در صنعــت ســاختمان، در ســال 1389  
کــه بــا همــت و  کنیــم  آذرســتان را پایه گــذاری 
تالش همکاران در این دو شرکت، همچنان با 
قدرت در مسیر صعودی پیشرفت قرار داریم.

گــر بــه طــور دقیق تــری بخواهــم تصویــری از  ا
شرکت عمران آذرستان ارائه دهم باید بگویم، 
در حــال حاضــر ایــن شــرکت، پایــه 1 در رشــته 
ســاختمان و ابنیه، پایه 1 در رشــته تاسیسات 
انبوه ســازی  اجــرای  مدیریــت  و  تجهیــزات  و 
)مجــری ذیصــالح( و پایه 2 در رشــته آب، پایه 
3 در رشــته راه و ترابری و پایه 5 در رشته نفت 
کنــون 52 پــروژه را  گاز دارد. ایــن شــرکت تــا  و 

رسالت پیمانکار 
 آبادانی است
 نه سرمایه داری

اخالق حرفه ای  و  مسئولیت اجتماعی  در اولویت پیمانکاران قرار دارد  
گفت و گو با مهندس زورچنگ رئیس هیأت مدیره شرکت عمران آذرستان
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کــه از برجســته ترین آنهــا  بــه ســرانجام رســانده 
کك ســازی و پاالیــش  کارخانجــات  می تــوان بــه 
قطران زرند، مجتمع تجار ی- اداری نگین شرق 
و محوطه ســازی و احــداث ســاختماهای پا یانه 
کرد. در حال حاضر نیز 12  له مترو تبر یز اشــاره  ال
که عمومًا پروژه های  پروژه در دست اقدام داریم 
بلند مرتبه ســازی در شهر تهران است. شرکت ما 
عضو ســندیکای شرکت های ســاختمانی ایران، 
عضــو ســندیکای انبوه ســازان، عضــو ســندیکای 
صــدور خدمــات فنی و مهندســی، عضــو انجمن 
بتــن ایــران، عضــو نظــام مهندســی ســاختمان، 
کارآفرینان  کانون  عضو انجمن سازه ایران و عضو 

توسعه گرا می باشد. 
کشــور ما اغلب مؤسســین  بــا توجــه به اینکــه در 
و صاحبــان شــرکت ها بــه پرورش جانشــین برای 
بــه نســل های آینــده  اداره شــرکت و انتقــال آن 
بی توجــه بوده انــد، بنده در ده ســال اخیر تالش 
بــه  مســئولیت ها  و  وظایــف  انتقــال  بــا  کــرده ام 
گروه  که  کنم  فرزندان خود زمینه مناسبی فراهم 
عمران آذرســتان به نســل های آینده نیز خدمت 

کند. 

که اغلب شــرکت های عمرانی    در شــرایطی 
گالیــه دارند،  کار  کشــور از شــرایط رکود و نبــود 
به نظر می رسد عمران آذرستان  شرکتی بسیار 
که با تمام توان رو به جلو می رود،  فعال است 

رمز این موفقیت چیست؟
کار را به نحو  گــر  من همیشــه اعتقاد داشــته ام ا
کارفرمــا  آن  دهیــم،  ارائــه  کارفرمــا  بــه  احســن 
کارهای  کــه  همــواره بــه دنبال ایــن خواهد بود 
بــه عنــوان  گــر هــم  ا بــه مــا بســپارد.  را  بعــدی 
پیمانکار حق و حقوقی داشته باشیم، در قبال 
کار خــوب می توانیم به ایــن حق و حقوق  ارائــه 
کار خــود و در  برســیم. در تمــام طــول 29 ســال 
هیچکــدام از پروژه هــا ماده 46 یا 48 نشــده ایم 
مگــر در مورد یک پروژه مربوط به دانشــگاه آزاد 
کادر مدیریتی  که این اتفاق هم به دالیل تغییر 
خ داد و  و رویکــرد مدیــران جدید آن دانشــگاه ر
کار با شــرایط جدید  با یک تغییر دیگر بالفاصله 

تعریف و به شرکت ما بازگردانده شد. 
کــه ارائــه  توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کارهــا بــه اخــالق حرفه ای  کیفیــت مطلــوب در 
که شــرکت عمران آذرســتان  بازمی گــردد. امری 

در  حتــی  اســت.  بــوده  پایبنــد  آن  بــه  همــواره 
کــه  یــک مناقصــه مربــوط بــه پتروشــیمی رازی 
کار شــرکت مــا بود و شــرکت به  مربــوط بــه اوایل 
کافی از شــرایط جوی،  دلیل نداشــتن شــناخت 
قیمت بســیار پایینی ارائه داده  و برنده مناقصه 
کمیســیون معامــالت بــه من  شــده بــود، رئیــس 
کنم  پیشــنهاد دادنــد با نوشــتن نامه ای عنــوان 
کار را به شرکت  که در محاســبات اشتباه شــده تا 
کننــد، ایشــان اطمینــان دادنــد  گــذار  دیگــری وا
کــه مــن  ضمانت نامــه مــن ضبــط نخواهــد شــد 
کردم. دلیــل اصلی من برای  ایــن پیشــنهاد را رد 
کــه شــرکت به فــرار از  رد ایــن پیشــنهاد ایــن بــود 
گر مجبور به تقبل  مســئولیت عادت نکند حتی ا

ضرر و زیان باشد. 
کــه  در مجمــوع ســوابق خــوب و مثبــت اســت 
می توانــد یــک شــرکت را حتــی در بحران ها ســرپا 
نگــه دارد. وقتــی شــرایط خــوب اســت و پــول به 
بــرای همــه آســان  کــردن  کار  وفــور وجــود دارد 
اســت اما در شــرایط دشوار تنها شــرکت هایی به 
کار و  کــه تعهــد در  حیــات خــود ادامــه می دهند 
رعایت اخالق حرفه ای را در هر شرایطی سرلوحه 

کارهای خود قرار داده اند. 

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

و عمرانی دارید؟

موانــع ایــن عرصه خــود دو بخش اســت. عوامل 
کــه  ســازمانی  بــرون  عوامــل  و  ســازمانی  درون 
کتاب مفصلی  کدام به نوشــتن  پرداختــن به هــر 
نیــاز دارد و بیشــتر ایــن مشــکالت ناشــی از عــدم 
برنامه ریــزی جامــع و بلندمــدت اســت. طبیعتًا 
رفــع مشــکالت بــرون ســازمانی مهم تریــن اثــر را 
خواهنــد داشــت و فراهــم بودن یک بســتر آماده 
و قابل رقابت مســلمًا باعث حذف شــرکت هایی 
کــه نتواننــد مشــکالت درون ســازمانی  می شــود 

کنند. خود را حل 
از اهم این قبیل مشکالت برون سازمانی می توان 
به حجم باالی مطالبات معوقه دســت اندرکاران 
کاهش های بــدون مطالعه اعتبارات  این حوزه، 
گذشــته، اهمیت  بودجــه عمرانــی در ســال های 
ندادن به بخش خصوصی، رقابت های ناســالم، 
فراهــم نبــودن شــرایط برابر جهــت رقابت بخش 
خصوصــی بــا رقبــای بین المللــی و نیــز تحریم هــا 

کرد. اشاره 

از  دســته  کــدام  رفــع  مهنــدس،  آقــای    
مشــکالت مربوط بــه رونق بخــش خصوصی، 
می تواند شــما و شرکتتان را در موفقیت بیشتر 

یاری رساند؟
بــه  عمرانــی  پروژه هــای  نقدینگــِی  دادن  ســوق 
ســمت بخش خصوصی و همچنیــن تعریف این 
کافــی، نه تنهــا باعث  قبیــل پروژه هــا بــا مطالعــه 
رونــق بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه می گــردد 
بلکــه بــه دلیل تاثیــر انکار ناشــدنی ایــن پروژه ها 
کمک شــایانی به رونق  بــر اشــتغال، در حقیقــت 
اقتصــادی نیــز خواهــد بــود. راه چــاره، اعتمــاد 
بــه بخــش خصوصــی و ایجــاد تســهیالت در این 
عــدم  و  جســتن  دوری  همچنیــن  و  خصــوص 
کار به شــرکت های دولتــی و یا به ظاهر  گــذاری  وا

خصوصی می باشد.
کــه مایلم در خصــوص رونق بخش  نکتــه مهمی 
کردن شــرایط  کنم هموار  خصوصی به آن اشــاره 
ایجــاد  بــا  مــا  سیاســت مداران  و  دولــت  توســط 
کشــورهای  ارتبــاط موثــر و دور از تشــنج بــا ســایر 
کشــور مــا تنها در  دنیاســت. ایــن توانایــی بالقوه 
شرایط عادالنه و مساوی رقابت بخش خصوصی 
بــا رقبــای بین المللــی می تواند بالفعل شــود. در 
خ حدود 1 تا 2 درصد  که بهره بانکی، نر شرایطی 
کشــور ما  خ در  را در دنیــا تجربــه می کنــد و این نر

 لزومـــی نـــدارد پیمانکار ســـرمایه دار 
بانـــک  نـــزد  بایـــد  ســـرمایه  باشـــد، 
باشـــد. رســـالت پیمانکار ســـاختن 
و آبادانـــی اســـت؛ نه ســـرمایه داری. 
کارمزد  این ســـرمایه می بایســـت بـــا 
متعـــارف جهانی توســـط بانک های 
اختیـــار  در  خارجـــی  و  داخلـــی 
پیمانـــکاران مـــا قرار بگیـــرد نه اینکه 
انتظار داشـــته باشیم پیمانکار خود 
ســـرمایه دار باشـــد و مطمئن باشید 
ایـــن امـــر محقـــق نمی گـــردد مگـــر بـــا 
ارتبـــاط صحیح با ســـایر کشـــورهای 

دنیـــا و رفـــع تحریم هـــا 
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کرد؟  25 درصد است چگونه می توان رقابت 

شــما  شــرکت  مســائل  اصلی تریــن  آیــا    
کمبــود  مربــوط بــه مشــکالت داخلــی مثــل 
ســرمایه و تجربــه، ضعــف نیــروی انســانی و 
تخصــص، ضعــف مدیریــت و... می شــود یــا 
کمبــود نقدینگی  عوامــل بیرونــی مثل رکــود، 
گــردش مالــی در کشــور، مقــررات دســت و  و 
گریز، نبــود رقابت  کارفرمایــان قانون  گیــر،  پا

واقعی و ... مسئله اصلی هستند؟
کنم در مقایســه  بــا اطمینــان می توانم عــرض 
عوامل ذکر شده، عوامل بیرونی تاثیر به مراتب 
بیشــتری داشــته و دارند. موارد نامبرده شــده 
توســط شــما به عنوان عوامل بیرونی، مســلمًا 
در نحــوه فعالیــت اقتصادی مــا و همکارانمان 

کــه نمی توان  بــه شــدت تاثیرگذارند. هــر چند 
کرد  ح  ادعای نداشتن مشکالت داخلی را مطر
کنار  ولــی معتقدم ترکیب تجربــه و تخصص در 
کشور هر مانعی را از پیش  نیرو و انرژی جوانان 
رو بــر مــی دارد. بــه نظر ایــن جانــب مدت ها از 
که می بایســت مســئولین محترم جهت  زمانی 
می کرده انــد،  اقــدام  بیرونــی  مشــکالت  رفــع 

گذشته است. 
بایــد دیــد آیــا قوانیــن و مقــررات جــاری بــه روز 
هســتند؟ آیا نیاز به بازنگــری قوانین و یا ایجاد 
احســاس  پیمانــکاران  بــرای  ویــژه  تســهیالت 
داریــم  انتظــار  کــه  همانطــور  آیــا  نمی شــود؟ 
تجربه، علم مدیریت و تکنولوژی با سایر نقاط 
دنیــا همگام باشــد، شــرایط عمومــی پیمان و 

سایر قوانین مرتبط نیز به روز است؟
 سال هاست شرایط عمومی پیمان تغییر نکرده 
کار در  اســت، امروزه شــرایط و ویژگی های بــازار 
حال تغییر است؛ ما در دنیایی زندگی می کنیم 
اطالعــات  گیگابایــت  میلیــارد   40 روزانــه  کــه 
کشــور قوانیــن  تولیــد می شــود ولــی در داخــل 
که بــدون تغییر باقی مانده  جاری دهه هاســت 
کارفرما، مشــاور  اســت. چرا بــرای تنظیم روابط 
بین المللــی  نهــاد  تجــارب  از  و پیمانــکار عینــًا 

فیدیک در داخل کشور بهره نمی بریم؟
کمبود  اینکــه شــما یکی از مشــکالت داخلــی را 
ســرمایه برشــمردید بــه نظــر مــن جــای بحــث 
دارد. چرا فکر می کنید پیمانکار باید سرمایه دار 
نــدارد  لزومــی  اصــاًل  باشــد؟  ســرمایه گذار  یــا 
پیمانــکار ســرمایه دار باشــد، ســرمایه بایــد نزد 

که  بانــک باشــد. دقیقًا بــه همین خاطر اســت 
کردم می بایست شرایط  در مبحث قبلی اشاره 
گردد تا بخش  توســط سیاســت مداران ما مهیا 
خصوصــی بتوانــد در محیــط عادالنه بــا رقبای 
پیمانــکار  رســالت  کنــد.  رقابــت  بین المللــی 
ساختن و آبادانی اســت؛ نه سرمایه داری. این 
کارمزد متعــارف جهانی  ســرمایه می بایســت با 
توســط بانک های داخلی و خارجــی در اختیار 
انتظــار  اینکــه  نــه  بگیــرد  قــرار  مــا  پیمانــکاران 
داشــته باشیم پیمانکار خود ســرمایه دار باشد 
و مطمئن باشــید این امر محقق نمی گردد مگر 
کشورهای دنیا و رفع  با ارتباط صحیح با ســایر 

تحریم ها.

  آیا در فعالیت خود با رقابت های ناســالم 
نبــودن  قاعده منــد  از  ناشــی  هزینه هــای  و 
فعالیت هــای عمرانــی مواجــه هســتید؟ آیــا 
رقبــای رانت دار مثــل شــرکت های خصولتی 
فعالیــت شــما و رقیبــان بخــش خصوصــی را 

کرده اند؟ دچار مضیقه 
متاسفانه باید عرض کنم جواب به این پرسش 
مثبت است. شرکت عمران آذرستان در مدت 
فعالیــت نزدیک به 30 ســاله خود به طور مکرر 
با موضوع رقابت های ناسالم رو در رو بوده و از 
این بابت با چالش های ســختی مواجه شــده 
ج از قاعده  اســت. در هــر موقعیتی رقابت خــار
یــا بــه تعبیــری بی قانونــی، صدمات شــدیدی 
نــه تنها بــه شــرکت کنندگان در رقابت، بلکه به 
کل جامعه وارد می کند و این  زعم اینجانب به 
کــه فعالیت های عمرانــی نیز از  در حالی اســت 
ایــن قاعده مســتثنی نبوده اند. با پیش زمینه 
تعابیــر غلط از خصوصی ســازی رقبای رانت دار 
گرفته و  معمواًل در شرکت های خصولتی شکل 
یکی از مهمترین دالیل آن رقابت های ناسالم 
تشــکیل  خصولتــی  شــرکت  صدهــا  هســتند. 
کــه می توانســت  کارهایــی  و عمــده  شــده اند 
بــه  خصوصــی  بخــش  توســط  می بایســت  و 
انجــام برســد، در دســت این نوع شــرکت ها به 
سرنوشــت نامعلومی دچار شــده و می شــوند. 
ایــن  بــه  گــذاری پروژه هــای عظیــم  نتیجــه وا
قبیل شــرکت ها چه بوده اســت؟ آیا غیر از این 
که پروژه یا با واسطه به بخش خصوصی  است 
کــه باعــث افزایــش بهــای تمــام  ســپرده شــده 
شــده و هدر رفت ســرمایه ملی بوده و یا اینکه 
کیفیــت، هزینــه و زمــان مــورد انتظار  پــروژه بــا 

کرده است؟ فاصله معنی داری پیدا 
آیا با ابالغ سیاست های اصل 44 واقعًا اقتصاد 
گذار شــد؟ بــه فرموده  بــه بخــش خصوصــی وا
آقــای دکتــر روحانی»بخشــی از اقتصاد دســت 
که آن را به یک دولت  یک دولت بی تفنگ بود 
بــا تفنگ تحویل دادیــم.« عالوه بــر اینکه این 
دولــت با تفنگ، رســانه را هــم در اختیار دارد؛ 
مســلم اســت ایــن رقابــت در شــرایط مطلــوب 
به ســر نمی برد و نتیجــه ای جز تضعیف بخش 

خصوصی ندارد.
 

  بــه نظــر شــما گفت وگــوی دولــت و بخش 

گروه  عمران آذرستان کارخانجات کك سازی و پاالیش قطران زرند  پیمانکار:   اتمام بخش صنعتی 
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که در ســال های اخیر بــه صورت  خصوصــی 
نهادی درآمده است چه دستاوردی داشته، 

کمکی به بهبود اوضاع داشته است؟ آیا 
گــو ابزار تعامل اســت؛ مگــر می توان به  گفــت و 
رشــد اقتصاد ملی اندیشــید ولی تعامل دولت 
نهادینــه  بــرد؟  یــاد  از  را  خصوصــی  بخــش  و 
گــو از نظــر اینجانــب اتفاق  گفت و  شــدن ایــن 
که شخصًا معتقدم این  مثبتی اســت؛ هرچند 
کشــور اجرایــی  اتفــاق بــا ظرفیــت مناســب در 
که آثار مثبت ایــن اتفاق در  نشــده اســت، چرا 
گر این  کار ما مشهود نیست. ا کسب و  محیط 
گفتگوی نهادینه تقویت شود و به اهداف خود 
گردد اعتماد و شــفافیت، هماهنگی  نزدیک تر 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  بیــن  همــکاری  و 
تقویت شــده و ایــن موضوع خود یکی از پیش 
نیازهای رشــد و تعالی اقتصــاد خواهد بود. ما 
کشــورها در این  کــه تجربه برخــی از  می دانیــم 
خصــوص در رشــد و توســعه بخــش خصوصی 

تاثیر بسزایی داشته است. 

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

گر امیدوارید الزامات این تغییر چیست ؟ ا
یکــی از موجبــات ســعادت، امیدواری اســت. 
در طــول همــه مــدت فعالیتم در این شــرکت، 
تــالش بی امــان،  و  بــه سخت کوشــی  همــواره 
کسی دچار  گر  که ا اعتقاد راســخ داشته ام. چرا 
ناامیــدی شــود، آنجــا نقطــه پایــان پیشــرفت 
اوســت. از لحظــه آغــاز باید بــه هر آنچــه انجام 
می دهیــم، خوشــبین باشــیم. امــا یــک چیــز 
که برای این خوش بینی ضروری است  هست 
و آن از خودگذشــتگی بــرای رســیدن به هدف 

است. 
چــرا نبایــد بــه »تغییــر بــه مطلــوب« در اوضاع 
که به  امیدوار باشــیم؟ همین امیدواری است 
مــا جرأت تالش در راســتای »تغییــر به بهبود« 
را می دهد. و امــا درباره الزامات تغییر می توان 
گفــت از دیــد اینجانــب مهمتریــن آن تغییــر در 
نحــوه تفکر و نگریســتن بــه اهــداف متعالی در 
گر  راســتای رسیدن به شرایط مطلوب است. ا
بتوانیــم بــا همفکــری و هماهنگــی مســئوالنه 
طــی یــک فرآینــد همــه جانبه نگــر بــه شــرایط 
مطلوب بیاندیشیم، نه به پیشرفت من؛ بلکه 
که بسیاری  به پیشــرفت ما، آنگاه در می یابیم 

از قوانیــن نیــاز بــه بازنگــری دارند، بســیاری از 
روابــط نیاز به اصالح دارند، ما جامعه متمدن 
و متفکــری داریــم بــرای تــک تــک مشــکالتی 
کــردم، از طریق  گفتگو اشــاره  کــه در طــی ایــن 
کشور  همین متفکران حوزه های مختلف این 

کرد. می توان راه حل پیدا 

   به عنوان عضو جدید هیات مدیره دوره 
بیســت و ســوم ســندیکا انتخــاب شــده اید، 
انگیــزه شــما از ورود بــه عرصــه فعالیت های 

گروهی در این برهه چه بود؟ صنفی و 
در  آذرســتان  عمــران  شــرکت  کــه  آنجایــی  از 
ابتــدای امــر در اهــواز ثبت شــده بــود، بنده در 
دوره ای از دهــه 70 عضــو هیات مدیره انجمن 
بــودم.  خوزســتان  ســاختمانی  شــرکت های 
کنون با توجه به اینکه فکر می کنم ســال های  ا
آخــر فعالیــت حرفه ای خــود را ســپری می کنم 
گرفتــه ام در ســندیکا حضــور داشــته  تصمیــم 
کــرده ام آن را بــا  کســب  گــر تجربــه ای  باشــم و ا
ک بگــذارم و تا جای  همــکاران خــود به اشــترا
ایــن  کلــی فعــاالن  ممکــن در بهبــود شــرایط 

حرفــه با عمل و نظر خود قــدم موثری بردارم. 
بی گمان در این سندیکا نیروهای با هوش و با 
فکری وجود دارند، ضمن اینکه حضور فعاالن 
که باید  قدیمی این حرفه، نعمت بزرگی اســت 

قدر بدانیم. 

مســئولیت  بــه  شــما  مهنــدس،  آقــای    
کنار مســئولیت حرفــه ای خود  اجتماعــی در 
اهمیت داده اید و در سال های اخیر نام شما 
کنار موسسات و نهادهای فعال در زمینه  در 
کــودکان دیــده شــده اســت. چــه انگیــزه ای 

موجب این رویکرد در شما شده است؟
اســتقرار  محــل  در  آذرســتان  عمــران  شــرکت 
خــود دفتــری را در اختیــار موسســه پژوهشــی 
تــا جــای  گذاشــته و  کــودکان  تاریــخ ادبیــات 
ممکــن از فعالیت هــای آنهــا حمایــت می کند. 
این موسســه پژوهشــی ســعی دارد در مناطق 
آنهــا  بــه  و  کنــد  تربیــت  را  آموزگارانــی  محــروم 
کودکان درس بدهند  آمــوزش دهد چگونه بــه 
کــه مفاهیــم بــه خوبــی منتقــل شــود. خانــم 
زهــره قایینــی از بنیانگــذاران ایــن موسســه و 
آقــای محمدهــادی محمــدی نیــز موفــق بــه 
تدوین انتشار مجلد 10 جلدی »تاریخ ادبیات 
که از همه شرکت های  کودکان ایران« شده اند 
عضــو دعوت و تقاضــا می کنم بــرای حمایت از 

کنند.  فعالیت این موسسه اقدام 
کــودک نیــز همــکاری می کنیم چرا  مــا بــا بنیاد 
کــه معتقدیم افرادی ماننــد باغچه بان یا میرزا 
حســن رشدیه به درســتی روی اهمیت تربیت 
کــودکان و نقــش آن در بهبود  و رشــد فرهنگی 
اســت  الزم  کرده انــد.  کیــد  تا جامعــه  شــرایط 
کنیم  بیشــتر از اینکــه به مدرسه ســازی توجــه 
بــه پــرورش آمــوزگار بیندیشــیم. بزرگترهــا هــر 
که باید می شــدند شده اند و باید پذیرفت  چه 
کودکان اســت بلکه به  کــه آینــده نه تنهــا از آن 

دست آنها ساخته خواهد شد. 
خوشــبختانه در ایــن راه شــرکت هایی ماننــد 
مــا  بــا  نیــز  ناودیــس راه و...  و  اویــول، پورنــام 
همقــدم شــده اند. البتــه مــا امیدواریــم ســایر 
که دغدغه توسعه  کشــور  شــرکت های عمرانی 
و ســازندگی دارنــد بــا توجــه بــه اهمیــت نقش 
کشــور به این  کــودکان امروز در توســعه فردای 

گروه بپیوندند.    عملیات تکمیلی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات
گروه  عمران آذرستان   پیمانکار: 
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وزیــر  آخونــدی  عبــاس  دکتــر  آقــای  جنــاب 
پیشــنهادی راه و شهرســازی دولت دوازدهم 
کســب 188 رای موافق از مجلس به عنوان  با 
رکــورددار رای اعتمــاد در دولــت روحانــی بــه 
عنــوان وزیر راه و شهرســازی دولــت دوازدهم 

انتخاب شد.
عبــاس  دکتــر  بــه  نماینــدگان  اعتمــاد  رای 
رقــم  ایــران  تاریــخ  از  برهــه ای  در  آخونــدی 
چهارســاله  دوران  ایشــان  کــه  می خــورد 
گذراند و البته  پرتالطمی را  در  دولت یازدهم، 
که بیشــتر آنها از نوع  بــا چالش های عمده ای 
سیاســی بودنــد مواجه شــد بــا این حــال وزیر 
پرتــالش و خوش فکــر راه و شهرســازی دولــت 
کــه بســیاری از نماینــدگان از وی بــه  یازدهــم 
کرد تا راه خود را  نیکی یاد می کنند را مصمم تر 
که همانا برقراری قانون در تمامی عرصه های 
تمامــی  همچنیــن  و  شهرســازی  و  مســکن 
شــقوق حمــل و نقــل بــود بــا قدرت بیشــتری 

گرفتــن در ایــن راه  کــه البته قــرار  ادامــه دهــد 
که بر پایه  حاصل تجربه های  ارزشمندی بود 
گاهی، همفکری و مشــاوره های مشــاوران و  آ
معاونــان وی موجودیــت و تحقــق یافت. زیرا 
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم 
شــهروندی  حقــوق  و  جمعــی  مشــارکت  بــه 

اهمیت فراوانی قائل بوده و هست.
به رغم تمامی سنگ اندازی ها و نامهری هایی 
وزارت  پیکــره  بــر  مســکن مهر  مــورد  در  کــه 
و  راه  وزیــر  البتــه شــخص  و  شهرســازی  و  راه 
و  تکمیــل  بــرای  یازدهــم  دولــت  شهرســازی 
عبــاس  آمــد،  وارد  واحدهــا  تمامــی  تحویــل 
آخونــدی وزیــر پیشــنهادی راه و شهرســازی 
دولت دوازدهم در جلسه رای اعتماد مجلس 
برای چهارمین بار توانست اعتماد نمایندگان 
خانه ملــت را در مــورد ادامه راه خود و تکمیل 
که از دولت یازدهم سنگ  ح های ناتمامی  طر
بنــای آن را نهــاد بــه دســت آورد. وی بــا 188 

رای موافــق، بــه عنــوان وزیــر راه و شهرســازی 
دولت دوم روحانی باقی ماند.

این بار، اما آرای اعتماد نمایندگان خانه ملت 
که  گواهی اســت بر تالش های شــایان توجهی 
در مجموعه وزارت راه و شهرسازی با مدیریت 

اصلی عباس آخوندی به ثمر نشست.
دکتــر آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی دولــت 
نماینــدگان  اعتمــاد  رای  اولیــن  دوازدهــم، 
مجلــس در ســال 92 را بــا 159 رای موافــق بــه 
خود اختصاص داد.  البته دو اســتیضاح را نیز 
کــه نخســتین آن در ســال 94 بــا  از ســرگذراند 
امضــای 13 نفــر از نمایندگان مجلــس در پنج 
محــور عــدم انجــام تعهــدات زمــان اخــذ رای 
اعتمــاد، مشــکالت حــوزه عمومــی وزارتخانه، 
و  شــهری  مســکن  زمیــن،  حــوزه  مشــکالت 
نقــل و  روســتایی، مشــکالت حــوزه حمــل و 
کــه بــا  مشــکالت حــوزه مالــی وزارتخانــه بــود 
پاســخ های وی در اســتیضاح نخست، وکالی 
ملــت بــا 175 رای موافــق به ابقای ایشــان در 

وزارت راه و شهرسازی رای مثبت دادند.
دومیــن اســتیضاح نیــز در اســفندماه 95 بــه 
دنبــال حادثه تلخ تصادف دو قطار مســافری 
که منجــر به فوت 49  در هفت خــوان دامغان 
که وزیــر راه و  خ داد. بــا توضیحاتــی  تــن شــد ر
شهرســازی ارائــه داد نیز بــار دیگــر نمایندگان 
مجلــس بــه وی بــا آرای بیشــتری رای اعتماد 
و  راه  وزیــر  دوم،  اســتیضاح  در  و  دادنــد 
در  ابقــا،  بــه  موافــق  رای   176 بــا  شهرســازی 
ســمت خــود به عنــوان وزیــر راه و شهرســازی 

باقی ماند.

زندگینامه دکتر عباس آخوندی
آخوندی شــانزدهم خرداد ماه سال 1336 در 
نجف در یک خانواده روحانی تبار متولد شد. 
کــرد و  دوره ابتدایــی را در شــهر نجــف ســپری 
پــس از آن دوره متوســطه را در قــم بــه پایــان 
رســاند. وی از دانشــکده فنی دانشگاه تهران 
کارشناسی  در رشــته راه  و ساختمان با مدرک 

غ  التحصیل شد.  ارشد فار
که در دوران جنگ  آخوندی 22 ســال داشت 
تحمیلی با حکم آیت اهلل بهشــتی به عضویت 
و  درآمــد  ســازندگی  جهــاد  مرکــزی   شــورای 
گفت این سمت اولین پست اجرایی   می توان 

کابینه دوازدهم تشکیل شد

عباس آخوندی رای اعتماد گرفت
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وی محســوب مــی شــود. وی در ســال 1361 
در ســن 25 ســالگی به عنوان معاون سیاســی 
کشــور انتخاب شــد. پس از آن در ســال  وزارت 
1365 در سن 29 سالگی سمت مشاور رییس 
مناطــق  بازســازی  مســئول  و  مســکن  بنیــاد 
ســیل زده را پذیرفــت و یــک ســال بعــد هم به 
عنــوان رئیــس بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 

انتخاب شد.
امــا قبــای وزارت را در دهه ســوم عمــر خود به 
کــرد. آخونــدی در ســال 1372 در دولــت  تــن 
که تنها 36 ســال داشــت،  ســازندگی در حالی 
کثریــت آرای نماینــدگان  کســب ا توانســت بــا 
مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر مسکن 
قانــون  اولیــن  شــود.  منصــوب  شهرســازی  و 
نظام مهندســی در زمان وزارت ایشان تدوین 
وزارت  از  پــس   1376 ســال  در  وی  گردیــد. 
مسکن راهی صدا و سیما شد و علی الریجانی 
و  صــدا  ســازمان  در  خــود  ریاســت  دوران  در 
ســیمای جمهوری اســالمی ایــران آخوندی را 

برای سمت  قائم مقام مدیرعامل برگزید.
آخونــدی پــس از آن بــرای ادامــه تحصیــالت 
عازم انگلیس شد و دکترای اقتصاد سیاسی از 
کرد. در ســال  دانشــگاه رویال هالــووی را اخذ 
که به ایران بازگشــت به عضویت  1385 وقتــی 
مهندســی  نظــام  چهــارم  دوره  هیات مدیــره 
اســتان تهــران و بــه عضویــت شــورای مرکــزی 
نظــام مهندســی درآمد و ســه ســال بعــد عضو 

شورای رقابت شد.
کاری عباس آخوندی در دولت  اما دوره جدید 
تدبیر و امید از سال 1392 شروع شد. »حسن 
روحانی« در دوره اول ریاست جمهوری خود، 
آخونــدی را بــه عنــوان وزیــر راه و شهرســازی 

کابینه دولت یازدهم برگزید.

عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی

 در دولت یازدهم
افتتاح حساب صندوق پس انداز یکم، افزایش 
هشــت برابری تســهیالت خرید خانــه از 20 به 
سیاســت های  اجــرای  تومــان،  میلیــون   160
ضدتورمی مســکن با تکیه بــر پس انداز، تزریق 
بافــت  در  مســکن  نوســازی  ارزان قیمــت  وام 
فرســوده تا ســقف 50 میلیون تومــان، تحویل 

55 درصــدی مســکن مهــر در دولــت یازدهم، 
بحــث خریــد 200 فرونــد هواپیمــای جدیــد از 
ســه شــرکت ایربــاس، بویینگ و ای.تــی.آر در 
کنون  کــه تا راســتای نوســازی نــاوگان هوایــی 
نــاوگان  هفــت هواپیمــا جدیــد برجامــی وارد 
کشــور شــده و تا پایان ســال جاری هم  هوایی 
تعــداد دیگــری هواپیمــای جدیــد وارد ناوگان 

خواهند شد.
و  ایرالین هــا  ســرمایه  کفایــت  ح  طــر اجــرای 
افزایــش توان مالی و دارایی  آنها تا ســقف 350 
میلیاردتومان، افزایش دو شــرکت هواپیمایی 
کشور، اتصال  به تعداد شرکت های هواپیمای 
کشــور تــا پایان  5 مرکــز اســتان به شــبکه ریلی 
ســال جــاری، تعریــض جاده هــای منتهــی بــه 
گلوگاه های ترافیکی،  استان های شمالی، رفع 
آزادراهــی  پروژه هــای  توجــه  قابــل  پیشــرفت 
کنــار  از جملــه آزادراه تهــران- شــمال، آزادراه 
گــذر جنوبــی تهــران، بخشــی از آزادراه حــرم تا 
کریدور  حــرم، افتتــاح و تکمیل بخش هایــی از 
و  بــازرگان(   - امــام  بنــدر  )کریــدور   10 شــماره 
کریدور شــماره یک )نوار ساحلی خلیج فارس( 
در  فقــط  روســتایی  راه  کیلومتــر   1000 افتتــاح 
یــک ســال )1395( اتمــام تعداد قابــل توجهی 
از  کــه  راه آهــن  و  راه  نیمه تمــام  پروژه هــای  از 
گوشــه ای  دولت های قبلی مانده بودند، تنها 
از فعالیت های به ثمر نشســته شــرکت ساخت 
و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل در طــول 

گذشته بود. چهار سال 
همچنیــن افزایش بودجه نگهــداری از راه ها، 
رفــع تعــداد قابــل توجهــی از نقــاط حادثه خیز 
جاده هــای  بهبــود  و  ترمیــم  کشــور،  راه هــای 
کشــور از جمله جاده های روســتایی، شریانی، 
اصلی، آزادراهی و بزرگراهی بخشی از اقدامات 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده 

است.
اما در بخش ریلی از همان ابتدا از سوی دولت 
که راه آهن از دولت یازدهم به یادگار  اعالم شد 
خواهد ماند و از این رو اقدامات قابل توجهی 

خ داد.  در این حوزه ر
کیلومتــر خط  پــروژه احــداث بیــش از 2 هــزار  
کنــار خطــوط موجــود ریلــی بــا هــدف  دوم در 
و  تعمیــر  هزینــه  کاهــش  ظرفیــت،  افزایــش 
نگهــداری، افزایــش ایمنــی و ســرعت ســیر در 

گلوگاه هــای ظرفیتی شــبکه ریلی از ســه ســال 
که با اجرای این پروژه ها  گذشــته شــروع شــد 
ـ  تــن  میلیــارد   42 بــه  راه آهــن  کل  ظرفیــت 
کیلومتر  کیلومتــر )مقایســه با 25 میلیارد تــن ـ 

فعلی( خواهد رسید.
کارخانجــات  احــداث  و  تولیــد  طراحــی خــط 
تولید تراورس پیش تنیده بتنی و تراورس های 
ســوزن بــا قابلیــت تحمل نیــروی محــوری 30 
تن بــرای اولین بار در ایــران از جمله اقدامات 

شاخص در این زمینه است. 
همچنیــن نوســازی و بازســازی بیــش از 726 
کیلومتــر از خطــوط موجــود ریلی ایــن پروژه ها 
بــا هــدف افزایــش ظرفیــت، افزایــش ایمنــی و 
ســرعت ســیر در شــبکه ریلــی در حــال انجــام 
کیلومتر  که در حال حاضر بیــش از 415  اســت 
از خطــوط در محورهــای آذربایجــان، جنوب، 
هرمزگان، شــمال، و خراســان بازســازی شــده 
کیلومتر دیگر در دســت انجام  و در حــدود 211 
اســت. از ســوی دیگــر بهســازی بیــش از 859 
کیلومتــر از خطوط موجود ریلی با هدف ارتقاء 
کیفیت روسازی خطوط به جهت سیر ایمنی، 
افزایــش ســرعت، راحتــی ســفر در شــبکه ریلی 
کــه طبــق برنامــه 859  در حــال انجــام اســت 
جنــوب،  محورهــای  در  خطــوط  از  کیلومتــر 
هرمــزگان، فارس، شــمال باید مورد بهســازی 
کیلومتر  کنون بالغ بر 576  که تا قــرار می گرفت 

آن اجرایی شده است.
در بخــش دریایــی هم با اجرایی شــدن برجام 
شــاهد برگشــت رونق به بنادر بودیم به طوری 
کشــتیرانی بــه بنــادر  کشــتی های 17 خــط  کــه 
کشتی های  کشورمان بازگشتند. مشکل بیمه 
کشــورمان رفــع شــد و امــروز تمــام شــناورها و 
کشورمان به بنادر  کشــتی های ایرانی با پرچم 

دنیا تردد دارند.
در دولــت یازدهم طلســم تحریم بنــادر ایرانی 
شکســت و مقدمات برگزاری مناقصه انتخاب 
فراهــم شــده  و  بنــدر شــهید رجایــی  اپراتــور 
مراحــل اولیــه مناقصــه بــا حضور شــرکت های 
خارجــی و بین المللــی انجــام شــد. همچنیــن 
شــهید  بنــدر  توســعه  ح  طــر ســال ها  از  پــس 
محمولــه  اولیــن  و  شــده  اجرایــی  بهشــتی  
کشــور آلمان به چابهار رســید  تجهیزات آن از  
و قــرار اســت بــه زودی ســرمایه گذاران هندی   

کار شوند. برای توسعه این بندر دست به 
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گفت مهم ترین مســئله  شــاید به جرات بتوان 
دولــت دوازدهــم مســئله اشــتغال اســت. این 
موضــوع بارهــا در ایــام تبلیغــات انتخاباتــی از 
ح شــد.  ســوی ریاســت محتــرم جمهــور مطــر
در دو ســخنرانی ایشــان طــی مراســم تنفیــذ و 
گرفت و در بیانات  کید قرار  تحلیــف نیز مورد تا
مقــام معظــم رهبــری نیــز به طــور ویــژه بــه آن 
گفت  پرداخته شــده اســت. بنابراین می توان 
مهم تریــن چالش پیــش روی دولت دوازدهم 

مسئله اشتغال است.
کردنــد  گزارشــی اعــالم  آقــای رییس جمهــور در 
دولــت یازدهــم مفتخــر اســت ســاالنه ٦٠٠ هــزار 
کــرده اســت. بــرای درک بهتر این  شــغل ایجــاد 
رقــم و هدف گذاری هــای آتــی دولت بهتر اســت 
بــه آمــار بنگریم. ابتــدای دولت نهم به ریاســت 
کشــور ٢٠ میلیون  آقــای احمدی نــژاد شــاغلین 
و ٦٠٠ هــزار نفــر بودنــد. این رقــم در پایان دولت 
دهم یعنی پس از ٨ ســال همچنان ٢٠ میلیون 
گزاره این اســت  و ٦٠٠ هــزار نفر بود. معنای این 
گرچه عده ای در طول این هشــت ســال سر  که ا
کار رفتنــد امــا عده ای نیز شــغل از دســت دادند 
به طوری که در ٨ سال خالص اشتغال صفر بود.

حــال بــه دولــت یازدهــم نــگاه می کنیــم. پایان 
کشــور ٢٣ میلیون نفر  ســال ٩٥ تعداد شاغلین 
گزارش شــده اســت. یعنی از آن رقم ٢٠ میلیون 
و ٦٠٠ هــزار نفر در پایــان دولت دهم به عدد ٢٣ 
کــه نشــان دهنده ایجاد  میلیــون نفــر رســیدیم 
اشــتغال بــرای ٢ میلیــون ٤٠٠ هــزار نفــر اســت. 
گفــت ســاالنه ٦٠٠ هزارنفر در  بنابرایــن می توان 
کار  دولــت یازدهــم دارای شــغل شــدند. ایــن 

خیلی بزرگی است که انجام شده اما برای دولت 
گرفته  دوازدهــم هدف گذاری بیشــتری صورت 
اســت. طبق هدف گــذاری ریاســت جمهوری، 
دولت بنا دارد در دوره دوم خود ساالنه نزدیک 

کند. به یک میلیون شغل ایجاد 
رئیس جمهــور  آقــای  وعــده  و  خواســته  ایــن 
که  بــه معنــای یــک اتفــاق بســیار بزرگ اســت 
می طلبــد.  را  خــودش  خــاص  سیاســت های 
کــه می دانیــم ایجــاد شــغل نیازمند  به طــوری 
بــه  اینکــه  بنابرایــن  اســت.  ســرمایه گذاری 
ازای هر شــغل چقــدر ســرمایه گذاری می کنیم 
نظیــر  صنایعــی  در  اســت.  تعیین کننــده 
پتروشــیمی و صنایع پاالیشــگاهی بــه ازای هر 
یک شغل باید یک میلیون دالر سرمایه گذاری 
کــه  کــرد. به طــور مثــال بــرای یــک پاالیشــگاه 
 ٣٠٠ میلیــون دالر هزینه می کنیم انتظار داریم 
٣٠٠ شــغل ایجــاد شــود امــا بعضی رشــته ها به 
کمتــری  ازای هــر یــک شــغل، ســرمایه گذاری 
ایــن  بــه  بایــد دولــت دوازدهــم  و  دارنــد  الزم 
که  که رشــته هایی انتخاب شــود  ســمت برود 

کمتری بخواهد. سرمایه 
بــا ایــن توضیــح، در اولویــت اول، رشــته های 
ســتاری،  آقــای  می گیرنــد.  قــرار  دانش بنیــان 
معــاون علمی و فناوری رییس جمهور منابعی 
در اختیــار داشــته اند بــرای تشــویق خالقیــت 
نشــان  عملکردشــان  کــه  جوانــان  نــوآوری  و 
می تــوان  ســرمایه گذاری  کمتریــن  بــا  داده 
نبایــد  البتــه  داد.  را حرکــت  ایــن خالقیت هــا 
که این مشــاغل عمدتا  از نظــر دور نگــه داریــم 
کنیم  شــغل های پر ریســکی اســت و نباید فکر 

کــه در حــوزه مشــاغل  همــه ســرمایه گذاری ها 
دانش بنیــان صــورت می گیــرد منجــر بــه ایجــاد 
که  شــغل می شــود. باید انتظار داشــته باشــیم 
کسانی می توانند  بعضا شکست هم بخورد. اما 
که به سمت نوآوری  کنند  از فرصت ها استفاده 
و دانــش مــدرن می روند. لذا نخســتین توصیه 
بنــده بــه دولــت دوازدهم بــرای ایجاد اشــتغال 

توجه به رشته های دانش بنیان است.
ســمت  بــه  کــه  اســت  ایــن  توصیــه  دومیــن 
ظرفیت هایمــان  هنــوز  مــا  برویــم.  گردشــگری 
اســت.  نشــده  شــکفته  کامــل  حــوزه  ایــن  در 
بیــن  درآمــد  موازنه کننــده  داخلــی  گردشــگری 
گروه های پردرآمد و کم درآمد است. در بسیاری 
از مناطق پردرآمد افراد پس انداز می کنند و این 
گردشگری  که استعداد  پس انداز را در مناطقی 
ج می کننــد و این خیلی خوب اســت  دارنــد خر
که موجب توزیع درآمد در جغرافیای ایران  چرا 
که به ایــن اتفاق توجه  می شــود. ما نیــاز داریم 
گردشــگری  ویژه ای داشــته باشــیم. البته رونق 
نیازمنــد زیرســاخت هایی نظیــر حمــل و نقــل 
و امــکان اســکان اســت. عــالوه بــر هتل ســازی 
کاشــانه مهمان نیز اهمیت دارد. ما در  موضوع 
کردیم و نتایج خوبی  مناطــق آزاد ایــن را تجربه 
کاشــانه مهمــان بــه این شــکل اســت  گرفتیــم. 
که مــردم هر منطقــه بتوانند قســمتی از فضای 
گردشــگر بدهند. این موجب  زندگــی خود را به 

درآمد بیشتر میزبان هم می شود.
که بایــد بــه آن بپردازیــم صنایعی  رشــته دیگــری 
کفش و چــرم، غذایــی و تبدیلی  ک،  نظیــر پوشــا
که بســیار اشــتغال زا هســتند. مــن موافق  اســت 
کاالهای مشــابه داخلی به  نیســتم اجازه دهیــم 
آســانی وارد شــود. باید ســخت گیری هایی انجام 
شــود تــا از صنعت داخلــی هم حمایت شــود. ما 
در این صنایع توانمندی داریم. واردات این نوع 
که در داخــل توان ســاخت آن را داریم  کاالهایــی 
که  کشــوری  به معنای صادرات شــغل اســت. آیا 
میلیون ها بیکار دارد شغل صادر می کند؟ درست 
که ضریب بیکاری ما ٥/ ١٢ درصد است اما  است 
گر به جوان ها  کار اســت. ا کل نیروی  ایــن رقم در 
که  کنیم نــرخ بیــکاری ٦/ ٢٩ درصد اســت  نــگاه 
نگران کننده اســت. بنابراین آن رقــم ١٢/٥ نباید 
کند. آقای رییس جمهور بسیار  حواس ما را پرت 
کیــد دارد و من معتقدم بخش  بــه این موضوع تا
بزرگــی از این اشــتغال حدودا یــک میلیون نفری 
در ســال باید از طریق شــرکت های دانش بنیان، 
گردشــگری و صنایــع مصرفــی و تبدیلی  صنعــت 
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بــا  افطــار  ضیافــت  در  محتــرم  رئیس جمهــور   
بــه  اصنــاف  ملــی  روز  در  اقتصــادی  فعــاالن 
کــه می تواند چراغ  کردند  نــکات مهمــی اشــاره 
اقتصــادی  اســتراتژی  تدویــن  بــرای  راهــی 
دولــت دوازدهــم باشــد. نکتــه نخســت مــورد 
کنــار نهــادن تصدیگــری دولــت  اشــاره ایشــان 
کــه قاعدتا بایــد با ابالغ  در امــور اقتصــادی بود 
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی  سیاســت های 
بــه  متاســفانه  امــا  می پوشــید،  عمــل  جامــه 

دالیلی چنین نشد.
گــذاری بنگاه های زیرمجموعه  مقصد عمده وا
دولــت بــه جــای آنکه بخــش خصوصــی واقعی 
باشــد، بخش های دیگری از نهاد های عمومی 
ســازمان های  برخــی  جملــه  از  کمیتــی،  حا یــا 
که دکتــر روحانی از آن بــه »دولت با  نظامــی بود 
تفنگ« تعبیر کردند. به عقیده ایشان این اقدام 
گرفت  که در دولت های پیشین انجام  نادرست 
فضــا را بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی تنگ تر 
کســی جرات نمی کــرد در چنین  کــرد چون دیگر 
شــرایطی وارد عرصــه رقابــت شــود. بــه ســخن 
کنــار گذاشــتن  گذاری هــا  گــر هــدف از وا دیگــر، ا
کــردن فضا  کارآمــد دولتــی و بــاز  انحصارهــای نا
برای فعالیت بخش خصوصی در محیط رقابتی 
گذاری های صورت  بدانیــم، ایــن امر با شــیوه وا
گرفته محقق نشده و نمی توانسته بشود. ایشان 
گذاری های  کل وا که از  کردند  به درســتی اشاره 
ســهم  پیشــین،  دولت هــای  در  گرفتــه  انجــام 
بخــش خصوصــی واقعــی در خوش بینانه تریــن 
کثر 13 درصد بوده اســت. یعنی  ارزیابی هــا حدا
بخــش اعظــم مدیریــت اقتصاد ملــی همچنان 
کمیتــی باقی  تحت ســیطره بخــش دولتی- حا
که تالی فاســد آن تــداوم نظام اقتصادی  مانده 

کارآمد است. دولتی و انحصاری نا
نظامــی  بــه  رســیدن  بــرای  کــه  اســت  واضــح 
بــاال،  اشــتغال زایی  تــوان  بــا  شــکوفا  و  کارآمــد 
اقتصــاد بایــد در فضایــی رقابتــی بــه »بخــش 
الزمــه  امــا  شــود.  گــذار  وا واقعــی«  خصوصــی 
تحقــق چنیــن امــری ایجــاد امنیــت در فضای 
»امنیــت  اســت.  ســرمایه گذاری  و  کســب و کار 
تنهــا با داعش به خطــر نمی افتد، بلکه دولت، 
مجلس و قوه قضائیــه می توانند روزانه با وضع 
آیین نامه هــا و برهــم زدن آرامش بــازار، امنیت 
را بــر هــم بزننــد یــا متقابــال می تواننــد امنیت را 
تقویت کنند.« معنای این سخن رئیس جمهور 
کشــور  کمیتی  که مجموعه نظام حا این اســت 
)متشــکل از قوای سه گانه(، هم می تواند برهم 
کســب و کار باشــد و هم  زننده امنیت در فضای 
تضمین کننــده و تقویت کننــده آن. بــه ســخن 
دیگــر، برای رســیدن به شــکوفایی اقتصادی، 

وظیفــه مجموعه نهادهــای حکومتی تضمین 
کسب و کار و سرمایه گذاری برای  امنیت فضای 
فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی 
اســت نــه تصدیگــری فعالیت هــای اقتصــادی 
از یکســو و وضــع قوانیــن و مقــررات بازدارنده و 

پرهزینه از سوی دیگر.
کیــد ایشــان اصــالح  نکتــه مهــم دیگــر مــورد تا
که بــا توجه به  کشــور بــود  نظــام بانکــی و مالی 
وضعیت دشــوار پیش آمده نیازمند اصالحات 
کــه  اساســی اســت تــا بــه وظیفــه اصلــی خــود 
هدایــت پس انداز هــای مــردم بــه تامیــن مالی 
فعالیت هــای اقتصادی ســالم و شــفاف اســت 
کند. اینجا هم نباید فراموش  به درستی عمل 
کــه  خودســری  اعتبــاری  موسســات  کــه  کــرد 
کنونــی را به وجــود آورده انــد عمدتــا  معضــالت 
ریشه در سیاســت های سرکوب مالی دولت در 
نیمه ســال های 1380 دارند. آنچه از مجموعه 
سخنان دکتر روحانی خطاب به فعاالن بخش 
که  کرد این است  خصوصی می توان اســتنباط 
که در قالب  ح بزرگ اصالح نظام اقتصادی  طــر
کلی اصل 44 قانون اساســی در  سیاســت های 
ســال 1384 ابــالغ شــد، بــه ســرانجام مطلوب 
که با عملی  مورد انتظار نرسید. انتظار این بود 
کــردن این سیاســت ها، انحصار هــای دولتی و 
شــبه دولتی جای خود را به اقتصاد آزاد رقابتی 
ســکاندار  واقعــی  خصوصــی  بخــش  و  بدهــد 
اصلی اقتصاد ملی شــود؛ اما به دالیلی این امر 
محقق نشد. بخش خصوصی واقعی همچنان 
ضعیــف و در حاشــیه اســت و نتیجــه نهایــی 
گذاری هــا چیــزی جــز تغییــر شــکل ظاهــری  وا

اقتصــاد دولتــی و ایجــاد پدیــده نوظهور بخش 
ج از نظارت های مرسوم بخش  شبه دولتی خار

دولتی نبوده است.
وضعیــت  ایــن  کــه  نیســت  ایــن  در  تردیــدی 
که خود موجد این وضع  نامطلــوب را با قانونی 
کــرد و نیاز به اســتراتژی  شــده نمی تــوان اصالح 
مطلــوب  هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  جدیــدی 
گرفتن بخش خصوصی  اقتصاد رقابتی و قدرت 
کــه در  بزرگــی  اشــتباه  واقــع  اســت. در  واقعــی 
کلی  جریان تدوین قانون اجرای سیاست های 
که به  خ داد این بود  اصــل 44 قانــون اساســی ر
گزیر شکل گیری بخش خصوصی  پیش شــرط نا
کافی  واقعــی یعنــی آزادســازی اقتصــادی توجه 
گذاری بدون توجه به مقصد  نشد و به صرف وا
کتفــا شــد. آنچه موجب در حاشــیه  نهایــی آن ا
مانــدن بخــش خصوصــی واقعــی شــده همــان 
کــه دکتر روحانــی به درســتی بر  نکتــه ای اســت 
کرده انــد یعنــی فقدان امنیت ناشــی  کیــد  آن تا
از وضــع قوانین و مقــررات بازدارنــده. در چنین 
شــرایطی بخش خصوصی در حاشــیه می ماند؛ 
چــون هیچ تکیــه گاه و نفوذی در دســتگاه های 
حکومتــی ندارد و طبیعتا ابتکار عمل در اختیار 
بخش دولتی یا شبه دولتی بی تفنگ یا با تفنگ 
کــه از چنین نفوذی بــه درجه اعال  قــرار می گیرد 
کلیــدی اینجــا فقــط این  برخوردارنــد. مســئله 
گذاری هایی  کــه بــر فــرض در جریــان وا نیســت 
مانند خدمات فرودگاه امام یا شــرکت مخابرات 
نفوذ و فشار سیاسی موثر واقع شده بلکه شاید 
کــه بنگاه هــای دولتی  مهم تــر از آن ایــن اســت 
مقــررات  و  قوانیــن  می تواننــد  شــبه دولتی  و 
بازدارنــده را دور بزننــد و به فعالیــت خود ادامه 
دهند؛ اما بخش خصوصی واقعی چنین توانی 
نــدارد و بــرای دور زدن آنهــا بایــد هزینه هــای 
زیــاد مالــی و غیرمالی به صورت آشــکار یا پنهان 
بپردازد. ســازمان های دولتی سرکوبگر بازار آزاد 
ماننــد ســازمان حمایت یــا تعزیــرات حکومتی 
بــه بخــش خصوصــی می رســد  زورشــان تنهــا 
در  بخــش  ایــن  قــرار دادن  کارشــان  نتیجــه  و 
بهتریــن  اســت.  نابرابــر  و  ضعیــف  موقعیــت 
اســتراتژی بــرای حمایــت از بخــش خصوصــی 
گذاشــتن این  کنــار  واقعــی در چنیــن شــرایطی 
نهادها به طور خاص و حذف قوانین و مقررات 
مزاحــم آزادی اقتصــادی و رقابــت به طــور عــام 
اســت تــا حــد اقــل همــه فعــاالن اقتصــادی در 
کنند. بخش خصوصی  شرایط برابرتری رقابت 
واقعــی در هــوای آزاد و امــن رشــد می کنــد و در 
فضای مسموم ناشی از دیوانساالری و مقررات 
ناقــض حقوق مالکیت فــردی می پژمرد و نابود 

می شود. منبع: اقتصاد نیوز /7 تیرماه 96

چرا  بخش خصوصی   
در حاشیه

 مانده است
دکتر موسی غنی نژاد/ اقتصاددان
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کوتاهــی  گفت و گــوی   در  شــریعتمداری   محمــد 
کــرد: دغدغــه مــن تولید و  کــه بــا  وی  شــد  عنــوان 
گر این بخش حرکت خوبی  تولیدکنندگان است. ا
کنــد تمــام بخش هــا منتفع خواهند شــد و  را شــروع 
کــه داده  دولــت دوازدهــم می توانــد به شــعارهایی 
اســت، برســد. نگاهش به آینده صنعتی و تجاری 
کار طوالنی پیش رو  کشــور مثبت اســت و می گوید 
داریم اما چالش ها قابل حل اســت. درست است 
کــه قوانیــن زائد بســیاری داریم ولی با همت ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی می تــوان از این قوانین 

گرفت. فاصله 
که  وی دربــاره اینکــه برخی هــا نگران این هســتند 
کاری خــود قرار  شــما حــوزه تجــارت را در اولویت 
گفت: به هیچ  دهیــد و بخش تولید فراموش شــود، 
عنوان چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اتفاقًا معتقدم 
که با تولید  کــه اولویت باید حوزه تولید باشــد چــرا 
کیفی می توان به تجــارت و صادرات  محصــوالت 
غیرنفتی دســت یافت. مشکالت حوزه تولید بارها 
گرفته  در هیــأت دولــت مــورد بحث و بررســی قــرار 
اســت بدین جهت با مشکالت این بخش بیگانه 

نیستم.
وی بــا بیــان اینکه مهم ترین مشــکل تولیدکنندگان 
کــرد: باید راهکارهایی  تأمین مالی اســت، تصریح 
گرفته شــود تا بتــوان از منابع مالی  اجرایــی در نظــر 
کرد.  جدیــد برای تولید کننــدگان تســهیالت فراهم 
درصــورت رأی اعتماد از ســوی نمایندگان مجلس 
بانــک  کل  رئیــس  بــا  بســرعت  را  موضــوع  ایــن 
مرکــزی در میــان می گــذارم و راهکارهــای عملیاتی 
را پیاده ســازی می کنیــم. تســهیالت بانکی باید به 
ســمت تولید ســوق داده شــود تا این بخش نگران 

نقدینگی نباشد.
وزیر پیشــنهادی صنعــت، معدن و تجــارت یادآور 

شــد: ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی می تواند 
کارساز ترین حوزه ها در بخش تولید باشد.  یکی از 
گذشته با تصویب پرداخت تسهیالت یک تا  سال 
ســه میلیارد تومانی، 12هزار واحد صنعتی توانستند 
ازایــن رو ســتاد فرماندهــی اقتصــاد  احیــا شــوند. 
مقاومتــی می تواند نقش خوبــی را برای رونق تولید 

کند. ایفا 
کــه برجام تــا چه حد  وی در پاســخ بــه این ســؤال 
کشــور  می توانــد بر فعالیت هــای صنعتی و تجاری 
اثربگذارد، اظهار داشت: بعد از برجام هیأت های 
متعــدد ســرمایه گذاری بــه ایــران آمدنــد و خواهــان 
کشــور  صنعتــی  فعالیت هــای  در  ســرمایه گذاری 
گیر و مشخص نبودن  بودند ولی قوانین دســت و پا 
ریســک ها باعث شــده آنها دست به عصا حرکت 
کنیم موانع  کنند. لذا در دولت دوازدهم باید سعی 
کنیم و به ســرمایه گذاران اطمینان دهیم  را برطــرف 
کم است. که ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار 
شــریعتمداری با بیان اینکه می خواهیم از اصناف 
کشور استفاده  به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی 
که  کشــور زمانی موفق می شــود  گفت:تولید  کنیــم، 
که وزیر  کنار آنها باشند.ســال هایی هم  اصناف در 
کردیم و نتیجه آن  بازرگانی بودم به اصناف اعتماد 
کــه 2.5 میلیون واحد  مثبــت بــود.در این مقطع نیز 
صنفــی داریــم می توانیــم برای رشــد و رونــق تولید 
کاالهای ایرانی  کنیم.اصناف باید ُمبلــغ  اســتفاده 
باشــند.در این صورت ضمن افزایش نرخ اشــتغال 
می توان به اهداف ســند چشــم انداز بیســت ســاله 

رسید.
در ادامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
که  گفت:همانطور  به موضوع تجــارت پرداخت و 
گفتــم صــادرات غیرنفتی باید توســعه  در برنامــه ام 
کند.برای رســیدن به چنین هدفی شناســایی  پیدا 

بازارهــای جدیــد ضــروری اســت.می خواهیــم بــا 
کمــک بخش خصوصی تراز تجاری را مثبت نگه 
کاالهایی را وارد  داریم.ازاین رو تولیدکنندگان باید 
کــه قابــل رقابت با  کنند  بــازار داخلــی و خارجــی 

مشابه خارجی آن باشد.
کنار  وی بــا بیــان اینکه بخــش خصوصی بایــد در 
گیــرد و تصمیم هــای آن مورد اســتفاده  دولــت قــرار 
کرد: شنیدن صدای بخش  گیرد، خاطرنشــان  قرار 
بــا آنهــا ضــروری اســت. خصوصــی و همفکــری 

کشــورهای توسعه یافته به بخش خصوصی اعتماد 
گذر از شــرایط  کردنــد و نتیجــه آن را دیدنــد. لذا با 
کــه بخش  ســخت تحریــم زمان آن رســیده اســت 
خصوصی را جدی بگیریم و فعالیت های دولتی را 
کنیم. دولت تنها باید ناظر باشد و در  گذار  به آنها وا
فعالیت های اقتصادی دخالت نکند. ما معتقدیم 
بخــش خصوصی واقعــی یکی از رکن های توســعه 
اقتصــادی خواهــد بــود. از این پس ســعی خواهیم 
گذاری ها درســت باشد و هیچ شبهه ای  کرد تمام وا

در آن نباشد.
که در دولت یازدهم معاون اجرایی  شــریعتمداری 
گفت:  رئیس جمهوری بود در مورد صنعت خودرو 
بعد از برجام چندین شرکت خودروسازی به ایران 
کنون قراردادهای خوبی بین خودروسازان  آمدند و ا
که  ایرانی و اروپایی امضا شده است اما موضوعی 
کــرد تولید  مــا پــس از رأی اعتمــاد دنبــال خواهیــم 
خــودرو بــا هــدف صــادرات اســت. تولیــد خودرو 
تنهــا برای مصرف داخلی نمی تواند باعث توســعه 
کشور شــود اما با چشم انداز  صنعت خودروســازی 
صــادرات می توان به توســعه واقعی دســت یافت.

لذا در تولیدات مشــترک با شــرکت های خارجی و 
تولیدات مســتقل با شــرکت ها باید مقوله صادرات 

گیرد. مدنظر قرار 

زمان جدی گرفتن بخش خصوصی فرا رسیده است 
وزیر صنعت، معدن و تجارت:
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کوهستان های شهر زرمات  پل معلق 5۰۰ متری در 
که طوالنی ترین پل در نوع  سوییس افتتاح شده 
خود اســت و ســازندگان آن نامــش را »پل اروپا« 

گذاشته اند.
که بخش معلق آن دقیقا ۴۹۴ متر طول   ایــن پل 
گر  گرفته و ا دارد در ارتفــاع ۸5 متــری زمیــن قــرار 
گفته ســازندگانش طوالنی ترین پل معلق  چه به 

عابران در جهان است.
کــه در اتریــش قــرار دارد و   پیــش از ایــن پلــی 
۴۰5 متــر طــول آن اســت و تــاج آن در ارتفــاع 11۰ 

که  گرفته، طوالنی ترین پلی بود  متری زمیــن قرار 
کــرده  گردشــگران از روی آن عبــور  کوهنــوردان و 

بودند.
کوهســتانی زرمات،   ایــن پل جدیــد در منطقــه 
که بر اثر ریزش  کهنه دیگری شده  جایگزین پل 

کوه آسیب دیده بود.
گردشگری زرمات سوییس می گوید این  سازمان 
کابل هــای نگهدارنــده آن ۸ تن کــه   پــل جدید 
  وزن دارند به فناوری مجهز است که از تاب خوردن

 پل جلوگیری می کند.منبع: عصرایران/ مرداد۹6 

طوالنی ترین پل معلق عابران 
شریعتمداری در جمع فعاالن اقتصادی در اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: 
• در مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است 
و مابه التفــاوت نــرخ تــورم داخلــی و خارجی در 
گرفته می شود، البته حفظ ارزش پول ملی  نظر 

کید است. نیز مورد تا
کشــوری وجود  • هــر چــه تولید قابــل رقابت در 
کشــور هــم در جهــت  داشــته باشــد، آینــده آن 
حفــظ ارزش پــول ملــی، روشــن تر اســت؛ پــس 
گر  کم می کند و ا کنتــرل نرخ ارز، فقط فنــر را مترا
ج  هــم پریــد، حــل مشــکل آن از دســت مــا خار

می شود.
• رهاســاز ی نــرخ ارز مدنظــر مــا نیســت؛ هیــچ 
خ نمی دهد؛ بنابراین  جای دنیا نیز این اتفاق ر
کنــد، در  صادرکننــده نبایــد از صادراتــش ضــرر 
خ  کاهش صادرات ر چهار ماهه ابتدای امســال 
گر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این  داده است و ا
کاهش صادرات بیشتر خواهد شد و البته برای 

کار هم باید برنامه داشت. این 
گــر مســئولیت بــه عهــده بگیــرم در  • االن هــم ا
شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ 
ارز فریــاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی 
که بخش خصوصی  کند؛ همانطور  نیز حمایت 
باید صدایش در مجلس و ســایر دســتگاه های 

دولتی شنیده شود.
• ســهم بخــش خصوصــی در نشــاط آفرینی در 
اقتصــاد، بیش از دولت اســت؛ بنابراین باید به 
خوبی وارد میدان شــوند و بهترین برنامه برای 
کاری ام با  ارائــه به بخــش خصوصــی، پیشــینه 

اتاق بازرگانی ایران است.
گر شرایط برای بخش  کار دولت باید تســهیل   •
کارها را به این بخش بسپارد،  خصوصی باشد و 
ایــن هدف مقدســی اســت و البته اذعــان دارم 
که در ایــن راه موفق نبوده ایم، پس نمی توانیم 
گــذاری تصدی ها از  نمــره قابــل قبولــی بــرای وا

دولت به بخش خصوص بدهیم.
• مهمتریــن هدف من در حضــور اتاق بازرگانی 
ایــران، بیعــت مجدد بــا مجموعه تشــکل های 
گام  بخــش غیردولتــی ایران بــود و در آن جهت 
برمــی دارم، هــر چقــدر همراهــی بیشــتر باشــد، 
گر بخش  در ایــن عرصــه موفق تر خواهم بــود و ا
مــن  کارنامــه  کنــد،  کمــک  کمتــر  خصوصــی 
کمک  ضعیف تــر خواهــد بــود، پــس به تمنــای 
از بخــش خصوصــی بــه اتــاق ایــران آمــده ام تــا 

مشکالت را بردارم. روزنامه ایران- 24 مرداد 
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کشور و یا هر شهر یا استان  راه های ارتباطی هر 
اصلی تریــن وســیله توســعه آن منطقــه اســت 
کــه مهمترین ابــزار این ارتبــاط اتوبــان )آزادراه( 
گرفتن تولید وسایل نقلیه،  که با سرعت  است 
گیــری  افزایــش مــداوم ارتباطــات جامعــه، فرا
بوروکراســی و ضــرورت مراجعات مســتمر مردم 
به ادارات دولتی، شــغلی و... الزم است جهت 
دسترسی مردم آن منطقه، نسبت به ایجاد راه 
اصلی، حتی فرعی و در حالت مطلوب تر اتوبان 

)آزادراه( اقدام شود. 
و  اصلــی  آزادراه   9 ایــران  در  حاضــر  حــال  در 
که یکــی از مهمترین آنها  سراســری وجود دارد 
کــه از  آزادراه سراســری متصــل بــه تبریــز اســت 
تقاطــع بزرگــراه شــیخ فضــل اهلل  نــوری و بزرگراه 
آزادگان در غــرب شــروع شــده، بــه جــاده غرب 
فرودگاه بین المللی تبریــز وصل می گردد. البته 
آزاد راه باغچه به نیشابور- سمنان و مشابهات 

آن نیز وجود دارد.
اما اولین آزادراه )اتوبان( ساخته شده در ایران 
مربــوط بــه اتوبــان تهران-کرج به طــول 42/5 
که به عنــوان اولیــن اتوبان،  کیلومتــر می باشــد 
تاریخچــه خــاص خــود را دارد. آزاد راه تهــران- 
کرج با عرض تصرفی دو طرف در باند 76 متری 
طراحــی و توســط مهنــدس مشــاور وزارت راه 
که در طرح اولیه پیش بینی شده  گردید  انجام 

کریــز این اتوبــان راه های  که در پاشــنه خا بــود 
فرعی جهت دسترســی به مکان های دو طرف 
اتوبان میسور باشد و این اتوبان در 17 شهریور 

گردید. 1342شروع 
بــا  ایــران  در  شــده  ســاخته  اتوبــان  اولیــن 
مشــخصات فنی بین المللی بــوده و با توجه به 
تقاطع هــا، خروجی هــا و پل هــا درســال 1345 
بــه اتمــام رســید. در یــک برهــه، شــهر تهــران 
شــروع به توسعه بسیار آرام نمود و توجه مردم 
کرج و  گــردش در غــرب تهــران بــه طــرف  بــرای 
دهــات اطــراف آن و درشــرق بــه طــرف رودهن 

کــه نیــاز بــه مســیر مطمئــن را  و بومهــن بــود 
الــزام آور می نمــود از طرفــی بــا ازدیــاد تدریجــی 
خــودرو و تــا حــدی باالرفتن ســرعت خودروها 
گردید. مســیر اتوبان  این نیاز بیشــتر احســاس 
قــرارداد   8( پیمانــکار   8 توســط  کــرج  تهــران 
که شــرکت های ایــران پی،  گردیــد  مجــزا( اجــرا 
راه و ســاختمان، پیــروز، راســا، ماهســاز و ســه 
شــرکت دیگر با سرمهندســی فرد بسیار مسلط 
به امور مهندســی )آقای مهنــدس آبراهامیان( 
با نظارت مســتقر 8 مهندس ناظر جوان شروع 
و بــا اعتباری معادل 56/5 میلیون تومان اجرا 

گردید.
ک  درآن زمــان آزمایشــگاه فنــی مکانیــک خــا
کنترل اجرای جســم و  بــه عنوان یک ســازمان 
که در ایجاد  گردیده بود  بدنه راه، تازه تشــکیل 
آن آقایــان مهندس افشــار، مهندس ســلطانی 
کل راه نقــش داشــتند و بــا خواســته  مدیــران 
مســتمر جنــاب آقــای دکتــر حســن شــالچیان 
کنترل فنی راهســازی تشــکیل  وزیــر راه جهــت 
که اولین رئیس این اداره آزمایشگاه فنی  گردید 
ک نیــز آقای مهندس بابــا بودند.  مکانیــک خا
که  البته آقای مهنــدس آبراهامیان درآن زمان 
ک حتــی در دانشــگاه های فنــی  مکانیــک خــا
ایــران جایگاه خاصی نداشــت بــه این موضوع 
کاملــی داشــت، و آیین نامه های اشــتو  تســلط 
را در مســیر   A.S.T.M و همچنیــن  ASHTO

استفاده می نمود.
کــه  راهــی  اولیــن  گفــت در  بایــد  در هــر حــال 
ک در ایران دخالت  آزمایشگاه فنی مکانیک خا
که بعد از 50 سال با  کامل نمود این اتوبان بود 
این ترافیک فوق العاده سنگین جسم راه هنوز 

سالم می باشد. 
بــا توجــه به مشــکالت معارضتی در مســیر این 
آزادراه باالخــره بــا درایــت وزیر وقت آقــای دکتر 
شــالچیان و معاونــت محترمشــان آقــای دکتــر 
معرفت و ســایر متولیان امر آن روز  ماجرا ختم 
گردید و  کار ساخت اتوبان شروع  به خیر شــد و 

در 17آبان 1345 به پایان رسید.
کل راه و ســپس  طراحــی اتوبــان توســط اداره 
کــه به  کل نظــارت فنــی آن زمــان  توســط اداره 
لحــاظ تشــکیالتی قائــم مقــام وزیــر و مســئول 
مصــوب  بــود،  راهســازی  پروژه هــای  تصویــب 

تاریخچه اتوبان سازی درایران
 از تهران- کرج تا تهران- شمال

مهندس محمدعلی پورشیرازی-عضو کمیسیون انتشارات

)اتوبـــان(  آزادراه  اولیـــن   
ایـــران  در  شـــده  ســـاخته 
مربـــوط بـــه اتوبـــان تهـــران-
کیلومتر  ج به طـــول 42/5  کر
عنـــوان  بـــه  کـــه  می باشـــد 
تاریخچـــه  اتوبـــان،  اولیـــن 
آزاد  دارد.  را  خـــود  خـــاص 
ج بـــا عـــرض  کـــر راه تهـــران- 
بانـــد  در  طـــرف  دو  تصرفـــی 
76 متـــری طراحـــی و توســـط 
مهنـــدس مشـــاور وزارت راه 

گردیـــد  انجـــام 
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گردیــد. البتــه قســمت انتهایــی آن در نزدیــک 
کرج و  مردآبــاد بــه علت پل روگــذر و خروجی به 

کمی تأخیر داشت. مالرد 
 پــس از افتتــاح، چنــدی بعــد بــرای اولیــن بــار 
ح و از وســایل نقلیه  ح عوارض اتوبان مطر طــر
در ابتــدای ورودی مبلــغ پنــج ریــال بــاج راه - 
که تــا مدت ها  اصطــالح آن زمــان- می گرفتند 
ادامــه داشــت. متعاقــب اتمــام و بهره بــرداری 
ج- قزوین  کــر ح اتوبان های  از ایــن اتوبان طــر
در ادامــه زنجان و در ادامه آن آزادراه به طرف 
گردید امــا مهمتر از آن  تبریــز از زنجان مطالعه 
که  در اواخر ســال 1352 اتوبان تهران- شمال 
بنام اتوبان )کن به نور( توسط مهندس مشاور 
کیلومتر با ســرعت 65  طراحــی و به طــول 102 
کیلومتر با مشــخصات فنــی آن زمان مصوب و 
که به علل مختلف متوقف  آمــاده مناقصه بود 
گردیــد لکــن بعــد از انقالب اســالمی بخشــی از 
گردید.  گــذار  آن، جهــت اجــرا بــه خارجی ها  وا
البتــه مصوبه اولیه به اجرا در نیامد و تغییراتی 
در آن بــه وجــود آمــد از جملــه اتوبــان طراحی 
کن - چالوس تغییر مســیر  کن به نور به  شــده 
که امیدواریم  داده شــد و بسیار طوالنی شــده 

کار به اتمام  بعد از 30 ســال هرچه سریعتر این 
برسد. 

پونــل  از  شــمال  سراســری  اتوبــان  امــا   و 
کیلومتــری بندرانزلی تا بندرترکمن در غرب   86
کیلومتر طرح اولیه و طرح نهائی  به طول 572 
آن توسط دو مهندس مشاور همکار و مهندس 
مشــاور طالقانــی دفتری با ســر مهندســی آقای 
و  آزمــوده مطالعــه  دکتــر  و  مهنــدس ســینایی 
که  گردید  مصــوب نهایی جهت مناقصــه آماده 
کیلومتر یــک خروجی در  بــرای ایــن اتوبان هر5 
گرفته شــده بود و برای شــهرهای در مسیر  نظر 
گردید  نیز بسته به وضعیت آن خروجی مصوب 
مثــاَل بــرای رامســر 3 خروجــی داده شــد اولــی 
فــرودگاه شــهر، دومی به طرف دریا و ســومی به 
کــه این اتوبــان هم مرحلــه نهایی  داخــل شــهر 
که هیچ  آن به اتمام رســید و آماده مناقصه بود 

خبری از آن نیست.
گذشته  امید است وزارت راه و شهرسازی چون 
کشــورها بــه جایــگاه دوگانــه خــود  مثــل همــه 
کــه بتوانــد در هــر دو مقولــه موفق تــر از  برگــردد 
گذشــته باشــد . البته مساعی مســئوالن و وزیر 

گرفت. محترم راه و شهرسازی را نباید ندیده 

صنــدوق بین المللــی پــول بــا اعــالم رشــد 
در  جهانــی  اقتصــاد  بــرای  درصــدی   3.2
گزارش قبلی  که اندکی باالتر از  ســال 2016 
کردکه این  این موسسه بوده خاطر نشان 
افزایــش رقــم عمدتا ناشــی از رشــد بســیار 
باالتــر اقتصاد ایــران و تقویت اقتصاد هند 

بوده است.
صنــدوق بین المللــی پــول در جدیدترین 
گزارش خود با عنوان »چشم انداز اقتصاد 
که رشــد اقتصادی  کرده  جهانــی« تصریح 
در اقتصادهــای پیشــرفته و اقتصادهــای 
نوظهــور و در حــال توســعه در ســال 2017 
گرفــت و بــه ترتیــب به 2 و  شــتاب خواهــد 
4.6 درصــد خواهــد رســید و رشــد اقتصاد 
جهانــی نیــز بــه 3.5 درصد خواهد رســید 
گزارش مــاه آوریــل تغییری  که نســبت بــه 

نداشته است.
رشــد  کــه  شــده  پیش بینــی  همچنیــن 
اقتصــادی در منطقــه خاورمیانــه، شــمال 
ســال  در  کســتان  پا و  افغانســتان  آفریقــا، 
کنــد شــود  2017 بــه میــزان قابــل توجهــی 
کاهش میــزان فعالیت  کــه عمدتــا ناشــی از 
کننــده نفــت خواهــد  کشــورهای صــادر  در 
بــود، امــا ایــن رشــد پاییــن در ســال 2018 
گزارش افزود: رشد  ترمیم خواهد شــد. این 
اقتصــادی در منطقــه خاورمیانــه، شــمال 
کستان در سال 2016  آفریقا، افغانستان و پا
بــه لطــف رشــد اقتصــادی ایــران بــه میزان 
قابــل توجهــی بهتــر از پیــش بینی هــا بوده 

است. خبرگزاری ایلنا/ دوم مرداد

صندوق بین المللی پول:

اخبار صنعت ساختمان اخبار صنعت ساختمان 

ایران رشد اقتصاد جهان را 
ارتقا داد
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اســفندماه  متولــد  موحــد  پرهــام  مهنــدس 
1354 تهران است. وی بعد از اینکه تحصیالت 
متوســطه خــود را در دبیرســتان البــرز بــه پایان 
ادامــه  عمــران  مهندســی  رشــته  در  رســاند، 
دانشــجویی  دوران  همــان  از  داد،  تحصیــل 
کــه او هــم مهنــدس ســاختمان و در  نــزد پــدر 
پیمانــکاری و ســاخت و ســاز فعالیــت داشــت 
ســال1379  در  وی  شــد.  کار  بــه  مشــغول 
پارس یکــم  شــرکت  بــه  ســهامدار  عنــوان  بــه 
پیوســت  و مدتــی بعــد بــه همــراه دوســتانش 
نمــود.  تاســیس  را  پایدارســازان آریا   شــرکت 
مهنــدس موحد عضو هیأت  بازرســان ســندیکا 

می باشند. 

  از نحوه و دالیل ورود خود به عرصه سازندگی 
بگوییــد؟ و اینکــه چگونــه بــه این حــوزه عالقمند 

شدید؟
ابتــدا در دوران دانشــجویی در شــرکت رهــداران 
کارگاه هــای شــخصی متعلــق بــه پــدرم  و ســایر 
که در دانشــگاه  کارآموزی می کردم و در ســاعاتی 
کالس نداشــتم در دفتــر یا بیشــتر اوقــات داخل 
کارگاه درگیــر مســائل دفتــر فنــی و امــور اجرایــی 
غ التحصیل  بــودم. پــس از اینکــه از دانشــگاه فار
کــه در رابطــه با امــور اجرایی  شــدم تقریبــًا آنچه 
گرفتــه بــودم، پتانســیلی ایجاد  کارگاه هــا یــاد  در 
که مرا نســبت به مهندسین اصطالحًا  کرده بود 
صفرکیلومتــر متمایــز می ســاخت. به پیشــنهاد 
اســتاد بزرگم آقای مهندس جمالی و با تشــویق 
گرفتن امور پیمانکاری  و حمایت پدرم جهت فرا

در مجموعه هــای دیگــر، تحت عنوان ســهامدار 
بــه  توجــه  بــا  و  شــدم  پارس یکــم  شــرکت  وارد 
آموخته هــای قبلی از ابتدا به عنــوان مدیر پروژه 
کیلــو ولــت زهتابــی واقع در  پســت بــرق 63/20 
ابتدای جاده ساوه مشغول به کار شدم. مطالب 
جدید زیادی در چالش های عملی میان کارفرما 
و دســتگاه نظارت آموختم و در پروژه احداث راه 
دسترســی دیســپاچینگ فــوق توزیع هشــتگرد 
نیــز تــا حــدود زیادی با مســائل عملــی و اجرایی 
که  راه سازی آشنا شدم. نهایتًا با بررسی مواردی 
در عمل با آن مواجه بودم اعم از شرایط عمومی 

پیمــان و آنچــه که دســتگاه نظارت بــر ما اعمال 
می کرد و محاســبه زحمت و وقت و سود و زیان، 
فضــای نقــد بزرگی در ذهنــم ایجاد شــد و بدین 
که از شــرکت پارس یکم بیــرون آمدم  ترتیــب بود 
و بــا ایده هــای جدید با همراهــی آقای مهندس 
سیدمرتضی موســوی شرکت پایدارســازان آریا را 
به امید ورود به عرصه ای متفاوت در پیمانکاری 

تاسیس کردیم.

حــوزه  در  متفــاوت  عرصــه  از  منظورتــان    
پیمانــکاری چیســت و دنبــال چه مفهــوم تازه ای 

در این بخش بودید؟
اجــرای  جامعــه  در  پیمانــکاری  رایــج  مفهــوم 
ســازمان های  یــا  دولتــی  عمرانــی  پروژه هــای 
کــه از محــل بودجــه طرح هــای  ذیربــط اســت 
عمرانــی یــا غیرعمرانــی تأمیــن مالی می شــود و 
مطابــق بخشــنامه ها و ضوابط ســازمان برنامه 
و شــرایط عمومــی پیمــان ســازماندهی و اجــرا 
بخــش  پروژه هــای  امــا  می شــود.  ســاخته  و 
پیداســت  نامــش  از  کــه  همانطــور  خصوصــی 
توســط بخش خصوصی تامین اعتبار می شود 
کارکرد  و از ایــن بابــت نحــوه انتخاب، تعامــل و 
پیمانکار متفاوت از بروکراســی و ضوابط دست 
که با  گیر است. سرمایه گذار سعی بر آن دارد  و پا
کمترین  کارگیری نیروهای فنی و مجرب در  به 
کیفیت ترین،  زمان و با مناســب ترین هزینه، با 
کاربردی تریــن و شــاخص ترین پــروژه را بــه ثمــر 
کــه بــا انتخــاب  برســاند. بدیــن ترتیــب اســت 
کارشناســان  مجرب ترین مشــاوران اقتصادی، 

 مفهـــوم رایـــج پیمانـــکاری در جامعه 
دولتـــی  عمرانـــی  پروژه هـــای  اجـــرای 
کـــه  یـــا ســـازمان های ذیربـــط اســـت 
ح هـــای عمرانـــی  از محـــل بودجـــه طر
یـــا غیرعمرانـــی تأمیـــن مالی می شـــود 
ضوابـــط  و  بخشـــنامه ها  مطابـــق  و 
عمومـــی  شـــرایط  و  برنامـــه  ســـازمان 
پیمان ســـازماندهی و اجرا و ســـاخته 
بخـــش  پروژه هـــای  امـــا  می شـــود. 
بایـــد بیشـــتر  امـــروزه  کـــه  خصوصـــی 
مـــورد توجه قرار بگیرد،  توســـط بخش 
خصوصـــی تامیـــن اعتبـــار می شـــود و 
از ایـــن بابت نحـــوه انتخـــاب، تعامل و 
کارکرد پیمانکار متفاوت از بروکراســـی 

گیـــر اســـت. و ضوابـــط دســـت و پا

پیمانکاری
 فضایی برای 
خالقیت است

عضو   هیات بازرسان  سندیکا 
در گفت و گو با پیام آبادگران:
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گروه هــای اجرایی  طراحــی فنــی و معتبرتریــن 
شایســته ترین تیــم پــروژه شــکل می گیــرد و در 
فضایــی توأم بــا همدلــی و همگرایــی، بهترین 
گذاشته شده و اجرا می شود.  گزینه ها به بحث 
شــده،  ایجــاد  مثبــت  و  بــاز  فضــای  ایــن  در 
ایده های جدید عنوان شده و بررسی می گردد. 
لــذا فضای خالقیت نــه تنها برای مهندســان، 
بلکــه بــرای اســتادکاران نیز باز اســت، از این رو 
کاربردی ترین و  بــه اذعــان بســیاری از بــزرگان، 
کشــور، پروژه هایــی  شــاخص ترین پروژه هــای 
کــه توســط بخش خصوصــی تعریف و  هســتند 

احداث شده اند.

  شرکت شما به طور تخصصی در زمینه اتاقهای 
گذشــته و  کار می کنــد. قــدری از فعالیتهــای  تمیــز 

حال در  این حوزه را توضیح دهید؟
عرصــه  وارد  ابتــدا  شــرکت  تاســیس  از  پــس 
بــازار  پروژه هــای مســکونی در تهــران شــدیم، 
ســاخت و ســاز طــی ســالهای 81 تــا 92 رونــق 
بسیار داشت طی این سال ها بالغ بر 200 واحد 
مسکونی در شمال شهر تهران توسط شرکت ما 
ساخته شد، ساختمانهایی که بعدها شاخص 
شــدند و در مجلــه معمار به عنــوان پروژه های 
که از جمله شــاخص ترین  گردیدند  برتر مطرح 
آنهــا پــروژه مجتمــع 30 واحدی معظمــی واقع 
کوچــه معظمــی و  در خیابــان نیــاوران مابیــن 
که انصافًا از معمــاری فوق العاده و  قــادری بــود 
طراحی مناســب فضاها در میــان درختان زیبا 
و از اجرایی بسیار مینیاتوری و دشوار برخوردار 
کنون نیز جزء  بــود، در منطقه یک تهران هــم ا
اســت، جــا دارد  پروژه هــای شــاخص  از  یکــی 
کنــم خالقیــت و ســخت گیری های  کــه عنــوان 
آرشــیتکت، رزومــه خوبــی بــرای شــرکت مــا به 
که بعدها به عنوان نمونه  همــراه آورد تا جایی 
کار مــورد بازدید ســرمایه گذاران خارجی جهت 

گرفت. کشور قرار  ج از  انجام پروژه در خار
احــداث 3 مــورد ســاختمان اداری 20 واحدی 
متعلــق به شــرکت ســرمایه گذاری ری، احداث 
مدرســه   راهنمایی حکمت در شــهر ری تحت 
نظــارت ســازمان نوســازی و تجهیــز مــدارس، 
گاجره و  بازســازی ســالن همایــش هتــل بــزرگ 
پوشــش آن متعلــق بــه صنــدوق بازنشســتگی 
فوالد در شــرایط ســخت جــوی منطقه دیزین 
کارخانــه صنایع بســته بندی  و نهایتــًا احــداث 
غذایــی و مونتاژ صنایع الکترونیک در شــهرک 
صنعتــی اشــتهارد، طراحی و احــداث چندین 
مورد آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی شاخص 
و طراحی و احداث 2 مورد اتاق تمیز جراحی در 
کز جراحی محدود در تهران  بیمارستان ها و مرا

، طراحی واحداث مجتمع صنعتی آوا پزشک، 
یکــی از بزرگترین و شــاخص ترین مجتمع های 
صنعتی کشور در حوزه پزشکی با بیش از 10/000 
متر مربع اتاق تمیز از جمله  فعالیت های عمده 

و تخصصی شرکت می باشد.

  آیا موفق به ورود در بازارهای جهانی شدید؟
ورود بــه بازارهــای جهانــی از ابتدا جــزء اهداف 
شرکت مان بوده و نظر به اینکه ورود به بازارهای 
خارجی نیازمند رعایــت الزاماتی از جمله ایجاد 
کیفیتــی،  سیســتم ها و نظام هــای مدیریتــی، 
گواهینامه های  مالی و غیره اســت، ابتدا با اخذ 
بین المللــی مدیریتــی در حوزه هــای تخصصــی 
کارشناســان اقتصادی  و ســپس بــا رایزنی های 
ســفارت های  اقتصــادی  کاردارهــای  و 
گــون، بازدیدهــای متعــدد از نمایشــگاه ها  گونا
و جمــع آوری اطالعــات و امکان ســنجی بــرای 
کوچــک، اقدام به  ایجــاد بنگاه هــای اقتصادی 
کردیم،  تاســیس شــرکت PAYDAR در یونــان 
نظــر به اینکه مالکیت شــرکت جدیدالتاســیس 
مربوط به شــرکت ایرانی بود، مجوز اســتفاده از 
گواهینامه هــای اخذ شــده برای شــرکت ایرانی 
کل اتحادیــه اروپــا از  را در شــرکت جدیــد بــرای 
موسســات مربوطه اخــذ و وارد عرصه تبلیغات 

در عرصه بخش خصوصی شدیم.
که ایرانیان  در جریان بررســی ها متوجه شدیم 
ایرانی تبــار  اعــراب  و  کشــور،  ج  خــار مقیــم 
مناسب ترین ســرمایه گذاران بالقوه جهت بازار 
هدف ما هســتند و روند اعتمادســازی با توجه 
کشــور بســیار آســان تر اســت.  بــه رزومــه داخل 
کنــون چندیــن مورد طراحی و ســاخت هتل  تا
در آتن و تفلیس به شــرکت ما پیشــنهاد شده و 
گرفته ولیکن تا مرحله طراحی  مورد بررسی قرار 
بیشــتر پیــش نرفته و علــت اجرایی نشــدن آن 

هــم بــدی شــرایط اقتصــادی جهانــی و تمایل 
ســرمایه داران ایرانــی در شــرایط ثابــت بــودن 
نــرخ ارز بــه اخــذ بهــره بــاالی بانکــی در داخــل 
کار اجرایی  کنون تنها  کشــور بوده اســت و لذا تا
یک مورد تقویت ســازه و بازســازی جهت زنده 
نگاه داشــتن دفاتر قانونی شــرکت و آشــنایی با 
کســب تجربــه در رابطه با  کیپ های اجرایی و  ا
مقررات ضوابط مربوطه بوده است و امیدواریم 
با بهتر شدن شرایط اقتصادی جهانی و کاهش 
کسب و  کشور فضای  نرخ بهره بانکی در داخل 
کشور برای سرمایه گذاران  ج  کار در داخل و خار

و پیمانکاران رونق و بهبود یابد.
که به آن اشــاره    از نظر شــما بحث ســود و زیان 
یــا  می گیــرد  قــرار  پیمانــکاری  درمتــن کار  کردیــد، 
حاشــیه آن، به عبارتی آیا انگیزه پیمانکاران برای 

کسب درآمد بیشتر است یا سازندگی؟ 
مهندســی یــک ویژگــی اســت. یــک مهنــدس 
گــر چیــزی بــه او داده شــد، بایــد  فکــر می کنــد ا
غ از ســود و زیــان، آن را به  آن را آنالیــز  کنــد و فار
کنــد. اما واقعیت این اســت  بهتریــن نحو اجرا 
که فلسفه  شکل گیری شــرکت های پیمانکاری 
کســب درآمد است. مهندســی و ساخت و ساز 
برای ما یک ابزار اســت و هدف نیســت. ضمن 
اینکه باید در ارتقای این ابزار و سهیم بودن در 
امر ســازندگی بکوشــیم ولی الزم اســت همواره 
هــدف را مــورد توجــه قرار دهیــم. پیمانــکاران 
باید به واســطه تخصص خــود و با پایبندی به 
اخالق حرفه ای از کسب وکار خود درآمد داشته 

باشند. 

در  فعالیــت  دســت اندازهای  و  مشــکالت    
بخــش پیمانکاری خصوصی در مقایســه با بخش 

پیمانکار دولتی چه وضعیتی دارد؟
در ایــن بخــش با توجه بــه اعتبــار و توانایی ها، 

طراحی و ساخت تاسیسات مجتمع صنعتی آواپزشک 1392   پیمانکار: شرکت پایدارسازان آریا
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جــزء  بــه  می شــود.  گــذار  وا شــرکت ها   بــه  کار 
دیگــر  کــرده  اشــتغال  ایجــاد  کــه  ســرمایه گذار 
کســی از پیمانــکار حمایت نمی کند. شــرکت ها 
اجتماعــی  تامیــن  و  دارایــی  مســائل  درگیــر 
و  قراردادهــا  زیــرا  می شــوند  خــاص  نــوع  از 
و  شــکلی  تفــاوت  صورت وضعیت هایشــان 
بــه  دارد،  دولتــی  قراردادهــای  بــا  ســاختاری 
همیــن دلیــل ممیــزان اغلــب متصور ســود باال 
بــوده و بــه بهانه هــای واهــی ضمــن رد دفاتــر، 
ضرائب باالتری جهت اخذ مطالبات سازمانی 
گفــت  خــود می نماینــد. بــه عبارتــی می تــوان 
کرده لیکن پیمانکار  سرمایه گذار ایجاد اشتغال 
نحــوی  بــه  را  لطــف  ایــن  تــاوان  می بایســت 
غیرمنصفانــه پرداخــت نمایــد. شــهرداری ها، 
ســازمان آتش نشــانی، نظام مهندســی و حتی 
اداره ثبــت بــه نحــوی از انحــاء بــه علــت عــدم 
هماهنگی هــا به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
و  ســرمایه گذار  تیــم  بــرای  مشــکالتی  ایجــاد 
کــه خود داســتانی طوالنی و  پیمانــکار می کند 
که پیمانکاران بخش های عمرانی  مفصل دارد 

کمتر با آن مواجه می شوند. دولتی 

کــه خــود را در معــرض انتخــاب   چگونــه شــد 
گذاشتید؟  به عنوان هیات مدیره سندیکا 

کمیســیون آمــار و  از ســال 1378 بــه عضویــت 
کســب  اطالعات در آمدم. هدفم بهبود فضای 
کار و ایجاد تســهیل در امــور پیمانکاری بود.  و 
کمیســیون، نظــارت بــر راه اندازی سیســتم  در 
کارگروهــی  در  و  ســندیکا  اداری  اتوماســیون 
برعهــده  را  ســندیکا  وب ســایت  مدیریــت 
نیــز  را  مناقصــات  بــه  مربــوط  آمــار  داشــتیم. 
کــرده و در جمع آوری نرخ  جمع آوری و تحلیل 
کمیسیون  عوامل تاثیرگذار در فهرســت بهاء با 

فنی همکاری می کردیم.
طـــــــــراحی  شــروع  هنــــــــگام  بــه   1392 ســال 

کمیسیون  برنامه ریزی اســتراتژیک سندیکا به 
تحقیق و توسعه دعوت شدم و همان سال به 
کمیســیون جهت هماهنگی و  عنوان نماینده 
کمیسیون با  بررســی روند تطابق فعالیت های 
اهداف استراتژیک در دست تدوین به عضویت 
کمیسیون فنی درآمدم و در کمیسیون تحقیق 
کارگروه هــای بســیاری  و توســعه و فنــی عضــو 
شــدم و در پایان به پیشــنهاد برخــی همکاران 
کمیســیون ها و تعــدادی از اعضــای  در داخــل 
هیات مدیره قبلی جهت شــرکت در انتخابات 

کردم. اعالم آمادگی 

میــزان  و  حرفــه ای  اخــالق  از  تــان  ارزیابــی    
پایبندی به آن چیست؟ 

کارگروه تدوین اخالق حرفه ای بودم.  مــن جزو 
کمیســیون تحقیــق و  کــه در  کارگــروه  در ایــن 
گرفت، آیین نامه اخالق حرفه ای  توسعه شکل 
کمیسیون توانست تائید  تهیه و تدوین شــد و 
هیأت مدیره وقت را هم بگیرد. امسال که عضو 
کمیســیون عضویت شــدم، این آیین نامه را به 
کردیم  سایر شرایط عضویت در سندیکا اضافه 
که می خواهد عضو سندیکا شود  تا هر شــرکتی 
کــه بــا مطالعــه ســندهای  ایــن ســند جامــع را 
کــردن دیدگاه هــای صنفــی و  مشــابه و لحــاظ 
حرفه ای تدوین شــده، امضا نموده و به نوعی 

تعهد اخالقی برای اجرای آن بدهد.
به نظر من تمام کارهایی که ما انجام می دهیم 
در دایره اخــالق حرفه ای قرار می گیرد. برخورد 
مــا بــا رقبــا، رونــد پیشــنهاد قیمــت، اســتفاده 
کارفرما، حفظ  درست از مصالح، رعایت منافع 
کار، ســرمایه انســانی، محیــط زیســت  کیفیــت 
و ... در دایــره اخــالق حرفــه ای قــرار می گیــرد. 
ســند اخالقــی حقــوق ذی نفعــان را نیــز بیــان 
نمــوده و محتــرم می شــمارد. بــا ایــن حســاب 
چنانچــه جامعــه پیمانــکاری عمــاًل مفــاد ایــن 

ســند را رعایت نماید،  قطعٌا و یقینًا منافع ملی 
حرفــه  ج  خــار و  درون  مهندســان  شــخصی  و 

تضمین می گردد.
منشــور  کارگــروه  در  شــوم  یــادآور  اســت  الزم 
که همکارانــم خانم مهندس  اخالق حرفــه ای 
آقــای  مقــدس زاده،  دکتــر  آقــای  اوجاقــی، 
مهنــدس ســیدین بودند، از نظر مــن بهترین، 
کارگروه در 8 سال  مفیدترین و پردست آورترین 
گذشته بوده و جلسات 3 روز در هفته در طول 
کنار  یــک ســال جــزء بهترین خاطــرات مــن در 

دوستانم در سندیکا بوده است.

  شــما جــزو نســل جدیــد  ســندیکا هســتید، رویکــرد 
چطــور  را  جوانگرایــی  و  جــوان  نیروهــای  بــه  ســندیکا 

کنید؟ ارزیابی می 
کمیســیون ها  همــکاران مــا در هیأت مدیــره و 
تالش بسیاری می کردند، اما اغلب گله داشتند 
که چرا حرکت و پیشرفت آنها برای حل مسائل 
اندک اســت. یکی از دالیل این امر شکل گیری 
روحیه محافظه کاری مقابل طوفان های کشور 
کــه در  قلمــداد می شــد  گذشــته  در ســالهای 
گرفته شــد جوان ترها به عرصه  نهایت تصمیم 
گنجینه  کــه  کنــار تجربــه موجــود  بیاینــد تــا در 
ذی قیمتــی اســت، حرکت بــا نــوآوری، انرژی و 

سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.
کارهــا و تالش ها  کــه  البتــه بایــد دقــت داشــت 
صــرف  وگرنــه  برســد  نتیجــه  بــه  می بایســت 
که البتــه محدود هم هســت در  وقــت و انــرژی 
یــک وادی بــزرگ و بی هــدف مــا را بــه نتیجــه 
می کنــد.  دلســردمان  و  نمی رســاند  مطلــوب 
بایــد خودمان، توانایی هایمان و امکاناتمان را 
کار مهم را  بسنجیم و در پایان هر سال یک یا 2 
به نتیجه برسانیم درغیر این صورت تالش غیر 
متمرکــز در همه زمینه ها نه تنها ما را به نتیجه 

نمی رساند بلکه توانمان را تحلیل می برد.

  و سخن آخر؟
از نظر من تنها راه نجات اقتصاد در شرایط فعلی 
به حرکــت در آمدن ســرمایه گذار داخلی و ایجاد 
بستر مناسب جهت ورود سرمایه خارجی است 
کــه عمــده مســئولیت فراهم نمــودن ایــن مهم 
کمیتی اســت. ساماندهی  برعهده نهادهای حا
و همبستگی جامعه مهندســان، پیوند اعتماد 
بــزرگان و پیشکســوتان بــه جوان ترهــا و تــالش 
مهندسان جوان جهت اجرایی نمودن افکار نو 
بر پایه نظام هــای علمی با تکیه بر تجربه بزرگان 
هم مهمترین مسئولیت فعلی در فضای درونی 

سندیکا می باشد. طراحی و ساخت خط تولید آنژیوکت -سال 1396    پیمانکار: شرکت پایدارسازان آریا
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حــوزه  در  عدیــده ای  معضــالت  و  مشــکالت 
اقتصاد و معیشــت و رفاه مردم بــه وجود آمده 
کــه تبعات مخرب اجتماعی آن، عالوه بر ایجاد 
فرهنگــی،  و  سیاســی  اجتماعــی،  هزینه هــای 
جامعه را در یک بحران عمیق در همه حوزه ها 

فرو برده است.
دولــت  اقتصــادی  اولویت هــای  هنگامی کــه 
دوازدهــم مــورد پرســش قــرار می گیــرد، اعمال 
مدیریــت صحیــح و علمــی در رفــع معضــالت 
که اخیرا به 6.5 میلیون  عظیمی نظیر بیکاری 
نفــر تخمیــن زده شــده، بــه ذهــن مــی رســد. 
کــه در آینــده نزدیک ممکن اســت به  مشــکلی 
8.5 میلیــون نفــر نیــز افزایــش یابــد. همچنین 
مالــی  زمینه هــای  در  اقتصــادی   اصالحــات 
و نظــام بانکــی و بودجــه ای و جریــان پولــی و 

نقدینگی ...
همینطــور حمایــت از تولیــد داخلــی، اصــالح 
گمرکــی و نظــام ارزی و یارانــه ای، اصالح  نظــام 
نظام بانکی و بــه ویژه مالیات بر ارزش افزوده و 
کاهــش مالیات از نظام تولیدی و دســتمزدی، 
که هــزاران  شناســایی طیــف وســیع مودیانــی 
گردش مالی دارند ولی  میلیارد تومان ســالیانه 

مالیاتی پرداخت نمی کنند.
دولــت  بدهی هــای چندمیلیــاردی  پرداخــت 
بــه بخــش خصوصــی، توســعه ســرمایه گذاری 
کســب وکار و  اعــم از داخلی و خارجی و توســعه 
کــه با انحالل  اصالح ســازمان بودجــه و برنامه 
کارشناسی و تخصصی  کاهش بدنه  آن اسباب 

دولت فراهم شده است.
بحــران آب و ریزگردها، آلودگی محیط زیســت، 
اصــالح دســتگاه قضایی و پیگیــری معترضین 
بــه حقوق ناقضان حقوق مالی و جانی جامعه 
و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  عدالــت  برقــراری  و 
قضایی و موارد بسیار بیشتری را در این لیست 
کــه همه دولت های  باالبلند می توان برشــمرد 
کرده  کم وبیــش به آنها اشــاره  گذشــته و حــال، 

کاستی ها و معضالت بوده اند. و واقف به این 
کردن آنهــا، در  امــا توفیــق اندکــی در به ســامان 
جهت خیر و صالح جامعه و دستیابی به توسعه 
اقتصــادی پایــدار همه جانبه و رفــاه اقتصادی، 
کاهــش فاصلــه طبقاتــی و توزیــع  اجتماعــی و 

عادالنه ثروت و امکانات به دست آورده اند.
که با افزون شــدن جمعیــت و ورود  بــه نحــوی 
شــاهد  کار،  بــازار  بــه  بیشــتر  فعــال  جمعیــت 
افزایش فقر و فاقه و انباشت سرمایه در حیطه 

کارکرد عده معدود هستیم. مالکیت و 
منابــع  از  بانک هــا  شــدن  تهــی  همچنیــن  
تسهیالتی به منظور اعطای اعتبار و تسهیالت 
کوشــش دولــت یازدهم در  تولیدی را علی رغم 

تصحیح این نابسامانی ها شاهدیم.
تزریــق پول به اقتصــاد برای از بین بــردن رکود 
بــه تــورم دامــن میزنــد و اعمال سیاســت های 
و  دولــت  هزینه هــای  کاهــش  و  انضباطــی 
کشــور، رکود را  جمــع آوری پــول از چرخــه پولی 

تعمیق می بخشد.
آیــا بــا تزریــق و یــا عــدم تزریق پــول بــه اقتصاد 
کشور به نقطه تعادل اقتصادی خواهیم رسید 
کــه رونق جای رکــود را بگیرد و رشــد اقتصادی 

حاصل شود؟
به اعتقاد هرناندو دسوتو -برنده جایزه نوبل- 
گیــر  کارآمــد حقوقــی و فرا تاســیس یــک نظــام 
مقدم بر رشد اقتصادی و توسعه سریع است.

ســرمایه  می تواننــد  غربــی  کشــورهای  چــرا 
کمونیســتی قــادر  بیافریننــد و جهــان ســوم و 
نیســتند دارایی های خود را به سرمایه تبدیل 

و به آن حیات ببخشند؟
غــرب  در  دارایی هــا  چــرا  دیگــر  عبــارت  بــه  یــا 
می توانند برای تولید ســرمایه فراوان اســتفاده 
شــوند ولی در بقیه جهان بــرای تولید محدود 

مورد استفاده قرار می گیرند؟
کاســتی اساســی در سیاست های  این ضعف و 
بــه  کــه  اخیرالذکــر  کشــورهای  اقتصــادی 
کشــورهای جنــوب معــروف شــده اند، مولــود 
کشورهاســت یا  کم بر آن  کارآمــد حا دســتگاه نا

کمیت قوانین واپس گرا و نهادهای  ناشــی از حا
سنتی و عقب مانده آنهاست؟

یــا عدم اجرای زمینه قوانین مدرن و نهادهای 
کشورها وجود دارد؟ توسعه گرا در این 

کشــورها قانونــی ماندن به  در بســیاری از ایــن 
که  همان اندازه قانونی شــدن مشــکل اســت، 

نتیجه آن جز فساد نخواهد بود.
میشل فوکو فرانســوی استدالل می کند، برای 
درک مفهــوم هــر پدیــده ممکن اســت ســاده تر 

کنیم. که از جهت مخالف به آن نگاه  باشد 
مفاســد  و  فســاد  گــر  ا کــه  بیاندیشــیم  حــال 
بانکــی،  ســالمت  عــدم  و  اجتماعــی 
وجــود  و  میلیــاردی  هــزاران  اختالس هــای 
بــر  را  خــود  شــخصی  منافــع  کــه  مســئولینی 
منافع و مصالــح ملی ترجیح می دهند، وجود 
کنونی ایــران در چه جایگاه  نداشــت، جامعــه 
اقتصــادی بین المللی قــرار می گرفت؟ در حال 
حاضــر انبــوه انتظــارات سیاســی و اقتصــادی و 
اجتماعــی و مخصوصا صیانــت از حقوق فردی 
و اجتماعــی و حــق مالکیــت در پــی مشــارکت 
گســترده مــردم در انتخابات بســیار زیاد اســت. 
محبــوب  بخواهــد  چنانچــه  رئیس جمهــور 
که برای دســتیابی به  جامعــه یا حداقــل آنان 
خواســت ها و انتظاراتشان به وی رای دادند، 
و  مدیریتــی  روش هــای  از  اســت  الزم  باشــد، 
دخالــت  و  گذشــته  دولت هــای  کمیتــی  حا
کــه  نهادهــای نامطلــوب دولتــی و فــرا دولتــی 
اقتصاد را، وســیله ای برای دستیابی به اقتدار 
سیاســی و مالــی و قدرت طلبی بــه عنوان یک 
گرفتنــد، مصرانــه دوری  کار  ابــزار و وســیله بــه 
گذشته بیاموزد تا ریشه های  کند. از تجربیات 
گســترده از آن برکنده شــود و تــا تعادل  فســاد 
کشور موجود نباشد،  میان تعهدات و توانایی 
که  قــادر نخواهد بود تا برنامــه تدوینی خود را 
کــه در باال  فهرســت  وار همــان مــواردی اســت  

کردم اعالم نموده محقق سازد. اشاره 
از  اســت  الزم  فســاد  ریشــه کنی  بــرای 
کوچک ســازی دیوان ســاالری در حد معقول و 
مترادف شروع کند. در حال حاضر 90% بودجه 
عمومی مصروف هزینه های مسرفانه خانواده 
کاهــش درآمدهای  بــزرگ دولــت می شــود. در 
نفتــی معضالت بیشــتر خــود را آشــکار خواهند 

ساخت.
پیشــرفته  و  مترقــی  نهادهــای  وجــود  در   
اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی است 
کــه می توان اصالحات دامنه داری را در ارتباط 
ارگانیــک بــا  تمــام متغیرهــای اقتصــادی، بــه 
انجام رساند.  / منبع : تجارت نیوز/ 22 مرداد

لزوم تعادل میان 
تعهد و توانایی 

رئیس جمهور
دکتر محمود جامساز - کارشناس اقتصادی 
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ریشـه فلسـفی مـدرن بـودن در مدنّیـت اسـت. 
اندیشـه  و  برداشـت  تکثـر  بـه  مـدرن  شـخِص 
معتقـد اسـت و نظـر خـود را صرفـًا یـک نظـر در 

تلقـی می کنـد. دیگـر  نظـرات  میـان 
دکتر محمود سریع القلم
رمان نویـس   )Victor Pelevin( ِپِلویـن  ویکتـور 
را  بـودن  مـدرن  خـود،   2008 رمـان  در  روس 

می کنـد: تعریـف  چنیـن 
  قطارهـای روسـی سـر موقـع برسـند و حرکت 

کنند؛
کارکنان رشوه نگیرند؛    

پاسـخ  توصیـه ای  تلفن هـای  بـه  قضـات      
؛ هنـد ند

   تجار درآمد خود را به لندن نبرند؛
   پلیـس راهنمایـی و رانندگـی بـا حقـوق خود 

کنند؛ و راحـت زندگـی 
کنان منطقه اعیان نشـین بیرون مسـکو    سـا

همـه بـه زندانی در مسـکو منتقل شـوند.
بـه  مـا  تاریـخ  هماننـد  روسـیه  سیاسـی  تاریـخ 
شـدت تحـت تأثیـر مسـائل فقیـر و غنـی بـوده 
اسـت. ناتوانی در پرکردن این شـکاف طبقاتی 
به پوپولیسـم و اقتدارگرایی منجر شـده اسـت. 
عدالـت،  ایجـاد  یـا  طبقاتـی  شـکاف  پرکـردن 
بـدون  بـرای شـهروندان  رفـاه و حقـوق مدنـی 
امکان پذیـر  قانـون  حکومـت  و  قاعده منـدی 

حکومـت  ضرورتـًا  قانـون  حکومـت  نیسـت. 
حکومـت  یـک  سـنگاپور  نیسـت.  دموکراتیـک 
قانـون، قاعـده و شـفافیت اسـت امـا حکومـت 
قـرن  سـه  انگلسـتان  نیسـت.  دموکراتیـک 
یـک  هنـوز  کـه  در حالـی  بـود  قانـون  حکومـت 
اسـت.  شـده  دموکراتیـک  کـه  نشـده  قـرن 
دموکراسـی بـدون نظـام حزبـی و تسـلط بخش 
نمی کنـد.  پیـدا  تحقـق  اقتصـاد  بـر  خصوصـی 
در  دموکراسـی  بـه  رسـیدن  فعلـی  شـرایط  بـا 
نیـم  بـه  نزدیـک  باشـد  عزمـی  گـر  ا خاورمیانـه 
کار دارد. مـدرن شـدن یـک طیـف اسـت.  قـرن 
مـدرن  کـه  می کننـد  فکـر  اشـتباه  بـه  بعضـی 
کاالهای لوکس، پوشـیدن  بودن یعنی مصرف 
گـران قیمت، سـوار شـدن اتومبیل  لباس هـای 
کامـاًل بـد  آلمانـی و زندگـی در خانه هـای بـزرگ. 
و  افـکار  در  بـودن  مـدرن  مبنـای  فهمیده انـد. 

نـه در نـوع مصـرف. رفتـار اسـت و 
ریشـه فلسـفی مـدرن بـودن در مدنّیـت اسـت. 
اندیشـه  و  برداشـت  تکثـر  بـه  مـدرن  شـخص 
معتقـد اسـت و نظـر خـود را صرفـًا یـک نظـر در 
شـخص  می کنـد.  تلقـی  دیگـر  نظـرات  میـان 
مـدرن، متفـاوت بـودن فکری انسـان ها را حق 
آنهـا می دانـد. شـخص مـدرن با دلیـل و  fact با 
دیگـران تعامـل می کنـد نـه تخیـالت، توهمـات 
کـه به او  کسـی  و شـنیده ها. شـخِص مـدرن بـه 

می گویـد: مـن شـما را دوسـت نـدارم، می گویـد 
که مرا دوسـت نداشـته باشـید؛  حق شماسـت 
داشـته  دوسـت  مـرا  همـه  اسـت  قـرار  مگـر 
شـرایطی  هیـچ  در  مـدرن  شـخص  باشـند. 
بلکـه  نمی کنـد  پرخـاش  نمی دهـد،  دشـنام 
تـالش می کند ریشـه های جهـل طرف مقابل را 
کنـد. شـخص مـدرن نـه اجـازه می دهـد  کشـف 
دیگـری وارد حریـم خصوصـی او شـود و نـه در 
می کنـد.  دخالـت  دیگـران  خصوصـی  حریـم 
تعییـن  گـی شـخِص مـدرن بسـیار  یـک ویژ امـا 
قانـون  حکومـت  و  مدنـی  جامعـه  در  کننـده 
اسـت: بـه محـض اینکـه پـای خـود را از منـزل 
گذاشـت در سـطح جامعـه بـرای تمامی  بیـرون 

اسـت. قائـل  انسـانی  حقـوق  شـهروندان، 
تـا بـه حـال دیده ایـد: سرنشـینان یـک اتومبیل 
چگونـه  تومانـی،  میلیـارد  یـک  گران قیمـت 
کسـتر  خا و  کاغـذی  دسـتمال  میـوه،  پوسـت 
سـیگار بـه بیـرون پرتـاب می کننـد؟ تابـه حـال 
عـرض  در  هـم  بـا  آهسـته  نفـر  چهـار  دیده ایـد 
می زننـد  گـپ  و  می زننـد  قـدم  رو  پیـاده  یـک  
می شـوند؟  شـهروندان  دیگـر  عبـور  مانـع  و 
بـه  نزدیـک  پیاده  روهـای  دیده ایـد  حـال  تابـه 
رسـتوران های فسـت فود سـاعت دوازده شـب 
تابـه حـال  آیـا  اسـت؟  آشـغال  از  چگونـه مملـو 
ردیـف  در  بلکـه  دوبلـه  نـه  راننـده ای  دیده ایـد 

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

   

آیاکشورمامدرنمیشود؟
یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم
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ترافیـک  و  اسـت  رفتـه  و  کـرده  پـارک  سـوم 
اسـت؟ نمـوده  مختـل  را  خیابـان 

بـودن  مـدرن  ضـد  اینهـا  ماننـد  رفتـار  صدهـا 
مـؤدب  آوردن،  اسـتدالل  کـردن،  فکـر  اسـت. 
بـودن،  نظیـف  گذاشـتن،  احتـرام  بـودن، 
را  قانـون  کـردن،  را  دیگـران  حقـوق  رعایـت 
کـردن، منظـم بـودن، صـد متـر دورتـر  رعایـت 
کردن، وظیفه  شـناس  رفتن ولی درسـت پارک 
بـودن، مالیـات دادن، درآمـد بـدون زحمـت را 
بیهـوده  حـرف  بـودن،  دقیـق  نکـردن،  قبـول 
نـزدن، تخریـب نکـردن، غیبـت نکـردن، قانـع 
غ نگفتـن، انتهای صف ایسـتادن،  بـودن، دور
کاری داشـتن و صدهـا  تهمـت نـزدن، وجـدان 
اندیشـه و رفتـار دیگـر از مشـتقات مـدرن بودن 

اسـت.
رفتـار  اینگونـه  همـه  گـر  ا می فرماییـد  درسـت 
گـر هفتاد  کشـور بهشـت می شـود؛ حتـی ا کننـد 
ایـده آل اسـت.  کننـد  گونـه عمـل  ایـن  درصـد 
خصلت هـای  بـا  آنهـا  سرنوشـت  و  ملت هـا 
گـر اقلیتـی درسـت  کثریـت تعییـن می شـود. ا ا
کنـد فایـده ای نـدارد. ژاپـن، ژاپـن شـده  رفتـار 
اسـت چـون 95 درصـد مـدرن رفتـار می کننـد.
دموکراتیـک  نمی گویـد  روس  رمان نویـس 
رعایـت  را  قانـون  شـویم:  مـدرن  بلکـه  شـویم 
کـه می گیریم  کنیـم، رشـوه نگیریـم، بـه حقوقی 
قانـع باشـیم و بـا رانـت صاحـب خانـه نشـویم. 
گفتـه می شـود بعضـی  بی  دلیـل نیسـت وقتـی 
کشـورها در خاورمیانه هنوز وارد عصر مدرنیته 
کـه تحمـل  نشـده اند چـه برسـد بـه دموکراسـی 
اندیشـه های متفـاوت، رقابـت حزبـی و دولـت 

حداقلـی در آن متصـور اسـت.
 چگونه جوامع مدرن می شـوند؟ تاریخ غرب، 
آسـیا و آمریـکای التیـن بـه مـا بـه وضـوح پاسـخ 
می دهد. بسـیار روشـن و شـفاف: انرژی، عزم، 
مسـئولین  تصمیـم  و  خواسـت  همـت،  اراده، 
کـه  اسـت  کشـور  یـک  سیاسـی  نخبـگان  و 
جامعـه را مـدرن می کنـد. اول خودشـان عمـل 
می کننـد و سـپس بـا دقـت و جدّیـت بـر اجـرای 
کـه خـود  قوانیـن نظـارت می کننـد. نخبگانـی 
قانـون را رعایـت نکننـد نمی تواننـد از جامعـه 
کـه  هنگامـی  باشـند.  داشـته  مدنّیـت  انتظـار 
یـک وزیـر بـا رانـت زندگی نکند سـپس می توان 
کـه  کـه آحـاد مـردم بـا حقوقـی  انتظـار داشـت 
حـال  بـه  خوشـا  کننـد.  زندگـی  نیـز  می گیرنـد 
جنوبـی  کـره  قضائیـه  قـوه  و  حکومـت  مـردم، 
کـه وقتـی متوجـه شـدند رئیس جمهـور خالف 

افـکار،  روحیـات،  کردنـد.  برخـورد  او  بـا  کـرده 
یـک  نخبـگان  پایـگاه اجتماعـی  و  خواسـت ها 

را تعییـن می کنـد. کشـور، سرنوشـت آن 
 

شـدن  مـدرن  یـا  قانـون  حکومـت  و  جامعـه 
فسـاد  عدالتـی،  بـی  اسـت.  تصمیـم  یـک 
بـه  خـاص  عـده ای  ورود  رانـت،  مالـی، 
از  واقعیت هـا  کتمـان  و  دولتـی  حوزه هـای 
شـدند  باعـث  کـه  بودنـد  زمینه هایـی  جملـه 
کارهـای  رغـم  علـی  دوم  پهلـوی  سیسـتم  تـا 
کنـد. وقتی جامعه  عمرانـی نتوانـد تـداوم پیدا 
کـه دولـت و نخبـگان سیاسـی  مـدرن می شـود 
قانونـی  سیسـتم  و  شـوند  مـدرن  بخواهنـد 
مجـازی  عصـر  در  جامعـه  کننـد.  نهادینـه  را 
بـرای  قانـون  آیـا  کـه  می شـود  متوجـه  سـریع 
یـک  شـناخت  بـرای  عـده ای.  یـا  اسـت  همـه 
جامعـه و حکومـت و آینـدۀ آن بایـد اول سـراغ 
و  قواعـد  رعایـت  درجـۀ  و  سیاسـی  نخبـگان 
قوانیـن از سـوی آن هـا رفت. آلمان، سـوئیس، 
نـروژ،  کانـادا،  کره جنوبـی،  سـنگاپور،  ژاپـن، 
هسـتند.  بـارز  نمونه هـای  دانمـارک  و  سـوئد 

نیسـت.  تصادفـی  طبیعـت  در  اتفاقـی  هیـچ 
رعایـت قواعـد پاسـخ می دهـد. ثروتمند شـدن 
رانـت. بخـش  نـه  بـا قاعـده اسـت و  آلمـان  در 
مهم تریـن  آلمـان،  صدراعظـم  دفتـر  حقوقـی 
کشـور اسـت زیـرا هـر  کمیـت ایـن  بخـش از حا
تصمیـم و عملـی بایـد بـا تأییـد بخـش حقوقـی 
کـرد  غفلـت  حقوقـی  بخـش  گـر  ا شـود.  انجـام 
همـه  توجـه  می توانـد  خبرنـگار  یـک  حتـی 
رمان نویـس  کنـد.  جلـب  قانـون  نقـض  بـه  را 
نمی گویـد  او  می خواهـد.  را  همیـن  هـم  روس 
بـه  قاعـده  رعایـت  بـا  بلکـه  نشـوید  ثروتمنـد 
ثـروت برسـید و ایـن فرصـت بـرای همـه فراهـم 

باشـد.

 نکته علمی آخر:
کــه مــدرن شــده اند و  کشــورهایی   در تمامــی 
حکومــت قانــون تشــکیل داده انــد، نخبــگان 
سیاســی به لحاظ احساســی، عقلی، وجدانی 
ک  کشور، خا و تاریخی، تعلق خاطر عمیقی به 

و وطن دارند.منبع: عصر ایران- 26 تیر

 دریاچه عباس آباد 
کامل  بهشهر به طور 
خشک شد!
آب این دریاچه برای 
آبیاری شالیزارها بسته 
شده و بعد از پایان 
تابستان دوباره به حالت 
گردد. اول باز می 
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حداقل دستمزد 
کشورها در دیگر 

کشــورها ضوابط متفاوتی برای دستمزد  سایر 
کشــورها حقوق  کثر  حداقــل دارند. تقریبًا در ا
مزایــای  و  اســت  دســتمزد  تمــام  پرداختــی 
جانبــی )ماننــد عیــدی و ســنوات و ...( مانند 
ایــران پرداخت نمی گردد. همچنین در برخی 
کشور  کشــورها دســتمزد حداقل در سراسر آن 

یکسان نیست:
ماننــد  ندارنــد:  دســتمزد  حداقــل  برخــی   •

ایتالیا و امارات متحده عربی
و حتــی شــهرهای  اســتان ها  در  تفــاوت    •
ســطح  تفــاوت  بــه  توجــه  بــا  کــه  مختلــف: 

کشور، این  هزینه ها در شهرهای مختلف یک 
امــر منطقی تــر از حداقــل دســتمزد ثابت برای 
کشور می نماید. نمونه آن آمریکا )تا %50  تمام 
تفــاوت بین ایالت ها(، چین )تــا 2 برابر تفاوت 
بین شــهرهای مختلــف(، آلمــان )تفاوت بین 
ایــاالت شــرقی و غربــی(، ژاپن )تــا 30% تفاوت 
بین اســتان ها(، مالزی )10% تفــاوت در برخی 

استان ها( است.
کاری: با توجه به نوع  • تفاوت در رشته های 
کار متفــاوت اســت ماننــد آلمان )متفــاوت در 
کار  کارهــای مدیریــت زبالــه، صنعت احــداث، 

دانشجویی و دانش آموزی و...(
• تفــاوت در ســن: بــا توجه به ســن شــاغلین 

که دســته بندی  تغییــر می کنــد ماننــد بریتانیا 
برای حقوق ســنین باالی 25 ســال، 21 تا 24 
ســال، 18 تا 20 ســال، و ســنین 16 تا 17 ســال 
کارگــر بــاالی 25 ســال 2  وجــود دارد و حقــوق 

کارگر سن 16 سال است. برابر 
حقوق حداقل ســاعتی در سال 2015 )1394) 
آمــار  ســایت  از  نقــل  بــه  کشــورها  برخــی  در 
اقتصادی ســازمان همکاری های اقتصادی و 
توســعه )OECD) [10[ و سایت مقایسه حقوق 
ح زیــر می باشــد )در ایران  کشــورها ]11[ به شــر
کــه  حــدود 1.6 دالر در ســاعت(. همــان طــور 
ذکــر شــد پرداخــت مزایــا بجــز حقوق ســاعتی 
مبلــغ  و  نیســت  مرســوم  کشــورها  عمــوم  در 
کارگر را تشکیل  مذکور تمام دســتمزد دریافتی 

می دهد. )جدول -3)
  

کاالها مقایسه قیمت برخی 
کشورهای دنیا  در ایران و بعضی 

کاالها  در ادامه مقایســه ای بین قیمت برخی 
کشــورهای  برخــی  بــا  ایــران  در  خدمــات  و 
توســعه یافته و درحــال توســعه منتخــب دنیــا 
از اروپــای شــمالی، اروپــای جنوبــی و شــرقی، 
آســیا، آمریکای شــمالی و جنوبی، اقیانوســیه 
و آفریقــا انجــام شــده اســت. همچنین قیمت 
کاالها با توجه به آمار موجود برای  نسبی این 
دستمزد حداقل در سال 2015 )معادل 1394 
گرفته اســت. در  در ایــران( مــورد مقایســه قرار 
این بررســی، دســتمزد حداقــل در ایران برای 
کارگــر مجــرد شــامل حقــوق پایه بــا تمام  یــک 
مزایــا به عالوه یارانه در ســال 1394 محاســبه 
ریــال   10.860.000 حــدود  ماهانــه  کــه  شــده 
که بــا توجه به  )ســاعتی 56.860 ریال( اســت 
خ دالر آزاد در ســال 1394 )حــدود 35.000  نــر
ریــال( دســتمزد حداقــل ســاعتی در ایــران در 
آن ســال حــدود 1.6 دالر بــوده اســت. بــرای 
کشــورها دســتمزد حداقل اعالمی برای  ســایر 
کارگر مجرد بزرگسال در سال 2015 منظور  یک 

شده است.

گازوییل در ایران مقایسه قیمت 
کشورها )2015)  و برخی 

گازوییــل بــه عنوان ســوخت پایه بــرای عمده 

واقعی نبودن قیمت ها 
مانعی  برای سرمایه گذاری

 بخش خصوصی
 مهندس محمدرضا حاجی علیخانی  

مهنــدس محمدرضــا حاجی علیخانــی فعال حوزه عمرانــی در  مقاله ای 
بــه بررســی عوامــل  موثر بر رکــود فعالیت هــای عمرانی بخــش خصوصی 
پرداخت . بخش اول این مقاله   آثار قیمت گذاری  غیرواقعی پروژه های 
کرد  ج از  منطــق اقتصــادی  پروژه هــای عمرانی  را تشــریح  عمرانــی خــار
در ادامــه بــا نــگاه تطبیقــی به رونــد فعالیت  بخــش خصوصــی در برخی 
کشــورهای دیگــر،  دالیــل و موانــع موجــود بــر ســر ســرمایه گذاری بخش 

که از نظرتان می گذرد. خصوصی در ایران  تبیین شده است 
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تجهیــزات  ترابــری،  صنعتــی،  فعالیت هــای 
تاثیــر مهمــی در هزینــه تمــام  کشــاورزی و... 
کاالها دارد. نمودار زیر قیمت  شــده بســیاری 
کشــورهای  در  را   2015 ســال  در  گازوییــل 
 منتخــب نشــان می دهــد )قیمت ها از ســایت

 global petrol prices) [12[. )شکل -8)
که ایــران ارزانترین قیمت    مشــاهده می گردد 
که از  کشورهای مذکور دارد  گازوییل را در بین 
اثرات منفی آن می توان به مصرف نسبی زیاد 
کشــورها، عــدم  در ایــران در مقایســه بــا ســایر 
کشــور  گازوییل تولیدی  کیفیت  انگیزه ارتقای 
و بــاال بــودن میــزان آلوده کنندگــی آن، عــدم 
انگیــزه و نیــاز به ارتقــای فنــاوری خودروهای 
دیزلی، قاچاق آن در مناطق مرزی و... اشاره 

نمود.
گازوییــل  همچنیــن نمــودار 9 نســبت قیمــت 
به دســتمزد حداقل ســاعتی در سال 2015 در 
کشورهای مختلف و در مقایسه با هم را نشان 

می دهد. )شکل -9)
خ این فرآورده در ایران    مشاهده می گردد که نر
خ هــای  بــه نســبت دســتمزد از پایین تریــن نر
کانادا،  کشورهای  کشورهای مذکور اســت. در 
علیرغــم  شــیلی  و  نیوزلنــد  اســترالیا،  آمریــکا، 
گازوییل نسبت به ایران،  قیمت 5 تا 9 برابری 
گازوییل به دستمزد حداقل به  قیمت نســبی 
دلیــل بــاال بــودن دســتمزدها، اندکــی از ایران 
گازوییل در اروپای  بیشتر است. قیمت نسبی 
غربــی حــدود دو برابر ایران و در اروپای شــرقی 
گرانی  و جنوبــی بیــن 4 تــا 8 برابر ایران اســت. 
گازوییل در روسیه، آذربایجان،  نســبی قیمت 

قزاقســتان و مکزیــک )کــه خــود تولیدکننــده و 
صادرکننده نفت هستند( شایان توجه است.

گازوییل در 40  نگاهــی به رونــد قیمت نســبی 
که  گذشــته در ایران نیز نشــان می دهد  ســال 
این فــرآورده در ســال های 1352 تا 1356 )که 
 %70 حداقــل  بــوده(  زیــاد  نفتــی  درآمدهــای 
گرانتر بوده است. )جدول - 4 )  )شکل -10)  

 مقایسه قیمت بنزین 
کشورها )2015) در ایران و برخی 

کــه در خودروهای  بنزیــن به عنوان ســوختی 
کاالهــای  جــزو  می شــود،  مصــرف  ســبک 
اســت.  جهــان  تمــام  در  خانوارهــا  پرمصــرف 
کشورها بخش مهمی  کثر  مالیات بر بنزین در ا
از درآمــد دولت مرکــزی و دولت های محلی را 
تشــکیل می دهد. نمودار زیر قیمت بنزین در 
کشــورهای منتخــب نشــان  ســال 2015 را در 
 global petrolمــی دهــد )قیمت هــا از ســایت

prices )[13[ )شکل -11)
که ایران ارزانترین قیمت    مشــاهده می گردد 
که از  کشــورهای مذکــور دارد  بنزین را در بین 
اثرات منفی آن می توان به مصرف نسبی زیاد 
کشــورها، عدم  در ایــران در مقایســه بــا ســایر 
کاهش مصرف )تولید و اســتفاده  انگیزه برای 
کاهش اســتفاده  کم مصــرف و  از خودروهــای 
فــردی از خودرو(، عدم انگیزه ارتقای فناوری 

بنزینــی، قاچــاق آن در مناطــق  خودروهــای 
گرانی قیمت بنزین  مرزی و غیره اشــاره نمود. 
کشــورهای مذکور به دلیــل باال بودن  کثــر  در ا

مالیات بر سوخت است.
همچنیــن نمودار12 نســبت قیمــت بنزین به 
دســتمزد حداقل ســاعتی را در ســال 2015 در 
کشــورهای مختلف و در مقایســه با هم نشان 

می دهد. )شکل -12)
خ این فرآورده در ایران   مشاهده می گردد که نر
خ هــای  بــه نســبت دســتمزد از پایین تریــن نر
کشــورهای  در  اســت.  مذکــور  کشــورهای 
کانادا، اروپای غربی  استرالیا، نیوزلند، آمریکا، 
گرانتــر بــودن قیمــت بنزین،  و ژاپــن علی رغــم 
قیمــت نســبی بنزین بــه دســتمزد حداقل به 
دلیــل بــاال بــودن دســتمزدها از ایــران ارزانتــر 
بــوده و در اروپای شــرقی و جنوبــی بین 2 تا 3 
گرانی نســبی قیمــت بنزین  برابر ایران اســت. 
در روســیه، قزاقســتان، آذربایجــان و مکزیــک 

نفــت  صادرکننــده  و  تولید کننــده  خــود  )کــه 

)شکل -8)

)جدول - 3 )

 در اتحادیـــه اروپـــا بـــه جز 
در بخـــش آمـــوزش، بیش 
از 70% ســـایر زیرســـاختها 
خصوصی  بخش  توســـط 
گردد. ســـرمایه گذاری می 

)جدول - 4 )
)شکل -9)
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هستند( شایان توجه است. 
نگاهــی بــه رونــد قیمــت نســبی بنزیــن در 40 
که  گذشــته در ایران نیز نشــان می دهد  ســال 
 1356 تــا    1352 ســال های  در  فــرآورده  ایــن 
)کــه درآمدهای نفتی زیاد بــوده( حداقل %70 

گرانتر بوده است.)جدول -5) )شکل -13)

   مقایسه قیمت آب خانگی در ایران
کشورها )2015)  و برخی 

تنهــا  و  اســت  جهانــی  مســئله  آب  کمبــود 
که با این مشکل  کشورهای محدودی هستند 
گــزارش  دســت به گریبــان نیســتند. براســاس 
ســال 2015 بخــش آب ســازمان ملــل متحــد 
[14[، ســرانه آب شــیرین تجدیدپذیــر دنیــا در 
ســال 2013 بــه صــورت نقشــه زیر بوده اســت. 
کــه نشــان می دهد ایران با ســرانه حدود 1700 
مترمکعب، از نظر آب شــیرین در آستانه تنش 
است. سایر کشورهای در آستانه تنش یا دچار 
کشورهای شمال و  تنش آبی عبارتند از برخی 
کســتان،  غــرب و جنــوب اروپا، هنــد، چین، پا
کشــورهای  عمــده  و  ازبکســتان  افغانســتان، 
کشــورهای مرکز  شــمال و شــرق آفریقــا، برخی 
آفریقــا و همچنیــن آفریقای جنوبــی. علی رغم 
کشــورهای اروپایی نیز  تصــور عمومــی، برخــی 
بــا وجــود بارندگــی بیشــتر، بــه دلیــل جمعیت 
کمبــود آب هســتند، یعنــی ســرانه  زیــاد دچــار 
 2500 از  کمتــر  آنهــا  تجدیدپذیــر  شــیرین  آب 
برخــی  حتــی  )و  اســت  ســال  در  مترمکعــب 
کمتــر از ایــران آب دارنــد(، ماننــد هلنــد )650 
مترمکعــب(   1060( دانمــارک  مترمکعــب(، 

بلژیــک )1070(، چــک )1250(، آلمــان )1320(، 
لهســتان )1410(، انگلستان )2240(، و اسپانیا 

)2400 مترمکعب سرانه( )شکل -14)
گرانقیمتــی تبدیل  کاالی    لــذا آب در دنیــا بــه 
شده است و حتی در کشورهای پرآب نیز برای 
کاال بــا قیمت های  صرفه جویــی بیشــتر، ایــن 
گــزاف )خصوصــًا در بخــش خانگــی و صنعتی( 
به فروش می رســد. لــذا تولید، انتقــال، توزیع 
کار  بــه  کشــورها  از  بســیاری  و تصفیــه آب در 
سودآوری تبدیل شده و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی با ســرمایه گذاری در این بخش، هم 
کمــک نموده و هم با  بــه بهره وری مصرف آب 
کشور  کســب ســود و ایجاد اشــتغال به اقتصاد 

کمک می نمایند.
برخــی  در  خانگــی  آب  قیمــت    15 نمــودار 
بــه  را   2011 ســال  در  منتخــب  کشــورهای 
اینتلیجنــس«  واتــر  »گلوبــال  مجلــه  از  نقــل 
بــه  مترمکعــب(.  بــر  )دالر  می دهــد  نشــان 
دلیــل محدودیــت دسترســی بــه آمــار جدید، 
گرچه قطعًا  قیمت هــای جدید موجود نبــود )ا
قیمت ها سال 2015 بیش از این مبالغ است(: 

[15[)شکل -15) 
قیمــت  بــا  ســال  آن  در  خانگــی  آب  قیمــت   

)شکل -12)

)شکل -11)

)شکل -10)

)شکل -13)

)جدول - 5 )
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حــدود 200 تومــان بــر مترمکعب در تهــران )که 
اســت(،  بــوده  نیــز  ارزانتــر  در شــهرهای دیگــر 
کشــورهای مذکــور  بیــن  ارزانتریــن قیمــت در 
کشــورهای شــمال اروپــا آب بســیار  اســت. در 
گــران اســت، دانمــارک بــا حــدود 4.3 دالر بــر 
در  فروشــد.  مــی  را  آب  گرانتریــن  مترمکعــب 
جنــوب و شــرق اروپــا قیمــت آب بین یــک تا 2 
کــه قیمت  دالر در مترمکعــب اســت. مصــر نیز 
کمبود  آب را ارزان می فروشد در حال حاضر با 
آشامیدنی در بسیاری از شهرهای خود دست 

گریبان است. به 
خانگــی  آب  قیمــت     16 نمــودار   همچنیــن 
)در ســال 2011( را به دســتمزد حداقل ساعتی 
کشورهای مختلف و در مقایسه  سال 2015 در 
بــا هــم را نشــان می دهــد. بــا توجــه به بیشــتر 
بــه  نســبت  قیمــت آب در ســال 2015  بــودن 
 2011، قیمــت نســبی 2015 آب مســلمًا بیشــتر 

می باشد )شکل -16(.

کشــورها  از  بســیاری  در  آنکــه  توجــه  جالــب 
چــه  دارنــد  ایــران  از  بیشــتری  آب  ســرانه  کــه 
چــه  و  کانــادا(  و  آمریــکا  )ماننــد  توســعه یافته 
کــه در حــال توســعه هســتند، )ماننــد  آنهایــی 
قزاقســتان  روســیه،  ترکیــه،  برزیــل، مکزیــک، 
و...(، قیمــت نســبی آب بــه دســتمزد حداقل 
بســیار باالتــر از ایــران اســت. بــه عبــارت دیگــر 
مــردم،  حداقــل  درآمــد  نســبت  بــه  ایــران  در 
آب خانگــی بســیار ارزان بــه فــروش می رســد. 
مقایســه مصرف ســرانه آب خانگــی در ایران با 
کشورهای اروپایی نشان دهنده مصرف  برخی 
که یــک دلیل عمده  بــاالی آن در ایــران اســت 
آن ارزانی آب و نتیجتًا هدر روی زیاد آن اســت 
)چــه در مصــرف، و چــه بــه دلیــل فرســودگی 
شــبکه توزیــع و انتقــال و...(. مصــرف ســرانه 
کشــورهای اروپایی در  آب خانگــی در برخــی از 
گزارش سایت دانشگاه علوم  ســال 2012 طبق 
ح جدول-6   سیاســی و اقتصادی لندن به شر

بوده است.]16[)جدول-6) 
که در ایران علی رغم ســرانه  مشــاهده می گردد 
کمتــر، ســرانه مصــرف آب خانگــی  آب شــیرین 

بیشتر است.
کشورها در سال  کشاورزی در برخی  قیمت آب 
گــزارش توســعه آب ســازمان  2008 بــه نقــل از 
ملل برای آب و انرژی ســال 2014 در شــکل زیر 

ارائه شده است ]17[. با توجه به قیمت فروش 
کشــاورزی در ایــران در آن زمــان )کمتر از 5  آب 
تومان در مترمکعب(، مشاهده می گردد حتی 
کشــاورزی در هلند  بــدون توجه به قیمت آب 
کــه باالتــر از یــک دالر در مترمکعــب  و اتریــش 
کشــورهای جدول،  بوده، در مقایســه با ســایر 
ارزان بســیار  ایــران  در  کشــاورزی  آب   قیمــت 

 است. )شکل -17)
کــه  کشــاورزی موجــب شــده    ایــن ارزانــی آب 
کشــاورزی در ایــران بســیار بــاال و  مصــرف آب 
بهــره وری نیــز پایین باشــد زیرا ســرمایه گذاری 
از  اســتفاده  یــا  صنعتــی  تولیــد  بــرای  جدیــد 
کشاورزان و حتی  فناوری های پیشــرفته برای 
کشــاورزی، توجیه  دولت بــه عنوان پشــتیبان 

کافی ندارد. اقتصادی 

مقایسه قیمت برق خانگی
کشورها )2015)  در ایران و برخی 

بــرق منبع اصلی تامین انرژی برای بســیاری از 
مصارف خانگی، شــهری، روســتایی و صنعتی 
کــه تاثیر مهمی در هزینه تمام شــده  می باشــد 
کاالها دارد. قیمت برق  بســیاری از خدمــات و 
حــدود  در  دنیــا  کشــورهای  کثــر  ا در  صنعتــی 
قیمــت تمام شــده )به عــالوه مالیات( اســت و 
کاهش  بــرق خانگــی بــرای انگیــزش در جهــت 
مصــرف، حــدود دو برابــر قیمــت بــرق صنعتی 
فروختــه می شــود. ولــی در ایــران برعکس برق 
صنعتــی  بــرق  قیمــت  نصــف  حــدود  خانگــی 
عرضــه می گردد )یارانــه پرداخت می گردد(، لذا 
کــه در مصــرف بــرق صرفه جویی  بــه جــای آن 
گــردد، عماًل هرکه برق بیشــتری مصــرف نماید 
کــه  از ایــن یارانــه پنهــان بیشــتر بهــره می بــرد 
ســهم طبقه متوســط به باالی جامعه طبیعتًا 
بیشــتر است. نمودار زیر قیمت برق خانگی در 
کشورهای منتخب را )به نقل از  ســال 2015 در 
ســایت Eurostat آمار اروپا( و برخی منابع دیگر 

نشان می دهد. ]18[ )شکل -18)
کــه قیمــت بــرق خانگــی    مشــاهده می گــردد 
کشــورهای  کنــار مصــر نســبت بــه  در ایــران در 

منتخب بسیار ارزانتر است.
همچنیــن نمــودار 19  نســبت قیمــت بــرق بــه 
در   2015 ســال  در  ســاعتی  حداقــل  دســتمزد 
کشورهای مختلف و در مقایسه با هم را نشان 

می دهد. )شکل -19)
خ بــرق خانگــی در  کــه نــر   مشــاهده می گــردد 
خ های  ایران به نسبت دستمزد از ارزان ترین نر

)شکل -14)

)جدول - 6)

)شکل -15)

)شکل -)شکل -16)

قیمت  نســـبی در ترکیـــه )قیمت کاال 
به دســـتمزد حداقل( در ســـال 2015 
برای بنزیـــن، گازوییل، برق خانگی، 
آزادراه هـــا  عـــوارض  و  خانگـــی  آب 
کیلومتـــر( بیـــن 3/5 تا  )بـــه ازای هـــر 

 12 برابر ایران بوده است.
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 کشــورهای مذکــور اســت. قیمــت نســبی بــرق 
کشورهای استرالیا، نیوزلند،  )به دستمزد( در 
که  کانادا، انگلســتان، بلژیک و فرانسه  آمریکا، 
کشــورهای  ارزانتریــن قیمت برق خانگی را در 
مذکــور دارنــد حــدود 1.2 تــا 2.5 برابــر ایــران، 
کشــورهای جنــوب و شــرق اروپــا حــدود 6  در 
تــا 8 برابر ایــران و در ترکیه با ســطح اقتصادی 
گرانی نسبی  مشابه حدود 6 برابر ایران است. 
قیمت برق در روســیه، قزاقســتان، آذربایجان 
و مکزیــک )که خود تولیدکننــده و صادرکننده 
نفت هســتند( شایان توجه اســت. مکزیک با 
35% نســبت قیمــت برق به دســتمزد حداقل 
گرانتریــن قیمــت نســبی بــرق در بین  ســاعتی 

کشورها را دارد. این 

مقایسه عوارض عبور از آزادراه ها 
کشورها )2015) در ایران و برخی 

که ذکر شــد، زیرســاخت های ترابری  همانطور 
خصوصًا آزادراهها از موارد عمده سرمایه گذاری 
کشــورها اســت و در  بخش خصوصی در ســایر 
اتحادیه اروپا حدود 70% سرمایه گذاری ساالنه 
 ایــن بخــش توســط بخــش خصوصــی انجــام 
آزادراههــای  از  عبــور  عــوارض  گــردد.  مــی 
مســیرهای عمدتًا دشــت )بدون عــوارض زیاد 
کیلومتر  کــم تونل و پل( بــه ازای هــر  بــا تعــداد 
در ایران در سال 1395 برای خودروی سواری 
ســنت(   0.8( دالر   0.008 متوســط  طــور   بــه 

بوده است. )جدول-7)
  ایــن عــوارض بــرای آزادراه های با پــل و تونل 
زیاد جهت ســواری به طور متوسط حدود 0.4 

کیلومتر است.)جدول-8)  دالر در 
کیلومتــر  در  عــوارض  مقایســه    20 نمــودار 
از  بــه نقــل  را  بــرای خــودروی ســواری  آزادراه 
 (2012( اروپــا  در  راه هــا  قیمت گــذاری  گــزارش 

ثبــت  ادارات  انجمــن  توســط  شــده  منتشــر 
وب  برخــی  و  اروپایــی  راننــدگان  و  خودروهــا 
می دهــد  نشــان  دیگــر  کشــورهای  ســایتهای 
گر از سال 2012  [19[. )قیمت های سال 2015 ا
کمتــر نیســت(. در برخی  بیشــتر نباشــد قطعــًا 
کشــورها نیــز ایــن عــوارض روزانــه یــا هفتگــی 
)بدون توجه به مسافت( است. )شکل -20)  

کشــورهای  کــه در عمــوم  مشــاهده می گــردد 
کیلومتر  اروپایی، آمریکا و اســترالیا عــوارض هر 
آزادراه )Toll Road( بــه طــور متوســط حــدود 
10 ســنت )0.1 دالر(، در ترکیه حدود 7 ســنت، 
در ژاپــن و نیوزلند حدود 20 ســنت و در برزیل 
نزدیک به ایران اســت. نمودار زیر نسبت این 

مبلغ را به دستمزد حداقل نشان می دهد.
)شکل -21)  

 
حداقــل  دســتمزد  )بــه  عــوارض  ارزانتریــن   
ســاعتی( مربــوط بــه برزیــل و ایرلنــد )0.2%( و 
ایــران )0.5%( اســت. در آمریــکا و اروپای غربی 
ایــن نســبت حــدود 1% )دو برابــر ایــران(، و در 
 %3 تــا   %2 حــدود  جنوبــی  و  شــرقی  اروپــای 
گرانتریــن  )حــدود 4 تــا 6 برابــر ایــران( اســت. 
عوارض )به درآمد ســاعتی( مربوط به مکزیک 

است )حدود %20( 
متوســط  قیمتــی  نســبت  حداقــل  انتخــاب 
حــدود 1% دســتمزد حداقــل ســاعتی معــادل 
کیلومتــر به  حــدود 1.6 ســنت )65 تومــان( در 
معنی دو برابر نمودن عوارض آزادراه ها اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــران بــه دلیــل اینکــه 
قیمت بخش قابل توجهی از منابع راهســازی 
)قیر و ماشین آالت ساختمانی( به قیمت های 
بین المللــی نزدیــک اســت، لــذا بــرای توجیــه 
اقتصادی این پروژه ها برای بخش خصوصی، 

)شکل -19)

)شکل -17)

)شکل -18)

)جدول - 7)

)جدول -8)
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نســبت عوارض به درآمد حداقــل باید بیش از 
گردد. از سوی دیگر  کشــورها تعیین  حد ســایر 
بــاال رفتــن قیمت عــوارض یــک آزادراه با توجه 
کاهش مشــتریان  به ســطح درآمد مردم باعث 
آن می گــردد، لــذا انتخــاب قیمتــی حــدود %2 
معــادل حــدود 3  دســتمزد حداقــل ســاعتی 
کیلومتر شــاید معقولتر  ســنت )120 تومــان( در 
عــوارض  شــدن  برابــر   4 معنــی  بــه  کــه  باشــد 
آزادراه هــا اســت. در این صــورت می توان امید 
که بخش خصوصی اقبال مناســبی به  داشــت 

ساخت آزادراه ها نشان دهد.
کــه بــا  کشــورهای فرانســه و آلمــان  هــر یــک از 
مســاحتی حــدود یــک ســوم ایــران، جمعیتی 
 12 حــدود  دارای  دارنــد،  ایــران  حــدود  در 
کــه  کیلومتــر آزادراه می باشــند. در حالــی  هــزار 
آزادراه هــای در حال بهره بــرداری ایران حدود 
کیلومتر آن  کمتر از 2000  که  کیلومتر بوده   2500
با مشــارکت بخش خصوصی اجرا شــده است. 
بــا توجــه به وضعیــت ترانزیتــی ایران در مســیر 
جنوب-شمال )خلیج فارس و دریای عمان به 
جمهوری های شــوروی سابق( و شرقی-غربی 
)ارپــا به آســیا(، و برای افزایش اســتانداردهای 
کاهــش تصادفــات و تســهیل  جــاده ای بــرای 
ترابــری جاده ای، و ایجاد مســیرهایی موازی و 
کمربندی برای شهرهای پر ترافیک، در صورت 
برنامه ریــزی بــرای حصــول به اســتانداردهای 
باال نیاز به ســرمایه گذاری عظیمی در ســاخت 
که با اصالح یا آزادسازی قیمت  آزادراه ها است 
عــوارض می تــوان بخــش خصوصــی را در ایــن 

زمینه فعال نمود.

جمع بندی
بــرق،  آب،  چــون  کاالهایــی  قیمــت  ارزانــی 
گازوییل و... از ســویی باعث افزایش  بنزیــن، 
کشــورهای  مصــرف آنهــا در ایــران بــه نســبت 

آلودگی هــای  کــه مســائلی چــون  دیگــر شــده 
زیست محیطی، عدم استفاده از فناوری های 
کم مصرف، هدر روی منابع، قاچاق به  جدید 
کشــورهای همســایه و غیره را به دنبال داشته 
اســت، و از ســوی دیگــر موجــب عــدم جــذب 
کاالها  ســرمایه های خصوصی برای تولید این 
شــده اســت. همچنیــن ارزان بــودن خدماتی 
گســترش  مانند عوارض بزرگراهی موجب عدم 
کشــور شده اســت. در نتیجه  شــبکه بزرگراهی 
کشورها  که در ســایر  ســرمایه بخش خصوصی 
زیرســاخت ها  بهســازی  و  ســاخت  جهــت  در 
مصرف شــده و بــه نوبه خــود رشــد اقتصادی 
و اشــتغال ایجــاد می کنــد، در ایران به ســمت 
گردد.  کارهــای غیرمولد و تورم زا منحرف می 

کشــور ترکیه  شــاهدی بــرای ایــن مقایســه نیــز 
جمعیتــی  شــرایط  بــا  و  ایــران  همســایگی  در 
و ســطح اقتصــادی نزدیــک بــه ایــران اســت. 
بــه  کاال  )قیمــت  ترکیــه  در  نســبی  قیمــت 
دســتمزد حداقل( در ســال 2015 برای بنزین، 
گازوییــل، بــرق خانگــی، آب خانگــی و عوارض 
کیلومتــر( بیــن 3.5 تــا  آزادراه هــا )بــه ازای هــر 
 12 برابــر ایــران بوده اســت. باید توجه داشــت 
که این نســبت ها مربوط بــه بعد از هدفمندی 
یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و برق است و 
در سال های قبل از هدفمندی )قبل از 1389 
یــا 2010( ایــن نســبت قیمت ها در ترکیه بســیار 
کشــور  باالتــر از ایران بوده اســت. اما در عوض 
ترکیــه بدون داشــتن نفــت، در ظرف 20 ســال 
گذشــته بــه دلیــل واقعــی بــودن قیمت هــا، در 
زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی )داخلی 
موفقتــر  بســیار  زیرســاخت ها  در  خارجــی(  و 
که خود موجب رونــق اقتصادی و ایجاد  بــوده 

کشور شده است. اشتغال در آن 
امــا در ایران علی رغم وجود بســترهای قانونی 
کاالها  مشــارکت بخــش خصوصی، ارزانــی این 
تنها موجب رفاه ظاهری )عمدتًا برای طبقات 
متوســط به بــاال به دلیــل مصرف بیشــتر آنها( 

)شکل -20)

)شکل -21)

]10[ https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW
]11[ www.wageindicator.org/
]12[ http://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
]13[ http://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/
]14[ UNESCO’s contribution to The United Nations World Water Devel-
opment Report, 2015, United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
]15[ Global Water Intelligence Magazine, 2011. Canada West Foundation, 

Vol. 12, Issue 9 )September 2011(
]16[ Website of “London school of Economics and Political Science”
]17[ United Nations United Nations World Water Development Report 
2014, Water and Energy, 2014. UNESCO, Vol.1, p. 78
]18[ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php /
Electricity_price_statistics
]19[ Road Pricing in Europe )2012(. RDW in corporation with Association 
of European Vehicle and Driver Registration Authorities

منابع:

مصرف بیشتر و اسراف،  اتالف بیشتر و همچنین 
که عالوه بر ایجاد بار  قاچاق ســوخت شده اســت 
کافی در رشــد اقتصادی  اضافــی به بودجه، تاثیر 
و ایجــاد اشــتغال نداشــته اســت. از ســوی دیگــر 
کمتر  کــم درآمد جامعه بــه دلیل مصــرف   بخــش 
 خود، عماًل از ارزانی قیمت منابع سودی نمی برند

 و در واقع سود طبقه متوسط به باالی جامعه از 
ارزانی منابع فوق بسیار زیادتر است.

که در  کــردن قیمت هــا به صــورت پلکانــی  واقعــی 
پله های پایین الگوی مصرف حداقل قیمت تمام 
شــده ممکــن باشــد و پله هــای بعدی مصــرف به 
صورت تصاعدی گران شود می تواند تاثیر بسزایی 
در جذب سرمایه بخش خصوصی، کمک به رشد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال بنماید.
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شــهروند - بعضی از پل ها را مثل سیدخندان 
که با ســیل عظیم  کوری  گره  ســاخته بودند تا 
پیکان هــای دهــه٤٠ در ترافیــك تهــران افتــاد، 
بــاز شــود، اما قصه ســاخت هفت پــل معروف 
کــه در  تهــران طــور دیگــری اســت؛ پل هایــی 
تهــران  در   ١٣٥٢ تــا   ١٣٥١ ســال های  فاصلــه 
حافــظ،  ســه گانه  »پل هــای  شــد:  ســاخته 
گیشــا، آزمایــش و پل چوبی.«  کریم خــان زند، 
که ایــن روزهــا جزو  هفــت پــل معــروف تهــران 
پرترددترین ها محسوب می شوند، در دهه٥٠ 
کاروان بازی هــای آســیایی ١٩٧٤  بــرای ورود 
در تهــران ســاخته شــد، به همیــن دلیل هیچ 
کــدام طراحــی لــرزه ای نداشــتند. البتــه حــاال 
مســئوالن معاونــت عمرانــی شــهرداری چنــد 
کار تحقیــق و بررســی در این  کــه  وقتــی اســت 
کرده انــد و نتیجــه اینکــه »پل  زمینــه را شــروع 
گیشــا با آن همه خاطره باید به زیرگذر تبدیل 
شــود و احتمــاال تا آخر  ســال برای همیشــه در 

عکس ها و فیلم ها دفن خواهد شد«
کــه تــن ایــن هفــت پــل  در تمــام ســال هایی 
پذیرای ســنگینی بار بــود، هیچ مراقبتی از آنها 

که حتی بارهای تحمیل شــده  نشــد، درحالی 
به آنها هم تناســبی با ظرفیت شــان نداشــت، 
بــه همیــن دلیــل حــاال فرســوده شــده اند. در 
که بلژیکی ها  ســال های نخست دهه٥٠ زمانی 
شــروع  را  پل هــا  ایــن  از   بعضــی  ســاخت  کار 
کردنــد، شــاید هیچ وقــت تصــور عبــور و توقــف 
ایــن همه خــودرو از روی آن نبــود و البته حاال 
کامیــون با بار غیرمجاز  اتوبوس های شــهری و 
اضافــه شــده اند. هفتمیــن دوره  آن  بــه  هــم 
بازی هــای آســیایی از دهــم تــا بیســت وپنجم 
در  نخســتین بار  بــرای   ١٣٥٣ شــهریور  ســال 
شــهرداری  شــد.  برگــزار  تهــران  و  خاورمیانــه 
کنترل ترافیك در مسیر هتل های  تهران  برای 
معروف تهران تا ورزشــگاه، ساخت پل ها را در 
دستورکار قرار داد و بعد هم یك شرکت بلژیکی 
بــه عهــده  را  ایــن پل هــا  مســئولیت ســاخت 
گرفــت. ایــن پل هــا تماما فلزی ســاخته شــده 
و تنهــا بــر الیــه رویی آن آســفالت ریخته شــده 
کباتــان هــم البتــه یکــی از همین  اســت. پــل ا
کــه در  ســال ١٣٨٣ بــه دلیــل وجــود  پــل بــود 
نداشــتن نیــاز بــه آن برچیــده شــد. پل هــای 

معروف تهران از همان زمان تا همین ســال ها 
خاطرات زیادی از برگزاری بازی های آســیایی 
تــا تظاهــرات و راهپیمایی هــای مختلــف را به 

خود دیده است.

گیشا و آزمایش پل 
نــام نصــرت شــناخته  بــا  کــه قبــال  گیشــا  پــل 
کــه در باالی  می شــد، یکــی از پل هایی اســت 
محلــه امیرآبــاد تهــران درحــال برچیده شــدن 
کــه از خیلــی وقــت قبل فرســوده  اســت. پلــی 
شــده اما مســئوالن شــهری معتقدنــد؛ هزینه 
لــرزه ای آن خیلــی بیشــتر  مرمــت و بهســازی 
از ســاخت جایگزیــن بــرای آن اســت. علیرضــا 
جاویــد، معــاون عمرانی شــهرداری تهران هم 
که در نیمــه دوم امســال به جای  گفتــه اســت 
می شــود:  ســاخته  آن جــا  در  زیرگــذری  آن، 
پــروژه  ایــن  ٣٥ درصــدی  پیشــرفت  »شــاهد 
هستیم.« این پل فلزی با طول ٦٢٠متر است 
کم عرض بــودن هــرروزه ترافیــك  کــه بــه دلیــل 
زیــادی در هــر دو ســو دارد، چــون طراحــی آن 
بــه صــورت دو الین عبوری اســت. حــاال البته 

پل های لرزان تهران نیاز به نوسازی دارند
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کــه  اســت  ١١٢٠متــر  احــداث  درحــال  زیرگــذر 
٣٥٠متر آن به صورت مسقف و بقیه به صورت 
رمپ های ورودی و خروجی ســاخته می شــود 
بــه فراموشــی ســپرده  و تمامــی خاطــرات آن 

می شود.
»طهمز احمدپور«، مدیرعامل سازمان مشاور 
که برای  فنی و مهندسی شهر تهران، می گوید 
این پل بهســازی به صرفه نبــود، چون نیاز به 
تعریض هم داشــت، بنابراین زیرگذر جایگزین 
شــد.« پل آزمایش هم یکــی دیگر از این پل ها 
گیشــا در  از ســمت شــرق بــه غــرب و بعد از پل 
کــه نیازمنــد مرمت روکــش پل و  تهــران اســت 

تقویت بهسازی لرزه ای است.

پل های سه گانه حافظ
و  جمهــوری  خیابــان  روی  حافــظ  پل هــای 
طالقانــی )حافــظ- طالقانی، حافــظ- انقالب 
و حافــظ- جمهــوری( قــرار دارد و در اطــراف 
کــز معــروف زیــادی هســت؛ مثــل  آن هــم مرا
ســاختمان بــورس تهــران، پاســاژ عالءالدیــن، 
بــرای  ایــران  موبایــل  بــازار  چارســو،  مجتمــع 
خرید موبایل و لوازم جانبی، ســفارت فرانســه 
ســاختمان  نجمیــه،  بیمارســتان  ایتالیــا،  و 
قطعــات  )بــورس  امجــد  پاســاژ  و  آلومینیــوم 

که در قســمت  تخصصی الکترونیک(. این پل 
مرکزی تهران است، خاطرات زیادی از مراسم 
مذهبــی، جشــن های پیــروزی یــا انتخاباتــی، 
را  تهــران  تظاهــرات و راهپیمایی هــای مــردم 
بــه خود دیده اســت و باالی آن هم، همیشــه 
مأمــن خوبــی بــرای عکاســان خبــری بــوده تا 
کننــد. البتــه هنــوز  بهتریــن عکس هــا را ثبــت 
ایــن  آینــده  دربــاره  کارشناســی  بررســی های 
پل هــای موقت و فرســوده تهران تمام نشــده 
که طهمــز احمدپور، مدیرعامل  اســت و آنطور 
ســازمان مشــاور فنی و مهندســی شــهر تهران 
کــه ایــن پل هــا  می گویــد، صرفــا قــرار نیســت 
تخریــب یا تبدیل به تونل شــوند اما در بیشــتر 
لــرزه ای  بهســازی  و  تعمیــرات  هزینــه  مــوارد، 
آن بســیار بیشــتر از هزینه بازســازی آن اســت: 
»البتــه در تمــام دنیــا در خیابان هــای پرتــردد 

ارجحیت با نگهداری و تعمیرات نیست.«

کریم خان زند پل 
کریم خان  کریم خان زند در تقاطع خیابان  پل 
که  زنــد و خیابــان شــهید ســپهبد قرنی اســت 
خیابان ســنایی، میرزای شــیرازی و ایرانشــهر 
گذشته  را هم پوشــش می دهد و از ســال های 
کتابفروشــی هایی چون نشرچشــمه،  به دلیل 
مثلت و یســاولی معروف شــده است. این پل 
هم برای تأمین دسترســی به ورزشــگاه آزادی 
در همان زمان ساخته شده و حاال البته برای 
کارگاه تجهیــز  کامپوزیتــی  تبدیــل آن از فلــز بــه 
شــده اســت و هزینه اتمام آن حدود ٩میلیارد 
احمدپــور،  طهمــز  می شــود.  بــرآورد  تومــان 
مدیرعامــل ســازمان مشــاور فنی و مهندســی 
ح  که طر شــهر تهران هــم دراین بــاره می گویــد 
کریم خــان تمام شــده و  بهســازی لــرزه ای پــل 
شــرکت یادمــان ســازه بــا قــرار دادی یك ســاله 
کرده است: »عرشه این تونل  اجرای آن را آغاز 
با بتن مرتب می شــود و همزمان هم بهسازی 

لرزه ای آن صورت می گیرد.«

پل چوبی
پــل چوبــی تقریبا در مرکز شــهر تهران اســت و 
شاید به دلیل همجواری با منطقه بازار تهران 
فروشــگاه های  آن  اطــراف  خیابان هــای  در 
عرضــه  پارچــه مبلــی، پارچه پــرده ای، چوب و 
الــوار قرار دارد. از ســال های دور هــم به عنوان 
بــورس بــازار چوب فروش هــا و پهنــه نجاری ها 
اخیــر  ســال های  در  امــا  می شــد،  شــناخته 

کارگاه هــا بــه حاشــیه جنوب شــرقی در  بیشــتر 
جــاده خــاوران منتقــل شــدند. پــل چوبی در 
تقاطــع خیابان انقالب و خیابان ســپاه اســت 
کــه دسترســی بــه میــدان بهارســتان را ممکن 
گذشــته، تهــران قدیم  می کنــد. پــل چوبی در 
مــی داد  ارتبــاط  امــروزی  مــدرن  تهــران  بــه  را 
و درواقــع معبــری بــر خنــدق شــمالی مابیــن 
دارالخالفــه ناصــری و ییالقــات شــمیران بــود 
و  ناصرالدین شــاه ســاخته شــد  زمــان  در  کــه 
از همــان زمــان هــم بــه همیــن نــام شــناخته 
می شــود. پــل چوبــی بــا وجــود اینکــه قدمت 
زیــادی دارد، امــا مســئوالن شــهرداری تهــران 
در بررســی ها به مشکلی برنخورده اند بنابراین 
هیچ گونــه اقدامــی بــرای آن انجام نمی شــود. 
جاویــد، معــاون عمرانی شــهرداری تهران هم 
در مطالعــات  گــر  »ا اســت:  گفتــه  این بــاره  در 
مشــکالتی دیده شــود، اقدام به چاره اندیشی 

می کنیم.«

برخی از پل ها ارزش تاریخی دارد
کــه هفــت  البتــه مســئوالن شــهری معتقدنــد 
پل معروف تهران به طور موقت ســاخته شده 
است و به همین دلیل حاال نیاز به بازسازی و 
کارشناســان اعتقاد  بهســازی لرزه ای دارد، اما 
دیگــری دارنــد. »مهــدی روانشــادنیا«، عضــو 
ســازمان نظــام مهندســی و اســتاد دانشــگاه 
کردن سیســتم  معتقد اســت در صورت پیاده 
مدیریــت پل هــا می تــوان عمــر فیزیکــی آن را 
افزایــش داد. او در این بــاره بــه می گویــد: »در 
حــوزه  بــر  تمرکــز  همــواره  گذشــته  ســال های 
بزرگراهــی  و  معابــر  شــبکه  ســطح  در  ســاخت 
تهران بوده اســت و به تازگی توجه دســتگاه ها 
بــه بحث نگهداری تأسیســات شــهری، پل ها 
که به مراتب  و ســاختمان ها جلب شــده است 
موضوعــات مهمتری نســبت به ساخت وســاز 
اســت. هیچ وقــت سیســتم مدیریــت پل هــا را 
کــه باعــث افزایــش  پیــاده نکرده ایــم در حالــی 

عمر فیزیکی پل ها می شود.«
که در استراتژی های  روانشــادنیا معتقد است 
کنشــی و  نگهــداری، بدترین نوع اســتراتژی وا
مبتنــی بــر ترمیــم اســت درحالی کــه در دنیا به 
جای راهکارهای پیشــگیرانه، مدیریت جامع 
ح اســت: »در دو،  نگهــداری پیش بینانــه مطر
ســه دهــه اخیر در دنیــا میزان قابلیــت اعتماد 
ح شــده اســت؛ یعنــی آنها عمر  این پل ها مطر
بــا  مفیــد یــك ســازه را پیش بینــی می کننــد و 
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روش هایــی آن را افزایــش می دهنــد. دیــدگاه 
مــا امــا نســبت به ایــن مســائل ســخت افزاری 
که مشکل پیش می آید آن را  است و وقتی هم 

جمع آوری می کنیم.«
این استاد دانشگاه در ادامه به وضعیت مالی 
که در ســال های  کرد  شــهرداری تهــران اشــاره 
گذشــته خیلــی هــم مناســب نیســت: »مــا در 
این شــرایط باید به سمت اقدامات نرم افزاری 
برویــم ضمــن این کــه ممکــن اســت بعضــی از 
ایــن زیرســاخت ها مثــل پــل رومــی، چوبــی یا 
کرده باشــد،  حتــی حافــظ ارزش تاریخی پیدا 
کرد  کــه می توان طــوری برنامه ریزی  در حالــی 
کار بــه تخریــب نکشــد. البته به طــور قطع  کــه 
که هیچ گاه وارد فاز مرمت و  منظور این نیست 
بازســازی نشــویم اما باید پیش بینی های الزم 

انجام شود.«
کــه اقدامــات خوبــی ازجمله  او معتقــد اســت 
بــرای ترمیــم پــل تقاطــع مالصــدرا و چمــران 
کفایــت  هــم  هنــوز  امــا  اســت  شــده  انجــام 

نمی کند.

توجه به مدیریت تردد و اولویت گذاری در ترمیم
ح اســت  کــه در زمینــه پل هــا مطــر مســئله ای 
بــه مدیریت تــردد و بارگــذاری و اولویت گذاری 
که این اســتاد دانشــگاه  در ترمیــم برمی گــردد 
هــم بــه آن اشــاره دارد: »بعضــی از ایــن پل هــا 
بــرای آنچه حاال مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
ج  بارگــذاری نشــده اند و باری نامتعــارف و خار
از حد برنامه ریزی، بیشــتر از آنچه مورد انتظار 
اســت را تحمــل می کننــد. از ســوی دیگــر باید 

برای تعمیر، نگهداری و حتی بازســازی پل ها 
که بــار ترافیکی  اولویت گــذاری شــود و هرکدام 

بیشتری دارند در اولویت قرار بگیرند.«
اســتاندارد  دربــاره  روانشــادنیا  مهــدی 
»در  می گویــد:  هــم  شــهری  زیرســاخت های 
که پل ها  کشورهای مختلف بسته به شرایطی 
دارنــد، اســتاندارد آنهــا ٥٠ تــا ٤٠٠ ســال در نظر 
گرفته می شــود اما بعضی وقت ها هم به دلیل 
تخریــب  نیازهــای متفــاوت  و  ترافیــك  شــبکه 
می شــود. البته ما هم در ایران استاندارد ملی 
کمتر  و آیین نامــه بارگــذاری پل ها را داریــم اما 

مورد توجه قرار می گیرد.«

۴۷ مورد از پل های تهران 

در برابر زلزله مقاومت ندارند
آلودگی صوتی ناشــی از عبــور و مرور خودروها، 
تغییــر  نتیجــه  در  و  آســفالت  فرســوده  ســطح 
گهانی راننده ها و ارتعاش بیش از حد  مســیر نا
کــه به عنــوان معایب  ازجملــه مــواردی اســت 
کــه  ح شــده اســت. در شــرایطی  پل هــا مطــر
بعضی پل ها ازجملــه هفت پل معروف تهران 
گــزارش بــه آن اشــاره شــد هــم در  کــه در ایــن 
برابــر زلزلــه مقاومــت الزم را ندارند. مســئوالن 
کــه  کرده انــد  اعــالم  البتــه  تهــران  شــهرداری 
بــه دنبــال رفــع ایــن معایــب هســتند. طهمــز 
احمدپــور، مدیــر عامــل ســازمان مشــاور فنی 
که ٤٧  و مهندســی شــهر تهــران هــم می گویــد 
بهســازی  نیازمنــد  تهــران  پل هــای  از  مــورد 
لــرزه ای اســت: »از میان این تعــداد حدود ٢٨ 
مورد طراحی لرزه ای شده است و ١٤ مورد هم 
در دســت اجراســت و البتــه ٧ مــورد را هــم در 

اولویت بررسی قرار داده ایم.«
هیــچ  حاضــر  درحــال  کــه  اســت  معتقــد  او 
شــهرداری  کــه  نــدارد  وجــود  تهــران  در  پلــی 
نگــران پایــداری آن باشــد: »بهســازی لــرزه ای 
 براســاس آیین نامــه موجــود بــرای زلزله هــای

یعنــی  اســت  انجــام شــده  قابــل پیش بینــی   
٤٧٥ ســال هــر  کــه  زلزله هایــی  مبنــای   بــر 
 یك بــار اتفــاق می افتــد، مقاوم ســازی انجــام 

شده است.«
کــه ایــن مقــام مســئول در شــهرداری  آن طــور 
تهــران می گویــد تــا پایــان خــرداد  ســال آینــده 
تمــام  پل هــا  ایــن  لــرزه ای  بهســازی  طراحــی 
که تهران شهری زلزله خیز است:  می شــود چرا 
»بودجه مورد نیاز برای بهسازی ٤٠ پل تهران 
که امیدواریم  حدود ٥٠٠ میلیارد تومان اســت 
بــا اختصــاص منابــع تا ٥ ســال آینده بهســازی 

لرزه ای این پل ها به اتمام برسد.«
کــه عمــر  تهــران درحــال حاضــر ٧٠٠ پــل دارد 
حــدود ١٠٥ مــورد آنهــا بــاالی ٢٠ ســال اســت و 
هنــگام ســاخت، طراحــی لــرزه ای نداشــته اند 
بنابرایــن نیازمنــد بهســازی لــرزه ای هســتند. 
محــدوده  در  تهــران  پل هــای  قدیمی تریــن 
تهــران  راه آهــن  خطــوط  روی  و  جوادیــه 
گذشــته  که البته در ســال های  ســاخته شــده 
اســت.  شــده  جمــع آوری  آنهــا  از   تعــدادی 

گذشـــته همواره تمرکز   در سال های 
بر حوزه ســـاخت در ســـطح شـــبکه 
معابـــر و بزرگراهی تهران بوده اســـت 
و بـــه تازگـــی توجـــه دســـتگاه ها بـــه 
بحث نگهداری تأسیســـات شهری، 
پل هـــا و ســـاختمان ها جلب شـــده 
موضوعـــات  به مراتـــب  کـــه  اســـت 
مهمتـــری نســـبت به ساخت وســـاز 
اســـت. هیچ وقت سیستم مدیریت 
پل هـــا را پیـــاده نکرده ایـــم در حالی 
فیزیکـــی  عمـــر  افزایـــش  باعـــث  کـــه 

پل هـــا می شـــود

منبع: سایت شهروند/ 5 مرداد 
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آتش ســوزی  حادثــه  از  هفتــه  چنــد  فاصلــه  بــه 
ســاختمان پالســکو، مقالــه ای بــه قلــم اینجانب 
در  جهانــی  تجــارت  برج هــای  "از  عنــوان  تحــت 
در  تهــران"  در  پالســکو  ســاختمان  تــا  نیویــورک 
شــماره 350 نشــریه پیام آبادگران به چاپ رسید. 
چنــد ماه بعد در 14 ژوئن 2017 در برج مســکونی 
کــه از  گرنفــل لنــدن)1)  آتش ســوزی اتفــاق افتــاد 
بعضی جهات شــبیه حادثه پالســکو و از بسیاری 
کــه در بــدو  کامــال متفــاوت بــود. از آنجــا  جهــات 
نشــر خبر حادثه در لندن، برخی مقایســه ها بین 
گرفــت، در  گرنفــل صــورت  آتش ســوزی پالســکو و 
گــزارش  ایــن نوشــتار پــس از ارائــه خالصــه ای از 
ملی حادثه پالســکو، به بررســی آتش ســوزی برج 
گرنفــل لنــدن و ســپس مقایســه ایــن دو حادثــه 
می پردازیــم. در ادامــه بــه نکاتــی دربــاره مقــررات 
ایمنی ساختمان ها و لزوم توجه خاص به ایمنی 
مســکن مهر اشــاره و بر ضــرورت استانداردســازی 
کیــد خواهــد شــد. هدف  نمــای ســاختمان ها تا
اصلــی از پیگیری موضوع ایمنی در برابر حریق در 
ساختمان های بلند این است که چنین موضوع 
حیاتی دستخوش فراموشی نشود و ضمن جلب 
توجه عمومی، حساســیت همه دســت اندرکاران 
گردد.  نســبت به موضوع به طور مستمر تحریک 
کشــورها نیز به اقدام  اطــالع از برخــورد فعال دیگر 
گاهی  کرد، خصوصا آ کمک خواهد  در این زمینه 

کار  از اینکــه به روزرســانی آیین نامه هــا در دســتور 
دولت هــای منطقــه قــراردارد، می توانــد محــرک 

مسئولین مربوطه در کشور ما باشد.

گزارش ملی حادثه پالسکو  خالصه 
گــزارش ملــی حادثه پالســکو ظــرف مهلت تعیین 
شــده توســط رئیس جمهور، با شــعار »پالســکو را 
گفتار  گردیــد. در پیش  فرامــوش نکنیــم« منتشــر 
گــزارش ملــی بررســی حادثه  گــزارش "هیأت ویــژه 
پالســکو" آمده: "چرا حادثه پالســکو مهم اســت؟ 
کارایی دانشــی، فناوری  زیرا این حادثه آزمونی از 
کــه در ابعاد قبــل و بعد  و مدیریت شــهری اســت 
حادثــه، در مرکــز پایتخــت و در نزدیکتریــن محل 
از نظــر دسترســی به امکانــات دولتمــردان بود... 
حادثه پالسکو را باید هشداری بدانیم تا حقیقت 
دارای  و  بــزرگ  شــهرهای  جــدی  آســیب پذیری 
کشــور، بــه بــاور  تمرکــز جمعیــت و ســرمایه های 
همــگان بــه ویژه مدیران دســتگاه ها بنشــیند... 
انتخــاب هیات ویژه فرصتی فراهم آورد تا تالشــی 
و  بــروز آن  بررســی حادثــه، علــل  بــرای  گســترده  
پیشــنهاد راهکارهایی بــرای ممانعــت از تکرار آن 
که  گــزارش حاضر نشــان می دهد  انجــام شــود... 
حادثــه پالســکو بــه لحــاظ حقوقــی، مهندســی و 
فنــی، اجتماعی، فرهنگــی و رســانه ای، مدیریت 

ریســک و بیمــه ، و مدیریــت بحــران دارای چنان 
ابعاد پیچیده و در هم تنیده ای است که می تواند 

گیرد." موضوع ده ها و صدها مطالعه قرار 
 

ساختمان پالسکو پس از آتش سوزی
گــزارش "هیأت ویــژه  گزیده هایــی از  مطالــب زیــر 
که  گــزارش ملی بررســی حادثه پالســکو" هســتند 
عینا بدون هرگونه دخل و تصرف نقل می شوند. 

دالیل مهم گسترش سریع آتش در ساختمان به 
شرح زیر بوده اند:

• وجــود بــار حریــق بســیار زیــاد در ســاختمان، 
خصوصًا به علت مقادیر فوق العاده زیاد پارچه

طراحــی  و  معمــاری  نــوع  در  مشــکل  وجــود   •
ســاختمان شــامل مســیرهای دسترســی، نمای 

فلزی شبکه ای و اندازه پنجره ها 
• نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و 
عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با 

اصول ایمنی در برابر آتش
کامل بیــن فضاها از طریق ســقف های  • ارتبــاط 
گسترش آتش  کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و 

از طریق این فضاها
• نبودن هر گونه فضابندی و جداسازی مقاوم در 

برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان
• مجهز نبودن ســاختمان به ســامانه های اعالم 
و اطفــای حریــق و عــدم وجــود سیســتم بارنــده 

خودکار )اسپرینکلر( در ساختمان
• مشــکالت فنــی لوله هــای قائــم آتش نشــانی و 
عــدم تعمیــر و نگهداری صحیــح از آنهــا در دوران 

بهره برداری
• نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود 

تعداد زیادی کپسول های گاز پیک نیکی
• کمبودهای جدی در سازماندهی، فرماندهی و 
روال های تیم عملیاتــی مدیریت بحران در حین 

حریق و گسترش آن
• وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش نشانان

ضعف هــای اســتراتژیک عملیــات بــه شــرح زیــر 
بوده انــد: در ســاختمان پالســکو عملیــات اطفاء 
ابتــدا بــه صــورت تهاجمــی بــوده و در ادامــه بــه 
صورت تدافعی و از خارج ســاختمان انجام شده 
است درحالی که در کنترل حریق ساختمان های 
گســترش حریــق و  بلنــد اولویــت بــا  جلوگیــری از 
سپس حمله است. همچنین وحدت فرماندهی 
مدیریــت بحران دچار خلل بوده اســت و با توجه 
گسترش حریق،  به درگیر شــدن چندین طبقه و 
در ســاختار فرماندهــی حادثه پســت های مهمی 
گــروه مداخله  کنتــرل البی و  ماننــد برنامه ریــزی، 
کارکنان  سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش 

عبرت های  پالسکو و گرنفل 
را فراموش نکنیم

ضرورت تدوین آیین نامه ملی برای  مقابله با آتش سوزی ها

دکتر علی اکبر نجفی 
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که این یک نکته اساســی و  وجود نداشــته اســت 
ضعفــی مهم در فرماندهــی حادثه در مقطع قبل 
از ریــزش به شــمار می آید. مدیریت رســانه ها اعم 
کیفیت  از رســمی و رســانه های اجتماعــی نیــز بــا 

صورت نگرفته است.
راهنمایــی و  از ســوی  انســداد معابــر دسترســی 
رانندگی با تأخیر صورت گرفته و نیروهای امدادی 
فراخوان شده در ساعات انتهایی نزدیک به ریزش 
به دلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل 
حادثــه و ازدحــام ترافیــک در عمل امــکان حضور 
کنترل عبور و  در صحنه را نداشــته اند. همچنین 
گرفته اســت.  مرور دیرهنگام و به ســختی صورت 
فراخوان حجم نامتعارف نیرو و تجهیزات از سوی 
هــالل احمر بــه عنــوان ســازمان همــکار اورژانس 
و فوریت هــای پزشــکی و فراخــوان ثانویــه نیــرو و 
تجهیزات از شهرهای مجاور منطقی نبوده است. 
اصــول اولیــه اورژانــس از جمله انتقال مصــدوم از 
ســوی نیروهای پیش بیمارستانی دربرخی موارد 
به خوبــی صورت نگرفته اســت. همچنین توزیع 
بیماران در بیمارســتان ها می توانست بهتر انجام 
شــود. تصمیم گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی 

پس از ریزش دچار چالش بوده است.
عملیــات امــداد و نجــات همزمــان بــا عملیــات 
گرفته اســت ایــن در حالی  نخاله بــرداری صــورت 
که براســاس اصــول عملیــات آواربــرداری و  اســت 
که همه افــراد مفقود و یا  امــداد و نجات تــا زمانی 
قربانیان حادثه از زیر آ وار بیرون کشیده نشده اند، 

نباید عملیات نخاله برداری انجام شود.

 عبرت هــای حادثــه از نظر ایمنــی در برابر آتش،
ح زیر  هستند:  به شر

•   نیاز به نصب آسانســور دسترســی آتش نشــانی 
در ســاختمان های بلنــد و نیــز محافظــت شــفت 

آسانسورها در برابر آتش
•  نیاز به تأمین ناحیه بندی آتش در ساختمان

کشــف و اعالم حریق در  •   نیاز به نصب سیســتم 
ساختمان ها مطابق با مبحث سوم مقررات ملی 

ساختمان
•  نیاز به نصب شــبکه بارنده خودکار )اسپرینکلر( 
در ســاختمان های بلند و طرح و اجرای مناســب 

سیستم لوله های قائم آتش نشانی
•   لــزوم رعایــت تعمیــر و نگهــداری سیســتم های 

ایمنی و اطفای آتش
•   لــزوم رفــع ضعف هــای تأسیســاتی موجــود در 
ســاختمان ها بــه عنــوان عامــل زمینه ســاز بــرای 

افزایش ریسک حریق
کــردن ضعف هــای بازرســی  •   ضــرورت برطــرف 
بــرای  آتــش  برابــر  در  ایمنــی  تأمیــن  و  نظــارت  و 

ساختمان های موجود و قدیمی
بهره بــرداران )جامعــه(  گاهــی  آ و  توجــه  لــزوم    •
نســبت به اهمیت مســئله ایمنی در برابر آتش در 

ساختمان ها و مؤلفه های آن.
کــه توصیــه مــی شــود،  نخســتین اقــدام فــوری 
ارزیابــی ریســک خطــر حریــق در ســاختمان های 
کاهش  اســتراتژیک، دولتــی و عمومی و اقــدام به 
خطرپذیــری آنهــا اســت تــا از حــوادث مشــابه و 
احیانــًا بحران هــای ناشــی از حریــق در اینگونــه 

ساختمان ها جلوگیری شود.
ح زیرند: سایر توصیه ها به شر

1. تکمیــل و توســعه اســتانداردها، آیین نامه ها و 
مدارک فنی پشتیبان مقررات ملی ساختمان

بــرای  ایمنــی  مقــررات  تکمیــل  و  تهیــه   .2
ساختمان های موجود

3. تکمیل و توســعه قوانین و مقررات نگهداری و 
سیستم های نظارتی مربوط

4. ضــرورت تکمیــل مباحــث 2 و 22 مقررات ملی 
ساختمان، در خصوص ساختمان های موجود

پالســکو  بررســی حادثــه  ملــی  گــزارش  ادامــه  در 
آمــده: تعمیــر و نگهداری سیســتم ها و تمهیدات 
ایمنــی در برابــر آتــش بایــد با انجــام بازرســی های 
کنتــرل و مراقبــت شــود. اجرایــی شــدن  دوره ای 
ایــن موضوع مســتلزم ورود افراد ذیصــالح و تائید 
شده به ساختمان ها، بازدید مؤثر و الزام مالک به 
اجرایی کردن اخطارها و دستورالعمل ها است. در 
این باره الزم اســت تا قوانین مورد نیاز بازنگری یا 
کارهای بازرسی از  تدوین شــوند. همچنین ساز و 
نظر فنی باید مشخص شود، به نحوی که بازرسی 
به منظور مراقبت و نگهداری مصالح و سیستم ها 
در دوره هــای مشــخص شــده مطابــق بــا مبحث 
22 توســط شــرکت های بازرسی تخصصی صورت 
گیــرد. همچنیــن در مــوارد نیــاز )ماننــد نواقــص 
مشــهود، نظــارت عالــی یــا ســایر مــوارد مطابق با 
کــن عمومی توســط  شــرح وظایــف(، بازرســی اما
سازمان آتش نشــانی به عمل آمده، نواقص اعالم 
گــردد.  کار قانونــی برطــرف  و در چارچــوب ســاز و 
مشــخصًا الزم اســت تــا موانــع موجود بــرای ملزم 
کردن مالکان به برطرف کردن نواقص ایمنی، رفع 
شــده و مســیر قانونی منطقی برای اجرایی شدن 
گــردد. نهایتــا توصیه هــای زیــر  اخطارهــا تدویــن 

عنوان شده اند:
1. تدویــن آیین نامــه محافظــت ســاختمان های 

بلند مرتبه در برابر آتش
2. آموزش مهندســان در زمینه محافظت در برابر 

آتش و تقویت سیستم نظارت
و  کاربــردی  تحقیقــات  توســعه  و  حمایــت   .3

آزمایشگاه های پشتیبان

کــم ســاختمانی و ســاخت  4. بازنگــری نظــام ترا
گرفتــن ایمنــی  ســاختمان های بلنــد بــا در نظــر 

ساختمان و شهرها در برابر خطر آتش سوزی
همچنیــن پیشــنهاداتی در زمینــه اصــالح برخــی 
در  جــاری  رویه هــای  و  مقــررات  و  ضوابــط  از 
خصــوص حفــظ ایمنــی ســاختمان های موجود 
و جدیداالحــداث و نیز نحوه اعمــال و اجرای آنها 

که به اختصار عبارتند از: ارائه شده است 
1.  تکمیــل ضوابــط مباحــث ششــم، نهــم و دهم 
مقــررات ملــی ســاختمان در خصــوص مقاومــت 
ســازه ها در برابــر آتــش و خرابــی پیــش رونــده در 

خصوص ساختمان های جدیداالحداث
2. تکمیــل ضوابط مبحث بیســت و دوم مقررات 
حفاظــت  ضوابــط  مــورد  در  ســاختمان  ملــی 

ساختمان در برابر آتش
3.  بررســی مقاومــت ســازه در برابر آتــش و خرابی 
پیــش رونــده در خصــوص ســاختمان های بلنــد 

مرتبه و مهم موجود
کار الزم بــرای  4. اصــالح ضوابــط و تدویــن ســاز و 
اجرایی شدن مبحث بیســت و دوم مقررات ملی 

ساختمان در خصوص ساختمان های موجود
5. لــزوم تمایــز در نگرش به ســاختمان های بلند 
بــرای  مرتبــه و تدویــن ضوابــط و مقــررات ویــژه 

احداث و نگهداری این نوع ساختمان ها
6. همــکاری همه جانبه وزارت راه و شهرســازی، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها 
کامل مقررات ملی ســاختمان و  برای اجرا شــدن 
به ویژه موارد ایمنی ســاختمان و سازه آن در برابر 

حریق در ساختمان های بخش خصوصی
7. همــکاری همه جانبه وزارت راه و شهرســازی، 
کارفرمایی، مهندســان مشــاوران،  دســتگاه های 
و  نهــاد  مــردم  ســازمان های  پیمانــکاران، 
انجمن هــای صنفــی از قبیــل جامعه مهندســان 
بــرای پیــاده  مشــاور و انجمن هــای پیمانــکاری 
کامل مقــررات ملی ســاختمان و خصوصا  شــدن 
موارد ایمنی ســاختمان و ســازه آن در برابر حریق 

در ساختمان های بخش های دولتی و عمومی
و  درجه بنــدی  شناســایی،  در  فــوری  اقــدام   .8
کاهش آســیب پذیری  تدوین برنامه و عمل برای 

ساختمان های قدیمی موجود در کالنشهرها.
گزارش، حادثه از دیدگاه مســئولیت های  در ایــن 
حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و رســانه ای نیز مورد 
گرفتــه و مســائل مدیریــت ریســک و  بررســی قــرار 
کارشناســان مربوطه بررســی و  بیمــه نیــز توســط 
گزارش  راهکارهائی ارائه شــده اند. در جمع بندی 
که در هر بخش توســط  بر اصالحات پیشــنهادی 
گردیده اســت. در  کید  هیأت مطــرح شــده اند، تا
گزارش، بر یافته های مقاله قبلی  بخش ســازه ای 
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کــی از افزایــش دمای ســازه فلــزی، از  نگارنــده  حا
دســت رفتــن مقاومــت مقاطــع فوالدی، ســقوط 
ســقف طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی و خرابی 

پیش رونده صحه گذاشته شده است.

گرنفل  آتش سوزی برج 
گرنفــل لنــدن در 24 طبقــه و 67 متــر  ســاختمان 
ارتفاع حاوی 120 آپارتمان یک و دو خوابه در سال 
1967 طراحــی و در ســال 1974 بــه بهره بــرداری 
کاربری مســکونی  رســید. بعدها دوطبقه از بنا به 
تغییــر یافــت و  در نتیجــه تعــداد واحدهــا بــه 129 
افزایــش یافــت و قابلیت اســکان جمعیتی حدود 
کــرد. در ســال 2012 تصمیــم بــه  600 نفــر را پیــدا 
که بازسازی  گرفته شــد  بازســازی این ســاختمان 
بازســازی  ایــن  کشــید.  تــا ســال 2016 طــول  آن 
منجمله شــامل نصــب دتکتورهــای دود، اجرای 
کامپوزیت و تعویض پنجره ها بود. قطعات  نمــای 
که بین آنها  کامپوزیت از دو ورق آلومینیوم  نمــای 
فــوم پلی اتیلــن وجــود داشــت ســاخته شــده بود 
کــه روی زیرســازی نصــب شــد و حدفاصــل آنها و 
گرفــت.  این  گرمایی قرار  دیــوار ســاختمان عایــق 
که  کــه پیشــنهاد پیمانکار دیگــری  در حالــی بــود 
مــواد مناســب تری بــرای حریق در نظر داشــت به 
کنین قبال از اینکه  دلیل بهای بیشــتر رد شــد. ســا
ســاختمان فقط یــک راه پله داشــت، به مقامات 
کرد بودند ولی در بازسازی  شــهرداری ابراز نگرانی 
این امر مورد توجه قرار نگرفت زیرا آیین نامه فعلی 
کشــورها، لــزوم حداقل دو  بریتانیــا برخالف ســایر 
راه پله در ســاختمان های مرتفع را اجباری نکرده 
که  کنین این بود  است. توصیه آتش نشانی به سا
که  کار این اســت  در صورت وقوع حریق، بهترین 
که  در آپارتمــان خــود باقی بمانند تا آتشنشــان ها 

سریعا به محل می رسند، آنها را نجات دهند.  
آپارتمان هــای  از  حریــق در نیمــه شــب در یکــی 
طبقــه چهــارم به علــت اتصالــی برق یخچــال آغاز 
و بــا وجودیکــه ماموران آتش نشــانی ظرف شــش 
دقیقــه پــس از اطــالع از حریــق در محــل حضــور 
کردند، ولی  یافته و آتــش این آپارتمان را خاموش 
کرده بود و به  حریق به نمای ســاختمان ســرایت 
سرعت در ارتفاع نما انتشار یافت. در این عملیات 
250 آتش نشــان از 9 ایســتگاه شــرکت داشــتند و 
در اوج آتش ســوزی حــدود یکصد نفــر از آنها برای 
کنین در ســاختمان بودنــد.  پلیــس  نجــات ســا
که در ایــن حادثه 80 نفر  کرد  اســکاتلندیارد اعــالم 

کشته و 255 نفر نجات یافتند. 
انتشــار  مختلفــی  مطالــب  حادثــه  ایــن  از  پــس 
و  آیین نامه هــا  بــه  مختلفــی  انتقــادات  و  یافــت 

وارد شــد، منجملــه  بریتانیــا  دســتورالعمل های 
عــدم ممنوعیــت اســتفاده از نمــای آتش گیــر )در 
آمریــکا بــرای ســاختمان های بلندتــر از 40 فــوت 
و در آلمــان بلندتــر از 22متر ممنوع اســت(، نبود 
کــه اولــی آتــش را در  آبفشــان داخلــی و خارجــی 
گرفتــن نما  نطفــه خفــه می کــرد و دومــی از آتــش 
جلوگیــری می نمــود )در اســترالیا و امــارات بــرای 
نمای آتش گیر الزام به آبفشان روی نمای خارجی 
 وجــود دارد(، عدم الزام معماری ســاختمان های 
فــرار بــرای  یکــی  پلــه  راه  دو  داشــتن  بــه   بلنــد 
بــرای  یکــی  آسانســور  دو  همچنیــن  و  آتــش  از   
 عمــوم و دیگــری بــرای معلــوالن و آتش نشــانان.

گفته می شــود به علت ســابقه آتش سوزی بزرگ   
گذشــته، بیشــتر توجــه مقامــات  لنــدن در قــرن 
عمــودی مهــار  تــا  بــوده  آتــش  افقــی  مهــار   بــه 

 آن در ساختمان های بلند مرتبه.  
گرنفل، نخســت وزیر  بــه فاصله چند روز از حادثه 
بریتانیــا ســر مارتیــن موربیــک  قاضــی بازنشســته 
دیوانعالــی را بــرای بررســی ابعــاد حادثــه و ارائــه 
کرد. موربیک ابتدا اعالم  گزارش مستقل منصوب 
که بررســی وی منحصــر به علــت حادثه به  نمــود 
منظــور پیشــگیری از تکــرار آن خواهد بــود. عالوه 
بــر اعتــراض بــه صالحیت موربیــک بــرای راهبری 
موضوع، این اعالم منجر به بروز اعتراضاتی گردید. 
خواســته معترضین رسیدگی وســیع تر به مسائل 
کنین برج انتظار  قبــل و حین حادثه بود، زیرا ســا
کوتاهی های مســئولین و ســازندگان نیز  داشــتند 
که  بررســی و مقصریــن معرفی شــوند. بــا وجودی 
گوســت  گــزارش حادثه تا 8 آ موربیــک قــول ارائــه 
که در  2017 را داده بــود، افزایش محدوده تحقیق 

گزارش  این تاریخ اعالم شــد، منجر به تعویق ارائه 
گردید.  مقدماتی تا ماه مارس 2018 

گرنفــل جریان داشــت،  کــه حادثــه بــرج  در ایامــی 
حادثــه  و  واقعــه  آن  بیــن  زیــادی  مقایســه های 
ایــن  گرفــت. غالــب  ســاختمان پالســکو صــورت 
گاه تحت  مقایســه ها رویکــردی غیرفنــی داشــت و 
تاثیر گرایش های غیرکارشناسانه بیان می شدند. با 
توجه به اطالعاتی که در خبرها از حادثه آتش سوزی 
گــزارش تهیه  گرنفــل در دســت اســت و مندرجات 
گروه منتخب رئیس جمهور ایران، به  شده توسط 

موارد زیر به اختصار اشاره می شود:
کامــال مســکونی بــوده لــذا  گرنفــل  1- ســاختمان 
محتویات آپارتمان ها وسایل معمولی زندگی بوده اند 
کــه در  ک  نــه مقــدار معتنابهی منســوجات و پوشــا
ساختمان پالسکو وجود داشت که عالوه بر آتش گیر 

بودن، قابلیت جذب مقدار زیادی آب دارند.
کــه در  گرنفــل بتنــی بــوده  2- اســکلت ســاختمان 
قیاس با اسکلت فلزی ساختمان پالسکو دما و زمان 

بیشتری را درهنگام آتش سوزی تحمل می کند.
بــاال رفتــن دمــای    3- وزن آب جــذب شــده و 
اســکلت فلــزی موجــب ریــزش طبقــات فوقانــی 
ســاختمان پالســکو و خرابی پیش رونده آن شده 
گرنفل  بــود، در حالیکــه چنیــن وضعیتی در بــرج 

وجود نداشت.
4- نمای ساختمان گرنفل اخیرا بازسازی و در آن 
کــه آتش گیر بوده و  از Celotex اســتفاده شــده بود 
موجب انتقال سریع آتش به همه طبقات شده، 
ولی نمای ساختمان پالسکو سنتی و غیرآتش گیر 

گردیده بود. اجرا 
بافــت غیــر  گرنفــل در  بــرج  اینکــه  بــه علــت   -5
در  بــود،  شــده  احــداث  لنــدن  شــهری  کــم  مترا

ساختمان پالسکو  در حین  آتش سوزی
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قیــاس بــا ســاختمان پالســکو، حضــور مامــوران 
ســریع تر و امکان مانور ایشان بیشــتر و رفت و آمد 

سرویس های امدادی روان تر انجام شد.
گرنفــل، انتظــار  6- بــه دلیــل عــدم ریــزش بنــای 
کمتــری داشــته  می رفــت ایــن حادثــه قربانیــان 
گرنفــل، در  کنین  باشــد، در حالیکــه 80 نفــر از ســا
مقایسه با 16 نفر آتش نشان پالسکو و 6 نفر از مردم 

عادی، کشته شدند. 
 پس از انتشار گزارش هیأت مورد نظر نخست وزیر 
بریتانیا، زوایای فنی بیشتری از این حادثه روشن 
خواهد شد و الزم است در آن مقطع نیز به بررسی 

کامل تر این حریق پرداخته شود.
وضعیت مسکن مهر

طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند »د« تبصره 
6 قانون بودجه سال 1386 در بیش از هزار و صد 
شهر کشور آغاز شد.  پیشرفت فیزیکی مسکن مهر 
با احتساب واحدهای تحویل شده به متقاضیان 
مسکن مهر از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد 
کنــون 67 درصد اســت.  از آنجا  مســکن مهر هم ا
که غالبا از چهار  که برای احداث این ساختمان ها 
طبقه به باال هســتند، حداقــل هزینه پیش بینی 
شــده اســت، پرداختن به موضوع اعالم و اطفای 
حریــق از اولویــت برخــوردار نبــوده و در بهتریــن 
شــرایط شــیوه های ســنتی اطفای حریق از قبیل 
شــیرهای برداشــت آب آتش نشانی در محوطه در 
گزارش هــای موجود،  گرفته شــده اند. طبــق  نظــر 
قراردادهای پیمانکاران برای ساخت مسکن مهر 
از قرار مترمربعی حدود سه میلیون ریال و محدود 
بــه اجــرای اســکلت ســازه، تکمیــل ســفت کاری، 
تکمیل تاسیســات اولیه )لوله کشی آب و فاضالب 
حداقلــی  اجــرای  و  نــازک کاری  تکمیــل  گاز(،  و 
کم هزینه ای از  محوطه ســازی بوده و حتی مــوارد 
گاز، نصب آبفشان  قبیل نصب دتکتورهای دود و 
و آژیرهــای اعــالم حریــق در واحدهــا پیش بینــی 

نشده اند.
در  مــا  هموطنــان  از  نفــر  میلیون هــا  کنــون  ا  
که  گزیده اند  ســاختمان های مسکن مهر ســکنی 
با توجــه به شــرایط اســکان خانواده هــا، احتمال 
بروز حوادث آتش سوزی در محل سکونت ایشان 
ایــن ســاختمان ها  بســیار باالســت، در حالیکــه 
حریــق  اطفــای  و  اعــالم  امکانــات  حداقــل  از 
محرومنــد، چه رســد به بهــره بــردن از روش های 
که برای پیشــگیری  نویــن و فناوری های روز دنیا 
گرفتــه  کار  کمتریــن صدمــه جانــی و مالــی بــه  از 
می شــوند.  لذا الزم است اقدامات زیر برای بهبود 
ایــن وضعیت انجام شــوند: تامین ایســتگاه های 
آتش نشــانی در شــهرک های مســکن مهر، تامین 

شبکه آب آتش نشانی در محوطه ساختمان های 
مسکن مهر، نصب سیســتم های هوشمند اعالم 
و اطفــای حریــق در بلوک هــا و واحدهــا، آمــوزش 
کنین درباره روش های پیشــگیری و مقابله با  ســا
حریــق، برگزاری مانورهای آتش نشــانی با شــرکت 
گاهانه در  کنین، اعمال مدیریــت آ مامورین و ســا
کنین،  مجموعه های مســکن مهر با مشــارکت سا

بازرسی های ادواری توسط ارگان های ذیصالح. 
مقررات ایمنی در برابر آتش سوزی

در مقالــه "از برج هــای تجارت جهانی در نیویورک 
که در شماره 350  تا ســاختمان پالسکو در تهران" 
نشریه پیام آبادگران به چاپ رسید، ضمن بررسی 
علــل وقوع حادثــه، به مقــررات موجــود در زمینه 
ایمنی در برابر آتش سوزی پرداخته شد و به نسخه 
جدیــد آیین نامه به روز شــده ایمنی و آتش دولت 
گردید. این آیین نامه  امارات متحده عربی اشــاره 
کل پدافنــد شــهری دبــی"  کــه بــه ســفارش "اداره 
توســط مهندســین مشــاور WSP تدویــن شــده و 
کنفرانس و نمایشگاه 2017 ایمنی در برابر آتش  در 
گردیــد، 1384 صفحــه دارد و  اینترســک رونمائی 
677 صفحه بیشــتر از ویرایش قبلی )ســال 2011) 
است. ویرایش جدید با تکیه بر مراجع بین المللی 
و کسب نظرات مشاوران، پیمانکاران و سازندگان 
تهیــه شــده و در آن از درس هــای آتش ســوزی ها، 
فناوری هــای نویــن و تحقیقات جدید بهــره برده 
شده است. در این ویرایش الزامات سر راست تر و 

مطالب واضح تر بیان شده اند.  
فوق الذکــر  آیین نامــه  پیرامــون  بحــث  از  هــدف 
بــه  کشــورمان  دســت اندرکاران  دادن  توجــه 
ضرورت تدوین آیین نامه مشــابه در ایران اســت. 
احــداث مســتمر برج هــای مرتفع در دبــی و وقوع 
آتش ســوزی در ســاختمان های در دست احداث 
و در حــال بهره بــرداری، منجــر به توجــه روزافزون 
در  و جامــع  روز  بــه  آیین نامــه  لــزوم داشــتن  بــه 
گردیــده و به نظر  زمینــه پیشــگیری و دفــع حریق 
می رســد نســخه جدیــد آیین نامــه امــارات یکی از 
کامل ترین مدارک در این حوزه باشــد. الزم به ذکر 
کــه مبحث ســوم مقــررات ملی ســاختمان  اســت 
کشــور ما تحــت عنوان "حفاظت ســاختمان ها در 
مقابل حریــق" صرفا به الزامــات طراحی معماری 
ســاختمان ها پرداختــه و در مبحث دهم مقررات 
ملی )اســتاندارد طرح ســازه های فــوالدی ایران( 
حتی یک جمله در خصوص طراحی در برابر آتش 
وجــود ندارد. در ویرایش جدید آیین نامه امارات، 
ریســک پذیری  میــزان  طبــق  بــر  ســاختمان ها 
کــه نوع ســازه آنهــا یکی از  تقســیم بندی شــده اند 
پارامترهــای ریســک پذیری اســت. ذیــال بــه پنــج 

نکته قابل توجه در نسخه جدید آیین نامه اشاره 
خواهد شد.

کلی در  مســئولیت ذینفعان: این بخش به طــور 
آیین نامــه فوق الذکــر جدیــدا اضافه شــده اســت. 
پیمانــکاران،  طراحــان،  از  عبارتنــد  ذینفعــان 
کنین. این بخش  صاحبکاران و بهره برداران یا سا
از آیین نامه به این دلیل اضافه شده که اطمینان 
حاصــل شــود مالحظــات ایمنــی در برابــر آتش در 
تمام چرخه حیات یک پروژه اعمال شــده است. 
آنچــه بــه نظــر می رســد در ایــن آیین نامــه مغفول 
کمیتــی یعنی  واقــع مانــده، مســئولیت بخش حا
دولــت و بخــش عمومی یعنی شهرداری هاســت. 
ولی تعریف مسئولیت ها از لحظه شکل گیری ایده 
ایجــاد یــک پــروژه تا اســتفاده نهائــی از آن پــروژه، 
دستاورد جدیدی در آیین نامه می باشد. برای هر 
مورد نقض آیین نامه، جریمه ای بین 500 تا 50000 
درهم امارات بسته به نوع خالف اعمال می شود. 
که در ایستگاه های  بازرســان اداره پدافند شهری 
ســاختمان های  مرتبــا  مســتقرند،  آتش نشــانی 
بــه  عمــل  از  اطمینــان  بــرای  را  خــود  محــدوده 

آیین نامه جدید بازرسی می کنند.
کامل از آیین نامه جدید به  دسترسی: یک فصل 
ســهولت دسترسی شــهروندان خصوصا معلوالن 
بــه امکانات، منجمله امکان ایمن ســازی در برابر 
حریــق، امــکان اطفــاء حریــق، امکان تــرک محل 
حادثه، امکان جبران خســارت و غیره اختصاص 
کید آیین نامه روی مرحله طراحی  یافته اســت. تا
است که در این مرحله بایستی کلیه پیش بینی ها 

برای دسترسی به امکانات شده باشد.
صالحیت: شخصیت ذیصالح برای تایید رعایت 
ضوابــط ایمنــی در مقابــل آتــش در ســاختمان ها 
کــه یک اداره  صرفــا "اداره پدافند شــهری امارات" 
دولتی اســت می باشد و به هیچ عنوان شهرداری 
کامال با  مســئول چنین تاییدی نیســت. این امــر 
کشورها عمل می شود، متفاوت  آنچه در بسیاری 
اســت. همچنیــن در آیین نامه جدید یــک رابطه 
نو بین آتش نشــان ها و مهندسان ایمنی تعریف و 

محدوده صالحیت ایشان معین شده است.
زمــان اعمــال مقــررات: آیین نامــه مذکــور بــرای 
در  کــه  ســاختمان هایی  و  جدیــد  پروژه هــای 
مرحلــه طراحی انــد اعمــال می گــردد. همچنیــن 
یــا  نشــده اند  تاییــد  هنــوز  کــه  ســاختمان هایی 
بــرای تایید به پدافند شــهری تســلیم نشــده اند، 
مشــمول ایــن آیین نامه می شــوند. بدیــن ترتیب 
کــه قبل از ابــالغ ایــن آیین نامه  ســاختمان هایی 
طراحی و تایید شده اند، مشمول ضوابط ویرایش 
قبلی آیین نامه )سال 2011( هستند. درعین حال 
پدافند شهری توصیه می کند ساختمان هایی که 



 پیام آبادگران                                 
مرداد ماه 1396 

شماره 357

59

تایید ولی ســاخته نشده اند، براســاس آیین نامه 
جدید بازنگری شوند.

کامــل  نمــای ســاختمان: در واقــع شــش مــاه 
صــرف بازنگــری ایــن فصــل از آیین نامــه شــده 
آزمایش هــا  جدیــد،  آیین نامــه  در  اســت. 
نمــای  بــه  مربــوط  مــواد  فنــی  مشــخصات  و 
نصــب  نحــوه  و  آن  زیرســازی  و  ســاختمان 
قطعــات نمــا بســیار ســخت گیرانه تر از ویرایــش 
آزمایش هــای  بایســتی  کنــون  ا اســت.  قبلــی 
متعــددی روی اجــزاء نمــا و نیــز روی مقیــاس 
واقعــی مجموعه زیرســازی و نما صــورت پذیرد 
گانه تاییــدات الزم  و بــرای هریــک به طــور جدا
براســاس  آزمایش هــا  ایــن  همــه  شــود.  اخــذ 
و  امریــکا  در  کــه  بین المللــی  اســتانداردهای 
کنون  کار می رونــد، تدوین شــده اند. ا اروپــا بــه 
بــر ســاختمان های در دســت ســاخت،  عــالوه 
تحــت  وقتــی  نیــز  موجــود  ســاختمان های 
بازســازی قــرار می گیرنــد، موظفنــد نمــای خود 
کنند و مطابق مشــخصات آیین نامه  را تعویض 
عمــل نمایند. تــا آن زمان نمای موجود باید به 
طور مناســبی نگهداری شــود و به دلیل تفاوت 
نمای ســاختمان ها در حال حاضر مهلتی برای 
گرفتــه نشــده  تعویــض نمــای موجــود در نظــر 
اســت. در آیین نامــه جدیــد مســئولیت هــر فرد 

دخیل در نماســازی تعریف شده است. 

موضوع حیاتی نمای ساختمان
گانــه ای  کیــد دوبــاره و جدا الزم اســت در اینجــا تا
روی نمــای ســاختمان ها بشــود. در خبرها مکررا 
کامپوزیت ســاختمان ها  به آتش گیر بــودن نمای 
کل ساختمان از طریق آتش  گسترش حریق به  و 
گرفتن نمای ساختمان ها برخورد می کنیم. اخیرا 
هتــل روتانا، یکی از هتل های در حال ســاخت در 
کــه ارائه  گزارشــی  مشــهد، دچــار حریــق شــد و در 
که به علت جوشــکاری جرقه ای  شــد آمده اســت 
ایجــاد و بــه دلیــل قابل اشــتعال بــودن نمــا آتــش 
شــروع می شــود و ایــن فاجعــه رخ می دهــد. دود 
ناشــی از آن نــه تنها عبــور و مرور را با مشــکل روبه 
کــرد، بلکــه بــه علــت ســمی بــودن ایــن دود،  رو 
گفته شــد  مخاطرات جانی برای مردم پدید آورد. 
استفاده از نماهای کامپوزیت و استفاده از مصالح 
ســاختمانی آتش گیــر منجــر بــه پیشــروی آتــش و 
افزایــش شــدت حریــق شــده اســت. مشــابه این 
اتفــاق چنــدی پیــش در جریان آتش ســوزی برج 

سلمان مشهد نیز دیده شد. 
در  آتش ســوزی  مــورد  چنــد  اخیــر  ماه هــای  در 
ســاختمان های مرتفع جهــان به وقوع پیوســت 
کــه از جملــه آنها برجــی 350 متری در دبی اســت 
کــه در اوایــل بامــداد جمعــه 13 مــرداد 96 دچــار 
آتش ســوزی شد. بنا به اعالم پدافند شهری دبی 

گزارش شــده و ماموران  حریــق در ســاعت 12:45 
اطفــا در ســاعت 12:49 در محل حضور یافته اند، 
بــا ایــن وجود آتش توســط باد شــدید به ســرعت 
از یکــی از طبقــات بــه نمــای ســاختمان ســرایت 
کرد. در خالل آتش ســوزی، بارانی از شیشــه و فلز 
کــه موجــب  از اطــراف ســاختمان بــارش داشــت 
گردیــد و لــذا ایــن موضــوع  زخمــی شــدن 4 نفــر 
بایســتی مورد توجه طراحان نمای ساختمان ها 
که بالغ بر 65 نفر بودند موفق  گیرد. ماموران  قرار 
کنین را تخلیه و در ساعت 2:58  شــدند همه ســا
نهایتــا در ســاعت 4:00  و  کنتــرل  را  آتــش  صبــح 
که نهادهای امدادی   خاموش نمایند. تصاویری 
کردند، نشان می داد  دبی سحرگاه جمعه منتشر 
هنــوز در برخــی طبقــات آتــش زبانــه می کشــد و 
کامل ســوخته  بخــش باالیی ســاختمان به طور 
اســت. این دومین بار طی دو سال گذشته است 
که اتفاقــا "برج شــعله" یا  کــه این بــرج 85 طبقــه 
کــه در ســال  "مشــعل" )Torch( نــام دارد و زمانــی 
2011 تکمیل شــد بلندترین ســاختمان مسکونی 
جهــان بود،  آتش می گیــرد. تحقیق درباره حریق 
برج شــعله پس از آتش ســوزی فوریه 2015 نشــان 
نمــای  متوجــه  آتش ســوزی  صدمــات  کثــر  ا داد 
که از آنها برای تزئین  ساختمان و صفحاتی است 
یا عایق ســازی استفاده شده اســت. حادثه اخیر 
بــار دیگر پرســش هایی را درباره ایمنــی مواد مورد 
استفاده در نمای ساختمان های بلند در سراسر 

کرد.   جهان مطرح 
 تعدد آتش سوزی ها در ساختمان های بلندمرتبه 
کــه تجلــی وفــور آنهــا در امــارات متحده اســت، 
در  آتــش  موضــوع  بــه  دوبــاره  توجــه  ضــرورت 
اینگونــه بناهــا را نشــان می دهــد. تصاویــر فوق 

ج شــعله دبی  مربوط به آتش ســوزی اخیر در بر
می باشند.

گرنفل لندن یک ســری  پــس از آتش ســوزی بــرج 
آزمایــش بــا مقیــاس واقعــی روی قطعــات نمــا به 
منظور بررســی عملکرد آنها در آتش و ســپس ارائه 
تمهیداتی برای پیشــگیری از حوادث مشابه برج 
گرنفل توســط یک هیات مستقل مشورتی  طبق 
کــه نتایــج  گردیــد  اســتاندارد BS 8414 طراحــی 
گوســت 2017 منتشــر شد. نتایج  آنها در تاریخ 8 آ
6 آزمایش شــامل ترکیبی از ســه سیستم مختلف 
کــه مواد   )ACM( کامپوزیــت آلومینیومــی نمــای 
پرکننــده پانل های آنهــا پلی اتیلن اصالح نشــده، 
پلی اتیلــن غیرآتش گیر و مواد معدنی با آتش گیری 
محــدود و دو مــاده عایق پلی ایزو ســیانور و پشــم 
از  هیچیــک  کــه  می دهــد  نشــان  بــوده  ســنگ 
پانل هــای مذکور مشــخصات منــدرج در مقررات 

ساختمان BR 135 را ندارند.
بــا توجه بــه توضیحات بــاال و احداث رو بــه تزاید 
کشــور و نیز در دســترس  برج هــای بلنــد مرتبه در 
نمــا  کامپوزیــت  و  پانل هــای ســاندویچی  بــودن 
کــه از مــواد نســبتا ارزان قیمــت تهیه می شــوند و 
گســترده از  آتش گیر هســتند، همچنین اســتفاده 
نمای شیشــه ای، الزم اســت بخش هــای مرتبط 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  قبیــل  از  کمیتــی  حا
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان 
کمیتی  آتش نشانی و همچنین بخش های غیرحا
ماننــد ســازمان نظــام مهندســی بــه عنــوان یــک 
وظیفه ملی در تدوین استانداردهای نوین نمای 
ســاختمان ها و نظارت بر اجرای این استانداردها 

اهتمام ورزند. 

گرنفل لندن قبل و حین آتش سوزی ج  بر
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کارفرمایــی  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
ایــران بــا همــکاری فنــی و تخصصــی ســازمان 
روزه  ســه  کارگاه  یــک   )ILO( کار  بین المللــی 
کارآمــد  »مدیریــت  عنــوان  تحــت  آموزشــی، 
کارفرمایی« در تهران برگزار نمود.  سازمان های 
این برنامه به مدت سه روز، از تاریخ 21 الی 23 
که طی  مــرداد ماه ســال جــاری به اجــرا در آمد 
کــروم جونگ دبیرکل ســازمان  آن خانــم لینــدا 
کارآفرینــان، آقایــان راوی پیریــس  بین المللــی 
متخصص ارشد فعالیت های کارفرمایی مستقر 
در دفتــر منطقــه ای ILO در دهلــی نو-هنــد، و 
کارفرمایی  آقای پائولو ســالوا مدیــر برنامه های 
مرکــز آموزش بین المللی ILO مســتقر در تورین 
آموزشــی  کارگاه  بودنــد.  حاضــر  آن  در  ایتالیــا 
گردهمایی  مزبــور، یــک فرصت مناســب بــرای 
کارفرمایی و همچنین  دست اندرکاران مسائل 
آشــنایی و بهره گیــری از تجــارب و آموخته های 
بین المللــی در جهــت توانمندســازی و ارتقای 
کیفــی مدیریــت و عملکــرد ســازمان های ملــی 

کارفرمایی فراهم آورد.  نمایندگی 

کارگاه آموزشی سه روزه با خوش آمدگویی  این 
کانــون عالی  مهنــدس محمد عطاردیــان دبیر 

 (ICEA(کارفرمایی ایــران انجمن های صنفــی 
کارشناسان برنامه آغاز شد، بعد  به مهمانان و 
کارگاه را فرصت مناســبی  از اینکــه ایشــان ایــن 
بــرای تبادل نظر، پرســش و پاســخ و هم افزایی 
دانســت، مهمانــان خارجــی به معرفــی خود و 
کوتاه  سوابقشــان پرداختنــد تــا بــا این معرفــی 

وارد مباحث اصلی شوند. 
 (Ravindra Laksen Prasanna  Peiris(راوی پیریــس 

کارفرمایــی  فعالیت هــای  ارشــد  متخصــص   
 مســتقر در دفتــر منطقــه ای ILO در دهلــی نــو

کــرد: ســازمان بین ا لمللــی  -هنــد نیــز عنــوان 
کــه در آن  کار ســازمانی منحصــر بــه فــرد اســت 
کارفرمایــی و دولت حاضر  کارگــری،  ســه طرف 
هســتند. در ایــن ســازمان یــک بخــش هــم به 
کارفرمایان می پردازد و سعی دارد  فعالیت های 
توانمندی آنــان را افزایش دهد و اتحادیه های 
که بــا چالش های روز  کنــد  کارفرمایــی را آمــاده 
کارگاههای آموزشــی  مواجــه شــوند از جمله در 
و  دانشــها  می شــود  ســعی  کارگاه  ایــن  ماننــد 

گذاشته شوند.  ک  تجربه های جدید به اشترا
کارفرمایی سازمانی است بر  وی افزود: انجمن 
که فلسفه تاسیس آن تامین  مبنای عضویت، 
کار اســت.  کســب و  کارفرمایان و اهالی  منافــع 
کارفرمایان را بشناسیم،  بنابراین ما باید منافع 
زمــان  بــه  نســبت  منافــع  و  ضررهــا  گرچــه  ا
کانــون بایــد به ایــن تغییرات  متغیــر هســتند و 
کارفرمایــی باید مســتقل  کنــد. انجمــن  توجــه 
و غیرسیاســی باشــد چــون ســوگیری سیاســی 
بــه عــدم اعتبار منجــر می شــود، و اعتبــار برای 
کارفرمایی بســیار مهم است. عضویت  انجمن 
گرچه  در ایــن انجمن ها باید داوطلبانه باشــد ا

یت کارآمد  کارگاه آموزشی مدیر
سازمان های کارفرمایی برگزار شد

   مهندس عطاردیان:
کار شایسته،   در ایران در مورد 
پایـــدار و مســـئولیت،  توســـعه 
کارهایـــی انجام شـــده اســـت. 
کار شایســـته در قوانیـــن ایـــران 
و  گرفتـــه  قـــرار  اشـــاره  مـــورد 
شـــرایط آن تدویـــن شـــده ولی 
دولت در انجـــام آن تأخیر دارد 
کـــه امیدواریم زودتـــر به نتیجه 

سد  بر
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کشــورها دولت انجمن ها و شــرکت ها  در برخی 
کلیــه بنگاههای  کار می کنــد و  را ملــزم بــه ایــن 

کار باید الزاما عضو انجمن ها باشند.  کسب و 
کــه اصالتــا  نیــز     )Paolo Salvai(پائولــو ســالوا
کارفرمایی مرکز  اهــل ایتالیا و مدیــر برنامه های 
توریــن  در  مســتقر   ILO بین المللــی  آمــوزش 
ایتالیــا )I-TCILO(اســت بــا تشــکر از مهندس 
کردن مقدمات برگزاری  عطاردیان برای فراهم 
کارگاه  کرد: برای برگزاری این  کارگاه عنوان  این 
گروهی انجام شــده  کار  آموزشــی حدود 6 مــاه 
بــرای  مــا دپارتمانــی  آمــوزش  مرکــز  اســت. در 
کارفرمایــی وجــود دارد  انجمن هــای  آمــوزش 
انجمن هــای  توانمندســازی  آن  از  هــدف  کــه 
کارفرمایــی اســت. مــا در ســه حــوزه مدیریــت 
خــوب(،  کارفرمایی)حکمرانــی  انجمن هــای 
)بــرای  توانمندســاز  و  آموزشــی  دوره هــای 
تاثیرگذاری و البی کردن(، و تشویق کارفرمایان 
کار می کنیم.  برای دادن خدمات بهتر به اعضا 

کــه قبل از  کارگاه  در بخــش دوم از روز اول ایــن 
کاربردهــای آن در  کار و  ظهــر با عنــوان »آینــده 
کارفرمایــی« تشــکیل شــد خانــم  ســازمانهای 
که اهل   Linda Kromjong کروم جونــگ لیندا 
کشــور هلنــد اســت و در حــال حاضــر دبیــرکل 
کارآفرینان  )IOE(اســت  ســازمان بیــن المللــی 
برای ورود به بحث درباره ســازمان بین المللی 
گفت: دیدگاه IOE  همان دیدگاهی  کارآفرینان 
کارفرمایی دارد مبنی  کانون  که در ایران  است 
کارفرمایان را پیش ببرد و  بر اینکه مصالح عالی 

کند.  مقدمات فعالیت آسان آنها را فراهم 
کارآفرینان عنوان  دبیرکل ســازمان بین المللــی 
کارفرمایان  که  کــرد: در مجموع 3 نقش اصلــی 

کنند شامل موارد زیر است. باید دنبال 
عضویــت  حــق  کانــون  بــه  کــه  1-کارفرمایانــی 
می دهند انتظار دارند شما اتحاد و شبکه سازی 
کمیسیونهایی داشته باشید و  داشــته باشید، 

نقطه نظر آنها را بشنوید
گفتگــوی  کنیــد تــا  2-رای زنــی و مدافعه گــری 
کارفرما ایجاد شــود  کارگر و  اجتماعی با دولت و 

و به راه حل منجر شود
دوره هــای  برگــزاری  و  اطالعــات  3-تبــادل 
که تماس  آموزشــی و ارائــه مشــاوره به افــرادی 

می گیرند، ضروری است.
کارگاه روز اول، پائولــو ســالوا  در قســمت ســوم 
دربــاره چالش هــای اصلی ابقــا و جلب اعضای 
برگــزاری  دوم  روز  در  گفــت.  ســخن  جدیــد 
کارآمد در سازمانهای  کارگاه آموزشــی مدیریت 
و  نقــش  دربــاره  پیریــس  راوی   کارفرمایــی، 
توانایی هــای یــک حرفــه ای در ســازمان های 
کمیــت  »حا دربــاره  ســالوا  پائولــو  کارفرمایــی، 
کمیت، ابزارها و روشهای  مناسب نهادهای حا
کروم جونگ درباره »کسب  خوب«  خانم لیندا 
اجتماعــی  مســئولیت  بشــر،  حقــوق  و  کار  و 
بنگاه هــا و اهــداف توســعه پایــدار« و مهاجرت 

سخن گفت. 
آموزشــی  کارگاه  روز دوم  برنامــه  از  در بخشــی 
مهنــدس عطاردیان دربــاره برخی مباحث ذکر 
کــرد: در ایــران در  کارگاه عنــوان  شــده در ایــن 
کار شایســته، توسعه پایدار و مسئولیت،  مورد 
کار شایســته در  کارهایــی انجــام شــده اســت. 
گرفته و شرایط آن  قوانین ایران مورد اشاره قرار 
تدوین شده ولی دولت در انجام آن تأخیر دارد 
کــه امیدواریــم زودتــر به نتیجه برســد. در مورد 
گرچه ایزوی 26000  مسئولیت اجتماعی بنگاه 

در دنیا اجباری نیســت ولی الزم است بنگاه ها 
وظیفه اجتماعی خود را انجام دهند کما اینکه 
الزم است هر انســانی وظیفه اجتماعی خود را 
گــر وظیفــه اجتماعــی را انجــام  انجــام دهــد. ا
ندهیم ضرر نهایی آن به خودمان می رسد. به 
گفتگو بــا دولت و  هــر حال مــا در حال بحــث و 
جامعه خود هســتیم. در مورد SDG یا اهداف 
توســعه پایــدار، دولت در بســیاری وزارتخانه ها 
کــرده اما در یک قســمتی مقامات  کار را شــروع 
کانون عالی هم 17  با ما مخالفت هایــی دارند. 
بند توسعه پایدار را بند به بند تدوین می کند. 
شــاید الزم باشــد چند بند با هم تدوین شود. 
کردیــم و  کــه مــا شــروع  کارهایــی اســت  ایــن 
کنــار  امیدواریــم منتشــر شــود. تشــکیالتی در 
کانــون عالــی درســت شــده و آن تشــکل های 
مدنی یا NGOها هستند و ما کوشش می کنیم 
آنهــا را تحت مرکزی قرار دهیم تا با هم تصمیم 
کانون هماهنگ باشــند. NGOها  بگیرنــد و با 
کنــده دنبال اهداف توســعه  اغلــب به طــور پرا

پایدار هستند.
کارآمــد  کارگاه آموزشــی »مدیریــت  روز ســوم از 
نیــز روز دوشــنبه  کارفرمایــی«  ســازمان هــای 
کارگاه  کارشناســان ایــن  23 مــرداد بــا حضــور 
آقــای کارگاه  ایــن  ســخنرانان  شــد.   برگــزار 

که درباره ایجاد درآمد   پیرس و سالوائی بودند 
کارفرمایــی و برنامــه عمــل و  در ســازمان های 
کردنــد.  در پایان  نکاتــی بــرای عمــل صحبــت 
کارگاه آموزشــی 3 روزه ایده های حاصل از  ایــن 
کارگاه و مواردی که به حمایت و پشتیبانی  این 
کار نیــاز دارد جمع بندی  ســازمان بین المللــی 
کانون  شــد و هدایایی به رســم یادبود از طرف 

کارشناسان اهدا شد. عالی به 
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 بیمه شخص ثالث  ماشین آالت پیمانکاری
 شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام

در شــماره 356 نشــریه آبادگران نامه ارسالی 
به بیمــه مرکزی جمهــوری اســالمی ایران در 
مورد مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث 
به نظر شــما رســید، در این نامه، دو پرسش 

گردید: ح  زیر مطر
1- آیا بر اساس قانون مذکور دارندگان ماشین 
گریدر-  کارگاهــی نظیر بولــدزر-  آالت ســنگین 
که  گردیــده اند  غلطــک و نظیــر آن هــا موظف 
بــرای ماشــین آالت مذکــور نســبت بــه خریــد 

بیمه نامه شخص ثالث اقدام نمایند یا خیر!
کی  که قانون یادشــده حا 2-  بــا توجــه به این 
گــر اتومبیل  کــه در برخــورد دو اتومبیل ا اســت 
گران قیمت باشــد  زیاندیده جز اتومبیل های 
خســارت وارده بــه آن صرفــا تا میزان خســارت 
گران ترین خودروی متعارف  متناظــر وارده به 
قابــل  ریــال(   1.260.000.000 حاضــر  حــال  )در 
گر اتومبیل شــخص  جبران خواهد بود. حال ا
 مقصر حادثه به هر دلیل فاقد پوشش بیمه ای
که   باشــد آیا مقصر می تواند بگوید خسارتی را 
 بایــد بــه زیان دیــده بپــردازد به همیــن ترتیب
 بر اساس مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث 
حساب و پرداخت نماید )یعنی احتماال بسیار 

کمتر از خسارت واقعی شخص زیاندیده؟(  
مــورد  در  مرکــزی  بیمــه  از  دریافتــی  پاســخ 
بــه عبارتــی  پرســش دوم مثبــت مــی باشــد 
گران قیمت، در برخورد  دارنــده یک اتومبیل 
با وسیله نقلیه شخص مقصر، علیرغم وجود 
پوشش بیمه شخص ثالث نمی تواند تمامی 
گــر دریافــت نمایــد  خســارت خــود را از بیمــه 
کــه وســیله نقلیــه مقصــر دارای  و در صورتــی 
بیمه نباشــد هم نمی تواند از شخص مقصر، 
که  کاملــی دریافــت دارد تنهــا راهی  خســارت 
بــرای وی باقی می ماند اســتفاده از پوشــش 

بیمه بدنه اتومبیل خود او است.
کارگــزاری بیمــه پــارس  کارشناســان  بــه نظــر 
که بــا دقت تمــام و در جهــت تامین  همــگام 
منافــع دارنــدگان ماشــین آالت پرســش اول 
مــورد  در  مرکــزی  بیمــه  نموده انــد  ح  طــر را 
پرســش اول متاســفانه پاســخ قابــل قبولــی 
حقوقــی  امــور  کــه  چــرا  اســت،  نکــرده   ارائــه 
 بیمه مرکزی در پاســخ به  نامه پارس همگام

بــه بخشــنامه معاونت نظــارت بیمــه مرکزی 
کــه  صورتــی  در  اســت،  نمــوده  اســتناد 
موضــوع و علــت صــدور بخشــنامه یادشــده 
و مفــاد آن فاقــد ارتبــاط الزم بــا پرســش یــاد 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  باشــد.  مــی  شــده 
هــای شــرکت  مذکــور  بخشــنامه   مخاطــب 
کــه بدون صــدور بیمه   بیمــه ای می باشــند 
نامــه شــخص ثالــث، بــرای هــر وســیله نقلیه 
کــه یکــی از اصول قانون یاد شــده می باشــد، 
نســبت بــه انعقاد قــرارداد مالی نظیــر قرارداد 
ارائــه  قــرارداد  یــا  مدنــی  مســئولیت  بیمــه 
خدمــات پرداخــت خســارت جانــی بــا مالــی 
کرده اند. معاونت نظارت بیمه مرکزی  اقدام 

که " انعقاد این نوع قرارداد ها گفته است   نیز 
  فاقــد الزامــات قانــون بیمــه شــخص ثالــث" 
کــه موضــوع پرســش  باشــد. در حالــی  مــی 
که وقتــی بند  ح شــده ایــن بــوده اســت  مطــر
"ث" از ماده یک قانون مذکور وسیله نقلیه را 
"وســایل نقلیه شــهری و بین شهری" تعریف 
 نموده است آیا وسایل کار در اجرای  پروژه ها،

گریدر و نظیر آن ها از   مانند غلطک- بولدزر- 
نظر بیمه مرکزی وســیله نقلیه شــهری و بین 

گردد یا خیر؟ شهری تلقی می 
ح شده با ادامه مکاتبات با بیمه  موضوع طر
 مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران همچنــان

 در دست پیگیری و بررسی است.



 پیام آبادگران                                 
مرداد ماه 1396 
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