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 نشست

ا سر

کشــور چیســت و به  علــت دگرگونی در اقتصاد 
چــه علت تغییــرات اخیــر چنان افســارگریخته 
کشور، جریان  که برنامه  های توسعه ای  است 
جــاری و زندگــی مــردم را دســتخوش اتفاقات 
ضــرورت  قطعــا  اســت.  کــرده  ناخوشــایندی 
کــه ایــن بحــث در محافــل اقتصــادی و  دارد 
کشــور محــل پرســش و تامــل قرار  کارشناســی 
گیــرد و دولتمــردان در ایــن بحث  ها مشــارکت 
یافتــه و داده  ها و تجربه  های خود را در اختیار 
عموم قرار دهند و چه بسا ثبت تاریخی برخی 
از این داده  ها در آینده مانع تکرار چنین وضعی 
شــود. اما در ایــن مجال صرف نظــر از علت  ها 
 و عوامــل ایجــاد چنیــن وضعیتــی بــه امــکان 
 بهره مندی از آن بنگریم. چرا که در بطن هر تهدید 
و چالــش فرصــت یافرصت  هایــی بــه صــورت 
بالقــوه و بالفعــل نهفتــه اســت. بنابرایــن بــه 
کاهــش ارزش پول ملی، آثار  رغــم آثار تخریبی 
مثبتی برای آن مشــروط به پیش شــرط  هایی 
مــی توان متصور بــود. از این منظر، بدیهی به 
گرچه  که افزایش قیمت ارز و دالر  نظر مــی آید 
تبعات معیشتی و تورمی ویرانگری بر مردم به 
خصوص اقشار آسیب پذیر دارد اما در صورتی 
کــه برنامــه روشــنی بــرای مدیریــت آن وجــود 
داشــته باشــد چه بســا موجــب افزایــش تولید 
کــه امکان  ناخالــص ملی در حوزه  هایی شــود 
قطــع واردات و جایگزینی اســتراتژی صادرات 

دارد.  وجــود  مهندســی  خدمــات  جملــه  از 
کاهش  کارشناســان اقتصادی معتقدند  البته 
که به  ارزش پــول ملــی زمانــی مثمر ثمر اســت 
صورت هدفمند از ســوی دولت تعقیب شــود 
و دولــت برنامــه جایگزیــن قابــل قبولــی بــرای 
که وضعیت موجود  آن داشــته باشد در حالی 
که  نــه حاصــل برنامه ریــزی و انتخــاب دولت 
برجــام و تحمیــل  از  آمریــکا  محصــول خــروج 
مســائل سیاســت خارجی اســت. عدم برنامه 
ریــزی از ســوی دولت در ماههای اخیر نشــان 
مــی دهد نه تنهــا طرحی برای بهــره برداری از 
کاهــش ارزش پــول ملی وجود  تبعــات مثبــت 
نــدارد بلکــه اساســا ایــن وضعیــت زاییــده بی 
توجهــی یــا غفلــت دولــت از تقویــت نهادهــا و 
کــه در مواقــع بحران  بخــش خصوصــی اســت 
تاب آوری بیشــتری دارند و اجــازه نمی دهند 
کاهــش درآمدهای  کاهــش مــراودات تجاری، 
بــه  کشــور  تجــاری  ریســک  افزایــش  یــا  ارزی 
کشور  کننده از شرایط  سرعت تصویری ناامید 
کاهــش قــدرت  کــه  بســازد. از همیــن روســت 
پــول ملی به جای اینکــه عطش تولید داخلی 
و  واردات  کاهــش  موجــب  و  کنــد  تهییــج  را 
گردد، دســت مایــه عده ای  افزایــش صادرات 
کشــور، جهت  برای ثبت ســفارش بیش از نیاز 
که آنها منفعت را  کاال شــده است چرا  واردات 
کاال بــه قیمــت رســمی ارز و فروش  در واردات 

کاذب بــازار تقاضا  یافته و تالش  آن بــه قیمت 
کــرده انــد بــا دورزدن برخــی قوانیــن یــا ایجــاد 
کشــور به اهداف  فســاد در چرخه بوروکراســی 
ناســالم خود برســند. البته الزم است با فساد 
در هر ســطحی علی الخصوص دانه درشــت  ها 
برخورد شــود اما نباید از پاســخ به این ســوال 
که چه عوامل و زمینه  هایی باعث  طفــره رفت 
کاالهــا  و  تامیــن محصــوالت  بــه  میــل  شــده 
گــذاری  ســرمایه  جــای  بــه  واردات  طریــق  از 
و تقویــت بخــش تولیــد و مشــارکت مــردم در 
کشور افزایش  گذاری  های بلندمدت  ســرمایه 
که سواســتفاده  یابد. شــاید پاســخ این باشــد 
کننــدگان بــرای مــدت محــدوی توانســتند از 
کنون با  شــرایط ایجاد شده بهره مند شوند و ا
کاالها  تدابیر اتخاد شــده منحی ثبت سفارش 
کاهــش ثبــت  بــر  تغییــر جهــت داده و عــالوه 
کاالی وارداتی، درخواست  ها شامل  ســفارش 
کاالهای واســطه ای و بدون جایگزین داخلی 
گر است  شده است. این پاســخ اندکی توجیه 
امــا بــه هیــچ وجه نمــی توانــد خال وجــود یک 
کاهش  ح برای بهــره مندی از آثار  برنامــه و طر
کننده  کنــد امــا تداعــی  ارزش پــول ملــی را پــر 
ســهراب  مــرگ  از  پــس  نوشــداروی  حکایــت 
کاهــش ارزش  اســت. بــی برنامگــی در قبــال 
گرانی  هــای افســارگریخته نه فقط  ملــی پول و 
واســطه  و  رانتخــواران  موجــب سوءاســتفاده 
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گران شده است بلکه شامل تضعیف مفهومی 
کار و تالش شده است. درحال  و ارزشی مقوله 
حاضــر بــه واســطه ایــن اتفــاق تلــخ میانگیــن 
کشــور  کارمندان  کارگران و  دســتمزد و حقــوق 
به رتبه  های بســیار نازلی در رده بندی جهانی 
کــرده و در جــدول دســته بنــدی در  ســقوط 
کردنی  که باور  گرفتــه ایم  کشــورهایی قرار  کنار 
کند متاسفانه  نیســت. این مسئله آشــکار می 
خــروج  آثــار  بــا  مقابلــه  بــرای  خاصــی  برنامــه 
کار نیز وجود  آمریــکا از برجــام درحــوزه نیــروی 
کارگران زحتمکش  نداشــته اســت. متاســفانه 
حوزه  هــای مختلــف به همــراه بخش عظیمی 
ایــن  قربانــی  دولــت  کارمنــدان  و  کارکنــان   از 
گذران  بی تدبیری شده اند. اوضاع نابسامان 
زندگــی حداقلی این اقشــار از زوایای مختلفی 
گر دولت توان پیش بینی   قابل ارزیابی است. ا
ای  برنامــه  یــا  داشــت  را  موجــود  وضعیــت 
بــرای تقویت صــادرات محصــوالت داخلی به 
میــدان آوردن بخــش خصوصــی و اســتفاده از 
ظرفیت  هــای ایــن بخــش را داشــت، امــروز در 
مقابل افزایش قیمت  ها، الاقل شاهد افزایش 
خ اشــتغال، افزایش تولیــد، افزایــش درآمد  نــر
ارزی بخش  هــای غیــر نفتــی و... بودیــم. بــه 
گرانی و تورم  عبارت دیگر مردم در برابر تحمل 
از بــرکات ثبــات شــغلی و رونــق تولیــد داخلــی 
کــه امروز  برخــوردار بودنــد. حقیقت آن اســت 
گرفته ایم اول اینکه  از دو ســو تحت فشــار قرار 
کارگــران و اقشــار پاییــن دســت برابر  دســتمزد 
هزینه زندگی شــان نیســت و دوم اینکه دولت 
به طور مســتمر برای تامین هزینه  های جاری 
خود تحت فشــار اســت و به ناچــار هزینه  های 
کند.  کشــور را معوق مــی  ســاخت زیرســاخت 
گــر تدبیــری شــجاعانه  در ایــن چرخــه باطــل ا
صــورت نگیــرد اوضــاع از ایــن هــم وخیــم تــر 
کوشش  کار و  که به رغم  کارگرانی  خواهد شد. 
کار نمــی تواننــد هزینه  هــای مــورد  درمحیــط 
کنند، به ســرعت  نیــاز خانواده شــان را تامین 
به ســمت اضمحالل انگیــزه خواهند رفت. در 
ایــن اضمحــالل همگان متضرر خواهند شــد، 
که خود با تلی از مشــکالت  حتــی پیمانکارانی 
مالــی، پروژه  های عمرانی را به پیش می برند. 
که در حوزه صنعت احداث فعال  پیمانکارانی 
کشــور برای  هســتند امــروز بــه مانند ســربازان 
کارگران و نیروی انســانی خود  حفــظ اشــتغال 

به سخت ترین شرایط تن داده اند.
که از منابع رســمی و خبری از قول  برابــر آنچــه 

ریاســت محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه در 
 روزهای آخر شهریور اعالم شد دولت برنامه ای
کارگران  کارکنان خود و   برای افرایش دستمزد 
نــدارد و هرگونــه افزایــش حقوق این اقشــار در 
الیحــه بودجه ســال بعــد ممکن خواهــد بود. 
در واقــع ایــن خبــر را مــی تــوان پاســخ رســمی 
دولت به مطالبات و درخواســت  های اقشاری 
کــه در ماههــای اخیــر زیــر آوار تورم و  دانســت 

گرفتار شده اند. گرانی بی سابقه ای 
بــا  را در مواجهــه  نیــز خــود  از طرفــی دولــت   
فشــار ســنگین افزایش هزینه  هــای جاری اش 
کــه ماحصل افزایش برابری شــدید  مــی بییند 
قیمت ارزها بخصوص دالر آمریکا در برابر ریال 

ایران است. 
بــا ایــن وصف پاســخ منفــی دولت بــه افزایش 
و  کارگــران  دســتمزد  و  حقــوق  احتمالــی 
کارکنــان چنــدان زیبنــده حکمرانــی منطقــی 
و خردمندانــه نیســت. اینکــه شــکل و قالــب 
ایــن موضوع چگونه باید باشــد چنــدان مهم 
که  نیســت. آنچــه ضــروری اســت، ایــن اســت 
کنــد تامین اولویت تامین زندگی  دولت تالش 
و معیشــت مــردم را همچنان در اســتراتژی  ها 
سیاســت  و  کنــد  حفــظ  خــود  برنامه  هــای  و 
روشــنی بــرای تقویــت آن در پیــش بگیــرد. از 
ســاختمانی  شــرکت  های  ســندیکای  دیــدگاه 
کــه موضــوع فعالیــت آن بــه طــور مســتقیم بــا 
کارگــران شــریف مرتبط اســت، حفظ  اشــتغال 
و تولید اشــتغال مناسب ترین شیوه ای است 

کند و ضمن  کــه دولت مــی تواند به آن تاســی 
کارگــران زحمتکــش،  انســانی  کرامــت  حفــظ 
گردد. اشــتعال  موجــب تامین معیشــت آنــان 
که آثــار مثبت  آفرینــی البتــه زنجیره ای اســت 
شــود  مــی  متبلــور  گونــی  گونا اشــکال  در  آن 
کســانی  معــاش  تامیــن  بــه  محــدود  صرفــا  و 
که صاحب شغل هســتند. اشتغال  نمی شــود 
ح  ها  گــر از طریــق تامین اعتبــارات طر آفرینــی ا
باشــد،  و...  صنعتــی  عمرانــی،  پروژه  هــای  و 
موجــب رشــد اقتصــادی شــده و زمینــه عبــور 
کشــور از وضیعــت موجــود را فراهم  کــم هزینه 
گر برنامه  های دولت برای  کند. بنابرایــن ا می 
تامین نیازهای اولیه اقشــار آســیب پذیر صرفا 
کاالی  تامیــن  مثــل  بــه روش  هایــی  محــدود 
اساســی و یا افزایش پرداختی به آنان در قالب 
کافــی نیســت. ایــن  گام  مســتمری  ها باشــد، 
گرچه در مواقعی و  شــیوه از حمایت معیشــتی 
برای برخی از اقشــار الزم اســت اما نباید توجه 
دولــت را از اقدامــات افق محور، دوراندیشــانه 
و میــان مــدت صرفــا بــه تالش  هــای روزمــره و 

کند.  جاری معطوف 
هر برنامه دولت برای حفظ قدرت خرید مردم 
باید مبتنی بر اســتراتژی ایجاد اشتغال باشد. 
که ایجاد اشــتغال بیــش از آنکه  بدیهی اســت 
نیــاز بــه حضــور اجرایــی دولــت داشــته باشــد 
نیازمنــد رویکردهــا و برنامــه ریــزی و حمایــت 
کننــده اشــتغال یعنــی بخش  از بخــش تولیــد 

خصوصی است. 
شــرکتهای  ســندیکای  راســتا،  ایــن  در 
ســاختمانی ایران از دولــت محترم می خواهد 
شــرکتها  مطالبــات  نقــدی  پرداخــت  ضمــن 
 جبــران ضــرر و زیان ناشــی از تنزیل اوراق  های 
کــه باعــث  گذشــته  دریافتــی آنهــا درســالهای 
ازدســت  توانمنــدی  شــده،  شــان  ناتوانــی 
کنــد.  رفتــه شــرکتها را بــه طــور نســبی جبــران 
ازحالــت  عمرانــی  کارهــای  صــورت  درایــن 
ج و وارد رونــق مــی شــود. بــا رونــق  رکــود خــار
ســاخت وســاز و تکمیل پروژه  های نیمه تمام 
بــا صنعــت احــداث نیــز  ســایر حــرف مرتبــط 

پایــدار  اشــتغال  و  ج  خــار رکــود  ازحالــت    
گردد.  حاصل می 

 امید اســت نهادهای برنامه ریز و تصمیم ساز 
با مشورت اهل فن و پیشکسوتان بخش  های 
که بخش  مختلف سیاســتی در پیــش بگیرند 
کرده و در  خصوصــی و مردمی واقعی را تقویت 
موجــب ارتقای ســطح زندگی مــردم و اعتالی 

گردد. کشور 

 هــر برنامــه دولت بــرای حفظ 

قــدرت خرید مردم باید مبتنی 

اشــتغال  ایجــاد  اســتراتژی  بــر 

که ایجاد  باشد. بدیهی است 

اشــتغال بیــش از آنکــه نیــاز به 

حضــور اجرایی دولت داشــته 

و  رویکردهــا  نیازمنــد  باشــد 

از  حمایــت  و  ریــزی  برنامــه 

کننــده اشــتغال  بخــش تولیــد 

یعنی بخش خصوصی است 



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور
شماره 370

10

 نشست

به اتحاد ملی بر اساس منافع ملی
 و بهره وری نیازداریم 

گذشــته و تشــدید مســائل و مشــکالت اقتصادی  با توجه به شــرایط اقتصادی ســالهای 
کمیســیون انتشــارات  که شــاهد تاثیر آن در صنعت احداث هم هســتیم،  در ماههای اخیر 
سندیکا طی ماههای اخیر اقدام به برگزاری سه میزگرد با عنوان »شرایط پیمانکاری امروز 
و راههای گذر از بحران« کرد. در هر کدام از این سلسله میزگردها چند تن از اعضای هیات 
کشــور و تاثیر آن بــر عملکرد  مدیــره حاضــر بودنــد و ضمــن تحلیل شــرایط اقتصادی فعلی 

کنونی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. گذر از بحران  صنعت احداث، راهکارهای 
در ادامه این میزگردها، ماهنامه پیام آبادگران مصاحبه با بزرگان و پیشکسوتان صنف را 
گام از مهندس منوچهر ملکیانی فرد عضو هیات مدیره ســندیکا  دنبال می کند و در اولین 
که ایشان این دعوت  کمیسیون حاضر شود  کرد تا در این  و از پیشکسوتان  صنف دعوت 

را پذیرفتند و با صبر و حوصله به سواالت ما پاسخ دادند.
غ التحصیــل فــوق لیســانس راه و  مهنــدس منوچهــر ملکیانی فــرد متولــد ســال 1327 و فار
که ضمــن مدیریت  ســاختمان از  دانشــکده فنــی  دانشــگاه تهران در ســال  1351هســتند 
ح های برجســته ای مانند  کننده طر که اجــرا  شــرکت ســاختمانی و تاسیســاتی ایــران بورگه 
کتابخانــه ملــی ایــران، دانشــکده صــدا و ســیما، چاپخانــه بانــک ملــی ایــرا ن، دانشــگاه 
بین المللــی امام خمینی و... بوده اســت، ایشــان ســالیان طوالنی به عنــوان عضو هیات 
مدیره و رئیس هیات مدیره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران، عضو شــورای عالی 
کار، و... فعالیت داشــته اند و  از بنیانگذاران شــورای  تامین اجتماعی، عضو شــورای عالی 
کشــور و موسســه تحقیــق و توســعه  هماهنگــی تشــکل های مهندســی، صنفــی، حرفــه ای 

صنعت احداث  هستند.

 

 نشست

مهندس ملکیانی فرد: قیمت تمام شده میزان بهره وری پروژه ها را نشان می دهد
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مهنـــدس  نشســـت  ایـــن  ابتـــدای  در 
پیـــام  ماهنامـــه  ســـــــــــردبیر  مصطفـــی زاده 
و  ملکیانی فـــرد  مهـــــــــــــندس  بـــه  آبادگـــران 
گفت  حاضـــران در ایـــن جلســـه خیر مقـــدم 
و بهره گیـــری از تجربـــه و دانش بزرگان صنف 
پیمانکاری را راهگشـــای فعـــاالن این حرفه 
آنهـــا  خســـتگی ناپذیر  فعالیـــت  ادامـــه  در 
دانســـت. مهندس منوچهر ملکیانی فرد نیز 
کمیســـیون انتشارات  با تشـــکر از تالشـــهای 
پیمانـــکاران  مســـائل  دقیـــق  انعـــکاس  و 
عنـــوان  آبادگـــران  پیـــام  ماهنامـــه  توســـط 
کـــه در جمع شـــما عزیزان  کـــرد: خوشـــحالم 
گفتگـــو نتایج خوبی  هســـتم و امیدوارم این 

بـــه همراه داشـــته باشـــد. 
ســـردبیر  معـــاون  وزینـــی  آقـــای  ادامـــه،  در 
گفـــت وگـــو پرســـید:  ماهنامـــه در آغـــاز ایـــن 
ومشـــکالت  پیمانـــکاری  موجـــود  وضعیـــت 
حـــوزه عمرانـــی چـــه تفاوتهـــا و تمایزهایـــی 
بـــا دوره های قبـــل دارد و چـــه راه حل های 
ویـــژه و تـــازه ای می تـــوان در ایـــن بـــاره ارائه 

داد. 

کـــرد:  مهنــــــــــــــدس ملکیانی فـــرد عنـــوان 
کم اســـت  کشـــور حا که امـــروز در  وضعیتـــی 
اســـت.  نداشـــته  گذشـــته  در  ســـابقه ای 
حتـــی مـــا در دوران انقـــالب چنین شـــرایط 
اقتصـــادی را شـــاهد نبودیـــم، بنابرایـــن نـــه 
مـــا و نه ســـازمان مدیریت به عنـــوان متولی 
بخش سازندگی و نه دســـتگاههای اجرایی 
تجربـــه ای در این بـــاره نداریـــم. اولین قدم 
پذیرفتـــن ایـــن واقعیـــت اســـت، متاســـفانه 
کشـــور ما این  یکی از مطالب خســـران آور در 
که ســـعی می کنیـــم واقعیـــت را انکار  اســـت 
کـــردن صورت  ک  کنیـــم و فکـــر  می کنیم با پا
مســـئله، مشـــکالت حل می شـــود در حالی 
کـــه چنین چیزی نیســـت و مـــا و دولت باید 

بپذیریم.  را  واقعیـــت 
وی افـــزود: از ابتـــدا ســـنگ بنـــای مکانیـــزم 
در  پیمانـــکار  کـــه  بـــوده  ایـــن  پیمانـــکاری 
در  و  دولـــت  پـــول  بـــا  عمرانـــی  طرحهـــای 
کارفرمـــای  طرحهـــای غیرعمرانـــی بـــا پـــول 
مربوطـــه و تجربـــه و دانـــش و امکانات خود 
کار  یـــک پـــروژه را انجام دهـــد. پس هزینـــه 
کارفرمـــا و بر اســـاس ضوابطی  بایـــد توســـط 

منعکـــس  پیمـــان  عمومـــی  شـــرایط  در  کـــه 
عمومـــی  شـــرایط  شـــود،  پرداخـــت  اســـت 
در  زمـــان  هیـــچ  متاســـفانه  کـــه  پیمانـــی 
کردن آن موفق نشـــدیم و خســـران  عادالنـــه 
بســـیاری را از غیرعادالنـــه بـــودن آن تحمـــل 
کـــه پیمانـــکار  کردیـــم. مکانیـــزم ایـــن بـــوده 
قیمتـــی را در زمان مناقصه پیشـــنهاد بدهد 
و ایـــن حـــق در پیمانهـــای با تعدیـــل از وی 
کـــه بخواهد بـــرای تـــورم آینده  گرفتـــه شـــده 
ســـازمان  یعنـــی  کنـــد  هزینـــه  پیش بینـــی 
ح  گفتـــه نه شـــما و نه مجـــری طر مدیریـــت 

کار را نداریـــد و قیمت شـــما امروز  حـــق ایـــن 
باید بـــه تاریـــخ روز نافذ و منصفانـــه و معتبر 
کـــرده تـــورم بعـــدی یـــا هر  باشـــد، و عنـــوان 

که  گونـــه افزایـــش را مـــن پرداخـــت می کنـــم 
اســـم آن تعدیـــل شـــده اســـت.

یکســـان  یعنـــی  تعدیـــل  کـــرد:  تصریـــح  وی 
کردن  کـــردن و برابر  کـــردن و رعایت عدالـــت 
که  خ هایـــی  هزینـــه بـــا درآمـــد بـــر اســـاس نر
کرده اســـت. ایـــن رابطه در  پیمانـــکار اعـــالم 
شـــاخص ها  کـــه  می دهـــد  جـــواب  صورتـــی 
واقعی باشـــد و بـــه موقع اعالم شـــود. میزان 
افزایـــش هـــم از یک رابطـــه خطـــی برخوردار 
گرفتـــن  کـــه مـــا در محاســـبه و  باشـــد چـــرا 
شـــاخص های تعدیل از انترپوله )میانیابی( 

و رابطه خطی اســـتفاده می کنیـــم. بنابراین 
خ ارز، بـــه  کـــه افزایـــش نـــر در شـــرایط امـــروز 
تبـــغ آن مصالـــح، دســـتمزد و ماشـــین آالت 
و وســـایل یدکـــی ماشـــین آالت از یـــک صبح 
دیگـــر  داشـــت  خواهـــد  افزایـــش  ظهـــر  تـــا 
مکانیـــزم تعدیل جـــواب نخواهـــد داد چون 
انترپولـــه ای  ایـــن شـــاخص،  گرفتـــن  حتـــی 
کـــه نمی توانـــد زمـــان را در نظـــر بگیـــرد  دارد 
و آن شـــاخص هـــم نمی توانـــد افزایش هـــا را 
که شـــاخص ها را محاســـبه  کســـانی  ببینـــد. 
کـــه از شـــاخص ها برای  کســـانی  می کننـــد و 
گرفتـــن تعدیل اســـتفاده می کننـــد به خوبی 
کـــه مـــن چـــه می گویـــم. بنابراین  می داننـــد 
بـــا  وقتـــی  رابطـــه خطـــی  آن  و  آن مکانیـــزم 
یک ضریب زاویه مشـــخص نباشـــد مکانیزم 

کنار مـــی رود.  تعدیـــل 

ملکیانی فـــرد افـــزود: بـــا چنیـــن وضعیتـــی 
نـــه  و  مـــا  نـــه  برابـــر آن  روبـــرو هســـتیم و در 

کـــردن و رعایت  تعدیـــل یعنی یکســـان 
هزینـــه  کـــردن  برابـــر  و  کـــردن  عدالـــت 
کـــه  خ هایـــی  نر اســـاس  بـــر  درآمـــد  بـــا 
ایـــن  اســـت.  کـــرده  اعـــالم  پیمانـــکار 
که  رابطـــه در صورتـــی جـــواب می دهد 
شـــاخص ها واقعـــی باشـــد و بـــه موقـــع 
اعالم شـــود. میزان افزایـــش هم از یک 

رابطـــه خطـــی برخـــوردار باشـــد
خ  نـــر افزایـــش  کـــه  امـــروز  شـــرایط  در 
دســـتمزد  مصالـــح،  آن  تبـــغ  بـــه  ارز، 
یدکـــی  وســـایل  و  ماشـــین آالت  و 
ظهـــر  تـــا  صبـــح  یـــک  از  ماشـــین آالت 
افزایـــش خواهد داشـــت دیگـــر مکانیزم 

داد نخواهـــد  جـــواب  تعدیـــل 
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گـــر  ســـازمان مدیریـــت تجربـــه ای نداریـــم. ا
تاریـــخ تاســـیس ســـندیکا را 1326 بدانیم ما 
همسن سازمان مدیریت هستیم و در طول 
ایـــن مـــدت چنیـــن شـــرایطی نداشـــته ایم. 
کـــرد؟ روزگاری  کار بایـــد  بنابرایـــن االن چـــه 
اجـــرا  شـــرکتهای خارجـــی  توســـط  پروژه هـــا 
کشـــور  می شـــد ولـــی بخـــش فنی مهندســـی 
توانســـت در طـــول این 70 ســـال قبـــل و بعد 
از انقـــالب حـــوزه احـــداث را بدون شـــعار و با 
تالش شـــبانه روزی بـــه مرحله خـــود اتکایی 
ایـــن  یعنـــی  اتکایـــی  برســـاند، خـــود  کامـــل 
کـــه قـــادر اســـت هـــر طرحـــی را انجـــام دهد. 
البته خـــود اتکایی بـــا خودکفایی فـــرق دارد 
جهانـــی  دهکـــده  در  امـــروز  خودکفایـــی  و 
مفهومـــی نـــدارد. وقتـــی یـــک آپولو ســـاخته 
کـــه بهترین  می شـــود هر قطعـــه آن از جایی 
ســـازنده را دارد می آورنـــد. امـــا خـــود اتکایی 
که مـــا احاطـــه بر مســـائل علمی  یعنـــی ایـــن 
را  آنچـــه  و  داریـــم  احـــداث  حـــوزه  عملـــی  و 
نمی دانیـــم می دانیـــم چگونه بایـــد بدانیم. 
کجا الزم اســـت دانش خارجی  مـــا می دانیم 
را در اختیـــار بگیریـــم. مـــا معتقدیـــم به هیچ 
وجـــه الزم نیســـت بـــرای اجـــرای یـــک پروژه 
کلیـــد مملکت در دســـت شـــرکتهای خارجی 
قـــرار بگیـــرد. شـــرکتهای ایرانی بـــه نقطه ای 
آنهـــا  ســـرمایه  تامیـــن  گـــر  ا کـــه  رســـیده اند 
فراهم باشـــد و در موارد خاصی با اســـتخدام 
کارشـــناس بـــا مـــدت محـــدود بتواننـــد همه 

کنند. مســـائل را حـــل 

کـــرد: شـــرکتهای حوزه  کید  ملکیانی فـــرد تا
صنعـــت احـــداث ســـرمایه های واقعـــی ایـــن 
مملکـــت هســـتند. همه باید بدانیـــم عبور از 
گـــر انجام  این شـــرایط بـــا حداقل خســـارت ا
گر دامنه این خســـارتها  کرده ایم و ا شـــد هنر 
گســـترش یابـــد هنـــری نکرده ایم. بـــرای این 
منظـــور حفظ حیـــات این شـــرکتها از اوجب 
واجبـــات اســـت. حـــاال بـــا چـــه مکانیزمـــی؟ 
تجربـــه آن را نداریم اما می دانیـــم لوکوموتیو 
کشـــور صنعـــت احـــداث  ســـازندگی در ایـــن 
بوده اســـت. وقتی ایـــن لوکوموتیو به حرکت 
در می آیـــد حـــدود 500 حرفـــه دیگـــر هـــم به 
حرکـــت در می آیـــد. چنانچـــه بعـــد از جنـــگ 
ح مارشـــال اجـــرا را جلو آوردند  در اروپا در طر

و بـــا عقب نگـــه داشـــتن ماشـــین و توجه به 
کردن اشـــتغال  نیروی انســـانی درصدد زیاد 
کرامت انسانی  گر اشتغال نباشـــد  برآمدند. ا
کرامـــت انســـانی  گـــر  تنـــزل پیـــدا می کنـــد و ا
کنـــد فاجعـــه ناشـــی از بیـــکاری  تنـــزل پیـــدا 
در جامعـــه اتفـــاق می افتـــد. یعنـــی تمـــدن 
اخالقـــی جامعـــه روز بـــه روزتنـــزل می کنـــد. 
صیانـــت  اشـــتغال  متولیـــان  از  بایـــد  پـــس 

کنیـــم. امـــا چگونه؟ 

عنـــوان  ورزنـــده  آقـــای  بخـــش  ایـــن  در 
کـــرد: فرمودیـــد دســـتگاه اجرایـــی و فعـــاالن 
را  شـــرایطی  چنیـــن  تجربـــه  اقتصـــادی 
نداشـــته اســـت. در فقـــدان ایـــن تجربه چه 
داشـــته  وجـــود  می توانـــد  شـــاخصه هایی 
از شـــرایط ویـــژه داشـــته  کـــه نشـــان  باشـــد 
که مکانیـــزم خود  خ تعدیـــل  باشـــد، مثال نـــر
کـــه قـــرار  را از دســـت داده اســـت در صورتـــی 
بـــود این فعالیت را پوشـــش دهـــد و منطقی 
کنـــد ولی بـــه علـــت ناپایـــداری بیـــش از حد 

از دســـت داد. را  مکانیـــزم خـــود 
ســـوال  ایـــن  بـــه  پاســـخ  در  ملکیانی فـــرد 
که شـــاخصهای  کرد: در همان زمان  عنوان 
تعدیـــل وجـــود داشـــت در پـــاره ای از زمانها 
نیـــاز داشـــتیم از روشـــهای مکمـــل دیگـــری 
کـــه پاســـخگوی تعـــادل بین  کمـــک بگیریـــم 
هزینـــه و درآمـــد باشـــیم. بنابراین شـــاخص 
کارگشـــا  تعدیـــل خیلـــی وقتهـــا بـــه تنهایـــی 
نبـــوده و از روشـــهایی ماننـــد مابه التفـــاوت 
کارفرمـــا و تجدید نظر  مصالح، خرید توســـط 
گرفته ایـــم. ولی هیچ  کمک  در پیمانهـــا و... 
گونـــه نبوده اســـت. آنچه   وقت شـــرایط این 
مـــا امـــروز انجـــام می دهیـــم بـــرای آینـــدگان 
کار درســـت  تجربـــه خواهد بود بنابراین باید 
که ببینند در چنین شـــرایط  را انجـــام دهیم 
دشـــورای بـــا چـــه مکانیزم هایـــی توانســـتیم 
اشـــتغال  و  داریـــم  نگـــه  زنـــده  را  پروژه هـــا 
کننده ها  گـــر هـــدف تجریـــم  کنیـــم و ا ایجـــاد 
توقـــف مملکت بـــود ما نگذاشـــتیم به هدف 
گونه  خـــود برســـند. پـــس اول بدانیم همـــه 
محاســـن از جملـــه منافع ملی در این اســـت 
کـــه پروژه ها متوقف نشـــوند! توقـــف پروژه ها 
و تضعیف و نابودی شـــرکتها خســـران بزرگی 
اســـت زیـــرا ســـاختن مجـــدد آنهـــا 70 ســـال 

کار را  طـــول می کشـــد. اما چگونـــه باید ایـــن 
؟  کنیم

که چگونـــه باید مکانیزم  وی در تشـــریح این 
اســـت  الزم  کـــرد:  عنـــوان  بیابیـــم  مناســـب 
مجریـــان طرحها، تشـــکلهای حـــوزه احداث 
و ســـازمان مدیریت بـــدون رعایت خط قرمز 
کـــه می تواند  گزینه هایـــی  بنشـــینیم و تمـــام 
جلـــوی توقـــف پروژه هـــا را بگیـــرد روی میـــز 
تجربیـــات  از  اســـتفاده  گزینه هـــا  بگذاریـــم. 
و اســـتفاده از افـــکار خـــرد جمعی بـــرای این 
کار را انجام دهیـــم. اول  کـــه چگونـــه  اســـت 
گـــر امروز  باید صورت مســـئله واضح شـــود. ا
حتـــی پول نقد هم در جیب داشـــته باشـــید 
کاال و مصالـــح  امـــکان خریـــد نداریـــد چـــون 
که یک  زیرزمینی شـــده و می شـــود. بـــازار ما 
زمانـــی پایبنـــد بـــه اخـــالق بـــود امـــروز برای 
جلوگیـــری از ضرر روی مـــوج حرکت می کند. 
در این شـــرایط پول نقد الزم اســـت در حالی 
کـــه پیمانکار فاقد پول نقد اســـت. این ســـه 
گروه باید بپذیرند دیگر اوراق دو ســـاله و سه 
ســـاله به درد پیمانکار نمی خورد و پیمانکار 
کمک  کـــه می تواند بـــا  بـــا پـــول نقـــد اســـت 
اعتبـــار خود از ایـــن بازار محتکـــر جنس الزم 
کار را زنده نگـــه دارد. در این  کنـــد و  را تهیـــه 
 LC نـــام  بـــه  بـــاره مکانیـــزم بســـیار دقیقـــی 
ریالـــی در قراردادها وجـــود دارد یعنی بانکها 
بیایند وســـط، ســـازمان مدیریت و دســـتگاه 
کارکردها  کننـــد و  اجرایـــی با بانکهـــا صحبت 
از طریـــق LC ریالـــی پرداخـــت شـــود، اوراق 
گر در ایـــن اوراق  را هـــم بـــه بانکها بدهنـــد. ا
صادقنـــد و معتقدنـــد ایـــن اوراق می توانـــد 
که بـــه عقیده  پیمانـــکار را ســـر پا نگـــه دارد- 
مـــن نمی توانـــد- آن را بـــه بانکهـــا بدهنـــد و 
بانکهـــا پـــول نقـــد بـــه پیمانـــکاران بدهنـــد. 
بـــدون پـــول نقـــد اســـتمرار پروژه هـــا محـــال 
گر امضای دولت  اســـت. بســـیاری از بانکها ا
چـــون  می پذیرنـــد  را  آن  باشـــد  اوراق  پـــای 
دولت نشـــان داده روی حق الناس حساس 

. ست ا

کرد:  عضو هیـــات مدیره ســـندیکا تصریح 
گـــر پـــول هـــم پرداخـــت شـــد پیمانکار  امـــا ا
تومـــان  هـــزار   2 کیلویـــی  آهـــن  می توانـــد 
کیلویـــی 6 هـــزار تومـــان بخـــرد؟ نـــه! بـــه  را 

 نشست



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور

شماره 370

13

گزینه ها  همیـــن دلیـــل عـــرض می کنم همـــه 
بایـــد روی میـــز باشـــد. بـــه نظر مـــن تعدیل 
ما به تفـــاوت  بایـــد  و  نـــدارد  کارایـــی  دیگـــر 
خ روز مصالح را بـــا آنچه پیمانـــکار هنگام  نـــر
کرده ســـریعا بـــه وی پرداخت  مناقصه آنالیز 
کننـــد. تعدیـــل فقـــط روی بخش دســـتمزد 
مـــن  پیشـــنهاد  ایـــن  البتـــه  شـــود.  پیـــاده 
بـــه ضـــرر پیمانـــکار بـــه خصـــوص در بخـــش 
ضریب باالســـری اســـت امـــا راهـــکاری برای 
کارفرمـــا بـــه میدان  مانـــدگاری اســـت یعنـــی 
آیـــد و مابه التفاوت مصالـــح را بدهد یا اینکه 
کـــه پیمانکار  خ مصالح را بر اســـاس نرخی  نر
کنـــد و به جای تعدیل  پیشـــنهاد داده ثابت 
ح  طـــر محـــل  از  را  بـــازار  خ  نـــر تـــا  آن  مـــازاد 
کند چون قـــرار نبـــوده پیمانکار از  پرداخـــت 

کند.  محـــل ســـرمایه خـــود پرداخـــت 
گـــر دســـتگاه اجرایـــی نمی تواند  وی افـــزود: ا
کار را انجام دهـــد روی خاتمه دادن به  ایـــن 
پیمان نـــه خاتمه دادن بر اســـاس ماده 48 
لیکن طبـــق ماده 46، یعنی با آســـیب نزدن 
بـــه پیمانکار پیمان را خاتمـــه دهد. البته ما 
بـــه این خاتمـــه دادنها اعتقـــاد نداریم چون 
بـــه اشـــتغال صدمـــه می زنـــد. مکانیزم های 
ســـرپا نگـــه داشـــتن و بـــه نتیجـــه رســـاندن 
گیـــرد البته هیچ  پروژه هـــا بایـــد مدنظر قـــرار 
ایـــن اصـــل  از  ج  ایـــن حرفهـــا خـــار از  کـــدام 
کارفرمـــا بدهد.  کار را بایـــد  کـــه پـــول  نبـــوده 
گزینه هـــا روی میز باشـــد و درباره  بایـــد همه 
کـــرد البتـــه هـــر پـــروژه فرمـــول  آن صحبـــت 
کلـــی  خـــود را دارد و نمی تـــوان یـــک فرمـــول 
دربـــاره همـــه پروژه ها ارائـــه داد مثـــال درباره 
کـــه در مرحلـــه 90 درصد اســـت  یـــک پـــروژه 
خ پیمان  می تـــوان بـــا تجدیـــد نظـــری در نـــر

10 درصـــد باقـــی مانده را به پایان رســـاند. به 
کار الزم  هـــر حـــال اراده ای قـــوی بـــرای ایـــن 
که آینـــدگان بگویند ایـــن ملت با خرد  اســـت 
جمعی و اتحاد و اتفاق توانســـتند شـــرایط را 

کنند.  مدیریـــت 

در ادامـــه معـــاون ســـردبیر ماهنامه عنوان 
کـــرد: فعـــاالن صنعـــت احـــداث در شـــرایط 
که هم بایـــد منابع مالی  خطیـــری قرار دارند 
کـــه در واقـــع متعلـــق به جامعه اســـت  خـــود 
کننـــد جامعه  کمک  کنند هـــم اینکه  حفـــظ 
کنـــد، اما دســـتگاههای  گردنـــه عبور  از ایـــن 
اجرایـــی نقـــش مهم تری بـــرای عبـــور از این 
گردنـــه دارنـــد. آیـــا نشـــانه هایی وجـــود دارد 
و  نهادهـــای تصمیم ســـاز  نشـــان دهـــد  کـــه 
کـــه مهندس  دولتمـــردان تحرکاتـــی دارنـــد؟ 
ملکیانی فـــرد پاســـخ داد: هنوز نشـــانه هایی 

دیده نمی شـــود و شـــورای عالی فنی معتقد 
کوتـــاه  زمـــان  در  شـــاخص های  بـــا  اســـت 
می توانـــد بخشـــی از ایـــن مشـــکالت را حـــل 
کند، هنـــوز ما می گوییم پول نقد و ســـازمان 
دربـــاره اوراق حـــرف می زنـــد بنابرایـــن هنوز 
در  حرکـــت  و  تفاهـــم  بـــر  دال  نشـــانه هایی 

مســـیر مشـــترک دیده نمی شـــود. 

مهنـــدس محمـــود مصطفـــی زاده ســـردبیر 
نشســـت  درایـــن  »آبادگـــران«  ماهنامـــه 
را  کـــه مشـــکلی  کســـانی  کـــرد:  خاطرنشـــان 
آفریده انـــد قـــادر بـــه حـــل آن نیســـتند. این 
گـــر درصـــدد حل مشـــکل هـــم برآیند  افـــراد ا
کـــه  کننـــد مگـــر ایـــن  نمی تواننـــد آن را حـــل 
کســـانی  تخصـــص  و  اقتصـــادی  دانایـــی  از 
کـــه در ایـــن حرفـــه و ســـایر حـــرف عمـــر خود 
جنـــگ  در  کننـــد.  اســـتفاده  گذاشـــته اند  را 
بـــا  قرمـــز  شـــلوار  فرانســـوی ها  اول  جهانـــی 
باعـــث  کـــه  می پوشـــیدند  آبـــی  یونیفـــورم 
را  آنهـــا  کیلومتـــری   2 از  آلمانی هـــا  می شـــد 
بزننـــد، برخـــی فرماندهـــان دربـــاره تعویـــض 
لبـــاس لجبـــازی می کردند تا اینکـــه بعد از دو 
کنند.  ســـال به این نتیجه رســـیدند اســـتتار 
شـــاید ما هم بـــه همان لجاجت دچار شـــده 
باشیم. بســـیاری از مســـئوالن و دولتمردان 
بایـــد در آن راســـتا  را می داننـــد و  راه حلهـــا 

بردارند. قـــدم 

ایـــن  ادامـــه  در  ملکیانی فـــرد  مهنـــدس 
اغلـــب  متاســـفانه  کـــرد:  عنـــوان  ســـخنان 
در  و  دولتـــی  بخشـــهای  در  کـــه  افـــرادی 
قـــرار  و تصمیم ســـازی  نقـــاط تصمیم گیـــری 
می گیرنـــد فکر می کننـــد از نظر فکـــری و فنی 

نـــدارد  کارایـــی  دیگـــر  تعدیـــل   
روز  خ  نـــر ما به تفـــاوت  بایـــد  و 
پیمانـــکار  آنچـــه  بـــا  را  مصالـــح 
کـــرده  آنالیـــز  مناقصـــه  هنـــگام 
کننـــد.  پرداخـــت  وی  بـــه  ســـریعا 
کارفرمـــا بـــه میـــدان آیـــد   یعنـــی 
را  مصالـــح  مابه التفـــاوت  و 
خ مصالح را  بدهـــد یـــا اینکـــه نـــر
کـــه پیمانکار  بـــر اســـاس نرخـــی 
کنـــد  ثابـــت  داده  پیشـــنهاد 
آن  مـــازاد  تعدیـــل  جـــای  بـــه  و 
ح  خ بـــازار را از محـــل طـــر تـــا نـــر
کنـــد چون قـــرار نبوده  پرداخـــت 
 پیمانـــکار از محل ســـرمایه خود 

کند.  پرداخت 
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قوی تریـــن افـــراد جامعـــه هســـتند و نیـــازی 
گذشـــته  بـــه مشـــاوره ندارنـــد. در زمان رژیم 
مـــا از غـــرور وزرا و نماینـــدگان مجلس در این 
کـــه متاســـفانه امروز هم  باره رنـــج می بردیم 
چنین مســـائلی دیـــده می شـــود و وزیر خود 
را بی نیـــاز از مشـــورت می بینـــد و فکر می کند 
 کل مملکـــت و مجموعـــه فضائـــل مملکـــت
 در هیـــات وزیـــران خالصه می شـــود. نتیجه 
ایـــن خودبینی ها و مردم را بیگانه پنداشـــتن 
و در بیـــرون نگـــه داشـــتن چنیـــن شـــرایطی 
حقـــوق  منشـــور  یـــک  انتشـــار  بـــا  اســـت. 
شـــهروندی نمی تـــوان بـــه نیازهـــای واقعـــی 
مردم جـــواب داد، امـــروز باید درها باز شـــود 
پیمانـــکاران  بـــا  اجرایـــی  دســـتگاه های  و 
بنشـــینند و راه حل بیابنـــد. اول از همه هم 
باید مشـــکل را پذیرفت و دانســـت همه چیز 
را همـــگان دانند نـــه فقط یک وزیـــر یا وکیل 
مجلـــس. متاســـفانه ایـــن روزهـــا همـــه فکـــر 
که شـــخصیت  می کننـــد دکتر هســـتند چنان 
کرد: »دهه اول  عزیز ورزشی )طالقانی( عنوان 
 همـــه بـــرادر بودیـــم، دهـــه دوم حـــاج آقـــا، و 
 باالخـــره در ایـــن دهه همـــه دکتر شـــده اند!«
 و این عنوان کذایی که در این مملکت خیلی 
 هـــم راحـــت بـــه دســـت می آیـــد، خود بـــر آن
 احساس بی نیازی در مشورت ها می افزاید.    

گفت: درباره اشـــتغال  مهنـــدس ورزنده نیز 
کـــه آقـــای روحانـــی ریاســـت  گفتیـــد  ســـخن 
در  قبـــل  روز  چنـــد  کـــه  جمهـــور  محتـــرم 
کردنـــد ما  مجلـــس تشـــریف داشـــتند اعـــالم 
گذشـــته 2 میلیـــون شـــغل اعالم  در 5 ســـال 
کـــه مطابـــق آمار رســـمی  کرده ایـــم در حالـــی 
دولـــت هـــر ســـال 800 هزار نیـــروی تـــازه وارد 
نیـــاز بـــه شـــغل دارنـــد. پـــس بایـــد دیـــد آیـــا 
هـــدف اجرایـــی دولـــت واقعا ایجاد اشـــتغال 
گـــر هـــدف ایجـــاد اشـــتغال بـــود از  اســـت؟ ا
کـــه مهنـــدس  کمـــک می گرفتنـــد.  تشـــکلها 
کـــرد: چگونـــه می توان  ملکیانی فـــرد عنـــوان 
از ایجاد اشـــتغال حـــرف زد وقتـــی همه ما با 
یـــک دنیا تجربـــه بیکار به حســـاب می آییم، 
بیـــکار به حســـاب می آییم چون بـــا راندمان 

کنیم. کار مـــی  پاییـــن 
که ســـازمان  آقـــای وزینـــی نیـــز بـــا بیان ایـــن 
کـــه می خواهـــد همه  کـــرده  مدیریـــت اعالم 

فعـــاالن  بـــا  و  بگـــذارد  میـــز  را روی  گزینه هـــا 
گفتگویی  کند، پرســـید آیـــا  گفتگـــو  احـــداث 
کـــه  اســـت  گرفتـــه  صـــورت  بـــاره  ایـــن  در 
بـــه  کـــرد:  عنـــوان  ملکیانی فـــرد  مهنـــدس 
که بخش  اســـتحضار آقـــای نوبخت رســـیده 
پیمانـــکاری مشـــکل دارد ولـــی هنـــوز به آن 
ســـندیکای  نرســـیده ایم.  کاربـــردی  نقطـــه 
شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران در ایـــن بـــاره 
که  نامـــه ای بـــه آقای نوبخت نوشـــته اســـت 
امیـــدوارم آقـــای نوبخـــت به مفـــاد آن توجه 

گیـــرد. کنـــد و محـــور بحث هـــای آتـــی قـــرار 

ملکیانی فـــرد دربـــاره چرایـــی ایجاد مســـائل 
و  کالن  اقتصـــاد  عرصـــه  در  شـــده  ایجـــاد 
کـــرد: بایـــد منافع  صنعـــت احـــداث عنـــوان 
ملـــی یکبـــار در ایـــن مملکـــت تعریف شـــود، 
گذاشـــته شـــود ســـپس همـــه ملت  بـــه رای 
شـــوند.  دعـــوت  آن  تامیـــن  بـــرای  ایـــران 
تعریـــف هـــر فـــرد از منافع ملی ممکن اســـت 
بـــا تعریـــف فـــرد دیگـــر متفـــاوت باشـــد و بـــا 
باشـــد.  متفـــاوت  هـــم  کمیـــت  حا ذهنیـــت 
کردنـــد  کیـــد  امـــام خمینـــی بارهـــا تکـــرار و تا
کـــه میـــزان رای مـــردم اســـت، بـــه نظـــر مـــن 
مســـئله  عنـــوان  بـــه  ملـــی  منافـــع  دربـــاره 
کلیدی هـــم باید به رای عموم رجوع شـــود. 
کـــه  بنـــده معتقـــدم منافـــع ملـــی یعنـــی آن 
تصمیمـــات در جهـــت آبـــادی سراســـر ایران 
کرامـــت ایرانی بر  کیفیـــت زندگی و  و ارتقـــای 
اســـاس معیارهای جهانی و بشـــری باشـــد. 
کـــه ســـندیکا با قـــرارگاه  روی جلـــد پروتکلـــی 
کرده اســـت  ســـخنی از مقـــام رهبری  امضـــا 
کـــه »ایرانی  نوشـــته شـــده با ایـــن مضمـــون 
کجـــای جهان بـــه آن نگاه  که از هر  بســـازیم 
کشور ببینند«  کنند قدرت اســـالم را در اداره 
گـــر بـــه همیـــن پایبند باشـــیم مســـائل حل  ا
کنـــار  کرده ایـــم. در  کار را  می شـــود. آیـــا ایـــن 
تعریـــف منافـــع ملـــی، بهـــره وری هـــم بایـــد 
تعریف شـــود چون اقتصـــاد و بیت المال باید 
در چهارچـــوب ایـــن دو مفهـــوم حرکت  کند. 
بهـــره وری تعاریف مختلفـــی دارد اما بهترین 
بهـــره وری  می گویـــد:  تعریـــف  ســـاده ترین  و 
کار درســـت را به درســـت ترین شکل  یعنی 

کار غلط  انجـــام دادن. پـــس بهـــره وری در 
نـــدارد.  مفهومی 

کلی  کـــه اقتصاد ما بـــه طور  وی بـــا بیـــان این 
موضـــوع منافـــع ملـــی و بهـــره وری را فراموش 
کشـــور  کل درآمد  کـــرد:  کـــرده اســـت تصریـــح 
بخـــش  نمی شـــود.  ریختـــه  کاســـه  یـــک  در 
کاســـه  کمـــی از درآمـــد بـــه عنـــوان بودجـــه در 
کاســـه های متعـــدد باعث  ریخته می شـــود و 
کـــه بـــه نـــام بودجـــه از آن یاد  شـــده بخشـــی 
کارایـــی الزم را نداشـــته باشـــد. برخـــی  شـــده 
که به  کـــز درآمدهایـــی دارند  دســـتگاهها و مرا
کشـــور اضافـــه نمی شـــود. در آخرین  بودجـــه 
دســـتورالعمل ذکـــر شـــده مالیات شـــرکتهای 
کـــه مشـــخص شـــود  تابعـــه محاســـبه شـــود 
مدیریـــت آنهـــا درســـت اســـت یا نـــه امـــا این 
مالیـــات مجـــدا بـــه آنهـــا برگـــردد، اما آیـــا آنجا 
کـــه برمی گـــردد بـــر اســـاس یـــک برنامـــه ملـــی 
فـــالن  می خوانیـــد  وقتـــی  می شـــود.  هزینـــه 
حســـب  می ســـازد  بیمارســـتان  دارد  بنیـــاد 
آیـــا  امـــا  نیکـــی  کار  چـــه  می گوییـــد  ظاهـــر 
اســـت  کســـی  کار هـــر  بیمارســـتان ســـاختن 
انجـــام  دارد  بهـــره وری  چـــه  بـــا  کار  ایـــن  و 
کـــه قدمت  می شـــود؟ مـــا بـــه عنـــوان صنفی 
طوالنـــی در خانه ســـازی و بیمارستان ســـازی 
کشـــور دارد، معتقدیـــم ورود فـــرد یا موسســـه 
ایـــن  در  پـــول  داشـــتن  صـــرف  بـــه  دیگـــری 
عرصـــه هـــزاران آســـیب بـــه همـــراه دارد چون 
دارد، خـــاص  دیســـیپلین های   بیمارســـتان 

کـــه مدرســـه و بیمارســـتان  کســـی   در آمریـــکا 
دارای  بایـــد  حتمـــا  می کنـــد  محاســـبه   را 
  Structural engineering یـــــــعـــنــــــــــی   SE 
 PE مهندســـی ســـازه( باشـــد یعنی آنجا دیگر(
کنـــد. در واقـــع بزرگترین  نمی تواند محاســـبه 
محیط هـــای  روی  دقت هـــا  و  محاســـبه ها 
آموزشـــی و بیمارســـتانها اســـت. آیـــا چنیـــن 
دیســـیپلین هایی در ایـــن بنیادهـــا قابل اجرا 
کـــه رعایـــت نکردن  اســـت، دیســـیپلین هایی 
و  پاییـــن  راندمـــان  بـــا  کـــردن  کار  یعنـــی  آن 

آتـــی.  خســـران های 
وی افـــزود: متاســـفانه در اقتصـــاد ما بودجه 
توزیـــع غیرعادالنـــه ای نیـــز دارد. نـــه رعایت 
منافـــع ملـــی در آن شـــده، نه بهـــره وری و در 
کـــه منجر به  واقـــع نوعی توزیع ثروت اســـت 
توزیـــع رانـــت می شـــود. اصـــوال اقتصـــاد مـــا 
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کـــه این پول  اقتصـــاد رانت محور اســـت چرا 
کســـب پـــول آســـان  عطـــش برخـــی را بـــرای 
کار درســـت، بیشـــتر می کند! شـــاهد  بـــدون 
کـــه قـــرار  هســـتیم شـــرکتهای شـــبه دولتـــی 
بـــوده موقتا در صحنـــه باشـــند، پروژه هایی 
کـــه بایـــد بخـــش خصوصـــی می ســـاخت بـــا 
کمتر می ســـازند.  هرینـــه بیشـــتر و راندمـــان 
ضمـــن اینکـــه توزیـــع نادرســـت پـــول اعمال 
مدیریـــت را دشـــوار می کنـــد. ضمـــن اینکـــه 
کـــه مدیریت دولـــت را ممکن  یکـــی از ارکانی 
می کنـــد نیـــاز مالـــی طرفهـــای مقابل اســـت 
در نتیجـــه دولـــت در برابـــر این موسســـات و 
ثـــروت دســـت بســـته تر عمـــل  کـــز دارای  مرا
می کند. در اقتصاد ما فســـاد دیده می شـــود 
رنگ تـــر  کـــم  بهـــره وری  و  ملـــی  منافـــع  و 
بایـــد  اینکـــه  کیـــد روی  تا بـــا  می شـــود. وی 
جهت بـــاال بردن بهـــره وری در سیاســـتهای 
مدیریتـــی و دولتـــی تجدیـــد نظـــر شـــود و هر 
کســـی پـــول دارد فکـــر نکند می تواند دســـت 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی  بزنـــد.   کاری  هـــر  بـــه 
جامعـــه جمعیتی اســـت بـــا هدف مشـــترک 
کـــرد: آیـــا چنیـــن تعریفـــی امـــروز بـــه  عنـــوان 
جامعه مـــا تطابق دارد. امروز مـــا به ایران به 
کـــه باید میوه  شـــکل درختی نـــگاه می کنیم 
کـــس متناســـب بـــا ارتباطات و  بدهـــد تـــا هر 
کـــه به  قدرتـــش آنهـــا را بچیننـــد، بـــدون آن 
حیـــات و مانـــدگاری درخـــت توجه شـــود. و 
موجودیـــت آن در پـــرده ابهـــام اســـت! پس 
بایـــد با تعاریـــف و قواعد درســـت همه منابع 
گر این  کنیـــم، ا کشـــور را در یـــک جا متمرکـــز 
اتفـــاق بیافتـــد محـــال اســـت با ترفنـــدی  به 

نـــام تحریـــم به ایـــن وضـــع بیفتیم. 

مصطفـــی زاده  مهنـــدس  زمینـــه  همیـــن  در 
را  ســـودی  هـــم  آزاد  بـــازار  در  کـــرد:  عنـــوان 
کـــه از تولیـــد ثـــروت  قابـــل دفـــاع می داننـــد 
حاصل شـــده باشـــد. متاســـفانه ما در ایران 
ســـالیان ســـال اســـت به ندرت به این قضیه 
کرده ایـــم و عمدتـــا ســـود را از راههـــای  فکـــر 
که امـــروز به  نامشـــروع بـــه دســـت آورده ایـــم 
اوج خـــود رســـیده و از تفکـــر و منـــش فـــردی 
بـــه تفکـــری عـــام تبدیل شـــده اســـت. حتی 
کار می کردنـــد امـــروز می گوینـــد  کـــه  افـــرادی 
کار دیگر بـــه درد نمی خورد. ســـود حاصل از 
کنـــش بـــه نظر  مهنـــدس ملکیانی فـــرد در وا
بـــه واژه  اشـــاره  بـــا  مهنـــدس مصطفـــی زاده 
فـــردی  در  کیاســـت  کـــرد:  عنـــوان  کیاســـت 
کـــه مدیریت داشـــته باشـــد  دیـــده می شـــود 

و وضـــع مالـــی خـــود را بـــه درســـتی مدیریت 
کنـــد. متاســـفانه ایـــن روزهـــا در جامعـــه مـــا 
برخی افـــراد پول را از هر راهـــی در می آوردند 
و بی اخالقـــی را در جامعـــه نهادینه می کنند 
کّیـــس می دانند. در اتـــاق بازرگانی  و خـــود را 
کـــرد: »آخرین تفســـیر  آقـــای فوالدگـــر عنوان 
شـــورای نگهبان از مـــاده 60 قانون اساســـی 
کـــه بخـــش خصوصـــی نمی تواند  این اســـت 
در حـــوزه تصمیم گیـــری و تصمیم ســـازی بـــا 
حـــق رای وارد شـــود« بنـــده بـــه ایـــن مـــاده 
کـــردم و دیـــدم در ماده 60 نوشـــته  مراجعـــه 
قـــوه  عهـــده  بـــر  اجرایـــی  »وظایـــف  شـــده: 
که بـــر عهده  مجریـــه اســـت، منهـــای آنهایی 
کـــه برخی با  گذاشـــته شـــده اســـت«  رهبری 
کســـی حقوق  همیـــن تفســـیر معتقدنـــد هـــر 
گیـــر دولت نباشـــد ورود وی در این حوزه  به 
کـــه از طرفی شـــعار  جایـــز نیســـت. در حالـــی 
اصـــل 44 و خصوصی ســـازی داده می شـــود 
و حقوق شـــهروندی منتشـــر می شـــود. باید 
که بخش خصوصی  که بعد از 40 ســـال  دیـــد 
شـــده اند  داشـــته  نـــگاه  در  پشـــت  مـــردم  و 
وضعیـــت قابـــل قبـــول اســـت یـــا نـــه؟ امـــروز 
کشـــور  یک اتحاد ملی بر اســـاس منافع ملی 
گـــر ایـــن دو اصـــل  و بهـــره وری الزم اســـت. ا
غالب باشـــد شـــرکت دولتی در جایی می رود 
خصوصـــی  بخـــش  کـــه  می کنـــد  فعالیـــت  و 
بـــا زیـــر  یـــا تـــوان الزم را نـــدارد! نـــه  انگیـــزه 
گرفتـــن شـــرکتهای بخـــش  گرفتـــن و نادیـــده 
خســـران آور  فعالیتهـــای  دامنـــه  خصوصـــی 

گســـترش دهد.  خـــود را 
کـــرد: با توجه به  مهنـــدس ورزنده نیز عنوان 
عملکـــرد دولت و حکومت متاســـفانه به نظر 
می رســـد منافع دولـــت و حکومت بـــا منافع 

کـــه تصمیمات   منافع ملـــی یعنی آن 
و  ایـــران  سراســـر  آبـــادی  جهـــت  در 
کرامـــت  و  زندگـــی  کیفیـــت  ارتقـــای 
ایرانـــی بر اســـاس معیارهـــای جهانی 
و بشـــری باشـــد. روی جلد پروتکلی 
کـــرده  کـــه ســـندیکا بـــا قـــرارگاه امضـــا 
اســـت  ســـخنی از مقام رهبری نوشته 
کـــه »ایرانی  شـــده بـــا ایـــن مضمـــون 
کجای جهـــان به  کـــه از هـــر  بســـازیم 
را در  اســـالم  قـــدرت  کننـــد  نـــگاه  آن 
گـــر بـــه همیـــن  کشـــور ببیننـــد« ا اداره 
پایبنـــد باشـــیم مســـائل حـــل می شـــود.
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که مهندس  ملـــی مد نظر مردم تفـــاوت دارد 
تفـــاوت  چنیـــن  کـــرد:  عنـــوان  ملکیانی فـــرد 
کره قابل  دیدگاه دربـــاره منافع در قالـــب مذا
حـــل اســـت. مـــردم ایـــران بـــرای اســـتقالل، 
کردند.  آزادی و جمهـــوری اســـالمی انقـــالب 
امـــام هـــم فرمودند میـــزان رای مردم اســـت 
و دولتهـــا بایـــد در جهـــت نظـــر مـــردم حرکت 
کنند، توجـــه به نظر مردم، موجب می شـــود 

گیرد.  ملت پشـــت ســـر دولت قـــرار 
عنـــوان  ادامـــه  در  مهنـــدس مصطفـــی زاده 
کرد: آقای محسن  هاشـــمی لیســـت 28 پروژه 
که در دست  را با ارقام و تاریخ شـــروع و پایان 
کرده است و نوشته  شهرداری است منتشـــر 
قـــرارگاه خاتم االنبیا تک پیمانکار شـــهرداری 
اســـت ولی اختالفات موجـــب توقف پروژه ها 
شـــده اســـت. همچنیـــن وی توضیـــح داده 
مبالـــغ ایـــن قراردادها شفاف ســـازی نشـــده 
اســـت. مهندس مصطفی زاده افزود: نتیجه 
چنین مـــواردی بدهکاری باالی شـــهرداری 

در تهـــران و پروژه  های ناتمام اســـت.
مهندس ورزنده با اشـــاره بـــه اینکه تحریم ها 
ظاهرا در راه اســـت از مهنـــدس ملکیانی فرد 
کرد  کم  پرســـید چگونه بایـــد آثار تحریمهـــا را 
کـــرد تنها  کـــه مهنـــدس ملکیانی فـــرد عنوان 
بـــا اتـــکا بـــه مـــردم و احتـــرام بـــه آرای مـــردم 
امـــکان تحمـــل تحریم هـــا میســـر می شـــود. 
بایـــد بـــه آرای عمومـــی مراجعـــه شـــود و هـــر 
دســـتگاه اجرایی بـــا شـــرکای اجتماعی خود 
بـــه  بـــا خـــرد جمعـــی  تـــا  گفتگـــو شـــود  وارد 
کـــه چگونـــه جلـــوی از بیـــن  جایـــی برســـند 
گرفتـــه شـــود و زندگـــی تـــوام  رفتـــن اشـــتغال 
بـــا عـــزت نفـــس مـــردم اســـتمرار یابـــد. بایـــد 
دولـــت و مـــردم بـــا هـــم باشـــند تـــا بتواننـــد 
کنند.  کنونـــی بـــه ســـالمت عبـــور  از شـــرایط 
گفتگوهـــا بیـــن دولـــت و مـــردم باید  در ایـــن 
که  آزادی در اظهارعقیـــده باشـــد همانگونـــه 
کرده:»بهترین مشـــاور  امیرالمومنیـــن عنوان 
که رک تر و صریح تـــر  از بقیه  کســـی اســـت  تو 

بگوید«. تـــو ســـخن  با 
مهنـــدس ملکیانی فـــرد  افزود: مـــردم ایران 
الیـــق یـــک زندگـــی آرام و بـــا رفـــاه هســـتند و 
بـــرای  ســـال  ســـالیان  زیـــادی  حرفه منـــدان 
کرده انـــد اما امروز  کشـــور تـــالش  آبادانی این 
که  بـــا شـــرایط نامســـاعدی مواجه هســـتیم 
تدبیـــری عاجل را می طلبد. آینـــدگان درباره 

اقدامـــات و تصمیم هـــای ما در این شـــرایط 
کرد.  قضـــاوت خواهنـــد 

مهنـــدس  میزگـــرد  از  بخـــش  ایـــن  در 
از ســـال 1384  کـــرد:  عنـــوان  مصطفـــی زاده 
کـــم عـــوض  کـــم  تـــا امـــروز تعریـــف حرفـــه مـــا 
کـــه در تعریـــف قبل ما  شـــد، به این صـــورت 
خ و زمان مشـــخص  تعهـــدات دولـــت را با نـــر
گرفتیم و انجـــام دادیـــم و پول آن  بـــر عهـــده 
گرفتیـــم امـــا در تعریـــف جدید ســـعی شـــد  را 
مـــا ســـرمایه گذار باشـــیم و F پـــروژه هـــم بـــه 
گفت  گردن مـــا بیفتد. زمانی آقـــای بهبهانی 
کـــه با خـــود 10  مـــن پیمانـــکاری می خواهـــم 
پـــروژه ســـرمایه گذاری  بیـــاورد و در  میلیـــارد 
که   کار بـــه جایی رســـید  کنـــد. انتهـــای ایـــن 
در دولتهای احمدی نـــژاد طلب پیمانکاران 
را  حرفـــه  ایـــن  فعـــاالن  و  گردیـــد  انباشـــته 
مســـتاصل نمـــود و دولـــت آقـــای روحانی نیز 
بـــا چـــاپ اوراق خزانـــه به روند ورشکســـتگی 

فعـــاالن اقتصـــادی ســـرعت بخشـــید. 
وی افزود: یکی از دردهای بزرگ پیمانکاران 
کـــه معموال بدون  ما بحث مناقصات اســـت 
اعتبـــار  بخصـــوص  قوانیـــن  گرفتـــن  نظـــر  در 
مصـــوب برگزار می شـــوند. قیمـــت مناقصات 
بـــه دالیـــل زیـــاد از جملـــه وجود شـــرکتهای 
خصولتـــی پایین تـــر از معمول داده می شـــود 
ولـــی بـــا قیمـــت آن قـــرارداد دو برابـــر قیمـــت 
اولیـــه تمـــام می شـــود. و در نتیجـــه دســـت 
کوتاه اســـت  بخـــش خصوصـــی از مناقصات 
کار مواجـــه می باشـــد و صـــورت  کمبـــود  و بـــا 
که قـــرار بود 20 روز بعـــد از ارائه  وضعیتهایـــی 
صورت وضعیت پرداخت شـــود با اوراق ســـه 
ســـاله با 60 درصد تنزیل پرداخت می شـــود.  
که شـــرکتهای بخش  ایـــن روند باعث شـــده 
مانـــدگاری  بـــرای  کننـــد  تـــالش  خصوصـــی 

بیـــش از این متعهد نشـــوند.  
کـــرد: از  مهنـــدس ملکیانی فـــرد نیـــز عنـــوان 
ســـال 1368 بـــه بعـــد و در برنامـــه اول و دوم 
که هنـــوز شـــرکتهای دولتی به ایـــن حد وارد 
مرحـــوم  بودنـــد،  نشـــده  اقتصـــادی  عرصـــه 
کـــه  نمـــاز جمعـــه  آقای  هاشـــمی در  بزرگـــوار 
صحبت ســـاخت راه شـــمال بود و تعدادی از 
ج رفته  که به خـــار فعـــاالن اقتصـــادی ایرانی 
بودنـــد جهـــت ســـرمایه گذاری اعـــالم آمادگی 

کـــرد صدای پای  کرده بودند، ایشـــان عنوان 
کجا  طاغوتیـــان می آیـــد، آی بســـیج های مـــا 
کـــه همیـــن جملـــه مقدمـــه ورود  هســـتید؟ 
شـــرکتهای دولتـــی بـــه عرصـــه اقتصاد شـــد. 
بـــر اســـاس آمـــار ســـازمان برنامـــه شـــرکتهای 
دولتـــی در طـــول برنامـــه اول و دوم دو برابـــر 
شـــدند. همان موقـــع آقای میزانی مســـئول 
دفتـــر فنی ســـندیکا مقالـــه ای نوشـــت و این 
شـــرکتها را ایثـــاراالول و انتفاع االخـــر نامیـــد. 
وی با اشـــاره به مســـائل مربوط به مناقصات 
کرد: ما نتوانســـته ایم سیســـتمی را جا  عنوان 
کـــه قیمت تمـــام شـــده پروژه ها را  بیاندازیـــم 
کنـــد! البتـــه در قانون توســـعه  آشـــکارا اعـــالم 
کار شفاف ســـازی  کســـب و  مســـتمر فضـــای 
که  گرفتـــه  در ایـــن قضیـــه مـــورد توجـــه قـــرار 
شـــاید با تفســـیر آن و نوشـــتن یک آیین نامه 
کرد.  بتوان بـــرای آن محمل قانونی درســـت 
که بـــا بررســـی قیمتهـــای اولیه و  ضمـــن این 
کاری  قیمت تمام شـــده می توان فهمیـــد در 
گرفته  بهـــره وری و منافـــع ملـــی مدنظـــر قـــرار 
اســـت یـــا نـــه. البتـــه در بخـــش پیمانـــکاری 
کـــه  می شـــوند  پیـــدا  افـــرادی  معـــدود  هـــم 
کار را بـــا قیمـــت پاییـــن  در ارتباطـــی ناســـالم 
افـــرادی  چنیـــن  ایـــن  دربـــاره  و  می گیرنـــد، 
کار  گربه مرتضی علـــی به  که اصطـــالح  اســـت 
مـــی رود. بـــرای جلوگیـــری از چنین مســـائلی 
مطالبـــه  بـــه  قیمتهـــا  شـــدن  شـــفاف  بایـــد 
عمومـــی تبدیـــل شـــود یعنـــی قیمـــت تمـــام 

شـــده پروژه هـــا قطعـــا اعالم شـــود. 
بخـــش  معتقدیـــم  مـــا  کـــرد:  تصریـــح  وی 
کیفیت باال،  خصوصی با رعایت ســـه مولفـــه 
کار می کنـــد  کمتـــر و قیمـــت پایین تـــر  زمـــان 
و الگـــوی جهانـــی هـــم ایـــن نکتـــه را تاییـــد 
کـــه هـــر جـــا بخـــش خصوصـــی قادر  می کنـــد 
کار اســـت نباید شـــرکتهای دولتـــی ورود  بـــه 
کننـــد.  بایـــد قیمت تمـــام شـــده در پروژه ها 
محاســـبه شـــود چـــون قیمـــت تمـــام شـــده 
میـــزان بهـــره وری پروژه ها را نشـــان می دهد 
شـــیوه های  در  آن  اســـاس  بـــر  می تـــوان  و 
بـــاره  ایـــن  در  کـــرد.  نظـــر  تجدیـــد  مدیرتـــی 
می تـــوان نامـــه ای به آقای  هاشـــمی ریاســـت 
کـــه همانگونه  محترم شـــورای شـــهر نوشـــت 
خ  کـــرده نر خ اولیـــه 28 پـــروژه را اعالم  کـــه نـــر

کنند.  تمـــام شـــده آنهـــا را نیـــز اعـــالم 
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کســـانی  جامعـــه را انســـانها می ســـازند. اعتبـــار هر جامعـــه ای به اعتبار 
که در آن زیســـته اند. سندیکای شـــرکت های ســـاختمانی ایران  اســـت 
کشـــور  کهن ســـال ترین تشـــکل صنفی  با بیـــش از هفتاد ســـال قدمت، 
اســـت. ایـــن مجموعه در تاریـــخ 1326/12/11 با شـــماره نامـــه 27851 
کشـــور شـــده و در طـــول این 70 ســـال  ک  کل اســـناد و امـــال ثبـــت اداره 
کنـــون اعضای  حتـــی یک روز هـــم از فعالیت باز نایســـتاده اســـت. هم ا
بـــا  ایـــران  ایـــن ســـندیکا توانســـته اند درجای جـــای میهـــن عزیزمـــان 
ســـازه ها و ســـاختمان های اســـتوار، زیبـــا و مانـــدگار، خودنمایـــی  کنند 
کـــه دســـت اندرکاران صنعـــت ســـاختمان ایـــران بـــا  و ســـبب آن شـــود 
مدیریت این ســـندیکا، نکوداشـــت هفتادمین سال تاســـیس خود را با 
ارائـــه برنامه های مـــدون و به یادماندنی و با هدف تکریم و همبســـتگی 
بیشـــتر اعضـــای ســـندیکا در یکـــی از روزهـــای زمســـتان ســـال جـــاری، 
گرفتـــه و بـــه واســـطه داشـــتن متخصصیـــن ارزشـــمند و توانای  جشـــن 

گیتی.  خـــود، فخر بفروشـــند بر دامـــان نیلگـــون 
شـــاید برپایی نکوداشـــت به مناســـبت چندین ده ســـالگی تشـــکل و یا 
گرفته و یا تعریف شـــده باشـــد؛ ولی یادمان  گه گاه انجام  موارد مشـــابه، 
باشـــد اســـتاد بی بدیـــل عرفـــان جالل الدین محمـــد بلخی معـــروف به 
که به صورت ظاهر و شـــریعت توجه خـــاص دارد و علم تحقیقی  موالنـــا 

گرفته باشـــد، مـــی فرماید: که از جان آدمی نشـــأت  را علمـــی می دانـــد 

بــــــــدانیــــــم همـــــدیگر  قـــدر  تـــا  بیـــا 
نمــانیــــــــم یک دیـــــــگر  ز  گـــه  نا تـــا  کـــه 
دادن بوســـــــــه  بخواهـــی  گـــورم  بـــر  چـــو 
همانیـــم کنون  کــــــــــــا ده  بوســـه  را  رخـــم 

خـــود اعضـــای  توانمنـــدی  و  از حضـــور  ســـندیکا  قـــدر شناســـی   پـــس 
کاری  کـــه در باور ما ایرانیـــان بوده و این نکوداشـــت نکند  کاری اســـت   
کنـــار هم بـــودن اعضایـــش و تکریـــم از وجود  جـــز همدلـــی و اتحـــاد و در 

کاردان خود.  متخصصیـــن فرهیختـــه و 
به همیـــن دلیـــل، دبیرخانـــه نکوداشـــت با تمـــام وجود از همـــه عزیزان 
کـــه تمایـــل بـــه همـــکاری و شـــرکت در ایـــن همایش را  عضـــو ســـندیکا 
دارنـــد دعـــوت می نمایـــد، بـــرای هرچـــه باشـــکوه تر شـــدن ایـــن آیین از 
طریـــق ایمیـــل، تلگـــرام، تلفـــن و یا آدرس پســـتی ذیـــل با مـــا در ارتباط 

بـــوده و مـــا را از ایده  هـــا و نظـــرات ارزشـــمند خـــود بهره مند ســـازند. 

آدرس پست الکترونیکی:
70sb@acco.ir – nekodasht70@gmail.com

آدرس تلگرام:
https://t.me/joinchat/BjUwKkUu_yoVGUiHaDFayw 

 تلفن: 88820929 - 66464261

کدپستی 1416964691 - دبیرخانه نکوداشت ک 86 -  ک آدرس پستی: تهران - خ طالقانی - جنب سینما فلسطین - خ شهید برادران مظفر - پال تهران - خ طالقانی - جنب سینما فلسطین - خ شهید برادران مظفر - پال
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 نشست

کاری  بــا واســپاری ماموریــت تعییــن برنامــه 
کوتاه مدت ســندیکا در ســال جاری از ســوی 
کمیسیون تحقیق و توسعه،  هیات مدیره به 
گرفت دو سناریو با در  کمیسیون تصمیم  این 
گرفتن شــرایط متفاوت احتمالی تدوین  نظر 
کنــد تــا مطابق آن نســبت به برنامــه ریزی در 
دو بخــش صــدور خدمات فنی و مهندســی و 

گیرد. تجمیع سرمایه  های داخلی صورت 
اقتصــادی،  بحرانــی  شــرایط  بــروز  امــا 
ارزی،  نوســانات شــدید  دیپلماســی، ظهــور 
ســال  آغــاز  همــان  از  گســیخته  مهــار  گرانــی 
جــاری، باعث شدکمیســیون تصمیم بگیرد، 
بیانیــه  در  بحرانــی  شــرایط  اعــالم  ضمــن 
گذار از  ماموریــت خــود، محوریت برنامــه را 
ایــن بحــران بــا حداقــل آســیب بــرای اعضا 
قــرار دهد و شــرایط حفظ و بقــا و پس از آن 
توانمنــد ســازی اعضــا را به عنــوان اولویت 
اصلی فعالیت سندیکا در سال 97 تبیین و 
کمیسیون تحقیق و توسعه  کند. لذا  پیگیری 
ح ذیل  بیانیه ماموریت ســال جاری را به شــر
تعییــن و بــه تصویــب هیــات مدیره ســندیکا 

رسانید:
سندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران بر آن 
اســت تا بــا رصــد شــرایط بحرانــی اقتصادی، 
ســمت  بــه  حرکــت  سیاســی،  و  اجتماعــی 
توســعه پایدار را با رویکرد توانمندسازی اعضا 
بــرای بقــا، شناســایی و معرفــی ظرفیت  های 
بــا  صدایــی  هــم  و  گــری  مطالبــه  موجــود، 

تشکلهای صنفی به انجام رساند.
پــس از تصویــب بیانیه ماموریــت، محورهای 
ح ذیــل تعییــن و مورد  هــدف برنامــه بــه شــر

گرفت: تصویب قرار 

کاهش اثرات دوره بحران 1. راهبردهای 
2. تعامل و هم صدایی با تشکلهای صنفی

3. شناســایی ظرفیت  های موجود و بازارها و 
کار  کسب و  مدلهای جدید 

4. توانمند سازی اعضا با رویکرد بقا با توسعه 
کار کسب و  مدلهای جدید 

تبییــن  منظــور  بــه  و  بعــدی  جلســات  در 
راهکارهــای اجــرای برنامــه مدون شــده، زیر 
محورهــای برنامــه  و اولویت  هــای ســال 97 
آن تعیین و جهت اجرا از ســوی هیات مدیره 

ابالغ شد:

کمیته بحران   الف ( تشکیل 
ســازمانی  درون  بحــران  کمیتــه  الــف-1( 

)پیوست شماره 1( :
کمیتــه در حــال حاضــر برابــر بــا هیــات  ایــن 
کننده و پیگیری  مدیره می باشد. هماهنگ 
و  تحقیــق  کمیســیون  عهــده  بــه  برنامه  هــا، 

توسعه می باشد.
ســازمانی  بــرون  بحــران  کمیتــه  الــف-2(   
-کمیتــه بحران اقدام مشــترک  -)پیوســت 

شماره 2( با عضویت : 
نمایندگان سندیکای شــرکتهای ساختمانی 
و  تاسیســات  شــرکتهای  ســندیکای  ایــران. 
راهســازی.  شــرکتهای  انجمــن  تجهیــزات. 
انجمــن  فاضــالب.  و  انجمــن شــرکتهای آب 
گاز و پتروشیمی. سندیکای  شرکتهای نفت و 

سراســری  کانــون  بــرق.  صنعــت  شــرکتهای 
کشور  پیمانکاران عمرانی 

رصد و شناســایی مسائل و معضالت قابل 
بررسی و لیست اجرایی مربوطه :

1- بررسی معضالت حوزه اقتصادی :
1-1 پیگیــری پرداخت مطالبــات پیمانکاران 

بصورت نقد
خ ارز 1-2 پرداخت مابه التفاوت نر

1-3 پیگیری تطبیق تنزیل نرخ ارز با نرخ بازار
کمیســیون اقتصــاد  )کــه متولــی ایــن بخــش 

سندیکا می باشد (

2-بررسی معضالت حوزه قراردادی : 
2-1 بالتکلیفــی وضعیــت قــرارداد باتوجــه به 

شرایط بحرانی :
ســوی  از  قراردادهــا  تکلیــف  1-1-2تعییــن   

کارفرمایان
 خاتمه پیمان

  تعلیق
  ادامه تغییر در مبانی پیمان

خصــوص  در  تکلیــف  تعییــن   2-1-2
شاخص های تعادیل:

   اعــالم شــاخص  های تعدیل به صورت 
ماهانه

خ ارز   پرداخت مابه التفاوت نر
2-2 - عــدم تهدید پیمانــکاران به خلع ید و 

ضبط ضمانت نامه و جریمه
2-3- عقد قرارداد به شیوه ریالی  - ارزی

2-4- مجاز شمردن تاخیرات پیمانکاران در 
دوره بحران 

و  تجهیــزات  تامیــن  منابــع  تغییــر   -5-2
جایگزینی تولیدکنندگان داخلی با خارجی

کمیسیون  های فنی و  که متولی این بخش   (
قوانین و مقررات سندیکا می باشند (

3- بررسی معضالت حوزه تقنینی:
اعمــال  عــدم  و  پرداخــت  اســتمهال   -1-3
جریمه یا بخشــودگی جرایم از ســوی سازمان 

اقتصادی و دارایی 
اعمــال  عــدم  و  پرداخــت  اســتمهال   -2-3
جریمه یا بخشــودگی جرایم از ســوی سازمان 

تامین اجتماعی
3-3- تســهیل تهاتر مطالبــات پیمانکاران از 
کارفرمایــان با بدهی  های ایشــان به ســازمان 

ر از شرای بحرانی
ود ع مو  و ح و

ماموریت جدید  سندیکا  برای  سال جاری تدوین شد 

گزارش
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مالیاتی و تامین اجتماعی 
قوانیــن  تســهیل  پیگیــری   -4-3

گذاران مربوط به سرمایه 
کمیســیون  های قوانین و مقــررات و حقوقی   )کــه متولــی این بخــش 

سندیکا می باشند )

4-1- اســتمهال پرداخــت بدهی  هــای پیمانــکاران بــه 
کشور سیستم بانکی 

به عنــوان     پیمانــکاران  شناســانیدن  پیگیــری   -2-4
SME  ها

4-3- پیگیــری تســهیل پذیــرش بدهــی پیمانــکاران 
برای تهاتر با بستانکاریهای ایشان

4-4- پیگیــری صــدور مجــوز از ســوی بانــک مرکــزی 
مبنــی بــر اینکه در شــرایط بحرانی، حاضر به اســتمهال 

تسهیالت با هر نوع عقود اسالمی می باشند.
4-5- رایزنی با بانکها  و دستگاههای اجرایی در ایجاد 
امــکان اســتفاده از مطالبــات قطعــی شــده پیمانکاران 

بعنوان وثیقه
کمیسیون اقتصاد سندیکا می باشد) که متولی این بخش   (

در رابطــه با اجــرای این بند پیشــنهاد در حال پیگیری 
محقــق  را  هــدف  پیمانــکاری  فدراســیون  تاســیس 

میسازد.

کارگروه توانمند سازی در حوزه  مدیریت 1-1 تشکیل 
کارگروه توانمند سازی در حوزه اقتصاد  1-2

کمیته بحران برون سازمانی پیوست 2 : 

کاهش اثرات دوره بحران پیوست 1 :  راهبردهای 
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کار کسب و  پیوست 3 : شناسایی ظرفیتهای موجود و بازارها و مدلهای جدید  گزارش
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محمـــد تکلـــی: اســـناد خزانـــه اســـالمی یکـــی 
ازشیوه ها و ابزار پرداخت مطالبات پیمانکاران 
که دولـــت به اســـتناد قانون  به شـــمار می آیـــد 
مطالبـــات  آن  اجرایـــی  نامـــه  وآئیـــن  بودجـــه 
صـــورت  بابـــت  کـــه  پیمانـــکاری  شـــرکتهای 
کارکـــرد هـــای خـــود ازکارفرمایـــان  وضعیتهـــا و 

مطالباتـــی دارنـــد پرداخـــت مـــی نماید.
آن  پرداخـــت  روش  و  قانـــون  ایـــن  اجـــرای 
یکـــی از موضوعات مهم ســـالهای اخیر برای 
اعضـــای صنـــف بـــوده و مشـــکالتی بهمـــراه 
که ایـــن ســـندیکا برای رفع مشـــکل  داشـــته 
پیگیری های همه جانبه ای داشـــته اســـت 
گـــزارش هـــای قبلی )نشـــریه شـــماره  کـــه در 
شـــما  اســـتحضار  بـــه  شـــماره352(  و    366

رســـید. گرامی  خواننـــدگان 
در  اســـالمی  خزانـــه  اســـناد  عمـــده  مشـــکل 
ســـالهای 95، 96، و 97 حفظ قدرت خرید و 
که  بـــازه زمانی تعلق حفظ قـــدرت خرید بود 
خ تعیین شـــده  در هر ســـال بـــازه زمانـــی و نر
که  با اعتـــراض بخـــش خصوصی همـــراه بود 
قباًل به تشـــریح به اســـتحضار رســـیده است. 
در ســـال 97بـــا ابالغ آئیـــن نامـــه اجرایی بند 

"هـ" تبصره "5" قانون بودجه ســـال 97 موارد 
ذیل مورد اعتراض ســـندیکا واقع شـــد:

1- در بنـــد »ب« ماده»1« آئیـــن نامه اجرایی 
بـــازه زمانـــی  حفـــظ قـــدرت خریـــد   از »زمان 
سررســـید«    »تاریـــخ  تـــا  انتشاراســـنادخزانه« 
ســـندیکا  درخواســـت  بـــود   شـــده  تعییـــن 
»مســـجل  زمـــان  از  زمانـــی  بـــازه  اصـــالح 
شـــدن بدهـــی« تا »زمـــان سررسیداســـناد 

بود. اســـالمی«  خزانـــه 
 «1« مـــاده  »ب«  بنـــد  "تـــا"در  کلمـــه   -2
آئین نامـــه باب تفســـیر و نوعی اختیـــار  برای  
خریـــد  قـــدرت  حفـــظ  خ  نـــر میـــزان  تعییـــن 
گذارندگان اســـناد خزانه اســـالمی  توســـط وا
)کارفرمایـــان دولتـــی ( فراهـــم نمـــوده بـــود. 
کلمه "تـــا" از  درخواســـت ســـندیکا حـــذف 

ایـــن بندبـــود.
3- درخواســـت ســـندیکا  قبـــول هزینه های 
قبـــول  قابـــل  هزینه هـــای  بعنـــوان  تنزیـــل 
مالیاتی از ســـوی ســـازمان امور مالیاتی بود.
گذاری  اسناد  4-مشـــکالت ایجاد شده  در وا
خزانـــه اســـالمی بعنوان حـــق بیمه پـــروژه به 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی برای شـــرکتهای 

که مورد  پیمانـــکاری.  از جمله مواردی بود 
اعتراض این ســـندیکا واقع شـــد ودرهفتاد 
گفتگـــوی دولت  و هفتمین جلســـه شـــورای 
 1397/02/10 خ  مـــور خصوصـــی  بخـــش  و 
امـــور  وزارت  نماینـــدگان  بـــه  اعتـــراض  ایـــن 
اقتصـــادی و دارائـــی و نماینـــدگان مجلـــس 
شـــورای اســـالمی و ســـازمان برنامه وبودجه 
گردیـــد و متعاقبًا طـــی مکاتباتی با ذکر  اعـــالم 
گردیـــد و از نماینـــدگان  وزارت  دالیل ارســـال 
در  شـــرکت  بـــرای  ودارائـــی  اقتصـــادی  امـــور 
جلســـه هیات مدیره ســـندیکا دعوت بعمل 
آمـــد ودر جلســـه مذکـــور ضمـــن اعتـــراض به 
آئیـــن نامـــه ابـــالغ شـــده ، اصـــالح آئیـــن نامه 

گردید. درخواســـت 
اصالحیـــه آئین نامـــه در تاریـــخ 97/07/17 
بـــه شـــماره 94141/ت 55455هــــ مصوبـــه 
گردید و موارد برشـــمرده  هیـــات وزیران ابالغ 
که بـــه پیوســـت جهت  گردیـــد  فـــوق اصـــالح 

گردد.  اســـتحضار و اســـتفاده ایفاد مـــی 
الزم بـــه ذکراســـت معایـــب و مشـــکالت دیگـــر 
ســـوی  از  اســـالمی  خزانـــه  اســـناد  گـــذاری  وا
دولـــت و تبعات منفـــی آن بر بخش خصوصی 
هـــای  برنامـــه  از  یکـــی  بعنـــوان  پیمانـــکاری 
که با اخذ  کار سندیکاســـت  جدی در دســـتور 
گیرد و  نتیجه اطالع رســـانی الزم صـــورت می 
همچنـــان از نظـــرات اعضای محتـــرم و اعالم 
کتبی و  که بصـــورت  مشـــکالت در ایـــن زمینه 
کارشناســـی شـــده اعالم می فرمائید استقبال 

گردد. نمـــوده و سپاســـگزاری مـــی 

ه و نتای امات انجا ش ا
می انه اس ه اسناد خ  اخ ش
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 نشست

بخش 
خصوصی 
وارد  بازسازی 
ریه می شود س

معاون برنامه ریـــزی و مدیریت منابع وزارت 
راه و شهرســـازی هفتـــه پایانی مـــرداد ماه در 
رأس یـــک هیـــات اقتصادی بـــه نمایندگی از 
کمیســـیون مشـــترک  عباس آخوندی رئیس 
اقتصـــادی ایران و ســـوریه به ســـوریه ســـفر و 
کشـــور از جمله وزرای  با مقامات ارشـــد این 

کرد. اقتصاد و مســـکن ســـوریه دیدار 
 ســـفر امینی به ســـوریه در راستای سفرهای 
کشـــور بـــه تهـــران و  دو جانبـــه مقامـــات دو 
دمشـــق در یک ســـال اخیـــر و پـــس از خروج 
ک ســـوریه  بخـــش اعظـــم تروریســـت  ها از خا
که از جمله آنها سفراردیبهشـــت  انجام شـــد 
بـــه  شهرســـازی  و  راه  وزیـــر  آخونـــدی  مـــاه 
دمشـــق و دیدار با بشـــار اســـد رئیس جمهور 
ســـوریه، عمـــاد خمیـــس نخســـت وزیـــر این 
کشـــور و تعـــدادی از وزرای اقتصـــادی دولت 
شـــرکت  ها،  مشـــارکت  خصـــوص  در  ســـوریه 
ایـــران در  بخـــش خصوصـــی  و  پیمانـــکاران 
زمینه بازســـازی ســـوریه در دوره پساداعش 

به شـــمار مـــی رود.
 تیمور بشیرگنبدی، مدیرکل امور بین الملل
 وزارت راه و شهرســـازی بـــه عنـــوان یکـــی از 
کـــه امینی معاون  اعضـــای اصلی این هیات 
دمشـــق  ســـفر  در  را  شهرســـازی  و  راه  وزیـــر 
کـــرد در خصـــوص جزئیـــات  همراهـــی مـــی 
تفاهمـــات و همکاری  هـــای اقتصادی ایران 
کمیســـیون  های  گفـــت: اعضـــای  و ســـوریه 

مشـــترک اقتصـــادی ایـــران و ســـوریه در این 
همکاری  هـــای  زمینـــه  در  کـــرات  مذا از  دور 
اقتصـــادی موافقـــت نامـــه دو جانبـــه بلنـــد 
کردند تا آغـــازی برای تحول  مدتـــی را تنظیم 
جدید در مشـــارکت اقتصادی ایران و سوریه 
در دوران پـــس از بحـــران داعش باشـــد.وی 
ماه  هـــای  در  قبلـــی  نشســـت  دو  در  افـــزود: 
گذشـــته در تهران و دمشـــق مشـــکالت بر سر 
کلیـــات تفاهـــم نامـــه همـــکاری  راه امضـــای 
اقتصـــادی ایـــران و ســـوریه حل شـــده بود و 
کرات در طول ســـفر هیات  در ایـــن دور از مذا
ایرانـــی به دمشـــق بـــه جزئیـــات آن پرداخته 

. شد

همکاری  هـــای  بشـــیرگنبدی،  گفتـــه  بـــه 
کرات بیشـــتر از  گمرگـــی در ایـــن مذا بانکـــی و 
هـــر موضوعی مدنظر قرار داشـــت تـــا تهران و 
دمشـــق بتواننـــد قوانین را به نحـــوی تنظیم 
که ســـبب افزایش تجارت میـــان ایران  کننـــد 
و ســـوریه شـــود. ضمن اینکـــه همکاری  های 
ارتباطـــات،  و  اطالعـــات  فنـــاوری  صنعتـــی، 
SME( کوچک و متوســـط ایجـــاد بنگاه  های 
هـــا( در ســـوریه، مطالعه در خصوص شـــبکه 
آبرســـانی، ایجاد پســـت  های جدیـــد خطوط 
و  دســـتی  صنایـــع  صـــادرات  بـــرق،  انتقـــال 

بازســـازی زیرســـاخت  های ســـوریه از جملـــه 
مـــاه  مـــرداد  ســـفر  در  کـــه  بـــود  موضوعاتـــی 
هیـــات ایرانـــی بـــه دمشـــق بررســـی و توافـــق 

نامـــه اولیـــه در خصـــوص آنهـــا امضا شـــد.
این مقام مســـئول در وزارت راه و شهرسازی 
کرد: موضوع محوری این نشســـت،  تصریـــح 
کـــردن مقدمـــات الزم بـــرای برگزاری  فراهـــم 
دو  اقتصـــادی  مشـــترک  عالـــی  کمیســـیون 
و  ســـوریه  وزیـــر  نخســـت  ســـطح  در  کشـــور 
که  معـــاون اول رئیـــس جمهوری ایـــران بود 
در هفته  هـــای آینـــده بـــا حضـــور مســـئوالن 
عالـــی رتبـــه ایران و ســـوریه با هـــدف امضای 
اســـناد قراردادهـــای مزبـــور و همچنیـــن یک 
کشـــور در تمامـــی  ســـند راهبـــردی بیـــن دو 
برگـــزار  فرهنگـــی  و  اقتصـــادی  زمینه  هـــای 
ایـــن  اینکـــه در  بیـــان  بـــا  خواهـــد شـــد.وی 
ســـفر تهران و دمشـــق برای حرکت در مســـیر 
توســـعه اقتصادی بلندمـــدت و ماندگار متن 
تفاهـــم نامـــه راهبـــردی جدیـــدی را تهیـــه و 
کمیســـیون مشـــترک  بـــرای امضای رؤســـای 
کردنـــد،  آمـــاده  ســـوریه  ـ  ایـــران  اقتصـــادی 
ادامه داد: ســـوریه در حال حاضر در آســـتانه 
بازســـازی پـــس از بحران تروریســـتی اســـت و 
بخش خصوصـــی ایران نیـــز تجربیات زیادی 
در حوزه بازســـازی خرابی  های هشـــت سال 
دفاع مقـــدس دارد؛ به همین دلیل بخشـــی 
از تفاهـــم نامه همـــکاری اقتصـــادی ایران - 

 جزئیات تفاهمات و همکاری  های  اقتصادی ایران و سوریه

خبر
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ســـوریه با محوریت بازسازی شـــهرها و دیگر 
مناطق ســـوریه در دوران پساداعش در حال 
 تنظیـــم نهایـــی اســـت.مدیرکل بیـــن الملل
تقریبـــا  افـــزود:  شهرســـازی  و  راه  وزارت    
و  ایـــران  اقتصـــادی  همکاری  هـــای  همـــه 
ســـوریه نیازمنـــد حضـــور بخـــش خصوصـــی 
کـــن تاریخـــی و  ایـــران اســـت. بازســـازی اما
بحـــران  در  تخریـــب شـــده  زیرســـاخت  های 
کـــرات و  حـــدودا 8 ســـاله ســـوریه محـــور مذا
نشســـت  های هیـــات ایرانـــی و ســـوری بـــود 
و قـــرار شـــد در تفاهـــم نامـــه جدیـــد، بخش 
گســـترده ای  فعالیـــت  ایـــران  خصوصـــی 

داشـــته باشـــد.
گفتـــه بشـــیرگنبدی، تفاهم نامـــه جدید  بـــه 
اقتصـــادی ایـــرانـ  ســـوریه شـــامل دو بخش 
پوشـــش تمامـــی موافقـــت نامه  هـــای قبلی 
و همچنیـــن توجه بـــه موضوعـــات صنعتی، 
کالن صـــورت  بـــه  و...  بازرگانـــی   تجـــاری، 

 می شود.

وی یادآور شـــد: مقامات ارشـــد سوریه اعالم 
کردنـــد بـــا رفـــع مشـــکالت امنیتی ســـوریه و 
اوضـــاع  و  تدریجـــی شـــرایط  عـــادی شـــدن 
کشـــور شـــرکت  های خارجی به دنبال از  این 
سرگیری مناســـبات با دمشـــق برای اجرای 

گـــذاری  ســـرمایه  و  اقتصـــادی  ح  هـــای  طر
کـــه در این میـــان با  کشـــور هســـتند  در ایـــن 
توجـــه اینکـــه ایـــران نقـــش برجســـته ای در 
حـــل بحـــران ســـوریه داشـــته، بایـــد از روابط 
کنونی به  خوب خـــود با دمشـــق در شـــرایط 
ســـود شـــرکت  های خصوصـــی و پیمانـــکاران 
کند. ایرانی برای بازســـازی ســـوریه استفاده 
عضـــو هیـــات اقتصـــادی ایـــران در ســـفر بـــه 
وزیـــر  الخلیـــل  ســـامر  کـــرد:  کیـــد  تأ دمشـــق 
کـــه بـــا هیـــات  اقتصـــاد ســـوریه در نشســـتی 
مبـــادالت  انجـــام  لـــزوم  بـــر  داشـــت  ایرانـــی 
کشـــور بـــا ارز محلی بـــه جای دالر  تجاری دو 
کرد.  کید  در پاســـخ بـــه تحریم  های آمریـــکا تأ
ضمن اینکه وی با اشـــاره به توانمندی  های 
کرد   بســـیار باالی شـــرکت  های ایرانی اعـــالم 
 ایرانی  های مـــی توانند نقش آفرینی ویژه ای
زیرســـاخت  های  بازســـازی  بـــا  ارتبـــاط  در    
باشـــند.  داشـــته  ســـوریه  شـــده  تخریـــب 
همچنیـــن ایـــن مقـــام ارشـــد ســـوری توافق 
نامـــه جدیـــد بیـــن ســـوریه و ایران را شـــامل 
حـــل  گمرکـــی،  زمینه  هـــای  در  همـــکاری 
کردن  مشـــکالت تعرفه  هـــا، مالیـــات، فعـــال 
کاالهای  کاهش فهرســـت  مبادالت تجاری، 
غیر مشـــمول معافیت بـــه حداقل، همکاری 
در زمینـــه نمایشـــگاه  ها، تبـــادل تجربیـــات و 
گذاری در بازســـازی  مهمتـــر از همه ســـرمایه 

کرد. ســـوریه عنـــوان 

وی مهمترین بندهـــای توافقنامه همکاری 
بازســـازی  را،  ســـوریه  و  ایـــران  اقتصـــادی 
کشـــور  زیرســـاخت  های حمـــل و نقلـــی ایـــن 
بـــه خصوص حمـــل و نقل ریلـــی و همچنین 
احداث 30 هزار واحد مســـکونی در سوریه از 

کرد. ســـوی شـــرکت  های ایرانـــی ذکـــر 
اتصـــال  جزئیـــات  تشـــریح  در  بشـــیرگنبدی 
کراتی  کـــرد: مذا ریلـــی ایـــرانـ  ســـوریه اظهـــار 
کشـــورهای ســـوریه و عـــراق بـــرای ارتباط  بـــا 
کشـــورهای  ریلی جمهوری اســـالمی ایران با 
ســـفر  در  و  شـــده  انجـــام  مدیترانـــه  شـــرق 
کـــه بـــه دمشـــق داشـــتیم در زمینه  اخیـــری 
کراتی انجام  کشـــور نیـــز مذا اتصال ریلی ســـه 
کـــه اتصـــال ریلـــی خلیج  شـــد بـــه خصـــوص 
فارس بـــه دریـــای مدیترانـــه از طریـــق بصره 
عـــراق بـــه »بوکمـــال« و از آنجا بـــه »دیرالزور« 
ح  هـــای بزرگ تصویب شـــده در  ســـوریه از طر
 ســـازمان توسعه اقتصادی آســـیا ـ اقیانوسیه

 است. 
از ســـوی دیگـــر وزارت راه نیـــز در ســـال  های 
اخیـــر بـــه موضـــوع اتصـــال شـــبکه  های ریلی 
کشـــورهای همســـایه  و جـــاده ای ایـــران بـــه 
اهتمـــام جدی داشـــته و یکـــی از برنامه  های 
اصلـــی و اســـتراتژیک این وزارتخانه شـــمرده 

می شـــود. 
ریلـــی  شـــبکه  اتصـــال  مزایـــای  دربـــاره  وی 
ایـــران بـــه عـــراق و از آنجـــا بـــه بنـــادر ســـوریه 
شـــبکه  ایـــن  گفـــت:  مدیترانـــه  دریـــای  در 
کاهـــش وابســـتگی بـــه تجارت  ریلـــی ســـبب 
و  شـــده  آن  محدودیت  هـــای  و  جـــاده ای 
کشور را  گردشـــگری مذهبی بین ســـه  تبادل 
افزایـــش می دهد. همچنین برقراری شـــبکه 
کشـــور ایران، عراق و ســـوریه  ریلی میان ســـه 
گام اساســـی دیگری برای اتصـــال ریلی چین 
کشـــور  به دریای مدیترانه از طریق این ســـه 
کـــه ایـــن موضـــوع نیز در ســـفر  خواهـــد بـــود 
ح و  مـــرداد ماه هیـــات ایرانی به ســـوریه مطر

برنامـــه ریزی شـــد.
 بـــا احـــداث این شـــبکه ریلی، بنـــادر جنوبی 
و شـــمالی مـــا مـــی تواننـــد از مزایـــای ارتباط 
منطقـــه  کشـــورهای  بـــار  کـــز  مرا ســـایر   بـــا 

بهره ببرند. خبرگزار مهر- 9 شهریور
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 نشست

یــا  پول شــویی  در  مالــی  اقــدام  ویــژه  گــروه 
ســازمان یــک  اف  ای تــی اف  اختصــار   بــه 
کــه در ســال 1989 با ابتکار   بیــن دولتی اســت 
جی7 با توجه به سیاســت های توســعه برای 
مبــارزه بــا پول شــویی تأســیس شــده اســت. 
این ســازمان در ســال 2001 به عمل در مبارزه 
یافــت.  گســترش  تروریســم  مالــی  تأمیــن  بــا 
دبیرخانه آن مســتقر در مقر سازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه در پاریس است. در مسیر 
گســترده تر شــد  گروه  زمــان فعالیت هــای این 
و در نتیجــه در ســال 2012 مقابلــه بــا تأمیــن 
مالی فعالیت های اشــاعه ای نیــز به مأموریت 
گروه اضافه شــد و در همین ســال آخرین  این 
ویرایــش توصیه هــای خــود را بــرای مقابلــه با 
جرایم مالی )تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی 
فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و...( منتشر 
کرد. عنــوان این توصیه نامه »اســتانداردهای 
بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 

تروریسم و اشاعه گری« است.
کشورهای عضو در  گروه میزان پیشــرفت  این 

گــروه را  زمینــه پیاده ســازی توصیه هــای این 
رصد می کنــد. همچنین پیشــرفت تصویب و 
گــروه در ســطح جهان را  اجــرای توصیه هــای 
نیــز نظــارت می کند. بر اســاس همیــن رصد و 
کشــورها را به  کاری اقدام مالی  گــروه  نظــارت 
کرده اســت. یک دســته  ســه دســته تقســیم 
کاماًل  گروه  که از نظر این  کشــورهایی هســتند 
گــروه منطبق بــوده و آنها  بــر توصیه های این 
کشــورهای  گروه بیشــتر  کرده انــد. این  را اجــرا 
کشورهایی  گروه دوم  توســعه یافته هســتند. 
کــه در حــال پیشــرفت و تطبیــق بــا  هســتند 
هســتند.  شــده  مشــخص  اســتانداردهای 
که همکاری با  کشورهایی هستند  دسته آخر 
این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای 
دارای خطر پولشــویی و تأمین مالی تروریسم 
دســته  دو  بــه  خــود  دســته  ایــن  هســتند. 
که کشورهایی   تقسیم می شــوند. یک دسته 
انجــام  متقابــل«  »اقــدام  آنهــا  علیــه    
هســتند آنهایــی  دیگــر  دســته   نمی شــود. 
ســیاه  لیســت  در  بــودن  بــر  عــالوه  کــه    

علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.

CFT
ســال  مــاه  خــرداد   20 مجلــس  نماینــدگان 
جمهــوری  دولــت  الحــاق  الیحــه  جــاری 
بــا  مبــارزه  کنوانســیون  بــه  ایــران  اســالمی 
تأمیــن مالــی تروریســم )cft( را مــورد بحث و 
بررســی قــرار داده و بــا مســکوت ماندن این 

کردند. الیحــه به مدت دو ماه موافقت 
متقاضــی  عنــوان  بــه  تاج گــردون  غالمرضــا 
اصلی مسکوت ماندن، نامه این درخواست 
که به امضای 50 نفر از نمایندگان رســیده  را 
و  کــرد  پارلمــان  رئیســه  تقدیــم هیــات  بــود 
توضیحــات  ارائــه  از  پــس  نیــز  نماینــدگان 
تاج گــردون بــه عنــوان متقاضــی و نجفــی به 
عنوان مخالف مســکوت ماندن با 138 رأی 
موافــق، 103 رأی مخالــف و 6 رأی ممتنع از 
253 نماینــده حاضر در صحن علنی، با این 

کردند. درخواست موافقت 
18 شــهریور ســخنگوی هیات رئیسه مجلس 
جمهــوری  دولــت  الحــاق  الیحــه  بررســی  از 
کنوانسیون مبارزه با تأمین  اسالمی ایران به 
مالــی تروریســم در صحن علنــی پارلمان خبر 
داد. بهروز نعمتی درباره بررسی الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم)FATF( در 
گفت: پیــش از این  صحــن علنی قــوه مقننه 
نماینــدگان بررســی ایــن الیحــه را بــه تعویق 
انداخته بودند. در جلسه اخیر هیات رئیسه 
گرفته شــد تا ایــن الیحه در  مجلــس تصمیم 
گیرد تا تعیین تکلیف  دســتورکار مجلس قرار 
شــود.  در همیــن زمینه یادداشــتی با عنوان 
»اقتصاد فلج، نتیجه نپیوستن به FATF« از 
مهــدی مطهرنیا را به نقــل از روزنامه اعتماد 
کــه امیــد اســت در روشــن شــدن  آورده ایــم 
موضوع یاری رســان باشــد. مطهرنیا نوشت: 
کمتــر از ٤٠روز بــه پایــان مهلت  کــه  در حالــی  
پیوســتن ایران به الیحه FATF مانده است 
گرهایی  پیوســتن بــه آن همچنــان بــا امــا و ا
همــراه اســت.  نپیوســتن به FATF بــا توجه 
کشــور را  بــه تحریم هــای پیــش رو مشــکالت 

کرد. دوچندان خواهد 

FATF
کارگــروه  بــه  پیوســتن  بــرای  ایــران  فرصــت 

تصاد بحرانی  ا
ت ی یا م ار شو من  در انت

(CFT( مروری بر سرنوشت الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

یادداشت
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 «FATF «مبــارزه بــا تامیــن مالی تروریســم
رو به پایان است و بر این اساس الیحه آن 
کار مجلــس  پــس از اصالحاتــی در دســتور 
گرفته اســت و البته با توجه به شواهد  قرار 
گمانه زنی هــا بــرای نپیوســتن بــه  و قرائــن 

کارگروه زیاد است.  این 
و  اقتصــادی  کارشناســان  از  بســیاری 
کارگروه  حــوزه بین الملل پیوســتن به ایــن 
کاهــش  بــرای  ایــران  ریســمان  آخریــن  را 
عنــوان  تحریم هــا  از  ناشــی  فشــارهای 
نکــردن  رعایــت  معتقدنــد  و  می کننــد 
می شــود  باعــث  جهانــی  اســتانداردهای 
مقابــل  در  کــه  کوچکــی  شــرکت های  کــه 
تحریم هــای امریــکا علیــه ایران ایســتادگی 
می کننــد و قصــد برقراری روابــط تجاری با 
کشــورمان را دارند با مشــکل روبه رو شوند 
کشــورمان  از  را  فرصــت  ایــن  نهایــت  در  و 
بگیــرد و ایــن مســئله بــه تعبیــر آنهــا نوعی 
که این تعبیر  خودتحریمی اســت. هرچنــد 
نیــز از ســوی مخالفــان پیوســتن بــه ایــن 

گروه نیز عنوان می شود. 
گفته مخالفان قراردادن اطالعات مالی  به 
کارگــروه بــه معنــای خودتحریمی  بــه ایــن 
کارگروه های  کــه ایــن قبیــل از  اســت؛ چــرا 
کنــون ســابقه رفتــاری خوبــی با  جهانــی تا
کشورمان نداشته است و از این به بعد نیز 
نخواهنــد داشــت. این در شــرایطی اســت 
کــه در چند مدت اخیر دولت تالش زیادی 
کــه یکی از  بــرای تصویــب لوایــح چهارگانــه 

آنها FATF است، داشته است.
ضــرورت  بــر  کیــد  تا بــا  دولتــی  مســئوالن 
بانک هــای  استانداردســازی  افزایــش 
ایــن  بــه  نپیوســتن  معتقدنــد،  ایــران 
کشــور به  کارگــروه مشــکالت زیادی را برای 
همــراه خواهــد داشــت. اجــرای قوانیــن و 
استانداردهای جهانی و لزوم همگام سازی 
بانک هــای جهانــی  بــا  ایرانــی  بانک هــای 
کارگزاری می شــود و  باعــث افزایش روابــط 
کــه پس از برجــام نیز ایران  یکــی از دالیلــی 
کارگزاری بــا بانک های  نتوانســت از روابط 
کم توجهــی  کنــد  اســتفاده  جهانــی  بــزرگ 
بــه رعایــت اســتانداردهای بانک هــا بــوده 
ح سوال  که در جلسه طر اســت؛ موضوعی 
حســن  کیــد  تا مــورد  رییس جمهــوری  از 
گرفت.  وی در پاســخ به این  روحانــی قــرار 
چــرا  شــد،  عنــوان  کــه  نماینــدگان  انتقــاد 

روابــط بانکــی بعــد از برجــام بــه ســرانجام 
مطلوب نرسید به تصویب لوایح چهارگانه 
گفــت: دولــت بارهــا بــه ایــن  کــرد و  اشــاره 
کید  کرده اســت. توجــه و تا کیــد  مســئله تا
کــه  دولــت بــه ایــن مســئله تــا جایــی بــود 
نماینــدگان مجلــس نیــز از آن قانع شــدند 
ح  شــده  کــه از پنج ســوال مطر بــه صورتــی 
که چهارتای آن مورد پذیرش قرار نگرفت، 
پاســخ مربــوط بــه این مســئله مــورد تایید 

گرفت. قرار 
پایــان  بــه  ٤٠روز  از  کمتــر  کــه  حالــی   در 
 FATF مهلــت پیوســتن ایــران بــه الیحــه 
مانــده اســت پیوســتن بــه آن همچنــان با 
گرهایی همراه اســت. نپیوســتن به  امــا و ا
بــا توجــه بــه تحریم هــای پیــش رو   FATF
کرد و  کشور را دوچندان خواهد  مشــکالت 
کشــور را در حالت  عدم تصویب آن اقتصاد 
دوم  دور  داد.  خواهــد  قــرار  کامــل  فلــج 
تحریم هــا ١٣ آبــان مــاه آغــاز خواهــد شــد، 
نشــدن  تصویــب  صــورت  در  رو  همیــن  از 
FATF بایــد منتظــر یــک بحــران و چالــش 

جدی و پیامدهای ناشــی از آن باشیم. 
زمینــه  می توانــد   FATF بــه  پیوســتن 
اطمینان بخش تــر  و  مســالمت آمیز  ورود 
ایــران بــه بــازار بین المللــی را در وضعیــت 
کنــد و بــرش معنــاداری بــه  کنونــی فراهــم 
در  امریــکا  ایــاالت  متحــده  تحریم هــای 
بــه  هــر تقدیــر قــرار  کــه  زمان هایــی باشــد 
کاهش سطح فشار از بیرون  اســت ایران با 
برخــی  و  اروپایــی  کشــورهای  همراهــی  و 
اثــر  تیــز  لبه هــای  آســیایی  کشــورهای  از 
کاهــش دهــد. از  تحریم هــای امریکایــی را 
همیــن رو می توان ورود به FATF را از این 

کرد.  جهــت مهم و مثبت ارزیابی 
در چندیــن روز باقیمانــده تــا پایان مهلت 
قانونــی بــرای پذیــرش این قانــون چندان 
امیــدی بــه پذیــرش آن وجــود نــدارد و در 
گذر از مهلت قانونی امکان تمدید  صــورت 
که  کم قلمداد می شــود؛ چرا آن نیــز بســیار 
دور دوم تحریم هــا از چنــد هفتــه دیگر آغاز 
خواهد شد و بدین ترتیب باید منتظر یک 
که تمایل شدیدی به ایجاد  چالش جدی 
یک بحــران اقتصادی و پیامدهای ناشــی 
از آن دارند را در جامعه ملی خود باشــیم. 
کارگــروه شــوک مثبــت و  پیوســتن بــه ایــن 
ایــران وارد می کنــد،  بــه  امیدوارکننــده ای 

FATF بایــد از طریــق مجلــس و  پذیــرش 
مراجــع قانونــی صــورت می پذیرفــت و در 
کامــل و با  کــه ایــن قانــون به طــور  صورتــی  
توجه به آنچه نظام بین الملل و سازه های 
در  داده انــد  قــرار  توجــه  مــورد  آن  حامــی 
ایــران پذیرفته شــود خود می تواند شــوک 

کند.  معنــادار مثبتی را وارد جامعه 
بــا   FATF بــه  نپیوســتن  حــال  عیــن  در 
را  دیگــری  مشــکالت  تحریم هــا  بــه  توجــه 
کرد . بــرای مثال  در آینــده ایجــاد خواهــد 
نقــل و انتقــاالت مالــی و همچنین تجارت 
و بازرگانــی ایران در چارچــوب تحریم های 
ایاالت  متحده امریکا ریســک پذیری بسیار 
شــرکت های  از  بســیاری  بــرای  را  باالیــی 
جهانــی به وجــود مــی آورد. نپذیرفتن این 
که از ریسک  قانون همکاری شــرکت هایی 
نظــر  از  ایــران  بــا  همــکاری  بــرای  پاییــن 
اقتصادی برخوردارند را نیز تحت پوشــش 
دارد،  تــالش  ایــران  داد.  خواهــد  قــرار 
کشــورهای عضو  رابطه مســالمت آمیزی با 
اتحادیه اروپا، چین و روســیه داشته باشد 
تحریم هــای جدیــد  آنهــا  از  اســتفاده  بــا  و 

ایاالت  متحده را دور بزنند. 
قانــون  ایــن  نپذیرفتــن  شــرایط  ایــن  در 
ایــن  بــرای  را  بیشــتری  شــمول  می توانــد 
بــه  ریســک پذیری  لحــاظ  از  شــرکت ها 
چارچــوب  در  کــه  چرا بیــاورد؛  وجــود 
قانــون پول شــویی و حمایــت از تروریســم 
می تــوان بهانه هــای متفاوتــی را در ارتباط 
کوچک  با پول شــویی توســط شــرکت های 
در تجــارت بــا تهــران مــورد هدف قــرار داد 
ایــن  اقتصــادی  فعالیت هــای  ریســک  و 
کوچک با تهران را از وضعیت  شــرکت های 
امنیتــی  وضعیــت  یــک  بــه  اقتصــادی 
سیاســی ســوق داده و آنهــا را تحــت  فشــار 
بســیار زیاد قرار داد و این موجب می شــود 
کوچک با  کــه ریســک فعالیت  شــرکت های 
کنــد. باتوجه  اقتصــاد ایــران افزایــش پیدا 
و  امریــکا  ایــاالت  متحــده  عــزم جــدی  بــه 
شناســایی ایــن شــرکت ها در جهت اعمال 
فشــار بیشتر، نپذیرفتن این قانون خواهد 
بــه  توانســت در میان مــدت زمینــه فشــار 
خــروج  نتیجــه  در  و  کوچــک  شــرکت های 
کشورمان را موجب  آنها از روابط تجاری با 

شود. / اعتماد 18 شهریور
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10 مهر  یکصد و پنجاهمین زادروز مهاتما گاندی 
رهبـر اسـتقالل هنـد و آمـوزگار نفـی خشـونت در 
گرامـی داشـته  جهـان اسـت. او امـا در ایـران چـرا 
می شود؟امروز در نقاط مختلف جهان از مهاتما 
که  گاندی رهبر فقید هند یاد می شـود. انسـانی 
گـر در روزگاری دیگـر می زیسـت بـه اسـطوره ای  ا
که  تاریخـی می مانسـت و این پنـدار درمی گرفت 
گفته و نوشـته و سـتوده می شـود،  آنچه درباره او 

بـه دنیایـی بیـرون از واقعیت تعلـق دارد.
روح پیام گاندی نفی خشونت و مداراست و چه 
کـه خـود، قربانـی خشـونت  تـراژدی تلخـی اسـت 
گاندی  شـد و جان بر سـر آن نهاد. راز محبوبیت 
کـه هیـچ ملـت و فرهنگـی  در ایـران ایـن اسـت 
یـک  ایـن  نیسـت.  نزدیـک  مـا  بـه  هنـد  ماننـد 
نیسـت.  ملـی  احساسـات  سـر  از  صـرف  ادعـای 
سـخن جواهـر لعـل نهـرو اولیـن نخسـت وزیـر و 
کتـاب  کـه در  گانـدی اسـت  یـار و مشـاور سیاسـی 
مشـهور »کشـف هنـد« بـه صراحـت می نویسـد: 
»هیـچ مردمـی نزدیک تر از ایرانیـان و هندیان به 

یکدیگـر نیسـتند«.
گانـدی چـون فیلسـوفان گرامی داشـته می شـود 
کـه زندگـی فلسـفی نداشـته اسـت. او  حـال آن 
چـون پیامبـران تکریـم و تقدیـس می-شـود در 
کـه مذهـب خاصـی را برتـر نمی نشـاند هـر  حالـی 
گر  کـه ا کـه هنـدو بـود ولـی جایـی گفتـه بود  چنـد 
در میـان مسـلمانان بـه دنیـا آمـده بـود احتمـاال 
گفتـه بـر منتقـدان او  مسـلمان می شـد و همیـن 
گران افتاد و البته بر خود او نیز و یکی از استنادات 
کـه میـان دیـن و جغرافیـا و محـل تولـد  کسـانی 
قایـل بـه نسـبت و رابطـه هسـتند همیـن سـخن 
گانـدی اسـت. یـک سیاسـت مـدار حرفـه ای بـود 
امـا انـگار هیـچ ربطـی به دنیای سیاسـت مـداران 
یـا  درآمیختـه  درو  بـا  سیاسـت  چـون  نـدارد. 
کـرد  کنـد و نمی تـوان بـاور  گونـه جلـوه مـی  ایـن 
کـه انسـانی بیگانـه بـا درو را بـا سیاسـت، چـه 

کـه در روابـط  کار؟ نمـادی از مهـر اسـت در حالـی 
شـخصی هیـچ دوسـت نزدیکـی نداشـته و سـر در 
گریبان خود داشته و حتی بر این باور بوده و ابراز 
کـرده کـه دوسـتی صمیمانه میان انسـان ها  مـی 
کـه به همسـر خود  امـری زیـان بـار اسـت و بـا ایـن 
عالقـه داشـت و بـا بچـه هـا بـازی می کـرد و حتـی 
پـس از مـرگ منشـی شـخصی خـود عمیقـا متأثـر 
شـد اما دلبسـتگی ها را مانع پاالیش روح و انجام 

وظایـف اخالقـی مـی دانسـت.
گاندی، موجود متناقضی بود و به همین خاطر 
چنیـن تحـول عظیمـی را در مشـرق زمیـن ایجـاد 
کـرد امـا شـگفت آوری او بیشـتر بـرای اهـل مغـرب 
زمیـن اسـت و مـا ایرانیـان بـا چنیـن چهره هایـی 
بیگانه نیستیم. گاندی عمیقا به انضباط درونی 
و تمریـن ذهنـی باور داشـت و مناسـک دینـی را از 
ایـن منظـر انجـام مـی داد و بـه همیـن خاطـر در 
برابـر آییـن هـای مسـلمانان موضـع منفـی نمـی 
متعصـب  هنـدوی  یـک  کـه  حالـی  در  گرفـت 

مرزبنـدی صریحـی بـا یـک مسـلمان دارد.
و  گذرانـد  مـی  سـکوت  بـه  را  هفتـه  در  روز  یـک 
کـه نظـر او را  گـر موضـوع مهمـی پیـش می آمـد  ا
هـم  تـا  می نوشـت  کاغـذ  روی  بـر  می خواسـتند 
روزه سکوت را نشکسته باشد و هم اخالل ایجاد 
گاندی بیش از اندیشه او در نفی  نشود. اهمیت 
خشـونت یـا رهبـری مبـارزات اسـتقالل هنـد بـه 
که نشان داد انسانی با آن جثه  خاطر این است 
نحیـف چه دنیایـی را می توانـد درون خود جای 
دهـد. در بیـان تفـاوت دنیـای سـنت بـا مـدرن 
گرفته شده و از جمله این  کار  تعابیر مختلفی به 
کـه بشـر دیـروز »رنـج« را مـی سـتود و بـه خصـوص 
در  کـه  آن  بـود حـال  اندیشـ شـرقی چنیـن  در 
دنیـای مـدرن آدمیان به دنبال »لذت« هسـتند 

گرفتـه اسـت. و لـذت جویـی جایـی رنـج را 
کاسـتن از رنـج  کـه »تقلیـل مـرارت« یـا  کمـا ایـن 
فکـران  روشـن  هـای  خویـش کاری  از  یکـی  هـا 
دانسـته شـده اسـت. با این نگاه و چون رنج می 
بریـم بایـد از رنـج خودمـان و دیگـری بکاهیـم. بـا 
کار دیگـر و در  نوشـتن، بـا هنـر، بـا فنـاوری و بـا هـر 
ایـن نـگاه تولیـد رنـج، بـه هـر بهانـه و بـا هـر توجیه 

دیگـر در دنیـای مـدرن، اجـر و ارجـی نـدارد.
چگونـه  پـس  پرسـید  می تـوان  اسـاس  ایـن  بـر 
گانـدی سـتایش مـی شـود؟ مگـر اندیشـه او نیز با 

رنـج، عجیـن نیسـت؟ 
گانـدی امـا در همیـن اسـت: قانـون رنـج  تفـاوت 
کـردن خـود با اجتنـاب از رنـج دادن  بـه مثابـ فدا

دیگـری. خشـونت، از نـگاه او رنـج دادن دیگـری 
کـه تحمـل رنـج بـرای خـود بـرای  اسـت در حالـی 
گاه را می سـتاید نـه  پاالیـش اسـت و رنـج خـودآ

رنجانـدن دیگـران را.
کـه طبعـا از مفهـوم  جـدای مقولـه رنـج و لـذت 
گرفته ام )و دلیلی برای رنج دیدن  سنتی فاصله 
کـه همیـن اسـیر زمـان  بشـر نمـی بینـم در حالـی 
گرفتـاری نـان و غـم هـای دیگـر بـه قـدر  بـودن و 
کافـی رنـج زا و رنـج افـزا هسـتند( در میـان تمـام 
تـر  را دوسـت  او  ایـن سـخن  گانـدی  آموزه هـای 
که »حقیقت، خداست و خدا حقیقت  می دارم 
کدام یک: »خدا،  است .وقتی از او پرسیده شد: 
تـا  خداسـت«؟  »حقیقـت،  یـا  اسـت«  حقیقـت 
مشـخص شـود بـه خـدای مذاهـب یـا خدایـان 
مذاهـب مختلف بـاور دارد یا نفس »حقیقـت« را 

همـان خـدا مـی دانـد؟
خـود  و  نیفتـاد  کننـده  پرسـش  دام  بـه  او  امـا 
گو دشمن  پرسید: می دانید چرا می گویند درو 
حقیقـت  دشـمن  درو گـو  چـون  خداسـت؟ 
حقـوق دان نویسـنده،  کامشـاد  حسـن   اسـت. 

کـه  کارشـناس بازنشسـته شـرکت ملـی نفـت    و 
 سال هاست در انگلستان زندگی می کند و بسیار

کتـاب   هـم خـوش قلـم و پارسـی دان اسـت در 
خـود بـا عنـوان » حدیـث نفـس« بـه خاطـره ای 
گفتار پیوند می خـورد. کنـد که با ایـن  اشـاره مـی 

سـال ها پیـش در سـفری بـه هنـد امکان دیـدار با 
جواهـر لعـل نهـرو نخسـت وزیـر ایـن کشـور فراهم 
گویـد: خوشـا به حال شـما  مـی آیـد. بـه نهـرو مـی 
که شخصتی مانند گاندی داشتید... این استاد 
کنـد: نهرو  پیشـین دانشـگاه کمبریـج اضافه می 
کالم مـرا بریـد  نگذاشـت سـخن مـن تمـام شـود. 
گفـت: شـما هـم مصـدق را داشـتید ولـی قـدر  و 

ندانسـتید یا نتوانستید...
گانـدی در هنـد یـا مصـدق در  چهره هایـی چـون 
کـه در عیـن زندگـی در طبقـات برخـوردار و  ایـران 
تحصیـالت عالـی و سـال ها اقامـت در غـرب، روح 
کنند و جست  شرقی و انسانی خود را حفظ می 
و جـوی حقیقـت را بـر هـر مسـلک و ایدیولـوژی 
تسـخیر  را  ملـت  یـک  روح  می دهنـد،  ترجیـح 
و  گانـدی  چـون  کسـانی  نـام  آنچـه  می کننـد. 
مصدق را زنده نگاه داشـته همین روح حقیقت 
گانـدی نوشـتم ولـی بـه  جویـی اسـت. بـه بهان
گوهـری برتـر  گریـز زدم چـون هیـچ  مصـدق هـم 
از راسـتی و حقیقـت نیسـت و هیـچ چیـز ماننـد 

کنـد. ، انسـان را از انسـانیت سـاقط نمـی  درو

رد
 ا

  
بیت  راز مح

را ی در ا ان

منبع: عصر ایران
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ســازمان  رئیــس  نوبخــت  باقــر  محمــد  دکتــر 
برنامــه و بودجــه بر تدوین دولت 5 بســته و ۱۲ 
برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان 
اقتصــادی بــا ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجه 
کــه در جلســه ای بایــد بــه صورت  کــرده  تهیــه 

مفصل به اطالع نمایندگان برسد.
روز  علنــی  جلســه  در  نوبخــت  محمدباقــر 
چهارشنبه ۱4 شهریور مجلس شورای اسالمی 
در جریان رســیدگی مجلس به رد طرح تامین 
گفــت: امضــای ایــن طــرح  کاالهــای اساســی، 
موافقــت  و  نماینــدگان  از  تعــدادی  توســط 
بــه آن نمــادی  بــا فوریــت رســیدگی  مجلــس 
از مــردم دوســتی مجلــس اســت و بنــده آن را 

تقدیس می کنم.
وی ادامــه داد: در شــرایط ویــژه ای هســتیم. 
که به اقتصاد  گذر از تکانه ای  که برای  مطلعید 
وارد شــد و بخشــی از اقتصاد را تحــت تاثیر قرار 
کارهای مختلفی داریم، به  داد، نیــاز به ســاز و 
همین دلیل مقام معظم رهبری شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سه قوه را تشکیل دادند. 
ایــن شــورا مســتمرا در حــال بررســی مســائل 
که این شورا  کشــور اســت. یکی از مســائلی  روز 
تشخیص داد یافتن روشی جبرانی برای مردم 
و مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران 
بود.رییــس ســازمان برنامه و بودجــه افزود: با 
تکلیــف ایــن شــورا، ســازمان برنامــه و بودجــه 
گزارش خــود را برای  اقداماتــش را انجــام داد و 
کمیســیون های اقتصــادی و برنامــه  روســای 

و بودجــه و مرکــز پژوهشــهای مجلــس و برخی 
دســتگاه های دیگر  فرستاد اما به نظر می رسد 
نمایندگان هنوز نمی دانند که دولت 5 بسته و 
کرده  گذر از این شــرایط تهیه  ۱۲ برنامه را برای 
است که باید در جلسه ای مفصل این بسته ها 

و برنامه ها به اطالع نمایندگان برسد.
وی از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
بــرای اجــرای برنامه ها و بســته های اقتصادی 
گفت: ۱۳ میلیــارد دالر از این  دولــت خبر داد و 
کاالی اساســی،  دارو و  قلــم  بــرای ۲5  مبالــغ 
کشــاورزی اختصاص خواهد یافت  نهاده های 
که معادل ریالی آن ۱۷هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
که ۷5۰۰ میلیارد تومــان این مبلغ به 5  اســت 
کاال اختصــاص خواهــد یافــت. دولت در  قلــم 
حــدود ۲۹ تــا ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان بودجــه 
برای اجرای برنامه ها و بســته های تهیه شــده 

اختصاص داده است.
نوبخــت طرح مجلس را موجب ایجاد انحصار 
کاالهــای اساســی دانســت و افــزود:  در توزیــع 
کاالی ترجیحی ارزان تر را به تعدادی  تعــدادی 
مغــازه خواهیــد داد امــا نتیجه آن چــه خواهد 
بــود؟ از فردا به جای صرافی ها جلوی مغازه ها 
صف هــای طوالنــی تشــکیل می شــود و ایجاد 
یک صحنه زشت در معابر و کوچه های شهرها 
درســت می شــود و عــده ای نیــز جلــوی همان 
آزاد  قیمــت  بــه  را  روغــن  پیت هــای  مغازه هــا 

خواهند فروخت.
ایسنا- ۱4 شهریور 

رییس سازمان برنامه و بودجه:

تی  ی ته و  برنامه م ت  ب دو
لی دارد ر از شرای ف برای 

کرد:  کشــور  اعــالم  ســازمان برنامــه و بودجــه 
خ  امســال هیــچ درآمــدی از محــل افزایش نر
ارز بــه منابــع بودجــه ای دولت اضافه نشــده 
خ  کل ارز ســهم دولــت بــا نــر کــه  اســت چــرا 
کاالهای اساســی،  4۲۰۰ تومــان صــرف خرید 
و  دارو  و  دامــی  و  کشــاورزی  هــای  نهــاده 
تجهیــزات پزشــکی می شــود و از ایــن محــل 
گونه درآمدی عاید دولت نشــده است. هیچ 

کشــور،  گــزارش ســازمان برنامــه و بودجه  بــه 
کرد: افزایش  این ســازمان در بیانیه ای اعالم 
خ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد  نر
کاهش قابل  نکــرده و منابــع درآمدی دولــت 

مالحظه ای داشته است.
ح زیر اســت: در  کامل این بیانیه به شــر متن 
روزهای اخیر اشخاصی در قالب تحلیل های 
اقتصــادی خبــر از وفــور درآمدهــای دولت به 
خ ارز می دهند. بدین وســیله  علت افزایش نر
اعالم می دارد امســال هیــچ درآمدی از محل 
خ ارز بــه منابــع بودجــه ای دولت  افزایــش نــر
کل ارز سهم دولت  که  اضافه نشده است چرا 
کاالهــای  خ 4۲۰۰ تومــان صــرف خریــد  بــا نــر
کشــاورزی و دامــی و  اساســی، نهــاده هــای 
دارو و تجهیــزات پزشــکی می شــود و از ایــن 
گونه درآمدی عاید دولت نشــده  محــل هیچ 
گرچــه بودجــه ســال ۱۳۹۷  اســت. از طرفــی ا
گردیده و  براســاس دالر ۳۸۰۰ تومانی تنظیم 
عرضــه ارز دولتی با قیمت 4۲۰۰ تومان انجام 
مــی شــود تفاوت ۳۸۰۰ تــا 4۲۰۰ تومان نیز در 
حســابی نــزد بانــک مرکــزی نگهــداری و عینا 
کاالهــای اساســی و  صــرف پرداخــت تفــاوت 

و  دارو  و  دامــی  و  کشــاورزی  هــای  نهــاده   
که  تجهیــزات پزشــکی مــی شــود بــه طــوری 
خ ۳۸۰۰ تومــان  کاالهــای فــوق بــا همــان نــر

قانون بودجه ۱۳۹۷ تامین می شود. 

 ***  

گزارش فوق به نظر می رســد بودجه  با توجه به 
عمرانــی باز هــم محدودتر و پرداختهــا در قبال 
کمتر  شــده و معـــــــوقات  عملکــرد پیمانکاران  

افزایش خواهد یافت.
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ارا مان
ت ارساز نی  

کشـــور در ماه هـــای اخیر  فضـــای اقتصـــادی 
بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی، مســـئوالن بخش 
دولتـــی، مدیـــران بخـــش خصوصـــی و حتی 
مـــردم عـــادی مطلـــوب نبـــوده اســـت. اما از 
منظـــر ســـازندگان و فعاالن صنعـــت احداث 
مشـــکالت  بـــا  نیـــز  پیـــش  ســـالهای  در  کـــه 
نـــرم می کردنـــد،  پنجـــه  و  مختلفـــی دســـت 
کاهـــش تـــوان روز بـــه روز  کنونـــی و  شـــرایط 
که  آنـــان، زنگ خطـــری را بـــه صـــدا درآورده 
تدبیـــری عاجل را می طلبد. در این شـــرایط 
که رســـالت  کمیســـیون انتشـــارات ســـندیکا 
خـــود را انعـــکاس نقـــد و نظـــر حرفه منـــدان 
مســـئوالن  بـــه  حـــوزه  ایـــن  کارشناســـان  و 
خصوصـــی  بخـــش  در  خـــود  همـــکاران  و 
شـــرایط  بـــه  میزگـــرد  دو  طـــی  می دانـــد، 

پیمانـــکاری امـــروز پرداختـــه اســـت.  
میزگردهـــای  سلســـله  از  میزگـــرد  ســـومین 
گذر  »شـــرایط پیمانـــکاری امـــروز و راههـــای 
بـــا  مـــرداد   27 شـــنبه  روز  نیـــز  بحـــران«  از 
حضـــور چند تـــن از اعضـــای هیـــات مدیره، 
کمیســـیون انتشـــارات و سایر  نمایندگانی از 
کـــه به  کمیســـیونهای ســـندیکا برگـــزار شـــد 
شـــده،  ح  مطـــر مباحـــث  اهمیـــت  دلیـــل 
آبادگـــران  پیـــام  ماهنامـــه  در  آن  مشـــروح 

می شـــود.  منتشـــر 

در ابتـــدای ایـــن میزگـــرد مهنـــدس محمـــود 
 مصطفی زاده ســـردبیر ماهنامه پیام آبادگران
 ضمـــن خیرمقدم به حاضران، تشـــکیل این 
میزگـــرد را در راســـتای دو میزگـــرد قبلـــی و به 
منظـــور پرداختن بـــه نقطه نظـــرات مدیران 
شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا و اعضـــای هیات 
کـــه در نهایت بـــه اتخاذ  مدیـــره آن دانســـت 
کنونی  گذر از شـــرایط  تصمیمی جمعی برای 
کـــه  کـــرد  منجـــر خواهـــد شـــد. وی تصریـــح 
ماهنامه پیام آبادگران به دســـت بســـیاری از 
دولتمردان و ســـازمانهای دولتی می رســـد و 
در مـــوارد زیـــادی راه حل های ارائه شـــده ما 
توســـط مســـئوالن مورد توجه قـــرار می گیرد. 

ماهنامـــه  ســـردبیر  معـــاون  وزینـــی،  آقـــای 
شـــرایط  کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  آبادگـــران  پیـــام 
موجـــود شـــرایط خاصی اســـت، همیشـــه در 
فعالیت هـــای عمرانـــی مســـائل و مشـــکالتی 
بـــوده امـــا بـــه نظـــر می رســـد در ســـال جدید 
و  دیپلماســـی  عرصـــه  اتفاقـــات  متعاقـــب 
خ داده  مســـائل داخلی تغییرات جدیـــدی ر
اســـت. هـــدف ایـــن میزگـــرد بررســـی عوامل 
کنونی اســـت تا سندیکای  مشـــدده شـــرایط 
بـــه عنـــوان صنفـــی  شـــرکتهای ســـاختمانی 
بـــر  عـــالوه  دارد،  اجتماعـــی  مســـئولیت  کـــه 
کردن منافـــع خود، به دولـــت و نهاد  فراهـــم 

کنـــد از فضای موجـــود با  کمـــک  کمیـــت  حا
کمترین آســـیب بـــه حـــوزه صنعـــت احـــداث 
عبـــور  اســـت  اقتصـــاد  محـــرک  موتـــور  کـــه 
کـــه صدمـــه بـــه ایـــن حـــوزه باعث  کنـــد چـــرا 
بـــه  معیشـــتی  و  اقتصـــادی  تنـــش  انتقـــال 
ســـایر بخش هـــای اقتصـــادی خواهد شـــد و 
در نهایـــت پیامدهـــای اجتماعـــی بـــه همراه 

خواهـــد داشـــت. 

مهنـــدس توحیـــد زورچنـــگ عضـــو هیات 
مدیره ســـندیکا به عنـــوان اولین ســـخنران 
و  ســـواالت  بـــه  پاســـخ  در  میزگـــرد  ایـــن 
که از طرف دســـت انـــدرکاران  دغدغه  هایـــی 
ماههـــای  در  گفـــت:  شـــد،  ح  مطـــر نشـــریه 
در  قراردادهـــای  ارز  قیمـــت  تغییـــر  اخیـــر 
دســـت اجرای مـــا را تحـــت تاثیر قـــرار داده و 
الزم اســـت در ایـــن خصـــوص چاره اندیشـــی 
شـــود. به طور مثال برای یکـــی از پروژه های 
جـــاری مـــا، در حـــدود 31 هـــزار تـــن ملیگـــرد 
کنونـــی خرید  کـــه قیمـــت  مـــورد نیـــاز اســـت 
برابـــر قیمـــت در  از 2/5  بیـــش  بـــه  میلگـــرد 
زمـــان مناقصـــه افزایش یافته اســـت. در این 
مـــورد، تنهـــا اقدام مـــا بـــه عنـــوان پیمانکار، 
کارفرمـــا بود  برگـــزاری جلســـاتی بـــا مشـــاور و 
بـــودن  خصوصـــی  بـــه  توجـــه  بـــا  نهایتـــا  و 
کـــه  ح، توافقـــی ابتدایـــی حاصـــل شـــد  طـــر

در سومین میزگرد شرایط پیمانکاری امروز 
و راههای گذر از بحران مطرح شد
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خ  بعـــد از اعـــالم تعدیلها، مـــا به التفـــاوت نر
گـــردد. اما این  خریـــد میلگـــرد نیـــز پرداخت 
مســـئله موجـــب تضعیـــف تـــوان مالـــی ما تا 
زمـــان اعالم شـــاخص ها و محاســـبه صورت 
وضعیـــت تعدیـــل و پرداخـــت مابه التفاوت 
کـــه ایـــن مشـــکل  خواهـــد  شـــد، ضمـــن آن 
کارفــــــرمایی  و  عمرانـــی  پروژه هـــای  در 
نـــــــــــــــــــــشده  کان حـــل  کمـــا غیرخصوصـــی 
 اســـت و بایســـتی بـــرای ایـــن پروژه هـــا فکـــر

 اساسی شود.
وی افزود: ظاهرا شـــرکتهای مرتبط با وزارت 
نیرو نیز دچار همین مشـــکالت بـــوده و وزیر 
که همـــه قراردادها  محترم دســـتور داده اند 
کـــه این مســـئله نیـــز موجب  فســـخ شـــوند، 
مشـــکالت جدیـــد بـــرای پیمانـــکاران شـــده 
اســـت. آیـــا تنهـــا راه چـــاره همیـــن اســـت یا 
گونـــه ای دیگر چاره اندیشـــی  الزم اســـت بـــه 

؟ د شو
قیمـــت  شـــدن  گـــران  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ایـــن  افـــزود:  مصالـــح  دیگـــر  و  ســـیمان 
خواهـــد  ادامـــه  زمانـــی  چـــه  تـــا  تغییـــرات 
داشـــت؟ ســـندیکا بایســـتی در ایـــن روزهـــا، 
بـــرای ایـــن مســـائل فکر اساســـی بکنـــد و به 
کارفرما  تعامـــل بین پیمانـــکاران و مشـــاور و 
کتفـــا نکنـــد. در صـــورت ادامـــه ایـــن وضع  ا
 پیمانـــکاران ناچـــار بـــه اجـــرای پروژه هـــا با 

کمتـــری هســـتند.  ســـرعت 

در ایـــن بخـــش از میزگـــرد مهنـــدس مجیـــد 
شـــیخ بهایـــی عضـــو دیگـــر هیـــات مدیـــره 
کمیســـیون حقوقـــی نیز  ســـندیکا و رئیـــس 
کـــرد: مســـائل مطـــرح شـــده در این  عنـــوان 
کمیتـــی مطرح  میزگـــرد در همـــه ســـطوح حا
کـــه در رابطه با  اســـت، مانند بحث تبصره 19 

همیـــن موضوع اســـت. به اعتقـــاد من عالوه 
بر پیشـــنهاد درباره پروژه های در دســـت اجرا 
بایـــد در مـــورد 700-800 هزار میلیـــارد تومان 
گریبانگیـــر مملکـــت اســـت،  کـــه  پروژه هایـــی 
کـــه بـــه نظـــر مـــن راهـــکار آن  صحبـــت شـــود 
 BOT گـــذاری پروژه هـــای ناتمام بـــه روش وا
BOO، BOOT، و اجـــرای آنهـــا اســـت. ایـــن 
کشـــور  ســـه روش می توانـــد امکان برون رفت 

کند.  کنونـــی را فراهـــم  از شـــرایط 
کـــه  وی افـــزود: در مـــورد قـــول و قرارهایـــی 
امیـــدوار  چنـــدان  نبایـــد  می دهـــد،  کارفرمـــا 
1386هـــم  ســـال  در  ســـناریو  همیـــن  بـــود. 
اتفـــاق افتـــاد. میلگـــرد600 تومنـــی بـــه 1300 
کارفرما به ما  تومـــان رســـید و در چند پـــروژه 
که بعـــد از خرید با اینکه  قول مســـاعدت داد 
کارفرما و مشـــاور را داشتم ذی حسابها  تائید 
زیـــر بار ایـــن مســـئله نرفتنـــد، خوشـــبختانه 
بعـــد از یـــک دوره 5-6 ماهه قیمـــت میلگرد 
گرچـــه بســـیاری پیمانـــکاران  پاییـــن آمـــد، ا
گذشـــته  متضـــرر شـــده بودند. البته ما هفته 
در سازمان برنامه جلســـه ای داشتیم درباره 
آقایـــان  کـــه  آهـــن آالت،  خ  نـــر مابه التفـــاوت 
کردنـــد تعدیل را نمی تواننـــد زیادتر از  عنوان 
کنند اما  کلی بانـــک مرکزی اعـــالم  شـــاخص 
می تواننـــد آن را به شـــکل مابه التفاوت برای 
ح  آهـــن االت و ســـیمان و مصالـــح دیگـــر مطر
کننـــد. به نظـــر من ســـندیکا بایـــد این بحث 
خ مابه التفـــاوت  گرفتـــن بخشـــنامه نـــر را تـــا 
گـــر ایـــن اتفـــاق بیافتد راه  کنـــد، و ا پیگیـــری 
کار اجرایی  کـــه  کســـانی اســـت  گریـــزی برای 

می دهند.  انجـــام 
گفت:  کـــرد و  وی اشـــاره بـــه راه حلی پایدارتر 
کـــه طبـــق تبصره  پیشـــنهاد مـــن این اســـت 
پروژه هـــای ســـودده  گرفتـــن  دنبـــال  بـــه   19
که در جلســـه با ســـران ســـه قوه  باشـــیم چرا 
امکانـــات و راهکارهـــای خوبـــی بـــرای ایـــن 
گرفته شـــده اســـت. البته به  منظـــور در نظـــر 
گرفتاری هـــای دولـــت نمی تـــوان بـــه  دلیـــل 
کرد  کـــه می گذارنـــد اعتماد  قـــول و قرارهایی 
و مـــن امیـــدوارم بـــا روش بخشـــنامه مربوط 
به مـــا به التفاوت و اجرای تبصـــره 19بتوانیم 
کنیـــم وگرنه  بـــرای پیمانـــکاران شـــغل ایجاد 
ح دیگـــری با توجه  احتمـــال موفقیت هر طر
بـــه بی پولی دولت پایین اســـت. خود دولت 
کـــرد صنـــدوق ذخیـــره ارزی جمعـــا 8  اعـــالم 
کـــه بـــا 4-5 میلیارد  میلیـــارد دالر پـــول دارد 
کشـــور  دالر آن فقط می توان حقوق پرســـنل 

مهندس  شیخ بهایی:
درباره  پیشنهاد  بر  عالوه   
باید  اجرا  دست  در  پروژه های 
میلیارد  هزار   800-700 مورد  در 
گریبانگیر  که  تومان پروژه هایی 
مملکت است، صحبت شود که 
گذاری  وا آن  راهکار  من  نظر  به 
 BOT پروژه های ناتمام به روش
آنها  اجرای  و   ،BOO، BOOT
می تواند  روش  سه  این  است. 
امکان برون رفت کشور از شرایط 

کنونی را فراهم کند. 
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 نشست

را داد. در ایـــن شـــرایط مـــا بایـــد دو دســـت 
کنیم و مراقب  داریم، دو دســـت دیگر قـــرض 

کنیم. که نجـــات پیـــدا  خود باشـــیم 
کـــرد: آقـــای  در ادامـــه آقـــای وزینـــی عنـــوان 
مهندس شـــیخ بهایی نکتـــه مهمی را مطرح 
کردنـــد و آن اینکـــه در شـــرایط موجـــود حتی 
که  کارهـــا و مکانیزمـــی  نمی تـــوان بـــه ســـاز و 
بـــرای عبور از شـــرایط موجود تعبیه می شـــود 
که بخشـــی بـــه خاطر ســـوابق و  کـــرد  اعتمـــاد 
گذشـــته و بخشـــی دیگر به  کام  برنامه های نا
خاطـــر عـــدم امکان تحقـــق طرح بـــا توجه به 
شـــاخص های بانـــک مرکـــزی اســـت. پس در 

کرد؟   ایـــن شـــرایط چه بایـــد 

در پاســـخ بـــه این ســـوال مهندس ســـجادی 

کرد:  عضو دیگر هیات مدیره سندیکا عنوان 
کنونی مشکالت چند برابر شده اما  در شـــرایط 
این مشـــکالت از ســـالیان قبل وجود داشته و 
در ماههای اخیر تشـــدید شده است. تا زمانی 
 کـــه بزرگان مـــا پیمانکاری را بـــاور نکنند همین
کـــه  کاســـه اســـت. تـــا زمانـــی   آش و همیـــن 
آبادانـــی  و  ســـازندگی  نپذیرنـــد  دولتمـــردان 
ایـــن مملکت به دســـت توانـــای پیمانـــکاران 
انجـــام شـــده، ایـــن مشـــکالت ادامـــه خواهد 
کار پیمانکاری به دســـت  کـــه  داشـــت. زمانـــی 
خـــود پیمانـــکار انجـــام نشـــود همین شـــرایط 
بـــدون  برنامـــه  وقتـــی ســـازمان  پابرجاســـت، 
اعـــالم  را  تعدیلهـــا  پیمانـــکاران  نظـــر  کســـب 
گرفتن شـــرایط وی  می کنـــد یا بـــدون در نظـــر 
برقـــرار  وضـــع  همیـــن  می کنـــد  درجه بنـــدی 

اســـت. 
شـــدیدی  بحـــران  بـــا  مـــا  امـــروز  افـــزود:  وی 

کـــه بخشـــی از آن حاصـــل  مواجـــه هســـتیم 
عدم توجـــه به بخش خصوصی و ســـازندگان 
گـــر دولتمردان  ســـازه های زیربنایـــی اســـت. ا
بودجـــه  داشـــتند  بـــاور  را  پیمانـــکاران  مـــا 
کـــم نمی کردنـــد و سیاســـتهایی  ســـازندگی را 
کـــه آهـــن را یک شـــبه از  را دنبـــال نمی کردنـــد 
هـــزار تومان به 6 هزار تومان برســـاند، باالخره 
تدبیری می اندیشـــیدند. به نظر مـــن باید در 
که بـــرای پیمانکاران  قوانیـــن و برنامه هایـــی 
کار پیمانکار  وجـــود دارد تجدید نظـــر شـــود و 

بـــه دســـت خـــود وی انجام شـــود.

دوم  بخـــش  در  نیـــز  زورچنـــگ  مهنـــدس 
کـــرد: در صحبتهای  ســـخنان خود عنـــوان 
کـــه وزیـــر نیـــرو دســـتور  کـــردم  قبلـــی اشـــاره 

کـــه به نظـــر من راه  فســـخ قراردادهـــا را داده 
شـــرایط  در  قراردادهـــا  فســـخ  ماننـــد  حلـــی 
کنونـــی بیکاری را افزایـــش می دهد و عوارض 
عدیـــده ای را در جامعـــه ایجـــاد می کنـــد امـــا 
می تـــوان بـــا تدبیرهایـــی بـــه جـــا و بـــه موقع 
کنونی نجات داد. آقای  پروژه ها را از شـــرایط 
مهندس شـــیخ بهایـــی به اتفاقـــات دهه 80 
کردند، در 8 ســـال آن دوره،   به شـــکل اشاره 
وقتـــی آهـــن االت بـــه ســـرعت بـــاال و پاییـــن 
می شـــد، مابه التفـــاوت  تعدیلهـــا مـــاه به ماه 
شـــد و حتی طـــی یک بخشـــنامه اعالم شـــد 
کـــه تعدیـــل نداشـــته اند  بـــرای پروژه هایـــی 
بـــا توجه بـــه اینکـــه در برخی اقـــالم پیمانکار 
را  درصـــدی  صـــد  افزایـــش  نمی توانســـته 
کنـــد، درصـــد پیش بینـــی شـــده  پیش بینـــی 
کـــم  شـــود و ما به التفـــاوت بـــه پیمانـــکار  وی 

شـــود. پرداخت 

اینکـــه  بیـــان  بـــا  مهنـــدس مصطفـــی زاده   
شـــرایط امروز با شرایط ســـالهای قبل فرق 
کرد: در  کرده است، خاطرنشـــان  اساســـی 
آن دوره قیمـــت دالر تک نرخی شـــد و اثراتی 
کردند.  که با افزایش درآمد آن را رفع  داشـــت 
گرانـــی را بـــا تعدیل و ما بـــه التفاوت  مســـئله 
کارگران طی  کارمنـــدان و  و افزایـــش حقـــوق 
کنون از شـــب  کردنـــد. امـــا ا چنـــد مـــاه حـــل 
شـــده  برابـــر  ســـه  ارز  قیمـــت  کنـــون  تا عیـــد 
کســـی مســـئولیت را بـــر عهـــده نمی گیـــرد،  و 
 4200 دالر  داده  دســـتور  جهانگیـــری  آقـــای 
کـــه در بـــازار آزاد چند  تومـــن شـــود در حالـــی 
برابر اســـت. آقایـــان می خواهنـــد تعدیل را با 
کنند! پس در تحلیل شـــرایط  4200 حســـاب 
کنیم و مســـئله را در ســـطحی  نباید اشـــتباه 
کارگـــر ایرانـــی 100 دالر  خـــرد ببینیم. حقـــوق 
کار برمی گـــردد، چـــون  کـــه اثـــر آن بـــه  شـــده 
کنـــد،  وی نمی توانـــد خانـــواده خـــود را اداره 
کـــه می گویـــد پروژه ها  کســـی  از طرفـــی دیگر، 
کـــه این  کنیـــد در نظـــر نمی گیـــرد  را تعطیـــل 
عدم اشـــتغال چه عوارضی پشـــت ســـر دارد. 
کردن من  وی افـــزود: آنچه مهم اســـت ضـــرر 
کـــردن یک راه  پیمانـــکار نیســـت بلکه پیـــدا 
کـــه ببینیم با این تشـــنجات  حل عام اســـت 
اقتصـــادی و اجتماعی به عنوان یک تشـــکل 
چـــه راه حلـــی را می خواهیـــم به دولـــت ارائه 
دهیم. دولـــت باید بداند ما ســـازندگان جزو 
نیروهـــای اصلی و بازوهای ســـازنده مملکت 
که  هســـتیم، و ایـــن ســـوال را از خود بپرســـد 
گـــر ما با 70 ســـال تجربه ورشکســـت شـــویم  ا
کســـی سازندگی  گذاشـــته شویم، چه  کنار  یا 
مـــورد  در  گرفـــت؟  خواهـــد  عهـــده  بـــر  را 
پروژه هـــای نیمـــه تمـــام هـــم هـــزاران بحـــث 
گـــذاری آنهـــا ارائه می شـــود و  بـــرای عـــدم وا
گـــذاری صـــورت بگیـــرد معلـــوم  گـــر وا حتـــی ا
کجا خواهد آمـــد. امروز  نیســـت منابـــع آن از 
که در  پیمانـــکار بـــا مبلغی قـــرارداد می بنـــدد 
کار دو برابـــر می شـــود، ایـــن مبلـــغ دو  پایـــان 

کســـی بایـــد بگیرد؟  برابـــر شـــده را از چه 

ورزنـــده  علـــی  مهنـــدس  آقـــای  ادامـــه  در 
دالر  گفـــت:  انتشـــارات  کمیســـیون  رئیـــس 
کـــه آقـــای روحانـــی در مرحله  3500 تومنـــی 
کـــرده  ارائـــه  خـــود  جمهـــوری  ریاســـت  دوم 
بـــود بـــه چندبرابـــر رســـیده اســـت. پـــس چه 
که فکر نکنیـــم همچنان  مانعـــی وجـــود دارد 
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افزایـــش خواهد یافت. مگر ســـال 1357 دالر 
7 تومـــان به 70 تومان نرســـیده بود. ما قبل 
از اینکـــه پیمانـــکار باشـــیم ایرانـــی هســـتیم 
گســـترش  پـــس الزم اســـت افق دیـــد خود را 
که چـــه واقعه ای دارد اتفاق  دهیـــم و بدانیم 
کـــرد. اینکـــه وزیـــر  کار بایـــد  می افتـــد و چـــه 
 48 مـــاده  را  پیمانـــکاران  می دهـــد  دســـتور 
کنند شـــاید به نفع خـــود پیمانکاران باشـــد 
کـــه دیگـــر پیمانـــکار قـــادر نیســـت آهن  چـــرا 
گر ماده 48 شـــود  6هـــزار تومانی بخـــرد. اما ا
گـــردد می توانـــد بـــه دادگاه  و پـــروژه تحویـــل 
کلی  بـــرود و خســـارت بگیـــرد. پـــس راه حـــل 
که ببینیم چـــه اتفاقی دارد در  در این اســـت 

کرد.  کشـــور می افتـــد و چه بایـــد  ایـــن 
که  کـــرد«  کنـــش بـــه ســـوال »چـــه بایـــد  در وا
کرد، مهندس  ح  مهندس ورزنـــده آن را مطر
زورچنـــگ عنوان نمـــود: ترکیه هم بـــا آمریکا 
کـــه باعـــث شـــد  در شـــرایط تنـــش قـــرار دارد 
بـــه  آنهـــا حاضـــر  و  بیایـــد  پاییـــن  ترکهـــا  لیـــر 
در  می گویـــد  ســـلیم  عقـــل  شـــوند.  کـــره  مذا
برابـــر دیوانـــه ای چون ترامـــپ باید بـــا تدبیر 

کنـــش نشـــان داد.  بیشـــتری وا
دوره  در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وزینـــی   آقـــای 
8 ســـاله مطرح شـــده، تورم، ناشـــی از فعالیت 
کـــرد: امـــروز با  کیـــد  و رشـــد اقتصـــادی بـــود، تا
تـــورم ناشـــی از انفعـــال و رکود مواجه هســـتیم 
گر هـــم بخواهد دیگر تـــوان جبران  که دولـــت ا
فاصلـــه ایجاد شـــده را نـــدارد. از طرفـــی، نظام 
موجـــود عمرانـــی بـــرای پیمانـــکاری بـــا وجود 
گذشـــته تا حـــدی جوابگو  همـــه تنش هـــا، در 
کنون دیگر جوابگو نیســـت. امروز ما با  که ا بود 
که چه بسا  شـــرایط جدیدی مواجه هســـتیم 
تعدیلهای یک ماهه هـــم در آن جواب ندهد. 
شـــاید الزم باشد ما پیشـــنهاد و راهکاری برای 

طراحی نظامـــی جدید ارائـــه دهیم.
 مهنـــدس مصطفـــی زاده نیـــز با تائیـــد این 
کره نیســـت. ما  گفت: درد مـــا مذا ســـخنان 
که برای از  درد بزرگتـــری به نام فســـاد داریـــم 
بیـــن بـــردن آن باید بخش خصوصـــی را جلو 
بیاوریـــم و ناف خـــود را از ناف دولـــت ببریم. 
بایـــد به عنـــوان بخـــش خصوصی شـــروع به 
گر در آن شـــرایط قیمتها ارزان  کنیم، تـــا ا کار 
شـــود ما نیـــز هزینه خدمـــات خـــود را پایین 
گر قیمتها باال رفـــت هزینه خدمت   آوریـــم و ا

خـــود را بـــاال می بریم. 

کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  زورچنـــگ  مهنـــدس 
متاســـفانه سیســـتم موجود تا حدی شرایط 
امـــروز  ولـــی  اســـت  کـــرده  فراهـــم  را  فســـاد 
هیـــچ فـــرد عاقلـــی به ســـمت ســـر مایه گذاری 
در  البتـــه  نمـــی رود.  احـــداث  صنعـــت  در 
حوزه هـــای دیگـــر هـــم هیـــچ چیـــز ســـر جای 
خـــود نیســـت.  مهنـــدس شـــیخ بهایـــی هم 
کـــرد، تصریح نمود: در  دربـــاره اینکه چه باید 
که  کار نکرد  این شـــرایط یا باید منفعل شد و 
که پروژه های  بســـیاری شـــرکتها علیرغم این 
بزرگـــی دارنـــد بـــه ایـــن مرحلـــه رســـیده اند یا 
کنیم هنوز این امکان اســـت و به  اینکه بـــاور 

فعالیـــت خـــود ادامـــه دهیم.
کـــرد: بـــرای تغییـــر شـــرایط  وی خاطرنشـــان 
اینکـــه اصـــال  فـــرض  بـــا  موجـــود الزم اســـت 

مدیریـــت  فکـــر  بـــه  نـــدارد  وجـــود  دولتـــی 
کنیـــم  هـــم جمـــع  را دور  بیفتیـــم. شـــرکتها 
هلدینـــگ  یـــا  تعاونـــی  ماننـــد  مجموعـــه ای 
کاری  کنیـــم،  گـــذار  کار را وا ایجـــاد نماییـــم و 
کـــه ترکها بعد از رنســـانس خـــود انجام دادند 
حالـــت  از  آنهـــا  بردنـــد.  بـــاال  را  لیـــر  ارزش  و 
کردند. قطعا  کار درآمدند و مدیریت  اجـــرای 
قابـــل  قبلـــی  ســـنتی  روش  بـــه  پیمانـــکاری 
اجـــرا نخواهـــد بـــود. ما بایـــد بـــه پیمانکارها 
کـــه هنـــوز بســـیاری از  گاهـــی بدهیـــم چـــرا  آ
دنبـــال  را  ســـابق  مقاطعـــه کاری  روش  آنهـــا 
می کننـــد و فکـــر مدیریتـــی ندارنـــد، غافـــل از 
کرد.  که این فکـــر آنهـــا را نابود خواهـــد  ایـــن 
همیـــن حاال دولت به آنها اســـناد یک ســـاله 
که همـــان لحظه تنزیـــل 10 درصد  می دهـــد 

گر اســـناد دوســـاله و ســـه  آن از بین می رود، ا
کی باال  ســـاله باشـــد ضریب به طور وحشـــتنا

کـــردن ممکـــن نیســـت.   کار  می آیـــد و 

مهنـــدس ســـجادی در ادامـــه ایـــن میزگـــرد 
کـــه  گروهـــی  دهیـــم  اجـــازه  نبایـــد  گفـــت: 
کافـــی ندارند مســـئله ای را  تخصـــص و تـــوان 
کنند و به همه آســـیب  کشـــور ایجـــاد  در این 
بزننـــد. ســـالیان ســـال پیمانـــکاری در ایـــن 
کشـــور انجـــام شـــده اســـت و حـــاال هـــم باید 
کنیم.  کار پیـــدا  راهـــکاری بـــرای ادامـــه ایـــن 
امـــروز نه تنهـــا در حـــوزه پیمانـــکاری بلکه در 
ســـایر حرفه ها هـــم مشـــکل وجـــود دارد، اما 
کردن  به نظـــر من در مـــورد پیمانـــکاری حل 
کـــه از قبـــل وجود داشـــته به حل  مشـــکالتی 
کـــرد، به  کمـــک خواهـــد  مســـائل امـــروز هـــم 

مهندس سجادی:
مواجه  شدیدی  بحران  با  ما  امروز   
حاصل  آن  از  بخشی  که  هستیم 
عدم توجه به بخــــــــــــــش خصوصی 
زیربنایی  ســـــــــازه های  سازندگان  و 
گر دولتمردان مــــا پیمانکاران  است. ا
کم  را باور داشتند بودجه سازندگی را 
را دنبال  نمی کردند و سیاست هایی 
که آهـــــــــــــن را یک شبه از  نمی کردند 
هزار تومان به 6 هزار تومان برساند، 

باالخره تدبیری می اندیشیدند.
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که صد آیـــد 90 هم پیش  قـــول معـــروف چون 
که هنوزه دست اندرکاران  ماســـت. هنوز هم 
کشـــور پیمانـــکاران را بـــاور نکرده اند در  ایـــن 
گر  کـــه مهنـــدس حامـــی معتقد بـــود ا حالـــی 
کشـــور  پیمانـــکاران نبودنـــد ایـــران هنوز یک 
کاری  خشـــک و بـــی آب و علف بـــود. ما بایـــد 

کنند.  کـــه آنها مـــا را بـــاور  کنیـــم 
مجریانـــی  مـــا  امـــروز  متاســـفانه  افـــزود:  وی 
حتـــی  و  هســـتند  بی صالحیـــت  کـــه  داریـــم 
نمی داننـــد میلگـــرد چیســـت و اینهـــا خـــود 
بـــر مشـــکالت پیمانـــکاران افزوده انـــد و الزم 
کـــه صالحیـــت پیمانـــکار  اســـت همانگونـــه 
بررســـی می شـــود صالحیت آنها هم بررســـی 
شـــود. در ایـــن صـــورت وقتـــی آهـــن از هـــزار 
تومن به 6 هـــزار تومان می رســـد مجری ذی 
و موضـــوع  فکـــر چـــاره می افتـــد  بـــه  صـــالح 

کـــه در سلســـله مراتـــب  را بـــرای مســـئوالنی 
باالتـــری هســـتند روشـــن می کنـــد. 

کـــه پیمانکاران ترکیه  ســـجادی افزود: زمانی 
کنـــار هر پیمانـــکار ترکی  بـــه ایـــران آمدند، در 
کـــه وارد اتاق هیات مدیره ســـندیکا می شـــد 
یـــک مدیـــر بانـــک همـــکار هـــم حاضـــر بـــود 
گرفتـــن  کـــه پیمانـــکاران مـــا بـــرای  در حالـــی 
مانـــع  هـــزار  هـــزاران  بـــا  ضمانت نامـــه  یـــک 
روبـــرو می شـــوند. دولـــت ما هیچ وقـــت برای 
پیمانـــکاران تســـهیالتی فراهم نکرده اســـت، 
گر بـــاور می کرد  پیمانـــکاران را بـــاور نکـــرده و ا
کـــردن ضمانتنامه ها اقدام  راســـا برای فراهم 
کار  کـــه وارد  می کـــرد. امـــروز بـــه پیمانـــکاری 
کـــه بـــا آنها 4  شـــده ورقهایـــی داده می شـــود 
ســـال دیگر بـــه پول خـــود می رســـد در حالی 
کارگر  کارمنـــد و  کـــه وی ناچـــار اســـت حقـــوق 

کارمنـــد وی شـــب  کارگـــر و  خـــود را بدهـــد، و  
می خواهـــد بـــرای زن و بچـــه اش نـــان ببرد. 
دور  کـــه  افـــرادی  شـــاید  کـــرد:  تصریـــح  وی 
میـــز هیـــات مدیـــره ســـندیکا می نشـــینند از 
کار دارند  کـــه هنـــوز  شـــرکتهای بزرگی باشـــند 
که  ولـــی بســـیاری از پیمانـــکاران ما هســـتند 
ســـپری  را  بـــدی  روزگار  و  ندارنـــد  کار  اصـــال 
که  می کننـــد. البتـــه بســـیاری از آنهایـــی هم 
کار دارنـــد تنهـــا بـــرای روشـــن نگـــه داشـــتن 
کار اقدام  گرفتـــن  چـــراغ شـــرکت خـــود بـــرای 
گـــر بتوانیم نگاه  کرده انـــد. وی با بیان اینکه ا
کنیم  بـــه پیمانکاری ایـــن مملکت را عـــوض 
کـــرد: در  قـــدم بزرگـــی برداشـــته ایم، تصریـــح 
که ســـر مـــا آوردند  طـــی این ســـالها هر بالیی 
کت نشســـتیم ولـــی با توجـــه به شـــرایط  ســـا
کنونـــی بـــه نظر می رســـد زمـــان تصمیم گیری 

یـــا اقـــدام در ایـــن باره فرا رســـیده اســـت. 

مهنـــدس پورشـــیرازی عضو هیـــات مدیره 
و کمیســـیون انتشـــارات در این بـــاره تصریح 
گذشـــته فـــرق دارد اما  کرد: مشـــکالت امروز با 
بـــه نظر من خـــود دولـــت باعث ایـــن اتفاقات 
شده اســـت. به نظر می رســـد دولت سیستم 
پیمانـــکاری را می خواهـــد امـــا پیمانـــکاران را 
نمی خواهـــد. باید ســـندیکا با دعـــوت از همه 
دربـــاره  الزم  تصمیم گیـــری  و  خـــود  اعضـــای 
کند.  کنونی به شـــکل یکپارچه اقدام  شـــرایط 

کرد: روش  مهندس شـــیخ بهایی نیز عنوان 
کار  کارفرماهـــا پـــول دهنـــد و مـــا  کـــه  ســـنتی 
کنیـــم دیگر در هیچ ســـطحی اتفـــاق نخواهد 
که این  که دولت پولدار شـــود  افتـــاد مگر این 
گذشـــته منجر  امـــر هم بـــه تکرار آســـیب های 
کارفرمایی  خواهد شـــد. دولت بایـــد از روش 
ج شـــود و تنها نظاره گر باشـــد تا مدیریت  خار
توســـط بخش خصوصی و تشـــکلهای صنفی 
انجـــام شـــود. در همین تهران بـــاالی 30-20 
هزار میلیـــارد تومان پروژه خصوصی توســـط 
که بند ناف خود را از  کســـانی انجام می شـــود 
گـــر مـــا وارد این حوزه  کرده اند، ا دولـــت جـــدا 
کـــه مدیران  شـــویم موفـــق خواهیم شـــد چرا 
بـــا تجربـــه ای داریـــم. می تـــوان روی  بســـیار 
کار به این شـــیوه بررسی های الزم را  مکانیزم 

 انجام داد.

ســـخنان  از  پـــس  مصطفـــی زاده  مهنـــدس 
کـــرد: اینکه  مهنـــدس شـــیخ بهایی عنـــوان 
کشـــور رخت بربســـته یک  پیمانـــکاری از این 
گفـــت پیمانکاری  واقعیـــت اســـت. می تـــوان 
کارمندان  کارمنـــد دولـــت، فرق مـــا بـــا  یعنـــی 
کـــه آنهـــا ماه بـــه ماه حقـــوق خود  این اســـت 
را می گیرنـــد و مـــا صـــورت وضعیت بـــه صورت 
که دولت  وضعیت. اما حاال بحث این اســـت 
کار بایـــد  نمی توانـــد و مـــا بایـــد ببینیـــم چـــه 
کنـــار بگذاریم  بکنیـــم. آیا بایـــد حرفه خـــود را 
کنیـــم. چنانچه در  یـــا راههای دیگـــری پیـــدا 
کـــردم امروزه پنیـــر ما جا  میزگـــرد قبل عنـــوان 
کنیم. بـــه جا شـــده و باید پنیر جدیـــدی پیدا 

مهنـــدس ســـجادی در ارتبـــاط با ســـخنان 
مهنـــدس مصطفـــی زاده و مهندس شـــیخ 
کـــرد: ما بـــه عنـــوان اعضای  بهایـــی عنوان 

 مهندس زورچنگ:
و  روزنامه  به  دوختن  چشم  از   
نتیجه ای  بودن  مناقصه  منتظر 
گر مناقصه ای  حاصل نمی شود. ا
تعداد  این  جوابگوی  باشد  هم 
شرکت پیمانکاری نیست. شرکتی 
شرایط  به  نباید  دارد  کار  که  هم 
خود دل ببندد چون در نهایت امر 
و با ادامه این شرایط حیات همه 
شرکتها به مخاطره خواهد افتاد. 
به نظر می رسد چاره ای نداریم جز 
اینکه به سمت و سوی فکر دیگری 

برویم.
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هیـــات مدیـــره یک تشـــکل صنفـــی وظایفی 
را متقبـــل شـــده ایم. صنـــف از مـــا انتظاراتی 
دارد و مـــا می توانیـــم برای مقابله با شـــرایط 
کنونـــی اقداماتـــی انجـــام دهیـــم. می توانیم 
درخواســـت  بـــا  بخواهیـــم  پیمانـــکاران  از 
کردن  کار  تغییـــر شـــرایط بـــه طـــور موقتـــی از 
دســـت بکشـــند، می توانیـــم به پیمانـــکاران 
کنونی  گرفتن در شـــرایط  کار  دربـــاره عواقـــب 

کنیـــم.  اطالع رســـانی 

کـــرد: ما باید  مهنـــدس زورچنگ نیـــز تصریح 
کنیـــم. از چشـــم  کاری خـــود را عـــوض  زمینـــه 
دوختن بـــه روزنامـــه و منتظر مناقصـــه بودن 
گـــر مناقصه ای  نتیجه ای حاصل نمی شـــود. ا
شـــرکت  تعـــداد  ایـــن  باشـــد جوابگـــوی  هـــم 
کار دارد  کـــه  پیمانکاری نیســـت. شـــرکتی هم 
نبایـــد بـــه شـــرایط خـــود دل ببنـــدد چـــون در 
نهایـــت امر و با ادامه این شـــرایط حیات همه 
شـــرکتها بـــه مخاطـــره خواهـــد افتاد. بـــه نظر 
می رســـد چـــاره ای نداریم جز اینکه به ســـمت 

و ســـوی فکـــر دیگـــری برویم.
از  جمع بنـــدی  یـــک  در  ورزنـــده  مهنـــدس 
کرد: شـــرایط  کید  گرفته تا بحث های صـــورت 
کـــه بـــه نظـــر  اقتصـــادی خاصـــی را شـــاهدیم 
می رســـد درصورت فروپاشـــی اقتصـــادی هیچ 
گونه فعالیـــت اقتصادی از جملـــه پیمانکاری 
نمی توانـــد دوام داشـــته باشـــد. بـــرای مثـــال 
کارآفرینان توســـعه گرا توســـط  کانـــون  همیـــن 
صنعـــت احـــداث تاســـیس شـــد اما بـــه خاطر 
بـــه  دوران  ایـــن  خـــاص  سیاســـی  شـــرایط 
حـــل  سیاســـی  شـــرایط  تـــا  نرســـید.  نتیجـــه 
نشـــود شـــغل ها همین ناپایـــداری را خواهند 
واحدهـــای  گذشـــته  روزهـــای  در  داشـــت. 
کـــه مربـــوط به ســـاخت  کوچکـــی  اقتصـــادی 
در  رونـــد  ایـــن  و  شـــدند  تعطیـــل  بـــود  طـــال 
مـــورد ســـایر حرفه هـــا هـــم ادامـــه دارد، پـــس 
چگونـــه می توان انتظار داشـــت افـــراد بیایند، 
تمـــام  کننـــد.  کار  و  کننـــد  ســـرمایه گذاری 
کار بودند  که در ایران مشـــغول به  شـــرکتهایی 
گذاشـــته اند. در  تـــرک ایـــران مســـابقه  بـــرای 
آبـــان مـــاه آوار دیگری بر ســـر ما خـــراب خواهد 
شـــد. در ایـــن شـــرایط چگونـــه فکـــر می کنیـــد 
کنیم  بایـــد ســـرمایه های خـــود را یکجا جمـــع 
و بـــا تعریـــف پـــروژه اقـــدام بـــه ســـرمایه گذاری 
نـــدارد.  امـــکان  چیـــزی  چنیـــن   کنیـــم؟ 
سیاســـی  وضـــع  مولـــود  کنونـــی   شـــرایط 

کـــه تـــا حـــل نشـــود نمی توان  خاصـــی اســـت 
 راه حلی ارائه داد. 

بخـــش  در  نیـــز  بهایـــی  شـــیخ  مهنـــدس 
کـــرد: در بخش  پایانی ســـخنان خـــود عنوان 
و  کار  بـــرای  ســـنگینی  هزینـــه  خصوصـــی 
نهایـــت  در  امـــا  می شـــود  انجـــام  مدیریـــت 
خ روز خواهد بود  کار و خدمات به نـــر فـــروش 
و ضـــرر و زیـــان بـــه حداقل خواهد رســـید. در 
که آقای  کارآفرینـــان توســـعه گرا  کانـــون  مورد 
کردنـــد بنده  مهنـــدس ورزنـــده به آن اشـــاره 
کـــه تا پـــروژه ای  کردم  همـــان اوایـــل عنـــوان 
تعریف نشـــود ســـاختن شـــرکت به نتیجه ای 
که این  نمی رســـد چـــون همه فکـــر می کننـــد 
کـــردن یـــک مجموعـــه  پـــول بـــرای درســـت 

مالـــی جمـــع می شـــود. پـــس اول بایـــد پروژه 
که در بـــورس انجام  کاری  کـــرد مثـــل  تعریف 
می شـــود و اول نـــوع پـــروژه تعریف می شـــود، 
را  پـــروژه  شـــرکت  ســـهام،  فـــروش  بـــا  بعـــد 
می دهـــد.  انجـــام  را  کار  و  می کنـــد  تعریـــف 
یکـــی از راهکارهـــای بخش هـــای پیمانکاری 
و  شـــوند  جمـــع  هـــم  دور  کـــه  اســـت  ایـــن 
خ صفر ریال  پروژه هـــای تعریف شـــده را با نـــر
را  آن  مدیریـــت  و  ســـرمایه گذاری  و   بگیرنـــد 

انجام دهند.
پایانـــی  بخـــش  در  نیـــز  ماهنامـــه  ســـردبیر 
مشـــکالت  کـــرد:  تصریـــح  خـــود  ســـخنان 
گذشـــته وجـــود  پیمانـــکاری مطـــرح شـــده از 
داشـــته امـــا امـــروز بـــا شـــرایط خاصـــی روبـــرو 
کـــه جامعـــه مـــا هیـــچ وقـــت تجربه  هســـتیم 

نکرده است. این مشـــکالت شامل مشکالت 
مدیریتـــی،  ریختگـــی  هـــم  بـــه  اقتصـــادی، 
مســـائل سیاســـی و فشـــارهای غیرمتعـــارف 
شکســـتن  حـــال  در  کـــه  اســـت  بیرونـــی 
اســـتخوان بندی جامعـــه اســـت. مـــا افرادی 
کار زیربنایی می کنیم و به ندرت  که  هســـتیم 
کار ســـاخت و ســـاز شـــهری انجـــام می دهیم، 
ضمن اینکه ســـاخت و ساز شهری جوابگوی 
کل جامعـــه پیمانـــکاری نیســـت، پـــس  نیـــاز 
کارهـــای ســـرمایه گذاری  در نهایـــت مـــا بایـــد 
انجـــام  را  ســـازندگی  مختلـــف  بخشـــهای  در 
کار باید حامی مالی داشـــته  دهیم. برای این 
 باشـــیم و قوانینی توســـط دولت برای تعیین

 روابـــط مـــا بـــا بانـــک یـــا پشـــتیبان مالـــی بـــه 
وجـــود آیـــد. 

مهندس ورزنده:
را  خاصـــــــی  اقتصادی  شرایط 
که به نـــــــــــــظر می رسد  شاهدیم 
درصورت فـــــــــــــروپاشی اقتصادی 
از  اقتصادی  فعالیت  گونه  هیچ 
جمله پیمانکاری نمی تواند دوام 
سیاسی  شرایط  تا  باشد  داشته 
حل نشـــــــود شـــــــــــــغل ها همین 
داشت خواهند  را   ناپایداری 
 در این شرایط چگونه فکر می کنید 
یکجا  را  خود  سرمایه های  باید 
جمع کنیم و با تعریف پروژه اقدام 

به سرمایه گذاری کنیم؟
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 نشست
خبر

احمد خرم، رئیس ســازمان نظام مهندســی 
استان تهران روز ۱۰ شهریور در اولین نشست 
خبری خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
بــه  کنتــرل و بازرســی ســاختمان  آیین نامــه 
هیــچ عنوان نظرات صنف و بخش خصوصی 
را در خــود ندیــده اســت، گفت: وقتی اقدامی 
بدون مطالعه بخواهد انجام شود، آن برنامه 
به نتیجه نخواهد رســید، بنابراین آیین نامه 
کنتــرل و بازرســی ســاختمان به دلیــل اینکه 
بــدون مطالعه بوده و نظــرات صنف و بخش 
خصوصــی را در خــود ندیــده اســت، حــدود 
سه ســال است متوقف اســت. وی افزود: در 
کنترل و بازرســی ســاختمان تهیه  آیین نامــه 
شناســنامه فنی ملکی ساختمان ها بر عهده 
بنابرایــن  اســت،  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ســاختمان  بازرســی  و  کنتــرل  آیین نامــه  در 
ایــن مســئولیت بــه شــهرداری ســپرده شــده 
کــره شــد،  اســت، امــا وقتــی بــا شــهردار  مذا
کردنــد، مهمترین رکــن این اقدام  آنهــا اعالم 
نیــروی انســانی اســت. رئیس ســازمان نظام 
مهندســی اســتان تهران ادامه داد: بنابراین 
شــهرداری اعــالم می کنــد، مــا زیــر بــار برنامــه 
بازرســی ساختمان نمی رویم پس تلقی بنده 
گرفته شــده،  کــه  کــه تصمیماتی  ایــن اســت 

یک مطالعه اصولی نشده است.
کید بر اینکه وزارت راه و شهرســازی  خرم با تا
ح جامع مسکن نیز همین رویه را ادامه  در طر
ح جامــع مســکن  داده و بــدون مطالعــه طــر
کــرد: در  کید  را بــه تصویــب رســانده اســت، تا
که به صورت شــفاهی با معاونت  کــره ای  مذا
حقوقی ریاســت جمهوری داشتم، آنها اعالم 
کار بر عهده ســازمان نظام  که ارجاع  کرده اند 
مهندســی اســت. بنابرایــن ایــن موضــوع به 
اعــالم  آینــده  رســمی در هفته هــای  صــورت 
بخشــنامه  کــرد:   تصریــح  وی  شــد.  خواهــد 
کار مهندســان بــه  آخونــدی در مــورد ارجــاع 
کان لم یکن )لغو( خواهد شــد. رئیس  زودی 
ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران در 
که پرســید  پاســخ بــه ســوال خبرنــگار فــارس 
در ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران 
همــواره تخلفــات مالــی و اختالس هایــی بــه 
وجــود می آید. در هیــأت مدیره دو دوره قبل 
گرفت  یک تخلف 4۰ میلیــارد تومانی صورت 
کی از یک  و در دوره جدیــد نیــز شــنیده ها حا
اســت.  تومانــی  میلیــارد  نیــم  و   ۷ اختــالس 
آیــا ایــن اقدامــات بــه نتیجــه نهایــی رســیده 

اســت یــا خیر، گفــت: در دوره قبــل تخلفی به 
که 4۰ میلیارد تومان  این شــکل رســیده بود 
گرفــت  ســپرده گذاری در بانــک شــهر صــورت 
و از این مســیر و ســپرده گذاری تســهیالتی به 
نفع یکســری اشــخاص اخذ شــد، به هر حال 
این موضوع حدود 4 ســال است این پرونده 
در قــوه قضائیه در حال بررســی اســت و هنوز 
گفت: ســود  حکمی صادر نشــده اســت.خرم 
ایــن 4۰ میلیــارد تومــان دریافــت می شــود، 
امــا همچنان ایــن 4۰ میلیارد تومــان در این 
که هنوز تعیین تکلیف  بانک بلوکه شده، چرا 
نشده است.وی خاطرنشان کرد: سود بانکی 
ســپرده های حق الزحمــه را در یــک حســاب 
خاصــی مصــرف و هزینــه می کنیــم، بنابراین 
گــر ســودی دریافــت نشــود شــائبه ای ایجاد  ا
خواهد شــد. رئیس ســازمان نظام مهندسی 
و   ۷ اختــالس  خصــوص  در  تهــران  اســتان 
گفت: ایــن موضوع  نیــم میلیــارد تومانــی نیز 

کــه بدون  بــا جعــل امضــا یکــی از چک هایی 
امضا پاس شــده است در یکی از شعب بانک 
صــادرات بــه وقــوع پیوســته اســت، بنابراین 
این چــک با جعل امضای بنده بوده اســت. 
بنابرایــن در یکــی از شــعب بانــک صــادرات 
کشــف شــد و تمام  حدود ۳ و نیم میلیارد آن 
چک هــای بــاالی 5۰ میلیــون تومــان بازدید 
گرفــت و ۷ فقــره چــک هــم در ایــن  صــورت 
کنون  کشــف شــد. خــرم ادامــه داد: تا بازدید 
از ایــن ۷ و نیــم میلیــارد تومــان ۷.۲ میلیــارد 
تومــان آن برگشــت داده شــده و ۳۰۰ میلیون 
بــه زودی برگشــت خواهــد شــد.  تومــان آن 
وی ادامــه داد: این پول از حســاب ســازمان 
گفته وی  مهندســی برداشته شده  است. به 
در ایــن اختــالس و جعــل امضــا ۲ تــا ۳ نفــر از 

سازمان نظام مهندسی بازداشت شدند.

بــه ســؤالی در خصــوص ورود  وی در پاســخ 
گذشته به  وزیر راه و شهرســازی در یک سال 
دریافت 5 درصد حق الزحمه نظام مهندسی 
خدمــات  حق الزحمــه  درصــد   5 گفــت: 
که  مهندســی در قانون دیده شده است چرا 
در برخی استان ها برای دریافت این 5 درصد 
بنابرایــن  پــس  دارد  وجــود  مجمــع  مصوبــه 
کــه بــرای ایــن 5 درصــد  در برخــی اســتان ها 
مصوبــه مجمــع وجــود نــدارد دریافــت ایــن 
حق الزحمــه قانونــی نیســت اما برای اســتان 
که مصوبه مجلس وجود دارد دریافت  تهران 
حق الزحمــه قانونــی اســت. رئیــس ســازمان 
نظــام مهندســی اســتان تهــران بــا اشــاره بــه 
اینکه ۲۳ ســال از عمر تشــکیل سازمان نظام 
گفت: با  مهندســی اســتان تهــران می گــذرد، 
گذشــت ۲۳ ســال از عمر ســازمان مهندســی 
کمک مالی و تاسیســاتی  تهــران دولت هیــچ 
و ســاختمانی بــه ســازمان نظــام مهندســی 
نداشــته اســت. خرم افزود: در سازمان نظام 
مهندســی اســتان تهــران ۱۲۰ هــزار مهنــدس 
عضو هســتند پس این 5 درصــد حق الزحمه 

اعضای مهندسان است.

رئیس ســازمان نظام مهندسی استان تهران 
گفت:   در خصــوص امضا فروشــی مهندســان 
زمینه امضا فروشــی باز اســت و برگه فروشــی 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران:

ر بار
 برنامه 

رسی  با
ساختما 
ویم   نمی ر
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راه هــای  بایــد  امــا  دارد،  وجــود  مهندســان 
کرد.خرم افزود: موردی  پیشگیری آن را پیدا 
گرفته شد و اعالم شده  جدیدا با بنده تماس 
کــه  کــه ســاختمانی در حــال احــداث اســت 
که پولی به من  که تا زمانــی  گفته اســت  ناظر 
ندهید این مرحله را تائید نمی کنم، بنابراین 
بنده با فرســتادن بــازرس ویژه این موضوع را 
کتبی  کرد: به ناظر تذکر  کید  کردم. وی تا حل 
کار انجام شود،  گریک بار دیگر این  که ا دادیم 
پروانــه او تعلیــق خواهــد شــد. پــس ارســال 
کــرده و  بــازرس ویــژه فضــای جدیــدی ایجاد 
کمتــر شــده اســت.رئیس ســازمان  تخلفــات 
نظــام مهندســی اســتان تهــران  بــا مقایســه 
ســازمان نظــام مهندســی تهــران بــا ســازمان 
گفت: ســازمان نظام پزشــکی  نظــام پزشــکی 
دســتگاه متولی بــه نام وزارت بهداشــت دارد 
که با تمام قدرت پشت سازمان نظام پزشکی 
کارت خوان ها به  که به عنوان نمونه در قضیه 

خوبی پشت سازمان نظام پزشکی ایستاد.
مالیــات  اینکــه  بــرای  پزشــکان  افــزود:  خــرم 
که  ندهنــد، دریافت نقــدی انجــام می دهند 
پشــت  بهداشــت  وزارت  امــا  اســت،  خــالف 
فضــای  تــا  ایســتاد  پزشــکی  نظــام  ســازمان 
تخلــف عــادی جلوه داده شــود. وی بــا بیان 
کار خود را بکند،  اینکه ســازمان مالیاتــی باید 
کنکاش  امــا قانون نبایــد در زندگی اشــخاص 
گفــت:  در آلمان پزشــکان دریافتی های  کند، 
خــود را بــه صــورت نقــدی انجــام می دهنــد، 
کشــور دارایی هــا بــه درســتی  اظهار  امــا در آن 

می شود.
رئیس ســازمان نظام مهندسی استان تهران 
کــرد: ما عــادت داریم مســائل منفی را  کیــد  تا
کــه باید  کنیــم. ایــن در حالــی اســت  پررنــگ 
کنیــم.  طراحــی ســاختار و سیســتم را اصــالح 
کرد: به عنوان مثال در مورد  خرم خاطرنشان 
دریافت 5 درصد حق الزحمه مهندسان ناظر 
متاســفانه جوسازی شــدیدی از سوی وزارت 
گرفت و اعالم شــد با  راه و شهرســازی صورت 
این اقدام دســت در جیب مردم شــده اســت 
و همیــن موضــوع باعــث شــد اعتمــاد مــردم 
کمتــر شــود.  وی افــزود:  بــه نظــام مهندســی 
چنــدی پیــش خدمــت آخونــدی وزیــر راه و 
که هجمه های  شهرســازی رســیدیم و زمانی 
زیــادی روی ســازمان مهندســی بــود، اعــالم 
پــس  شــود،  ایجــاد  آتش بســی  یــک  کردیــم 
بنابرایــن مقــرر شــد 5 نفــر از ســازمان نظــام 

مهندســی و 5 نفر از وزارت راه و شهرســازی بر 
کنترل و بازرســی ســاختمان و  روی آیین نامه 
که توســط مهندســان  نظــارت و حق الزحمه 

ناظر دریافت می شود، جلساتی برگزار شود.
رئیس ســازمان نظام مهندســی استان تهران 
افزود:  ســه جلسه برگزار شــد، اما متاسفانه دو 
که این جلسات تعطیل شده است.  ماه است 
کــه بایــد ایــن جلســات  ایــن در حالــی اســت 
هفتگــی برگزار شــود تا حرف ها شــنیده شــود، 
که باید  کیــد دارند  کــه هیأت وزیران نیز تا چــرا 
بایــد  خصوصــی  بخــش  و  اصنــاف  اظهــارات 
کــه متاســفانه بــه ایــن موضوع  شــنیده شــود 
ایــن  خــرم  گفتــه  بــه  اســت.  نشــده  توجهــی 
که هر  کمیســیون 5+5 بــرای ایــن ایجــاد شــد 
هفتــه جلســات برگــزار شــود تــا مــوارد تخلف و 
مناقشه با وزارت راه و شهرسازی برطرف شود.

وی افــزود:  مســئله مبــارزه با فســاد و تبعیض 
کشــور اســت، امــا هیچ  یــک مســئله مهــم در 
اراده ای بــرای رفــع فســاد و تبعیــض و هیــچ 
طرحی برای پیشــگیری از این موضوع وجود 
دیگــری  قــوه  قــوه،  ایــن  متاســفانه  و  نــدارد 
نظــام  ســازمان  رئیــس  می کنــد.  محکــوم  را 
گفت:  اولیــن امری  مهندســی اســتان تهــران 
کردن  که جلوی فســاد را می گیرد الکترونیکی 
امور اســت و به همین منظور انتخابات نظام 
که طی یک ماه آینده برگزار خواهد  مهندسی 
شــد به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. 
کاهش فساد  خرم ادامه داد: دومین راه برای 
کردن فرایندهاست،  کوتاه  و پیشــگیری از آن 
کار باالتــر برود فســاد  کــه هرچــه ســرعت  چــرا 
نظــام  ســازمان  رئیــس  شــد.  خواهــد  کمتــر 
تصمیــم  گفت: مــا  تهــران  اســتان  مهندســی 
کنیــم  کوتــاه  گرفتیــم ایــن فاصلــه 5۰ روزه را 
بنابرایــن ایــن فاصلــه 5۰ روزه را ابتــدا بــه ۳۰ 
کاهــش دادیــم. در  روز و ســپس بــه دو هفتــه 
که حق الزحمه  نهایت به این نتیجه رسیدیم 
مهندســان ناظــر یــک روز هــم نبایــد معطــل 
حــال  در  حق الزحمــه  ایــن  بنابرایــن  شــود، 
کید  حاضر بــه روز پرداخت می شــود. خــرم تا
که بــه طور  کــرد:  مــا معتقدیــم هر شــهروندی 
کمتر درآمد  متوسط ماهانه 5 میلیون تومان 

داشته باشد، باید منتظر تخلف نیز بود.
۱۰ شهریور-فارس
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رئیــس شــورای شــهر تهــران بابیــان اینکه 
کاهــش مشــارکت  در حــال حاضــر میــزان 
امــر  ســازمان  انتخابــات  در  مهندســان 
بایــد دیــد  گفــت:  ســاده انگارانه نیســت، 
دلیــل عــدم حضــور ایــن جامعه فعــال در 
امــر سرنوشت ســاز انتخابات ناشــی از چه 
که در حال حاضر  دغدغه هایی است؛ چرا
به رغــم  پزشــکی  نظــام  مشــارکت  درصــد 
مشــارکت  از  بیشــتر  اعضــا  انــدک  تعــداد 

نظام مهندسی است. 
محسن هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با 
»صما« گفت: برای هیچ کس قابل پذیرش 
که مشــارکت یک جامعه ۱۲۰ هزار  نیســت 
کمتر از ۱۰ درصد  نفری حدود ۸ هزار نفر و 
باشــد؛ بنابراین باید درصد مشــارکت این 

کند.  اعضا ارتقا پیدا 
کیــد بــر اینکــه تمــام متصدیــان  وی بــا تا
انتخابــات  زمــان  تــا  مهندســی  نظــام 
مهندســان  مشــارکت  جــذب  بــرای 
گفت:  فعالیت های جدی داشته باشند، 
به واســطه  مهندســان  حاضــر  حــال  در 
چالش هــای و  دغدغه هــای   وجــود 

 متعدد در نظام مهندسی راغب به حضور 
در انتخابات نیستند.

رئیــس شــورای شــهر تهــران بابیــان اینکه 
را  نظام مهندســی  در  موجــود  چالش هــا 
کــرد اظهار  می تــوان بــه ۸ بخــش تقســیم 
داشــت: از ایــن ۸ بخــش 4 مــورد شــامل 
فراینــد  در  نظام مهندســی  شــدن  درگیــر 
بوروکراسی صدور پروانه و نظارت و افزوده 
گلوگاه هــای رانــت خیــز و اعتــراض  شــدن 
برانگیز در نظام مهندســی به فعالیت های 
کارآمد شــفاف و  شــهرداری، عــدم فراینــد 
قاطــع رســیدگی بــه شــکایات و تخلفــات 
در نظام مهندســی، بی تفاوتــی مجموعــه 
صــورت  تخلفــات  بــه  نظام مهندســی 
و  بــزرگ  پروژه هــای  در  درگذشــته  گرفتــه 
کوچک شــهر تهران، احســاس بی عدالتی 
عــادی  اعضــای  میــان  در  باندبــازی  و 
که  نظام مهندسی جز موارد اساسی است 
این موارد باید هر چه ســریع تر حل وفصل 

شود.   ۱4 شهریور - صما.



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور
شماره 370

36

 نشست

گزارشــی  روزنامه هفت صبح 12 شــهریور در 
جزئیــات قراردادهــای شــهرداری و قــرارگاه 
خاتم را منتشر کرد: محسن هاشمی، رئیس 
شــورای شــهر تهران در برنامه تهران بیست 
کرد و در مورد مســائل مختلف  حضــور پیدا 
کرد و در صحبت های خود  شهری صحبت 
کرد  به پروژه های عمرانی شــهرداری اشــاره 
که خوابیده و موجب انتقادات شده است. 
گفــت:  برنامــه  ایــن  در  هاشــمی  محســن 
پروژه هــای عمرانــی  بخــش  در  »متاســفانه 
موفــق نبودیــم. در حــال حاضــر بســیاری از 
پروژه هــا خوابیــده و همیــن موجــب انتقــاد 
شــده است. به اعتقاد من علت این مسئله 
تک پیمانکار بودن شهرداری است. قرارگاه 
خاتم االنبیاء تک پیمانکار بزرگ شــهرداری 
اســت. اختالفــات موجــب توقــف پروژه هــا 
شــده است. بنیاد تعاون ســپاه و شهرداری 
دارنــد.  اختــالف  بدهی هــا  میــزان  دربــاره 
پروژه هــای بزرگــی در شــهر تهــران در اختیار 
قرارگاه قرار دارد. این اختالف به زیان مردم 
شــهر تهران بوده و بایــد هر چه زودتر تعیین 

تکلیف شود«.   
کــه چــرا  هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
تدبیری برای ایجاد درآمد پایدار در شــورای 
گفت: »مطابق نظرات  شهر صورت نگرفته، 
رهبــر انقــالب بــرای اســتفاده از نقدینگــی، 
از  جــدی  صــورت  بــه  گرفتیــم  تصمیــم 
کنیــم  ســرمایه بخــش خصوصــی اســتفاده 
تــا نقدینگــی بــه ســمت پروژه هــای شــهری 
کمیســیون در شــورای شــهر پنج  بیایــد. هر 
کــرده و شــهردار بایــد بــه  پکیــج را مشــخص 
کند. می توانیم 200 هزار  زودی آن هــا را اجرا 
میلیــارد تومــان پــروژه را در یــک فرآینــد 10 
کنیم. در بخش هایی  ساله در تهران تعریف 
همچون پارک حاشــیه ای، پســماند، مترو، 

یات    
ای  رارداد 
شهرداری و 
اه خاتم رار

با درخواست یک روزنامه قراردادهای 
پیمانکاری شهرداری تهران منتشر شد

خبر



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور

شماره 370

37

برقــی  هتــل،  ســاخت  برقــی،  اتوبــوس 
گــن ســازی متــرو و...  کــردن موتورهــا، وا
پروژه هایی تعریف شــده است.  یکی دیگر 
گر  گردشــگری اســت و ا از ایــن بخــش ها، 
گردشــگری در تهــران رونــق بگیــرد بــه 100 

هتل در رده مختلف نیاز داریم.«  

گــزارش آورده  روزنامــه هفت صبح در این 
سرنوشــت  کــه  نوشــتیم  پیشــتر  اســت: 
ســامانه  از  مختلف مــان  درخواســت های 
دسترســی آزاد به اطالعات چه شــده و هر 
کــدام چه نتیجه ای در پی داشــته اســت. 
بودیم:»ایــن  نوشــته  گــزارش  همــان  در 
متفــاوت  شــفافیت،  درخواســت  تجربــه 
بــا ســایر درخواســت ها بــود و بــه نتیجــه 
خــود  درخواســت  در  رســید.«  واقعــی 
قرارداد هــای  مبالــغ  و  پرســیدم:»تعداد 
که هنوز  شــهرداری تهران با قــرارگاه خاتم 
تکمیــل نشــده انــد را بــه همــراه جزئیــات 
اعــالم فرماییــد.« پاســخ اولیــه شــهرداری 
جــواب  آن هــا  نمــیزد.  دل  بــه  چنگــی 
دادنــد: »لطفا به پرتال شــهرداری ســایت 
شــفاف ســازی اطالعات مراجعه نمایید. 
خاطــر نشــان می گــردد فعــال مبالــغ باالی 
که ســامانه در  گردیــده  ج  یــک میلیــارد در
حال تکمیل اطالعات می باشــد. از پاسخ 
قانــع نشــدم و شــکایت زدم. نتیجــه غیــر 
منتظره بود. به شــکایت رسیدگی و حق را 
کســل، تمام  بــه مــن داده و در یک فایل ا
اطالعات خواســته شده را در اختیارم قرار 
دادند. البته در فایل ارسال شده در مورد 
ایــن قرارداد ها توضیح داده شــده اســت: 
»گزارش در خواســت های همه سازمان ها 
بــا نــام پیمانــکار قــرارگاه ســازندگی خاتــم 
قرارداد هــا  پیمانــکاران،  امــور  در ســامانه 
و مناقصــات شــهرداری تهــران.« در ایــن 
فایــل عنــوان 28 قــرارداد بــا مبلــغ آن هــا 
که تاریخ برخی  برای ما ارسال شده است 
از آن هــا نشــان می دهــد ایــن پروژه هــا بــه 
اتمــام رســیده اســت. مجمــوع مبلــغ این 
هــزار میلیــارد  قــرارداد در حــدود 53   28
را در  کامــل آن هــا  ریــال اســت. فهرســت 

جدول مشاهده می کند.   

مجلــس  در  عمــران  کمیســیون  نایب رییــس 
شــورای اســالمی بابیــان اینکــه نقــش دولــت 
بــه  در بخش هــای حســاس اقتصــادی بایــد 
که  گفت: چرا کند،  حــوزه نظارتی تقلیل پیــدا 
کنــون روابط فرزند و مادری شــرکت های  هم ا
بــه  را  کشــور  اقتصــاد  دولــت  بــه  خصولتــی 

کشانده است. اضمحالل 
حســن علــوی بابیــان مطلــب فــوق   عنــوان 
کرد: در حال حاضــر به دلیل محدودیت های 
کار آرایــی این بخــش حمل ونقل زیر  هوایــی، 
ســؤال رفتــه اســت؛ بنابراین موقعیــت جدید 
زمینــی  بخــش  کــه  اســت  مغتنمــی  فرصــت 
دارد  قــرار  ریلــی  حمل ونقــل  آن  رأس  در  کــه 
اصــالح  آن  زیرســاخت های  و  توســعه یافته 

شود.
به عنــوان  کشــور  راه آهــن  بخــش  گفــت:  وی 
چهارراه آســیا و اروپا می تواند بار حمل و  نقل 
بــه دوش  بــاری    را در دو حــوزه مســافری و 
بکشــد؛ امــا در این خصــوص ضعف های این 

بخش باید اصالح شود.

زیرســاخت های  اصــالح  اینکــه  بابیــان  وی 
ســرمایه های  حضــور  نیازمنــد  ریــل 
خصوصــی اســت. اظهار داشــت: متأســفانه 
بســته های تشــویقی مناســبی بــرای حضــور 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش تعبیــه نشــده 
بســته های  و  بروکراســی ها  کــه  زمانــی  تــا  و 
نشــود  اعمــال  بخــش  ایــن  در  تشــویقی 
وارد  را  خــود  نقدینگی هــای  ســرمایه گذار، 
نمی کنــد؛  اســت  بــازده  دیــر  کــه  حــوزه ای 
بنابرایــن ایــن حــوزه نیــاز بــه تغییــر پارادایم 

بــرای حضور بخش خصوصی دارد.
مجلــس  عمــران  کمیســیون  نایب رییــس 
شــورای اســالمی بابیــان اینکــه به جز مشــکل 
که وبال  جذب ســرمایه شرکت های خصولتی 
گــردن حوزه ریلی شــده اســت،در حال حاضر 
کاماًل  بخــش خصولتی مانع رشــد بخش های 

خصوصی درراه آهن شده است.
وی بــا انتقــاد از حضــور دولــت در بخش های 
گفــت: وضعیــت اقتصــادی  کشــور  اقتصــادی 
مزخــرف دســتاورد حضور ۹۰ درصــدی دولت 
در تمام بخش ها اســت. درحالی که شایســته 
مهــم  بخش هــای  در  دولــت  حضــور  بــود 
کمتر از ۳۰ درصد  اقتصــادی مانند راه آهــن به 
گفتــه علــوی نقــش دولــت در  می رســید. بــه 
بخش های حســاس اقتصادی بایــد به حوزه 
کنون  کــه هم ا کنــد. چرا نظارتــی تقلیــل پیــدا 
روابــط فرزند و مــادری شــرکت های خصولتی 
اضمحــالل  بــه  را  کشــور  اقتصــاد  دولــت  بــه 

کشانده است.
مجلــس  عمــران  کمیســیون  نایب رییــس 
ایــن  دلیــل  اینکــه  بابیــان  اســالمی  شــورای 
وابســتگی ناشــی از ضعف های قانونی است. 
اظهار داشــت: متأســفانه ابهامات موجود در 
قانــون در ایجــاد شــرکت های خصولتی نقش 
پررنگی داشــته و این قوانین اشــکاالت بزرگی 

در این حیطه دارند.
گر در نگارش این  کرد: ا علوی در ادامه عنوان 
کارشناســی و مطالعات  قوانین از دیدگاه های 
گردن کلفتی  جهانی بهره برده می شــد شــاهد 
و وابســتگی بی حدوانــدازه ایــن شــرکت ها در 

کشور نبودیم. عرصه اقتصاد 
۳ شهریور- صما

تصادی وال ا
با  رواب 

ت  زن مادری دو ف
ا تی  و خصو

عضو کمیسیون عمران:
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 نشست

خ   شــاخص های اقتصــادی از بــاال بــودن نر
بــه  و  می کننــد  حکایــت  کشــور  در  بیــکاری 
طــور حتــم، ورود ســرمایه های خارجی یکی 
اســت  اقتصــادی  و  اصولــی  راهکارهــای  از 
کــه می توانــد ایــن ابرچالــش را تــا حــدودی 
اســت جــذب  بنابرایــن الزم  کنــد.  برطــرف 
گیرد.  ســرمایه گذاری خارجی در اولویت قرار 
حال آنکه جذب سرمایه های ایرانیان مقیم 

کشورها حائز اولویت باالتری است. سایر 
کشوربه   ج از  سرمایه های ایرانیان مقیم خار
کــه با ایــران دارنــد، احتمااًل  دلیــل ارتباطــی 
تمایــل بیشــتری نســبت بــه ســرمایه گذاری 
در ایــران در مقایســه با اتباع خارجی نشــان 
نشــان  ملــل  ســایر  تجربــه  داد.  خواهنــد 
جــذب  آغــاز  در  اغلــب  کشــورها  کــه  داده 
کرده انــد  ســرمایه گذاری، شــرایطی را فراهــم 
کشــور خویــش را  ج نشــینان و اتبــاع  تــا خار
کنند و سپس  برای بازگشت به وطن ترغیب 
رفته انــد.  خارجــی  ســرمایه گذاران  ســراغ 
چیــن مصــداق بــارز این رفتار اســت. شــمار 
که پــس از انقالب  قابــل توجهــی از چینی ها 
کشــورها  کشــور به دیگر  کمونیســتی در ایــن 
گســیل شــده بودنــد، پــس از مدتی بــا تغییر 
کشور خود بازگشتند و در طول  رویکردها به 
ایــن دوره، ســرمایه گذاری های امنی در این 
کشور صورت گرفت. از این رو در سایه امنیت 
ســرمایه گذاری در چین و به واسطه ظرفیت 
ج نشــینان، ارتباطــات بین المللی برقرار  خار
کشــورها نیز  شــد و نظــر ســرمایه گذاران دیگر 
کشــور چین جلب شــد. آمارهای موجود  به 
از اقامــت پنــج تــا شــش میلیــون ایرانــی در 
کــه از ثروتــی  سراســر جهــان خبــر می دهنــد 
بیــش از دو هــزار میلیــارد دالر برخوردارنــد. 
کمتــر تمایلی به بازگشــت  امــا چــرا ایرانیان، 
به ایران و سرمایه گذاری در سرزمین مادری 

خود نشان می دهند؟

که عمومًا رفتار درخوری  واقعیت این اســت 
بــا بخــش خصوصــی فعــال در ایــران صورت 
نمی گیرد. ســهم این بخــش از اقتصاد ایران 
کــه وضعیت  کوچــک مانــده و بدیهی اســت 
می توانــد  کشــور  هــر  در  خصوصــی  بخــش 
ج نشــینان  خار تشــویق  بــرای  آیینــه ای 
نفــوذ  باشــد.  خارجــی  ســرمایه گذاران  یــا 

گســترده دولــت در اقتصــاد، عــدم ثبــات در 
تصمیم گیری هــای اقتصــادی و بوروکراســی 
که می تواند،  پیچیده از جمله عواملی است 
ج نشــین را برای ســرمایه گذاری  ایرانیان خار

کند. کشور با تردید مواجه  در 
ســرمایه گذاری،  جــذب  بــرای  دنیــا  در 
همیــن  و  اســت  کــم  حا شــدیدی  رقابــت 
ســرمایه گذار  کــه  می شــود  ســبب  رقابــت 
بررســی  از  پــس  و  نکنــد  عمــل  چشم بســته 
کنــد. یکــی از  تمامــی جوانــب تصمیم گیــری 
که ســرمایه گذاران بــا تکیه بر  شــاخص هایی 
آن تصمیم گیــری می کننــد، شــاخص آزادی 
اقتصــادی اســت. حــال آنکه، رتبــه ایران در 
 159 میــان  در  اقتصــادی  آزادی  شــاخص 
کشــور، 150 ارزیابی شــده اســت. اما مســئله 
که وجود دارد، به برخی نگرش های  دیگری 
سیاســی و اجتماعی سیاستگذاران در مورد 
در  بازمی گــردد.  ســرمایه گذاران  و  ســرمایه 
ســال های اخیــر، مواضــع منفی علیــه اتباع 
کــه  گرفتــه اســت  کشــور شــکل  دو تابعیتــی 

این مســئله می تواند بــه مانعی برای جذب 
که  ســرمایه گذاران ایرانــی تبدیل شــود. چرا
مهاجــرت  کشــور  از  کــه  ایرانیانــی  عمــده 
گزیده اند،  ج از ایران اقامت  کرده اند و در خار
کشور  دوتابعیتی هستند. به هر روی آنها در 
مقصــد، مســتقر هســتند، بــه فعالیت هــای 
اجتماعی و اقتصادی مشــغول اند و مســلمًا 
کشور مقصد را دریافت  بعد از مدتی تابعیت 
کــه در مورد  می کننــد. بنابرایــن، جــو منفــی 
گرفتــه اســت  دو تابعیتی هــا در ایــران شــکل 
بــه عاملــی بازدارنــده بــرای جــذب ایرانیــان 
و  مــادی  ســرمایه های  و  ج نشــین  خار
معنــوی آنها تبدیل خواهد شــد و باید مورد 
گیرد. دســت کم بایــد میان  تجدیدنظــر قــرار 
دو تابعیتی هــا در حــوزه سیاســت و اقتصــاد 
که در مقطعی  تفکیک قائل بود. یک ایرانی 
کرده و آن ســوی آب ها به شــرایط  مهاجرت 
باثباتــی رســیده و فعالیــت و ســرمایه گذاری 
پیــدا  تمایــل  مدتــی  از  پــس  کــرده،  ایجــاد 
می کنــد به ایــران بازگردد اما سیاســتگذاران 
بــا انگ هایــی نظیر »دو تابعیتــی« او را فراری 

داده و اجازه فعالیت به او نمی دهند.
منــع  غیرمنقــول  امــوال  داشــتن  از  آنهــا 
می شــوند و همین مسئله، آنها را از بازگشت 
و ســرمایه گذاری در ایــران منصــرف می کند. 
بنابرایــن بــا وجــود ایــن نگرش هــا و قوانیــن 
داشــت  انتظــار  نمی تــوان  گیر  دســت وپا
ج میــل چندانــی به  ایرانی هــای مقیــم خــار
کشورشــان داشته  ســرمایه گذاری در داخل 
باشــند. در واقــع عــالوه بر اعمــال اصالحاتی 
بــر ایــن نگرش هــا و ضوابــط، ضــرورت دارد، 
دولــت از طریق حمایــت از بخش خصوصی 
مثبتــی  تصویــر  داخلــی،  ســرمایه گذاران  و 
بگــذارد.  نمایــش  بــه  کســب وکار  فضــای  از 
کاغذبازی هــای اداری  کاهــش بوروکراســی و 
گســترش شــفافیت در تمامــی  و همچنیــن 
امــور از جملــه بانکــی و مالیاتــی بایــد مــورد 
دیگــر  الزامــات  جملــه  از  گیــرد.  قــرار  توجــه 
بــرای جــذب ســرمایه گذاران، ایجــاد ثبــات 
ح های  در تصمیم گیری هــا و نیــز معرفــی طر
ح های  توجیهی به سرمایه گذاران است. طر
موجــود، عمدتــًا بــدون توجیه پذیــری فنــی 
گذاشــته شــده اســت.  و اقتصــادی، به اجرا 
بــه ویــژه بــا توجــه بــه تغییــر مــداوم قوانیــن 
در  ح هــا  طر توجیه پذیــری  مقــررات،  و 
که  وضعیــت متزلزلی قرار می گیــرد. هنگامی 
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ح یا پــروژه را بر مبنای  ســرمایه گذار، مطالعــات امکان پذیــری یک طــر
قوانیــن یــا مقرراتــی به انجام می رســاند، حداقل باید ایــن اطمینان را 
که مقــررات برای مدت مشــخصی ثابت باقــی می ماند.  داشــته باشــد 
امــا متاســفانه مقــررات مدام تغییــر می کند و بــا این تغییــر و تحوالت، 
ج می شــود.این اتفــاق یــک  ح هــا از موضوعیــت خــار عمــاًل توجیــه طر
معضــل بــزرگ بــرای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی اســت و رغبــت 
کاهــش می دهــد. از ایــن رو بایــد موانــع  آنــان بــرای ســرمایه گذاری را 
گر محیط سیاسی  کشور برداشته شــود. بنابراین، ا توســعه ساختاری 
کالن اقتصادی نامناســب  گر سیاســت های  کم اســت، ا ناپایــداری حا
گر فســاد اداری  کاهش یافته و ا کار اقتصادی  گر امنیــت  وجــود دارد، ا
کرد. در اسناد  کشــور بیداد می کند، باید به ســرعت برای آنها تدبیر  در 
که ایران باید تا سال 1404  باالدســتی چنین هدف گذاری شده اســت 
کنــد. امــا شــواهد از عــدم  حــدود 450 میلیــارد دالر ســرمایه جــذب 
دســتیابی به این هدف حکایت می کنــد و ارزیابی های بین المللی نیز 
از عدم توفیق ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی حکایت می کند.

ایجــاد  مالــی،  و  پولــی  سیاســت های  اصــالح  راســتا،  همیــن  در 
گســترش  بین الملــل،  روابــط  بهبــود  فیزیکــی،  زیرســاخت های 
عضویت هــای ایــران در مجامع بین المللی، انعقاد بیشــتر پیمان های 
کشــور  که فی الحال در داخل  چندجانبــه و صدالبتــه حفظ نخبگانــی 
جــذب  بــرای  راهکارهــا  و  تدابیــر  ایــن  جملــه  از  می توانــد  فعال انــد، 
که در اتاق  گذشــته  کشــور باشد.ســال  ج از  ســرمایه های ایرانیان خار
کر بنیانگذار و رئیس موسســه فریزر،  بازرگانــی تهــران میزبان مایــکل وا
بررســی  دنیــا  در  را  اقتصــادی  آزادی  شــاخص های  کــه  موسســه ای 
کرده و  کرد: »در وهله نخســت باید تــالش  می کنــد، بودیــم، او توصیــه 
که ســرمایه داران ایرانی موجــود در ایران را  محیطــی را فراهــم بیاورید 
ج از ایران هســتند  کنید. بخشــی از ســرمایه داران ایرانی در خار حفظ 
که هنوز هم بخشــی از ســرمایه داران، ایران  و این مســئله وجود دارد 
را تــرک می کننــد و این بســیار حائز اهمیت اســت. بنابراین باید تالش 
که  کنیــد. در عیــن حــال  کــه ابتــدا ســرمایه داران خــود را حفــظ  کنیــد 
گزارش ها و  جــذب ســرمایه گذار خارجــی نیــز مهــم اســت.« بــر اســاس 
کشــور  ج از  کــه وجود دارد، بخش قابــل توجهی از ایرانیان خار آمــاری 
دارای ســطح قابل قبولی از تحصیالت، موقعیت اجتماعی و فرهنگی 
و شــریط شــغلی و مالی هســتند و باید بتوان از این ظرفیت چشــمگیر 
کشورها  در جهت رونق اقتصاد و اشتغال زایی بهره برد. در بسیاری از 
نظیر ترکیه، هند و ارمنســتان، مشوق هایی برای جذب سرمایه داران 
که  کــه به نظــر می رســد در ایران ایــن مشــوق ها آنچنان  اعمــال شــده 
گام اول  بایــد مــورد توجه قرار نگرفته اســت. هرچنــد از منظر نگارنــده 
کشــور باشــد تا بــه منزله آیینه  بایــد حمایت از بخش خصوصی داخل 
ج نشــین و سرمایه گذاران خارجی عمل  مناســبی برای ایرانی های خار
کشور متاسفانه تنگنای شدید اداری، محدودیت های  کند. در داخل 
که معمواًل شــامل  گمرکــی و بدتــر از همــه، بداخالقی هایی وجود دارد 
حــال بخــش خصوصــی می شــود و مرجعی هم بــرای رســیدگی به این 
کشــور  که توســعه در  مــوارد وجــود نــدارد. طبیعی اســت به هر میزانی 
خ بدهد و تغییرات مثبتی به وقوع بپیوندد، شــانس بازگشــت  زادگاه ر

که ریشه در سرزمین مادری دارند، بیشتر خواهد شد. مهاجرانی 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه برای توسعه 
که سبب ایجاد فرصت های شغلی برای  صادرات خدمات فنی مهندســی 
مهندســان می شــود چــاره ای جز توســعه و تقویــت صنعتی ســازی نداریم 
درعیــن حــال خواســتار حمایــت دولــت از روش های صنعتی ســازی شــد. 
کشور  گفت وگو با صما و با اشاره به سابقه صنعتی سازی در  احمد خرم در 
کباتان  کرد: شهرکهای ا کید  گردد تا گفته وی به نیم قرن پیش بازمی  که به 
که بالغ بر 4۰ ســال پیش ســاخته شــده اند دو نماد صنعتی سازی  و آپادانا 
که به بهترین شکل ممکن ساخته شده اند و همانند  کشورما هستند  در 
کید براینکه ســاخت و ســازبه روش قالب  کــوه ســرپا ایســتاده اند. وی بــا تا
کارآمــدی  کــه از  تونلــی یکــی از بهتریــن شــیوه  های صنعتی ســازی اســت 
باالیی برخوردار اســت خاطرنشان ساخت: دستگاه  ها و تجهیزات مربوط 
به ســاخت و ســاز به روش قالب تونلی نظیر دســتگاه ماسه شور، شن شور 
ک  کباتــان رها شــده اســت و خا کــه در شــهرک ا و... ســالیان ســال اســت 
که اســتفاده از روش  گوشــش بدهکار این حرف نیســت  کســی  می خورد و 
کارآمد  که توسط فرانسوی ها به ایران آمده است تا چه میزان  قالب تونلی 
اســت. رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان تهــران با بیان 
کشــور ما باب شــد و در  اینکــه در یــک برهه بکارگیری روش قالب تونلی در 
ساخت برخی از ساختمان ها در شهرک قدس از این روش استفاده شده 
خاطرنشــان ســاخت: پــس ازانقــالب عمــده ساختمان ســازی  ها بــه روش 
که اجرای آن بســیار زمان بر  اســت اجرایی شــده  ســنتی و به شــیوه بتنی 
کــه بــا مولفه هایی نظیر  کــه روش قالب تونلی  اســت، ایــن در حالی اســت 
ســریع ســازی، ارزان ســازی، مقاوم ســازی و انبوه ســازی همراه اســت به 
کــه طی یک  فراموشــی ســپرده شــده اســت. خرم با یــادآوری این موضوع 
دهه اخیر ســاخت و ســاز به روش اسکلت فوالدی در ساخت وسازها باب 
که فرآیند  کرد: در ســاخت وســازها شــاهد آن هســتیم  کید  شــده اســت تا
که  صنعتی سازی طی یک دهه اخیر به روش اسکلت پیچ ومهره ای بوده 
در سطح شهر این تکنیک به عنوان یکی از تکنیک  های رایج در ساخت و 
ســازها مورد بهره برداری قرارگرفته است و در دودهه اخیر بکارگیری آن در 
ســاخت و ســازها باب شده اســت. وی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه 
صــادرات خدمات فنی مهندســی چــاره ای جزء حمایت از صنعتی ســازی 
که  کــرد: تنها راه توســعه صــادرات خدمات فنی مهندســی  کیــد  نداریــم تا
کارگران می شود توسعه  ســبب ایجاد فرصتهای شــغلی برای مهندســان و 

کند. صنعتی ساخت وساز است و دولت باید ازصنعتی سازی حمایت 
4 شهریور- صما
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 نشست

ترا به ا
ان  رای    ا
ه سال   بود
ه  و  ارا
ی  مات بان خ
ا  به دارن
تی  بر

شـورای  نشسـت  وهفتمیـن  هفتـاد 
بـا  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی 
شـورای  دبیـر  شـافعی  غالمحسـین  حضـور 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی، محمـد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
ویـژه  کمیسـیون  رئیـس  فوالدگـر  حمیدرضـا 
محمدرضـا  مجلـس،  ملـی  تولیـد  از  حمایـت 
اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس  پورابراهیمـی 
نایب رئیـس  سـالح ورزی  حسـین  مجلـس، 
دسـتگاه ها  نماینـدگان  سـایر  و  ایـران  اتـاق 
بخـش  فعـاالن  از  جمعـی  و  وزارتخانه هـا  و 

شـد. برگـزار  خصوصـی 
دریافـت  خ  نـر کاهـش  پیشـنهاد  بررسـی 
حقوقـی،  اشـخاص  از  مسـتقیم  مالیـات 
امـکان  عـدم  بـه  اعتـراض  مراتـب  بررسـی 
بودجـه  قانـون   16 تبصـره  »و«  بنـد  اجـرای 
غیـر  بدهـی  نداشـتن  شـرایط  رفـع  و  سـال 
شـعب  سـوی  از  برگشـتی  چـک  و  جـاری 
ضمانت نامه هـای  صـدور  در  بانک هـا 
دسـتور  جـزو  بانکـی  خدمـات  دیگـر  و  بانکـی 
بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی  شـورای  جلسـه 

بـود. خصوصـی 
غالمحسین شافعی در این نشست با انتقاد 
اقتصـادی  بـر فعالیت هـای  کـم  از شـرایط حا
در  داخلـی  مسـائل  حاضـر  حـال  در  گفـت: 
مقایسـه با مشـکالت خارجی، بیشـتر سـد راه 
تـا  مـی رود  انتظـار  اسـت؛  اقتصـادی  فعـاالن 

کـه بتـوان  کنیـم  گونـه ای رفتـار  در داخـل بـه 
و  کاسـت  بیرونـی  نامالیمت هـای  اثـرات  از 
درایـت  بـا  داخلـی  مسـائل  شـرایط  ایـن  در 

شـود. حـل  بیشـتری 
داد:همـه  ادامـه  گفتگـو  شـورای  دبیـر 
دسـتگاه ها بایـد عـالوه بـر اینکـه در چارچـوب 
مشخص مرتبط با وظیفه خود تصمیم گیری 
می کننـد، در مقابـل آن تصمیم هـا، پاسـخگو 
ماجـرای  در  نمونـه،  عنـوان  بـه  باشـند.  هـم 
بـا  مقابلـه  راسـتای  در  کـه  برخوردهایـی 
صنعـت  وزارت  بایـد  گرفتـه،  صـورت  احتـکار 
کنتـرل قیمت هـا یـا مسـائل تعزیراتـی  دربـاره 
در برنامه ریـزی، اجـرا و عمـل حضـور داشـته 
کنـون  باشـد و بعـد هـم پاسـخگو باشـد. هم ا
درسـتکار  افـراد  اقتصـادی،  فعـاالن  میـان  در 
مشـکالت  بـا  کـه  می شناسـیم  را  بنکـدار 
مواجـه  برخوردهـا  همیـن  سـر  بـر  عدیـده ای 

شـده اند.
سـوی  از  طـرف  یـک   از  کـرد:  کیـد  تأ شـافعی 
بایـد  اعتمـاد  کـه  می شـود  کیـد  تأ مسـئوالن 
بـاال  دولـت  و  خصوصـی  بخـش  مـردم،  بیـن 
اقداماتـی  شـاهد  دیگـر  طـرف  از  امـا  رود 
کـه ایـن اعتمـاد را به شـدت متزلـزل  هسـتیم 
کـه  اسـت  ایـن  گـواه  فعلـی  شـرایط  می کنـد. 

می سـوزند. باهـم  تـر  و  خشـک 
کـرد: دسـتورالعمل های  ادامـه تصریـح  او در 
تردیـد  دچـار  را  اقتصـادی  فعـاالن  پی درپـی 

کـرده اسـت و آنـان به جـای اینکـه بـا تکیـه  بـر 
خـود  اقتصـادی  فعالیـت  بخشـنامه ها  ایـن 
را توسـعه دهنـد، تـا صـدور بخشـنامه بعـدی 

می کننـد. متوقـف  را  خـود  فعالیـت 
گـر قـرار اسـت با هم بـه جنگ  گفـت: ا شـافعی 
از  بایـد شـرایط بهتـر  برویـم هـر روز  مشـکالت 
اقتصـادی هـر شـب  امـا فعـاالن  باشـد  دیـروز 
کـه فـردا صبـح بـا یـک معضـل  کننـد  دعـا مـی 
کـه فعـاالن  جدیـد روبـرو نشـوند. ایـن معضـل 
اقتصادی روز بعد با چه دسـتورالعمل جدید 
و  فکـر  می شـوند،  مواجـه  دیگـری  مشـکل  یـا 
اسـت.  کـرده  درگیـر  به شـدت  را  افـراد  ذهـن 
مسـئوالن،  جـای  بـه  کـه  اسـت  ایـن  اشـکال 
می گیرنـد تصمیـم  غیرمسـئول   افـراد 

میـدان  وظایـف  بـا  متناسـب  کسـی  هـر  و   
کـه در  عمـل نـدارد، بنابرایـن اسـتدعا داریـم 
کار خـود را انجام  چارچـوب وظایف، هرکسـی 

باشـد. اقداماتـش  پاسـخگوی  و  دهـد 
سـرمایه  کـه  موضـوع  ایـن  بابیـان  شـافعی 
پاسـخگوی  تولیـدی  بنگاه هـای  گـردش  در 
شـرایط فعلی نیسـت، پیشـنهاد داد تـا میزان 
ایـن سـرمایه اصـالح شـود. بـه اعتقـاد رئیـس 
 3 حداقـل  تولیـدی  بنگاه هـای  ایـران  اتـاق 
گـردش  در  سـرمایه  نیازمنـد  گذشـته  برابـر 

. هسـتند
رئیـس اتـاق ایـران بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع 
نفـع  بـه  تومانـی   4200 ارز  تخصیـص  کـه 

درنشست شورای گفت وگوی 
دولت و  بخش خصوصی صورت گرفت

نشست
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اقشـار  تـا  اسـت  پولدارتـر  و  برخـوردار  افـراد 
ارز  تخصیـص  تـا  داد  پیشـنهاد  آسـیب پذیر، 
یارانـه  آن  به جـای  و  حـذف  شـیوه  ایـن  بـه 
نقـدی به اقشـار آسـیب پذیر پرداخت شـود.

محمدشـریعتمداری وزیـر صنعـت، معـدن و 
بـه پیشـنهاد غالمحسـین  تجـارت در پاسـخ 
در  سـرمایه  افزایـش  خصـوص  در  شـافعی 
کـرات  مذا از  تولیـدی،  بنگاه هـای  گـردش 
گرفتـه از سـوی خـود و دو وزیر سـابق  صـورت 
معـاون  و  جمهـور  رئیـس  بـا  اقتصـاد  و  کار 
اول خبـر داد و افـزود: مقـرر شـده اسـت تـا بـا 
پـول  عالـی  ایـن موضـوع در شـورای  بررسـی 
بنگاه هـای  گـردش  در  سـرمایه  اعتبـار،  و 
اقتصـادی  روز  بـا شـرایط  تولیـدی متناسـب 
گذشـته شـورای  اصالح شـود. در سـه جلسـه 
را  موضـوع  ایـن  مکـرر  طـور  بـه  اعتبـار  پـول 
کردیـم، امـا بـه دلیـل اولویـت داشـتن  ح  مطـر
مسـئله نظـم بخشـیدن به نظـام بانکی، این 
نگرفتـه  قـرار  جلسـه  کار  دسـتور  در  موضـوع 

اسـت.
از  حمایـت  بسـته  تدویـن  از  شـریعتمداری   
تولیـد بـا همـکاری سـازمان برنامـه و بودجـه 
بسـته می توانـد  ایـن  کـرد:  اعـالم  و  داد  خبـر 
کـه  خ پایـه مـواد اولیـه را  نواقـص ناشـی از نـر
ایجـاد  مشـکل  تولیـدی  واحدهـای  بـرای 

کنـد. جبـران  کـرده، 
 4200 ارز  حـذف  پیشـنهاد  بـه  اشـاره  بـا  او 
گفـت: ایـن موضـوع نیازمنـد بررسـی  تومانـی 
ایـن  بـر  تصمیـم  اسـت.  دقیقـی  کارشناسـی 
کاالهـای اساسـی و حسـاس  کـه فقـط  شـده 
کاالهـا  خ برخـوردار شـوند و مابقـی  از ایـن نـر
خواهنـد  اعتبـار  تامیـن  ثانویـه  بـازار  ارز  بـا 
شـد. بـا توجـه بـه اینکـه تصمیم گیـری دربـاره 
حـذف ارز 4200 تومانـی ممکـن اسـت مثبـت 
بـدون  نمی تـوان  بنابرایـن  باشـد،  منفـی  یـا 
نظـر  اظهـار  آن  دربـاره  کارشناسـی  بررسـی 
کـرد. در مـورد نـان، بنزیـن و سـایر محصوالت 
کشـور وجـود  یارانـه ای، نظـرات متفاوتـی در 
یـا  آنهـا  یارانـه  حـذف  آیـا  دیـد  بایـد  کـه  دارد 
دالر 4200 تومانـی بـرای وارداتشـان از سـوی 
برخـی  در  البتـه  اسـت.  تحمـل  قابـل  کشـور 
خدمـات  بـه  مربـوط  خ  نـر جملـه  از  مـوارد 
و  شـد  گرفتـه  تصمیماتـی  خارجـی  هوایـی 
کـه بایـد از طریـق  تاثیـر آن نیـز مشـاهده شـد 
کننـدگان و مصرف  سـازمان حمایـت از تولیـد 

بگیـرد. صـورت  اصالحاتـی  کننـدگان 
بخـش  پارلمـان  رئیـس  گالیـه  شـریعتمداری 
پی در پـی  بخشـنامه های  دربـاره  خصوصـی 
صـدور  گفـت:  و  داد  قـرار  توجـه  مـورد  هـم  را 
بخشـنامه ها بـا هـدف تسـهیل در امـور اسـت 
کـه در برخـی مواقـع شـرایط ایجـاب می کنـد تا 

بخشـنامه  یـک  بخشـنامه ای  صـدور  از  پـس 
کـه  گاهـی پیـش می آیـد  و  دیگـر صـادر شـود 
ایـن بخشـنامه ها بـا اصـل ثبـات در قوانیـن و 

باشـد. مقـررات مغایـرت داشـته 

در ادامـه ایـن نشسـت، حسـین سـالح ورزی 
بـه  اشـاره  بـا  ایـران  اتـاق  نایب رئیـس 
جایـگاه  و  کسـب وکار  فضـای  رتبه بنـدی 
گفـت: متاسـفانه ایـن  ایـران در رتبـه جهانـی، 
رتبـه  در  خصـوص  بـه  ایـران  بـرای  شـاخص 
کار« رونـد نزولـی داشـته  »کارآیـی بـازار نیـروی 
اسـت. دراین شـرایط متاسـفانه شـاهد اتخاذ 
کار، تعـاون و رفـاه  تصمیماتـی از سـوی وزارت 
کـه جـز بـار روانـی و هزینـه  اجتماعـی هسـتیم 
بـرای بخـش خصوصـی هیـچ صرفـه دیگـری 

نـدارد.
از  یکـی  ایـران  اتـاق  رئیـس  نایـب  گفتـه  بـه 
از  نظرخواهـی  بـدون  کـه  تصمیمـات  ایـن 
بخـش خصوصـی و بی توجـه بـه قانـون بهبود 
کار اتخـاذ شـده، راه انـدازی  کسـب و  محیـط 
که وسـیله ای کار اسـت   سـامانه جامع روابط 

غیـر  و  مسـتمر  قراردادهـای  ثبـت  بـرای    
تنهـا  نـه  فعلـی  شـرایط  در  اسـت.  مسـتمر 
ایجـاد مشـاغل جدیـد سـخت و دشـوار اسـت 
مشـاغل  پایـداری  و  اسـتمرار  حفـظ،  بلکـه 
موجـود هـم بـا ابهـام و سـختی زیـادی مواجه 
کار و رفـاه  اسـت امـا متاسـفانه وزارت تعـاون، 
اجتماعـی بـدون توجه به این شـرایط، اقدام 
کار  بـه ایجـاد سـامانه عریـض و طویـل روابـط 
و  کارفرمایـان  همـه  وزارتخانـه  اسـت.  کـرده 
بنگاه هـای  و  تولیـدی  مجموعـه  مدیـران 
بـه  مراجعـه  بـا  تـا  کـرده  مجبـور  را  اقتصـادی 
مبلغـی،  پرداخـت  بـا  و  پیشـخوان  دفاتـر 
کنند. کارکنـان خـود را ثبـت  جزئیـات قـرارداد 

گفت وگوی دولت و بخش  قائم مقام شورای 
کیـد  خصوصـی در مخالفـت بـا ایـن سـامانه تا
ج  کـه خار کارفرمایـان بـه دلیل شـرایطی  کـرد: 
شـده  ایجـاد  تولیـدی  واحدهـای  اختیـار  از 
هزینه  هـای  افزایـش  دلیـل  بـه  همچنیـن  و 
نیـز  دسـتمزد  و  حقـوق  پرداخـت  در  تولیـد، 
سـامانه  انـدازی  راه  انـد.  مواجـه  مشـکل  بـا 

 غالمحسین شافعی:
در حـــال حاضـــر مســـائل داخلـــی 
در مقایسه با مشـــکالت خارجی، 
بیشـــتر ســـد راه فعـــاالن اقتصادی 
اســـت؛ انتظار می رود تـــا در داخل 
کـــه بتوان  کنیم  گونـــه ای رفتـــار  بـــه 
بیرونـــی  نامالیمت هـــای  اثـــرات  از 
کاســـت و در ایـــن شـــرایط مســـائل 
داخلـــی بـــا درایـــت بیشـــتری حل 

. د شو
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 نشست

کار در چنیـن شـرایطی بـه غیـر  جامـع روابـط 
از افزایـش بدبینـی و نارضایتـی تولیدکنندگان 
از دولـت ثمـره ای بـه همـراه نخواهـد داشـت.
سـالح ورزی با اشـاره به اولین دسـتور جلسـه 
گفت وگـوی دولـت  هفتـاد و هفتمیـن شـورای 
ضـرورت  خصـوص  در  خصوصـی  و  بخـش 
از  مسـتقیم  مالیـات  دریافـت  خ  نـر کاهـش 
گفـت: در همـه جـای دنیـا  اشـخاص حقوقـی 
مالیـات بـر اسـاس شـرایط اقتصـادی تعییـن 
کشـور و بر اساس  کنونی  می شـود. در شـرایط 
رتبـه   ،2018 سـال  در  جهانـی  بانـک  اعـالم 
تنـزل   150 بـه   100 از  مالیـات  گـر  نما در  ایـران 
گرها بیشـترین  کرده و در میان سـایر نما پیدا 
کـرده اسـت. تنـزل رتبـه و امتیـاز را از آن خـود 
خ  کاهـش نـر گفتـه سـالح ورزی پیشـنهاد  بـه 
مالیـات از اشـخاص حقوقـی در تیرمـاه سـال 
کارشناسـی شـورای  کارگروه  جـاری در جلسـه 
بـا  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی 
اصنـاف،  ایـران،  اتـاق  نماینـدگان  حضـور 
فعـاالن  و  مالیاتـی  امـور  سـازمان  تعـاون، 
 10 کاهـش  بـا  و  بررسـی  خصوصـی  بخـش 

شـد. موافقـت  خ  نـر ایـن  درصـدی 
 16 تبصـره  )و(  بنـد  ایـران  اتـاق  نایب رئیـس 
به عنـوان  کـه  را   97 سـال  بودجـه  قانـون 
شـورای  جلسـه  دسـتور  در  موضـوع  دومیـن 
گفت وگـو قـرار داشـت فاقـد شـفافیت دانسـت 
کـرد: نحـوه اقـدام و اجـرای ایـن بنـد  کیـد  و تأ

در قالب بخشـنامه یا دسـتورالعمل به صورت 
مشـخص  مرکـزی  بانـک  طـرف  از  صریـح 
ایـن  اجـرای  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  نشـده 
بانک هـا  عهـده  بـر  سـلیقه ای  به صـورت  بنـد 
اقتصـادی  فعـاالن  و  اسـت  گذاشته شـده 
برخوردهـای  شـاهد  بانک هـا  بـا  مواجـه  در 

هسـتند. متفاوتـی 
رفـع شـرط نداشـتن بدهـی غیرجـاری و چـک 
نشسـت  کار  دسـتور  سـوم  موضـوع  برگشـتی 
گفتـه سـالح ورزی  گفت وگـو بـود. بـه  شـورای 
و  پولـی  سیاسـت گذاری  بـا  مرکـزی  بانـک 
حـوزه  در  را  بخشـنامه ها  بیشـترین  بانکـی 
کرده اسـت و این امر سـبب شـده  چک صادر 
اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  فضـا  نحـوی  بـه  تـا 
کننـده شـود. به ویژه اینکـه برخی از این  گیـج 
فعـاالن ناخواسـته یـا به دلیل مطالباتشـان از 

برگشـتی شـد ه اند. درگیـر چـک  دولـت 
 سـالح ورزی افـزود: محرومیت ها بـرای برخی 
در  می خـورد  برگشـت  آنهـا  چـک  کـه  کسـانی 
شـرایط فعلـی اقتصادی اصال منطقی نیسـت 
قانـون  ایـن  و ضـروری اسـت هرچـه سـریع تر 

اصـالح شـود.

کمیسـیون  محمدرضـا پـور ابراهیمـی رئیـس 
ضمـن  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 

انتقـاد از عـدم حضـور رئیـس کل بانـک مرکزی 
کشـور  امـروز  اولویـت  گفـت:  ایـن نشسـت  در 
کـه  بانفـوذی  و  اسـت  ارزی  سیاسـت های 
کشـاورزی  اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
ایـران بـه عنـوان نماینده بخـش خصوصی در 
کـرده ضـروری اسـت تـا  دولـت و مجلـس پیدا
هرچـه سـریع تر اتـاق بسـته ارزی پیشـنهادی 

خـود را تدویـن و بـه مجلـس ارائـه دهـد.
در  ایـران  اتـاق  نقـش  گفـت:  ابراهیمـی  پـور 
کشـور  اقتصـادی  فضـای  در  جریانسـازی 
بخـش  پارلمـان  و  نیسـت  انکارشـدنی 
خصوصـی بـا تکیـه بـر ایـن ظرفیـت می توانـد 
اقتصـاد  حـوزه  در  دولتـی  بخـش  جایگزیـن 

. د شـو
کمیسـیون اقتصـادی  او در ادامـه از موافقـت 
داد  خبـر  مالیـات  خ  نـر کاهـش  بـا  مجلـس 
در  حاضـر  اقتصـادی  فعـاالن  بـه  خطـاب  و 
خ  نـر می شـود  پیشـنهاد  گفـت:  نشسـت 
در  فعـال  و  یابـد  کاهـش  پلکانـی  مالیاتـی، 
گفت وگـوی دولـت  نشسـت ایـن مـاه شـورای 
کاهـش  درصـد   5 بـا  خصوصـی  بخـش  و 
حقوقـی  اشـخاص  از  مسـتقیم  مالیـات  خ  نـر

شـود. موافقـت 
موضـوع  اینکـه  بـرای  گفـت:  پورابراهیمـی 
کار  مالیاتـی سـریع تر در دسـتور  خ  نـر کاهـش 
دو  ح  طـر یـک  قالـب  در  گیـرد،  قـرار  دولـت 
مجلـس  در  امسـال  دوم  نیمـه  در  فوریتـی 

نشست
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شـد. خواهـد  بررسـی 
اصـالح  بایـد  مالیاتـی  سـاختار  افـزود:  او 
بـه  بیشـتر  مصـرف  کـه  ادبیـات  ایـن  و  شـود 
بیشـتر  تولیـد  و  اسـت  بیشـتر  مالیـات  مثابـه 
فضـای  در  اسـت  کمتـر  مالیـات  معنـای  بـه 

بیفتـد. جـا  کشـور  اقتصـادی 
خ  نـر چقـدر  هـر  کـرد:  کیـد  تا پورابراهیمـی 
کاهـش یابـد، میزان فـرار مالیاتی هم  مالیـات 

یافـت. خواهـد  اقتصادکاهـش  در 
شـدن  ح  مطـر از  همچنیـن  پورابراهیمـی   
ح اصـالح قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده  طـر
نزدیـک  آینـده  در  مجلـس  علنـی  صحـن  در 
تـا مشـکالت  کـرد  ابـراز امیـدواری  خبـر داد و 

شـود. حـل  تولیـد  بحـث  در  مالیاتـی 
پایه هـای  توسـعه  ایـن،  بـر  عـالوه  افـزود:  او 
کمیسـیون  دسـتورکار  در  هـم  جدیدمالیاتـی 
اقتصـادی مجلـس اسـت. مالیـات بـر عایـدی 
ابزارهـای  ایـن  از  یکـی  سرمایه)سـی جی تی( 
اقتصـادی  فعـاالن  بـه  کـه  اسـت  توسـعه ای 

می کنـد. کمـک 
پورابراهیمـی بـا بیان اینکه شـفافیت مالیات، 
داشـت:  اظهـار  می شـود،  مالیاتـی  فـرار  مانـع 
بررسـی  به واسـطه  کنـون  تا گذشـته  سـال  از 
کنش هـای بانکـی نزدیـک 16 هزار  وضعیـت ترا
میلیـارد تومـان منابـع مالیاتـی حقـه دولـت از 
کنون یک ریال مالیات نداده اند  که تا کسـانی 

اسـت. وصول شـده 

رئیـس  فوالدگـر  حمیدرضـا  ادامـه،  در 
ملـی  تولیـد  از  ویـژه  حمایـت  کمیسـیون 
شـرایط  در  می رسـد  نظـر  بـه  گفـت:  مجلـس 
پیش آمـده  مشـکالت  بـه  توجـه  بـا  و  فعلـی 
کـه شـرایط اضطـراری را رقـم زده، نمی تـوان 
انتظـار ثبـات در قوانیـن و مقـررات را داشـت. 
قوانیـن  تعریـف  تـا  اسـت  ضـروری  بنابرایـن 
در  مفصـل  طـور  بـه  اضطـراری  شـرایط  در 
گفت وگـوی دولـت و بخـش  جلسـات شـورای 
گیـرد. قـرار  بررسـی  و  بحـث  مـورد  خصوصـی 
او همچنیـن پیشـنهاد داد تـا زمینـه فعالیـت 
بـورس  کاال و نحـوه قیمت گـذاری در  بـورس 
گنجانـده  در دسـتورالعمل  های بعـدی شـورا 

گیـرد. شـود و مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

کمیسـیون حمایت ویـژه از تولید ملی  رئیـس 
و  هفتـاد  العمـل  دسـتور  اولیـن  خصـوص  در 
گفت وگـوی دولـت  هفتمیـن جلسـه شـورای 
خ  نـر کاهـش  دربـاره  کـه  خصوصـی  بخـش  و 
اشـخاص  از  مسـتقیم  مالیـات  دریافـت 
بایـد  مالیاتـی  جامعـه  گفـت:  بـود  حقوقـی 
تعریف مشـخصی داشـته باشـد و مـورد توجه 
کـه ملزم به  کسـانی  گیرد. نمی شـود بین  قـرار 
پرداخـت مالیـات هسـتند بـا دیگـران تفاوتـی 

قایـل شـد.
بـه عدالـت در  بـر ضـرروت توجـه  کیـد  تا بـا  او 
گاهـی  متاسـفانه  افـزود:  مالیـات  دریافـت 
می شـود  مدعـی  صنـف  یـک  وزیـر  می بینیـم 
خـود  کار  محـل  در  صنـف  آن  بایـد  چـرا  کـه 

باشـد. داشـته  کارتخـوان  دسـتگاه 

شـورای  نشسـت  هفتمیـن  و  هفتـاد 
در  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  گفت وگـوی 
کـه در خصـوص  کار خـود پایـان داد  حالـی بـه 
گردید هیأت وزیران  دسـتور جلسـه اول مقرر 
 (5( کاهـش  پیشـنهاد  یکمـاه  مـدت  ظـرف 
اقتصـادی  بنگاه  هـای  مالیـات  خ  نـر درصـد 
مجلـس  بـه  الیحـه،  قالـب  در  و  تصویـب  را 
شـورای اسـالمی ارسـال و یـا نظـر مثبـت خـود 

مجلـس  بـه  پیشـنهاد  ایـن  خصـوص  در  را 
همچنیـن  و  نمایـد  اعـالم  اسـالمی  شـورای 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
کاهـش  ح  اسـالمی بـا هماهنگـی دولـت، طـر
خ مالیـات بنگاه  هـای اقتصـادی را تدویـن  نـر
دوم  درنیمـه  فوریتـی  دو  ح  طـر عنـوان  بـه  و 
ح  مطـر مجلـس  علنـی  صحـن  در   97 سـال 

نمایـد.
در مـورد موضـوع عـدم امـکان اجـرای بند )و( 
تبصـره 16 قانـون بودجـه سـال 97 نیـز مقـرر 
قانـون  )و(  بنـد  اصـالح  ح  طـر ابـالغ  تـا  شـد 
در  دولـت  هیـأت  اعضـای   97 سـال  بودجـه 
بانـک  همچنیـن  و  اعتبـار  و  پـول  شـورای 
مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران پیشـنهادی 
مبنـی بـر برخـودداری از اعمـال فشـار، اقـدام 
قانونـی و یـا صـدور هرگونـه اجرائیـه نسـبت به 
کـه بدهـی بانکـی دارنـد را در این  بنگاه  هایـی 

ح و پیگیـری نماینـد. شـورا مطـر
مصـوب  سـوم  جلسـه  دسـتور  خصـوص  در 
مجـدد  کیـد  تا اعتبـار  و  پـول  شـورای  گردیـد 
بـه شـماره  بـر اجـرای مصوبـه هیـأت وزیـران 
 95/2/19 خ  مـور هــ  18549/ت53097 
و  نمایـد  ابـالغ  کشـور  بانکـی  شـبکه  بـه  را 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
کـه بانک هـا از اجـرای آراء  کشـاورزی مـواردی 
ابطـال  خصـوص  در  اداری  عدالـت  دیـوان 
و   91 سـال  جـاری  حسـاب  دسـتورالعمل 
اسـتنکاف  مرکـزی؛  بانـک  بخشـنامه  های 
نموده انـد را بـه دیـوان عدالـت اداری، جهت 

نماینـد. اعـالم  پیگیـری 
اصـالح  ح  طـر کـه  آنجایـی  از  همچنیـن 
نگهبـان  شـورای  در  چـک  صـدور  قانـون 
گردیـد  مقـرر  می باشـد،  بررسـی  حـال  در 
عضـو  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
گفتگـوی دولـت و بخـش خصوصـی،  شـورای 
شــورای  از  ح  طـر ایـن  برگــشت  صــورت  در 
ایـن  مکـرر     5 مـاده  گرفتـن  قـرار  و  نگــهبان 
ح، در سـرفصل ایـرادات وارده ایـن شـورا؛  طـر
نظـرات بخـش خصوصـی را در زمـان اصـالح 
ایـرادات، اعمـال و مـورد پیگیری قرار دهند و 
ح بـه عنـوان قانون،  در صـورت ابـالغ ایـن طـر
فعـاالن  مشـکل  حـل  جهـت  را  آن  اصـالح 

نماینـد. پیگیـری  اقتصـادی، 

 پور ابراهیمی :

 ســـاختار مالیاتـــی بایـــد اصـــالح 

کـــه مصرف  شـــود و ایـــن ادبیات 

بیشـــتر به مثابـــه مالیات بیشـــتر 

اســـت و تولید بیشـــتر بـــه معنای 

کمتـــر اســـت در فضـــای  مالیـــات 

کشـــور جـــا بیفتد. اقتصـــادی 

کاهش  خ مالیـــات  هر چقـــدر نـــر

 یابـــد، میـــزان فـــرار مالیاتـــی هـــم

در اقتصادکاهش خواهد یافت.



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور
شماره 370

44

پیشــینه اندیشــه حل و فصــل دعــاوی از طریق 
نهادهای سازشــی و داوری در قوانین مصوب را 
مــی تــوان اولین بــار در قانون حکمیــت اجباری 
کــه در ســالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳  ســال ۱۳۰۶ دیــد، 
گردید البته در قانون موقتی  مقــررات آن اصــالح 
کمــات حقوقــی ســال ۱۲۹۰ نیــز این  اصــول محا
اندیشــه را مــی تــوان مالحظــه نمــود. بموجــب 
ج در ایــن قانــون، در صــورت  نهــاد داوری منــدر
آنــان توانســتند  بیــن اشــخاص،  بــروز اختــالف 
که ضمن عقد الزم تنظیم  بموجب »قرارنامــه« 
گردیــد، حکمیــت در آن منازعــه را به یک یا  مــی 
کننــد. چون این  گذار  چنــد نفر بــه عده طــاق وا
کم امور  مقررات اختیاری بود، لذا بمنظور رفع ترا

دادگاههــا و حــل و فصــل ســریع دعــاوی، قانون 
حکمیــت اجبــاری در ۲۹ اســفند ســال ۱۳۰۶ بــه 
تصویــب رســید. آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 
۱۳۱۸ نیــز در بردارنــده مقــررات مفصــل و نســبتًا 
جامعــی در خصــوص داوری بــوده اســت.  ایــن 
روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۳44/۲/۱۸ 
تصویــب  بــه  انصــاف«  »خانــه  تشــکیل  قانــون 
مجلس شــورای ملی رســید و بموجب ماده یک 
ایــن قانــون، بمنظــور رســیدگی و حــل و فصــل 
کنان روستاها، شورایی بنام  اختالفات میان ســا
»خانــه انصــاف« بــرای یک یــا چنــد ده و مرکب 
گردید و بــا توجه به  از معتمدیــن محل تشــکیل 
موفقیــت خانــه انصــاف در آن زمان، ایــن انگیزه 
کــه در شــهرها نیز نهادی مشــابه به  بوجــود آمــد 

آن ایجاد شــود. از این رو، در تاریخ ۱۳45/4/۹ قانون تشــکیل »شــورای 
داوری« بــه تصویــب رســید. در هر دو این قوانین، اصــل بر انتخابی بودن 
اعضا و فاقد تشــریفات دادرســی و مجانی بودن رســیدگی به حل و فصل 
ســریع دعــاوی و ایجاد ســازش بین طرفیــن دعوی بود و این شــورا هم در 

کیفری صالحیت رسیدگی داشت. امور مدنی و هم در امور 

 در تاریخ ۱۳5۶/۳/۲۱ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی،
کلیه اختالفات   بنام قانون شــورای داوری به تصویب رسید. این شورا در 
ســعی مــی نمود موضوع را با ســازش خاتمــه دهد و بموجــب این قانون، 
شــورای داوری تــا وقــوع انقــالب اســالمی در ســال ۱۳5۷ بــه حــل و فصل 
دعاوی می پرداختند. تأسیس »خانه  های انصاف« و » شورای داوری«  
گامی در جهت ســهیم نمودن مردم  قبل از انقالب اســالمی، در حقیقت 
در حــل و فصــل دعــاوی بــود. پــس از وقــوع انقالب اســالمی و با تأســیس 
ســازمان قضایــی جدید، مســئولین دســتگاه قضایــی، با طــرح این امید 
کلیه شــئون قضایی از مجتهدین جامع الشــرایط  که در  در افکار عمومی 
 بعنــوان قاضــی اســتفاده خواهد شــد، نــه تنها دو نهــاد قضایــیـ   مردمی 
» شورای داوری « و » خانه انصاف « را بکلی تعطیل نمودند، اعتبار داوری 
نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها 

گرفت. با تصویــب الیحه قانون  مــورد تردید قرار 
تشــکیل دادگاههــای عمومــی مصــوب ۱۳5۸ و 
بموجــب مــاده  آن، صالحیــت مقــرر در قانــون 
شــورای داوری مصــوب ۱۳5۶ بــه دادگاههــای 
گــذار شــد. ولــی قانــون تشــکیل خانــه  صلــح وا
گردد،  انصــاف بدون اینکه توســط قانونی نســخ 

در زمره قوانین متروک درآمد. 

بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی، داوری الزامــی 
تــا قبــل از تصویــب قانــون برنامــه ســوم توســعه 
جایگاهــی نداشــت. مقــررات داوری اختیــاری 
ج در مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰ قانون آیین دادرسی  مندر
مدنــی مصــوب ۱۳۸۱ بــا وجــود تردیدهایــی در 
کان بــه قــوت خــود  کمــا مشــروعیت ایــن نهــاد 
باقــی بود. در قانون تشــکیل دادگاههای عمومی 
و انقــالب مصــوب ۱۳۷۳ نهــاد » قاضــی تحکیم « 
گرفت. مطابق مــاده ۶  آن :  مــورد شناســایی قرار 
» طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای 
احقــاق حــق و حــل و فصــل خصومت بــه قاضی 
تحکیــم مراجعــه نمایند« بدیــن ترتیــب مقررات 
که در قانون آیین دادرسی مدنی  راجع به داوری 
پیش بینی شــده بود و مشروعیت آن مورد تردید 
بود، با تصویب ماده ۶ مرقوم به صحت و شــرعی 

بودن آن الزام داشت. 

بــا تصویــب قانــون آیین دادرســی مدنی در ســال 
۱۳۷۹، بــاب هفتــم آن بــه داوری اختصاص داده 
که این مقررات، تکرار همان مقررات  شده است، 
آییــن دادرســی ســابق مــی باشــد. قانــون داوری 
تجارت بین المللی نیز در ســال ۱۳۷۶ به تصویب رســیده است همچنین 
تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۷۶ که بصورت دیگری در بند 
» ج « تبصره ۹5 قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 

۱۳۸۰ پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است. 

بــا تصویــب مــاده ۱۸۹ قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران روند حکمیــت اجبــاری وارد مرحله 
جدیدی شــده اســت. بنظر میرسد تحولی شــگرف در نظام قضایی ایران 
بعد از انقالب اســالمی در شــرف تکوین اســت. ماده مزبور مقرر میدارد : » 
کم قضایی و در راســتای توســعه  کاهش مراجعات مردم به محا به منظور 
مشــارکتهای مردمــی، رفــع اختالفــات محلــی و نیــز حــل و فصــل امــوری 
کمتری  کــه ماهیــت قضایــی ندارند و یــا ماهیــت قضایــی آن از پیچیدگی 
گردید و تفاوت عمده  گذار  برخوردار اســت به »شــوراهای حل اختالف« وا
که تعیین اعضای شــورای  شــورای اختــالف با شــورای داوری در ایــن بود 

گردید.  داوری بصورت انتخابی تعیین می 

بحث عدم احترام و درک صحیح و شــفاف در حوزه " معادله مســئولیت 
کاربران و ذینفعان حاضر  کشــور بیــن  و اختیــار "در قراردادهای موجود در 

اوی  صل د
 و داوری 
اه به با ن

ان اساسی  
مهندس رضا طبیب زاده
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در آن )کارفرمایــان / مجریــان دولتــی / پیمانــکاران بخــش خصوصــی ( از 
دیرباز و سالیان گذشته از دغدغه  های اصلی بخش خصوصی پیمانکاری 

کشور بوده است.  و صنعت احداث در 

پیمانــکاران اعتقــاد دارنــد بــرای ایجــاد و تحقــق فضــای "بــرد- بــرد" در 
اجــرای پروژه  هــای صنعــت احــداث در کشــور بــه صــاح منافــع ملــی 
کــه یک تعــادل منطقــی و اصولی در برقــراری اختیــارات تفویض  اســت 
کم و جاری  کارفرمایان/ مجریــان در مقابل تعهدات آنهــا حا شــده بــه 
باشــد و نگاه یکســویه موجودو فرهنگ القاء شــده در متون قراردادی 
"کارفرمــا مــی توانــد و پیمانکار بایســتی" از ال به الی نوشــته  ها و متون 
قــراردادی موجــود کا و برای همیشــه حذف شــود و در عمل این اصل 
که برای تحقق  کارفرمایان و مجریان برده شــود  و نــگاه بــه میان خانــواده 
کارفرمایان و  کشور قطعا  "شــرایط برد- برد" در پروژه  های صنعت احداث 
 پیکره اجرایی دولت بایســتی پیمانکاران را جزئی از خانواده بزرگ اجرای 
کش و  که این قشــر زحمت  کشــور تلقی نمایند و قبول نمایند  پروژه  ها در 
کارفرآینی، تولید و البته با قبول ریســک  های بســیار  خدوم برای خدمت، 
کارفرمایان / مجریان دولتی در اجرای پروژه  ها به میدان آمده اند  باالتر از 
و هدف آنها نه ســود جویی تنها بلکه خدمت به مملکت و ســاخت و ساز 
ایران اســالمی البته با پرداخت معقول ســود می باشد و خصوصا و مهمتر 
کننــدگان متــون قــراردادی در بخــش دولتــی  اینکــه نگارنــدگان و تنظیــم 
نبایســتی حفــظ منافــع ملی را تنهــا در نگاه بــه نگارش یــک جانبه متون 
کنون  قــراردادی بــه نفــع دولت تلقی نمایند. بــه قطع و یقین ایــن نگاه تا
ضایعــات و لطمــات عدیــده ای بوجــود آورده اســت و مــا در طول ســالیان 
گذشــته تبعــات نامطلــوب آنرا به روشــنی درک نمــوده ایــم و ادامه چنین 

کشور نیست. کار ما به صالح منافع ملی  کسب و  شرایطی در فضای 

کلیدهای اصلی برای بازنمودن این درب بســته ،  بــه بــاور نگارنده یکــی از 
بحــث نــگاه و ورود بــه حــوزه داوری و صلــح دعــاوی در اختالفــات حادث 
کشــور بین ذینفعــان حاضر  شــده در طــول اجــرای پروژه  هــای عمرانی در 
در آن  )کارفرمایــان/ مجریــان/ پیمانــکاران (اســت. اســاتید و بزرگان اهل 
فــن خصوصا حقوقدانان از یک منظر)LAW VIEW( و مهندســان اجرایی از 
منظــر دیگــری )CONTRACTUAL ENGINEERING VIEW (  بــا تفاوتهایــی بــا هم 
بــرای رســیدن به یک هدف مشــترک به حل و فصل دعــاوی و اختالفات 
کارفرما و پیمانکار نگاه می نمایند. این تفاوت  ها و احتماال عدم  فی بین 
برداشــت  های یکســویه بایســتی همســو و تجمیــع شــده و به یــک راهکار 

مطلوب و مورد وثوق و توافق طرفین ختم شود.

گفتگو و ایجاد تضارب   هدف از تقدیم این نوشــتار باز نمودن باب بحث، 
آراء و بــه منظــور جلــب توجه خــاص اصحــاب ذینفع خصوصًا مســئوالن 
محترم قوه مقننه و در پی آن مســئوالن محتــرم قوه مجریه برای ورود به 
کالن با نــگاه به دو اصل ۱۳۸،۱۳۹و خصوصــا اصل ۱۳۹ قانون  ایــن بحث 
اساســی جمهوری اسالمی ایران و ســایر قوانین حقوقی و اجرایی موجود 
در این حوزه می باشد تا با عنایت و لطف خاص پروردگار آنچه به صرف و 

گرفته شود.  صالح کشور می باشد اتخاذ، انتخاب، رهگیری و بکار 

نگارنده از سه دهه قبل و با ورود به فضای اجرای پروژه  ها و تجربه عملی 

کارفرمــا و پیمانکار   و ملمــوس در نشســتن بــر روی ســه صندلی مشــاور / 
همواره دغدغه عدم شــفافیت قراردادها و در پی آن ورود به موضوع حل 
اختالف بین اصحاب قرارداد را داشــته اســت و نگارش این مقاله بیش از 
کره را در  که باب بحــث و مذا یــک دهــه قبل شــروع نموده با نیت ایــن امر 
مــورد حــل اختالف بیــن بخش دولتــی و بخش خصوصی بنحــوی حل و 

فصل نماید. 

که امکان چنین شــرایطی  در واقعیــت امــر ایــن اصل مســلم جاری اســت 
که  کــه متون قــراردادی را به نحــوی تهیه و تنظیــم نمود  موجــود نیســت 
گرفته و در پــی آن راهکار  هــای الزم و  همــه جوانــب امــر را بــه نحوی در بــر 
روشــن را بــرای جلوگیــری و رفع هر نوع اختالف ریز و درشــت ایجاد شــده 
در طــول اجــرای همه پروژه  ها ارائه نمود. رســیدن به این نگاه نه مقدور و 
امکان پذیر است و نه تا حال همه نگارندگان و تنظیم کنندگان این متون 
بــه دنبــال چنین ذهنیتی بوده اند. لذا وجود اختالف نظر بین طرفین در 
کار نهفته است ولی هدف و عنایت اصلی اول به حداقل درآوردن  سرشت 
اختالفــات و دوم رفــع و حــل و فصــل منصفانــه و بــه موقــع اختالفــات در 

اجرای پروژه  ها می باشد.
عمومًا اختالفات در دو حوزه متفاوت و قابل تفکیک در اجرای پروژه  ها در 

کشور بشکل زیر دیده می شود :
حوزه اول : این حوزه شمول اختالفات  اجتناب ناپذیر در اجرای پروژه  ها 
که بایســتی به صــورت روزمره و پیوســته در مــورد آنها  طور مســتمر اســت 
تصمیم ســازی شــده و اختالف فیمابین طرفین رفع شــود، چه عدم حل 
و فصل و رفع فوری آنها موجب انباشــته شــدن این موارد و رکود و اخالل 
کار و ایجاد اختالفات  در اجرای امور جاری پروژه  ها، گسستن توالی اجرای 
کار منجر شــده و در نهایت امر  بیشــتر بین طرفین در طول اجرای صحیح 
گردید. در این حوزه عموما  موجــب ضربه زدن بــه اهداف پروژه  ها خواهد 
خواسته  های بر حق طرفین قرارداد در قالب )CLAIM ( ارائه میشود که حل 
کد خدا منشــی،  و فصل آن بایســتی با روش  های مســالمت آمیز و با روش 
روش حکمیــت یــا روش داوری حــل و فصــل شــود و به پاشــیدگی قرارداد 

منجر نخواهد شد.

که بــه عنوان تعارضات و  حــوزه دوم: ایــن حوزه مربوط به مواردی اســت 
کلیدی و اصلی تلقی شده و  ممکن است در طول اجرای پروژه  اختالفات 
کمتر حادث شود و ابعاد و شعاع عملکردی این حوزه  یکبار و یا به دفعات 
بســیار وســیع تر از حوزه اول اســت و لذا رفع آنها بعضا با شــرایط و تصمیم 
کامل و ماهوی دارد. فی المثل بحث خلع ید  سازی در حوزه اول تفاوت 
پیمانــکار و یا ختم پیمان بین طرفیــن از طریق هر یک از اصحاب قرارداد 
که عموما تعدد آنها بسیار محدود  و مســائل این چنینی را شامل میشود 
تر از حوزه اول است و دارای پیچیدگی  های بیشتری است. اختالفات این 
که ممکن است به قطع قرارداد از طرف  حوزه بین طرفین به نحوی است 
هریــک از اصحــاب قــرارداد )BREACH OF CONTRACT  ( منجــر شــود و برای 
حــل و فصــل ان عمومــا ارائــه روش داوری و در نهایــت مراجعه بــه دادگاه 

صالحه است.

لذا برای انجام و اجرای یک پروژه روان و به منظور ایجاد یک فضای امن 
کامــل بین طرفین قــرارداد )کارفرما/ مشــاور/ پیمانــکار( لزوم  و بــا آرامــش 



ر                                   اد یا   
اه   1397 شهریور
شماره 370

46

 نشست

بستر سازی و ارائه راهکارهای منطقی برای ایجاد یک شرایط برد - برد با 
شرایط منصفانه اجتناب ناپذیر است و بایستی هدف نهایی تلقی شود. 

کشــور برای  کارفرمایــی و مجریــان پروژه  هــای عمرانــی در   عمومــًا بخــش 
گروه  مســئله صلــح دعاوی با اســتناد به اصــل ۱۳۹ قانون اساســی بــه دو 

متمایز تفکیک می شوند. 

کلیه  که برای رفع  گــروه با نگاه جزمی معتقد هســتند  کال ایــن  گــروه اول : 
ج در اصل ۱۳۹ "  مــوارد اختــالف در قراردادها با اســتناد و مصرحات منــدر
برای صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی یا ارجاع به داوری در هر مورد 
گیرد و حسب مورد تایید  بایستی از طریق مصوبات هیأت وزیران صورت 
موضــوع در مــورد "عملکرد بــا پیمانکاران خارجی "یا "مــوارد مهم داخلی" 

بایستی به تصویب مجلس نیز برسد." عملی شود.

گروه اول بــه این مــاده قانون نگاه  گــروه دوم : ظاهــرا بــه شــدت و حــدت 
جزمی ندارند و در تعبیر و تفســیر قانون انعطاف بیشــتری در حل و فصل 
مشــکالت و اختالفات اجرای امور را پذیرا هســتند و معتقد هســتند برای 
حل و فصل موارد اختالف روزمره و ریز و درشــت حادث شده در پروژه  ها، 
گروه اول به هیچ وجه عملی و منطقی نیست و برای حل  رفتن به راهکار 
مســئله بــه نحوی به دنبال راهــکار مطلوب و البته با حفــظ منافع دولت 

می باشند.

الجــرم برای جلوگیری از قفل شــدن در اجرای پروژه  هــا و به منظور انجام 
کنون اتفاق افتاده  که در عمل تا "صلــح دعاوی و رفع اختافات " آنچه 
که  کند  گــروه دوم جاریســت، چــه منطــق حکم مــی  اســت، عمدتــا نــگاه 
کشور بایستی به  اختیارات تفویض شده به مجریان طرح  های عمرانی در 
که به وفور در  نحوی عمل شود که بتوان مسائل روزمره و ریز و درشت 
پروژه  ها اتفاق می افتد را به راحتی و بدون دغدغه و البته بدون ترس 
مجریــان از عــدم رعایــت احتمالی قانون و در پــی آن در معرض و مورد 
بازخواست قرار گرفتن سیستم  های کنترلی و نظارتی همچون سازمان 
بازرسی کل کشور حل و فصل نمود. به هر حال  و به عنوان یک اصل، 
کاربــران آن  بتوانند به  کــه  کارا و قابــل عمــل می باشــد  قانــون موقعــی 
راحتی و بدون دغدغه و با حذف کامل نگاه به قانون گریزی برای حل 

و فصل مسائل خود به آن رجوع نمایند.

 به باور نگارنده برای دســتیابی به دیدگاه  فوق الذکر بایستی ذینفعان 
کارایی  این اصل مهم  و مســئوالن در قــوه محترم مقننه به انعطــاف و 
قانون اساسی توجه خاص بفرمایند و پیشنهاد مشخص نگارنده این 
کار مرکز پژوهش  های محترم مجلس  اســت که این مســئله در دستور 
شــورای اســامی یعنی بازوی فنی و مغز متفکر مجلس و سایر میادین 
گیــرد و اصحاب ذینفــع در این مــورد خصوصا  ذینفــع در ایــن امــر قــرار 

حقوقدانان محترم کشور اظهار نظر الزم را بفرمایند. 

الزم به ذکر است که در این مورد و در طی سالهای اخیر پاره ای از کارشناسان 
کاربرد اصل  گاه به چالش  های این ماده قانونی و شــفاف نمودن  حقوقی آ

۱۳۹ قانون اساسی پرداخته و مقاالت و دیدگاههایی نیز ارائه نموده اند.

ورود بــه انــواع روش  های صلــح دعاوی و حل اختــالف در متون و ضوابط 

کم بر  بیــن المللــی بــا توجــه بــه قوانیــن و نظامــات حقوقــی / قضایــی حا
کشــورها متفــاوت بوده و ورود بــه بحث در انواع آنهــا از حوصله این مقاله 
کلیت امر همگان بــه آن اجماع و نظــر موافق دارند  ج اســت آنچــه در  خــار
گانه ذیل می باشــد چنانچه طرفین دعوی یا  حداقل عبور از مراحل ســه 
اختالف نتواند به نحوی با مرضی الطرفین اختالفات خود را حل و فصل 
کشــورها من جمله قانون اساســی جمهوری اسالمی  نمایند قوانین همه 
ایران ) ماده ۳4( حق مراجعه به دادگاه را به همه شهروندان ) حقیقی یا 
که برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نمایند.  حقوقی( داده اســت 
گرچــه در متــن این ماده قانون به "مزد" یعنی شــخصیت حقیقی مراجعه 
کرده ولی این نبایســتی به معنی عدم دسترســی شــهروندهای حقیقی و 
حقوقی ایرانی به دادگاه  های صالحه برای احقاق حق خود باشد مراحل 

ورود به صلح دعاوی و حل اختالفات به شرح ذیل است : 

 (1)

کارفرما /  در ایــن روش عالــی تریــن مقام  های مســئول دو طرف قــرارداد ) 
پیمانکار ( تالش می نمایند موارد اختالف را در خانواده خود و به صورت 
کره حل و فصل نمایند عموما در پروژه  های عمرانی  کد خدا منشی و با مذا
کشور و با توجه به وفور اختالف نظرها ریز و درشت عموما رفتن از این  در 

مسیر حل و فصل قابل دسترس است.

(2)

این مرحله در حقیقت ورود به مرحله کارشناسی / حکمیت و قبول و معرفی 
کارشناس، حکم توسط هر یک از  دو شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان 
کارفرما / پیمانکار( و انتخاب سر حکم توسط دو  اعضا دعوی و اختالف ) 
حکم طرفین اختالف برای ورود به موضوع و حل و فصل اختالف انتخاب 
کشــور و یا طرح  های بزرگ صنعتی  میشــود. در اجرای طرح  های عمرانی 
کشور )من جمله طرح  های صنعت نفت ( و به روال و عرف قبول شده   در 
بین المللی ) فی المثل با الگوگیری از اســتاندارد FIDIC( می توان از ابتدا 
با ایجاد یک" کمیته  حل اختاف (3)" مورد قبول طرفین قرارداد به حل 
اختالف در طول اجرای پروژه همت گماشت. تجربه روشن گذشته نشان 
که در صورت عدم داشــتن مکانیــزم الزم برای حل اختالفات  داده اســت 
که بصورت اجتناب ناپذیر و روزمره حادث میشود این موارد  بین طرفین 
بطور پیوســته بایســتی حل و فصل شــود چه عدم رفع حل اختالفات اثر 
گذاشته است در این مرحله می توان به مرحله  نامطلوب بر روی پروژه  ها 
بعــدی حــل اختالف یعنی به مرحله حل "اختاف از طریــق داوری" (4)  

ورود نمود.

گــذر از مرحلــه دوم به  حــل اختــالف و صلــح دعــاوی بیــن طرفین پــس از 
مرحلــه ســوم یعنــی "مرحلــه حــل اختــاف از طریــق داوری" میباشــد 
ج از فضا، نظامات وکنترل هر  ســازمان یــا ارگان داوری در این مرحله خــار
یک از طرفین دعوی )کارفرما/پیمانکار( بوده و بایســتی یک نهاد قانونی 
کید میشود بیطرف ( در همه نظامات بین المللی )همچون  بی طرف ) تا
ICC  هــا (5) (  بــه داوری ورود نماینــد. ورود به ایــن مرحله بهر دلیلی این 
کــه دو طــرف قرارداد قــادر به حل و فصــل اختالف و صلــح در مورد  اســت 
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خــاص از مراحــل قبــل نمی باشــند و با توجه به ســطح و حجم و شــرایط 
ج از حوزه اثر هر یک  خاص موضوع دعوی بایستی به نهادی مستقل خار
از دو طرف قرارداد رجوع نمایند و لذا منطق حکم می کند که نهاد داروی 
ج از حیطه و شــعاع اثر هر یــک از طرفین  کامــال بی طــرف و خار یــک نهــاد 

کارفرمایان و ارگانهای دولتی ( باشند.  دعوی ) خصوصا 

بحث اصلی این نوشــتار ورود به مرحله داوری در فضای همه پروژه  های 
صنعــت احــداث ) اعــم از طرح  هــای تملــک دارایی  هــای ســرمایه ای و 
کشــور و مراجعــه به یــک نهاد  طرح  هــای مربــوط بــه وجــوه عمومــی ( در 
کارفرمایی دولتی در  ج از حیطه و اعمال نظر طــرف  داوری بــی طــرف خار

طرح  های عمرانی / اجرایی با پیمانکاران و NGO  ها می باشد.

النهایــه بــاز ممکــن اســت یکــی از طرفیــن دعــوی بــه رای داوری تمکیــن 
ننمایــد. مرحلــه آخر ورود به دادگاه صالحه بــرای حل اختالف فی ما بین 
طرفین می باشد. این مرحله در حقیقت انتهای مسیر برای رفع اختالف 
تلقــی می شــود و طرفیــن ملــزم بــه تمکیــن رای دادگاه در همــه شــرایط 

خواهند بود.

در ذیــل ایــن مقاله به صورت اجمالی با نگاه به روش  های فوق الذکر حل 
کم و جاری بر صلح  اختالف متداول و معمول بین المللی، به شــرایط حا

کشور پرداخته شده است.  دعاوی و حل اختالف در نظامات داخلی 

کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانی بین المللــی در دهه ۶۰ با انتشــار مقاله ای با 
عنــوان "داوری و قانون اساســی" به مســئله ابهام و عدم انســجام الزم در 
اصل ۱۳۹ قانون اساسی پرداخته است. نگارنده محترم مقاله فوق الذکر 
به عنوان یک حقوقدان موشــکافانه و به صورت روشن و نگاه بی طرفانه 
به عدم قطعیت در نگاه و برداشت  های جاری یکسویه از این ماده قانونی 
کاربران پرداخته است. و ســایر قوانین پایین دســت مربوط به آن توسط 
اینجانــب در مقاله حاضر تقدیمــی حاضر از دیدگاه  های نگارنده محترم از 
نوشــته فوق الذکر در تحلیل مطلب بســیار سود جســته ام و  مجددا باب 
بحــث و اظهــار نظر را برای نگاه نقادانه و موشــکافانه بــه اصل ۱۳۹ قانون 

اساسی و در پی آن اصل ۱۳۸ قانون اساسی را باز نموده ام.

کشــور مــن جملــه در ضوابــط نظــام فنــی اجرایــی در  در ضوابــط جــاری 
مــورد طرح  هــای تملــک دارایــی ســرمایه ای ) طرح  هــای عمرانــی ( و هم 
کشــور  در مــورد طرح  هــای عمومــی مــن جملــه طرح  هــای صنعــت نفت 
ورود بــه حــل اختــالف بــا تاصــی از مندرجات اصــل ۱۳۹ قانون اساســی و 
که این مــاده قانونی  همچنیــن مــاده 45۷ قانــون آیین دادرســی مدنی) 
اخیــر عینــا ازمتــن اصــل ۱۳۹ تبعیت مــی نماید( اســتفاده میشــود بدین 
که مراحل مختلف حل اختالف اشــاره شــده در بند 4 فوق الذکر با  معنی 
تبعیت از مندرجات اصل ۱۳۹ نوشــته و پیگیری میشــود و النهایه فضای 
کارفرمایــان قرار  داوری بــر اســاس ایــن اصــل در حــوزه شــمول اختیــارات 

گرفت.   خواهد 

6
بــرای مراجعــه به اصل ۱۳۹ قانون اساســی در این نوشــتار مندرجات این 

ماده عینا نقل از متن نوشته می شود :

" صلــح دعــاوی راجــع بــه" امــوال عمومــی و دولتــی" بــا ارجــاع آن در 
هــر مــورد موکــول بــه تصویــب هیــات وزیــران اســت و بایــد بــه اطــاع 
کــه طرف دعوی خارجی باشــد و در موارد  مجلــس برســد. در مواردی 

" مهم داخلی "باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون 
تعیین می کند. "

که بعضا مابــه االختالف  درمتــن ایــن ماده قانونی بــه " عناصر اساســی" 
کاربران می باشــد به شرح زیر اشــاره شده است. ابتدا برای ورود به بحث 
گانه مهم و اساســی ذیل در مورد موارد مهم اشــاره  اصلــی چالش  های ۸ 

شده در متن ماده قانونی نوشته شده است.

چالش اول :  مراد از "اموال عمومی و دولتی"  اشاره شده در متن قانون 
چیست؟

کم بر روابط  چالــش دوم :  "ارجــاع داوری" با توجه به قوانین موجود حا
بخش خصوصی داخلی و یا بخش خصوصی خارجی با زیرمجموعه  های 

کارفرمایی و دولتی کشور مستند به قوانین جاریه کشور من جمله  بخش 
قوانین آیین دادرسی مدنی، قوانین تجارت و سایر قوانین مترتب به این 
کاربران آن باید تعبیر و تفسیر شود؟و آیا  امر در کشور به چه صورت توسط 

اصوال داوری از جنس احاله اختاف یا دعوی به دادگاه است؟

کاربــران در اجــرای پروژه  ها   چالــش ســوم :  آیــا همه مــوارد اختالف بیــن 
کارفرمایان دولتی ( بایســتی براســاس  ) پیمانکاران داخلی و یا خارجی با 
کید و مصرحات اصل ۱۳۹ از مسیر تصویب نامه  های هیات وزیران و به  تا

طبع آن حسب لزوم از مسیر تایید مجلس شورای اسالمی بگذرد ؟

کــه  چالــش چهــارم: مهــم تــر "مــوارد مهــم داخلــی" مصــرح در قانــون 
کنون دستورالعمل   می بایستی به تصویب مجلس برسد کدام است؟ آیا تا
که  و راهــکار "بــرای تعییــن مــوارد مهــم و داخلی" بــرای آن تدوین شــده 

گیرد؟  کاربران قرار  مستندات آن مورد عمل 

 چالــش پنجم :  بر اســاس مندرجــات اصل ۷۳ قانون اساســی با موضوع
" شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است ".
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 نشست

کارشناسان و صاحب نظران در مقام تمیز  آیا مفاد این اصل مانع از تفسیر 
کنون به چه صورت عمل  کنند و در اعمال این اصل تا حق، از قوانین می 

شده است ؟ 

کنترل" اموال  که تصدی و  کســانی  چالش ششــم :  آیا دســتگاه دولتی و 
گزیرا"  بایســتی در جریان  دولتــی و عمومــی" را در اختیــار دارند الجــرم و نا
که برای "صلح دعــاوی" راجع به اموال  فعالیتهــای خود برای هر مــوردی 

فوق  و یا ارجاع به داوری باشد، خود تصمیم بگیرند؟

کجاست؟  چالش هفتم :  دایره و شعاع عمل شمول ماده قانونی ۱۳۹ تا 
تا نیاز به کسب مجوز از طریق مصوبه  های هیات وزیران و یا نیاز به کسب  

مصوبه مجلس حسب لزوم  نداشته باشند؟ 

چالش هشتم :  آیا حسب این ماده قانونی مواردی وجود دارد که مجریان 
پروژه  هــا )کارفرمایــان دولتــی( در مورد دخــل و تصرف در" امــوال دولتی و 
عمومی" نیاز به رفتن از مســیر "تصویب نامه هیات وزیران" نباشــد و در 

حسب لزوم پاسخگویی دستگاههای کنترلی و نظارتی نگردند. 

کــه بــا وجــود چالش  هــای فــوق الذکــر  متاســفانه بایســتی اذعــان نمــود 
کلی بودن متن قانون و عدم شفافیت  کنون بعلت   ) نه محدود به آنها( تا
کاربران  که همه  در نوشتار اصل ۱۳۹ قانون اساسی یک رویه،حکم روشن 
متفق القول بر آن باشند و براساس آن اتخاذ تصمیم نمایند وجود ندارد. 
گروه متمایــز ذیل قابل  کلیــت امــر عمومًا دســتگاههای اجرایــی به دو  در 

تفکیک هستند. 

گســترده و وســیع از اصــل ۱۳۹ قانون  گــروه بــا تفســیر باز و  گــروه اول  ایــن 
اساسی برای حل و فصل مشکالت ریز و درشت عمل می نمایند و مسائل 
و نگاه بسته، صلب و محکم به تعبیر و تفسیر مندرجات این اصل ندارند.

گــروه  بعضــا در قطــب مقابــل "گــروه اول" بســیار محــدود  گــروه دوم ایــن 
کارانــه عمــل مــی نمایــد و همــواره در نظــر دارنــد حــل و فصل  و محافظــه 
اختالفات ریز و درشت و روزمره را با عنایت به "مر قانونی" از مسیر مصوبات 

هیات وزیران یا حسب مورد تصویب مجلس به پیش برند.

کشــور با  بــه نظر می رســد تا بحال عمومًا حکم غالب در دســتگاه اجرایی 
که ما شاهد ماحصل این عملکرد در اجرای  گروه دوم بوده است  عملکرد 
کشــور و جاری نمــودن دســتورالعمل و ضوابط حل  طرحهــا و پروژه  هــای 
 اختــالف در دســتگاههای مختلــف قوه مجریه بر اســاس "مر مــاده 139 "
کنون عدم حــل و فصل اختالفات  که ماحصــل آن تا فــوق الذکر بــوده ایم 
که ماحصل  گردیده اســت  کار فرمایــان و پیمانــکاران  عدیــده فــی مابیــن 
آن تطویــل مــدت پیمانهــا و باال رفتن بی رویه و غیر اصولی عمر متوســط 
گزارش  های مقامات ذیربط من  کشور باالی ۱۰ سال بر اساس  پیمانها در 

جمله سازمان برنامه و بودجه را در پی داشته است. 

کم در مورد حل  در شــرایط حــال دیدگاههای ذیل در قوانین جــاری و حا
کشور جاری است: اختالف بین طرفین دعوی به شرح ذیل در 

7-1- اصــل 159 قانــون اساســی "مرجــع رســمی تظلمات و شــکایات 

دادگستری است با تشکیل دادگاه  ها و تعیین صاحیت آنها منوط به 
حکم قانون است ") نقل از متن( 

کــه دادخواهــی حــق  7-2- اصــل 34 قانــون اساســی حکــم میکنــد" 
مســلم فرد اســت و هر کس می توانــد به منظور دادخواهــی به دادگاه 
گونــه دادگاه  ها را  صالــح رجوع نماید. همــه افراد ملت حق دارند این 
که به  کس را نمی توان از دادگاهی  در دســترس داشــته باشــند و هیچ 

کرد ") نقل از متن( موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع 

7-3- ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی چنین حکم می کند"کلیه 
که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند منازعه و اختاف  اشخاصی 
ح شــده یا نشــده  خــود را اعــم از اینکــه در دادگاه هــای دادگســتری طر
که باشد به تراضی به داوری یك  ح در هر مرحله  باشد و در صورت طر

کنند. ") نقل از متن( یا چند نفر رجوع 

و  "موسســات  دارد  حکــم  چنیــن  تجــارت  قانــون   587 مــاده   -4-7
تشــکیات دولتــی و بلــدی بــه محــض ایجــادو بــدون احتیــاج به ثبت 

دارای شخصیت حقوقی می شوند." ) نقل از متن(

کند " ریاســت هیات  7-5- اصــل 134 قانون اساســی چنین حکم می 
کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ  که بر  وزیران با رییس جمهور است 
تدابیــر الزم به هماهنگ ســاختن تصمیم  های وزیــران و هیات دولت 
مــی پــردازد و بــا همکاری وزیــران، برنامه و خط مشــی دولت را تعیین 
و قوانیــن را اجــرا مــی کند. در مورد اختاف نظر و یــا تداخل در وظایف 
قانونی دســتگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفســیر یا تعبیر قانون 
نداشــته باشــد، تصمیم هیات وزیران که به پیشــنهاد رییس جمهور 
اتخاذ می شود الزم االجراست رییس جمهور در برابر مجلس مسئول 

اقدامات هیات وزیران است." ) نقل از متن(

کند" شــخص حقوقی   7-6- مــاده 588 قانون تجارت چنین حکم می 
کلیه حقوق وتکالیفی شــودکه قانون بــرای افراد قائل  مــی تواند دارای 
کــه بالطبیعــه فقط انســان ممکن اســت  اســت مگرحقــوق و وظایفــی 
دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت وامثال ذلك. ") نقل 

از متن(

کار "  7-7- ماده 29 قانون اخیر قانون بهبود مســتمر محیط کســب و 
قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی الزم را برای تنظیم آیین دادرسی 

تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.") نقل از متن(

تبصره : تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های 
تجاری و اختالفات بین بخش خصوصی و دســتگاههای اجرائی، حسب 
مورد توسط شوراهای حل اختالف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری 
تعییــن  قضائــی  حوزه هــای  در  محلــی  صالحیــت  رعایــت  بــا  اســتان  ها 

می نمایند، رسیدگی می شود.

کار  تبصره :  بعلت نبود دادگاه  های خاص حل اختالف در فضای کسب و 
صنعت احداث لزوم دادرســی تجاری و تشــکیل دادگاه  های تجاری مورد 
گرفته اســت به منظور رفع این مشــکل در تبصره ذیل  گزار قرار  نظر قانون 

کید و اشاره شده است :  این ماده به شرح ذیل تا
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تا زمان تاسیس دادگاه  های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت  های تجاری 
و اختالفات بین بخش خصوصی و دســتگاه  های اجرایی حسب مورد در 
شوراهای حل اختالف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان  ها با 
رعایت صالحیت محلی در حوزه  های قضایی تعیین می نمایند رسیدگی 
کــه شــخصیت  های حقوقی   شــود. روح قوانیــن فــوق الذکــر بــر این اســت 
می توانند برای حل اختالفات دعوی خود را به دادگستری رجوع دهند.

8
روش صلح دعاوی از طریق مراجعه به حوزه داوری به عوض مراجعه 
گرفتــه و به نفع  بــه دادگاههــای دادگســتری می تواند مــورد توجه قــرار 
گیرد و در حقیقــت این روش  ها با نــام روش جایگزین حل  ذینفعــان قــرار 
اختــالف  )ADS( (6) تلقــی میشــود. دیدگاههــای ذیل بــرای اهلیت این 

سیاست و روش به شرح ذیل نوشته شده است : 

کــه عمومــًا براســاس عــرف و معیــار بیــن المللــی و در  اول ( روش داوری 
که یک طــرف آن پیمانکار خارجی اســت  قراردادهــای بیــن المللی اســت 
ک  کنسرســیومی از پیمانــکاران داخلی و خارجی اســت و مــی تواند مال یــا 
و معمول باشــد در این شــرایط قطعًا القــاء قضــاوت و داوری بخش دولت 
ایــران در حــل و فصل اختالفات قراردادی قطعا مــورد قبول نخواهد بود و 
آنهــا  ایــن مراجع را بــی طرف نمی دانند و منطقًا نخواهنــد پذیرفت و این 
کامل دارد و ما  درخواســت آنها با عرف و نظامات بین المللی نیز مطابقت 
نمی توانیم آنرا مردود اعالم نماییم. لذا در این مرحله تکلیف ماده قانونی 
۱۳۹ قانون اساسی در مورد پروژه  های داخلی با حضور پیمانکاران خارجی 
کنــون در مورد حل  کــه هم ا نیز شــفاف نیســت و بالتکلیف اســت؟و آنچه 
اختــالف در متــون مربوط به طرح  هــای عمرانی و یــا ضوابط صنعت نفت 
کاملــه الوداد  کــه بر اســاس اصل  جــاری اســت مورد پرســش جدی اســت 
متقابال پیمانکاران ایرانی برای حضور در پروژه  های بین المللی می توانند 
در کشورهای خارجی بخواهند که قوانین و روش  های متداول بین المللی 

را در قراردادها لحاظ نمایند. 

که با  کنــون در پــاره ای از قراردادهــا خصوصــًا در صنعت نفت  دوم ( هــم ا
کم در حل و فصل  پیمانکاران خارجی منعقد میشود قوانین جاری و حا
کشــورهای اروپایــی مــن جمله  اختالفــات قوانیــن و روشــهای پــاره ای از 
کشــورهای" انگلســتان، ســوییس و فرانســه "و روش بررسی طرح  قوانین 
ک  دعــوا در دادگاههــای بین المللــی از طریــق روش ICC  بین المللی مال
اســت و ایــن پروژه  هــا همــه از امــوال دولت و بــا تملک عمومــی مصرح در 
ماده ۱۳۹ قانون اساســی اســت و روش طرح دعوی و حل و فصل در این 
قراردادهــا براســاس ضوابــط هیــات وزیــران و یــا تصویب مورد بــه موردآن 

توسط مجلس شورای اسالمی لزوما جاری نبوده و دنبال نمی شود.

لذا به نظر می رسد نگاه دقیق تر به تغییر و تعبیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی 
به عنوان یک اصل بسیار مهم از قانون اساسی و همه شمول برای ایجاد 
تعــادل و تعامــل در داوری و صلــح دعــاوی در قراردادهــای داخلــی هم با 
کنسرســیوم پیمانکاران ایرانی و  حضــور پیمانکاران ایرانی و هم با حضور 
خارجــی امــری جــدی و الزام آور اســت و بایســتی در این حــوزه یک قرائت 
 همه جانبه صحیح و مرضی الطرفین ارائه شود و مسئوالن ذیربط بایستی 

چاره اندیشی نمایند.

قدر مسلم این است که نمی توان قراردادی تنظیم نمود که همه جوانب 
که طرفین آن درطول  امر در آن به نحوی پیش بینی و رعایت شده باشد 
اجرا به هیچ مشکلی برخورد ننمایند.دستیابی به چنین شرایطی در هیچ 
کنندگان و نویســندگان این متون به  قراردادی نه مقدور اســت و نه تهیه 
که با اجرای هر  دنبال چنین سیاستی هستند. لذا با این ذهنیت مسلم 
پروژه اختالفات ریز و درشــت وجود دارد بایســتی به روش حل و فصل آن 
که مورد توافق طرفین بوده و از روش عادالنه  به نحوی نگاه و توجه شود 
کــه مــا حصــل آن پروژه مســیر صحیــح و منطقی خــود را  برخــوردار باشــد 

بپیماید و از وقفه در روند اجرای ان خودداری شود:

کارهای  اختافــات دســته اول ( اختالف نظرهایی بین طرفیــن در مورد 
جــاری پروژه  هــا اعــم از فنــی/ مالــی / عملیاتــی/ اجرایــی بروز مــی نماید 
 کــه حــل و فصــل هر اختــالف پیش نیــاز اجــرای بخش  های بعــدی پروژه

 مــی باشــد و نیاز به رفع فــوری و روزمره آن برای پیشــبرد پروژه  ها را طلب 
کوتاهی در حل و فصل فوری آنها به هیچ وجه جایز نیســت،  می نماید و 

چــه عــدم اقدام به حــل فوری و بعضا روزمره آنها پیشــرفت پــروژه را دچار 
مخاطــره جــدی مــی نماید لــذا ایــن دســته اختالفات بایســتی بــا راهکار 
عملــی بــه صورت ســریع و روزمره حل و فصل شــود. این مــوارد عموما به 
 صورت طرح ادعا   توســط هر یک از دو طرف قرارداد )کارفرما / پیمانکار (
کــه هر طــرف اجابــت آنــرا از طــرف مقابل گیــرد مطــرح میشــود    قــرار مــی 

 حق خود می داند و به نحوی ادامه و یا چارچوب اصلی قرارداد را متزلزل 
نمی نماید.

که  اختافــات دســته دوم ( اختالفــات پایــه ای و بنیــادی بیــن طرفیــن 
ممکن اســت در اجرای پروژه  ها بروز نماید و به چند مورد مشــخص ختم 
شــود و به نحوی به صورت برهم خوردن قرارداد   تلقی شــود و یک طرف 
 بــا اســتنباط از موازیــن قــراردادی و بزعــم خــود درخواســت ختم قــرارداد 
کار  کارفرما( و یا خاتمه  می نماید من جمله بحث خلع ید )عموما از طرف 
 ودر پی آن ضبط ضمانت نامه  ها و وثایق پیمانکار توسط کارفرما را می توان

 در ایــن دســته نــام برد در این حــوزه فضای اختالف با فضای دســته اول 
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 نشست

کامال متفاوت بوده و اصطالحا نگارنده دسته اول را " اختافات قراردادی 
" و دسته دوم را " اختافات دادگاهی " اتالق می نماید.

که در بخش طرح دعوی  در مبحث ۹ مقاله اشــاره شــد مرحله  همانطور 
ســوم حــل اختالف با موضوعیــت داوری )ARBITRATION (بایســتی از طرف 
گیرد و لذا آنچه منطق حکم  کامال بیطرف صورت  یک شخصیت حقوقی 
می کنــد داور برای حل و رفع اختالف بایســتی معتمد و مــورد وثوق هر دو 
حوزه طرف دعوی باشــد ولی آنچه در اصل ۱۳۹ قانون اساســی نوشــته و 
کنون در انواع شرایط عمومی  تصریح شده است مرحله ورود به داوری هم ا
کشــور ورود به حوزه داوری منتخــب یکی از اصحاب  پیمــان قراردادهای 
کارفرما متمرکز می باشــد ولی برای اولین بار با تشــکیل مرکز  قــرارداد یعنی 
داوری مفهوم داوری با نگاه به سازمان بین المللی داوری (9)   وارد نظام 
گردید و طبق بند ج مــاده 5 قانون اتــاق بازرگانی ایران   قضایــی ایــران نیز 
) اصالحی مصوب ۱۳۷۳/۹/۱5 ( یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل 
که بر این اساس مرکز داوری  اختالفات بازرگانی داخلی و خارجی می باشد 
اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون مســتقلی بنام قانون اساســنامه مرکز 
داوری اتــاق ایــران مصــوب بهمــن ۱۳۸۰ تاســیس و از حمایــت قانونی نیز 

برخوردار شد 

بــر اســاس مــاده ۱۰ قانون اساســنامه مرکــز داوری رســیدگی بــه اختالفات 
و دعــاوی تجــاری در داوری  هــای داخلــی و حســب مقــررات قانــون اییــن 
( و در داوری  هــای بــاب هفتــم   (  دادرســی مدنــی مصوبــه ســال ۱۳۷۹ 
 بین المللی مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ســال ۱۳۷۶ 
صورت می گیرد قواعد و آیین داوری مرکز داوری نیز با رعایت قوانین ایران و 
که طبق ماده  با استفاده از رویه سازمانهای داوری بین المللی تهیه شده 

۶ قانون اساسنامه مرکز داوری به تصویب مراجع صالح نیز رسیده است.

لذا بنظر می رســد شــاید بتــوان از امکانات مرکز داوری اتــاق بازرگانی ایران 
و بــا نگاه به شــیوه  های جایگزین حل و فصل اختــالف نیز در حل و فصل 

اختالفات بین بخش خصوصی و دولت نیز استفاده نمود.  

ظاهــرا در متــون و قوانیــن داخلــی ایــران منجملــه قانــون مدنــی ) مــاده 
۷5۲ ( و یــا آییــن دادرســی مدنــی ) مــواد ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۷ و ۶۳۸ ( از 
لفــظ "رجوع"بــرای داوری و ایضــا در قانــون آییــن دارســی مدنــی )مــواد 
۶5۰،۶5۱، ۶55،تبصــره مــاده ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۶۶، ۶۷5، ۶۷۶ و ۶۷۷ ( از 
 لفظ" ارجاع" اســتفاده شــده اســت در زبان انگلیســی برای لفظ"دعوی "،
 CONTENT QUESTION، LAW کلماتی همچون "منازعه"،" اختالف " 
SUIT، DISCORE، DISCREPENCY،.DISPUTE و نظایر آن بکار رفته 
کلمات در معادالت فارسی به  که بنظر می رسد جایگاه صحیح این  شده 
درســتی تدقیق نشــده و معادالت نه چندان دقیق درفضای داوری  های 
گرفته اســت و به نظر میرســد عــدم انطباق از  کار قرار  بیــن المللــی مبنای 
درک صحیح از معادلهای فارسی به استنباط غیر دقیق از اصل ۱۳۹ قانون 
اساسی کمک نموده است لذا مقدمتا معادلهای انگلیسی که درقراردادها 

باپیمانکاران بین المللی بکارگرفته میشود ذیاًل نوشته شده است.

کلمه CLAIM  بهتر است به عوض" دعوی" معادل" ادعا" نوشته  در مقابل 

که توســط یکی از اصحاب قرارداد  شــود و مراد از ادعا "خواســته ای اســت 
نســبت به دیگری مطرح می شــود و طرف مدعی )خواهان( با اســتناد به 
موازیــن و نــص قرارداد یا توافق فی ما بین آنرا طلب می نماید ولی این امر 
ثابت نشده است و مورد قبول طرف مقابل )خوانده(  نیست " لذا بایستی 
با روش مورد توافق طرفین صحت و سقم این ادعا برای طرف دوم روشن 
شــود. در متــون حقوقی انگلیســی برای معــادل LAW SUIT و ایضا برای 
معادل DISPUTE به معنای دعوی" نزاع" و "مشاجره " نوشته شده است 
الزم به ذکر این نکته است که حتی در محاوره روزمره زبان امریکایی وقتی 
کننده  از لفظ CLAIM در مورد خواسته استفاده میشود مراد حق طلب 
کــه از طــرف مقابل مــی خواهد و عموما نــگاه طرف دوم نیــز دال بر  اســت 

صحت این درخواست است.

۱۲-۱- هر دعوایی به معنای" مناظره "یا "اختالف" نیست ولی هر" مناظره" 
یا "اختالف" مادام که به دادگاه ذیصالح برای اخذ نتیجه رجوع داده نشده 
باشد "دعوی" تلقی نمی شود. در بعضی از مواد قانون اساسی ) به جز اصل 
کلمات" دعوی یا دعاوی" استفاده شده است حال بایستی  ماده ۱۳۹ (  از 
کلمه "دعوی" در اصل  گذار از ذکر  این نکته مهم روشن شود آیا نیت قانون 
۱۳۹ قانــون اساســی بــه همان معنــی و مفهوم و هــم وزن مندرج در ســایر 
مواد قانون اساســی ) همچون مواد ۱5۶، ۱۶5 و ۱۶۷( میباشــد؟ و رسیدگی 
بــه اختالفــات ایــن مــواد نیــز بایســتی از طریــق مصوبات هیــات وزیــران یا 
 مصوبات مجلس شورای اسالمی و یا النهایه با طرح در  دادگاه  های صالحه

 صورت گیرد.

کشــور من جمله آیین دادرســی  کم در  ۱۲-۲- از طرفی در ســایر قوانین حا
مدنی " در باب داوری امور )مواد ۶۳۹ و ۶۸۰ ( برای رجوع به داوری به طور 
کمتر از لفظ" منازعه "استفاده شده است. این  قالب از لفظ " اختاف " و 
گفته می شــود نه مراد و  که از رجوع "منازعه به اختاف و داوری"  توجیه 
که در  کــه منازعه یا اختالف" تــا زمانی  هــدف از "اقامــه دعوی" اســت، چرا 
مرجع قضایی صالحه حل نشده باشد و اثبات نشود تنها "دعوی "خواند 

می شود.

گفتــه حق رجــوع داوری یعنی یکه حق  ۱۲-۳- بشــرح توضیحــات پیش 
مطلق و مسلم برای اشخاص حقیقی و حقوقی مصرح در اصل ۳4 برای 
که به اموال  مســائل عام و مصرح در اصل ۱۳۹ قانون اساســی در مواردی 
عمومی و دولتی برخورد میشــود نوشــته شده است. حال باید دید برای 
حفــظ تعــادل در رعایــت حقــوق طرفیــن معاملــه در معامــالت دولتــی در 
فضــای پروژه  هــای عمرانــی و در صنعت احداث به چه صــورت باید عمل 

شود تا حداقل به موارد ذیل پاسخ داد.

الف: چه نوع" معامات دولتی "و تا چه حد و سقف بایستی از مسیر اصل 
۱۳۹ عمل شود و ایضا بایستی مصوبه مجلس شورای اسالمی را برای حل 

و فصل موضوع دریافت نمود ؟

ب : آیا برای اجرای حکم ماده ۱۳۹ قانون اساسی به هنگام  شرایط حضور 
پیمانــکاران خارجــی )در مقابل دولــت و یا با بخش خصوصــی( در داخل 
کامله  کشــور یــا معامالت خارجــی رعایــت اصــول GLOBALIZATION یــا اصل 
الــوداد )MOST FAVORED NATION( بــا توجه به روابط بین المللی همخوانی 
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گذار)قوه مقننــه( میتواند بصورت یک جانبــه رفتن از این  دارد آیــا قانــون 
مســیر را در معامــالت چه داخلــی چه خارجی باشــد از طرح  های خارجی 

کند. مقابل دولت سلب نماید و آن را محدود 

پ : در قراردادهای جاری بین دولت و بخش خصوصی اختالفات روزمره 
ریــز و درشــت در جریــان اجرای پــروژه  امری عــادی و جاری اســت و تمام 
ایــن نــوع دعــاوی مربوط بــه"  اموال عمومــی و دولتی " میباشــد آیا حل و 
فصــل ایــن موارد را نمی توان با تفاهــم و توافق دو طرف حل و فصل نمود 
و از شــیوه  های حل و فصل اختالفات )ADR( متداول بیرون از دادگاه در 
گزیر حــل و فصل آن  نظامــات حقوقــی بیــن المللی حل و فصــل نمود و نا
موکول به تصویب هیات وزیران و حسب مورد دریافت تعدیالت از مجلس 

است.

ت: قانــون اساســی در تبییــن مــاده ۱۳۹ با کدام هــدف و ذهنیت موضوع 
ورود به همه نوع حل اختالف را از مسیر مصوبات هیات وزیران ) به عنوان 
بخشی از طرف کارفرمای دولتی ( و با دریافت تاییدات بعدی آن از مجلس 
گزار چنین استنباط داشته  شــورای اســالمی رجوع داده اســت ؟ آیا قانون 
که پیمانکاران خارجی باز به این شــرایط تن در می دهند و رفتن بر  اســت 
اســاس ضوابــط و قوانیــن ایران و حل اختــالف در دادگاههای ایــران را می 

پذیرند؟

به نظر می رســد پاســخ به ســواالت و پرســش  های فوق الذکر ) نه محدود 
بــه انهــا( در ایــن زمینــه برای حــل و فصل این امــور جــاری پروژه  ها با یک 
نــگاه جزمــی بــه رعایت اصــل ۱۳۹ امــکان پذیر نبــوده و منطــق هم حکم 
که چنین روشــی یکســویه پیگیری شــود.چه ادامه این روش و  کند  نمی 
کشــاند و قطعا  ایــن نگاه،اجرای همــه پروژه  ها را به چالش جدی خواهد 
بــرای قــوای مجریه و مقننه امــکان ندارد چنین ســاختاری را برای  حل و 
فصل همه اختالفات روزمره ریز و درشت در طرحهای مختلف عمرانی با 
پیمانــکاران داخلــی و خارجی تبیین نموده و راهکار و دســتورالعمل  های 
الزم را ارائه نماید و قطعا پیگیری این امر به صرفه و صالح نمی باشــد لذا 
کارهای دیگر برای حل و فصل موضوع بود و آن نگاه  بایستی به دنبال راه 

نو به اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط قوه مقننه می باشد.

به طور اختصار در قوانین جاری کشور تعاریف ذیل در مورد "اموال دولتی 
و عمومی"  نوشته و جاری شده است:

الــف( امــوال دولتــی: برای امــوال دولتــی در مــاده۱۱۳ قانون محاســبات 
کلی ذیل نوشته شده است. عمومی تعریف 

  " امــوال منقــول و غیر منقول متعلق به دولت که به منظور اســتفاده در 
اختیار وزارتخانه  ها و موسسات دولتی است "

  "کلیه  اموال و دارایی  های منقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی 
) ســرمایه گــذاری  ثابــت ( بــرای اجــرای طرحهــای مزبور خریــداری و یــا بر اثر 
اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک  می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، 
وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه و نهاد عمومی غیر 
دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق 

به دولت است "

ایــران تعریــف مشــخص از در قوانیــن باالدســتی   ب( امــوال عمومــی : 
" اموال عمومی" داده نشده است به موارد ذیل اشاره می شود: 

عمومــی"، "مالکیــت  تعابیــر  اساســی  قانــون   45 و   44 اصــول  در   
کار رفته اســت و ایضا در مواد ۲5   "ثروت عمومی" و " اموال  عمومی" به 
و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل "اموال مورد استفاده عموم"," مصالح و 

کار رفته است. انتفات عمومی" به 

که در    شــاید تعریــف ارائــه شــده در ماده ۱۳ قانون محاســبات عمومــی 
که  مــورد "وجــوه عمومــی" ارائــه شــده اســت را بتوان بــه امــوال عمومی 

تعبیری است از "وجوه عمومی " به شرح ذیل تسری داد. 

   "اموال عمومی عبارت اســت از اموال مربوط به شــرکت  های دولتی 
و نهادهــا و موسســات عمومــی غیــر دولتــی و موسســات خصوصی و 
صرفنظر از نحوه و منشــا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به 

موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد. 

بــرای درک صحیــح تر از اشــارات اصل ۱۳۹ قانون اساســی،بنظر می رســد 

شناختن ماهیت "ارجاع به داوری" اشاره شده در این متن الزام آور است. 
از منظر حقوقی بین "رجوع" و "ارجاع" به داوری تفاوت دیده میشود.

کلیه موارد )شــاید یک اســتثنا( این  در قوانیــن جاری نفس "رجوع" در 
که موضوع مابه اختاف توسط طرفین به داوری برده می شود  است 
کــه کلمــه "ارجاع" در کلیه مــوارد )به جز یک اســتثنا( احاله  در حالــی 
کار توسط دادگاه به "داور" است. لذا به نظر می رسد صلح دعاوی برای 
اموال عمومی و دولتی با روش" ارجاع به داوری" مصرح در اصل ۱۳۹ می 
کار توســط دادگاه به داوری اســت و  کــه احاله  توانــد چنین تلقی شــود 
در ایــن ارتبــاط طرفین می توانند تظلم خود را به دادگاه صالحه رجوع 

نمایند و لذا سواالت و ابهامات را بشرح ذیل می توان مطرح نمود :

ســوال اول :  آیا در معامالت باطرف خارجی چنین حکمی جایز و امکان 
پذیر می باشد؟

ســوال دوم:  قطعا اختالف ریز و درشــت را نمی توان دفعتا واحده از این 
کار موجب معطل شــدن همه  مســیر حــل و فصــل نمــود و آیا ادامــه ایــن 
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 نشست

گردد و به نحوی نقض غرض و رفتن به تلف وقت  پروژه  های عمرانی نمی 
و ضررهای مالی نمی باشد ؟

سوال سوم : مهمتر اینکه آیا برای طرح دعوی دولت با بخش خصوصی 
که مســتند به قوانین  اطاعــت از مصوبه  هــای هیــأت وزیران)قوه مجریه( 
کــم مــی شــود می توانــد فعلیــت داشــته باشــد؟ و مــورد قبــول بخــش  حا

گیرد. خصوصی ) داخلی و مهمتر خارجی( قرار 

کمابیش  ح پرســش  های فــوق الذکــر   بــه نظــر می رســد توضیحــات و طر
گــر مراد و خواســته اصــل ۱۳۹ قانون اساســی در به  که ا روشــن میســازد 
ع " یا "اختالف  کارگیــری لفــظ "دعوی" به معنای هر نوع "منازعه" یا "تناز
"یــا" ادعــا ")اعــم از موجــود یــا احتمالــی و اعــم از اینکــه در دادگاه  هــای 
ح شــده یــا نشــده باشــد( اســتنباط شــود. دشــواری و  دادگســتری طــر
پیچیدگی  هــای عملــی بســیار و احتمــاال الینحــل در حــل اختــالف بروز 
خواهــد نمــود و بــه جــد بــرای وحــدت رویــه در این مــورد راهــکار عملی 
 و اجرایــی الزم اســت و بایســتی هــم از منظــر حقوقــی و هــم از منظــر 
اجــرای بــه  نــگاه  بــا  خصوصــا  قانونــی  مــاده  ایــن  اصــالح  بــه   اجرایــی 
کشور نگاه شود و الزم است برای پاسخ به آن راهکار   پروژه  های عمرانی 

منطقی جستجو شود. 

8
ج در اصل ۱۳۹  در این اصل نیز با نگاهی جزمی نسبت به اختیارات مندر
قانون اساسی اختیاراتی به هیات وزیران با وزیران منتخب از هیات دولت 

کم است : داده شده در این اصل نگاههای ذیل حا

15-1- بــه هیــات وزیران بــه منظور تامین اجرای قوانین نســبت به وضع 
تصویب نامه و آیین نامه  ها اختیار داده شده است 

15-2- هر یک از وزیران در حدود وظایف قوانین و مصوبات هیات وزیران 
حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید 

بامتن و روح قوانین مخالف باشد.

کمیســیونی متشــکل از چند  15-3- دولــت مــی توانــد تفویض اختیار به 
کمیسیون  ها در حوزه قوانین و پس از تایید  وزیر بنماید باز مصوبات این 

رییس جمهور الزم االجرا است

15-4- تصویب نامه  ها و مصوبات مصرح در این قانون بایســتی به اطالع 
مجلس شــورای اســالمی برســد تا در صورت خالف قوانین توســط هیات 

وزیران اصالح شود.

کــه به نحــوی در ایــن اصــل نیز طــرف مقابل  بــه روشــنی دیــده می شــود 
بخــش خصوصــی، یعنی هیات وزیران و یا وزیر مــی توانند اقدام به صدور 
که پــس از تصویب رییس  تصویب نامــه، آیین نامه  هــا و نظایر آن بنمایند 
جمهــور و البتــه با تایید نهایی مجلس شــورای اســالمی الزم االجرا اســت 
کــه بــاز بخــش خصوصــی در تعییــن و تنظیــم ایــن  ایــن در حالتــی اســت 
دســتورالعمل  ها هیچگونه نقش و اثری ندارد. صادرکننده دســتورالعمل 
و بخشــنامه ) یعنی دولت( خود فصل الخطاب تعبیر و تفســیر متون این 
دســتورالعمل  ها بوده و حق اســتیناف در اظهار نظر از طرف مقابل یعنی 

بخش خصوصی عمال سلب شده است.

6
کــم ۱۳۸و ۱۳۹ قانون  در مندرجــات فــوق الذکــر و با اســتناد بــه اصــول حا
کــه موضــوع ورود بــه حــل  اساســی جمهــوری اســالمی بــه نظــر میرســد 
اختــالف بیــن بخش خصوصــی و بخش دولــت بایســتی از طریق مجاری 
کمیتی دولت حل و فصل شــود. این در حالتی اســت  و سیســتم  های حا
کــه بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد در یک فضــای متعادل هــم اختالفات 
کامــال بیطــرف از طریــق دادگاه از  فــی مابیــن بایســتی از طریــق مجــاری 
طریق داوری حل و فصل شــود و هم در انشــاء قوانین و ضوابط از بخش 
خصوصی اســتفاده شود اخیرا در ســال ۱۳۹۱ قانون بهبود مستمر فضای 
که در این  کار توسط مجلس شورای اسالمی به دولت ابالغ شده  کسب و 
گفتگو متشکل از مسئوالن بخش دولتی، بخش  قانون با تعریف شورای 
گذار و  خصوصــی می توانــد نظرات و دیدگاه  هــای خود را به اطالع قانــون 
مجریان قانون برساند. در این قانون بیش از ۲4 بخش از ارگانهای دولتی 
که ورود به جزییات  بایستی پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی باشند 
ج اســت لــذا به چند مــاده مهم این  ایــن مــوارد از حوصلــه این مقاله خار

قانون اشاره می شود. 

در مورد ماده 2: 

که به هنگام بررســی  1: ایــن مــاده مهــم دولــت را مکلف نموده اســت 
بــرای اصــاح و تدویــن مقــررات و کار  کســب و   موضوعــات محیــط 

کتبــی اتاق و حتــی آن دســته از تشــکل  ها که عضو   آئیــن نامه  هــا نظــر 
نیستند را دریافت نماید. 

۲: در ذیــل ایــن مــاده حضــور یــا عــدم حضــور ذینفعــان بنــد ۱ ایــن مــاده 
درجلسات تصمیم گیری هیأت دولت به عهده دولت گذاشته شده است 

کید شده است.  و این حضور با خواست و نظر دولت تا

این دو نگاه با احقاق حق بخش خصوصی به نحوی در تضاد است و 
لذا حق دفاع به "شورای گفتگو" به عنوان سخنگوی بخش خصوصی 

بایستی داده شود .

در مورد ماده 3: 
ایــن مــاده باز یک نگاه بســیار منطقــی و اصولی برای تعریــف و تثبیت 
جایگاه بخش خصوصی است. چه در این ماده به صراحت به دستگاه 
که هنگام تدوین و یا اصالح  اجرایی مصرح در قانون تکلیف نموده است 
مقــررات و قوانیــن نظــر تشــکل  های اقتصادی اســتعالم و مــورد توجه قرار 

گیرد. 
در مورد ماده 11: 

این ماده در حقیقت یکی از مهمترین مواد این قانون در مورد تثبیت نقش 
و حضور "شــورای گفتگو" را مشــخص نموده است.نظر به اهمیت سه بند 
"الــف"،"ج" و "چ" بــه عنــوان ســه بند مهم این مــاده ذیال نقل از متن شــده 

است. 
بنــد الــف- پیشــنهاد اصــالح، حــذف یا وضع مقــررات اعــم از آییــن نامه، 
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بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط 
گزارش تهیه شــده از  کار در ایران به مســئوالن مربوطه براســاس  کســب و 

سوی دبیرخانه این شورا )نقل ازمتن(

گــزارش اتاق  هــا دربــاره امتیــازات موجــود در قوانیــن و  بنــد ج- پیگیــری 
مقررات و رویه  ها برای بنگاه  های با مالکیت غیر از بخش  های خصوصی و 
تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای 
کامل و موثر ماده )۸( قانون اجرای سیاست  های اصل )44( )نقل ازمتن(

بند چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه  های اجرایی با فعاالن 
اقتصــادی بخش  های خصوصی و تعاونی و به منظور ایجاد تراضی و منع 

تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها )نقل ازمتن(

در مورد ماده 14 : 
در ایــن ماده دســتگاه  های اجرایــی و خصوصا وزرا در هیــأت دولت را 
کار و اجرای صحیح  کســب و  که برای بهبود محیط  موظف نموده اســت 
کسب  این قانون یکی از معاونین خود را به عنوان مســئول بهبود محیط 
کار بــه ذینفعــان بخــش خصوصــی معرفــی نمایــد در خواســت بخــش  و 
خصوصی از همه مسئوالن محترم دولت خصوصا وزراء در این حوزه عمل 
به قانون و اقدام به معرفی نماینده وزیر )معاون وزیر( برای تبادل با بخش 

خصوصی است.

بــا توجه به نکات اشــاره شــده فــوق الذکر دیدگاه  های ذیل نوشــته شــده 
است.

کنــون در متون قراردادی موجــود صنعت احداث من جمله  17-1- هــم ا
ضوابــط نظــام فنی اجرایی بــرای طرح  هــای عمرانی و همچنیــن ضوابط 
وزارت نفت عمدتا روش حل اختالف با استناد و تایید به اصل ۱۳۹ قانون 
اساســی داوری و بنحوی ختم اختالف را بعنوان شرط ضمن عقد بعهده 
دولت محول می نماید به نظر می رسد گرچه در شرایط حال پیگیری این 
کمک می نماید ولی با مطالب  روش  هــا بنحوی به حل و فصل قراردادها 
گفته بایستی حل اختالف در مرحله داوری و قبل از ورود به دادگاه  پیش 

صالحه توسط یک ارگان بیطرف حل و فصل شود. 
17-2- در حــوزه اختالفــات قراردادهــای جــاری صنعت پیمانــکاری و در 
صنعت احداث بشــرح توضیحات نوشــته شــده فوق ایــن مقاله اختالف 
مشــخصا در دو حــوزه مختلف وجــود دارد به این دو حوزه بایســتی توجه 
ویــژه شــود و مشــخص نمــود که حل و فصــل این دو حوزه بــه چه ترتیبی 
بایســتی از مســیر و الزام به اصل ۱۳۹ قانون اساســی بصورت منطقی حل 

و فصل شود

17-3- بخش خصوصی معتقد است انتخاب شیوه  های جایگزین حل و 
فصل اختالف)ADR( مناسبترین راهکار برای حل اختالف فی مابین دولت 
و بخش خصوصی و همچنین چهارچوب  های ارائه شده در صلح دعاوی 
و رفع اختالف در قراردادهای فیمابین با دولت به نحوی بایســتی روشــن 
گیری  های  و بیطرفانه نگاشــته شــودکه اوال فضایی برای حرکت و تصمیم 
کارفرمایان وجود نداشــته   یکجانبــه و بــه دور از موازین قراردادی توســط 
کــه پیمانکاران  باشــد و مضافــا اینکــه این قوانین به نحوی شــفاف شــود 

کارفرمایان تنها مســیر  بخــش خصوصی بــه هنگام بروز اختــالف جدی با 
حل و فصل اختالف فی ما بین را رفتن به دادگاه ندانند.

 17-4- بــدون شــک در شــرایط حــال قراردادهــای منعقــده پیمانــکاری
  بخش خصوصی با دولت شفاف نیست و دارای موارد اختالف ریز و درشت 
مــی باشــد و ایــن چالش بــه صــورت روزمــره در قراردادها بروز مــی نماید و 
گرفته شــود  که همه جوانب امر در آن در نظر  نمی توان قراردادی نوشــت 
و مســیرهای بــروز اختــالف را از ابتــدا در متــون قراردادی شــناخت و برای 
کار عملی نبوده و نبایســتی بــه دنبال چنین  آنهــا راهــکار ارائــه نمود. این 
اســتراتژی نــگاه بــود و لذا بایســتی شــرایط روش حل اختــالف منصفانه و 

گرفته شود. پاسخگو در اجرای پروژه تعریف و بکار 

 17-5- بــرای حــل و فصــل اختالفــات عدیــده در طــول اجــرای پروژه  هــا
 نمــی تــوان با تعبییــری جزمی از مندرجــات اصل ۱۳۹ قانون اساســی و یا 
کســب تکلیف بشــرح  همواره بر اســاس مصوبات هیئت وزیران و یا برای 
اصــل فــوق الذکــر به مجلس مراجعــه نمود.ایــن امر امکان پذیر نیســت و 

کارا و غیر عملی است و انجام پروژه  ها را به بن بست  چنین نگاه جزمی غیر 
می کشاند.

17-6- بخــش خصوصی اعتقــاد دارد رجوع اختالف به نیت صلح دعاوی 
و رفع اختالف به وابســتگان منتســب به یکی از اصحاب دعوا یعنی دولت 
گیر و فصل  )هیــات وزیــران( با هر نهاد وابســته به دولت به عنــوان تصمیم 
الخطــاب برای رفع اختــالف بین دولت و بخش خصوصی منصفانه نبوده 
و بــا عــرف و قوانیــن بین المللــی و رعایت عــدل و اعتدال مطابقت نــدارد و 
بضــرص قاطــع درهیچ یــک از نظامات متــداول بین المللی نیز مشــابه آن 

دیده نشده است.

17-7- بخــش خصوصــی اعتقــاد دارد رویه  های تجربه شــده بین المللی 
ج از حوزه اختیار طرفین همچون  کز مستقل داوری خار یعنی رجوع به مرا
اتاق  های داوری )مشابه ICC بین المللی( یا هر ارگان مشابه دیگر مورد قبول 
 طرفین و به دور از حیطه اختیاری طرفین قرارداد من جمله دولت می تواند

کارفرمایــان دولتی و NGO  ها   بــه عنــوان مرجع بینابینــی و بی طرف  بین 
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 نشست

1.   AMICABLE DISPUTE SETTLEMENT )ADS(
2.   PRE ARBITRATION/ DISPUTE ADJUNCTION SETTLEMENT
3.   DISPUTE BOARD=DB
4.   ARBITRATION DISPUTE SETTLEMENT=ADS
5.   INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE=ICC
6.   ADS=ALTERNATIVE  DISPUTE  SETTLEMENT 
7.   CONTRACT CLAIM
8.   BREACH OF CONTRACT
9.   INTERNATIONAL INSTITUTIONAL ARBITRATION

قرار گرفته و قضاوت نماید.چنانچه حل وفصل از این مسیر و امکان پذیر 
کار را از طریق مراجعه به دادگاه صالحه توســط هر یک  نگردید می توان 
از طرفین دعوی یعنی همان "ارجاع" به "دادگاه صالحه "به شرح مصرح 
در اصــل ۳4 قانــون اساســی حــل و فصــل نمود. لــذا در متون قــراردادی 
بیــن دولــت و بخش خصوصی نبایســتی ایــن حق از بخــش خصوصی را 
ســلب نمــود و عالوه بر ان تکلیف معامــالت و قراردادها با خارجیان را نیز 

مشخص شود.

کارفرمایان دولتی و بخش  17-8- در ضوابط حل اختالف قراردادی بین 
 خصوصــی توجــه بیشــتر بــه حــل و فصــل روش  هــای جایگزیــن متــداول
 بین المللی ADR )بیرون از دادگاه ( به عوض رفتن به دادگاه  های عمومی 
که در این متون با  گیرد بدین معنی  بصالح بوده و بیشــتر مورد توجه قرار 
 توجه به روش  های تمرین شده بین المللی و البته با بومی سازی روش  های

 بین المللی روش مطلوب ADR در متون قراردادی داخلی پررنگ شود.

8
با توجه به توضیحات عنوان شده و با عنایت به عدم برداشت یکنواخت 
کاربران و اثرات تعیین  و تعابیر مختلف از اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط 
کننده آن بر روی قوانین و ضوابط مستخرجه از این قانون و تنظیم روابط 
کارفرمایــان و پیمانــکاران بخش خصوصی پیشــنهادات ذیل  فیمابیــن 

ارائه شده است.

18-1-  مرکز محترم پژوهش  های مجلس شورای اسالمی با نگاه نقادانه 
 کارشناســانه و دقیق اصل ۱۳۹ قانون اساســی، مطالعه همه جانبه آن را 
کارشناسان ذیصالح  کار خود قرار دهد و ضمن دریافت نظرات  در دستور 
هــم در بخــش دولــت و هــم در بخــش خصوصــی در حوزه  هــای حقوقی   
)LAW ( و مهندسی حقوقی تغییرات الزم را به مقامات ذیربط قانونگذار 
)مجلس شورای اسالمی، مجلس مصلحت نظام و سایر میادین مرتبط( 

ارائه نماید. 

18-2-  انجمن  هــای صنفــی پیمانــکاری و جامعــه مهندســین مشــاور 
کارگروه  ها به تحقیق در مورد اصل ۱۳۹ قانون اساسی  بایســتی با تشکیل 
از منظرهــای حقوق قــراردادی، حقوق عرفی و شــرعی  و البته با توجه به 
کلیه قوانین مرتبط منجمله قانون " آئین دادرســی قانون تجارت، قانون 
مدنــی، اصل 44 قانون اساســی، اجرای سیاســت  های اصــل 44، قانون 
کار و ســایر قوانیــن ذیربــط و مرتبــط" به  بهبــود مســتمر محیــط کســب و 
جهت عملکرد بخــش دولتی بابخش خصوصی در قراردادهای فیمابین 
گماشــته و نســبت به تحلیل اثرات این ماده اقدام نمایند و در پی  همت 
آن پیشــنهادات مدون خود را پس از دریافت همه نظرات ذینفعان برای 

بررسی و تصویب به قوه مقننه ارائه دهد.

18-3-  پیمانــکاران بخــش خصوصــی معتقــد هســتند در شــرایط حال 
چارچوب  های ارائه شده برای صلح دعاوی و حل اختالف در قراردادهای 
 فی مابین با دولت عموما یک جانبه بوده و این شرایط بایستی به نحوی 
که اوال فضایی برای حرکت و تصمیم یکجانبه و  بی طرفانه نگاشته شود 
کارفرمایان و مجریان در قراردادها  بدور از موازین و اصول قراردادی برای 

که  وجود نداشــته باشــند و ثانیا اینکه این قوانین به نحوی روشن باشد 
کارفرمایان  پیمانکاران بخش خصوصــی به هنگام بروز اختالف جدی با 
تنهــا مســیر حل را رفتن بــه دادگاه نداننــد و از روش  های متــداول قبل از 
رفتــن بــه دادگاه اســتقبال نماینــد و بااصالح شــرایط متعــادل موجود ما 
شاهد برون رفت خیل عظیم پیمانکاران و حذف پتانسیل  های اجرایی 
کارآفریــن به حاشــیه نباشــیم و در غایت امر خود اقــدام به تحریم خود  و 

 ) خود تحریمی ( ننماییم.

در خاتمه از کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و استاد گرانقدر جناب 
که اینجانب بسیار از ایشان آموخته اند و مسبب  آقای مصطفی شهابی 
و محــرک اصلــی اینجانب تهیه و تنظیــم این مقاله برای بازکردن بیشــتر 
کار پر ارزش جناب گردیده اند ســپاس ویژه دارم. از   باب این بحث مهم 

کتاب " شیوه  های جایگزین   آقای دکتر یوســف درویش هویدا با انتشــار 
حل و فصل اختاف" ) ADR ) بسیار آموختم.

کارشناســان و  کاســتی  های ایــن مقالــه پوزش می خواهــم و امید دارم  از 
صاحــب نظران خصوصــا حقوقدانان محترم برای تکمیــل این بحث به 
صحنه بیایند تا در نهایت امر راهکار صحیح و مرضی الطرفین در فضای 
کارفرمایــان دولتــی و بخــش خصوصــی جاری شــود و  قراردادهــای بیــن 
کم بر شرایط فعلی قراردادها  فضای یک جانبه و بعضا امرانه جاری و حا
که کارفرما میتواند و پیمانکار بایستی جای خود را به یک شرایط متعادل 
و صمیمانــه و یک با نگاه برد -بــرد) WIN-WIN( بدهد و این ذهنیت برای 
که صنف پیمانکاری در صنعت  کارفرمایــان و مجریان دولتی بوجــود آید 
کنار آنها و هر دو به نمایندگی از ملت در فضای ساخت و ساز  احداث در 

کشورحضور دارند

در خاتمه و به منظور حسن ختام بحث :

گرانقــدر و پــدر معنویــم زنــده یــاد مهنــدس احمــد حامــی  از اســتاد 
 نقل می کنم :
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همســر خواهر  گرامـــــی تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت  درگذشت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم آرامش ابدی  و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت داریم.
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را به جنابعالی و خانواده  درگذشت  عموی گرامی تان 
محترم تسلیت عرض نموده،  از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
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