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 نشست

ا رم

معـاون اول محتـرم ریاسـت جمهـوری اخیـرا از 
کـرده انـد  همـه جناح هـا و مـردم در خواسـت 
گـر مـا را قبـول نداریـد به خاطر ایـران به  حتـی ا
کشـور از  تـا  کنیـد  میـدان بیاییـد و مسـاعدت 
کنـد  عبـور  سـامت  بـه  رو  پیـش  چالش هـای 
آن  از  پـس  دعـوت  ایـن  مضمـون(.  بـه  )نقـل 
کـه موجـی از التهـاب در فضـای  گرفتـه  صـورت 
دشـواری های  کشـور  سـازندگی  و  اقتصـادی 
سـایر  و  کار  و  کسـب  اهالـی  بـرای  را  ای  تـازه 
فعالیت هـای اقتصـادی پدیـد آورده و عرصـه را 
کـرده اسـت. بـا ایـن همـه بـه نظـر  بـر آنهـا تنـگ 
اینکـه  دعـوی  درخواسـت،  ایـن  در  می رسـد 
همـه بخش هـا بـه یاری دولـت برنخاسـته اند، 
مخاطـب  خصوصـی  بخـش  گـر  ا دارد.  وجـود 
 ایـن دعـوت باشـد، ضـروری اسـت یکبـار دیگـر  
واقعیت هـای تعامـل دولت و بخش خصوصی 

کنیم.  را مرور 
کارآمـدی  و  قـدرت  جایـگاه،  دربـاره  تامـل 
بخش خصوصی، مناقشـه ای طوالنی اسـت. 
دیـدگاه  اساسـی،  قانـون  نـص  و  روح  نظـر  از 
گیـران تصمیـم  و  ارشـد  مسـئوالن   رهبـران، 

و  روشـن  جایـگاه  ایـن  قانونـی،  نهادهـای   
کـه  اساسـی  قانـون   44 اصـل  اسـت.  متعالـی 
دولتـی  غیـر  بخـش  بـه  اقتصـاد  گـذاری  وا بـر 
کیـد دارد، جـزو اصـول مهـم قانـون اساسـی  تا
کشـور محسـوب می شـود. اظهارات مسئوالن 
مختلـف  مناسـبت های  در  کشـور  اصلـی 
ایـن  تقویـت  بـه  معتقـد  کـه  اسـت  آن  بیانگـر 
سیاسـی  مهـم  مقاطـع  در  و  هسـتند  بخـش 
مثـل انتخابـات مجلـس و ریاسـت جمهـوری، 
فهرسـت  در  خصوصـی  بخـش  از  حمایـت 
اقتصـادی  و  سیاسـی  جناح هـای  وعده هـای 
تبییـن  در  حتـی  و  می گیـرد  جـا  کاندیداهـا  یـا 
کشـور،  خ بهـره وری در  علـت پاییـن بـودن نـر
کشـور  کمیـت دولـت بـر همـه شـئون  آنـرا بـه حا
یـا  بحران هـا  در  همچنیـن  می داننـد.  مرتبـط 
کـه در سیاسـت خارجـی شـکل  چالش هایـی 
می گیـرد، از بخـش خصوصـی بـرای مقابلـه بـا 
پدیده هایـی مثل تحریم، اسـتمداد می شـود. 
در  خصوصـی  بخـش  جایـگاه  همـه،  ایـن  بـا 
که مـورد انتظار و  اقتصـاد و صنعـت آن نیسـت 

اسـت. مـردم  مطالبـه 

در  خصوصـی  بخـش  فعـاالن  سـو،  یـک  در 
طریـق  از  احـداث  صنعـت  و  عمرانـی  حـوزه 
انجـام پروژه هـای عمرانـی، صاحـب رتبـه، برند 
طـوری بـه  انـد،  شـده  ای  حرفـه  امکانـات   و 

کـه  فنـی  پروژه هـای  می تواننـد  امـروز  کـه   
بـه  نیـاز  و  برخوردارنـد  فراوانـی  پیچیدگـی  از 
سـاخت و تهیـه تجهیـزات پیشـرفته ای دارنـد 
انجـام  خارجـی  شـرکتهای  بـه  نیـاز  بـدون  را 
و  مـادی  اندوختـه  پیمانـکاران  ایـن  دهنـد. 
و  کـرده  حفـظ  را  پیشـین  نسـل های  معنـوی 
انـد.  افـزوده  آن  وسـعت  و  حجـم  بـر  مـرور  بـه 
در  دولتمـردان  از  بخشـی  دیگـر،  سـوی  در 
کـه تصـور می کننـد  سـطوح مختلـف قـرار دارنـد 
اسـت  خصوصـی  بخـش  بـه  متعلـق  آنچـه  هـر 
گرفتـه  ریشـه  دولـت  اعتبـارات  سرچشـمه  از 
اسـت، بنابرایـن در بزنگاه هایـی چـون شـرایط 
کنونـی بایـد همـه سـرمایه خود را بـدون نگرانی 
از سرنوشـت آن بـه میـدان بیاورنـد. البتـه ایـن 
بـه  اجرایـی  دسـتگاه هایی  در  همیشـه  تفکـر 
در  و  داشـته  جریـان  پنهـان  یـا  آشـکار  صـورت 
اجرایـی  دسـتگاه های  راس  بـه  کـه  مواقعـی 
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گرایـی  مـوازی  از طریـق  کـرده  تـاش  رسـیده، 
یـا تقویـت بخـش خصولتی هـا، رقیـب را تحـت 
کـه  مواقعـی  در  امـا  بگـذارد.  تنگنـا  و  فشـار 
چهره هـای اصلـی دولـت )مثـل دولـت تدبیـر و 
اعتـدال( بـه صراحـت تقویـت بخـش خصوصی 
اعـام  دولـت  ماموریـت  و  برنامـه  از  جزئـی  را 
زیـر  صـورت  بـه  مخالـف  جریـان  انـد،  کـرده 
پوسـتی بـه بخـش خصوصـی ضربـه زده اسـت. 
از  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  رابطـه  بنابرایـن 
ایـن  بـه  رنـج می بـرد؛  کهنـه  یـک درد مزمـن و 
کـه بخـش دولتـی اساسـا خـود را مالـک  معنـا 
کشـور   همـه سـرمایه های روبنایـی و زیربنایـی 
کـه  می دانـد. بـا ایـن وصـف، در شـرایط فعلـی 
مواجـه  ای  سـابقه  کـم  چالش هـای  بـا  دولـت 
اسـت و بخش خصوصی به ویژه حوزه عمرانی 
زیـر فشـار بـی سـابقه ای قـرار دارد، تعامـل ایـن 

دو چگونـه بایـد باشـد؟
 از نگاه فعاالن عمرانی و پیمانکاران، امکانات 
کشـور  بـرای  ای  سـرمایه  خصوصـی  بخـش 
صیانـت  ملـی  سـرمایه  ایـن  از  بایـد  و  اسـت 
می کننـد  تصـور  دولتمـردان  از  برخـی  کـرد. 
خصوصـی  بخـش  بـرای  جایگزینـی  می تواننـد 
ای  شـبکه  احیـای  کـه  حالـی  در  کننـد،  پیـدا 
بـزرگ از متخصصـان حوزه عمرانی مانند سـایر 
گـزاف،  ای  هزینـه  نیازمنـد  دیگـر،  بخش هـای 
زیـادی  زمـان  گـذر  و  آزمـون و خطـای متعـدد 
دسـتگاه های  عالـی  مدیریـت  گـر  ا و  اسـت 
کاری یـا ضعـف عملکـرد،  اجرایـی در اثـر ندانـم 
بخـش  سـرمایه های  فرسـودگی  موجـب 
خصوصی شـود، در واقع خواسـته یا ناخواسته 
و  امکانـات  از  بخشـی  اضمحـال  موجـب 

اسـت. مردمی شـده  و  ملـی  سـرمایه های 
بخـش  سـرمایه  و  تـوان  از  صیانـت  بنابرایـن 
کـه ضـرورت  یـک  تنهـا  نـه   خصوصـی 
فعـاالن  و  دولتمـردان  عهـده  بـر  ای  وظیفـه   
دارنـد  انتظـار  دولتمـردان  گـر  ا اسـت.  عمرانـی 
از  عبـور  بـرای  و  بیاینـد  میـدان  بـه  همـه 
چالش هـای پیـش رو همنوا شـوند، باید بسـتر 
کننـد. واقعیت هـای صنعـت  و زمینـه را فراهـم 
احـداث بـه عنـوان جزئـی از بخـش خصوصـی 
کـه در یکسـال اخیـر بـا بـی سـابقه تریـن   کشـور 
روبـرو  خـود  فعالیـت  و  حیـات  دوران  چالـش 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا شـده 
بـر  را  سـکون  ناچـارا  و  باالجبـار  پیمانـکاران 
کـه در  تحـرک و فعالیـت ترجیـح می دهنـد چـرا 

گرانـی ماههـای اخیـر بسـیاری  سـونامی تورم و 
پروژه هـای  و  شـده  گرفتـار  پیمانـکاران  از 
تامیـن  نظـر  از  وضعیـت  بدتریـن  در  آنهـا 
نقدینگـی، تجهیـزات و مصالـح مـورد نیـاز قـرار 
اسـت  ایـن  انتظـار  وضعیـت،  ایـن  در  دارد. 
و  مختلـف  دسـتگاه های  در  دولتمـردان  کـه 
ای  برنامـه  کشـور،  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان 
کارآمـد بـرای خـروج از وضعیـت فعلـی تدویـن 
یکـی  مثـال  عنـوان  بـه  بگذارنـد.  اجـرا  بـه  و 
شـرکتهای  از  دولـت  حمایـت  روش هـای  از 
صنعـت احـداث فراهـم نمـودن بسـتر مناسـب 
بـرای صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی اسـت 
کار در  تـا بخشـی از شـرکتهای توانمنـد ضمـن 
باشـند  داشـته  ارزآوری  امـکان  ازکشـور  ج  خـار
کمبودهـا را  و در ایـن برهـه بتواننـد بخشـی از 
ترغیـب  بانک هـا  همچنیـن  نماینـد.  برطـرف 
کت  شـرا شـرکت ها،  گـذاری  درسـرمایه  شـوند 
ح هـای زیربنایی  کننـد تـا بـا انجـام پروژهـا و طر
خ اشـتغال حفـظ شـود. البتـه در بـازه زمانی  نـر
مـورد بحـث بسـته ای تدویـن و بعضا جلسـات 
هـم اندیشـی نیـز بـه خصوص از سـوی ریاسـت 
محتـرم سـازمان برنامـه و بودجـه برگـزار شـده 
برنامه هایـی  چنیـن  اجـرای  موفقیـت  اسـت. 
که از بطن بر آید. در بطن  مشروط به آن است 
قـرار  احـداث  صنعـت  کشـور،  عمرانـی  بخـش 
 دارد. فعـاالن ایـن صنعـت در راس چرخـه ای
از  ای  زنجیـره  آنهـا  فعالیـت  کـه  دارنـد  قـرار   
خ  اشـتغالزایی و  سـامانه های دیگـر نظیـر چـر

مـی آورد.  در  گـردش  بـه  را   ...
فکـر  اتـاق  دولتمـردان  کـه  اسـت  آن  درسـت 
بخـش  فعـاالن  و  نظـران  صاحـب  بـا  مشـترک 

از  گـذر  بـرای  و  دهنـد  تشـکیل  خصوصـی 
و  قـوی  بنایـی  سـاختن  و  فعلـی  چالش هـای 
مسـتحکم برای آینده همفکری و هم اندیشـی 
کـه دولـت توقـع دارد بخـش  کننـد. همانگونـه 
تـرک  را  فعالیـت  صحنـه  و  میـدان  خصوصـی 
بـر  الزاماتـی  خصوصـی  بخـش  متقابـا  نکنـد، 
کنـون  آن توقـع قائـل اسـت. بـه عنـوان مثـال ا
بـا  گـو  و  گفـت  جمهـوری  محتـرم  ریاسـت  کـه 
گرفته،  نخبـگان حوزه هـای مختلف را در پیش 
پیشـنهاد می شـود اوال موضـوع این نشسـت ها 
و نخبـگان حاضـر در آن وسـعت بیشـتری پیـدا 
کنـد، موضوعاتـی از قبیل ریشـه یابـی اختاالت 
تعاملـی دولـت و بخش خصوصـی را در بر بگیرد 
نهادینـه شـده  و  بـه صـورت سـاختارمند  ثانیـا 
بـا  دسـتگاهی  هـر  مسـئوالن  وگـوی  گفـت  بـه 
کنـد. ثالثـا ایـن  فعـاالن آن حـوزه تسـری پیـدا 
گفـت  گو هـا و هـم اندیشـی ها از سـطح  گفـت و 
راهـکار  تدویـن  سـطح  بـه  جانبـه  دو  شـنود  و 
وظایـف  تـا  یابـد  ارتقـا  مکتـوب  پیشـنهادات  و 
گـردد. در سـایه  طرفیـن و توقعـات آنهـا متـوازن 
کـه راهکارهـای  گو هایـی اسـت  گفـت و  چنیـن 
بحران هـا  از  عبـور  بـرای  کارگشـا  و   دقیـق 
خصوصـی  بخـش  و  اسـتخراج  چالش هـا  و 
ظرفیت هـا  شناسـایی  بـا  دولتمـردان  و 
تنظیـم  بـه  یکدیگـر  محدودیت هـای  و 

می کننـد. مبـادرت  انتظاراتشـان 
کـه بخـش خصوصـی تضعیـف   بدیهـی اسـت 
کار دولـت بگشـاید  گـره ای از  شـده نمیتوانـد 
کـه مشـغول تضعیـف  و دسـتگاه هایی اجرایـی 
هسـتند  مختلـف  انحـا  بـه  خصوصـی  بخشـی 
عقبه دولت را تضعیف می کنند و آنرا از داشـتن 

می کننـد.  محـروم  قدرتمنـد  پشـتیبان های 
اراده ای قـوی  گذشـته  از  بـا عبـرت  امیدواریـم 
بخـش  روی  پیـش  از  موانـع  برداشـتن  بـرای 
گذشـته نشـان  خصوصـی شـکل بگیـرد. تجربـه 
خصوصـی  بخـش  کـه  زمانـی  هـر  در  می دهـد 
کم شده و  قدرتمند بوده ، باری از دوش دولت 

کـه دولت خـود را رقیب بخش   بالعکـس هـر جـا 
مشـکات  دچـار  دانسـته،  مـردم  و  خصوصـی 
ای  دوره  در  اسـت  امیـد  اسـت.  شـده  متعـدد 
کـه دولـت از نقدینگـی فـروش نفـت محـروم تـر 
ظهـور  زمینـه  کـردن  فراهـم  در  شـده،  قبـل  از 
ظرفیت هـای بخـش خصوصـی موفق تـر از قبل 

کنـد.  عمـل 
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 نشست

سرمایه پیمانکار
ود  به سمت نابودی می ر

 

 نشست

در نشست هم اندیشی رئیس نظام فنی و اجرایی و هیات مدیره سندیکا مطرح شد

روز شـــنبه 7 مهـــر دکتـــر ســـید جواد قانـــع فر رئیس نظـــام فنـــی و اجرایی به همـــراه مهندس ناصـــر باالر در 
ســـندیکای  شـــرکتهای ســـاختمانی حاضر شـــدند تا از نقطه نظرات اعضای هیات مدیـــره درباره وضعیت 
کنونی و ســـایر مســـائل مبتالبه پیمانکاران مطلع شـــوند.  اعالم شـــاخص های تعدیل در شـــرایط متالطم 
کمیســـیونی ویژه بـــا حضور فعاالن صنعت احداث بـــه عنوان بازوی  دکتـــر قانع فر در این دیدار از تشـــکیل 
گیری  کمیســـیون را  رصد به موقع اوضـــاع و تصمیم  مشـــورتی نظـــام فنـــی و اجرایی خبر داد و هـــدف این 

کرد. ســـریع عنوان 
در ابتـــدای این نشســـت مهنـــدس بهمن دادمان بـــا تبریک به مناســـبت انتصاب دکتر قانع فر در ســـمت 
کرد:  کشـــور عنوان  رئیس نظام فنی و اجرایی و با اشـــاره به 70 ســـال ســـابقه ســـندیکا در عرصه ســـازندگی 
که  کار می بندیم  کرده اند مـــا نیز تمام تالش خود را بـــه  که پیشـــینیان ما این ســـندیکا را حفظ  همچنـــان 
کنیم. متاســـفانه به دلیـــل ناهنجاری های  بـــا حفـــظ حیات تک تک اعضا این تشـــکل قدیمی آن را حفظ 
کار، فعالیت شـــرکتهای پیمانکاری  کســـب و  کنونی فضای  اقتصـــادی موجـــود در ســـالهای اخیر و شـــرایط 
کشـــیده شـــده اســـت. در این شـــرایط حضـــور جنابعالی در منصـــب مدیریت نظام فنـــی و اجرایی  به رکود 
کشـــور بـــرای همـــه ما به عنـــوان فرصت جهت تســـهیل شـــرایط موجود تلقـــی می شـــود، امیدواریم حضور 
که  شـــما به عنوان اولین قدم، شـــرایط را در راســـتای ارتقای حرفه مهندســـی و حفظ ســـازمانهای موجود 

ســـازمانهای قدیمی و استخوانداری هســـتند رقم بزند.
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در بخـــش دیگـــری از ایـــن نشســـت تعدادی 
از اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـندیکا با اشـــاره 
کـــه وضعیـــت پیـــش آمـــده  ایـــن نکتـــه  بـــه 
کدام از شـــرایط اقتصادی در  کنونـــی با هیـــچ 
گذشته قابل مقایســـه نبوده است  ســـالهای 
به تشـــریح وضعیت پیمانـــکاری در ماههای 
اخیـــر پرداختند و مســـائلی ماننـــد باال رفتن 
و  مصالـــح  قیمـــت  آور  سرســـام  و  گهانـــی  نا
ماشـــین آالت، عـــدم عرضه و فـــروش مصالح 
تامیـــن  در  کار  نیـــروی  دشـــواری  بـــازار،  در 
تاثیـــر  وری  بهـــره  روی  کـــه  خـــود  معیشـــت 
دارد، از دســـت رفتـــن ســـرمایه پیمانـــکاران 
گذشـــته، ارائـــه اوراق به جای  طی ســـالهای 
تنزیـــل  بـــاالی  خ  نـــر و  پیمانـــکاران  طلـــب 
کارفرمایـــان و ... را  آنهـــا، ذی صالح نبـــودن 
گرفتن این  کردند و خواهان در نظـــر  ح  مطـــر
گرانـــی در اعـــالم شـــاخص های تعدیل  موج 
شـــدند. اعضـــای هیـــات مدیـــره توجـــه بـــه 
ســـازندگان زیربنایـــی و حـــل مســـائل آنـــان 
گام در حـــل مشـــکالت اقتصـــادی  را اولیـــن 

دانستند. کشـــور 

در ایـــن بخش مهندس شـــعبان یوســـفیان 
اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
بیســـت  از  پیمانـــکاری  نامســـاعد  شـــرایط 
ســـال قبل شـــروع شـــده و امروز به اوج خود 
گذشـــته  کـــرد: در 20 ســـال  رســـیده، عنـــوان 
بـــار  چندیـــن  کشـــور  اقتصـــادی  وضعیـــت 
گرفتـــار شـــده منتهـــی بـــا  بـــه ایـــن وضعیـــت 
تغییـــر  ایـــن  امـــروز  و  متفـــاوت،  شـــیب های 
شـــرایط اقتصادی وضعیتی آسانسوری پیدا 
که پیمانـــکاران دیگر  کـــرده و شـــرایطی یافته 
گذشـــته  کار نیســـتند. در 20 ســـال  قـــادر بـــه 
ج شـــدند  تعـــدادی از پیمانـــکاران از دور خار
کســـی به داد آنها نرســـید، برخی از شرکتها  و 
نیز  بـــا صـــرف امکانـــات و دارایی هـــای خود  
باقـــی ماندنـــد تـــا بـــه امـــروز رســـیدیم و بقیه 

شـــدند. نابود 
قـــادر  انســـانی  نیـــروی  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
گـــذران زندگی  کنونی خود  نیســـت با درآمـــد 
کرد: در بخش پیمانکاری  کند، خاطرنشـــان 
کـــه دارای تخصص هســـتند  کارگرانـــی  جـــزء 
قیمـــت  نمی کننـــد.  کار  ســـابق  حقـــوق  بـــا 
خریـــد ماشـــین آالت ســـنگین ســـاختمانی و 
راهســـازی حـــدود 700 میلیون تـــا 3 میلیارد 

تومـــان اســـت، البتـــه ماشـــین آالت چینـــی 
کیفیـــت پایین دارنـــد. حفظ  کـــه راندمـــان و 
تامیـــن قطعـــات، ســـوخت،  ایـــن ســـرمایه، 
بـــرای   ... و  انســـانی  نیـــروی  الســـتیک، 
گرفـــت.  ماشـــین آالت را هـــم نبایـــد نادیـــده 
که بـــرای برآورد  کرایه ســـاعتی ماشـــین آالت 
شـــاخص تعدیلهـــا بـــه شـــما اعـــالم می کنیم 
ایـــن  کرایـــه  واقعـــی  قیمـــت  نصـــف  تقریبـــا 
ایـــن  از  اســـتفاده  اســـت. دلیـــل  ماشـــین ها 
ایـــن  هـــم  شـــرایط  ایـــن  در  آالت  ماشـــین 
کـــه شـــرکتها اورهد ایـــن ماشـــین ها را  اســـت 
کار بگیرند تا  می دهنـــد و ناچارنـــد آنها را بـــه 
امورات آنها بگذرد. در نتیجه وقتی ماشـــین 
مســـتهلک می شـــود درآمـــدی وجـــود ندارد 
که جایگزین آن شـــود و ســـرمایه پیمانکار به 

مـــی رود.  نابودی  ســـمت 
هـــم  مصالـــح  قیمـــت  افزایـــش  دربـــاره  وی 
کـــه طـــی  کـــرد: مســـتحضر هســـتید  تصریـــح 
گذشـــته قیمـــت آهـــن آالت و الکترود  6 مـــاه 
الـــی   1/5 شیشـــه  همچنیـــن  شـــد.  برابـــر   2
 2 برابـــر و چـــوب و تختـــه دو برابـــر شـــد، قیـــر 
3 برابر شـــد. آلمینیوم و رنگ دو برابر شدند. 
انـــواع لوله هـــای پلـــی اتیلـــن و پی وی ســـی 
3-4 برابـــر افزایش قیمت داشـــته اند. حمل 
و نقـــل 60 درصـــد افزایـــش قیمـــت داشـــته 
اســـت. در ایـــن شـــرایط چگونـــه می خواهید 
کـــه مانند 20  کنیـــد  شـــاخص تعدیـــل اعالم 
گذشـــته پیمانـــکاران از ســـرمایه خود  ســـال 

کـــه دیگر چیـــزی برای  برداشـــت نکننـــد چرا 
آنهـــا باقی نمانده اســـت. 

بخشـــنامه  دربـــاره  کـــرد:  خاطرنشـــان  وی 
که ســـال 1391 نظام فنی و اجرایی  ســـوختی 
کرده بـــود، هنوز پیمانکارانی هســـتند  اعالم 
کـــه قراردادهایـــی از ســـال 1387 و 1388 و 
1389 دارنـــد و بـــا همان بخشـــنامه تفاوت را 
که  خ ارزی  دریافـــت می کنند. ما در تغییر نـــر
کرده ایم و شـــما  کار  مـــا شـــورای هماهنگـــی 
قصـــد در  ابـــالغ آن را داریـــد بایـــد بـــه نحوی 

تـــداوم آن دیده شـــود.
 دربـــاره بخشـــنامه ســـوخت حتمـــا تعدادی 
پیمانـــکار مشـــمول آن هســـتند و پیشـــنهاد 
کـــه در بخشـــنامه تفـــاوت  مـــن ایـــن اســـت 
که از ســـال 95  خ ارز یک بند اضافه شـــود  نـــر
که  کننـــد. دوم این  بـــه بعـــد از آن اســـتفاده 
کـــه منشـــا  ردیف هایـــی در فهرســـت می آیـــد 
ســـایر  بـــا  آن  قیمـــت  اختـــالف  و  دارد  ارزی 
کاالهـــای موجـــود در آن فصـــل بســـیار زیـــاد 
گر  وزن آنها باال باشـــد ضـــرر و زیان  اســـت و ا
کـــه بایـــد دربـــاره آنهـــا چاره  بـــه همـــراه دارد 

کرد. جویـــی 

در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهندس 
بیـــژن ســـعیدآبادی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه به 
نظر می رســـد رویکـــرد دولت حفظ اشـــتغال 
کرد: تفاوت شرایط  موجود نیســـت، تصریح 
گذشـــته در ایـــن  کنونـــی بـــا شـــرایط مشـــابه 
کـــه بازار  خ ارز  که عـــالوه بر افزایـــش نر اســـت 
را تحـــت تاثیر قـــرار داده، فعـــاالن اقتصادی 
بـــا بـــی ثباتـــی قیمتهـــا مواجـــه هســـتند. در 
کاال و خدمـــات را  گذشـــته افزایـــش قیمـــت 
شـــاهد بودیـــم اما بـــا ثبـــات موجـــود در بازار 
انجـــام معامالت نقـــدی و غیرنقدی و ایجاد 
کنـــون تنهـــا معامله  تعهـــد ممکـــن بود امـــا ا
نقـــدی مقـــدور اســـت و بـــازار غیرقابل پیش 
بینـــی اســـت. در ایـــن شـــرایط بایـــد دیـــد آیا 
کـــه بـــرای زمـــان ثبـــات برقرار  قراردادهایـــی 
کارفرما  شـــده انـــد قابـــل اســـتناد هســـتند و 
که در قبال محقق نشـــدن آنها  محق اســـت 

کند؟  اقـــدام خصمانـــه 
وی افـــزود: بـــه نظـــر مـــن بخشـــنامه تعدیل 
گر  کـــه مربوط بـــه دوران ثبـــات اســـت حتی ا
کاال و خدمات باشـــد  بـــا رصـــد روزانه قیمت  
نمی تواند راه چاره باشـــد و بایـــد فکر دیگری 
کـــرد. در ســـندیکا  ثباتـــی  بـــی  بـــرای دوران 

مهندس دادمان:
مـــا  پیشـــینیان  کـــه  همچنـــان   
کـــرده انـــد  ایـــن ســـندیکا را حفـــظ 
کار  مـــا نیز تمـــام تالش خـــود را بـــه 
حیـــات  حفـــظ  بـــا  کـــه  می بندیـــم 
تشـــکل  ایـــن  اعضـــا  تـــک  تـــک 
کنیـــم. به دلیل  قدیمـــی آن را حفظ 
ناهنجاری هـــای اقتصـــادی موجود 
کنونی  در ســـالهای اخیـــر و شـــرایط 
فعالیـــت  کار،  و  کســـب  فضـــای 
رکـــود  بـــه  پیمانـــکاری  شـــرکتهای 
امیدواریـــم  اســـت  شـــده  کشـــیده 
حضور شـــما به عنـــوان اولین قدم 
شرایط را در راســـتای ارتقای حرفه 
ســـازمانهای  حفـــظ  و  مهندســـی 
کـــه ســـازمانهای قدیمی و  موجـــود 
اســـتخوانداری هســـتند رقـــم بزنـــد.
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روش هایـــی بـــرای ایـــن منظور مورد بررســـی 
گرفـــت از جملـــه روش امانـــی ذی نفع،  قـــرار 
کـــه در نهایـــت غیرعملـــی به نظر رســـید پس 
کـــه مربوط به  شـــاید بتـــوان در قراردادهایی 
تامین و ســـاخت اند، و بســـتگی بـــه مالیات 
وزن مصالح در آنها بین 50-70 درصد اســـت 
کارفرمـــا  خریـــد روزانـــه مصالـــح را بـــر عهـــده 
گذاشـــت و ما بـــه تفاوت قیمت پیشـــنهادی 
کاال تـــا قیمت خریداری  کارفرمـــا برای همان 
کـــرد،  محاســـبه  قطعـــی  هزینـــه  را  شـــده 
کـــه روز اول  پیمانـــکار همـــان پولـــی را بگیرد 
کاال قیمـــت داده اســـت. بـــرای بقیـــه  بـــرای 
عوامل مانند ماشـــین آالت، نیروی انســـانی 
و هزینه هـــای اتفاقی نیز الزم اســـت در قالب 

تعدیل چـــاره جویی شـــود. 
مهنـــدس عبدالمجید ســـجادی عضـــو دیگر 
کـــرد: عـــالوه بـــر  هیـــات مدیـــره نیـــز عنـــوان 
کـــه همـــه بـــا آن دســـت بـــه  مســـائل امـــروز  
از  بســـیاری  متاســـفانه  هســـتند،  گریبـــان 
کارفرمایـــان مـــا از افرادی انتخاب می شـــوند 
کـــه ذی صـــالح نیســـتند و مشـــکالت زیادی 
انـــد  آورده  وجـــود  بـــه  پیمانـــکاران  بـــرای  را 
کـــه  مشـــکالتی  مجبورنـــد  پیمانـــکاران  و 
کارفرمـــای نـــاوآرد بـــرای آنها ایجـــاد می کنند 
کننـــد. در ایـــن بـــاره خواهشـــمندم  تحمـــل 
و  پیمانـــکاران  بـــا  ارتبـــاط  بـــرای  دفتـــری 

انعـــکاس مســـائل آنـــان ایجـــاد شـــود.
مهندس محمدعلی پورشـــیرازی عضو هیات 
کـــرد: بعـــد از  بازرســـان ســـندیکا  نیـــز عنـــوان 
کـــرد توجـــه به  کـــه اروپـــا  کاری  جنـــگ اولیـــن 
کشـــور مـــا بـــه  ســـازندگان زیربنایـــی بـــود. در 
کـــردن پیمانـــکاران روز به روز  جای توانمنـــد 
که توســـعه  کردند در حالی  آنهـــا را ضعیف تـــر 
کشور  این صنف به ایجاد اشـــتغال و توســـعه 
که به  منتهی خواهد شـــد. ما بانک نیســـتیم 
گونه  مـــا اوراق بدهنـــد و  دولت می توانـــد این 

کند.  مســـائل را با بانکهـــا حل و فصـــل 

در قســـمت دیگری از این نشست مهندس 
عالـــی  شـــورای  عضـــو  عطاردیـــان  محمـــد 
فـــروش  عـــدم  بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  ســـندیکا 
صنعـــت  بـــه  مربـــوط  کاالهـــای  و  مصالـــح 
احـــداث در بـــازار و خـــودداری فروشـــندگان 
کـــرد:  تصریـــح  مصالـــح  و  کاال  فـــروش   از 
گران شـــده بلکه بســـیاری  نه تنهـــا اجناس 
کاالهـــای برقـــی فروخته  کاالهـــا از جملـــه  از 

نمی شـــود. دربـــاره مناقصات و ارائـــه اوراق 
بـــه جـــای پـــول نقـــد بـــه پیمانـــکاران هـــم 
مشـــکالت بزرگـــی مانند تنزیل بـــاالی اوراق 
کـــه برای توســـعه در  وجـــود دارد. در حالـــی 
در  تحـــرک  ایجـــاد  کار  اولیـــن  کشـــوری  هـــر 
صنعت احداث اســـت. متاســـفانه مقداری 
کـــه معتقدنـــد اولویـــت دارنـــد  از پیمانهـــا را 
بـــا خاصـــه خرجی به طـــور نقـــدی پرداخت 
کـــرده اند  کـــرده انـــد و بقیـــه پروژه هـــا را رها 
تـــا 40  گاه  کـــه  را  اوراق مشـــارکت  و همـــان 
درصـــد تنزیل می شـــود به آنهـــا نمی دهند. 
آیـــا افـــرادی  کـــه  ح ایـــن ســـوال  بـــا طـــر وی 
کار را رها  مثـــل من با 60 ســـال ســـابقه بایـــد 
کـــرد: ما شـــرکتهایی هســـتیم  کیـــد  کننـــد، تا
که توســـط نظام فنـــی و اجرایـــی رتبه بندی 
می شـــویم و الزم اســـت نظام فنـــی و اجرایی 
بـــا مـــا همداســـتان شـــود تـــا مشـــکل را حل 
کنیـــم. بـــه نظـــر مـــن دولـــت می توانـــد بهـــره 
اوراق را بـــاال ببـــرد و آنهـــا را بـــه مـــردم بدهد 
کـــه اقتصـــاد ما بـــه ایـــن اســـتارت اولیه  چـــرا 
نیـــاز دارد. بایـــد هماهنگـــی الزم بیـــن نظام 
فنـــی و اجرایـــی، و شـــورای عالی فنـــی برقرار 
کشـــور  شـــود تا بـــا حمایت 40 هـــزار پیمانکار 

کنند. بـــرای حـــل مشـــکالت چـــاره جویـــی 

دکتـــر قانـــع فـــر رئیـــس نظـــام فنـــی و اجرایی  
بـــا  کـــه  ایـــن  بـــه  امیـــدواری  اظهـــار  بـــا  نیـــز 
گـــذر از ایـــن شـــرایط ســـخت زمینـــه توســـعه 
از  ج  خـــار و  داخـــل  در  شـــرکتها  بالنـــدی  و 
ک  مـــال کـــرد:  عنـــوان  شـــود  فراهـــم  کشـــور 
ام موفقیـــت  زدن  محـــک  بـــرای   مـــن 
 در نظـــام فنی و اجرایی وضعیت شـــرکتها در 
چند ســـال آینـــده اســـت. اســـتراتژی من در 
این مورد قـــوت دادن به حضـــور نمایندگان 
کـــز  شناســـنامه دار بخـــش خصوصـــی در مرا
گیری اســـت چرا  تصمیـــم ســـازی و تصمیـــم 
گیری  کـــه بودجه ها محدود اســـت و تصمیم 

باشـــد.  باید دقیق 
کـــه چنـــد ســـال  وی دربـــاره اســـناد خزانـــه 
اســـت به عنـــوان روش تامین مالـــی پروژه ها 
ایـــن  کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  می شـــود  اســـتفاده 
مســـئله در حوزه معاونت اقتصادی سازمان 
ح شـــد و نظام فنـــی و اجرایـــی با تالش  مطـــر
 1397 و   1396 ســـالهای  در  توانســـت  زیـــاد 
خ تنزیـــل  روی آن تاثیـــر بگـــذارد. غیـــر از نـــر
کـــه بحـــث مهمی بود، این اســـناد 8 اشـــکال 

کـــه امیـــدوارم در آییـــن نامـــه  دیگـــر داشـــت 
ســـال 1397 حدود 60-70 درصد اشـــکاالت 

شـــود.  مرتفع  آن 
کرد: این مقدار  وی دربـــاره تنزیل نیز عنـــوان 
حتـــی  نیســـت،  پیمانـــکار  وظیفـــه  تنزیـــل 
پیمانـــکار آن را در پیـــش بینـــی قیمـــت خود 
ندیده اســـت. نتیجـــه چنیـــن تنزیلی ممکن 
اســـت از بین رفتن پیمانـــکار، صدمه زدن به 
کار، باالرفتـــن هزینـــه و زمـــان پروژه  کیفیـــت 
باشـــد. دوســـتان مـــا در شـــورای هماهنگی 
که  در ایـــن باره مطالعـــه ای انجـــام داده اند 
ایـــن روش  بـــا  نشـــان می دهـــد دادن اوراق 
بـــه پیمانـــکاران بـــرای دولـــت هم بـــه صرفه 
نیســـت. امیـــدوارم بتوانیـــم ایـــن مطالعـــات 
گیـــری برای  کنیـــم تـــا در تصمیم  را تکمیـــل 

گیرد.  بودجـــه 1398 مـــورد توجـــه قـــرار 
دکتـــر قانع فـــر درباره شـــاخص ها نیـــز عنوان 
که شـــاخص های  کـــرد: نمی دانـــم این حرف 
موجـــود بـــرای دوران باثبـــات اســـت و بـــرای 
شـــرایط متالطم نیســـت مبانی قـــراردادی و 
مدیریـــت پـــروژه دارد یـــا نه، اما خـــود من به 
کـــه ما در  آن نقـــد دارم. واقعیـــت این اســـت 
یـــک بـــازه 3 ماهه قیمتهـــای ثابتـــی را فرض 
گـــر ایـــن تغییـــرات در ایـــن بازه  می گیریـــم و ا
در  ناتـــوان می شـــود.  باشـــد سیســـتم  زیـــاد 
هـــر حال، شـــاخص باال و پاییـــن موضوعیت 
گـــر در فرمـــول آن قیمـــت باال  نـــدارد چـــون ا
بگذاریـــم شـــاخص حاصـــل هم بـــاال خواهد 
بـــود. در نظـــر داریـــم شـــاخص های قطعـــی 
کنیـــم. احتمـــاال  تابســـتان را ماهانـــه اعـــالم 
کـــه ســـه ماهـــه اســـت  شـــاخصهای موقـــت 
امشـــب روی ســـایت خواهد رفت. بی شـــک 
که   شـــاخص های ســـه ماهـــه به ماه  زمانـــی 
تبدیـــل می شـــود، دقـــت آنهـــا باال مـــی رود و 
کار  که  کار را می گیـــرد در عیـــن حـــال  اشـــتباه 

فشـــرده ای را به همـــراه دارد. 
وی بـــا اخطـــار دربـــاره آفـــت مدلهـــای امانی 
کارفرما مصالـــح بخرد و  کـــرد: اینکـــه  عنـــوان 
کار را عوض  تحویل پیمانـــکار بدهد چرخـــه 
کارفرمـــا و پیمانـــکار عـــوض  می کنـــد، نقـــش 
و  می شـــود  لـــوث  مســـئولیت ها  می شـــود، 
شـــد.  خواهـــد  زیـــاد  شـــده  ایجـــاد  دعـــاوی 
بنابرایـــن بهتـــر اســـت مدل هـــای پرداختـــی 
بـــه  تـــا  کنیـــم  اصـــالح  و  تطبیـــق  را  موجـــود 
برداشـــت  برویـــم.  ســـمت مدلهـــای جدیـــد 
کـــه پرداخت تعدیـــل برای  مـــن این نیســـت 
گر ثبات وجود  شـــرایط با ثبات اســـت چون ا
کـــه تعدیـــل پرداخـــت نمی شـــد. در  داشـــت 
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ایـــن شـــرایط بهتریـــن راه حـــل بـــه نظـــر مـــا 
اعـــالم شـــاخص های یـــک ماهـــه اســـت. ما 
کمترین خطـــا اعتقاد داریـــم و ادعا  بـــه اصل 
مـــا هیـــچ خطایـــی  کـــه فرمولهـــای  نداریـــم 
که  نـــدارد بلکـــه آنها را به نحوی می نویســـیم 
کمتریـــن خطا را داشـــته باشـــد، و بـــه خاطر 
کل ضابطه را  ایـــن مقـــدار خطـــا نمی توانیـــم 

بگذاریم. کنـــار 
وی افـــزود: بهتـــر اســـت ســـازمانها از فســـخ 
کننـــد. در ایـــن بـــاره از  پیمانهـــا خـــودداری 
نظر شـــما فعـــاالن صنعت احداث اســـتقبال 
کارفرمایـــان هم ذی صالح  می کنیـــم. درباره 
کـــه ذی صالح  بـــودن آنها ضـــرورت دارد چرا 
نبـــودن آنها خســـارتهای زیادی را بـــه همراه 
و  فنـــی  نظـــام  آســـیب های  از  یکـــی  دارد. 
کـــه در ایـــن باره  اجرایـــی هـــم همین اســـت 
اجـــازه  احـــکام دائمی کـــه  قانـــون  مـــاده 34 
کند  کارفرمـــا را تعیین  گـــی  داده ســـازمان ویژ
گـــر از تالطمهای  کرده اســـت. ا و مســـیر را باز 
نظـــام  ســـمت  بـــه  شـــویم  ج  خـــار موجـــود 
کارفرمایی  کردن برای سیســـتمهای  درست 
کـــه با قوانین  خواهیم رفـــت. باید مدلهایی 
تعـــارض  و  نباشـــد  تناقـــض  در  باالدســـتی 
سیاســـی بـــه وجود نیـــاورد مـــورد توجـــه قرار 
کارآمد و اثرگذار باشـــد  که  دهیـــم، مدلهایـــی 
کارفرما را مشـــخص  و تعهـــدات و اختیـــارات 

 . کند
کمک  کـــرد: امیـــدوارم بـــه  قانـــع فـــر تصریـــح 
وزن  و  توســـعه  اولویت هـــای  بتوانیـــم  هـــم 
کشـــور را در این مورد مشخص تر  ســـازندگان 
کنیـــم و اثر نظـــام فنی و اجرایی را در توســـعه 
کـــدام از مـــا بـــه تنهایـــی  کنیـــم. هـــر  بیشـــتر 
و  باشـــیم  داشـــته  زیـــادی  بـــرد  نمی توانیـــم 
بایـــد بایـــد با دســـت بـــه دســـت دادن با هم 

کنیم.  را حـــل  مشـــکالت 
رئیـــس نظـــام فنـــی و اجرایی با اشـــاره به عرف 
گیـــری از تشـــکل های حـــوزه  رایـــج در قیمـــت 
کمـــک  کـــرد: می توانیـــم بـــا  احـــداث عنـــوان 
که  کنیم  کاری طراحی  شورای عالی فنی ساز و 
نمایندگان شما در جلسات دفتر حاضر شوند 
تـــا قیمتها دقیق تر و به روزتر باشـــد، همیشـــه 
حـــدود 300 قلـــم را از شـــما قیمـــت می گرفتیم 
که امســـال ممکن اســـت با توجه بـــه تغییرات 
گســـترده تری را قیمت بگیریم.  قیمتها طیف 
کـــرده ایم درباره شـــاخص ها  مـــا همواره تالش 
کنیـــم و تعجـــب می کنـــم برخی  امانـــت داری 
ســـخن  واقعـــی«  »شـــاخص های  از  مقامـــات 
که انگار در این ســـالها  گـــــــونه ای  می گویند به 

شـــاخص ها غیـــر واقعـــی بوده انـــد. مـــا در این 
 باره یک ســـمت این امانت داری را بیت المال
و یک سمت آن را حـــــــــــق الـــــــــناس دانسته ایم.  

در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهندس 
کمیســـیون  رئیـــس  مســـعودی  ســـیامک 
کرد: شـــما  قوانین و مقررات ســـندیکا عنوان 
کنونی به »تالطـــم« تعبیر می کنید  از شـــرایط 
می بریـــم.  کار  بـــه  را  »بحـــران«  تعبیـــر  مـــا  و 
شـــما بخواهیـــد یـــا نخواهیـــد در برابر ســـوال 
گرفتـــه ایـــد.  چگونگـــی عبـــور از بحـــران قـــرار 
متولـــی ایـــن بحـــران دولت اســـت و مـــا تنها 
که شـــامل رکود  یـــک رکن از بحرانی هســـتیم 
اقتصـــادی، نبـــود نقدینگـــی، وضعیـــت صفر 
پیمانـــکاری، زیانهـــای پروژه هـــای جـــاری و 
... اســـت. بایـــد دید چه پاســـخی بـــرای این 
کـــرده ایـــد یعنـــی یـــک پاســـخ  ســـوال آمـــاده 
معمـــول و روتیـــن یـــا یـــک پاســـخ متهورانـــه 
کـــه بـــه نظـــر  کنونـــی  و منطبـــق بـــا شـــرایط 
می رســـد پاســـخ شـــما متهورانـــه و منطبق با 

شـــرایط روز باشـــد.
کرد: در این شـــرایط رتبه بندی  وی تصریـــح 

امـــا در  نیســـت   مشـــکل اصلـــی پیمانـــکاران 
کار ندارند،  کـــه پیمانـــکاران یـــا  ایـــن وضعیـــت 
گـــر رتبه آنهـــا را هم  کار دارنـــد و پـــول ندارند ا یـــا 
 بگیریـــم به نوعی تیر خـــالص را به آنهـــا زده ایم.

 از این رو پیشنهاد می کنم تمهیدی اتخاذ شود 
که طی جلساتی مسائل مبتالبه پیمانکاران در 

کنونی چاره اندیشی شود.  اثر شرایط 

ســـندیکای  دبیـــر  گالبتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر 
شـــرکتهای ســـاختمانی ایران نیز در بخشـــی 
از نشست مشـــترک هیات مدیره سندیکای 
شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران بـــا دکتـــر قانع 
کـــرد: از نظـــر  فـــر و   مهنـــدس بـــاالر عنـــوان 
در  کنـــون  ا مـــا  پیمانـــکاری  فعالیت هـــای 
کـــه وقتـــی از مـــا  گرفتـــه ایـــم  شـــرایطی قـــرار 
می پرســـند چقدر شرایط شـــما سخت است 
در پاســـخ می  گوییـــم االن، یـــا االن؟ یعنی به 
که  کارها ســـخت است  حدی شـــرایط انجام 

توضیح آن بســـیار مشـــکل اســـت. در چنین 
شـــرایطی افـــرادی از جنـــس دکتـــر قانـــع فر و 
که پیشـــنهاد تشـــکیل این جلسه  آقای باالر 
قطعـــا  کردنـــد،  اســـتقبال  آن  از  و  دادنـــد  را 
کمک خود شـــرایط  می تواننـــد بـــا اندیشـــه و 

کنند. کار بهتـــر و مســـاعدتر  را بـــرای ادامـــه 
وی افزود: از دغدغه هـــای اصلی پیمانکاری 
فکـــر  پیمانـــکاران  کـــه  اســـت  ایـــن  کشـــور 
کـــه در مجموعه ســـازمان  می کننـــد افـــرادی 
واقعـــی  قیمـــت  می کننـــد  کار  مدیریـــت 
کـــه می افتـــد را اعمـــال نمی کننـــد.  اتفاقاتـــی 
گـــر نگـــرش پیمانکاران اصالح شـــود و شـــما  ا
اتفـــاق روی  کـــه  را بدهیـــد  ایـــن اطمینـــان 
بـــه  تبدیـــل  و  می شـــود  رصـــد  کامـــال  داده 
عـــدد می شـــود بخشـــی از دغدغه مـــا مرتفع 
گرچـــه مـــا معتقدیـــم وقتـــی این  می شـــود، ا

 مهندس  سعیدآبادی : 
کنونی با شـــرایط  تفاوت شـــرایط 
گذشـــته در ایـــن اســـت  مشـــابه 
خ  نـــر افزایـــش  بـــر  عـــالوه  کـــه 
کـــه بـــازار را تحـــت تاثیـــر قـــرار  ارز 
بـــا  اقتصـــادی  فعـــاالن   داده، 
مواجـــه  قیمتهـــا  ثباتـــی  بـــی 
افزایـــش  گذشـــته  در  هســـتند. 
کاال و خدمات را شـــاهد  قیمـــت 
بودیـــم امـــا با ثبـــات موجـــود در 
بـــازار انجـــام معامـــالت نقـــدی و 
غیرنقـــدی و ایجـــاد تعهد ممکن 
معاملـــه  تنهـــا  کنـــون  ا امـــا  بـــود 
بـــازار  و  اســـت  مقـــدور  نقـــدی 
اســـت. بینـــی  پیـــش  غیرقابـــل 
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 نشست
 نشست

یـــک بســـته طراحـــی  اتفـــاق می افتـــد بایـــد 
گیرد.  شـــود، و قیمـــت قـــرارداد مدنظـــر قـــرار 
کار  پیمانـــکار می گوید من فکر می کـــردم یک 
کـــه در نهایت 30  100 میلیونـــی اجـــرا می کنم 
درصـــد تعدیـــل دارد امـــا وقتی خـــود تعدیل 
آن  قـــرارداد  دیگـــر  می شـــود  بـــزرگ  گهـــان  نا
و  مینـــوس  آن  کـــه روی  نیســـت  قـــراردادی 
پولـــوس داده ایـــم. حـــاال آقای دکتـــر قانع فر 
ســـعی می کنـــد در حد تـــوان خود مســـائل را 
کند پس یک جایی ما باید ســـر به ســـر  حـــل 
کارها  شـــویم، ایشـــان بگویند قیمت واقعـــی 
و مصالـــح را می دهـــد و ما هـــم بگویم قیمت 
واقعی را می گیرم. تا این مســـئله از بین نرود 
مجموعـــه  می گوینـــد  پیمانـــکاران  همیشـــه 
تحـــت مدیریت آقـــای قانع فـــر قیمت واقعی 

نمی دهنـــد و مـــا ضـــرر می کنیـــم.
کجـــا  کـــه حـــاال از  ح ایـــن ســـوال  وی بـــا طـــر
عنـــوان  می کنـــد  ضـــرر  پیمانـــکار  بفهمیـــم 

کـــه برای مثـــال، قیمت یک  کـــرد: از آنجایی 
گفتـــه باید بخرید  کـــه نظارت  ویبراتـــور برقی 
با اجـــزا و تجهیـــزات حدود 3500 یـــورو بوده 
اســـت. ایـــن ویبراتـــور در چهارشـــنبه هفتـــه 
گذشـــته )4مهر( قیمـــت 65 میلیـــون تومان 
که امروز شـــنبه )7 مهر(  کتور شـــده اســـت  فا
ایـــم نمـــوده  اقـــدام  آن  چـــک  دادن   بـــرای 
میلیـــون   73 امـــروز  قیمـــت  شـــده  عنـــوان   
تومان اســـت، اساســـا بقیه قیمـــت آن را چه 
گر  گفته انـــد ا کســـی بایـــد پرداخـــت نمایـــد؟ 
گرانتـــر هـــم خواهـــد شـــد ولی  دیرتـــر بخریـــد 
کارفرمـــا و مشـــاور همان قیمت قـــرارداد را به 
گر قیمت ها چهارشـــنبه  مـــا می دهند. حال ا
بـــه نظام فنـــی و اجرایی برســـد نظـــام فنی و 
اجرایـــی می گوید قیمـــت  65 میلیون تومان 
گـــر روز شـــنبه برســـد می گویند 75  اســـت، و ا

میلیـــون تومـــان؛ ولی نظـــام فنـــی و اجرایی 
معمـــوال قیمـــت باالتـــر را   لحـــاظ نمی کنـــد 
اختـــالف  دارد  کـــه  اســـت  پیمانـــکار  وایـــن 
چنیـــن مـــواردی را می دهـــد. مثـــل مســـئله 
اوراق قرضـــه و مشـــارکت اســـت. شـــرکت من 
پیمانـــکار اصلـــی راه آهـــن قزویـــن به رشـــت 
که  اســـت. آقـــای دکتـــر نوبخـــت بـــرای ایـــن 
کارگاه  از  بازدیـــد  شـــود  اجـــرا  آهـــن  راه  ایـــن 
داشـــتند و جلســـات مرتـــب بـــا پیمانـــکاران 
می گذاشـــتند. بـــرای اجـــرای ایـــن  راه آهـــن 
در محـــدوده قـــرارداد ما، 95 میلیـــارد تومان 
اوراق مشـــارکت و خزانـــه از اســـفند 1395 تـــا 
اردیبهشـــت 97 بـــه شـــرکت مـــن پرداخـــت 
کـــرده اند. می دانید شـــرکت ما چقـــدر از این 
اوراق پـــس از فـــروش آن پـــول نقـــد دریافـــت 
کـــرده؟ 75 میلیارد تومان! ایـــن پروژه چقدر 
کـــه بابـــت آن بایـــد 25 میلیارد  نفـــع داشـــته 
تومـــان هزینه تنزیـــل بدهیم؟! شـــما اطالع 

ندارید شـــرکت مـــا چقدر ماشـــین آالت خود 
را فروخته اســـت، چقدر تســـهیالت از بانکها 
گرفتاری هایی را  کرده اســـت و چـــه  دریافـــت 
گذاشته اســـت تا توانسته ایم این  پشـــت سر 
پـــروژه را به اتمام برســـانیم. یعنی شـــرکت با 
کـــردن خود  فـــروش ماشـــین آالت و ضعیف 
و بدهکار شـــدن بـــه بانکها و اشـــخاص برای 
شـــما  ولـــی  ســـاخته  آهـــن  راه  یـــک  دولـــت 
کمـــک بـــه مـــا از  در ارائـــه یـــک شـــاخص یـــا 

مشـــکالت حـــرف می زنیـــد.
گالبتونچی افزود: نظـــام فنی و اجرایی  دکتـــر 
پروژه های نمونه ای برای ســـنجش دارد اما 
گر پـــروژه یک پیمانـــکار با این پـــروژه نمونه  ا
همخوانـــی نداشـــته باشـــد چه؟ بـــه نظر من 
غ  خ مصالـــح را فار می تـــوان مابه التفـــاوت نر
کـــرد. در حال حاضر  از فضـــای تعدیـــل اعالم 
مـــن معادل قـــرارداد شـــما قـــراردادی با یک 
کارفرمـــای خصوصـــی در بزرگراه صـــدر تهران 
کـــه هـــم تعدیـــل و هـــم مابه  التفـــاوت  دارم 
کمتر از  خ مصالـــح دارد و در ایـــن قـــرارداد  نـــر
کارفرمـــای دولتـــی در یکی  که بـــا  قـــراردادی 
کشـــور  از مهمترین پروژه های آبرســـانی غرب 
کارفرما  دارم مشـــکل پیدا می کنم. چـــون به 
غ از  خ مصالـــح این اســـت، فـــار می گویـــم نـــر
کـــه در آن دســـتمزد اســـت، خیلـــی  تعدیلـــی 
خ مصالح  راحـــت به مـــن مابـــه التفـــاوت نـــر

. هد می د
کرد: چـــرا وقتی بحران  دبیر ســـندیکا تصریح 
کار اجرایـــی ایجاد می شـــود بار  در محـــدوده 
همـــه  آن را پیمانـــکار بـــه دوش می کشـــد و 
دســـتگاه اجرایی هیچ بخشی از آن را تحمل 
که تهیه آهن مشـــکل  نمی کنـــد؟. یک زمانی 
کارفرما بخشـــی از تعهد تامیـــن مصالح  بـــود 
کارفرمایان  در قـــرارداد را بر عهده می گرفـــت. 
و  آهـــن  کارخانـــه  بـــا  می تواننـــد  دولتـــی 
 ســـیمان طـــرف قـــرارداد باشـــند و راحـــت تر

کمتری  از پیمانکاران آنها را بگیرند. ریســـک 
که  هـــم دارد. در جـــواب آقـــای دکتر قانـــع فر 
ج در مـــاده 81  فرمودنـــد از مکانیســـم منـــدر
گر  کنیـــد بایـــد به عـــرض برســـانم ا اســـتفاده 
چـــه در مـــاده81 ضابطـــه آن وجـــود دارد اما 
کـــه حتـــی  کارفرمایـــان پـــول ندارنـــد  برخـــی 
صـــورت وضعیـــت مـــا را بدهنـــد، مـــاده 81 را 

بدهند؟ چگونـــه 
بایـــد  را  بحـــران  کـــرد:  کیـــد  تا پایـــان  در  وی 
گـــر بحران  کنتـــرل. ا کـــرد نـــه صرفا  مدیریـــت 
کنتـــرل شـــود در جـــای دیگـــر بیـــرون  صرفـــا 

گالبتونچی: ج  دکتر ایر
فعالیت هـــای  نظـــر  از    
کنـــون در  ا پیمانـــکاری ما 
گرفتـــه ایم  شـــرایطی قـــرار 
که وقتـــی از ما می پرســـند 
شـــما  شـــرایط  چقـــدر 
پاســـخ  در  اســـت  ســـخت 
االن؟  یـــا  االن،  می گوییـــم 
بـــه حـــدی شـــرایط  یعنـــی 
کارها ســـخت است  انجام 
بســـیار  آن  توضیـــح  کـــه 

اســـت. مشـــکل 
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می شـــود  بـــزرگ  آنقـــدر  آن  َتـــَرک  و  می زنـــد 
کـــه دامـــن همـــه را می گیـــرد. برای مثـــال در 
طـــی  می توانـــد  دولـــت  بحـــران،  مدیریـــت 
بدهـــد.  بـــورس  بـــه  را  اوراق  ای  بخشـــنامه 
می گویـــد  راه  وزارت  در  مـــن  کارفرمـــای 
کار  نمی توانـــد زمیـــن بـــرای پـــروژه و ادامـــه 
کنـــم؟ می گوید  کنـــد، می گویم چـــه  تملـــک 
کـــه بدهـــی به  مـــن اوراق بـــه تـــو مـــی  دهـــم 
کنـــی. برو  روســـتاییان را پرداخـــت و تملـــک 
کن و بعدا بیـــا اوراق بگیر. این  کار  بـــرای من 
کار می کنیـــد با خودکشـــی  کـــه شـــما  مدلـــی 
فـــرق ندارد؟  در این شـــرایط اعالم شـــاخص 
کـــه قادر  تعدیـــل تنها مانند آســـپرین اســـت 
کلی نیســـت فقط ُمَســـکن اســـت.  به درمان 
در ایـــن شـــرایط بایـــد نظـــام فنـــی و اجرایی 
و  نیســـتند  توجیـــه  کارفرماهـــا  چـــرا  ببینـــد 
قصـــد مســـاعدت در ایـــن شـــرایط را ندارند؟ 
چـــرا مشـــکل قیمـــت پیـــدا می کنیـــم و چـــرا 
ح هـــای نیمه تمام  قراردادهـــا به شـــرایط طر

ختـــم می شـــود؟
کـــرد: امـــکان ادامـــه  وی در پایـــان تصریـــح 
کار در ایـــن شـــرایط خیلی ســـخت اســـت. یا 
کنیم  کلـــی اصالح  بایـــد قراردادهـــا را به طور 
کشـــور را عوض  یـــا بایـــد شـــیوه پیمانـــکاری 
مقـــدور  گذشـــته  قالب هـــای  در  کار  کنیـــم. 
نیســـت و بایـــد امـــکان اســـتفاده از ظرفیـــت 
کشـــور فراهم  ج  پیمانـــکاری در داخل و خار
شـــود. به این ترتیـــب در این شـــرایط با این 
وضعیـــت موجـــود همـــه مـــا بـــه مشـــکالتی 
همچون بدهکار و بدحســـابی بانکـــی، ارائه 
چک بـــی محـــل، ممنـــوع  الخروج شـــدن و 
در صـــورت تـــداوم این رونـــد به عـــدم اقدام 
عاجل از سوی دســـتگاه های متولی دولتی، 
با احتمال ورشکســـتگی روبرو می شـــویم. به 
کنم قیمتها  عنـــوان نکته پایانی باید عنـــوان 
بـــاال رفتـــه و متناســـب بـــا آن بایـــد ظرفیـــت 
بـــاال  بایـــد  هـــم  بـــه پیمانـــکاران  کار  ارجـــاع 
گرفتـــاری پیمانکارها حل شـــود  بـــرود. بایـــد 

کارها باالتـــر رود. و ســـقف اخـــذ 
که  کســـانی  گالبتونچـــی افـــزود: یکی از  دکتـــر 
ایـــن  مشـــاوره  و  پیمانـــکاری  بـــرای  قلبـــش 
مملکت می طپـــد دکتر قانع فر اســـت، و باید 
کمک  کنـــد،  کمک  در ایـــن جایـــگاه بـــه مـــا 
وضعیـــت   در  کـــه  اســـت  ایـــن  هـــم  ایشـــان 
بحران، تـــالش نمایند تا شـــرایط برای ادامه 

گـــردد. کشـــور تســـهیل  کار پیمانـــکاری 

کرد ما  در ایـــن بخـــش دکتر قانع فـــر عنـــوان 
بســـته ای بـــرای حـــل مشـــکل پیمانـــکاران 
کـــرده بودیم، محور بحـــث نهاد تعامل  تهیه 
که  هـــم پیمانـــکاران بـــود. از اواخر شـــهریور 
ایـــن بســـته را ارائـــه دادیـــم دنبـــال راهـــکار 
پیـــرو پیشـــنهاد  بـــرای مشـــاوران هســـتیم. 
کمیســـیونی ویژه بـــا حضور  آنهـــا درصددیـــم 
فعـــاالن صنعـــت احـــداث بـــه عنـــوان بازوی 
تشـــکیل  اجرایـــی  و  فنـــی  نظـــام  مشـــورتی 
که هر هفته نمایندگانی از بخشـــهای  دهیـــم 
که با سرعت اوضاع را  مختلف در آن باشـــند 
کنیم. امـــروز در حوزه  گیری  رصـــد و تصمیم 
کمیسیون  مشـــاوران چهارمین جلســـه این 
کمیســـیون  کار این  ویـــژه برگزار شـــد. ســـاز و 
بـــرای  شـــما  از  زودی  بـــه  و  شـــده  طراحـــی 
کـــرد. با این  شـــرکت در آن دعـــوت خواهیـــم 
کمیســـیون می تـــوان بســـیاری موضوعات را 
کـــرد از جمله  اصـــالح آیین نامـــه ماده  حـــل 
کم اســـت و  کـــه مثـــال بگوییـــم  5 درصـــد   81

بایـــد افزایـــش یابد. 
وی دربـــاره اقدامـــات الزم دولـــت در حـــوزه 
صدور خدمـــات فنی و مهندســـی نیز عنوان 
کـــرد: ما فکـــر می کنیم صـــدور خدمـــات فنی 

مشـــاوره  حـــوزه  در  مخصوصـــا  مهندســـی  و 
کنونـــی توجیـــه پذیـــری باالیی  و بـــا شـــرایط 
که دولت  کاری  داشته باشد، قرار شـــد چند 
می توانـــد در این زمینه انجـــام دهد از طرف 
که ما صدور  مهندســـان مشـــاور اعالم شـــود 
کنیم.  خدمات فنی و مهندســـی را تســـهیل 
البتـــه مشـــکالتی در حـــوزه صـــدور خدمـــات 
فنـــی و مهندســـی وجـــود دارد امـــا بســـیاری 
کـــه بـــا شـــرایط موجـــود هـــم آمار  معتقدنـــد 
و ارقـــام صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کننده  کمتر از حـــد انتظـــار و ناراحت  بســـیار 
اســـت. در ایـــن بـــاره از شـــما هـــم خواهـــان 
الزم  اقدامـــات  دربـــاره  خـــود  نظـــرات  ارائـــه 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور  حـــوزه  در  دولـــت 

هستیم. مهندســـی 

مهنـــدس دادمان در بخشـــی از ایـــن میزگرد 
از حضـــور نماینـــدگان ســـندیکا و نمایندگان 
ســـایر تشـــکلها در جلســـه مربوط بـــه تعیین 
ضرایـــب و شـــاخص های تعدیـــل خبـــر داد و 
کار فشـــرده ای  گفـــت: در دو ماه آینـــده باید 
در زمینـــه شـــاخص های قطعی انجام شـــود 
و با توجـــه به تجربه ای نظام فنـــی و اجرایی 
از همـــکاری ســـندیکا در خصـــوص مقاطعی 
کـــه قیمتهـــا را اســـتعالم می کردنـــد داشـــته، 
کـــه ارقـــام ســـندیکا بســـیار به  مطلـــع اســـت 
ارقـــام جمع بندی شـــده یـــا میانگیـــن وزنی 
که نشـــان می دهد  ســـایر منابـــع نزدیک بود 
ســـندیکا قیمتهـــا را واقعـــی می بینـــد و آنها را 
تقریبـــی نمی بینـــد، در آنهـــا اغـــراق نمی کند 
و آنهـــا را بـــا اضافه غیراصولی نمی نویســـد. از 
ایـــن رو،  مـــا از این قضیه اســـتقبال می کنیم 
کمیســـیون فنی ما در جلســـات با  و نماینده 

کرد. کافی حضـــور پیدا خواهـــد  انـــرژی 
و  نمونـــه  پـــروژه  خصـــوص  در  افـــزود:  وی 
کـــه  ای  نمونـــه  پـــروژه  مبنـــا،  قیمتهـــای 
از دل  و  آن جاســـازی می شـــود  قیمتهـــا در 
در  ای  رشـــته  و  فصلـــی  شـــاخص های  آن 
می آید بیشـــتر موضوع توجه ســـندیکا است 
تـــا موضـــوع پـــروژه مبنـــا. در قیمتهـــای مبنا 
کمتـــر اســـت و خروجی ها هســـتند  اختـــالف 
بـــاره مـــا  بـــا هـــم فـــرق دارنـــد. در ایـــن  کـــه 
کنترل فصـــل را برگردانیم و  می توانیم بـــرای 
کنیم و  ردیـــف بگذاریـــم، بعد ردیف را چـــک 
ببینیم درســـت اســـت یا نه، بـــه عبارتی یک 

کنتـــرل دقیـــق دســـتی انجـــام دهیم.  

 دکتر قانع فر:
کمیســـیونی  درصددیـــم   
فعـــاالن  بـــا حضـــور  ویـــژه 
صنعت احـــداث به عنوان 
نظـــام  مشـــورتی  بـــازوی 
تشـــکیل  اجرایـــی  و  فنـــی 
هفتـــه  هـــر  کـــه  دهیـــم 
از بخشـــهای  نمایندگانـــی 
که  مختلـــف در آن باشـــند 
با ســـرعت اوضـــاع را رصد 

کنیـــم. گیـــری  و تصمیـــم 
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 نشست
 نشست

در ادامه این نشســـت مهندس مجید شـــیخ 
کمیســـیون حقوقـــی نیز عنوان  بهایی رئیس 
کـــرد: در مـــورد اســـناد خزانه، در جلســـه ای 
کمیســـیون اقتصـــادی هیـــات دولت  کـــه در 
ح شـــد همه خواسته های  تشـــکیل شد مطر
که  بخـــش خصوصی در آیین نامـــه جدیدی 
که بـــرای بنـــد »ه«  غیـــر از آییـــن نامـــه قبلـــی 
کنون  که تا  کننـــد  تبصره 5 داده شـــده اعالم 

نیامده اســـت. 
که  بعـــد از توضیح دکتـــر قانع فر در ایـــن باره 
بـــا توجه بـــه اصالحات زیـــاد این آییـــن نامه 
هنـــوز بیـــرون نیامـــده و احتمـــاال تـــا پایـــان 
مهـــر ابـــالغ می شـــود، مهندس شـــیخ بهایی 
افـــزود: نکتـــه ظریـــف در ایـــن بـــاره موضـــوع 
ســـقف و عدد تنزیل است. من در آن جلسه 
از آقایـــان خواســـتم اجـــازه دهنـــد ســـازمان 
برنامـــه بـــه عنـــوان متولـــی ایـــن برنامـــه طی 
بخشـــنامه ای و جـــدای از آییـــن نامـــه اعالم 
کنند. شـــما 15 درصد به حفـــظ قدرت خرید 
خ تنزیـــل، طی دو  اضافـــه می کنید. اما بـــا نر
که  ســـال مقـــدار تنزیل آنقـــدر زیاد می شـــود 
عـــدد اصلـــی را تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهـــد. 
یعنی الزم اســـت نحوه جبران تنزیل بررســـی 
کـــرد: چون  کـــه دکتر قانـــع فر عنـــوان  شـــود، 
اعـــداد در ایـــن بـــاره بزرگ اســـت الزم اســـت 
بگیـــرد،  آن تصمیـــم  دربـــاره  هیـــات دولـــت 
بـــا توجـــه بـــه اثـــرات زیـــاد آن، تالش مـــا این 
که به عنـــوان اقـــدام اول در ایـــن باره  اســـت 
کنیم. وی  ایـــن روال را در ســـال 98 متوقـــف 

در ایـــن بـــاره قول مســـاعد داد.

مهنـــدس محمـــود مصطفـــی زاده عضو دیگر 
کـــرد: با  هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیز عنـــوان 
کـــرده اســـت  کـــه مشـــکلی را ایجـــاد  تفکـــری 
کـــرد. بـــه  نمی تـــوان همـــان مشـــکل را حـــل 
بایـــد  را  چشـــمها  ســـپهری  ســـهراب  قـــول 
شســـت، جـــور دیگـــر بایـــد دیـــد. ایـــن تفکـــر 
 نفت محور اســـت، باید عوض شـــود و ســـایر 
کار، ماشین آالت   ســـرمایه ها از جمله نیروی 
و پروژه هـــا ســـرمایه ملـــی محســـوب شـــوند 
کمیـــت به وجـــود آید  گـــر ایـــن دیـــد در حا و ا
مـــا  نیســـت.  بحـــث  ایـــن همـــه  بـــه  نیـــازی 
کار خود را به راحتی از دســـت  داریم نیـــروی 
کار در تونـــل  کـــه بـــرای  می دهیـــم،  فـــردی 
آمـــوزش دیـــده در خیابانهـــا دســـت فروشـــی 
ایـــن  ارز  بـــا  کـــه  آالتـــی  ماشـــین  می کنـــد. 
مملکت وارد شـــده و ســـرمایه ملی اســـت در 
کســـی هـــم برای  ک می خـــورد و  انبارهـــا خـــا
آن دلســـوزی نمی کنـــد. ایـــن ســـرمایه مـــال 
کشـــور اســـت.  پیمانـــکار نیســـت، مـــال این 
کشـــور  که در این  ســـاختمانها و جاده هایـــی 
و  بـــرد  جایـــی  نمی تـــوان  را  شـــده  ســـاخته 
مـــال ایـــن مملکـــت هســـتند. برای ســـاخت 
حـــدود  گذشـــته  ســـال   100 در   جاده هـــا 
گر   500 هزار هزار میلیارد تومان هزینه شده که ا
  4 درصد هزینه نگهداری داشته باشد ساالنه 
20 هـــزار میلیـــارد تومان هزینـــه نگهداری آن 
کســـی به فکر  که دیگر  می شـــود. و از آنجایی 
نگهداری این ســـرمایه ها نیســـت آنها از بین 
کمیت  کنونـــی در حا می رونـــد. مـــا بـــا تفکـــر 

مملکـــت را از بیـــن می بریم. 

گر تا  وی افـــزود: همگـــی مـــا پیر شـــده ایـــم، ا
کنیـــم آن را انجام  کاری  امـــروز توانســـته ایـــم 
داده ایـــم امـــا بعد از ایـــن دیگـــر نمی توانیم. 
امـــا فرزنـــدان و نوه هـــای مـــا چـــه؟ آیـــا بایـــد 
کنونی ما  کنند؟ با اتفاقـــات  مملکـــت را ترک 
کنیم و ســـرمایه  مجبوریم شـــغل خود را ترک 
100 ســـاله را از بیـــن ببریم. من دربـــاره تنزیل 
و تعدیـــل حرف نمی زنم، دیگـــران فرمودند، 
کـــه نیروهـــای مملکـــت را ســـرمایه  تـــا روزی 

ندانیـــم این مســـائل حل نخواهد شـــد.  

دکتـــر علیرضـــا مقـــدس زاده اردبیلـــی دیگـــر 
کـــرد: از ارکان  عضـــو هیأت مدیره نیـــز عنوان 
در  پیمانـــکاران  ای  حرفـــه  اخـــالق  آورد  ره 
مثلـــث  ســـاختمانی  شـــرکتهای  ســـندیکای 
اســـت.  پایندگـــی  و  برازندگـــی  بالندگـــی، 
دســـتگاههای  بـــرای  همیشـــه  کـــه  ســـوالی 
که چرا شـــما  ح بوده این اســـت  اجرائـــی مطر
پیمانـــکاران علیرغـــم ایـــن همـــه فشـــارهای 
مختلـــف بازهم بـــه راهتان ادامـــه می دهید. 
جواب روشـــن اســـت، مـــا پیمانـــکاران برای 
اینکـــه بتوانیـــم ادامـــه حیـــات دهیـــم و این 
ســـرمایه های اجتماعـــی حفـــظ شـــود به هر 
طریق ممکن از اســـتقراض و اخذ تســـهیالت 
از  اســـتفاده  تـــا  گرفتـــه  بانکـــی  سیســـتم  از 
کنندگان اســـت، که در نزد تأمین   اعتباراتـــی 

خ نگه داشته ایم    با ســـیلی صورت خود را سر
کـــه پـــای بنـــد بـــه شـــعار  و تـــالش می کنیـــم 
بـــه  آســـیب  کمتریـــن  تـــا  باشـــیم  برازندگـــی 

گـــردد. وارد  اجتمـــاع 
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و  تفکـــر  یـــک  قبلـــی  دولـــت  در  افـــزود:  وی 
کـــه پیمانـــکاران  ح بود  نـــگاه عجیبـــی مطـــر
و  کافـــی  انـــدازه  بـــه  گذشـــته  ســـالیان  در 
وافی رشـــد اقتصـــادی داشـــته انـــد و ذخایر 
کرده  مالـــی قابـــل توجهـــی برای خـــود انبـــار 
انـــد و حـــاال بایـــد ایـــن اندوختـــه را بـــه هـــر 
گر ایـــن دیدگاه  طریـــق به میـــدان بیاورنـــد، ا
پـــس  کنـــون  ا نیســـت،  کـــه  باشـــد  صحیـــح 
پنـــج  و  قبـــل  از دولـــت  گذشـــت 8 ســـال  از 
ســـال از دولـــت فعلـــی هرچـــه انباشـــته بوده 
می بایســـت تمـــام می شـــد،  از طرفی ســـوال 
کنـــون دیگر چیـــزی هم  کـــه آیـــا ا این اســـت 
باقی مانده؟! اعضای ســـندیکای شـــرکتهای 
ســـاختمانی همواره برای اجـــرای پروژه ها از 
کرده و با وجود تمام شـــرایط  خودگذشـــتگی 
ســـخت بـــرای ادامـــه پـــروژه تـــا اتمـــام آنها از 
گونـــه تالشـــی دریـــغ نکردند و بـــا نگاه  هیـــچ 
کـــه همـــواره در وجـــود  وطـــن پرســـتانه ای 
آســـیب های  از  جلوگیـــری  بـــرای  آنهاســـت 
که  اجتماعـــی خـــود را ســـرپا نگه داشـــته اند 
ایـــن مهـــم همـــان تعهـــد بـــه شـــعار بالندگی 
درایـــت  بـــا  امیـــدوارم  ماســـت.  پایندگـــی  و 
که  کمیســـیون ویـــژه ای  جنابعالـــی و تـــالش 
برای این شـــرایط بحرانی ایجاد شـــده است 
کامـــل ایـــن معضـــالت اقدامات  بـــرای حـــل 

شایســـته ای صـــورت پذیـــرد.

مهنـــدس توحید زورچنگ عضـــو دیگر هیات 
کـــرد: اعالم شـــاخص های  مدیـــره نیـــز عنوان 
گرچـــه مهندس  واقعـــی بســـیار مهم اســـت. ا

گذشـــته  دادمـــان از شـــاخص های ســـالهای 
دفاع می کننـــد اما بنده معتقدم شـــاخص ها 
که  واقعی نیســـت. بـــرای مثال در یـــک پروژه 
کار بلد همراه ما هســـتند،  کارفرما و4 مشـــاور 
کرده اند: »هر اندازه شـــاخص  به اتفاق اعالم 
که  اعالم شـــود مـــا بـــه التفاوتی پیـــدا می کند 
کـــرد«. یعنـــی ایـــن  آن را پرداخـــت خواهیـــم 
فعاالن هـــم معتقدند شـــاخص ها نزدیک به 
واقـــع نیســـت و امیدواریم در دوران ریاســـت 
که  آقـــای قانع فـــر نزدیک تر بـــه واقع باشـــد، 
دکتر قانع فر در پاســـخ به ایـــن دیدگاه عنوان 
کرد بهتر اســـت بگوییم قیمتهـــا تطابق ندارد 

تا واقعی نیســـت. 
مهنـــدس مســـعودی نیـــز در ایـــن بخـــش از 
شـــما  همـــکاران  گاه  کـــرد:  عنـــوان  میزگـــرد 

تنزیـــل  هزینـــه  پذیـــرش   می کننـــد  عنـــوان 
اوراق مشـــارکت و اســـناد خزانـــه  برای دولت 
گر  گفـــت ا کـــه بایـــد بـــه آنهـــا  بـــار مالـــی دارد 
دولـــت بار آن را نپذیرد، دیگری ناچار اســـت 
کار بـــه قیمت از بین  بـــار آن را بپذیـــرد و این 
رفتـــن حیـــات ســـازمانهای خصوصـــی تمام 
کـــه بایـــد در این بـــاره بـــه آنها  خواهـــد شـــد 

کافـــی داده شـــود.  توضیـــح 

بهمـــن  مهنـــدس  نشســـت  ایـــن  پایـــان  در 
دادمـــان رئیـــس هیـــات مدیره ســـندیکا نیز با 
تشـــکر از حضـــور دکتـــر قانع فـــر و آقای بـــاالر  و 
کرد:  قدردانـــی از نـــوع نگاه و توجه آنهـــا عنوان 
گفت با  آقـــای قانـــع فـــر روزهـــای اول بـــه مـــن 
که نه  کار شـــده اند  این ســـمت و سو وارد این 
کنند بلکه  کمـــک  تنها بـــه بقای پیمانـــکاران 
گام بردارند. ما  در جهت توانمند شـــدن آنهـــا 
کنار ایشـــان و بـــا همکاری  هـــم امیدواریـــم در 
متعالـــی  هـــدف  ایـــن  در  نقشـــی  مســـتمر، 
داشـــته باشـــیم. مـــا ســـازمان خـــود را نتیجه 
اســـالمی می دانیم  نظـــام جمهـــوری  اعتمـــاد 
و امیدواریـــم شـــرایط موجـــود بگـــذرد تـــا بـــه 
کشـــور باشـــیم.  عنوان یکـــی از عوامل آبادانی 
کـــه رویکرد موجـــود نظام  پیمانـــکاران از ایـــن 
در جهـــت ســـازندگی و توســـعه قـــرار نگرفتـــه و 
مباحـــث مربـــوط به ایـــن امر در جهـــت توقف 
کارهـــا اســـت گله مندنـــد و امیدوارنـــد موانع از 
ســـر راه آنها برداشـــته شـــود تا مبنـــای خدمت 

  . شند با

 مهندس مسعودی:
عنـــوان  شـــما  همـــکاران  گاه   
می کننـــد پذیـــرش  هزینـــه تنزیل 
اوراق مشـــارکت و اســـناد خزانه  
که  بـــرای دولـــت بـــار مالـــی دارد 
گـــر دولت  گفـــت ا بایـــد بـــه آنهـــا 
بـــار آن را نپذیرد، دیگـــری ناچار 
اســـت بـــار آن را بپذیـــرد و ایـــن 
رفتـــن  بیـــن  از  قیمـــت  بـــه  کار 
حیـــات ســـازمانهای خصوصـــی 
کـــه بایـــد در  تمـــام خواهـــد شـــد 
کافی  ایـــن باره بـــه آنها توضیـــح 

 داده شود. 
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 نشست

میزگردهـــای  سلســـله  از  میزگـــرد  چهارمیـــن 
گـــذر  »شـــرایط پیمانـــکاری امـــروز و راههـــای 
بـــا  مـــاه  از بحـــران« روز شـــنبه 24 شـــهریور 
مهنـــدس علیرضـــا ناصـــر معدلـــی  حضـــور 
رئیـــس هیات مدیره شـــرکت پرلیـــت، دکتر 
کبر نجفی مشـــاور عالـــی مدیر عامل  علی ا
کمیســـیون  اعضـــای  و  بلندپایـــه  شـــرکت 
مهنـــدس  ورزنـــده،  انتشـــارات)مهندس 
پورشـــیرازی و مهندس عاءالدین ســـادات، 
مهنـــدس مصطفـــی زاده(، در ســـالن هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا برگـــزار شـــد تـــا بـــه بررســـی 
مشـــکات  و  مســـائل  موجـــود،  وضعیـــت 
پیمانکاران در این برهه و پیشـــنهادات الزم 
بـــرای عبـــور از ایـــن بحـــران پرداخته شـــود.

در ابتـــدای ایـــن میزگـــرد مهنـــدس محمـــود 
پیـــام  ماهنامـــه  ســـردبیر  مصطفـــی زاده 
کـــرد: مـــا مدتهـــا اســـت به  آبادگـــران عنـــوان 
کـــه بـــا  دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـوال هســـتیم 
کنیـــم و چگونـــه  شـــرایط پیـــش آمـــده چـــه 

بایـــد همکاران و شـــرکتهای عضو ســـندیکا را 
کنند.  کـــه خـــود را حفـــظ  کنیـــم  راهنمایـــی 
بـــزرگان صنـــف و عالمـــان  کار از  بـــرای ایـــن 
ایـــن حرفه دعـــوت می کنیم تشـــریف بیاورند 
گفتگـــوی راهبـــردی به این  و در قالـــب یـــک 
ســـواالت اساســـی پاســـخ دهنـــد. امـــروز نیـــز 
طبـــق برنامـــه ریزی قبلـــی از آقـــای مهندس 
علیرضـــا ناصرمعدلـــی رئیـــس شـــرکت پرلیت 
کبـــر نجفی مشـــاور عالی  و آقـــای دکتر علـــی ا
مدیرعامـــل شـــرکت بلندپایه دعوت شـــده تا 

در ایـــن میزگـــرد شـــرکت نماینـــد.  

آقای حســـن وزینی معاون ســـردبیر ماهنامه 
کرد: این سلســـله  پیـــام آبادگران نیز عنـــوان 
میزگردهـــا بـــرای ارزیابـــی وضعیـــت موجـــود 
نقطـــه  و  پیشـــنهادها  حل هـــا،  راه  ارائـــه  و 
ســـندیکا  اعضـــای  و  کارشناســـان  نظـــرات 
میزگـــرد  چهارمیـــن  حاضـــر  میزگـــرد  اســـت. 

که با چنین رویکردی برگزار می شـــود  اســـت 
موانـــع  و  از وضعیـــت موجـــود  توصیفـــی  تـــا 
کارهـــای عمرانی داشـــته  موجـــود بر ســـر راه 
گـــذر  باشـــیم و پیشـــنهاد همـــکاران را بـــرای 
کنیـــم. در حال  از وضعیـــت موجـــود ارزیابی 
کـــه وضعیت  حاضـــر ســـوال اول ایـــن اســـت 
ســـازندگی چگونه اســـت و آیا شـــما بـــا تجربه 
کار داریـــد، قبا  کـــه در ایـــن  چنـــد دهـــه ای 

شـــاهد چنیـــن وضعیتـــی بـــوده اید یـــا نه؟
کبـــر  در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال دکتـــر علـــی ا
نجفـــی مشـــاور عالـــی مدیر عامل شـــرکت 
بلندپایـــه با اشـــاره به وجود رکـــود عمیق در 
کشـــور در ماههـــای  کارهـــای  کســـب و  همـــه 
کرد: در حد 40 ســـال ســـابقه  اخیـــر، عنـــوان 
احـــداث  صنعـــت  حـــوزه  در  خـــود  کاری 
چنیـــن  کـــه  نمـــی آورم  یـــاد  بـــه  را  شـــرایطی 
کســـب  رکـــود عمیقـــی را در همـــه فعالیتهای 
ایـــن شـــرایط  کشـــور داشـــته باشـــیم.  کار  و 
مختـــص بـــه جامعـــه پیمانـــکاری نیســـت و 
آینـــده  بـــودن  نامشـــخص  از  اصنـــاف  همـــه 

چهارمین میزگرد پیمانکاری امروز و گذر از بحران برگزار شــد 

ی صاد دو ا
ی است خ ر بم   ب

میزگرد
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صحبـــت  خـــود  کار  بـــودن  توقـــف  بـــه  رو  و 
می کننـــد. ایـــن وضـــع نتیجـــه حـــدود یـــک 
که در ریشـــه یابی آن بیش  دهـــه رکود اســـت 
از همـــه بایـــد بـــه فراهـــم نبـــودن بســـترهای 
کمتر به  کـــه  کـــرد، موضوعی  توســـعه اشـــاره 
آن پرداختـــه شـــده اســـت. مـــا با هـــر تعریفی 
که هنوز  کشـــور در حال توســـعه هستیم  یک 
نیـــاز به ایجاد زیرســـاخت و تدویـــن برنامه و 

قوانیـــن پیشـــرفت و توســـعه داریـــم. 
کـــرد: قوانین ما بســـیار  دکتـــر نجفـــی تصریح 
گســـترده اســـت، امـــا ایـــن قوانین  متعـــدد و 
کـــه در برخـــی مـــوارد در تناقـــض بـــا  متعـــدد 
کشـــور  توســـعه  جوابگـــوی  هســـتند،  هـــم 
نیســـت. مشـــکل اصلی مـــا برداشـــت و فهم 
موجـــود دربـــاره توســـعه اســـت. در دو دهـــه 
اخیـــر مطالعـــات زیـــادی در این باره شـــده و 
صاحبنظـــران مـــا از جملـــه آقای آل یاســـین 
کتابهـــای خوبـــی در ایـــن بـــاره نوشـــته انـــد. 
کـــه موضـــوع زیربنایی  بـــه نظر من تـــا زمانی 
توســـعه همـــه جانبـــه و پایـــدار حل نشـــود و 
همـــه ارکان نظام بـــه درک واحـــد از موضوع 
توســـعه نرســـند، مشـــکات موجود پـــا برجا 

بود.  خواهـــد 
وی افـــزود: مقررات متعدد و بخشـــنامه هایی 
و  می کنـــد  حـــل  را  مشـــکل  یـــک  امـــروز  کـــه 
بـــرای آینـــده 10 مشـــکل دیگـــر ایجـــاد می کند 
انـــواع حـــرف  بـــرای  کـــه در آن  یـــا وضعیتـــی 
روز  هـــر  و  می شـــود  ایجـــاد  محدودیتهایـــی 
می شـــوند،  روبـــرو  جدیـــد  شـــرایط  یـــک  بـــا 
کشـــور مـــا را باتکلیف  کار  کســـب و  وضعیـــت 
و متزلـــزل می کنـــد، و همـــه اینها ناشـــی از این 
که ما نمی دانیم در چـــه جهتی حرکت  اســـت 
می کنیـــم، چـــه می خواهیـــم و در نظـــر داریـــم 
گـــر می خواهیـــم این  کشـــوری بســـازیم؟ ا چه 
مشـــکات اساســـی حـــل شـــود بایـــد تعریفی 
از توســـعه داشـــته باشـــیم، و برنامه توســـعه و 
چگونگـــی پایـــش آن مشـــخص شـــود. الزمـــه 
کار نیـــز وجـــود یـــک مجموعـــه مدیریتی  ایـــن 
ایـــن  پایه هـــای  البتـــه  اســـت،  ای  قـــوه  فـــرا 
 مجموعه در ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی
 ســـابق وجود دارد ولی احتیـــاج به یک تحول 
 بنیادین دارد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 در زمـــان خـــود توفیـــق نســـبی داشـــته ولـــی 
گر امروز بخواهیم در راســـتای توســـعه حرکت  ا
کنیـــم بایـــد ســـازمان جدیـــدی بـــا متفکـــران 
کـــه روابط  جدیـــد شـــکل بگیـــرد. متفکرانـــی 

کشـــور  کنند، از  کم بـــر جهان امـــروز را درک  حا
به منظور آمایش آن شـــناخت داشته باشند، 
علـــم اقتصـــاد بداننـــد، بـــه مـــردم بهـــا بدهند 
رســـمیت  بـــه  را  خصوصـــی  بخـــش  نقـــش  و 
کـــه تا بیـــش از  بشناســـند. اصـــل ایـــن اســـت 
این دیر نشـــده بـــرای برنامه ریـــزی و مدیریت 

کشـــور فکری اساســـی شـــود.  توســـعه در 
در ایـــن بخـــش از میزگـــرد پـــس از اینکه دکتر 
نجفی به ارائـــه دیدگاه خـــود پرداخت، آقای 
وزینـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن تعریـــف و 
کیـــد روی مفهـــوم توســـعه الزم اســـت امـــا  تا
کنونـــی تغییـــر و تحوالتـــی ماننـــد  در شـــرایط 
که  سیاســـت های پولـــی و مالی ایجاد شـــده 
را در بخـــش عمرانـــی  تنش هـــای جدیـــدی 
کنـــش دولت  بـــه همـــراه داشـــته و نیازمند وا
کـــرد: شـــرایط قبلی  بـــه آنهـــا اســـت، عنـــوان 
کنونی  شـــرایط دشـــواری بود اما در وضعیت 
کمک دولت تنها می تواند شـــرایط  با وجـــود 
بقـــا باشـــد، و بـــه نظـــر می رســـد بحـــث بایـــد 
کنش به  کـــه در وا حـــول این نکتـــه بچرخد، 

کرد اول  ایـــن نقطه نظر دکتـــر نجفی عنـــوان 
بایـــد دید دولـــت عامدانـــه این شـــرایط را به 
وجـــود آورده اســـت یـــا این شـــرایط ناشـــی از 
فشـــارهای خارجـــی بوده اســـت یعنی دولت 
کنونـــی را به ناچار تحمـــل می کند یا  شـــرایط 
خـــود در بـــه وجـــود آمـــدن آن نقش داشـــته 
اســـت؟ پاســـخ به این ســـوال می توانـــد ما را 
در پیگیـــری درســـت این بحث یـــاری دهد.

در ادامــه این میزگرد مهندس علیرضا ناصر 
معدلــی رئیس هیات مدیره شــرکت پرلیت 
بزرگتریــن  بدانیــم  بایــد  اول  کــرد:  عنــوان 

بمــب تخریبــی اقتصــاد و مخــرب نســل ها 
اقتصــاد دولتــی اســت. اقتصاد دولتــی نژاد 
 ژرمــن را  تبدیــل بــه آلمــان  شــرقی  می کنــد 
کره شــمالی  کــره را  تبدیل به  نــژاد  زردفعــال 
روس  امپریالیســت  می نمایــد.   ورشکســته  
تبدیــل می نمایــد.   گداخانــه شــوروی  بــه  را 
بلوک اروپایی شــرقی را  به نسل دژنره اروپای 
شــرقی تبدیــل می نمایــد و به همــراه   خود با 
از بین  بردن  اقتصاد، ایجاد فساد، رکود، فقر، 

عقب افتادگی و انحطاط نسل ها را می آورد. 
 تصدی گری دولت در اقتصاد )اقتصاد  دولتی(

کندشــدن حرکــت اقتصــادی و   علــت اصلــی 
ریشــه بحران هاســت بخش خصوصــی فعال 
گــردش  و بــا انگیــزه در فضــای رقابتــی ســالم 
اقتصاد را ســرعت می دهد و این مهم در دنیا 
بــه اثبــات رســیده اســت. بخش خصوصی با 
تجربه موجود آماده است شبکه های شهری 
کشــوری را بــه منظــور تســریع ارتباطــات و  و 
کاهش ســوخت اجرا نمایــد. تامین مالی این 
ح هــا از محل صرفه جویی ســوخت و اخذ  طر

عوارض امکان پذیر است. 
می گوینــد چون بخــش خصوصــی نمی تواند 
کار را انجــام دهــد به بخــش دولتی می دهیم 
کاما خاف اســت. اولین پاالیشــگاه بعد  که 
بــود  بندرعبــاس  پاالیشــگاه  کــه  جنــگ  از 
که به  توســط بخش خصوصی ساخته شد 
کیفیــت بــاالی آن توســط بیمه لویدز   دلیــل 
شــد. نامگــذاری   )Golden Refinery) 
 اولین ســد دو قوســی ایران را بعد از جنگ 
که ســد شــهید رجایی مازندران بود بخش 
خصوصی ساخت که آب ذخیره شده آن به 
موقع تحویل کشاورزان شد. اولین اسکله 
اســکله  عســلویه  در  کــه  را  عمیــق  عمــق 
که  ماندگار شــد بخــش خصوصی ســاخت 
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کنون یک ســانت خوردگی به آن آســیب  تا 
کــه در بنــدر عبــاس  نــزده اســت. در حالــی 
کــه اجــرا شــده  در اثــر   اغلــب ســازه هایی 

خوردگی تخریب شده بود.
را  )رســالت(  تهــران  شــهر  تونــل  اولیــن  
 بخــش خصوصــی ســاخت. دومیــن تونل،
تونــل توحیــد   طــی 30 مــاه توســط بخــش 

خصوصی ساخته شده است. 
و  نـــژاد   هـــر   دولتـــی  اقتصـــاد  افـــزود:  وی 
فرهنگـــی را تخریـــب و عقب افتـــاده و فاســـد 

چیســـت؟ راه حـــل  امـــا  می نمایـــد. 
خصوصـــی   بخـــش  بایســـتی  اول 
منســـجم شـــود تـــا بتوانـــد از ایـــن هجـــوم 
نمایـــد  جلوگیـــری  مخـــرب  و  ک   وحشـــتنا
کـــه متاســـفانه هنـــوز هـــم  ایـــن مهـــم اتفاق 
نیفتـــاده اســـت و اصـــوال    بخـــش خصوصی 
کشـــور  متوجـــه  نشـــد چـــه بایـــی دارد ســـر 
  می آیـــد. زیـــرا  بخـــش خصوصی بایـــد اخطار
راه  پـــروژه دولتـــی  بدهـــد مخصوصـــا وقتـــی 
برابـــر   20 تـــا   3 پـــروژه ای  هـــر  می اندازنـــد 
قیمـــت خـــود به عـــاوه 3  الـــی 8 برابـــر زمان 
تمـــام می شـــود. معمـــوال اغلـــب پروژه هـــای 
پاالیشـــگاهی در ســـه ســـال دوباره پول خود 
 را برمی گرداننـــد ولـــی وقتـــی 9  الـــی 12 ســـال
چنـــد  تنهـــا  نـــه  یعنـــی  می کشـــد  طـــول   
مـــدت  ایـــن  در  بایســـتی  کـــه  پاالیشـــگاهی 
نســـاخته اند  می ســـاختند،  اولیـــه  پـــول  بـــا 
بلکـــه بایـــد هـــر   مبلـــغ  آن  را 4 برابـــر بدهند. 
ح هـــای اجـــرا شـــده در عســـلویه نمونـــه  طر
بـــارز اســـت. اقتصـــاد دولتـــی در پروژه هـــای 
جمهـــوری  بـــه  دالر  میلیـــارد   207 عســـلویه 
بـــا  اســـت.   نمـــوده  وارد  اســـامی خســـارت 
بررســـی بقیـــه پروژه هـــا می بینیم دولـــت  به 
وخســـارت های  ورشکســـته  منـــوال  همیـــن 

می شـــود. متحمـــل  را   کان 
که  بایـــد بررســـی شـــود پاالیشـــگاه بندرعباس 
بخـــش خصوصی ســـاخته چند تمام شـــده و 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که بخش دولتی 
 ســـاخته چنـــد تمـــام شـــده و در  چـــه مدتی؟ 
آقـــای  مهنـــدس زنگنـــه می گوید مـــن یک و 
 Chiyoda نیـــم میلیارد دالر می خواســـتم بـــه
بدهـــم 2/5 میلیـــارد دالر بـــه بخـــش دولتی 
دادم و االن تا 5 میلیارد یورو هم الزم اســـت 
کـــه تمـــام شـــود. زمـــان و قیمت تمام شـــده 
کننـــد.  را بـــا قیمـــت بیـــن المللـــی مقایســـه 
کار  پاالیشـــگاه بندرعباس  بخـــش خصوصی 

جهانـــی  قیمـــت  از  دالر  میلیـــون   950 را 
از بعـــد  کـــه  درصورتـــی  کـــرد.  تمـــام   ارزانتـــر 
 12 سال  پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تمام 
کنند.  کیفیت آن را هم نـــگاه   نشـــده اســـت. 
پاالیشـــگاه بندرعبـــاس  بـــا قطعـــات پیش 
کیفیـــت عالـــی توســـط بخش  ســـاخته  بـــا 
که  خصوصی ســـاخته شـــده اســـت. با آن 
بتن شـــرکت ایتالیایی در ســـازه مشـــابه در 
آن منطقـــه  ترکیـــده ولـــی بتـــن پاالیشـــگاه 
بندرعبـــاس یـــک ســـانت در آن خوردگـــی 
مشـــاهده نشده اســـت. از لحاظ زمان هم 

بـــه موقع تمام شـــد. 
کـــرد: تونـــل توحیـــد را  ناصرمعدلـــی تصریـــح 
کردیـــم. آنها وقتـــی تونل  مـــا 30 ماهه تمـــام 
کردند روی آن روزشـــماری  نیایـــش را شـــروع 
تمـــام  مقـــرر  زمـــان  در  تنهـــا  نـــه  کـــه  زدنـــد 
افتتـــاح  از  روز   100 آن  روزشـــمار  بلکـــه  نشـــد 
گذشـــته، بعـــد 300 روز، بعد 500  برنامه ریزی 
روز و نزدیـــک 600 روز فیـــوز آن قطـــع شـــد. 
کـــه به چـــه قیمت  بایســـتی  تحقیق شـــود 

تمام شـــده اســـت. مطمئن باشید از لحاظ 
زمـــان و هزینـــه تمـــام شـــده چندیـــن برابـــر 

کرده انـــد. بخـــش خصوصـــی تمـــام 
 طبیعـــی اســـت وقتـــی دولـــت هـــر چـــه پول 
از    ، می شـــود  خســـارت  بـــه  تبدیـــل   دارد 
گرفته تا بقیه ســـازمان ها بدهکار   شـــهرداری 

بخـــش  کارکـــرد  نمی تواننـــد   و  می شـــوند   
خصوصـــی را پرداخت نمایند زیـــرا پول برای  
بخش خصوصـــی مثل هوا بـــرای موجودات 
زنـــده اســـت و بـــدون  پول بخـــش خصوصی  
که تقریبا از بین رفته اســـت.  از بیـــن مـــی رود 
ایـــن  بـــرای  حـــل  راه  چنـــد  مـــا  افـــزود:  وی 
مســـئله داریم. مقام معظـــم رهبری و دولت 
بیـــش از بخـــش خصوصـــی  از ایـــن بخـــش 
دفـــاع فرمودنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال ریاســـت 
بایـــد  مـــا  کردنـــد:  اعـــام  جمهـــور  محتـــرم 
تجمیـــع قـــدرت را از بیـــن ببریـــم بـــا تجمیع 
قدرت در یک نهاد فســـاد درســـت می شـــود 
ســـرمایه،  پـــول،  تفنـــگ،  اطاعـــات،  گـــر  ا
ســـایت، روزنامه و خبرگـــزاری را  همه در یک 
کردیم، دســـت ابوذر هم باشـــد  نهـــاد جمـــع 

می شـــود.  فاســـد 
کـــرد: بـــا نگاهـــی بـــه منحنـــی  وی خاطرنشـــان 
پیشـــرفت چیـــن می بینیـــم  10 درصـــد بخـــش 
خصوصـــی را وارد اقتصـــاد خـــود کرده اســـت و  از 
کـــه بخـــش خصوصـــی وارد شـــد آن هم  زمانـــی 
نـــه کل جمعیـــت آن بلکه به انـــدازه حـــدود 120 
میلیون جمعیت، یک مرتبه اقتصاد آن متحول 
شـــده و تبدیل به اقتصاد دوم دنیا شـــده است.

ایـــران  انقـــاب  از  بعـــد  شـــوروی،  در 
کـــرده اســـت  خصوصی ســـازی شـــد و  رشـــد  
یـــا  آلمـــان غربی و شـــرقی را از لحـــاظ اقتصاد 
کنیـــد، ضمـــن اینکه آلمان شـــرقی  مقایســـه 
کشـــوری عقب افتاده شـــده است  تبدیل به 
که  گفتـــه می شـــود 5 نســـل طـــول می کشـــد 
نـــژاد آلمـــان شـــرقی بـــه نـــژاد آلمـــان غربـــی 
برســـد، یعنـــی در آلمـــان شـــرقی نـــژاد فعـــال 
ژرمـــن  بـــا تکیـــه بـــر اقتصـــاد دولتـــی، ضعیف 
کشـــیده شـــد. مـــن تجربـــه  بـــه انحطـــاط  و 
کـــه چنـــد مـــاه بـــه هر  کارگاهـــی  کـــرده ام هـــر 
کار  شـــروع  موقـــع  می شـــد  متوقـــف  دلیلـــی 
کار نبـــود چـــون بـــه  کـــس آمـــاده بـــه  هیـــچ 
و  می کردنـــد  عـــادت  خوابیـــدن  و  خـــوردن 
کنیم و  مجبـــور می شـــدیم بـــا همـــه تســـویه 

بگیریم. نیـــرو  دوبـــاره 
کـــرد: بـــرای اینکـــه بخـــش خصوصـــی  وی اضافـــه 

 مهندس  ناصرمعدلی:
اقتصـــاد در  دولـــت   تصدی گـــری 
کندشدن   )اقتصاد  دولتی( علت اصلی 
  حرکت اقتصادی و ریشه بحران هاست

 بخـــش خصوصـــی فعـــال و با انگیـــزه در 
گـــردش اقتصاد را  فضـــای رقابتی ســـالم 
ســـرعت می دهـــد و ایـــن مهـــم در دنیـــا 
اثبـــات رســـیده اســـت.  پیشـــنهاد  بـــه 
کـــه بخش خصوصی بـــا تجربه  می  گـــردد 
و  شـــهری  شـــبکه های  خـــود،  موجـــود 
کشـــوری را به منظور تســـریع ارتباطات 
نمایـــد.  اجـــرا  ســـوخت  کاهـــش  و 
محـــل  از  ح هـــا  طر ایـــن  مالـــی  تامیـــن 
صرفه جویـــی ســـوخت و اخـــذ عـــوارض 

اســـت. امکان پذیـــر 

میزگرد
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کرده ایم.   از بین نرود راه حل هایی پیشنهاد 
مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودند چرا مـــا نمره 
کـــردن ســـوخت در دنیـــا هســـتیم؟  اول دود 
 23 میلیـــارد دالر ســـوخت را دود می کنیـــم. 
کردیـــم  فکـــر  مـــا  کـــه  راه حل هایـــی  از  یکـــی 
که حمـــل و نقل  اجـــرای پروژه هایـــی اســـت 
ســـرعت  را  شـــهری  بـــرون  و  شـــهری  درون 
30درصـــد  بـــا  پروژه هـــا  ایـــن  می دهـــد. 
که حدود 7میلیارد  صرفه جویی در ســـوخت 
شـــود. مـــی  تامیـــن  اســـت،  ســـال  در   دالر 
گفت:  وی دربـــاره صنـــدوق ذخیـــره ارزی هم 
کـــه  می دهـــد  نشـــان  صنـــدوق  ایـــن  اســـم 
صنـــدوق  ذخیـــره اســـت نـــه صنـــدوق هزینه 
که بخش دولتـــی  از آن دریافت  ولـــی هر  پولی 
کـــرده اســـت، به جای خود برنگشـــته اســـت. 
مـــا پیشـــنهاد می کنیـــم بخـــش خصوصـــی با 
از  را  بیایـــد و پروژه هـــا  تجربـــه موجـــود خـــود 
محـــل صرفه جویـــی ســـوخت انجـــام  دهـــد و 
بـــا این روش  شـــرکت های خصوصـــی بتوانند 
کشـــوری را بســـازند و  شـــبکه های شـــهری و 
کـــردن بنزیـــن و تلـــف  مـــردم بـــه جـــای دود 
کردن وقـــت، عـــوارض دهنـــد و از دودخوردن 
گرد هم  نجـــات یابنـــد. باید بخش خصوصـــی  
آمـــده و مطابـــق دســـتور مقام معظـــم رهبری 
کنند.  طـــرح دهنـــد و ایـــن طرحهـــا را پیـــاده 
کـــه بـــه وجـــود آمـــده  وگرنـــه ایـــن اشـــکاالتی 
دنیـــا  دیگـــر  نژادهـــای   در  و  اســـت  طبیعـــی 

 امتحان شـــده و نتیجه آن مشـــخص اســـت. 
کاما موفق اســـت و  کـــره جنوبـــی در اقتصـــاد  
کنید  کره شـــمالی مقایســـه  گـــر رفـــاه آن را بـــا  ا
می بینید تفاوت ســـطح منحنـــی اقتصاد این 
کـــره جنوبـــی  کـــه در  کشـــور ثروتـــی اســـت  دو 
کره شـــمالی آن را از دســـت  جمـــع می شـــود و 
که به ســـر مـــا آمده  می دهـــد. بنابرایـــن بایی 
که بمـــب تخریبی اقتصـــاد دولتی  این اســـت 
گذاشته شده است و بیشتر   کار  کشـــور  در این 

از 80 درصـــد  اقتصاد، دولتی شـــده اســـت.

زاده  مصطفـــی  مهنـــدس  بخـــش  ایـــن  در 
ســـردبیر ماهنامـــه پیـــام آبادگـــران عنـــوان 
کرد: بزرگترین درد ما توســـعه نیافتگی است. 
توســـعه از رشـــد بخـــش خصوصی و ابـــزار آن 
که احزاب و انتخابـــات آزاد  شـــروع می شـــود 
کـــه  بـــا شناســـنامه هســـتند  و تشـــکل های 
کـــه آقای  می تواننـــد برونـــد و صحبت هایـــی 
مهندس فرمودند ســـامان دهنـــد و از دولت 
بپرســـند چـــرا راهنمـــای چـــپ می زنـــد و بـــه 
راســـت می پیچـــد. از طرفـــی می گوید بخش 
کند و از طرفی شـــرکتهای  کار  خصوصی باید 
عوامـــل  بـــه  و  می کنـــد  اضافـــه  را  خصولتـــی 
کارهـــا را بین شـــرکتهای  زیردســـت می گویـــد 
کند. اینهـــا در واقع بحث  خصولتی تقســـیم 
که آقـــای دکتـــر صحبت های  توســـعه اســـت 
اولیه آن را فرمودند و تا توســـعه اتفاق نیفتد 

دولت پاســـخگو و مردم پرسشـــگر بـــه وجود 
گونـــه صحبـــت  مـــا هـــر  بنابرایـــن  نمی آیـــد. 
کـــه چگونـــه  می کنیـــم بـــه اینجـــا می رســـیم 
که  کارهایـــی  کمیـــت را در قبـــال  دولـــت و حا

کنیم. انجـــام داده پاســـخگو 
گرفتار پول هســـتیم در  وی افـــزود: همـــه مـــا 
گذشـــته و دولـــت  کـــه 6 مـــاه از ســـال  حالـــی 
گـــران  کـــه  3 برابـــر بودجـــه از فـــروش دالری 
فروخته پول درآورده اســـت. حـــاال این پول 
گر در احـــزاب و مجلس  کرده اســـت؟ ا را چـــه 
مـــا همین پرسشـــگری جا می افتـــاد خیلی از 

مســـائل را حـــل می کرد.

کمیســـیون  عضـــو  پورشـــیرازی  مهنـــدس 
کرد: سیستم  انتشارات ســـندیکا نیز عنوان 
کرده بخش خصوصـــی را به هر طریق  ســـعی 
نکـــردن  پرداخـــت  جملـــه  از  کنـــد  ضعیـــف 
کننـــد بـــا  گـــر هـــم پرداخـــت  کـــه ا مطالبـــات 
که 50 درصـــد پرداختی  اســـناد خزانه اســـت 
الزم بـــه پیمانـــکار اســـت. در زمینـــه اطـــاع 
بخـــش  مســـائل  نمی گذارنـــد  هـــم  رســـانی 
خصوصـــی بیـــان شـــود و بـــه همـــه جامعـــه 
 3/5 چالـــوس  تونـــل  مثـــال  بـــرای  برســـد. 
میلیـــارد قرارداد بســـته شـــد و 12/7 میلیارد 

کـــه بایـــد اطاع رســـانی شـــود.  تمـــام شـــد 

کمیســـیون  مهنـــدس علـــی ورزنـــده رئیس 
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 نشست

کســـی باید  کـــرد: چه  انتشـــارات نیـــز عنـــوان 
دولـــت را وادار بـــه پذیـــرش بخـــش خصوصی 
گذشـــته و دولتها با  کنـــد. 40 ســـال از انقـــاب 
شـــعارهای مختلـــف از جملـــه عدالـــت و ظلم 
انـــد  آمـــده  ســـتیزی و خصوصی ســـازی و ... 
امـــا به ایـــن شـــعارها عمل نکـــرده اند. امـــا آیا 
دولـــت با نصیحت مســـائل را می پذیرد یا باید 
دنبال راه حلی باشـــیم و ببینیم با چه روشـــی 
می توانیـــم دولت را از اقتصـــاد دولتی منصرف 
کنیـــم. دولتمـــردان مـــا حتمـــا آلمـــان شـــرقی 
را دیـــده انـــد و ایـــن نـــکات را می داننـــد و بیم 
که بـــا وجـــود همه ایـــن اطاعات  آن مـــی رود 
دولتمـــردان مـــا عاقـــه ای به حل مشـــکات 

ســـازندگان زیربنایی نداشـــته باشـــند. 

ســـادات  عالءالدیـــن  مهنـــدس  ادامـــه  در 
اقتصـــاد  کمیســـیون  عضـــو   باریکانـــی 
کـــرد: متاســـفانه ما در  ســـندیکا نیـــز عنـــوان 
کـــه بـــرای خواســـته های  شـــرایطی هســـتیم 
گـــوش شـــنوایی نیســـت.  حداقلـــی مـــا هـــم 
صحبت هـــای انجـــام شـــده خوب اســـت اما 
کرد  بایـــد ببینیـــم چگونـــه بایـــد آن را مطالبه 
و دیـــد در همیـــن شـــرایط موجـــود چگونـــه 
بـــه  و  کـــرد  پیگیـــری  را  مطالبـــات  می تـــوان 
کنونی  جایـــی رســـید. در شـــرایط اقتصـــادی 
کشـــور نبـــوده و حتی  کنون نظیر آن در  کـــه تا 
در دوران ریاســـت جمهـــوری قبلـــی هـــم بـــه 
این شـــدت دیده نشـــده، البتـــه در مقاطعی 
بـــا  عمومـــا  کـــه  می شـــد  ایجـــاد  نوســـاناتی 
تصمیـــم دولـــت بـــه ثبات نســـبی می رســـید 
که شـــما می بینید  اما امروزه شـــرایطی است 
هنـــوز تحریـــم بـــه مرحلـــه اجرایـــی نرســـیده 
ما بـــه چه مشـــکاتی برخـــورده ایـــم و درباره 
آینده هم چشـــم انداز روشـــنی نیست. آقای 
رئیـــس جمهـــور می گویـــد جنـــگ اقتصـــادی 
اســـت و جنگ باالخره تلفاتـــی دارد اما ما به 
عنـــوان یک بخش خصوصـــی نیمه جان چه 
ســـهمی می توانیم در ایـــن جنـــگ اقتصادی 
کنون ســـهمی در  که تا  داشـــته باشـــیم، آیا ما 
کـــه صحبـــت  ایـــم  حـــاال  اقتصـــاد نداشـــته 
از جنـــگ اقتصـــادی شـــده بایـــد بـــه عنـــوان 
گوشـــت دم تـــوپ مـــورد توجـــه قـــرار بگیریم. 
بـــه  اینکـــه  جـــر  مـــن  نظـــر  بـــه  افـــزود:  وی 
کار  کنیم  خودمـــان متکـــی باشـــیم و حرکـــت 
دیگـــری نمی توانیـــم انجـــام دهیـــم. بـــزرگان 

این ســـندیکا در شـــرایط بحرانی تصمیمات 
گرفتـــه انـــد امـــا امـــروز بحرانـــی ترین  خوبـــی 
ک  شـــرایط و بـــه قـــول آقایـــان پیـــچ خطرنـــا
کشـــور اســـت و بـــه نظـــر من مـــا بایـــد در این 
کنیم  شـــرایط بخش صنفی خـــود را تقویـــت 
و ایـــن میزگـــرد را در ســـطحی وســـیع تـــر بـــا 
حضـــور اعضـــای ســـندیکا و شـــرکتهای عضو 
کنیـــم. قطعا در ایـــن مجموعه ها افراد  برگزار 
گره  کـــه نقطـــه نظرات آنهـــا  فهیمی هســـتند 

گشـــا خواهـــد بود.
کـــرد: ســـندیکا و تشـــکلها چنـــد  وی تصریـــح 
کـــه قرار  کـــه درباره بخشـــنامه ای  ماه اســـت 
کننـــد بـــا بخـــش  بـــود بـــرای تعدیـــل اعـــام 
که دیده  دولتی مکاتبـــه می کند. اما چیـــزی 
که در شـــرایط عادی  شـــد معادل چیزی بود 
اعـــام می شـــود و جوابگـــوی 1 مـــاه از ایـــن 6 
کـــه بیانگر دیدگاه افـــرادی بود  مـــاه هم نبود 
کـــه در بخش دولتـــی روبروی ما نشســـته اند 
کنند. ما  و می خواهنـــد مشـــکات ما را حـــل 
ج  بایـــد از ایـــن رویکرد مصلحـــت جویانه خار
 شـــویم و روشـــن تر از قبـــل مطالبـــات خود را 
کـــه به عنوان فعاالن حرفه ای  بخواهیم چرا 
 ســـودمند، تاشـــهای مـــا در راســـتای منافع 
ملی اســـت. بایـــد خواســـته های مـــا صریح، 
بـــا پشـــتوانه صنـــف باشـــد یعنـــی  مـــدون و 
کـــه در مجمـــع صنـــف تصویب  خواســـته ای 
شـــده اعام شـــود. عاوه بر ایـــن باید ببینیم 
راههایـــی فراصنفی برای پیگیـــری مطالبات 

ما وجـــود دارد یـــا نه. 
کـــه برخی  باریکانـــی با اشـــاره بـــه تخفیفاتی 
می دهنـــد  کنونـــی  شـــرایط  در  پیمانـــکاران 
کـــرد: الزم اســـت بـــا روشـــنگری از به  کیـــد  تا
چالـــه افتـــادن ایـــن پیمانـــکاران جلوگیـــری 
کار با  کنیـــم و از طرفی شـــرایط را بـــرای ادامه 

کنیم.  کمتـــر مهیـــا  ریســـک 

آقـــای وزینـــی بـــا اشـــاره بـــه وضع نامناســـب 
گر بحـــث خود  کـــرد: ا کشـــور عنوان  اقتصـــاد 
کنیـــم 3 دیدگاه  را بـــه حوزه عمـــران محدود 
ایـــن  از  یکـــی  می گیـــرد.  قـــرار  مـــا  روبـــروی 
گشـــایی از  گـــره  کـــه  دیدگاههـــا ایـــن اســـت 
گشـــایی اقتصاد اســـت.  گره  وضع ما تابعی از 
از طرفـــی امـــروز بخـــش خصوصـــی عمرانـــی 
گرفتار اســـت. داخل پروژه هایی  ساختمانی 

که یک ســـونامی گرانی و تـــورم آمده و  اســـت 
کـــرده اســـت. در این  وضعیـــت را اورژانســـی 
شـــرایط چـــه بایـــد بکنیـــم؟ آیـــا ابتـــکار عمل 
کار نکنیـــم یا  کـــه مثـــا  در دســـت مـــا اســـت 
کنیـــم یـــا ابتـــکار عمل  کار را عـــوض  کیفیـــت 
که ســـونامی را به همان  دســـت دولت اســـت 
بهمن هـــای قابل تحمل ســـابق برگرداند. در 
کـــرد؟ بخش خصوصی  حـــال حاضر چه باید 
باید جـــای خالی دهـــد یا در صحنـــه بماند. 

دولـــت در ایـــن زمینـــه چه بایـــد بکند؟
نجفـــی  دکتـــر  ســـوال  ایـــن  بـــه  کنـــش  وا در 
کـــه همـــه خواســـته های  کـــرد: ایـــن  عنـــوان 
درســـتی  کار  بخواهیـــم  دولـــت  از  را  خـــود 
نیســـت. ما تشـــکلها و ســـندیکایی بـــا چنین 
قدمتـــی داریـــم و نباید چشـــم امیـــد ما فقط 
بـــه دســـتگاههای دولتی باشـــد. یـــک مثال 
که مـــا در ســـندیکا  در ایـــن بـــاره ایـــن اســـت 
که یکـــی از  بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده بودیـــم 
مشـــکات اصلی پیمانکاران عمرانی شرایط 
اســـت و حـــدود 80 جلســـه  عمومی پیمـــان 
که یکطرفه نباشـــد  برای اصاح آن داشـــتیم 
کارفرما را به نحو بهتری  و منافـــع پیمانـــکار و 
در نظر بگیـــرد اما به رغم موافقت نمایندگان 
دســـتگاههای اجرایـــی حاضـــر در جلســـات، 
ایـــن شـــرایط پیمـــان جدیـــد اجرایی نشـــد. 
همیـــن امـــر و امور مشـــابهی ماننـــد مالیات، 
مالیـــات بر ارزش افـــزوده و بیمه، ســـندیکا را 
بـــا این همـــه تاش فرســـوده می کنـــد. وقتی 
ایـــن همه انـــرژی صرف می شـــود و به نتیجه 
کـــه از دید مـــا برای دولـــت و بخش  مطلـــوب 
خصوصـــی نتیجه برد- برد اســـت نمی رســـد 
تشـــکل فرســـوده می شـــود. لـــذا مـــا بایـــد در 
ســـندیکای خـــود انگیـــزه مجـــدد بـــه وجـــود 
کـــه همه چیز  آوریـــم و بنـــا را بر ایـــن بگذاریم 
که درگیر حل مســـائل  را نمی تـــوان از دولتـــی 

روزمـــره خـــود اســـت بخواهیم. 
وی افـــزود: در واقع با تصمیمـــات لحظه ای 
در دولت مواجه هســـتیم و توقع ارائه راهکار 
کـــه تکیه بر  اساســـی و بـــرون رفت از بحـــران 
بخـــش خصوصی اســـت از طـــرف دولت غیر 
واقـــع بینانـــه اســـت. از طرفی تشـــکلهای ما 
بعـــد از ایـــن همـــه تاش فرســـوده شـــده اند 
کـــه  و روح جدیـــد بایـــد در آن دمیـــده شـــود 
بـــا جمع شـــدن مجـــدد و همفکـــری ممکن 
اســـت. از طرفـــی برای بـــه حرکـــت در آوردن 
که  کـــه به بخـــش خصوصـــی توجهی  دولـــت 
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اســـتحقاق آن را دارد داشته باشد الزم است 
کـــه بـــرای این روشـــنگری  روشـــنگری شـــود 
نشـــریه ســـندیکا جـــای خوبـــی اســـت و باید 
کـــه مثالهایـــی از آن را آقای  با مقایســـه هایی 
مهنـــدس معدلـــی زدند نشـــان دهیم بخش 
کشـــور  خصوصـــی چه نقشـــی در توســـعه هر 
دارد. الزم اســـت ایـــن مطالـــب را عـــاوه بـــر 
نشـــریه آبادگران در روزنامه ها و ســـایت های 
خبـــری نیز نشـــر دهیم تا بـــا پیگیـــری و تاثیر 
گیران را بـــه اقدام  بـــر افـــکار عمومی تصمیـــم 
واداریـــم. حتی توســـعه سیاســـی و اجتماعی 
بـــا تکیه بر حضـــور فعال بخـــش خصوصی به 
 عنـــوان یـــک نیـــروی اقتصـــادی و اجتماعی 
 اتفاق می افتد، آقای مهندس مصطفی زاده
گویـــی وقتـــی  کـــه پاســـخ    اشـــاره فرمودنـــد 
کـــه حضور بخـــش خصوصی  اتفـــاق می افتد 
در صحنـــه دیده شـــود. پـــس ما بایـــد انگیزه 
کنیـــم و تـــا حد ممکـــن در نشـــریات،  ایجـــاد 
کنیم. مکاتبات و مکالمات خود روشـــنگری 
وی افزود: در مـــورد پروژه های نیمه تمام هم 
گذاری آن  ســـندیکا در تدوین دستورالعمل وا
کنفرانسی هم  نقش داشـــت و ســـال گذشـــته 
که  در ایـــن زمینـــه برگـــزار شـــد امـــا علـــت این 
کدام  که هیـــچ  بـــه نتیجه نرســـید این اســـت 
کارهـــا با منطـــق اقتصادی قابـــل اجرا   از ایـــن 
نیســـتند. یعنـــی وقتی شـــما به فـــرض محال 
کار داشـــته  ســـرمایه ای هـــم بـــرای تکمیـــل 
باشـــید برگشـــتی برای آن متصور نیست. این 
موضـــوع بایـــد روشـــن شـــود و بـــه مســـئوالن 
راه  یافتـــن  پـــی  در  کـــه  شـــود  داده  توضیـــح 
کـــه  حل هـــای دیگـــری باشـــند. در شـــرایطی 
تعریـــف  ای  پـــروژه  نـــدرت  بـــه  دارد،  دولـــت 
گفته آقـــای مهندس  که مـــا بنا بـــه  می شـــود 
باریکانی برای رقابت حتـــی 30-40 درصد زیر 
قیمـــت بدهیـــم. ما باید خواســـتار آن شـــویم 
کـــه پروژه هـــا در چارچـــوب نیازهـــای بخـــش 
که شـــرکتهای  صنعـــت باشـــد. اطـــاع داریـــد 
پیمانکاری  شـــرکت های  خصولتی-منظـــورم 
خصولتی نیســـت بلکه منظورم شـــرکت های 
صنعتـــی خصولتی اســـت - بودجـــه ای چند 
که  برابـــر بودجـــه دولت دارنـــد و آنها هســـتند 
گـــر برنامـــه  کننـــد. آنهـــا ا بایـــد پـــروژه تعریـــف 
توسعه داشـــته باشـــند می توانند پیمانکاران 
کننـــد تـــا قدمی بـــرای بیرون  را هـــم مشـــغول 
چنانچـــه  شـــود.  برداشـــته  رکـــود  از  آمـــدن 
ســـاختمان  صنعـــت  رشـــد  بـــا  می دانیـــد 

حرفه هـــای زیـــادی فعـــال می شـــوند. 

کـــرد: بایـــد رای زنـــی  دکتـــر نجفـــی تصریـــح 
که حجم  کنیـــم تـــا شـــرکتهای غیرخصوصـــی 
کشـــور را در دســـت دارند  زیـــادی از ســـرمایه 
کـــه در جهـــت توســـعه یـــا  بـــه فکـــر بیافتنـــد 
کننـــد. ما هم  بازســـازی خـــود پـــروژه تعریف 
که در  کنیـــم  کمک  بـــه تعریـــف این پروژه هـــا 
کارگروهی متشـــکل از  ایـــن زمینـــه چنانچـــه 
افـــراد مطلـــع از صنایع در ســـندیکا تشـــکیل 
کار اصولـــی انجـــام داد. این  شـــود می تـــوان 
کار را می تـــوان در زمینـــه پروژه های شـــهری 
کنار  کـــه نمونه موفقش بـــا در  نیـــز انجام داد 
گـــذار و پیمانکار )به  گرفتن ســـرمایه  هم قرار 
ابتـــکار شـــرکت پیمانـــکار( در متـــروی تهران 

اتفـــاق افتاده اســـت.
رئیـــس  ناصرمعدلـــی  علیرضـــا  مهنـــدس 
هیـــات مدیـــره شـــرکت پرلیـــت نیـــز عنوان 

: ســـعدی می گویـــد  کـــرد: 

گرفتـــن بـــه بیـــل ســـر چشـــمه شـــاید 
گذشـــتن به پیل   گشـــت نتوان  چو پر 

که اجرای پروژ ه ها  تجربه نشـــان داده اســـت 
کیفیـــت نـــازل و  بـــا  توســـط بخـــش دولتـــی 
تمـــام  واقعـــی  قیمـــت  برابـــر  هزینه چندیـــن 
شـــده اســـت لذا تا دیر نشـــده، بایستی روش 

کرد. اصـــاح  را 
کرد: بـــه نظر من  مهنـــدس معدلـــی عنـــوان 
کـــه   مقـــام معظـــم رهبـــری و دولـــت محتـــرم 
اطاعـــات خود را از منابـــع مختلف می گیرند 
بسیار  نگران دولتی شـــدن اقتصاد هستند. 
کرد و  از ایـــن رو بایـــد بـــزرگان صنف را بســـیج 

راه حـــل ارائه داد.
بـــا  مناقصـــات  کثـــر   ا متاســـفانه  افـــزود:  وی 

اســـت و   برگـــذار شـــده  قانـــون  عـــدم رعایـــت 
شـــرکتهای دولتی بدون داشتن ضمانت نامه 
گرفتـــه انـــد و   کار را  کیفیتـــی  و اســـتانداردهای 
کرده اند. چندیـــن برابـــر قیمت واقعـــی تمـــام 

هیـــچ کس  اعتراض نکرده اســـت. دولت  االن 
می توانـــد در سرچشـــمه بـــا بیـــل جلـــوی  این 
کـــه برونـــد با پیل  روش را بگیـــرد  ولـــی جلوتـــر 

گرفت.  هـــم نمی تـــوان جلـــوی آن را 

در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهندس 
و  ســـندیکا  کـــرد:  عنـــوان  زاده  مصطفـــی 
کمیســـیونها واقعـــا تـــاش خـــود را می کنند. 
ایـــن میزگـــرد رســـاندن درد دلهـــای  هـــدف 
کمـــان اســـت. مجله ما  گـــوش حا صنـــف به 
کشـــور  ارســـال می شـــود  بـــرای همـــه بزرگان 
و بخشـــی هـــم ماننـــد ســـازمان مدیریـــت و 

برنامـــه ریـــزی ایـــن مطالـــب را می خواننـــد، 
گاهـــی اثرگـــذاری الزم را هـــم  و ایـــن مطالـــب 
دارنـــد. یـــک بخـــش از وظیفه ما این اســـت 
کـــه از بزرگان صنف در هر شـــماره نظرات آنها 
کنیـــم تـــا هـــم بـــه اطاع  را بپرســـیم و چـــاپ 
گـــوش دولتی ها اما  شـــرکتها برســـد و هم بـــه 
گـــوش شـــنوا  متاســـفانه در بیـــن دولتی هـــا 
نیســـت. شـــما فرمودیـــد آقایـــان بهتـــر از مـــا 
که  حـــرف می زننـــد امـــا واقعیـــت این اســـت 
آنهـــا راهنمـــای راســـت می زننـــد و بـــه چـــپ 
شـــرکتهای  بـــه  را  پروژه هـــا  یعنـــی  می رونـــد 
خصولتـــی می دهند. خود آقـــای جهانگیری 
گفت مقـــام معظم رهبری  در ماقاتـــی به ما 
که  کارهایی  به ایشـــان دســـتور داده دربـــاره 
دست بخش خصولتی اســـت تصمیم بگیرد 
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 نشست

تـــا آنهـــا را بین شـــرکتهای خصوصی تقســـیم 
که از  کنار برونـــد، در صورتـــی  که آنهـــا   کننـــد 

آن روز بـــه بعـــد عکـــس ایـــن اتفـــاق افتاد. 
کمیـــت نه  وی افـــزود: متاســـفانه دولـــت و حا
تنهـــا به بخـــش خصوصی اعتماد نـــدارد بلکه 
آن را به نوعی دشـــمن خود می شـــمارد. بارها 
کـــه شـــعار آنهـــا این  در مناقصـــات دیـــده ایـــم 
کار را به شـــرکت دولتـــی بدهند  گـــر  که ا اســـت 
ســـوال و جوابی نیســـت و از آن جیـــب به این 
جیب اســـت. در این باره با دولتمردان زیادی 
صحبت شـــده اســـت. آقای تاجگردون، آقای 
بابـــک زنجانی را بـــه عنوان بخـــش خصوصی 
که وی را نمی شـــود  معرفـــی می کنـــد در حالی 
کرد، ایشـــان مدتها  بخش خصوصـــی قلمداد 
کارگزار دولت بوده و از همین مســـیر دســـت به 
اختـــاس زده اســـت. در حـــال حاضر مســـئله 
که مـــا در  مـــا ایجـــاد پرسشـــگری عـــام اســـت 

کار را انجـــام می دهیم. از دولت  ماهنامـــه این 
گاهـــی وقت هـــا ناچار  کـــه   پرســـش می کنیـــم 

به پاسخ دادن می شود. 
دولتمـــردان  کـــرد:  کیـــد  تا زاده  مصطفـــی 
بخـــش  اهمیـــت  دربـــاره  زیـــادی  حرفهـــای 
خصوصـــی می زننـــد امـــا در عمـــل عکـــس آن 
عمـــل می کننـــد. اشـــکال قضیـــه هـــم از عدم 
توســـعه یافتگی اســـت. تشـــکلها و احـــزاب در 
کشـــور شـــکل نمی گیرد و پرسشگری به شکل 
قانونمنـــد اتفاق نمی افتد. ما دولت در ســـایه 
گـــر در اروپـــا دولـــت نمی تواند برخی  نداریـــم. ا
اقدامـــات را انجام دهد بـــه دلیل وجود دولت 
کار خود  گـــر  در ســـایه اســـت. دولت می داند ا
را درســـت انجام ندهد در انتخابات بعدی به 

آن رای نخواهنـــد داد. 

مصطفـــی زاده افـــزود: دولتمـــردان عموما در 
کار می کنند امـــا در دولت  دولـــت اول خـــوب 
کـــه دالر  دوم خـــود اقتصـــاد را رهـــا می کننـــد 
چنـــد برابر می شـــود چنانچـــه در دولت آقای 
موســـوی دالر 7 تومـــان 70 تومـــان شـــد. در 
تومانـــی  70 دالر  رفســـنجانی  آقـــای   دولـــت 

 400 تومان شـــد، در دولـــت آقای خاتمی دالر 
350 تومانـــی 800 تومان شـــد و به هزار تومان 
رســـید، در دولـــت آقـــای احمـــدی نـــژاد دالر 
کنـــون دالر  هـــزار تومانـــی بـــه 3700 رســـد و ا
14 هـــزار تومـــان شـــده اســـت. ایـــن روال بـــه 
کـــه ما وظیفه  دلیل عدم برنامه ریزی اســـت 
داریـــم در مجلـــه خـــود بـــه آن بپردازیـــم. بـــه 
طور خاصـــه وظیفه ماهنامه پیـــام آبادگران 
کشـــور بـــا  تحلیـــل شـــرایط اقتصـــادی فعلـــی 
کارشناســـان، پرداختن بـــه تاثیر این  حضـــور 
شـــرایط در صنعـــت احداث با حضـــور بزرگان 

صنف و انعکاس ایـــن مطالب به دولتمردان 
 . ست ا

مهنـــدس علیرضا ناصـــر معدلـــی در بخش 
گفت: من معتقدم راه  پایانی ســـخنان خود 
گردهمایی و تجمیع اندیشـــه ها  شـــما  یعنی 

درســـت اســـت و باید تقویت شود. 
 وی افـــزود:  مـــا می توانیم با حرکـــت خود از  
سرعت روند دولتی شـــدن اقتصاد بکاهیم.  
زحماتـــی  از  تشـــکر  ضمـــن  پایـــان  در  وی  
 کـــه ســـندیکا بـــرای اعضـــا  عهـــده دار اســـت،
آمادگی خـــود را برای همـــکاری و همیاری با 
گونه اقدام منجر به  ســـندیکا در راســـتای هر 

کرد. بهبود شـــرایط اعام 

دکتر نجفی مشـــاور عالی مدیرعامل شرکت 
بلندپایه نیز در بخش پایانی ســـخنان خود 
کـــرد: بـــا شـــرایط وخیـــم اقتصـــادی  عنـــوان 
که شـــرکتهای  کشـــور  کم در  موجود و رکود حا
کار دارنـــد، نـــه توانســـته انـــد  پیمانـــکاری نـــه 
کنند و نـــه امیدی  مطالبـــات خـــود را وصـــول 
که  بـــه آینده دارند، پیشـــنهاد من این اســـت 
کار در  علیرغم وجود مشـــکات موجود جهت 
کشـــور از جمله شـــرایط بین المللی،  ج از  خار
گمرکی، بانکـــی و غیره  مســـائل بوروکراتیـــک، 
رویکـــرد فعالتـــری بـــه صـــدور خدمـــات فنی و 
کنون هر  که تا  مهندســـی داشـــته باشـــیم چرا 
کرده نسبتا نتیجه  کار  شـــرکتی بیرون از ایران 
کار  گرفتـــه و ای بســـا بهتـــر از داخـــل توانســـته 
کنـــد. دولتمردان هم به این امـــر اذعان دارند 
کرده اند.  و تاش هایـــی در جهت رفع موانـــع 
بـــه نظـــر مـــن ســـندیکا می تواند مناقصـــات را 
کشـــورهای همســـو شناســـایی و بـــه اعضا  در 
کند زیـــرا برای برخی شـــرکتهای عضو  معرفـــی 
که با منابـــع محدود خـــود به  ســـخت اســـت 
شناســـایی همه مناقصات بپردازند. از طرفی 
هم بایـــد به دنبال رفع مشـــکات تســـهیاتی 
کـــه شـــرکتها  چـــون ضمانـــت نامه هـــا برویـــم 
گفتـــه  کننـــد. طبـــق  گـــذر  کنونـــی  از شـــرایط 
مســـئوالن شـــاید این شـــرایط زودگذر باشـــد و 
کنیـــد شـــرایط خارجی  مکـــرر می گوینـــد صبـــر 
کرد. بهتر اســـت ما هم در  بهبود پیـــدا خواهد 
کشور  کار خود را در خارج از  این دو ســـه ســـاله 
کشـــور بازگردیم.  کار در درون  ادامه دهیم تا به 

معـــاون ســـردبیر هـــم در پایـــان ایـــن میزگـــرد 
کـــرد: ســـندیکا فـــراز و نشـــیب زیادی  عنـــوان 
دارد و تاریـــخ ایـــن فـــراز و نشـــیب ها بیشـــتر 
در ســـینه شـــما اســـت. البتـــه ایـــن مشـــکل 
کـــه نبـــود ســـرمایه اجتماعی  جامعـــه اســـت 
چـــون  دارد  وجـــود  اجتماعـــی   حافظـــه  یـــا 
از  چگونـــه  کـــه  نمی شـــود  مستندســـازی 
کرده ایـــم و چه شـــرایطی باید  بحرانهـــا عبـــور 
که دیگر بحران بـــه وجود نیاید.  ایجاد شـــود 
برخـــی دولتمـــردان بعـــد از این همـــه هزینه 
کارســـاز اســـت،  فهمیده اند بخش خصوصی 
شـــاید ســـوال شـــود پـــس چـــرا در ایـــن بـــاره 
کـــه بخـــش  کاری نمی کنـــد؟ بـــه ایـــن دلیـــل 

میزگرد
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کافـــی  برندســـازی  و  خصوصـــی نهادســـازی 
کارها به راحتـــی به بخش  گـــر  نکرده اســـت. ا
دولتـــی داده می شـــود در ســـایه همیـــن برند 
کـــه »از ایـــن جیـــب بـــه آن جیـــب« یا  اســـت 
»شـــما جـــزوی از مـــا هســـتید و ما جـــزوی از 
گر  که ا شـــما« یعنی سیستمی درســـت شـــده 
کار را بـــه  رئیـــس جمهـــور هـــم دســـتور دهـــد 
کنید این سیســـتم  گذار  بخش خصوصـــی وا

بروکراســـی اجـــازه آن را نمی دهـــد. 
وی افـــزود: بخـــش خصوصـــی تـــاش نکرده 
بـــه افـــکار عمومی نشـــان دهد پاالیشـــگاهی 
کیفیت بهتـــری بوده و صرفه- که ســـاخته با 
جویی قابل توجهی درهزینه داشـــته اســـت. 
ایـــن امـــر بـــا اطـــاع رســـانی در رســـانه های 
گســـترده مقدور  کثیراالنتشـــار و بـــا پوششـــی 
اســـت. این فضـــای رســـانه ای بـــرای بخش 
خصوصـــی مهیـــا نبـــوده و خـــود ایـــن بخش 
هـــم دنبـــال آن نبوده اســـت. عاوه بـــر این، 
گـــروه فشـــار  بخـــش خصوصـــی بایـــد ماننـــد 
کنـــد خـــود را بـــه همـــه  کنـــد و تـــاش  عمـــل 
کنـــد. در  نزدیـــک  گیـــری  مجامـــع تصمیـــم 
نتیجـــه ایـــن رویکـــرد مطالبـــه ای اجتماعی 
که  بـــه نفع بخـــش خصوصی شـــکل می گیرد 

دیگـــر نمی تـــوان جلـــوی آن ایســـتاد. 
کنـــش بـــه این  مهنـــدس مصطفـــی زاده در وا
کرد: شـــرکتهای بزرگ چینی،  ســـخنان عنوان 
کســـتان  پا و روســـی ریشـــه نظامی دارنـــد. در 
اســـت. 60  ارتـــش  اختیـــار  در  اقتصـــاد  تمـــام 
درصـــد اقتصـــاد ترکیـــه در دســـت ارتـــش بود و 
بـــه همیـــن دلیـــل اقدامات بخـــش خصوصی 
کارهایی  کافی را نداشـــت. یکـــی از  اثربخشـــی 
کـــه ارتش را تضعیف  کرد این بود  که اردوغـــان 
کـــه از زمان اوزال  کـــرد و بخش خصوصی ترکیه 
راه افتـــاده بـــود در ســـایه همیـــن امر توانســـت 
کنـــد. بنـــده در  بیشـــتر از قبـــل راه خـــود را بـــاز 

یـــک مقالـــه نوشـــته بـــودم خصوصی ســـازی 
که  کنیـــد، چرا  را از شـــرکتهای خصولتـــی آغـــاز 
کـــرد اما  شـــرکتهای دولتـــی را می تـــوان نظارت 
که امـــوال عمومی را در  نظـــارت بر این شـــرکتها 
دســـت دارند دشـــوار اســـت. حرکت به سمت 
بخـــش خصوصـــی زمانـــی اتفـــاق می افتـــد که 
مـــا آرامشـــی داشـــته باشـــیم یعنـــی تحریـــم و 
که این دو عامل باعث تقویت  تهدید نباشـــد، 
شـــرکتهای خصولتـــی خواهد شـــد. در چنین 

کاری از دســـت مـــا برنمی آید.   شـــرایطی 
وی افـــزود: در همـــه جـــای دنیـــا بـــه مالیـــات 
کســـی  کـــه  چـــرا  می ورزنـــد  عشـــق  دادن 
محترمـــی  شـــهروند  می دهـــد  مالیـــات  کـــه 
دولـــت  از  می توانـــد  و  می آیـــد  شـــمار   بـــه 
خواهـــان پاســـخگویی باشـــد امـــا دولت های 
نفـــت  پـــول  از  خـــود  درآمـــد  دلیـــل  بـــه  مـــا 
 پاســـخگویی را مهـــم نمی دانند. در بســـیاری
از پروژه هـــا  تاش ما بـــرای اطاع از هزینه تمام 
شـــده و سایر جزئیات بی نتیجه  مانده است. 

دکتر نجفی:
در ســـندیکا به این نتیجه رسیده بودیم 
که یکی از مشـــکالت اصلـــی پیمانکاران 
عمرانـــی شـــرایط عمومی پیمـــان اســـت 
بـــرای اصـــالح آن  و حـــدود 80 جلســـه 
کـــه یکطرفـــه نباشـــد و منافـــع  داشـــتیم 
کارفرمـــا را بـــه نحـــو بهتـــری  پیمانـــکار و 
رغـــم موافقـــت  بـــه  امـــا  بگیـــرد  نظـــر  در 
نمایندگان دســـتگاههای اجرایی حاضر 
در جلسات، این شـــرایط پیمان جدید 

نشـــد. اجرایی 
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و  ســد  نمایشــگاه  و  همایــش  پنجمیــن 
در   1397 مهــر   10 تاریــخ  در  ایــران  تونــل 
شهرســازی  و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز 
پایــدار و  بــا محــور اصلــی »توســعه  و  تهــران 
مدیریــت بــه هــم پیوســته« افتتــاح شــد. در 
کــه  اولیــن نشســت تخصصــی ایــن همایــش 
بــا  و  دادمــان  بهمــن  مهنــدس  ریاســت  بــه 
پیمانــکاری  ظرفیت هــای  »آینــده  موضــوع 
محمدرضــا  دکتــر  شــد  برگــزار  مشــاوره«  و 
مهندســین  شــرکت  مدیرعامــل  عســکری 
گابتونچــی  ج  ایــر دکتــر  بنــدآب،  مشــاور 
مهنــدس  اســتراتوس،  شــرکت  مدیرعامــل 
مدیــره  هیــات  رئیــس  ســعیدآبادی  بیــژن 
آل رســول  ســهیل  دکتــر  و  بــام راه  شــرکت 
مدیرعامــل شــرکت مهندســین مشــاور رهــاب 
بــه ارائــه نقطــه نظــرات خــود در مــورد مســائل 
و  کشــور  مهندســی  جامعــه  مشــکات  و 

ــرون رفــت از  ــرای ب راهکارهــای پیشــنهادی ب
پرداختنــد.   شــرایط  ایــن 

کــه توســط نشــر فــن آریا  کنــار ایــن همایــش  در 
برگــزار  شــد و تــا 12 مهرمــاه بــا نشســت های 
ارائــه  و  آموزشــی   کارگاههــای  تخصصــی، 
داد،  ادامــه  خــود  کار  بــه  برتــر  مقــاالت 
ایرانــی  شــرکتهای  حضــور  بــا  نمایشــگاهی 
در  تونــل   و  زمینــه ســد  در  فعــال  و خارجــی 
2 ســالن مختلــف برپــا بــود. ماهنامــه پیــام 
آبادگــران بــه عنــوان ارگان رسمی ســندیکای 
دلیــل  بــه  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
ایــن  در  شــده  ح  مطــر مباحــث  اهمیــت 
موضوعــات  کامــل  انعــکاس  بــه  همایــش، 

می پــردازد.  آن  در  شــده  ح  مطــر

همایــش  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
شــورای  رئیــس  زرگرپــور  رســول  دکتــر 

هیــات  رئیــس  و  همایــش  سیاســت گذاری 
پــارس  ســامان  پایــا  هلدینــگ  مدیــره 
در  جهــان  ســدهای  نیمــی از  کــرد:  عنــوان 
گرفته انــد.  قــرار  آســیایی  کشــورهای  حــوزه 
پیچیده تریــن  و  مهم تریــن  از  تونــل  و  ســد 
کشــورها اســت و عــاوه  اجــزای زیرســاختی 
از  بــر بعــد فنــی و اجرایــی بخــش عمــده ای 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی  مناســبات 
اختصــاص  خــود  بــه  را  محیطــی  زیســت  و 
روی  پیشــرفت های  علیرغــم  اســت.  داده 
کارفرمایــان  و  ســازندگان  مهندســان،  داده 
کشــورهای  در  بلکــه  مــا  کشــور  در  تنهــا  نــه 
ایــن  در  چالش هایــی  بــا  همــواره  دیگــر 
ــزاری  ــت برگ ــه اهمی ک ــد  ــه بوده ان ــوزه مواج ح
چنیــن همایش هایــی را مشــخص می کنــد. 
امیدواریــم در ایــن همایــش بــا انتقــال تجربه، 
ــهمی در  ــش رو  س ــای پی ــص و چالش ه تخص

در پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران بررسی شد

ر  ا یت های  پیمانکاری و م ر ی 
اری ز سیاس ت در   ا  های دو یت های بخش خصوصی  ر  از 
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باشــیم. داشــته  حــوزه  ایــن  توســعه 
تونــل  افــزود: پنجمیــن همایــش ســد و  وی 
و  دانــش  و  پتانســیل  بــه  توجــه  بــا  ایــران 
اجــرا،  نویــن  روشــهای  و  موجــود  تخصــص 
ــک و  ــاط نزدی ــرای ارتب ــتری ب ــر دارد بس در نظ
تبــادل نظرهــا و انتقــال دانش فعــاالن صنعت 
بین المللــی  و  ملــی  بخــش  در  تونــل  و  ســد 
ایــن  مســائل  بــا  ارتبــاط  در  اندیشــی  هــم  و 
ــگاه  ــا ن ــردی ب کارب ــه راه حل هــای  حــوزه و ارائ

کنــد.  فراهــم  حرفــه ای 
وی بــا اشــاره بــه ســرفصل های ایــن همایــش 
خاورمیانــه  و  آســیا  آینــده  کــرد:  تصریــح 
ارتبــاط  در  کــه  مهمی اســت  موضــوع 
تنگاتنــگ بــا مقولــه آب قــرار دارد، و تنــش آبــی 
باالیــی در ایــن منطقــه وجــود دارد. بــر اســاس 
گــزارش ناســا و ســایر منابــع در 30 ســال آینــده 
ایــن مناطــق بــه مناطــق خشــک تری تبدیــل 
کشــور  خواهــد شــد. در قالــب برنامــه 5 ســاله 
ــا آن  کشــور ب ــه  ک ــی  ــش اصل ــز یکــی از 6 چال نی
کمبــود آب اســت.  مواجــه خواهــد شــد بحــث 
بنابرایــن موضــوع تامیــن آب موضوع اساســی 
اســت. بولتــن اخیــر بانــک جهانــی مویــد ایــن 
کــه  3/4 میلیــارد نفــر تــا ســال  نکتــه اســت 
2050 فقــط در مناطــق آســیایی بــا بحــران آب 
کننــده اصلــی  مواجــه خواهنــد شــد. مصــرف 
کشــاورزی اســت.   در ایــن منطقــه هــم بخــش 
بهداشــت  بــه  جهــان  جمعیــت  دهــم   1/7

دسترســی نخواهنــد داشــت. 

وی افــزود: بــه مقولــه ســد و تونــل نبایــد بــه 
اهــداف  بنابرایــن  پرداخــت.  هــدف  عنــوان 
کــه از ســال 89 بــه صــورت دو  ایــن همایــش 
ســاالنه برگــزار شــده، ارتقــا و بهبــود روش هــای 
زیرســاخت های  از  نگهــداری  و  بهره بــرداری 
موجــود، بررســی و تبــادل نظــر در رابطــه بــا 
تونــل  و  سدســازی  بخــش  دو  چالش هــای 
کاربــردی و حرفــه ای  ســازی، برقــراری نــگاه 
مشــارکت  جلــب  تونــل،  و  ســد  صنعــت  بــه 
ایــن  در  تاثیرگــذرار  و  تصمیم گیــر  نهادهــای 
مدیریــت  بــرای  ظرفیت ســازی  صنعــت،  دو 
پایــدار و ارائــه راهکارهــای اجرایــی و معرفــی 
آخریــن دســتاوردهای ایــن دو صنعــت اســت. 
وی دربــاره ظرفیــت آتــی موجــود در صنعــت 
 51 از  بیــش  امــروز  گفــت:  نیــز  تونــل  و  ســد 
پیکره هــای  ظرفیــت  مترمکعــب  میلیــارد 
میلیــارد   20 و  هســتند  شــده  ســاخته  آبــی 

اســت.  اجــرا  حــال  در  ظرفیــت  مترمکعــب 
هــم  حــوزه  ایــن  در  مطالعاتــی  ح هــای  طر
 30 نزدیــک  همــکاران  اعــام  اســاس  بــر 
بــر  آمــار  ایــن  اســت.  مترمکعــب  میلیــارد 
مــا  ذی ربــط  نهادهــای  اطاعــات  اســاس 
حــدود 50 میلیــارد متــر مکعــب ظرفیــت در 
مــورد  در  داریــم.  مطالعــه  و  ســاخت  دســت 
 12 ظرفیــت  اســت  قــرار  هــم  آبی هــا  بــرق 
افرایــش  هزارمــگاوات   20 بــه  هزارمگاواتــی 
کــه بــا حــل شــدن  یابــد، ایــن نشــان می دهــد 
بخــش  در  کار  بســتر  اقتصــادی  مســائل 

اســت.  فراهــم  سدســازی 
نیــز  تونل ســازی  آینــده  ظرفیــت  دربــاره  وی 
کیلومتــر  کــرد: مــا در حــال حاضــر 935  عنــوان 
ــل در بخــش متــرو، آزادراه و ... در دســت  تون
تونــل  کیلومتــر   658 داریــم.  بهره بــرداری 
در  هــم  کیلومتــر   632 و  ســاخت  دســت  در 
می دهــد  نشــان  کــه  داریــم  مطالعــه  دســت 
و  ســاخت  دســت  در  تونــل  کیلومتــر   1200
معنــی  ایــن  بــه  امــر  ایــن  اســت.  مطالعــه 
کار در  کــه ظرفیــت قابــل توجهــی بــرای  اســت 
کشــور در ایــن حــوزه وجــود دارد. وی  درون 
افــزود: عــاوه بــر محــور ســد و محــور تونــل، 
»آینــده ظرفیت هــای پیمانــکاری و مشــاوره« 

ایــن  محورهــای  از  مالــی«  منابــع  »تامیــن  و 
کــه امیــدوارم مورد توجه شــما  همایــش اســت 
نیــز قــرار بگیــرد. 116 مقالــه در ایــن همایــش 
ــه داوری نهایــی  ک گرفتــه  ــرار  مــورد پذیــرش ق
درصــد   40 بــود.  خواهــد  مقالــه   80 بیــن  از 
مقــاالت ارائــه شــده در حــوزه سدســازی و 60 

اســت.  تونل ســازی  حــوزه  در  درصــد 

آبفــای  و  آب  معــاون  ســروش  عبــاس  دکتــر 
ــرد:  ک وزارت نیــرو و دبیــر همایــش نیــز عنــوان 
همــه  بــرای  آمــاری  لحــاظ  بــه  امــروز  آنچــه 
کــه مــا بــه  پذیرفتــه شــده اســت ایــن اســت 
پیــش  بارش هــا  کاهــش  بــه ســمت  ســرعت 
 49 میانگیــن  تغییــرات  رونــد  می رویــم. 
ســاله بــا میانگیــن 15 ســاله نشــان می دهــد 
 230 بــه  ســال  در  250میلی متــر  حــدود  از 
ممکــن  و  شــده  تبدیــل  ســال  در  میلی متــر 
اســت ایــن رونــد ادامــه یابــد. در مقابــل بــه 
خاطــر تغییــرات جهانــی دمــا هــم عــوض شــده 
 50 طــول  در  ســانتی گراد  درجــه   2 تــا   1/6 و 
کشــور مــا افزایــش دمــا بــوده و  ســال اخیــر در 
کــه تبخیــر  از 15/5 درجــه بــه 17/5 رســیده 
همــراه  بــه  را  بیشــتر  آب  هدررفــت  و  بیشــتر 

داشــت.  خواهــد 
آب  افــت  رونــد   1394 ســال  از  افــزود:  وی 
 133 مــا  و  می شــود  دیــده  هــم  زیرزمینــی 
میلیــارد متــر مکعــب از ظرفیــت مخــازن خــود 
کــه مســئول  25 میلیــارد  ــم  کرده ای را مصــرف 
مســئول  و  اقلیــم  تغییــر  آن  مکعــب  متــر 
و  انســانی  عامــل  آن  مترمکعــب  100میلیــارد 
برداشــت بــی رویــه بــوده اســت. مــا در بیشــتر 
ــی مواجــه  ــت بحران ــا حال کشــور ب دشــت های 
ممنوعــه  مناطــق  ایــن  درصــد   60 هســتیم، 
کــه نشــان می دهــد بــا افــت شــدید  هســتند 
بــه تصریــح  زیرزمینــی مواجــه هســتیم.  آب 
آب  بــه  متــر   30 در  قبــا  آنهــا  روســتاییان 
کــه نشــان  می رســیدند و حــاال در 300 متــری 

دارد.  زیرزمینــی  آبهــای  کیفیــت  افــت  از 
ــا بیــان اینکــه برداشــت بیشــتر نشــان از  وی ب
کــه  توانایــی انســان نــدارد و ایــن انســان اســت 
بایــد بــا طبیعــت هماهنــگ باشــد افــزود: از 
ســال 1382 تــا چنــد ســال قبــل مــا از 550 هزار 
چشــمه و قنــات بــه 1000 مــورد رســیده ایم، امــا 
الزامــا برداشــت آب افزایــش نداشــته اســت، 
بــه  آبخوانهــا  طبیعــی هــم هســت، ظرفیــت 
کــه هــر چــه برداشــت مــا بیشــتر  گونــه ای اســت 
کمتــر خواهــد  باشــد ظرفیــت برداشــت آتــی مــا 

همایش

دکتر رسول زرگرپور:
میلیـــارد   51 از  بیـــش  امـــروز   
پیکره های  ظرفیـــت  مترمکعـــب 
آبی ســـاخته شده هســـتند و 20 
میلیـــارد مترمکعـــب ظرفیـــت در 

اســـت اجرا  حـــال 
کیلومتـــر تونـــل در دســـت   658 
کیلومتـــر هـــم در  ســـاخت و 632 
که نشان  دســـت مطالعه داریم 
تونـــل  کیلومتـــر   1200 می دهـــد 
مطالعـــه  و  ســـاخت  دســـت  در 

. ست ا
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بــا  را  خــود  مــا  می دهــد  نشــان  ایــن  بــود. 
شــرایط طبیعــی ســازگار نکرده ایــم، و ظرفیــت 
همــراه  آبخوانهــا  ظرفیــت  بــا  مــا  برداشــت 

نبــوده اســت. 
در  بارندگــی  مقــدار  بــه  اشــاره  بــا  ســروش 
کــرد: طبــق آخریــن  ســالهای مختلــف تصریــح 
داشــته ایم  بارندگــی  میلی متــر   171 مــا  آمــار 
متوســط  میلی متــر   270 بــا  مقایســه  در  کــه 
ســالهای  در  مــا  می دهــد  نشــان  بارندگــی 
کــم آبــی روبــرو بوده ایــم. عــاوه بــر  اخیــر بــا 
ایــن بارندگــی در اســتانهای مختلــف بســیار 
اســتانها  کثــر  ا در  اســت.  بــوده  نامــوزون 
ایــن  اســت.  شــده  دیــده  بارندگــی  کاهــش 
مســئله دربــاره آمایــش ســرزمین و ســازه های 
بســیار  تامیــن آب شــرب  نیــاز جهــت  مــورد 
کــه دامنــه رطوبــت و بــارش بــه  مهــم اســت 
می شــود  برچیــده  شــرق  جنــوب  از  تدریــج 
می شــود.  متمرکــز  غــرب  شــمال  در  و 
بــه  نســبت  کشــور  اعظمــی از  بخش هــای 
کاهــش  گذشــته و متوســط 49 ســاله بــا  ســال 

بــود. خواهــد  مواجــه  بارندگــی 
وی افــزود: 90 درصــد مصــرف مــا در طــول 45 
کشــاورزی بــوده، آب  گذشــته در بخــش  ســال 
کمتــر از 3  شــرب حــدود 7 درصــد و صنعــت 
گــر  درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ا
کشــاورزی را بــا  ایــن میــزان مصــرف در بخــش 
کشــورهای  کشــاورزی  مصــرف آب در بخــش 
کنیــد ماحظــه می کنیــد  خاورمیانــه مقایســه 

کــه مصــرف مــا 5 درصــد بیشــتر اســت. 
ــا بیــان اینکــه مــا در مــرداد مــاه امســال  وی ب
گذشــته  کاهــش 15 درصــدی نســبت به ســال 
داشــته ایم  خــود  آب  مخــازن  حجــم  در 
خاطــر  بــه  فعلــی  شــرایط  در  کــرد:  عنــوان 
کاهــش منابــع  کاهــش بــارش، افزایــش دمــا، 
مواجــه  آب  منابــع  کاهــش  بــا  تجدیدپذیــر 
شــدیم، افزایــش مصــرف هــم داشــته ایم و در 
نتیجــه افــت آبهای زیرزمینی، خشــک شــدن 
تاالبهــا، ســیابها، فصلــی شــدن رودخانه هــا 
ایــن  بوده ایــم.  شــاهد  را  ریزگردهــا  تولیــد  و 
کــه  کــرده  امــر مــا را بــا چالش هایــی مواجــه 
بخشــی بــه خاطــر تغییــر اقلیــم بــوده اســت و 
بخشــی دیگــر چالش هــای ناشــی از توســعه 
آمایــش  فقــدان  دلیــل  بــه  برنامــه  بــدون 
ســرزمین بــوده اســت. ممکــن اســت عــاوه 
برخــی  در  محیطــی  زیســت  چالش هــای  بــر 
مناطــق بــا چالــش آب شــرب روبــرو شــویم. 
کــرد: متاســفانه مــا در رابطــه  ســروش تصریــح 

بــا آب مشــکل اقتصــادی داریــم و در ســبد 
کمتریــن  دخانیــات  از  بعــد  خــود  مصرفــی 
مــا  می کنیــم.  پرداخــت  آب  بــرای  را  هزینــه 
آب را بــه میــزان تاثیــر آن در حیــات انســانی 
قــدر نمی دانیــم و بــرای آب در اغلــب حوزه هــا 
کشــاورزی  بخــش  در  می دهیــم،  سوبســید 
کــه باعــث  بــرای بــرق هــم سوبســید می دهیــم 
غ از بحــث  کشــاورز بــه راحتــی و فــار می شــود 
را  آب  منابــع  و  بزنــد  را  پمپــاژ  دکمــه  هزینــه 

می کنــد.  خالــی 
کید  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تا
ــازگار  ــم س ــر اقلی ــا تغیی ــود را ب ــد خ ــا بای ــرد: م ک
کنیــم. بایــد طرحهــای توســعه منابــع آب را 
بــا توجــه بــه شــرایط جدیــد قلیمی بازنگــری 
کنیــم. تعییــن آب مــورد نیــاز بــرای  و بــه روز 
نیازهــای شــرب، و زیســت محیطــی و تدویــن 
ــی هــم  ــای زیرزمین ــای آبه ــرای احی ــی ب طرح
الزم اســت. تعریــف طرحهــای مشــترک بیــن 
بایــد  اســت.   اجتناب ناپذیــر  هــم  ســازمانی 
کــه 90 درصــد آب را مصــرف می کنــد  آنجایــی 
الزم  شــود،  وارد  آب  سیاســتگذاری  در  هــم 
و  آب  کننــده  تامیــن  وزارتخانه هــای  اســت 
کننــد،  کننــده آب بــا هــم مشــارکت  مصــرف 

کارگــروه  کــه  از همیــن رو حــدود 7 مــاه اســت 
شــده  تشــکیل  آبــی  کــم  بــا  ســازگاری  ملــی 

ــت.  اس
گذشــته  کــرد: در ایــن 40 ســال  وی عنــوان  
توســعه مــا بــر اســاس آمایــش صــورت نگرفتــه 
کار با محوریت آب صورت  که باید این  اســت 
ــای آب  ــر چالش ه ــال اخی ــرد. در 7-8 س بگی
اجتماعــی  تنش هــای  برخــی  آغــاز  باعــث 
شــده اســت در واقــع مــا بــا سیاســتهای خــود 
مــردم  بــه  تنش هــا  برخــی  ســرایت  باعــث 
زیــادی  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  شــده ایم. 
کــه بــرای اتمــام آنهــا نیــاز بــه مشــارکت  داریــم 
داریــم،  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  و 
ــود  ــود خ ــی وارد ش ــش خصوص ــر بخ گ ــه ا البت
ــی ایــن طرحهــا هــم  ــه خــود جنبه هــای مال ب

ــد.  ــد ش ــل خواه ح
تفکــر  بایــد  کــه  ایــن  بیــان  بــا  دکتــر ســروش 
و  بگذاریــم  کنــار  را  وزارتخانــه ای  و  بخشــی 
بــا آن بــه عنــوان مقولــه ای یکپارچــه و ملــی 
کنیــم، افــزود: مــا هنــوز بــه ســاخت  برخــورد 
احتیــاج  آب  انتقــال  کانــال  و  تونــل  و  ســد 
ماحظــات  کــردن  لحــاظ  بــا  البتــه  داریــم 
مــا در ســاخت  پتانســیل  زیســت محیطــی. 
در  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  تونــل  و  ســد 
انجــام  مشــاوره ای  کار  دیگــر  کشــورهای 
ایرانــی  شــرکتهای  عملکــرد  از  و  می دهیــم 
ابــراز رضایــت می شــود. بــازار بســیار خوبــی در 
کشــور  ج از  زمینــه صنعــت ســد و تونــل در خــار
مهندســی  اعتبــار  از  بایــد  کــه  دارد  وجــود 
در  فعالیــت  بــرای  زمینــه  ایــن  در  موجــود 

کنیــم.  اســتفاده  دیگــر  کشــورهای 

آخریــن ســخنران بخــش افتتاحیــه همایــش 
دائمــی، مشــاور  علیرضــا  تونــل دکتــر  و  ســد 
دفتــر  ســابق  مدیــرکل  و  وزیــر  معــاون 
وزارت  آبفــای  و  آب  کان  برنامه ریــزی 
بــا بیــان اینکــه در بخــش آب  نیروبــود. وی 
کــرد:  30 ســال فعالیــت داشــته اســت عنــوان 
بــا ســاخت ســد  مــا  کشــور  مدیریــت آب در 
ســابقه ای  و  اســت،  شــده  عجیــن  تونــل  و 
را  تونل هــا  قدیمی تریــن  دارد.  تاریخــی 
آن  نمونــه  یــک  کــه  نامیــد  قنــات  می تــوان 
حــدود  ســاده  بســیار  ابزارهــای  بــا  یــزد  در 
اســت.   شــده  کنــده  زیرزمیــن  کیلومتــر   100
گونــه ای اســت  کشــور مــا بــه  شــرایط طبیعــی 

دکتر دائمی:
بـــا  کشـــور مـــا   مدیریـــت آب در 
عجیـــن  تونـــل  و  ســـد  ســـاخت 
ســـابقه ای  و  اســـت،  شـــده 

دارد. تاریخـــی 
ابـــزاری در دســـت  ســـد و تونـــل 
بـــرای  کـــه  اســـت  مهنـــدس 
اســـتفاده از آن بایـــد تصمیمات 
بـــا  متناســـب  و  درســـت 
باشـــد.  ... و  آبـــی  ظرفیت هـــای 
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و  تاسیســات  احــداث  بــه  احتیــاج  مــا  کــه 
ذخیره ســازی آب داریــم. پیشــینیان مــا نیــز 

کرده انــد.  زندگــی  قناتهــا  و  انبــار  آب  بــا 
وی افــزود: مــا ســدهایی مــدرن ســاخته ایم 
و از طرفــی تقاضــا بــاال رفــت و دیگــر توســعه 
ســد   100 از  بیــش  مــا  نیســت.  جوابگــو 
مجموعــا  ولــی  داریــم  دســت  در  مطالعاتــی 
بیــش از 3 میلیاردمترمکعــب ذخیره ســازی 
کــه  می دهــد  نشــان  ایــن  نمی کنــد،  ایجــاد 
منابــع مالــی بایــد دقیق تــر اســتفاده شــود. 
ــم امــا از طرفــی  ــه ادامــه توســعه معتقدی مــا ب
کــه ایــن توســعه دیگــر بــه تقاضــا  می بینیــم 
کــه مدیریــت  جــواب نمی دهــد. در دوره اول 
ــی  ــزان دسترس ــت می ــوده اس ــرا ب ــا بوم گ آب م
ــت.  ــوده اس ــرف آن ب ــتر از مص ــه آب بیش ــا ب م
کــه مدیریــت ســازه گرا بــوده،  در دوران دوم 
بــزرگ  تاسیســات  ســاختن  بــه  شــروع  مــا 
کــه میــزان آب قابــل دسترســی را زیــاد  کردیــم 
کنیــم و حــاال متوجــه شــده ایم تــا یــک جایــی 
ایــن ظرفیــت بــه مــا جــواب می دهــد، امــا از 
یــک نقطــه بــه بعــد هــر چــه بــه ســاختن ایــن 
تاسیســات ادامــه می دهیــم دسترســی تغییــر 
نمی کنــد. برخــی از حوزه هــای مــا عمــا بســته 
شــده اســت. از طرفــی هنــوز آب بســیاری از 
رودخانه هــای مــا بــه دریــا می ریــزد. بــا ایــن 
کــه توجــه ویــژه ای بــه ایــن طرحهــا شــده ولــی 
متاســفانه در برخــی مــوارد مــا ســد می ســازیم 
آب  انتقــال  تاسیســات  بــه  کــه  ایــن  بــدون 
ــد توامــان  کار بای توجــه داشــته باشــیم. ایــن 

ــود.  ــام ش انج
مدیریــت  از  مرحلــه  ســومین  دربــاره  وی 
ســوم  مرحلــه  در  کــرد:  عنــوان  نیــز  آب 
آب  تامیــن  میــزان  از  آب  مصــرف  میــزان 
منابــع  از  درصــد   92 مــا  می شــود.  بیشــتر 
کرده ایــم در حالــی  تجدیدشــونده را اســتفاده 
منابــع  از  درصــد   40 از  بیــش  دنیــا  در   کــه 
از آن  فراتــر  و  اســتفاده نمی شــود  زیرزمینــی 
کشــور  اســتفاده از ظرفیت اســتراتژیک اســت. 
کشــور پهنــاوری اســت. در بخش هایــی  مــا 
از آن مــا بــه تاسیســات احتیــاج داریــم و در 
بخش هــای دیگــری نــه. در ایــن مــورد بایــد 
بــه بهره بــرداری درســت، ســازگاری و توســعه 
کــه مــا توســعه  کنیــم در حالــی  پایــدار فکــر 
کــه  شــهرها و صنعتــی شــدن را جلــو می بریــم 
نیــاز مــا را بــرای اســتفاده از آب زیــاد می کنــد. 
مهنــدس دســت  در  ابــزاری  تونــل  و   ســد 
آن از  استــــــــــــــــــــــفاده  بــرای  کــه  اســت    
بــا  متناســب  و  درســت  تصمیمــات  بایــد   

باشــد.  ... و  آبــی  ظرفیتهــای 
آب  جامعــه  ح  طــر مــا  کــرد:  دائمی تصریــح 
می کننــد  عنــوان  دوســتان  برخــی  داریــم. 
کــه  حالــی  در  نــدارد  وجــود  پایــه  اطاعــات 
ح  طــر تهیــه  بــرای  شــرکتی   60 دهــه  اواخــر 
آمایــش ســرزمین  جامــع آب تشــکیل شــد. 
ســال  پایــان  تــا  خوشــبختانه  ولــی  نداریــم 
بایــد  شــد.  خواهــد  ارائــه  ســرزمین  آمایــش 
و  کنیــم  اســتفاده  خــود  مهندســی  ابــزار  از 
آرایش هــای  مهندســی  علــم  در  نگذاریــم 

کنــد.  دخالــت  سیاســی 
همــه  در  کــرد:  دائمی خاطرنشــان  دکتــر 
ظرفیت هــای  و  منابــع  دنیــا  کشــورهای 
ســاحلی مــورد توجــه قــرار می گیــرد ولــی مــا 
گرفته ایــم و امــکان  از ســواحل خــود فاصلــه 
گرفته ایــم.  اســتفاده از آب دریاهــا را نادیــده 
خوشــبختانه در برنامــه ششــم عنــوان شــده 
پهنــه  نیــاز  مــورد  شــرب  آب  درصــد   30 کــه 
 25 کنیــم.  تامیــن  ســواحل  از  را  ســرزمینی 
از  را  قشــم  آب  می خواســتیم  قبــل  ســال 
کاری پرهزینــه  کــه  کنیــم  بنــدر مینــاب تهیــه 
ــت  ــود، در نهای ــی ب ــرات زیســت محیط ــا اث و ب
تامیــن  بــرای  نمک زدایــی  از  آن  جــای  بــه 
کردیــم.  کیــش و قشــم اســتفاده  آب جزیــره 
خوشــبختانه مــا ســواحل اقیانوســی داریــم 
و اقیانوس هــا چنــدان تحــت تاثیــر تغییــرات 

. قلیمی نیســتند ا
ســازهای  و  ســاخت  افــزود:  پایــان  در  وی 
ظرفیت هــای   نیســتند  قــادر  دیگــر  جدیــد 
کــم  تــازه ای بــرای برداشــت بــه مــا بدهنــد. ترا
جمعیــت نقاط شــهری و روســتایی بر اســاس 
در  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  آمــار 
ســال 1393 منتشــر شــده و نشــان می دهــد 
کــه  جمعیتــی  ســرزمین،  آمایــش  غیــاب  در 
کنیــم  کنــده  می توانســتیم بــا تامیــن آب پرا
کرده ایــم  بــه تدریــج در چنــد ابرشــهر جمــع 
آب  تامیــن  بــرای  زیــادی  ناچــار ســدهای  و 
گــر یکــی  آنهــا ســاخته شــده اســت. از ایــن رو ا
از ســدهای تهــران نبــود ایــن شــهر بــا مشــکل 
هــم  تامیــن آب مواجــه می شــد. جمعیتــی 
ــه ســد  ــه در مشــهد جمــع شــده، وابســته ب ک
مــا می خواهیــم مهندســی  اســت.  دوســتی 
کــه  سیاســتی  ولــی  دهیــم  انجــام  درســت 
کــرده  جمــع  ابرشــهرها  در  را  جمعیــت 
سیاســت خوبــی نیســت. متــروی تهــران بــا 
کــه جوابگــوی نیــاز  چــه ســرعتی بایــد بــرود 

باشــد.  جمعیتــی 
کــه وابســتگی مــا در آب بــه  وی بــا بیــان ایــن 

ــا نظامهــای غیــر خودمــان  کشــورهای دیگــر ی
کــه  چــرا  باشــد  بیشــتر  درصــد   15 از  نبایــد 
کســانی  گلــوگاه مــا در اختیــار  کــه  خاطــر ایــن 
ــکل  ــا مش ــا را ب ــد م ــه می توانن ک ــرد  ــرار می گی ق
کــرد: نــگاه و رویکــرد  کننــد، تصریــح  مواجــه 
گذشــته از نــگاه ســازه ای بــه  مــا طــی ســالهای 
ســمت نــگاه غیرســازه ای رفتــه اســت امــا ایــن 
ــه معنــای بی نیــازی مــا از ســاخت ســدها و  ب
ابــزار در  تونل هــا نیســت. ســد و تونــل یــک 
کــه بایــد بــه  کشــور اســت  خدمــت مهندســی 

ــود.  ــتفاده ش ــا اس ــتی از آنه درس

همایــش  ایــن  تخصصــی  نشســت  اولیــن 
بــا  و  دادمــان  بهمــن  مهنــدس  ریاســت  بــه 
پیمانــکاری  ظرفیت هــای  »آینــده  موضــوع 
و مشــاوره« تشــکیل شــد. در ایــن نشســت 
دکتــر محمدرضــا عســکری مدیرعامل شــرکت 
ج  ایــر دکتــر  بنــدآب،  مشــاور  مهندســین 
گابتونچــی مدیرعامــل شــرکت اســتراتوس، 
مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی رئیــس هیــات 
مدیــره شــرکت بــام راه و دکتر ســهیل آل رســول 
مدیرعامــل شــرکت مهندســین مشــاور رهــاب 

حاضــر بودنــد. 

10
هیــات  رئیــس  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
کــه ریاســت ســندیکای  مدیــره شــرکت پورنــام 
عهــده  بــر  را  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
کــرد: موضــوع  دارد در آغــاز ایــن پانــل عنــوان 
کــه افتخــار حضــور در آن را دارم تمرکــز  پانلــی 
بــر آینــده ظرفیت هــای پیمانــکاری و مشــاوره 
کــه بــه لحــاظ موضــوع شــاید  کشــور اســت،  در 
ارتبــاط  تونــل  و  ســد  چــون  موضوعاتــی  بــا 
فنــی  و  اجرایــی  معنــای  تمامی بــه  و  تــام 
مهمی بــرای  موضــوع  ولــی  باشــد  نداشــته 
ــا  ــت. م ــا اس ــی م ــرایط فعل ــود و ش روزگار موج
در ایــن نشســت ســعی می کنیــم بــه بررســی 
و  فعلــی  شــرایط  موجــود،  ظرفیت هــای 
بررســی  حاضــر،  حــال  در  محدودیت هــا 
بررســی  گذشــته،  دهــه  در  کلــی  رویکــرد 
بــه  رســیدن  و  موجــود  پیرامونــی  محیــط 
راهکارهــای بقــا و توســعه حرفــه مهندســی در 

بپردازیــم. مشــاوره  و  پیمانــکاری  بــال  دو 
پیمانــکاری  بخــش  در  افــزود:  دادمــان 
کشــور مــا ظرفیت هــای باالیــی داریــم. ایــن 
کلــی  عنــوان  تحــت  می تــوان  را  ظرفیت هــا 

همایش
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ظرفیت هــای  انســانی،  نیــروی  ظرفیــت 
و  فنــی  دانــش  تولیــدی،  و  تجهیزاتــی 
کــرد.  بررســی  ملــی  ظرفیت هــای  و  تجربــی 
ســازمانهای  و  انســانی  ظرفیت هــای  در 
هــزار   70 معــادل  حاضــر  حــال  در  مــا  کاری 
در  پیمانــکاری  شــده  رتبه بنــدی  شــرکت 
مختلــف  رشــته های  در  و  ملــی  ســطح 
هــزار   237 بــه  قریــب  ســاالنه  داریــم.  را 
مهندســی  رشــته های  غ التحصیــان  فار
داریــم و حائــز رتبــه ســوم در جهــان هســتیم. 
کاری، تکنیســین ها، اســتادکاران،  گروههــای 
در  داریــم.  ماهــر  کارگــران  و  مباشــران، 
درصــد   38 حــدود  تکنیســین ها  خصــوص 
مــا  دبیرســتان  مقطــع  دانش آمــوزان  از 
دانش انــدوزی  فنــی  هنرســتان های  در 
غ التحصیــل  می کننــد. از حــدود 900 هــزار فار
رشــته های  در  آن  هــزار   350 حــدود 

اســت.  هنرســتانی 
دربــاره  ســندیکا  مدیــره  هیــات  رئیــس 
نیــز  تولیــدی  و  تجهیزاتــی  ظرفیت هــای 
 82 بــا  ســیمان  تولیــد  در  مــا  کــرد:  اذعــان 
میلیــون تــن، در فــوالد بــا 5/3 میلیــون تــن، 
در فــوالد بــا 21/7 میلیــون تــن، در قیر با 5/3 
ــح ســاختمانی  میلیــون تــن، و در ســایر مصال
کامــا خودکفــا هســتیم و ظرفیت هــای بزرگــی 
بــرای فعالیــت عمرانــی داریــم. در عیــن حــال 
در بخــش تجهیــزات فنــی بخــش عمــده ای 
از تجهیــزات برقــی و مکانیکــی مزیــد بــر ایــن 
ماشــین آالت  وجــود  اســت.  ظرفیت هــا 
قابــل  کشــور  در  ســاختمانی  و  راهســازی 
کــه در طــی ســالهای  توجــه اســت بــه طــوری 
دســتگاه  هــزار   7 ورود  آمــار  باالتریــن  اخیــر 
را  بــه چرخــه عمــران  ماشــین آالت ســنگین 
 50 ســال   10 مــدت  طــی  در  بودیــم.  شــاهد 

و  راهســازی  ماشــین آالت  تعــداد  بــه  هــزار 
اســت.  افــزوده شــده  ایــران  معدنــی 

وی افــزود: در عیــن حــال در تولیــد تجهیــزات 
هــم مــا دانــش فنــی و امکانــات ســخت افزاری 
فنــی و تجربــی  داریــم. در خصــوص دانــش 
حاضــر  حــال  در   کنیــم  ادعــا  می توانیــم  مــا 
کلیــه رشــته های عمــران امــکان ســاخت  در 
کلیــه ســازه های متعــارف و حتــی  و طراحــی 
غیرمتعــارف  را بــه عنــوان تجربــه و توانایــی  
انباشــت  حــال  عیــن  در  هســتیم.  دارا 
احاطــه  و  قراردادهــا  اجــرای  در  تجربــه ای 
در  تجربــه  و  قــراردادی  امــور  در  تســلطی  و 
تعامــل قرارداهــی ســه عاملــی را هــم داریــم. 
اجــرای  و  ابــداع  و  اجرایــی  روش هــای  در 
در  داریــم.  مناســب  تجربــه  تمامی ســازه ها 
  EPCF و   BOO و   BOT پروژه هــای   اجــرای 

داریــم.  کافــی  تجربــه 

کــرد: در زمینــه ظرفیت هــای  دادمــان عنــوان 
ملــی نیــز در ســال 2017 حــدود 450 میلیــارد 
شــده  بــرآورد  مــا  ملــی  ناخالــص  تولیــد  دالر 
تولیــد  ایــن  در  ســاختمان  بخــش  ســهم  و 
ــرآورده شــده  ــا 7 درصــد ب ناخالــص قریــب 6 ت
اســت. در عیــن حــال از درآمــد قابــل اتــکا و 
مــا  برخوردایــم.  نیــز  ملــی  توســعه  صنــدوق 
بودجه ریــزی بــا ســابقه بیــش از 70 ســال و 
عرصه هــای  کلیــه  در  کارفرمایــی  نهادهــای 
را  آن  پشــتیبانی های  و  کار  ایــن  ســازمان 
هــم دارا هســتیم. در عیــن حــال از قوانیــن 
بــه طــور متصــل و مرتــب  نیــز  کار  موضوعــه 
ظرفیت هــا  ایــن  بوده ایــم.  برخــوردار 
نشــان دهنده توانایــی ملــی مــا و ســازمانهای 
ــه عنــوان  کاری برخــوردار از ایــن ظرفیت هــا ب
یــک دارایــی ملــی و ســرمایه قابــل اتــکا اســت. 
نیازهــا  بــه  وقتــی  ظرفیت هایــی  چنیــن 
فضــای  می توانــد  قاعدتــا  می شــود  متصــل 
پیــش  در  توســعه  بــرای  را  خوبــی  بســیار 

باشــد. داشــته 
زیرســاختها  بــرای  مــا  نیازهــای  افــزود:  وی 
در  آزادراههــا  موضــوع  در  و  اســت  متعــدد 
ــروژه  حــال حاضــر 140 هــزار میلیــارد تومــان پ
توســعه  موضــوع  در  داریــم.  تمــام  نیمــه 
و  رجایــی  شــهید  مهمی ماننــد  بنــدر  بنــدر، 
توســعه  امــام  فــرودگاه  در  داریــم.  را  چابهــار 
داریــم. در ســاحل  را  امــام  فرودگاهــی  شــهر 
مکــران ظرفیت هــای عظیمی بــرای احــداث 
بــه  مربــوط  داریــم. در موضــوع  زیرســاختها 
آب ظرفیت هــای بزرگــی بــرای مدیریــت آب 
حــال  عیــن  در  داریــم.  را  آب  بازچرخانــی  و 
پــروژه  تومــان  میلیــارد  هــزار   520 وجــود 
کامــا تعریــف  ناتمــام مســئله را از نظــر نیــاز 
نیــاز  هــم  و  ظرفیــت  هــم  مــا  پــس  می کنــد. 

مهندس دادمان:
کشـــور  پیمانـــکاری  بخـــش  در   
ما ظرفیت هـــای باالیـــی داریم. 
می تـــوان  را  ظرفیت هـــا  ایـــن 
ظرفیـــت  کلـــی  عنـــوان  تحـــت 
ظرفیت هـــای  انســـانی،  نیـــروی 
تجهیزاتی و تولیدی، دانش فنی 
ملـــی  ظرفیت هـــای  و  تجربـــی  و 
ظرفیت هـــای  در  کـــرد.  بررســـی 
کاری  ســـازمانهای  و  انســـانی 
مـــا در حـــال حاضـــر معـــادل 70 
شـــده  رتبه بنـــدی  شـــرکت  هـــزار 
پیمانـــکاری در ســـطح ملی و در 
داریـــم.  را  مختلـــف  رشـــته های 



 پیام آبادگران                                  
مهرماه   1397
شماره 371

30

 نشست

داریــم و بــا چنیــن ظرفیــت و نیــازی بایــد در 
اوج ســازندگی باشــیم. امــا چــرا نیســتیم؟ و 

هســتیم؟  کار  کجــای  حاضــر  درحــال 
در  کــرد:  خاطرنشــان  دادمــان  مهنــدس 
ــانی  ــروی انس ــکاری نی ــزان بی ــر می ــال حاض ح
مرتبــط بــا مــا بســیار بــاال اســت و مهاجــرت 
ســرمایه  کــه  کــرده  تحصیــل  مهندســین 
کار رفتــه روز  ســنگینی بــرای تربیــت آنهــا بــه 
ســمت  بــه  رفتــن  و  کار  تــرک  اســت.  افــزون 
تعطیلــی  و  اســت  جــاری  غیرمولــد  کارهــای 
شــرکتهای پیمانــکاری دیــده می شــود. تولیــد 
کــرده و ســیمان بــا  مصالــح ســاختمانی افــت 
کار می کنــد، فــوالد هــم  30 درصــد ظرفیــت 
همیــن طــور. البتــه در زمینــه فــوالد اســتثنائی 
کــه زمینــه را  دربــاره جهــش ارز وجــود داشــت 
کــرد. ماشــین آالت  بــرای صــادرات آن مســاعد 
ک  کــد و بیــکار و در حــال اســتها موجــود را
کارگاههــای تولیــد تجهیــزات تعطیــل  اســت. 
هســتند. بــه طبــع آن نیــروی انســانی توانــا در 
ــده اند.  کار ش ــرک  ــه ت ــار ب ــرا ناچ ــی و اج طراح
ــا بــه دلیــل عــدم  کــرده ی کــوچ  ــا  دانــش فنــی ی
درگیــری در پروژه هــای بــزرگ از علــم روز دنیــا 
افتــاده اســت. اطاعــات و تجربیــات  عقــب 
کارفرماهــا  قــراردادی صــرف دعــوا و شــکایت از 
بــه  عمدتــا  شــکایت  بــه  عاقــه  می شــود. 
پیمانــکاران  بــه  وارده  زیــان  و  ضــرر  دلیــل 
ــه  ــدم عاق ــل ع ــه دلی ــت. ب ــه اس ــش یافت افزای
 BOO و BOT کارفرمایــان بــه مباحثــی ماننــد
کــه ناشــی از حــذف امتیازات مشــابه   EPCF و
طرحهــای  عاملــی  ســه  متعــارف  اجــرای 
کــم می کنــد،  کارفرمــا را  عمرانــی اســت و نقــش 
ــه ایفــای تعهــدات  ــت ب و عــدم پایبنــدی دول
گونــه  مالــی خریــد محصــول یــا خدمــات ایــن 
کشــیده  گونــه اذکار بــه رکــود  قراردادهــا ایــن 

شــده اســت.
تامیــن  بــه  بودجه ریــزی  نظــام  افــزود:  وی 
کارهــای  هزینه هــای جــاری مشــغول اســت و 
بخــش  ســهم  کــرده،  فرامــوش  را  عمرانــی 
کوچــک  ســاختمان از تولیــد ناخالــص ملــی 
تــا   40 از  عمرانــی  بودحــه  نســبت  و  شــده 
زیــر  بــه  ســازندگی  دوم  دولــت  درصــد   50
کــرده  ســقوط  اخیــر  ســالهای  در  درصــد   9
اســت و امســال بــه نزدیــک عــدد 5 رســیده 
کــه نشــان دهنــده عاقــه بــه مصــرف بســیار 
زیــاد ســرمایه ذی قیمــت ملــی در هزینه هــای 
جــاری اســت. اصــرار بــر ســازمانهای عریــض 
کارفرمایــی  و طویــل و متعــدد، هزینه هــای 

ــرده اســت. قوانیــن  ــاال ب را در ســبد عمرانــی ب
ــت های  ــل سیاس ــور مث ــاح ام ــی در اص اساس
کســب  فضــای  بهبــود  خصوصی ســازی، 
تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا قانــون  کار،  و 
ــعه  ــت از توس ــون حمای ــور، قان کش ــی  مهندس
و اشــتغال پایــدار و .. بــه دالیــل مختلــف از 
مــورد  مســیر  خــاف  و  غلــط  اجــرای  جملــه 
ــا فراموشــی آنهــا در موضــوع  نظــر قانونگــذار ی
بوده انــد.  بااثــر  بــه حرفــه  کمــک  و  تقویــت 
در  عمرانــی  بودجــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کاهــش  بــا   96 ســال  بــه  نســبت   97 ســال 
عنــوان  اســت،  شــده  مواجــه  درصــدی   42
کــرد: دربــاره بودجــه عمرانــی ســال 97 هــم 
تخصیــص  منتظــر  بایــد  شــرایط  بهتریــن  در 
70 درصــدی بــود. رقابــت نابرابــر شــرکتهای 
دولتــی، نظامــی، شــبه نظامــی، شــبه دولتــی 

بــا بخــش خصوصــی در عرصــه عمــران مایــه 
روزافــزون بخــش خصوصــی شــده  تضعیــف 
گفــت بــه  اســت. در جمع بنــدی نهایــی بایــد 
ــر،  ــاله اخی ــی در 10 س دلیــل رویکــرد غیرعمران
افزایــش  جــاری  هزینه هــای  و  پــول  توزیــع 
کلیــه جهت گیری هــا عمــا در  یافتــه اســت. و 
بــه  و  عمــران  بخــش  کــردن  محــدود  جهــت 
حاشــیه رانــدن آن بــوده اســت و ظرفیت هــای 
کــرده اســت.  موجــود را بــا خطــر نابــودی مواجــه 
دربــاره  خــود  صحبت هــای  دوم  بخــش  در 
راهکارهــای تقویــت مهندســان و مشــاور بــرای 

کــرد.   بقــای آنهــا صحبــت خواهــم 

محمدرضــا  دکتــر  پانــل  از  بخــش  ایــن  در 
مهندســین  شــرکت  مدیرعامــل  عســکری 
کــرد: بنــده در 8  مشــاور بنــدآب نیــز عنــوان 
در  و  بــوده ام  حاضــر  تونــل  و  ســد  همایــش 
بــرای صحبــت دربــاره هــر  آنهــا  از  کــدام  هــر 
از  ج  خــار ایرانــی  همــکاران  بــه  موضوعــی 
کشــوری  کشــور مراجعــه می کــردم تــا ببینــم در 
موضــوع  مــورد  در  هســتند  کن  ســا آنهــا  کــه 
کارهایــی انجــام شــده اســت.  مــورد نظــر چــه 
کــه  امــا امــروز شــرایطی در ایــران اتفــاق افتــاده 
کشــور خــود  گذشــته  بایــد بــه عقــب برگردیــم و 
کــه مهندســم  را ببینیــم. مــن 53 ســال اســت 
ح توســعه را در جمهــوری اســامی و  و 5 طــر
را  انقــاب  از  قبــل  توســعه  ح  طــر  5 نتایــج 
ح توســعه  کــرده ام. مــا 10 طــر کمابیــش لمــس 
ح یازدهــم در برنامــه ششــم  داشــته ایم و طــر

ارائــه شــده اســت.
مهنــدس  کتــاب  اســتناد  بــه  افــزود:  وی 
کثــر  ا در  بگوییــم  می توانیــم  مــا  آل یاســین 
ح  کــه در طرحهــای توســعه مطــر پروژه هایــی 
کــه  نتایجــی  بــه  و  نبوده ایــم.  موفــق  شــده 
مهنــدس مشــاور بــرای الگــوی فکــری خــود 
داشــت نرســیدیم. چــرا؟ مــا ایــن همــه ذخایــر 
در  و  می آوریــم  بیــرون  زمیــن  دل  از  را  خــود 
نتیجــه  کــه  می بینیــم  و  می ریزیــم  پروژه هــا 
کــه  بدهیــم  سوبســیدی  بایــد  و  نمی دهــد 
بیســت  آن  واقعــا  گــر  ا کنیــم.  هدایتــش 
انجــام  گرفتــه  نظــر  در  مشــاور  ســی امی که 
وابســته  ح  آن طــر بهره بــرداری  نبایــد  شــده 
ــش  ــت پی ــد وق ــد. چن ــت باش ــه دول ــه بودج ب
دربــاره  هــم  بــا  جلســه ای  در  دولتمــرد  دو 
می کردنــد.  صحبــت  مشــاور  مهندســان 
تشــخیص  چــرا  پرســید  آنهــا  از  یکــی 

مهندس دادمان : 
در زمینـــه ظرفیت هـــای ملی نیز در ســـال 
تولیـــد  دالر  میلیـــارد   450 حـــدود   2017
ناخالـــص ملـــی مـــا برآورد شـــده و ســـهم 
بخش ســـاختمان در این تولید ناخالص 
قریـــب 6 تـــا 7 درصد برآورده شـــده اســـت. 
ایـــن ظرفیت هـــا نشـــان دهنده توانایـــی 
کاری برخـــوردار از  ملـــی ما و ســـازمانهای 
ایـــن ظرفیت هـــا بـــه عنـــوان یـــک دارایی 
ملـــی و ســـرمایه قابـــل اتکا اســـت. چنین 
ظرفیت هایـــی وقتـــی بـــه نیازهـــا متصـــل 
می شـــود قاعدتـــا می تواند فضای بســـیار 
خوبـــی را بـــرای توســـعه در پیش داشـــته 

. شد با
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ــا  ــود آنه ــده خ ــر عه ــان را ب صاحیــت مهندس
عنــوان  روبرویــی  دولتمــرد  نمی گذاریــد؟ 
کــرد: یــک خطــر وجــود دارد و آن خطــر ایــن 
صنفــی  مســائل  خاطــر  بــه  اینهــا  کــه  اســت 
خــود مانــع حضــور شــرکتهای جدیــد شــوند و 
گفتگــو بــرای من  کننــد. همیــن  ســنگ اندازی 
گــر ســندیکا یــا اتحادیــه  کــه ا کــرد  ســوال ایجــاد 
بدهــد  صاحیــت  تشــخیص  نتوانــد  صنفــی 
کار را دارد.  کســی صاحیــت ایــن  پــس چــه 
ایــن دیــدگاه را می تــوان انحصارطلبــی نامیــد.
گفتــه می شــود  دیــدگاه  ایــن  افــزود: در  وی 
و  اســت  فکــر می کنــم درســت  مــن  هــر چــه 
هــر چــه تــو فکــر می کنــی غلــط اســت و بایــد 
صنفــی  و  مدنــی  نهادســازی  شــود.  کنتــرل 
جامعــه  در  و  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
اقتــدار  صاحــب  و  می گیــرد  شــکل  مدنــی 
مــا  نباشــد  مدنــی  جامعــه  گــر  ا می شــود. 
کــه هســتیم.  بــه همیــن وضعــی می رســیم 
پیمانــکار  ســندیکای  و  مهندســان  جامعــه 
ــته  ــم وابس ــتند ه ــه هس ــروه فرهیخت گ ــه دو  ک
طــی  مشــاور  مهندســان  جامعــه  می شــود. 
بــه  دولتمــردان  و  مســئوالن  بــه  نامه هایــی 
پرداختــه  خــود  مشــکات  و  مســائل  ذکــر 
ســندیکای  در  کــه  کاری  مشــابه  اســت، 
ایــن  طــی  اســت.  شــده  انجــام  پیمانــکاری 
نامه هــا دربــاره حفــظ قــدرت خریــد، تنزیــل 
بیمــه ای،  مســائل  خزانــه،  اســناد  گریــه آور 
و  مهندســان  مطالبــات  عمرانــی،  بودجــه 

دادیــم.  تذکراتــی  پیمانــکاران 
مهندســین  تکثیــر  ح  طــر طــی  افــزود:  وی 
قدیمــی و  مشــاور  مهندســان  مشــاور، 
تــا  پوســانده اند  درون  از  را  دار  اســتخوان 
شــوند  ناچــار  جــوان  مشــاور  مهندســان 
شــرکتهای مهندســی چنــد ســیابی بــه وجود 
کار داده شــد  آورنــد، در نهایــت هــم نــه به آنها 
و نــه بــه شــرکتهای قدیمی مهنــدس مشــاور. 
در بودجــه ســال 1397بــرای ایــن شــرکتها چــه 
فکــری شــده اســت.  برنامــه تکثیــر مهنــدس 
و  باشــد  داشــته  جامــع  ح  طــر بایــد  مشــاور 
چــه  آینــده  ســال   10 در  شــود  بررســی  بایــد 
همیــن  بــا  گــر  ا و  اســت  الزم  تخصص هایــی 
آینــده  بــه نیــاز  شــرکتهای موجــود می تــوان 

برآمــد.  آنهــا  تقویــت  درصــدد  داد  جــواب 
مالیــات  گرفتــه  تصمیــم  دولــت  افــزود:  وی 
بــر ارزش افــزوده را از خــود مهنــدس مشــاور 
ــه  ــول ب ــت پ ــا وقتــی دول ــرد ام ــکار بگی و پیمان
کار را تعهــدی  مــا نمی دهــد و می گویــد بایــد 

و  بیاوریــم  پــول  کجــا  از  مــا  دهیــد  انجــام 
ــه حرکتهــا تنهــا دو  گون کنیــم. ایــن  پرداخــت 
شــدن  دلســرد  و  مغزهــا  فــرار  دارد،  نتیجــه 
قــرار  هــم  کنــار  زحمــت  بــا  کــه  نخبگانــی 
کار تیمی انجــام دهنــد. شــاید  کــه  گرفته انــد 
ســاختار  در  را  مســائل  ایــن  دالیــل  از  یکــی 
کــه بــه طــور یــک طرفــه  قانونــی موجــود دیــد 
ــی  کارفرمای ــتم  ــه سیس ــادی را ب ــارات زی اختی
کشــور  در  موجــود  ذهنیــت  اســت.  داده 
بخــش  از  می دهــد  اجــازه  مســئوالن  بــه 
خیلــی  بگوینــد  و  کننــد  تقدیــر  خصوصــی 
کــه می خواهنــد بــه  خــوب اســت امــا زمانــی 
کننــد و تنهــا  آن اختیــار بدهنــد بــاز هــم تردیــد 
ــه بخــش خصوصــی مــا اختیــار داده  ــی ب زمان
کــه از آن جیــب بــه آن جیــب باشــد  می شــود 

کــه در قالــب  یعنــی بخــش خصولتــی باشــد 
می کنــد.  کار  خصوصــی  بخــش 

مشــاوران  معضــات  افــزود:  عســکری  دکتــر 
را می تــوان در نبــود ســاختار قانونــی، نبــود 
کارفرمایــان،  بــرای  صاحیــت  تشــخیص 
کــه بــا اســناد موجــود بــه  مطالبــات معوقــه 
فکاهــی تبدیــل شــده، چالش هــای اجــرای 
مشــاور  مهندســان  در  تکثیــر  وجــود  بــا  کار 
ــه رقابــت غیراخاقــی منجــر شــده، و ...  ــه ب ک
از  ســال   110 اینکــه  وجــود  بــا  کــرد.  خاصــه 
 70 و  می گــذرد  مشــروطیت  قانــون  تصویــب 
انقــاب  از  ســال   40 و  برنامه ریــزی  از  ســال 
ســند  تصویــب  از  هــم  ســال   11 می گــذرد، 
هنــوز  اســت  گذشــته  آرمانــی  چشــم انداز 
دیــدگاه  اســت.  نشــده  توســعه پذیر  کشــور 
واقع گــرا  تفکــر  مــا  شــده  باعــث  موجــود 
وجــود  بــه  توســعه  بســتر  باشــیم،  نداشــته 
از  مــا  تــک  تــک  ماموریت هــای  و  نیایــد 
جملــه دانشــگاهها بــه ثمــر نرســد. بســتر الزم 
ــکار  ــاور و پیمان ــدس مش ــا مهن ــه م ــرای اینک ب
خــوب داشــته باشــیم فراهــم نشــده اســت، 
باشــد  داشــته  وجــود  آن  ایجــاد  فکــر  شــاید 
ــود  ــاد آن وج ــرای ایج ــی ب ــت اجرای ــا ضمان ام
بــه  و  آن تخطــی می شــود  از  مــدام  و  نــدارد 
وجــود بحران هایــی ماننــد بیــکاری، رکــود و 
محملــی  می شــود.  منجــر  روســتاها  تخلیــه 
برخــی  اشــتغال  باعــث  آمــده  بــه وجــود  کــه 
مهندســان در مشــاغلی غیــر تخصصــی شــده 

اســت. 
ــم  ــه پنج ــرد: در برنام ک ــح  ــان تصری وی در پای
ــاره  ــم پــروژه مهندســی دوب ــه فکــر افتادی مــا ب
صفــر  نقطــه  بــه  کــه  کنیــم،  راه انــدازی  را 
ــه  ــا چ ــه ب ک ــد  کنن ــی  ــد و بررس ــا برگردن پروژه ه
در  می شــد.  بهینــه  آن  ســرویس دهی  کاری 
کار شــد و  ایــن زمینــه روی ســازمانهای آب 
کــرد  ج الزم را طــی  در قالــب یــک نشــریه مــدار
ــرای همــه پروژه هــای  ــه ب ک و اســتاندارد شــد 
مملکتــی قابــل اجــرا اســت. بــه نظــر مــن در 
ــی  کلنگ زن ــه جــای  ــوان ب برنامــه ششــم می ت
بــه ســمت مهندســی دوبــاره رفــت.  جدیــد 
از مــا خواســته شــد دربــاره پروژه هــای ریلــی 
همیــن  مــا  و  دهیــم  انجــام  را  کار  ایــن  هــم 
کــدام  کار را انجــام دادیــم امــا اثــری از هیــچ 
امــور  رونــد  نبــود.  ششــم  برنامــه  در  آنهــا  از 
کشــور حمیــت الزم  نشــان می دهــد در ایــن 
بــرای توســعه و پیشــرفت بــا وجــود ایــن همــه 

ظرفیــت و تــوان وجــود نــدارد. 

دکتر عسکری:
ســـندیکای  و  مهندســـان  جامعـــه   
فرهیختـــه  گـــروه  دو  کـــه  پیمانـــکار 
هســـتند هـــم وابســـته می شـــود. جامعه 
مهندســـان مشـــاور طـــی نامه هایـــی به 
مســـئوالن و دولتمردان به ذکر مســـائل و 
مشـــکالت خود پرداخته اســـت، مشابه 
پیمانـــکاری  ســـندیکای  در  کـــه  کاری 
انجـــام شـــده اســـت. طـــی ایـــن نامه هـــا 
تنزیـــل  خریـــد،  قـــدرت  حفـــظ  دربـــاره 
گریـــه آور اســـناد خزانه، مســـائل بیمه ای، 
بودجـــه عمرانی، مطالبات مهندســـان و 

دادیـــم.  تذکراتـــی  پیمانـــکاران 
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ج  ســخنران بعــدی ایــن پانــل آقــای دکتــر ایــر
شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی 
شــرکت   مدیرعامــل  و  ایــران  ســاختمانی 
دربــاره  کــه  بــود  اســتراتوس  بین المللــی 
کشــور  در  موجــود  پیمانــکاری  ظرفیتهــای 
فعالیــت  حــوزه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان 
تجربــه  و  می کنــم  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
خــود در ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ــی   ــی و مهندس ــات فن ــدور خدم ــن ص و انجم
مطالــب خــود را در 3 محــور ارائــه می دهــم. 
کلــی  قبــل از آن اطاعاتــی دربــاره وضعیــت 
داد.  خواهــم  ارائــه  کشــور  در  پیمانــکاری  
وی افــزود: در ابتــدا خاصــه ای از تحقیقــی 
بــه  داده ایــم  انجــام  مــورد  ایــن  در  کــه  را  
حضورتــان عرضــه می کنــم،  ببینیــم تعــداد 
رشــته های  تفکیــک  بــه  کشــور  پیمانــکاران 
مختلــف چیســت. تعــداد پیمانــکاران تاییــد 
براســاس اطاعــات  کشــور  صاحیــت شــده 
اســتخراج شــده از ســایت ســازمان برنامــه و 
ــر 43531 شــرکت و تعــداد  کشــور براب بودجــه 
مشــاورین تاییــد صاحیــت شــده برابــر 2907 
در   پیمانــکار  تعــداد   ایــن  اســت.  شــرکت 
ــده اند.  ــت ش ــن صاحی ــوان تعیی ــزار  عن 70 ه
ایــن 70 هــزار   بــه تفکیــک رشــتهها شــامل 
23 هــزار و 500 پیمانــکار در رشــته ســاختمان 
هســتند، بیشــترین تجمــع بعــدی در آب و 
راه و ترابــری و تاسیســات و تجهیــزات اســت. 
رشــته  هــزار   70 ایــن  رتبه بنــدی  لحــاظ  از 
کــه در  کــرد  پیمانــکاری، می تــوان مشــاهده 
شــرکتهایی  از  زیــادی  بســیار  کــم  ترا  5 رتبــه 
کار  آمــاده  و  تشــکیل شــده اند  کــه  داریــم  را 
هســتند یعنــی در واقــع یــک پتانســیل بســیار 
جــوان را در بخــش پیمانــکاری مملکــت   و 
حــدود  70 درصــد ظرفیــت پیمانــکاری مــا را 

می دهنــد.  تشــکیل  
نیــرو  بخــش  در  افــزود:  گابتونچــی  دکتــر 
راههــا  و  ســاختمان  بخــش  بــه  نســبت 
شــده  وارد  کمتــر  مــا  پیمانــکاری  سیســتم 
کشــاورزی هــم همینطــور  اســت. در بخــش 
مــا  کشــاورزی  صنعتــی-  پیمانــکاری  یعنــی 
کــم  شــدت  بــه  پاییــن  و  بــاال  رتبه هــای  در 
گــر مــا بخواهیــم بــه همــه پیمانــکاران  اســت. ا
آنهــا  کــه  ظرفیتــی  دهیــم  ارجــاع  کار  کشــور 
می تواننــد داشــته باشــند حــدود 1 میلیــون 
بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  تومــان  میلیــارد 

ــه توزیــع می شــود  ک کاری  وضعیــت بودجــه، 
از  عمــده ای  بخــش  کار  توزیــع  مکانیســم  و 
کار نمی شــوند یــا بــه  ایــن شــرکتها یــا صاحــب 
شــدت از نظــر تــوان مالــی پاییــن هســتند و 
گــذران می کننــد. آقــای  بــا یــک یــا دو پــروژه 
بعــدی  قســمت  در  ســعیدآبادی  مهنــدس 
کــردن  بــرای بهتــر  کــه  توضیــح خواهــد داد 
شــرایط ایــن پیمانــکاران حــول و حــوش چــه 

کــرد. کار  بایــد  موضوعاتــی 
کــرد: مــن تمــام اســتانهای  گابتونچــی عنــوان 
پیمانــکاران  و  کار  نــوع  لحــاظ  از  را  کشــور 
کــرده ام امــا بــه لحــاظ  موجــود در آن بررســی 
اســتان  تنهــا  ارائــه،  زمــان  در  محدودیــت 
هــزار   70 از  می دهــم.  توضیــح  را  تهــران 
 26 شــده  صاحیــت  تائیــد  رشــته  شــرکت- 

درصــد آنهــا در تهــران هســتند یعنــی حــدود 
کــه بیشــتر دارای رتبــه    18 هــزار شــرکت رشــته 
ظرفیــت  درصــد   40 حــدود  و  هســتند  یــک 
می گیرنــد.  عهــده  بــر  را  کشــور  پیمانــکاری 
ترابــری  و  راه  و  ســاختمان  در  آنهــا  بیشــتر 
گرایش  هســتند. یعنــی اساســا پیمانــکاری مــا 
دارد بــه راه و ترابــری و ســاختمان، بایــد در 
ظرفیت هــای دیگــری ماننــد نفــت و نیــرو و 
کشــاورزی فعالیــت داشــته باشــیم. بــه ایــن 
می کننــد  کار  کــه  پیمانکارهایــی  بایــد  آمــار 
آنهــا  رتبــه  یــا  نشــده اند  صاحیــت  تائیــد  و 
باطــل شــده یــا اساســا بــرای ثبــت مراجعــه 
اضافــه  نیــز   را  فعالیتی دارنــد  امــا  نمی کننــد 
کشــور  کــه ظرفیــت و حجــم پیمانــکاری  کنیــد 
کــه وجــود دارد  را نشــان می دهــد. نکتــه ای 
کجــا می تــوان ایــن ظرفیــت  کــه  ایــن اســت 
کرد. در شــرایط  کار  پیمانکاری را مشــغول به 
گزینه هــا بــرای بــه  کنونــی یکــی از مهم تریــن 
گرفتــن ایــن ظرفیــت در صــدور خدمــات  کار 

فنــی و مهندســی اســت. 
مدیرعامــل شــرکت اســتراتوس بــا بیــان اینکــه 
بــرای ورود بــه بحــث صــدور خدمــات فنــی و 
ــود  ــی نم ــد بررس ــات آن را  بای ــی الزام مهندس
کــرد: بــرای اینکــه ببینیــم بــرای بهتــر  عنــوان 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور  شــدن 
کنیــم نگاهــی بــه اقدامــات ترکیــه  بایــد چــه 
صــدور  زمینــه  در  گذشــته  ســال   40 طــی 
می اندازیــم،  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
بــا  نمی توانیــم  مــا  چــرا  شــود  بررســی  بایــد 
را  ترکیــه  جایــگاه  پتانســیل  و  ظرفیــت  ایــن 
صــدور  در  اســت  مــا  منطقــه ای  رقیــب  کــه 
خدمــات فنــی و مهندســی بگیریــم. حــدود 
9-8 درصــد تولیــد ناخالــص ترکیــه را صنعــت 
ســاخت و ســاز تشــکیل می دهــد. حــدود 2 
میلیــون نفــر از جمعیــت 80 میلیونــی ترکیــه 
بــه طــور مســتقیم در صنعــت صــدور خدمــات 
ســهم  دارنــد.  اشــتغال  مهندســی  و  فنــی 
بخــش ســاخت و ســاز در اقتصــاد ترکیــه 30 
گــر مــا بتوانیــم ظرفیــت بــزرگ  درصــد اســت. ا
کشــور را  صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
کنیــم مــا هــم می توانیــم ســهم  درســت فعــال 

 30 درصدی در اقتصاد داشته باشیم. 
ترکیــه در دنیــا دومیــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کننــده و صادرکننــده  عمــده مصالــح  تولیــد 
کــرد:  و تجهیــزات ســاختمانی اســت عنــوان 
پیمانــکاری  و  ســاختمان  صنعــت  وقتــی 
تولیــد  یــک چرخــه عظیمــی از  کنــد  حرکــت 
ســاختمانی  مصالــح  جملــه  از  اشــتغال  و 

 دکتر گالبتونچی:
واحـــد  نهـــاد  یـــا  مســـئول  یـــک  بایـــد     
برای صـــدور خدمـــات فنی و مهندســـی 
کل  کـــه ظرفیـــت  وجـــود داشـــته باشـــد 
 پیمانـــکاری بتوانـــد با حمایـــت آن نهاد
 در کشورهای مختلف منطقه فعال شود.
 بـــه نظـــر مـــن ایـــن نهـــاد بایـــد در حـــد 
معاون رئیس جمهور باشـــد تـــا بتواند با 
کنـــد و مســـیر صدور  دولتمـــردان تعامـــل 

کند  خدمـــات فنـــی و مهندســـی را بـــاز 

  مـــا تـــوان الزم بـــرای رقابـــت بـــا ظرفیـــت 
 مهندســـی ترکیه در بازارهـــای بین المللی
  را داریم اما نهاد حمایتگر  و سیاست الزم 
کـــردن کشـــور در  زمینه صدور  بـــرای فعال 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی را بـــه خوبـــی  
نداریـــم. البتـــه نهادهـــای مـــوازی زیـــادی 
که  مشـــکالت  وجـــود دارنـــد، اما نهـــادی 
پیمانـــکاران را پیگیـــری  کند،  وجـــود ندارد.

دولت باید بسته های حمایتی داشته باشد

واحـــد  نهـــاد  یـــا  مســـئول  یـــک  بایـــد     

  مـــا تـــوان الزم بـــرای رقابـــت بـــا

همایش
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انقــاب  ترکیــه  مــی آورد.  همــراه  بــه  را 
تورگــوت  ایده هــای  بــا  را  خــود  مهندســی 
کــرد و تــا ســال  2017   اوزال از 1972   شــروع 
کشــور دنیــا انجــام داد  9000  پــروژه را در 115 
کــه  داشــت  درآمــد  دالر  میلیــارد   350 کــه 

رســانید. به انجــام 
 بــر اســاس آمــار و اطاعــات، هــر ســال مجلــه 
پیمانــکار    250 رتبه بنــدی  پیشــرو  صنعــت 
 40 کــه  می کنــد  اعــام  را  دنیــا  بــزرگ  و  برتــر 
پیمانــکار   250 ایــن  جــزو  ترکیــه  پیمانــکار 
برتــر دنیــا بوده انــد. تنهــا دو پیمانــکار مــا در 
تــا 200  ســال 2014 و 2015 در رده بیــن 150 
کار  قــاره   5 ترکهــا در  بوده انــد.  لیســت  ایــن 
ــم امــا می بینیــم  کرده ای کار  ــد، مــا هــم  کرده ان

کــه چقــدر بــا هــم تفــاوت داریــم.
 گابتونچــی افزود: چین بیشــترین و بزرگترین
خدمــات  صــدور   بخــش  در  را  پیمانــکاری 
فنــی و مهندســی دارد و در ســال 2015 تعــداد 
پیمانــکار   250 جــزو  چینــی  پیمانــکار   65
ــکار در  ــا 40 پیمان ــد. ترکیــه ب ــر دنیــا بوده ان برت
آن  کاری  ظرفیــت  حتــی  و  بــوده  دوم  رتبــه 
کشــورهای اروپایــی و آمریــکا باالتــر بــوده  از 
اســت. جایــگاه مــا را بــا آن حجــم مهنــدس 
غ التحصیــل  فار و  پیمانــکاری  شــرکت  و 
پیمانــکاران  کــه  کارهایــی  ســهم  ببینیــد. 
در  جــا  همــه  از  بیــش  گرفته انــد  ترکیــه 
لیبــی،  ترکمنســتان،  روســیه،  فدراســیون 
راحــت  مــا  کــه  یعنــی جاهایــی  بــوده  عــراق 
کار بگیریــم ولــی سیاســت های  می توانســتیم 
کــه  گونــه ای نبــوده  حمایتــی و برنامه هــا بــه 
کار باشــیم. بایــد سیاســتهای  قــادر بــه ایــن 
بــه  کــه  باشــیم  داشــته  حمایتــی  متقــن 
بــازار  در  حضــور  بــرای  مــا  برنامــه  پیشــبرد 

کنــد.  کمــک  جهانــی 
مــوج  و  نوســانات  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
را  زیــادی  مشــکات  می توانــد  بیــکاری 
کــرد: بــا  کشــور بــه وجــود آورد تصریــح  بــرای 
ــه ترکهــا در صنایــع  ک کاری  ــه ســهم  نگاهــی ب
گرفته انــد  دنیــا  کشــور    115 در  و  مختلــف 
در  پــروژه    1929 ترکیــه   می شــویم،  متوجــه 
کــه  اســت  کــرده  اجــرا  روســیه  فدراســیون 
حــدود 66 هــزار میلیــون دالر درآمــد داشــته 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور  اســت، 
 19 حــدود  روســیه  فدراســیون  بــه  ترکیــه 
درصــد اســت. در ترکمنســتان ایــن مقــدار 14 
ــر  ــه مــا هنــوز درگی ک ــی  درصــد اســت در صورت
گاز  کــه بــه ترکمنســتان  ایــن مســئله هســتیم 

بدهیــم یــا ندهیــم. در لیبــی ســهم ترکیــه 8 
درصــد و در عــراق 6 درصــد اســت. در ســال 
کــه قائلــه داعــش بــه فضــل خــدا و یــاری   2017
کشــور خاتمــه یافــت، ترکهــا  ــان برومنــد  جوان
در ســه ماهــه اول همــان ســال 847 میلیــون 

گرفته انــد. عراقی  هــا  از  کار  دالر 
ــاره وضعیــت صــدور خدمــات فنــی و  وی درب
گفــت:  مهندســی ایــران در 40 ســال اخیــر نیــز 
گرفته ایــم. معموال  کار  مــا در همــه جــای دنیــا 
ــی  ــا الب ــتر ب کار را بیش ــا رفتــه و  یــک شــرکت م
ــا  کمتــر توانســته از طریــق مناقصــه ی گرفتــه و 
کار را بگیــرد. در جایــی  سیســتم بین المللــی 
ماننــد ونزوئــا دو شــرکت داریــم. در بــاروس 
عــراق  در  و  کرده ایــم  ســرمایه گذاری  بیشــتر 
حــدود  کــه  داشــته ایم  شــرکت   55 حــدود 
کرده انــد. از ایــن تعــداد در  96 پــروژه را اجــرا 
60 پــروژه بخــش خصوصــی وارد شــده و 36 
گرفته انــد.  مــورد را شــرکتهای غیرخصوصــی 
کــه از ســال  ایــن شــرکتها شــرکتهایی بوده انــد 
کار  کــه ظرفیت   2003 تــا 2014 بــا تمرکــز بــر ایــن 
بــه  نیســت  مناســب  ایــران  در  پیمانــکاری 

کننــد.  کار  عــراق منتقــل شــده اند تــا بتواننــد 
در  شــده  ثبــت  قراردادهــای  مجموعــه  از 
کمیتــه مــاده 19  ســازمان توســعه و تجــارت 
ایــران  از ســال 1391 تــا ســال 1395 هــر ســال 
کــه بهتــر شــود  وضعیــت مــا بــه جــای ایــن 
بدتــر شــده اســت و در ســال 1396 و 1397 
ســال  در  اســت.  نشــده  اخــذ  کاری  تقریبــا 
در  و  بــود  شــده  اخــذ  کار   35 حــدود   1391

کار رســید.  بــه 3  ســال 1395 
 1391 ســالهای  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
را  جســارت  ایــن  مــا  پیمانــکاران   1392 و 
را  خــود  ســاختار  کــه  بودنــد  کــرده  پیــدا 
کننــد و در مناقصــات بین المللــی و  اصــاح 

کننــد یعنــی ایــن ظرفیــت  منطقــه ای شــرکت 
کــه خــود  کشــور وجــود داشــت  در پیمانــکاری 
را بــه اســتانداردهای بین المللــی برســانند و 
کننــد.  بــا رقبایــی مثــل چیــن و ترکیــه رقابــت 
ایــن ظرفیــت بــه تدریــج در حــال از بیــن رفتن 
کــه وارد  اســت چــون سرنوشــت پیمانکارانــی 
نیســت.  خوبــی  سرنوشــت  شــده اند  عــراق 
بخشــهای  در  عــراق  در  مــا  پیمانــکاران 
کار  مختلفــی از جملــه در بخــش ســاختمان 
کشــوری  مــا  اینکــه  علیرغــم  امــا  گرفته انــد 
نفتــی خوبــی  پیمانــکاران  و  نفتــی هســتیم 
عــراق  نفــت  بخــش  در  نتوانســتیم  داریــم 
ــم  ــان ه ــش ورزش و جوان ــویم. در بخ وارد ش
نتوانســتیم خــوب وارد شــویم. 1/3 میلیــارد 
در  کــه  گرفته ایــم  کار  مرکــزی  عــراق  در  دالر 
ترکهــا چیــزی  آمــار حیرت انگیــز  بــا  مقایســه 
اقلیــم  در  کار  دالر  میلیــون   700 نیســت. 
 2 مجمــوع  در  یعنــی  گرفتیــم.  کردســتان 
کار  کار در برابــر 34 میلیــارد دالر  میلیــارد دالر 

گرفتیــم.   ترکهــا 
وی افــزود: مــا ظرفیــت و تــوان الزم را بــرای 

رقابــت بــا ترکهــا داشــتیم امــا نهــاد حمایتگــر و 
ــردن  ک ــال  ــرای فع ــت الزم را ب ــه و سیاس برنام
کشــور در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
زیــادی  مــوازی  نهادهــای  البتــه  نداشــتیم. 
یــک  وقتــی  کــه  نهــادی  امــا  دارد،  وجــود 
بــه  بتوانــد  می کنــد  پیــدا  مشــکل  پیمانــکار 
و  پیگیــری  را  موضــوع  و  کنــد   مراجعــه  آن 
سیســتم  مــا  نداشــت.  وجــود  کنــد،  حــل 
کننــده و مشــوق های الزم و اصــل  تســهیل 
حمایــت همــه جانبــه از صــدور خدمــات فنــی 
گــر ایــن چرخــه فعــال  و مهندســی را نداریــم. ا
بزرگتریــن  از  یکــی  می توانیــم  هــم  مــا  شــود 
باشــیم.  منطقــه  در  مصالــح  تولیدکننــدگان 
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 نشست

نقــش مهندســان مشــاور مــا بــرای نفــوذ در 
کشــورهای همســایه و بحثهــای  شــرکتهای 
فنــی آنهــا بســیار پررنــگ اســت چــون اساســا 
کــه متــن قراردادهــای   جایــی ماننــد عــراق  
فنــی خوبــی هــم ندارنــد و مــا می توانیــم ایــن 

کننــد.  کنیــم تهیــه  کمــک  متــون  را هــم 
وی دربــاره مصائــب و مشــکات پیمانــکاران 
کــرد: 50 شــرکت  حاضــر در عــراق نیــز عنــوان 
گرفتنــد امــا چــه  کار  مــا وارد عــراق شــدند و 
داعــش  کــه  زمانــی  آمــد.  آنهــا  ســر  بایــی 
بودنــد  گرفتــه  کار  اینهــا  شــد  منطقــه  وارد 
بــه  عراقــی  کارفرمایــان  می کردنــد.  کار  و 
شــدت دچــار مشــکل شــدند چــون اولویــت 
صــورت  نمی توانســتند  و  شــد  جنــگ  آنهــا 
کننــد  وضعیــت پیمانــکاران مــا را پرداخــت 
یــک  ترکهــا  موقــع  همــان  کــه  حالــی  در 
گذاشــتند و آن ایــن بــود  مکانیــزم حمایتــی 
ــه  ــکاران صــورت وضعیــت خــود را ب کــه پیمان
درصــدی  یــک  می دادنــد،  ترکیــه  بانکهــای 
کــم می شــد و پرداخــت می گردیــد، ولــی مــا در 
بیابــان خــدا رهــا شــدیم و تنهــا مراقــب بودیــم 
مــا  نــرود.  بیــن  از  کامــل  اموال مــان  و  مــال 
مشــکل صــدور ضمانت نامــه داریــم و بــرای 
صــدور یــک ضمانت نامــه مجبــور می شــویم 
چنــد بــار هزینــه بدهیــم. اول از بانــک توســعه 
صــادرات، بعــد از بانــک عراقــی، و در نهایــت 
نامــه  عراقــی  کارفرمــای  نــه  یــا  کنیــم  کار 
کــن و مــا بایــد دوبــاره بــه  کــه تمدیــد  می زنــد 
کنیــم و ایــن ســیکل  بانــک عراقــی مراجعــه 
کنیــم یعنــی مــا هنــوز نتوانســته ایم  را تکــرار 
ــا ایــن  کــه ت ــا عــراق  مــراودات بانکــی خــود را ب
کنیــم  کــردن دارد درســت  کار  انــدازه ظرفیــت 
و تــا ایــن امــر درســت نشــود عمــا نمی توانیــم 
و  کنیــم  شــرکت  بین المللــی  مناقصــات  در 

رقیــب پیمانــکار تــرک و چینــی باشــیم.
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر 
و  عــراق  در  پــول  انتقــال  و  نقــل  در  گفــت: 
و  داریــم  مشــکل  هــم  جهــان  نقــاط  ســایر 
انجــام  بــه صرافــی  کار صرافــی  ایــن  کنــون  ا
کــه در بحــث مهندســی  می شــود در حالــی 
و  پیمانــکاری بایــد لحظــه بــه لحظــه بتوانیــد 
الزم  پرداختهــای  و  کنیــد  جــا  جابــه  پــول 
بــرای  قراردادهــا  تمدیــد  دهیــد.  انجــام  را 
ح اســت.  ج از قصــور هــم مطــر شــرایط خــار
کــه  دولــت اقلیــم یــک ســری چــک  مــی داد 
ــرای  ــکار ب ــود. پیمان ــت آن نب ــه پرداخ ــادر ب ق
صــورت وضعیــت چــک می گرفــت در حالــی 

کــه در بانــک پولــی نبــود و بایــد چــک را بیــرون 
می کردنــد.  نقــد  دیســکانت   درصــد   30 بــا 
قرارداهــا  ادامــه  یــا  توقــف  و  تکلیــف  تعییــن 
نبــود  نبــود و نیســت یعنــی نهــادی  معلــوم 
کــن، خســارتت را  کــه بگویــد:»کار را متوقــف 
کار را ادامــه بــده و مــن از شــما  می دهــم یــا 
حمایــت می کنــم«. مشــکل قــراردادی و اخــذ 
خســارتها هــم مســئله بــود، بــا شــروع جنــگ 
کارهــا متوقــف شــد و شــرکتها بــدون  بســیاری 
هــم  هزینــه  باشــند  داشــته  درآمــد  اینکــه 

می کردنــد.  پرداخــت 
کار هــم وجــود  گــردش  افــزود: مشــکل  وی 
مســئول  را  خــود  کارفرماهــا  عمــا  و  دارد 
کــه  اســت  همیــن  بــرای  شــاید  نمی داننــد. 
سیاســت  اســتراتژیک  بحث هــای  از  یکــی 
خدمــات  صــدور  کــه  کشــورهایی  خارجــی 
کــه  اســت  ایــن  می کننــد  مهندســی  و  فنــی 
ــکاران صــدور خدمــات  شــش دانــگ از پیمان
و مهندســی خــود حمایــت می کننــد.  فنــی 
کــه رئیــس جمهــور ترکیــه  حتمــا شــنیده اید 
بــه  رفتــن  از  قبــل  می آیــد  ایــران  بــه  وقتــی 
کشــور مــا  اول پیمانــکار تــرک  دیــدار مقامــات 
ایــران دارد می بینــد.  کــه در  پــروژه ای  را در 
کــه  اســت  ایــن  هــم  حمایــت  ایــن  نتیجــه 
می توانــد 30 درصــد بــار اقتصــادی مملکــت 
کشــورش بگــذارد.  را روی دوش پیمانــکاران 
در حــال حاضــر بیــش از 800- 900  دســتگاه 
در  تجهیــزات  و  ســنگین   ماشــین آالت 
موجــود  شــرایط  خاطــر  بــه  و  اســت  عــراق 
کارهــا  کار نمی کننــد و دارد از بیــن مــی رود، 
هــم باتکلیــف هســتند. البتــه دولــت مــا در 
کــرد و 200 میلیــون دالر را بــه  کمــک  مقطعــی 
صــورت ارزی و در قالــب تســهیات ارزی بــه  
کــه ایــن مبلــغ را وقتــی جابــه  پیمانــکاران داد 
جــا می کننــد و بــه ایــران می آورنــد 22 درصــد 
کــه وام ارزی بــا  ریــزش دارد. درســت اســت  
خ دالر  نــر بــه  22 درصــد ریــزش و پرداخــت 
ــی در حــال حاضــر  ــود ول ــی ب روز مســکن خوب
بــرای پیمانــکاران مــا در عــراق معضــل بزرگــی 

شــده اســت.  
کــرد: نکتــه مهــم این  گابتونچــی خاطرنشــان 
کــه مــا  بایــد یــک اســتراتژی واحــد  و  اســت 
و  کشــور  ظرفیت هــای  اســاس  بــر  مــدون 
در  کار  و  حضــور  بــرای  مهندســی  پتانســیل 
کشــورهای منطقــه  کشــور بــه ویــژه   ج از  خــار
گــر ایــن اســتراتژی را دنبــال  داشــته باشــیم، ا
ــا فــوج عظیمــی از بیــکاری نیروهــای  نکنیــم ب

و  می شــویم  مواجــه  کشــور   در  مهندســی 
شــان  در  کــه  کارهایــی  بــه  آنهــا  از  بخشــی 
و  فکــر می کننــد  نیســتند   کشــور  مهندســی 
تــن می دهنــد. امــا چــه پیشــنهاد و راهــکاری 
بایــد  مــا  دولــت  دارد؟  وجــود  بــاره  ایــن  در 
دارد  عــراق  دولــت  بــا  کــه  رایزنی هایــی  در 
کنــد، در ایــن  بتوانــد خــط اعتبــاری ایجــاد 
دولــت  بــه  پونــد  میلیــارد   10 انگلیــس  بــاره 
اعتبــاری  خــط  و  داده  اختصــاص   عــراق  
گفتــه  کــرده، و  بــرای پیمانــکاران خــود ایجــاد 
کار بدهنــد،  انگلیســی  بــه شــرکتهای  فقــط 
کرده انــد.  کار را  عربســتان و ترکیــه هــم ایــن 
داشــته  حمایتــی  بســته های  بایــد  دولــت 
بــرای  واحــد  نهــاد  یــا  مســئول  یــک  باشــد. 
وجــود  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور 
کل پیمانــکاری  کــه ظرفیــت  داشــته باشــد 
کشــورهای  در  نهــاد  آن  حمایــت  بــا  بتوانــد 
مختلــف منطقــه فعــال شــود. بــه نظــر مــن 
ایــن نهــاد بایــد در حــد معــاون رئیــس جمهــور 
کنــد و  باشــد تــا بتوانــد بــا دولتمــردان تعامــل 
مســیر صــدور خدمــات فنــی و مهندســی را بــاز 

کنــد.
کمیته هــای  کــرد: بایــد  دبیــر ســندیکا عنــوان 
و  دولتمــردان  پیمانــکاران،  از  مشــترکی 
و  گفتگــو  طــی  تــا  شــود  ایجــاد  مســئوالن 
و  فنــی  خدمــات  صــدور  گره هــای  تعامــل 
مــراودات  در  تســهیل  شــود.  بــاز  مهندســی 
گمرکــی و مســائل مربــوط بــه صــدور  بانکــی و 
خدمــات مهــم اســت. در دولتهــای قبــل از 
دولــت آقــای احمدی نــژاد جایــزه صادراتــی 
می شــد  باعــث  کــه  بــود  شــده  تعریــف 
بین المللــی  مناقصــات  در  پیمانــکاران 
کار بگیرنــد. خــود  بتواننــد تخفیــف دهنــد و 
گرفتــن  مــا در عــراق از همیــن جایــزه بــرای 
 LC می توانــد  کردیــم.  اســتفاده  کار  یــک 

شــود. تصویــب  ارزی  و  ریالــی 
مختلــف  کشــورهای  اســتفاده  دربــاره  وی 
بعــد  ترکهــا  کــرد:  عنــوان  خــود  ظرفیــت  از 
ایجــاد  کردســتان  در  بانــک   4 داعــش  از 
خودشــان  پیمانــکاران  بــه  و   کرده انــد، 
کنیــد و صــورت وضعیــت  کار  می گوینــد شــما 
کننــد  پرداخــت  بانکهــا  تــا  بدهیــد  را  خــود 
صــورت  بین الدولــی  مــراودات  در  بعــد  و 
بــه  عربســتان  می گیرنــد.  را   وضعیت هــا  
ایرانی هــا  بــا  داده  پیشــنهاد  اقلیــم  دولــت 
مقابــل  در  کــرده  عنــوان  و  کننــد  تســویه 
می دهــد،  را  پروژه هــا  پــول  و  تســهیات 
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و  افغانســتان  و  شــارجه  در  را  بــا  همیــن 
از  ایرانــی  شــرکتهای  ســر  بــر  ترکمنســتان 
جملــه شــرکت آبادراهــان پــارس آورده اســت. 
ایرانــی  بــه پیمانــکاران  ترکیــه ای  شــرکتهای 
کنیــد،  می گوینــد قــرارداد خــود را بــه مــا اقالــه 
ــه شــما می دهیــم و بقیــه  مــا هــم درصــدی ب
قــراردادی  یعنــی  می دهیــم.  انجــام  را  کار 
گرفته ایــم و 5 ســال نگــه  کــه مــا بــه زحمــت 
کــه  چــرا  بدهیــم  ترکهــا  بــه  بایــد  داشــته ایم 
را  خــود  پیمانــکاری  از  حمایــت  اصــل  آنهــا 

نداریــم.  مــا  و  دارنــد 
فعــــــــــــالیت  حــوزه  افــزود:  ســندیکا  دبیــر 
 شــرکتهای تــرک، ســعودی و اروپایــی بســیار
کثــر  گســترده تر و ملموس تــر  شــده اســت. ا  
کردســتان عــراق در یــد ایــن  کارهــای عمرانــی 
شــرکتها قــرار می گیــرد. بــا حمایتهای سیاســی 
خصوصی شــان  بخــش  از  دولت هــا  مالــی  و 
ج را  دارنــد، بســیار  کار  در خــار کــه توانایــی 
بیشــتر و مشــهود تر  شده اســت. یــک نمونــه 
در ایــن بــاره افتتــاح فــرودگاه اربیــل بــه دســت 
کــه نشــانه حمایــت  نخســت وزیــر ترکیــه اســت 
قاطــع از بخــش خصوصــی اســت. نمونــه بــارز 
گمــرک ابراهیم  کاال اســت، مــرز  دیگــر ترانزیــت 
صــادرات  لحــاظ  از  را  ترکیــه  مــرز  در  خلیــل 
در  مــا  مــرز  حجــم  بــا  ســاختمانی  اقــام 
کنیــد. شــرکتهای  کردســتان عــراق مقایســه 
در  می کننــد  کار  بــه  آغــاز  تــازه  کــه  ترکیــه 
کردســتان عــراق  پشــت پــرده بــا دولــت اقلیــم 
گــر پــول نداشــتند در  کــه ا مراوداتــی می کننــد 

کاال بگیرنــد.  مقابــل نفــت و 
کیلومتــر مــرز  کــه مــا 1600  وی بــا بیــان ایــن 
کــرد: مصوبــه  کــی بــا عــراق داریــم عنــوان  خا
کشــور  ایــن  بازســازی  بــرای  عــراق  مجلــس 
بالــغ بــر 400 میلیــارد دالر اســت. بایــد بخــش 
عمــده آن ظرفیــت بــه اینجــا بیایــد و همــه 
نیروهــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد 
کننــد.  کشــور حمایــت  از جامعــه مهندســی 
کــه مــا در عملکــرد نظامــی در عــراق  همانطــور 
کردیــم و موفــق بودیــم، امــروز هــم  همــکاری 
بزرگــی  ایــن 400 میلیــارد دالر ســهم  از  بایــد 
از  بتواننــد  مــا  مهندســان  و  باشــیم  داشــته 
صــدور  درآمــد  کننــد.  درآمــد  کســب  عــراق 
خدمــات فنــی و مهندســی عــدم وابســتگی 
کم هزینه تریــن  بــه نفــت را مــی آورد و یکــی از 

اســت.  درآمدهــا  شــفاف ترین  و 

8

ســهیل  دکتــر  پانــل  ایــن  بعــدی  ســخنران 
مهندســین  شــرکت  مدیرعامــل  آل رســول 
کــرد: ســوال  کــه عنــوان  مشــاور رهــاب بــود 
کــه متولی تــوازن بیــن ظرفیت ها  اینجــا اســت 
کیســت؟ آقــای مهنــدس دادمــان  و نیازهــا 
غ التحصیــل  کردنــد مــا 237 هــزار فار اشــاره 
عــدد  ایــن  دیــد  بایــد  کــه  داریــم  مهندســی 
مــا در جامعــه  امــروز  نیازهــای  بــا  متناســب 
نــه  افق هــای  بــا  نــه؟  یــا  هســت  مهندســی 
چنــدان روشــن موجــود در فضــای موجــود 
ایــن  آیــا  فنــی و مهندســی  صــدور خدمــات 
غ التحصیــل مــورد نیــاز اســت؟ ایــن  تعــداد فار
آمــار را بــا آمــار جامعــه پزشــکی یــا حقوقدانــان 
کنیــد. از دهــه 80 آمــوزش پزشــکی  مقایســه 
کــرده اســت  افزایــش ظرفیــت خــود را محــدود 

ــد  کنن ــادل  ــه را متع ــا و عرض ــبت تقاض ــه نس ک
غ التحصیــان آنهــا بتواننــد در مشــاغل  و فار
کــه  می بینیــم  طرفــی  از  کننــد.  کار  مرتبــط 
کــرده و  آمــوزش مهندســی بی ضابطــه رشــد 

می کننــد. فعالیــت  نامرتبــط  مشــاغل  در 
تعــداد  و  تنــوع  خصــوص  در  افــزود:  وی 
مهندســان مشــاور و پیمانــکار صحبــت شــد، 
کــه  ظرفیت هایــی  حوزه هــا  از  بســیاری  در 
ــرای آنهــا ســرمایه گذاری شــده  وجــود دارد و ب
بااســتفاده مانــده و بــه نوعــی اتــاف ســرمایه 
که آیــا این  کــرده  کســی اشــاره  کمتــر  اســت ولــی 
ــا ظرفیت هــای مــا تناســب  تعــداد مهنــدس ب
ــرایط  ــن ش ــد ای ــف واج ــود صن ــا خ ــت؟ آی داش

کنــد؟  کنتــرل  کــه ایــن موضــوع را  نیســت 
کــرد:  خاطرنشــان  آل رســول  ســهیل  دکتــر 

کــه  شــد  انجــام  تحقیقــی   1395 اســفند  در 
ــد.  کن ــی  ــاور را بررس ــان مش ــت مهندس وضعی
84 درصــد شــرکتها در ســال 1394 و 1395 
تعدیــل  درصــد  داشــتند.  نیــرو  تعدیــل 
ــر 47 درصــد  ــغ ب ــه طــور متوســط بال نیروهــا ب
ســرمایه  کــه  فرهیختــه ای  نیروهــای  بــود، 
مهندســان مشــاور بودنــد. تعطیلــی تدریجــی 
مشــهود  عینــه  بــه  هــم  مشــاور  مهندســان 
اســت. در همــان برهــه تاخیــر پرداخــت در 
تعدیــل  کــه  شــرکتهایی  همــان  در  حقــوق 
گاه تــا 10 ماه بود.  داشــتند بالــغ بــر 4/5 مــاه و 
ح  در همیــن حــوزه اهــم مشــکات نیــز مطــر
بــوده اســت. بــرای نمونــه مالیات بــر عملکرد، 
پرداختــی مهندســان  از  بــر 70 درصــد  بالــغ 
مشــاور دســتمزد نیروهــای متخصــص اســت، 
امــا وضعیــت هزینــه درآمــد مهندســان مشــاور 
ــه  ک ــرای درآمــدی  ــا هــم متعــادل نیســت. ب ب

بــر اســاس سیســتم تعهــدی هنــوز دریافــت 
نشــده اســت مهندســان مشــاور موظفنــد 38 
ــه  ک ــد  درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بدهن

کار را ندارنــد. واقعــا تــوان ایــن 
وی افــزود: در حــوزه بیمــه و تامیــن اجتماعــی 
کــه نظامی حیاتــی اســت امــا در پــروژه عمرانــی 
پیمانــکار  و  مشــاور  عهــده  بــر  تعهــدی  چــه 
کــه بــا عــدم  بــرای پرداخــت بیمه هــا اســت 
ــد و عــدم پذیــرش  پذیــرش ریســکها مواجه ان
می کننــد.  برابــر  چنــد  را  آنهــا  مشــکات  آن 
بــود  نخواهــد  چیــزی  فراینــد  ایــن  نتیجــه 
جملــه  از  ملــی  ســرمایه های  اینکــه  جــز 
تطویــل  برونــد.  بیــن  از  مشــاور  مهندســان 
اســت،  مشکل ســاز  هــم  پروژه هــا  زمــان 
بخشــنامه  بــاره  ایــن  در  برنامــه  ســازمان 
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کــه بخشــنامه  نظــارت مهندســان مشــاور را 
کــرده، در ایــن بخشــنامه  مترقــی بــود اصــاح 
را  پــروژه  یــک  مشــاور  مهنــدس  شــده  ذکــر 
ــه وی  ــود حق الزحم ــام ش ــد تم ــرد و بای می گی
کــه بالــغ بــر چنــد  پرداخــت شــود. در شــرایطی 
ده هــزار پــروژه مــا تاریخــی بــرای اتمــام پــروژه 
کــه  اســت  آن  بــه معنــی  ایــن  ندارنــد  خــود 
بــرای حق الزحمــه  بودجــه مشــخصی  شــما 
کــه قــرار اســت  مهنــدس مشــاور در پــروژه ای 
3 ســاله تمــام شــود اختصــاص می دهیــد امــا 
ایــن پــروژه 9-12 ســال طــول می کشــد، و آن 
بودجــه ثابــت بعــد از ایــن مــدت دیگــر ارزش 
پرســید  بایــد  ایــن  بــر  عــاوه  نــدارد.  را  الزم 
شــما چــه ســودی در ایــن بخشــنامه بــرای 
کنــون  کــه ا مهندســان مشــاور متصــور بودیــد 
 50 بــا  را   1400 ســال  اوراق  آن  ازای  بــه  مــا 

می کنیــد؟ پرداخــت  تنزیــل  درصــد 
می شــود  پیش بینــی  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه  متخصصــی  نیروهــای  بیــکاری  ســهم 
رو  بودنــد  شــاغل  مشــاور  مهندســان  در 
تعارضــات  بــه  نــگاه  بــا  بــرود.  فزونــی  بــه 
جامعه شناســان  مــاه،  دی  اجتماعــی 
ایــن  رســاندن  بــه حداقــل  بــرای  معتقدنــد 
گفتگــوی دولــت  تعارضــات اجتماعــی بایــد 
از  تــا  شــود  عمومی آغــاز  درعرصــه  ملــت 
ظرفیت هــای اجتماعــی اســتفاده شــود. مــا 
گفتمــان بــا دولــت را در قالــب  در حــوزه خــود 
کرده ایــم. علیرغــم  مقــاالت و مکاتبــات آغــاز 
مســئوالن  بــا  خــود  جلســات  در  کــه  ایــن 
کــه  گرفتــن حقایقــی  اراده ای مبنــی بــر جــدی 
مســتند شــده دیــده نشــده اســت. امیــدوارم 
ــری از یــک  ــا تصوی گفتمــان آغــاز شــود ت ایــن 
کنونــی از یــک آینــده  آینــده روشــن بــا تصویــر 

شــود.  جایگزیــن  مبهــم 

آخریــن ســخنران ایــن پانــل مهنــدس بیــژن 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــس هی ــعیدآبادی رئی س
را  مشــکات  کــرد:  عنــوان  کــه  بــود  بــام راه 
محیــط  معضــات  بخــش  ســه  در  می تــوان 
کار، آمــاده نبــودن بخــش خصوصــی  کســب و 
بــرای شــرایط پیــش رو، و عــدم تامیــن مالــی 
گــر  کــرد. ا بــرای اجــرای پروژه هــا دســته بندی 
ــود  ــدا ش ــی پی ــل راه حل ــه معض ــن س ــرای ای ب
کنیــم. مــا می توانیــم از بحــران موجــود عبــور 

 90 دهــه  نفتــی  رونــق  از  بعــد  افــزود:  وی 
بیــرون زد و مــا فهمیدیــم در  زخــم اقتصــاد 
هســتیم.  مشــکل  دچــار  اقتصــادی  نظــام 
نیــاز  پیــش  کــه  بانکــی  نظــام  چالش هــای 
حــال  عیــن  در  شــد.  رو  هــم  اســت  توســعه 
کافــی  کشــور بــه انــدازه  بازارهــای مالــی مــا در 
پیشــرفته نبــود و نیســت. در نتیجــه بانکهــا 
کشــور بــاال بــود در  کــه نقدینگــی  علیرغــم ایــن 
مســیر تامیــن اعتبــارات و تامیــن منابــع مالــی 
دچــار  کشــور  زیرســاختی  پروژه هــای  بــرای 
اخیــر  ســال   10 در  مــا  شــدند.  محدودیــت 
ســرعت  بردیــم.  رنــج  نقدینگــی  کمبــود  از 
گــردش پــول در حداقــل خــودش بــود، بدهــی 
دولــت بــه بانکهــا بســیار زیــاد اســت، افزایــش 
بانکهــا  بــرای  تســهیات  گــذاری  وا ریســک 
ــا  ــرمایه بانکه ــت س کفای ــش  کاه ــت،  ــاد اس زی
کــه همــه اینهــا زمینه ســاز  اتفــاق افتــاده و ... 
کشــور در ایفــای نقــش  ناتوانــی شــبکه بانکــی 

خــود شــده اســت.
کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت  وی افــزود: 
را در تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز و تخصیــص 
کــرده  ناتــوان  پروژه هــا  اجــرای  بــرای  آنهــا 
اســت. تســویه مطالبــات معوقــه و انباشــته 
انــواع  بــا  مشــاور  مهندســان  و  پیمانــکاران 
اوراق و حتــی پرداخــت صــورت وضعیت هــا 
بــا اوراق بــه پیمانــکاران و مشــاوران صدمــه 
کــرده  تضعیــف  را  آنهــا  مالــی  بنیــان  و  زده 
در  دولــت  ســرمایه گذاری  کاهــش  اســت. 
پروژه هــای زیربنایــی، ناتوانــی شــبکه بانکــی 
و پیشــرفته نبــودن بازارهــای مالی و پرداخت 
مطالبــات و صــورت وضعیــت بــه شــکل اوراق 
بنگاههــای پیمانــکاری و مشــاوره را در ورطــه 

ورشکســتگی قــرار داده اســت. 
بنگاههــای  گــر  ا کــرد:  تصریــح  ســعیدآبادی 
ســاله   8 رونــد  بــه  مشــاوره  و  پیمانــکاری 
تحلیــل  را  آن  و  می کردنــد  نــگاه  گذشــته 
تغییــر  و  نفتــی  درآمــد  کاهــش  می کردنــد، 
رفتــار دولــت را رصــد می کردنــد، انتظــار تکــرار 
کــه بازگشــت ســرمایه گذاری  وضعیــت قبــل 
کنــار  را   کشــور  زیرســاختی  ح هــای  طر در 
از  روشــن تری  تحلیــل  بــا  و  می گذاشــتند 
آینــده  در  اساســا  می رفتنــد.  پیــش  آینــده 
کــه  پیــش رو فضــای جدیــدی تصویــر می شــد 
پروژه هــای  در  دولــت  ســرمایه گذاری  آن  در 
عمرانــی محــدود اســت و بخــش خصوصــی 
در  دولــت  شــود.  وارد  حــوزه  ایــن  بــه  بایــد 

ــورد مقــررات  ــش از 13 م ــته بی گذش ــالهای  س
و کــرده  صــادر  آیین نامــه  و  بخشــنامه   و 

 بخــش خصوصــی را بــه مشــارکت در توســعه 
کــرده اســت.  کشــور دعــوت 

مقــررات  قوانیــن  ایــن  برشــمردن  بــا  وی 
ایــن  کثــر  ا کــرد:  عنــوان  بخشــنامه ها  و 
خصوصــی  بخــش  حضــور  بــدون  قوانیــن 
بیــن  شــده  تعریــف  رابطــه ای  اســاس  بــر  و 
مشــاوره  و  پیمانــکاری  بخــش  و  دولــت 
از همفکــری  گــر  ا کشــور تدویــن نشــده اند و 
طــور  بــه  و  محــدود  شــده  اســتفاده  آنهــا 
بنابرایــن  بــوده،  ثمربخــش  غیــر  و  متفــرق 
گذشــته موفقیــت مــورد انتظــار  در ســالهای 
ــه ایــن  ک محقــق نشــده اســت. علیرغــم ایــن 
امــا  شــده اند  شــفاف  تدریــج  بــه  قوانیــن 
تعهداتــی  و  ندارنــد  را  الزم  شــفافیت  هنــوز 
کــه دولــت بــر اســاس ایــن قوانیــن  پذیرفتــه  
بســیار ضعیف انــد و مشــوقهای الزم را بــرای 
حضــور بخــش خصوصــی در عرصــه جدیــد 
بســیار  ریســک های  اســت.  نکــرده  فراهــم 
کــه برخــی از آنهــا واقعــا قابــل  زیــادی هســتند 
بــرای  اتاقهــای داوری  نیســتند،  شناســایی 
حــل اختافــات وجــود نــدارد و رژیــم حقوقــی 
وجــود  بــه  وضعیــت  ایــن  اســتقرار  بــرای 

اســت.  نیامــده 
بــا وجــود  کــرد:  کیــد  تا ســعیدآبادی عنــوان 
همــه ایــن مشــکات بخــش خصوصــی نبایــد 
بایــد  و  باشــد  داشــته  منفعانــه ای  نقــش 
کنــد.  خــود را بــرای شــرایط پیــش رو آمــاده 
کار در شــرایط بیــکاری، از دســت دادن  ایــن 
نیروهــا، تاخیــر در دریافــت مطالبــات و تنزیــل 
کار بســیار ســختی اســت و نمی تــوان  اوراق 
بــه  کــردن  فکــر  انتظــار  بخــش خصوصــی  از 
ولــی  داشــت  را  ســاختار  تجدیــد  و  توســعه 
چــاره ای جــز ایــن هــم وجــود نــدارد و بخــش 
خصوصــی بایــد وارد ایــن عرصــه شــده و بــا 

کنــد. کــره  دولــت مذا
می رســد  نظــر  بــه  شــد:  خاطرنشــان  وی 
ســاختار  در  اســت  ناچــار  خصوصــی  بخــش 
بــه  مــا  کنــون  تــا  کنــد.  نظــر  تجدیــد  خــود 
عنــوان پیمانــکار و مشــاور وظایــف مشــخص 
تامیــن  مــا  بــرای  دولــت  و  داشــتیم  را  اجــرا 
بازپرداخــت  و  بهره بــرداری  می کــرد،  مالــی 
هــم بــه عهــده دولــت بــود. بــا تجدیــد ســاختار 
را  پروژه هــا  خــود  ســازمانهای  در  بایــد  مــا 
کنیــم، بــا  طراحــی، توجیــه فنــی و اقتصــادی 
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کنیــم،  ــی  ــی تامیــن مال کمــک موسســات مال
کنیــم.  بهره بــرداری  را  آنهــا  اجــرا  از  بعــد  و 
کنیــم و محصــول  در مرحلــه بعــد بازاریابــی 
را  هزینه هــا  ع  فــر و  اصــل  تــا  بفروشــیم  را 
مخاطــرات  و  موانــع  بایــد  کنیــم.  پرداخــت 
کاهــش اثــر   کنیــم و بــرای  ایــن مســیر را معیــن 
کنیــم تــا  کار  ریســک ها و انتقــال آنهــا بــا دولــت 
فضــای مــورد نیــاز بــرای حضــور موثرتــر بخــش 
خصوصــی در عرصــه صنعــت احــداث فراهــم 
کار ضــروری اســت مشــارکت  شــود. بــرای ایــن 
متقابــل  اعتمــاد  بــا  تــوام  نزدیــک  تعامــل  و 
دولــت، بنگاههــای تامیــن ســرمایه و صنعــت 

احــداث ایجــاد شــود.

ایــن  ادامــه  در  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
پانــل بــه راهکارهــای پیشــنهادی پرداخــت 
انتظــار  کــه  راهکارهایــی  کــرد:  عنــوان  و 
مــی رود بتوانــد شــرایط را بــرای حفــظ و بقــای 
شــامل  کنــد  فراهــم  موجــود  ظرفیت هــای 

اســت:  زیــر  مــوارد 
از  کشــور  عمــران  ســهم  1-برگردانــدن 
ســرمایه های ملــی در بودجه هــای ســنواتی 
کــه از ایــن طریــق ســریع ترین اشــتغال  چــرا 
تزریــق  یقینــا  و  می آیــد  دســت  بــه  ممکــن 
نقدینگــی بــه پروژه هــای عمرانــی اثــر مخــرب 
ــاری و  ــای ج ــت هزینه ه ــر پرداخ ــری از اث کمت
یارانــه مســتمر در ایجــاد تــورم خواهــد داشــت
و  مشــارکت  اوراق  برچیــدن  در  دولــت   -2
اســناد خزانــه و اوراق تســویه بــه پیمانــکاران 
خســران  ایــن  و  باشــد  کوشــا  مشــاوران  و 
بــزرگ و فشــار عظیــم تنزیــل آنهــا را از دوش 
عــاوه  شــیوه  ایــن  بــه  بــردارد،  حرفه منــدان 
قــراردادی  شــرایط  بــه  بازگشــت  و  تامیــن  بــر 
اولیــه پیمانهــا اعتمــاد را بــه محیــط عمــران 
بازگردانــده و بتوانــد بهتریــن شــیوه فــروش این 
اوراق در بازارهــای رسمی توســط خــود دولــت 
ــه  ــه دســت آمــده ب و پرداخــت نقــدی وجــوه ب

کنــد عملیاتــی  را  مشــاوران  و  پیمانــکاران 
و  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  اصــاح   -3
یکپارچه ســازی آن بــا رویکــرد اصــاح شــرایط 
پیمــان و تامیــن حقــوق مســاوی و برابــر بــرای 
بــه  طــرف قراردادهــا، و انســجام بخشــیدن 
تقلیــل  بخشــنامه ها،  و  ضوابــط  مجموعــه 
تعــداد آنهــا و تــاش در جهــت اصــاح نظــام 
قیمت گــذاری پروژه هــا و ضوابــط تشــخیص 
قانــون  اصــاح  و  کار  ارجــای  و  صاحیــت 

بــا مشــارکتی  رویکــرد  یــک  در   مناقصــات 
و  مشــاور  پیمانــکار،  از  اعــم  نفعــان  ذی   
مدیریــت  روال  بازتعریــف  بــرای  کارفرمایــان 

عمرانــی پروژه هــای 
بخــش  حقــوق  تضییــق  از  4-جلوگیــری 
تــرک  روش  بــه  کار  گــذاری  وا در  خصوصــی 
و  نظامــی و دولتــی  نهادهــای  بــه  تشــریفات 
جبــران و جلوگیــری از برخوردهــای دوگانــه در 
ج  تشــخیص صاحیــت و ارائــه رانــت بــه خــار
کلمــه رعایــت  از بخــش خصوصــی و در یــک 
عدالــت در برخــورد بــا ظرفیت هــای موجــود 

کشــور
برخــورد  جهــت  در  قوانیــن  اصــاح   -5
یکســان و حقــوق مســاوی بــه دولــت و طــرف 
قراردادهــای آن، چــرا بایــد تاخیــر در پرداخت 
دولــت بــدون ضمــان  و خســارت تاخیــر در 
اجتماعــی  تامیــن  بیمــه  ولــی  باشــد  تادیــه 

از  قانونــی  کثــری  حدا امــکان  بــا  مالیــات  و 
بتواننــد  راســا  و  شــده  برخــوردار  حــق  ایــن 
در حســابهای شــرکتهای پیمانــکار و مشــاور 
از  هزینه هایــی  برداشــت  بــه  نســبت  و  ورود 

کننــد.  اقــدام  تاخیــر  خســارتهای  جنــس 
6- ایــن مباحــث در خصــوص تامیــن مالــی بــا 
توجــه بــه اینکــه در خصــوص موضــوع مربــوط 
بودجــه  قالــب  در  تامیــن  توانایــی  عــدم  بــه 
ســنواتی باعــث بحثهــای مختلفــی می شــود و 
کــه حــال  پــاره ای افــراد ایــن حــق را می دهنــد 
کــه دولــت پــول نــدارد و می بایســت بــه بخــش 
کنیــم و ایــن اتــکا تامیــن مالــی  خصوصــی اتــکا 
خصــوص  در  باشــد.  داشــته  دنبــال  بــه  را 
انســجام  و  قوانیــن  انســجام  مالــی  تامیــن 
بــازار  تقویــت  جهــت  در  آنهــا  بــه  بخشــیدن 
ــرای ورود آنهــا  ــی، اصــاح شــبکه بانکــی ب مال
بــه تامیــن ســرمایه بلنــد مــدت و جلوگیــری 
از بخشــی نگری آنهــا  و تشــویق آنهــا در ایــن 

عرصــه
7- اصــاح نظــام قیمت گــذاری محصــوالت 
ــن  ــت تامی ــور جه کش ــاختی  ــات زیرس و خدم
شــیوع  و  شــروع  جهــت  اصلــی  مبنــای 

خصوصــی بخــش  ســرمایه گذاری 
گــذاری  8- اصــاح ضوابــط و شــیوه عمومی وا
کارهــا بــه شــیوه BOT و BOO و ... بــا رویکــرد 
از  محصــول  و  خدمــات  بهــای  دریافــت 
واســطه  حــذف  و  نهایــی  کننــده  مصــرف 
در  مانــع  مهم تریــن  مســیر.  ایــن  در  دولتــی 
کــه  ایــن قراردادهــای مشــارکتی ایــن اســت 
شــما می بایســت محصــول یــا خدمــات خــود 
کنیــد و دولــت بــه عنــوان  را بــه دولــت عرضــه 
خریــدار منحصــر بــه فــرد بــرای تضمیــن خریــد 
شــما  و  بدهــد  را  قــرارداد  مبنــای  شــما  بــه 
ــه دنبــال دریافــت  ــکاران ب ماننــد ســایر پیمان
پــول خــود از دولــت بــه ورطــه دریافــت اســناد 

خزانــه مــدت دار بیفتیــد
9-اصــاح قوانیــن داخلی به منظــور فاینانس 
فاینانــس  مشــابه  شــرایط  تامیــن  و  داخلــی 
کــه در فاینانــس  خارجــی؛ مســتحضر هســتید 
کاغــذ می دهنــد صرفا به  داخلــی بــه شــما یــک 
لحــاظ تضمیــن برگشــت ســرمایه در ســالهای 
ســازمان  رئیــس  امضــای  بــه  و  نظــر  مــورد 
کثــر ســود  برنامــه و بودجــه و از طرفــی هــم حدا
مــورد انتظــار آنها ســود اوراق مشــارکت هســت 
کــه در فاینانــس خارجــی بســیاری  در حالــی 
کامــا متفــاوت و در جهــت حــذف  از شــرایط 

 مهندس سعیدآبادی:
ســـه  در  می تـــوان  را  مشـــکالت 
کســـب  بخـــش معضالت محیط 
بخـــش  نبـــودن  آمـــاده  کار،  و 
خصوصـــی بـــرای شـــرایط پیـــش 
رو، و عـــدم تامیـــن مالـــی بـــرای 
دســـته بندی  پروژه هـــا  اجـــرای 
ســـه  ایـــن  بـــرای  گـــر  ا کـــرد. 
شـــود  پیـــدا  حلـــی  راه  معضـــل 
مـــا می توانیـــم از بحـــران موجود 

کنیـــم. عبـــور 
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اســت.  ابعــاد  همــه  در  ســرمایه گذار  ریســک 
کــه  در عیــن حــال مــا انتظــار داریــم همانگونــه 
خارجــی  ســرمایه گذاری  افزایــش  دنبــال  بــه 
و  موانــع  رفــع  مســیر  در  هســتیم  کشــور  در 

تنش هــای آن نیــز قــدم بردایــم. 
10-در همیــن مســیر صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی بــا وجــود محدودیت هــای داخلــی 
از  حــال  عیــن  در  باشــد.  راهگشــا  می توانــد 
کــه تنهــا راه صــدور خدمــات فنــی  ــاد نبریــم  ی
و مهندســی تقویــت ظرفیت هــای مهندســی 

ــت.  ــور اس کش ــل  ــده در داخ ــاد ش ایج

در پایــان ایــن پانــل برنامــه پرســش و پاســخ 
برگــزار شــد. مهنــدس محمدرضــا طبیب زاده 
ایــن  در  ســازه  آرش  شــرکت  مدیرعامــل 
بخــش بــا تشــبیه توانایی هــا و ظرفیت هــای 

تســبیح  دانه هــای  بــه  کشــور  در  موجــود 
تســبیح  ایــن  نــخ  متاســفانه  کــرد:  عنــوان 
و  خصوصــی  بخــش  در  مدیریــت  همــان  یــا 
ــه مهنــدس  ک ــده اســت،  ــوش ش ــی فرام دولت
کــرد:  عنــوان  امــر  ایــن  تائیــد  بــا  دادمــان 
بخــش خصوصــی در شــرایط رونــق قــادر بــه 
تاثیــر  رکــود  شــرایط  و  اســت  فعالیــت  ادامــه 
بــر ایــن بخــش دارد و مدیریــت آن  مخربــی 
ارتقــای  فــرض  پیــش  و  می کنــد  دشــوار  را 
اســت.  آن  بقــای  حاضــر  حــال  در  مدیریــت 
کــه بخــش  دادمــان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــرده  چــه  شــرایط  بهبــود  بــرای  خصوصــی 
ــدن در  ــم! و مان ــا ماندی ــرد: م ک ــوان  ــت عن اس

کار آســانی نیســت.   شــرایط دشــوار موجــود 
دکتــر عســکری نیــز در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
چگونگــی بقــای شــرکتهای جــوان مهنــدس 
بــا  مطابــق  متاســفانه  کــرد:  عنــوان  مشــاور 
ــه تدریــج  ــوژی قورباغــه مــا ب مثــال روش بیول
کــه  در حــال فنــا شــدن هســتیم. فشــارهایی 
ــکاران تحمیــل  ــر مهندســان مشــاور و پیمان ب
ــه  ــا چ ــا ت ــت، م ــی اس ــارهای تدریج ــده فش ش
کنیــم و  زمانــی بایــد در مــوارد جزئــی بحــث 
کــه  بــا بخشــنامه هایی  را  کلــی خــود  مــوارد 
کنیــم؟  ماننــد آســپرین عمــل می کنــد حــل 
حــق  و  خودشــیفتگی  مــا  اساســی  مشــکل 
مــا  اســت.  خصوصــی  بخــش  بــه  نــدادن 
کــه یــک  بخــش خصوصــی بــه معنــای ایــن 
ســرمایه اجتماعــی باشــد نداریــم، متاســفانه 
دولتهــا بــه ســازمانهای مــردم نهــاد اعتمــاد 
نمی برنــد  آنهــا  بهــره   مشــارکت  از  و  ندارنــد 

کــه بــا ایــن شــیوه نمی تــوان بــه  غافــل از ایــن 
نتیجــه رســید. 

ســوال  بــه  پاســخ  در  نیــز  گالبتونچــی  دکتــر 
کوچــک  حاضــران دربــاره مشــارکت شــرکتهای 
عنــوان  بزرگتــر  شــرکتهای  ســاختن  بــرای 
کار بــه خصــوص در حــوزه صــدور  کــرد: ایــن 
اســت. الزم  مهندســی  و  فنــی   خدمــات 
خصوصــی  بخــش  شــرکت   50 از  شــرکت   10  
کار در عــراق رفتــه بودنــد مشــارکتی  کــه بــرای 
اســتاندارد  بــه  را  خــود  ســاختار  و  بودنــد 
حــال  هــر  بــه  بودنــد.  رســانده  بین المللــی 
کــه بــه بخــش خصوصــی وارد  یکــی از ایراداتــی 
کــه بــا ادغــام و  اســت بحــث ســاختار اســت 

اســت.  قابــل حــل  مشــارکت 
بــه  پاســخ  در  نیــز  ســعیدآبادی  مهنــدس 
کــرد: راه پیــش رو راه  ســوالی دیگــر عنــوان 
ــه  ــه بنی ک ــن  ــاظ ای ــه لح ــه ب ــت ن ــواری اس دش
ــه  ــت بلک ــف اس ــی ضعی ــش خصوص ــی بخ مال
کــه نــه مــا و نــه دولــت تجربــه  بــه لحــاظ ایــن 
فضــای جدیــد را نداریــم. مــا ســالیان ســال بــا 
کردیــم و امــروز نفــت نیســت،  نفــت زندگــی 
گزیریــم دنبــال راههــای جدیــد برویــم  پــس نا
کــه تنهــا از راه بخشــنامه ممکــن نیســت و نیــاز 

بــه تغییــرات بنیادیــن داریــم. 

در بخــش دوم برنامه هــای روز اول ایــن همایش 
مقــاالت بخــش ســد در ســالن اجتماعــات و 
کدامــن ارائــه  مقــاالت تونــل در ســالن دکتــر پا
کلیــدی ایــن بخــش مهنــدس  شــد. ســخنران 
کــه ســخنرانی ارائــه  محمدرضــا طبیــب زاده بــود 
کامــل در ماهنامــه  شــده توســط ایشــان بــه طــور 
پیــام آبادگــران منتشــر شــده اســت و عاقمنــدان 
کنند. در بخش پایانی  می توانند به آن مراجعه 
ــزارش  گ ــه  برنامه هــای روز اول همایــش، نیــز ارائ
طرح چند منظوره اومااویا باحضور کارشناسان 
شــرکت فــراب، مهــاب قــدس و دانشــگاه شــریف 
نیــز  دیگــر  پانــل  یــک  طــی  گرفــت.  صــورت 
نقــش توســعه ســدها در توســعه پایــدار منابــع 
آب تحــت تاثیــر تغییــر اقلیــم و اســتراتژی های 
ســرزمین  آمایــش  رویکــرد  بــا  ســازگاری 
فهمــی،  هدایــت  دکتــر  دائمــی،  دکتــر   توســط 
بهــرام  دکتــر  الهــدی،  علی اصغراعلــم  دکتــر  
طاهــری  و مهنــدس مجیــد ســیاری بررســی 

شــد. 
ارایــه  پانــل  یــک  همایــش  روز  دومیــن  در 
ســه  بــا  تخصصــی  نشســت  دو  و  مقــاالت 
عبــارت  کــه  بــود  موضــوع پیش بینــی شــده 
ــه تجربیــات چنــد  ــد از »پانــل متــرو و ارای بودن
ــه ریاســت جنــاب آقــای  کشــوری« ب کانشــهر 
متــروی  شــرکت  مدیرعامــل  امــام«  »علــی 
رویکــرد  بــا  بــازار آب  تهــران، »پیــاده ســازی 
ارزش اقتصــادی و ذاتــی آب در حوضه هــای 
ــه ریاســت جنــاب آقــای »علــی اصغــر  آبریــز« ب
اســماعیل نیــا« مدیــرکل دفتــر ســرمایه گذاری 
»ارائــه  و  بــرق  و  بــازار آب  مقــررات  تنظیــم  و 
بلنــد  تونلهــای  اجــرای  و  طراحــی  گــزارش 
آزادراه تهــران- شــمال« بــه ریاســت مهنــدس 
»وحیــد فلســفی« مدیــر پــروژه شــرکت آزادراه 

تهران-شــمال.

همایش
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 ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران 
بــه صــورت مــدون  کــه  هفتــاد ســال اســت 
در  و  بشــری  روز  دانـــــــــــــــش  پیشــرفت  بــا  و 
فرازونشــیب های پیــش رو، متولــی احــداث 
اســت.  ایــران  عزیزمــان  کشــور  آبادانــی  و 
قدرشناســی و تعریف از هفتاد سال مدیریت 
و همــکاری ارزشــمند اعضــای ایــن ســندیکا 
کــه کاری اســت   در قالــب یــک نکوداشــت، 
 دســـــــــت اندرکاران مـــــــدیریت ســــــــــــندیکا 
 قصــد انجــام آن را بــه واقعیــت رســانده انــد

رویــداد ایــن  گیــری  شــکل  شــاهد  مــا  و    
جــاری ســال  زمســتان  در   تاریخــی 

 خواهیم بود.
خالصــه  نکوداشــت  ایــن  بهانــه  بــه  حــال 
زمینــه  ایــن  در  کنــون  تــا  کــه  فعالیت هایــی 
تقدیــم   اختصــار  بــه  اســت   شـــــــــــده  انجــام 
می کنیــم و بدیــن وســیله از تمــا می اعضــای 
افــراد  خصـــــــــــــوص  بــه  ســندیکا،  محتــرم 
می نماییــم دعـــــــــــوت   ســخن   صاحــب 
 بــرای هرچــه بهتــر شــدن ایــن نکوداشــت ما 

و رســانند  یــاری  ارزشــمند  مســیر  ایــن  در   را 
مانــدن یــاد  بــه  بــرای  باشــند  مــا  مــدد    

 این یادمان نیک.

نکوداشــت در تاریــخ نهــم بهمــن مــاه ســال 
یکهزاروســیصدو نــودو هفت خورشــیدی، در 
کتابخانه  تــاالر بیــن المللی قلم  در مجموعــه 
برگــزار    22 الــی   16 ســاعت  از  و  ایــران  ملــی 

خواهد شد.

چهره هــای  از  تقدیــر  ســخنرانی ها،  شــامل   
از  بــرداری  پــرده  ســاخت،  صنعــت  مانــدگار 
تندیــس  و  مانــدگار  چهره هــای  ســردیس 
هفتادســالگی  کلیــپ  پخــش  نکوداشــت، 
ســندیکا، اجــرای موســیقی زنــده، پذیرایی و 

صرف شام خواهد بود.
 

معرفــی  ســندیکا،  تاریخچــه  بــر  )مشــتمل   
ادوار هیــات مدیــره، ســخن بــزرگان، مقاالت 
عکس هــای  و  تقدیرنامه هــا  تخصصــی، 
در  کــه  بــود(  خواهــد  اســتوار  ســازه های 
دســت تهیــه اســت و از صاحبان نظــر دعوت  
می نماییم فایل WORD نظرات و مقاالت خود 
کتــاب به نشــانی پســت  ج در ایــن  را بــرای در
 70SB@ACCO.IR الکترونیکــی نکوداشــت 

نکوداشت ارسال فرمایند.

حضــوری؛  مصاحبه هــای  بردارنــده  در  کــه 
و  صنعــت  ایــن  شــده  شــناخته  چهره هــای 
تاریخچه ای از فعالیت های اعضای ســندیکا 
است و هم اینک در مرحله تدوین قرار دارد. 
کــه  در ادامــه ســخنانی چنــد از ایــن بــزرگان 

که   به صورت خالصه شده تحریر شده است 
تقدیم  می شود.   

 ایشان به تفکیک انجمن های
در  ســندیکا  دل  از  مختلــف   
نمودنــد  اشــاره  هفتــاد  دهــه 
گیــری اتحــاد و برگشــت  و پــی 

اسی  ادمی سا  انه ه  به ب
را مانی ا ت های ساخ ر یکای  س
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انجمن ها و ســندیکاهای تفکیک شــده را به 
دامــان ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
ایران را یک عمل مبارک نامیده و امیدوارند، 
 بــه جایــگاه واال و توانمنــد 

ً
ســندیکا مجــددا

گردد و بقای اعضای  خــود به تمامی  معنا باز 
کنونی خواستار بودند. سندیکا را در شرایط 

از  را  بزرگداشــت  ایــن  ایشــان 
افتخــارات  تریــن  برجســته 
کشــور  ســازندگی  جامعــه 

گردش در حول  دانســته و افتخار ســندیکا را 
محــور منافــع ملــی  می داننــد. و همفکری را 
مقدم بــر رقابت در ســازندگی و آبادانی ایران 
ارزیابــی نمــوده و در رســیدن به ایــن هدف، 
کیفیت را یکی  کاهش در زمان اجرا و افزایش 
از اهداف اصلی سندیکا  می دانند. مهندس 
گرد زنده یاد اســتاد  ملکیــان فــرد خــود را شــا
احمــد حا می از اســاتید برجســته دانشــکده 
از  و ســخنی  تهــران دانســته  فنــی دانشــگاه 
ایشان را شعار سازندگی ایران معرفی نمودند 
که قلبش برای  که عبارت است از " هر ایرانی 

که هرگز نتپد". ایران نتپد، بهتر است 

مهنــدس عطاردیــان موفقیت 
حضــور  گــرو  در  را  ســندیکا 
یــک پیمــان  اعضــای متحــد، 
دانســتند  تفرقــه  بــدون  و 
صنعــت  بــزرگان  از  یــاد  بــا  و 

گرانقــدر ایــن  ســاختمان و  بــه نــام اســاتید 
گذشــته هم چون مهندس اعلم،  صنعت در 
زاده، اصغــر  مهنــدس  جفــرودی،   مهنــدس 
 مهنــدس نهاوندیــان و ...  اشــاره نمودنــد و 
ادامــه راه  آنهــا را اقتــدار ســندیکا دانســتند. 
ایشان آرزو دارند، ایرانی آباد، آزاد، مستقل و 
یــک جامعه دمکــرات و متمدن و نه متجدد 

داشته باشیم.

ایــن  تاثیــرات  تریــن  مهــم  از 
شــــــــــــناساندن  نکوداشــت، 
بــه  ســاخت  صنعــت  بــزرگان 
مهندســین  و  متخصصیــن 
که در امر آبادانی  جوانی اســت 

و سازندگی ایران قدم پیش نهاده اند. ایشان 
اعتقــاد دارنــد، در آبادانــی ایــران شــرکت های 
پیمانکاری ســاختمان نقش ســرباز را داشــته 
که ســازندگی ایران چهار  و ایــن را باید بدانیم  
ســتون دارد، یکــی ســازمان برنامــه و بودجه، 
کشــور همانند وزارت خانه ها  کارفرمایان  دوم 
و نهادهای دولتی و مردمی، سوم مهندسین 
که در به وجود آمدن طرح ها و نظارت  مشاور 
و  می کننــد  همــکاری   آن  اجــرای  حســن  بــر 
که سرمایه پولی و  چهارم پیمانکاران هستند 
اعتباری مملکت را به سرمایه های زیرساختی 
تبدیل می کنند. ایشان راه را اولین زیرساخت 
توسعه و همانند رگ در بدن انسان  می دانند 
و آبادانــی هــر مکانــی را در توســعه راه هــای آن 

مکان تعریف  می کنند.

کمیت دولتی  ایشــان نــگاه حا
به نهادهای مدنی و صنفی را 
در کارآمدی این نهادها  بسیار 
گذار دانســته و وابستگی  تاثیر 
کالن دولتی به پول  مدیریــت 

اعضــای  شــدن  توانمنــد  مســیر  در  را  نفــت 
ســندیکا مثبــت ارزیابــی ن می کنند. ایشــان 
هــم چنیــن جایگزینی ثــروت نیروی انســانی 
متخصــص به جای ثــروت فــروش نفت خام 
را از اهداف اتاق بازرگانی، ســندیکا و اعضای 
کرده و اصول  آن برای پیشرفت ایران تعریف 
تجــارت آزاد در صنعــت ســاخت را بــه جهت 
ارزیابــی   مهــم  یافتگــی  توســعه  و  پیشــرفت 
می کننــد. آقــای مهنــدس ســعیدآبادی آرزو 
دارند شــرایطی فراهم شــود تا اســتعدادهای 
ایرانــی بــه جــای خــروج از ایــران، در ایــران 
بماننــد و در راه رشــد و توســعه ایــران عزیــز 

فعالیت نمایند.

کیــد  تا پورشــیرازی  مهنــدس 
احــداث  صنعــت  کــه  دارنــد 
اقتصــاد،  بــا  ارتبــاط مســتقیم 
فرهنــگ و فعالیت هــای فردی 
و همگانــی دارد و ایــن صنعت 

را بــا 261 حرفــه مرتبــط  می داننــد. ایشــان 
قالــب  در  ســاخت  شــرکت های  اجتمــاع 
ارتقــا ســطح  یــک ســندیکا را باعــث رشــد و 
شــرکت ها دانســته و با اشــاره بــه دوران قبل 
بــه طــور مســتقیم| کــه ســندیکا  انقــالب   از 
 در فعالیــت اعضــای خــود نظــارت و حتی در 
بعضــی از مــوارد دخالــت داشــت، ایــن عمل 
چنیــن  هــم  خواندنــد.  مفیــد  و  ســازنده  را 
کیــد دارنــد ادامــه دهنــدگان ایــن حرفــه و  تا
مهندســین جــوان ایــن صنعــت باید بیشــتر 
کاربردی بودن دانش خود توجه داشــته  بــه 
باشــند تــا موفقیــت را نصیب خــود و دیگران 

نمایند.

توســعه  شــروع  نقطــه  ایشــان 
را فعالیــت  در  کشــور  یــک  در 
ایجــاد  و  احــداث  صنعــت 
ســازندگی   زیرســاخت های 
دارنــد  اعتقــاد  و  می داننــد 

زیرســاخت های  ایــن  اعضایــش  و  ســندیکا 
اولیــه و اســتوار را در جــای جــای ایــران بــه 
نموده انــد.  اجــرا  بــاال  تــوان  بــا  و  درســتی 
کادمیک را در این  مهندس علیاری دانش آ
صنعت بســیار مهم دانسته و مطالعات بین 
المللــی و محاســبات مهندســی در صنعــت 
غ التحصیالن  ســاخت را مدیــون دانش فــار
رشــته های مهندســی دانشــگاه های معتبــر 
که  خوانده انــد. ایشــان آرزو دارنــد جوانانــی 
بایــد  را دارنــد،  اعضــا  ایــن  راه  ادامــه  قصــد 
گاه بــه مســائل فنــی و  دارای دانــش روز و آ
باالخــص عالقــه مند به این رشــته باشــند. 
در  را  ســاخت  حرفــه  در  مانــدگاری  ایشــان 
ایــران تعریــف شــده نمی داننــد و امیدوارند 
شــرایطی ایجــاد شــود تا صنعــت  احداث به 

گردد. کشــور تبدیل  صنعت اول 

نکوداشت
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ســندیکای  همــکاری  بــا  هســکو  شــرکت 
ســمینار  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
»مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات در ماشــین 
روز  را  کشــاورزی«  و  راهســازی، معدنــی  آالت 
کــرد. ایــن ســمینار بــا  چهارشــنبه 18 مهــر برگــزار 
رویکــرد تحلیــل و ریشــه یابــی خرابــی RCFA و 
بررســی روشــهای نویــن نگهــداری، در ســـــــــالن 
همــــایشهای سندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایــران برگــزار شــد و طــی آن دکتر ســعید رمضانی 
و مهنــدس محمدرضــا حبیــب زاده بــه ارائــه 

پرداختنــد. ســخنرانی 

در ابتدای این ســمینار مهندس فرزان ســیف 
محصــوالت  پشــتیبانی  و  آمــوزش  رئیــس 
از  بــه حاضــران،  ضمــن خیــر مقــدم  هســکو 
حــوزه  عنــوان  بــه  مشــتریان  آمــوزش  حــوزه 
ــات  ــرکت خدم ــکو )ش ــرکت هس ــگام در ش پیش
ــرد:  ک ــوان  ــرد و عن ک ــاد  ــو( ی پــس از فــروش هپک

توجــه بــه آمــوزش در همــه مقاطــع از ســالها 
کلیــد خــورد، از دو ســال قبــل  قبــل در هســکو 
کارشناســان  و  ســندیکا  همــکاری  بــا  هــم 
مرتبــط بــا آن برگــزاری ســمینارهای آموزشــی 
بــا عنــوان  اولیــن ســمینار  ایــم.  کــرده  آغــاز  را 
»مدیریــت هزینــه و ریســک در ماشــین آالت« 

ــزار شــد و اســتقبال خوبــی از  گذشــته برگ ســال 
آن شــد. بــاز خــورد ســمینار اول مــا را تشــویق 
کــرد تــا امــروز میزبــان شــما در ســمینار مدیریــت 
آالت  ماشــین  در  تعمیــرات  و  نگهــداری 
در  باشــیم.  کشــاورزی  و  معدنــی  راهســازی، 
ایــن ســمینار دکتــر ســعید رمضانی عضــو هیات 
مدیــره انجمــن تعمیــرات و نگهــداری ایــران 
ــا رویکــرد  بــه تحلیــل علــل ریشــه ای خرابیهــا ب
اثربخشــی در مدیریــت داراییهــا و مهندســی 
نگهداشــت پرداخــت، وی در بخــش آغازیــن 
کــرد: امــروز در نظــر داریــم  ســخنان خــود عنــوان 
یــک نــگاه سیســتماتیک بــه تحلیــل خرابی هــا 
ــا  ــل خرابی ه ــیاری از تحلی ــیم. بس ــته باش داش
کــه عمدتــا الیه هــای  ریشــه ای نیســتند چــرا 
پنهــان خرابی هــا پیــدا نمی شــود. در بســیاری 
کــه در پــس هــر  از تئوری هــای مطــرح می شــود 
ــی یــک ســری علــل فیزیکــی وجــود دارد،  خراب
در پــس ایــن علــل فیزیکــی یــک ســری علــل 

میرا  اری و  یت ن م
می است  ا  ی  نیازم ن در ما

شرکت هسکو با همکاری سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار کرد

 مهندس فرزان سیف:
قطعا شـــرکتها در شـــرایط اقتصادی 
زیـــادی  مشـــکالت  کــــــــــــــــــــــــــــنونی 
دارنـــد، امـــا جایـــگاه آمـــوزش آنقدر 
غ از همه  که باید فـــار اهمیـــت دارد 
گرچه این  شـــرایط پیگیـــر آن بـــود. ا
اطالعـــات  تنهایـــی  بـــه  ســـمینارها 
امـــا  نمی دهنـــد  مـــا  بـــه  عمیقـــی 
بـــرای  یـــک مســـیر  آغـــاز  می تواننـــد 

تحلیـــل درســـت باشـــند 
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ــرار دارد و در پــس ایــن علــل انســانی  انســانی ق
یــک ســری علت هــای ســازمانی پنهــان اســت 
کــه در مســیر یــک تحلیــل درســت بایــد بــه همــه 

ایــن علــل پرداختــه شــود. 
ــه مدلهــای مختلــف  ــا اشــاره ب ــی ب دکتــر رمضان
ارائــه شــده دربــاره تحلیــل خرابی هــا در دنیــا 
اغلــب شــرکتهای مــا رویــه و  کــرد: در  عنــوان 
ریشــه  تحلیــل  منظمی بــرای  دســتورالعمل 

نــدارد.  خرابیهــا وجــود 
گفــت: در سراســر  دنیــا، تغییــر نــگاه  رمضانــی 
از ســمت مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات بــه 
می شــود.  دیــده  دارایی هــا  مدیریــت  ســمت 
مجموعــه  شــامل  فیزیکــی  دارایــی  مدیریــت 
زمینــه  در  هماهنــگ  و  منظــم  فعالیتهــای 
کاهــش  بهبــود عملکــرد، مدیریــت ریســک و 
هزینه هــای چرخه عمر دارایــــــــی ها در راســتای 
تحقق اهداف اســتراتژیک یک ســازمان اســت. 
نقطــه تمرکــز ایــن روش مدیریــت بــر چرخــه عمر 
یــک تجهیــز اســت. چرخــه عمــر یــک تجهیــز از 
کــه نیــاز بــه آن تجهیــز ایجــاد می شــود  زمانــی 
تجهیــز  هــر  تهیــه  زمــان  در  می گــردد.  آغــاز 
بایــد بــه شــرایط بهــره بــرداری، دســتورالعمل 
اســتفاده و نگهــداری، شــرایط آب و هوایــی، و 

کــرد. ... توجــه 
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود: در زمــان آپارتایــد و 
تحریــم آفریقــای جنوبــی، دانــش نگهــداری در 
ایــن کشــور افزایــش یافــت چرا که مجبــور بودند 
از تجهیــزات خــود بیشــتر از عمر اعام شــده آنها 
کننــد. برخــی قطعــات بــا مــرور زمــان  اســتفاده 
کــردن بیشــتر خــراب می شــوند ولــی در  کار  و 
برخــی قطعــات خرابــی ارتبــاط مســتقیمی با 
کارکــرد آن قطعــه نــدارد و عمومــا ایجــاد  میــزان 
کــه  خرابــی در آنهــا علــل و عواملــی بیرونــی دارد 
بایــد اقــدام بــه شناســایی و رفــع آن عوامل کرد. 
کارهــای زیــادی  در زمینــه تحلیــل عمــر در دنیــا 
کنــون در ایــران ایــن  انجــام شــده اســت، امــا تــا 
از اســتاندارد  بــه ناچــار  اتفــاق نیافتــاده و مــا 
شــاید  می کنیــم،  اســتفاده  دیگــر  کشــورهای 
ــات  ــا قطع ــور م کش ــه در  ک ــت  ــن اس بــرای همی
ــه زودی از چرخــه اســتفاده خــارج می شــوند  ب
اقتصــادی  دشــوار  شــرایط  در  کــه  حالــی  در 
توجــه بــه بحــث نگهــداری و تعمیــرات اهمیــت 

بیشــتری می یابــد. 

دکتــر  آموزشــی  ســمینار  ایــن  دوم  بخــش  در 
ــا  ــرد: دارایی هــای فیزیکــی ب ک ــی عنــوان  رمضان
از  یکــی  دارد.  ارتبــاط  اطاعاتــی  دارایی هــای 

کارهــای نادرســت مــا ثبــت ناقــص یــا نادرســت 
نکــردن  ثبــت  شــامل  کــه  اســت  اطاعــات 
جزئیــات خرابــی، دالیــل خرابــی و ... اســت. 
بــا ثبــت درســت اطاعــات می تــوان مکانیــزم 
کــه تکــرار  کــرد و خرابی هایــی  خرابــی را پیــدا 
بیشــتری دارنــد را شــناخت. بــا ثبــت اطاعــات 
می تــوان هزینــه تعمیــرات و نگهــداری را هــم 

کــرد.   بــرآورد 
کــرد: بهتــر اســت بــه جای  دکتــر رمضانــی تصریــح 
که چگونه از تکرار  مقصریابی در پی این باشــیم 
اتفــاق جلوگیــری کنیــم. باید مشــخص کنیم هر 
کــه  کجــای قضیــه بــوده اســت، در حالــی  فــردی 
کــردن نقــش خــود در اتفــاق  ــه جــای پیــدا  مــا ب
ــردن خــود از مســئله هســتیم.  ک ک  ــا درصــدد پ
ایجــاد حــس  ســازی،  فرهنــگ  مــورد  ایــن  در 

کارســاز خواهــد بــود.  مســئولیت و مشــارکت 
ــرداری از علتهــا  ــه روش نقشــه ب ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: تعریــف مســئله بســیار مهــم اســت  عنــوان 
ــم.  ــه ســرعت از آن  می گذری کــه متاســفانه مــا ب
آن  دنبــال  بــه  کــه  چیــزی  دادن  دســت  از 
نمی گردیــم بســیار ســاده اســت. مــا در ذهــن 
خــود یــک ســناریو می ســازیم و اغلــب در پــی 
رســیدن بــه همــان نتیجــه هســتیم و از علــل 
بــا  اســت  بهتــر  می شــویم.  غافــل  ای  ریشــه 
پرداختــن بــه پیامدهــا تحلیــل خرابــی را آغــاز 
کــه قصــد نهایــی مــا جلوگیــری از  کنیــم چــرا 
پیامدهــا اســت. البتــه ایــن چــرا- چــرا باالخــره 
کــه قبــا ایــن نقطــه  در جایــی متوقــف می شــود 
کنتــرل  کــه در  را جایــی می دانســتند  توقــف 
گفتــه می شــود بــه دلیــل  مــا اســت، امــا امــروزه 
کــه امکان  مســئولیت اجتماعــی بایــد تــا جایــی 

کــرد.   دارد مســئله را دنبــال 
تحلیــل  بــرای  را   ABB شــرکت  رویکــرد  وی 
کــرد،  تشــریح  گام   7 در  خرابی هــا  ریشــه ای 
  PROACT روش  و  روش  ایــن  در  افــزود:  و 
تعریــف مســئله مهــم اســت. دریافــت اطاعــات 
نمونــه ســالم،  بــا  و مقایســه  قطعــه معیــوب 
ــرداری  اطاعــات مکانــی و زمانــی، یادداشــت ب
از نظــر شــاهدان، جمــع آوری ســوابق، دریافــت 
کتابچــه تجهیــز،  نقشــه بخــش آســیب دیــده و 
دریافــت رویه و روشــها و دســتورالعمل ها، تهیه 
لیســت های مجــزا بــرای علــل،  .... و مــواردی از 

ایــن دســت اهمیــت دارد. 
دکتــر رمضانــی در پایــان روش PROACT   را 
روش  ایــن  در  کــرد:  عنــوان  و  داد  توضیــح 
بــرای خطــای انســانی 5 شــاخه اصلــی معرفــی 
کــه شــامل هشــیاری پایین)بــه خاطــر  می شــود 
کســل بــودن یــا هوشــیاری پاییــن، خســتگی 

ــا،  ــر رویه ه ــاال) در اث ــار ب ــمی(، فش ــی و جس روح
از  تــرس  ضعیــف،  نظــارت  بــاال،  اســترس 
شکســت(، حــواس پرتی بــاال)درک خیلــی زیاد، 
کافــی  گاهــی، پیچیدگــی بــاال، پیگیــری نا عــدم آ
ــی  ــد تونل ــر دی کاذب )در اث ــس  ــه نف ــاد ب (، اعتم
گرفتــن پیچیدگیهــا، طــرز فکــر و  کــم  و دســت 
ــت  ــر خجال ــن )در اث ــری پایی ــاق پذی ..(، و انطب

کافــی و ...( اســت.  کشــیدن، انگیــزه نا

مهنــدس محمدرضــا حبیــب زاده مــدرس دیگر 
این سمینار بود که در قسمتی از سخنرانی اش 
ــه تجربیــات خــود در حــوزه ماشــین  ــا اشــاره ب ب
ثبــت  اهمیــت  روی  کیــد  تا و  عمرانــی  آالت 
ــث  ــا بح ــر پروژه ه کث ــرد: در ا ک ــوان  ــات عن اطاع
منابــع از جملــه ماشــین آالت مــورد توجــه مــن 
بــوده اســت و دلیــل ایــن توجــه نیــز مســئولیت 
مــن در فــوالد مبارکــه از ســال 61 تــا 73 بــرای 
کــه اغلــب بــه  تولیــد و توزیــع بتــن و مصالــح بــود 
وســیله ماشــین آالت  انجــام می شــد. بعدهــا 
که برای انجام  کیســون از من خواســت  شــرکت 
پــروژه فــرودگاه امــام، همــان روش تولیــد متمرکز 
کــه در ایــن مــورد  کنــم  در فــوالد مبارکــه را پیــاده 
هــم مــن بــا ماشــین آالت در ارتبــاط بــودم و 
تجربــه بســیاری در ایــن مــورد اندوختــه بــودم. 
کــه از زاویــه  کــه فرصتــی پیــش آمــد  ضمــن ایــن 
کنــم و نــه از  مدیــر پــروژه بــه ماشــین آالت نــگاه 

ــر ماشــین آالت.  ــه مدی زاوی
کــرده ام کــه مــن جمــع   وی افــزود: طبــق آمــاری 

گــذاری خــود در ماشــین آالت   مــا از ســرمایه 
تنهــا یــک شــیفت اســتفاده می کنیــم، یعنــی 
50 درصــد زمــان پــروژه موتــور ماشــین آالت مــا 
غ از بحــث راندمــان  کار می کنــد، البتــه ایــن فــار
گــر آن را مدنظــر بگیریــم می تــوان  کــه ا اســت 
گفــت مــا از حــدود 12 درصــد از تــوان ماشــین 
ــل  ــی از دالی ــم. یک ــتفاده می کنی ــود اس آالت خ
مهمی که شــرکتهای ایرانی نمی توانند ماشــین 
کننــد همیــن نکتــه  کننــد و پــروژه را اجــرا  اجــاره 
اســت. وی افــزود: اجــاره ماشــین آالت در بــازار 
ــروژه نیســت  ــودن آن ســر پ ــر اســاس روشــن ب ب
آالت  ماشــین  کــردن  اجــاره  همیــن  بــرای  و 
ــای  ــود قیمته ــث می ش ــروژه باع ــام پ ــرای انج ب
پیمانــکار رقابتــی نباشــد. در صنعــت ماشــینها 
کار می کنــد و بــرای همیــن  100 درصــد زمــان 
تئوریهــای مربــوط بــه صنعت درباره شــرکتهای 
مــا مصــداق نــدارد. شــرکتهای عمرانــی ناچارنــد 
مالــک ماشــین باشــند، و همیــن ماشــین آالت 

سمینار
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را وارد پــروژه می کننــد، در نهایــت تنهــا ماشــین 
کــه ســاعت روشــن آنهــا  آالتــی را اجــاره می کننــد 

نزدیــک بــه زمــان پــروژه اســت.
جــای  بــه  شــاید  کــرد:  تصریــح  زاده  حبیــب 
اســت  الزم  آالت  ماشــین  مدیــران  آمــوزش 
چــرا  ببیننــد  آمــوزش  آالت  ماشــین  مالکیــن 
کــه آنهــا بــرای حفــظ ســرمایه و باالبــردن بهــره 
کســب  وری ســرمایه خــود انگیــزه دارنــد و بــا 
ایــن اطاعــات تکمیلــی، بــرای حفــظ ســرمایه 
ــاره  ــه ســراغ مــا خواهنــد آمــد. در ایــن ب خــود ب
کارفرمایــان بــا  کــه  می تــوان تدابیــری اندیشــید 
کــه مدیریــت ماشــین آالتــی ندارنــد  شــرکتهایی 
و  نگهــداری  بحــث  چــون  نشــوند  کار   وارد 
بهــره وری ماشــین آالت در حــوزه ســرمایه های 
ملــی قابــل طــرح اســت. متاســفانه مدیــران مــا 
ماشــین آالت را نمی شناســند و در ایــن بــاره 
از تخصــص مدیــران ماشــین آالتــی هــم غافــل 

می شــوند.
کــرد: مدیــر پــروژه موظــف اســت  وی عنــوان 
و  کار  بــه  آمــاده  تجهیــزات  و  آالت  ماشــین 
کارگاه  کارگاه بدهــد و اصــا وظیفــه  ســالم را بــه 
آالت  ماشــین  نیســت.  آالت  ماشــین  تعمیــر 
منبــع  یــک  بایــد  هــم  را  ســالم  تجهیــزات  و 
تخصصــی در اختیــار مدیــر پــروژه قــرار دهــد 
که ناوگان ماشــین آالتــی دارد  یعنــی هر شــرکتی 
ــک  ــب ی ــه آن را در قال ــوط ب کار مرب ــاز و  ــد س بای
دفتــر فنــی ماشــین آالتــی داشــته باشــد. نبایــد 
بحــث تعمیــر و نگهــداری بــه پــروژه تحمیــل 
شــود و شــرکت بایــد یــک مدیریت تخصصــی در 

ایــن زمینــه داشــته باشــد. 

مــا  کــرد:  کیــد  تا زاده  حبیــب  مهنــدس 
کــم نداریــم و عمــده مشــکل مــا  متخصــص 
یعنــی  مدیریــت  اســت.  مدیریــت  زمینــه  در 

مســئول بــودن در برابــر چیــزی، مدیــر بایــد فکــر 
کنــد و در قالــب روشــها و  کارهــا را ســاده  کنــد و 
کارگران ســاده ارائــه دهد. مدیران  کار بــه  نحــوه 
کننــد و در زمینــه  ــد فکــر  ماشــین آالت هــم بای
نگهــداری و تعمیــرات روشــهایی ارائــه دهنــد 
کار بــرای آنهــا فراهــم نیســت و  امــا زمینــه ایــن 
کــه  کاری را  مدیــران باالدســت انتظــار دارنــد 

آنهــا می گوینــد انجــام دهنــد. 
یــک دوره مدیریــت  بنــده  کــرد:  وی تصریــح 
کــه در  کســانی  کــه بــا  صنعتــی دیــدم و بعــد 
ــه  ــردم متوج ک ــات  ــد ماق ــر بودن آن دوره حاض
کــه آن دوره را دیــده بودنــد  کســانی  کثــر  شــدم ا
از شــرکتهای خــود اخــراج شــده بودنــد. آنهــا 
کــرده بودنــد  گرفتــه بودنــد و ســعی  چیــزی یــاد 
که در تضاد  کنند  آن را در سیســتم خــود پیــاده 

گرفتــه بودنــد.  ــا منافــع سیســتم قــرار  ب
گاهــی وقتهــا تجربــه  کــرد:  حبیــب زاده مطــرح 
ــد در  مدیــران ماشــین آالت و آنچــه آموختــه ان
تضــاد منافــع بــا مدیر شــرکت یا مدیــر پــروژه قرار 
کــه در ایــن مــوارد بایــد از یــک طــرف به  می گیــرد 
کنیــم  آنچــه مدیرباالدســتی می خواهــد عمــل 
و در خدمــت پــروژه باشــیم، از طرفــی نیــز بــا 
اســتفاده از ابــزاری ماننــد اطاعــات و در قالــب 
تشــکلها و ســندیکاها دربــاره اهمیــت مدیریــت 
شــرکتها  مدیــران  میــان  در  ماشــین آالت 
گاهــی وقتها  کنیــم. متاســفانه  فرهنــگ ســازی 
ــود  ــث می ش ــتباه باع ــیر اش ــن در مس گرفت ــرار  ق
هــر قدمی کــه در راســتای مدیریــت برداشــته 
می شــود مــا را از مســیر اصلــی دورتــر می کنــد.  

مهندس حبیب زاده:
کم نداریم و عمده   ما متخصـــص 
مشـــکل مـــا در زمینـــه مدیریـــت 
اســـت. مدیریـــت یعنی مســـئول 
بـــودن در برابر چیـــزی، مدیر باید 
کنـــد  کارهـــا را ســـاده  کنـــد و  فکـــر 
کار  و در قالـــب روشـــها و نحـــوه 
کارگـــران ســـاده ارائـــه دهـــد.  بـــه 
مدیـــران ماشـــین آالت هـــم باید 
کننـــد و در زمینـــه نگهداری  فکـــر 
ارائـــه  روشـــهایی  تعمیـــرات  و 
کار بـــرای  دهنـــد امـــا زمینـــه ایـــن 
آنهـــا فراهـــم نیســـت و مدیـــران 
کاری را  باالدســـت انتظـــار دارنـــد 
کـــه آنهـــا می گوینـــد انجـــام دهند  
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 نشست

خــــــصوصــــــــی   - عــــــــــمومی   مشـــــارکـــــــــت 
مکانیزمـــی   )Public-Private Partnership(
کـــه در آن بخـــش عمومـــی )دولـــت و  اســـت 
ســـایر نهادهای حکومتی( بـــه منظور تأمین 
خدمـــات زیربنایـــی )اعـــم از آب و فاضاب، 
و...( آمـــوزش  ســـامت،  نقـــل،  و   حمـــل 
)اعـــم  خصوصـــی  بخـــش  ظرفیت هـــای  از   

از دانـــش، تجربـــه و منابـــع مالـــی( اســـتفاده 
می نمایـــد. بـــه بیـــان دیگر بخـــش خصوصی 
وظایـــف  از  برخـــی  در  دولـــت  از  نیابـــت  بـــه 
خدمـــات  ایـــن  تأمیـــن  مســـئولیت های  و 
مشـــارکت  در  مـــــــــــــــی نماید.  نقش آفرینـــی 
عمومـــی - خصوصـــی قـــراردادی بین بخش 
منظـــور  بـــه  خصوصـــی  بخـــش  و  عمومـــی 

و  منافـــع  مســـئولیت،  ریســـك،  تســـهیم 
هم افزایـــی منابـــع و تخصـــص هـــر دو بخش 
در ارائـــه خدمات زیربنایـــی منعقد می گردد. 
نقـــش  خصوصـــی  عمومـــی-  مشـــارکت  در 
دولت از ســـرمایه گذاری، اجـــرا و بهره برداری 
در پروژه هـــای زیرســـاختی بـــه سیاســـت گذار 
کیفیـــت  و تنظیم کننـــده مقـــررات و ناظـــر بـــر 
کمیـــت ارائـــه خدمـــات تبدیـــل می شـــود.  و 
می تـــوان  را  عمومی-خصوصـــی  مشـــارکت 
پروژه هـــای  مالـــی  تامیـــن  بـــرای  مدلـــی 
زیرســـاختی، زیـــر بنایـــی و طرحهـــای تملك 
دانســـت.)پرتال  سرمـــــــــایه ای  دارایی هـــای 

-خصوصـــی ( ملـــی مشـــارکت عمومـــی 
مجموعـــا بیش از 76 هـــزار پـــروژه نیمه تمام 
کـــه  دارد  کشـــور وجـــود  اســـتانی در  و  ملـــی 
بـــرای تکمیـــل ایـــن حجـــم عظیـــم پروژه هـــا 
بـــا احتســـاب مدت زمـــان مـــورد نیـــاز بـــرای 
خ بهـــره بـــازار به مبلغـــی حدود  تکمیـــل و نـــر
450 هـــزار میلیـــارد تومان اعتبـــار، بیش از12 
نفـــر  از ششـــصد هـــزار  بیـــش  و  زمـــان  ســـال 
کـــه  کار نیـــاز اســـت. بدیهـــی اســـت  نیـــروی 
حتی در شـــرایط ایـــده آل اعتبـــاری نیز تامین 
که  چنیـــن ملزوماتـــی نه تنها ممکن نیســـت 

اساســـا عقایـــی هـــم نخواهـــد بود.
ح های  در  ســـال های  اخیـــر برای اجـــرای طر
زیرســـاختی، روش هـــای مشـــارکت عمومـــی 
جدیـــد،  ح هـــای  طر بـــرای  خصوصـــی   -
آمـــاده  و  شـــده  تکمیـــل  نیمه تمـــام، 
مـــورد  بهره بـــرداری  و در حـــال  بهره بـــرداری 
کمیت( قـــرار دارد  توجـــه جدی دولـــت )و حا
و در مصوبـــات و ضوابـــط اخیـــر ســـعی شـــده 
گـــذاری و  اســـت ظرفیت هـــای الزم بـــرای وا
ح ها  مشـــارکت بخش خصوصـــی در ایـــن طر
فراهم شـــود؛ از جملـــه ظرفیت هـــای قانونی 
شـــرایط  دســـتورالعمل  بـــه  می تـــوان  اخیـــر 
و  نیمه تمـــام  جدیـــد،  ح هـــای  طر گـــذاری  وا
تکمیل شـــده و آماده بهره بـــرداری به بخش 
غیردولتـــی )دســـتورالعمل مـــاده 27 قانـــون 
الحـــاق 2(، ضوابـــط تبصـــره 19 قانون بودجه 
ســـال1396و تبصره 19 بودجه ســـال 1397، 
مصوبه شـــورای عالـــی هماهنگـــی اقتصادی 
 - عمومـــی  مشـــارکت  الیحـــه  و  قـــوا  ســـران 

کرد.  اشـــاره  خصوصـــی 
با ایـــن حـــال اجـــرای پروژه های نیمـــه تمام 
خصـــــــوصی   - عمومـــی  مشـــارکت  بصـــورت 
بـــا آمـــار حدســـی و احساســـی قابـــل انجـــام 
نیســـت بلکه نیازمنـــد ایجاد بســـترهای الزم 
و ظرفیت هـــای قانونی و قـــراردادی و تعریف 

تحلیل یک خبر

یا بخش خصوصی    
مرانی ر های  درص   
رد است ما  ار  را    نیمه 

  محمد تکلی/ کارشـــناس حقوقی ســـندیکای شرکت های ساختمانی ایران : خبرگزاری ایرنا در     
تاریخ  8 مهر ماه گفت و گوی خود با معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه کشور را 
گذاری به بخش خصوصی  منتشر کرد که در آن وضعیت پروژه های عمرانی کشور و پروژههای قابل وا
 در اســـتانها تشـــریح شده اســـت. در این گفت وگو همچنین به عملکرد بخش خصوصی در ارتباط 
که براساس  کید شـــده است  با پروژه های اســـتانی ســـال 1396 از نظر میزان تحقق پروژه اشـــاره و تا
کلی اقتصاد مقاومتـــی حدود تکمیل یک هزار و 892 پـــروژه به عبارتی 82  کیدات سیاســـت های  تا
کننده اســـت اما نیازمند    گرچه امیدوار  درصد پروژههای نیمه تمام محقق شـــده اســـت. این رقم 

است. سازی  شفاف 
از نظر ســـندیکای شـــرکت های ســـاختمانی ایران به عنوان بزرگترین مجـــری بخش خصوصی در 
کاره به بخش خصوصی و اتمام 82 درصدی  گذاری طرح های عمرانی نیمه  حوزه عمرانی، آمار وا
آن توســـط این بخش قابل تامل اســـت. طبـــق آمارهای ارائه شـــده این معاونـــت 67درصد این 
که اصـــوال بهره برداری و تکمیـــل جزئی طرح ها  آمـــار مربوط به بهـــره برداری از طرح ها میباشـــد 

گـــواه این بررســـی ها، فقط 11درصـــد میزان   بـــا طرحهـــای نیمـــه تمام واقعـــی متفاوت اســـت. به 
کشـــور بعنـــوان طرح  اعامـــی ازســـوی معاونـــت اقتصـــادی و هماهنگی ســـازمان برنامه وبودجه 

نیمه تمـــام به مرحله اتمام رســـیده اســـت.
تفکیـــک اصولـــی طرح هـــا برمبنـــای اســـتانی ، ملـــی، حـــوزه خدماتـــی )آب، راه، نیرو، ســـامت، 
آموزشـــی و...(، زمان شروع پروژه، درصد پیشـــرفت پروژه و... ضرورت دارد و این تفکیک باید در 
کـــه در غیر اینصورت طرحهای  تعریـــف طرح های نیمه تمام بعنوان یک اصل پذیرفته شـــود چرا
گیرند و با بزرگ شـــدن دامنه شـــمول از لحـــاظ تخصیص اعتبار  جـــاری هـــم در این قالب قرار می 

گردد. و بودجه مشـــکات ســـخت تر می شـــود و مانـــع از ارائه آمار صحیـــح می 

تحلیل
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و  مالـــی  منابـــع  تامیـــن  و  جدیـــد  وکار  ســـاز 
و  عمومـــی  طـــرف  بـــرای  الزم  مشـــوق های 

بخـــش خصوصـــی اســـت.

1
 این اصطاح )مشارکت عمومی - خصوصی(

کشـــور بعنوان  در ســـند نظـــام فنی و اجرایی 
گـــردد بر  ح  ســـند جامـــع مـــی بایســـتی مطـــر
همچنیـــن  و  بین المللـــی  تجـــارب  اســـاس 
کشـــور، ایـــن روش در ادامه  تجـــارب داخـــل 
بلـــوغ انـــواع روش هـــای اجـــرای پـــروژه قـــرار 
اجـــرای  در  نویـــن  روش هـــای  اصـــول  دارد، 
پروژه هـــای زیرســـاختی بـــه طـــور عمـــده بـــر 
گـــذاری یکپارچـــه مســـئولیت ها، وظایـــف  وا
و توزیـــع بهینـــه ریســـك مابین طـــرف دولتی 
کید  )دســـتگاه اجرایی( و طـــرف خصوصی تأ
دارنـــد و هدف اصلـــی آن بهبود بهـــره وری و 
کاالهـــا و خدمات  کاهـــش بهای تمام شـــده 

پروژه هـــای زیرســـاختی اســـت.

ح،  از طریـــق خریـــد تضمینـــی محصـــول طر
ممنوعیـــت قیمت گـــذاری بـــرای محصوالت 
ح توســـط دســـتگاه اجرایـــی یا پوشـــش  طـــر
اجـــازه  تکلیفـــی،  قیمـــت  مابه التفـــاوت 
تخفیف قیمـــت برای  ایجاد توجیـــه مالی به 
گـــذاری به  عنوان مبنـــای فروش،  کارگـــروه وا
یـــا  چندگانـــه  کاربری هـــای  ایجـــاد  امـــکان 
ایجاد ســـایر تأسیســـات جانبـــی اقتصادی با 

کاربـــری اصلی. حفـــظ 

مالیاتـــی،  معافیـــت  یـــا  تخفیـــف  ازجملـــه 
مشـــوق بیمه تأمین اجتماعی، فـــروش پروژه 

 بـــدون رعایـــت مـــاده  115 قانـــون  محاســـبات 
گذارندگان  عمومی  کشور و  مشوق هایی برای وا

پروژه ها  )دســـتگاه های اجرایی( 

کـــردن منابع مالـــی مختلف   از طریـــق اهـــرم 
دارایی هـــای  تملـــك  اعتبـــارات  شـــامل؛ 
درآمدهـــای  اســـتانی،  و  ملـــی  ســـرمایه ای 
آورده  اجرایـــی،  دســـتگاه های  اختصاصـــی 
و  عامـــل  بانـــك  آورده  خصوصـــی،  بخـــش 
بازارهـــای پولی و مالی، منابـــع مالی خارجی 
)تبصـــره 3 قانون بودجه ســـال 1397( منابع 

صنـــدوق توســـعه ملـــی )ارزی(. 

تضامیـــن  دســـتورالعمل  یـــا  و  روش  تهیـــه   
گذاری ها،ارائه تضامین  مناســـب این نوع وا
و  داخلـــی  مالـــی  تأمیـــن  بـــرای  کمیتـــی  حا
محصـــول  خریـــد  تضمیـــن  ارائـــه  خارجـــی، 
امـــوال  ترهیـــن  اجرایـــی،  دســـتگاه  توســـط 
ح و درآمدهـــای  ح و محـــل اجـــرای طـــر طـــر
آن بـــرای وثیقـــه تأمیـــن مالـــی و ضمانتنامه 
وزارت امـــور اقتصـــادی و دارایـــی و تضمیـــن 

خریـــد محصـــول. 

بـــرای حـــل و فصل اختـــاف قـــراردادی این 
نـــوع قراردادهـــا الزم اســـت شـــیوه منصفانه 
و مـــورد قبـــول طرفیـــن جهت حـــل اختاف 
 27 مـــاده  دردســـتورالعمل  شـــود.  ایجـــاد 
قانـــون الحـــاق 2 بـــه ترتیب انجام می  شـــود: 

کره طرفین  الف( از طریق مذا
کارشناســـان  یـــا  کارشـــناس  بـــه  ارجـــاع  ب( 

طرفیـــن  منتخـــب 
گذاری  کارگروه وا ج( از طریق داوری توســـط 

گذاری اســـتان. کارگروه وا یا 

در پایـــان با اشـــاره به اقدامـــات خوب وقابل 
بـــرای  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  تعریـــف 
ح هـــای نیمه تمام و اســـتفاده  گـــذاری طر وا
از روش مشـــارکت عمومـــی - خصوصی برای 
کشـــور اعـــم  ح هـــای زیـــر بنائـــی  اجـــرای طر
کـــه در  ح هـــای جدیـــد  از نیمـــه تمـــام و طر
تصویـــب قوانیـــن و مقـــررات از جملـــه مـــاده 
و  آن  دســـتورالعمل  و   2 الحـــاق  قانـــون   27
تبصـــره 19 قانـــون بودجـــه ســـال 97 و آئیـــن 
نامـــه اجرایـــی اقـــدام قابل توجهی به شـــمار 
مـــی رود لیکن بـــا عنایـــت به ســـالیانه بودن 
قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی و تغییـــرات قانون 
کامل با  ضـــرورت دارد یـــک قانـــون جامـــع و 
اعمـــال نظـــرات بخـــش خصوصـــی بـــا هدف 
ح هـــا در قالـــب روشـــی نـــو اقدام  اجـــرای طر
گـــردد الیحه مشـــارکت عمومـــی - خصوصی 
مـــی تواند بـــا اصاحاتـــی بعنوان یـــک قانون 

جامـــع مشـــکات را مرتفـــع نماید.              

بـــودن  ســـالیانه  بـــه  عنایـــت  بـــا   
قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی و تغییرات 
قانـــون ضـــرورت دارد یـــک قانـــون 
کامـــل بـــا اعمـــال نظـــرات  جامـــع و 
بخـــش خصوصـــی بـــا هـــدف اجرای 
ح هـــا در قالب روشـــی نـــو اقدام  طر
گـــردد الیحـــه مشـــارکت عمومـــی - 
خصوصـــی مـــی تواند بـــا اصالحاتی 
جامـــع  قانـــون  یـــک  بعنـــوان 

نمایـــد.               مرتفـــع  را  مشـــکالت 
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بزرگتریـــن  روزهـــا  ایـــن  داودی:  اســـماعیل 
کـــه  اســـت  ایـــن  خصوصـــی  بخـــش  گایـــه 
را  آنهـــا  ظرفیت هـــای  و  نظـــرات  کمیـــت  حا
کمیت  نادیـــده می گیـــرد؛ آنهـــا معتقدنـــد حا
کنار  کامـــل  یـــا بخـــش خصوصـــی را بـــه طـــور 
می گـــذارد و یـــا در حـــد زینـــت المجالـــس به 

ایـــن بخـــش اعتنـــا می کنـــد.
حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای شـــهریور مـــاه 
امســـال در دیدار رییس جمهوری و اعضای 
هیـــات دولت، بـــا انتقاد از بـــی رغبتی دولت 
وســـیع  ظرفیـــت  از  گســـترده  اســـتفاده  بـــه 
گفتنـــد: اجـــرای صحیح  بخـــش خصوصـــی 
قانـــون   44 اصـــل  سیاســـت های  کامـــل  و 
تولیدگـــران،  تجـــار،  از  اســـتفاده  و  اساســـی 
صنعتگـــران، قطعـــه ســـازان و دیگـــر اجزای 
بخـــش خصوصـــی در مدیریـــت اقتصادی و 

کشـــور قطعـــا موثـــر خواهـــد بود. پیشـــرفت 
شـــمخانی«  »علـــی  دیـــدار،  ایـــن  از  پیـــش 
دبیـــر شـــورای عالـــی امنیـــت ملی نشســـتی 
غیرعلنـــی با اعضای هیـــات نمایندگان اتاق 
کـــه وی در آن جلســـه نقطه  تهران داشـــت 
نظـــرات اعضـــا را شـــنید و بـــه رهبـــر معظـــم 
در  نیـــز  رهبـــری  کـــرد؛  منکعـــس  انقـــاب 
نشســـت با رئیس جمهوری هیـــات دولت، 
که »به طـــور رایـــج و معمول،  کردنـــد  کیـــد  تا
بخش خصوصـــی را ما واقعـــًا وارد نمی کنیم 
و از ســـرمایه های مـــردم، درســـت اســـتفاده 
نمی کنیـــم. مجموعـــه  اتـــاق بازرگانـــی یـــک 
دیـــداری با دبیرخانه  شـــورای عالـــی امنیت 
زدنـــد  یـــک حرفهـــای مفصلـــی  و  داشـــتند 
بـــه نظـــر  کـــه بنـــده آن حرفهـــا را خوانـــدم؛ 
مـــن آقایـــان بخوانیـــد آن حرفهـــا را، آقایـــان 
بشـــنوید و ببینیـــد آن حرفهـــا را؛ حرفهـــای 
درســـتی اســـت؛ ما باید از ظرفیتهای بخش 

کنیـــم«. خصوصـــی اســـتفاده 
رهبـــر  صریـــح  ســـخنان  می رســـد  نظـــر  بـــه 
معظـــم انقـــاب در مورد خواندن، شـــنیدن 
و دیـــدن نظـــرات فعـــاالن بخـــش خصوصی 
»فصل الخطاب« باشـــد. یکـــی از مهمترین 
کـــه با تصویب  انتظـــارت بخش خصوصی - 
کار از یـــک  کســـب و  قانـــون بهبـــود محیـــط 
خواســـته بـــه یـــک قانـــون تبدیـــل شـــده - 
گرفتـــن نظـــرات بخـــش  قـــرار  مـــورد توجـــه 
خصوصـــی در تصویـــب قوانیـــن، مقـــررات، 

بخشنامه هاســـت. و  آیین نامه هـــا 
در مـــاده 2 ایـــن قانون آمده اســـت: »دولت 

مکلـــف اســـت در مراحل بررســـی موضوعات 
کار برای اصلح و  کســـب و  مربـــوط به محیط 
کتبی  تدویـــن مقـــررات و آیین نامه هـــا، نظر 
اتاقهـــا و آن دســـته از تشـــکلهای ذی ربطـــی 
کارفرمایی و  که عضو اتاقها نیســـتند، اعـــم از 
کنـــد و هرگاه  کارگری را درخواســـت و بررســـی 
گیری  الزم دید آنـــان را به جلســـات تصمیم 
دعـــوت نمایـــد«. مـــاده 3 ایـــن قانـــون نیز بر 
کیـــد  تا اقتصـــادی  فعـــاالن  از  نظرخواهـــی 
اجرایـــی  »دســـتگاههای  می گویـــد:  و  دارد 
مکلفنـــد هنگام تدویـــن یا اصـــاح مقررات، 
نظـــر  اجرائـــی،  رویه هـــای  و  بخشـــنامه ها 
تشـــکل های اقتصادی ذی ربط را اســـتعام 

کننـــد و مـــورد توجه قـــرار دهند.«
نماینـــدگان  هیـــات  عضـــو  الهوتـــی  محمـــد 
کشـــاورزی  اتـــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
گفـــت: یکی  ایـــران در ایـــن ارتبـــاط بـــه ایرنا 
کشـــور ما در  کـــه همیشـــه در  از موضوعاتـــی 
و  دســـتورالعمل ها  و  بخشـــنامه ها  صـــدور 
تصمیمات ســـبب عـــدم ثبـــات برنامه ریزی 
در فعـــاالن بخـــش خصوصـــی شـــده، تنـــوع 
کـــه  اباغیه هـــا و دســـتورالعمل هایی اســـت 
کل  پـــی در پـــی صـــادر می شـــود و بـــه نوعی 
کشـــور را تحـــت تاثیر قـــرار می دهد.  اقتصـــاد 
کـــرد: بـــه همیـــن دلیـــل، قانون  وی اضافـــه 
که  کار تصویب شـــد  کســـب و  بهبـــود محیط 
گیـــری شـــورای  یکـــی از بندهـــای آن شـــکل 
گـــوی دولت و بخـــش خصوصی بود  گفـــت و 
و بـــر اســـاس آن قانـــون هیـــچ بخشـــنامه ای 
بدون مشـــورت بـــا بخـــش خصوصـــی نباید 

شـــود. صادر 
کنفدراســـیون صادرات  که ریاســـت  الهوتی 
ایران را بر عهده دارد، افزود: این مســـئله در 
گفت  دولـــت یازدهم اتفـــاق افتاد و شـــورای 
گـــو فعـــال شـــد و وزیـــر اقتصـــاد بـــه عنوان  و 
رئیس شـــورا همـــواره حضوری موثـــر در این 
شـــورا داشـــت. وی ادامه داد: اقتصاد ایران 
در چهار ســـال دولت یازدهـــم از نوعی ثبات 
در ایـــن زمینه برخـــوردار بود و بخشـــنامه ها 
بـــه طـــور معمـــول بـــا نظـــر بخـــش خصوصی 
رویکـــرد،  ایـــن  نتیجـــه  در  می شـــد؛  صـــادر 
کـــه در دولـــت دهـــم  شـــهرک های صنعتـــی 
کشـــیده شـــده بودنـــد، در دولت  به تعطیلی 
یازدهـــم فعال شـــدند و ثبات در حـــوزه ارز و 
بخشـــنامه ها منتج به رشـــد اقتصادی شد.

الهوتـــی افـــزود: بـــا شـــروع دولـــت دوازدهم و 
کـــه ایـــن اتفاق  خ داد  پیـــش آمدهـــای ارزی ر
ناشـــی از بی توجهی دولت بـــه نظرات بخش 
خصوصـــی بـــود؛ بخـــش خصوصـــی همـــواره 
کـــه نـــرخ ارز باید متناســـب با  کیـــد داشـــت  تا
کردن  نـــرخ تـــورم افزایـــش یابـــد و از ســـرکوب 
کرد. عضـــو هیات  قیمـــت ارز بایـــد جلوگیـــری 
گفت: دولت دوازدهم  نمایندگان اتاق ایـــران 
بـــه دالیلـــی روش خـــود را بـــا دولـــت یازدهـــم 
کـــرد و بخشـــنامه هایی متعـــدد در  متفـــاوت 
کـــرد؛ مثا در  مـــورد مســـائل مختلف منتشـــر 
که  موضـــوع ارز، 30 بخشـــنامه اباغ می شـــد 
کـــدام از ایـــن بخشـــنامه ها، بخشـــنامه  هـــر 

قبلـــی را نقـــض می کرد.

اتـــاق  رئیـــس  نایـــب  ســـاح ورزی  حســـین 
کشـــاورزی ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و 
گفـــت: بـــا وجـــود تمایـــل رئیـــس جمهـــوری 
و وجـــود بســـترهای قانونـــی برای مشـــارکت 
بخش خصوصـــی، بدنه دولـــت اعتقادی به 

اســـتفاده از ظرفیـــت ایـــن بخش نـــدارد.
انقـــاب  پیـــروزی  زمـــان  از  افـــزود:  وی 
کیـــد در قانون  کنون بـــا وجـــود تا اســـامی تا
از  کـــدام  هیـــچ  قوانیـــن،  ســـایر  و  اساســـی 
دولت هـــا به طـــور واقعـــی در زمینـــه تعامل، 
بخـــش  از  مشـــورت گیری  و  همفکـــری 
خصوصـــی، اقـــدام ویـــژه ای انجـــام نـــداده 
کـــرد: تـــا اینکه در ســـال  بودنـــد. وی اضافـــه 
کســـب  1390 قانـــون بهبـــود مســـتمر محیط 

بخش 
خصوصی  

ر  ی با
یا سیاهی 

کر

مقاهل
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ســـوم  و  دوم  مـــاده  و  شـــد  تصویـــب  کار  و 
و  کمیتـــی  حا دســـتگاه های  قانـــون،  ایـــن 
تدویـــن  فراینـــد  در  کـــرد  مکلـــف  را  اجرایـــی 
بخـــش  نظـــر  مقـــررات،  و  دســـتورالعمل ها 
خصوصـــی و تشـــکل های مرتبط اخذ شـــود؛ 
به این ترتیب زمینه تشـــکیل دائمی شـــورای 
گـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی در  گفـــت و 
ســـطح اســـتانی و ملـــی تشـــکیل شـــد. قائـــم 
گفـــت وگـــوی دولـــت و  مقـــام دبیـــر شـــورای 
گفت: در آن زمـــان، دولت  بخش خصوصـــی 
وقـــت بـــاوری به اجـــرای این قانون نداشـــت 
و در عمـــل اتفاقـــی نیفتاد؛ با شـــروع فعالیت 
کـــه رئیس  دولـــت تدبیـــر و امیـــد و قول هایی 
دولـــت یازدهـــم داد، بـــه نظـــر رســـید فصلـــی 
بخـــش  و  دولـــت  بیـــن  تعامـــل  در  جدیـــد 

خصوصـــی شـــروع خواهـــد شـــد.
در  نـــگاه  ایـــن  وجـــود  بـــا  کـــرد:  اضافـــه  وی 
رئیـــس  جملـــه  از  دولـــت  عالـــی  مقام هـــای 
جمهـــوری و معـــاون اول رئیـــس جمهـــوری، 
متوجـــه شـــدیم بدنـــه دســـتگاه اجرایـــی در 
مقـــام عمل بـــرای تعامل بـــا بخش خصوصی 
اعتقـــاد، بـــاور و اراده ای نـــدارد. نایب رئیس 
اتـــاق ایـــران افزود: بـــا وجـــود بســـتر قانونی، 
شـــد  باعـــث  قانـــون  ایـــن  نشـــدن  رعایـــت 
صـــدور  بـــا  جمهـــوری  رئیـــس  اول  معـــاون 
بخشـــنامه ای، اجـــرای ماده دو و ســـه قانون 
کار را بـــه وزارتخانه ها  کســـب و  بهبود محیط 
کنـــد. ســـاح ورزی اظهار  و دســـتگاه ها ابـــاغ 
کســـب  داشـــت: از جمله مفـــاد قانون بهبود 
که دســـتگاه ها بایـــد از اخذ  کار ایـــن اســـت  و 
هـــر  و  کـــرده  پرهیـــز  گهانـــی  نا تصمیم هـــای 
تصمیم را در زمان مناســـب و بعد از مشورت 
در  کـــه  کننـــد  اجـــرا  خصوصـــی  بخـــش  بـــا 
تاطم هـــای ارزی اخیـــر ایـــن مســـئله رعایت 
اخیـــر،  اتفاق هـــای  در  افـــزود:  وی  نشـــد. 
شـــاهد تصمیم های مبتنی بـــر آزمون و خطا 
تصمیم هایـــی  اخیـــر  ماه هـــای  در  بودیـــم؛ 
بدون مشـــورت اتاق هـــای بازرگانـــی و بخش 
کـــه اجـــرای برخـــی از  خصوصـــی اتخـــاذ شـــد 
آنهـــا پیامدهایـــی منفـــی داشـــت یـــا بـــه طور 
کل قابـــل اجـــرا نبود.نایب رئیس اتـــاق ایران 
ادامـــه داد: در ایـــن ارتبـــاط، اتـــاق بازرگانـــی 
دولـــت  بـــه  را  خـــود  کارشناســـی  نظرهـــای 
کـــرد؛ همچنیـــن ایـــن اظهارنظرها  منعکـــس 
گرفت و ایشـــان در  مـــورد توجـــه رهبری قـــرار 
که  کردند  کیـــد  ماقـــات بـــا هیـــات دولـــت تا

گرفتـــه شـــود.  نظـــر بخـــش خصوصـــی بایـــد 
گوی دولت  گفـــت و  قائـــم مقام دبیر شـــورای 
و بخـــش خصوصی افزود: نشســـت های این 
کنـــون، نتوانســـته  شـــورا از زمـــان تشـــکیل تا
اســـت بـــه اثرگـــذاری مـــورد نظـــر قانونگـــذار و 
بخش خصوصی منتهی شـــود؛ تصمیم های 
خوبـــی در ایـــن جلســـه ها اتخـــاذ شـــده امـــا 
دســـتگاه ها تمایلـــی بـــه اجـــرای آن ندارنـــد.

0

عبـــاس آرگـــون عضو هیـــات نماینـــدگان اتاق 
کشـــاورزی تهران  بازرگانی، صنایع، معادن و 
گفت:  گـــو با خبرگـــزاری ایرنـــا  گفـــت و  نیـــز در 
اســـتفاده از ظرفیـــت بخش خصوصی بیشـــتر 
حالـــت شـــعاری دارد و هنوز بـــه مرحله عمل 
دولت هـــا داد:  ادامـــه  وی  اســـت.   نرســـیده 
 بـــه صـــورت واقعی و در مقام عمـــل از نظرات 
 بخش خصوصی استفاده نمی کنند در حالی

کـــه بخـــش خصوصـــی به صـــورت مســـتقیم   

کار  کســـب و   بـــا مســـایل و مشـــکات فضـــای 
روبـــرو اســـت و پیشـــنهادات آنهـــا می توانـــد 

راهگشـــا باشـــد.
ایـــن فعال بخش خصوصی با بیـــان اینکه در 
خوش بینانه تریـــن حالـــت، فقـــط 20 درصـــد 
کشـــور در اختیـــار بخـــش خصوصی  اقتصـــاد 
کشـــور،  گفـــت: الزمه توســـعه  واقعـــی اســـت، 
بخـــش  اســـت؛  خصوصـــی  بخـــش  توســـعه 
خصوصـــی از ظرفیت باالیی برخوردار اســـت 
و با ســـرمایه گذاری و نوآوری، ســـطح وسیعی 
می کنـــد  ایجـــاد  را  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  از 
و نقشـــی موثـــر در رفـــع فقـــر و ایجاد اشـــتغال 
کرد: در ســـطح  داشـــته باشـــد. آرگـــون اضافه 

بعـــدی، توســـعه بخـــش خصوصـــی نیازمنـــد 
فراهـــم شـــدن بســـترهای الزم بـــرای ایجـــاد 
کار مناسب، از جمله قوانین  کسب و  محیط 
باثبـــات و مقـــررات پیـــش بینی پذیر اســـت. 
کنونی بخش  وی بـــا بیان اینکـــه در شـــرایط 
خصوصـــی هـــر روز باید خـــود را با بخشـــنامه 
گفـــت: در تدوین هیچ  جدیـــد انطباق دهد، 
کـــدام از ایـــن بخشـــنامه ها از نظـــرات بخش 
که  خصوصـــی اســـتفاده نمی شـــود، در حالی 
بخشـــنامه و دســـتورالعمل ها به شرطی موثر 
کـــه تعاملی باشـــد؛ مقرره ها باید  خواهـــد بود 
کســـب  فضـــای  و  جامعـــه  نیـــاز  پاســـخگوی 
کار باشـــد و نبایـــد از بـــاال به پایین نوشـــته  و 
خ ارز،  شـــود. آرگـــون افـــزود: در ارتبـــاط بـــا نـــر
کید  بخـــش خصوصی پیش از ایـــن همواره تا
خ ارز نباید ســـرکوب شود و باید  که نر داشـــت 
خ تـــورم افزایش یابـــد؛ دولت  متناســـب با نـــر
بـــه ایـــن توصیـــه بخـــش خصوصـــی توجهی 
نکـــرد و در نتیجـــه جهشـــی بـــی ســـابقه را در 

ایـــن بخش شـــاهد بود. 

نوســـانات ایـــن  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا   وی 
 پیـــش بینـــی اقتصـــاد را در عمـــل زیر ســـوال 
شـــرایطی  چنیـــن  در  گفـــت:  اســـت،  بـــرده 
برنامـــه  می توانـــد  اقتصـــادی  فعـــال  کـــدام 
کنید یـــک فعال  ریزی داشـــته باشـــد؛ تصـــور 
بـــه  را  کاال  یـــک  گذشـــته  ســـال  اقتصـــادی 
کرده  صـــورت یوزانـــس و اعتباری خریـــداری 
و با ارز ســـه هزار و 700 تومان وارد کشـــور و عرضه 
کنون با چه نرخی باید تســـهیات  کرده اســـت؛ ا
کنـــد؟ بـــا نـــرخ هشـــت هزار  یوزانـــس را تســـویه 
 تومـــان؟ آیـــا ایـــن فعـــال اقتصـــادی می توانـــد

 از این به بعد هم به فعالیت خود ادامه دهد؟
1 مهر- ایرنا
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 نشست

اعضــای فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع 
شــرکتهای  ســندیکای  در  ایــران  وابســته 
ســاختمانی روز شــنبه 21 مهــر درباره تشــکیل 
فدراســیونهای فعال در زمینه صنعت احداث 
کنفدراسیون احداث و انرژی  و انرژی در قالب 
کردنــد. در این دیــدار مهندس محمد  رایزنــی 
پارســا رئیس هیات مدیره، دکتر صالحی نائب 
رئیس، مهندس اســماعیل مســگرپور طوسی 
خزانهــدار و عضو هیات مدیره، مهندس پیام 
باقــری عضو فدراســیون، مهنــدس علی اصغر 
گلســرخی عضــو هیــات مدیــره، و خانم گرجی 
یزدی معاونت بینالملل فدراسیون صـــادرات 
انــرژی و صنایــع وابســته ایــران حاضــر بودند. 
بهمــن  مهنــدس  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
نماینــدگان  بــه  مقــدم  خیــر  ضمــن  دادمــان 
کرد:  فدراسیون انرژی و صنایع وابسته عنوان 
مــا بــه تعامــل با تشــکلهای فنــی و مهندســی 
کشور عالقمندیم و از آن استقبال میکنیم. در 
این نشســت هم آمادگی الزم را داریم تا درباره 
عملکرد فدراســیون صــادرات انــرژی و صنایع 
وابســته ایــران توضیحــات شــما را بشــنویم. 

مهنـــدس محمـــد پارســـا رئیس هیـــات مدیره 
فدراســـیون صـــادرات انرژی و صنایع وابســـته 
گفـــت: ما طی ماههـــای اخیر  در این نشســـت 
ســـعی کرده ایـــم بـــه طـــور دورهـــای بـــا هیـــات 
که عضو فدراسیون  مدیره 18 تشـــکل مختلف 

عضـــو  تازگـــی  بـــه  کـــه  تشـــکلی  و 3  هســـتند 
گفتگو بنشـــینیم.  فدراســـیون شـــده اند بـــه 

فدراســـیون،  ایـــن  تشـــکیل  در  افـــزود:  وی 
ســـندیکا و انجمـــن صـــادرات خدمـــات فنـــی 
و مهندســـی نقـــش بـــه ســـزایی داشـــتند. مـــا 
گرچه بـــه عنـــوان فدراســـیون  فکـــر می کنیـــم 
بـــه بســـیاری از اهـــداف خـــود نرســـیده ایم اما 
کرده ایم  برخـــی از اهداف مهم خـــود را محقق 
کـــه معاونـــت بین الملـــل ما در  از جملـــه ایـــن 
تعامل با معاونـــت بینالملل اتـــاق ایران آقای 
کمیتـــه ایرانی  کـــه رئیس واحد  کرباســـی  دکتر 
کـــو هـــم  اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع مشـــترک ا
گرفته  کـــو را بـــر عهـــده  هســـتند، مســـئولیت ا
و قـــرار اســـت دومیـــن ســـمینار را در منطقـــه 
کنـــد و با دعوت شـــرکتهای مهندســـی  برگـــزار 
انـــرژی  بخـــش  در  را  کنسرســـیوم هایی  کـــو،  ا
گاز، بـــرق، آب، پتروشـــیمی و  از جملـــه نفـــت، 
کار  انرژیهـــای نو تشـــکیل دهد. البتـــه اولویت 
که  کـــو اســـت تا حـــدی  کنسرســـیوم های ا بـــا 
کنند.  کار  بـــا تـــرک تشـــریفات هـــم می تواننـــد 
کـــردن با شـــرکتهای بزرگ  بیگمان مشـــارکت 
گرفتـــن در منطقـــه را بیشـــتر  کار  کـــو امـــکان  ا
می کنـــد. از طرفـــی چـــون قـــرار اســـت هـــاب 
کشـــیدن  انـــرژی منطقـــه باشـــیم و در حـــال 
ارمنســـتان  ایـــران-  بـــرق  انتقـــال  خطـــوط 
گرجســـتان،  هســـتیم و برنامه خط انتقال به 
گرجســـتان  کراین، اروپا، و در پی آن انتقال از  ا
بـــه روســـیه را در برنامـــه خـــود داریـــم فرصـــت 
گاز  فعالیـــت بـــرای ما بیشـــتر می شـــود. بـــرای 

که مـــا بایـــد دور تا  هـــم پیشـــنهاد این اســـت 
گاز  دور مملکـــت لوله داشـــته باشـــیم و مـــازاد 
کویـــت، عـــراق و  منطقـــه را بخریـــم و آن را بـــه 
کنیـــم. طرحهـــای  ترکیـــه بدهیـــم یـــا ســـوآپ 

زیـــادی در ایـــن مـــوارد وجـــود دارد.
کـــرد:  کنسرســـیوم ها نیـــز عنـــوان   وی دربـــاره 
متاسفانه سیســـتم ما با بانکها سازگار نیست 
گفتگو با  اما خوشبختانه ما طی 6 ماه گذشته 
کرده ایم، و امیدواریم  دولـــت و بانک ها را آغـــاز 
هماهنگـــی  بتوانـــد  موجـــود  ضرورت هـــای 
گفتگوها  کار را بـــاال ببـــرد و ایـــن  بـــرای انجـــام 
را بـــه نتیجـــه برســـاند. در این راســـتا شـــما به 
عنوان پیشکســـوت تشـــکلها باید در تشکیل 
فدراســـیون احداث پیش قدم باشید. و برای 
داوطلـــب  هـــم  کنسرســـیوم ها  در  مشـــارکت 
شـــوید. مـــا هـــم به عنـــوان هیـــات رئیســـه به 
کمـــک می کنیم. در حـــال حاضر هم   ایـــن امر 
 ســـه تن از اعضای هیات رئیسه ما مسئولیت

کنسرســـیوم اپـــک، پتروشـــیمی و بـــرق را بر   3 
عهده دارند. زیرســـاخت اولیه بسیاری از این 
که  صنایع، صنعت احداث اســـت ضمن این 
بســـیاری از پیمانـــکاران در ایـــن زمینه ها هم 

دارند.     فعالیت 

گلســـرخی عضو هیات  مهندس علی اصغر 
کرد:  مدیـــره فدراســـیون انـــرژی نیـــز عنـــوان 
متاســـفانه مـــا بـــرای حضـــور در اتـــاق بازرگانی 

در دیدار هیات مدیره ســندیکا با اعضای فدراسیون انرژی بررسی شد:

ی ا و ان راسی ا کی  ما  ر ها و م   
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احســـاس نیـــاز نکردیـــم و همیـــن غفلـــت مـــا 
باعث شـــد اتاق بـــه جایی برای تجـــار تبدیل 
شـــود. موسسه تحقیق و توسعه برای صنعت 
کمیته ای تشکیل داد  احداث در ســـال 1393 
و بـــا 12 بازاریاب به شـــرکتها مراجعه و آنها را به 
کرد  ضرورت عضویـــت در اتاق تهران تشـــویق 
و توانســـت حـــدود 373 شـــرکت را بـــه این امر 
کارآفرینان توســـعه گرا هم  کانون  کند.  ترغیب 
که مهندس  کـــرد  برای انتخابـــات اتاق تاش 
کاهی  انصاری، مهندس امیرزاده و مهندس 
به لیســـت موفق در انتخابات اضافه شـــدند. 
کارگـــروه تعامـــل با  مهنـــدس ســـعیدآبادی در 
کارآفرینان توســـعه گرا  کانـــون  که توســـط  اتاق 
کـــه بایـــد در  کردنـــد  کیـــد  تشـــکیل میشـــود تا
انتخابـــات 1397 بـــا دســـت پـــر در انتخابـــات 
کار هنـــوز صورت  که ایـــن  اتـــاق حاضر شـــویم 
نگرفته و قرار اســـت در همایش »+1000« به آن 

پرداخته شـــود. 

طوســـی  مســـگرپور  اســـماعیل  مهنـــدس 
خزانـــه د ار و عضو هیات مدیره فدراســـیون 
که  کرد: بحـــث از ایـــن بود  انـــرژی نیـــز عنـــوان 
در درون شـــورای هماهنگی چند فدراســـیون 
تشـــکیل شـــود، و از دل این فدراسیون و سایر 
که اعضا در آنها عضو می شـــوند  فدراســـیون ها 
کنفدراســـیون احـــداث و انـــرژی بیـــرون بیاید 
کـــه متعاقـــب آن هم صـــدای واحدی داشـــته 
باشـــیم و هـــم از نفوذ خـــود در هیات رئیســـه 

کنیم.    اســـتفاده  اتاق 
که به  وی افـــزود: از قانـــون جدیـــد تشـــکل ها 
تصویـــب  اتـــاق  در  »آیین نامه تشـــکلها«  نـــام 
ایـــن  بـــه  بـــرای شـــکل دهی  شـــده می تـــوان 
از  آینـــده  در  و  کـــرد  اســـتفاده  فدراســـیون ها 

قـــدرت رای تشـــکل ها بهـــره بـــرد. 

فدراســـیون  رئیـــس  نائـــب  صالحـــی  دکتـــر 
صـــادرات انـــرژی نیـــز درادامـــه ایـــن نشســـت 
اظهـــار داشـــت: متاســـفانه مـــا در حـــوزه اتاق 
بازرگانـــی و تشـــکلها دچار تشـــدد آرا هســـتیم 
دچـــار  را  خصوصـــی  بخـــش  پارلمـــان  کـــه 
بـــه طبـــع آن دولـــت و  کـــرده، و  کارآمـــدی  نا
کـــه باید ابزارهای قانونـــی و اجرایی را  مجلس 
کار را نمی کنند. بســـتر  دســـت ما بدهند ایـــن 
 رســـیدگی بـــه موضوعـــات بخـــش خصوصـــی
گـــرد هـــم آمدنهـــا اســـت   همیـــن جلســـات و 
عبـــور  ســـخت  شـــرایط  ایـــن  از  بتوانیـــم  تـــا 
ســـایر  و  انـــرژی  فدراســـیون  تشـــکیل  کنیـــم. 
فدراســـیون ها نـــه تنهـــا در راســـتای منویـــات 
اتـــاق بازرگانی اســـت بلکـــه می توانـــد با جمع 
کند.  کردن »مـــا« هم افزایی بیشـــتری ایجـــاد 

کـــه محـــور  کســـی هـــم پوشـــیده  نیســـت  بـــر 
کشـــورها صنعت احـــداث و  توســـعه در همـــه 
کشـــورها اســـت. مـــا بایـــد به  صنعـــت انـــرژی 
کنفدراســـیون احداث و انرژی  سمت احداث 

کنیم. حرکـــت 

ارتباطـــات  معـــاون  یـــزدی  گرجـــی  خانـــم 
نیـــز عنـــوان  انـــرژی  بین الملـــل فدراســـیون 
کاشـــان  کرد: حـــدود 8 ماه پیش آقای فخریه 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق ایـــران با تشـــریح  در 
کـــرد تنهـــا راه عبـــور از  وضـــع موجـــود عنـــوان 
ایـــن شـــرایط نفـــوذ بـــه بازارهـــای منطقـــه ای 
کو  اســـت. همـــان زمان ســـازمان منطقـــه ای ا
بنابـــر مصوبـــات خـــود از ســـال 2013 موضـــوع 
کنسرسیوم  برگزاری دومین نشســـت تشکیل 
کرد  انـــرژی و پتروشـــیمی منطقه را پیشـــنهاد 
کـــه فدراســـیون صـــادرات انـــرژی بـــا توجه به 
اولویت بنـــدی خـــود بـــرای صـــادرات و ایجـــاد 
 بازارهای بیرونی، این پیشنهاد را پذیرفت و در

 6 سرفصل انتخابی  وارد عمل شد. 
که  کردیم  وی افزود: مـــا به همه منطقه اعام 
که میزبان هســـتیم  پروژه هـــای خود را بـــه ما 
کنند، ما هم یک ســـری پروژه وســـط  معرفـــی 
گذاشـــته ایم در عیـــن حـــال بـــه دنبـــال یافتن 
و  بزرگـــواران  شـــما  در  بالقـــوه  پتانســـیل های 
پتانســـیل های  بـــه  پتانســـیل  ایـــن  اتصـــال 

هســـتیم.  منطقه ای 

در ادامـــه نشســـت مهنـــدس بهمـــن دادمان 
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا اشـــاره به 
مـــا محـــل  بقـــای  کنونـــی  اینکـــه در شـــرایط 
تردیـــد اســـت و اعضـــای مـــا بـــا وضعیـــت بـــه 
کـــه ناشـــی از شـــرایط پیرامونی،  وجـــود آمـــده 
اســـت  موجـــود  تصمیمـــات  و  بودجه ریـــزی 
گفـــت: در چنین  گریبان هســـتند،  دســـت به 
کـــه همکاران مـــا بدون  شـــرایطی انتظـــار این 
نگرانی به ســـمت بازارهـــای خارجـــی بروند با 
توجه بـــه اینکـــه »قـــوت در درون مایه حرکت 
در بیرون اســـت« انتظـــار بزرگی اســـت. با این 
وجـــود همـــکاران ما به صدور خدمـــات فنی و 
مهندســـی عاقمند هســـتند و تعدادی از آنها 
کـــه در ایـــن زمینـــه فعـــال بوده اند بـــا لطمات 
گریبـــان هســـتند. متاســـفانه  آن دســـت بـــه 
کشـــور برای  که بایـــد در داخل  حداقل هایـــی 
کثر ما  آنهـــا تامین می شـــده محقق نشـــده و ا
کشـــور مانده اند  که بیـــرون از  با ماشـــین آالتی 
که شما  مواجه شـــده ایم. امیدوارم موضوعی 
پیـــش رو داریـــد منبع و منشـــائی باشـــد برای 

کـــه حرکت هـــا بـــا اتـــکا بـــه خـــود و بدون  ایـــن 
اضطـــرار به تکیـــه دولت قابـــل اجرا باشـــد، ما 
کـــه قـــوت آن را داریـــم با شـــما  نیـــز تـــا جایـــی 
همـــراه خواهیـــم بود. متاســـفانه در ســـالهای 
کشـــور به شـــدت  اخیـــر پیمانـــکاران ســـیویل 

تضعیـــف شـــده اند. 
وی افـــزود: در زمینه تشـــکیل فدراســـیون نیز 
ســـندیکا عاقمنـــد اســـت و اقداماتـــی انجـــام 
اساســـنامه  تکمیـــل  و  تبییـــن  بـــه  کـــه  داده 
رســـیده اســـت، قدم هایـــی هـــم بـــرای تحقق 
کامـــل این امر برداشـــته اســـت. مـــا این تاش 
را انجـــام می دهیـــم منتهـــی ایـــن حرکت ها از 
کنونی  شـــرایط بیرونی متاثرند و در روزگار رکود 

کافـــی برخوردار نیســـتند.  از انگیـــزه 

در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهنـــدس 
هیـــات  رئیـــس  نائـــب  ســـعیدآبادی  بیـــژن 
کرد: ایجاد فدراسیون  مدیره ســـندیکا عنوان 
کار مبارکـــی اســـت امـــا بـــه نظـــر من مـــا همان 
کـــه دولـــت در  خطایـــی را مرتکـــب شـــده ایم 
طـــی ایـــن ســـالها مرتکـــب شـــده اســـت یعنی 
اول نهـــاد درســـت می کنـــد و بعد می نشـــیند 
کنـــد. مـــا از  کار  و فکـــر می کنـــد آن نهـــاد چـــه 
کـــه همه تشـــکلها را در  اتـــاق انتظار داشـــتیم 
یک پـــازل منســـجم و رو به ســـوی یک هدف 
بچینـــد تـــا همـــه ما بـــه عنـــوان قطعـــات این 

پـــازل بـــه ایفـــای نقـــش بپردازیم.  

ســـاالر  مهنـــدس  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در  
علیـــاری عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیز 
کـــرد: مـــا دو پیشـــنویس اساســـنامه  عنـــوان 
برای تشـــکیل فدراســـون نوشـــتیم اما به این 
نتیجه رســـیدیم قبل از تشـــکیل فدراسیون با 
که میخواهیم با آنها فدراســـیون  تشـــکلهایی 
کنیـــم.  ایجـــاد  تشـــکیل دهیـــم همصدایـــی 
وی افـــزود: نقشـــه ســـازمانی تشـــکلها در اتاق 
مشـــخص نیســـت و باید اتاق بـــرای معماری 
کند.  ســـازمانی خود در بخش تشکل ها اقدام 
کردن ایـــن نقیصه  الزم اســـت بـــرای برطـــرف 
اقدام شـــود و موازی با آن، نشســـتهایی برای 
همنظـــری فدراســـیونها تشـــکیل شـــود تـــا به 
کنفدراســـیون ها  درســـتی در مســـیر تشـــکیل 

کنند.  حرکـــت 

مهنـــدس شـــیخ بهایی عضـــو دیگـــر هیـــات 
مدیـــره با بیـــان اینکـــه در شـــورای هماهنگی 
برخی تشـــکلها بـــا 20 عضو هموزن با تشـــکلی 
فعالیت هـــای  و  عضـــو  هـــزار  از  بیـــش  کـــه 
که مشـــکات  بالقوه ای دارد حق رای داشـــت 
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حمل ونقـــل  سیســـتم  کشـــوری  هـــر  در 
کرایـــه آن، از اهمیت باالیی  خ  جاده ای و نـــر
کرایه  خ  برخوردار اســـت چون کـــه افزایش نـــر
بـــا  مســـتقیم  رابطـــه ای  کاال  حمل ونقـــل 
کاال  خ  کـــه نر کاال دارد و زمانی  خ  افزایـــش نـــر
بـــاال بـــرود بـــر مصرف کننـــدگان بـــرای تهیـــه 
کاالهای موردنیازشـــان فشـــار وارد می شود.
کامیـــون داران موضوعی  کرایه  خ  افزایش نـــر
گذشـــت و  کـــه نبایـــد به ســـادگی از آن  اســـت 
کارشناســـی  باید در این خصوص تصمیمات 
شـــده ای اتخاذ شـــود. یکی از دالیل افزایش 

خ  کامیون هـــا مربـــوط بـــه افزایـــش نـــر خ  نـــر
گفتـــه رئیس  لوازم یدکـــی اســـت. بـــر اســـاس 
تهـــران  لوازم یدکـــی  فروشـــندگان  اتحادیـــه 
ابتـــدای  از  کامیون هـــا  لوازم یدکـــی  قیمـــت 
افزایـــش  درصـــد   20 حـــدود  جـــاری  ســـال 
گفته راننـــدگان این میزان  داشـــته ، البته به 

بـــاالی 100 درصـــد بوده اســـت.
کنونی ماشین های سنگین دو معضل 

کانـــون انجمن های  در همیـــن زمینه بازرس 
مشـــکل  اینکـــه  بابیـــان  راننـــدگان  صنفـــی 
خریـــد  و  تأمیـــن  دارهـــا  کامیـــون  کنونـــی 

یدکـــی  قطعـــات  گفـــت:  اســـت  لوازم یدکـــی 
گران  کمیاب و بسیار  ماشـــین های ســـنگین 

است. شـــده 
علی هاتفـــی بابیـــان مطلب فوق بـــه »صما« 
گفـــت: به جـــز قطعـــات تعمیـــرات خودروهـــا 
به طـــور  اســـت.  شـــده  گـــران  به شـــدت  نیـــز 
کامـــل موتور )در صـــورت وجود  مثـــال تعمیر 
قطعـــات مـــورد نیـــاز(در ســـال 96 حـــدود 12 
میلیـــون تومـــان و شـــهریورماه ســـال جاری 
اســـت.  شـــده  تومـــان  میلیـــون   28 حـــدود 
وی بـــا بیـــان اینکـــه تمامـــی لوازم یدکـــی بـــا 

0

هیـــات  اعضـــای  از  آورد،  وجـــود  بـــه  زیـــادی 
نحـــوه  دربـــاره  انـــرژی  فدراســـیون  مدیـــره 
آنهـــا در تصمیم گیری هـــا  اعضـــای  مشـــارکت 
کـــرد:  عنـــوان  پارســـا  مهنـــدس  کـــه   پرســـید 
8 عضـــو هیات مدیـــره ما از تشـــکلها و 7 عضو 
از هلدینگ ها و شـــرکتهای بزرگ هســـتند و به 

کمیـــت می یابد. این ترتیب تشـــکل حا

بـــاره  ایـــن  در  نیـــز  مســـگرپور  مهنـــدس 
کرد: در فدراســـیون آب ما هیات  خاطرنشـــان 
کردیم  مدیـــره را بنـــا بر به نوع شـــغل تقســـیم 
و وزن دهـــی ســـازمان برنامـــه را در رای دادن 
اعضـــا بـــا ضریـــب معکـــوس دخالـــت دادیم تا 
که در یـــک دوره درباره شـــورای  نگرانی هایـــی 
هماهنگـــی ایجـــاد شـــده بـــود تکـــرار نشـــود. 
مـــا در  گفـــت  منتهـــی در مجمـــوع می تـــوان 

کار تشـــکلی موفـــق نبوده ایـــم.  تجربـــه 

در ادامه این نشســـت مهندس ســـعیدآبادی 
پیشـــنهاد داد بـــرای ایجـــاد یکپارچگـــی اعام 
کاری انجـــام دهیم  کنیـــم در نظـــر داریم چـــه 
کلی از  کـــه بـــا ارائه یـــک تصویـــر  بدیـــن معنی 
کنیـــم،  کنـــده جلوگیـــری  کارهـــای  پرا انجـــام 
کـــو بـــه پایداری  کار در ا بـــرای نمونـــه ببینیـــم 
کرد  کمـــک خواهـــد  کار مـــا  کســـب و  محیـــط 
یـــا نـــه؟ بـــه نوعـــی بخش هـــای گم شـــده این 
فدراســـیون  تشـــکیل  کنیـــم.  پیـــدا  را  پـــازل 
احـــداث تکمیـــل قســـمتی از این پازل اســـت 
کـــه هنـــوز بـــه درســـتی تعریف نشـــده اســـت. 
کنفدراســـیون را با یک ســـمت و ســـوی  بایـــد 
کنیـــم تـــا نتیجـــه اقدامـــات  مشـــخص ایجـــاد 
مـــا در رســـیدن به اهـــداف مورد نظـــر قابلیت 
بـــا 18  بایـــد  اندازه گیـــری داشـــته باشـــد. مـــا 
فدراســـیونهای  و  احـــداث  صنعـــت  تشـــکل 
تشکیل شده فعلی نشســـتهایی برای تعامل 

کنیم. بیشـــتر و همفکـــری ایجـــاد 

کرد: مـــا بر روی  مهنـــدس دادمان نیـــز عنوان 
مبانـــی ایجاد فدراســـیون صنعت احـــداث به 
توافق رســـیده ایم و در مســـیر ایجاد آن اســـت 
کـــه برخـــی اقدامـــات تکمیلـــی و اصاحـــی را 
انجـــام خواهیـــم داد. بـــه عنوان قـــدم آغازین 
انـــرژی انتظـــار داریـــم مفهـــوم  از فدراســـیون 
موجـــود  آیندهنگـــری  و  کنفدراسیونســـازی، 
کننـــد تا  در ایـــن مفهـــوم را بـــرای مـــا تشـــریح 
به اطـــاع اعضـــای خـــود برســـانیم. در زمینه 
کنسرســـیوم ها نیـــز بایـــد تصویـــری از آینـــده، 
امکانســـنجی آنها و حل معضات مبنایی امر 

صـــادرات ارائه شـــود.

مهنـــدس محمـــود مصطفی زاده عضـــو دیگر 
کـــرد: حمید مصدق  هیات مدیـــره نیز عنوان 

کرد: حدود 40 ســـال قبل عنـــوان 
در بحثهـــا عنوان شـــد با ایجاد کنسرســـیوم ها  
کنـــار هـــم جمـــع شـــویم و قـــدرت بگیریم.  در 
کرد  بـــه یـــاد دارم زمانی آقـــای انصاری عنـــوان 
کـــردن چنـــد دبیرســـتان نمی توان  بـــا جمـــع 
کـــرد. ما بایـــد راه حلی بیابیم  دانشـــگاه ایجاد 
کـــه با »مـــا« شـــدن، تشـــکیات خـــود را بزرگ 
کـــه نیازمند  کنیـــم از منیت خود بیـــرون آییم 

یـــک اساســـنامه یـــا حتی قانون اســـت. 
پیـــام باقـــری عضـــو فدراســـیون صـــادرات 
ایـــن  در  ایـــران  وابســـته  صنایـــع  و  انـــرژی 
کـــرد: در این جلســـه مـــا باید  نشســـت عنوان 
کنیـــم، یکـــی از  از دو جنبـــه بـــه مســـئله نـــگاه 
آنهـــا ارائـــه تصویـــری از عملکـــرد فدراســـیون 
صـــادرات انرژی بـــرای هیات مدیره ســـندیکا 
به عنـــوان یکـــی از اعضـــای اصلی آن بـــود. ما 
که فدراســـیون  امروز به جایگاهی رســـیده ایم 
صـــادرات  در  بزرگـــی  قدم هـــای  دارد  نظـــر  در 

کنسرســـیوم ها تنهـــا  انـــرژی بـــردارد و مســـئله 
فدراســـیون  ایـــن  ماموریت هـــای  از  یکـــی 
مناســـب  فرصتـــی  کنسرســـیومها  اســـت. 
بـــرای شـــرکت ها اســـت و فدراســـیون انـــرژی 
مجـــری  کـــه  گرفتـــه  اتـــاق  از  را  امتیـــاز   ایـــن  
آن باشـــد. وی افزود: متاســـفانه فدراسیون ها 
و  دارنـــد  مشـــکل  مالـــی  تامیـــن  لحـــاظ  از 
کـــه بـــه تشـــکل  نمی تواننـــد از اعضـــای خـــود 
انتظـــار  می دهنـــد  عضویـــت  حـــق  مربوطـــه 
داشـــته  عضویـــت  حـــق  مجـــدد  پرداخـــت 
باشـــند. در این باره الزم اســـت اتـــاق بازرگانی 

کنـــد.  چاره جویـــی 
وی با اشـــاره به ضرورت تشـــکیل فدراسیونها 
کنفدراســـیون  و تجمیـــع آنهـــا ذیـــل عنـــوان 
کرد: نقد دوســـتان به ســـاختار شورای  عنوان 
که تعـــدادی در  هماهنگی درســـت بـــود و این 
یک قالب منوپولیزه شـــده بـــرای جمع بزرگی 
کار درســـتی نیســـت و ما نیز با  تصمیم بگیرند 

آن مخالف هســـتیم. 

مهنـــدس پارســـا در پایـــان ایـــن نشســـت بـــا 
اشـــاره به اهمیـــت آینده نگـــری و آینده پژوهی 
کـــرد: ما  در صنایـــع و حـــرف مختلـــف عنـــوان 
کمک مشـــاوران  حدود 15-20 ســـال قبـــل با 
بـــه آینده نگـــری صنعت بـــرق تا 50 ســـال بعد 
که اســـناد آن در ســـندیکای برق  کردیم  اقدام 
موجود اســـت. از همان مطالعـــه آینده بینانه 
گرفت  که ایده تشـــکیل فدراســـیون شکل  بود 
گر نتوانیم  که ما به این نتیجه رســـیدیم ا چـــرا 
در اتـــاق بازرگانـــی و از طریـــق فدراســـیونها و 
کنفدراســـیون حضور پررنگی داشـــته باشـــیم 

بـــه جایی نخواهیم رســـید. 
1-Levels of trust associated with a
   credential as measured by associated
   technology,processes,and policy and   
   practice statement 
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رشـــد بـــاالی 100 درصـــد روبرو شـــده اســـت.
ک قبل از  گفـــت:در حـــال حاضـــر یاتاقان مـــا
کنـــون  اردیبهشـــت 700 هـــزار تومـــان و هم ا

اســـت. تومان  2800هـــزار 
ایـــن راننـــده باســـابقه بـــا انتقـــاد از افزایـــش 
گفـــت:  داخلـــی  کامـــا  محصـــوالت  قیمـــت 
کـــه  در حـــال حاضـــر هـــر لیتـــر روغـــن تهـــران 
کامـــًا داخلـــی اســـت از 5 هـــزار تومـــان به 12 
هزار تومان رســـیده اســـت و متأســـفانه هیچ 
گوی این افزایـــش قیمت ها  مســـئول پاســـخ 

. نیست
گفـــت: به جز مســـائل ذکرشـــده نبود  هاتفی 
راننده هـــا  فعالیـــت  توقـــف  باعـــث  قطعـــات 
تعـــدادی  حاضـــر  حـــال  در  اســـت.  شـــده 
دنـــده  تعویـــض  خاطـــر  بـــه  کامیون هـــا  از 
یـــک  حـــدود  موتـــور  تعمیـــر  دیفرانســـیل،یا 
کـــه  چرا خوابیده انـــد.  تعمیرگاه هـــا  در  مـــاه 
قطعـــات مـــورد نیـــاز بـــرای تعمیر ایـــن موارد 
وجـــود نـــدارد و در صورت موجودی، بســـیار 
گفت:  گـــران عرضـــه می شـــود. وی همچنین 
بـــازار خـــودرو سال هاســـت با قطعـــات یدکی 
گرم می کند و  قاچاق و تقلبی دســـت و پنجه 
که بازار خودرو متأثـــر از تصمیمات  هر زمـــان 
گون، وارد شـــرایط خاص می شـــود، این  گونا
کم کـــم جان می گیـــرد و خودنمایی  بـــازار هم 

می کنـــد
معیـــوب  قطعـــات  حاضربرخـــی  حـــال  در 
امـــکان شناســـایی نداشـــته و مـــردم آنهـــا را 
خریـــداری می کننـــد، به عنـــوان نمونه وقتی 
کســـی واترپمـــپ تقلبـــی بـــه خـــودروی خود 
نصـــب می کنـــد از همـــان ســـاعات نخســـت 
متوجـــه اینکه قطعه اســـتفاده شـــده تقلبی 
اســـت، نمی شـــود، اما بعد از طی یک مســـیر 
کـــه بـــاز ماشـــین خـــراب  مشـــاهده می کنـــد 
اســـت و آن را بـــه تعمیـــرگاه برمی گرداند. این 
موضوعـــات عاملـــی شـــده تا حجم برگشـــتی 
پیـــدا  افزایـــش  تعمیرگاه هـــا  بـــه  ماشـــین 
گذشـــته  کـــرده و شـــکایات هـــر روز بیشـــتر از 
گر مســـئولی  گفت: ا شـــود. هاتفی درنهایـــت 
مدعـــی اســـت مـــا در ماشـــین های ســـنگین 
کاهش قطعـــات یا تقلـــب روبرو نیســـتیم  بـــا 
لـــی لوازم یدکی  ســـری بـــه بـــازار بلبشـــو و دال

. ند بز

0

فـــروش  کارشـــناس  یـــک  در همیـــن زمینـــه 
دالیـــل  از  یکـــی  اینکـــه  بابیـــان  لوازم یدکـــی 
افزایـــش قیمت هـــای مرتبـــط بـــا حمل ونقل 

گفت:  مربـــوط بـــه لوازم یدکـــی خودرو اســـت 
بر اســـاس آمار موجـــود، از میان بیش از 350 
هـــزار خـــودروی ســـنگین بـــاری بین شـــهری 
کشنده 18  فعال در ایران، 150 هزار دســـتگاه 
کامیون های  خ و 200 هزار دســـتگاه نیـــز  چـــر
خ  دارای بخـــش بـــاِر متصـــل بـــا 6 یـــا 10 چـــر
کـــه الســـتیک ایـــن خودروهـــا 50  هســـتند؛ 

درصـــد افزایش داشـــته اســـت.
بـــه  فـــوق  مطلـــب  بابیـــان  رحمانـــی  آیـــت 
کامیون هـــای ایران از  گفت: بیشـــتر  »صمـــا« 
کـــه 3، 5 یا  خ هســـتند  نـــوع 6، 10 یـــا 18 چـــر
که در  9 جفت الســـتیک مصـــرف می کننـــد؛ 
حـــال حاضر قیمت هر جفت الســـتیک های 
ایرانـــی از 3 میلیـــون بـــه باال، الســـتیک های 
چینی 6 میلیون و آلمانی و بیشـــتر برندهای 
خارجـــی از 12 میلیـــون تومان به باال اســـت. 
گفـــت: به طـــور میانگین الســـتیک های  وی 
کیلومتر نیاز  موجـــود در بازار، در هر 100 هـــزار 
بـــه تعویـــض دارند تـــا مالک خـــودروی باری 
کند  ســـنگین بتوانـــد معاینـــه فنی دریافـــت 
کـــه صـــدور بارنامـــه منـــوط بـــه داشـــتن  چرا
هـــر  دیگـــر  ســـوی  از  اســـت؛  فنـــی  معاینـــه 
کامیـــون در ایـــران به طـــور میانگین ســـاالنه 
کیلومتـــر پیمایش دارد.  بیـــن 80 تا 110 هـــزار 
)البتـــه میزان بـــار و نوع بار نیز در فرســـودگی 
در  بنابرایـــن  اســـت(؛  مؤثـــر  الســـتیک ها 
بهتریـــن حالـــت ممکـــن در هرســـال نیـــاز به 
تعویض الســـتیک های خودروهای سنگین 

احســـاس می شـــود.
گفت: الســـتیک های ایرانی حدود  رحمانـــی 
مـــاه و  تـــا 9  یـــک ســـال، چینی هـــا 8  تـــا   10
کارکـــرد دارنـــد؛ و  آلمانی هـــا حـــدود 2 ســـال 
الســـتیک ها  بایـــد  ذکرشـــده  مـــدت  از  بعـــد 

تعویـــض شـــوند.

گفـــت:  کارشـــناس فـــروش لوازم یدکـــی  ایـــن 
همواره الســـتیک های جلوی ماشـــین های 
ســـنگین به علت فشـــار شـــدید بار و ماشین 
خارجـــی و الســـتیک ها عقـــب ایرانی اســـت؛ 
نیازمنـــد  ســـنگین  ماشـــین  یـــک  بنابرایـــن 
چنـــد  و  گـــران  بســـیار  الســـتیک  جفـــت  دو 

الســـتیک ایرانـــی و یـــا چینی اســـت.
ممکـــن  حالـــت  بهتریـــن  در  گفـــت  وی 
کشـــنده ها ســـاالنه بایـــد بـــاالی 30 میلیـــون 
خ 20 میلیـــون  کامیون هـــای 10 چـــر تومـــان، 
خ 12 میلیـــون  کامیون هـــای 6 چـــر تومـــان و 
تومـــان صرفـــًا بـــرای خریـــد الســـتیک هزینه 

. کنند
از  اینکـــه  بابیـــان  فـــروش  کارشـــناس  ایـــن 
ابتـــدای ســـال بیشـــتر لوازم یدکـــی بـــا افزایش 
گفت:  قیمـــت روبـــرو شـــده اســـت درنهایـــت 
مســـئوالن  گفته هـــای  علی رغـــم  متأســـفانه 
مبنی بـــر تأمین لوازم یدکـــی ارزان قیمت برای 
دخـــور  اقـــدام  هنـــوز  ســـنگین  ماشـــین های 
توجهی از ســـوی آن ها شـــکل نگرفته اســـت.

کل  نظـــر  ســـندیکا: ایـــن نمونه ای اســـت از 
افزایش قطعات یدکی و قیمت ماشـــین آالت 
کار  کل  که اثرات زیادی بر  ســـبک و ســـنگین 
گذاشـــته اســـت. بدون ماشین- پیمانکاری 

کشـــور  زیربناهـــای  ســـاخت  امـــکان  آالت 
وجـــود نـــدارد و بـــا ایـــن افزایش سرســـام آور 
قیمـــت قطعـــات و ماشـــین آالت و نبـــود آن 
در بـــازار یـــا وجـــود قطعـــات تقلبـــی در بـــازار 
مشـــکات عدیـــده ای به وجود آمده اســـت، 
ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی امیـــدوار 
اســـت مســـئولین مربوطه نســـبت به سامان 
دهـــی این بـــازار آشـــفته اقـــدام مناســـبی به 

آورند.  عمـــل 
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کمیتـــه ملی پل های  ح تشـــکیل  کلیـــات طر  
امـــور  فنـــی  شـــورایعالی  در  کشـــور  بـــزرگ 
بـــه  آرا  کثـــر  ا بـــا حـــد  زیربنایـــی حمل ونقـــل 
ح وظایف،  تصویـــب رســـید و مقرر شـــد؛ شـــر
ســـاختار و ســـایر جزییـــات مورد تدقیـــق قرار 
گرفتـــه و در نشســـت های آتی بررســـی شـــود.
کمیتـــه ملـــی   در ادامـــه بخشـــی از وظایـــف 
پل هـــای بزرگ ایـــران؛ همـــکاری در تصویب 
احـــداث،  مباحـــث  مطالعاتـــی  ح هـــای  طر
نگهداری و بازســـازی، مستندسازی سوابق 
کمـــک بـــه ارتقـــای ســـطح  پل هـــای بـــزرگ، 
بـــا جمـــع آوری  کارشناســـان ایرانـــی  دانـــش 
کتب و نشـــریات، ایجاد ارتباط با دانشگاه ها 
تشـــکیل جلســـات  انجمن هـــای مرتبـــط،  و 
آموزشـــی،  مباحـــث  زمینـــه  در  میزگرد هـــا  و 
از مطالعـــات و  هماهنگـــی جهـــت حمایـــت 
کاربردی همچنین شـــرکت  انجام تحقیقات 

در جلســـات بین المللـــی عنـــوان شـــد تا ســـر 
انجـــام منجر بـــه تدویـــن ضوابـــط و تصویب 

شـــود. جدیـــد  بخش نامه هـــای 
ســـوی  از  پیشـــنهادی  ســـازمانی  ســـاختار 
ســـازمان راهـــداری و حمل ونقـــل جـــاده ای 
گرفـــت و نهایتـــا مصوب  مـــورد موافقـــت قرار 
تخصصـــی  کمیته هـــای  تعـــدادی  شـــد؛ 
تشـــکیل و زیر نظر یک شـــورایعالی به ریاست 
کند.  کار خـــود را آغـــاز  وزیـــر راه و شهرســـازی 
همچنیـــن جزئیات ســـاختار پیشـــنهادی با 
ح وظایف مربوط  ترکیب اعضای شـــورا و شـــر
کمیتـــه ملی پل هـــای بزرگ در جلســـات  بـــه 
آتی توســـط ســـازمان راهـــداری و حمل ونقل 

جـــاده ای پیشـــنهاد خواهد شـــد.
کـــه فقـــط در حـــوزه  همچنیـــن مطـــرح شـــد 
کیلومتر  جـــاده ای 335 هزار پل به طـــول 1600 
که  بـــا ارزش 30 هزار میلیارد تومان وجـــود دارد 

بـــا احتســـاب پل های ریلـــی اهمیـــت پل ها در 
کشـــور بیش از پیش پررنگ می شـــود. در ادامه 
کلیـــات طـــرح تشـــکیل کمیتـــه ملـــی پل های 
کثـــر آرا از ســـوی  کســـب حـــد ا بـــزرگ ایـــران بـــا 
اعضـــای اصلی شـــورایعالی فنی امـــور زیربنایی 
حمل ونقل به تصویب رســـید و مقرر شد شرح 
وظایف، ســـاختار و سایر جزییات مورد تدقیق 
گرفته و در نشســـت های آتی بررسی شود. قرار 

بر اســـاس دســـتور دبیر شـــورایعالی فنی امور 
زیربنایـــی حمل ونقـــل مقـــرر شـــد مطالعاتی 
کشـــور با هدف  بـــر روی وضعیـــت تونل های 
کمیتـــه ملـــی پل هـــای بـــزرگ یـــا  ادغـــام در 
گیرد.  گانـــه انجـــام  کمیتـــه ای جدا تشـــکیل 
 5 طـــی  شـــورا  مصوبـــات  جلســـه  پایـــان  در 
ح و مـــوارد انجام نشـــده  گذشـــته مطر ســـال 
گرفت. با تعییـــن مهلت، مورد پیگیـــری قرار 

4 مهر- وزارت راه و شهرسازی

ح استفســـاریه بند  نماینـــدگان مجلـــس طـــر
»ه« تبصـــره یک قانـــون بودجه ســـال 1397 
که بر این اساس  کردند  کشـــور را بررســـی  کل 
کنـــد. بـــه  قیمـــت قیـــر افزایـــش پیـــدا نمـــی 
ح  گـــزارش ایلنـــا، ســـوم مهر یـــک فوریـــت طر
قانـــون  یـــک  تبصـــره  »ه«  بنـــد  استفســـاریه 
کشـــور در صحـــن  کل  بودجـــه ســـال 1397 

ح شـــد. علنـــی مجلـــس مطر
ح پـــس از بررســـی  بـــر ایـــن اســـاس ایـــن طـــر

بـــه  مجلـــس  علنـــی  صحـــن  در  نماینـــدگان 
کـــه بـــا 216 رای موافـــق،  گذاشـــته شـــد  رای 
14 رای مخالـــف و دو رای ممتنـــع از مجموع 
244 نفـــر نماینـــده حاضـــر در صحـــن علنـــی 
مجلـــس تصویب شـــد. موضوع استفســـاریه 
ح زیر اســـت: آیـــا شـــرکت ملـــی نفت  بـــه شـــر
ایـــران می توانـــد بـــر خـــاف حکـــم بنـــد »ه« 
کل  تبصـــره یـــک قانـــون بودجه ســـال 1397 
کشـــور به هـــر دلیـــل از جمله افزایـــش قیمت 

نفـــت خام مبـــادرت به افزایـــش قیمت مواد 
کاهش حجـــم آن از  اولیـــه قیـــر ) وی بی ( یـــا 
چهـــار میلیون تـــن یـــا تغییر در نســـبت های 
ملـــی  شـــرکت  خیـــر.  پاســـخ:  نمایـــد؟  مقـــرر 
نفت ایران موظف اســـت نســـبت بـــه تامین 
چهـــار میلیون تـــن مواد اولیه قیـــر ) وی بی ( 
موضـــوع بنـــد »ه« تبصره یک قانـــون بودجه 

کشـــور اقـــدام نماید. کل  ســـال 1397 
3 مهر - ایلنا

اخبار




