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ا سرم

سیاســت خارجــی ترامــپ در چنــد مــاه اخیــر 
که چالش تحریم و تخاصم بار  مبین آن اســت 
دیگــر مشــخصه اصلــی رابطــه پرتنش ایــران و 
کنــون هــم در موضــوع   آمریــکا خواهــد بــود. ا
توافــق برجــام و هــم در ارتبــاط بــا تحریم های 
کاتســا- از  موســوم بــه مــادر تحریم ها - قانون 
تصویــب  آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس  ســوی 
شــده اســت، نشــانه هایی از اوج گیــری دوباره 
سیاســت تحریــم و تهدید دیده می شــود. غیر 
از آنکه ترامپ خود را نماینده جریان بازگشــت 
فشــار و تهدید علیه ایران شناســانده، دســت 
بــاالی جمهوری خواهــان در هــر دو مجلــس 
کشــور،  ایــن  دیپلماســی  محافــل  و  آمریــکا 
سیاســت تهدیــد و تحریــم در برابــر ایــران را به 
اســت.  برگردانــده  تصمیم گیــری  کانون هــای 
اساســا یکــی از اهداف همیشــگی جریان های 
که با فعال نگه  ضدایرانی در آمریکا این اســت 
داشــتن این سیاســت هزینه هرگونه اقدامات 
توســعه گرایانه ایــران را افزایــش داده و تــا حــد 
اقتصــادی  نظــام  در  را  رشــد  ســرعت  ممکــن 
کنــدی همــراه ســازند. در  و  تاخیــر  بــا  ایــران 
در  کشــورمان  دیپلماســی  مبنــای  مقابــل، 
که در تله  دولــت یازدهــم و دوازدهم آن بــوده 
گرفتــار نشــود و بتوانــد از ظرفیت های  تحریــم 

اقتصــادی  روابــط  بــرای  موجــود دیپلماســی 
امــا  کنــد.  بهره بــرداری  دیگــر  کشــورهای  بــا 
دســتیابی به این فرصت ها عالوه بر وابستگی 
بــه دیپلماســی فعــال در حــوزه روابــط بیرونی 
کشــور  بــه تحقــق شــرایط و الزاماتــی در درون 
منــوط اســت. از جملــه ایــن الزمات آن اســت 
کــه اوال بایــد امــکان اثرگــذاری تحریم هــا را بــر 
کشور به حداقل رساند،  اقتصاد، صنعت و... 
تحریم هــا  تهدیدآمیــز  و  صلــب  فضــای  ثانیــا 
واســطه  بــه  را  بین الملــل  روابــط  حــوزه  در 
منافــع اقتصــادی همکاری هــای مشــترک بــا 
کرد. شاید برخی تصور  کشــورهای دیگر خنثی 
کننــد تحریــم موضوع پیچیده ای نیســت و در 
هر دوره متناســب با شــدت تحریم ها می توان 
سیاســت مقابله به مثل یا  سیاست مقاومت 
واقع بینانــه  نــگاه  در  امــا  گرفــت  پیــش  در  را 
نمی تــوان بــه این سیاســت رویکــرد مقطعی و 
باری به هر جهت داشــت بلکه به دالیل ذیل 
بایــد اســتراتژی پایــدار و بلنــد مدتــی در قبــال 

استراتژی تحریم آمریکا و غرب داشت:

کارشناســی بــرای  - بــر اســاس برآوردهــای 
تحقــق هــدف اشــتغال زایی ســاالنه قریــب به 
یــک میلیــون نفــر و رشــد اقتصــادی حــدود 8 

درصدی در دوره اجرای برنامه ششــم توسعه 
کــه بــه عنــوان یکــی از وعده هــای انتخاباتــی 
ح شــد،  جنــاب دکتــر حســن روحانی هم مطر
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری  از 65  بیــش  بــه 
خارجی نیازمندیم. این میزان ســرمایه گذاری 
دالر  میلیــارد   30 شــامل  شــده  پیش بینــی 
فاینانس، 20 میلیارد دالر مشــارکت اقتصادی 
که  و 15 میلیارد دالر ســرمایه مســتقیم اســت 
و  مدیــران  نگــرش  تغییــر  آن،  تحقــق  الزمــه 
مســئوالن نســبت به جــذب این ســرمایه ها و 
همیــن طور بــر طرف ســاختن هرگونــه امکان 
ایــن  ورود  مقابــل  در  آمریــکا  دســت اندازی 
کشــور اســت. اهمیــت موضوع در  ســرمایه به 
کــه 2 درصــد از هــدف تعییــن شــده  آن اســت 
رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم به 
جذب 65 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

بستگی دارد.

توافــق  از  پــس  - دولــت محتــرم در دوران 
کــه نمی خواهد  کرد  کیــد  برجــام به درســتی تا
کاالهــای مصرفــی غــرب  بــه مقصــد  را  ایــران 
کشــورهای اروپایی نیز  کند و بــه همه  تبدیــل 
کــرده اســت خواهــان ســرمایه گذاری و  اعــالم 
همــکاری مشــترک بیــن ایرانی ها و آنهاســت. 
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خوشــبختانه بــر اســاس اعالم مقامــات وقت، 
کــرده و  اســتقبال  امــر  ایــن  از  نیــز  اروپایی هــا 
کــه ســفر هیات های  شــواهد نشــان می دهــد 
اروپایــی بــه ایــران پــس از برجــام متفــاوت از 
دوران قبل بوده و این بار در میان هیات های 
شــرکت های  روســای  از  شــماری  اروپایــی 
زمینــه  تــا  داشــته اند  حضــور  معتبــر  و  بــزرگ 
کنند. حتی  مشــترک همکاری ها را شناسایی 
مقامــات  ســفرهای  در  محسوســی  تغییــرات 
کشــورمان بــه مقاصــد  سیاســی و دیپلماســی 
گرفــت و نمایندگان  اروپا و شــرق آســیا صورت 
بخــش خصوصــی حضــور پررنــگ و ملموســی 
در ایــن ســفرها داشــته اند تــا بتواننــد زمینــه 
همکاری هــای مشــترک بــا شــرکای خارجی یا 

صدور خدمات و دانش خود را بیابند. 

- یکــی از تفاوت هــای رویکــرد دولت تدبیر 
که  و اعتــدال بــا دوران ماقبــل خــود، آن بوده 
حمایــت از بخــش خصوصــی را الزم و ملــزوم 
می دانــد.  کشــور  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه 
نــگاه  زبــان و  بــه خصــوص در  ایــن سیاســت 
دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور محتــرم و دکتــر 
جهانگیــری معــاون اول محتــرم بیــش از دیگر 
از  اســت.  بــوده  ســاری  و  جــاری  دولتمــردان 
گر دولت از جنبه الزام و ضرورت تقویت  اینــرو ا
کند اما از جنبه ملزوم  بخش خصوصی غفلت 
که موجب رشــد اقتصادی و اشــتغال زایی  آن 
از رکــود اقتصــادی می شــود،  کشــور  و خــروج 
باشــد.  بی توجــه  ایــن  بــه  نســبت  نمی توانــد 
کارآمــدی آن اســت  موفقیــت دولــت و اثبــات 
کــه به ملزومات توســعه و رشــد اقتصــاد وفادار 
باشــد، مگر آنکه خود را ملزم به تحقق اهداف 

برنامه ششم توسعه نداند.

 - شواهد امر نشان می دهد که سیاست های
 ظالمانــه و مداخله گرانــه آمریــکا در اقتصــاد و 
سیاســت ایــران هیچگاه به حاشــیه نمی رود، 
تغییــر  آن  اجرایــی  رویکردهــای  صرفــا  بلکــه 
می کنــد. یعنــی ممکن اســت از ایران هراســی 
ایــران  بــه  دوره ای  در  تهاجمــی  و  آشــکار 
کند.  هراســی پنهان و نــرم در دوره دیگر تغییر 
همیــن طور شــواهد امر نشــان می دهــد برای 
آمریــکا،  در  تحریــم  سیاســت های  مجریــان 
تحریــم نهادهــای دولتــی و عمومــی ایــران در 

کم هزینه تر و نتیجه بخش تر بوده  دسترس تر، 
گر به ســال های قبل از برجام برگردیم  اســت. ا
و  دولتــی  بانک هــای  تحریــم  کــه  می بینیــم 
گرفته  کمیتی با ســهولت صورت  نهادهای حا
امــا تبعــات منفی آن به ســرعت بر همــه ارکان 
کشــور بازتاب داشته است. حال آنکه  اقتصاد 
تحریــم بخــش خصوصــی در همــان دوره بــه 
ســادگی امکان پذیر نبود و در موارد نادری هم 
که هم این اتفاق افتاد، تاثیر منفی چندانی بر 
کشــور نداشــت، ضمن آنکــه به عنوان  اقتصاد 
دســتاویزی در اختیار شــهروندان ایرانی برای 
محافــل  در  تحریــم  سیاســت  علیــه  شــکایت 
گرفــت. به عبارت  حقــوق و قضایــی اروپــا  قرار 
روشــن بخشــی از اثرگذاری سیاست تحریم به 
شــدت و قــدرت اجــرای آن از ســوی آمریــکا و 
غرب برمی گردد و بخشی از آن هم از وضعیت، 
تجمــع قــدرت و نقدینگــی در اقتصــاد ایــران 
متاثــر هســت. این نکتــه دربرگیرنده آن اســت 
کاســت و به تدریج به  کــه می توان اثر تحریم را 
که  مقابلــه بــا آن برخاســت. این امکان اســت 
ایجــاب می کند دولت و همه نهادهای مرتبط 
اســتراتژی جمعــی و پایــداری بــرای مقابلــه با 
کننــد. در ایــن  تحریم هــا را مطالعــه و تدویــن 
زیســت  ضــرورت  اســاس  بــر  بایــد  اســتراتژی 
اجباری با تحریم ها سیاســت های باالدســتی 

کــه  همانطــور  کــرد.  تعییــن  را  بلندمدتــی  و 
دیپلماســی روشــنی در برابــر تحریم هــا داریــم 
و از اســتراتژی مقاومــت و فرصت ســازی بهــره 
کاستن از  می بریم باید سیاســت روشنی برای 
تبعات آن داشته باشیم تا به نقطه ای برسیم 
کــه اهرم تحریم اثر خود را به عنوان یک متغیر 
پرهزینه یا ویران کننده از دســت بدهد. تجربه 
سال های اخیر نشان می دهد که خوشبختانه 
دولت محترم متوجه این مســئله شــده و عزم 
خــود را بــرای ارائــه رهیافت بلندمدت نشــان 
کارشناســان بــرای طراحی  داده اســت. از نظر 
هرگونــه سیاســت ضــد تحریــم بایــد بــه نکات 

ذیل توجه داشت: 
- باید زمینه و امکان سرمایه گذاری خارجی 
کشــور مهیــا و آنها را در  را در اقتصــاد و صنعت 
کــرد. بدین  منافــع همــکاری بــا ایران شــریک 
منظــور بایــد موانــع حقیقــی و حقوقــی حضور 

کرد. سرمایه گذاران خارجی را بر طرف 
بایــد  ایــران را  -ســرمایه گذاری خارجــی در 
هوشــمندانه و بــا نــگاه بلندمــدت بــه ســمتی 
گزند تحریم هــای احتمالی  کــه از  کرد  هدایــت 

آتی در امان بماند.
- بایــد بــه بخــش خصوصــی میــدان داد تا 
اقدامــات  خارجــی  ســرمایه گذاران  بــا  بتوانــد 
کند.   ح های مشترک اجرا  مشترک داشته و طر
دولت محترم به شرطی درحوزه اقتصاد موفق 
که همزمــان بتواند از فرصت های  خواهد بود 
بهره بــرداری  پســابرجام  دوران  در  موجــود 
مناســب داشته و مســیر بازگشت دوران پیش 
کند. برای این منظور باید  از برجام را مسدود 
اقتصــاد مقاومتــی را بــا توجــه بــه تهدیدهــای 
موجــود فعال ســاخت و به جــد از آن حمایت 
کــرد. اقتصاد مقاومتــی در بدیهی ترین تعریف 
که بخــش خصوصی نقشــی بیش از  آن اســت 
وضع موجود در اقتصاد کشور داشته و اقتصاد 
کشــور را حتی المقــدور از تیــررس تحریم ها دور 
نگه داشــت. باشــد. بــه عنوان مثــال در حوزه 
پیمانکاری باید ظرفیت های بخش خصوصی 
ســرمایه گذاری های  تــا  آورد  میــدان  بــه  را 
خارجــی مشــترک را پوشــش و اهــداف برنامــه 
کنــد. نــه تنهــا حوزه  ششــم توســعه را محقــق 
که مناسبات همه بخش ها را باید  پیمانکاری 

کرد.  با تأسی از این استراتژی تنظیم 
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شنبه 22 مهر ماه نشست هم اندیشی سندیکا 
با شــرکت های عضو درباره مسائل مبتالبه آنها 
که حاصل آن  در ارتباط با شهرداری برگزار شد 
که توسط  فهرســتی از این مســائل و موارد بود 
دکتــر مقدس زاده تهیه و به دبیرخانه ســندیکا 
ارائــه شــد تــا در دیــدار بــا نماینــدگان شــورای 
مهرمــاه   26 چهارشــنبه  شــود.  مطــرح  شــهر 
نیــز ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران 
میزبان سه تن از اعضای شورای شهر بود تا به 
بررسی مسائل و مشکالت پیمانکاران در حوزه 
کارهــای شــهری و شــهرداری و چــاره جویــی 
که در صفحــات پیش  بــرای ایــن امــر بپردازنــد 
کاملــی از ایــن جلســه و مختصــری  گــزارش  رو 
ســندیکا  اعضــای  بــا  اندیشــی  هــم  جلســه  از 
ماهنامــه  محتــرم  خواننــدگان  اطــالع   جهــت 

منتشر می شود. 

دادمــان  مهنــدس  دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
رئیــس هیات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
مــا  اعضــای  کــرد:  عنــوان  ایــران  ســاختمانی 
در مــورد آینــده شــهر و محیــط زیســت و نســل 
آینده نگــران هســتند. موضــوع شهرفروشــی از 
نظر ما محکوم است و امیدواریم با حضور شما 
بزرگان و تغییراتی که در شهرداری اتفاق افتاده 
دیگر شاهد این موضوع نباشیم و برنامه ریزی 
شــهری در شرایط مناسب تری باشد. آنچه به 
حرفه ما بیش از مسئولیت اجتماعی ما مربوط 
اســت مســئله حضور و مشــارکت در پروژه های 

گذشته  زیرســاختی شــهری اســت. ما در دوره 
بــه عنــوان بخــش خصوصــی از شــرکت فعال و 
موثر در این امر محروم شده بودیم و امیدواریم 
که این موضوع به اصل خود برگردد. مستحضر 
کــه بــا موضوعاتــی ماننــد توافــق نامه  هســتید 
  20 هزار میلیارد تومانی که قرارگاه خاتم االنبیاء 
بــا  شــهری  عمــران  بــه  مربــوط  موضــوع  در 
شــهرداری و بــا عنــوان »تامیــن مالــی« منعقد 
کــرد، و در مرحلــه عمــل بــا موضوعاتــی ماننــد 
کرد باعث شــد شرکتهای ما از  تهاتر تداوم پیدا 
کنند و  حضور فعال در این عرصه عقب نشینی 
جایی برای آنها نباشد. مطلب مربوط به نحوه 
که  کار شــرکت های ما در شــهرداری بــه میزانی 
از ســهم بــازار شــرکت های خصوصــی مانــده، 
گرفتار  که شــرکت های ما  حائز این نکته اســت 
مشــکالت متعددی در این قراردادها هستند، 
موضوعاتی از جنس تهاتر مانند ارزیابی و نحوه 
کم ســیار و... وجود دارند  خریــد، هولوگرام، ترا
کــه قاعدتــا بــا حضــور شــما مهــر پایانــی بــر این 

روش های مشکل دار زده خواهد شد.
وی افــزود: بــه غیــر از موضــوع نحــوه پرداخــت 
در پروژه هــا، موضــوع مدیریــت ایــن پروژه هــا 
 نیــز موضوع قابل توجه شــرکت های ما هســت 

از جمله:
1- روش های مدیریت این پروژه ها

که در عمران شــهری  2- تعــدد ســازمان هایی 
درگیــر هســتند و باعــث از بیــن رفتــن انســجام 

اداری شده اند. 

کارگیــری مشــاورین در ســطح خــرد بــه  3- بــه 
جــای مشــاوران بــزرگ و جــا افتــاده  بــه دلیــل 
باعــث شــده مشــاوران  کــه  مالــی  مالحظــات 
از خــود اراده ای نداشــته باشــند و تابــع اراده 

دستگاه شهرداری باشند. 
 4-در عین حال در سازمان های کاری شهرداری

 نیز عدم انســجام وجود دارد و همه همدیگر را 
وتو  می کنند.

و  گاه تحکــم  پیمانــکاران  انتقــاد  برابــر  5- در 
کارفرمایی دیده می شود.  زورگویی 

کرد: ما امیدواریم این شــرایط  دادمان تصریح 
کارهای  در دوره جدیــد اصالح شــود. در بحث 
که شرایط مناسب  عمرانی مستحضر هســتید 
نیســت. ما جلســه ای با آقــای رجبــی در نظام 
کــرد در  کــه ایشــان عنوان  مهندســی داشــتیم 
شــرایط خشکســالی در طرح های عمرانی باید 
که ســازمان های مهندسی  کنیم  فضایی را باز 
کــه در اثــر اعتمــاد جمهــوری اســالمی ایجاد و 
صاحــب تجربــه و ســرمایه شــده انــد متالشــی 
رکــود  شــرایط  بــه  وقتــی  بنابرایــن  نشــوند. 
برمی خوریــم بایــد از این ســازمان ها در عمران 
کنیم. ایشان  شــهری و ابنیه شــهری اســتفاده 
عالقمنــد بــود از شــرکت های مــا در ســاخت و 
ســاز شهری استفاده شود تا بازاری برای بقای 
مــا فراهــم شــود و مــا هــم از ایــن امر اســتقبال 
می کنیــم و امیدواریــم در عمــران شــهری هــم 
بــرای مــا جایــی بــاز شــود. ایــن ســازمان ها از 
مــردم  پــول  بــا  اســالمی و  جمهــوری  اعتمــاد 

طرح  مشکالت پیمانکاران شهری با شورای شهر  تهران
 در نشست همفکری نمایندگان سندیکا با سه تن ا اعضای شورای شهر صورت گرفت
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تشکیل شده اند و در حال حاضر ظرفیت ملی 
به شــمار می آیند. ما بایــد در داخل بتوانیم به 
حیــات خــود ادامه دهیم تــا با قوت و تــوان در 
شــرایط رکود  منشــا ارزآوری و اشــتغال و تحرک 
که زیرســاخت ها مبنای  در اقتصاد باشــیم چرا 
هر نوع توسعه  اجتماعی و اقتصادی هستند. 

وی افزود: واقعیت این است شرکت های ما در 
حال اضمحالل هستند. ما در ده سال گذشته 
هم بــا موضوع تقلیل پروژه هــا و هم با موضوع 
که  عــدم پرداخــت مطالبــات مواجــه بــوده ایم 
باعث شــده نه تنها بازارهای جدید را از دســت 
بدهیــم بلکــه بقای ما بــه دلیل ایــن مطالبات 
انباشــه به خطر بیفتد. البته با وجود مســائلی 
اوراق  طریــق  از  مطالبــات  پرداخــت  ماننــد 
کــم شــدن قیمــت  طلب هــا بــا اوراق، تنزیــل و 
کسری منابع با فروش دارایی و  اسمی و جبران 
گرفتن وام و سود آنچنانی بانک و... سرنوشت 
امیدواریــم در  و  اســت  ایــن شــرکتها در خطــر 
مدیریت جدید شهرداری به این مسئله توجه 
شــود و ایــن شــرکتها به عنوان ظرفیــت ملی در 
کشــور و عامــالن صدور خدمــات فنی و  داخــل 

کشور منشاءاثر باشند.  ج از  مهندسی در خار

کمیسیون عمران و حمل و نقل:  رئیس 
بخش خصوصی می تواند

کند کمک   به شهرداری 
کمیســیون  در ادامــه محمــد علیخانــی رئیــس 
کرد:  عمران و حمل و نقل شــورای شهر عنوان 
کــه در  کــه فراهم شــد  بــا تشــکر از ایــن فرصتــی 
خدمت شما باشیم، باید اذعان کنم شما روی 
که بخشی از  گذاشته اید  مســائل اصلی دســت 
آن بــه سیاســت ها قبلــی برمی گــردد و شــورای 
پنجــم نیــز بــه ناچــار میــراث دار این مشــکالت 
گذشــته بــا برخــی نهادهــا  اســت. توافقاتــی در 
شــده بــود و پروژه هــا انحصــاری شــده بودند و 
سایر شرکت ها با پیدا کردن واسطه و پرداختن 

گرفتن پروژه داشتند.  درصدی امکان 
وی افــزود: در بخــش حمــل و نقــل و عمــران 
برنامــه 5 ســاله ای در شــهرداری وجود داشــت  
که به طور متوازن جلو نرفته اســت. در مترو در 
بخــش زیرســاخت و عمــران از برنامــه هم جلو 
هســتیم اما در بخش حمــل و نقل و تجهیزات 
زیرســاخت ها مشــکل داریــم. عــالوه بــر این به  
30 هــزار میلیــارد تومــان بدهی شــهرداری باید 
30 هزارمیلیــارد تومان پــروژه ناتمام هم اضافه 

شــود- البتــه به نظــر آقــای نجفی ایــن رقم 22 
در  شــهرداری  اســت-  تومــان  میلیــارد  هــزار 
حــال حاضر حــدود 600 میلیــارد تومان حقوق 
وام  و  اســتقراض  بــا  هــم  معمــوال  و  می دهــد 
بخشــی از آن را تامین می کند. به نظر می رســد 
وضعیــت مناســب نیســت امــا در مــورد حضور 
بخــش خصوصــی، می تــوان از ایــن بخــش در 
پروژه های نیمه تمام استفاده کرد. البته اعتبار 
 مالی این کار وجود ندارد و باید با اولویت بندی 
فاینانــس  از  اســتفاده  بــا  جــز  و  شــود   دنبــال 
راه  ملــی  توســعه  و صنــدوق  و ســرمایه گذاری 
دیگری برای تامین آن نیســت. به عالوه اینکه 
کنــون باید به ســمت درآمــد پایدار  شــهرداری ا
کــه از محــل فروش  کــه درآمدهایــی  بــرود چــرا 
کم و هولوگرام و... وجود داشــت قرار نیست  ترا
دیگــر تکرار شــود. ضمن اینکــه جایی هم برای 
کار نیســت و درآمدهای سال های آینده را  این 

کرده اند.  هم پیش خور 
کــرد:  شــهرداری  راهــی نــدارد جــز  وی تصریــح 
اینکــه به ســمت درآمد پایدار بــرود، روش های 
مختلــف آن در دنیــا امتحــان شــده منتهــی در 
کشــور ما اجرا نشــده و ما به ســمت درآمدهای 
کاش فروش این  ســریع الوصول رفته ایــم.  ای 
امــوال و دارایی هــای شــهر حداقل به درســتی 

کــه نگاه می کنید  انجام می شــد. به هر طریقی 
متضــرر  شــهرداری  و  شــهر  کنــون  تا می بینیــد 
کنون بایــد وارد بحــث درآمدهای  شــده انــد و ا
پایــدار شــویم. بخشــی از آن ممکــن اســت بــا 
گرچه  مصوبــات مــا، دولــت یــا مجلــس باشــد ا
بــه ایــن ســرعت جــواب نمی دهد و شــاید یک 
که بتوانیم بــه آن درآمدها  ســالی طول بکشــد 
کنیم. به هر ترتیب آقای نجفی سعی دارد  اتکا 
بــا حضــور خــود در دولــت از وصــول مطالبــات 
کند. البته  شهرداری و سایر امکان ها استفاده 
بخــش فاینانس بــه دلیل بدهی شــهرداری به 
بانک هــا توســط بانک هــا تضمین نمی شــود و 
فقط بانک شــهر تــا حدودی به داد شــهرداری 
می رســد. در ایــن مورد دولــت باید مقــداری از 

کند. بدهی ها را استمهال 
وی افــزود: به هر حــال ما در مــورد پروژه های 
عمرانــی بــه خاطــر محدودیــت منابــع و اینکه 
انــد  اجــرا شــده  پروژه هــا دســتوری  از  خیلــی 
که همه  افتی خواهیم داشــت مانند پل صدر 
کارشناســان بــا آن مخالــف بودنــد و هنــوز هم 
مثــل چــاه ویل هزینــه بــر اســت مخصوصا در 
نگهــداری تونل هــا. هزینه این تونــل تا 8 هزار 
که  میلیــارد تومــان هــم تخمین زده می شــود 
گر همین مبلغ در بخش مترو هزینه می شد،  ا
هم مترو تجهیز می شــد و هم می توانســتیم 6 
میلیون ســفر در روز داشــته باشیم. متاسفانه 
اولویت ها جابه جا شده و پروژه های دستوری 
ایــن واقعیت هایــی  و  افتــاده  اتفــاق  در شــهر 
که بعضی وقتها  که با آن مواجه هستیم  است 
گفتــه می شــود عنــوان نکنیــد امــا الزم اســت 
ســندیکایی مانند سندیکای شما از آن مطلع 

شود. 
کــرد: البتــه قرار نیســت این  علیخانــی تصریــح 
اتفاق ها تکرار شــود و شورای پنجم هم نظارت 
می کنــد تــا ایــن بــار مســیر درســت را برویــم. در 
گذشــته مصوبــات خوبی داشــته ایم  چنــد روز 
بــه شــدت مخالفــت  بــا برخــی پیشــنهادها  و 
که  که عمومــا در بحث تخلفاتــی بود  کــرده ایــم 
گذشــته اتفــاق افتــاده بــود و دنبــال تثبیت  در 
که با اظهارنظر  آن بــا 35درصد تخفیف بودنــد 
تخصصــی دوســتان بــا آن مخالفت شــد. البته 
کســب  کــه ایــن پیشــنهاد برای  گفتــه نمانــد  نا
بــود.  شــده  مطــرح  مشــکالت  رفــع  و  درآمــد 
کــه در بحــث مال هــا و مگامال هــا  همانگونــه 
کســب درآمد و حل بخشــی  اتفاق افتاد و برای 
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و  کوچــک  معابــر  در  را  آن  از مشــکالت مجــوز 
ج از طــرح تفصیلــی دادنــد. ایــن مال ها و  خــار
مگامال ها نه نیازســنجی شده بود و نه بررسی 
کســب درآمد چشــم خــود را روی  که برای  چــرا 
همه مسائل می بستند و این امر آسیب زا بود. 
که طی چند ماه آینده شــهرداری  مــا می دانیم 
بــه شــدت تحت فشــار خواهد بود و مشــکالت 
زیــادی داریــم امــا امیدواریــم بــا ایــن راه حل ها 
کــه راهکارهــای آن وجــود دارد  و تامیــن مالــی 

مسائل حل شود، فقط زمان نیاز دارد.
کــرد: در مورد بحث  وی دربــاره رقابت نیــز عنوان 
نهادها نمی توان شرکت های را حذف کرد اما باید 
رقابت ایجاد شود. اعتقاد ما این است که بخش 
گر  خصوصی می تواند به شــهرداری کمک کند. ا
جلوی رانت و سوء استفاده را بگیریم خود به خود 
بخشی از مشکالت حل می شود. ما حامی بخش 
خصوصــی هســتیم و امیدواریم در آینــده هر چه 
بیشــتر در خدمت همــه فعاالن بخش عمــران و 

ساخت در شهرداری و شورای شهر باشیم. 

 : د دکتر  
  پیمانکاران  از دیرکرد 

دریافت مطالبات خود مستاصل شده  اند
دیگــر  عضــو  مقــدس زاده  علیرضــا  دکتــر 
کرد:ســندیکا  هیات مدیــره ســندیکا نیز عنوان 
کامــال لمــس می کنــد  امــا از  ایــن معضــالت را 
تحــت  پیمانــکاران  عظیمــی از  خیــل  طــرف 
که در طی جلســات هم اندیشی   فشــاریم، آنها 
گفته اند.   دغدغه ها و نگرانی های خود را به ما 
 ایــن پیمانــکاران بــه یــک امیــدی بــه شــورای 
در  متاســفانه  ولــی  انــد  داده  رأی  پنجــم 
کــه انــگاری صنعــت  ذهــن آنهــا  متبلــور شــده 
مــی رود.  یخبنــدان  ســمت  بــه  دارد  مــا 
چندیــن  مطالبــات  پیمانــکاران  از   خیلــی 
تــا کــه  دارنــد  پروژه هایــی  دارنــد،    ســاله  
 70-80 درصــد آن تکمیــل و  ســپس تعطیــل 
که نه  شــده اســت و در واقع بــه جایی رســیده 
کننــد نــه ادامــه دهند لذا   می تواننــد آن را رهــا 
بــرای ایــن امــر راهــکاری مناســب  الزم اســت 
یافــت. تســهیالت بانــک شــهر تــا حــدی تــب 
کــه فعــال متوقــف  گرفتــه بــود  ایــن موضــوع را 
هــم  ک  امــال تهاتــر  دربــاره  طرفــی  از  شــده، 
ک  عــالوه بــر ریــزش آنهــا بســیاری از ایــن امــال
ســند ندارنــد و قابــل معاملــه نیســت و در برابر 
گره گشــا نخواهــد بــود. پیمانــکاری  طلبــکاران 

که تازه ســال  کــه امــروز بدهکار اســت با ملکــی 
کار  چــه  آمــاده خواهــد شــد  آن    1398 ســند 
می توانــد بکنــد. خواهشــمندم با پیمانــکاران 
کمک شــما و  تعامــل بیشــتری شــود تــا آنهــا با 

همت خود از  این معضالت بیرون آیند. 
وی افزود: متاسفانه در شرایط کنونی پیمانکاران 
از نــوع  نگرش شــهرداری رضایــت ندارند،  تغییر 
در ســاختار فرهنگ ســازمانی شــهرداری تهران 
می توانــد آثار خوبی داشــته باشــد. امیدواریم با 
حضــور شــما بزرگــواران و نــگاه متعالــی این فضا 
کــرده و پیمانــکاران شــرایط بهبــود را   در   تغییــر 

رویکرد تیم شهرداری  شاهد باشند.

: االر  
 جلسات مشترک سندیکا  

و شورا شهر برگزار شود
کمیسیون شهرسازی و  محمد ســاالری رئیس 
کرد: من  معماری شورای شهر تهران نیز عنوان 
گــر همه ذی نفعان شــهر دیالوگ  اعتقــاد دارم ا
گفتمــان مبتنــی بــر واقعیــت داشــته باشــند  و 
بعــدا می توانند راه حل های خوبی در راســتای 
توسعه پایدار شهر و کشور و در جهت صیانت از 
منافع همه آحاد شــهر داشــته باشند. واقعیت 
تهــران طــی 12  کــه در شــهرداری  ایــن اســت 

ســال گذشته در حوزه ســخت افزاری اقدامات 
بســیار زیــادی انجام شــده اســت. مــا در حوزه 
شــبکه معابر و شــبکه بزرگراهی به اهداف سند 
چشــم انداز تهران رســیده ایم. بخشــی از اینها 
مانند شبکه معابر، پل ها، تونل ها و بوستان ها 
ضرورتی امکان ناپذیر بوده اما اشــکال اساسی 
کــه در شــهرداری ایجــاد شــد و بــه شــماها هــم 
صدمه زد این بود که در یک بازه زمانی محدود 
با یک استراتژی کالن که بخشی از آن استراتژی 
سیاسی خود شهردار بود و بخشی از آن هم در 
کار برای مردم، شــهرداری تهران ســعی  جهــت 
کــرد مجموعــه ای از بزرگراه هــا را بســازد و به نام 
خود ثبت کند که شاید جنبه سیاسی آن بیشتر 
بود و باعث شــد در بازه محدود قسمت عظیم 
که می توانست برای همیشه و در  دارایی شــهر 
کنــد، هزینــه شــود.  طــول تاریــخ، شــهر را اداره 
کشــورهای توســعه یافته راهکار حل  امروزه در 
کیفیت  ترافیــک و آلودگی هوا و بهبود و ارتقای 
زندگی ایجاد بزرگراه های درون شهری نیست. 
یــک دانشــمند در ژاپن می گفت آنقــدر درژاپن 
که  که دیگر خانه ای نمانده  بزرگراه ســاخته ایم 
کنیم ولی مشــکل  برای ســاخت بزرگــراه خراب 
کید داشت  ترافیک ما حل نشــده است، وی تا
هر چه بزرگراه می ســازید ایجاد ســفر می کنید و 
بــه عموم مردم می گویید جا باز شــده و بیایید 
که باید بخشــی از هزینه  درون شــهر، در حالــی 
ساخت این بزرگراهها در حمل و نقل عمومی و 
ریلی برده می شد البته ما بعدها و دوره چهارم 

گرفتیم.  تا حدی جلوی این امر را 
معمــاری  و  شهرســازی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای شــهر تهــران افــزود: اوج بارگــذاری در 
گرفت.  شهر تهران با ابالغ طرح تفصیلی شکل 
طبــق آمــار چــون قــرار بــود از ســال 1391 طرح 
 ابالغ شــود صــدور پروانه از ســال 1388 شــروع 
گرفتــن و در ســال 1391 بــه حــدود 11   بــه اوج 
هــزار و 200 مــورد رســید، بعد به 33 هــزار و 600 
پروانه رسید و دو سه سال بعد با 10 هزار پروانه 
در سال تثبیت شد. با ابالغ این طرح به نوعی 
که طرح تفصیلی می آید و با  به مردم ابالغ شد 
کم می شود  آمدن آن بارگزاری ساختمان شما 
کــه بــا  و یکــی دو طبقــه از دســت می دهیــد، 
کنند  همین روش موفق شدند مردم را ترغیب 
کــه منابع خود را بیاورند و پشــت شــهرداری به 
کــه از قبل آن درآمد ایجاد شــد  صف بایســتند 
و توانســتند پــل صدر و امام علی و... بســازند. 
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در واقــع بارگــذاری طــرح تفصیلــی را به اشــباع 
رســاندند مخصوصــا در حوزه هــای درآمدزایی 
کــه  آن ماننــد مال هــا و مگامال هــا، در حالــی 
مال هــا و مگامال هــا در دنیا یک فرصت اســت 
کم می کند ولی در  و ســفرهای درون شــهری را 
ایــران بــدون مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی، 
زیست محیطی و... با رویکرد درآمدزایی مجوز 

کرده اند.  صادر 
کــرد: از طرفــی شــهرداری تهــران  وی تصریــح 
ک بــود  دارای بیشــترین بانــک اراضــی و امــال
ک و اراضــی آن را در این بــازه زمانی به  امــا امــال
ثمــن بخــس فروختنــد و شــهر ســوخته ایجــاد 
شــد. واقعــا مــا در ســال های اول و دوم قصــد 
همــکاری بــا آقــای قالیبــاف را داشــتیم امــا بــا 
ک به دیگران و ســوختن سرمایه  گذاری امال وا
ک می توانســت  کردیم. این امال شــهر اعتــراض 
کمــک بخــش خصوصــی بهینــه شــود و بــه  بــا 
منبع درآمدزایی پایدار تبدیل شــود. به عنوان 
مصادیــق آن هــم می توان بــه هزار و یک شــهر 
اشاره کرد که 22 درصد آن متعلق به شهرداری 
کاربری های متعددی  که این 22درصد  اســت 
گر تکمیل شــود و فقط  که ا ماننــد تجاری دارد 
اجــاره داده شــود 225 میلیارد تومان درآمد در 
کل بودجه  کــه  ســال دارد ایــن در حالی اســت 
منطقــه 22 در ســال 1395 حدود 185 میلیارد 
تومــان بوده اســت. ما با 22 مال از این دســت 
عــالوه بــر تامیــن خدمــات، درآمدزایــی پایــدار 

خواهیم داشت. 
که به شرکت های شما وارد  وی افزود: لطماتی 
گســترده ای  که یک مجموعه  شــد اینگونه بود 
کارگاه عمرانــی  کــه شــهر را  از پــروژه شــروع شــد 
عظیمی کــرد و پیمانــکاران به خاطر آن شــرکت 
گرفتند. بعد بــه یکباره  کردنــد و نیــرو  تاســیس 
کــرد و بــه شــرکت های عمرانــی  ایــن امــر افــول 
بــه ویــژه شــرکت های قدیمــی  لطمــه زد. البته 
کــه موفق بــه وصول طلــب خود  خیلی هــا هم 
نشــده انــد مقصــر بودند چــون بدون حســاب 
کردند.  کار را شــروع  کتــاب و نوشــتن قــرارداد  و 
که مــوارد ذکر  بــه هــر حــال واقعیــت این اســت 
شــده دغدغه مشــترک ما و شــما اســت. مردم 
مــا بعــد از 15-16 ســال شــاهد تغییــر بودند اما 
ســطح مطالبــات در حــد نگران کننــده ای بــاال 
کنیم؟ باید  اســت. در ایــن شــرایط ما باید چــه 
مبتنی بر مشــارکت مردم و تشــکل های صنفی 
کنیــم. متاســفانه مــا همــه چیز را  و مردمــی کار 

کرده ایــم و عرصه رقابــت و انگیزه برای  دولتــی 
رقابت نمی ماند. به نظر من باید این ســندیکا 
کنید تا شورای  و سندیکاهای دیگر را هم فعال 
شــهر بتوانــد ماهیانــه بــا مجموعــه ســندیکاها 
جلســه داشــته باشــد. الزم است شــما نظرات 
گــر بخواهیــم موفــق  خــود را بــه مــا بگوییــد، ا

باشیم باید به فهم مشترک برسیم. 
که  کرد: باور من این اســت  کید  وی در پایــان تا
گــر در حــوزه ای بتوانیم دغدغــه عمومی ایجاد   ا
کنیــم راه بــاز خواهد شــد. قطعا شــما هــم باید 
راه هــای جایگزینــی بــرای ســرمایه گذاری پیــدا 
کنید. شــهرداری و شــورای شــهر بایــد در حوزه 
کار  کار نکــرده  کــه آقــای قالیبــاف  نــرم افــزاری 
کنند، شرکت های ساختمانی هم می توانند در 
حوزه نــرم افزاری مانند عرصه عمومی و ســرانه 
خدماتــی بافت های فرســوده، حوزه پســماند، 
حمــل و نقــل و... بــرای خــود ماموریت هایــی 
کننــد. در حوزه حمل و نقــل ریلی باید  تعریــف 
کارهــای زیــادی شــود. در مجارســتان در حــوز 
LRT هــم 100 متــر یکبــار ایســتگاه وجــود دارد 
قــرار داد و مخصوصــا  الگــو  را  کــه می تــوان آن 
شــما  مجمــوع  در  کــرد.  اجــرا   12 منطقــه  در 
بایــد رویکردهــای خــود را بــا توجــه بــه الزامات 

شهرداری و نیاز شهر تغییر دهید. 

انی: ر دکتر 
کار تخصصی و استفاده از توان  به 

 داخلی و ایجاد فضای رقابتی اعتقاد داریم
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  فراهانــی  مجیــد 
کرد: در  بودجه شــورای شــهر تهران نیز عنوان 
خصوص مشــکالت مورد بحث همه می دانیم 
کارهای ســخت افــزاری انجام  وضــع از حیــث 
شــده و بدهی هــای مالی فاجعه بار اســت. به 
کنــون نزدیــک 9 هــزار میلیــارد  هــر حــال هــم ا
تومان بدهی شــهرداری تهــران به پیمانکاران 
و 14 هــزار میلیــارد تومان به بانک شــهر اســت 
هــزار   30 مجموعــا  دیگــر  بدهی هــای  بــا  کــه 
گفته شــده  که  گونه  میلیارد تومان اســت. آن 
25 هــزار میلیــارد تومــان هم بــرای پروژه های 
نیمه تمام الزم است، بودجه فعلی شهرداری 
که مــا داریم  و درآمدهــای پیــش بینی پذیری 
کفــاف پرداختن به این مشــکالت را به شــکل 
ریشــه ای نمی دهــد. مــن فکــر می کنــم راهکار 
کــه شــورای جدیــد  پیــش روی مــا ایــن اســت 
کنــد. شــورای شــهر امروز  مشــارکت ها را فعــال 
شــورایی 21 نفره نیســت و بایــد بتواند مردم را 

برای حل مسائل موجود به صحنه بیاورد.
کــرد: وقتــی مــا از مــردم صحبــت  وی تصریــح 
و  متخصصــان  منظورمــان  می کنیــم 
کرده اند کار  که ســال ها   صاحبنظرانی هستند 

تجربــه  و  هســتند  نــگاه  و  انگیــزه  دارای  و   
کشــورهای دیگــر را دیــده انــد، از ایــن رو بایــد 
کنیــم اینهــا را در یــک مکانیزمی درگیــر  ســعی 
کنیــم یعنــی بتوانیم نهادی را در شــورای شــهر 
کنیم تا همه سندیکاها بتوانند حاضر  درســت 
شــوند و طی جلسات منظم برنامه ریزی شده 
تــوان تخصصــی و فکری آنهــا در خدمت شــورا 
کار را  گیرد. شــبیه ایــن  و مدیریــت شــهری قرار 
کــه دارد انجام  ســازمان برنامه با نهــاد تعاملی 
داده و مــا بایــد مشــابه آن را به شــکل نهادمند 
کــه بتوانیم اراده های  انجــام دهیم. به میزانی 
کــه در ارتباط بــا مدیریت  متخصص شــهری را 
کنیم و مشارکت آنها  شهری است سازماندهی 
کنیم به همان میــزان موفق خواهیم  را جلــب 
کنیــم و بــه الگوی  شــد. بایــد در ایــن بــاره فکر 

مشخصی برسیم.
کــرد: شــما در  آقــای فراهانــی در ادامــه عنــوان 
وضعیــت موجــود خــود را جــای مــا بگذاریــد و 
ببینیــد چــه بایــد بکنیم. پــول نداریــم، بدهی 
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داریــم و شــهر ســوخته ای هم تحویل ما شــده 
کــه بــه  اســت. ایــن واقعیــت موجــودی اســت 
مــا بــه ارث رســیده و با روش های ســنتی قبلی 
نمی توانیــم بــه نتیجــه برســیم و باید بــرای آن 
ببینیــم  بایــد  بیابیــم.  جدیــدی  روش هــای 
چگونــه می توانیم مشــارکت داخلــی و خارجی 
کنیم. شرکت های پیمانکاری ما دیگر  را فراهم 
نمی تواننــد فقط به  E و P و C  اهمیت دهند و 
باید F هم برای آنها مهم باشــد یعنی فاینانس 
داخلی و خارجی هم باید در کنار کار دیده شود 
که می خواهد فالن  که نشــان دهد پیمانکاری 
کند رفته و فاینانسور آن  معظل شــهری را حل 
کرده است. شهرداری هم به عنوان  را هم پیدا 

گر باید مجوز بدهد. تسهیل 
وی افــزود: ما روی شــهر را ســوزانده ایم ولی به 
زیرزمیــن بــه عنوان ظرفیــت توجه نکــرده ایم. 
کشــورهای پیشــرفته بخــش  شــهرداری ها در 
و  بازارچه هــا  و  انــد  کــرده  فعــال  را  خصوصــی 
انــد.  کــرده  درســت  زیرزمینــی  مگامال هــای 
کــه امــروز 20 میلیــون جمعیــت دارد  توکیویــی 
کمتــر از یــک دهم تهران اســت  کــه  در فضایــی 
بــا اســتفاده از همین فضاهــای زیرزمینی اداره 
که ما کشف  می شــود. این راه، مسیری نیست 
کشورهای توسعه  که  کنیم بلکه مسیری است 
کرده اند و قدم در  یافتــه برای  آن برنامه ریــزی 
گذاشــته اند و ما هم باید در اتاق فکرهایی  آن 
به آن بپردازیم و با توان شــرکت های خصوصی 
کنیم. بــه هر حال مــدل قراردادهای  اســتفاده 
کــه بانــک جهانــی بــر  جدیــد PPP وجــود دارد 
اســاس آن وام می دهــد و بخش آب و فاضالب 
ما توانســته از این وام ها بهره ببرد، شما هم به 
عنــوان بخــش خصوصــی و ســندیکا می توانید 
کنیــد و زمینــه آن را فراهم آورید.  کار  دربــاره آن 
کار  کــه اعتقــاد بــه  مــا هــم بــه عنــوان شــورایی 
تخصصــی و اســتفاده از تــوان داخلــی و ایجــاد 
فضــای رقابتی داریم در خدمت شــما هســتیم 
گــر ایده ای طرح شــود بررســی و در صورت  کــه ا

کنیم.  تائید شهرداری را ملکف به انجام آن 
کرد: بایــد اهدافی تعریف  وی در پایــان عنــوان 
کــردن نحوه  کمــک شــما و نهادمند  کنیــم و بــا 
اســتفاده از سندیکاها و انجمن های تخصصی 

به این اهداف برسیم. 

گالبتونچی:  دکتر 

طرح های نیمه تمام را
کرد کامل  کمک بخش خصوصی می توان   با 

ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی  ایــرج  دکتــر 
کرد: از  شرکت های ساختمانی ایران نیز عنوان 
کلیدی قابل  مباحــث مطرح شــده چند نکتــه 
کــه نــوع قراردادهــا و  برداشــت بــود. یکــی ایــن 
شــیوه اجرای باید در شــهرداری تهــران به طور 
گر بــه همین شــکل  جــدی تغییــر یابــد چــون ا
کنــد ایــن شــرایط بدتــر می شــود.  ادامــه پیــدا 
کارهای  کنتــرل  اشــکال در سیســتم نظارتــی و 
شــهرداری وجود داشته است. این اشکال هم 
در بیان از طرف پیمانکاران گفته می شود و هم 
که اجرا شده دیده می شود به این  کارهایی  در 
ترتیب شــما  باید سیســتم نظارتــی را در جهت 
کنید.  کار تقویت  کیفیت و ســهولت  بــاال بردن 
نکتــه ای دیگــر اینکــه بایــد رغبت شــرکت های 
بــزرگ بــا توجــه بــه تــوان آنهــا بــرای شــرکت در 
فعالیت های عمران شــهری بیشتر شود و شما 
کنید. شما نگاه  بتوانید از این رغبت اســتفاده 
کنیــد تونل رســالت را شــرکت های بزرگ بخش 
که یکی  خصوصــی ســاخته اند، تونــل توحیــد 
کشــور ما اســت  از نمونه های خوب مهندســی 

پیمانکاران بخش خصوصی ساخته اند.
بخــش  بــزرگ  شــرکت های  گــر  ا افــزود:  وی 

خصوصــی عالقمنــد شــوند و در حــوزه شــهری 
کننــد بخــش عمده ای از مشــکالت  ورود پیــدا 
شما در مورد مشارکت حل خواهد شد. درباره 
آقــای دکتــر فرمودنــد در بخــش  کــه  نکتــه ای 
گر  جذب ســرمایه بــرای اجرای پروژه، شــهری ا
شما بتوانید پیمانکارهای واقعی و بزرگ بخش 
کنیــد آنهــا می تواننــد  خصوصــی را وارد عرصــه 
شــما  گــر  ا بیاورنــد.  ســرمایه گذار  شــما  بــرای 
کــه در زمینه صدور موفق بوده و  پیمانــکاری را 
کرده اســت تشویق  کار  کشــورهای مختلف  در 
کنیــد در فصای اجــرای پروژه های شــهر تهران 
وارد شــود، خــود او برای شــما ســرمایه می آورد 
یعنــی مــی رود و ســرمایه گذار خارجــی بــا خــود 
می آورد. فقط باید شهردار تضامینی ایجاد کند 
که ســرمایه گذار با پشــتوانه اعتماد و آشنایی با 

پیمانکار بیاید. 
گفــت: شــما می توانیــد بخــش خصوصــی  وی 
کــره  مذا در  و  آن  شناســنامه  از  را  واقعــی 
ســراغ  شــما  وقتــی  بشناســید.  تشــکل ها  بــا 
کارنامــه  و  شناســنامه  می آییــد  ســندیکاها 
بــا  می توانیــد  و  می بینیــد  را  آن  شــرکت های 
شــناخت از ظرفیت آنهــا پیمانکارها را انتخاب 
کنید. شــما می توانید طرح های نیمه تمام را با 
که توان اجرا دارد تمام  کمک بخش خصوصی 
کــه هم تــوان اجــرا دارد و  کنیــد. یعنــی بخشــی 
کند و به شما  هم می تواند ســرمایه گذار جذب 

کنید.  که بعدا تامین سرمایه  فرصت دهد 
کتــاب  وی در ادامــه بــا اعطــای یــک نســخه از 
کرد:  »آبادی« به اعضای شــورای شهر، تصریح 
گر به دنبال کسب درآمد پایدار هستید این امر  ا
از دو طریق ممکن است. یکی از طریق وظایف 
که شــورا باید بر خالف سیســتم  نظارتــی شــورا 
کم  کارهایــی مانند ترا که وارد  قبلی شــهرداری 
کارهــا را بــه بخــش  فروشــی و... شــده بودنــد 
کند. در مورد بافت  خصوصی بدهــد و نظارت  
که می گوییم نگاه  فرسوده هم ما سا ل ها است 
موجــود در ایــن حوزه بایــد اصالح شــود. آقای 
رئیس جمهور یکی از ایراداتی که به  وزارت راه و 
که می گوید  شهرســازی داشته اند همین است 
کار خوبــی انجام  در زمینــه  بافتهــای  فرســوده 
نشــده اســت. مــا بــرای بافــت فرســوده برنامه 
در  می زنیــم  حــرف  شــعاری  بیشــتر  و  نداریــم 
گر مشکالت بافت فرسوده حل شود  که ا حالی 
کند  کم  مسائل بیکاری در آن حوزه را می تواند 

انی: ر دکتر  
ر  دی ا  ار  ان ا  رک   
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ی   ک  ار  ان ا د  ن
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ای  ر  ر      رد
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شنبه 22 مهرماه جلسه ای با حضور تعدادی 
از نمایندگان شــرکت های عضو سندیکا برگزار 
شــد تا با طرح مســائل مربوط بــه پیمانکاران 
در ارتباط با شهرداری ها، جمع بندی اجمالی 
دربــاره ایــن مســائل حاصــل شــود. هــدف از 
هــم اندیشــی و اجمــاع دربــاره مســائل ایــن 
پیمانــکاران، طــرح مســائل و چــاره اندیشــی 
برای آنها در دیدار با شــهردار و رئیس شــورای 

شهر بود. 
ر  ی د ن ر  درابتدای این دیدار دکتر 
ر  انی  ا ا  رک  ا  ی
رد: پیرو جلســات با اعضــای جدید   ک
شــورای شــهر باب تعامل با این اعضا باز شده 
است. طی دو جلســه میزبان آنها در سندیکا 
بوده ایم و قرار است جلسه  هم اندیشی برای 
طــرح مشــکالت پیمانــکاران مــا در ارتبــاط با 
شــهرداری ها برقــرار شــود. امیــدوارم امــروز به 
یک جمع بندی مناســب برسیم تا در تعامل 
 بــا آنان این مســائل را مطرح و چاره اندیشــی 
زاده  مقــدس  دکتــر  راســتا  ایــن  در   کنیــم. 
مســئول جمع بندی نظرات اعضا است تا در 
که با ســه تن از اعضای کمیسیون  جلســه ای 
عمران شــورای شهر داریم این مسائل مطرح 
شــود. در همیــن راســتا نامــه ای بــا موضــوع 
فراخــوان اعضــا بــرای هــم اندیشــی، توســط 
دکتــر مقدس زاده تهیه شــد تا از شــما عزیزان 
بــرای ایــن جلســه دعــوت شــود و از ماحصل 
آن مســائل کالن و مشــترک اســتخراج شــود. 
ریاســت ایــن جلســه بــر عهــده دکتــر علیرضــا 

مقدس زاده خواهد بود.
د ن  ا   ر در این نشست دکتر 
رد: رویکــرد ســندیکا در دوره جدید   ک
ایجــاد تعامل با نهادهای قدرت برای برطرف 
کردن معضالت شرکت های پیمانکاری است 

ایــن مملکــت هســتند.  از ســرمایه های   کــه 
 بــه عنــوان منتخبیــن شــما ســعی داریــم بــا

گفتگو  معضالت را  کاهش دهیم و   رای زنی و  
که  از این رو   جلسات متعددی برگزار می شود 
انشاءا... نتایج آن را خواهید دید. ما با اعضای 
محترم شورای شهر که عنوان کردند عالقمند 
بــه شــنیدن مشــکالت و حــل آنهــا هســتند، 

کراتی داشتیم و خواهیم داشت.  مذا
رتبه هــای  در  پیمانــکار  27هــزار  افــزود:  وی 
که شــرکت های متعدد  مختلف وجــود دارند 
پیمانکاری  درگیر مسائل مربوط به  شهرداری 
هســتند و این دغدغه  ســندیکا ســت و از این 
رو تصمیم داریم مطالبه جدی برای حل این 
مسائل با دوستان شورای شهر داشته باشیم. 
امیدوارم این مســائل حل شــود و  پیمانکاران 
بتواننــد ادامــه حیــات بدهنــد. امــا از شــورای 
محترم شــهر و آقای شــهردار انتظار همدردی 
نداریــم و  توقــع  درمــان  درد را  داریــم و  این امر 
در قالب برنامه ارائه شده توسط شهردار محترم 

مقدور خواهد بود.
در ادامه این جلســه اعضای حاضر در جلسه 
به بیان مســائل خــود در ارتباط با شــهرداری 
کــه شــامل مــواردی ماننــد تاخیــر  پرداختنــد 
در پرداخــت مطالبــات، انجام تهاتــر به جای 
کــه با ریــزش، قیمت گــذاری  پرداخــت طلــب 
نامناســب، نداشــتن ســند و ... همراه است، 
بــرای  خصوصــی  بخــش  از  دعــوت  عــدم 
مناقصات، داشــتن توقــع از بخش خصوصی 
برای ســرمایه گذاری، مسئله هولوگرام، توقف 
تمــام راه حل هــای موجــود بــرای پرداخــت 
طلب پیمانکاران، عملکرد ضعیف نهادهای 
که توســط دکتــر مقدس زاده  نظارتی و... بود 

 جمع بندی شد تا در دیدار با اعضای شورای 
شهر تهران مطرح گردد. 

چون بیشترین حجم بیکاری در شهر لمس 
می شود. 

کرد: نکته  گالبتونچــی در پایان عنــوان  دکتــر 
گر  که ا کنم این اســت  که باید اشــاره  آخــری 
رقابت نباشــد فســاد نهادینه می شود. ما در 
شــهرداری تهران رقابت را از بین برده بودیم 
کــه امروز ارائــه دادید  و در اثــر آن ایــن آمــاری 
ایجــاد شــده اســت. مــن از اینکه افــرادی در 
که جنس تفکــر آنها از جنس  شــورا آمــده اند 
تفکر مردم است بسیار خوشحالم و امیدوارم 
با این رویکرد مســائل حل شــود. ما به شــما 
که با وجود تشــکل های  اطمینان می دهیم 
کشور شما توان  مهندســی بخش خصوصی 
که هر وقت   مهندســی پشت ســر خود دارید 
کننــد مــا در خدمت شــما هســتیم. در  اراده 
که یک  کار هم  کســب و  قانون بهبود فضای 
قانــون مترفــی اســت ذکر شــده دولــت   الزام 
دارد نظر تشــکل ها را بگیرد و روی آن برنامه 
کــه این الزام را نهاد  کند پس چه بهتر  ریــزی 
کــه نهــادی مردمی تــر اســت  شــورای شــهر 

استفاده کند. 
دادمــان  مهنــدس  دیــدار  ایــن  پایــان  در 
بــا تشــکر از حضــور اعضــای شــورای شــهر، 
مــورد  در  بحــث  بــرای  را  آمادگــی ســندیکا 
موضوعاتــی ماننــد ورود در ســرمایه گذاری 
کــه بــه  ح هــای شــهری بــه هــر عنوانــی  طر
کرد.  حرفه پیمانکاری مربوط باشــد اعالم 
کــه  کمیســیون هایی  وی بــرای شــرکت در 
در مــورد تعریف پــروژه و تامیــن مالی برای 
کرد  آن تشــکیل خواهد شــد اعــالم آمادگی 
و افزود: ما درباره اصالح روش تامین مالی 
کیــد داریــم و معتقدیــم بایــد بــر  موجــود تا
اســاس ضوابــط اوراق بدهــی انجام شــود. 
کردن برای یافتن روشــی  در مورد همراهی 
جهت ســاماندهی بدهی ها و دسته بندی 
بدهی هــا مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی 
همچنیــن  کنیــم.  کمــک  می توانیــم 
بــا حضــور مدیــران و  می توانیــم جلســاتی 
مســئوالن تشــکل ها و اعضای شورای شهر 
ترتیــب دهیــم. بــه هر حــال ما همیشــه در 
راســتای تعهــد حرفه ای و تعهــد اجتماعی 
خود در خدمت شــورای شــهر و شــهرداری 

هستیم. 

ر ر  ا   ی ر  ا  ا  ر  ا 

باشهرداری ا اراندرارت پیمان ال بررسیم
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دکتر پرویز عقیلی کرمانی اقتصاددان، بانکدار و 
که فعالیت بانکداری  مدیر ارشــد اجرایی است 
خود را از یونایتد بانک مدیســون ویسکانسین 
بانکــداری ســرمایه گذاری در واحــد  تــا  آمریــکا 
دبی بانــک HSBC آغاز نمود. وی پیش از این 
کارآفرین، رئیس هیات مدیره  مدیرعامل بانک 
شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع ایران و ریاســت 
کارگزاری بورس ایران بوده  هیات مدیره شرکت 
اســت و در حــال حاضــر به عنــوان مدیــر عامــل 

بانک خاورمیانه فعالیت می نماید.
کــه بــا حضــور مهنــدس محمــود  در جلســه ای 
مصطفی زاده ســردبیر ماهنامه پیــام آبادگران، 
عضــو  پورشــیرازی  محمدعلــی  مهنــدس 
عــکاس  و  خبرنــگار  و  انتشــارات  کمیســیون 
ماهنامــه پیام آبادگران برگزار شــد، دکتر عقیلی 
کاهش نرخ سود  پاســخگوی سواالت ما درباره 
که به  بانکــی و تاثیــر آن بر اقتصاد ایران شــدند 
گفتگــو در تجســم فضــای  دلیــل اهمیــت ایــن 
کشــور ،  کالن اقتصــادی بــرای فعــاالن عمرانــی 

شما را به خواندن آن دعوت می نماییم.
محمــود  مهنــدس  دیــدار  ایــن  ابتــدای  در 
مصطفــی زاده ســردبیر ماهنامه پیــام آبادگران 
گروه همراه پرداخت و ضمن تشــکر  بــه معرفــی 
از دکتــر عقیلــی بــرای شــرکت در ایــن مصاحبه 
که مــا تالش  کــرد: واقعیــت ایــن اســت  عنــوان 
آبادگــران شــرایط  پیــام  می کنیــم در ماهنامــه 
کشــور  موجــود و وضعیت مالی دولت و اقتصاد 
را به اطالع اعضای خود برسانیم از اینرو مزاحم 
جنابعالــی شــدیم و بــا توجه به ســوابق علمی و 
کردیم در تحریریه ماهنامه  اجرایی شما، سعی 
کنیم  کاربــردی طراحی  یک ســری ســوال های 
کــه امیدواریــم در ایــن مجــال انــدک بتوانیــم 
از  اعضــای ســندیکا  تــا  برســیم  آنهــا  بــه همــه 
کارشــناس ایــن  نظــرات جنابعالــی بــه عنــوان 
کید  حــوزه مطلــع شــوند. دکتر عقیلــی نیز بــا تا
که بــا ماهنامه پیــام آبادگران و  روی ایــن نکتــه 
بســیاری از اعضــای هیــات مدیــره ســندیکای 
شــرکت های ســاختمانی ایــران آشــنایی دارند 

برای پاســخگویی بــه ســواالت و ورود به بحث 
گفتگو به شــرح زیر  که ایــن  کرد  اعــالم آمادگــی 

ادامه یافت.

ر    ا   ر  ر  ا دکت  
ر   ی در  ان د  ا   ا 
ا  ر  ک  ن ا    یا 
ا  ی  ی   ای  ی  ان د  نر 
ر  نر ر   ای  ی  ی ی ک یا 
ری د  ار   رد یا  ن ر  ا

ا 
در هر اقتصــادی 4 بازار وجود دارد. یکی از آنها 
که در آن قیمت تعادل را ایجاد  کاال اســت  بازار 
کــه در آن  کار اســت  می کنــد، بــازار بعــدی بازار 
حقوق و دستمزد در بازار تعادل ایجاد می کند. 
کــه در آن نــرخ  ســومین بــازار، بــازار ارز اســت 
تبدیــل ارز از یــک ارز به ارز دیگــر تعادل را ایجاد 
می کنــد. آخرین بازار بازار پول و ســرمایه اســت 
کــه در آن نــرخ بهــره، تعــادل را ایجــاد می کند و 
گر به هر دلیلی در تعیین آن دســت برده شود  ا
همیــن کــه  می شــود  ایجــاد   بی تعادلــی 

 بی تعادلی، فســاد مــی آورد و به اقتصاد صدمه 
می زند.

نــرخ بهره نرخ تعادلی بین عرضه و تقاضا برای 
پول و سرمایه است. ساده ترین تعریف بهره را 
که می توان همواره از آن استفاده کرد این است 
کــه یکی از  کــه نــرخ بهره اسمی ســه مولفه دارد 
 (Real Rate of Interest(آنهــا نــرخ بهــره واقعــی
 (I اســت، دیگــری تــورم مــورد انتظار)کاپیتــال
اســت و یکی دیگر ریســک پول)ســیگما( است 
گیرنده پول در مقایسه با دولتها در نظر  که بین 
گرفته می شــود، مثال خزانه داری آمریکا ریسک 
بــرای همیــن آن دو عامــل دیگــر  صفــر دارد و 
که نــرخ بهره را مشــخص می کنند. در  هســتند 
ایران نیز این الگو قابل تعریف اســت یعنی نرخ 
بهره اسمی برابر است با نرخ بهره واقعی بعالوه 
تورم مورد انتظار بعالوه ریســک موجود در برابر 

دولت.
گر  پس می توان گفت بهره تابعی از تورم است. ا
در اقتصــادی تــورم 25درصــدی وجود داشــته 
باشــد نرخ بهره 27-28 درصد اســت. البته در 
کشــور ما تــورم موقت بود ولی نرخ بهــره در بازار 
35-36 درصــد بــود. بانک مرکزی توانســت با 
سیاســت هایی خوبی نرخ تورم را از آن رقم باال 
بــه حوالی 9 درصد برســاند و مدتی هم هســت 
کــه نــرخ تــورم در همیــن حــدود می چرخــد. از 

مران ای  ا  ما ا 
ار ب ا با  با ا

بادگران عنوان کرد ا  یانه در گفت و گو با  ر رعا بان خا د
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کــه طبق تعریف مــا نرخ بهــره تابعی از  آنجایــی 
کنون از  تورم اســت و تــورم مورد انتظار ما هــم ا
رقم هــای 35-40 درصــدی پاییــن آمــده، باید 

دید چرا نرخ بهره پایین نمی آید.

ا  ا ی   ی  ا ن ر  ر  ن ر   
ی  ان د  ر  ار ن ک در ن  
ی ر       ن

ری   یا  
اقتصــاد مــا بــه اصطــالح اقتصــاد بانــک محــور 
که تعریــف غلطی اســت و هیچ  شــناخته شــده 
جــای دنیا اقتصاد از روز اول بازار محور نبوده و 
همه آنها با سیســتم بانکی درست شده است. 
کنون در اقتصاد ما سیستم  که تا  درست است 
بانکی تنها راه تامین مالی استقراضی بود. ولی 
که اوراق قرضه و  کنون وقت آن رســیده اســت  ا
اوراق بدهــی نیز راه بیفتــد و بدین ترتیب چند 
نــوع روش تامیــن مالــی در اقتصاد مــا به وجود 

آید. 
کردیــم و با وزارت  در ایــن مــورد ما خیلــی اصرار 
که اوراق  کردیم  دارایــی و بانک مرکزی صحبت 
کردیم  کنیم، و عنوان  بدهی شــرکتی را درســت 
کمی می خواهــد  کــه تســهیالت  امــروزه فــردی 
که مثــال 10 هزار  بــا شــرکتی مانند فــوالد مبارکــه 
میلیــارد تومــان وام می خواهد هــر دو به بانک 
گر  کــه این درســت نیســت. ا مراجعــه می کننــد 
که از  برای شرکتهای بزرگ تر ابزاری فراهم شود 
کنند بهتر خواهد بود. بازار سرمایه پول تجهیز 

البتــه مــا بــازار ســرمایه را هــم بــه غلــط تعریــف 
  Equityرا هــم بــرای Capital کلمــه کرده ایــم و 
اســتفاده می کنیم و هم برای سرمایه. در حالی 
که منظور من از بازار ســرمایه، بازار بدهی است 
چون  بازار سرمایه می تواند هم از اوراق بدهی و 
هم از اوراق مالکیتی یعنی سهام تشکیل شود. 
منظــور مــن از تجهیز منابــع از بازار ســرمایه، به 

وسیله اوراق بدهی است. 
کار را نکــرده ایم، از آن طــرف هم بانک  مــا ایــن 
گر بانکی به بانک  که ا کرده بود  مرکزی تصویب 
مرکــزی بدهــکار باشــد بایــد 34 درصــد جریمه 
بدهد، بدین ترتیب سیستم بانکی در وضعیت 
گرفتــه بــود. بانــک مرکــزی انتظــار  بــدی قــرار 
داشــت با پایین آمدن نــرخ تورم، نرخ بهره هم 
پاییــن بیاید امــا از آن طرف سیاســت انقباضی 
کــه در آن جریمه  گرفتــه بــود  پولــی را در پیــش 
34 درصــدی وجــود داشــت تــا هیــچ بانکی به 
بانک مرکزی بدهکار نشود، بانک هم به دنبال 

کــه با نــرخ 25-26 درصد ســپرده  آن می رفــت 
کــه 34 درصد بــه بانک مرکــزی بدهکار  بگیــرد 
نشــود. همین  سیاســت های ضد و نقیض بود 
که نمی گذاشــت بازار خودش را به درستی جلو 
کنــد. ما می خواســتیم هم تورم  ببــرد و تعدیل 
را پاییــن بیاوریــم و هــم نــرخ بهــره را در حالــی 
کــه هیــچ جــای دنیــا وقتــی سیاســت انقباضی 
پولــی وجــود دارد نــرخ بهــره پاییــن نمی آیــد. 
گاهی نرخ تورم  که  گذاشــت  گفته نباید  البته نا

می تواند با رکود پیش آمده پایین بیاید. 
گفــت مــا در ایــن  کلــی می تــوان  در یــک نــگاه 
کرده بودیم. از طرفی  گیر  معمای ضد و نقیض 
که در  می خواســتیم تــورم را پایین بیاوریــم چرا 
اقتصــاد ســالم تــورم پایین اســت و در تــورم باال 
بــه جــای تولیــد داللــی صــورت می گیــرد، و از 
طرفی مشــکالتی مانند سیاستهای انقباضی را 
گشــایی از این  گره  داشــتیم. در هــر حال بــرای 
که من 4  کنیم  معما باید بازار بدهی را درســت 
ســال قبل دربــاره آن با دکتر طیــب نیا صحبت 
کردم و متاســفانه نتوانستم ضرورت این بحث 
که باید و شــاید جا بیانــدازم در حالی  را آنگونــه 

کشور است.  که واقعا به نفع 

ا   ی  ر  ا اد  یج ر  دکت ا 
ر  ر   ن  کا نر  ی  ی  ان

ک  ک 
با فرض اینکه ما در اقتصاد یک بانکی هستیم، 
و بــا فرض اینکه شــرکتی مانند فــوالد مبارکه به 
کند  جــای قــرض از بانــک اوراق بدهی منتشــر 
گذاشــته  کــه نزد بانک ســپرده  و مــردم پولــی را 
بودنــد بــه خاطــر نــرخ ســود باالتــر اوراق بیرون 
بکشــند، و اوراق را بخرنــد، ایــن امــر اصــال بــه 

خروج پــول از چرخه بانکی نمی انجامد و فقط 
هزینه پول )Cost of money( پایین می آید. اما 

چگونه؟ 
کــه افــراد نزد بانک ســپرده گذاشــته اند  پولــی را 
و بــرای آن 20 درصــد ســود می گیرند، به ســمت 
کرده  که اوراق 22 درصدی منتشــر  فوالد مبارکه 
می رود. فردی که پول نزد بانک دارد آن را بیرون 
می کشد و به فوالد مبارکه می دهد و فوالد مبارکه 
بــه جــای ســپرده گذاری، آن پــول را در حســاب 
کار  جاری خود در بانک می ریزد تا با آن شروع به 
کند. بدین ترتیب هزینه پولی که نزد بانک می آید 
کم می شــود. با این روش پولی از سیستم خارج 
نمی شود و منابع زیاد و زیادتر می شود، کاری که 
 Quantitative آمریــکا به خوبی انجام داد، یعنــی
کرد، از یک طرف بانک مرکزی آمریکا در   Easing
بازار پول می ریخت و از آنطرف دولت اســتقراض 
که به مردم و  می کــرد. با این روش دولــت آمریکا 
دیگــران بدهکار بود، علیرغم بحــران مالی 2008 

توانست اقتصاد را نجات دهد. 
کار را در ایــران انجــام  مــا هــم می توانیــم ایــن 
دهیــم. بایــد به بدهــی دولت نظم دهیــم و به 
جــای اینکه هــر وزارتخانــه ای راســا اوراق صادر 
کار را انجــام دهد. در  کنــد، وزارت دارایــی ایــن 
که  واقــع هیــات وزرا و رئیــس جمهــور هســتند 
بودجــه هــر وزارتخانــه  را مشــخص می کننــد و 
بــا مجمــوع آنهــا بودجه تعییــن می شــود. این 
بودجه عالوه بر نفت و مالیات با عملکرد وزارت 
دارایــی از طریــق اوراق بدهی تامین می شــود. 
منتهــی باید ظرف 10 ســال آینــده دولت برنامه 
مدونی در این باره داشــته باشــد. البته ممکن 
کســری بودجــه وجــود  اســت چنــد ســال اول 
داشــته باشد اما در ســالهای بعدی مازادی به 
گر تا چند ســال بتوانیم با  وجــود خواهد آمــد. ا
کســری بودجــه اقتصــاد را راه بیندازیم  تحمــل 
کــه بــه دلیــل  در نهایــت بــا مالیــات بیشــتری 
رونــق اقتصادی به وجود خواهــد آمد می توان 

کرد. بدهی ها را بازپرداخت 
کند و پرداخت بدهی  دولت باید انضباط پیدا 
پیمانــکاران و بانکهــا را بــا ترتیــب زمانــی انجام 
دهــد. در این مورد می توان از اوراق قابل خرید 
کــرد. بانک مرکزی با  و فــروش در بازار اســتفاده 
خریــد و فــروش اوراق می توانــد نــرخ بهــره ایــن 
کمتــری  کــه بــا اســکونت  کنــد  کنتــرل  اوراق را 
تبدیل به نقد شــود. یعنی همه چیز با عرضه و 

کنترل خواهد شد. تقاضا 

ک  ا   ن ای   د 
ار   ان ی  رد   
ا  نج ی  ان ر  ا  ا ر  ان
ی    رد  در   د 
ر  ا ر در  ری   ا  ر 
ا  رک  ان  رد  ک اد 
ن نر  ی  ر  ر  ری  
ک  ک  ر  ک ر ر  ر  
ر   ن  ک ن  ا 
ر   ا  ی    د ی

ر    ک ا  ا
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ار  ان ک   ی  ر رد  ا دکتر در 
د    د ا  ن ی  ا  در 
ا    رن  ج ا  ن ک     
ن در  ا  ک  ر ر ن  در  
ار  ا  ی  ر  نی   ر ا  ر 

ک اد  د    
که  انتشــار ایــن اوراق بایــد از طریــق یــک نهــاد 
وزارت دارایی و خزانه داری اســت انجام شود. 
و ایــن اوراق نبایــد یــک روز هــم تاخیــر داشــته 
باشــند. نــرخ دولتی نرخ بدون ریســک اســت. 
خزانه داری آمریکا 22 هزار میلیارد دالر بدهکار 
اســت ولــی پرداخت بدهی آن یــک روز هم دیر 
که بدهی دولت ما بســیار  نمی شــود. در حالــی 
کــم اســت ولــی بــا عملکــرد بــد و بــی انضباطی 

ریسک خود را باال برده است. 
که بدهی خارجی نداریم و  ما شانس آورده ایم 
که 40-35  همه بدهی ما بدهی داخلی اســت 
درصد تولید ناخالص داخلی یعنی حدود 550 
گر انضباط داشته  هزار میلیارد تومان اســت و ا
کمک ســازمان  باشــیم و طبــق یک اصــول و با 
برنامــه و بودجــه و در دســت داشــتن برنامه 10 
کنیم می توانیــم به راحتی  ســاله دولــت حرکت 
کســری  گرچــه امــروز ما  کنیــم. ا آن را پرداخــت 
بودجــه داریــم امــا می توانیــم بــه زودی مــازاد 
درآمــدی بــرای پرداخــت بدهــی خــود داشــته 
کنید چگونه 15 سال است آمریکا  باشیم. نگاه 
که با  کسری بودجه دارد اما پیش بینی می کند 
چه میزان رشد اقتصادی می تواند بدهی خود 

کند. کمتر  را سال به سال 

ا  ا  ر ک ر  ا ا  ا  ر  ک ی  ر یا   
ادر   ا  نی  ک ی  ر ای  در 

د یجاد  ن  
کشــورهای زیــادی را دیــده ام و معتقــدم  مــن 
کشــورها نداریــم و می توانیم  مــا فرقی بــا ســایر 
عرصــه  در  کشــورها  ســایر  درســت  عملکــرد  از 
کنیم. دولت ترکیه در سال  اقتصاد الگوبرداری 
کــه چراغ های  1982 ورشکســت بــود به طوری 
هتــل هیلتــون یــک در میان روشــن بــود، پول 
بــرای خریــد نفت نداشــتند، بــرای رفــت و آمد 
فقــط یــک هواپیمــا بــود و... امــا آنهــا مملکت 
شــما  گــر  ا کــه  گونــه ای  بــه  کردنــد  درســت   را 
گــزارش وزارت دارایــی ترکیــه را  در حــال حاضــر 
ببینیــد از اروپایی هــا بهتــر شــده اســت. دولت 
و بخــش خصوصــی ترکیــه مجموعا بــاالی 500 
میلیــارد دالر به دنیا بدهکارنــد یعنی60 درصد 

تولیــد ناخالص داخلــی، و باز به پیشــرفت فکر 
که بدهکار هم نیستیم  می کنند. الحمدا... ما 

و راه برای اصالح اقتصادی ما بازتر است.

ا در  ا ی   ان د  انا نر   ن
ی  ا رد   ر د ان ا  ی ن ا  
ی  ر ی   ان ی  ا ی  ن ا ا  ا 

رد ا د ر ا ر  ا ر 
کننــده بانــک بــد و  کــه تعییــن  ریســک اســت 
گــر در  خــوب و متوســط و ورشکســته اســت. ا
کم باشــد، مــردم می دانند  بــازار اقتصاد آزاد حا
کــه نــرخ ســود بــاال می دهــد وضعیــت  بانکــی 
کی دارد و حتی ممکن است ورشکست  خطرنا
شــود. بانک هــا بــی ثباتی خــود را در نــرخ بهره 
نشــان می دهنــد، وقتی پــول افــراد را در جایی 
که شــاید به موقع نتوانــد آن را پس  می گذارنــد 
بدهنــد ریســک باال می رود، و بــه خاطر همین 

ریسک باال، نرخ بهره بیشتری می دهند. 
یکی از کارهایی که حتما باید در کشور خود انجام 
دهیــم پیش بردن موضــوع bail in اســت. گاهی 
  bail out وقتها بانکی ورشکست می شود و دولت
می کند یعنی پول تمام ســپرده گذاران را می دهد 
کــه اول انقــالب بــا  کاری  و در بانــک را می بنــدد، 
دولتی شدن بانکها انجام شــد. آن موقع، دولت 
پــول ســهامداران و ســپرده گذاران را داد و بعــد از 
تعیین قیمت پول ســرمایه گذاران خارجی را هم 
کــرد. امــا در حــال حاضــر دولت چنین  پرداخــت 
پولی برای اصالح نظام بانکی ندارد و می تواند به 
سپرده گذاران بزرگ، سهم همان بانک را به جای 

پول بدهد که به این کار bail in می گویند. 

د  ی  نر  ان د  ر  ای ر ن ا  ی
ا  ی ن رد یا  ر  ا  ر  
رک  ان  ر   د    دی
ا  ر ا رد  ری  در  ا  ا یا 
ار  ا  ن ی  ا ر  ا ک  ان   ر  دی

ن ی د جا    د ر 
کار را بکنــد و دولت  بــه نظــر من بــازار باید ایــن 
کنــد. در مورد بــازار مســکن نیز  نبایــد دخالــت 
گران شــدن قیمت  مــن به بــازار اعتقاد دارم. با 
دیــروز  تــا  کــه  ســاختمان  ســری  یــک  اجــاره، 
نداشــت  آنهــا وجــود  تکمیــل  بــرای  توجیهــی 
بــه ســرانجام می رســند، و آنچــه اهمیــت دارد 
تکمیــل ایــن پروژه هــا و ایجــاد تحــرک در بــازار 
و  اقتصــادی  رونــق  بــه  نهایــت  در  کــه  اســت 
 بهبــود وضــع معیشــتی مــردم در بلنــد مــدت 

خواهد انجامید. 

ن  ی  ر  ر  ا ا   اد  یج   
رد    ر ر  ا ر   ی ا ی   یا 
ر   ررن  ن    ی د

د  ر  اد  ا در  ر  ن  
گذشته پول نفت ما را  متاســفانه طی 100 سال 
در این مملکت بیکار و تنبل بار آورده است. اما 
که در  ایــن وضع تمام شــد و باید آماده باشــیم 
کثر  چند ســال آینده، قیمت بشــکه نفــت حدا
15-20 دالر شــود، بــا این وضــع دیگر پول نفت 
نخواهیم داشت و چون پول نفت وجود ندارد 

بخش خصوصی ارزش بیشتری می یابد. 
کشــورهای توســعه یافتــه به دولــت »پیش  در 
خدمــت مــردم« می گوینــد امــا در ایــران چــون 
دولتی هــا پول نفت داشــتند تعییــن می کردند 
کســی  کســی باید پــول داد و به چه  کــه بــه چه 
نبایــد پــول داد، امــا در 15 ســال آینــده دولــت 
گرفتن  مجبور اســت مالیات بگیــرد و باید برای 
ایــن مالیات دســت خــود را جلــوی مــردم دراز 
که دولت پیشــکار واقعی  کند.  آن موقع اســت 
مردم شــده و پاســخگو خواهد بود. به نظر من 
کشــور روشــن اســت و بخــش خصوصی  آینــده 
گرفت. هر  کارها قــرار خواهنــد  و مــردم در مرکــز 
کاری را شــروع می کنــد و هــزاران شــغل  کســی 

درست می شود.
البتــه  بایــد شــفافیت و نظافتی به وجــود آید و 
همه افراد مالیات بدهند و هر کس هم مالیات 
نــداد از خدمات عمومی محروم شــود. در مورد 
که برخی معتقدند میزان آن زیاد  نقدینگی نیز 
ج شده، به نظر من نسبت  کنترل خار است و از 
نقدینگی بــه تولید ناخالص داخلــی)GDP( ما 
کشــورهای دیگــر فــرق چندانی نــدارد و این  بــا 

میزان مشکل آفرین نیست. 

نی  ر اال  ی  ا   ان  ا   
ا  ی  ر د  ا   در 
ا ر  ان نا    
ا  رن ر   ر ان در  ن  ر
ا  ا  ا ا   ان  ر  رد ر
د        
ن  ر  اال   ک  ی  ا در
ر  ا   ای  ا  ان 
ر  ک ر  ی    ی ا ن در 

ا د 
که فکر می کنند بانک ها نرخ  کســانی را  ســخن 
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ســود تســهیالت باالیــی می گیرنــد نمی فهمم. 
آنچــه نــزد بانــک اســت ســپرده مــردم اســت و 
بــرای پرداخت نرخ ســود آن، باید چیزی روی 
کشیده شود و تسهیالت داده شود.  این مبلغ 
گــر نــرخ بهره ســپرده ها پایین بیاید نرخ ســود  ا

تسهیالت هم پایین می آید. 
در مورد پاســخگویی درست، متاسفانه حق با 
کــه هنوز  شــما اســت. مخصوصا 15 ســال قبل 
بانک هــای خصوصی بــه وجود نیامــده بودند 
کمتــر بود اما امــروزه تغییرات  این پاســخگویی 
که در اثر وجود رقابت  زیادی ایجاد شده است 
گر بانک های  در بانک هــای خصوصی اســت. ا
کــرده انــد بعضا بــه دلیل  خصوصــی بــد عمــل 
مدیریت دولتی آنها است، ولی علی االصول هر 
بانــک خصوصی باید طبــق ضوابط بانک های 

کند. خصوصی عمل 
در مــورد ضمانت نامه نیز بانک هــا برای دادن 
کــه  کنیــد  کامــل دارنــد امــا توجــه  آن آمادگــی 
ضمانت نامه با تسهیالت فرق چندانی ندارد. 
گــر  ا و  و تضمیــن می دهنــد  تعهــد  یــک  افــراد 
کارفرما  کنــد  پیمانــکاری نتوانــد خــود را ثابــت 
کنــد و تبدیل به  کار  می توانــد ضمانت نامــه را 
گــر واقع بینانــه ببینید بانک  کند. ا تســهیالت 
که  برای دادن ضمانت نامه مشکلی ندارد چرا 
کارمزد خــود را می گیرد بلکــه 10 درصد  نــه تنها 
ســپرده هم از مشــتری می گیــرد. در عین حال 
کارفرما تعهدات خود را  گــر  که ا باید درک شــود 
بــه درســتی انجام ندهــد این تعهد بــه تنهایی 

کمر بانک را بشکند.  می تواند 

ک  د  ی  ا     ی   ر
نی  ر ا  ا  ا د   ان 
ا  ا  کار رد  ا  رد ر رد  در  ر ن
د ر   ی   ن   ا    
ی د   ر  ی ر   ا  رک 
د  ی  رد   ک  ان  ی  ی ن

ا  ر  ار ن در  
توســعه بایــد توســط بــازار و تولیدگــران انجــام 
کارخانه بزند  کــه  کار بانــک این نیســت  شــود. 
کار باعــث  یــا زمیــن بخــرد و بــرج بســازد، ایــن 
نابســامانی می شــود. بانــک یک واســطه مالی 
که باید سپرده بگیرد و تسهیالت بدهد.  است 
اما چون پول مردم نزد بانک امانت است، تنها 
که قادر به  کســانی تســهیالت داده می شود  به 

بازپرداخت آن باشند. 
کت بانک  کار بانک نیست و شرا ساخت و ساز 

در پروژه هــا جایز نیســت. قانون اجــازه ورود در 
ساخت و ساز را به بانکها نمی دهد و به نظر من 
کارهایی می کند  که چنیــن  مدیرعامــل بانکــی 
باید 50 سال زندانی شود. البته در برخی موارد 
تخلفاتی هم دیده می شود، برای نمونه قانون 
گر بانک پولی  بانکــداری بین المللی می گویــد ا
را در پــروژه ای بگــذارد آن پــول از ســرمایه خود 
کم می شود و با وجود این اخطار قانون،  بانک 
سرمایه یک سری از بانک های ما منفی است. 

ر   ار  ی    ن   
ا  یا  کرد  ر  ر ر ا  ان  نی   ر اال 
ا د  ان  ارک  ا  ک  رد  د د  
انی   ر  ر  ر  نی  ر اال   

نی یا  ر ا  ر  ی  ی ا ن
گیــری ایــن الگــو جدی  گــر دولــت بــرای شــکل  ا
است باید قیمت ها را واقعی کند، آن موقع است 

کــه پیمانــکاران می تواننــد جاده هــا را بســازند و 
عوارض بگیرند. بانک هم وارد گود می شود. 

وقتــی بنزیــن هــزار تومــان اســت، و پیمانــکار 
عــوارض را بــاال می بــرد بســیاری افــراد ترجیــح 
ک ماشــین  می دهنــد بــدون توجــه به اســتهال
کــی برونــد تــا مجبــور بــه پرداخــت  از جــاده خا
عــوارض نشــوند. دولــت بایــد یارانه هــا را جمع 
کنــد و فقــط بــه برخی خدمــات عمومی برســد 
و در اقتصــاد دخالــت نکنــد. هــر جــای اقتصاد 
کار  دیگــر  می کنــد،  دخالــت  آن  در  دولــت  کــه 
مــورد  ایــن  نمونــه  نــدارد.  اقتصــادی  توجیــه 
ساختمان سازی است، عموم پیمانکاران وارد 
کار ساختمان سازی می شــدند چون دولت در 
آن حضور نداشت. از وقتی که دولت احمد نژاد 
کرد همه ورشکست  شروع به ساختمان سازی 
مشــت  یــک  فقــط  هــم  آخــر  دســت  شــدند، 

کاره باقی ماند.  ساختمان نیمه 

د  ی  ر   ا  دی ای در 
ک در  ی  ر  ی  ر  دکتر   
دن   ر د ر ر  اد ا  ا  ا ار 
ک  ا   ی ر     
ر  د در  جر  ی   ا  ا   
ک   اد  کا   ر    ان
ا  ار  ان ی  ا  
ر  ا  ن ا ی   ن ر ا  ر  در 
د   ا  ر   ار  در یا ر
ک دکتر  ک  ا  ا ر ن ن  
ار  :   د نا کردن ی  
ی   د    ا  ی    
رنا  ا  ا د ال   ن ار  ان
ی  ر د کار ا   ا  ا ر  کا ر
ی  د ر  ن ا  ن  ی  ان  ر 

ک   ا در  ر  ک ر  ر د در 
ر   ک   ا  نی ر  ر ا  ر 
ن  ر ر  ک  ا  رنا  ن  ی 
ر  ک  ی  ر ا  ر   ا اد در 
ر   اد  ا ر ن اد  ی  ا  ک 
ای  ر  ی   ار ر  ای  ر  
ا  ک   ی  ی  ی  ی  ار ر  ای  ر

ی ک  ر  ای  ر د  ر  ک در 
کنــار ایــن موارد، بایــد بازاری باشــد و دولت  در 
برخــی پروژه هــای عمرانــی را بــا شــرایط خــود 
کنــد و بــا نظــارت الزم درباره آنهــا از هدر  حــراج 
کند. برخــی از این  رفــت امــوال ملی جلوگیــری 
کــرد یــا بــه  گــذار  پروژه هــا را می تــوان رایــگان وا
بخش خصوصی و مردم به قیمت تعیین شده 
فروخت تا با ســاخت آنها اشتغال ایجاد شود و 

اقتصاد راه بیفتد.
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غ التحصیــل دکتــرای  دکتــر بهمــن آرمــان فــار
اقتصاد از دانشــگاه دولتی مطالعات رم است. 
مدتــی نیــز در رشــته مدیریــت در پلــی تکنیک 
کــرده و در حــال  برایتــون انگلســتان تحصیــل 
حاضر ضمن تدریس در دانشگاه های مختلف 
بــه مطالعــه در حــوزه اقتصاد مشــغول اســت. 
ایشــان به عنوان یکی از مدیران دوره ســاخت 
مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان، رئیــس اداره 
بــورس  اقتصــادی  بررســی های  و  مطالعــات 
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  نماینــده  و  تهــران 
دارایــی در هیــات امنای حســاب ذخیره ارزی 
کارنامه  بــوده اســت. بــا دکتــر آرمــان بــه دلیــل 
کــه دارد دربــاره  اقتصــادی  اجرایــی و دانــش 
کاهش اعتبارات  وضعیت حوزه عمرانی و تاثیر 
گفت  عمرانــی دولــت و دســتگاه های اجرایــی 
گشــاده رویی دعــوت  کردیــم. ایشــان بــا  گــو  و 
پیام آبادگران را پذیرفت. این اســتاد دانشــگاه 
کاهش اعتبارات  کوتــاه  تبعــات  گفتگویــی  در   

عمرانی و تاثیر آن بر حوزه پیمانکاری را بررسی 
که از نظرتان می گذرد. کرد 

ی   ا ا ر  ا  ن ر ر  ا دکت  •
ا  ا  ا  ای  در  ی  ن ر د 
ی  د در  ن     
ا    کرد یا  ا  ر  ا 

د 
پایــه  بــر  ایــران  در  ســاختمانی  شــرکت های 
و  نفــت  فــروش  عمدتــا  و  دولــت  درآمدهــای 
فعالیت هــای  بــه  آن  از  بخشــی  اختصــاص 
عمرانــی پایه گــذاری شــده اند. در ســال 1356 
کــه می توانــد ســال مبنای مقایســه ای مــا قرار 
بودجــه  کل  از  بودجــه عمرانــی  بگیــرد ســهم 
عمومی کشــور چیــزی حــدود 42 درصــد بــود. 
گــر همــه درآمدهای مســتقیم و غیرمســتقیم  ا
نظــر  در  نفتــی  درآمدهــای  از  متاثــر  را  دولــت 
بگیریــم عمــال از هــر دالر نفتــی 42 ســنت آن 

پیــدا  اختصــاص  عمرانــی  فعالیت هــای  بــه 
بــزرگ  پروژه هــای  زمانهــا  آن  در  می کــرد. 
مبارکــه،  فــوالد  مثــل  مــا  صنعتــی  و  عمرانــی 
ک،  ارا آلمینیــوم  کارخانــه  فــوالد خوزســتان، 
کارخانه های  ک حتی  ماشین ســازی تبریز، ارا
ســیمان از طریق بودجه های عمرانی ساخته 
کدام از این  که در حال حاضر هیچ  می شــدند 
پروژه ها از طریق بودجه های عمرانی ســاخته 
که از  نمی شــوند. آخرین پروژه صنعتــی بزرگی 
طریــق بودجه هــای عمرانی در ایران ســاخته 
شــد فــوالد مبارکــه بندرعباس یا همــان فوالد 

مبارکه فعلی است. 
طبیعتــا به دنبال آغاز جنــگ، بودجه ای نبود 
کشــور تزریــق شــود. با  کــه بــه بخــش عمرانــی 
شــدیدا  عمرانــی  بودجه هــای  جنــگ،  پایــان 
که در آن دوره در مقطعی  رشــد یافتند طوری 
حتــی بــه رقــم 38 درصــد بودجــه عمرانــی در 
 38 یافتیــم.  دســت  عمومی کشــور  بودجــه 
اوج  کــه   1356 ســال  درصــد   42 بــا  درصــد 
فعالیت هــای اقتصــادی و عمرانــی ایــران بــود 
تفــاوت چندانی ندارد اما به دنبال ایجاد تورم 
ناشــی از سرمایه گذاری های ســنگین، بودجه 
کاهــش یافــت و در آخرین  عمرانــی بــه تدریج 
سال دولت آقای خاتمی این رقم به 19 درصد 
کاهش یافت. در حال حاضر هم بودجه عملی 
پرداخــت شــده توســط دولــت بــه پروژه هــای 
عمرانــی بــه چیــزی حــدود 120 هــزار میلیــارد 
کرده اســت یعنی در ســال  کاهــش پیــدا  ریــال 
1395 بودجــه عمرانــی مصــوب مجلــس 370 
که تنهــا  حدود 100 هزار  هــزار میلیــارد ریال بود 
که رقمی نیست.  میلیارد ریال آن پرداخت شد 

نی  ر د  ریجی در  ر      •
ار   د  ا  کا  در  ر   ک

نی د  ر رد   ر  ر  ا
شــرکت های ســاختمانی مــا از طریــق بودجــه 
می تواننــد  می کننــد  دریافــت  کــه  عمرانــی 
کننــد و  را تامیــن  کارگاهــی خــود  هزینه هــای 
کار  کاهــش بودجــه نمی توانند  در نتیجــه این 
خاصــی انجــام  دهنــد و طبــق برخــی برآوردها 
در حــال حاضــر بــا حــدود 30 درصــد ظرفیــت 
بــاال  کار می کننــد یعنــی یکــی از دالیــل  خــود 
گســترده  کشــور، خیل  خ بیــکاری در  رفتــن نــر

مران  ای  ان شر  ر  ت
ر م ش نا 

ادرا نیا دارد ر   و ار کی ی  به  ه ران در شرای ف  ا

بادگران: ا  ان در گفت و گو با  ر دکتر 
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کار  کــه در پروژه هــای عمرانــی  افــرادی اســت 
نبــود  علــت  بــه  حاضــر  حــال  در  و  می کردنــد 
کارگاه ها بیکار  بودجه عمرانی و تعطیل شــدن 
نگــرش  دلیــل  بــه  متاســفانه  انــد.  شــده   
کــه  شــرکت های ســاختمانی مــا و  از آنجایــی 
کــرده اند به شــیر نفت  بــه طــور ســنتی عــادت 
وابســته باشــند بــه دنبــال راه هــای جایگزیــن 
برای ادامه فعالیت خود نبوده اند و نیستند. 

د  ر  ای  ا  ر  ر  •  ن
ا  ن ار   ک  ا  رک  ا  
جر  ر ر  ی  د ر ر  ا ا  در 

ی ک 
در جهان امــروز دولت ها دیگر آزادراه، راه آهن، 
کارخانه نمی سازند و تمام این موارد  نیروگاه و 
کــه  توســط بخــش خصوصــی انجــام می شــود 
کمک بازار ســرمایه یــا بورس تامین  آنهــا هم با 
منابع می کنند. شاید مهم ترین مثال ساخت 
ســاخت  روش  ایــن  بــا  زیربنایــی  ســازهای  و 
بزرگترین پروژه ساختمانی قرن 20 به نام تونل 

کیلومتری زیر دریای مانش باشد.   55
ایــن تونــل با پول نفت دریای شــمال انگلیس 
دولــت  نــه  آن  ســاخت  بــرای  نشــد،  ســاخته 
کــرد و نــه دولــت  انگلیــس یــک پونــد هزینــه 
کرد. منابع مالی  فرانســه یک فرانک پرداخــت 
تونل از طریق تاسیس یک شرکت سهامی عام 
بــه نام یوروتانل )Eurotunnel( و عرضه ســهام 
آن در بورس های لندن، پاریس و توکیو تامین 
شــد. این پروژه با حجم ســرمایه گذاری بالغ بر 
9/5 میلیــارد پونــد بــه ســرانجام رســید. البته 
بخــش خصوصــی مــا هــم در ابعاد محــدودی 
وارد اینگونــه ســرمایه گذاری ها شــد بــه طوری 
کــه آزادراه ســاوه - ســلفچگان، خرم آبــاد- پل 
زال- اندیمشــک توســط یکــی از شــرکت های 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  عضــو 
ایــران انجام شــد. ایــن پروژه ها بر پایــه قانونی 
وزارت  زمــان  در  و  جنــگ  زمــان  در  کــه  بــود 
مســتقیم  حمایــت  بــا  و  کیــا  ســعیدی  آقــای 
دولــت  بــه  شادروان هاشمی رفســنجانی 
آزادراه هــا  ســاخت  بــرای  مــی داد  داده  اجــازه 
از امکانــات ســرمایه گذاری بانک هــا اســتفاده 
شود، آزادراه هایی مثل تهران-ساوه، قروین-
از  مشــهد-باغچه  و  زنجان-تبریــز،  زنجــان، 
ایــن طریــق ســاخته شــدند. در حــال حاضــر 

ایــن قانون دیگر پاســخگو نیســت و هیچگونه 
جذابیتــی برای شــرکت های ســاختمانی برای 

ورود به اینگونه پروژه ها ندارد. 
در ســال های اولیــه پس از جنــگ جهانی دوم 
ارتباطــی،  راه هــای  بــه  نیــاز شــدید  علــت  بــه 
کردن  دولت هــای اروپایی اقدام به چهاربانده 
کردند ولی به علت اینکه  راه های موجود خود 
صرفــه  و  نمی افتــاد  اتفــاق  مســافتی  کاهــش 
جویــی در مصــرف فرآورده هــای نفتــی صورت 
نمی گرفــت و در عین حال ایمنی مورد نیاز هم 
کار متوقف و ســاخت  بــه وجــود نمی آمد ایــن 
گرفــت. ایــران در  کار قــرار  آزادراه هــا در دســتور 
کیلومتر  شــرایط فعلی حداقــل نیاز به 12 هــزار 
آزادراه دارد. هنــوز بزرگتریــن بندرهــای ایــران 
که  مانند بنــدر امام، بندرعباس، بندر بوشــهر 
مبادی اصلی واردات و صادرات ایران هستند 
به شبکه های آزادراهی متصل نیستند. میزان 
مرگ و میر در جاده های ایران و خسارت های 
کــه شــبکه  ناشــی از آن بــه انــدازه ای رســیده 
بــر  عــالوه  کــرده  عنــوان  بلومبــرگ  اقتصــادی 
خســارت های جانــی، اقتصــاد ایــران از بابــت 
نداشــتن شــبکه های ریلی و آزادراهی سالیانه 
از  را  خــود  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  درصــد   5
دســت می دهند یعنی حــدود 20 میلیارد دالر 
ضمن اینکه بالــغ بر 27 هزار نفر جان می بازند 
کــه در تصادفــات صدمــه  کســانی  و 40 درصــد 
کــه  مواجــه می شــود  معلولیــت  بــا  می بیننــد 
کشور می کند. هزینه سنگینی متوجه اقتصاد 

ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
کــرده در حالــی  کنــون در ایــن بــاره ســکوت  تا
بــا تهیــه یــک الیحــه می تــوان بــه دولــت  کــه 
پیشــنهاد داد بخشــی از ایــن 20 میلیــارد دالر 
بــه شــرکت های ســاختمانی ایرانــی پرداخــت 
شــود تــا ســرمایه گذاری در ســاخت آزادراه ها و 
ایجــاد شــبکه های ریلی توســط این شــرکت ها 
آزادراهــی  زیــرا در بخــش  باشــد  پذیــر  امــکان 
عمال هیچگونــه نیاز ارزی وجود نــدارد. هزینه 
حــال  در  ریلــی  شــبکه های  ســاخت  در  ارزی 
کــه  حاضــر چیــزی در حــدود 30 درصــد اســت 
کند  گــر ذوب آهن اصفهان بتوانــد ریل تولید  ا
گن و لوکوموتیو  کاهش می یابــد. وا ایــن هزینه 
ایــران در حــال ســاخت اســت و قــرار  هــم در 
است لوکوموتیوهای پرسرعت از طریق شرکت 
که یکی از ســازندگان بزرگ قطارهای  زیمنــس 
پرسرعت است در شرکت مپنا در ایران ساخته 

شود.

ک  ا  ا  ر  ر   ن    •
ا  ا  ر  ن  ن  ا  ن ر 

ا  ر    
وزارت راه و شهرســازی بــه جــای اســتفاده از 
امکانات داخلی و استفاده از امکانات گسترده 
بــازار ســرمایه و بورس به دنبال اخــذ اعتبارات 
کشــور برای  کردن  کــه بدهکار  فاینانس اســت 
کارها درست نیست و به سود اقتصاد  اینگونه 
ملی هم نخواهد بود. ضمن اینکه شرکت های 
کافــی  ســاختمانی داخلــی هــم دارای تجربــه 
افــزاری ماننــد  هســتند و هــم از نظــر ســخت 
ماشین آالت ســاختمانی بسیار غنی هستند. 
که از طریق فاینانس به شــرکت های  گــر ارزی  ا
صنــدوق  طریــق  از  می شــود  داده  خارجــی 
ســاختمانی  شــرکت های  بــه  ملــی  توســعه 
پروژه هــای  انجــام  شــود  پرداخــت  ایرانــی 
ایرانــی  ریلــی توســط شــرکت های  آزادراهــی و 
کامــال امکان پذیر اســت ضمــن اینکــه دریافت 
کار بســیار دشــواری اســت.  فاینانــس خارجی 
گذشت  که علیرغم  شــاهد این ادعا این اســت 
تفاهــم  امضــای  و  کــرات  مذا ســال  چندیــن 
گــون هیــچ یــک از پروژه هــای  گونا نامه هــای 
گذاشــته  اجــرا  مرحلــه  بــه  ایــران  آزادراهــی 
در  راه ســازی  ماشــین های  وجــود  نشــده اند. 
کاری برای  که بیکار مانده انــد و  کنــار جاده هــا 

ر  اال ر ن ی  دال   ی
رد  ر   ک ار در 
ا  ر  ک در  د   ر
ا  ی کردن  در  کار  ی  ن ر
د  د  ر   ن ا
ا  ا  کار نی     ر
ان  ا ن  ار  
ا  رک  ر  ن د   
ک  نجا  ا     انی  ا
ن  رد  ک اد  ی  ر   
ا   ر ن    
ر  ای  ا  ا ر  دن
ن   د  د ن ا  د 

ن 
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آنها وجود ندارد نشــان دهنده اتالف سرمایه 
که ماشــین آالت ساختمانی  ملی اســت چرا 
کاالهای سرمایه ای به شمار می آید  از جمله 

کاالهای مصرفی.  نه 
مــن شــخصا در ایــن بــاره الیحــه ای را تهیه و 
کــردم، نشســتی هــم در  بــه مجلــس ارســال 
که  فرابورس با نمایندگان مجلس برگزار شــد 
که بهتر اســت چنین  نتیجه حاصل این بود 
که  الیحــه ای از طــرف دولت ارائه شــود، چرا 
گــر از طــرف نماینــدگان مجلــس ارائه شــود  ا
تصویــب آن دشــوار خواهــد بــود و شــاید بــا 
مخالفت شــورای نگهبان مواجه شــود. این 
الیحــه را در اختیــار وزارت راه و شهرســازی 
گروهی هم به  گرفت و در رسانه های  هم قرار 
چاپ رســید. در نامه ای هــم خدمت رئیس 
اراده ای  متاســفانه  امــا  شــد  ارائــه  جمهــور 
دولتــی  طویــل  و  عریــض  دســتگاه های  در 
بــرای توجه بــه آن وجــود ندارد. ســندیکای 
بــاره  ایــن  در  نیــز  ســاختمانی  شــرکت های 

کافی را نشان نمی دهد.  اهتمام 
متــن الیحــه پیشــنهادی شــماره 4 بدیــن 
کــه: جهــت ایجــاد انگیــزه بــرای  ح بــود  شــر
ســرمایه گذاری در بخــش آزادراه هــا توســط 
شــرکت های  ویــژه  بــه  و  خصوصــی  بخــش 
کاهــش  راهســازی، صرفــه جویــی ناشــی از 
قطعــات  انــرژی،  حامل هــای  مصــرف 
تلفــات  کاهــش  مســافت،  کاهــش  یدکــی، 
و  درمانــی  هزینه هــای  و  مــرگ  از  ناشــی 
ســایر هزینه هــای مربوطــه، در قراردادهای 
بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت  منعقــده 
ســرمایه گذار  حســاب  بــه  ســرمایه گذاران 
منظــور شــود، در همین حــال ســرمایه گذار 
از  اســتفاده  بــه اصــالح قیمــت حــق  مجــاز 
ســالیانه  تــورم  شــاخص  پایــه  بــر  آزادراه هــا 

منتشــره توسط بانک مرکزی می باشد.
این الیحه باید توسط سندیکای شرکت های 
ساختمانی اصالح و تکمیل و به دولت جهت 
گردد.  ارائه به مجلس شورای اسالمی ارسال 
کار بــه معنای اجرای اقتصــاد مقاومتی  ایــن 
مدیریــت  اســت.  داخلــی  تــوان  بــر  تکیــه  و 
 ســندیکا باید نقش و مســئولیت ملی خود را 
کنــد و از برخــورد منفعالنه  در ایــن بــاره ایفــا 

بپرهیزد. 

رئیــس مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
ح های  گذاری طر دولت و مجلس در موضوع وا
عمرانــی بــه بخش خصــوص همفکر هســتند، 
که دولت اختیارات قانونی  که در صورتی  گفت 
بیشــتری در این زمینه بخواهد آن را به عنوان 

کند. الیحه به مجلس ارائه 
علــی الریجانــی در جلســه علنــی روز یکشــنبه  
رئیــس  گــزارش  ارائــه  جریــان  در  و  مهــر    16
گذاری  ســازمان برنامه و بودجه در خصوص وا
ح هــای عمرانــی اظهــار داشــت:  دولــت و  طر
مجلس در این موضوع مهم با یکدیگر همفکر 
کــه دولــت در  کمــک می کنیــم  مــا  و  هســتند 
ح های عمرانی با شــتاب بیشتری  گذاری طر وا

کند. عمل 
کشــور نبایــد بــرای  وی افــزود: البتــه مدیــران 
ح هــا ولعی داشــته باشــند اما در  نگهــداری طر
کار هم انجام شــود.  عیــن حال باید صیانت از 
که این  دســتگاه های نظارتی نیــز عالقه مندند 

گذاری ها در چارچوب قانون انجام شود. وا
رئیــس مجلــس با اعــالم آمادگی مجلــس برای 
در  شــد:  یــادآور  نیــاز  مــورد  قوانیــن  تصویــب 

کــه دولــت اختیــارات قانونــی در ایــن  صورتــی 
زمینــه می خواهــد آن را بــه عنــوان الیحــه بــه 

کند. مجلس ارائه 
الریجانی در پایان با اشاره به درخواست رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبار 
از صنــدوق توســعه به بخــش خصوصی جهت 
گفت:  ح هــای نیمــه تمام عمرانــی  تکمیــل طر
گنجانــده  گــر در الیحــه بودجــه ایــن موضــوع  ا
شــود و اجازه آن را هم بگیرید مشــکلی در این 

زمینه وجود ندارد.
رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه موضوع 
موضوعــات  از  عمرانــی  ح هــای  طر گــذاری  وا
کــرد:  اولویــت دار بــرای مجلــس بــوده، اظهــار 
البتــه ما بــا تاخیــر وارد این موضوع شــدیم اما 
کمکــی آمادگــی داریــم. در مورد  بــرای هرگونــه 
ح های عمرانی  گــذاری طر ســایت مربوط به وا
گزارشــی به  هــم موضــوع را بررســی می کنیــم و 
کــه آقــای  گــر اینگونــه  نماینــدگان می دهیــم. ا
نوبخــت می گویــد، باشــد این ســایت می تواند 

گیرد. راهنمای عمل بخش خصوصی قرار 
16 مهر -ایسنا

کرد:  دکتر الریجانی  

ان و  رای ت ما م   
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رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بدون 
شــک از ســه دهه قبــل بســیاری می دانســتند 
کشــور نادرســت اســت  کــه سیاســت های آبــی 
کردند.  ولــی اعتراضی نکردند و ســکوت پیشــه 
اعمــال  خصــوص  در  صاحب نظــران  ســکوت 
سیاســت های نادرســت آبی باعث شــده است 
امروز کشور به ورشکستگی در بخش آب برسد.
کالنتــری در همایــش بررســی ســاختار  عیســی 
تشــکیالتی مدیریــت منابــع طبیعــی و محیــط 
که یکشــنبه 23 مهر در دانشکده  زیســت ایران 
کرد: متاسفانه  منابع طبیعی برگزار شــد، اظهار 
گذشــته انجمن هــای علمــی  طــی چنــد دهــه 
 در خصــوص منابــع طبیعــی و محیــط زیســت 
به درستی عمل نکرده اند. انجمن های علمی از 
چنــد دهه قبل وضعیت امــروز منابع طبیعی و 
کشــور را پیش بینــی می کردند  محیــط زیســت 
کردنــد و امــروز دچــار مشــکالت  ولــی ســکوت 

عدیده در این حوزه هستیم.

سکوت صاحب نظران

 در برابر اجرای سیاست های غلط آبی
وی ادامــه داد: بــدون شــک از ســه دهه قبل 
کــه سیاســت های آبی  بســیاری می دانســتند 
کشــور نادرســت اســت ولی اعتراضی نکردند و 
کردند. ســکوت صاحب نظران  ســکوت پیشه 
در خصــوص اعمــال سیاســت های نادرســت 
بــه  کشــور  امــروز  اســت  شــده  باعــث  آبــی 
ورشکســتگی در بخــش آب برســد. بســیاری 
کــه اعمال  از ایــن صاحبنظــران بــه علــت این 
آبــی باعــث افزایــش  سیاســت های نادرســت 
درآمدشان می شــد نه تنها جلوی اجرای آنها 
را نگرفتنــد بلکه خودشــان پیــش قدم اجرای 
ســاالنه  کالنتــری،  گفتــه  بــه  شــدند.  آن هــا 
کشــور آب تولیــد  88 میلیــارد متــر مکعــب در 
می شــود ولــی مصــرف ســاالنه آن 97 میلیارد 

متر مکعب است.

استحصال ۱۱۰ درصدی 

از منابع آبی تجدیدپذیر
وی بــا اشــاره با وضعیت اســتحصال منابع آبی 
گفت: امروز وضعیت استحصال از منابع  کشــور 
کشــور بــه 110 درصد رســیده و  آبــی تجدیدپذیر 
گفتــه معاون  ایــن وضعیــت اســفبار اســت. بــه 

رئیس جمهورانجمن های کشور طی دهه های 
گذشــته با نیت خیــر راه تخریــب منابع طبیعی 
گرفته انــد. وی ادامه  و محیط زیســت را پیــش 
گذشــته با هــدف افزایش  داد: طــی دهه هــای 
کاهــش وابســتگی بــه  محصــول، خودکفایــی، 
ج و واردات، ضربــات محکمی بــه محیــط  خــار
کشــور وارد شده است.  زیست و منابع طبیعی 
متاسفانه مسئوالن بهای خودکفایی به دست 
کشــاورزی را درســت محاســبه  آمــده در بخش 
نکردنــد وگرنــه امــروز وضعیت منابــع طبیعی و 
کشــور این قــدر غم انگیــز نبود.  محیــط زیســت 
که  بهــای بخشــی از ایــن خودکفایی این بــوده 
در  جهــان  اول  کشــورهای  جــزو  امــروز  ایــران 
ک، استحصال منابع آبی،  زمینه فرســایش خا

گسترش بیابان و... است.

یوزپلنگ ایرانی محکوم به نابودی است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به وضعیت یوزپلنگ ایرانی گفت: باید بپذیریم 

گونه های  یوزپلنــگ ایرانی نیز مثل بســیاری از 
ایرانــی از بیــن رفته محکــوم به نابودی اســت. 
تعــداد یوزپلنگ هــای ایــران از 112 قالده به 47 
گرسنه  قالده رســیده است چون این حیوانات 
گیاهی مناسبی وجود ندارد  هســتند و پوشش 
کــه یوزپلنگ هــای  تــا امــکان رشــد حیواناتــی 

موجود از آنها تغذیه می کنند فراهم شود.

کشور  فاتحه تاالب های 
خوانده شده است

کشــور  وی همچنیــن بــه وضعیــت تاالب هــای 
گفت: امــروز یک تــاالب و دریاچه  کــرد و  اشــاره 
کشــور نداریم و از این متعجب هستیم  زنده در 
کشــور افزایش یافته  که چــرا حجــم ریزگردهای 

است.
اقدامــات  از  گالیــه  بــا  رئیــس جمهــور  معــاون 
نادرســت مــردم و مســئوالن درزمینــه محیــط 
گــر هــر  ا ایــن ســال ها  زیســت اظهارکــرد: طــی 
کــم می شــد این  دشــمنی در ایــن ســرزمین حا
رفتار را با منابع طبیعی و محیط زیســت انجام 

نمی داد.
خودخواه تریــن  مــا  گفــت:  ادامــه  در  وی 
که در طــول هفت هزار ســال  نســلی هســتیم 
پیــش در ایــن ســرزمین زیســته اســت چــون 
هــر بالیــی بــر ســر حــوزه محیــط زیســت آمده 
گذشــته بوده اســت. پیش از  طــی چهار دهه 
ایــن مدت، بســیاری از شــاخص های محیط 
کشــور مثــل آب در جایــگاه مناســبی  زیســتی 
قرار داشــت. رئیس ســازمان حفاظت محیط 
که  زیســت افزود: امروز دیگر زمان آن نیســت 
گرفته  کاری های صورت  کم  علت مشکالت و 
گــردن دیگــران بیندازیــم بلکــه بایــد تــالش  را 
گــر بهتــر نمی کنیم  کنیــم وضعیــت موجــود را ا

الاقل بدتر نکنیم.
گفت: بدون شــک این رســم  کالنتــری در پایان 
قضــاوت  را  مــا  آینــدگان  و  نیســت  کشــورداری 
می کنند چــون منابع طبیعی و محیط زیســت 
ارث پدرمــا نیســت و بایــد بــه آینــدگان منتقــل 
کنیم چــون تکنولــوژی داریم  شــود. نباید فکــر 
کــه می توانیــم شــیره منابع  بایــد بــه هــر طریق 
طبیعــی و محیط زیســت را بــدون توجه به نیاز 

آیندگان بکشیم.
منبع: ایسنا-23 مهر
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 29 صــادرات  ملــی  ســالروز  یکمیــن  و  بیســت 
مهرمــاه بــا حضور مقامــات دولتــی و اقتصادی 
در سالن اجالس سران تهران با شعار صادرات، 
تکرار عزم ملی برگزار شــد. این مراســم با  حضور 
معــاون اول رئیس جمهــور، رئیــس اتــاق ایــران 
و جمــع زیــادی از فعــاالن اقتصــادی در ســالن 

اجالس سران برگزار شد. 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
حــدود  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مراســم  ایــن  در 
شــاغل  ایــران  در  نفــر  800هــزار  و  23میلیــون 
هســتند و بخــش زیــادی از آنهــا توســط بخش 
گفت: باید  گمارده  شــده اند،  کار  خصوصــی بــه 

تالش های بخش خصوصی را قدر بدانیم.
گفــت: زمانی میزان  معــاون اول رئیس جمهــور 
صــادرات غیرنفتــی ما 1.5 تا 2 میلیــارد دالر بود 
و حاال با تالش و زحمت صادرکنندگان به 47-
48 میلیارد دالر رســیده اســت ازایــن رو نباید از 
که این مســیر را با ســختی های فراوان  افــرادی 
کرده انــد، غافل شــویم و باید قــدر آن ها را  طــی 

بدانیم.
اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات 
کرد: 23 میلیــون و 800 هزار نفر در این  تصریــح 
که تعــداد زیــادی از این  کشــور شــاغل هســتند 

شــاغالن توســط بخــش خصوصی مشــغول به 
کارشــده اند و ایــن تالش هــا بایــد قــدر دانســته 

شود.
کرد: بخش خصوصی موتور  جهانگیری تصریح 
محرکه اقتصاد ایران است و باید باافتخار از این 

بخش حمایت کنیم.
کیــد بــر شــرط  معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأ
کاالهــای ایرانــی در بــازار داخلی  رقابت پذیــری 
کــه  گفــت: تولیــدی مانــدگار اســت  و خارجــی 
درصحنه هــای مختلــف رقابــت حضورداشــته 
که بــازار داخلی  باشــد؛ باید بدانیــم همان طور 
یــک بــازار ایزولــه و محــدود نیســت، حضــور در 
بازارهــای بین المللی هم نیازمند رقابت جدی 

کیفیت محصوالت باید باال برود. است و 
بــردن  بــاال  و  بهــره وری  افزایــش  جهانگیــری 
گــر  ا گفــت:  و  قــرارداد  موردتوجــه  را  کیفیــت 
کاهش  کشــور به نفت  بخواهیم اتکای اقتصاد 
کشــور به سرمنزل مقصود برسد؛  یابد و اقتصاد 
بایــد درآمد حاصل از اقتصــاد غیرنفتی افزایش 

یابد و اقتصادی متنوع داشته باشیم.
او با اشــاره به امضای برجام و توافق هســته ای 
گفــت: بعــد از حــل  کشــورهای دیگــر  ایــران و 
کار  مســئله برجــام، فضــای بین المللــی بــرای 

بــا ایــران بســیار مثبــت شــده اســت و بخــش 
کار با دنیا  خصوصــی بایــد از این فرصــت بــرای 
گفتــه دومین مقام عالی رتبه  کند. به  اســتفاده 
در هیــات وزیران، ایران هیچ محدودیتی برای 
کشورها ندارد به استثنای  کار اقتصادی با سایر 
کارکنیم.  که نمی توانیــم با آن ها  کشــور  یکی دو 
گفــت:  کار بــا آمریــکا هــم  جهانگیــری در مــورد 
کار بــا ایران محروم  آمریکایی هــا خودشــان را از 
کردنــد وگرنه بــازار ایــران و ایرانی ها محدودیتی 

کشوری ندارند. کار با هیچ  برای 
دیپلماســی  تقویــت  همچنیــن  جهانگیــری 
اقتصــادی را از مهم تریــن سیاســت های دولت 
کشــور  گفــت: ســفارت خانه های  کــرد و  عنــوان 
کشــورهای مختلــف بایــد پایــه اصلی  ایــران در 
ایرانــی  تولیدکننده هــای  و  کاالهــا  از  حمایــت 

باشند.
معــاون اول رئیس جمهــور ثبــات اقتصــادی را 
پیش نیــاز فعالیت هــای اقتصــادی دانســت و 
گفت: شاخص های اقتصادی باید برای فعاالن 
اقتصــادی قابــل پیش بینــی باشــد و بتواننــد 

حضور فعالی در بازار داشته باشند.
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا 
گفــت: در  اشــاره بــه ســفیر اخیر خــود بــه ترکیه 
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کشور ایران و  دیدار روســای بانک های مرکزی دو 
که از این به بعد مبادالت ایران و  ترکیه مقرر شــد 
کشــور انجام شــود تا منافع  ترکیــه بــا پول ملی دو 
در  باشــد؛  تأمیــن  واردکننــدگان  و  صادرکننــده 
کشــورهای دیگــر هم باید ایــن مورد  کــرات با  مذا
کنیــم و به جــای دالر با واحــد پولی ملی  را دنبــال 
خودمان مبادله کنیم تــا بتوانیم تأثیر تالطم های 

کنیم. کنترل  ارزی را بر بازار 
معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن با اشــاره به 
سخنان نایب رئیس اتاق ایران در مورد مشکالتی 
گفــت:  در رونــد صــدور ضمانت نامه هــای بانکــی 
که نتوانیــم صادر  دیگــر برای مــا پذیرفته نیســت 
کار  کجــای  ببینیــم  و  کنیــم  بررســی  بایــد  کنیــم 

مشکل دارد و دنبال حل مشکل باشیم.
جهانگیــری در مــورد صنــدوق توســعه ملــی هــم 
گفت: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش 
که هرسال  خصوصی ایجادشــده و مصوب اســت 
30 درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز شود؛ 
گاهی دولــت آن هم  کــه  هرچنــد مــن قبــول دارم 
که پیش نیاز  بــرای طرح های زیربنایــی و عمرانی 
ایــن  از  اســت،  خصوصــی  بخــش  فعالیت هــای 

صندوق استفاده می کند.
همــکاری  اولویــت  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
کشــورهای دیگــر را ســرمایه گذاری  اقتصــادی بــا 
گفــت:  و  دانســت  ایــران  در  خارجــی  مســتقیم 
کــه باقوت  مــا از بخــش خصوصــی انتظــار داریــم 
کنــد و بتوانــد بــا تشــکیل  ایــن موضــوع را دنبــال 
کار  خارجــی،  شــرکای  بــا  مشــترک  شــرکت های 

اقتصادی مشترک شکل بدهد.
بــا  از ســخنانش  جهانگیــری در بخــش دیگــری 
گفــت: نباید  کیــد بــر حمایــت از صادرکننــدگان  تأ
کرد؛ پول صادرکننده تحت  صادرکننده را معطل 
عنوانــی مثــل معافیت از مالیــات بــر ارزش افزوده 
نبایــد نزد دولــت بماند بلکه این پــول باید ظرف 
گر جایی این مورداجرا  یــک ماه پرداخت شــود و ا

گرفته است. نمی شود، تخلف صورت 

ضمانت نامه ها مشکل صادرات خدمات فنی
اتــاق  رئیــس  نایــب  انصــاری  محمدرضــا 
 34 ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  بازرگانــی 
میلیــارد دالری بــرای صادرات خدمــات فنی 
گفت: ظرف 5 ســال  و مهندســی وجود دارد، 
صــادرات 2 میلیــارد دالری را بــه 34 میلیارد 

می رسانیم. دالر 
گفــت:  صــادرات  ملــی  روز  مراســم  در  وی  
گرفتار  کشور  که هنوز هم  صادرکنندگان می دانند 

تحریم است، اما برای برون رفت از این مشکالت، 
کشــور و پتانســیل های  باید به صادرات غیرنفتی 
که برخی  کرد. این در حالی است  عظیم آن توجه 
کنونی، تا 200 میلیون  از صادرکنندگان در شرایط 
گر از این افراد  دالر هــم صادرات دارند، بنابرایــن ا
گیری هــا و نگاه به حل مســئله توجه  در تصمیــم 

کرد.
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران افــزود: جای ما در صــادرات این 
کنون داریــم و بنابراین نبایــد به این  کــه ا نیســت 
صــادرات  دالر  میلیــارد   40 کــه  کــرد  خــوش  دل 
کشــور صورت می گیــرد. این در حالی  غیرنفتی در 
کــه بایــد ایــن اســتعداد را بــرای صــادرات  اســت 
غیرنفتی شکوفا کرد. در این میان به نظر می رسد 

که باید برخی ریسک ها را پذیرفت.
کرد: در حال حاضــر 34 میلیارد دالر  وی تصریــح 
ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
کــه می تــوان بــا  در بازارهــای هــدف وجــود دارد 
تمرکــز، ظرف 5 ســال محقق شــود؛ ایــن در حالی 
است که برخی از کشورها می تواند مشمول رابطه 
دوجانبــه بــا ایران شــود، اما وزارتخانه هــا نیز باید 

همکاری الزم را داشته باشند.
از  یکــی  ملــی  توســعه  صنــدوق  گفــت:  انصــاری 
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار  ظرفیت هایــی اســت 
کــه برخی از تصمیمات  گیرد؛ این در حالی اســت 
دولــت در بدنــه اجرایــی بــه خوبــی پیاده ســازی 
که به جای اعتبار  نمی شــود؛ این در حالی اســت 
کرد؛ البته  کــم  خریــدار باید اعتبار فروشــنده را حا
که باید  کم بــر تصمیم دولت اســت  احتیاطــی حا

از آن بگذریم.
وی اظهــار داشــت: نکتــه دیگــر جایــزه صادراتــی 
کــه بعنوان چاشــنی بــرای دینامیت توســعه  بــود 
صادرات خدمات فنی و مهندســی عمل می کند؛ 
که از ســال 81 رشــد صادرات  این در حالی اســت 
خدمــات فنــی و مهندســی بــه 41 درصد رســیده 
کــه جایــزه صــادرات خدمــات فنــی و  اســت؛ چرا
مهندســی به میــزان 8 درصد پرداخت شــد. این 
کــه ایــران در رقابت هــا بــا 2 تــا 3  در حالــی اســت 
کنون این جایزه  درصد تخفیف، می باخــت، اما ا

متوقف شده است.
انصــاری مشــکل دیگــر صــادرات خدمــات فنی و 
مهندســی را صــدور ضمانــت نامه هــا دانســت و 
افزود: بانکها برای صدور ضمانت ها، وثیقه ملکی 
که ســرمایه شــرکت های  طلب می کنند؛ در حالی 
صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی، نیــروی 

انسانی با استعداد است.

: ا ر  ان

 مجوزاحدا
دومینشهر

ور فرودگاهیک
ادرشد

اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه صــدور 
مجــوز احــداث شــهر فرودگاهــی در اهــواز 
گفــت:  از ســوی وزارت راه و شهرســازی، 
از  پــس  کشــور  فرودگاهــی  شــهر  دومیــن 
فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی)ره( با 
مســاحتی حــدود 2 هــزار و 400 هکتــار در 
اهواز احداث می شــود.   غالمرضا شریعتی 
کــرد: وزارت راه و شهرســازی مجــوز  بیــان 
احــداث شــهر فرودگاهی اهــواز را پس از 6 
کرده اســت.  مــاه پیگیری به تازگــی صادر 
گذشــته در  شــریعتی ادامــه داد: در 2 روز 
قالب مناقصــه بین المللی  از شــرکت های 
بــزرگ ســرمایه گذاری در ســاخت فرودگاه 
اهواز دعوت شــده است. وی افزود: چند 
شــرکت ســرمایه گذار بــزرگ دنیــا آمادگــی 
خــود را بــرای همکاری و ســاخت فرودگاه 
کــه پــس از طــی مراحــل  کرده انــد  اعــالم 
فنــی، اقتصــادی و اســتعالم انجــام شــده 
کمیســیون حقوقی دولت، یکی از این  در 
کار  و  انتخــاب  بین المللــی  شــرکت های 
احــداث فــرودگاه آغاز می شــود. اســتاندار 
خوزستان  گفت: پیش بینی می شود شهر 
فرودگاهــی اهــواز چهار تا پنج ســال آینده 
به بهره برداری برســد و خوزستان دومین 
کشــور  اســتان دارای شــهر فرودگاهــی در 
خواهــد بود. وی احداث شــهر فرودگاهی 
اهــواز را در ایجاد اشــتغال و توســعه پایدار 
گفــت:  کــرد و  در خوزســتان مهــم عنــوان 
احــداث شــهر فرودگاهــی اهــواز و مرکــزی 
مهمــی در  نقــش  منطقــه،  در  آن  بــودن 
شــهر،  ایــن  اســتانداردهای  باالبــردن 
ایجــاد رفــاه، اشــتغال و توســعه پایــدار در 

خوزستان دارد.
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  مهــر-   3

شهرسازی
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ششــمین همایش اخالق حرفــه ای با موضوع 
اعتــالی اخــالق حرفــه ای مهندســی از طریــق 
شــفافیت و جریان آزاد اطالعات 17 مهرماه 96 
در جامعه مهندســان مشــاور ایران برگزار شــد. 
ایــن همایــش صاحب نظــران و مســئوالن  در 
زیــادی حاضــر بودنــد و بــه ارائــه نقطــه نظرات 
دادمــان  بهمــن  مهنــدس  پرداختنــد.  خــود 
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  رئیــس 
اخــالق تشــریح  بــه  نیــز  ایــران   ســاختمانی 
کشــور پرداخت  حرفــه ای در حــوزه پیمانکاری 
کــه ایــن ســخنان بــه دلیــل ارائــه تصویــری از 
اخــالق  بــاب  در  پیمانــکاری  جامعــه  دیــدگاه 

حرفه ای دارای اهمیت بود.
مهنــدس بهمــن دادمــان رئیــس هیات مدیره 
سندیکا در ششــمین همایش اخالق حرفه ای 
کرد: فرصتی پیش آمده تا در جمع شما  عنوان 
گوشــه ای از اســتنباط یک پیمانــکار را  بــزرگان 
در مــورد اخــالق حرفه ای به ســمع و نظر شــما 

برسانم.
چون درخت است آدمی و بیخ عهد

بیخ را تیمار می باید به جهد
عهد فاسد بیخ پوسیده بود  

وز ثمار و لطف ببریده بود
گر چه سبز بود   شاخ و برگ نخل 
با فساد بیخ سبزی نیست سود 

گفتــه شــده اســت اخــالق  در تعریــف اخــالق 
علمی است که از صفات خوب و بد و ریشه های 
سرچشــمه های  از  و  می گویــد  ســخن  آن 
صفــات بــد و نیــک و راه مبــارزه بــا صفــات بــد 
و آثــار هــر یــک را در فــرد و جامعــه مورد بررســی 
و  نتیجه گــرا  اخــالق  بنابرایــن  می دهــد.   قــرار 
گرا است. اخالق حرفه ای مجموعه ای  وظیفه 
از اصول و استانداردهای سلوک بشری که رفتار 
گروه های حرفــه ای را تعیین می کند.  و اخــالق 
در حقیقت اخالق حرفه ای فرایند تفکر عقالنی 
کردن این امر است  که هدف آن محقق  اســت 

که در سازمان چه ارزش هایی را در  چه موردی 
حفــظ و اشــاعه نمــود. به عبــارت دیگــر اخالق 
کنش هــای اخالقی  حرفه ای مجموعــه ای از وا
که از ســوی ســازمان ها و  پذیرفته شــده اســت 
مجامــع حرفه ای مقرر می شــود تــا مطلوبترین 
روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در 

انجام وظایف حرفه ای فراهم آورد. 
از  حرفــه ای  اخــالق  مبنــا  ایــن  بــر  افــزود:  وی 
اعتمادآفرینــی ایجاد می شــود و اعتماد آفرینی 
از پیــش بینــی رفتــار حاصــل می شــود و پیــش 
بینی رفتار از مســتمر بــودن رفتار و قانونمندی 
آن سرچشمه می گیرد. قانونمندی رفتار که جز 
در ســایه شــفافیت و صداقت ممکن نیســت از 
تعهــد بــه عهد و پیمان نشــات می گیرد و اینجا 
کــه بــه محــوری بــودن نقــش وفــای بــه  اســت 
عهــد و پیمان و دیگــر روی آن پذیرش قانون و 
عمل به آن می رســیم. این وجه، وظیفه گرایی 
اخــالق حرفــه ای را نمایندگــی می کنــد. وجــه 

رفه ای: ان در ششمین همای اخ  هند داد
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گرایی اخالق حرفه ای بر اســاس انجام  نتیجــه 
کار عهــد شــده در زمــان معیــن، مبلــغ معلوم و 
کیفیــت تعیین شــده تحقق می یابد. شــاید در 
بعد عملی سنجش اخالق حرفه ای مهندسان 
و ســازمان های مهندســی را با میزان موفقیت 
تعریــف  پروژه هــای  اهــداف  بــه  رســیدن  در 
کــه انجام  شــده معادل دانســت. بــه هر میزان 
کیفیــت و  در پیمان هــا بــا تاخیــر زمــان، افــت 
افزایــش قیمت تمام شــده مواجه می شــویم از 
حســنه اخالقــی دور شــده ایــم. به ایــن ترتیب 
فعال حرفه  مهندســی با اخالق هر موضوعی را 
کار ارزیابی و تحلیل  صرفــا در چهارچوب انجام 
می نمایــد و از ورود بــه هــر حــوزه ای از طــرح و 
که متضمن مقصود نباشــد  اجرایــا فکــر و عمل 

اجتناب می نماید. 
کــرد: مــا بــا ارزش هــای اصلی  وی خاطرنشــان 
اخالق مهندســی شــامل تامین منابع فردی و 
ســازمانی در چهارچوب منافع ملی، صداقت، 
شــفافیت، رقابــت ســالم، تــالش بــرای حفــظ 
در  بــزرگان  کــه  آنچــه  همــه  و  زیســت  محیــط 
کرده اند آشناییم  مباحث بسیار ارزشمند ارائه 
و بــا ایــن ارزش ها به مثابــه موضوعی بر مبنای 
درونی و فــردی نگاه می کنیم ولی موضوعی به 
نــام تحقــق در عالــم واقــع صرفا بر اســاس مبنا 
ج به عنوان  نیســت بلکه شــرط و یا جهان خار
محیط بیرونی تعیین کننده این تحقق اســت. 
کردیم  کافی اشاره  ما به مباحث درونی به قدر 
امــا از دیــد یک پیمانکار با توجه به شــرایط روز 
گرفته ایم به نظر می رســد  کــه همــه در آن قــرار 
کنــون بایــد بــه محیط بیرونــی توجــه ویژه ای  ا
که موانعــی را در مطلب مربوط  داشــته باشــیم 
کشــف و راه های  بــه تحقق اخــالق حرفــه ای را 

کنیم. حل آن را با هم مرور 
کرد: در چهــار چوب نظام فنی  دادمــان عنوان 
کــه   قبــل انعقاد  کشــور محورهایــی  و اجرایــی 
گیرد به صورت  پیمان می بایســت مدنظر قــرار 

اهم آنها شامل موارد زیر ذکر شده است:
کارفرمایی  •  مدیریت پروژه یا 

• پدیــدآوری طــرح و پروژه ها شــامل مطالعات 
توجیهی، طراحی پایه تفصیلی  

• ارزیابــی و بررســی نظــام توانایــی عوامــل ذی 
کیفیت ربط شامل احراز صالحیت، ارزیابی 

• ایفــای الزامــات پیــش  بینــی شــده در طــرح 

و پــروژه بــرای دســتیابی به اهــداف من جمله 
تامین مالی

کار بــا هــدف انتخــاب مناســب تریــن  • ارجــاع 
کاال و خدمات بــا رعایت اصول  کننــده  تامیــن 
رقابــت، بــی طرفــی، نظــم و اخالق حرفــه ای و 
اطــالع رســانی شــفاف و صریــح در ســند نظام 

کید شده است. فنی- اجرایی تا
کــرد: همگــی ایــن  مهنــدس دادمــان تصریــح 
اصــول مقبــول و منطقــی و مــورد تاییدنــد امــا 
کــه اخــالق  در اجــرا چــه می شــود. آن شــرطی 
درونــی ما بایــد در تعامل با آن خود را به منصه 
ظهور برســاند چه می شود؟ ضمن تائید اینکه 
بســیاری از دســت اندرکاران در اجرای دقیق و 
ضابطــه مند ایــن اصــول عمل می کننــد لیکن 
بــه عنــوان آســیب شناســی و شــناخت محیط 
پیرامونی مرتبط می توان به مباحث زیر اشــاره 
کــرد. در پدیــد آوردن طرح ها آســیبهای زیادی 

وجود دارد. از جمله:
• سیاســت پروژه، پروژه زدگی دستگاه اجرایی 
برای بهره مندی از حواشــی و مزایای مدیریت 

کارفرمایی آن  و مدیریت پروژه و 
کردن پــروژه بدون  • فشــار سیاســی برای آغــاز 

تامین شرایط اصولی 
و  فنــی  توجیــه  بــدون  و  طراحــی سفارشــی   •

اقتصادی 
که در آینده در مرحله  ج مــواردی  • و احیانــا در

اجرا تغییر خواهد داد
• عدم ایقای نقش تعریف شده هر یک از ارکان 
که موجب پیدایــش اطالعات نهفته ای  پــروژه 
گران به تناســب نزدیکی  کــه مناقصه  می شــود 
 بــه مطلعیــن در یــک فراینــد غیراخالقــی از آن

 بهــره منــد خواهنــد شــد و ایــن اولیــن مرحلــه 
گردش آزاد اطالعات است.  ممانعت از 

کرد:  دادمــان در بــاب تامیــن مالی نیز تصریــح 
تامیــن  جملــه   از  غیرقطعــی  اطالعــات  ارائــه 
پــروژه،  اجــرای  اعتبــار ســنواتی در ســال های 
می توانــد مبنــای رانت اطالعاتی برای بخشــی 
از ذی نفعــان  باشــد. ایــن شــیوه بــا توجــه بــه 
نحــوه تامیــن منابع و امکان تغییــرات در طول 
کــز مربوطه در  پــروژه بــه تناســب نزدیکی بــا مرا
کار بســیار موثــر اســت. بــه تازگــی روش  ارجــاع 
بدیــع و بســیار عجیبــی در تعریــف منابــع مالی 
پــروژه بــرای مناقصــات ارائــه شــده اســت، در 
بعضی از این مناقصات در اســناد ذکر می شــود 
کارکردها بر مبنای  کــه محل تامین و پرداخــت 
تخصیص اوراق بهادار من جمله اسناد خزانه، 
اوراق  بدهــی،  تســویه  اوراق  مشــارکت،  اوراق 
کارفرمــا یا  تســهیل و ســایر... حســب تصمیــم 
تصویب دولت در ســال مــورد عمل خواهد بود 
کلیه هزینه هــای مرتبط با  و پیمانــکار می بایــد 
چنیــن تخصیصی را در پیشــنهاد خــود مربوط 
بداند. به نظر من تعریفی باالتر از این نمی توان 
کــردن ارائه داد. قاعدتا یا شــما باید  بــرای قمار 
از مبانی قضیه در ســال های آتی مطلع باشــید 
کســی مرتبط  یــا علم غیب داشــته باشــید یا با 
که این با مبانی شرعی و مبانی قانونی  باشید، 
مناسبتی ندارد. با مبنای قانون مناقصات هم 
که اصال جزء اصلی ترین اصول  مناسبتی ندارد 
آن ضمان پرداخت است. به لحاظ شرعی گفته 
می شــود ثمــن معامله بایــد جــزو ارکان معامله 
که اســناد خزانه  روشــن باشــد. شــما می دانید 
ابتــدا بــا 15درصــد حفــظ قــدرت خریــد شــروع 
شــد و در طی یک ســال در مقام جوابگویی به 
که  اعتــراض مهندســین مشــاور و پیمانکارانی 
کنند،  ناچــار شــده بودند ایــن اســناد را قبــول 
که از تاریخ  این اســناد تبدیل شد به اســنادی 
مسجل شدن بدهی تا تاریخ سررسید با نرخی 
معــادل نــرخ قبلی یعنــی 8درصد شــد. معلوم 
نیست در طی یک پروژه 3-4 ساله چه اتفاقی 
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بــرای قانــون ســنواتی می افتــد چــون از جنس 
قانون های دائمی نیست و از جنس قانون های 

سنواتی بودجه است. 
کــرد: مســائل مشــابه دربــاره ســایر  کیــد  وی تا
اوراق هــم وجــود دارد. اوراق مشــارکت، اســناد 
کــه در فرابــورس قابل پذیــرش بود با  خزانــه ای 
نرخی معادل نرخ ســود بانکــی و بعد از اینکه از 
فرابورس این اســناد بیرون رفتند با نرخ معدل 
35-36 درصــد تغییــر شــرایطی غیرقابل پیش 
که شــفافیت  کرد. این یعنی این  بینی را ایجاد 
اطالعــات در مرحله عقد پیمان و تعیین طرف 
در  حیاتــی  موضــوع  بســیار  و  نیســت  معاملــه 
موضوع ادعاها و توقف پروژه و مشکالتی از این 

دست خواهد بود. 
گفــت: در مقولــه  مهنــدس دادمــان در ادامــه 
اطالع رســانی علی رغــم پیش بینــی راه اندازی 
پایــگاه اطــالع رســانی جامــع معامــالت بخــش 
عمومی کــه در مــاده 19 قانــون بهبــود مســتمر 
پایــان ســال 90  کار مصــوب  کســب و  محیــط 
کــه  اشــاره شــده  ایــن  بــه  بینــی شــده  پیــش 
بــزرگ  و  معامــالت متوســط  کلیــه  »اطالعــات 
بخــش عمومی شــامل خرید، فــروش، اجــاره و 
که از طریق برگزاری مزایده یا  غیره را اعم از این 
مناقصه یا موارد عدم الزام به تشــریفات یا ترک 
تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده 
باشــد بــه تفکیــک دســتگاه و موضــوع و نیز به 
که  تفکیک شهرســتان، استان و ملی در زمانی 
برای همه واجدان شــرایط، فرصت برابر فراهم 
کند، به اطالع عموم برســاند. همچنین پس از 
انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشــخصات، 
کمیت مــورد معامله و مــدت و مبلغ  کیفیــت و 
قرارداد و حســب مورد تغییــرات بعدی حجم و 
مبلــغ اصل قــرارداد یا الحاقیه هــای آن را اعالن 
کلیــه دســتگاه های اجرائــی موظف به  نمایــد. 
همــکاری بــا ایــن پایــگاه اطالع رســانی و ارائــه 
اطالعــات یادشــده در زمان هــای تعیین شــده 
توسط این پایگاه می باشند.« متاسفانه تا این 
کیفیــت تعریف شــده در قانون  تاریــخ پایگاه با 
کنون یــک پایگاهی  محقق نشــده اســت ولــی ا
در مناقصــات تحــت عنــوان ســامانه تــدارکات 
کــه اداره کننده  الکترونیکــی دولت برقرار اســت 
آن بخش غیردولتی است و مکانیزم آن عبارت 
کردن تمام اسناد مناقصه در این  است از آپلود 

پایــگاه و دریافــت نتیجه این مناقصــه از طریق 
ایــن پایــگاه و در صــورت برنده شــدن پرداخت 
یــک در هــزار مبلــغ پیشــنهادی به ایــن پایگاه 
غیردولتی برای رفتن به ســمت ابالغ و مبادله. 
ایــن امر عالوه بر اینکه معضالت و تشویشــهای 
مربــوط بــه خــود را دارد و بــر اســاس آن مــا باید 
تمام اسرار و اطالعات خود را که مبنای فعالیت 
کنیــم  آپلــود  بــه چنیــن ســامانه ای   مــا اســت 
کــه در پیمان  هزینــه ای هــم متقبل می شــویم 
کردن  پیــش بینی نشــده اســت. قابلیت هــک 

این سامانه هم برای دیگران وجود دارد. 
وی بــا اشــاره بــه حضــور مهنــدس مصطفــوی 
در  اخیــرا  گفتــم  چنانچــه  افــزود:  شــافعی  و 
محــل  از  قســمتی  می شــود  گفتــه  مناقصــات 
کارکردها بــه صورت اوراق مشــارکت،  پرداخــت 
خزانه و اوراق تســویه و سایر اوراق به تشخیص 
کارفرما و بر اســاس تصویب دولت در سال مورد 
عمــل خواهــد بــود. و پیمانــکاران می بایســتی 
هزینه هــای مرتبــط بــا چنیــن پرداختــی را در 
کننــد. بحــث ایــن بود  پیشــنهاد خــود منظــور 
که ثمــن آن قطعیــت ندارد  چنیــن معاملــه ای 
و بــر اســاس شــرایط آتــی از جملــه نــرخ تنزیــل 
آن، نحــوه  فــروش آن، تخصیــص آن، نــوع آن، 
سررسید اسناد، تغییرات سود مرتبط با آن و با 

توجه بــه اینکه ضمان پرداخت آن هم روشــن 
نیســت فعــال از جنــس معامــالت غیرروشــن و 

غیرقطعی و غیرشرعی است. 
بازرگانــی  فنــی  و  کیفــی  ارزیابــی  مــورد  در  وی 
کــرد: مــا با عدم انســجام  کارفرماهــا نیــز عنــوان 
کارفرماهــا مواجــه هســتیم.   در نحــوه برخــورد 
نمونه ای را سراغ دارم که در آن شرکت مشخصی 
کارفرمــا، در یکــی حذف و در  در دو پــروژه بــا دو 
دیگری باالترین امتیاز را به دست آورده است. 
و ایــن نشــان می دهــد رفتــار همســانی در ایــن 
دوران  در  متاســفانه  نــدارد.  وجــود  خصــوص 
خشکســالی تعریــف و عرضه پروژه مــا با قیمت 
شــکنی و انتحــار مواجــه هســتیم. بــا شــرایطی 
بــرای  واژه  اولیــن  قطعــا  کــه  هســتیم  مواجــه 
ایــن موضــوع در  آن روش غیراخالقــی اســت. 
که  اســتمرار خود به شــرایطی ختم خواهد شد 
برای همگان جز ضرر به همراه نخواهد داشت. 
قیمت ها در این شــرایط خشکســالی به سمت 
قیمــت برای برنده شــدن و قیمت بــرای انجام 
دادن ســوق داده می شــود یعنــی ایــن تفکر جا 
که برنده شــویم  می افتد ما یک قیمتی بدهیم 
کارفرما و نیــاز وی برای احداث  و در مقــام اجــرا 
کار را به پیــش ببریم  کــرد  کمــک خواهد  بــه ما 
کــه ایــن امر قطعا غیر اخالقی اســت و برای حل 
کــه از درون آن روش غیراخالقــی  ایــن بســتری 
درمی آیــد بایــد بــه فکر حل معضــل ارائــه پروژه 

متناسب با ظرفیت های موجود باشیم. 
کرد: در خصوص مسئله صالحیت  وی تصریح 
ایــن  همیشــگی  گلــه  صالحیــت،  ارزیابــی  و 
کار و رتبــه بندی  کــه در تعریــف ظرفیــت  اســت 
بیــن شــرکت های بخــش خصوصــی و بخــش 
غیرخصوصــی تفــاوت قائــل انــد و شــرکت های 
بخــش دولتــی می تواننــد با یــک مدیرعامل در 
10 شــرکت حضور داشته باشند و از حد و اندازه 
کار معاف باشــند. این مطلبی  مرتبــط با ارجاع 
کــه خــود بــه خــود می توانــد بــه جریــان  اســت 
کــردن دامــن بزنــد. در بحث  غیراخالقــی رفتــار 
کار قاعدتــا رفتــار متفاوتــی را می تــوان  ارجــاع 
انتظــار داشــت. در موضــوع آســیب های ارجاع 
اهلیــت  بــرای تشــخیص  مــوارد متعــددی  کار 
که بــه ترتیب  کــرده ایــم  طــرف معاملــه تعریــف 
احــراز صالحیــت رتبه بنــدی، تائیــد در مرحله 
کیفــی، تائیــد در مرحلــه ارزیابی فنی- ارزیابــی 
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دامنــه  اعمــال  کات،  پــا بازگشــایی  بازرگانــی، 
مناســب، اعمــال قیمــت طــراز شــده، تعییــن 
برنــده مناقصــه و... در ایــن محــدوده و بــا این 
فیلترهــا قاعدتــا بحث مربوط انســجام ضوابط 
در بیــن ایــن فیلترهــا بایــد مبنایی باشــد برای 
جلوگیری از شرایط متفاوت و احیانا استفاده از 
که بعضا با آن مواجه  ظرفیت های نهفته باشد 

می شویم.
رئیــس هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایــران در بخــش پایانی ســخنان 
ح شــده  کــرد: تمــام مــوارد مطر خــود عنــوان 
که  اشــاره به مــوارد بیرونی بــود در عین حال 
اذعــان داریــم اخــالق حرفــه ای یــک مطلــب 
درونی اســت. ما در خصوص این انسجام در 
کســب  مــاده 2 قانــون بهبود مســتمر محیط 
در  دولــت  تکلیــف  بــه  مربــوط  مطلــب  کار  و 
مراحل بررســی موضوعات مربــوط به محیط 
کار بــرای اصالح و تدویــن مقررات و  کســب و 
کتبــی اتاق ها و  آییــن نامه هــا، دریافــت نظــر 
که عضو  آن دســته از تشــکل های ذی ربطــی 
کارگری  کارفرمایی و  اتاق ها نیســتند، اعــم از 
که در رابطه با انســجام  کرده اســت  را تکلیف 
گیــرد. به هر  ذکــر شــده بایــد مورد توجــه قرار 
صــورت در شــرایط فعلی بــرای ابتالی اخالق 
باید به محیــط بیرونی و قانومندی و تبعیت 
کنیم. از قانــون به عنوان محــور اصلی توجه 

کرد  وی در پایــان بــه بحــث بودجــه هم اشــاره 
و عنــوان نمــود: در عیــن حــال بحــث بودجــه 
موضوع جذابی است. ما بعد از انقالب در مورد 
بودجه، پرداخت و تخصیص آن در حال حاضر 

گرفتــه  در پاییــن تریــن حــد ایــن موضــوع قــرار 
کــه عملیاتی شــدن بودجه عمرانی  ایــم طوری 
معــادل یــا زیــر 10 درصــد بودجــه جــاری اســت 
کــه منابع  کــه ایــن امــر بســیار تاســف بار اســت 
کشــور بــه جــای ســرمایه گذاری در  ذی قیمــت 
طرح های تملک دارایی ســرمایه ای به ســمت 

مصارف جاری می رود. 
ایــن نشســت  ابتــدای  اســت در  بــه ذکــر  الزم 
کارگــروه برگزاری  مهنــدس سامی ســتایش دبیر 
همایــش ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار بــه 
از  حرفــه ای  اخــالق  شــورای  اهــداف  تبییــن 

گتمیری  برگــزاری این همایش پرداخــت. دکتر 
رئیس شــورای مدیریت جامعه نیز در سخنانی 
کرد و  جامعه مهندسان مشــاور ایران را معرفی 
از رسالت این تشکل در حوزه مهندسی مشاور 
گفت. ســخنران بعدی این نشســت، مهندس 
رئیــس شــورای اخــالق حرفــه ای  اللهــی  آیــت 
گزارشــی از عملکــرد شــورای  جامعــه بــه ارائــه 

اخالق حرفه ای و دستاوردهای آن پرداخت.
مهندس چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم 
در ســخنانی ضمن تشــکر از جامعه، از ضرورت 
حفــظ اخــالق حرفــه ای در پروژه هــای عمرانی 
گفت و مهندس مهرعلیزاده، رئیس فدراسیون 
کشــتی قهرمانی نیز  ورزش هــای زورخانــه ای و 
بــه تببیــن تئوریک اخــالق در ســطوح مختلف 
اجتمــاع پرداخــت. مهنــدس شــافعی معــاون 
فنی و توســعه امور زیربنایی ســازمان و بودجه 
کوتاهی اهمیت و لزوم  کشــور نیز طی ســخنان 
حفــظ اخالق حرفــه ای در پروژه های عمرانی و 

زیربنایی را خواستار شد.
اعرابــی،  ایــن همایــش  دکتــر ســیدمحمد  در 
مدیریــت  پژوهشــکده  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ســما، دکتــر محمدعلــی حامدی عضــو جامعه 
فرهنــگ  دکتــر  ایــران،  مشــاور  مهندســان 
 شــعفی عضــو هیــأت مدرســان ســازمان ملــل، 
اجرایــی  هیــات  عضــو  آریازنــد  امیــر  مهنــدس 
شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور 
خســرو  مهنــدس  منصــوری،  اردشــیر  ایــران، 
 زرتــاب، مهندس ابوالفضل بازرگان، ســخنرانی

کردند.  
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از  پــس  مهرمــاه   24 روز  نجفــی  محمدعلــی 
گذشــت نزدیک به یک مــاه از آغاز فعالیتش در 
شــهرداری تهــران، نخســتین نشســت خبــری 
کــرد. وی در  خــود را در تــاالر ایــران زمیــن برگزار 
که با حضور چشمگیر خبرنگاران  این نشســت 
مدیریــت  جدیــد  سیاســت های  شــد،  برگــزار 
گذشته  شهری را تشریح و تداوم سیاست های 
را غیرممکــن دانســت. نجفی در ســخنان خود 
به مسائل مختلف از جمله درآمدهای شهری، 
هزینه های رو به رشــد جاری، تغییــرات تازه در 
نحــوه اجــرای پروژه هــای عمرانــی پرداخــت و 
کوچک در دســتور  که پروژه های عمرانی  کید  تا
گفته این پروژه ها  کار شهرداری خواهد بود. به 
ج  در دوره جدید مدیریت شهری از انحصار خار

خواهد شد.
شهردار تهران در این نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: خوشحالم پس از 50 روز از فعالیتم 
در شــهرداری تهران با اصحاب رســانه نشست 
شــهروندان  بــرای  گــر  ا معتقــدم  و  گذاشــته ام 
ارزش قائل هستیم، باید برای رسانه های آنان 
اهمیت قائل شــویم و خوشــحالم پس از 50 روز 
فعالیت من در شهرداری امکان پاسخگویی به 
گذشــته  ســواالت شــما را داشــته ام و در 50 روز 
نیز در پاسخگویی به سواالت کوتاهی نکرده ام.

بــه ســواالت  طــور فصلــی  بــه  داد:  ادامــه  وی 
افــزود:  وی  داد.  خواهــم  پاســخ  خبرنــگاران 
کنار همه زیبایی هــا و ظرفیت های  شــهر مــا در 
بی ماننــدش، در معرض تهدیدهایــی قرار دارد 
کــه ایجــاب می کنــد وضعیــت »زیســت پذیری« 
و »پایــداری« و »آســایش« و »آرامــش روانــی و 
اجتماعی« آن را به صورت مستمر مورد ارزیابی 
قرار دهیم. سیاســت های شهری در چند دهه 
اخیر، از یکســو بــه افزایش داشــته ها و امکانات 
شهری منجر شده و از سوی دیگر زیست پذیری 
کــه  کاهــش داده اســت. بــا آن  و پایــداری آن را 
در  نمونــه  بــرای  داشــته ایم-  دســتاوردهایی 
زمینــه حمــل و نقل عمومی یــا وضعیت معابر و 
کیفیت محیط اجتماعی  راه های شهری- ولی 
و محیــط زیســت شــهری یــا منبع تامیــن مالی 

موردنیاز شهر در وضعیت مطلوبی نیست.
شــهری  پایــداری  و  زیســت پذیری  ارتقــای  در 

موفقیت چندانی نداشته ایم
گفــت: سیاســت های شــهری  تهــران  شــهردار 
طــی دهه هــای متمــادی عمدتــا معطــوف بــه 
کمتــر  اداره روزمــره شــهر بــوده و بــه آینــده شــهر 
ارتقــای  در  نتیجــه،  در  و  اســت  داشــته  اعتنــا 
موفقیــت  شــهری  پایــداری  و  زیســت پذیری 
کرد: امروز  چندانی نداشــته است. نجفی اظهار 

که ادامه سیاســت های  در وضعیتی قرار داریم 
قبلــی ممکــن نیســت. دارایی ها و منابع شــهر 
گرفته  کثر ممکن مورد بهره بــرداری قرار  تــا حدا
شــده اند،  فروختــه  شــهری  فضاهــای  اســت. 
کفایــت  منابــع آب شــهر بــرای رشــد آتــی شــهر 
کنار آن نابرابری فضایی و اجتماعی  ندارند، در 
گســترش است و... تنش های حاصل  در حال 
از ایــن پدیده هــا در ســطح فــردی و روابط بین 
شــهروندان و بــه صــورت روزمــره خود را آشــکار 
می کند. وی یادآور شــد: سیاســت های شهری 
کنونــی قــادر بــه حــل ایــن مشــکالت نیســت. 
زمــان بازنگــری در این سیاســت ها فرا رســیده 
است. شکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی 
سیاست ها میسر نیست. ما به ایده هایی برای 
شهر آینده نیاز داریم و این جز از طریق گفتگوی 
گیر به دســت نمی آید. ایده درباره  عمومی و فرا
گروه نیســت. ایده در  شــهر نزد این یا آن فرد یا 
گروه هــای  گــوی عمومی بیــن  گفــت و  جریــان 
کارشناســان و مدیران شــکل  مختلــف مــردم، 

می گیرد.
مصلحت شــهر، مفهومی معادل »منافع ملی« در 

کشور است سطح 
سیاســت های  ارزیابــی  و  نقــد  افــزود:  نجفــی 
شــهری را بایــد از ارزیابــی مدیــران شــهری جدا 
کرد. مشکل ما در ارزیابی سیاست های شهری 
که بــه آن جنبه های شــخصی داده  این اســت 
کشــور  سیاســی  فضــای  متاســفانه  می شــود. 
کــه نقــد  گرایــش را تشــدید می کنــد  هــم ایــن 
گذشته  سیاست های شهری را به نقد مدیران 
تقلیل دهد. نقد مدیریت شهری، هویتی شده 
اســت و ایــن امــکان نقــد و تغییر سیاســت ها را 
گــر این  کــه ا دشــوار ســاخته اســت. تصــور ایــن 
فــرد یــا آن فــرد بیاید، یــا این جناح یــا آن جناح 
بیاید، شــهر دچار مشکل می شــود یا مشکالت 
بــه تمامی حــل می شــود، تصــور واقع بینانه ای 
نیســت. ما به علت هویتی شــدن سیاست- از 
جمله در حوزه نقد وضعیت شهر- نتوانسته ایم 
شــویم  نزدیــک  شــهر  مصلحــت  مفهــوم  بــه 
مصلحت شــهر، مفهومی معادل »منافع ملی« 
کشور است. شــهر محل زندگی همه  در ســطح 
گرایش های سیاســی  ماســت و همه ما جــدا از 
و اجتماعی مان به شــهری زیســت پذیر و پایدار 

نیازمندیم.
مدیــران شــهری جدید بــا توقعــات و انتظاراتی 
کوتاه مــدت به آن  کــه نمی توانند در  مواجهنــد 

پاسخ دهند

مران ای  ی پر  ا ا
ا م ش ار   ا ان

شهردار تهران در اولین نشست خبری:
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کــه بــا آن  کــه مشــکالتی  وی افــزود: در حالــی 
کنــون  کــه هــم ا مواجهیــم، مشــکالتی اســت 
کوتاه مــدت  پیــش روی ماســت ولــی راه هــای 
به آن پاســخ نمی دهد. شــکاف بین مشــکالت 
عاجــل و فــوری و راه هــای میان مــدت یکــی از 
که در سیاســت گذاری شــهری  مســائلی اســت 
بــا آن مواجهیــم. تغییــر سیاســت ها و روش هــا 
نیازمند زمان اســت. مدیران شــهری جدید با 
توقعات و انتظاراتی مواجهند که نمی توانند در 

کوتاه مدت به آن پاسخ دهند.
گفت وی، برای حل مشکالت و جلوگیری از  به 
گسترده  ســرخوردگی مردم، تنها راه، مشــارکت 
کنــار آن، تغییــر سیاســت ها  مــردم اســت. در 
گروه ها  کــه بار آن بــرای همه  پیامدهایــی دارد 
برخــی  نیســت.  یکســان  اجتماعــی  اقشــار  و 
که  گروه هــای اجتماعــی توان تحمــل تغییراتی 
گروه ها  نیازمند هزینه اســت، را ندارنــد. برخی 
پیــش  کــه در شــهر در  از سیاســت هایی  هــم 
گرفته شــده، بهره مندی بیشــتری داشــته اند. 
کــه از رشــد شــهری در دهه های  کســانی  بایــد 
اخیــر بهره منــدی بیشــتری داشــته اند، ســهم 
گیرنــد.  عهــده  بــر  تغییــر  ایــن  در  بیشــتری 
که ســاختمان های بلندمرتبه شان بار  کســانی 
که  کســانی  ترافیکــی برای شــهر ایجاد می کند، 
بــا اتومبیل هــای لوکس خود نوعــی تجمل را بر 
زندگی شهری تحمیل می کنند، باید در تامین 
این هزینه ها مشارکت بیشتری داشته باشند. 
نجفی گفت: نتایج نظرسنجی های اخیر نشان 
می دهد که این باور در بخش مهمی از جمعیت 
که  کســانی  که  شــهری عمومیــت یافتــه اســت 
برخوردارترند، باید در تامین هزینه های شهری 

سهم بیشتری بر عهده بگیرند.

توسعه حمل و نقل عمومی
 باید به صورت شبکه ای باشد

اولین ســوال از شــهردار تهران درخصوص حل 
ترافیــک آزاردهنــده شــهر تهران و اخــذ عوارض 
کاهش دهنــده  ســوخت بــه عنــوان سیاســت 
خودرو محوری در پایتخت بود و اینکه آیا قصد 
ندارند هزینه های اســتفاده از خودرو شــخصی 
کــه نجفــی در پاســخ به این  را افزایــش دهنــد؟ 
بــه  ترافیــک  نظرســنجی ها  در  گفــت  پرســش 
عنــوان اولین و دومین مشــکل اساســی تهران 

که 4 راهکار اساسی دارد. مطرح شده 
وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی باید 
نقــل  و  و حمــل  باشــد  بــه صــورت شــبکه ای 

عمومی بایــد به صورت شــبکه ای در دســترس 
گیرد. شهروندان قرار 

ســفرهای  کاهــش  همچنیــن  تهــران  شــهردار 
درون شــهری با هوشمندســازی سیستم های 
کاهــش ترافیــک  خدماتــی را از دیگــر راه هــای 
گفــت: بایــد حضــور در ادارات را بــا  دانســت و 
که در  کاهــش دهیــم  توســعه هوشمندســازی 
این رابطه اقداماتی در دولت انجام شده است.
گرانتــر شــدن اســتفاده از حمــل و نقــل  نجفــی 
کاهش ترافیک  شــخصی را از دیگر راهکارهــای 
گفت: در بسیاری از شهرها  پایتخت دانســت و 
استفاده از بزرگراه ها همراه با هزینه هایی است. 
از  پرترافیک تــر  بزرگراه هــا  تهــران  متاســفانه در 
معابر کندرو است. امیدواریم مراجع باالدستی 
کــه هزینه  ماننــد شــورا و مجلــس از ایــن طــرح 
که در  بــر بــودن اســتفاده از خودروی شــخصی 

کنند. ساعات پیک است، حمایت 
وی یکی دیگر از راهکارهای حل ترافیک را نگاه 
علمی تــر به موضــوع ترافیــک دانســت و افزود: 
بعضی از اصالحات هندســی در شــهر می تواند 
کاهــش دهــد. بــا  بخــش زیــادی از ترافیــک را 
پلیــس راهــور و مراجــع علمــی و دانشــگاهی در 
خصوص برنامه های اصالح هندسی شهر برای 
معابر پرترافیک از جمله میادین و برخی معابر 

رایزنی هایی انجام داده ایم.

سیاست ها در بافت فرسوده موفق نبوده است
نجفی در پاسخ به سوالی درباره بافت فرسوده 
زمینــه  در  گذشــته  ســال   12-  10 در  اینکــه  و 
گفــت: بافت  بافــت فرســوده موفــق نبوده ایم، 
فرســوده از بزرگترین مشــکالت نظام اســت. در 
که توسط دولت و  گذشــته هم سیاســت هایی 

شهرداری دنبال شد، موفق نبوده است.
وی افــزود: لــذا معضــالت، باقیمانــده و از نظــر 
کنیم.  کمیت نتوانســتم اهدافمــان را پیگیری 
شهردار تهران با بیان اینکه نیاز به برنامه جدید 
داریم، اظهار داشت: طرح جدیدی را با وزارت 
که امیدواریم  کرده  مســکن و شهرســازی تهیه 
تا آخر هفته تکمیل شــود. ضمــن اینکه رئیس 

جمهور نیز در این مورد پیگیری جدی دارد.
کرد:  نجفــی بــا اشــاره به طــرح جدیــد تصریــح 
توانایی هــای  بــه  توجــه  طــرح  ایــن  اســاس 
بخــش خصوصی و سیســتم دینامیک اســت. 
گزارش به  توضیحات بیشــتر آن نیز پس از ارائه 
رئیــس جمهــور ارائه خواهد شــد. وی با اشــاره 
گفت: نگاه ما  بــه تغییر نظام در بافت فرســوده 

بــه بافت فرســوده اجتماعی و فرهنگی اســت. 
یعنــی معتقدیم یکــی از دارایی های فرهنگی و 
اجتماعی ما بافت فرسوده است. لذا سیاست 
ما این است که هرجا بافت فرسوده وجود دارد 

کنیم و ساختمان جدید بسازیم. تخریب 
کــرد: می شــود در  شــهردار تهــران خاطرنشــان 
بخشــی از بافــت فرســوده با ایجــاد اصالحات و 
کرد. به عنوان مثال  تغییرات آن بافت را احیاء 
ج از تهران  بــه جای اینکه شــهر آفتــاب در خــار
باشد، نمایشگاه فرهنگی با امکان گشت و گذار 
کتابخانــه در این بافت فراهم شــود. شــهردار  و 
تهران در پاســخ به ســوالی مبنی بر بدهی های 
گفته می شود میزان  دولت و شهرداری و اینکه 
بدهی ها 10هزار میلیارد تومان اســت اما نجفی 
گفــت: نقــل قولی  بدهی هــا را نادیــده می گیــرد 
گفتــه ام دولــت به شــهرداری  کــه  از مــن شــده 
بدهی ندارد این درست نیست و آن را تکذیب 
می کنم. گفتم باید حساب و کتاب دقیق شود.

وی افزود: ابتدا درباره مســائل مربوط به ســال 
 ،96 ســال  بودجــه  در  می کنــم.  صحبــت   96
ردیف هایی متعلق به شهرداری است و باید به 
شــهرداری پرداخت شــود و در طول 6 ماه اول 

تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نشده است.
کرباســیان و نوبخت  گفــت: بــا  شــهردار تهــران 
کــه ســهم  گرفتیــم  جلســاتی داشــتیم و قولــی 
کامل پرداخت  شــهرداری در ســال 96 به طــور 

شود.
نجفی با اشاره به جرایم رانندگی اظهار داشت: 
که  یکــی از این ردیف ها، جرایم رانندگی اســت 
طبــق قانــون 60درصــد آن متعلــق به شــهردار 
تهران اســت. در 5 ماهه اول ســال، 80 میلیارد 
که 60 درصد  تومان جریمه به خزانه واریز شده 
آن متعلــق بــه شــهرداری اســت و قــول بــرای 
کرد: برای  کیــد  پرداخــت داده می شــود. وی تأ
قبــل از ســال 96، شــهرداری ادعاهایــی دارد و 

بالعکس دولت هم مطالبی را مطرح می کند.
کرد: دولت بخشی  شــهردار تهران خاطرنشــان 
از ادعاهای شــهرداری را قبول نــدارد. در اینجا 
که در حــال پیگیری  یــک بحث حقوقی اســت 
کــرد: در بحــث قوانیــن  اســت. نجفــی تصریــح 
دولــت  کــه  دارد  وجــود  ردیف هایــی  بودجــه، 
کمک اســت. دولــت ایــن ردیف ها را  مجــاز بــه 
پرداخت نکرده است. حاال شهرداری می گوید 
دولت ردیف های مجاز را پرداخت نکرده و االن 
کــه در قوانیــن بودجــه،  بایــد بدهــد. در حالــی 
ردیف هــای بودجــه یــک ســاله اســت و وقتــی 
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پرداخت نشــد نمی شــود در سال بعد پرداخت 
کرد. شــهردار تهــران افزود: مــوارد اختالفی زیاد 
که  اســت و ســاده نیســت. بحث هــای حقوقی 
که تمام این موارد در  کمیته ای تشــکیل شــده 
گروه  آن بررســی شــود. چهار نشــریه از مجــالت 
که زیر 20 درصد استفاده می شدند،  همشهری 
تعطیل شــد. شــهردار تهران در پاسخ به سوال 
گفت:  گروه مجالت همشهری  دیگری در مورد 
بخــش زیــادی از فعــاالن رســانه های مکتوب، 
اعتراض هایی داشتند در خصوص انتشار آنها. 

چون شرایط غیررقابتی ایجاد می کردند.
وی افــزود: در بررســی های مــا مشــخص شــد 
تعــدادی از ایــن مجــالت زیــر 20 درصــد مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد و 80درصــد بازگشــت 
که بــرای آنها یارانه های فراوان  دارند. در حالی 

توسط شهرداری پرداخت می شد.
کــرد: در حــال حاضر تنهــا چهار  نجفــی تصریح 
کــه زیــر 20 درصــد اســتفاده  عنــوان از مجــالت 
می شدند، تعطیل شــدند و من معتقدم بیش 
از این تعداد مجالت باید تعطیل شــود. نجفی 
که آیا به شما توصیه شده  در پاسخ به پرسشی 
گذشــته شــهردار تهران  در خصــوص مدیریــت 
ســخنی بــه میــان نیاوریــد و اینکــه آیــا موضوع 
پیگیــری  را  شــهرداری  در  فاقــد  هزینه هــای 
که به شــورای شــهر  گفت: ســال 86  می کنیــد، 
رفتیــم، عملکرد دوران شــهردار قبلی را از ســال 
که  82 تــا 86 مورد بررســی قــرار دادیــم و زمانی 
کردیــم، بــه  بــه مــوارد تخلــف جــدی برخــورد 
داد:  ادامــه  وی  پرداختیــم.  موضوعــات  آن 
گفته می شــود  هزینه های فاقد به هزینه هایی 
کــه در بودجــه پیش بینــی نشــده، امــا هزینــه 
و  اســت  دفــاع  قابــل  آن  از  بخشــی  می شــود. 
بخشــی از آن قابــل دفاع نبود و مشــخص نبود 
گمانــم در آن  که به  کجــا هزینه شــده اســت  در 
زمــان حــدود 32 میلیــارد تومــان بود. شــهردار 
تهــران افزود: تا پایان دوره شــش ســاله، رئیس 
شــورا اجــازه ایــن موضوع را بــه ما نــداد و ما نیز 
در اقلیــت بودیم و امــکان طرح این موضوع در 

کار شورا نبود. دستور 

از طرف هیچ مرجعی برای من شرطی تبیین نشد
کــرد: از طرف هیــچ مرجعی برای  کید  نجفــی تا
مــن شــرطی تبیین نشــد، نه شــورای شــهر، نه 
وزارت اطالعــات و نــه هیچ مرجع دیگــری، زیرا 
کــرده  آن را نمی پذیرفتــم چــون صراحتــا اعــالم 
بودم داوطلب شهردار شدن نیستم و مدیریت 
گــر نیازی بــه بنــده دارد و فکــر می کند  شــهری ا

کســی به خوبی من شــهرداری را اداره نمی کند 
حاضــر بــه پذیرفتن این ســمت هســتم. وقتی 
کسی داوطلب کرسی نباشد، شرطی را نیز برای 
کرد: 12 ســال  ورود قبــول نمی کند. وی تصریح 
مدیریــت در یــک شــهر مطمئنــا بدون اشــکال 
گر ما به اشــکاالت جدی برسیم  نخواهد بود و ا
کــه قابــل دفــاع نباشــد، آن را مطــرح می کنیم. 
کــه نهادهای امنیتــی و قضایی به  همــان طور 
موضــوع عملکرد یکی از معاونان شــهردار ورود 
کــرده و بر روی آن حســاس شــدند و امیدواریم 
هــر وقت بــه نتیجه رســیدند نتایــج آن را اعالم 
کــرد: هر جا حقوق  کید  کننــد. شــهردار تهران تا
مــردم پایمــال شــود نتایــج آن را عمومی اعــالم 
نیــز  دیــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی  کــرد.  خواهــم 
جلسه ای محرمانه با مقامات قضایی و امنیتی 
که چون محرمانه است نمی توانم آن  داشــتیم 
گفــت: در ایــن موضــوع برخــی از  کنــم،  را بیــان 
موارد مطرح شــده و اعالم شــده منابع و منافع 
که ناحــق به دیگران منتقل شــده  شــهروندان 

باید بازگردد.

شهر تهران بی قواره است
شــهردار تهــران در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر 
مناسب ســازی محیط شهری برای ناتوانان به 
گفت: بارهــا از بی قوارگی شــهر  ویــژه نابینایــان 
کثــر شــهروندان ســخن  تهــران بــه ویــژه بــرای ا
کــردم عمــوم شــهروندان  کیــد  گفتــم. یعنــی تا
در  وی  نمی برنــد.  لــذت  تهــران  در  زندگــی  از 
کــه چقدر تهران شــهر  ادامــه در خصــوص ایــن 
گفت: شــهر تهران برای  دســترس پذیری است 
عموم شــهروندان تهرانی طراحی نشــده اســت 
لــذت  زندگــی در شــهر  از  و عمــوم شــهروندان 
کافــی در شــهر  آرامــش و آســایش  نمی برنــد و 
ندارنــد. یکــی از مــوارد بی توجهــی در طراحــی 
شــهر تهران و تصمیم گیری های شهری مسئله 
کــه ناتوانایی هــای جســمی و ما  افــرادی اســت 
معلولیــت رنــج می برنــد. شــهر تهــران بــه هیچ 
عنــوان مناســب ایــن افــراد نیســت و مــا از این 
کــه  کارهایــی  بابــت شــرمنده هســتیم. یکــی از 
زمان بر است این است که شهر تهران را به شهر 

کنیم. دوستدار اقشار مختلف تبدیل 
نجفی با بیان اینکه تغییر طراحی شهری زمان 
گروه  که هر ســه آنها در  بر اســت، گفت: ســه نفر 
معلــوالن جای می گیرنــد برای مشــاوره در امور 
که  مناسب ســازی تهران به من معرفی شــدند 
انشــاا... به زودی یکی از آنها به این مسئولیت 
منصوب می شود و وظیفه اصلی او این خواهد 

کــه نــگاه بــه مســائل و مشــکالت و اصالح  بــود 
گزارش دهد. محدودیت ها را 

گذشته قابل بازپس گیری نیست برخی از احکام 
نجفــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره برخی 
گر بخواهم مثالی  گذاری های غیرقانونی گفت: ا وا
گذاری هــا در خیابــان پاســداران را  بزنــم یکــی از وا
مطرح می کنم که عنوان شد در یکی از بوستان ها 
برج ســاخته می شــود. شــهردار تهران ادامــه داد: 
البته پس از بررسی ها مشخص شد آنجا بوستان 
کــه شــهرداری در  نبــوده بلکــه زمیــن خالی بــوده 
قبال بدهی به پیمانکار و دریافت پول آن زمین را 
کم هم داده است.  فروخته، ضمن آنکه روی آن ترا
کــرد: در مقابــل کار انجام شــده ما چه  وی اظهــار 
می توانیم بکنیم؟ مواردی از این دست زیاد است 

و امیدواریم دیگر چنین مسائلی تکرار نشود.

بدهی های جدید به صورت
کشف می شود  معجزه آسا 

شــهردار تهران در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار 
مهر در مورد مبلغ دقیق بدهی ها و آخرین روند 
گذاری مجموعه شــهر آفتاب و شهروند گفت:  وا
گر تا یک ماه  کــه ا 30 هزار میلیارد عددی اســت 
آینده بیشتر نشود، رقم بدهی شهرداری معلوم 
می شــود، امــا متاســفانه بدهی هــای جدیــد به 
کشــف می شــود. وی درباره  صورت معجزه آســا 
ریــز ایــن بدهی هــا ادامــه داد: 18 هــزار میلیــارد 
مربوط به بانک هاست، هشت تا 9 هزار میلیارد 
بدهی مربوط به پیمانکارانی است که طلبکارند 
و 3 هزار میلیارد بدهی متفرقه داریم. وی درباره 
گــذاری شــهر آفتــاب و شــهروند به یــک بانک  وا
خصوصی گفت: این پروژه از دوره قبلی مدیریت 
شهری مطرح شده، اما بر روی قیمت به توافق 
کرده،  نرسیدند، شورای شهر پیشــین هم ورود 

گذاری انجام نشده است. اما در نهایت وا

عبارت راستی آزمایی را قبول ندارم
شــهردار تهران در پاســخ به پرســش خبرنگاری 
کمیتــه  نــدارد  قصــد  آیــا  اینکــه  خصــوص  در 
گذشته  راستی آزمایی تشکیل داده تا آمارهای 
گفت: این عبارت را  را مــورد بازبینی قرار دهند، 
به این صورت قبول ندارم، ما تنها در خصوص 
کمیته ای برای بررســی صحت آنها  هولوگرام ها 
کــه حدود 427 مورد بررســی  تشــکیل داده ایم 
شــد و 200 مورد دیگر نیز در حال راســتی آزمایی 
اســت. از ایــن تعــداد برخــی تاییــد و برخــی رد 
شده اند. وی با اشاره به اینکه بر اساس فرصت 
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صــد روزه وضعیــت آماری شــهر را ارائــه خواهم 
که وضع شــهر  کلی  گفــت: چارچوب های  داد، 
گرفته ایــم را بــه شــورا ارائــه می کنیــم  را تحویــل 
و شــهروندان خــود می تواننــد ایــن موضــوع را 
کنند و واقعیت های موجود را متوجه  مقایسه 
خصــوص  در  اینکــه  بیــان  بــا  نجفــی  شــوند. 
کــه اعــالم شــده 30 هــزار میلیــارد  بدهی هایــی 
که به تازگی بنیاد تعاون  بدهی شهرداری است 
کرده 2 هزار و 400 میلیارد تومان  ناجا نیز اعالم 
گفــت: این بدهی ها  بدهــی از شــهرداری دارد، 
گهانی به بدهی های شهرداری اضافه شده،  نا
همچنیــن 22 هــزار و 500 میلیــارد تومــان نیــز 
که  بدهی های پروژه های فنی باقیمانده است 
در کل 52 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی های 
شــهر و پروژه هــای نیمه تمــام عمرانــی اســت. 
شــهردار تهران در پاســخ به پرســش دیگری در 
در  خارجــی  ســرمایه گذاران  حضــور  خصــوص 
گفــت: یکــی از ضعف هــای  پروژه هــای شــهری 
عمده ســال های گذشته عدم حضور مستقیم 
ســرمایه گذاران خارجــی در پروژه هــای شــهری 
بــوده و تنهــا از فاینانس اســتفاده شــده و یکی 
کره نیز تشــویق  از انگیزه های من برای ســفر به 
ســرمایه گذاران خارجی به حضور در پروژه های 
شــهری اســت. وی بررســی خودروهــای برقــی 
و موتورســیکلت های برقــی را از دیگــر مــواردی 
بــه آن خواهــد  کــره  بــه  کــه در ســفر  دانســت 
پرداخــت. همچنین تولید بــرق از زباله از دیگر 
موضوعاتی است که می توانند سرمایه گذارهای 
کــه امیدواریم  کنند  خارجــی بــه آن ورود پیــدا 
یــک تیم قــوی زمینه های ســرمایه گذاری های 

کنند. مناسب را احصاء 

هدفم نجات تهران است
شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چرا برندهای متخلف هنوز عهده دار مسئولیت 
در شــهرداری هســتند و شــما هنوز هیــچ مورد 
گفــت: از ابتدا هم  شــکایتی را مطــرح نکردیــد، 
کسی نمی کنم.  کردم هیچ معامله ای با  عنوان 
برای پذیرفتن مســئولیت نه شرطی پذیرفتم، 
نه شرطی را می پذیرم. در شهرداری تهران هم 
جز نجات تهران و خدمت به مردم هیچ هدفی 
که از  ندارم. وی افزود: بارها به ما توصیه شــده 
800 پست مدیریتی یکی را به فالن فرد بدهید، 
کنون نپذیرفتم و این توصیه ها را نخواهم  اما تا
گر تخلفی باشد که  کید کرد: ا پذیرفت. نجفی تا
از نظر مدیریتی قابل توجیه نباشد حتما با آن 
کســی برخورد  کنون با  گر تا برخــورد می کنیم و ا

نشده یعنی به جمع بندی نرسیده ایم.
کــرد: ما مــوارد متعدد شــکایت در  وی تصریــح 
کــه از طریــق  حوزه هــای چهارگانــه را داشــتیم 
هیات رســیدگی به تخلفات و دستگاه قضایی 
طرح شکایت شده است. شهردار تهران ادامه 
داد: یکــی از ایــن مــوارد اســتخدام شــش هــزار 
که  نفــر در شــهرداری در روزهــای پایانــی اســت 
کردیم، امــا چون  بــه هیات تخلفــات شــکایت 
مدیــر پیشــین بازنشســته بــوده ایــن موضــوع 
جمهــوری  ریاســت  تخلفــات  هیــات  در  بایــد 
پیگیری شود. شهردار تهران درباره جمع آوری 
کز بهاران  معتادان متجاهر و انتقال آنان به مرا
شــهرداری و نیــز بازگشــت معتــادان بــه اعتیــاد 
گفــت: می گوینــد تنهــا 7 درصــد از  بعــد از تــرک 
کــه جمــع آوری می کنیم  معتــادان متجاهــری 
بعــد از معالجــات و آموزش هــا از اعتیاد دســت 
می کشــند و 93درصد برمی گردنــد. این معلوم 
کار اشــکال دارد. در روزهای  اســت یــک جــای 
اول مسئولیت در شهرداری تهران جلسه ای با 
کمیته  کار و مســئوالن بهزیستی داشتیم.  وزیر 
کنترل ناهنجاری های مختلف  مشــترکی برای 
کمیته  تشــکیل دادیــم یکــی از بخش هــای آن 
کنترل اعتیاد  پرداختــن به معتــادان متجاهر و 
اســت. به نظرم می آید باید تجدیدنظر اساسی 
کنیم اما اینکه چه کاری باید بکنیم االن برنامه 

روشنی برای این موضوع ندارم.
گذشــته بخشی از  وی ادامه داد: شــهرداری در 
کرده  گــذار  کــز را به بخــش خصوصی وا ایــن مرا
کــه برخی موفــق و برخی ناموفــق بودند  اســت 
و نیــاز به ارزش گذاری دارند. تعدادی ســازمان 
کار با شــهرداری شــده اند اما در  مردم نهاد وارد 
مواردی بیشــتر جنبه مالی داشته است تا حل 
مشکل. باید ارزیابی مجدد وسیع انجام دهیم 
و سیســتم را بــرای مبــارزه بــا ناهنجاری هــای 

اجتماعی دوباره بازیابی کنیم.
نجفــی دربــاره پروژه هــای عمرانی و قــرارداد با 
گفت: شــهری مثــل تهــران را نمی توان  ســپاه 
بــدون پــروژه عمرانی پیــش برد. مــا باید نگاه 
آینده نگر داشته باشیم و برای نیازهای آینده 
کنیــم.  شــهر ســاختارهای فیزیکــی را فراهــم 
نــگاه بــه پروژه هــای عمرانــی تنهــا بــه میــزان 
زیــادی نــگاه فیزیکــی و ســیویل بــوده اســت 
کمتــر در  و بخــش اجتماعــی و نــگاه انســانی 
پروژه هــای تهران بوده اســت. نمونــه بارز پل 
که هزینــه زیادی درباره  دو طبقــه صدر اســت 
آن شــده اســت. وقتــی بــه آن نــگاه می کنیــد 
شــما  بــه  انســانی  و  روانــی  مثبــت  احســاس 

پــروژه  ایــن  هزینــه  اینکــه  نمی دهــد.  دســت 
چقــدر دقیــق بــوده اســت و چقدر پــروژه موثر 
بــوده اســت، بحــث دیگــری اســت. از ایــن به 

بعد می خواهیم نگاه را تغییر دهیم.
شــهردار تهــران ادامه داد: قطعــا حجم منابعی 
کــه شــهر تهــران در پروژه هــای عمرانــی هزینــه 
می کند به میزان قبلی نخواهد بود و پروژه های 
اساسی تر و مورد نیازتر مورد توجه قرار می گیرد.. 
بخــش  بــه  را  کوچــک  پروژه هــای  افــزود:  وی 
گــر داوطلب اجرا و تکمیل باشــند،  خصوصــی ا
گــذار می کنیــم. در شــورای معاونــان بحــث  وا
کوچک به  گــذاری پروژه هــای  اصلی مســئله وا
بخش خصوصی بود. پروژه های اصلی نیز باید 
تکمیل شــود اما یکی از مهم ترین مشــکالت ما 
گذشــته  منابع مالی اســت. از بهمن ماه ســال 
کنون هیچ منبع مالی جدیدی به آنها تزریق  تا
نشــده اســت. بعضــی از آنهــا متوقف شــده بود 
و به ســمت تعطیلــی حرکت می کرد. جلســات 
کــه بتوانــم ایــن پروژه ها را  متعــددی داشــتیم 
کنیــم. برخــی از پروژه هــا مثــل زیرگــذر  نهایــی 
آرش اسفندیار از پروژه های خوب و تاثیرگذاری 

که باید تکمیل شود. است 
گفت: همکاری ما با ســپاه با قرارگاه ثارا...  وی 
ایــن  بــا شــرکت های  بــا همــکاری  مــا  و  بــوده 
قــرارگاه راضــی هســتیم و همیــن االن نیــز ایــن 
قــرارگاه طلب هــای زیــادی از مــا دارد و پروژه ها 
را بــه خوبی پیش می برد. پس همکاری با این 
قرارگاه ادامه خواهد داشــت اما در قالب رقابت 

سالم و شفاف.
نجفــی افــزود: به جــای اینکــه پروژه هــا به طور 
گذار شوند، مایل هستیم پروژه ها  انحصاری وا
در مناقصه هــا و مزایده هــا، عمومــی و شــفاف 

گذار شود. وا
کــرد: امســال ســال آخر  شــهردار تهــران بیــان 
کمیته ای زیــر نظر  ح تفصیلــی اســت  عمــر طــر
معاونــت شهرســازی و معماری بــا هماهنگی 
تــا  وزارت راه و شهرســازی تشــکیل داده ایــم 
گیــرد  ح تفصیلــی مــورد تجدیــد نظــر قــرار  طــر
ح تفصیلــی جدید  از اول ســال بــر اســاس طــر
کــرد:  خاطرنشــان  نجفــی  می کنیــم.  عمــل 
کردیــم  درخواســت  بلندمرتبه ســازی  دربــاره 
کمیســیون ماده 5 و شــورای عالی شــهرداری 
وارد عمل شــوند و ضوابط بلندمرتبه سازی را 
کنند. امیدواریم  یکبار برای همیشــه تصویب 
که در  تــا پایــان ســال این ضوابــط و مناطقــی 
آن بلندمرتبه ســازی بــه معنی ســاخت و ســاز 
بــاالی 12 طبقه تعیین خواهد شــد مشــخص 
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دکتــر علیرضا مقــدس زاده اردبیلــی متولد تیرماه 
کــه پــس از تحصیــل در رشــته  ســال1352 اســت 
مهندســی عمران، تحصیالت تکمیلی خــود را در 
کــرده اســت. حدود  رشــته های مدیریــت دنبــال 
مدیریــت  جدیــد  رویکــردی  بــا  پیــش  ســال  ده 
که دارای سابقه درخشان بوده  شرکت فرایندنو را 
گرفت تا در تداوم پیشــرفت این شــرکت  برعهــده 

قدیمی نقشی کلیدی ایفا کند. 
در انتخابــات اخیر هیات مدیره ســندیکا نیز دکتر 
مقدس زاده به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره 
دوره بیســت و ســوم انتخاب شد و در حال حاضر 
عضــو جدیــد هیــات مدیــره دوره بیســت و ســوم 

سندیکا  است.

ی ک در  ر ر   ا  د  ر   ا دکت
ا   دی  ر د ر ر  اد ا  ا  ا ار 
رک  ا  ر ر   ا   ر 
رک    ا   د  ی  ر ن   ی ر

نی   ک
پــس از فراغــت از تحصیل در ســمت های مهندس 
کارگاه و مدیرپروژه  دفتر فنی، مهندس اجرا، رئیس 
مشغول به کاربودم و از سال  1382 تا 1386 به عنوان 
مدیرعامل خارج از سهامداران شرکت پارس ستون 
ایفای نقش نموده و پس از مدتی فعالیت  کاری خود 

را با حضور در شرکت فرایندنو ادامه دادم. 
در سال 1322 زنده یاد مهندس حاجی اصغرزاده 
شــرکت های  ســندیکای  موثــر  اعضــای  از  کــه 
کار و  ســاختمانی ایــران و از بنیانگــذاران بانــک 

از بانیــان توســعه مهندســی ایــران بــود شــرکت 
اصغرزاده را تاسیس نمود و طی سال های گذشته 
کشــور انجام داد. در  پروژه های بزرگی را در ســطح 
ســال 1363 مرحــوم دکترکامران اصغــرزاده بعد از 
کشــور در  کار عمرانــی در سراســر  ســال ها تــالش و 
اســتمرار  رســالت پــدر، فعالیت مجموعــه را با نام 
فرایندنو ادامه داد و قریب ده سالی است که بنده 
با همــکاری تیم مدیریتی جدید و با پشــتوانه ای 
عظیم از تجربه و سابقه گذشتگان و با نگاهی نو، 
مدیریت شــرکت را برعهــده دارم. بــرای من جای 
که در هر محفــل و انجمنی از  بســی افتخار اســت 
کرم   این بزرگواران به نیکی یاد می شود و خدا را شا
که روند رو به رشد شرکت در سال های اخیر تداوم 

یافته است. 
در حــال حاضــر شــرکت فرایندنــو حائــز رتبــه 1 در 
و  ســاختمان  و  ابنیــه  ترابــری،  و  راه  رســته های 
تاسیســات و تجهیزات می باشــد و این مجموعه 
بــا قدمت 74ســاله اجــرای بیــش از80 پــروژه را در 
کارنامــه خود ثبــت نمــوده اســت. از ماندگارترین 
این پروژه ها می تــوان به احداث بخش عمده ای 
از بزرگراه شهید همت و تقاطع های غیرهمسطح 
آنها و همچنین طرح مجموعه پل های فجر بر فراز 
تقاطع  بزرگراه های شــهید مدرس و شهید همت 
اشاره کرد که وزیر محترم وقت -جناب آقای دکتر 
عبــاس آخونــدی - بابــت انجام آن نشــان افتخار 

اعطا نمودند. 

ک  ا   رک  د  ن   ی ر رک 

کرد  اد  د  ار  ا ر ر در  ا   
ار    د ا در  

کار  کــه مــا روی ایــن مــدل  حــدود 8 ســال اســت 
کــرده ایــم. متاســفانه بخــش صنعــت احــداث با 
گرچه  که ا این مدل  نامأنوس اســت بدیــن معنا 
از لحاظ تئوریک با آن آشــنا هســتند اما اغلب به 
دلیل دغدغه ها و مشــکالت مالی رغبت چندانی 
گرچه  جهت ورود به این مدل نشان نمی دهند. ا
اجرای مدل به ظاهر هزینه های  زیادی را تحمیل 
می کنــد ولــی در درازمــدت بــا پیاده ســازی مــدل 
ســرآمدی نتایــج مطلوبــی حاصل خواهد شــد. 
درحال حاضر تعداد انگشــت شماری ازشرکت ها 
گرفته  درحــوزه راه و ســاختمان در این مــدل قرار 
انــد و عمومــا خودروســازان، بانک هــا، بیمه هــا، 

تولیدکنندگان وارد آن شده اند. 
ایــن  در  احــداث  حــوزه  شــرکت های  حضــور 
مــدل باعــث  خواهدشــد رقابتــی بــرای ارتقــای 
ســطح شــرکت ها شــکل بگیــرد و شــرکت ها خود 
که ایــن مدل  را در ایــن مــدل محــک بزننــد چــرا 
کــه شــرکت ها  اســت  بنیادینــی  دارای مفاهیــم 
را در چارچــوب ســاختار  نظام منــدی قــرارداده 
کیــد برایــن  و نــگاه مدیــران را تغییــر می دهــد و تا
که هیچ شــرکتی بدون اســتراتژی نمی تواند  دارد 
وارد عرصــه رقابــت شــود، همچنیــن مدیــران را 
کــه بایــد چشــم انداز   رهبــران ســازمانی می دانــد 
داشته و برای مجموعه خود الهام بخش باشند. 
کنیــم ایــن مــدل را بــه اجــرا درآوریــم  گــر ســعی  ا
می توانیــم در حوزه هــای مختلــف صنعــت خــود 
رشد نماییم. البته ایرادی بر این مدل وارد است 
و آن اینکه این مدل بیشتر در حوزه صنعت تولید 
اســت و در حوزه هــای عمرانــی و خدماتی تعریف 
کارشناسان  کاملی از آن نشده اســت. مشاوران و 
مربوطه هم اغلب از حوزه صنعت تولید هســتند 
و آشنایی با فضای صنعت احداث ندارند. از این 
رو ما در شــرکت فرایند نو در حال بومی سازی این 
مدل هستیم که به یک فضای جامع برسیم و آن 

را  دراختیار همکاران خود قرار دهیم. 

ری  ر د ا در ک    
ک  ر  انی در  ا ی  ا ا   ی
ر  ا ر   ر  ر ا  ی    

ا  ک   ر 
یکــی از ماموریت هایی که هیات مدیره بر عهده 
کمیســیون تحقیق و توســعه قرار داده اســت در 
خصــوص تغییر نگــرش و بازســازی و توانمندی 
کارگروهی  ســازمان ها اســت بــه همیــن منظــور 
گام نخست ازاساسی ترین  تشــکیل و به عنوان 
کــه همانــا اخــالق حرفــه ای  مفاهیــم بنیادیــن 
کار را شــروع نمودیــم و منشــوری از درون  اســت 
گردید  آن به نام »سند جامع اخالقی« استخراج 

شور ران  با
ن را ش ای ت  ار   

ر سندیکا: د ی عضو هیات  ی اد ارد د  ا  یر دکتر  ع
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جا و   ، کر  ، که بر چهــار اصل 
  استوار می باشد. 

پیمانکاران به عنوان آبادگران کشور با گروه های 
مختلفی در ارتباط هســتند از جمله مشتریان، 
ســرمایه های انسانی، رقبا، شــهروندان و منافع 
ملی، پیمانکاران جزء و تامین کنندگان، محیط 
که این سند به  زیســت، ســهامداران و سندیکا، 
کم و کیف رابطه صحیح با این گروه ها می پردازد. 
این مجموعه از متعالی ترین سندهای موجود در 
جامعه مهندسی است و شایسته است که کلیه  
شرکت های عضو یا غیرعضو سندیکا در چارچوب 
آن قرار بگیرند به عالوه قریب 20سرفصل در دستور 

کار است از جمله:
شناسایی، تبیین و  معرفی بازارهای جدید.

ا  ار ا ر  ی ر  ا ا ی ر  ر    ن
ا  ر  ا در  ی ری  ک د ا ا  ن   
ر    ار ن    ان ا  رک 

رن ی د
ما بــه عنــوان بخش خصوصــی با موانــع زیادی 
مواجــه ایم. برخــی از این موانع خارج از صنعت 
احداث و انرژی هســتند و برخی از آنها در درون 
ســطح  در  معتقدنــد  اقتصاددانــان  صنعــت. 
موانــع خــارج از صنعت احــداث بنگاههــا متاثر 
از ابرچالش هایــی ماننــد بودجه، نظــام بانکی، 
زیســت،  محیــط  بازنشســتگی،  صندوق هــای 
کــه بــه تدریــج تبدیــل  منابــع آب و... هســتند 
بــه موانــع رشــد و ســرمایه گذاری شــده انــد و به 
صــورت تمــام قــد در تقابــل ضــرورت مهمی بــه 
گرفته اند. حقیقت این اســت  نام اشــتغال قــرار 
کــه هدررفــت منابــع طبیعــی و مالــی بــه عنوان 
مانعــی مهــم بــر ســر راه این مهم عمــل می کند. 
کشــور بایــد ابرچالش ها را  بــه نظر مــن آبادگــران 
به عنــوان درونداد توســعه و در جهــت بازنگری 
استراتژی سازمان خود مورد مداقه قرار دهند و 
با ارزیابی، تحلیل و درک صحیح از ریســک های 
کنند.   بیرونی، سناریوهای آینده خود را تعریف 
 بی شک پیمانکاران با شکل فعلی نمی توانند در 
عرصــه داخلی و خارجی حاضر شــوند و ناچارند 
کننــد و به نحــوی از  نــگاه ســنتی خــود را عوض 
کنند. در پارادایم غالب یک  پارادایــم غالب عبور 
کم بر اقتصاد، پروژه های سرمایه ای را  دولت حا
تعریف و اجرای آن را در چارچوب های ســنتی و 
مشــخصی به بنگاه های خصولتــی و خصوصی 
گــذار می کند  بنابراین تغییــر این چتر فکری از  وا

ضروریات برون رفت از شرایط موجود است.
در مــورد موانــع داخلی هم مهم تریــن آنها عدم 
رقابت پذیری است که  از دالیل آن نبود سرآمدی 
که با فضای  ســازمانی شــرکت های آبادگر اســت 
امروز همگون نیســت. رقابت پذیری به معنای 

 حضــور موثــر در عرصه هــای ملــی و بیــن المللی
 اســت و تــا شــرکت های ما مجموعــه ای متعالی 
موفــق  عرصه هــا  ایــن  در  نمی تواننــد  نباشــند 
کــه مربوط بــه خود  کنــار ایــن نکتــه  باشــند. در 
شــرکت ها اســت دولــت نیــز بایــد اقداماتــی در 
راســتای بهبــود رقابــت پذیــری درون مــرزی و 
کشورهای پیشرفته  برون مرزی انجام دهد. در 
می کنــد  حمایــت  خــود  شــرکت های  از  دولــت 
کمــال تاســف شــرکت های ایرانــی از ایــن  کــه بــا 
حمایــت بــی بهــره انــد. در این مــورد واقعــا الزم 
اســت دولت ما یک دیپلماسی فعال اقتصادی 
کنــد و پروتکل های بسترســاز را برای  راه انــدازی 
حمایت بخش خصوصی خــود برقرار نماید چرا 
کشــور  کــه حضور شــرکت های ایرانی در خارج از 
نه تنها افتخاری برای دولت، بلکه تامین کننده 
منافــع ملــی اســت. در مــورد رقابــت پذیــری در 
فعالیت هــای درون مــرزی نیز الزم اســت دولت 

بســتر رقابــت ســالم را بــرای شــرکت ها مهیا کند 
و بــه نحــوی مســئله رقابــت ناســالم و حضــور 
شــرکت های  دولتــی  و خصولتــی را در عرصــه 

اقتصاد ایران مرتفع نماید.
کــه ما بایــد به  بــه هــر حــال واقعیــت این اســت 
کشــور به فعالیت خــود ادامه  عنوان ســازندگان 
داده و اجــازه ندهیــم ســرمایه عظیــم انســانی 
موجــود در ایــن حرفــه به هــدر رود، بــرای ادامه 
که البته  فعالیــت عالوه بر رفع مشــکالت بیرونی 
دولــت به تنهایی قادر به حل آنها نیســت، الزم 
است توانمندی شرکت های پیمانکاری افزایش 
کردم، تغییر نــگاه در اداره  یابــد. چنانچه عنوان 
ســازمان ها و اســتفاده از تکنیک هــا و ابزارهــای 
نویــن مدیریتــی و تبدیــل نمــودن ســازمان ها 
از پیمانــکار محــض به ســازمانی بــا رویکردهای 
تامیــن مالــی، مهندســی و اجــرا از الزامــات ایــن 
کشــور باید  عرصه می باشــد، به عبارتی آبادگران 

گرا شوند، با ورود به این فضا  وارد فضای تلفیق 
که آنها می توانند توانایی خود را در عرصه  است 
ملی و بین المللی نشــان دهند و جایگاه خود را 

بیابند. 
ا  رک  ی د   ر ر د  ا دکت
یا  د    ر   ا  ا  ی در 
د  ار  ی در    د   

اقتصــادی دولتــی اســت و دولــت  مــا  اقتصــاد 
احســاس قرابت بیشتری با شــرکت های دولتی 
و خصولتی می کند اما در دنیای امروز این روش 
محکــوم بــه شکســت اســت. عــالوه بــر رویکــرد 
دولــت در نزدیکی به شــرکت های دولتــی، در اثر 
وجود همین فضا شرکت های بخش خصوصی 
مســتاصل شــده و تــوان رقابت خود را از دســت 
کــه  کشــیدن ایــن شــرکت ها  کنــار  داده انــد. بــا 

ا   ار  ان    
ی   ر د ن در  ی  ی ن
ا  ارن ن ن  نا ر  ا ی  ار
ک   ن   د ر   ی 
د  ار ک در  ر  ا  د  ار
اد  ر  ک  ا ا ی د 
ری   ر  ای   ر ا  ر 
ی  ا  ار  ر  ر در 
ی  ا  ا  ی    
ر  ا ی ک   ر  ی   
ا  ری ر ر   ر  ر  

د  ی  ر ر ر  
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بســیاری از آنها از رقابت نابرابر خســته شــده ا ند 
شــرکت های دولتــی و خصولتــی جایگزیــن آنهــا 
گردیــده انــد و عرصــه بیش از پیش بــرای بخش 

خصوصی تنگ شده است.
متاسفانه توجه دولت های ما به بخش خصوصی 
عمومــا در حد گفتگو و حرف بوده اســت. به طور 
مثــال دولــت و مجلس قوانیــن رفــع موانع تولید 
رقابت پذیر، نظام مالی کشور و برنامه ششم توسعه 
کــرده اند امــا در الیه هــای این قوانین  را تصویــب 
نظــرات و دغدغه هــای بخــش خصوصــی بســیار 
کمرنگ می باشد. دولتمردان ما در سخنرانی ها، 
نشســت ها و مصاحبه های خود عنوان می کنند 
باید تمام قد از بخش خصوصی حمایت شود اما 
وقتی بخش خصوصی وارد میدان عمل می شود 
کار  بــا موانع متعــددی روبــرو می گردد که عطــای 
کــردن را به لقای آن می بخشــد. واقعــا باید نگاه و 
رویکرد دولت عوض شود. عالوه بر این، به نظر من 
الزم است دولت ساختار سازمانی خود را در مورد 
نحوه اجرای پروژه ها تغییر دهد تا بخش خصوصی 
بتواند بر اساس همین تغییر، بازتعریفی از ساختار و 

نحوه فعالیت خود برای آینده داشته باشد. 

ا  رد  ی ا  ر ر در ن ی ر   ر   ن
ر د    اد     
د ر  د  ی  ک  نا  ی 
ر در  ای  ر ر   ک      

ا ا  ر 
پیمانــکاری  ماهیــت حرفــه  و  کار  نــوع  اساســا 
کــه اغلــب مدیران و پرســنل  گونه ای اســت  بــه 
شــرکت های پیمانــکاری به خاطر ســختی های   
کاری حــس وطن پرســتی در آنان متجلی  زیــاد  
اســت.  همــه پیمانــکاران تــالش دارنــد بــاری از 
دوش دولــت خــود بردارنــد اما بــرای این منظور 
حمایــت و بسترســازی دولــت ضــروری اســت. 
کــه شــرکت های صنعــت  واقعیــت ایــن اســت 
احداث فی الذاته ســرمایه گذار نیســتند و باید با 
پیشــنهادهای جذابــی بتواننــد ســرمایه گذاران 

که فقط بــا یاری  کنند، امــری  را بــا خــود همــراه 
کمک  وحمایت دولت مقدور است و بدون این 
و پشــتیبانی چنیــن تغییــر رویکــردی نــه تنهــا 
بــی نتیجــه خواهد مانــد بلکــه بیــش از قبل به 

شرکت های عمرانی کشور آسیب خواهد زد. 

ی    ا   ا  د  ا دکتر  
ا  ا  ج ن ی  در  ا  ی ر  ا 
ا  ر ا   ی ا  ر  ر  ر ا ار   در

 
سندیکا تشکلی فنی و حرفه ای  معتبر و قدیمی 
که فضای مناسبی برای پیشرفت صنفی  اســت 
و فــردی در اختیــار شــرکتها قــرار مــی دهــد. ما به 
کــه  عنــوان فعــاالن بخــش خصوصــی ناچاریــم 
نگاه انتفاعی داشــته باشیم، و به نظر من تامین 
گــرو اقدامات جمعی  منافــع تک تک شــرکتها در 
 و کار گروهــی در حــوزه حرفــه ای خود می باشــد؛
عالقــه من برای حضور در ســندیکای شــرکتهای 
ساختمانی ایران نیز در همین راستا بود که تجربه 
و تــوان خود را در جهت ارتقای حرفه پیمانکاری 
کنار  در اختیاردیگــر همکاران قرار دهــم. البته در 
تالش برای بهبود شرایط کسب و کار در شرکتهای 
عضــو ســندیکا، بایــد بــه مســئولیت اجتماعی و 

حضور در نهادهای عمومی نیز توجه داشت. 
که هیات مدیره و دوستان ما  الزم به ذکر اســت 
کمیسیونهای مختلف تالش روزافزونی برای  در 

که به  حل مســائل مبتال به فعاالن حرفــه دارند 
نظــر من باید شــرکتهای عضو را با تشــویق برای 
گاهی از کم  حضور در این کمیسیونها در معرض آ
کمیسیونها قرار داد و  کیف اقدامات و فعالیت  و 

از همکاری و همراهی آنها بهره مند شد.   
گــرو تحقق دو  بــه نظــر من موفقیت ســندیکا در 
عامل است که اولین مورد اتحاد، اعتماد و تعامل 
روزافــزون اعضــای ســندیکا بــا همدیگــر اســت. 
ســندیکا بــا پشــتیبانی اعضا مــی تواند بــا قدرت 
گیرد  بیشــتری در تعامل با نهادهای قدرت قرار 
کند. مورد  و خواســته ذی نفعان خود را برآورده 
بعدی هم صدایی با سایر تشکل ها نظیر شورای 
هماهنگی خواهدبود.  شورای هماهنگی تحت 
تاثیر یک فکر متعالی اتفاق افتاده تا هم صدایی 

در تشکل های مختلف را ایجاد کند. 
برای پیشــرفت و ترقی مــی باید منافع جمعی را 
ســرلوحه امور قرار دهیم. در ســالهای اخیر ما با  
ایجاد انجمن ها و تشکلهای متعدد توان خود را 
 کاهش داده ایم، در حالی که همه این انجمن ها 
 و تشــکل ها می توانســتند در قالب رســته های 
مختلف در یک تشکل حاضر باشند. به هر حال، 
وجود شــورای هماهنگی برای ترمیم و تصحیح 
این ایراد است که با ایجاد تجمیع به همصدایی 

می انجامد و قدرت ما را بیشتر می کند. 
و اما نکته حائز اهمیت دیگری میخواهم در همین 
جا بیان کنم این است که مستحضرید  شرکتهای 
که امروز اســمی  قدیمــی زیــادی وجود داشــتند 
 از آنها نیســت. شــرکتهای عمرانی ســرمایه های

 ملی ما هستند که برای ایجاد و توسعه آنها خون 
دلهای زیادی خورده شده است و فقط با تدبیر 
و همفکــری ما می تــوان به داد آنها رســید لذا با 
کثریت پیشکسوتان این عرصه الزم  نظر مثبت ا
کاری برای احیای اینگونه شرکت ها   است ساز و 

اندیشیده شود.
تمام عرایض بنــده دریک بیت ازحضرت حافظ 

تجلی پیدامی کند:
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کــه بــه مگاپــروژه  پروژه هــای بــزرگ و پیچیــده 
در  مهمــی  تاثیــر  هســتند،  موســوم  )ابرپــروژه( 
کشــورهای  اقتصاد جهانی دارند. نیاز روزافزون 
در حال توسعه به افزایش زیرساخت های خود 
کشــورهای توســعه یافته بــه بازســازی و  و نیــاز 
ترمیم زیرساخت های مستهلک خود و ساخت 
کــه تعداد آنها  پروژه های جدید، موجب شــده 
افزایش چشــمگیری یابــد. علی رغــم اهمیت و 
هزینــه زیــاد ابرپروژه هــا، درصد زیــادی از آنها با 
گریبان هســتند  چالش هــای زیادی دســت به 
روش هــای  لــذا  می شــوند،  شکســت  دچــار  و 
کنونــی پروژه هــا جوابگــوی مدیریت  مدیریــت 

آنان نیست.

مقدمه
در  زیرســاختی  پروژه هــای  بــه  نیــاز  افزایــش 
بســیاری از نقــاط دنیــا موجــب افزایــش تعداد 
که اجــرای آنها  پروژه هــای بــزرگ جهانی شــده 
نیازمند همکاری بین بازیگران مختلف )مانند 
کارفرمایان، پیمانکاران، مشــاوران،  حامیــان، 
مالــی،  تامین کننــدگان  کاال،  تامین کننــدگان 
سازمان ها و مردم محلی و به طور کلی ذینفعان 
گــون  گونا ملیت هــای  از  داخلــی(  و  بیرونــی 
اســت]1[. پروژه های زیرساختی عمرانی، بزرگ 
شــده  و هزینــه آنهــا نیز متناســبًا افزایــش یافته 
ابرپروژه هــای  وارد عرصــه  مــا  واقــع  در  اســت، 
زیرساختی شــده ایم]2[. طبق تعریف مصطلح 

امــروزی، ابرپروژه هــا پروژه هــای ماجراجویانــه، 
کــه معمواًل  پیچیــده و مخاطره آمیزی هســتند 
بیــش از یک میلیارد دالر هزینــه دارند ]3-5[ و 
به طور فزاینده ای در بخش های مختلف مانند 
زیرســاخت ها، آب و نیــرو، فنــاوری اطالعــات، 
معــدن، سیســتم های  کارخانجــات صنعتــی، 
تجاری، سیســتم های اداره دولتی، بانکداری، 
کتشــافات هوافضایی، نوسازی شهری  دفاع، ا
و... استفاده می شوند. مثال های ابرپروژه های 
فرودگاه هــا،  ســریع،  ریلــی  خطــوط  متعــارف، 
بنــادر، آزادراه ها، برگزاری المپیک ها، ســدهای 
گاز فراساحلی، ساخت  بزرگ، سکوهای نفت و 
کشــتی های عظیــم و غیره  هواپیمــای جدیــد، 
اســت]3[. برخــی صاحب نظــران، ابرپروژه ها را 
که  جانــوران وحشــی دنیای پروژه هــا می نامند 
کردن آنها ســخت اســت و بــه پیچیدگی،  اهلی 
اندازه بســیار بــزرگ، هزینه زیاد، زمــان طوالنی 
اجرا و عمر طوالنی بهره برداری معروف هستند. 
ابرپروژه هــا چیزی بیش از فقط یک پروژه  بزرگ 
هســتند و تاثیــرات مهمــی بــر جامعــه اطــراف، 
که  محیط زیســت و ســرمایه عمومی دارنــد]4[ 
کشــورها و زندگی  تغییــرات بزرگی در جغرافیای 
مــردم ایجــاد می کنــد. برخــی از ایــن ابرپروژه ها 
کشــور بوده و شکوفایی بزرگ  نقطه عطف یک 
به بــار می آورند، ولی برخی نیــز فجایع فراموش 
نشــدنی هســتند]6[ و از نظــر بســیاری افــراد، 
که باید  کارهای بی ارزشــی هســتند  ابرپروژه هــا 

کاغــذ می ماندنــد]4[. ابرپروژه هــا آســان  روی 
شروع می شــوند و توقف آنها سخت و پرهزینه 
اســت و ویتنــام سیاســت و مدیریــت نامیــده 

می شوند]3[.
بزرگتــر  و  هســتند  بــزرگ  تنهــا  نــه  ابرپروژه هــا 
می شوند، بلکه تعداد آنها نیز افزایش می یابد و 
ارزش آنها هم بیشتر می شود. بین سال 2005 
تــا 2008، چین به انــدازه دو دهــه اروپا راه آهن 

سریع ساخته است. 

اروپــا هم ســخت مشــغول ســاخت پروژه های 
گزارش سال 2013  زیرساختی اســت. براساس 
مؤسسه مکینزی ، پروژه های زیرساختی دنیا 
در دوره 2013 تــا 2030، ســاالنه حــدود 3400 
کرد )معــادل %4  میلیــارد دالر هزینــه خواهنــد 
کــه عمدتــًا در قالــب  تولیــد ناخالــص جهانــی( 
گر ابرپروژه ها  ابرپروژه هــا تحویل خواهد شــد. ا
در سایر بخش های اقتصادی مانند نفت و گاز، 
معــدن، هوافضا، نظامــی، فنــاوری اطالعات، 
کنیم،  زنجیره هــای تولیــد و غیره را هــم اضافه 
بازار جهانی ابرپروژه ها ســاالنه بیــن 6 تا 9 هزار 
میلیــارد دالر خواهــد بــود ]3[. امــا چالش های 
زیــادی نیز بــرای اجرای ابرپروژه هــا وجود دارد. 
مدیریت سنتی ابرپروژه ها به یک نقطه بحرانی 
کشــیده و نیاز  که ســنت ها را به چالش  رســیده 
به اصالحات وجود دارد. بنا بر نظر دکتر پاتریک 
کونــل، مدیــر بخــش مدیریت طرح هــای بزرگ 
پروژه هــای  مدیــران  گــر  ا کســفورد،  آ دانشــگاه 
گواهینامــه  متعــارف معــادل نیــاز بــه دریافــت 
رانندگی داشته باشند، مدیران ابرپروژه ها نیاز 

گواهینامه خلبانی جامبوجت دارند. ]3[.  به 

ابرپروژه چیست؟
نام هــای  بــا  بــزرگ  و خیلــی  بــزرگ  پروژه هــای 
مختلفــی در ادبیــات فنــی نامیــده مــی شــوند 

مانند  ]3, 7, 8[:
•	 Megaproject
•	 International	project
•	 GigaProject	
•	 Large	Engineering	Project
•	 Large	Project
•	 Major	Project
•	 Giant	Project
•	 Grand-Scale	Construction	P.
•	 International	Infrastructure	P.	Large	

Infrastructure	Project
•	 International	Construction	P.	International	

Developement	P.
•	 Global	Project
•	 Complex	Project

در دهه 1980 مقاالت زیــادی درباره پروژه های 
بزرگ  نوشــته شــد، در دهه 1990 در این زمینه 

ا  ر پر  ا
ر ریت  د انی کارشنا ارشد  ی ی ع ا ا  مدر

ه  ه رانندگی داش یافت گواهینا اد نیا به د ار  ر های  ران  د اگر 
ت دارند بو ا بانی  ه خ ر ها نیا به گواهینا ر ران ا د باشند 

کسفورد  ا  ر دانش های  ر ریت  د ر ب  د اتری کون  دکتر 
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ســکوتی دیــده می شــود و از ســال 2000 بــه بعد 
 مقــاالت زیــادی بــا موضــوع مگاپــروژه 

ً
مجــددا

در ژورنال ها نوشــته شــده اســت. در سال های 
مــورد  نیــز  جهانــی   پروژه هــای  عبــارت  اخیــر 
گرفته است. )پروژه های جهانی،  استفاده قرار 
تالش های موقتی تعریف می شوند که بازیگران 
گون آن ســعی می کنند دستاوردهای آن را  گونا
از طریــق ترکیــب منابع از مناطق، ســازمان ها، 
گون و توسط یک  گونا فرهنگ ها، و جغرافیای 
ســازمان با سلســله مراتب قــراردادی و شــبکه 

محور، بهینه نمایند(]9[. 
گرچــه  ا پیش گفتــه  مختلــف  نامگذاری هــای 
تفاوت هایــی با هم دارند و بعضــًا در دوره های 
زمانــی مختلف اســتفاده شــده اند، ولــی وجوه 
کــه برخــی از ایــن  ک مهمــی نیــز دارنــد  اشــترا
انــدازه  از  ویژگی هــای مشــترک عبــارت اســت 
بــزرگ، هزینــه زیــاد پــروژه، پیچیدگــی، زمــان 
طوالنی تــر  بســیار  دوره  و  ســاخت  طوالنــی 
بهره بــرداری، اســتفاده از فناوری هــای جدید، 
محیــط  بــر  زیــاد  تاثیرگــذاری  و  تاثیرپذیــری 
اطــراف، درگیــر بــودن بــا محیــط چندفرهنگی 
دســت اندرکاران و ذینفعــان و غیــره. به همین 
دلیــل معمواًل بازیگران مختلفــی با آنها مرتبط 
هستند که عمومًا از ملیت های و اقوام مختلف 
سیاســی،  مقرراتــی،  فرهنگــی،  پس زمینــه  بــا 
کــه  هســتند  متفــاوت  هنجــاری  و  اجتماعــی 
کشــور میزبان  بعضــًا بایــد ابرپــروژه را در محیط 
با ناشناخته های فرهنگی، مقرراتی و هنجاری 
اجــرا نمایند. لذا می توان آنهــا را در یک تعریف 
که با چالش های تا حدود زیادی  گنجاند  کلــی 
مشــابه نیز برخــورد می کنند. در این نوشــتار با 
که  مقــداری اغماض، تمامــی پروژه های بزرگی 
مبلــغ معادل بــاالی یک میلیارد دالر داشــته و 
برخی یا تمامی ویژگی های پیش گفته را دارند، 

ابرپروژه می نامیم.

اهمیت ابرپروژه ها
هســتند؟  مهــم  اینقــدر  ابرپروژه هــا  چــرا  امــا 
ابرپروژه هــا نقــش مهمــی در توســعه اقتصادی 
کار و اشــتغال در سراســر دنیا دارند.  کســب و  و 
کســب  بخش هــای  بزرگتریــن  از  ابرپروژه هــا 
کار جهــان بــوده و طوالنــی مــدت هســتند،  و 
ســرمایه گذاری آنهــا بــه صــورت موجی اســت و 
اثــرات آنهــا تا ســال ها باقــی می ماند. ســازمان 
 (OECD( همکاری هــای اقتصــادی و توســعه
در  ســرمایه گذاری  کــه  می کنــد  پیش بینــی 
زیرســاخت ها تا ســال 2030 به 70 هزار میلیارد 
و  جمعیــت  افزایــش  رســید]10[.  خواهــد  دالر 

شهرنشــینی، نیاز روزافزون به زیرســاخت های 
شــهری و اجتماعــی، تقاضــا بــرای پروژه هــای 
جهانــی را افزایــش داده اســت و فرصت هــای 
زیــادی برای شــرکت های مهندســی، معماری 
و ســاختمانی )پیمانــکاری( ایجــاد می نمایــد. 
اهمیــت پروژه هــای بــزرگ مهندســی تنهــا در 
تغییــر چشــم انداز فیزیکــی نیســت، بلکــه آنهــا 
گونه های جدید همکاری  بوته توسعه و آزمون 
کار ســازمان های بزرگ  نیز هســتند و بینشی از 
انسانی به دست می دهد. تشکیل آرایش های 
نهــادی  و ایجــاد مشــارکت ها بــرای تمرکــز بــر 
اجــرای پروژه هــای بــزرگ اهمیــت بــه ســزایی 
دارد. با توجه به ریسک ها و عدم قطعیت های 
و  مشــارکت ها  ســمت  بــه  پروژه هــا  موجــود، 
ائتالف ها )مانند مشارکت عمومی-خصوصی( 
که هر طرف مشارکت، بخشی از  پیش می روند 
که بهتر مدیریت می کند برمی گزیند.  ریســک را 
کل پــروژه بــرای  ممکــن اســت تــا 25% هزینــه 
کمیت،  کشــف مســایل مرتبط با ائتالف ها، حا
کفایت چارچوب نهــادی، نقش دولت محلی، 
و  محیطــی  زیســت  اثــرات  و  مــردم،  حمایــت 
گــردد]7[.  اجتماعــی و اقتصــادی پــروژه صرف 
پروژه های بزرگ شــامل نوآوری های ارزشــمند 
هســتند و نیاز به هماهنگی بازیگران مســتقل 
که هر یک بخشــی از این  در طــول زمــان دارند 
پازل را کنترل می کنند. ما در آستانه یک انفجار 
در پروژه های بزرگ، از نظر تعداد، اندازه و تنوع 
گونی فناوری های جدید  هستیم. توسعه و گونا
جهانی، جســتجوی بــرای منابع انــرژی و مواد 
کشورهایی  خام، و نیازهای عظیم زیرساختی 
مانند چین، هند و برزیل، از محرک های رشــد 
ابرپروژه هــا شــده اســت]7[. اما چــرا ابرپروژه ها 
بــرای تصمیم گیــران جذاب هســتند و چه چیز 
جایــگاه آنهــا را بــاال می برد؟ چهــار توجیه برای 

کرد ]3[:  این امر می توان ذکر 
و  مهندســان  هیجــان  فناورانــه:  توجیــه   •
کســب عنوان هــای  بــرای  متخصــان فنــاوری 
»بلندترین  طوالنی ترین- سریعترین« پروژه ها

• توجیــه سیاســی: شــعف سیاســت مداران از 
کــه در جلــب توجــه مــردم و  ســاخت بناهایــی 

رسانه ها را می نماید
• توجیــه اقتصــادی: جلــب رضایــت مــردم و 
کســب درآمــد و ایجاد  اتحادیه هــای تجــاری از 

اشتغال از ابرپروژه ها
و  طراحــان  لــذت  زیبایی شناســی:  توجیــه   •
که طراحی خوب ســازه ها و ســازه های  مردمی 

بزرگ و زیبا را دوست دارند

گــر درســت انجام شــوند، منافعی   ابرپروژه هــا ا
دارنــد مثــاًل موجــب ایجــاد و پایداری اشــتغال 
کیفیــت باالتــر، بــه نفــع  می گــردد، از راه ارائــه 
مشتریان تمام می شود و وقتی زیرساخت های 
جایگزیــن  زیســت  محیــط  بــا  ســازگار 
زیرساخت های صدمه زننده به محیط زیست 
بهبــود  را  کیفیــت محیــط زیســت  می شــوند، 
گر  گر بزرگ وجود دارد، »ا می بخشد. البته یک ا

درست انجام شوند«]3[.

گی های ابرپروژه ها ویژ
نســبتًا  ویژگی هــای  گــون،  گونا پژوهش گــران 
که  مشابهی را برای یک ابرپروژه ارائه نموده اند 

عمده آنها به قرار زیر است ]11[:
• اغلب زمان اجرای بیش از یک دهه )معمواًل 
بیــش از یــک دوره سیاســی( داشــته و منابــع 
عظیم )پول، منابع انســانی، تجهیزات و غیره( 

صرف می کنند. 
• معمواًل  هزینه آنها بســیار بیش از پیش بینی 
شــده و زمان اجرای بســیار طوالنی تــر از برنامه 

دارند.
• دارای چنــد مالــک )اغلــب دولــت / بخــش 
غیرمســتقیم  منافــع  دارای  و  بــوده  عمومــی( 
برای ذینفعان )غیر از بهره برداران اصلی( پروژه 

هستند.
• انــدازه بــزرگ داشــته و همــراه بــا پیچیدگی و 
مشــکالت محیطــی زیــاد هســتند. البتــه تنهــا 
انــدازه یــک پــروژه بــزرگ را بــه ابرپــروژه تبدیــل 

نمی کند]11[. 
ســختی،  براســاس  پــروژه  پیچیدگــی   •
و  دســتاوردها،  بــودن  غیرخطــی  و  گونــی  گونا

کمیت ناپذیری تعبیر می شود  حا
و  زیــاد  عــدم قطعیــت  و  ریســک  بــا   • همــراه 
کافی در  نــوآوری هــای فناورانــه بــوده و تجربــه 

اجرای آنها وجود ندارد.
که دارای  • معمواًل در مناطقی اجرا می شوند 

مشکالت محیطی زیاد هستند. 
و  اقتصــادی  سیاســی،  اجتماعــی،  اثــرات   •
زیســت محیطی زیادی بر محیــط اطراف خود 

برجای می گذارند.
گذر زمــان تغییر می کند  • اولویت هــای آنها در 

کنند. و با مسایل خاص و جدید برخورد می 
• نیــاز بــه تکنیک هــا و مهارت هــای مدیریتــی 
جدیــد و اغلــب آزمــوده نشــده ای بــرای اجرای 

موفقیت آمیز دارند. 
• به دلیل اندازه و دســتاوردهای مهندسی آن 
و طراحی زیبا، فریبنده بوده و بســیار پرهزینه، 
کنترلی  بحث برانگیز، پیچیده، مملو از مسایل 



ر                                  اد یا   
مهرماه   1396 
شماره 359

برای مدیریت و سرمایه گذاری هستند ]13[.
که توسط چند  • آنها تعهدات مهمی هســتند 
گرفته می شــوند و بــه دنبال  ســازمان برعهــده 
گــون بــوده و تحــت  گونا موفقیــت در اهــداف 

تاثیرات سیاسی-اجتماعی هستند ]8[.
• تحــول در جامعه اطراف ایجاد می کنند، و بر 

میلیون ها نفر تاثیر می گذارند]3[.
• برخــی از آنهــا مایــه مباهــات و برخــی دیگــر 

فاجعه هستند]3[.

آمریــکا   متحــده  ایــاالت  مهندســین  انجمــن 
زیــر  صــورت  بــه  را  ابرپروژه هــا  ویژگی هــای 

دسته بندی نموده است]14[:
: پروژه هــای باالی 300  ر ی     
که در  میلیــون دالر و زمــان بیــش از ســه ســال 
کســب اهــداف خود بــا ریســک بیشــتری روبرو 

هستند.
: شــامل سیســتم ها،  د رد  ر    
فرایندهــا بســیار پیچیــده، منحصــر بــه فــرد و 

چالش های فنی هستند.
 : ا ا  رد ا   ر  ر 
نوع قرارداد، ارزیابی و پرداخت هزینه، ریســک 
می کنــد.  تســهیم  قــرارداد  طرف هــای  بیــن  را 
طیفی از انوع قراردادها از سه عاملی )طراحی-
مناقصه-اجــرا( و قیمــت مقطــوع، تــا بهتریــن 
قیمــت  یــا طراحــی بــر اســاس پیش ارزیابــی  یا 
طــرح و اجــرا  اســتفاده می شــود. در ابرپروژه ها 
از قراردادهــای پیچیده تــر و انعطاف پذیری در 

قیمت استفاده می شود.
یــا  ملــی  اهمیــت  دارای  ی:    

بین المللی هستند.
ی:  ا ی  ا ا  د  ا  یا   
قانون یا عهدنامه ای زمان تکمیل آن را محدود 
کرده یا الزامات ســرمایه گذاری خاص دارند و یا 
که هزینه نهایی یا زمان  الزامات دیگــری دارند 

تکمیل آن را مقید می نماید.
 نیاز به هماهنگی چند پیمانکار اصلی برای 
هدایــت عملیات بــزرگ ســاختمانی به صورت 

هم زمان در یک ساختگاه است.
بیــن چنــد مؤسســه  نیازمنــد هماهنگــی   
طراحی، چند بخش مهندســی ارتش آمریکا یا 

مؤسسات فدرال هستند.
 مراحل پروژه، وابســته یا دارای هم پوشانی 
بــوده و قیود مربوط اختیــارات، منابع مالی، یا 

قیود فیزیکی مراحل اجرا را تعیین می کند.

تفــاوت ابرپروژه هــا بــا ســایر پروژه هــای بــزرگ، 

می تواننــد  مدیــران  کــه  اســت  درجــه ای 
تقســیم  مســتقل  زیرپــروژه  چنــد  بــه  را  آن 
کلــی هماهنگــی پــروژه بــرای  کننــد، تــا هزینــه 
کاهــش دهنــد.  برخــورد بــا پیچیدگی هــای را 
ابرپروژه هــای جهانی شــامل ســطوح مختلفی 
زیــرا  هســتند  نهــادی  پیچیدگی هــای  از 
از پــروژه  ج  گروه هــای خــار شــامل بازیگــران و 
کشــورهای مختلــف بــا زبان هــا و نهادهــای  از 
متفاوت می باشــند. از دیدگاه هماهنگی، یک 
که  ابرپــروژه عبــارت اســت از پروژه پیچیــده ای 
کار، فناوری هــای اســتفاده شــده در  محــدوده 
کافی  آن و معماری سیســتم آن هنوز به اندازه 
که اجازه تقسیم  استاندارد و نهادینه نشده اند 
آن به زیرپروژه هــای خودگردان را بدون نیاز به 

یک هماهنگی مرکزی بدهد]9[. 
سرانگشــتی  صــورت  بــه   )2014( فلیبجــرگ 
تقســیم بندی زیــر را بــرای پروژه هــا پیشــنهاد 

می کند]3[:
•  Project: پــروژه چنــد میلیــون یــا چنــد ده 

میلیون دالری
•  Major Project: پــروژه چنــد صــد میلیون 

دالری
•  MegaProject: پــروژه بــاالی یــک میلیارد 

 (Major Program( گاهی طرح بــزرگ کــه  دالر، 
هم نامیده می شود، مانند برگزاری المپیک ها

 10 از  بیــش  پــروژه  بــرای   :GigaProject   •
میلیــارد دالر اســتفاده می شــود ]15[ و از 1960 
به بعد مطرح شد. مانند توسعه شبکه راه آهن 

سریع السیر چین.
 1000 از  بیــش  پــروژه  بــرای   :TeraProject  •
میلیارد دالر استفاده می شود و از سال 2000 به 

بعد عنوان شده است.

امروزه عمومًا پروژه های باالی یک میلیارد دالر 
را Megaproject می نامند، البته تعریف ابرپروژه 
الزامًا وابســته به هزینه نیســت، و باید دارای 5 
زیــاد، پیچیدگــی  خصوصیــت باشــند: هزینــه 
فوق العاده، ریســک های افزایش یافته، حاوی 
ایده آل هــای رفیــع و مغرورانه، و بســیار در دید 
عمــوم بــودن. آنها عملکــرد ضعیفــی در زمینه 
اقتصادی، زیســت محیطی و پشتیبانی عموم 
آمریــکا   بزرگراه هــای  فــدرال  اداره  دارنــد]16[. 
مهمــی  زیرســاختی  پروژه هــای  را  ابرپروژه هــا 
کــه بیــش از یــک میلیــارد دالر هزینــه  می دانــد 
داشــته، یــا هزینــه زیــاد داشــته و توجــه زیــاد 
عمومــی یــا عالیق سیاســی را به دلیــل تاثیرات 
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محیــط  جامعــه  بــر  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
زیست و بودجه دولت جلب می کنند]6[. 

مبلــغ  بــرای  دالر  میلیــارد  یــک  بــرآورد  البتــه 
کشــور  ابرپروژه هــا بــا توجــه بــه قیمت هــای هر 
متفاوت می باشد. مثاًل یک پروژه یک میلیارد 
گــر در اروپــای شــرقی, آســیا،  دالری در آمریــکا ا
آفریقــا یــا ایــران اجــرا شــود،البته بــرآورد یــک 
میلیــارد دالر برای مبلغ ابرپــروژه ها با توجه به 
کشــور متفــاوت می باشــد. مثاًل  قیمتهــای هر 
گر در  یــک پروژه یک میلیــارد دالری در آمریکا ا
اروپای شــرقی, آســیا، آفریقا یا ایران اجرا شــود 
کشــور میزبان  ، بــا توجه بــه تفــاوت قیمتهای 
پروژه، مانند قیمت ســوخت و انرژی، مصالح، 
کار و غیــره، مبلــغ متفاوتــی  دســتمزد نیــروی 
خواهد داشــت. به عنوان مثال تفاوت قیمت 
برخی منابع در ایران و آمریکا به صورت جدول 
زیــر اســت: معادل ســازی بــرآورد پــروژه بایــد از 
مفهوم برابری قدرت خرید  اســتفاده نمود. به 
عنــوان مثال طبق آمار ســایت بانــک جهانی، 
در ســال 2015 ارزش هــر دالر آمریــکا براســاس 
برابری قــدرت خرید معــادل 8437 ریال بوده 
را  دالر  هــر  ســال 2017  بــرای  گــر  ا اســت]17[. 
براساس برابری قدرت خرید تقریبًا  1000 تومان 
فرض کنیم، در ایران می توان پروژه های باالی 
هــزار میلیارد تومان را به شــرط داشــتن برخی 
گفتــه، در رده ابرپــروژه منظور  شــرایطی پیــش 

نمود.

مشکالت و چالش های
 پیش روی ابرپروژه ها 

کــه دارند  ابرپروژه هــا علی رغــم اهمیــت زیادی 
کلیــدی  و مــواردی از آن ذکــر شــد، مشــکالت 
مختلفــی نیز دارند. یک ابرپروژه ممکن اســت 
از نظر فنی یک موفقیت محســوب شود ولی از 
نظر مالی شکست بخورد و حامی آن زیان های 
گردد،  بزرگی متحمل شــده یا حتی ورشکسته 
زیرا بازار آن درست ارزیابی نشده است. یا یک 
ابرپروژه ممکن اســت در زمان و با بودجه مقرر 
اجــرا شــود ولــی مالحظــات اجتماعی، زیســت 
محیطــی یا توســعه ای را برآورده نکنــد، زیرا در 

طراحی آن لحاظ نشده بوده است]7[.
ذاتــی  قطعیت هــای  عــدم  و  پیچیدگــی 
پروژه های بــزرگ، چالش های جدیدی فراتر از 
مقــررات، قوانین و روش های موجود به وجود 
می آورنــد]18[. مثاًل پروژه تونــل اروپا )تونل زیر 
دریای مانش( که بین فرانسه و بریتانیا ساخته 
شد و توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و 

اجرا شــده اســت، به دلیل 80% افزایش هزینه 
کاهــش درآمــد، عمــاًل زیــان ده شــد و  و %75 
حــدود 18 میلیارد دالر بــه اقتصاد بریتانیا ضرر 
زد. شــرکت یوروتونل )مالــک خصوصی تونل( 
در آغــاز معرفــی پروژه بــه افکار عمومــی، با این 
که 10% افزایش محتمل هزینه برای موارد  ادعا 
پیش بینی نشده معقول است، سرمایه گذاران 
را اغــوا نمــود. امــا در واقــع هزینه های ســاخت 
80% بیشــتر شــد و هر مســافر در واقع یارانه ای 
از سرمایه گذاران خصوصی و مالیات دهندگان 
گزارش  کرده اند، دریافت می کند. یک  که زیان 
که  کرد   این طور عنوان 

ً
اقتصــادی و مالی بعــدا

بهتر بود تونل اروپا هرگز ســاخته نمی شــد]3[. 
پــروژه شــریان/تونل مرکــزی در  مثــال دیگــر، 
کــه بــه  بوســتون )موســوم بــه Big Dig( اســت 
عنــوان نمــاد انحــراف در ابرپروژه هــای آمریــکا 
شــناخته می شــود. یــک دلیــل خــاص بــرای 
عملکــرد ضعیــف )افزایــش زمــان و هزینه( این 
کــرد، بلکه ســازمان  ابرپــروژه  نمی تــوان اعــالم 
بــرای  واقعــی  احســاس  کارفرما/پیمانــکار 
کنتــرل هزینه های آن  فوریــت تکمیل پــروژه یا 

نداشتند]4[. 
کــه در زمــان  البتــه ابر پروژه هــای هــم هســتند 
مقــرر یا بــا بودجــه مقرر انجــام شــده اند مانند 
گوگنهایم در بیلبائو اســپانیا، قطار سریع  موزه 

پاریس-لیون، راه آهن سبک بندر لندن]3[.
گاهــی نیــز یــک پــروژه در آغــاز شکســت خورده 
محســوب می شــود، مخصوصــًا توســط افــکار 
گر نیازهای واقعی و اجتماعی را  عمومــی، ولی ا
کند، اعاده حیثیت می شــود]7[ مانند  برآورده 
اپرای سیدنی که به دلیل افزایش پانزده برابری 
هزینه نسبت به برآورد اولیه، انتقادهای زیادی 

در استرالیا برانگیخت و حتی باعث شد معمار 
کنــاره بگیرد،  و ســازنده آن از دنیــای حرفــه ای 
اســترالیا محســوب  افتخــارات  از  امــروزه  ولــی 
می شود. هزینه آن به قیمت های 2017 حدود 

یک میلیارد دالر بوده است.
ابرپروژه هــا آن قــدر عظیــم و بااهمیت هســتند 
کاهــش منافــع و افزایــش  کــه افزایــش هزینــه، 
کل یک ســازمان را  ریســک های آنهــا می تواند 
دچار مشــکل نماید، حتی ســالمت یک شــهر 
یــا ملت نیــز می تواند تحت تاثیر شکســت یک 
گیرد. مثــالً  یکــی از عوامل بحران  ابرپــروژه قــرار 
اقتصــادی 2011 یونان، برگذاری المپیک 2004 
آتن بود که افزایش زیاد هزینه ها و وام های زیاد 
متعاقب آن موجب کاهش رتبه اعتباری کشور 
و تضعیــف اقتصــاد یونــان قبل از بحــران مالی 
ســال 2008 جهان و تشــدید بحران 2008 برای 

کشور شد]3, 19[.  آن 
مشــکالت مختلــف ابرپروژه هــا را می تــوان بــه 

صورت زیر دسته بندی نمود: 
• افزایش هزینه

• تاخیر زیاد 
کاهش منافع و شکست مالی  •

• عدم پذیرش اجتماعی
• ساختار سازمانی شبکه ای متمایز

کندگی جغرافیایی و مشکالت ارتباطی • پرا
کمیتی • چالش های حا

و  فرهنگــی  )قانونــی،  نهــادی  چالش هــای   •
هنجاری( 

با توجه به تعاریف ذکر شده، تعریف ابرپروژه ها 
را براســاس نظــرات محققــان بــه ایــن صــورت 
کــه ابرپروژه  هــا در  می تــوان جمع بنــدی نمــود 
اندازه فیزیکی عظیم بوده و هزینه بیش از یک 
میلیــارد دالر بــه عنوان حداقل هزینه ســاخت 
آنهــا یــک معیــار پذیرفتــه شــده، مــدت زمــان 
اجــرای آنهــا زیــاد اســت )عمومــًا بیــش از یــک 
دهــه( و بهره بــرداری از آنهــا بــه مــدت طوالنی 
انجــام می گــردد. آنهــا عمومــًا دارای شــروط و 

ویژگی های زیادی می باشند:
ی: ابرپروژه هــا در دیــدگاه    •
جامعــه و افکار عمومی فریبنــده، زیبا، جذاب 
و جنجــال برانگیز بوده، برخــی مایه مباهات و 
برخی فاجعه هستند. آنها یک پدیده فرهنگی 

هستند.
: به دلیل تنوع فعالیت ها  ر ی  ن  •
جدیــد،  فناوری هــای  و  نــوآوری  بــودن  دارا  و 
بــا پیچیدگی هــای فنــی و انســانی و فناورانــه 
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 اهداف آنها مشــخص بوده 
ً
کثرا مواجــه بوده، ا

ولی مســیر حصول به اهداف شــفاف نیست و 
معمواًل تجربه قبلی در مورد آنها وجود ندارد. 

یاد: معمواًل با ریسک های فراوان روبرو  • ری 
هســتند که گاهی به طور فزاینده ای با پیشرفت 
ریســک های  و  اضافــه می گــردد  پــروژه  کارهــای 

شناخته نشده زیادی امکان بروز دارند.
اهــداف  دارای  اد:  ی     •
گــون فنــی، مالــی، توســعه ای و اجتماعی  گونا
اهــداف  گاهــی  هســتند.  متضــاد  بعضــًا 
بلندپروازانه بوده و تعهدات زیادی برای ارکان 
طرح و جوامع اطراف ایجاد می کنند و در طول 
زمــان نیــز ممکن اســت اولویــت اهــداف تغییر 

نماید.
ر: ابرپروژه هــا عمومًا  ار   ا  ی  •
دارای چنــد مالــک، ارکان مســتقیم متعــدد و 
ذینفعــان غیرمســتقیم مؤثــر )جوامــع محلی، 
افــکار عمومــی و رســانه ها، هــواداران محیــط 
زیست، سیاست مداران و مقامات محلی و...( 
کــه بعضــًا انتظــارات و منافــع متضاد  هســتند 
دارنــد. ابرپروژه هــا معمواًل ذینفعــان زیادی به 

جز بهره برداران خود دارند.
• عمومــًا چنــد ســازمانه مدیریــت شــده و نیاز 

که  بــه هماهنگی زیادی بیــن ارکان خود دارند 
معمواًل هم این همکاری ها ضعیف است.  

: معمواًل اثــرات بزرگ  ر  اد  ی ر   •
زیســت  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  سیاســی، 

محیطی بر محیط و جامعه خود دارند. 
رد: ابرپروژه ها معمواًل عملکرد    •
ضعیفی به لحاظ زمان، هزینه، کیفیت، منافع 

اقتصادی و زیست محیطی دارند.

ابرپروژه هــا  ا:  رد ر اد   ی ر  ن  •
عمومــًا افزایش و انحراف زیادی در خصوص 
هزینــه و زمــان اجــرا نســبت بــه  برآوردهــای 

اولیه دارند.
ی: مدیریت آنها  ری ر  ا  ا   •
نیاز به پشتیبانی و لجستیک در مقیاس بزرگ، 

کنترل های زیاد و سرمایه گذاری فراوان دارد.
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کمی دورتر از جمعیت ایســتاده بودند، شخصی 
کنارش ایستاده بود ظاهرا به نوعی همکار یا  که 
دوست نشان داده می شد. هر دو بین 50 تا 60 
به نظر می رســیدند، تاثر و تاســف در چهره آنها 
کدامند؟"  دیده می شــد. پرسید "زن و بچه اش 
و او در پاســخ دو دختــر راننــده فــوت شــده را با 
که بیشتر از همه  اشاره نشان داد و همسرش را 
کرد  گفت "بیچاره"، و اضافه  متاثر بود. دیگــری 
کمکشــان می کنــد" و او  کــه "احتمــاال مهندس 
که در  جــواب داد "بابــا با ایــن همه چاله چولــه 
کمک هــای مــن و تــو و مهندس  زندگــی اســت 
کار می کند؟ دو تا دخترش هر دو دانشــجو  چــه 
کمی ســکوت  خانــه دار."  خانمــش  هســتند، 
گفتــه بــود  گفــت "بارهــا مهنــدس  شــد و بعــد 
کن،  کــن، دقت  کمی آرام تــر رانندگی  بابــا جــان 
گر یکــی هم از ما جلــو بزنه." و بعد  عیــب نداره ا
پرســید "خودش مقصر بــوده؟" و جواب مثبت 
بــود و ادامــه داد "مهنــدس میگه بیمــه داره" و 
دوســتش پرســید "بیمــه عمــر داره!؟" و جواب 
شنید "نه بابا بیمه تامین اجتماعی هم به زور" 
کــرد "مهنــدس میگــه از همیــن بیمه  و اضافــه 
شــخص ثالث ماشــین میشــه بــراش اســتفاده 
کرد" و شنید که "بیمه شخص ثالث؟ چطوری؟ 
حســاب  ثالــث  شــخص  اســت،  راننــده  کــه  او 

گفتگو ادامه داشت... نمی شود" 

   آیــا تــا بــه حــال شــاهد یــک حادثــه رانندگــی
 بوده اید که در آن راننده وسیله نقلیه به صورت 
جــدی صدمــه دیده باشــد؟ منظــور حادثه ای 
که راننــده دارای آســیب جسمی شــدید  اســت 
عضــو  نقــص  دچــار  کــه  طــوری  باشــد،  شــده 
کار و  بشــود و یــا در اثــر حادثــه توانایــی اجــرای 
فعالیت هــای خود را از دســت بدهد؟ و یا فوت 
کنــد؟ آیــا آن راننــده و یــا خانــواده او تــوان مالی 
کافــی برای پرداخت هزینه هــای معالجه وی یا 
کاهــش درآمد او به علــت نقص عضو یا  جبــران 
کم شــدن درآمــد خانواده به  کارافتادگــی و یا  از 
علت فوت او را داشته اند؟ چه تعداد از اینگونه 
خ می دهد؟ اجازه بدهید  کشور ما ر حوادث در 

به آمار نگاهی بکنیم.

آمار حوادث:
گذشته نزدیک  که در سال  آمار نشــان می دهد 
به 16 هزار نفر )15.932 نفر( در حوادث رانندگی 
کشته شده اند، خوشبختانه این تعداد نسبت 
بــه ســال قبــل خــود نزدیــک بــه 3/9 درصــد 
کشــته های  کاهــش داشــته اســت. بیشــترین 
گذشــته مربــوط به  حــوادث رانندگــی در ســال 
ماه هــای فروردیــن، شــهریور و مهر بوده اســت 
کشــته،  روز 23 شــهریور  )هفتم فروردین با 75 
کشــته  کشــته و دوم مهــر مــاه با 77  بــا هشــتاد 

پر تلفات ترین روزهای سال 95 بوده اند( بیشتر 
از سه چهارم کشته های  تصادفات مرد هستند 
(78/3 درصد در ســال 94( آمار نشان می دهد 
درصــد   42 حــدود  ســال ها  از  برخــی  در  کــه 
کشته شدگان را رانندگان وسایل نقلیه تشکیل 
داده انــد )6675 نفــر در ســال 95( و بیشــترین 
تلفــات مربــوط به ســنین بین 30 الی 49 ســال 
بوده است. )نیروهای تولید و فعال در جامعه!( 
کشته  و نیمی از این افراد در محل وقوع حادثه 
شــده اند! و بقیه در حین انتقال به بیمارستان 
و  کمک رســانی  در  )ضعــف  بیمارســتان  در  یــا 

امداد پزشکی(

علل و عوامل حوادث جاده ای:
علــل  دربــاره  بســیاری  بررســی های  تا کنــون 
از ســوی  ایــن حــوادث  آثــار وقــوع  و عوامــل و 
کــه از جمله  گرفته اســت  پژوهشــگران صــورت 
یافته هــای آنهــا می تــوان بــه اســتاندارد نبودن 
وسایل نقلیه، مشکالت جاده ها، عدم مهارت 
کافــی رانندگان و ســایر عوامل اشــاره نمــود. در 
کارشناســان و مســئولین و حتی  برخی از موارد 
افــراد عــادی جامعه جهت جلب توجــه به این 
موضــوع آمــار تلفــات جــاده ای در هــر ســال را 
بــا آمــار تلفــات در طــول مدت جنــگ تحمیلی 
مقایســه می کنند. بررسی و چاره جویی و اقدام 
کاهــش تعداد ایــن نوع حــوادث و آثار آن  بــرای 

همچنان ادامه دارد. 

کاهش حوادث جاده ای  نقش بیمه در 

و جبران خسارت ها:
یکی از نهاد های مرتبط با موضوع مورد بحث، 
پژوهشــگران،  اســت.  کشــور  بیمــه  صنعــت 
کارشناسان و مسئوالن در این نهاد نیز سال ها 
که در رابطه با حوادث جاده ای و عوامل  اســت 
آثــار آن و همچنیــن  کاهــش  ارزیابــی و  بــه  آن 
چگونگی جبران خســارت ها و آالم ناشــی از آن 
به چاره جویی و اقــدام پرداخته اند و همچنان 

کار ادامه می دهند. به این 
صنعت بیمه و تدوین قوانین:

در حــال حاضــر صنعت بیمــه با تدابیــری نظیر 
پرداخت ده درصد حق بیمه دریافتی به وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی به منظور 
پذیــرش و درمان فــوری مصدومین در حوادث 
وســایل نقلیه، پرداخت مبلــغ قابل توجهی به 
نیــروی انتظامی برای تهیــه ابزارهــای ضروری، 
کاهش  کنترل های الزم جهت  به منظور انجام 
در  بیمــه  حــق  از  درصــدی  رانندگــی،  ســوانح 

م ای ش  بار پ نکات 
ا ان م   ران

ا ار هم یمه  ی  ا ر فنی شرکت کارگ شا دیمی  کارشنا ارشد  مد  ا
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وجــه صنــدوق خســارت های بدنــی همیــن طور 
انجــام هزینه هایی در رابطه با اقدامات آموزشــی 
کاهــش حــوادث و افزایــش  و فرهنگــی در جهــت 
کشور تالش می نماید. اقدام  فرهنگ رانندگی در 
به تهیه و تصویب قوانین و آیین نامه ها و مقررات 

الزم از اقدامات دیگر صنعت بیمه می باشد.
شــاید بتــوان اولیــن اقدام برجســته در ایــن مورد 
را تدویــن، تصویب و اجــرای قانون بیمه اجباری 
شــخص ثالث در سال 1347 دانست. این قانون 
که با ایجــاد نوعــی ســازمان تعاونی از  ســبب شــد 
دارندگان وسایل نقلیه و با جمع آوری و مدیریت 
حق بیمه های پرداختی توسط آنها خسارت های 
هزینه هــای  شــامل  رانندگــی  حــوادث  از  ناشــی 
کارافتادگی و غرامت فوت  پزشکی، نقص عضو، از 
کشته شــدگان پرداخت  بســیاری از مصدومــان و 
گر نه همه ولی بسیاری از آنها یقینا  که ا شود. چرا 
کافــی بــرای جبــران هزینه های  فاقــد تــوان مالی 
پزشــکی یا حمایــت بازماندگان حــوادث منجر به 
فــوت و نتایج مالــی بعد از وقوع حادثــه بوده اند. 
اســاس  بــر  کــه  نیــز  حادثــه  مقصریــن  طرفــی  از 
قوانیــن مختلــف از جملــه قانــون مدنــی- قانون 
مســئولیت مدنی- قانون مجازات اسالمی و سایر 
از  ناشــی  هزینه هــای  جبــران  مســئول  قوانیــن، 
تقصیــر خــود بوده انــد، اغلــب فاقد توانایــی مالی 
کافی برای جبران هزینه های یادشــده یا حمایت 

از بازماندگان حوادث منجر به فوت بوده اند.

پوشش بیمه ای رانندگان مسبب حادثه:
کــه طی ســالیان  نکتــه قابــل توجــه این اســت 
گذشــته، قانــون بیمــه شــخص ثالــث اجباری، 
تنهــا جبران خســارت اشــخاص ثالــث و بعضی 
از سرنشــینان وســایل نقلیه را مدنظر قرار داده 
بود، در قانون مصوب 1347 خسارت های وارد 

به اشخاص زیر غیرقابل پرداخت بود:
نقلیــه  وســیله  راننــده  یــا  مالــک  بیمه گــزار،   •

مسئول حادثه
کار و  • کارکنان بیمه گزار مســئول حادثــه حین 

انجام وظیفه 
• همسر و پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد اجداد 
که سرنشــین  تحــت تکفل بیمه گــزار در صورتی 
کــه راننده یــا بیمه گزار  وســیله نقلیه ای باشــند 

مسئول حادثه باشد.
کــه در بســیاری از حوادث  ایــن در حالــی اســت 
که حادثــه به علت تقصیر  وســیله نقلیــه راننده 
او رخ داده بود نیز فوت شده بود. بدیهی است 
کــه فوت راننــده مقصر در حادثه نیز آثــار زیان بار 
بســیاری را برای جامعه و بازماندگان وی ایجاد 

گر وی مســئولیت و سرپرســتی  می نمــود بــه ویژه ا
یــک خانــواده را عهــده دار می بــود. در اغلــب ایــن 
گر نه به  حوادث بازمانــدگان راننده مقصر حادثه ا
صورت قانونی ولی همواره به صورت اخالقی خود 
کــرده و بــه نوعــی دچار  را مقصــر حادثــه احســاس 
عــذاب وجــدان می گردیدنــد. در ایــن صــورت آثار 
گر نگوییم بیشتر  زیانبار فوت راننده وسیله نقلیه ا
که فوت یک شــخص ثالث در  کمتــر از آثــاری  ولــی 
یک حادثــه رانندگی دچــار آن می گردید نمی بود، 
پس ضروری بود که این موضوع مورد توجه خاص 
قرار گیرد. خوشبختانه پژوهشگران صنعت بیمه و 
حقوقدانان و قانون گذاران در "رابطه با قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه" مصوب 1395 این 

موضوع را مدنظر قرار داده اند. 
بــه موجــب مــاده ســه قانــون یادشــده، دارنــده 
گردیده اســت برای پوشش  وســیله نقلیه مکلف 
خســارت های بدنی وارد شــده به راننده مســبب 
حادثــه شــامل دیــه، ارش و هزینه هــای معالجه، 
بــه میــزان دیــه مــرد مســلمان در مــاه  حداقــل 
غیرحرام )در حال حاضر210.000.000 تومان( بیمه 
کار بردن عبارت حداقل به  کند. به  حوادث اخذ 
کــه خریدار بیمه نامــه می تواند  این معنی اســت 
نســبت به خرید پوشــش بیمه ای بیشــتر از مبلغ 

کند.  دیه ماه غیرحرام نیز اقدام 
ماده قانونی یاد شــده سازمان پزشــکی قانونی را 
که در صورت وقوع حادثه و  موظف نموده اســت 
درخواست راننده مسبب حادثه و یا شرکت بیمه 

مربوطــه نــوع و درصــد صدمــه بدنی وارد شــده را 
کند تا در تعییــن و پرداخت مبلغ  تعییــن و اعــالم 

دیه و ارش توسط شرکت بیمه تسریع شود.
نکاتــی از آیین نامــه اجرایی بیمه حــوادث راننده 

مسبب حادثه: 
"آیین نامه مربوط به ماده سه قانون بیمه اجباری 
خ  خســارات وارد به شــخص ثالث" در جلســه مور
1396/04/28 بــه تصویــب هیأت وزیران رســید. 

در زیر به نکاتی از این آیین نامه می پردازیم: 

به موجب این آیین نامه: 
- راننده مســبب حادثه فردی اســت که بر اثر وقوع 
هــر یــک از حوادث موضــوع آیین نامه مذکــور دچار 
خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

- شــرکت بیمــه موظــف شــده اســت همزمــان با 
صــدور بیمــه شــخص ثالــث بیمه نامــه حــوادث 

راننده را هم صادر و به متقاضی تحویل دهد.
در  کــه  اســت  گردیــده  مکلــف  بیمــه  شــرکت   -
پرداخــت خســارت وارد به راننده مســبب حادثه 
کند، بنابراین  بدون لحاظ جنسیت و دین اقدام 
خســارت وارد بــه رانندگان خانم و یــا اقلیت های 
دینــی مطابــق بــا خســارت پرداختی به یــک مرد 

مسلمان می باشد.
او در صــدور  نماینــده  یــا  و  بیمــه  گــر شــرکت  ا  -
بیمه نامه مرتکب  اشــتباه شده باشند )به عنوان 
مثال رقم پوشش بیمه ای را کمتر از میزان دیه در 
بیمه نامه نوشته باشند(، حق کسر کردن بخشی 

از خسارت به این علت را ندارند.
کاربری وســیله نقلیه  - هــرگاه در مــدت بیمه، در 
که موجب تشدید خطر شود،  تغییری داده شود 
بایــد مراتــب بــه بیمه گــر اطــالع داده شــود وگرنــه 
در زمــان وقــوع حادثه خســارت وارده به نســبت 
که می باید  حق بیمــه پرداختی به حق بیمــه ای 
بــا توجــه بــه تغییــر یادشــده پرداخــت می  شــد، 

محاسبه و پرداخت می شود.
- در صــورت وقــوع حادثه باید مراتب ظرف مدت 
گــردد  ، در غیــر این  معیــن به شــرکت بیمــه اعــالم 
گر شرکت بیمه در مراجع قانونی ثابت کند  صورت ا
که این تاخیر موجب ضرر او شــده اســت، آن وقت 
می تواند خسارت خود را از مبلغ قابل پرداخت کم 

کند )پس خسارت را به موقع اعالم کنید(.
- برای دریافت خســارت باید مــدارک الزم )که در 
آیین نامه تعیین شــده اســت( بــه بیمه گر تحویل 
شــود و در صــورت تکمیــل مــدارک شــرکت بیمــه 
موظــف اســت ظــرف مــدت 20 روز خســارت و یــا 

غرامت مربوطه را بپردازد.
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15 مهرمــاه میزگردی با عنوان »رقابت پذیری؛ 
گم شده بنگاه ها و محصوالت ایرانی« با  حلقه 
حضــور آقای عباس ارون تاج، مشــاور مدیریت 
در حــوزه مدیریــت هزینــه، بهره وری، توســعه 
کمیســیون  مدیریــت و نظامLEAN  و اعضای 
ورزنــده،  علــی  مهنــدس  جملــه  از  انتشــارات 
مهنــدس  زاده،  مصطفــی  محمــد  مهنــدس 
عالءالدیــن ســادات باریکانــی و مهنــدس علی 
ســیدین و با شــرکت دکتر علیرضا مقدس زاده 
اردبیلی  متخصص مدیریت برگزار شد تا بحث 
کلی و  رقابت پذیــری در فضای صنعت به طور 

کاوی شود. صنعت احداث به طورخاص، وا
بــا  تــاج  ارون  آقــای عبــاس  در شــروع بحــث، 
بیان اینکه موضوعات و چالش ها و مشــکالت 
مدیریتــی عمومــا عــام بــوده و در اغلب صنایع 
کردنــد امــروز درباره  کیــد  مشــترک هســتند، تا
رقابــت پذیــری و ضــرورت مدیریــت و مراقبت 
عنــوان  بــه  پذیــری  رقابــت  از  یافتــه  نظــام 
گمشــده بنگاه هــا و شــرکت های ایرانی  حلقــه 
ایــران ســخن خواهــم  و محصــوالت ســاخت 
کارکــرد  و  جایــگاه  اهمیــت  بازتــاب  گفــت. 
»رقابــت پذیری« در ســاختار مدیریــت و اداره 
شــرکت های بــزرگ جهانی قابل توجه اســت و 
کیــد  بنده تمرکز بر وضعیت »رقابت پذیری«  تا
در سه شــرکت خودرو ساز تویوتا، رنو و نیسان 

که درادامه  توضیح خواهم داد.  است 

ســردبیر  زاده  مصطفــی  محمــود  مهنــدس 
ماهنامــه پیــام آبادگــران نیــز در ابتــدای ایــن 
صنعــت  فعــاالن  ایــن   کــرد:  عنــوان  میزگــرد 
که تمام زیربناهای توسعه ای  احداث هستند 
کــه از آن  کشــور را ســاخته انــد و خودروهایــی 
که توســط  گفتید نیــز روی جاده هایی  ســخن 
احــداث  صنعــت  شــرکت های  و  مهندســان 
کــرد.  خواهنــد  حرکــت  اســت  شــده  ســاخته 
بنابراین خواهشــمندیم بحــث امروز را با تمرکز 

بیشتر روی صنعت احداث ادامه دهیم.
کــه  کیــد روی ایــن نکتــه  آقــای ارون تــاج بــا تا
مبانــی مدیریتــی در همه صنایــع قابل تعمیم 
صنایــع،  اعظــم  بخــش  کــرد:  عنــوان  اســت 
کشور  شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی 
و بــازار محصوالت ســاخت ایــران، در مخاطره 
کسب ســود مناسب برای بسیاری  قرار دارند. 
از شرکت های تولیدی و صنعتی کشور که هیچ 
کاری آســان نبوده در یــک روند بلندمدت  گاه 
گردیده است .حفظ سهم بازار  دشوارتر از قبل 
محصــوالت تولیــدی و صنعتــی ســاخت ایران 
کشور خودمان هر روز سخت تر  حتی در داخل 
می شــود. از صنعــت خــودرو و وســایل خانگی 
گرفته تا محصوالت نســاجی و ساخت ماشین 
آالت صنعتــی و... چــرا چنیــن اســت؟ همــه 
کــم و بیــش پاســخ را می دانیم. بــرای اینکه در 
کنونی، بخــش اعظم صنایع  دنیــای پررقابــت 

و محصــوالت ســاخت ایــران، قابلیــت و مزیت 
کســب و  رقابــت ندارنــد. بــرای اینکــه شــرایط 
کشــور مــا ایجــاد و خلق مزیــت رقابتی را  کار در 
چندان تشــویق و تقویت نمی کند. بهای تمام 
شــده محصــوالت ما همــراه با اتــالف منابع به 
اشــکال مختلف اســت و در نتیجه محصوالت 
مــا قــدرت رقابــت نــدارد. البتــه  بحــث بهــای 
تمام شده جزئی از بحث رقابت پذیری است. 
کالن و ملی، ضروری  که درسطح  مســلم است 
کمیتــی در جهت  اســت دولــت و نهادهای حا
کســب وکار، رفع موانع  بهبود شــرایط و فضای 
و بهبود شــاخص های موثر بر »رقابت پذیری« 
اقتصــادی،  بنگاه هــای  و  کشــور  ســطح  در 
اقدامات همه جانبه، نظام یافته و مستمر، به 
کانون توجه ما  عمــل آورند .اما دربحث امروز، 
کــه مدیریت بنگاه ها و شــرکت های  این اســت 
کاری  ایرانــی درخصــوص رقابــت پذیــری چــه 

می توانند انجام دهند یا باید انجام دهند.
اداره  و  مدیریــت  مســتندات  و  ادبیــات  در 
گربخواهیم  بنگاه هــا و شــرکت ها به طورعــام، ا
کلیــدی موفقیت یا  یــک موضــوع و مشــخصه 
عــدم موفقیت را نام ببریم و برجســته نمائیم، 

آن »قابلیت رقابت و رقابت پذیری«است.
 در  تمام اسناد راهبردی، برنامه، چشم انداز، 
گزارشــات عملکــرد و ســایر  اهــداف، ارزش هــا، 
مستندات مدیریت و اداره شرکت ها، و نظرات 
گران و خبرگان مدیریــت، به طورمکرر  تحلیــل 
که بر  به این قابلیت و مشــخصه، برمی خوریم 
»رقابت پذیری« به عنوان یک ضرورت و عامل 
کمبود و  کید می کنند و یــا  کلیــدی موفقیــت تا
ضعــف آن را عامل اصلی عــدم موفقیت، تلقی 

کرده و برجسته می سازند.
حــوزه  و  ســطح  درســه  را  پذیــری«  »رقابــت   
که شــامل رقابت  می تــوان مورد توجه قرارداد  
پذیری درسطح ملی و فضای کسب وکارکشور، 
رقابت پذیری درسطح بنگاه های اقتصادی  و 

رقابت پذیری محصوالت است.
کــرد: به دلیــل اهمیت  ارون تــاج خاطرنشــان 
موضــوع بهتر اســت ابتدا به موضوع ســنجش 
کشور اشاره مختصر   و ارزیابی »رقابت پذیری« 
مجمــع  حیاتــی،  اهمیــت  دلیــل  بــه  شــود. 
 (world economic forum( اقتصــاد  جهانــی 
از  را  جهــان  مختلــف  کشــورهای  ســاله  همــه 
لحــاظ  شــاخص »رقابت پذیری « با اســتفاده 
ارزیابــی  بنــدی،  گــروه  درســه  شــاخص   12 از 
گزارش نتایج آن را منتشــر می ســازد.  می کند و 
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گیری میزان  مجمع جهانی اقتصاد بــرای اندازه 
  رقابت پذیری کشورها 12 شاخص از جمله نهادها، 
نظــام  کالن،  اقتصــاد  ثبــات  ســاخت ها،  زیــر 
بهداشــت و آموزش مقدماتــی، نظام تحصیالت 
کفایــت و  کاال،  کارآمــدی بــازار  و آمــوزش عالــی، 
کفایــت و پیشــرفتگی بازار  کار،  پیشــرفتگی بــازار 
کفایت  مالــی، آمادگــی تکنولوژیکی، اندازه بــازار، 
معیــار  را   نــوآوری  و  کار  و  کســب  پیشــرفتگی  و 
گزارش نتایج  قرار داده اســت. بر اســاس آخرین 
رتبــه بندی شــاخص »رقابت پذیری« درســطح 
جهــان در ســال 2016 ایــران رتبــه 76 درمیــان 
کشــور، را بــه خــود اختصــاص داده اســت.   138
در ایــن رتبه بنــدی ســوئیس، ســنگاپور، آمریکا، 
 هلنــد و آلمــان رتبه هــای اول را دارنــد. الزم بــه 
کید است که این سنجش و ارزیابی »رقابت پذیری  تا
کشورهای مختلف« را نشان   بازار و ســاختار بازار 
می دهد و نه رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی 

کشورها را. و شرکت های 
 وی عنوان کرد: سنجش و ارزیابی »رقابت پذیری« 
درســطح بنگاه ها نیز مهم است. اینکه درسطح 
بنگاه هــا، نهــاد معتبــر جهانی و با شــاخص های 
مشــخص و تعریف شــده برای سنجش و ارزیابی 
رقابت پذیری بنگاه ها و شــرکت ها، وجود دارد یا 
کشــور  خیــر، بنــده از آن اطــالع نــدارم. در داخل 
گام های اولیه برداشــته شــده و درســال 94 مرکز 
بــر  ایــران  کار  و  کســب  پذیــری  رقابــت  توســعه 
اساس مصوبه شورای سیاست گذاری جشنواره 
ملی بهره وری تاســیس شــده اســت. شاخص و 
معیارهــای »رقابت پذیــری« و نظــام ســنجش و 
کشــور بر اســاس آن، موضوع  ارزیابــی بنگاه های 
جدیــد وتــازه درکشــور ما اســت. اینکه در ســطح 
کار  کســب و  کشــور و جامعه مدیــران و صاحبان 
»رقابــت  از  یکســانی  تعریــف  و  برداشــت  درک، 
پذیری« وجود دارد، چندان مشــخص و روشــن 
نیســت. به نظــر می رســد وقتــی از رقابت پذیری 
بنگاه هــا و شــرکت ها صحبــت و بحث می شــود، 
بیشــتر رقابت پذیــری محصــوالت آنها مــورد نظر 
کــه محصــوالت،  و توجــه اســت. روشــن اســت 
حاصــل و نتیجه »رقابت پذیری« و قابلیت های 
عبــارت  بــه  شرکت هاســت.  و  بنگاه هــا  رقابتــی 
و  حاصــل  محصــوالت،  رقابت پذیــری  دیگــر 
نتیجــه ترکیــب مجموعــه ای پیچیــده ازعوامل، 
مدیریتــی  نظام هــای  و  فرایندهــا  کارکردهــا، 
تــا  راهبــردی  مدیریــت  نظام هــای  از  اســت. 
ســاختار ســازمانی، از مدیریت عملیاتی تا ســبد 
کیفیــت تــا مدیریــت  محصــوالت، از نظام هــای 

هزینــه، از نــوآوری و توســعه محصــوالت جدیــد 
و نوآورانــه تا تغییــر و بهبود محصــوالت موجود. 
کشــور مــا و بنگاه های  که ذکر شــد،  همــان طــور 
اقتصــادی مــا در موضــوع »رقابت پذیــری«، در 

ابتدای راه قرار دارند .
وی دربــاره رقابت پذیری محصــوالت نیز عنوان 
کــه ذکــر شــد مجموعه بــه هم  کــرد: همــان طــور 
نظام هــا،  فرایندهــا،  سیســتمی از  و  پیوســته 
قابلیــت  و شــرکت،  بنــگاه  یــک  و...  ســاختارها 
رقابــت و رقابت پذیری شــرکت ها را خلق و ایجاد 
که حاصــل و نتیجه آن در رقابت پذیری  می کنــد 
کــه همیــن  محصــوالت خــود را نشــان می دهــد 
ســطح در ذهن اغلب مردم معنی رقابت پذیری 

را به همراه دارد. 
کلیدی دارند  محصوالت، سه مشخصه و محور 

که عبارتند از:
 1- مشــخصه و محــور قیمــت و هزینــه محصول  

کیفیت محصول  2-  مشخصه و محور 
کارکرد محصول.  3 - مشخصه و محور 

گفته می شــود محصــوالت ایرانــی رقابت   وقتــی 
پذیــر نیســت یعنــی در یکــی از ایــن محورهــا یــا 
مجموع آنها ضعف دارد. البته این فقط در مورد 
محصــوالت  نیســت بلکــه خدمات راهم شــامل 
می شــود. مثال سیســتم بانکی ما سیســتم عقب 
کارآمدی است مخصوصا در مقایسه با  مانده ونا
که درجــه ای  از رقابت پذیری را  صنعــت خــودرو 
کافی اســت نظام بانکی ما  می تــوان در آن دید . 
درمعرض نســیم مالیمی از رقابت واقعی  جهانی 
قرارگیرد تا میزان »رقابت ناپذیری« آن مشخص 

گردد. و برمال 
شــاخص  کــه  اســت  روشــن  کــرد:  تصریــح  وی 
مســتقیم  طــور  بــه  کشــور  هــر  »رقابت پذیــری« 
و  بنگاه هــا  رقابت پذیــری  در  غیرمســتقیم  و 
اثرگــذار  ایــران  جملــه  از  کشــور  آن  شــرکت های 
است. مشــکل اقتصاد ما در همه سطوح رقابت 
پذیــر نبودن آن اســت. رقابت پذیــری بنگاه ها و 
محصوالت چالش جدی بنگاه ها و شــرکت های 
ایرانی اســت. در ضرورت بهبود و افزایش رقابت 
ایــران  ســاخت  محصــوالت  و  بنگاه هــا  پذیــری 
شــک و تردیدی نیســت. اما پرســش این اســت 

کار باید صورت بگیرد؟  که چگونه این 
وی با بیان اینکه شــرکت ها ازجمله شــرکت های 
صنعــت احــداث، بایــد در هــر ســه ایــن محورها 
کنند،  کننــد و محصوالت خــود را رقابت پذیر  کار 
کــرد: یــک شــیوه شــناخته شــده بــرای  تصریــح 
مهــم  موضوعــات  تحقــق  از  اطمینــان  حصــول 

و مدیریــت و مراقبــت از آن، ایجــاد مدیریــت و 
پســت مشــخص در ســاختار ســازمانی و یا ایجاد 
مدیریت هــای  از  مشــخص  کارگــروه  و  کمیتــه 
مختلــف بــه عنوان یک نهاد ســازمانی اســت. تا 
که بنــده اطالع دارم نه در ســطح ملی و نه  آنجــا 
درســطح بنگاه ها و نه در صنعت خودرو، متولی 
و مســئول مدیریــت و مراقــب از رقابــت پذیــری 
شــرکت و محصوالت آن به دو شــیوه فوق وجود 
نــدارد. بــه عبــارت بهتــر رقابت پذیری درســطح 
کشــور و شــرکت های تولیــدی، متولی مشــخص 
گمشــده  و تعریــف شــده ای نــدارد. شــاید حلقه 
مدیریــت و اداره بنگاه ها و شــرکت های تولیدی 
کشــور، درهمین جا نهفته باشــد. البته  صنعتی 
از تجربیــات و عملکــرد شــرکت های خودروســاز 

 

عباس ارون تاج لیســانس مدیریت بازرگانی 
از مدرســه عالــی بازرگانــی و درحــال حاضــر 
مشــاور مدیریت شرکت صنعتی نیرو محرکه 
و مشاور ســازمان مالی شرکت ایران خودرو  
و  موســس  خــود  کارنامــه  در  وی  اســت.   
و  مدیریــت  توســعه  شــرکت  عامــل  مدیــر 
مشــاورمدیریت  انــداز،  چشــم  وری  بهــره 
ســاز  مجموعــه  و  ســاز  قطعــه  شــرکت های 
کار،  شــرکت  خــودرو محورســازان و شــتاب 
و  مــروج  ارون تــاج  دارد.   را  و...  کو  ایســا
مــدرس مدیریــت هزینــه، بهبود بهــره وری 
و  ســمینار  برگــزاری  طریــق  از  لیــن  ونظــام 
گــروه  درشــرکت های  آموزشــی  دوره هــای 
گروه خودروسازی سایپا و...  ایران خودرو، 
غ التحصیل  بوده و عضو انجمن ایرانیان فار
و ترجمــه  وی  اســت.   )AOTS(ژاپــن 
آنهــا  انتشــار  و  مقــاالت مدیریتــی  تدویــن   
کشــور از جمله نشــریه  درنشــریات مدیریت 
تدبیر، پیام ایران خودرو، و مشاور مدیریت 

کارنامه خود دارد. را  نیز در 
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جهانــی، درایــن خصــوص می تــوان چیزهــای 
زیادی آموخت. 

کــردن مدیریت و مراقبت  وی دربــاره نهادینه 
از رقابــت پذیری در شــرکت های بزرگ و معتبر 
خودروسازی جهان گفت: اینکه رقابت پذیری 
در شــرکت های معتبــر و صاحب نــام در جهان 
از جملــه در صنعــت خــودرو، چگونــه صــورت 
می گیــرد، نیاز به تحقیق و بررســی همه جانبه 
کــه خــود یــک پــروژه مســتقل اســت. اما  دارد 
ح موضــوع، می تــوان  بــه عنــوان مقدمــه طــر
ح مختصــر مدیریــت و مراقبت  ح و طــر بــه شــر
گروه و شرکت های  نظامند از رقابت پذیری در 

کرد.  کتفا  بزرگ خودروسازی ا
وی دربــاره جایــگاه ســازمانی مدیریــت رقابت 
گــروه و شــرکت  گفــت:  پذیــری در تویوتــا نیــز 
خودروســازی تویوتــا، بیش از پنج دهه اســت 
عملکــرد  کلیــدی  شــاخص های  لحــاظ  از 
بــازار  ســهم  نــوآوری،  کیفیــت،  ســودآوری، 
خــودرو  صنعــت  بهتریــن  و  اول  رتبــه  در  و... 
جهــان قــرار دارد. درگــزارش ســاالنه بــا عنوان  
 Sustainable Management Report2016
کمیت شرکتی  تویوتا و در بخش مدیریت و حا
آن و در ترکیــب هیات مدیــره، یکــی از اعضا آن 
آقــای Didier Leroy با عنــوان رئیس رقابت یا 
  Chief Compititive Officer پذیــری  رقابــت 
مشخص و تعیین شــده و فعالیت دارد. اینکه 
درشــرکت تویوتــا در باالتریــن ســطح و پســت 
ســازمانی و عضــو هیات مدیــره آن مســئولیت 
و  رقابــت  رئیــس  و  رســمی مدیریت  ســازمانی 
رقابــت پذیری را به عهده دارد، نشــان دهنده 
کارکرد در مدیریت  اهمیت و نقش حیاتی این 
اســت.  تویوتــا  خودروســازی  گــروه  و  شــرکت 
که ظاهــرا این  نکتــه مهــم و جالــب این اســت 
پست و مدیریت ارشد در شرکت تویوتا سابقه 
چندانــی ندارد و در ســال 2016 برای اولین بار 
گذاشــته شــده  بــا ایــن عنــوان بــه مرحله اجرا 

است .
ســازمانی  جایــگاه  دربــاره  ارون تــاج  آقــای 
گروه و  کــرد:  رقابــت پذیــری در رنو نیــز تصریح 
رنــو درســال های اخیــر  شــرکت خودروســازی 
موفقیت هــای قابل توجه ای در ســطح جهان 
داشــته اســت. شــرکت رنو هــم در حــوزه تولید 
خــودرو و هم در حوزه واردات انــواع خودروها 
کشــور مــا رونــد رشــد قابــل توجهی داشــته  در 
بــه  موفقیــت،  ایــن  عوامــل  و  .دالیــل  اســت 
تحلیــل و بررســی های دقیق تــر و عمیق تر نیاز 

دارد. طبــق مندرجــات یکــی ازاســناد پایــه ای 
 REGISTRATION عنــوان  بــا  رنــو  شــرکت 
 2015 ســال  بــه  مربــوط  کــه    DOCUMENT
اســت و درســال 2016 منتشــر شــده اســت، در 
کمیت شــرکتی  بخــش ســاختار مدیریــت و حا
ساختارســازمانی  ســطح  باالتریــن  در  رنــو، 
زیرنظر مســتقیم مدیرعامــل و با عنوان رئیس 
می کنــد.  فعالیــت  و  تعییــن  پذیــری  رقابــت 
کارکردهــا و وظایــف عمــده رئیــس و مدیریــت 
رقابــت پذیــری در شــرکت رنو عبارت اســت از: 
»حصــول اطمینــان از اینکه ســبد محصوالت 
جذاب توسعه و تولید شود، تولیدات با رقابت 
کیفیت بهتر و  پذیری بیشــتر، با هزینه بهینه، 

سود آوری ارائه شود«.
ایشــان درباره جایگاه ســازمانی رقابت پذیری 
کــرد: در لیســت  کیــد  در شــرکت نیســان نیــز تا
مدیــران ارشــد شــرکت نیســان نیز یــک رئیس 
 Chief Compititive Officer پذیــری  رقابــت 

ذکر شده است .
آقای ارون تاج در جمع بندی خود از مباحث 
بــرای شــناخت و  کــرد:  ح شــده عنــوان  مطــر
کارکردهــای  و  وظایــف  ازجزئیــات  بهتــر  درک 
رئیــس رقابــت پذیــری در شــرکت های تویوتا، 
معتبــر  شــرکت های  ســایر  و  نیســان  و  رنــو 
جهــان، نیاز بــه تحقیق و بررســی و جمع آوری 
اطالعــات بیشــتر اســت. امــا در همیــن حــد از 
کردن  ح موضوع، نفس تعیین و مشــخص  طر
باالتریــن  در  رقابت پذیــری  بــرای  مدیریــت 
ســطح ســازمانی حداقــل ســه شــرکت بــزرگ و 
نیســان،  و  رنــو  تویوتــا،  خودروســازی  معتبــر 
که در این شرکت ها،  نشــان دهنده این اســت 
برای تحقق اهداف رقابت پذیری، در ساختار 
رسمی ســازمانی و مدیریتــی، جایــگاه و پســت 
ســازمانی مدیریــت ارشــد، مشــخص و تعیین 

شده است.
که پست  گردد  کید  وی افزود: ضروری است تا
و جایــگاه مدیریــت ارشــد برای رقابــت پذیری 
آن  معنــای  بــه  الزامــا  فــوق،  شــرکت های  در 
کارکنان  که واحد سازمانی مشخص با  نیســت 
کارکــرد  و سلســله مراتــب ســازمانی بــرای ایــن 
ایجاد شــده و فعالیــت دارد، بلکــه ماموریت و 
کارکــرد مدیر و رئیــس رقابت پذیری همراســتا 
ساختن، هماهنگ تر شدن، و هم افزا تر شدن 
فعالیت هــای  و  کارکردهــا  فرایندهــا،  منابــع، 
بخش های مختلف سازمانی از جمله تحقیق 
و توســعه، خریــد و تامین، بازاریابــی و فروش، 

و تولیــد برای حفــظ و بهبــود رقابت پذیری در 
شرکت های مذکور است.

ارون تاج افزود: الگوی تعیین پســت سازمانی 
رســمی برای متولــی رقابت پذیری در ســاختار 
ســازمانی رســمی و مدیریت ارشــد شرکت های 
تویوتــا، رنــو و نیســان می توانــد در بنگاه هــای 
صنعــت  خــودرو،  صنعــت  جملــه  از  ایرانــی 
ک عمل قرار  احداث ایران و ســایر صنایع، مال
گیــرد. ایــن امر نیاز به تحلیل و بررســی و بحث 
گفتگــو درســطح مدیــران و صاحب نظــران  و 
اصلــی  هــدف  امــا  دارد.  کشــور  در  مدیریــت 
امــروز ما، جلــب توجه مدیریت ارشــد بنگاه ها 
و شــرکت های ایرانــی، بــه موضــوع اهمیــت و 
ضــرورت مدیریــت و مراقبــت از رقابت پذیــری 
انتقــال  و  یادگیــری  و  ســازمانی و محصــوالت 
دانــش و تجربیات مدیریت شــرکت های بزرگ 
و موفــق جهانــی اســت. قابل ذکر اســت حتی 
در موضوعــات فرابخشــی و چنــد وجهــی نظیر 
بهــره وری و مدیریت هزینــه نیز برای مدیریت 
بهتــر و تحقــق اهــداف، در برخــی از شــرکت ها 
رســمی،  ســازمانی  واحدهــای  ســازمان ها،  و 
نهایــت  در  اســت.  گردیــده  تعییــن  و  تعریــف 
کــه بــرای بهبــود و تحقــق  پرســش ایــن اســت 
اهــداف رقابــت پذیــری شــرکت های ایرانــی و 
محصــوالت آنها، آیــا نیاز به متولی، مســئول و 
مدیریــت مشــخص و تعریف شــده در ســاختار 
ســازمانی در ســطح مدیریــت ارشــد شــرکت ها 

هست یا خیر؟ 
کــرد: ما بایــد رقابت پذیر  وی در پایــان عنــوان 
باشیم. شما به عنوان اعضای صنعت احداث 
بایــد بــه افزایــش رقابــت پذیــری شــرکت های 
کیفیت فکر  کارکرد و  خود در سه محور هزینه، 
کنید. پیشــنهاد می شــود طی یک نظرسنجی 
از اعضای خود، 10 مشــکل اصلی و الویت دار از 
نظــر آنها را دریافت و بررســی و تحلیل نمائید. 
احتمــاال  آنهــا  کــه  اســت  بینــی  پیــش  قابــل 
عمومــا مشــکالت بیرونی را برمی شــمارند و به 
ضعف های درون  سازمانی از جمله  ضعف در 
رقابــت پذیری اشــاره نمی کنند. بــرای تقویت 
و توانمندســازی نظــام مدیریتــی شــرکت های 
عضو ســندیکا، می توان نظــام لین )LEAN( را 
کارگاه آموزشی و با مشارکت  داوطلبانه   در یک 
کــرد. این نظــام در  اعضــای ســندیکا، معرفــی 
کارآمدی خود  صنایع مختلف آزموده شــده و 
کی ایمایی در  را نشان داده اســت. آقای ماسا
کتاب گمبا کایزن عنوان می کند در شرکت های 
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صنعتی ژاپنی و غربی 4 برابر فضای اضافه، دو 
کار  برابــر نیــروی انســانی و  10 برابر مــدت زمان 
کشور  اضافه تر اســتفاده می شود. باید دید در 
کیلومتــر جــاده یــا محصــول   مــا ســاخت یــک 
کارخانه...  چقدر طول می کشــد ؟ به نظر من 
ارقــام ذکر شــده آقای ایمائــی در ایران حداقل 
گــر بپذیریــم چنین  دو برابــر بیشــتر می شــود. ا
واقعیتی ممکن اســت در شــرکت های صنعت 
بــرای  دارد  وجــود  نیــز  ســاختمان  و  احــداث 
کارآمــد از منابع  کــردن آن و اســتفاده  برطــرف 

کرد؟  انسانی، وسایر منابع و زمان چه باید 
وی در پایــان پیشــنهاد داد بــا توجــه بــه رکود 
موجود دربخش ساختمان و صنعت احداث، 
خــود  زده،  عمــل  ابتــکار  بــه  دســت  ســندیکا 
یــک پــروژه  بــزرگ در ســطح ملــی و یــا حداقل 
کنــد یا تامین  اســتانی را از صفــر تــا صد تعریف 
کرده  کــه دولت تعریف  مالــی واجرای پروژه ای 
و امــکان تامیــن و اجــرای آن را ندارد، بر عهده 
کارفرما، مجری و بهره بردار  بگیرد و به عبارتی 

یک پروژه بزرگ  شود. 

پس از پایان سخنان آقای ارون تاج، مهندس 
پذیــری  رقابــت  کــرد:  عنــوان  زاده  مصطفــی 
کــه بخــش خصوصــی  جایــی اتفــاق می افتــد 
کیفیت را بــاال نبرد و  گر  حاضــر باشــد و بدانــد ا
کارکــرد نداشــته باشــد از چرخــه رقابت حذف 
کــه دولت حضــور صد  می شــود امــا در جایــی 

درصد دارد آیا رقابت پذیری معنا دارد؟
که  وی افــزود: مشــکل مــا در ایران این اســت 
بخــش دولتــی و خصولتــی رقابــت پذیــری را 
گرفتــه اســت. تــا 20 ســال قبــل  از صنعــت مــا 
کــه برنــده  کســی  مناقصاتــی برگــزار می شــد و 
واقــع  در  می گرفــت.  تحویــل  را  کار  می شــد 
ســازمان ها  و  داشــت  وجــود  پذیــری  رقابــت 
کنند. اما از  مجبــور بودنــد خود را رقابت پذیــر 
که شــرکت های دولتــی و خصولتی وارد  زمانی 
میدان شــدند ما عمال رقابت نمی کنیم و برای 
کار ناچار به خودزنی می شــویم. امروزه  گرفتن 
رقابتــی  می دهنــد  شــرکت ها  کــه  تخفیفاتــی 
کار است.  نیســت و تنها برای به دست آوردن 
کار را با قیمت  متاسفانه شرکت های خصولتی 
کیفیــت پایین تــر ارائــه می دهند. به  بیشــتر و 
کرد  کاری  نظــر می رســد در این باره نمی تــوان 
که بــه همکاران  امــا ســعی ما بــرای این اســت 

خود بگوییم خودزنی نکنند.
گاهــی وقت هــا برگــزاری مناقصــه  افــزود:  وی 

کار با قیمت  کشف قیمت و تحویل  فقط برای 
مشخص شده به شرکت های خصولتی است. 
مــا نمی گوییــم اشــکاالت مدیریتــی نداریــم و 
کنیــم. در عین حال  کم  تــالش می کنیــم آن را 
مشــکل مــا رعایــت اصــول رقابت پذیــری بین 
کــرده ایم  خودمــان نیســت، و همیشــه ســعی 
کنیم  . درد  شرافتمندانه در مناقصات شرکت 
که رونــد امور درجهــت تضعیف  مــا این اســت 

کرده است .  بخش خصوصی حرکت 
کرد: خودزنی  آقای ارون تاج در پاســخ عنــوان 
در ایــن مــورد به معنــای حداقل ســود یا نبود 
سود است. ابزارهایی در دنیا وجود دارد برای 
کــردن زیــان. یک ســری پارادایــم و الگوی  کــم 
کــه باید اصالح شــود.  ذهنــی هــم وجــود دارد 
برشــمردن موانع و چالش ها و این برداشــت و 
که اصول رقابت پذیری یا مدیریت آن، با  تفکر 

شــرایط ما امکان تحقق نــدارد، خود می تواند 
مانع اصلی ذهنی باشد . 

دکتر علیرضا مقدس زاده نیز به عنوان نماینده 
کنــش بــه  کمیســیون تحقیــق و توســعه در وا
کرد: ما با این  ســخنان آقای ارون تاج تصریح 
مفاهیم ناآشــنا نیستیم اما بعضی وقتها تضاد 
افــکار در حــوزه مشــاور و مدیریتــی بــه وجــود 
می آید. ما به عنوان مدیر با یک سری مسائل 
که شما به عنوان مشاور در  گریبانیم  دست به 
ســطح تئوری با آن مواجه هســتید. بی شــک 
دیــدگاه مــا باید تغییــر یابد و به فضــای بیرون 
گرا معظوف  صنعت احداث و فضاهای تلفیق 
شــود و ما نباید پیمانکار صرف باشــیم، ظاهرا 
مدل هــای  خواســته  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 

وجــود  الگوبــرداری  بــرای  مدیریتــی  مختلــف 
کننده های  دارد امــا تمام ایــن مدلها را تولیــد 
کی.ال.ام نوشــته اند.  صنعتــی مانند بــوش و 
اختــالف نظــر مــا بــا تمــام مشــاوران مدیریتی 
عــدم تطابــق نظــرات تئوریــک آنهــا بــا ادبیات 
صنعــت احــداث اســت. البته اشــراف بــه این 
کمیسیون تحقیق  تفاوت ادبیات باعث شده 
که  و توســعه درصدد طراحی دیلماجی باشــد 
کند و مشــکل را  ایــن ادبیــات را قابــل ترجمــه 

حل نماید. 
وی افــزود: شــاید بــه خاطــر همیــن امر اســت 
کمتــری از  کــه در جوایــز بیــن المللــی رقبــای 
صنعت احداث دیده می شــود. در مدل تعالی 
آن  متولــی  گســترش  ســازمان  کــه  ســازمانی 
اســت ایــران خــودرو و ســایپا را در مراتــب بــاال 
کــه مشــتری  از آنها راضی  می بینیــد در حالــی 

نیست و همین مسئله نشان می دهد مشکل 
ســاختاری در مدل های ما وجــود دارد. در هر 
کمیســیون تحقیق و توســعه سعی  حال ما در 
کــرده ایم ایــن فضا و مدل ها را بــرای خودمان 
از  بــاره  ایــن  کنیــم و امیدواریــم در  بازتعریــف 

همکاری شما هم بهره مند باشیم. 
نیــز  باریکانــی  ســادات  عالءالدیــن  مهنــدس 
کــه برآیند  کــرد: مشــکل مــا این اســت  عنــوان 
سیســتم ها و نوع دیدگاه مدیران دولتی ما در 
جهت تضعیف بخش خصوصی است در حالی 
گر  کشــورهای توســعه یافته سیاست ها ا که در 
در جهت تقویت نباشد در جهت تضعیف این 
بخش ها هم نیســت. با توجه به وجود چنین 
نیــروی مقاومی بایــد مدل یا الگوی مناســب و 
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کارآمدی طراحی شود. 
کــرد: دولــت بــه صراحــت از  ارون تــاج عنــوان 
و  مشــکالت  و  چالش هــا  ودشــواری  ســختی 
کالن  صحبت  ضعــف خود در حــل مشــکالت 
کــه بخــش خصوصی از  می کنــد و اینجــا اســت 
جمله شــرکت های صنعت احــداث می توانند 
با توانمندی های آشــکارو پنهان خود پا پیش 
کننــد.  بگذارنــد و شــرایط را بازتعریــف مجــدد 
کارگاه آمــوزش  پیشــنهاد بنــده بــرای برگــزاری 
که می تواند  لین )LEAN(  از این جنس است 
بخــش  شــدن  توانمندتــر  و  تقویــت  موجــب 

خصوصی شود.
کــرد: درباره  مهنــدس علــی ورزنده نیز عنــوان 
کمیســیون اقتصاد  تعریــف پروژه مســتقل، در 
و قوانیــن ســندیکا نحــوه چگونگــی اســتقالل 
از  بررســی می شــود  از دولــت  مــا  شــرکت های 
گفتگو با فرابورس و دولت.  جمله در تعامــل و 
گفت پیشــنهاد شــما در  بدین ترتیب می توان 

حال بررسی است. 
که شــاید دولت  وی افزود: واقعیت این اســت 
نخواهد بخش خصوصی یا شــرکت ها توانمند 
شــوند و حضور موثر داشــته باشــند اما این ما 
که باید دنبال ابزاری برای بقای خود  هستیم 
کردن خود باشــیم. با تصور برطرف  و توانمنــد 
برقــراری  و  اقتصــاد  در  موانــع موجــود  شــدن 
رقابت راســتین، باید از لحاظ مدیریتی خود را 

کنیم. شاید آینده از آن ما باشد.   تقویت 
    

توضیحات:  
1- نظــام لیــن ) LEAN ( : در قــرن بیســتم دو 
تغییــر و تحــول بنیــادی و دوران ســاز در نظــام 
خ داد  کسب وکار بنگاه های اقتصادی ر تولید و 

  (  mass ( کار انبوه کسب و  اول: نظام تولید و 
   ( lean( کار لین کسب  دوم:  نظام تولید و 

ایــن   منشــا، پدیــد آورنــده و مبتکــر هــر دوی 
صنعــت  انقالبــی  و   ســاز  دوران  نظام هــای   
خــودرو بــوده اســت. تحول اول، خلــق و پدید 
فــورد  شــرکت  در   انبــوه  تولیــد  نظــام  آوردن 
تحــول  دراثرایــن  بــود.  دهــه1910  در  امریــکا، 
قیمــت  وگــران  لوکــس  کاالی  یــک  از  خــودرو 
کاالی  یــک  بــه  ثروتمنــدان  اســتفاده  مــورد 
عمومی مــورد اســتفاده طبقــه متوســط روبــه 
گسترش و بخش وسیعی ازمردم، تبدیل شد. 
تحــول دوم، خلــق و پدیــد آوردن نظــام تولیــد 
نــاب )lean( در شــرکت تویوتــا  ژاپــن در دهــه 

1960 و1970 بود .
شرکت تویوتا از لحاظ بسیاری از شاخص های 
کیفیت، نو آوری،  اصلــی عملکرد ) ســودآوری، 
پدیــدآوردن  زمــان  مــدت  محصــول،  تنــوع 
محصــول جدیــد، ســرانه تولید و فــروش و ...( 

در 5 دهــه اخیردررتبــه اول صنعت خودرو و با 
فاصله قابل توجه ازسایرخودروسازان جهان، 

قرارگرفته و پیش رفته است
گســترش و  در دهــه 1980 وبــه دنبــال نفــوذ، 
افزایــش ســهم بــازار محصوالت و شــرکت های 
و  جهــان  سراســر  و  امریــکا  بــازار  در  ژاپنــی 
بخصــوص خودروهــای شــرکت خودرو ســازی 
تویوتا موتورز، یک نهضت و موج عظیم بررسی 
موفقیــت  ایــن  عوامــل  و  دالیــل  شــناخت  و 
توســط صاحــب نظــران، مدیریــت شــرکت ها، 
دانشــگاه ها ومــدارس مدیریــت در امریــکا آغاز 
گردیــد. نقطه عطف نتایج این موج و نهضت، 

کتابی بود با عنوان: تدوین و انتشار 
 The Machine That Change the World: The

 .Story of Lean Production
تحقیقاتــی،  پــروژه  یــک  حاصــل  کتــاب  ایــن 
از  ســاله  چنــد  مقایســه ای  وتحلیــل  بررســی 
صنعت خودرو وشــرکت های خودرو ساز غربی 
)امریــکا واروپا( با صنعت خودرو وشــرکت های 
خودروســاز ژاپنــی وبخصــوص شــرکت تویوتــا، 
کارشناسان و صاحب  توســط یک تیم بزرگ از 
نظــران مدیریــت از دانشــگاه »ام آی تــی« بــه 
رهبــری ومدیریــت جیــم وومک، دانیــل جونز 
کــه در ســال 1990 منتشــر  و دانیــل روس بــود 
گردیــد. بــه اعتقــاد بســیاری صاحــب نظــران، 
کتــاب فوق آغــاز یک انقــالب مدیریتی  انتشــار 
و پیدایــش وتکامــل  یک نظام جدید مدیریت 
جهــان  درسراســر  ســپس  و  آمریــکا  در  ابتــدا 
کار در  ادامــه  فــوق در  نظــر  بــود. دو صاحــب 
 Lean « کتــاب جدیــدی با عنــوان ســال 1996 
کتــاب  ایــن  کردنــد. در  Thinking« را منتشــر 
از  اســتفاده  بــا    Lean نظــام  و مبانــی   اصــول 
بــه  تجربیــات ومشــاهدات نویســندگان فــوق 
کامــل تر وغنــی تر فرمــول بنــدی و ارائه  شــکل 
بــا  فــوق  کتــاب  دو  خوشــبختانه  کــه  گردیــد 
کمی تاخیــر در نیمــه دوم دهــه  1370درایــران 

گردید.  ترجمه و منتشر 
جیــم وومک ودانیــل جونز به همــراه تعدادی 
از صاحــب نظــران و مدیــران عالقمنــد، بــرای 
ترویــج وگســترش نظام لیــن، در اواخر دهه 90 
 Lean Enterprise اقــدام به تاســیس موسســه

کردند .  )  Institute (LEI
که طی مدت 40  گفــت   شــاید به جرات بتوان 
ســال اخیر بخش اعظم حوزه مدیریت ـ هم در 
ســطح تئوری و منابع یادگیــری و هم در حوزه 
اجــرا وعملیــات ـ  را نظــام Lean تشــکیل  داده 

است .

کی ایمائی :  قای ماسا 2- آ
انتشــارکتاب   و  نوشــتن  بــا  ایمائــی،  کی  ماســا
»کایــزن« در دهــه 1980، دردنیــای مدیریــت 
کایزن«  گمبا  کتاب »  معرف  شد و در ادامه نیز 
را درتکمیــل نظــرات خود منتشرســاخت. این 
کتــاب -کــه هــر دو به فارســی ترجمه شــده  دو 
کیفیت  اســت -اصول ومبانی نظــام مدیریت  
و بهــره وری برمبنــای عقــل ســلیم و تجربیات 
مدیریــت ژاپنــی را، ارائه می کنــد . آقای ایمائی 
کایزن است  موســس و رئیس موسسه مشــاور 
که در سراسر جهان فعالیت دارد .                                                   
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پانزدهمیــن  و  بتــن  ملــی  کنفرانــس  نهمیــن 
 16 و   15 روز هــای  صبــح  بتــن  روز  همایــش 
کشــور،  مهرمــاه بــا حضور فعاالن صنعت بتن 
انجمــن  اعضــای  و  دانشــجویان  اســاتید، 
تحقیقــات  مرکــز  در محــل  ایــران  علمی بتــن 
راه، مســکن و شهرســازی برگزار شــد. برگزاری 
نمایشــگاه  برپایــی  و  تخصصــی  کارگاه هــای 
در  بتــن  عرصــه  فعــاالن  حضــور  بــا  جانبــی 
کنفرانس و همایــش بتن از برنامه های اصلی 

بود.

کنفرانس ملی بتن و  در آییــن افتتاح نهمیــن 
پانزدهمیــن همایــش روز بتن- و بزرگداشــت 
که با موضوع ضرورت ساخت  اســتاد حامی- 
برگــزار  شــهری  بناهــای  در  بتنــی  ســازه های 
کلهری دبیر ایــن همایش، در  شــد، مهندس 
خصــوص رونــد انجــام و اجرای نهمیــن دوره 
گــزارش اجمالــی را در اختیــار  کنفرانــس  ایــن 
حاضــران قــرار داد. وی بــا اشــاره بــه دریافت 
کنفرانــس  148 مقالــه توســط دبیرخانــه ایــن 
گفــت: از میــان ایــن مقــاالت پــس از انجــام 
کمیته برگــزاری، 39  داوری توســط اســاتید و 
مقالــه بــرای ارائــه و چــاپ و 60 مقالــه صرفــا 
بــرای چــاپ مورد پذیــرش هیــات داوران قرار 

که در 6 نشســت تخصصــی در روز اول  گرفــت 
کنفرانس ارائه خواهند شد.

ن   ر ک ر  ر ن  دکت
نج   ر  ا  ر  ر  
ر در بخش دیگری از این مراسم با اشاره 
کنفرانس برای ذائقه  که این  به این موضــوع 
دســت اندرکاران  و  دانشــگاهیان  ســختگیر 
صنعت بتن پیش بینی شــده اســت، خطاب 
گفــت: توصیه من  کننــدگان مقاالت  بــه ارائه 
کــه در صــدد ارائــه مقالــه برای  کســانی  بــرای 
کنفرانس هســتند این  ســال های آتی در این 
که از مقاالت مروری خودداری نمایند  اســت 
کار مســتقل تحقیقــی خودشــان  و مقــاالت و 
را انجــام و ارائــه دهنــد. متاســفانه در بدنــه 
همایش هــا  ایــن  همچنیــن  و  علمی کشــور 
کپی بــرداری در ارائه مقاالت هســتیم  شــاهد 

کرد. که باید با این سنت های بد مقابله 
کنفرانس  دیگر ســخنران آیین افتتاح نهمین 
ملــی بتن دکتر خالو اســتاد دانشــگاه صنعتی 
شــریف و رئیــس انجمن علمی بتــن ایران بود 
کــه بــا زدن مهــر تایید بر ســخنان دکتــر تدین 
و  مســتقل  مقــاالت  تهیــه  لــزوم  بــر  کیــد  تا و 
کار تحقیقی از ســوی ارائه دهندگان  مبتنی بر 

مقاالت، پیام خود را ارائه نمود.

گفــت: بناهــای شــهری از  وی در ایــن پیــام 
که همواره  جملــه بناهایی به شــمار می آینــد 
عنــوان  بــه  و  بــوده  شــهروندان  منظــر  در 
شناسنامه و نماینده شــهر معرفی می شوند. 
تغییــرات ظاهــری در ایــن بناهــا بــه طــور آنی 
عیــن حــال ضــروری  و در  گردیــده  مالحظــه 
اســت تــا در طــی زمان هــای نســبتا طوالنــی 
وضعیــت ظاهــری خــود را از لحــاظ مقاومــت 
در برابر بارهای متعارف و غیرمتعارف شــامل 

سازه و نیز بخش های نما حفظ نمایند.
وی ادامــه داد: در این میان ســازه های بتنی 
کلیــه شــرایط الزم را دارا بــوده و بــا توجــه بــه 
دوام آن و نیــاز محــدود بــه نگهــداری از نظــر 
فــوالدی  ســازه های  بــه  نســبت  اقتصــادی 
مقرون به صرفه می باشــند. آتش سوزی های 
اخیــر در شــهرهای بــزرگ و شــلوغ و بــا امکان 
کنــد نظیــر تهــران، مشــهد و... موید  حرکتــی 
که امدادرســانی موثر به سازه های  این اســت 

بتنی امکان پذیرتر از سایر سازه ها می باشد.
دکتــر خالــو در بخش دیگری از ســخنان خود 
کید بر ضرورت معرفی ســازه های بتنی به  با تا
کشور،  گزینه برتر در بناهای شهری در  عنوان 
امســال  کــه همایــش  نمــود  امیــدواری  ابــراز 
بتواند توجه دســت اندرکاران صنعت ساخت 

ا مرت  ر ب ا ا ب   ا
ن عنوان شد:  دهمین همای  ب ان ن و  ی ب در نهمین کنفران 
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و ســاز شــهری را در بکارگیــری بتــن در بناهای 
متعــارف و نیــز بناهــای خــاص بــه خــود جلب 

نماید.

ری   ا  ا ای  ن ی  ن
ر  ک ر  ی   ا  رنا ر در ن
نیــز در ســخنرانی خــود محورهایــی از جملــه 
بازنگــری آیین نامه بتــن ایران، مقــررات نظام 
فنــی و اجرایــی، مبحــث نهــم مقــررات ملــی و 
کشــور را  ســامانه تهیــه ضوابط ســاخت و ســاز 
ارائــه و به تشــریح آنها پرداخــت. وی بازنگری 
آیین نامه بتن ایران را یک اقدام مهم دانست 
و اجــرای بازنگری آیین نامــه بتن در فاز دوم را 
کارگــروه در مرکــز تحقیقــات راه،  کــه توســط 19 
مســکن و شهرســازی انجــام می گــردد را حائــز 
اهمیــت بســیار عنــوان نمــود. توتونچــی ابــراز 
کــه در آینده شــرایطی فراهم  امیــدواری نمــود 
گــردد تــا تمامی ضوابــط بتــن از ســوی انجمن 
بتن انجام پذیرد و نظام فنی و اجرایی بیشــتر 
از آنکــه نقــش اجرایــی داشــته باشــد در مقــام 

حامی عمل نماید.
ا  ا  ار  ر   دکت
ر    ا  رک  ر  ا  
ا آخرین سخنران مراسم افتتاحیه  ر
پانزدهمیــن  و  بتــن  ملــی  کنفرانــس  نهمیــن 
همایــش روز بتــن، ســخنرانی خود بــا موضوع 
رفتــار بتــن در برابر آتــش را در اختیــار حاضران 
در این مراسم قرار داد. دکتر بختیاری با اشاره 
گفت:  بــه اهمیــت بحــث ایمنــی در برابر آتــش 
کــه تاریخچه طوالنی  کشــورهای پیشــرفته  در 
کدهای  کدهای ســاختمانی دارند،  در زمینــه 
آتش ســوزی همواره مدنظر بوده است. هرچه 
شهرها و کشورها توسعه می یابد ریسک حریق 
کنار مباحث دیگر  بیشــتر از قبل می شــود و در 
مثــل زلزلــه و... اهمیت بســیاری را داراســت. 
دکتر بختیاری در بخش دیگر از ســخنان خود 
محورهایــی از جملــه نگاهــی بــه رویکردهــای 
بین المللی،  الزامات اساســی برای محصوالت 
اروپــا،  اتحادیــه  مصوبــات  طبــق  ســاختمانی 
طبقه بندی عملکرد محصوالت ساختمانی از 
کنــش در برابر آتش، رفتــار حریق برخی  نظــر وا
مصالــح رایــج در ایــران، مقــررات آتــش بــرای 
مصالح نــازک کاری، مقررات آتش برای مصالح 
گواهــی  نمــای خارجــی و الزامی بــودن و اخــذ 

آتش برای مصالح را تشریح نمود.
در پایان ســخنرانی دکتــر بختیاری، لوح تقدیر 

کلیدی به ایشان اهدا شد. سخنران 
لزوم استفاده ازبتن  دربلندمرتبه ها

پانزدهمیــن همایش روز بتــن 16 مهرماه برگزار 
شــد و رئیــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
کــرد: باید  شهرســازی در افتتاحیــه آن عنــوان 
شرایطی در کشور فراهم شود تا استفاده از بتن 
در ســاخت و سازها به ویژه در ساختمان های 

گیرد. بلندمرتبه بیشتر از قبل صورت 
محمــد شــکرچی زاده در افتتــاح پانزدهمیــن 
گفت: بر اســاس آمــار و ارقام  همایــش روز بتن 
موجــود، از ســال 1950 تــا 2015 و بــه مــوازات 
رشــد ســه برابری جمعیت جهان، تولید فوالد 
که  10 برابــر ولــی ســیمان 34 برابر شــده اســت 
گام هــای مهمی در  نشــان می دهــد در جهــان 
حــوزه بتــن و ســیمان برداشــته شــده اســت. 
همچنیــن بــرآورد مصــرف مصالح ســاختمانی  
که فوالد  از ســال 2002 تا 2005 نشــان می دهد 
کمتــری  در مقایســه بــا ســیمان و بتــن ســهم 
کــه خــود تفــاوت  را بــه خــود اختصــاص داده 
معناداری اســت. نکتــه جالب در این آمار این 
که  که سیمان بیشترین مصالحی است  است 
که  از مواد اســتخراجی زمین ســاخته می شود 
نشــان دهنده جایگاه بســیار مهم صنعت بتن 

در دنیاست.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی 
با اشــاره به نــگاه ویژه وزیر راه و شهرســازی به 
مقولــه ســیمان و بتــن و بهره گیــری بیشــتر از 
کشــور  ســازه های بتنــی، بــه تشــریح وضعیــت 
در اســتفاده از بتن و فرآورده های آن پرداخت 
آمــده نشــان  بــه عمــل  افــزود: بررســی های  و 
که اســتفاده از ســازه های اسکلتی به  می دهد 
کل واحدهای ســاخته شــده در طول ســال ها 
صــورت  همیــن  بــه  و  اســت  داشــته  افزایــش 
نسبت ســازه های بتنی به ســازه های اسکلت 
فلزی نیز روند رو به رشد داشته ولی همچنان 
کمبودهایــی مواجه بــوده و نیاز به ســرعت  بــا 

بیشتری دارد.
ســازه های  عرصــه  در  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
فــوالدی در ســال های اخیر از بعــد نرم افزای و 
گر  ســخت افزاری بــه نتایــج خوبی رســیدیم و ا
صحبــت از بتــن می کنیم به معنای زیر ســوال 
تــوان مهندســان در حــوزه ســازه های  بــردن 
جهت دهــی  بــا  بایــد  بلکــه  نیســت  فــوالدی 
گردد تا در جای خود  مناســب شرایطی فراهم 

گیرد. مورد استفاده قرار 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

در  خــود  ســخنرانی  از  دیگــری  بخــش  در 
مزایــای  بــه  بتــن،  روز  همایــش  پانزدهمیــن 
گفت: مزیت های  ع بتن اشاره داشت و  بالمناز
بســیار بتن، ســبب می شود تا اســتفاده بیشتر 
کشــور  از آن به عنوان یکی از اولویت های امروز 

گیرد. در حوزه های مختلف مدنظر قرار 
وی اســتفاده از بتن به منظور پاســخگویی به 
نیازهای ســازه ای، دوام و معمــاری، مقاومت 
بــه ســنگدانه های  آتــش، دسترســی  برابــر  در 
کمتــر و بــه تبــع آن  مناســب، مصــرف انــرژی 
گلخانه ای را از برجســته ترین  گازهــای  کاهش 
مزایــای بتــن برشــمرد و افــزود: ظرفیت هــای 
کشــور بــرای تولید ســیمان در  ایجــاد شــده در 
ســال های اخیر روند رو به رشــد داشــته است 
که حتــی ما بــا مــازاد تولید ســیمان  تــا جایــی 
نیــز مواجه بوده ایم. همچنیــن در حال حاضر 
امکان دسترســی به فناوری پیشــرفته بتن در 
کشــور بــا توجه بــه وجــود زیرســاخت های نرم 
افــزاری و ســخت افزاری مناســب وجــود دارد 
و فرصــت بســیار خوبــی اســت تــا بــا همــکاری 
انجمن بتن و ســایر دســت اندکاران به توسعه 

کشور بپردازیم. این صنعت در 
کیــد بر ضرورت اســتفاده از  شــکرچی زاده بــا تا
بتن پرمقاومت در ســاختمان های بلندمرتبه 
گفت: ســاختمان های بلندمرتبه در  کشــور  در 
کشــور بیشــتر برپایه اســکلت فوالدی بنا شــده 
کــه باید بــا اصالح ایــن روند، شــرایط  را  اســت 
بلندمرتبــه  ســاختمان های  احــداث  بــرای 
کــه در دنیا نیز  بتنــی فراهم ســازیم. همانگونه 
ج دبی  ســاختمان های بلندمرتبــه از جمله بر
کواالالمپور و ســایر موارد مشــابه بر  و پتروناس 

پایه اسکلت بتنی بنا شده است.
وی افــزود: با توجه به اینکه تکنولوژی تولید و 
کشــور  کیفیت روز دنیا در  بهره مندی از بتن با 
وجــود داررد بایــد به ویژه از ایــن ظرفیت برای 

ساختمان های بلندمرتبه بهره بگیریم.
ج میالد، سردر دانشگاه تهران،  وی ساخت بر
فــرودگاه  در  بتنــی  روســازی   ،4 کارون  ســد 
مهرآبــاد، روســازی بتنــی در بزرگــراه اصفهــان 
- شــیراز، تیرهــای پیش ســاخته در بنــدر امام 
ح هــای موفــق  و... را از جملــه اقدامــات و طر
کشــور نام برد. رئیــس مرکز تحقیقات  بتنی در 
کیــد دوبــاره بــر  راه، مســکن و شهرســازی بــا تا
کشــور، حرکت  بهــره منــدی از مزایــای بتن در 
در ایــن مســیر را خالــی از چالــش ندانســت و 
کنار تمامی مزایای عنوان شــده یکی  گفــت: در 
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کشــور مبحــث طراحــی  از چالش هــای مــا در 
که ســبب شــد تا عدم انســجام بین مبانی  بود 
کشــور را  طراحی و آیین نامه های ملی بتن در 
شاهد باشیم. خوشبختانه در دولت یازدهم، 
بازنگــری و تدویــن مقــررات ملــی و آییــن نامه 
بتن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
که با بازنگری و انتشار آنها  گذار شــده اســت  وا
تا پایان ســال جاری، شــاهد رفع مشکالت یاد 

شده در این حوزه خواهیم بود.
شــکرچی زاده ناهماهنگی بین استانداردها در 
مقوله ســیمان، مصالح ســنگی و بتن را از دیگر 
کشــور  چالش هــای پیــش روی صنعت بتن در 
عنوان کرد و حضور پررنگ تر و استراتژیک وزارت 

راه و شهرسازی در این حوزه را خواستار شد.
کردن فاصله میان دانش و اجرا  کم  همچنیــن 
و انجام دقیق وظایف توسط نهادهای نظارتی 
که از ســوی شــکرچی زاده  از دیگر مواردی بود 

گرفت. در این بخش مورد اشاره قرار 
مبحــث محیط زیســت دیگر محــور مهمی بود 
کــه در بخــش دیگــری از ســخنرانی رئیس مرکز 
مــورد  شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات 
کافی  گرفت. وی با اشاره به توجه نا کید قرار  تا
بــه مبانــی محیــط زیســت و توســعه پایــدار در 
گفت: تولید هر تن بتن  صنعت ســیمان و بتن 
 co2 کیلوگرم و سیمان به صورت متوسط 850 
تولیــد می کند. برنامه محیط زیســت ســازمان 
ح ســیمان  ملــل )UNEP( در ســال 1999 طــر
کشــورهای هند  که مشــخصا  کرد  پایــدار را آغاز 
و برزیــل اولیــن مطالعــات و تهیــه نقشــه راه را 
کشور  که ضروری اســت تا ما هم در  کردند  آغاز 

کنیم. نقشه راه سیمان را تهیه 
شکرچی زاده با اشاره به معاهدات پیمان تغییر 
اقلیم 2015 سازمان ملل متحد در پاریس افزود: 
کشــورهای عضــو ایــن پیمــان متعهد شــده اند 
گــراد دمای  تــا ســال 2030، 5/1 درجــه ســانتی 
زمیــن را نســبت بــه ســطح آن قبــل از صنعتــی 
کاهش دهند. همچنین کشورها متعهد  شدن 
گلخانــه ای ناشــی از تولید  گازهــای  شــده اند تا 
که برای ما  کاهش دهند  ســیمان را  25 درصد 
نیز بسیار قابل توجه است. با توجه به مفاد این 
پیمان راهکار توســعه اســتفاده از سیمان های 
محققــان  توســط  کلسینه شــده  رســی  آهکــی 

پیشنهاد گردیده است. 
دکتر فامیلی دبیر پانزدهمین همایش روز بتن 
و عضــو هیات مدیــره انجمــن بتــن ایــران، در 
گرامیداشــت یاد  آییــن افتتاح ایــن همایش با 

استاد حامی،  تغییر وضعیت نابسامان بتن در 
کشــور به وضعیت مطلــوب را مهمترین هدف 
کنــون  انجمــن بتــن ایــران از آغــاز تاســیس تا
که از آغاز فعالیت  گفت:  در 17 سالی  برشمرد و 
پیشــرفت های  اســت،  گذشــته  انجمــن  ایــن 
اســت.  داده  خ  ر بتــن  زمینــه  در  برجســته ای 
اســتانداردهای  کلیــه  شــدن  اجبــاری 
مربــوط بــه مصالــح ســاخت بتــن و همچنیــن 
بتــن،  اجــرای  و  آزمایــش  دســتورالعمل های 
تجدیــد نظــر در آیین نامه بتن ایــران و مبحث 
9 مقــررات ملــی تمامــی از اقدامــات و اتفاقــات 
گرفتــه و زمینه  کــه صورت  بســیار خوبی اســت 
را فراهــم  بتــن و توســعه آن  کیفیــت  افزایــش 
ســاخته است. در همین رابطه مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی نیز اقدام به بازنگری 
که با انتشــار  آیین نامه بتن ایران نموده اســت 
کیفــی  کمــی و  ایــن آیین نامــه شــاهد توســعه 

بیشتر در حوزه بتن خواهیم بود.
ادامــه  بتــن  روز  همایــش  پانزدهمیــن  دبیــر   
داد: بحــث عمــده در این تجدیــد نظر طراحی 
بــر اســاس دوام اســت. مبحــث دوام یکــی از 
نقــاط  از  بســیاری  در  مــا  اساســی  مشــکالت 
که امیدواریم با انتشــار آیین نامه  کشــور اســت 
جدیــد بتوانیــم بهــره بیشــتری از بتــن ببریــم. 
کنفرانــس ملــی بتن در  دکتــر فامیلــی برگــزاری 
کنــار همایــش روز بتن را فرصــت مغتنمی برای 
ح مســائل پژوهشــی  ارتقای ســطح علمی و طر
و تحقیقاتی حوزه بتن دانســت و ارائه مقاالت 
کنفرانس را از نکات  کیفیــت در ایــن دوره از  بــا 

حائز اهمیت برشمرد.
ن   ر ک ن  ر  ر   دکت
نج   ر  ا  ر  ر  
ن نیز در بخش دیگری از همایش روز بتن  ر
بزرگتریــن ســرمایه انجمــن بتن ایــران را جلب 
کــرد و از  کشــور عنــوان  اعتمــاد جامعــه بتنــی 

برگزارکنندگان و حامیان آن تقدیر نمود.
کنفرانــس بتــن ایران، با تســری  رئیــس نهمیــن 
دادن محور امر به معروف و نهی از منکر در حوزه 

پژوهش، تحقیق و تولید علم، تمامی آیین نامه ها 
که منتشــر می گردد شــامل امر به  و و ضوابطی را 

معروف و نهی از منکر دانست.
کار ما این اســت  وی افــزود: یــک بخش دیگــر 
که به ســاختمان های بتنی توجه بیشتری  که 
کشــورها  از  بســیار  ماننــد  و  باشــیم  داشــته 
پرهیــز  فــوالدی  ســاختمان های  ســاخت  از 
کنیــم. در ایــران بنا بــه دالیل مختلــف اجرای 
کــه  دارد  ارجحیــت  فــوالدی  ســاختمان های 
بایــد ایــن رویکرد را اصالح و به ســمت احداث 
کنیم. دکتر تدین  ساختمان های بتنی حرکت 
ادامــه داد: امــر بــه معــروف دیگر ما این اســت 
کمتر از  کنیــم تــا  کــه در اســتفاده از بتــن ســعی 
کلینکــر تولیــد شــده و ســیمان پرتلنــد خالــص 
کنیم و با اســتفاده از موارد جایگرین،   اســتفاده 
از مقدار مصرف ســیمان در بتــن بکاهیم. دکتر 
کارگاه هــای تخصصــی، معرفــی  تدیــن برگــزاری 
اعضــای  مســابقات  و  بتنــی  برتــر  طرح هــای 
حقوقی و مسابقات دانشجویی را از بخش های 
که می توانند نقش  مهــم این دوره عنوان نمود 
کیفیــت اجــرا و ارتقــای  مهمــی را در پیشــرفت 

دانش عمومی بتن در کشور ایفا نمایند.
ا  ادن ن ســخنران دیگر ایــن مراســم دکتر ر
ی  ا  ا ن ا ر  ا   
کــه در ســخنان خــود  ر بــود  ا  ا
بــا اشــاره بــه اهمیــت بتــن در حــوزه ســاخت 
گفت: با توجه به مالحظات  وسازهای شهری 
الزم  آتــش  برابــر  در  ایمنــی  نیــز  و  اقتصــادی 
ســازهای  و  ســاخت  در  بتــن  ســهم  تــا  اســت 
شــهری افزایــش یابد. وی همچنیــن اقدامات 
انجام شده توســط نظام مهندسی ساختمان 
کیفی ســازه های  اســتان تهــران را بــرای ارتقاء 

بتنی تشریح نمود.
دکتــر رمضانیانپــور اســتاد دانشــکده مهندســی 
عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنرانی خود 
را در خصوص بتن های توانمنــد و انواع آن و لزوم 
توجــه و اســتفاده از ایــن نــوع بتن هــا در صنعــت 
ساخت و ساز و بخصوص پل ها ارائه نمود. وی در 
بخش دیگری از سخنرانی به مبحث سیمان های 
کاربرد آن در آینده نزدیک  ژئوپلیمری و گســترش 
پرداخــت و مزایــای اســتفاده از آن را در صنعــت 
بتن تشــریح نمود. اســتاد دانشــکده مهندســی 
عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سخنان خود 
اشــاره نمود که در آینده اســتفاده از سیمان های 
کلینکــری در دنیــا محــدود خواهــد شــد و انــواع 

سیمان های آمیخته جای آنها را خواهد گرفت.
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یــک هفتــه پیــش فعــاالن  ی:  ان یا ری
روی  در  رو  کــرت  مذا بــرای  ایــران  اقتصــادی 
اقتصــادی بــه قلــب اروپــا رفتنــد، بــه زوریــخ، 
که پایتخت مالی ســوئیس به حساب  شــهری 
کنفرانــس دو روزه ای دربــاره  می آیــد. آنهــا در 
مســائل مختلــف اقتصــاد ایران و بــه خصوص 
گفت وگو و برای اصالح تصویر  مشکالت بانکی 
کردنــد. هلــگا اشــمید،  اقتصــاد ایــران تــالش 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نیز در این نشست حضور داشت. اما در میان 
صحبت هــای تمام  ســخنرانان ایــن همایش، 
فــان زایتیــر، مدیر ســرویس های مالی شــرکت 
کرد و از حس  KPMG  نکتــه ای صریــح را بیان 
مثبــت اروپایی هــا بــه ایــران خبر داد: مــا برای 
مــدت زیــادی در ایــران و در مــورد بانک هــای 
کرده ایــم. هنــوز تحریم هــای  گفت وگــو  ایرانــی 
بــه  مانده انــد.  باقــی  امریــکا  از جانــب  بانکــی 
مــا،  اروپایــی  همــکاران  بــرای  دلیــل  همیــن 
ایــران ممکــن اســت مشــکالتی  بــا  کــردن  کار 

و  وفــاداری  مســیر،  ایــن  در  و  باشــد  داشــته 
کــه  اعتمــاد متقابــل مهمتریــن اصلــی اســت 
بایــد به آن پایبند باشــیم.« وفاداری و اعتماد 
دیگــر  و  او  صحبت هــای  واژه  کلیــد  متقابــل، 
که نشــان  کلیدواژه ای  فعــاالن اقتصادی بود؛ 
می دهــد منافــع اروپایی ها نیز به ایــران پیوند 
خــورده اســت و بــا وجــود تهدیدهــای امریــکا 
آنهــا می خواهنــد ارتبــاط اقتصادی شــان را بــا 
کره کنندگان  کننــد. مذا ایــران بیشــتر و بیشــتر 
اقتصــادی ایــران و اروپــا، درســت در روزهایی 
کــه  روبــه روی هــم بــر ســر یــک میــز نشســتند 
کاِر دنیای سیاست، هر روز  دونالد ترامپ، تازه 
علــم جدیدی علیــه برجام بلند می کــرد. البته 
که تنها چند ســاعت بعــد از تهدید او به خروج 
خــط  ملــل،  ســازمان  کنفرانــس  در  برجــام  از 
اعتبــاری یــک میلیارد یورویی بــا اتریش و 500 
میلیــون یورویــی بــا دانمــارک راه افتــاده بود. 
در مقابــل تمام این اتفاقات، حســن روحانی، 
گفته اســت: 10 ترامپ  رئیــس جمهــوری ایران 

دیگــر هــم نمی توانند منافع ایــران را در برجام 
از بین ببرند.

بــه  این بــاره  در  اقتصــاددان  بغزیــان،  آلبــرت 
کشــورها  ابتــدا  »ایــران« می گویــد: »شــاید در 
مهــم  سیاســی  جنبــه  از  را  اقتصــادی  توافــق 
می دانســتند ولی االن نشــان داده شده است 
کــه مســائل درهــم تنیــده اقتصــادی جهــان، 
روی اولویت هــای سیاســی نیــز اثــرات جــدی 
کشــور در منطقــه بــرای  دارد. ایــران بهتریــن 
کاالســت. همچنین امنیــت ایران در  ترانزیــت 
منطقه پر از آشــوب خاورمیانه، چیزی نیست 
که فعاالن اقتصادی جهان بتوانند به ســادگی 
از آن چشــم بپوشــند. بــه ایــن اعتبــار ســخن 
روحانی دربــاره اینکه ترامــپ نمی تواند منافع 
کند، حتی بیش از آنکه  برجامی ایران را تهدید 

سیاسی باشد، اقتصادی است.«

منافع اقتصادی اروپایی ها 

گره خورده است به برجام 
محمــود جام ســاز، اقتصاددانی دیگر نیز وجوه 
اقتصــادی را در اهمیــت برجــام از اصلی تریــن 
مؤلفه ها می دانــد و به روزنامه  ایران می گوید: 
مشــترک  اقــدام  جامــع  برنامــه  یــک  »برجــام 
کشــورهای مهم اروپایــی یعنی  که بیــن  اســت 
کشــورهای شــورای امنیــت بــه عــالوه آلمــان و 
گرفتــه، امضــا شــده  ایــران توافــق آن صــورت 
شــناخته  بین المللــی  پروتــکل  عنــوان  بــه  و 
کار تبلیغات  می شــود. ترامپ از ابتدای شروع 
که  انتخاباتــی، یــک شــعار اصلــی اش ایــن بود 
برجــام بدتریــن توافــق اســت. طبیعــی اســت 
که به قدرت رسید، به دنبال همین  وقتی هم 
کار باشــد. امــا در اینجــا مالحظــات اقتصــادی 
کار را حداقل بــرای طرف های  کــه  وجــود دارد 

اروپایی پیچیده می کند.«
بــه  توجــه  بــا  »اروپایی هــا  ادامــه می دهــد:  او 
کــه در اجــرای توافقنامه هــا  خدمــت تاریخــی 
کــه به ما  داشــتند، همچنیــن چیــن و روســیه 
نزدیــک هســتند، به هیــچ وجــه نمی خواهند 
که هــر طرفی  زیــر بــار نقــض برجــام روند؛ چــرا 
اعتبــار  کنــد،  عــدول  توافــق  ایــن  از  بخواهــد 
جهانــی اش را از دســت داده اســت. این طــور 
جنبــه  جهانــی  توافقنامه هــای  کــه  نیســت 
کشــورها بتوانند به  تشــریفاتی داشــته باشــد و 
ج شوند. در حال حاضر  راحتی از زیر بار آن خار
کشــورها با همین توافق ها  در صحنــه جهانی، 

ا ر ر  ش نا ر ا  م
ا ران  ا رای ا  

ی دهد ار  ا گ ر ادی ن  دهای ا ا ران در گفت وگو با کارشناسان ا  ا



ر                                  اد یا   
مهرماه   1396 
شماره 359

که  قضاوت می شــوند، آنها قضاوت می شــوند 
قابــل اعتمــاد هســتند یــا نــه، و همیــن اســت 
کــه بــر اقتصاد آنها هــم اثر منفــی دارد. فعاالن 
که یک  کشــورهایی  اقتصــادی نمی تواننــد به 
روز توافقــی می کننــد و روز بعــد بــه بهانه های 
ج می شــوند،  واهــی از زیــر بار ایــن توافــق خار
کشــورهای اروپایی، با  کننــد. امریکا و  اعتماد 
به هم زدن این توافق، اعتماد پذیری اقتصاد 

خودشان را زیر سؤال می برند.«
مناݥفــعݥ  نیــزݥ  اݥقتصــاݥدݥدݥاݥنݥ  بغزݥیــاݥنݥ،ݥ  آݥلبــرݥتݥ 
اݥقتصــاݥدݥیݥ اݥرݥوݥپاݥییݥ هاݥ رݥاݥ دݥرݥ برݥجاݥمݥ اݥزݥ مؤݥلفهݥ هاݥیݥ 
اݥصلــیݥ برݥگشــتݥ ناݥپذݥیرݥیݥ اݥیــنݥ توݥاݥفــقݥ میݥ دݥاݥنــدݥ 
اݥنقــالݥبݥ  اݥزݥ  توݥضیــحݥ میݥ دݥهــدݥ:ݥ »بعــدݥ  وݥ چنیــنݥ 
وݥ  اݥمرݥیــکاݥ  بــاݥ  رݥاݥ  تجــاݥرݥتݥ  یــاݥ  معاݥملــهݥ  کمترݥیــنݥ 
دݥاݥشــتیمݥ.ݥ  آݥســیاݥ  وݥ  اݥرݥوݥپــاݥ  بــاݥ  رݥاݥ  آݥنݥ  بیشــترݥینݥ 
همچنیــنݥ برݥ اݥثــرݥ تحرݥیمݥ هــاݥ  اݥمرݥیــکاݥ،ݥ اݥرݥوݥپاݥییݥ هاݥ 
کــهݥ دݥرݥ صــوݥرݥتݥ برݥقــرݥاݥرݥیݥ رݥاݥبطــهݥ  کــرݥدݥ  رݥاݥ تهدݥیــدݥ 
تجــاݥرݥیݥ بــاݥ اݥیرݥاݥنݥ،ݥ جرݥیمــهݥ میݥ شــوݥندݥ وݥ آݥنهاݥ همݥ 
کــرݥدݥهݥ بوݥدݥنــدݥ.ݥ اݥمــاݥ وݥقتیݥ  اݥزݥ تــرݥسݥ؛ݥ قطــعݥ رݥاݥبطــهݥ 
بحــثݥ برݥجــاݥمݥ پیــشݥ آݥمــدݥ،ݥ اݥیــنݥ شــاݥئبهݥ مطرݥحݥ 
کــهݥ رݥوݥاݥبــطݥ اݥیــرݥاݥنݥ وݥ اݥمرݥیــکاݥ بهبــوݥدݥ خوݥاݥهدݥ  شــدݥ 
یاݥفــتݥ وݥ اݥمرݥیکاݥییݥ هــاݥ هــمݥ میݥ توݥاݥننــدݥ بــهݥ بــاݥزݥاݥرݥ 
کهݥ اݥگرݥ  کنندݥ.ݥ طبیعیݥ اݥســتݥ  اݥیــرݥاݥنݥ دݥســتݥ پیدݥاݥ 
چنینݥ اݥتفاݥقــیݥ میݥ اݥفتــاݥدݥ،ݥ اݥرݥوݥپاݥییݥ هــاݥ،ݥ رݥوݥسݥ هاݥ 
وݥ چینیݥ هــاݥ بــاݥزݥاݥرݥ اݥیــرݥاݥنݥ رݥاݥ اݥزݥ دݥســتݥ میݥ دݥاݥدݥنــدݥ.ݥ 
کهݥ پاݥیݥ اݥمرݥیکاݥ بهݥ  بناݥبرݥاݥینݥ خوݥششــاݥنݥ نمیݥ آݥیدݥ 

اݥیرݥاݥنݥ باݥزݥ شوݥدݥ.ݥ«ݥ
او ادامــه می دهــد: »امــا بعــد از برجــام رابطــه 
تجــاری مــا تغییری پیــدا نکــرد و اروپایی ها به 
کردند.  صنعــت نفت، خودرو و... راحت ورود 
چیــزی نصیــب امریــکا نشــد و اروپایی هــا هــم 
گــر امریــکا بخواهد  خوشــحال هســتند. حاال ا
برجــام را زیر پا بگذارد، باید اروپا را هم ســمت 
خــودش بکشــاند. برجــام یــک ســویه از طرف 
امریکا ممکن است نقض شود؛ ولی برای اروپا 

چنین نیست؛ آنها بازار ما را دوست دارند.«
اهمیت اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه

کشــوری بــا 80   میلیــون نفــر جمعیــت  »ایــران 
اســت و بــازار بســیار خوبــی بــرای اروپایی هــا 
کــه بــا  کشــوری ثروتمنــد  بــه حســاب می آیــد؛ 
گاز و ذخایر مواد معدنی در دنیا  ذخایر نفت و 
در ســطح باالیــی قــرار دارد. ایــران در ســطح 
خاورمیانــه  در  خاصــی  موقعیــت  ژئوپلتیــک 
دارد و بازار بسیار خوبی برای اروپایی هاست. 
بزرگ تریــن خریــداران نفــت ایران هــم چین و 

که به  کشــورهایی  هندوســتان هستند. تمام 
نحــوی منافعــی در موقعیت اقتصــادی ایران 
اقتصــادی  روابــط  کــه  نمی خواهنــد  دارنــد، 
شــان دســتخوش تالطم های سیاســی امریکا 
شــود.« محمــود جام ســاز، چنیــن نگاهــی به 
اهمیــت منطقه ای اقتصاد ایــران و تأثیر آن بر 
جهان دارد. آلبرت بغزیان نیز با نگاهی مشابه 
کشــورهایی  می گویــد: »ایران در منطقه، جزو 
که واردات باالیــی دارد، جمعیت چند  اســت 
کار متخصص و تحصیلکرده  میلیونی و نیروی 
بــودن  صلح آمیــز  قضیــه  طــور  همیــن  دارد. 
فعالیت هــای هســته ای ایــران هــم منطقــه را 
امــن می کنــد و از طریــق ایــران، راهــی بــرای 
کشــورهای دیگــر منطقــه هــم  بــه  دسترســی 
اقتصــادی  امنیــت  وجــود  می شــود.  ایجــاد 
کــه در خاورمیانــه فعالیت  بــرای شــرکت هایی 
می کننــد، هــم بــه نفــع ایــن منطقــه و هــم به 

نفــع جهــان اســت. اروپایی هــا حتمــًا منافــع 
کره  که پــای میــز مذا جــدی اقتصــادی دارنــد 

نشسته اند.«
کید  البته جام ســاز، مالحظه ای نیز دارد و با تأ
بــه اهمیــت اقتصــادی امریــکا می گویــد: »امــا 
کار به جایی  گر  که ا باید توجه داشــته باشــیم 
که قــرار شــود اتحادیــه اروپا بیــن ایران  برســد 
کنــد یــا حتــی چیــن  و امریــکا یکــی را انتخــاب 
کند، مســلمًا امریکا را انتخاب  یکی را انتخاب 
بــا امریــکا  می کننــد. منافــع اقتصــادی شــان 
بیشــتر است. امریکا تولید ناخالص داخلی 18 
گفت حجم آن  هزار میلیاردی دارد و می شــود 
یک چهارم حجم اقتصاد جهانی اســت. هنوز 

کشــورها  دالر حــرف اول را در دنیــا می زنــد و 
کننــد. بــا ایــن  نمی تواننــد بــا آن قطــع رابطــه 
حال سیاســت های ترامپ غیرمعمول است و 
مطابــق خواســت امریکایی ها نیســت. همین 
کــم می کند  کــه اعتمادپذیــری امریکا را  اســت 
کشور یک غول بزرگ اقتصادی  اما باز هم این 

است.«
کــردن  فراهــم  اقتصــاددان،  ایــن  نظــر  از 
زمینه های داخلــی برای ظرفیت های اقتصاد 
که می توانــد در این  جهانــی تنهــا راهی اســت 
کار بیایــد. او توضیــح می دهــد:»  شــرایط بــه 
که  کند  در چنیــن شــرایطی دولــت باید ســعی 
خودش را بیشتر به کشورهای اروپایی نزدیک 
گــر برجــام از طــرف امریــکا نقض شــود،  کنــد. ا
که  اروپایی ها به خاطــر تمام منافع اقتصادی 
گفته شــد و منافع سیاســی، خودشان مدعی 
هستند و ایران می تواند از تعارضات بین اروپا 

کند.« و امریکا بهترین بهره برداری را 
چنیــن  را  صحبت هایــش  جام ســاز  محمــود 
مــا  حاضــر  حــال  »در  می رســاند:  پایــان  بــه 
برجــام  شــدن  نقــض  نگــران  آنکــه  از  بیــش 
زمینه هــا  کــردن  فراهــم  نیازمنــد  باشــیم، 
بعــد  و  هســتیم  خارجــی  ســرمایه گذار  بــرای 
در  کــه  بگوییــم  می توانیــم  زمینه هــا  ایــن  از 
گرفته ایم. جذب  جریــان تجــارت جهانی قــرار 
ســرمایه گذاری و حضور در تجارت جهانی هم 
امکان پذیر نیســت مگر اینکه از ثبات سیاسی 
در  ریســک ها  شــویم،  برخــوردار  اقتصــادی  و 
حداقل قرار بگیرد و شرکت های بزرگ با خیال 

کنند.« راحت سرمایه گذاری 
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  هفدهمین سیاســت های توســعه مســکن به 
همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی، 18 و 19 مهرماه با حضور مسئوالن 
خصوصــی  بخــش  همچنیــن  و  دولتــی  ارشــد 
در مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی و 
کیــد روی 6 محــور برگــزار  شــد. محورهــای  بــا تا
نیــز  مســکن  توســعه  سیاســت های  همایــش 
کارآمد شهری، تامین مالی  شامِل بافت های نا
کم درآمــد، سیاســت  اقشــار  مســکن، مســکن 
زمین، شهرســازی، اقتصاد شهر، بازار مسکن و 

اسکان بشر بود.

مسکن دیگر موتور محرک اقتصاد نیست
همایــش  هفدهمیــن  در  آخونــدی  عبــاس 
کید  سیاســت های توسعه مسکن در ایران با تأ
کــه آمــار و  بــر اینکــه بنــده در پــی ایــن نیســتم 
کــه در  ارقــام بدهــم، بلکــه در پــی ایــن هســتم 
که بــرای برنامه ریزی  ایران مطالبی طرح شــود 
گفت:  سیاســت های مسکن به اجماع برسیم، 
کیــد من این اســت برای سیاســت مســکن و  تأ
برنامه ریــزی در خصــوص آن، بــه صــورت ملــی 
که  بــه یــک درک واحــد برســیم، بایــد پذیرفت 
خ داده  در ساختار ســکونت شهری، تحوالتی ر
که مــا از ایــن موضوع  اســت، امــا نظــر می رســد 

هنوز تصور واحدی در ایران نداریم. 

آخوندی با اشــاره به اینکه این تصورات اشتباه 
باعث شــده اســت تا اعتبارات از بخش مسکن 
کنــد و نتوانیــم بــه  فاصله هــای زیــادی ایجــاد 
اصلی تریــن  داشــت:  اظهــار  برســیم،  اجمــاع 
بــرای  آنچــه  اســت.  اجمــاع  مســکن،  بحــث 
بنــده مهم اســت، داشــتن تصــوری از وضعیت 
ســکونتگاه های ایــران اســت، امــا وقتــی آمارها 
گفته می شــود  و اظهارنظرهــا انجام می شــود و 
کــه رونــد مهاجــرت بــا شــتاب ادامــه دارد، ما را 
کــه فراینــد و رونــد  بــه اشــتباه می انــدازد، چــرا 

کند شده است. مهاجرت به شدت 
حــوزه  در  کــرد:  کیــد  تأ شهرســازی  و  راه  وزیــر 
جمعیــت شــهری بــه یــک ثبــات و یــک تعادل 
جمعیتی نســبی رســیده ایم و این همــان پیام 
کنیــم، تمام  گر ایــن را قبــول  کــه ا اصلــی اســت 

ساختار سیاستگذاری تغییر می کند.
نفــری  میلیــون   3 جمعیــت  داد:  ادامــه  وی 
تهــران بــه یکبــاره بــه 8 میلیــون نفر رســید، اما 
که رونــد تحول جمعیت  نکتــه مهم این اســت 
جاذب تریــن  تهــران  کــه  چــرا  اســت؟  چگونــه 
کــه در اوج  نقــش جمعیــت را دارد، بــه طــوری 
شهرفروشــی در تهــران از ســال 89 تــا 91، 880 
هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که این 
بی ســابقه ترین شهرفروشــی بــوده اســت، اما از 
ســال 90 تا 95 جمعیت تهران تنها 400 هزار نفر 

رشد داشته است.
کــه  کــرد: پــس درســت اســت  آخونــدی اضافــه 
ایــن شــهر پایتخت اســت و تصــورات ذهنی ای 
که رشــد جمعیت در تهران  که داریم این اســت 
کــه  هماننــد دهــه 50، 60 و 70 اســت در حالــی 
ایــن رشــد جمعیــت مراحل نهایی خــود را طی 

می کند.
آخونــدی با اشــاره بــه اینکــه آمارهای ســال 90 
که بــرای هر نوع  تــا 95 بســیار مهم اســت، چــرا 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری می تــوان بــه آن 
گفت:  اساســًا وقتی رشــد جمعیت  کــرد،  کتفــا  ا
کــه جابجایی  کاهــش می یابد، نشــان می دهد 
کرده اســت، پس  جمعیت، مســیر خــود را طی 
کید می کنم تحول جمعیتی در تهران مراحل  تأ

کرده است. نهایی خود را طی 

کیــد بــر اینکــه بــرای  وزیــر راه و شهرســازی بــا تأ
برنامه ریــزی در خصــوص مســکن بایــد به یک 
گفــت: بــا توجــه بــه نرخ رشــد  اجمــاع برســیم، 
جمعیــت، زمانــی در یــک دوره ای یــک تولیــد 
انبوه مســکن در شــهرهای جدید و یــا پروژه ای 
گرفت، ولی اساســًا  کباتــان صورت  مثــل پروژه ا
گر بخواهیم از اینگونه اقدامات در حال حاضر  ا
انجــام دهیــم، ایــن ســاخت و ســاز غیرممکــن 

که بازاری برای آن نیست. است، چرا 

ک  م
ر  تور م م

ا ن ا

خوندی در هفدهمین همای 
سکن: ه  سیاست های توس
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انجــام  زور  بــا  بــازار  ایجــاد  داد:  ادامــه  وی 
اجتماعــی  صــورت  بــه  گــر  ا پــس  نمی شــود، 
کجاســت و  ببینیــم، باید ببینیــم دامنه تقاضا 
که  که در ایــران وجود دارد این اســت  مشــکلی 
کــه از بخش مســکن در ذهن ما  هنــوز تصــوری 
سیاست گذارهاســت، تصــورات دهــه 60 و 70 

است. 
کــه اصــل بخش مســکن  وی ادامــه داد: آنچــه 
کــه در حال  کیفیت اســت، چرا  اســت، مســئله 
و  زندگــی  و  ســکونت  کیفیــت  مســئله  حاضــر 
اختــالف طبقاتــی در پایین شــهر و باالی شــهر 
وجود دارد و قیمت در باالی شهر و پایین شهر 

5 برابر تفاوت دارد.
کــرد: وقتــی  وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان 
کــه در تهــران 500 هــزار واحــد  اعــالم می شــود 
مســکونی خالــی از ســکنه وجــود دارد، مفهــوم 
خ داده اســت و  که یــک اتفاقی ر آن ایــن اســت 
جامعــه به دلیــل نداشــتن یک تصویر درســت 
و بی توجــه بــه ایــن اتفاقــات، ایــن واحدهــای 

گرفته است. مسکونی شکل 
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وقتی گفته 
می شــود در منطقــه یــک تهران 35 هــزار واحد 
مســکونی نوســاز آمــاده عرضــه بدون مشــتری 
وجــود دارد، مفهــوم آن از جهــت اقتصــادی و 
شهرســازی چیســت؟ پس همــه ایــن اتفاقات 
خ داده است  که یک اتفاقاتی ر نشــان می دهد 
گر برای مســکن، سیاست گذاری می کنیم،  که ا
باید به خوبی بفهمیم که این اتفاقات را چگونه 

کنیم تا دوباره به بی راهه نرویم. مدیریت 
و  سیاســت گذاری  کــرد:  تصریــح  آخونــدی 
عالمتگــذاری غلط مــا را به بیراهــه می برد، چرا 
که بیشترین مداخالت دولت در بخش مسکن 
که در  مربوط به سال 84 تا 92 است، به طوری 
همین دوره 2 میلیون واحد مســکونی یعنی 8 
درصد موجودی مســکن ساخت و ساز صورت 

که در تاریخ ایران بی سابقه است. گرفت 
وی اظهــار داشــت: مداخلــه عظیــم دولــت و 
بیشــترین آمــار شهرفروشــی مربــوط بــه همین 

دوره است.
کید کرد: مگر در همین دوره یعنی از  آخوندی تأ
که اوج ساخت و ساز را داشتیم  ســال 84 تا 92 
حــد  پایین تریــن  بــه  مســکن  قیمــت  بایــد  و 
خــود می رســید، قیمــت زمیــن 8.6 برابــر یعنی 
760درصد رشد داشته است، اما در دوره 92 تا 

95 رشد قیمت زمین تنها 0.2 درصد بود.
وی اظهار داشت: به طور مداوم اعالم می شود 

کــه مســکن موتور محرکــه اقتصاد اســت و برای 
کند، اما  رونــق اقتصاد باید مســکن رونق پیــدا 
که  کنید  گر تصــور  کــه ا ایــن اشــتباه اســت، چرا 
شما با یک تزریق پول و یک مداخله، مسکن و 
اقتصاد را راه بیندازید، همان اشــتباه دوره 84 
تــا 92 را خواهد داشــت و زندگــی مردم مختل و 

بدتر خواهد شد.
آخوندی با اشــاره به اینکه مدام اعالم می شود 
گفت: پاسخ  آیا نیاز به ســاخت مسکن نیست، 
گر می خواهیم مســکن احداث  من این اســت ا
کــه  گیــرد  کنیــم بایــد ســاخت و ســازی صــورت 
جایگزین مســکن بد شود تا فاصله فقیر و غنی 
کاهش یابد، پس  و شــمال شهر و جنوب شــهر 
که طراحی  که سیاست بعدی  مهم این اســت 

می شود چگونه باشد.
کردن بازآفرینی شــهری  وی ادامــه داد: مطــرح 
که در وضعیت بد  که فــردی  در این راستاســت 
زندگــی می کنــد بتوانــد تا حدودی بــه وضعیت 

بهتری برسد.
گرفتــن جلوی  ݢآخونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
گری و بورس بازی زمین توانستیم جلوی  ســودا
رشد نجومی مسکن را بگیریم گفت: رشد ساالنه 
2.5 درصــد قیمــت مســکن می توانــد مناســب 
کید می کنم که ساختن مسکن  باشد و باز هم تأ
در بیابان به ضرر مردم خواهد بود، پس ساختن 
مســکن در بافت فرسوده بســیار بهتر از ساخت 

مسکن در بیابان خواهد بود.

کید بر عدم دخالت دولت تا

 در بازار ساخت و ساز مسکن
دکتــر مظاهریــان معــاون مســکن و ســاختمان 
همایــش  دبیــر  و  شهرســازی  و  راه  وزارت 

ادامــه  در  نیــز  مســکن  توســعه  سیاســت های 
ایــن مراســم بــا تشــریح سیاســت های دولــت 
گفت: عدم دخالت دولت در ساخت  دوازدهم 
بــازار رهــن، تامیــن  گســترش  و ســاز مســکن، 
مســکن بــرای زوج هــای جــوان و خانــه اولــی و 
توجــه بــه بافت هــای فرســوده و حــل مســئله 
حاشیه نشــینی 4 حــوزه مــورد وفــاق دولــت و 

مجلس است.
وی بــا نــام بــردن از مهمتریــن سیاســت های 
داد:  ادامــه  دوازدهــم  دولــت  در  شــده  اتخــاذ 
همایش سیاســت های توسعه مسکن فرصتی 
کــه سیاســت های بخش هــای مختلــف  اســت 
حکومــت و دولــت را بــرای مســکن و اهتمــام 
حکومت دولت را در امر مسکن تشریح می کند 
تا این سیاست ها در گروه های تخصصی شرکت 
کننده در همایش به بحث و نقد گذاشته شود.
که ســمینار  کیــد بر این مطلب  مظاهریــان با تا
در محیط هــای علمــی و پژوهشــی برنامه ریزی 

ایــن  گفــت: در  اجــرا درمی آیــد  بــه  و  می شــود 
وقــت  حــوزه  متخصصــان  از  نفــر   59 ســمینار 
کردنــد تــا پذیــرای نظــرات  کمــك  گذاشــتند و 

گروه های مختلف در این همایش بشویم.
معاون مسکن و ساختمان افزود: بدیهی است 
که مســکن یکی از نیازهای اساســی بشــر است 
و فراتــر از آن از عوامــل ثبات بخــش زندگــی بــه 
کنیم  حســاب می آیــد وباید به این نکتــه توجه 
کــه مســکن در ایــران اهمیتش از ســایر ملت ها 
کلمــات خانــه  بیشــتر اســت. در زبــان فارســی 
کــه زاده پســوندی  به  و خانــواده وجــود دارنــد 
که ایــن اهمیت  معنــای شــالوده و زیربناســت 
مســکن و خانــه را در محیــط خانوادگــی ایــران 
بــه نمایــش می گــذارد و ایــن رابطه اســمی را ما 
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در زبان هــای دیگر نمی بینیم. به همین دلیل 
کشور وظیفه  مسکن و حل مســئله مسکن در 

ما در دولت را افزایش می دهد.
کنــار نیــاز  کــرد: بایــد بتوانیــم در  وی تصریــح 
اساســی تامیــن مســکن بــه موضــوع افزایــش 

کیفیت زندگی توجه کنیم.
وی سیاســت های دولت را در 3 محور تشــریح 
کــرد وگفت: اولین سیاســت دولت برای تنظیم 
که دولــت نباید  بــازار مســکن ایــن نکته اســت 
دومیــن  شــود  ســاز  و  ســاخت  وارد  شــخصا 
گســترش  کــه دولــت دنبــال می کند  سیاســتی 
بــازار رهــن اســت و مــا در دولت معتقدیــم باید 
تمامی تالش خــود را برای افزایش قدرت خرید 

خانوار انجام دهیم.
مظاهریــان بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضر 
موجــودی مســکن بیش از تعداد خانوار اســت 
گفت: آمار ســال 95 نشان می دهد 24 میلیون 
گر این تحول  خانــوار و 27 میلیون خانه داریم ا
کنون  را در یــك دوره 40ســاله از اوایل انقالب تا
که در اوایل انقالب به  در نظر بگیریم می بینیم 
ازای هــر 100 خانــه 127 خانوار وجود داشــت در 

کنون برعکس است. که این آمار هم ا حالی 
کنــون یك  ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: هم ا
و  خانوارهــا  تعــداد  بیــن  بزرگــی  تعــادل  عــدم 
که تعداد  خانه ها دیده می شــود. به این سبك 
خانه ها فزونی گرفتند اما خانواده ها توان خرید 
ندارنــد زیرا برخی خانه ها با هدف ســفته بازی 
که نیاز خانواده ها را  گری ســاخته شــد  و ســودا

برای تامین مسکن پاسخ نمی دهد.
کرد: یکی از اهداف دولت دوازدهم  وی تصریح 
افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند 
بیشــتری صاحــب خانــه  تعــداد  آن هــا  کــردن 

شوند.
کــرد: دولــت می دانــد  مظاهریــان خاطرنشــان 
که هیچ کســی بــرای خرید خانه همــه پول نقد 
را نــدارد بــه همین دلیــل نظام تامیــن مالی در 
گرفته است تا دسترسی  قالب تسهیالت شکل 
گســترش بازار  خانوارهــا به خانــه افزایش یابد. 
رهــن در همــه شــقوق آن و معرفــی ابزارهــای 
کــه در این  نویــن مالــی از اقدامــات دولــت بود 
باره موفقیت های فراوانی نیز در دولت یازدهم 

داشتیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی 
سیاســت ســوم دولــت را توجــه بــه زوج هــای 
گفــت: در  کــرد و  جــوان و خانــه اولی هــا عنــوان 
سیاست گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن 

به زوج های جوان و خانه اولی ها بوده و اســت 
که  گــروه خریدارهــای واقعی هســتند  زیــرا این 
هــدف آن هــا مســکن برای مســکن نه مســکن 

برای انتفاع است.
و  فرســوده  بافت هــای  بــه  توجــه  گفــت:  وی 
از جملــه مباحــث  حاشیه نشــینی در شــهرها 
و  می کنــد  تعقیــب  دولــت  کــه  مهمی اســت 
کاملــی در ایــن حــوزه  در حــال حاضــر اجمــاع 
گرفتــه اســت. در حــال حاضــر دو محور  شــکل 
توجــه بــه بافت هــای فرســوده و حــل مســئله 
حاشیه نشــینی مــورد وفــاق دولــت و مجلــس 

است.
اجــرای  بــرای  اینکــه  داد:  ادامــه  مظاهریــان 
سیاســت های دولت در بخش مســکن نیاز به 
که  نهاد توســعه ای داریم  از جمله مواردی بود 
مــورد توجه قرار دادیم. اقدامات بانك مســکن 
گذشــته برای حرکت به سمت نهاد  در 4 ســاله 
توســعه ای شــدن نمونــه ای از اقدامــات دولت 

برای تامین مسکن است.

گانه سیاســت های توســعه  جزئیــات محورهاِی ۶ 
مسکن به شرح زیر است:

محور اول- تامین مالی مسکن با هدف بررسی 
ابزارهــای نویــن مالی، بررســی نظــام مالیاتی و 
که توســط مدیران  یارانه هــای بخــش مســکن 

ارشد بانك مسکن راهبری خواهد شد.
اســت  کم درآمــد  اقشــار  محــور دوم- مســکن 

مســکن حمایتی  مســکن اجتماعی،  بــه  کــه 
بخــش  ایــن  می پــردازد.  مسکن روســتایی  و 
مســکن  بنیــاد  ارشــد  مســئوالن  توســط 

انقالب اسالمی مدیریت خواهد شد.
و  کارآمــد شــهری  نا بافت هــای  محــور ســوم- 
سکونتگاه های غیررسمی اســت. در این محور 
مسائل توسعه گرها و ظرفیت بخشی خصوصی 
بازآفرینــی  شــهری،  کارآمــد  نا بافت هــای  در 
شــهری و محلــه محــوری و همچنیــن مســائل 
اقتصادی و اجتماعی در بافت های نابســامان 
شــهری، مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار خواهد 
گرفــت. راهبــری این بخش بر عهده مســئوالن 
ارشــد شــرکت عمران و بهسازی شــهری خواهد 

بود.
محــور چهــارم- سیاســت زمیــن، شهرســازی 
محــور  ایــن  در  کــه  اســت  شــهری  اقتصــاد  و 
از  بــرداری  بهــره  و  تخصیــص  سیاســتگذاری، 
منابــع زمیــن، اقتصــاد شــهر و سیاســت های 
شــهری در معــرض تبــادل افــکار قــرار خواهــد 
گرفت. در این بخش نیز مســئوالن ارشد حوزه 
معاونــت معماری و شهرســازی و ســازمان ملی 
زمین و مســکن حضور خواهند یافــت و به ارائه 

نقطه نظرات خود در این زمینه می پردازند.
کــه  اســت  مســکن  بــازار  پنجــم-  محــور 
مســکن  بــازار  پیش بینــی  و  تحلیــل  بــه 
نیــاز(،  و  تقاضــا  عرضــه،  )خانه های خالــی، 
مسکن)ســامانه های  بــازار  شــفافیت 
کالن(  اطالعاتی(، مســائل اقتصادی )خرد و 
در بازار مســکن و نقــش بنگاه های معامالت 
ک می پــردازد. در این بخش مســئوالن  امــال
و  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت  حــوزه 
مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن 

دارند. حضور 
محــور ششــم- ایــن محــور بــه مســائل مربوط 
اســتراتژی های  و  بشــر می پــردازد  اســکان  بــه 
راهکارهــای  ایــران،  در  بشــر  اســکان  توســعه 
کار شــهری جدید  کارآمد ســند دســتور   اجرای 
(New Urban Agent( و انطبــاق آن بــا شــرایط 
ایــران، سیاســت ملی شــهری و سیاســت های 
اســکان و ســکونتگاه های غیــر رســمی را مــورد 
بحــث و تبــادل نظر قــرار خواهــد داد. این پنل 
دانشــگاهی  اســاتید  و  صاحبنظــران  توســط 
صاحــب تجربــه اداره می شــود و نمایندگانی از 
دفتر اســکان بشــر ســازمان ملل در ایران نیز در 

آن حضور خواهند داشت.

: ریا ا
ر   ا د   
ک  ت   ر   ن ا
ا  رد  ا  ای  د ن
ک  ی  ا د د  ا   
ر  ا ر  ی ک  ا  د دن
ا در د   ر   
ر  ر  د  ی   ا ای 
نجا  ر  ان ری  ر  ی 

د
د  ی   د د   ی
ر   ان ری  ر  ی 
د  ا  رد   ک ر  ا  ا 

ن ان  ا  ر 
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ا  ا ی نا   دکتر ن ر  ر  ا ا  ا  ا   د  ر    ا  ر    ان  در 
ر در دریا      کا   ار    کار  ر   ار  ار   د در د  د  رنا  
ر   ک  ن  ا  ر   ا ا   رک  ا   ی در ر ا  ر  ری  ار    در   

ردد ی  ا در  ا ی  ر ا  ن ار  نا  




