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 نشست

ا رم

از دوره  امیـد در دومیـن سـال  و  تدبیـر  دولـت 
که سیاست  دوم، بر خالف معمول و رویه خود 
کابینـه و راس دسـتگاههای  ثبـات مدیریـت در 
دولتی را تعقیب می کرد، خواسـته و ناخواسـته 
و تحـت فشـارهای بیرونـی و درونـی، در راس 4 
کـه دسـتگاههای مرتبـط  وزراتخانـه مهـم خـود 
کشـور هسـتند، تغییراتـی  بـا عرصـه اقتصـادی 
کـرد. ایـن تغییـرات در آخریـن روزهـای  ایجـاد 
مهـر مـاه قطعـی و در اولیـن روزهـای آبـان ماه با 
رای اعتماد مجلس مسجل شد. به رغم اینکه 
شـاخص های  تغییـر  جـاری،  سـال  ابتـدای  از 
کشـور آغـاز شـد و بـا خـروج آمریـکا از  اقتصـادی 
گرفـت، امـا  برجـام در اردیبهشـت مـاه شـدت 
پرتنشـی  و  طوالنـی  دوران  مجلـس  و  دولـت 
در  تغییـر  ضرورت هـای  بـه  رسـیدن  بـرای  را 
سـتاد اقتصـادی دولـت و مصادیـق آن سـپری 
کـدام از ابزار هـای خاص خـود برای  کردنـد و هـر 
مصادیـق  برابـر  در  مقاومـت  یـا  تغییـر  تحمیـل 
خروجـی  حـال  هـر  بـه  جسـتند.  بهـره  تغییـر 
و  کشـور  اقتصـادی  فضـای  در  تنـش  مـاه   6
ک دولـت و مجلس، جابجایی در راس  اصطـکا

کـه زمینـه ایـن اتفـاق بـا دو  4 وزارتخانـه اسـت 
اسـتیضاح )وزیـران اقتصـاد و دارایـی/ تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی( از سـوی مجلـس و یـک 
راه  وزیـر  آخونـدی،  )دکتـر  کابینـه  در  اسـتعفاء 
ریئـس  سـوی  از  ترمیـم  یـک  و  شهرسـازی(  و 
وزارت  از  شـریعتمداری  دکتـر  )خـروج  جمهـور 
تامیـن  کار و  تعـاون،  بـه وزارت  صمـت و ورود 
آنکـه نشسـت  نتیجـه  اجتماعـی( فراهـم شـد. 
بررسـی صالحیـت 4 وزیـر پیشـنهاد ی اقتصـاد 
و دارایـی/ صنعـت ، معـدن و تجـارت/ تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی / راه و شهرسـازی عصـر روز 
شـنبه 5 آبـان در مجلـس شـورای اسـالمی برگزار 
چنـد  از  پـس  پیشـنهادی  وزیـر   4 هـر  و  شـد 
سـاعت بحـث و بررسـی از نماینـدگان مجلـس 
ایـن  از  پـس  آنچـه  امـا  گرفتنـد.  اعتمـاد  رای 
که  تغییـرات مهـم اسـت برنامه و اهدافی اسـت 
وزیـران جدیـد وزراتخانه هـای مهـم و مرتبـط با 
دارنـد.  کشـور   ... و  صنعـت  معیشـت،  تولیـد، 
گـر  حلقـه آغازیـن ایـن تغییـرات یعنـی خـروج  ا
انتصـاب  و  مرکـزی  بانـک  راس  از  سـیف  دکتـر 
دکتـر همتـی بـا وعده هـا، برنامه هـا و اختیـارات 

ایـن  بگیریـم،  نظـر  در  را  وی  نظیـر  بـی  و  ویـژه 
تغییـرات در فرماندهـی بخش هـای اقتصادی، 
بـه  معنادارتـر  و  مهـم  کشـور  مالـی  و  تولیـدی 
گذشـت زمـان مشـخص خواهـد  نظـر می رسـد. 
جدیـد  برنامـه  میـزان  چـه  دولـت  کـه  کـرد 
ضربـات  و  پیشـین  کاسـتی های  ترمیـم  بـرای 
مهلک جدید امسـال بر پیکـره تولید و صنعت، 
اشـتغال و معیشـت مـردم و آینـده توسـعه و زیـر 

دارد.  ... کشـور  سـاخت های 
جدیـد  رویکرد هـای  و  برنامه هـای  درک  بـرای 
دولـت در بخش هـای ذکـر شـده، بایـد بـه آنچـه 
در  خـود  اعتمـاد  رای  روز  در  جدیـد  وزیـران 
آبـان  داشـت. 5  توجـه  کردنـد،  بیـان  مجلـس 
کرسـی های  کـه دولت تالش می کرد  مـاه زمانـی 
و  مخالفـان  کنـد،  تکمیـل  را  خـود  کابینـه 
و  آمارهـا  بیـان دیدگاههـای خـود  موافقـان در 
کشـور بـه  واقعیت هایـی را از اوضـاع اقتصـادی 
کنون  کـه قابل تامل اسـت. آنچه ا زبـان آوردنـد 
که وزرای جدید تفکرات  اهمیت دارد آن است 
و  آشـکار  صـورت  بـه  را  خـود  رویکرد هـای  و 
کننـد تا فرصـت نقد و نظر  رسـمی اطالع رسـانی 

تغییرات تازه در ترکیب کابینه؛

 امیدوار باشیم؟

سرمقاهل
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کـه آثـار تفکـرات وزیـران  آنهـا ایجـاد شـود. چـرا 
جدیـد بـه زودی در بخش هـای مختلـف بـروز 
خواهـد یافـت و از زاویـه نـگاه منطـق مدیریـت 
جامعـه  دارد  ضـرورت  خردورزانـه  حکمرانـی  و 
حوزه هـای  فعـاالن  و  شـهروندان  مدنـی، 
و  تفکـر  جدیـد  زوایـای  شـناخت  بـا  مرتبـط 
رویکردهـای دولـت فرصـت درک تحـوالت تـازه 
کسـب  آنـرا  بـا  معنـوی  و  مـادی  همزیسـتی  و 
برنامه هـای  و  رویکردهـا  رسـانی  اطـالع  کننـد. 
سـکانداران  اولیـه  و  بدیهـی  گام  البتـه  جدیـد 
تـر آن اسـت  جدیـد دولتـی اسـت. نکتـه مهـم 
سـنجه  بـه  را  دیدگاه هایشـان  و  برنامه هـا  کـه 
واقعیت هـای موجود بسـپارند تا عیـار آن عیان 
گام دوم بایـد فرصـت نقـد  گـردد. بنابرایـن در 
مختلـف  طـرق  از  جدیـد  دیدگاه هـای  نظـر  و 
گذشـته و اسـتقبال از  )بهـره منـدی از تجـارب 
مرتبـط(  حـوزه  فعـاالن  موجـود  دیدگاه هـای 
گـر عـزم و اراده ای برای  فراهـم شـود. بی شـک ا
چنیـن فضایـی وجـود داشـته باشـد در تنظیـم 
بـا  همفکـری  بـه  منتهـی  مناسـبات  و  روابـط 
صاحبان حرف و پیشه و زمامداری خردورزانه 
کارآمد و قابل اطمینانی  گرا، ابزارهای  و نتیجه 
که اهداف دولت و مجلس را از این  وجود دارد 
کـرد. در ایـن فرصـت  تغییـرات محقـق خواهـد 
فرمـان  پشـت  تازگـی  بـه  جدیـد  وزیـران  کـه 
مـرور  انـد،  گرفتـه  قـرار  جدیـد  مدیریت هـای 
کـه چـه میزان  وعده هـای آنـان نشـان می دهـد 
زمینـه و بسـتر الزم بـرای تحقـق اهـداف دولـت 
و منافـع مـردم و بخـش خصوصـی وجـود دارد.
در میـان 4 جابجایـی جدیـد دولـت، دو تغییـر 
شـاید متفـاوت تـر از آن دو تغییـر دیگری اسـت. 
و  شهرسـازی  و  راه  وزارتخانه هـای  در  تغییـر 
ناشـی  بیشـتر  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  و  تعـاون 
یـک  در  اسـت.  دولـت  درون  برآوردهـای  از 
کـه وزیـر  سـو وزارت راه و شهرسـازی قـرار دارد 
گرفـت و در سـوی دیگـر وزارت مهـم  کنـاره  آن 
بـا  کـه  دارد  قـرار  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
بـر مـردم وجـود  کـه  فشـار مشـکالت معیشـتی 
دارد، دولـت ماموریـت رسـیدگی بـه مشـکالت 
کابینـه  موجـود و رسـیدگی بـه آنـرا بـه عضـوی از 
تدبیـر  دولـت  در  ای  ویـژه  جایـگاه  کـه  سـپرد 
دولـت  رفتـار  محتـوای  تحلیـل  دارد.  امیـد  و 
ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  تغییـرات  ایـن  در 
مسـئولیت های  و  ماموریت هـا  وزراتخانـه  دو 

داشـت.  خواهنـد  جدیـد  دوره  در  بیشـتری 

جدیـد  وزیـر   4 سـخنان  و  اظهـارات  مـرور   
انتظـار جهـت  در  بایـد  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا
آقـای  بـود.  جنـاب  تـازه در دولـت  گیری هـای 
کار  تعـاون،  جدیـد  وزیـر  شـریعتمداری،  دکتـر 
بـرای ترمیـم  تـازه ای  و رفـاه اجتماعـی تـدارک 
زخم های برجای مانده از مشـکالت اقتصادی 
و  دیـده  معیشـت  و  توسـعه  و  تولیـد  پیکـر  بـر 
کارگـران،  وعده هایـی چـون صیانـت از حقـوق 
ایجاد شـرایط مناسـب و تسـهیل مقـررات برای 
کارآفرینـان را جـزو اولویت هـای خـود بـر شـمرده 

اسـت.
جدیـد  وزیـر  اسـالمی،  مهنـدس  آقـای  جنـاب 
راه و شهرسـازی نیـز بـا وعـده تعامـل بـا بخـش 
قـرار  ایشـان در جایـی  آمـده اسـت.  خصوصـی 
کـه دکتـر آخونـدی خـود را موظـف  گرفتـه اسـت 
کشـور بـا مشـارکت  بـه ارتقـای زیـر سـاخت های 
بخـش خصوصـی می دانسـت. وزیـر جدیـد راه 
و شهرسـازی معتقـد اسـت ایـن وزارتخانه برای 
رسـیدن به اهداف خود باید مسـائلی همچون 
بدنـه  کوچک سـازی  پروژه هـا،  اولویت بنـدی 
در  را  خصوصـی  بخـش  بـا  بیشـتر  تعامـل  و 
جنـاب  برنامه هـای  دهـد.  قـرار  کار  دسـتور 
آقـای رحمانـی، وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت 
)صمـت( حمایـت از بهبـود تولیـد داخلـی را مـد 
نظر قرار داده و در این راستا بر محوریت بخش 
گفتـه اند  کید شـده اسـت. ایشـان  خصوصـی تا
کـه بـدون اعتمـاد به بخـش خصوصـی و تعامل 
بـا آن راهـی بـرای از شـرایط جدید وجـود ندارد. 
موضـوع  اقتصـاد  وزیـر  جدیـد  برنامه هـای  در 
گـذاران داخلـی و خارجـی  حمایـت از سـرمایه 

کنـار بهبـود محیـط  و ترغیـب سـرمایه گذاری در 
ملـی دیـده  تولیـد  تـوان  ارتقـای  و  کار  و  کسـب 
می شـود. جنـاب آقـای فرهـاد دژپسـند 6 محور 
گـذر از تالطم هـای ناشـی از تحریـم و مدیریـت 
و  گیـر  فرا مالـی  تامیـن  اقتصـادی،  مخاطـرات 
کسـب و  ترغیـب سـرمایه گذاری، بهبـود محیط 
کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشـی در 
بازارهـای مختلـف، ارتقـاء شـفافیت و انضبـاط 
توسـعه  و  هوشـمند  اقتصـاد  اداری،  مالـی- 
نظـام  سـازی  توانمنـد  مرتبـط،  زیرسـاختهای 
سیاسـت گذاری و اجـرای اصالحـات سـاختاری 
وزارتخانـه  رویکـرد  جدیـد  سـرفصل های  را 

متبـوع خـود دانسـته اسـت. 
کـه ارزیابـی ایـن برنامه هـا  نکتـه مهـم آن اسـت 
کارنامه متولیان و مسـئوالن  و آسـیب شناسـی 
گیرد. فعاالن  پیشـین با دقت و صحت صورت 
کـه  مختلـف  پیشـه های  و  حـرف  صاحبـان  و 
عمومـا ذیـل بخـش خصوصـی فعالیـت دارنـد 
کـه بـر نقـاط  و انجمن هـا و تشـکل های مدنـی 
ضعـف و قـوت بخش هـا و عرصه هـای مختلـف 
معنـا  درک  بـا  می تواننـد  دارنـد،  اشـراف  کشـور 
افق هـا  دولـت،  در  جدیـد  تغییـرات  مفهـوم  و 
کننـد. نـه تنهـا  و امید هـای تـازه ای را ترسـیم 
اعالمی وزیـران  برنامه هـای  موفقیـت  شـرط 
جدیـد، هـم اندیشـی بـا فعـاالن مرتبـط حـوزه 
یافتـن  بـرای  بلکـه  اسـت  ای  حرفـه  و  کاری 
راهـی جهـت خـروج از بحران هـا و چالش هـای 
بـه  را  نظـام  نهادهـای  مجموعـه  کـه  موجـود 
کرد، چاره ای  ایجـاد تغییـرات در دولـت ترغیب 

نگرانـه  آینـده  و  شـجاعانه  رویکـرد  اتخـاذ  جـز   
در هـم اندیشـی بـا صاحبـان حـرف و پیشـه ها 
کنـون  ا نیسـت.  موجـود  وضعیـت  بـه  نسـبت 
صاحـب  فعـاالن،  همـه  کـه  اسـت  آن  زمـان 
کـه صاحـب نقـش هسـتند،  کسـانی  نظـران و 
چالش هـا  از  برخـی  گیرنـد.  قـرار  همدیگـر  کنـار 
و  کالن  آثـار  چنـان  و  شـده  پیچیـده  چنـان 
که حتی تشریح صورت مسئله  درازمدتی دارد 
آن آسـان نیسـت. امیـد اسـت فرصـت پیـش رو 
هـم بـرای دولتمـردان و هم برای فعاالن بخش 
تعامـل  در  و  شـود  شـمرده  مغتنـم  خصوصـی 
کارشناسـی راه حل هایـی بـرای عبـور  درسـت و 
کـه در برخـی بخش هـا مثـل  از وضعیـت فعلـی 
کننـده  ناامیـد  پیمانـکاری  و  احـداث  صنعـت 

شـود.  اسـتخراج  اسـت، 

برنامه هــای  موفقیــت  شــرط  تنهــا  نــه 
اعالمی وزیــران جدیــد، هم اندیشــی با 
کاری و حرفــه ای  فعــاالن مرتبــط حــوزه 
اســت بلکــه بــرای یافتــن راهــی جهــت 
چالش هــای  و  بحران هــا  از  خــروج 
که مجموعــه نهادهای نظام را  موجــود 
کرد،  به ایجاد تغییرات در دولت ترغیب 
چــاره ای جــز اتخاذ رویکرد شــجاعانه و 
آینده نگرانه در هم اندیشی با صاحبان 
حــرف و پیشــه ها نســبت بــه وضعیــت 

موجود نیست 
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 نشست

ایجاد  شغل
 مسئله اصلی
 کشور  است

وظایفی که روحانی
 برای وزیران جدید
 تعیین کرده است

سخنرانی
مجلــس  نشســت  ایــن  در  جمهــوری  رئیــس 
و  بنــادر  زمینــه  در  نقــل  و  حمــل  عملکــرد 
گفــت: بــا  کــرد و  کشــتیرانی را خــوب توصیــف 
ایــن حــال وزارت راه در زمینــه نــاوگان دریایی 
که باید حل شــود.   و جــاده ای مشــکالتی دارد 
دریــا  بــار  از  بخشــی  تحریــم  شــرایط  در  »بایــد 
کار بزرگ و  گیــرد؛  روی شــانه نــاوگان ریلی قــرار 
ســنگینی بر دوش ایــن وزارتخانه اســت.« وی 
که  کامیــون داران مشــکالتی دارند  ادامــه داد: 
کشــتیرانی و  بایــد حــل شــود؛ راه، راه آهــن و 
کشورهای شمالی، جنوبی،  که می تواند  بنادر 
کند؛ بویژه  شــرقی و غربــی را به یکدیگر متصــل 
ترانزیــت  راه  و  شــمال  جنــوب-  ترانزیــت  راه 
جنوب- غرب برای ما بسیار اهمیت دارد؛ این 

بار سنگین بر دوش آقای اسالمی خواهد بود.

ابرتورم نداریم
گفت:  رئیس جمهــوری همچنین دربــاره تورم 
که به مــردم می گویند ابرتــورم داریم یا  آنهایــی 
دروغ می گوینــد یــا اقتصــاد ایــران نمی فهمند؛ 
مــا ابر تورم نخواهیم داشــت؛ ایــن حرف از نظر 
نادرســت  هــم  سیاســی  تحلیــل  و  اقتصــادی 
اســت،  وی توضیــح داد: از یــک اقتصــاد تــورم 
کرده ایــم امــا حتمــا می توانیم  تــک رقمی عبــور 
کید بــر اینکه  کنیــم. روحانــی با تا تــورم را مهــار 
این رونــد صعودی تورم ادامــه نخواهد یافت، 
ســنگین  وظایــف  از  یکــی  امــروز  کــرد:  اضافــه 
وزیــر صنعت و وزیــر اقتصاد مــا همین موضوع 
اســت؛ تورم ما در یک مقطعی به دلیل شرایط 
کاهــش  افزایــش و رشــد اقتصــادی  مختلــف، 

یافت.
وی ادامه داد: بخشــی از مشــکالت اقتصادی، 
قیمت ارز اســت اما ذخایر ارزی نســبت به پنج 
کل ذخایــر و  گذشــته باالتــر اســت؛ هــم  ســال 
کرد: مشــکل  کید  هــم ذخایر اســکناس. وی تا
الینحلــی نداریــم؛ معضالت و مشــکالتی داریم 
کمــک و یــاری همدیگــر از آن عبــور  کــه بایــد بــا 

کنیم. 
نیازمند عدالت مالیاتی هستیم 

که  مسائل مالیاتی، از موضوع های مهمی است 
گفت:  کــرد و  رئیــس جمهــوری نیــز به آن اشــاره 
بی تردیــد وزارت امور اقتصــادی و دارایی یکی از 
وزارتخانه هــای مهــم مــا در این دوره اســت زیرا 
درآمد عمده دولت از آن تامین می شود؛ بخش 
مالیات برای ما اهمیت خاصی دارد. رییس قوه 
مجریــه بــا بیــان اینکه نیازمنــد عدالــت مالیاتی 

رئیــس جمهــوری در جلســه رای اعتمــاد بــه چهــار وزیــر 
پیشــنهادی حــوزه اقتصــاد، چنــد اولویــت و وظیفه برای 
که از جمله مهمترین آنها ایجاد اشــتغال  کرد  آنهــا تعیین 
اســت. دکتــر روحانــی ایجــاد اشــتغال را وظیفــه دولــت و 
کار، تعاون و  بخصــوص مســئولیت مهم و ســنگین وزارت 
کارگران ما شرایط  رفاه اجتماعی خواند و گفت: امروز برای 
کار منفصل  ســخت اســت، برخــی از آنهــا ممکــن اســت از 
کارگران  کند تا  شوند، این وزارتخانه باید اشتغال را تامین 
ما بتوانند زندگی خود را اداره کنند، این مسئولیت سنگین 
 اول ایــن وزارتخانــه اســت. حجــت االســالم و المســلمین
 حســن روحانی عصر شــنبه 5 آبان در جلســه رای اعتماد 
بــه چهــار وزیر پیشــنهادی اقتصــاد، تعــاون، راه و صنعت 
به تشــریح برخی از مشــکالت حوزه اقتصادی و وظایف و 

اولویت های وزیران این وزارتخانه ها پرداخت.
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کشورهای دنیا  گفت: در بســیاری از  هستیم، 
کارمندان اداری به طور  زندگــی مردم و حقوق 
کامــل از مالیــات پرداخت می شــود؛ امروز باید 
درآمــد مالیاتــی مــان را از طریــق پایــه مالیاتی 
کرد: در این شــرایط  کید  افزایش دهیم. وی تا
رکــود نمی توانیــم مالیات هــا را افزایش دهیم؛ 
که فرار مالیاتی دارند را به  باید بتوانیم آنهایی 
مسیر و جاده درست برگردانیم. روحانی افزود: 
وقتی خدمت رهبر معظم انقالب بودم، بحثی 
ایشــان  فرمودنــد  مالیــات داشــتیم.  درمــورد 
پرداخت مالیات بر مردم واجب شــرعی اســت 
که تریبون دارند باید  و همــه مبلغان و آنهایی 
که فرار مالیاتی به عنوان یک  به مردم بگویند 

عمل ناصحیح و حرام شرعی است.
نبایــد  گفــت:  همچنیــن  جمهــوری  رئیــس 
کنند و  بگذاریــم یــک عده مالیــات پرداخــت 
بــار ســنگین را بــر دوش بگیرنــد و عــده ای به 
شیوه های مختلف از پرداخت مالیات سرباز 
می زننــد؛ اینگونــه حق و حقوق مــردم ضایع 
می شود؛ یکی از مسئولیت های سنگین این 

وزارتخانه، مالیات است.
حراست دولت از انضباط مالی 

در  معمــوال  داد:  ادامــه  جمهــوری  رئیــس 
گذشــته،  ســال های پیــش و در دولت هــای 
رشــد نقدینگــی به دلیــل اســتقراض دولت از 
بانک مرکزی بوده است؛ امروز رشد نقدینگی 
در ســایه برداشــت بانک هــا از بانــک مرکــزی 
اســت؛ بنابرایــن دولت انضباط مالــی خود را 

کرده است. به خوبی حراست و حفظ 
بایــد  امــروز   اینکــه  ضمــن  افــزود:  روحانــی 
کنیم،  باید مســئله  مشــکالت بانک ها را حل 
رشــد نقدینگی را هم حل نماییم. بانک های 
مــا باید اصــالح شــوند و از بنگاهداری دســت 
بردارنــد؛ بانک هــای خصوصــی و دولتــی باید 
تحت انضباط دقیق بانک مرکزی در بیایند.«
را  ای  نکتــه  بایــد  گفــت:  ادامــه  در  روحانــی 
کــه شــاید مجلــس روی آن حســاس  بگویــم 
اســت؛ در جلســات ســه قوه در شــورای عالی 
هماهنگی های اقتصــادی هم از تحریم عبور 
گاهــی از قانــون عبــور می کنیــم؛  کــرده و هــم 
مــوردی  گــر  ا نمی کنیــم،  عبــور  قانــون  از  مــا 
هــم الزم باشــد بــا یک زمــان بنــدی موقت و 
چنــد ماهه یــا یک ســاله، قانون باید توســط 
مجلــس اصــالح شــود. ما قانــون را اصــالح یا 
تغییر نمی دهیم، روی ضرورت ها برای زمان 

موقت شاید اقداماتی را انجام دهیم.«

رئیــس جمهــوری در ادامــه بــه بانــک مرکزی 
گفت: در مصوبــه اخیر برای  کــرد و  نیز اشــاره 
نظــارت بانک مرکزی بر موسســه های مالی و 
بانک هــای دولتی و خصوصــی، قدرت بانک 

مرکزی را افزایش دادیم.

امضای طالیی در وزارت صنعت
گفــت: »وزارت  رییــس دولــت تدبیــر و امیــد 
کلیــدی و بســیار مهــم اســت. اینجا  صمــت، 
امضای طالیی هســت؛ در جلســه خصوصی 
گفتم؛ اشــکال ندارد  چیزی به آقای رحمانی 
کنــم؛ بعضی از ســمت ها هر  اینجــا هــم تکــرار 
گــر ابــوذر و ســلمان هــم  کســی را می گذاریــد ا
کن. بعضی جاها را  بود یک ســال بعد عوض 
نمی شــود. متاســفانه در جامعه ما آدم سالم 
را عده دیگری فاسد می کنند، آنقدر با طواف 
کــه او را در یک  معکــوس دورش می چرخنــد 
منجــالب فرو می برنــد و باید مراقب باشــیم. 
کــرد: امــروز »صنعــت،  روحانــی خاطرنشــان 
معدن، واردات و صادرات ما در بخش اعظم 
کنتــرل قیمت ها مســئولیت  کنتــرل بــازار و  و 
کــه ایــن وزارتخانه بر  بســیار ســنگینی اســت 

دوش دارد.«
چهــار  بــه  خطــاب  دوازدهــم  دولــت  رییــس 
گزینه هــای  همــه  گفــت:  پیشــنهادی  وزیــر 
پیشــنهادی امــروز به مردم قــول بدهند و به 
کرد؛ بــه مردم  کار خواهنــد  آنهــا بگوینــد چــه 
گره هایی را  بگوینــد ما در ماه های آینــده چه 
بــاز می کنیم و شــما نماینــدگان در نطق های 
خــود بگوییــد ایــن وزیران چــه بایــد بکنند و 

چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند.

کشور ایجاد شغل، مسئله اصلی 
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود، 
اشتغال را یک مسئله اصلی در کشور دانست 
و ادامــه داد: مــا در ایــن پنــج ســال افتخــار 
کشــور را از 20 میلیون  کــه شــاغالن  می کنیــم 
بــه 23 میلیــون و 300 هــزار نفــر  و 600 هــزار 
که دولت را تحویل  افزایش داده ایم. »روزی 
گرفتیم، این میزان 20 میلیون و 600 هزار نفر 
کشــور 23 میلیون و  بود اما امروز اشــتغال در 
که دولت 275 هزار شغل  300 هزار نفر اســت 

کرده  است« در طول پنج سال ایجاد 
کرد و  روحانی به ســایت مرکز آمار ایران اشاره 
افزود: این آمار رسمی کشــور اســت، اما معنی 
کــه مــا در موضــوع اشــتغال  آن ایــن نیســت 
یــادآوری  بــا  نداریــم. وی  کشــور مشــکل  در 
خانواده هــا،  در  بیــکار  جوانــان  و  فرزنــدان 
کــرد: ایــن افــراد در انتظار تالش  خاطرنشــان 
بیشــتر ما هستند، بنابراین در زمینه اشتغال 
کنیم و ایــن وزارتخانه)کار، تعاون  بایــد تالش 
و رفــاه اجتماعــی( وظیفه ســنگینی در زمینه 
کارگــران برعهــده دارد.  اشــتغال و حمایــت از 
بــرای  امــروز  داد:  ادامــه  جمهــوری  رئیــس 
کارگــران مــا شــرایط ســخت اســت، برخــی از 
شــوند،  منفصــل  کار  از  اســت  ممکــن  آنهــا 
کنــد   ایــن وزارتخانــه بایــد اشــتغال را تامیــن 
کارگــران مــا بتواننــد زندگــی خــود را اداره  تــا 
ایــن  اول  ســنگین  مســئولیت  ایــن  کننــد، 

وزارتخانه است.

ایرنا- 5 آبان 
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 نشست

تحصیالت و سوابق: 
محمــد شــریعتمداری، متولــد ســال 1339، 
مدیریــت  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  دارای 
کارنامــه مدیریتی خود  کــه در  بازرگانی اســت 

از سوابق ذیل برخوردار است: 
• وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت در دولــت 

دوازدهم 
• معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور در دولــت 

یازدهم 
• وزیــر بازرگانــی جمهــوری اســالمی ایران در 
ســال 1376 بــه مــدت هشــت ســال در دوره 

دولت اصالحات
• ریاســت شــورای عالــی نظارت بــر اتاق های 

کشاورزی ایران بازرگانی و صنایع و معادن و 
حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  ریاســت   •

امام)ره(

برنامه  های پیشنهادی؛
اهم برنامه پیشنهادی وی صیانت از حقوق 
کارگران، تالش برای ایجاد شــرایط مناســب و 

کارآفرینان   است. تسهیل مقررات برای 
شــریعتمداری  محمــد  فــارس،  گــزارش  بــه   
کــه 2 آبــان   در نشســت اتــاق تعاونــی ایــران 
 با حضور دو وزیر پیشــنهاد ی دیگر برگزار شد 
و اعضــای اتــاق تعــاون حضور داشــتند اظهار 
کــه بنده مســئولیت  داشــت: یکــی از دالیلــی 

کار و رفاه اجتماعی را  پذیرفتم  وزارت تعاون، 
که از قدیم به بخش  اهمیت و عالقه ای است 
تعــاون داشــتم و در اوایل انقالب ســال ها در 

کردم. حوزه تعاون فعالیت 
شــریعتمداری 6 آبــان در نشســتی مشــترک بــا 
کارفرمایــی  کارگــری و  نماینــدگان تشــکل های 
کرد.   کارگری را بررسی  مهمترین مســائل حوزه 
کــه در حضــور  شــریعتمداری در ایــن نشســت 
کارفرمایی برگزار شــد، بر  کارگری و  تشــکل های 
ضرورت تحقق عملی سه جانبه گرایی در حوزه 
کید کرد و گفت: توجه به رونق تولید  روابط کار تا
گرفتاریهایی  کشور از  و خدمات تنها راه نجات 

که امروز به آن دچار شده ایم. است 

تحصیالت و سوابق اجرایی؛
ایــن مدیــر 52 ســاله متولــد 1345  اســت و 
کارشناســی  در  مــورد ســوابق تحصیلــی  نیز،  
و  اخــذ  را  تبریــز  دانشــگاه  حقــوق  رشــته  در 
دوره  و  دولتــی  مدیریــت  ارشــد  کارشناســی 
مدیریــت اســتراتژیک در ســازمان مدیریــت 
صنعتی را کسب کرده که در کارنامه مدیریتی 

خود از سوابق ذیل برخوردار است: 
• قائم مقام وزیر صنعت در تولید 

• رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
• نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 

دوره های هفتم، هشتم و نهم، 
• رییــس هیــات مدیره شــرکت ملــی صنایع 

مس ایران، 

• جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد 
اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با آثار تحریم، 

• جانشــین وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
گروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید،  کار 

ح رونق تولید • مجری طر
کمیســیون اصلی نظارت بر تاسیس  •رییس 
و  صنعتــی  فعالیــت  تشــکل های  فعالیــت  و 

معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
•نماینــده وزارت صنعــت معــدن و تجــارت در 

سفرهای استانی رئیس جمهور
• عضو شورای عالی بیمه و شورای عالی آمار 

برنامه پیشنهادی؛
مهمتریــن برنامه پیشــنهادی وی یکپارچگی 

سیاســت  های صنعتــی، معدنــی و تجــاری و 
توسعه تجارت الکترونیکی است.

خــود  پیشــنهادی  برنامــه  محورهــای  وی    
را  تحقــق اصــل حمایــت هدفمنــد از تولیــد و 
صنایــع تولیــدی و رقابت پذیــر نمودن بخش 
بــه تســهیل تجــاری و  صنعــت، توجــه ویــژه 
کیفیــت  رعایــت  داخلــی،  تجــارت  توســعه 
ارائــه خدمــات بازرگانــی و همچنیــن تنظیــم 
بــازار بــا رویکــرد آرامــش بخشــی اجتماعــی و 
کاهــش نوســانات بــازار و تامیــن  اقتصــادی، 
اقــالم اساســی حســاس  مایحتــاج عمومــی و 
 و ضــروری بویــژه بــرای اقشــار آســیب پذیــر بــا 
بهره گیری از نیروی انسانی و همکاران صدیق 

کرده است. و خدمتگزار عنوان 

 وعده وزیر تعاون 
 کار و رفاه اجتماعی
 به کارگران و  کارآفرینان
شریعتمداری: صیانت از حقوق کارگران، تالش برای ایجاد شرایط مناسب 
و تسهیل مقررات برای کارآفرینان مورد توجه ویژه و از اولویت های این وزارتخانه است 

خیز  وزیر صمت
 برای  بهبود تولید داخلی

رحمانی: به بخش خصوصی اعتماد و باور داریم و بدون همراهی با یگدیگر، 
راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم

دیدگاه
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تحصیالت و سوابق اجرایی؛
اول  متولــد  اسالمی ورنامخواســتی  محمــد 
وی  اســت.  اصفهــان  در   1335 مهرمــاه 
دانــش آموختــه مهندســی راه و ســاختمان 
آمریــکا  میشــیگان  دیترویــت  دانشــگاه  از 
و  کارشناســی  مقطــع  در   1358 ســال  در 
کارشــناس ارشــد مهندســی راه و  همچنیــن 
ســاختمان از دانشــگاه تولیــدو اوهایــو آمریــکا 
جهانــی  مدیریــت   MBA و   1360 ســال  در 
رودز  رویــال  دانشــگاه  مشــترک  هوانــوردی 
 1383 ســال  در  شــریف  دانشــگاه  و  کانــادا 
از  خــود  مدیریتــی  کارنامــه  در  کــه  اســت 

اســت:  برخــوردار  ذیــل  ســوابق 
توســعه  ح هــای  طر و  مهندســی  معــاون   •

بــزرگ  دفــاع  صنایــع  ســازمان 
• مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ایران 

• قائم مقام سازمان صنایع هوافضا 
تحقیقاتــی  و  آموزشــی  موسســه  رییــس   •

دفاعــی  صنایــع 
• معــاون امــور صنعتــی و تحقیقاتــی وزارت 

ــاع  دف
• معــاون مهندســی پدافنــد غیرعامــل وزارت 
دفــاع و همزمــان دبیــر ســتاد توســعه ســواحل 

مکران 
بنیــاد  برنامه ریــزی  شــورای  عضــو   •

مستضعفان 
کشور  کشور در وزارت  • عضو ستاد مرزهای 

کمیتــه  و  کشــور  بحــران  ســتاد  عضــو   •
دائمی سازمان پدافند غیرعامل 

کشور  • عضو شورای عالی هواپیمایی 
• عضــو شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی 

ایــران 
و  عمــران  شــرکت  مدیــره  هیــات  رییــس   •

ایــران  مســکن 
• عضو نظام مهندسی ساختمان

برنامه های پیشنهادی؛
و  راه  وزیــر  پیشــنهادی  برنامــه  اهــم 
شهرســازی بــر توســعه یکپارچــه شــبکه حمل 
کریــدور توســعه و  و نقــل ایــران در قالــب 10 
کیــد دارد. کشــور تا تکمیــل شــبکه راههــای 

راه  پیشــنهادی  وزیــر  ایســنا  گــزارش  بــه 
کــه ایــن وزارتخانه  وشهرســازی معتقــد اســت 
بایــد  خــود  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای 
پروژه هــا،  اولویت بنــدی  همچــون  مســائلی 
بــا  بیشــتر  تعامــل  و  بدنــه  کوچک ســازی 
کار قــرار دهــد  بخــش خصوصــی را در دســتور 
کارآمــدی  کــه  مدیرانــی  راســتا  ایــن  در  و 
کامــل ندارنــد، عــزل خواهنــد شــد. محمــد 
اســالمی درباره برنامه هایــش بــرای وزارت راه 
ــرد: یکــی از راهبردهــای  و شهرســازی اظهارک
فرآیندهــای  تســهیل  مــا  مدنظــر  کلــی 
مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
داخلــی و بیــن المللــی اســت و در ایــن مســیر 
کیفــی خدمــات وزارتخانــه بــا  کمــی و  ارتقــای 
از فنــاوری اطالعــات در اولویــت  بهره گیــری 

دارد. قــرار 

فرآیندهــا،  اصــالح  لــزوم  یــادآوری  بــا  وی   
کاری هــا و  یکپارچــه ســازی و حــذف مــوازی 
حضــور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش 
در مبــادالت بیــن المللــی بیان داشــت: این 
وزارتخانه با چالش هایــی ازجمله تعداد زیاد 
ح های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران،  طر
ایمــن نبــودن حمل و نقل جــاده ای، فقدان 
بــرای  ســرمایه گذاری  بــرای  دولتــی  منابــع 
توســعه شــبکه حمــل و نقــل مواجــه اســت. 
گزارش مهــر وی 5 آبــان در جمــع فعاالن  بــه 
بــا  کاری  صبحانــه  نشســت  در  و  اقتصــادی 
اتــاق  تخصصــی  کمیســیون های  روســای 
کید بر  بازرگانــی، صنایــع و معادن ایران بــا تا
اینکــه برای تامیــن مالی پروژه هــا باید منابع 
کــرد، از آمادگی  مردمــی را جایگزیــن فاینانس 
کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی  برای تشکیل 

در همین زمینه خبر داد.
دربــاره  شهرســازی  و  راه  پیشــنهادی  وزیــر   
روش هــای تأمیــن مالــی پروژه هــای عمرانــی 
کــرد: مــن در  کیــد  حــوزه راه و شهرســازی، تأ
مــورد بودجــه محــدود و تخصیص هــای غیــر 
ضــروری پروژه هــا، دیــدگاه خاصــی دارم. بــه 
بخــش  بــه  عمرانــی  پروژه هــای  بایــد  نظــرم 
گــذار شــود. نــه فقــط آزادراه هــا  خصوصــی وا
می تواننــد  عمرانــی  پروژه هــای  ســایر  بلکــه 
شــوند.  مردمی اجــرا  مالــی  منابــع  کمــک  بــا 
ســرمایه  و  فاینانــس  مســیر  داد:  ادامــه  وی 
چرخــش  یــک  بــا  بایــد  را  خارجــی  گــذاری 
منطقــی بــه فعــاالن اقتصــادی داخلــی و منابع 
کنیــم تــا پروژه هــای آزادراه و راه  گــذار  مردمی وا
ــاالن  ــده و فع ــل ش ــهامی عام تبدی ــه س ــن ب آه
اقتصــادی از ســاخت احداثــات جنبــی ماننــد 
کنــار ایــن پروژه هــا  شــهرک های تفریحــی در 

ســود ببرنــد.

تعامل 
 با بخش خصوصی 
 استراتژی  وزیر راه و شهرسازی

مهندس اسالمی:  پروژه های عمرانی 
 به بخش خصوصی واگذار شود

ــــد پروژه های عمرانی   به نظرم بای
گذار شود.  به بخش خصوصی وا
ــایر  ــا بلکــــه ســ ــــه فقــــط آزادراه هــ ن
ــــی می توانند با  پروژه هــــای عمران
ــرا  ــــی مردمی اجــ ــــع مال کمــــک مناب
و  ــــس  فاینان ــیر  مســ شــــوند. 
را  خارجــــی  ــــذاری  گ ســــرمایه 
ــــک چرخــــش منطقــــی  ــا ی ــ ــــد ب بای
داخلــــی  اقتصــــادی  فعــــاالن  ــــه  ب
ــــم  کنی ــــذار  گ مردمی وا ــــع  مناب و 
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 نشست

    وزیر راه:

 طرح  اولیه  پل شلمچه 
و عراق تهیه شده است

کید  وزیــر راه وشــهر ســازی بــا یــادآوری تا
پــل  ســاخت  بــرای  جمهــوری  رئیــس 
گفــت:  ارونــد  رودخانــه  روی  شــلمچه 
ح هــای اولیــه ســاخت پــل 700 متری  طر

شلمچه به عراق تهیه شده است.
»محمــد اســالمی«  افــزود: برای ســاخت 
ایــن پل روی ارونــد رود رایزنی های مورد 
نیــاز بــا دولــت عــراق انجام شــده اســت. 
وی با بیان اینکه در نخســتین سفر برای 
بررســی وضعیــت ســاخت ایــن پــل عــازم 
گفت: در این سفر،  خرمشهر خواهم بود، 
شــرایط میدانــی و محلــی آغــاز عملیــات 
ســاخت این پــل مورد ارزیابــی دقیق قرار 

گرفت. خواهد 
وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه ساخت 
این پل نیز اظهارداشت: این پل با هزینه 
مشــترک ایران و عــراق روی این رودخانه 
ســاخته خواهد شــد تا تردد مردم در این 

نقطه مرزی تسهیل شود.
متــری   700 پــل  ســاخت  اولیــه  ح  طــر
شــلمچه بــه عــراق روی رودخانــه ارونــد 
ح  برای نخســتین بار در ســال 1393 مطر
شــد تا بــا اجــرای آن، تردد وســایل نقلیه 
کشــور در منطقــه بیش از  و قطــار بین دو 

پیش تقویت شود.
که خواســت عراقی ها در ســاخت  از آنجــا 
کشتیرانی در  این پل، فراهم شدن زمینه 
آبراهه اروندرود اســت لذا در ساخت این 
پل باید مســائل فنی و مهندســی دقیقی 
انجام شــود. پیشــتر عبــای آخوندی وزیر 
که  کرده بود  ســابق راه و شهرسازی اعالم 
کیلومتری خرمشهر  برای اتصال ریلی 32 
کار طراحی  بــه بصــره از طریــق ایــن پــل، 
توســط  مســیر  ایــن  آهــن  خــط  ســاخت 
عراقی هــا انجام و حتی محل ایســتگاه ها 
نیــز مشــخص شــده و قــرار اســت توســط 
آهــن توســط عراقی هــا  ایرانی هــا و خــط 
ساخته شــود. شلمچه، منطقه ای مرزی 
در غــرب خرمشــهر و نزدیــک تریــن نقطه 
کشــور عراق است  مرزی به شــهر بصره در 
کــه قرار بود ایــن پل در مدت 20 ماه روی 

اروند رود ساخته شود.
14 آبان- ایرنا

تحصیالت و سوابق اجرایی؛
کارشناســی  فرهــاد دژپســند، از نظــر علمــی، 
کارشناسی ارشد برنامه ریزی  اقتصاد نظری، 
سیســتم های اقتصــادی و دکتــری اقتصــاد 
)رســاله دکتــری عوامــل مؤثــر رشــد اقتصــاد 
کید بر نقش شــاخص های توسعه  ایران با تأ
علــوم  دانشــکده  دانشــیار  و  دارد  انســانی( 
اقتصادی وسیاســی دانشگاه شهید بهشتی 
کارنامه مدیریتی خود  کــه در  نیز بوده اســت 

از سوابق ذیل برخوردار است: 
•  ســابقه حضــور در معاونــت معــاون امــور 
و  برنامــه  ســازمان  وهماهنگــی  اقتصــادی 

بودجه دولت یازدهم، 
•  معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت 
ح ریزی اقتصادی وزارت  نهم و معاونت طــر

بازرگانی دولت هشتم 
و  توســعه  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس    •

آینده نگری سازمان برنامه و بودجه 
•  دبیــر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 

دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه 
•  طراحــی مــدل و تهیــه و تدوین نقشــه راه 
اقتصــاد  کلــی  سیاســت های  پیاده ســازی 

مقاومتی و تدوین ساختار اجرایی آن 
ح و پروژه،  •  مــدل مفهومی برنامــه ملی-طر
تهیــه بســته های رونــق تولیــد و اشــتغال در 

سال 1396 
 

برنامه های پیشنهادی؛
گیــر و ترغیب ســرمایه  گذاری  تامیــن مالی فرا
کار و ارتقای  کســب و  کنــار بهبــود محیط  در 
توان تولید ملی را می توان محور برنامه  های 
او بــرای فعالیــت در جایــگاه وزارت اقتصاد و 
دارایی دانست. 30 مهر ماه وزیر پیشنهادی 
کمیســیون  در  حضــور  بــا  اقتصــاد  وزارت 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی مهمترین 
برنامــه خــود را عبــور از تالطم و ایجــاد ثبات 

اقتصادی دانســت. دژپســند الزمه رســیدن 
کار ســه جانبه از ســوی  به این تعامل را یک 
 دولــت، مجلــس و صاحبنظران اندیشــه ورز 

کرد. عنوان 
دوم  آبــان وزیر   امور اقتصادی و دارایی، در 
نشســت هم اندیشــی اعضای اتــاق تعاون با 
حضور وزرای پیشــنهادی، تعاونی و صنوف 
کشور برای خروج  را دو بال مورد نیاز اقتصاد 
کــه بــا تجهیــز  کــرد  از بخــش دولتــی عنــوان 
کشــور می توانند موجب تســریع رشد  منابع 
گفتــه دژپســند، یکی  اقتصــادی شــوند. بــه 
از راه هــای بــرون رفــت از شــرایط اقتصــادی 
تعاونــی  ســهامی و  شــرکت های  فعلــی، 

هستند. 
7 آبــان و در اولیــن قدم وزیر امــور اقتصادی 
بــا  از آماده ســازی بســته مقابلــه  و دارایــی، 
تحریم هــای آمریــکا از ســوی ایــن وزارتخانــه 
گــزارش وزارت امــور اقتصادی  خبــر داد. بــه 
مالــی  »تامیــن  دژپســند  فرهــاد  دارایــی،  و 
کار  و  کســب  و »بهبــود فضــای  اقتصــادی« 
گمرکی«  اقتصادی از طریق تســهیل شــرایط 
برنامه هــای خــود در  از جملــه نخســتین  را 
گفــت: برنامــه  کــرد و  وزارت اقتصــاد عنــوان 
بعــدی، »خصوصــی ســازی و پیــاده ســازی 
گونه  سیاســت های ابالغــی اصل 44 همــان 
گرفتــه« و در  کــه در قانــون مــورد اشــاره قــرار 
نهایت »مقابله با فساد از طریق الکترونیکی 
کــردن فعالیت های اقتصادی و ســاماندهی 
بــا  کارهــا  ایــن  امیــدوارم در  کــه  اســت  آن« 
گام های بلندی  همــکاری دیگران، بتوانیــم 

برداریم.
 ایسنا 

حمایت  از  
سرمایه گذاری

 در اولویت  وزیر  
جدید  اقتصاد

دیدگاه
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و  راه  وزیــر  اســالمی  محمــد  معارفــه  مراســم 
رئیــس  اول  معــاون  حضــور  بــا  شهرســازی 
جمهــور در محل ســاختمان شــهید دادمان 
که 19 آبــان برگزار  برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
شــد عــالوه بــر معــاون اول ، عبــاس آخوندی 
همــه  شهرســازی،  و  راه  مســتعفی  وزیــر 
معاونــان وزارت راه و شهرســازی و تعدادی از 

نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند.
 

حمایت رئیس جمهور
 از طرح نوسازی بافت فرسوده

گفــت: حاشــیه  معــاون اول رئیــس جمهــور 
نشــینی و بافــت فرســوده، دو موضــوع اصلی 
کید دولت هســتند و رئیس جمهور از  مورد تا

کند. ایده نوسازی این بافت ها حمایت می 
گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در مراسم  به 
تودیــع و معارفــه وزرای اســبق و جدیــد راه و 
شهرسازی با بیان اینکه در شرایط دشواری، 
آقــای اســالمی مســئولیت ایــن وزارتخانــه را 
شهرســازی  و  راه  وزارت  گفــت:  پذیرفــت، 
مســئولیت ســنگینی دارد و دو بخــش مهــم 
که  گاهی نیست  حمل و نقل و مسکن، هیچ 

گذاشته شود. کنار  نیازهای اصلی مردم 
که  وی افزود: در شــرایطی مثــل مقطع فعلی 

کم شده است،  کشور حا شرایط دشواری، بر 
وزارت راه و شهرســازی یکی از دســتگاه هایی 
از  گذاشــتن  خ  بــا چــوب الی چــر کــه  اســت 
ســوی دشمن روبرو شــده و ادامه این وضع، 

نارضایتی عمومی را دامن می زند.
در  جمهــور،  رئیــس  اول  معــاون  گفتــه  بــه 
کنونــی، وظیفــه مســئوالن  شــرایط پیچیــده 
گرچــه  ا و  شــده  دشــوارتر  شهرســازی  و  راه 
کارها انجام شــده، اما باید  بخش وســیعی از 
کارهــای تمام  بــا جدیــت بیشــتری به انجــام 

کرد. نشده، اقدام 
کید بر اینکــه تحریم صنعت  جهانگیــری بــا تأ
که هم دشمن و  حمل و نقل، موردی اســت 
هــم مردم به آن چشــم دوخته اند، پس باید 
بــا تدابیر دولتمردان همه انــواع حمل و نقل 
توســعه یابند، اظهار داشت: در بخش حمل 
و نقــل جــاده ای بایــد بــه نیازهــای رانندگان 
توجــه شــود و در بخش حمل و نقــل دریایی 

نیز، هیچ باری نباید در بندر معطل بماند.
بــر اینکــه امــروز ارتبــاط ریلــی  کیــد  بــا تأ وی 
داریــم  مختلــف  کشــورهای  بــا  ای  گســترده 
کــه از چیــن تــا اروپــا، امــکان جابجایی بــار از 
شــبکه ریلــی ایــران وجــود دارد، یــادآور شــد: 
در داخــل نیــز شــبکه ریلــی توســعه یافتــه و 

 مناطــق مختلف با این شــبکه به هم متصل 
گذشــته و جاری نیز چند  شــده اند. در ســال 

مرکز استان به شبکه ریلی متصل شده اند.
گفــت: چابهــار نیــز بایــد هرچــه  جهانگیــری 
ســریعتر بــه راه آهــن متصــل شــود. در بخش 
حمل و نقل هوایی، علیرغم اینکه دشــمنان 
صنعــت  ایــن  در  اختــالل  ایجــاد  حــال  در 
همچنــان  نــاوگان  نوســازی  بایــد  هســتند، 
کــه مــا در  ادامــه یابــد. ایــن در حالــی اســت 
شــرایط دشــوارتر نیــز امــکان نوســازی ناوگان 

هوایی را دارا بودیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نوسازی 
کرد: روستاهایی  مســکن روســتایی، تصریح 
شــده  تخریــب  زلزلــه  اثــر  در  گذشــته  در  کــه 
ح نوســازی مســکن مورد  بودنــد، بایــد بــا طر
پیگیــری واقع شــوند تــا در زلزله های ســخت 
تــر بعــدی، هیــچ واحــدی تخریب نشــود؛ اما 
برخــی  کرمانشــاه  اســتان  زلزلــه  در  دیدیــم 
روســتاها صــد درصــد تخریــب شــده بودنــد. 
وی افــزود: حاشــیه نشــینی و بافت فرســوده 
کید دولت اســت و  دو موضــوع اصلــی مورد تا
رئیــس جمهــور از ایده نوســازی ایــن مناطق 
اقتصــادی  مســئوالن  بــه  و  کــرده  اســتقبال 
دولــت، دســتور فعــال شــدن نوســازی بافت 
بــا  وام  تخصیــص  کــه  داد  ارائــه  را  فرســوده 
ســودهای پائیــن و همچنین تحویــل اراضی 
در اختیار دســتگاه های دولتی به این حوزه، 

از جمله این دستورات است.
گفــت:  نیــز  اســالمی  مــورد  در  جهانگیــری 
آشــنایی من با آقای  اســالمی از زمانی اســت 
که من اســتاندار اصفهان بودم و وی مسئول 

هواپیماسازی بود.
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت:  معــاون اول 
و  اســت  زیــاد  بخــش  ایــن  فعــاالن  دغدغــه 
پیمانــکاران طلب هــای زیادی دارنــد. از آنها 
که تأمین مالی خارجی به  می خواهیم زمانی 
 سختی انجام می شود، بر روی فعالیت هایی

کــه بــا ریــال مــی تــوان انجــام داد، متمرکــز   
ح هــای بزرگ،  شــوند. بایــد تعداد زیــادی طر

شناسایی و تأمین مالی شوند.
یــک عضــو  کــرد: آخونــدی  وی خاطرنشــان 
کــه در  فعــال دولــت بــود و در هــر زمینــه ای 
دولــت بحث سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی 
گرچه  پیش می آمد، نقشــی پررنگ داشت. ا
که  کار داریم امــا از آنجایی  در دولــت تقســیم 
یــک مجموعــه هماهنــگ هســتیم، بــه ایــن 

در مراسم معارفه وزیر راه و شهرسازی مطرح شد

باید اعتماد مشاوران و پیمانکاران 
مسکن و راه جلب شود
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 نشست

که ســایر وزرا هم مــی توانند مثال  معنا اســت 
در سیاســت خارجی و فرهنــگ نظر بدهند. 
در حــال حاضــر وزرا در همــه مــوارد بــا هــم 

کنند. تبادل نظر می 
گفت: فشــار همــواره روی دولت  جهانگیری 
که  بــوده اســت اما مــا بایــد مدیرانی باشــیم 
دل دریایــی داشــته باشــیم. وقتــی موج هــا 
 بــه ما می خورد، باید آرام شــود. ما مســئول 
کنیــم نــه  کــم  شــده ایــم تــا دغدغــه مــردم را 
کوچــک را به موجی بزرگ  اینکــه هر موضوع 

کنیم. میان مردم تبدیل 

حضور ما در این دوره 
مانند مشتری آخر شب است

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه تــالش 
کــرد اعتماد مشــاوران، پیمانکاران  خواهیم 
و  راه  حــوزه  در  فعــال  کارفرمایــان  تمامــی  و 
مــا  گفــت: حضــور  کنیــم،  را جلــب  مســکن 
کــه در میانــه راه دولــت جدیــد  در ایــن دوره 

است، همانند مشتری آخر شب است.
محمــد اســالمی در مراســم تکریــم و معارفــه 
وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه در میانه 
گفت: حضور ما  راه دولت جدید آمده است، 
در این دوره مانند مشــتری آخر شــب اســت 
کــه بتوانیــم  گونــه ای نیســت  و وضعیــت بــه 

کارهای اساسی انجام دهیم. خدمات یا 
وی بــا بیــان اینکــه مــا تمرکز خــود را بــر روی 
قــرار  رئیس جمهــور  و  مــردم  اولویت هــای 
گفــت: ســعی می کنیــم تعهــدات  می دهیــم، 
کنونی به  وزارت راه و شهرسازی را در شرایط 

مرحله اجرا شدن برسانیم.
اسالمی اظهار داشت: اعتماد مردم در ایران 
ســهم بزرگــی دارد بنابراین مــا در وزارت راه و 
کنیــم اعتمــاد مشــاوران،  شهرســازی تــالش 
و  راه  کارفرمایــان  تمامــی  و  پیمانــکاران 

کنیم. شهرسازی و مسکن را جلب 
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: باید ســعی 
کنیم و از  کنیــم فضــا را هماهنگ و یکپارچــه 
کشور  کنونی  ظرفیت های موجود در شرایط 
کنیــم. اســالمی با بیــان اینکه باید  اســتفاده 
بتوانیــم به ســالمت از تحریم ها تا مشــکالت 
کــرد: عبــور از  کیــد  کنیــم، تا اقتصــادی عبــور 
تحریــم از اصلی تریــن ضروریت هــا و بایــد بــا 
کمک مردم و ایجاد اعتماد سازی بتوانیم بر 

کنیم. مشکالت غلبه 

وزیر مســتعفی راه و شهرســازی با بیان اینکه 
افتخــار می کنم در 62 مــاه خدمت یک واحد 
مســکونی افتتــاح نکردم،  طــی دفاعیاتــی   از 
 عملکرد 62 ماهه خود از رسانه ها و صدا و سیما

کرد.  انتقاد 
عبــاس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آخونــدی در مراســم تکریــم و معارفه وزیر راه 
و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در ایــن مراســم 
رســمی و تشــریفاتی تودیــع و معارفــه قصــد 
که در  گفــت: آنچه  کردن نداشــتم،  صحبــت 
ایــن 62 مــاه بــه ثمــر رســید محصــول تالش 

کشور بوده است. همکاران بنده در 
کــه مــورد  وی بــا بیــان اینکــه یکــی از نکاتــی 
رابطــه  اســت،  داشــته  قــرار  بنــده  توجــه 
کــه  حکمرانــی در مســئله ایــران اســت، چــرا 
که فقــط از وقایع مرداد  درک من این اســت 
1332 همچنان مفهوم ایران در ایران غریب 
اســت و هنــوز مســئله ایــران بــه عنــوان یک 

کانون عمل قرار نگرفته است. موضوع در 
آخونــدی در ادامه با بیــان اینکه تمام تالش 
بنــده در ایــن دوره در ایــن وزارتخانــه پــروژه 
که مفهوم انســان محوری بر  محــور ایــن بود 
مبنــای پذیــرش قانون اساســی باشــد، پس 
بــرای مــن توجه بــه حکمرانــی و حفظ تعلق 
هویتــی بــه تمــدن شــهری و تحــت حکمــت 

ایرانی بسیار مهم بوده است.
که این روزها  وزیر مســتعفی راه و شهرسازی 
ح شده است، به  بحث شهردار شدن او مطر
که از او توســط رســانه ها در  خاطــر انتقاداتی 
ایــن مدت انجام شــده بود، از این رســانه ها 
کار  گفــت: متاســفانه در پایــان  کــرد و  انتقــاد 
گســترده رســانه ای بــر ضــد  بنــده بــا تبلیــغ 
فعالیت هــای وزارت راه و شهرســازی، چنان 
کــه در ایــن 62  کردنــد  ایــن رســانه ها تبلیــغ 
ماه اقدامات وزارت راه و شهرســازی فاقد هر 
گونه دســتاورد مثبتی جلوه شده بود و انگار 
گذرانی  تمــام مدیــران در مرخصی و خــوش 
تعهــد  جهــت  بــه  داد:  ادامــه  بوده انــد.وی 
رویکردهــای  از  تحلیلــی  گزارشــی  مــردم  بــه 
کــرد و بــه زودی این  بنیــادی تهیــه خواهــم 
که در حوزه فروش مســکن اســت،  گــزارش را 
کــه بــر  بــه اطــالع عمــوم خواهــد رســید.وی 
ادامــه باز هم به وجود 2و نیم میلیون واحد 
خالی از ســکنه و وجود 19 میلیون بدمسکن 
گفــت: بــرای اولیــن بار  کــرد و  شــهری اشــاره 
در تاریــخ بــا اجــرای مســکن مهــر بــه صورت 

گســترده، ســاخت و ســاز مســکن با مداخله 
دولت انجام شــد. شــوربختانه ایــن مداخله 
تبدیل به این موضوع شــد، تا ضد رســانه ها 
کــه وزیــر بــا مســکن مهــر  کننــد  آن را تبلیــغ 

مخالف است.
آخونــدی بــا بیــان اینکــه پیشــنهادی در آذر 
کردم تا اعتبارات مســکن  92 بــه دولــت ارائه 
گذاشــته  کالن  که اثر تخریبی بر اقتصاد  مهــر 
بــه  آن  معــادل  و  دولــت  بدهــی  بــه  اســت، 
افزایش ســرمایه بانک مسکن منجر شود اما 

با این پیشنهاد بنده موافقت نشد.
طــور  چــه  مــاه   62 ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
وقتــی بنــده از لحــاظ بنیادی با مســکن مهر 
مخالــف بــودم، باید بــه افتتاح ایــن واحدها 
فکــر می کردم، پــس بنابراین افتخــار می کنم 
یــک مــورد از ایــن واحدها را افتتــاح نکردم و 
این موضوع باعث شــد، ضد رسانه ها از این 
کــرده واز بنده  کثــر اســتفاده را  موضــوع حدا

چهره ضد مسکن مهر بسازند.
گفــت:  امــا  وزیــر مســتعفی راه و شهرســازی 
کــردم و یــک  کارم را  بــا ایــن حمــالت بنــده 
از  بســیاری  بــه  را  اشــتباه  سراســر  سیاســت 

موفقیت ها رساندم.
مــورد  در  دولــت  داد:   ادامــه  آخونــدی 
پیشــنهادات بنــده اتخــاذ تصمیم نکــرد و با 
پیشــنهادات بنده مخالفــت می کرد و بخش 
کرد. مسکن را بدون تصمیم و پیشنهاد رها 

توســعه  کارگــروه  اینکــه  مــورد  در  آخونــدی 
بازآفرینــی شــهری را بــا حضــور چنــد وزیــر و 
گفت: اما  رؤسای سازمان ها تشکیل دادیم، 
تنهــا 36 متر مربع از زمین هــای دولتی برای 

توسعه بازآفرینی شهری اختصاص یافت.
گفتــه وی در ایــن 62 مــاه حمــالت ضــد  بــه 
کنــار آن ســازمان صــدا و ســیما  رســانه و در 
کــه پروژه هــای موفقیت آمیز ما را  تالش شــد 
کوچک بشــمارد، بنابراین ســه بار استیضاح 
گرفتم  شــدم و 5 بــار رای اعتمــاد از مجلــس 
و هــر بــار در ایــن ســه مــورد ضــد رســانه ها با 
رســانه های بیگانه همگام شــدند و از انتشار 
خبرهــای دروغ خــودداری نکردنــد، اما یک 

بار هم هراس به دلم راه ندادم.
کــه در ایــن  وزیــر مســتعفی راه و شهرســازی 
کــرد، عملکــرد  مراســم 50 دقیقــه ســخنرانی 
اول  معــاون  مقابــل  در  را  خــود  ماهــه   62
رئیس جمهــور ارائــه و بــه نوعی از خــود دفاع 

کرد.

دیدگاه
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امـــور  انجـــام  جهـــت  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
صالحیـــت  تشـــخیص  پرونده هـــای  پایـــش 
بیـــن  تهـــران،  اســـتانی  و 5  رتبه هـــای 3، 4 
ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران و 
اســـتان  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 

شـــد.  امضا  تهـــران 
در  آذرمـــاه   24 شـــنبه  روز  تفاهم نامـــه  ایـــن 
 جلسه ای که با حضور  مهندس نعمت اهلل ترکی 
ریـــزی  برنامـــه  و  مدیریـــت  ســـازمان  رئیـــس 
اســـتان تهران، پرویز قوامی نـــژاد معاون نظام 
فنـــی و اجرایـــی ســـازمان مدیریـــت و برنامه-
گالبتونچی  ریزی اســـتان تهـــران، دکتر ایـــرج 
دبیر ســـندیکای شرکتهای ســـاختمانی ایران 
و مهنـــدس ســـید ابراهیـــم طاهـــری نماینده 
سندیکای شـــرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی 

ایـــران برگزار شـــد به امضا رســـید. 
ج  در بخـــش ابتدایـــی ایـــن جلســـه دکتـــر ایر
گالبتونچی به معرفی ســـندیکای شـــرکتهای 
کرد:  ســـاختمانی ایـــران پرداخـــت و عنـــوان 
ایـــران  ســـاختمانی  شـــرکتهای  ســـندیکای 
قدیمی ترین تشـــکل مهندســـی ایران اســـت 
کوچک بخش  که تمـــام پیمانکاران بـــزرگ و 
مـــا  هســـتند.  آن  عضـــو  کشـــور  خصوصـــی 
که  کشـــور داریم  حـــدود800 عضو در سراســـر 
کشور را  کارهای عمرانی و زیرســـاختی  اغلب 

بر عهـــده دارند. وی درباره بزرگان ســـندیکا، 
اعضـــای هیـــات مدیـــره آن، نحـــوه عضویت 
کاملـــی ارائه  اعضـــا در ســـندیکا، توضیحـــات 
کرد: در واقع ســـندیکا نماینده  داد و عنـــوان 
پیمانـــکاری  صنعـــت  در  خصوصـــی  بخـــش 
اســـت و تمـــام تشـــکلهای صنعـــت احداث، 
را   ســـاختمانی  شـــرکتهای  ســـندیکای 

ســـندیکای مـــادر می داننـــد. 

گذاری بررسی اولیه وا
 تشخیص صالحیت

 پرونده های استان به تشکلها
پرویـــز قوامی نـــژاد معاون نظام فنـــی و اجرایی 
کرد بر اســـاس  ســـازمان مدیریـــت نیـــز عنـــوان 
آیین نامه تشـــخیص صالحیت پیمانـــکاران و 
مشاوران ما اجازه داشـــتیم از توان سندیکاها 
تشـــیخص  در  تخصصـــی  انجمن هـــای  و 
صالحیـــت پیمانـــکاران و مشـــاوران اســـتفاده 
تشـــخیص  از  گســـترده ای  حجـــم  کنیـــم. 
صالحیـــت در اســـتان تهـــران انجام می شـــود 
که شـــامل 20 درصـــد در حـــوزه پیمانـــکاری و 
30 درصد در حوزه مهندســـان مشـــاور اســـت. 
کـــه ما مشـــکالتی در زمینـــه نیروی  از آنجایـــی 
انســـانی داشـــتیم و از طرفـــی بر اســـاس قانون 
تشـــخیص  در  تشـــکل ها  از  داشـــتیم  اجـــازه 

کنیـــم و بـــا رهنمودهای  صالحیـــت اســـتفاده 
حـــد  در  تـــا  یافتیـــم  اجـــازه  ترکـــی  مهنـــدس 
شـــما  خدمـــات  از  حـــوزه  ایـــن  تصدی گـــری 
کنیم. قبال مـــا با دو انجمـــن تفاهم  اســـتفاده 
که بتوانیـــم صفر تا صد  نامه داشـــتیم اما این 
کنیـــم بـــه دلیل  گـــذار  کار را بـــه بیـــرون وا ایـــن 
برخی مالحظـــات از جملـــه انحصـــاری بودن 
کـــرد: در ایـــن  آن مقیـــد می کـــرد.  وی عنـــوان 
راســـتا طـــی جلســـاتی در خدمـــت نمایندگان 
سندیکای شرکتهای تاسیســـاتی و تجهیزاتی 
ســـاختمانی  شـــرکتهای  ســـندیکای  و  ایـــران 
ایران بودیم تا بتوانیم بررســـی اولیه تشخیص 
کل پرونده های اســـتان را به شکل  صالحیت 

کنیم. گـــذار  سیســـتمی به ایـــن تشـــکلها وا

رویکرد ما ارتقای شرکتها است 
مهنـــدس نعمـــت اهلل ترکـــی هـــم با اشـــاره به 
کـــه وضعیـــت خوبـــی در زمینـــه رتبـــه- ایـــن 

کس  کـــرد: هر  بندی هـــا وجود نـــدارد عنوان 
کســـب رتبه درخواســـت  از راه می رســـد برای 
ورود  مختلـــف  عناویـــن  تحـــت  و  می دهـــد 
حقیقـــی  اشـــخاص  حتـــی  می کنـــد.  پیـــدا 
تـــا آن  گرفتـــن رتبـــه تـــالش می کننـــد  بـــرای 
کننـــد. مـــا به  گـــذار  را بـــه اشـــخاص ثالـــث وا
بـــه  را  رتبه بنـــدی  رســـیده ایم  نتیجـــه  ایـــن 
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کـــه متولـــی ایـــن امور اســـت  مرکـــز و نهـــادی 
کنیـــم. حتما ســـندیکای شـــرکتهای  گـــذار  وا
ســـاختمانی در ایـــن زمینه هدفگـــذاری الزم 
گـــر 20 درصد شـــرکتهای اســـتان  کـــه ا را دارد 
گرفته انـــد بخواهند به  کـــه از ما رتبـــه  تهـــران 
25 درصـــد برســـند شـــامل چـــه شـــرکتهایی 
خواهد بـــود. حتی در زمینه ارتقای شـــرکتها 
کارکرد  که  هم باید مرکز و موسســـه ای باشـــد 
کـــه آیا آنها  کند  کند و بررســـی  آنهـــا را ارزیابی 

تـــوان ارتقـــا دارند یـــا نه. 
وی افـــزود: ما به این نتیجه رســـیدیم در این 
زمینه خـــالء بخش خصوصی دیده می شـــود 
و بایـــد بخش خصوصی وارد میدان شـــود و با 
کار را انجام دهد.  مدیریـــت و نظارت الزم این 
که شـــرکتها از طریق مناقصه و  درســـت است 
کار می شـــوند امـــا بعضـــی وقتها  مزایـــده وارد 
کار را ندارند، در مورد بخشـــی از  اهلیـــت ایـــن 
که حساســـت باالیی وجـــود دارد و  کارهـــا هم 
الزم اســـت شـــرکتهایی با توان باال به آن ورود 
کنند دلیلی ندارد شـــرکتهای دیگر در آن  پیدا 
درگیـــر نشـــوند و می تـــوان با طی یـــک مکاتبه 
کار را  از ســـندیکا خواست شـــرکتها را ارزیابی و 

کنند. گذار  وا
مـــا  دیگـــر  رویکـــرد  افـــزود:  ترکـــی  مهنـــدس 
ارتقـــای شـــرکتها بـــر اســـاس تـــوان تخصصی 
آنهـــا از طریـــق آمـــوزش اســـت تـــا در ســـطح 
کار باشـــند. برخی شـــرکتهای  منطقه قادر به 
کشـــورهای منطقـــه از جملـــه عـــراق،  مـــا در 
انجـــام  بزرگـــی  کارهـــای   ... و  گرجســـتان 
داده اند. حدود 2 ســـال قبل شـــرکتی ایرانی 
بـــرای انجـــام مجموعـــه ورزشـــی قطـــر اعالم 
که بـــا ارزیابی یـــا بدون  کرده بـــود -  آمادگـــی 
و متاســـفانه  گذاشـــته شـــد  کنـــار  ارزیابـــی- 
هیـــچ مجموعـــه ای برای پیگیـــری موضوع و 

حـــق و حقـــوق آن وجـــود نداشـــت. 

حمایت سندیکا 
از صدور خدمات فنی و مهندسی 

گالبتونچـــی در ســـخنان تکمیلـــی خود  دکتـــر 
بـــرای تشـــریح پتانســـیل موجود در ســـندیکا 
دادمـــان،  بهمـــن  مهنـــدس  کـــرد:  عنـــوان 
رئیـــس هیـــات مدیره ســـندیکا عضو شـــورای 
کـــه  کثـــر شـــرکتهایی  عالـــی فنـــی هســـتند. ا
صـــدور خدمـــات و مهندســـی می کننـــد عضو 
گفت ســـندیکا  ســـندیکا هســـتند و می تـــوان 
از موسســـین انجمـــن صدور خدمـــات فنی و 
مهندســـی است. تشـــکل ما صاحب صندلی 
بـــه شـــکایات ســـازمان  در هیـــات رســـیدگی 

مدیریت اســـت. در حال حاضر هم مشکالتی 
که پیمانکاران در عراق دارند توســـط سندیکا 
که حامی پیمانکاران اســـت پیگیری می شود 
کنـــون توانســـته از طریق دولت  و ســـندیکا تا 
200 میلیـــون دالر بـــرای آنهـــا وام بگیـــرد.  وی 
کـــه ارتقای  کـــرد: مـــا هـــم معتقدیـــم  تصریـــح 
کشور  شـــرکتها به تقویت سیســـتم مهندسی 
منجـــر خواهد شـــد. ســـندیکاها و انجمنهای 
کننـــد تا برای نمونه  تخصصی باید همفکری 
که تونل  کنند شـــرکتی مانند پرلیـــت  بررســـی 
کـــرده در یک ســـطح  کار  نیایـــش و رســـالت را 
که  باقـــی مانـــده یا شـــرایط بهتـــری دارد؟ چرا 
کـــه پیمانکارانی  مـــا هم خواهان آن هســـتیم 
که موثرتـــر باشـــند و در  در حرفـــه مـــا بماننـــد 
گاهـــی بـــه جلو  کشـــور  سیســـتم پیمانـــکاری 
داشـــته باشـــند. ما تعامل خوبی با ســـازمان 
کار  مدیریـــت، وزارت راه، وزارت نیـــرو، وزارت 
کمیته هـــای تخصصـــی آنها  و ...  داریـــم و در 
صاحـــب صندلی هســـتیم. در همیـــن زمینه 
امیـــدوارم فرصتی برای دیـــدار اعضای هیات 
و  ســـازمان مدیریـــت  رئیـــس  بـــا  مـــا  مدیـــره 

برنامه ریـــزی اســـتان تهـــران ایجاد شـــود.

پروژه های نیمه تمام 
اشـــاره  بـــا  نیـــز  ترکـــی  نعمـــت اهلل  مهنـــدس 
کـــرد:  عنـــوان  تمـــام  نیمـــه  پروژه هـــای  بـــه 
که  پروژه هایـــی در اختیـــار دولـــت قـــرار دارد 
قـــرار  بـــر اســـاس تبصـــره 19 قانـــون بودجـــه 
گیرد.  شـــده در اختیار بخش خصوصـــی قرار 
کـــه بـــا انجمنها و  مـــا به دنبـــال آن هســـتیم 
کار را به آنها  گفتگو شـــویم و  ســـندیکاها وارد 
کننده  گـــذار  کـــه نام وا کنیـــم. زمانی  گـــذار  وا
کـــه می خواهـــد  کار دولـــت می شـــود طرفـــی 
کار شـــود بـــا احتیاط جلـــو می آید چون  وارد 
در  و  دهـــد  انجـــام  را  کار  کـــه  دارد  آن  بیـــم 
که  نهایـــت متولـــی آن نباشـــد. تنهـــا جایـــی 
کمـــک  می توانـــد در ایـــن زمینـــه بـــه دولـــت 
کنـــد ســـندیکا اســـت. مـــا همـــه اطالعـــات، 
بـــه  مربـــوط  بخش نامه هـــای  و  آیین نامـــه 
کار را در اختیار ســـندیکا قـــرار می دهیم  ایـــن 
کنـــد و متولـــی امـــر  تـــا ســـندیکا آنهـــا را مـــرور 
اجرایـــی  دســـتگاههای  متاســـفانه  شـــود. 
در ایـــن زمینـــه تـــا حـــدی مقاومـــت دارنـــد 
کنـــون دولـــت بـــه ایـــن نتیجه رســـیده  امـــا ا
بخـــش خصوصـــی  بـــه  بایـــد  کار  کـــه  اســـت 
کار در حـــوزه شـــما  گـــر ایـــن  گـــذار شـــود. ا وا
کمکـــی به دولـــت اســـت و هم در  باشـــد هم 
کار شـــوند  کـــه می خواهند متقاضی  افرادی 

کـــه   ایـــن انگیـــزه الزم را ایجـــاد می کنـــد چـــرا 
کننده آن سندیکا است.    پشتیبانی 

کار بـــه اتاق  وی افـــزود: دو ســـال قبـــل ایـــن 
که به دلیـــل تخصصی  گذار شـــد  بازرگانـــی وا
ســـرانجام  بـــه  را  آن  نتوانســـتند  کار  بـــودن 
که  برســـانند. مـــا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیدیم 
از ســـال 1398 ورود دســـتگاههای اجرایـــی 
ایـــن  بـــه  مدیریـــت  ســـازمان  خـــود  حتـــی 
کار را انجام  کمرنگ شـــود. شـــرکتها  پروژه ها 

کننـــد. از آن بهره بـــرداری  و  دهنـــد 

فرازهایی از قانون بهبود مستمر 
کار کسب و  فضای 

دبیر سندیکای شـــرکتهای ساختمانی ایران 
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ســـخنان مهنـــدس ترکـــی 
کرد: در واقع ســـخنان شـــما فرازهایی  عنوان 
کار  کســـب و  از قانـــون بهبود مســـتمر فضای 
و چگونگـــی اجـــرای آن بود. در مـــاده 5 این 
کـــه باید نظـــرات بخش  قانـــون عنوان شـــده 
و  آیین نامه هـــا  تدویـــن  بـــرای  خصوصـــی 
کار  شـــود.  گرفتـــه  نظـــر  در  دســـتورالعمل ها 
مـــورد  در  ســـندیکا  در  خوبـــی  کارشناســـی 
صـــورت  تمـــام  نیمـــه  طرحهـــای  گـــذاری  وا
کمیســـیونهای  گرفته اســـت. ما در ســـندیکا 
هیـــات  از  متشـــکل  کـــه  داریـــم  تخصصـــی 
کارشناســـان  مدیره هـــا و مدیـــران شـــرکتها و 
کـــه آیین نامه هـــا و قوانینـــی  مختلـــف اســـت 
منتشـــر  کـــه  احـــداث  صنعـــت  بـــه  مرتبـــط 
شـــده یا در حـــال تدوین هســـتند را بررســـی 
می کننـــد و بعـــد از برگـــزاری جلســـاتی با نهاد 
متولـــی، و پـــس از تصمیـــم نهایـــی در هیات 
کارشناســـی ســـندیکا  مدیـــره به عنـــوان نظر 
بـــرای آن نهاد ارســـال می گردد. بـــرای نمونه 
در بخشـــنامه چنـــد روز قبـــل اداره مالیـــات، 
پیگیـــری همـــکاران مـــن در متـــن اصالحـــی 

اســـت.   مشـــاهده  قابل 
گذشـــته آقای  گالبتونچی افزود: هفته  دکتـــر 
تاجگـــردون از ســـندیکا برای شـــرکت در این 
کـــرد. در حـــال حاضر هم  کمیســـیون دعوت 
کمیســـیون در  کمیته مشـــترک بـــا این  یـــک 
مورد بودجه ســـال 97 تشـــکیل شده است. 
کمیســـیون  مـــا به طـــور مـــداوم جلســـاتی با 
عمـــران مجلـــس دربـــاره فضـــای پیمانکاری 
ســـایر  بـــه  اشـــاره  بـــا  بایـــد  و  داریـــم،  کشـــور 
فعالیت هـــای ســـندیکا ایـــن امیـــد و نویـــد را 
کـــه ما بـــا این مســـیر آشـــنا  بـــه شـــما بدهـــم 
هســـتیم و طرف مشورت بســـیاری سازمانها 
کـــه تمـــام تشـــکلهای اصلـــی  بوده ایـــم چـــرا 
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کشـــور عضو ســـندیکا هســـتند و نظر سندیکا 
اســـت.  خصوصـــی  بخـــش  نظـــرات  برآینـــد 
ســـندیکا قادر اســـت در جهت بهبود فضای 

کار بـــا نظـــرات شـــما همراه باشـــد. کســـب و 

سندیکا مرجع اصلی 
حل اختالف پیمانکاری

ســـازمان  اجرایـــی  و  فنـــی  نظـــام  معـــاون 
که نگاه مـــا صرفا  مدیریـــت نیز بـــا بیان ایـــن 
نـــگاه تشـــخیص صالحیـــت نیســـت عنـــوان 
کـــرد: ما امیدواریم از پتانســـیل تشـــکل ها در 
که شـــامل  کمیته هـــای ذیـــل شـــورای فنـــی 
کمیتـــه  نظـــارت،  کمیتـــه  پیمـــان،  کمیتـــه  
حـــل  زمینـــه  در  یـــا  و  اســـت   ... و  مصالـــح 
کنیـــم. در متن تفاهم نامه  دعاوی اســـتفاده 
ایـــن  رتبه بنـــدی  موضـــوع  بـــر  عـــالوه  نیـــز 

مســـائل نیـــز لحـــاظ شـــده اســـت. 
گالبتونچی نیز با اشـــاره به این ســـخنان  دکتر 
کـــرد: ســـندیکا از مراجـــع اصلـــی حل  عنـــوان 
وقتـــی  اســـت.  کشـــور  پیمانـــکاری  اختـــالف 
کار  پیمانکارها با هـــم قراردادی بـــرای اجرای 
می بندند ســـندیکا را به عنوان حکم انتخاب 
هـــم  کارفرمایـــان  برخـــی  حتـــی  می کننـــد. 
ســـندیکا را به عنوان حکـــم انتخاب می کنند. 
ســـندیکا ایـــن موضـــوع را تخصصـــی می بیند 
کمیســـیون خـــاص حقوقـــی و دعاوی  و یـــک 
در ســـندیکا برای حـــل اختالفها وجـــود دارد. 
تشـــکل ما عالوه بر بحث تشخیص صالحیت 
در زمینـــه ســـایر موضوعات مرتبط بـــا عمران 
صاحـــب  و  می  دهـــد  انجـــام  کارشناســـی  کار 
نظـــر اســـت و قادر اســـت در همـــه زمینه های 
کارشناســـی انجام  کار اجرایـــی و  پیمانـــکاری 

دهـــد و همـــکار خوبی برای شـــما باشـــد. 

کشور تصویری از پیمانکاری 
مهنـــدس ترکـــی در بخـــش پایانـــی ســـخنان 
هـــزار   4500 تهـــران  در  کـــرد:  عنـــوان  خـــود 
کـــه باید  واحـــد مســـکونی خالی وجـــود دارد 

ســـاماندهی شـــود. افرادی درخواست مجوز 
را صـــادر  داده انـــد و شـــهرداری هـــم مجـــوز 
کـــرده اســـت امـــا مـــا بـــه دنبـــال آن هســـتیم 
کـــه طبـــق نیـــاز تهـــران مجـــوز صادر شـــود، و 
ایـــن نیـــاز ســـنجی باید توســـط تشـــکل های 
کنـــون بخـــش  تـــا  انجـــام شـــود.  تخصصـــی 
کـــه برای مثال  خصوصی جایگاهی نداشـــته 
بگویـــد:» بـــر اســـاس آمایش یک ســـاختمان 
هـــم نبایـــد در ایـــن منطقـــه بنـــا شـــود«. مـــا 
در  خصوصـــی  بخـــش  مدیریـــت  خواهـــان 
کـــه  اســـت  درســـت  هســـتیم.  زمینـــه  ایـــن 
قانـــون بـــه شـــهرداری و شـــورای شـــهر اجازه 
قانـــون  کجـــای  امـــا  داده  تصمیم گیـــری 
کال  کـــه تشـــکلها  چنیـــن چیـــزی وجـــود دارد 
گذاشـــته شـــوند و شـــهرداری ها تصمیم  کنار 
بـــرای شـــهر  اول ســـندیکاها  آنجـــا  بگیرنـــد، 
و شهرســـازی برنامـــه می دهنـــد و در ادامـــه 
شـــهرداری و شـــورای شـــهر بـــا این تشـــکلها 
تشـــکلها  ایـــن  کـــه  چـــرا  می شـــوند  همســـو 
کار تخصصی انجـــام می دهند.   کـــه  هســـتند 
گالبتونچی نیز در ســـخنانی پایانی خود  دگتـــر 
و  داد  ارائـــه  کشـــور  پیمانـــکاری  از  تصویـــری 
گفـــت: در ایران 42531 شـــرکت پیمانکاری و 
که  2907 شرکت مهندس مشـــاور وجود دارد 
از طریق ســـازمان مدیریـــت تعیین صالحیت 
شـــده اند. این 42531 شـــرکت پیمانکاری در 
که  70 هـــزار رشـــته تعین صالحیت شـــده اند، 
24 هزار شـــرکت در رسته ســـاختمان، 14 هزار 
شـــرکت رســـته راه و ترابـــری و 11582 شـــرکت 
گـــر بخواهیـــم بـــه همه  در رســـته آب اســـت. ا
کار ارجاع دهیم 10 میلیون  کشور  پیمانکاران 
میلیـــارد ریال پول الزم اســـت. از این  70 هزار 
رشته شـــرکت حدود  18هزار شرکت در تهران 
اســـت یعنی 27 درصد تجمع در تهران است 
که حـــدود 42 درصد شـــرکتهای رتبـــه باال در 
گـــر شـــما نتوانیـــد فضـــای  تهـــران هســـتند و ا
کنید مشـــکل آفرین  خوبی بـــرای آنهـــا فراهم 

خواهـــد بود.

پیمانـــکاری  درصـــد   60 افـــزود:   گالبتونچـــی 
گـــر  کشـــور در رتبه هـــای 4 و 5 تمرکـــز دارنـــد، ا
که مـــا دومین  ایـــن نکتـــه را با ایـــن واقعیـــت 
غ التحصیل  که باالترین فار کشوری هســـتیم 
کنـــار هـــم بگذاریـــم متوجه  مهندســـی را دارد 
کاری بـــرای  کـــه بـــازار  می شـــویم در صورتـــی 
کار  ایـــن نیروها نباشـــد با یک ســـری نیـــروی 
کار بـــا ســـطح علمی بـــاال بـــه صـــورت  بـــدون 
گر  که ا معتـــرض اجتماعی روبرو خواهیـــم بود 
چاره اندیشـــی نشـــود بـــه شـــکل بهمـــن خود 
را نشـــان خواهـــد داد. راه حـــل ایـــن موضوع 
کـــه می توانند  کـــه نهادهایی  هـــم این اســـت 
کنـــار آن قرار  کنند  با بخـــش خصوصی تعامل 
کردن  بگیرنـــد و راههـــای ممکـــن برای فعـــال 
کشـــور را بررســـی  ج  پروژه هـــا در داخـــل و خار
گذشـــته  کـــه در 40 ســـال  کننـــد. همانگونـــه 
ترکیه بـــا حمایت همـــه جانبـــه از پیمانکاران 
خـــود توانســـته 20 درصـــد از بـــار اقتصـــاد را بر 
کـــه مـــا اینجـــا  دوش آنهـــا بیانـــدازد در حالـــی 
کـــه نمـــی- یـــک ســـری طـــرح ناتمـــام دایـــم 

دانیـــم چگونه بایـــد آنها را به اتمام برســـانیم. 
پیمانـــکاران هـــم نمی داننـــد چگونـــه باید در 
امـــروز  گـــر  ا کننـــد.  ســـرمایه گذاری مشـــارکت 
بـــرای 45 هـــزار شـــرکت مهندســـی  نتوانیـــم 
نســـخه مناســـب ارائه دهیم فردا هیچ نسخه 
شفابخشـــی برای آنها وجود نخواهد داشت.

امضای تفاهم نامه
از  ترکـــی  مهنـــدس  آقـــای  اینکـــه   از  پـــس 
بـــرای حضـــور در  گالبتونچـــی  دعـــوت دکتـــر 
ســـندیکا و آشـــنایی بـــا فضـــای ایـــن تشـــکل 
کرد، و در پایـــان این دیدار  قدیمی اســـتقبال 
امـــور  انجـــام  جهـــت  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
صالحیـــت  تشـــخیص  پرونده هـــای  پایـــش 
بیـــن  تهـــران،  اســـتانی  و 5  رتبه هـــای 3، 4 
ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران و 
اســـتان  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 

شـــد.  امضا  تهـــران 
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امضای تفاهم نامه سندیکا  با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  
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مهنـــدس محمد عطاردیـــان در بهمن 1315 
فـــوق لیســـانس  آمـــد و  بـــه دنیـــا  تهـــران  در 
فنـــی  از دانشـــکده  را در ســـال 1338  خـــود 
کنـــار فعالیـــت  کـــرد. وی در  تهـــران دریافـــت 
کشـــور، در  مســـتمر خـــود در عرصـــه آبادانـــی 
کانـــون عالـــی انجمن هـــای  جایـــگاه رئیـــس 
کارفرمایی ایران، رئیس شـــورایعالی  صنفـــی 
ســـاختمانی  شـــرکتهای  ســـندیکای 
کانـــون  ایـــران، نایـــب رئیـــس شـــورای عالـــی 
غ التحصیـــالن دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه  فار
و  اشـــتغال  عالـــی  شـــورای  عضـــو  تهـــران، 
عضـــو شـــورای حـــکام ســـازمان بین المللـــی 
نقـــش  ایفـــای  بـــه  دیگـــر  نهـــاد  چنـــد  و  کار 

نـــد.  پرداخته ا
با توجـــه به شـــرایط اقتصادی ایـــن روزهای 
میزگردهـــا  برگـــزاری  راســـتای  در  و  کشـــور 
»شـــرایط  موضـــوع  بـــا  مصاحبه هایـــی  و 
گـــذر از بحران«  پیمانـــکاری امـــروز و راههای 
عطاردیـــان  مهنـــدس  صحبـــت  پـــای 
را  عزیـــز  نظرخواننـــدگان  کـــه  نشســـته ایم 
بـــه خوانـــدن مشـــروح ایـــن مصاحبـــه جلب 

. می کنیـــم

مهنـــدس  گفتگـــو  ایـــن  آغازیـــن  بخـــش  در 
 مصطفی زاده سردبیر ماهنامه پیام آبادگران
اقتصـــادی موجـــود  شـــرایط  بـــه  اشـــاره  بـــا   

کســـب نظـــر بـــزرگان صنف و  اظهار داشـــت، 
برخـــورداری از تجربـــه آنهـــا را بـــرای جوانـــان 
کرد: ایـــن نقطه  ضـــروری میدانیـــم و عنـــوان 
نـــگاه  بـــرای  دریچـــه ای  می توانـــد  نظـــرات 
کنونی در اختیار ما  کردن درست به شـــرایط 
بگـــذارد و راه را بـــرای ارائه راهکاری مناســـب 
کنـــد. در ادامـــه آقـــای حســـن وزینی  همـــوار 
معـــاون ســـردبیر ماهنامـــه پیـــام آبادگـــران با 
اشـــاره بـــه اینکـــه شـــرایط عمرانـــی متاثـــر از 
شـــرایط اقتصـــادی در وضعیت ویـــژه ای قرار 
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تجربیات  گرفتـــه عنـــوان 
حضرتعالی صنعت احـــداث در این وضعیت 

چگونـــه قابـــل تبیین اســـت؟
بـــه  پاســـخ  در  محمدعطاردیـــان  مهنـــدس 
کرد: مشـــکل ما مشـــکل  این ســـوال عنـــوان 
کـــه بـــه  مملکـــت اســـت و وضـــع اقتصـــادی 
وضعیـــت  از  بخشـــی  شـــده ایم  گرفتـــار  آن 
کشـــور اســـت. برنامـــه اقتصـــادی دولـــت  کل 
اصوال اشـــتباه اســـت. این مطلب را  بنده در 
کـــه با حضـــور رئیس  شـــورای عالی اشـــتغال 
جمهور یا معاون اول وی تشـــکیل می شـــود 
گرچه جلســـات شـــورای  کـــردم. ا نیـــز بیـــان 
کـــه در دوره دولـــت یازدهم و  عالی اشـــتغال 
دوازدهم تشـــکیل شـــده بســـیار انـــدک بوده 
ولـــی مـــن در آن جلســـات نیز ســـخنان خود 
کـــه آن را شـــنیدند و دوباره  کـــرد م  را عنـــوان 

حرفهـــای خـــود را ادامـــه دادند، یـــا زبان من 
الکـــن اســـت و یـــا برنامـــه آنهـــا چیـــز دیگـــری 
کشـــور  اســـت. در همـــه جـــای دنیـــا وقتـــی 
در  حتـــی  می شـــود  بیـــکاری  بحـــران  دچـــار 
کـــه پروژه هـــا شـــروع نشـــده، یـــک  جاهایـــی 
که  ســـری پروژه زیربنایـــی را شـــروع می کنند 
کشـــور ما  کار بروند. در  مـــردم بالفاصلـــه ســـر 
که طی ســـالهای بحـــران به آن  تنهـــا جایـــی 

توجـــه نشـــده بخـــش عمران اســـت. 
گرفتاری ما از ســـال  عطاردیـــان با بیان اینکه 
84 یعنـــی در دولت نهم و دهم شـــروع شـــد 
و در دولـــت یازدهـــم و دوازدهم ادامه یافت، 
کـــرد: در فیلمی کـــه مربـــوط بـــه  خاطرنشـــان 
زندگینامـــه من اســـت بســـیاری از مشـــکالت 
را بـــه صراحت توضیـــح داده ام، بـــه هر حال 
کـــه دولـــت به  حداقـــل مســـئله ایـــن اســـت 
دالیلـــی بدهـــکار شـــده اســـت. منابـــع ایران 
کـــه نمی خواهیـــم بحران  بـــا ایـــن سیاســـت 
کشـــور ایجاد شـــود و برای جلوگیری از  داخل 
گروههایی مانند  کشـــور بـــا  آن باید در بیرون 
داعـــش جنگیـــد، بـــا ایـــن سیاســـت امنیتی 
کـــه نســـبت بـــه منطقه ایجاد شـــده اســـت ، 
که دولت بدهکار شده  نتیجه اش آن اســـت 
که  کســـانی  که بدهی خود را به  و پـــول ندارد 
کند  کار عمرانـــی انجـــام می دهنـــد پرداخـــت 
کارهـــا خوابیـــده اســـت. بـــرای تکمیل این  و 

مهندس محمدعطاردیان
 در گفت و گو با »پیام آبادگران«: 

  دولت باید
 بخش خصوصی را 
به رسمیت بشناسد
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کـــه حجم بزرگـــی دارد و  کارهـــای نیمـــه تمام 
که قبال شـــده حـــدود 1200 و به  بـــا  بـــرآوردی 
روایتـــی 1600 میلیارد تومان پول نیازاســـت. 
کاره رها شـــده  کارهـــا نیمه  در هـــر حـــال این 
کار رفتـــه بود در  کـــه در آنهـــا به  و ســـرمایه ای 
حـــال پوســـیدن اســـت و بایـــد دیـــد چـــرا به 
که از  اینها اولویـــت ندادند؟ مشـــکل دیگری 
گـــر همه این  اول دولت نهم شـــروع شـــد، و ا
مســـائل نبود بـــه تنهایـــی می توانســـت ما را 
که بـــه همه  کنـــد یارانـــه ای اســـت  زمین گیـــر 

گرچه اندک اســـت. مـــردم می دهنـــد 

یارانه ایران را زمین گیر می کند
کـــه بـــه نظر شـــما  در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
کشـــور بـــا  تاثیـــر پرداخـــت یارانـــه در اقتصـــاد 
کـــرده اســـت، مهندس  چـــه مکانیزمی عمل 
کـــرد: در یکی از جلســـاتی  عطاردیـــان عنوان 
عنـــوان  کـــردم  صحبـــت   ILO در  بنـــده  کـــه 
می کنـــد  زمین گیـــر  را  ایـــران  یارانـــه  کـــردم 
کـــه دادن یارانـــه ســـاالنه 40 تـــا 50 هزار  چـــرا 
گـــر از همـــان  میلیـــارد تومـــان هزینـــه دارد. ا
کارهـــای عمرانی  موقـــع بودجـــه یارانه را بـــه 
یارانـــه ای  نبـــود  الزم  می دادنـــد  اختصـــاص 
کننـــد چـــون به ایـــن ترتیـــب خود  پرداخـــت 
مردم حقوق داشـــتند، و نیازی بـــه این پول 
نداشـــتند. حـــاال بـــه مشـــکل برخورده ایـــم و 
کند  دولـــت نمی توانـــد پرداخـــت آن را قطـــع 
که  و عنـــوان می کنـــد زمـــان پرداخـــت یارانـــه 
می شـــود عـــزا می گیـــرد. مگـــر مـــا هـــر ســـال 
چقـــدر بودجـــه عمرانـــی داشـــته ایم؟ تقریبـــا 
گـــر ایـــن  انـــدازه همیـــن پـــول یارانـــه. حـــاال ا
مـــی رود  هـــدر  دارد  کـــه همینگونـــه  را  پـــول 
پیمانـــکاران  بـــه  دولـــت  کـــه  قرضـــی  بابـــت 
کاره  کارهـــا نیمـــه  دارد پرداخـــت می کردنـــد، 

نمی مانـــد.

سرمایه گذاران با دولت بدهکار 
کار نمی کنند

که حـــال چه  وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
کرد: دولـــت نمی تواند یارانه  کرد عنوان  بایـــد 
کنـــد. این بحـــران ایجاد شـــده و راه  را قطـــع 
برگشـــت تقریبا بســـته اســـت. حال چـــه باید 
کـــرد؟ به نظر مـــن همکاران ما هـــر چقدر هم 
گرفتار باشـــند الزم نیســـت با هـــر قیمتی و در 
کار بگیرنـــد. خیلـــی از پروژه ها  هـــر شـــرایطی 
کارهـــای مرزی،  کارهـــای اولویت دار،  ماننـــد 
کـــه علیرغـــم  دریاچـــه ارومیـــه و ... هســـتند 

همه مشـــکالت برای آنها پـــول نقد پرداخت 
که  کـــرد  می شـــود. می تـــوان آرامشـــی ایجـــاد 
ســـرمایه خارجـــی بـــه ایـــران بیایـــد. بخـــش 
خصوصـــی می توانـــد در ایـــن زمینـــه اقـــدام 
که دولـــت توان آوردن ســـرمایه گذار  کنـــد چرا 
کـــه ســـرمایه گذاران با  خارجـــی را نـــدارد چرا 
کار نمی کننـــد امـــا بـــا بخش  دولـــت بدهـــکار 
کـــه  ایـــن  ضمـــن  می کننـــد.  کار  خصوصـــی 
بایـــد  دولـــت  و  اســـت  مشـــکل  رونـــد  ایـــن 
خصوصـــی  بخـــش  کـــه  بدهـــد  تضمیناتـــی 
بتوانـــد ســـرمایه گذار خارجی بیـــاورد. در این 
کرده  کارهایـــی را آغاز  مـــورد بخش خصوصی 

. ست ا
مهنـــدس عطاردیـــان ادامـــه داد: بایـــد پول 
پولـــی  انداخـــت.  راه  را  عمرانـــی  کار  و  آورد 
کـــه بـــرود  بـــرای بخـــش خصوصـــی نمانـــده 
جـــاده بســـازد و پول خـــود را از محل عوارض 
کـــه اجـــازه نمی دهنـــد  درآورد، ضمـــن ایـــن 

کنـــد و  خ عـــوارض را ایـــن بخـــش تعیـــن  نـــر
کـــه صـــرف نمی کند  خـــود نرخـــی می گذارند 
کرده اند به  کار را شـــروع  کـــه ایـــن  کســـانی  و 
کـــه پـــروژه راههـــای  اســـتثنای پیمانکارانـــی 
گرفتـــار  داده انـــد،  انجـــام  را  پرترافیـــک 
شـــده اند. بـــه نظـــر مـــن راه حل ما نشســـتن 
کـــردن و یافتـــن راه اســـت. خاصیـــت  و فکـــر 
او  بـــرای  نبایـــد  کـــه  اســـت  ایـــن  مهنـــدس 
بن بســـتی باشـــد، و ناچار اســـت باید یا راهی 
که در  بیابـــد یا راهی بســـازد. درســـت اســـت 
گرفته ایـــم امـــا قبـــال هـــم  بحـــران بـــدی قـــرار 
ایـــن بحـــران را داشـــته ایم.  از  تجربـــه عبـــور 
خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  انقـــالب  از  بعـــد 
طـــوری  بـــه  شـــد  ایجـــاد  شـــدیدی  بحـــران 

کـــه در جامعـــه پیمانـــکاران را خون آشـــام و 
اســـتثمارگر می  نامیدنـــد امـــا حداقلـــش این 
کـــه امـــروز بـــه مـــا و ســـایر ســـازندگان  اســـت 
کشـــورحد اقـــل به ظاهـــر احتـــرام می گذارند. 
تغییر فکـــر دولتمردان و مـــردم پس از بحران 
گذشـــته به علت مبارزه بخش  و در ســـالهای 
کـــه خود را قبوالنده اســـت.  خصوصـــی بوده 
کار را بـــه  حتـــی رهبـــر انقـــالب هـــم می گویـــد 
بخـــش خصوصـــی بدهید. قانونهـــای خوبی 
هـــم در ایـــن باره وجـــود دارد ولی متاســـفانه 
ادامـــه  بایـــد  مـــا  بنابرایـــن  اجـــرا نمی شـــود. 
راه  یافتـــن  و  کوشـــش  و  بـــا ســـعی  و  دهیـــم 
کنیـــم. امیداوارم  مناســـب این مســـیر را طی 
موفـــق شـــویم و پروژه های بیشـــتری را برای 

ســـایر پیمانـــکاران راه بیاندازیـــم.

کرد؟ چه باید 
مهنـــدس  مصاحبـــه  از  بخـــش  ایـــن  در 

مصطفـــی زاده ســـردبیر ماهنامه بـــا بیان این 
که دولت پـــول ندارد  کـــه واقعیت این اســـت 
کرده اســـت،  کار عمران را به حال خود رها  و 
کـــرد: این بی توجهـــی دولت در حالی  عنوان 
کار عمرانی  کـــه بخـــش خصوصـــی در  اســـت 
خوداتکا شـــده  اســـت و دولت بـــا ندانم کاری 
ســـهوی دارد ایـــن نیروهـــا را از بیـــن می برد. 
که توانســـته اند ســـدهای عظیم  نیروهایـــی 
و  لولـــه  خـــط  بســـازند،  بزرگـــی  راههـــای  و 
که  کننـــد  پاالیشـــگاه های مانـــدگاری بـــه پـــا 
تصاویـــری از ایـــن پروژه هـــای برجســـته هم 
بـــر روی دیـــوار اتـــاق شـــما نصـــب شـــده، اما 
ایـــن دانـــش فنـــی دارد از بین مـــی رود. برای 
کـــرد.  جلوگیـــری از ایـــن مســـئله چـــه بایـــد 

گفت وگو
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بـــه فکـــر  فرمودیـــد بخـــش خصوصـــی بایـــد 
که  کار بایـــد بکنیم  خود باشـــد امـــا مـــا چـــه 
که بـــا هزینه  کارآمد و شـــرکتهایی  نیروهـــای 
از  و  بماننـــد  ســـرپا  شـــده اند  درســـت  ملـــت 
کنند؟  که اســـم برده می شـــود عبـــور  بحرانی 
کـــه تحصیل کرده های  کار بایـــد بکنیـــم  چـــه 
مـــا به خاطر نان شـــب مهاجـــرت نکنند و در 

بمانند. کشـــور 
در پاســـخ به این ســـوال مهندس عطاردیان 
کـــرد: مـــا بایـــد بـــا همـــان فکرهایـــی  عنـــوان 
کار خـــود را انجام  کـــه دولتمـــردان می کننـــد 
دهیـــم، بـــرای مثال وقتـــی آنهـــا می خواهند 
نیـــاز  کننـــد  صـــادر  غیرنفتـــی  محصـــوالت 
بســـیاری بـــه حمـــل و نقـــل دارنـــد و مـــا هم 
بایـــد وارد خط آنها شـــویم و همـــکاری ایجاد 
ادامـــه دهیـــم. همیـــن حـــاال  را  آن  و  کنیـــم 
ســـاخت  دولـــت  بـــرای  بی پولـــی  علیرغـــم  و 
و  دارد  اســـالمی اولویت  آهـــن جمهـــوری  راه 
کـــه خـــود دارد  راه آهـــن بـــه دلیـــل درآمـــدی 
کند.  می توانـــد 15درصـــد پروژه هـــا را تامیـــن 
را  منابـــع  درصـــد   15 گفتنـــد  مـــا  بـــه  حتـــی 
کردیم پـــول نداریم  که عنـــوان  کنیم  تامیـــن 
کـــه باید مـــا انجام  کاری  و پیشـــنهاد دادیـــم 
گـــذار  وا آنهـــا  بـــه پیمانـــکاران خـــود  دهیـــم 
کنیـــم تا از محـــل درآمد آن ایـــن مبلغ تامین 
که ما  گفتند 85 درصد چه می شـــود  شـــود. 
کشـــورهایی مانند روســـیه و چین  گفتیـــم از 
کـــه ظاهرا دوســـت ایـــران به شـــمار می آورند 
حاضریـــم  یعنـــی  می آوریـــم.  ســـرمایه گذار 
کـــه  کنیـــم بـــه شـــرطی  ســـرمایه گذار دعـــوت 
وســـیله  بـــه  را  آنهـــا  ســـرمایه گذاری  دولـــت 
کنـــد. ما هم  بیمـــه قابل قبـــول آنها تضمین 
می دهیـــم.  را  قـــرارداد  بـــرای  الزم  تضمیـــن 
گارانتـــی از طرفـــی ســـرمایه گذاران ســـاورین 
که این  Sovereign guarantee  می خواهنـــد 
ضمانـــت تنهـــا توســـط بانک مرکـــزی ممکن 
اســـت هر چند در آســـتانه تحریم قـــرار دارد. 
بنابرایـــن به جـــای قهر بـــا غرب باید بـــا نگاه 

کنیم.  به شـــرق بـــا غـــرب تعامـــل 
و  راه  وزیـــر  بـــه  نامـــه ای  بنـــده  افـــزود:  وی 
که وزیـــر آن را  شهرســـازی نوشـــتم، نامـــه ای 
کـــه بنده  رنج نامـــه نامیـــد و در آن نوشـــته ام 
گرفته ام و  28 میلیـــارد تومـــان از بانکهـــا وام 
کنـــون 8 میلیـــارد تومـــان بابـــت آن بهره  تـــا 
گـــر زمـــان بیشـــتری بگـــذرد بدهی  داده ام و ا
مـــن از طلبـــم بیشـــتر می شـــود، همچنیـــن 

بـــا وجـــود همیـــن شـــرایط کـــرده ام   عنـــوان 
گذشـــته در  کیلومتـــر راه طـــی 5 ســـال   360 
کســـی جرات  که  منطقه محـــروم سیســـتان 
کـــه  کار در آن را نـــدارد ســـاخته ام و بـــا ایـــن 
کار را تعطیل  پول آن را دریافت نکـــرده ام اما 
نکـــرده ام و از وزیر خواســـته ام در برابر چنین 
پیمانـــکاران  کـــه  مســـئولیت پذیری هایی 
نشـــان می دهند برای بهبود شـــرایط بخش 
کار آن حرکـــت  خصوصـــی و تســـهیل فضـــای 

 . کنند

مسئولیت اجتماعی پیمانکاران
در ادامـــه آقـــای وزینـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
کم مـــی آورد از بودجه عمرانی  کجا  دولت هر 
ایـــن  در  کـــرد:  عنـــوان  می کنـــد  برداشـــت 
شـــرایط مـــا بـــا پارادوکســـی مواجه هســـتیم، 
از طرفـــی در اجـــرای مســـئولیت اجتماعـــی 
در  جامعـــه  بـــه  کمـــک  بـــرای  پیمانـــکاران 
و  اشـــتغال  ایجـــاد  بـــرای  بحرانـــی  شـــرایط 
سرپانگه داشتن ســـرمایه اجتماعی و دانش 
فنـــی موجـــود در این بخش نیازمند توســـعه 
کارهـــای زیربنایـــی هســـتیم، از طرفی دولت 
کار عمرانـــی از آن  علیرغـــم نیـــاز خـــود بـــرای 
اســـتقبال نمی کند، این پارادوکس را چگونه 
که ســـرمایه عمرانـــی حفظ و  کـــرد  بایـــد حل 

گـــردد. مســـئولیت اجتماعـــی محقـــق 
در پاســـخ به این ســـوال مهندس عطاردیان 
کنیـــد 5 میلیـــارد یـــورو  کـــرد: فـــرض  عنـــوان 
کارهای  کنید چـــه  کشـــور شـــود و تصور  وارد 
بزرگـــی می توان بـــا آن انجـــام داد. در حدود 
کـــه  15-20 شـــرکت را می تـــوان ســـامان داد 
کار هـــا بـــا موفقیـــت  کننـــد و وقتـــی ایـــن  کار 
ســـرمایه گذارانی  می تـــوان   شـــد   مواجـــه 
از موسســـات مالـــی نظیـــر بانکهـــای چینـــی 
کرات  گر این مذا کـــرد. ا کره  آورد و بـــا آنها مذا
بـــه نتیجـــه برســـد یـــک یـــا چنـــد پـــروژه راه 
می افتـــد و می توانـــد یک الگو باشـــد. در این 
کـــره با دولت هســـتیم.  بـــاره مـــا در حال مذا
که وقتی ســـرمایه گذار  حتـــی قانون این بـــود 
ارز مـــی آورد بردن ســـرمایه وســـودش را با ارز 
کننـــد، امـــا بـــا توجـــه به نوســـانات  تضمیـــن 
کـــه تا 5  خ ارز مـــا به دولـــت فشـــار آوردیم  نـــر
گـــذار  خ مابه التفـــاوت را ســـرمایه  درصـــد نـــر
به عهـــده بگیرد و بیـــش از آن را دولت تقبل 
گرفته شـــده و با این  کار  که مصوبه این  کنـــد 
روش خیال ســـرمایه گذار جمع خواهد شد. 
کـــه ســـرمایه عمرانی  در ایـــن شـــرایط اســـت 
اجتماعـــی  مســـئولیت  و  می شـــود  حفـــظ 
دولت و بخـــش خصوصی محقـــق می گردد.

دولت اوراق را به مردم بفروشد 
کـــرد در زمینه  در ادامـــه آقای وزینـــی عنوان 
جـــذب ســـرمایه های داخلـــی چـــه اقداماتی 
که مهنـــدس عطاردیان  می تـــوان انجام داد 
کـــرد: مـــردم در ایران پـــول دارند. به  عنـــوان 
کـــه بانـــک 15-20 درصـــد ســـود  دلیـــل ایـــن 
کـــه  ســـکه  یـــا  می خرنـــد  طـــال  یـــا  می دهـــد 
دولـــت  نیســـت.  مطمئنـــی  ســـرمایه گذاری 
بـــه راحتـــی می توانـــد پول مـــردم را بـــا اوراق 
کـــه 25 درصـــد ســـود دارد جذب  مشـــارکتی 
کمتـــر از  کنـــد، ســـرمایه گذاری خارجـــی هـــم 
کـــه  اســـت  تمـــام نمی شـــود، درســـت  ایـــن 
برای ســـرمایه گذاری خارجی 3 درصد ســـود 
می گیرنـــد ولـــی هزار و یـــک جور هزینـــه دیگر 
گارانتـــی  و  ارز  خ  نـــر مابه التفـــاوت  جملـــه  از 
دارد، بنابرایـــن دولـــت به جـــای اینکه اوراق 
را ســـه ســـاله و 10 ســـاله به پیمانکاران بدهد 
کارها را  آنها را به مردم بفروشـــد و با پـــول آن 

بـــه اتمام برســـاند. 
وی افـــزود: دولـــت بایـــد بانکها را به شـــرکت 
کنـــد و آنها را  در پروژه هـــای عمرانـــی تکلیف 

اساســــی  مشــــکالت  از  یکــــی   

ــــد  بای ــــه  ک اســــت  کشــــور  ایــــن 

چاره اندیشــــی شود. چشــــم انداز 

ــا  امــ نیســــت،  روشــــن  رو  پیــــش 

کند، ــــد  ــا را ناامی ــر نباید مــ  ایــــن امــ

ــرایط  شــ ــــک  ی در  ــــد  بای ــا  مــ  

کار  تعاملــــی  و  ــز  ــ مصالحه آمی

ــــم و ورق را به ســــمت توســــعه  کنی

برگردانیم. در این راه باید اعضای 

صنــــف منســــجم باشــــند، طوفان 

ــا اعتقاد  ــ ــــد و ب کنن فکری درســــت 

ــا راهــــی خواهــــم  ــ ــــه »ی ک ــــه ایــــن  ب

ــا راهی خواهم ســــاخت«  ــ یافت ی

راه را پیدا کنند. راه بســــته نیست 



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه   1397
شماره 372

24

 نشست

از نزول خـــواری برحـــذر دارد. جهـــت بانکهـــا 
بایـــد عـــوض شـــود. البتـــه بانکها می ترســـند 
کننـــد و  کار عمرانـــی شـــوند و ضـــرر  کـــه وارد 
دولـــت بایـــد تضمینی هـــم به آنهـــا بدهد و از 
محـــل پروژه ها ســـودی بیش از آنچـــه بانکها 
گرفتـــن درمی آورند بـــرای آنها  از محـــل بهـــره 

در نظـــر بگیرد. 

کمک  کارهای نیمه تمام را با  دولت 
بخش خصوصی به اتمام برساند

کـــرد  عنـــوان  وزینـــی  آقـــای  بخـــش  ایـــن  در 
آیـــا مشـــکل دولـــت تنهـــا مســـئله نقدینگـــی 
است؟ و ممکن نیســـت پول حاصل از اوراق 
کـــه مهنـــدس  کنـــد؟  را جـــای دیگـــر هزینـــه 
بایـــد  کـــرد: دولـــت  عطاردیـــان خاطرنشـــان 

کنـــد و بدانـــد ایـــن تنهـــا راه  احســـاس خطـــر 
حـــل اســـت و تا فرصت از دســـت نرفتـــه باید 
بخش خصوصی را به رســـمیت بشناســـد و با 
بـــه حرکت درآوردن این بخش اشـــتغال زایی 
کنـــد. در حـــال حاضر 22میلیـــون نفر  ایجـــاد 
که  کشـــور وجـــود دارند  در طبقـــه فرودســـت 
افراطـــی  گروههـــای  بـــه  پیوســـتن  مســـتعد 
از  حاصـــل  اعتصـــاب  طرفـــی  از  هســـتند، 
که  نارضایتـــی اقتصـــادی نیز دیده می شـــود 
یـــا دولتمـــردان آن را احســـاس نکرده اند یا بر 
کـــه می توانند بـــه این  گمـــان هســـتند  ایـــن 
تحـــرکات اجتماعی فائق شـــوند. متاســـفانه 
فقیـــر  بســـیار  و  حاشیه نشـــین  کـــه  افـــرادی 
هســـتند چیزی برای از دســـت دادن ندارند 
و تحـــرکات آنهـــا عمومـــا بـــا خشـــم بیشـــتری 

همـــراه اســـت. در ایـــن شـــرایط فراخوانـــدن 
باعـــث  ناآرامی هـــا  کنتـــرل  بـــرای  ســـرداران 
گروههـــای افراطـــی می شـــود.  آزادی عمـــل 
کـــه رســـالت  وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
چیســـت،  کنونـــی  شـــرایط  در  پیمانـــکاران 
ایـــده  ایـــن  بایـــد  کـــرد: پیمانـــکاران  عنـــوان 
که  کنـــد  گســـترش دهنـــد و دولـــت را وادار  را 
تجدیـــد  خـــود  عملکـــرد  و  سیاســـت ها  در 
کـــه مـــا با تـــالش خـــود در  کنـــد چنـــان  نظـــر 
ســـندیکا ســـازمان مدیریت را به مسیر اعالم 
و حـــاال  واقعـــی ســـوق دادیـــم  تعدیل هـــای 
که ابالغ می شـــود 60 درصد بیشـــتر  تعدیلـــی 
کـــه قـــرار بـــود اعـــالم  از تعدیل هایـــی اســـت 
کارهـــای نیمه تمـــام را با  شـــود. دولت بایـــد 
کمـــک بخـــش خصوصـــی بـــه اتمام برســـاند 

ایـــن منظـــور در بخـــش خصوصـــی  بـــرای  و 
جـــذب  طرفـــی  از  کنـــد.  اعتمادســـازی 
موانـــع  رفـــع  بـــا  را  خصوصـــی  ســـرمایه گذار 

کنـــد. موجـــود عملـــی 
گفت: ما برای رســـیدن  عطاردیـــان در ادامه 
تـــالش  شـــدت  بـــه  چشـــم انداز  ایـــن  بـــه 
کشـــور را نجات  می کنیـــم تا هـــم خود و هـــم 
کـــردن برخـــی از اعضای  دهیـــم. البتـــه قانع 
کار دشـــواری  رویـــه  تغییـــر  ایـــن  بـــه  صنـــف 
کنون  کـــه اغلـــب پیمانـــکاران تـــا  اســـت چرا 
صنـــف  اعضـــای  بوده انـــد.  دولـــت  کارگـــزار 
کاری انجام  کســـی بـــرای آنهـــا  بایـــد بداننـــد 
کـــه بایـــد از  نمی دهـــد و خـــود آنهـــا هســـتند 
که دولت خواســـته  امکانـــات و فرصت هایی 
و ناخواســـته در اختیـــار آنهـــا قـــرار می دهـــد 

کننـــد و شـــرایط را در جهت منافع  اســـتفاده 
خـــود و منافـــع ملـــی رقـــم بزنند. 

چشم انداز صنعت احداث 
وزینـــی  آقـــای  میزگـــرد  ایـــن  پایـــان  در 
تـــا  خواســـت  عطاردیـــان  مهنـــدس  از 
کنونـــی برای  کـــه در شـــرایط  چشـــم اندازی 
کند  صنعت احداث متصور اســـت، تشـــریح 
گـــر امور بـــا همین  کـــرد: ا کـــه ایشـــان عنوان 
رونـــد ادامـــه یابـــد ســـاختارهای اقتصـــادی 
وظیفـــه  می پاشـــد.  هـــم  از  اجتماعـــی  و 
کنیـــم.  کـــه راه دولـــت را عـــوض  مـــا اســـت 
متاســـفانه دولـــت بـــه تنهایی تـــوان اصالح 
ایـــن شـــرایط را نـــدارد و بخـــش خصوصـــی 
صنعـــت  نیـــروی  شـــود.  میـــدان  وارد  بایـــد 
احداث نیـــروی بزرگی اســـت. مـــن دوره ای 
بـــرای  کـــه  دارم  یـــاد  1340  بـــه  ســـال  در  را 
ســـاخت اتوبـــان 40کیلـــو متری از تهـــران به 
کـــه دولـــت پول نداشـــت  ج در شـــرایطی  کـــر
کار بگیرنـــد  گفتنـــد بیاینـــد  بـــه پیمانـــکاران 
دریافـــت  ماهـــه   6 ســـفته  آن  مقابـــل  در  و 
کننـــد، در همیـــن ســـندیکا همـــکاران جمع 
کردنـــد،  درســـت  را  کار  بانـــک  و  شـــدند 
بانـــک ســـفته دولـــت را خـــرد می کـــرد و بـــه 
کننـــد.  کار  کـــه  مـــی داد  پـــول  پیمانـــکاران 
کار را بعـــد از انقالب با تاســـیس  مـــا همیـــن 
که متاســـفانه  کارآفرین انجام دادیم  بانـــک 
دفتـــر اجـــرای فرمـــان امام 40 درصد ســـهام 
بانـــک  یـــک  شـــکل  از  را  آن  و  خریـــد  را  آن 
کـــه  خصوصـــی بیـــرون آورد. ایـــن دخالتـــی 
کمیـــت می کننـــد و هـــر جا  خصولتی هـــا و حا
پولـــی اســـت قبضـــه می کنند و از شـــرکتهای 
وابســـته بـــه خـــود مالیـــات نمی گیرنـــد یکی 
که  کشـــور اســـت  از مشـــکالت اساســـی ایـــن 

شـــود.  چاره اندیشـــی  بایـــد 
امـــا  نیســـت،  روشـــن  رو  پیـــش  چشـــم انداز 
کنـــد، مـــا باید  ایـــن امـــر نبایـــد مـــا را ناامیـــد 
کار  در یـــک شـــرایط مصالحه آمیـــز و تعاملـــی 
کنیـــم و ورق را به ســـمت توســـعه برگردانیم. 
ایـــن راه بایـــد اعضـــای صنـــف منســـجم  در 
کننـــد و بـــا  باشـــند، طوفـــان فکـــری درســـت 
کـــه »یـــا راهی خواهـــم یافت  اعتقـــاد بـــه این 
کنند.  یا راهـــی خواهم ســـاخت« راه را پیـــدا 

 راه بســـته نیســـت، و بنده در همین شـــرایط 
شـــرکتی در بخـــش خصوصـــی را می شناســـم 
کار می کنـــد و موفـــق  کارگـــر  بـــا 12 هـــزار  کـــه 

. ست ا

گفت وگو
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اشاره:
کمیســـیون تلفیق مجلس شـــورای اســـالمی و اعالم مشـــکالت   پـــس از حضور نمایندگان ســـندیکا در 
حـــال حاضـــر صنعـــت احـــداث بـــا نمایندگان محتـــرم کمیســـیون بـــرای رهایی از این شـــرایط ســـخت و 
گردید تشـــکلهای حوزه صنعت احداث طی نامه ای  دشـــوار رایزنی نمودند پس از جلســـه مذکور مقرر 

کمیســـیون محتـــرم اعالم نماینـــد. به همین   مکتـــوب مشـــکالت و راهـــکار عبوراز وضعیـــت فعلی را به 
دلیل نشســـتی با حضور نمایندگان ســـندیکای شرکتهای ســـاختمانی ایران به همراه پنج تشکل حوزه 
ح های   صنعـــت احـــداث برگزار شـــد و پـــس از جمع بنـــدی نظرات،  شـــرایط نابســـامان قراردادهـــای طر
عمرانـــی کشـــور و توقف تدریجـــی پروژه هـــا و راهکارهای پیشـــنهادی طی نامه ای مکتـــوب خطاب به 
گردید  کمیســـیون تلفیق و برنامه و بودجـــه مجلس اعالم  جناب آقای دکتر تاجگردون ریاســـت محترم 

گردد. گرامی منتشـــر می  کـــه جهت اطـــالع خوانندگان 
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نگاهی به اهداف نکوداشت

هفتادمین سال تاسیس سندیکای 
شرکت  های ساختمانی ایران

نکوداشت



 پیام آبادگران                                  
آ بان ماه 1397
شماره 372

27

و  ســخت  گــه  نشــیب های  فــرازو  بــا  افتخــار  نشــان  دهــه  هفــت 
عزیزمــان  کشــور  ســاخت  مهندســی  صنعــت  افتخــار  جانــکاه،  گاه 
کــه در قالــب ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران   ایــران اســت 
بــه حقیقــت تبدیــل شــده اســت. مقــرر شــده اســت در نهــم بهمن مــاه 
ملــی  کتابخانــه  از مجموعــه  قلــم  بین المللــی  تــاالر  ســال جــاری در 
ــل  ــه عم ــر ب ــندیکا تقدی ــای س ــاش اعض ــال ت ــاد س ــن هفت ــور از ای کش
ایــن  اصلــی  هــدف  اســت،  مبرهــن  و  مشــخص  کــه  آنچــه  امــا  آیــد. 
اعضــای  انســجام  و  اتحــاد  نشــان دادن  می باشــد،  نکوداشــت 
عمــر  هفتادســال  بازبینــی  واحــد،  مجموعــه  یــک  درقالــب  ســندیکا 
ســندیکا در قالــب یــک قــاب نکوداشــت، رســاندن صــدای جامعــه 
ســندیکا  منحصربفــرد  جایــگاه  تثبیــت  کمیــت،  حا بــه  آبادگــران 
اعضــای  و  پیشکســوتان  از  تقدیــر  و  تکریــم  احــداث،  صنعــت  در 
نکوداشــت  پایانــی  بیانیــه  تصویــب  نهایــت  در  و  ســندیکا  توانمنــد 
کــه می توانــد دربرگیرنــده  کــه ســخن اعضــای ســندیکا خواهــد بــود 

باشــد. آبادگــر  متخصــص  اجتمــاع  ایــن  پیشــروی  سیاســت 
افــراد   از  دعــوت  نکوداشــت،  ایــن  در  توجــه  مــورد  برنامه هــای  از 
کــه بــا درایــت  شــاخص و تاثیرگــذار در آبادانــی ایــران اســامی اســت 
اســت.  انجــام  حــال  در  ســندیکا  محتــرم  مدیــره  هیــات  پشــتکار  و 

و  کشــور  رتبــه  عالــی  مقامــات  و  سرشــناس  چهره هــای  حضــور 
کــه از مدیــران ارشــد  افــرادی  میهمانــان ویــژه نکوداشــت  تمامــی 
صنعــت  بــا  مرتبــط  ایشــان  مدیریــت  و  بــوده  خصوصــی  و  دولتــی 

میباشــد. اســت،  ایــران  ســربلند  کشــور  آبادانــی  و  احــداث 
از  ایــران  آبادگــران  و  احــداث  صنعــت  مانــدگار  چهره هــای  معرفــی 
کــه بــا پــرده بــرداری از ســردیس  دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم بــوده 
ســهم  کشــور  آبادانــی  در  کــه  کســانی  همــان  مانــدگار،  چهره هــای 
صنعــت  ایــن  بــر  مانــدگار  تاثیــر  ایشــان  وجــود  و  داشــته اند  مهمــی 
کــه چهــره  کســانی  داشــته اســت، خواهــد بــود. در ایــن بیــن هســتند 
جاویــدان  ایشــان  تــاش  و  یــاد  امــا  کشــیده اند  ک  خــا نقــاب   در 

باقــی مانده اســت.
فعالیت هــای  از  اســت  مجموعــه ای  کــه  نکوداشــت  کتــاب  نــگارش 
نظــر  صاحــب  افــراد  نوشــته های  دســت  آن،  اعضــای  و   ســندیکا 
ــت  ــداف نکوداش ــتای اه ــی در راس ــاالت تخصص ــه و مق ــن عرص در ای

کــه در دســت تهیــه اســت.
از متخصصیــن  تعــدادی  بــه ســخنان  اشــاره ای می شــود  ادامــه  در 
کــه در قالــب مصاحبــه حضــوری انجــام  و پیشکســوتان ایــن حرفــه 

گرفتــه اســت.

کشور  کالن   مهندس عطایی:جایگاه سندیکا در مدیریت 
قابل انکار نیست

ــی  آقــای مهنــدس عطایــی عضــو شــورای عال
ســندیکا بــا اشــاره بــه اینکــه اصــوال پیمــان 
بســتن و وفــاداری بــه عهــد و پیمــان ریشــه 
دینــی دارد و پیامبــران مــا بــه خصوص پیامبر 
کیــد زیــادی داشــته انــد،  اســام )ص( بــر آن تا
کشــور جایــگاه  گفــت: صنعــت پیمانــکاری در 
کشــور دارد. وی افــزود: جایــگاه  ویــژه ای در 

کشــور چنــان  مهــم ایــن صنعــت در آبادانــی و ســاخت زیرســاخت های 
ــه  ــی جامع ــه نمایندگ ک ــکلی  ــوان تش ــه عن ــندیکا ب ــش س ــه نق ک ــت  اس
کان  کشــور را بــر عهــده دارد، در مدیریــت  پیمانــکاری ســاختمانی 

صنعــت احــداث غیرقابــل انــکار اســت.

دکتر گالبتونچی: کارنامه اعضای سندیکا  امیدوار کننده است
گابتونچــی دبیــر ســندیکای  ج  آقــای دکتــر ایــر
ــاختمانی ایــران اعتقــاد  ــرکت هــای ســــــــ شــــــــــ
نیــاز  اثــر  بـــــــر  ســندیکا  کــه  همان گونــه  دارد: 
شــده  تشــکیل  همــکاری  و  هم اندیشــی  بــه 
اســت، بایــد ادامــه مســیر بدهــد تــا بازهــم بــا 
مشــکات  بتوانــد  مشــارکت  و  هم اندیشــی 
پیشــروی شــرکت های عضو را به بهترین روش 

کارنامه شــرکتهای عضو ســندیکا گابتونچــی می گوید  کنــد. دکتــر   حــل 
کافــی بــرای نشــان دادن تــوان ســندیکا اســت و امیــد اســت در   دلیــل 
گفتــه شــود پــر نشــیب و فــراز،  ایــن مســیر پــر فــراز و نشــیب و شــاید بهتــر 

ســندیکا پیروزمندانه تــر بــه ســرانجام و موفقیــت برســد.

مهندس صدر هاشــمی نژاد: آبادگری در ایران 
بومی شده است

 مهندس صدر هاشمی نژاد، عضو شورای عالی
  سندیکا در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت

اثرگــذار  و  مســتمر  طــور  بــه  کــه  افــرادی  یــاد   
کشــور  آبادانــی  و  احــداث  صنعــت  در 
ظهــور  از  پیــش  گفــت:  داشــته اند  نقــش 
شــرکتهای  ایرانــی،  بــزرگ  پیمانــکاران 
حضــور  ایــران  در  مختلــف  دول  از  خارجــی 

دوم  دســت  کار  عنــوان  بــا  می بایســت  ایرانی هــا  و  داشــتند 
وی  می کردنــد.  ایفــا  نقــش  خارجــی  شــرکت های  ایــن  کنــار  در 
ســازندگی فعالیت هــای  و  تخصص هــا  تمــام  کنــون  ا هــم   افــزود: 
 در ایــران بومــی اســت و در تمامــی ایــن موفقیت هــا ســندیکا جایــگاه 

اثــر بخشــی داشــته اســت.

گلسرخی: وجود سندیکا اثر بخش است مهندس 
صنعــت  پیشکســوتان  از  گلســرخی  مهنــدس 
ســندیکا  وجــود  دارد  اعتقــاد  ایشــان  احــداث 
باعــث یــک انســجام و یکپارچگــی و اثــر بخشــی 
در بیــن شــرکت های عضــو شــده اســت وی بــا 
اشــاره بــه تفکیــک شــدن انجمنهــای دیگــر از 
ح فدراســیون شــرکتهای  پیکــره ســندیکا، طــر
اعضــای  دوبــاره  انســجام  و  ســاختمانی 
مهندســین پیمانــکار صنعــت ســاخت را بســیار 

کاربــردی و مهــم در آبادانــی ایــران مــی دانــد و وجــود ســندیکا را بــرای 
کارگاههــای شــرکتهای عضــو  تســهیل امــور آموزشــی، ارتقــاء و تجهیــز 

موثــر و اثــر بخــش مــی دانــد.
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 نشست

ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران، طــی 
خدمــات  ارائــه  راســتای  در  و  اخیــر  ســالهای 
آموزشــی بــه اعضــای خــود اقــدام بــه برگــزاری 
کارگاههــای متعــددی در حــوزه مســائل مبتــال 
مقــررات  و  قوانیــن  جملــه  از  پیمانــکاران  بــه 
ــه اســتقبال اعضــای  ــا توجــه ب نمــوده اســت. ب
دلیــل  بــه  و  قبلــی،  کارگاههــای  از  ســندیکا 
کمــپ  فشــردگی مباحــث مرتبــط بــا مالیــات، 
آموزشــی »تبییــن قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
بخشــنامه های  و   1394 ســال  مصــوب 
مرتبــط« روز چهارشــنبه 2 آبــان بــا حضــور آقــای 
برگــزار  اعالیــی  جعفــر  آقــای  و  احمدغفــارزاده 

شــد. 
کمــپ  ایــن  آموزشــی  محتــوای  ســرفصل هاو 
آقــای احمــد  توســط  آن  کــه عمــده مباحــث 
کلیــات  بررســی  شــامل  شــد  ارائــه  غفــارزاده 
قانــون مالیاتهــای مســتقیم بــا رویکــرد تکالیــف 
تعییــن  نحــوه  مودیــان  حقــوق  الزامــات  و 
ــر فعالیــت  کیــد ب ــا تا درآمــد مشــمول مالیاتــی ب
پیمانــکاری، بررســی هزینه هــای قابــل قبــول 
مالیاتــی، تجدیــد ارزیابــی دارایی هابــا رویکــرد 

مالیاتــی، معافیت هــای مالیاتــی و تخفیفــات، 
ک و بررســی آئین نامــه  نحــوه محاســبه اســتهال
جدیــد تحریــر دفاتــر، نحــوه اجــرای مــاده 169 و 
ارســال اطالعــات خریــد و فروش فصلــی، فرآیند 
دادرســی مالیاتــی و نــکات مهــم در هیات هــای 

ــود.  ــالف ب ــل اخت ح

لزوم تبیین قانون مالیات 
ســیامک  مهنــدس  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
کمیســیون قوانین و مقررات  مســعودی رئیس 
ســندیکا ضمــن خیرمقــدم بــه حاضــران عنــوان 
گلــه  کــرد: تجربیــات ســندیکا از آنچــه بــه شــکل 
و شــکایت یــا بــا فرمتهــای قانونــی بــه هیــات 
بــا  می دهــد  نشــان  شــده  منعکــس  مدیــره 
کــه بی عدالتی هایــی در قانــون و  وجــود ایــن 
ضوابــط هســت و مجریــان قانــون هــم همــواره 
وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام نمی دهنــد 
از ســر  یــا  گاه تســاهل، و اجهــاف می کننــد  و 
بی حوصلگــی منافــع مــا را بــه خطــر می اندازنــد 
امــا یکــی از دالیــل جــدی ایــن امــر خــود مــا 
مطلــع  قانــون  وجــوه  و  زوایــا  از  کــه  هســتیم 

کــه مجموعه مالــی ما در  نیســتیم و از عملیاتــی 
طــول ســال انجــام می دهــد غفلــت می کنیــم 
کــه یــک ســند ســاده بــرای مــا دردســر  تــا جایــی 

می کنــد.  درســت 
کــه بــه ســندیکا مربــوط  وی افــزود: تــا جایــی 
جــا  و  قوانیــن  برخــی  اصــالح  بــرای  اســت 
ــز اجرایــی  ک انداختــن رویه هــای درســت در مرا
تــالش می کنــد، در مقابــل پیمانــکاران هم باید 
کننــد. بــا آمدن  بــرای آشــنایی بــا قوانیــن تــالش 
قانــون مالیاتهــای مســتقیم جدیــد روتین های 
بایــد  و  ریختــه،  هــم  بــه  حســابداران  ذهنــی 
کــه  علی الخصــوص  کــرد.  دقــت  آن  دربــاره 
هنــوز تبعــات قانــون مالیــات جدیــد بــرای همــه 
ــه  ــه صــورت تجرب ــه ب ک شــرکتها نمــود نداشــته 
کادر مالیاتــی شــرکتها مــورد اســتفاده قــرار  بــرای 

گیــرد. 
کرد: سندیکا  مهندس مســعودی خاطرنشــان 
کــه بایــد ایــن قانــون شناســایی  معتقــد اســت 
کــه ایــن اتفاقــات بــه تجربیــات تلخــی  شــود 
بــرای اعضــا تبدیــل نشــود. در همیــن راســتا 
کارگاههــای آموزشــی تــالش دارد  برگــزاری ایــن 

در کمپ آموزشی جامع در سندیکا بررسی شد  

تبیین قانون مالیات های مستقیم

آموزش
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کامــل قانــون را انجــام دهــد. الیحــه  تبییــن 
کــه بــه مجلــس  قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
رفتــه و در واقــع بــه شــکل ترکیبــی از طــرح و 
گــر دســت نخــورد می توانــد 90  الیحــه اســت ا
درصــد مشــکالت مــا را در حــوزه پیمانــکاری 
کــه قانــون  کنــد و آن ایــرادات بنیادیــن  مرتفــع 
آزمایشــی ســال 1387 داشــت برطــرف خواهــد 
کــرد. تــالش زیــادی در بــاره ایــن الیحــه صــورت 
بــرای  شــود  تبدیــل  قانــون  بــه  گــر  ا و  گرفتــه 
کارگاههــای آموزشــی خواهیــم  تبییــن آن هــم 

داشــت. 

کسانی مالیات اخذ می شود از چه 
آقــای احمــد غفــارزاده عضــو هیأت مستشــاری 
ــی  ــی مالیات ــی دادخواه ــز عال ــی مرک ــور مالیات ام
کارگاه  ایــن  مــدرس  نویســنده،  و  مــدرس  و 
ــی  ــوه و اموال ــات وج ــرد: مالی ک ــوان  ــه عن ک ــود  ب
موجــب  بــه  اشــخاص  از  دولــت  کــه  اســت 
قانــون جهــت تأمیــن مخــارج عمومــی دریافت 
کثــر مالیاتهــا بــه شــکل وجــوه اســت  می کنــد. ا
نکنــد  پرداخــت  موقــع  بــه  مــودی  گــر  ا امــا 
ســازمان مالیاتــی می توانــد از طریــق امــوال وی 
ــت  ــده دول ــر عه ــات ب ــول مالی ــد. وص کن ــدام  اق
کــه عــوارض را شــهرداری هاهم  اســت در حالــی 
کننــد. مالیــات از اشــخص  می تواننــد دریافــت 
ایرانــی و خارجــی قابــل  حقیقــی و حقوقــی، 

دریافــت اســت.   
وی افــزود: مهمتریــن موضــوع در ایــن تعریــف 
گرفتــه  کــه نشــأت  بحــث قانونــی بــودن اســت، 
مبانــی  اســت.  اساســی  قانــون   51 اصــل  از 
ــون  ــون مالیــات ایــران همیــن اصــل 51 قان قان
نــوع  »هیــچ  می گویــد:  کــه  اســت  اساســی 
موجــب  بــه  مگــر  نمی شــود  وضــع  مالیــات 
قانــون. مــوارد معافیت و بخشــودگی و تخفیف 
مالیاتــی بــه موجــب قانــون معیــن می شــود.« 
ــه جــز مجلــس شــورای اســالمی ســایر  ــی ب یعن
منابــع حــق برقــراری مالیــات ندارنــد. در واقــع 
وضــع مالیــات، اعطــای معافیــت، بخشــودگی 
قانــون  بــه موجــب  بایــد  و تخفیــف مالیاتــی 
باشــد. متاســفانه مــا در قوانیــن خــود تعریفــی 
از مالیــات نداریــم و بــرای همیــن ممکــن اســت 
در برخــی مــوارد بــا عــوارض همپوشــانی داشــته 

ــد.  باش
کســانی بایــد مالیــات اخــذ  وی افــزود: از چــه 
کشــورهای  کثــر  ا در  حاضــر  حــال  در  شــود؟ 
مالیاتــی  پایه هــای  آن  براســاس  کــه  اصلــی 
وضــع می شــود اصــل توانایــی پرداخــت اســت، 

کــه بــه نظــر امــری بدیهــی می رســد امــا برخــی 
دیگــر معتقــد بودنــد براســاس اصــل فایــده باید 
ــه از خدمــات  ک کســانی  گرفــت یعنــی  مالیــات 
عمومــی اســتفاده می کننــد مالیــات بدهنــد، 
البتــه ایــن اصــل طرفــدار زیــادی نداشــت چون 
عمومــی  خدمــات  از  کــه  پاییــن  دهکهــای 
ــه پرداخــت مالیــات  اســتفاده می کننــد قــادر ب
کشــورها توانایــی  کثــر  نیســتند. بنابرایــن در ا
پرداخــت اصــل مالیــات اســت یعنی اشــخاصی 
مصــرف  و  دارنــد  ثــروت  دارنــد،  درآمــد  کــه 
در  کــه  بدهنــد  مالیــات  می تواننــد  می کننــد 
حــال حاضــر 95درصــد پایه هــای مالیاتــی در 

کشــورها براســاس ایــن ســه مــورد اســت. 
عضــو هیــأت مستشــاری امــور مالیاتــی مرکــز 
کشــور  در  افــزود:  مالیاتــی  دادخواهــی  عالــی 
مــا مالیــات بــر درآمــد، مالیــات بــر ثــروت )مثــال 
مالیــات بــر ارث، مالیــات حــق تمبــر، مالیــات 
اراضــی بایــر( و مالیــات بــر مصــرف یــا همــان 
پایــه  دارد.  وجــود  افــزوده  ارزش  مالیــات 
ــداران  ــا طرف ــروت در دنی ــر ث ــات ب ــی مالی مالیات
را  مالیاتهــا  ایــران 3 درصــد  و در  اندکــی دارد 
ــی  ــه نوع ــروت ب ــر ث ــات ب ــود. مالی ــامل می ش ش
گــر دولــت هــر ســال از  ذخیــره درآمــد اســت و ا
آن چیــزی بــردارد مطلوبیــت پس انــداز از بیــن 
کــه ثــروت در دنیــا شــناور  مــی رود عــالوه بــر ایــن 
گــر مالیــات بــر ثــروت دریافــت شــود بــه  شــده و ا

ــردد. در  کشــورها منتهــی می گ ــروت از  خــروج ث
گســترش مالیــات بــر ارزش  کشــورها بــا  کثــر  ا
افــزوده، نــرخ مالیــات بــر درآمــد پاییــن می آیــد. 
نــرخ  از 35 درصــد  را  مــاده 131  مــا  ایــران  در 
نهایــی بــه 25 درصــد اصــالح شــده، در مــورد 
کاهــش نــرخ مالیــات از  اشــخاص حقوقــی هــم 
ــه 20 درصــد مطــرح شــده اســت.  25 درصــد ب
کــرد: در ادبیــات مالیــات،  غفــارزاده تصریــح 
ــرخ در مــورد  ــد. ایــن ن ــرخ دارن تمــام مالیاتهــا ن
اشــخاص حقوقــی 25 درصــد، در مــورد حقــوق 
از 10 درصــد تــا 35 درصــد، در مــورد ارث از 2 تــا 
10 درصــد، در مــورد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
یــا  مالیاتــی  نرخ هــای  اســت.  درصــد   9 هــم 
ــا تصاعــدی هســتند. نــرخ تناســبی  تناســبی ی
کــه  مثــل مالیــات بــر حقــوق اشــخاص اســت 
درآمــد هــر چقــدر باشــد نــرخ ثابــت و 25 درصــد 
اســت. در نرخهــای تصاعــدی با افزایــش درآمد 
نــرخ هــم افزایــش می یابــد مثــل نــرخ مــاده 131 

ــا 25درصــد اســت.  کــه 15 ت
ســنتی  طبقه بنــدی  در  مالیــات  افــزود:  وی 
شــامل  را  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  مالیــات 
کــه مالیــات مســتقیم موضــوع بحــث  می شــود 
مــا اســت و مبنــای قانونــی بــرای ایــن بحــث 
 1366 مصــوب  مســتقیم  مالیاتهــای  قانــون 
کــه اصالحیه هایــی در ســالهای 1371،  اســت 
داشــته  الحاقاتــی  و  خــورده   1394  ،1380
کــه در  اســت. تمرکــز مــا نیــز آخریــن اصالحاتــی 
ســال 1394 انجــام شــده خواهــد بــود. مــاده 1 
و 2 ایــن قانــون افــراد مشــمول و غیرمشــمول را 
مشــخص می کنــد. حیطــه مالیــات بــر دارایــی 
تنهــا ایــران اســت. در مــورد اشــخاص حقیقــی، 
گــر  ا دارد.  اهمیــت  بــودن  مقیــم  و  تابعیــت 
شــخص حقیقــی ایرانــی باشــد و اقامتــگاه وی 
ایــران باشــد مشــمول مالیــات بــر درآمــد اســت. 
ــود دارد و  ــده 183 روز وج ــگاه قاع ــاره اقامت درب
کنــد  کشــوری فعالیــت  گــر بیــش از 183 روز در  ا
از نظــر مالیاتــی مقیــم بــه شــمار می آیــد پــس 
کــه مقیــم ایــران باشــد دربــاره درآمــد  کســی 
مالیــات  مشــمول  ایــران  از  ج  خــار و  داخــل 

خواهــد بــود. 
حقوقــی  اشــخاص  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کــه  ایرانــی در واقــع شــرکتهای تجــاری هســتند 
مــا 7 نــوع شــرکت تجــاری داریــم. طبــق مــاده 1 
قانــون ثبــت در مــورد ایرانــی بــودن و غیــر ایرانی 
بــودن شــرکت محــل ثبــت مهــم اســت، و محل 
می آیــد.  شــمار  بــه  قانونــی  اقامتــگاه  ثبــت 
خارجــی  ســهامدار  شــرکتی  درصــد  صــد  گــر  ا

مهندس مسعودی :
کـــه به ســـندیکا مربوط  تـــا جایی 
برخـــی  اصـــالح  بـــرای  اســـت 
قوانیـــن و جا انداختـــن رویه های 
کـــز اجرایـــی تالش  درســـت در مرا
می کنـــد، در مقابـــل پیمانـــکاران 
هم باید برای آشـــنایی بـــا قوانین 
آمـــدن قانـــون  بـــا  کننـــد.  تـــالش 
جدیـــد  مســـتقیم  مالیاتهـــای 
حســـابداران  ذهنی  روتین هـــای 
بـــه هم ریختـــه، و بایـــد درباره آن 

کرد  دقـــت 
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ــد  ــده باش ــت ش ــران ثب ــا در ای ــد ام ــته باش داش
شــرکت ایرانــی بــه شــمار خواهــد آمــد. در مــورد 
شــرکتهای خارجــی نیــز آنها یا در ایــران فعالیت 
کــه مشــمول مالیــات اســت، یــا درآمــدی  دارنــد 
کــه لزومــی بــه حضــور در ایــران  از ایــران دارنــد 

ــد.  ــم ش ــث آن نخواهی ــا وارد بح ــدارد و م ن

حق تمبر 
کــه  کــرد: در مــاده 2 افــرادی را  غفــارزاده عنــوان 
مشــمول پرداخــت مالیــات مســتقیم نیســتند 
وزارتخانه هــاو  جملــه   از  اســت  شــده  ذکــر 
کــه  دســتگاههایی  دولتــی؛  مؤسســات 
بودجــه آنهــا وســیله دولــت تأمیــن می شــود، 
انقــالب  نهادهــای  و  بنیادهــا  شــهرداری ها، 
طــرف  از  معافیــت  مجــوز  دارای  اســالمی 
معظــم  مقــام  و  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
فعالیــت  هــم  آنهــا  مــورد  در  کــه  رهبــری، 
اقتصــادی منــوط بــه پرداخــت مالیــات اســت. 

البته عدم شــمول هاقابل تســری به شرکتهای 
زیرمجموعــه ایــن مجموعه هانیســت. شــرکتها 
کــه ایــن مجموعه هــادر آن  و مجموعه هایــی 
ســهم دارنــد نیــز مشــمول مالیــات اســت. البته 
در مــورد شــرکتهای زیرمجموعه آســتان قدس 

رضــوی اســتثناء وجــود دارد. 
گفــت: در مــورد مالیــات بــر ارث در مــاده  وی 
نــزد  متوفیــان  از  اموالــی  گــر  ا شــده  ذکــر   34
یــا  پرداخــت  از  قبــل  بایــد  مانــده  شــرکتها 
تحویــل امــوال مزبــور بــه وراث، مالیــات متعلق 
کســر و تــا آخــر مــاه بعــد ازپرداخت به حســاب  را 
کشــور واریــز و مابقــی آن  ســازمان امــور مالیاتــی 
را بــه وراث یــا ذینفعــان دیگــر پرداخــت نمایند، 
در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه بدهــی مالیاتــی 
برابــر  دو  دارنــدو  تضامنــی  مســئولیت  وراث 

ایــن مالیــات هــم مشــمول جریمــه خواهنــد 
ــه  ک ــی  ــورد اموال ــاده 24 در م ــق م ــا طب ــود. ام ب
در ارتبــاط بــا حقــوق یــا بیمــه اســت دیگــر اخــذ 

گواهــی پرداخــت مالیــات الزم نیســت. 
غفــارزاده افــزود: در مــورد مالیــات بــر حــق تمبــر 
گفــت چکهــا و ســفته ها، بارنامه هــا،  هــم بایــد 
تحصیلــی  گواهی نامــه  بانکــی،  قراردادهــای 
ســفته  مــورد  در  کــه  دارنــد  تمبــر  حــق   ... و 
ایــن مبلــغ نیــم در هــزار اســت. ثبــت ســرمایه 
بــه  شــرکتها  کلیــه  بــرای  ســرمایه  افزایــش  و 
ــه انــدازه نیــم در هــزار  جــز شــرکتهای تعاونــی ب
مشــمول حــق تمبــر اســت و بایــد ظــرف دو 
مــاه بعــد از ثبــت شــرکت یــا افزایــش ســرمایه 
پرداخــت شــود. در ایــن مــورد جریمــه عــدم 
پرداخــت 2 برابــر حــق تمبــر اســت، امــا دیگــر 
جریمــه 2/5 درصــدی تاخیــر وجــود نــدارد. 
در مــورد بخشــودگی جریمــه حــق تمبــر هــم 

ســازمان مالیاتــی اختیــار دارد. 

کــرد: ســازمان  ایــن مــدرس و نویســنده عنــوان 
میــزان  و  بخشــودگی  مــورد  در  مالیاتــی 
اینکــه  مگــر  دارد  اختیــار  جرائــم  بخشــودگی 
بــه عــدم بخشــودگی شــده  در قانــون حکــم 
باشــد مثــل عــدم تســلیم اظهارنامــه، مالیــات 
کتمــان شــده، و هزینه هــای غیــر  درآمدهــای 
واقعــی. بــه غیــر از ایــن جرایــم ســایر جرایــم 
قابــل بخشــش  مــاده 169  از جملــه جریمــه 
موانــع  رفــع  قانــون   27 مــاده  طبــق  اســت. 
تولیــد معافیتــی در ایــن مــورد بــرای شــرکتهای 
کــه افزایــش ســرمایه آنهــا  بورســی و فرابورســی 
از محــل آورده نقــدی یــا مطالبــات حــال شــده 
گرفتــه شــده اســت.  ســهامداران باشــد در نظــر 
کــرد: طبــق رای دیــوان عدالــت  وی یــادآوری 
گــر بــر  در مــورد حــق مــرور زمــان وجــود نــدارد و ا

گرفته شــود باید اســترداد  خــالف حــق مالیاتــی 
گــردد. 

ک مالیات بر درآمد امال
ــرد:  ک غفــارزاده در ادامــه ایــن ســمینار عنــوان 
ک مــواردی  در بخــش مالیــات بــر درآمــد امــال
ماننــد مالیــات بــر اجــاره، مالیــات بــر نقــل و 
گــذاری  انتقــال قطعــی ملــک، مالیــات حــق وا
خانه هــای  بــر  مالیــات  ســرقفلی،  یــا  محــل 
مســکونی خانه و مالیات ســاخت و ســاز بحث 
خواهــد شــد. یــک مالیــات تکلیفی هــم در این 

بخــش وجــود دارد. 
هــم  تکلیفــی  مالیــات  مــورد  در  گفــت:  وی   
گفــت ایــن مالیــات در منبــع پرداخــت  بایــد 
می شــود، عمومــًا در ایــن مــورد نــگاه بــه مــاده 
کــه حــذف شــده امــا بــه غیــر از آن  104 اســت 
مــا 8-7 مالیــات تکلیفــی دیگــر هــم در قانــون 
کــه  همیــن  یعنــی  تکلیفــی  مالیــات  داریــم. 
ــت  ــی پرداخــت می کنــد ســهم دول ــا پول کارفرم
کنــد و بقیــه را پرداخــت نمایــد. تکلیــف  را جــدا 
کننــده اســت و  ایــن قانــون برعهــده پرداخــت 
ــابق( و  ــاده 104 س ــاب )م ــوع علی الحس ــر دو ن ب
کــه در مالیــات قطعی  قطعــی تقســیم می شــود 
کار دارد مثل  کارفرمــا ســر و  ســازمان مالیاتــی بــا 

ــوق.  ــات حق مالی
مالیــات  دربــاره  توضیــح  بــا  ادامــه  در  وی 
بردرآمــد، اجــاره را بــه عنــوان یکــی از مالیاتهــای 
 9 تبصــره  کــرد:  عنــوان  و  برشــمرد  تکلیفــی 
مســتاجر  کــه  را  افــرادی  مالیــات،   53 مــاده 
آنهــا اشــخاص حقوقــی اســت مشــمول ایــن 
مالیــات می دانــد. ایــن تبصــره محــل مالیــات را 
کامــل؛  از اجاره بهــا می دانــد و نــه از محــل رهــن 
یعنــی بایــد از محــل مال االجــاره ایــن مبلــغ 
کســر و پرداخــت شــود. در مــورد رهــن و اجــاره 
هــم تکلیــف مســتأجر فقــط در مــورد بخــش 
اجــاره اســت، در درآمــد اجــاره 25درصــد بــه 
تعهــدات  ســایر  و  ک  اســتهال هزینــه  عنــوان 
محاســبه و 75 درصــد مشــمول مالیــات درآمد 
گــر مالــک  بــا نرخ هــای تعییــن شــده می شــود. ا
گــر شــخص  حقیقــی باشــد بــا نــرخ مــاده 131 و ا
حقوقــی باشــد بــا نــرخ 25 درصــد محاســبه 
خواهــد شــد. البتــه مالــک معــاف نیســت و 
گــر موجــری  بــه نحــو دیگــری اجــاره می دهــد. ا
مشــمول مــاده 2 باشــد در مــورد وی نیــازی بــه 
کســر مالیــات تکلیفــی نیســت، و اجــاره ملــک 
تجــاری  و  اقتصــادی  فعالیــت  آن  انتقــال  و 
بــرای  حاضــر  حــال  در  نمی شــود.  محاســبه 
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مالیاتــی  ســازمان  اجــاره،  مالیــات  محاســبه 
کمتــر  ــر قراردادهــا 20 درصــد  گ مبنایــی دارد و ا
از ارزش اجــاره ملــک مــورد نظــر ســازمان باشــد 
ــه از معیــار خــود اســتفاده  ــرد وگرن آن را می پذی

می کنــد. 
کــرد: در اصالحیــه جدیــد ذکــر  وی خاطرنشــان 
گــر مســتاجر شــخص حقوقــی باشــد هــر  شــده ا
کنــد  بــه عنــوان مال االجــاره ثبــت  مبلغــی را 
بــرای مالــک ماخــذ اخــذ مالیــات اجــاره خواهد 
ــرای  ــه ب ک ــاره شــرکتهایی  ــه ایــن امــر درب ک ــود  ب
پرداخــت  هزینــه-ای  خــود  اســتقرار  محــل 
ســهامی  شــرکتهای  مخصوصــا  نمی کننــد 
خــاص، راهگشــا خواهــد بــود. امــا در ایــن مــورد 
نوشــتن اینکــه اجــاره رایــگان اســت شــرکت را 
کــرد  مشــمول مالیــات بردرآمــد اتفاقــی خواهــد 
و شــرکت متضــرر خواهــد شــد مگــر اینکــه بــا 
کنــد.  مبلغــی حداقلــی را در اجاره نامــه ثبــت 
ــق  ــی تعل ــات تکلیف ــت دوم مالی ــاره دس ــه اج ب
زمینــه  در  خاصــی  معافیت هــای  نمی گیــرد. 
کــه  اجــاره هــم وجــود دارد بــرای نمونــه ملکــی 
مســکونی اســت و بــرای ســکونت اجــاره داده 
می شــود در تهــران تــا مجمــوع150 متــر مربــع و 
در شهرســتان تــا مجمــوع 200 متــر مربــع معاف 
اســت. در آپارتمانهــا مشــاعات جــزو مســاحت 
مفیــد بــرای اخــذ مالیــات محاســبه نمی شــود. 
گفــت: در مــورد نقــل و انتقــال ملــک  غفــارزاده 
نیــز پایــه ضــرب در نــرخ مســاوی بــا مالیــات 
معامالتــی  ارزش  بــاره  ایــن  در  پایــه  اســت. 
نظــر  در  درصــد   5 نیــز  نــرخ  و  اســت  ملــک 
مــاده  در  معامالتــی  ارزش  می شــود.  گرفتــه 
64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم توضیــح داده 
ــد معیــاری  شــده اســت امــا در اصالحیــه جدی
گرفتــه شــده اســت و عنــوان  بــرای آن در نظــر 
شــده در ســال 1395 ارزش معامالتــی 2 درصــد 
هــر  و  اســت  منطقــه  قیمت هــای  میانگیــن 
ــه آن  ــا ســقف 20 درصــد ب ســاله هــم 2 واحــد ت
اضافــه مــی شــود. در مــورد انتقــال ســرقفلی 
هــم پایــه مــا وجــوه دریافتــی مالــک یــا صاحــب 
حــق اســت. در اصالحیــه ســال 1371 قــرار شــد 
مشــخص  معامالتــی  ارزش  ســرقفلی  بــرای 
کار بــه علــت تفاوتهــای قیمــت یــا  شــود امــا ایــن 
نبــود ارزش ســرقفلی در برخــی مناطــق عملــی 
اســت.  درصــد   2 هــم  ســرقفلی  نــرخ  نشــد. 
ســود ســرقفلی و فــروش ملــک بایــد از درون 
ــود  ــارج ش ــرکتها خ ــابداری ش محاســبات حس

چــون مشــمول مالیــات مقطــوع بوده انــد. 

ماده 77
وی دربــاره فعالیت هــای پیمانکاری و ســاخت 
گــر پروانــه ســاخت مــا  گفــت: ا و ســاز و مــاده 77 
ــد  ــده باش ــه ش گرفت ــال 1394  ــان س ــل از پای قب
و امــروز فروختــه شــود مالیــات بــر ســود الزم 
نــدارد و فقــط مالیــات نقــل و انتقــال قطعــی 
ملــک بــه ارزش معامالتــی و نــرخ 5 درصــد بایــد 
کــه قبــال  پرداخــت شــود. آن 10 درصــد مالیاتــی 
کار  کــه 2 ســال از تاریــخ صــدور پایــان  کــی  از امال
کــه آن  آنهــا  نگذشــته بــود دریافــت می شــد 
کنــون مالیــات  هــم حــذف شــده اســت. امــا ا
مقطــوع  مالیــات  حالــت  از  ســاز  و  ســاخت 
بیــرون آمــده و بــه شــکل مالیــات ســود درآمــده 
کــه از  اســت امــا فقــط در مــورد ســاختمانهایی 
گرفتــه باشــند.  1 فروردیــن 95 پروانــه ســاخت 
شــهرهای زیر 1000نفر معاف از مالیات ســاخت 
بــود و در مــورد  و فــروش مــاده 77 خواهنــد 
ــر ســازنده حقیقــی باشــد  گ شــهرهای بزرگتــر، ا
ــر اســاس اســتاندارد 29 حســابداری، ســود و  ب
زیان محاســبه خواهد شــد. در مورد اشــخاص 
حقیقــی نیــز ســاخت و ســاز شــغل محســوب 
شــده و مالیــات دریافــت می شــود مگــر اینکــه 
گواهــی پایــان  بیــش از 3 ســال از تاریــخ صــدور 
انگیــزه  دهــد  نشــان  کــه  باشــد  گذشــته  کار 
ســازی  و  ســاخت  فعالیــت  ملــک  ســاخت 

نبــوده اســت. در مــورد اشــخاص حقوقــی 10 
گرفتــه می شــود  درصــد مالیــات علی الحســاب 
ــا پایــان ســال مالیــات مشــخص شــود. بــرای  ت
اســتاندارد  مبنــای  بــر  پیمانــکاری  فعالیــت 
و  شــد  خواهــد  عمــل  حســابداری  شــماره 9 
ــان مالیــات محاســبه  بعــد از تعییــن ســود و زی

ــد. ــد ش خواه
گــر فــردی ســاختمان  کــرد: ا کیــد  غفــارزاده تا
نیمــه ســاخته هــم بفروشــد بــه میــزان ســود 
شناســایی شده مشــمول مالیات خواهد بود. 
دربــاره فــروش ســاختمان های نیمــه ســاخته، 
قیمــت خریــد بــرای خریــدار بهــای تمــام شــده 
پــروژه محاســبه می شــود و در زمــان فــروش 
مالیــات  مشــمول  ســود  مبلــغ  ایــن  کســر  بــا 
جدیــد  آیین نامــه  در  می شــود.  محاســبه 
کــه توســط وزارت راه و  مــاده 77 اشــخاصی 
و  ســاخت  یــا  انبوه ســازی  مجــوز  شهرســازی 
ســاز دارنــد بــه عنــوان بنــگاه تولیــدی محاســبه 
می شــوند و می تواننــد از مزیت مــاده 138 مکرر 
کــه  کــرده اشــخاصی  کــه عنــوان  کننــد  اســتفاده 
ــرمایه  ــا س ــرح ی ــا ط ــروژه ی ــرای پ ــدی ب آورده نق
گــردش بیاورنــد و تــا 2 ســال آن را خــارج  در 
نکننــد در قالــب عقــودی مشــارکتی، تــا میــزان 
بــرای  مشــارکتی  عقــود  انتظــار  مــورد  ســود 
انبوه ســاز هزینــه قابل قبول مالیاتی محســوب 
می شــود. قبــل از ایــن قانــون یــک ریــال هــم 
بــه آورنــده پــول پرداخــت می شــد قابــل قبــول 

نبــود.    

آیین نامه ماده 77
وی در ادامــه بــه آیین نامــه مــاده 77 پرداخــت 
گفــت: ضــرر و زیــان شــخص ســازنده قابــل  و 
قبــول اســت امــا ایــن زیــان در مــورد شــهرهای 
ــه 3 ســال  ک ــر هــزار نفــر جمعیــت و مــواردی  زی
گذشــته  کار آنهــا  گواهــی پایــان  از تاریــخ صــدور 
باشــد قابــل قبــول نیســت چــون آنهــا مشــمول 
مشــمول  کــه  آنهایــی  نیســتند.  مالیــات 
مالیــات ســاخت و ســاز هســتند، دیگــر مالیــات 
گــذاری محــل بــرای آنهــا محاســبه نمی شــود  وا
بایــد  را  ملــک  انتقــال  و  نقــل  مالیــات  ولــی 
کننــد. در مــورد ســاخت و ســازهایی  پرداخــت 
کــه قســمتهایی از آنهــا پیــش فــروش می شــود 
چــون ســود و زیــان قطعــی قابــل شناســایی 
انــدازه 10  بــه  مالیــات علی الحســابی  نیســت 
در  عیــان  و  عرصــه  معامالتــی  ارزش  درصــد 
مالیــات  کــه  زمانــی  و  می شــود  گرفتــه  نظــر 
قطعــی شــد ایــن علی الحســاب قابــل محاســبه 

آقـــای احمد غفـــارزاده عضـــو هیأت 
مستشـــاری امور مالیاتـــی مرکز عالی 

دادخواهـــی مالیاتی :
سازمان مالیاتی در مورد بخشودگی 
و میـــزان بخشـــودگی جرائـــم اختیـــار 
حکـــم  قانـــون  در  اینکـــه  مگـــر  دارد 
بـــه عـــدم بخشـــودگی شـــده باشـــد 
اظهارنامـــه،  تســـلیم  عـــدم  مثـــل 
کتمان شـــده، و  مالیـــات درآمدهای 

واقعـــی هزینه هـــای غیـــر 
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روش  بــه  ملــک  انتقــال  اســت.  اســترداد  و 
اتفاقــی  درآمــد  مالیــات  مشــمول  بالعــوض 

خواهــد بــود.  
کمــپ آموزشــی افــزود: در مــورد  مــدرس ایــن 
ســاخت و فــروش مشــارکتی، طبــق مــاده 47 و 
گر مشــارکت  ک، ا 48 قانــون ثبــت اســناد و امــال
در دفتــر ثبــت اســناد بــه ثبــت برســد، ســهم 
افــراد مشــخص و زمــان تنظیــم ســند مشــمول 
مالیــات نقــل و انتقــال نخواهــد شــد. مالیــات 
ســاخت و ســاز هــم بــه انــدازه ســهم هــر فــرد 

خواهــد بــود. 
ــاده 77  ــه م ــالغ آیین نام ــه اب ــان اینک ــا بی وی ب
بــه خاطــر بحــث محاســبه قیمــت زمیــن یــک 
کــرد: امــروز  ســال و نیــم عقــب افتــاد عنــوان 
قــرار اســت زمــان شناســایی درآمــد مشــمول 
مالیــات، از بیــن ارزش روز زمیــن یــا ارزش خرید 
ــرار  ــدام بیشــتر باشــد- مدنظــر ق ک زمیــن -هــر 
گفــت: بــرای حمایــت از بافتهــای  گیــرد. وی 
گــر پــروژه در بافــت فرســوده باشــد  فرســوده ا

اصلــی  ضریــب  درصــد   60 اعمالــی  ضریــب 
خواهــد بــود، در مــوارد اوقافــی نیــز ارزش عرصه 

ــد.   ــد ش ــبه نخواه ــن محاس ــا زمی ی
ــوان  ــران عن ــی از حاض ــوال یک ــخ س وی در پاس
ــال  ــا 20 س ــی ت ــاری صنعت ــق آزاد تج ــرد مناط ک
تنهــا  بــر درآمــد معــاف هســتند و  از مالیــات 
مجــوز فعالیــت و انجــام تکالیفــی مانند تســلیم 
اظهارنامــه و نگهــداری اســناد و مــدارک و دفاتر 
معافیــت  ایــن  از  ویــژه  مناطــق  اســت.  الزم 
مناطــق  مــورد  در  البتــه  نیســت.  برخــوردار 
آزاد محــل فعالیــت مهــم اســت و محــل ثبــت 

ک معافیــت مالیاتــی نیســت.   مــال

ماده 169 و ماده 169 مکرر  
غفــارزاده  کارگاه  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 

کــرده مودیــان  کیــد  کــرد: مــاده 169 تا عنــوان 
ــد و فــروش خــود را بــه ســازمان  اطالعــات خری
مالیاتــی اطــالع دهنــد. مــاده 169 مکــرر هــم 
اشــخاص ثالثــی ماننــد بانکهــا و بیمه هــاو ... 
ــت.  ــرده اس ک ــف  ــات تکلی ــرای دادن اطالع را ب
اجــرا  علی الــرس  روش  دیگــر  کــه  آنجایــی  از 
نخواهــد شــد داشــتن یــک بانــک اطالعاتــی 
نــام  احتمــااًل  اســت.  مهــم  تشــخیص  بــرای 
باشــید. در  را شــنیده  طــرح جامــع مالیاتــی 
برنامــه اول و دوم توســعه هدفگذاری هایــی 
عمــل  در  امــا  داشــت  وجــود  مالیــات  بــرای 
بررســی  نشــد.  دیــده  مالیاتهــا  در  پیشــرفتی 
مشــکل نظــام مالیاتــی بــه احــکام مــاده 53 
ــه داشــتن ســازمان  ک برنامــه 3 توســعه رســید 
طــرح جامــع  راه انــدازی  و  مالیاتــی مســتقل 
را پیش نیــاز توســعه نظــام مالیاتــی  مالیاتــی 

دانســت. 
وی افــزود: طــرح جامــع مالیاتــی شــامل 32 
کــه ســعی دارد وضــع مالیاتــی مــا را  پــروژه اســت 

بهبود ببخشد و از مهمترین موارد آن داشتن 
ــه  ــاب نمون ــی و انتخ ــه مالیات ــتم یکپارچ سیس
بــرای حسابرســی بــر مبنای ریســک بــود. طبق 
ایــن طــرح بررســی تمــام پرونده هــای مالیاتــی 
کــه امــری هزینه بــر و زمانبــر اســت هــر ســاله 
پرریســک  پرونده هــای  بلکــه  بــود،  نخواهــد 
حسابرســی خواهــد شــد. قــرار اســت از ســال 
بعــد ایــن روش در ایــران اجرا شــود و مبنای آن 
بانــک اطالعاتــی خواهــد بــود. مبنــای ریســک 
هــم می تواند ســاختار شــرکت، ســوابق مؤدی، 
ــت و ...  ــود صنع ــن س ــه وی، میانگی اظهارنام
ــی  ــه معن ــاال ب ــک ب ــتن ریس ــه داش ــد.  البت باش
کار بــودن نیســت بلکــه نیــاز بــه بررســی را  خطــا

نشــان می دهــد. 

تشریح ماده 169 
اعالیــی  جعفــر  آقــای  بخــش  ایــن  ادامــه  در 
نحــوه  و   169 مــاده  مقــررات  تشــریح  بــه 
ثبــت اطالعــات در ســایت ســازمان مالیاتــی 
کرد: در ماده 169نوشــته  پرداخت. وی عنوان 
صاحبــان  و  حقوقــی  شــخاص  اســت  شــده 
اعــالم  حســب  کــه  قانــون  موضــوع  مشــاغل 
کشــور موظــف بــه ثبــت  ســازمان امــور مالیاتــی 
نــام در نظــام مالیاتــی می شــوند مکلفنــد بــرای 
صــادر  صورتحســاب  خــود  معامالــت  انجــام 
و شــماره اقتصــادی خــود و طــرف معاملــه را 
در صورتحســاب ها قراردادهــا و ســایر اســناد 
ج و فهرســت معامــالت خــود را بــه  مشــابه در
گفــت: جرایــم  کننــد. وی  ســازمان مذکــور ارائــه 
ایــن مــاده بــرای ســازمان مالیاتــی جذابیــت 
کــه منجــر بــه معرفــی مودیــان جدیــد  دارد چــرا 
فهرســت  ارائــه  عــدم  شــد.  خواهــد  مالیاتــی 
مــوارد 2  معامــالت 1 درصــد جریمــه و ســایر 

درصــد جریمــه خواهــد داشــت. 
اعالیــی افــزود: ایــن مــاده 6 تبصــره دارد. بــه 
طــور خالصــه در ایــن تبصره هاعنــوان شــده 
کــه مکلــف بــه  کســانی  کــه الزم نیســت از  اســت 
ــام نیســتند، شــخص حقیقــی مصــرف  ثبــت ن
کــد  کننــده و افــراد مشــمول موضــوع مــاده 81  
اقتصــادی اتخــاذ شــود. در مــورد صندوق های 
شــده  انجــام  هزینه هــای  نیــز  فروشــگاهی 
کســر از مالیــات قطعــی اســت. 10 درصــد  قابــل 
اول  ســال   2 در  ابــرازی  مالیاتــی  بخشــودگی 
وجــود دارد. ترتیبــات اجرایی مــاده 169، نحوه 
وزارتخانه هــااز  تکالــف  و  جرایــم  اخــذ  و  اجــرا 

ایــن تبصره هااســت.    موضوعــات 
دربــاره   186 مــاده   3 تبصــره  افــزود:  وی 
کدفروشــی اســت و عنــوان می کنــد در مــورد 
کدفروشــی بایــد دادگاه حکــم دهــد. در ایــن 
مجــدد  فعالیــت  جهــت  شــده  عنــوان  مــاده 
در  یــا  نبــوده  فعــال  ســال   5 کــه  شــرکتی 
کتــور غیرواقعــی ســازمان از  صــورت صــدور فا
 274 مــاده  می خواهــد.  مفاصاحســاب  مــا 
دفاتــر  تنظیــم  قبیــل  از  مالیاتــی  جرایــم  بــه 
قانونــی  تکالیــف  انجــام  عــدم  واقــع،  خــالف 
کــه ممنوعیــت از فعالیت های  پرداختــه اســت 
از  برخــی  اصــدار  از  ممنوعیــت  و  اقتصــادی 
اســناد تجــاری را بــه همــراه دارد. مــاده 277 
هــم بــه مجازاتهــا و جرایــم مالیاتــی می پــردازد. 
کــرد: آیین نامــه تبصــره 3 مــاده  اعالیــی عنــوان 
169 تعــداد 7 فصــل و 19 مــاده دارد و مربــوط 
ــی  ــه برخ ــن نام ــن آیی ــت. در ای ــرکتها اس ــه ش ب
که  کــرده از جملــه معامــالت  مفاهیــم را تعریــف 

آموزش
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می توانــد تجــاری و غیرتجــاری باشــد و بــرای 
گونــه معاملــه بایــد صــورت حســاب صــادر  هــر 
شــود حتــی ضایعــات، البتــه معاملــه ارز در ایــن 
گــر  بــاره اســتثناء اســت. دربــاره واردات هــم ا
ــی داشــته باشــید زمــان ثبــت  گمرک ــرگ ســبز  ب
ــه همــراه  ــد اتبــاع خارجــی را ب ک ــد  ســفارش بای

داشــته باشــید.
دربــاره  آیین نامــه  ایــن   3 مــاده  گفــت:  وی 
ــرای چنــد شــغل  ــه ب کــه چگون مشــاغل اســت 
ــا یــک  ــر ب گ ــه ا ــرای نمون ــد اظهارنامــه داد، ب بای
کار می کنید  مــدرک یــا تخصــص در چنــد محــل 
ایــن  بــرای همــه  یــک اظهارنامــه  می توانیــد 
کنــد  ارائــه دهیــد. مــاده 5 اعــالم مــی  کارهــا 
تغییراتــی ماننــد تغییــر نشــانی را بایــد طــی 2 
گــر  کــرده ا کنیــد. مــاده 7 عنــوان  مــاه اعــالم 
که  شــرکت یــا مشــاغل جدیدی تاســیس شــده 
کــد اقتصــادی نــدارد می تــوان از شناســه  هنــوز 
ــاره صــدور  کــرد. مــاده 8 درب ملــی آن اســتفاده 
اشــخاص  و  اســت  فــروش  حســاب  صــورت 
حقوقــی و صاحبــان مشــاغل بــرای فــروش و 
عرضــه خدمــات بایــد صــورت حســاب صــادر 
کــد اقتصــادی  کننــد و بــر روی صــورت حســاب 

کننــد. خــود و خریــدار را قیــد 
در  مودیــان  تکالیــف  پایــان  در  اعالیــی 
خصــوص  ارســال فهرســت معامــالت و عــدم 
بــه  را  معامــالت  فهرســت  ارســال  شــمول 
پــر  نحــوه  دربــاره  وی  داد.  توضیــح  تفضیــل 
الکترونیکــی و ویرایــش آن  کــردن اظهارنامــه 

داد.  ارائــه  توضیحاتــی 

هزینه قابل قبول مالیاتی
در بخــش ســوم ایــن جلســه آقــای غفــارزاده 
دربــاره تنزیــل اســناد خزانــه و اوراق مشــارکت 
کــرد: یکــی از ابهامــات دربــاره اوراق ایــن  عنــوان 
کــه هزینــه تنزیــل آنهــا پذیرفتــه می شــود  ــود  ب
تصویب نامــه  در  خوشــبختانه  کــه  نــه  یــا 
ــن اوراق  ــل ای ــه تنزی ــران هزین ــات وزی ــر هی اخی
عقــود مشــارکتی  نظــر  مــورد  تــا ســقف ســود 
مصــوب شــورای پــول و اعتبــار به عنــوان هزینه 

قابــل قبــول مالیاتــی پذیرفتــه شــد. 
آیــا  می کننــد  ســوال  همــکاران  افــزود:  وی 
 ... و   Buy Back، BOT ماننــد  قراردادهایــی 
مشــمول مــاده 77 می شــود یــا نــه؟ ایــن دیگــر 
ــه  ــت و ب ــروش نیس ــاخت و ف ــی س ــاده 77 یعن م
عنــوان قــرارداد خــاص احــکام خــاص دارد. ســود 
و هزینــه ایــن پروژه هامشــمول مالیات می شــود. 
قبــول  قابــل  هزینه هــای  مــورد  در  غفــارزاده 
کــرد: مــاده 147 شــرایط  مالیاتــی نیــز عنــوان 

قابــل قبــول بــودن هزینه هــااز نظــر مالیاتــی را 
کــرده اســت. هزینه هــای قابــل قبول  مشــخص 
بایــد در حــدود متعــارف متکی به مــدارک بوده 
 مربــوط بــه تحصیــل درآمــد 

ً
باشــد و منحصــرا

مؤسســه در دوره مالــی مربــوط بــا رعایــت حــد 
کــه  هزینه هایــی  باشــد.  مقــرر  نصاب هــای 
مربــوط بــه ســنوات قبــل اســت و تحقــق یــا 
پرداخــت آن امســال اتفــاق افتــاده قابــل قبــول 
ــل  ــی هــم قاب اســت. در برخــی مــوارد هزینــه آت
ــی  گارانت ــره  ــه ذخی ــه هزین ــت از جمل ــول اس قب
ــا دوام تولیــد  کاالی ب کــه  کــه بــرای شــرکتهایی 

می کنــد قابــل قبــول اســت.  
قانون گــذار  هزینه هــا،  مــورد  در  گفــت:  وی 
خریــد  بــرای  یعنــی  اســت  پذیرفتــه  را  عــرف 
کــد ملــی و  ســنگ وســط بیابــان دســتخط، 
کفایــت می کنــد امــا  شــماره تمــاس فروشــنده 
کتــور رســمی  خریــد از ایــران خــودرو بــدون فا
قابــل اســتناد نیســت البتــه در مــورد مالیــات 
کتــور نــوع اول قابــل قبــول  ارزش افــزوده تنهــا فا

اســت. 
ــر  ــه غی ــد ب ــه جدی ــزود: در اصالحی ــارزاده اف غف
کــه بــه شــیوه تهاتــر  از هزینه هــای پرداختــی 
کــه پرداخــت  انجــام میشــود در بقیــه مــوارد 
نقــدی بــاالی 5 میلیــون تومــان اســت بایــد 
مــورد  در  شــود.  ارائــه  بانکــی  کنــش  ترا برگــه 
وجــود  بــاره  ایــن  در  ایــرادی  البتــه  چک هــا 

جلوگیــری  بــرای  حکــم  ایــن  اصــل  نــدارد. 
برخــی  کــه  اســت  کدفروشــی  پدیــده  از 
فروشــنده ها ســعی دارنــد از افشــای اطالعــات 
کنند.  خــود بــرای ســازمان مالیاتــی جلوگیــری 
بهتــر اســت پرداخــت از حســاب شــرکت باشــد 
گردانــی پرداخــت داشــته باشــد  گــر تنخــواه  و ا
بهتــر اســت وی حســابی مشــخص و مختــص 
بــه پرداختهــای شــرکت داشــته باشــد تــا بتوان 

کــرد.  از آن دفــاع 
کــه  کــه هزینه هایــی  غفــارزاده بــا ذکــر ایــن نکتــه 
ــت آن  ــا پرداخ ــده ام ــی نش ــون پیش بین در قان
بــه موجــب قانــون یــا نظــر هیــات وزیــران باشــد 
گــر تــا یــک دوازدهم  گفــت: ا قابــل قبــول اســت، 
معافیــت پایــه بــه بازنشســتگان پرداخــت شــود 

جــزو هزینه هــای قابــل قبــول مالیاتــی اســت. 
و  مــاده 148  تشــریح  بــه  ادامــه  در  غفــارزاده 
گفــت: حق االمتیــاز  بندهــای آن پرداخــت و 
پرداختــی، پرداخــت عــوارض شــهرداری  و ... 
قابــل پذیــرش بــه عنــوان هســتند امــا مالیــات 
 - جریمــه  و  تکلیفــی  مالیــات  و  عملکــرد  بــر 
بــه جــز جریمــه بانکهــای مــورد تائیــد بانــک 
مالیاتــی  قبــول  قابــل  هزینــه  جــزو  مرکــزی- 
کارمــزد و جریمــه شناســایی  نیســت. ســود و 
تبلیغــات  اســت.هزینه  پذیــرش  قابــل  شــده 
گــر در راســتای ماموریــت شــرکت باشــد قابــل  ا
گــر تعمیــرات  قبــول اســت. در مــورد تعمیــرات ا
اساســی و بــرای بهبــود وضــع موجــود باشــد بــه 
عنــوان هزینــه قابــل قبــول پذیرفتــه نمی شــود 
و بایــد روی قیمــت تمــام شــده دارایــی بــرود و 
در ســنوات آتــی مســتهلک شــود ولــی تعمیرات 
کــه بــرای حفــظ وضــع موجــود اســت  جزئــی 

هزینه هاهســتند. جــزو 
گفت: ضرر و زیان تا سقف درآمد مشمول  وی 
ک اســت. هزینــه  مالیــات ابــرازی قابــل اســتهال
جــزو  انبــارداری  و  پذیرایــی  ذهــاب،  و  ایــاب 
کتشــاف  ا اســت. هزینــه  قبــول  قابــل  هزینــه 
نشــده  بهره بــرداری  بــه  منجــر  کــه  معــدن 
اســت بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول پذیرفتــه 
قابــل  الوصــول  مطالبــات  هزینــه  می شــود. 
کــه ایــن  قبــول اســت. زیــان ناشــی از تســعیر ارز 
روزهــا بــه چالــش فعــاالن اقتصــادی تبدیــل 
زیــر 20 درصــد باشــد قابــل  گــر  ا شــده اســت 
پذیــرش اســت و ســود آن هــم قابــل پذیــرش 
کــه منشــا صادراتــی داشــته  اســت مگــر ایــن 
ــد روی  ــد باش ــاالی 20 درص ــرات ب ــد. تغیی باش

شــود.  دارایی هامحاســبه 
تجدید ارزیابی دارایی ها

غفــارزاده دربــاره تجدیــد ارزیابــی دارایی هانیــز 

 آقای جعفر اعالیی:
 در مـــاده 169نوشـــته شـــده اســـت 
صاحبـــان  و  حقوقـــی  شـــخاص 
که حسب  مشـــاغل موضوع قانون 
کشـــور  اعالم ســـازمان امور مالیاتی 
نظـــام  در  نـــام  ثبـــت  بـــه  موظـــف 
بـــرای  مکلفنـــد  می شـــوند  مالیاتـــی 
انجام معامالت خود صورتحســـاب 
صـــادر و شـــماره اقتصـــادی خـــود و 
طرف معامله را در صورتحســـاب ها 
قراردادهـــا و ســـایر اســـناد مشـــابه 
ج و فهرســـت معامـــالت خـــود را  در

کنند بـــه ســـازمان مذکـــور ارائـــه 
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 نشست

ماننــد  کشــوری  در  ارزیابــی  تجدیــد  گفــت: 
یعنــی  می کنــد  پیــدا  موضوعیــت  مــا  کشــور 
کــه باعــث  کشــورهایی بــا تــورم بــاال و مســتمر 
هســتند  مــا  دفتــر  در  کــه  اقالمــی  می شــود 
ک  کــه اســتهال واقعــی نباشــد، و از آنجایــی 
بــر اســاس ارزش دفتــری محاســبه می شــود 
در نتیجــه ســود بیشــتری توزیــع می شــود و 
کافــی را از شــرکت می گیــرد. امــکان ذخیــره 
کــرد:  تــا  ایــن مــدرس مالیاتــی خاطرنشــان 
در  مشــخصی  حکــم   1394 ســال  اصالحیــه 
ایــن بــاره وجــود نداشــت تــا اینکــه در تبصــره 
مســتقیم  مالیاتهــای  قانــون   149 مــاده   1
حکــم شــد: افزایــش بهــای ناشــی از تجدیــد 
حقوقــی،  اشــخاص  دارایی هــای  ارزیابــی 
حســابداری  اســتانداردهای  رعایــت  بــا 
ــت  ــد نیس ــات بردرآم ــت مالی ــمول پرداخ مش
وهزینــه اســتهالك ناشــی از افزایــش تجدیــد 
قبــول  قابــل  بــه عنــوان هزینــه  نیــز  ارزیابــی 
مالیاتــی تلقــی نمی شــود. در زمــان فــروش یــا 
معاوضــه دارایی هــای تجدیــد ارزیابــی شــده، 
مابه التفــاوت قیمــت فــروش و ارزش دفتــری 
بــدون اعمــال تجدیــد ارزیابــی در محاســبه 
می شــود. منظــور  مالیــات  مشــمول  درآمــد 

گفــت: مــازاد تجدیــد ارزیابــی بایــد ذیــل  وی 
حقــوق صاحبــان ســرمایه ثبــت شــود نــه در 
ــه درآمــد تحقــق یافتــه  ک بخــش ســرمایه چــرا 
نیســت. تمــام دارایی هــای ثابــت مشــهود و 
نامشــهود، دارایــی زیســتی و ســرمایه گذاری 
قابــل تجدیــد نظــر اســت. در مــورد شــرکتهای 
رســمی  کارشــناس  از  بایــد  دولتــی  غیــر 
بــرای تجدیــد ارزیابــی اســتفاده  دادگســتری 
ــارا  ــه از دارایی ه ــک طبق ــم ی ــا می توانی ــرد. م ک
امــا  کنیــم  انتخــاب  ارزیابــی  تجدیــد  بــرای 
نمی توانیــم یــک یــا دو قلــم را بــرای ارزیابــی 
گــر همه اقــالم افزایش قیمت  کنیــم. ا انتخــاب 
کاهــش قیمــت، آن را  داشــته اند و یــک مــورد 
بــه عنــوان هزینــه دوره ثبــت می کنیــم. در ایــن 
ک یکــی بــرای  مــورد بایــد دو جــدول اســتهال
قبــل از تجدیــد ارزیابــی و دیگــری بــرای بعــد از 

تجدیــد ارزیابــی تهیــه شــود.
امســال  قانــون بودجــه  افــزود: در  غفــارزاده 
دربــاره  خاصــی  حکــم   10 تبصــره  ز  بنــد  در 
شــرکتهایی  اســت.  آمــده  ارزیابــی  تجدیــد 
قانــون  مــاده 141  کــه ســال 1396 مشــمول 
ــی  ــد ارزیاب ــد تجدی ــده اند می توانن ــارت ش تج

ســرمایه  حســاب  بــه  را  خــود  مــازاد  و  کننــد 
ج شــوند.  کننــد تــا از مــاده 141 خــار منتقــل 
ــاده  ــد. م ــد ش ــم نخواهن ــات ه ــمول مالی مش
141 اصالحیــه قانــون تجــارت مقــرر داشــته 
گــر بــر اثــر زیان هــای وارده حداقــل نصــف  کــه ا
ــرود، هیات مدیــره  ســرمایه شــرکت از میــان ب
عمومــی  مجمــع  بالفاصلــه  اســت  مکلــف 
کنــد  فوق العــاده صاحبــان ســهام را دعــوت 
یــا بقــای شــرکت مــورد  تــا موضــوع انحــالل 

شــور و رای واقــع شــود.

دادرسی مالیاتی
کمــپ آموزشــی بحــث  در بخــش پایانــی ایــن 

ح شــد.  دادرســی مالیاتــی مطــر
مــدرس ایــن دوره  دربــاره دادرســی مالیاتــی 
گفــت: دادرســی بــا صــدور بــرگ تشــخیص  نیــز 
مســتقیم  مالیــات  بــرای  و  می شــود.  آغــاز 
افــزوده 20  ارزش  بــر  بــرای مالیــات  و  30 روز 
کار  روز فرصــت اعتــراض وجــود دارد. اولیــن 
مراجعــه بــه اداره مالیاتــی و دریافــت تصویــری 
 237 مــاده  اجــرای  در  رســیدگی  گــزارش  از 
 35 مــاده  و  مســتقیم  مالیاتهــای  قانــون 
دادرســی   25 بنــد  و   219 مــاده  آیین نامــه 
گــر  مالیاتــی اســت. در بنــد 25 تصریــح شــده ا
گــزارش رســیدگی  مــودی بخواهــد می توانــد 
کــه بــر مبنــای  گــزارش اجــرای قــرار را بگیــرد  یــا 
لوایــح  بایــد  را بنویســد.  آن دفاعیــات خــود 
ــه  ــر اســاس ادل دفاعیــات خــود را بنــد بنــد و ب
مــاه  یــک  مالیاتــی  امــور  بنویســد.  قانونــی 
فرصــت رســیدگی بــه اعتــراض شــما را دارد، 
گــر  ا بــه پایــان می رســد.  بــا توافــق  و عمومــا 
هیــات  بــه  پرونــده  نگرفــت  صــورت  توافــق 
شــما  و  دارد  عضــو  ســه  کــه  مــی رود  بــدوی 
می توانیــد در اولیــن اعتــراض یکــی از اعضــای 
کنیــد. ایــن  آن را از صنــف یــا تشــکلی معرفــی 
از مراجعــه  از شــما 10 روز قبــل  بایــد  هیــات 
کنــد و جلســات آن فقــط بــا حضــور  دعــوت 
رای صــادره  رســمی خواهــد شــد.  نفــر  ســه 
قطعــی اســت مگــر اینکــه ظــرف 20 روز مــودی 
کنــد. مــودی بــرای  یــا اداره مالیاتــی اعتــراض 
اعتــراض بایــد مالیــات مــورد قبــول را پرداخت 
کنــد. هیــات تجدیــد نظــر هــم 3 عضــو دارد 
بــدوی  نبایــد جــزو هیــات  ولــی اعضــای آن 
باشــد وگرنــه رای اعتبــار نخواهــد داشــت، رای 

صــادره قطعــی خواهــد بــود.
شــورای  بــه  می تــوان  ادامــه  در  افــزود:  وی 

کــه نحــوه تنظیــم  کــرد  عالــی مالیاتــی مراجعــه 
الیحــه آن بــه دلیــل شــکلی بــودن فــرق دارد 
رســیدگی  نقــص  از  می تــوان  بــاره  ایــن  در  و 
بندهــای  مــورد  در  گفــت  و  کــرد  شــکایت 
در  اســت.  نشــده  نظــر  اظهــار  فــالن  و  فــالن 
ــض  ــا نق ــی ی ــررات قانون ــت مق ــدم رعای ــورد ع م
مقــررات قانونــی هــم می تــوان بــر حســب مــورد 
ــا پرونــده در هیــات هــم عــرض  کــرد ت شــکایت 
بررســی شــود. شــورا بررســی می کنــد و یــا مــورد 
پذیــرش قــرار می گیــرد و رای باطــل شــده بــه 
هیــات هــم عــرض ارســال می شــود. بــاز هــم 
می تــوان بــه 251 مکــرر و دیــوان عدالــت اداری 
کــرد. 251 مکــرر در مــورد مالیاتهــای  شــکایت 
کــه در مرجــع دیگــر قابــل  قطعــی شــده اســت 
طــرح نباشــد و شــکایت مســتند بــر مــدارک 
کــه شــکایت بایــد بــه طــور پســتی  کافــی باشــد 
ارســال شــود یــا بــه دبیرخانــه وزارت اقتصــاد 
شــود.  دریافــت  رســید  و  تحویــل  دارایــی  و 
دارایــی  و  اقتصــاد  امــور  وزیــر  مــورد  ایــن  در 
یــا  شــدن  مطــرح  دربــاره  کــه  دارد  اختیــار 
کنــد. در  نشــدن ایــن پرونــده تصمیم گیــری 
هیاتــی رســیدگی  بــرای  تشــخیص   صــورت 

کــه توســط وزیــر انتخــاب شــده اند،   3 نفــری 
بــه پرونــده رســیدگی و رای صــادره آنهــا قطعــی 
کــرد: بــرای شــکایت  اســت. غفــارزاده تصریــح 
بــه دیــوان عدالــت اداری 3 مــاه از زمــان ابــالغ 
رای  فرصــت داریــد، بــرای دیــوان هــم رای 
و  اســت،  الزم  هیــات  و  کمیســیون  قطعــی 
بایــد فــرم دادخواســت پــر شــده، مســتندات 
بــرای  دادرســی  هزینــه  شــود،  ضمیمــه 
مرحلــه بــدوی و تجدیــد نظــر پرداخــت شــود. 
ــتور  ــوان »دس ــه دیــوان می ت ــکایت ب ــرای ش ب
ــر مبنــای  کــه ب کــرد  موقــت« هــم درخواســت 
ســازمان  از  داد  تشــخیص  شــعبه  گــر  ا آن 
مالیاتــی می خواهــد عملیــات اجرایــی خــود 

کنــد. را تــا زمــان صــدور حکــم متوقــف 

پرسش و پاسخ
و  پاســخ  و  پرســش  برنامــه  اجــرای  از  بعــد 
آن    در  حاضــران  بــه  برنامــه  ایــن  پایــان  در 
ارائــه  آموزشــی  کارگاه  در  شــرکت  گواهینامــه 

گردیــد. 

آموزش
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وزیر جدید 
راه و شهرسازی و 
طرح های عمرانی 

نیمه تمام
مهدی روانشادنیا

 رئیس دانشکده عمران، معماری و 
هنر دانشگاه علوم و تحقیقات

در حــوزه راه و شهرســازی آنقــدر احــکام، 
تبصره ها و مواد مختلف در سیاست های 
کلی، برنامه ششــم و قانون بودجه از یک 
ح و پــروژه نیمــه تمــام  طــرف و آنقــدر طــر
هیــچ  نمی کنــم  تصــور  کــه  دارد،  وجــود 
منابــع موجــود حتــی  بــا  بتوانــد  وزیــری 
ســرانجام  بــه  را  آنهــا  از  کوچکــی  بخــش 
برساند، مگر با تدبیر ویژه برای سه اقدام 
ح های نیمه  همزمــان: اولویت بنــدی طر
تمام، متنوع ســازی و توســعه روش های 

ح ها تأمین مالی و افزایش بهره وری طر
ح های  وزیــر جدیــد راه و شهرســازی و طر

عمرانی نیمه تمام
رئیس دانشــکده عمران، معمــاری و هنر 
دانشــگاه علوم و تحقیقات در یادداشتی 
مشکالت پیش روی وزیر راه و شهرسازی 
را در دوره جدید برشــمرده و فایق شــدن 
به این مشکالت را بسیار دشوارتر از آنچه 

به نظر می رسند، برشمرده است.
ح زیر است: متن این یادداشت به شر

چنــد روزی از رای اعتماد مجلس به وزیر 
پیشنهادی دولت )آقای مهندس محمد 

کنــون ایــن وزیر اســت  اســالمی( می گــذرد و ا
و انبــوه چالش هــا و فرصت هــای بخش های 

حمل و نقل، شهرسازی و ساختمان.
یکی از مهمترین این چالش ها عدم تناسب 
ح هــای تعریف شــده در نظام فنی  حجــم طر
تخصیــص  قابــل  بودجــه  و  کشــور  اجرایــی 
که نتیجه ای جز طوالنی شدن زمان  اســت، 
ح ها، از  اجــرا، افزایــش هزینه تمــام شــده طر
دســت رفتــن توجیــه اقتصــادی بســیاری از 
کاهــش عمــر مفیــد بهره بــرداری،  ح هــا،  طر
تأثیــر برانگیــزه و بهــره وری نیروهای انســانی 
خدمــات  کیفــی  تنــزل  کشــور،  متخصــص 
کاهــش ســرمایه گذاری مولــد  پیمانــکاران و 

نداشته و نخواهد داشت.
احــکام،  آنقــدر  شهرســازی  و  راه  حــوزه  در 
تبصره هــا و مــواد مختلــف در سیاســت های 
کلــی، برنامــه ششــم و قانــون بودجــه از یــک 
ح و پروژه نیمه تمام وجود  طــرف و آنقدر طر
که تصور نمی کنم هیچ وزیری بتواند با  دارد، 
کوچکــی از آنها را  منابــع موجود حتی بخش 
به ســرانجام برســاند، مگر با تدبیر ویژه برای 

سه اقدام همزمان:

اقدام اول-
اولویت بندی طرح های نیمه تمام

و  تخصیــص  قابــل  بودجــه  تــوازن  عــدم 
ح هــای تعریــف شــده، بــا افزایــش ســهم  طر
افزایــش  نتیجــه  در  و  باالســری  هزینه هــای 
ح هــا، منجــر به  تصاعــدی هزینــه اجــرای طر
کاهــش تــوان دســتگاههای اجرایــی و قفــل 
زیرســاختی  ح هــای  طر از  بســیاری  شــدن 
کشــور شــده اســت. وزارت راه و شهرســازی 
چــاره ای نــدارد جــز اینکــه بــا اولویت بنــدی 
درون بخشــی و فرابخشــی، منابــع محــدود 
ح هــا  طر ایــن  از  تعــدادی  بــه  را  دولتــی 
بــرای مطالعــات  را  بقیــه  و  تخصیــص دهــد 
گــذاری به بخش هــای غیردولتی  بیشــتر یا وا
ح ها، از ســال  کنــد. اولویت بنــدی طر آمــاده 
1378، در قالــب برنامــه ســوم توســعه وارد 
کشــور شد و سال 1379  ادبیات قانونگذاری 
آیین نامه اجرایی ماده 61 ابالغ شــد. با این 
وجــود، بــه دلیل عــدم تدوین یک سیســتم 
ح های  جامــع ملــی بــرای اولویــت بنــدی طر
عمرانــی، چنیــن مصوباتــی نه تنهــا منجر به 
ح هــا نشــد، بلکــه امــروز با  کاهــش تعــداد طر
ح ملــی و اســتانی نیمه  بیــش از 70 هــزار طــر

شهرســازی  و  راه  وزارت  مواجهیــم.  تمــام 
سیســتم  یــک  تدویــن  پیشــرو  می توانــد 
ح هــا، بــا یــک نــگاه جامــع  اولویت بنــدی طر
ح  نگرانــه، با معیارهایــی چون جایگاه هر طر
ح بر  کالن ملــی، اثــر هــر طر در سیاســت های 
تولیــد ناخالــص داخلــی، مالحظــات آمایش 
ســرزمین، درصد پیشــرفت فیزیکی و بودجه 
که ایــن سیســتم در قالب  مــورد نیــاز باشــد، 
راهکارهــای  بودجــه ای،  محدودیت هــای 
کالن حــوزه راه و  بهینــه برای تحقــق اهداف 

شهرسازی پیشنهاد دهد.

اقدام دوم- 
متنوع سازی و توسعه

 روش های تأمین مالی
ح های  ســاختار فعلی نظام فنــی اجرایی طر
را  اجرایــی  دســتگاه های  کشــور،  عمرانــی 
و  کــرده  وابســته  دولتــی  بودجه هــای  بــه 
حقوقــی  بســترهای  و  انگیزشــی  نظام هــای 
کافی برای جــذب منابع از طریق  قــراردادی 
مشــارکت  خصوصــی،  بخــش  ســرمایه های 
بخــش  مالــی  تأمیــن  عمومی-خصوصــی، 
ســرمایه گذاران  و  بــورس(  )ماننــد  عمومــی 
گر چه  کافــی نرســیده اند. ا خارجــی به بلــوغ 
روش  بــه  ح هــا  طر اجــرای  از  نمونه هایــی 
و   BOT ســاخت-بهره برداری-تحویل 
امثالهــم در وزارت راه و شهرســازی مســبوق 
کشــورهایی  امــا تجــارب  اســت،  بــه ســابقه 
چــون ترکیــه، برزیــل، ســنگاپور، اندونــزی و 
هندوســتان می توانــد راهگشــا بــوده و ایــن 
کاهش تصدی گری  وزارتخانــه را به پیشــگام 
مجــاری  از  زیرســاخت ها  توســعه  و  دولــت 

کند. غیردولتی تبدیل 

اقدام سوم-
 افزایش بهره وری طرح ها

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، مهمترین 
مانــع توســعه ایران، موانع ســاختاری اســت 
کنــار  و اصالح هــای نهــادی و ســاختاری در 
کمــک شــایانی  تســهیالت قانونــی می توانــد 
به ارتقا بهره وری ملی و رشــد تولید ناخالص 
داخلی بکند. در حال حاضر، بهره وری نظام 
کشــور پایین  ح های عمرانی  فنی اجرایی طر
کی  که برآورد ســال 1390 حا اســت، به نوعی 
از زیان ساالنه حدود 25 هزار میلیارد تومان 
ح های عمرانی  ناشــی از تاخیــر در اجــرای طر
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 نشست

ح هــای  از طر النفــع بهره بــرداری  و عــدم 
کنــار تعداد باالی  در حــال اجرا اســت. در 
از  بســیاری  کشــور،  عمرانــی  ح هــای  طر
غیراقتصــادی  ابعــادی  بــا  ح هــا  طر ایــن 
طراحــی شــده و در حــال اجــرا می باشــند 
و  انــدازه  ســاختگاه،  بهینه ســازی  کــه 
در  اقدامــی  ح هــا،  طر ایــن  مشــخصات 
جهــت منافــع ملــی اســت. از اوایــل دهه 
کیــد ویژه ای بر اعمال مهندســی  1380 تأ
ترابــری  و  راه  وزارت  اتفاقــا  و  شــد  ارزش 
در  دســتگاه ها  اولیــن  از  یکــی  ســابق 
مــورد  بعدهــا  کــه  بــود،  آن  پیاده ســازی 
گرفت. از طــرف دیگر، علم  بی مهــری قرار 
مدیریــت پــروژه توســعه قابــل توجهی در 
کارگیری  که بــه  گذشــته داشــته  ســالهای 
ابزارهــای مدیریت پروژه محور به افزایش 

ح ها خواهد انجامید. بهره وری طر
بنا به یکی از سنجه های علم مدیریت، اهداف 
تدویــن شــده می بایســت واجد پنــج ویژگی 
)SMART( باشــند: 1( مشــخص و دقیق، 2( 
قابــل دســتیابی، 3( امــکان اندازه گیــری، 4( 

واقع بینانه و 5( زمانبندی شده. 
امیدوارم وزارت راه و شهرســازی، اهداف 
گی هــای فوق  محــدودی را بــر مبنای ویژ
پیشــنهادی،  اقــدام  ســه  بــر  تکیــه  بــا  و 
مثــال،  بــرای  کننــد.  اجرایــی  و  تدویــن 
برنامه هــای  شــده  تعییــن  اولویــت  در 
وزیــر محتــرم مبنی بــر افزایش تــاب آوری 
زیرســاخت ها، معیارهای قابل دستیابی 
دقیــق  و  )مشــخص  فرماینــد  تدقیــق  را 
بودن هدف(، در اصالحات ساختاری در 
بخش هــای ســتادی و اجرایی بــه منظور 
ک سازی و اثربخشی،  کوچک سازی، چاال
گذشته و دالیل شکست  سابقه اقدامات 
گــردد  کاوی  وا اصالحــات  ایــن  از  برخــی 
)قابلیــت دســتیابی(. خــوب اســت وزیــر 
مشــخص  شهرســازی  و  راه  محتــرم 
که عمر مفید ســاختمان و ســایر  فرمایند 
تصــدی  شــروع  دوره  در  زیرســاخت ها 
ایشــان چه بود و قرار است به چه عددی 
برســد )قابــل اندازه گیــری بــودن اهداف( 
و نیــز در هــر هدفی واقعیت هــای میدانی 
وزارتخانــه و زمانبنــدی بــر مبنــای اصول 
مدیریــت پــروژه بــه اســتناد منابــع قابــل 

گیرد. تخصیص مدنظر قرار 
منبع: ایلنا- 19 آبان 

دهمیــن همایــش قیــر و آســفالت ایــران در 
 1397 آبــان   24 تــا   1397 آبــان   22 تاریــخ 
و  مســکن   - راه  تحقیقــات  مرکــز  توســط 
شهرســازی - موسسه فرهنگی نشر فن آریا 
و تحــت حمایــت ســیویلیکا در شــهر تهران 
مدیرعامــل  همایــش  ایــن  در  شــد.  برگــزار 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
کشــور از افزایش 400 برابری قیمت قیر  نقل 

کنون خبر داد از سال 80 تا

کیفیت آسفالت بازنگری در 
 راه های روستایی

کنفرانس  محمد شــکرچی زاده در دهمین 
قیر و آسفالت با بیان اینکه این کنفرانس به 
محلی برای ارائــه اقدامات جدید در زمینه 
کیفیت ایــن محصول اســتراتژیک  افزایــش 
در پروژه هــای عمرانی تبدیل شــده اســت، 
خ  که در سالهای اخیر ر گفت: اتفاق مهمی 
کاهــش حجــم تولیــد و مصرف   داده اســت 
 آسفالت از 30 میلیون تن به 12 میلیون تن

که اتفاق مهمی است. شکرچی زاده    است 
و  ایمــن  راه  بــه  دســتیابی  اینکــه  بیــان   بــا 
پایدار و ســریع و متناســب با توســعه پایدار 
باید مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیت علمی 
کــرد: مرکــز تحقیقــات راه،  باشــید، تصریــح 
بــر  مســکن و شهرســازی مدیریــت علمــی 
ســاخت راه هــا و همــکاری با دســتگاه های 
در  را  آســفالت  و  قیــر  مصــرف  بــا  مرتبــط 
کنــون  تا کــه  اســت  داده  قــرار  کار  دســتور 
توانســته بــه خوبی در این زمینــه اقداماتی 
را انجــام دهــد. رئیــس مرکز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی با اشــاره به اســتفاده 
کارشناســی بخــش خصوصی و  از نیروهای 
کیفیت قیر و آســفالت  دولتــی برای افزایش 
کشــور، یــادآور شــد:یکی دیگــر  تولیــدی در 
از اقدامــات مرکــز تحقیقــات در ایــن زمینــه 
کیفــی قیر  اســتقرار آزمایشــگاه های بررســی 
که  کشــور اســت  کارخانه هــای  آســفالت در 
کیفیت محصول را برعهده داشــته و  کنترل 
کیفیت این دو محصــول در ارتقاء  افزایــش 
کیفی راه ها نیز موثر خواهد بود. وی با بیان 
گذشــته بــه حــوزه راه روســتایی  اینکــه در 

کمتــری شــده بــود، اظهــار داشــت:  توجــه 
یکــی از مطالبات نمایندگان مجلس از وزیر 
راه و شهرســازی در رأی اعتمــاد اخیر توجه 
به توسعه راه های روستایی بود. به همین 
منظور وزیر راه و شهرســازی جدید دســتور 
داد تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی، 
روســتایی  راه  بــا  مرتبــط  بخشــنامه های 
بــه  کشــور  اقتصــادی  و  فنــی  بــا شــرایط  را 
راه روســتایی  افــزود: وقتــی  کنــد. وی  روز 
مشــخصات هندســی مناســبی نــدارد ولــی 
کیفیــت در آن اســتفاده   رویــه آســفالت بــا 
 می شود، رانندگان به افزایش سرعت در این

که متأسفانه شاهد   راه ها ترغیب می شوند 
روســتایی  راه هــای  در  تصادفــات  افزایــش 

هستیم. 

افزایش قیمت قیر
خیــراهلل خادمی در دهمیــن همایش قیر و 
کشــور  کشــور ما یک  آســفالت با بیان اینکه 
گفت: علیرغم  حمل و نقل جاده ای است، 
کیلومتر  که 3300  کشور  توسعه شبکه ریلی 
مسیر ریلی در حال اجراست و برخی از این 
محورهــا بــه بهره برداری رســیده اســت اما 
کشــور پایین بوده  آمــار اســتفاده از ریــل در 
کــه به معنــای هدر رفت منابع ملی اســت. 
کید بــر اینکه تنهــا 10 درصد حمل  وی بــا تا
کشــور ریلــی اســت و 90 درصــد آن  و نقــل 
جاده ای است افزود: بنابراین چاره ای جز 
تامین ایمنی حمل و نقل جاده ای نداریم 
کیلومتر جاده اعم از  به همیــن دلیل 7800 
کشــور در  بزرگــراه، آزادراه و جــاده اصلــی در 
حال اجراست. معاون وزیر راه و شهرسازی 
کــه در  افــزود: بــا توجــه بــه خودرومحــوری 
کشور داریم نیاز ما به توسعه جاده ها بیش 
گفته خادمی در حال  از این مقدار است.به 
کیلومتر بزرگراه و آزادراه  حاضــر تنها 18 هزار 
کشــور ســاخته شــده و برای رســیدن به  در 
میــزان مطلوب از جاده بایــد حداقل طول 
جاده های بزرگراهــی و آزادراهی به 36 هزار 
که  کیلومتر برسد تا بتوانیم 75 درصد باری 
در جاده ها جابجا می شــود در مســیر ایمن 

تردد بدهیم.

معاون وزیر راه مطرح کرد؛

افزایش ۴۰۰ برابری قیمت قیر در دو دهه اخیر 

مقاهل
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کــرد:   کیــد  تا دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد  یــک 
شــاهد شــکل  گیری اقتصــاد رفاقتــی هســتیم. 
و  خانــواده  دوســتان،  منافــع  حافــظ  فقــط 
احــزاب هســتند. فرقــی نمی  کنــد چــه حزبــی 
کارکــرد اقتصــادی  کــم باشــد، ایــن شــکل  حا

اســت.
ــران در  کنگــره حــزب اراده ملــت ای در نهمیــن 
مســئول  اصلی   تریــن  گفــت:  توحیــد  کانــون 
ــردد  ــه نظــام تصمیم  گیــری برمی  گ مشــکالت ب
کنونــی  ســاختار  و  دارد  تاریخــی  ریشــه  کــه 
تاریخــی  بــه طــور  مــا  اســت.  کــرده  را حفــظ 
کــه  هســتیم  مواجــه  تاریخــی  مشــکالت  بــا 
نظــام  بــر  ســرمایه  صاحبــان  ســلطه  یکــی 

اســت. تصمیم  گیــری 
تصمیم   گیــری  نظــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه نابرابــری را می  زایــد، اظهــار داشــت:  اســت 
نابرابــری منبــع شــرور دیگــر اســت و زمینه رشــد 
کمرشــکن منبــع  فقــر را فراهــم می  کنــد. فقــر 
گــر در جامعه  ناامنــی اســت. بــه همیــن دلیل، ا
بی  اخالقــی می بینیــم و اینکــه اقشــار مختلــف 
بــا دیگــران مثــل طعمــه برخــورد می کننــد، بــه 
گســترش  همیــن برمی گــردد. مســئولیت فقــر و 
ناامنــی در اشــکال مختلــف حیــات اجتماعــی 
و فــردی بــه صــورت آســیب اجتماعــی مثــل 

خودکشــی و قتــل محصــول ناامنــی اســت.
ایــن اقتصــاددان ادامه داد: اینها در جامعه   ای 
کــه ظرفیت  هــای زیــادی دارد  اتفــاق می   افتــد 
و متهــم اصلــی نظــام تصمیم   گیــری اساســی 
کــه نــرخ ارز را تعییــن می  کننــد و  اســت. آنهــا 
کجــا مصــرف  ــع نفــت  ــد مناب تصمیــن می گیرن
شــود. تســهیالت بانکــی را بــا چــه نرخــی بــه 

کســی  کســی بدهیــم. امکانــات را بــه چــه  چــه 
بدهیــم. شــاهد شــکل  گیری اقتصــاد رفاقتــی 
دوســتان،  منافــع  حافــظ  فقــط  هســتیم. 
خانــواده و احــزاب هســتند. فرقــی نمی  کنــد 
ــرد  کارک ــکل  ــن ش ــد، ای ــم باش ک ــی حا ــه حزب چ

اقتصــادی اســت.
کــرد:  تصریــح  مســئوالن  بــه  خطــاب  راغفــر 
گــر امــروز شــاهد وضعیــت بحرانــی هســتیم  ا
اســت،  بحــران  از  فراتــر  مــن  نظــر  بــه  کــه 
اخطــار می  دهیــم مانــع بــروز فاجعــه شــوند. 
کــه  گرفتــه شــده  تصمیماتــی دربــاره نــرخ ارز 
چگونــه  گرفتنــد،  هــم  بــا  دولــت  و  مجلــس 
می دهــد.  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  مــردم  زندگــی 
بیــدار می شــوید و می بینیــد ســرمایه  صبــح 
ــرده اســت. بعــد قیمــت  ک کاهــش پیــدا  شــما 
کاالهــا بــا توجــه بــه آن تعییــن می شــود. همــه 

کیــد بــر اینکه ما بایــد صادقانه با مردم  وی بــا تا
کنیــم در غیــر ایــن صــورت اعتمادشــان از  رفتــار 
کــه  کــرد: آنچــه  دســت مــی رود، خاطرنشــان 
ــی اتفــاق افتــاده، پیامدهــای  کنون در شــرایط 
گســترده  ای دارد. مــن متهــم بــه ایجــاد ناامنــی 
می شــوم. قحطــی از طریــق افزایــش قیمــت 
کــه  ارز در راه اســت. مــا قاچــاق بنزیــن داریــم 
طبیعتــا توســط شــبکه های مافیایــی صــورت 
نادیــده  کــه  کشــور  مــردم حاشــیه  می گیــرد. 
گرفتــه شــدند و همــه مرزنشــین  های ما فقیرند 
جیب شــان  از  نظــام  ســوی  از  می بیننــد  و 
منابعــی خــارج می شــود، تصمیــم می گیرنــد 

خودشــان وارد عمــل شــوند.
خ  نــر افــزود: هیجــان  ایــن اســتاد دانشــگاه 
اســت.  کــرده  امکانپذیــر  را  ایــن شــرایط  ارز 

بــه همیــن دلیــل هــم نیازهــای جامعــه را از 
ــه  ج می کننــد. ســال ٩٦ نســبت ب کشــور خــار
ســال ٩٥ بخشــی از افزایــش تولیــد انبــار شــده 
یعنــی ٧٤ درصــد مــازاد بــر تولیــد بــوده اســت.

بــا دالر  کــه مــردم  ایــن مســئله ســبب شــد 
کننــد.  ٣٥٠٠ تومانــی نمی  توانســتند تقاضــا 
کــه آقایــان بــرای بودجــه ســال آینــده  کنــون  ا
مشــکالت  بــا  مــا  قطعــا  کشــیدند،  نقشــه 

جــدی روبــرو خواهیــم بــود.
یــک میلیــون و ١٠٠ هــزار  کــرد:  راغفــر اضافــه 
شــغل براســاس منابــع رســمی از بیــن مــی رود. 
تــورم در  نــرخ  اضافــه می شــود.  بیمــاری  بــه 
همیــن مهرمــاه ٥٠ درصــد اســت و تــا پایــان 
ســال ٨٠ تــا ٩٠ درصــد خواهــد شــد. می   گوینــد 
راهــی نداریــم مــا نمی   توانیــم منابــع را تزریــق 
گویــی هیــچ راه  حــل دیگــری نداریــم.  کنیــم، 
کــه در جنــگ انجــام  راه  حــل همانــی اســت 
کــه مــا بایــد تقاضــای ارز را  دادیم.ایــن شــکلی 
کاالهــا را مثل  کنیــم بایــد واردات برخی  کنتــرل 

کنیــم. خــودروی لوکــس را متوقــف 
نظــام  بــر  کــه  کســانی  فعالیــت  بــه  وی 
کــرد و ابــراز  تصمیم گیــری تســلط دارنــد، اشــاره 
که فعالیتی پرمشــقت  داشــت: تولیــد صنعتــی 
اســت در مقابــل فعالیــت تجــاری ســاده و بــا 
ــه همیــن دلیــل هــم در  ــی اســت. ب ــرار مالیات ف
کنونــی مــا بــا مشــکل تصمیم  گیــری  شــرایط 
ــه  ــه ربطــی هــم ب ک در داخــل مواجــه هســتیم 
تحریم  هــا نــدارد. ١٠٠ هــزار میلیــارد رانــت ارزی 
کاش  می شــود.  پتروشــیمی  ها  جیــب  وارد 
حداقــل وارد جیــب دولــت می شــد. منظــور 
کمیــت اســت. البتــه نقــش  ــت، حا مــن از دول
کابینــه تعیین   کننــده اســت. ایــن تصمیمــات 
واردات  بایــد  دولــت  اســت.  دولــت  خــود 
کنــد. آمریکایی  هــا  کاالهــای لوکــس را متوقــف 
ــه  ــد هــر ارزی تزریــق می شــود، ب کردن طراحــی 

ایــن طریــق خــارج شــود.
ایــن اقتصــاددان ادامــه داد: قربانیــان اصلــی 
این مســئله همه مردم ایران هســتند اما آنکه 
بــا یارانــه زندگــی می کنــد، دیگــر چیــزی نــدارد. 
مــا بــه ســمت شــورش پیــش می رویــم. بخشــی 
شــورش علیــه خــود اســت مثــل خودســوزی. 
گــروه دیگــر بــه مســائلی مثــل آســیب  های  یــک 
روحــی ســقوط می کننــد مثــل افســردگی. ایــن 
هــم شــورش اســت. یــک شــورش دیگــر رشــد 
ــز  ــوی بن ــر درآورده جل ــم اســت. تب جــرم و جرائ
ــده. ایــن شــورش  ــول ب ــا پ ــم ی ــر می زن ــا تب ــه ی ک

ناشــی از ناامنــی اقتصــادی اســت.
 27مهر- ایلنا 

   دکتر راغفر مطرح کرد  

افول اقتصاد رقابتی
 ظهور اقتصاد رفاقتی 
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بــرای  راهــی  ارزی  رفتــار دولــت در تحــوالت 
کشــور بــوده اســت و  کــردن صــادرات  خفــه 
فرصــت  ایــن  می توانــد  رویکــرد  ایــن  ادامــه 
فراهــم  صــادرات  توســعه  بــرای  کــه  طالیــی 
کــه شــاهد  شــده را به رغــم فضــای مســاعدی 
کمــا  کنــد؛  تبدیــل  تهدیــد  بــه  هســتیم  آن 

اینکــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
بــه  ایــران  دربــاره  تلخــی  و  درســت  داوری 
فعــاالن  میــان  در  اقتصــاد  میــدان  در  ویــژه 
از  ســلطان  مــا  کــه  دارد  وجــود  اقتصــادی 
دســت دادن فرصــت هســتیم. بــه طــور مثــال 
ــور  کش ــن  ــدن چندی ــا آزاد ش ــود ب ــه می ش گفت
مرزهــای  در  شــوروی  امپراتــوری  وجــود  از 
از  اســتفاده  فرصــت  شــدن  آشــکار  و  ایــران 
بــرای صــادرات  بکــر و دســت نخــورده  بــازار 
و  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  کاال،  انــواع 
بــرای  گردشــگری  مثــل  خدماتــی  حتــی 
ایــن  از  کارآمــدی  امــا هیــچ اســتفاده  ایــران 
گــر بــا برنامــه ای از پیــش  بازارهــا نشــد. ایــران ا
کشــوری مثــل افغانســتان  اندیشــیده بــا بــازار 
برخــورد می کــرد یــک بــازار مطلــوب و پایــدار 
کارآمــد  داشــت امــا ایــن اتفــاق نیــز بــه شــکل 
ایــران  کــه  شــرایطی  در  نیفتــاد.  پایــدار  و 
گاز  آمادگــی داشــت در مســیر انتقــال نفــت و 

آذربایجــان  و  ترکمنســتان  مثــل  کشــورهایی 
گیــرد و درآمــد قابــل اعتنایــی بــه دســت  قــرار 
مــی آورد، امــا ایــن فرصــت نیــز از دســت رفــت.

کشــور  کــه   1397 پاییــز  شــرایط  در  کنــون  ا
ــد در مســیر توســعه صــادرات غیــر از نفــت  بای
گیــرد تــا زیــر تهدیدهــای آمریــکا بــه دلیــل  قــرار 
درآمــد  دیگــر  محل هــای  از  نفــت،  تحریــم 
ارزی داشــته باشــیم، امــا بــه نظــر می رســد بــاز 

کنیــم. هــم قــرار اســت فرصــت ســوزی 

راهبرد توسعه صادرات
راهبــرد توســعه صــادرات در دنیــا و بــه ویــژه 
بــه  زمانــی  نیافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
کــه راهبــرد  مــدار بحث هــای راهبــردی آمــد 
و  شــد  کامی مواجــه  نا بــا  واردات  جایگزینــی 
رفتــن  از  آســیا  کشــورهایی در جنــوب شــرق 
امتنــاع  راهبــرد  آن  مســیر  در  دادن  ادامــه  و 

کردنــد.
کشــورها  بــر اســاس راهبــرد جایگزینی واردات، 
دوام  بــا  کاالهــای  واردات  از  دوری  بــا  بایــد 
و  لباسشــویی  یخچــال،  اتومبیــل،  مثــل 
از  ک  پوشــا و  پارچــه  مثــل  کاالهایــی  حتــی 
واحدهــای  احــداث  بــا  جهانــی،  بازارهــای 
ضمــن  داخــل،  در  را  کاالهــا  ایــن  تولیــدی 
مــرور  بــه  داخــل  در  معتبــر  ارزهــای  حفــظ 

ــه یــک  کننــد و ب ــدام  کاالهــا اق ــه تولیــد ایــن  ب
کشــور صنعتــی تبدیــل شــوند. بــر اســاس ایــن 
کاهــش  موجــب  رویکــردی  چنیــن  راهبــرد، 
کشــورهای  کشــورهای پیرامــون بــه  وابســتگی 
مرکــز خواهــد شــد. راهبــرد جایگزینــی واردات 
بیشــتر از ســوی چــپ اندیشــانی مثــل آنــدره 
نیــز  ایــران  می شــد.  ترویــج  گوندرفرانــک 
گــون در دام ایــن  گونا بــه دالیــل  متاســفانه 
بیراهه روی هــا  بــه  توجــه  بــا  و  افتــاد  راهبــرد 
بــه توســعه صنایعــی بــه شــدت نیازمنــد انــواع 
برزیــل،  کــره جنوبــی،  کــرد.  اقــدام  حمایــت 
کشــورها نیــز ایــن راهبــرد را  تایلنــد و برخــی 
بــه دلیــل اینکــه نــگاه ناسیونالیســتی پشــت 
مثــل  کشــورهایی  امــا  پذیرفتنــد.  بــود  آن 
کشــورها  کــره جنوبــی و تایلنــد زودتــر از دیگــر 
کافــی  منابــع  کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه 
صنعتــی  تولیــدات  دایمــی از  حمایــت  بــرای 
بــه  ابــد  تــا  نمی تواننــد  و  ندارنــد  غیررقابتــی 
کاالی داخلــی  کننــدگان بگوینــد بایــد  مصــرف 
ــره  ک ــژه  ــه وی کشــورها ب کننــد. ایــن  ــداری  خری
جنوبــی از دهــه 1970 راهبــرد توســعه صادرات 
کنــون  ا و  کــرد  انتخــاب  توســعه  بــرای  را 
بــه حســاب  کامیــاب در جهــان  کشــور  یــک 
از  نیــز  ایــران  همســایگی  در  ترکیــه  می آیــد. 
کنــون یکــی از  کــرده و ا همیــن راهبــرد پیــروی 

می آیــد. حســاب  بــه  بــزرگ  صادرکننــدگان 

هم راهبرد، هم ضرورت روز
بــا دو  ایــران در همیــن دهــه 1390  اقتصــاد 
لحــاظ  بــه  کــه  شــده  مواجــه  بــزرگ  شــوک 
شــباهت شــگفت انگیز و بــه لحــاظ اجرایــی 
تأســف آور اســت. ایــران در اوایــل دهــه حاضــر 
دو تنگنــای پــرش بلنــد ارز و تشــدید تحریم ها 
کی  دهشــتنا پیامدهــای  کــه  کــرد  تجربــه  را 
ســقوط  پیامدهــا،  ایــن  از  یکــی  داشــته اند. 
صــادرات  تحریــم  دلیــل  بــه  ارزی  درآمــد 
ــن  ــد ای ــور می ش ــه تص ک ــی  ــود. در حال ــت ب نف
تجربــه تلــخ منجــر بــه اتخــاذ راهبــرد توســعه 
صــادرات بــرای ایــران شــود امــا شــاهد چنیــن 
کشــور پــس از رفــع تحریــم  اقدامی نبودیــم و 
حرکــت  قدیمی بــه  ریــل  در  دوبــاره  نفتــی 
ادامــه داد تــا اینکــه دوبــاره در نیــم نخســت 
امســال بــا همــان دو تنگنــا مواجــه شــدیم. 
ــا همــه نیــروی اقتصــادی و سیاســی  ــکا ب آمری
داده  قــرار  تحریــم  فشــار  زیــر  را  ایــران  خــود 
بــازار  در  ارز  خ  نــر جهــش  شــاهد  دوبــاره  و 
ایــران  و  می شــود  تکــرار  داســتان  هســتیم. 

صادرات را  به دست خود 
خفه نکنیم

حسین سالح ورزی؛ نایب رئیس اتاق ایران

یادداشت
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مواجــه  ارزی  درآمــد  کمبــود  بــا  بــه زودی 
شــد. خواهــد 

کشــور ایــن دو تجربــه تلــخ را مــورد توجــه  آیــا 
قــرار خواهــد داد و بــه راهبــرد توســعه صــادرات 
توجــه  بــا  گرچــه  ا گذاشــت؟  خواهــد  احتــرام 
کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد  بــه نکاتــی 
ــه رخ دهــد امــا  ک شــد ایــن اتفــاق بعیــد اســت 
از ســوی دیگــر می تــوان امیــد داشــت در ایــن 
روزهــای ســخت، جامعــه رهبــری اقتصــادی 
کــه راهبرد یادشــده  ایــران بــه این نتیجه برســد 
کمــال و به صــورت پایــدار در دســتور  را تمــام و 
کار قــرار دهنــد. از ســوی دیگــر در ایــن وضعیــت 
کــه ایــران نیــاز بــه درآمــد ارزی بــزرگ دارد تــا 
نفــت  تحریــم  از  ناشــی  ارزی  درآمــد  کاهــش 
کــه  ایجــاد می کنــد  کنــد، ضــرورت  را جبــران 
کار قــرار دهیــم. توســعه صــادرات را در دســتور 

تنگناهای توسعه صادرات
ایــران در تمامی نیــم قــرن اخیــر نشــان داده 
صــادرات  توســعه  و  رشــد  لحــاظ  بــه  اســت 
کــره  مثــل  کشــورهایی  بــا  مقایســه  در 
کشــورهای  ترکیــه، مالــزی و ســایر  جنوبــی، 
حتــی  و  کیفــی  رشــد  کمتریــن  توســعه خواه 
کمــی را داشــته اســت. نخســتین و بزرگ تریــن 
دلیــل عــدم رشــد و توســعه صــادرات ایــران 
گیــر در حــوزه  بــه ذهنیــت جامعــه تصمیــم 
اقتصــاد سیاســی بــاز می گــردد. مدیــران اداره 
کننــده اقتصــاد در نیــم قــرن اخیــر اعتقــاد بــه 
توســعه صــادرات نداشــته و ندارنــد و تنهــا در 
کاغــذ از ایــن مقولــه دفــاع  بــر روی  حــرف و 
صــدر  در  کــه  عامــل  ایــن  از  پــس  می کننــد. 
می آیــد  حســاب  بــه  کامی ایــران  نا عوامــل 
صنعتــی  یافتگــی  توســعه  ســطح  بــه  بایــد 
کنیــم. واقعیــت تلــخ ایــن اســت  ایــران اشــاره 
ــای  ــا رونده ــازگاری ب ــل ناس ــه دلی ــران ب ــه ای ک
نوســازی  توانایــی  جهانــی،  عمومی اقتصــاد 
تکنولوژیــک در صنعــت را تجربــه نکــرده و بــه 
همیــن دلیــل از بــازار بــزرگ صــادرات صنعتــی 
بیشــترین  دارد.  صفــر  بــه  ســهمی نزدیک 
کاالهــای ایرانــی در همیــن  ارزش صادراتــی 
فرآورده هــای  صــادرات  بــه  اخیــر  دهــه 
کــه  گازی برمی گــردد  پتروشــیمی و میعانــات 
بــا صــادرات نفــت خــام فاصلــه اندکــی دارنــد. 
از ســوی دیگــر ایــران در همــه ایــن ســال ها و 
خ ارز را مقولــه ای  حتــی پیــش از انقــالب نــر
همیــن  بــه  و  کــرده  تلقــی  شــده  تثبیــت 
از  را  صــادرات  توســعه  انگیزه هــای  دلیــل 
کــرده اســت. عالقه منــدان و بازرگانــان ســلب 

خودزنی صادراتی
در  مرکــزی  بانــک  و  دولــت  آنکــه  از  پــس 
ارز  بــازار  تأســیس  بــه جــای  زمســتان 1396 
کــردن شــرایط مســاعد بــرای دادن  و فراهــم 
عالمــت درســت بــه بازارهــای دیگــر تصمیــم 
کننــد، اقتصاددانــان  کــه دالرپاشــی  گرفتنــد 
دولــت  بــه  بارهــا  اقتصــادی  فعــاالن  و 
ــه ایــن تصمیــم پیامدهــای  ک ــد  هشــدار دادن
دولــت  امــا  دارد  چندبعــدی  و  همه جانبــه 
تصمیــم  نتیجــه  داد.  انجــام  را  خــود  کار 
بازارهــای  در  تعــادل  فروریختــن  یادشــده، 
ــرای  ــود. ایــن موضــوع شــرایطی را ب متعــدد ب
ابعــاد  در  خودزنــی  کــه  کــرد  آمــاده  دولــت 
کار قــرار دهــد.  گــون به ســرعت در دســتور  گونا
متضــاد  بخشــنامه  ده هــا  صــدور  بــا  دولــت 
ارزی  از سیاســت ســرکوب  پــس  و متناقــض 
بــه  جملــه  از  اقتصــاد  بخش هــای  همــه  بــه 
کــه در  صــادرات نیم بنــد قبلــی نیــز آســیب زد 
ــم  ــاره خواه ــل آن اش ــی از دالی ــه برخ ادامــه ب
ــه  ــد ب ــن رون ــه ای ــه ادام ک ــت  ــی اس ــرد. بدیه ک
تضعیــف تاریخــی و بنیادیــن مقولــه صــادرات 
مرحلــه  همیــن  در  امیدواریــم  کــه  می رســد 

شــود. متوقــف 

اولویت بازار داخل
کارنامــه و ســابقه  مدیــران دولتــی در ایــران 
صــادرات  اســتمرار  زمینــه  در  کارآمــدی  نا
بــه  همیشــه  کــه  مســائلی  از  یکــی  و  دارنــد 
آن اســتناد می کننــد توجــه بــه بــازار داخلــی 
بارهــا  کنــون  تا اســت.  سیاســی  نــگاه  بــا 
ارزهــای  خ  نــر وقتــی  کــه  بوده ایــم  شــاهد 
را  صعــودی  رونــدی  ایــران  بــازار  در  معتبــر 
واجــد  کاالهــا  صــادرات  می کنــد،  تجربــه 
توســعه  بــه  تمایــل  و  می شــود  مطلوبیــت 
صــادرات افزایــش می یابــد. در ایــن وضعیــت 
اســت  کار  دســتور  در  صــادرات  توســعه  کــه 
کاالهــای  گهــان معلــوم نمی شــود چــرا بــازار  نا
کاال و افزایــش شــدید  کمبــود آن  صادراتــی بــا 
کوزه هــا بــر  کاســه و  قیمــت مواجــه می شــود و 
ســر صــادرات می شــکند. دولت هــای مختــل 
کشــور و حتــی دولــت فعلــی در ایــن مــوارد  در 
ــه منــع صــادرات همیــن  بالفاصلــه تصمیــم ب
تــازه  درروزهــای  می گیرنــد.  کاالهــا  دســته 
صــادرات  کــه  بودیــم  شــاهد  شــده  ســپری 
گفتــه شــد  کــه  گوجــه فرنگــی ممنــوع شــد چــرا 
گوجــه فرنگــی،  بــه دلیــل توســعه صــادرات 
بــازار داخلــی بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــده 
گرانــی  اســت. اعــالم نارضایتــی شــهروندان از 

گوجــه فرنگــی بــا تصمیــم فــوری دولــت بــرای 
ایجــاد محدویــت همــراه شــد. ایــن اتفــاق بــه 
و  خریــداران  بیشــتر  اعتمــادی  بــی  معنــای 
کــه صــادرات  واردکننــدگان محصوالتــی اســت 
مواجــه  دولتــی  تحدیــد  و  تهدیــد  بــا  آن هــا 
ــت  ــد دول ــاور دارن کارشناســان ب شــده اســت. 
ســختی  تصمیــم  چنیــن  اینکــه  جــای  بــه 
بگیــرد می توانســت در تعامــل بــا شــهروندان، 
از آن هــا بخواهــد بــه دلیــل وضعیــت موجــود 
کننــد نــا توســعه صــادرات ایــران بــا  تحمــل 
کار  ایــن  شکســت و نوســان مواجــه نشــود. 
کــه بــه محــض ایجــاد  ســاده و آســانی اســت 
اندکــی نارضایتــی شــهروندان یــک مقولــه بــا 
ارزش مثــل توســعه صــادرات دســتور توقــف 
کــه توســعه صــادرات  بدهیــم. یادمــان باشــد 

نیازمنــد ســعه صــد و شــجاعت اســت.

پیمان سپاری ارزی
مقطــع  دو  در  ارز  نــرخ  افزایــش  ماجــرای  در 
که در آن قرار  اوایــل دهــه 1390 و ایــن روزهایی 
داریــم، روش هــا و راهبــردی ثابــت و زیــان آوری 
را از ســوی مدیــران اقتصــادی شــاهد بــوده و 
نــرخ  افزایــش  هســتیم. دقــت در روش اداره 
می دهــد  نشــان  امســال  اول  ماهــه   6 در  ارز 
دهــم  دولــت  روش  همــان  دوازدهــم  دولــت 
کــرد. بــه ایــن  را در دســتورکار قــرار داد و اجــرا 
کــه دولــت یــک نــرخ میخکــوب شــده را  معنــی 
کــرد  بــرای هــر دالر بــه مثابــه نــرخ رســمی اعالم 
و پــس از آن بــه همــه فعــاالن اقتصادی دســتور 
کننــد. ایــن دالر  داد بایــد از ایــن نــرخ اطاعــت 
کــه  4200 تومانــی در شــرایطی نــرخ رسمی شــد 
نــرخ هــر دالر در بــازار در همــان روزهــا بــه 8 هزار 

تومــان هــم رســیده بــود.
کاال  کــه صادرکننــدگان  از پیــش معلــوم اســت 
آمادگــی  تئوریــک  و  ذهنــی  لحــاظ  بــه  هرگــز 
آن هــا  دالر  هــر  وقتــی  کــه  نداشــتند  را  ایــن 
رســمی خریداری  خ  نــر برابــر  دو  تــا  بــازار  در 
خ را بپذیرنــد. دولــت قــرص  می شــد، ایــن نــر
دالرهــای  بایــد  کــه  بــود  ایســتاده  محکــم  و 
 4200 معــادل  دالر  هــر  خ  نــر بــه  صادراتــی 
صادرکننــدگان  و  شــود  فروختــه  تومــان 
نمی پذیرفتنــد.  را  ایــن  ذهنــی  لحــاظ  بــه 
پیمان ســپاری ارزی ســابقه 90 ســاله قانونــی 
کــه  داده  نشــان  تجربــه  و  دارد  اجرایــی  و 
گرفتــن منطــق  ایــن قانــون بــه دلیــل نادیــده 
ــا منفعــت شــخصی  اقتصــادی و ناســازگاری ب
بــه مثابــه عامــل تحریــک فعالیــت اقتصــادی 
کامــل را تجربــه نکــرده اســت.  هرگــز اجــرای 
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ــپاری ارزی  ــه پیمان س ــد ادام بــه نظــر می رس
کــردن صادرکننــدگان بــه اینکــه دالر  و مجبــور 
کننــد هرگــز  خــود را بــه قیمــت دولتــی عرضــه 
ــر  ــه پنهان ت ــدارد و ب ــرای جامعــه ن ــده ای ب فای
ــر و فاســدتر شــدن  شــدن مناســبات و رانتی ت

کســب وکار منجــر خواهــد شــد. فضــای 
کــه صادرکننــدگان  دولــت می دانــد و می بینــد 
فعالیــت  وضعیــت  ایــن  بــا  نیســتند  حاضــر 
آیــد و  کار  بــا واقعیت هــا  کننــد و بهتــر اســت 
گیــرد. در ماه های  اجــازه دهــد بازار آزاد شــکل 
کــه دولــت بــا سرســختی مانــع  گذشــته دیدیــم 
شــد  گزیــر  نا و  می شــد  ثانویــه  بــازار  ایجــاد 
بعدهــا ایــن بــازار را بپذیــرد و حــاال شــنیده 
گرفتــه اســت.  می شــود بــازار ســومی نیز شــکل 
بــدون  میــدان  ایــن  در  دولــت  ســخت گیری 
تردیــد بــه تأســیس بازارهــای چهــارم و پنجــم 
گــر بــازار آزاد شــکل  نیــز منجــر خواهــد شــد. ا
بگیــرد از ایــن رانــت و هــدرروی منابــع ارزی و 
گــر دولــت  گســترش فســاد دور خواهیــم شــد. ا
کــه پیمان ســپاری ارزی منجــر  ادعــا می کنــد 
خ تبدیــل دالر بــه ریــال  کاهــش رشــد نــر بــه 
حالــی  در  بزنــد.  بــازار  بــه  ســری  بایــد  شــده 
خ اعــالم شــده در شــبکه  ــر ــه هــرروز شــاهد ن ک
ــازار آزاد ارز  ــا ب ــتیم ام ــر هس ــبکه دیگ ــا و ش نیم
کم دادوســتد  کــه بــا وجــود حجم شــاید  اســت 

می دهــد. را  قیمت هــا  آدرس 
اتــاق ایــران بــا درک شــرایط و وضعیــت خــاص 
کــرده اســت  کشــور از دولــت تقاضــا  اقتصــاد 
ارز  بــازار  ســوی  بــه  واقعیت هــا،  پذیــرش  بــا 
تــا آن روز فاصلــه  گــر  کنــد. امــا ا آزاد حرکــت 
کــه برخــی  زمانــی زیــادی مانــده، بهتــر اســت 
کاهــش دهــد. در صورتــی  ســخت گیری ها را 
کــه در  کــه دارنــدگان ارز اعــم از ارز صادراتــی 
آینــده ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد و دارنــدگان 
کنند و بدانند  گذشــته احســاس آرامش  ارز از 
که  کــه دولــت و بانــک مرکــزی متعهــد هســتند 
مالکیــت آن هــا را محتــرم بشــمارند احتمــااًل 
بــا شــتاب بیشــتری دالرهــای خــود را بــه بــازار 
کــرد. در این صــورت می توان  عرضــه خواهنــد 
زمانــی  بــازه  و  رونــد  پــی  در  داشــت  انتظــار 
مطلــوب بــازار ثانویــه و بــازار آزاد ارز بــه ســمت 
ایــن  برآینــد  از  و  نشــان دهنــد  گرایــش  هــم 
خ تعادلــی بــازار ارز پدیــدار شــود.  برخــورد نــر
بــدون تردیــد در صــورت ثبــات و  خ  نــر ایــن 
و  دســتکاری  از  مانــدن  مصــون  و  پایــداری 
دســت اندازی مقام هــای دولتــی و همچنیــن 
بــرای ثبــات در  بــاز شــدن روزنه هــای امیــد 
بــرآورده  تصمیم گیری هــا منفعــت عمومــی را 

کــرد. دولــت نیــز می توانــد بــا پذیــرش  خواهــد 
خ آزاد ارز و اطمینــان از ثبــات قیمــت در  نــر
ایــن بــازار بــه منابــع ریالــی مطمئــن دســت 
یابــد و بــا ایــن منابــع بخشــی از قــدرت خریــد 
ــل معلمــان،  ــه مث ــد جامع کم درآم ــای  گروه ه
پایین تریــن  در  شــاغل  کارمنــدان  کارگــران، 
کنــد. رده شــغلی و روستانشــینان را جبــران 
و فرهیختــگان  نخبــگان  بــرای جامعــه  ایــن 
کــه هرگاه شــرایط  یــک اتفــاق آزاردهنــده اســت 
ــه قانون هــای  ــت ب ســخت می شــود نهــاد دول
قبــل  ســال   90 شــده  منســوخ  و  فرســوده 
اســتفاده  جهانــی  تجربه هــای  از  و  برگــردد 
نکنــد. دنیــای امــروز بــا دانــش نــو و اســتفاده از 
کارســاز در  تجربه هــای پیشــین راه حل هــای 
هــر عرصــه اقتصــاد از جمله بازار ارز را در دســت 
دارد و می تــوان بــه جــای رفتارهای فرسایشــی 
بــه  کــرد. نمی تــوان  ایــن دانــش اســتفاده  از 
ارزی  پیمــان  داد  امــروز دســتور  صادرکننــده 
واقعیــت  روی  بــر  را  چشــم هایش  و  بســپارد 
ببنــدد. نتیجــه و برآینــد پیمان ســپاری ارزی و 
کــردن صــادرات  داســتان های بعــد از آن خفــه 

ــت. ــان اس ــت خودم ــه دس ب

تورم فزاینده و قیمت تمام شده
خ تبدیــل هــر دالر آمریــکا بــه ریــال ایــران در  نــر
کوتاه مــدت تقریبــًا ســه برابــر شــده  یــک دوره 
اســت. ایــن وضعیــت بــرای عرضه کننــدگان 
کاال راهــی جــز افزایــش قیمــت در اندازه هــای 
مارپیــچ  اســت.  نگذاشــته  باقــی  گــون  گونا
و  بــازار  در  معتبــر  ارزهــای  خ  نــر افزایــش 
کــه هنــوز  کاالهــا و خدمــات  افزایــش قیمــت 
را  عجیــب  رونــدی  و  اســت  نشــده  کامــل 
خ تــورم  ســپری می کنــد بــه شــتابان شــدن نــر
منجــر شــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
خ هــای جدیــد اتفــاق  کــه تولیــد صنعتــی بــا نر
ــورم امســال  خ ت ــر می افتــد. پیش بینی هــا از ن
دامنــه بــازی دارد و از 30 تــا 60 درصــد بــرای 
گــون بــر زبــان  گونا امســال از ســوی نهادهــای 
خ را در برابــر  نــر کــف ایــن  گــر  ا آمــده اســت. 
خ متوســط تــورم در جهــان قــرار دهیــم،  نــر
خ تــورم ایــران 5  خواهیــم دیــد دســت کم نــر
خ تــورم جهانــی اســت. در  برابــر میانگیــن نــر
کــه قــدرت رقابت پذیــری  ایــن حالــت اســت 
از  پــر  دنیــای  در  ایــران  صادراتــی  تولیــدات 
خواهــد  تجربــه  را  کاهــش  هــم  بــاز  رقابــت، 
بازاریابــی  در  کــه  امــروز  دنیــای  در  کــرد. 
فــروش  خ هــای  نر آوردن  پاییــن  صادراتــی 
اول  حــرف  کوچــک،  بســیار  اندازه هــای  در 

خواســت  خریــدار  از  نمی تــوان  می زنــد،  را 
کاهــش  ــورم در ایــران  خ ت ــر ــا ن منتظــر باشــد ت
ــار دیگــر قــدرت  کنــد و تولیدکننــده مــا ب پیــدا 

رقابتــی خــود را بــه دســت آورد.
کاالهــا  از  گذشــته معمــواًل دولــت برخــی  در 
کــه البتــه  را از پیمان ســپاری معــاف می کــرد 
تعــادل  خــوردن  هــم  بــه  و  تبعیــض  بــه  نیــز 
دولــت  مثــال  طــور  بــه  شــد.  خواهــد  منجــر 
ــه دلیــل  تصمیــم می گیــرد صــادرات فــرش را ب
پیمان ســپاری  از  ســنتی  بازارهــای  حفــظ 
کــه یــک  کاری  کنــد. نخســتین  ارزی معــاف 
کــه ســرمایه اش را  بــازرگان می کنــد ایــن اســت 
بــه ایــن بــازار مــی آورد و انســجام بــازار صادراتــی 
ج می کنــد. دولــت  کاال را از تعــادل خــار ایــن 
ممکــن اســت بــرای حفــظ بازارهــای صادراتــی 
کاهــش قیمــت تمــام شــده بــا هــدف رقابــت  و 
کــردن صــادرات نیــز مزیت هایــی را بــرای  پذیــر 
کنــد در ایــن صــورت  کاالهــای خاصــی لحــاظ 
بــاز هــم احتمــال بــه هــم خــوردن تعــادل در 
بازارهــا وجــود دارد. در شــرایط حاضــر بــه نظــر 
می رســد ماجــرای افزایــش قیمــت تمــام شــده 
بــه دســت دولــت، به انداختن جســم فرســوده 

ــرد. ک ــد  ــک خواه کم ــاه  ــه چ ــادرات ب ص

کرد؟ چه باید 
رفتــار  کــه  شــدم  یــادآور  بــاال  ســطرهای  در 
بــرای خفــه  راهــی  ارزی  دولــت در تحــوالت 
کشــور بــوده اســت و ادامــه  کــردن صــادرات 
ایــن رویکــرد می توانــد ایــن فرصــت طالیــی 
را  شــده  فراهــم  صــادرات  توســعه  بــرای  کــه 
آن  شــاهد  کــه  مســاعدی  فضــای  به رغــم 
کمــا اینکــه  کنــد؛  هســتیم بــه تهدیــد تبدیــل 
ایــن اتفــاق افتــاده اســت. بــه نظــر می رســد 
بــه مثابــه  قــرار اســت توســعه صــادرات  گــر  ا
کانــون توجــه باشــد،  کشــور در  راهبــرد توســعه 
دســت  کیــد  ا دســتورهای  برخــی  از  بایــد 
مــواد  واردات  بــرای  راه  کــردن  بــاز  برداریــم. 
برداشــتن  و  واســطه ای  کاالهــای  و  اولیــه 
گام هــای  دســتور پیمان ســپاری ارزی بــرای 

اســت. تمام عیــار  ضــرورت  یــک  نخســت 
انتخــاب  را  راهبــرد  بایــد  دوازدهــم  دولــت 
را  اجرایــی  دســتورالعمل  بــار  یــک  بــرای  و 
کنــد و دســت از ســر بــازار ارز بــردارد تــا  صــادر 
خ دهــد. دولــت می توانــد  توســعه صــادرات ر
حــذف  و  مقرراتــی  موانــع  رفــع  بــا  دســت کم 
بخشــنامه های متناقــض، فضــای امنــی را بــه 
کنــد. گســترش فعالیت هــای صادراتــی فراهــم 

12 آبان- صما

یادداشت
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بحــران صندوق هــای بازنشســتگی و عوامــل 
موثر بر وضعیت آنها از نگاه کارشناسان یکی از 
ابرچالش های اقتصاد ایران اســت. وضعیت 
گر به آن  که ا این صندوق ها به گونه ای اســت 
توجــه نشــود، همچون بمب ســاعتی منفجر 
خواهــد شــد. در ایــن میــان، فعــاالن بخــش 
خصوصی با درک این موضوع ضمن بررســی 
صندوق هــای  مشــکالت  مختلــف  زوایــای 
کج کارکردی  هــای  تبعــات  و  بازنشســتگی 
کــه طیــف  کشــور  آنهــا بــر فضــای اقتصــادی 
وســیعی از چالش هــا مانند عدم ثبــات مالی، 
عدم اســتقالل مالــی، دخالــت سیاســت گذار 
کار صندوق هــا و... را دربرمی گیــرد،  در رویــه 
روش خنثی ســازی بمــب صندوق ها را اعالم 

کردند.
وضعیــت امروز»صندوق های بازنشســتگی«  
کــه ســه ضلــع  کشــور یکــی از مســائلی اســت 
و  خصوصــی«  »بخــش  »کارشناســان«، 
»سیاســت گذار« به طور مشــترک، بــر بحرانی 
بودن آن  اتفاق نظر دارند و حتی تعبیر بمب 
کار می برند. بررسی  ســاعتی را در مورد آن به 
صندوق هــای  مشــکالت  مختلــف  زوایــای 
کج کارکردی  هــای  تبعــات  و  بازنشســتگی 
کشــور، روی میــز  آنهــا بــر فضــای اقتصــادی 
گرفــت.  قــرار  خصوصــی  بخــش  فعــاالن 
کار اتــاق تهران  کســب و  کمیســیون تســهیل 
در جدیدترین نشست خود با حضور فعاالن 
اقتصــادی و نماینــده دولــت ایــن موضوع را 

کاوی قــرار دادند. فعــاالن اقتصادی  مــورد وا
و  سیاســتی  راه حل هــای  جلســه  ایــن  در 
رهیافت هایــی را بــرای برون رفــت از وضعیت 
کم  موجــود و همیــن طــور تغییــر پارادایــم حا
بــر صندوق هــای بازنشســتگی ارائــه دادنــد. 
بحران هــای  تمامــی  تحلیلگــران  اعتقــاد  بــه 
اقتصاد ایران مانند »آب«، »محیط زیســت« 
ســیطره  در  بازنشســتگی«  »صندوق هــای  و 
پارادایــم و چارچــوب فکــری مشــخص  یــک 
قــرار دارنــد. ایــن پارادایم واحد »رفــاه مبتنی 
کــه  می شــود  نامیــده  منابــع«  هدررفــت  بــر 
ســایه خــود را بر همــه بحران هــای اقتصادی 
کشــور افکنده اســت. بر این اســاس تــا زمانی 
را در ســطح  کــه سیاســت گذار رویکــرد خــود 
ساختاری تغییر ندهد و سیاست های گذشته 
را اصــالح نکند، رونــد بحرانــی ابرچالش های 
خواهــد  ادامــه  فزاینــده ای  به طــور  اقتصــاد 
داشــت. در مــورد صندوق های بازنشســتگی 
از  وســیعی  طیــف  بــه  اقتصــادی  فعــاالن 
چالش ها اشاره می کنند. »عدم ثبات مالی«، 
کارکردهــای صندوق های  »عــدم آشــنایی بــا 
بیمــه ای و نوع نــگاه حمایتی به آنها«،  »عدم 
پرداختی هــای  و  دریافتی هــا  بیــن  تناســب 
افــراد بــه صندوق های بازنشســتگی«، »عدم 
به روزرســانی مولفه های سیستم متناسب با 
تحــوالت جمعیتــی« و البتــه »عدم اســتقالل 
رویــه   در  سیاســت گذار  دخالــت  و  مالــی 
مهم تریــن  از  بازنشســتگی«  صندوق هــای 

کم  کــه از درون پارادایــم حا مشــکالتی اســت 
شــده  منتــج  بازنشســتگی  صندوق هــای  بــر 
اســت. فعــاالن اقتصــادی معتقدند بــا وجود 
این مشکالت و همچنین وضعیت نامطلوب 
مالــی صندوق هــا، اقدامــات اصالحــی قابــل 
لمسی از ســوی سیاســت گذار صورت نگرفته 
نتایــج  سیاســت ها  برخــی  حتــی  و  اســت 
معکــوس داشــته و درعمــل بــه جــای ایجــاد 
ثبات، زمان سنج بمب ساعتی صندوق های 

بازنشستگی را سرعت بخشیده است.
بخــش  فعــاالن  اعتقــاد  بــه  دیگــر،  ســوی  از 
و  سیاســت  گذار  دخالت هــای  خصوصــی، 
دولتــی شــدن ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
تمــام شــئون، یکــی از متغیرهــای اصلــی در 
جهت تضعیف صندوق ها بازنشســتگی بوده 
اســت. فرآینــد دولتی شــدن ایــن صندوق ها 
کردن چالش های  کمرنــگ  نــه تنها در رفع یا 
مذکــور تاثیــری نداشــته، بلکــه تنهــا منجر به 
گســترده  منابــع  صــرف  و  افــراد  جابه جایــی 
در بوروکراســی ایــن نهــاد فرِبــه شــده اســت، 
کند.  بــدون آنکه نگاه ســاختاری در آن تغییر 
کــه از طرف نماینده سیاســت گذار  موضوعــی 
مــورد  جلســه  ایــن  در  صنعتــی  و  تجــاری 
گفتــه نماینــده وزارت  گرفت. بــه  کیــد قــرار  تا
صنعــت، معــدن و تجارت به زودی ســازمان 
تامیــن اجتماعی با چالشــی جــدی در زمینه 
منابــع ورودی مواجــه خواهــد شــد و تعــداد 
خواهــد  افزایــش  بــه  رو  مســتمری بگیران 

نقشه 
خنثی سازی 
بمب صندوق ها

 همزمان با بررسی بحران صندوق های بازنشستگی 
در پارلمان بخش خصوصی پایتخت مطرح شد

بحــران صندوق هــای بازنشســتگی و عوامــل مؤثــر بــر وضعیــت فعلــی صندوق هــا کــه  از آن بــه عنوان 
یکی ازابرچالشــهای  ایران یاد  می کنند، در بیســت و هشــتمین نشست کمیســیون تسهیل کسب وکار 
اتــاق تهران به بحث و بررســی گذاشــته شــد. در این نشســت، آقای مهندس محمــد عطاردیان رئیس 
کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی کارفرمائــی ایــران و عضــو هیــات مدیــره ســندیکا بــر احیای شــورای 
عالــی تامیــن اجتماعــی و آنچــه بــه عنــوان ســه جانبه گرایی در مدیریــت این ســازمان مطرح  می شــود، 
 مــورد تاکیــد قــرار داد و محمد تکلی از ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران گزارشــی تحــت عنوان 

»چالش صندوق های بازنشستگی« ارائه نمود 
از عوامــل موثــر بر وضعیت فعلی صندوق تامین اجتماعی می توان به  تصویب قوانین حمایتی ، عدم 
احیای شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و عدم اعمال نظرات بخش خصوصی در اصالح مصوبات و 

مقررات و مدیریت سازمان اشاره نمود. که در این نشست به تفصیل بررسی شد.
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 نشست

گذاشــت. نماینــده ایــن وزارتخانه پیشــنهاد 
که بایــد برای ایجــاد شــفافیت در منابع  کــرد 
ح اصالحــی تدویــن شــود تــا  و مصــارف، طــر
بــا مدیریــت صحیــح هزینه هــا و اســتفاده از 
نرم افزارهــای به روز از اتــالف منابع جلوگیری 
برخــی  تصویــب  دیگــر  ســوی  از  امــا  کــرد. 
کــه نقــش  مــواد قانونــی باعــث شــده اســت 
کارفرمایــان تضعیــف شــود و  بیمه شــدگان و 
صندوق هــای  و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
زیرمجموعــه آن قائــم بــه فــرد شــود. بــر ایــن 
اصــالح  مســیر  از  فعلــی  رویــه  تغییــر  اســاس 
اســت.  امکان پذیــر  آیین نامه هــا  و  قوانیــن 
کــه  کارشناســان همچنیــن تصریــح می کننــد 
گــر عملکرد این ســازمان در ریــل اصولی قرار  ا
داشــت بازنشســتگان مجبــور نبودنــد بــرای 
تامین معاش خود به شغل های سخت پس 
کارشناسان  از بازنشســتگی روی بیاورند. اما 
اثــرات  کاهــش  بــرای  اقتصــادی  فعــاالن  و 
صندوق هــای  بدکارکردی هــای  تخریبــی 
تامیــن اجتماعــی و خنثی ســازی بمــب ایــن 
میــز  روی  را  پیشــنهادهایی  صندوق هــا، 
سیاســت گذار قــرار دادند. »اصــالح نگرش ها 
کارکردهــای صندوق هــای  دربــاره ماهیــت و 
بازنشســتگی در ابعاد ملی«،  »رعایت قوانین 
و مقــررات باالدســتی و داخلــی صندوق ها«، 
»عــدم  حمایتــی«،  قوانیــن  تصویــب  »عــدم 
افزایــش بــار مالــی بــر صندوق هــا«، »اصــالح 
صندوق هــا«،  در  اســتفاده  مــورد  سیســتم 
کاهش مداخــالت بیش  »اصــالح ســاختار بــا 
از حــد دولت«، »افزایش دانش فنی بیمه ای 
تناســب  »ایجــاد  صندوق هــا«،  درســطح 
بــه  افــراد  پرداختی هــای  و  دریافتی هــا  بیــن 
صندوق هــای بازنشســتگی« و »کاهــش نگاه 
حمایتــی بــه آنها« بخشــی از راهکارهای ارائه 
شــده از سوی بخش خصوصی در این زمینه 
بود. در نهایت پس از تبادل نظر و جمع بندی 
کارگروهی  میان فعاالن اقتصادی مقرر شــد، 
تخصصــی بــرای ارائه پیشــنهادی به دولت و 
مجلس بــرای بهبود شــرایط ســازمان تامین 

اجتماعی تشکیل شود.
گزارش اتاق تهران، در بیســت و هشتمین  به 
کســب وکار  تســهیل  کمیســیون  نشســت 
اتــاق تهــران، محمــد تکلــی بــه نمایندگــی از 

ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
صندوق هــای  »چالــش  عنــوان  بــا  گزارشــی 
کرد. او با اشــاره به تعداد  بازنشســتگی« ارائه 
گفــت:  کشــور  صندوق هــای بازنشســتگی در 
درحــال حاضر 18 صندوق بیمــه ای در ایران 
کــه خدمــات مختلــف بیمــه ای  وجــود دارد 
شــامل بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و مزایــای 
بازمانــدگان را ارائــه  می دهنــد. از ایــن میان، 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین 
کشــور، حــدود 36 میلیون  صندوق بیمه ای 
و 302 هــزار و 275 نفــر را تحــت پوشــش قــرار 
که بیش از 13 میلیون بیمه شده اصلی  داده 
و حــدود 22 میلیــون نفــر بیمــه شــده تبعــی 
هستند. او با بیان اینکه نسبت پشتیبانی در 
کمتر از 5 تنزل  صنــدوق تامین اجتماعی بــه 
کرده اســت، توضیح داد: به شــاخص جهانی 
میزان خودکفایی صندوق ها به لحاظ منابع 
و مصارف، ضریب پشتیبانی اطالق  می شود. 
کنــد، به  گــر به ســمت 6 میل  ایــن شــاخص ا
که 6 نفر پرداخت کننده و یک  این معناســت 
نفر دریافت کنننده وجود دارد و این صندوق 
به مرز خطر نزدیک شده است. اما وقتی این 
که  نســبت بــه زیر 5 برســد، بــه آن معناســت 
کمک دولــت نمی تواند  ایــن صندوق بــدون 

ادامه حیات دهد.
تکلــی در ادامه به چالش هــای صندوق های 
کرد و عدم ثبات  کشور اشاره  بازنشســتگی در 
مالــی، عــدم توجــه بــه اصالحــات مــورد نیاز، 
کارکردهــا و اصول عملکردی  عدم آشــنایی با 
صندوق های بیمه ای و نگاه حمایتی به آنها، 
عدم تناسب بین دریافتی ها و پرداختی های 
افــراد بــه صندوق هــای بازنشســتگی، عــدم 
به روزرســانی مولفه هــای سیســتم متناســب 
کارآیی مناســب  با تحــوالت جمعیتــی، عدم 
مالــی،  اســتقالل  عــدم  ســرمایه گذاری ها، 
وابســتگی به دولــت و دســتگاه های مربوطه 
و بازنشســتگی های پیش از موعد را از جمله 
این مشــکالت برشــمرد. او ادامه داد: به رغم 
وضعیت مالی بد صندوق های بازنشســتگی 
صندوق هــا  ایــن  در  اصالحاتــی  درکشــور، 
صــورت نگرفتــه اســت. آن هــم در شــرایطی 
کــه قوانیــن باالدســتی مشــابه آنچــه در ماده 
26 برنامــه پنجــم توســعه و مــواد مرتبــط در 

قانــون برنامه ششــم آمده، نســبت بــه انجام 
کرده اســت. اقدامات  کیــد  ایــن اصالحات تا
گرفته نیز نــه در جهــت تقویت ثبات  صــورت 
صندوق ها، بلکه در جهت کمک به فروپاشی 
زودرس صندوق ها بوده است. وی در ادامه 
بــه راهکارهایی برای مواجهــه با چالش های 
گفت:  کرد و  صندوق تامین اجتماعی اشــاره 
کارکردهای  اصــالح نگرش ها درباره ماهیت و 
ملــی،  ابعــاد  در  بازنشســتگی  صندوق هــای 
رعایــت قوانین و مقررات باالدســتی و داخلی 
صندوق هــا، عــدم تصویــب قوانیــن حمایتی 
بــر صندوق هــا، اصــالح  بــار مالــی  و افزایــش 
صندوق هــا،  در  اســتفاده  مــورد  سیســتم 
کاهــش مداخــالت بیــش  اصــالح ســاختار بــا 
از حــد دولــت و وعده های صاحــب منصبان 
کاهش سن  کســب آرا و حفظ جایگاه با  برای 
بازنشستگی و افزایش حقوق، افزایش دانش 
فنــی بیمــه ای در ســطح صندوق هــا، ایجــاد 
پرداختی هــای  و  دریافتی هــا  بیــن  تناســب 
کاهش  افــراد به صندوق های بازنشســتگی و 
مدیریــت  بهبــود  آنهــا،  بــه  حمایتــی  نــگاه 
صندوق های بازنشســتگی و امکان مدیریت 
نظــارت  بــا  صندوق هــا  مالــکان  و  صاحبــان 

دولت از جمله این راهکار ها است.

ضرورت نجات 
صندوق تامین اجتماعی

ایــن جلســه، محمــد عطاردیــان،  ادامــه  در 
کانون عالی انجمن های  رئیس هیات مدیره 
کارفرمایــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکه  صنفــی 
ســازمان تامین اجتماعی از زمان دولت های 
نهــم و دهــم از ســه جانبه گرایی در مدیریــت 
تاســیس  از  پــس  داد:  ادامــه  شــده،  دور 
وزارت رفــاه در اواخر دولت هشــتم، ســازمان 
تامیــن اجتماعــی به عنوان یکــی از نهادهای 
آن  از  و  درآمــد  وزارتخانــه  ایــن  زیرمجموعــه 
کنــون  ج نشــد. ا پــس از ســلطه دولــت خــار
کــه ســازمان تامیــن  وقــت آن رســیده اســت 
اجتماعــی به ســازمانی عمومی تبدیل شــود 
کــه تحت ســلطه هیــچ وزارتخانه ای نباشــد. 
که در قالــب عناوینی  او بــا انتقــاد از تکالیفــی 
کارهای  چــون بازنشســتگی پیش از موعــد و 
ســخت و زیــان آور بــر ســازمان تحمیــل شــده 
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کار  تعــاون،  جدیــد،  وزیــر  بــه  گفــت:  اســت 
گــر  می خواهیــد  ا گفتــه ام  اجتماعــی  رفــاه  و 
سازمان تامین اجتماعی را نجات دهید باید 
کنید. نجات  کــم  ســه جانبه گرایی را بر آن حا
سازمان تامین اجتماعی یک ضرورت است و 
عدم توجه به آن یک بحران اجتماعی ایجاد 
رئیــس  نجفی منــش،  محمدرضــا   می کنــد. 
کسب وکار اتاق تهران نیز  کمیسیون تســهیل 
وضعیت صندوق تامیــن اجتماعی را به یک 
گفــت: وضعیت  کــرد و  بمب ســاعتی تشــبیه 
گــر به آن  که ا ایــن صنــدوق به گونه ای اســت 
توجه نشــود، منفجر خواهد شد. محمدرضا 
جعفریــان، مشــاور مالیاتــی اتــاق اصنــاف بــا 
کارفرمایــان نگران  کارگــران و  اشــاره به اینکه 
سرنوشــت صندوق تامین اجتماعی هستند 
گروه اســت،  و منابــع آن ســرمایه های هــر دو 
ادامــه داد: ســازمان تامیــن اجتماعــی بایــد 
گر  توســط صاحبــان اصلی خود اداره شــود. ا
عملکرد این ســازمان درســت و شایسته بود 
بــرای تامیــن  بازنشســتگان مجبــور نبودنــد 
معــاش خــود بــه شــغل های ســخت بعــد از 

بازنشستگی روی بیاورند.

بیگانگی با تحوالت اجتماعی
کنفدراســیون  دبیــر  مهاجــر،  داریــوش 
و  بیمــه  صندوق هــای  چالــش  صنعــت، 
کشــورها شــایع  تامیــن اجتماعی را در ســایر 
گفت: تامین اجتماعی در ایران با  دانســت و 
کرده  مشــکالت مدیریتی دســت و پنجــه نرم 
کنون به  اســت. چنانکه ســازمانی ثروتمنــد ا
ایــن وضعیــت دچــار شــده اســت. او یکــی از 
کارآمــدی ایــن صنــدوق در ایران را  دالیــل نا
گفــت: ایــن  کــرد و  مداخــالت دولــت عنــوان 
گویــی بــا تحــوالت اجتماعــی ایران  ســازمان 
رشــد  از  پــس  کــه  به طــوری  اســت.  بیگانــه 
جمعیــت در دهــه 1360 یــا افزایــش امیــد به 
کســی در ایــن ســازمان در  کشــور،  زندگــی در 
مورد این مســائل و آثار آن بر صندوق تامین 
نرســاند.  انجــام  بــه  مطالعــه ای  اجتماعــی 
تغییــرات  ایــن  تدبیــری در مقابــل  واقــع  در 
کارگروهی  اندیشــیده نشــد. از نظر مــن بایــد 
تخصصــی بــرای بررســی دقیــق ایــن موضوع 
و ارائه پیشــنهادهایی بــرای اصالح وضعیت 

صندوق تامین اجتماعی به مراجع ذی ربط 
مشــاور  ظهیــری،  خ  شــاهر شــود.  تشــکیل 
رئیس اتاق تهران نیز با اشــاره به اینکه بیش 
از 90 درصد بودجه سازمان تامین اجتماعی 
ح  را بنگاه ها  می پردازند، این پرســش را مطر
که به چه دلیل مدیریت این سازمان به  کرد 
صاحبــان اصلــی آن یعنــی بخــش خصوصی 
بایــد دولــت را  افــزود:  ســپرده نمی شــود. او 
کــه ســاختار مدیریتــی ســازمان  کنیــم  وادار 

تامین اجتماعی را تغییر دهد.

اصالح ساختار از مسیر قانون
همچنین صغری علی آبادی، مدیر خدمات 
گفــت: پیــش از آنکــه،  بیمــه ای اتــاق تهــران 
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به 
تصویب برســد، هیات امنای سازمان تامین 
اجتماعــی در مدیریــت ایــن ســازمان نقــش 
داشــت. امــا بــا تصویــب ایــن مــاده قانونــی، 
تضعیــف  کارفرمایــان  و  بیمه شــدگان  نقــش 
کنون قائم به فرد شده  شــده و این سازمان ا
اســت. ایجاد تغییر در مدیریت این ســازمان 
و  اســت  قانونــی  مراحــل  پیمــودن  نیازمنــد 
کنیــم. در واقع  بایــد از مســیر قانــون حرکــت 
کند و شــورای عالی تامین  بایــد قانــون تغییر 
اجتماعــی احیــا شــود. علــی آبــادی با اشــاره 
به اینکه در ســایر صندوق های بازنشســتگی 
گروه های ریسکی وجود ندارد، افزود:  کشور، 
ریســک پذیر  گروه هــای  از  تحمیــل حمایــت 
بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه منابع این 
ســازمان فشــار وارد  می کنــد. او بــا اشــاره بــه 
اینکــه بحــران ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
گفــت:  خ نشــان خواهــد داد،  آینــده بیشــتر ر
متولــدان دهــه 1360 حــدود 20 ســال دیگــر 
به ســن بازنشســتگی  می رســند و بایــد از هم 

کرد. کنون، برای این مسئله تدبیر  ا
کمیســیون تســهیل  کوروش پرویزیان، عضو 
که  کســب وکار اتاق تهــران بر این عقیــده بود 
کارآمدی ســازمان تامین اجتماعی  باید به نا
او  شــود.  نگریســته  آن  کارکردهــای  از  غ  فــار
کــرد: منابع صــرف ســاختار بوروکرات  عنوان 
این نهاد  می شــود و دولتی تر شــدن سازمان 
تامیــن اجتماعی، منجر بــه جابه جایی افراد 
اســت. در  ایــن ســازمان شــده  کارآمــد در  نا

عین حال، ورودی های ســازمان، نســبت به 
خروجــی آن تضعیــف شــده و ایــن صنــدوق 
گرفته اســت.  در معــرض خطــری بــزرگ قــرار 
گفته پرویزیان، ســازمان تامین اجتماعی  به 
کــه  کوچکــی تبدیــل شــود  بایــد بــه ســاختار 
منابع آن نزدیک به نقد باشــد. به بیان دیگر 
ایــن ســازمان بایــد پرتفویــی از دارایی هــای 
نزدیــک بــه نقــد داشــته باشــد. او پیشــنهاد 
کــرد اتاق تهــران طرحی برای اصالح ســاختار 
کند.  تامیــن اجتماعــی به مجلس پیشــنهاد 
که به نمایندگی از وزارت  حجت اله حســینی 
صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن نشســت 
ترکیــب  اینکــه  بیــان  بــا  بــود،  یافتــه  حضــور 
بــه ســوی ســالمند شــدن  ایــران  جمعیتــی 
پیــش  مــی رود، ادامه داد: در آینــده نزدیک، 
ســازمان تامیــن اجتماعــی با چالشــی جدی 
در زمینه منابع ورودی مواجه خواهد شــد و 
تعداد مستمری بگیران رو به افزایش خواهد 
کرد طرحی برای اصالح  گذاشت. او پیشنهاد 
کــه ایجاد  نظــام تامین اجتماعی تهیه شــود 
مدیریــت  مصــارف،  و  منابــع  در  شــفافیت 
صحیــح هزینه هــا، اســتفاده از نرم افزارهــای 
به روز، تعیین ســن بازنشســتگی متناســب با 
ســن امیــد به زندگــی از جملــه محور های آن 
باشــد.  حســن عابدی جعفری، نایب رئیس 
کسب وکار اتاق تهران نیز  کمیسیون تســهیل 
صندوق تامین اجتماعی را شــبیه اســتخری 
کاهــش  آن  ورودی  آب  کــه  کــرد  توصیــف 
یافتــه  افزایــش  نیــز  آن  خروجــی  و  داشــته 
است. در عین حال این استخر از رخنه های 
گفت: فســاد و  جدیــد نیز در امان نیســت. او 
که در مــورد منابــع صندوق ها  دســت درازی 
را  آن  منابــع  از  بخشــی  صــورت  می گیــرد، 
بــه تــاراج  می بــرد. بنابرایــن، عــالوه بــر توجه 
کارآمــدی در صنــدوق تامیــن  بــه مســئله نا
اجتماعــی بــه مســئله فســاد نیــز بایــد توجــه 
کمیسیون  ک، دیگر عضو  کرد. فرشته دستپا
تسهیل کسب وکار از ضرورت توجه به مسائل 
از  بخشــی  در  او  گفــت.  قالیبافــان  بیمــه ای 
که تعداد  کرد  ســخنانش به این نکته اشــاره 
افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در 
ایــن حــوزه از 600 هــزار نفر در ســال 1392 به 

کاهش یافته است. 290 هزار نفر 
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1.دفتر مدیریت پروژه :
دفتــر مدیریــت)PMO( )1 ( یــک دپارتمــان یــا 
که وظیفه  تعریــف و برقرار  گروهــی از افــراد اســت 
مدیریــت  بــه  مربــوط  اســتانداردهای  کــردن 
پــروژه را در ســازمان بــر عهــده دارد. عــالوه بــر 
ــئولیت اجــرا و  ــروژه مس ــت پ ــر مدیری ــن، دفت ای
موفقیــت پروژه هــای تحــت نظــارت خــود را نیــز 
ــده دار اســت و معمــواًل نرم افزارهــای مــورد  عه

اســتفاده  تیم هــا را نیــز تعییــن می کنــد.
کــه  پــروژه،  دفتــر  یــا  پــروژه  مدیریــت  دفتــر 
دفتــر  یــا  طــرح  مدیریــت  دفتــر  نام هــای  بــه 
واحــدی  می شــود  شــناخته  نیــز  برنامــه 
هماهنگــی  و  مرکزیت دهــی  بــرای  ســازمانی 
اســت.  آن  نظــر  تحــت  پروژه هــای  مدیریــت 
بــر مدیریــت پروژه هــا،  پــروژه  دفتــر مدیریــت 
می کنــد  نظــارت  آن هــا  ترکیــب  یــا  و  طرح هــا 
کارکردهــای  همچنیــن ایــن دفتــر در طیفــی از 
پشــتیبانی بــرای مدیریــت پــروژه - آمــوزش، 
و  مشــی ها  خــط  تعییــن  نرم افــزار،  تهیــه 
ــتقیم  ــت مس ــا مدیری ــتاندارد - ت ــای اس رویه ه
پــروژه  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای  پروژه هــا 
ایفــای نقــش می کنــد. دفتــر مدیریــت پــروژه 
کــه در ســازمان های پروژه محــور  نهــادی اســت 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و وجــود آن ســبب 
رشــد و تکامــل فعالیت هــای مدیریــت پــروژه 
در ســطح ســازمان می شــود. بســته بــه انــدازه، 
نــوع ســازمان ممکــن  ســاختار، پیچیدگــی و 
متعــددی  پروژه هــای  زمــان،  یــک  در  اســت 
بــه وســیله آن در حــال اجــرا باشــند. مدیریــت 
دفتــر  برعهــده    پروژه هــا  ایــن  سیســتماتیک 
کلــی  وضعیــت  کــه  اســت  پــروژه  مدیریــت 
دقــت  بــا  را  ســازمان  برنامه هــای  و  پروژه هــا 
.همچنیــن  می کنــد  کنتــرل  باالیــی  بســیار 
ایــن دفتــر خدماتــی از قبیــل مدیریــت منابــع، 
بــا  کــه  می دهــد،  ارائــه  را  مشــاوره  و  آمــوزش 
اســتفاده از این خدمــات، مخاطرات احتمالی 
ســازمان  در  طرح هــا  و  پروژه هــا  شکســت 
از  می یابــد.  افزایــش  اجــرا  کیفیــت  و  کاهــش 
ســوی دیگــر یکــی از ویژگی هــای اصلــی دفتــر 
ــم از  ــد ه ــه می توان ک ــت  ــروژه آن اس ــت پ مدیری
نظــر عمــودی بــه تمــام الیه هــای ســازمان نفوذ 
کارکردهــا و  کلیــه  کنــد و هــم از نظــر افقــی  پیــدا 
فعالیت هــای ســازمان را تحــت پوشــش خــود 

قــرار دهــد.

2.چرا دفتر مدیریت پروژه برای 
سازمان ها ضروری است؟

پروژه هــای  روزافــزون  گســترش  بــا  و  امــروزه 
عظیــم، ســازمان های مختلــف بــرای تعریــف 

راهکارهــای اقتصــادی خــود به صــورت پــروژه، 
کرده انــد، در ایــن ســازمان های  تمایــل پیــدا 
بخش هــای  مدیریــت  و  کنتــرل  پروژه محــور 
زمــان،  مدیریــت  )نظیــر  پروژه هــا  مختلــف 
هزینــه و تخصیــص منابــع( بــه دغدغــه اصلــی 
راه  اســت.  شــده  تبدیــل  ارشــد  مدیــران 
کــه مدیــر، بــا توجــه  حــل اولیــه، چنیــن بــود 
از مســائل ســایر  غ  فــار و  پــروژه  نیازهــای  بــه 
پروژه هــای ســازمان، راســًا اقــدام بــه تخصیــص 
منابــع مــورد نیــاز خــود می نمــود. همچنیــن 
از هــر پــروژه در چرخــه حیــات خــود )از ابتــدای 
ــه ی  کلی ــل  ــا تحوی ــنجی، ت ــر، امکان س ــاز صف ف
ــرد و  ــارب منحصربه ف ــل( تج ــل تحوی ــالم قاب اق
ــروژه  ــام پ ــا اتم ــه ب ک ــد  ــل می ش ــی حاص متفاوت
ــه دلیــل عــدم ثبــت ایــن تجــارب، ســازمان  و ب
ایــن  آموخته هــا  از  امــکان اســتفاده  مربوطــه 
را در پروژه هــای آتــی خــود  از دســت مــی داد. 
مدیــران  از  بســیاری  توجــه  کــه  مســئله ای 
اســت  کــرده  معطــوف  خــود  بــه  را  پروژه هــا 
و  آن  تخصیــص  نحــوه  منابــع،  محدودیــت 
کــه پرداخــت می شــوند.  هزینه هایــی اســت 
لــذا مدیــران پروژه هــا تــالش می کننــد بــا اعمــال 
حاصــل  اطمینــان  مناســب،  راهکارهــای 
کارا  و  اثربخــش  به صــورت  منابــع  کــه  کننــد 
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. طوالنــی  شــدن 
کیفــی پروژه هــای  زمــان اجــرا، ضعــف مشــهود 
بــاال  بســیار  تمام شــده  هزینــه  اجراشــده، 
نســبت بــه برآوردهــای اولیــه و... … را می تــوان 

ــه  عنــوان بخشــی از زنجیــره   مشــکالت مهــم  ب
کشــور برشــمرد. انجــام همزمــان  پروژه هــای 
کــه  اســت  دیگــری  مســئله   پــروژه  چندیــن 
شــده  پروژه محــور  ســازمان های  گریبان گیــر 
ــی  ــان تمام ــت همزم ــی مدیری ــت. پیچیدگ اس
ــر  ــه تبــع آن تأثیــر عملکــرد پروژه هــا ب ــع و ب مناب
روزبــه روز در حــال  نهایــی ســازمان ها  نتایــج 
بــه  می بایســت  ســازمان ها  و  اســت  افزایــش  
دنبــال یافتــن راهــکاری جهــت اتمــام ســریع، 
ــند. ــود باش ــای خ ــی پروژه ه ــر تمام ارزان و بهت

3.کارکرد های دفتر مدیریت پروژه:
  استانداردســازی در بــرآورد / برنامه ریــزی / 

گزارش دهــی کنتــرل و  زمان بنــدی 
   تدوین متدولوژی مدیریت پروژه

   تغییرات متدولوژی موجود
  شناسایی استانداردهای مدیریت پروژه

   تدوین الگوهای مدیریت پروژه
کردن برنامه های  کــردن و یا اجرا    هماهنــگ 

آموزشی مدیریت پروژه
  انتقــال دانــش از طریــق مربی گــری و ارشــاد 
جهــت بهبــود شایســتگی های مدیریــت پــروژه

  نظارت و پایش پروژه ها
  وضــع خــط ارتباطــی حــل مشــکل مدیریــت 

پــروژه
  برنامه ریــزی در پوشــش دهی مشــکالت در 

پــروژه
  تهیه آرشیو داده آموخته ها

  تعییــن نقش هــا و مســئولیت های مدیــران 
پــروژه

  تهیه شرح شغلی برای مدیران پروژه
کمک هــای اســتخدام نیــروی    فراهــم آوردن 

انسانی
  بهینه کاوی در مدیریت پروژه

  مشارکت یا مدیریت پرتفولیوی پروژه ها
مدیریــت  بــرای  اســتراتژیک  برنامه ریــزی    

پــروژه
  ایجاد برنامه ظرفیت منابع پروژه

  ایفای نقش به عنوان نگهبانی از سرمایه های
 مدیریت پروژه

4. انواع مدل های 
    دفتر مدیریت پروژه:

الــف( دفتــر مدیریــت پــروژه در ســازمان های 
غیرپروژه محــور

ســازمان های  در  پــروژه  مدیریــت  دفتــر  ب(  
پروژه محــور

کار آن هــا از طریــق  کســب و  کــه  در بنگاه هایــی 
فرآیندهــای پــروژه ای صــورت می گیــرد، از پروژه 

چرا دفتر 
وژه مدیریت پر

 نیاز  شرکت ها و 
وژه هاست؟ پر

دکتر الهه عزیزی* 
مدیر عامل شرکت نیاز مدیران آینده )نما(

مقاهل
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کاالهــا و خدمــات بنــگاه و هــم  هــم بــرای تولیــد 
کار  کســب و  بــه عنــوان ابــزاری بــرای توســعه  

ــردد. اســتفاده می گ
جایــگاه دفتــر مدیریــت پــروژه در ســازمان های 
پروژه محــور بــه ســه شــکل می توانــد اســتقرار 

یابــد:

4-1- الگوی حداقلی -  پشتیبانی 
Supportive PMO

در این حالت دفتر مدیریت پروژه :
بــر  را  پــروژه  مدیریــت  پشــتیبانی  وظیفــه    

دارد. عهــده 
  به صــورت مســتقیم در مدیریــت پروژه هــا 

نمی نمایــد. مشــارکت 
پروژه هــا  عملکــردی  نتایــج  مقابــل  در    

نیســت. پاســخگو  و  مســئول 

کثری- مدیریتی  4-2- الگوی حدا
Managerial PMO

در این حالت دفتر مدیریت پروژه :
  شامل مدیران پروژه است.

  وظایــف شــروع، برنامه ریــزی، ســاماندهی، 
کنتــرل و اختتــام پروژه هــا را بــر  مدیریــت اجــرا، 

عهــده دارد.
پروژه هــا  عملکــردی  نتایــج  مقابــل  در    

اســت. پاســخگو  و  مســئول 

4-3- الگوی میانی - پشتیبانی / نظارتی
Directive PMO 

در این حالت دفتر مدیریت پروژه :
کــه دفتــر مدیریــت پــروژه وظایــف    از نظــر آن 
پشــتیبانی مدیــران پروژه هــا را برعهــده دارد، 

مشــابه الگــوی حداقلــی اســت.
پــروژه  مدیریــت  دفتــر  کــه  آن  نظــر  از    
در  را  پروژه هــا  معــاون  بــه  همیــاری  وظیفــه 
اتخــاذ  بــر عملکــرد پروژه هــا و  نظــارت عالیــه 
عهــده  بــر  پــروژه ای  چنــد  تصمیم هــای 
اســت.  کثــری  حدا الگــوی  مشــابه  می گیــرد، 
البتــه بســته بــه نیــاز ســازمان می تــوان الگــوی 

گرفــت. کار  بــه  و  ایجــاد  نیــز  ترکیبــی 

5.چه سازمان هایی نیازمند 
     مدیریت پروژه هستند:

کلیــه  ایــران  در  پــروژه  مدیریــت  مشــتریان 
انــواع  اجــرای  بــا  کــه  ســازمان هایی هســتند 

ماننــد: دارنــد  کار  و  ســر  پــروژه 
  ســازمان های ســرمایه گذار: ســازمان هایی 
ــب  کس ــور  ــه منظ ــا ب ــام پروژه ه ــر روی انج ــه ب ک

ــد. ــرمایه گذاری می کنن ســود س

  ســازمان های کارفرمایی: ســازمان هایی که 
مشــتری اصلی پروژه ها محســوب می شــوند.

  ســازمان های پیمانــکاری: ســازمان هایی 
عهــده  بــر  را  پروژه هــا  انجــام  مســئولیت  کــه 
اســت  ممکــن  ســازمان ها  ایــن  دارنــد. 
را   EPC یــا  ســاختمانی  عمرانــی،  پروژه هــای 

کننــد. اجــرا 

ســازمان هایی  ســازمان های مشــاوره ای:    
کــه مســئولیت بخــش طراحــی، مشــاوره یــا ارائــه 
خدمــات مدیریت طرح )MC( را بر عهــده دارند.

خدماتــی:  و  تولیــدی  ســازمان های    
کــه تمرکــز اصلــی آن هــا بــر تولیــد  ســازمان هایی 
)ماننــد شــرکت مــس، فــوالد، خودروســازان( یــا 
ــا  ــت. ام ــهرداری( اس ــد ش ــات )مانن ــه خدم ارائ
بــرای رشــد و توســعه  را  پروژه هــای متنوعــی 
پروژه هــای  ماننــد  می کننــد  تعریــف  خــود 
ارتقــای ظرفیــت، بهســازی، تولیــد محصــوالت 
کــه ممکــن  جدیــد، ارائــه   خدمــات جدیــد و ... 
اســت اجــرای همــه یــا برخــی از آن هــا را خــود بــر 
عهــده داشــته باشــند یــا آنکــه انجــام آن هــا را 

کننــد. برون ســپاری 

:PMO 6.مزایای ایجاد دفتر
براســاس توضیحــات ارائه شــده در تحقیقــات 
اجــرای  از  حاصــل  نتیجــه   بین المللــی، 
موفقیــت آمیــز PMO بــه شــکل زیر بوده اســت:

در سطح سازمان
  ارتقــاء و بهبــود ســطح عملکــرد ســازمانی 
تمــام  در  پــروژه  مدیریــت  فرهنــگ  اشــاعه  و 

ســازمان الیه هــای  و  ســطوح 
  تســهیل و ایجــاد اثربخشــی ارتباطــات درون 

و بــرون ســازمانی
  مدیریــت متمرکــز و هماهنــگ پروژه هــای 

ســازمان در ســطح پــروژه
  استانداردســازی رویه هــای اجــرا و مدیریــت 

پروژه
کنونــی  کارآمــد وضعیــت  بهتــر و    نمایــش 

آن هــا مانیتورینــگ  در  تســهیل  و  پــروژه 
کاهــش    بهبــود فرآیندهــای برنامه ریــزی، 

.... و  هزینه هــا 
در تحقیقــات صورت گرفتــه در ســال 2010 دفتــر 
مدیریــت پــروژه بــرای بهبــود عملکردهــای زیــر 
مشــارکت و همــکاری مســتقیم داشــته اند (2):
شکســت  پروژه هــای  کاهــش  درصــد:   31   

خــورده 
  30 درصد: تحویل پروژه در بودجه تعریفی 

  21 درصد: بهبود در بهره وری 
  17 درصد: صرفه جویی در هزینه پروژه 

  13 درصد: افزایش در ظرفیت منابع 

کارشــناس ارشــد  کار،  کســب و  * مؤســس و رئیــس هیــأت مدیــره اســتارتاپ همقــدم - مدیــر پروژه هــاى عمرانــی راه و فــرودگاه- مــدرس و مشــاور مدیریــت پــروژه - دکتــرى مدیریــت 
 2008 - PMI. از انســتیتوی مدیریــت پــروژه آمریــکا )PMP( کارشــناس مهندســی عمــران، -دارای مــدرک مدیریــت پــروژه حرفــه ای گرایــش اســتراتژیک،  مدیریــت اجرایــی 

1-  Project Management Office
2- Project Management Institute(https://www.pmi.org/)
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نقش مهم و مؤثر ماشین آالت و تجهیزات در 
کســی پوشیده نیست.  پروژه های عمرانی بر 
اهمیــت ایــن منبــع مکاترونیک از آنجاســت 
کارکردنشــان موجب  که تأثیر درســت و خوب 
انجــام بــه موقــع پــروژه و بــه احتمــال زیــاد، 
و  بــود  خواهــد  شــده  پیش بینــی  هزینــه  بــا 
کارکردنشان هم افزایش زمان و  نادرست و بد 
 هزینه های پروژه را به دنبال خواهد داشت .
که نسبت به ماشین آالت و   بنابراین جا دارد 
گیرد. تجهیزات پروژه ها توجهی ویژه صورت 
شــرکت های  بــارز  گی هــای  ویژ از  یکــی 
کشــور ما،  کننــده پروژه هــای عمرانی در  اجرا
مالک بودن 70 الی 80 درصد ماشــین آالت و 
گرفته  کار  که در پروژه هــا به  تجهیزاتی اســت 
می شــود. از مهمتریــن دالیــل داشــتن ایــن 
کمبود امکانات  دارائــی  می توان به نبــود و یا 
خدماتــی در جامعه  ، دســتیابی به ماشــین 
و تجهیــز در زمــان مناســب و از همــه مهمتــر 

کرد. قیمت پروژه ها اشاره 
در زمــان شــروع پروژه هــا، شــرکت ها بخــش 
از  را  تجهیــزات  و  ماشــین آالت  اعظــم 
دارائی هــای خود به پروژه ها منتقل می کنند 
و چنانچه الزم باشــد از محل پیش پرداخت 
هــم تعدادی خریــداری می نمایند. چنانچه 
کوچکی را اجاره  باز هم نیاز باشد تنها بخش 
کــرده و یــا فعالیــت ماشــین بری را بــه پیمان 
آن  کارکــرد  کتــاب  و  حســاب  کــه  می دهنــد 

روشــن بوده و یا میزان موتور روشــن ماشــین 
مورد اســتفاده در آن فعالیت باالی 70درصد 

کار روزانه پروژه باشد. زمان 
و  کــه موتــور ماشــین آالت  نظــر می رســد  بــه 
طــور  بــه  و  کل  در  پروژه هــا،  در  تجهیــزات 
کار روزانه پروژه  متوسط، فقط 50درصد زمان 
روشن است؛ مهمترین دلیل آن می توانداین 
کــه هزینــه آن نگاه  کــه اجــاره ماشــین  باشــد 
دارد  پــروژه  در  حضــور  زمــان  100درصــد  بــه 
گــران خواهــد بود ،  بــرای پیمانــکاران بســیار 
که ماشــین آالت   بــه خصــوص در پروژه هایی 
و تجهیــزات زیــادی الزم دارنــد. پیمانــکاران 
گــر چه بــا خرید ماشــین آالت و مالک بودن،  ا
ایــن 50درصــد اجــاره را پرداخــت نمی کننــد، 
کــه ایــن ســرمایه گذاری  امــا باعــث می شــود 
گرفتــه شــود.  کار  بــه  راندمــان 50درصــد  بــا 
)چون اغلب ماشین آالت و تجهیزات موجود 
کشــور مــا وارداتــی اســت و ارزش ارزهــای  در 
کشــورهای ســازنده ماشــین آالت نســبت بــه 
ارزش پول ما همواره روندی افزایشــی داشته 
اســت در نتیجه این ســرمایه گذاری را مقرون 
مالکیــن  اســت.  نمــوده  مثبــت  و  بــه صرفــه 
ماشین آالت و تجهیزات یا به عبارتی مدیران 
شرکت ها نه تنها به پرت حضور هیچ توجهی 
نکرده اند، بلکه برخی از آنها از هدف اصلی که 
بردن ســود از اجرای پروژه اســت نیز منحرف 
شــده و داشــتن پروژه را بهانــه خرید و فروش 

پــروژه غافــل مانده انــد . از  و  کــرده   ماشــین 
 بــه دلیــل همیــن بی توجهی هــا پروژه هــا را با 
کــرده و بعد با فروش ماشــین آالت  ضــرر تمام 
و تجهیزات سعی می کنند تمام و یا بخشی از 

آن را جبران نمایند.(
ماشــین آالت انتقال یافتــه به پروژه ها ایجاب 
پــروژه  مســئوالن  و  مدیــران  کــه  می نمایــد 
که به ایــن منبــع مکاترونیک  موظــف شــوند 
کــه در حوزه  نیــز عــالوه بــر وظایــف مدیریتــی 
هــم  دارنــد  برعهــده  خودشــان  تخصصــی 
کثریت قریب به اتفاق  که ا بپردازند. در حالی 
آنهــا بــه این حــوزه اشــراف نداشــته و طبیعتًا 
بــه ضرورت هــا و الزامــات آن بــاور ندارنــد. بــه 
کم توجهی و چه  کــه  گفت  همیــن دلیــل باید 
بســا بی توجهــی بــه ماشــین آالت و تجهیزات 
کار پیمانــکاران ایرانــی شــده اســت  طبیعــت 
از  و   ، دارد(  هــم وجــود  اســتثناهایی  )البتــه 
گرچه هر  که راهــکار بهینــه را نمی یابند ا آنجــا 
یک به روشــی خاص مدیریت بر ماشین آالت 
و تجهیــزات خــود را راهبــری می کننــد ،  امــا 
روبــرو بوده انــد  بــا مشــکالتی  چــون همــواره 
کمــک  درخواســت  خــود  تشــکل های  از 

نموده اند.
و  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
که محل تبادل  انجمن شــرکتهای راهســازی 
افــکار ســردمداران حرفه پیمانکاری اســت با 
ح این موضــوع و به منظور یافتــن راهکار  طــر

"ساختار 
و مدیریت 
الت" ماشین آ

محمدرضا حبیب زاده 

مقاهل



 پیام آبادگران                                  
آ بان ماه 1397
شماره 372

47

مناســب ،کمیســیون های ماشــین آالت خود 
که بــه این مهــم بپردازند و  کردنــد  را موظــف 
کمیســیون  راهــکار مناســب را ارائــه نماینــد. 
ماشین آالت سندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایران ضمن برگزاری جلسات متعدد با حضور 
و همفکری مدیران ماشــین آالت و تجهیزات 
این قبیل شــرکتها و دعــوت از صاحب نظران 
ایــن حرفــه و حرفــه پیمانــکاری بخصوص در 
ایــن مورد خاص بحث و تبادل نظر نمود. در 
این جلســات مــدارک بســیاری مورد بررســی 
گرفــت، تجربه هــای زیــادی بازگــو شــد و  قــرار 
زیــر و بم روش هــای مختلــف مدیریتی حوزه 
گرفت و تجزیه  ماشــین آالت مورد مداقه قــرار 
و تحلیــل شــد. حاصــل ایــن تالش ارزشــمند 
ح  درقالــب اطالعیــه ای ده مــاده ای بــه شــر
زیــردر اختیــار عالقمندان بــه داشــتن راهکار 
از  کثــری  حدا بهره بــرداری  جهــت  مناســب 
قــرار  خــود  تجهیزاتــی  و  ماشــین آالت  منبــع 

می گیرد.

 

اطالعیـــه :
1ـ چنانچه شــرکتی به ازاء هر پروژه، 100 تا 150 
ماشین سبک، نیمه سنگین، سنگین ، ثابت 
وتجهیزات تولیدی داشته باشد ، دارای یک 
اســت  تجهیزاتــی«  و  ماشــین آالتی  »نــاوگان 
بــه بهــره وری  بــه دســتیابی  بــاور  و چنانچــه 
کثــری از آنها باشــد بهتر اســت ســازمانی  حدا
ح ساختار شکل زیر را برای  دو بخشــی به شــر

مدیریت آن ایجادنماید.
    چنانچه شرکتی بیش از 100دستگاه ماشین 
و تجهیز و حتی صدها دستگاه داشته باشد، 
کاری افراد،  که با توجه به راندمان  الزم است 
کمکی را بــه ساختارســازمانی اضافه  افــرادی 

نماید و از توسعه این ساختار دوری نماید.
کمتر از 100 دســتگاه ماشین  چنانچه شــرکتی 

ح داده  و تجهیز داشــته باشــد و ســازوکار شــر
شــده را مناســب نداند ، بهتر اســت از افراد با 
کــه ضمــن رعایت  تجربــه ای اســتفاده نمایــد 
مفــاد ایــن اطالعیه ، هرفــرد مســئولیت های 

متعددی را برعهده داشته باشد.

که دائمی اســت  2ـ بخش اصلی این ســاختار 
دوام  و  شــرکت  عمــر  درازای  بــه  عمــری  و 
نــاوگان ماشــین آالتی و تجهیزاتی اش دارد در 
سیســتم مرکــزی شــرکت و بخــش دوم آن در 
زمان اجرای پروژه و در پروژه شــکل می گیرد. 
لــزوم وجــود بخــش مرکــزی بــرای ایــن اســت 
کــه شــرکت دارایــی ای به نــام ماشــین آالت و 
کــه چــه پــروژه داشــته باشــد  تجهیــزات دارد 
یا نداشــته باشــد نیــاز بــه توجه و رســیدگی و 

ساختارسازمانی واحد مرکزی 

مدیر  ماشین آالت در پروژه
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نگهــداری و نوســازی داشــته و درهرصــورت 
کــه مدیریتــی یکپارچــه و متمرکــز  نیازاســت 
مختلــف  پروژه هــای  ماشــین آالت  کلیــه  بــر 
گردد . بدین ترتیب با توزیع مناســب  اعمال 
ماشین آالت بین پروژه ها میزان موتور روشن 
تجربیــات  و  می یابــد  افزایــش  ماشــین آالت 
بــه دســت آمــده در هــر پــروژه بــه پروژه های 
کلــی  دیگــر منتقــل می شــود و بــا خریدهــای 
کیفیت  کاهــش داده و  هزینه هــای تأمیــن را 

مورد نظر اعمال می شود.
بــا  و  پــروژه  ابتــدای  در  پــروژه ای  واحــد  امــا 
گرفتــه و بــا  پشــتیبانی بخــش مرکــزی شــکل 
کلیه مســتندات  پایــان یافتن پروژه و انتقال 
و تجــارب و جمع بندی ها و نیز ماشــین آالت 

به بخش مرکزی وظایفش خاتمه می یابد. 

که همچون  کــه پروژه قادر نیســت  3ـ از آنجــا 
کل خدمات مورد نیاز ماشین  یک نمایندگی 
و یــا تجهیز را در پروژه ایجاد نماید، همانطور 
کــه در زمینــه ســالمت افــراد بــه داشــتن یک 
بهــداری و یــک آمبوالنــس بســنده می شــود 
زمینــه  در  نمی شــود؛  برپــا  بیمارســتان  و 
ماشــین آالت و تجهیزات هم واحدی را برای 
رســیدگی و تعمیرات سرپایی و ارائه خدمات 
کار باید ایجاد نماید.  به ماشین آالت در حال 
بــه عبارتی وظایف زیر جزو وظایف این واحد 

کارگاهی نیست:
• تعمیرات نیمه اساسی و اساسی

و  لــوازم  و  ابــزار  مصالــح،  و  مــواد  •تأمیــن 
تجهیزات، قطعات یدکی و زاپاس

•رســیدگی نهایــی بــه حــوادث و اتفاقــات و 
یافتــن اشــکاالت ریشــه ای منجر بــه حوادث 
و ارائــه راه حل های اساســی و پیگیری ایجاد 

شرایط بهتر
• ارزیابی و استخدام نیروهای انسانی اصیل 

ماشین آالتی و آموزش و ارتقاء آنها 
کم و  •خریــد، فــروش، اجاره، حمــل و نقل و 

کردن تعداد ماشین آالت پروژه  زیاد 

4ـ ایــن وظایــف جــزو وظایــف بخــش مرکزی 
اســت به عــالوه اینکه بخش مرکــزی، وظیفه 

آالت  ماشــین  حــوزه  ذینفعــان  بــه  دارد 
شــرکت  ســازمانی  رده  هــر  در  وتجهیــزات 
چــه  نمایــد  تصمیم ســازی  و  داده  مشــاوره 
بســا مانع اجرای تصمیمــات غیرحرفه ای در 
کنــار شــرکت در زمینه ماشــین آالت  گوشــه و 
ایــن  اینکــه  مگــر  بشــود.  هــم  تجهیــزات  و 
تصمیمــات بــا موافقــت مجمع وبعــد از ارائه 

توضیحات و دالیل غلط بودن باشد. 

پاســخگویی  بــر  عــالوه  مرکــزی  بخــش  5ـ 
یــا  مالکیــن(  یــا  )ســهامداران  مجمــع  بــه 

هیأت مدیــره یا رئیس هیأت مدیره  ، باید به 
مدیرعامل هم پاسخگو باشد.

6ـ بخــش پــروژه ای به پــروژه و بخش مرکزی 
خود پاسخگو خواهد بود.

7ـ  از نظر ســاختار سازمانی بخش مرکزی زیر 
نظــر رئیــس هیأت مدیــره و بخــش پــروژه ای 
زیــر نظر مدیر پــروژه خواهند بــود و رابطه ای 
ماتریســی بــا دو بخــش باالدســتی دیگرخود 

دارند.

کلیــه  کــه  دارنــد  وظیفــه  بخــش  دو  هــر  8ـ 
دیتاهــا و واقعیت هــای فعالیت هــای حــوزه 
خــود  وظایــف  بــه  توجــه  بــا  را  ماشــین آالت 
کرده و به صــورت دوره ای )هفتگی،  مســتند 
توامــًا(  ســاالنه  و  مــاه  شــش  هــر  ماهانــه، 
گزارشــات قابــل بررســی را تهیــه  اطالعــات و 
کرده و طی جلســاتی با افراد ذیصالح درون و 
یا بیرون ســازمان مورد توجه قرار دهند تا در 
صورت وجود نقاط ضعف آنها را شناسایی و 
برطرف نمایند و در صورت وجود نقاط قوت 
گیرنــد.  کار  آنهــا را توســعه داده و بیشــتر بــه 
را  حاصــل  کلــی  و  ارزشــمند  دســتاوردهای 
نیزبــه تمامی ذینفعــان انتقــال داده و پی گیر 
رشــد و توســعه دانــش و اهمیــت مدیریــت 

تخصصی این حوزه باشند.

کــه مدیــران ارشــد هــر پــروژه و یــا  9ـ از آنجــا 
هــر شــرکت پــس از انجــام حتــی یــک پــروژه 
خواهنــد  دســت  گرانبهایــی  تجربیــات  بــه 
یافــت، بخش مرکــزی عالوه بــر وظایف قبلی 
مســتند  را  تجربیــات  ایــن  اســت  موظــف 
حرفــه ای  تشــکل های  اطــالع  بــه  و  نمــوده 
مرتبــط رســانده و یــا آنهــا را منتشــر نمایــد تا 
در جامعــه حرفــه ای، دانــش مدیریتی حوزه 
ماشــین آالت را همچــون حــوزه صنعت مورد 
توجــه صاحبنظران قــرار داده و باعث تکامل 

گردد. آن 

کــه وظیفــه ای جــز اجــرای  کارگاه  10ـ رئیــس 
کیفیت  پــروژه در چارچــوب زمــان و هزینــه و 
مورد نظر و پیش بینی شده ندارد باید منابع 
کار داشــته  ســالم و مهیــا درزمــان نیازبــرای 
باشــد ، وظیفــه ســالمت و مهیا بــودن منابع 

مقاهل
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کارگاه نیست  بلکه با مدیر  کار با رئیس  برای 
پروژه اســت. بدیهی است چنانچه به رئیس 
کارگاه منابعــی ناســالم و پــر از ایــراد بدهیــم 
گی های شــمرده  قــادر بــه اجرای پــروژه  با ویژ
شــده نخواهــد بــود و بایــد بــه زیرپروژه هــای 
مزاحمی کــه متاســفانه بــه ندرت به ســالمت 
و مهیــا شــدن منابــع می انجامد هــم بپردازد 
کار پروژه باز می ماند. مدیر پروژه  که قطعــًا از 
کار  که منابع را ســالم و آماده به  وظیفــه دارد 
و بــه موقــع در اختیــار پــروژه بگــذارد. بدیــن 
که ســازوکار اشــاره  کمک خواهد شــد  ترتیب 

کار نماید. شد نیزبه درستی 
که اشتباهًا در     یادآوری این نکته الزم است 
اغلــب شــرکتها واحد پروژه ای ماشــین آالت و 
کارگاه و واحد مرکزی  تجهیزات زیر نظر رئیس 
که  زیر نظر واحد پشتیبانی قرار داده می شود 
کارایی خود را به  متأســفانه این هر دو واحد 
کافــی ســازمانی  دلیــل ناآشــنایی و قــدرت نا
مســئولین در ایــن جایگاه ها و قربانی شــدن 
و  داده  دســت  از  حــوزه  ایــن  ضرورت هــای 
نــاوگان ماشــین آالتی و تجهیزاتــی رفتــه رفته 

کارآمد خواهد شد. ضعیف و نا
که ماشــین آالت ســرمایه ســهامداران  ازآنجــا 
ودارائی شــرکت وابزارکارگاه است به این نکته 
کــه طبیعتــًا مالــکان  نیــز بایــد توجــه داشــت 
ماشــین آالت و تجهیــزات یعنــی ســهامداران 
که ایــن ســرمایه گذاری  بایــد مطمئــن شــوند 
عظیم ســودآور اســت. اینکه آیا سودآور است 
یــا نــه و در چــه زمینه هایــی و چــه شــرایطی 
کــدام پروژه هــا و بــه چــه دلیلــی ســودآور  و در 

اســت یــا نــه و چــه تصمیماتی بــرای تضمین 
ســودآور بودن آنهــا می توان اتخاذ نمود و چه 
زمانــی بایــد تغییــرات در ایــن ســرمایه گذاری 
کــه  بــه وجــود آیــد ، از جملــه مســائلی اســت 
متأسفانه سهامداران یا مالکین در شرکتهای 
کمتــر بــه آن می پردازند و همین  پیمانــکاری 
کثــر مواقــع بــه خصوص  کــه در ا باعــث شــده 
در شــرایط حاضــر این ســرمایه به هــرز برود و 
گیر راهکار مناسب  کردن آن پی  برای سودآور 
نباشــیم و بــه مدیریــت یکپارچــه آن اهمیت 

چندانی ندهیم.
کــه بــا ارائــه  کمیســیون قصــد آن دارد  ایــن 
که البته نیاز اســت بــا جزئیات  ایــن ســاختار 

از  اینجــا  )در  شــود  داده  توضیــح  بیشــتری 
که در جلســات  عالقمنــدان دعوت می شــود 
کمیســیون بــه منظــور روشــن نمــودن  ایــن 
فعالتــر  حضــوری  پیشــنهاد  ایــن  جزئیــات 
داشــته باشــند( بتواند ضمن روشــن نمودن 
منابــع  کاری  بــه  آمــاده  و  ســالمت  اهمیــت 
مــورد اســتفاده در پروژه هــا نــه تنهــا یکــی از 
کشیده شدن پروژه و باال  ریشــه های به درازا 
رفتن قیمت تمام شده فعالیت ها در شرکتها 
رعایــت  صــورت  در  بلکــه  نمایــد،  روشــن  را 
گفته شــده و نظارت بر حســن اجرای  مــوارد 
کمیســیون آثار  کارشناســان ایــن  آن توســط 

مثبت آن را تضمین نماید.
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 نشست

پدیده نقص توجه چیست ؟
 ADT: Attention توجـــه  نقـــص  پدیـــده 
کـــه به شـــکل  Deficit Trait پدیـــده ای اســـت 
حواس پرتی و آشـــفتگی درونی و بی حوصلگی 
هویـــدا می شـــود. ایـــن پدیـــده مولـــود جامعه 
مـــدرن و پاســـخ طبیعی مغـــز بـــه ورود انبوهی 
از داده هـــاو اطالعـــات اســـت. خصوصـــا افـــراد 
کارهـــای متعـــددی را همزمان  کـــه  و مدیـــران 
که  انجـــام می دهنـــد .در ایـــن صـــورت اســـت 
اشـــتباهات چند برابر می شـــود و توانایی حل 
مشکالت را از دســـت می دهند. یا تصمیماتی 
بر اســـاس داده های اشـــتباه و عـــدم توجه به 
اصـــل موضـــوع می گیرنـــد. معموال از نـــوآوری 
کاســـته می شـــود و فـــرد دچار  و خالقیـــت فرد 
اســـترس می گـــردد و در تصمیم گیـــری دچـــار 

تردید و شکســـت می شـــود.
راه حل مدیریت پدیده نقص  توجه چیست؟

کنید 1-از قانون اوهیو استفاده 
   OHIO=Only Handle It Once 

کاری را بـــه عهـــده داریـــد آن را بـــه پایـــان  هـــر 
کنیـــد یا  کنیـــد، بایگانـــی  برســـانید، رســـیدگی 

دور بریزیـــد

2-احساسات مثبت را افزایش دهید
که دوســـتش دارید  کســـی  هـــر 4تا6  ســـاعت با 
و از او انرژی می گیرید ارتباط مســـتقیم بگیرید. 
کار و زندگـــی خـــود را آرام نگهداریـــد. از  محیـــط 

کنید تنش هـــای بیهوده خـــود را دور 

کنید 3- سازماندهی 
خـــود  اولویـــت  را  تـــر  مهـــم  کارهـــای  روز  هـــر 
بگذاریـــد، تـــا آنهـــا را حـــل و فصـــل نکردیـــد به 
نزنیـــد.  ســـری  مجـــازی  فضـــای  ایمیل هـــاو 
کنیـــد  تمرکـــز  می توانیـــد  چگونـــه  ببینیـــد 
کمـــک زیادی  کوچـــک می توان  راهبردهـــای 
گوش  کشـــیدن نقاشـــی،  نمایـــد. قـــدم زدن، 
بـــه موســـیقی می توانـــد موثـــر باشـــد. کـــردن 

کنید 4-از مغز خود مراقبت 
کافی بدون زنگ خواب برخیزید تعذیه  خواب 
مناســب بــا میوه جــات و ســبزیجات می تواند 

کند. پیاده روی ســریع و ورزش به مغز  کمــک 
کمــک شــایان می نمایــد .بجــای تفکــر ســریع 

تفکر عمیق و همه جانبه داشته باشید.

قانون 20/80 چیست؟
اصـــل پارتو یـــا قانـــون معـــروف 20/80 به طور 
خالصه یعنی 80 درصـــد رخدادها از 20 درصد 
دالیـــل بوجود می آید. در هر شـــرایطی، چه در 
گروهی یا  کارهـــای  بحث هـــای اقتصادی، چه 
حتـــی در فعالیت های روزانـــه، فقط 20 درصد 
دالیـــل موجب به وقوع پیوســـتن 80 درصد از 

رخدادها می شـــوند، مثال:
80 درصـــد درآمـــد در هر تجارتـــی، از 20 درصد 

مشـــتریان به دســـت می آید؛
که شـــرکت با آنها رو به رو  80درصد از شـــکایاتی 

می شـــود، از 20 درصد مشتریان است؛
کارکنـــان، مســـئول 80 درصـــد از  20 درصـــد از 

کاری هســـتند؛ نواقـــص 
20 درصـــد از شـــرکا، 80 درصـــد از منابع مالی را 

فراهـــم می کنند
ایـــن قانـــون اول توســـط یـــک ایتالیایـــی یـــه 
کشـــف و ذکر شـــد امـــا دکتر  اســـم آلفـــرد پارتـــو 
جـــوزف جـــوران از مطرح ترین نظریـــه پردازان 
کیفیـــت. آن را در قالـــب قانـــون و با  مدیریـــت 

الهـــام از اســـم پارتـــو ارائه داد

قوانین موفقیت نوین
کارنگی  از نگاه اندرو 

کنیـــد )هدفـــی شـــفاف،  1- هـــدف  را تعییـــن 
مکتـــوب و واقعـــی( یک »نقشـــه اقـــدام« تهیه 
گام بـــردار یـــد  کنیـــد و بالفاصلـــه در مســـیر آن 
 )برنامه ریزی درست، هوشمندانه  و هدفمند

 داشته باشید(
2- یک »مجموعه فوق العاده« شـــکل بدهید 
دیگـــران،  وســـیله  بـــه  و  بـــا  کار  )همـــکاری، 
تشـــکیل یـــک تیم خـــالق و مشـــتاق و همدل 
و هـــم هدف از هر ســـرمایه ای قـــوی تر خواهد 
می گویـــد کارنگـــی  از  نقـــل  بـــه  هیـــل   بـــود(. 
کـــه آنچه را  کن  کار   »بـــا افرادی تمـــاس بگیر و 

تو نـــداری دارند«

کنید. )فراتر از  ج از حد معمـــول تالش  3- خار
دیگـــران وقت برای خودتان و شـــغلتان صرف 
کنیـــد، فراتـــر از انتظـــار همـــه(. تـــالش بیشـــتر 
از آنچـــه مجبـــور بـــه آن هســـتید، تنهـــا چیزی 
کـــه ترفیـــع، رشـــد، ترقـــی و پیشـــرفت  اســـت 
ملمـــوس را باعـــث می شـــود و افراد را به شـــما 

متعهدتـــر و عالقه مندتـــر می کنـــد.
بگیرید.ایمـــان  کار  بـــه  را  عملـــی  ایمـــان   -4
داشـــتن و بـــاور واقعـــی بـــه خودتـــان و هدفت 
کار  کامل  باعث می شـــود با اعتمـــاد به نفـــس 

کنیـــد و از شکســـت نترســـید
5- ابتـــکار عمل فردی داشـــته باشـــید. بدون 
کاری را  اینکه دســـتوری از راه رســـیده باشـــد، 
کـــه باید انجام شـــود، انجـــام بدهیـــد. ترس از 

شکســـت از خـــود باختن بدتر اســـت
کنیـــد. )خالقیـــت راهـــکار  6-  تخیلتـــان را رهـــا 
موفقیت امروز اســـت(. این جرات را به خودتان 
کـــه فراتـــر از آنچـــه تـــا امـــروز در حـــوزه  بدهیـــد 

کنید کاری تـــان انجـــام شـــده، فکـــر و اقـــدام 
7-  شـــور و شـــوق نشـــان بدهید. )خوشحالی 
کاری باعث انتشـــار حس  در ســـبک زندگـــی و 
خـــوب بـــه دیگـــران می شـــود(. داشـــتن یـــک 
روش مثبت شـــما را آمـــاده موفقیت می کند و 
احترام دیگـــران را برایتان بـــه ارمغان می آورد.

کنید.  کردن همه جزئیـــات فکر  8-  با لحـــاظ 
کـــردن دقیـــق یعنـــی، »داشـــتن توانایی  فکـــر 
کـــردن حقایـــق از تخیـــالت و اســـتفاده  جـــدا 
از مـــوارد مربوطـــه بـــه نفـــع حـــل نگرانی هـــا و 

مشـــکالت.«
کنیـــد. )ایـــن  9- تـــالش خودتـــان را متمرکـــز 
کاغذ  کـــه باعـــث ســـوزاندن  تمرکـــز نـــور اســـت 
توســـط ذره بیـــن می شـــود(. نگذاریـــد چیزی 
ذهنتـــان را از مهمتریـــن وظیفـــه و ماموریتـــی 
کنـــد. وقتـــی  کـــه در مقابـــل داریـــد، منحـــرف 
تمـــام انـــرژی، فکر، انگیـــزه و تالشـــتان را برای 
کنید قطعـــا پیروز  یک هدف مشـــخص خـــرج 

شـــد خواهید 
10- از بدبیاری هـــای خـــود منفعـــت بســـازید 

کنیـــد( )تهدیدهـــا را فرصـــت 

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

کمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

سه مطلب
 از دنیای مدیریت 

امید مالئکه
 مشاور و مدرس کسب و کار و برندینگ

پاکرد
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مخاطـــرات  اقتصـــاد  جهانـــی  مجمـــع 
جهـــان  مختلـــف  مناطـــق  کســـب و کارهای 
کـــرده اســـت.  طـــی 10 ســـال آینـــده را معرفـــی 
کـــه به طور منظـــم از ســـال 2006  گـــزارش  این 
کنـــون منتشـــر شـــده، بـــر پایه نظرســـنجی از  تا
بیـــش از 12 هـــزار فعال اقتصـــادی جهان تهیه 

می شـــود.
کم آبی، تورم افسارگســـیخته ، درگیری  بحـــران 
بین دولت هـــا، بحران مالی، شکســـت نهادها 
یا مکانیســـم های مالـــی و بیکاری یا اســـتفاده 
کار، به ترتیـــب مهم ترین  کمتـــر از توان نیـــروی 
کســـب و کارهای  کـــه  هســـتند  مخاطراتـــی 
کشـــورمان ایـــران را طـــی 10 ســـال آینـــده مورد 
جهانـــی  مجمـــع  می دهنـــد.  قـــرار  تهدیـــد 
گزارش همچنیـــن مخاطرات  اقتصـــاد در ایـــن 
کســـب و کارهای جهان را بـــه تفکیک 8 منطقه 
مختلـــف شـــامل اروپـــا، اوراســـیا، خاورمیانه و 
شـــمال آفریقـــا، آفریقـــای زیـــر صحـــرا، جنـــوب 
آمریـــکای  پاســـیفیک،  و  آســـیا  شـــرق  آســـیا، 
کارائیـــب معرفـــی  شـــمالی، آمریـــکای التیـــن و 

اســـت. کرده 
بـــر این اســـاس، فهرســـت مهم تریـــن خطراتی 
و  خاورمیانـــه  منطقـــه  کســـب و کارهای  کـــه 

شـــمال آفریقـــا را تهدیـــد می کنـــد، بـــه ترتیـــب 
قیمت هـــای  شـــوک  اســـت:  شـــرح  ایـــن  بـــه 
کمتـــر از تـــوان  انـــرژی، بیـــکاری یـــا اســـتفاده 
شکســـت  تروریســـتی،  حمـــالت  کار،  نیـــروی 
کمیـــت منطقه ای و جهانـــی، بحران مالی،  حا
افسارگســـیخته،  تـــورم  ســـایبری،  حمـــالت 
کم آبـــی، تجـــارت قاچـــاق، شکســـت  بحـــران 

مالـــی. نهادهـــای  یـــا  مکانیســـم ها 
گزارش  مجمـــع جهانـــی اقتصاد پس از انتشـــار 
گـــزارش جدیـــدی را بـــا  کســـب وکار،  ســـهولت 
کســـب وکار  عنـــوان »ریســـک های منطقـــه ای 
گزارش حول  کرده اســـت. این  2018« منتشـــر 
کســـب وکارها را  که  محور ریســـک هایی اســـت 
در مناطـــق مختلـــف جهـــان تهدیـــد می کند. 
از  کـــه هرســـاله به طـــور منظـــم  گـــزارش  ایـــن 
اســـت،  شـــده  منتشـــر  کنـــون  تا  2006 ســـال 
آســـیب پذیری جهان مرتبط و شبکه ای امروز 
را در برابـــر نوســـانات و اختـــالالت بـــه نمایـــش 
گروه اقتصـــاد بین الملل  گزارش  می گذارد. بـــه 
گـــزارش  روزنامـــه »دنیـــای اقتصـــاد«، در ایـــن 
کشـــور را مورد  کســـب وکارهای هر  که  خطراتی 
تهدیـــد قـــرار می دهـــد، بـــه ترتیـــب نـــام بـــرده 

شـــده اند.

ایران:
کســـب وکارهای  که   بـــر ایـــن اســـاس، خطراتی 
کشـــورمان ایران را مورد تهدید قـــرار می دهند 

به ترتیـــب به این شـــرح اند:
گســـیخته  کم آبـــی 2- تـــورم افســـار  1- بحـــران 
3- درگیـــری بیـــن دولت هـــا 4- بحـــران مالـــی 
5- شکســـت نهادهـــا یـــا مکانیزم هـــای مالـــی 
کمتـــر از تـــوان نیـــروی  و بیـــکاری یـــا اســـتفاده 
گـــزارش  کار. مجمـــع جهانـــی اقتصـــاد در ایـــن 
کســـب وکارهای هریک  کـــه  خـــود ده خطـــری 
از مناطـــق مختلـــف جهان را مـــورد تهدید قرار 
می دهنـــد، بـــه تفکیـــک مناطـــق و بـــه ترتیب 

شـــدت ریســـک نام برده اســـت.

اروپا: 
کســـب وکارهای  که  بر این اســـاس، ده خطری 
اروپـــا را مـــورد تهدید قـــرار می دهد، بـــه ترتیب 
 بـــه ایـــن شـــرح اســـت: 1- حمـــالت ســـایبری
کمیت   2- حبـــاب دارایی هـــا 3- شکســـت حا
ملـــی 4- شکســـت مکانیزم هـــا یـــا نهادهـــای 
کمتـــر از توان  مالـــی 5- بیـــکاری یـــا اســـتفاده 
شکســـت   -7 مالـــی  بحـــران   -6 کار  نیـــروی 
 برنامه ریزی شـــهری 8- درگیری بین دولت ها

براساس نظرسنجی  از ۱۲ هزار فعال اقتصادی پیش بینی شد؛

  بحران کم آبی و تورم افسارگسیخته  
از مخاطرات ۱۰ سال آینده
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 نشست

گسترده 10- دزدی   9- مهاجرت ناخواســـته 
یا سوءاســـتفاده از داده ها.

اوراسیا: 
کـــه  مجمـــع جهانـــی اقتصـــاد، ده خطـــری را 
مـــورد  را  اورآســـیا  منطقـــه  کســـب و کارهای 
تهدیـــد قرار می دهد، به ترتیب به این شـــرح 
کـــرده اســـت: 1- شـــوک قیمت های  معرفـــی 
انـــرژی 2- درگیـــری بین دولت هـــا 3- بحران 
کمتـــر از توان  مالـــی 4- بیـــکاری یا اســـتفاده 
کار 5- بی ثباتـــی شـــدید اجتماعـــی  نیـــروی 
گســـترده 7- تـــورم  6- مهاجـــرت ناخواســـته 
مکانیزم هـــا  شکســـت   -8 افسارگســـیخته 
یـــا نهادهـــای مالـــی 9- فجایـــع طبیعـــی 10- 

کمیـــت ملی. شکســـت حا

خاورمیانه و آفریقای شمالی:
 بر این اســـاس، فهرســـت مهم ترین خطراتی 
خاورمیانـــه  منطقـــه  کســـب وکارهای  کـــه 
)منطقـــه مـــا( و آفریقـــای شـــمالی را تهدیـــد 

می کنـــد، بـــه ترتیـــب بـــه این شـــرح اســـت:
بیـــکاری   -2 انـــرژی  قیمت هـــای  شـــوک   -1
کار 3-  نیـــروی  تـــوان  از  کمتـــر  یـــا اســـتفاده 
کمیت  حمـــالت تروریســـتی 4- شکســـت حا
منطقـــه ای و جهانـــی 5- بحـــران مالـــی 6- 
حمـــالت ســـایبری 7- تـــورم افسارگســـیخته 
کم آبـــی 9- تجـــارت قاچـــاق 10-  8- بحـــران 

شکســـت مکانیزم هـــا یـــا نهادهـــای مالـــی.

آفریقای زیر صحرا:
کســـب وکارهای  کـــه  خطراتـــی  فهرســـت   
تهدیـــد  را  صحـــرا  زیـــر  آفریقـــای  منطقـــه 
می کننـــد، بـــه ترتیـــب بـــه این شـــرح  اســـت: 
تـــوان  از  کمتـــر  اســـتفاده  یـــا  بیـــکاری   -1
ملـــی  کمیـــت  حا شکســـت   -2 کار  نیـــروی 
3- شـــوک قیمت هـــای انـــرژی 4- شکســـت 
مالـــی  بحـــران   -5 حیاتـــی  زیرســـاخت های 
6- شکســـت مکانیزم هـــا یـــا نهادهـــای مالی 
کمیت منطقـــه ای و جهانی  7- شکســـت حا
کم آبـــی 9- بحران غـــذا 10- تورم  8- بحـــران 

افسارگســـیخته.

جنوب آسیا: 
متوجـــه  کـــه  ریســـک هایی  مهم تریـــن 
آســـیا  جنـــوب  منطقـــه  کســـب وکارهای 
شناسایی شـــده اســـت به ترتیب به این قرار 

اســـت:
تـــورم   -2 ملـــی  کمیـــت  حا 1-شکســـت 
کمتر  افسارگســـیخته 3- بیکاری و اســـتفاده 

کمیـــت  نیـــروی کار 4- شکســـت حا تـــوان  از 
منطقـــه ای و جهانـــی 5- حمـــالت ســـایبری 
 -7 حیاتـــی  زیرســـاخت های  شکســـت   -6
شـــوک قیمـــت انـــرژی 8- شکســـت مکانیزم 
کم آبـــی 10-  یـــا نهادهـــای مالـــی 9- بحـــران  

گســـترده. ناخواســـته  مهاجـــرت  

شرق آسیا و پاسیفیک:
اقتصـــاد«  جهانـــی  »مجمـــع  گـــزارش  بـــه   
کســـب وکارهای  متوجـــه  کـــه  ریســـک هایی 
اســـت  پاســـیفیک  و  آســـیا  شـــرق  منطقـــه 
ســـایبری  حمـــالت   -1 از:   عبارتنـــد 
کار  کمتر از توان نیروی   2- بیکاری و استفاده 
قیمـــت  شـــوک   -4 دارایی هـــا  حبـــاب   -3
از  سوءاســـتفاده  و  دزدی   -5 انـــرژی 
ملـــی  کمیـــت  حا 6-شکســـت  داده هـــا 
منطقـــه ای  کمیـــت  حا شکســـت   -7
 -9 مالـــی  بحران هـــای   -8 جهانـــی  و 
حیاتـــی زیرســـاخت های   شکســـت 
ســـاخته زیســـت محیطی  فجایـــع   -10   

 دست بشر.

آمریکای شمالی: 
کســـب وکارهای  که  مهم تریـــن ریســـک هایی 
بـــا آنهـــا مواجـــه  منطقـــه آمریـــکای شـــمالی 
هســـتند بـــه ترتیـــب عبارتنـــد از: 1- حمـــالت 
از  سوءاســـتفاده  و  دزدی   -2 ســـایبری 
اطالعـــات 3- حـــوادث آب وهوایـــی ســـخت 
قیمـــت  شـــوک   -5 مالـــی  بحران هـــای   -4
شکســـت   -7 دارایی هـــا  حبـــاب   -6 انـــرژی 
شکســـت   -8 حیاتـــی  زیرســـاخت های 
برنامه ریـــزی شـــهری 9- حمالت تروریســـتی 
10-شکســـت اقدامـــات مربـــوط بـــه تغییرات 

آب وهوایـــی.

کارائیب: آمریکای التین و 
کســـب وکارهای  که   مهم ترین ریســـک هایی 
کارائیـــب بـــا آنها  منطقـــه آمریـــکای التیـــن و 
از:  عبارتنـــد  ترتیـــب  بـــه  هســـتند  مواجـــه 
ملـــی 2- بی ثباتـــی   کمیـــت  1- شکســـت حا
گســـترده 3- بیـــکاری و اســـتفاده  اجتماعـــی 
بحران هـــای   -4 نیـــروی کار  تـــوان  از  کمتـــر 
مالـــی 5- بحران هـــا یـــا فروپاشـــی  دولـــت 6- 
شـــوک قیمت انرژی 7- قاچاق 8- شکســـت 
زیرســـاخت های حیاتـــی 9- بالیـــای طبیعی 

شـــهری. برنامه ریـــزی  10- شکســـت 

گزارش: روش شناسی 
مبنـــای  بـــر  منطقـــه ای  ریســـک  گـــزارش   
داده هـــای نظرســـنجی از مدیـــران »مجمـــع 
جهانی اقتصاد« تهیه شـــده است. اطالعات 
به دســـت  آمده از این نظرســـنجی همچنین 
رقابت پذیـــری«  جهانـــی  »گـــزارش  تهیـــه  در 
مورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. هر ســـاله این 
دیـــدگاه  جمـــع آوری  هـــدف  بـــا  نظرســـنجی 
جهـــان  سراســـر  از  کســـب وکارها  مدیـــران 
که  درخصـــوص وضعیـــت محیط اقتصـــادی 
در آنهـــا فعالیـــت دارند صـــورت می گیـــرد. در 
ســـال 2018، ایـــن نظرســـنجی بـــا مشـــارکت 
12548 فعـــال اقتصـــادی جهـــان بیـــن بـــازه 
گرفـــت. در ایـــن باره  ژانویـــه تا ژوئـــن صورت 
در  جهـــان  اصلـــی  ریســـک   30 از  فهرســـتی 
اختیار این مشـــارکت کنندگان قـــرار می گیرد و 
از آنها خواســـته می شـــود تا 5 ریســـک مهمی 
که در کشورشـــان به عنـــوان مهم ترین نگرانی 
کســـب وکارها برای 10 ســـال آینده شناســـایی 

کننـــد. می کننـــد را رتبه بنـــدی 
منبع: دنیای اقتصاد-23 آبان 

مقاهل
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کــه از اول مهــر 96 شــروع و  ســال آبــی 97-96 
تــا آخــر شــهریور 97 ادامه داشــت از ســال های 
اســت.  بــوده  خوزســتان  اســتان  خشــک 
ســال  مــاه  آذر  از  دوره  ایــن  آبــی  وضعیــت 
کامــاًل مشــخص  96 بــرای متولیــان مســئول 
اســتانی  مدیــران  لــذا  بــود.  شــده  محــرز  و 
و  ریــزی  برنامــه  بــرای  خوبــی  بســیار  وقــت 
مدیریــت صحیــح خشکســالی داشــتند. در 
کالن اســتان از دی مــاه 96  ســطح مدیریــت 
ــزار  ــه همیــن منظــور برگ جلســات متعــددی ب
و تصمیماتــی در قالــب صحبــت و مصوبــه نیــز 
گردیــده بــود. نگارنــده ایــن ســطور  اســتخراج 
نیــز در یادداشــتی بــا عنــوان »5 راه حــل بــرای 
حشکســالی، آشــتی بجــای قهــر بــا آســمان« 
نمــودم  ســعی   ،  1396 بهمــن   5 تاریــخ  در 
کلــی مدیریــت خشکســالی را در  کارهــای  راه 
کارشناســان و خواننــدگان  اختیــار مدیــران، 

ــم.  ــرار ده ــد ق ــه من عالق
پایــان  بــه  بحرانــی  آبــی  اّمــا ســرانجام ســال 
غ از تــالش بعضــی از مســئوالن و  رســید و فــار
یــا موفــق جلــوه دادن مدیریــت خشکســالی 
ح  مطــر ســوال  ایــن  مدیــران،  خــود  توســط 
مدیریــت  در  واقعــًا  آیــا  کــه  می شــود 
موفــق  و  کــرده  عمــل  درســت  خشکســالی 

یــم؟  بوده ا
قبــل از جــواب بــه ایــن ســوال ذکــر ایــن نکتــه 
آبــی  ســال  خشکســالی  کــه  اســت  ضــروری 

گذشــته در دو بخــش آب و بــرق نمــود یافــت و 
هــدف از ایــن یادداشــت ارزیابــی مدیریــت در 
بخــش آب می باشــد نــه در بخــش بــرق و نکتــه 
بعــدی اینکــه از نظــر متخصصــان امــر مدیریت 
گذرانــدن و بــه ســر  صحیــح در بخــش آب تنهــا 
ک موفقیــت  رســیدن زمــان خشکســالی مــال
کارهــای  نتیجــه  بلکــه  نمی شــود.  قلمــداد 
کاهــش  در  خشکســالی  مدیریــت  مختلــف 
مصــرف آب در بخش هــای مختلــف مصــرف 
و باالبــردن راندمــان مصــرف آب و بهــروری آب 
تــوام بــا عــدم اختــالل در مصــرف و معیشــت 
ــدگان  کنن ــرف  ــایر مص ــاورزان و س کش ــردم و  م
ــه حداقــل رســاندن صدمــات  ــی ب ــه عبارت )و ب
و  می یابــد  مفهــوم  و  معنــی  خشکســالی( 
قابــل ارزیابــی و رصــد می باشــد. یعنــی بایــد 
گذشــته  ــا در ســال آبــی  کــه آی مشــخص شــود 
کشــاورزی  بخــش  در  آب  مصــرف  راندمــان 
کشــت بــه  کاهــش؟ الگــوی  افزایــش یافتــه و یــا 
کــم مصــرف آب تغییــر یافتــه  کشــت های  نفــع 
یــا خیــر؟ آب شــرب و بهداشــت ســالم بــه مردم 
رســیده یــا خیــر؟ در مصــرف آب خانگــی صرفــه 
جویــی بــه وجــود آمــده یــا خیــر؟ در بخــش 
صنعــت تغییــری در منبــع مصــرف و راندمــان 

ــا خیــر؟ اســتفاده بــه وجــود آمــده ی
ــام  گذشــته همــه آمــار و ارق ــی  ــر در ســال آب گ ا
مــورد نیــاز فــوق موجــود بــود و می توانســت 
دقیــق  ارزیابــی  قطعــًا  گیــرد  قــرار  اختیــار  در 

ــردد. امــا متاســفانه  گ می توانســت اســتخراج 
بخش هــا  بعضــی  در  تنهــا  اطالعــات  و  آمــار 
ایــن  بــر  اتــکا  بــا  تنهــا  لــذا  و  دارد  وجــود 
ــد ارزیابــی غیــر دقیقــی را انجــام  اطالعــات بای
داد. ایــن آمــار و اطالعــات در بندهــای زیــر 

شــده اند. آورده 
شــرکت های  در  کشــاورزی  بخــش  در  یکــم: 
تابعــه توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی آمــار و 
ــد  ــه می توانن ک ــود دارد  ــی وج ــات دقیق اطالع
کشــاورزی قــرار  دســتمایه ارزیابــی در بخــش 
ایــن  در  موجــود  اطالعــات  و  آمــار  گیرنــد. 
کــه مجموعــًا ایــن  شــرکت ها نشــان می دهنــد 
کشــت نیشــکر بیــش از  شــرکت ها در بخــش 
95 درصــد آب مصرفــی خــود را در مقایســه 
ســال  آن  در  )کــه  گذشــته  آبــی  ســال  بــا 
ــوده  ــدود 40% ب ــاری ح ــان آبی ــط راندم متوس
کشــت مکانیــزه  و عــدد قابــل پذیرشــی بــرای 
ــه %50  ــد حداقــل ب محســوب نمی شــود و بای
کننــد امــا در مجمــوع  ارتقــاء یابــد( دریافــت 
ســال  درصــد   71 حــدود  محصــول  رشــد 
گذشــته بــوده اســت. حــال ســوال ایــن اســت 

کــه چــرا چنیــن شــده اســت؟
نشــان  محصــول  رشــد  جزییــات  بررســی 
تــا  خــرداد   15 از  نیشــکر  گیــاه  کــه  می دهــد 
ــرار داشــته  15 شــهریور تحــت تنــش شــدید ق
بــازه زمانــی  ایــن  از  بعــد  ولــی قبــل و  اســت 
گــر  درســت عکــس ایــن حالــت را داشــته. لــذا ا
ایــن تالطــم رشــد بــه تخصیــص آب مرتبــط 
باشــد )کــه فعــاًل دلیــل دیگری متصور نیســت( 
طــول  در  آب  مناســب  توزیــع  عــدم  بیانگــر 
نامناســب آب  فصــل رشــد و قطــع و وصــل 
توســط متصدیــان امــر و در نتیجــه هــدر رفــت 
ع می باشــد. بیــش از حــد آب در ســطح مــزار

در  آب  صحیــح  مدیریــت  عــدم  کلــی  بطــور 
کــه در عمــل  ایــن بخــش را نشــان می دهــد 
راندمــان مصــرف آب را در ســطح شــرکت های 
پیــش  ســال   %40 حــدود  از  نیشــکر  توســعه 
گــر سرنوشــت  بــه 30% تقلیــل داده اســت، ا
کشــاورزی  مدیریــت آب در ســایر بخش هــای 
همیــن سرگذشــت را داشــته باشــد می تــوان 
کــه مدیریــت خشکســالی در  گرفــت  نتیجــه 
و  داشــته  عکــس  نتیجــه  کشــاورزی  بخــش 

ایــن می توانــد فاجعــه بــار تلقــی شــود.
کیــد همــه  کشــت تا دوم: در بخــش الگــوی 
مصوبــات در اســتان خوزســتان بــر جلوگیــری 
و  برنــج  یعنــی  )آب(  مصــرف  ُپــر  کشــت  از 
مصــرف  کــم  کشــت های  بــا  جایگزینــی 
آنقــدر  اســتثناءها  عمــل  در  اّمــا  داشــت. 
کشــت برنــج  کــه ســطح زیــر  گســترش یافــت 
بــود.  نیــز بیشــتر  از ســال پیــش  حــدود %8 

چرا در مدیریت خشکسالی 
موفق نبوده ایم

دکتر مهدی قمشی- استاد دانشگاه شهید چمران اهواز



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه   1397
شماره 372

54

 نشست

ایجــاد  دیگــری  مشــکل  شــرایط  ایــن  بــا  گــر  ا
کشــت  ایــن  از  حاصــل  درآمــد  یــا  و  نمی شــد 
هــم  بــاز  مــی داد  پوشــش  را  دیگــر  زیان هــای 
قابــل توجیــه بــود اّمــا بــا توجــه بــه بــروز مشــکل 
کمبــود  آب شــرب در شــهرهای پاییــن دســت و 
کشــت نیشــکر در ماههــای بحرانــی و  آب بــرای 
زیــان وارده بــر نخیــالت و قابــل قیــاس نبــودن 
زیان هــای  بــا  برنــج  کشــت  از  درآمــد حاصلــه 
کشــت برنــج محــرز  وارده، قابــل توجیــه نبــودن 
کارنامــه مدیریتمــان در  لــذا  و مســلم اســت. 
کشــت در اســتان نیــز  بخــش اصــالح الگــوی 
ــل قبــول و منفــی بســته  ــا سرنوشــتی غیــر قاب ب

شــد.
ســوم: آمــار و اطالعــات موجــود در مــورد مقــدار 
مصــرف آب شــرب و بهداشــت در اســتان هیــچ 
تغییــری را نشــان نــداده اســت. عــالوه بــر ایــن 
شــهرهای  آب  شــوری  بحــران  شــکل گیری 
خرمشــهر و آبــادان )و عــدم حــل مناســب آن 
ــم  ــال نی ــود اتص ــا وج ــتان ب ــل تابس تــا آخــر فص
پیش بینــی  عــدم  نشــانه  غدیــر(  ح  طــر بنــد 
صحیــح نفــوذ شــوری آب شــور خلیــج فــارس 
بخــش  در  موفــق  کارنامــه  عــدم  ســرانجام  و 
را  شــهروندان  بهداشــت  و  شــرب  آب  تامیــن 

دارد.
در بخــش مصــارف آب صنعــت آمــار و ارقامی در 
دســت نیســت تــا بتــوان بــر مبنــای آن ارزیابــی 
اّمــا روی  ارایــه نمــود.  ایــن بخــش  نســبی در 
امــور  کارشــناس  یــک  عنــوان  بــه  رفتــه  هــم 
توانســته ایم  فقــط  مــا  بگویــم  می توانــم  آب 
در  وگرنــه  بگذرانیــم  ســر  از  را  خشکســالی 
شــاخص های مدیریــت صحیــح خشکســالی 
نگذاشــته ایم  بجــای  را  مطلوبــی  عملکــرد 
بخــش  در  مدیریتمــان  بــه  نمی توانیــم  و 

کنیــم. افتخــار  خشکســالی 
هــر  بــا   97-96 آبــی  ســال  خشکســالی 
کــه مدیریتمــان داشــت بــه پایــان  کارنامــه ای 
رســید و قصــدم از ایــن یادداشــت تنهــا بیــان 
آنجایــی  از  بلکــه  نیســت  و  نبــوده  کامی هــا  نا
کــه تجربــه خشکســالی در ســال آبــی فعلــی و یــا 
ســال های آتــی تکــرار خواهــد شــد بیــان ایــن 
نــکات می توانــد تلنگــری باشــد بــر مدیــران و 
ــا موهومــات  کارنامــه خــود را ب ــا  متولیــان امــر ت
موفق نشــان ندهند و در مدیریت خشکســالی 
بــا برنامه ریــزی دقیــق تــر و صحیح تــر حرکــت 
کارنامــه موفــق مدیریــت  کننــد و ملزومــات یــک 
چنیــن  در  تــا  نمــوده  رعایــت  را  خشکســالی 
شــریف  مــردم  بــر  وارده  هزینه هــای  مواقعــی 

کاهــش یابــد. اســتان هــر بیشــتر 
12 آبان- صما

بــر  نیــز  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  ســتاد 
الــزام آور بــودن بازرســی صرفــًا یکســاله دفاتــر 
بنگاه های بخش خصوصی از ســوی سازمان 
کرد.  کیــد و آن را مصــوب  تامیــن اجتماعــی تا
کســب و کار اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه  معــاون 
مصوبه اخیر ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید 
مبنــی بــر الــزام ســازمان تامیــن اجتماعــی به 
اجــرای تصویب نامه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مصوبــه،  ایــن  اســاس  بــر  گفــت:  مقاومتــی، 
ســازمان تامین اجتماعی مکلف شــده اســت 
نسبت به اخذ تعهدنامه از شرکت های بخش 
خصوصــی برای ارائه دفاتر مربوط به ســالیان 

کند. قبل، خودداری 
هومــن حاجی پــور بــا بیــان اینکــه بــر اســاس 
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  تصویب نامــه 
مقاومتی، حسابرسی 10 ساله دفاتر شرکا های 
بخش خصوصــی متوقف شــده اســت، افزود: 
سازمان تامین اجتماعی صرفًا مجاز به انجام 
بازرســی دفاتــر و مــدارک آخریــن ســال مالــی 

شرکت های بخش خصوصی شده است.
بخــش  شــرکت های  دفاتــر  بررســی  تــداوم 
بــا  کــه  می دهــد  خ  ر حالــی  در  خصوصــی 
پیگیری هــای اتــاق بازرگانــی تهــران، بررســی 
ســتاد  در  بنگاه هــا  دفاتــر  ســاله  یــک  صرفــا 
بــه  فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی تصویــب و 
معــاون  توســط  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
اول رئیس جمهــور ابالغ شــده بــود. از  همین 
گســترده ای  انتقــادات  اخیــر  ماه هــای  در  رو 
تولیــدی  واحدهــای  و  تشــکل ها  ســوی  از 
بــه  رســیدگی  بــر  مبنــی  بخش خصوصــی 
ســازمان  ســوی  از  شــرکت ها  ســاله   10 دفاتــر 
که  ح شــده به طــوری  تامیــن اجتماعــی مطــر
گزارش هایی  کارآفرینان طی  تولیدکننــدگان و 
نشســت های  برگــزاری  و  تهــران  اتــاق  بــه 
کرده اند  کیــد  همفکــری در این اتــاق، بارها تا
که از  کــه رســیدگی به دفاتــر 10 ســاله بنگاه هــا 
ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی هم چنــان 
کســب و کار این  ادامــه دارد، اخــالل جــدی در 

گفتــه معاون  کرده اســت. به  بخش هــا ایجاد 
 
ً
کســب کار اتــاق تهــران، ایــن موضــوع مجــددا

تهــران  اتــاق  در  همه جانبــه  بررســی  مــورد 
گرفــت و چند نشســت ویژه با مســئوالن  قــرار 
ســازمان تامیــن اجتماعی و مکاتبــه با معاون 
بــه عنــوان رییــس ســتاد  اول رییس جمهــور 
و  برگــزار شــد  اقتصــاد مقاومتــی،  فرماندهــی 
مــورد درخواســت  اجــرای مصوبــه  بــر  کیــد  تا
گرفت و توقف رسیدگی به  رسیدگی فوری قرار 
دفاتر 10 ســاله بنگاه ها، به عنوان درخواســت 

ح شد. بخش خصوصی مطر
و  پنجــاه  در  مســئله  ایــن  افــزود:  حاجی پــور 
هفتمین جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانع 
کید  ح و مصوب شد تا باز هم تا تولید نیز مطر
که ســازمان تامین اجتماعی فقط مجاز  شود 
به بازرســی دفاتــر و مدارک آخرین ســال مالی 
شــرکت های بخش خصوصی اســت و موظف 
است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی 10 
ســاله دفاتر شرکت های مورد اشاره در مصوبه 

کند. که باشد، متوقف  را در هر مرحله ای 
14آبان- اتاق بازرگانی 

حسابرسی ده ساله دفاتر بنگاه های 
بخش خصوصی متوقف شود

مقاهل
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کشــورها  اقتصــادی  شــاخصه های  از  یکــی 
که در  متوســط عمــر شرکت هاســت. در حالی 
که  کرد  ایران به ندرت می توان شرکتی را پیدا 
یــک قرن عمر داشــته باشــد در ژاپــن 20 هزار 

شرکت باالی 100 سال وجود دارد.
کار  و  کســب  قدیمی تریــن  گومــی«  »کنگــو 
که به عنوان یک  ثبت شــده در جهان اســت 
شــرکت ســاخت و ساز ژاپنی شــهرت بسیاری 
دارد. ایــن شــرکت حــدودا یــک قــرن پــس از 
سقوط امپراتوری روم تاسیس و در این 1400 
گســترده جهان  ســال بــه خوبی بــا تغییــرات 
 همگام شــده است. شاهزاده شوتوکو تایشی
کــه اعتقــاد عمیقــی   )622 - 574 میــالدی( 
بــه آییــن بودایــی داشــت، دســتور ســاخت 
کرد.  نخســتین معبــد بودایــی ژاپن را صــادر 
وی بــرای ایــن منظــور ســه نیــروی حرفه ای 
از پکجــه )از نظــر جغرافیایــی یــک امپراتوری 
کره جنوبی قرار دارد(  کنون در  که هــم ا بوده 
کرد. در میان این افراد »شیجتسو  استخدام 
کار وی مقدمه ای  کنگو« نیز حضور داشت که 

گومی   شد. کنگو  برای احداث شرکت 
در  و  کــرد  احــداث  را  معبــد  شــرکت  ایــن 
قرن های بعدی هم وظیفه تعمیر، بازســازی 
کــه چندیــن بــار بر اثر  و نگهــداری از معبــد - 
جنــگ و یــا بالیــای طبیعــی تخریــب شــد- را 
گرفت. این پــروژه اصلی ترین منبع  بر عهــده 
کار بــود امــا بــا  گومــی در اوایــل  کنگــو  درآمــد 
توســعه هرچه بیشــتر آیین بودایی در سراسر 
کار شــرکت نیز با ســاخت و ســاز  ژاپن، دامنه 
معابــد دیگــری ماننــد هوریوجی )ســال 607 
کا )سال 1583میالدی(  میالدی( و قلعه اوسا
ایــن  شــکوفایی  اوج  یافــت.  گســترش 
شــرکت مربــوط بــه دوره حکومــت فئودالــی 
می شــود  ژاپــن  در  توکــوگاوا  شوگون ســاالری 
کمــک مالی قابل  کــه طــی آن معابــد بودایی 

توجهی از جانب دولت دریافت می کردند.
کنگوگومــی از بحران  که  جالب اســت بدانیــد 
مالی دوره شووا در سال 1927 نیز به سالمت 
کردند تا  کنندگان آن تالش  کــرد و اداره  عبــور 
کنند، اما  کار خانوادگی را حفظ  کسب و  این 
در نهایت ســال 2006 به علت مشکالت مالی 
فــراوان بخش اعظمــی از ســهام آن در اختیار 
 Takamatsuیکی از شــرکت های رقیب به نام
گرفــت و از آن پــس در قالــب  Kensetsu قــرار 
کاری  زیرمجموعه شــرکت نام برده به حیات 
کنگوگومی بــه  کنــون  خــود ادامــه داد. هــم ا
پروژه هــای  در  تابعــه  شــرکت  یــک  عنــوان 
ســاخت و ســاز، نگه داری و مرمــت، به ویژه 

بــرای معابــد بودایــی بــا اســتفاده از ابزارهای 
که از موسس اصلی به  سنتی و تکنیک هایی 

جای مانده است، فعالیت دارد.
گومــی از تکنیک هــای نجــاری خاصی  کنگــو   
کــه از نســل های مختلــف ایــن  بهــره می بــرد 
خانــواده طــی زمــان منتقــل شــده اند. شــعار 
اصلی شرکت می گوید: " فنون؛ میراثی از 1400 

سال پیش تا آینده".
هرچند ژاپن دارای شش مورد از قدیمی ترین 
شــرکت های جهان اســت و همچنین نزدیک 
کار بــا قدمــت بیــش از 100  کســب و  بــه 20000 
کنگو  ســال دارد امــا در این میان، طــول عمر 
گومی بــه طــور قابــل توجهــی ارزش مطالعــه 
کــه  اصولــی  خوشــبختانه  دارد.  تحقیــق  و 
انگیــزی  شــگفت  پایــداری  ایــن  بــه  منتــج 
طــی قرن هــای متمــادی شــده انــد، توســط 

کنگــو محافظت شــده اســت.  خــود خانــواده 
نــام بــه  شــرکت  ایــن  رهبــر  دومیــن  و   ســی 

خــود  از  طریقتــی   ،Yoshisada Kongō  
که بعدها »دانش خانوادگی  گذاشــت  برجای 
تجارت« نام نهاده شــد و شــامل لیستی از 16 
دســتورالعمل تاریخــی )گــردآوری شــده طــی 
کــه بــرای هدایــت  نســل های مختلــف( بــود 
کار خانــواده بــه آینــده ای روشــن تر  کســب و 
گرفت. این طریقت محققان  مــورد توجه قرار 

غربی را شگفت زده ساخته است.
در واقــع »دانــش خانوادگــی تجــارت« نه تنها 
کســب و  بــر موضوعــات مرتبــط بــا اداره یــک 
کیفــی و رضایــت مشــتریان  کنتــرل  کار ماننــد 
تمرکــز دارد، بلکــه به ابعاد شــخصی همچون 
چگونگــی انتخاب لباس و برخــورد صحیح با 
کامل( نیز بها داده اســت.  دیگــران )با احترام 
کیفیــت مثال زدنــی پروژه هــای انجــام شــده 
گومی، بدون شک یکی  کنگو  توســط شــرکت 
از مهم ترین علل دوام طوالنی آن بوده است. 
شــاید متعجب شــوید اما برای پیوســتن یک 
کارمنــد جدید به ایــن مجموعه، می بایســت 
کارآموزی ســپری  در ابتــدا یک دوره 10 ســاله 
شــود. پــس از آن نیز دوره 10 ســاله دیگری به 
منظــور تبدیــل شــدن بــه اســتاد فــن نجاری 
الزم بــوده اســت. البته آمــوزش تکنیک های 
مختلــف ماننــد خوانــدن، علــم محاســبات و 
حتــی توجه به ابعاد زندگی فــردی نیز در این 
برنامــه جــای داشــته اســت. در مرحلــه آخــر 
گروه هــای متفاوتــی  صنعتگــران منتخــب بــه 
تولیــد  اثبــات  بــرای  کــه  می شــدند  تقســیم 

کنند. کار با یکدیگر رقابت  بهترین 
کیــد ایــن شــرکت بــر اهمیــت ایجــاد رابطه   تا
عناصــر  کلیدی تریــن  از  مشــتری  بــا  خــوب 
موفقیــت آن بــوده اســت. ایــن موفقیــت تــا 
که بســیاری از مشتریان  اندازه ای پیش رفت 
شــرکت ماننــد اولیــن پــروژه آن تحــت عنــوان 
متمــادی  قــرون  بــرای   ،Shitennō-ji معبــد 
کردنــد. اصلــی ترین  وفــاداری خــود را حفــظ 
خانوادگــی  »دانــش  طریقــت  توصیه هــای 

تجارت« شامل این موارد بوده است:
گــوش  - بــه صحبت هــای مشــتری بــا دقــت 

 فرا دهید
- با مشتریان رفتاری محترمانه داشته باشید
 - تا جای ممکن ارزان ترین پیشنهاد را ارائه دهید

کردار خود صادق باشید گفتار و   و همواره در 
- خــود را نســبت بــه مشــتری در اولویــت قرار 

ندهید
- هرگز با مشتری درگیر نشوید

قدیمی ترین شرکت جهان
 با ۱400 سال سابقه در ژاپن

چگونه
 یک میراث 
خانوادگی 

قرن ها
 دوام آورد؟

)تصویر: مجسمه چوبی شاهزاده شوتوکو(
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 نشست

- دیگــری را ســرزنش نکنیــد و مرتکــب فخــر 
فروشی نشوید

کنید - با احترام ارتباط برقرار 
کنگــو  شــرکت  مشــخصه های  از  دیگــر  یکــی 
دســتورات  در  مســتقیم  طــور  بــه  گومی کــه 
Yoshisada  )ســی و دومیــن مدیــر شــرکت( 
بــدان اشــاره نشــده و بیشــتر حالــت یک فن 
پنهان دارد، مهارت حفظ تعادل در »احترام 
بــه ســنت و در عیــن حــال انعطــاف پذیــری 
کافی برای هماهنگی با شرایط زمانه« است. 
بــه عقیده نســل های مختلف ایــن خانواده، 
مهم تریــن اقــدام حفــظ و نگهداری از ســنت 
کنگــو بــوده اســت. بــا ایــن  و فنــون خانــواده 
حــال در شــرایط بحرانی به منظــور اطمینان 
کرد.  از بقــای شــرکت، می توان سنت شــکنی 
گومی نخســتین شــرکت در  کنگو  بــرای مثــال 
که سازه های چوبی سنتی را با بتن  ژاپن بود 
کرد و همین طور اولین تیمی به شمار  ترکیب 
کــه از نــرم افــزار CAD بــرای طراحــی  مــی رود 

معابد بهره برده است.
رهبــران  انتخــاب  در  گومی همچنیــن  کنگــو 
دارد.  باالیــی  پذیــری  انعطــاف  نیــز  خــود 
هماننــد بســیاری از تجارت هــای خانوادگی، 
که بزرگ خانواده  کلی انتظــار می رود  بــه طور 
جایگاه ریاست شرکت را نیز در اختیار داشته 
کنگــو  کاری همچــون  کســب و  باشــد امــا در 
گومــی، توجــه زیــادی به مهــارت، ســالمت و 
شایســتگی رهبــران شــده اســت. بــه عنــوان 

 Yoshisada کــه پســران گفته می شــود  مثــال 
کمپانــی را نداشــتند. بــه  توانایــی مدیریــت 
همین علت ســمت رهبری بــه برادر جوان تر 
 Yoshisada که وارث مســتقیم وی -هرچند 
نبود- انتقال یافت. طبق ســنت های ژاپنی، 
که بــه فرزند  نــام خانوادگــی از طریــق پســری 
خواندگی پذیرفته شــده باشــد و یــا داماد نیز 
قابل استمرار خواهد بود. سی و نهمین رهبر 
کمپانــی بــه نــام Toshitaka Kongō یکــی از 

همین دسته افراد بوده است.
که ســی و هفتمین رهبر شرکت به نام   زمانی 
کرد  Haruichi Kongō   اقــدام بــه خودکشــی 
)بــه علت ناتوانی بــرای تامین مالــی خانواده 
که یک رهبر  کارمندانش( و در حالــی  خــود و 
مرد مناسب نیز وجود نداشت، Yoshie بیوه 
کنگو مدیریت  وی بــه عنــوان اولین رهبــر زن 
کفایــت بــا  رهبــر  ایــن  گرفــت.  دســت  در   را 
 نه تنها ســنت خانوادگــی رهبری مردان را به 
کشــید، بلکه دامنه فعالیت شــرکت را  چالش 
گســترش داد. او با تالش بســیار دولت را  هم 
که با ساخت تابوت های چوبی،  کرد  متقاعد 

شرکت را از ورشکستگی نجات دهد.
بــا ترویــج مدرنیتــه و عناصــر فرهنــگ غربــی 
گومی نیــز رویکــرد خــود را بــا  کنگــو  در ژاپــن، 
کرد. از جمله مهم ترین این  تغییرات همســو 
دســته از هماهنگی هــا می توان بــه طراحی و 
ســاخت ساختمان های مسکونی و تجاری و 
همچنین اســتفاده از نــرم افزارهای معماری 

بــرای تلفیــق آن بــا متدهای ســنتی ســاخت 
کرد. معابد اشاره 

کار  کســب و  گومی بــه عنوان یک  کنگــو  پایــان 
مستقل خانوادگی و ادامه حیات آن به عنوان 
زیــر مجموعــه یــک شــرکت دیگــر، وابســته به 
عوامــل متعــددی بــوده اســت. یکــی از مهــم 
کاهش طوالنی مدت  ترین علل مطرح شده، 
درآمد شــرکت از ســاخت و ســاز معابد اســت. 
گذاری هــای ســنگین در  همچنیــن ســرمایه 
کارهای  ک با رشد بی رویه کسب و  حیطه امال
ک و مســتغالت در دهــه  فعــال در زمینــه امــال
 Toshitaka Kongō .1990، بی نتیجه ماند
از دشواری های دست یابی به الزامات دنیای 
مدرن نوشــته اســت: »امروزه هیــچ کس برای 
کرد«  ساخت یک معبد 15 سال صبر نخواهد 
که جالب اســت، نظــر وی در مورد  امــا آن چه 
کــه آن را  کمپانــی خواهد بود  پایــان اســتقالل 
بیشــتر از یک شکست، بازتابی از این واقعیت 
که دیگر ســاخت معابــد برای بقای  می-داند 
کافی نخواهد بــود. از طرفی  کار  کســب و  یــک 
کنتــرل یــک  کــه ایــن شــرکت تحــت  هرچنــد 
کمپانــی مــادر اســت، امــا روح آن بــه حیــات 
و  اول  روزهــای  ادامــه خواهــد داد. در  خــود 
کنگو و  پانزدهــم هــر ماه، بیــش از 120 هنرمند 
کارمندان در مراسمی مخصوص یادبود  ســایر 
گرد یکدیگر جمع می شوند  شاهزاده شــوتوکو 
کار  کســب و  تــا بــرای کمک بــه راه اندازی این 
کنند.                                                         منحصر به فرد از وی تشکر 

خانواده محترم جوادی
 درگذشــت آقــای مهنــدس  مســعود جــوادی مدیرعامل فقید شــرکت آتیک که بیــش از 40 ســال  با تالش
 بــی وقفــه در عرصــه آبادگری میهن فعالیت داشــتند را به شــما و جامعه مهندســی کشــور تســلیت عرض 

می نماییم. برای آن عزیز سفر کرده آرامش ابدی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواهانیم.
وین انجمن شرکت های  ساختمانی و  تاسیساتی استان قز

جناب آقای مجتبی زالی
مدیر محترم  امور مالی سندیکا

درگذشــت مادر گرامی تان را  به شــما و  خانواده محترم  تســلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز ســفر کرده 
آرامش ابدی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی خواهانیم.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

تسلیت

مقاهل




