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نشست

سرمقاله

 

شاخص های اقتصادی در دوره سه ماهه اخیر 
ج  )ســال 1397( نمایانگــر وضعیــت ویــژه و خار
از   تصــورات  پیشــینی اســت،از ایــن راه  تبیین 
کالن و  خــرد  برای مهار  و تشــریح آن   در ابعــاد 
کامال ضروری   و مدیریــت وضعیت پیش آمــده 
کنترل شــده ثبات  اســت. در این ســه مــاه فنر 
اقتصادی تحت فشار مسائل داخلی و خارجی 
که  ج شده و با قدرتی  از حالت ســابق خود خار
موارد مشــابه اندکــی در تاریخ معاصــر می توان 
گــذارده اســت.  بــرای آن یافــت، رو بــه صعــود 
گهانــی و ظهور تورم های  تغییــرات اقتصادی نا
پیش بینی نشــده و پرفشــار، تاثیرات مخرب و 
کارها و  کســب و  کننده ای بر بســیاری از  نابــود 
پیشه ها می گذارد. در دهه های اخیر شاهد آن 
که بر اثر چنین رخدادهایی، بخشــی  بــوده ایم 
کسب  از یا حتی قریب به همه سرمایه برخی از 
کارهــا از بیــن رفتــه اســت و در اثــر آن عالوه بر  و 
گشته  صاحبان آن ســرمایه، جامعه نیز متضرر 
که آن سرمایه ماحصل چرخه تولید  اســت چرا 

کشــور بوده و در اثر نابودی آن ها،  و ســرمایه در 
در حقیقت آن چرخه نیز از بین رفته و اشتغال 
و رفــاه اجتماعــی بخشــی از جامعــه، دگرگون و 
مــا بــه ازای آن یاس و پژمردگی جایگزین شــده 
که در وهله اول  است. به عبارت روشن تر آنچه 
به چشــم می آیــد اضمحــالل ســرمایه و دارایی 
کسانی است که سالیان دراز به جامعه خدمت 
کرده اند اما کاش  عمق مسئله به همین مقدار 
محدود بود. اندکی تامل در این مســئله نشان 
کار تنها بخش  می دهد  زیان صاحبان کسب و 
اندکی از آثار مخرب نوســانات اقتصادی است. 
در این فرایند بیش از افراد و کسانی که در حرف 
تولیدی و وابسته به سیاست های مالی و پولی 
دولت فعالیت می کنند و فعالیت آنها مستقیما 
تحت تاثیر شــرایط اقتصادی قرار دارد، جامعه 
که  و نســل جــوان و آتــی متضرر می شــود، چــرا 
شــوک های ناشــی از رخدادهــای مهــار نشــده 
اقتصــادی در مــوج بعــدی خــود خالهایــی را 
بــر ســرفعالیت  را  یــا موانعــی  ایجــاد می کنــد و 

کــه نتیجه آن  نیروهــای انســانی قــرار می دهــد 
نبود رغبت و انگیزه برای نســل جوان و در یک 

کالم بازگشت به نقطه صفر است. 
گــر از ایــن منظــر بــه تحــوالت اخیــر در حــوزه  ا
حرکــت  از  نشــانه هایی  بنگریــم  اقتصــاد 
کــه هنــوز در قلــه  بهمن هایــی دیــده می شــود 
گــر بــه موقــع برنامــه ریــزی نشــود،  هســتند و ا
بهمن شــکن های قدرتمندی تدارک نشود آن 
کسب و  بهمن ها ریشه بســیاری از فعالیت ها و 
کوشش  که ماحصل دهها سال تالش و  کارها را 
هزاران انسان تالشگر، خالق و متخصص است 
را خواهد ســوزاند. نیم نگاهی به مســیر حرکت 
کشــور مثــل تــورم نقطه به  شــاخص های کالن 
کاالهــا و مصالــح ســاختمانی،  گرانــی  نقطــه ، 
ماشــین آالت، هزینه های جــاری فعالیت های 
گر دولــت تدبیر  تولیــدی و ... نشــان می دهــد ا
و امیــد امــروز تدبیــر نکنــد امیــدی بــرای فــردا 
کنــون بســیاری از شــرکت ها و  نمی مانــد. هــم ا
که در راســتای ســاختن  پیمانکارهــای عمرانی 

وز تدبیر نشود  اگر امر
 امیدی برای فردا نمی ماند

سرمقاهل



 پیام آبادگران                                  
تیرماه   1397
شماره 368

7

کشــور و فراهــم ســازی زیر بنای توســعه امــروز و 
فردای کشور، همه سرمایه و دانش خود را به کار 
کی مواجه شده اند که  گرفته اند، با پدیده خطرنا
می تــوان آن را »برتری منطق اقتصادی بیکاری 
گرچه از  کار و فعالیت« دانســت. ایــن منطق  بــر 
نظر وجدان اجتماعی و مسئولیت های فردی و 
جمعی در قبال جامعه امری مذموم ، نکوهیده 
و مورد طرد اقشــار مختلف جامعه به خصوص 
کشور  که همواره در مسیر توسعه  کسانی اســت 
حرکــت می کننــد اما در نهان خــود زنگ خطر را 
برای ســرمایه های مــادی و معنــوی جامعه به 
که امروز  صدا در آورده اســت. واقعیت آن است 
کــه ابزارهای  با شــرایط خاصی مواجه هســتیم 
کشــور  نظارتــی  و  مدیریتــی  نظــام  در  موجــود 
بــرای مدیریت آثــار منفی و مخرب این شــرایط 
بــر اوضــاع و احــوال فعــاالن حــوزه عمرانــی نیاز 
گر پیمانکاران در چند ســال  به تنظیــم دارند. ا
گذشــته با مســئله ای به نام بدهی های معوق 
گذشته با دردسرهای  دولت و در دو ســه ســال 
تبدیــل و قــدرت خریــد واقعــی اســناد خزانــه و 
مشــارکت مواجه بودند و تامیــن نقدینگی الزم 
برای به حرکت درآوردن پروژه های عمرانی برای 
آنهــا یک معضــل بزرگ بــود اما در شــرایط امروز 
خطر ورشکســتگی، شــرکت های پیمانــکاری را 
تهدید می کند. ممکن اســت احتمــال نابودی 
نظــر  از  ایــن حــوزه  فعــاالن  دارایــی  و  ســرمایه 
برخی هــا اغراق آمیــز به نظر آید امــا حقیقت آن 
کــه آثار بــی ثباتــی سیاســت های پولی و  اســت 
نوســانات شــدید اقتصادی بیــش از همه بر تن 
که نــه راه  کارهایــی می نشــیند  کســب و  رنجــور 
گــروه از فعاالن  پــس دارنــد و نــه راه پیــش. این 
کشــور میراثدار دهها سال فعالیت و تالش خود 
و پــدران و بــرزگان حــوزه عمرانی هســتند. آنان 
بــه حکم مســئولیت های خــود در برابــر جامعه 
گاه از زیر بار مســئولیت، تــالش و فعالیت  هیــچ 
شــانه خالی نکــرده انــد و به همین دلیــل امروز 
در حالــی متعهد به اجرای طرح ها و پروژه های 
کــه قیمت ها مدام در نوســان  عمرانی هســتند 
است. این فعالیت ها را به دلیل نیاز مبرم کشور 
و همچنین اشــتغالزایی برای حجم قابل توجه 
نیروی انســانی نمی تــوان معوق نگه داشــت یا 
کــه از قضــا یکی از  کــرد؛  موکــول بــه دوران دیگــر 
کشــور، توقف  نیــات بانیــان جنگ روانــی علیه 
کــه درخدمت رفاه  چرخــه حرکت اموری اســت 

گشایی از مشکالت آنها قرار  گره  عمومی مردم و 
کشــور و نیاز مبرم  دارد. بنابراین شــرایط خطیر 
جامعــه به این دســت از فعالیت هــا، مانع از آن 
کــه صاحبــان این حــرف بتواننــد منافع  اســت 
فردی خود را بر منفعت جامعه ترجیح بدهند و 
بر اساس منطق اقتصادی »بیکاری به صرفه تر 
از کار است« رفتار کنند. اما همانطور که ذکر شد 
کشور مانند خیلی از  این بخش از فعالیت های 
فعالیت های سازنده تولید دیگر، راه پیش ندارد 
که نوسانات قیمت اقالم مورد نیاز فعالیت  چرا 
آنهــا تحت تاثیر شــرایط کالن اقتصادی کشــور، 
کرده و  گذشــته را مخــدوش  امــکان تدوام روند 
نقدینگی پیمانکاران و فعــاالن حوزه عمرانی را 
برای تامین اقالم در مضایقه شــدید قرار داده و 
کرده است.  به عبارتی مسیر پیش رو را مسدود 
کــرد و چگونه می توان  در ایــن شــرایط چه باید 
از هنر مدیریــت و بهره برداری مطلوب از منابع 
موجود بر مشکالت غلبه کرد؟ این سوالی است 
کســب و  کــه شــاید  ذهنیت بســیاری از  فعاالن 
کــرده اســت اما در حــوزه عمرانی  کار هــا را درگیــر 
که تشــریح  اهمیــت این مســئله به دلیل آنچه 

شد مضاعف است.
تجربــه کشــورهای توســعه یافتــه و جوامعی که 
درگیر بحران های سیاسی و اقتصادی در مسیر 
توســعه بــوده انــد و حتــی تجربــه ســالیان اخیر 
کشور خودمان نشان می دهد که برنامه ریزی و 
پیش بینی رخدادها و اجرای برنامه های مثبت 
گیران  بــا همفکــری تصمیــم ســازان و تصمیــم 
کــه به منظور عبور از شــرایط  در اتــاق فکرهایی 
بحرانــی تاســیس می شــود، می توانــد امیدها را 
کمترین هزینــه زنده نگه  گــذر از بحران با  بــرای 

دارد. در ایــن شــرایط الزم اســت بدانیــم نظــام 
کــم بر تســویه حســاب بــا پیمانــکاران حوزه  حا
که مورد استناد و مبنای عمل سازمان  عمرانی 
کشــور قــرار دارد، پیــش بینــی  برنامــه و بودجــه 
دقیقی نســبت به مشــکالت پیش آمــده ندارد 
و ســازوکار آن را تعبیــه نکــرده اســت و بــه عنوان 
مثال سرفصل های تعدیل آن جوابگوی شرایط 
امروز نیســت. عالوه بر این ســر ریز شــدن نتایج 
مشکالت اقتصادی از جمله ناامیدی و ترس از 
آینده اقتصادی کشور در نیروی انسانی، ایجاب 
می کنــد نظــام پرداخــت بــه پیمانــکاری اصالح 
گونــه ای باشــد که  شــود و ایــن پرداخت هــا بــه 
بخشــی از نگرانی نیروی انسانی شاغل را ترمیم 
کــرده و آنهــا را  بــه تــداوم در ایــن مســیر امیدوار 
نگه دارد. ســخن امروز ما به عنوان یک تشــکل 
کــه تجــارب  قدیمــی و صاحــب اعتبــار تاریخــی 
کــه بــا  گرانــی در اندوختــه خــود دارد، آن اســت 
برنامه ریزی، همدلی و پذیرش مسئولیت های 
کمیتی  متقابــل میان مردم و دســتگاههای حا
کــرد.  می تــوان بــر هــر مشــکل و بحرانــی غلبــه 
کمــا اینکــه همدلی فعــاالن بخــش خصوصی و 
عمرانی و همین طور همراهی عموم دولتمردان 
کــه علــی رغــم  در ســالهای اخیــر موجــب شــد 
مشــکالت موجــود و بحــران بدهی هــای دولت 
گــذاری پروژه های  از طریــق ابزارهایــی چــون وا
که به مرحله اجرا نرســید  نیمــه تمــام ) هر چند 
کامال  و تامــل جــدی درباره آن در شــرایط امــروز 
احســاس می شــود( اســناد خزانــه و مشــارکت، 
کشــور خاموش  چــراغ فعالیت های توســعه ای 
گام هــای بزرگــی در همیــن ســال های  نشــود و 
برداشــته شــود. امید اســت دســت انــدرکاران و 
تصمیم گیران اعم از نهادهای اجرایی و نظارتی 
کشور،  با درک درست و فهم دقیق شرایط امروز 
کــه بهمن هــا و بحران هــا آوار  مانــع از آن شــوند 
تخریــب خــود را متوجه فعالیت هــای زیربنایی 
کنند. برای عبور از این مقطع الزم اســت  کشــور 
کــه از ظرفیت هــای خامــوش و بالقــوه ، تجارب 
نهادهــای قدیمــی و مدیــران نســل دیــروز بهره 
کشور  برد و امید را در چرخه عمران و ســازندگی 

جاری ساخت.
به امید  آنکه مسئوالن محترم با شنیدن صدای 
مــا منتظر شــنیدن شکســتن اســتخوانهایمان 

نمانند و چاره  ای   بسازند.
 

 

ســخن امروز ما به عنوان یک تشکل 
تاریخــی  اعتبــار  صاحــب  قدیمــی و 
گرانــی در اندوختــه خود  کــه تجــارب 
کــه بــا برنامــه ریزی،  دارد، آن اســت 
مســئولیت های  پذیــرش  و  همدلــی 
متقابــل میان مــردم و دســتگاههای 
کمیتــی می تــوان بــر هــر مشــکل و  حا

کرد   بحرانی غلبه 
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میزگرد شرایط پیمانکاری  امروز و راه های گذر از بحران 

چه باید کرد

از بحــران روز شــنبه  گــذر  امــروز و راههــای    میزگــرد شــرایط پیمانــکاری 
کمیســیون انتشارات سندیکای شــرکتهای ساختمانی  23 تیرماه توســط 
ایران برگزار شد. در این میزگرد عالوه بر چند تن از اعضای هیات مدیره، 
کمیسیونهای سندیکا حاضر  کمیســیون انتشارات و ســایر  نمایندگانی از 
کشــور و تاثیر آن بر عملکرد  بودند و ضمن تحلیل شــرایط اقتصادی فعلی 
کنونی را مورد بحث و بررســی  گــذر از بحران  صنعــت احــداث، راهکارهای 

قرار دادند.  
که مخاطب صنعت  این میزگرد با سوال نائب رئیس سندیکا  در این باره 
کیســت، به  ح ایــن مســائل و راهکارهای پیشــنهادی  احــداث بــرای طــر
گفتگویــی چالشــی  تبدیل شــد، و ماهنامــه پیام آبادگران ایــن مباحث را 
گفتگویی  کامل پوشش داد  تا به عنوان  به دلیل اهمیت موضوع به طور 
راهبــردی چــراغ راه شــرکتهای عضــو در فعالیتهــای صنفــی آنهــا باشــد. 

 

نشست
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در ابتـــدای ایـــن میزگـــرد آقای وزینـــی عنوان 
کـــه سیاســـت های  کـــرد: قـــرار بـــر ایـــن بـــود 
در  را  کشـــور  مالـــی  شـــرایط  و  اقتصـــادی 
کارشناســـان  ماهنامه پیام آبادگران توســـط 
کنیـــم اما بـــه نظر  اقتصـــادی نقـــد و بررســـی 
کـــس بهتر  کنونـــی هیچ  می رســـد در شـــرایط 
از اعضـــای ســـندیکا نمی توانند تاثیر شـــرایط 
خ ارز و تحریمها  کنونی از جمله نوســـانات نـــر
کننـــد و برای کاوی   را در صنعـــت احـــداث وا

 ارائه راهکار پیشقدم تر از آنها باشد. 
مهنـــدس محمدعلی پورشـــیرازی از اعضای 
روی  کیـــد  تا بـــا  نیـــز  انتشـــارات  کمیســـیون 
ماهنامـــه  و  انتشـــارات  کمیســـیون  رســـالت 
در انعـــکاس دیـــدگاه هیات مدیـــره و فعاالن 
دولـــت،  اقتصـــادی  سیاســـت  بـــه  صنـــف، 
و  ارزی  نوســـانات  و  اعتبـــارات،  کمبـــود 
فعـــاالن  بـــرای  موجـــود  محدودیت هـــای 
کرد و بررســـی طبعات  صنعت احداث اشـــاره 

دانســـت.  ضـــروری  را  آن 

کشور دارایی سرمایه ای  در سطح 
تشکیل نمی شود

در ادامـــه مهنـــدس ســـاالر علیـــاری رئیـــس 
کـــرد:  کمیســـیون تحقیـــق و توســـعه عنـــوان 
ارائـــه  کنـــون  تا پیمانـــکاری  شـــرکتهای  کار 
خدمـــات اجـــرای طرحهـــای ملی و اســـتانی 
)بودجـــه(  اعتبـــارات  تامیـــن  طریـــق  از 
کاماًل  دولتـــی و بـــا روش برگـــزاری مناقصـــات 
رقابتـــی بـــود. بـــا اینکـــه در طـــول 30 ســـال 
اول بعـــد از انقـــالب نســـبت بودجـــه عمرانی 
پاییـــن   )  GDP( ملـــی  ناخالـــص  تولیـــد   بـــه 
و قریـــب 5% بـــود، بـــا ایـــن بودجـــه صنـــف و 
اعضـــای ســـندیکای مـــا توانســـتند اغلب زیر 
کشـــور را  بســـازند و اشـــتغال بـــه  ســـاختهای 
کســـب تجربیات  وجـــود آوردند. همچنین با 
گرانســـنگ در رشـــته های مختلـــف صنعـــت 
را  کشـــور  و  خـــود  توانمندی هـــای  احـــداث 
در ایـــن حـــوزه افزایـــش داده و بـــه ســـرمایه 
ملـــی تبدیـــل شـــدند. آنهـــا در طـــول اجرای 
متخصصیـــن  مهندســـین،  ح هـــا  طر ایـــن 
گـــر زمینـــه  کـــه ا کرده انـــد  کارگرانـــی تربیـــت  و 
صـــدور خدمـــات فنـــی مهندســـی )حداقـــل 
اخـــذ ضمانتنامـــه( مهیـــا شـــود ایـــن نیروی 
انســـانی باتجرجـــه، رقابـــت در مناقصه های 
برون مـــرزی را مقدور می نمایـــد. چنانچه در 

مورد بازســـازی عراق، بـــدون حمایت دولت 
حـــدود 50 شـــرکت از صنـــف ما توانســـتند در 

آنجـــا فعال شـــوند.
شـــرکتهای  ورود  بـــا  متاســـفانه  افـــزود:  وی 
دولتـــی وخصولتی)غیـــر خصوصـــی( به حوزه 
پیمانـــکاری، ســـهم پیمانـــکاران خصوصـــی 
از  و  یافـــت  کاهـــش  کارهـــای پیمانـــکاری  از 
گونـــه این شـــرکتها،  چ  ســـال 84 با رشـــد قار
گـــذاری انحصـــارات بـــه آنها و نیـــز مقررات  وا
فعالیتشـــان،  عرصـــه  در  دولـــت  زدایـــی 
ع  بالمنـــاز رقبـــای  بـــه  مذکـــور  شـــرکتهای 
و  شـــدند  تبدیـــل  خصوصـــی  پیمانـــکاران 
کامـــاًل نابرابـــر، پیمانـــکاران  ایـــن رقابـــت  در 
بـــا  و  ج  خـــار رقابـــت  میـــدان  از  خصوصـــی 

کاهـــش زیـــاد حجـــم فعالیت مواجه شـــدند. 
عـــالوه بـــر آن طی ســـالهای اخیـــر به ویـــژه از 
کشـــور  ســـال 90 بـــه بعـــد شـــرایط اقتصادی 
کاهش  دچـــار بحران های مختلـــف از جمله 
دربعضـــی  مشـــکالت  بـــروز  نفـــت،  قیمـــت 
هزینه هـــای  افزایـــش  اعتبـــاری،  موسســـات 
جـــاری دولـــت و ... شـــد. ایـــن مســـائل هم 
عمرانـــی  بودجـــه  بیشـــتر  کاهـــش  موجـــب 
گردید و نســـبت آن به تولیـــد ناخالص ملی را 

کاهـــش داد. تـــا حـــد متوســـط %2/5 
از جملـــه تصـــرف  فـــوق،  مجموعـــه عوامـــل 
کار  و  کســـب  فضـــای  از  زیـــادی  بخـــش 
پیمانکاری توســـط شـــرکتهای غیرخصوصی 
طرحهـــای  بودجـــه  شـــدید  کاهـــش  و 

کـــه موجـــب بیـــکار شـــدن بیـــش از  عمرانـــی 
گردیـــده ازیـــک  70% شـــرکتهای پیمانـــکاری 
طـــرف، چالش هـــای سیاســـی منطقـــه ای و 
کشـــور بـــه ویژه تحریم هـــای ظالمانه  جهانی 
کـــه موجب انســـداد صـــدور خدمات  آمریـــکا 
دیگـــر  طـــرف  از  گردیـــده  مهندســـی  و  فنـــی 
پرداخـــت  مطالبـــات  انباشـــت  همچنیـــن  و 
دولـــت  از  پیمانـــکاری  شـــرکتهای  نشـــده 
بـــه صـــورت اوراق  کـــه طـــی ســـالهای اخیـــر 
اســـناد  و  مشـــارکت  اوراق  قبیـــل  از  بهـــادار 
تـــوان  تنهـــا  نـــه  می گـــردد  پرداخـــت  خزانـــه 
اجرایـــی، مدیریتـــی و رقابتی این شـــرکتهای 
پیمانـــکاری را تحلیل برده اســـت زمینه بروز 
تحـــوالت جدی در اســـتمرار بقـــای آنها را نیز 

کـــرده اســـت. فراهـــم 

 مهندس ساالر علیاری:
دولتـــی  شـــرکتهای  ورود  بـــا  متاســـفانه 
حـــوزه  بـــه  خصوصـــی(  نظامی )غیـــر  و 
پیمانـــکاران  ســـهم  پیمانـــکاری، 
پیمانـــکاری  کارهـــای  از  خصوصـــی 
کاهش یافت و از ســـال 84 با رشد قارچ 
گـــذاری انحصارات  گونه این شـــرکتها، وا
بـــه آنها و نیـــز مقـــررات زدایـــی دولت در 
عرصه فعالیتشـــان، شرکتهای مذکور به 
ع پیمانـــکاران خصوصی  رقبای بالمناز
تبدیـــل شـــدند و در ایـــن رقابـــت کامـــاًل 
نابرابـــر پیمانکاران خصوصـــی از میدان 
کاهـــش زیـــاد حجم  رقابـــت خـــارج و بـــا 

شـــدند مواجه  فعالیـــت 
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دولت نگاه حمایتی به بخش 
خصوصی داشته باشد

آقـــای وزینـــی با اشـــاره به ســـخنان مهندس 
اعتبـــارات  کمبـــود  نوعـــی  بـــه  کـــه  علیـــاری 
عمرانـــی و محدودیت هـــای ناشـــی از حضور 
گســـترده شـــرکتهای غیر خصوصی  را مدنظر 
کرد: امروزه مســـائل تشـــدید  داشـــت عنوان 
شـــده و نوســـانات و تغییـــر قیمتهـــا و نبـــود 
سیاســـتهای پایـــدار هـــم مزیـــد علـــت شـــده 

 . ست ا
دیگـــر  عضـــو  مقـــدس زاده  دکتـــر  ادامـــه  در 
از  ج  کـــرد: خـــار نیـــز عنـــوان  هیـــات مدیـــره 
مســـائل سیاســـی و تحریم ها و ... این سوال 
که چـــرا بـــه ایـــن وضعیت  ح می شـــود  مطـــر
رســـیده ایم. بخـــش عمـــده ای از معضـــالت 
موجـــود ناشـــی از رویکرد دولت بوده اســـت.  
کنیـــد شـــرایط سیاســـی و  بـــه تاریـــخ توجـــه 
کـــه به  گونـــه ای بـــوده  اجتماعـــی ایـــران بـــه 
کشـــور داشـــته  که این  خاطـــر منابع و ثروتی 
دولت هـــا حـــرف اول را زده انـــد و تـــا جایـــی 
کرده انـــد و با  کـــه توانســـته اند قدرت نمایـــی 
کرســـی  تکیـــه بـــر این ثروت حـــرف خود را به 
که این منابع و شـــرایط  نشـــانده اند و حـــاال 
وجـــود نـــدارد بـــه بحـــران رســـیده اند! آنهـــا 
خواســـته یا ناخواســـته نگاه جامع و درستی 
بـــه اقتصـــاد نداشـــته و ندارند و نتیجـــه ارائه 
کوتاه مـــدت و توجه به  روشـــها و نگرشـــهای 
کـــه به صـــورت مســـکن عمـــل  کارهایـــی  راه 

نمایـــد را همگی شـــاهد هســـتیم.
ظاهـــرًا  تاریـــخ  از  مقطعـــی  در  افـــزود:  وی 
کمیت به ســـمت بازار  رویکـــرد بخشـــی از حا
گردیـــد و بعضـــًا به نظر می رســـد  آزاد متمرکـــز 
پیروی از تفکـــر نئولیبرالی یـــا روش رادیکالی 
ح بـــوده ولـــی متأســـفانه بـــه  بـــازار آزاد مطـــر
بـــه  منتـــج  واقعـــی  خصوصی ســـازی  جـــای 
تشـــکیل شـــرکتهای خصولتـــی شـــده اســـت 
کم  که بـــه دلیـــل تفکـــر مدیریـــت دولتـــی حا
کارایـــی و خروجـــی الزم را  برایـــن ســـازمانها 
کـــه  نداشـــته اســـت. بخـــش خصوصـــی نیـــز 
مظلـــوم واقـــع شـــده،در برابر ایـــن نهادهای 
و  نداشـــته  اعـــراب  از  محلـــی  قدرتمنـــد 
تـــوان  واقعـــی  خصوصـــی  بخـــش  درنتیجـــه 
کشـــور  ج از  رقابتـــی خـــود را در داخـــل و خار
از دســـت داده و در نهایـــت منجـــر به بســـته 
کاهـــش فعالیت هـــای ایـــن نـــوع  شـــدن یـــا 

گردیده اســـت و دغدغه مهم دولت  شـــرکتها 
که اشـــتغال زایی اســـت را بـــا بحـــران مواجه 
نمـــوده اســـت، البتـــه ولی بـــه نظر می رســـد 
برنامه هـــای  اجـــرای  بـــا  می توانـــد  دولـــت 
کامـــل و واقعی  پروتکسیونیســـتی و حمایت 
از بخش خصوصـــی داخلی توان شـــرکتهای 

خصوصـــی را ارتقـــاء دهـــد.
دانـــش  بـــا    قطعـــًا  اوصـــاف  ایـــن  بـــا همـــه 
کـــه در  ایـــن  بـــه وطنـــی  و غیـــرت و عشـــق 
و   می زنـــد  مـــوج  ســـازندگی  عرصـــه  فعـــاالن 
تأییـــد عرایـــض بنـــده همین حضورشـــان در 
کـــردن با  ایـــران عزیـــز و دســـت و پنجـــه نـــرم 
مشـــکالت اســـت،  اطمینـــان دارم بـــا تکیـــه 
در  خصوصـــی  بخـــش  توانمندی هـــای  بـــر 
رونـــق  یـــک  بـــه  نـــه چنـــدان دور  آینـــده ای 
اقتصادی و اشـــتغال پایدار خواهیم رســـید.

جامعه پیمانکاری در شرایط رکود
 قرار دارد

در ادامـــه آقـــای وزینـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا 
هســـتیم  مواجـــه  نکتـــه  ایـــن  بـــا  همیشـــه 
یـــا  بلندپروازانـــه  پروژه هایـــی  دولتهـــا  کـــه 
واقع بینانـــه تعریـــف می کننـــد و در نیمـــه راه 
پرســـید:  می شـــوند،  مواجـــه  مشـــکالتی  بـــا 
در حـــال حاضـــر دولـــت عـــالوه بر مشـــکالت 
مالـــی خـــود بـــا پروژه هـــای نیمـــه تمـــام بـــه 
ارث رســـیده مواجـــه شـــده اســـت. در ایـــن 
وضعیـــت بـــه چـــه نکاتی بایـــد توجه شـــود؟
در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال مهندس شـــعبان 
کمیســـیون  یوســـفیان عضو هیـــات مدیره و 
جامعـــه  کـــرد:  عنـــوان  ســـندیکا  فنـــی 
پیمانـــکاری در شـــرایط رکـــود قـــرار دارد و به 
همیـــن دلیل جامعـــه در رکود قـــرار دارد چرا 
گردش  کـــه پیمانـــکاران نقـــش عمـــده ای در 
کشـــور دارند.  مالـــی و تولیـــد ثـــروت ملـــی در 
دربـــاره رکـــود هـــم حکومـــت و هـــم خـــود ما 
مقصر هســـتیم. متاســـفانه توان دولت برای 
کـــم شـــده و ادامـــه ایـــن  کشـــور  اداره مالـــی 
رونـــد بـــه تولیـــد نـــا خالـــص وافزایـــش ثروت 
ملی ختـــم نخواهد شـــد در نتیجه نقدینگی 
بـــرای پروژه هـــای زیربنایـــی باقـــی نخواهـــد 
مانـــد. دولت درآمدی از محـــل ارزش افزوده 
کشـــوری اســـت نـــدارد و  کـــه پایه اقتصاد هر 
کســـب آن را نیز نمی داند  متاسفانه راههای 
و متقابـــال هزینه هـــای باالتر از معمـــول دارد 

و ایـــن مســـئله مانع اصلـــی رشـــد اقتصادی 
کشـــور اســـت. در زمینـــه مصـــارف انـــرژی نیز 
برنامـــه درســـتی وجـــود نـــدارد از یـــک طرف 
مصـــرف  در  جویـــی  صرفـــه  بـــه  شـــهروندان 
کـــه البتـــه بـــا  آب و بـــرق دعـــوت می شـــوند 
درســـت  مصـــرف  بـــه  دعـــوت  کمی اغمـــاض 
کـــه مدیریت  امـــری الزم اســـت بـــه شـــرطی 
گیرد. جلوگیـــری از اتـــالف انرژی نیز صـــورت 

وی افزود: به نظر می رســـد امروزه سیاســـت 
ح هـــا  طر مالـــی  تامیـــن  و  اجـــرا  در  دولـــت 
نادرســـت اســـت و بایـــد با یـــک نـــگاه ملی و 
دانایـــی جدید به مســـائل نگریســـته شـــود. 
بـــا وجود عالقه ســـازندگان به بهبود شـــرایط 
از   ، آنهـــا  نـــزد  موجـــود  پتانســـیل  و  حاضـــر 
که هـــر فعالیت اقتصـــادی می تواند  آنجایـــی 
تعریـــف شـــده حکومتـــی  در چهارچوبهـــای 
بـــه ثمـــر برســـد لـــذا الزم اســـت ایـــن اراده در 
طرف مقابل نیز وجود داشـــته باشـــد در غیر 
کاری  ایـــن صـــورت ما قـــادر بـــه انجام هیـــچ 
نخواهیـــم بـــود پـــس بایـــد مســـیرها اصـــالح 
شـــود و در آن مســـیر قوانیـــن اصالح شـــود و 
گـــردد. بـــا اینکه در  کم  مدیریـــت درســـت حا
کافـــی قانون وجـــودارد  کشـــور ما بـــه انـــدازه 
کافی بـــه اجرای آن  ولی متاســـفانه اهتمـــام 

نـــدارد.  وجود 
گفت: در مورد بخش پیمانکاری  یوســـفیان 
مـــا  پیمانـــکاران  بیشـــتر  گفـــت  بایـــد  هـــم 
می کننـــد.  تجربـــه  را  نامطلوبـــی  شـــرایط 
هـــزار   35 قراردادهـــای  مبلـــغ  جمـــع  گـــر  ا
شـــرکت رتبه بنـــدی شـــده بخـــش خصوصی 
را بـــا مبلـــغ قراردادهـــای بخـــش خصولتـــی 
نتیجـــه خواهیـــم  ایـــن  بـــه  کنیـــم  مقایســـه 
که بخـــش خصوصی در این شـــرایط  رســـید 
جایگاهـــی نـــدارد. پـــس شـــرایط عادالنه ای 
نـــدارد.  بـــرای فعالیـــت پیمانـــکاران وجـــود 
کـــه مشـــغول به  در مـــورد پیمانکارانـــی هـــم 
کارنـــد وضعیت های مختلفی متصور اســـت. 
کار  کارفرمـــا  نقدینگـــی  بـــا  آنهـــا  از  بخشـــی 
کارفرمـــا بـــرای تامیـــن نقدینگـــی  می کننـــد و 
هـــزاران بـــال بر ســـر آنهـــا مـــی آورد. بخشـــی با 
که شـــاید شرایط  کار می کنند  شـــرایط اوراق 
اجبـــار  بـــا  ولـــی  نپذیرفته انـــد  اول  از  را  آن 
قـــرارداد نقـــدی آنها به قـــرارداد اوراق تبدیل 
کنون آنها با خســـارات تنزیل  شده اســـت و ا
اوراق درگیر هســـتند. بخشـــی از پیمانکاران 
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کـــه در ایـــن مورد  کار می کنند  هـــم بـــا تهاتـــر 
عموما بدتریـــن ملک برای تهاتـــر و با قیمت 

باالتـــر از عـــرف پیشـــنهاد می شـــود. 
وی افـــزود: مشـــکل دیگـــر پیمانـــکاران عدم 
گذشـــته تورم  ثبـــات قیمت ها اســـت. دولت 
کـــرده در  را بـــه قیمـــت بیـــکاری و رکـــود مهار 
کـــه مهـــار تـــورم با شـــرایط رونـــق هنر  حالـــی 
اســـت. در 4 ســـاله دوم دولت تدبیـــر و امید 
دارایـــی مـــردم نصف شـــد و ارزش پـــول هم 
توانـــای  تمامی پیمانـــکاران  آمـــد.  پاییـــن 
کـــه بـــا پتانســـیل قبـــل از  بخـــش خصوصـــی 
انقـــالب پا بـــه عرصه ســـازندگی در جمهوری 
اسالمی گذاشـــته اند در ســـالهای اخیر و طی 
یک ســـیر نزولی زمین گیر شـــدند. تورم امروز 
نســـبت بـــه اول انقالب چندیـــن و چند برابر 
کـــردن پیمانـــکاران را از  کار  شـــده و امـــکان 
بین برده اســـت. در این شـــرایط پیمانکاران 
قـــادر به حفـــظ امکانـــات و دارایی های خود 
در مقابلـــه با تورم نخواهند بود چه رســـد به 
توســـعه برای ســـازندگی . از جانب دیگر رفتار 
ح ها می بایســـت تغییـــر یابد ، در  مجریان طر
بســـیاری از قراردادهـــا قوانین جـــاری رعایت 
نمی شـــود و دولتمـــردان بیشـــتر از اینکـــه به 
گشـــایی باشـــند به دنبـــال فرافکنی  گره  فکر 
و ســـلب مســـئولیت از خود هســـتند لـــذا در 
گـــذار نیز رغبـــت خود  ایـــن شـــرایط ســـرمایه 
را از دســـت داده و وارد ســـازندگی نمی شـــود 

آیا مخاطب ما دولت است؟
مهنـــدس بیـــژن ســـعیدآبادی نائـــب رئیس 
کـــرد: در قـــدم اول باید  ســـندیکا نیز عنـــوان 
مـــا  کیســـت. مخاطـــب  مـــا  دیـــد مخاطـــب 
اعضـــای صنف هســـتند یـــا حکومـــت؟ ما در 
که  تعاملی ســـازنده بـــا حکومت قـــرار نداریم 
صالحیـــت و اختیـــار ارائـــه راه حـــل داشـــته 
مشـــکالت  کنـــار  در  اینکـــه  ضمـــن  باشـــیم، 
ح شـــده فســـاد، رانـــت، رویاپـــردازی در  مطر
مـــورد درآمـــد حاصل از فروش نفـــت و دولت 
کـــه تداوم  کرد  بی پـــول نفتی را بایـــد اضافه 
کمیت بر  برخـــی ازایـــن شـــرایط و رویـــای حا
درآمدهای نفتی، اســـتفاده از منابع انسانی 
کـــرده  عقیـــم  ثـــروت  تولیـــد  بـــرای  را  کشـــور 
گـــر مخاطب مـــا اعضا باشـــد باید به  اســـت. ا
کنونی به انواع  کنیم در شـــرایط  آنهـــا توصیه 
ریســـك های قابـــل شناســـایی و غیـــر قابـــل 

کنند و احتیاط بیشـــتری  پیش بینی توجـــه 
را پیشـــه نمایند و در انتظار باشـــند تا اوضاع 
گـــر مخاطب ما  به ثبـــات بیشـــتری برســـد. ا
دولت اســـت باید پیشـــنهاد تغییر در رویکرد 
و اصالح در ســـاختار مبتنـــی بر رویکرد جدید 

کرد.  را ارائـــه 
خصوصـــی  بخـــش  از  دولـــت  افـــزود:  وی 
خاطـــر  همیـــن  بـــه  و  نمی کنـــد  حمایـــت 
گوش خـــراش  گســـترده و  علیرغـــم تبلیغـــات 
از ســـال 2013 در  مـــا  صـــادرات، شـــرکتهای 
عـــراق زمین گیـــر هســـتند. برای رفع مشـــکل 
دولـــت  حمایـــت  جلـــب  و  همـــکاران  ایـــن 
کنون  کـــه تـــا  رفـــت و آمدهـــای زیـــادی شـــد 
در حـــد حـــرف و حدیـــث مانـــده اســـت. بـــا 
کنونـــی هـــم نمی تـــوان  شـــرایط بین المللـــی 

خدمـــات  صـــدور  عرصـــه  در  موفقیـــت  بـــه 
کـــه نـــه به  فنـــی و مهندســـی اندیشـــید چـــرا 
لحـــاظ سیاســـی، نـــه به لحـــاظ آثـــار مخرب 
بـــه لحـــاظ هماهنگـــی بیـــن  نـــه  تحریمهـــا، 
کشـــور، نه به  گمرکات  دســـتگاهها از جملـــه 
لحـــاظ قوانیـــن و نه به لحاظ مســـائل بانکی 
از جملـــه صـــدور تضامین بانکـــی قابل قبول 
که  گـــزاف انتقـــال پول و امنیـــت آن  وهزینـــه 
حداقـــل بین 8 تـــا 13 درصد اســـت، فعالیت 
تـــوام باتوفیق در ایـــن عرصه مقدور نیســـت 
که همه این مســـائل اصـــل رقابت را زیر  چرا 

ســـوال می بـــرد. 
اســـت  فرامـــرزی الزم  کار  بـــرای  افـــزود:  وی 
مســـائل بین المللـــی حل شـــود وگرنـــه همه 
بی اعتمـــادی  بـــه  مشـــکالت  و  مـــوارد  ایـــن 

خواهـــد  منجـــر  کمیـــت  حا بـــه  ســـازندگان 
شـــد. مـــا تـــا ســـال قبـــل بـــه اعضـــای خـــود 
کمبـــود منابع  توصیـــه می کردیم بـــا توجه به 
مالـــی دولـــت بـــا قبول مســـئولیت بیشـــتر به 
مشارکت در ســـرمایه گذاری، طراحی و اجراء 
و بهره بـــرداری در انجـــام طرحها  وارد شـــوند 
و نـــگاه بلند مدت در مورد برگشـــت ســـرمایه 
خود داشـــته باشـــند. اما امروز با این شرایط 
کـــه نمی دانیم فردا چه اتفاقـــی خواهد افتاد 
چگونـــه می توانیـــم از اعضـــای خـــود انتظـــار 
ایجـــاد مشـــارکت و پذیرش مســـئولیت های 

بیشـــتر داشـــته باشیم؟ 
کســـی بـــه  وی در ادامـــه افـــزود: متاســـفانه 
گوش نمی دهـــد، در صالحیت ما  صـــدای ما 
کـــه با توجـــه به تعامـــل ضعیفی  هم نیســـت 

 مهندس بیژن سعیدآبادی:
بـــه اعضـــای خـــود  قبـــل  تـــا ســـال  مـــا 
کمبود  توصیـــه می کردیـــم بـــا توجه بـــه 
منابع مالـــی دولت با قبول مســـئولیت 
بیشـــتر به مشارکت در ســـرمایه گذاری، 
طراحی و اجـــراء و بهره برداری در انجام 
طرحهـــا  وارد شـــوند و نـــگاه بلند مدت 
در مورد برگشـــت ســـرمایه خود داشته 
که  باشـــند. امـــا امـــروز بـــا ایـــن شـــرایط 
نمی دانیـــم فـــردا چـــه اتفاقـــی خواهـــد 
اعضـــای  از  می توانیـــم  چگونـــه  افتـــاد 
خـــود انتظار ایجاد مشـــارکت و پذیرش 
مســـئولیت های بیشـــتر داشـــته باشـــیم؟ 
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کـــه فی مابیـــن بخـــش خصوصـــی و دولت در 
گیری و تصمیم ســـازی  حوزه هـــای تصمیـــم 
کمیـــت ارائـــه راهـــکار در  وجـــود دارد، بـــه حا
کالن اقتصادی بدهیم. در حد اعضا  ســـطح 
هـــم مـــا تنهـــا می توانیـــم اعضـــا را بـــه حرکت 
کنیم.  کنونی دعـــوت  محتاطانه در شـــرایط 
کیســـت،  در نهایـــت باید ببینیم مخاطب ما 
اینکـــه بـــه علـــل فـــوق مرثیه خوانـــی را ادامه 
دهیـــم و یا در صـــدد دادن راه حل به دولت 
گوش شـــنوا و تشـــنه ارائه  کمیت دارای  و حا

طریـــق بخش خصوصی باشـــیم؟ 
ســـخنان  بـــه  کنـــش  وا در  وزینـــی  آقـــای 
مهنـــدس ســـعیدآبادی با بیـــان اینکـــه این 
که  مرثیـــه در ادامـــه مرثیـــه 40 ســـاله اســـت 
کـــرد:  کیـــد  تا هســـتیم  همنـــوا  آن  مـــورد  در 
بی شـــک اعضای ســـندیکا با اشـــراف به این 
مســـائل در فعالیت هـــای خـــود دقـــت نظـــر 
اینکـــه  بیشـــتری خواهنـــد داشـــت. ضمـــن 
کمیت  گـــوش شـــنوایی در حا ممکن اســـت 
ایـــن حرفهـــا را بشـــنود و بـــه آنهـــا ترتیـــب اثر 
غ از نتیجـــه حاصل،  بدهـــد. در نهایـــت فـــار
یـــک  دارای  عمرانـــی  پیمانـــکاران  صنـــف 
مســـئولیت اجتماعی برای تشـــریح شـــرایط 
بهبـــود شـــرایط  تـــالش در جهـــت  و  کنونـــی 

دارد.
 

کنیم روی راه حل اصلی تمرکز 
هیـــأت  عضـــو  وفایـــی  مهنـــدس  ادامـــه  در 
کـــرد: جنـــاب آقای  مدیـــره ســـندیکا عنـــوان 
مهندس ســـعیدآبادی ســـوال بسیارمهمی را 
کردنـــد ولـــی قبـــل از پاســـخ بـــه آن  ح  مطـــر
مشـــخص  میزگـــرد،  موضـــوع  بـــه  باتوجـــه 
بحـــران  در  پیمانـــکاری  شـــرایط  می گـــردد 
اســـت و بحران هـــای صنعـــت احـــداث در4 
مقولـــه می گنجد؛ مقوله اول شـــرایط بحرانی 
حاصـــل از سیاســـت های اقتصـــادی دولـــت 
و بحران هـــای حاصـــل از تحریم هـــا، ماننـــد 
کمبـــود نقدینگی وبحـــران پروژه هـــای نیمه 
تمـــام و افزایـــش افسارگســـیخته دالراســـت. 
بعـــدی، بحـــران قوانیـــن می باشـــد.  بحـــث 
بزرگترین مشـــکل دراین باره فراوانی قوانین 
کشـــور فرانســـه درمقایســـه با ایران 2  است. 
تا 3 برابر بیشـــتر ســـابقه قانونگذاری دارد اما 
قانون هـــای موجـــود در ایـــران 2برابر بیشـــتر 
از فرانســـه می باشـــد. مســـئله دیگـــر، قابـــل 

تفســـیربودن قانون و روشـــن وشفاف نبودن 
آن اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن، بـــا عـــدم اجـــرای 
قانـــون نیز مواجه هســـتیم. به عنـــوان مثال 
قانـــون  اجـــرای  درمـــورد  پژوهش هـــا،  مرکـــز 
کار، یـــک  کســـب و  بهبـــود مســـتمر فضـــای 
کـــرده تنها حدود  بررســـی انجام داده واعالم 
20-30 درصـــد این قانون اجرا شـــده اســـت 
که برای شـــفافیت  کـــه اتفاقـــا تمام مـــواردی 
بـــوده اجـــرا  وحمایـــت از بخـــش خصوصـــی 
عـــدم  مـــورد  در  متاســـفانه  اســـت.  نشـــده 
اجـــرای قانون و فـــرارازآن برخورد مشـــخصی 
هـــم وجـــود نـــدارد و بـــه خاطـــر صدمـــه بـــه 
بخـــش خصوصـــی هیچ نهـــاد و دســـتگاهی 

کمـــه و مواخـــذه نمی شـــود.  محا
فســـاد  را  بعـــدی  مقولـــه  وفایـــی  مهنـــدس 
وعـــدم  اجرایـــی  دســـتگاه های  در  نهادینـــه 
گفـــت: همـــه از وجـــود  شـــفافیت دانســـت و 
کســـی جرات بیان  فســـاد مطلع هســـتیم اما 
بـــاره مخاطـــب  نـــدارد. درایـــن  علنـــی آن را 
ایـــن میزگـــرد مـــا هســـتیم و نباید بـــه دولت 
بایـــد  و  ببندیـــم  و دســـتگاه های دیگرامیـــد 
کنیم.  اعتـــراض خود را به موارد فســـاد اعالم 
برخـــورد  نـــوع  بعـــدی،  مقولـــه  افـــزود:  وی 
صنعـــت  و  خصوصـــی  بخـــش  بـــا  دولـــت 
احـــداث و نـــوع نگاه ارباب رعیتی آن اســـت. 
بـــرای مثـــال بـــدون توجـــه بـــه واقعیت هـــا و 
گاه، ضرایب  دیـــدگاه بخـــش خصوصی به نـــا
منطقـــه ای و ضریـــب باالســـری را بـــه یکباره 
پیـــش  حـــذف می کننـــد، ســـعی در حـــذف 
بخشـــنامه هایی  یـــا  می شـــود،  پرداخـــت 
بخشـــنامه  و  فصـــول  بخشـــنامه  ماننـــد 
هـــدف  بـــا  کـــه  می شـــود  تدویـــن  ســـرجمع 
از فســـاد دســـتگاه های اجرایـــی  جلوگیـــری 
بـــه ضـــرر  آن  نتیجـــه  نهایـــت  امـــا در  اســـت 
بخـــش خصوصی تمـــام می شـــود و مصداق 
کـــرد در بلـــخ آهنگری به شوشـــتر زدند  »گنه 

گـــردن مســـگری« اســـت.
در  اتفاقـــا  کـــرد:  تصریـــح  وفایـــی  مهنـــدس 
بـــه  نحـــوی  بـــه  مـــا  گذشـــته  ســـال   20-15
کـــه دســـتاوردهای  مشـــکالت پرداخته ایـــم 
کمی داشـــته ایم. بـــرای مثـــال بعد از 5 ســـال 
پرداختـــن بـــه حفـــظ قـــدرت خریـــد اســـناد 
خزانـــه هنـــوز نتوانســـته ایم اجـــرای صحیـــح 
کنیم. به نظرمن در شـــرایط  قانون را مطالبه 
فعلـــی بایـــد بـــه جـــای بخشـــنامه و قوانین، 

کنیـــم.  روی راه حل هـــای بنیاد ی تـــر تمرکـــز 
غ ازمشـــکالتی  کلـــی و فار یعنـــی با یـــک نگاه 
کـــه معلـــول یـــک علـــت اصلـــی هســـتند، به 
یافتـــن یک راه حل اساســـی جهت اصالح 4 

ح شـــده بیاندیشـــیم. مقولـــه مطر

از دولت بخواهیم پشتیبان ما باشد
کـــرد،  تصریـــح  نیـــز  پورشـــیرازی  مهنـــدس 
مشکالت پیمانکاران از ســـایر صنوف بیشتر 
است و شـــامل مواردی مانند عدم پرداخت 
دولتـــی، مشـــکالت اجرایی، دلزدگـــی عوامل 
با تجربـــه قدیمی، عـــدم پشـــتیبانی دولت و 
... می شـــود. متاســـفانه قیمت هـــای اولیـــه 
اجـــرا بـــاال رفتـــه و هزینه نهایـــی پـــروژه را به 
شـــدت باال بـــرده اســـت.  از طرفـــی دولت از 
که حرفـــه پیمانکاری  این نکته غافل اســـت 
گـــر  بـــا حـــرف مختلـــف در ارتبـــاط اســـت و ا
گهانـــی دیده  کشـــورهای دیگـــر توســـعه نا در 
شـــد بـــه خاطـــر بهـــا دادن دولـــت آنهـــا بـــه 
ســـازندگان زیربنایی بوده اســـت لـــذا ما باید 
از سیســـتم و دولـــت بخواهیـــم پشـــتیبان ما 
باشـــد. متاســـفانه در شـــرایط فعلی به علت 
نبـــودن امنیـــت اقتصـــادی، نقدینگی خفته 
بـــه عرصه ســـازندگی ورود نمی کنـــد در حالی 
کســـی باالی 25 دالر داشـــته  گر  که در ژاپن ا
باشـــد دیگر بـــه پس انـــداز نمی اندیشـــد و در 

ســـازه های زیربنایـــی مشـــارکت می کنـــد.
 

کشتی ما دچار حادثه شده
 و باید آن را نجات دهیم

مهنـــدس علیـــاری نیـــز در پاســـخ به ســـوال 
کنونـــی  شـــرایط  در  کـــه  وزینـــی  آقـــای 
پیمانـــکاران و دولت چـــه اقدامی باید انجام 
کرد: این مســـائل و مشـــکالت  دهند  عنوان 
از قبـــل وجـــود داشـــته منتهی آنقـــدر بوده و 
که شـــرایط بحرانی شـــده  کرده  ادامـــه پیـــدا 
از  عبـــور  بـــرای  اســـت  الزم  حـــاال  و  اســـت، 
بحـــران اواًل همـــه آحاد ملـــت بیدار شـــوند. 
از  مـــو  تـــار  یـــک  انـــدازه  بـــه  کـــه  کســـی  هـــر 
کشـــور را در دل دارد باید بیدار  محبت ایـــن 
گفته هـــای مـــا  کنـــد. شـــاید  شـــود و تـــالش 
گذشـــته شـــنونده نداشته  در طی ســـالهای 
 ولـــی نبایـــد مایـــوس شـــویم،  به قول شـــاعر

کام مـــن برآید،   دســـت از طلـــب ندارم تـــا 
یا تن رســـد بـــه جانان یا جـــان ز تن برآید. 

نشست
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مـــا باید تـــا می توانیـــم  تدبیر و تـــالش نموده 
گـــر باشـــیم، چرا  وبـــه حـــد زیـــادی مطالبـــه 
کشـــتی مـــا دچـــار حادثه شـــده و باید آن  که 
کســـی قـــادر به  را نجـــات دهیـــم. غیـــر از مـــا 
کشـــتی نیســـت و در این مســـیر  نجـــات این 
کنیـــم و داد بزنیـــم تا  آنقـــدر بایـــد ســـماجت 
کار دســـته جمعی را  همـــگان  بیدار شـــده و 
شـــروع نماینـــد در ثانـــی مـــا بایـــد در نگرش 
و  کنیـــم  بازنگـــری  خـــود  گذشـــته  رفتـــار  و 
کارها چه  کردیـــم و نتیجـــه آن  ببینیـــم چـــه 
بوده اســـت و چه تغییراتـــی در این باره الزم 
اســـت انجام شـــود. ایـــن امر باید در ســـطح 
80 میلیـــون نفـــر اتفـــاق بیافتد. بـــه نظر من 
کنیـــم و همدیگر را  مـــا بایـــد قانونمند عمـــل 

کنیم.  به طـــور جـــدی مراعـــات 
مـــورد  در  داد:  ادامـــه  علیـــاری  مهنـــدس 
اوال  حقیـــر  ایـــن  نظـــر  بـــه  هـــم  کمیـــت  حا
بایســـتی همه تصمیم ســـازان، تصمیم گیران 
کشـــور حـــول مصالح ملـــی جمع  و نخبـــگان 
اصلـــی  و مشـــکالت  کلیـــه مســـائل  و  شـــده 
هـــم می باشـــند(  )کـــه مشـــخص  را  موجـــود 
و  اهـــداف  روی  ســـپس  نماینـــد.  تقویـــم 
همچنیـــن  و  اولویـــت دار  چالش هـــای  ابـــر 
بـــه  نظـــر  اتفـــاق  آنهـــا  اصلـــی  راهبردهـــای 
کید بـــر پایبندی  عمـــل آورنـــد. در ثانی بـــا تا
بـــه قوانیـــن جاریـــه و ساختارســـازی و ایجاد 
ساختار مناســـب،عملیاتی شـــدن راهبردها 
و رســـیدن بـــه اهداف مـــورد نظـــر را تضمین 
نماینـــد. پـــر واضح اســـت بـــا وجود ســـاختار 
نهادینه شـــده رفتار ســـلیقه ای از بین رفته و 
کنشـــگران همه رشـــته ها  آحاد ملت به ویژه 
کـــه چگونـــه و در چـــه چهارچوبی  می داننـــد 
کنند تـــا از راه درســـت و به طور  بایـــد حرکـــت 
اخالق منـــد بـــه هـــدف خـــود برســـند. همـــه 
بزرگان ودولتمردان هـــم باید قوانین موجود 
کـــه راه حلهـــای  کننـــد آنجاســـت  را رعایـــت 
کشـــور و   GDP موجـــود جهت  افزایش میزان
ســـهم بودجه عمران در  GDP افزایش یافته 
قابـــل رویت تر خواهد بـــود. همچنین راهکار 
بـــر داشـــتن تنگناهـــای بخـــش خصوصـــی، 
و  احـــداث  صنعـــت  پیمانـــکاران  ویـــژه   بـــه 
نجـــات آنهـــا از فضـــای غیـــر رقابتـــی موجـــود 
ممکـــن می گـــردد .بـــدون انجـــام مواردی که 
ذکـــر شـــاید اصالحـــات موقتی ممکن باشـــد 
امـــا اصالحـــات اساســـی و زیربنایـــی مقـــدور 
نیســـت و بعد از چند ســـال دوباره بحران به 

ســـراغ مـــا خواهـــد آمد. 
کـــرد: رعایت قانون  کید  مهندس علیـــاری تا
باید از دولتمردان و بزرگان شـــروع شـــود چرا 
کار به انـــدازه جایگاهی  کـــه ابعـــاد  تاثیر ایـــن 
کـــه در آن قـــرار داریـــم و دارنـــد خواهـــد بود. 
بـــا رعایـــت قانـــون و ساختارســـازی، امنیـــت 
و ثبـــات بـــه اقتصـــاد و جامعـــه بـــاز خواهـــد 
گشـــت. در مـــورد اعضـــای صنـــف هـــم بایـــد 
که در شـــرایط مه آلود  اعضا ماننـــد راننده ای 
رانندگـــی می کنـــد بـــا توجه به شـــدت و ابعاد 
کنند  کاهش شـــعاع دیـــد تصمیم گیری  مه و 
کنند  کنند یـــا ترمز  کـــه با چه ســـرعتی حرکت 
و منتظر بهتر شـــدن شـــرایط باشـــند. در این 
شـــرایط شـــرکتهای مـــا ضمـــن چشم پوشـــی 
می تواننـــد  وکارشـــان،  کســـب  گســـترش  از 
کنند و  ســـاختار شـــرکتهای خـــود را بازبینـــی 

ســـاختاری با شـــرایط جدید به وجود آورند. 
گفت شـــرایط  غ از این بحـــث باید  البتـــه فـــار
مقـــرون  گذشـــته  عاملـــه  ســـه  پیمانـــکاری 
بـــه صرفـــه نیســـت و باید مـــورد تجدیـــد نظر 
گانـــه ای را  کـــه خـــود بحـــث جدا گیـــرد  قـــرار 

می طبـــد.
کرد: ســـندیکا نیز  وی در پایـــان خاطرنشـــان 
بهتر اســـت طی یـــک برنامـــه مـــدون قوانین 
مرتبط به خود و اعضـــای خود را جمع آوری، 
بـــرای  ســـپس  کـــرده  اولویت بنـــدی  و  الـــک 
اجرایی شـــدن آنهـــا اقدامـــات الزم را به عمل 
آورد. اقدامـــات مـــورد نظر هم   پیشـــنهادات 
اجرایی مفید مشـــارکت در تهیه آیین نامه ها 
و دســـتورالعمل های قوانیـــن مـــورد نـــــــظر و 
کمک به اجرای درســـــــت آنها   مطالبه گـــری و 

. شد  با

کسب شرایط  تالش برای 
رقابت پذیری خالق 

آقـــای  میزگـــرد  ایـــن  از  دیگـــری  قســـمت  در 
وزینـــی بـــا بیـــان اینکـــه بخـــش خصوصـــی، 
یـــک  ســـوار  مـــا  همـــه  و  خصولتـــی  بخـــش 
که  کشـــتی هســـتیم، دربـــاره سیاســـت هایی 
الزم اســـت دولـــت جهـــت حمایـــت از بخش 
دکتـــر  کـــه  پرســـید  کنـــد  اتخـــاذ  خصوصـــی 
کـــرد:  مقـــدس زاده در پاســـخ بـــه آن عنـــوان 
دولـــت بایـــد قبـــل از هـــر چیـــز تکلیفـــش را با 
کند یـــا محور توســـعه آن  خودش مشـــخص 
کـــه هرکدام  انســـان اســـت یـــا تولیـــد ثـــروت 
شـــرایط خاص خـــود را دارند امـــا خروجی ها 
نشـــان می دهـــد دولت با این رویکرد اساســـًا 

 مهندس علیاری:
کشـــتی مـــا دچـــار حادثـــه شـــده و   
بایـــد آن را نجـــات دهیم. غیـــر از ما 
کشـــتی  کســـی قـــادر به نجـــات این 
نیســـت و در این مســـیر آنقدر باید 
تـــا  بزنیـــم  داد  و  کنیـــم  ســـماجت 
کار دســـته  همـــگان  بیـــدار شـــده و 
جمعـــی را شـــروع نماینـــد در ثانـــی 
گذشـــته  ما بایـــد در نگـــرش و رفتار 
کنیـــم و ببینیـــم چه  خـــود بازنگـــری 
کارهـــا چه بوده  کردیـــم و نتیجه آن 
اســـت و چـــه تغییراتی در ایـــن باره 

الزم اســـت انجام شـــود.
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نشست

دنبـــال توســـعه نیســـت .
وی اشـــاره نمود رویکرد دولت باید از رقابتی 
گردد البتـــه منظور بنده  به حمایتـــی تبدیل 
نیســـت  محیرالعقولـــی  و  خـــاص  حمایـــت 
کافـــی اســـت در قـــدم اول   مباحـــث  فقـــط 
لطمـــات  خصوصـــی  بخـــش  کـــه  تقنینـــی   
زیـــادی از آن خورده را تســـهیل نماید. شـــما 
بـــه مســـائل مالیاتـــی توجـــه نماییـــد دولـــت 
بـــرای جلوگیـــری از فـــرار مالیاتـــی و ارتقـــای 
درآمـــد مالیاتـــی عـــزم خـــود را جـــزم نمـــوده 
اســـت اما بـــا چه روشـــی؟ با فشـــار بیشـــتر بر 
کـــه بـــدون آنکـــه  بخـــش خصوصـــی شـــفاف 
کارفرمایـــان حاصـــل  از  را  درآمدهـــای خـــود 
نمایـــد پیش تـــر از ایشـــان مطالبـــه می کنند. 
کـــه اوضاع  دربخـــش تأمیـــن اجتماعـــی هـــم 
کـــه نیازی بـــه بیان  بـــه قـــدری واضح اســـت 

ندارد. بیشـــتر 
مقدس زاده افزود: دولت باید محور توســـعه 
کند یـــا بهتـــر بگویـــم باید  خـــود را مشـــخص 
توســـعه گرا باشـــد و ایـــن زنگ خطـــری برای 
کـــه شـــرکتهای خصوصـــی بـــه  دولـــت اســـت 
کـــه فعالیـــت خود را  ایـــن نتیجه رســـیده اند 
گر  کننـــد ا کاًل تعطیـــل  باالجبـــار محـــدود یـــا 
ایـــن اتفـــاق بیفتـــد قطعـــًا بحـــران اجتماعی 
روی خواهـــد داد. تنهـــا راه دولت این اســـت 
کـــه بخش خصوصـــی را هم با چشـــم خودی 
اتخـــاذ  را  الزم  حمایت هـــای   و  کنـــد  نـــگاه 
نمایـــد و بهتریـــن مســـیر آن همانـــا توجـــه به 
بـــوده  مربوطـــه  ســـندیکاهای  و  تشـــکل ها 
کـــه ایـــن نهادهـــا می تواننـــد بـــه شـــکل های 
مناســـبی مجموعه های خود را سامان دهی 

. یند نما
کــرد: ایــن نکتــه را بایــد دولــت و  وی تصریــح 
کوتاه  که در  کمیت مــورد توجه قرار دهند  حا
مــدت بهترین راه حــل اعتماد و اطمینان به 
که دراین صورت  سندیکاها و تشکل ها است 
کــه می توانــد از بحران هــای اجتماعی  اســت 
کند. ســازمانها و شــرکتهای بخش  جلوگیری 
خصوصــی هــم بایــد بــه توســعه خــود توجــه 
که مردم بر  گر انشــاء اهلل روزی برســد  کنند تا ا
که دولت همت خود را برای  این باور باشــند 
کارگمارده  توسعه و حل و فصل معضالت به  
کشــور  توســعه  در  خــود  ســهم  بــه  اســت، 
مشــارکت فعــال تــر و بیــش از پیــش داشــته 

باشند. 

کـــرد: از ســـویی دیگر ما هم  وی خاطرنشـــان 
نباید نگاه پیمانکاری صرف داشـــته باشـــیم 
و الزم اســـت در بخش های دیگر نیز توســـعه  
یافتـــه و تـــوان خـــود را ارتقا دهیم تـــا بتوانیم 
کنیم. شـــرایط رقابت پذیری خـــالق را ایجاد 

کند دولت به وظیفه خود عمل 
در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهندس 
مهنـــدس  ســـوال  بـــه  اشـــاره  بـــا  یوســـفیان 
مـــا  مخاطـــب  اینکـــه  دربـــاره  ســـعیدآبادی 
کمیـــت بـــه عنـــوان  کـــرد: حا کیســـت عنـــوان 
یکـــی از مخاطبـــان مـــا توجهی بـــه توصیه ها 
نـــدارد،  بخـــش  ایـــن  پیشـــنهادهای  و 
مخاطـــب دیگـــر ما اعضـــای صنف هســـتند. 
از  پیمانـــکاران  از  برخـــی  بخـــش  ایـــن  در 
روی اســـتیصال اقدامـــات انتحـــاری انجـــام 
می دهنـــد. چنانچـــه مســـتحضر هســـتید در 
از  ج  برخـــی اســـناد مناقصـــه شـــرایطی خـــار
شـــرایط عمومی پیمـــان قـــرار داده می شـــود 
بـــا  هـــم  شـــرایط  همیـــن  می شـــود  گفتـــه  و 
اوراق پرداخـــت خواهـــد شـــد. با ایـــن وجود 
پیمانـــکاران در مناقصـــات شـــرکت می کننـــد 
جـــز  چـــاره ای  و  هســـتند  مســـتاصل  چـــون 
کار ندارنـــد.  در این شـــرایط عـــده ای از  ایـــن 
پیمانـــکاران به ناچار وارد ســـرمایه گذاری نیز 
کـــه حرفـــه پیمانـــکاری  می شـــوند در حالـــی 
گـــذاری مناســـبت ندارد ســـرمایه  با ســـرمایه 
انســـانی  نیـــروی  آالت ،  ماشـــین  پیمانـــکار 
نبایـــد  و  اســـت  وی  تخصصـــی  تـــوان  و 
تامیـــن  نادرســـت  مســـیر  وارد  پیمانـــکاران 

گردنـــد. نقدینگـــی 
وی بـــا اشـــاره وضعیـــت ناپایـــدار اقتصـــادی 
کشـــور به عدم امنیت پیمانـــکاران در اجرای 
کـــرد  اشـــاره  پیمانـــکاری  صرفـــا  پروژه هـــای 
و اظهـــار نمـــود بـــا وجود تـــالش ســـندیکا در 
کـــردن شـــاخص های تعدیل  جهـــت نزدیک 
بـــه واقعیـــت   تعدیل هـــا درســـت محاســـبه 
کنونی پاســـخگوی  می شـــوند ولی با شـــرایط 
افزایـــش قیمت ها نیســـتند . در این شـــرایط 
چنانچه پیمانکاری در قـــرارداد خود متعهد 
به تامین ســـرمایه نیز باشـــد خـــدا می داند با 
چـــه معضل اقتصـــادی مواجه خواهد شـــد. 
کرد: مـــا از دولت انتظار  کیـــد  وی در پایـــان تا
حمایـــت نداریـــم امـــا الزم اســـت بـــه وظایف 

کند. قانونـــی خود عمـــل 

کنونی پیمانکاری در شرایط 
 بندبازی است 

کمیســـیون  مهنـــدس علـــی ورزنـــده رئیـــس 
انتشـــارات نیـــز بـــا بیـــان اینکه مخاطبـــان ما 
مـــا  مـــردم و همـــکاران  کمیـــت،  دولـــت، حا
کنونی  هســـتند، افـــزود: همه مـــا به شـــرایط 
اشـــراف داریـــم. اوضاع پیـــش روی ما اوضاع 
مطلوبـــی نیســـت و روز بـــه روز اخبـــار بدتری 
گـــوش مـــا می رســـد. مـــا ضمـــن وظیفـــه  بـــه 
تخصصـــی و صنفـــی خـــود در ماهنامـــه یک 
وظیفـــه ژورنالیســـتی هم داریـــم، و به عنوان 
یک نشـــریه باید دیدگاههـــا و بیانات اعضای 

کنیم. خـــود را منعکـــس 
نظـــرات  زمانـــی  دوره  یـــک  در  افـــزود:  وی 
اقتصاددانـــان معروف را در نشـــریه منعکس 
گرفتند  کردیم و برخی دوســـتان بر ما خـــرده 
کاری  کـــه اینهـــا متخصص هســـتند و از آنهـــا 
برنمی آیـــد و مـــا نیاز بـــه انســـانهای بندبازی 
فعلـــی  اســـتراتژیک  شـــرایط  در  کـــه  داریـــم 
کنون  بتواننـــد بـــه مـــا بندبازی یـــاد دهنـــد. ا
کار آنها در  کـــه  ما ســـراغ پیمانکاران آمده ایم 
کشـــور بی شباهت  کنونی  شـــرایط اقتصادی 

بـــه بندبازی نیســـت. 
وی در پایـــان ضمن قدردانـــی از حاضران در 
کلیـــدی، از برگزاری  ح مســـائل  میزگـــرد و طر
سلســـله میزگردهایـــی با همیـــن موضوع و با 
حضور ســـایر اعضای هیات مدیره و اعضای 

صنـــف خبر داد.

دکتر مقدس زاد :
 ایـــن زنـــگ خطری بـــرای دولت اســـت 
که شـــرکتهای خصوصی بـــه این نتیجه 
که فعالیت خـــود را باالجبار  رســـیده اند 
گـــر این  کننـــد ا کاًل تعطیـــل  محـــدود یـــا 
 بحـــران اجتماعـــی 

ً
اتفـــاق بیفتـــد قطعـــا

بایـــد  را  نکتـــه  ایـــن  داد  خواهـــد  روی 
کمیـــت مـــورد توجـــه قـــرار  دولـــت و حا
کوتـــاه مـــدت بهترین راه  کـــه در  دهنـــد 
حـــل اعتمـــاد و اطمینان به ســـندیکاها 
کـــه درایـــن صورت  و تشـــکل ها اســـت 
بحران هـــای  از  می توانـــد  کـــه  اســـت 

کند جلوگیـــری  اجتماعـــی 

نشست
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ورود به وضعیت قرمز  
مهنـــدس عالءالدین ســـادات باریکانی عضو 
کرد:  کمیســـیون انتشـــارات نیز عنـــوان  دیگر 
بـــا شـــرایط  کـــه  مـــا ســـالیان زیـــادی اســـت 
شـــرکتهای  ورود  می کنیـــم.  کار  نامناســـبی 
پیمانـــکاری  کار  بـــازار  بـــه  دولتـــی  بخـــش 
کارهـــا،  ناعادالنـــه  گذاری هـــای  وا  و 
تضعیـــف  تدریـــج  بـــه  را  خصوصـــی  بخـــش 
کمتر شـــرکتی در طـــول این ســـالها  کـــرد. مـــا 
کامل خـــود فعالیت  که بـــا ظرفیت  داشـــتیم 
داشـــته باشـــد. بـــا این وجـــود همـــکاران در 
کار می کردنـــد تا اینکـــه اخیرا  ســـالهای اخیـــر 
مشـــکل نقدینگی وتأخیـــردر پرداخت دولت 
هـــم اضافـــه شـــد، از طرفـــی قوانینـــی مانند 
مالیـــات و بیمه هم ســـخت گیرانه تر شـــدند 
کمتر  کمتـــر و  و رمـــق پیمانـــکاران  به تدریج 
شـــد. در حـــال حاضر به شـــرایطی برخوردیم 
قیمتهـــا یکمـــاه    و ظـــرف  یکبـــاره  بـــه   کـــه  
اســـت.  یافتـــه  افزایـــش  درصـــد   100 تـــا   70  
کـــه پیمانـــکاری  کنـــون ســـوال ایـــن اســـت  ا
گذران  کـــه قبـــل از این بحـــران، بـــا ســـختی 

کنـــد. می کـــرده چـــه بایـــد 
گذشـــته شـــاهد  وی افـــزود: مـــا در ســـالیان 
کار شـــرکتها بوده ایـــم اما با  کاهـــش یا توقـــف 
کنونـــی احتماال طی یک ســـال جاری  رونـــد 
درصـــد قابـــل مالحظـــه ای از این شـــرکتها با 
کامل و ورشکســـتگی مواجه خواهند  توقـــف 
کـــه ایـــن امـــر بـــه معضـــل  پروژه هـــای  شـــد 
نیمـــه تمام و تشـــدید بیـــکاری دامن خواهد 

زد. 
کـــرد: ســـندیکا بـــه لحاظ  باریکانـــی تصریـــح 
مســـئولیت حرفـــه ای باید بـــه معضل صنف 
گـــوش  دولتـــی  بخـــش  در  گـــر  ا و  بپـــردازد 
قـــرار  مخاطـــب  را  او  دارد  وجـــود  شـــنوایی 
دهیـــم وگرنـــه بیندیشـــیم ایـــن صنـــف نیمه 
کـــه در  نگـــه داریـــم  زنـــده  را چگونـــه  جـــان 
شـــرایط بهتـــر و بـــا حـــل مشـــکالت بتواند به 
فعالیـــت خـــود ادامـــه دهـــد. به اعتقـــاد من 
ج  امـــروز مســـئله مـــا از حالـــت عـــادی خـــار
شـــده و مـــا وارد وضعیت قرمزی شـــده ایم و 
کرده ایم  غ از اینکـــه مـــا همیشـــه ســـعی  فـــار
کنیم،  نظر خـــود را بـــه دولتمـــردان منتقـــل 
کنیـــم و دولت را  در مـــورد قوانین اظهار نظر 
به ســـمت اعتماد به بخش خصوصی ســـوق 
که این  کنیـــم  کید  دهیـــم، امروز هم بایـــد تا

بخـــش از بخش هـــای مهـــم و مولـــد اقتصاد 
اســـت و هـــر وقـــت با ظرفیـــت قابـــل توجهی 
کـــرده اقتصـــاد بـــه شـــرایط قابـــل قبولـــی  کار 
رســـیده و بـــه محـــض اینکـــه ایـــن بخـــش با 
رکـــود مواجـــه شـــده اقتصاد بـــا رکـــود مواجه 
کـــه  شـــده، در واقـــع وضعیـــت ایـــن بخـــش 
فعالیت آن در راســـتای منافع ملی و اقتصاد 
کل  سالم است، شـــاخص خوبی از وضعیت 

اســـت.  اقتصاد 
وی افـــزود: ما باید نظرات خـــود را درباره راه 
کوتـــاه مدت و بلند مدت تقســـیم  حل های 
کنیـــم و جمع بنـــدی خـــود را به دولـــت ارائه 
دهیـــم. در جمـــع صنف هم فرهنگ ســـازی 
کنیـــم ولـــی  و توســـعه زیرســـاختها را دنبـــال 
که ممکن اســـت  کنونی  در شـــرایط بحرانـــی 
کما برود بایـــد ببینیم چه  اقتصاد بـــه حالت 

خواســـته ای باید از دولت داشـــته باشیم، و 
گاه  همزمان همـــکاران خـــود را از معضالت آ
کمتـــری از ایـــن بحران  کنیـــم تا با خســـارات 

کنیم. عبـــور 

دولت رویکرد توسعه ندارد
در بخـــش پایانـــی آقـــای وزینـــی از مهنـــدس 
ســـعیدآبادی  پرســـید بـــا فـــرض امیـــدواری 
بـــه  حســـاس  سیاســـتمداران  اینکـــه  بـــه 
کنند،  توصیه های بخـــش خصوصی توجـــه 
برای داشـــتن چشـــم اندازی بهتری از آینده 
که مهندس  کـــرد،  صنعت احـــداث چه باید 
کمیـــت باید  کـــرد: حا ســـعید آبادی عنـــوان 
کند چرا  رویکـــرد خـــود را به توســـعه تعریـــف 
کـــه دیگر سیاســـت های یـــك بـــام و چند هوا 
خ نفت  کـــه با نوســـان نـــر جـــواب نمی دهـــد 

خصوصـــی  بخـــش  بـــا  متفاوتـــی  رفتارهـــای 
داشـــت. بـــا اینکـــه چیـــزی بـــه پایـــان دوره 
کـــدام  چشـــم انداز 1404 نمانـــده امـــا هیـــچ 
کـــس  از اهـــداف آن تحقـــق نیافتـــه و هیـــچ 
در ایـــن زمینـــه پاســـخگو نیســـت. در واقـــع 
نظارتـــی بـــر برنامـــه چشـــم انداز و شـــاخصی 
برای ســـنجیدن میـــزان پیشـــرفت آن وجود 

ندارد. 
وی افـــزود: منابع زیـــادی را برای برنامه های 
کرده ایـــم بـــدون آنکـــه بـــه  مختلـــف هزینـــه 
اهـــداف آنها برســـیم. به نظر می رســـد دولت 
کوتـــاه  توصیـــه  نـــدارد.  توســـعه ای  رویکـــرد 
مدت ســـندیکا در این شـــرایط به شرکتهای 
و  باشـــند  مراقـــب  کـــه  اســـت  ایـــن  خـــود 
کمتری نشـــان دهند. بخش  ریسک پذیری 

 مهندس یوسفیان:
 تجربـــه دنیا نشـــان داده اســـت 
نبـــوده  موفـــق  دولتـــی  اقتصـــاد 
دولـــت  بـــه  می تـــوان  اســـت   
زمـــان  مـــروز  بـــه  داد  پیشـــنهاد 
کارهـــای اقتصـــادی را بـــه بخش 
کند و از طرفی  گذار  خصوصـــی وا
ســـرمایه  بین المللـــی  امنیـــت 
کند.  بخـــش خصوصـــی را تامین 
انتظـــار مـــی رود  نیـــز  از مجریـــان 
در  نامتعـــارف  شـــرایط  وضـــع  از 

کننـــد.  خـــودداری  قراردادهـــا 
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مشـــکالت  موجـــود  فضـــای  در  خصوصـــی 
کمی نـــدارد و نباید بـــه این مشـــکالت دامن 
ایـــن  مشـــکالت  ایـــن  جملـــه  از  شـــود.  زده 
کـــه بخـــش خصوصـــی هـــم احتمـــال  اســـت 
بـــه  آلـــوده  بـــه ناچـــار  یـــا  گاه و  دارد ناخـــودآ
در  لیکـــن  شـــود،  موجـــود  رانـــت  و  فســـاد 
کلی درســـت  کـــه جهت گیری هـــای  صورتـــی 
از  مشـــکالت  همـــه  بـــرای  می تـــوان  باشـــد 
کرد. با  جمله برچیدن فســـاد چاره اندیشـــی 
کمبـــود منابع دولـــت توصیه بلند  توجه بـــه 
مـــدت ســـندیکا بـــه اعضـــای خـــود تشـــکیل 
ســـرمایه اســـت تـــا به طـــور مســـتقل و یـــا به 
کننـــد. البته در  طریق مشـــارکت پـــروژه اجرا 
این شـــرایط هـــم فرآیندهای جـــاری بنگاه و 
کرد  هـــم شـــیوه مدیریـــت آن تغییـــر خواهـــد 
کـــه البتـــه مهمترین و مشـــکل تریـــن بخش 
ایـــن تغییـــر، بـــه نظـــر اینجانـــب تغییـــر نگاه 
کوتـــاه مـــدت بنگاههـــای حاضـــر، بـــه نـــگاه 

بلنـــد مدت اســـت.
بلنـــد  الزم  اقدامـــات  افـــزود:  ســـعیدآبادی 
مـــدت در ســـطح ملی نیـــز شـــامل برچیدن 
فســـاد و افـــزودن ســـهم بخـــش خصوصـــی 
رویکـــرد  می توانـــد  کـــه  اســـت   GDP در 
اینکـــه  علیرغـــم  باشـــد.  دولـــت  توســـعه ای 
کار  نبایـــد  حرفـــه ای  و  صنفـــی  تشـــکلهای 
کنند اما بـــه نظر من این تشـــکلها  سیاســـی 
کننـــد، نـــه  کار سیاســـی ورود  گزیرنـــد بـــه  نا
کننـــد، بلکه  اینکـــه حزب سیاســـی درســـت 
کننـــد  کننـــد، سیاســـی فکـــر  سیاســـی نـــگاه 
گـــر  کننـــد. ا و اثـــر بگذارنـــد و نخبـــه معرفـــی 
تشـــکلهای صنفـــی بخواهنـــد بـــه تحـــرکات 
سیاســـی عکس العمل نشـــان دهنـــد و برای 
تصدی گـــری در جایگاههای تصمیم ســـازی 
کنند، پیش  و تصمیم گیـــری نخبـــه معرفـــی 
کارهـــا باید بـــا هم متحـــد و همصدا  از همـــه 

. ند شو

شرکتهای ما توانمند نشده اند 
مهنـــدس وفایـــی نیـــز در این بخـــش عنوان 
کشـــورهای  کرد: در دنیـــای امروز، دیگرلفظ 
کار نمـــی رود وعمومـــا بـــه   جهـــان ســـوم بـــه 
و  توســـعه  درحـــال  کشـــورهای  آن هـــا 
گفتـــه می شـــود،  کشـــورهای توســـعه یافتـــه 
توســـعه  کشـــورهای  تفـــاوت  بزرگتریـــن  کـــه 
کشـــورهای در حال توســـعه، افراد و  یافته با 

که توانمند شده اند  تشکلهای آنها هســـتند 
توســـعه  کشورشـــان  شـــده اند  باعـــث  و 
گذشـــته شـــرکت های مـــا  یابـــد. در 40ســـال 
نشـــده اند. توانمنـــد  ولـــی  شـــده اند  بـــزرگ 

گرصنعـــت احداث خود را با ترکیه مقایســـه  ا
می شـــویم.  خـــود  وضعیـــت  متوجـــه  کنیـــم 
همیـــن شـــرکت های رشـــدیافته و بـــزرگ مـــا 
بـــا  نامعلومی دارنـــد،  آینـــده  اینکـــه  ضمـــن 
هـــزار و یک مشـــکل روبرو هســـتند. درســـت 
که حـــل مشـــکالت در دســـت دولت  اســـت 
کـــه وقتـــی  اســـت امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
توانمنـــد  جامعـــه  یـــک  تشـــکلهای  و  افـــراد 
و  می کننـــد  گـــری  مطالبـــه  و  می شـــوند 
کمیـــت  حا و  دولـــت  می خواهنـــد،  پاســـخ 
مجبـــور به اصالح امور می شـــود. متاســـفانه 
تشـــکلهای ما شـــیوه اســـتیفای حقوق خود 

نمی داننـــد. را 
تشـــکل ها  اساســـنامه  در  افـــزود:  وی 
کار سیاســـی انجـــام  کـــه نبایـــد  ذکرمی شـــود 
کـــه بـــه نظرمـــن 95 درصد  دهنـــد درصورتـــی 
که ما فکرمی کنیم سیاســـی هستند  کارهایی 
درواقع سیاســـی نیســـتند و در دایـــره وظیفه 
تشـــکلها می گنجند. متاســـفانه مـــا با همین 
بـــرای  می کنیـــم.  خودسانســـوری  دیـــدگاه 
مجلـــس  نماینـــده  دو  از  درمقطعـــی،  مثـــال 
کردیم تـــا برای حضـــور در جلســـه به  دعـــوت 
ســـندیکا بیاینـــد، در جلســـه یکـــی از اعضای 
حاضـــر، دربـــاره میـــزان فســـاد در دســـتگاه ها 
مجلـــس  نماینـــده  آن  و  پرســـید  ســـوالی 
گفـــت فســـاد در بخـــش خصوصی  درجـــواب 

کـــه ما در  اســـت و بابـــک زنجانـــی را مثـــال زد 
دادن پاســـخ محکـــم درهمان جلســـه تعارف 
کردیـــم. یـــا برای مثـــال درمـــورد مســـئله آب، 
که با  کرده اســـت  آقـــای دکترکالنتـــری عنـــوان 
توجـــه بـــه منابع موجـــود تنها قادر بـــه تامین 
غذای 50 میلیـــون نفرهســـتیم، از طرفی هم 
بحـــث افزایش جمعیـــت بـــه 150 میلیون نفر 
تا 20-30 ســـال آینـــده مطرح اســـت، یک نفر 
نمی آیـــد از این تناقض ســـخن بگویـــد و آن را 

کند. نقـــد 
ســـندیکا  کـــرد:  عنـــوان  وفایـــی  مهنـــدس 
ولـــی  اســـت  داشـــته  خوبـــی  دســـتاوردهای 
هنـــوز به هـــدف غایی خـــود  نرســـیده ایم. ما 
بایـــد درســـندیکا در محتـــوا و فـــرم آن تجدید 
کنیم تا بتوانیـــم به اهداف خود دســـت  نظـــر 

. بیم یا
 

حضور مطالبه گر اعضا
مهنـــدس علیـــاری نیـــز در ســـخنان پایانـــی 
ســـندیکا  اعضـــای  از  کـــرد:  عنـــوان  خـــود 
درخواســـت حضـــور پررنگ تـــر و مطالبه گرانه 
کنند.  دارم تـــا تحـــرک را در ســـندیکا بیشـــتر 
در مورد ســـندیکا هم الزم اســـت این تشکل 
کارفرمایان به  در پیگیری مطالبات اعضـــا از 
کند و بـــا رای زنـــی الزم در جهت  کمک  آنهـــا 
کاهـــش فشـــار مالیاتـــی بر آنهـــا قدم بـــردارد. 
در مـــورد دولت هـــم ساختارســـازی، رعایت 
گردش قـــدرت درون  قانـــون و نهادســـازی و 
سیســـتم بـــرای بهبـــود شـــرایط الزم اســـت. 
در مـــورد رعایـــت قانـــون، هـــم بایـــد در مورد 
برنامه هـــای توســـعه راهبردهـــای عملیاتـــی 
بـــرای  شـــاخص هایی  و  اجـــرا  برنامـــه  و 

شـــود. انتخاب  ســـنجیدن 

اقتصاد دولتی جواب نمی دهد
مهنـــدس یوســـفیان نیـــز با اشـــاره بـــه اینکه 
تجربه دنیا نشـــان داده است اقتصاد دولتی 
کـــرد: می توان به  موفـــق نبوده اســـت عنوان 
کارهای  دولـــت پیشـــنهاد داد به مروز زمـــان 
گـــذار  اقتصـــادی را بـــه بخـــش خصوصـــی وا
کنـــد و از طرفی امنیـــت بین المللی ســـرمایه 
کنـــد. از مجریان  بخـــش خصوصـــی را تامین 
نیـــز انتظار می رود از وضع شـــرایط نامتعارف 

کنند.  در قراردادهـــا خـــودداری 
   

 مهندس وفایی : 
دیگرلفـــظ  امـــروز،  دنیـــای  در 
ســـوم  جهـــان  کشـــورهای 
بـــه  وعمومـــا  نمـــی رود  کار   بـــه 
کشـــورهای درحال توسعه  آن ها 
گفته  کشورهای توســـعه یافته  و 
کـــه بزرگتریـــن تفاوت  می شـــود، 
بـــا  یافتـــه  توســـعه  کشـــورهای 
توســـعه،  حـــال  در  کشـــورهای 
افراد و تشـــکلهای آنها هســـتند 
کـــه توانمنـــد شـــده اند و باعـــث 
توســـعه  کشورشـــان  شـــده اند 

. بد یا

نشست
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کـــم بـــر اقتصـــاد بـــا  امیـــد خزانی:اخـــالق حا
اخـــالق عمومی متفـــاوت اســـت. نیـــم قـــرن 
کـــه جملـــه  قبـــل از آدام اســـمیت انگلیســـی 
معروفـــش " قصاب و نانوا از روی خیرخواهی 
گوشـــت و نان بـــه مردم نمی دهنـــد و از روی 
کار را می کنند!" اســـاس  نفـــع شـــخصی ایـــن 
اقتصـــاد ســـرمایه داری بر پایه "ســـودجویی" 
ماندویـــل  برنـــارد  کـــرد،  بنیان گـــذاری  را 
)Bernard Mandeville( هلنـــدی بـــا انتشـــار 
کتـــاب "افســـانه زنبورهـــا" و جملـــه معروف " 
گناهـــان فـــردی می توانند حســـنات جمعی 
باشـــند" تحولـــی در نگاه ســـنتی بـــه اقتصاد 

کرد. ایجـــاد 
ماندویـــل معتقد بود که طمـــع و خودخواهی 
اقتصادی انـــد محرکـــه  نیـــروی   بشـــر 
گـــر به رســـمیت شـــناخته نشـــوند جامعه   و ا
کـــرد.  از نظـــر اقتصـــادی پیشـــرفت نخواهـــد 
کامـــال عادی  بنابرایـــن " ســـودجویی" امـــری 
گر  و موافـــق بـــا طبع بشـــری اســـت و حتـــی ا
از نظـــر اخالق فـــردی امری نکوهیده باشـــد 
کلیـــت جامعـــه مفیـــد خواهـــد بـــود.  بـــرای 

کندویـــی   " زنبورهـــا  "افســـانه  در  ماندویـــل 
کـــه زنبورهایـــش تصمیم  را ترســـیم می کنـــد 
می گیرنـــد قانع باشـــند و طمـــع ورزی نکنند 
کندویـــی بی رونـــق و پوســـیده به  کار  و آخـــر 

جـــای می گذارنـــد!
بـــا  کـــه  دولت هاســـت  وظیفـــه  بنابرایـــن 
وضـــع قوانیـــن عادالنـــه و شـــفاف و اجـــرای 
بـــی اغمـــاض قوانیـــن ایـــن "ســـودجویی"ها 
کنند  کننـــد و بـــه ســـویی هدایـــت  کنتـــرل  را 
کـــه خودخواهـــی و ســـودجویی های فـــردی 
بیشـــترین نفع اجتماعی را داشـــته باشـــند!
بنابرایـــن اصـــرار دولـــت و بانـــک مرکـــزی بـــر 
پایین نگه داشـــتن ســـودهای بانکی توجیه 
دقیقی ندارد. اینکه پیوســـته مقامات ارشد 
دولتـــی بگوینـــد " عده ای ســـودجو وارد بازار 
ارز و طال و مســـکن شـــده اند و چنین و چنان 
شـــده اســـت " و "دولت بـــا این ســـودجویان 
کرد" ناشـــی از عدم  چنیـــن و چنان خواهـــد 
شـــناخت این اصـــل بنیادین اقتصـــاد یعنی 
طلبـــی  منفعـــت  و  ســـودجویی  رســـمیت 

. ست ا

کـــه بـــر اســـاس همیـــن اصل  مســـلم اســـت 
که ســـود بانکی به صورت دســـتوری  وقتـــی 
کســـب  کاهـــش می یابـــد ، در فضـــای مبهـــم 
ماننـــد  کـــه شـــاخص هایی  کار در حالـــی  و 
باالســـت،  بســـیار   )RA(ریســـک ارزیایـــی 
کـــه صرفا  ایـــن ســـرمایه ها بـــه ســـوی تولید 
مطلوب دولت اســـت ســـرازیر نخواهد شـــد 
و بر اســـاس همیـــن نظریه ماندویـــل و آدام 
اســـمیت ، اقتصاد بر اســـاس اصـــول اخالقی 
کمک بـــه اقتصاد  درجهـــت اشـــتغال زایی و 
کرد!  کاهش بیـــکاری حرکت نخواهد  ملی و 
کـــه در تالطم های  بـــه زبان ســـاده تر آنچـــه 
کامـــال عادی  خ داد  اخیـــر بازارهـــای مالـــی ر
بـــود و انتظـــار  دولـــت غیرواقـــع بینانـــه و بـــر 
بـــر  بـــود.  اقتصـــاد  پایـــه ای  اصـــول  خـــالف 
که عموم  اســـاس همین اصل ســـاده اســـت 
دســـتوری  اقتصـــاد  مخالـــف  اقتصاددانـــان 
هســـتند. مادامی کـــه دولـــت برای ایـــن نیاز 
کانـــال موجـــه را تعریف نکند  "ســـودجویی" 
ایـــن ســـرمایه و ســـیل نقدینگـــی )1500 هزار 
میلیـــارد تومان( از بازاری به بـــازار دیگر و در 
نهایت بـــه فرار ســـرمایه منجر خواهد شـــد.
کمونیســـم- مکتـــب  کـــه  توده ای هـــا 

سوسیالیسم را در ایران نمایندگی می کردند 
یافته تریـــن ســـازمان  اینکـــه  وجـــود   بـــا 

مختلـــف  دالیـــل  بـــه  بـــود  ایـــران  تشـــکل   
نتوانســـتند قـــدرت را در دســـت بگیرنـــد اما 
کمونیســـتی- تفکـــرات  مهمـــی از  بخـــش 

جمعـــی  گاه  ناخـــودآ بـــه  سوسیالیســـتی 
کـــرد و بازخوردهـــای بیرونی  ایرانیان رســـوخ 
که تا امـــروز ادامه  گذاشـــت  زیـــادی به جای 

داشـــته اســـت.
کنون، ســـتیزه جویی  از صـــد ســـال پیش تـــا 
بـــا ثـــروت و مالکیـــت خصوصـــی به بخشـــی 
تبدیـــل شـــده  مـــا  مـــردم  عامـــه  ادبیـــات  از 
درشـــت  و  ریـــز  مدیـــران  و  پاپیولیســـت ها  و 
ذهنیـــت  ایـــن  از  بهره گیـــری  بـــا  همـــواره 
ثروتمند ســـتیز عامه با ســـودای رســـیدن به 
کارامدی خودشـــان  قدرت و یا پوشـــش بر نا

کـــرده اند. مـــوج ســـواری 
پســـندیده  امـــری  فســـاد  بـــا  مبـــارزه  البتـــه 
شـــفافیت،  نیازمنـــد  امـــا  اســـت  ضـــروری  و 
راســـخ  عـــزم  اســـتراتژی،   شـــفاف،  قوانیـــن 
ملی، برخوردهای مســـتقل وشـــفاف اســـت 
و فرســـنگ ها بـــا مبـــارزه تریبونـــی بـــا فســـاد 
گویی هـــای مقطعـــی بـــا اهـــداف  و درشـــت 
سیاســـی فاصلـــه دارد و صـــد البتـــه چنیـــن 
بگیـــر و ببندهـــای مقطعی خســـارات جبران 

اقتصـــاد وارد می کنـــد. بـــر  ناپذیـــری 

6 تجربه جهانی
 در مبارزه با فساد
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نشست

هـــر چند قوانین در ایـــران از ثروت و مالکیت 
گاه  خصوصـــی حمایـــت می کنـــد اما ناخـــودآ
که  جمعـــی ما ایرانیـــان در ثروت ســـتیزی -  
البته ریشـــه در فســـادهای نهادینه شـــده از 
گذشـــته دارد- خشـــک و تـــر را با  زمان هـــای 

است. ســـوزانده  هم 
تریبون هـــای فســـاد ســـتیزمقام های دولتی 
بـــه  منتـــج  گـــر  ا روزهـــا  ایـــن  غیردولتـــی  و 
برخوردهـــای شـــفاف ، قانونمنـــد بـــا فســـاد 
نشـــوند قطعا اثر مخرب تر "گریز ســـرمایه ها " 

کـــرد! را تشـــدید خواهـــد 
تحریم هـــا)2004-1996(  از  قبـــل  دوره  در 
حتی تنش هـــای اندک داخلی ایـــران باعث 
شـــد ســـرمایه زیـــادی از ایـــران روانـــه دوبـــی 
شود و ســـاالنه 1.1 میلیارد دالر فقط سرمایه 
که رقم بســـیار  خارجـــی)FDI( جـــذب شـــود 
ناچیـــزی اســـت و ایـــن آمـــار در دوره پرتنش 
کامـــال منفی شـــد و به  آقـــای احمـــدی نـــژاد 

حدود 250 میلیارد دالر فرار ســـرمایه رسید!
کـــه مـــا در پـــی جذب ســـرمایه  سال هاســـت 
کشـــور  ج از  خارجی و ســـرمایه ایرانی های خار
گفتـــه می شـــود بالـــغ بـــر چنـــد  کـــه  هســـتیم 
 تریلیون دالر اســـت ولی موفقیتی نداشته ایم
شـــفافیت  عـــدم  اش  دالیـــل  از  یکـــی  و    
و اســــــــــــــــــــــــــت  تریبونـــی  جنجال هـــای   و 
گذاری های خارجی هم اندک بوده   سرمایه 
گاز و پتروشـــیمی محدود   و در صنایع نفت و 

است. شده 
که فصلی نو  رییـــس دولت های نهم و دهـــم 
گشود، همواره در  در فسادســـتیزی تریبونی 
کارزار تبلیغاتی اش  پشت تریبون چه در دوره 
لیســـت  از  قدرتـــش  اوج  دوره  در  چـــه  و   
کـــه  مفســـدان اقتصـــادی ســـخن می گفـــت 
کند !  در جیبـــش بـــود و قرار بود رسوایشـــان 
 البتـــه هرگـــز تـــا پایـــان دولتش فاش نشـــد و 

گذاشـــت در دوره  که به جای  تنها ثمـــره ای 
ای  ســـرمایه   1388-1384 وی  دولـــت  اول 
بالـــغ بـــر 250 میلیـــارد دالر در اثـــر تنش های 
تریبونـــی و اشـــتباهات فاحـــش اقتصادی از 

شـــد! ج  خار ایران 

6  استراتژی جهانی
 برای مبارزه با فساد

اســـتراتژی های  فســـاد  بـــا  مبـــارزه  بـــرای 
بـــا  کـــه  آزمـــوده شـــدۀ جهانـــی وجـــود دارد 
توســـل بـــه آنها در صـــورت عزم راســـخ بدون 
را  فســـاد  می شـــود  تریبونـــی  جنجال هـــای 
بـــه حداقـــل رســـاند و از طرفـــی جلـــوی فـــرار 

گرفـــت. ســـرمایه را هـــم 

کارمندان 1-حقوق باال برای 
 و مدیران دولت

میلیـــون   4 حـــدود  کـــه  کشـــوری  در  البتـــه 

کارمنـــد دولتی دارد امـــکان پرداخت حقوق 
بـــاال وجـــود نـــدارد و خـــود ایـــن تعـــداد بـــاال 
ســـاختاری  مشـــکالت  باعـــث  کارمنـــدان  از 
بـــزرگ،  را  دولـــت  و  می شـــود  اقتصـــاد  در 

می کنـــد. بـــازده  کـــم  و  بوروکراتیـــک 
در برنامـــه ای میـــان مدت الزم اســـت دولت 
هفتـــم  یـــک  بـــه  را  تعـــداد  ایـــن  مجلـــس  و 
نســـل  و  برســـانند  کنونـــی  هشـــتم  یـــک  تـــا 
از  صرفـــا  را  دولـــت  کارمنـــدان  از  جدیـــدی 
کشـــورهای  که در   CSE طریـــق آزمون هـــای
پیشـــرفته جهـــان متداول اســـت اســـتخدام 

. کنند
مدیـــران  جهـــان  پیشـــرفته  کشـــورهای  در 
طریـــق  از  صرفـــا  کارمنـــدان  و  میانـــی 
آزمون های بســـیار ســـخت CSE اســـتخدام 
کـــه فقـــط نخبـــگان از پـــس آن بر  می شـــوند 
می آینـــد و حقوق هـــای باالیی هـــم دریافت 

کاهش می دهد.  کـــه خود فســـاد را  می کنند 
کـــه در  در واقـــع نظـــام پرداخـــت هماهنـــگ 
کشـــور ما اجرا می شـــود خـــود فسادزاســـت.

کشـــور اســـپانیا مدیرمیانـــی  بـــرای مثـــال در 
گمـــرک اســـتخدام می شـــود صرفا  کـــه بـــرای 
از طریـــق آزمون بســـیار ســـخت CSE اســـت 
کـــه از پـــس آزمـــون بـــر می آینـــد  و نخبگانـــی 
حقـــوق  یـــورور   10000 کارشـــان  ابتـــدای  در 
می گیرنـــد. ایـــن نـــوع مبـــارزه بـــا فســـاد هـــم 
جلـــوی فـــرار ســـرمایه را می گیـــرد و هـــم فرار 

مغزهـــا را.

2-شفاف سازی
کردهای دولت  در هزینه 

که دولـــت بـــرای معافیت های  هزینه هایـــی 
عمومـــی،  خدمـــات  یارانه هـــا،  مالیاتـــی، 
مصـــارف  بـــرای  اضافـــی  بودجه هـــای 
بایـــد  می دهـــد  انجـــام  خـــاص  بخش هـــای 
در  دولت هـــا  چقـــدر  هـــر  یایـــد.  شـــفافیت 
کنند فســـاد  شفاف ســـازی هزینه هـــا تـــالش 

می یابـــد. کاهـــش  یافتـــه  ســـازمان 

3-کاهش تشریفات اداری
(Red Tape)

یکـــی از مهمترین اســـتراتژی های مبـــارزه با 
کاهـــش تشـــریفات اداری اســـت. در  فســـاد 
ایـــران 182000 ضابطـــه، بخشـــنامه و تبصره 
کارهـــای تجـــاری وجـــود دارد  بـــرای انجـــام 
که نـــه تنها باعث فســـاد سیستمی می شـــود 
گذاری مستقیم خارجی  بلکه روند ســـرمایه 
کنون  کند می کند. رتبـــه ایران هم ا را بســـیار 
تشـــریفات  و  کار  و  کســـب  ســـهولت  نظـــر  از 
کار  کســـب و  اداری 124اســـت و راه انـــدازی 
در ایـــران بـــه طـــور میانگیـــن 87 روز طـــول 
کشـــورهای  برخـــی  از  فقـــط  کـــه  می کشـــد 
آمریـــکای التین و آفریقایـــی موقعیت بهتری 
رتبـــه  و   60 ترکیـــه  رتبـــه  حالیکـــه  در  دارد! 
کســـب و  امارات-دوبـــی از لحـــاظ ســـهولت 
کار 20 هســـت. هر چقـــدر این رتبـــه پایین تر 
باشـــد فساد سیســـتمی پایین اســـت. جالب 
کار در  و  کســـب  انـــدازی  راه  بدانیـــم  اســـت 
کانـــادا 1.5 روز و در نیوزلنـــد فقـــط 1 روز طول 

می کشـــد!

4-جایگزینی نظام واپس گرای 
سوبسید دهی بخش های مختلف با 

نظام پرداخت نقدی هدفمند
فســـادزا  سیســـتم های  مهمتریـــن  از  یکـــی 
مختلـــف  بخش هـــای  بـــه  یارانـــه  پرداخـــت 

مقاهل

 -
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بـــه ویـــژه در زمینـــه انـــرژی اســـت. دولت هـــا 
بـــه بخـــش  یارانـــه  تریلیـــون دالر  ســـاالنه 1.9 
که عـــالوه بر ضربات  انـــرژی پرداخت می کنند 
مهلـــک به محیط زیســـت زمینه ایجاد فســـاد 

سیســـتمی را تقویـــت می کنـــد.
در ایـــران باالتریـــن یارانـــه بـــه انـــرژی در دنیـــا 
از  بیشـــتر  بســـار  حتـــی  و  می شـــود  پرداخـــت 
کـــم جمعیـــت حـــوزه  کشـــورهای ثروتمنـــد و 
فـــارس. میـــزان مصـــرف ســـوخت در  خلیـــج 
کشـــور ترکیـــه )از نظر  ایـــران حداقـــل 15 برابـــر 
کـــه بـــه  ارزش( اســـت. ارز وارداتـــی )ارز ارزان( 
کاالهـــای مختلف با هدف پایین نگه  واردات 
داشـــتن قیمت هـــا اختصـــاص می یابـــد وقتی 
ضعیـــف  نظـــارت  و  پیچیـــده  بوروکراســـی  بـــا 
ترکیب شـــود فســـادهای بزرگ به بار می آورد. 
بـــروز  و  قاچـــاق  احتـــکار،  بـــا  همـــواره  یارانـــه 
کشـــورهای  بـــازار ســـیاه عجیـــن می شـــود. در 
پیشـــرو بـــا بهره گیـــری از نظام راســـتی آزمایی 
گروه هـــای  یارانه هـــای اعتبـــاری و نقـــدی بـــه 

خاصـــی از جامعـــه پرداخـــت می شـــود

5-پیوستن به معاهدات
 بین المللی مالی  

پیوســـتن بـــه نظام هـــای بین المللـــی مالی به 
کاهش  طـــور چشـــمگیری فســـاد ســـازمانی را 
می دهـــد و باعـــث اعتماد بـــرون ســـازمانی به 
نهادهـــای مالی و اداری می شـــود. برای مثال 
یکـــی از دالیل موفقیـــت بنیـــاد خیریه محک 
کنش های  کـــه ترا در بیـــن صدها مرکـــز خیریه 
مالـــی دارند پیوســـتن بـــه نظام های شـــفاف 
گواهینامه هـــای  ســـازی بیـــن المللـــی و اخـــذ 

است. مالی  شـــفافیت 

6-استفاده از تکنولوژی های هوشمند
کـــه یکی از  کشـــور شـــیلی در آمریـــکای التیـــن 
داشـــت  را  اداری  فســـاد  خ هـــای  نر باالتریـــن 
بـــا اســـتقرار دولت هوشـــمند بین ســـال های 
اداری فســـاد  تقریبـــا   2012 الـــی   2003 

کرد. کن  گسترده اش را ریشه   
اقتصـــاد  بـــاال  در  شـــده  اشـــاره  مـــوارد  بنابـــر 
زبـــان، اخـــالق و منش ویـــژه خود را داراســـت 
گیری از  و مبـــارزه بـــا فســـاد نیـــز نیازمند بهـــره 
کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت  اســـتراتژی های 
تریبونـــی  جنجال هـــای  مســـیر  از  و  اســـت 
فقـــط  تریبونـــی  جنجال هـــای  نمی گـــذرد. 
بـــه تشـــدید تنش هـــا و ناامنـــی در بازارهـــای 
قشـــرهای  و  فقـــرا  شـــدن  فقیرتـــر  و  ســـرمایه 

. مد نجا ســـط می ا متو
25تیر- عصر ایران

موافقــت  طبــق  گفــت:  وزیــرراه  معــاون 
کلیــه  وبودجــه  برنامــه  ســازمان 
بــه  اســتناد  بــا  می تواننــد  ســرمایه گذاران 
بــه  الحــاق  قانــون  مــاده۵۶  نامــه  آییــن 
ح آزادراهــی به  منظــور تامیــن مالــی ۸ طــر
کنند.  گذاری  ارزش۴هزار میلیاردسرمایه 

مدیــران  بــا  دیــدار  خادمــی در  خیرالــه 
شــرکت های تامیــن مالی دربــاره همکاری 
بخــش خصوصــی در پروژه هــای آزادراهی 
گفــت: بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی ماده 
قانــون   ۵۶ مــاده  اصــاح  قانــون  واحــده 
الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیم بخشــی 
کــه  ح هایــی  طر دولــت  مالــی  مقــررات  از 
در قانــون بودجــه دارای ردیــف اعتبــاری 
ســرمایه گذاری  از  اســتفاده  بــا  و  هســتند 
می شــوند،  احــداث  خصوصــی  بخــش 
برگشــت اصــل و ســود ســرمایه گذاری طی 
یک دوره معین از ســوی سازمان برنامه و 

کشور تضمین می شوند. بودجه 
خادمی بیان داشــت: یافتن مطمئن ترین 
کــه  بــرای مشــارکت ســرمایه گذاران  روش 
ســود  و  ســرمایه  اصــل  بازگشــت  از  آنهــا 
حاصله اطمینان داشــته باشند برای ما از 

اهمیت باالیی برخوردار است.  
بــرای  مالــی  تامیــن  آمادگــی  از  وی 

بــه  آزادراهــی  ح  طــر  ۸ در  ســرمایه گذاری 
ارزش ۴ هــزار میلیــارد تومــان خبــر داد و 
ح ها شامل آزادراه های حرم  افزود: این طر
تا حرم، اصفهان- شــیراز، تبریــز- ارومیه، 
ک-  تبریــز- بــازرگان، قم-ســلفچگان- ارا
کنارگذر  خرم آباد، ســیرجان- بندرعباس، 
جنوبی تهران و مراغه- هشــترود- نقده-

تمرچین است.
ســرمایه گذاران  مشــارکت  خادمی نحــوه 
را توضیــح داد و عنــوان  ح هــا  ایــن طر در 
کــرد: ســرمایه گذاران می تواننــد در تامیــن 
بــا تضمیــن ســازمان  ســهم مالــی دولــت 
برنامــه و بودجــه یــا تکمیــل آزادراه هایــی 
کمبــود  دلیــل  بــه  آن  از  بخش هایــی  کــه 
کاره مانــده  منابــع مالــی پیمانــکار نیمــه 
کنند و در سود آتی آزادراه  است مشــارکت 
افــزود: در خصــوص  ســهیم شــوند.  وی 
آن  اجرایــی  عملیــات  کــه  آزادراه هایــی 
آغــاز نشــده اســت نیــز با اســتفاده از ســود 
حاصــل از عوارض و ســایر منافــع آزادراهی 
می تواننــد هزینه هــای مشــارکت را پــس از 

کنند. بهره برداری مستهلک 

 منبع: روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه 
کشور-11 تیر زیربناهای حمل و نقل 

کره برای تامین مالی 8 طرح  مذا
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نشست

شهرســـازی  و  راه  وزیـــر  آخونـــدی  عبـــاس 
کانـــال تلگرامی خـــود طـــی یادداشـــتی با  در 
نـــام »آزادراه شـــمال و چالـــش برجـــام« و در 
روز بازدیـــد از ایـــن آزادراه بـــا حضـــور رئیـــس 
مجلس شـــورای اســـالمی، با شـــبیه ســـازی 
کشـــور نســـبت  ایـــن پـــروژه بـــزرگ به اقتصاد 
گونـــه توجیـــه مقطعی بـــرای دوری از  بـــه هر 
اقتصـــاد رقابتـــی و عـــدم برنامـــه ریـــزی برای 
کشـــور در راســـتای ایجاد امید هشدار  آینده 
کامـــل این یادداشـــت به  داده اســـت. متـــن 

ح زیر اســـت: شـــر
کـــج باشـــد  کـــه ســـنگ بنـــای آن  پـــروژه ای 
به ســـختی راســـت می شـــود. تمـــام نگرانـــی 
کـــه در تدبیـــر چالش هـــای  مـــن ایـــن اســـت 
گذاشـــته  معیوبـــی  ســـنگ بناهای  برجـــام 
بســـیار  آینـــده  در  آنهـــا  جبـــران  کـــه  شـــود 

باشـــد. پرهزینـــه  و  زمان بـــر  ســـخت، 
امـــروز به اتفاق جنـــاب آقای دکتـــر الریجانی 
و  محتـــرم  نماینـــدگان  از  چنـــد  تنـــی  و 
اســـتانداران تهـــران و البـــرز از آزادراه شـــمال 
کیلومتـــر آزادراه  کردیم. در ســـی ودو  بازدیـــد 
کارگاه فعـــال بـــود. یعنـــی تمام  بیـــش از 160 
در  هم زمـــان  آزادراه  یـــک  منطقـــه ی  طـــول 

دســـت ســـاخت بـــود.
از  چشـــم اندازی  می توانســـتند  همـــه 
پـــروژه ی عظیـــم و بی نظیـــر در حـــوزه    ایـــن 
همیـــن  در  کـــه  باشـــند  داشـــته  مهندســـی 
و  فنـــی  گره هـــای  تمـــام  ســـخت  شـــرایط 
آن  و حقوقـــی  مالـــی  و هم چنیـــن  تکنیکـــی 
حل وفصـــل شـــده و بـــا پیشـــرفت 91درصـــد  
کار و آماده شـــدن برای  بـــا ســـرعت در حـــال 

اســـت. بهره بـــرداری 
وضعیـــت  تصویـــر  می توانســـتند  حاضـــران 
اتمام یافته پروژه را در ذهن داشـــته باشـــند 
کـــه مردم بـــا راحتی، ایمنی و ســـرعت مســـیر 
چندیـــن ســـاعته را در یـــک ســـاعت و اندی 
کنند و بـــه مقصد برســـند و  می تواننـــد طـــی 
در طـــول مســـیر هـــم از زیبایی های مســـیر و 
جـــاده لـــذت ببرند. ولـــی، نمی تـــوان چنین 
کـــه  کـــرد. چـــرا  حســـی را بـــه مـــردم منتقـــل 
کامال  کارگاه  که امـــروز یـــک  همین پـــروژه ای 
زنـــده و فعـــال اســـت و بیـــش از 3200 نفـــر در 
دســـتگاه   1300 از  بیـــش  و  می کننـــد  کار  آن 
ماشـــین آالت در آن فعـــال اســـت، ســـالیان 

کـــم فعـــال و بالتکلیف بوده اســـت. ســـال 
وقتـــی مســـئولیت وزارت خانـــه را در دســـت 
گرفتم.  گرفتـــم از جمله ســـراغ ایـــن پـــروژه را 
که به  کردنـــد  بســـیاری از دوســـتان توصیـــه 
ایـــن پـــروژه نزدیـــک نشـــو. ایـــن پـــروژه وزیر 

کـــن اســـت. تمـــام وزاری قبلی تالش  خراب 
کار را در  کرده انـــد و هیچ کـــدام نتوانســـته اند 

دوره   خـــود به ســـامان برســـانند.
بـــا ایـــن وصـــف، ســـوابق را خواســـتم؛ دیدم 
نـــدارد.  وجـــود  درســـتی  مالـــی  صـــورت 
مســـائل حقوقـــی آن آشـــفته اســـت. تکلیف 
ســـرمایه گذار، تامین کننـــده   مالـــی، پیمانکار 
خارجـــی، پیمانـــکاران داخلـــی و ســـایر ذی 
نفعـــان مشـــخص نیســـت. مســـائل فنـــی و 
مهندســـی پروژه حـــل و فصل نشده اســـت. 
عبـــوری  کریـــدور  از  روشـــنی  تصویـــر  هیـــچ 
ابرپـــروژه ی  ایـــن  فنـــی  اجـــرای  روش  و 
هیـــچ  نـــدارد.  وجـــود  پیچیـــده  فوق العـــاده 
چشـــم اندازی برای تامین مالی آن نیســـت. 
دیگـــری   بـــه  هیچ کـــس  مهم تـــر  همـــه  از  و 
اعتمـــاد نـــدارد. همه فکر می کنند طرفشـــان 
جدی نیســـت. حرفهایش تضمیـــن اجرایی 
نـــدارد. می خواهد تـــوپ را به زمیـــن دیگری 
بیندازنـــد و از این دســـت تصورهـــای منفی.
کـــه از عمر پروژه 17 ســـال  ایـــن در حالی بود 
گذشـــته بود و به ســـختی پیشـــرفت پروژه به 
که  15 درصد می رســـید. در ذهن مـــردم هم 
ایـــن پـــروژه تبدیل به ســـخره  عام شـــده بود 
و در مجالـــس و محافل از آن بـــه عنوان یک 
جـــوک یـــاد می شـــد و می شـــود و هنـــوز هـــم 
کمتر امیـــدی به تمام  به نظر می رســـد افـــراد 

شـــدن آن دارند. هرچند، پـــروژه در بهترین 
یـــک نقطـــه  کـــه  قـــرار دارد  وضعیـــت خـــود 
بـــدون فعالیت در آن وجـــود ندارد و در تمام 

کار جریـــان دارد. جبهه ها هم زمـــان 
چرا این چنین اســـت؟ پاســـخ روشن است. 
ح و برنامـــه  دقیق شـــروع  پـــروژه بـــدون طـــر
که پروژه می خواســـت  شـــده بود. آن زمـــان 
شـــروع شـــود، مطالعـــات فنـــی، مهندســـی، 
حقوقـــی،  اجتماعـــی،  زیســـت محیطی، 
نشـــده بود.  انجـــام  آن  مالـــی  و  اقتصـــادی 
ارزیابـــی  پـــروژه  مخاطـــرات  و  ریســـک ها 
مـــدل  فاقـــد  پـــروژه  نشـــده بود.  بـــرآورد  و 
کســـب وکار روشـــن بود. هیچ چشـــم اندازی 
از مـــدل تامین مالی آن ترســـیم نگشـــته بود 

ایـــن دســـت نارســـایی ها. از  و 
پـــروژه  آغازیـــن،  روزهـــای  همـــان  در  لـــذا، 
 در انتخـــاب مســـیر، تملـــک اراضـــی، نحـــوه

کار و انتخاب پیمانـــکار، تامین مالی   ارجـــاع 
اولیـــه با مشـــکل مواجـــه شـــد و راه نیفتاده 
که  متوقـــف شـــد. دولت هـــای بعـــدی هـــم 
کردند و ســـخت هم  کدام تالش  آمدنـــد، هر 
کـــج بنیاد  کوشـــیدند. لیکـــن، چـــون پـــروژه 
کمی بـــه جلو می رفـــت و مجدد  یافتـــه بـــود، 

می گردید. متوقـــف 
بی دلیـــل  پـــروژه  بـــه  مـــردم  بی اعتمـــادی 
را  اتمـــام  وعـــده  بـــار  ده هـــا  آنـــان  نیســـت. 
کار بـــه ثمـــر ننشســـته اســـت.  شـــنیده اند و 
کنند. من  که بـــاور  بنابرایـــن، دلیلـــی نـــدارد 
باشـــم  انتظـــاری داشـــته  نبایـــد هیـــچ  هـــم 
کننـــد. من چـــه فرقی  کـــه مـــردم از من بـــاور 

آزادراه شمال
و چالش برجام

رقابتی و آزاد هزینه های  پرهیز  از اقتصاد  
سنگینی را بر کشور تحمیل خواهد کرد

عباس آخوندی
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ل�
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کار بـــه اتمـــام نرســـد  بـــا دیگـــران دارم. تـــا 
کار  و مـــردم از آن عبـــور نکننـــد، بـــه انجـــام 
ایمـــان نخواهنـــد آورد. ایـــن یـــک واقعیت 

  . ست ا
برجــام  تدبیــر  بــاره  در  مــن  نگرانــی  تمــام 
نیــز از همیــن دســت اســت. چالشــی پــس 
پیــش   برجــام  توافــق  از  آمریــکا  خــروج  از 
در  مــا  ســرمایه   بزرگتریــن،  آمده اســت. 
آینــده  بــه  امیــد  چالــش  ایــن   مدیریــت 
و انتظــارات تورمی پاییــن در ســطح جامعه 

است.
همبســـتگی  موجـــب  آینـــده  بـــه  امیـــد 
تورمـــی  انتظـــارات  و  می شـــود  اجتماعـــی 
 پاییـــن باعـــث عـــدم شـــکل گیری بازارهای 
تصنعـــی و هجـــوم نبـــردن به  بازارهـــای ارز 
و ســـکه می گـــردد. قطعـــا امریـــکا در صـــدد 
اصلـــی ســـرمایه  دو  ایـــن  بـــه   لطمـــه زدن 

 ملی است.
کـــه در یـــک طـــرف منازعه و دعـــوا قرار  از او 
انتظـــاری جـــز ضربـــه زدن  دارد نمی تـــوان 
ولـــی، در جبهـــه  ملـــی می تـــوان  داشـــت. 
از  ابتـــدا  داشـــت؛  فراوانـــی  انتظارهـــای 
و  قـــوا  دیگـــر  از  ســـپس  و  دولـــت  خـــوِد 
نیروهـــای ملـــی. در بیرون دولـــت عده ای 
ســـنگی  انداختـــن  حـــال  در  کانـــه  بی با
کشـــور به ســـمت  پیش پـــای مردم با بردن 
که  تحریم هـــای شـــورای امنیـــت هســـتند 
مـــن هـــر چـــه بیشـــتر فکـــر می کنـــم منطق 
آن را نمی فهمـــم و نمی دانـــم چـــه حکمت 

اســـت. آن  در  بالغـــه ای 

کـــه  دارم  تمایـــل  بیشـــتر  اینجـــا،  در  ولـــی 
خـــودم و همکارانـــم را مخاطب قـــرار دهم 
شـــروع  کـــه  دهـــم  هشـــدار  خـــودم  بـــه  و 
از  پیـــش  ضعیـــف،  اصالحـــی  پروژه هـــای 
آنکـــه تمام زوایای آن بررســـی و حل وفصل 
شـــده باشـــد ممکـــن اســـت مانند شـــروع 
و  شـــود  شـــمال  آزادراه  پـــروژه ی  اجـــرای 
مشـــکالت عدیـــده ای را برای آینـــده ایجاد 
کـــه از اقتصاد رقابتی  کند. ما هـــر یک قدم 
آن  بـــه  بازگشـــتمان  آزاد دور می شـــویم،  و 
ســـخت تر  و  پرهزینه تـــر  بســـیار  آینـــده،  در 

شـــد. خواهد 
کـــه در حال  گفته شـــود  بـــه صـــرف اینکـــه 
یـــک جنگ تمام عیـــار اقتصادی هســـتیم 
صـــرِف  نظـــر  بـــازار  اصـــول  از  نمی توانیـــم 
انحراف هـــای  هزینه هـــای  مـــا  کنیـــم. 
عظیمی کـــه در دولت هـــای نهـــم و دهـــم، 
دقیقا با همین اســـتدالل بـــر ملت تحمیل 

شـــد را از یـــاد نبرده ایـــم.
رییـــس  تالش هـــای  تمـــام  رغـــم  علـــی 
گذشـــته  جمهـــور و دولـــت در چهـــار ســـال 
هنـــوز نتوانســـته ایم به وضعیت ســـال 83 
که  برســـیم. باید ببینیـــم محدودیت هایی 
در اقتصـــاد ایجـــاد می شـــود تـــا چـــه اندازه 
بـــر ســـطح امید مـــردم نســـبت بـــه آینده و 
انتظـــارات تورمی آنان اثر منفـــی می گذارد. 
گـــر اثـــر آن جـــدی اســـت بـــا بگیـــر و ببنـــد  ا
نمی توانیـــم آن را جبران نماییـــم و باید در 

کنیـــم. راهکارهایمـــان تجدیدنظـــر 
درستی ســـنجی  بـــرای  معیـــار  اصلی تریـــن 
اصـــول  از  انحـــراف  عـــدم  تصمیم هـــا 
بنیادیِن اقتصاد رقابتـــی و عدم ضربه زدن 
بـــه امید مـــردم و دامن نزدن بـــه انتظارات 

تورمی اســـت.
و  ســـهمیه ای  روش هـــای  مـــن،  به گمـــان 
کـــه ایـــن روزهـــا در درون دولـــت و  کنترلـــی 
بیـــرون آن طرفـــداران فراوانی یافته اســـت، 
کننـــده را  گی هـــای نگـــران  تمـــام ایـــن ویژ
کـــه در مورد آنها  دارد و یقینـــا خوبی هایـــی 

بیـــان می شـــود را ندارنـــد.
که  مـــن از تجربـــه آزادراه شـــمال یادگرفتم، 
کارایی بســـیار  اساســـا راهکارهـــای ســـاده 
بیشـــتری نســـبت بـــه راهـــکاری پیچیـــده 
برقـــراری  جـــای  بـــه  دارنـــد.  تودرتـــو  و 
که بیشـــتر چپ های  کنترل هـــای پیچیده 
راهـــکار  از  هســـتند،  آن  طرفـــدار  جهـــان 
کنترل حداقلی تبعیت  ساده  آزادســـازی و 

. کنیم
5 تیر- صما 

گذاری  وا
بنگاه های اقتصادی 

نیروهای مسلح 
آغاز شده است

رییــس ســازمان خصوصــی ســازی اعــالم 
وزیــر  بــا  جلســه ای  گذشــته  هفتــه  کــرد: 
دفاع و پشــتیبانی نیرو های مســلح درباره 
گذاری بنگاه های اقتصادی داشتیم که  وا
اقدام های اجرایی آن بزودی در چند ماه 
آینده آغاز می شود. به گزارش ایرنا »میرعلی 
اشرف عبداهلل پوری حسینی« در نشست 
ســازی »خصوصــی  موضــوع  بــا   خبــری 

گفــت: بخشــی از   و آینــده آن در ایــران«  
نیرو هــای  اقتصــادی  بنگاه هــای  ســهام 
مســلح متعلق به صندوق بازنشســتگان 
یــا وزارت دفــاع  کــه ســهم دولــت  اســت 
که آن را بفروشــد. پوری حسینی  نیســت 
  ادامه داد: اقدام های سازمان خصوصی سازی

ایــن  شــامل  صندوق هــا  ایــن  دربــاره    
که صندوق ها بنگاهداری  موارد می شود 
نکنند، به مرحله انتخــاب مدیران عامل 
وارد نشــوند و در حــد ســهامداری باقــی 
بمانند. وی اضافه کرد: این خواسته هنوز 
کامل محقق نشــده اســت؛ البته  بــه طور 
سازمان خصوصی ســازی نظارت می کند 
که ایــن صندوق ها به حالت ســهامداری 
خصوصــی  ســازمان  رییــس  برگردنــد. 
گفــت: به جــز صندوق های بازنشســتگی، 
کامــل  بــه طــور  ســهام برخــی شــرکت ها 
دولتــی و مربــوط بــه وزارت دفــاع اســت. 
ایــن وزارتخانه فهرســتی از این شــرکت ها 
کــه بخشــی از آن را خــودش  کــرد  را تهیــه 
می فروشــد و بقیه را به سازمان خصوصی 
سازی معرفی کرد. به گزارش ایرنا، آخرین 
و  دفــاع  وزیــر   1396 مــاه  دی  روز هــای 
پشتیبانی نیرو های مسلح به دستور مقام 
گذاری بنگاه های  معظم رهبری درباره وا
کرد. »امیر ســرتیپ امیر  اقتصــادی اشــاره 
کار از  کرد »مسئولیت این  کید  حاتمی« تا
کل  طــرف مقام معظم رهبــری و فرمانده 
گذار  قــوا بــه ســتاد کل نیرو های مســلح وا
کل در همــه زیرمجموعــه،  شــده و ســتاد 
این موضوع را دنبال می کند تا این نیرو ها 
کار هــای اقتصــادی غیرمرتبــط بــه هــر  از 

ج شوند.« دلیل، خار
ایرنا -26 تیر
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نشست

شـــورای  مجلـــس  رئیـــس  الریجانـــی  علـــی 
اســـالمی روز دوشـــنبه 4 تیر بـــا همراهی وزیر 
راه و شهرســـازی و رئیس بنیاد مستضعفان 
و بـــا حضور در پـــروژه آزادراه تهران- شـــمال 
گرفت.  کار این پروژه قـــرار  در جریـــان رونـــد 
ایـــن پـــروژه بـــا قـــرارداد شـــرکت چینـــی آغاز 
شـــد و بعـــد از اتمام مـــدت قـــرارداد، وزارت 
بخـــش  همـــکاری  بـــا  شهرســـازی  و  راه 
خصوصـــی احـــداث آن را ادامه داد. ســـایت 
کـــرده پروژه  گزارشـــی عنوان  خانه ملـــت در 
که تا پیش از ســـال  آزادراه تهـــران- شـــمال 
94 تقریبا 40 درصد پروژه پیشـــرفت داشته 
کنون پیشـــرفت  اســـت، امـــا از ســـال 94 تـــا 

پـــروژه 90 درصـــد برآورد می شـــود.

کمک به تامین  آمادگــی مجلس برای 
مالی آزادراه تهران- شمال

گزارش مهـــر، علـــی الریجانـــی در جریان  بـــه 
بازدیـــد از روند اجرای پـــروژه آزادراه تهران- 
شـــمال با حضور عباس آخونـــدی وزیر راه و 
شهرســـازی و جمعی از مسئوالن این پروژه 

گفـــت: از صمیـــم قلـــب از دســـت انـــدرکاران 
اجـــرای این پـــروژه تشـــکر می کنیـــم. ضمن 
و  شهرســـازی  و  راه  وزارت  همـــت  اینکـــه 
شـــخص آقـــای آخونـــدی بـــرای تســـریع در 

اجـــرای این پـــروژه قابـــل تقدیر اســـت.
رئیـــس مجلس شـــورای اســـالمی افزود: این 
کمـــک  گونـــه مدیریـــت پروژه هـــا از نزدیـــک 
بـــه  کشـــور  بـــزرگ در  کارهـــای  کـــه  می کنـــد 
درســـتی انجـــام شـــود. ضمن اینکـــه اجرای 
کار پیچیده ای  پروژه آزادراه تهران- شـــمال 
ویـــژه  بـــه  مختلـــف  جهـــات  از  و  اســـت 
موضوعـــات فنـــی، صاحب اســـتانداردهای 

کشـــور اســـت. خوبـــی برای 
کیـــد بـــر اینکـــه پـــروژه بزرگ  الریجانـــی بـــا تا
از  زیـــادی  بـــا حجـــم  تهران-شـــمال  آزادراه 
فعالیـــت عمرانی به لحاظ فنـــی و دقت نظر 
در حـــال اجرا اســـت، ادامـــه داد: معمواًل در 
کمتـــر این حجم  پروژه هـــای جاده ســـازی، 
که  از پیچیدگـــی را شـــاهد بودیـــم. در حالی 
در هـــر وجـــب از ایـــن پـــروژه دشـــواری های 
کـــرد. بنابراین از  فنـــی را می تـــوان مالحظـــه 

ایـــن جهـــات باید بـــه عظمت پـــروژه آزادراه 
کرد. توجـــه  تهران- شـــمال 

مشـــاوران  و  مهندســـان  داد:  ادامـــه  وی 
داخلـــی نیـــز می تواننـــد چـــه در بخـــش اجرا 
و چـــه در بخـــش نظـــارت از تجربیـــات پروژه 
شـــوند  بهره منـــد  شـــمال  تهـــران-  آزادراه 
کـــه این پـــروژه یک تجربه ارزشـــمند در  چرا 
حـــوزه ایمنـــی پـــروژه تونـــل و ســـاخت انواع 
کشـــور  که شـــاید در جاده های  پل ها اســـت 

کمتـــر بـــه آن توجه شـــده باشـــد.
و  پیمانـــکاران  از  کـــرد:  کیـــد  تا الریجانـــی 
که در اجـــرای این پـــروژه نقش  مهندســـان 
دارنـــد تشـــکر می کنیـــم و امیدواریـــم همتی 
بـــه  ســـریعتر  هرچـــه  گرفتـــه،  صـــورت  کـــه 

برســـد. ســـرانجام 
رئیس مجلس شـــورای اســـالمی با اشـــاره به 
موضـــوع تامین مالـــی پـــروژه آزادراه تهران- 
شـــمال افزود: موضـــوع ســـاماندهی بودجه 
که  ایـــن پـــروژه بســـیار حائـــز اهمیت اســـت 
دولـــت باید در ایـــن خصوص اهتمـــام ویژه 
مـــا در مجلـــس  باشـــد. همچنیـــن  داشـــته 

در بازدید از پروژه آزادراه تهران شمال  مطرح شد

 نمایشگاه توانمندی فنی و مهندسی
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کنیـــم  کمـــک  کـــه  داریـــم  را  آمادگـــی  ایـــن 
منابـــع بودجـــه ای ایـــن پروژه تامین شـــود؛ 
همچنین الزم اســـت بنیاد مســـتضعفان نیز 
در زمینـــه تامین مالی، پشـــتیبانی های الزم 

انجـــام دهد. را 
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه طوالنی شـــدن 
پـــروژه آزادراه تهران-شـــمال ادامـــه داد: در 
زمـــان بنـــدی اجرای ایـــن پروژه بایـــد توجه 
طوالنـــی  ســـابقه  یـــک  پـــروژه  ایـــن  شـــود. 
از  کـــه  کـــرده  ایجـــاد  مـــردم  ذهنیـــت  در 
ایـــن بـــه بعـــد امیدواریـــم ایـــن پـــروژه طبق 
زمان بنـــدی پیش بینـــی شـــده به ســـرانجام 
برســـد تـــا هرچه زودتـــر تردد مردم در مســـیر 

کنـــد. تســـهیل  را  تهران-شـــمال 
گفـــت: از صدا و ســـیما  الریجانـــی در پایـــان 
درخواســـت می کنـــم از فراینـــد اجـــرای ایـــن 
کار عظیـــم مهندســـی برنامه مســـتند بزرگی 
کننـــد. همچنین  تهیـــه و به مـــردم معرفـــی 
ایـــن  کننـــد  تـــالش  نیـــز  دیگـــر  رســـانه های 

کنند . پـــروژه عظیـــم را بـــه مـــردم معرفـــی 

فعالیت مهندسان ایرانی 
در اجرای پروژه حیرت آور است

رئیس مجلس شـــورای اســـالمی در حاشـــیه 
بازدیـــد از روند اجرای پـــروژه آزادراه تهران-
گفـــت: فعالیـــت مهندســـان ایرانـــی  شـــمال 
تهران-شـــمال  آزادراه  پـــروژه  اجـــرای  در 

اســـت. حیرت آور 
علـــی الریجانـــی در حاشـــیه بازدیـــد از رونـــد 
در  تهران-شـــمال  آزادراه  پـــروژه  اجـــرای 
اول  صبـــح  از  گفـــت:  خبرنـــگاران  جمـــع 
وقـــت امروز فرصتی شـــد تـــا با حضـــور آقای 
آقـــای  شهرســـازی،  و  راه  وزیـــر  آخونـــدی 
احمدی الشـــکی نماینـــده مجلـــس و آقای 
کیـــا رئیس بنیـــاد مســـتضعفان از  ســـعیدی 

کنیم و بـــه نظر  منطقـــه یـــک پـــروژه بازدیـــد 
مهندســـان  توســـط  حیـــرت آوری  کار  مـــن 
که از نظر ساختار  ایرانی انجام شـــده اســـت 
حجـــم  و  دارد  باالیـــی  ســـطح  مهندســـی 
کار توســـط مهندســـان و مشـــاوران  اصلـــی 

اســـت. اجرا شـــده  داخلـــی 
وی ادامـــه داد: حجم زیـــادی از منطقه یک 
آزادراه تهران- شـــمال )حـــد فاصل تهران تا 
شهرســـتانک( دارای تونل های بزرگ اســـت 
که از اســـتانداردهای باالیی در حوزه ایمنی 
برخوردارند. ضمن اینکه در فرآیند ســـاخت 
پل هـــای ایـــن پـــروژه نیـــز دقت نظـــر باالیی 
کار بســـیار ارزشـــمند و  وجود دارد. بنابراین 
البتـــه پرهزینه ای در آزادراه تهران- شـــمال 
کـــه ارتبـــاط جدیـــدی بین  انجـــام می شـــود 

کشـــور برقـــرار می کند. تهران و شـــمال 
اســـالمی افزود:  شـــورای  مجلـــس  رئیـــس 
بـــر اســـاس دســـتور وزیـــر راه و شهرســـازی، 
مجموعـــه زیباســـازی در طـــول ایـــن مســـیر 
که یـــک اقدام ارزشـــمند  طراحـــی می شـــود 
اســـت و انتظـــار داریـــم همزمـــان بـــا تکمیل 
منطقـــه یـــک، امکانـــات تفریحـــی، رفاهی و 
خدماتـــی ایـــن منطقه نیـــز به بهـــره برداری 
برســـد تا ضمن اشـــتغالزایی، آســـایش مردم 

کند. فراهـــم  را 
وی در بخـــش دیگـــری از اظهاراتـــش درباره 
گفـــت:  جامعـــه  در  زیـــاد  نقدینگـــی   وجـــود 
در حـــال حاضـــر نقدینگی زیادی در دســـت 
کـــه هدایـــت ایـــن نقدینگی ها  مـــردم اســـت 
دلیـــل  بـــه  بـــزرگ  پروژه هـــای  جهـــت   در 
کشـــور  بـــرای  می توانـــد  بـــودن  ثـــروت زا 

باشـــد. داشـــته  منفعـــت 
اســـت  ایـــن  مهـــم  نکتـــه  افـــزود:  الریجانـــی 
کـــه  کنـــد  کـــه دولـــت بســـترهایی را فراهـــم 
ثـــروت زا  بـــه ســـمت پروژه هـــای  نقدینگـــی 
هدایـــت شـــود؛ نکتـــه مهـــم دیگـــر بـــه خود 

مـــردم مربوط می شـــود و مردم بایـــد بدانند 
کـــه هدایت نقدینگـــی به موضوعـــات جزئی 
هـــم  ثروتـــی  و  نـــدارد  کشـــور  بـــرای  نفعـــی 
کشـــور اضافـــه نمی کنـــد امـــا پروژه هـــای  بـــه 
ضمـــن  می کننـــد،  آبـــاد  را  ایـــران  عمرانـــی، 
بـــرای  مشـــارکت  اوراق  از  اســـتفاده  اینکـــه 
اجـــرای پروژه هـــای عمرانی تضمینـــی برای 
که ثروت زیادی را فراهم  ســـود مردم اســـت 

مـــی آورد.
کید  اســـالمی تا شـــورای  مجلـــس  رئیـــس 
کـــه به حجـــم زیاد  کـــرد: بـــرای پروژه هایـــی 
بســـتر  بایـــد  دارنـــد  نیـــاز  گـــذاری  ســـرمایه 

شـــود. فراهـــم  مـــردم  مشـــارکت 

منطقه یک آزادراه تهران ـ شــمال 
امسال تکمیل می شود

و  راه  وزیـــر  معـــاون  خادمـــی،  خیـــراهلل 
رئیـــس  بازدیـــد  جریـــان  در  شهرســـازی 
پـــروژه  از  راه و شهرســـازی  وزیـــر  و  مجلـــس 
تهـــران  تهـــران - شـــمال حدفاصـــل  آزادراه 
پیشـــرفت  بـــه  اشـــاره  بـــا  شهرســـتانک،  تـــا 
آزادراه  یـــک  فیزیکـــی 91 درصـــدی منطقـــه 
تهران  - شـــمال اظهار داشـــت: در 9 درصد 
باقی مانـــده نیـــز عملیـــات روســـازی بتونـــی 
اینکـــه  ضمـــن  شـــود؛  تکمیـــل  بایـــد  پـــروژه 
منطقـــه  ایـــن  برقـــی  مکانیکـــی  تأسیســـات 
باید در داخـــل تونل های ایـــن قطعه نصب 

. د شو
وی درباره زمـــان تکمیل منطقه یک آزادراه 
گفـــت: قطعـــًا ایـــن منطقه  تهـــران - شـــمال 
بهره بـــرداری  بـــه   97 ســـال  در  آزادراه  از 
کار و  بـــه ســـختی  بـــا توجـــه  امـــا  می رســـد، 
کار، مشـــخص  تالش مـــا برای ارتقـــاء ایمنی 
نیســـت این منطقـــه از آزادراه چـــه زمانی در 

ســـال جاری بـــه بهره بـــرداری برســـد.

دکتر الریجانی : 
که  کند  کـــه دولت بســـترهایی را فراهم  نکته مهم این اســـت 
نقدینگـــی به ســـمت پروژه های ثـــروت زا هدایت شـــود؛ نکته 
مهـــم دیگر به خود مردم مربوط می شـــود و مـــردم باید بدانند 
کشـــور  کـــه هدایت نقدینگی بـــه موضوعات جزئی نفعی برای 
کشـــور اضافـــه نمی کند امـــا پروژه های  نـــدارد و ثروتـــی هم به 
عمرانـــی، ایران را آباد می کنند، ضمن اینکه اســـتفاده از اوراق 
مشـــارکت بـــرای اجـــرای پروژه هـــای عمرانـــی تضمینـــی برای 

که ثروت زیادی را فراهـــم می آورد. ســـود مردم اســـت 
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نشست

کید مـــا رعایت تمام اصول  خادمی افـــزود: تأ
ایمنـــی عبور و مـــرور و ســـپس بهره برداری از 
که با حساســـیت زیادی  ایـــن منطقه اســـت 

دارد. ادامه 
توســـعه  و  ســـاخت  شـــرکت  مدیرعامـــل 
کشـــور در بخش  زیربناهـــای حمـــل و نقـــل 
آخریـــن  دربـــاره  اظهاراتـــش  از  دیگـــری 
آزادراه تهـــران  وضعیـــت اجـــرای منطقـــه 2 
-  شـــمال حـــد فاصـــل شهرســـتانک تـــا پل 
کرد: خوشـــبختانه عملیات  زنگوله تصریـــح 
 22 طـــول  بـــه  آزادراه   2 منطقـــه  اجـــرای 
کنـــون 21 درصـــد  کیلومتـــر شـــروع شـــده و تا
پیشـــرفت فیزیکی داشته اســـت. مهمترین 
بخـــش این منطقـــه، تونل عریـــض و طویل 
کـــه در حال حاضـــر فقط  البـــرز خواهـــد بود 
کمتـــر از 200 متـــر از اجـــرای این تونـــل باقی 
که تا ســـه مـــاه آینـــده حفاری  مانده اســـت 
تونـــل بـــه اتمـــام می رســـد و امیدواریم تردد 
کـــوه البـــرز بـــا اجـــرای ایـــن  بیـــن دو طـــرف 

تونـــل بـــه راحتـــی امکان پذیـــر باشـــد.
عملیـــات  تمـــام  کـــرد:  خادمی خاطرنشـــان 
مهندســـان  توســـط  پـــروژه  اجـــرای  فرآینـــد 
 40 بـــر  بالـــغ  و  می شـــود  انجـــام  ایرانـــی 
پیمانـــکار و مشـــاور ایرانـــی در پـــروژه فعـــال 
پـــروژه  ایـــن  پیمانـــکار  دو  البتـــه  هســـتند؛ 
بـــرای اجـــرای تونل بـــزرگ البـــرز و همچنین 
آزادراه  پـــروژه  منظـــر  و  معمـــاری  طراحـــی 

هســـتند. خارجـــی  شـــمال   - تهـــران  

کاملی این آزادراه نمایشگاه 
کشور  از توانمندی  فنی و مهندســی 

بنیـــاد  رئیـــس  بازدیـــد  ایـــن  حاشـــیه  در 
مســـتضعفان در جمـــع خبرنـــگاران بـــا بیان 

توســـط  شـــمال   - تهـــران  آزادراه  اینکـــه 
متخصصـــان و پیمانـــکاران ایرانـــی در حال 
گفت: این آزادراه نمایشگاه  ساخت اســـت، 
مهندســـی  و  فنـــی  توانمنـــدی   از  کاملـــی 
گفـــت:  کشـــور اســـت.مهندس ســـعیدی کیا 
از مشـــخصات مثبـــت ایـــن پـــروژه اســـتقرار 
که  ح  مدیریـــت در پـــروژه اســـت، مدیـــر طـــر
همان شـــرکت آزادراه تهران- شـــمال اســـت 
کـــه  زمـــان  هـــر  و  اســـت  مســـتقر  پـــروژه  در 
خ دهـــد بالفاصلـــه از طریـــق  هـــر مشـــکل ر
پیمانکار منعکس شـــده و شـــرکت آزادراه به 

می کنـــد. تصمیم گیـــری  ســـرعت 
وی افزود: پروژه با اســـتانداردهای روز دنیا 
در حال احداث اســـت و رویـــه بتنی در همه 

کیلومتـــر منطقه یک اجرا می شـــود.  32
تیـــر  از  گفـــت:  مســـتضعفان  بنیـــاد  رئیـــس 
ـ  تهـــران  آزادراه  دو  منطقـــه   96 ســـال  مـــاه 
که هر  شـــمال در قالـــب 4 قطعـــه آغـــاز شـــد 
4 قطعـــه آن فعـــال اســـت و امیدواریم طبق 

بـــرود. زمان بنـــدی پیـــش 
دو  منطقـــه  کـــرد:  اضافـــه  ســـعیدی کیا 
منطقـــه  تجربـــه  از  دارد  زیـــادی  معارضـــان 
یـــک در رفـــع معارضـــان و ارزیابی اســـتفاده 
کرده ایـــم تـــا در منطقـــه دو در رفـــع مشـــکل 
کمتـــر با مشـــکل مواجه شـــویم. معارضـــان 

وی افـــزود: در همیـــن منطقـــه یـــک آزادراه 
در برخـــی قطعـــات فاصله خانه هـــا و ویالها 
کمتـــر از 20 متـــر اســـت و در برخی  بـــا آزادراه 
کامـــاًل  ویالهـــا  و  باغ هـــا  خانه هـــا،  قطعـــات 

مشـــرف بـــه جاده اســـت.
رئیس بنیاد مســـتضعفان مشـــخصات فنی 
آزادراه  بـــا دیگـــر  را  تهـــران - شـــمال  آزادراه 
گفـــت: در  کشـــور بســـیار متمایـــز دانســـت و 
منطقه یک میـــزان 1.2 میلیـــون مترمکعب 
از  رقـــم غیـــر  ایـــن  کـــه  کرده ایـــم  بتن ریـــزی 
روسازی اســـت و در پروژه های جاده سازی 

بی نظیـــر محســـوب می شـــود.
از  گـــروه   28 کنـــون  تـــا  کـــرد:   اضافـــه  وی 
دانشـــگاه های مختلف از این پـــروژه بازدید 
کـــه امیدواریـــم در نظـــام اجرایی و  کرده انـــد 

کشـــور مثمرثمر باشـــد. تفکـــر 

اجرای قطعه سوم آزادراه
 تهران- شمال از ابتدای 98

کـــرد: در  رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان بیـــان 
منطقه 3 آزادراه با 6 شـــرکت خارجی شامل 
کره هســـتیم،  اروپایـــی و چینی در حال مذا
ضمـــن آنکـــه احجـــام پـــروژه  و قیمت ها هم 
پـــروژه در قالـــب دو  بررســـی خواهـــد شـــد، 
شـــرط به مناقصه می رود یکـــی اینکه طرف 
کنـــد همچنین  خارجـــی فاینانـــس را تأمین 
باشـــد.بدین  ایرانـــی  پیمانـــکاران  بـــا  اجـــرا 
کشـــور  ترتیـــب از تـــوان عظیـــم پیمانـــکاری 
دو  لحـــاظ  بـــا  منطقـــه  ایـــن  اجـــرای  بـــرای 

اســـتفاده می شـــود. شـــرط مذکور 
تـــا  امیدواریـــم  کـــرد:  اضافـــه  ســـعیدی کیا 
پایـــان تابســـتان مناقصـــه منطقـــه 3 برگـــزار 
و  دهـــد  تضامنـــی  بایـــد  هـــم  دولـــت  شـــود 
کمی زمان بـــر خواهـــد بـــود، امـــا  ایـــن رونـــد 
اجـــرای  مقدمـــات  می کنیـــم  پیش بینـــی 
منطقـــه 3 تـــا پایـــان ســـال بـــه اتمام برســـد 
و عملیـــات عمرانـــی احـــداث منطقه ســـوم 
آزادراه تهران ـ شـــمال از سال 98 آغاز شود.

شــرکت های  مانــدن  دربــاره  همچنیــن  وی 
از  آمریــکا  از خــروج  پــس  پــروژه  در  خارجــی 
ایــن  در  ایتالیایــی  شــرکت  گفــت:   برجــام 
رفتــه کره جنوبــی  امــا  دارد،  حضــور   پــروژه 

 است.

 

مهندس سعیدی کیا:
آزادراه تهـــران ـ  شـــمال توســـط 
پیمانـــکاران  و  متخصصـــان 
ایرانی در حال ســـاخت اســـت  
کاملی  ایـــن آزادراه نمایشـــگاه 
از توانمنـــدی  فنی و مهندســـی 

است. کشـــور 
ایـــن  مثبـــت  مشـــخصات  از    
در  مدیریـــت  اســـتقرار  پـــروژه 

اســـت،  پـــروژه 
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نقـــش  بین المللـــی  کنفرانـــس  دومیـــن 
مهندســـی مکانیک در ساخت و ساز شهری 
روزهـــای 5 و 6 تیـــر بـــه همت ســـازمان نظام 
مهندســـی در مرکز همایش هـــای بین المللی 
شـــد.  برگـــزار  نفـــت  صنعـــت  پژوهشـــگاه 
محورهـــای ایـــن همایـــش انـــرژی و محیـــط 
زیســـت، فناوریهـــای نویـــن در ســـامانه های 
و  مطبـــوع  تهویـــه  گرمایـــش،  ســـرمایش، 
کیفیـــت هـــوا در  تبریـــد، شـــرایط آســـایش و 
حفاظـــت  فاضـــالب،  و  آب  ســـاختمانها، 
ســـاختمان ها در برابـــر حریق، آینـــده پژوهی 

و اقتصـــاد مقاومتـــی بـــود. 

مصرف انرژی در ایران معادل
 8 بشکه نفت است

فرســـوده  بافـــت  در  رئیـــس جمهـــور  مشـــاور 
کنـــون 41 درصـــد از مصرف انرژی  گفت: هم ا
کشـــور در ســـاختمان ها هدر مـــی رود و دولت 
بایـــد بـــا الـــزام مبحـــث 19 میـــزان مصـــرف را 
کنفرانس  کبر ترکان در دومین  کاهـــش دهد. ا
در  مکانیـــک  مهندســـی  نقـــش  بین المللـــی 
ســـاخت و ســـاز شـــهری بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
کشـــور در مقایســـه  میـــزان مصرف انـــرژی در 
کشـــورهای دنیا بســـیار زیاد اســـت،  بـــا ســـایر 
کشـــورهای خارجـــی میـــزان مصـــرف  گفـــت: 
انرژی شـــان معـــادل دو بشـــکه نفت اســـت و 
که میـــزان مصرف انرژی  این در حالی اســـت 
که این  در ایران معادل 8 بشـــکه نفت اســـت 

کشـــور بســـیار نگران کننده اســـت. بـــرای 
گاز در ایـــران 600  وی افـــزود: میـــزان تولیـــد 
کـــه  میلیـــون متـــر مکعـــب اســـت در حالـــی 
کـــه مصـــرف می شـــود معـــادل  گازی  میـــزان 
240 میلیـــارد متـــر مکعب اســـت و ایـــن روند 

ک اســـت. کشـــور بســـیار خطرنا بـــرای 
کشـــور  کـــه در  انـــرژی  گفـــت: مقـــدار  تـــرکان 
مصرف می شـــود باید تبدیل به ثروت شـــود 
ولـــی متأســـفانه بازدهـــی مـــا در ایـــن بخش 
کم و میـــزان ائتـــالف انرژی ما بســـیار  بســـیار 

زیادتـــر از حـــد مجاز اســـت.
کـــرد:  تصریـــح  جمهـــور  رئیـــس  مشـــاور 
کشـــور  در  ســـاختمان  ملـــی  مقـــررات  بایـــد 
بازبینـــی شـــود و رعایـــت مبحـــث 19 در همه  

الزامی شـــود. ســـاختمان ها 
قانـــون   19 مبحـــث  متأســـفانه  گفـــت:  وی 
پیـــش  ســـال ها  ســـاختمان   ملـــی  مقـــررات 
کســـی این  کمتر  تصویب شـــد ولی تا به امروز 
قانون را در ســـاخت و ســـازها رعایت می کند. 
ترکان با اشـــاره به اینکـــه 41 درصد از مصرف 
گفت:  کشـــور در ســـاختمان ها اســـت  انـــرژی 
و  بخـــش حمـــل  انـــرژی در  میـــزان مصـــرف 

و  ساختمان هاســـت  از  کمتـــر  بســـیار  نقـــل 
مـــا می توانیـــم با اجـــرای درســـت مبحث 19 

کشـــور شـــویم. مانـــع هدر رفـــت انرژی در 
مشـــاور رئیس جمهور با بیان اینکه شـــهردار 
کار ســـاختمان ها را بـــه  تهـــران بایـــد پایـــان 
که مبحـــث 19 را رعایـــت نمی کنند  مالکانـــی 
اصلی تریـــن  کـــرد:  تصریـــح  ندهنـــد  ارائـــه 
که در مبحـــث 19 باید رعایت شـــود  بخشـــی 
عایق بندی جداره های ســـاختمانی اســـت.
گازهای  کنـــون تولیـــد  کـــرد: هم ا کیـــد  وی تأ
کربنیـــک در شـــهرها بســـیار زیـــاد شـــده بـــه 
گازها تهران  که از طریـــق تولید ایـــن  طـــوری 
که  دچـــار پدیـــده وارونگـــی دما شـــده اســـت 

ک اســـت. این بـــرای مـــردم بســـیار خطرنا
ترکان با اشـــاره به اینکه میـــزان مصرف انرژی 
گاز در خانه هـــا ســـه برابر بیشـــتر از ســـوخت  و 
میـــزان  گفـــت:  اســـت  ادارات  در  گاز  و  بـــرق 
گاز در تهران 80 میلیـــون متر مکعب  مصـــرف 
کـــه 25 میلیون متر مکعـــب آن مربوط  اســـت 
گاز است.مشـــاور رئیـــس  بـــه مصـــرف بـــرق و 
کارهای غیر مهم و ســـاده  جمهـــور افزود: باید 
ماننـــد مبحث 19 مقررات ملی ســـاختمان در 
کشـــور اجرایی شود و دولت و شـــهرداری باید 

گام هـــای بلنـــدی در این بخش بـــردارد.

دستگاه های دولتی موظف به کاهش 
51 درصد از تلفات انرژی هستند

کنفرانـــس  دومیـــن  در  مظاهریـــان  حامـــد 
در  مکانیـــک  مهندســـی  نقـــش  بین المللـــی 
ســـاخت و ســـازهای شـــهری بـــا بیـــان اینکه 
انـــرژی  بحـــث  اهمیـــت  از  مســـئوالن  همـــه 
گاه  آ زیســـت  محیـــط  بـــر  آن  تأثیرگـــذاری  و 
هســـتند، اظهـــار داشـــت: نقـــش مهندســـی 
بـــا حـــوزه  مکانیـــک در تصمیمـــات مرتبـــط 
زمینه ســـاز  می توانـــد  ســـاز  و  ســـاخت 

افـــزود:  باشـــد.وی  انـــرژی  کاهـــش مصـــرف 
حـــال  در  کشـــور  از  ج  خـــار دانشـــگاه های 
کـــه  هســـتند  پدیـــده ای  روی  بـــر  تحقیـــق 
بـــا  متناســـب  را  محیـــط  دمـــای  بتواننـــد 
که  کننـــد بـــه طـــوری  دمـــای بـــدن انســـان 
قـــرار دارد بتوانـــد  کـــه  انســـان در محیطـــی 
کند.مظاهریـــان  تجربـــه  را  دمـــا  بهتریـــن 
کـــه در این  کـــرد:  بـــا دســـتگاه هایی  تصریـــح 
دانشـــگاه ها اختـــراع می شـــود بـــه ازای هـــر 
کاهـــش مصـــرف  یـــک درجـــه هفـــت درجـــه 
انـــرژی خواهیـــم داشـــت. معاون مســـکن و 
گفت: هم  ســـاختمان وزیر راه و شهرســـازی 
کارهـــای تحقیقاتـــی در حـــال  کنـــون ایـــن  ا
انجام اســـت و بـــه زودی وارد مراحل نهایی 
و ابـــالغ می شـــود. وی با اشـــاره بـــه اینکه در 
کار مهم و اساســـی را شـــروع  ُبعد اجرایی دو 
کرده ایـــم، افزود: آییـــن نامه مـــاده 18 قانون 
مصـــرف انـــرژی و جهت گیـــری آن به ســـمت 
فضـــای ســـبز و خانـــه ســـبز در حـــال اجرایی 
شـــدن اســـت. مظاهریان با اشـــاره بـــه اینکه 
کنون تهیـــه و به  آییـــن نامـــه مـــاده 18 هـــم ا
گفـــت: دولت  تصویب دولت رســـیده اســـت، 
در ایـــن آییـــن نامه تغییرات را از خود شـــروع 
کرده  و بـــه همـــه دســـتگاه های خـــود ابـــالغ 
میـــزان  آینـــده  بایـــد در 5 ســـال  کـــه  اســـت 
کاهـــش دهند؛ در غیر  مصرف انـــرژی خود را 
این صـــورت باید دســـتگاه ها دو برابر مصرف 
وی  کننـــد.  پرداخـــت  هزینـــه  خـــود  انـــرژی 
کـــردن پنجره ها  اظهار داشـــت: بـــا دو جداره 
دمـــای  انـــرژی  مصـــرف  کاهـــش  بـــر  عـــالوه 
محیـــط و میـــزان روشـــنی ســـاختمان ها نیز 
مـــاده 44  در  گفـــت:  کنتـــرل می شـــود. وی 
که  کید شده  قانون برنامه ششـــم توســـعه تأ
دولـــت باید مصرف انـــرژی و تلفـــات انرژی را 
کاهـــش دهد و هرچه ســـریع تر  تـــا 51 درصـــد 
ایـــن برنامه هـــا را بـــه مرحلـــه اجرایی شـــدن 
برســـاند. مظاهریان ادامـــه داد: وزارت نیرو، 
وزارت نفـــت و وزارت راه و شهرســـازی مکلف 
کننـــد؛ هم  کـــه آییـــن نامـــه را تهیه  هســـتند 
کنـــون وزارت راه و شهرســـازی پیش نویس  ا
کرده اســـت. وی با بیان  این قانـــون را آماده 
میلیـــون   27 ایـــران  در  کنـــون  ا هـــم  اینکـــه 
کار ســـاده ای  گفت:  واحـــد مســـکونی داریم، 
که همه مالکان را مجبـــور به رعایت  نیســـت 
کنیم  مبحـــث 19 مقـــررات ملـــی ســـاختمان 
بلکـــه در ایـــن بخـــش از راهکارهـــای دیگری 
که شـــهرداری  کرده ایم بـــه طوری  اســـتفاده 
کار باید یک  بایـــد عـــالوه بـــر دریافـــت پایـــان 
گواهـــی نامه رعایت مقررات ملی ســـاختمان 

را بـــه مالـــکان ارائـــه دهد.

41 درصد 
  انرژی کشور 

 در ساختمان ها  
ود هدر می ر
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 بررسی پیش نویس جدید
 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور

کارگــروه تخصصی شــورای گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی با  نشســت 
موضوع »بررســی پیش نویس جدید آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور« 
کار و رفاه  در تاریــخ 13 مــرداد 1397 بــا حضــور نمایندگانــی از وزارت تعــاون، 
اجتماعی، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، ســازمان های تامین 
کمیســیون مالیــات و تامین اجتماعــی اتاق ایران، اتاق ســمنان،  اجتماعــی، 
کرمان، انجمن زغال ســنگ ایران و ســندیکای شــرکت های ساختمانی  اتاق 

ایران در محل دبیرخانه شورا برگزار شد
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در شورای گفتگو صورت گرفت
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 بررسی پیش نویس جدید آیین نامه 
مشاغل سخت و زیان آور

در ابتـــدای جلســـه علـــی چاغرونـــد مدیر 
کار  و  کســـب  حرفـــه ای   پژوهش هـــای 
گفتگو ضمـــن  معرفی این شـــورا  و  شـــورای 
کیـــد بر اینکـــه مصوبـــات شـــورا، ظرف  بـــا  تا
ح در هیـــات وزیران  یـــک مـــاه قابلیـــت طـــر
گفتگـــو  شـــورای  ویـــژه  جایـــگاه  بـــه  دارد  را 
اشـــاره نمـــود و ادامـــه داد: ایـــن جلســـه بـــه 
منظـــور بررســـی تطبیقـــی آیین نامـــه قدیـــم 
مشـــاغل  جدیـــد  آیین نامـــه  پیش نویـــس  و 

ســـخت زیـــان آور تشـــکیل شـــده اســـت.

بیمـــه ای  مشـــاور  قدســـی  قدرت الـــه 
ســـندیکا در توضیح موضوع مشاغل سخت 
و زیـــان آور توضیح داد: این قانـــون در تاریخ 
14/7/80 تحـــت عنـــوان بازنشســـتگی قبل 
از موعد مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور تصویب 
گردیـــد   شـــاید آن زمـــان هـــدف از تصویـــب 
تعدیـــل  و  صنایـــع  نوســـازی  قانـــون  ایـــن 
نیروها بـــود. وی ادامه داد پـــس از تصویب، 
این قانـــون اجرا شـــد و همچنیـــن عطف به 
گذشـــته را هم  گردیـــد و ســـنوات  مـــا ســـبق 
پوشـــش داد. قدســـی بـــا توضیـــح اینکـــه هر 
کمیته ها ســـخت و زیان  که توســـط  شـــغلی 
آور تشـــخیص داده می شـــد، توسط سازمان 
تامیـــن اجتماعـــی بـــه جـــای 30 درصد، 34 
درصـــد حق بیمـــه مطالبـــه می گردیـــد. وی 
گر آن زمـــان در خصوص مطالبه  ادامـــه داد ا
34 درصـــدی حـــق بیمـــه، بررســـی دقیق و 
صحیحـــی انجـــام می شـــد شـــاید منافع هر 
دو طرف را در برداشـــت و طرفین با تکالیف 
کارفرما از ســـخت و  خـــود آشـــنا می شـــدند. 
بـــودن مطلـــع می شـــد و هماننـــد  زیـــان آور 
حـــق بیمه ایـــن هزینه را هـــم در هزینه های 
تولیـــد خود محاســـبه می نمـــود و مجبور به 
پرداخـــت هزینه هـــای ســـنگین غیرمنتظره 
نمی گردیـــد و در خصـــوص برطـــرف نمودن 
ســـخت و زیان آوری شـــغل مـــورد نظر تالش 

کرد. مـــی 
بنـــدی  بـــه  اشـــاره  بـــا  ایـــران  اتـــاق  مشـــاور 
بـــودن  اســـتاندارد  لـــزوم  کـــه  قانـــون،  از 
ایـــن  تصویـــب  از  پـــس  کـــه  کارگاه هایـــی 

گفـــت: همزمان  قانـــون تاســـیس می شـــوند 
شـــکایتی،  طـــی  قانـــون،  ایـــن  تصویـــب  بـــا 
که  کـــرد  دیـــوان عدالـــت اداری رایـــی صـــادر 
کـــرد. با  عمـــال اجرای ایـــن قانـــون را متوقف 
کارگران درخواســـت  کـــه  ح اینکـــه زمانی  شـــر
و  ســـخت  درصـــد   4 کننـــد،  بازنشســـتگی 
اجتماعـــی  تامیـــن  ســـوی  از  کار  زیـــان آوری 
کـــه ایـــن موضـــوع منجـــر بـــه  مطالبـــه شـــود 
ایجاد مشـــکالت زیادی می گـــردد. به عنوان 
و  بازرســـی  امـــکان  ســـال   20 از  بعـــد  مثـــال 
مـــورد  کار  زیـــان آوری  و  ســـخت  تشـــخیص 
نظـــر وجود نـــدارد. قدســـی ادامـــه داد: یکی 
خصـــوص  ایـــن  در  موجـــود  مشـــکالت  از 
کمیته هـــا به صورت  مربـــوط به صـــدور رای 
که تبعات جبـــران ناپذیری  احساســـی بوده 
کـــرده  ایجـــاد  بـــرای واحدهـــای تولیـــدی  را 
اســـت. بـــه طـــور مثـــال به علـــت نامناســـب 
بوشـــهر  و  خوزســـتان  در  هـــوا  و  آب  بـــودن 
که اقـــدام به ســـخت و زیان  تمامـــی افرادی 
از  تاییـــد  رای  می کننـــد  خـــود  شـــغل  آوری 
کمیته هـــا دریافـــت می کننـــد. وی در ادامـــه 
کـــرد: بـــه دلیـــل عـــدم دقت ســـازمان  بیـــان 
رای    بـــودن  قطعـــی  بـــه  اجتماعـــی  تامیـــن 
بازنشســـتگان  تقریبـــا30 درصـــد  کمیته هـــا، 
ایـــن  و  بـــوده  زیـــان آور  و  ســـخت  کانـــال  از 
موضـــوع منجـــر بـــه پاییـــن آمـــدن 10 ســـال 
که در صورت  ســـن بازنشستگی شده اســـت 
ادامـــه، صنـــدوق تامیـــن اجتماعـــی را دچار 

بحـــران خواهـــد نمـــود.
پیش نویـــس  گفـــت:  پایـــان  در  قدســـی 
زیـــان آور  و  ســـخت  مشـــاغل  آیین نامـــه 
رفـــع  خصـــوص  در  اقـــدام  حداقل تریـــن 
کـــه بـــا فوریت به  مشـــکالت می تواند باشـــد 

برســـد. نتیجـــه 

کمیســـیون  عضـــو  اصفهانیـــان  مصطفـــی 
مالیـــات و تامیـــن اجتماعـــی اتـــاق ایـــران 
بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه عدالـــت در تشـــخیص 
مشـــاغل ســـخت و زیان آور رعایـــت نمی گردد 
کارگاه هـــای مثـــال  عنـــوان  بـــه   گفـــت: 

کارگـــران با مواد مذاب ســـر  کـــه   ریخته گـــری 
کارگر  که  کارگاه های نســـاجی  کار دارنـــد بـــا  و 
کار است  کنتور نویس مشـــغول به  به عنوان 
قابـــل مقایســـه نیســـت و تشـــخیص این دو 
شـــغل به عنـــوان ســـخت و زیـــان آور عادالنه 
گفت: متاســـفانه  نمی باشـــد. وی در ادامـــه 
انجـــام  گیـــری  انـــدازه  بـــدون  مـــوارد  ایـــن 
کوچـــک و متوســـط  کارگاه هـــای  می گیـــرد و 
کارگران  کرده اســـت، چـــون  را دچـــار بحـــران 
تخصص شـــان را از دســـت می دهند. ایشان 
گفـــت، بـــا توجـــه بـــه اینکه مشـــاغل ســـخت 
زیـــان آور بـــه 13 شـــغل تعدیـــل شـــده ولـــی 
کمیته هـــا، ایـــن بخشـــنامه را اجرا  برخـــی از 

نمی کننـــد.

کمیســـیون مالیات  محمد اصابتی مشـــاور 
فلســـفه  کـــرد:  بیـــان  اجتماعـــی  تامیـــن  و 
وجـــودی تغییـــر آیین نامه مشـــاغل ســـخت 
و زیـــان آور بـــه چنـــد ســـال پیش بـــر می گردد 
کار و رفـــاه اجتماعـــی  کـــه در وزارت تعـــاون، 
و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اقـــدام شـــده 
بـــود لـــذا بنـــا بـــه دالیلـــی بی نتیجـــه مانـــد. 
گفـــت در بحـــث اجـــرای قانون مشـــاغل  وی 
ســـخت و زیان آور سه ســـر فصل وجود دارد، 
فصـــل اول در خصـــوص تغییـــر قانون اســـت 
کـــه به دلیـــل نیاز بـــه زمـــان طوالنـــی و عدم 
ضـــرورت آن پیگیری نشـــده البتـــه در برنامه 
ششـــم، پیشـــنهاد مســـکوت مانـــدن بـــرای 
کـــه پذیرفتـــه نگردیـــد.  دو ســـال ارایـــه شـــد 
دومین ســـرفصل مربوط به تغییـــر آیین نامه 
که توســـط اتاق تهران پیشـــنهاد شد  اســـت 

قدسی مشاور بیمه ای سندیکا:
  بـــه دلیل عـــدم دقت ســـازمان 
قطعـــی  بـــه  اجتماعـــی  تامیـــن 
کمیته هـــا، تقریبا30  بـــودن رای   
کانـــال  درصـــد بازنشســـتگان از 
ســـخت و زیـــان آور بـــوده و ایـــن 
موضـــوع منجر بـــه پاییـــن آمدن 
10 سال ســـن بازنشستگی شده 
ادامـــه،  صـــورت  در  کـــه  اســـت 
را  اجتماعـــی  تامیـــن  صنـــدوق 

دچـــار بحـــران خواهـــد نمـــود.
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حضـــور  بـــا  متعـــددی  جلســـات  متعاقبـــا  و 
دســـتگاه های مربوطـــه جهت بررســـی پیش 
گردیـــد. وی در  نویـــس آیین نامـــه تشـــکیل 
ادامـــه مـــوارد مطروحـــه در ایـــن آیین نامه را 

ح داد: شـــر
  انتقـــال دبیرخانـــه بـــه ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی، بـــا اســـتناد بـــه مـــاده 76 قانون 

تامیـــن اجتماعـــی
گیری در تشـــخیص آالینده  کید اندازه    تا

کمیته ها؛ سنجی 
اعضـــای  بـــودن  تخصصـــی  بـــر  کیـــد  تا   

؛ کمیته هـــا
کارفرمایان؛ کید بر ابالغ رای به    تا

گروه    محـــول نمـــودن تعییـــن مصادیـــق 
)ب( بـــه شـــورای عالـــی حفاظـــت فنی؛

کارگاه  ج شـــدن    بررســـی درخواســـت خار
کمیته هـــا در صورت  گـــروه )الـــف( توســـط  از 

کارفرمایان. تقاضـــای 

کل بازرســـی  محمود خالقیان معاون اداره 
کـــه: ایـــن پیش نویـــس  کار نیـــز توضیـــح داد 
از ســـوی اتـــاق بـــه دفتـــر ریاســـت جمهوری 
که متعاقبـــا این دفتر ریاســـت  ارســـال شـــده 
کار  جمهـــوری موضوع را بـــه وزارت تعـــاون، 
و رفـــاه اجتماعـــی ارجـــاع و دســـتور بررســـی 
کـــه بـــا دســـتور وزیـــر جلســـات  و اقـــدام داد 
گردید.  متعـــددی در این خصوص تشـــکیل 
وی ادامـــه داد :خوشـــبختانه نظـــرات اتـــاق 
وزرات  و  اســـت  نزدیـــک  خیلـــی  وزرات  بـــا 

تصمیم به تشـــکیل جلســـه با حضـــور وزرات 
بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشـــکی و اتاق 
ایـــران را داشـــت تـــا موضـــوع به صورت ســـه 
که این جلســـه توســـط  گردد  جانبه بررســـی 
گفت،  اتاق ایران تشـــکیل شـــد وی در ادامه 
ارایـــه این پیش نویـــس از طریق اتـــاق از نظر 

شـــکلی قابـــل قبـــول وزارتخانه نمی باشـــد.
چاغرونـــد در پاســـخ به معاون اداره بازرســـی 
کســـب و  گفت: قانون بهبود مســـتمر محیط 
گفتگو اجازه داده تا مصوبات  کار به شـــورای 

خـــود را به هیات وزیران ارســـال نماید.

وزارت  نماینـــده  شـــناس  حـــق  مهیـــن 
پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت، 

بخـــش  دادن  اهمیـــت  از  تشـــکر  ضمـــن 
گفـــت: قانون  خصوصـــی به اینگونه مســـائل 
رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  وزارت  را  وظیفـــه  ایـــن 
اجتماعی، وزارت بهداشـــت، درمان آموزش 
که  پزشـــکی و تامیـــن اجتماعـــی داده اســـت 
آیین نامـــه را تهیـــه نمایـــد و ایـــن موضوع در 

وظایـــف بخـــش خصوصـــی نیســـت.
کیـــد دوباره بـــه قانون  چاغرونـــد ضمـــن تا
کـــرد: قانون  گفتگو بیان  و جایـــگاه شـــورای 
کرده اســـت تـــا قبل از  دســـتگاه هـــا را مکلف 
ابـــالغ هـــر دســـتورالعملی نظـــرات اتاق هـــا و 

کند. تشـــکلها را تجمیـــع و لحـــاظ 

در پایان جلســـه با عنایت به اینکه حاضرین 
جلســـه نظـــرات مختلفـــی در خصـــوص این 
اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  و  آیین نامـــه داشـــتند 
زمان جلســـه اجازه بررســـی بـــه تمامی موارد 
مطروحـــه ایـــن آیین نامـــه را نمـــی داد، لـــذا 
دبیرخانـــه  ســـوی  از  نامـــه ای  گردیـــد  مقـــرر 
کار و رفاه اجتماعی،  شـــورا به وزارت تعـــاون، 
وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشکی و 
ســـازمان تامین اجتماعی و سایر ذی نفعان 
گـــردد تا نظـــرات به صـــورت مکتوب  ارســـال 
کارگـــروه دیگری  گـــردد و در جلســـه  تجمیـــع 
از  ارســـالی  نمـــودن دیدگاه هـــای  لحـــاظ  بـــا 
کار و رفاه اجتماعی،  وزارتخانه های تعـــاون، 
و  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت، 
ســـازمان تامین اجتماعـــی و ذینفعان بخش 

گردد.  خصوصـــی بررســـی 

محمود خالقیان
کار: کل بازرسی   معاون اداره 

 پیش نویـــس جدیـــد  آیین نامـــه 
از  آور  زیـــان  و  مشـــاغل ســـخت 
ســـوی اتـــاق بـــه دفتـــر ریاســـت 
کـــه  شـــده  ارســـال  جمهـــوری 
ریاســـت  دفتـــر  ایـــن  متعاقبـــا 
جمهـــوری موضـــوع را بـــه وزارت 
اجتماعـــی  رفـــاه  و  کار  تعـــاون، 
ارجاع و دســـتور بررســـی و اقدام 
که با دســـتور وزیر جلســـات  داد 
خصـــوص  ایـــن  در  متعـــددی 

گردیـــد  تشـــکیل 

ت
س�

ش
�
ز
�
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شــهردار تهــران ایمنــی پروژه هــای عمرانی 
را از دغدغه هــای اصلــی مدیریــت شــهری 
که  گفت: در زمــان من پروژه ای  دانســت و 
در مســیر خدمت به مردم نباشــد، افتتاح 

نمی شود.
محمدعلی افشانی در آئین بازگشایی خط 
7 متــرو و افتتــاح ایســتگاه مهدیــه از همــه 
که در اجرای پروژه ســهم داشــتند  کســانی 
اعم از مدیران، مجریان، کارگران و ... تشکر 
کــرد و بــا بیــان اینکــه یکــی از چالش هــای 
اصلــی تهــران ترافیک و آلودگی هوا اســت،  
افــزود: خوشــبختانه توســعه و تجهیز مترو 
کمک زیادی برای حل دو مشــکل ترافیک 
و آلودگــی هــوا می کنــد و بــر همیــن اســاس 
مهمتریــن مأموریــت شــهرداری در حــوزه 
حمــل و نقل عمومی خواهد بود و توســعه 
آن هــم بــه بهبــود ترافیــک و آلودگــی هــوا 
کمک زیادی می کند. شهردار تهران اظهار 
گــر بیــن صحبــت  کــرد: احســاس می کنــم ا
و عمــل مــا فاصلــه نیفتد اعتماد بیشــتری 
بــرای مــردم ایجــاد می کنــد و ایــن اعتمــاد 
ســبب می شــود تــا آنهــا همراهی بیشــتری 

داشته باشند.

قول مساعد بانک ها برای 
مشارکت با شهرداری تهران

وی بــا بیان اینکه سیســتم بانکی به علت 
کــه عمدتا بابت  طلــب از شــهرداری تهران 
امــروز  اســت  عمرانــی  پروژه هــای  همیــن 
گفت:   رقبتــی بــرای تامیــن منابــع نــدارد، 
بــا این حــال جلســات زیادی با مســئوالن 
بانکــی برگــزار شــده تــا مشــارکت بیشــتری 
داشــته باشــند و آنها قول مســاعد دادند و 

من به آینده امیدوار هستم.
کنش به برخی اخبار در مورد  افشانی در وا
کرد: نقد برای من  گــن مترو تصریح  630 وا
بســیار ارزشمند اســت و من نقد منصفانه 
که  هــم نمی خواهم اما نقــدی می خواهم 
پایــه و مبنــای آن دروغ نباشــد و چنــدی 
که نوشــته بودند شــهردار  پیش من دیدم 
کاالی داخلــی  خائــن در ســال حمایــت از 
کاالی بنجــل خارجی می خرد  و اشــتغال، 

ایــن 630  و منظورشــان  کــرده  و خیانــت 
بیــن شــرکت  اســت  قــرار  کــه  بــود  گنــی  وا
چینــی و شــرکت ایرانــی ســاخته شــود امــا 
کــه در قراردادهــای قبلی  دقــت نمی کنند 
ســازی  داخلــی  درصــد   25 می بایســت 
می شــد امــا در ایــن قــرارداد جدیــد به 55 

درصد داخلی سازی توجه شده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایمنــی بــرای مــا مهــم 
و  امکانــات  از  اســتفاده  گفــت:  اســت، 
تجهیــزات مــورد نیاز برای ایجــاد و تکمیل 
اســت  الزم  و  بــوده  مهــم  بســیار  ایمنــی 
که مورد بهره برداری قرار می گیرد  پروژه ای 
دقــت  و  باشــد  برخــوردار  الزم  ایمنــی  از 
اساســا در دوره مدیریــت  باشــید  داشــته 
که در مســیر خدمت به  من هیچ پروژه ای 
مردم نباشــد و استانداردهای الزم را پاس 

نکرده باشد افتتاح نمی شود.
موضــوع  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهردار 
آن  بــه  متــرو  حــوزه  در  بایــد  دومی کــه 
کــه مــا نبایــد بــه  توجــه شــود ایــن اســت 
کــه  علــت خشکســالی های اخیــر از ســیلی 
ممکن اســت در تهــران جاری شــود غافل 
کــرد: بــه همیــن دلیــل بــه  شــویم، اظهــار 
کردیم  معاونــت فنــی و حمــل و نقل ابــالغ 
همچنیــن  و  را  متــرو  تمامی خطــوط  کــه 
یــک  مــدت  ظــرف  را  عمرانــی  پروژه هــای 
مــاه یــک بررســی میدانــی انجــام دهنــد و 
بایــد نســبت بــه وضعیــت موجــود زمیــن 
کرده  بررســی هایی انجام شود تا خدایی نا
خ  ســیل نابهنگام و حادثه غیر مترقبه ای ر

ندهد تا دچار حادثه شویم.

وی با بیان اینکه با توجه به منابع محدود، 
کمترین  کمتریــن زمــان ممکــن بــا  بایــد در 
هزینه، پروژه ها به بهره برداری برسد، گفت: 
تامین منابع می بایست هر چه سریعتر باشد 
تا پروژه های نیمه تمام به ســرانجام برسد و 
متاسفانه به علت عالقه وافر برای کلنگ زنی 
که  و زیــر دوربین بودن مســئوالن شــاهدیم 
کلنــگ پروژه ها خورده می شــود اما به دلیل 
کمبود منابع برای پیشبرد همزمان سال ها 
ک می مانند و پیش نمی روند.  پروژه ها در خا
افشانی با بیان اینکه از مردم تهران خواهش 
که بــرای بهبــود وضعیت تهــران در  می کنــم 
کننــد، ادامه  حوزه هــای مختلف مشــارکت 
داد: مــا نیــز نظــارت جدی خواهیم داشــت 
که  کــرده یک نفر جــرأت نکند  کــه خدایی نا
کنــد و البته  بــه امــوال مردم دســت انــدازی 
بایــد در ابتدا یک نظام سیســتمی در داخل 
شــهرداری ایجــاد شــود و نظــارت بایــد جزء 
بــه جــزء باشــد. وی بــا بیــان اینکه مــا هیچ 
یــک از بخش های حمــل و نقــل را فراموش 
نکرده ایم، گفت: برقی کردن موتورسیکلت ها 
کار قرار دارد و با سازمان برنامه  نیز در دستور 
و بودجه جلســه داریم تا این موضوع حل و 
گن  فصل شــود. همچنیــن موضــوع 630 وا
متــرو نیز به نظر می رســد در دســتور جلســه 
یکشنبه یا سه شنبه کمیسیون فنی شورای 
گیرد و شاهد آغاز عملیات تولید  اقتصاد قرار 
که  گن ها باشــیم و این در حالیســت  ایــن وا
همزمان توسعه دوچرخه و پیاده راه را نیز در 

دستور کار داریم.
منبع: ایسنا- 24 تیر 

شهردار تهران:

که استانداردها را پاس نکرده باشد، افتتاح نمی کنم پروژه ای 
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نشست

روان،  بـــرای  »رؤیاهـــا«  کـــه  گفته شده اســـت 
گر  کـــه ا کســـیژن بـــرای ریه ها هســـتند  ماننـــد ا
بـــه ســـمت آنهـــا برویـــم هورمون های شـــادی 
آنهـــا  گرفتـــن  نادیـــده  بـــا  و  خواهند شـــد  آزاد 
البتـــه  کرده ایـــم.  تقویـــت  را  بـــد  احساســـات 
ایـــن معنا در حـــوزه روان شـــناختی اســـت اما 
معـــادل  »رؤیـــا«  جامعه شـــناختی،  حـــوزه  در 
که بـــرای شـــهروندان جامعه  »انتظـــار« اســـت 
انـــدام  عـــرض  و یکمی آنچنـــان  بیســـت  قـــرن 
کســـیژن به  گر پاســـخ داده  شـــود ا که ا می کند 
جامعـــه تزریـــق شده اســـت و امیـــد اجتماعی 
تقویت می شـــود و اال نومیدی، افزون خواهد 

. شد
احمـــد بخارایـــی؛ جامعـــه شـــناس در روزنامـــه 
ایران نوشـــت: در حوزه جامعه شناختی، »رؤیا« 
که بـــرای شـــهروندان  معـــادل »انتظـــار« اســـت 
جامعـــه قـــرن بیســـت و یکمی آنچنـــان عـــرض 
کسیژن  گر پاســـخ داده  شـــود ا که ا اندام می کند 
بـــه جامعه تزریق شده اســـت و امیـــد اجتماعی 
تقویـــت می شـــود و اال نومیدی، افـــزون خواهد 
شـــد. فـــرد ناامیـــد، دیگـــر از پیروزی هایش هم 
کمتـــر ارج  لـــذت الزم را نمی بـــرد و شـــادی ها را 
می نهـــد. او احســـاس نمی کنـــد جامعـــه بـــه او 
تعلـــق دارد. او خـــود را قربانـــی می بینـــد. از نگاه 
کار  کســـی  گونـــه اســـت: »هـــر  او جامعـــه ایـــن 
خـــودش، بار خـــودش، آتش به انبـــار خودش«
جامعـــه ما بر اســـاس نتایـــج تحقیـــق رضایت 
را دارد  رتبـــه 117  کشـــور  بیـــن 149  ملـــی، در 
یعنـــی از میـــزان رضایـــت ملـــی در حـــد »کـــم« 
برخـــوردار اســـت. ناامیـــدی اجتماعـــی مانند 
و  علـــل  دارای  اجتماعـــی  پدیده هـــای  تمـــام 
دالیـــل  مختلـــف اســـت. در ســـطح »خـــرد«، 
ناامیـــدی ناشـــی از بدبینـــی و این هم ناشـــی 
از وجـــود تبعیـــض در جامعه اســـت. بنابراین، 
ناامیـــدی اجتماعـــی یک پیامد اســـت نه یک 
که بـــا سیاســـتگذاری قابل  کنـــش  »رفتـــار« یا 
رفع باشـــد. بـــه همین علـــت، باید به ســـمت 

علـــل ایجـــاد ناامیـــدی توجه شـــود.
کـــه  حـــال البتـــه ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود 
آیـــا آن بدبینـــی و آن تبعیـــض، اموری هســـتند 
کنتـــرل و تصحیـــح  کـــه در ســـطح خـــرد، قابـــل 
باشـــند؟ چنیـــن به نظـــر نمی رســـد. در میـــان 
اجتماعـــی،  امیـــدی  نـــا  بـــا  مرتبـــط  مفاهیـــم 

»انـــزوای اجتماعـــی« وزن قابـــل توجهـــی دارد. 
گر  انـــزوای اجتماعی یک شـــبه پدیـــد نمی آید. ا
در جامعـــه ای این مشـــخصات باشـــد افـــراد به 
ســـمت انزوای اجتماعی ســـوق پیـــدا می کنند:

وجـــود  »گزینش محـــور«  رویکـــرد  و  نـــگاه   -1
منشـــأ  از  بویـــژه  رویکـــرد  ایـــن  و  داشته باشـــد 
صـــورت  ایـــن  در  شـــود.  تغذیـــه  ایدئولوژیـــک 
»رانـــت« شـــکل می گیرد و متعاقب آن »فســـاد« 
افزایـــش پیـــدا می کنند و آنان که دست شـــان از 
ســـفره رانت، دور است احساس طرد اجتماعی 
می کننـــد و آرام آرام، منزوی و ناامید می شـــوند.

منظومـــه  یـــک  جامعـــه ای،  چنیـــن  در   -2
کـــه حتـــی  فکـــری و معرفتـــی شـــکل می گیـــرد 
هـــم  فرهنگـــی اش  و  سیاســـی  روشـــنفکران 
ناخواســـته بـــدان متمایـــل می شـــوند و دیگر 
روشـــنفکران اجتماعـــی را از وجـــود تریبـــون، 
جامعـــه،  ایـــن  در  پـــس  می کننـــد.  محـــروم 
روشـــنفکران مســـتقل هـــم منزوی می شـــوند 
و بالطبـــع، شـــهروندان از وجود جریان ســـالم 
گاهی رســـانی بی بهـــره می شـــوند و هم چنان  آ
در بســـتر ســـابق ناامیـــدی، بـــه مســـیر خـــود 

می دهنـــد. ادامـــه 
»خـــودی- بـــر  مبتنـــی  کـــه  جامعـــه ای   -3
نمی توانـــد  می شـــود  اداره  غیر خـــودی« 
را  بســـیاری  چـــون  باشـــد،  پویایـــی  جامعـــه 
هـــر  می ماننـــد  آنـــان  کـــه  و  می دهـــد  فـــراری 
هســـتند  جدیـــد  واقعـــه ای  منتظـــر  لحظـــه 
تـــا شـــاید دســـتی از آســـتین بـــرون آیـــد و... 
اشـــتغال زایی  تـــوان  ناپویـــا،  جامعـــه  ایـــن 
تارو پـــود  زیـــرا  نـــدارد،  امید افزایـــی  و 
کالن مدیریتـــی اش آمیختـــه با  ســـاختارهای 
عـــدم تخصـــص و تظاهر بـــه وفاداری اســـت. 
کافی  گـــر اشـــتغال در یـــک جامعـــه بـــه حـــد  ا
نباشـــد آن جامعـــه مســـتعد منحـــرف شـــدن 

اســـت و یکـــی از انـــواع انحرافـــات اجتماعـــی 
اســـت. اجتماعـــی«  »انـــزوای 

گـــر در یـــک جامعه بیـــن واقعیت موجود  4- ا
شـــهروندان  و  مـــردم  خواســـت  بـــر  مبنـــی 
درمنظومـــه فکـــری جهانـــی از یک ســـو و رویه 
حکمرانـــی، فاصلـــه باشـــد، نه تنهـــا توقعات و 
انتظارات شـــهروندان بی پاســـخ باقی می ماند 
بلکه توقعات به شـــکل غیر منطقـــی، فزاینده 
کـــه آحـــاد آن  هـــم می شـــوند. در جامعـــه ای 
نتواننـــد بـــرای زندگی شـــخصی خـــود تصمیم 
درخواســـت  ایـــن  در  ســـال  ده هـــا  و  بگیرنـــد 
که مثـــاًل آیا حجـــاب، چگونه باید  درجـــا بزنند 
باشـــد یـــا زنـــان می توانند بـــه ورزشـــگاه بروند 
کم می شـــود و  یـــا خیـــر، توقعـــات بعـــدی مترا
با پاســـخ نگرفتن، ناامیـــدی اجتماعی پدیدار 

می شـــود.
اســـت  پیامـــد  یـــک  »ناامیـــدی«  بنابرایـــن، 
کـــه بتـــوان با  کنـــش نیســـت  و یـــک رفتـــار یـــا 
کـــرد. ایـــن حالـــت در  کنترلـــش  برنامه ریـــزی، 
که در  میـــان شـــهروندان بنا بـــه دالیلی اســـت 
منظومـــه فکری هـــر فـــرد وجـــود دارد و جنبه 
ذهنی صـــرف ندارد، بلکـــه از واقعیات موجود 
تغذیه می شـــود. بدبینـــی، قطعًا نـــا امیدی را 
تکثیـــر می کنـــد. ایـــن بدبینـــی هـــم بی دلیل و 

بی علـــت پدیـــد نمی آیـــد.
 انـــزوای اجتماعی و احســـاس طرد اجتماعی، 
از علـــل ایجـــاد بدبینـــی هســـتند پـــس بـــرای 
و  میانـــه  ســـطوح  در  بایـــد  بدبینـــی،  کاهـــش 
کالن بـــه سیا ســـت ها و چارچوب هایـــی توجه 
کـــه موجـــب تشـــدید احســـاس طـــرد  داشـــت 
گزینش  اجتماعـــی شـــده اند، مانند سیاســـت 
کالن و محدودیـــت در رونـــد  محـــور در ســـطح 
گاهی رســـانی در ســـطح میانـــه. پـــس آنـــگاه  آ
کـــه در ســـطح خـــرد،  می تـــوان امیـــدوار بـــود 

امیـــد اجتماعـــی افزون شـــود.

پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از 
فشار ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    
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 پیامد و چرایی؟
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بازی خوب تیم ژاپن در مقابل تیم بلژیک - 
تیم سوم رنکینگ فیفا و یکی از شانس های 
گلی  قهرمانــی ایــن دوره از جام جهانــی - با 
کرد  کــه در آخریــن ثانیه های بــازی دریافت 
گرچه منجر به حذف آنها از دور مســابقات  ا
شــد اما تحســین فوتبال دوســتان جهان را 

به همراه داشت.
کــه  آنچــه  دراماتیــک  باخــت  ایــن  از  بعــد 
تحســین دو چنــدان تمــام جهان را نســبت 
بــه ژاپنی هــا برانگیخــت عکــس رختکن تیم 
ژاپــن بعــد از ترک ورزشــگاه بود، بعــد از این 
شکســت تلــخ، ژاپنی هــا رختکنــی بــه غایت 
گذاشــتند، همــراه بــا    تمیــز و مرتــب بــه جــا 
کاغذی روی میز وســط رختکن و نوشته ای 
سپاســیبا آن  روی  بــر  روســی  زبــان   بــه 
که در زبان روسی به معنی    )Спасибо(

تشکر است، تشکر از میزبانی روسها.
همواره در طول این سالها برخوردهای این 
گران ژاپنی بعد از مســابقات  چنینــی تماشــا
و  دیده ایــم  جهــان  سراســر  در  را  فوتبــال 
گران  شــنیده ایم، بعد از بازی سکوی تماشا
توســط خود آنها از هرگونه آشغال و زباله ای 
ک می شــود و این اقدام بــه نحوی باعث  پــا
ســایر  تماشــاچیان  بــرای  فرهنگســازی 
گران ایرانی  کشــورها هم شده است. تماشــا
هــم در روســیه بعــد از مســابقه های ایــران 

کاری را انجام می دادند. چنین 
انجــام  کارهایــی  چنیــن  می تــوان  چگونــه 
کــه  فرهنگــی  در  اســت  ایــن  پاســخ  داد؟ 
نظــم، مســئولیت پذیری و سخت کوشــی از 
مهمتریــن ارکان هویتی فرد و جامعه اســت 

چنین نتایجی حاصل می شود.

آن عکس از فرهنگ ژاپن بود، نه 
رختکن ژاپن

در فرهنــگ ژاپــن اولیــن و مهم تریــن قضیه 
همیــن  بــه  اســت  بــودن  مســئولیت پذیر 
کــه فالن  کــه بارها شــنیده ایم  دلیــل اســت 
مدیــر ژاپنــی بــه دلیــل ضعــف در مجموعــه 
کــرد یا همیــن اواخر  زیر دســتش خودکشــی 
شــنیدیم مدیــران متــرو ژاپــن بــه دلیــل 20 
کردن قطــار عذرخواهی  ثانیــه زودتــر حرکت 
کردند، یا پدیده »کاروشــی« یعنی مرگ بر اثر 

کار بیش از حد.
گذشــته فیلــم "زندگــی بــدون زندگی"  ســال 
در جشــنواره توکیــو حضــور داشــت و بنــده 
کننده و  کارگردان، همراه بــا تهیه  به عنــوان 
آهنگســاز فیلم بــه پایتخت ســرزمین آفتاب 

رفتیــم، بعــد از 2 روز یــک نکتــه بــه شــدت 
کرد: چرا در هیچ جای این  توجه ما را جلب 
کاغذ به اندازه یک عدس هم  شهر یک تکه 
روی زمیــن نیافتــاده اســت؟ واقعــا هیچ جا 
یک فیلتر ســیگار یا حتی یک تکه دســتمال 
کاغــذی هــم روی زمیــن ندیدیــم! همــه جا 
کــس  در حــد بــاور نکردنــی تمیــز بــود و هــر 
که داشت را به نحو احسن انجام  وظیفه ای 

گشاده و لبخند( می داد. )با روی 
آغاز تمام این دست آوردها از فرهنگ است 
کــه خانــواده و آمــوزش و پــرورش در  جایــی 
آن نقــش بســزایی دارنــد و از همــان شــروع 

کودکی به آن می پردازند.
دانــش آمــوزان ژاپنــی از ســال اول تا ششــم 
برخــورد  در  اخالقــی  اصــول  بایــد  ابتدایــی 
بــا مــردم را بیاموزنــد، از ســال اول تــا ســوم 
مقدماتــی  هیچ نوع امتحانــی وجود ندارد، 
القــای  پــروش  و  آمــوزش  از  هــدف  چــون 
مفاهیــم و ســاختن شــخصیت اســت و نــه 

امتحان و اجبار.
ســالمتی  حفــظ  بــه  پاییــن  ســنین  از  آنهــا 
اهمیــت می دهنــد، دانــش آمــوزان در ژاپن 
نیم ســاعت طول می کشــد تا وعــده غذایی 
که مطمئن  کنند به این دلیل  خــود را تمام 
که  شــوند غذا به درستی هضم شده، وقتی 
درباره این نگرانی ها پرســیده می شود، آنها 
که این دانش آمــوزان آینده ژاپن  می گوینــد 

هستند.

در مــدارس ژاپن به دانش آموزان نمره داده 
گروهی انجام  نمی شــود و ارزیابی به صــورت 
کــه همه در  کند  گروه بایــد تالش  می شــود، 

سطح خوبی قرار بگیرند.
صندلــی  روی  نشســتن  هنــگام  کــودکان 
در  را  خــود  کفــش  ابتــدا  قطــار  یــا  اتوبــوس 
کمک مــادر روی صندلی  می آورنــد و بــدون 

می نشینند.
بعد از سونامی سال 2011 در ژاپن، خویشتن 
کی  داری ژاپنی ها بعد از چنین فاجعه هولنا
باعث تحســین و شگفتی تمام مردم جهان 
شــد، چــون مــردم ژاپــن در صفهــای بلنــد 
کمک می ایســتادند، ازدحام  بــرای دریافت 
و  غــارت نمی زدنــد  بــه  نمی کردنــد، دســت 
کرده  کــه پیــدا  حتــی پولهــای یــک بانــک را 

بودند پس دادند.
همــه ایــن مثال هــا و نمونه های بیشــماری 
از ایــن دســت رفتــار ژاپنی هــا، فقــط و فقط 
نتیجــه عملکرد درســت یک ملــت در زمینه 
ایــن  اســت،  فرهنــگ  ســاختن  و  آمــوزش 
اتفاقات حاصل اعتقاد و زیســتن با فرهنگی 

که ژاپنی ها برای خود ساخته اند. است 
کشــیدن و مصلحت  خ  بــرای شــو آف یا بــه ر
گــر چنیــن چیــزی بــود قطعا  نیســت چــون ا
گونــه  ایــن  و  بودنــد  رفتــه  لــو  امــروز  بــه  تــا 
رفتارهایشــان یــک نوع تظاهــر و فریب کاری 
کــه هــر بــار بــا دیــدن آن  بحســاب می آمــد 

احساس تهوع می کردیم.
که ژاپنی ها دقیقا همان  واقعیت این اســت 
کــه خارجی ها  مردم سخت کوشــی هســتند 
متصور هستند. نظم و برنامه ریزی آنچنان 
نقــش پررنگــی در ســالمت، تفریــح، آییــن و 
کاری شــان دارد  ســنت ها و حتی ارتباطات 
کمتــر بــا اتفاقــی غیــر قابــل پیــش بینــی  کــه 

مواجه می شوند.
به شــهادت آن نوشته تشکر به زبان روسی، 
کــه بــه ایــن  آنهــا از قبــل برنامــه داشــته اند 
شــکل از جام جهانــی و میزبان خداحافظی 
کننــد به همین دلیل بــرد و باخت در برنامه 

آنها هیچ خللی وارد نکرده است.
از  عکــس  آن  می فهمیــم  کــه  اینجاســت 
رختکــن تیم ژاپن فقط یک عکس نیســت، 

نتیجه و نشانگر فرهنگ آن ملت است.
ولــی شــدند  حــذف  گرچــه  ا  ژاپنی هــا 

 عــالوه بــر فوتبــال یکــی از تصاویــر مانــدگار 
جــام جهانــی 2018 را در خاطره هــا برجــای 
گذاشــتند! عکســی با یک نوشته در مرکز آن 

 Спасибо
عصر ایران-13 تیر

جام جهانی
 و درس
 ژاپنی ها

کاوه معین فر



 پیام آبادگران                                  
تیرماه   1397
شماره 368

36

نشست

خوردگی
کـــه در معـــادن و طبیعـــت  مـــوادی  کثـــر  کـــه می دانیدا  همـــان طـــور 
که بـــا انجـــام عملیات  کســـیدی می باشـــند  وجـــود دارنـــد به صـــورت ا
کاربدشـــان  کـــرده و با توجه به  خـــاص روی هر مـــاده آنها را  اســـتخراج 
در صنعـــت به صورت خالص و یـــا ترکیب آنها با یکدیگر مورد اســـتفاده 
قـــرار می گیرنـــد. مـــواد با توجه بـــه انرژی درونیشـــان تمایـــل دارند بعد 
کســـیژن و مـــواد اطراف خـــود ترکیب و بـــه حالت اولیه  از اســـتخراج با ا
کـــه در ابتـــدا از معادن ســـنگ  خـــود برگردنـــد بـــه طورمثـــال فلـــز آهـــن 
کســـیژن و برکشـــت به  آهن اســـتخراج شـــده اســـت تمایل به ترکیب با ا
 Fe3O4 ,FeO,  Fe2O3 کســـید آهـــن می باشـــد بـــه که ا حالـــت اولیـــه 

تبدیل شـــود . 
کـــه مخالـــف  گفتـــه می شـــود،  بـــه ایـــن فراینـــد در صنعـــت خوردگـــی 
اســـتخراج  می باشـــد. بررســـی های ترمودینامیکـــی و ســـینتیکی روی 
که آیا فلـــز مورد نظـــر در محیط اســـیدی، بازی،  مواد نشـــان می دهـــد 
گـــر خـــورده می شـــود با چه ســـرعتی  آبـــی خـــورده می شـــود یـــا نـــه و یا ا

اتفـــاق می افتد. ایـــن 
ح در صنایع می باشـــد  پدیده خوردگی فلزات همواره از مشـــکالت مطر
که ســـبب آلودگـــی و اتالف محصـــوالت، تخریـــب تجهیـــزات و در موارد 
بسیارانســـانی،  آســـیبهای  آمـــدن  وارد  و  انفجـــار  بســـیار حـــاد ســـبب 
اقتصـــادی و محیـــط زیســـتی می گـــردد. مطالعـــات بســـیاری در زمینه 
شـــناخت انـــواع خوردگـــی و عوامـــل ایجاد آنهـــا، روشـــهای جلوگیری از 

گذشـــته صورت  خوردگـــی و مـــواد بازدارنـــده خوردگـــی طـــی ســـالهای 
اســـت. گرفته 

 امروزه، بســـیاری از روشـــهای جلوگیـــری از خوردگی و مواد شـــیمیایی 
بازدارنـــده، بطور موثری اســـتفاده می شـــوند.

کولینگ موتور های آب خنک انواع خوردگی در 
1  خوردگی یکنواخت 
 PITING 2  خوردگی

3  خوردگی زیر رسوبی 
4  خوردگی شیاری 

گالوانیکی  5  خوردگی 
 )CAVITATION CORROSION( 6  خوردگی حبابی

 )EROSION( 7  خوردگی سایشی
8  خوردگی جدایشی 

1 - خوردگی یکنواخت
خ خوردگـــی در تمامی قســـمت های  کـــه نر گفته می شـــود  بـــه خوردگی 
ســـازه یکســـان می باشـــد بـــه عبـــارت دیگـــر ضخامـــت فلـــز در معـــرض 
کاهـــش می یابد .  محیـــط خورنـــده به طـــور نســـبتًا یکنواخت تدریجـــًا 
ایـــن نـــوع خوردگـــی در محیط های اتمســـفری مرطـــوب  و بـــه وفور در 
که قطعـــات فلزی یا ماشـــین آالت نگهداری  کارگاه ها  انبارهـــای روبـــاز 
می شـــوند دیـــده می شـــود و قابـــل تشـــخیص اســـت. داخل موتـــور نیز 
کوتاه مدت خطر  ایـــن  نـــوع خوردگی اتفاق می افتـــد و به تنهایـــی و در 
چندانـــی بـــه چرخه سیســـتم وارد    نمی کنـــد اما با تکـــرار خوردگی الیه 
کســـید شـــده از ســـطح به علـــت عدم چســـبندگی بـــاال در اثـــر حرکت  ا
ســـیال از روس سطح جدا شـــده و داخل سیســـتم معلق می شود و در 
اثـــر برخـــورد با ســـطوح مختلف باعـــث خوردگی هـــای دیگر و یـــا تجمع 
که  باعث اختالل در  کننده شـــده  در قســـمت هایی از سیســـتم خنک 

کاری می گردد . فرآینـــد خنـــک 

در محیط هـــای اتمســـفر این خوردگـــی خود باعث محافظت از ســـطح 
کســـید شـــده و خود  که یک الیه از ســـطح ا فلز می شـــود، بدین صورت 
بـــه عنوان یک الیه محافظ از ســـطح زیرین محافظـــت می نماید. بهتر 

آشنایی با  سیستم 
خنک کننده 

موتور های آب خنک
مهندس حمید خیاط نژاد - عضو کمیسیون ماشین آالت

اله
م�ت
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کســـیدی را  کنیم الیه ا اســـت تا قبـــل از اینکه بخواهیم از آنها اســـتفاده 
کســـید مجدد ســـطح تمیز شـــده و  از روی ســـطح بر نداریم. زیرا باعث ا
که  کاهش ضخامت قطعه را در بر خواهد داشـــت . در زمانی  درنهایـــت 
کســـیدی را  نیـــاز به اســـتفاده از قطعه، لوله و . . . را داشـــتیم باید الیه ا
از ســـطح به روش های شـــیمیایی و یا مکانیکی برداشـــت و فرایند های 
کوتینـــگ را روی ســـطح اجـــرا نمود و بعـــد از آن در پروژه مورد اســـتفاده 
کســـیدی از روی ســـطح برداشـــته نشـــود  که الیه ا گیرد. در صورتی  قرار 
گیـــرد، به هنگام بهـــره برداری  و بـــه همان صـــورت مورد اســـتفاده قرار 
کســـیدی از روی  و بـــه مرور زمـــان به علت عدم چســـبندگی بـــاال، الیه ا
کوتینگ یـــا رنـــگ از روی  ســـطح جـــدا شـــده و منجـــر به جدایـــی الیـــه 
قطعـــه، لولـــه و . . . می شـــود و باعـــث خوردگـــی موضعـــی شـــده و در 
نهایت خســـارات و اختالل در عملکرد سیســـتم را در بر خواهد داشت. 
کســـید شـــدن  کار قبل از ا در انبار هـــای مســـقف بهتر اســـت در ابتدای 
کسیداســـیون ســـطح در زمان  از مـــواد نگهدارنـــده جهـــت جلوگیری از ا

انبار داری اســـتفاده نمود . 
 

PITING 2 -  خوردگی
که  ک ترین نـــوع خوردگـــی اســـت. جایی  ایـــن نـــوع خوردگـــی خطـــر نـــا
دچـــار خوردگی می شـــود قابل تشـــخیص نیســـت، به صـــورت موضعی 
ســـطح فلـــز دچـــار حفـــره می شـــود و راه شناســـایی این نـــوع خوردگی، 
کـــه  بیشـــتر از عـــرض حفـــره می باشـــد. ایـــن نـــوع  عمـــق حفـــره اســـت 

کتیـــو پســـیو اتفـــاق می افتد. خوردگـــی بیشـــتر در فلـــزات ا

  

3 - خوردگی زیر رسوبی
که از آب هایی با ســـختی باال اســـتفاده  کننده ای  سیســـتم های خنک 
کنش داده و روی ســـطح  گذار بـــا یون فلز وا می کنند یون های رســـوب 
کننـــده به مرور  فلـــز می نشـــینند و عالوه بر اختـــالل در سیســـتم خنک 
کســـیژن در زیر رســـوب همانند خوردگـــی حفره ای  زمـــان بـــه علت فقر ا

) Piting ( منجر به خوردگی سیســـتم می شـــوند .

 
4 - خوردگی شیاری 

مکانیـــزم ایـــن نـــوع خوردگـــی شـــبیه بـــه خوردگی حفـــره ای می باشـــد 
و بیـــن دو اتصـــال اتفـــاق می افتـــد ماننـــد دو فلز با هـــم یا واشـــرها، آب 
  mm 0.1 که بین دو اتصال فاصله ای برابـــر 0.025 الی بند هـــا در صورتـــی 
کن قـــرار بگیرد به  باشـــد و آب و یـــا رطوبـــت در آن مـــکان به صورت ســـا
خ  کســـیژن در داخل شـــیار آن مـــکان، آند شـــده و خوردگی ر علـــت فقر ا

می دهـــد .
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گالوانیکی 5 - خوردگی 
کـــه نســـبت بـــه هـــم دارای  ایـــن نـــوع خوردگـــی بیـــن دو فلـــز ناهمنـــام 
که یا به هم متصل باشـــند و  اختالف پتانســـیل باشـــند اتفاق می افتـــد 
یا توســـط یک الکترولیت با هم ارتباط داشـــته باشـــند. هر چه اختالف 
پتانســـیل بین دو فلز بیشـــتر باشـــد خوردگی بیشـــتر خواهد بود و فلزی 
کمتری هســـت آند شـــده و خورده می شود و فلزی  که دارای پتانســـیل 

کاتد می شـــود. که پتانســـیل بیشـــتر دارد 

  

 

کاهش )احیاء( برای برخی از فلزات  پتانسیل الکترود استاندارد 
 

(CAVITATION CORROSION( 6 -  خوردگی حبابی
ایـــن نوع خوردگـــی در اثر انفجـــار و یا ترکیـــدن حباب های ایجاد شـــده 
کـــه در اثـــر جریان باالی ســـیال ایجـــاد شـــده و منجر به  بـــر روی ســـطح 
کســـیدی محافظ می شـــود.  برداشـــتن الیـــه نازکـــی از ســـطح یـــا الیـــه ا
کـــه در بـــوش ســـیلندر، پروانه ها، محل خمـــش لوله ها  خوردگی هایـــی 

و . . . دیـــده می شـــود. 

EROSION ( )7 - خوردگی سایشی
مکانیـــزم ایـــن نـــوع خوردگی شـــبیه بـــه خوردگی حبابی اســـت بـــا این 
کـــه در خوردگـــی CAVITATION  حبـــاب بـــه ســـطح برخورد  تفـــاوت 
می کنـــد ولـــی در ایـــن خوردگـــی ذرات معلـــق موجـــود در آب و یا حرکت 
کســـیدی محافظ  شـــدید آب  به ســـطح فلز برخورد می کند و الیه های ا
را جـــدا می نماید. معمـــوال این نوع خوردگی بیشـــتر در سیســـتم هایی 

کـــه دارای رســـوب و عوامل خوردگی هســـتند اتفـــاق می افتد.

    

8 - خوردگی جدایشی
کولینـــگ ماشـــین آالت  نـــوع خوردگـــی معمـــوال در مواقعـــی در  ایـــن 
کننـــد و در فلـــزات آلیاژی  کـــه بخواهند رســـوب زدایی  اتفـــاق می افتـــد 
اتفـــاق می افتـــد و یکی یا چند فلـــز از آلیاژ جدا شـــده و فلز آلیـــاژی دیگر 

اله
م�ت
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گـــر موتور ماشـــینی با  خواصیـــت قبـــل را نخواهد داشـــت. بطـــور مثال ا
ماده نامناســـبی اســـید شویی شـــود چدن موجود در ســـیلندر دکربوره 
کارایی  کربـــن آن جـــدا می شـــود و آن ســـیلندر دیگـــر توانایـــی و  شـــده و 

قبـــل را نخواهد داشـــت.

کنترل خوردگی راه های 
1-   انتخاب مواد مناسب 
2-   استفاده از پوشش ها 

کاتدی و آندی  3-   حفاظت 
4-   استفاده از بازدارنده ها   

 
کننـــده موتـــور ماشـــین آالت بـــا توجـــه بـــه طراحی  در سیســـتم خنـــک 
شرکت ســـازنده تنها راه حفاظت از خوردگی اســـتفاده از بازدارنده های 
که در صورت اســـتفاده از ELC  در سیستم خنک  شـــیمیایی می باشـــد 

کنتـــرل نمود. گذاری را  کننـــده می تـــوان خوردگی و رســـوب 

ELC  چیست و مکانیزم عملکرد آن
کاترپیـــالر، نزدیک بـــه 50 درصد  طبق آمار ارائه شـــده از ســـوی شـــرکت 
کننـــده  کارافتادگـــی موتور هـــا ناشـــی از مشـــکالت سیســـتم خنـــک  از 
کننده جهـــت افزایش  می باشـــد. لـــذا حفظ ســـالمتی سیســـتم خنـــک 
کثری از موتـــور و افزایش طـــول عمر آن  بهـــره وری و بهـــره بـــرداری حدا
کننده  بســـیار مهم و ضروری اســـت . اجزایی از موتور و سیســـتم خنک 
کن به طور  کیفیت ســـیال خنـــک  کافی به نوع و  کـــه در اثـــر عدم توجـــه 
که  مســـتقیم آســـیب می بیننـــد به قـــرار زیر هســـتند. الزم به ذکر اســـت 
کننده خـــودرو بســـیاری دیگـــر از اجزاء  در اثـــر تخریب سیســـتم خنـــک 

موتـــور به طور غیر مســـتقیم آســـیب خواهنـــد دید .
• رادیاتور موتور و درب آن 

• رادیاتور بخاری 
• واتر پمپ

• سر سیلندر 
گردان( • بوش سیلندر ) نوع آب 
کانال های عبور آب ( • سیلندر ) 

• واشر سر سیلندر 
• لوله های انتقال آب ) فلزی و غیر فلزی (

• آب بند ها
• ترموستات
کولر روغن  •

کـــه خوردگـــی یـــک معضـــل پنهان اســـت، لـــذا زمانـــی خود  از آنجایـــی 
گســـترده و ســـنگینی را بـــه اجـــزاء و  کـــه خســـارات  را آشـــکار می ســـازد 
قســـمت های مختلف وارد آورده اســـت. در نتیجه می توان با اســـتفاده 
کننـــده خودرو، پیشـــگیری از  از مـــاده ELC  مهـــام در سیســـتم خنـــک 
بـــروز خوردگی و توقف آن پس از اســـتفاده،  به ســـادگی داشـــت و موتور 

کرد. را در برابـــر خســـارات ســـنگین ناشـــی از خوردگـــی ایمن 
ELC مخفـــف عبـــارت Extended life coolant  می باشـــد بـــه معنـــای 

کننده  کولینگ یـــا خنـــک  افزایـــش دهنـــده طـــول عمـــر سیســـتم 

ELC ترکیبـــی اســـت از پلـــی فســـفاتهای اختصاصی، اســـترهای آمینی 
کنترل خوردگی  کمپلکس ســـازها، موثر و توانمند در  اسید فســـفریک و 
که جهت اســـتفاده موثر در  گذاری  و جلوگیـــری از زنـــگ زدگی و رســـوب 

موتور هـــای آب خنک توصیـــه می گردد.
کامال ســـازگار با  ELC محصولـــی اســـت حـــاوی مـــواد نگهدارنده ســـبز، 
محیط زیســـت، جهـــت حفاظـــت از فلـــزات مصرفـــی در موتورهای آب 
خنـــک و از خانـــواده آهـــن، برنج، آلومینیـــوم، روی، قلع، مس و ســـرب 
کســـید شـــدن فلزات توسط آبهای  گذاری و ا در برابر خوردگی، رســـوب 

مصرفـــی در رادیاتور.
گـــذاری و  ELC بـــا ایجـــاد الیـــه ای مقـــاوم بـــر ســـطوح فلزات از رســـوب 
زنـــگ زدگـــی جلوگیری نمـــوده و مواد جامـــد در آب را به صـــورت معلق 
گذاری  کـــه این امر باعـــث جلوگیری از زنگ زدگی و رســـوب  در مـــی آورد 
شـــده و تبادل حرارت را در سیســـتم به ســـهولت میســـر و نهایتا خنک 

بـــودن مســـتمر موتور را به دنبـــال دارد.
گذاری، خوردگـــی و ذخیره قلیائیت بســـیار باال  کنترل رســـوب  ELC بـــا 
در ترکیبـــات خـــود عامـــل موثری در بـــاال بردن طـــول عمر مفیـــد موتور 

. شد می با

 ELC مزایای استفاده از
کامل از خوردگی و ایجاد زنگ در سیستم  1 - جلوگیری 

کننده  کامل از ایجاد رسوب در سیستم خنک  گیری  2 - جلو 
کولینگ ) جلوگیری علمی و  کاری سیســـتم  3  - بهبـــود راندمان خنک 

سیستماتیک از جوش آوردن موتور(
کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و ایجاد آرامش در اپراتور  - 4

5 - افزایش طول عمر ضد یخ 
6  - سازگاری با محیط زیست 

7  - نداشتن تاریخ انقضاء
8  - مقرون به صرفه بودن ماده نسبت به نمونه خارجی

9  - استفاده آسان و سازگار با هر نوع آب و هوا 

ELC دستورالعمل استفاده از
که به تازگی خریداری شده و نو هستند 1 - دستگاه هایی 

که دســـتگاه ها از شـــرکت های معتبر و بنام خریداری شـــده    در صورتی 
کولینگ از مواد ایمن و ELC  اســـتفاده شده است  باشـــند در سیســـتم 
کـــه بـــا توجه بـــه دســـتورالعمل شـــرکت ســـازنده بایـــد عمل و اســـتفاده 
کننده به اتمام رســـید  کارکـــرد مایع خنک  که زمان  شـــود و بعـــد از این 
حتمـــا باید مایـــع ELC باتوجه بـــه محل از نظـــر آب و هوایی به صورت 

تنهـــا و یا بـــه همراه ضد یخ  داخل سیســـتم ریخته شـــود 
کارکرده بدون مشکل ظاهری 2 -  دستگاه هایی 

آب دســـتگاه جهت تســـت خوردگی به آزمایشـــگاه ارسال شـــود و بعد از 
گرمســـیر بـــه تنهایی و در مناطق  بررســـی از مایع ایمن ELC در مناطق 

گیرد  سردســـیر به همراه ضد یـــخ مورد اســـتفاده قرار 
کارکردشان باالست  که دمای  3 -  دستگاه هایی 
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نشست

کننده با رســـوب  ابتـــدا باید سیســـتم خنـــک 
کوچکتریـــن  بـــدون  فلـــزات  انـــواع  زدای 
خوردگی توســـط شـــرکت مهام رســـوب زدایی 
شـــده و بعد از مایع ELC  همـــراه ضد یخ و یا 
بـــه تنهایی با توجه به منطقـــه آب و هوایی و 

گیرد.  فصل ســـال مـــورد اســـتفاده قـــرار 
 

از این رو 
مجموعـــه مهام ایمن ســـاز  بـــا تجربه چندین 
علمی خـــود  و  تحقیقاتـــی  ســـال(   40( ســـاله 
گذاری  کنتـــرل خوردگـــی و رســـوب  در زمینـــه 
خوردگـــی  از  بازدارنـــده  مـــواد  ســـاخت  و 
)corrosion inhibitor(  توانســـته بـــا تکیـــه بـــر 
نیروهـــای متخصـــص خـــود چـــه در ایـــران و 
کشـــور یکـــی از چند شـــرکت  ج از  چـــه در خـــار
انگشـــت شـــمار تولیدکننده این نـــوع مواد در 

گردد. کیفیـــت بهتـــر محســـوب  دنیا بـــا 
کلیه سیســـتمهایی  گفته شـــد،  که  همانطـــور 
کار دارنـــد، بـــه  کـــه بـــه نحـــوی بـــا آب ســـر و 
گـــذاری و در  ســـرعت دچار خوردگی و رســـوب 
کارافتادگی می شـــوند مگـــر اینکه به  نتیجه از 
طور صحیـــح تحت حفاظت و نگهـــداری قرار 
گیرنـــد. در ایـــن رابطـــه، این شـــرکت اقدام به 
ســـاخت و تولیـــد مایـــع ایمـــن ســـاز رادیاتور و 
 MAHAM          ســـیلندر موتـــور بنـــام تجـــاری
کـــه قابـــل اســـتفاده در رادیاتور  ELC  نمـــوده 
کلیـــه موتورهـــای آب خنـــک از جمله ســـبک 
و ســـنگین    می باشـــد. بـــا اســـتفاده از ایـــن 
مشـــکالت  و  مســـایل  کلیـــه  بـــروز  از  مـــاده، 
ناشـــی از خوردگی و ایجاد رســـوب در سیستم 
کننـــده خـــودرو جلوگیـــری بـــه عمـــل  خنـــک 
و  موتـــور  کـــردن  گـــرم  از  نتیجـــه  در  و  آمـــده 
ک آن پیشـــگیری خواهـــد شـــد. این  اســـتهال
ضدیـــخ  بـــدون  گرمســـیر  مناطـــق  در  مـــاده 
بـــر  مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیرد،کـــه عـــالوه 
بـــا  رســـوب  ضـــد  و  ضدخوردگـــی  خاصیـــت 
عملکـــرد مناســـب جایگزیـــن ضدجـــوش نیـــز 
خواهـــد شـــد و مـــاده ای ســـازگار بـــا محیـــط 
زیســـت و غیـــر ســـمی بر خالف ضدیـــخ بوده و 
باتوجه به قیمت مناســـب نســـبت به ضدیخ 
از لحـــاظ اقتصـــادی نیـــز مقـــرون بـــه صرفـــه 
خواهـــد بـــود و در مناطق سردســـیر با ضدیخ 
مخلـــوط شـــده وبـــه علـــت ذخیـــره قلیاییت 

بـــاالی خـــود باعـــث افزایـــش طـــول عمر 
ضـــد یـــخ و در نتیجـــه عـــدم تخلیـــه یک 
کاهـــش  مـــاده ســـمی درمحیط زیســـت و 
 ELC از مـــاده  هزینـــه میگردد.اســـتفاده 
کافی اســـت داخل  بســـیار آســـان بـــوده و 
تعبیـــه  1000لیتـــری  مخـــزن  یـــک  کارگاه 
گالـــن21 لیتـــری ازمحصول  شـــود و یـــک 
را بـــا 1000 لیتـــر آب شـــیرین منطقه بدون 
گـــردد و  در نظرگرفتـــن ســـختی مخلـــوط 
کولینـــگ موتـــور مـــورد اســـتفاده  داخـــل 
که  گیـــرد و یـــا از مـــاده ELC+  مهام  قـــرار 
آمـــاده مصـــرف بـــوده و حاوی ضـــد یخ و 
مـــواد ضـــد رســـوب و خوردگی می باشـــد 
بـــدون افزودن هیچ مـــاده ای در مناطق 
سردســـیر اســـتفاده نمـــود .الزم بـــه ذکـــر 
اســـت ELC اســـتفاده شـــده درسیســـتم 
هـــر 6مـــاه یکبـــار به صـــورت رنـــدم مانند 
آنالیـــز روغـــن از لحـــاظ خوردگـــی توســـط 

شـــرکت مهـــام بررســـی خواهد شـــد.  
کننـــده  کـــه سیســـتم خنـــک  در حالتـــی 
گرفتگی شـــدید  خـــودرو دچـــار رســـوب و 
پیـــش  میکنـــد  داغ  مـــدام  و  اســـت 
توصیـــه  مهـــام   ELC از  اســـتفاده  از 
کننـــده  می شـــود،ابتدا سیســـتم خنـــک 
را توســـط مـــاده  Maham L19Cr رســـوب 
کامـــل از  کنیـــد تـــا مـــدار به طـــور  زدایـــی 

گـــردد. ک  پـــا رســـوب 
این شـــرکت آمادگی خـــود را جهـــت ارائه 
خدمـــات فـــوق الذکـــر بـــه مجموع هـــای 
محتـــرم اعـــالم مـــی دارد . ایـــن شـــرکت تا 
کـــز و ســـازمانهای متعددی  کنـــون بـــا مرا
خاتـــم  ســـازندگی  قـــرارگاه  جملـــه  از 
ســـابیر،  شـــرکت های   )ص(،  االنبیـــاء 
کتور  تابلیـــه، پرلیـــت، پـــارس خـــودرو، ترا
ســـازی،نیروی دریایـــی ارتـــش، راه آهـــن 
شـــرکت   ، اســـالمی ایران  جمهـــوری 
کولهام  کیســـون،آبادراهان پارس،ریبـــار، 

و . . .  همـــکاری داشـــته اســـت.
امید اســـت با همـــکاری یکدیگـــر بتوانیم 
از خســـارات ســـنگین ناشـــی از خوردگـــی 
از  ریـــال  کـــه هـــر ســـاله هـــزاران میلیـــارد 
کشـــور را بـــه هـــدر می دهد  ســـرمایه های 

 . هیم بکا

کـــه   JV یـــا   )Joint venture(ونچـــر جوینـــت 
انتفاعـــی  مشـــارکت  فارســـی  معـــادل  اغلـــب 
کار بـــرده شـــده، نوعی قـــرارداد  بـــرای آن بـــه 
که در آن دو  تجاری یا شـــرکت حقوقی اســـت 
یـــا چنـــد شـــرکت، و دو یـــا چند فـــرد مدیریت 
فعالیـــت خاصـــی را به نحو مشـــترک به عهده 
می گیرنـــد و در ســـود و زیـــان حاصله شـــریک 

می شـــوند. 
جوینـــت ونچر چـــه در قالب شـــرکت باشـــد یا 
قـــرارداد، مبتنی بر یک قرارداد حقوقی اســـت 
کـــه در آن نحـــوه افزایـــش ســـرمایه، نحوه حل 
اختالفات، نحوه انتقال ســـهام، زمان خاتمه 
همـــکاری و ســـایر جزئیـــات مـــورد توجـــه قرار 
کدام  گرفته اســـت. در ایـــن نوع قـــرارداد هیچ 
از طرفیـــن نمی تواند به بهانه تامین ســـرمایه 

کند. از مشـــارکت در مدیریـــت امتناع 
در مـــورد قـــرارداد جوینـــت ونچـــر بـــا شـــریک 
خارجـــی، قالـــب قـــرارداد بـــر اســـاس قالبهای 
کشـــور ســـرمایه پذیر انتخاب  حقوقـــی رایج در 

می شـــود.  
کار و شـــروع همـــکاری در قالب  بـــرای تحقق 
بـــه  طرفیـــن  اســـت  ممکـــن  ونچـــر  جوینـــت 
ایجاد یک بنـــگاه اقتصادی یا تمرکز ســـرمایه 
بیشـــتر در بنـــگاه اقتصادی یکـــی از طرفین و 
کننـــد و بـــا تمرکز  افزایـــش ســـرمایه آن اقـــدام 
عهـــده  بـــر  را  کار  هدایـــت  آن  در  ســـرمایه 
گفت یک  بگیرنـــد، در ایـــن حالـــت می تـــوان 
جوینت ونچـــر شـــرکتی- با آورده یا ســـرمایه- 
گر جوینت ونچر بدون  گرفته اســـت. ا شـــکل 

جوینت ونچر  
و تقسیم ریسک

آرزو نوری

اله
م�ت
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تاســـیس بنـــگاه اقتصـــادی شـــکل بگیـــرد و 
کار  کـــدام از طرفیـــن انجـــام قســـمتی از  هـــر 
و تامیـــن هزینه هـــای آن را بر عهـــده بگیرند 
می تـــوان از شـــکل گیری یک جوینـــت ونچر 
ایـــن دو  قـــراردادی خبـــر داد. در مقایســـه 
حالـــت از همـــکاری، شـــاید بتوان بـــه دوام 
اشـــاره  شـــرکتی  جوینت ونچـــر  اســـتمرار  و 
کـــرد. عمومـــا جوینت ونچرها تـــا زمان فوت 
یکـــی از طرفیـــن، اتمام مدت تعیین شـــده، 
انجام موضـــوع قرارداد یا اختـــالف غیرقابل 
طرفیـــن به حیـــات خـــود ادامـــه می دهند.
گی های  کار از ویژ همـــکاری فعـــال در انجـــام 
بـــارز جوینت ونچر اســـت و شـــاید وجه تمایز 
ســـهامی در  شـــرکتهای  بـــا  ونچـــر  جوینـــت 
کـــه در شـــرکتهای  همیـــن امـــر باشـــد، چـــرا 
مدیریـــت  در  ســـهامداران  سهامی بســـیاری 
شـــرکت نقـــش فعالـــی ندارنـــد. ایـــن تمایـــز 
بیـــن قـــرارداد جوینت ونچـــر بـــا قراردادهای 
کـــه در قرارداد  فاینانس هـــم وجود دارد چرا 
کننده  فاینانس یـــا تامین مالی نهـــاد تامین 
اداره  در  موثـــر  نقـــش  داشـــتن  از  ســـرمایه 
نکتـــه جالـــب  خـــودداری می کنـــد.  شـــرکت 
کـــه در جوینت ونچر یکی از شـــرکا  این اســـت 
نمی توانـــد از شـــریک خود بخواهـــد در قبال 
دریافـــت اجرتی معلوم اداره امـــور را بر عهده 
بگیـــرد و بایـــد آســـتین ها را بـــاال بزنـــد و وارد 

شـــود.  کار  چرخه 
کنسرسیوم  جوینت ونچر شـــباهت زیادی با 
دارد در عیـــن حـــال تفاوت هـــای ظریفـــی نیز 

وجـــود دارد از جملـــه اینکـــه در جوینت ونچر 
اشـــخاص یا شـــرکتها با هـــدف انتفـــاع ایفای 
کنسرســـیوم دو یا چند  نقـــش می کننـــد و در 
فـــرد، شـــرکت، ســـازمان یـــا حکومـــت بـــرای 
کاری انتفاعـــی یـــا غیرانتفاعـــی با هم  انجـــام 
شریک و همراه می شـــوند. البته در اصطالح 
دهنـــده  تشـــکیل  طرفیـــن  عمومـــا  رایـــج 
جوینـــت ونچـــر را شـــرکتها می دانند تـــا افراد. 
کنسرســـیوم  که در  تفـــاوت دیگـــر این اســـت 
هـــدف نقـــش محـــوری دارد و با اتمـــام پروژه 
مگـــر  می رســـد،  پایـــان  بـــه  کنسرســـیوم  کار 
را  خـــود  کت  شـــرا جدیـــد  هـــدف  بـــا  اینکـــه 
کننـــد اما در جوینت ونچر شـــرکت  بازتعریـــف 
که طرفیـــن اعتراضی  گرفته تا زمانـــی  شـــکل 
نداشـــته باشـــند به اعتبار خود باقی اســـت. 
کنسرســـیوم غالبا  هـــم جوینت ونچـــر و هـــم 
ســـهامی خاص  شـــرکتی  قالـــب  نـــوع  دو  در 
کـــه  یـــا مســـئولیت محـــدود شـــکل می گیـــرد 
در جوینت ونچرهایـــی بـــا قالـــب مســـئولیت 
محـــدود، طرفیـــن بـــه میـــزان آورده خـــود در 
قبال تعهدات شرکت مســـئول خواهند بود. 
ونچـــر جایـــگاه  مـــدرن جوینـــت  دنیـــای  در 
که شـــکل گیری  کرده اســـت چرا  خـــود را بـــاز 
آن عـــالوه بر اینکه با تقســـیم هزینـــه  و درآمد 
کار را بیـــن طرفیـــن تقســـیم می کند  ریســـک 
می توانـــد همـــکاری یـــک شـــرکت داخلـــی را 
کنـــد و بـــه انتقال  بـــا شـــرکتی خارجی میســـر 
 فن آوری منجر شـــود. ضمـــن اینکه با توجه 

کـــه مالکیت شـــرکتهای خارجی  بـــه قوانینی 
را محدود و امکان تشـــکیل و ثبت  شـــرکت را 
از آنها ســـلب می کنـــد، شـــرکتهای داخلی در 
قالب این نوع قرارداد آزادی عمل بیشـــتری 
برای جذب شـــرکتهای ســـرمایه گذار خارجی 
را دارنـــد. شـــرکتهای خارجی نیز از مشـــارکت 
و همـــکاری بـــا یک شـــرکت داخلی بـــه دلیل 
کار و  کسب و  اشـــراف این شـــرکتها به فضای 
کم اســـتقبال می کننـــد. در درون  قوانین حا
کشـــورها هـــم ایـــن قـــرارداد بـــا تجمیـــع و به 
کار بســـتن همزمان تـــوان مالـــی و تخصصی 
شـــرکتها به تســـریع در چرخه تولید محصول 

می انجامد.  نهایـــی 
البتـــه این بنگاههای جدیـــد با چالش هایی 
نیـــز در مراحـــل تولـــد و تکامـــل خـــود مواجه 
هســـتند، از جمله اختالف دیدگاه یا تعصب 
کـــه  نســـبت بـــه شـــرکت مـــادر در نیروهایـــی 
وارد بنـــگاه جدیـــد شـــده اند. تعریـــف دقیق 
و طراحـــی یک ســـاختار موثر بـــرای این نوع 
گذر  کـــه باید  بنگاههـــا هم از مواردی اســـت 
زمان و خطا و آزمـــون را در تکامل آن مدنظر 
اینکـــه  دربـــاره  انتقادهـــا  برخـــی  داد.  قـــرار 
جوینت ونچرهـــا می تواننـــد امـــکان رقابت را 
کوچـــک از بیـــن ببرنـــد نیز  بـــرای شـــرکتهای 
کـــه در ایـــن بـــاره بایـــد بـــه  ح می شـــود  مطـــر
پژوهش هـــا و بررســـی های علمی تری رجوع 

 . د کر
شـــاید در پایان اشـــاره بـــه ورود ایـــن مفهوم 
در ادبیـــات اقتصـــادی دنیـــا خالـــی از لطـــف 
JV در  برخـــی معتقدنـــد اصطـــالح  نباشـــد، 
مـــورد  در  و  بـــوده  رایـــج  باســـتانی  جوامـــع 
بـــه  اقتصـــادی دســـته جمعـــی  فعالیتهـــای 
کار می رفتـــه اســـت. برخـــی دیگـــر منشـــا آن 
رواج  بـــا  کـــه  کرده انـــد  عنـــوان  اســـکاتلند  را 
در   )Common law( کامـــن ال  سیســـتم 
کشور  انگلســـتان، وارد ادبیات اقتصادی آن 
گرچه  شـــد و به هنـــد و آمریکا منتقل شـــد. ا
که ریشـــه ای  آمریکایی هـــا مدعـــی شـــده اند 
کامـــاًل آمریکایـــی دارد و از حدود ســـال 1890 
ح شـــده اســـت. در  میـــالدی در آمریـــکا مطر
ایران بـــرای اولین بار از ایـــن مفهوم در ماده 
107 قانـــون برنامه پنجم توســـعه با نام»گروه 
اقتصـــادی بـــا منافـــع مشـــترک« یـــاد شـــده 

. ست ا
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نشست

کـــه در  اداره ملـــی ثبـــت   عمـــارت وینچســـتر 
در  و  شـــده   ثبـــت  آمریـــکا  تاریخـــی  کـــن  اما
کالیفرنیـــا قرار دارد دارای ســـبک  ســـن خوزه، 
عمـــارت  ایـــن  اســـت.  ویکتوریـــن  معمـــاری 
مدیـــون  را  شـــهرتش  تمـــام  ویکتوریائـــی 
در  کـــه  اســـت  وغریبـــی  عجیـــب  چیزهـــای 
کـــه  معمـــاری آن وجـــود دارد. ایـــن عمـــارت 
در طـــی 38 ســـال )1922 تـــا 1884( توســـط 
بیـــوه ثروتمند آقـــای جوزف وینچســـتر رایفل 
ســـاخته شـــده، حاوی نـــکات بســـیار جالب 
که بایـــد آن را  و آموزنـــده ای از چیـــزی اســـت 

»عـــدم معمـــاری« بنامیـــم. 
 صرفنظـــر از انگیزه های خرافاتِی فعالیت های

خانـــم  عمـــر  از  ســـال   38 کـــه  ســـاختمانی   
بـــه  را  از صنعت گـــران  بســـیاری  و  وینچســـتر 
کارهـــای  حاصـــل  داد،  اختصـــاص  خـــود 
ایشـــان عمارتی اســـت عجیـــب و باورنکردنی 
که امـــروزه یـــک محل توریســـتی به حســـاب 
برخـــالف  اتاقـــه   160 عمـــارت  ایـــن  می آیـــد. 
دارای  خـــود  عصـــر  هـــم  خانه هـــای  ســـایر 
)کانال هـــای  گرمایـــی  مـــدرن  سیســـتم های 
کـــه با  گازی  گـــرم( چراغ هـــای  بخـــار و هـــوای 
فشـــار یک دکمه روشـــن می شـــوند، سه عدد 
آسانســـور فعـــال، و 47 عـــدد بخـــاری اســـت.
ســـقف های  چـــون  مـــواردی  از  جـــدای 
کاری شـــده،  کـــف پوش هـــای مینـــا گـــردان، 
پنجره هـــای  و  طـــال،  و  نقـــره  چلچراغ هـــای 
نشـــان  کـــدام  هـــر  کـــه  مشـــبک  شیشـــه ای 

دهنـــده خالقیت های هنری فراوانی اســـت، 
جـــای جـــای خانـــه شـــامل عجایـــب زیـــادی 
که رو بـــه دیوار باز  چـــون درهـــا و پنجره هایی 
که بـــه هیچ جاختم  می شـــوند، راه پله هایی 
نمی شـــوند، و تعداد بیشـــماری بخـــاری، راه 
پلـــه، در و پنجره اضافی، انواع سیســـتم های 

گرمایـــی و غیره  اســـت.

نتایج حاصل از
 بررسی عمارت وینچستر

که بررســـی این عمارت را مهم می کند،  آنچه 
بـــا  رابطـــه  کـــه می توانـــد در  تجسمی اســـت 
و  ســـازمان ها  از  بســـیاری  فعلـــی  وضعیـــت 
در  آنهـــا  ارتباطـــی  و  اداری  سیســـتم های 
گر زیرســـاخت ها و  ماایجاد نمایـــد. در واقع ا
ســـازه بلوک های سیســـتم های اداری اغلب 
ســـازمان ها را با معادل های ســـاختمانی آن 
کنیـــم، دقیقـــًا بـــه عمارت هایـــی  جایگزیـــن 
نظیـــر وینچســـتر خواهیـــم رســـید. عماراتـــی 
و  داشـــته  آراســـته  ظاهـــری  چنـــد  هـــر  کـــه 
هزینـــه و زمـــان زیـــادی جهـــت ایجـــاد آنهـــا 
صـــرف شده اســـت، ولـــی چـــون بـــر اســـاس 
فاقـــد  نشـــده اند،  بنـــا  معینـــی  معمـــاری 
حالـــت  بهتریـــن  در  و  بـــوده  الزم  کاربـــری 
موزه هـــا  و  توریســـتی  فعالیت هـــای  درد  بـــه 
می خورنـــد. در ایـــن مـــورد می تـــوان با دقت 
بیشـــتری به مشـــخصات این عمـــارت توجه 
کـــرد. بـــا توجه بـــه موارد فـــوق می تـــوان دید 

که نـــکات زیـــر در رابطه با این عمـــارت قابل 
هســـتند: توجه 

عـــدم وجـــود راهبـــرد: عمارت فـــوق در عین 
که دارای اتاقهای بیشـــمار )بـــه اندازه  حالـــی 
یـــک هتل( اســـت، دارای ســـالن های متعدد 
کـــه آن را  پذیرایـــی و رقص و غیره نیز هســـت 
کرده و بیشـــتر به  از یـــک خانه مســـکونی دور 

کرده اســـت. یک هتل شـــبیه 
عدم وجود نقشـــه فنی: در ســـاخت عمارت 
دهنـــده  نشـــان  کـــه  فنـــی  نقشـــه  هیـــچ  از 
طراحـــی عمـــارت مـــورد نظر باشـــد اســـتفاده 
نشده اســـت. نقشـــه های موجـــود مربوط به 

بخش هـــای خاصـــی از عمـــارت اســـت.
واقعـــی:  نیازمندی هـــای  بـــه  توجـــه  عـــدم   
در انتخـــاب و ســـاخت بخشـــهای مختلـــف 
ســـقف،  پنجره هـــا،  درهـــا،  از  اعـــم  عمـــارت 
نیازمندی هـــای  بـــه  غیـــره  و  پـــوش  کـــف 
واقعـــی توجـــه نشـــده و صرفًا به خاطـــر اینکه 
نشـــده  متوقـــف  ســـاختمانی  فعالیت هـــای 
یـــا بدالیلـــی تجمالتـــی اقـــدام بـــه انجـــام آنها 

شده اســـت.
زمـــان غیرمعقـــول: 38 ســـال برای ســـاخت 

عمـــارت صـــرف شده اســـت.
هزینـــه غیرمعقـــول: 5٬5 میلیـــون دالر صرف 

ســـاخت این عمارت شده اســـت.
حضـــور نســـل های مختلفـــی از ســـبک ها 
و سیســـتم ها: در ایـــن عمـــارت شـــاهد انواع 
بخـــاری  نـــوع  )ســـه  گرمایـــی  سیســـتم های 
معمولـــی، سیســـتم بخـــار، و سیســـتم هوای 
گـــرم( هســـتیم. عـــالوه بـــر آن عمـــارت فـــوق 
کـــه تنهـــا دارای دو طبقه اســـت، دارای ســـه 
کـــه راه انـــدازی آن  آسانســـور مســـتقل اســـت 
بیشـــتر حالت تجملی و پرســـتیژ داشته است 

نیـــاز واقعی. یـــک  تا 
فـــوق  عمـــارت  توســـعه  توســـعه:  غیرقابـــل 
قســـمت های  از  بســـیاری  تخریـــب  بـــدون 

نیســـت. مقـــدور  آن  اصلـــی 
درهـــا،  راهروهـــا،  تعـــدد  پیچیـــده:  بســـیار 
پنجره هـــا، راه پله ها و اتاقها وضعیتی را بوجود 
که به راحتی در آن گم می شـــوید.  آورده اســـت 
در واقـــع به همین دلیل ایـــن خانه از مدت ها 
ارواح جنگ هـــای داخلـــی  بـــه خانـــه  پیـــش 

آمریـــکا معروف بوده اســـت.

منابع: 
صمـــدی اوانســـر، عســـگر. مقدمه ای بـــر معماری 
ســـازمانی )ویژه مدیران(. دبیرخانه شورای عالی 

اطالع رســـانی، تیر 1384.

اسرار  عدم معماری
 در عمارت وینچستر 
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گرفته اســـت  اقتصـــاد ایران در شـــرایطی قرار 
نمی توانـــد  وطن دوســـتی  ایرانـــی  هیـــچ  کـــه 
برســـد  چـــه  کنـــد،  پنهـــان  را  خـــود  نگرانـــی 
کشـــور  اقتصـــادی  دشـــواری  از  اینکـــه  بـــه 
به دلیل نوع بینش سیاســـی خود احســـاس 
و  درد  بیشـــترین  کـــه  چرا کنـــد؛  خشـــنودی 
رنـــج مشـــکالت اقتصـــادی را همـــواره اقشـــار 
می شـــوند.  متحمـــل  پاییـــن  بـــه  متوســـط 
در ایـــن شـــرایط دشـــوار اقتصـــادی، به طـــور 
مشـــخص بســـیاری می پرســـند چرا وضعیت 

اقتصـــادی بـــه اینجا رســـیده اســـت؟
در  رســـید؟مگر  اینجـــا  بـــه  اقتصـــاد  چـــرا 
دولت هـــای یازدهـــم و دوازدهـــم جمعـــی از 
کشـــور مشغول مشاوره  ح  اقتصاددانان مطر
که چنین شـــده  و سیاســـت گذاری نبوده اند 
گـــر نتیجـــه علـــم اقتصـــاد )به طـــور  اســـت؟ ا
مشـــخص علم اقتصـــاد متعـــارف( آن چیزی 
پـــس  خ داده اســـت،  کـــه در عمـــل ر اســـت 
گر نتیجه  کاربـــردی دارد؟ ا علم اقتصاد چـــه 
کـــه  به کارگیـــری علـــم اقتصـــاد آنچـــه اســـت 
کالن آن را به تصویر  بی ثباتـــی اخیـــر اقتصـــاد 
که  می کشـــد آیـــا زمان آن فرا نرســـیده اســـت 
اصطالحا ســـراغ تغییـــر پارادایم فکـــری خود 
سیاســـت گذاری  و  اقتصـــاد  علـــم  زمینـــه  در 
برویم )هرچند من شـــخصا معنـــی پاردایم را 

خـــوب متوجـــه نمی شـــوم(؟
دســـت،  ایـــن  از  پرســـش هایی  کنـــار  در 
کـــه  ح می شـــود  مطالـــب دیگـــری نیـــز مطـــر
کـــه چون  شـــاید مهم تریـــن آنهـــا این اســـت 
ح و درگیـــر در مشـــاوره و  اقتصاددانـــان مطـــر
سیاســـت گذاری در طـــول حـــدود ی ســـال 
اقتصـــادی  لیبرالیســـم  نماینـــده  گذشـــته 
لیبرالیســـم  تفکـــر  به کارگیـــری  هســـتند، 
کشـــور آورده  اقتصـــادی چنیـــن بالیی بر ســـر 

اســـت.
نقـــد  یـــا  از  دفـــاع  قصـــد  آنکـــه  بـــدون 
کشـــور  اقتصاددانـــان و مســـئوالن اقتصادی 
را داشـــته باشـــم و بـــدون آنکـــه بـــه خـــودم 
کســـی را نماینـــده لیبرالیســـم  اجـــازه بدهـــم 
اقتصـــادی یـــا هر ایســـم دیگـــری بدانـــم )که 
گروه هـــای چپ  مرا یـــاد ایســـم های فـــراوان 
گفتار  که در هـــر  در اوایـــل انقالب می انـــدازد 
و نوشـــتار خـــود انبوهـــی از ایـــن ایســـم ها را 
را  آن  معنـــی  آنکـــه  بـــدون  می بردنـــد  بـــه کار 
کـــه زیاد با معنی آنها آشـــنا نیســـتم  بداننـــد( 
و الحمـــدهلل جزو هیـــچ ایسمی نیســـتم، ادعا 

کـــه دشـــواری های اقتصـــادی پدید  می کنـــم 
آمـــده به ویـــژه در ماه هـــای اخیـــر بـــه هیـــچ 
وجـــه بیانگر اشـــکال در علم اقتصاد نیســـت 
خ داده اســـت را نمی تـــوان بـــه علم  و آنچـــه ر
اقتصـــاد نســـبت داد)ضمن اینکـــه می پذیرم 
کامل نیســـت، بلکه در حال  کـــه علم اقتصاد 
کامل از  تکامـــل اســـت و حتمـــا بـــه توضیـــح 

همـــه پدیده هـــا دســـت نیافتـــه اســـت.(
کـــه تصمیمـــات  البتـــه ایـــن را هـــم می دانـــم 
اقتصـــادی نه تنهـــا در ایـــران بلکـــه حتـــی در 
کشـــورهای توســـعه یافته در محیط سیاسی 
و طـــی یـــک فرآیند سیاســـی شـــکل می گیرد 
مســـئوالن  کـــه  نـــدارد  ضرورتـــی  هیـــچ  و 
کمـــال از علم  اقتصـــادی دولـــت بـــه تمـــام و 
بـــرده  بهـــره  تصمیم گیـــری  بـــرای  اقتصـــاد 
خ داده اســـت یـــا  باشـــند؛ بنابرایـــن آنچـــه ر
تصمیم گیـــری  فرآینـــد  انعـــکاس  می توانـــد 
باشـــد  کشـــور  در  موجـــود  تصمیم ســـازی  و 
نظـــر  از  متفـــاوت  اقداماتـــی  بـــه  منجـــر  کـــه 
اقتصاددانـــان درگیـــر در نظـــام تصمیم گیری 
بنابرایـــن  و  اســـت  شـــده  کشـــور  اجرایـــی  و 
آنهـــا بری از نقد هســـتند یـــا اینکه بـــه خاطر 
پدیده هـــای  و شـــناخت دقیـــق  عـــدم درک 
اقتصـــادی جدید )ماننـــد همزمانی بی ثباتی 
خ داده باشـــد  کاهش تورم( ر مالـــی و برنامـــه 

و  شـــده  برنامه ریـــزی  طبیعـــی  به طـــور  کـــه 
تعمـــدی نبـــوده اســـت.

بـــر  را  مـــواردی  می تـــوان  حـــال،  ایـــن  بـــا 
که آنچـــه به عنـــوان تصمیـــم اتخاذ و  شـــمرد 
اجرایـــی شـــده بیانگـــر توصیـــه علـــم اقتصاد 
نبـــوده اســـت )البته یـــادآوری ایـــن نکته نیز 
کـــه انصـــاف حکـــم می کنـــد  ضـــروری اســـت 
بخشـــی بـــا اهمیـــت از تالطم هـــای اخیـــر در 
کالن را هم ناشـــی از اعمال  محیـــط اقتصـــاد 
کـــه  بدانیـــم  محدودیت هـــا  و  تحریم هـــا 
کردن  هیـــچ برنامـــه اقتصـــادی برای خنثـــی 
کامـــل آن وجـــود نـــدارد و تقصیـــری متوجـــه 
بـــا  نیســـت(.  تصمیم گیـــران  و  مســـووالن 
توجـــه بـــه مقدمـــه فـــوق، در اینجـــا صرفا به 
کـــه بی ثباتـــی اخیر  مواردی اشـــاره می شـــود 
در بازارها را شـــکل داده اســـت و قابل نسبت 
دادن به نقـــص علم اقتصاد و ناســـودمندی 
آن نیســـت و از مـــوارد متعـــدد فـــراوان دیگـــر 
کـــه بیانگـــر عـــدم انطبـــاق تصمیمـــات اتخاذ 
شـــده با تحلیل علـــم اقتصاد حکایـــت دارد، 

می کنیـــم. صرف نظـــر 
1-هنگامی کـــه نشـــانه های بی ثباتـــی بانکـــی 
بـــروز می نماید و ناتـــرازی در ترازنامه بانک ها 
و موسســـات اعتباری بـــروز می نماید، رقابت 
خ ســـود دارای  و جنـــگ قیمتی آنهـــا روی نر
پیامدهـــای خارجـــی منفـــی بـــرای اقتصـــاد 
اســـت و براســـاس تحلیـــل علم اقتصـــاد الزم 
اســـت با سیاســـت گذاری و تشـــدید نظارت، 
مانـــع ایجـــاد آن پیامدهـــای خارجـــی منفی 
گفته است  کدام قســـمت علم اقتصاد  شـــد. 
کـــه در چنیـــن شـــرایطی صرفا چون تـــورم در 
کاهش اســـت نگرانـــی نباید داشـــت و  حـــال 
اقدام بســـیار جدی انجام نداد تا مشـــکالت 
کـــه به طـــور چشـــمگیری ناشـــی از  کنونـــی را 
ایـــن بی ثباتـــی مالی اســـت، به علـــم اقتصاد 

نســـبت دهیم.
اعتبـــاری  و  مالـــی  تنگنـــای  هنگامی کـــه   -1
خ ســـود  و رکـــود در اقتصـــاد وجـــود دارد و نـــر
کـــه  اســـت  ضـــروری  اســـت،  بـــاال  بســـیار 
خ ســـود انجام داد  کاهش نر اقداماتی بـــرای 
کاهش  خ تـــورم در حال  که نر گـــر همزمان  و ا
خ ســـود در حـــال افزایش اســـت،  اســـت، نـــر
دشـــواری  یـــک  از  آشـــکاری  عالمـــت  حتمـــا 
که بایـــد اقدامی بـــرای آن انجام  بزرگ اســـت 
گفته اســـت  کدام قســـمت علم اقتصاد  داد. 
کـــه در چنیـــن شـــرایطی بایـــد اوراق بدهـــی 

چرا اقتصاد
 به اینجا رسید؟
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کرد و  خ ســـود بـــاال منتشـــر  کوتاه مـــدت با نر
خ ســـود  کاهش نر که این به  تـــازه ادعا شـــود 
کمـــک می کنـــد تـــا براســـاس آن بـــه نکوهش 

علـــم اقتصـــاد پرداخت.
کاهش  کشـــوری یـــک برنامه  3-هنگامی که 
کنتـــرل تـــورم را به طـــور جـــدی در دســـتور  و 
کـــه عالوه بـــر  کار قـــرار می دهـــد، الزم اســـت 
کمیت هـــای پولـــی سیاســـت مالـــی  کنتـــرل 
علـــم  کـــدام قســـمت  انقباضـــی شـــود.  نیـــز 
کـــه دولتی  گفته اســـت در شـــرایطی  اقتصاد 
ســـعی دارد بـــا سیاســـت پولـــی انقباضـــی و 
خ  کنتـــرل پایـــه پولـــی، نـــر به طـــور مشـــخص 
کاهش دهـــد، هزینه های  تـــورم را به شـــدت 
ســـایر  از  بیشـــتر  رشـــدی  اســـمی دولت 
متغیرهای اســـمی اقتصاد داشـــته باشد و در 
ایـــن زمینـــه نه تنها بـــه توصیه علـــم اقتصاد 

حضـــرت  توصیـــه  بـــه  بلکـــه  نشـــود؛  توجـــه 
کـــه فرمود "چو دخلت نیســـت  ســـعدی، نیز 
که می گوینـــد مالحان  کـــن،  ج آهســـته تر  خر
کوهســـتان نبارد،  گـــر بـــاران بـــه  ســـرودی، ا
گـــردد خشـــک رودی" هم  به ســـالی دجلـــه 
توجـــه نشـــود تـــا براســـاس آن بـــه نکوهـــش 

پرداخت. اقتصـــاد  علـــم 
خ ســـود به عنوان  4- هنگامی کـــه از ابـــزار نـــر
ابزار سیاســـت پولی اســـتفاده نمی شود و به 
کنترل  جـــای آن ســـعی می شـــود پایه پولـــی 
کنترل تورم آن است  شـــود، شـــرط توفیق در 
کـــه رشـــد تمامی کمیت هـــای پولـــی شـــامل 
پایـــه پولـــی، حجـــم پـــول و حجـــم نقدینگی 

گـــر سیاســـت گذار نتوانـــد بـــا  کاســـته شـــود. ا
اقدامـــات سیاســـتی خـــود حجـــم نقدینگی 
کند، نهایتا نخواهد توانســـت پایه  کنتـــرل  را 
کنـــد و بنابرایـــن همان  کنتـــرل  پولـــی را هم 
کنتـــرل شـــدید پایه پولـــی هم  کـــه بـــه  بهتـــر 
کنترل  نپـــردازد. در واقـــع، نمی تـــوان بـــدون 
کنتـــرل پایه پولـــی نیز  نقدینگـــی بـــه تـــداوم 
که عکـــس آن امکان پذیر  پرداخـــت در حالی 
گفتـــه  کـــدام قســـمت علـــم اقتصـــاد  اســـت. 
گر رشـــد بـــاالی نقدینگـــی تداوم  که ا اســـت 
را  پولـــی  پایـــه  رشـــد  مـــا صرفـــا  گـــر  ا یافـــت، 
کنتـــرل پایدار تورم دســـت  کاهـــش دهیم به 
خواهیـــم یافت، تا براســـاس آن به ســـرزنش 

علـــم اقتصـــاد بپردازیم.
افزایـــش  بنیانـــی،  عوامـــل  هنگامی کـــه   -5
آن  نماینـــد،  اجتناب ناپذیـــر  را  قیمت هـــا 

خ خواهـــد داد. با توجه بـــه اینکه  افزایـــش ر
قیمـــت طـــال جهانـــی اســـت و قیمـــت آن به 
می شـــود،  تعییـــن  ارز  خ  نـــر براســـاس  ریـــال 
خ ارز وجود داشـــته  گـــر انتظـــار افزایـــش نـــر ا
باشـــد پـــس انتظـــار افزایش قیمـــت طال هم 
وجـــود دارد و چـــون ما قادر بـــه تغییر قیمت 
جهانـــی طال نیســـتیم با فـــروش تمام طالی 
بانـــک  طـــالی  )شـــامل  کشـــور  در  موجـــود 
مرکـــزی و بانک هـــا و خانوارهـــا( نیـــز قـــادر به 

کنتـــرل قیمـــت طـــال نخواهیـــم بود. 
که  گفته اســـت  کـــدام قســـمت علم اقتصـــاد 
در چنین شـــرایطی دولت باید طال بفروشـــد 
و دارایـــی بـــا ارزش خـــود را از دســـت بدهـــد 

تـــا براســـاس آن بـــه انتقـــاد از علـــم اقتصـــاد 
بپردازیم.

تصمیمـــات  از  معـــدودی  مـــوارد  اینهـــا 
انجـــام  کـــه  اســـت  اجرایـــی  اقدامـــات  و 
توصیـــه  را  آنهـــا  نمی تـــوان  و  اســـت  شـــده 
علـــم اقتصـــاد دانســـت تـــا براســـاس آن بـــه 
را  آن  و  پرداخـــت  اقتصـــاد  علـــم  نکوهـــش 
کـــرد. این موضوع از  علمی ناســـودمند تلقی 
که مـــا در آینده نیز  آن جهـــت اهمیـــت دارد 
که  بـــا دشـــواری هایی روبـــه رو خواهیـــم بود 
بـــدون به کارگیری علـــم اقتصـــاد نه تنها قادر 
بـــه حل آنهـــا نخواهیم بـــود؛ بلکـــه می تواند 
نعمـــت  علـــم  کنـــد.  وخیم تـــر  را  وضعیـــت 
خـــدا اســـت و به کارگیـــری آن سپاســـگزاری 
گـــر مـــا از علـــم اقتصـــاد  از خداونـــد اســـت و ا
ناســـودمندی  بیانگـــر  نبرده ایـــم،  بهـــره 
علـــم اقتصـــاد نیســـت؛ بلکـــه بیانگـــر تزئینی 
دانســـتن علم اقتصـــاد در جلســـات و بیانگر 
گذشـــته  تجربه هـــای  از  نکـــردن  اســـتفاده 
حـــل  در  اقتصـــاد  علـــم  به کارگیـــری  عـــدم 

اســـت. مشـــکالت 
گـــر می خواهیـــم بدانیـــم چگونـــه در مـــورد  ا
معضلـــی بـــه نـــام تـــورم )کـــه دیگر در ســـطح 
دیـــده  مشـــکل  یـــک  به عنـــوان  جهانـــی 
خ تـــورم جهانی  نمی شـــود چون متوســـط نر
در حـــال حاضـــر حـــدود 3/5 درصد اســـت( 
تکـــرار  تصمیم گیـــری  دســـتگاه  اشـــتباهات 
کتاب "پول  می شـــود، خواننده را به مطالعه 
گرانقـــدر دکتـــر باقـــر قدیری  و بانـــک" اســـتاد 
اصلـــی چـــاپ 1376 دانشـــگاه تهـــران ارجاع 
کـــه فصلـــی از آن را بـــا اســـتفاده از  می دهـــم 
کنش  بریـــده جرایـــد و روزنامه ها به نحـــوه وا
افزایـــش  بـــه  سیاســـت گذاران  و  دولت هـــا 
قیمت هـــا از زمـــان ناصرالدین شـــاه )که هنوز 
کنترل تورم  علـــم اقتصـــاد و توصیه آن بـــرای 
شـــکل نگرفته بود( تا ســـال1375 اختصاص 
ایـــن  شـــگفت انگیز  شـــباهت  و  اســـت  داده 
کنش هـــا و البته بی فایده بـــودن همه آنها  وا
گـــر آن اســـتاد،  را نشـــان داده اســـت. البتـــه ا
کتـــاب خود را امـــروز بازنگری می کـــرد، حتما 
کلکســـیون  مـــوارد دو دهـــه اخیـــر را نیـــز بـــه 
افزایـــش  بـــه  دولت هـــا  تکـــراری  کنـــش  وا
که بـــه جذابیت آن  قیمت ها اضافـــه می کرد 

فصـــل می افـــزود.
منبع: دنیای اقتصاد- 8 مرداد 

اله
م�ت
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بخــش اول مقالــه بــا محوریــت چالش هــای  
صنعــت  در  فعــال  شــرکت های  مانــدگاری 
نگاه هــای  ادامــه  در  شــد.  ارائــه  احــداث 
نگارنــده مقالــه در حوزه چالش هــای تامین 
کار   کسب و  منابع  مالی  در شرایط حال بازار  
پیمانــکاران   و فعــاالن صنعت احــداث ارائه 

شده است.

3- بحث دوم: چالش های بخش 
خصوصی در شرایط حال  در حوزه 

تامین منابع مالی و بانکی 
مالــی  منابــع  تامیــن  چالش هــای  حــوزه  در 
کشــور در شــرایط حال و شــرایط   و بانکــی در 
حداقــل )نــه محــدود بــه آنهــا( بایســتی بــه 

سواالت ذیل پاسخ روشن داد. 
3-1- در شــرایط حــال ســاختار، چارچوب و 
کشــور ما  عملکرد فضای بانکی و بیمه ای در 
با ُنرم و اســتانداردهای بین المللی )همچون 
کوفــک، هرمــس، لویــدز  بیمه هــای ســاچه، 
آن  بــر  عــالوه  و  نــدارد  وجــود  آن(  نظایــر  و 
داخلــی  خصوصــی  و  دولتــی  بانک هــای 
گیــر  از قوانیــن دســت و پا پــاره ای  بــه علــت 
باالدســتی و عــالوه بــر آن بــه علت مشــکالت 
در  نمی تواننــد  خــود  ســازمانی  درون  مالــی 
کنار مشــاورین/پیمانکاران بخش خصوصی 

گیرند. کشور قرار  فعال در صنعت احداث 
دوران  در  خــاص  شــرایط  علــت  بــه   -2-3
گذشــته و نبــود  تحریــم در بیــش از دو دهــه 
اعتبــاری  و  مالــی  منابــع  بــا  کامــل  ارتبــاط 
کشــور دچار  بین المللــی، پروژه هــای عمرانی 
لــذا  گردیــد و  ایــن حــوزه  چالــش جــدی در 
حضــور  بــرای  کارفرمایــان  ارتبــاط  ایــن  در 
پیمانکاران/مشــاوران در پروژه های صنعت 
عنــوان  بــه  را  مالــی  منابــع  تامیــن  احــداث 
اولویــت اول آنهــا قــرار داده انــد و متاســفانه 
گذشــت بیــش از 2 ســال از توافــق  و علیرغــم 
کشــورهای غربــی هنــوز سیســتم  بــا  برجــام 
کشــور نتوانسته است از فضای تحریم  بانکی 

ج شــود و در شــرایط حــال نیــز با  بانکــی خــار
بــرای  شــرایط   5+1 توافــق  از  امریــکا  خــروج 
سیســتم بانکــی و تبــادل مالــی مــا در ســطح 

بین المللی بسیار مشکل تر خواهد بود.
کنــون بانک ها اعتقاد بــر این دارند  3-3- تا
کــه حــوزه وظایــف آنهــا تنهــا در دادن چنــد 
ضمانتنامه شــرکت در مناقصــه، ضمانتنامه 
ضمانتنامــه  تعهــدات،  انجــام  تضمیــن 
پیش پرداخت و ضمانتنامه مربوط به حسن 
کار در برابر پروژه های عمرانی خالصه  انجــام 
می شود. قطعا شرایط موجود چنین نیست 

گسترده تر می باشد.  و نیاز به حضور بسیار 
3-4- اجبــارا پیمانــکاران  بــا ورود بــه حــوزه 
بانکــی و بســته بــه اعتبــار و ســابقه خــود بــا 
بانک هــای مربوطــه و از منابــع خود نســبت 
بــه تامیــن اعتبار مالی بــرای اجــرای پروژه ها 
)Self-Financing( عمــل می نماینــد. میزان 
هزینه های بانکی )کارمزدها و یا میزان وثائق 
نظامــات  بــا  ضمانتنامه هــا(  دریافــت  بــرای 
بــاال  علــت  بــه  و  نــدارد  انطبــاق  بین المللــی 
کشــور  بودن این هزینه ها در سیســتم بانکی 
بایســتی  بین المللــی  نرم هــای  بــه  توجــه  بــا 
 Over( باالجبــار بــار مالــی آنهــا در باالســری
Head( پیمانکاران/مشــاوران منظور شــود و 
در  نتیجــه بــار مالــی مضاعفــی به پــروژه وارد 

می نماید. 
کشــور  3-5- بانک هــای خصوصــی و دولتی 
که به عنوان یک بازوی  قبول و تمایل ندارند 
قالــب  در  و  پروژه هــا  در  مالــی  تامین کننــده 
بــا پیمانــکاران/ گــروه همــکاری  از  عضــوی 

مشاوران به صورت مستقیم در مقابل پروژه 
مسئولیت بپذیرند؟ 

اعتبــار  افتتــاح  دلیــل  کدامیــن  بــه   -6-3
که در بیش از ســه دهه   )LC( اســنادی ریالی
کشــور  گذشــته هــم در قوانیــن متعدد جاری 
کنــون  کیــد شــده اســت تا بــه آن اشــاره و تا
عملی نشــده اســت؟ و به عنوان یک چالش 
جدی  باقی مانده اســت. مشــکالت این امر 
کشــور  بین سیســتم دولتی و سیســتم بانکی 
کنون حــل و فصــل نگردیده  بــه چه دلیــل تا
کــدام یک از  اســت؟ مســئول حل ایــن مورد 

کشور است؟   بخش دولت یا نظام بانکی 
کشــور و در اجــرای  3-7- در شــرایط حــال 
پروژه های بزرگ ملی نیاز مبرم به آورد منابع 
مالی از بازار ســرمایه خارجی می باشــد. آیا در 
شــرایط حــال امنیت ســرمایه در داخل برای 

 بخش خصوصی درخواست دارد 
گـــر دولـــت و زیرمجموعه هـــای  ا
بـــه  بـــه انتشـــار اوراق  اقـــدام  آن 
مالـــی  منابـــع  تامیـــن  منظـــور 
نمـــوده و ایـــن اوراق را در فضای 
بـــورس و فرابـــورس بـــرای خریـــد 
ارائـــه  دیگـــر  روش  هـــر  یـــا  آن 
نمایـــد و منابـــع مالـــی حاصلـــه 
پروژه هـــای  اجـــرای  صـــرف  را 
مربوطـــه نمـــوده و از قـــرار دادن 
مناقصـــه  اســـناد  در  اوراق  ایـــن 
نمایـــد  خـــودداری  قـــرارداد  و 

چالش های ماندگاری شرکت های فعال 
در صنعت احداث

مهندس محمدرضا  طبیب زاده

بخش پایانی
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نشست

ســرمایه گذاران خارجی و مشــخصا با نگاه به 
موضــوع Ranking بین المللــی ایران و در پی 
کســب و  آن شــرایط بازیگران فعال در فضای 
کار در نرم هــای بین المللــی در چــه شــرایطی 
 Ranking اســت؟ آیــا شــرایط بــرای دریافــت
بین المللــی فعــاالن بخــش خصوصی مســیر 

است؟ 
3-8- بــا توجه به حجم و ســطح پروژه های 
کالن  کشــور فی المثــل در پروژه هــای  بــزرگ 
محــدود  پتروشــیمی و  و  گاز  نفــت،  صنعــت 
بودن حجم امکانات داخلی بانکی، بانک ها 
نیــاز بــه تجمیــع امکانــات خــود بــه صــورت 
بانک هــا(  نمــودن   Syndicate( ســندیکایی 
تــا  بخــش خصوصــی  ایــن خواســته  دارنــد. 
چــه میــزان از نظــر قوانیــن داخلــی بانکــی در 
کشــور قابل قبــول و عمل می باشــد؟ و عالوه 
بر  آن اول آیا بانک ها  توانمندی ســندیکایی 
نمودن را دارند؟ و دوم آیا قوانین باالدســتی 
بانک هــا  همــراه  مــورد  ایــن  در  بانک هــا 

می باشد؟ 
کــه  اســت  صحیــح  اعتقــاد  ایــن  آیــا   -9-3
انداختن مســئولیت تعهد تامین منابع مالی 
پروژه ها به دوش پیمانکاران و  آن  قرارگرفتن 
آنهــا با سیســتم های مالی و بانکــی به عوض 
مســئولیت دولــت صحیــح و منطقی اســت؟ 
که بهتر اســت پیمانــکاران به وظایف  یــا این 
مشــخص خود در حوزه اجرای پروژه ها ورود 
نمــوده و تــوان خــود را در ایــن محــور صــرف 
بــه  پروژه هــا  مالــی  منابــع  تامیــن  و  نماینــد 
روش هــای مختلف همچون روش  پرداخت 
بــا LC ریالــی یا فــروش اوراق قرضــه به دولت 
ح بودن  محول شود؟ متاسفانه علیرغم مصر
گذشته  افتتاح LC ریالی در قوانین سه دهه 
کشــور و عدم توفیق در این حوزه و همچنین 
معضل بــزرگ پرداخت مطالبات پیمانکاران 
از طریــق انواع اوراق قرضه مشــکالت فعاالن 

بخش خصوصی دو چندان شده است.
 3-10- در نرم های بین المللی و استانداردهای
بــرای  پیمانــکاری  شــرکت های  جهانــی   
دریافت پشــتیبانی از بانک ها پس از ورود به 
مناقصات و برنده شدن در آن و عقد قرارداد 
بــا پیمانــکاران بــا قــرار دادن "قــرارداد امضاء 
 "Bankable کارفرمــا " قــرارداد و تائیــد شــده 
بــر روی میــز بانک هــا و بــه راحتــی اقــدام بــه 
دریافت پشــتیبانی مالی از آنها را می نمایند؟ 
کشــور ما وجود  بــه چه دالیلی این امکان در 

ندارد؟
توســط  تضامیــن  دادن  نحــوه  آیــا   -11-3
بخش دولتــی به بانک هــای خصوصی برای 
پروژه هــا   مالــی  منابــع  تامیــن  بازپرداخــت 
Financing از بــازار پول مورد قبول و پذیرش 
بانک هــا می باشــد ؟ و در ایــن ارتبــاط دولت 
کافــی بــه بانک هــا بــرای  می توانــد تضامیــن 

بازپرداخت دیون خود ارائه نماید؟ 
  3-12- در اغلــب پروژه هــای دولتــی مبلــغ 
قانونــی قــرارداد بــه صــورت ارزی پیش بینــی 
می شود ولی در عمل دولت نمی تواند بدون 
قید و شــرط ارز مورد نیاز قرارداد را با شــرایط 
 Secured means of payment مطمئــن 
در اختیــار پیمانــکاران قرار دهد و به عناوین 
مختلــف با ایجــاد قیــودی در قراردادها عمال 
پیمانــکار در پــروژه بــا ماهیــت ارزی مواجــه 
کجاســت؟ و  نیســت. مشــکل در ایــن حــوزه 

کدام است؟ روش اصالح مسیر 
3-13- ایضــا در طــول دوران تحریــم اعتبــار 
اســناد ارزی توســط بانک هــای داخلی مورد 
تاییــد ســازندگان خارجــی قــرار نگرفــت و در 
شــرایط حــال ایــن رویــه جــاری اســت و لــذا 
پیمانکار با روشBack To Back  می بایستی 
اقــدام به بــاز نمودن اعتبار اســنادی در یکی 
از بانک هــای خارجی مورد تایید ســازندگان 
خارجی )از منابع چینی، ترک، روس  و نظایر 
کار را دنبال  آن( از طریــق Commissionerها 
که رفتن در این مسیر دارای بار مالی  بنماید 
زیــادی بعضا تــا 15% عالوه بر شــرایط قرارداد 
برای پیمانکاران/مشــاوران هزینه در بردارد 
کارفرمایان  ایــن بار مالــی را نمی پذیرند.  کــه 
خ یک  آیــا ایــن شــرایط نــص صریــح تغییر نــر
پیمان تلقی نمی شــود؟ و پیمانکار می تواند 

کارفرما بنماید؟ این درخواست را از 
ملــی  پــول  بی رویــه  ارزش  کاهــش   -14-3
خصوصا در دو سال اخیر در مقابل ارز خارجی 

به عنــوان چالش جدی دیگر در بخش مالی 
گرچه سازمان  پروژه ها به وجود آورده اســت 
در  بخشــنامه ای  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
مــورد  نوعــی خاصــی از قراردادهــای ریالــی با 
مبلــغ ثابــت صادر نمــوده ولی اعمــال چنین 
بخشــنامه هایی بــه هیــچ وجــه پاســخگوی 
قراردادهــا  مالــی  موجــود  شــرایط  نیازهــای 
کشــور نیســت. دولــت و ســازمان برنامــه  در 
اجرایــی  و  تمهیــدات عملــی  بودجــه چــه  و 

پاسخگویی می تواند پیشنهاد نماید؟ 
اثــر حــوزه  کــه  کنونــی  شــرایط  در   -15-3 
 EPCF پروژه هــای  بــه  ورود  بــا  پیمانــکاران 
بســیار  آن  نظایــر  و   / BOO/BOT/PPP
عاملــی  ســه  ســنتی  پروژه هــای  از  وســیع تر 
بــرای  مالــی  مشــکالت  می باشــد  قبلــی   )C(
دریافــت ضمانتنامه هــا و تامیــن منابع مالی 
پروژه ها توسط مشــاوران/پیمانکاران بسیار 
گسترده تر است. قوانین و ضوابط  وســیع تر و 
باالدســتی قطعــا نیــاز بــه بازنگــری و اصــالح 
دارد. چه تمهیداتی توســط دولت و سازمان 
معضــل  ایــن  حــل  بــرای  بودجــه  و  برنامــه 

پیشنهاد می شود؟

پیشنهادات 
پرســش ها  رئــوس  فوق الذکــر  بخــش  دو  در 
مانــدگاری   حــوزه  در  اصلــی  چالش هــای  و  
ذیــال  شــد  اشــاره  پیمانــکاری  شــرکت های 
پیشــنهاداتی در پاســخ بــه چالش هــای فوق 
)نه برای همه چالش ها( تقدیم شده است:

بخش اول حوزه ماندگاری:
درون  عوامــل  دارد  اعتقــاد  نگارنــده   .1
بخــش  اقتصــادی  بنگاه هــای  ســاختاری 
خصوصی )مهندسین مشــاور و پیمانکاران( 
بــرون  عوامــل  بــا  همطــراز  بعضــا  می تــوان 
ســاختاری در مانــدگاری آنهــا اثرگــذار باشــد 
قطعــا حاضــران و فعــاالن بخــش خصوصــی 
بایســتی  ایــن عوامــل  در فضــای بنگاه هــای  
رفــع آن عمــل  خــود شناســایی و در مســیر 

نمایند. 
2. نگارنــده اعتقــاد دارد از بیــن عوامــل موثــر 
در ماندگاری شــرکت های پیمانکاری مســائل 
عــدم  در  را  نقــش  بیشــترین  فرهنگــی شــاید 
بنگاه هــای داخلــی  مانــدگاری  و  شــکل گیری 
ایــن  بنیان گــزاران  توســط  خصوصــی  بخــش 
بنگاه ها داشته است. ما در شرایط حال قادر به 

صحیـــح  اعتقـــاد  ایـــن  آیـــا    
کـــه انداختن مســـئولیت  اســـت 
مالـــی  منابـــع  تامیـــن  تعهـــد 
پروژه هـــا بـــه دوش پیمانـــکاران 
آنهـــا قرارگرفتـــن  رودررو   و 
 بـــا سیســـتم های مالـــی و بانکی 
دولـــت  مســـئولیت  عـــوض  بـــه 
اســـت؟  منطقـــی  و  صحیـــح 

اله
م�ت
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تجمیع امکانات خود برای حضور در پروژه های 
حتی داخلی خود نیستیم و از  آزمون های قبلی 

در این مورد ناموفق بیرون آمده ایم.
3. نگارنده اعتقاد دارد علل اصلی پاشــیدگی 
گسیختگی شرکت های پیمانکاری/  و در هم 
مشــاوره ای نگاه و عملکرد راس هرم قدرت و 
موسســین این بنگاه ها در پایداری درازمدت 
صاحبــان  ایــن  عمومــا  و  اســت  بــوده  آنهــا 
)Founder  trap(  بنگاه ها نقش تله بنیان گذار 
 را در مــورد شــرکت های خــود بــازی نمــوده 
و عمــال  ناخواســته باعــث انهــدام بنگاه هــای 
بنگاه هــای  شــک  بــدون  شــده اند.  خــود 
کشور بیش از   قدیمی خصوصا پیمانکاران در 
کار  کسب و  گذشته فعال در فضای   70 ســال 

گواه نگاه فوق الذکر است. 
4. عوامل برون ساختاری و خصوصا عملکرد 
بخــش دولتــی در نــگاه بــه بخــش خصوصــی 
قانــون   44 اصــل  مندرجــات  اجــرای  در  و 
اساســی، قانــون اجــرای سیاســت های اصل 
44، ســند چشــم انداز نظام برای رســیدن به 
کــه  افــق ســال 1404 در یــک دوران 20 ســاله 
بیش از نیمی از مدت و دوره آن ســپری شده 
و بســیاری از قوانین باالدســتی موجود  دیگر 
به درســتی عمل ننمــوده اســت و می تواند از 

عوامل اثرگذار جدی در این حوزه باشد. 
کــم بر  5. نقــش حــوزه قوانیــن باالدســتی حا
فضــای بخــش خصوصــی بــه عنــوان قوانیــن 
و  یکســویه  کامــال  نــگاه  یــک  بــا  باالدســتی 
نوشــته  دولتــی  نظــام  قالــب  در  کمیتــی  حا
بخــش  عمــال  و  می شــود  و  شــده  تنظیــم  و 
کافی  خصوصــی قــدرت مانــور و ارائه نظــرات 
شــرایط  یــک  ایجــاد  و  باالنــس  ایجــاد  بــرای 
متعــادل را نــدارد و علیرغــم وجــود و حضــور 
کار”  کســب و  قانــون “بهبــود مســتمر فضای 
در ســال های اخیــر این امکان بــرای حضور و 
اثرگذاری بخش خصوصی به درســتی توسط 

زیرمجموعه های دولتی دیده نمی شود. 
6. بــدون شــک در شــرایط حــال بسترســازی 
و تدویــن قوانیــن، دســتورالعمل ها و مقررات 
به منظور حضور شــفاف و روشــن پیمانکاران 
کالن  ایرانــی هم در صحنه اجــرای پروژه های 
داخلــی و بــه طبــع آن و هــم بــرای حضــور در 
پروژه هــای  در  و  بین المللــی  صحنه هــای 
صــدور  بــرای  فرامنطقــه ای   و  منطقــه ای 
کامل وجود  خدمات فنی  مهندســی به طــور 
نــدارد. در این ارتباط نگاه به پشــتیبانی های 

از  دولــت  عملیاتــی  مالــی-  جانبــه  همــه 
پیمانکاران-مشاوران ایرانی بخش خصوصی 
بــرای توفیق آنها در پروژه هــای بین المللی در 
قالــب صدورخدمــات فنی-مهندســی  امــری 

الزامی و از اوجب واجبات است. 
حاضــر  فعــاالن  دارد  پیشــنهاد  نگارنــده   .7
پیمانــکاران/ از  اعــم  خصوصــی  بخــش  در 
مشاوران بایستی ابتدا خود چالش های خود 
را شــناخته و در رفــع آنهــا اقــدام نماید و پس 
از آن درخواســت از طــرف مقابــل خــود یعنی 
بخــش دولتــی داشــته باشــد و قطعــا بخــش 
گذر از این  خصوصــی راه درازی پیش رو برای 
مســئله دارد ایــن امر بــا تبادل نظــر در فضای 
کنفرانس ها، دســتورالعمل های الزم االجرای 
انجمن هــا  و  ســندیکاها  مدیــره  هیات هــای 
دارد قطعــا نشســت های مشــترک مســئوالن 
پیمانکاران/مشــاوران  مهندســان/  محتــرم 

می تواند در این مسیر مثمرثمر باشد. 

بخش دوم حوزه تامین منابع مالی
 و بانکی

داخلــی  عامــل  بانک هــای  پــول  بــازار  در   .1
چــه خصوصــی و چه دولتی حاضــر در فضای 
کشــور بایســتی با  اقتصــاد نه چندان مطلوب 

تجمع و ایجاد ســندیکاها   و با توافق با بانک 
گیرند.  کنار پروژه های عمرانی قرار  مرکزی در 
پروژه هــا  انجــام  روش هــای  کنــون  ا هــم   .2
بــا تامیــن منابــع مالــی توســط پیمانــکاران/

مشــاوران اشــاره شــده در قانــون ســال های 
اخیــر البته بــا توجه به ریســک های باال برای 
طریــق  از  داخلــی  و  خارجــی  ســرمایه گذاران 
نظــر  بــه  ســهل  حــال  شــرایط  در  بانک هــا 
پیمانکاران/مشــاوران  ورود  لــذا  نمی رســد 
روش هــای  اســاس  بــر  پروژه هــا  انجــام  بــه 
دائمی احــکام”  قانــون   34 ”مــاده  ج  منــدر
بایســتی قانونمند شــود و عالوه بــر آن نیاز به 
کشور به  تجدیدنظر جدی در سیستم بانکی 

منظور رفع موانع ،  الزامی به نظر می رسد.  
در  ســرگردان  نقدینگــی  جمــع آوری   .3
و  انجــام  بانک هــا  توســط  می توانــد  جامعــه 
بــه مســیرهای صحیــح یعنــی ســاخت و ســاز 
کارآفرینــی ســوق داده شــود. ایــن امر قطعا  و 
مــردم  اعتمــاد  و  تشــویق  دولــت،  همــت  بــا 

بــرای حضور و هدایت پول های ســرگردان به 
کشــور و با ابزار عالقه و پشتیبانی  حوزه بانکی 
بانک ها میســر می گردد. رفتن نقدینگی های 
ســرگردان به سمت انباشــت ارزهای خارجی 
که در ماه های اخیر اتفاق  توسط مردم  آنچه 
افتــاد،  اثــرات مخــرب در ایــن حــوزه خواهــد 

داشت. 
4. نگارنــده اعتقاد دارد شــرایط خــاص مالی 
کامــال دولتی  کشــور با توجه بــه اقتصاد  حــال 
و  سیاســت  ایــن  اعمــال  موجــب  نبایســتی 
که پیمانکاران/ استراتژی توسط دولت شود 

مشــاوران را به یکباره به ســمت تامین منابع 
مالــی و قبــول تعهــدات ســنگین و غیرقابــل 
تحملــی در این مــورد بدون بسترســازی الزم 
ملــزم و ســوق دهــد و دولــت از این امر شــانه 

باالدســـتی  قوانیـــن  حـــوزه  نقـــش   
کـــم بـــر فضـــای بخـــش خصوصـــی  حا
بـــه عنـــوان قوانیـــن باالدســـتی با یک 
کمیتی در  کامـــال یکســـویه و حا نـــگاه 
قالب نظـــام دولتـــی نوشـــته و تنظیم 
بخـــش  عمـــال  و  می شـــود  و  شـــده 
ارائـــه  و  مانـــور  قـــدرت  خصوصـــی 
کافـــی بـــرای ایجـــاد باالنس و  نظـــرات 
ایجـــاد یـــک شـــرایط متعـــادل را ندارد
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نشست

حــوزه  ایــن  در  بایســتی  بلکــه  کنــد.  خالــی 
  )Road Map( راه"  یک"نقشــه  داشــتن  بــا 
روش های تامین منابع مالی پروژه ها البته با 
دریافت نظرات بخش خصوصی در چارچوب 
کار”  و  کسب و  “قانون بهبود مســتمر فضای 
با اســتفاده از امکانات صندوق توســعه ملی 

نوشته و به اجرا درآورد. 
5. انجمن های صنفــی مختلف پیمانکاری/
کمــک سیســتم دولتــی  مشــاوره ای البتــه بــا 
می تواننــد بــا ایجــاد صندوق های مالــی برای 
پشــتیبانی اعضــای خــود)Equity Found(  در 
داخل و خارج کشور خصوصا در خارج از کشور 
به منظور اســتفاده از بازار ســرمایه بین المللی 
صنعــت  توســعه  و  کار  و  کســب  خدمــت  در 
گیرنــد .دســتیابی به ایــن امــر نیازمند به  قــرار 
تدویــن قانون بــرای تعریــف روابط بین بخش 
خصوصــی و بانک هــای دولتــی و خصوصــی 
است. بانک های کشور می توانند در این مورد 
پیش قدم شده و بخش خصوصی را راهنمایی 

نمایند. 
6. نحــوه و روش هــای عملــی تامیــن منابــع 
بــا بکارگیــری نرم هــای بین المللــی در  مالــی 
شــرایط حــال با توجــه به بازار پول و ســرمایه 
بایســتی  خارجــی  منابــع  توســط  کشــور  در 
قانونمند شود. با توجه به گستردگی موضوع  
و  انجمن هــا  پیشــنهاد  بــه  نیــاز  بحــث  ایــن 
ســمینار  یــک  در  پیمانــکاری  ســندیکاهای 
فعــال همــه  بــا حضــور  البتــه    workshopیــا
ذینفعــان بخش خصوصی و پاســخگویان در 
ایــن حوزه بــه این موضــوع بپردازد. شــورای 
و حرفــه ای  تشــکل های صنفــی  هماهنگــی 

کشور می تواند در این حوزه پیشقدم شود. 
کردن ریسک  7. فرایندهای ساختارهای کم 
و باالبــردن اعتماد ســرمایه گذاران خارجی در 
کشــور از نگاه های بین المللی در حوزه دولت 
کمیتــی بــر حوزه هــای  بــا حــق صیانــت و حا
پروژه های کالن صنعت احداث توسط دولت 
بایســتی نظام مند شود. تا بتوان یک قرارداد 
Bankable بــر روی میــز بانک ها و موسســات 
مالی و بین المللی توســط پیمانکاران بخش 

گیرد.  خصوصی قرار 
سیســتم  کــه  اســت  رســیده  آن  زمــان   .8
کشــور  بیمــه ای  و  بانکــی  اعتبــاری،  مالــی، 
متحول شــود و در شــرایط حال بــا الگوگیری 
از تجربیــات بــازار پــول و ســرمایه در ســطح 
بــر  و منطبــق  نویــن  بین المللــی روش هــای 

شــرایط  و  شــد  ارائــه  بین المللــی  نظامــات 
الزم بــرای دریافــت منابــع مالــی از بــازار پول 
و ســرمایه )چــه داخلــی و چه خارجــی( برای 
پیمانــکاران فراهم شــود. الگوهای اســتفاده 
توســط  بین المللــی  مالــی  منابــع  تامیــن 
کره    کشورهای تازه پیشــرفته منطقه ازجمله 

گیرد. می تواند به عنوان الگو قرار 
9. پیمانــکاران بخش خصوصی درخواســت 
کــه  کــه دریافــت تضامیــن بــه صورتــی  دارنــد 
کشــور اســت به  کنون در قوانین جاری  هــم ا
نحــوی با قوانیــن بین المللی همخوان شــود 
ضمانتنامــه  هزینه هــای  نمونــه  عنــوان  بــه 
مشــاوران/پیمانکاران بــا روش های موجود 
کشــور   قابــل مقایســه بــا  در ضوابــط جــاری  
هزینه های  مشــابه در پروژه های بین المللی 
بــرای ان  بایســتی  بانکــی  نیســت. سیســتم 

راهکار ارائه دهد.
کنون بحث اســتفاده از انــواع اوراق  10. هــم ا
قرضه به عنوان منبع تامین منابع مالی مورد 
توجــه دولــت می باشــد و در قانــون بودجــه 
ج شــده اســت پیشــنهاد  ســال جــاری نیز در
گر مراد دولت  که ا بخش خصوصی این است 
بــا نگاه بــه "ماده 10 قانون جــاری مناقصات" 
 اعالن روش تامین منابع مالی توســط دولت
 cash basis contract می باشــد نــگاه  بــه قرار 
دادن انواع اوراق قرضه به عنوان بازپرداخت 
مطالبــات پیمانــکاران )صورت وضعیت های 
اعمــال  بــا  و ســایر مطالبــات    ) پیمانــکاران 
بــا  نمی توانــد  تاخیــری«  »پرداخــت  روش 
بــرای  ازجملــه  جــاری  پیمان هــای  شــرایط 
ح  پیمان های سه عاملی و یا پیمان های طر
ک باشد بخش خصوصی  و ســاخت EPC مال
درخواست دارد دولت و زیرمجموعه های آن 
اقدام به انتشــار اوراق به منظور تامین منابع 
مالــی نموده و این اوراق را در فضای بورس و 
فرابورس برای خرید آن یا هر روش دیگر ارائه 
نمایــد و منابــع مالی حاصله را صــرف اجرای 
دادن  قــرار  از  و  نمــوده  مربوطــه  پروژه هــای 
ایــن اوراق در اســناد مناقصــه و قرداردادهــا 

خودداری نماید. 
بــه  بیشــتر  تقدیمی کــه  نظــرات  اســت  امیــد 
رئــوس و ســرفصل های موضوعــات پرداختــه 
اســت مــورد عنایــت انجمن هــا، ســندیکاها و 
گرفته  متعاقبا خوانندگان مجلــه آبادگران قرار 
و از راهنمایی های ارشــادی بــه نگارنده دریغ 

نشود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
مالیاتــی وضعیــت دریافــت مالیــات از حق 

کرد. مشاوره را تعیین 
نــادر جنتی معــاون مالیات های مســتقیم 
مــورد دریافــت  مالیاتــی در  امــور  ســازمان 
ســازمان  نظــر  مشــاوره  حــق  از  مالیــات 
که  کــرد. در این اعالم نظر  مالیاتــی را اعالم 
بــه اداره امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران 
و ســایر ادارات ارائه شــده آمده اســت:  نظر 
اینکــه پرداخت هــای موضــوع تبصــره  بــه 
مســتقیم   مالیاتهــای  قانــون   86 مــاده 
مــورد  در   1394/4/31 مصــوب  اصالحــی 
حق المشاوره، به دو طریق انجام می گیرد، 
مراتــب زیر جهت اطالع و بهره برداری الزم 

ابالغ می شود. 

کار و سایر  که وفق قانون  1-پرداخت هایی 
که  قوانیــن موضوعــه به اشــخاص حقیقی 
به صورت مستمر در خدمت دیگری به امر 
مشاوره اشــتغال دارند، صورت می پذیرد، 
بــه عنوان حقوق محســوب و تابع مقررات 

فصل مالیات بر در آمد حقوق است.

اشــخاص  بــه  کــه  پرداخت هایــی   -2
قالــب  در  حق المشــاوره  بابــت  حقیقــی 
قــرارداد پیمانکاری  انجــام می پذیرد، تابع 
مقــررات فصــل مالیــات بــر درآمد مشــاغل 
گونه موارد مشــاوران  کــه در این   می باشــد 
قوانیــن  براســاس  بایــد،   ذیربــط 
بــه صاحبــان مشــاغل  و مقــررات مربــوط 

اقدام نمایند.
30 خرداد- خبرگزاری فارس

حق مشاوره قراردادهای 
پیمانکاری مشمول 

مالیات مشاغل می شود
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چشـــم دوختـــن بـــه فضـــای بین المللی هم 
بـــه دردی جدیـــد بـــدل شـــده بـــا ایـــن تصور 
کـــه از رهگذر توافـــق و تفاهم با آمریـــکا اثراتی 
کـــه دردهـــای اقتصاد ایـــران را  حاصل شـــود 
کنـــد. ولـــی همان طور  کیمیـــا درمان  ماننـــد 
کثریـــت اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی  که ا
کشـــور تایید می کنند، درمان درد ما  دلســـوز 
کـــه دقیقا نـــزد مدیران  نـــه در بیـــرون مرزها، 
کشـــور اســـت. خروجـــی نیـــز زمانـــی حاصـــل 
در  محافظـــه کاری  از  دســـت  کـــه  می شـــود 
عمـــل برداریـــم و سیاســـت »گفتاردرمانی« را 

کنـــار بگذاریم. برای همیشـــه 
کـــه اولین  کرد  شـــاید با قطعیت بتـــوان ادعا 
مشـــکل دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم »کمتـــر 
شـــنیدن« اســـت. اتاق تهران طی چند سال 
گواه بررســـی های رسمی حداقل  گذشـــته به 
خ  نـــر یکسان ســـازی  مـــورد  در  مرتبـــه   53
گهانـــی آن، 37 بـــار در مـــورد  ارز و جهـــش نا
مـــورد   45 و  فســـاد  بـــا  مبـــارزه  و  شـــفافیت 
کســـب وکار بـــه دولت  دربـــاره بهبـــود فضای 
ارائـــه داده   اســـت. حتـــی در  راهـــکار و نظـــر 
ممنوعیـــت  ماننـــد  زیربخش هایـــی  حـــوزه 
ثبت ســـفارش واردات خودروهـــای خارجـــی 
بـــه دولـــت و وزارت صنعـــت نامه رســـمی زده 
گـــر در همـــان زمـــان بـــه هشـــدار  کـــه ا  شـــد 
حواشـــی  می شـــد،  توجـــه  بخش خصوصـــی 

بعـــدی پیـــش نمی آمـــد.
در مـــورد حوزه هایـــی ماننـــد صنعـــت فـــوالد 
کارشناســـی و دربـــاره صنعت  حداقـــل 4 نظر 
که  ســـیمان حداقـــل 7 نظـــر فنـــی ارائه شـــد 
کمتـــر مـــواردی دولـــت به این  متاســـفانه در 
دارویـــی،  صنایـــع  کـــرد.  عمـــل  توصیه هـــا 
پتروشـــیمی و... هم بخش دیگری از لیســـت 
را  بخش خصوصـــی  نظـــرات  بـــاالی  بلنـــد 
تشـــکیل می دهنـــد. امـــا دولت در شـــرایطی 
کم توجهـــی می کـــرد و  ایـــن موضوعـــات  بـــه 
کســـب وکار  که قانـــون بهبود فضای  می کنـــد 
بـــه صراحت اشـــاره به مشـــورت دولت پیش 
از هـــر تصمیم بـــا بخش خصوصـــی دارد، ولی 
کـــه خروجی ســـال های  جـــای نگرانی  اســـت 
کمتـــر از 30 درصـــدی  گذشـــته تنهـــا تحقـــق 
کســـب وکار بوده   احـــکام قانون بهبود فضای 
گرفتـــن مطلـــق اصـــل مشـــورت با  و نادیـــده 

کســـب وکار بوده  اســـت. صاحبـــان 
جالـــب اینکـــه بالفاصلـــه بعـــد از تصمیمـــات 
ارزی فروردیـــن، اتاق بازرگانـــی طی نامه ای، 

از ریاســـت جمهوری خواســـتار اصالح آن شد 
کـــه اوال قیمـــت 4200 تومانی غیرکارشناســـی 
اســـت، ثانیـــا دولـــت امـــکان پاســـخ گویی به 
تمـــام نیازهای بـــا ارز 4200 تومانـــی را ندارد و 

عمـــال تقاضـــای ارز را افزایـــش می دهد.
و  خریـــد  کـــردن  اعـــالم  قاچـــاق  همچنیـــن 
فـــروش، بـــه باال رفتـــن امـــکان فســـاد دامن 
درخواســـت  زمـــان  همیـــن  در  زد.  خواهـــد 
کاالهای  کـــه ارز با سوبســـید فقـــط بـــه  شـــد 
اساســـی، حســـاس و داروها اختصـــاص یابد 
کنتـــرل و ردیابـــی اســـت  کـــه در بـــازار قابـــل 
صادراتـــی  ارز  از  می تواننـــد  کاالهـــا  ســـایر  و 
که باعث تقویـــت صادرات و  کننـــد  اســـتفاده 

بـــازار ارز می شـــود. تعـــادل در 
ایـــن درخواســـت و  برابـــر  امـــا متاســـفانه در 
پیشـــنهاد منطقـــی بـــا پاســـخ منفـــی مواجه 
شـــدیم. عمـــال بعـــد از دو مـــاه بیـــش از 27 
شـــد  حاصـــل  ارزی  تقاضـــای  دالر  میلیـــارد 
که بـــا ارز  کاالهایـــی  و جالـــب اینکـــه همـــان 
کشـــور وارد شـــد، در بـــازار  4200 تومانـــی بـــه 
بـــه قیمت هـــای باالتـــری بـــه فـــروش رفـــت. 
کاهش یافـــت، خیلی از  پـــس از آن صـــادرات 
کارخانه هـــا معطل انـــد، رانت و  مـــواد اولیـــه 
فســـاد بـــرای تعـــدادی از شـــرکت های خاص 

حاصـــل شـــده و در نهایـــت منجـــر بـــه صدور 
بخشـــنامه های جدیـــدی شـــده  اســـت.

گرچـــه تـــا انـــدازه ای از التهـــاب  بـــازار دوم ارز ا
کان بســـیاری از نیازها  کمـــا کاســـته، اما  بـــازار 
بالتکلیـــف مانـــده اســـت. همین فرآینـــد را در 
که عمـــال بدون  مـــورد پیش فروش ســـکه هم 
کارشناســـی الزم بـــه انجـــام رســـید، می تـــوان 
دیـــد. بحران اقتصـــاد ایران نقدینگی اســـت. 
روزانـــه یـــک هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه رقـــم 
 35 پرداخـــت  می شـــود.  اضافـــه  نقدینگـــی 
هـــزار میلیـــارد تومان بـــه صندوق هـــای مالی 
و اعتبـــاری منحـــل شـــده، بی انضباطی مالی 
آحـــاد  بـــه  نقـــدی  یارانـــه  پرداخـــت  دولـــت، 
کســـری بودجه  مردم، بحـــران نظـــام بانکی، 
دولـــت، متعـــادل نکردن ســـاالنه قیمت های 
کـــم  حا رکـــود  و  ارز  و  انـــرژی  حامل هـــای 
براقتصـــاد همگـــی عوامـــل موثـــری در جهت 
به حســـاب  نقدینگـــی  نـــرخ  بی مهـــار  رشـــد 
می آینـــد. بر این اســـاس تا پایان ســـال جاری 
باید شـــاهد رشـــد تورم و تعمیق بیشتر برخی 

از بحران هـــای پیـــش روی هـــم باشـــیم.
مـــردم  بـــا  گفت وگـــو  بـــه  نیـــاز  دولـــت  امـــروز 
کـــه  شـــوند  گاه  آ بایـــد  شـــهروندان  دارد. 
اصالحـــات اقتصـــادی بـــا دردهـــای مقطعی 
بلندمـــدت  نتیجـــه  ولـــی  اســـت،  همـــراه 
خواهـــد داشـــت. بخش خصوصـــی بـــا وجود 
آمـــاده  دولـــت  کنـــار  در  نارســـایی ها  تمـــام 
حرکـــت در مســـیر اصالحـــات اســـت. اینکـــه 
شـــده،  شـــفاف  دولـــت  رفتارهـــای  امـــروز 
گذاشـــته و به شکســـت  قـــدم در مســـیر تـــازه 
می توانـــد  بـــرده،  پـــی   قبلـــی  سیاســـت های 
ســـرآغاز حرکت هـــای معقـــول بعدی باشـــد. 
هنـــوز هـــم جـــای اصـــالح، بهبـــود و امید به 
آینـــده وجـــود دارد. واقعیـــت بـــه انـــدازه ای 
گاهـــی مدیـــران دولتـــی تصـــور می کننـــد  کـــه 
کســـب وکار  صاحبـــان  نیســـت.  پیچیـــده 
کـــه در آن بـــه نقطه  فضایـــی را می خواهنـــد 
کســـب   بازدهی بهینه برســـند. آنها به دنبال 
ســـودهای آنـــی، اســـتفاده از بی نظمی بـــازار 
کـــه  باشـــند  عـــده ای  شـــاید  نیســـتند.  و... 
خودشـــان  بـــرای  گل آلـــود  دریـــای  ایـــن  از 
آنهـــا  کننـــد، ولـــی  بـــزرگ صیـــد  ماهی هـــای 
طرفـــدار  و  مولـــد  بخش خصوصـــی  نبایـــد  را 

کـــرد. شـــفافیت قلمـــداد 
منبع: دنیای اقتصاد- 31 تیر 

»کمتر شنیدن«
 اولین مشکل دولت 

یازدهم و دوازدهم
مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق تهران
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نشست

بیمــه ای  خســارات  ارزیابــی  ســمینار 
حضــور  بــا  زمین لــرزه  از  پــس  ســاختمان ها 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن بیمه 

مرکزی برگزار شد .
در ایــن ســمینار مظاهریــان معــاون وزیــر راه 
گفــت: یکــی از نقــاط ضعــف در  و شهرســازی 
کارها، نبود ارتباطات افقی بین  فرآیند انجام 

دستگاه های مختلف است.
صنعــت  آموزه هــای  ادامــه  در  مظاهریــان 
کلیــدی در تدویــن قوانین  بیمــه را عنصــری 
کــه  تجاربــی  افــزود:  و  دانســت  ســاختمان 
تــک تک شــما در برآورد خســارات مخصوصا 
کرمانشــاه داریــد،  در ســوانحی ماننــد زلزلــه 
صنعــت  فرآیندهــای  اصــالح  در  می توانــد 
کدهــای مقررات  کشــور و تعدیل  ســاختمان 
تجــارب  و  آموزه هــا  ایــن  باشــد.  موثــر  ملــی 
که خسارات چگونه  می تواند بیانگر آن باشد 
آن  از  می تــوان  چگونــه  اســت؟  داده  خ  ر
کــرد؟ چگونه می تــوان در مقررات  جلوگیــری 

ملی ساختمان به آن پرداخت.

وشهرســازی  راه  وزارت  در  داد:  ادامــه  وی 
حــوزه  در  مفصلــی  برنامه هــای  کنــون  ا
ســاختمان داریــم، اما ارتباط بــا بخش بیمه 
ح اقدامات ما  کمتر از حد انتظار اســت و شــر

به این بخش منتقل نمی شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی ســپس به نقش 
کشــور اشــاره  مهــم صنعــت بیمه در توســعه 
گفــت: بیمــه در ایــران قدمتــی دیرینه  کــرد و 
دارد و قانون آن در 1316 تدوین شــده است 
کــه بیمــه بخــش جدایــی  و بایــد یــادآور شــد 
ناپذیری از هر فعالیت پایدار اقتصادی است 
کثر  که ا کاالیی اســت  گرانترین  و ســاختمان 
مــردم می توانند مالک آن شــوند و این بیمه 
که می تواند خســارات احتمالی به آن  اســت 

کند. را جبران 

نگاه مردم به دولت به مثابه یک 
دولت رفاه است !

همچنیــن مظاهریان تغییر نگــرش به دولت 
و خــروج از دایــره جبران خســارت را ضرورت 

کنون  کشور دانست و افزود: ا شرایط امروزی 
دامنه انتظارات از دولت به مثابه یک دولت 
خ داده  رفاه است و وظیفه جبران خسارات ر
کشــور  گر در شــمال  کشــور را دارد. ا شــده در 
کــه یــک میــوه نســبتا لوکــس اســت،  کیــوی 
کــه بایــد  ســرمازده شــود، ایــن دولــت اســت 
کنــد. یا بــه عنــوان مثال  خســارت را جبــران 
که خانه خود را بیمه نمی کند، به این  کســی 
که خســارت احتمالی را دولت با  امید اســت 

کند. استفاده از سرمایه عمومی جبران 
در  ســرعت  بــه  نقــش  داد:  ایــن  ادامــه  وی 
ایــران  دولــت  اســت.  شــدن  دگرگــون  حــال 
مانند بســیاری از دولت های در حال توسعه 
کند. حتی  نمی توانــد نقــش رفاه خود را ایفــا 
کشــور  اینکــه دولت می تواند بار توســعه را در 
بــه دوش بکشــد، در معــرض ســوال جــدی 
کمبود منابع و شــرایط  قــرار دارد. با توجه به 
تنهــا  دولــت  واقعــی  نقــش  اقتصــاد  فعلــی 
می توانــد نقشــی مشــارکتی باشــد. بــه جز در 
موارد مرتبط با بهداشــت، آموزش و مســائل 
که  اجتماعــی دولــت تنها می توانــد در جایی 

کند. بازده اقتصادی دارد مشارکت 
مظاهریــان ورود بیمــه بــه اقتصاد بــه عنوان 
جبرانگر خســارت و جایگزینــی آن با دولت را 
ضروری دانســت و افزود: دولت همواره خود 
را داوطلــب پرداخــت خســارات جلــوه داده 
گــر دولــت بخواهد  کنــون حتــی ا اســت. امــا ا
کند، امکان پذیر نیســت.  ایــن نقش را بازی 
که درباره  کند  دولــت باید این جرات را پیــدا 
مــردم  بــا  آینــده  دهه هــای  در  خــود  نقــش 
کرده و  مردم باور داشــته باشــند آن  صحبت 
که بتواند خسارات وارده را  دولت ثروتمندی 
کند، دیگر وجود  از جیــب همه مــردم جبران 

ندارد.
گر به این مرحله رســیده ایم  وی ادامــه داد: ا
در اینجــا نقــش بیمــه بســیار مهم می شــود. 
کیوی  کســی می خواهد  گــر  بــه عنوان مثال ا
بایــد  باشــد،  کســب ســود داشــته  و  کاشــته 
محصول خود را بیمه کند و نمی تواند ریسک 
کار خــود را به دولــت و مردم منتقل  کســب و 
کنون در آستانه یک تغییر نگرش مهم  کند. ا
نســبت به دولــت و نقش آن در روند توســعه 
کشــور و همچنین جبران حوادث قرار داریم. 
بــرای ایــن تغییر نقش نیــز نیازمنــد قوانین و 

تشریح نقش صنعت بیمه 
در ایجاد تحول در صنعت ساختمان

در سمینار ارزیابی خسارات بیمه ای ساختمان ها پس از زمین لرزه مطرح شد:

ا�
�ز م�ی
س
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فرهنگ سازی در جامعه هستیم.
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
کنونــی بیمــه در صنعــت  شهرســازی نقــش 
گفت:  کــرد و  کمرنــگ توصیــف  ســاختمان را 
به عنوان متولی بخش ســاختمان متاســفم 
کشــور  در  بیمــه  نفــوذ  ضریــب  کــه  بگویــم 
کنــون 3 میلیون واحد  بســیار پایین اســت. ا
مســکونی در ایــران تحت پوشــش بیمــه قرار 
که طبق آمار مرکز  دارد و ایــن در حالی اســت 
کشــور وجود  آمــار ایــران 27 میلیون خانه در 
دارد. ایــن یعنی درصــد ضریب نفوذ بیمه در 

صنعت ساختمان 10 تا 12 درصد است.
وی بر لزوم رجوع بیشــتر بخش خصوصی به 
کرد و افــزود: در صنعت  صنعــت بیمه اشــاره 
ســاختمان، فقط بخش خصوصی، در ســال 
که دوران رکود مسکن نیز تلقی می شود،   95
کرده و  60 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
کثر  که بخش دولتی حدا این در حالی اســت 
صنعــت  ایــن  در  تومــان  میلیــارد  هــزار   15
امــر  ایــن  کــه  اســت  داشــته  ســرمایه گذاری 
نشــان می دهد در این تغییــر پارادایم بخش 
خصوصــی نقــش اصلــی را خواهــد داشــت. 
بنابرایــن بخــش خصوصــی باید ایــن تغییر را 
کــرده و خــود ســرمایه خــود را بیمه  نهادینــه 

کند.

نقش بیمه به عنوان تعدیل گر 
فعالیت مهندسی

و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
بــه  خــود  ســخنان  ادامــه  در  شهرســازی 
برنامه های ایــن وزارتخانه برای ایجاد تحول 
گفــت:   کــرد و  در صنعــت ســاختمان اشــاره 
برنامه هــای وزارت راه و شهرســازی  از  یکــی 
تحــول در صنعــت ســاختمان  ایجــاد  بــرای 
که آینــده صنعت ســاختمان در  BIM اســت 
ایران و جهان به شــمار می آید. در انگلستان 
از ســال 2016 ســاختمان های دولتی تنها در 
که منطبق با  صورتی اجازه ساخت می گیرند 
نظــام BIM باشــد. ایــن فرایند به ســرعت در 

گسترش است. جهان در حال 
مظاهریــان ادامه داد: فاصله مــا با جهان در 
که می توان  ایــن زمینه حدود دو دهه اســت 
صنعــت  نتوانیــم  گــر  ا کــرد.  جبــران  را  آن 

کنیم، نه تنها  ســاختمان را بــا BIM  منطبق 
کشــور از دســت  فرصت هــای زیادی را داخل 
کــه در منطقــه و جهــان امــکان  می دهیــم، 
نخواهیــم  را  ســاختمان  صنعــت  در  رقابــت 

داشت.
کز  کل نگر میان مرا وی افزود: BIM   یک دید 
کز حرفه ای، شرکت ها، صنعت  آموزشــی، مرا
ســاختمان و متولیــان ایــن صنعــت اســت. 
بــر اســاس این نظــام در زمــان طراحــی تمام 
کلــی آورده  جزییــات ســاخت در یــک نقشــه 
زمــان و هزینــه   BIM واقــع در  می شــود. در 
بیشــتری در مرحله طراحی صرف شــده، اما 

کل فرآیند ساخت صرفه جویی می شود. در 
مظاهریــان با اشــاره بــه ارائه الیحــه BIM به 
گفــت: یکی  هیــات دولــت در آینــده نزدیــک 
بیمــه     BIM ارکان اصلــی اســتقرار نظــام  از 
اســت. همــه سیســتم بــر مبنــای پروتوکلــی 
که بــر مبنای آن مســئولیت ها،  جلــو مــی رود 

نقش ها و ریسک ها مشخص شده است.

اصالح قانون نظام مهندسی
معــاون وزیر راه و شهرســازی از اصالح قانون 
نظــام مهندســی بــه عنوان اقــدام دیگــر این 
و  کــرد  یــاد  ســاختمان  حــوزه  در  وزارتخانــه 
گرفته  گفت: این قانون 22 سال پیش شکل 
گســترش یافته  اســت. از آن زمان مهندســی 
کشــور چند برابر شده  و تعداد مهندســان در 
کنــون در حــدود 500 هــزار مهندس  اســت. ا
کشــور وجود دارد و پیش بینی می شــود تا  در 

سال 1405 تا یک میلیون مهندس در بخش 
ســاختمان حضور داشــته باشــند. این رشد 
در میــزان ســرمایه گذاری هــم اتفــاق افتــاده 
کنــون بخــش خصوصــی پرچــم دار  اســت و ا

کشور است. ساخت وساز در 
وی ادامــه داد: قانــون نظــام مهندســی باید 
کنــد. درون مایه این  بــا این تحــوالت تغییــر 
تغییر مشــخص شدن نظام مسئولیتی است 
و ایــن وظیفــه بــر عهــده صنعــت بیمــه قــرار 
کنــون نحــوه توزیــع مســئولیت بیــن  دارد. ا
که  گرفته  مهندســان بر پایــه عددی صــورت 
کنونی در  مبنای مشخصی ندارد و این نظام 

کوپن است. واقع بیشتر توزیع 
مظاهریــان به نقــش صنعت بیمــه در تحول 
گفــت:  کــرد و  قانــون نظــام مهندســی اشــاره 
کنــد  آنچــه می توانــد ایــن مســئله را تنظیــم 
صنعــت بیمه اســت. مهندســان و اشــخاص 
حقیقی و حقوقی باید به اندازه ای مسئولیت 
کارشــان بیمه  کــه می تواننــد بــرای  بپذیرنــد 
کاری افراد،  بخرنــد. بیمه بــر اســاس ســابقه 
باید حجم مشخصی از فعالیت  آن ها را بیمه 
کار میان  کنــد و ایــن می توانــد مبنای توزیــع 

مهندسان باشد.
کنون  کامال بــا آنچــه ا وی افــزود: ایــن نقــش 
کنــون بیمــه  خ می دهــد متفــاوت اســت. ا ر
کاالیــی  گســترده ای از افــراد  در نــگاه تعــداد 
که بیمه  لوکس محســوب می شود. در حالی 
ســاختمان و بیمه مســئولیت بایــد یک الزام 
باشد. در اصالح قانون نظام مهندسی بیمه 
که تعیین  در مرکــز قرار دارد. این بیمه اســت 
کار دارند تا بر  می کند افراد تا چه اندازه اجازه  
اســاس اشتباهاتشــان، وظایفشان را تعدیل 

کنند. 

کوپنی  عزم جزم برای براندازی نظام 
در نظام مهندسی

و  راه  وزیــر  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اقدام سوم این وزارتخانه را تهیه 
گفت:  کنترل ساختمان دانست و  آیین نامه 
را  بزرگــی  راه و شهرســازی چالــش  در وزارت 
کار  کردیــم تــا تقســیم پــول، تقســیم  شــروع 
کوپــن فروشــی را براندازیــم. در مقابــل این  و 
اقدام مخالفت سازمان یافته ای وجود دارد. 

دکتر مظاهریان:
بســـیاری  ماننـــد  ایـــران  دولـــت   
توســـعه  حـــال  در  دولت هـــای  از 
نمی توانـــد نقـــش رفـــاه خـــود را ایفـــا 
منابـــع  کمبـــود  بـــه  توجـــه  بـــا  کنـــد.  
نقـــش  اقتصـــاد  فعلـــی  شـــرایط  و 
واقعـــی دولـــت تنهـــا می تواند نقشـــی 
مشـــارکتی باشـــد. بـــه جـــز در مـــوارد 
مرتبط با بهداشت، آموزش و مسائل 
می توانـــد  تنهـــا  دولـــت  اجتماعـــی 
کـــه بـــازده اقتصـــادی دارد  در جایـــی 

کنـــد. مشـــارکت 
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کوپن  که می توانسته از این  کسی  در واقع هر 
بهره مند شود، مخالف این اصالح است. اما 
که این اقدام را  عزم وزارتخانه هم جزم است 
علی رغم مخالفت  منفعت طلبان جلو ببرد.
مظاهریــان بــه نقــش پررنــگ بیمــه در ایــن 
کنترل  گفت: در نظام  کرد و  آیین نامه اشــاره 
صــف  در  آن  الیحــه  کنــون  ا کــه  ســاختمان 
تصویــب هیــات دولــت اســت، صنعــت بیمه 
نقــش محــوری دارد. غیــر از آنکه مهندســان 

کرد،  مسئولیت اجرایی خود را بیمه خواهند 
که ســاختمان را می ســازد بــرای پایان  کســی 
کارکردهای اساســی ساختمان  کار باید برای 
ضمانــت نامه دهــد.وی ادامــه داد: در آیین 
کنترل ساختمان، سازنده ضمانت نامه  نامه 
روشــن و مشــخص به مراجع صــدور پروانه و 
قابــل انتقــال بــه خریــدار و خریــداران بعدی 
شــود،  وارد  خســارتی  گــر  ا و  می دهــد  ارائــه 
کنــد.  جبــران  را  آن  اســت  موظــف  ســازنده 

بنابراین نقش بیمه در نظام جبران خسارت 
پررنگ تر می شود.

گفت: در  مظاهریــان با انتقاد از صنعت بیمه 
گســترده در وزارت راه  ازای ایــن برنامه هــای 
و شهرســازی بازخــورد فعاالنــه ای از صنعــت 
بیمــه دریافــت نکرده ایــم. در این اصالحاتی 
کــه  وزارت راه و شهرســازی درحال انجام آن 
کمترین اشتیاق از سمت بیمه  است، ظاهرا 

نشان داده شده است.
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درگذشت  برادر گرامی تان شادروان مهندس ابوالقاسم  مقیمی آذری  را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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درگذشــت  پدر گرامی تان   شادروان  اصغرابوالحسنی  را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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درگذشت   مــــــــــادر  گرامـــــی تان شــادروان  بانو الوند شهمیرزادی   را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت داریم.
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 درگذشــت  برادر گرامی تان شــادروان آقای غالم حسن عمرانی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
 از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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 در کمال تأسف باخبر شدیم مهندس سید مهدی نورانی نجفی مدیرعامل شرکت پونل 
پونــل   شــرکت  و  ایشــان  محتــرم  خانــواده  بــه  را  بــزرگ  ضایعــه  ایــن  گفــت  وداع  را  فانــی  دار    
تسلیت  عرض می نماییم و از خداوند متعال برای ایشان  طلب مغفرت کرده و برای و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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