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ال سرم

که  اعتراض هــای مردمی در نیمــه اول دی ماه 
کشور به خصوص  از مشهد آغاز و به نقاط دیگر 
کرد، اذهان عمومی،  شهرهای کوچک سرایت 
محافــل رســانه ای و مجامــع علمــی را متوجــه 
خــود ســاخت. ریشــه اصلی ایــن اعتراضــات و 
کم بر آن متفــاوت از نارضایتی هایی  فضــای حا
بود که در ده دهه اخیر شاهد بروز کردن بودیم. 
شعارها و خواسته های اولیه معترضان نه تنها 
از جنس سیاست نبود بلکه نفی کننده عملکرد 
کشــور بود. به طوری  دو جناح اصلی سیاســی 
کــه به ســرعت دچــار افــراط در عبــور از مرزهای 
قانونــی و متعارف جامعه شــد و امکان هرگونه 
کرد. حســب  رهبــری سیاســی را از خود ســلب 
خبرهــای تاییــد شــده نطفــه اصلــی اعتــراض 
گرفت و  براســاس یک رویکرد اقتصادی شــکل 
قدم های اولیه را اقشــار زیان دیده از موسسات 
مالی غیرمجاز برداشتند اما به سرعت بخشی از 
گرانی به این حرکت  مردم ناراضی و تحت فشار 

پیوستند. 
که شــبکه های رسانه ای و اجتماعی  از آنجایی 
گیر نیســتند،  بومی یا قانونی در میان مردم فرا
این اعتراضات تحت تاثیر جریان های سیاسی 
گرفت.  ج از عــرف جامعه قــرار  و رســانه ای خــار
عــاوه بــر این به دلیــل محدودیت های مســیر 
قانونــی بــرای احقاق حقــوق مردم زیــان دیده 
یــا اعــام نارضایتــی نســبت بــه عملکردهــا یــا 
روندهــای موجــود مثل فســادها و اختاس ها 
و... هرگونــه تجمــع و تحــرک در مظان فعالیت 
گرفتــه و همین امر فرصتی  ج از قانون قرار  خــار
را بــرای سوءاســتفاده کنندگان فراهــم می کند. 
ایجــاب  اخیــر  اعتراضــات  وســعت  و  اهمیــت 
کــه ایــن موضــوع از ســوی نهادهــای  می کنــد 

گیــرد. در این  مرتبــط مــورد بررســی دقیق قــرار 
که بــه نظر  کیــد داریــم  مجــال بــر چنــد نکتــه تا
می آیــد زیربنای هرگونه تحلیلــی درباره چرایی 
شــکل گیری اعتراضات و پاســخ به ســوال »چه 

کرد؟« است. باید 
و  جمعــی  شــکل  مــاه  دی  در  اعتراضــات   -1
گرفت اما وســعت آن نشــان  گیــری بــه خود  فرا
می دهــد نبایــد از ریشــه های اصلــی آن غافــل 
مانــد و بازه زمانــی نارضایتی را محــدود به دی 
گر از دریچه  کــرد. ا مــاه و یا حتــی ماه های اخیر 
که منطقی تریــن و علمی ترین  علــوم اجتماعی 
را  اجتماعــی  تحــرکات  بررســی  روش  و  متــد 
تبییــن می کنــد بــه ایــن ماجــرا بنگریــم بــا این 
که سرایت یک جریان  واقعیت مواجه هستیم 
کوچک  اعتراضــی به تعداد زیادی از شــهرهای 
کم  کــه قواعــد و هنجارهــای ســنتی در آنهــا حا
اســت، نشــانگر وجــود یــک مســئله مهــم زیــر 
طــرح  کــه  همانطــور  اســت.  جامعــه  پوســت 
صحیح مســئله خــود به حــل نیمی از مســئله 
کمــک می کنــد،  شناســایی و درک آن چــه در 
زیر پوســت جامعــه می گذرد از اهمیــت باالیی 
برخــوردار اســت. با مرور خبرها و وقایع دو ســه 
کارگران به  که اعتــراض  ســال اخیر درمی یابیــم 
عــدم دریافت حقوق خود یا بیکاری و تعطیلی 
کارخانه ها، سهم بزرگی در تجمعات  کارگاه ها و 
کشــور داشــته است.  کوچک و بزرگ در سراســر 
همبســتگی ایــن تجمعات و تحرکات بــا دوران 
کشــور  کار  کســب و  کمیــت رکود بر صنعت و  حا
فشارهای مضاعف معیشــتی بر اقشار مختلف 
و بــه خصــوص طبقــات پایین دســت را نشــان 
ایجــاب  اعتراضــات،  پیشــینه  ایــن  می دهــد. 
کارشناســان  می کنــد در بررســی ایــن پدیــده، 

متخصص در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
نیز به مشارکت طلبیده شوند.

از  ج  خــار سیاســی  شــعارهای  برآمــدن    -2  
مرزهای نظام و قانون گرچه امری مذموم است 
که اصــل اعتراض به  امــا نباید موجب آن شــود 
حاشــیه برود و حاشــیه های آن مثل ســوگیری 
شعارها و یا برخی اقدامات نادرست معترضان 
گیرد. نه تنها اعتراضات  محل توجه اصلی قرار 
کان  مردمــی و خیابانــی، بلکــه شــاخص های 
کشــور از نظر رشــد  که  اقتصــاد نشــان می دهــد 
قــرار  مطلــوب  وضعیــت  در  هنــوز  اقتصــادی 
کارگاه هــای عمرانی و  نگرفتــه اســت. تعطیلــی 
کار به  بیــکاری بخــش قابــل توجهــی از نیــروی 
کاهش تورم را از سفرهای  خصوص جوانان آثار 
کنترل تــورم یک دســتاورد  مــردم زوده اســت. 
کــه چنین  بــزرگ اســت امــا بایــد توجه داشــت 
اعتراضاتــی حتــی در دوران تورم های ســنگین 
کم سابقه اســت. از این جنبه باید به  کشــور نیز 
سهم رکود و تبعات آن در اعتراضات اخیر توجه 
ویژه ای داشت. این رکود معلول عوامل روانی و 
واقعی مشخصی است. از جمله عوامل روانی، 
حمات بی وقفه و پایان ناپذیر مخالفان دولت 
دولــت  عملکردهــای  و  دســتاوردها  همــه  بــه 
توســعه گرا و پمپــاژ جــو بدبینــی و فضــای یأس 
اســت. مخالفــان دولــت در هجمــه بــه دولــت 
کــه فشــارهای خارجی و  چنــان پیــش رفته اند 
کارشکنی های ترامپ در توافق برجام را توفیقی 
برای خویش تصور می کنند. حال آنکه دود این 
کردن سرمایه گذاران داخلی  هجمه ها و ناامید 
و خارجــی در نهایــت بــه چشــم همه مــردم به 
مــی رود  دســت  پاییــن  دهک هــای  خصــوص 
و آنــان را وادار بــه پیوســتن بــه جنبش هایــی 
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که ممکن اســت اهــداف و شــعار آن با  می کنــد 
خواست های واقعی شان متفاوت باشد اما آنرا 
راهــی برای نشــان دادن وضعیت اســفبار خود 
که   ببیننــد. از ســوی دیگر مهمترین شــاخصی 
گوار  تــداوم رکــود را نشــان می دهــد وضعیــت نا
در  دولتمــردان  از  بســیاری  اســت.  اشــتغال 
اظهــارات خــود بیــکاری را بلیــه ای بــزرگ برای 
جامعه و خانواده ها دانســته و بــر آثار زیانبار آن 
کرده اند. اما این اظهــارات برای جامعه  کیــد  تا
که دولت  کافــی نیســت بلکه آنهــا انتظار دارنــد 
عزم جدی و حقیقی خود را برای مبارزه با رکود 
گرچه  نشــان دهــد. ابــراز همدلــی در این بــاب 
نشــان دهنده تشــخیص درست مســئله است 

اما در عمل تاثیری بر اوضاع مردم ندارد.
عــاوه بر این جامعه در قبال یک هجمه روانی 
دیگــری قــرار دارد و آن مســئله ای به نام فســاد 
کــه از قضا روند رو به رشــد آن  اقتصادی اســت 
در یــک دهــه اخیــر همــه رکوردها را شکســته و 
گرفتــار رکــود و بیــکاری را  روح و روان جامعــه 
مخــدوش ســاخته اســت. متاســفانه قریب به 
اتفاق این فســادها و اختاس ها در آن بخشــی 
که یا دولتی اســت یا  خ داده  کشــور ر از اقتصــاد 
گر به دنبال راه منطقی برای خروج  خصولتی. ا
جامعه از این وضعیت هســتیم، مســیر درست 
که  مبارزه با علت هاست نه معلول ها. تا زمانی 
اقتصاد دســت بخــش دولتی هــا و خصولتی ها 
باشــد، فســاد و اختــاس خروجــی آن خواهــد 
بــود. ضعــف و خمودگــی بورکراســی نظــارت بــر 
تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی این دو بخش 

افرایش فسادهای اقتصادی را نوید می دهد.
که عاوه بر پیشــینه و اصل  3- مســئله بعدی 
موضوع اهمیت دارد، خروجی و نتیجه گیری از 
این اعتراضــات و به عبارتی درس و عبرت های 
کارشناسی  این رویداد است. همه بررسی های 
باید در خدمت استخراج یک نتیجه واقع بینانه 
گــر مقدمــات بــه درســتی مطــرح  گیــرد. ا قــرار 
و بررســی شــود و ابزارهــای ســنجش بــه دقــت 
تعریــف شــوند، راه حــل یــا راهــکار بــا مطالبات 
مــردم همســنخ خواهد بــود. برای رســیدن به 
راهکار باید به پرسش هایی در این زمینه پاسخ 

گفت. از جمله پرسش ها این است؛
معترضــان  محــوری  و  اصلــی  مطالبــه   -  1
کوچک و  چیســت؟ 2 - چــرا این بار شــهرهای 
گرفتند؟  3  پیرامــون بــر شــهرهای مرکز پیشــی 
کوتاه مــدت و بلندمــدت در برابر  - راهکارهــای 
کدام است؟  مطالبات معترضان و سایر مردم  

البته سواالت دیگری نیز می توان طرح کرد، اما 
کلیدی اند.  به نظر می رســد پرســش های فوق 
کــه پاســخ بــه آنهــا نشــان می دهد نقشــه  چــرا 
کمیــت چگونه  راه دولــت و ســایر نهادهــای حا
که ایــن حرکت را  گــر قائل باشــیم  بایــد باشــد. ا
کشــور بــا هدف  ج از  یــک جریان سیاســی خــار
سیاســی و برانــدازی نظــام شــکل داده به یک 
گر معتقد  نتیجــه و راهــکار خواهیم رســید امــا ا
کــه اصــل حرکــت ناشــی از فشــارهای  باشــیم 
گرانی، فســادهای اقتصــادی و بیکاری جوانان 
بــوده -کــه البتــه در بیــن راه مورد طمــع برخی 
گرفتــه  جریان هــای سیاســی و رســانه ای قــرار 
اســت - بــه راه حل دیگــری خواهیم رســید. یا 
گــر معتقــد باشــیم ایــن حــرکات خلق الســاعه  ا
خ داده، ممکــن اســت علــت آنــرا بــه قــدرت  ر
کنیم.  ســازماندهی جریان پشــت پرده مرتبط 
و  ریــز  اعتراضــات  می گویــد  واقع بینانــه  نــگاه 
کرد  درشــت ســال های اخیــر را نبایــد فرامــوش 
بلکــه بایــد ریشــه ها و علت هــای آنــرا بــه دقــت 
و  نهــاد مدنــی  یــک  بــه عنــوان  کــرد.  تحلیــل 
کشور فعالیت  که در عرصه عمرانی  سندیکایی 
که بیکاری و تنگنای معیشــت  داریم معتقدیم 
که می توانند علت این  کلیدواژه هایی هســتند 
کننــد. بــه عنــوان مثال بر  اعتراضــات را تبییــن 
کرده  که بانک مرکزی منتشر  اســاس آمارهایی 
که شــدت درگیری و اعتراض  برخی از مناطقی 
بیشــتری داشــته اند ماننــد نقاطــی در اســتان 
خوزســتان، ایــام و لرســتان از باالتریــن میزان 
بیــکاری برخوردارنــد. همیــن طــور بایــد توجه 
کــرد در مناطــق روســتایی و پیرامونــی مســائل 
معیشــتی محــرک قــوی محســوب می شــوند، 
کــه آثــار زیانبــار رکــود اقتصــادی بیــش از  چــرا 
گرفته اســت.  همــه دهک های پایین را نشــانه 
کاوی شــوند  گــر ایــن واقعیت ها به درســتی وا ا
راهکارهای برون رفت از این وضعیت نه دیدگاه 
امنیتــی اســت نه سیاســی و تبلیغاتــی. بلکه تا 
کــه اشــتغال چالــش اصلــی خانواده هــا  زمانــی 
کنتــرل  و جامعــه اســت دســتاوردهایی مثــل 
کوتــاه مدتی بر  کاهــش تــورم اثــر امید بخــش  و 
کنون آن زمان با پایان  جامعه خواهد داشت و ا
دولــت اول تدبیــر و امیــد خاتمــه یافته اســت. 
کــه اقتصاد  اثبــات این مســئله دشــوار نیســت 
دلیــل ضعــف  بــه  و خصولتــی  دولتــی  بخــش 
کارآمــدی در تولیــد و هزینــه،  در بهــره وری و نا
قیمت تولید شــغل را به شــدت باال برده است 
که بــا چشــم انداز موجــود نمی توان  بــه طوری 

به ایجاد شــغل در حد نیاز از ســوی این بخش 
امیــدوار بــود. بــر خــاف این دو بخــش، بخش 
اســتعداد  و  نســبی  مزیت هــای  از  خصوصــی 
کوتاه مدت و  باالتــری بــرای تولیــد اشــتغال در 
بلندمــدت برخــوردار اســت و بــه ســهولت قادر 
خصولتی هــا  و  دولتی هــا  بــا  رقابــت  در  اســت 
اشتغال آفرینی و بهره وری بهتری داشته باشد. 
بنابراین هرگونه چاره اندیشــی برای مشــکات 
جامعــه و معترضــان بایــد بــر اســاس توجــه بــه 
که  مولفه ها باشد. به عنوان مثال سال هاست 
دولت بــا معضل پروژه هــای نیمه تمام عمرانی 
گریبان اســت. تکمیل ایــن پروژه ها  دســت به 
که از عهده دولت  نقدینگی باالیی می خواهــد 
ج اســت بــا این همه بخش زیــادی از اینها  خار
کــه می توانند در ترمیم حوزه اشــتغال نقش به 
ســزایی داشــته باشــند، رهــا شــده اند و بخش 
خصوصــی راه حل هــا و پیشــنهادهای منطقی 
کشــورهای درحال توســعه  و منطبــق بر تجربه 
کــه دوره ای بــا ایــن پدیــده مواجــه بوده انــد به 
کرده اســت اما به نتیجه نرســیده  دولــت ارائــه 
نیمه تمــام  پروژه هــای  ایــن  بــرای  گــر  ا اســت. 
بخــش  کارشناســی  پیشــنهادات  اســاس  بــر 
خصوصــی تصمیــم مناســبی اتخــاذ شــود هــم 
کشــور رونــق می گیــرد و هــم نشــاط و  آبادانــی 
کاهش  شــادابی جامعــه از قبــل ایجاد شــغل و 
فشــارهای معیشــتی حاصــل خواهــد شــد. از 
نظــر ایــن ســندیکا مهمترین معضل و مشــکل 
کوچک  مــردم به خصــوص در مناطق شــهری 
مســئله شــغل اســت. هشــدارهای الزم درباره 
تبعــات بیــکاری مــردم بــه خصــوص جوانــان و 
در مناســبت های مختلف از جملــه در دیدار با 
مقامات ارشــد دولــت و یا در قالب رســانه ای از 
ســوی نمایندگان این ســندیکا و قطعا از سوی 
کارشناســان اقتصــادی و اجتماعی داده شــده 
کافی و الزم  اســت اما به نظر می رســد به اندازه 
جدی نگرفته نشــده اســت و یا اینکه راهکارها 
کارآمد نبوده است. باز هم در  به حد نیاز موثر و 
گیرد  گر عزم بر این قرار  کید داریم ا این مجال تا
کاهش  کوتاه مــدت و ضربتی بــرای  کــه راه حــل 
نارضایتی هــا تعیین شــود آن راه حل چیزی جز 
ایجــاد شــغل نیســت و راهکارهــای بلندمــدت 
نیــز منوط به توســعه اقتصــادی و بسترســازی 
برای سرمایه گذاری های اقتصادی و عمرانی با 
حضور قدرتمند بخش خصوصی اســت. تاسی 
که بار دیگر امید  به چنین سیاست هایی است 

گرداند.  و شادابی را به جامعه باز خواهد 
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آیت اهلل هاشمی

 شجاعت
 نقد  عملکرد 

خود را داشت
ان و  فعاالن عمرانی  میزگرد 

درباره مدیر دوران سازندگی 

مهندس مصطفی زاده مهندس خوانساری  مهندس عطاردیان  مهندس دادمان مهندس ملکیانی فرد 

دار  د ب  ی   زمان  
ی ب د  ان می رف ا
را  ار  ر  و  ا  م ا  ا
د  مع م  ید  رس می 
ری  م اس  ر دوران 
ری  ان  در ان  ا
ی  ب  دوران  
ی  ب  د ب ن
ان  ی 

اه  اال دها   س
و  ان  ار روگاه  نی  
س  ن  ا  از  را  
ا  س ا  ی ه ار

ازد د ب می 

می  ای ها ری  ن ده    
ا دان و  ع  در 
ی  را در  د  ر  ی ن  
روی  ده ای از نی  ب عم
ا  ر  م  انی  ان
ا در   د و  دن ار  در 
ی  دند  ده  ید   
ر نیروی  ان  ارهای ا از 
ران  مدی و  د  م ار انی  ان
ر  ا د ب د باز  ا د رای ب ا
رد  رو و  فراس  همی 
رور  ز و  م د  در امر
اری  رما گ ا س اه ه و دان
ر  دوران  ن  در   

گرف 

یر  د  می ب  ای ها  
دار  ی د د و در او ا  م
ر در  گ رد  ا ی  ا  ب م
د  بدانی د  با د  مانده ا ر 
ارزه  ان م د ای  رای ب  
ان  ا دار  ر  ا ب د  ی
ن نیروی  دارد  د  گ
و  اس  ا  نا د  می  اال  ب
م  ما  ای ب  ای نا
د  ر نمی رو گر از  د ا می زن
ای  ب رای  د  با د  می مانی و 
گاه  ید و هم را  د  
االن  ا فع د  ا م نمای
ی و عمرانی ه  ب 

ردی ان عم  ی ا ب 

ر  از ه د  بع اس   درس 
د  ازی و را نیاز ب بازس
ا  ب مدیر  ا ب دارد ام
ی و میزان  انی و ما ا ان م
از  ی  دا ای  نیروه ر  ی 
ردار  ر ع  و  د 
و  ازندگی  س رای  ا ب اس 
ا  ا د  مم  ازی  بازس
رفی  ا ن در ای  د ام
مدیر  ن  ا  ب و  رده  گ
ازندگی  ا س ن م ران  ف
ی را ه  ی ی  ا ا  ب
رای  ا ب رده ای  رب 
انی ای دو مد را با ه  می 

ی ا  م

ای  ی  و ا   س در 
اد  د  می را نارا د ها
اد   عدی اف عر س ای 
را  ر   ه د  ردم رد   م
  عمر دو با در ای روزگار

م رب  ی  ب  ا    
ار  رب ب ب  ری  ا دگ  ب
رد و  ان  می  ی ا و
ی  در زمان  داما ی ا از بع
رو  ری  د نی  ا  ب د 
د  راه رف  ی ب  ده و
ر  اد  ده  ب رد  می  اد 
ای  گر  اد و ا ا سعدی اف
ا  ار نی ان می ای ب ها
یا  ما با ا اری را دا 

رد ار می  ری رف
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آیت اهلل هاشمی
 شجاعت

 نقد  عملکرد 
خود را داشت

ان و  فعاالن عمرانی  میزگرد 
درباره مدیر دوران سازندگی 

ی آیت اهلل هاشــمی در دوران پس  ن ایران 
گفتمــان ســازندگی و فعالیت هــای  از جنــگ 
دوران  کــرد.  کــم  حا دولــت  بــر  را  عمرانــی 
که سال های 1368 تا 1375 را دربر  ســازندگی 
می گیــرد، موجب رونق فعالیت های عمرانی و 

کشور شد.  ترمیم زیرساخت های 
برای درک اهمیت این دوران و کارنامه آیت اهلل 
هاشــمی در حــوزه ســازندگی، نشــریه »شــاهد 
کامل  که شماره دی ماه خود را به طور  یاران« 
به پژوهش درباره سرگذشــت آیت اهلل هاشمی 
اختصــاص داده اســت بــا شــماری از فعاالن و 
کــه  پیشکســوتان حــوزه ســازندگی و عمرانــی 
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت های 
کــرده  گــو  گفــت و  ســاختمانی ایــران هســتند 
اســت. اعضــای هیات مدیــره این ســندیکا به 
عنوان قدیمی ترین و مهمترین تشکل صنفی 
گفتــه هــای جالبــی  در ایــن حــوزه نــکات و نا
از رویکــرد آیــت اهلل هاشــمی نســبت بــه بخش 
کرده انــد.  خصوصــی و فعالیــت عمرانــی ذکــر 
مهنــدس  ملکیانی فــرد،  منوچهــر  مهنــدس 
جــواد خوانســاری، مهندس بهمــن دادمان، 
مهنــدس  و  عطاردیــان  محمــد  مهنــدس 
گوشــه ای از  کــدام  محمــود مصطفــی زاده هــر 
جایــگاه فعالیت هــای عمرانــی و ســازندگی را 
گفتمان آیت اهلل هاشــمی تشــریح  در رویکرد و 

که در ادامه می آید: کرده اند 

مهندس عطاردیان: 
کنید گفت بمانید و فعالیت  به ما 

بنــده از 1339 در حوزه عمرانی فعال هســتم. 
در ســال 1357 عضــو هیأت مدیــره ســندیکا 
که آقــای هاشــمی رفســنجانی  شــدم، زمانــی 
رئیس مجلس شد، همان موقع هیأت مدیره 
ســندیکا به دیدار ایشــان رفتنــد. در آن دیدار 
گفتیــم: »خیلــی به ما ظلم می شــود، ما تحت 
فشــار هســتیم و بــه مــا طاغوتــی و اســتثمارگر 
کنیــد،  مشــخص  را  مــا  تکلیــف  می گوینــد. 
ســندیکای مــا جــزو بخــش خصوصــی اســت. 
برویــم؟« مملکــت  از  یــا  کنیــم  کار  و   بمانیــم 
هیات مدیــره  عضــو  دوســتان  از  تــن  چنــد   
کردند. آقای رفســنجانی در  ســندیکا صحبت 
ح نیست.  گفت: »اصًا این مسائل مطر پاسخ 

کشــور هستید و باید  شــما نیروهای ارزشمند 
کــه مملکت را  دســت و پــای شــما را ببوســیم 
کــه هنــوز  بســازید« ایــن موضــوع زمانــی بــود 
کرد نظر امام و  کید  جنگ شروع نشده بود و تا
که شما بمانید  کشــور هم این است  سیاست 

کنید. و فعالیت 
البتــه مدتی بعد جنگ شــروع شــد. با شــروع 
جنــگ به خاطــر محدودیت های ناشــی از آن 
کرد. البتــه فعالیت های  کلی تغییر  شــرایط به 
عمرانــی جــز در مناطــق جنگی متوقف نشــد. 
انجــام  جنــگ  دوران  در  بزرگــی  پروژه هــای 
که  شــد از جملــه راه آهــن بافــق- بندرعبــاس 
در ســال 1360بــه بهره بــرداری رســید. مــا در 
انجام پروژه ها شــرکت می کردیم و ایشــان هم 
بازدید می کرد. آقای هاشــمی به شدت پیگیر 
مســائل بــود و در اولیــن دیــدار بــه مــا توصیــه 
کشــور مانده ایــد بایــد بدانیــد  گــر در  کــه ا کــرد 
کنیــد. بخاطر  که بــرای بقای خودتــان مبارزه 
کــه دارد  گفتنــد: »چــون نیرویی  دارم ایشــان 
بــاال می آید ناآشــنا اســت و ایــن ناآشــنایی به 
کشــور نمی روید و  گــر از  شــما لطمــه می زنــد. ا
کنید و  می مانیــد بایــد برای بقای خــود تاش 
کــه البتــه مــا فعــاالن  گاه نماییــد«   همــه را آ
بخــش خصوصــی و عمرانــی هــم بــه توصیــه 

کردیم. ایشان عمل 
که روبروی آقای هاشــمی بود خیلی   موانعــی 
کار ما ســخت است،  گفتم  بزرگ بودند. اینکه 
گفتیم  که ایشــان به مــا زد.  همــان حرفی بود 
کار مــا ســخت اســت و ایشــان هــم به شــوخی 
کنیــد و دنبــال  کار خــود را رهــا  گفتنــد  بــه مــا 
بعضی هــا حــال  هــر  بــه  برویــد.  آبرومنــد   کار 
برخــی مهاجــرت  و  رفتنــد  لــی  کار دال دنبــال 

کردند. 
صحبت هایــی اخیــراً از قول آقای هاشــمی در 
کــه واقعــا برای مــن جالب  ســایت ها خوانــدم 
کــه »مــن رفتــم  بــود و آن صحبــت ایــن بــود 
گفتــم چگونه تحمل  پیش آیت اهلل بهشــتی و 
گفت برادر  می کنیــد این همه مظلومیت را، او 
نگران نباش آسیاب به نوبت! و من حاال این 
حــرف را می فهمم و حاال مانند ســنگ زیرین 
کــرد وی فــرد  آســیاب هســتم.«. بایــد دقــت 
کوچکــی نبــود و نقش زیــادی در انقاب و بعد 

از انقاب داشت.

مهندس ملکیانی فرد:
 شأن متخصصان را 

به صورت ملموس حفظ می کرد
ریاســت  بــه  هاشــمی  آیــت اهلل  آنکــه  از  پــس 
جمهــوری رســیدند، ســندیکای شــرکت های 
ساختمانی به اتفاق جامعه مهندسان مشاور 
کردند تا  درخواســت وقــت ماقات بــا ایشــان 
آمادگــی خــود را بــرای حضــور در فعالیت های 
کنند. نکته اصلی بحث ما این  سازندگی اعام 
که سرباز خارجی برای دفاع از  بود؛ »همانطور 
وطن نیامد، برای سازندگی هم باید از نیروی 
گــر در این  داخلــی بهــره ببرید و اجــازه دهید ا
بــاره به لحاظ علمــی و فناوری عقــب ماندگی 
نســبت بــه رقبــای خارجــی دارند، خودشــان 
بــا متخصصــان  از طریــق تعامــل و مشــارکت 
کنند.« در واقع  خارجی ایــن نقیصه را جبران 
ح هــای  کلیــد طر کــه  کنیــم  کیــد  خواســتیم تا
عمرانــی و ســازندگی را در دســت شــرکت های 
بــه  را  مطلــب  ایشــان  ندهیــد.  قــرار  خارجــی 
کــرد و فــی البداهه پاســخ دادند:  خوبــی درک 
دانــش  گرفتــن  قــرار  اختیــار  بهــای در  »آری! 
کلیــد  کــه می دهیــم، نــه  خارجــی پــول اســت 
بــه  را  اختیــار تصمیم گیــری  یعنــی  مملکــت« 
گــذار نمی کنیــم. از نظر من  شــرکت خارجــی وا
کــه آن موقع جوان تر بودم تفکر ایشــان بســیار 

مترقی بود.
هــر نوع قضــاوت درباره انســان باید بــا در نظر 
گرفتــن زمــان و شــرایط باشــد. در ســال 1392 
گفــت: »بعــد  کــه  ایشــان بودیــم  در خدمــت 
کشــور حــدود یــک  کل موجــودی  از جنــگ، 
میلیــارد دالر بــود و مــن آمــدم در نمــاز جمعه 
گفتــم مــا جنگ طلب  خطبــه ای را خوانــدم و 
کــه بافاصله  نیســتیم و اهــل تعامل هســتیم 
کــه با ما تماس  کشــوری  بعــد از خطبه، اولین 
گرفــت آلمان بــود و برای ســرمایه گذاری اعام 
کردند.« بنابراین شــرایط دشواری در  آمادگی 
آن دوران  داشــتیم. این هم از شانس جامعه 
که عاشــق انقاب و ایــران بود  که ایشــان  بــود 
کشــور شــد. در  عهــده دار مســئولیت اجرایــی 
کــه مــا در آن مقطــع  میــان مشــکات بزرگــی 
کشور  داشــتیم می توانم بگویم اولین مشــکل 
بــزرگ شــدن دولــت بــود. بــزرگ شــدن دولت 
در زمــان جنگ، بــرای جوابگویی به نیازهای 
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الزم  کشــور  مرزهــای  امنیــت  تامیــن  و  مــردم 
که دولت حتی تامین معیشــت و  بــود. تــا آنجا 
گرفت. یعنی دولت به  ک مردم را برعهده  خورا
طــور اتوماتیــک تبدیل به پدر ملت شــد و این 
بزرگ شــدن و دولت ســاالری، در طول 8 سال 
کــه هنوز هم آســیب آن را  چنــان نهادینه شــد 
می بینیــم و بعــد از آن دولــت هرگــز نتوانســت 
کند و حتی با برخی تصمیمات  کوچک  خود را 
دولت هایــی مانند نهم و دهم بزرگتر هم شــد. 
کــه پــول نبــود، دولت ســاالری  در آن شــرایط 
رایــج و جایگاهــی برای بخــش خصوصی باقی 
نگذاشــته بــود، اما وقتی آیت اهلل هاشــمی آمد 
گرفــت،  کشــور را بــه دســت  و ســکان اجرایــی 
کــه به حد  کــرد هــر چند  شــرایط خیلــی تغییــر 
مطلــوب شــاید نرســید. بــرای تکمیــل بحثــم 
اجــازه می خواهم به اصل 147 قانون اساســی 
که می گوید: »دولت موظف است،  کنم  اشــاره 
در زمــان صلــح از افــراد و تجهیــزات فنی ارتش 
و  تولیــدی  آموزشــی،  امــدادی،  کارهــای  در 
کامل موازین عدل  جهاد ســازندگی، با رعایت 
که به آمادگی  کند در حدی  اســامی اســتفاده 
رزمی آسیبی وارد نیاید« باید دید چرا آن موقع 
نوشــته اند بــا رعایــت موازیــن عــدل اســامی، 
که اســلحه  گر ارتش  چون پیش بینی می شــد ا
دارد بــه میدان ســازندگی بیایند ممکن اســت 
کــه از قبل آنجا بوده اند را  کســانی  رعایت حال 
که  نکند. ولی خود آقای هاشــمی در ســال 92 
کردم  گفت: »مــن فکر  خدمــت ایشــان بودیم، 
اســلحه را از دســت آقایــان بگیــرم و بــه جایش 
کنم اما نمی دانســتم  کار ســازندگی  آنها را وارد 
ج می شــویم.« توجه  این طــوری از مســیر خار
داشــته باشــیم مــا راجــع بــه مــردی صحبــت 
سیاســی  مبــارز  ســابقه  گرچــه  کــه  می کنیــم 
کشــور بــه خصوص  داشــت، ولــی تجربــه اداره 
در شــرایط بعــد از جنگ را نداشــت. به همین 
دولــت  فرهنــگ  حریــف  ایشــان  حتــی  خاطــر 
ســاالری نشد. به اســتناد آمار سازمان برنامه، 
در طــول برنامــه اول و دوم تعداد شــرکت های 

دولتی دو برابر شد.
در ســال 92 وقتی آقای هاشــمی این حرف ها 
را  زد و او را ناراحت دیدم یاد این شــعر سعدی 
کــه »مــرد خردمند هنر پیشــه را / عمر  افتــادم 
دو بایســت در ایــن روزگار/ تــا بــه یکــی تجربــه 

کار« وقتی  آموختن/ با دگری تجربه بســتن به 
که  کرد و از بعضی اقداماتی  ایشان صحبت می 
در زمان خود با نیت دیگری شــروع شــده ولی 
به بیراهه رفته بود، یاد می کرد، بنده یاد حرف 
گر آقای هاشــمی این  ســعدی افتادم و اینکه ا
کاری را داشت حتما با احتیاط  بار نیت انجام 
بیشــتری رفتــار می کــرد. مــن در ایشــان هوش 
و اســتعداد زائدالوصــف، عاقه وافــر به انقاب 
و ایــران، عاقه بســیار بــه ســاختن زیربناهای 
کشــور و احتــرام بــه متخصصــان را بــه صــورت 
ملمــوس مشــاهده می کــردم. خصوصیتــی در 
که متخصصان را جذب می کرد و از  ایشان بود 
کابینه ها مربوط به دوران  همین رو قوی ترین 
او بود. وی شجاعت نقد برخی از عملکردهای 

خود را داشت.

 مهندس خوانساری: 

کار  به دقت احوال ما و شرح 
فعالیت های عمرانی را می پرسید

حدود سال 1359 ما از آقای آیت اهلل منتظری 
گرفتیم و طی ماقات با ایشــان در قم به  وقت 
که ایشان گفت  بیان مشکات خود پرداختیم 
کامل دارد  که در این باره اطاعات  تنهــا آدمی 
آقای هاشــمی رفسنجانی اســت. همان موقع 
کرد و خواســت به ما وقت  وی به ایشــان تلفن 
ماقــات بدهد. مــا خدمت ایشــان در مجلس 
رســیدیم. در آن ماقات ایشان مشاور حقوقی 
کرد؛ تــا به مشــکات ما  خــود را بــه مــا معرفــی 
کند. در آن دوران ما مشــکل زیادی  رســیدگی 
داشــتیم بــه خصــوص اینکــه وزارت بازرگانــی 
کــرده بــود و در همــان  واردات را ســاماندهی 
که شکننده  زمان میلگردهایی وارد شــده بود 
که  و غیرقابل استفاده بود و ما معترض بودیم 
کــه دانش مهندســی ندارد  چــرا بخــش دولتی 
حقوقــی  مشــاور  می دهــد؛  انجــام  را  کار  ایــن 
کمیسیون های مجلس  ایشــان چند بار مرا به 
کــه خریــد اجنــاس بــه  بــرد و درخواســت شــد 
گــذار شــود. در این جهت  بخــش خصوصی وا
کردند. خود آقای  انصافا ایشــان به ما خدمت 
کارهای بخــش خصوصی  رفســنجانی هــم بــه 
جملــه  از  ایشــان  بچه هــای  داشــت.  عاقــه 
محســن هاشــمی نیز برای به ســامان رسیدن 

کشیدند. مترو زحمت زیادی 

آیــت اهلل هاشــمی زمانــی به ریاســت جمهوری 
کــه مــا دوران ســخت و پــر از بحرانــی را  رســید 
گذاشــته بودیــم. بعــد از انقــاب و  پشــت ســر 
نهادهــا  از  برخــی  جدیــد،  حکومــت  اســتقرار 
دنبــال مصادره اموال بخــش خصوصی بودند 
کــه در نتیجه  تــوان بخش خصوصی به ســوی 
اضمحــال رفــت. در ایــن دوره فعالیــت اغلب 
کارگران  شرکت های بخش خصوصی متوقف و 
کار  آن بیکار شــده بودند. خیلی  از پیمانکاران 
کشــور رفتــه بودنــد. امــا وقتی  کــرده و از  را رهــا 
آقــای هاشــمی رئیس جمهــور شــد، بافاصله 
و  داد  قــرار  خــود  شــعار  را  کشــور  ســازندگی 
کار قــرار داد. هنــر  برنامــه توســعه را در دســتور 
کــرد از بخش  که ســعی  ارزنده ایشــان این بود 
کنــد، از ابتــدای مدیریت  خصوصــی اســتفاده 
ایشــان ســاخت پروژه هــای بزرگــی آغــاز شــد از 
که در ســال  جملــه شــروع مجدد فوالد مبارکه 
1368 فعال شد. من خودم یکی از واحدهای 
گــرم را می ســاختم و  فــوالد مبارکــه یعنــی نورد 
شــاهد بودم ایشــان چنــد بار به آنجا ســر زدند 
کارخانــه بــزرگ بودنــد.  و پیگیــر ســاخت ایــن 
دوران  در  را  زیــادی  پروژه هــای  پیمانــکاران 
ایشان ســاختند و در دوران ریاست جمهوری 
که در سندیکا  ایشان، بنده به خاطر موقعیتی 
داشــتم در مســافرت های خارجــی زیــادی بــا 
آقــای  بــودم.  همــراه  ایشــان  وزرای  و  ایشــان 
هاشــمی دقت زیادی مخصوصا در پروژه های 
مهم نشان می داد. به خاطر دارم ایشان زمان 
که  گندله سازی چادرملو  کارخانه بزرگ  افتتاح 
گفــت: »خیلــی از مســئوالن  کویــر بــود،  در دل 
کارخانه  کــه این  گرفتند  مملکــت به مــن ایراد 
گرانی تمام می شود؛ اما من معقتدم  با قیمت 
کشور سرمایه گذاری  هرچه در راســتای توسعه 
کنیــم، باعــث آبادی، تولیــد و رونق می شــود« 
که در سال های  کرد  ایشــان آن پروژه را افتتاح 
بعــد توســعه یافــت و امــروز بیــش از 8 میلیون 
کنار آن نیــز راه آهن و جاده  تــن تولیــد دارد. در 
کشیده شــده و روستاهای اطراف آن  آسفالته 

توسعه یافت.
که ما ســاخته بودیم. ایشان  چند پروژه را هم 
کارخانه الستیک ســازی  کــرد از جمله  افتتــاح 
کــه 25 میلیــون تن الســتیک در ســال  کرمــان 
تولیــد می کــرد، در زمــان افتتــاح آن بــه دقــت 
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همه جزئیات را بررسی و پرس و جو می کردند. 
همسر ایشان هم همراه ایشان بود و به مسائل 
کنم ایشــان  عاقه نشــان مــی داد. باید اذعان 
کــه در دوران ریاســت جمهوری  نابغــه ای بــود 
کــرد و  کمبودهــای دوره قبــل را برطــرف  خــود 
کند.  توانســت به میزان زیادی اشــتغال ایجاد 
حتــی می توانــم بگویــم در دوران ایشــان هیچ 
که بخش خصوصی  کارهایی  نهاد دیگری وارد 

انجام می داد، نشد.
وی،  جمهــوری  ریاســت  دوران  مــن  نظــر  بــه 
کشور  دوران شــکوفایی برای بخش خصوصی 
بــود. این بخش ســاماندهی شــد و پروژه های 
بزرگی مانند پاالیشــگاه، نیروگاه ها و... ساخته 
که  شد. ما هم نیروگاهی در ایرانشهر ساختیم 
آقای هاشــمی برای افتتاح آن آمد و من دیدم 
که ایشــان چگونه به همه جزئیات پروژه توجه 
که به دیدار ایشــان می رفتیم  کرد. حتی زمانی 
کار را می پرســید.  ح  بــه دقــت احــوال مــا و شــر
مــن معتقدم دوران ریاســت جمهوری ایشــان 
درخشــان ترین دوران  بخش خصوصی بود به 
کــه بخش خصوصی توانســت ســدها،  نحــوی 
که تا قبل از  کارخانه و... را  پاالیشگاه ، نیروگاه، 

آن توسط خارجی ها ساخته می شد، بسازد.

مهندس دادمان: 
با اوج اشتیاق برای افتتاح 

پروژه ها می آمد
جمهــوری  ریاســت  ســاله   8 دوره  بــه  وقتــی 
کلیدی  آیت اهلل هاشمی برمی گردیم چند نکته 
که ایشان  توجه ما را جلب می کند. در دوره ای 
گام های اولیه ســازندگی بعد از دوران جنگ را 
کاما  به عنوان رئیس جمهور برداشت شرایط 
کم بود؛  کشــور حا کلی  نامناســبی در وضعیــت 
وضعیــت اقتصــادی نامســاعد، خزانــه خالــی، 
تأخیــر در پرداخــت بدهی هــای خارجی و... از 
که جنگ  جمله این شرایط نامساعد بود. چرا 
منشــأ مشــکاتی درحوزه اقتصــادی و تولیدی 
شــده بــود و دولــت خزانــه قابــل قبولــی بــرای 
کشــور نداشــت. در روابــط خارجی هم با  اداره 
کشــورهای  مشــکات زیــادی مواجــه بودیــم و 
گر از  زیــادی علیــه مــا موضع منفــی داشــتند. ا
کنیم متوجه  این زاویه به وضعیت آن روز نگاه 

کسی  می شــویم اراده بسیار قوی الزم است تا 
کنــد و منابــع الزم بــرای  بتوانــد از موانــع عبــور 

کند. کشور را تامین  بازسازی و سازندگی 
غ التحصیــان  متاســفانه در آن دوره شــمار فار
کــم شــده و عــده ای از آنهــا  و متخصصــان مــا 
گر  کرده بودند. ا شهید و عده ای هم مهاجرت 
که  کنیم، متوجه می شویم  همه اینها را جمع 
دوران درخشان سازندگی، ناشی از شخصیت 
کــه از موانــع و  منحصــر بــه فــرد ایشــان بــوده 
کالبــد  کــرده و روح تــازه ای بــر  گــذر  مشــکات 
کرد. ایشان یک وجه شخصیتی  جامعه تزریق 
که هــم در زندگی قبــل از انقاب و هم  داشــت 
در تفکــرات بعــد از انقــاب قابــل رصــد اســت. 
که به  گــی در واقــع عاقه و ارادتی اســت  آن ویژ
امیرکبیــر بــه خاطــر خدمــات مؤثرش بــه مردم 
کشــور داشــت و تحقــق ایــن امــر را در زندگی  و 
شــخصی ایشــان به غیــر از جنبه هــای مذهبی 
و مبارزاتــی، می تــوان در ورود ایشــان بــه امــر 

ساختمان ســازی در دوران قبل از انقاب دید 
که تناسب زیادی با فعالیت عمرانی، سازندگی 
و آبادانــی دارد. در دوران پس از جنگ ایشــان 
تحــت تاثیر همیــن روحیه و عاقمنــدی،  این 
که موقع و موعد  کرد  مســئله را به خوبی درک 
کشــور اســت و وقوع  یــک خیزش برای آبادانی 
ایــن اتفاق جز با داشــتن ذهن روشــن، آغوش 
کشــور و اعتدال  بــاز به روی همه ظرفیت های 
در همه امور ممکن نبود. خوشــبختانه ایشان 
گی ها توانست مسیری  بخاطر داشــتن این ویژ
کشــور بــود را در  کــه نهایــت آن رشــد و توســعه 
پیــش بگیــرد و بــا دســت خالــی منابــع الزم را 

گر چه وضعیــت امروز  کنــد. ا ســازندگی تامیــن 
از آن دوران بدتــر نیســت ولــی آن موقــع عاوه 
که  بــر مدیریــت منابع، اراده ای وجود داشــت 
گرفته بود. کار  منابع را در خدمت سازندگی به 

کــه بعــد از هــر خرابــی، نیــاز بــه  درســت اســت 
بازســازی وجــود دارد. امــا با توجه بــه مدیریت 
منابع انســانی و مالی و میزان تکیه بر نیروهای 
اســت.  برخــوردار  ضعــف  و  شــدت  از  داخلــی 
بنابراین ســازندگی و بازسازی ممکن بود اتفاق 
گســترده و با آن  بیفتــد امــا نــه در این ظرفیــت 
مدیریت فکورانه. چون ما سازندگی با چاشنی 
کرده ایــم. بنابرایــن  پوپولیســتی را هــم تجربــه 
کنیم.  می توانیم این دو مدل را با هم مقایســه 
برابــر نظــر  کــه در  را  مــا دیده ایــم دولتمردانــی 
کرده انــد...« و  گفته انــد: »بیخود  کارشــناس ها 
کنم   نتیجــه آن را هــم دیده ایم. فرامــوش نمی 
وقتــی آقــای هاشــمی بــرای افتتــاح پروژه های 
مــا مــی آمــد، بــا اوج اشــتیاق می آمــد. یکــی از 

ایده هایش که با ما در میان گذاشت این بود که 
کرویدور تعریف  در طول ساحل دریای خزر یک 
شــود و در آن عــاوه بــر خطــوط ریلــی، آزادراه و 
کشتیرانی هم ساخته شود  کانال قابل  بزرگراه، 
که  تــا از ایــن طریق آب اضافی غرب مازندران را 
کافــی نــدارد به اراضی شــرق  اراضــی بــه میــزان 
که حاصلخیز هستند ولی آب ندارند،  مازندران 
کند. این یک ایده بــزرگ و متعالی بود  منتقــل 
کــه فکــر او را مشــغول ســاخته بــود، می خواهم 
که ایشان استراتژی توسعه و بازسازی را  بگویم 
توامان در ذهن داشــت و در عین حال از مشی 

کاما پرهیز می کرد. عوام فریبانه 
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گی هــای  ویژ ایشــان  فــردی  خصلت هــای  در 
برداشــتن  در  قضــا  از  کــه  دارد  وجــود  زیــادی 
مثــا  بودنــد.  موثــر  رو خیلــی  پیــش  از  موانــع 
ایــن منظــر بســیار  از  ایشــان  بحــث شــجاعت 
مهــم اســت. این شــجاعت باعث شــد ایشــان 
کشــور  که پیش از آن در  وارد وادی هایی شــود 
تجربــه نشــده بود. ســاخت متــرو از جمله این 
کارهــا بــود. بــا توجه بــه اینکه ســاخت مترو در 
زیرزمیــن بــود و معلــوم نبــود با چه سرنوشــتی 
مواجــه شــود چــون تکنولــوژی و تجهیــرات و 
ح  فنــاوری باالیی نیاز داشــت، ورود به این طر
واقعا شجاعت می خواست. عاوه بر این آقای 
کــردن را هــم خیلی خوب  هاشــمی هماهنگ 

کشور  بلد بود. البته نفوذشــان در ارکان اداری 
کمــک می کــرد. از دیگــر  بــه ایجــاد هماهنگــی 
کار را جمعی پیش  کــه  خصوصیاتــش این بود 
کار توجــه می کــرد.  می بــرد و بــه همــه اجــزای 
کار بر سیاســت برای ایشــان یک  بحــث تقــدم 
کار به خط  موضــوع جدی بــود و همه را بــرای 
کنم صبر و حلم  می کرد. همین طور باید اشاره 
که طــرف مقابل را  ایشــان زیــاد بــود به طــوری 

کنار می زد. تحت تاثیر قرار می داد و موانع را 

مهندس مصطفی زاده: 
آینده نگری بی نظیری داشت

و  متخصــص  نیــروی  کمبــود  انقــاب  از  بعــد 

نیروهــای  از  تعــدادی  بــود.  مشــهود  متعهــد 
متخصــص رفته بودند. باقــی مانده هم جوان 
بودنــد و برخی تندروی هــا در برابر متخصصان 
مشــکل  بــا  را  کشــور  اقتصــادی  حرکــت  رونــد 
کارنامــه  کــرده بــود. آقــای هاشــمی در  مواجــه 
کار مهمی انجام داد که آن هم پایه گذاری  خود 
کمبود نیروی متخصص را  دانشــگاه آزاد بود تا 
کند. از طرفی چون دانشگاه آزاد جزئی  جبران 
از بخش خصوصی به شــمار می آمد ایشــان در 

کند. نظر داشت علم را وارد بخش خصوصی 
ایشان قبل از انقاب هم عاقمند به سازندگی 
کار ســاخت و ســاز انجــام می داد.  بــود و در قم 
وقتــی وارد ریاســت جمهوری شــد با معضات 

گردید. بحــث بیکاری نیروهای  زیــادی مواجه 
کارهــای نیمه تمــام قبــل  آزادشــده از جنــگ، 
کــه بــا حداقل  کارخانه هــا  از انقــاب، مصــادره 
ایــن  جملــه  از  و...  می کردنــد  کار  ظرفیــت 
معضات و مشــکات بــود، از طرفی آثار جنگ 
کشور ما مخصوصًا اراضی  که بیش از یک سوم 
کــرده بود  حاصلخیــز غــرب را بــا ویرانی مواجه 
بــه مســئله اصلــی تبدیــل شــده بــود. ایشــان 
که ما باید  کــرد  ســازندگی را با ایــن تفکر دنبال 
خرابی ها را بازسازی و ارتباطات، راه و آزادراه و 
... را بسازیم،  ساخت سد و عملیات های آبی 

متوقف شده را از سربگیریم.
کمبود  البته ایشــان در این مســیر با دو مشکل 

عمده یعنی کمبود منابع مالی و نیروی انسانی 
متخصص مواجه بود. چون شــرکت های قوی 
پیمانکاری بعد از پیروزی انقاب مصادره شده 
ج از کشور رفته بودند.  و نیروهایشان نیز به خار
در ایــن شــرایط عمده بــار فعالیت های عمرانی 
کــه تازه وارد  و ســازندگی روی دوش نیروهایــی 
گرچه با  کار شــده بودند، افتــاد. این امــر ا بــازار 
آزمــون و خطــا همــراه بود ولــی همزمــان انرژی 
کرد. به  کشور تزریق  جوانی را به پروسه آبادانی 
همیــن خاطــر در دوران اول ریاســت جمهوری 
کارهــا خــوب پیش رفــت اما در  آقــای هاشــمی 
که  ک مواجه شدیم  دوران دوم با تورم وحشتنا
کمبود تخصــص در برنامه ریزی ها  علت آن بــه 
برمی گشــت. مثــا آقایــان در ســازمان مدیریت 
گر در حوزه عمرانی  که ا پیش بینی نکرده بودند 
پروژه ها دیرتر از موعد خاتمه یایند، این مسئله 
عامل تورم می شــود. همان تورم پیمانکاران را 
در دوره دوم ریاســت جمهــوری آقای هاشــمی 
کرد اما نه به اندازه اواخر دهه 80 و اوایل  اذیت 
کنیم. ما خودمان  کار  که اصا نتوانیم  دهه 90 
انجــام  زیــادی  زیربنایــی  کارهــای  در آن دوره 
کارهای ســرب و روی زنجان و  دادیــم از جملــه 
که ایشان آمد  کارهای طای موته را  بخشــی از 
کرد. شــرکت ما در آن دوران بخشــی از  و افتتاح 
توســعه مخابرات، آزادراه قزویــن - زنجان و... 

را انجام داد.
بــه نظــرم مــن آینــده نگــری آقــای هاشــمی در 
کســب علــم بــی نظیــر بــود. در  قبــال دانــش و 
که بخش عمده ای از نیروی انســانی  شــرایطی 
ج بودند و یا در طول  کشور یا در خار متخصص 
کارهــای  جنــگ شــهید شــده بودنــد؛ یکــی از 
کارآمد و مدیران  ایشــان تربیت نیروی انسانی 

اجرایی با دید باز بود. 
بــود  رویکــردش  و  فراســت  همیــن  بخاطــر 
هــا  دانشــگاه  و  پــرورش  و  امرآمــوزش  در  کــه 
صــورت  دوران  آن  در  خوبــی  ســرمایه گذاری 
و احــزاب  تشــکیل  در  همچنیــن  گرفــت. 

شــد.  برداشــته  خوبــی  قدم هــای  NGOهــا 
صنعــت  ســازنده،  پیمانــکاران  بــا  رابطــه  در 
در  و  رســیدند  شایســته  جایــگاه  بــه  احــداث 
 ادامــه در دولــت اصاحــات تــا حــدودی پخته

کســب  کارهای بزرگ را   شــدند و تــوان اجــرای 
کردند./ شاهد یاران.



 پیا آبادگران                                 
دی ماه   1396 
شماره 362

17

بخــش  اندیشــی  چــاره  نشســت  نخســتین 
خصوصــی با دولت و مجلــس، با هدف تحقق 
کارآفرینــان  کانــون  توســعه اقتصــادی توســط 
دی   21 پنجشــنبه  روز  صبــح  گــرا،  توســعه 
مــاه 96، بــا حضــور جمعــی از شــخصیت های 
ســندیکای  کنفرانــس  ســالن  در  اقتصــادی، 
شــد.  برگــزار  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
مربــوط  مســائل  مهمتریــن  نشســت  ایــن  در 
کشــور و چالش هــای  بــه مشــکات اقتصــادی 
پیش رو در دو پانل تخصصی، اولی با مدیران 
بــا  دومــی  و  خصوصــی  بخــش  کارآفرینــان  و 
مشــارکت نمایندگان دولت و مجلس شــورای 

اسامی بررسی شد.

ی  ن ب گ ر ایر  در ابتدای این نشست د
مانی  ا س ر های  ای  د س ر  د
کــرد: فرصــت مغتنمــی در پرتــو  ران عنــوان  ای
اولیــن نشســت چاره اندیشــی فعــاالن بخــش 
خصوصــی بــا دولــت و مجلــس حاصــل آمــده 

گرد هم  تــا در ســندیکایی بــا قدمــت 70 ســال 
که به عنوان  آییم. بســی خوشحال و مفتخرم 
و مهندســی  فنــی  تشــکل  دبیــر قدیمی تریــن 
کارآفرینــان  کانــون  ایــران از طــرف ســندیکا و 
کشــور  موثــر  و  مهــم  تشــکل  دو  توســعه گرا، 
ج نهاده و خــوش آمد بگویم.  حضور شــما را ار
بی شــک نشســت هایی از این دست می تواند 
داشــته  ایــران  اقتصــاد  بــرای  دســتاوردهایی 
گر بتوانیــم بر این نکته تفاهم داشــته  باشــد. ا
که بخــش خصوصی ما بخشــی مهم و  باشــیم 
کشور است، می بایست  تاثیرگذاری در اقتصاد 
بــه افــکار و آرای فعــاالن ایــن بخــش بــه ویــژه 
بــه عنــوان قانونگــذاران  از ســوی مجلســیان 
منتخب مردم و دولتمردان به عنوان مجریان 
گردد، تفاهم  اصلی قوانین توجه ویژه مبذول 
شــرایط  می تــوان  چگونــه  کــه  منظــر  ایــن  از 
کارآفرینان بخش  بــرای فعالیت بیشــتر و بهتــر 
خصوصــی را فراهــم نمــود و هــر نهــاد و ارگان 
چگونــه می تواند بــه این فعالیت مســاعدت و 

یاری برساند.
گرامی در  وی افزود: حضور موثر شــما ســروران 
کــه عاقمندی  ایــن مجلــس نشــان می دهــد 
و  هم اندیشــی  مشــارکت،   تفاهــم،  بــرای 
مشــکات  و  موانــع  رفــع  بــرای  چاره اندیشــی 
موجــود پیــش روی فعــاالن بخــش خصوصی 
ایــن  اســت  بدیهــی  اســت،  جــدی  کشــور 
عاقمنــدی شایســته توجــه و اهمیــت بوده و 
از چنین ظرفیتی باید برای توســعه اقتصادی 
اســت  الزم  بــرد.  بهــره  پیــش  از  بیــش  کشــور 
کــه برای کنــم در وضیعتــی قــرار داریــم  کیــد   تا

  بر مشکات چاره نداریم جز آنکه به دیدگاه های 
یکدیگــر احتــرام بگذاریــم و بــه تعامل ســازنده 
منظــر  از  بیاوریــم.  روی  بخــش خصوصــی  بــا 
چــاره اندیشــی باید بگویم ما بــه عنوان بخش 
خصوصــی قبــل از هر چیــز درخواســت اجرای 
کامــل قوانیــن مترقــی از جملــه قانــون بهبــود 
کــه در کار را داریــم  کســب و   فضــای مســتمر 
و تصویــب  مجلــس  توســط   90 بهمــن   16   

در اولین نشست چاره اندیشی  با میزبانی سندیکا توافق شد

ه ان میته سه   تشکی 
ل  میا بخش خصوصی دولت و م
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 در 27 اسفند همان سال به دولت وقت اباغ 
کم بر این قانون تعامل هر  شده است. روح حا
چــه بیشــتر دولت بــا بخش خصوصــی و دادن 
کســب  نقــش موثرتر بــه آن برای بهبود فضای 
کار، تصمیم گیری و تصمیم ســازی های مرتبط 
که در  کار است. آنطور  کســب و  با رونق فضای 
بند »ج« ماده 1 این قانون آمده اســت محیط 
کار عبــارت اســت از مجموعــه عوامــل  کســب و 
موثــر در اداره یــا عملکــرد بنگاه هــای تولیــدی 
کنتــرل مدیــران آنهــا می باشــد.  ج از  کــه خــار
کار  کســب و  مجموعــه عوامــل موثــر بر بــر رونق 
هــر روز بیــش از پیش می شــود. عوامل متعدد 
و جدیــدی بــه عوامــل قبلی اضافــه می گردد تا 
کنتــرل هر یــک از این  کــه پیش بینــی و  جایــی 
اقتصــادی  بــرای مدیــران بنگاه هــای  عوامــل 
خصوصی ســخت شــده اســت. انتظــار می رود 
گام های  دولــت خدمتگــزار و مجلــس محتــرم 
کنترل این  کردن و  کم  موثــر و مهمی در جهت 

عوامل بردارد.
وی افــزود: من قصد ورود بــه جزئیات را ندارم 
گذشــته و  امــا بــرای نمونــه در بودجه ســنوات 
حتی سال آینده پرداخت مطالبات بنگاه های 
خصوصــی پیمانــکاری صنعت احــداث عموما 
از طریــق انــواع و اقســام اوراق و اســناد انجــام 
دریافــت،  چگونگــی  کــه  حالــی  در  می شــود 
فــروش و تبدیــل ایــن اوراق به پول مشــکات 
کرده اســت. مسائل  بزرگی را برای صنف ایجاد 
مختلف مانند بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش 
بــه خاطــر  افــزوده، عــدم جــذب ســرمایه گذار 
قوانین موجود، و مشــکات ریز و درشــت دیگر 
کــه نشســتهای ایــن چنینــی و هــم  می طلبــد 
که در  اندیشــی با بزرگان و مسئوالن تکرار شود 
گروهی برسیم. در این  کار  پرتو آن به انسجام و 
همایش بخش های مختلفی پیش بینی شده 
کــه توجه و  ح خواهــد شــد  و بحث هایــی مطــر
اجــرای نــکات مثبــت آنهــا در تدویــن قوانیــن 
گام های موثر برای رفع مشــکات  می توانــد بــا 
موجود همراه باشد. امیدوارم این بحث ها به 
که  کشور  کشــور بیانجامد و به آبادانی  توســعه 
تنها با همراهی و همدلی مقدور اســت منتهی 
شــود، حضور دولتمردان و مجلســیان محترم   
ایــن  اهمیــت  نشــان دهنده  محفــل  ایــن  در 
مســئله و عاقمندی آنهاست. پس از سخنان 
مقدماتی دبیر سندیکا و در ادامه این نشست، 

انی نیا  ی س ر  ر د ان او با 
د  سع گرا م ان  ارافر ن  ان ر  د
ن  ان ی  می نژاد ر درها مد  ید م س
د  م م د  م را  گ ع  س ان  فر ار
ان  ارفرما ی  ن عا ان ی  ان ر ارد ع
ان  رزاده ب ع مد امی د م  ر م
یانی فرد  ر م د م ا و م ده ا نما

ا  تشکیل شد د ان س از 

سهم نامناسب از بازارهای همسایه
ن  ان ر  د انی نیا  س ی  ر  د
کــرد: مطالبــات  ع گرا عنــوان  س ان  فر ار
اقتصــادی در حال حاضر بــه الیه های مختلف 
کارآفرینان با این  کانون  کــرده و  اجتماعی نفوذ 
کمک  نشســت سعی دارند آمادگی خود را برای 
کنند.  به دولت در حل مشــکات موجود اعام 
بخش خصوصی همیشــه با نــگاه به مدل های 
گاه برای  موفــق جهانــی حرکــت می کند و هیــچ 
اختراع مجدد چرخ تاش نمی کند لذا در ســال 
که  کرد  کانون منشــور خود را منتشر  1393 این 
کمک به توســعه اقتصادی  کانون  در آن هدف 
کشور با محوریت بخش خصوصی و در راستای 
منافــع ملــی ذکر شــده بــود. راهکارهایــی برای 
این امر ذکر شــد از جمله ترویج اقتصاد رقابتی، 

کارآفرینی، تبین و ترویج اقتصاد  بسط فرهنگ 
بــازار، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی، 
تشــویق بخش خصوصی به ایفای نقش بیشتر 
در حوزه مسئولیت اجتماعی و تاش مستمر در 
کانون  که  جهــت حفظ و بهبود محیط زیســت 

کارآفرینان توسعه گرا پیگیر این موارد است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
به اینکه دســتیابی به اهداف سند چشم انداز 
1404 بــدون حضــور موثر بخــش خصوصی غیر 
گفــت: به عنوان مثــال ترکیه در  ممکن اســت، 
4 ســال اخیر 781 میلیــارد دالر تولید ناخالص 
کــه تولیــد ناخالص  داخلــی داشــته، در حالــی 
گذشــته 481 میلیارد  داخلــی ایران در 4 ســال 
کــه نشــان می دهد بایــد 300  دالر بــوده اســت 
میلیــارد دالر بــر تولیــد ناخالــص داخلــی خــود 
بیافزاییم تا به عنوان قدرت اقتصادی منطقه 
شــناخته شــویم. قــدرت ایران در صــادرات به 
کشورهای همسایه فقط 14٫5 میلیارد دالر   15
کشــورها  کــه این  اســت ، ایــن در حالــی اســت 
دارنــد!  واردات  دالر  میلیــارد   1300 از  بیــش 
کاالی تنهــا ســه  کشــور ترکیــه از واردات  ســهم 
کشــور همســایه ما بیش از ســهم ایران از همه 

کشورهای همسایه است.
وی افــزود: ایــن تجربــه تلــخ بدیــن معناســت 
کــه اقتصاد ایران نــه تنها امکان اول شــدن در 
منطقه را ندارد بلکه با اقتصاد بدون نفت تنها 
یــک چهــارم اقتصــاد ترکیه هســتیم و این یک 
معضل برای اقتصاد ماست. دولت و نهادهای 
کمیت باید نقش خود  اقتصادی وابسته به حا
کنند تا  گــذار  را بــه ســازمان های مــردم نهاد وا

اهداف سند توسعه محقق شود.
کید  کارآفرینان توســعه گرا بــا تا کانــون  دبیــرکل 
کانون به دنبال تحقق منشــور بخش  بــر اینکه 
کشــور اســت،  خصوصــی بــرای نجــات اقتصاد 
کشــور بــا  کــرد: تحقــق اقتصــادی  خاطرنشــان 
محوریــت بخــش خصوصی در راســتای تامین 
منافــع ملــی حاصــل می شــود. وی از تدویــن 
بســته انتظــارات بخش خصوصی جهــت ارائه 
به مقام معظم رهبری و سران سه قوه خبرداد 
کــرد : بســیاری از فعــاالن و دلســوزان  و اعــام 
کارآفرینــان کانــون  در  خصوصــی   بخــش 

گــرا بــا هــم هــم صــدا شــده انــد تــا راه   توســعه 
کشور را هموار نمایند. توسعه 

ی ن ب ر گ د
اه  ر ای ن  انی  ر ب گ  ا
ی  ی  ب  دا با
در  اری  یرگ ا و  م  ی  ب ا  م
ر اس می با  اد  ا
االن ای ب  رای فع ار و  ب اف
ب  یان  م ی  س از  ژه  وی ب 
اران م مرد و  ن ان ان  ع
ی  ان ا ر ان م ردان ب ع م دو

گردد و  ژه م انی  وی
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نسخه شفابخش اقتصاد ایران 
رقابت است

می نژاد،  در ها د  م ید م د س م
کارآفرینان توســعه گرا در نشســت  کانون  رئیس 
بخــش خصوصــی  کارآفرینــان  اندیشــی  چــاره 
کیــد براینکــه نســخه  بــا مجلــس و دولــت بــا تا
کشور توجه به اقصاد آزاد و  شــفابخش اقتصاد 
گفت:  رقابتی یا همان اقتصاد مقاومتی اســت 
کشــور  در حــال حاضــر مشــکل اصلــی اقتصــاد 

توسعه نیافتگی است.
هاشــمی نژاد  صــدر  محمــد  ســید  مهنــدس 
در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکه دعــوا بین 
کارگــران در مــورد اینکــه مــازاد تولید  مالــکان و 
کدام یــک اســت، باعث شــد تعریف حق  حــق 
کار و حــق ســرمایه شــکل بگیــرد. در این میان 
که در  ح بــوده  همیشــه بحث عدالــت هم مطر
گرفــت؛ یکی از  گونــه اقتصاد شــکل  نهایــت دو 
که  آنها اقتصاد اجتماعی )سوسیالیســتی( بود 
در قرن بیســتم به شــکل اقتصــاد دولتی نمود 
کرد، و دیگری اقتصــاد مبتنی بر مالکیت  پیــدا 

بخش خصوصی بود.
وی افزود: آنچه مســلم است توسعه یافتگی یا 
 نیافتگی همواره موضوع مبرم جوامع مختلف 
که بر روی ســطح رفاه جامعه تاثیر  بوده اســت 
گذاشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه مشــکات و 
گفت: اقتصاد  کشور  معضات توسعه نیافتگی 
یــک  تنهــا  نفــت  احتســاب  بــدون  کشــورمان 
کشوری  چهارم اقتصاد ترکیه است و این برای 
کــه می خواهــد اقتصــاد اول منطقه باشــد یک 

فاجعه است.
وی نســخه اقتصاد اجتماعی را پروژه شکست 
خــورده در همــه جــای دنیــا از جملــه چیــن و 
کشــوری  گفــت:  کــرد و  شــوروی ســابق عنــوان 
مثــل روســیه زمانــی در مســیر اقتصاد توســعه 
کــه از نــگاه سوسیالیســتی  گرفــت  یافتــه قــرار 

گرفت و به اقتصاد بازار آزاد روی آورد. فاصله 
کارآفرینان توســعه گرا با اشــاره به  کانون  رئیس 
اینکه دولت درک درست و اطاعات صحیحی 
از بخــش خصوصــی نــدارد، یادآور شــد: مســیر 
کشــور از اقتصاد دولتی بیرون نمی آید  توســعه 
بلکــه عــاج مشــکات در توجــه بــه بــازار آزاد و 
کــردن و یافتــن مســیر توســعه توســط  رقابتــی 
که  کارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی اســت 

کشور باید به آن توجه نمایند. سران قوا و 
کانون به عنوان یک  وی با اشاره به اینکه این 
تشــکل فعــال بــرای حــل مشــکات اقتصادی 
کرده و آن را در ســطح ملی  کشــور نقش آفرینی 
و بین المللــی دنبــال می کنــد، اظهــار داشــت: 
یکــی از نتایــج و خروجی هــای ایــن نشســت، 
کمیته نــه نفره برای اهداف نشســت  تشــکیل 
ســیدمحمد  مهنــدس  اســت.  چاره اندیشــی 
صدرهاشــمی نژاد بــا اشــاره به اســتقبال خوب 
از  رســانه ها  و  مجلــس  و  دولــت  نماینــدگان 
فعــاالن  بــا  چاره اندیشــی  نشســت  نخســتین 
کمیته نه  بخش خصوصی اظهار داشــت: این 
نفره شامل سه نفر از مجلس، سه نفر نماینده 
که  دولــت و ســه نفــر از بخش خصوصی اســت 

کار خود را آغاز می کنند. بزودی 

طوالنی بودن اعطای مجوزهای 
مورد نیاز بخش خصوصی

نــادر عطایــی، عضــو شــورای عالــی  مهنــدس 
کشــور در ایــن  ح  کارآفرینــان مطــر ســندیکا و از 
ح های زیربنایی، تنگناها و  نشســت درباره طر
کشــور در شــرایط  کرد: اقتصاد  راهکارها عنوان 

مضیقــه  در  پاییــن  قشــر  و  دارد  قــرار  خاصــی 
که دولتمــردان به آن  گروهی  هســتند. همــان 
مســتضعف می گویند و معتقدنــد دولت از آنها 
که پروژه هــای اجرایی به اجرا  اســت. تا زمانــی 
کشور حل نخواهد  در نیاید مشــکل اقتصادی 
کار صحیح به حرکت در نخواهد  کسب و  شد و 

آمد.
وی بــه میــزان اشــتغال زایی پروژه هــا اشــاره و 
کرد: این پروژه های فصلی و پروژه های  عنــوان 
زیربنایــی می توانند به اشــتغال جوانــان بیکار 
کنند، البته درصد اشــتغال در زمان  کمــک  مــا 
بهره بــرداری نســبت بــه زمــان ســاخت بســیار 
اجــرای  اهمیــت  رو  همیــن  از  اســت،  انــدک 
توجــه  قابــل  زیربنایــی  و  اساســی  پروژه هــای 
پروژه هــا  ایــن  اجــرای  دیگــر  طــرف  از  اســت. 
یــک نــوع ســرمایه گذاری و پس انــداز ملــی بــه 
شــمار می آید و نســل های بعــدی از مزایای آن 
کشــور ســاخته می شــود.  بهره مند می گردند و 
متاســفانه 70 درصــد از پروژه هــای زیربنایــی و 
کشور اجرا نشده و مشکات اقتصادی  اساسی 
که بیشتر از اینکه مربوط به تحریم  را دامن زده 
یــا عوامل دیگر باشــد مربوط بــه بی توجهی به 
ســازندگی و تولیــد از طــرف مســئوالن اســت. 
گــر پروژه هــای زیربنایــی بــا الگــوی صحیح به  ا
کشــور به همراه  کانی برای  اجــرا درآیند منافع 
کشــور امارات از  خواهند داشــت. بــرای نمونه 
فرودگاه بین المللی خود ساالنه میلیاردها دالر 
و ترکیــه از ســومین فــرودگاه بین المللــی خــود 
کشور ما  ساالنه درآمد زیادی دارند. متاسفانه  
علیرغم موقعیت ممتاز و استراتژیک از داشتن 
یک فرودگاه اســتراتژیک و مناســب با نیازهای 
منطقــه بی بهــره اســت. بــا ســایر ظرفیت هــا و 
کشــور هم به همیــن منوال رفتار شــده  منابــع 
کــه زمــان نیــز به عنــوان یــک متغییر  در حالــی 
کشورهای همسایه ما  جدی در حرکت اســت. 
گونه مزیت رقابتی بر ما  که هیــچ  علی رغــم این 
گرفته اند  کثــر جوانــب از ما ســبقت  ندارنــد در ا
کــه این به دلیــل عدم اســتفاده صحیح دولت 
کــه باعث  از الگوهــای جدیــد قراردادی اســت 
کشــورها ســاخت یک فــرودگاه  شــده در ســایر 
کمتــر از 3 ســال تمام شــود، اما  بین المللــی در 
کوچکــی مانند امــام خمینی  ســاخت فرودگاه 

در ایران بیش از 20 سال به طول بیانجامد.
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کشورهای در  وی افزود: موضوع ســازندگی در 
حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است 
زیرا به دلیــل عدم اجرای پروژه های زیربنایی 
کار، بیکارند  خیل عظیمی از جوانان آماده به 
و بــه ناچــار بــرای ادامه زندگی خود به ســمت 
مخــرب  گاه  و  غیرمولــد  و  کاذب  مشــاغل 
بــه تشــدید بحــران  کــه همیــن امــر  می رونــد 
اقتصــادی می انجامــد. بــه حمــداهلل انقــاب 
کشــور ایران به عنوان  اســامی تثبیت شده و 
دنیــا شــناخته  قدرتمنــد  کشــورهای  از  یکــی 

کشــور ثروتمند  کشــور ما  شــده، از طــرف دیگر 
بــا شــرایط آب و هوایی مناســب و امنیت الزم 
کار اســت، با این همه مشکات جدی   جهت 

کار وجود دارد. برای انجام 
کــرد:  تصریــح  ســندیکا  عالــی  شــورای  عضــو 
تشــریفات اداری و بروکراســی از موانــع بــزرگ 
 اجرای پروژه های زیربنایی کشور است. یکی از
کنونــی فعالیــت بخــش خصوصی،   مشــکات 
مــورد  مجوزهــای  اعطــای  شــدن  طوالنــی 
نیــاز می باشــد. متاســفانه بــرای دریافــت یک 
مجــوز BOT، چهــار تــا پنــج ســال زمــان نیــاز 
اســت. مشــکل دیگــری در این زمینه مســئله 
کــه با وجــود مصوبات و  ترک تشــریفات اســت 
قوانیــن موجود، ترک تشــریفات برای تســریع 
در فعالیــت اقتصــادی نیــز بعضــًا شــش ســال 
بــرای  قانونــی  هیــچ  البتــه  دارد.  نیــاز  زمــان 
کره و ترک تشــریفات  گــذاری پروژه هــا با مذا وا
بــرای بخــش خصوصــی حتــی با شــرط تامین 
ســرمایه وجود ندارد. این قبیل پروژه ها فقط 

به شــرکت های دولتی و شبه دولتی و خارجی 
گذار می شود. وا

وی بــا بیان اینکه هنوز بعد از 40 ســال معلوم 
نیســت اقتصاد ما دولتی اســت یــا خصوصی، 
و بینابیــن ایــن دو نگــه داشــته شــده اســت، 
کارگروهــی از  کــرد: پیشــنهاد می شــود  عنــوان 
پروژه هــا،  متولــی  وزارتخانه هــای  نماینــدگان 
اقتصــاد،  وزارت  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
کمیســیون مربوطه در مجلس  بانــک مرکزی، 
گردد تا مجوزهای  و بخش خصوصی تشــکیل 

کثــر تا 2  الزم بــرای پروژه هــای مصــوب را حدا
ماه صادر نمایند.

کرد:  مهنــدس عطایــی در پایــان خاطرنشــان 
کاهــش تصدیگــری دولــت یک ضرورت اســت 
و دولــت باید دســت از بنــگاه داری بردارد و به 
که نظارت است، بپردازد.  رســالت اصلی خود 
گــذاری  ح وا کنونــی الزم اســت طــر در شــرایط 
پروژه هــا با ترک تشــریفات به بخش خصوصی 
بــه طــور دو فوریتــی تصویــب شــود تــا بخــش 
کارها  کشــور را بســازد. تمــام  خصوصی بتواند 
گذار و از آنها  باید به بخش خصوصی واقعی وا
حمایت شــود و دولت نیز با سیســتم منظمی 
از آنها مالیات بردرآمد بگیرد. به نظر من برای 
کشــور ســه عنصر بهداشــت، آموزش و  آبادانی 
ســازندگی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت 
و همــه ســرمایه های دولتــی و خصوصــی باید 
بــه ســمت این ســه محور جــاری شــود. برای 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــه عنــوان راه 
کان نیز تضمیــن دولتی  حــل تامین ســرمایه 
به عنوان امری متداول در دنیا عنصر اساسی 
کارشناسان  و اجتناب ناپذیر است. متاسفانه 
و مشــاوران دولتی می گویند فاینانس خارجی 
کــه آنهــا از  35 درصــد هزینــه دارد،  در حالــی 
کار می کنیم  کــه بــه طــور مســتقیم بــا آنهــا  مــا 
بــه طــور متوســط 6 تــا 8 درصــد هزینــه طلب 
گر عــدد 35 درصدی مدنظر  می کننــد، حتی ا
کارشناســان دولــت صحیــح باشــد بــاز هــم در 
کشــور اســت.  شــرایط فعلــی فاینانــس به نفع 
کشــورهای غنــی دنیا  که  واقعیــت ایــن اســت 
هــم به دنبــال جــذب ســرمایه گذاری خارجی 

هستند.
وی در پایان پیشــنهاد داد 15 درصد از هزینه 
اجرای پروژه ها توســط بخــش خصوصی، 85 
درصد توســط فاینانســر خارجی تامین شود و 
دولــت بازپرداخت اصل و ســود آن را تضمین 
و در مقابــل پروژه تا پرداخت اقســاط در رهن 
دولت باشد. بیمه مرکزی ایران هم با تشکیل 
بیمــه  مشــارکت  و   )syndicate( ســندیکیت 
خارجــی پوشــش بیمــه سیاســی و اقتصــادی 
را تامیــن نمایــد. تشــکیل آموزشــگاه حرفه ای 
در محــل پروژه هایــی بــا بیش از 2 ســال طول 
گره گشــا  کار هم  اجــرای پــروژه از طــرف وزارت 
کار و ترمیم حقوق  خواهد بود. اصــاح قانون 
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خواهــد  بهــره وری  افزایــش  بــه  هــم  کارگــران 
ارز هــم  خ  نــر تثبیــت  و  تــورم  انجامیــد. مهــار 
که بدون آنها سرمایه گذاری در  ضروری اســت 

پروژه های اساسی توجیه ناپذیر خواهد بود.

ضرورت تعیین اهداف ملی
ی عضــو  دی دانیا م ا م یر د ع م
کارآفرینــان توســعه گرا نیــز در خصــوص  کانــون 
ســخن  تولیــد  رونــق  چالش هــای  مهم تریــن 
که آیا مــا ایران  ح این ســوال  گفــت، وی بــا طر
بهتــری را به نســل آینده تحویــل خواهیم داد 
و توانســته ایم بــه مســئولیت ملــی خــود عمل 
قبــل  ســال   100 از  بیــش  کــرد:  کیــد  تا کنیــم، 
ایــران همزمان بــا ژاپن نهضت مشــروطیت را 
کــرد و این  کشــوری آباد شــروع  برای ســاختن 
کنــون ادامــه داده اما بــه توفیقات الزم  راه را تا
نرسیده است و اختاف ما با ژاپن و حتی سایر 
کشــورهای منطقــه بیشــتر و بیشــتر می شــود. 
کارآفرینان و ســازندگان  البتــه در ســایه تــاش 
سراســر جهــان زندگــی و رفــاه همــه جهانیــان 
بیشتر شده اســت اما با مقایسه شاخص های 
گاه  توســعه  می توانیم از شــرایط واقعی خــود آ
می شــویم. با مقایسه شاخص های اقتصادی 
ســال های 1340 تــا 1355 و  1367 تــا 1390 در 
خ متوســط  مــورد تولیــد ناخالــص داخلــی، نــر
اقتصــادی، میــزان تــورم، درآمــد ســرانه ملی، 
خ دالر نشــان می دهد  درآمد ملی بر اســاس نر
مــا در ایــن راه ناموفــق بوده ایــم و در این عدم 
موفقیــت همــه مــا ایرانیــان مقصــر و مســئول 
بوده ایــم. بــرای پایان دادن به ایــن دور باطل 
و جبــران عقب ماندگی هــا الزم اســت با تعیین 
آن  مــورد  در  ایثــار  و  اجمــاع  و  ملــی  اهــداف 
کنیــم. بــه نظــر می رســد بــرای توســعه  اقــدام 
حقــوق  از  صیانــت  خــوب،  حکمرانــی  کشــور 
از  حمایــت  قوانیــن،  شــفافیت  شــهروندی، 
ســرمایه اجتماعــی و توســعه پایــدار، و افزایش 
در  وی  اســت.  الزم  ملــی  ســرمایه  درآمــد 
کارآفرینــان توســعه گرا و  کانــون  ادامــه اهــداف 
کانون را برای رســیدن به این  راهکارهای این 
کلیه  گذاری  اهداف برشــمرد. اقتصــاد آزاد و وا
فعالیت های اقتصــادی به بخش خصوصی از 

اهم این راهکارها است.

رای  ی ع  رمعد ا نا یر د ع م
ا  ســخنران بعدی  این همایش  د ی س عا
کــه بــه اهمیت حضــور بخــش خصوصی  بــود  
در اقتصــاد و رهایــی از سیســتم دولتی اشــاره  
کــرد، جهــت حفــظ انســجام مطلــب و انتقــال 
که در  گانه ای  کامــل  مفاهیم ، در مطلب   جدا
گنجانده شــده اســت، گزارش   انتهــای همین 
مشــروح بیانــات ایشــان بــه همــراه جــداول و 

ج  شده است. عکس های الزم  در

چالش های رونق صنعت توریسم
ی رئیــس هیات مدیــره  رمان د   م م
کشــور نیز در  انجمــن دفاتر خدمات مســافرتی 
گردشــگری  کــرد: صنعت  ایــن نشســت عنوان 
در شــرایط فعلی اصــا جایگاهی ندارد، به نظر 
می رسد بخش خصوصی هم جایگاهی ندارد. 
کار عنــوان  کســب و  در مــاده 2 قانــون بهبــود 
شــده »دولــت مکلف اســت در مراحل بررســی 
کار  و  کســب  محیــط  بــه  مربــوط  موضوعــات 

برای اصــاح و تدوین مقــررات و آیین نامه ها، 
کتبــی اتاق ها و آن دســته از تشــکل های  نظــر 
کــه عضــو اتاق هــا نیســتند، اعــم از  ذی ربطــی 
کارگــری را درخواســت و بررســی  کارفرمایــی و 
جلســات  بــه  را  آنــان  دیــد  الزم  هــرگاه  و  کنــد 
کدام  تصمیم گیری دعوت نماید« اما باید دید 

دولت از بخش خصوصی پرسیده است.
وی افــزود: یــک برنامــه جامــع بــرای توســعه 
زیرســاخت هم وجود ندارد. اســتراتژی حمل 
نقــل و سیاســت خارجــی یکدســت وجــود  و 
ندارد. تمام شــرکت ها دولتی هستند. تجارت 
خارجی نداریم. خشکســالی در راه اســت و... 
کجا می رویم. باید  کجا هســتیم و به  باید دید 
کــه ضرورت  گردشــگری  دیــد توســعه صنعــت 
کی مورد توجه قرار  کشــوری با شرایط ما است 

گرفت. خواهد 

ان دی  م ب
دیگــر  عضــو  ملکیانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 

ی مدی دانیا ا م یر د ع م
ر  سع  رای  ر می رسد  ب ن

یان مرانی   
روندی  از  
ما انی  افی   

ماعی و  از سرما ا
دار و افزا ا سع   

ی مد سرما م  در
 الز اس
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ح  هیات ســندیکا با جمع بنــدی مباحث مطر
کرد: ما در این 40 ســال  شــده در پانــل عنــوان 
گذشته نشســت هایی از این دست داشته ایم 
جالــب  نرســید،  نتیجــه  بــه  کــدام  هیــچ  کــه 
کــه همــواره دولتی هــا بهتر از مــا در این  اســت 
کرده انــد ولی بعــد دنبال  نشســت ها صحبــت 
کار خــود رفته انــد. دســتیابی به اهداف ســند 
چشــم انــداز بــدون دخالت بخــش خصوصی 
کشــور در  اقتصــاد  تــا وقتــی  اســت.  ناممکــن 
دســت بخــش خصوصــی قــرار نگیــرد اقتصــاد 
گــر دولــت سیاســت  کشــور نجــات نمی یابــد. ا

اقتصادی خود را در راستای حمایت از بخش 
خصوصی بگــذارد صحنه برای فعالیت بخش 

خصوصی و ایجاد اشتغال باز می شود.
که همه مباحث  کنیــد  کرد: توجه  وی عنــوان 
بــود.  مقاومتــی  اقتصــاد  محــدوده  در  امــروز 
اقتصــاد مقاومتی بــه معنای اقتصــاد ریاضتی 
نیســت. خود مقام معظم رهبری این اقتصاد 
بــه  می داننــد  ایــران  اقتصــاد  مقاوم ســازی  را 
کــه در برابر نامایمــات اقتصادی دنیا  طریقــی 
کشــور آســیب نبینــد و مــردم بتواننــد زندگــی 
توام با عزت نفس خود را داشــته باشــند یعنی 
کــه با تولید و  رســیدن  اقتصاد به خوداتکایی 
اشــتغال مقدور اســت. پــس باید دید اشــکال 
کجاســت؟ همــه مشــکات مــا مربــوط بــه  کار 
خودمــان و عملکــرد خودمــان اســت و هیــچ 
نــدارد.  نقــش  مــورد  ایــن  دولــت خارجــی در 
گذشته پند  که از  پیشــنهاد سندیکا این است 
کمیته مشــترک از مجلس  بگیریــم. بایــد یــک 
دولت و بخش خصوصی تشــکیل شود و برای 

بسترسازی الزم جهت حضور بخش خصوصی 
کاهش مســئولیت دولت دائم در  در صحنــه و 
کنند. این پیشــنهاد  کنــار هم باشــند و اقــدام 

درست در حیطه اقتصاد مقاومتی است.
کمیتــه بــه  وی افــزود: نقــش مجلــس در ایــن 
دلیــل وضــع  قوانین یا قوانین اجرا شــده مهم 
کسب  است، در ماده 14 توسعه مستمر قانون 
گفته شــده دستگاه های اجرایی موظف  کار  و 
کــه معاونتــی را بــه عنــوان معاونــت  هســتند 
کنون  کار تا که این  بخــش خصوصی بگذارند، 
صورت نگرفته است. البته پیشنهاد مشخص 

مــا در این باره ایجاد معاونتــی به نام معاونت 
که  بخــش خصوصــی در قــوای ســه گانه اســت 

کند. آنها را بخش خصوصی انتخاب 
کــرد  مهنــدس ملکیانی فــرد در پایــان عنــوان 
که همه ما مشــکات را می دانیم اما  متاســفم 
کافی برای رفع موانع و مشکات موجود  اراده 

وجود ندارد.

پانل دوم
پانل بعدی نخســتین نشســت چاره اندیشــی 
بخش خصوصی بــا دولت و مجلس، با حضور 
و  برنامــه  کمیســیون  رئیــس  تاج گــردن  دکتــر 
بودجــه مجلــس شــورای اســامی، مهنــدس 
رئیــس  اول  معــاون  عالــی  مشــاور  اوحــدی 
ســازمان  از  مصطفــوی  مهنــدس  جمهــوری، 
کبری  مدیریــت و برنامه ریزی و مهندس علی ا
کشــاورزی و منابــع طبیعــی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس و دکتــر حســین ســلطانی نیا دبیــرکل 

کارافرینان توسعه گرا برگزار شد. کانون 

آمادگی استفاده از پیشنهادات
بخش خصوصی برای مصوبات بودجه
کمیســیون  ردون رئیس  ا ا  مر ر  د
برنامــه و بودجــه مجلس شــورای اســامی نیز 
کامل  در این نشست با اشاره به اینکه آمادگی 
داریم تا پیشنهادهای بخش خصوصی را برای 
کشــور  کل  اعمــال در الیحــه بودجــه ســال 97 
در نظــر بگیریــم، اظهــار داشــت: در ســال های 
خصوصــی  بخــش  بــه  جــدی  توجــه  گذشــته 
که صرفًا درباره بخش  نشــده اســت و بنا ندارم 
خصوصــی و فوایــد آن برای اقتصاد ســخنرانی 
بــرای  کــه می توانــد  کنــم. مهم تریــن حرکتــی 
کشــور صورت بگیــرد، قطعًا  توســعه اقتصادی 
از سوی بخش خصوصی است و مجلس برای 
و  فعــاالن  پیشــنهاد های  و  نظــرات  شــنیدن 

کامل دارد. مدیران این بخش آمادگی 
تاجگــردون بــا اشــاره بــه اینکــه در صــدد حل 
مشــکات بخش خصوصــی هســتیم، تصریح 
کمیسیون تلفیق مبنی  کرد: پیشــنهاد ی را در 
بــر تهاتــر 110 هــزار میلیارد تومــان بدهی دولت 
گفــت: در ایــن  کردیــم،  در ســال 97 تصویــب 
پیشــنهاد بدهــی دولــت بــه اشــخاص، بدهی 
بــه  بانک هــا  بدهــی  بانک هــا،  بــه  اشــخاص 

یانی فرد د م م
د   یا ب اهدا س  دس
ب  ا  د دون  ب داز  ان
ی  ا و ی نامم اس 
ب  دس  در  ر  اد  ا
اد  ا رد  ی ن رار  ی 
ر دو  گ د ا اب ا نمی  ر ن
در  را  د  ادی  ا سیاس 
ی  ما از ب  ای  راس
ی ب  رای فعا ارد   ب
از  ب ا  ا اد  ا و  ی 
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بانــک مرکزی و همچنیــن بدهی افراد، بخش 
غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای  و  خصوصــی 
ح اســت و با توجه به اینکه پیمانکاران از  مطر
ح شــد  دولت مطالبه دارند، پیشــنهادی مطر
تــا در حــد 110 هزار میلیارد تومــان بدهی افراد 
بــه دولت و مطالبات افــراد از دولت به صورت 

عام تهاتر شود.
که این اقدام  کردیم  کرد: پیشنهاد  وی اضافه 
با عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی در 
ج شود، درحالی که  ســرفصل خاصی ثبت و در

افزایش پایه پولی را نیز نداشته باشیم.
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس  رئیــس 
گفــت: ایــن اقــدام موجــب  شــورای اســامی 
گــردش بخــش  می شــود تــا قفــل ســرمایه در 
زیادی از فعاالن بخش خصوصی باز شــود و از 
طرفی دولت دیگر با حجم زیادی از طلبکاران 
مواجــه نخواهــد شــد و در مجمــوع بــه وضــع 

کند. کمک  اقتصادی 
کرد: موضوع  تاجگردون در ادامه خاطرنشان 
از  آســتان ها  غیردولتــی،  عمومــی  نهادهــای 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی بخش خصوصی 
واقعی در این اقدام تفکیک شــده و مشــخصًا 

از این نهادها نام برده ایم.
بخــش  بــرای  می توانــد  ایــن  افــزود:  وی 
که بدهی هایشان  خصوصی خبر خوبی باشد 
بــه  دولــت  از  طلب هایشــان  بــا  بانک هــا  بــه 
صورت خاص تا ســقف 50 هزار میلیارد تومان 
تهاتر شود. ما موافقت بانک مرکزی و سازمان 
زنجیــره ای  تهاتــر  دربــاره  را  بودجــه  و  برنامــه 
گرفته ایم. در این مورد نیازی هم به  بدهی ها 

آیین نامه نیست.
که دولت  وی افــزود: رفتــار عاقانه این اســت 
کار اول به نفع  کنــد. ایــن  بــه این مــدل عمل 
دولت، بعد بانکها و در نهایت بخش خصوصی 
است. 20 هزار میلیارد تومان صورت وضعیت 
و  اســت  ذی حســابی ها  میــز  روی  بــر  قطعــی 
کنار  مــا 50 هــزار میلیارد تومــان بابت ایــن امر 
گــر نکاتــی وجــود  ا بــاره  ایــن  گذاشــته ایم. در 
کــه بخواهیــد بــه قانــون تبدیل شــود به  دارد 
کار وجــود دارد  کنیــد. فضــای این  مــا منتقل 

گرچه راه دشوار است. ا
تاجگردون تصریح کرد: شاید بخش خصوصی 
باشــد.  نداشــته  را  وثایــق  تامیــن  تــوان  مــا 

البتــه بــا توجــه بــه اختاس هــا و  فســادهای 
گرفته در مورد تضمیــن وثایق باید به  صــورت 

کنند. که احتیاط  تصمیم گیران حق داد 
از  ی  را  اع ب  اس  در  ردون  ا گ
رد ب  ان  ران در   ع ا
رده اس  ی هی و ا ن
ر دارد  ه دو س رد ا و ر ان  ع
گ  ی  ره نی   دا  س هی 
رده  ی ا ن اس  ب 
د  د دو  ارم ی  ان اس باب زن
انی  د باب زن ی  ع ب ب  م

اد  راند ف د را در دو گ ف سربازی 
ر  ره اس   ه دو س ا و ر
رار  ه گیرنده  ر ر ردون و   ا م 
ده اس  ی  ده   ه ده دارد ر
ه ده  ان ر د نمی  د  ب 
رای همی  ه داده اس  ی ب م ر

ی الز اس می های 
الزم بــه ذکر اســت این ســخنان تاجگــردون با 
کنــش حاضــران همراه بــود و فعاالن بخش  وا
که بابــك زنجانی یك  خصوصــی معتقــد بودند 

فعال بخش خصوصی نیست.

کارآمد بدون بخش خصوصی 
 راه به جایی نمی بریم

دی مشــاور عالی معاون  عید او د س م
اول رئیــس جمهوری در حوزه ســرمایه گذاری 
گردشــگری نیــز در ایــن نشســت با انتقــاد از  و 
عــدم حضــور مســئوالن بانــک مرکزی و ســایر 
کــرد: تاش خود را برای  کید  مدیــران بانکی تا
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  صــدای  شــنیدن 
کار خواهیــم بســت و حمایت هــای خوبی  بــه 
از طریــق صنــدوق توســعه ملــی و توســعه  را 
گردشــگری بــرای توســعه اقتصــادی از طریــق 
بایــد  می کنیــم.  دنبــال  خصوصــی  بخــش 
ظرفیــت انتقــاد در دولــت، مجلــس و بخــش 

خصوصی ایجاد شود.
موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  اوحــدی  مهنــدس 
معیشت و اقتصاد جزو اولویت های جامعه ما 
گرا کارآفرینان توســعه  کانــون   اســت، از ایجــاد 

  بــه عنــوان یــک حرکــت جــدی و جدیــد برای 
نقش آفرینی بخش خصوصی در حل مســائل 

ردون ا ر    د
گ اس  ب  ی   
رده اس  ی ا ن
د  د دو  ارم ی  ان باب زن
د  ی  ع ب ب  م
د را  ربازی  ی ف س ان باب زن
اد ا و  راند ف گ در دو 
ر م  ه دو سره اس   ر
گیرنده  ه  ر ر ردون و   ا

دارد رار 
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کرد و اظهار داشــت: تنها  کشــور یاد  اقتصادی 
بــا حضور جــدی بخش خصوصــی و همکاری 
بــا مجلــس و دولت می توانیم بــه اهداف خود 
در زمینــه تحقــق اهــداف برنامه هــای توســعه 

دست بیابیم.
طریــق  از  کشــور  اقتصــادی  توســعه  بــر  وی 
صــادرات و ورود به بازارهــای منطقه و جهان 
کشــورهای منطقــه  گفــت: بــازار  کــرد و  کیــد  تا
از جملــه عــراق و روســیه و... ســهل و ممتنــع 
اســت و بایــد بــا همت خــود بخــش خصوصی 
کنیم و ســهم خــود را از  ورود خــود را تضمیــن 
تــا میلیارد دالر فعلی به ســطح مناســب ارتقاء 

دهیم.

کــرد: مــا هــم ارزشــها و ظرفیتهای  وی عنــوان 
کلید برون رفت از  کشــور خود را می شناســیم. 
مشــکات فعلی هــم اقتصاد مقاومتی اســت، 
کــه بایــد دید مجلــس و دولت چقدر در مســیر 
کرده انــد. یکــی از راه هــای تحقــق  آن حرکــت 
بــه اصــل 144  اقتصــاد مقاومتــی هــم توجــه 

قانون اساسی است.

د  د  ای  ده ی ب افی و 
ده اس ی  م

کمیســیون  عضــو  از  کبــری  ا علــی  مهنــدس 
کشــاورزی و منابع طبیعــی مجلس نیز در این 
کــرد: در تبصــره 19 الیحــه بودجه  پنــل عنوان 
بــه بخــش  گــذاری پروژه هــای نیمــه تمــام  وا
کــه فرصت  گرفته  کید قــرار  خصوصــی مــورد تا
تســهیات  پیش بینــی  بــرای  اســت  خوبــی 
البتــه  افــزود  وی  اســت.  توســعه  صنــدوق  از 
قــدم  بودجــه  بندهــای  تفکیــک  و  شــفافیت 

مثبتی بوده است.

ی می ار عم م
رها سع  ری راه  ر ان م  ب ع

در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس مصطفــوی 
کرد:  از ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز عنــوان 
کــه دولت به  مــا در برهه ای از زمان هســتیم 
کــه بایــد بخــش  کارفرمــا اعتقــاد دارد  عنــوان 
خصوصــی بــه میــدان بیایــد. از اینــرو ایجــاد 
زمینــه ای بــرای حضــور بخــش خصوصــی در 
غ از مالکیــت پــروژه،  پروژه هــای عمرانــی فــار
در ســازمان مــا مدنظر اســت. از حدود ســال 
1390 در شــورای هماهنگی شــروع به تنظیم 

خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــرای  اســنادی 
کمیتــه تنظیــم قراردادهــا، تنظیم  کردیــم. 4 
ضمانت نامه ها، اعتبار ســنجی ســرمایه گذار، 
تنطیم فرایند و نحوه مشــارکت تشــکیل شد. 
کمیته ها  کمیتــه تلفیق هم در راس این  یک 
بــرای  و  شــد  تنظیــم  مشــارکت  الیحــه  بــود. 
رفتــن بــه مجلــس تقدیــم هیات وزیران شــد 
گردید  کــه متاســفانه دچــار پیــج و خم هایــی 
ایــن خاطــر مــا هنــوز قانــون مشــارکت  بــه  و 

نداریم.  را  عمومی-خصوصی 

ی  ی ن ا ن  ی  می
د دارد ر و در 

پانــل دوم بــا پرســش و پاســخ حاضــران ادامه 
یافت و در پایان آن  مهندس محمد عطاردیان 
کارآفرینان توســعه  کانــون  عضــو شــورای عالی 
گرا با اشاره به اینکه 22 میلیون حاشیه نشین 
گفت: بخــش خصوصی  کشــور وجــود دارد  در 
نبایــد منتظــر تصمیم دولت باشــد و همانطور 
گرا درباره اهداف  کارآفرینان توســعه  کانون  که 
گفته بــه دنبال حل مشــکات  تشــکیل خــود 

کشور است. اقتصادی 
مهنــدس عطاردیــان با اشــاره به اینکــه تجربه 
کشورهای دیگر نشان می دهد که اشتغال زایی 
از ناحیه دولت همواره با شکست مواجه بوده 
کرد: از دو سال پیش درباره  است خاطرنشان 
و  کشــور  اقتصــادی  و  اجتماعــی  آســیب های 
نتایــج غیرقابــل پیــش بینــی آن به مســئوالن 
کــه  هشــدار داده ایــم ولــی جــدی نگرفته انــد 
مشــکات و اتفاقــات اخیــر هشــداری در ایــن 

زمینه بود تا آنها به خود آیند.
هــای  انجمــن  عالــی  کانــون  رئیــس  نایــب 
کانــون  کارفرمایــان ایــران از تشــکیل  صنفــی 
هلدینگــی  عنــوان  بــه  توســعه گرا  کارآفرینــان 
بــه منظــور حمایــت از بنگاه هــای اقتصــادی 
ایجــاد  بــرای  کارفرمایــان  گفــت:  و  داد  خبــر 
ایــن هلدینــگ، 200 میلیــارد تومان ســرمایه 
پایــدار  اشــتغال  بــه  تــا  اختصــاص می دهنــد 
کننــد. چنانچــه دولت از تشــکیل این  کمــک 
کارفرمایان ســرمایه  کنــد  هلدینــگ حمایــت 
افزایــش  تومــان  میلیــارد   1000 تــا  را  خــود 
می دهند و بســیاری از مشــکات اقتصادی و 

اشتغال را حل می کنند.

ان    ارد د ع م
اره  درب ا   س دو  از 
و  ی  ماع ا ی های  س
ای  ن و  ر  ادی  ا
ب  ن  ی  ا   یر
داده ای  دار  ه الن   م
د   رف ان ن دی  ی  و
ر  ی ا ا  ا ا و  م 
د ای زمی  داری در   ه

د د  ا ب  ن ا   
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در  ناصرمعدلــی  علیرضــا  مهنــدس   آقــای 
کار آفرینــان بخــش  »نشســت چــاره اندیشــی 
کــه 21 دی ماه  خصوصــی بــا مجلــس و دولت« 
 در ســندیکا برگزار شــد به ایراد سخنرانی درباره
پایــدار  توســعه  در  خصوصــی  بخــش  نقــش   
 پرداخت که  به دلیل اهمیت موضوع، سخنرانی
  این عضو شــورای عالی ســندیکای شــرکتهای 

ساختمانی ایران  بشرح زیر ارائه می گردد: 

بــا پخــش ســخنان مقــام  ایشــان  ســخنرانی 
معظــم رهبری در دفــاع از بخش خصوصی و 

ســرمایه و خصوصی سازی اقتصاد آغاز شد:

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری : 
عدالــت  بایــد  کشــور  در  اقتصــادی  نــگاه   "
که  محــور باشــد و این منافاتی نــداره با آنچه 
کردیــم،  بیــان  مــا در سیاســتهای اصــل 44 

داری ســرمایه  کلمــه  و  ســرمایه  کلمــه   ایــن 
 بــه هیــچ وجــه چیز مذمومی نیســت. ســعی 
کنیــم نــگاه سوسیالیســتی و مارکسیســتی بــر 

تفکر اقتصادی مــا غلبه پیدا نکند. 
کــه مــا در سیاســتهای اصــل 44  آن چیــزی 
کردیم به هیچ وجه با اقتصاد عدالت  ح  مطــر
معنــا  یــک  بــه  بلکــه  نــدارد  منافاتــی  محــور 

مکمل و متمم اوســت" و . . .

در ادامه سخنان: 
آقــای  جنــاب  فرمایشــات  تکمیــل  در  ایشــان 
مهندس صدر هاشــمی نــژاد در خصوص تحول 
و تبدیل کشــورهای کمونیســتی به یک جامعه 
دارای رونق اقتصادی و سرمایه گذاری با استفاده 
از آمارها و نمودار و با ذکر چند نمونه از تفکر اقتصاد 

دولتی در کشورهای مطرح جهان ادامه دادند:

I( چین : 
کشــور چیــن بــا ایجــاد اصاحــات اقتصــادی 
بخــش  جمعیــت  از   %10 کــردن  وارد  تنهــا  و 
کشــور، با ســیر  خصوصــی خویش در اقتصاد 
گرفــت.  اقتصــادی ســریع شــتاب  صعــودی 
اقتصــاد چیــن بــا آوردن ســرمایه های بخش 
جمعیــت  از  نفــر  میلیــون   100 و  خصوصــی 
گونه ای  خویش و ورود به اقتصاد جهانی به 

حاضــر  حــال  در  کــه  اســت  شــده  متحــول   
پیش بینــی  و  اســت  دنیــا  دوم  اقتصــاد 
کــه در آینده نه چنــدان دور تبدیل  می شــود 
گــردد و ایــن امــر فقــط  بــه اقتصــاد اول دنیــا 
یــک  اقتصــاد  بــه  بخــش خصوصــی  ورود  بــا 
کشــور بــا اقتصــاد دولتــی بــا جمعیــت بــاالی 
یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون نفــر محقــق 

است.  گردیده 

د  رسی  ای چاره اندیشی  الی سندیکا  در    را  و ش دلی  م ا نا ی ند  م

 نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار
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II روسی  
کمونیستی  با توجه به منحنی رشــد اقتصادی روســیه، اقتصاد روســیه 
نیز از زمان فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و ورود بخش خصوصی به 

گشته است. اقتصاد، با تحول و رشــد اقتصادی ســریع مواجه 

 

 

ا مر ی روسی و  ا دا ید نا ران  ا س م

روی ماهیر  اد  ی ا ا   ازفرو

در  دولتــی  اقتصــاد  کامــل  رکــود  دالیــل  بــه  اســت  مشــخص  کامــا 
کمونیســتی فــوق چــاره ای  کشــورهای بــزرگ   کشــورهای مارکسیســتی، 
را  جامعــه  در  اد  ا ب  ی  ب  ردن  وارد  جــز    بــه 

نداشتند.

III( درآمریکا:  
ر پرســنل بــرای مدتی حالــت دولتی به  زار ن ا  ه رز  ب را م
کــردن ایــن  ج  د، دولــت جهــت خــار گرفتــه بــود. ور  خــود 
شــرکت از بحــران نســبت به خریــد 61 درصد ســهام به مبلــغ حدود  
کارشناســانی و بــا تفکــر  کــرد، ســپس بــا اســتخدام  ارد دالر اقــدام  ی می
بخــش خصوصــی این شــرکت توانســت پس از دو ســال از ورشکســتگی 

نجــات یابــد. 
 
 

Source: www.nasdaq.com

ا ای  ا ارز س کــه ماحظــه می کنیــد  از  س همانگونــه 
که ســهام 61  کرد، دولت آمریکا نیز  ر چنــد ده برابــر افزایش پیدا 
که ارزش ســهام  کرده بود زمانی  درصــدی جنــرال موتورز را خریــداری 
کرد، ســهام را به ســهامداران جنرال موتورز باز پس داده و  افزایش پیدا
که  کردند  کید  ج نمود. ایشان تا جنرال موتورز را از مالکیت دولت خار
اد با سی  ر سرما داری، در صورت اداره ا حتی در یک 

ی در  ندارد  ز ور ی ای  ی ن دو
روی ماهیر  اد  ی ا ا ی  از فرو ی روس ا دا ید نا دار  نم
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لمان شرقی :  لمان غربی و آ IV( آ
کمونیســتی با توجه به تقسیم  مورد اقتصاد آلمان غربی و آلمان شــرقی 
کشــور بــه 2 بخش شــرقی و غربــی پس از جنگ جهانــی دوم و بعد از 60 
که اقتصاد دو آلمان یکپارچه شد، نمودار رشد منحنی اقتصادی  سال 
کارشناســان، بازگشت آلمان  آلمان شــرقی قابل ماحظه اســت. به نظر 
دولتــی،  اقتصــاد  غالــب  ســلطه  از  پیــش  شــکوفایی  دوران  بــه  شــرقی 

گذشــت 5 نسل می باشد. حداقل نیازمند به 
 

ر ی و  ر مان  اری  د  ا در ی م م

این نمودار نشــان می دهــد علیرغم تغییر نظام اقتصادی آلمان شــرقی 
 پــس از اتحــاد،  بدلیــل اقتصــاد دولتــی و افت ژن در بخش شــرق پس از
 60 سال ، هنوز اختاف زیادی بین بهره وری دو بخش آلمان وجود دارد.

 

ی و عر  ر مان  اری  د  ا در دار  م نم

کره جنوبی :  کره شمالی و  V(مقایسه 
کره جنوبی بــا ارائه آمار  کره شــمالی و  تشــریح منحنــی اختــاف اقتصاد 
کــره جنوبی  کره شــمالی و  ح زیــر و مقایســه اقتصــاد  و نمودارهــای بشــر
ی  کــه تحت دو سیاســت اقتصاد بخش دولتــی و اقتصاد ب 
ان  دن ز ای زیر م  داره کردنــد نم د و اعــام  اداره می گردن
اد  ی و جمع شدن سرمایه و  ا ما ره  ده م  اد  ا
ر  ر نزد ا ب ف م ی  دا ما ره  ، در مقابــل  ره  در 

می شــود را به عیان نشان می دهد. 

    

    

VI( ایران : 
ران   ا  ا ا ی ا ر و ب ن از ر ا م گزار س  

اد در دس  د ا گ   در ران  ا  ا ا ی ا  ر
دو اس

ه ها از  رو ر  کــه ا کردنــد  ایشــان بــا اشــاره بــه آمار رســمی اشــاره 
د و  ای راه و بان ازه های در ادر و س اری ب ای  انا جملــه 

ده است. ار  گ ی وا ر های دو یره ب 

در ادامــه بــا پخش ســخنان مهندس زنگنه در خصــوص اقتصاد دولتی 
کشــیدند :   ح زیر به تصویر  و نیز نگرش دولت در قبال پروژه ها را به شــر
ان   زم ی  ی یم   ه م اس   رو ر در  س ع
ا  گیری نی یعنی قیمت آنی است که وی  دام االن  هی
 اعــام می کنــد، می گوید اینقدر طلب دارم و باید بــه پیمانکاران بدهم.

 مــا بایــد مدام پول بدهیم و بگوییم به پیمانکاران دســت دومت بده، 
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قیمــت قــرارداد، مبلغ قرارداد، هیچ چیز وجود نــدارد. ما یک فاز پارس 
کردیــم یــک میلیــارد دالر، االن ســه و  جنوبــی را بــا خارجی هــا امضــا 
نیــم میلیــارد دالر بــه )بخــش دولتی(ایرانیان دادیم هنوز تمام نشــده 
اســت. برای همون یک فاز. خوب این هزینه های تحریم و هزینه هایی 
ی اســم این را  م  ی ای اس ار می کــه مــا داده ایم،  
رای  فاز  یارد دالر  شــما بگویید چیســت؟ ما س و ه ده می
ی ه نی زمان ه  ی ده  ما ن ز ه   داده ای و ه

ه سا و ن سا   
دا ر  ی ر  به صورت نمونه در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، 
رو جهت اجرای پــروژه پیشــنهاد داد لیکن این قرارداد ارد ی ی   می
جنــوب، تهــران  بینــا،  هــای  شــرکت  از  متشــکل  کنسرســیومی  بــا    

ا ب م   Golden Group بــرای دوره  س Snamprogetti و   
گردید.  رو امضا  ارد ی ی می

ی ف      ر ار فرادس ان در ســال 1387 بــه م
ران   ا  و  ا اس  رارگاه  ع ب  ن م ا  س

گردید. گذار  رو وا یارد ی (  با م  می
گذشــت 11 ســال تنها یک فاز از ســه فاز این پاالیشگاه  تا به امروز پس از 
ا  سا و ب م  که مدت زمان  س راه اندازی شــده اســت 

د ی می  رو   یارد ی  می
در ادامه ایشــان ســاخت پاالیشگاه بندرعباس توســط بخش خصوصی 
اه  د و  که نشان دهنده ن کیهان  و ارائه خبر منتشره در روزنامه 
ی ارزی در آن زمــان در پــروژه بــوده اســت را  رف  ن دالر  ی می

ار  مرداد  امی ب ن از روزنام  اد های ن اه ار و ن رای س ه های در دس ا رو مار از  ارا 

را اس ان در مر ا ه هم رو ده   ان   ع ب زم اویر م
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یادآوری نمود. 

" ان   مرداد  ی  ن از روزنام 
افتتاح بزرگترین پاالیشگاه نفت سنگین جهان 

در بندر عباس"
رفی روزان  هزار ب به  “پاالیشــگاه نفــت بنــدر عبــاس بــا 
عنــوان بزرگتریــن واحــد پاالیــش نفت ســنگین جهــان بعداز ظهــر امروز 
ی  انی ر می رف می ها م بــا حضــور  االس وا
کند.تمامــی مراحل  ر بــه طــور رســمی فعالیــت خود را آغــاز مــی  م
ان  طراحــی و اجــرای پاالیشــگاه بــزرگ بنــدر عبــاس توســط م
ی و با اســتفاده از امکانات داخلی انجام شــده  ب  ایرانی 

ی ارزی به همراه داشــته اســت. " رف  ن دالر  ی که  می
گذار  که به شــرکتها وا و اعــام نمودنــد با توجه به پــروژه های متعددی 
ی  رف  ر  وه  ا ع درع ه ب رو کــه  شــده مشــخص اســت 
ر  ع ر ر و س ز ارزان ادی نی ای  یم ه ا  ا ب ارزی در م

ده اس ا  ان
گذاری تمام قراردادهای  در ادامــه مهندس ناصر معدلی با اشــاره به وا
پروژه پاالیشــگاه های پارس جنوبی به بخشــهای دولتی، شبه دولتی و 
نظامی، با ارائه آمار به مقایســه آماری زمان اجرای پروژه ها و نیز هزینه 
که هرکدام بــا مبالغ دو  کردند  بیشــتر از هزینــه اولیــه پرداختند و اعــام 
یــا ســه برابــر مبلغ قرارداد و از لحاظ زمان اجرا نیز بــا مدت چند برابر به 
ه  رو رای  اتمام رســیده، نفر ســاعتها روز به روز بیشــتر شده و زمان ا
ان و ه  ی ه زم ع اف اس  ا افزا  ه ب    و  س

ده اس  ر  را دی  یم 
ح زیر ارائه شد : درادامه آمار تصویری به شــر

 

ار  بجــز فازهــای 2-3 و 4-5 به  گــذاری پاالیشــگاههای  وا
امی ی و ن ی  دو شــرکتهای دو

یم و زمان   ر  را د  ده با  ا  ارهای ان مار 

ادا  دی و  م ب
کرد؛ وی در انتهای ســخنان خویش اعام 

اه  اال ه  رو رای  ده در ا اد  دباوری ایرانی ا ان  اس م
اه هز و زمان  ا و م  ان م ا  می در ع ب
ی  فا ی  اهی و هم اال ی و  ای ن ه ه رو را  ا در 
ی و  ای م د در عر ه م در ی  اد ب  ی و ا دگ با
ی   ر ب های دو ا و  ی د د بد ی با م  ا

ی از دس رف  ا  امی ب میزان  ی و ن دو
کشــورهای بــزرگ اقتصــاد دولتی در جهــان ماننــد آلمان  بــا نگاهــی بــه 
شــرقی علیرغــم تجربــه حضــور در دو جنــگ جهانــی اول و دوم، نتیجه 
ری بم  زرگ ی   کشــور بــه دلیل اقتصــاد دو کــه ایــن  می گیریــم 

د ر  ر اس  ده ب ا  ر س م
ی اســتفاده نکرد )بــه اندازه کــه از توان ب   چیــن تــا زمانی 

کند.  10 درصد جمعیت خودش( نتوانســت رشــد پیدا 
روســیه شــوروی هم بعد از فروپاشــی به بخش خصوصی متوسل شد و 

کرد.  رشد اقتصادی پیدا 

کلیه دست اندرکاران بخش خصوصی خروج  که به باور  این واضح است 
ی  ارها ب ب  ا  وضعیــت اقتصــادی ایران مســتلزم ان
ن ای  ران ف  راه  دارد و  کشــور می باشــد. ای در اقتصــاد 

ی ن اساس ان ی ا    اس     اب سیاس های 
د ی را زنده نما  ب 
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کارآفرینــان بخــش  در همایــش چاره اندیشــی 
غامرضــا  مجلــس،  و  دولــت  بــا  خصوصــی 
کمیســیون  برنامه و بودجه  تاجگردون رئیس 
مجلــس ضمن اشــاره به فســاد بابــک زنجانی 
که  وی را متعلــق به بخش خصوصی دانســت 
با وجــود اعتراض فعاالن صنعت احداث، این 
قســمت از ســخنان وی در برنامه تلوزیونی 20 
و 30 پخش شد. ماهنامه پیام آبادگران ضمن 
کارشناســان  که با اذعان همه  اعام این نکته 
اقتصــادی  شــفافیت  بیشــترین  اقتصــادی 
قــرار دارد، طــی  واقعــی  در بخــش خصوصــی 
کــه بــا حضــور اعضای  یــک میزگــرد اقتصــادی 
بررســی  بــه  برگــزار شــد  انتشــارات  کمیســیون 
کشــور  ابعــاد مختلــف آن در  مفهــوم فســاد و 
کــه بــه دلیــل اهمیت موضــوع، در  پرداختنــد 
ج می شــود و امید است فتح بابی  ماهنامه در
بــرای ادامــه ایــن بحــث و یافتــن راهکارهــای 

مطلوب جهت مبارزه با فساد باشد.  

ی ورزنده  د ع در ابتــدای این جلســه م

کرد: الزم  کمیســیون انتشــارات عنــوان  رئیس 
کــه فســاد  اســت بــه طــور علمــی بحــث شــود 
چیســت و آیا این امر مختص جامعه ما اســت 
یــا در جوامــع دیگــر هــم وجــود دارد. چــرا در 
کشــورهای پیشــرفته شــاهد حجــم عظیمی از 
گاهی در اخبار می شنویم  فساد نیستیم حتی 
کنار  به خاطر خطای یک وزیر، وی از سیستم 
که در  گذاشــته شده است. این در حالی است 
ایران نسبت به 10 سال قبل درصد رشد فساد 
خ دالر و قیمــت مســکن  بیشــتر از افزایــش نــر
کــرد: باید دید پدیده  بوده اســت. وی تصریح 
فســاد ناشــی از دولتــی بــودن اســت یــا بخش 

خصوصی منشاء فساد بوده است. 

ســردبیر  ی زاده  م د  م م د  م
کــرد:  عنــوان  نیــز  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه 
کارآفرینان  متاسفانه در همایش چاره اندیشی 
بخــش خصوصــی بــا دولــت و مجلــس، آقــای 
مــا  از  زنجانــی  بابــک  کــرد  اعــام  تاجگــردون 
کــه ایشــان از مــا نیســت بلکه  اســت در حالــی 

ایشــان و امثال ایشــان ســاخته دســتگاه های 
که فســاد را  دولتــی اســت. واقعیت این اســت 
گاه  کرد، فســاد  در 3 بخــش می تــوان مطالعــه 
که  کشــور اســت  کــم بــر  ناشــی از بروکراســی حا
روی  می خواهنــد  کــه  کارکنانــی  و  کارآفرینــان 
پای خود بایســتند را به ســمت خود می کشد. 
کنــده  پرا و  متفــرق  فســادهای  بعــدی  مــورد 
کــه متاســفانه در دولــت احمدی نــژاد  اســت 
شــد  یافتــه  ســازمان  و  نهادینــه   کامــا 
کــه قبــا امــری فــردی و متفــرق بود  در حالــی 
و حتــی در دوران رژیــم ســابق نیــز مشــابه آن 
اســت  فســادی  بعــدی  مــورد  نداشــتیم.  را 
تحریم هــا  زدن  دور  و  تحریم هــا  از  ناشــی  کــه  
کــه در قالــب افزایــش ارزش دالر  گرفت  شــکل 
بــرای  نشــده  حســاب  پول هــای  پرداخــت  و 
اعضــای  از  یافــت.  بــروز  تحریم هــا  زدن  دور 
کمیسیون انتشارات خواهشمندم درباره این 
ســه نوع فساد، ریشــه های  آنها و نحوه اصاح 
فســاد اظهارنظر نمایند تــا در پایان بتوانیم به 

جمع بندی مناسب برسیم. 

رسی فساد م شد د  در میز

تخصیص نابهینه منابع؛ ریشه اصلی فساد اقتصادی
رند ا سر بر می  انی ها ا  ن باب 
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کمیسیون  یرازی عضو  ر مد  د م م
کــرد: بــا توجــه بــه ایــن  انتشــارات نیــز عنــوان 
کشــور  میــزان از توجــه بــه مســائل امنیتــی در 
وجــود فســاد و قاچاق بــه نوعی خبــر از آزادی 
پنهــان می دهد. به نظر من تحریم ها با وجود 
کشور اثری روی ایران ندارد بلکه  منابع وسیع 

از آن سوء استفاده می شود. 

انی عضو  ادا بار دی س د ع ا م
کرد: به  کمیســیون انتشــارات نیز عنــوان  دیگر 
نظر من شــفافیت اطاعات در مورد درآمدها، 
هزینه هــا و بحث های اقتصادی دولت بســیار 
 در مورد بودجه سال 97، 

ً
که اخیرا مهم است 

اطاعــات بیشــتری در اختیار مردم قــرار داده 
شــد و بافاصلــه بازخــورد آن دیــده شــد. باید 
گردش آزاد اطاعات وجود داشته  شــفافیت و 
کارشناسان  باشــد و بتواند مورد نقد و بررســی 
گر  گیرد، لیکن در این مباحث ا و رسانه ها قرار 
هــم بحثــی و بررســی می شــود بســیار محدود 
اســت. بخش هایی از جامعــه مخصوصا عامه 
که این  مــردم به اطاعــات دسترســی ندارنــد 
مســئله خود یکی از ریشــه های فســاد است و 
کــه دسترســی آزاد بــه اطاعــات دارند  کســانی 
از آن بــه نفع خود اســتفاده می کنند. از طرفی 
مســئول  دســتگاه های  قاطــع  برخــورد  عــدم 
طبق قانون باعث نهادینه شــدن فســاد شده 

است.
کار  وی افزود: صدراعظم آلمان بعد از 20 سال 
گرفتن 4 میلیون  مــداوم در مقطعی به دلیــل 
دالر رشــوه از یــک شــرکت، ناچــار به اســتعفا و 
کشــور ما افــراد با وجود  کناره گیــری شــد اما در 

و  آزاد  متعــدد  پرونده هــای  داشــتن  و  فســاد 
رهــا هســتند و برخــورد قاطعــی با آنهــا صورت 

نمی گیرد .

کمیســیون  از عضو دیگر  ام د  م ر م د
کرد: منشــاء بروز و ظهور  انتشــارات نیــز عنوان 
فساد نقض حقوق اولیه و ذاتی انسان هاست 
حقــوق  بــه  تجــاوز  و  نقــض  میــان  ایــن  در 
اقتصــادی و مالــی آحــاد جوامع واجــد تبعات 
مخــرب و فســادآور اجتماعی و فرهنگی اســت 
کــه اســتمرار آن جوامــع را بــه ورطــه نابــودی 
می کشــاند. ارتبــاط بیــن حقــوق و اقتصــاد از 
ح  زمــان آدام اســمیت در فراینــد مبادلــه مطر

بــود. مبادلــه یعنــی مالک چیزی بــودن یعنی 
برخــورداری از حــق مالکیــت، بنابراین حقوق 
اســت.  آمیختــه  هــم  در  اقتصــاد  و  مالکیــت 
فی الواقــع اقتصــاد بــر شــناخت حــق مالکیــت 
اســتوار اســت. در غیــر ایــن صــورت فســاد بــر 
کــم می شــود. بشــر بــا یك سلســله  اقتصــاد حا
کــه حق  حقــوق ذاتــی و فطــری زاده می شــود 
حــق  حیــات،  حــق  جملــه  از  اوســت  مســلم 
مالکیــت، حق آزادی بیــان، حق مبادله، حق 
کــه ســازمان ملــل متحد  قیــام بــر علیــه ظلــم 
هــم آنرا به رســمیت می شناســد، حق برگزاری 
اجتماعــات، حــق اعتــراض مشــروط بــر آنکــه 
اســتفاده از ایــن حقــوق ناقــض حقــوق حقــه 
دیگــران نشــود و ناقضیــن حقــوق دیگــران بــر 
اســاس قوانین موضوعــه به مجازات برســند. 
وقتــی بشــر وارد زندگــی اجتماعی شــد قاعدتا 
گــر حقــوق وی مــورد تعرض قــرار نمی گرفت و  ا
کســی حقوق دیگری را پایمــال نمی کرد اصوال 

فســادی اتفاق نمی افتاد. فســاد از آنجا ناشی 
کنیم.  که مــا حقوق دیگــری را نقض  می شــود 
گفتــن یك فساداســت  بــه عنــوان مثــال دروغ 
زیــرا حــق راســت شــنیدن را از دیگــران ســلب 
مــادر همــه  را  بــزرگ دروغ  کــوروش  می کنــد. 
کرده بــود خداوند  مصیبت هــا دانســته و دعــا 
کشــور مــا را از شــر دروغ و خشکســالی حفــظ 

کند.
کــه  کــرد: فســاد چیــزی نیســت  وی تصریــح 
کنــون بــه وجود آمده و در این سیســتم با آن  ا
که بشــر زندگی  مواجــه باشــیم بلکــه از زمانــی 
کرد این مفهوم نیز موجود  اجتماعی را شــروع 
گــر نقض حقــوق دیگران و فســاد وجود  بــود. ا
نداشــت دولــت هــم نبــود. مفهــوم دولــت در 
که مــردم بخشــی از حقوق  گذشــته ایــن بوده 
گــذار  ذاتــی خــود را بــه او یــا نهــادى مشــابه وا
می کردنــد تــا از حقــوق آنهــا در برابــر دیگــران 
که  کند امــا در طول تاریــخ می بینیم  صیانــت 
کمیت ها  انســان ها ناقض حقوق یکدیگر و حا
کــه منجــر بــه  ناقــض حقــوق مــردم بوده انــد 
بروز مفاســد اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگــی و ظهــور دزدى اختــاس فقر بیکاری 
جنایت طاق اعتیاد و جنگ های خانمانسوز 
شده اســت. بنابراین ریشه اصلی فساد نقض 
حقوق فطری هر انســان اســت. البتــه نادیده 
که در هــر جامعــه اى ارزش های  گرفــت  نبایــد 
کــه همیــن ارزش هــا در  کــم اســت  خاصــی حا
جوامع دیگر ممکن اســت ضدارزش به شــمار 
که در جامعه مخالف ارزش ها  آینــد. هر عملی 
یــا هنجارهــا صورت بگیــرد آثار تخریبــی از نظر 
و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  اخاقــی، 
فســادآور  عملــی  عمــل،  آن  و  دارد  سیاســی 
اســت. از طرفــی ممکــن اســت عملــی در یــک 
جامعه هنجار شــمرده شــود و در جامعه دیگر 
ناهنجــار، بــرای مثــال بــه قــول دورکهایــم در 
کیوتــل در آفریقای مرکــزی در زمان  کوا قبیلــه 
ازدواج عــروس قبــل از همســر خــود بــا یکــی از 
چنیــن  کــه  می شــود  همبســتر  وی  نزدیــکان 

ارزشی در جامعه ما ضدارزش است.
دکتــر جامســاز افــزود: بنابرایــن وقتی از فســاد 
کــه در  ناهنجــاری  اعمــال  صحبــت می شــود 
جامعه خاص ناهنجار تلقی می شــوند مدنظر 
کشورها و  گسترش و بزرگی و تعدد  اســت اما با 
رشــد جمعیت بســیاری از هنجارهای جوامع 
بشــرى حتــی بــه صــورت فــردی و اجتماعــی 
کــه در حال  بــه هــم نزدیــک شــده بــه طــوری 
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کشــورهای جهان  حاضر ناهنجاری ها در همه 
ضدارزش تلقی می شــوند مثل همه مفاسدی 
ابعــاد  مــا  کشــور  در  دارد.  وجــود  دنیــا  در  کــه 
فســاد تحت تاثیــر روابط فرهنگــی اقتصادی و 
که این روابط هم تحت نفوذ و  اجتماعی است 
کمیت های موجود بوده  ســیطره و آمــوزش حا
اســت، مثــا در زمان صفویه برداشــتن روبنده 
امــروزه دیــده  ولــی  بــوده  زنــان فســاد  از روی 
کثیــری از جامعــه زنــان بــه حجــاب  می شــود 
اعتــراض دارنــد. پــس هنجارها در طــول زمان 

عوض می شوند.
خــود  کشــور  در  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ایدئولوژیــک  مذهبــی  حکومــت  تاثیــر  تحــت 
کــه بــا  بــا هنجارهــای خاصــی روبــرو هســتیم 
هنجارهــای جوامــع مــدرن و مترقــی متفاوت 
گاه در تضاد اســت. البته با توجه به شــرایط  و 
که تحت تاثیر تکنولوژی و شــبکه های  کنونــی  
حــال  در  فرهنگ هــا  پیشــرفته  اجتماعــی 
نزدیک شــدن به هم هســتند. چون اطاعات 
بــا  می تواننــد  می شــوند  منتقــل  ســرعت  بــه 
و  فکــری  تفاوت هــای  افــراد،  بــر  تاثیرگــذاری 
کننــد. این در  اندیشــه اى را بــه هــم نزدیک تــر 
که حکومت هــای توتالیتر معموال  حالی اســت 
امــکان جلوگیــری از نقــل و انتقــال اطاعــات 
کــه در دنیا بــه عنوان  را ندارنــد و هنجارهایــی 
ارزش تعریــف شــده و در نهایــت در همــه جــا 
پذیرفته شــده اســت مانند حــق اعتراض حق 
کــه  مالکیــت،  حــق  و  اجتماعــات،  برگــزاری 
حــق مالکیــت یکــی از مهمترین اصــول حرکت 
گر درست تعریف  کشورهاست و ا توسعه ای در 
نشود به قول هرناندو دوسوتو هیچ توسعه ای 
گفتــه او بایــد دیــد چرا  حاصــل نمی شــود. بــه 
کشــورهای غربی داده  کــه طبیعت به  منابعی 
کشــورهای  در  ولــی  شــده  ثــروت  بــه  تبدیــل 
چــون  نیافتــاده،  اتفــاق  ایــن  نیافتــه  توســعه 
کشــورها اســیر بی تقصیــر قواعد  آدم هــای ایــن 
که تــوان تبدیل دارایی  عقب مانــده ای بودنــد 
از جملــه عــدم  آنهــا می گرفــت  از  را  ثــروت  بــه 
کــه در غرب  شــناخت رســمی حقــوق مالکیت 
با صدور ســند رسمی مالکیت تحقق می یافت 
کشــور متصل  گردش اقتصاد  و آن را بــه فرایند 
کشــور ما شرایط به  می ســاخت. متاســفانه در 
کــه حکومت هــا عامــل مهمــی  گونــه ای اســت 
در توســعه نیافتگی و ترویــج فســاد بوده انــد، و 
کارآمد در  یکــی از دالیــل ایــن امــر بروکراســی نا

دیوانساالری بزرگ  بوده است.
وی افزود: بروکراســی در دنیــا ابزاری برای بهتر 

کــردن دولت هــا اســت. تفکــر بروکراســی  اداره 
گرفته بود و یک دهه  کس وبر شــکل  قبل از ما
بعد، خود او در ســال 1910 قواعدی بر آن وضع 
که شامل مواردی مانند چگونگی انتخاب  کرد 
بــا  بــرای پســت ها و مناصــب مختلــف،  افــراد 
توفیــق در  گرفتــن معیارهایــی چــون  نظــر  در 
آزمــون شایســتگی اســتعداد دانــش بــه دور از 
بــود  فامیل ســاالری، رفیق بــازی و رشــوه و... 
و از ایــن شــیوه ها دولت هــا بــرای بهبــود اداره 
می کردنــد  اســتفاده  کشــورى  و  دیوانــی  امــور 
و بســیاری از دولت هــا بــا بهره گیــرى از اصــول 
کردنــد. یکی از  راســتین بوروکراســی پیشــرفت 
کس مطابق  که هر  اهداف بروکراسی این است 
با شخصیت و دانش و بینش و استعداد بر سر 
شــغلی باشــد و حقــوق مناســب بگیــرد، و در 
که نیازی به آلوده  گیــرد  ســطحی از زندگی قرار 
شــدن  بــه فســاد نباشــد تــا اینکــه آدم هایی را 
گروه ما نیســتند و شــبیه ما فکر  کــه متعلق بــه 
خــاص  آدم هــای  و  کنیــم  برکنــار  را  نمی کننــد 
و بــدون لیاقــت و صاحیــت را در پســت های 
حقیــری  آدم هــای  اینهــا  بگذاریــم،  مدیریتــی 
کــه چــون خــود فاقــد تخصص انــد از  هســتند 
تــرس افشــای نادانــی و بی لیاقتی خــود وجود 
کنــار خود تاب نیــاورده و به  متخصصیــن را در 

انحاء مختلف آنها را می رانند .
وی افــزود: تغییــر مدیریت هــای مســتمر هــم 
کشــور ما بر  یکــی دیگــر از دالیــل فســاد اســت. 
اســاس ســه اصــل  بحــران، سوبســید و تغییــر 
مدیریت اداره می شــود. ما مناطق آزاد تجاری 
کمک به ســرزمین  را بــرای افزایــش صــادرات، 
اصلــی و جــذب ســرمایه و توســعه تولیــد ملــی 
ســوء  و  مدیریت هــا  تغییــر  امــا  کردیــم  ایجــاد 
گیــر و  مدیریت هــا و وضــع مقــررات دســت و پا
کارایی   ترجیح منافع شــخصی بــر مصالح ملی 
آن را از بیــن بــرد. یکــی از عوامــل فســاد هــم 
کــه فســاد در بطن  دیوانســاالری بــزرگ اســت 
آن رشــد می یابــد. جمعیــت ژاپــن بیشــتر از ما 
کارمنــدان دیوانی آن متشــکل  کل  اســت ولی 
که ما فقط 400  از 330 هزار نفر اســت در حالی 
کــه باعــث ایجاد فســاد  هــزار نفــر مدیــر داریــم 
کــه اقتصــاد  و اختــاس زیــاد شــده اســت چــرا 
مــا دولتــی اســت. بــه موجــب مــاده 45 قانون 
کــرده و  ح  کــه بحــث انفعــال را مطــر اساســی 
اختیاردولــت  در  را  ملــی  عظیــم  دارایــی  ایــن 
نهــاده تا در راه خیر و صــاح جامعه به مصرف 
رســاند اما همین منابع اســباب فربهی و بزرگتر 
شــدن دولــت و رواج رانت و فســاد را به ســبب 

تخصیــص نابهینه منابع فرآهم آورده و جامعه 
کمتریــن نصیب را از آن برده اســت زیرا اقتصاد 
ما یك مجموعه اقتصاد دولتی- سیاسی رانتی 
اســت از این رو سیاســت و اقتصاد آن چنان با 
که سیاســت از اقتصاد  یکدگر ممزوج شــده اند 
حمایــت و اقتصــاد بــه سیاســت وام می دهد و 
بخــش عمــده چرخــش پول هــا در یــک دایــره 

محدود خودی ها انجام می شود.
 1450 کنــون  ا کــرد:  عنــوان  ســاز  جــام  دکتــر 
کــه این  هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی داریم 
گــر به بانک  نقدینگــی اصا حس نمی شــود و ا
هم بروید پولی برای دادن به بخش خصوصی 
تســهیات  عمومــا  می دهنــد  آنچــه  و  ندارنــد 
گذشــته اســت. تــا مطالبــات معــوق بــه  زمــان 
جاری تبدیل شود. اختاس ها باعث می شود 
تفــاوت طبقاتــی و فقــر مطلــق ایجاد شــود. به 
اعتقاد من در مملکت ما مرکز فســاد بروکراسی 
دولتــی اســت و همیــن فســاد باعــث می شــود 
کــه در ارتبــاط رانتــی  عوامــل بیــرون از دولــت 
کــز ثروت و قــدرت قــرار دارنــد، بتوانند از  بــا مرا

کنند. رانت ها استفاده 

رد: در  ان  ی زاده ه ع د م م
کــه آزادی اقتصــادی وجــود نــدارد  کشــورهایی 
کمیــت  همیشــه فســاد اســت. در سیســتم حا
کــه مدیــران خوب  امــروز مــا بحــث مدیــران بد 
ج می کننــد نیــز قابل توجه اســت.  را از رده خــار
بروکراســی پیچیــده ما هم عامل فســاد اســت. 
کشــور بــه نظــر من هم  کــم در  عمــده فســاد حا
بروکراسی و هم بروکراسی نهادینه شده در درون 
که فروش یا بسته بودن اطاعات  دولت اســت 
کمان به آن دسترسی  باعث شــده بخشی از حا
داشــته باشند. درباره فســادهایی مانند فساد 
بابک زنجانی، شــاندیز مشــهد، جزایری، آریا و 
که اخیــرا با مجوز بانــک مرکزی به  بانک هایــی 
وجــود آمدنــد ولی وقتی بــه مشــکل برخوردند 
گفته شــد مجوز نداشته اند، باید دید پول های 
که در این موسسات جمع شده بود  خرد مردم 

کجا رفته است.  به یکباره 

نیــز  ر  رد س اون  مع ی  وز ای  ادامــه  در 
کرد: تحلیل ریشــه و پیامدهای فســاد  عنــوان 
موضــوع روز جامعــه و نیازمند توجه رســانه ها 
نشــریه  کــه  اســت  مناســبی  کار  ایــن  و  اســت 
آبادگــران به عنــوان تریبون فعــاالن عمرانی به 
آن می پــردازد. امــا در ابتــدا بایــد دیــد تعریــف 
کاسیک،  فساد چیست. در تعریف متعارف و 
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گونه  هرگونــه تعــرض بــه حقوق دیگــران یا هــر 
کــه باعــث ذائــل شــدن منافــع  ســوءمدیریت 
گونــه داد و ســتد  عمومــی یــا قانونــی، یــا هــر 
البتــه  می کننــد.  تلقــی  فســاد  را  غیرقانونــی 
ایــن مولفــه بــا وضعیــت جوامــع همبســتگی 
ســطح  توســعه یافته  کشــورهای  در  دارد. 
کمتر توســعه  کشــورهایی با  فســاد پاییــن و در 
کشورهای  یافتگی سطح فســاد باال است. در 
توســعه یافتــه بــا وضعیــت مشــخص و تثبیت 
شــده ای در مناســبات اقتصــادی و... مواجه 
هســتیم، وقتــی نبــض سیاســی و اقتصــادی 
و... جامعــه روان می طپــد یعنــی جامعــه در 
کمتر  حال توســعه اســت و مســائل غیرقانونی 
دیده می شــود. شایسته ســاالری رایج است و 
صاحبــان منصب همان صاحبان شایســتگی 
هســتند. امــا در جامعــه مــا عــاوه بر فســاد به 
منزله اقتصاد رانتی یا فساد ناشی از بروکراسی 
که  بــا نــوع جدیــدی از فســاد مواجه هســتیم 
اختصاصــی جامعه ما اســت و تهدیــدی برای 
نظام سیاسی و اقتصادی ما به شمار می آید.

کمی  وی افــزود: نظریه پــردازان توســعه مقدار 
از فســادهای ناشــی از بوروکراســی را بــه نوعی 
الزام توســعه و موتور محرکــه اقتصاد می دانند 
که با آن مواجه  اما نه این فساد خانمانسوزی 
هســتیم. نو بــودن ایــن فســاد و آمیختگی آن 
بــا عملکــرد دولت و ســایر قــوا و دســتگاههای 
کمیتی باعث شده که این فساد در الیه های  حا
خاطــر  همیــن  بــه  شــود.  پنهــان  تودرتــو    
بــه نظــر می رســد ما بــا مشــکل تعریــف مواجه 
هســتیم و در تعریــف ایــن نــوع فســاد هنوز به 
یک نقطه مشــترک نرسیده ایم. به نظر می آید 
از آن  ایــن فســاد آشــکار و بخشــی  از  بخشــی 
مخفــی اســت و تنها بخش آشــکار آن ذهن ما 
کــه بخــش  کــرده اســت، در حالــی  را مشــغول 
کرده است.  پنهان، بستر اصلی وقوع  آنرا مهیا 
که  ما برای مقابله با این نوع فســاد اقتصادی 
البتــه در برخــی مواقــع بــا جنبه هــای دیگــری 
ک نظــری تازه  نیــز همراه اســت نیــاز به اشــترا
و  قانونــی  مناســبات  سیاســی،  مقــوالت  در 
از  بخشــی  مثــال  عنــوان  بــه  داریــم.  حقوقــی 
جامعــه، امــری را بــه عنــوان فســاد می پذیرند 
و بخشــی دیگــر نــه، عملکــرد بابــک زنجانی ها 
کارشناســان و اهل  از نظــر بخــش خصوصــی، 
گروهی  کامــا فســادآمیز بــوده امــا از نظــر  فــن 
دیگر و دولتمردان وقت، روشی برای دور زدن 
کشــور بوده اســت.  تحریم هــا و نجات اقتصاد 

بــه همیــن خاطــر در بحــث فســادهای بــزرگ 
ماننــد آقای مه آفرید، بابــک زنجانی، پهلوان، 
بانــک دی، صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و... 
که بخش خصوصی در آن درگیر بوده  آنجایــی 
مثل مســئله مه آفرید و شهرام جزایری، فساد 
آنهــا ناشــی از بروکراســی بــوده و در محــدوده 
کــه  کرده انــد  تخلــف  کشــور  اقتصــاد  چرخــه 
البتــه بــه راحتی بــا آن برخورد و فعالیت شــان 
متوقــف مانــد و دارایی هــا نیــز بــه منابــع ملی 
برگشــت. ولی در مــوارد دیگر مثــل مورد بابک 
مســئول  نهادهــای  توســط  هنــوز  زنجانی هــا 
کجاست، آن  گفته می شــود نمی دانیم پول ها 
کجا رفته ســر  که معلوم اســت به  بخشــی هــم 
لــی و  از بــازار مســکن و بازارهــای تــورم زای دال
واسطه گری درآورده و وارد چرخه تولید نشده  
و نمی شــوند. به عبارت دیگر فعالیت شــان در 

چرخه تولید نبوده است. 
که در  کــرد: یکــی از بحث هایی  وزینــی تصریح 
فســادهای جدیــد مثــل اختاس هــای بــزرگ 
ج از قانــون می بیینــم  و یــا عملکردهــای خــار
کــه بررســی شــود آیــا این فســادها  ایــن اســت 
سیســتمی اســت یا ســازمانی و حتی متفرفه و 
فــردی؟ بــا توجه به وســعت فســادها و همین 
طور مشــارکت برخی نهادهــای اجرایی، مالی 
و بانکی و... در آن و همچنین نیاز به مباحث 
قانونــی، نظارتــی و اجرایــی توامــان می تــوان 
عملکــرد  حاصــل  قطعــا  فســادها  ایــن  گفــت 
گروهــی تصمیم  افــرادی نیســت بــه تنهایی یا 
که دســت بــه رفتارهــای غیرقانونی  می گیرنــد 
مــا  بنابرایــن  بزننــد.  اقتصــادی  نامطلــوب  و 
بایــد ببینیم این فســادها سیســتمی اســت یا 
ســازمانی؟ در ایــن بخش با قطعیــت می توان 
ســخن از فسادهای ســازمانی و سازمان یافته 
زد. یعنی اینکه در این فساد برخی جاها آلوده 
و محمل فســادهای اقتصادی را با یاری سایر 
بخش های ســازمان انجــام می دهند هر چند 
این ســازمان شــکل حقوقــی و عینی نداشــته 
گاهی برخی از طرفین ندانسته  باشــد یا اینکه 
در ایــن دام می افتنــد. امــا از بعــد سیســتمی 
بودن فسادها باید تامل بیشتری کرد. هر چند 
کــه ماموریت  بــه نظــر می رســد برخــی نهادهــا 
مبارزه یا مقابله و یا پیشــگیری از فســاد دارند 
در اثر وابســتگی حیات و ممات شان به برخی 
از عملکردهــای فســادزا یــا حلقه هــای فســاد، 
انگیــزه و توان الزم برای مقابله و مبارزه با آنها 
را ندارند. مثــا دولت های رانتینر توان مقابله 

بــا رانت هــا را ندارنــد چــون اساســا خودشــان 
گر  مولــد وضعیــت رانتــی هســتند و چــه بســا ا
کنند موجب اســقاط  بخواهند با رانت مقابله 
خودشان شــوند بنابراین انگیزه و توان الزم را 

کار ندارند. برای این 
گی هــای ایــن نوع  کــرد: یکــی از ویژ کیــد  وی تا
فســادها نســبت آنها با توســعه و تولید اســت. 
ممکن است برخی مواقع فسادی ایجاد شود 
کمک  اما در نهایت به تولید و رشد جامعه هم 
که غیرسیستمی است  کند. این نوع فســادها 
عمومــا در بخــش خصوصــی اتفــاق می افتــد و 
گــر بــا آن برخــورد شــود تکــرار نمی شــود. ولی  ا
فســاد سیســتمی نــه تنهــا بــه تولید و توســعه 
هــم هســت  تکرارپذیــر  بلکــه  صدمــه می زنــد 
چــون تعریف مشــخصی ندارد، حتی ناشــی از 
تخاصم جریان های سیاسی است و نمی توان 
ی  و بــه نتیجــه روشــنی رســید.  دربــاره آن 
ر  ما اس ب ن انی از  د باب زن می گ
ر  ا  ن ن  ا  مزا اس  م در ن
انی  ا باب زن ادهای ام د  ف می دان
مدی م  ار افی و نا ی از عد  نا
ده اس جالب  ای سی  ر  ب
کــه مقابله بــا فســاد جدید  کنــم  اســت اشــاره 
گر  که چه بســا ا چنان ســخت و دشــوار اســت 
کار نمی آمد  دولــت جدیدی در ســال 92 روی 
کشــور  دیپلماســی  و  اقتصــادی  فضــای  و 
تغییــر نمی کــرد االن امثــال بابــک زنجانی هــا 
جایــگاه دیگری داشــتند و برخی از مســئوالن 
بــرای دسترســی بــه ایشــان بایــد در صــف قرار 
کیدی بر این اســت  می گرفتند. این مســئله تا
گفتــم مــا در ایــن بــاره بــه  کــردم و  کــه اشــاره 
دیــدگاه مشــترک نرســیده ایم و امــری ممکــن 
اســت در یک دولت یا دوره فســاد تلقی شــود 
کار مثبــت و شایســته  و در دوره ای دیگــر یــک 
تقدیر محســوب شــود. هر چه هست ضعف از 
که  مجلس و نهادهای حقوقی و نظارتی است 
اجازه می دهند بســتر چنین فسادهای شکل 
که  گیرد. االن هم برخی ها فعالیت هایی دارند 
به یک تعبیــر در حال خدمت اند و به تعبیری 
بــه منابــع عمومــی و  دیگــر در حــال خیانــت 
که  بیت المال هستند. متاسفانه به این دلیل 
تعریف دقیقی از فسادهای جدید وجود ندارد 
برخــورد با این افراد مشــکل اســت. حال آنکه 
تعــرض بــه حقوق مــادی و اموال هر شــخصی 
در هــر جــای ایــران یــا دنیــا دزدی محســوب 
کسی برای مقابله با آن دچار شک  می شــود و 
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که در بخش  و تردید نمی شــود. یا هر فســادی 
خصوصــی اتفــاق افتــاده بــا مجــازات و توبیــخ 
تــا حــد اعــدام مفســدان مواجــه شــده امــا در 
فســادهای جدید حتــی برخوردهــا و مجازات 
نیــز دچــار دســت انداز یــا تردیدهایــی در اصل 
مســئله اســت. این امــر به خصــوص در بخش 
کامــا  جدیــد  اقتصــادی  فســادهای  پنهــان 

محسوس است.

د ورزنده  کنــش به این ســخنان، م در وا
بــا  ایــن سیســتم فاســد  گفتیــد  کــرد:  عنــوان 
طرفــی  از  دارد،  ضدیــت  مــا  سیاســی  نظــام 
نظام سیاســی ما به عنوان یک نظام سیاســی 
یکپارچــه چرا بــرای حذف آن عمــل نمی کند؟ 
کــه آقای وزینــی پاســخ داد: نظام مــا یکپارچه 
و حتــی جریان هــای  مــا دموکراســی  نیســت. 
اینکــه  ضمــن  داریــم،  متخاصــم  سیاســی 
فســاد سیســتمی مثــل موریانه عمــل می کند، 
دیکتاتــوری  می شــود  گفتــه  کــه  همانطــوری 
سرنوشت مختومی دارد، در سیستم فسادزده 
کنــد، توان و نه  کــه باید با فســاد مقابله  کســی 
انگیــزه برای مبــارزه ندارد چــون اولین عارضه 

ناشی از مبارزه دامن خود وی را می گیرد. 
از  ا س ر  بعــد از ســخنان آقــای وزینــی،  د
کــرد: دربــاره دموکراســی بایــد ذکر  نیــز تصریــح 
شــود ما به معنــای واقعی دموکراســی نداریم. 
دموکراســی به صرف برگزاری انتخابات نیست 
و عمومــا دموکراســی بــا وجــود جامعــه مدنــی 

کمیت معنا می یابد. کنار حا قدرتمند در 

کرد:  مهنــدس مصطفــی زاده نیزخاطرنشــان 
دربــاره اقتصاد سیاســی و سیاســت اقتصادی 
سیاســت  خــود  کشــور  در  مــا  زدیــد.  حــرف 
اقتصــادی نداریــم و بیشــتر اقتصــاد سیاســی 
کار می آیند  کــه روی  غالب اســت، احــزاب هم 
ح می کننــد. از  غالبــا اقتصــاد سیاســی را مطــر
آقای مهندس ســیدین خواهشــمندم به این 

موضوع بپردازند.

کمیســیون  دیگــر  عضــو  یدی  س ا  ره
که ســایر  کــرد: همانطور  انتشــارات نیــز عنوان 
بزرگــواران هم اشــاره فرمودند بی شــک فضای 
کار افــراد و حــق مالکیــت بــه واســطه  کســب و 
دیدگاه سیاســی به اقتصاد همــواره در معرض 
تهدیــد اســت. بــه نظــر من بخشــی از مشــکل 
که بــه جای  فســاد از آنجــا ناشــی شــده اســت 

نظارت توسط رسانه ها و سازمان های مستقل 
کنــار ابزارهــا و قوانیــن حمایتی  غیردولتــی، در 
که  کمــان  بــرای اعــام امــن اعمــال خــاف حا
در فضــای سیاســت های اقتصادی پیشــرفته 
کشــور مــا نظــارت  تعریــف شــده هســتند، در 
آن  نتیجــه  کــه  گرفتــه  شــکل  صــرف  دولتــی 
افزایش شــدید قوانین و دســتگاه های نظارتی 
و بــه تبع آن بدنه بزرگ دولتی- قضایی اســت 
کــه خــود می تواند مایه فســاد باشــد، از ســوی 
کنتــرل و زیــادی قوانین و  دیگــر نتیجــه چنین 
کــه مجبور می شــوند در  نظــارت، آن می شــود 
شــرایط اضطراری، فــردی مانند بابک زنجانی 

کنار بگذارند. کل قوانین را  را آورده و 
بدنــه  و  نظــارت  ایــن  ماحصــل  افــزود:  وی 
گســترده، بــه وجــود آمــدن  نظارتــی و قوانیــن 
کــه بــدون سیســتم  امضاهــای طایــی اســت 
رســانه ای مســتقل حرفــه ای، منشــا  نظــارت 
فســاد اســت. از ســوی دیگــر سیســتم نظارتی 
گانه عمل می کند  غیرمتخصــص در قوای ســه 
و مدیــران توانمنــد را بــا وضــع شــرایط خــاص 
حــذف می کنــد. در نهایــت یک ســری افرادی 
که می دانند دولت مســتعجلند و با  می ماننــد 
که در دســت دارند منافع ملی  امضای طایی 
را قربانــی منافــع آنــی خــود می کنند. فســاد در 
کشــور ما همیشــه بــوده ولی بســیار محدودتر، 
گفته  گذشــته بــه دالیل پیــش  لیکــن در دهه 
گســترده تر شــده اســت. وقتــی قوانیــن زیــاد و 
پیچیــده می شــوند از یکجایــی بــه بعــد دیگــر 
انگیزه و فرصتی  برای نظارت باقی نمی ماند.

کرد: ما نیروی  یرازی نیز عنوان  ر د  م
کــه همــه  انســانی متفکــر و توانمنــدی داریــم 
جــای دنیــا جایــگاه علمــی دارنــد ولــی اینجــا 
کار به آنها نمی دهد. رســانه های  فســاد اجازه 
ما هم متاسفانه حق ورود در برخی مباحث را 
کم  ندارند. دولت ما بزرگ اســت، بروکراسی حا
گردشــی هســتید. با وجود  شــده و مدیــران ما 
ایــن مســائل و مشــکات مــا بیشــتر عقب گــرد 
که طبق یــک قاعــده جهانی در  می کنیــم چــرا 
کل جامعه  نتیجــه عملکرد تعدادی محــدود، 

که جلو می رود یا عقب می ماند. است 

کرد: 8 هزار موسســه  از یــادآوری  ام ر  د
برخــی  از  را  قانونــی  مالــی مجوزهــای صــوری 
بانــک  امــا  داشــتند  غیرتخصصــی  نهادهــای 
کار آنها  مرکــزی قدرت و اســتقال جلوگیــری از 

که  که موسساتی  را نداشــت وگرنه می دانســت 
بهره های غیرمتعارف به ســپرده ها می پردازند 
گردهمــی شــکل  بــا هــدف منافــع شــخصی و 
مثــل  موسســات  از  کمــی  تعــداد  گرفته انــد. 
مرکــزی  بانــک  از  و...  کاســپین  و  فرشــتگان 
کــه ادغام  گرفتنــد ولــی در همان زمانی  مجــور 
شــدند و فرشــتگان منحــل شــد نیــز از مــردم 
پــول می گرفتنــد و حســاب بــاز می کردنــد. در 
هــزار   4 فرشــتگان  گفتنــد   96 اردیبهشــت 
کســری دارد، حاال می گویند 8  میلیــارد تومان 
هــزار میلیارد تومان بدهــی دارد و دولت تقبل 
نوبخــت  آقــای  بدهــد.  را  آن  از  بخشــی  کــرده 
کردنــد 11 هــزار میلیــارد تومــان بابــت  عنــوان 
پرداخــت  غیرمجــاز  موسســات  مالباختــگان 
گیرند  کرده انــد، تا ٩٨ درصد مالباختــگان آرام 
دارد.  ادامــه  اعتراضــات  هنــوز  متاســفانه  امــا 
مــن به یکــی از مقامات عالی رتبــه بانك مرکزی 
گسترش  گر این مبلغ از محل  که ا کردم  عرض 
پایــه پولــی پرداخــت شــود بــا توجه بــه ضریب 
که بیش از ٧ اســت بــا نقدینگی  تکاثــری پولی 
مخرب و تورم دو رقمی روبرو می شویم. ضمن 
اینکــه چــرا بایــد دولــت ایــن پــول را از جیــب 
کــه یک عده ای  کند در حالی  مــردم پرداخــت 
کســی پیگیر آنها نشــده  خورده انــد و برده اند و 

است. 
و  قوانیــن  برخــی  متاســفانه  افــزود:  وی 
دســتورالعمل ها هــم در راســتای منافــع افــراد 
کثرت قوانین همیشــه  خاص وضع می شــود و 
گرفتــن منافع عامــه مردم  بــه معنــای در نظــر 
نیــز  زنجانــی  بابــک  ماننــد  افــرادی  نیســت، 
تولیــدی ایــن سیســتم های رانتی هســتند نه 
بــا  کــه برخــی از مســئولین  بخــش خصوصــی 
که  هدف تخریب بخش خصوصی اصرار دارند 
آنــان را به بخــش خصوصی بچســبانند. به هر 
حال برای ســنجیدن میزان فساد می توان به 
کرد  پرونده های  جاری در دادگستری مراجعه 
کــه حــدود 17 میلیــون پرونده در حــال حاضر 
در جریــان هســتند و در هر پرونــده حداقل دو 
کی وجود دارد. در چنین  کی و متشا طرف شــا
گر خود سیستم قضایی هم به فساد  شرایطی ا

گریست. که باید بر عدالت دولتی  آلوده شود 
دکتــر جامســاز متذکــر شــد: دیوان محاســبات 
کشور بر اساس اصل 55 قانون اساسی موظف 
کند و نگذارد دولت یک ریال از  است رسیدگی 
ج از ردیف های مصوب هزینه  بودجه را در خار
که در زمان احمدی نژاد طی یک بررســی  کنــد 
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خ داده  معلــوم شــد 2 هزار تخلف بودجــه ای ر
اســت. با این حســاب باید پرسید پس قانون 
اساســی برای چه هدفی تأسیس شده است. 
بــه مجمــوع مبلــغ اختاس هــای  بــا نگاهــی 
کســی بایــد  گرفتــه، بایــد پرســید چــه  صــورت 
چــه  تــا  مــردم  و  بگیــرد  را  افــراد  ایــن  جلــوی 
کنار این فســاد  زمانــی باید تــاوان بدهند؟ در 
اقتصــادی، بــاال رفتــن چــراغ خامــوش هزینه 
خدمــات دولتــی باعــث بیشــتر شــدن فاصلــه 
فقیــر و غنــی می شــود و معیشــت خانواده هــا 
را مختــل می کنــد. از نظر روانی و جســمی هم 
بــر خانواده هــا تاثیــر دارد، پرخاشــگری را زیاد 
فاصلــه  و  نابــود  را  اقتصــادی  رشــد  می کنــد، 
طبقاتــی را روز بــه روز بیشــتر و زمینــه ارتــکاب 

گسترش می دهد. جرایم را 

کرد:  د ورزنده عنوان   در ادامه میزگرد م
افزایش فاصلــه طبقاتی اعتراضــات اجتماعی 
کردن  را بــه همــراه دارد. عــاوه بــر هزینــه آرام 
اعتراض هــا، نتیجه امــر  افتادن در یک چرخه 
که در آن افرادی صدمه می بینند  باطل است 
و شــاید بهتر باشــد همــان هزینــه نهایی برای 
کردن افراد معترض را برای بهبود شــرایط  آرام 
کار بــرد. چرا  و بــرون رفــت از ایــن وضعیــت به 
که  دولــت در ایــن بــاره نگاهــی جدی نــدارد؟ 
گفت: بــرای پاســخ دادن به این  آقــای وزینــی 
کرد. بخشــی از  ســوال باید انواع فســاد را مرور 
فساد ناشی از توسعه سیستم اقتصادی است 
که مختصات آن متفاوت اســت، بخشی دیگر 
بــه خاطــر بروکراســی پیچیده در ســطح برخی 
فعــاالن اقتصــادی روی می دهد. فســاد دیگر 
کارآمدی است  که محصول نا فســادی اســت 
و تولیــدات معیوبی در حوزه هــای اقتصادی، 
بــه  آمیختــه  کــه  دارد  سیاســی  و  اجتماعــی 
فســاد اســت، در واقــع وقتــی نیازهــا برطــرف 
نشــود فســاد زیاد می شــود. دو نوع اول فساد 
شناخته شده و با عدم مشروعیت مواجه  اند، 
اخاق هم حکم به مبارزه با آنها داده و محل 
اختاف نیستند و بحران ایجاد نمی کنند. اما 
درباره فســاد ســازمانی و در شــکل پیشرفته تر 
متفــاوت  ماجــرا  سیســتمی  فســاد  یعنــی  آن 
است. در این حالت سازمان احساس می کند 
راســتای  در  می کنــد  اســتفاده  کــه  منابعــی 
گاه با خواســت عموم  که  اهــداف نظام اســت 
تعریــف  بحــث  کــه  اســت  اینجــا  دارد.  فــرق 
اهمیت می یابد. در سیستم فساد سازمانی و 

سیســتمی مشــکل اصلی بر ســر عدم توافق بر 
ســر مظاهر فســاد اســت. مرزها باریک شده و 
مشــخص نیســت با چه تعریفی امــری به طور 
قانونی فساد به شمار می آید یا نمی آید، برای 
کار نمی آمــد  گــر دولــت روحانــی روی  مثــال ا
شــاید هنــوز بابــک زنجانــی مفســد بــه شــمار 

نمی آمد. 
وی افــزود: نظام ما مجموعــه ای از تصمیم ها 
کــه در آن متاســفانه ما با وفــاق مواجه  اســت 
گاه بــا تخاصــم مواجــه  نیســتیم و بــا تضــاد و 
هســتیم. بــرای مبــارزه با فســاد انگیــزه، اراده 
کار الزم اســت و بدون این  عینی جرم و ســاز و 
عناصر مبارزه با فســاد شمسیر زدن در تاریکی 
اســت. نظام نسبت به فســاد هشدار می دهد 
امــا ایــن هشــدار تفســیرپذیر شــده و تخاصــم 

موجــود این امر را دامــن می زند. بنابراین این 
نوع فســاد مبارزه پذیر و نظارت پذیر نیســت و 
در آن رســانه ها هــم توان مداخلــه ندارند چرا 
کدام نســبت بــه این نــوع فســاد دچار  کــه هــر 

گیری متفاوتند.  موضع 

نیــز در جمع بنــدی مباحــث  از  ام ر  د
خاطرنشــان شد: اینکه بخشــی امری را فساد 
گروه هــای  از  متاثــر  نــه،  بخشــی  و  می داننــد 

مختلــف قدرت در درون سیســتم هم هســت 
کــه خــود را متولــی سیســتم می داننــد. بابک 
زنجانــی بــرای دور زدن تحریم هــا در راســتای 
منافــع ملــی مــورد حمایــت بــود امــا بــه نظــر 
می رســد در ایــن مــورد تحریم هــا بــرای منافع 
گروهی دور زده شد و در حال حاضر  شخصی و 

کجاست. منابع حاصل از آن معلوم نیست 
وی افــزود: در نهایــت به نظر من ریشــه اصلی 
مفاســد اقتصادی را باید در تخصیص نابهینه 
گــر تخصیــص منابع بر  کــرد. ا منابــع جســتجو 
اســاس نیازهــای واقعــی اقتصاد باشــد فســاد 
بــه  بــا نگاهــی  کاهــش می یابــد.  بــه حداقــل 
کــه منابع آســان رس نفت  بودجــه می بینیــد 
کلی نظــام نباید  کــه بــر اســاس سیاســت های 
در بودجــه باشــد، جایــگاه اصلــی را در بودجه 

دارد.
 متاســفانه امســال هــم وابســتگی بودجــه به 
نفت بیشتر شده و بدنه دولت 11 درصد بزرگتر 
شده است. بودجه نهادهای خاص هم بیش 
که  از بودجه 4 وزارتخانه عمده است در حالی 
کدام از آنها در توســعه نقشــی ندارند. در  هیچ 
کــه تولید رشــد نکنــد طبیعتــًا زمینه  کشــوری 

گسترش فساد آماده تر  می شود. برای 
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ی  ر از فر م  ر  ای د ا  •
ان  د  رار داد ام ما  یار ماه  در ا
دا  ا ع  االن  فع د  ر م
را  ری وا از  ی ان   اه
ر  ن د  ر ه در  ر  ا ادی  ا

ی  ی در ای باره  ابعا
کــه بــه  کشــورهایی اســت  کشــور مــا از جملــه 
مقادیر معتنابهی ارز آسان رس نفتی دسترسی 
داشــته و می توانســته از ایــن منابــع در زمینــه 
ایجاد زیرســاخت های اقتصادی و اجتماعی و 

فرهنگی تحت یک مدیریت علمی و حکمرانی 
کند زیــرا این درآمدها بر طبق  خوب اســتفاده 
اصل 45 قانون اساســی انفال شــناخته شــده 
گذاشــته  و در اختیار دولت جمهوری اســامی 
شــده تا در جهت بهبود وضعیت زندگی و خیر 
و صاح جامعه به مصرف برسد. اما هدر رفتن 
این منابع یکی از مهمترین مصائب اقتصادی 
که منشــاء بروز و  و اجتماعــی و فرهنگی اســت 
ظهور آن مدیریت اقتصاد دولتی، ایدئولوژیک 

رانتی بوده است. 

از حســاب  پــس  کــه  صنــدوق مؤسســه ملــی 
کشــور را در برابر  ذخیــره ارزی تأســیس شــد تــا 
کند  بحران هــای اقتصادی محافظــت و بیمه 
کشورهای نفتی همسایه سواحل  در قیاس با 
خلیــج فارس وضــع بســیار اســف انگیزی دارد 
برابــر هــر بحــران اقتصــادی و  را در  و اقتصــاد 
سیاســی، چه تغییــرات قیمت جهانــی نفت و 
چــه تحریم هــای اقتصــادی، سیاســی و مالــی 
کــه عواقب  دچــار آســیب های جــدی ســاخته 
آن بــه صــورت فقــر و تــورم و بیــکاری و بــه تبع 

ا سا و با د  ت و  ا در  اد ا یت ا ی ب و ا ن

رشد  درصدی
ه   بدنه دولت در بود

کشــور دچار چالش بقاء شــدند. نوســانات  کشــور در اوایل دهه 90، بســیاری از صنایع و چرخه تولیدی  با تشــدید مشــکات اقتصادی 
که بخش خصوصی وارد  کان اقتصاد موجب شــد  شــدید در سیاســت های مالی و بازارهای مالی  و همین طور بی ثباتی شــاخص ها 
کمبود  گرفته و چرخه فعالیت ها اندکی بهبود یافته اما تداوم رکود و  گشایش های اندکی صورت  دوران بحران بشود. در این چند سال 
کننده نگه داشته است. دولت به رغم انگیزه و شعارهایش در عمل  نتوانسته  گذاری اوضاع را همچنان نگران  نقدینگی و نبود سرمایه 
کامی دولت در این  گام های مطلوبی در تقویت بخش خصوصی و احیای دوران رونق و سازندگی بردارد. در باره علت  و چرایی نا است 

که در پی می آید.  گوکرده ایم  گفت و  زمینه با با دکتر محمود جام ساز اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی 
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دزدی،  نظیــر  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  آن 
گسترش یافته  طاق، اختاس و فســاد و غیره 
و افزایش هزینه های اجتماعی دولت را افزون 
نمــوده اســت. در چنیــن وضعیتــی دولــت بــا 
کــه  کمبــود درآمدهــای ارزی مواجــه می شــود 
کســر  ح هــای عمرانی،  نتیجــه آن تعطیلــی طر
پایــه  افزایــش  و  کارخانجــات  توقــف  بودجــه، 
کســر بودجه دولت و در  پولی به منظور تأمین 

نتیجه افزایش نقدینگی و تورم است. 

ا  ر د از  ر بع ی ما ای  ر  •ب ن
ان  ا  ر ا  ری دا اس و  ی
ای  زمی ه ادی  ا رون  از  رای 

د ی را فراه  دما م
کــه  می رفــت  انتظــار  برجــام  امضــای  از  پــس 
نتایــج مترتــب بــر آن بــر اقتصــاد ایــران ظاهــر 
ج و به مرحله  شــود و اقتصاد از حال رکــود خار
تولیــد،  اقتصــادی،  رشــد  گــردد.  وارد  رونــق 
اشــتغال، درآمــد ملــی و قــدرت خریــد جامعــه 
کاســته شــود  افزایــش یابــد و از فقــر و بیــکاری 
اما متأســفانه چنین نتایجی علیرغم آمارهای 
اعامی رســمی در جامعه ملموس نیست و به 
نظر نمی رســد بودجه ســال 97 نیــز از ظرفیت 
گیر  تحقق اهداف رشــد و توســعه و اشتغال فرا

برخوردار باشد. 

د  رد اره  د سا  ا •ب ال 
رار دادن دو  ای  ا ای ال در راس

ده اس ادی  د ا در ری ر
یکی از الزامات رشــد و توسعه اقتصادی پایدار 
کوچک شدن  و اشــتغال و تأمین رفاه جامعه، 
کاهش فســاد و صرفه جویی در  بدنــه دولــت و 

بودجه های عمومی است.
متأســفانه در الیحــه بودجــه ســال 97، اعداد 
و ارقــام بیانگــر بزرگتــر شــدن انــدام دولــت بــه 
میــزان 11درصــد اســت. ایــن در حالــی اســت 
که  کــه طبــق برنامه ششــم توســعه قرار اســت 
کوچک تر شود. طبیعی  سالی 15درصد دولت 
کــه دولــت بزرگتــر منابــع بیشــتری را در  اســت 
جهــت حفــظ و دوام دیوانســاالری نیــاز دارد. 
در ســال 97 از مجموعــه الیحــه بودجــه 368 
هــزار میلیارد تومانی دولت، بیــش از 204 هزار 
میلیــارد تومــان به خانواده بــزرگ دولت یعنی 
کارمنــدان شــاغل و بازنشســتگان اختصــاص 
هــزار   164 مابه التفــاوت  اســت.  شــده  داده 
که باید مصــروف تحقق  میلیــارد تومان اســت 

گردد.  همــه تعهــدات دولت و اهــداف بودجه 
کاغذ در قالب الیحه  امــا این ارقام تنها بر روی 
بودجــه نشــان داده شــده. حال پرســش این 
کاغــذ بــه  کــه آیــا منابــع درآمــدی روی  اســت 
حیطــه واقعیــت در خواهند آمد؟ آیا براســاس 
کشــور بــرآورد  ظرفیت هــای واقعــی اقتصــادی 

شده اند؟ 

ای  ا ی س ی   اددان ان ا •ب ع
یر  ی نا و  مر  م ر  ب  ر  ی ا
د  د می  را ر ر  ادی  را ا
در  ده  ر  ای  مده در اره   درب
ده  اد  ارا  اع ی  و  د 

ید امیدوار ه
منابع پیش بینی شــده عبارتنــد از درآمدهای 
گاز 106هــزار میلیارد  حاصــل از فــروش نفــت و 
تومــان، مالیات هــا 128 هــزار میلیــارد تومان، 
اســتقراض از بخش خصوصی 39 هزار میلیارد 
تومــان، برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی 21 
هزار میلیارد تومان و ســایر منابع درآمدی 69 

هزار میلیارد تومان.
در خصــوص درآمدهــای نفتی هر بشــکه نفت 
کــه در حــال حاضــر  55 دالر محاســبه شــده 
متعــدد  دالیــل  بــه  آن  بهــای  خوشــبختانه 
سیاســی و اقتصــادی بــه نزدیــک 70 دالر هــم 
رســیده اما از ســوی دیگــر آمریکا شــیل اویل را 
فعال ســاخته تــا بتواند بخــش اعظم تقاضای 
خــود را بــه عنــوان بزرگتریــن متقاضــی انــرژی 
جهــان تأمیــن و در نتیجــه از تقاضــای جهانی 
که در ســال های 2013 و  بکاهــد و همان طــور 
کاهش  2014 اتفاق افتاد بهای جهانی نفت را 
دهــد. اینــک فــرض را بر پیش بینــی مقرون به 
واقعیــت قیمــت نفــت در بودجــه می گذاریــم 
اقتصــادی  تحریم هــای  از  ناشــی  موانــع  امــا 
بــه ســرکردگی آمریــکا از عوامــل مهمــی اســت 
کــه تحقــق درآمــد نفتــی بودجــه را تردیدآمیــز 
می ســازد. تعلیق تحریم های ترامپ در ارتباط 
بــا برجام در هــر 120 روز هرچند برجام را نقض 
نمی کند اما پیش بینی پذیری آینده را مشــکل 
ســاخته و ریســک ســرمایه گذاری خارجــی در 
ایــران را افزایــش می دهــد. ایــن سیاســت جــز 
نخواهــد  پــی  در  نتیجــه ای  برجــام  تضعیــف 
کشــورهای عضو شــورای  گرچــه دیگــر  داشــت 
امنیــت ســازمان ملل متحــد به اضافــه آلمان 
کرده اند بر دوام و اســتمرار  کــه برجــام را امضاء 
از  ناشــی  تردیدهــای  امــا  دارنــد  کیــد  تأ آن 

تصمیمات آینــده ترامپ در مورد نقض برجام 
و عــدم همــکاری بانک های بــزرگ بین المللی 
بــا سیســتم بانکــی و سســت شــدن اراده های 
و  حوزه هــا  در  خارجــی  کان  ســرمایه گذاران 
کاهش تولید و در نتیجته  که به  میادین نفتی 
صــادرات نفت مــا می انجامد، حصــول حدود 
تردیدآمیــز  را  نفتــی  درآمــد  دالر  میلیــارد   33

می سازد.

از  ا  مده افزا در ی  رد   •در م
رد  ر رو ی ان ب  ا می  ا  ی م ما
ی  یا ما د  م در ا   م ا و  دو 

ری در سا  د ب
تحقــق مالیات برآورده شــده در الیحه بودجه 
گرهایی روبرو اســت. از تعداد  97 هــم بــا اما و ا
128 هزار میلیارد تومان حدود 46هزار میلیارد 
که نحوه  تومــان مالیات بر ارزش افزوده اســت 
اجــرای آن آثــار منفــی بــر تولید داشــته اســت. 
مالیات بر مشــاغل نیز نسبت به عملکرد سال 
کرده، این در حالی  96، حدود 33درصد رشد 
کمتر  کــه عملکــرد 96 از هــدف بودجــه  اســت 
اســت. ضمن آنکه در شــرایط رکــود اقتصادی 
معمواًل مالیات بر تولید و در برخی از مشــاغل 
کاهــش داده می شــود تــا از  مرتبــط بــا تولیــد 
کاســته شــود و بــه مــوازات  هزینه هــای تولیــد 
رونــق  تولیــد  حمایتــی،  سیاســت های  ســایر 

بگیرد و اشتغال ایجاد شود. 
کنــار وصــول مالیات چه  بــه راســتی دولــت در 
کشورهای توسعه  اهدافی را دنبال می کند. در 
یافتــه اهدافــی نظیــر اصــاح الگــوی مصرف و 
کــردن توزیــع  شــفافیت اقتصــادی، متعــادل 
درآمــد )عدالــت توزیعــی( از نتایــج یــک فرایند 
کشــور ما  مالیات ســتانی مطلوب اســت اما در 
کســب درآمد دولت اســت  مهمتریــن هــدف، 
گفته نیســت.  که منعکس کننده اهداف پیش 
رئیس امور مالیاتی می گوید: از 78 میلیون نفر 
5 میلیــون نفــر مالیات می پردازنــد و تنها 503 
نفــر باالی 50 میلیــون تومان مالیات پرداخت 
می کننــد! صرفنظــر از صحت وســقم ایــن آمار 
که چنین فرایندی فاقد ظرفیت  معلوم اســت 
تحقق اهداف مالیاتی ذکر شــده اســت. با این 
وصــف در الیحــه بودجــه 97 بر منابــع مالیاتی 
کامــل آن زیر ســوال  افــزوده شــده امــا وصــول 
اســت مگر آنکه دولت قادر شود از فرار مالیاتی 
نهادهــای  تومانــی  میلیــارد  هــزار   40 تــا   30
کــه  کنــد  جلوگیــری  شــبه دولتی  و  فرادولتــی 
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کنونی  که در ساختار  تجربه نشــان داده اســت 
نظــام مالیاتــی و فقدان یــک اراده آمره این امر 

دست نایافتنی است.

ب  ا  اره  درب دو  رد  رو  •
ا  د  اری  رما گ ی وارد ب س
رسازی  د سا  ب  اندازه در 

ده اس
استقراض از بخش خصوصی به میزان 39هزار 
میلیــارد تومان نیز از دیگر منابع الیحه بودجه 
خ  کــه اعتمــاد جامعــه به دولــت و نر 97 اســت 
بهره اعامی از عوامل اصلی در تحقق آن است 
کــه البته دولت را به بخش خصوصی بدهکارتر 
ع این نوع بدهی ها  می کند و معمواًل اصل و فر
بعــد منتقــل می شــود. نکتــه  بــه دولت هــای 
کــه هیــچ شــفافیتی در میزان  اصلــی آن اســت 
بدهی دولت به بخش خصوصی وجود ندارد، 
بــه طــور مثــال ارقامــی از 100 تــا 400 و 700 هزار 
میلیــارد تومــان بدهــی دولت بــه پیمانــکاران 
بخــش خصوصــی ذکــر شــده امــا در همایــش 
کانــون  و  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
که 21 دی ماه برگزار شــد  کارآفرینان توســعه گرا 
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس، این  رئیس 
بدهــی را حــدود 20 تــا 30 هــزار میلیــارد تومان 
کرد. متاســفانه چنین تشــتت و شکاف  عنوان 
می ســازد،  مخــدوش  را  واقعیــات  کــه  آمــاری 
انحــراف  بــه  نیــز  را  دولــت  برنامه ریزی هــای 
می کشــاند. نکتــه دیگــر آنکه در الیحــه بودجه 
97 در مــورد پرداخــت بدهــی دولــت به بخش 

خصوصی اشاره ای نشده است.
کــه  برداشــت دولــت از صنــدوق توســعه ملــی 
 97 بودجــه  الیحــه  درآمــدی  منابــع  دیگــر  از 
که مصــروف اعطای اعتبارات  اســت درصورتی 
بخــش  محوریــت  بــا  توســعه ای  و  تولیــدی 
خصوصــی نگــردد خــود اســباب بــروز تقاضای 
اضافــی و رشــد تورم خواهد شــد. ســایر منابع 
کــه از جنــس درآمدهایی  درآمــدی دولــت نیــز 
نظیــر درآمدهــای حاصــل از فــروش خدمــات 
مشــمول  مــوارد  بســیاری  در  اســت  دولتــی 
را  اضافــی  هزینه هــای  و  می شــوند  افزایــش 
کــرده و ســبد معیشــتی  بــر دوش جامعــه بــار 
را  آنــان  رفــاه  کمبــود  کوچک تــر و  را  خانوارهــا 
کمیســیون  تشــدید می ســازد. البتــه ظاهرًا در 
تلفیــق با رشــد قیمتــی برخی از اقــام از جمله 
کــه دولــت  گازوئیــل موافقــت نشــده  بنزیــن و 
کند. مجبور خواهد شد اهداف خود را تعدیل 

دند اس  ی مع االن ب  •فع
د عمرانی و فعا  ی  افزا و 
رو  اند عام  دا می  ع ا ردن 
ما ای  ر  د ب ن د با اد از ر ا
رون  رای  ادها  ایر  اد و س
ا  اندازه  نی  را  اد از  رف ا

د  اهد  ا  گره گ
60 هــزار میلیــارد تومــان بودجه هــای عمرانــی 
که با استمرار شرایط موجود در سال 97  است 
امیــدی بــه تحقق آن نمــی رود ضمــن آنکه در 
ح های  الیحــه بودجــه 97 مطلبی در مــورد طر
نیمه تمــام دیــده نشــده ایــن در حالــی اســت 

ح هــای ناتمام بر  که هــزاران میلیارد تومان طر
کــه بــه موجــب  روی زمیــن مانــده و از آنجائــی 
ح هــای عمرانی در  آمارهای منتشــره اتمام طر
کشــور ما 2/5 برابر متوسط جهانی است قطعًا 
ح ها توجیــه اقتصادی خود را از  بســیاری از طر
دســت داده و توقف آنها بیشتر به نفع اقتصاد 
گرچــه الیحــه  بــود. در نتیجــه  کشــور خواهــد 
کســر  بودجــه متــوازن تدویــن شــده اما حامل 
کــه تأمیــن آن از طــرق  بودجــه پنهانــی اســت 
کام  در  بیشــتر  را  اقتصــاد  درگذشــته  مرســوم 

مشکات فرو خواهد برد. 
بــرای برون رفــت از ایــن معضــات الزم اســت 
دولــت بــه طــور جــدی از هزینه های مســرفانه 
کنــد،  کوچــک  خــود بکاهــد، انــدازه دولــت را 
ج  پرداخــت هزینه هــای ســنگین خــود در خار
کشــور را به حداقل تقلیل دهد. از تخصیص  از 
کنــد و  بودجه هــای ویــژه تکلیفــی خــودداری 

و  دســتورالعمل ها  اجــرای  در  کــه  را  موانعــی 
کار  کسب و  مقررات بازدارنده در مسیر تولید و 

فراروی بخش خصوصی نهاده، برچیند. 
رشد اقتصادی باید از بخش غیرنفتی به دست 
آید بدین منظور نظام بانکی مستلزم اصاحات 
فوری اســت. قســمت عمده تســهیات بانکی 
گذشــته و جاری مربوط به تســهیات  در ســال 
گذشــته بود تا مطالبات معوق  مالی سررســید 
بانک هــا بــه جــاری تبدیل شــود. در ســال 97 
کــه تســهیات ارزان قیمــت بانکــی  الزم اســت 
گیــرد و منابع آن از  در اختیــار بخــش مولــد قرار 
صندوق توســعه ملی با تصویب مجلس تأمین 

گــر تخصیــص منابــع از ســوی دولــت از  شــود. ا
طریــق افزایش پایــه پولی انجام شــود با وجود 
که  ضریــب تکاثــر پولی )ضریــب فزاینــده پولی( 
گزارش شــده و در ســال  در حال حاضر 7/146 
آینده مسلمًا بر آن افزوده خواهد شد نقدینگی 
رقمــی دو  تــورم  و  می کنــد  رشــد  شــدت   بــه 

 13 تــا 15 درصدی را بر اقتصاد تحمیل می کند 
مگــر آنکــه بانــک مرکــزی نقدینگــی حاصــل از 
پایــه پولــی را تحــت ســازوکارهای مطلوبــی بــه 
تولیــد اختصــاص دهــد و از برگشــت پذیری آن 
اطمینــان حاصل نماید در این صورت افزایش 
پایــه پولی می توانــد راهکاری برای رشــد تولید 
گــر تخصیــص منابــع از  و اشــتغال باشــد. امــا ا
محــل افزایــش پایــه پولــی وارد بودجــه شــود و 
بــه مصــارف غیرمولــد برســد اقتصــاد از تبعــات 

مخرب آن در امان نخواهد بود.
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کید براینکه ســاخت  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
پــروژه 100 واحــدی محلــه ســیروس آغــاز یــک 
تغییــر نگرش در شــهر و طراحی شــهری اســت، 
کنین محات  گفــت: دولت، مردم و تمامی ســا
کشــیدن خــط بطان بــر تصمیمــات و  بایــد بــر 
دوران  و  کــرده  اقــدام  گذشــته  سیاســت های 

ساخت بیغوله را به پایان برسانند.
گــزارش فارس، عباس آخوندی در مراســم  به 
کلنگ زنــی پــروژه 100 واحدی محله ســیروس 
ح پیشــگام برنامــه ملــی  بــه عنــوان آغــاز طــر
ایــن  تهــران،  اســتان  در  شــهری  بازآفرینــی 
پــروژه را نوعــی تغییــر رویکرد در حوزه شــهری 
کــه بتوانیم این  گفــت: امیــد داریم  دانســت و 
و  اســتان  مناطــق  ســایر  در  را  رویکــرد  تغییــر 
کشــور تعمیم دهیم ،من  همچنین شهرهای 
کاالیی شــدن مــردم در ایران،  بارهــا به بحث 
گری شــهری و شــهرداری تجارت محور  ســودا
کــه می بینیــم امروز  گونه ای  کردم. بــه  اشــاره 
وضعیــت تهــران نتیجــه همیــن اوامــر و خرید 
کشــور را  کــم بــوده و قدیمی تریــن محــات  ترا

بدین روز درآورده است.
کــرد: اتفاقــات امروز  آخونــدی در ادامــه بیــان 
کشور است  نتیجه تاش های قبلی مسئوالن 
کــرده  کــه چگونــه شــهر را دســتخوش تجــارت 
و تمامــی اقدامــات در حــد یک پــروژه و خرید 
کــم آن را از بیــن برده اســت.  و فــروش یــک ترا

گــر تمامی محات تهــران را از طریق  بــه واقع ا
کــم بفروشــیم اتفــاق بزرگــی روی می دهد؟  ترا
کیفیــت زندگــی ارتقــا پیــدا  یــا از ســویی دیگــر 

می کند؟
کیفیت زندگی را  وزیر راه و شهرســازی ارتقای 
هدف اصلی دولت دوازدهم در حوزه شــهری 
گفت: پــروژه 100 واحدی امروز باید  دانســت و 
به عنوان یک نمونه در تهران  اجرا شــده و در 
نهایت منجر به ارتقای زندگی مردم شــود. به 
که آن هــا بتوانند ضمن لذت بردن از  گونــه ای 
محیط زندگی خود، به آن حس تعلق داشــته 
و تجلــی تمامــی خاطــرات تاریخــی و هویــت 

کنند. ایرانــی خود را در آن پیدا 
کیــد براینکــه این اقدام آغــاز یک تغییر  وی بــا تا
نگرش در شــهر و طراحی شــهری اســت، افزود: 
محــات  کنین  ســا تمامــی  و  مــردم  دولــت، 
کشــیدن خــط بطان بــر تصمیمــات و  بایــد بــر 
دوران  و  کــرده  اقــدام  گذشــته  سیاســت های 

ساخت بیغوله را به پایان برسانند.
گفته ایــن مقام مســئول اقداماتی همچون  بــه 
هــدر رفت هــزاران میلیــارد تومان از پــول مردم 
در بیابان هــا و ایجــاد فضایی زشــت نباید دیگر 
تکرار شود و باید از بر باد رفتن ثروت ملی در این 

مناطق جلوگیری گردد.
کید براینکه باید بار دیگر  به هویت  آخوندی با تا
گردیم گفت: به واقع شهر  ملی خود در ایران باز 

کشــیدن، لذت  گفتگو، نفس  بایــد جایی برای 
بردن از ارتباط با همسایگان و برگزاری آیین های 
ملی و مذهبی باشــد. شــهر باید مکانی باشد تا 
کنان آن بتوانند از حال یکدیگر باخبر شوند  سا
و این اقدامی است که قطعا از سوی دولت اجرا 
نمی شــود بلکــه باید ضمــن سیاســت گذاری از 
کمیتی توســط مردم و خود  ســوی دســتگاه حا

شهر اجرا شود.
کابینــه دولــت دوازدهــم در ایــن راســتا  عضــو 
افــزود: ما در این دولت تــاش داریم تا برخاف 
ارائــه  بــه  تنهــا  کــه  گذشــته  سیاســت های 
کمــی محــدود می شــد به ســمت  گزارش هــای 
اقدامــات اجرایــی برویم تــا زندگی مــردم را بهتر 
کــرده و تکیــه اصلــی آن بــه خــود شــهروندان و 
اجتمــاع باشــد. مــا نمی خواهیــم قیــوم مــردم 
کــه می کنند واقف  کاری  باشــیم، آن ها بایــد در 

باشند.
آخوندی در ادامه ضمن ابراز امیدواری نســبت 
کشــور  بــه پیگیری جــدی ایــن تغییر نگرش در 
کــرد: بــدون شــک پــس زمینــه موجــود  بیــان 
شــهرهای مــا شایســته ایــران نیســت. مــا باید 
کناره گیری از تک  پروژه به ســمت تداوم  ضمــن 
این تغییر نگرش در سایر شهرهای خود برویم.

گفته وزیر راه و شهرســازی ما قصــد داریم با  بــه 
بهره گیــری از اندیشــه محله محــوری بــه هویت 
که خوشبختانه  پیشین محات خود بازگردیم 
امــروز پشــتوانه های مالی آن نیــز از طریق بانک 

مسکن ایجاد شده است.
وی ایــن تغییــر نگــرش را از جهــت اقتصــادی 
گفــت: روش های  به شــدت ســودآور دانســت و 
کیفیــت محله را ارتقــا نمی داد  گذشــته نــه تنها 
کــم توجه می شــد، اما  بلکــه تنهــا به فــروش ترا
خوشــبختانه در ایــن سیســتم بــا وجــود آن کــه 
کیفیت  کــم می شــود ولی قطعــا  متــراژ خانه هــا 

زندگی در محات افزایش پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز 
تاســف نســبت به فرســوده نامیدن بافت های 
کرد: قطعا  تاریخی و فرهنگی شــهر تهران بیــان 
را  مناطــق  ایــن  گذشــته  غلــط  سیاســت های 
فرسوده کرده و باعث تنزل اجتماعی آن ها شده 
است. ما در این دوره سعی داریم با افزایش این 
کم شــدن  کم ها و  کاهش ترا منزلــت اجتماعــی 
که قطعا مهم ترین  کنیم  متراژ خانه ها را جبران 
ارتقــای  یــک محلــه همیــن  منبــع اقتصــادی 

منزلت اجتماعی خواهد بود. 

سا  راه و ش

نی وله را  تما  ساخت  بی
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احساســی  و  مقطعــی  بازخوردهــای  گرچــه 
ناشــی از خســارات پس از حــوادث طبیعی در 
کیفــی صنعت ســاختمان  خصــوص مباحــث 
و مســئولیت های ناشــی از آن هــر ســاله تکــرار 
می شــود. نبود نهاد توسعه گر بزرگترین ضعف 
بــه نظــر خروجــی  لیکــن  صنعــت ســاختمان 
گرفتن  گروهــی و  کارشناســی  جــز بازدیدهــای 
عکس هــای یــادگاری از تلخــی ایــن حــوادث، 
جمع آوری آمار و مدارک، برگذاری ســمینارها 
و انتشــار بیانیه هــا نداشــته و نهایتــا به صدور 
در  کــه  می شــود  منجــر  دســتورالعمل هایی 
گفتگــو بــا ایــن حــوادث طبیعی  تــاش بــرای 
اســت. لیکــن متاســفانه هر ســاله آقــای زلزله 
ادبیــات خود را تغییــر داده و توجه ای به این 
دســتورالعمل ها، بیانیه هــا و همایش های ما 

ندارد.
کیــد شــده، دســتیابی بــه  در ایــن یاداشــت تا
که از یک ســو تضمین کننده امنیت  سیستمی 

جانــی و مالــی مــردم و صیانت از ســرمایه های 
کشــور بوده و از سویی تعیین کننده ارزش مالی 
کیفیت های فنی آن باشــد،  پروژه هــا مبتنی بر 
امری حیاتی برای مردم و دولت است. در این 
یاداشــت ضمن پاســخ به چند پرســش در این 
خصوص، راهکارهای دســتیابی به این مهم را 

مورد بررسی قرار داده است.

طرح سوال
کیفیــت یک پروژه ســاختمانی  مبنــای تعیین 

چیست؟
ســاختمانی  پروژه هــای  در  کیفیــت  ضمانــت 

چگونه تامین می شود؟
کیفیــت پروژه های ســاختمانی و افزایش  ارتقــا 

عمر مفید آن ها چگونه محقق می شود؟
مشوق ســازندگان و سرمایه گذاران ساختمانی 

کیفیت پروژه های خود چیست؟ به افزایش 
پشــتوانه های قانونی حمایــت از بهره برداران و 

مصرف کنندگان در قوانین کشور چگونه تعریف 
شده است؟

مصالــح  تولیــد  اســتانداردهای  بــردن  بــاال 
ساختمانی از چه طریق محقق می گردد؟

روش های صنعتی ســاخت چگونــه می توانند 
جایگزین شیوه های سنتی اجرا می شوند؟

مبنــای تعییــن قیمت یک پــروژه ســاختمانی 
چیست؟

مبنــای تعیین قیمت دو ســاختمان مجاور در 
یک منطقه شهری چیست؟

خریدار و فروشــنده چگونه می توانند با خیالی 
آسوده به معامات ساختمانی مبادرت ورزند؟

صنعــت  در  بــازار  قیمــت  تنظیــم  و  کنتــرل 
ساختمان چگونه محقق می شود؟

چــه میــزان از ارزش یــک پــروژه بــه موقعیــت 
کیفیت طرح و اجرا  محلــی آن و چه میزانــی به 

آن مربوط است؟
ســاختمان  صنعــت  در  رقابتــی  بــازار  تحقــق 

نقش بیمه و گارانتی 
در صنعت ساختما

ا ارشنا ارشد م فانیا   ید 
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مبتنی برکیفیت های مهندســی چگونه تعریف 
می شود؟

ســود تضمیــن شــده ســازندگان ســاختمانی و 
کیفیت تضمین شده بهره بردار و خریدار چگونه 

محقق می شود؟

کاال ساختمان به عنوان 
دیگــر  ماننــد  هــم  ســاختمانی  پروژه هــای 
کــه حاصــل فراینــد  محصــوالت انسان ســاخت 
تجــاری  کاالی  یــک  اســت،  عرضه وتقاضــا 
کلیــه قواعــد ناظــر بــر  محســوب می شــود، لــذا 
کاالهــا نیز بایــد ناظر بر فراینــد تولید  داد و ســتد 
و عرضــه پروژه  هــای ســاختمانی قرارگیــرد. این 
قواعــد همــواره به منظور حفــظ منافع و حقوق 
کــه  گردیــده  مصرف کننــده و بهره بــردار تنظیــم 
کیفیت محصوالت در دوره بهره برداری  ضامن 
اســت. رعایــت ایــن قواعــد تنهــا مجــوز قانونــی 
برای تولیدوعرضه محصوالت برای تولیدکننده 
کاالی  بــوده و مســئولیت آور اســت. تولیــد هــر 
شناســنامه دار مســتلزم وجــود تولید کننــده ای 
شناســنامه دار اســت. این تولیدکننده  نیز برای 
تولید خود نیاز به داشتن سه ابزار شناسنامه دار 

است:
1-نیــروی انســانی متخصص شناســنامه دار در 

کارگر ماهر کاردان و  کارشناس،  سه سطح 
ســاختمانی  تجهیــزات  و  ادوات  2-مصالــح، 

شناسنامه دار با ضمانت
کــه نیــروی  3-ضوابــط و مقــررات ســاختمانی 
انســانی متخصص شناســنامه دار بــا اعمال آن 
بتوانــد مصالح، ادوات تجهیزات ســاختمانی را 
بصورت یک پروژه ســاختمانی شناسنامه دار با 
کیفیــت تبدیــل و به بهره بــردار عرضه  ضمانــت 

نمایند.
لــذا تنها راهکار خــروج از بحران موجود صنعت 
پروژه هــای  تولیدوعرضــه  کشــور،  ســاختمان 
کیفیت  ســاختمانی شناســنامه دار با ضمانــت 
مربوطه برای تولید کننده و بهره بردار است. این 
ســاختار تنهــا الگــوی قابل قبول و تجربه  شــده 
کــه محصول تحقــق اقتصاد  بین المللــی اســت 
بازار آزاد است. در سایه تحقق این فرایند است 
کیفیت فنی و مهندسی  که بازار رقابتی متکی بر 

محقــق می  گــردد. در واقــع تولیدکننــده بــا بــاال 
بردن کیفیت محصول خود ریسک عدم خرید، 
مرجوع شدن و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری 
پس از فروش را پایین آورده و فروش خود را باال 

می برد.
نتیجه این که در یک بازار رقابتی تنها باال بردن 
که عاوه  کیفیــت پروژه های ســاختمانی اســت 
بــر تامیــن امنیــت جانــی و مالــی بهره بــرداران، 
کنترل قیمت معامات ساختمانی بوده  عامل 
کســب بیشــترین ســود برای  و همچنین عامل 
تولیدکننده است. شکل گیری تمامی برندهای 
تجــاری دنیــا در بازارهــای بین المللی محصول 
همیــن تفکــر اســت. برندهــای ســاخنمانی در 
دنیا به عنوان توســعه گر یا Developer شناخته 
می شــوند. عــدم شــکل گیری نهاد توســعه گر به 
عنوان ابــزار اجرایی اقتصاد صنعت ســاختمان 
کشــور  از بزرگترین فقدان های ســاختاری آن در 

است.

ابزار اجرایی اقتصاد خرد 
در حوزه صنعت ساختمان

کلــی دونــوع اقتصــاد در نظــام اقتصاد  بــه طــور 
که هر یک در حوزه اقتصاد  کم است  جهانی حا
خرد ابزار اجرایی خاص خود را به شــرح زیر دارا 

است:
مبتنــی  اســت  اقتصــادی  دولتــی:  اقتصــاد 

در  حکومــت  مدیریــت  و  دخالــت  کنتــرل،  بــر 
جریــان اقتصــاد خــرد. در ایــن اقتصــاد جریــان 
عرضه وتقاضا تعیین کننده قیمت بازار نیســت. 
ناپایــداری بــازار و ایجاد رانت هــای اقتصادی از 
مهمترین مشخصات و اعمال دستورات دولت 
در مدیریــت بــازار تنها ابزار اجرایــی این اقتصاد 

است.
اقتصــاد آزاد: اقتصادی اســت مبتنــی بر جریان 
بــرای  همــواره  کــه  بــازار  در  عرضه وتقاضــا  آزاد 
کــردن دو ســوی این جریــان در تاش  متعــادل 
اســت. تنها عامــل اجرایی اقتصــاد آزاد فعالیت 
بخــش خصوصــی در یک بــازار رقابتی مبتنی بر 
کیفیت برتر و قیمت پائین تر محصوالت اســت. 
مدیریت ریســک فعــاالن این اقتصــاد از تامین 
گارانتی دار عوامل  مالــی، تولید، عرضه پروژه هــا 
اصلی رشــد و پویایی صنعت ساختمان در این 
اقتصاد اســت. ابزار مدیریت ریسک بیمه و ابزار 

گارانتی است. کیفی محصوالت  ارتقا 

گارانتی نقش بیمه و 
 در صنعت ساختمان

بیمه اساسا ناظر بر جبران خسارات جانی و مالی 
احتمالی  ناشی  از حوادث و یا قصور غیرعامدانه 
ناشــی از انجــام یا عــدم انجام یک فعل توســط 
فاعل آن است. به عبارتی بیمه پوشش دهنده 
ریسک ناشی از وقوع حوادثی است که از اختیار 
کنترل  ج است. بیمه ابزار مدیریت و  انسان خار
ریسک در فعالیت های انسانی است. حادثه به 
که در تحقق آن انسان  گفته می شود  موضوعی 
نقش عامدانه ای نداشــته و وقوع آن یا ســهوا و 
ج از  یــا ناشــی از فاعلیت یــک عامل بیرونــی خار

کنترل فرد صورت پذیرد.
هــر  کیفیــت  اجبــاری  ضمانــت  بــه  گارانتــی 
کــه بــه منظــور حفظ  گفتــه می شــود  محصــول 
حقــوق بهره بــردار بــرای جبــران خســارت های 
غالــب  در  معیــن  مــدت  در  کاال  کارکــردی 
بــه بهره بــردار  قــراردادی از طــرف تولیدکننــده 
گارانتی هیچ  گــذار می شــود. خریــدار از بابــت  وا
وجهــی بــه تولیدکننــده پرداخت نمی کنــد. لذا 
خســارات  پوشــش دهنده  گارانتــی  مشــخصا 
کارکــرد محصوالت اســت در صورتی که  ناشــی از 
بیمه پوشش دهنده خسارات ناشی از حوادثی 

مانی ه  ه های سا رو
ال  ر م د د مان

ا  ان سا   ان
ا  ا د عر و فرا

اری  االی  اس  
د  م می 
ر  اعد نا ی  ا 

االها نیز  د  ر داد و س
ید  د  ر فرا ر  د نا با

ه  های  رو و عر 
رارگیرد مانی  سا
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است.
در ایــن راســتا تمامــی دســت اندرکاران صنعت 
ســاختمان شامل مالک، مشــاور و پیمانکار در 
خصوص ریســک حوادث ناشی از انجام افعال 
خــود موظف بــه ارائه بیمه خاص خــود بوده و 
همزمــان در صورت تولیــد و عرضه هر محصول 
کارکردهای مشخص موظف به ارائه  فیزیکی با 

کارکردی آن است. گارانتی یا ضمانت 

گارانتی در ارائه خدمات  نقش بیمه و 
مشاور، پیمانکار و مالک

مشــاور بــه  عنــوان طــراح و ناظــر عالیــه پــروژه 
بــه ارائــه بیمــه  مســئولیت حرفــه ای  موظــف 
فنــی،  ضوابــط  تمامــی  اعمــال  خصــوص  در 
بــرای  پــروژه  طراحــی  در  ایمنــی  و  کارکــردی 
امــر  کــه  آن جایــی   از  اســت.  آن  بهره بــرداری 
طراحــی و ارائــه خدمــات حرفــه ای در حــوزه 
ســاختمان امــری اســت متکی به تشــخیص، 
تصمیم گیــری  و  قضــاوت  نحــوه  اســتقال، 
گارانتــی در این حوزه  فردی مشــاور، لــذا ارائه 
که همــواره احتمال خطا و  بی معنا اســت چرا 
اشتباه سهوی طراح وجود دارد. به این دلیل 
مشاور به منظور پوشش ریسک فعالیت خود 
بــه ارائــه بیمــه مســئولیت حرفــه ای  موظــف 
که آثــار و نتایج تصمیمات  اســت. از آن جایی  
فنــی مشــاور و مســئولیت های ناشــی از آن در 
طول زمان ســاری و جاری است لذا این بیمه 

مادام العمر خواهد بود.
پیمانــکار بــه عنــوان مجری عملیــات اجرایی 

پــروژه ســاختمانی اوال موظــف بــه ارائــه بیمه 
عملیــات  از  ناشــی  ســاختمانی  خطــرات 
اجرایــی خــود در مــدت زمــان اجــرای پــروژه 
کیفیت  گارنتــی  بــوده و ثانیــا موظــف بــه ارائه 
کارکــردی محصــول خــود بــا مــدت معلــوم به 

مالک است.
کــه حکــم تولیدکننــده  مالــک یــا ســرمایه گذار 
جهــت  دارد،  را  ســاختمانی  پــروژه  اصلــی 
کل یا بخشی از  گذاری، فروش یا بهره برداری  وا
گارانتی کیفیت  آن پروژه به غیر، موظف به ارائه 
گارانتی مالــک بــه بهره بردار  بــه ایشــان اســت. 
گارانتــی پیمانــکاران و  در واقــع تجمیــع شــده 
بیمه هــای مســئولیت مشــاوران پــروژه اســت. 

مالک موضوع ریســک تولید پــروژه خود متکی 
گارانتی پیمانکاران و بیمه مشــاوران دخیل  به 
کارکردهای  را در غالــب بیمه ای با عنوان "بیمه 
اساسی ساختمان" به خریداران یا بهره برداران 

منتقل می کند.
کارکــردی در  لــذا در صــورت وقــوع هــر نقیصــه 
خصــوص  در  فعالیتــی  هیــچ  مالــکان  پــروژه، 
وارده  خســارت های  و  عیــوب  کــردن  برطــرف 
نخواهنــد داشــت. ایــن وظیفــه بیمــه مربوطه 
کلیه خســارت وارده  کــه عاوه بر جبــران  اســت 
هزینه هــای  جبــران  دنبــال  بــه  بهره بــردار  بــه 
خــود در حوزه هــای پیمانــکاری، مشــاوره و یــا 
تجهیــزات  و  ادوات  مصالــح،  تولیدکننــدگان 

ساختمانی باشد.
و  توســعه گران  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
ســرمایه گذاران معمــوال 10 ســال ضمانــت هــر 
گونــه تعمیــرات و نقص هــای فنــی پروژه هــای 
خود را به بهره بــرداران می دهند. این تضمین 
کارکردهای اساســی پروژه و  کیفیــت مربوط بــه 
نقص های فنی احتمالی در دوران بهره برداری 
اســت. هــر چــه میــزان ایــن خدمــات بیشــتر و 
شــامل مــدت زمــان طوالنی تــری باشــد، ایــن 
کیفیــت باالتر پــروژه بوده  موضــوع بــه معنــای 
و خریــداران بــا اطمینــان و اشــتیاق بیشــتری 
مبــادرت به خریــد می  کنند. این امــر به عنوان 
مشوقی برای خریدار و اعتبار برای سرمایه گذار 
در  برندینــگ  موضــوع  گســترش  موجــب  و 
صنعت ســاختمان می شــود. رقابت برندهای 
بــا  جذاب تــر  طرح هــای  ارایــه  در  ســاختمانی 
کیفیــت باالتــر و خدمــات پس از فروش بیشــتر 
قیمــت  تعییــن  و  کنتــرل  عامــل  مهمتریــن 

ساختمانی در یک بازار رقابتی است.
بــه  منجــر  اجرایــی  فنــی  و  کیفیت هــای  ارتقــا 
ریســک  کاهــش  ســاختمان،  ایمنــی  ارتقــا 
ســرما یه گذاری بــرای خریــدار و فروشــنده و در 
کاهش مبلــغ حق بیمه مالــک خواهد  نتیجــه 
شــد. میزان حق بیمه پرداختی نشــانگر میزان 
کیفیت طرح  ریســک دخیــل در پروژه ناشــی از 
کمتر  و اجــرای آن اســت. پرداخــت حــق بیمــه 
ســرما یه گذاری،  ریســک  کاهــش  معنــی   بــه 
کیفیت ساختمانی و ارزش مالی بیشتر  اقزایش 

ساختمان است.

سع گران  اف  سع  رهای   در 
ال  سا  اران معم و سرما گ

عمیرا و ن های  ن  مان هر گ
رداران  ره  د را ب  ه های  رو ی  ف

ی  ی می  د ای  می ده
ه  رو ردهای اساسی  ار مر ب 
ی در دوران  ما ی ا و ن های ف
رداری اس هر  میزان ای  ره 
ام مد زمان  ر و  دما 
د ای م ب  ری با النی 
ده و  ه  رو ر  ی باال ی ای  مع

ری  یا  ان و ا می داران با ا ر
د د می   ر ادر ب  م
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رئیــس  اول  معــاون  مــاه  دی  ســوم  هفتــه 
صرفه جویــی  اجرایــی  آیین نامــه  جمهــوری 
بــه  را  ســاختمان ها  در  انــرژی  مصــرف 
وزارتخانه هــای نیــرو، راه و شهرســازی و نفــت 
دســتگاههای  آن  اســاس  بــر  کــه  کــرد  ابــاغ 
اجرایی برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن 
بــه حــد الگــوی مصــرف انــرژی تــا پایان ســال 
1399 نســبت به انجام اصاحات ساختمانی 

اقدام کنند.
 30/7/1396 جلســه  در  وزیــران  هیــأت  
و  راه  وزارتخانه هــای  مشــترک  پیشــنهاد  بــه 
ســازمان  و  ،کشــور  نیــرو  نفــت،  شهرســازی، 
برنامه و بودجه و به اســتناد ماده )18( قانون 
اصاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - 
آیین نامه اجرایی صرفه جویــی مصرف انرژی 

کرد: در ساختمان ها را به شرح زیر تصویب 

آیین نامه اجرایی صرفه جویی 
مصرف انرژی در ساختمان ها

مــاده 1- در این آیین نامــه اصطاحات زیر در 
کار می روند: معانی مشروح مربوط به 

و  کارایــی  ارزیابــی  معیــار  انــرژی:  رده  الــف- 
عملکرد مصرف انرژی در ساختمان بر اساس 

مبحث )19( مقررات ملی ساختمان.
مطابــق  کــه  ســاختمانی  ســاختمان:  ب- 
گروه بنــدی مقرر در مبحــث )19( مقررات ملی 

ساختمان تقسیم بندی شده است.
کــه ضوابط  پ- ســاختمان ســبز: ســاختمانی 
ســامانه های  طراحــی  مکان یابــی،  خــاص 
و  بهره بــرداری  نگهــداری،  اجــرا،  ســاخت، 
بازیافــت در آن بــه منظور آسیب رســانی هر چه 
کمتــر به طبیعــت و تعامل با محیــط پیرامونی 

رعایت می شود.
که فرآیند  ت- ســاختمان موجود: ساختمانی 
اخذ پروانه ســاخت یا احــداث آنها قبل از اباغ 

گرفته باشد. این آیین نامه صورت 
و  مطالعــات  مجموعــه  انــرژی:  ممیــزی  ث- 
کــه منجــر بــه  فعالیت هــای فنــی و اقتصــادی 
شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف 
حامل هــای انرژی، تلفات انــرژی و عوامل مؤثر 
در آن می شــود و موجــب ارائــه شــیوه ارتقــای 
انــرژی و  ســطح بازدهــی مصــرف حامل هــای 
روش های اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، 
ماشین آالت، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و 

ساختمان ها می شود.

دارای  ذی صــاح  اشــخاص  کلیــه   -2 مــاده 
کار از وزارت راه و شهرســازی  پروانه اشــتغال به 
و ســایر دست اندرکاران ســاخت و ساز مکلفند 
الزامــات فنی و ترتیبات اجرایــی این آیین نامه 
را در چارچوب مباحث مقررات ملی ساختمان 

رعایت کنند.
در  صرفه جویــی  منظــور  بــه   -3 مــاده 
انــرژی در ســاختمان ها، وزارت راه  مصــرف 
کثــر ظــرف  و شهرســازی موظــف اســت حدا
ســه مــاه نســبت بــه بازنگــری مقــررات ملــی 
تعییــن  ممیــزی،  منظــور  بــه  ســاختمان 
تعبیــه ســامانه های  انــرژی و چگونگــی  رده 
ســوی  بــه  جهت گیــری  بــا  الزم  کنترلــی 

ساختمان ســبز اقدام نماید.
کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع  مــاده 4- 
کشــوری -  مــاده )5( قانون مدیریت خدمات 
مصــوب 1386 - بــرای جهت گیــری به ســوی 
کثــر ظرف دو  ســاختمان ســبز، موظفنــد حدا
ســال پــس از ابــاغ مقــررات ملــی ســاختمان  
موضــوع مــاده )3( ایــن آیین نامه، نســبت به 

ممیــزی انــرژی و تعیین وضعیت ســاختمان 
بــرای  را  اقــدام و برنامه هــای اجرایــی  خــود 
بهبــود عملکــرد مصــرف و رســیدن بــه حــد 
تــا  کثــر  حدا و  تهیــه  انــرژی  مصــرف  الگــوی 
پایان ســال 1399 نسبت به انجام اصاحات 
کنترلی الزم  ساختمانی و تعبیه سامانه های 

اقدام نمایند.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند  تبصره 1- 
ایــن  اجــرای  بــرای  موردنظــر  مالــی  منابــع 
آیین نامــه را در بودجــه ســنواتی پیش بینــی 

نمایند.
تبصره 2- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند 
را  دســتگاه هایی  انــرژی  حامل هــای  تعرفــه 
کــه موفــق به اجــرای این مــاده در زمــان مقرر 
نشــوند بــر اســاس تبصــره مــاده )18( قانــون 
اصــاح الگوی مصــرف انرژی محاســبه و اخذ 

نمایند.
موجــود  ســاختمان های  مــورد  در  مــاده 5- 
بســته  حقیقــی،  اشــخاص  مالکیــت  تحــت 
اجرایــی الزم بــه منظور تشــویق اجــرای ماده 
)18( قانــون اصاح الگوی مصرف انرژی ظرف 
ســه مــاه پــس از ابــاغ مقــررات ملــی مربــوط، 
حسب مورد توسط وزارتخانه های نفت و نیرو 
با همکاری وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت تهیــه و بــه تصویب 

هیأت وزیران می رسد.
گواهــی ممیــزی و تعییــن رده  مــاده 6- صــدور 
انــرژی ســاختمان های دســتگاه های اجرایــی 
توســط شرکت های دارای صاحیت از سازمان 
کشــور در تخصــص مربــوط و  برنامــه و بودجــه 
در مورد ســایر ســاختمان ها، توســط اشخاص 
دارای صاحیت از وزارت راه و شهرسازی انجام 

خواهد شد.
تبصــره - اشــخاص دارای صاحیــت موضــوع 
گونه اشــتغال  ایــن ماده در صورت داشــتن هر 
کار طراحی  در صاحیــت مربوط نمی توانند به 
ساختمان های موضوع این آیین نامه اشتغال 

داشته باشند.
کــه بــه تشــخیص  مــاده 7- ســاختمان هایی 
و  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشگری به عنوان بناهای تاریخی محسوب 
می شــوند و در فهرســت آثــار ملــی ایــران قــرار 
گرفته انــد، از شــمول ایــن آیین نامــه مســتثنی 

هستند./ منبع: فارس-16 دی

آیین نامه اجرایی 
صرفه جویی 
مصرف انرژی 

در ساختمان ها 
ابالغ شد
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مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی مدیرعامل 
هیات مدیــره  عضــو  و  چالــدران  شــرکت 
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران است 
کســوت بازرس همراه  که قریب به 30 ســال در 
و همــگام ایــن تشــکل قدیمــی بــوده اســت. 
گاهی از فراز و نشــیب ســال ها همراهی  بــرای آ
کشــور بــا  بــا قدیمــی تریــن تشــکل مهندســی 
که  گفتگو نشســتیم  مهندس پورشــیرازی بــه 

ح زیر است. مشروح آن به شر

ی  زمان و  د  د ا  ا  د س ا  ب ن 
ا  ا و ا د او د اد   وارد ای ن

د ن  اران  مان
که مرحوم  دکتر  گذشته نســبتا دور، زمانی  در 
حســن شالچیان استاد مسلم پل سازی-  نه 
ایــران بلکــه جهــان-  وزیــر راه بودنــد، من  به 
کارشــناس در این وزارت حضور داشته  عنوان 
کل نظــارت فنــی  و در اداره ای بــه نــام اداره 
که در مورد  کار بودم. پروژه هایی  مشــغول به 
کل راه و  راههــا و راه آهــن بود ابتــدا در ادارات 
کل ســاختمان راه آهــن در 2  ســپس در اداره 
گردیــد و در نهایت جهت  مرحلــه بررســی مــی 
کل نظارت فنی ارسال  تصویب نهایی به اداره 
مــی شــد. بــه عنــوان نمونــه اتوبــان تهــران- 

کــن به نــور بــود در آن دوره  کــه به نام  شــمال 
کرد.  مراحــل مطالعاتی و تصویب خــود را طی 
کیلومتــری  همچنیــن اتوبــان سراســری 572 
که در هر طــرف 3 باند  از پونــل تــا بندرترکمــن 
تصویــب شــد امــا قابلیت توســعه بــه 5 باند را 
داشت، در سال 1356 بعد از اینکه مطالعه 3 
مرحله ای آن به اتمام رسید در اداره کل مزبور 
کارشناس بودم مصوب شد.  که من هم در آن 
که 7 پروژه شامل  در جلســه ای هم مقرر شــد 
تهــران- اصفهــان- اتوبــان  فــوق،  اتوبــان  دو 
ک  شــیراز- ســواحل جنوب، اتوبان تهران -ارا
کرمان- سواحل  -خوزستان، اتوبان مشهد - 
جنــوب، اتوبــان سراســری ســواحل جنــوب و 

متروی تهران نیز مطالعه و تصویب شود. 
کاری مــن با بزرگانی چون  در آن دوران رابطــه 
مهنــدس مجید اعلــم، آقای جفــرودی، آقای 
که شــرکت آسفالت راه را  اصغرزاده، آقای خرم 
که چون این عزیزان از  داشــت و... برقرار شــد 
سران سندیکا بودند موجب آشنایی اینجانب 
بــا ســندیکا شــد. از اینــرو اولین حضــور من در 
گردد.  سندیکا به بیش از 50 سال قبل بازمی 
بــه هــر حــال بعــد از اینکــه  بازنشســته شــدم 
همــکاری مســتقیم من با ســندیکا آغاز شــد و 
در بخــش خصوصــی نیــز فعال شــدم و ارتباط 

کردم. من تقریبا  بیشــتری با این تشــکل پیدا 
که مرتب به ســندیکا رفت  جــزو فعاالنی بودم 
کــه اول انقــاب  و آمــد داشــتم و شــاهد بــودم 
کم  روی ســندیکای ساختمانی نگاه منفی حا
بــود . افــرادی ماننــد مهنــدس احمــد وکیلی، 
دکتــر احمــد هومــن، مهنــدس اصغــر پناهــی، 
مهنــدس حســین شــقاقی، مهنــدس احمــد 
ابتهــاج، مهنــدس هــادی مصــدق و مهندس 
حســن دیبا تاش زیادی برای حل مشــکل و 
کردند و به  جلوگیــری از مصادره این ســندیکا 
که در محافل علمی  دلیل حرمت و جایگاهی 
و دانشــگاهی داشتند، توانســتند مسئوالن را 
که دســت از ســر ســندیکا بردارند.  کنند  قانــع 
مهنــدس عطاردیــان و مهنــدس خوانســاری 
کمــک بــه ســندیکا از  و... نیــز آن روزهــا بــرای 
فعالیــت بــاز ننشســتند. از حق نگذریــم آقای 
رفســنجانی و فرزنــدان ایشــان نیــز در تــداوم 
نقــش مهمــی  روزهــای ســندیکا  فعالیــت آن 
مرحــوم  فرزنــدان  بــار  دو  حتــی  کــه  داشــتند 
رفســنجانی در سندیکا حاضر شدند تا در حل 

کنند.  مشکات مساعدت 
ی  ی ع ان  س ا در  د د از ان س بع
ره از ای  گرف  با هم هیا مدی رار 
رای  ران  رد روزهای بعد از ب ر  ران ع ب

د  نوا  ا  رشی ی  د ند م م

تولد سندیکا 
قبل از تشکیل 

وزارت کار
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ردند   ن ر  ا  د ای س
بعــد از انقاب، دولت روی تشــکل ها حساســیت نشــان داد اما ســندیکا 
کارنامــه قابــل توجهــی داشــت. وقتــی ســندیکا در ســال 1326  قدمــت و 
کار  که وزارت  کار وجود نداشــت. دو ســال بعد  تشــکیل شــد هنوز وزارت 
کار ثبت شــد، این  که با شــماره 97 در وزارت  تشــکیل شــد اولین صنفی 
که  کنــار تــاش فعــاالن صنــف باعث شــد  ســندیکا بــود. ایــن ســوابق در 
سندیکا از موج مصادره اموال افراد و سازمان در اوایل انقاب به سامت 
گراها بعــد از انقاب خواســتند در  کنــد. عــده ای به خصوص چــپ  عبــور 
کنتــرل آنــرا بــه دســت بگیرنــد امــا همــکاران ما در  کننــد و  ســندیکا نفــوذ 
ســندیکا  ازجمله آقای مهندس خوانســاری، آقای مهنــدس عطاردیان، 
کید بر اینکه ســندیکا  آقای مهندس وکیلی و اقای مهندس موســوی با تا
کنار شور  کردند. در  یک تشکل صنفی است نه حزبی از این امر جلوگیری 
گرایی این عزیزان، راهنمایی هــا و حضور مهندس مجید  جوانــی و ملــی 

کرد.  کمک زیادی به سندیکا  اعلم و مهندس جفرودی نیز 
گیری ســندیکا افــرادی مانند مهنــدس حاجــی اصغرزاده،  بعــد از شــکل 
مهندس ابوالحســن دیبا، مهندس احمد ابتهاج، مهندس احمد وکیلی 
که به صنف  گرایی و عاقه زیادی  در سندیکا حاضر بودند و به دلیل ملی 
داشتند در مورد حل مشکل یکی از شرکت ها حضور فعالی از خود نشان 

دادند. 

ده اس  ن  را  در دوران سازندگی 
حــدود ســال های 1366 تــا 1376 همــکاران ما در هیات مدیره ها ســعی 
کشــورهای خارجــی برقرار  گروه فنی  کردنــد ارتبــاط بخش خصوصــی را با 
که ما به ترکمنســتان رفتیم جلســاتی هم با نیازاف  نمایند. در مســافرتی 

داشــتیم. مــی خواســتند ســاخت ســفارتخانه ایــران را در آنجــا بــه ترک ها 
گفتند خود ایرانی ها  بســپارند ولی آقایان اجازه ندادند این اتفاق بیفتد و 
کار را انجام می دهند. در آن دوران سندیکا در همه ارگان ها نماینده   این 
داشــت و در تدوین بســیاری قوانین و مقررات مشــارکت مســتقیم و نقش 
موثــری داشــت. حتــی در تهیــه قانــون مالیــات ســال های 1366، 1376، 
و 1380 نماینــده ســندیکا در تهیــه قانــون و در مجلــس و شــورای نگهبــان 
کمیســیون ضرایب،  حضــور فعــال و اثرگذاری داشــت. بــه عنوان مثــال در 
گر نماینده  نماینــده اصلــی بعد از نماینده دارایی نماینده ســندیکا بــود و ا
کمیسیون  ســندیکا حاضر نمی شد آن روز آن جلسه تشکیل نمی شد. در 
که هر هفته جلســات آن برگزار می شــد، نمایندگان  کارگران  حــل اختــاف 
کنــار رفتن آنها باعث شــد ماده 41 به اشــتباه  ســندیکا هــم حاضــر بودند و 
گــر  کــه امــروز بــه دنبــال حــذف آن هســتند. در مجمــوع ا تدویــن شــود 
نمایندگان ســندیکا در جلســات حاضر نمی شــدند مورد انتقاد مســئوالن  
گرفتند. هیات مدیره ســندیکا تقریبا هر ماه با مرحوم رفســنجانی  قرار می 
در پاستور جلسه داشتند، نمایندگان سندیکا با آقای خاتمی هم جلسات 

مستمری داشتند.  
کــه در آن زمــان مهنــدس  بــا رفتــن آقــای خاتمــی، دوران ســختی رســید 
گذاشــتند. با ادامه دامنه این  ملکیانی فرد در اداره ســندیکا ســنگ تمام 
کنونی ســندیکا نیز تمام همت خود را بــرای رفع موانع  مشــکات مدیــران 
که واقعــا در جهات  کار بســته اند. امید اســت با فعاالن فعلی ســندیکا  بــه 
گرفتن از  گذشته با همکاری  مختلف سعی می نمایند موفق شوند، چون 
سایر تشکل های جدید و قدیمی بتوانند سندیکا را در جایگاه واقعی خود 

قرار دهند. آمین یا رب العالمین. 

گفــت: بارها پشــت این  عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران 
که دلیل این فســاد ایجاد موانع و شــفافیت در اقتصاد  گفته ایم  بلندگو 
کنید حتمًا به صورت گسترده این  گذار  کار مردم را به مردم وا گر  است، ا

کاهش می یابد. فسادها 
 ســیدمحمدرضا مرتضــوی  در جلســه هیــأت نمایندگان اتــاق بازرگانی 
که  گفته است  گفت: وی  کل  تهران با اشــاره به صحبت های دادستان 
کشــور را عهده دار بوده در طول 8 سال  که 8 ســال مدیریت عالی  کســی 
کلکســیونی از قانون گریزی و عمل خاف قانون داشته است،  مدیریت 

کنون از احقاق حقوق مردم حرف می زند. اما ا
گفته است وقتی ما می بینیم  کشور  کل  گفت: دادستان  وی همچنین 
کــه دلســوزانه بایــد در مورد مبــارزه با  کســانی  کشــور و   برخــی مقامــات 
که به آنها وابسته  کســانی  قاچاق فعال باشــند، خود و یا فرزندانشــان و 
هستند دارای سهمی در قاچاق هستند، چگونه انتظار دارید مبارزه با 

قاچاق به نتیجه برسد؟
گفت:  در پرونده  عضــو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران در ادامــه 
که برخی وزرا  گفته می شــود  کشــور  فســاد نفتی از قول مقامات رســمی 
کشــور در این پرونده نقش داشــته اند و االن هم  و مســئوالن عالی رتبه 
که در مورد این فســاد نقش داشــته اند، در مورد مبارزه با فساد  آقایانی 
کارگران و  حــرف می زنند. آیــا می دانید این چه ناامیدی در دل مــردم، 

کسبه ایجاد می کند؟
گفت: صندوق فرهنگیان  وی با اشــاره به فســاد در صندوق فرهنگیان 
که از حقــوق معلمان بــرای آینــده آنها 17 هــزار تومان  صندوقــی اســت 

کم می شود. جهت واریز شدن به این صندوق 

وجود فساد  از نبود شفافیت
 در اقتصاد  ناشی می شود

ا انی ت ر ا اتا با ایند ی ن و  ت  ا م در سیدم
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متن کامل الیحه 
قانون نظام مهندسی 

و کنترل ساختمان 
منتشر شد

بــا توجه بــه ضرورت بازنگــری قانون نظام 
راه  وزیــر  کیــد  تا و  ســاختمان  مهندســی 
و شهرســازی بــر لــزوم بازنگــری در نظــام 
مهندسی ساختمان و سیستم نظام فنی 
اجرایی کشور الیحه قانون نظام مهندسی 
نظرخواهــی  بــرای  کشــور  ســاختمان 

کارشناسان منتشر شد.
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
گذشت دو دهه از  شهرســازی، با توجه به 
تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان 
کمیســیون عمــران مجلس  و درخواســت 
شــورای اســامی بــرای اصاح قانــون و در 
کیــد وزیــر راه و شهرســازی بــه  راســتای تا
کشــور،  مهندســی  سیســتم  کارآمــدی  نا
الیحــه قانون نظام مهندســی ســاختمان 
ســاختمان  و  مســکن  معاونــت  ســوی  از 
گرفت و با درس  مورد آسیب شناســی قــرار 
انجــام  و  جهانــی  تجربه هــای  از  آمــوزی 
کــردن  مطالعــات تطبیقــی و پــس از طــی 
فرایند پژوهشــی دو ســاله و ارائه الیحه آن 
کنون برای نظرخواهی جامعه  به دولت، ا
کشــور، اســاتید و ســایر فعالین  مهندســی 
کشــور منتشــر  حــوزه صنعــت ســاختمان 

می شود.
در ضــرورت و اهمیــت تهیــه الیحــه قانون 
کشــور  جدید نظام مهندســی ســاختمان 
گفــت: شــکل گیری و تحــول قوانیــن  بایــد 
در هــر جامعــه بازتــاب نیازمندی های آن 
در ایجــاد چهارچوب های مشــخص برای 
انتظام بخشــی زندگی مردم در حوزه های 
مختلف است. در واقع هدف از وضع این 
که رابطه  قوانین، تبیین معیارهایی است 
حقوقــی تضمیــن شــده ای را میــان  افــراد 
جامعــه از یــک ســو و نظارت بــر تحقق آن 
کمیت را، از ســوی دیگر تعریف  توســط حا

نماید.

مســئول  قــول  بــه  داشــت:  بیــان  مرتضــوی 
پرونــده  ایــن  در  پرونــده،  ایــن  بــه  رســیدگی 
میلیــارد  هــزار   8 فســاد  از  صحبــت  درابتــدا 
کنــون صحبت از فســاد 14  تومانــی بــود، امــا ا
هزار میلیارد تومانی دراین صندوق می شود.

عضــو هیــأت نمایندگان اتــاق بازرگانــی تهران 
درگیــر  مســائل  ایــن  بــا  مــردم  اینکــه  بابیــان 
کــرد: مباحثــی در خصــوص  هســتند، اضافــه 
مطــرح  نجومــی  ک  امــا و  نجومــی  حقــوق 
می شــود، یک عــده ای می گویند شــما حقوق 
گرفته ایــد و عــده ای دیگــر می گوینــد  نجومــی 

ک نجومی را خورده اید. شما اما
کرد  وی به پرونده اختاس بیمه ایران اشــاره 
گفــت: متهــم ردیــف اول این اختــاس جزو  و 
کســی بوده  کشــور بوده و  عالی تریــن مقامات 

که مسئول مبارزه با فساد بوده است.
مرتضــوی افــزود: در ایــن جــا بــه یــاد فرمایش 
کــه فرمودند با  مقــام معظــم رهبــری می افتم 
کرد. ک  کثیف نمی شود شیشه را پا دستمال 

ی  بازرگان ا  ا دگان  نما هی  ع 
ادی باب  د ا اس اره ب م ران با ا
ام  ی  ان زن دا  ار  ا ی  ان زن
ارگرهای ما  ماعی را  ما ما و  می ا
ماعی  می ا د و   از  ر اس 
ن  ه  گرف و باب  ا  ن ام معاد 
اس  ما  د  ر ر ن  الن  از م
ر  ی  ماع ا در   و  ید  ه
ی ی زمی نی س گ ان   ا می  د   دار
م  نا  از  ازه  ا دون  ب ان  می  را   
م  ا هم  د بعد ا فرو نمی 

د ران می  د و مرد را ن می 
کــه فســاد 123  گفتنــد  وی افــزود: از دهــه 70 
هــزار   123 فســاد  از  االن  تومانــی،  میلیــارد 
میلیــاردی می گوینــد، یعنــی فســاد 100 برابــر 
کسی مسئول است و باید به  شده است، چه 

کند؟ این مسائل رسیدگی 
سیســتماتیک  فســاد  ایــن  گفــت:  مرتضــوی 
است. کسانی را که بابت این فسادها می گیرند 
معلــول هســتند و هیچ کــدام علــت نیســتند. 
که دلیل  گفته ایــم  مــا بارها پشــت این بلندگو 
این فســاد ایجاد موانع و شــفافیت در اقتصاد 
کنید  گــذار  کار مردم را بــه مردم وا گــر  اســت. ا
کاهش  گسترده این فسادها  حتمًا به صورت 
می یابد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
کــرد: در مــورد این فســادها در  تهــران اضافــه 

رئیــس  رئیس جمهــور،  نوشــتند.  روزنامه هــا 
مجلس، رئیس قوه قضائیه و آقای دادســتان 
گفتند  کردند و دادستان  در مورد آن صحبت 
کــه در قوه قضائیــه، ما به مبارزه ای بی امان با 

فساد پرداخته ایم اما آمار آن را نمی گوییم.
کارگر،  گــر عــده ای آمدنــد از  گفــت: حــاال ا وی 
کردنــد،  کاســب اعتــراض  دانشــجو، جــوان و 
قطعًا یک عده آدم ماجراجو و شرور هم ممکن 
اســت بیایند و دو ســطل باارزش شهرداری را 

آتش بزنند. آیا اینها آشغال هستند؟!
گــر بخواهم حقیقت  گفــت: به نظر ا مرتضوی 
گــر بــه حــق 5 تــن نترســم، بایــد  را بگویــم و ا
که در این فساد  بگویم کسانی آشغال هستند 

کردند. سیستماتیک 8 سال سکوت 
عضــو هیــأت نمایندگان اتــاق بازرگانــی تهران 
اظهار داشت: وظیفه نیروهای امنیتی و همه 
که  کنند  که بســتری ایجــاد  مــردم ایــن اســت 

مردم آزاد حرف بزنند.
وی گفت: دو گروه از حضور مردم ممکن است 
کسانی هستند  گروه  کنند؛ یک  سوءاستفاده 
کــه در سیاســت از مــردم ســیلی خورده انــد و 
که در پروژه ایران هراسی  گروه دیگری هستند 
کــردن ایــران شکســت خورده انــد و  و منــزوی 
کنون یک فرمانده نادان و دست به آتش به  ا

نام ترامپ دارند.
عضــو هیــأت نمایندگان اتــاق بازرگانــی تهران 
مســئوالن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
دولتــی هــرگاه به اتــاق می آیند می گوینــد ما از 
گفــت:  شــما حرف هــای تکــراری می شــنویم 
مــن می خواهــم بــه مســئوالن دولتــی بگویــم 
عمــل شــما هم تکــراری اســت، زیرا مــا هرچه 
کار را  کنیــد و  کوچک  می گوییــم ایــن دولت را 
کنیــد بازهم می آییــد و اداره  گــذار  بــه مردم وا

کل تشکیل می دهید.
کرد: ما متهم به آن هســتیم  مرتضــوی اضافه 
که عده ای گوش نمی کنند مرتب تکرار  آنچه را 

می کنیم.
کوچــک  بانــک  یــک  رئیــس  داد:  ادامــه  وی 
بی آبــرو  صنعــت  و  تولیــد  در  را  مــا  همــکاران 
می کنــد و بــه دنبال ایــن بی آبرویــی همکار ما 
سکته می کند و فرزندشان خودکشی می کند.
کنید  گفت: قبل از بی آبرویــی قیام  مرتضــوی 
بــه معنــای  بلکــه  نافرمانــی،  بــه معنــای  نــه 

استفاده درست از بلندگو.
منبع: فارس- 24 دی ماه

دا ع ا ار   ا
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در  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
سالهای اخیر و در راستای ارائه خدمات آموزشی 
کارگاه های آموزشی در حوزه  به اعضای خویش، 
قوانیــن و مقــررات مرتبــط با صنعــت احــداث از 
کرده اســت. با  جملــه تامین اجتماعــی را برگــزار 
کارگاه  توجه به استقبال اعضا و عاقمندان از  5 
برگزار شده و درخواست های مکرر برای ادامه این 
کارگاهها، روز سه شنبه 12 دی ماه  کارگاه آموزشی 
بــا موضــوع »تبییــن قانــون تامیــن اجتماعــی و 
بخشــنامه های حوزه پیمانکاری« را با همکاری 
 دفتــر امــور فرهنگــی ســازمان تامیــن اجتماعــی

 برگزار کرد.

ماعی امی ا ا ب  د ی س ما اه  ن
یام  د س در ابتــدای ایــن  ســمینار م
دی عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون  ع م
قوانین و مقررات سندیکا عنوان کرد: متاسفانه در 
برخی موارد نگاه ســازمان تامین اجتماعی برای 
اعضای ما مســائلی را به وجود آورده است. نگاه 
اعضای این سندیکا به سازمان تامین اجتماعی 
و صندوق، حمایتی است و این سازمان را متعلق 
به خود و مردم می دانیم. ولی قرار بر این نیست 
همــه مشــکات موجود صنــدوق را صرفــًا حوزه 
کند و البته این قشــر به حقوق  پیمانکاری حل 

قانونی خود مسلط بوده و از آن دفاع می کنند.

ماعی امی ا ن  ان دن  ی  ر م
ازمان  ا س ار ای  در ادامــه آقــای 
کرد: در ســال 1354  ماعی نیز عنوان  امی ا
قانــون تامیــن اجتماعــی به عنــوان یــک قانون 

کنون نیز در ســطح  مترقــی مطــرح بــوده و هــم ا
منطقه و آسیا از قوانین قابل توجه است.

کارشــناس معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی  ایــن 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه برخــی 
مشــکات حوزه کارفرمایی افزود: در حال حاضر 
نظــام تامیــن اجتماعــی در جهــان به دوشــکل 
کــه در مــدل اول، با اخــذ مالیات  ارائــه می شــود 
از بخــش خصوصی، خدمــات تامین اجتماعی 
که به نوع مشارکتی  ارائه می شود و در مدل دوم 
کار، در ارائه  معروف است، اضاع مرتبط با حوزه 
خدمــات و تامیــن منابع تامیــن اجتماعی موثر 
کارآمد هســتند. در اصل 29 قانون اساســی به  و 
مدل تامین منابع مشارکتی در تامین اجتماعی 
که  اشــاره شــده اســت .بــا توجــه بــه مشــکاتی 
 در حــوزه تامیــن اجتماعــی در جهــان در ارائــه 
مدل های معرفی شده وجود دارد، در کشورهای 
 توســعه یافتــه بــه دنبــال حالتــی ترکیبــی از این 

مدل ها هستند.
کارشــناس تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه  ایــن 
کار ســه قانون  اینکه در حوزه تامین اجتماعی و 
مهــم وجود دارد این قوانین را اینگونه برشــمرد: 
کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه  قانون 
گانه با هم مرتبط بوده  بیکاری. این قوانین سه 
کار از ســال  و در یکدیگر تاثیرگذاری دارند. قانون 
69 تا به حال صرفًا دو تغییر عمده را شاهد بوده و 
این در حالی است که در قانون تامین اجتماعی 
که به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط 
اســت، تغییرات هرســاله را شاهد هستیم و این 
موضــوع یکی از مشــکات اساســی در این حوزه 

است. 
کارآمد ادامه داد:  وی با اشــاره به برخی قوانین نا
ماده 76 مربوط به حوزه بازنشستگی و ماده 80 
حوزه بازماندگان و تغییرات مرتبط با این حوزه، 
ضربات سختی به سازمان تامین اجتماعی وارد 

آورده است.
کارگاه با اشاره  محمدحسین قشــقایی در ادامه 
گفت: بیمه  بــه انواع بیمــه در تامین اجتماعــی 
شــدگان اجبــاری یکــی از انــواع بیمــه در تامیــن 
کــه درایــن نوع  اجتماعــی محســوب می شــوند 
کارفرمــا موظــف بــه پرداخت حــق بیمه  بیمــه، 
که در بخش های دولتی  کارگران اســت و افرادی 
مشــغول بوده و براساس قانون کار مشمول این 
کــه به صــورت پیمانی  قانــون هســتند، افرادی 
کار  و رســمی مشــغول هســتند و در حوزه قانون 
قــرار دارنــد، اتباع بیگانه که در کشــور خود بیمه 
کــه در جامعه مشــمول  شــده اند و هر شــخصی 
هیچگونه بیمه پایــه ای نیســت، در حوزه بیمه 

اجباری قرار می گیرند.
نــوع دوم بیمــه شــدن را بیمــه اختیــاری  وی 
دانست و گفت: افردی که به صورت خویش فرما 
به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند در 

این حوزه قرار دارند .
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
بیمه حرف و مشاغل از دیگر انواع بیمه در تامین 
اجتماعــی اســت، افــزود: در ایــن بیمــه امــکان 

انتخاب خدمات توسط بیمه شده وجود دارد.
قشــقایی بیمه حوزه پیمانــکاران را نوع دیگری 
گفــت:  از بیمــه در تامیــن اجتماعــی دانســت و 

 
کارگاه آموزشی بررسی شد در 

قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های حوزه پیمانکاری
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ایــن بیمه به دو نــوع عمرانــی و غیرعمرانی قابل 
تقسیم بندی است.

کار  قراردادهــای  تفــاوت  خصــوص  در  وی 
در  کــرد:  تصریــح  پیمانــکاری  قراردادهــای  و 
کارگــر بایــد به  کار 30درصــد حقــوق  قراردادهــای 
عنــوان حــق بیمه لحــاظ شــده و کارگــر و کارفرما 
در ایــن حــوزه باهــم در ارتبــاط هســتند ولــی در 
کارفرمــا،  ضلــع  ســه  پیمانــکاری  قراردادهــای 
تشــکیل  را  بیمــه ای  اضــاع  وکارگــر،  پیمانــکار 
کارفرما و  می دهنــد. در قراردادهای پیمانکاری، 
پیمانکار هردو در قبال حقوق کارگر تعهد تضامنی 
که در این نوع قراردادها  کارفرماست  دارند و این 
کارگران اســت و  موظــف به رصــد رعایت حقــوق 
کارفرمــا نتیجــه مهم  کارگــر و  کار بیــن  در قــرارداد 
نیســت ولــی در قراردادهای پیمانکاری تعهد به 
نتیجه بسیار مهم است. قشقایی با بیان اینکه 
در قراردادهــای پیمانــکاری بایــد تفکیــک اجزاء 
صورت گیرد تا کارشناسان تامین اجتماعی قادر 

به تشخیص بخش های مختلف باشند.
وی عنوان کرد شما پیمانکاران حتما دقت کنید 
کاالیــی که می خریــد حق بیمه خــود را پرداخت 
کرده باشــد. در برخی قراردادها منعقد می شــود 
کــه ایــن قرارداد نصــب ندارد، ســازمان ایــن امر را 
کــه ماهیتا شــامل نصب  نمی پذیــرد. قــراردادی 
اســت، بهتر اســت قرارداد نصب را جدا بزنید، در 
مــورد حمــل و نقل هــم باید دید بــرای فردی که 
کار حمــل و نقــل را انجــام می دهد حــق بیمه رد 
گر این اشخاص در صندوق های  می شود یا نه. ا
دیگر بیمه باشــند پرداخت حق بیمــه برای آنها 
ضروری نیست وگرنه پرداخت حق بیمه ضروری 
کــه می گیریــد بایــد رســمی  کتورهایــی  اســت. فا
باشند یعنی مهر و کد اقتصادی و آدرس و شماره 
تلفن داشته باشد. در قراردادهای فرعی با شماره 
قرارداد به قرارداد اصلی ارجاع دهید تا از شــما دو 
بار حق بیمه اخذ نشود. در تهیه مفاصاحساب 
هم قبــل از مفاصاحســاب پیمان اصلــی به فکر 
مفاصاحساب پیمان فرعی باشید. کارفرما هم تا 
زمان دریافت مفاصاحساب شما 5 درصد را نگه 

می دارد. 
وی افــزود: در مــورد بدهی هایــی کــه مربــوط بــه 
کارفرمــا و  کار اســت،  تامیــن اجتماعــی یــا حــوزه 
گر  پیمانــکار مســئولیت تضامنــی دارند. یعنــی ا
پیمانــکار آن را پرداخــت نکند ســازمان می تواند 
که این امر  کند  کارفرما مراجعه و آن را دریافت  به 
عاوه بر قانون در شرایط عمومی پیمان هم مورد 
کید قرار گرفته است.  لیست حق بیمه را زودتر  تا

از 25 هر ماه ارسال کنید تا سازمان بتواند مغایرت 
احتمالی را خبر دهد و مشمول جریمه نشوید. 

کــرد: طبــق قانون تجــارت شــرکتها باید  تصریــح 
در طی مدت 10 ســال دفاتر اســناد را برای بررسی 
بازرسان نگهداری کنند، سازمان هم طبق قانون 
می توانــد برای بازرســی دفاتر کارفرمایان مراجعه 
گــر ســازمانی بــرای  کنــد. در حــوزه حسابرســی ا
کنید تا مسائل  حسابرسی می آید از آن استقبال 
بــه مرور زمان حل شــود، البته قضیه شــرکتهای 
پیمانکاری متفاوت است و شرکتهای پیمانکاری 

مشمول حسابرسی نیستند. 

اس رس و    
بیــن  پاســخ   و  کارگاه پرســش  ایــن   ادامــه  در  
ی مدیر  ای معی کــه در آن  حاضــران برگزار شــد 
ان  ارفرما ی  ماع ی ا ر فره ر ام  دف
ای  ا  مان ر  ی اداره ام رو ر ای 
ان هی های  ر رس د می سر ر مد  م
ماعی  می ا ا سازمان  ا ی م
ا مدیره  ا وفای ع هی د ع و م

ا حاضر بودند.  د س
رضــا معینی نیــز در ادامه برگزاری کارگاه آموزشــی 
تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشــنامه های 
حــوزه پیمانــکاری گفت: با انجام یک کار بســیار 
موثر، طول دوره رسیدگی در هیات ها از دو تا سه 

سال به 29 روز رسیده است.
مدیرکل فرهنگی واجتماعی کارفرمایان سازمان 
تامیــن اجتماعی افــزود: یکی از مشــکات حوزه 
کارفرمایــی در انجام خدمــات تامین اجتماعی، 

وجود مشــکات در حوزه پاســخگویی اســت که 
بخشی از این نارضایتی ها ساختاری و بخشی در 
حیطــه قوانین اســت که ســازمان در حال انجام 

آموزش به کارکنان در این حوزه است.
رضــا معینــی مشــکل دیگــر ایــن بخــش را وجود 
گفــت: تمــام  بخشــنامه های متعــدد دانســت و 
معاونت هــای ســازمان تامیــن اجتماعی مکلف 
به اصاح بخشــنامه ها شده اند و ضمنًا موسسه 
عالــی پژوهــش تامین اجتماعــی در حــال اصاح 
کلی تمامی بخشنامه های تامین اجتماعی است. 
ســازمان تامین اجتماعی در تاش بــرای تدوین 
بانک اطاعات کارفرمایان و اصاح بخشنامه های 
حوزه خدمات الکترونیک است و بخشنامه بازدید 
دفاتر قانونی نیز در حال نهایی شــدن است.وی 
که ماهیت ســخت و  کارها  کــرد: در برخی  اظهــار 
زیان آور دارند قرار بر این بود که کارفرما ظرف مدت 
کارگاه  دوسال نسبت به رفع ســخت و زیان آوری 

اقدام کنند و این مهم صورت نگرفت.
در  کارفرمایــان  واجتماعــی  فرهنگــی  مدیــرکل 
سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ماهیت 
کارهای زیــان آور از هم  کارهای ســخت و ماهیت 
گیرند گفت:  جداســت و بایــد مورد تفکیک قــرار 
تامیــن اجتماعی آمــاده پیگیری اصــاح قوانین 

سخت و زیان آور است.
 رضا معینی تصریح کرد: در سالهای گذشته بیش 
از 200 هزار بازنشسته با میانگین سنی 52 سال و 
میانگین ســابقه ارفاقی 8/2 بازنشسته شده اند 
و این یعنی این افراد 8 ســال حق بیمه پرداخت 

نکرده و 8 سال زودتر مستمری گرفته اند.

ی را انی ب  ی  ر
رده اس  ف  

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی 
کارگاه آموزشــی گفت:  ایــران نیز با حضــور در ایــن 
پرداخت حق بیمه طرح های عمرانی ارتباطی به 
پیمانکاران ندارد. قراردادی در سازمان برنامه بسته 
شده و طبق آن از صورت وضعیت ما کم می شود 
کارفرمــا روی آن قــرارداده  و 5 درصــد هــم توســط 
که این 5 درصد را  شده به سازمان پرداخت  گردد 
کارفرمایان پرداخت نمی کنند یا به جای آن کاغذ 
دست ما می دهند، در این شرایط که قرارداد شما 
با کارفرما است چرا علیه پیمانکاران اجرائیه صادر 
کار به نفع خــود تامین اجتماعی  می کنیــد، ایــن 
هم نیســت. پیمانــکاران و بخش خصوصی فلج 
می شود و نمی تواند به تامین اجتماعی حق بیمه 

بدهد و سازمان بی پول می شود.

ازمان  ا ب س د ای ای س اه اع  ن
ی  ما دو  ی و  ماع امی ا
د  ع ب  ازمان را م اس و ای س
ای  ر  رار  ی  و می دانی  رد  م و 
دو  د  نی هم م م
د و  اری   مان زه  ا  رف را 
د  ی  ن ان ر ب   ا ای 

د می  ا  دف ن  از  و  ده  م 
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کرد: ضرایب بیمه ای  ان تصریح  ارد مد ع م
کــه  کــه ســازمان می گیــرد زمانــی تصویــب شــده 
کارهــا با دســت صــورت می گرفته و خیلی بیشــتر 
از حــق بیمه ای اســت که ما بایــد پرداخت کنیم 
که پیمانکاران برای دور ماندن از دردســر و خالی 

نماندن صندوق آن را پرداخت می کنند. 
وی افزود: پیمانکارها از حسابرسی معاف هستند 
و مراجعــه بــه این شــرکتها برای حسابرســی باید 
قدغن اعام شــود. وی در مورد مشــاغل ســخت 
و زیان آور نیز گفت: برخی کارها ماهیت ســخت و 
زیــان آور دارند و کارفرما باید حق بیمه4 درصدی 
کارها ســخت  اضافــی بدهد. امــا طبیعت برخی 
و زیان آور نیســت و حفاظت معمولــی درباره آنها 
کافی است. اما الزم است این موارد مشمول زمان 
هم باشــد. 40 ســال قبل کاری انجام شده، حاال 
یک اداره ای در وزارت کار آن را به عنوان کار سخت 
و زیان آور شناخته و سازمان بدون اینکه نظر ما را 
بداند آن را به عنوان کار سخت و زیان آور شناخته 
و جریمه می کنید و اقدام می کنید و اجرائیه صادر 
گفته می شــود چــون اجرائیه  می کنیــد. بعد هم 
کــرد. برخــی  کاری  صــادر شــده دیگــر نمی تــوان 
اقدامــات و برخــی قوانیــن بخــش خصوصــی را 
کنند  و این رونــد فوق نه به نفع بخش  فلــج می 
خصوصــی و نه بــه نفع تامیــن اجتماعی خواهد 
بــود.  عطاردیان اظهار داشــت: برخی فعالیت ها 
مانند خرید ماهیت پیمانکاری ندارند، متاسفانه 
کار  کارها توســط تامین اجتماعی بــه عنوان  این 
که باید  پیمانکاری و با ضریب محاسبه می شود 

این روند مورد اصاح قرار گیرد.
در ادامــه مهنــدس عبــاس وفایــی عضــو هیــات 
مدیره و کمیسیون اقتصادی سندیکا عنوان کرد: 
متاســفانه عدم رعایت مصوبات ســازمان تامین 
اجتماعــی توســط برخــی از پرســنل شــعب ایــن 
ســازمان، مشکاتی را برای پیمانکاران به دنبال 

دارد
آقــای معینی هــم با بیان اینکه تمام تــاش ما بر 
که واحدهای اجرایی سلیقه ای عمل  این است 
نکنند، در پاســخ به بیانات مهنــدس عطاردیان 
کــرد: ما هــم انتقاداتــی در زمینــه اجرایی  عنــوان 
از برخــی شــعب داریــم. در مــورد حسابرســی، در 
حال حاضر در دید قالب ما پیمانکاران مشــمول 
که  حسابرســی نیســتند مگــر در مــوارد اســتثناء 
در بخشــنامه تکلیف آن روشــن خواهد شــد. در 
مورد مشاغل ســخت و زیان آور هم ما با شما هم 
نظــر هســتیم و در حــال حاضــر استســفاریه ای از 
مجلــس در ایــن بــاره شــده اســت. بعضــی کارها 
ماهیتا سخت و زیان آور هستند، ولی برخی کارها 

تنها در مقطعی سخت هستند ولی متاسفانه ما 
در قانــون با بازنشســت کردن زودهنــگام افرادی 
گاه دشــوار اســت بــه نیروی انســانی  کار آنهــا  کــه 
و صنــدوق بازنشســتگی تامیــن اجتماعــی ظلم 
کرده ایــم. ما با شــما موافق هســتیم، در این باره 
گذاشــتیم، بــه وزارت  کارفرمایی جلســه  با حوزه 
کار هــم پیشــنهاد دادیم حدود هزار و صد شــغل 
سخت و زیان آور به 300-400 شغل محدود شود، 
و بر طبق تعریف درست مشاغل زیان آور با مسئله 

برخورد شود. 

د وفای نیز تصریح کرد: با سازمان تامین  م
اجتماعی در این زمینه اتفاق نظر داریم که  برخی 
تصمیمات پیشین  باعث شده که  سازمان تامین 
اجتماعی در حال حاضر در شرایط نامناسبی قرار 
گرفته باشد. ولیکن قرار بر این نمی باشد که تاوان 
تمامی این تصمیمات غلط، توسط شرکت های 
که  پیمانکاری داده شــود. در جلســات پیشــین 
گردید، برخی  در خدمــت جناب آقــای زدا برگــزار 
کــه ایــن مــوارد  مشــکات مطــرح و مقــرر گردیــد 
مرتفع گردد که متاسفانه تا کنون محقق نگردیده 
است. همکاران ما بر اساس بخشنامه 14درآمد، 
پیشنهاد قیمت در طرح های عمرانی را تنظیم و 
ارائــه نموده اند، بر این اســاس که، به میزان 1/6 
درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و به همراه  
کارفرمــا تامین مــی گردد،  کــه از ســوی  5 درصــد 
به عنــوان حق بیمه به حســاب ســازمان تامین 
اجتماعی واریز گردد. در متن بند ب بخشنامه 14 
که حق بیمه قراردادهای  گردیــده  درآمد تصریح 
پیمانکاری مقطوعًا 6/6 درصد می باشد و سهم 

کارفرما و پیمانکار صراحتا مشخص گردیده است. 
امــا در شــرایطی که عدم توانایی مالــی کارفرما در 
پرداخت مطالبات پیمانــکاران منجر به تطویل 
مدت مجاز پیمان گردیده و طبیعتًا حق بیمه نیز 
از سوی ایشان پرداخت نگردیده، در هنگام ارائه 
لیست بیمه از سوی پیمانکاران، پرسنل سازمان 
تامیــن اجتماعی از دریافت لیســت بیمه امتناع 
می ورزنــد، و این در حالی اســت که در طرح های 
عمرانــی ســازمان ملزم بــه دریافت لیســت بیمه 

پرسنل بدون دریافت حق بیمه می باشد.   

ا  مان ر  ی اداره ام رو ر ای  در ادامــه 
که  کرد: تقریبا یک ســال پیگیــر آن بودیم  عنوان 
از طــرف هیــات امنــای ســازمان اجــازه ورود در 
بدهی های قطعی پیمانکاران برای بررسی به ما 
گاه یک ســال از تاریخ خاتمه قرارداد  داده شــود. 
کارفرمــا  گذشــته بــوده اســت و همــکاران مــا بــه 
کــه وی جواب نــداده، همکاران به  نامــه داده اند 
پیمانکار رونوشت داده اند، که به دست پیمانکار 
هم نرسیده، و همکاران ما از آنجایی که اطاعات 
کامل و نحوه تامین مالی پروژه را در دست ندارند 
طبــق دســتورالعمل و اجبــارا باالتریــن ضریــب را 
زده و اباغیــه را به دفتر پیمانکار فرســتاده اند که 
گاه آن هــم دیــده نشــده و در نهایت بعــد از 30 روز 
قطعی گردیده است. در این موارد فقط زمان اجرا 
متوجه شــده اند پیمانــکار از کل فرایند بی اطاع 
بــوده اســت. در گذشــته چون طبــق مــاده 42 و 
43 ما  حق ورود در بدهی قطعی را نداشــتیم، در 
صورت اعتراض پیمانکار به او می گفتیم به دیوان 
عدالت مراجعه و شــکایت کند. خوشــبختانه در 
حــال حاضــر از هیــات امنــا مصوبــه ای گرفتیــم و 
طی جلسات کارشناسی، پیش نویش بخشنامه 
آن تهیــه و خاصه ســازی شــد تا در مــورد چنین 
پرونده ای هیات تجدید نظر با توجه به مستندات 

حکم صادر کند. 
وی افزود: در خصوص دســتمزد هم شاید بتوان 
گفــت حــق بــا شــما اســت، مصوبــه قراردادهای 
عمرانــی مربــوط بــه ســال 1364 اســت و مصوبه 
قراردادهــای غیــر عمرانــی مربــوط به ســال 1370 
کاری روی آنهــا انجــام شــده اســت. مــا  اســت و 
طرحــی در موسســه عالــی پژوهــش دادیم تــا در 
کلیه قراردادهای پیمانکاری میزان دستمزد کارگر 
کند تا از طریق نتیجه آن تصمیم گیری  را بررسی 
کنیم. در مورد قراردادهای پیمانکاری قبا ضریب 
کنــون قــرارداد با  دســتمزد اعمــال می شــد، امــا ا
ضریــب مقطــوع اعمــال می شــود. در جلســات 
کارشناسی، همکارانی که در زمان تصویب مصوبه 

ان ارد د ع م
ای عمرانی  ر ه م  ردا    
راردادی  اران ندارد  مان ی ب  ا ار
ن از  ده و   رنام ب  در سازمان 
ارفرما  س  د  عی ما  در ر و
ان  ارفرما د را  د   ای  در  می 
ا  ن  ای  ا ب  د  ردا نمی 
را  را   د در ای  ا می ده دس م
ید ادر می  ی  را اران ا مان ی  ع
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کردند چون در مورد ضریب  حاضر بودند مطــرح 
دســتمزد عنوان قــرارداد عوض می شــد یا اعمال 
نظــر می شــد، گفته شــد ضریــب مقطوع اســت. 
ایــن یک طــرف قضیه اســت، از طرفی اصــوال در 
قراردادهــا لیســت نبایــد بیشــتر از ضریب باشــد، 
کل افــراد در  گــر قــرارداد مطــول شــده نبایــد  یــا ا
لیســت باشــند. پرونــده ای آمده پیش مــا که 40 
میلیون تومــان 6/6 بــوده، و 120 میلیون تومان 
لیســت داده اســت. پرونده ای از استان همدان 
فرســتاده اند، 6 میلیــون تومــان ضریــب آن 6/6 
اســت و 200 میلیــون تومان لیســت داده اســت. 
بنابرایــن مــا باید بــرای حفظ حقوق کســانی که 
لیست درســت می دهند نظارت داشته باشیم، 
ضمنا با اســناد خزانه تا حدی مشکل حل شده 

است و شعب لیست را می گیرند. 

د وفای عنــوان نمودند که: قــرار بر این  م
کــه بــه خاطــر اتفــاق و یــا خطایــی در  نمی باشــد 
یــک پــروژه، همه فعاالن حرفــه تــاوان آن خطا را 
بپردازند. همچنین رجوع به یکی از تهیه کنندگان 
بخشــنامه و بیان منظور ایشــان مستند نبوده و 
ک بخشــنامه های  قابــل قبــول نخواهد بود. ما
جــاری مــی باشــد. نظر فعــاالن ایــن حرفه بــر آن 
گرفتــه شــده در قوانین  که ضریــب در نظر  اســت 
جــاری، ضریــب باالیــی بــوده و تا کنون ســازمان 
تامین اجتماعی بر این اســاس مبالغ زیــادی را از 
پروژه ها دریافت داشته و حال که در موارد نادری 
رقم لیســت بیمه ها از رقم بیمه پروژه فراتر رفته، 
قصــد بــر آن دارد تا در حین اخذ مفاصا حســاب، 
از پیمانکاران خواسته شود تا این موارد را جبران 

نمایند.
از نظر این سندیکا، شایسته ترین راهکار آن است 
که، بر اســاس بخشــنامه های جــاری عمل گردد 
گفتگو و  تا همزمان به حل این مشــکل از طریق 
تعامل بپردازیم. شــایان ذکر اســت طرحی مبنی 
بر برداشتن تعیین ضریب در ماده 41  در مجلس 
شــورای اســامی ارائه گردیده بود که ســندیکای 
مدافــع  عنــوان  بــه  ســاختمانی  شــرکت های 
همیشــگی ســازمان تامین اجتماعی، مخالفت 
خود با آن طرح را اعام خواهد نمود. اما مخالفت 
بــا ایــن طرح به معنــی پذیــرش پرداخــت فراتر از 

ضریب فعلی نمی باشد.
همچنیــن متاســفانه در طرح های غیــر عمرانی 
نیــز که ضریــب 7/8 به عنــوان حق بیمه تعیین 
گردیده، ســازمان تامیــن اجتماعی رقمی معادل 
 16/66 درصــد را مطالبــه می نمایــد. لــذا نظــر ما 
بر این است که بخشنامه 14 درآمد، اجرایی شده 

کره و بررســی وضعیت  و همزمان نســبت بــه مذا
موجود اقدام گردد.

بعد از اینکه آقای آرویش رئیس اداره امور پیمانها 
کرد در این باره پیشنهادهای خود را ارائه  عنوان 
دی ای  م ب د وفای در  دهیــد، م
دند مبلغ بیمه در نظر گرفته  ری نم ب 
شــده برای طرح های عمرانی به صورت مقطوع 
6/6 درصــد می باشــد و در صورت تجــاوز از 6/6 
درصد، نیاز به پرداخت وجه نمی باشد. سازمان 
تامیــن اجتماعی ملــزم به دریافت لیســت بیمه 
پرســنل می باشــد، ولــو آنکــه حق بیمه  از ســوی 
کارفرمــا پرداخــت نگــردد. در صــورت اخذ مفاصا 
حساب از سوی پیمانکار اصلی، پیمانکاران فرعی 
بدون پرداخت وجه قادر به اخذ مفاصا حســاب 
باشــند. اینــک که شــما اظهار می داریــد به علت 
افزایش لیست ها سازمان تامین اجتماعی قادر به 
پاسخگویی تعهدات نمی باشد، شایسته است با 
گفتگو و تعامل راه حلی یافت و به حل این مشکل 

گذاشتن حق و حقوق  پرداخت نه اینکه با زیر پا 
پیمانکاران در مرتفع ســاختن این مشــکل قدم 

برداشت.

ان  ر د رس  سر ی  م ر د  م م ای  آ
می  ازمان  ا س ا ی م ای  هی
رد به یقیــن اثرگذارترین  ان  ی نیز ع ماع ا
نیروهــا در تامین اجتماعی شــما هســتند. یقینا 
آنچه در بخشنامه ها آمده با توجه به سایر قوانین 
موضوعه کامل می شــود، ســال گذشته به دلیل 
عمــل نکــردن بــه بخشــنامه ها دو هیــات بدوی 
کار تعلیــق شــدند، امســال  حــدود شــش مــاه از 
کار منع شــد.  هم یک هیات تجدید نظر از ادامه 
تغییــرات یــک روزه اتفاق نمی افتد و بایــد با مرور 
زمان انتظار تغییرات را داشت. در سالهای اخیر ما 
از فرم نظرسنجی برای سنجش عملکرد همکاران 
کرده ایم. در حال حاضر 20 کاس  خود اســتفاده 
آموزشــی در سراســر کشــور بــرای همــکاران خــود 
کرده ایم قراردادهــای امروز از  کید  گذاشــته ایم و تا
لحــاظ مکانیزه بودن یا دســتی بودن با گذشــته 
فــرق دارد و بایــد بازتفکــری در ایــن بــاره صــورت 

بگیرد. 
کار  کننــده  گــذار  وا گاهــا  افــزود: متاســفانه  وی 

برخــی واقعیــات را به پیمانکار نمی گوید از جمله 
اینکــه بایــد پیمانکار یــک نســخه از قــرارداد را به 
کــه گاه به همین دلیــل به علت  ســازمان بدهــد 
نبود مســتندات و پیوست ها در تعیین ضریب با 

مشکل مواجه می شود. 
ایــن جلســه بــا پرســش و پاســخ در مــورد ســایر 
مسائل مبتابه پیمانکاران ادامه یافت، از جمله 
این ســوالها درباره پروژه های عمرانی با مصالح و 
بی مصالح، ضرایب بیمــه در طرحهای عمرانی و 
غیرعمرانی، لیستهای بیمه، بدهی های قطعی، و 
... بودند. در پایان این جلسه مقرر گردید از سوی 
کانون عالی انجمن هاسی صنفی کارفرمایی ایران 
جهــت انتخــاب نماینــدگان هیاتهــای بررســی و 
تجدید نظر حوزه ســاختمان نامه ای به سازمان 
گردد و نمایندگان صنف  تامین اجتماعی ارسال 
ساختمان به عنوان نمایندگان هیاتهای بدوی و 

تجدید نظر حضور داشته باشند. 

د وفای   م
رای ده  ر گرف  م در ن  م 

ر م ر های عمرانی ب   
ر د و در  د می با   در

ردا  د نیاز ب  اوز از  در  
ماعی  امی ا د سازمان  و نمی با

رس  م  ی  اف  ز ب در م
ی  م  از س ن   د و  می با

ر ا  ردد در  ردا ن ارفرما 
ی  ار ا مان ی  ا از س ا  ا م
ردا و  اران فرعی بدون  مان

د ا با ا  ا ادر ب ا م
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اره ا
 

ای  د در سا ا می با مان نام از بان اری ا  مان ی  ان اندا فعا ر اری و ب  مان عا م در مراودا  ی از م
ای  اه ی دو و دس اران از س مان ا  ا ای م می ب  ی اس اری اورا ما گ ا وا ا و  ا ردا م یر در  ا یر ب ع  ا
ی  بدهی ا بد را بان ده اند در ای  ردار  ر ی مع  ا م بده اری ب مان زه  ادی  ای ا اه ر ب رای ا  ا
د رو از ر ر و  ی  ع فعا س ا و ادام و  ر در م رای  ی  ای بان مان نام ه دور  ی از  رگ   مع و  

د   ممانع می نما
د در  ده  ام م را مر نم ب هیا وزیران و ب ای  با اب م ا زی در س اری بان مر ا و هم د یری های س
ار  ا  گ ا و  ا ر در م رای  مان نام  ر عد ارا  ی  ا م د ای ع س ر ادی از  عداد ز گزار  اری با  ا  س
ای  ی  اوم اد م ر ا ر و فرماندهی م م ی  ر ر یری معاون او م ان ای  ا با  م م ای از  ری ه ی ا  د س
ا  انی   می ر  ای د د و  رنام و  ازمان  ر س اس م ب ر ر ن ای د ی  اد و دارا ر ا ر ام ر م یان وزی رباس ر  د
ا  بازرگانی ایران ارسا  اس ا ی را ب ر ی دو و ب  گ رای  ر م در  اس  زی دا و در ا بان مر م
ام های مر با م   گیرد ب ر می  انی الز  د و ا رس اهی  یر م  ی  ا ی ن ا  ن ده   نم

دی می گردد ار  اس



 پیا آبادگران                                  
د ی ماه  1396
شماره 362

52



 پیا آبادگران                                 
دی ماه   1396 
شماره 362

53



 پیا آبادگران                                  
د ی ماه  1396
شماره 362

54



 پیا آبادگران                                 
دی ماه   1396 
شماره 362

55



 پیا آبادگران                                  
د ی ماه  1396
شماره 362

56

اری 

ماره  

ماره   تاسیس:  1326

دا«
ام �خ

به �خ �«

ران المی ا�ی
س

مهوری ا ی �ب
خ

ک مرکر
با�خ
ل  �

ک
ر رم مد�ی

ت
ام مح�

م�ت

خ
ی� ر س�

ت
ای دک�

�ت
آ

ا�ب ا
�خ �ب

ام پ
ه س�

خ
وع: ساما�

خ
مو�

الم ؛
س

با 
�

صوص 
خ

( در � ماره  ش
�( / /  

خ
ار مور� ب

� ت
ول و اع� ورای �پ

ش
به � و�

ن مص �ی
خ
� �پ

م �ه

/ و  /  
خ

/ مور� ماره  ش
امه اهی �

�خ
ش
�

خ
� �ب

 
خ

بالع
�
 ا

خ
کر ار

ش
�

ت
�
من 

خ
�

 ،
ً

راما
ت

اح�

ار 
ح�خ

ت
س�

ا به  � له  ی
وس�

خ
� بد�ی

� د 
�بوده ا�خ

خ
� صر 

ت
م�

�ادی 
ت

�
ت

ا� رکود  ط  را�ی
ش

� ل   �ی
ل
د به  � ی 

بد�ه
� اد  ب

� ا�ی در  که  �ادی 
ت

�
ت

ا� گاه اهی 
خ
� �ب رای  �ب ک  پ

� ه 
ت
دس� ه 

ئ
ارا� و  امه 

 �خ
ت

�
خ

ما� خ
� صدور   

ت
�ی�

وع
خ
مم�

ع 

خ
�
ر

ی 
ت

�
ش
گ�

ر ک �ب پ
ود � ل و�ب �ی

ل
به د ام � ی

�
ه �پ

خ
امه در ساما�

 �خ
ت

�
خ

ما� خ
ل عدم صدور �

ک
ش
م�

با 
ود �

خ
اری � ب

ر� �ی
خ

ی � بد�ه
ل �

ح
ک و 

با�خ
به � عه �  مرا�ب

خ
کا �پس ار ی

د�
ن س�خ ای ا�ی

 اع�خ
خ

عدادی ار ت
د که �

می رسا�خ

د 
 �ر و کار دار�خ

ت
ی معو� بد�ه

با �
�ادی که �

ت
�

ت
گاه اهی ا�

خ
� ر �ب

ش
ید اک�

ر�
خ

حص
ت
م��

دارد و 
ود �خ امه و�ب

 �خ
ت

�
خ

ما� خ
� 

ت
دما�

 �خ
خ

اده ار
ت�خ
وطه امکان اس� ک مر�ب

با�خ
با �

� 
ت

�

خ
وا�

ت
م �

خ
�

لی ر
ع

 
ً

ال
عم

د و 
ده ا�خ

ه سش موا�ب

امه اه در 
 �خ

ت
�

خ
ما� خ

� 
ت

�
خ
یا�

 در�
ت

 �به�
ت

و�
خ
ل �

ک
ش
م�

ع 

خ
�
به ر � 

ت
�ب�

�
خ
�
د  ی

� ئ
رما�

خ
ور �

ت
 دس�

ت
د اس�

م�خ
ش

� �ه
وا

خ
�ادی �

ت
�

ت
ی ا�

ئ

ا�
کو�خ

ش
�

روع 
ش

به � ه � و�ب
ت

با �
ا �

خ
د. لد

�خ
ش

باس
 می �

خ
ر �ی

خ
ی �

ت
�

ش
گ�

ر ک �ب پ
 دارای �

ً
طعا

ت
�

ماره  ش
امه �

�خ
ش
�

خ
� �ب

که 

خ
�

به ا�ی ه � و�ب
ت

با �
موار گردد. � �ه

�ادی 
ت

�
ت

گاه اهی ا�
خ
�  �ب

ت
�ی�

عال
خ
رای � الم و راه �ب

ع
رم ا

ت
ک مح�

با�خ
ن �

آ
 ا

خ
 طر�

خ
م ار

خ
 الر

ت
دا� ی

مه�
�ت
ی 

ت
�

ش
گ�

ر ک �ب پ
ل � �ی

ل
به د ام � پ

ه س�
خ
ساما�

�ادی 
ت

�
ت

گاه اهی ا�
خ
�  و �ب

خ
�

خ
ن ص� به ا�ی ی �

خ

یا�
ا�

یگر کمک سش
�
ه د یک دوره  ما�ه

رای �  �ب
ت

و�
خ
امه �

�خ
ش
�

خ
� �ب

ید 
مد� د �ت

باسش
ار می � ب

� ت
اری دارای اع� ب

دماه سال �
�خ خ
یان اس�

پا�
ا �

/ �ت

ود. وا�هد �ب
خ

�

رام
ت

م اح� ی
�

د
�ت ت
با �

�

من دادمان
ه    �ب

ر ب�ی         د�



 پیا آبادگران                                 
دی ماه   1396 
شماره 362

57

اری       

ماره  

تاسیس:  1326

رونوشت: 
ر د  رنام و  ی سازمان  ر و ر م ر  ری  ب  معاون م ر ن مدبا ر م ای د ا    

می ایران ری اس م زی  ر  بان مر ا  م ا م انی    می ر  ر  ا ای د ا    

ماره  



 پیا آبادگران                                  
د ی ماه  1396
شماره 362

58

کانــال  در  یادداشــتی  در  آخونــدی  عبــاس 
تلگرامــی خــود دربــاره موضــوع آلودگــی هــوا و 
تغییــرات اقلیمــی برخــی دالیــل وقــوع پدیــده 
کانشــهرها  وارونگــی و در نتیحــه آلوده شــدن 
گفتنی اســت وی پیش  را یــادآور شــده اســت. 
از ایــن در دوره شــهردار ســابق تهــران، صــدور 
بی رویــه مجــوز بلندمرتبه ســازی در پایتخت و 
برج سازی در منطقه 22 را به دلیل ممانعت از 
کانال هــوای تهران از غرب  عبــور جریان باد در 
به شــرق پایتخــت، عامل آلودگی هــوای تهران 
که در این یادداشت از نام بردن  کرد  عنوان می 

کرده است. این موضوع خودداری 
کامــل یادداشــت آخونــدی به شــرح زیر  متــن 

است:
کاما تکان دهنده اســت.  گــزارش تغییــر اقلیــم 
وضعیــت نه تنها نشــان از تهدید ایــران مرکزی 
بلکــه  بیابان زایــی دارد  و  توســط خشکســالی 
تمــام حــوزه  تمــدن ایران شــهری و غــرب آســیا 
در معــرض تهدیــد اســت. آهســته و آرام بــودن 
کمتر این تهدید حس  که  تغییرات سبب شده 
که شــهرها  شــود مگــر در روزهایی این چنینی 
ُکشــنده مواجــه  و مردمانــش بــا تنگــی نفــِس 
می شــوند. لیکــن چنانچــه به موضــوع در یک 
بــازه  پنجــاه ســاله نــگاه شــود، معلــوم خواهــد 
خ داده و چه  که چه اتفاق ســهمگینی ر گشــت 
اتفاق های سهمگین تری در صورت بی توجهی 

نسِل ما برای نسل بعدی در پیِش رو است.
گــزارش ایــن اســت، در ســال 2014 دمــای جــو 
زمیــن بــه انــدازه  تقریبــا یک درجه سلســیوس 
گرم تر شده است.  گذشته  نسبت به صد ســال 
بــه  ظاهر خبر بی اهمیتی اســت. لیکن، همین 
اتفاق به ظاهر ســاده، زندگی بشر را در جهان و 
به ویژه در منطقه ما تهدید می کند. شدت این 
تغییرات در ایران بیشــتر بوده است. داده های 
کــی از  کشــور حا تاریخــی ســازمان هواشناســی 

گرمایــش بیــش از یک ونیــم درجــه ای دمــا در 
ایران اســت. هم چنین بارش میانگین ساالنه 
ایــران طــی پنجاه ســال اخیر ســرجمع بیش از 
که  کاهش یافته  اســت. می دانیم  50 میلی متر 
مــا در یــک منطقه نیمه خشــک و خشــک قرار 
کاهش بارش یعنی حدود  داریم و 50 میلی متر 
کاهش نزوالت جوی. لیکن مشــکل  20 درصد 
که دانسته شود ترکیب  وقتی جدی تر می شــود 
درجــه  افزایــش 1.5  و  جــوی  نــزوالت  کاهــش 
دمــای هوا یعنی رشــد ســاالنه 5.4 میلیمتری 
و  نــزوالت  کــم  مقــدار  تعــرق همیــن  و  تبخیــر 
اثــرات تخریبــی زیســت محیطی ســهمگین تر. 
گزارش نماینده  وزارت نیرو در شــورای عالی  بــه 
معماری و شهرسازی سال 1376 نقطه عطفی 
در تحــول رژیم نزوالت آســمانی در ایــران بوده 
کشــور  کــه از آن بــه شکســت هیدرولوژیکــی در 
تعبیــر می شــود. میانگیــن درازمــدت آب قابل 
اســتحصال در ایران تا تاریــخ فوق معادل 135 
میلیــارد مترمکعب بــود. این میانگیــن به 116 
کاهــش یافتــه و در برخــی  میلیــارد مترمکعــب 
ســال ها حتــی بــه 80 میلیــارد متــر مکعــب نیــز 

رسیده  است.
خ می دهــد،  وقتــی چنیــن اتفاقــی در اقلیــم ر
و  زیســت بوم  بــر  تشــدیدکننده ای  اثرهــای 
افزایــش  داشــت.  خواهــد  ایرانیــان  زندگــی 
یــک  عنــوان  بــه  گلخانــه ای  گازهــای  غلظــت 
دلیــل شناخته شــده و مــورد پذیــرش جهانــی 
گازهــا بــر  گرمایــش جهانــی اســت. ایــن  بــرای 
کارخانه هــا، صنایــع، نیروگاه هــا،  اثــر ســوخت 
پاالیشگاه ها، حمل ونقل، توسعه  کان شهرها، 
خانه ها و ســایر لوزام مصرف کننده  ســوخت ها 
اثــرات  کان شــهرها  تولیــد می شــود.  فســیلی 
گرمایی را به همراه دارند.  تشــدید کننده  جزایر 
کــه در ایران ســالیانه  خــوب اســت توجه شــود 
کربن تولید  کسید  بیش از 500 میلیون تن دی ا

می شــود و ایــران در رتبــه هشــتم جهــان قــرار 
که در طبیعت به عنوان چاهه های  دارد. آنچه 
کســیدکربن عمل می کنــد و می تواند آن را  دی ا
کند، جنگل هــا و اقیانوس ها هســتند.  جــذب 
کــه عبــور از حد  لیکــن، نکتــه مهــم ایــن اســت 
ایــن غلظــت می توانــد عملکــرد طبیعــی آن ها 
را نیــز مختــل ســازد. رونــد تخریــب جنگل ها و 
مراتــع برای تمام مردم شــناخته شــده  اســت. 
کیفیــت آب اقیانوس هــا  لیکــن رونــد تغییــرات 
کمتر شــنیده  شده باشــد. غلظت بیش  شــاید 
کســیدکربن مایه  اسیدی شدن آب  از حد دی ا
اقیانوس هــا و تهدیــد حیــات آبزیان می شــود. 
دریــا بــه عنوان یــک منبع اصلــی تامین غذای 
جهان بدینوســیله مــورد تهدید جدی اســت. 
افزون بر این، معیشت ساحل نشینان نیز مود 

تهدید قرار می گیرد.
ایــن روزهــا همــه بــه دنبــال یــک راه تکنیکــی 
بــرای بهبود هوا هســتند. ولی به نظر می رســد 
کــه آمادگــی پرداختــن به علــت اصلــی در هیچ 
انســان  هیــچ  قطعــا  نــدارد.  وجــود  ســطحی 
خردمندی با آن مخالف نیســت. لیکن ســؤال 
بنیادین این است تا چه حد این تدبیر قابلیت 
اجرایــی دارد؟ چــه میــزان هزینــه دارد؟ چــه 
میــزان منابــع می خواهــد؟ چند ســال به طول 
می انجامــد؟ آیــا با این ســطح درآمــدی امکان 
تحــول اساســی در سیســتم ملــی حمل ونقــل 
و  درون  در  عمومــی  حمل ونقــل  گســترش  و 
کرده ایم  بیرون شــهر وجــود دارد؟ آیا هیــچ فکر 
کــردن 1،250،000 وســیله نقلیه اعم  ج  کــه خــار
که چنانچه  از خودرو ســواری تا تریلــر 14 چرخ؛ 
همه  آنها با خودرو ســواری معادل ســازی شود 
برابــر بــا 3،500،000 خواهــد شــد، صرفــا بــرای 
اسقاط آنها نیاز به حدود 8،700 میلیارد تومان 
می باشــد. این جدا از قیمت خودرو می باشد. 
کــرد این رقم حداقل معادل 40  می توان تصور 
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میلیــارد دالر ســرمایه گذاری توســط خانوارهــا در 
ســطح ملــی خواهد بــود. و یا اجــرای حمل ونقل 
از 7،000 میلیــارد تومــان  بیــش  ریلــی حومــه ای 
ســرمایه نیــاز دارد؟ و ده هــا مثــال دیگــر در مــورد 
کیفیــت موتورخانه ها  بهبود ســوخت و یا ارتقای 
کارخانجــات و ســایر مثال هــا و  کــردن  و یــا فیلتــر 

اقدامات.
که به دلیل  قطعا این یادداشت در پی آن نیست 
کنــد.  بــزرگ بــودن صــورت مســئله آن را حــذف 
لیکــن در پی طــرح ســؤال »ســودمندی نهایی« 
این راهکارها و رفع ریشه  اصلی مشکل و به وجود 
کنون در مجموعه   آورنده وضع موجود اســت. تا 
کمتــر بــا مفهوم  مطالــب طــرح شــده در این بــاره 
ضــرورت رعایــت تــوان و ظرفیت اقلیمــی مناطق 
و خرده اقلیم ها مواجه می شــویم. مشــکل اصلی 
که تمنای توســعه  اقتصــادی و امکان  این اســت 
پذیــرش  طوالنــی  مســافت های  در  آب  انتقــال 
محدودیــت توان اقلیمــی را از فرهنگ سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعی مــا زدوده اســت. آیا وقتی 
اصفهانی ها با ذوق و شوق از ذوب آهن اصفهان و 
کاوه از بندرعباس به اصفهان تحت  انتقال فوالد 
گســترش صدهــا صنایع آب بر  نــام فوالد مبارکه و 
در اقلیم نیمه بیابانی و خشک اصفهان استقبال 
کار خشــک  که عاقبت این  کردنــد، فکر می کردند 
شــدن زاینده رود و تشــنگی مفرط شرق اصفهان 
خواهــد شــد؟ آیــا وقتــی تهرانی ها از رشــد ســریع 
ک، اســتقرار  تهــران و افزایــش روزانــه قیمــت اما
انواع صنایع و خدمات و فزایندگی سهم تهران از 
تولید ناخالص داخلی ســود می بردند و جمعیت 
این منطقه به بیش از ســیزده میلیون نفر رســید 
کــه روزی بــا وضعیتــی  کننــد  می توانســتند فکــر 
گر تمام آبهای روددره ها  که ا مواجه خواهند شد 
کرج و طالقان را هم به تهران  و حوزه  آبریز تهران، 
بیاورنــد باز امکان رفع عطش تهران را ندارند؟ آیا 
کرمانی هــا و یزدی ها در صــدد انتقال  که  کنــون  ا
آب از مســافت های دور؛ از خلیــج فــارس بــه این 
خطه هــا هســتند و بــاز درصــدد اســتقرار صنایــع 
آب بــر فــوالد و معدنــی در این مناطق هســتتند، 
تغییــر  پی آمدهــای  بــه  اندیشــه ای  کوچکتریــن 
اقلیــم در ایــن مناطــق می کننــد؟ آدمــی بایــد در 
کرمانی هــا آثــار توســعه بیش از  کــه  عجــب باشــد 
حــد باغ هــای پســته در رفســنجان و فرونشســت 
زمیــن را می بیننــد و بــاز بــه مخاطره  تغییــر اقلیم 
نمی اندیشــند. هنــوز تمنــای اتصال دریــای خزر 
به خلیج فارس در ســر عده ای زنده  اســت. هنوز 
گروهــی در صــدد انتقــال آب دریای مازنــدران به 

گروهی راهکار دریاچــه ارومیه  ســمنان هســتند. 
را انتقــال آب خــزر بــه ارومیــه می داننــد. جمعــی 
پیشــنهاد انتقــال آب دریــای عمان بــه زاهدان و 
گنــاِه ایــن وضعیــت و رواج این  مشــهد را دارنــد. 
کــس  گــردن هیــچ  خواســته ها و اندیشــه ها، بــه 
انداخته نشود. این معدل خرد عمومی غالب در 
ایران در سده  گذشته  است و تا جهت بازاندیشی 
در مبانی آن تاشی نشود، و خرد عمومی متوجه 
کارآمدی ادامه  وضع موجود نگردد این تکرارها  نا

تداوم خواهند داشت.
که با انتقال آب، مشکل  گذشته فرض شود  از آن 
کنون حتی یک نمونه   که تا  کمبود آب مرتفع شد 
موفق هم وجود نداشته  است؛ آیا تمام مشکات 
کان شــهرها مرتفــع خواهنــد شــد؟ مگر  زیســتی 
گرم شدن و  اقلیم فقط دسترســی به آب اســت؟ 
ک را  آلودگــی هوا، فرونشســت زمیــن و آلودگی خا
که بــا فناوری های  کرد؟ درســت اســت  چــه باید 
نویــن امــکان تامین آب، برق و ســایر خدمات در 
کره زمیــن به شــرط پرداخت قیمت  هــر نقطــه از 
که بشــر  آن وجــود دارد لیکــن، آیا تصور می شــود 
می توانــد بــه جنــگ محیــط زیســت و تغییــرات 

اقلیمی برود؟
که  چــرا یکبــار بــرای همیشــه پذیرفته نمی شــود 
تــوان  از  بیــش  کشــور  کان شــهرهای  تمــام  در 
اقلیمی شان بارگذاری شده و باید بار آن ها سبک 
که خود در سطح سیاست گذاری  شود. نویسنده 
و مقام هــای بــاالی اجرایی حضور داشــته و دارد 
ســبک  و  اقلیمــی  محدودیــت  مفهــوم  بــا  کمتــر 
کان شــهرها در نظــام برنامه ریــزی در  کــردن بــار 
کشــور مواجــه بوده  مجامــع تصمیم گیــری اصلی 
گفتــه می شــود   اســت. از آمایــش ســرزمین زیــاد 
نــه بــه مفهــوم اعمــال محدودیت هــای  لیکــن، 
ســنگین  بارگذاری هــای  از  جلوگیــری  و  اقلیمــی 
طوالنــی  مســافت های  در  آب  انتقــال  ســپس  و 
بلکــه، بالعکــس از ایــن مفهوم بــه منظــور اثبات 
ضــرورت تامیــن آب، برق و خدمــات برای همین 
توســعه های نامــوزون وحــل مســائل آن هــا مراد 
کــه  می شــود. آیــا صنعتــی در ایــران بــوده  اســت 
کان شــهرها  برنامــه انتقــال 20 ســاله خــود را از 
کــرده  بــه مناطــق اقلیمــی مســاعد برنامه ریــزی 
کــه حداقل   باشــد؟ هیچ بار شــنیده  شــده  اســت 
ادامه توســعه  صنایــع فوالدی فعــال در اصفهان 
کــه جایگاه اصلــی آن بوده اســت  بــه بندرعبــاس 
انتقــال یابــد؟ و یا برنامه انتقــال صنایع خودرو از 
کنــار دریای عمان  کان شــهری تهران به  منطقه  
مــورد بحث بوده اســت؟ در برابر آن، هنوز تمناها 

و وعده هــای بــزرگ انتقــال آب در مســافت های 
ســخنی  پرطرفدارتریــن  و  جذاب تریــن  طوالنــی 
که از زبان سیاستمداران شنیده می شود. است 

از  یکــی  کــه  اســت  ایــن  یادداشــت  ایــن  ســخن 
رازهــای مانــدگاری تمــدن ایــران ســازگاری آن بــا 
کار  شــرایط اقلیمی آن بوده  است. تمام فنون به 
رفتــه توســط ایرانیان اعــم از قنات هــا، بادگیرها، 
و زیرزمین ها و ســاختمان های مطابق با شــرایط 
اقلیمــی و جهــت تابــش و وزش بــاد بوده  اســت. 
کشــاورزی ســازگار بــا اقلیــم و  هم چنیــن ســنت 
مابقــی پیشــه های رایــج. لیکــن، اینــک قــدرت 
گرانه فناوری های جدید ضرورت سازگاری با  اغوا
اقلیم را از یاد همه برده  اســت. همه از باال بودن 
شــدت مصرف انرژی ســخن می گوینــد لیکن، به 
ســرعت بــه بهبود موتور وســایط نقلیــه و یا عایق 
کــردن ســاختمان ها و ســایر اقدامــات الزم بــرای 
بهبــود عملکــرد زیســت محیطــی تولیــد صنعتی 
کشــاورزی موجــود می رســند. همــه از ضرورت  و 
کشــت های  مدیریــت آب می گوینــد لیکــن، هنوز 
آب بــر و مکیــدن آب از اعمــاق زمین رایج اســت. 
ولی، هیچ گاه ضرورت ســازگاری با شرایط اقلیمی 

کید و توجه قرار نمی گیرد. مورد تا
ایــن یادداشــت در پی جلــب تمام نخبــگان اعم 
سیاســت ورزان  و  حرفــه ورزان  دانشــگاهیان،  از 
آینــده   ایــن واقعیــت اســت؛  بــه  و قانون گــذاران 
که  ایــران در مخاطــره اســت. همه این ســرزمین 
خاســتگاه ماست. دوست داریم و آن را آباد برای 
نســل بعــدی خــود می خواهیــم. خــود را فریــب 
گرفته شده اســت  که در پیش  ندهیم. این راهی 
بــه بیراهــه اســت. بایــد اصــل ســازگاری بــا اقلیم 
کم شــود و با نقــل و انتقال های آب  سیاســت حا
در مســافت های طوالنــی مخالفــت شــود. بایــد 
برنامه هــای طوالنــی مدت بــرای انتقــال صنایع 
کویری به ســاحل  ســنگین و آب بر از محیط های 
تمــام صنایــع  از  و  قــرار دهیــم  کار  را در دســتور 
برنامه زمانی مشــخص دریافت شود. باید درباره 
بایــد  کنیــم.  بازاندیشــی  کشــاورزی  خودکفایــی 
کان شــهرها در  کــردن جمعیتــی  برنامــه ســبک 
گیرد و با صراحت و راستی با مردم  کار قرار  دستور 

صحبت شود تا اجماع به دست آید.
که به نســل بعــدی تحویل خواهد  وگرنه، ایرانی 
شــد، دارای قابلیــت ســکونت بســیار محــدودی 
بــود و فقــر و خشــکی صفــت غالــب آن  خواهــد 
خواهد شــد. به یقین فرزنــدان ما، ما را نخواهند 

بخشید.
کانال تلگرامی وزیر مهر- 28 آذر / 
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نتایج پایش ملی فضای کسب  و کار در تابستان 
وضعیــت  کــه  می دهــد  نشــان  جــاری  ســال 
شــاخص ها در این فصل بدتر از فصل بهار بوده 
که در سه فصل قبل از تابستان،  است در حالی 
کرده  کار رو به بهبــود حرکت  کســب و  وضعیــت 

بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
برای چهارمین فصل متوالی پایش ملی محیط 
کســب  کار را طبق قانون بهبود محیط  کســب و 
کار انجــام می دهــد و در ایــن زمینه مرکز آمار و  و 
اطاعــات اقتصادی اتاق ایران به عنوان مرجع 
تهیــه آمار جایگزین مرکــز پژوهش های مجلس 

شده است.
گذشــته، این برای اولین بار اســت  طی 4 فصل 
کار وضعیــت  کســب و  کــه نمــره شــاخص ملــی 
بدتری را نسبت به فصل ماقبل نشان می دهد.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از پایش ملــی محیط 

رقــم   ،1396 تابســتان  در  ایــران  کســب وکار 
شــاخص ملی، 5٫77 )نمــره بدتریــن ارزیابی 10 
کــه تا حــدودی بدتــر از  اســت( محاســبه شــده 
وضعیت این شــاخص نســبت به ارزیابی فصل 
گذشــته )بهــار 1396 بــا میانگین 5٫69( اســت. 
کــه از  همچنیــن ایــن ارزیابــی بیانگــر آن اســت 
دید فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده در این 
کثر مؤلفه های مؤثر بر محیط  پایــش، وضعیت ا
کســب وکار ایران در تابستان 1396، تا حدودی 

نامساعدتر شده است.
 

ار ا های  و عی زیر و
اقتصــادی  فعــاالن   ،1396 تابســتان  در 
مؤلفــه:  ســه  پایــش،  ایــن  در  مشــارکت کننده 
1-دشــواری تأمین مالی از بانک ها 2-بی ثباتی 
قیمت هــا  بــودن  پیش بینــی  غیرقابــل  و 
3-رویه هــای  و  محصــوالت(  و  اولیــه  )مــواد 
دریافــت  و  ممیــزی  ناعادالنــه  و  غیرمنصفانــه 
مؤلفــه:  ســه  و  نامناســب ترین  را  مالیــات 
1-محدودیت  دسترســی به برق 2-محدودیت  
و  و...(  گازوئیــل  )گاز،  ســوخت  بــه  دسترســی 
ارتباطــات  بــه  دسترســی  3-محدودیت هــای 
مناســب ترین  را  اینترنــت(  و  همــراه  )تلفــن 
کشور نسبت به  کســب وکار  مؤلفه های محیط 
کرده اند.  قابل ذکر است  ســایر مؤلفه ها ارزیابی 
کــه در هر 4 دوره اجرای طرح، دشــواری تأمین 
مالی از بانک ها و محدودیت  دسترســی به برق 
به ترتیــب نامســاعدترین و مســاعدترین مولفه 

کسب وکار ارزیابی شده اند.

 
ان ها ار در اس ای  و  ف

 بــر اســاس یافته هــای ایــن طــرح در تابســتان 
1396، استان های خراسان شمالی، سیستان 
و بلوچســتان و لرستان به ترتیب دارای بدترین 
اســتان های  و  کســب وکار  محیــط  وضعیــت 
گیــان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین 
کســب وکار نســبت بــه ســایر  وضعیــت محیــط 
که  اســتان ها ارزیابی شــده اند. قابل ذکر اســت 
کشــور دارای نوسان  عدد شــاخص در 4 استان 
قابل توجه )بیش از 10 درصد( نســبت به فصل 
که عمدتًا به دلیل تغییر در تعداد  گذشــته بوده 
پرسشــنامه های تکمیل شــده در آن اســتان ها 

بوده است.

 
ار س و ای  رد ف ق

 در تابستا 
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    .
ادی ار در ب های ا را  و 

براســاس نتایــج ایــن پایــش در تابســتان 1396، 
کشــاورزی  کســب وکار در بخش  وضعیــت محیــط 
خدمــات  و  صنعــت  بخش هــای  بــا  مقایســه  در 
رشــته  بیــن  اســت. در  ارزیابــی شــده  مناســب تر 
فعالیت هــای:  رشــته  اقتصــادی،  فعالیت هــای 
1-آمــوزش 2-ســاختمان و 3-اداری و خدمــات 
بدتریــن وضعیــت  ترتیــب دارای  بــه  پشــتیبانی، 
1-خدمــات  فعالیت هــای:  رشــته  و  کســب وکار 
ک و مســتغات  مربــوط به تأمین جا و غذا 2-اما
و  فاضــاب  پســماند،  و 3-آب رســانی، مدیریــت 
فعالیت هــای تصفیه، به ترتیــب بهترین وضعیت 
کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های 

اقتصادی درکشور داشته اند.

ی ر  ن
کارآفرینی شین، شاخص  بر اساس نظریه عمومی 

تابســتان  در  ایــران  کســب وکار  محیــط  ملــی 
ارزیابــی  بدتریــن   10 )عــدد  عــدد 5٫92   ،1396
کــه تا حــدودی  اســت( بــه دســت آمــده اســت 
بدتــر از وضعیــت این شــاخص در ارزیابی فصل 
گذشــته )بهــار 1396 بــا میانگین 5٫81( اســت. 
میانگیــن ارزیابی محیط اقتصــادی عدد 5٫84 
گذشــته عــدد 5٫77  که در ارزیابی فصل  اســت 
حاصــل شــده بــود و میانگیــن ارزیابــی محیــط 

گذشــته  که در فصل  نهــادی عدد 5٫98 اســت 
عــدد 5٫84 ارزیابــی شــده بــود. نــگاه اجمالــی 
گذشــته محیط  نشــان می دهــد همانند فصل 
جغرافیایی بــا عدد 4٫24 و محیط مالی با عدد 
7٫93 بــه ترتیب مســاعدترین و نامســاعدترین 
کارآفرینی  محیط هــا بر اســاس نظریــه عمومــی 

شین بوده اند.
28 آذر- پایگاه خبری اتاق ایران
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اســامی  شــورای  نشســت  ســی ودومین 
شــهر تهــران، بــا حضــور و ســخنرانی مســعود 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع،  خوانســاری، رئیــس 

کشاورزی تهران برگزار شد. معادن و 
اعضــای  بــه دعــوت  کــه  مســعود خوانســاری 
شــورای اســامی شــهر تهــران در این نشســت 
حضور یافته بود طی ســخنانی ابتدا به معرفی 
تهــران  بازرگانــی  اتــاق  خدمــات  و  پیشــینه 
پرداخــت و در ادامــه از ظرفیت های همکاری 
اتاق تهران و شــورای شــهر تهــران به عنوان دو 

گفت. نهاد مدنی 
خوانســاری بــا بیــان اینکــه اتاق تهران هشــت 
کمیســیون تخصصی و در مجامــع و نهادهای 
افــزود:  گیــر بســیاری، نماینــده دارد  تصمیــم 
اتاق بازرگانی مشــاور ســه قوه است و به عنوان 
نماینده بخــش خصوصی برای تدوین لوایح، 
ح هــا، دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا مورد  طر
مشــورت و نظرخواهــی قرار می گیــرد. نماینده 
نماینــدگان  ماننــد  می توانــد  بازرگانــی  اتــاق 
مجلــس در صحــن مجلس ســخنرانی داشــته 

باشد.
رئیــس اتاق تهــران ادامــه داد: توانمندســازی 
اعضــا، مطالبه گــری و دفــاع از حقــوق بخــش 
خصوصی و تعامل با دولت و سایر قوا، نهادها 

و سازمان ها از وظایف اتاق بازرگانی است.

و  اعضــا  توانمندســازی  بــرای  او  گفتــه  بــه 
تهــران  اتــاق  خصوصــی،  بخــش  تشــکل های 
کارگاه های  که دوره ها و  یــک مرکز آموزش دارد 

آموزشی متعدد برگزار می کند.
خوانســاری ادامه داد: اتــاق تهران با مرکز فنی 
و حرفــه ای و موسســه WIFI اتریــش همکاری 
ســه جانبه ای بــرای ارائــه آموزش هــای فنــی و 
گذشته  که در چند دهه  کرده چرا  مهارتی آغاز 
کمتر  نظــام آموزشــی مــا مــدرک محــور بــوده و 

کرده است. کار  روی مهارت 
کــه  کــرد  کیــد  تأ خــود  ســخنان  ادامــه  در  او 
نهــاد  تهــران دو  اتــاق  و  تهــران  شــورای شــهر 
کــه می تواننــد در  انتخابــی هســتند  مدنــی و 
حوزه مســائل اقتصاد شــهری با هــم همکاری 
و هم افزایی خوبی داشــته باشند ضمن اینکه 
اتــاق تهــران حــدود 60 درصــد از فعالیت های 
کشــور را پوشــش می دهــد و در این  اقتصادی 

میان سهم شهر تهران بسیار باالست.
زمینه های همکاری اتاق تهران و شورای شهر
رئیس اتــاق تهــران، اولین موقعیــت همکاری 
مســئله  را  شــهر  شــورای  و  تهــران  اتــاق 
نمایشگاه ها خواند و افزود: خوشبختانه سال 
گذشته شهرداری تهران نمایشگاه شهر آفتاب 
کرد. با توجه به مشکات ترافیکی  را راه اندازی 
گامی مؤثر و  نمایشــگاه بین المللی، این اقدام 

کــه شــهرداری  خــوب بــود امــا بایــد پذیرفــت 
نمایشــگاه  راه انــدازی  و  ســاخت  در  گرچــه  ا
از  بهره بــرداری  قطعــًا  امــا  کــرد  عمــل  خــوب 
اتــاق  و  اســت  تخصصــی  امــری  نمایشــگاه 
بازرگانی تهران می تواند هم در تکمیل سایت 
نمایشگاه و هم در بهره برداری از آن می تواند 
کمک کننده شهرداری و شورا باشد. همراه و 

یــک همــکاری  افــزود: می تــوان  خوانســاری 
و  شــهرداری  تهــران،  اتــاق  بیــن  ســه جانبه 
ایجــاد  خارجــی  مشــاوران  و  ســرمایه گذاران 
کــرد تا نمایشــگاه شــهر آفتاب پربارتــر و مؤثرتر 
در اقتصــاد ملــی اداره شــود و شــاید بتوان به  
کل تمام نمایشــگاه های  ایــن  ترتیــب به طــور 
داخلــی و بین المللــی را در ایــن محــل برگــزار 

کرد.
لــزوم جــذب ســرمایه گذاری  بــه  اشــاره  بــا  او 
بــرای  اعتبــار  کمبــود  بــه  توجــه  بــا  خارجــی 
تکمیــل پروژه های اقتصادی و زیرســاخت ها 
گفت: برای رســیدن به رشــد هشت درصدی 
در ســال حــدود 50 میلیــارد دالر ســرمایه نیــاز 
ح های  اســت از ســوی دیگــر بــرای تکمیــل طر
شــهر  زیرســاخت های  بهبــود  و  توســعه ای 
تهــران نیــز احتمــااًل نمی تــوان تنها بر ســرمایه 
بــه  رســیدن  بــرای  بایــد  و  کــرد  اتــکا  داخلــی 
هدف گذاری های انجام شده از سرمایه گذاری 

خارجی نیز سود برد.
کرد: اتاق تهران با راه اندازی  خوانساری اظهار 
مرکز خدمات ســرمایه گذاری و برقراری ارتباط 
قــوی بــا نهادهــای بین المللــی فعــال در حوزه 
تهــران  بــه شــورا و شــهرداری شــهر  فاینانــس 

کارهای مشترکی انجام دهد. کند و  کمک 
گر رویکرد شهرداری و شورای شهر  گفته او ا به 
تهران استفاده از سرمایه گذاری خارجی باشد 
ســریع تر می تواند پروژه های شــهری را تکمیل 

کند و به بهره برداری برساند.
را  اشــاره  مــورد  مســئله  ســومین  خوانســاری 
بــه مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــا اختصــاص 
داد و اقدامــات اتــاق تهــران در ایــن حــوزه را 
گفــت: اتــاق تهــران در زمینــه  کــرد.او  تشــریح 
کمیتــه امداد  کار بــا  کــودکان  بهبــود وضعیــت 
شــهرداری  و  شــهر  شــورای  دارد.  تفاهم نامــه 
تهــران هم می توانند به عنوان ضلع ســوم وارد 
این تفاهم نامه شوند. در حال حاضر بسیاری 

پیشنهاداتی  برای   همکاری
 مدیریت شهری و بخش خصوصی

ا  ی اتا ا وانسا  ر ود  نا مس س
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که  از بنگاه هــای تولیــدی و برندهــای معروف 
عضــو اتــاق تهــران هســتند بخشــی از فــروش 
کار اختصــاص  کــودکان  خــود را بــه حمایــت از 
کــه از طریــق اتــاق تهــران در اختیار  می دهنــد 

کمیته امداد قرار می گیرد.
گفته رئیس اتاق تهران، شهرداری پایتخت  به 
هم می تواند در این زمینه فعاالنه وارد شــود و 
کــه دارد به بهبود  بــا توجه بــه ظرفیت و توانی 

کند. کمک  این معضل 
خوانســاری ادامــه داد: مــورد چهــارم مســئله 
کارآفرینی نوین برپایه فناوری  اســتارت آپ ها و 
که تحــوالت بزرگ و  اســت. به عینــه دیده ایــم 
مثبتی در حوزه های مختلف مانند حمل ونقل 
کاهش  که هم موجب  خ داده اســت  شــهری ر
هزینه ها شده و هم سرعت سیر در شهر تهران 
که  را بــاال برده اســت. اتــاق تهران بــا زمینه ای 
بــرای بــروز و حمایــت از اســتارت آپ ها فراهــم 
آورده اســت می توانــد محــل همکاری شــورای 

شهر و اتاق تهران باشد.
همــکاری اتــاق تهــران و شــهرداری در حــوزه 
توسعه و نوســازی خطوط حمل ونقل شهری 
کــه  بــود  خوانســاری  پیشــنهادات  دیگــر  از 
کارشناسی مشترک بین  می تواند در جلســات 

دو طرف به نتیجه مطلوبی برسد.

مشکالت بخش خصوصی
رئیــس اتــاق تهــران در بخــش پایانی ســخنان 
خــود به بخشــی از مشــکات بخش خصوصی 

که با تعامل با شــورای شهر می تواند  پرداخت 
تسهیل شود.

طوالنــی  فرآینــد  از  بــردن  نــام  بــا  خوانســاری 
صــدور پروانه ســاخت در تهــران به عنوان یک 
گر همیــن امروز بــرای دریافت  گفــت: ا معضــل 
شــود  اقــدام  تهــران  در  ســاخت  پروانــه  یــک 
حــدود 9 مــاه طــول می کشــد تــا ایــن پروانــه 
صادر شــود. این روند سنگین و بروکراتیک به 
که شورا  معضل پیچیده ای تبدیل شده است 
گرفتــن تمامی جوانب امر،  می توانــد با در نظر 

کند. نسبت به تسهیل این فرآیند اقدام 
او از تبدیل واحدهای مســکونی به واحدهای 
شــرکت ها  توســط  بهره بــرداری  بــرای  اداری 
به عنــوان دیگــر مشــکل بخــش خصوصــی یاد 
که به جای  گفت: ما پیشــنهاد می دهیم  کرد و 
پرداخت هزینه باالی اولیه، به صورت ماهانه 
که می تواند  کنند  به شهرداری اجاره پرداخت 
یک منبع درآمد مستمر برای شهرداری باشد 
و هــم مشــکل شــرکت ها حل می شــود. ضمن 
اینکــه جلــوی مشــکات مترتــب بــر وضعیــت 

گرفته می شود. فعلی نیز 
پایــان ســخنان خــود  تهــران در  اتــاق  رئیــس 
که هر شش ماه یکبار نمایندگان  پیشنهاد داد 
شورای شــهر و نمایندگان بخش خصوصی در 
اتــاق تهران با یکدیگر نشســت مشــترکی برای 
هم افزایی و همفکری در جهت حل مشکات 

کنند. شهر تهران برگزار 
در ادامــه ایــن نشســت اعضــای شــورای شــهر 

تهــران در ســخنانی بــر لــزوم همــکاری شــورا و 
کردنــد. درخواســت بــرای  کیــد  اتــاق تهــران تأ
چاره اندیشــی و همــکاری در حــل معضاتــی 
چــون بیــکاری به ویــژه بــرای زنــان و جوانــان، 
حمل ونقــل، آلودگــی، تأمین مالــی پروژه های 
گذاری امور خدمات شــهری به  شــهرداری، وا
بخــش خصوصــی، ســاماندهی شــبکه توزیع، 
جلــب ســرمایه گذاری خارجــی بــرای پیشــبرد 
پروژه هــای شــهر تهــران از جمله پیشــنهادات 

اعضا بود.
در پایــان ایــن نشســت نیــز محســن هاشــمی 
که شــورای شــهر با توجــه به تجربه  کرد  کید  تأ
گذاری پروژه ها به بخش خصوصی  مطلوب وا
شناســایی  بــا  بایــد  پردیــس،  اتوبــان  ماننــد 
شــفاف  به طــور  را  آنهــا  شــهری  پروژه هــای 
بخــش  فعــاالن  بــه  دقیــق  گزارش دهــی  بــا  و 
کنــد. رئیــس شــورا  گــذار  خصوصــی واقعــی وا
گفــت: بخــش خصوصــی هم چنیــن می توانــد 
کمــک حمل ونقــل درون شــهری بیایــد و  بــه 
بــا هوشمندســازی چــه در مورد مســئله پارک 
خودرو و چه حرکت خودرو در مناطق پرتردد و 
اخذ عوارض به مسئله آلودگی و ترافیک کمک 
کنــد. هاشــمی بر تداوم جلســات و نشســت ها 
کید و  بین اتاق تهران و شــورای شــهر تهران تأ
آن را باعــث بهبــود وضعیــت مدیریت شــهری 
کمیســیون های  گفــت: تمامــی  کــرد و  عنــوان 
مســائل  مــورد  در  می تواننــد  شــهر  شــورای 

مشترک با اتاق تهران وارد همکاری شوند.




