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حــوادث طبیعــی آبــان و آذر مــاه ماننــد زلزلــه
کرمانشــاه و تهران و ســایر نقاط کشور بار دیگر
نشــان داد کــه ایــران جــزو مناطــق زلزلهخیز و
پرحادثــه محســوب میشــود .امــا بــه میــزان
خطری که در گوشه و کنار کشور سرمایههای
مادی و انسانی مردم را تهدید میکند ،برنامه
جامعی برای کاهش خسارات و افزایش ایمنی
وجــود نــدارد .شــاید نبــود برنامه جامــع برای
مهــار و مدیریــت حوادثــی چون خشکســالی،
ســیل ،ریزگــرد و بــه خصــوص زلزلــه بیــش از
آنکــه به کمبــود اعتبــارات و تــوان مالی دولت
و نهادهــای متولــی مربوط باشــد به ضعف در
اجــرای برنامههــا و فعالســازی ظرفیتهــای
موجود برگردد .بنابراین ما با این واقعیت تلخ
مواجه هســتیم به رغم اینکه جزو کشــورهای
زلزلهخیــز جهــان محســوب میشــویم اما این
مســئله در جغرافیــای برنامهریــزی و مدیریت
کشور مطرح نیست.
ا کنــون کــه بــا لرزههــای پرتعــداد زمیــن زنگ
خطرهــا بــه صــورت جــدی بــه صــدا در آمده،
باید برنامه جامعی برای مقابله با تبعات زلزله
و مدیریت بحران پس از آن تدوین و اجرا کرد.

از نظر کارشناســان الگوی این رخداد طبیعی
و مدیریت بحران اجتماعی پس از آن در حال
تغییر اســت .ا گــر از نظر عینی زلزله مســئلهای
مقطعــی و موقــت در هــر گوشــهای از کشــور
اســت امــا از نظــر ذهنــی و تحــت تاثیر ســرعت
اطالعرســانی موضوعی فرا گیر و خطری بالقوه
بــه نظــر میرســد درحالی کــه شــیوه مدیریت
تبعــات زلزلــه کمــا کان بــر اســاس روشهــای
ســابق صــورت میگیرد .چنانکه بــه هنگام هر
لرزش زمین ،احساســات عمومیتهییج شــده
و کنشهــای انســانی در برابــر آســیبدیدگان
بــه طــور موقت شــکل میگیرد .دولت و ســایر
نهادهــای حکومتی نیز تــالش میکنند قدری
از آالم مــادی و معنــوی مــردم زلزلــهزده را
جبــران کنند .اما این اقدامــات مقطعی بوده
و بــه ایجاد یک ســازوکار موثــر و کارآمد منتهی
نمیشود .چرا که مدیریت زلزله و بحرانهای
پــس از آن اساســا از یــک رویکــرد اســتراتژیک
برخــوردار نیســت .زلزلههــای ســالهای اخیر
مثــل رودبــار در شــمال ،طبــس در شــرق،
بــم در جنــوب ،بوییــن زهــرا در مرکــز و ...بــه
رغــم تخریبهــا و تلفــات گســترده موجــب

تجربــه انــدوزی و تبییــن مســئله در ســطح
ملــی و اجرای برنامههای جامع و موثر نشــده
است .این عقبماندگی و انباشتگی ضعف در
برابر بحرانهای طبیعی در حالی اســت که در
ســالهای اخیــر غیــر از زلزله با حــوادث زیانبار
دیگری چون سیل ،خشکسالی و اخیرا ریزگرد
و آلودگی هوا نیز دست به گریبان شدهایم.
یکــی از پیامدهــای زلزلــه اخیــر کرمانشــاه و
تهران و ...آن اســت که جامعــه را وارد مرحله
جدیــدی در برابــر ایــن رخداد کرده اســت .در
گذشــته تصــور از زلزلــه بــه عنــوان یــک رخداد
طبیعــی و خســارت بــار موج اجتماعــی در پی
نداشــت .زلزلــهزدگان از نظر ذهنــی تلفات آنرا
میپذیرفتنــد و مطالبــه چندانــی نیــز از دولت
و نهادهــای حا کمیتــی نداشــتند .امــا امــروزه
مردم نســبت به زلزله دیدگاه جدیدتری دارند
و آنــرا یــک واقعــه قابــل مدیریــت میداننــد و
تحــت تاثیــر گســترش شــبکههای اجتماعــی
و نظــام ارتباطــات مــدرن دربــاره ایــن پدیــده
بــه تبــادل نظــر میپردازنــد .در میــان انبــوه
مطالبــی کــه پیرامــون هــر زلزلــه تولیــد و در
شــبکههای خبــری و اجتماعــی جدیــد بــه

اشــترا ک گذاشــته میشــود ،مــوج وحشــت
و تــرس تولیــد میشــود بــه گونــهای کــه زلزلــه
در کرمانشــاه بــه همــان میــزان مــردم غــرب را
نگــران میکند کــه در تهران وحشــت و نگرانی
ایجــاد میکنــد .ایــن تســری مــوج وحشــت و
بــه تبــع آن تولیــد رفتارهــای غیرمتعــارف در
ســطح عمومی ،امر جدیدی است که نیازمند
شــناخت و بررســی و ارائه راهکار است .ا گرچه
برخــی از ناظــران تصــور میکنند بــا این حجم
از مشــکالت کشــور ،امکانــی برای طــرح بحث
برنامه جامع حوادثی چون زلزله وجود ندارد،
امــا چارهاندیشــی و انجام اقدامــات بازدارنده
علیرغــم همــه دشــواریها ضرورت داشــته و
در عین حال امکانپذیر اســت .البته مشروط
بــه اینکه دولت به معنای همه دســتگاههای
حا کمیتــی در مقابــل آن خــود را پاســخگو
بداننــد .بدیهی اســت ا گــر از این مهــم غفلت
شــود و بــه ماننــد گذشــته پــس از هــر زلزلــه،
حساســیتها ناپدیــد شــود ،آنــگاه یــک زلزلــه
نســبتا شدید در کالنشــهری چون تهران مثل
یــک هیوالی ناشــناخته به شــهر و ســازههای
آن آســیبزده و حیــات و زیســت انســانی را بــا
مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.
توجه به این واقعیت است که اهمیت تدوین
برنامــه جامــع مهــار و مدیریــت بحــران زلزلــه
را دو چنــدان میکنــد .برنامــه مهــار شــامل
ایجاد آمادگی در زیرســاختها و مقاومســازی
ســازهها و بناها ،اصالح قوانین ســاخت و ســاز
و اصــالح ضعفهای نظارتی بر آن و همچنین
تهیــه و اجرای برنامــه کوتاهمدت و بلندمدت
آموزشی شــهروندان میشود .برنامه مدیریت
بحــران نیــز آمادگــی ســازمانی و همگانــی در
برابــر تامیــن نیازهــای اولیه مناطــق زلزلهزده،
اســکان موقــت و ارائــه آموزشهــای الزم برای
شهروندان و نهادهای مرتبط با سرفصلهای
«هنــگام زلزلــه» و «پس از زلزله» میشــود .ا گر
نگاهــی بــه رفتارهــای مــردم و ســازمانهای
تخصصــی و امــدادی پــس از زلزله غرب کشــور
و تهــران بیندازیم ،اثرات مخرب و زیانبار نبود
ایــن آموزشهــا و آمادگیهــا کامــال محســوس
اســت .تاخیــر و ناهماهنگــی در امدادرســانی
زلزلــه کرمانشــاه ،تــداوم وضعیــت نامناســب
در آن منطقــه و همچنیــن آشــفتگی مدیریت
بحــران تهــران و سراســیمگی مــردم در شــب

 29آذر مــاه نشــان داد کــه آمادگــی چندانــی
بــرای کاهــش تلفــات و کنتــرل تبعــات روحــی
و روانــی زلزلــه وجــود نــدارد .تهــران در شــبی
کــه هیچگونــه ریــزش و تخریبــی رخ نــداد
وحشــتزده شــب را بــه صبــح رســاند و حتــی
یــک برنامــه اطالعرســانی موثق بــرای کاهش
اضطــراب و نگرانــی شــهروندان منتشــر نشــد.
ا گر زلزله اندکی تخریب به همراه داشــت شاید
اوضــاع بــه صــورت تصاعــدی نگرانکنندهتــر
میشــد .آنچــه در تهــران پــس از زلزلــه 5/2
ریشــتری رخ داد در واقــع بازتــاب کمبودهــا و
ضعفهای موجود در برابر این واقعه است.
گام اول بــرای جبــران ضعفهــای گذشــته آن
است که یک برنامه وسیع با اعتبار کافی برای
مقابله با زلزله به صورت بلندمدت در دســتور
کار دولــت و ســایر نهادهای تقنینــی و اجرایی
قــرار گیرد .ایــن برنامه باید ماننــد برنامههای
بودجه و  5ســاله توسعه کشور و یا برنامههای
باالدســت ماننــد چشــمانداز  20ســاله کشــور،
دارای هــدف و بینــش اســتراتژیک باشــد .در
این برنامــه باید متولی مشــخصی برای ایجاد
آمادگــی ســازهای ،آمادگی امدادی و تاســیس
نظام آموزشــی و فرهنگی وجود داشــته باشد.
طبق آن باید مناطق مســکونی و شهری مورد
ارزیابی قرار گیرند و بازسازی و مقاومسازی آن
در مقاطع کوتاهمدت و میانمدت در دســتور
کار قــرار گیرد .همان طور که ســاخت مســکن
جــزو ماموریتهــای دولــت و برخــی بنیادهــا

بـــرای جبـــران ضعفهـــای گذشـــته
آن اســـت کـــه یـــک برنامه وســـیع با
اعتبـــار کافـــی بـــرای مقابله بـــا زلزله
بـــه صـــورت بلندمـــدت در دســـتور
کار دولت و ســـایر نهادهای تقنینی
و اجرایـــی قـــرار گیـــرد .ایـــن برنامـــه
بایـــد ماننـــد برنامههـــای بودجه و 5
ساله توسعه کشـــور و یا برنامههای
باالدســـت ماننـــد چشـــمانداز 20
ســـاله کشـــور ،دارای هدف و بینش
اســـتراتژیک باشد

بــه شــمار میآیــد ،عملکــرد دولــت در موضوع
مقــاوم و ایمنســازی واحدهای مســکونی نیز
باید مورد ســنجش قرار گیرد و نهاد مشخصی
ماننــد دیــوان محاســبات کــه بــر هزینــه کــرد
قانونــی و واقعــی بودجــه نظــارت دارد ،آن
را مــورد نظــارت و ارزیابــی قــرار دهــد .ارائــه
تسهیالت و مشــوقهای مقاومسازی ،اصالح
قوانین ســاخت و ساز ،اجرای دقیق آئیننامه
 2800و ترمیــم ضعفهــای نظارتــی و الــزام
بــه اجــرای طرحهــای مطالعاتی مناطــق تازه
ساخت یا در حال ساخت و ...میتواند جزئی
از ایــن برنامــه باشــد .در بعــد دیگر الزم اســت
مدیریت بحران به عنوان مکمل برنامه جامع
در برابــر زلزلــه و ســایر بالهــای طبیعی دســتور
کارهای مشــخصی داشته باشد .در این قالب
بایــد با آموزش به مــردم با هدف کاهش ترس
و وحشت بستری فراهم کرد که رفتارهای آنها
بــه هنگام زلزلــه نه تنهــا تشــدیدکننده تلفات
و خســارات نباشــد بلکــه شــناخت و توانایــی
الزم را بــرای مهــار بحرانهــای پــس از زلزلــه را
فــرا گیرند .ا گر در گذشــته تامین حداقلهای
معیشــتی در مناطــق زلزلهزده کفایت داشــت
امــروز بایــد بــه تامیــن نیازهای روحــی و روانی
ناشــی از زلزلــه در ایــن مناطق توجه داشــت و
از قبل برای آن برنامه و امکانات تدارک دید.
نکتــه پایانــی در ایــن مجــال آن اســت کــه
ســازمانهای مــردم نهــاد و گروههــای مرجــع
مســئولیت مهمیدارنــد تا با آ گاهی بخشــی و
مطالبهگــری ،موجی گســترده و مســتمر برای
تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع پیشــگیری
ســازمان دهنــد .هــر چنــد کــه جامعــه ایــران
ا کنــون بــا چالشهــای بــزرگ و متعــددی در
حوزههای مختلف مواجه است اما زلزله را نیز
بایــد یــک چالش و تهدیــد مهم به شــمار آورد
کــه میتوانــد حتــی از برخی چالشهــای دیگر
مخربتــر باشــد .مهــم ایــن اســت کــه بدانیم
ا گــر پیشــگیری از زلزله ممکن نیســت اما مهار
بحرانهــای بعد از لزله و پیشــگیری از افزایش
تلفــات و خســارات بــه هنــگام زلزلــه طبــق
تجربه کشــورهای دیگر شدنی است .بنابراین
ضــرورت برنامهریــزی و ایجــاد آمادگــی در برابر
زلزلــه بایــد بــه عنوان یــک مطالبــه راهبردی و
جــدی در راس توجــه نهادهــای مــردم نهاد و
گروههای مرجع قرار گیرد.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361
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فراز ونشیبهایسندیکا
و نقش بخش خصوصی
در آبادانی ایران
گفتوگو با مهندس خوانساری ،مدیرعامل شرکت هریسون

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

مهنــدس جــواد خوانســاری از افــرادی
اســت کــه میتــوان گفــت شناســنامه او بــا
شناســنامه ســندیکا عجین شــده اســت .وی
کارشناســی ارشــد مهندســی راه و ساختمان و
فار غ التحصیل از دانشــگاه امیرکبیر اســت که
ســالیان ســال همــراه و همقــدم با ســندیکای
شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــوده و بارهــا در
جایــگاه عضــو هیــات مدیــره ،نائــب رئیــس و
دبیــر ســندیکا ایفــای نقــش کــرده اســت .وی
همچنیــن در شــکل گیــری و فعالیت شــورای
هماهنگــی گامهــای بزرگــی برداشــته اســت.
ا کنون در آســتانه جشــن  70ســالگی ســندیکا
دفتــر خاطــرات مهنــدس خوانســاری را ورق
میزنیم و 6دهه فراز و نشیب کار عمرانی را به
تماشا مینشینیم.
آقای مهندس خوانســاری ،از چه ســالی
قــدم به ســندیکا گذاشــتید و در آن ســالها
حال و هوای پیمانکاران کشور و سندیکای
شرکتهای ساختمانی ایران چگونه بود؟
بعــد از دو ســال کار در حــوزه پیمانــکاری ،در
ســال 1346شــرکت ســاختمانی هریســون را
رســما خریــدم .البته هریســون از ســال 1338
تاســیس شــده و عضو ســندیکا بود .من نیز در
آن ایــام بــا وجــود اینکه بســیار جوان بــودم به
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طور منظم با اعضای هیاتمدیره سندیکا که
مردان شایســته ای بودند همفکری میکردم.
یکبــار هــم همیــن بــزرگان مــن را کاندیــدای
هیــات مدیره کردند اما به دلیــل اینکه خیلی
جوان بودم ،خــود آن را نپذیرفتم .تا اینکه در
ســال  1357انقــالب شــد و ما گروهی تشــکیل
دادیــم بــرای حفــظ ،نگهــداری و حراســت از
ســندیکا کــه از بیــن آن گــروه تنهــا افــرادی که
مانــده انــد و هنــوز فعالیــت میکننــد مــن و
مهندس عطاردیان هستیم.
در آن ســالها گروههای تنــدرو دنبال تخریب
و تصرف ســاختمان ســندیکا بودند کما اینکه
ســاختمان کانون مهندســان ایــران را گرفتند
و پــس ندادند .مــا مانند پارتیــزان برای حفظ
ســاختمان سندیکا جنگیدیم و به طور شبانه
روزی خودمان شــخصا نگهبانی میدادیم که
ســندیکایمان از دســت نــرود .تــا اینکــه اواخــر
ســال 1357هیاتمدیــره جدید انتخاب شــد
و شــروع بــه فعالیــت کــرد و آقــای
دکتــر زیرک زاده به عنوان اولین دبیر ســندیکا
انتخــاب شــدند ،بعــد از ایشــان مهنــدس
محمــدی و بعــد هــم بنــده دبیــر شــدم .البته
زمانــی کــه دکتر زیــرک زاده دبیر بودنــد من به
عنــوان معــاون بــه ایشــان کمــک میکــردم.
روزهــای پرخاطــرهای کــه هیچوقــت فراموش

نخواهم کرد.
در ســالهای اولیــه انقــالب اتفاقــات زیــادی
پیــش میآمــد از جملــه اینکــه تندروهــای
چــپ ،کارگران را برای گرفتن ســنوات خدمت
سالهای گذشته تحریک میکردند .در حالی
کــه کارهــا متوقــف یــا نیمــهکاره بودنــد .اغلب
دفتــر شــرکتها مــورد هجــوم تعــدادی کارگــر
قــرار میگرفــت که ادعای خســارت ســالهای
گذشــته را داشــتند .آن موقــع من بــا همکاری
وزارت کار و بــا مراجعــه به دفاتر این شــرکتها
در حــل مشــکل کمــک میکــردم در آن زمــان
آقــای داریــوش فروهر وزیر کار بــود و برای حل
این مسائل همکاری خوبی با ما داشت.
جــدای از این مســائل روزمــره ،اصوال ذهنیت
آن موقــع انقــالب این بود که بخش خصوصی
بخــش مناســبی نیســت و امــوال فعــاالن آن
را مصــادره میکردنــد و تقریبــا کار در اغلــب
شــرکتهای بخش خصوصی بــه دلیل همین
نگاه و پیش آمدن جنگ متوقف شده بود.
دوران جنــگ بــر پیمانــکاران و ســندیکا
چگونه گذشت؟ از خاطرههایتان بگویید.
ســندیکا در بازســازی ویرانههای جنگ نقش
موثــری داشــت .بــرای مثــال ماشــین آالت
زیــادی از شــرکتهای عضــو خود جمــع کرد و

به مناطق جنگی فرستاد .در جنگ تحمیلی،
شــهر هویــزه بــه شــدت مخــروب شــده بــود و
مــردم آن در رنــج و عــذاب بودنــد .ســندیکا
برای بازســازی هویــزه با آســتان قدس رضوی
همکاری کرد .بنا شد آنها سرمایه گذاری کنند
و مــا کار بازســازی را انجام دهیــم .از وقتی آغاز
به بازسازی هویزه کردیم اعضای هیاتمدیره
بارها به آنجا سرکشی کردند تا در زمان کوتاهی
بازســازی شــده و قابل ســکونت شــود .این در
حالی بود کــه هویزه هنوز زیر آتش جنگ بود.
مثــال دیگــر در اینبــاره راهآهــن خرمشــهر بــه
اهواز اســت که صدمه دیده بود و شــرکتهای
ما در بازسازی آن نقش مهمیداشتند.
بالفاصلــه بعــد از آزادســازی خرمشــهر
آیــتاهلل خامنــه ای کــه در آن زمــان رئیــس
جمهــور کشــور بودنــد بــه مــا ماموریــت دادند
و در راســتای آن بــه نیروهــای نظامیمنطقــه
نامــه ای دادنــد و مــا را معرفــی کردنــد تــا بــا
گروهــی بــرای دیــدار از منطقــه و تدویــن طرح
بازســازی بــه آنجــا برویــم کــه  10نفــر از اعضای
هیاتمدیــره از جملــه مهنــدس اســماعیلی،
مهنــدس ادب ،مهنــدس شــاداب ،مهنــدس
مقیمــیآذری و ســایر دوســتان جمع شــدیم و
بــا هواپیمــا به اهــواز رفتیم تا از آنجا به وســیله
اتوبــوس راهــی خرمشــهر شــویم .وقتــی
بــا اتوبــوس بــه ســمت خرمشــهر در حرکــت
بودیــم توســط خمپــاره عراقیهــا مــورد هدف
قــرار گرفتیم کــه یکی از ســربازان همراه هم ما
آسیب جدی دید.
وقتــی بــه خرمشــهر رســیدیم تعــدادی ســرباز
کــه در مســجدی بــه عنــوان آخریــن آثــار باقــی
مانــده از ســاختمانها زندگــی میکردنــد بــه
پیشــواز ما آمدند ،از شــهر خرابه بازدید کردیم
و امــکان بازســازی ســاختمانهای مخروبــه را
بررســی کردیم .بعد از بازگشــت گزارش آن را به
رئیــس جمهــور دادم کــه در این گــزارش نحوه
تهیــه مصالــح بازســازی منــازل هــم پیشــنهاد
شــده بــود و راهکارهــای موجــود بــه دقــت و
جــزء بــه جــزء ارائــه شــد .مســافرت دشــواری
بــود ...بعد از این همه ســال هنــوز وقتی برای
سرکشــی بــه پروژههای مختلف شــرکت خودم
از جملــه پــروژه ســاخت اســتادیوم اســتخر
شــهید قهرمانــی اهواز ســر میزنم ،بســیار زیاد
بــه یــاد حــال و هــوای آن روزها و تالش شــبانه
روزی ســازندگان در شــرایط دشــوار آن
زمان میافتم.

همراهی شرکتهای پیمانکاری با دولت
ســازندگی چگونــه بــود؟ و در مجمــوع ایــن
دوران را چگونه ارزیابی میکنید.
بعــد از انقــالب و جنگ ،پــس از برقراری صلح،
ســازندگی نیــز آغــاز شــد .در دوران ریاســت
جمهــوری آقایهاشمیرفســنجانی ،ارزش
بخــش خصوصــی را میدانســتند و توجــه
خوبــی بــه آن داشــتند .ضمــن مالقاتهــای
متعــدد بــا ایشــان دربــاره ســازندگی ،معمــوال
آقایهاشــمیدر مســافرتهایی کــه بــرای
ســرمایه گذاری و بستن قراردادهای همکاری
میرفتنــد ما را به همراه خــود میبردند .آقای
ترکان وزیر راه و آقای آخوندی وزیر مســکن نیز
از مــا دعــوت میکردنــد تــا در این مســافرتها
همــراه آنهــا باشــیم .به عنــوان مثــال بازدید از

صنایــع فرانســه ،بلغارســتان و آلمــان از جمله
ایــن ســفرها بــود کــه دولــت همــواره همــراه با
هیاتمدیــره مــا بــه عنــوان بخــش خصوصــی
بوده است.
در آن زمــان ســه کنفرانــس ارزنــده نیــز در
شــهرهای اصفهــان ،مشــهد و آبــادان دربــاره
مشــکالت بخش خصوصی با حضور مسئولین
تــراز اول کشــور برگزار کردیم تــا زمینه گفتگوی
بهتر با دولت فراهم شــود .سرفصل اصلی این
کنفرانسها حل مشــکالت عمرانی ،پیشرفت،
آبادانــی و ایفــای نقــش بخــش خصوصــی در
امــر ســازندگی کشــور بــود .ایــن همایشهــا اثر
زیــادی در جامعــه گذاشــت کــه موقعیــت و به
واســطه ایجاد شناخت ،محبوبیت سندیکای
پیمانــکاران را در جامعه افزایــش داد .نتیجه،
ساخت پروژههای بسیار به دست شرکتهای
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در آن ســـال هـــا گـــروه هـــای
تندرو دنبـــال تخریـــب و تصرف
ســـاختمان ســـندیکا بودنـــد
کمـــا اینکـــه ســـاختمان کانـــون
مهندســـان ایـــران را گرفتنـــد
و پـــس ندادنـــد .مـــا ماننـــد
پارتیزان برای حفظ ســـاختمان
ســـندیکا جنگیدیـــم و بـــه طـــور
شـــبانه روزی خودمان شـــخصا
نگهبانـــی مـــی دادیـــم کـــه
ســـندیکایمان از دســـت نـــرود.

بخــش خصوصــی عضــو ســندیکا و بــا کیفیــت
مطلوب بود مانند سدهای بزرگ ،نیروگاههای
برق ،کارخانجات مختلف مانند فوالد مبارکه،
پاالیشــگاهها مانند پاالیشگاه نفت بندرعباس
و بســیاری پروژههــای زیربنایــی دیگــر کــه تــا
قبــل از ایــن دوره ا کثــرا به دســت شــرکتهای
خارجــی ســاخته میشــد امــا کنــون بــا حضور
شــرکتهای بخش خصوصی اغلب پروژههای
مهم مملکت به اجرا درآمد.
ســال  1364بود که آغاز به فعالیت برونمرزی
و صدور خدمات فنی و مهندســی کردیم البته
موانعــی بــر ســر راه ایــن کار وجــود داشــت .بــه
خاطر دارم پیمانکاران برای از مرز بیرون بردن
و سپس بازگرداندن ماشین آالت عمرانی خود
مجبــور بودند گمــرک زیادی پرداخــت کنند و
دشــواریهای ایــن کار را متحمــل شــوند کــه
رغبــت کار بــرون مــرزی را در آنهــا از بیــن بــرده
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بــود .بــرای حــل همه ایــن مســائل بارهــا من
پشــت در جلســات هیات دولت نشستم تا به
جوابــی که دنبالــش بودیم برســم .دکتر نواب
معــاون ســرمایه گــذاری وزارت دارایــی نیــز در
این مســیر با مــن همکاری میکرد تــا در دیدار
بــا اعضــای هیــات دولت ،آنهــا را بــرای تدوین
قوانینــی دربــاره رفــع مشــکالت بــرون مــرزی
متقاعد کنم پیمانکاران بتوانند ماشــین آالت
خــود را بــدون هیچگونــه وثیقــه و ودیعــهای
به کشورهای مورد نظر ببرند و بازگردانند.
هیاتمدیره ســندیکا در آن دوران تیم بســیار
خــوب و زحمت کشــی بودنــد کــه برنامههای
کاری ســندیکا را بــا پشــتکار دنبــال میکردند.
ما در آن زمــان ضمن حفظ موجودیت بخش
خصوصــی ،به طــور مرتب با مســئوالن دولتی

بهیــاد دارم زمانــی را کــه با حضور وزیر مســکن
وقــت و اســتاندار گیــالن و مــردم رودبــار ایــن
مدرســه فنی افتتاح شــد .هنوز آرم سندیکا بر
ســردر این مدرسه دیده میشــود که یادگاری
از خدمت همکاران آن روزهای ما در ســندیکا
است .البته در سال  1382نیز همزمان با زلزله
بــم ،ســندیکا از انجــام مســئولیت اجتماعــی
خــود بازنمانــد .در اولیــن حضــور ،اعضــای
هیات مدیره ســندیکا به همــراه دکتر قالیباف
بــه بــم رفتیــم .مســکنهایی که دولــت در بم
میســاخت خارج از محوطه زندگی مردم بود
و آنها نیاز داشــتند مســکن با اســتانداردهای
الزم در زمیــن ملکــی خودشــان کــه بــه دلیــل
زلزلــه تخریــب شــده بــود ســاخته شــود .مــا
بــرای عملــی کــردن ایــن کار ،یــک دفتــر فنــی
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در ارتبــاط بودیــم .جلســات متعــددی نیــز بــا
مسئوالن ســازمان برنامه داشتیم و مشکالت
خود را با آنها در میان میگذاشتیم.
زمانــی کــه به کل این ســالها و خاطرات نگاه
میکنم ،میتوانم به جرات بگویم که ما دوران
سختی را طی کردیم تا سندیکا جایگاه واقعی
خــود را پیــدا کــرد .در ایــن راه باید یــادی کنم
از بهاءالدین ادب که از شــاخص ترین افرادی
بود که با تمام توان در کنار هم کار کردیم.
در ســال  1369زلزلــه وحشــتنا ک رودبار پیش
آمــد .هیاتمدیــره ســندیکا بــا یــک اتوبــوس
بــه رودبــار رفتند و به دقــت مناطــق زلزله زده
را بررســی کردنــد .در آن دوران مــا بــه مــردم
کمــک بســیاری کردیــم .در ایــن راســتا بــرای
اینکــه کاری مانــدگار و ســازنده هــم در رودبــار
انجــام دهیــم طرحــی تهیــه کردیم و بــا فراهم
کردن ســرمایه الزم ،مدرســه ای فنــی با هزار و
دویست متر زیربنا در آنجا ساختیم .به خوبی
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ســـندیکا در بازســـازی ویرانههای
جنـــگ نقـــش موثـــری داشـــت.
بـــرای مثـــال ماشـــین آالت زیادی
از شـــرکتهای عضـــو خـــود جمع
کرد و بـــه مناطق جنگی فرســـتاد.
بعـــد از انقـــالب و جنـــگ ،پـــس از
برقراری صلح ،ســـازندگی نیز آغاز
شـــد .در دوران ریاست جمهوری
آقایهاشمیرفســـنجانی ،ارزش
بخش خصوصی را میدانستند و
توجـــه خوبی به آن داشـــتند.

مهندســی ایجــاد و دو مهندس در آن مســتقر
کردیــم .نقشــههای تیپ را برای ســاخت این
واحدهــای مســکونی بــه مهندســان مشــاور
ســفارش دادیم که به ســرعت تهیه شد .البته
مردمیکــه میخواســتند در محوطــه زندگــی
ســابق خود خانه بسازند ،با کمک مهندسان
حاضــر در دفتــر فنــی نقشــه خانــه خــود را
تهیــه میکردنــد .درنهایــت جــواز الزم توســط
شــهرداری صادر میشــد و همین مهندســان
بــر ســاخت و بازســازی ســاختمانها نظــارت
میکردند و مسکن تحویل مردم میگردید .در
مورد ساخت مدارس اطراف بم هم مقدماتی
را فراهــم کردیــم کــه ایــن کار زیــر نظــر دفتــر
مهندســی که ســندیکا ایجاد کرده بود صورت
بگیرد ولی متاســفانه به دلیل عدم پشــتیبانی
دولت این امر به تنیجه الزم نرسید.
یکی دیگر از کارهایی که در طول این ســالها
در ســندیکا انجــام شــد تغییــر شــکل نشــریه
صنــف ،مجلــه آبادگــران ،در ســال  1370بــود.
قبل از آن نشــریه به شکل کاغذ دیواری و بعد
فتوکپی بود و در آن سال امتیاز رسمیماهنامه
را گرفتیم تا ماهنامه موجود انتشــار یابد .این
ماهنامــه بــه عنوان یکــی از ابزار های گفتگوی
بخــش خصوصــی و دولــت ،همچنیــن تعامل
بیــن ســندیکا و اعضای آن مــورد توجه بخش
خصوصــی و دولتمردان قرار گرفت و همچنان
بــا موفقیــت در حــال انتشــار اســت .توجــه به
ماهنامــه ســندیکا گاه تــا بــه حــدی اســت که
مطالب آن بازخوردهای مثبت و منفی بســیار
زیــادی را بــه همــراه دارد که همیــن بازتابها
نقطــه شــروعی اســت در جهــت تعامــل بهتر و
مفیدتــردرون بخش خصوصــی و همچنین در
تعامالت بین بخش خصوصی و دولت.
گفتــه میشــود در دوران اصالحات فضا
بــرای فعالیــت انجمنهــا و تشــکلها بازتــر
شــده بــود ،به عنــوان یکی از پیشکســوتان
ســندیکا کــه در آن ســالها نیــز هــم گام
بــا ســندیکا بودهایــد چــه تصویــری از آن
دوران دارید؟
مــا تعامل خــود را با مســئوالن تمــام دولتها
ادامــه داده ایــم و در هــر دوره بــه دفعــات بــا
روســای جمهــور دیــدار داشــته ایــم امــا آقــای
خاتمیبا سایرین تفاوتهای زیادی داشتند.
از جملــه میتــوان یــاد کــرد از زمانهایــی کــه
آقــای خاتمیبرای دیــدار ما به اتاق یا ســالنی
وارد میشــد که هیچگاه مامورانی که مسئول

اعضای هیاتمدیره مربوط به دهه هفتاد شمسی

حفاظــت ایشــان بودنــد همــراه ایشــان وارد
نمیشــدند .ایشــان در اغلــب ایــن دیدارهــا
عنــوان میکردنــد در جمع پیمانــکاران حاضر
شــده انــد تــا از تجربــه و دانــش آنهــا بهــره مند
شــوند .حتــی ایشــان دربــاره انتخــاب وزاری
مربــوط بــه صنعت احداث و کارایــی آنها نیز با
ما مشورت جدیتری میکردند.
ســندیکای مــا همــواره در تمامــیدوران در
ارتبــاط بــا انتخــاب وزرا نظــر خــود را دربــاره
مشــخصات وزیــر مــورد تاییــد از نظــر فعــاالن
صنعــت احــداث ،ارائــه داده کــه ایــن کار هــم
در دوران آقــای رفســنجانی ،هــم در دوران
آقــای خاتمــیو هــم در دوران آقــای روحانــی
بــه طــرق مختلــف مــورد اســتقبال قــرار گرفته
اســت .در دولت آقای روحانــی  5تن از وزرایی
که ما پیشــنهاد داده بودیم مــورد تائید رئیس
جمهــور منتخــب قــرار گرفتنــد و انتخــاب
شــدند .واقعیــت ایــن اســت کــه ســندیکای
مــا چیــزی نیســت جــز اســتخوانبندی
بخش خصوصی که قطعا برآمده از دل مردم و
جامعه ایرانی است.
شــورای هماهنگــی نیــز در ایــن دوران شــکل
گرفــت .بعــد از اینکــه کارهــای عمرانــی روی
مســیر توســعه افتــاد ما بــه فکــر افتادیــم که با
تشکلهای همســو یک نهاد مشترک تشکیل
دهیــم بنابریــن بــا ســایر انجمنهــای موجود
گفتگو کردیم .به تدریج  6انجمن شدیم که به
طــور منظم جلســات همفکری و هماندیشــی
میگذاشــتیم .در ســال  1382در دیدار با دکتر
محمد ســتاری فــر که رئیس ســازمان برنامه و

بودجه آن دوران و فردی بســیار شایسته بود،
مــا پیشــنهاد ایجاد تشــکیالتی بــرای تنظیم و
تدویــن بخشــنامهها و قوانیــن زیرســاختی را
مطــرح کردیم کــه در ادامــه پیگیریها تفاهم
نامــه ای بــا حضــور  12انجمــن حاضــر در آن
جلســه بســته شــد و ایــن تشــکیالت بــه نــام
شــورای هماهنگــی تشــکلهای مهندســی،
صنفی و حرفهای کشور شکل گرفت.
قــراردادی نیز بین شــورای هماهنگی و رئیس
ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تشــکیل نهاد
تعامــل بســته شــد کــه از ســال  1382تا کنــون
فعــال اســت و مدتــی مهنــدس ملکیانــی فــرد
نماینده ســندیکا در آنجا بودند ،بعد از ایشان
بــه مدت  6ســال بنــده در شــورای هماهنگی
مدیریــت میکــردم کــه  4ســال از ایــن شــش
ســال را رئیس شــورا و  2سال را به عنوان نایب
رئیــس بــودم .در ایــن دوران آقــای روحانی به
عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب شــد و دکتــر
نوبخــت را بــه عنــوان رئیــس ســازمان برنامه و
بودجــه برگزید کــه با پیگیریهای مــا و تفاهم
حاصــل بــا دکتــر نوبخت مقرر شــد در شــورای
عالــی فنــی کــه قبــال  3عضــو دولتــی داشــت
یــک نفر بــه عنوان نماینده دولــت ،یک نفر به
عنــوان نماینــده شــورای هماهنگــی و یک نفر
بــه عنــوان نماینــده ســازمان نظام مهندســی
انتخاب شــوند .تشــکیل شــورای عالــی فنی با
این ترکیب از موفقیتهای شورای هماهنگی
بود و توانســت شرایط شــاخصهای تعدیل و
فهرستبها را تا اندازهای سامان دهد.

آیا در دولتهای نهم و دهم نیز این روند
رو به رشد ادامه یافت؟
مقطعــی از دولــت آقــای احمــدی نــژاد نیــز
مــن شــورای هماهنگــی را اداره میکــردم .در
آن زمــان آقــای محرابیــان نماینــده دولــت در
شــورای عالی فنــی بود .ما گفتگوهــای زیادی
بــا ایشــان در ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی
و دفتر ایشــان داشــتیم و از ایشــان پیگیر حل
مســائل و مشــکالت بودیم امــا تمامیمواردی
کــه در این جلســات مورد توافــق قرار میگرفت
و بــرای ابــالغ میرفــت توســط رئیــس جمهــور
و مطابــق میــل فــردی وی تغییــر پیــدا میکرد
و تمــام تالشهایــی کــه بــرای تدویــن قوانین
انجام شده بود به هدر میرفت.
بــرای نمونــه در مــورد مســکن مهــر یکــی از
دســتورات آقــای احمــدی نــژاد ایــن بــود کــه
قیمــت بایســتی معــادل  300هــزار تومــان در
متــر مربــع باشــد هرچنــد در بســیاری مرا کــز
امــکان ســاخت بــا ایــن قیمت وجود نداشــت
اما ایشــان اصرار داشتند قیمت حتما بایستی
ثابت باشد حتی ا گر مشخصات فنی کارپایین
بیایــد .ســازندگان نیز ناچار میشــدند کیفیت
را پاییــن بیاورند تا به قیمت مطلوب برســند.
نتیجــه ایــن شــد کــه مســکن مهــری کــه در
مکانهــای مختلــف کشــور ســاخته شــد و
میبینیــم ،نیمهســاخته و بــدون کیفیت الزم
بــوده اســت .ما به کــرات بــا دولتمــردان دوره
نهم و دهم مشــکالت و مســائلی از این دست
را مطــرح میکردیــم اما ایــن گفتگوها و تذکرها
اثری در تصمیم و عملکرد ایشان نداشت.
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مشــکالتی که در آن زمان ایجاد شــد به قدری
بود که تمام پیشرفتی که در اثر تالش شرکتها
ایجــاد شــده بــود رو بــه ضعــف و کســادی
گذاشــت .اغلــب پروژههــا بــه دولتیهــا وا گذار
شد و بخش خصوصی به تدریج کنار گذاشته
شــد .البتــه ایجــاد شــرکتهای خصولتــی در
زمــان آقــای رفســنجانی صــورت گرفتــه بــود
تــا خرابیهــای جنــگ را ترمیــم و کویرهــا را
آبــاد کننــد امــا در دوران آقــای احمدینــژاد
فعالیــت آنهــا اوج گرفــت و وارد عرصههایــی
شــدند کــه بخــش خصوصــی بــه خوبــی توان
انجــام آنهــا را داشــت .تمــام پروژههــای بزرگ
به این شــرکتها وا گذار شــد به طــوری که در
یــک بازه زمانــی مشــاهده کردیم بیــش از 35
میلیــارد دالر پــروژه در دســت اینهــا میباشــد
در حالیکــه یــک دهــم از این مقدار در دســت
بخــش خصوصی نبــود .پروژههــای نیمه کاره
زیــادی در آن دوران بــرای تبلیــغ کلنــگ زده
شــد که امــروزه حتی مســئولین قــادر به اعالم
تعــداد آنهــا نیســتند ایــن پروژههــا نــه تنهــا
قابــل بهــره بــرداری و اســتفاده بــرای مــردم
منطقه نیســتند بلکه باعــث بالتکلیف ماندن
پیمانکاران و خسارت دیدن آنها و به طبع آن
ضعیف شدن بخش خصوصی شده اند.
پیامآبادگران
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آیــا ورود دولــت تدبیــر و امیــد بــه عرصــه
سیاســت ایران ،امیدواری را به پیمانکاران
بازگرداند و گرهی از مشکالت آنها گشود؟
در بیــن کاندیداهــای تاییــد صالحیت شــده،
دکتر روحانی تنها کاندیدای مورد تائید بخش
خصوصــی بــود .مــا در طــی چهــار اطالعیــه
حمایت خود را از ایشــان اعالم کردیم .ایشــان
هم بعــد از انتخابات از ما درباره ترکیب هیات
وزیــران نظــر خواســتند کــه همــان طــور کــه
پیشتر اشــاره کــردم خوشــبختانه گزینههای
پیشــنهادی مــا رای آوردند تا با تمــام توان به
ارائه خدمت بپردازند.
دولــت تــالش خــود را میکنــد امــا یــک ســری
نارســاییها و قوانیــن نامناســب وجــود
دارد کــه مانــع پیشــرفت و رونــق بخــش
خصوصــی میشــود .در دوره آقایهاشــمی،
بــه همــراه دکتــر آخونــدی بازدیــدی از مالــزی
داشــتیم .در ایــن بازدیــد مالقاتی هــم با آقای
ماهاتیرمحمــد ،نخســت وزیــر وقــت داشــتیم
و از ایشــان پرســیدیم کــه چگونــه مالــزی را
از گرفتاریهــای گذشــته نجــات داده اســت.
ایشــان توضیــح داد" :وقتــی مــردم مــرا تاییــد
کردنــد از آنهــا خواســتم جواهرات خــود را یک

ســال بــه من قــرض بدهنــد ،این جواهــرات را
پشــتوانه چــاپ اســکناس کردم و اعــالم کردم
هــر کــدام از کارمنــدان دولــت کــه تــا ســه مــاه
آینــده خــود را بازخریــد کنــد معــادل ســه برابر
ســنوات خدمــت اش را دریافــت میکنــد .بــه
علــت حجم باالی اســتقبال از این پیشــنهاد،
بــا ایــن کار تعــداد کارکنــان دولــت  70درصــد
کمتر شــد ،برای  30درصــد باقیمانده ،حقوق
را دو برابــر و کار را  3برابــر کــردم .در نتیجــه
هــر کاری را دو نفــر از مســئوالن اداری مــا بــه
راحتی انجــام میدادند و چون از حقوق خود
راضــی بودنــد دنبــال کار خــالف نمیرفتنــد.
کارها ســاماندهی شــد و مملکــت نظم گرفت.
شــرکتهای دولتــی را بــه فــروش گذاشــتم و آن
 70درصــدی کــه پــول گرفتــه بودنــد ســهام
شــرکتها را خریدند و چون از جیب خود پول
داده بودنــد در قبــال این شــرکتها احســاس
مســئولیت کردنــد و با عالقمندی شــرکتها را
اداره کردنــد .بدیــن ترتیب شــرکتهایی که تا
آن موقع دست بخش دولتی بود و ضرر و زیان
به همراه داشــت به درآمدزایی رســید ،دولت
ســرمایه گــذاری کمتــری میکــرد ،بخــش
خصوصــی رونــق گرفــت ومــردم هــم راضــی
بودند".
در همین ســفر ما را بــرای بازدید از چند پروژه
بردنــد ،یکــی از ایــن پروژههــا ســاخت شــهرک
جدیــدی بــود .در ایــن شــهرک ابتــدا بــه امــر
تمامیتاسیســات زیربنایــی را ســاخته بودنــد
بــه جــز واحدهــای مســکونی و معتقــد بودنــد
اول باید این زیرســاختها همگی فراهم شود
مـــا در آن زمـــان ضمـــن حفـــظ
موجودیـــت بخـــش خصوصی،
بـــه طـــور مرتـــب بـــا مســـئوالن
دولتـــی در ارتبـــاط بودیـــم.
جلســـات متعـــددی نیـــز بـــا
مســـئوالن ســـازمان برنامـــه
داشـــتیم و مشـــکالت خود را با
آنهـــا در میـــان میگذاشـــتیم.
زمانـــی که بـــه کل این ســـال ها
و خاطـــرات نـــگاه مـــی کنـــم،
میتوانـــم بـــه جـــرات بگویم که
ما دوران ســـختی را طـــی کردیم
تا ســـندیکا جایـــگاه واقعی خود
را پیـــدا کرد.

ســپس شــروع بــه خانــه ســازی کــرد ،درســت
نکته عکس کاری که ما میکنیم.
یکــی ازنقــاط ضعــف مســکن مهر همیــن مورد
بــود کــه هر جا زمین خالی یافتنــد بدون توجه
بــه زیرســاختهای الزم شــروع بــه ســاخت
خانــه کردنــد .در حــال حاضــر در کشــور ما 25
شهرک اقماری وجود دارد که هیچ کدام از آنها
بیمارســتان یا ا کثرا حتــی کلینیک درمانی هم
ندارنــد .شــهر پردیــس که حــدود  500هــزار نفر
جمعیت دارد تنها یــک درمانگاه دارد .نا گفته
نمانــد کــه آقــای دکتــر آخوندی بــه ایــن موارد
توجــه دارد و ســعی دارد مشــکالت ومســائل
شهرکها را اصالح نماید.
شــما از کســانی بودیــد کــه بــرای ورود
ســرمایه گــذاران بــه ایــران تــالش زیــادی
کردید از جمله سرمایه گذاران ایتالیایی ،آیا
این تالشها به جایی رسیده است؟
دولتمردانــی چون دکتــر روحانی ،آقای زنگنه
و دکتــر آخونــدی مــا را تشــویق میکردنــد
ســرمایه گــذاران خارجــی را به ایــران بیاوریم
و بــا آنها شــرا کت کنیم .ما هــم فکر میکردیم
بعــد از برجــام مشــکالت حــل خواهــد شــد و
اعتبــارات بانکــی بــه راحتــی گــردش خواهــد
کــرد .بــه همین جهت وزیــر راه ایتالیا و هیات
همــراه وی را بــه ســندیکا دعــوت کردیــم و
تفاهــم نامههــای ابتدایــی را بــا آنهــا امضــا
کردیــم کــه متاســفانه ایــن تفاهــم نامههــا به
دلیل مشــکالت بانکــی بالتکلیــف مانده اند.
تعــدادی از شــرکتهای عضــو ســندیکا بــا
قابلیتهــای بســیار بــاال ،همچنــان در تالش
برای ایجاد شــرایط همکاریهای بینالمللی
و گــره گشــودن از وضــع موجــود هســتند.
امــا تــا زمانــی کــه دولــت ،وزارت دارایــی،
ســازمان برنامــه و بودجــه ،مجلــس و بانــک
مرکــزی همگــی بــا یکدیگــر در قالــب یــک تیم
بــا هــدف مشــترک ،همســو نگردنــد و تــالش
در رفــع مشــکالت نکننــد هرآنچــه مــا انجــام
میدهیــم بــه درهــای بســته میخــورد و
انــرژی و ســرمایه بخــش خصوصــی بیــش از
پیــش به هــدر مــیرود .هــر مرحله منــوط به
موافقــت واحــد دیگری اســت کــه متاســفانه
ایــن هماهنگــی در ســازمانها و ارگانهــای
مختلــف مــا دیده نمیشــود .تا حــدی که در
برنامــه بودجه پیشــنهادی دولت برای ســال
 1397نیــز ایــن امــر بــه شــدت هویداســت.
البتــه نا گفتــه نمانــد کــه هیچکــدام از
شــرکتهای فعــال بخــش خصوصــی دســت

حضور اعضای سندیکا برای مجمع(دهه هفتاد شمسی )

از امیــد بــرای ارائــه راهکارهــای همــکاری
بینالمللــی بــر نداشــتهاند و ســندیکای مــا
نیــز همــواره پشــتیبان ایــن موضــوع خواهــد
بــود چرا کــه بــاور داریــم یکــی از راه حلهــای
خــروج از بحــران کنونــی نتیجــه بخشــاندن
بــه ســرمایهگذاریهای داخلــی و بــه ویــژه
بینالمللی اســت در صورتی کــه با همکاری و
هماهنگــی بخش خصوصی باشــد به موازات
پشتیبانی دولتی.
جنابعالی همواره بر تکریم از پیشکسوتان
و یادبود از درگذشتگان تا کید داشته اید ،در
دورانی که شما در جایگاه مدیریتی سندیکا
قــرار داشــتید در ایــن مــورد چــه اقداماتــی
صورت گرفت؟
مــن اعتقــاد قلبــی دارم کــه مــا ایرانیــان بایــد
قــدر یکدیگــر را تــا زمانــی کــه زنــده هســتیم
بدانیم و تنها از درگذشــتگان یاد نکنیم ،این
ضمن آن اســت کــه نباید گذشــتگان و آنانکه
تاریخ ما را رقم زدهاند ،فراموش کنیم .استاد
حامــیاز اســتادان بــه نام دانشــکده فنــی و از
بزرگان مهندســی ایران زمین بود و همواره به
ســندیکا محبت داشــت و بخــش خصوصی را
ارج مینهاد ،سندیکا هم تالش کرد در تکریم
ایشــان پیشــقدم باشــد .در ســال  1374طــی
مراســمیکه در مشــهد و در آرامگاه فردوسی،
بــا حضــور بیــش از هــزار نفــر از مهندســان
کشــور و وزیــر ارشــاد برگــزار شــد از مهنــدس
حامیقدردانــی شــد .مراســم بزرگداشــتی هم
در ســاختمان ســندیکا بــرای ایشــان گرفتیــم
و در آذر مــاه  1375بــا حضــور وزیــر ارشــاد و
طــی تشــریفاتی تندیــس اســتاد حامــیرا در

ســندیکا نصــب کردیــم .اشــکهای اســتاد
حامــیدر آن دو مراســم هیچــگاه از خاطــرم
پــا ک نمیشــود .وقتــی مهنــدس حامــیدر
ســال  1379فوت کردند مراســم خا کســپاری
ایشــان در آرامــگاه بــی بــی ســکینه و مراســم
ختم شــان در دانشگاه تهران با شکوه هر چه
تمام تربرگزار شــد .ســخنرانی آن روزم را که در
خصــوص خدمات ایــن بزرگمرد بــود کلمه به
کلمه به خاطر دارم چرا که در طول عمر کاری
و تحصیلی خود شــاهد عینی آنها بودم.
یکــی دیگر از بزرگانی که مــن در دوران خدمت
خــود شــاهد همراهی ایشــان با ســندیکا بودم
مهندس بهاءالدین ادب بود .ایشــان دو دوره
وکیــل مجلس و عضو هیات رئیســه اتاق ایران
و همچنیــن رئیس نظام مهندســی تهران بود
و در همــه ایــن جایگاههــا یار خوبــی برای من
و البته ســندیکا .به پاس این خدمات ،ســالن
آمفــی تئاتــر ســندیکا پــس از بازســازی بــه نــام
ایشان نامگذاری شد .عالوه بر این ،آموزشگاه
فنــی و حرفــه ای کــه در دوره حیــات ایشــان
مجوز ســاخت آن گرفته شــده بود را نیز به نام
ادب نامگذاری کردیم.
هــدف از برگــزاری جشــن  70ســالگی
سندیکا چیست؟
تــوان بخش خصوصی اســاس و بنیان توانایی
صنعــت ســاخت در کشــورهای توســعه یافتــه
اســت .هرکجــا بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد
شــود ،بــه مردم آن کشــور اعتماد شــده و چرخ
آبادانــی بهتر چرخیده اســت .امیــدوارم یکی از
خروجیهــای ایــن همایش این باشــد که با به
تصویر کشیدن و مروری بر خدماتی که در این

ســالها در سراسر کشور انجام دادهایم ،درباره
راه اندازی پروژههایی که در سالهای اخیر به
دلیل مشــکالت اقتصادی و ناتوانی مســئوالن
مملکــت متوقــف شــده ،بــا اولویــت دادن بــه
ظرفیت بخش خصوصی چاره اندیشی شود.
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران
ســالیان طوالنی است که برآمده از دل جامعه
در تــالش بــرای همســو کــردن شــرکتها در
راســتای آبادانــی ایــران اســت .توجــه بــه ایــن
مهم که این سندیکا پس از  70سال همچنان
با ایســتادگی در کنار اعضــاء خود از موجودیت
بخــش خصوصی دفاع میکند قابل فراموشــی
نیست .جشن هفتاد سالگی تاسیس سندیکا
بهانهای اســت برای ما تا نشان دهیم با وجود
حکومتهــای متفــاوت ،انجمــن شــرکتهای
ســاختمانی ایــران همچنــان بــدون تغییــر و از
هــم پاشــی ،در تــالش اســت بــرای ســازندگی و
بهبــود اوضــاع صنعــت ســاخت و بــه طبــع آن
ســازندگی زیربنایی کشــور .مشــکالت ،همواره
بــوده حتــی ا گــر در زمانهایــی ماهیــت ایــن
توان
مشــکالت و موانــع تغییر کرده و حضــور و ِ
بخــش خصوصــی را تحــت تاثیــر قــرار داده ،اما
ناامیــدی و عــدم همکاری تیمــیدر قالب یک
صنــف ،موجبــات از هم پاشــیدگی آن را فراهم
میآورد.
امروز بعد از  52سال حضور ممتد در سندیکا،
بــا رضایت درکنار همکارانم میایســتم و به یاد
گذشــتگانی کــه امــروز در کنــار مــا نیســتند بــه
موجودیت این ســندیکا در راستای پشتیبانی
و هویــت بخشــیدن بــه بخــش خصوصــی
افتخار میکنم.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361
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مهندس سید محمد صدرهاشمینژاد ،عضو شورای عالی سندیکا:
پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

اصالح روندها و رویکردهای کالن اقتصادی
خواست بخش خصوصی
سیدمحمد صدرهاشمینژاد متولد سال 1329
شــهر هنزا واقع در اســتان کرمان اســت .وی
فار غالتحصیــل رشــته مهندســی دانشــکده
فنــی تبریــز ،از موسســان اولیــن بانــک
خصوصی کشــور یعنی اقتصــاد نوین و رئیس
هیأتمدیــره همــان بانک اســت کــه هدایت
هلدینــگ توانمنــد اســتراتوس را بــر عهــده
دارد .در ایــن هلدینگ شــرکتهای مختلفی
در زمینــه بانکــداری ،بیمــه ،پیمانــکاری،
انبوهســازی ،گردشــگری و صنایــع دارویــی
مدیریــت میشــوند .ســاخت راه آهــن
اصفهان  -شیراز ،ساخت سد تالوار در زنجان،
ساخت سد آزاد در کردستان ،ساخت اتوبان
قم  -کاشان ،پروژه  7000واحدی خانهسازی
در ونزوئــال ،ســاخت ســد ارســباران ،اجــرای
پروژههای مختلف در کشــورهای پا کســتان،
بنــگالدش ،یمــن ،جیبوتــی و ونزوئال بخشــی
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از فعالیتهــای شــرکتهای متلعــق بــه ایــن
هلدینگ است.
به مناســبت جشــن هفتادسالگی ســندیکا و
بــرای مصاحبه با مهندس صدرهاشــمینژاد
بــه دفتــر ایشــان رفتیــم .وقتــی پــای صحبت
ایشان نشستیم اولین جملهای که بیان کرد
ایــن بود که ســندیکا هم ســندیکای قدیم؛ و
همین جمله بود که سمت و سوی مصاحبه
مــا را مشــخص کــرد ،بســیار مشــتاق بودیــم
بدانیم عضو شورای عالی و یکی از فعالترین
اعضــای ســندیکا چــرا معتقد اســت ســندیکا
هم سندیکای قدیم؟!
• آقای مهندس صدرهاشــمینژاد با تشکر
از فرصتــی کــه در اختیــار ماهنامــه مــا قــرار
دادیــد ،بــرای مخاطبان ما از آشــنایی خود
با سندیکا بگویید

ســال  1354به طــور جــدی کار پیمانکاری را
در شــرکتی کــه رتبه  4داشــت آغاز کــردم .آن
موقــع پایینتریــن رتبــه در پیمانــکاری  1و
باالتریــن رتبــه  18بود .ما با پولی که از داخل
خود شرکت و با کار دست دوم درآورده بودیم
سهام شرکت را خریده بودیم .صاحب شرکت
پیرمــردی بود که عمال نمیتوانســت کار کند
و مایــل بود جوانانــی بیایند و روح تازهای در
شــرکت بدمند که این اتفاق افتاد و به زودی
مــن مدیرعامل شــرکت الکســاندریان و شــرکا
شدم که در دوره رضاشاه تاسیس شده بود.
بعــد از انجــام چنــد پروژه ،بــرای ادامــه کار و
گســترش دامنه فعالیت مجبور شدیم به فکر
ارتقای رتبه باشــیم .آن موقع درجهبندیها
عمــال دســت ســندیکای شــرکتهای
ســاختمانی ایــران بــود ،در واقع رویــهای که
امــروز بــرای محقــق شــدن آن تــالش زیــادی

صورت میگیرد و مدام پیشــنهاد میشــود که
رتبهبندی هــر صنف به خود آن صنف وا گذار
شــود ،در آن موقع عمال بر عهده ســندیکا بود
و ســازمان برنامــه فقــط کارهــای اداری آن را
انجام میداد.
بــه هــر حال حــدود ســال  1356بــرای ارتقای
رتبــه بــه فکــر دیــدن رئیــس ســندیکا یعنــی
مهنــدس جفــرودی افتادیم که کار دشــواری
بود .آن موقع ظواهر امور ،بروکراتیک و سخت
بود ولی متن اقدامات با محتوا و اصولی بود.
خالصه به وســیله آشنایی نزد آقای جفرودی
رفتیــم و گفتیم بــرای حل مشــکل رتبهبندی
شــرکت آمدهایــم .ایشــان پرســید رتبهبنــدی
شــرکتتان چــه اشــکالی دارد؟ عنــوان کردیــم
رتبــه مــا کم اســت .مهنــدس جفــرودی گفت
چــه کار کردهایــد کــه فکــر میکنیــد  4بــرای
شــما کــم اســت؟ گفتــم دیگــر بــا پروژههــای
کوچــک نمیتوانیم به کار خود ادامه دهیم و
میخواهم ســراغ پروژههای بزرگ برویم!
در آن جلســه یکــی از دوســتان نیــز همــراه مــن
بــود کــه درباره من به مهنــدس جفرودی گفت
کــه آدمیکاری هســتم و ا گر به مــن میدان داده
شــود کارهای بزرگی انجام میدهم .ایشــان نیز
بــا تجربــه و دانــش صنفی خود و با تشــخیص و
ارزیابــی کــه از صالحیــت و توانایی مــن حاصل
شده بود عنوان کرد« :البته که مملکت باید به
دســت همینها داده شــود وگرنه آبــاد نخواهد
شــد» و از مــن خواســت درخواســت خــود را
بنویســم تــا اقــدام کنــد .در واقــع کار بــه همین
ســادگی پیــش رفــت و وارد پیــچ و خــم اداری
تشخیص صالحیت بیرون از صنف نشد.
قبــل از انقــالب رقابتــی بیــن بانکهــا بــرای
ســاخت ســاختمانهای شــیک در مرا کــز
اســتانها شــکل گرفتــه بــود ،کــه مــا هــم در
همین شــرایط بــرای بانک تهران ســاختمانی
در خوزســتان میســاختیم ،مــن یکــی از
همدانشــکدهایهای بیتجربــهام را کــه
مهندســی مکانیــک خوانــده بــود بــه عنــوان
رئیس کارگاه گذاشــته بــودم و حتی یکبار هم
بــه آن کارگاه ســر نــزده بــودم .یک روز ایشــان
بــرای اســتعالم قیمت مصالح بــه من زنگ زد
و پشــت تلفــن آنقــدر قیمتهای پیشــنهادی
فروشــگاهها و افــراد مختلــف را برشــمرد کــه
مــن کالفــه شــدم و گفتــم« :مهنــدس! مگــر
ریاضیــات بلــد نیســتی؟ خــودت بــرو حســاب
کــن و ببیــن کــدام یک از ایــن فرمولهــا برای

مــا ارزانتــر تمــام میشــود .یکــی را انتخــاب
کــن و انجــام بــده» .مــن دیگــر بــا ایــن آقــای
مهنــدس تماســی نداشــتم تــا اینکــه ســه ماه
بعد با سالم و صلوات مرا دعوت کردند اهواز،
وقتی رفتم دیدم اســکلت ساختمان  8طبقه
تمام شــده اســت .در واقــع کار کــردن به این
آســانی بود و هــر چیزی حســاب و کتاب خود
را داشــت .یعنی همه چیز در کشــور ســر جای
خودش بود .از تصمیمات رئیس ســندیکا ،تا
فضــای کســب و کار .امــا رفتــه رفتــه و در طی
این  40ســال هم کار کردن دشــوار شــد و هم
تصمیــم گرفتــن .دولت هــم در گیــر و دار این
دشــواریها ســندیکا و تشــکلهای دیگر را به
ســمتی ســوق داد کــه باعــث شــد مــن بگویم
ســندیکا هــم ســندیکای قدیــم ،نکتــهای کــه
درباره آن توضیح بیشــتری خواهم داد.
راهآهن قزوین رشت

مــا بــرای خریــد رولینگ تــازه پول نداشــتیم.
یــک تراشــکار بجنــوردی عنوان کــرد میتواند
ایــن رولینگهــا را درســت کنــد .چنــد بــار
رولینگهــا را بــه بجنورد فرســتادیم و ایشــان
آنهــا را درســت میکــرد امــا چند ســاعت که با
بولــدوزر کار میکردیــم رولینگهــا مجــددا
خــراب میشــدند .من از این شــرایط خســته
شــده بودم و یک شــب یاد شــرایط کار کردن
در یــک دهــه قبــل افتــادم وقتــی در جــاده
بیجــار -زنجان کار میکردم و در کیلومترهای
آخــر آن تراشــههای عظیمیبــود .مــا بــا دو
بولــدوزر نــو کار میکردیــم .دو ا کیــپ آتشــبار
هم آنجــا بودند که همانجــا زندگی میکردند.
مــن از باالی ترانشــه پایین را نــگاه میکردم و
با خیال راحت روند کار را دنبال میکردم .آن
شــب که یــاد این خاطــرات افتادم فکــر کردم
پیمانکار :شرکت استراتوس

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

•آقــای مهنــدس شــما برشــی از تار یــخ
صنعــت احــداث را بــرای مــا بــه تصویــر
کشــیدید ،تصویــر بعــدی را از کــدام برهه به
یــاد داریــد تــا بتوانیــم بــا کنــار هم گذاشــتن
ایــن تصاویر برداشــتی از روند تغییر شــرایط
داشته باشیم.
ســال  1367و ســالهای آخــر جنــگ راه
اســفراین  -بجنــورد را میســاختیم .راه
کوهســتانی و ســنگی بود و ترانشــههای بزرگ
داشــت .مــا دو بولــدوزر اجــارهای از وزارت راه
و یــک بولــدوزر از خودمــان داشــتیم .به مرور
رولینگهــای ایــن بولدوزرهــا ســابیده شــد و

راه ســاختن در آن زمــان چقــدر ســاده بــود و
حــاال مــن چگونــه بایــد با ایــن ســختی از این
رولینگها کار بکشم.
ایــن خاطــرات را گفتــم کــه بگویــم در یــک
شــرایطی ما آدمها به ســادگی راه میســازیم و
در شــرایطی دیگر با خون دل ،و تجربه نشــان
داده هزینــه تمــام شــده راهــی کــه بــه آســانی
ســاخته میشــود چقــدر کمتــر از راهــی اســت
که بــا خون دل ســاخته میشــود .میخواهم
بگویم در هر شرایطی کار کردن فرق دارد پس
آنچــه مهــم اســت این اســت کــه کار اصلی در
ایــن دنیــا حــرف زدن دربــاره آنچه قرار اســت
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انجــام شــود نیســت بلکــه برداشــتن بــاری از
روی زمیــن ،ســاخت یــک متــر راه ،بنــا کردن
یــک بــرج ،ایجاد یک نیــروگاه و ...اســت .کار
زمانی صورت میگیرد که یک متر راه ســاخته
شــده باشــد حــاال یــا بــا خــون دل یــا بــا حال
خــوش .در هــر صــورت آن چیزی کــه حاصل
حرف و عمل ما اســت کاری اســت که صورت
گرفته است.

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

• آقــای مهنــدس تصویــر دومیکــه ارائــه
دادیــد مربــوط بــه وضعیــت فوقالعــاده و
جنگــی اســت .بــه نظر میرســد که شــرایط
برای کار پیمانکاری تســهیل شــده که شما
توانســتهاید  60شــرکت مختلــف را تشــکیل
دهید و اداره کنید.
حــق بــا شــما اســت .شــرایط آن روز ،شــرایط
جنگی بود ولی امروز که جنگ نیســت .ما 30
ســال از جنــگ فاصلــه گرفتهایــم و بعــد از 30
ســال نباید وضعیت کار کــردن در مملکت ما
اینگونه باشد.
در عالــم واقــع چیــزی بــه نــام قائــده و چیزی
بــه نــام اســتثنا وجــود دارد .ا گــر شــما فکــر
میکنیــد مــن و شــرکتهای مربــوط بــه مــن
موفــق هســتیم اشــتباه میکنیــد چــرا که من
بــه عنوان آدمیعادت کرده و معتاد به تالش
شــبانهروزی ،تنها کاری که کردهام این بوده
که نگذاشتهام موسساتی که در طول  40سال
و بــا خون دل به وجود آمدهاند از بین بروند.
این موسســات ا گر در شــرایط کاری مناســبی
قرار داشــتند میتوانســتند شرکتهای ترک و
کرهای را پشــت ســر بگذارند و جلو بروند .تنها
هنــری کــه من داشــتهام ایــن بوده کــه زمین
نخــوردهام ،و ایــن نشــان میدهد کــه من در
خــون دل خــوردن جــزو اســتثنائات هســتم.
قاعــده این نیســت کــه همه جنگجو باشــند.
قاعده این اســت که کســی که پیمانکار است
به راحتی و در فضای مناسب کار انجام دهد
و در شــرایط عادی و نرمالی هم زندگی کند.
•مقصر شــرایطی که عنوان کردید کیست؟
و آیــا بخــش خصوصــی میتوانــد راه حلــی
برای برونرفت از این شــرایط بیابد؟
ا گــر قــرار بــر عملکــرد بــا قاعــده باشــد مقصــر
سیســتم اســت که فرصت و امــکان عمومیرا
بــرای رشــد پیمانــکاری ایجــاد نکــرده اســت.
امــروزه پیمانــکاری شــغلی نیســت کــه مــردم
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تشــویق شــوند و بــه آن روی بیاورنــد ،حتــی
ایــن روزهــا پیمانــکاری را بایــد جــزو مشــاغل
ســخت و زیانآور به شمار آورد.
بیشــک حــل ایــن مشــکل در تــوان بخــش
خصوصی نیست .منتهی باور به اینکه بخش
خصوصــی تنهــا نامــزد جانشــینی مدیریــت
اقتصــادی نا کارآمــد کنونــی اســت ،مــا را بــر
آن داشــته اعــالم کنیم« :آقایان دســت از ســر
اقتصــاد برداریــد و اجــازه دهید ما جای شــما
بنشــینیم و اقتصــاد را بچرخانیــم .شــما هــم
حکومــتداری کنیــد ».البتــه ما ایــن حرف را
میزنیم اما نه آنها راضی میشــوند ســر جای
واقعی خود بنشــینند و نه ما در شــرایط فعلی
آمادگی نشســتن ســر جای آنهــا را داریم ،پس
بایــد بــه فکر ارتقــای ایــن توانمندی باشــیم.
کانــون کارآفرینــان توســعهگرا نهــادی اســت
کــه میتوانــد طرحــی بــرای توانمنــد شــدن
بخــش خصوصی و جانشــینی تدریجی بخش
خصوصــی در عرصــه اقتصاد باشــد و مملکت
را از بنبســت اقتصادی بیــرون آورد .واقعیت
ایــن اســت کــه کشــور مــا امــروز در بــن بســت
اســت .مــن خدمــت دولتمــردان هــم اعــالم
کــردم کــه اقتصــاد ایــران مانند قطاری اســت
که از ریل خارج شده و با تعمیر و رنگآمیزی
هم راه نمیرود .اول باید عزمیباشــد که این
قطــار را بردارد و روی ریل بگذارد.
متاســفانه بــه نظــر میرســد دولتمــردان بــاور
نمیکننــد کــه این قطــار بیرون از ریل اســت.
در این شــرایط هیچ تشــکل و سندیکایی هم
در عالـــم واقـــع چیـــزی بـــه نام قائـــده و
چیـــزی به نـــام اســـتثنا وجـــود دارد.
قاعـــده ایـــن نیســـت که همـــه جنگجو
باشـــند .قاعده این اســـت که کسی که
پیمانکار اســـت بـــه راحتـــی و در فضای
مناســـب کار انجـــام دهـــد و در شـــرایط
عـــادی و نرمالـــی هم زندگـــی کند.
ا گـــر قـــرار بـــر عملکـــرد بـــا قاعده باشـــد
مقصـــر سیســـتم اســـت کـــه فرصـــت و
امکان عمومیرا برای رشـــد پیمانکاری
ایجاد نکرده اســـت .امـــروزه پیمانکاری
شغلی نیســـت که مردم تشویق شوند
و بـــه آن روی بیاورنـــد ،حتـــی این روزها
پیمانکاری را باید جزو مشـــاغل سخت
و زیـــانآور به شـــمار آورد

کارآمــدی الزم را نخواهــد داشــت .بــه همین
خاطــر مــن میگویــم ســندیکای واقعــی هــم
ســندیکای قدیــم بــود .کســانی کــه امــروز در
ســندیکا از جــان و مــال خود مایــه میگذارند
تنهــا کاری کــه میتوانند انجــام دهند ،وقت
گرفتــن از مقامــات دولتــی و درد دل کــردن
اســت که آن هم راه به جایی ندارد.
• شــما جزو شورای عالی سندیکا هستید،
ا گــر فعالیــت تشــکلها راه بــه جایــی ندارد
پــس ایــن همــه جلســه و بحث و بررســی و
چارهجویی برای چیست؟
اینکــه کار مــا در ســطح یــک شــرکت ،یــک
بنــگاه ،ســندیکا یــا مملکــت پیش نمــیرود و
کارهــا در دســت انــداز افتاده دلیل نمیشــود
کــه بگوییــم ســندیکا نمیخواهیــم .مــا
ســندیکا را میخواهیــم کــه یــک روز بــرای
پیشــرفتها همراهیمان کند و یک روز برای
بدبختیهــای مــا چاره اندیشــی کنــد .ا گرچه
مشکالت موجود و چارهجویی برای آنها فراتر
از ســطح ســندیکا اســت امــا ایــن بــه آن معنا
نیســت که اصناف نیــاز به همصدایی و جمع
شــدن صنفــی ندارنــد .همیــن همصدایی در
انتقــال مشــکالت بــه دولــت و ایجاد فشــار به
دولتمردان جهت حل آنها تاثیرگذار اســت.
البتــه در یــک نــگاه کلــی بایــد گفــت اقتصــاد
کالن کشــور بــا چالش روبرو شــده و برای حل
آن کاری از اصناف برنمیآید به ویژه در ایران
کــه نقشNGOهــا در تصمیمســازیهای
اقتصــادی کشــور پایین اســت .در تمــام دنیا
بخش زیادی از تصمیمسازیهای اقتصادی
اجتماعی و حتی سیاســی بــر عهده نهادهای
مدنی گذاشــته شده اســت اما در ایران حتی
دربــاره تصمیمســازیهای اقتصــادی هــم به
این بخش اعتماد نمیشود.
• پــس اشــارههای مکرر دولــت ،مخصوصا
دولــت تدبیــر و امیــد دربــاره اینکــه بخــش
خصوصــی بایــد در تصمیمگیریهــای
اقتصــادی مشــارکت کنــد چیســت؟ آیا این
اشــارات تنها در حد صحبت است.
بله .این توجه به بخش خصوصی فقط در حد
صحبــت اســت .دولتیها به بخــش خصوصی
اعتماد الزم را ندارند و ا گر این اعتماد هم ایجاد
شــود آنهــا تــوان و ابــزار مشــارکت دادن بخــش
خصوصی را در تصمیمســازیها ندارند .ضمن

اینکه در این مورد رقبا و مخالفان بسیار جدی
وجــود دارد کــه دولــت قصــد پرداخــت هزینــه
الزم بــرای کنار گذاشــتن آنها را نــدارد .البته در
دیگــر نقــاط دنیــا هــم دولتهــا بــرای پرداخت
چنیــن هزینههایــی آمادگــی ندارنــد و اغلب در
چهارچوب سیاســتهای پایهگذاری و مســتقر
شــده در کشــور حرکت میکنند .اصوال مشکل
ما این است که سیاستهای مستقر اقتصادی
نداریم و هر کسی میآید ابداع جدیدی میکند.
هر دولتی میآیــد فار غ از نگاه دولتهای قبلی
نگاه جدیدی به اقتصاد دارد.
بــه بــاور مــن متاســفانه مــا فرصت اجــرای هر
نــوع راه حلــی را هــم از دســت دادهایــم42 .
ســال امیــدوار بــودم بــرای اقتصــاد ایــران راه
حلی پیدا خواهد شــد و به تالش ادامه دادم
امــا امــروز به اینجا رســیدم کــه اقتصــاد ایران
هیچ راهی ندارد و این وزنه آنقدر بزرگ است
کــه دولــت هم قــادر به برداشــتن آن نیســت.
شــاید تنهــا راه خــروج از ایــن بنبســت تغییــر
مســیر و بازگشــت بــه راه درســت اســت .البته
تــالش دولت و فعاالن اقتصــادی برای خارج
کــردن اقتصاد از رکود ،به منزله روشــن کردن
موتــور ایــن قطــار اســت ،تــا قطاری کــه آماده
حرکت اســت در مسیر درست قرار گیرد.
•شــما در جایگاه متناقضــی قرار گرفتهاید،
هــم پیمانــکار هســتید و هــم بانکــدار .مــا
در ســندیکا شــاهد تــالش شــما بــرای جــا
انداختن بانکداری شرکتی ،و برطرف کردن
مســائل مربوط بــه اوراق بودهایم .از نتیجه
این تالشها بگویید.
بلــه .مــن احســاس همدلــی و همــدردی
عمیقــی بــا پیمانــکاران دارم و اقداماتــی
را هــم در حــد تــوان خــود انجــام میدهــم
امــا بــرای حــل مســائل اساســی مربــوط بــه
بانکهــا و پیمانــکاران ،الزم اســت روندهــا و
رویکردهای کالن اقتصادی اصالح شود .من
در جایــگاه فعلی خود به عنوان یک پیمانکار
بانکــدار و در حــد تــوان خــود بــرای تســهیل
در کار پیمانــکاران تــالش کــردهام .بانکداری
شــرکتی یکــی از ایــن روشهــای تســهیلگر
بــود کــه حداقــل  500شــرکت پیمانــکاری از
بانکــداری شــرکتی بهــره جســتند .بــه طوری
کــه در حــال حاضــر بانــک اقتصــاد نویــن بــه
لحــاظ صــدور ضمانتنامــه در بیــن تمــام
بانکهــای خصوصــی رتبــه اول را دارد .امــا
در حــوزه اوراق ،سیاســتهای بانــک مرکزی

و محدودیتهــای موجــود عمــال باعــث شــد
بانکها نتوانند در این باره نقشــی ایفا کنند.
• دولــت عنوان میکند پیمانکاران باید به
فکر ســرمایهگذاری باشند ،به نظر شما این
ایده درست است؟
پیمانــکاران از کجــا پــول بیاورنــد .طــی ایــن
ســالها دولتهــای مختلــف هــر چــه منابــع
بــوده حیف و میــل کردهانــد .در مملکت هم
ســرمایهای تولید نشــده و کســی هم که مثل
مــن خواســته تولیــد ســرمایه کنــد بــا موانــع
زیــادی مواجه شــده ،جذب ســرمایه خارجی
هــم نیــاز بــه امنیــت منطقــه دارد ،پــس بایــد
پرسید این ســرمایهگذاری از کجا باید بیاید؟
امــروزه توســعه بــدون ســرمایه غیرممکــن
اســت .البتــه تجمیــع و تشــکیل و جــذب
ســرمایه راههــای مختلــف دارد و در مملکتی
کــه قحطــی ســرمایه وجــود دارد بایــد از همــه
راه دسترسی به سد کارون  3ایذه خوزستان

کســب کار و در روابــط میــان فــردی فعاالن
محیط کســب و کار ایجاد شده است.
البتــه ســرمایه مقولهای در حــوزه اقتصادی و
اخــالق مقولــهای در حــوزه اجتماعــی اســت.
وقتــی جامعــه در مســیر درســت اقتصــادی
قــرار گیــرد و اخــالق درســت اجتماعــی هم بر
آن حا کــم باشــد آن جامعــه گلســتان خواهد
شــد ،امــا در جامعــهای کــه اقتصــاد آن
آشــفتهبازار باشــد ،اخــالق آن لزومــا اینگونــه
خواهــد شــد .تنهــا راه برگردانــدن شــفافیت
و اعتمــاد ،و غلبــه اخــالق حرفهای بــر محیط
کســب و کار بــه حرکــت در آمــدن چرخهــای
اقتصاد است.
•آقای مهندس صدرهاشمینژاد ،چنانچه
مســتحضرید ســندیکا در نظــر دارد بــه
مناســبت ســالها حضــور در عرصــه
ســازندگی و تــالش بــرای اصــالح امــور
پیمانکار :شرکت استراتوس
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راهها استفاده شود که یکی از آنها جمعآوری
پــول خرد مــردم اســت .هلدینــگ کارآفرینان
بــه منظــور جمــع کــردن پــول خــرد مــردم و
کارآفرینــان در یــک قلــک بــزرگ کــه قابلیــت
تبدیــل شــدن بــه ســرمایه را داشــته باشــد
ایجــاد شــده اســت ،تــا ایــن ســرمایه در نقاط
مختلــف کشــور ســرمایهگذاری شــود .صدهــا
طــرح و ســرمایهگذاری دیگــر نیز الزم اســت تا
موتــور اقتصاد ایران به کار بیفتد.
• آیــا فعــال شــدن اقتصــاد و خــروج آن از
رکــود با ســرمایهگذاری محقق خواهد شــد،
آن هــم در شــرایطی که بیاعتمادی نســبی
در مناســبات بیــن دولــت و فعــاالن فضــای

ســازندگان کشــور جشــن هفتــاد ســالگی
ســندیکا را برگــزار کنــد ،بــه عنــوان آخر یــن
ســوال ،پیام شــما به جشــن هفتادسالگی
سندیکا چیست؟
آنچــه مــن در ســال  1357در ســندیکای
شــرکتهای ساختمانی دیدم ،و در تمام این
ســالها شــاخصه اصلی آن بوده ،همبستگی
صنفی علیرغم مشــکالت و معضالت موجود
بــوده کــه امیــدوارم ایــن شــاخصه همچنــان
حفظ شود .بیشک برای اینکه در آینده این
مملکــت نقــش موثــری داشــته باشــیم حفظ
همبستگی صنفی مهمترین وظیفهای است
که بر عهده تکتک ماســت.
21
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دکتــر حســن روحانــی رئیس جمهــور صبح روز
یکشــنبه  19آذر الیحــه بودجــه را بــه مجلــس
شــورای اســالمیتقدیم کــرد .و دربــاره ایــن
الیحه گفت :بودجه امســال متفاوت با بودجه
سالهای گذشته و تبلور وعدههای انتخاباتی
اردیبهشت  96است.
رئیــس جمهور اظهــار کــرد :این اولیــن بودجه
دولت دوازدهم و پنجمین بودجه از آغاز دولت
یازدهــم اســت و خــدا را شــا کرم کــه در موقــع
قانونی امروز تقدیم مجلس میشود.
وی ادامــه داد :امیدواریــم تــا طبــق آییننامــه
مجلــس در رونــد بررســیهای چهــل روزه در
اواخر دی شــاهد بررســی این الیحــه در صحن
علنــی مجلــس باشــیم و تا آغــاز دهه فجــر و 12
بهمــن الیحه به صورت قانون در اختیار دولت
قــرار گیــرد .دکتر روحانــی با بیــان اینکه بودجه
امســال کامــال متفــاوت بــا بودجــه ســالهای
گذشــته اســت یــادآور شــد :در واقــع در ایــن
الیحــه به خوبی روشــن شــده که بودجــه تنها
یک لیســت درآمدی و هزینهای نیســت ،بلکه
بودجــه ســاالنه برشــی از برنامــه چهــار ســاله
دولت است .رئیسجمهور در ادامه تا کید کرد:
چارچوبهــای تمــام وعدههــای اصلــی دولت
دوازدهــم در انتخابات اردیبهشــت  96در این
الیحــه تبلــور دارد و بودجــه  97به معنــای آغاز
اجــرای برنامههــای دولــت دوازدهــم اســت و

هــر آنچــه دولــت بــه مــردم در انتخابــات وعده
داد و مطالبــه مــردم بــود مثــل اشــتغال ،رشــد
اقتصادی ،رفع فقر ،کاهش نابرابریها ،تحرک
در طرحهــای اصلــی ،حضــور بخش خصوصی
در اقتصــاد کشــور و ...در ایــن الیحــه به خوبی
مشاهده شده است.
وی همچنین گفت :در تبصره  18 ،14و  19این
الیحــه بــه خوبــی خواهیــد دید که یــک تحول
بزرگ در بودجه امسال خواهد بود .دولت روند
جدیدی را آغاز کرده و در ســالهای بعد ادامه
خواهد داد .پایه اصلی بودجه امسال شفافیت
است و پرداخت اعتبار به دستگاهها بر مبنای
عملکرد سه ماهه آنها است.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه امســال
بــر مبنــای عملکــرد دســتگاهها تنظیــم شــده
اســت گفــت :در ســالهای گذشــته اینگونــه
بــود که دســتگاهها میگفتند ما در طول ســال
هــزار تومــان بودجه گرفتــه و  990تومــان خرج
کردهایم و برای سال بعد ده درصد اضافه یعنی
 1100تومــان بودجــه میخواهیــم دســتگاهی
هم که  1000تومان بودجه داشــت و  800تومان
خــرج کــرده بــود ،در ســال بعــد کمتــر دریافت
میکــرد .بنابرایــن بــرای هزینــه کــردن بودجــه
بــه ویژه در ماههای آخر ســال رقابتــی بود ،زیرا
بودجه را هزینه میکردند تا ســال آینده بودجه
بیشــتری دریافــت کننــد .وی ادامــه داد :ما در

ایــن شــرایط نمیدانســتیم یک خدمــت برای
دولت چقــدر هزینه دارد و هزینه بخش دولتی
و خصوصی قابل مقایسه نبود .ما از پول مردم
بــرای خدمــت هزینــه میکردیم اما به درســتی
نمیدانســتیم آن خدمــت چقــدر هزینــه بــرده
اســت .رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه امســال
براســاس عملکرد ،هدف و نتیجه بودجهریزی
کردیم نه بر مبنای هزینه پارسال ،تصریح کرد:
در بودجه امســال  34درصد ،بودجه عملیاتی
است و این روند باید ادامه یابد تا همه بودجه
ما عملیاتی شــود .طبق ایــن بودجه در بخش
استانی صد درصد بودجه عملیاتی است.

بایــد اجــازه دهیــم اســتانها ،هزینههــا و درآمــد
خود را مدیریت کنند

روحانــی تمرکززدایــی را یکــی از ویژگــی الیحــه
بودجــه  97دانســت و اظهــار کــرد :تا کنــون
بودجــه بــه اینگونــه تنظیــم میشــد کــه همــه
اعتبــارات و هزینههــا در اختیــار تهران بــود .در
بخــش هزینــهای بــرای ســال آینــده بــه جــای
 4درصــد 24 ،درصــد و در بخــش عمرانــی 30
درصــد در اختیــار اســتانها قرار میگیــرد .باید
اجازه دهیم اســتانها ،هزینههــا و درآمد خود
را مدیریــت کننــد و نماینــدگان مجلــس بــر کار
دستگاههای استانی نظارت کنند .ما هم باید
بر مبنای عملکردهای سه ماهه نظارت کرده و

بودجه بدهیم .سازمان برنامه و بودجه هم در
این زمینه مســئولیت بسیار سنگینی بر دوش
داشته و باید به دقت نظارت کند.
رئیــس دولت دوازدهم همچنین با بیان اینکه
ردیفهــای متفــاوت یکــی دیگــر از مشــکالت
بودجه اســت خاطر نشــان کرد :معلوم نیست
ایــن ردیفها و پولها در اختیار چه کســی قرار
میگیــرد و کجــا مصــرف میشــود؟ در بودجــه
امســال ردیفهــا کاهــش یافتــه اســت .شــما
نماینــدگان هــم بــه مــا کمــک کنیــد .حتما به
شــما مراجعــه میکنند و فشــار میآورند ولی ما
بایــد بتوانیم بر این ردیفهــا نظارت کنیم .ا گر
روند این ســالها ادامــه یابد ،دولت بعد حتما
نمیتوانــد کشــور را اداره کنــد و ما در بنبســت
قــرار میگیریــم .وی ادامــه داد :در بودجــه 97
برای حل تمام چالشهای اصلی کشــور اقدام
کردهایم و این روند را در چهار سال آینده ادامه
میدهیــم .در دولــت یازدهــم تــالش مــا ایجاد
آرامــش و ثبات اقتصــادی بود و میخواســتیم
ایــن لوکوموتیــو روی ریــل قــرار بگیــرد کــه االن
روی ریــل قــرار گرفتــه اســت و بنابرایــن بایــد با
ســرعت و دقــت بیشــتری حرکــت کنیــم تــا بــه
اهــداف خــود برســیم .تــالش مــا دســتیابی به
رشــد اقتصــادی ،تــورم قابــل کنترل ،اشــتغال
قابــل قبــول ،بانکهــای منظــم ،صنــدوقای
بازنشســتگی ســاماندهی شــده و بودجهریزی
شــفاف ،درست و علمیاست .هدف ما حرکت
بزرگ در زمینه اشتغال و فقرزدایی است.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه بودجــه 97
بــر مبنــای اشــتغال فرا گیــر ،رفــع فقــر و ایجــاد
عدالــت اســت ،گفــت :اینکــه گفتــم خالصــه و
کل بودجــه  97اســت .در گذشــته شــرایط بــه
گونــهای بود که باید دولت مســیر اقتصــاد را در
مســیر رشــد و توســعه قــرار دهــد .مــا در دولت
یازدهــم جــز در ســال اول ( )92کــه نیمه ســال
آمــده بودیم و رشــد حدود منفــی  7درصد بود
درهمه ســالها رشــد مثبت داشتیم و درپایان
ســال  92رشــد حدود منفی  2شد و مخصوصا
در ســال  95بــه رشــد دو رقمیرســیدیم .وی
ادامه داد :امسال خوشبختانه در فصل اول در
مقایســه با فصل اول پارســال رشد بدون نفت
 7و بــا نفــت  6.5درصــد اســت .قــدم خوبی در
رشد برداشته شده و هدفگذاری ما این است
در طــول دولــت دوازدهــم ســاالنه رشــد باالی
پنج درصد داشــته باشیم .ا گر دست به دست
بدهیم از این مشکالت عبور میکنیم .روحانی

با اشــاره بــه اینکه تــورم در دولــت یازدهم مهار
شــد خاطر نشــان کرد :هدفگذاری ما این بود
که تورم یک رقمیشود و میخواستیم در سال
پایانــی به تورم یک رقمیبرســیم که یک ســال
زودتــر اتفــاق افتاد .تالش ما این اســت که این
مهار تورم را ادامه دهیم.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در اشــتغال مشــکل
بزرگی پیــش روی ما اســت .در زمان انتخابات
یکــی از خواســتهای اصلــی و بــه حــق مــردم
اشــتغال بــود و همــه کاندیداهــا به مــردم قول
اشــتغال میدادند .در دو فصل آغازین امسال
نســبت به پارسال اشــتغال خالص ما  750هزار
اســت و تا پایان سال هم وابسته به فصلهای
بعــدی و جمعبنــدی خواهــد بــود .البتــه ایــن
اشتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار فاصله
دارد .رئیــس دولــت دوازدهــم همچنیــن بیان
کرد :پیشبینی ما این است که نیروهای فعال
مــا برای حضور در بازار کار  840هزار نفر باشــد.
یعنــی ما بایــد یک حرکت بســیار بزرگــی را برای
اشــتغال انجام دهیم .در الیحه بودجه امسال
یک مســئله مهم اشتغال است و میبینید که
مــا با درآمدی که پیشبینی کردیم و در تبصره
 18بــا اهرم کــردن ایــن درآمد برای اســتفاده از
صندوق توســعه ملی و تسهیالت بانکها این
ســه با هم رقم بزرگی را برای اشــتغال در اختیار
مــا میگــذارد .وی با تا کید براینکه در گذشــته
تجربــه بســیار بــدی در اشــتغال داریــم یــادآور
شــد :در ایــن زمینــه هــر دولتــی آمــده و وامیرا
تقســیم کرده به نتیجه مثبت نرســیده اســت.
تالش ما این اســت تســهیالت بانکی را در امور
خــاص و ویژه کاهش دهیم و در برخی از موارد
وظیفــهای کــه کارفرمــا بــرای پرداخــت بیمــه
دارد را مــا متقبــل شــویم تا شــاهد یــک حرکت
ارزشــمند در بخش اشتغال باشیم .روحانی در
ادامه تصریح کرد :ا گر الیحه پیشنهادی دولت
در مجلس به همین صورت به تصویب برسد،
مــن بــه ملــت اعــالم میکنم کــه ما ســال آینده
شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم
بــود .برای همین خواهش میکنم تا  12بهمن
بودجه را به ما برگردانید .چون که امسال برای
تدوین آییننامههای این بودجه نیاز به وقت
بیشتری هست.
رئیسجمهــور اضافــه کــرد :در دولتهــای
گذشــته رفتنــد بیابانهــا را تبدیــل به مســکن
کننــد ایــن نشــان میدهــد در مســکن بــرای
حرکــت میــدان داریــم و بایــد ببینیــم چطــور

مســکن مــردم را تامیــن کنیــم ،آن را بازســازی
کنیــم ،بافــت فرســوده را از بیــن ببریــم ،امنیت
جانــی را در مســکن تامیــن کنیم و نشــاط الزم
را در مســکن برگردانیم .این کار را میتوانیم در
یک طرح بازســازی در بافت فرسوده و حاشیه
شهرها انجام دهیم.
روحانــی در ادامــه عنــوان کــرد :ا گــر برویــم در
بیابانــی  40 - 30کیلومتــر بیــرون از شــهر زمین
صافــی پیــدا کنیــم و برجــی را بــاال ببریــم ایــن
ابتدای مشــکل اســت .جــاده ،آب ،بــرق ،گاز،
مدرســه ،کالنتری و ...این مســکن کجاست؟
یــک خطــای مــا ایــن بــود کــه در دولتهــای
گذشــته رفتنــد بیابانهــا را تبدیــل به مســکن
کنند در حالی که مســکن در وســط شــهرها جا
دارد .در قلــب تهــران ســاختمانهای کوچکی
هست که با یک زلزله ویران میشود و در تمام
کالنشهرها همین گونه است.
وی همچنیــن خاطر نشــان کــرد :بایــد بیاییم
یک محله را برعهده بگیریم و مســکن مناسب
بســازیم .خانهها را خراب کرده ویک فضای باز
جدیــد بــه وجــود بیاوریم .ایــن نیاز بــه بودجه
نــدارد و نیاز ندارد در صندوقمان دســت ببریم
یــا در پایــه پولــی و بانــک مرکزیمــان دســت
ببریــم .مشــکل مســکن مهــر ایــن نیســت کــه
پایهاش ســفت و شــل است مشــکل این است
که از چه پولی درست شد .این را جواب بدهید
اســتقراض از بانــک مرکزی خطــای بزرگی بود و
مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه
پولی باال رفت و تورم  45درصدی ایجاد کرد.
رئیسجمهــور بــا تا کید بر اینکه ریشــه مســکن
مهــر غلــط بــود ،اظهــار کــرد :بحــث مــن ایــن
اســت کــه بایــد مســکن را بــه طــور صحیــح
درســت کنیــم ما نیــازی به پــول بانــک مرکزی
ندرایــم بلکــه یک ســرمایهدار میآیــد و زمین را
در اختیــارش میگذاریــم او دو برابر مســکن آن
محلــه را میســازد مســکن صاحبــان خانههــا
را بــه آنها میدهــد و آنچه میمانــد را به عنوان
حقالزحمه وسود خود برداشت مینماید.
رئیسجمهــور بــا بیــان اینکــه بایــد تســهیالت
ارزان قیمتی برای خانه اولیها و بافت فرسوده
و حاشیهنشــینها ارائــه کنیــم ،گفــت :یکــی از
قدمهــای مهــم بــرای اشــتغال ایــن اســت کــه
ســاالنه  200هــزار واحد مســکونی با تســهیالت
جدیــد ســاخته شــود .البتــه دولــت ســازنده
نیســت ،بلکــه ناظــر اســت ،مــردم و شــرکتها
مسکن را میسازند.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361
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ارزیابی بودجه  97در دو کمیسیون سندیکا

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

بودجه  97در راستای اشتغال آفرینی
و تقویت بخش خصوصی نیست
پیرو دســتور هیاتمدیره سندیکا برای بررسی
الیحه بودجه ســال  97دولت ،کمیسیونهای
اقتصــادی و تحقیق و توســعه روز شــنبه  9دی
طی جلسه ای مشترک و با حضور کارشناسان
به بررســی ابعاد ایــن الیحه پرداختنــد .در این
نشســت مشــترک کارشناســان نقــاط قــوت و
نقــاط آســیبپذیر الیحــه پیشــنهادی دولت را
ارزیابــی کــرده و تاثیر آن را بــر روند فعالیتهای
زیرســاختی کشــور و برطــرف کــردن مشــکالت
موجــود و تامیــن مطالبــات و اقدامــات مــورد
انتظــار مردم و نخبگان از دولت ارزیابی کردند.
گزارش ذیل با هدف تشریح دیدگاه حاضران در
این جلسه مشترک منتشر میشود.
در آغــاز این جلســه ،مهنــدس ســاالر علیاری
رئیس کمیسیون تحقیق و توسعه عنوان کرد:
موضــوع جلســه امــروز بررســی و تحلیــل الیحه
بودجــه 1397اســت کــه کارگروهــی متشــکل از
مهنــدس وفایــی ،دکتــر علیــزاده و آقــای تکلــی
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قبــال در ایــن بــاره بررســیهایی را انجــام داده
و بندهایــی را کــه در مــورد اعتبــارات و بودجــه
تملــک دارایــی ســرمایه ای و اســناد خزانــه،
برداشــت از صنــدوق توســعه و ...بــوده را
استخراج کردهاند .رویکرد ما این بود که ببینیم
آیا میتوان ســقف این بندها را باال برد و ســهم
اســناد خزانه و اسالمیرا به سبد پرداختهای
نقــدی دولــت انتقــال داد؟ همچنیــن چگونــه
میتوان قدرت اسناد و عملکرد آن از نظر وثیقه
گذاری را حفظ کرد.
در ادامــه مهنــدس عبــاس وفایــی عضــو
کمیسیون اقتصاد عنوان کرد :ما در کمیسیون
در ایــن باره بحــث کردیم که اثرگــذاری ما روی
الیحــه به چه ترتیبی باشــد کــه بتوانیم بودجه
عمرانــی را افزایــش دهیــم یــا در مفــاد قانونــی
موجود تاثیرگذار باشیم .اولین راه به نظر ما باال
بــردن مبلغ بودجــه عمرانی بود کــه چندان به
آن خوشبین نیستیم .چون علی رغم اینکه در

بودجه ســال  96مبلغ  78هــزار میلیارد تومان
سهم نقدی بودجه عمرانی بود ولی متاسفانه
حــدود  8هــزار میلیــارد تومــان در  6ماهــه اول
تحقــق پیدا کرد .با این همه به این مســیر فکر
کرده و راههایی برای آن پیشنهاد داریم.
راه حل بعدی این بود که یک سقفی بگذاریم،
علــی رغم اینکه در قانون برنامه توســعه کشــور
اشــاره شــده اســت از صنــدوق ذخیــره ارزی
نمیتوان برای تملک دارایی ســرمایه برداشت
کــرد ولــی ما دنبــال این هســتیم کــه ببینیم آیا
در قانــون ظرفیتــی وجــود دارد در صورتــی کــه
تخصیــص اعتبــارات عمرانــی بــه کمتــر از یــک
سقفی رســید  ،این اجازه را دولت از هم ا کنون
در بودجــه  97داشــته باشــد کــه بتوانــد از این
صندوق برداشــت کند .بحث دیگر این هست
کــه روی انشــای بندهایــی مثــل تبصــره ،5در
مورد اسناد خزانه مداقه و اصالح کنیم ،مثال در
بودجــه  96ایــن اوراق چند ماه اول قابل خرید
و فــروش در بورس نبود و بعدا درســت شــد .در

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻼن

ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻼن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
الیحه سال  1397هم نوشته نشده که در بورس و
فرابورس قابل معامله است و ما میتوانیم با درج
نکاتــی ماننــد این کلمات بر رونــد اتفاقات بعدی
اثرگــذار باشــیم .دربــاره تبصــره  6مــا در شــورای
گفتگــو دربــاره اصالح اســناد خزانــه صحبت کرده
بودیم و یکی از خواستههای پیمانکاران این بود
هزینه تبدیل را به عنوان هزینههای قابل تبدیل
مالیاتــی باشــد کــه ســازمان امور مالیاتــی موافق
نیست .ولی میتوان در تبصره 5الیحه  1397آن
را بگنجانیم تا اداره مالیات قبول کند.
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مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی نائــب رئیــس
هیــات مدیره نیــز عنوان کرد :ایــن الیحه بودجه
680
 1397مســائل کســب و کار را حــل نمیکنــد و بــه
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برخی مشــکالت دامن میزند .سندیکا به دنبال
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻼن
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
کسب و کار
شکل  :1-کالن منابع و مصارف بودجه عمومی
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
راهکارهایی برای رونق بخشــیدن به ﻣﺮﻛﺰ
اﻗﺘﺼﺎديﺎﺑ و ﻣﺼﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﻮﻣ
ﻛﻼن ﻣ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
و کم کردن بحران اشتغال است .باید دید در این
الیحــه چــه منافذی وجــود دارد که بر اســاس آن
پیشنهادهایی به مجلس برده و در اصالح قانون
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ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

دکتــر غالمرضــا علیــزاده مدیرعامــل شــرکت
تضمین شرکتهای ســاختمانی ایران نیز عنوان
کرد :بودجه بر اســاس نفت  55دالر بســته شــده
اســت .بــا توجه بــه اینکــه قیمت نفت بــاال رفته،
 14درصــد آن مربوط به شــرکت نفــت 32 ،درصد
مربــوط بــه صنــدوق توســعه ملــی 3 ،درصــد هم
بــرای مناطــق محــروم اســت و فقــط  50و نیــم
درصد ســهم دولت میشــود .با باال رفتن قیمت
نفــت و دالر میتــوان پیشــنهاد کــرد بخشــی از ما
بعدالتفاوت را به ساخت و ساز اختصاص دهند.
ضمن اینکه میتوان پیشــنهاد داد میزان سپرده
ای کــه بانکهــا به عنــوان تنزیل مجدد نــزد بانک
مرکــزی میگذارنــد کاهــش یافتــه و  40درصــد را
بــه بانکهــا برگردانــد و تحــت نظــر هیــات امنــا بــه
طرحهــای عمرانــی اختصــاص یابد بــدون اینکه
حجــم نقدینگــی بــاال رفتــه یا پــول پرفشــار خلق
شــود که از این ظرفیت میتوان در کنار بندهای
 4و  5و  6و  ...بــرای اتمــام پروژههــای نیمه تمام
استفاده کرد.

توســط کمیســیون اقتصــاد آنچــه مربــوط بــه
صنعت احداث است احصا میشود و کمیسیون
پیشنهاد خود را در این باره ارائه میدهد.
وی در ادامه این جلسه گزارش تهیه شده توسط
کمیســیون اقتصــاد دربــاره بررســی بودجه ســال
 1397را بــه حاضــران ارائــه نمــود .در این گزارش
تبصرههای الیحــه بودجه ،ردیفهــای درآمدزا و
ردیفهای هزینه ای و امکانات افزودن یا کاستن
از درآمدها یا هزینهها به نفع بودجههای عمرانی
مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود.

آقــای تکلی عضو کمیســیون اقتصاد ســندیکا
عنــوان کــرد :الیحــه 23تبصــره دارد کــه هر ســال

جلسه مشترک کمیسیون اقتصاد و کمیسیون
تحقیــق و توســعه بــا بررســی جــداول بودجــهای
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2764

آذر ﻣﺎه

ﺳﻬﻢ از ﻣﺼﺎرف
ﻋﻤﻮﻣﻲ
درﺻﺪ

%8.9

واﮔﺬاري
داراﻳﻲﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي

1190

1065
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ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي

714

604

16

واﮔﺬاري
داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ

537

680
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ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎي
ﻣﺎﻟﻲ

216

311
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ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎرف
ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ

جدول  :1-منابع و مصارف عمومی
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

آذر ﻣﺎه

ادامــه یافــت .مشــروح توضیحــات مربــوط بــه
جداول بدین شرح بود:
در قانــون بودجــه ســال  1396مجمــوع درآمدهــا
کــه بخشــی مالیــات و بخشــی جریمه ،عــوارض و
 ...اســت حــدود  174هزار میلیــارد تومان در نظر
گرفتــه شــده که با رشــد  11درصــدی بــه  193هزار
میلیارد تومان در الیحه سال  1397رسیده است.
وا گذاری داراییهای سرمایه ای ظاهرا از  119هزار
میلیارد تومان که بخش عمده آن نقد بوده است
در ســال  1396با رشد منفی ده درصد به 106هزار
میلیــارد تومــان رســیده اســت .وا گذاریهــای
دارایــی مالــی دولــت کــه همان اســتقراض اســت
و بخشــی هــم فــروش شــرکتهای دولتــی اســت از
25

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻼن

ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻼن ﻣ ﺎﺑ و ﻣﺼﺎر

ﺑﻮدﺟﻪ

ﻮﻣ

جدول  :2منابع و مصارف بودجه عمرانی
ﻣﺼﺎرف

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺎﺻ از ﻧ ﺖ و ﮔﺎز
درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟ ﺎﺗﻲ
اﺳ ﺮا و ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪو ﺗﻮﺳ ﻪ ﻣﻠﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪو ﺗﻮﺳ ﻪ ﻣﻠﻲ
اﺳ ﺮا
ﺳﺎﻳﺮ

اﻋ ﺎرا ﻫﺰﻳﻨﻪاي
ﻲ
ﻮ و دﺳ ﻤﺰد و ﻣ ﻤﺮي ﺑﺎزﻧ
ﺎر ﻨﺎن دوﻟﺖ ﺼ او
ﻲ ﺼ ﺷ ﻢ
ﺑﺎزﻧ
ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺼ ﻬﺎر
ﺑﺎز ﺮدا ﺖ ﺳﻮد اورا
ﺳﺎﻳﺮ
اﻋ ﺎرا ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي
ﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﻮﺳﺖ
ﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳ ﺎﻧﻲ
ردﻳ ﻫﺎي ﻣ ﺮﻗﻪ
اﻋ ﺎرا ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺎز ﺮدا ﺖ اﺻ اورا
ﺑﺎز ﺮدا ﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺎرف

ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ
:

:

1397
100
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 54هــزار میلیارد تومان ســال  1396به  67هزار
میلیارد تومان رســیده است که نشان میدهد
دولت بیشــتر به ســمت اســتقراض رفته است.
جمــع منابع عمومیاز  346هزار میلیارد تومان
بــه  368هزار میلیارد تومان رشــد یافته اســت.
هزینههــا کــه عمدتا حقوق و دســتمزد اســت از
حــدود  254هزار میلیارد تومان به حدود 277
هــزار میلیــارد تومان افزایش یافته اســت .یعنی
هزینههای جاری ما در سال آینده رشد خواهد
یافت .تملک داراییهای ســرمایه ای یا همان
پروژههــای عمرانــی از حــدود  71هــزار میلیــارد
تومــان ســال  1396بــه  60هــزار میلیــارد تومان
کاهــش یافتــه اســت .دلیــل آن هــم این اســت
کــه  71هزار میلیارد تومان ســال قبــل به دالیل
متعدد تحقق پیدا نکرد.
تملــک داراییهــای مالــی کــه بــه معنــی
بازپرداخــت بدهیهــای دولت اســت از  21هزار
میلیارد تومان به  31هزار میلیارد تومان رسیده
26

اســت یعنــی دولــت فعــال روی بدهیهایــی که
باید بدهد تمرکز کرده وگرنه دیگر اعتباری برای
قرض گرفتن از مردم نخواهد داشت ،و این رقم
 44درصد رشد داشته است (جدول )1-
منابع و مصارف بودجه عمرانی

در نــگاه دقیقتــر بــه منابــع حاصــل از نفــت و
گاز  101هــزار میلیــارد تومــان ثبــت شــده اســت.
درآمدهای مالیاتی هم حدود  129هزار میلیارد
تومــان و  38هــزار میلیــارد تومــان اســتقراض و
برداشت از صندوق توسعه ملی  21هزار میلیارد
تومان یعنی در مجموع  59هزار میلیارد تومان،
و سایر موارد نیز  68هزار میلیارد تومان(جریمه
و عوارض خروج و  )....است.
اعتبــارات هزینــه ای مــا 276هــزار میلیــارد
تومــان اســت کــه  204هــزار میلیــارد تومــان آن
مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و بازنشســتگی
اســت و نکتــه قابــل توجــه آن مقایســه حقــوق

 106هــزار میلیــارد تومــان کارمنــدان بــا حقــوق
بازنشســتگی  98هــزار میلیارد تومان که نشــان
میدهــد عمــال بازنشســتگان ســهم بیشــتری
را در ســالهای آتــی خواهنــد داشــت در حالــی
کــه صندوق بازنشســتگی بــرای برداشــتن بار از
روی دوش دولــت تشــکیل میشــود .در عمــل
مشــاهده میشود که عین حقوق کارمندان به
بازنشستگان پرداخت میشود.
در این بخش ،یارانه که متفاوت با یارانه نقدی
اســت حــدود  8هــزار میلیــارد تومــان اســت و
شامل یارانه کود و شیر خشک و  ...است.
در الیحــه امســال  60هــزار میلیــارد تومــان
اعتبارات تملک داراییهای ســرمایه ای اســت
کــه  19هــزار میلیــارد تومــان بــرای طرحهــای
عمرانــی ملــی و  10هــزار میلیــارد تومــان بــرای
طرحهــای عمرانــی اســتانی و  31هــزار میلیــارد
تومــان بــرای ردیفهــای متفرقه اســت که این
 31هــزار میلیــارد تومــان در صــورت تشــخیص
ســازمان برنامــه پرداخــت خواهــد شــد یــا اصال
پرداخت نخواهد شد.
در مــورد تملــک داراییهــای مالی هــم  31هزار
میلیــارد تومان ثبت شــده که  23هــزار میلیارد
تومــان بــرای بازپرداخــت اصــل اوراق و  7هــزار
میلیارد تومان برای ســود اوراق اســت ،بخشــی
هم برای ســایر موارد اســت .پس دولت  31هزار
میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق پرداخت
میکنــد و با این روال به تدریــج دولت با بدهی
اداره خواهد شد( .جدل)2 -
منابع قابل تصمیمگیری

همانطــور کــه در جــدول 3-دیــده میشــود
ا گــر درآمدهــای نفتــی  101هــزار میلیــارد تومــان
و درآمدهــای غیرنفتــی قابــل احصــا  193هــزار
میلیارد تومان باشد مجموع منابع در دسترس
دولت بیش از  294هزار میلیارد تومان نخواهد
بود ،که همان پول واقعی است.
ا گــر هزینههــای جــاری را در ســال  1396مهــار
کنیــم احتمــاال  240هــزار میلیارد تومــان هزینه
خواهیــم داشــت 30 .هــزار میلیــارد تومــان هم
بــرای بازپرداخت اصــل و فرع بدهیها هســت
کــه هزینههــای اجتنــاب ناپذیــر مــا را تشــکیل
میدهد که باید  272هزار میلیارد تومان هزینه
شــود294 .هزار میلیــارد تومان هــم پول قابل

ﻣ ﺎﺑ

ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ

ﻣ ﺎﺑ ا ﻧ ﺎه ﻧﺰدﻳ
جمع شــدن اســت که با کم کردن هزینه از آن
بــرای تصمیــم گیــری حــدود  23هــزار میلیارد
تومان باقی میماند .البته دولت تصمیم خود
را گرفته که  10درصد افزایش حقوق کارمندان و
 10درصد هم برای سر پا نگه داشتن تشکیالت
دولت هزینه کند که در نتیجه 5-4هزار میلیارد
تومان بیشتر باقی نخواهد ماند که عمال صرف
هزینههــای جــاری خواهد شــد یعنی تــا وقتی
ســاختار اینگونــه اســت و کســی اراده یــا تــوان
کاهش هزینههای جاری را ندارد عمال پولی در
اختیار کشــور برای بقیه کارها وجــود ندارد .به
نظر میرسد دولت هم با نگاه به همین دادهها
عنــوان کــرده بــرای طرحهــای عمرانــی  21هزار
میلیــارد تومــان از صنــدوق توســعه برمــیدارد
و  31هــزار میلیــارد تومــان هــم بــا انتشــار اوراق
جدید قــرض میگیــرد .البته نا گفته پیداســت
که دولت عین این  60هزار میلیارد تومان را هم
توزیع کرده است.
در تبصره  4اجازه برداشــت از صندوق توســعه
ملــی گرفتــه شــده اســت کــه البتــه بــر خــالف
سیاســتهای کلی نظــام ،برنامه و اساســنامه
صنــدوق اســت .در واقع دولت اجازه خواســته
بــه جــای  32درصــد حــدود  20درصــد مــازاد
درآمــد نفتــی را بــه صنــدوق واریــز کنــد کــه
مابعدالتفاوت  12درصدی آن حدود  6میلیارد
دالر میشــود 26 .هــزار میلیــارد تومــان هم به
صنــدوق بــرای ارائــه تســهیالت تکلیــف شــده
اســت 21 .هــزار میلیــارد تومــان هــم بــه عنوان
قرض در نظر گرفته شده و عین آن را در بخش
هزینه ای توزیع کرده است.
در ایــن وضعیــت هــر طرحــی باید ناظــر به این
تصویر باشد .صندوق توسعه پول زیادی ندارد
اما از همان منابعی که قرار است برای آن واریز
شــود برداشــت نقدی و ارائه تســهیالت در نظر
گرفته شده است( .جدول )3-

 )1نفت

منابع بودجه عمرانی

بــا توجــه بــه اینکــه فــروض الیحــه در آن ثبــت
نمیشــود و محاســبات ذهنــی اســت ،پــس با
فرض اینکه در الیحه  97قیمت هر بشکه نفت
 55دالر باشــد و  2/53میلیــون بشــکه میــزان
صــادرات نفــت و میعانــات گازی باشــد و 0/1
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جدول  :5بودجه عمرانی (مالیات)

هــم فــروش داخلــی باشــد با نــرخ برابــری ریال
بــه دالر بــا فــرض رقــم  3854تومــان مجمــوع
منابع نفتی الیحه یعنی  111هزار میلیارد تومان
خواهــد بــود که بخشــی بــه صندوق توســعه و
بخشــی بــه شــرکت نفــت اختصــاص مییابــد.
البتــه امــکان وجــود داشــتن فــروض دیگــر هم
وجود دارد .برای تحقق  111هزار میلیارد تومان
دالر نمیتوانــد زیر  3850تومان باشــد هر چند
امکان تحقــق آن وجود دارد .البته دولت برای
اینکه به بازار پالس منفی ارسال نکند نرخ دالر
را  3500تومان در نظر گرفته اســت .در مجموع
بــه نظر میرســد وابســتگی بودجه بــه نفت در
الیحــه  1397بــا  1درصــد افزایش بــه  36درصد
رسیده است( .جدول)4-
 )2مالیاتها

در الیحــه بودجــه دولــت مالیــات اشــخاص

ﺑﻪ

%11
%21

ﻣﺎﻟ ﺎ

ﻣﺎﻟ ﺎ

– ﻣﺎ ﺎ

ﻫﺎ

جدول  :4بودجه عمرانی (نفت)

آذر ﻣﺎه

ﺑ ﻨﻲ
ﻋﻤﻠ ﺮد

ﻣﺎﻟ ﺎ اﺷ ﺎ
ﻮﻗﻲ

ﻻﻳﺤﻪ

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

آذر ﻣﺎه

حقوقــی از  37هــزار میلیارد تومان بــه  36هزار
میلیــارد تومــان کاهــش یافتــه اســت .مالیــات
بــر درآمــد از حــدود  17هــزار میلیــارد تومــان به
 19هــزار میلیارد تومان رســیده اســت .مالیات
بــر ثــروت از  3هــزار میلیارد تومان بــه  3/5هزار
میلیارد تومان رسیده است.
مالیــات مســتقیم از  57هــزار میلیــارد تومــان
بــه  59هــزار میلیــارد تومــان و مالیات بــر کاال و
خدمــات از  42هــزار میلیارد تومــان به  47هزار
میلیارد تومان رســیده و  11درصد رشــد داشته
است .مالیات بر واردات با بیشترین رشد از 17
هــزار میلیارد تومان بــه  23هزار میلیارد تومان
رســیده اســت .یعنــی پیــش بینــی دولــت این
اســت کــه مالیــات بــر واردات بیشــتری خواهد
داشــت کــه از طریــق افزایــش تعرفــه واردات
ممکــن خواهــد بــود .مالیــات غیرمســتقیم یــا
مالیات بر ارزش افزوده از حدود 59هزار میلیارد
27

جدول  :6وا گذاری داراییهای مالی

تومان به حدود  69هزار میلیارد تومان رسیده
اســت .احتماال یک ســری گروهها که مشمول
پرداخت این مالیات نبودند مشمول پرداخت
آن خواهنــد شــد یا اینکه بخشــی کــه از قاچاق
میآمده با آوردن در قالب رســمیقابل دریافت
مالیات و گمرک خواهد بود( .جدول )5-
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ﺟ
پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

2538
207
974
792
565
714
315
251
147
216

ﻻﻳﺤﻪ

2764
79
1062
849
774
604
193
307
103
312

جدول  :7بودجه مصارف عمومی
آذر ﻣﺎه
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 )3وا گذاری داراییهای مالی

در بودجه  1396حدود  54هزار میلیارد تومان
وا گــذاری داراییهــای مالی بود که بــه  68هزار
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت .فــروش
اوراق ،اســتفاده از تســهیالت خارجــی ،فــروش
شــرکت و  ،...که در قالــب قرض گرفتن از مردم
یــا اوراق افزایــش اتفاق افتاده و نشــان میدهد
دولت به سمت قرض گرفتن از مردم در حرکت
است( .جدول )6-
مصارف بودجه عمومی

کل اعتبــارات عمرانــی الیحــه  1397حــدود
 60هزار میلیارد تومان اســت .رشــد آن نســبت
بــه قانــون  1396حــدود  -%15درصــد اســت.
طرحهــای ملــی حــدود 19هــزار میلیــارد تومان
) %32درصــد از کل) اســت .ردیفهای متفرقه
حــدود  30هــزار میلیــارد تومــان ( %51درصــد از
کل) اســت .طرحهای اســتانی  10هــزار میلیارد
تومان ( %17درصد از کل) است.
طرحهــای جدیــد حــدود  31طــرح جدیــد بــا
اعتبار نامشخص است .در الیحه بودجه 1397
تعــداد طرحهای ویژه اســتانی که در ســفرهای
مقامــات تعریــف میشــوند حــدود  835طرح
بــا اعتبــار حدود  4هــزار میلیارد تومان اســت( .
جدول )7
منابع و مصارف تبصره 14

در مــورد یارانههــا  23هــزار میلیــارد تومــان
پیشــنهاد دولــت بــرای پرداخــت یارانــه نقدی
اســت که طبــق آن حدود  32میلیــون نفر باید
حــذف شــوند .مســتمری افراد تحت پوشــش
کمیتــه و بهزیســتی بــه  7هــزار میلیــارد تومــان
افزایــش یافتــه اســت .البتــه اینهــا در ردیفهــا
نیســت و از منابــع ســازمان هدفمندی اســت.
بــرای طــرح ســالمت و نان ،هــم یارانــه نان کم
شــده که نشــان میدهد یا بایــد واردات کند یا

افزایش قیمت خواهیم داشت .قرار است دولت
سازمان هدفمندی را به صندوق تبدیل کند.

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻻﻳﺤﻪ ﻻﻳﺤﻪ

ﻻﻳﺤﻪﺑﻮدﺟﻪ
اﻧﺘﺸﺎراورااورادر درﻻﻳﺤﻪ
ﻣﺠﻮﻣﺠﻮاﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻮدﺟﻪﺎ ﺎ

جدول :10مجوز انتشار اوراق در الیحه 97
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ﻣﻮ ﻮﻣﻮاﻧ ﻮ ﺎراﻧ ﺎر

ﻧﻮ اوراﻧﻮ اورا

ﻣﻠ ﻣﻠ

ﺗ ﻤ ﺗ ﻤﻨﻨﺪ ﻨﻨﺪ

نحوه استفاده از صندوق توسعه نفت

در الیحــه بودجــه ســال  1397ســهم صنــدوق
توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی
(مطابــق مــاده ( )7قانون برنامه ششــم توســعه)
 32درصــد تعییــن شــده اســت کــه حــدود 16
میلیارد دالر( 560هزار میلیارد ریال) خواهد شد.
 6میلیــارد دالر از صنــدوق بــرای برداشــت بدون
بازگشــت و  26تســهیالت بــدون رقــم مشــخص
بــرای مشــارکت بــدون ردیــف یــا رقــم مشــخص
تکلیف شــده که همه با هــم نزدیک  47میلیارد
تومــان بیشــتر از ورودی ســال  1397صنــدوق
اســت .توجــه کنیم  10هــزار میلیارد تومــان ما به
التفــاوت افزایش نرخ ارز مربوط به منابع حاصل
از صــادارت نفــت و گاز کــه بایــد طبــق قانــون
بــه حســاب ارزی میرفــت کــه تثبیــت بودجــه
عمومیشــود کــه آن هــم برداشــته شــده اســت.
(جدول )9-
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در تبصــره  5حدود  26هــزار میلیارد تومان بابت
طرحهــای مختلــف بــا ماهیــت اوراق مشــارکت
اســت و  9500مــورد آن بــرای بدهیهــا اســت.
میتــوان بــه دولت پیشــنهاد داد هر چــه زیر رقم
بدهــی فروختــه شــد بــه عنــوان مالیــات در نظــر
بگیــرد ولی با شــرایط کنونی معلوم نیســت مورد
اســتقبال قــرار بگیرد .جنــس ایــن  9500میلیارد
تومــان اســناد خزانــه بــا  26هــزار میلیــارد تومان
اوراق مشــارکت فرق دارد 3 .هزار میلیارد تومان
هم اوراق تســویه است که پیمانکار با گرفتن آن
میتواند بدهیهــای دولت را بدهد و چون این
مــورد درآمــد دولت را کــم میکند میــزان کمیاز
آن منتشــر میشــود 10 .هــزار میلیــارد تومــان
هــم اوراق بــرای قرضهــای کوتــاه مدت اســت.
 5هــزار میلیــارد تومــان هــم بــرای بازپرداخــت
اصــل و فــر ع بدهیها اســت کــه از طریــق قرض
از مــردم یــا بانکهــا ســعی میشــود اصــل و ســود
اوراق سررســید پرداخــت شــود که هر ســال هم
زیــاد میشــود 8 .هــزار میلیــارد تومان هــم برای
شــهرداریها و ســازمانهای وابســته و  7هــزار
میلیــارد تومــان هم برای شـ 
ـرکتها و ســازمانهای

%50
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دولتــی و ...اســت کــه به دولــت ربطی نــدارد.
مجمــوع اوراق ریالــی الیحــه  71هــزار میلیــارد
تومــان اســت که به ایــن معنا اســت که دولت
حاضــر اســت ایــن رقم را قــرض بگیــرد و با این
کار نــرخ بهــره بــاال مــیرود .خــود دولــت  43و
نیــم هــزار میلیــارد تومــان از بــازار کشــور قرض
میخواهــد کــه ایــن بــازار یــا بانک یــا فرابورس
اســت و برای آن بهره بیشــتری نسبت به رقبا
میدهد ( .جدول )10
بازپرداخت اصل اوراق دولتی

حدود  23هزار میلیارد تومان باز پرداخت اصل
اوراق و  7هزار میلیارد تومان بازپرداخت ســود
اوراق اســت .در ایــن مورد تکیــه بیش از حد به
اوراق بدهی قابل توجه است .در الیحه بودجه
سال  ،1397پیشبینی شده است که  43هزار
میلیارد تومان از منابع بودجه عمومیاز طریق

در مــورد افزایــش قیمــت حاملهــای انــرژی و
اشــتغال نیــز مجــوز تبصــره ( )18الیحــه بودجه
 1397بــرای کســب درآمــدی تــا ســقف 17
هــزار میلیــارد تومــان از محــل افزایــش قیمــت
حاملهای انرژی در نظر گرفته شــده است اما
نامشــخص بودن نحوه افزایش قیمت در متن
تبصــره دیــده میشــود .در این مــورد دو گزینه
قابل انتظار است:
-1تأمین اعتبار مذکور از طریق افزایش حداقل
 20درصدی قیمت همه حاملها
-2تأمیــن اعتبار مذکور از طریق افزایش قیمت
بنزین به  1500و نفت گاز به 400
در ایــن مــورد ابهاماتــی وجــود دارد کــه شــامل
نحــوه تخصیــص اعتبــارات ،ضمانــت اجــرای
ایجــاد شــغل و تأثیــرات اقتصــاد کالن افزایــش
قیمــت حاملهــای انــرژی ( رشــد اقتصــادی،
اشتغال ،تورم و )...است.

پیامآبادگران
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فروش اســناد خزانه اســالمی ،اوراق مشارکت و
صکوك اجاره تأمین شود.
نــکات مهــم در ایــن مــورد اوراق تعهــدزای
بــدون درج در جــداول الیحــه بودجــه ،اجــازه
انتشــار اوراق بهــادار بــه شــرکتهای دولتــی و
شــهرداریها و ، ...و افزایــش  37هــزار میلیارد
تومانــی مانــده اصــل اوراق بدهــی دولــت در
ســالهای  1396و  1397اســت .نبــود انضباط
مالــی و بــاز بــودن ســقف بودجــه نیــز مشــهود
اســت .در ردیفهــای متعــددی عــدد یــك
درمقابل ردیفهای بودجهای ذکر شــده است
کــه ایــن امر باعــث میشــود ســقف بودجه کل
کشور نامعلوم شود :نفت و اوراق ( جدول )11
حاملهای انرژی و اشتغال
30

بـــه نظـــر میرســـد دولـــت متوجه شـــده
اســـت که دیگر با نفت فروشـــی نمیتوان
کشور را اداره کرد .تغییر پارادایمیدر حال
شـــکل گیری است که نشـــانه آن تصمیم
دولت برای فروش  40هـــزار میلیارد اوراق
و ایجـــاد پـــروژه عمرانـــی ســـودده اســـت.
امـــا بـــرای عملی شـــدن این کار پوســـت
انـــدازی الزم اســـت و بـــه نظـــر میرســـد
راه حـــل موجـــود ،مشـــارکت عمومـــی-
خصوصی اســـت که بتوانـــد بازدهی قابل
قبولـــی بـــرای پروژههـــا داشـــته باشـــد و
کار بـــا کمتریـــن هزینـــه و بهتریـــن کیفیت
انجـــام شـــود کـــه ایـــن امـــر تنهـــا از عهده
بخش خصوصـــی برمیآیـــد .بحث صدور
خدمـــات فنی و مهندســـی را هم میتوان
در الیحـــه دید.

در پایــان ایــن گــزارش جمــع بنــدی و راه حلی
بــرای عملــی شــدن بودجــه و بهبــود آن در
ســالهای آتــی عنوان شــده بود که بیشــتر روی
کم کــردن هزینه دولت و بودجــه عمومیتمرکز
داشــت .در ایــن جمع بندی آمــده بود :به نظر
میرســد دولت متوجه شــده اســت که دیگر با
نفت فروشی نمیتوان کشور را اداره کرد .تغییر
پارادایمیدر حال شــکل گیری است که نشانه
آن تصمیــم دولت برای فــروش  40هزار میلیارد
اوراق و ایجــاد پــروژه عمرانــی ســودده اســت.
امــا برای عملی شــدن ایــن کار پوســت اندازی
الزم اســت و بــه نظر میرســد راه حــل موجود،
مشــارکت عمومی-خصوصی اســت کــه بتواند
بازدهی قابل قبولی برای پروژهها داشته باشد
و کار بــا کمترین هزینه و بهترین کیفیت انجام
شــود که این امر تنها از عهده بخش خصوصی
برمیآید .بحث صدور خدمات فنی و مهندسی
را هم میتوان در الیحه دید.
در ادامهاینجلسهمهندسمحمدعطاردیان
عضو هیات مدیره سندیکا عنوان کرد :فعال
کردن صنعت احداث میتواند اشــتغال زیادی
ایجاد کند و جلوی بسیاری از بحرانها را بگیرد.
در مــورد ســرمایه گــذار خارجــی مشــکل عمده
بخش خصوصی مســئله رفتار دولت اســت که
بــه خاطــر نگرانیهایــش از تضمیــن پروژههای
بخش خصوصی خودداری میکند در حالی که
تا تضمین بانک مرکزی و دولت نباشد سرمایه
گذار خارجی به ایران نمیآید.
خیلــی از ایــن پروژههــای نیمــه تمــام B.O.T
هستند و هزینه آنها از درآمد خود آنها در میآید
و تنها تسهیالت و تضمین برای راه اندازی آنها
الزم اســت .در هــر حال دولت با وجود شــرایط
نامطلــوب خــود بایــد بــرای بخــش خصوصــی
بسترســازی کنــد و فرصــت نفــس کشــیدن و
تجدیــد نظــر را در مــورد بودجههــای جــاری
به خود بدهد.
مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی نائــب رئیــس
هیــات مدیره ســندیکا نیز عنوان کــرد در افق
یک ســاله نمیتوان همه مســائل را حل کرد و
بایــد به افقهــای بلندمدتــی مانند  10-8ســاله

اندیشــید .ا گر نگاه بلندمدت نداشــته باشــیم
فقــط در چرخــه مدیریــت هزینههــا میافتیم و
نمیتوانیــم راه حلــی بیابیــم .در ایــن افق بلند
مــدت بایــد نقــش بخــش خصوصــی در تولیــد
ناخالــص ملــی بــاال بــرود .متاســفانه حــدود 3
ســال اســت در مــورد طرحهــای نیمــه تمــام
صحبــت میشــود ولی عمال هیچ نــوع کاری در
این زمینه انجام نشده است .در مورد وا گذاری
ایــن طرحهــا باید از نگاه تجــاری پرهیز کرد تا با
فعال سازی آنها و با افزایش نقش خصوصی به
پایدارسازی اقتصاد کمک کنیم.
در ادامــه مهنــدس محمــود مصطفــی زاده
عضــو هیــات مدیره عنــوان کــرد :کل بودجه
دولــت در حــدود  365هــزار میلیــارد و کل
نقدینگــی حــدود  1450هــزار میلیــارد اســت،
بایــد دیــد باقــی مانده ایــن پول کجاســت .به
نظــر میرســد روی پولــی که دســت حا کمیت
اســت و بودجــه شــرکتها کنترلی وجــود ندارد،
کــه میتــوان ایــن بودجههــا را وارد جریــان
توســعه کــرد .در مــورد بودجــه جــاری و کــم
کــردن آن نیــز الزم اســت بــا پرداخــت هزینــه
الزم ایــن اقــدام انجــام داد ،ا گــر دولــت اقــدام
نمیکنــد شــاید مجلــس بتوانــد وارد شــود .در
مــورد بودجههایی که به ســایر مرا کز پرداخت
میشــود و هیــچ بــرون دادی ندارنــد نیــز باید
تجدیــد نظر کــرد ،مجلس هم بایــد اقدامیدر
راســتای کنتــرل آنهــا انجــام دهــد .وقتــی
اعتبــارات تملــک دارایــی کاهــش مییابــد بــه
طبــع آن  400نــوع شــغل و کارخانــه وابســته
به آن تعطیل میشــود و بایــد دید با این روند
دولت از کجا مالیات خواهد گرفت .با تعطیلی
واحدهــای عمرانــی ،بیــکاری بیشــتر شــده و
ناامنــی و مشــکالت عدیــده به وجــود میآید.
دولــت در این شــرایط یا بایــد هزینه نیروهای
امنیتــی را بــرای کنتــرل نارضایتیهــا افزایــش
بدهــد یا اشــتغال ایجــاد کند که خــود امنیت
به همراه دارد.
مهندس سیامک مسعودی عضو کمیسون
اقتصــاد هم عنوان کــرد :روند بودجه نشــان
میدهــد کــه پول بخش خصوصــی رفته رفته
کمتــر میشــود و بایــد دیــد دولتمــردان چــرا

بــه ایــن رونــد رو به کاهــش توجــه ندارند .در
مورد اســناد خزانــه هم باید گفت این اســناد
نــرخ بهــره را توجیــه و در جاهــای دیگــر هــم
بــاال نگــه مــیدارد ،از طرفــی بــه نوعــی ضــد
اشــتغال اســت و تمایل به کار کمتر میشود.
خروجی ضد اشــتغال بــودن این اوراق باعث
میشــود چند ســال آینده همه فکــر کنند ا گر
ایــن اوراق را نمیگرفتنــد ،بهتــر بــود .بــه نظر
میرســد بســیاری از مــوارد بودجــه جــاری،
واقعــا غیــر واجــب اســت و بایــد دیــد مجموع
ایــن بودجههــای غیــر واجــب نســبت بــه کل
بودجه چقدر است.
مهنــدس علیاصغــر گلســرخی ،عضــو
کمیســیون تحقیــق و توســعه هم عنــوان کرد:
طبیعــی اســت کــه روی هزینههــا تامــل کنیــم
امــا طبق فرمایــش همکاران بایــد دنبال منابع

اقتصــاد نیز عنوان کرد در مورد پروژههای نیمه
تمــام ،پذیــرش تعهــد و وثائــق دولــت حداقــل
در بــازار ســرمایه داخلــی نکتــه مهمیاســت.
متاســفانه صرفــا بــر مبنــای ترازنامــه عمــل
میشــود که شــرکتهای عمرانی عمومــا ترازنامه
قابــل توجهی ندارند .دولت بایــد هر آنچه را به
بخــش خصوصــی میدهــد تعهــد کنــد ،عالوه
بــر ایــن در وا گــذاری طرحهــا ســرعت تصمیــم
گیــری و وجود مکانیزم هم بســیار مهم اســت.
تــا کنون تمرکز ما بر خودکفایــی بوده ولی برای
موفقیــت باید بــازار جهانی را هدف قــرار گرفت
کــه ایــن امر در مــورد خدمات فنی و مهندســی
امکان پذیر است.
در پایــان جـ ـ ـ ــلسه مهـ ـ ـ ـ ــندس علیــاری
بــه جمع بنــدی نظر حاضران به شــرح ذیل
پرداخت و اهم این موارد را برشمرد:

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

جدیــد باشــیم .متاســفانه مــا  70ســال اســت
منتظــر بــوده ایم تــا در مناقصه شــرکت کنیم و
کار خود را ادامه دهیم ،حال روند عوض شــده
و بــه همیــن دلیل اســت کــه ا کنــون  80درصد
شرکتهای ما کار ندارند.
بایــد بــه درآمدزایــی ،و برقــراری مجــدد
جایــزه صادراتــی توجــه شــود .بــدون حمایــت
دولــت نمیتــوان بیــرون از کشــور کار کــرد.
پروژههــای نیمــه تمــام فرصتــی اســت کــه
بخــش خصوصــی میتوانــد تــام و کامــل آنها را
انجــام دهــد و دوبــاره همــان بخــش خصوصی
توانمند شــود ،البته بــدون حمایت دولت این
امر ممکن نیست.
مهنــدس پرهــام ســیدین عضــو کمیســیون

-1لزوم توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی
جهــت ارزآوری و ایجــاد درآمــد از صــادرات
غیر نفتی
-2تمرکز بر اجرای طرحهای نیمه تمام
-3چرایــی تخصیــص بودجههــای کالن بــه
بخش های خاص
-4ارتباط مستقیم رشد بودجههای عمرانی با
اشتغال
-5ارتباطمستقیم نرخبهرهبابیکاری
-6لــزوم پیــدا کــردن منابــع مالــی جدیــد برای
توسعه زیرساختها
-7پذیرش تعهدات دولت به عنوان وثیقه
-8استفاده از سرمایه گذاری خارجی
-9استقراض خارجی«فاینانس یا یوزانس»
-10وامهای با بهره کم
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بودجهای که در  19آذر به مجلس ارائه شــد،
همــه را نگــران کرد .ایــن نگرانــی را به خوبی
میتوان در ال بهالی حرفهای کارشناســان
اقتصــادی مشــاهده کــرد .بودجــهای کــه بــا
وجــود آنکه گفته میشــود شــفاف اســت اما
دوز غلظت کدری آن بیشتر از شفافیت توی
چشــم میزند .ایلنا درباره الیحه بودجه 97
با دکتر محمود جامساز گفتوگو کرده است.
در این گفتوگو که در روزنامه قانون منتشــر
شــده ،ابعــاد مختلــف الیحــه بودجه بررســی
شده اســت .متن این مصاحبه به این شرح
است:

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361
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بــه نظــر میرســد الیحــه بودجــه  97از
تضادهــای درونی برخوردار اســت ،دولت
در بودجــه ســال  97ایجاد  840هزار شــغل
را هــدف گرفتــه ،آیــا منابع تامیــن  840هزار
شغل در بودجه مشخص شده است؟
آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه
الیحــه بودجــه ســال  ،97حــاوی تضــاد در
سیاستگذاریهاســت ،دولــت در الیحــه
بودجــه بــه توســعه اقتصــادی میاندیشــد
و ارقامــیرا ارائــه میدهــد کــه از واقعیــات
اقتصادی کشور فاصله دارند.
واقعیت این است که پرداخت یارانهها که از
دولت دهم آغاز شد از هیچ منطق اقتصادی
و عدالــت اجتماعــی پیــروی نمیکنــد ،زیــرا
همــه اقشــار را از غنــی و فقیر شــامل میشــود.
پرداخــت مبلــغ  45500تومــان بــه هــر فــرد بــا
گذشــت زمان و انباشــت تورمهای سالیانه به
قدری بیارزش شــده که حتی افراد فقیر را نیز
ارضا نمیکند.
منابــع تامیــن یارانههــا مــا بهالتفــاوت فــروش
افزایــش حاملهــای انــرژی بــود امــا بــا وجــود
افزایــش ســاالنه بهای انــرژی و ســایر خدمات
دولتــی ،هیــچ تغییــری در مبلــغ آن حاصــل
نشــده اســت؛ یعنی یارانهها با افزایش سالها
تــورم ،خاصیــت خــود را از دســت داده و نــه
تنهــا بــاری را از دوش طبقــات آســیبپذیر
برنداشــته بلکــه ســبد معیشــتی آنــان را روز به
روزکوچکتــر و محدودتــر ســاخته اســت .بــا
وجــود آنکه چنــدی پیش بــه توصیه مجلس،
دولت بخشی از پرداختهای یارانهای را قطع
کرد امــا پس از مدتی دوباه همــان پرداختها
آغــاز شــدو اینــک در الیحــه بودجــه  97بــرای
ســاماندهی فرآیند پرداخت یارانهها و برقراری

به طورکلی  19هزار میلیارد تومان صرفهجویی
در مخــارج دولــت از محــل کاهــش بودجــه
یارانههاســت کــه در مقابــل ،دولــت مبالغــی
بــرای کاهش هزینه ســالمت ،درمان ،کاهش
فقــر مطلق ،یارانه نان و خرید تضمینی گندم
به یارانهها اضافه کرده است.

آوار آمارهای
اشتباهی بر سر
بودجه
گفتوگو با دکتر محمود جامســاز

عدالــت اجتماعــی 19،هــزار میلیــارد تومــان از
بودجــه یارانههــا را کاهــش داده و آن را به 23
هــزار میلیــارد تومان رســانده اســت کــه آن نیز
مســتلزم حــذف تعداد  25تــا  30میلیون نفر از
یارانهبگیران اســت،که گامیبه جلو محســوب
میشود.
امــا نگرانیهایــی وجــود دارد کــه در فرآینــد
حــذف ایــن تعــداد از یارانهبگیــران ،بســیاری
از آحــاد برخوردارحــذف نشــوند ولــی برخــی
مشموالن واقعی در لیست حذف شدگان قرار
گیرند.
این مسئله به این دلیل است که هنوز سازوکار
نحــوه شناســایی و تمیــز بیــن خانوادههــای
برخوردار و غیربرخوردار در کشــور ما مشــخص
نیست.
دولــت برای صرفــه جویی در مخــارج خود،
اقــدام بــه کاهش بودجــه یارانه کرده اســت
امــا بــه نظــر میرســد کــه درآمارهــا تناقــض
وجود دارد ،این را تایید میکنید؟

کاهش یارانهها یکی از سه محوری است که
در بودجــه  ،97رییــس جمهــور آن را تحول
عظیمیتلقی کرده ،دو محور دیگر اشــتغال
گســترده و حــذف فقــر مطلــق اســت کــه
دســتیابی به عدالت را ممکن میســازد که
البته در هر ســه مورد ،انتقادات بسیاری در
عملکرد گذشــته و حال دولت وارد اســت.
این موضوع راچگونه تحلیل میکنید؟
با توجه به آمار بیکاری  12.7درصدی اعالمیاز
ســوی صنــدوق بینالمللــی پــول و عملکــرد
شــرکتهای خصولتــی ،بــه تعویــق افتــادن
ماههــا حقوق و دســتمزد کارکنــان تعدادی از
شرکتهای خصولتی و شــبهدولتی ،تعطیلی
هزاران موسســه و کارگاه تولیدی ،وفور فســاد
اقتصادی و مالی و اتالف منابع بانکی توســط
شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی متصل به
نهادهــا و عوامــل قــدرت ،فضــای نامطلــوب
کســبوکار و پیشبینیناپذیری آینده سامان
دادن و تحقق اشــتغالزایی گسترده و حذف
فقــر مطلق بــه یک بــاور خوشــبینانه میماند
کــه چشــم بــر معضــالت اساســی اقتصــادی و
سیاســی کشــور بســته اســت .تخصیــص 17
هــزار و  400میلیــارد تومــان برای اشــتغالزایی
کــه از محــل مابهالتفاوت افزایــش قیمتهای
حاملهــای انــرژی ســال  97نســبت بــه ســال
جــاری و تســهیالت بانکــی و برداشــت از
صندوق توســعه ملی تامین میشود به اضافه
مقادیــر دیگــری نظیــر  140میلیــارد تومــان که
از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
و واحدهــای تابعــه بــرای اشــتغالزایی در نظر
گرفته شده است.
آقــای دکتــر ،ا گــر ایــن منابــع تخصیصــی در
نظــر گرفتــه شــده بــر اســاس اهــداف تعییــن
شــده هزینه شــود ،چه میزان از بار اشــتغال
خواهد کاســت؟ بــه عبارتی معضل  3.5تا 4
میلیون جمعیت بیکار اعم از دانش آموخته
دانشــگاهی کــه هر ســال حــدود  700تا یک
میلیــون نفــر بــه آن اضافــه میشــود ،بــا چه

تمهیداتی قابل حل است؟
متاســفانه دولــت از دســتاوردهای کنونــی بــه
خــود میبالــد .ایــن در حالی اســت کــه برخی
نهادها و ســازمانها به دولت وابسته نیستند
اما از منابع دولتی اســتفاده میکنند و بودجه
در نظر گرفته بــرای آنها از برخی وزارتخانهها
بیشــتر اســت .در حال حاضر نــه بانکها نظم
گرفتهانــد ،نه اشــتغالزایی قابل قبــول بوده و
نه صندوقهای بازنشستگی در مسیر درست
قــرار دارنــد .هنــوز تکلیف هــزاران ســپردهگذار
مالباختــه موسســات مالی و اعتبــاری و بانکی
مشــخص نشــده اســت ،تفاهمنامههــای
منعقــده در پســابرجام بــه عقــد قــرارداد منجر
نشــده ،وضعیت مبــادالت بانکــی بینالمللی
روزبــهروز پیچیدهتر و پرهزینهتر شــده ،جذب
ســرمایههای خارجــی امــکان عملــی نیافتــه،
بخشی از مطالبات معوق بانکها با استمهال
بــه مطالبات جاری تبدیل شــده و موسســات
تولیــدی کوچک و متوســط بخــش خصوصی
همچنان در برزخ حیات و ممات هستند .
آیــا منابــع تامیــن ایــن تعــداد از مشــاغل در
بودجه مشخص شده است؟
دولــت در بودجــه ســال  97ایجــاد  840هــزار
شغل را هدف گرفته است.
ا گــر هــر شــغل پایــدار را بــه طــور میانگیــن در
موسســات کوچــک و متوســط حداقــل 100
تــا  150میلیــون تومــان در نظــر بگیریــم کــه به
راســتی بیــش از ایــن مبلــغ اســت ،بــه حــدود
 84هــزار میلیــارد تــا  126هــزار میلیــارد تومان
سرمایه نیاز است.
حتــی ا گــر  840هــزار شــغل ایجــاد شــود،
میتــوان از الفاظی نظیر اشــتغال گســترده و
قابل قبول استفاده کرد؟ آیا الفاظ حقایق را
کتمــان میکند؟ تکلیــف میلیونها جمعیت
غیر فعال چیست؟
در مــورد حــذف فقــر مطلق کــه بــه اعتقاد من
آرزو و آرمان همه ایرانیان است ،چه لوازمیدر
بودجه پیشبینی شــده است؟ از شکافهای
آماری که از ســوی نهادهــای مختلف در مورد
میزان فقر مطلق ارائه شــده ،آشــکار اســت که
مســئوالن و مدیــران دولتــی ،درک درســتی از
مفاهیــم فقر ،فقــر مطلق و فقر نســبی ندارند،

ضمــن اینکــه آمارهایــی کــه در مــورد بیکاری،
فقــر مطلــق ،اشــتغال ،حجــم نقدینگــی ،تورم
و ســایر متغیرهــای اقتصــادی ارائــه میشــود،
فاقــد یــک ارتبــاط منطقــی ریاضــی اســت .از
یــک طرف بر رشــد اقتصــادی و افزایــش تولید
و اشــتغال و درآمد ملی تا کید میشــود ،اما 10
هــزار میلیــارد تومان از بودجه عمرانی نســبت
بــه ســال جــاری کاســته میشــود .بودجــه
عمرانــی  60هــزار میلیارد تومــان در نظر گرفته
شــده که کفاف تکمیل یک ششم هزینههای
طرحهــای عمرانی نیمهتمــام را نیز نمیدهد.
امــا در حوزه درآمدهــا  128هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی پیشبینی شــده ،یعنی  12هزار
میلیارد تومان بیش از سال جاری است.
آیــا ایــن فشــار مضاعف بــر اقتصــاد در حال
رکود نیست؟
بــه طورحتــم همیــن طــور اســت .بــه هــر
حــال ایــن مالیــات را بایــد حقوقبگیــران و
دســتمزدبگیران ،کســبه و موسســات کوچک
و متوســط مولــد بخــش خصوصــی پرداخــت
کننــد ،زیرا نهادهای بزرگ اقتصادی فرادولتی
و شــبهدولتی بــا برخــورداری از قدرتهــای
رانتــی بــه راههــای مالیــات گریــزی بهخوبــی
واقف هستند.
آیا در نظام مالیاتستانی در راستای توزیع
عادالنــه درآمد ،تحول جدیدی ایجاد شــده
است؟
مورد دیگری که آنتن ادرا ک جامعه را نســبت
بــه الیحه بودجه حســاس کرده ،افزایش ســه
برابــری هزینههــای خروج از کشــوربوده که به
 220هــزار تومــان رسیدهاســت؛ در حالیکــه
بــرای زوار ایــن مبلغ بــه نصف تقلیــل مییابد
کــه البته مشــوقی بــرای زائران عتبــات عالیات
خارج از کشــور است که ساالنه میلیاردها دالر
ارز را از کشــور خــارج میکننــد ،ایــن درحالــی
اســت کــه دو قطــب مهــم زیارتــگاه شــیعیان
جهــان در کشــور ما وجود دارد کــه میتواند با
جــذب گردشــگران و زوارخارجــی ،منابع ارزی
قابــل توجهــی را کســب کنــد .امــا نــگاه دولت
فقــط به درآمد یک هــزار و  170میلیارد تومانی
از عوارض خروج از کشــور اســت و به محدوده
رفــت و آمــد توجــه نمیکنــد ،مگر نه آن اســت

کــه هــر مســافری روی بلیــت هواپیمــا عوارض
پرداخت میکند؟
به نظر میرســد که دولت درصدد آن اســت
کــه با وضع عــوارض جدید به نوعی کســری
بودجه پنهان خود را تامین کند؟
بله درســت اســت .در این باره دولــت افزایش
قیمــت حاملهای انرژی نظیــر گاز ،برق و آب
را در دســتور کار قرار داده و در این راســتا انواع
عوارض شــهری و غیرشــهری خدمات پستی،
جرایــم رانندگی ،جرایم دیرکــرد تمدید معاینه
فنــی ،تعویض گواهینامــه ،تعویض کارت ملی
و امثــال آن نیــز بــه منظــور درآمدزایــی هر چه
بیشتر مشمول افزایش قرار خواهند گرفت.
البتــه الزم بــه ذ کــر اســت کــه دولــت ،چــراغ
خامــوش بهــای خدمــات دولتــی را کــه برخی
آنهــا در اصل مســتمر نیســتند و مــورد توجه
قرار نمیگیرند نیز درگذشته افزایش داده بود.
امــا ایــن درآمدهــا بــه اضافــه 101هــزار میلیارد
تومــان معــادل تقریبــی  30میلیــارد دالری که
بــا بــرآورد بهای هر بشــکه نفــت  55دالری و با
احتســاب هــر دالر  3500تومــان انتظار میرود
بــه زحمــت از درآمدهــای نفتی حاصل شــود،
به طور یقین برای پرداخت هزینههای دیوان
ســاالری که اهم آن هزینه پرداخت  2میلیون
و  500هــزار نفــر کارمنــد و آنگونــه کــه گفتــه
میشــود تا حدود  300هــزار مدیر که پرداختی
بــه مدیــران تقریبــا بــه پرداختــی کل کارکنان
نزدیک است و همچنین پرداخت حقوق پنج
میلیــون بازنشســته و کمک بــه صندوقهای
بازنشســتگی و تامین اجتماعی که از وضعیت
بســیار نامتوارنــی برخوردارنــد و مطالبــات
بســیاری از دولــت دارنــد ،قــادر بــه پوشــش
نخواهد بود .بنابراین کســری بودجه را مانند
همه دولتهای قبل تجربه خواهد کرد .کوتاه
ســخن آنکــه در مجمــوع بــه نظر میرســد این
بودجه از تضادهای درونی برخوردار اســت که
قادر به تامین اهدافی که پیشبینی شــدهاند
از جملــه ایجاد اشــتغال گســترده و حذف فقر
مطلق نخواهد بود .با این اوصاف باید منتظر
مانــد و دیــد کــه مجلــس ،چــه تغییراتــی را در
فرآیند بررسی و تصویب در آن ملحوظ خواهد
کرد.

پیامآبادگران
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رییــس جمهــوری الیحــه بودجــه  1397را بــا
ســقف  1194تریلیون تومان به مجلس تقدیم
کرد .در الیحه بودجه سال بعد مجموع بودجه
عمومیدولت حــدود  429هزار میلیارد تومان
است که در مقایسه با رقم  371هزار میلیاردی
الیحــه امســال حــدود  60هــزار میلیــارد تومان
افزایــش دارد و از منابــع مختلــف حــدود 110
هــزار میلیــارد تومان بــرای طرحهــای عمرانی
سرمایه گذاری خواهد شد.
کاهش 9درصدی بودجه مجموعه وزارت راه
در الیحه بودجه 97

پیامآبادگران
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اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده بــرای شــرکتها و
ســازمانهای تابــع وزارت راه و شهرســازی در
الیحه پیشنهادی سال  97دولت 78 ،میلیارد
و  300میلیــون ریــال اســت کــه در مقایســه بــا
بودجــه ســال  1396حدود  9درصــد کاهش را
نشان میدهد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در الیحــه بودجــه دولــت
بــرای ســال آینــده ،اعتبــار برخی ســازمانها و
شــرکتهای تابع وزارت راه و شهرســازی بیش
از  90درصــد افزایــش یا  62درصد کاهش یافته
است .در این الیحه ،بودجه سازمان راهداری
و حمــل و نقــل جــادهای بــه منظــور افزایــش
ایمنی در راههای کشــور و رفع نقاط حادثهخیز
و تعمیــر و نگهــداری راههــای دولــت  20هــزار و
 40میلیــارد ریــال در نظــر گرفتــه کــه نســبت به
بودجــه ســال  1396حــدود  96درصــد رشــد
نشــان میدهد .همچنین دولت برای سازمان
مجــری ســاختمانها و تاسیســات دولتــی بــا
هدف ســاخت و تکمیل برخی ساختمانهای
عمومیو دولتی کشور هشت هزار و  930میلیارد
ریال پیشــنهاد کرده که نسبت به بودجه سال
 1396حدود  82درصد افزایش یافته است.
دولــت در بودجــه ســال آینــده بــرای ســازمان
هواپیمایی کشوری یک هزار و  80میلیارد ریال
اعتبــار در نظر گرفت که نســبت به ســال 1396
حــدود  52درصــد افزایش یافته اســت .بودجه
ســازمان هواشناسی کشور نیز با یک هزار و 140
میلیــارد ریــال اعتبار نســبت به بودجه امســال
حدود  46درصد رشد نشان میدهد.
دولت در ســال آینــده برای مرکز تحقیقــات راه،
مســکن و شهرســازی در مجموع یک هزار و 40
میلیــارد ریــال بودجــه در نظر گرفت که نســبت
به اعتبار امســال  31درصد افزایش یافته است.
بودجــه راه آهــن جمهوری اســالمیایران نیز در

بودجه 97
در یک نگاه
ســال آینــده  15هزار و  820میلیــارد ریال تعیین
شده است که در مقایسه با بودجه سال 1396
حدود  10درصد افزایش دارد.
دولــت در الیحــه پیشــنهادی خود بــه مجلس
اعتبار شرکت شهر فروگاهی امام خمینی (ره) را
از  160میلیارد ریال در سال  1396به  60میلیارد
ریــال در بودجــه امســال رســانده و  62درصــد
کمتر کرده اســت .در بودجه پیشنهادی دولت
بــه مجلــس شــورای اســالمیبودجه  42هــزار و
 700میلیــارد ریالــی شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حمــل ونقــل کشــور بــه  23هــزار و
 740میلیارد ریال رســیده اســت که کاهش 44
درصــدی را نشــان میدهــد .در الیحــه بودجه
ســال  1396کل کشــور اعتبــار عمرانــی (تملــک
داراییهای ســرمایهای) وزارت راه و شهرسازی
بیــش از  86هزار میلیارد ریال بود که در بودجه
ســال  1397ایــن رقم به  78هــزار و  300میلیارد
ریال کاهش یافته است.
رشــد  12درصدی درآمد دولــت از محل وا گذاری
انواع اوراق مالی اسالمی

دولــت در الیحــه دخــل و خــرج خــود در ســال
 1397بالــغ بر73هزار و  500میلیارد تومان انواع
اوراق مالــی اســالمیرا برای تســویه بدهیهای

خــود پیــش بینــی کــرده و در عین حال انتشــار
ســه میلیــارد دالر اوراق ارزی مالی اســالمیرا در
دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش فارس ،در تبصره  5ماده واحده الیحه
پیشــنهادی دولت به مجلس با رعایت قوانین
و مقررات پیش بینی شــده در ســال  1397بالغ
بر73هــزار و  500میلیارد تومان انواع اوراق مالی
اســالمیاز جملــه اســناد خزانــه ریالــی را بــرای
تســویه بدهیهای خود منتشر نماید .در عین
حال در این دوره انتشــار سه میلیارد دالر اوراق
مالی اســالمیپس از تصویب از هیات وزیران در
دستور کار دولت قرار داده شده است.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت در جــداول
پیشبینــی وا گــذاری و تملــک داراییهــای
مالــی در ســال  1397منابــع حاصــل از فــروش
و وا گــذاری انــواع اوراق مالــی اســالمیرا با رشــد
حدود  12درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ
 38هزار و  500میلیارد و یکصد هزار تومان برآورد
کرده است .دولت برای سال مالی  1396منابع
حاصــل از فــروش و وا گــذاری انــواع اوراق مالــی
اســالمیرا معادل  34هــزار و  500میلیارد تومان
پیشبینی کرده بود.
به گزارش فارس ،در جدول شــماره  5درآمدها،
وا گــذاری داراییهــای ســرمایهای و وا گــذاری
داراییهــای مالــی الیحــه بودجــه ســال 1397
منابــع حاصل از فــروش و وا گذاری انــواع اوراق
مالــی اســالمیدر حالــی معــادل  38هــزار و 500
میلیــارد و یکصــد هــزار تومــان بــرآورد شــده که
منابــع حاصل از فروش اســناد خزانه اســالمی9
هــزار و  500میلیــارد تومان،دریافــت مطالبــات
قطعــی دولــت از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی
تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه
معادل ســه هزار میلیــارد تومان و انتشــار اوراق
مالــی اســالمیمعادل  26هــزار میلیــارد تومــان
پیشبینی شده است.
در بنــد "الــف" تبصــره  5مــاده واحــده الیحــه
پیشــنهادی بودجــه ســال  1397دولــت بــه
مجلــس آمــده اســت :شــرکتهای دولتــی و
وابســته وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی و
همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علـم و فنـاوری
تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد ریال معادل  7هزار
میلیــارد تومــان اوراق مالی اســالمیریالی برای
اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی
و مالــی خــود کــه بــه تصویــب شــورای اقتصــاد
میرســد ،با تضمین و بازپرداخت اصل و ســود

توسط خود ،منتشر کنند.
در بند "ب" نیز دولت تا مبلغ دویســت و شصت
هزار میلیارد ریال معادل  26هزار میلیارد تومان
اوراق مالی اسالمی(ریالی -ارزی) منتشر و منابع
حاصل را به ردیف شماره  310108جدول شماره
) )5ایــن قانــون واریــز کنــد .منابــع واریــزی بــه
طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای نیمه
تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج
در پیوســت شــماره ( )1و همچنیــن اعتبــارات
طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای
استانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس
موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه
کشور هزینه شود .ســود و هزینههای مربوط به
انتشــار اوراق مذکــور در جــدول شــماره ( )9این
قانون پیشبینی و قابل پرداخت میباشد.
همچنیــن در بنــد "ج" اوراق فــروش نرفتــه
طرحهــای بندهــای (الــف) و (ب) ایــن تبصــره،
در ســقف مطالبــات معــوق طــرح بــا تأییــد
رئیــس دســتگاه اجرائــی ،ذیحســاب ذیربــط و
ســازمان برنامه و بـــودجه کشـــور قابل وا گذاری
بــه تمامیطلبــکاران طرح اعــم از پیمانــکاران،
مشاوران ،تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین
ســایر هزینههــای طرحهــا و پروژههــا از جملــه
تملــک اراضــی و تأدیــه بدهــی طرحهــای
ساماندهی دانشگاهها است.
در بنــد "د" نیــز بــه شــهرداریهای کشــور و
سازمانهای وابســته به آنها اجازه داده شده با
تأیید وزارت کشور یا سازمان امور شهرداریها و
دهیاریهای کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد
ریــال معــادل  8هزار میلیــارد تومــان اوراق مالی
اســالمیریالی بــا تضمین خــود و بــا بازپرداخت
اصــل و ســودان توســط همــان شــهرداریها
منتشــر کننــد .حداقــل پنجــاه درصــد ( )%50از
ســقف اوراق موضــوع ایــن بنــد بــه طرحهــای
قطــار شـــهری اختصـــاص مییابــد .تضـــمین
بازپرداخت اصل و ســود ایــن اوراق برای اجرای
طرحهای قطار شــهری به نسبت پنجاه درصد
) )%50دولت و پنجاه درصد ( )%50شهرداریها
اســت و تضمیــن پنجــاه درصــد ( )%50ســهم
دولـت برعهـــده ســـازمان برنامه و بودجه کشور
میباشد.
میــزان ســپرده نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری
اســالمیایران و بانکهــای عامــل موضــوع این
بنــد حدا کثــر پنــج درصد()%5تعییــن میگردد.
اوراق فــروش نرفته این بند در ســقف مطالبات
معــوق طــرح بــا تأییــد شـــهرداری مربوطــه و

سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل وا گذاری به
طلبکاران طرح میباشد.
در بنــد هـــ آمــده اســت دولــت اســناد خزانــه
اسالمیبا حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه
ســال را صادر و بــه طلبکاران شــامل طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای ،خرید تضـــمینی
محصـوالتاسـتراتژیک کشـاورزی،مابـهالتفاوت
قیمــت تضمینی محصــوالت با قیمــت فروش،
تأدیــه بدهیهــای ســازمانهای بیمــه پایــه
سالمت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف
نود و پنج هـزار میلیـارد ریـال معادل  9هزار و 500
میلیارد تومان وا گـذار کنـد.
بازپرداخــت اصــل ایــن اســناد در قوانیــن
بودجههــای ســنواتی کل کشــور پیشبینــی
میشــود و خزانهداری کل کشــور موظف اســت
از محــل اعتبــارات ردیفهــای فصــل مربوطه و
جدول( )8این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام
نماید.
همچنیــن در بنــد و ایــن تبصره دولــت از طریق

تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص
یــاد شــده بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبـــاری
غیـربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله
این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه بند "ز" نیز عنوان کرده دولت به منظور
اســتمرار جریــان پرداختهای خزانــهداری کل
کشــور ،تا مبلغ یکصد هزار میلیــارد ریال معادل
 10هــزار میلیــارد تومان اســناد خزانه اســالمیبا
سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور
را صــرف تخصیصهــای اولویــتدار ابالغــی از
ســوی سازمان برنام ــه و بودجه کشـــور موضوع
این قانون نماید .تسویه این اسناد در سررسید،
مقــدم بــر تمامیپرداختهای خزانــهداری کل
کشــور میباشــد .انتقـــال تعهــدات مربــوط بــه
اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
در بند "ح" عنوان شــده دولت برای بازپرداخت
اصل و ســود اوراق سررسید شده در سال 1397
تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد ریال معادل 5هزار

اســناد یا اوراق تسویه خزانه ،بدهیهای قطعی
خــود به اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تعاونی و
خصوصــی کــه در چهارچــوب مقــررات مربــوط
تــا پایــان ســال  1396ایجاد شــده ،بــا مطالبات
قطعــی دولــت شــامل وزارتخانهها و مؤسســات
دولتی از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد
ریال معادل سه هزار میلیارد تومان را به صورت
جمعی -خرجی تسویه کند.
مطالبــات قطعــی دولــت از اشــخاص حقیقی و
حقوقــی تعاونــی و خصوصــی که در اجــرای بند
(پ) ماده ( )2قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی
منتقــل شـــده بـــا بـــدهی دولت به شــرکتهای
مذکــور ،مطالبــات اشــخاص حقیقــی و حقوقی
خصوصــی و تعاونــی از دولــت بابــت طرحهــای

میلیارد تومان اوراق مالی اســالمیریالی منتشر
نمایـــد .اصـــل و ســـود و هزینههــای مترتــب بــر
انتشــار ایــن اوراق در بودجههــای ســنواتی کل
کشور پیشبینی میشود.
و در بند "ط" تبصره فوق به منظور سرمایهگذاری
در طرحهــای نفــت و گاز بــا اولویــت میادیــن
مشـــترک وزارت نفــت و طرحهــای زیربنایــی و
توســعهای وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت،
وزارتخانههای مذکور از طریق شرکتهای تابعه
ذیربط و با تصویب شــورای اقتصاد ،اوراق مالی
اســالمی(ریالی  -ارزی) در ســقف پنجــاه هــزار
میلیارد ریال معادل  5هزار میلیارد تومان منتشر
و بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن اوراق توســـط
شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان
میادیــن برای طرحهــای وزارت نفت و عایدات
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طــرح بــرای طرحهای وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت تضمین نمایند.
همچنیــن در بنــد "ی" تبصــره مذکــور وزارت
نفــت ازطریق شــرکتهای دولتــی تابعه ذیربط
بــرای بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق ارزی-
ریالــی سررسیدشــده ،تســهیالت بانکــی و
تضامین سررسیدشــده و همچنین بازپرداخت
بدهیهــای سررســید شــده بــه پیمانــکاران
قراردادهــای بیع متقابل طرحهای باالدســتی
نفــت و گاز تــا ســقف معــادل ســه میلیــارد دالر
اوراق مالــی اســالمی(ریالی  -ارزی) بــا تصویــب
هیات وزیران منتشر نمایـد .شرکتهای مذکور
موظفانــد اصــل و ســود اوراق منتشرشــده را
حدا کثر تا پنج ســال از محل منابع داخلی خود
تسویهنمایند.
در نهایــت بنــد "ک" نیــز آورده اســت :بــه منظور
مدیریــت تبعــات احتمالــی انتشــار اوراق مالــی
اســالمیدر بازارهــای پــول و ســرمایه کشــور،
کمیتــهای متشــکل از رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی و
رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسالمیایران
بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت
خواهنــد کــرد .نرخهــای ســود اســمیاوراق
منتشــره و میــزان مجــاز خریــد اوراق فوقالذکــر
توســط بانــک مرکزی جمهــوری اســـالمیایران
توسط این کمیته تعیین میشود.
بــر اســاس تبصره  5مــاده واحده الیحــه بودجه
ســال  1397دولــت بــه مجلــس ،اوراق و اســناد
منتشــره جهــت تســویه بدهــی دولــت موضوع
بندهــای (ح)( ،ز) و (و) از هرگونــه بررســی در
کمیته مذکور مســتثنی اســت .همچنین نحوه
صــدور انتشــار اوراق مربــوط بــه شــرکتها و
دســتگاههایی که بدون تضمین دولت منتشــر
میشود نیز مشمول جزء ( )1این بند میباشد.
به گزارش فارس ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
بــه نیابــت از دولــت مســئول انتشــار اوراق مالی
مربوط به دولت است .اوراق و اسناد این تبصره
از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.
جزئیات انتشار اوراق مالی اسالمیدر سال 97

بر اســاس الیحه بودجه ســال  ،97شــرکتهای
دولتی ،دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی و
پارکهــای علم و فنــاوری  70هزار میلیــارد ریال
و شــهرداریها  80هزار میلیــارد ریال اوراق مالی
اسالمیمنتشرمیکنند.
به گزارش مهر ،بر اساس تبصره  5الیحه بودجه
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سال  97کل کشور ،اجازه داده میشود در سال
 1397با رعایت قوانین و مقررات:
الف :شــرکتهای دولتی و وابســته وزارتخانهها
و ســازمانهای دولتی و همچنین دانشگاهها و
موسســات آموزش عالی و موسســات پژوهشی
و پارکهــای علم و فناوری تا ســقف هفتاد هزار
میلیــارد ریــال اوراق مالــی اســالمیریالی بــرای
اجرای طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی
و مالــی خــود کــه بــه تصویــب شــورای اقتصــاد
میرســد ،با تضمین و بازپرداخت اصل و ســود
توسط خود ،منتشر کنند.
ب :دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اســالمی(ریالی-ارزی) منتشر و
منابع حاصل را به ردیف شماره  310108جدول
شــماره ( )5این قانــون واریز کند .منابع واریزی
بــه طرحهــای تملــک داراییهــای ســرمایهای
نیمهتمام و طرحهای ســاماندهی دانشــگاهها
منــدرج در پیوســت شــماره ( )1و همچنیــن
اعتبــارات طرحهــای تملــک داراییهــای
ســرمایهای اســتانی ایــن قانــون اختصــاص
مییابــد تــا بــر اســاس موافقتنامــه متبادلــه بــا
سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود .سود
و هزینههــای مربوط بــه انتشــار اوراق مذکور در
جدول شماره ( )9این قانون پیشبینی و قابل
پرداخت میباشد.
ج :اوراق فــروش نرفتــه طرحهــای بندهــای
(الــف) و (ب) ایــن تبصــره ،در ســقف مطالبــات
معــوق طرح بــا تأیید رئیــس دســتگاه اجرایی،
ذیحســاب ذیربــط و ســازمان برنامــه و بودجــه
کشــور قابل وا گذاری بــه تمامیطلبکاران طرح
(اعــم از پیمانکاران ،مشــاوران ،تامینکنندگان
تجهیزات و همچنین ســایر هزینههای طرحها
و پروژههــا از جمله تملــک اراضی و تادیه بدهی
طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
د :شــهرداریهای کشــور و ســازمانهای
وابســته به آنهــا با تایید وزارت کشــور (ســازمان
امــور شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور) تــا
ســقف هشــتاد هــزار میلیــارد ریــال اوراق مالــی
اســالمیریالی بــا تضمین خــود و بــا بازپرداخت
اصــل و ســود آن توســط همــان شــهرداریها
منتشــر کننــد .حداقــل پنجــاه درصد از ســقف
اوراق موضــوع ایــن بنــد بــه طرحهــای قطــار
شهری اختصاص مییابد .تضمین بازپرداخت
اصل و ســود ایــن اوراق برای اجــرای طرحهای
قطــار شــهری به نســبت پنجــاه درصــد دولت و
پنجاه درصد شهرداریها است و تضمین پنجاه

درصــد ســهم دولــت بر عهــده ســازمان برنامه و
بودجه کشور میباشد.
میــزان ســپرده نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری
اســالمیایران و بانکهــای عامل موضــوع این
بنــد حدا کثر پنج درصد تعیین میگــردد .اوراق
فروش نرفته این بند در ســقف مطالبات معوق
طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه
و بودجه کشور قابل وا گذاری به طلبکاران طرح
میباشد.
طرحهاینیمهتمام

در تبصــره  19الیحــه بودجــه دولــت در  14بنــد
تمهیداتــی برای مشــارکت بخــش خصوصی در
تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی اندیشیده
است.
در الیحه بودجه ســال  ،97در تبصــره  19دولت
چارچوبی را برای مشــارکت بخش خصوصی در
طرحهای عمرانی در نظر گرفته است.
در این تبصره آمده اســت :بــه دولت اجازه داده
میشود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر
بخــش خصوصــی و تعاونــی در اجــرای طرحهــا
و پروژههــای منتخــب جدیــد و نیمــه تمــام (بــا
اولویــت طرحهــای نیمهتمــام) و بهرهبــرداری
طرحهــا و پروژههــای تکمیــل شــده یــا در حال
بهرهبــرداری ،در قالــب ســازوکار مشــارکت
عمومــی -خصوصــی ،نســبت بــه انعقــاد انــواع
قرارداد (از جمله وا گذاری ،مشــارکت ،ساخت و
بهرهبرداری یا برونسپاری) با بخش خصوصی
و تعاونــی اقــدام و تمــام یــا بخشــی از وظایــف و
مسئولیتهای خود در تأمین کاالها و خدمات
در حوزههایــی از قبیــل پدیــدآوری ،طراحــی،
ساخت ،تجهیز ،نوسازی ،بهرهبرداری و تعمیر و
نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش
خصوصی و تعاونی وا گذار نماید:
1ـــبرای آن دســته از طرحهــای نیمهتمــام یــا
جدیــد کــه انتفاعــی بــوده و دولت عــدم تعیین
قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین
میکند ،اعتبار پیشبینی شده از محل بودجه
عمومیبــه صــورت وجــوه اداره شــده یــا یارانــه
ســود تســهیالت در قالب قرارداد مشــخص ،به
بانکهــای منتخب عامل تجاری یا توســعهای
پرداخت میشــود .بانکهای مذکور ،بر اساس
شــرایط و منابــع تعهــد شــده از ســوی دولــت،
منابــع ارزی و تــا ده درصــد ورودی ســالیانه
صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها
سپردهگذاری و از جانب صندوق تعهد میشود

و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای
فعــال در بازارهــای پولــی و مالــی و منابــع مالــی
خارجی ،در کنار آورده خود ،بســته تامین مالی
هــر طــرح را اعــالم مینمایــد .دســتگاه اجرایــی
مبتنی بر و ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی
فراهــم شــده ،نســبت به عقــد قــرارداد با بخش
خصوصی و تعاونی اقدام میکند.
-2دســتگاه اجرایی با همکاری ســازمان برنامه
و بودجــه کشــور شــرایطی را فراهــم مینماینــد
کــه طرحهــای تملــک دارایــی ســرمایهای
«حا کمیتــی» یــا طرحهای غیرانتفاعــی «دارای
اهــداف اجتماعــی» ،بــه بخــش خصوصــی و
تعاونی برونسپاری شــده و یا از شرایط مندرج
در موضــوع بنــد ( )1ایــن تبصــره بــا روش عقــد
قرارداد مشارکت استفاده نمایند.
-3دولــت میتوانــد نســبت بــه ارائــه تضامیــن
حاکمیتی برای تامین مالــی خارجی ،موافقت با
ترهیناموال(بهاستثنایاموالموضوعاصل83
قانون اساســی) و محــل اجرای طرح و همچنین
ارائهتضمینخریدمحصولاقدام کند.
-4طرحهــای موضــوع ایــن تبصــره مشــمول
محدودیتهــای مندرج در اجــزاء ( )1و ( )2بند
(ط) مــاده ( )28قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ()2
نمیباشند.
-5دســتگاههای اجرایــی مجازنــد  50درصــد
از درآمدهــای اختصاصــی خــود را صــرف خریــد
محصــول ،یارانــه ســود و یــا وجــوه اداره شــده
طرحهای این تبصره نمایند.
-6تعهــدات دولــت بــرای قراردادهــای منعقــد
شــده در ســال  1397در ســالهای آتــی نیــز
الزماالجرا است.
-7درآمدهــای ناشــی از ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی و تعاونــی در قــرارداد مشــارکت از
مشوقهای مالیاتی جزءهای ( )1و ( )2بند "ث"
ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم موضوع
مــاده ( )31قانون رفع موانــع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشــور و اصالحات بعدی آن
برخوردار میباشد.
--8دولــت میتوانــد در بهرهبــرداری و توســعه
حوزههــای ســالمت ،آمــوزش و تحقیقــات و
فرهنــگ موضــوع تبصــره ( )2بند (ج) مــاده ()3
قانــون اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل ()44
قانون اساسی و فعالیتها و بنگاههای مشمول
گروه ســه مــاده ( )2قانون اجرای سیاســتهای
اصل ( )44با حفظ مالکیت دولت از روشهای

مشارکت عمومی-خصوصی استفاده نماید.
-9حــق بیمــه کارکنــان شــاغل در قراردادهــای
مشارکتی معادل شش و شش دهم ( )6,6درصد
حــق بیمــه و هماننــد قراردادهــای پیمانکاران
طرحهــای عمرانی دولت خواهد بود .ســازمان
تامیــن اجتماعــی موظف بــه دریافت لیســت و
حق بیمه کارکنان شــاغل و ارائه مفاصاحساب
ماده ( )38قانون تأمین اجتماعی است.
-10درآمــد ناشــی از اجــرای احــکام ایــن تبصــره
پــس از واریــز بــه خزانــهداری کل کشــور ،بــا نظر
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــرای تکمیــل
ســایر طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای
نیمهتمــام از محــل ردیــف مشــخص بــه همان
دستگاه اجرایی اختصاص مییابد.
-11رسیدگیبهشکایاتمتقاضیانسرمایهگذاری

طبــق الیحــه بودجــه  97بــه شــرکتهای تابعه
وزارت راه اجــازه داده میشــود تــا مبلــغ 30
هــزار میلیارد ریــال منافــع ناشــی از بهرهبرداری
زمینهای در اختیار را بدون انتقال مالکیت ،در
اختیار بانکها و یا شــرکتهای تأمین ســرمایه
قرار داده ،اقدام به ایجاد مستحدثات کنند.
بــه گزارش فارس طبق بنــد (د) تبصره  10الیحه

و دولــت در مراحــل انتخاب طــرف خصوصی و
تعاونی و همچنین حل اختالف در قراردادهای
مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت
اصــل  139قانــون اساســی ،بــه «مرکــز داوری
مرضیالطرفین» ارجاع میشود.
-12فــروش پــروژه موضــوع ایــن تبصــره ،بدون
اخذ مصوبه هیات وزیــران (موضوع ماده ()115
قانون محاسبات عمومیکشور) مجاز است.
-13نیــروی انســانی پروژههــای در حــال
بهرهبــرداری کــه وظایــف آنها در چارچــوب این
تبصــره بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی وا گــذار
میشــود وفــق ســازوکارهای مــاده ( )21قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری و آییننامههــای
مربوطــه و همچنیــن مــاده ( )45قانــون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب سال  1384خواهد بود.
-14هرگونــه فراینــد اجرایی اعــم از فرایند ارجاع
پــروژه ،تضامیــن در چارچــوب دســتورالعمل
مصــوب شــورای اقتصــاد موضــوع مــاده ()27

بودجــه  ،97بــه شــرکتهای تابعــه و وابســته
وزارت راه و شهرســازی اجــازه داده میشــود تــا
مبلغ ســی هــزار میلیــارد (،)30،000،000،000،000
ریــال منافــع ناشــی از بهرهبــرداری زمینهــای
در اختیــار را بــدون انتقــال مالکیــت در قالــب
قراردادهــای مدیریت دارایی در اختیار بانکها
و یــا شــرکتهای تامین ســرمایه قــرار دهــد تا با
استفاده از منابع خود و بر اساس اهداف قانون
برنامــه ششــم توســعه و بــر اســاس طرحهــای
مصوب ،اقدام به ایجاد مستحدثات کنند.
مســتحدثات ایجاد شده توسط طرف قرارداد و
بر اساس قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و
منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده ،الباقی در
اختیار مالک قرار گیرد.
آئـــیننامه اجرایــی ایــن بنــد بــا همــکاری
وزارتخانههای راه و شهرســازی ،امور اقتصادی
و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و
به تصویب هیات وزیران میرسد.

قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات مالــی دولــت ( )2صــورت
میپذیرد .آییننامه اجرایی این تبصره حدا کثر
ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون،
به پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشــور به
تصویب هیات وزیران میرسد.
اجازه به شرکتهای تابعه وزارت راه

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361
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عملکرد سندیکا در سه ماهه پاییز
هیات مدیره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران همچون ســالهای گذشــته  ،در نیمه دوم سال 96نیز جلسات
مستمر و هفتگیخود را با حضور قریب به اتفاق اعضا برگزار نموده و در این جلسات مصوباتی داشته است .پیرو این
مصوبات در هر جلســه هیاتمدیره گزارشــی از نتایج مصوبات توســط دبیر به هیات مدیره ارائه شــده است .به دلیل
اهمیت موضوع و برای اطالع اعضای سندیکا گزارشهای دبیر در سه ماهه گذشته به طور تیتروار مرور میشود:
پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361
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• برگــزاری جلســه بــا دعــوت از روســای
هیــأت مدیره و دبیران هشــت تشــکل
مهندســی کشــور برای جلسه مشترک
در خصــوص انتخابــات شــورای
هماهنگی
• تنظیم و ارسال بخشنامه به شرکتهای
عضــو در مــورد نشســت بــا اعضــای
شــورای شــهر و شــهردار تهــران بــرای
اعضای سندیکا
• پیگیریهــا در خصــوص ثبــت نشــان
(لوگو) سندیکا
• تشکیل جلسه جهت بررسی چگونگی
برگزاری جشن هفتاد سالگی سندیکا
• پیگیری دریافت لیست کمیسیونهای
اتاق بازرگانی
• برگــزاری جلســات در خصــوص جشــن
70سالگی سندیکا
• برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل جلســه
در خصــوص انتخابــات شــورای
هماهنگــی با حضــور آقایــان :دادمان،
ملکیانی فرد،عطاردیان ،خوانســاری و
گالبتونچی

• جلســه با  3نفر از اعضای شــورای شهر
تهران (ریاست کمیسیون عمران ،عضو
کمیســیون بودجــه و عضو کمیســیون
حمل و نقل)
• برنامــه ریــزی بــرای بررســی آییــن نامه
داوری سندیکا توسط اعضای منتخب
هیات مدیره
• بررسی آیین نامه کمیسیون عضویت
• انجــام برنامــه ریــزی و هماهنگــی
برگــزاری جلســه بــا امــور قراردادهــای
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء برای
حــل مشــکالت همــکاران شــاغل در
پروژههای قرارگاه
• بررســی برنامــه ماموریــت و تعییــن
اهداف
• جلســه بــا نماینده ســندیکا در انجمن
صدور خدمات فنی و مهندسی ایران
• بررســی نتایج انتخابات هیات اجرایی
شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی
و چگونگــی ادامه همکاری ســندیکا با
شورا
• بحــث در خصوص موضوع همصدایی

با تشکلهای مختلف مندرج در بیانیه
ماموریــت ســندیکا تهیه شــده توســط
کمیسیون تحقیق و توسعه
• ابــالغ محورهــای بیانیــه مصــوب ارائــه
شــده از ســوی کمیســیون تحقیــق و
توسعه به کمیسیونها
• ابالغ بررسی آیین نامه دادرسی تجارت
به کمیسیون حقوقی
• بررســی موضــوع بررســی و تصویــب
تشــکیل کمیته برنامه ریزی و پایش بر
اساس پیشــنهاد کمیسیون تحقیق و
توسعه
• ســفر آقایــان مهندســان یوســفیان و
عابدیــان بــه کرمانشــاه و تهیــه گزارش
فنی از مناطق زلزله زده
• حمایــت معنــوی از همایــش شــرکت
هسکو وابسته به هپکو
• تاییــد پذیــرش عضویــت شــرکت پایدار
پی سازه
• حضور آقای مهندس توحید زورچنگ
در برنامه رادیویی
• تشــکیل میزگــرد در خصــوص

ویــژه ن ـ ـــــــــــــامه درگـــــــذشت مرحــوم
آیت اهلل هاشمیرفسنجانی
• درخواســت از اعضــای در خصــوص
کمک رسانی به زلزله زدگان غرب کشور
• هماهنگــی اعضــا هیــات مدیــره در
خصوص چگونگی همکاری و تعامل با
شورای هماهنگی
• تهیــه نامــه در خصــوص معرفــی آقــای
مهنــدس عطاردیــان بعنــوان نماینــده
سندیکا در مرکز ملی رتبه بندی و اعالم
به اتاق بازرگانی ایران
خالصه عملکرد کمیسیونها
اهم اقدامات کمیسیون اقتصاد:
• بررسی روشهای تامین مالی پروژهها
• تعیین کارگروههای الزم برای کمیسیون
از جملــه کارگــروه فرابــورس ،کارگــروه
پروژههای نیمه تمام ،کارگروه بانک
• بررســی پیــش نویــس جبران خســارت
اســناد خزانه اســالمیکه توسط شورای
هماهنگــی تشــکلهای مهندســی تهیه
شــده بود و اعــالم نظرات کمیســیون و
سندیکا به شورا
• ســاختار سازمانی کمیســیون اقتصاد و
بررسی موضوعات مرتبط با کمیسیون
اقتصاد
• برگزارینشستبانمایندگانفرابورسبه
جهت بررسی یکی از راههای تامین مالی
ســرمایه از بازار سرمایه برای شرکتهای
عضو ســندیکا که این موضوع همچنان
در حال پیگیری است.
اهم اقدامات کمیسیون فنی

• ادامــه بررســی شــرایط مناقصههــای
اخیــر کارهــای پیمانکاری ،مســتندات
قیمت دهی پیمانکاران در مناقصات بر
اساس فهرســت بها و دریافت اطالعات
مناقصــه مربوط بــه شــرکتهای اعضا،
اعالم دالیل قیمت پایین در مناقصات
و درج شــرایط نامعقــول در شــرایط
مناقصه
• تهیه نرخ عوامل شــاخصهای تعدیل
تــا پایــان شــهریور ســال  96و اعــالم بــه
سازمان برنامه
• شــرکت نماینــدگان در جــــــــــــــــــــــلسات
استاندارد مصالح

• شــرکت نماینــده در جلســات بررســی
فهرست بها آبیاری و زهکشی
• بررســی نقاط ضعــف و قوت بخشــنامه
سرجمع جدید
• بررســی مفــاد شــرایط عمومیپیمــان
پیشنهادی  5تشکل
• بررســی آییــن نامــه تضمیــن معامــالت
دولتــی مصــوب ســال  1394و اعــالم
مشــکالت و پیشــنهادهای مربــوط بــه
دبیرخانــه کمیته ماده  12قانون احکام
دائمیبرنامههای توسعه کشور
• تحلیل گزارش آقای مهندس یوسفیان
از بازدید بعمل آمده از مناطق زلزله زده
• بررســی روشهای تامیــن مالی و نقش
سندیکا در این ارتباط
• ارائــه نظــرات در خصــوص گــزارش
نماینده شرکت فوالد ساختمان ایستا
• بحث و تبادل نظر در خصوص بازنگری
نشریه شماره 55
• راهنمایــی اعضــا (شــرکتهای بتــن
شانتیه ،فوالد ساختمان ایستا ،بهمبر،
بلند پایه ،ســکوکار ،ســیویل آســین) در
جلســات کمیســیون و رفع موارد ابهام
مطروحــه در ضوابــط و بخشــنامهها و
قوانین از قرارداد نامبردگان
• بحــث در خصــوص زلزلــه کرمانشــاه و
حضــور کارگــروه ســندیکا در محــل و
بررســیهای گســتردگی تخریب و نحوه
کمک رسانی
• بحث در خصوص شرایط عمومیپیمان
• بحــث در خصــوص آیین نامــه تضمین
در مناقصات
اهم اقدامات کمیسیون انتشارات:

• میزگرد در خصوص رقابت پذیری حلقه
گمشده با حضور آقای عباس ارون تاج
• بررسیمطالبماهنامههاوتصمیمگیری
در خصوص آن و چاپ ماهیانه مجله
• تمرکــز بــر روی زلزلــه کرمانشــاه و جمــع آوری
عکسهای مر بوطه و چاپ برروی جلد نشریه
• ســرمقالهای بــا موضــوع تحریمهــا و بخــش
خصوصی برای آبان ماه
• مصاحبه با آقای دکتر مقدس زاده
• گزارش از همایش اخالق حرفهای
• تصویــب انتشــار ویژه نامه مربوط به جشــن
هفتاد سالگی طی چند ماه مستمر

• پیدا کردن مســتندات مربوط به جشــن 50
سالگی سندیکا
• تهیه و تکمیل بروشور اولیه اطالعرسانی
• انتشــار دعوتنامه از شرکتهای عضو سندیکا
برای ارسال مستندات و خاطرات خود
• انجــام مصاحبــه بــا بــزرگان صنــف دربــاره
تاریخچــه ســندیکا ،آقایــان مهندســان:
عطاردیان ،خوانســاری ،انصاری ،عطااهلل
هاشمی و صدرهاشمی نژاد و ...
• تا کیــد روی ایــن نکتــه کــه قــرار اســت
برگــزاری جشــن  70ســالگی در ســطح ســوم
و در داخــل ســندیکا باشــد و برنامههــای
ماهنامــه منطبــق بــا ایــن ســطح از برگزاری
جشن باشد.
• تهیه مقاله جشن هفتادسالگی سندیکا
• تشکیل گروه تلگرامیبرای ماهنامه آبادگران
• تنظیــم فــرم نظرســنجی از اعضــا دربــاره
ماهنامه پیام آبادگران
• پوشــش خبری دیدار کمیسیون اقتصادی
سندیکا با فرابورس
• پرداختن به مسئله مسکن مهر در سرمقاله
• مصاحبــهای بــا مدیــران یکــی از بانکهــای
خصوصی
• انجــام مصاحبههایــی بــا محوریــت دوران
سازندگی
• گــزارش آقــای مهندس یوســفیان از مناطق
زلزلهزده برای ماهنامه آبان ماه
• گــزارش آقــای مهنــدس مصطفــی زاده از
جلسه شورای سیاستگذاری نشریه
• تصویب ارسال  10جلد ماهنامه برای افرادی
که با آنها مصاحبه میشود یا مطلب آنها در
نشریه منتشر میگردد

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

اهم اقدامات کمیسیون ماشین آالت:
• تشــکیل جلســه عمومیبــا موضــوع تدوین
تقویــم آموزشــی و نمایشــگاه تخصصــی
ماشین آالت
• بحث در خصوص طرح امور مدیریتی کالن
ماشــین آالت ونظرســنجی در خصــوص
کمیسیون ماشین آالت
• دعــوت از نمایندگان شــرکتهای عضو انجمن
راهســازان ،تــداوم فعالیتهــای کمیتــه
کارشناسی تجدید نظر مبلغ شهریه دورههای
آموزشی ایمنی و سایر دورههای آموزشی
• برگــزاری جلســات هســته مرکــزی آمــوزش
و تدویــن تقویــم آموزشــی فصــل زمســتان
سندیکا
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اهم اقدامات کمیسیون قوانین و مقررات:

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

• بررســی بنــد "ج" آییــن نامه اجــرای ماده 12
قانــون برگــزاری مناقصات ،تهیه گــزارش به
هیات مدیره محترم و ارائه نظرات ســندیکا
بــه شــورای هماهنگــی تشــکلهای فنــی و
مهندسی کشور
• بررســی آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی
بنا به درخواست شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی و اعالم نظرات کمیسیون
بــه هیــات مدیره محترم و ارســال به کمیته
ماده 12
• بررســی اســناد خزانــه اســالمیو مشــکالت
این اسناد و شــرکت در جلسه شورای گفت
و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی و اعــالم
نظرات سندیکا در این شورا
• بررســی تبصــره  3مــاده  186قانــون
مالیاتهــای مســتقیم و حضــور در جلســه
کارشناســی شــورای گفــت و گــوی دولــت
و بخــش خصوصــی و گــزارش موضــوع بــه
هیــات مدیــره محتــرم و حضــور در جلســه
اصلی شــورای گفــت و گوی دولــت و بخش
خصوصــی در خصــوص ایــن موضــوع در
دستور کار کمیسیون فرار دارد.
• بررســی طرح حذف مــاده  41قانــون تامین
اجتماعــی و گــزارش بــه هیــات مدیــره
محتــرم در خصــوص موضوع فــوق همراه با
پیشنهادهای اجرایی
• تشکیل کارگروه مالیاتی و بررسی نمایندگان
حــل اختــالف مالیاتــی بــرای حضــور در
جلسات هیاتها

اهم اقدامات کمیسیون تحقیق و توسعه:

• در مورد ســند مربوط بــه اقدامات مأموریت
ســندیکا در ســال  ،96ارائــه گزارشــهای
کارگروههــای تأمین مالــی و عضویت بحث و
تبادل نظر شد
• برگــزاری جلســه کارگــروه نحــوه برخــورد بــا
نهادهای نظامیدر پروژههای عمرانی
• موضــوع انجــام خدمــات ویژه بــرای اعضا از
طریــق دبیرخانه به هیات مدیره پیشــنهاد
گردد
• نمودارگــردش کار تامیــن مالی پــروژه نمونه
جهــت تصویــب بــه هیــات مدیــره ارســال
و پــس از تصویــب هیــات مدیــره  ،جهــت
ارجاع به کمیســیونهای تخصصی و یا برون
ســپاری تصمیمــات از ســوی هیــات مدیره
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ابــالغ گــردد .مقــرر شــد تقســیم کار مربــوط
بــه نمودار درختی اقدامــات انجام پذیرفته
در کمیســیون تحقیق و توســعه در راستای
بیانیه ماموریت ســندیکا در کمیته راهبری
انجام و پس از تصویب کمیسیون  ،از طریق
هیأت مدیره محول شود
• نامه ارســالی از ســوی موسسه تحقیق برای
توســعه صنعت احداث مورد بررســی بیشتر
قرارگرفته و در جلسه آتی کمیسیون مجددا
زمانــی بــرای تشــریح فعالیتهــای موسســه
گذاشته شود
• تشــکیل کمیتــه جهــت بررســی راهکارهای
فعال ســازی مؤسســه تحقیق برای توســعه
صنعت احداث و انرژی  ،تغییرات در نمودار
درختــی بیانیه مأموریت ســندیکا ،تشــکیل
کمیته برنامه ریزی و پایش
• ادامــه بررســی بیانیــه ماموریــت هــدف
سندیکا ،نحوه ارتباط شاخه جوانان
• تصویب تشکیل کارگروه و کمیته ای مستقل
بــه منظــور برنامــه ریــزی و پایــش اهــداف
سندیکا-بررسی عدم وجود اطالعات کافی
در مورد مرجع اعالم گزارشات کمیسیونها
اهم اقدامات کمیسیون حقوقی:

• بررســی آییــن دادرســی تجــاری بنــا بــه
درخواســت اتــاق بازرگانــی ایــران و مصوبــه
هیات مدیره محترم
• بررســی مشــکالت حقوقــی شــرکتهای
عضــو ســندیکا (شــرکتهای لوجانــک ،فوالد
ســاختمان ایســتا ،ســداد ،بتــن شــانتیه،
کاربردکار ،ناورود)
• بررســی موضــوع احضــار مدیــران عامــل در
حوادث ناشی از کار به مراجع قضایی
• بررسی آیین نامه داوری سندیکا

نتایج پیگیریهای هفتگی دبیرخانه
• گــزارش حضــور نماینــدگان ســندیکا در مرکز
پژوهشــها در جلســات مالیــات بــر ارزش
افزوده
• شــرکت در کمیتــه مــاده  12قانــون احکام با
موضوع بررسی رئوس مشکالت پیمانکاران
• پیگیری و مکاتبه در خصوص درخواستهای
اعضا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
• دریافــت پاســخ نائــب رییــس شــورای
اسالمیشهر تهران به پیام تبریک سندیکا
• راه انــدازی سیســتم ایمیلینــگ ســندیکای

شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــا دامنــه
mailacco.ir
• برگــزاری جلســه کمیته راهبری کمیســیون
تحقیق و توسعه در محل سندیکا
• شرکت در جلسات شورای هماهنگی
• هماهنگــی جهــت بازرســی فنی از سیســتم
دوربینهــای مداربســته و سیســتم امنیتی
ساختمان سندیکا و ارائه گزارش جهت رفع
ُ
مشــکالت و نواقــص (ا ِورهال کامــل بعد از 6
سال)
• مذا کــره با شــرکت همکاران سیســتم جهت
آمــوزش مجدد پرســنل جهت بهــره برداری
کامل از امکانات اتوماسیون اداری
• جلســه با اعضای  7تشــکل صنعت احداث
عضو شــورای هماهنگی در مــورد انتخابات
پیش روی شورای هماهنگی
• دریافــت نامــه از ســوی معاونــت امــور
تشکلهای اتاق ایران در خصوص مباحث

حمایتــی و توانمندســازی تشــکلها پــس
از مشــارکت در طــرح ارزیابــی و ظرفیــت
ســنجی تشــکلها و تصویــب اختصــاص 60
میلیــون تومــان بــه ســندیکا کــه اقدامــات
در این خصوص بطور کامل صورت پذیرفته
است.

• دریافت گواهینامههای دوره آموزش ایمنی
ویژه کارگری برگزار شــده توســط سندیکا در

محل کارگاه شرکت هریسون
• دریافت گواهینامههای دوره آموزش ایمنی
ویژه مســئولین ایمنی (برگزار شده در محل
سندیکا)
• مکاتبــات بــا اعضــا ،شــورای هماهنگــی،
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت کار
• دعــوت از شــرکتهای عضــو بــرای حضــور در
نشســت بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر و
شهردار تهران
• تکمیــل و ارســال اطالعات اعضای ســندیکا
بــرای اتاق تهران طبق درخواســت معاونت
تشکلهای اتاق تهران
• معرفــی آقای مهنــدس ملکیانی فرد بعنوان
نماینــده ســندیکا در نهــاد تعامــل ســازمان
برنامه و بودجه
• هماهنگــی ،دعــوت و برگــزاری جلســه
مشــترک کارگــروه ماشــین آالت بــا انجمــن

تولیدکنندگان و واردکنندگان
• تدوین و اطالعرســانی بخشنامه درخواست
اعــالم مشــکالت حــوزه مالیاتــی شــرکتهای
عضــو بــه ســندیکا بــرای طــرح در کارگــروه
مالیاتی
• نامــه بــه آقــای دکتــر نوبخــت بــرای اعــالم
فهرســت طرحهــای عمرانــی نیمــه تمــام به
سندیکا
• نامه به ســردار عبدالهی رئیس قرارگاه خاتم
االنبیا (ص) برای تشکیل کارگروه جهت حل
مشکالت شرکتهای عضو سندیکا
• نامــه بــه آقــای ســالح ورزی جهــت طــرح
موضــوع اســناد خزانــه اســالمیدر اولیــن
جلسه شورای گفتگو
• ارســال لیســت اسامیشــرکتهای فعــال
و باســابقه و کارآفریــن بــرای دومیــن دوره
مراسم نشان امین الضرب
• نامــه اعتــراض بــه پیــش نویــس بخشــنامه
جبــران خســارت اســناد خزانــه اســالمیبه
شورای هماهنگی
• اسامیتشکلهای عضو اتاق ایران به مؤسسه
تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی
• ارســال نمومه تفاهم نامه همکاری آموزشی
به آقای ســازگارنژاد معاونت محترم و رئیس
آموزش فنی و حرفه ای کشور
• برگــزاری دوره آمــوزش ایمنــی ویــژه مدیران
عالــی شــرکتهای صنعــت احــداث در محــل
ســندیکا زیــر نظر مرکز تحقیقــات و تعلیمات
وزارت کار
• برگــزاری دوره فشــرده آمــوزش مدیریــت
ریســک در ایمنــی ویژه مدیران و مســئوالن
ایمنی شرکتها در محل سندیکا زیر نظر مرکز
تحقیقات و تعلیمات وزارت کار
• تدویــن فرمــت جامــع اطالعــات اعضــا و
اجــرای برنامــه جمــع آوری کلیــه اطالعــات
اعضای ســندیکا بصــورت اســتاندارد جهت
بهره برداریها و رفع نیازهای فعلی و ایجاد
امکان تحلیل اطالعات سندیکا
• برگزاری نشســت هم اندیشی با کارشناسان
و صاحبنظــران ماشــین آالت (شــرکتهای
عضــو و برندهــا) در خصــوص تدویــن برنامه
آموزشی منسجم و کاربردی ماشین آالت
• برگزاری جلســات در خصوص تدوین برنامه
آموزشی ماشین آالت
• شــرکت در جلســه شــورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی با موضوع مشــکالت اسناد
خزانه اسالمی
• شــرکت در جلســه هم اندیشــی با  8تشــکل

مختلــف در خصــوص انتخابــات شــورای
هماهنگــی در محــل ســندیکای شــرکتهای
تاسیساتی
• ارسال آیین نامه دادرسی تجاری به اعضای
هیات مدیره جهت اطالع
• دریافت پاسخ از سازمان تامین اجتماعی در
خصوص مکاتبــات با موضوع بیمه کارگران
ایرانی اعزام به خارج از کشور
• برگزاری نشســت بــا کارشــناس وزارت کار در
خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان آور
• حضور در کمیته مرکزی اعطای نشــان عالی
 HSEو برگــزاری اولین جلســه در وزارت راه و
شهرسازی
• شــرکت در جلســات موسســه تحقیــق برای
توســعه در خصــوص انتخابــات در اتــاق
بازرگانی در سال آینده
• برنامــه ریزی بــرای دریافت آخرین اطالعات
ارتباطــی اعضا جهت درج در ســالنمای 97
سندیکا
• طراحــی و به کارگیری ثبــت اطالعات آنالین
اعضــا بــرای دومیــن ســال پیاپــی در جهــت
تسریع و سهولت امر
• اتمــام مرحلــه اول طــرح تجمیــع اطالعــات
اعضــا و تشــکیل بانــک اطالعاتــی واحــد در
سندیکا
• ارســال پیــام تبریــک بــه جنــاب آقــای عدل
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
• مکاتبــه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی در
خصــوص اســتفاده از اتبــاع خارجــی در
طرحهای اجرایی
• پیگیــری پرداخــت حــق عضویــت معوقــه از
اعضای سندیکا
• جلســه بــا مدیــرکل فرهنگــی بیمــه تامیــن
اجتماعــی و طرح مشــکالت پیمانــکاران در
ارتباط با سازمان تامین اجتماعی
• پیگیــری در خصــوص جلســه بــا اعضــای
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
• دیدار با معاون ریاســت جمهوری و ریاســت
محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقای
دکتــر نوبخــت و طــرح مســائل و مشــکالت
پیمانــکاران در محــل ســازمان برنامــه و
بودجه
• دیدار حضوری برخی از اعضای سندیکا با
دبیر و طرح موضوعات و مشکالت مربوطه و
هم اندیشی و راهنماییهای الزم
• شــرکت در جلســه کمیتــه بیمــه و مالیــات
شــورای هماهنگــی بــا موضــوع مشــکالت
اسناد خزانه اسالمیشاغل سخت و زیان آور

• پیگیــری در خصــوص برگــزاری همایــش
ســاالنه ماشــین آالت بــا نام "ماشــین آالت،
ثروت ملی"
• تدوین برنامه پیشنهادی برگزاری دورههای
آموزش ایمنی فصل زمستان
• پیگیری تعریــف کاربــران ،دریافت اطالعات
و آمــوزش بهــره برداری از اتوماســیون اداری
اتاق بازرگانی تهران
• برگــزاری مجمــع عمومــیو انتخابــات کانون
عالی کارفرمایی
• امضــا تفاهــم نامــه بــا دانشــکده کارآفرینــی
دانشگاه تهران
• تهیه نامه واطالعرسانی به اعضا در خصوص
همیاری برای زلزله زدگان غرب کشور
• تهیهنامهدرخواستمالقاتباریاستمحترم
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
• برگزاری شورای سیاستگزاری نشریه آبادگران
• ارســال فراخــوان بــه اعضــا بــرای دریافــت
نظــرات در خصــوص اصــالح قانــون مالیات
بــر ارزش افــزوده جهــت تجمیع و ارســال به
کمیســیون مالیــات ،کار و تامیــن اجتماعــی
اتاق ایران
• اطالعرسانی گردهماییآشناییبافعالیتهای
اتاق تهران به اعضا
• اطالعرســانی چــاپ کتاب دســتورنامه رابرتز
به اعضای سندیکا
• ارســال پیــام تســلیت ،اطالعرســانی و
هماهنگی ارسال گل و حضور در بزرگداشت
همســر جناب مهندس قباد میزانی ریاست
سابق دفتر فنی سندیکا
• شــرکت درجلسه شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی در خصوص اوراق خزانه
• شــرکت در جلســه مربــوط بــه مبحــث 22
سازمان نظام مهندسی ساختمان

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

وضعیت مکاتبات وارده و صادره

نامههای صادره 493 :فقره
نامههای وارده 352 :فقره
• اهــم مکاتبــات (وارده و صــادره) شــامل:
مکاتبــات بــا اعضــا  ،مکاتبــات بــا ســازمان
برنامــه و بودجه ،معاونت راهبردی ریاســت
جمهــوری ،شــورای هماهنگــی تشــکلهای
مهندســی ،اتاقهــای بازرگانــی ،مرکــز
پژوهشهای مجلس ،بانــک مرکزی ،بانک
پارســیان ،کمیســیون بهداشــت مجلــس،
وزارت کار ،ســازمان تامیــن اجتماعی ،بیمه
مرکــزی ،وزارت نفت ،وزارت نیــرو ،وزارت راه
و شهرســازی ،کمیســیون عمــران مجلــس
41

شــورای اســالمی ،دفتــر ریاســت جمهوری،
نظــام فنــی و اجرایــی ،وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،مرکز تحقیقــات و تعلیمات
حفاظت فنی وبهداشــت کار وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ،معاونتهــای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،و ...

خالصه گزارشی از حضور
در جلسات بیرونی سندیکا

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361
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• جلســات شــورای هماهنگــی دربــاره نظــام
فنی و اجرایی برنامه شورا
• حضــور فعــال در جلســات کمیتــه مــاده
(12شورای گفتگو)
• حضــور در جلســات موسســه تحقیــق برای
توسعه صنعت احداث
• حضور فعال در جلســات مرکز پژوهشهای
مجلس
• حضــور فعــال در جلســات کارگــروه تعییــن
استراتژی شورای هماهنگی
• حضــور فعال در جلســات شــورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی
• حضــور فعال در جلســات مرکز پژوهشــهای
مجلس
• حضور فعال در جلســات کمیسیون کسب
و کار اتاق تهران
• حضــوردر انتخابات هیــات اجرایی و هیات
بازرســان شــورای هماهنگــی تشــکلهای
مهندسی ،صنفی ،حرفه ای کشور
• جلســه کمیتــه تشــخیص صالحیــت در
شــورای هماهنگــی در مــورد تغییــر آییــن
نامــه تشــخیص صالحیت و اصــالح برخی از
مادههای مربوطه
• جلســه تامیــن مالــی و کمیتــه راهبــردی
مؤسســه تحقیــق بــرای توســعه صنعــت
احداث
• جلســه ریاســت محتــرم هیــات مدیــره
ســندیکا بــا جناب آقای ســیف معــاون امور
تشــکلهای اتــاق ایــران در خصوص توســعه
همکاریهای فی مابین
• کمیته تعامل با با اتاق ( انتخابات ســال 97
اتاق ) ،سازکارهای دقیق برای عضو گیری
• کمیته بیمه و مالیات شــورای هماهنگی
با موضوع اسناد خزانه اسالمی
• شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی :
اعتــراض بخــش خصوصــی بــه اجــرای
حکــم مــاده  46قانــون رفــع موانــع تولیــد و
پیشــنهادات اصالح قانــون ،اعتراض بخش

خصوصــی بــه آییــن نامــه اجرایــی موضــوع
فــوق بــود کــه مقــرر گردیــد در مــورد صــدور
خدمات فنی و مهندســی اسناد حسابرسی
گردد و برای ســایر مــوارد تصمیم گیری بین
بانکهای عامل و بانک مرکزی اتفاق بیفتد،
موضوع تعلق مالیات برافزایش بهای ناشی
از تجدیــد ارزیابــی داراییهــای اشــخاص
حقوقــی ،مقــرر گردید پیشــنهاد و اصالح در
الیحه بودجه  97درج شود.
• شرکت در جلسه استاندارد
• بازنگــری بخشــنامهها و آییــن نامههــا در
شورای هماهنگی
• جلسه و مصاحبه با دکتر عقیلی مدیرعامل
بانک خاورمیانه
• جلســه شــورای هماهنگــی بــا موضــوع
تشــخیص صالحیــت  :اصــالح جــداول
پیوســت  2آییــن نامه ،تنظیــم نامه به دفتر
نظام فنی و اجرایی
• کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با
موضوع بررسی مشاغل سخت و زیان آور
• کمیتــه تشــخیص صالحیــت شــورای
هماهنگــی :اصــالح جدول پیوســت  2آیین
نامه تشخیص صالحیت
• جلســه هم اندیشــی و تعامل  8تشکل عضو
شــورای هماهنگــی در خصــوص انتخابــات
شورای هماهنگی
•  71امیــن جلســه شــورای گفتگــوی دولت و
بخــش خصوصــی بــا موضــوع اســناد خزانه
اسالمی
• جلسه در وزارت کار با موضوع اتباع خارجی
غیر مجاز
• دیــدار بــا معــاون ریاســت جمهــوری و
ریاســت محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه
جنــاب آقــای دکتر نوبخت و طرح مســائل و
مشکالت پیمانکاران در سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
• کمیتــه بیمــه و مالیــات شــورای هماهنگــی
بــا موضــوع مشــکالت اســناد خزانــه
اسالمیشاغل سخت و زیان آور
• کمیســیون تســهیل فضــای کســب و کار بــا
موضــوع بررســی شــاخص ورشکســتگی در
اتاق ایران
• جلســه همایش نشســت انجمنهــا با پارک
علــم و فــن آوری بــا موضــوع هم اندیشــی و
تفاهم و همکاری بین انجمنها و شرکتهای
دانش بنیان

• کارگاهآموزشیروشهایتصمیم گیریتشکلها
• جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصی با موضوع بررسی اعتراض تشکلها
بــه تبصــره  3مــاده  186قانــون مالیاتهــای
مستقیم
• کارگاه آموزشــی روابط عمومیدر تشــکلهای
اقتصادی
• حضــور در کمیتــه تخصصــی شــخیص
صالحیت که در ســازمان نظام مهندســی
ساختمان استان تهران تشکیل میشود.
رویدادهای آموزشی برگزار شده
توسط دبیرخانه
• برگــزاری دورههــای آموزشــی ایمنــی زیــر
نظــر مســتقیم مرکــز تحقیقــات و تعلیمــات
حفاظت فنی و بهداشت کار:
• برگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه مســئولین
ایمنی شرکتهای پیمانکاری
• برگــزاری دوره آمــوزش ایمنــی ویــژه مدیران
عالی شرکتهای پیمانکاری
• برگــزاری بازدیدازخــط تولیــد ومرکزخدمــات
پس ازفروش ولوو
برگزاری رویدادها و نشستها در سندیکا

• نشستهای هم اندیشی نهادهای مدنی
• مجمــع عمومــیو انتخابــات کانــون عالــی
کارفرمایی
• برگزاری نشســت هم اندیشــی هفت تشکل
همســو در خصــوص انتخابــات شــورای
هماهنگی
• نشســت مشــترک نمایندگان هیــات مدیره
سندیکا با انجمن واردکنندگان ماشین آالت
صنعتی و معدنی
• نشســت هــم اندیشــی نماینــدگان هیــات
مدیره سندیکا و اعضای سندیکا با موضوع
مشکالت همکاری با شهرداری تهران
• نشســت نمایندگان سندیکا و برخی از اعضا
با شهردار و رئیس شورای شهر تهران
• برگزاری تجلیل از استاندار اسبق سیستان و
بلوچستان
• برگــزاری کارگاه مطالعــه تطبیقــی راهــکاری
برای کمک به کاهش فقر توسط سمنهای
ایرانی
• برگــزاری کارگ ـ ـ ـ ـ ـــاه نقــش سمـ ـ ـ ــنها در
سیاست گذاری

اخیرا ســفری تجــاری به چین داشــتم .بیش
از  ١٢ســال اســت کــه بــا چینیهــا تعامــالت
ً
تجــاری دارم و در ایــن مــدت مکــررا بــه چیــن
ســفر داشــتهام .این ســفر اما متفــاوت از تمام
ســفرهای قبلی بود .اولین تغییر را در فرودگاه
شــانگهای احســاس کــردم ،هنگامیکــه
گذرنامــه خود را به پلیس گذرنامه چین دادم
و او شروع کرد به پرس و جو در خصوص علت
ســفر مــن بــه چیــن ،محــل اقامتــم و داشــتن
بلیط برگشــت .در تمام این  ١٢ســال به خاطر
نداشــتم کــه هنــگام ورود بــه چیــن بــا چنین
سواالتی برخورد کرده باشم.
در اولیــن جلســه کاریــم دریافتــم کــه
حســابهای شــرکتهای ایرانــی ثبــت شــده
در چیــن یک بــه یک در بانکهــای چینی در
حال بســته شــدن اســت و موضــوع ،بر خالف
آنچــه که در اخبار ایران انعکاس یافته اســت،
منحصــر بــه دانشــجویان و اشــخاص حقیقــی
ایرانی نیســت .حتی شرکتهایی که از 15-10
ســال پیــش در چیــن ثبت شــدهاند مشــمول
ایــن رفتار جدیــد بانکهای چینی شــدهاند.
تجار ایرانی به کارمندان چینی خود متوســل
شــدهاند و شــرکتهای جدیــدی به نــام آنان
تأســیس میکننــد و بــه امیــد امانتــداری آنهــا
دارایی خود را به نامشان میزنند.
بیــش از یــک ســال اســت کــه بــا یکــی از
شــرکتهای چینــی مشــغول مذا کــره بــرای
ســرمایهگذاری مشــترکی در ایــران هســتیم.
در جلســهای کــه بــرای ادامــه مذا کــرات بــا او
داشــتم خبر ناخوشــایندی به مــن داد :دولت
چیــن ســرمایهگذاری شــرکتهای چینــی در
ً
ایران را تقریبا ممنوع کرده اســت و به ســختی
مجوز ســرمایهگذاری خارجی در ایران را صادر
میکند.
ٌ
تقریبا در همه جلســاتی که داشــتم مشــتریان
چینــی اشــاره بــه ســختتر شــدن کار بــا ایران
داشــتند .اظهــار میداشــتند کــه بســیاری از
شــرکتهای چینــی ترجیــح میدهنــد خریــد
خود را در شــرایط برابر از ایران نداشــته باشند
زیر پرداخت بســیار مشــکل است و باید اسناد
تجــاری را تغییــر دهنــد و به نام کشــور دیگری

سیاستهای
جدید چینیها
در تجارت با
ایرانیها
یادداشتی از پدرام سلطانی
بزننــد تا امکان پرداخت پول از بانکهایشــان
فراهــم شــود" .چین عزیــز" آرام آرام ایران ،این
شریک وفادار خود را به حاشیه میراند.
از ســال  ١٣٨٩کــه شــرکت دولتــی نفــت
چیــن ،علیرغــم اخــذ امتیــازات ویــژه از دولــت
وقــت ایــران در قــرارداد  ٥/٢میلیــارد دالری
ســرمایهگذاری در میدان نفتی آزادگان ،شروع
به کند کردن کار و بهانه تراشــی کرد سیاســت
ً
عقبگرد چین آشــکار شــد .قطعا مشــکل این
نبــود که آنها تــوان انجام کار را نداشــتند بلکه
ســیگنال پاییــن کشــیدن فتیله کار بــا ایران را
دریافت کرده بودند.
چینیهــا در تمــام ایــن ســالهایی کــه ایــران
عضــو ناظــر ســازمان همکاریهای شــانگهای
بــود ،تنهــا مخالــف عضویــت کامــل ایــران در
این ســازمان ،کــه در آینده میتوانــد بزرگترین

و مهمتریــن ســازمان اقتصــادی آســیا باشــد،
بودنــد و بــرای جلوگیــری از عضویت ایــران در
ایــن ســازمان در منشــور آن گنجانــده بودنــد
که کشــورهایی که ســازمان ملل بر علیه شان
تحریمهایــی وضع کــرده اســت نمیتوانند به
عضویــت ایــن ســازمان در آینــد .حتــی پس از
لغــو تحریمهــای ســازمان ملــل ،آنهــا مخالــف
عضویــت ایــران باقی ماندنــد و در حالی که به
عضویــت کامل هند ،رقیب آســیایی خود ،در
این ســازمان رأی مثبــت دادند اما با عضویت
ایران موافقت نکردند.
چینیهــا حتــی در پــروژه بلندپروازانــه جــاده
ابریشــم نویــن مســیر تاریخــی جــاده ابریشــم
را بــه نحــوی تغییــر دادهاند که از بــاالی ایران
بگذرد و یک مســیر فرعی از مســیر اصلی برای
ورود به ایران منشــعب شــده اســت .داستان
ســرمایهگذاری کالن چیــن در بنــدر گــوادر
پا کســتان نیــز مکمــل ایــن پــروژه در دور زدن
ایران اســت .در طول این  ١٢ســال ،دشــمنی
آمریکا با ما ،و ما با آمریکا ،باعث شد که ایران
بــه عنــوان بهترین مســیر خطوط لولــه انتقال
نفــت و گاز خلیــج فــارس و آســیای میانــه بــه
اروپــا ،از ایــن مســیرها حــذف شــود و بــه یــک
مســیر فرعــی در نقشــه انتقــال انــرژی منطقــه
تبدیــل شــود .از بیــن رفتــن ایــن مزیــت مهم
ژئوپلیتیــک ایــران تلــخ امــا قابــل فهم اســت.
امــا اینکــه چین ،کشــوری که این چنیــن از ما
بهره برده است و ما به او چشم امید داشتیم،
ایــران را از مســیر ترانزیت کاال از شــرق به غرب
و شــمال به جنوب کنار گذاشــته اســت و نگاه
درجــه دومیبــه ایــران دارد جای تأمل بســیار
دارد.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

چیــن نشــان داده اســت کــه در عرصــه
شــطرنج جهانــی هوشــمندانه بــازی میکند و
چشــمانداز بلندمدتــی دارد .چــرا چین چنین
سیاســتمدارانه و بــه آرامیایــران را به حاشــیه
میبــرد؟ او آینــده را چه میبیند که پا کســتان
و افغانســتان را بــه ایــران ترجیــح میدهــد؟
چیــن بــرای چینــی بنــدزده اقتصاد ایــران چه
نقشهای میچیند؟
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بزرگداشت

پدر

مهندسی

ایران

«اینمملکتعاشقمیخواهد،
هیــچ وقت نگویید نمیشــود؛
بگوییــد چگونــه میشــود؟»
(زندهیــاد اســتاد احمــد حامی)

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

 16مهرمــاه بــه منظــور تجلیــل از مقــام علمیو
خدمــات مانــدگار زندهیــاد مهنــدس حامــی،
بنیانگــذار مهندســی نویــن و پــدر مهندســی
عمــران ایران به عنوان روز بزرگداشــت «اســتاد
مهنــدس احمد حامی» و روز «بتن» نامگذاری
شده است .بیگمان یادی از ایشان و خدمات
ارزنــدهای کــه به جامعه مهندســی کشــور ارائه
دادنــد ،در آســتانه  70ســالگی ســندیکا بســیار
ضروری اســت .همانگونه که تندیس یادبودی
از اســتاد حامیدر سالن ورودی سندیکا نصب
شــده اســت ،یــاد و خاطــره ایشــان نیــز در قلب
تکتک فعاالن صنعت احداث زنده اســت .به
همین مناســبت ،زندگینامه ایشان را به نقل از
خبرگزاری ایسنا مرور میکنیم.
اســتاد احمــد حامــی ،در ســال  1286هجــری
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شمسی در یکی از محالت قدیمیتهران متولد
شد و پس از طی تحصیالت ابتدایی در مدارس
توفیــق و حســینیه ،تحصیالت متوســطه خود
را در دبیرســتان دارالفنــون بــه پایــان رســاند
و بــا موفقیــت در آزمــون اعــزام بــه خــارج ،جزو
نخســتین گــروه از دانشــجویان ایرانی در ســال
 1308راهی برلین شد.
وی حــدود یــک ســال بعــد ،بنــا بــه دالیلــی به
تهران بازگشــت و ســپس عازم ســوییس شــد و
توانســت دکتــری مهندســی راه و ســاختمان را
از پلیتکنیــک زوریــخ ،دریافــت کنــد .در واقع،
اســتاد حامــی ،نخســتین ایرانی بود کــه موفق
شد بین دانشجویان سایر کشورها ،رشته راه و
ساختمان را با درجه ممتاز به پایان رساند و به
دریافت جایزه ویژه این دانشگاه ،نایل شود.
عشــق بی پایان استاد به ایران و آ گاهی ایشان

از نیاز کشور به افراد تحصیل کرده ،موجب شد
کــه در ســال  1315بــه ایران باز گــردد و همزمان
بــا خدمت نظــام وظیفــه به عنــوان رییــس راه
استان در وزارت راه شروع به کار کند.
مهنــدس حامــیدر آن زمــان همچنیــن بــه
تدریــس در دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران
کــه بــه عنــوان نخســتین دانشــکده مهندســی
ایــران در طبقــه فوقانــی درالفنــون مســتقر بود
نیــز میپرداخــت و از جملــه بانیــان احــداث
دانشکده در محل کنونی بود .استاد حامی ،در
کنار  46ســال تدریس مداوم در دانشــکده فنی
دانشــگاه تهــران در ســایر دانشــگاهها از جملــه
دانشــگاه امیرکبیــر ،دانشــکده فنــی دانشــگاه
تبریــز و دانشــگاه فارابی اصفهان نیــز به تربیت
دانشجویان و مهندسان کشور همت گمارد.
شــخصیت چند بعدی اســتاد ،این امکان را به

ایشــان مــیداد کــه عالوه بــر امور دانشــگاهی،
بــه امــور اجرایــی نیــز بپــردازد .از ایــن رو،
مسئولیتهایی نظیر مدیریت اداره ارتباطات
در سازمان برنامه ،مدیریت کل راهها در وزارت
راه و معاونت فنی وزارت ،مشارکت در بسیاری
از طرحهــای عمرانــی از جملــه راه آهــن تهران
 میانه و تهران  -شــاهرود که از شــاهکارهایمهندســی ایــران میباشــد را برعهــده گرفته و
در کنار آن ،همکاری نزدیکی با مرکز مطالعات
سیاســی وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و
بودجــه در تدویــن مقررات و مشــخصات فنی
داشــت و ایجــاد مرکــز تحقیقــات ســاختمان و
مسکن مشارکت فعالی را اعمال کرد.
ســمت وی در مرکــز تحقیقــات ســاختمان و
مســکن ،مشــاور عالــی ســاختمان و مصالــح
ســاختمانی بــوده و در بنیانگــذاری ســازمان
برنامــه و بودجــه ســابق (ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی فعلــی) نیــز همــکاری تاثیرگذاری
داشته است.
همکاری و مشــارکت اســتاد حامیدر ســاخت
و راهانــدازی بســیاری از راههــا ،پلها ،راههای
آهــن ،فرودگاههــا و بنــادر کشــور و تســلط وی
بــه راههای کشــور بــه حدی بــود که ایشــان را
«پدر راههای ایران» نامیدهاند.
اســتاد ،عــالوه بــر ایــن ،بارها پیشــنهاد پســت

وزارت راه را بــه علت عالقــه وافر به تدریس ،رد
کرد .مجموعه ویژگیهای منحصر به فرد استاد
احمد حامی ،او را به عنوان یکی از ارکان تاریخ
مهندســی کشــور مطــرح میکنــد و همچنین
اطالعــات بســیار دقیــق اســتاد از خصوصیات
زمینشــناختی و جغرافیــای مناطــق مختلف
ایران ،این امکان را به ایشــان داد که بسیاری
از معــادن کشــور از جملــه معــادن ســیمان در
جاجــرود و آبگــرم ،معدن ماســه سیلیســی در
فیــروز کــوه ،معــدن قیــر معدنــی در بهبهــان و
کانولن در جاجرود و میانه را کشف کند.
زندهیــاد مهنــدس حامــی ،عــالوه بــر تحقیــق
و بررســی پیرامــون وضعیــت خــا ک و معــادن
کشــور ،مطالعات گســتردهای در زمینــه تاریخ
تمــدن و فرهنگ ایــران انجــام داد .مطالعاتی
که به ارائه نظریاتی در مورد خط فارسی ،ریشه
تاریخــی نام مناطق ایــران و چگونگی انقراض
سلسله ساسانی انجامیده است.
مجموعــه آثار مکتوب اســتاد ،دامنه وســیعی
از موضوعــات را فــرا میگیــرد کــه از آن جملــه
میتوان به کتابهای «مصالح ســاختمانی»،
«ســیمانهای طبیعی»« ،نســوز»« ،آســفالت
گوگردی»« ،راههای ایران در گذشته و آینده»،
«روســازی آســفالتی خیابانهــای تهــران»،
«ماشــینهای مترا کمکننده زمینهای خرده

ســنگی»« ،بــرآورد ســاختمانها»« ،آبیابــی،
آبرســانی ،آبیــاری ،آبســنجی در ایــران
باســتان» و «هلنیســم دروغــی بــزرگ دربــاره
فرهنگ ملتی کوچک» اشاره کرد.
از اســتاد حامیعــالوه بــر آثــار علمیتخصصی،
تحقیقــات و کتابهایــی نیــز در زمینههــای
فرهنگــی ،ادبــی و تاریخــی به جــای مانده که
از جملــه آنهــا میتــوان بــه کتابهــای «خــط
فارسی»« ،کیش مهر یا بغ مهر» و بسیاری دیگر
اشاره کرد که تا کنون در مجموع در شمارگانی
بیش از  50هزار نسخه به چاپ رسیدهاند.
مهنــدس احمــد حامــیدر کنــار تالیفــات و
مقاالت چاپ شــده خود ،تعداد قابل توجهی
گــزارش و مقالــه منتشــر نشــده دارد کــه در
بسیاری از آنها طرحهای پیشنهادی مفیدی
در زمینه مهندســی راه و ساختمان ارائه شده
که کوتاه کردن راه شــمال ،نامناسب بودن راه
هراز ،آباد کردن خوزستان و ...از آن جملهاند.
اســتاد حامی ،ســرانجام پس از عمــری تدریس
و تــالش پیگیــر در راه اعتــالی ایــران عزیــز و
خدمــت به مــردم در دهــم بهمنمــاه  1379در
گذشــت و در بهشــت زهرا(س) به خا ک سپرده
شــد .گفتنــی اســت؛ اســتاد حامــی ،حقــوق
مربوط بــه تمامیآثار خود را به دانشــگاه تهران
اهدا کرده است.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361
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پیامآبادگران
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اما و اگرهای تامین مالی
پروژههای نیمه تمام از طریق فرابورس
در دیدار با نمایندگان فرابورس بررســی شد
روز شــنبه  4آذر مــاه کمیســیون اقتصــادی
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــا
نماینــدگان فرابــورس مالقــات کردنــد .در این
دیــدار کــه در محــل ســندیکا برگــزار شــد نحوه
تامیــن مالــی پروژههــا مخصوصــا پروژههــای
نیمهتمــام توســط بــازار ســرمایه و فرابــورس
مورد بررســی قــرار گرفــت .در بحثهای پیش
از دســتور این جلسه مســائلی درباره مقاومت
ساختمانها در برابر زلزله مطرح شد.
مقاومسازی در ساختمانهای آسیبپذیر

در جلسه پیش از دستور کمیسیون اقتصادی
ســندیکا ،مهنــدس محمــود مصطفــیزاده
مسئول کارگروه مذا کره با فرابورس عنوان کرد:
الزم اســت دربــاره زلزله کرمانشــاه ،بحثهای
مطــرح شــده مربــوط بــه مســکن مهــر ،ســالم
ماندن بیمارســتانی که  50ســال قبل ســاخته
شــده ،و ویرانــی بیمارســتانی کــه  3مــاه قبــل
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افتتاح شده تامل شود .ضروری است کیفیت
ســاختمانهایی کــه بعــد از انقــالب ســاخته
شدهاند ،چه مســکن مهر چه ساختمانهای
شخصیساز مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود :بیشــک ما باید به عنوان ســندیکا
دربــاره همصنفــان خــود کــه احتمــاال در
ساخت و ساز مســکنهای ویران شده نقشی
داشــتهاند عکسالعمــل نشــان دهیــم .آیــا از
مناقصاتی که برخی دوســتان با قیمت پایین
در آن شرکت میکنند ،میتوان انتظار تولیدی
بهتری داشت .کمیسیون اقتصادی میتواند
در ایــن باره اظهارنظــر کنــد .هیأتمدیره هم
بایــد بــا مراجــع ذیصــالح وارد گفتگــو شــود.
دولــت عــوض شــده امــا مســئولیت دولــت در
قبال مسکن مهر و ...از بین نرفته است .وقتی
در یــک شــرکت ســهام دارهــا عوض میشــوند
مســئولیت شــرکت از بیــن نمــیرود .ا گــر بــه
عکسهــای مربــوط به مناطــق زلزلــهزده نگاه

کنید در یکی از ســاختمانها ،ساختمان خود
پابرجاست اما به دلیل عدم اتصال دیوارها به
ستونها یا نکشــیدن توری زیرنماسازی همه
خراب شده اســت .در عکسها دیده میشود
کــه اســکلت برخی ســاختمانها قوطی اســت
در صورتــی کــه طبــق اطالع من مدتهاســت
استفاده از آن ممنوع شده است.
مهنــدس مصطفــیزاده تا کیــد کــرد :مــا بــه
عنــوان تشــکل مهندســی بایــد دولــت و نظام
فنــی اجرایــی را تحت فشــار قــرار دهیــم که به
مقاومســازی ســاختمانهای آســیبپذیر
بپردازد .این زلزله ممکن است در هر نقطهای
تکــرار شــود .بایــد بگوییــم برای اینکه مســکن
مهــر به عنــوان بخشــی از ثروت ملی مــا از بین
نــرود ســاختمانهای قابــل تقویــت را تقویــت
کنند و درباره آنهایی که قابل تقویت نیستند،
چارهاندیشی شود.

مهنــدس علــی ورزنــده عضــو کمیســیون
اقتصــادی نیــز عنوان کــرد :بعد از زلزلــه رودبار
در گزارش سازمان برنامه آمده بود هر سازهای
کــه بــا فــرم ســه وجهــی پیمانــکار -مشــاور-
کارفرما ســاخته شــده بود همه ســالم بود و هر
آنچه صدمه دیده بود کار شخصیساز بوده یا
توسط دولتیها و به شکل امانی ساخته شده
بــود من جمله بیمارســتان رودبار که به جای
کمکرســانی ،خــراب شــد و امدادرســانها
پرستارها و دکترها را از زیر آوار بیرون کشیدند.
در مجمــوع میتــوان گفــت نظــارت ســازمان
برنامــه همیشــه موثر اســت .شــاید ما توســعه
یافته باشــیم اما توســعه ،انســانهای توســعه
یافتــه هم میخواهد که نظارت درونی در آنها
قویتر باشد.
مهندس بیژن سعیدآبادی رئیس کمیسیون
اقتصــادی نیز عنوان کرد در مورد مســکن مهر
نظــام فنی و اجرایــی عمال هیچگونــه دخالتی
نداشــت .عامل نظارتی در مســکن مهر حذف
شــد و عوامــل دیگــری هــم اضافه شــد تــا این
اتفــاق بیفتــد .انســان توســعه یافته با انســان
توســعه نیافتــه تفاوتهایــی دارد ،نظــارت در
جوامــع توســعه یافته کارآمدتر اســت .عالوه بر
بحث توسعه یافتگی ،مسئله تغییر مسئولیت
بــا تغییــر دولــت ریشــه تاریخــی دارد .در ایران
سلســلههای مختلفــی آمــده و هــر سلســله،
سلســله قبــل را تخریــب کــرده اســت و اجــازه
نــداده هویــت آنچنانی شــکل بگیــرد ،حتی در
مورد بنگاهداری هم همین روال وجود داشته
و مــا تاریخ منقطعی داشــتهایم .و البته ســاز و
کار ساخت و ساز ،و نقش کم بخش خصوصی
در اقتصاد هم بیتاثیر نیست .متاسفانه نقش
بخش خصوصی در اقتصاد و  GDPکم اســت.
نقــش پررنــگ دولــت در اقتصاد پررنگ شــده
و مســئولیت اجتماعــی شــهروندان به شــدت
لطمــه دیده کــه باید توســط جامعهشناســان
بررسی شود.
مهندس عزیــزی عضو کمیســون اقتصادی
نیــز عنــوان کــرد :بایــد دیــد فقــط مســکن
مهــر و بیمارســتان تخریــب شــدهاند یــا ســایر
ســاختمانها هــم همــان میــزان آســیب
دیدهانــد ،الزم اســت بــا ایــن مقولــه برخــورد

منصفانــه شــود .در کشــور ما اســتمرار تاریخی
نبــوده و هر کســی در مــورد مســائل مختلف از
جمله مسکن مهر سعی در تبرئه خود دارد .به
هر حال ا گر در هر پروژه کنترل کیفیت ،کنترل
مالــی و کنتــرل پــروژه مدنظــر قرار گیرد ســطح
آسیبپذیری پروژهها پایین خواهد آمد.
ابزارهای عمرانی فرابورس تشریح شد

در ادامــه این جلســه خانم ندا بشــیری مدیر
ابزارهــای مالــی فرابورس ایــران و آقای علی
قلیپــور از اداره ابزارهــای نویــن فرابــورس در
این جلسه حاضر شدند.
مهنــدس مصطفــیزاده در توضیــح کوتاهــی
عنوان کرد :در جلســه قبل مــا در مورد کلیات
ســخن گفتیم و وارد جزئیات نشدیم ،البته به
این نتیجه رســیدیم که پروژههــای نیمهتمام
میتوانــد بحــث اصلــی ما باشــد .بــرای تامین
مالــی پروژههــا بــا توجــه بــه وضعیــت دولت با
مدیــران فرابــورس صحبت کردیم و مقرر شــد
شــما بــرای توضیــح دربــاره ابزارها به ســندیکا
بیاییــد تــا با توجه به آنها تدبیــری برای تامین
مالــی از طریــق بازارهــای مالــی و ســرمایه،
ســرمایهگذاری بیابیــم .در مــورد طرحهــای
نیمهتمــام و نحــوه همراهــی فرابــورس بــا
شــرکتهای عمرانــی در تامیــن مالــی ایــن
طرحها نیز میتوان به تبادل نظر پرداخت.
خانــم نــدا بشــیری مدیــر ابزارهــای مالــی

مهندس علی ورزنده:
بعـــد از زلزلـــه رودبـــار در گـــزارش
ســـازمان برنامـــه آمـــده بـــود هـــر
ســـازهای کـــه بـــا فـــرم ســـه وجهـــی
پیمانکار -مشـــاور -کارفرما ساخته
شـــده بود همه ســـالم بود و هر آنچه
صدمـــه دیـــده بود کار شخصیســـاز
بـــوده یـــا توســـط دولتیهـــا و بـــه
شـــکل امانـــی ســـاخته شـــده بـــود
در مجمـــوع میتـــوان گفـــت نظارت
ســـازمان برنامه همیشه موثر است

فرابورس ایران نیز عنوان کرد :در سال 1394
فرابــورس ایــران دربــاره پروژههــای نیمــهکاره،
طرحی تهیه کرد اما ما به این نتیجه رســیدیم
شــاید طــرح ما پشــت دیــوار تهیه شــده و الزم
اســت در ارتباط با صنعت مــدل خود را به روز
کنیــم .عالوه بر ایــن امر ،یافتــن راههایی برای
تامین مالی پروژهها از برنامههای این جلســه
اســت .معرفــی ابــزار ریتــز مربــوط بــه صنــدوق
امال ک و مستغالت هم مدنظر ماست .در ابزار
ریتز ممکن است شما بعد از ساخت پروژه قادر
بــه فروش آن نباشــید و مجبور بــه اجارهداری
گردیــد .در آمریکا این صندوقها با ســازندگان
بــزرگ در ارتباط هســتند و امــال ک را برای آنها
اجاره میدهند یا با ایجاد ســرقفلی کار فروش
را انجــام میدهنــد .همیــن مــدل را میتــوان
در مــورد اجــارهداری تجهیزات و ماشــینآالت
شــرکتهای عمرانــی پیــاده کــرد ،کاری که در
هیچ کجای دنیا انجام نشده است.
در ادامــه آقــای علــی قلیپــور بــه معرفــی
ابزارهــای بدهــی پرداخــت .وی عنــوان کــرد:
هــدف از معرفــی ایــن ابزارهــا ایــن اســت کــه
ببینیــم چگونــه میتــوان آنهــا را بــر اســاس
شــاخصها و اســتانداردهای مدنظــر شــما
بازســازی کــرد و بــه کار گرفت .دو مــدل اوراق
بدهــی انتفاعی و غیرانتفاعــی وجود دارد .ابزار
انتفاعــی نیــز بــه دو مــدل بــا بازدهــی معیــن و
انتزاعی یا شناور تقسیم میشود .ابزار با بدهی
معین مانند اجاره ،مرابحه ،اســتصناع ،اوراق
خزانــه ،رهــن ،تجــاری -اســالمی ،جعالــه و...
هستند و درآمد ثابت دارند .اوراق انتزاعی هم
شــامل اوراق مشارکت ،ســپرده بانکی ،سپرده
کاالیــی ،اوراق ســلف و ...هســتند کــه برخــی
در فرابــوس وجــود دارد و در بــازار ثانویــه قابل
معامله میباشند.

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

وی افــزود :بــرای انتخــاب اوراق بایــد دید چه
هدفــی داریــم .ا گــر هــدف فقــط تامیــن مالــی
شــرکتهای تولیــدی باشــد پیشــنهاد ســلف
مــوازی باشــد ،ا گــر هــدف تملیــک دارایــی یــا
اجــاره منافــع آتی باشــد اوراق منفعــت مدنظر
اســت ،ا گــر در نظر داریــد بر اســاس وجود یک
ملــک تامیــن مالــی کنیــد پیشــنهاد مناســب
اوراق اجاره است.
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پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361
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خانــم بشــیری تا کیــد کــرد :در مــورد اوراق
منفعــت ،ا گــر جریــان نقــدی ناشــی از درآمــد
مشــخص باشــد ،و شــما احتیاج بــه نقدینگی
داشــته باشــید میتوانیــد درآمــد ناشــی از
ساختمان را برای یک سال یا دو سال آینده با
دیســکونت ( )discountآن جلو جلو بفروشید.
در مــورد مکانیــزم آن هــم ،مکانیــزم همــه
اوراق مشــابه و فقــط موضوع انتشــار متفاوت
اســت .در همــه اوراق ارکان ،ضمانــت و بانــی
الزم اســت .در تمــام اینهــا ا گــر بانــی و منتشــر
کننده باشــید کــه بخواهید تامیــن مالی کنید
الزم اســت صــورت مالی ارائه دهیــد که بتوان
روی عملکــرد شــما در آینــده قضــاوت کــرد.
چــون فرابــورس و بــورس بایــد مراقــب حقــوق
سرمایهگذار هم باشد.
آقای علی قلیپور ادامه داد :ابزار از نگاه ناشــر
و ســرمایهگذار تحلیلهــای متفاوتــی دارد.
مــا ســعی داریــم از نــگاه شــما یعنــی ناشــران
بــه آنهــا نــگاه کنیــم .ناشــر بیشــتر بــر اســاس
محدودیتهای ساختاری خود به اوراق نگاه
میکند .اوراق مشــارکت با جمــعآوری پول به
اجرای پروژه منجر میشــود .در اوراق صکوک
اجــاره ،یــا شــما قصــد خریــد دارایــی داریــد یــا
میخواهیــد بــر اســاس داراییهــای ثابــت و
منجمد خود تامین مالی کنید ،در حالت اول
نهاد واســط به عنوان یکی از ارکان بسیار مهم
است .این نهاد واسط بین سرمایهگذار و شما
اســت .شــما بــه ایــن نهــاد مراجعــه میکنید و
میگوییــد بــرای من ملکی بخر و بــه من اجاره
بــده ،نهاد ملک را میخرد و با اجاره به شــرط
تملیــک بــه شــما میدهــد .در مــورد دارایــی
منجمــد هــم شــما ملک فریز شــده خــود را به
نهــاد واســط میفروشــید و مجــدد از او اجــاره
میکنیــد ،در انتهــای دوره شــما اصــل پــول را
برمیگردانیــد و ملــک را میگیریــد .بــا ایــن کار
میتــوان تامیــن نقدینگــی را بــا اعتبــار شــما و
تامیــن مالــی را بــا دارایی ثابــت منجمد انجام
داد.
وی افــزود :در اوراق صکــوک مرابحــه هــم
همیــن ســاختار دربــاره خریــد کاال اعمــال
میشــود .در هــر دوی ایــن موارد شــما با نهاد
واســط کار میکنید .مشــاور تامین مالی شــما
خواهــد بود کــه هماهنگی با نهاد واســط و...

را بــر عهــده دارد .در اوراق رهنــی کــه کمتــر به
کار مــا میآید ،بانــک وامها را تبدیــل به اوراق
میکند و پشــتوانه آن هم اقساط وامها است.
اوراق مشارکت دارایی پایه نمیخواهد و فقط
پــروژه میخواهد .اوراق ســلف بــرای کاالهای
تولیــدی اســت کــه بــازار فعال داشــته باشــد و
بتوان به قیمتگذاری آن پرداخت.
وی تا کیــد کــرد :ابــزاری کــه بیشــتر بــه کار
مجموعههای شــما میآید ابزار صندوق پروژه
است .صندوق از سازمان بورس برای ساخت
و تکمیــل یــک پــروژه معیــن مجــوز میگیــرد،
ادارهکننــده صنــدوق همــان مدیــر صنــدوق
اســت کــه بــاالی ســر آن هــم هیاتمدیــره
صنــدوق قــرار دارد .صنــدوق تاســیس و در
آن پــول جمــع میشــود .هدف ایــن صندوق
تکمیــل یک پروژه اســت ،کســانی کــه درگیر یا
ذینفع صندوق هســتند نمیتوانند مالکیت
صندوق را داشته باشند .هر فردی که بیش از
یک درصد واحدها را داشته باشد میتواند در
مجمع صندوق شــرکت کند .شرکت پروژه هم
موضــوع پروژه اســت کــه مدیر صنــدوق اداره
آن را انجــام میدهــد .وظیفــه ایــن صنــدوق
عقــد قــرارداد بــا پیمانــکاران ذیصــالح ،ارائه
صورت وضعیت پیشــرفت پروژه به ناظر فنی،
ارائــه صورتوضعیت پیشــرفت مالــی به مدیر
صندوق و ...است.
قلیپور تصریح کرد :ما در حوزه صندوق پروژه
یــک تجربه موفــق با مپنا داشــتهایم که بعد از
سه سال و نیم رایزنی به نتیجه رسیده است.
امــا اینکه میتــوان از این صندوق برای تامین
مالی پروژههای نیمه تمام استفاده کرد یا نه،
نیاز به گفتگوی بیشتر دارد.
در ادامــه مهنــدس عبــاس وفایــی عضو دیگر
کمیسیون اقتصادی سندیکا عنوان کرد :برای
گفتگــو و ورود بــه پروژه آزادراهــی یا پروژه نیمه
تمام عالوه بر اینکه باید با ساختار شرکتهای
مــا و نحوه همکاری آنها با دولت آشــنا شــوید،
الزم اســت در جریــان باشــید کــه یــک پــروژه
آزادراهــی حداقــل زمان ســاخت و برگشــت 20
ســاله دارد .ظاهرا این اوراق امکان این مدت
سرمایهگذاری را ندارد.
مهنــدس ســعیدآبادی نیــز عنــوان کــرد:

شــرکتهای عمرانی تا اوســط ســالهای -56
 57بــه شــکل پیمانــکاری ســاخت بودنــد بــه
ایــن شــکل کــه ســازمان برنامــه طرحهایــی را
پدیــد میآورد و به مشــاوری مــیداد تا تبدیل
بــه فهارس بها و ...شــود .بعد از طریق مزایده
شرکتهایی را که رتبهبندی خود را از سازمان
برنامــه گرفتــه بودنــد دعوت میکردنــد و کار را
طی مناقصــه وا گذار میکردند .در واقع تامین
مالــی بــا دولــت و اجــرای کار بــا پیمانــکاران
بــود .از ســالهای  1378بــه این طــرف دولت
و ســازمان برنامــه تــالش کردنــد مســئولیت
پیمانــکاران را زیــاد کننــد و برخــی را وارد
پروژههای طرح و ســاخت کنند .در این مورد
پدیدآوری پروژه با دولت بود اما از مرحله طرح
تفصیلــی ،خریــد تجهیــزات و اجــرا و نصــب بــا
مناقصه به پیمانکاران وا گذار شد .اما قابلیت
پیمانــکاران میتوانــد تقویت شــود و از مرحله
طــرح تفصیلــی هــم فراتــر رود .پیمانــکاران در
مــورد طراحــی پایه و مفهومیهــم میتوانند با
کمک مهندســان مشــاور حلقــه را کامل کنند
اما هیچ گاه در کســوت سرمایهگذار نبودهاند.
البتــه در ســالهای اخیــر بــه علــت بیپولــی
دولت مجبور به تامین مالی بیش از  20درصد
پروژه شده است.
وی افــزود :در هــر حــال مشــکل مالــی دولــت
باعــث شــده مــا طــی جلســاتی از ایــن دســت
ســعی کنیــم راهــکاری بیابیــم کــه بخــش
خصوصــی و صنعت احداث بتواند مســتقل از
دولــت به بازار ورود کند و به طور پایدار تامین
مالــی کند تــا شــرکتها بتوانند حوزه کســب و
کار خــود را حفظ و توســعه دهنــد .باید به این
ســوال جــواب داد کــه شــرکتهایی کــه بــرای
صنــدوق پروژه آورده میآورند همچنان نقش
پیمانکار و مجری دارند یا به مرور ســرمایهگذار
میشــوند؟ ا گــر شــرکتهای مــا به مــرور نقش
ســرمایهگذار پیدا کنند در بهبود فضای کسب
و کار و بــاال بــردن نقــش بخــش خصوصــی در
 GDPکشــور تاثیرگــذار خواهند بود .بیشــک
ایــن اتفــاق به اقتصــاد هــم پایداری بیشــتری
خواهد داد.
در پاســخ بــه ســوال مهنــدس روحاهلل عطایی
دربــاره مالکیــت در مــورد صنــدوق پــروژه ،نیز
آقــای علی قلیپور عنوان کرد :ا گر مالک پروژه

نهاد دیگری باشــد ،ابــزار صندوق پروژه را باید
همــان نهاد که فایناس را بــر عهده دارد انجام
دهــد .خانــم بشــیری هم عنــوان کــرد :ممکن
اســت شما با یک مالک در حال کار باشید که
پولش وســط کار تمام شود که شما میتوانید
صنــدوق پــروژه را بــه وی پیشــنهاد دهید .در
حالــت دوم و در طرحهــای نیمــه تمــام شــما
مالــک میشــوید بــدون اینکــه پولــی پرداخت
نماییــد .یعنــی مالک میشــوید و میتوانید با
مشا کت شــرکت دیگری صندوق پروژه تعریف
کنیــد .در حالــت ســوم در طرحهای مشــارکت
عمومی-خصوصــی ،شــما بــا دولــت شــریک
میشــوید و دولــت میتوانــد وظایــف برخــی
ارکان را بــر عهــده بگیــرد .فکــر کنــم صنــدوق
پروژه را در این باره بتوان به کار گرفت.

باشــید ،البتــه در مورد روش اســتفاده آن باید
بررسی بیشتری کرد.
مهنــدس وفایــی عنــوان کــرد در مــورد
پروژههایــی کــه مــا مالــک هســتیم تکلیــف
روشــن اســت امــا در مــورد پروژههایــی کــه مــا
مالک نیســتیم وضعیت شفاف نیست .مالک
ایــن پروژههــا میتوانــد شــخصی خصوصــی یا
دولــت باشــد .به نظر مــن روی صحبــت ما در
مــورد پروژههایــی اســت کــه مالک آنهــا دولت
اســت و اصوال امکان مالکیت آنها برای بخش
خصوصــی وجــود نــدارد ،ماننــد آزادراههــا کــه
در مــورد آنهــا عمومــا امــکان بهرهبــرداری بــا
زمــان محــدود فراهــم میشــود .بــه نظــر مــن
اوراق منفعــت بــرای پروژههایی کــه مالک آن

دولــت اســت نا کارآمــد اســت چــرا که شــما به
عنــوان پیمانــکار منفعــت را تعییــن نمیکنیــد
بلکــه دولــت بر کار شــما نظــارت دارد و در این
بــاره حکــم حکومتــی دارد .ا گرچــه در مــورد
طرحهای  BOTمیتوان این کار را انجام داد.
مهنــدس مصطفیزاده نیــز عنوان کرد به نظر
میرســد مــا میتوانیم درآمد پیشبینی شــده
را بفروشــیم .در حال حاضر بیشتر پیمانکاران
مــا کار ندارند و حدود  400-300نوع شــغل نیز
متاثــر از ایــن وضعیــت هســتند که بــه بیکاری
دامــن میزنــد .ایــن شــرایط در نهایــت روی
فرابــورس تاثیر خواهد گذاشــت از ایــن رو الزم
اســت با هم تعامل و راههایی پیدا کنیم که از
نقدینگــی موجود در جامعــه برای فعال کردن

در ادامــه مهندس مصطفــیزاده تصریح کرد
کرد :در پروژههای نیمه تمام ،هر آنچه تا کنون
انجــام شــده بــه پیمانــکار وا گذار میشــود که
آورده او به شــمار خواهد آمــد و صندوق پروژه
میتوانــد بــرای آن تعریــف شــود .امــا در مــورد
پروژههایی که از صفر شروع میشود و مالکیت
هم با پیمانکار نیست ،مانند آزادراهها که طی
قراردادی ســاخت و بهرهبردای مدتدار آن بر
عهــده پیمانکار خواهد بــود ،با اینکه پیمانکار
هــم آورده دارد امــا صاحــب پــروژه در نهایــت
وزارت راه است و صندوق در این مورد راهگشا
نیســت .مگــر اینکــه در چهارچــوب مشــارکت
عمومیو خصوصی مشکل را حل کرد.
مهنــدس ســعیدآبادی تا کیــد کــرد :ســندیکا
ســعی دارد بــا توجــه بــه کاهــش درآمــد دولت
شــرایط کســب و کار را بــا تجهیــز مالــی حفــظ
کنــد .یکــی از راههــای تجهیــز مالــی ایجــاد
بازارهای جدید با کمک شــما اســت .در این
بــازار طرحهای نیمه تمــام و  PPPو پروژههای
مستقل به عنوان فرصت به شمار میآید.
خانــم نــدا بشــیری در پاســخ بــه بیانــات
حاضــران عنــوان کرد :ا گــر بخواهیــد در قالب
پیمانــکار اوراقــی را بــه شــما پیشــنهاد دهیــم
آن اوراق منفعــت اســت .در ایــن اوراق شــما
میتوانیــد مالــک باشــید یــا کار را اجــاره کرده
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صنعت احداث استفاده کنیم.
دکتــر اصغــر ذکایــی از شــرکت نــدای علــم و
مهندس سعیدآبادی:
سندیکا سعی دارد با توجه به کاهش
درآمد دولت شرایط کسب و کار را با
تجهیز مالی حفظ کند.کی از راههای
تجهیز مالی ایجاد بازارهای جدید با
کمک شما است

صنعــت نیــز تصریــح کــرد :شــرکتها از لحــاظ
نقدینگی مشکل پیدا کردهاند که این مشکل
نــه بــه واســطه ناتوانــی آنهــا بلکــه بــه واســطه
مشــکالت طرف مقابل آنها است .دولت برای
پروژههای ناتمام ســراغ ما آمده چون میداند
ایــن جمــع یــک جمــع حرفــهای اســت ،اما از
طرفــی ایــن صنــف به خاطــر مطالبــات خود از
دولــت تحلیــل رفتــه و امــکان ســرمایهگذاری
نــدارد .پــس شــما هســتید کــه میتوانیــد
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پیشنهاد الزم را در آن باره ارائه دهید.
خانــم بشــیری در جمعبنــدی خــود از
بحثهای مطرح شــده عنوان کرد :شــما فکر
کنیــد من نهاد ناظر هســتم و شــما طرح نیمه
تمامــیرا کــه بابــت آن پولی ندادهایــد نزد من
میآوریــد تا به پشــتوانه آن اوراق منتشــر کنید
اولیــن فکــری کــه بــه ذهــن مــن میرســد این
است که ا گر طرح انتفاعی بود تا کنون ساخته
شــده بــود ،از طرفــی وثیقــه شــما خــود پــروژه
اســت کــه مــن میگویم دارایــی شــما غیرقابل
تجارت اســت یعنی صاحب اول و آخر آن خود
شــمایید و ارزش نــدارد و شــامل جریانهــای
نقــدی آتی نیســت .بــه نظر من بایــد دولت به

مهندس ســعیدآبادی تصریح کرد شــاید بهتر
باشــد بحثهــای کلــی را کنــار بگذاریــم و برای
یافتــن راه مناســب ،یــک پــروژه تعریــف و با هم
جلــو برویم و به طــور موردی موانــع را رد کنیم.
حــرف زدن از مشــکالت و چیزهای انتزاعی ما را
بــه نتیجه نمیرســاند و بایــد از طریق چیزهای
قابل لمستر جلو برویم.
مهنــدس مجیــد شــیخ بهائــی رئیــس
کمیســیون حقوقی نیز عنوان کرد :پروژههای
نیمــه تمــام طبق تبصــره  19قانــون بودجه 20
درصــد آورده پیمانکار 25 ،درصد آورده دولت
و  55درصد آورده بانکها اســت .حاال ســوال
من این اســت که بورس یا فرابورس ما کزیموم
زمانــی کــه میتواند بــرای اوراق در نظــر بگیرد

آقــای قلیپــور نیــز عنوان کــرد در دنیــا عموما
تامین مالی و بازار ســرمایه بســیار بزرگ اســت
و در برابــر بانکها کــه تامین مالی کوتاه مدت
را انجــام میدهنــد ،تامیــن مالــی بلندمدت را
انجام میدهد اما در ایران بازار ســرمایه بسیار
کوچک است و محدودیتهای زیادی دارد.
مهنــدس پرهــام ســیدین عضــو دیگــر
کمیســیون اقتصــادی نیــز عنــوان کــرد منابع
بانکها یک ســاله اســت و این پروســه تامین
مالی مدنظر ما بلند مدت است ،و باید با یک
روش مناســب این مســئله را حل کرد .در این
بــاره بانــک ،نهاد ســرمایه یــا دولــت میتوانند
برای همراهی و حل مســئله پیش قدم شــوند
که آقای قلیپور عنوان کرد.
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کمک شما بیاید و یک رکن اوراق مانند ضامن
را بر عهده بگیرد .متاســفانه با این شــرایط ا گر
بــدون ضامــن و بــا هزینــه تامیــن مالــی پایین
هــم بــرای شــما اوراق بزنیــم ایــن اوراق روی
میــز خواهــد مانــد .بایــد اوراق جــذاب باشــد
و ناشــر تــوان پرداخــت اصــل پــول و پرداخــت
ســود را داشــته باشــد و ا گــر ناشــر نکــول کــرد
کــس دیگری ماننــد دولــت آن را پرداخت کند
تا سطح ریسک پایین بیاید.
ا گــر دولــت رکــن ضامــن شــود یعنــی ضامــن
طرحهــای نیمه تمــام خود قرار گیــرد و بگوید
در بودجــه مبلغــی را بــرای تضمیــن پرداخــت
ایــن طرحهــا در نظــر قــرار گیــرد مشــکل حــل
خواهد شد.
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چقــدر اســت .آیــا میتــوان بــرای  55درصدی
کــه بانکها قرار اســت بدهنــد و در یک مقطع
زمانــی قــادر بــه پرداخــت آن نمیشــوند45 ،
درصــد بقیه را پشــتوانه قــرار داد که در مقاطع
مــورد نیــاز و بــرای متوقــف نشــدن کار وارد
میــدان شــود؟ کــه خانم بشــیری در ایــن باره
عنوان کرد :در دنیا این مسئله مکانیزم دارد و
صندوقهایــی وجود دارد که وقتی جریانهای
نقدی با هم هماهنگ نمیشوند ،این پول را
پرداخــت میکننــد امــا این کار ریســک باالیی
قرار دارد و با بازدهی باال انجام میشود .چون
ریســکپذیری باال دارد و هزینــه را باال میبرد
بعید میدانم به درد کار شما بخورد.

مهندسمصطفیزاده:
در حال حاضر بیشتر پیمانکاران ما کار
ندارند و حدود  400-300صنف نیز متاثر
از این وضعیت هستند که به بیکاری
دامن میزند .این شرایط در نهات روی
فرابورس تاثیر خواهد گذاشت از این
رو الزم است با هم تعامل و راههایی
پیدا کنیم که از نقدینگی موجود در
جامعه برای فعال کردن صنعت احداث
استفاده کنیم.

در جمعبندی این دیدار مهندس سعیدآبادی
عنــوان کــرد :در نــواع پروژههایی کــه در قالب
 PPPانجــام میشــود شــما در دورهای آن
را میســازید و بعــد درآمــد حاصــل از فــروش
محصــول را دریافت و بــا آن پول تامین کننده
مالــی را میدهیــد تــا بعد پــول خــود را بردارید
که بین 8تا  16-15ســال طول میکشــد .تمام
تــالش مــا بــرای حــل مســئله مربــوط بــه ایــن
پروســه بلندمــدت و محدودیــت زمانی تامین
مالــی در بانــک و بازار ســرمایه اســت .در حال
حاضر پیشــنهاد من این است که یک پروژه را
بــه میــدان بیاوریم و در بــاره آن نظرات خود را
بررسی کنیم.
در پایــان ایــن دیدار مقرر شــد یک یــا دو طرح
پروژه برای روشن شدن فضا و گفتگوی بیشتر
در اختیار فرابورس قرار گیرد.

سهم جامعه مدنی
درکاهش فقر
برگزاری اولین کارگاه حامیان جامعه مدنی
برای تحقق آرمان توسعه پایدار ایران در سندیکا
موسســه حامیــان جامعــه مدنــی (حجــم)
اولین کارگاه از زیرمجموعه کارگاههای ســهم
ســمنها در تحقــق آرمانهای توســعه پایدار
در ایــران را بــا عنــوان «مطالعــه تطبیقــی؛
راهــکاری بــرای کمــک بــه کاهش فقر توســط
ســمنهای ایرانی» در سندیکای شرکتهای
ســاختمانی ایــران برگــزار کــرد .هــدف از این
کارگاه کــه در روز چهارشــنبه  8آذر مــاه 1396
برگــزار شــد ،آشناســازی هرچه بیشــتر جامعه
ایرانی با اهمیت و نقش حیاتی ســازمانهای
مدنــی در زندگی فــردی و جمعی مــردم برای
کمــک به تجمیع ســرمایه اجتماعی در کشــور
بود.
در ابتــدای ایــن جلســه محمــد عطاردیــان،
رییــس هیاتمدیــره حامیــان جامعــه مدنی
بحــث را اینگونــه آغــاز کردنــد کــه ســازمان
ملــل بــرای ســال  2016تــا  "17" ،2030بنــد به
عنــوان «برنامههــای اجرایــی بــرای توســعه

پایــدار» تصویب کرده اســت که بــه این دلیل
اســم این طرح  2030نامگذاری شــده اســت.
در کشــور مــا ســوءتفاهمهایی نســبت به این
مســئله وجــود دارد و مــا وظیفــه داریــم ایــن
طــرح را روشــن کنیم ،زیــرا تمــام برنامههایی
کــه در ایــن  17بند اجرا میشــود ،بــا توجه به
ســنتها و فرهنــگ هــر کشــور و پتانســیل آن
کشــور بــرای اجــرای آن ،پیــاده میشــود و به
ایــن دلیل طرح را چندین قســمت کردهایم،
زیــرا بعضی از موارد مکمل هم هســتند مانند
فقــر و گرســنگی کــه با کاهــش فقر ،گرســنگی
هم از بین میرود.
در آغــاز ایــن کارگاه ،شــیما وزوایــی از
دانشآموختــگان دانشــگاه صنعتــی شــریف،
کارشــناس حوزه ارتباطات و روابط بینالملل
و توســعه مدنــی ضمــن خوشــامدگویی بــه
حاضــران ،اجرای ایــن کارگاه را حاصل تالش
چنــد ماهــه ای شــامل تحقیــق و پژوهــش و

جلســات مداومیحــول برنامههــای توســعه
پایدار عنوان کرد.
وزوایــی در راســتای آشــنایی بــا نقــش
سازمانهای جامعه مدنی در تحقق اهداف
توسعه پایدار توضیح دادند که توسعه پایدار
بــه تعریــف خیلــی ســاده هــر نــوع توســعهای
است که ما را به اهداف و نیازهای امروزمان
برســاند بدون اینکه نســل آینده را از رسیدن
بــه اهــداف و نیازهــای خودشــان بــازدارد.
اولیــن کاری کــه ســازمانهای جامعه مدنی
بایــد انجــام دهند این اســت که بایــد با این
اهداف و مدل توســعه آن آشنا شوند و اینکه
ایــن اهــداف هــر کــدام مکمــل یکدیگرنــد و
بــه هــم ارتبــاط دارنــد .مهمتریــن قســمت
ایــن اهــداف کــه کارگاه امــروز نیــز حــول آن
میگــردد هــدف  17بــا تعریــف «تقویــت ابــزار
اجــرا و احیــای همکاریهــای جهانــی بــرای
(تحقــق) توســعه پایــدار» میباشــد کــه ایــن
تحقیقات برای توســعه پایدار هم مسئولیت
مــیآورد و هــم فرصــت اســت زیــرا ســازمان
ملل و ســازمانهای تخصصی ســازمان ملل
بــرای همکاریهــای بینالمللــی مســئول
هســتند و این درواقــع بهتریــن فرصت برای
ســازمانهای مــردم نهــاد اســت کــه نیــاز به
پشتوانه دارند.
وزوایــی در ادامــه ،بازوهــای فعــال در تحقق
اهــداف توســعه پایــدار را بــه چنــد بخــش
تقســیم کــرده اســت :دولتهــا و نظــارت بــر
عملکــرد دولتهــا بــر عهــده رســانه و جامعــه
مدنی میباشــد .مورد بعدی اجرای همزمان
هدفهــا میباشــد کــه ایــن اهــداف مکمــل
همدیگــر هســتند و نبایــد نابرابــری باشــد که
در ایــن رابطه بایــد طراحیNGOهای جدید
انجام شــود کــه این ســازمانهای مردم نهاد
دو وظیفه دارند که:
 -1خــود یــک بــازوی قــوی بــرای دولتهــا
باشــند و صدای آن فقرایی باشــد که توســط
دولت دچار نابرابری شده است.
 -2وظیفــه نظــارت بــر شــفافیت اجــرای
عملکرد دولتها باشــند .سازمانهای مدنی
میتواننــد بخــش پژوهشــی تشــکیل دهنــد
بــرای شناســایی تواناییهــای یــک کشــور و
اینکــه کــدام یــک از ســازمانها دولتــی و یــا
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نهادهــا مســئول توســعه آن بخــش میباشــد
و پــس از آن ســازمان مدنــی میتوانــد خــود
نیــز با ســازمانهای مدنی کشــورهای دیگر با
تخصصهــای جدا گانــه شبکهســازی ایجــاد
کنــد و تشــکیل یــک ابرســازمان را بدهــد کــه
خــود این امــر همکاریهــای بینالمللی را در
پیش خواهد داشت.
وی بــازوی فعــال دیگــر بــر توســعه پایــدار
را بحــث نظــارت و ارزیابــی کــرده و گفــت:
همانطــور کــه میدانیــد دولتهــا طراحــی
سیاســتگذاری توســعه را بــر عهــده دارنــد و
موظــف بــه اجــرای ایــن سیاســتگذاریها
چــه در ســطح بینالملــل و چــه در ســطح
ملــی میباشــند پس کاری که ســازمان مردم
نهــاد میتواننــد انجــام دهنــد ایــن اســت که
برنامههــای نظارتی و نحوه عملکرد بر اجرای
وظایــف دولــت ازطریــق برگــزاری جلســات با
دولتها ،تحلیلدادهها و همکاری با رســانه
بگذارند.
او مهمتریــن بــازوی فعــال در بحــث توســعه
پایــدار را ســازمان ملــل معرفــی کــرده اســت،
زیــرا ســازمان ملــل تعهــد بــه پایبنــدی کامل
بــه اجرا و تحقــق آرمانهــای توســعه پایدار و
همــکاری بــا تمــام بدنههــا و تمــام بازوهایی
که قصد داشــته باشــند در این زمینه فعالیت
کننــد و ایــن در واقــع بهتریــن فرصــت بــرای
NGOهــا میباشــد بــرای اینکه ســازمانملل
خــود راه را مشــخص کردنــد کهNGOهــا بــا
کــداوم ســازمانها میتواننــد ارتبــاط برقــرار
کــرده و چگونــه میتواننــد همــکاری کننــد

کــه ســادهترین راه بــرای اطــالع پیدا کــردن از
این راهها وبســایت ســازمان ملل میباشــد
و درنهایــت بــه طــور خالصــه میشــود گفــت
ســازمانهای جامعــه مدنــی با ســازمانهای
بینالمللــی ،دولتهــا ،ســازمانهای ملــل و
آژانسهــای مرتبط بــا آن ،بخش خصوصی و
رسانه در ارتباط هستند.
در ادامــه ایــن کارگاه حاضــران در کارگاه
بــه بحــث در مــورد مشــکالت ســمنها و
اولویتهایــی در نحوه امحــای فقر پرداختند
و نظــرات خــود را در مورد ایــن موضوع اعالم
کردنــد کــه در پایــان نیــز چنــد اولویــت از این
گفتوگو استخراج شد.
وزوایی نیز در پایان این کارگاه خاطرنشــان

دولتها طراحی سیاستگذاری
توســـعه را بر عهده دارند و موظف
به اجرای این سیاســـتگذاریها
چـــه در ســـطح بینالملـــل و چه
در ســـطح ملـــی میباشـــند پـــس
کاری کـــه ســـازمان مـــردم نهـــاد
میتواننـــد انجـــام دهنـــد ایـــن
اســـت کـــه برنامههـــای نظارتی و
نحوه عملکـــرد بر اجـــرای وظایف
دولت ازطریق برگزاری جلســـات
بـــا دولتهـــا ،تحلیلدادههـــا و
همـــکاری بـــا رســـانه بگذارند

کــرد :نگاهــی کــه در بحــث توســعه پایــدار از
نظــر ســازمان ملــل بــه مفهــوم فقــر ا ســت و
ا مــروز نیز راجع به آن صحبــت می کنیم یک
تعر یــف چنــد پارادایمی ا ســت به ا یــن معنی
کــه حوزه هــای مختلفی در آن دخیل اســت
کــه  3حــوزه اصلــی آن توســعه اقتصــادی،
شــمول اجتماعــی و پایــداری زیســت
محیطــی ا ســت .حــال بــرای اینکــه تعییــن
شــاخص شــود دو روش سیاســت گذاری
پیشــنهاد شــده است :سیا ســت گذاری اول
بــه ماننــد کارگاهــی ا ســت کــه انجــام شــد
کــه بــه موضــوع و مشــکلی فکــر می کنیــم
و بــرای حــل ا یــن مشــکل یــک راه حــل
هدفمنــد پیــدا می کنیــم کــه ا یــن روش
اســتاندارد سیا ســت گذاری می باشــد امــا
در سیا ســت گذاری خــالق یــا تطبیقــی ما به
مشــکل یــا پیدا کــردن پاســخ فکــر نمی کنیم
مــا بــه موضوعاتی که پیــش روی داریم فکر
میکنیــم و دنبــال ا یــن هســتیم کــه بــه چه
صــورت این موضوعات را به هم ربط دهیم
و راه حل بــرای آن پیدا کنیم.
در ادامــه ایــن کارگاه درس گفتــار دوم درباره
پایــان دادن بــه فقــر و درس گفتــار ســوم
دربــاره تمرکــز بــر مطالعــه تطبیقــی و درس
گفتــار چهارم دربــاره نمونههای موفق تجربه
ســازمانهای مــردم نهــاد در حــوزه مبــارزه با
فقر برگزار شد.
شــایان ذ کــر اســت کــه کارگاه بعــدی ســهم
ســمنها در تحقــق آرمانهای توســعه پایدار
در ایران 29 ،آذرماه تشــکیل شد.

قدیمیترین شــرکت ساخت و ساز جهان
شــرکت ســاختمانی کونگو در ژاپن به قدمت
 1400ســال ،در واقــع قدیمیتریــن شــرکت در
جهــان اســت کــه هیچــگاه تعطیــل نشــده و
فعالیت رسمیآن تا سال  2006ادامه داشت و
در همان سال به دلیل مشکل مالی فروخته
شد! کونگو گومیشرکت ساخت و ساز ژاپنی
است ،که به عنوان قدیمیترین شرکت ثبت
شده جهان ،شناخته میشود! این شرکت از
ســال  578میالدی که فعالیتش را آغاز کرد،
تا کنــون ،در طول بالغ بر  1400ســال ،توســط
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خانــواده کونگــو مدیریــت میشــد و همــواره
به طور مداوم فعالیت داشــته اســت .شرکت
کونگــو گومــیدر ســالهای  2004و  2005بــا
مشــکالت مالی فراوانی مواجه شــد ،تا اینکه
در مــاه ژانویــه ســال  2006ایــن شــرکت موقتأ
منحل گردید.
ســپس داراییهــای آن در ســال 2006
میالدی ،توسط شرکت تا کاماتسو خریداری
شده و از آن پس ،بعنوان زیرمجموعه شرکت
بزرگتر ،قرار گرفت.

 250هزار کیلومتر انواع راه
در کشور وجود دارد
در ســمینار مجمع جهانی راه (پیارک) مطرح شد
ســمینار سیاســتها و برنامههــای مدیریــت
ایمنــی راه مجمــع جهانــی راه (پیــارک) بــا
محوریت سیاســتهای بهبود ایمنی ترافیک
و جهتگیــری آتی روز شــنبه  4آذرماه در مرکز
همایشهای ســازمان مدیریت صنعتی برگزار
شد.
عبــاس آخونــدی در ســمینار پیــارک کــه بــا
محوریت سیاســتهای بهبود ایمنی ترافیک
و جهتگیــری آتــی برگزار شــد ،اظهار داشــت:
متأســفانه تعدادی از هموطنان در کرمانشاه
درگیــر فاجعــه زلزلــه هســتند و جــان و روان
مــردم ایــران متوجــه ایــن هموطنــان اســت.
وی ادامــه داد :امیدواریــم از ایــن آزمــون
الهــی ســربلند بیــرون بیاییــم و در کمــک بــه
زلزلــهزدگان موفــق باشــیم و امیدواریــم بــه
بهتریــن وجه خود را بازآفرینی کنیم.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد :ســاالنه در
دنیــا  1.3میلیــون نفــر بــر اثــر ســوانح رانندگی

جــان میبازند و  20تــا  50میلیون نفر مجروح
میشــوند ،ایــن رقــم بزرگی اســت .بــه همین
دلیــل در حیــن اقــدام کاهــش تلفات ســوانح
رانندگــی از ســوی ســازمان ملــل تــا ســال
 2020میــالدی اعالم شــد .وی ادامــه داد :در
ایــران نیز همه دســتاندرکاران حمــل و نقل
جــادهای در وزارتخانههــای مختلــف در 5
حوزه راهبردی اصلی مدیریت جاده ،خودرو
ایمنتــر ،کاربــر ایمنتر ،اعمــال قانون و امداد
به موقع فعالیت کردند.
آخونــدی افــزود :در بحــث ایمنــی راههــا ایــن
 5راهبرد اساســی تصویب شــد کــه  800اقدام
در ایــن حــوزه طراحــی و بــه تصویــب رســید.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود :در هــر کــدام از
محورهــای راهبــردی اصلــی در دو ســطح
«ســاختاری» و «رفتــار و اقدامــات آییننامــه
و دســتورالعملهای مختلــف» امــکان ورود
داریم.

وی تأ کیــد کــرد :بایــد ســاختارها در ایــران
تجدیدنظر شــود که ا گر موفق باشیم افزایش
ایمنــی راههــا نتیجــه آن اســت .آخونــدی
بــا بیــان اینکــه  250هــزار کیلومتــر انــواع راه
در کشــور وجــود دارد ،گفــت :بایــد ســاختار
مدیریــت بــه ســمت جادههــای هوشــمند
بــرود و روش مدیریت جادهها از مکانیکی به
هوشــمند و مــدرن تغییــر یابــد که ایــن تغییر
مدیریت ســخت است ،در این حوزه طراحی
سیســتم ،نصــب تجهیــزات ،یکپارچهســازی
سیســتمهای امــدادی و ...فعالیتهایــی
ســاختاری اســت کــه دانــش فنــی ،اعتبــار
مالــی ،آمــوزش و ســطح هماهنگــی باالیی را
می طلبد.
آخونــدی گفت :ســاالنه  1.2میلیــون خودرو
بــه  20میلیــون خــودروی فعلــی اضافــه
میشــود و  10ســال دیگــر  30میلیــون خودرو
خواهیــم داشــت و ایــن نیازمنــد مدیریــت
هوشــمند جادههاســت .وی اظهار داشــت:
متأســفانه در حال حاضــر نمیتوان ادعا کرد
که سیســتمهای یکپارچه پلیس راه ،امداد و
هاللاحمر داریم؛ زمانی که بحث از تحوالت
ســاختاری میشود داشــتن اجماع ،راهوری
و پشــتیبانی ملی مهم اســت و رسانه باید در
این موضوع همکاری کند.
آخوندی گفت :نیازمند تحول ســاختاری در
ایمنــی راهها هســتیم تــا این بــه موضوع ملی
تبدیل شــود و همه به اجماع ملی برسیم.
وی بــا انتقــاد از افزایــش ســهم حمــل و نقــل
شــخصی در ایران گفت :ضروری اســت سهم
جــادهای بــه نفع ریلی کاهش یابــد همچنین
بایــد ســهم حمــل و نقــل شــخصی بــه نفــع
ً
حمــل و نقل عمومیکمتر شــود و قطعا ایمنی
در ایــن بســترها تحقــق مییابــد .وی گفــت:
مگــر میتــوان  90درصــد بار کشــور را بــا جاده
جابهجــا کرد  ،در حمل و نقل شــخصی رشــد
فزایندهای داشــت اما تلفات ســوانح رانندگی
را کم کرد؟
آخونــدی اظهــار داشــت :بــرای تحقــق ســهم
 20درصــدی ریــل در حمــل مســافر و ســهم
 30درصــدی در حمــل بــار  28میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری الزم داریــم کــه رقــم بزرگــی
اســت و حتــی مقــام معظــم رهبــری هــم در
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سیاســتهای برنامــه ششــم بــه ایــن دو بنــد
اشاره کردهاند.
وی تأ کیــد کــرد :بدون حمل و نقــل همگانی
نمیتــوان ســطح ایمنــی را افزایــش داد؛
یکپارچهســازی حمــل و نقــل و برونشــهری
ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت .وی توضیــح
داد :در ایــران ســاالنه یــک میلیــارد و 700
میلیــون نفر،ســفر انجــام میشــود کــه 700
میلیــون نفــر ،ســفر آن در بخــش حومــهای
است.
وزیــر راه و شهرســازی اظهــار داشــت :روزانــه
در تهــران  2.5میلیــون ســفر حومــهای انجام
و  30درصــد تلفــات ســوانح رانندگــی در

دلیل نرخ پایین ســوخت وجود ندارد.
حفظ روند کاهش تلفات جادهای سخت است

دبیــر مجمــع جهانــی راه گفــت :تجربیــات
جهانــی نشــان میدهــد حفــظ روند کاهشــی
تلفــات جــاده ای بــرای دهههــای آتــی بــا
سختی روبرو خواهد بود.
مهــران قربانــی در ســمینار بینالمللی مجمع
جهانــی راه (پیــارک) بــا عنوان «سیاســتها و
برنامههــای مدیریــت ایمنــی راه» بــا تا کید بر
اهمیت ایمنی راهها در حفظ جان انســانها
گفــت :ایــران در بهبــود ایمنــی راههــا ،طــی
دهه گذشــته موفقیتهای خوبی در کاهش
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 30کیلومتر اول جادهها به وقوع میپیوندد.
ً
ایــن دو کامــال بــا یکدیگــر در ارتباط هســتند.
این  2.5میلیون نفر در تهران روزانه از طریق
 550هزار وســیله نقلیه شــخصی وارد و خارج
میشــوند که موجب ایجــاد ترافیک،آلودگی،
مصرف ســوخت و اتالف وقت است.
آخونــدی اظهــار داشــت :مــا دومیــن کشــور
جهان از نظر ســوخت ارزان هســتیم بنابراین
حمــل و نقــل شــخصی مزیــت دارد و حمــل و
نقــل عمومیمزیتــی نــدارد .وی بــا اشــاره بــه
فعالیــت  750تــا  800هــزار کامیــون در ایــران
گفــت :متأســفانه در بحــث نوســازی نــاوگان
کامیونــی خــوب عمــل نشــده اســت و این به
دلیل ســوخت ارزان اســت ،زیرا برای مالکان
نــاوگان فرســوده توجیهــی از نظر نوســازی به
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دبیر مجمع جهانی راه:
مجمع جهانـــی راه (پیـــارک) ،در قالب
موضوعـــات مختلـــف مرتبـــط بـــا راه،
حمـــل و نقل جادهای و راهـــداری دارای
کمیتههـــای تخصصـــی متعـــدد بالـــغ بر
 20کمیته و کارگروه تخصصی متشـــکل
از نماینـــدگان متخصـــص کشـــورهای
مختلـــف اســـت و جـــزء ســـازمانهای
بینالمللـــی تاثیرگذار از جملـــه در مورد
ایمنی راههاســـت و به ویژه در خصوص
ایمنی زیرســـاختهای راه ،اصلیترین
و موثرتریـــن نقـــش را در ارتقای ســـطح
کیفـــی ایمنـــی راههـــا و ارتقـــای دانـــش و
فکر ایمنی راه را در ایران داشـــته اســـت.

تلفــات رانندگــی به دســت آورده و اوج تلفات
 27هــزار نفــری در ســال  )2005) 1385را بــه
حــدود  16هــزار نفــر در ســال )2016) 1395
کاهش داده است.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها و وضعیت
رونــد مســیر تلفات در ســالهای اخیــر افزود:
ایــن مســیر بیانگــر ســختی و پیچیدگی حفظ
رونــد کاهش تلفــات جادهای بــرای دهه آتی
اســت .تداوم روند کاهشی دهه قبل مستلزم
اتخــاذ رویکردهای کامال علمــیو دانشمحور
و تشــخیص و درمانهــای صحیــح و موثــر
بــر مبنــای تجربیــات و توصیههــای موفــق
بینالمللی است.
دبیــر مجمــع جهانــی راههــا بــا بیــان اینکــه
موضــوع مدیریــت و سیاســتگذاری ایمنــی
راه ،اصلــی تریــن جــزء اجــزای پنجگانــه
بهبــود ایمنــی راههــا مصــوب ســازمان ملــل
متحــد 5APillafمحســوب میشــود کــه
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت ادامــه
داد :مجمــع جهانــی راه (پیــارک) ،در قالــب
موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا راه ،حمــل و
نقــل جــادهای و راهــداری دارای کمیتههای
تخصصــی متعــدد بالغ بــر  20کمیته و کارگروه
تخصصــی متشــکل از نماینــدگان متخصــص
کشــورهای مختلف است و جزء سازمانهای
بینالمللــی تاثیرگذار از جملــه در مورد ایمنی
راههاســت و بــه ویــژه در خصــوص ایمنــی
زیرســاختهای راه ،اصلیتریــن و موثرتریــن
نقــش را در ارتقای ســطح کیفــی ایمنی راهها
و ارتقــای دانــش و فکــر ایمنــی راه را در ایــران
داشته است.
وی خاطرنشــان کــرد :بیش از یک ســال قبل
و بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده ،کمیتــه
تخصصی مدیریت و سیاستگذاری ایمنی راه
پیارک ،دعوت رســمیو مکتوب ،کشــاورزیان
را بــه عنــوان نماینــده اول و رئیــس پیــارک
در ایــران پذیرفتنــد کــه عــالوه بــر برگــزاری دو
روزه جلســه دورهای کمیتــه تخصصــی TCI
تجربیــات و نقطه نظرات خود را در قالب یک
سمینار بینالمللی دارای پنلهای تخصصی
) 5پنــل) و بــا امــکان گفتگــو و تبــادل افــکار و
پرســش و پاسخ با حضار را ارائه کنند.

رئیس مرکز تحقیقات بتن:

سازهها باید در برابر زلزله
مقاومت بیشتری داشته باشند
بیســتمین همایــش ســالیانه موسســه بتــن
آمریــکا  -شــاخه ایــران و کنفرانــس بتــن و
زلزلــه مرکــز تحقیقــات بتــن (متــب) چهــارم و
پنجــم دی مــاه در مرکز همایشهای باشــگاه
شــماره یــک شــرکت نفــت برگــزار شــد .در این
همایــش راهکارهــای ارتقــای کیفیــت بتــن
و پیشــرفتهای آن در دنیــا بررســی شــد تــا
بــا ســاخت وســاز امــن و مقــاوم خســارت بــه
ســاختمانها و مــردم در زمــان وقــوع زلزلــه و
دیگر پدیدههای طبیعی کاهش یابد.
باید از ژاپن الگوبرداری نکنیم

رئیــس انجمــن بتن آمریــکا  ACIشــاخه ایران
گفت:وقوع زلزله در تهــران میتواند فاجعه بار
باشد .بنابراین سؤال این است چه برنامهای
برای تخریب کمتر در این خصوص دارید.
جــواد برنجیان در بیســتمین جشــنواره بتن و
زلزلــه با تأ کید بــر اینکه همواره گفته میشــود
زلزلــه یــک بــالی طبیعــی اســت ،گفــت :زلزله

درســت اســت که یک بالی طبیعی اســت اما
چرا به آن پدیده گفته نمیشود؟
وی افــزود :چــرا در ژاپــن بــرای ایــن پدیــده
برنامهریــزی مناســبی صــورت گرفتــه امــا در
ایــران همــواره تــرس از زلزلــه وجــود دارد ،چرا
باید از ژاپن الگوبرداری نکنیم؟
رئیــس انجمــن بتن آمریــکا  ACIشــاخه ایران
افــزود :مقاومتریــن بتــن دنیــا بــه مؤسســه
بینالمللــی بتــن آمریــکا  ACIمعرفــی شــد اما
تا کنــون کســی بــه ایــن دســتاورد نــگاه نکرده
اســت بنابراین چرا باید از تجربه سایر کشورها
در حــوزه زلزلــه الگوبــرداری نشــود .برنجیــان
تصریــح کــرد :وزارت راه و شهرســازی بایــد در
یک مســیر معین برای مقابله با زلزله مدیریت
کالن را هدایــت کنــد و ا گر چه برنامه  12ســاله
بــرای افزایــش کیفیت بتــن داریم ،ســؤال این
اســت کــه بــرای بــاال بــردن کیفیــت بتــن چه
کارهایی انجام دادیم؟
وی با اشــاره به تدوین افزایش کیفیت بتن تا

ســال  1404گفــت :قرار اســت مقاومت بتن در
سال  97به  35مگاپاسکال و در سال  1400به
 500مگاپاسکال برسد.
رئیــس انجمــن بتــن آمریــکا  ACIشــاخه
ایــران افــزود :در دنیــا بــرای بتــن کیفــی و
عملکــردی کار میشــود و در آمریــکا در حــال
تغییــر آییننامههــای ساختوســاز هســتند و
عملکــرد بتن را برای این کار در نظر میگیرند.
برنجیــان ادامــه داد :در دنیــا در حــال کنــار
گذاشــتن اعداد و ارقام مربوط به بتن هستند
و بــه صــورت عملکــرد در حــال طراحــی کارها
هســتند ،بنابرایــن بایــد مســکن و وزارت راه و
شهرسازی که تدوینکننده برنامهها در کشور
اســت برای تولید مقاومتریــن بتن دنیا توجه
ویــژهای کنند چرا کــه مقاومترین بتن دنیا به
مؤسســه بینالمللی بتــن آمریــکا  ACIمعرفی
شد اما تا امروز کسی به این دستاورد نگاه هم
نکرده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه آموزشهــای الزم باید
داده شــود چــرا کــه  27مــدل همــکاری در
ارتبــاط با اســتاندارد بتن داریــم ،گفت :مردم
باید بدانند کــه چگونه با زلزله کنار بیایند چرا
که کوچکترین زلزله در کرمانشــاه باعث شــد
تمام اخبار در این مدت پیرامون این موضوع
باشد اما در عمل هیچ خبری نیست.
رئیــس انجمــن بتن آمریــکا  ACIشــاخه ایران
تأ کیــد کــرد :وقــوع زلزلــه در تهــران میتوانــد
فاجعــه بــار باشــد ،بنابراین باید سیاســیون و
اقتصاددانــان برنامههــای خــود را در کنار هم
بگذارنــد چــرا کــه همــه میخواهنــد خدمــت
کننــد .ســؤال ما این اســت کــه در چشــمانداز
 20ســال گذشــته برای بتن هیچ کســی از این
چشمانداز ایراد نگرفت.
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بتــن کیفــی پایــداری ســازهها را در برابــر زلزلــه
افزایش میدهد

معــاون آمــوزش و پژوهــش وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت گفــت :رعایــت اســتانداردها
و دســتورالعملها و ارتقــای کیفیــت بتــن،
پایداری ســازههای ساختمانی را در برابر زلزله
افزایش میدهد.
قبادیــان در بیســتمین همایــش بتــن و زلزلــه
افــزود :ترکیــب بتــن در بســیاری از کشــورهای
جهــان در حــال تغییــر و تحول بــوده و ارتقای
کیفیت ،بزرگترین مشخصه آن است.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بیان
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کــرد :اســتفاده از الیــاف صنعتی قابــل بازیافت
در پایداری ســازههای بتنــی نقش مهمیدارد
و کنترل نحوه اجرای بتن و آمادهســازی آن به
پایداری بتن در پروژهها کمک میکند.
وی تا کید کرد :برای اســتحکام ساختمانها و
مقاومــت واحدهای مســکونی در برابر هرگونه
زلزلــه بایــد بــه تولید بتــن کیفی بیــش از پیش
توجــه شــود و بدون شــک تحقق این مســئله
به همکاری علمیدانشــگاه و صنعت بســتگی
دارد و تحقیــق و توســعه نیز در این بخش یک
امر بسیاری ضروری است.
وی پیادهســازی اســتانداردهای مشــخص،
کاربــرد دســتورالعملهای تهیــه بتن بــا دوام و
مقــاوم ،پیادهســازی نظــام بازرســی سیســتم
مدیریــت در ایــن بخش و کنتــرل نحوه اجرای
ســازههای بتنــی در پایــداری ســازههای
ساختمانی را بسیار تاثیرگذار دانست.
نظارت بر ساخت و سازها باید بیشتر شود
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عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمینیز
در ایــن همایــش خواســتار رعایــت اخــالق
حرفهای توسط دستاندرکاران ساخت و ساز
در کشــور شــد و گفــت :کیفیــت ســاختمانها
در کشــور نشــان میدهد که نظارت بر ساخت
و ســازها و رعایــت اســتانداردها در کشــور باید
بیشــتر شــود .غالمرضــا کاتــب بــا بیــان اینکــه
تا کنــون نظارتهــا در حــوزه ســاخت و ســازها
بسیار ضعیف بوده است ،گفت :این وضعیت
حا کــی از نبــود رعایــت اخــالق حرفــهای در
صنعــت ســاختمانی اســت و نبایــد قوانیــن و
مقررات را در این زمینه نادیده بگیریم.
صنعت بتن باید به سمت مسائل
محیط زیستی حرکت کند

عضــو هیاتمدیــره ســازمان نظــام مهندســی
اســتان تهران نیــز گفت :راهبــرد آینده صنعت
بتــن عــالوه بــر کیفیســازی ،بایــد بــه ســمت
مسائل محیط زیستی حرکت کند و تولید بتن
کم کربن و اســتفاده از مواد جایگزین سیمان،
پوزوالنهــای طبیعــی و ســربارهها میتوانــد
در کاهــش اثــرات زیســت محیطــی کمــک
کننده مهمیباشــد .مهــدی روانشــادنیا بیان
کــرد :بازیافــت نخالههــای حاصل از ســاخت و
توســعه کاربــرد بتنهــای بازیافتــی میتواند از
برنامههــای  20ســاله آینده این صنعت باشــد
و بــرای ایــن کار بایــد مشــوقهای قانونــی در
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جهــت اقتصادی کردن صنعت بازیافت ایجاد
شود و بازار نخالههای بازیافتی ایجاد و مالیات
بــر تولیــد کربــن هــم میتوانــد بــه عنــوان یــک
مکانیسم مهم تنبیهی عمل کند.
رئیــس دانشــکده عمــران واحــد علــوم و
تحقیقات دانشــگاه آزاد اســالمیتا کید کرد :در
حــوزه کیفیــت ،ما بایــد فکری به حــال اجرای
بتن در هوای ســرد مناطق کوهستانی داشته
باشــیم تــا از فجایعــی مثــل آنچــه در ســر پــل
ذهــاب رخ داد جلوگیری کنیم و در این راســتا
بایــد تولیدکننــدگان بتــن آمــاده اســتاندارد را
تقویــت کنیم و بــه تولید بتنهــای با مقاومت
باال و ویژه تمایل بیشتری داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول ،با توجه به اهمیت
 2موضــوع زلزله و آلودگی هــوا در دنیای امروز،
در چشــمانداز  20ســاله آینده بتن کشــور تهیه
ســند آمایشــی و اطلــس تولیدکننــدگان ایــن
بخش بسیار ضروری است .
روانشــادنیا تصریــح کــرد :زنجیــره تامیــن بتن
در کشــور از تولیــد ســیمان تــا اجــرای آن در
ســاختمان یــک فرایند تولید دیا کســیدکربن
اســت کــه باعــث مصــرف بخــش قابــل توجــه
انــرژی کشــور در ایــن صنعــت میشــود و بــه
آالیندگــی محیــط زیســت دامــن زند .بــه گفته
وی ،تدوین این سند در کاهش مصرف انرژی
و تولید گازهای گلخانهای از طریق استفاده از
مواد جایگزین ســیمان و بتنهای با مقاومت
باال کمک میکند.
هیاتمدیره ســازمان نظام مهندســی استان
تهران اظهارداشــت 13 :درصد انرژی کشــور در
صنعــت ســیمان به مصرف میرســد و به ازای
تولید هر تن ســیمان ،یک تن گازهای آالینده
وارد محیط زیست کشور میشود.
روانشــادنیا افــزود :نقــش بتــن بازیافتــی و
اســتفاده از نخالههــای ســاختمانی میتوانــد
یکــی از مطالبههای گروههای محیط زیســتی
باشد و به افزایش کیفیت بتن تولیدی و بهبود
عملکرد سازهها در برابر زلزله کمک کند.
 18درصد ساختمانهای تهران بتنی است

مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن
نیز در حاشــیه بیستمین همایش بتن و زلزله
عنــوان کــرد :کاربردهــای علمــیو راهکارهــای
اجرای این نقشــه راه به دســتگاههای اجرایی
ماننــد وزارتخانههــای صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،راه و شهرســازی ،نیرو ،ســازمان ملی

اســتاندارد ســازمان نظــام مهندســی و بنیــاد
مسکن ارائه شده است.
به گفته وی ،شــورای توسعه اســتراتژیک بتن
ایــران متشــکل از بخــش دولتــی ،خصوصــی
و انجمنهــای مرتبــط بــا ایــن حوزه جلســات
متعــددی را بــرای تدویــن چشــمانداز ایــن
صنعت برگــزار کردند تا بتوانند نقشــه راه دوره
دوم چشــمانداز  20ســاله توســعه پایــدار بتن،
صنعــت بتــن ،و ســاخت و ســاز بتنــی ایمــن را
تهیه کنند.
احمدونــد ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجــرای این
نقشــه راه در  20ســال آینده ،شــاهد ســاخت و
سازهای مقاوم بتنی در برابر زلزله باشیم.
رییــس مرکــز تحقیقات بتن گفت :در  20ســال
گذشــته بــرای ارتقــای کیفیــت بتــن ایــران 27
اســتاندارد ملــی تدویــن و بــه دســتگاههای
اجرایی مورد نظر ارسال شده است.
بــه گفتــه وی ،بــا وجــود قوانیــن و مقــررات و
اســتانداردهای ملی تا کنون نظارت بر ساخت
و ســازها در کشــور آنچنــان ثمــری نداشــته و
فقدان سیســتم منظم بازرسی و ارزیابی اندک
ســاخت و سازها توسط دستگاههای نظارتی،
باعــث ناتوانــی در ارتقــای کیفیــت ســاخت و
سازها در کشور شده است.
احمدونــد اعالم کرد :ســازههای بتنی در برابر
زلزلــه مقاومــت بیشــتری دارنــد امــا در تهران
فقــط  18درصــد ســاختمانها بتنــی ســاخته
شــده و بســیاری از برجهــای ســاختمانی
ترکیبــی از بتــن و فــوالد اســت .وی بیان کرد:
دوره ســاخت بناهــای بتنی و هزینه ســاخت
آن کمتر از ساختمانها با سازههای فوالدی
اســت؛ در حالی که مقاومت ســاختمانهای
بتنــی بســیار بیشــتر از ســازههای فــوالدی
برآورد میشود.
به گفته وی ،در صورتی که تولید بتن کیفی در
کشــور در دستور کار قرار گیرد و استانداردهای
آن را رعایت کنیم ،مقاومت سازههای بتنی در
برابر زلزله بیش از پیش تقویت میشود.
احمدونــد بــا بیــان ایــن کــه ا کنــون بیــش از
گذشــته ضــرورت اصــالح روشهــای ســاخت
وســازها احســاس میشــود ،یــادآور شــد:
پیادهســازی واقعــی اســتاندارد ملــی اجبــاری
مــدون برای ارتقای کیفی ســاخت و ســازهای
بتنی با دوام ،مقاومت ســاختمانها را در برابر
زلزلــه ارتقــا میدهد و هرچــه در این زمینه گام
برداریم به نفع منافع ملی ما خواهد بود.

اســت و ممکن است بر روی ســهامداران بخش
خصوصی تاثیر منفی بگذارد.
همچنیــن از آنجایــی که برخی از این طرحها به
موسسات دولتی دیگر وابسته هستند وا گذاری
این طرحهــا میتواند موانع اداری زیادی پیش
روی بخــش خصوصــی قــرار دهــد .مشــکالت
نبــود ســاز و کارهای تشــخیص طرحهــای قابل
وا گــذاری و بازگشــت هزینههــا یــا عــدم تناســب
پروندههــا بــا منابــع اعتبــاری نیــز جــز همیــن
معضالت میباشد.
اینکــه دولــت بــه بــاور قلبــی خصوصیســازی
یلدا راهدار؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

راهی جز واگذاری
طرحهای نیمه تمام دولتی
به بخش خصوصی نیست
بارهــا شــنیدهایم کــه دولــت از طریــق میــدان

داراییهای صنایع دولتی اســت که باید برای

دادن بــه بخــش خصوصــی ســعی در شــکوفا

بخش خصوصی به طور واضح مشخص شود.

کــردن اقتصــاد کشــور دارد یــا اینکــه دولــت در

ممکــن اســت برخــی از ایــن طرحهــا وابســته

صدد اســت بــا هدف کاهــش معوقــات خود و

بــه مــواد و یــا ماشــینآالت وارداتی باشــند که

کاستن از کسری بودجه ،تعدادی از طرحهای

ارزبــری تعــدادی از ایــن صنایــع قابــل توجــه

نیمــه تمام خــود را به بخــش خصوصی وا گذار

خصوصیسازی عنوان شده است با دو هدف
عمده صورت میگیرد.
سیاســتهای دولتــی بایســتی بــه گونــهای
باشــد کــه بخــش خصوصــی را تشــویق بــه
ســرمایهگذاری در این طرحهــا نماید .اعطای
تشــویقهای مالی و غیرمالــی از جمله اعطای
تســهیالت با سود  4درصد ،حمایت برای وارد
کــردن تکنولــوژی ،وا گــذاری زمیــن مخصوص
بــرای احــداث کارخانــه و غیــره از جملــه ایــن
حمایتها میباشد.
در وا گــذاری طرحهــای نیمهتمــام دولتــی
نکتــهای که مــورد توجه اســت زمانبندی این
طرحهــا ،تعییــن اولویتهای فــروش ،ارزیابی

دولــت در ایــن زمینــه جســتجو کــرد .اینکــه
شــرکتها و صنایــع دولتــی بــه خــود نهادهــای
دولــت وا گــذار شــود کمکــی بــه توســعه بخــش
خصوصــی نمیکنــد .برخــی از شــرکتها ظاهــرا
خصوصــی هســتند امــا تحــت تســلط مســتقیم
دولــت قــرار دارند که دســت بخــش خصوصی را
کوتاه میکند.
در اغلــب پروژههــا دولــت دید مالی و ســودآوری
به آنها دارد و میخواهد در کنار وا گذاری کسب
درآمد نیز داشــته باشد در صورتی که پروژه باید

پیامآبادگران
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به کســانی داده شــود که صالحیت اجرای آن را
داشــته باشــند تــا نتیجه مطلوب حاصل شــود.
وقتــی وا گذاری صــورت میگیرد دولت بایســتی
همــه امــور مربوطــه را بــه بخــش خصوصــی

نمایــد ،آیــا در عمــل ایــن امــر محقــق شــده
اســت؟ آن چیــزی کــه تا کنــون بارهــا بــه اســم

رســیده اســت یــا نــه بایــد در پروندههــای قبلی

سیاســـتهای دولــــــــــــتی
بایســـتی بـــه گونهای باشـــد
کـــه بخـــش خصوصـــی را
تشـــویق بـــه ســـرمایهگذاری
در ایـــن طرحهـــا نمایـــد.
اعطای تشـــویقهای مالی
و غیرمالـــی از جمله اعطای
تسهیالت با سود  4درصد،
حمایـــت بـــرای وارد کـــردن
تکنولـــوژی ،وا گـــذاری زمین
مخصـــوص بـــرای احـــداث
کارخانـــه و غیـــره از جملـــه
ایـــن حمایتها میباشـــد.

بسپارد و آن را در رقابت با بخش عمومیتحت
فشار قرار ندهد.
بخــش خصوصی به شــرط فراهم بــودن پیش
نیازهــا ،از ایــن طرحهــا اســتقبال میکنــد و
توانایــی اتمــام آن را دارد چــرا کــه ایــن طرحها
نصــف راه را رفتهانــد و نیمــیاز هزینههــای
آن پرداخــت شــده بــه همیــن دلیــل بازدهــی
طرحهــا خیلی زود ممکن خواهــد بود .بخش
خصوصــی نیــز در وهلــه اول بایــد طرحهــا را
اولویتبنــدی نمایــد ایــن اولویــت میتوانــد بر
اســاس هزینــه ،بازگشــت ســرمایه ،توجیهپذیر
بودن و ...صورت گیرد.
در همیــن راســتا کارگروهــی بــه نــام «کارگــروه
پروژههای نیمهتمام» در اتاق ایران راهاندازی
57

شــده کــه شــرایط را تــا حــدودی بــرای
وا گــذاری بــه بخــش خصوصــی تســهیل
کــرد اســت .ولی بخــش خصوصــی نگران
اخــذ مجوزهــا و فرآیندهــای اجرایــی
کار اســت .قانونهــای دســت و پا گیــر
و مــوازی بایســتی اصــالح گردنــد .یــک
قانــون حمایــت مالــی میکنــد در جــای
دیگــر آن قانــون نقض میشــود.قانونها
هــم ارز نیســتند کــه ایــن وضع شــرایط را
بــرای بخــش خصوصــی جهــت پذیــرش
طرحهــای نیمهتمــام ســختتر میکند.
وقتــی مجــری خصوصیســازی اطالعات
شــفاف و دقیــق از طرح و نحــوه فروش و
یا مشــارکت آن نــدارد نمیتوانــد پا پیش
گذاشــته و طــرح را تحویــل بگیــرد و بــه
اتمــام برســاند .ا گر شفافســازی شــود از
رانت و فســاد جلوگیری میشــود و ضمن
حمایــت از بخــش خصوصــی ،دولت هم
صدمه نمیبیند.
همچنیــن دولــت نیــز بــرای همــکاری
پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

بــا بخــش خصوصــی بــه ویــژه در
ســرمایهگذاریهای خارجــی میتوانــد
معافیــت از حقــوق و عــوارض گمرکــی،
یــا مالیــات بــر ارزش افــزوده یــا پوشــش
بیمــه ریســک ســرمایهگذاری خارجــی در
طرحهــای عمرانــی را انجام دهــد .ایجاد
ثبــات در فضــای کســب و کار و جلــب
اعتماد ســرمایهگذار از اینکه ســرمایهاش
دارای بازدهــی مناســب در کوتاهمــدت و
بلندمــدت خواهد بــود از دیگــر اقداماتی
اســت کــه دولــت میتوانــد در وا گــذاری
طرحها انجام دهد.
بایســتی از طریــق کارشناســان بیطــرف
واحدهایــی کــه دولت نمیتوانــد نظارت
کنــد بــا قیمتــی کارشناســانه ،منطقــی
و رقابتــی وا گــذار شــود .قیمــت رقابتــی
قیمتــی اســت کــه بــر اســاس چارچــوب
نظریههــای اقتصاد آزاد (عرضــه و تقاضا)
تعیین شده باشد تا حاشیه سود را ایجاد
کند 20 .آبان -صما
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تسویه بدهی دولت
با اوراق
ناعادالنه است
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه
تســویه بدهــی دولــت بــا بخــش خصوصــی از
طریق اوراق یک روش ناعادالنه است ،گفت:
از ایــن بــاب کــه وزیــر اقتصــاد موضــوع بدهی
دولت را پیگیری کرده از ایشــان تشــکر کردیم
وگرنــه تســویه از طریــق اوراق خزانــه روش
درســتی نیست .اخیرا کرباســیان وزیر اقتصاد
در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه،
پیشــنهاد تهاتــر ســهجانبه دولــت ،بانکهــا و
بخش خصوصی را مطرح کرد .این پیشــنهاد
بهواســطه طلبــکار بــودن بانکهــا از دولت با
انتقاد روبهرو شــد .همین موضوع ســبب شد
تا وزارت اقتصاد در گزارشــی به تشــریح دالیل
کرباســیان بــرای ارســال ایــن نامــه بپــردازد.
گــزارش مذکــور نشــان مــیداد کــه منظــور از
طلــب دولــت از بانکهــا ،مالیات ســالیانهای
میباشــد کــه آنهــا میپردازنــد.در وا کنــش به
ایــن نامــه ،رئیس اتــاق بازرگانی ایــران با بیان
اینکــه وزارت اقتصاد در مــورد پرداخت بدهی
دولت به پیمانکاران تالشهایی را دستور کار
قــرار داده ،تأ کیــد کرد :مــا در بخش خصوصی
نســبت به تسویه بدهی از طریق اسناد خزانه
و اوراق بدهی بهشدت نقد داریم و این روش
یــک راهــکار درســت و عادالنه بــرای پرداخت

بدهــی دولت به پیمانکاران نیســت .شــافعی
تصریــح کرد ،اما حداقــل مزیت این روش این
است که اســناد خزانه از بالتکلیفی و شرایطی
کــه هیــچ گونــه پاســخگویی وجــود نــدارد،
قابلقبولتر است.
وی افــزود :دولــت و بخــش خصوصــی باید در
ایــن زمینــه به اشــترا ک نظر برســند تــا بخش
خصوصی متحمل خســارتهای بیش از این
نشــود .وی همچنیــن در خصــوص محتــوای
نامــه خــود به کرباســیان گفــت :بههرجهت از
ایــن بــاب که موضــوع بدهی دولــت به بخش
خصوصــی مورد توجه قــرار گرفته و درموردش
گفتگــو شــده ،از وزیــر اقتصــاد تشــکر کردیــم.
هرچنــد همچنــان بــه نحــوه تســویه بدهــی از
طریــق اوراق خزانــه نقــد داریــم و در این مورد
بایــد راهــکار جدیــد ارائــه شــود .رئیــس اتــاق
بازرگانــی ایران تأ کید کرد؛ اوراق خزانه و اوراق
بدهی پول نقد نیســت و در هنگام نقد کردن
بــه بخــش خصوصــی خســارت وارد میکنــد.
عالوه بر آن باید این نکته را در نظر داشــت که
انتشــار اوراق خزانــه و اوراق بدهی در مقیاس
زیــاد این نگرانی را ایجاد کرده که دولت ایران
در آینــده نزدیک به یک دولت بدهکار تبدیل
شود /.تسنیم 7 -آذر

قانون اساســی نظــام جمهوری اســالمیایران
مقــام ریاســت جمهــوری را باالتریــن مقــام
اجرایــی کشــور دانســته و از این مقــام مطابق
بــا اختیــارات نســبتا گســتردهای کــه بــه آن
داده اســت ،میخواهــد وظایــف مهمــیرا
برعهده گیرد .یکی از مهمترین وظایف رییس
جمهــوری ایــران ســاماندهی اقتصــاد برپایــه
دســتیابی به رشد اقتصادی نیرومند ،با ثبات
و بالنــده اســت کــه از برآینــد آن افزایــش رفــاه
مــادی ایرانیان فراهم شــده و نــرخ بیکاری در
کمترین حد باشــد و تورم مهار شــود .انتخابی
بودن شخص دوم کشور این مزیت را دارد که
شــهروندان و گروههــای اجتماعی بــا توجه به
برنامههای ارائه شده کاندیداها برای تصدی
این مقام فردی را که مناسب و شعارهایش را
اجرایــی میداننــد را به این مقام میرســانند.
دکتــر حســن روحانــی سیاســتمدار بــا ســابقه
ایرانــی کــه از روحانیــون بلنــد پایــه سیاســی
کشور به حساب میآید در دو انتخابات 1392
و  1396باالتریــن رای شــهروندان را بــه خــود
اختصــاص داد و ا کنــون در شــروع کار دومین
دوره از فعالیتهــای خــود اســت .تجربــه
انتخابات یاد شــده نشان میدهد گروه بزرگی
از کارآفرینــان ،صاحبــان ســرمایه در صنعــت،
معــدن ،تجــارت ،کشــاورزی و صاحبــان
بنگاههای تولیدی به دلیل احســاس نزدیکی
با شــعارهای حسن روحانی به وی رای دادند
و تــا جایــی کــه امــکان قانونــی و عــرف اجــازه
میداد برای وی تبلیغ کردند.
رییــس جمهــوری نیــز در زمــان مبــارزات
انتخاباتــی بــه ویــژه انتخابــات ســال 1392
بــا صراحــت وعــده داد راه تعامــل بــا بخــش
خصوصــی را همــوار خواهــد کرد و بــر همکاری
بیشتر دولت و فعاالن خصوصی تا کید کرد.
در چهار ســال دوره نخست ریاست جمهوری
آقای روحانی شــاهد رویکرد متفاوتی از ســوی
دولــت وی در تعامــل بــا بخــش خصوصــی
بودیــم کــه بــا راهبــرد دولتهــای نهــم و دهم
تفــاوت بنیادیــن داشــت .در حالــی کــه نــگاه
عملگرایانــه دولت یازدهم همکاری گســترده،
ژرف و تنگاتنــگ بــا بخش خصوصی بود اما در
عمــل و در الیههای پایینتر ،این اســتراتژی با
دستاندازهای جدی مواجه شد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بدنــه دولــت یازدهــم
برخــالف خواســت رییــس دولــت در چنــد امر
کامال مشخص مثل تک نرخی کردن ارز ،حذف
نظام قیمتگذاری دســتوری و سیاســتهای
ســازمان حمایت ،آزادســازی نرخ بهره بانکی،
کاهــش فشــار ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر
بنگاههــای اقتصــادی ،ســاماندهی کارآمــد

آقای رئیس جمهور
بخش خصوصی
منتظر دیدار
شما ست

حسین سالح ورزی  /نایب رییس اتاق ایران
ســاز و کار مالیــات ســتانی با رویکــرد منطقی و
عقالنــی کردن نرخهای مالیاتی برمبنای حال
و روز اقتصــاد کالن و توجــه به دورههای رونق
و رکــود و ...برخــالف تعامــل مثبــت رفتارکــرد.
فعــاالن اقتصادی یکــی از دالیل رفتــار و گفتار
متناقــض دولــت در ســطح بســیار کالن و در
ســطح وزارتخانهها و ســازمانها و بدنه دولت
را در ایــن میدانند که آقــای رییس جمهوری
بــه هــر دلیل کــه یکــی از ایــن دالیــل میتواند
تشــخیص ایشان باشــد در چهار سال فعالیت
دولــت یازدهــم بــا کمــال تاســف به نهــاد اتاق
بازرگانــی صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران
نیامــد تــا از نزدیــک و بدون واســطه در جریان
خواستههای بخش خصوصی قرار گیرد.
بخــش خصوصــی ایــران نیــک میداند شــاید
شخص رییس دولت با خود بیندیشد ،مردان
دولت با این بخش نشســت و برخاســت دارند
و خواســتهها را بازتــاب میدهنــد .امــا بــه نظر
میرســد این رخداد احتمالی نمیتواند جای
دیــدار مســتقیم و بدون واســطه رییس دولت
بــا فعاالن خصوصی را بگیرد .بخش خصوصی
ایــران ضمــن تاییــد تصمیمهــا و اقدامهــای
کارآمــد دولــت یازدهــم کــه ســایه ســنگین
تحریمهــای گســترده را از ســر کســب و کار
ایرانیان دور کــرد و ضمن تایید نگاه راهبردی
دولــت دوازدهــم ،امــا عالقــه دارد و بــه رییس
ً
جمهــوری محتــرم قویــا توصیــه کارشناســی
شده ،دارد که زمان مناسبی را برای حضور در
اتاق ایران به عنوان نهاد قانونی و بزرگ بخش
خصوصــی ایــران اختصــاص دهنــد .اقتصــاد
ایــران در جزئیــات گرفتاریهایــی داشــته کــه
شنیدن بیواسطه آنها از زبان اقتصادگردانان

ایرانی برای رییس جمهوری فایدههای پیدا
و نهــان قابل اعتنایــی دارد .ایــن قابل قبول
اســت که معــاون اقتصادی دولــت دوازدهم
بــا اعضــای اتــاق ایــران پیونــد وثیقــی دارد،
این نیز پذیرفته اســت کــه معاون اول رییس
جمهــوری بــا بخش خصوصــی ایــران ارتباط
گســترده و ژرفــی دارد و بخش خصوصی به او
اعتمــاد دارنــد و این نیز آشــکار اســت که وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت با بخش خصوصی
در نشســت و برخاســت دائمیاســت ،امــا
حضور شخص رییس دولت و ارتباط نزدیک
بــا بخــش خصوصــی بــر پیمایــش صحیــح
مســیر آتی دولت در فضای اقتصادی تأثیری
مســتقیم و مثبــت خواهد داشــت .شــنیدن
بــدون واســطه صحبتهــا و ارایــه تنگناها به
صورت مشــخص در هر بخش از فعالیتهای
اقتصــادی بــه رییــس دولــت ایــن امــکان را
میدهــد ارزیابــی دقیقتــری از هــر فعالیــت
داشــته باشــد و نگاهــی جامعتــر از مســائل
منتقل شده توسط وزیران به مسائل داشته و
همچنین راهکارهای عملگرایانه و واقعبینانه
اثرگذارتریــن بخش اقتصادی جامعه را به طور
مســتقیم درک کنــد .دیــدار رییــس جمهــور با
فعــاالن خصوصــی بازتــاب مناســبی در میــان
طرفهــای همــکاری تجاری و ســرمایهگذاری
خارجی دارد و آنها با اعتماد بیشتری با بخش
خصوصی ایران همکاری خواهند کرد.
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و اما آ قای رییس جمهوری!

بخــش خصوصــی انتظــار دارد در شــروع کار
دولــت جدیــد و برخــالف چهــار ســال دولــت
یازدهــم که دیــدار با اعضــای اتــاق بازرگانی به
عنــوان نماینــدگان بخــش خصوصــی ممکــن
نشــد در همیــن هفتههــای آینــده ایــن دیــدار
اتفــاق بیفتــد تــا راه بــرای همکاری گســتردهتر
در شــرایط نــه چنــدان خــوش اقتصــاد ایــران
هموارتــر شــود .تواناییهــای فکــری و مــادی
و همچنیــن تجربه ارزشــمند و انباشــت شــده
بخــش خصوصــی ایــران را نبایــد دســت کــم
گرفــت و چشــم بــر ایــن تواناییها بســت .این
روزهــا به همبســتگی قویتر و با درجــه باالتری
میان نهاد دولت و نهادهای مدنی نیازمندیم
و دیدار مستقیم رییس جمهوری از اتاق ایران
میتواند گام بلندی برای تعمیق اعتمادسازی
بیــن دولــت و نهادهــای کارفرمایــی باشــد.
مــا کمــا کان اعتقــاد داریــم شــرایط نــه چندان
مناسب فعلی در حوزه اشتغال و شاخصهای
اقتصادی با حضور شما قابل حل است .امید
به آنکه ناامید نشویم.
منبع :ایرنا 20-آذر
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پاگرد

پاگرد در راهپلهها ،زمینهســاز فراغتی کوتاه برای انسان از فشار
ناشی از باال رفتن از پلهها است و این پاگرد در مجله......
کمیسیون انتشارات

شخصیتهای مبهم و چندوجهی
به درد توسعه نمیخورند
دکتر محمود سریعالقلم
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محمــود ســریعالقلم در پانزدهمیــن کنفرانس
بینالمللــی مدیریــت کــه  2تــا  4دی مــاه در
ســالن همایشهــای رازی برگــزار شــد بــه ایراد
ســخنرانی با موضوع «جایگاه تصمیمگیری در
توسعه یافتهگی» پرداخت.
ایــن اســتاد علوم سیاســی و روابــط بین الملل
بــا بیــان اینکــه توســعهیافتگی مثــل پزشــکی
اصــول ثابتــی دارد گفــت :توســعهیافتگی بــه
اقتصــاد شــفاف ،نظــام تصمیمگیــری جمعی،
گــردش قدرت ،فضــای نقــد و رســانههای آزاد
و مســتقل ،ارتباطــات گســترده بینالمللــی و
دانش بشری نیاز دارد.
با بیان اینکه در ساختمان توسعه ،دموکراسی
طبقــه چهــارم اســت و سیستمســازی،
نهادســازی و تولیــد ثــروت فونداســیون
ســاختمان اظهــار کــرد :منطقی نیســت که در
ســاختن یــک عمــارت اول طبقــه چهــارم آن
را بســازیم .در هیــچ جای دنیا کشــوری ســراغ
نداریــم کــه بــدون تولیــد ثــروت ،بــدون ممتاز
کــردن بخــش خصوصــی ،بــدون دور کــردن
دولــت از مســائل اشــتغال و توســعه اقتصادی
سراغ آزادی سیاسی رفته باشد.
وی در ادامــه افــزود :بــه دالیــل فرهنگــی و
سیاســی از زمــان مشــروطه تــا ســالهای اخیر
ایرانیهــا گفتند که در ســاختمان توســعه ،ما
اول میخواهیــم طبقــه چهــارم را بســازیم و با
فونداســیون و طبقــات یــک ،دو و ســه کاری
نداریم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :به اعتقاد من
آفات فرهنگی و ساختاری اجازه نمیدهند ما
تصمیم منطقی بگیریم .ما تعدادی مشکالت
فرهنگــی داریــم کــه زیــر  5ســال قابــل اصــالح

اســت البتــه ا گر آنها را مشــکل بدانیــم .ما باید
ســاختارها را اصــالح کنیــم تــا فرهنــگ کشــور
اصــالح شــود .مگــر در ســوئیس کســی دروغ
نمیگویــد؟ مگــر در آلمــان کســی فــرار مالیاتی
نمیکنــد؟ امــا چون تصمیمســازی در آلمان و
سوئیس مبتنی بر ساختارهاست ،عموم افراد
فرصــت دروغگویی یا اختالس پیدا نمیکنند.
مــردم از قانــون میترســند و ســاختارها آنهــا را
مجبور به رفتار درست میکند.
خالصــهای از ســخنرانی دکتــر محمــود
ســریعالقلم در کنفرانــس بینالمللی مدیریت
به شرح زیراست:
دلیــل اینکــه موضــوع جایــگاه تصمیمگیــری
در توســعهیافتگی را بــرای ســخنرانی انتخــاب
کردم این اســت کــه در مطالعــات و تحقیقاتی
کــه در رابطــه با توســعه ایــران از دوره قاجار به
بعــد انجــام دادهام ،متوجه این نکته شــدهام
که عدم دســتیابی ما به توســعهیافتگی عموما
بــه نارســاییهای فرهنگی جامعــه برمیگردد.
ایــن نارســاییها موجب میشــود کــه نتوانیم
تصمیمسازیهای منطقی ،علمی ،جامع و رو
به آینده انجام دهیم.
متونــی دربــاره مقایســه ایران و ژاپــن در رابطه
بــا مدرنیــزم وجــود دارد و ایــن متــون بررســی
کردهاند که وقتی ایرانیها میخواستند مدرن
شــوند ،اول ســراغ چــه موضوعاتــی رفتنــد و
ژاپنیها اول سراغ چه موضوعاتی .مثال جالب
توجــه ایــن اســت کــه ژاپنیهــا اول سیســتم
ســاختند و حــدود  2300مشــاور از کشــورهای
اروپایی و آمریکای شمالی استخدام کرده و این
سیســتمها را در موضوعات مختلف وارد ژاپن
کردنــد و آنهــا را مبنــای تحول خود قــرار دادند

امــا ایرانیهــا اول ســراغ آزادیهای سیاســی و
دموکراسی رفتند .برای من دانشجوی توسعه
در ساختمان توسعه ،دموکراسی طبقه چهارم
اســت و سیستمســازی ،نهادســازی و تولیــد
ثروت فونداسیون ساختمان و منطقی نیست
کــه در ســاختن یک عمــارت اول طبقه چهارم
آن را بسازیم .در هیچ جای دنیا کشوری سراغ
نداریــم کــه بــدون تولیــد ثــروت ،بــدون ممتاز
کــردن بخــش خصوصــی ،بــدون دور کــردن
دولــت از مســائل اشــتغال و توســعه اقتصادی
سراغ آزادی سیاسی رفته باشد.
به دالیل فرهنگی و سیاســی از زمان مشروطه
تــا ســالهای اخیــر ایرانیهــا گفتنــد کــه در
ســاختمان توســعه ،ما اول میخواهیم طبقه
چهــارم را بســازیم و بــا فونداســیون و طبقــات
یــک ،دو و ســه کاری نداریــم .بنابرایــن ،در
موضوع توســعه نا کام ماندیم چرا که براســاس
تجربه بشــری ،سلســله مراتب توسعهیافتهای
را مبنــا قــرار ندادیــم .ژاپــن اول مبانــی تولیــد
ثــروت ایجاد کرد ســپس آموخت که باید نظام
حزبــی درســت کنــد تــا از طریــق نظــام حزبی،
ثبــات اقتصادی بــه دســت آورد .بدین ترتیب
ژاپــن به تدریج عمارت توســعه خود را تکمیل
کرد.
اما ما در طیف اولویتهای توســعه هم دنبال
توســعه اقتصادی و هم دنبال توسعه سیاسی
و هــم دنبــال یــک کاالی بســیار لوکس بــه نام
دموکراســی بودیــم .در دوره قاجــار ایــران 10
میلیــون نفــر جمعیــت داشــت و در بهتریــن
شــرایط  10هــزار نفر ســواد ا کابری داشــتند .در
ایــن شــرایط ایرانیــان بــه دنبــال دموکراســی و
آزادی سیاســی بودنــد کــه ایــن طبیعــی بــود

کــه جــواب نــداد و مــا را در فــراز و نشــیبهای
بحرانهای نظری توسعهیافتگی قرار داد.
از دهــه  50میــالدی حــدود ســه هــزار نظریــه
در زمینــه علــم مدیریــت ،اقتصــاد ،سیاســت،
جامعهشناســی و اقتصــاد سیاســی داشــتیم
کــه مــن معتقــدم نظریــه تصمیمســازی و
تصمیمگیری نظریه نافذ و بسیار موثر در میان
ایــن نظریههــا بــوده اســت .در کتابــی کــه بــه
نوبــل اقتصاد امســال اختصــاص یافت مطرح
میشــود که ا گــر بخواهیم بنگاهی را در مســیر
پیشــرفت و توسعه قرار دهیم این بنگاه گاهی
باید دچار شک و خودانتقادی شود تا به خود
بیاید زیرا ا گر مدیران همیشــه با یک تفاسیر یا
قرائت اقدام کنند ممکن است خطا کنند.
بــه نظــر مــن در نظریــه تصمیمســازی  8اصــل
وجــود دارد کــه ایــن اصــول در کشــور مــا ،بــه
صــورت سیســتماتیک دنبــال نمیشــود .اول
اینکــه آمــاده بــودن بــرای دریافــت اطالعــات
جدیــد .دولــت ،حا کمیت ،بخــش خصوصی،
فــرد و نهــاد خانــواده آیــا آمادگــی پذیــرش
اطالعــات جدیــد را دارنــد؟ فضــای تبلیغاتــی
جامعــه مــا میگویــد عمومــا جهــان در حــال
فروپاشی اســت و اقتصاد و نظامهای سیاسی
دنیــا دچــار بحرانهــای ســاختاری و در حــال
فروپاشــی هســتند .مثال گزارشگر رســانهای ما
در روز اعتصــاب کارکنــان مترو فرانســه در کنار
ایستگاه مترو میایستد و میگوید پاریس امروز
مترو نداشــته و مردم بــا اتوبوس و دوچرخه به
ســر کار رفتهانــد و ایــن شــاخصی اســت بــرای
فروپاشــی فرانسه .این نوع نتیجه غلط گرفتن
از یــک واقعــه باعــث میشــود مــا بــه factهای
جهانی پی نبریم.
اطالعــات جدیــد در سیســتمهای مــا چــه
خانــواده ،چــه جامعــه و از همــه مهمتــر در
نهادهــای تصمیم گیــر کمتر وارد میشــود .ما
خیلی خوشــحال میشــویم کــه دو تــا ایرباس
داده میشــود در حالــی کــه یــک شــرکت رده
ســوم مســافری هنــدی ســال گذشــته 205
ایرباس ســفارش داده اســت .وقتــی اطالعات
جدید و مقایسه نباشد و شعاع استنباطهای
ما فقط مدارهای محدود داخل کشــور باشد،
مــا عمق مســائل جهانــی را نمیبینیــم .چین
برای ارائه هویت خود در سطح جهان در سال
گذشــته  10میلیارد دالر خرج کرده است .االن
حدود  11هزار استاد چینی در آمریکا ماندارین
درس میدهند .آنها  500مدرســه کنفســیوس

شناســایی را در دنیــا اداره میکننــد .یکــی از
بحثهای جاری در کشور ما این است که ا گر
وارد عرصــه اقتصــاد جهانــی شــویم ،هویت ما
دچــار بحران میشــود .ولی آیا کشــوری بدون
تولید ثروت میتواند هویت خود را حفظ کرده
یــا آن را تبلیــغ کند؟ ا گــر چین بــا  3.5تریلیون
دالر ذخایــر ارزی میتواند  10میلیارد دالر برای
هویت خود هزینه کند به خاطر این اســت که
تولید ثروت و تبلیغ هویت را با هم و با اولویت
تولید ثروت در نظر گرفته است.
موضــوع دوم دربــاره نظریــه تصمیمگیــری
ایــن اســت کــه آیــا تمــام دیدگاههــا در یــک
تصمیمســازی دیــده شــده و از نظــرات افراد یا
نهادهایی که دارای دیدگاه هستند ،استفاده
شــده اســت؟ آیــا دیــدگاه و نظــرات متفــاوت و
متناقــض فرصــت بحــث کــردن داشــتهاند یــا
ً
صرفا کســانی که همفکر هســتند بــا هم بحث
میکنند؟
ســومین موضــوع در نظریــه تصمیمگیری این
است که آیا همه گزینهها در یک تصمیمگیری
اشــباع شــدهاند و همــه انتخابهــای قابــل
تصــور را روی کاغــذ آوردهایــم؟ چهــارم اینکــه
آیــا همــه گزینههــا را به صــورت مســاوی دیده
یــا بــه یــک گزینــهای تمایــل داریــم و به ســایر
گزینههــا توجهــی نداریــم؟ پنجــم اینکــه آیــا
پیامدهــای هــر گزینــه را مطالعــه کــرده و در
رابطــه بــا آن بحــث میکنیــم؟ آیــا دیدگاههای
مختلــف در تصمیمگیــری مطــرح میشــود؟
ششــم اینکه آیا در تصمیمگیــری فضای نقد را
داریــم؟ هفتم اســتدالل در برابر اقتدار اســت.
مــن دوســتی اقتصــاددان دارم کــه بــه مــن
میگفــت وقتــی بــه ایــران میآیــم و بــا مدیران
ایرانــی صحبــت میکنــم آنهــا از منظــر اقتــدار
بــا مــن صحبــت میکنند و مــن براســاس آمار،
اســتدالل و تجربــه بشــری صحبــت میکنــم.
شــخص مقابــل میگوید چون من این ســمت
را دارم پس درست میگویم .ا گر کسی از منظر
اقتدار و ســمت به موضوعی نگاه کند ،مذا کره
و گفتوگــو را بــه اختالل میکشــاند .مــورد آخر
اینکــه آیــا فــرد تصمیــم میگیــرد یــا گــروه؟ در
دنیــا دیگــر امــروز کاریزمــا کارآمــد نیســت و بــه
کســی مدیر میگویند کــه هماهنگکننده یک
مجموعه است.
آزادی فکــر و فعالیــت اقتصــادی مقــدم بــر
آزادی سیاســی است .آزادی تشکل اقتصادی
مقدم اســت بر آزادی سیاسی.ریشــه عقالنیت

سیاســی در بنــگاهداری اقتصــادی اســت.
 1924اولیــن تجربــه دموکراســی در انگلســتان
اســت و هنوز تجربه دموکراســی در دنیا به یک
قــرن نرســیده اســت ولــی دانشــگاههای آزاد
 400ســال ،ســندیکاهای کارگــری  200ســال و
روزنامههــای آزاد و مســتقل  180ســال ســابقه
تاریخــی در انگلســتان دارنــد .فعالیــت بخــش
خصوصی در انگلســتان از اواســط قرن هجده
آغــاز شــد و تولیــد ثــروت ،زمینــه ایجــاد ثبــات
سیاســی و تحــزب را فراهم آورده اســت .تقدم
و تاخر مســائل توســعه بــه ما کمــک میکند تا
ببینیم انرژی خود را کجا صرف کنیم.
بــه اعتقــاد مــن آفــات فرهنگــی و ســاختاری
اجــازه نمیدهنــد ما تصمیم منطقــی بگیریم.
ما تعدادی مشــکالت فرهنگــی داریم که زیر 5
ســال قابل اصالح است البته ا گر آنها را مشکل
بدانیم .اولین مشکل این است که شخصیت
مــا بــه شــدت قضاوتــی اســت .یعنــی یــک نفر
را  10دقیقــه میبینیــم و دو ســاعت دربــاره او
صحبت میکنیم یا پارا گراف درباره یک کشــور
میخوانیــم و دربــاره تمــام مســائل آن کشــور
قضاوت میکنیم .چقدر مقدس است که افراد
در روز  20دفعــه بگوینــد نمیدانــم و اطالعــات
کافی ندارم و باید بپرسم و بعد به شما بگویم.
مــا دههــا متخصص آمریــکا در کشــور داریم که
درباره تمام مســائل آمریــکا اظهارنظر میکنند
ولی یک بار هم از کشور خارج نشدهاند.
مشــکل دیگری که اجازه نمیدهد ما درســت
تصمیــم بگیریــم ایــن اســت کــه در نهــان و
ناخــودآ گاه خــود تمایلــی بــه یکسانســازی
داشــته و عالقــه داریــم همــه یــک نــوع فکــر
کــرده و عمــل کننــد .در واقــع مــا بــا نگاههــای
متناقــض و متفــاوت مشــکل داریــم .تمایــل
بــه یکسانســازی مانــع یادگیــری ،اثرگــذاری
و اثرپذیــری میشــود .جهــان مــا جهــان
تفاوتهاســت بهگونــهای کــه یــک بانــک در
 80کشــور فعالیــت کــرده و همــه تفاوتهــای
فرهنگــی آنهــا را میپذیــرد .ما با تنوع مشــکل
داریــم که ایــن ویژگی به تاریخ انباشــته شــده
اســتبدادی در کشــور مــا بازمیگــردد .مــا باید
تفاوت فکری یکدیگر را بپذیریم.
نتیجــه ایــن ویژگــی این اســت کــه گروهــی در
تصمیمسازیها قرار میگیرند که مثل هم فکر
میکننــد .تلقیــات مــا هم از دنیا بــه دهه  50یا
 60برمیگــردد .االن دیگــر نمیگوینــد کشــورها
بــا هم ارتباط برقــرار کنند بلکه گفته میشــود

پیامآبادگران
آذرماه 1396
شماره 361

61

پیامآبادگران
آذرماه1396
شماره 361

همــه دنبــال شبکهســازیهای بینالمللــی
هســتند .شبکهســازیهای فنــاوری ،علمــی،
صنعتی ،دانشگاهی و مدنی.
ا گــر در یــک گــروه همــه مثــل هــم فکــر کننــد
دیگــر میــان آنهــا دیالوگــی برقــرار نشــده و
دیدگاههــای مختلــف مطــرح نمیشــوند.
ِک ِنــدی وقتــی دربــاره موضوعــی میخواســت
تصمیم بگیرد مســئوالن دولتی و افراد خار ج
از دولــت را دور یــک میــز بیضیشــکل جمــع
میکــرد و خــودش بیــرون از میــز مینشســت
و بــه بحثهــا دربــاره یــک موضــوع گــوش
مــیداد و ســپس ســواالت خود را میپرســید
و در نهایــت تصمیــم میگرفــت .او تمــام
دیدگاههــای موافــق و مخالــف را میشــنید و
بعــد تصمیمگیری میکرد.
در فرهنــگ مــا بــه خاطــر احســاس ناامنــی،
عالقهای بــرای انطباق با افکار موجود وجود
دارد .افــراد در درون خــود یــک نظــام فکری
دارنــد ولــی آنچه بروز میدهــد حالت دیگری
اســت .چقدر افرادی ســراغ دارید که با همه
دولتها کار کردهانــد چون هر دولتی میآید
آنهــا تفکر خــود را تغییر میدهند .شــما ا گر با
یک ژاپنی سه ســاعت صحبت کنید به نظام
فکــری و جهانبینــی او پــی میبریــد امــا در
ایران هر چه بیشتر با افراد معاشرت میکنید
بیشــتر گیــج میشــوید کــه نظــام فکــری فــرد
ً
چیســت؟ بعضا افراد در روز چندین بار نظام
فکــری خود را تغییر میدهند این مشــخصه،
ضدتوسعه است.
کشــور مــا کشــور افــراد اســت نــه سیســتمها.
سیســتمها در کشــور مــا تصمیــم نمیگیرنــد.
کشوری مثل چین اعتباری از دموکراسی ندارد
و حــزب کمونیســت این کشــور را اداره میکند
امــا در داخــل حزب گردش قــدرت وجود دارد
و هــر پنــج ســال یــک رئیــس دولــت دارد .ا گــر
نظام تصمیمگیری تحت شــعاع گردش قدرت
نباشــد نمیتوانــد تصمیــم علمــیو منطقــی
بگیرد.
جـــــــــــــــهان مــا جــــــــــــــــــهان توانــــــــــــــاییها و
شایستگیهاســت .در دنیــا نمیگویند کجا به
دنیــا آمدهاید؟ مبنای انتخــاب افراد کارآمدی
آنهاســت .وزیر دفاع کانادا یک ســیک هندی
اســت که کار علمیمیکند ،وارد حزب شــده و
بــه وزارت دفــاع یعنــی امنیتیترین بخش یک
کشــور میرســد چــون مبنــا شایســتگی اســت.
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در کشــور مــا ارادت بر توان غلبــه دارد و عمدتا
ارادت نشــان میدهــد افــراد در چــه موقعیتی
قرار میگیرند.
هــر کشــوری میخواهــد توســعه یابــد بایــد از
دایره ابهام خارج شــود .شخصیتهای مبهم
و چندوجهــی بــه درد توســعه نمیخورنــد.
شــخصیت شــفاف ،روشــن و ّکمــی بــه درد
توســعه میخــورد .نظــام تصمیمگیــری کــه بــا
ارقام آشنایی نداشته باشد نمیتواند تصمیم
منطقــی بگیــرد .ذهــن ریاضــی و کمیذهــن را
دقیق میکند.
ا گــر مــا ایرانیــان موضــوع نقــد را حــل نکنیــم
نباید منتظر هیچ وجهی از توســعه بنشــینیم.
نقد در میان ما یک مشــکل جدی اســت .فرد
ایرانــی یــک تمایــل قــوی دارد که خــود را مرکز
نقــل جهــان بدانــد .همــه چیــز از مــن شــروع
میشــود ایــن طــرز تفکــر اجــازه همــکاری بــا
دیگران یا یادگیری نمیدهد .در داخل کشــور
مشــکل یادگیــری از یکدیگــر داریــم .بیوگرافــی
افــراد غیرایرانی را با ایرانی مقایســه کنید .آنها
در زندگینامــه خود اشــاره میکننــد که در کجا
اشــتباه کردهانــد ولــی در زندگینامــه ایرانیهــا
عموما از کارهای مهم خود صحبت میشــود.
شــاه در زندگینامه خود میگوید من در حیرتم
که چرا با وجود کارهای مثبت من این اتفاقات
در ایــران افتــاد؟ معموال نقد بــه عملکرد خود
تعطیل اســت .خود انتقادی برای بســیاری از
مــا کار ســختی اســت .بیشــتر بیــرون از خود را
میبینیــم تــا درون خود را .عملکــرد دیگران را
میبینیم تا عملکرد خود را .ا گر این اشــکاالت
برطرف نشود متحول نخواهیم شد.
مــا بایــد ســاختارها را اصــالح کنیــم تــا فرهنگ
کشور اصالح شود .مگر در سوئیس کسی دروغ
نمیگویــد؟ مگــر در آلمــان کســی فــرار مالیاتــی
نمیکنــد؟ اما چــون تصمیمســازی در آلمان و
ســوئیس مبتنی بر ساختارهاست ،عموم افراد
فرصــت دروغگویی یا اختــالس پیدا نمیکنند.
مــردم از قانــون میترســند و ســاختارها آنهــا را
مجبور به رفتار درست میکند.
توســعهیافتگی مثــل پزشــکی اصــول ثابتــی
دارد .توســعهیافتگی بــه اقتصاد شــفاف ،نظام
تصمیمگیــری جمعــی ،گردش قــدرت ،فضای
نقــد و رســانههای آزاد و مســتقل ،ارتباطــات
گسترده بینالمللی و دانش بشری نیاز دارد.
منبع :ایسنا 12-دی

آیا میدانستید
آیــا میدانســتید بــه اســتناد مبحــث ســوم
مقــررات ملی ســاختمان ،ســاختمانهای
زیــر بایــد مجهــز بــه سیســتم اعــالم حریــق
باشند:
 -1کلیه پارکینگهای اتومبیل بسته
-2هتلها و مسافر پذیرها
-3بناهــای مســکونی آپارتمانــی بیش از 5
طبقه باالتر از زمین.
-4برای هر واحد مســکونی یا واحد خواب
کــه بیش از یــک طبقه پایین تــر از باالترین
تراز تخلیه خروج باشد.
 -5ســاختمانهای دارای  20واحــد
مسکونی.
 -6مدرســه و دبیرســتانهای بیــش از 100
نفر.
 -7بیمارســتانها و مرا کــز درمانــی ،مرا کــز
تــوان بخشــی ،مرا کز ترک اعتیــاد ،خدمات
شــبانه روزی پزشــکی  ،مرا کــز روانپزشــکی
،زندانها  ،بازداشتگاهها و آسایشگاهها.
 -8مساجد،ســینما،تئاتر ،اســتودیوهای
رادیویــی و تلویزیونی ،رســتورانها ،ســالن
سخنرانی ،نمایشگاهها ،دادگاهها ،باشگاه
ورزشی.
 -9دفاتــر اداری ،بانکهــا ،شــعب پســت،
آرایشــگاه ،کلینیکهــا و مطبهــای
پزشــکی ،آزمایشگاههای تشــخیص طبی،
دفاتــر مهندســی ،دانشــگاهها ،پاســگاه
نیــروی انتظامــی) در صورتــی کــه دارای بار
تصــرف بیــش از  500نفــر ،یا بیــش از  100نفر
در طبقه زیر و باالی پایین ترین تراز تخلیه
خروج داشته باشند.
-10ساختمانهای کســبی تجاری با بیش
از  3طبقــه ،یــا با بار تصرف برابر یا بیشــتر از
 500نفــر ،یا با بار تصرف بیشــتر از  100نفر در
طبقه باال یا زیر تراز تخلیه خروج.
-11کلیه تصرفات صنعتی و کارگاهی
-12تصرفات انباری
-13تصرفات مخاطره آمیز
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