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که رشــد اقتصــادی و تامین رفاه   توســعه پایدار 
اجتماعی و عدالت اقتصادی از الزامات آن است 
کشــور، مســتلزم   در هر قلمرو و ســرزمینی به نام 
وجود روابط دیپلماسی پویا و مستحکم با دیگر 
کشورهاســت. دیپلماســی مرهــون تخصص در 
علم سیاست است و توسعه پایا،  رشد اقتصادی 
و رفاه اجتماعی در چارچوب اعمال موازین علم  
گاهی نسبت به  اقتصاد حاصل می شــود. لذا ناآ
کشــورهایی  کارکــرد علــوم سیاســت و اقتصاد در 
که به شدت با  کمیت  اقتصاد دولتی  ویژه با حا
سیاست  گره خورده، سبب می شود  که اقتصاد  
عمدتــًا  در راســتای اهــداف سیاســی مدیریــت 
که نتیجه تبعی آن آســیب پذیری شــدید  شــود 
اقتصــاد در مقابــل تغییــرات و تحــوالت جهانی 
اســت. ضمــن آنکــه  از ُبعــد داخلی نیــز ظرفیت 
و توانایــی سامان بخشــی اقتصــاد را، در جهــت 
تامین  عدالت اقتصادی  و رفاه اجتماعی  بسیار 

کثر موارد غیرممکن می سازد. محدود و  در ا
نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته، 
کشــورها قلیل  کــه تعــداد آنها  در قیاس با ســایر 
است، نشان می دهد که چارچوب های  نهادی  
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی آنان تحت تاثیر 
تحوالت درونی و بیرونی در جهت توسعه پایدار  
و ثبات سیاســی و اقتصــادی تصحیح و متحول 
شده و یا به طور کلی نهاد هایی  سنتی و جزم گرا 
و ضد توســعه  منقرض شــده و یا دچار تغییرات  

سیاسی گردیده و چارچوب های نهادی توسعه 
که از دل آنها موسسات،  گرا  را به وجود آورده اند 
بنگاههــا و تشــکیالت پیشــرفته و ســازمانهای 
کشور  حقوقی  توســعه یافته ای پدید آمده اند  و 

را در مدار توسعه یافتگی قرار داده اند.
کشــورهای توســعه یافته، اقتصاد دانش  بنیان  
را در چارچوب نهــادی اقتصادی خود باز تولید 
می کننــد و بــا اعمــال مدیریت  دانــش محور  به 
شناخت هرچه بیشتر ظرفیتهای آشکار و نهان 
اقتصــادی و انســانی خــود پرداخته و ثــروت را از 
دل آنها اســتخراج و به سرمایه تبدیل می کنند. 
که وابستگی  کشــور ما یا کشورهای مشابهی  اما 
شــدید اقتصــادی و مالــی بــه نفــت یــا هــر ماده 
خــام  دیگری دارند، در مدار توســعه یافتگی قرار 
کل درآمدهای نفتی و ثروتهای  نگرفته انــد. زیرا 
عمومی ایران براســاس اصل 45 قانون اساسی  
در اختیــار دولــت  اســت و در یــک  چارچــوب 
نهــادی رانتــی به مصــرف می رســد. ورود حجم 
عظیمــی از پترودالرهــا بمثابــه پــول پرقدرت به 
که منشــا آن  تولیــد داخلی  کشــور  چرخــه پولی 
نیســت یــا فی الواقــع  ویــروس بیمــاری هلندی 
اســت، اقتصاد را از درون مــورد حمله  قرار داده 
و زمینگیــر می کنــد. متجــاوز از یــک قــرن  قبل از 
آنکــه اقتصاد هلنــد به این بیماری مبتال شــود. 
کــه بــا اســتیالی  کشــورهای اســپانیا و پرتقــال  
کشورهای آمریکای التین الماس  اســتثماری بر 

کشــور خود  و طــالی فراوانــی را بــه غنیمت وارد 
کردند نیز به این بیماری گرفتار شده و آسیبهای 
کردنــد و بــه  مهلکــی را در اقتصــاد خودتجربــه 
کشور  کشــیده شــدند. وابســتگی  ورشکســتگی 
نفتــی، ســاختار  آســان یاب  بــه درآمدهــای  مــا 
کــه از دیرباز  نهــادی اقتصادی سیاســی رانتی را 
کشــف نفت میرســد  حتــی قدمت آن به قبل از 
گروههــای قلیل  تقویــت نمــود و اســباب انتفاع 
و  وابســتگان بــه قدرتهــای ســلطه سیاســی و 
اقتصادی را که به شدت درهم تنیده اند، فراهم 
کــه ســا ختارهــای  مــی آورد. الزم بــه ذکــر اســت 
نهــادی رانتــی در اقتصــاد سیاســی درســت در 
تقابــل بــا چارچوبهــای نهــادی رقابتــی اســت، 
کــه اســتعدادها و نبــوغ فعاالنــه اقتصــادی را در 
پیشبرد طرحها و برنامه های اقتصادی با هدف 
کــه نهایتــًا در راســتای منافــع ملــی  ســودآوری 
اســت، شــکوفا نمود و رشــد اقتصادی دو رقمی 
و تــورم یــک رقمــی را  رقــم می زنــد. امــا نکته ای 
کــه همــواره  بایــد بــه آن توجه داشــت آن اســت 
کــه چارچــوب نهــاد رقابتــی هنگامــی از پویایــی 
کــه خــود را در قلمــرو بازارهــای  بهــره می جویــد 
بین المللــی بیازمایــد. ایــن امــر مســتلزم ارتباط 
گســترده اقتصــاد داخلی بــا اقتصــاد بین المللی 
اســت، زیرا توســعه اقتصــادی و رفــاه اجتماعی 
تنهــا در یک محــدوده جغرافیایی بدون ارتباط 
ج و بازارهــای بین المللی شــکل  بــا جهــان خــار

و  پسا  تحریم
ســـــــــــــرمقاله

دکتر محمود جامساز - اقتصاددان
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نمی گیــرد. از ایــن رو  عقالنیــت  و دیپلماســی 
ایجــاب میکند  هرگونــه  تحریک و تهدیدی ولو 
کم اهمیت بر علیه منافع  به ظاهــر بی محتوا  و 
کشــور در فرآیند محاســبات سیاســی وارد  ملی 
شــود و متناســب با قــدرت منبع تهدیــد و وزن 
آن در جامعــه جهانــی نســبت بــه آن اقدامــات 
پیشــگیرانه در جهت خنثی سازی تدارک شود  
کشــور ما چنین نشد و مسئله هسته ای  اما در 
ایــران  بــه شــورای امنیت ســازمان ملــل ارجاع 
کــه تصویــب قطعنامه هــای تحریم هــای  شــد 
گســترده را علیــه ایــران درپــی داشــت و ســایر 
کنگــره  ســوی  از  نیــز  بین المللــی  تحریم هــای 
آمریکا، کاخ سفید و اتحادیه اروپا اعمال گردید. 
تحریم های بین المللی بــه معنای خروج ایران 
از چرخــه اقتصادی  بخش  بزرگی  از جهان بود 
که از منظر سیاسی و اقتصادی ا یران را در یک 
محــدوده و قلمــرو خــاص جغرافیــای سیاســی  
که  کشــور را  و مالــی محــدود ســاخت و اقتصاد  
بــه درآمدهــای نفتــی  بــه شــدت  شــوربختانه 
که آثار و عواقب  متکی بود دچار آشفتگی نمود 
نامطلــوب آن در زندگــی روزمــره اقتصــادی  و 

اجتماعی آحاد مردم غیرقابل انکار است.
کنــون نظــام بــا  بــه خدمت گیری دیپلماســی  ا
تلطیف شده قصد دارد که اسباب رفع تحریمها 
کنــد تــا  ایــران نیــز قــادر باشــد ماننــد  را فراهــم 
بین المللــی  رقابــت  عرصــه  در  آزاد  کشــورهای 
ایفای نقش کند. البته این سیاست مورد تایید 
تمام فعاالن اقتصادی و سایر آحاد جامعه قرار 
که منافع  گرفتــه )به جز عــده قلیلی رانت خــوار 
خــود را در پایایــی تحریمهــا پــی می گیرنــد(. بر 
این اساس اعالم بیانیه تفاهم لوزان بارقه های 
امــا  افروخــت  آنــان  جــان  و  دل   در  را  امیــد 
فروزندگــی ایــن امیــد با اعالم مفاد فکت شــیت 
کم رنگ شد. زیرا مغایرتهای  کاخ سفید بســیار 
دســتیابی  تفاهم نامــه  دو  ایــن  در  اساســی 
بــه توافــق جامــع را تردیدآمیــز ســاخته اســت. 
علی ایحــال تحقق یــا عدم تحقــق توافق جامع 
کشــور  آثــار متفاوتی بــر روابط خارجی و اقتصاد 
و بــه تبــع آن در حوزه هــای اجتماعــی جامعــه 
گذاشــت. عدم توافق مســلمًا  بــر جــای خواهد 
کنگــره  کنــون در  کــه ا تحریم هــای جدیــدی را 
کشورمان اعمال خواهد  آمریکا مطرح اســت بر 
کنونی ایران را چه از منظر سیاسی  کرد و اوضاع 

و چه از لحاظ اقتصادی پیچیده تر خواهد کرد. 
گر برخی  اما دســتیابی به هرگونه توافــق حتی ا
از سیاســتمداران را خشــنود نکنــد حداقــل به 
تلطیف روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و 
غرب منجر و راه برون رفت از معضالت سیاسی 
و اقتصادی، هموار خواهد شــد. بدیهی اســت 
در صــورت حصــول توافــق جامــع هــم ســاده 
کــه آثــار آن بــه  کنیــم  گــر تصــور  انگارانــه اســت ا
کشــور و شــئونات اجتماعی  ســرعت در اقتصاد 

جامعه نمایان می گردد.
مســلمًا ایــن امــر زمان بــر اســت و معطــوف بــه 
ایفای تعهدات طرفین توافق نامه اســت. اما از 
که این توافق صرفًا یک توافق سیاســی  آنجائی 
نیست و متصل به پدیده های اقتصادی است 
لــذا بروز ضعف یا فســاد در اجــرای توافق جامع 
احتمالی پیش از آنکه کشورهای غربی را متضرر 

کنــد اســباب تخریــب بیشــتر روابــط خارجــی و 
کــرد زیــرا الزمه  اقتصــادی مــا را فراهــم خواهــد 
گرفتن در مدار توسعه یافتگی و تولید ثروت  قرار 
و تأمیــن رفــاه اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی 
بــدون حضــور و رقابــت در عرصه هــای اقتصــاد 
بین المللــی امکان پذیــر نیســت. بومی ســازی 
زیــرا  ابطــال شــده اســت  یــک نظریــه  توســعه 
پدیده توســعه بــدون تعامل بــا اقتصاد جهانی 
بــه ظهــور نمی پیونــدد. مقولــه توســعه یافتگی 
فراتــر از بحثهــای قلمــرو ســرزمینی اســت. بــه 
همیــن ســبب جهان شــاهد انعقــاد پروتکل ها 
و قراردادهای اقتصــادی و تجاری منطقه ای و 
کشورهای جهان تا دورترین  فرامنطقه ای بین 
فاصله هاست از همین منظر است که سازمانها 
و نهادهــای جهانــی نظیر صنــدوق بین المللی 
کار،  پــول، بانــک جهانــی ســازمان بین المللــی 



پیامآبادگران
فروردین1394شماره329 10

معتبــر  اعتبارســنجی  مؤسســات  و  یونیــدو 
مودیــز،  لینــچ،  مریــل  جملــه  از  بین المللــی 
استاندارد اندپورز و امثالهم تأسیس شده و در 
عرصــه جهانــی ایفای نقش می کنند تــا ارتباط 
کشــورهای جهان را هرچه  اقتصادی و تجاری 
گســترده تر و مستحکم تر سازند. در این  بیشتر 
ک اوبامــا در آســتانه   بــارا

ً
کــه اخیــرا راستاســت 

امضــاء بزرگترین قرارداد تجــاری تاریخی آمریکا 
کشــور از آمریــکای جنوبــی، مرکــزی و  بــا یــازده 
قــرار دارد   آمریــکای شــمالی، آســیا و اســترالیا 
کــه مهمتریــن هــدف آن ارتقــا رشــد اقتصادی 

جهانی است.
مــا  کشــور  علی ایحــال 
ســخت  آزمــون  یــک  در 
گرفتــه  قــرار  جهانــی 
اســت. موفقیــت در ایــن 
دســتیابی  یعنــی  آزمــون 
که  بــه یــک توافــق جامع 
یــک  در  آن  اســاس  بــر 
داراییهــای  زمانــی،  بــازه 
ایــران  شــده  مســدود  
تــا  150 میلیــارد دالر  کــه 
می شــود،  زده  تخمیــن 
همــراه  بــا وجــوه حاصل 
از فروش نفت به واســطه 
لغــو احتمالی تحریمها به 
کنــد و موانع   ایــران  ورود 
مالــی و بانکــی و بیمه ای  
تجــارت   راه  ســرر  از 
خارجــی ایــران برداشــته  
گرچــه دســتیابی  شــود. ا
در  توافقــی  چنیــن  بــه 

کنونــی بــا وجــود برخــی مخالفت ها  و  شــرایط 
سنگ اندازی های کنگره امریکا و اعضا برخی از 
که در چارچوب های  جناح های تندرو داخلی 
نهادی رانتی یکه تازند و منافعشــان با حصول 
توافق به خطر می افتد، قدری تردیدآمیز جلوه 
می کنــد امــا در صــورت تحقــق بایــد بــه بحــث 
قدیمــی نفــت نعمت اســت یا نقمت یــا مقوله 
کــه از حوصله  کنیم   نفریــن منابــع را بازخوانی 
ج اســت. نویســنده در مقاله ای  این مقال خار
کــه در ســال 91 در  تحــت عنــوان نفریــن منابع 
روزنامه اعتماد به چاپ رســید به طور شــفاف 

کشــور  که ورود پترو دالرها به هر  توضیــح دادم 
نفتــی تنهــا ســاختار یــا چارچوب هــای نهادی 
کرده و روند تخصیص منابع در  رانتی را  تقویت 
همین چارچوب نهادی رانتی اسباب بی ثباتی 
کاهش ارزش پول ملی ،رشــد منفی  اقتصــاد و 
اقتصادی یا رشد اقتصادی بسیار پایین، تورم 
و افزایــش خط فقــر، تعمیق فاصلــه طبقاتی را 

فراهم آورده است.
تنها کشوری که با شناخت کامل از آثار تخریبی 
کشــورش  پولــی  بــه چرخــه   پترودالرهــا  ورود 
مرزهــا  از  ج  خــار در  را  آنهــا  و  کــرد  جلوگیــری 

سرمایه گذاری نمود، کشور سوئد است که تنها  
بخشی از درآمدهای ناشی از بهره سپرده های 
خارجــی خود را در جهت توازن اقتصادی بهره 
کشــورهای صادرکننــده   گیــرد.  واال دیگــر  مــی 
نفت به ســبب ورود حجــم عظیمی از وجوهی 
کــه منشــا داخلــی ندارنــد و از فعــل و انفعاالت 
اقتصادی و تجاری کشور پدید نیامده اند دچار 
آسیب های  مخرب نظیر بیماری هلندی شده 
و شاخص های مهم اقتصادی آنها نظیر تورم، 
و  اقتصــادی  رشــد  بیــکاری،  ســرمایه گذاری، 

گرفته اند. امثالهم در وضعیت نامطلوبی قرار 

گونه اســت  کشــور مــا نیــز  وضــع بــه همین  در 
دولتهــا  تشــنه درآمدهــای نفتــی بوده انــد تــا 
کنند و اندام  بتوانند با دســت و دلبازی هزینه 
فیزیکــی خــود را فربه تــر و شــرکتهای دولتــی را 
گســترش دهند. در 8 ســال ریاســت جمهوری 
بــه  ارزی  درآمدهــای  کــه  دهــم  و  نهــم  دوره 
نزدیک هزار میلیارد دالر اعم از ثبت در بودجه 
کردیم؟ حتی قادر  یاثبت نشــده بالغ شــد، چه 
کمی برنامه چهارم توســعه  نبودیــم به اهداف 
اقتصــادی نظیــر نــرخ تــورم، رشــد نقدینگــی، 
شــاخص بیکاری و... دست یابیم و در نهایت 
مــا  نفتــی  دولتــی  اقتصــاد 
و  شــکننده تر  زمانــی  هــر  از 

آسیب پذیرتر شد.
تحریم هــای  امــا  اینــک 
کاهــش  و  بین المللــی 
قیمــت نفــت اجبــارًا ســهم 
درآمدهای نفتی در بودجه 
کاهش داده و درآمدهای  را 
مالیاتی به عنــوان باالترین 
منبــع تأمیــن بودجــه مورد 
گرفته  توجــه بیشــتری قــرار 
اســت. البته ایــن تجربه ای 
کــه دولت بــه تدریج  اســت 
نســبت به عــدم وابســتگی 
بودجه به نفت با احســاس 
مســئولیت پذیری  و  تعهــد 
به دســت خواهد آورد. من 
در مقالــه ای تحــت عنــوان 
»مســت درآمدهــای نفتــی 
ماهنامــه  در  کــه  نشــویم« 
پول و بانک به چاپ رسید 
که ابعاد زیان ناشی از  به وضوح توضیح داده ام 
تحریم نفتی علیه ایران بر اقتصاد کشور نسبت 
کشــور،  کل  کــه وجوه نفتی در بودجه  بــه وزنی 
حســاب ذخیــره ارزی صنــدوق توســعه  ملــی، 
گــردش مالــی اقتصــاد  کلــی در  واردات و بطــور 
ک تــر و عمیق تر  کشــور داراســت بمراتب خطرنا
کنار آن  کــه بتــوان بــا ســاده انگاری از  از آنســت 
کاهش منابــع درآمد نفتی،  گذشــت. بی تردید 
قسمت اعظم طرحهای توسعه اقتصادی را که 
همه از همین منبع تغذیه می شوند،  به همراه 
کــه 80درصد به واردات  صادرات غیرنفتی نوپا 

كشــور نفتــی تنها  ورود پتــرو دالرهــا بــه هــر 
یــا چارچوب هــای نهــادی رانتــی  ســاختار 
كــرده و رونــد تخصیــص منابــع  را  تقویــت 
در همیــن چارچــوب نهــادی رانتی اســباب 
كاهــش ارزش پول ملی  بی ثباتــی اقتصاد و 
،رشــد منفــی اقتصــادی یــا رشــد اقتصادی 
بســیار پاییــن،  تــورم و افزایــش خــط فقــر، 
تعمیق فاصله طبقاتی را فراهم آورده است.

كامــل از آثــار  كــه بــا شــناخت  تنهــا كشــوری 
تخریبــی ورود پترودالرهــا بــه چرخــه  پولــی 
كشــورش جلوگیــری كرد و آنهــا را در خــارج از 
مرزها سرمایه گذاری نمود  كشور سوئد است
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خارجــی  واســطه های  و  ســرمایه ای  کاالهــای 
متکــی اســت بــه مخاطــره افکنده ضمــن آنکه 
دولــت را نیــز در تأمین مصــارف خارجی خود از 
جملــه هزینه هــای پرســنلی و دیگــر مصــارف 
که پا بــه پای افزایــش درآمدهای نفتی  دولتــی 
رشــد داشــته اند و از خصوصیــت چســبندگی 
کرده  رو بــه باالیــی برخوردارند بشــدت ناتــوان 
اســت زیــرا درآمدهــای غیرنفتــی نمی توانــد به 
ســرعت جایگزین درآمدهای نفتی شــوند. لذا 
تحقــق توافــق جامــع و ورود دارائـــــــــی هـــــای 
کشور و از سرگیری درآمدهای  مسدودشــده به 

نفتی فی الواقع می تواند 
دولــــــت را از تـــــــــــنگنای 
و  آورده  بیــرون  مالــی 
و  ضعف هــا  بــر  موقتــًا 
ی  ی ها مــــــــــــــد آ ر کا نـــا
چالشــهای  و  مدیریتــی 
گذارد.  موجود سرپوش 

امــا این ســئوال اساســی 
آیــا  کــه  اســت  مطــرح 
استمرار این درآمدها قادر 
اســت که اقتصاد کشور را 
توســعه یافتگی  مــدار  در 
قــرار دهد؟ پاســخ به این 
بــه  معطــوف  پرســش 
تغییــر و تحوالتــی اســت 
کــه الزمســت در ســاختار 
نهــادی اقتصــادی رانتی 
دولتــی صــورت گیــرد زیرا 
عــدم  راقــم،  اعتقــاد  بــه 
ظرفیتهــای  شــناخت 

واقعی اقتصادی کشور در میزان جذب پترودالرها 
سبب می شود که اقتصاد به همان راهی هدایت 
کنون می شده، یعنی بیشترین بار حل  شود که تا
معضــل اقتصــادی را بــر دوش درآمدهــای نفتی 
افکندن. به راستی ظرفیت جذب پترودالرها در 
اقتصاد ما چقدر است؟ چه مقدار از این درآمدها 
براســاس اعمال یک مدیریت دانش بنیــان قادر 
اســت تعادل را بر اقتصاد کشــور باز گرداند؟ البته 
کــه وابســتگی بودجه به نفــت باید به  ایــن تفکر 
صفر برسد و این هدف در برنامه پنجم نیز تصریح 
شــده، نشــان می دهد که مضار ورود بی حساب 

کشــور جــزء دغدغه هــای  درآمدهــای نفتــی بــه 
که  کنون  سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و ا
تیم اقتصادی دولــت یازدهم از دانش اقتصادی 
برخوردارند مسلمًا در تحقق این اهداف اهتمام 
می کنند. اما دستیابی به هر هدفی که راه توسعه 
پایدار را هموار سازد در چهارچوب نهادی اقتصاد 
رانتی میســر نمی شــود لذا مشــکل اقتصادی ما 
گــر از ســاختارهای اقتصادی  ســاختاری اســت  ا
توســعه گرا بهره منــد بودیــم هــزاران میلیــارد دالر 
درآمدهای نفتی را برباد نمی دادیم و بخش اعظم 
آن را که جذب آن فراتر از حجم و ظرفیت اقتصاد 

کشور بود ذخیره می کردیم یا در کشورهای معتبر 
و امــن جهــان ســپرده گذاری یــا ســرمایه گذاری 
می نمودیم نه آنکه حدود 154 میلیارد دالر اضافه 
بــر آنچه از ســالهای 84 تــا 92 در بودجه ها تقویم 
شد هزینه کنیم که هنوز در مورد محل هزینه کرد 

آن شفاف سازی نشده است.
جامــع  توافــق  تحقــق  آنکــه  کالم  مخلــص 
کشور  زمینه های توســعه سیاســی و اقتصادی 
را از هــر حیــث مهیــا می کنــد مشــروط بــر آنکــه 
کشــور به یک  ســاختارهای نهــادی اقتصــادی 
چهارچــوب نهــادی رانت ســتیز تبدیــل شــود. 

کــه منابــع بــه نحــو بهینه  در آن صــورت اســت 
تخصیــص می یابند و حد جــذب پترودالرها در 
اقتصاد کشور مشخص می شود و مازاد آن نیز به 
عنوان ذخائر ارزی الزمست به نحوی مدیریت 
که در صــورت لزوم در حد نوســان گیری  شــوند 
و تعادل بخشــی بــه اقتصاد مــورد بهره بــرداری 
از  ج  خــار در  آن  اعظــم  بخــش  و  گیرنــد.  قــرار 
کشــور ســرمایه گذاری و یــا ســپرده گذاری شــود 
ظرفیتهای درونی اقتصاد کشور به حدی است 
که بیش از آنکه نیاز به سرمایه های نفتی باشد 
کارآمــد در جهت  مســتلزم اعمــال مدیریتهای 
سمت دهی اقتصادی دولتی 
به ســوی اقتصاد بازار رقابتی 
با محوریت بخش خصوصی 
اســت. بایــد بــه برنامه ریــزان 
متذکــر  سیاســت گذاران  و 
که توانایی هــای بخش  شــد 
بــاور  براســتی  را  خصوصــی 
کنیــد آنــان را هــم بــه لحــاظ 
از  هــم  و  اقتصــادی  امنیــت 
نظر مالی و تسهیل در اعمال 
دســتور العملهای  و  مقــررات 
کشــاورزی  صنعتی، تجاری، 
کنیــد  تقویــت  کارآفرینــی  و 
آنــان  پنهــان  انگیزه هــای  تــا 
آشــکار و اقتصــاد را بــه تحرک 
وادارند. در صورت دستیابی 
جامــع  توافــق  بــه  احتمالــی 
و رفــع همــه تحریم هــا، یــک 
انقــالب اقتصــادی در تغییر و 
تحول ساختاری باید صورت 
کشــور را با محوریت بخش خصوصی در  گیرد تا 
مدار توسعه یافتگی قرار دهد. در غیر اینصورت 
کــه بــه باور  افزایــش روزافــزون دالرهــای نفتــی 
سیاســتمداران، اقتــدار سیاســی و اقتصادی را 
به ایران باز خواهد گرداند، سرابی بیش نیست 
نهــادی  و چارچوب هــای  اســتمرار ســاختار  و 
اقتصــادی رانتــی تنهــا بــه تعمیق فاصلــه فقر و 
گســترش فساد  غنا و فنا شــدن ثروتهای ملی و 

خواهد انجامید.

كه آیا اســتمرار  ح اســت   امــا این ســئوال اساســی مطر
كشــور را در مدار  كــه اقتصاد  ایــن درآمدها قادر اســت 
پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  دهــد؟  قــرار  توســعه یافتگی 
كــه الزمســت در  تــی اســت  معطــوف بــه تغییــر و تحوال
گیرد  ســاختار نهــادی اقتصادی رانتــی دولتی صــورت 
زیــرا به اعتقــاد راقم، عدم شــناخت ظرفیتهای واقعی 
كشــور در میــزان جــذب پترودالرهــا ســبب  اقتصــادی 
كه  كــه اقتصاد به همــان راهی هدایت شــود  می شــود 
كنــون می شــده، یعنــی بیشــترین بــار حــل معضــل  تا
افکنــدن.  نفتــی  درآمدهــای  دوش  بــر  را   اقتصــادی 
بــه راســتی ظرفیــت جــذب پترودالرهــا در اقتصــاد مــا 
چقــدر اســت؟ چــه مقــدار از ایــن درآمدهــا براســاس 
اعمــال یک مدیریت دانش بنیان قادر اســت تعادل را 

گرداند؟ بر اقتصاد كشور باز 
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کنیم در تابستان  که فرض  پرســش این است 
1394 مــا بــه توافــق نهایــی بــا غــرب رســیدیم 
و تحریم هــا برداشــته شــد، آیــا اقتصــاد ایــران 
در  و  می کنــد  بهبــود  بــه  شــروع  ســرعت  بــه 
کوتاه مدت روی ریل بهبود و رشد قرار می گیرد 
ج می شــود و جامعــه ایــران در  و از رکــود خــار
بلندمدت وارد مســیر توســعه می شود؟ پاسخ 
کشور در شرایط  که بهبود روند  من این اســت 
پســا تحریــم بســتگی دارد بــه عزم نظــام تدبیر 
)شــامل همه قوا( برای ایجاد تحوالت الزم در 

سه حوزه زیر :
الف( تحول در سپهر عمومی داخلی

ب( تحول در سیاست های دولت
از  مــا  بهره بــرداری  نحــوه  در  تحــول  پ( 

فرصت های خارجی

برخــی از جنبه هــای مهم تر ایــن تحوالت را به 
صورت مختصر بیان می کنم :

اول : تحول در سپهر عمومی داخلی
کلی  ســپهر عمومی داخلی یعنی اینکه فضای 
انتظــارات جامعــه و رفتارهــای  از نظــر  کشــور 
جناح هــای سیاســی و مواضع مقامات ارشــد 
و رفتــار تنــدروان داخلــی و . . . بــه چــه ســمتی 
کلی بگوییم  برای روشن  گر بخواهیم  می رود. ا
شــدن افــق اقتصــاد و ورود ســرمایه گذاران به 
عرصه هــای فعالیــت و ســرمایه گذاری، بهبــود 
ســپهر عمومــی داخلــی از بقیــه مــوارد مهم تــر 
بهبــود  ایــن ســپهر چگونــه  اینکــه  امــا  اســت  

می یابد به زنجیره ای از عوامل باز می گردد.

نخســت به انتظــارات جامعه از آینــده اقتصاد 
کــه ایــن نیــز متاثــر از ســه عامــل،  بر می گــردد 
کار، سیاســت داخلی و  کســب و  یعنــی فضای 
رقابت هــای داخلی بین جناح های سیاســی، 
گمان من هر ســه ایــن موارد  خواهــد بــود.  به 
منــوط به یک تحول مهم اســت و آن تصمیم 
مقامــات ارشــد در مــورد پایــان بخشــیدن بــه 
که  شــکاف و فراق اجتماعی و سیاســی اســت 
گرفته  پس از »مناقشــه انتخابات 88« شــکل 
گاهی یک جناح  که  اســت؛ همان مناقشه ای 
از آن بــه عنــوان »فتنــه« یــاد می کنــد و البتــه 
گــر در چارچــوب فرهنــگ دینــی بــه آن نــگاه  ا
کنیــم فتنــه بــه معنــای »آزمــون« اســت و این 
که  تجربــه برای هر دو جناح آزمــون بزرگی بود 
گروهی و  ببیننــد تا چه حد می توانند از منافع 

تحلیل دکتر محسن رنانی از دوران پساتحریم؛

3 شرط تحول در نظام تدبیر
كالبدشــکافی اقتصــاد بیمــار ایــران امــری    

مهــم  اســت امــا مهم تــر از آن ارایــه راه حــل 

بــرای بهبود آن   می باشــد. وجود اشــکاالت 

سرمایه ســوزی  و  اداری  فســاد  مدیریتــی، 

روزبــه روز  را  مــا  اقتصــاد  كــه  اســت  گردابــی 

لــزوم  ایــن رو  از  بــرد   بیشــتر در آن فــرو مــی  

تبییــن راه حل بــرای خروج از این بن بســت 

تحریم هــا  اثــر  كــه  دوره ای  در  خصوصــا 

نســبتا  شــرایط  اقتصــاد  و  شــده  كمرنگ تــر 

كرد، بیش از پیش  جدیدی را تجربه خواهد 

ضروری به نظر می رسد .

رنانــی،  محســن  دكتــر  حــال   همیــن  در 

اقتصــاددان و عضــو هیات علمی دانشــگاه 

كه در آن به بررسی بهبود روند كشور در شرایط  كرده  اصفهان مقاله ای درباره اقتصاد ایران در دوره پساتحریم در خبرآنالین منتشر 

كامل این مقاله در پی می آید: پس از تحریم پرداخته است. متن 
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انحصاری خود دســت بردارند و تصمیمات و 
اقدامات خود را بر اســاس منافع ملی تنظیم 
کننــد. در هــر صــورت تجربــه جهانــی نشــان 
کــه هیــچ جامعــه ای نمی توانــد بــا  می دهــد 
حذف بخــش بزرگی از نخبــگان و حتی مردم 
گیرد . توسعه  عادی خود در مسیر توسعه قرار 
گن هــای آن  کــه تک تــک وا یــک قطــار اســت 
خودشــان موتور مســتقلی دارند و زمانی این 
کــه همــه موتورها  کــرد  قطــار حرکــت خواهــد 
همــه  و  خوابیــده  ترمزهــا  و  باشــند  روشــن 
موتورهــا قطار را به یک طــرف برانند نه اینکه 

هر موتوری قطار را به یک سو بکشد.
گمــان مــن اعــالم آشــتی  بــر ایــن اســاس بــه 
ملــی در مــورد مناقشــه 88 و پایــان دادن بــه 
ایــن شــکاف و فــراق عظیــم ملــی، نخســتین 
بــرای  داخلــی  عمومــی  ســپهر  بهبــود  شــرط 
کثری همه نیروهای اقتصادی  مشارکت حدا
کشــور اســت  و اجتماعــی در جهــت توســعه 
و چنیــن تصمیمــی نیــز بــه تغییــر نــگاه و عزم 
و جســارت مقامــات سیاســی بســتگی دارد . 
گردنــه  کشــور در  کالم موتــور توســعه  در یــک 
مناقشــه 88 خامــوش شــده و در همان پیچ 
مانده اســت و همه چیز در همان جا متوقف 
کند  گردنه عبور  کشور باید از این  شده است . 
و این عبور مســتلزم یک عزم سیاســی جدی 
کشــور اســت . حتــی مــن  در مقامــات ارشــد 
فراتر مــی روم و عرض می کنم دیگر ما ایرانیان 
کشور- حداقل در 10 تا 20 سال آینده-  داخل 
راه  را  توســعه  قطــار  نمی توانیــم  تنهایــی  بــه 
بیندازیــم و روی ریل قرار دهیــم، یعنی آنقدر 
کــه  گرفتــار مصیبت هــای مختلفــی هســتیم 
بخــش اعظم انرژیمان صــرف این مصیبت ها 
و رفــع بحران هــا می شــود، ضمــن اینکه دیگر 
نفــت  دالری  صدمیلیــارد  درآمدهــای  دوره 
کــه در دولــت نهم و دهم تجربه شــد به پایان 
که  رســیده اســت )آن دوره، یــک خــواب بود 
اقتصــاد ایــران دید و به ســرعت هــم از خواب 

پرید.(
اما یک ذخیره سرمایه انسانی چهار میلیونی 
که هم انرژی  کشور هستند  ج  ایرانیان در خار
دارنــد، هم انگیزه دارند، هم ســرمایه دارند و 
هــم دانــش و تخصص دارنــد و  ما بایــد از این 
ذخیــره عظیــم بــرای ایجــاد یــک جهــش در 
کنیــم . یکــی از موارد  مســیر توســعه اســتفاده 
کمــک می توانــد بازگشــت بخشــی  مهــم ایــن 

کشــور  از ســرمایه اقتصــادی ایــن ایرانیــان به 
گــر پنج درصــد این ســرمایه   کــه حتی ا باشــد 
کشــور بیایــد می توانــد اقتصاد مــا را از  هــم به 

کند. ج  رکود خار
ما در حال حاضر در مورد رکود اقتصاد، تقریبا 
خلع ســالح هســتیم یعنی به یک بن بست یا 
دایــره بســته یا حتــی چرخه خبیثــه ای دچار 
که نه تنها دولت آقای روحانی بلکه  شــده ایم 
هیچ دولتی بــه تنهایی نمی تواند این چرخه 
را بشــکند.  بــرای خــروج از این دایره بســته و 
کرده و هم  کل نظام عــزم  بن بســت هــم باید 
ج از  کل ایرانیــان شــامل ایرانیــان خــار بایــد 

کنند. کشور مشارکت 
کارآمــدن  بــرای مثــال، ســال 92 پــس از روی 
در  ایرانــی  مفاخــر  انجمــن  یازدهــم،  دولــت 
که  کشــور پیام داد  آمریــکا به یکــی از مقامات 
مــا حاضریــم طــی پنــج ســال تــا صــد میلیارد 
کنیم و البته آنها  دالر در ایران ســرمایه گذاری 
مشــارکت خود را مشــروط به شــرایطی  کردند 
کــه برخــی از آن شــرایط نیازمنــد تصمیمــات 
گمــان مــن اعالم  جــدی سیاســی اســت . بــه 
کل 35 ساله پس از انقالب  عفو عمومی برای 
نیــز امروز به یکــی از ضرورت های ملی تبدیل 

شده است .
بــرای مصالــح ملــی خودمــان  گــر مــا  ا یعنــی 
کنیم و به  کــره  حاضــر می شــویم بــا آمریکا مذا
تفاهم برســیم چرا برای همین مصالح ملی با 
مخالفین خودمــان در داخل تفاهم نکنیم و 

اما یک ذخیره سرمایه 
انسانی چهار میلیونی 
كشور  ج  ایرانیان در خار
كه هم انرژی دارند،  هستند 
هم انگیزه دارند، هم سرمایه 
دارند و هم دانش و تخصص 
دارند و ما باید از این ذخیره 
عظیم برای ایجاد یک جهش 
در مسیر توسعه استفاده 
كنیم. یکی از موارد مهم این 
گشت  كمک می تواند باز
بخشی از سرمایه اقتصادی 
كشور باشد  این ایرانیان به 
گر پنج درصد این  كه حتی ا
كشور بیاید  سرمایه هم به 
می تواند اقتصاد ما را
كند. ج   از ركود خار
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کشور تفاهم نکنیم . ج از  با ایرانیان خار
کــه هــر  عفــو عمومــی بــه معنــی ایــن نیســت 
کس مجرم بوده اســت عفو شــود بلکــه به این 
کــه  کشــور  ج  کــه هــر ایرانــی خــار معنــی اســت 
کی  جــرم خصوصــی انجــام نــداده اســت و شــا
خصوصــی نــدارد اما به یکی از دالیل سیاســی 
ج شــده  کشــور خار یــا اقتصادی یا اجتماعی از 
گردد یا به ایران  اســت بتواند بدون نگرانی باز 
ج از  که در خــار گــر ایرانیانــی  کنــد  فقــط ا تــردد 
کشور مسافرت  کشــور هستند سالی یک بار به 
گردشگران خارجی برای  کنند چند برابر درآمد 
مــا درآمد می آورند ضمن آنکه بســیاری از آنان 
که عالقه مندند آن را  کالنی دارند  سرمایه های 
کار بگیرند اما به علت  کشورشان به  در توسعه 
که بخش اعظم آن هم  نگرانی های سیاســی- 
بی مورد اســت ولی حکومت سعی نکرده آن را 
کنار  کند- به ایــران نمی آیند . بنابراین در  رفع 
آشــتی ملــی برای مناقشــه 88 الزم اســت عفو 
کل دوران پس از انقالب- برای  عمومــی بــرای 
که جرم خصوصی مرتکب نشــده اند و  کســانی 
عمدتا مشکلشــان سیاســی بوده است- اعالم 

کنیم .

دوم : تحول در سیاست های 
دولت

امــا در مــورد تحول در سیاســت 
که  دولــت، منظــور ایــن اســت 
دولــت در برخــی حوزه ها باید 
درانــدازد  جــدی  ح هــای  طر
صــورت  جــدی  اقدامــات  و 
ایــن صــورت  دهــد . در غیــر 
نمی توانــد ایــن بــدن فربه و 
فرســوده و پر رخوت اقتصاد 
کنــد  بلنــد  جــا  از  را  ایــران 
بایســتد .  ســرپا  خــودش  تــا 

بــرای مثــال االن فســاد نظام 
کل اقتصــاد را زمین گیــر  اداری 

اداری  نظــام  اســت . االن  کــرده 
مــا بــه ســه عارضــه جــدی دچــار 

شــده اســت،  قبــال نظــام اداری مــا 
کــه یکــی جــدی و  دو عارضــه داشــت 

کمتــر جدی بــود  ولی االن ســه  دیگــری 
عارضــه یــا بیمــاری بســیار جــدی در نظــام 

اداری مــا قابل مشــاهده اســت،  قبــال بیماری 
کارآمدی« بود و بیماری  جدی نظام اداری »نا
از  یعنــی بخش هایــی  آن فســاد   کمتــر جــدی 
نظام اداری فاســد و بخش های ســالم بود  اما 
امــروز تقریبا تمــام بخش های نظــام اداری به 
نوعی »فســاد ســیاه« دچار شده اســت ، یعنی 
کرده است و فساد از  کنون تغییر  جنس فساد ا
کستری و زرد به فساد  حالت فساد سفید و خا

سیاه رسیده است.
در  اســت .  سیســتمی  فســاد  ســیاه،  فســاد 
فــرد  وقتــی  حتــی  شــما  سیســتمی،  فســاد 
کنیــد، بــاز  فاســد را هــم از نظــام اداری بیــرون 
فســاد ســرجایش باقــی می ماند ، یعنــی روابط 
فســادآمیز شــده اســت و از نظــر فکــری دیگــر 
فســاد، ناهنجــاری تلقی نمی شــود،  یعنی یک 
زمانــی طــرف رشــوه می گرفت ولی باور داشــت 
کار غیراخالقی اســت و بنابراین پنهانی  که این 
 چنیــن می کــرد اما حاال دیگر خیلی ها رشــوه را 

ناهنجاری و فساد نمی دانند و آن را نوعی حق 
کــردن آن هم خیلی  می داننــد و بــرای مخفــی 
دوســتی  اخیــرا  همیــن  نمی کننــد .  کوشــش 
کــم رســمی  کــه در یکــی از محا تعریــف می کــرد 
کرده اســت و پس از دادگاه قاضی او را  شــرکت 
کــه من معتقــدم حق  گفتــه اســت  صــدا زده و 
با شماســت اما شما نیاز به یک وکیل توانمند 
کارت ویزیت  داریــد تــا موفق شــوید . بعد یــک 
گفتــه اســت ایــن  از یــک وکیــل را بــه او داده و 
گــر وارد پرونده  وکیــل خیلــی توانمند اســت و ا
شــما شــود حتما شما موفق می شــوید . از این 
نوع برخوردها تقریبا در همه حوزه های اداری 

وجود دارد.
یــک  رســید،  ســیاه  مرحلــه  بــه  فســاد  وقتــی 
بیمــاری جدید بــا خودش مــی آورد و آن اینکه 
کار  دیگــر  هــم  اداری  نظــام  ســالم  نیروهــای 
نمی کنند چون در چنین شــرایطی همه فرض 
کاری را انجام  کــس  که هر  را بــر ایــن می گذارند 
می دهد و مشکلی را از پیش پای ارباب رجوع 
گرفتــه و یــک  بــر مــی دارد حتمــا یــک چیــزی 

منفعتی برده است.
در ایــن صــورت افــراد فاســد در نظــام اداری 
تــا رشــوه یــا بــه اصطــالح »پورســانت« یــا 
انجــام  کاری  نگیرنــد  را  خــود  ســهم 
نمی دهند . از سوی دیگر افراد سالم 
کاری انجام  گر  هــم از ترس اینکــه ا
رفــع  را  کســی  مشــکل  و  دهنــد 
کنند دیگران تصورشــان بر این 
گرفته  که حتما رشوه ای  است 
اســت، آنها نیز از راه انداختن 
که  کار مردم و حل مشکالتی 
بــا یــک تصمیــم ســاده قابل 
حل اســت، طفره می روند و 
اســتنکاف می کننــد، در این 
که امروز نظام  شرایط اســت 
کــرده  کامــال قفــل  اداری مــا 
اداری  نظــام  ظاهــرا  اســت.  
می کنــد  را  خــودش  کار  دارد 
کــردن فقط مربوط  کار  امــا این 
کــه روتین  اســت بــه بخش هایی 
کارکنان  اســت و نیاز به تصمیمات 
نــدارد )مثــل فعالیــت صندوقــداران 
بانک هــا و نظایر آنهــا( . اما بخش هایی 
کارشناســی یا مدیریتی  کــه نیاز به تصمیم 
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دارد به طور جدی در معرض زمین گیری است 
کارآمدی  پس امروز در نظام اداری ما عالوه بر نا
که  ســنتی با فســاد ســیاه هــم روبه رو هســتیم 
كار  ناســالم  كارمنــدان  نــه  می شــود  باعــث 
كارمندان ســالم و  مــردم را راه بیندازنــد و نه 
این یعنی نظام اداری عمال به جای تسهیل 
فعالیت های اقتصادی به مانعی در برابر این 

فعالیت ها تبدیل شده است.
اما متاسفانه در دولت یازدهم عارضه چهارمی 
هم پدیدار شــده است و آن محافظه کار شدن 
گسترده در  شــدید مدیران است . تجربه فساد 
دولت  قبل و زنجیره آشــکار شــدن فســادهای 
که با فساد  گســترده و نیز برخوردهای سیاسی 
که با مدیران  شــده است و حتی برخوردهایی 
دســتگاه های  ســوی  از  پیشــین  دولت هــای 
نظارتــی شــده باعــث شــده اســت تــا مدیــران 
دولت یازدهم بســیار محافظه کار شوند و عمال 
دســت به هیچ اقدام جــدی نزنند . من خودم 
شــخصا  بــرای رفع یک مشــکل اداری به مدیر 
کرده  یکــی از ادارات اســتان اصفهــان مراجعــه 
کــه در  بــودم . بــرای خــروج از بن بســت اداری 
کار مــن پیــش آمــده بــود و از حــوزه اختیــارات 
که  گفتم  ج بود به مدیــر مربوطه  آن مدیــر خار
شما پیشنهادهای خودتان را به هیات مدیره 
بدهیــد تــا آنــان تصمیــم بگیرنــد  امــا آن مدیــر 
کــه از حــوزه  گــر پیشــنهادی  معتقــد بــود مــن ا
بعــدا  بدهــم  هــم  را  اســت  ج  خــار اختیاراتــم 
کرد .  دیوان محاســبات با من برخــورد خواهد 
بنابرایــن بیمــاری چهــارم نظــام اداری مــا در 
کاری مفــرط برخی  دولــت یازدهــم، محافظــه 
مدیــران اســت، به ویــژه اینکــه بخــش اعظــم 
مدیران ارشــد این دولت از سنین جوانی عبور 
سی ســاله  خدمــت  دوره  پایــان  در  و  کرده انــد 
خــود هســتند و می خواهنــد بدون مســاله و با 
آرامــش- و البتــه در یــک پســت مدیریتــی- پــا 
به دوره بازنشســتگی بگذارنــد و بنابراین برای 

خودشان دردسر درست نمی کنند.
بــر این  اســاس دولــت بایــد در حوزه سیاســت 
کــه  به گونــه ای  کنــد،  ایجــاد  تحولــی  داخلــی 
نظــام اداری از ایــن وضعیــت زمین گیر شــده و 
ج شــود . تنها  کارآمــد و فســادآمیز خــود خــار نا
راهکار آن هم »شفافیت« است  در واقع دولت 
کلی در حوزه سیاســت داخلی  باید یک هدف 
کند و آن »حکمرانی خوب« است  یعنی  دنبال 
کمیتی خود را به خوبی انجام دهد  وظایف حا

و البتــه همین مســاله هم نیازمنــد عزم جدی 
کل نظام سیاســی  نــه تنهــا در دولــت بلکــه در 

است.
و  دولتــی  شــرکت  هــزار  چنــد  کنــون  ا مثــال 
کــه  دارنــد  وجــود  کشــور  در  نیمه دولتــی 
هیات مدیره  آنها را مقامات دولتی یا حکومتی 

تعیین می کنند.
کشــور همین  یکــی از عوامــل فســاد عظیــم در 
مســاله اســت  یعنــی بــا توجــه بــه حقوق هــای 
که به اعضــای هیات مدیره این  نســبتا باالیی 
شــرکت ها داده می شود یک رقابت عظیم بین 
گروه های ذینفع و عناصر وابسته به جناح های 
سیاسی بر سر تصاحب پست های هیات مدیره 
این شرکت ها وجود دارد و همین بخش بزرگی 
از انرژی نظام اداری را می گیرد  در موارد زیادی 
اعضای هیات مدیره ها بر اساس رابطه یا فشار 
سیاســی یا بده بستان بین جناح ها و مقامات 
کار ایــن  تعییــن می شــوند و بــه همیــن علــت 
گروه هــای بــا تجربــه و دارای  شــرکت ها دســت 
کارایی و هزینه عظیمی از  اهلیت نمی افتد و نا
کشــور تحمیل می شــود . بنابراین  این بابت بر 
کنــد و قاعــده  گــر دولــت از همیــن جــا شــروع  ا
گام بزرگی  کنــد،  شــفافیت را از همیــن جــا آغاز 
که از  کنــد  برداشــته اســت  مثــال می تواند اعالم 
این پــس اطالعات تمام اعضــای هیات مدیره 
که توسط دولت تعیین می شوند  شرکت هایی 
همــراه بــا مبالــغ حقــوق و پــاداش آنهــا در یک 
ســایت رســمی اعــالم می شــود . بــا همین یک 
گام، بخــش بزرگــی از ایــن رقابت هــای ناســالم 
از بیــن مــی رود . ایــن شــفافیت را البتــه بایــد 
بــه خیلــی از حوزه هــای دیگر مثــل مجوزهای 
آن  نظایــر  و  مالیاتــی  معافیت هــای  وارداتــی، 
گذشــته دولت در داخل،  گســترش داد . از این 
سیاست های اقتصادی خود را نیز باید اصالح 
کنــد . از یک ســو بــه نظر می رســد هدف گذاری 
کنتــرل تورم، خــروج اقتصاد ایــران از رکود را به 
تعویــق انداخته اســت . این هدف گــذاری باید 
اصــالح شــود . همچنیــن اصــالح نظــام بانکــی 
که دولت در  یــک از مهم تریــن اقداماتی اســت 
کند . نظــام بانکی  دوره پســا تحریــم بایــد آغــاز 
بــه  خــودش  و  نیســت  تولیــد  خدمــت  در  مــا 
گر وارد اقتصاد  عنــوان یک بخش جدید ســودا
شــده و به جای یــک نهاد تســهیل گر مبادله و 
سرمایه گذاری به یک عارضه و بیماری تبدیل 
شــده اســت . به همیــن ترتیــب نظــام مالیاتی 

کند . بخش اعظم فشــار  بایــد تغییرات جــدی 
کنون بر دوش مزد و حقوق بگیران  این نظــام ا
از یــک ســو و واحدهای تولیدی از ســوی دیگر 
کمتری در این  است  بقیه بخش ها عمال نقش 
نظام دارند  و این یعنی سرکوب نظام تولیدی.

همچنین مســاله مدیریت بازار ارز یک مســاله 
جدی اســت و داشتن سیاست روشن و قاطع 
در مورد واردات، پیش شرط مدیریت مناسب 
و پایــدار بــازار ارز اســت  به ویــژه تعییــن تکلیف 
که به راحتی می توانند با  اسکله های غیرمجاز 
گسترده غیررسمی، بازار ارز را به تالطم  واردات 
کــه دولــت  بکشــند یــک مســاله جــدی اســت 
کند و این  باید بکوشــد بــا قاطعیت آن را حــل 
نیازمنــد یــک تصمیــم جــدی در ســطح نظــام 

سیاسی است.

یازدهــم  دولــت  در  متاســفانه 
پدیــدار  هــم  چهارمــی  عارضــه 
محافظــه كار  آن  و  اســت  شــده 
اســت .  مدیــران  شــدید  شــدن 
در  گســترده  فســاد  تجربــه 
آشــکار  زنجیــره  و  قبــل  دولــت  
گســترده و نیز  شــدن فســادهای 
كه با فساد  برخوردهای سیاسی 
شــده است و حتی برخوردهایی 
كه با مدیران دولت های پیشین 
نظارتــی  دســتگاه های  ســوی  از 
تــا  اســت  ــده  سݦݒ باعــث  شــده 
بســیار  یازدهــم  دولــت  مدیــران 
محافظه كار شــوند و عمال دست 

به هیچ اقدام جدی نزنند .  
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سوم : تحول در نحوه بهره برداری ما 
از فرصت های خارجی

امــا در حــوزه فرصت هــای خارجــی نیــز بعــد از 
تفاهــم اتمــی بایــد بــا برنامه ریزی جــدی وارد 
گشــایش اعتبارات  شــد . هجــوم واردات و آغاز 
تجهیــزات  واردات  بــرای  )ال ســی(  اســنادی 
که  گســترده نیز عارضه دیگری اســت  صنعتی 
کنــد . مثــل  گرفتــار  می توانــد اقتصــاد ایــران را 
که مدتی است با سوءتغذیه روبه رو  یک بدنی 
معــده اش  یکبــاره  شــما  حــاال  و  اســت  بــوده 
کنیــد نــه تنهــا ایــن غذاهــا جذب  را پــر از غــذا 
نخواهد شــد، چون معده ضعیف شــده است 
گوارشــی  بلکه شــخص به درد دل و مشــکالت 
هــم دچــار می شــود  بــه همیــن ترتیــب هجوم 
کاالهــای مصرفــی و چــه  واردات چــه از نــوع 
و  تجهیــزات  و  ســرمایه ای  کاالهــای  نــوع   از 
ماشــین  آالت، اقتصــاد ایــران را دچــار عوارض 
 تــازه ای می کنــد . آنچــه مــا در اقتصــاد ایــران 

نیــاز داریــم ورود حجــم عظیمــی از تجهیــزات 
کنــون صدهــا شــهرک  جدیــد نیســت  مــا هم ا
واحــد  هــزاران  کــه  داریــم  کشــور  صنعتــی در 
صنعتــی مــدرن در آنهــا مســتقر اســت اما این 
کنند   کار  واحدها نمی توانند ســرپا بایســتند و 
بنابرایــن مســاله مــا ماشــین آالت و تجهیزات 
کرد  نیســت  در این موارد باید آسیب شناســی 
و مشکالت این صنایع را مورد به مورد بررسی 
گانــه ای  جدا نســخه های  آنهــا  بــرای  و  کــرد 
پیچیــد برخــی از آنها مشــکل بی ثباتی فضای 
کار را دارنــد، برخی مشــکل نقدینگی  کســب و 
دارنــد، برخــی مشــکل نیــروی انســانی دارنــد 
و برخــی مشــکالت قانونــی وحقوقــی دارنــد و 

نظایر اینها.
که  امــا در مــورد ســرمایه گذاری های جدیدی 
دانــش  و  فنــاوری  و  تجهیــزات  ورود  بــه  نیــاز 
ج اســت مــا بایــد الگــوی تعریــف  فنــی از خــار
شــده و مشخصی داشته باشــیم . در بسیاری 
ســرمایه گذاری  وارد  اســت  الزم  صنایــع،   از 

مشــترک با خارجی ها بشویم  حتی در مواقعی 
کــه ممکــن اســت ســرمایه گذار ایرانــی معتقــد 
کنــد، مــا باید  کــه خــودش راســا اقــدام  باشــد 
دنبــال  را  مشــترک  ســرمایه گذاری  سیاســت 
کنیم  در ســرمایه گذاری مشترک،  بخش بزرگی 
از دانــش ضمنــی غیرقابل آموزش یــا غیرقابل 
کارشناســان و  کــه در ذهــن و اندیشــه  خریــد 
تجــارب،  )ماننــد  اســت  خارجــی  بنگاه هــای 
و . . . .(  ســازمانی  ســنت های  فن هــا،  و  فــوت 
بــدون پرداخت هیــچ هزینه ای به مــا منتقل 
می شود . تجربه ســرمایه گذاری خالص ایرانی 
در این ربع قرن پس از جنگ تحمیلی، تقریبا 
از  بســیاری  اســت  هماننــد  شکســت خــورده 
ح  تجــارب شکســت خــورده قبلــی ماننــد طــر
یــا  کشــاورزی  محصــوالت  در  خودکفایــی 
سیاست جایگزینی واردات و نظایر اینها . امروز 
کشــورهایی می تواننــد به مزیــت رقابتی  تنهــا 
دســت یابنــد و وارد بازارهای جهانی شــوند 
کارشناســان آنها  کارآفرینان و مدیران و  که 
فعالیت هــای  و  پروژه هــا  و  فعالیت هــا  در 
اقتصادی مشــترک با خارجیــان، آموزش 
الزم بــرای بــازی در میدان هــای پرخطــر 
اقتصــاد جهانــی را دیــده باشــند . چگونه 
کــه بــرای ارتقــای یــک تیــم فوتبال  اســت 
مربی خارجی اســتخدام می کنیــم و بازیگر 
خارجــی می آوریــم و بازی هــای دوســتانه با 
تیم هــای خارجــی برگزار می کنیم امــا در مورد 
بازی اقتصاد در بازارهای جهانی می خواهیم 
از صفــر تا صــد را خودمان به انجام برســانیم . 
اقتصــاد ایــران بــدون بــه راه انداختــن حجــم 
ح هــای اقتصــادی مشــترک بــا  عظیمــی از طر
خارجیــان، نمی تواند تجربــه الزم برای ایجاد 
را  جهانــی  بازارهــای  در  رقابتــی  مزیت هــای 

کند. کسب 

كشورهایی می توانند  امروز تنها 

به مزیت رقابتی دست یابند و وارد 

كارآفرینان و  كه  بازارهای جهانی شوند 

كارشناسان آنها در فعالیت ها  مدیران و 

و پروژه ها و فعالیت های اقتصادی 

سݦݒ الزم برای  مشترک با خارجیان، آمورݦݐ

بازی در میدان های پرخطر اقتصاد 

جهانی را دیده باشند 
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در ابتدای این دیدار مهندس ملکیانی فرد رئیس هیات مدیره ســندیکا با خیر مقدم به 
مهمانان گفت: با شادباش ایام سال جدید و بهار زیبا، امیدواریم همه روزهای سال جدید 
برای ایرانیان بهاری باشد. ان شاءا... مشکالت با درایت و بر مبنای منافع ملی حل و فصل 
شود و جامعه پیمانکاری کشورکه جزو وطن پرست ترین اقشار ایرانی هستند بهتر از قبل به 
مردم خود خدمت کنند و پتانسیل آنها کمتر به هدر برود. متاسفانه دبیر فرهیخته سندیکا 
کــه امیدواریم هر چه زودتر بهبــود یابند و به جمع ما  در ایــن روزها در بســتر بیماری اســت 
گر تحریم ها برداشــته شــود. آیا  که ا کــه در ســال پیش رو بحث اصلی این اســت  بپیوندنــد  
که بسترسازی برای آن انجام نشده است؟ با  شکوفایی اقتصادی اتفاق می افتد، در حالی 
گران تر نفت نیست؛ لذا  که شــکوفایی اقتصادی به معنای فروش بیشــتر و  این پیش فرض 
کار حساســی است و امیدوارم دولت بیشتر به  کار ســازندگان و فرهیختگان مملکت بســیار 
نقطه نظرات کارشناسان توجه کند، زیرا با توجه به شرایط امروز امکان الزم برای شکوفایی 
گذاران خارجی به داخل مملکت همان اندازه  اقتصادی وجود ندارد. بحث ورود ســرمایه 
که مهندس انصاری در ســخنرانی خود به  که می تواند مفید باشــد می تواند مضر نیز باشــد 
کالبدشکافی این موضوع خواهند پرداخت. یکی از موارد تا حدودی مغفول مانده صنف، 
که صنف ما  کمتر به پتانســیل های موجود خودمــان می پردازیــم، در حالی  که  ایــن اســت 
سرشار از سرمایه های ملی است، از جمله آقای مهندس انصاری یکی از این سرمایه هاست 
که در اغلب موارد برای تصمیمات مربوط به سندیکا از نقطه نظرات ایشان بهره برده ایم. 

کــه در بخش  وی افــزود: یــک ســری مســائل از جملــه در مــورد مالیاتها و بیمــه وجود دارد 
کارفرما  کارهای سخت و زیان آور مسئله ساز شده است. اصوال بیمه نیروی انسانی بر عهده 
است که متاسفانه مسئولیت آن به پیمانکاران تحمیل شده است. بحث بعدی رتبه بندی 
کــه بــر اســاس آخرین قانــون قرار شــده اتــاق بازرگانــی آن را بر عهــده  بگیرد امــا لوازم  اســت 
کار ادامه دهد و انجمن ها  کار را ندارد و بهتر اســت ســازمان برنامه به ایــن  کافــی بــرای این 
کافی در این باره داشته باشند. کمیسیون قوانین سندیکا در این باره پیشنهادات   نظارت 
کارشــکنی هایی در  کــه متاســفانه با وجود اســتقبال مقامــات ذیربط، با  خوبــی ارائــه داده  
که فعال  رده های پایین تر ســازمان مواجه شــده است. بحث بعدی شرایط قراردادی است 
که با منافع ملی در تضاد اســت و با وجود آن  ابتر مانده اســت،  چون در مســیری وارد شــد 

هیچ پروژه ای به سرانجام نمی رسید. 

ح شد   در مراسم دید و بازدید سندیکای شركتهای ساختمانی ایران مطر

ݥ تحوݥلݥ وݥ توݥسعهݥ اݥیرݥاݥنݥ  

 با محوریت بخش خصوصی 
روز شــنبه 29 فروردین ماه مراســم دید و بازدید ســال نو در ســندیکای شــركتهای ساختمانی ایران برگزار شــد. در این مراسم كه هدف 

اصلــی آن تجدیــد دیــدار مدیــران و كنشــگران عرصه ســازندگی بود، مهندس منوچهــر ملکیانی فرد، به فهرســتی از اقدامــات الزم برای 

بسترســازی توســعه و شــکوفایی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی پرداخت و مهندس انصاری و مهندس صدرهاشمی نژاد نیز  با 

اشاره به تحوالت مثبتی كه پیش رو است از الزامات الزم برای تعامل وتبادل اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد جهان، سخن گفتند. نظر 

گزارش این جلسه جلب می نماییم.  خوانندگان ماهنامه پیام آبادگران را به مشروح 

گــر تحریم ها  كــه ا در ســال پیــش رو بحــث اصلــی ایــن اســت 
برداشــته شــود. آیــا شــکوفایی اقتصــادی اتفــاق می افتــد، در 
كــه بسترســازی بــرای آن انجام نشــده اســت؟ بــا این  حالــی 
پیش فرض كه شــکوفایی اقتصادی به معنای فروش بیشتر و 
كار سازندگان و فرهیختگان مملکت  گران تر نفت نیست؛ لذا 

كار حساسی است بسیار 



پیامآبادگران
فروردین1394شماره329 18

کارهای  وی افزود: الزم اســت با تعیین اولویتها، 
انجــام  ملــی  و  ســندیکایی  بخــش  در  زیــادی 
شــود. در جهــت ایجاد اقتصــاد رقابتــی و بهبود 
کار، همــکاری بیشــتر  کســب و  مســتمر فضــای 
بــا اتــاق بازرگانــی ضــرورت دارد تــا ایــن اتــاق بــه 
پارلمــان بخــش خصوصــی، حول منافــع ملی و 

ارتقــای دانــش فنی و مهندســی، تبدیل شــود. 
ترسیم چشم انداز آتی صنعت احداث و داشتن 
کــردن  اســتراتژی قــوی در ایــن مــورد و برطــرف 

موانع تولید و... از جمله این اولویتهاست. 
که انجــام داده  کارهایی را  گفــت: ســندیکا  ݣݣوی 
یــا درصــدد انجــام آن اســت در جلســه ای بــه 

اســتحضار اعضــاء می رســاند و از نقطه نظــرات 
آنهــا اســتقبال می کنــد. ضمــن اینکــه تغییراتی 
در ماهنامــه ســندیکا بــه عنــوان ارگان رســمی 
گرفتــه و ایــن ماهنامه  و تریبــون اعضــا صــورت 

 بیــش از پیــش از نوشــته های اعضــا اســتقبال 
می کند. 

 در ادامه مهنــدس محمدرضا انصاری عضو 
شــركت  مدیرعامــل  ســندیکا،  شــورایعالی 
انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس  و  كیســون 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادركننــدگان 
گفت:  ایــران با تبریک ســال نــو و آرزوی تحول 
کاشته اید به بار  امیدوارم هر چه در این ســالها 
که احتمال قوی وجود  بنشــیند. به سبب این 
خ دهد، بــه همراه  کــه امســال تغییراتــی ر دارد 
چند تن از همکاران دست به مطالعه ای زدیم 
کــه مربــوط به توافــق و تعامل بــا دنیا و منحنی 
تغییــر پیش رو اســت. در آینــده نزدیک اقتصاد 
کشــور در پیوند اثربخشی با اقتصاد جهانی قرار 
که ایــن تعامل از طریقی بغیر از اتصال  می گیرد 
که  اتصال صرف  بــا لوله نفت خواهد بود، چــرا 
بــا لوله نفــت به رونــق اقتصــادی نمی انجامد. 
کــه صــادرات غیــر نفتــی  اغلــب ذوق می کنیــم 
داریم در حالی که پتانسیل مغفول زیادی برای 
که بایستی مورد  صادرات غیر نفتی وجود دارد 

گیرد. بهره برداری قرار 
حضــور فعال ایــران در عرصه اقتصــاد جهانی و 
آمیــزش اقتصاد آن بــا اقتصاد جهانــی هر چند 
بــا تاخیر اتفاق خواهــد افتاد، ولی باید توســط 
ارکان حکومتــی از جملــه مجلــس و دولــت و 
گــر  نهادهــای مردمــی مدیریــت شــود. وگرنــه ا
بــدون مدیریــت اتفــاق بیافتــد ماننــد ســیلی 

که می تواند ســریع باشــد و ویرانگر  خواهد بود 
و یا آرام باشد و سازنده. 

وی افــزود: بــا نگاهــی بــه دنیــای بعــد از جنگ 
جهانــی دوم می بینیــم آمریــکای التیــن و اروپا 
هــر دو بعــد از جنــگ جهانــی جــذب ســرمایه 
کنونی این دو منطقه  کردند. مقایسه وضعیت 
که نمی تــوان تنها با ســرمایه گذاری  نشــان داد 
بــه بهشــت موعــود رســید. ممکــن اســت یکی 
از دو حالــت اروپــا یــا آمریکای التیــن، در انتظار 
که  گرچــه همــه مــا از راه ســنگالخی  مــا باشــد. 
پیموده ایم خســته هســتیم ولی در این مسیر، 
گام برداشــتیم و  فقــط بــرای حفــظ دوام خــود 
حــاال بایــد آن را به عنــوان راهی بــرای توانمند 
کمتــر دیــده می شــود صنــوف  شــدن بنگریــم. 
مختلف به اندازه ما میهن دوســت باشــند چرا 
کــه منحنی رکود و صعود ما عینا مانند منحنی 
رکود و صعود کشور است و دود هر رکود در ابتدا 
بــه چشــم ما مــی رود و هر نــوع رونقی بــه رونق 

حرفه ما منتهی می شود. 
فراوانــی  دلیــل  بــه  افــزود:  انصــاری  مهنــدس 
که  کتورهــای تاثیرگذار، زمــان وقوع تحوالتی  فا
در راه اســت قابل پیش بینی نیســت. اما نکته 
قابل توجه در این باره احساس خطر عربستان 
از شــکوفایی اقتصاد ایران اســت و برای همین 
امــر ســعی دارد جلــوی ایــن تحول را بگیــرد. ما 

 برای بسترسازی توسعه و شکوفایی 
كار  اقتصــاد بکوشــد تــا از طریــق آن 

تشکلها و انجمنها آسان شود.
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نبایــد از تاثیــر این تحــول در زندگی خــود غافل 
گــر می توانیــم تاثیری بــر مدیریت  شــویم. لــذا ا
تحــول بگذاریــم باید در راســتای آن بکوشــیم. 
و یکــی از راههــای ایــن تاثیرگــذاری در تحــول، 
حضور در اتاق بازرگانی اســت. اتاق می تواند به 
که طی  بخشــی از رســالت تاریخی خود بپردازد 
کمتــر بــه آن توجــه نشــان داده  ســالهای اخیــر 
کرد: باید تحول  شــده اســت.  وی خاطرنشــان 
که امروز در آن قرار داریم  رصد شود و جایگاهی 
گردد.  بررسی شــود تا مســیر پیش رو مشخص 
شاید بتوان ظرفیتهای انسانی و سازمانی اروپا 
کنیــم. ظرفیــت  و آمریــکای التیــن را مقایســه 
که سازمانهای اقتصادی  سازمانی به این معنا 
که در یک مشــارکت برابر و  مهیــای این باشــند 
گیرند تا مانند  عادالنه با شرکتهای خارجی قرار 

شرکتهای مربوط به کشورهای آمریکای التین، 
تابع شرکتهای خارجی نشوند. در این مشارکت 
دولت و مجلس و ســازمانهای اقتصادی نقش 
دارنــد تــا تعامــل شــرکتهای داخلــی و خارجــی 
شــکل اربــاب - رعیتــی بــه خــود نگیــرد. مــا نیز 
کیفــی و  بــه بهبــود  بایــد  در مقیــاس شــرکتها 
بهبود ســرمایه سازمانی بیاندیشیم. تا بتوانیم 
همپــای شــرکتهای خارجــی در عرصــه فعالیت 
اقتصادی حضور داشــته باشیم. البته دولت و 
کارفرمایــان نیــز می تواند در این مــورد تاثیرگذار 
باشــد مثال در هند، دولت شرکتهای خارجی را 
که قیمتهــای آنهــا 7 درصد زیر  مکلــف می کند 
قیمتهای پیمانکار داخلی باشد. اتاق بازرگانی 
نــوع تعامــل  بــا بررســی  در مجمــوع می توانــد 
اقتصاد ایران و جهان تاثیر مثبتی بر این فرایند 

که  کســی  کشــور بگــذارد.  و شــکوفایی اقتصــاد 
وارد اتاق می شود وظیفه دارد برای بسترسازی 
توســعه و شــکوفایی اقتصاد بکوشد تا از طریق 

کار تشکلها و انجمنها آسان شود.  آن 
کرد: تشکیل شورای  وی در پایان خاطرنشــان 
بــود،  مبارکــی  اتفــاق  تشــکلها،  هماهنگــی 
کــه روی  ایــن شــورا رســالت ســنگینی داشــت 
مشــترکات تشــکلهای عضــو و وجــوه ملــی آنها 
کند.  کنــد و بــرای حرکــت آنهــا بسترســازی  کار 
البتــه  متاســفانه با بروز اختالفهایی این شــورا 
فعــال فعالیتــی نــدارد. و به نظر می رســد امروزه 
الزم اســت شــورایی به عنوان ارگان تشکلهای 
گفتگو بــا دولت باشــد و همکاری  کشــور طرف 
گیــری آن  و حمایــت تمــام افــراد بــرای شــکل 

صورت پذیرد. 

رئیــس  و  ســندیکا  شــورایعالی  عضــو  صدرهاشــمی نژاد،  محمــد  مهنــدس 
کشــورهای عربی  كرد: داســتان ما و  هیات مدیره شــركت اســتراتوس نیز عنوان 
داســتانی قدیمــی اســت. عربها جمعیت و مناطــق جغرافیای زیــادی را در اختیار 
دارنــد. مــا در میــان آنهــا تقریبــا تنهــا هســتیم. در ایــن منطقــه ایرانی هــا تافتــه 
گرفته اند  جدابافته ای هستند و در همه ایام تاریخ مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار 
کــه به جای  گذشــته سیاســت ایران به ســمتی رفته  و شــاید بــه همین دلیل، در 
همکاری با کشورهای منطقه با بیگانگان دوردست متحد شده است. اما به نظر 
گاه به نفع  کفه تــرازو  می رســد تاریــخ در این مورد رفت و برگشــتی عمــل می کند و 
گاه به نفع ما بوده است. شاید امروزه تعادل قدرت به نفع ما در حال تغییر  آنها و 
که  کــه تحولی تاریخــی در منطقه ما در راه اســت  باشــد. ایــن به معنای آن اســت 
برای مدیریت آن نباید منتظر دخالت مســتقیم  دولتها باشــیم. اتفاقا آنچه تمایز 
که در آمریکای التین دعوای  اروپا را با آمریکای التین نشان می دهد همین است 
کشــور ما   کنون در  که در اروپا دیده نمی شــد. ا حکومتهای متمرکز وجود داشــت، 
کشــور چین  که اقتصاد آزاد با تمرکز حکومت مرکزی مانند  نیز ســعی بر این اســت 
که مدیریت دولتی بر اقتصاد در هر شــکل آن خوب نیست.  توســعه یابد در حالی 
که بخش خصوصی با آنها  کند  مثال اینکه دولت ورود سرمایه خارجی را مدیریت 
مشــارکت پایاپای داشــته باشــند فکر خوبی نیســت  و اصال مقایســه ایران با مدل 
کشــور چین درســت نیست چون سابقه مشــترکی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی 
این دو کشور وجود ندارد. راه تحول و توسعه ایران از مدیریت تشکلهای اقتصادی 
کافی اســت تعریف درســتی از بودجه داشــته باشــند و  می گذرد. دولتهای محترم 
گیر و ملی می دانیم  کنند. ما اتاق بازرگانی را تشــکل فرا به درســتی آن را مدیریت 
کرد چون توســعه مملکت، توســط مردم و N.G.Oها شکل  که باید از آن حمایت 
که قرار اســت تحولی شــکل بگیرد باید موضوع مشــارکت در  می گیرد. در دوره ای 

تشکلها را بسیار جدی بگیریم.

كه قرار است تحولی شکل بگیرد  در دوره ای 
باید موضوع مشاركت در تشکلها را بسیار 
جدی بگیریم.

تحولی تاریخی در منطقه ما در راه است 
كه برای مدیریت آن نباید منتظر دخالت 
مستقیم  دولتها باشیم. 

راه تحول و توسعه ایران از مدیریت تشکلهای 
اقتصادی می گذرد. دولتهای محترم كافی 
است تعریف درستی از بودجه داشته باشند و 
به درستی آن را مدیریت كنند.
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مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلــی عضو شــورای عالی 
ســندیکا و مدیرعامل شركت ســاختمانی پرلیت نیز  
گر  کرد: ا با تبریک به مناسبت سال جدید، خاطرنشان 
گردهمایی، درباره  اجازه دهیــد من می خواهم در این 
کــه جزو اصنــاف بخش  کنم  صنــف پزشــکان صحبــت 
خصوصــی هســتند و باعــث افتخــار ایــران شــده اند تــا 
ج از کشور برای دریافت خدمات  جایی که ایرانیان خار
کیفیــت بســیار مطلوب  کمتــر و با  کــه بــا هزینــه  از آنهــا 
ارائــه می گــردد، راهی ایران می شــوند. این صنف برای 
از  نبودنــد بســیاری  آنهــا  گــر  ا و  ارزآوری دارد  مملکــت 
ایرانیــان مجبــور می شــدند بــرای انجــام جراحی هــای 
کنند. با این وجود و با  کشور مراجعه  ج از  ساده به خار
کمال تاســف در مملکت ما همیشــه انتقادها معطوف 
بــه نقاط قوت اســت نه نقاط ضعف، از جمله ســریالی 

که اخیرا ساخته شده به این صنف حمله می کند. 
کشور بساز بفروشی را  کجای  که  وی با طرح این سوال 
سراغ دارید که اقدام به ساخت بیمارستان کرده باشد، 
کرد: این نوع  نگاه، از دریچه طنز نیســت  خاطر نشــان 
و بیشــتر نگاهــی تخریبی به شــمار می آید و الزم اســت 
گرامــی در ایــن مــورد برخــوردی هوشــیارانه  همــکاران 
داشته باشند. البته در اوایل انقالب نیز سعی در بدنام 
که باعث شــد دو و نیم  کردند  کردن صنف پیمانکاران 
کننــد. در هر  کشــور مهاجــرت  میلیــون فــرد ســازنده از 
حــال ایرانی ها ملت هوشــیاری هســتند و بایــد مراقب 

توطئه ها باشند. 

عضــو  نائینــی،  ســجادی  عبدالمجیــد  مهنــدس   
هیات مدیره ســندیکا نیز با تبریک ســال نو و تشــکر از 
کرد: متاســفانه  حاضران  این نشســت نــوروزی عنوان 
ما مهندسان، برعکس پزشکان هیچ وقت همبستگی 
ایــران در رده هــای  الزم را نداشــته ایم. علــم پزشــکی 
گرفتند  بســیار باالیی قرار دارد. وقتی پزشکان تصمیم 
کننــد، دولــت را  کسیناســیون فلــج اطفــال را عملــی  وا
مجبور کردند در این زمینه وارد عمل شود اما متاسفانه 
ما مهندســان حتی در زمینه بازســازی و مقاوم ســازی 
گــر  کــه داریــم اقدامــی انجــام نداده ایــم. ا خانه هایــی 
کارهای زیادی  همبســتگی بین ما ایجاد شــود قادریم 

انجام دهیم.
 وی در پایــان بــا بیــان اینکــه ســندیکا خانــه دوم همه 
کــرد در جلســات بعدی  اعضــا اســت اظهــار امیــدواری 
که  شاهد حضور پربارتر اعضا باشیم. الزم به ذکر است، 
کمیســیون روابط عمومــی برگزار  ایــن مراســم به همت 

شد و با شعرخوانی و اجرای موسیقی زنده همراه بود.

بزرگش نخوانند اهِل خرد
که نام بزرگان به زشتی َبَرد

مدتی اســت ســریالی از سیمای جمهوری اســالمی ایران با 
موضوع »حاشیه« پخش می شود كه مضمون اصلی و مایه 
اساســی پردازش این ســریال معطوف به جامعه پزشــکی و 

پیراپزشکی ایران است.
پزشــکان و پیراپزشکان، این نخبگان تحصیلی ایران زمین 
كــه تبحــر و تواناییهــای آنهــا در علم پزشــکی مایــه مباهات 
و غــرور ملــی هــر ایرانی اســت، هــدف تهاجم بی وقفــه این 
سریال قرار گرفته است،  كافی است سری به بیمارستانهای 
گروه وسیعی از  خصوصی و دولتی درسراســر كشــور  بزنید تا 
كــه برای مــداوا و درمان  كنید  بیمــاران خارجی را مشــاهده 
كز درمانی بستری هستند. امروز دست اندركاران  در این مرا
جامعــه پزشــکی ایــران در مهــارت، داناییهــا و تواناییهــای 
مجامــع  در  و  هســتند  زبانــزد  جهــان  در  پزشــکی  علــم 
بین المللی مســئولیتهای جهانی برعهده دارند. شایسته 
كه می بایســتی مایــه اصلی آن طنز  كه در برنامه ای  نیســت 
باشــد، با تمســخر و تحقیر و هزل شــدید و سخیف این گروه 
كشورمان، مایه  از پیشگامان سالمت و بهداشت عمومی 

گردد. رنجش و دلسردی آنها فراهم 
بیائیــم بــا هــم بخندیــم نــه بــر هــم بخندیــم؛ امــروز بــه ُیمن 
كشــور هــم تمایل  وجود متخصصان برجســته پزشــکی در 
ایرانیــان بــه درمــان در داخل كشــور ســیری صعــودی یافته 
اســت و بــه تبــع آن از خــروج ارز جلوگیــری می شــود و هــم 
كــه  اروپایــی  و حتــی  كشــورهای همســایه  بیمــاران  ورود 
كز  تمایــل بــه درمــان در ایــران دارنــد و حضــور آنهــا را در مرا
كرد موجب  درمانی ایرانی به وفور می توان دید و مشــاهده 
گروه  كشور می شود نمی دانم آیا با رنجاندن این  ارزآوری به 
كنیم و  فرهیختــه می خواهیم آنهــا را نیز مجبور بــه مهاجرت 
ركــورد مهاجــرت نخبــگان را بــه بیــش از ســالی 150.000 نفــر 
افزایــش دهیم و پس آنگاه به واردات پزشــکان بنگالدشــی 

و فیلیپینی روی آوریم؟
انتظار این می رفت كه با قدری تأمل و با حداقلی از انصاف و 
با مقداری دلسوزی به منافع ملی كشور، از به مسخره گرفتن 
جامعه پزشــکی كشــور پرهیز شــود، طنز در ادبیات نمایشی 
تعریفی دارد حركتهای سخیف و گفتمانهای عوامانه و بدور از 
ادب اجتماعی در چهارچوب تعریف مفهومی طنز نمی گنجد. 
به نظر می رسد سازندگان این مجموعه تلویزیونی به دلیل 
مشــغله های فراوانی شبانه روزی مجال و فرصت مطالعه در 
ادبیات طنز ایران و جهان را از دست داده اند و درونمایه هنر 

فاخر طنز را به سطح هزل تنزل داده اند.
 سندیکای شركتهای ساختمانی با بیش از 67 سال فعالیت 
در امور مهندســی ساخت و ساز سازه ها و سامانه های ملی 
و بین المللــی ایــن شــیوه برخــورد بــا بخشــی از فرهیختگان 
افتخارآفرین كشورمان را محکوم می كند و از دست اندركاران 
 
ً
ایــن برنامــه و مدیــران رســانه همگانی می خواهد كه ســریعا
نسبت به توقف پخش این سریال اهانت آمیز  اقدام  در واقع 
مضمــون اصلی  این ســریال  توهین بــه جامعه تحصیلکرده 

دانشگاهی می باشد، كه سرمایه اصلی كشور هستند.
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کشورمان  که نمایندگان  ســال 1394 زمانی آغاز شــد 
و  بــوده  کــره  در حــال مذا  5+1 گــروه  نماینــدگان  بــا 
که قبل از اتمام ضرب العجل  ســخت مشــغول بودند 
کــرات را بــه نتیجــه برســانند. همه  تعییــن شــده مذا
کرات در این ســطح چقدر سخت و  که مذا می دانیم 
کوهی از سواالت  کره کنندگان با  نفس گیر اســت و مذا
بــا تمدیــد  و مشــکالت مواجــه هســتند. به هرحــال 
کــره و نهایتــًا در ســاعات پایانــی روز بیانــه  مــدت مذا
سیاســی مورد توافق همه طرفهای درگیر در مسئله، 
توســط جنــاب آقــای دکتــر ظریــف وزیــر محتــرم امور 
خارجه ایــران و خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا 
که ان شــاءا...  گردیــد و همه را امیــدوار نمود  قرائــت 
در مــدت باقیمانــده همــه مســائل فی مابیــن حل و 
فصــل و توافقنامــه نهایــی در موعــد مقــرر بــه امضاء 
ایــران و شــش قــدرت جهانــی خواهد رســید و نهایتًا 
تحریمهــای ظالمانه بر علیــه دولت و ملت ایران رفع 
کردن ســالهای  و ملــت شــریف ایــران پــس از ســپری 
طوالنــی بــا تحریــم بــه پیــروزی بزرگی دســت خواهد 
یافت و ضمن اثبات حقانیت خود باطل بودن همه 
اتهامات ناروا بر علیه خود را به اثبات خواهد رساند.
همانطوریکــه می دانیــم تحریمهــای ظالمانــه آمریکا 
از  ناشــی  تحریمهــای  همچنیــن  و  اروپــا  اتحادیــه  و 
قطعنامه های ســازمان ملــل روز به روز از تواناییهای 
کاســته و زندگــی روزمــره را بــرای مــردم  ملــت ایــران 
که فشار ناشی از آن هر روز  ســخت و سخت تر می کرد 

بیشتر و بیشتر می گردید. 
دولــت تدبیر و امید با شــعار تعامــل با جامعه جهانی 
)که منجر به رفع تحریمها و باعث شــکوفایی اقتصاد 
ایران مخصوصًا بخش خصوصی خواهد شــد( به سر 
کار آمد و از روز اول تالش فراوانی را برای حل مسائل 

کرد. کشورهای 1+5 شروع  موجود بین ایران و 
ضمــن  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
کره کننــده، همــگام بــا  قدردانــی از زحمــات تیــم مذا
آحاد ملت و به عنوان بخشی از پرچم داران عمران و 
کشور ضمن اســتقبال از توافق شرافتمندانه،   آبادی 
بــه عنــوان بــازوی اجرایــی دولــت محترم، شــرایط را 
مغتنم شــمرده و موارد زیر را به اســتحضار مسئوالن 
که رفع تحریمها  محترم می رســاند و متذکر می شــود 
شــده  انباشــته  مشــکالت  نمی توانــد  تنهایــی  بــه 
ســالهای اخیــر را حــل و فصــل نمایــد. بــرای اینکه از 
که  رفــع تحریمها بیشــترین بهــره را ببریم، نیاز اســت 
گردد. بدون ایجاد بســترهای  بســترهای الزم فراهم 
مناسب از نظر حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و نهایتًا 
سیاســی، نمی توان از شــرایط بوجود آمده اســتفاده 

بهینه نمود.
که  نمونه زنده این موضوع ســرمایه گذاریهای اســت 
بعــد از جنگ جهانــی دوم، هم زمــان در اروپای بعد 
گرفت  کشــورهای آمریکای جنوبــی انجام  از جنگ و 
طبــق اعــالم مجامــع رســمی، ســرمایه وارده بــه این 
دو حــوزه جغرافیایی تقریبًا مســاوی بــود ولی نتیجه 

نگرشی بر روند بیانیه ایران و کشورهای 1+5 در 

چشم انداز توسعه پایدار
مهندس محمود مصطفی زاده

رفع تحریم ها به 
تنهایی نمی تواند 
مشکالت انباشته 
شده سالهای اخیر 
را حل و فصل نماید. 
برای اینکه از رفع 
تحریمها بیشترین 
بهره را ببریم، نیاز 
كه بسترهای  است 
گردد.  الزم فراهم 
بدون ایجاد بسترهای 
مناسب از نظر 
حقوقی، اجتماعی، 
 
ً
اقتصادی و نهایتا
سیاسی، نمی توان از 
شرایط بوجود آمده 
استفاده بهینه نمود.
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حاصلــه به هیچ عنوان قابل مقایســه نیســت 
ح و بســط  و بنظــر اینجانــب شــاید نیاز به شــر
زیاد هم نباشــد در اروپا باعث بازسازی و رشد 
کثریــت  و شــکوفایی و در نهایــت رفــاه بــرای ا
گردیــد ولــی در امریــکای التیــن حاصلــی بجــز 
کت  چپــاول و غــارت اموال عمومــی و فقر و فال
کثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم منطقه  بــرای ا
کاماًل  نداشــت. برای بررســی علــت دو نتیجــه 
مختلف و متضاد نیاز به بررســیهای بیشــتری 
که شاید در این مقال فرصت آن نباشد  است 

ولی به چند دلیل اصلی آن می پردازیم:
اروپای پیر از ســه قرن پیــش وارد مرحله ای از 
رشد و توسعه شده و در این فاصله مخصوصًا 
از اواسط قرن نوزدهم زیربناهای الزم را فراهم 

کرده بــود از جملــه دارای نیروهای متخصص 
کار  کســب و  بومی، قوانین شــفاف در رابطه با 
و بیمه و مالیات و بخش خصوصی قوی  قبل 
کامــل از اقتصاد  از جنــگ جهانــی اول به طور 
ســرمایه داری  اقتصــاد  وارد  و  عبــور  فئودالــی 
پیشــرفته شــده بــود و در دوره پــس از جنــگ 
دوم  جهانــی  جنــگ  شــروع  تــا  اول  جهانــی 
نیــز بــه پیشــرفت خــود ادامــه داده بــود و در 
دوران جنــگ نیز از نظر علمی به پیشــرفتهای 
بی نظیــری دســت یافته بــود در نهایت جنگ 
بخشهای سخت افزاری را تخریب و تعدادی از 
 نیروهای انســانی متخصص را از بین برده بود

 پــس از اتمــام جنــگ جهانــی دوم و برگشــت 
آرامش و صلح به قاره و بازسازی جغرافیایی و 
کشورها بخش خصوصی آنها با تکیه  سیاســی 
بــر قوانیــن و حمایتهای حکومتی با اســتفاده 
از ســرمایه های وارده توانست ضمن بازسازی 
خرابیهای  ناشی از جنگ، اقتصاد نابود شده 
که پس از حدود  اروپــا را به مرحله ای برســاند 
دو دهــه خــود صادرکننده ســرمایه  گــردد. اما 
در   امریــکای التیــن بــه دلیــل فراهــم نبــودن 
آثــار  نتوانســت  بســتر توســعه، ســرمایه وارده 
مثبــت خــود را حداقــل در یــک فاصلــه زمانی 
مشخص نشان دهد و همانطوریکه می دانیم 
با ظهور دیکتاتوریهای نظامی ضمن ســرکوب 
فــرار  موجــب  بالنــده،  اجتماعــی  حرکتهــای 
که بطریقی انباشــته  ســرمایه های اندکی هــم 
که  شــده بــود، شــدند و حاصــل همان اســت 
گذشــت نزدیک به هفتاد ســال بخش  پس از 
بزرگــی از جوامــع فوق الذکر با فقــر و بدبختی و 
تنگدســتی مواجهند پس ورود سرمایه به بازار 
کشــور یا یک منطقه به تنهایی نمی تواند  یک 
مثمرثمر باشد در ده سال گذشته سرمایه های 
زیادی وارد افغانستان و عراق شده ولی نتیجه 

زیادی از آن حاصل نشده است.
و  شناســان  جامعــه  از  بســیاری  نظــر  بــه 
کشور نیروی  اقتصاددانان ســرمایه اصلی یک 
کارآمــد آن  کــرده، جــوان و  انســانی تحصیــل 
بــرای  الزم  بســتر  آن  از  پــس  و  کشورهاســت 
توســعه و شــکوفایی بخش خصوصی و نهایتًا 
کیفی طبقات متوسط آن جوامع  کمی و  رشد 
کشــور مــا از بابــت داشــتن نیروهــای  اســت. 

کارآمد، ســرآمد منطقه  جوان، متخصص و 
خاورمیانه بوده و عالوه برحضور مســتمر 

ج از  در رونــد توســعه ای داخــل، در خار
کشــور نیــز حضور فعــال و چشــمگیری 
دارنــد و چنانچــه چشــم انداز درونــی 
کثریت نیروهای مهاجرت  بهتر شود ا
کشــور و قــرار  کــرده آمــاده برگشــت بــه 
گرفتــن در خدمت اهداف توســعه ای 

آن می باشــند ولــی از نظــر آمــاده بودن 
بسترهای حقوقی و آماده بودن محیط 

کار بــرای رشــد و بالندگــی  هنــوز  کســب و 
تدویــن  نیازمنــد  و  داریــم  زیــادی  فاصلــه 

قوانیــن  از  بخشــی  اصــالح  و  جدیــد  قوانیــن 
بــه دلیــل  کــه در مقاطعــی  موجــود هســتیم 
اجبار ناشــی از جنــگ تحمیلی یــا تحریمهای 
آمده انــد،  در  اجــرا  بــه  و  تصویــب  ظالمانــه 

هستیم. بدون فراهم نمودن بسترهای الزم، 
کار نمی توانند  نیروهــای متخصص و آماده به 
کارآفرینان موفقی باشند. بوروکراسی پیچیده 
فســاد  بــا  همــراه  بخشــهایی  در  کــه  اداری 
می گردد یا خود باعث ایجاد آن می شود مانع 
اساسی برای رشد و توسعه است. دولت تدبیر 
گامهــای خوبــی در جهت اصــالح امور  و امیــد 
کافی نیست. با  برداشــته ولی به نظر می رسد 
کرات 1+5 امیدواریم تا ســه  توجه به روند مذا
گــردد و تحریمهای  مــاه آینــده توافقی حاصل 
ظالمانــه برداشــته شــود چنانچــه در همیــن 
فاصله بســترهای الزم برای رشــد و شکوفایی 
تولیــد آن هــم از طریــق توانمندســازی بخش 
خصوصــی حاصــل  شــود و بخــش خصوصــی 
توزیــع   و  تولیــد  عرصــه  وارد  کارآمــد  و  ســالم 
بــرای  زیــادی  امیــدواری  شــوند،  می تــوان 
ســالها  از  کشــور  دلســوزان  داشــت،  آینــده 
کشــور از  کــه تنها راه نجات  پیــش دریافته انــد 
مشــکالت، میدان دادن بــه بخش خصوصی 
راه مشــکالت  ایــن  ولــی متاســفانه در  اســت 
کــه باید توجهی خاص به  فراوانــی وجود دارد 
گــردد. در ذیل بخشــی از اقدامات انجام  آنها 

گرفتــه و یــا نیازمنــد اجــراء یــادآوری 
می گردد.

كــرات 1+5 امیدواریم  بــا توجه بــه روند مذا
گــردد و  تــا ســه مــاه آینــده توافقــی حاصــل 
تحریمهای ظالمانه برداشته شود چنانچه 
بــرای  الزم  بســترهای  فاصلــه  همیــن  در 
رشــد و شــکوفایی تولیــد آن هــم از طریــق 
حاصــل   خصوصــی  بخــش  توانمندســازی 
كارآمــد  شــود و بخــش خصوصــی ســالم و 
وارد عرصه تولید و توزیع  شــوند،  می توان 
داشــت،  آینــده  بــرای  زیــادی  امیــدواری 
كشور از سالها پیش دریافته اند  دلسوزان 
مشــکالت،  از  كشــور  نجــات  راه  تنهــا  كــه 

میدان دادن به بخش خصوصی است
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ایــن  خصوصی ســازی  از  منظــور  اصــواًل   -1
کشــور در یــک جهت گیری  کــه اقتصــاد  اســت 
کارآیی پیش برود  مشخص به سمت رقابت و 
و هــدف نهایــی شــکل گیری  نهاد، بازار اســت 
کــه اقتصاددانــان آن را جــان مایــه اقتصــادی  
می داننــد و پــس از آن مفهــوم رقابــت و نهــاد 
رقابتــی بــه میــان می آیــد در واقــع اصلی ترین 
رقابتــی  بــازار  ایجــاد  خصوصی ســازی  هــدف 

است.
2- در ایــران خصوصــی ســازی بیشــتر در این 
کــه با فــروش دارایی های  کرده  مســیر حرکــت 
کســری بودجــه را جبــران نمایــد و یــا  دولــت 
برخــی  و  دولــت  بیــن  اقتصــادی  بنگاه هــای 
نهادهــا عمومــی یــا وابســته بــه دولــت جابجا 
کــه بنظــر مــی رســد، در هــر دو مــورد بــا  شــد. 

هدف مورد نظر قانون گذار منطبق نیست. 
اعتمــاد  مهــم  خصوصی ســازی  در   -3
دولــت بــه بخــش خصوصــی واقعــی همــراه با 
توانمندســازی آن برای ایفای نقش مهمتر در 
خ نــداده و  که ایــن مهم ر اقتصــاد ملی اســت 
که به این  با شــرایط امروز بعید بنظر می رســد 

خ دهد. زودی ها ر

بــه  4- امــروزه اقتصــاد دولتــی و شــبه دولتی 
کم اســت،  بخــش وســیعی از اقتصاد ایران حا
متاســفانه قوانیــن و آئین نامه هــای تصویبــی 
نظیــر اصــالح اصــل 44 قانــون اساســی نیز به 
دلیــل برخــی برداشــتها و تفســیرهای موردی  
گردیــده  در همــان بــدو شــروع بــه اجــرا، ابتــر 

است.
همانطوریکــه می دانیــم ســازمانها و نهادهــای 
کــه همپــای دولــت بــه امــور  بســیاری هســتند 
گذاریها  تصدی گری مشغول هستند و بیشتر وا
گرفتــه  توســط دولــت بــه ایــن نهادهــا صــورت 
کوچک و بخش دیگری  یعنی بخشــی از دولت 
از آن بــزرگ شــده اســت. شــاید یکــی از راه های 
گــذاری دارایی های  خصوصی ســازی واقعی، وا
ایــن نهادهــای عمومــی )خصولتــی( بــه بخش 
کــه در خیلی مــوارد از  خصوصــی واقعــی باشــد 
اولویــت بیشــتری برخوردارنــد. به بیانــی دیگر، 
ابتــدا باید دارایی های بســیار زیاد غیرمولد این 
گــردد و ایــن نهادها  گذار  نهادهــای عمومــی وا
کار خارج شــوند. در نهایت با دیدن  کســب و  از 
همه موارد شاید مهمترین عامل عدم موفقیت 
خصوصی ســازی در ایــران، فقــدان عــزم و اراده 
کز اصلی تصمیم گیری و اجرایی  در نهادها و مرا
کشــور اســت هــر چنــد از نظــر تئوریک همــه به 
کیــد می کننــد. امــا  راه حــل خصوصی ســازی تا
خیلی هــا عمــدًا یــا ســهوًا بخــش خصوصــی را 
بــا بخــش بــه اصطــالح خصولتــی )بخشــهای 
چســبیده بــه دولت( اشــتباه می گیرند و لذا 
در عمل به بخش خصوصی واقعی میدان 
فعالیــت در یــک محیــط ســالم رقابتــی 
داده نمی شــود و در رقابــت نابرابــر بیــن 
بخــش خصوصــی و خصولتــی، طبیعتًا 
برنده همیشه بخش چسبیده به دولت 

است.
طبیعــی اســت پــس از پایــان تحریم های 
ظالمانه با توجه به آزاد شــدن سرمایه های 
درآمــد دولــت  افزایــش  بلوکــه شــده، شــاهد 
کاهش  خواهیم بــود، تجربه زیادی از افزایش و 
درآمدهای دولت از محل فروش نفت داشته ایم 
کــه بــا افزایش چنــد برابری  چــه دردهــه پنجاه 
که یک باره  گذشته  پول نفت و چه در ده سال 

قیمت نفت خام چند برابر شــد ولی متاســفانه 
مســیر طی شــده در هــر مورد   مســیر صحیحی 
نبود و منجر به افزایش واردات بی رویه کاالهای 
تولیدکننــدگان  و  گردیــد  هرنــوع   از  مصرفــی 
مصرف کننــده  بــه  تبدیــل  را  کشــور  داخلــی 
کاالهــای کم کیفیت یا بی کیفیــت وارداتی نمود 
و تــا حــدودی بــر ذائقه مصرفــی مردم نیــز تاثیر 
کثر فروشگاه های کشور اشباع  گذاشت. امروزه ا
کاالهای وارداتی چینی و ... می باشد.  شده از 

همچنیــن امیدواریم بــا پایان تحریم ها شــاهد 
گردیــم  کشــور  بــه  ورود ســرمایه های خارجــی 
و در ایــن مــورد نیــز تجربــه نشــان داده اســت 
عالقمندنــد  بیشــتر  خارجــی  ســرمایه گذاران 
غیرمولــد  تجــاری  و  واســطه گری  کارهــای  در 
نظیــر  خدماتــی  کارهــای  بعضــی  در  نهایتــًا  و 
اینکــه  دلیــل  بــه  شــوند.  وارد  و...  هتلــداری 
چنیــن امــوری هــم زودبــازه و هــم ســوددهی 
باالیی دارند. مســئوالن محترم باید تمهیدات 
گذشــته  کــه تجربه ســالهای  کافــی بیندیشــید 
تکــرار نشــود و بازبینــی برنامه هــای اجــرا شــده 
در تدویــن برنامه هــای جدید زمینه های رشــد 
و توســعه بخــش خصوصــی و بهبــود محیــط 
کار را فراهم نماید. همچنین با تنظیم  کسب و 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
ســرمایه های وارده را در جهت تولید و اشــتغال 

سوق دهند. 
به این ترتیب اواًل می توانیم امیدوار به یک توسعه 
پایدار و رشــد طبقه متوســط در کشــور باشــیم و 
که طبقه متوســط قوی  می دانیــم درجامعه ای 
گرفته باشد، توسعه سیاسی، اجتماعی و  شکل 

اقتصادی در آن پایدار می گردد.
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بــه نظــر شــما پیمانکاران شــركتهای ســاختمانی با چه مشــکالتی مواجه 
هستند و راه حل پیشنهادی شما در این زمینه  چیست؟ 

شرکت های پیمانکاری دارای مشکالت متعددی هستند. اهم این مشکالت 
که توسط  کاهش طرحهای عمرانی، حضور شــرکتهای نوظهور،  را می توان در 
کــردن رقابــت در بخــش  ارگانهــای مختلــف پشــتیبانی می شــوند و بی معنــا 
خصوصــی، رقابــت شــرکتهای وابســته بــه بانکها بــا بخش خصوصــی و رقابت 
ناعادالنه و شرایط  نابرابر شرکتهای خصوصی در برابر رقبای بخش های دیگر 
که مشکالت  کار آسانی نیست زیرا زمانی  دانست. رسیدن به راه حل مطلوب 
پیچیده می شــود، راه حل هــا و درمان ها نیز پیچیــده می گردند. نمی توان به 
کرد. اما به نظر من به صورت  آســانی و با فرمولی یکســویه به ارائه پاسخ اقدام 
کلــی می تــوان بــه یک راهبرد عمومی دســت زد و آن بازگشــت همــه ارگان ها و 
گر این  نهادهــا و موسســات بــه  وظایــف و فعالیتهــای اصلــی خویش اســت. ا

کرد. راهبرد اصالح شود بخش خصوصی قدرت تنفس مجدد پیدا خواهد 

 عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با ماهنامه پیام آبادگران عنوان کرد

وی  اســت.  بندرعبــاس  متولــد  امیــرزاده  محمــد  مهنــدس 
مــدرک مهندســی عمــران را از دانشــگاه I.I.T دهلــی نــو در 
كــرده و از ســال  1358 شــركت دیــداس  هندوســتان  دریافــت 
را بــرای انجام پروژه هــای عمرانی و تولید خدمات مهندســی 
گستره فعالیت  گرچه در آغاز  حوزه و  كرده است. ا راه اندازی 
كنون رشــد قابل  شــركت به نســبت امــروز محدودتر بــود اما تا
كارهای بزرگی شــده اســت.  توجهی داشــته و موفق به انجام 
این شــركت در پروژه های بزرگی چون راهســازی، سدسازی، 
ساختمان ســازی در داخل كشــور فعال بوده و در كشــورهای 
امــارات  و  بــالروس  ارمنســتان،  قزاقســتان،  الجزایــر،  چــون 
گذاشــته  حضور موثری داشــته و طرحهای مختلفی را به  اجرا 
است. مدیرعامل شركت دیداس در هشتمین دوره انتخابات 

اتاق های بازرگانی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران انتخاب شد. 
كــه نظر خواننــدگان محترم  كوتاهی با ایشــان داشــته ایم  گفتگوی   ضمــن تبریــک انتخــاب شایســته  آقــای مهنــدس امیــرزاده در اتاق تهــران 

ماهنامه را به مشروح آن جلب می نماییم. 

پروژه چند منظوره دیداس- پرشیا/ چرونسکی
این پروژه جهت ساخت مجتمع چند منظوره در مركز شهر مینسک  بالروس قرار دارد.

مساحت زمین  4 هکتار می باشد. / شركت بین المللی دیداس
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گفتگوی دولت  جایگاه تشکلهای صنفی را در 
جدید و بخش خصوصی چگونه می بینید؟ 

در  ریشــه  خصوصــی  بخــش  مشــکل  از  بخشــی 
تاریــخ مناســبات اقتصــادی ایــران دارد. متولــی 
اقتصــاد ایــران همــواره دولــت بــوده اســت. پول 
و درآمدهــای نفتــی، دولــت را بــه بزرگترین فعال 
بــه اقتصــاد  گــر  ا کــرده اســت.  اقتصــادی تبــدل 
ایــران بنگرید ســهم بنگاههــای دولتــی با بخش 
 خصوصــی قابل مقایســه نیســت.  بخــش دولتی
بــا تکیــه بــر آن ثــروت عظیــم بیــش از 80 درصــد 
اقتصــاد ایــران را در دســت دارنــد. بدیهی اســت 
که ایــن رابطه به نفــع بخش خصوصی  تــا زمانــی 
تغییــر نکنــد، هرگونــه امیــدی بــه توســعه پایــدار 
آینــده اقتصاد ایــران تنها خیالبافــی خواهد بود. 
خوشبختانه دولت تدبیر و امید این مانع اصلی را 
که دکتر اسحاق جهانگیری  شــناخته، همانگونه 
گفت، بدون بخش خصوصی و  در ســخنان خود 
بــدون دخالــت دادن  فعال این بخــش، اقتصاد 
ایران از بســتر بیماری برنمی خیــزد. با این همه، 
بــه برنامه های دولت و اراده دوســتانم در بخش 

خصوصی امیدوار هستم.

كالن  بــا توجه به تغییرات موجــود در مدیریت 
كشــور، آینده صنعت احداث را چگونه ارزیابی 

می كنید؟
و  اقتصــادی  کالن  مدیــران  در ســطح  تغییــرات 
زیبــای  تعبیــر  )بــه  ژنرال هــا  بازگشــت  و  صنعتــی 
مهنــدس زنگنه(، امید را بــه مردم باز می گرداند. 
گــر دولــت بتوانــد روندهــای موجــود را بــه نفــع  ا
فعالیــت بخــش خصوصی تغییر دهــد و با تقویت 
کشــور به نفــت بکاهد و  ایــن بخــش از وابســتگی 
ســندیکا ها، اتحادیه هــا و انجمن هــای تخصصی 
گیرند،  بازرگانــی و صنعتــی به طــور واقعی شــکل 
نشــان  چــون  می پذیــرد،   صــورت   بزرگــی  کار 
و  داده،  تغییــر  را  خــود  نگــرش  دولــت  می دهــد 
ایــن تغییر نگــرش، به ســهم خود امیــد بزرگی در 

کرد.  صنعت ایجاد خواهد 
بــه نظــر شــما تهدیدهــا، فرصتهــا، ضعف هــا و 
قوت های پیش روی شركتهای ساختمانی در 

سال 1394 چه مواردی هستند؟ 
 فرصتهــا بایــد با رفــع تهدیدهــا ایجاد شــود، زیرا 
تهدیدهــا عامــل اصلــی بی اعتمادی اســت. مثاٌل 
که نهادهای  خ داده  بزرگترین بی اعتمادی آنجا ر
گــر چنانچه  مالــی بــه دولت بــا تردیــد می نگرند. ا

كشور  گاز پروپان می باشــد در غرب و شــرق شــهر »تمنراســت«  كه شــامل دو ایســتگاه  پروژه الجزایر: این پروژه 

كشور قرار دارد / شركت بین المللی دیداس  الجزایر و در جنوبی ترین شهرهای آن 

پروژه "پرسیا" )قزاقستان ، آلماتی(-  شركت بین المللی دیداس 

دولــت بــه وعده های خــود به بانکها در مورد اوراق مشــارکت یــا اعتبارهای مالــی، در موقع مقرر 
عمل نکند، نهادهای مالی با بحران های شدیدی روبرو خواهند شد. این امر تهدید بزرگی برای 
کشــور و بالطبع برای شــرکتهای ساختمانی خواهد بود. زیرا همکاری این دو نهاد  آینده اقتصاد 
گرو وجود فضای امن و شــفاف اســت. دولت و نهادهای مالی نمی توانند در بحران ها خود را  در 
کشــیده و شــرکتهای بزرگ را در آن شــرایط نامطلوب تنها بگذارند و آنها را با تغییر تعرفه ها،  کنار 
کردن ارزش افزوده و تورم افزایی مســتمر به ورطه نابودی بکشــانند. از سویی  بهره ها، دیربازده 
کشــور بازگردانده باشــد. بســیاری از  که بخش خصوصی نگاه خود را به داخل  به نظر نمی رســد 
گرچه این فعالیت بــرون مرزی نیز به  کشــور نظــر دارند ا ایــن شــرکتها برای ماندگاری به بیرون از 

دلیل تحریم ها مشکالت خود را دارد. 

بــه نظــر جنابعالی دولــت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت صنعت احداث چه اموری را  باید 
در راس توجه خود قرار دهد؟

به نظر من دولت یکی از اصلی ترین و اساسی ترین استوانه های حامی و متولی اقتصاد و صنعت 
کار، هیچ صنعتی ســامان  کشــور اســت. بــدون وجــود مدیرانــی عاقل، توانا و آشــنا بــا مشــکالت 
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نمی گیــرد. هــر دو نهاد یعنــی مدیران دولتی صنعــت و بخش خصوصی، 
کلمه اقتصاد ملی  افســران مبــارزه در بخــش صنعتی و بازرگانی و در یــک 

و  همراهــی  بــدون  کــه  هســتند 
هماهنگــی موفــق نخواهنــد شــد. 
لذا تعامــل بین این دو بخش باید 

تنگاتنگ تر باشد. 
مثبتــی  کارکردهــای  بوروکراســی 
و  شــود  نهادینــه  وقتــی  امــا  دارد 
دشــمن  باشــد،  محافظه کارانــه 
تحــول و نوزایــی و حرکــت اســت. 
و  صنعــت  خ هــای  چر متاســفانه 
اســت و  زنــگ زده  ایــران  اقتصــاد 
گامی  نمی توان در شــرایط عــادی 
برداشــت. نمی تــوان در جبهه بود 
و بدون پشــتیبانی بــه پیش رفت. 
که  اینگونه وضعیت باعث می شد 
گذار  شــود.  همــه مواضع به رقبا وا
کــه  صاحب  واقعــا صحیح نیســت 
یــا شــرکت صنعتــی  کمپانــی  یــک 
ارشــد  مدیــر  یــک  دیــدن  بــرای 

کــه  وزرا و مدیران بــرای دیدن فعاالن  یــک مــاه در انتظــار بمانــد. زمانی 
اقتصــادی بــه رقابت پرداختند می توان امیدوار بود ما به درک مشــترکی 

از این رسالت ملی رسیده ایم.

شــما در هشــتمین دوره انتخابــات اتاق هــای بازرگانــی رای نهــم را در 
بخــش بازرگانــی داشــتید، ضمــن تبریــک مجــددا  ایــن موفقیــت بــه 
جنابعالــی، جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، را در بخش 

خصوصی و نقش آن را در پیکره این بخش چگونه می بینید؟
از زمــان تاســیس اتــاق بازرگانــی 90 ســال می گــذرد. از ســال 1305 اتــاق 
بازرگانــی به عنوان پارلمان بخــش خصوصی در تعارض و رقابت با دولت 
برای اثبات وجود خود بوده اســت. این فضا باید جای خود را به تعامل 

گر من مدیر موفقی  کشتی نشسته ایم. ا و همدلی بدهد. ما همه در یک 
در بخــش خصوصــی باشــم، مدیر دولتــی در بخش صنعت هــم از اقتدار 
بــود.  خواهــد  برخــوردار  بیشــتری 
مــا بــه آرامــش و همراهــی بــا یکدیگــر 

نیازمندیم.

چــه  از  بازرگانــی  اتــاق  در  حضــور 
طریقــی می تواند به توســعه صنعت 

احداث بیانجامد؟
حضور در اتاق ما را موظف به حمایت 
از تمام بخشــهای اقتصادی می کند. 
در ایــن میــان، صنعــت احــداث نیــز  
یکی از مهمترین بخشــها برای ایجاد 
کشــور اســت. مثل  تحــرک در اقتصاد 
ظــروف مرتبطــه، بخشــهای مختلف 
مربــوط  و  وصــل  هــم  بــه  اقتصــاد 
هســتند. تــالش اعضــای جدیــد هــم 
بــرای ایجــاد امیــد و حرکــت در ایــن 
راه اســت. همه مــا مســئولیم و نباید 
کنیم. دولت را جدای از ملت تعریف 

كیلومتر از ســمنان به خراســان شــمالی  پــروژه میامــی - جاجــرم: ایــن پــروژه بــه طــول 50 
گردیده است .  معروف به پروژه میامی - جاجرم اجراء و تحویل 

گــر دولت بتوانــد روندهای موجود   ا
را بــه نفع فعالیــت بخش خصوصی 
تغییــر دهد و با تقویــت این بخش از 
كشــور بــه نفــت بکاهد و  وابســتگی 
ســندیکا، اتحادیه هــا و انجمن های 
بــه  صنعتــی  و  بازرگانــی  تخصصــی 
كار بزرگی  گیرنــد،  طــور واقعی شــکل 
گرفتــه اســت چــون نشــان  صــورت 
می دهــد دولت نگرش خــود را تغییر 
داده، و ایــن تغییــر نگرش، به ســهم 
خــود امیــد بزرگــی در صنعــت ایجاد 

كرد.  خواهد 
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برنامه هــای جنابعالــی بــه عنــوان نماینــده صنعــت احــداث در اتــاق 
كار  كســب و  بازرگانــی بــرای توســعه صنعــت احــداث و بهبــود محیــط 

بخش خصوصی چیست؟
برنامه هــای مختلفی در نظر دارم. اما ســه مســئله راهبــردی را در اولویت 

کارهای خود می دانم:
1- همــکاری اتــاق بازرگانــی بــا قــوه قضائیــه جهــت ایجاد هیئــت منصفه 
کــه ضمــن  اقتصــادی بــرای مشــاوره دادن صحیــح بــه مقامــات قضایــی 
انجــام وظایــف ذاتــی خــود در مبارزه با فســاد، بــه طور ناخواســته فضای 
کاری بخش خصوصی را با ناامنی و التهاب و فرار سرمایه ها روبرو نسازند

کــه  2- ایجــاد تامیــن اجتماعــی بخــش خصوصــی. امیــدوارم همانطــور 
کمک هم  در دولــت اصالحــات، بانــک و بیمه خصوصی تشــکیل شــد بــا 
بتوانیــم ســازمان دیگــری در رابطــه بــا تامیــن اجتماعــی شــکل دهیــم. 
که منابع مالی دریافتــی در رقابت با  کنیــم  کاری  بدین وســیله می توانیــم 
هم بازده بیشــتری داشــته باشــند و مشــمولین پرداخت آن آزاد باشند با 
که مایل بودند قرارداد ببندند. شاید با  تاسیس این نهاد مالی،  گروه  هر 
امکان رقابت برای شــرکتها در اســتفاده از وام ها فراهم شــود و این رقابت 
کمک به  کاهــش داده، امکان دسترســی ها را باال ببــرد. مثل  هزینه هــا را 
تامیــن مســکن، تحصیــل فرزنــدان و یا درمــان بهتــر. به نظر مــن انحصار 

دشمن اصلی اقتصاد آزاد و سالم است.
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ناآشــنایی   3- یکــی از مهمترین مشــکالت 
آنها با زبان انگلیسی و ادبیات اقتصادی بین المللی است. متاسفانه این 
گاهی  که  مشــکل در بخش های دیگر نیز دیده می شــود. شــاهد بوده ایم 
گفتن نبــوده و نیازمند مترجم  وزرای مــا هم در اجالس ها قادر به ســخن 
بوده انــد! این مســئله به هیچ عنوان در دنیای امروز قابل قبول نیســت. 
گاهــی نیز مفاهیم را به درســتی  گاهــی اوقــات مترجم هــا امین نیســتند و 
انتقال نمی دهند و مشکالتی بروز می کند. از سویی خانواده های متمول 
کشــور  ج از  بــرای حــل این مشــکل، فرزندان خــود را برای تحصیل به خار
گر بتوانم  کشــور تحمیل می کند. ا که هزینه های زیادی را به  می فرســتند 
کالج های بین المللی  کمک نهادهای مسئول اجازه تاسیس مدارس و  با 

را در ایران بگیریم، خدمتی دوگانه صورت داده ایم. 

گذاشــتید تشــکر می كنیم  كه برای این مصاحبه در اختیار ما  از فرصتی 
و برای شما و همکارانتان آرزوی موفقیت داریم.

گرامیم  در آن  مــن نیــز در پایان، برای  ماهنامه پیام آبادگــران و همکاران 
مجله آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم.

قای مهندس محمدرضا انصاری جناب آ
عضو محترم شورایعالی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

انتخاب شایسته آنجناب را به عضویت اتاق تهران تبریک و تهنیت عرض می نمائیم. 
برای جنابعالی توفیقات بیشتر از خداوند منان آرزومندیم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شركتهای ساختمانی ایران

كی با هسته رسی به همراه سه سرریز ، پنچ زینچه و سیستم چاه و قنات تشکیل شده است   پروژه سد نیان از نوع سدخا

كیلومتری شمال خاوری شهر بندرعباس و در روستای نیان می باشد/ شركت بین المللی دیداس محل اجرای پروژه واقع در 80 
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چکیده
كمیســیون فنی ســندیکای شــركتهای  ایــن مقالــه بــه منظــور تبییــن روش پیشــنهادی 
ســاختمانی ایران، برای "محاســبه ضرایب منطقهای در رســتههای مختلف فهرستبها" 
تهیــه شــده اســت. در مقالــه، عوامــل موثر در ضرایــب منطقهای، ســهم تاثیــر آنها، روش 
ح پیشــنهادی برای  كارگیری طر محاســبه ضرایــب منطقهای و همچنیــن مثالهایی از به 

كشور توضیح داده شده است.  محاسبه ضرایب منطقهای نقاط مختلف 

كمیسیون فنی سندیکای شركتهای ساختمانی كاری از 
گالبتونچی1   مهندس محمود رضا همیری2 ج              دكتر ایر

مقدمه
کشور برای تهیه و انتشار  به دنبال تصمیم سازمان مدیریت و برنامهریزی 
کمیســیون فنی ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی،  ضرایــب منطقهای، 
در جلســات متعدد به بحث و بررســی پیرامون ضرایب منطقهای، عوامل 
موثــر در ایــن ضرایــب و همچنیــن روش محاســبه آن هــا پرداخــت. نتایج 
این جلســات به صورت "روش پیشــنهادی محاسبه ضرایب منطقهای به 

گردیده است. صورت پویا" در این مقاله ارایه 

1- عوامل موثر در ضرایب منطقهای :
کمیســیون فنــی ســندیکای  جمــع آوری و دســتهبندی نظــرات اعضــای 

گــذار در مبلغ برآورد  شــرکتهای ســاختمانی ایران، تعــداد 26 عامل تاثیر 
کشــور را به دســت میدهد )جــدول 1(. روش  گــون  گونا پروژههــا در نقــاط 
که  مــی توان  گونهای اســت  پیشــنهادی محاســبه ضرایــب منطقــهای بــه 
گذار دیگری را به آن ها افزود،  ج شده، عوامل تاثیر  عالوه بر عوامل موثر در
گذار  کرد. در این روش ســعی شده است عوامل تاثیر  کاســت و یا جایگزین 
کــم بر پــروژه ها در  گــون حا گونا در ضرایــب منطقــهای، بــر اســاس شــرایط 
گی روش پیشــنهادی آن است  کشــور، اســتخراج شــود. ویژ گون  گونا نقاط 
که در جدول عوامل تاثیرگذار  گر عامل یا عواملی وجود داشــته باشند  که، ا
بــر ضرایــب منطقهای دیده نشــدهاند، به صورت پویــا )Dynamic( قابلیت 

افزوده شدن و محاسبه در ضرایب منطقهای را دارند.

كمیسیون فنی و عضو هیات مدیره سندیکای شركتهای ساختمانی و شركت استراتوس  1- رئیس 
كمیسیون فنی سندیکای شركت های ساختمانی و  مدیرعامل شركت مهندسی  تدكار نرم افزار 2- عضو 

پروژهواوان-شرکتبینالمللیاستراتوس
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که، بررسیهای انجام شده و عوامل به دست آمده  الزم به یادآوری است 
کمیسیون فنی، غالبًا پروژههای مربوط به رشتههای  از آن ها در جلســات 
گرفته و برای ســایر رشــتههای  ابنیه، راه و باند فرودگاه و سدســازی را در بر 
که حســب مورد باید  فهرســتبها، عوامل دیگری می تواند تاثیرگذار باشــد 
بــه جــدول فهرســت عوامــل موثــر در محاســبه ضرایــب منطقــهای افــزوده 

شوند.

جدول 1- عوامل موثر در محاسبه ضرایب منطقه  ای

شرح عامل ردیف

میزاندسترسیبهنیرویکارگری1

میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2

میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3

میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4

میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5

میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6

میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7

میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8

بافتاقتصادیمنطقه9

میزاندسترسیبهشبکهراههاوراهآهن10

میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11

میزاندسترسیبهآب12

میزاندسترسیبهبرق13

میزاندسترسیبهمخابرات،اینترنت14

موقعیتنسبتبهکالنشهرها15

ارتفاعازسطحدریا16

شرایطحملمصالحمنطقه17

شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18

میزانامنیتمنطقه19

کمتریندمادرطولسال20

بیشتریندمادرطولسال21

تعداد روزهای کاری در سال22
تعداد ساعات قابل کار در روز23
میزان رطوبت در طول سال24
میزان وزش باد در منطقه25
پوشش گیاهی منطقه26

2- سهم تاثیر عوامل موثر در ضرایب منطقهای :
پس از تعیین عوامل موثر در محاســبه ضرایب منطقهای، باید ســهم تاثیر 
هــر عامــل و میــزان دخالــت آن عامــل در تغییــر مبلغ بــرآورد پروژههــا برای 
هــر منطقــه مشــخص شــود. نتایــج حاصــل از تجربیــات اعضای ســندیکا، 
کشــور، پس از جمــع بندی و  در پروژههــای انجــام شــده در نقــاط مختلف 
اســتخراج ســهم تاثیر هر یک از عوامل موثر در محاسبه ضرایب منطقهای، 

گونهای تنظیم شده  ح پیشنهادی به  در جدول )2(  ارایه شــده اســت. طر
کــه امــکان تغییر سهـــم هــر عامل، متناســب با شــرایط ویــژه اجرای  اســت 
پروژههــا در آن منطقــه را بــه صــورت پویــا )Dynamic(، فراهم مــیآورد. به 
گرفته شــده برای "میزان دسترســی به ماشــین  عنوان نمونه ســهم در نظر 
کــه در اینجــا 4 درصــد میباشــد، میتوانــد متناســب بــا  آالت تخصصــی" 
کشــور  گون  گونا بررســیهای تکمیلــی بــرای پروژههــای مختلــف در نقــاط 
تغییــر یابد. بدیهی اســت جمع ســهم تاثیــر عوامل 100 درصــد خواهد بود؛ 
کاهش ســهم هر عامل باید به این نکته توجه  از این رو هنگام افزایش و یا 
کاهــش یافته باید به ســهم ســایر عوامــل افزوده شــود و یا  کــه ســهم  شــود 

گردد. کاسته  برعکس از سهم سایر عوامل 

جدول 2- سهم تاثیر عوامل موثر در ضرایب منطقهای

شرح عامل ردیف
سهم تاثیر)درصد(

A

12/0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1

10/0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2

7/0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3

1/0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4

4/0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5

6/0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6

2/0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7

2/0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8

2/0بافتاقتصادیمنطقه9

7/0میزاندسترسیبهشبکهراههاوراهآهن10

3/0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11

1/0میزاندسترسیبهآب12

1/0میزاندسترسیبهبرق13

1/0میزاندسترسیبهمخابرات،اینترنت14

7/0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15

2/0ارتفاعازسطحدریا16

8/0شرایطحملمصالحمنطقه17

2/0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18

3/0میزانامنیتمنطقه19

4/0کمتریندمادرطولسال20

4/0بیشتریندمادرطولسال21

3/0تعدادروزهایکاریدرسال22

3/0تعدادساعاتقابلکاردرروز23

3/0میزانرطوبتدرطولسال24

1/0میزانوزشباددرمنطقه25

1/0پوششگیاهیمنطقه26

100/0جمع
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وش محاسبه ضرایب منطقهای : 3- ر
3-1- مقدار مبنا

مقــدار  یــک  دارای  منطقــهای،  ضرایــب  محاســبه  پیشــنهادی  روش 
گــذار میباشــد. مقــدار مبنــا بیانگــر وضعیت  مبنــا بــرای هــر عامــل تاثیر 
کارگیــری آن عامل در محــل مبنای تهیه  برخــورداری، دسترســی و یــا بــه 

که  فهرســتهای بهــای واحد پایه یعنی شــهر تهـــران میباشــد. از آن جا 
قیمــت ردیفهای فهرســتهای بهای واحد پایه براســاس قیمتگذاری 
عوامل در شهر تهران تهیه شدهاند، بنابراین  میزان سادگی  و یا دشواری 

گرفته میشود.  دسترسی به هر عامل برای شهر تهران عدد 1/0 در نظر 

جدول 3 - محاسبه ضریب منطقه  ای برای یک منطقه مشخص

سهم تاثیر)درصد(شرح عامل ردیف
A

مقدار عامل در 
منطقه

C

حاصل

R
فرمول

12/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به نیروی کارگری1
10/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به نیروی انسانی فنی2
7/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به نیروی انسانی متخصص3
1/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به نیروی انسانی جهت نیازهای غیر مستقیم4
4/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به ماشین آالت تخصصی5
6/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به ماشین آالت عمومی6
2/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به معادن در منطقه7
2/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به کارخانجات تولید مصالح در منطقه8
2/0R=(C/B)*A/100بافت اقتصادی منطقه9
7/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به شبکه راه ها و راه آهن10
3/0R=(C/B)*A/100میزان جذابیت برای ناوگان حمل و نقل11
1/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به آب12
1/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به برق13
1/0R=(C/B)*A/100میزان دسترسی به مخابرات، اینترنت14
7/0R=(C/B)*A/100موقعیت نسبت به کالن شهرها15
2/0R=(C/B)*A/100ارتفاع از سطح دریا16
8/0R=(C/B)*A/100شرایط حمل مصالح منطقه17
2/0R=(C/B)*A/100شرایط ویژه دسترسی به مناطق نظامی، مرزی و صعب العبور18
3/0R=(C/B)*A/100میزان امنیت منطقه19
4/0R=(C/B)*A/100کمترین دما در طول سال20
4/0R=(C/B)*A/100بیشترین دما در طول سال21
3/0R=(C/B)*A/100تعداد روزهای کاری در سال22
3/0R=(C/B)*A/100تعداد ساعات قابل کار در روز23
3/0R=(C/B)*A/100میزان رطوبت در طول سال24
1/0R=(C/B)*A/100میزان وزش باد در منطقه25
1/0R=(C/B)*A/100پوشش گیاهی منطقه26

100/0ضریب منطقه  ای

كه میتواند متناســب با هر  A : ســهم تاثیر هر عامل موثر در محاســبه ضرایب منطقهای اســت 
رشته فهرستبها تعیین شود.

B  : مقدار مبنا برای هر عامل و به طور پیش فرض برای شهر تهران عدد 1/0 میباشد.
ح پیشــنهادی ارایه شده  كه بر اســاس طر C : مقدار هر عامل برای یک منطقه مشــخص اســت 

در این  مقاله عددی بین 1تا2 میباشد.
كــه از فرمول داده شــده در جدول  R : حاصــل تاثیــر هــر عامل برای یک منطقه مشــخص اســت 

محاسبه میشود.
ضریب منطقهای : از حاصل جمع ستون R برای یک منطقه مشخص به دست میآید.

پارامترهای موجود در جدول )3( عبارتند از :
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3-2- مقــدار عامــل موثــر در ضریــب منطقــهای بــرای یــک منطقــه 
مشخص

وضعیت دسترســی بــه هر عامل موثر در محاســبه ضریب منطقهای در 
ج از تهــران( میتواند،  دشــوارتر و یا مشــابه تهران در  ســایر نقــاط )خــار
گر مقدار مبنا برای یک عامل موثر در محاسبه ضریب  گرفته شود. ا نظر 
منطقــهای را بــا حــرف B و وضعیــت همــان عامــل را برای یــک منطقه 
مشخص با حرف C نشان دهیم، نسبت C به B وضعیت دسترسی به 
آن عامل در منطقه مورد نظر نسبت به شهر تهران را نمایش میدهد. 

3-3- دامنه تغییرات مقدار عامل در یک منطقه مشخص
 )C( از لحــاظ تئــوری مقــدار عامــل موثر در محاســبه ضریب منطقــهای
بــرای یــک منطقه مشــخص میتوانــد هر عــدد بزرگتر از صفر باشــد، اما 
ح پیشــنهادی ارایه  کمیســیون فنی، در طــر براســاس نظــرات اعضــای 
شــده، دامنه تغییرات مقدار عامل برای یک منطقه مشــخص، عددی 

گرفته شده است. به عبارت دیگر وضعیت دسترسی  بین 1 تا 2 در نظر 
بــه هــر عامــل موثــر در محاســبه ضریــب منطقــهای بــرای یــک منطقــه 
که 1/0 اســت(  مشــخص، حداقل برابر با عدد منطقه مبنا )شــهر تهران 
کثــر عــدد 2/0، یعنی وضعیت دسترســی بــه آن عامل   100 درصد  و حدا

دشوار تر از شهر تهران خواهد بود.

  
وش  4- ضرایب منطقهای محاسبه شده با استفاده از ر

پیشنهادی
براســاس روش پیشــنهادی توضیــح داده شــده در صفحــات قبــل در 
جــداول )4( تــا )9( نتایــج محاســبه ضریــب منطقه ای برای شــهرهای 
کوه، خرمشــهر، زنجان، قزوین و اســفراین ارائه شــده  کریم، فیروز  رباط 

است.

جدول 4 - ضریب منطقه  ای فهرست بها ابنیه محاسبه شده بر اساس روش پیشنهادی سندیکا برای رباط كریم

سهمتاثیر)درصد(شرحردیف
a

مقدار
cضریب

حاصلضریب
)r(منطقهای

1.000.12%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1
1.200.12%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2
1.100.08%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3
1.100.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4
1.100.04%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5
1.000.06%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6
1.000.02%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7
1.000.02%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8
1.000.02%2.0بافتاقتصادیمنطقه9
1.000.07%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10
1.000.03%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12
0.00 0.00%1.0میزاندسترسیبهبرق13
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14
1.050.07%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15
1.000.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16
1.000.08%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17
1.000.02%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18
1.000.03%3.0میزانامنیتمنطقه19
1.000.04%4.0کمتریندمادرطولسال20
1.000.04%4.0بیشتریندمادرطولسال21
1.000.03%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22
1.000.03%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23
1.000.03%3.0میزانرطوبتدرطولسال24
1.000.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25
1.000.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26

1.03ضریبمنطقهای
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جدول5-ضریبمنطقهایفهرستبهاابنیهمحاسبهشدهبراساسروشپیشنهادیسندیکابرایفیروزکوه

سهمتاثیرشرحردیف
a)درصد(

مقدارضریب
c

حاصلضریب
)r(منطقهای

1.200.14%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1

1.300.13%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2

1.200.08%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3

1.100.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4

1.100.04%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5

1.000.06%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6

1.100.02%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7

1.200.02%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8

1.000.02%2.0بافتاقتصادیمنطقه9

1.000.07%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10

1.100.03%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهبرق13
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14
1.050.07%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15
1.050.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16
1.100.09%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17
1.200.02%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18
1.000.03%3.0میزانامنیتمنطقه19
1.200.05%4.0کمتریندمادرطولسال20
1.000.04%4.0بیشتریندمادرطولسال21
1.100.03%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22
1.100.03%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23
1.000.03%3.0میزانرطوبتدرطولسال24
1.100.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25
1.000.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26

1.11ضریبمنطقهای
 

كردستان - شركت بین المللی استراتوس پروژهسد آزاد 
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جدول 6 - ضریب منطقه  ای فهرست بها ابنیه محاسبه شده بر اساس روش پیشنهادی سندیکا برای خرمشهر

سهمتاثیر)درصد(شرحردیف
acحاصلضریبمقدارضریب

)r(منطقهای

1.000.12%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1
1.300.13%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2
1.500.11%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4
1.500.06%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5
1.200.07%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6
1.400.03%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7
1.600.03%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8
1.400.03%2.0بافتاقتصادیمنطقه9
1.100.08%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10
1.200.04%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11
1.100.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهبرق13
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14
1.100.08%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15
1.000.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16
1.200.10%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17
1.000.02%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18
1.300.04%3.0میزانامنیتمنطقه19
1.000.04%4.0کمتریندمادرطولسال20
1.800.07%4.0بیشتریندمادرطولسال21
1.100.03%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22
1.100.03%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23
1.100.03%3.0میزانرطوبتدرطولسال24
1.100.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25
1.000.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26

1.21ضریبمنطقهای

پروژه  تونل انتقال آب قمرود-شرکتبینالمللیاستراتوس



 

جدول 7 - ضریب منطقه  ای فهرست بها سدسازی محاسبه شده بر اساس روش پیشنهادی سندیکا برای شهر زنجان

سهمتاثیرشرحردیف
a)درصد(

مقدارضریب
c

حاصلضریب
)r(منطقهای

1.100.13%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1
1.200.12%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2
1.200.08%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3
1.200.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4
1.350.05%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5
1.350.08%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6
1.100.02%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7
1.100.02%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8
1.200.02%2.0بافتاقتصادیمنطقه9
1.100.08%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10
1.200.04%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11
1.100.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12
1.200.01%1.0میزاندسترسیبهبرق13
1.200.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14
1.200.08%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15
1.200.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16
1.250.10%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17
1.250.03%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18
1.150.03%3.0میزانامنیتمنطقه19
1.250.05%4.0کمتریندمادرطولسال20
1.150.05%4.0بیشتریندمادرطولسال21
1.200.04%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22
1.200.04%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23
1.200.04%3.0میزانرطوبتدرطولسال24
1.200.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25
1.200.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26

1.20ضریبمنطقهای

پروژه سد  تالوار-شرکتبینالمللیاستراتوس
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جدول8-ضریبمنطقهایفهرستبهاراهوباندمحاسبهشدهبراساسروشپیشنهادیسندیکابرایشهرقزوین

سهمتاثیرشرحردیف
a)درصد(

مقدارضریب
c

حاصلضریب
)r(منطقهای

1.000.12%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1

1.050.11%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2

1.100.08%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3

1.100.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4

1.100.04%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5

1.050.06%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6

1.150.02%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7

1.000.02%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8

1.050.02%2.0بافتاقتصادیمنطقه9

1.000.07%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10

1.050.03%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11

1.050.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12

1.050.01%1.0میزاندسترسیبهبرق13

1.050.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14

1.000.07%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15

1.050.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16

1.050.08%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17

1.000.02%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18

1.000.03%3.0میزانامنیتمنطقه19

1.100.04%4.0کمتریندمادرطولسال20

1.000.04%4.0بیشتریندمادرطولسال21

1.050.03%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22

1.050.03%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23

1.000.03%3.0میزانرطوبتدرطولسال24

1.200.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25

1.050.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26
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جدول 9 - ضریب منطقه  ای فهرست بها راه و باند محاسبه شده بر اساس روش پیشنهادی سندیکا برای اسفراین

سهمتاثیرشرحردیف
a)درصد(

مقدارضریب
c

حاصلضریب
)r(منطقهای

1.100.13%12.0میزاندسترسیبهنیرویکارگری1
1.150.12%10.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیفنی2
1.250.09%7.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیمتخصص3
1.200.01%1.0میزاندسترسیبهنیرویانسانیجهتنیازهایغیرمستقیم4
1.200.05%4.0میزاندسترسیبهماشینآالتتخصصی5
1.100.07%6.0میزاندسترسیبهماشینآالتعمومی6
1.150.02%2.0میزاندسترسیبهمعادندرمنطقه7
1.050.02%2.0میزاندسترسیبهکارخانجاتتولیدمصالحدرمنطقه8
1.050.02%2.0بافتاقتصادیمنطقه9
1.050.07%7.0میزاندسترسیبهبهشبکهراههاوراهآهن10
1.100.03%3.0میزانجذابیتبرایناوگانحملونقل11
1.000.01%1.0میزاندسترسیبهآبشرب12
1.050.01%1.0میزاندسترسیبهبرق13
1.050.01%1.0میزاندسترسیبهمخابرات14
1.050.07%7.0موقعیتنسبتبهکالنشهرها15
1.050.02%2.0ارتفاعازسطحدریا16
1.050.08%8.0شرایطحملمصالحمنطقه17
1.000.02%2.0شرایطویژهدسترسیبهمنطقهازقبیلنظامی،مرزیوصعبالعبور18
1.000.03%3.0میزانامنیتمنطقه19
1.050.04%4.0کمتریندمادرطولسال20
1.000.04%4.0بیشتریندمادرطولسال21
1.050.03%3.0تعدادروزهایکاریدرسال22
1.050.03%3.0تعدادساعاتقابلکاردرروز23
1.000.03%3.0میزانرطوبتدرطولسال24
1.050.01%1.0میزانوزشباددرمنطقه25
1.000.01%1.0پوششگیاهیمنطقه26

1.09ضریبمنطقهای

پروژه  ساختمان پارلمان جیبوتی-شرکتبینالمللیاستراتوس
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 5- نتیجه گیری و پیشنهاد :
در جــداول )10( تــا )15( به عنوان نمونه،  نتایج حاصل از مقایســه ضرایب 
کمیســیون فنی ســندیکا ، با ضرایبی  منطقه ای محاســبه شــده  توســط 
گردیده اســت.   کــه قباًل توســط ســازمان مدیریــت اعالم شــده، ارایــه  کــه  
ایــن جداول شــامل مقایســه ضرایب منطقه ای  شــهرهای اســتان های :  
تهران، خراسان شمالی، خوزستان، قزوین، زنجان وکردستان  می باشد. 
همچنیــن در جــدول )16( بــرای نمونــه محاســبات مربــوط بــه ضرایــب 

کردستان برای فهرست  منطقه ای پیشنهادی شهرهای مختلف استان 
بهای سد سازی آورده شده است.

بــا  پیمانــکاران  دیگــر  و  ســندیکا  محتــرم  اعضــای  می گــردد  پیشــنهاد   
اســتفاده از  ایــن روش ، ضرایب منطقه ای را در محــل اجرای پروژه های 
کننــد و به ســندیکا اعــالم نمایند تــا بتوان براین اســاس  خــود  محاســبه  

کاملتری از ضرایب منطقه ای تهیه نمود.  محاسبات 

كربال-شرکتبینالمللیاستراتوس ج های مسکونی الفردوس   پروژه بر
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جدول 11-  ضرایب منطقه ای استان خراسان شمالی

نام شهـــر
ضریب منطقه ای راه  و  باند  

که قبال توسط سازمان مدیریت 
اعالم شده

ضریب منطقه ای راه وباند 
محاسبه شده براساس طرح 

پیشنهادی سندیکا

1.151.02بجنورد
1.151.04شیروان و فاروج

1.151.09اسفراین
1.151.08جاجرم 

جدول 12- ضرایب منطقه ای استان خوزستان

نام شهـــر
ضریب منطقه ای ابنیه  که 

قبال توسط سازمان مدیریت 
اعالم شده

ضریب منطقه ای ابنیه محاسبه شده 
براساس طرح پیشنهادی سندیکا

1.131.16اهواز

1.181.21آبادان 

1.181.21 خرمشهر 

جدول 10 - ضرایب منطقه  ا ی استان تهران

نام شهـــر
ضریب منطقه ای ابنیه  که 

قبال توسط سازمان مدیریت 
اعالم شده

ضریب منطقه ای ابنیه محاسبه شده 
براساس طرح پیشنهادی سندیکا

1.001.00تهران

1.01- اسالمشهر

1.031.12دماوند

1.03- رباط کریم

1.00- ری

1.021.04ساوجبالغ 

1.04-  نظرآباد

1.12- شمیرانات

1.051.11فیروزکوه

1.02- کرج و شهریار

1.06 -ورامین و پاکدشت

پروژه آزاد راه قم كاشان-شرکتبینالمللیاستراتوس

پروژه راه آهن اصفهان  - شیراز - شركت بین المللی استراتوس
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جدول 13 - ضرایب منطقه ای استان قزوین

نام شهـــر
ضریب منطقه ای راه و باند

 که قبال توسط سازمان 
مدیریت اعالم شده

ضریب منطقه ای راه وباند محاسبه 
شده براساس طرح پیشنهادی سندیکا

1.011.04قزوین

1.11.04الموت

1.011.07تاکستان

1.041.12بویینزهرا

1.04-البرز

1.011.04آبیک

جدول 14- ضرایب منطقه ای استان زنجان

نام شهـــر
ضریب منطقه ای سدسازی  

که قبال توسط سازمان 
مدیریت اعالم شده

ضریب منطقه ای سدسازی محاسبه 
شده براساس طرح پیشنهادی سندیکا

1.21.2زنجان

1.21.2ابهر

1.21.2خرمدره

1.21.32خدابنده

1.21.32طارم

1.21.34ماهنشان

كردستان جدول 15- ضرایب منطقه ای استان 

نام شهـــر
ضریب منطقه ای سد سازی که 
قبال توسط سازمان مدیریت 

اعالم شده

ضریب منطقه ای سدسازی 
محاسبه شده براساس طرح 

پیشنهادی سندیکا

1.21.2سنندج
1.21.22قروه
1.21.22بیجار

1.21.25کامیاران
1.21.22مریوان
-1.2سروآباد
1.21.24سقز

1.21.24دیواندره
پروژه تونل انتقال آب قمرود-شرکتبینالمللیاستراتوس1.21.27بانه

پروژه  تونل آب بر نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد  آزاد -شرکتبینالمللیاستراتوس
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سهم تاثير 
(درصد)

a
c مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه اي

1.100.131.100.131.150.141.200.141.100.131.150.141.100.131.150.14%12.0ميزان دسترسي به نيروي كارگري (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)1

1.250.131.250.131.350.141.400.141.250.131.400.141.250.131.300.13%10.0ميزان دسترسي به نيروي انساني فني (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)2

1.250.091.400.101.350.091.400.101.400.101.400.101.400.101.400.10%7.0ميزان دسترسي به نيروي انساني متخصص (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)3

1.100.011.100.011.200.011.250.011.100.011.200.011.100.011.150.01%1.0ميزان دسترسي به نيروي انساني جهت نيازهاي غيرمستقيم (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)4

1.200.051.200.051.250.051.300.051.200.051.300.051.200.051.250.05%4.0ميزان دسترسي به ماشين آالت تخصصي (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)5

1.200.071.200.071.200.071.300.081.200.071.200.071.200.071.250.08%6.0ميزان دسترسي به ماشين آالت عمومي (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)6

1.100.021.100.021.150.021.150.021.100.021.150.021.100.021.150.02%2.0ميزان دسترسي به معادن در منطقه (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)7

1.250.031.250.031.350.031.400.031.250.031.350.031.250.031.300.03%2.0ميزان دسترسي به كارخانجات توليد مصالح در منطقه (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)8

1.250.031.300.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0بافت اقتصادي منطقه (عدد 1 براي صنعتي و كشاورزي، عدد 2 براي ساير)9

1.200.081.200.081.200.081.350.091.200.081.200.081.200.081.250.09%7.0ميزان دسترسي به به شبكه راه ها و راه آهن (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)10

1.250.041.250.041.350.041.350.041.250.041.350.041.350.041.300.04%3.0ميزان جذابيت براي ناوگان حمل و نقل (عدد 1 براي بيش ترين جذابيت و عدد 2 براي كم ترين جذابيت)11

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به آب شرب (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)12

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به برق (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)13

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به مخابرات (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)14

1.200.081.300.091.300.091.300.091.350.091.300.091.300.091.300.09%7.0موقعيت نسبت به كالن شهرها (عدد 1 براي نزديك ترين فاصله و عدد 2 براي دورترين فاصله)15

1.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.02%2.0ارتفاع از سطح دريا (عدد 1 براي مناسب ترين ارتفاع و عدد 2 براي نامناسب ترين ارتفاع)16

1.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.10%8.0شرايط حمل مصالح منطقه (عدد 1 براي بهترين شرايط و عدد 2 براي بدترين شرايط)17

1.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0شرايط ويژه دسترسي به منطقه از قبيل نظامي، مرزي و صعب العبور (عدد 1 براي بهترين شرايط و عدد 2 براي بدترين شرايط)18

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0ميزان امنيت منطقه (عدد 1 براي بيشترين امنيت و عدد 2 براي كمترين امنيت)19

1.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.05%4.0كمترين دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين دما و عدد 2 براي نامناسب ترين دما)20

1.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.04%4.0بيشترين دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين دما و عدد 2 براي نامناسب ترين دما)21

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد روزهاي كاري در سال (عدد 1 براي كمترين تعطيلي و عدد 2 براي بيشترين تعطيلي)22

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد ساعات قابل كار در روز (عدد 1 براي بيشترين تعداد ساعات كار و عدد 2 براي كمترين تعداد ساعات كار)23

1.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.03%3.0ميزان رطوبت در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين رطوبت و عدد 2 براي نامناسب ترين رطوبت)24

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان وزش باد در منطقه (عدد 1 براي عادي و عدد 2 براي شديدترين)25

1.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.01%1.0پوشش گياهي منطقه (عدد 1 براي دشت و جنگل، عدد 2 براي مردابي و باتالقي)26

100.0%

شرحرديف
سقزمريوانسنندج

(فهرست بهاي سدسازي) محاسبه ضريب منطقه اي پيشنهادي كردستان - 16 جدول

1.201.221.241.271.251.221.24ضريب منطقه اي

ديوان درهبيجاركاميارانقروه

1.22

بانه

سهم تاثیر 

(درصد)

a

c مقدار ضریب
حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي
c مقدار ضریب

حاصل ضریب 

(r) منطقه اي

1.100.131.100.131.150.141.200.141.100.131.150.141.100.131.150.14%12.0میزان دسترسی به نیروي کارگري (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)1
1.250.131.250.131.350.141.400.141.250.131.400.141.250.131.300.13%10.0میزان دسترسی به نیروي انسانی فنی (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)0.833332

1.250.091.400.101.350.091.400.101.400.101.400.101.400.101.400.10%7.0میزان دسترسی به نیروي انسانی متخصص (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)3
1.100.011.100.011.200.011.250.011.100.011.200.011.100.011.150.01%1.0میزان دسترسی به نیروي انسانی جهت نیازهاي غیرمستقیم (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)4

1.200.051.200.051.250.051.300.051.200.051.300.051.200.051.250.05%4.0میزان دسترسی به ماشین آالت تخصصی (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)5-
1.200.071.200.071.200.071.300.081.200.071.200.071.200.071.250.08%6.0میزان دسترسی به ماشین آالت عمومی (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)6-

1.100.021.100.021.150.021.150.021.100.021.150.021.100.021.150.02%2.0میزان دسترسی به معادن در منطقه (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)7
1.250.031.250.031.350.031.400.031.250.031.350.031.250.031.300.03%2.0میزان دسترسی به کارخانجات تولید مصالح در منطقه (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)8
1.250.031.300.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0بافت اقتصادي منطقه (عدد 1 براي صنعتی و کشاورزي، عدد 2 براي سایر)9

1.200.081.200.081.200.081.350.091.200.081.200.081.200.081.250.09%7.0میزان دسترسی به به شبکه راه ها و راه آهن (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)10++
1.250.041.250.041.350.041.350.041.250.041.350.041.350.041.300.04%3.0میزان جذابیت براي ناوگان حمل و نقل (عدد 1 براي بیش ترین جذابیت و عدد 2 براي کم ترین جذابیت)11

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0میزان دسترسی به آب شرب (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)12=
1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0میزان دسترسی به برق (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)13
1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0میزان دسترسی به مخابرات (عدد 1 براي آسان ترین دسترسی و عدد 2 براي سخت ترین دسترسی)14
1.200.081.300.091.300.091.300.091.350.091.300.091.300.091.300.09%7.0موقعیت نسبت به کالن شهرها (عدد 1 براي نزدیک ترین فاصله و عدد 2 براي دورترین فاصله)15
1.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.02%2.0ارتفاع از سطح دریا (عدد 1 براي مناسب ترین ارتفاع و عدد 2 براي نامناسب ترین ارتفاع)16
1.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.10%8.0شرایط حمل مصالح منطقه (عدد 1 براي بهترین شرایط و عدد 2 براي بدترین شرایط)17
1.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0شرایط ویژه دسترسی به منطقه از قبیل نظامی، مرزي و صعب العبور (عدد 1 براي بهترین شرایط و عدد 2 براي بدترین شرایط)18
1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0میزان امنیت منطقه (عدد 1 براي بیشترین امنیت و عدد 2 براي کمترین امنیت)19

1.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.05%4.0کمترین دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترین دما و عدد 2 براي نامناسب ترین دما)20=
1.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.04%4.0بیشترین دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترین دما و عدد 2 براي نامناسب ترین دما)21=
1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد روزهاي کاري در سال (عدد 1 براي کمترین تعطیلی و عدد 2 براي بیشترین تعطیلی)22=
1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد ساعات قابل کار در روز (عدد 1 براي بیشترین تعداد ساعات کار و عدد 2 براي کمترین تعداد ساعات کار)23=
1.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.03%3.0میزان رطوبت در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترین رطوبت و عدد 2 براي نامناسب ترین رطوبت)24=
1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0میزان وزش باد در منطقه (عدد 1 براي عادي و عدد 2 براي شدیدترین)25=
1.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.01%1.0پوشش گیاهی منطقه (عدد 1 براي دشت و جنگل، عدد 2 براي مردابی و باتالقی)26=

100.0%

فرمول محاسبه ضریب منطقه اي: 

:(b) 1مقدار مبناb =

r c b a = (  / ) *  / 100

شرحردیف

سقزمریوانسنندج

جدول 16 - محاسبه ضریب منطقه اي پیشنهادي کردستان (فهرست بهاي سدسازي)

1.201.221.241.271.251.221.24ضریب منطقه اي

دیوان درهبیجارکامیارانقروه

1.22

بانه

كردستان )فهرست بهای سد سازی ( جدول 16 -  محاسبه ضریب منطقهای پیشنهادی 
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سهم تاثير 
(درصد)

a
c مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه ايc مقدار ضريب

حاصل ضريب 
)r( منطقه اي

1.100.131.100.131.150.141.200.141.100.131.150.141.100.131.150.14%12.0ميزان دسترسي به نيروي كارگري (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)1

1.250.131.250.131.350.141.400.141.250.131.400.141.250.131.300.13%10.0ميزان دسترسي به نيروي انساني فني (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)2

1.250.091.400.101.350.091.400.101.400.101.400.101.400.101.400.10%7.0ميزان دسترسي به نيروي انساني متخصص (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)3

1.100.011.100.011.200.011.250.011.100.011.200.011.100.011.150.01%1.0ميزان دسترسي به نيروي انساني جهت نيازهاي غيرمستقيم (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)4

1.200.051.200.051.250.051.300.051.200.051.300.051.200.051.250.05%4.0ميزان دسترسي به ماشين آالت تخصصي (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)5

1.200.071.200.071.200.071.300.081.200.071.200.071.200.071.250.08%6.0ميزان دسترسي به ماشين آالت عمومي (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)6

1.100.021.100.021.150.021.150.021.100.021.150.021.100.021.150.02%2.0ميزان دسترسي به معادن در منطقه (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)7

1.250.031.250.031.350.031.400.031.250.031.350.031.250.031.300.03%2.0ميزان دسترسي به كارخانجات توليد مصالح در منطقه (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)8

1.250.031.300.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0بافت اقتصادي منطقه (عدد 1 براي صنعتي و كشاورزي، عدد 2 براي ساير)9

1.200.081.200.081.200.081.350.091.200.081.200.081.200.081.250.09%7.0ميزان دسترسي به به شبكه راه ها و راه آهن (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)10

1.250.041.250.041.350.041.350.041.250.041.350.041.350.041.300.04%3.0ميزان جذابيت براي ناوگان حمل و نقل (عدد 1 براي بيش ترين جذابيت و عدد 2 براي كم ترين جذابيت)11

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به آب شرب (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)12

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به برق (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)13

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان دسترسي به مخابرات (عدد 1 براي آسان ترين دسترسي و عدد 2 براي سخت ترين دسترسي)14

1.200.081.300.091.300.091.300.091.350.091.300.091.300.091.300.09%7.0موقعيت نسبت به كالن شهرها (عدد 1 براي نزديك ترين فاصله و عدد 2 براي دورترين فاصله)15

1.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.021.200.02%2.0ارتفاع از سطح دريا (عدد 1 براي مناسب ترين ارتفاع و عدد 2 براي نامناسب ترين ارتفاع)16

1.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.101.250.10%8.0شرايط حمل مصالح منطقه (عدد 1 براي بهترين شرايط و عدد 2 براي بدترين شرايط)17

1.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.031.250.03%2.0شرايط ويژه دسترسي به منطقه از قبيل نظامي، مرزي و صعب العبور (عدد 1 براي بهترين شرايط و عدد 2 براي بدترين شرايط)18

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0ميزان امنيت منطقه (عدد 1 براي بيشترين امنيت و عدد 2 براي كمترين امنيت)19

1.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.051.250.05%4.0كمترين دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين دما و عدد 2 براي نامناسب ترين دما)20

1.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.041.100.04%4.0بيشترين دما در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين دما و عدد 2 براي نامناسب ترين دما)21

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد روزهاي كاري در سال (عدد 1 براي كمترين تعطيلي و عدد 2 براي بيشترين تعطيلي)22

1.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.041.200.04%3.0تعداد ساعات قابل كار در روز (عدد 1 براي بيشترين تعداد ساعات كار و عدد 2 براي كمترين تعداد ساعات كار)23

1.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.031.150.03%3.0ميزان رطوبت در طول سال (عدد 1 براي مناسب ترين رطوبت و عدد 2 براي نامناسب ترين رطوبت)24

1.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.011.200.01%1.0ميزان وزش باد در منطقه (عدد 1 براي عادي و عدد 2 براي شديدترين)25

1.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.011.150.01%1.0پوشش گياهي منطقه (عدد 1 براي دشت و جنگل، عدد 2 براي مردابي و باتالقي)26

100.0%

شرحرديف
سقزمريوانسنندج

(فهرست بهاي سدسازي) محاسبه ضريب منطقه اي پيشنهادي كردستان - 16 جدول

1.201.221.241.271.251.221.24ضريب منطقه اي

ديوان درهبيجاركاميارانقروه

1.22

بانه
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جلســه بــا خــوش آمدگویــی و خیرمقــدم آقای 
ســندیکای  دبیــر  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
شــرکتهای ســاختمانی ایران بــه مهمانان این 
نشســت آغاز شد، ســپس دکتر شمس اردکانی 
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و واردکننــدگان 
ماشــین آالت راهسازی، ســاختمانی و معدنی 
کارهای  بــا بیان اینکه ماشــین آالت اصــل اول 
گذشــته  عمرانی اســت، افزود: طی چند ســال 
حوزه معدن توســعه داشــته ولی حوزه عمران 
مدیریــت  ســازمان  در  اســت.  داشــته  افــت 
که بهره وری ماشــین آالت  صحبــت از این بود  
را بــرای جــذب ســرمایه گذاری بــاال ببریــم. در 
که با تشــکیل  هــر حــال بحــث امروز این اســت 
انجمــن ماشــین آالت  از ســندیکا و  کارگروهــی 
را  عمرانــی  ماشــینهای  بــه  مربــوط  مســائل 

کنیم. مطالعه و مشترکا پیگیری 

خواســتار  عطاردیــان  مهنــدس  ادامــه  در 
و  شــد  كمیتــه  ایــن  بــرای  اعضایــی  معرفــی 
کاری  گفــت: بایــد برنامــه  مهنــدس دادمــان 
اندیشیده شــود تا ببینیم ایده چیست و برای 
کردن آن الزم اســت چه مســیری را طی  عملی 

کنیم. 

دكتــر احمــد ســوهانگر نائــب رئیــس هیــات 
گفــت:  ماشــین آالت  انجمــن   مدیــره 

 ماشــین آالت فصل مشترک دو انجمن است .
 ماشــین آالت عمرانــی ابــزار ســرمایه ای اســت 
کنون بــازار  کــه تــا  بــرای همیــن عجیــب اســت 
فعالــی در این زمینــه نداشــته ایم. از همین رو 
کردیم در تهران، قشــم و عســلویه این بازار  فکر 
کنــار خدمــات جانبــی  را بــه صــورت فصلــی در 

کنیم.   ماشین آالت راه اندازی 

مهندس محمدرضا حبیب زاده عضو كارگروه 
ماشــین آالت ســندیکا و معاون ماشــین آالت 
كــرد: مشــکالت  كیســون نیــز عنــوان  شــركت 
زیادی در شــرکتهای ســاختمانی وجــود دارد. 
پــروژه تمــام می شــود و ماشــین آالت تــا پــروژه 
نمی تواننــد  شــرکتها  می شــود.  دپــو  بعــدی 
ماشــین آالت را بفروشــند و عــدم توانایی برای 
پرداخــت هزینــه نگهداری ماشــین آالت باعث 
ک ماشین ها می شــود. برخی  صحبت  اســتهال
صنــدوق  یــک  در  ماشــینها  کــردن  جمــع  از 
گر ماشــینهای مازاد را در  مشــترک می کنــد اما ا
کنیم بــازار افت پیــدا می کند.   صنــدوق جمــع 
بــا این همه ماشــین آالت وثیقه خوبی هســت 
و بانکهــا می تواننــد بــا نگــه داشــتن آنهــا نیــاز 
کار  کنــد تــا در زمان رونــق به  شــرکتها را تامیــن 

گرفته شوند. 
که ماشــین برای فروش  وی افزود: شــرکتهایی 
می گذارنــد نیاز مالی دارنــد و باید دید می توان 

کــرد؟ از طرفی  از راه دیگــری نیــاز آنهــا را تامین 
برخــی ماشــین آالت خریــداری شــده شــرکتها 
کننده  کیفیــت خوبی ندارند و صــدای مصرف 
بــه فروشــنده نمی رســد. در ایــران 50 درصــد 
ســرمایه گذاری مــا پــرت می شــود چــون موتور 
روشــن ماشــین آالت در زمــان حیــات آنهــا 50 
درصــد پــروژه اســت یعنــی بــه نوعــی ایــن ابزار 
کار 100 درصــد پــرت حضــور دارد. در مجمــوع 
پیمانکاران از لحاظ خرید ماشین آالت ضعیف 
شده اند و باید تدبیری برای این امر اندیشید. 

مقــام  قائــم  ظهــوری  شــهریار  مهنــدس 
در  ایــران  آب تــوس  شــركت  مدیرعامــل 
گفت: همیشه پیشــنهاد برای فروش  جلســه 
مرجــع  یــک  بایــد  دارد.  وجــود  ماشــین آالت 
کــه  کارشناســان حرفــه ای باشــند  مشــخص از 
و  کننــد  شناســایی  را  فروشــی  ماشــین آالت 
گر این  کارشناســی قیمــت بگذارنــد. ا بــه طــور 
قیمتها در سایتی اعالم شود شرکتها می توانند 
ایــن  قیمت گــذاری  کننــد.  اســتفاده  آن  از 
ماشینها به عنوان وثیقه بانکها دارای اهمیت 

فراوان است. 

شــركت  مدیرعامــل  انصاف پــور  مهنــدس 
كارگروه ماشــین آالت  كیمیا فن آور آریا و عضو 
گفــت: ایــن بحــث قبــال توســط  ســندیکا نیــز 

در دیدار انجمن ماشین آالت و سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مطرح شد:

استفاده از ماشین آالت سنگین 
به عنوان وثیقه بانکی

 دیدار هیات مدیره ســندیکای شــركتهای ســاختمانی ایران با انجمن 
تولیدكننــدگان و واردكننــدگان ماشــین آالت راهســازی، ســاختمانی و 
معدنی در روز 21 بهمن و با حضور دكتر شمس اردكانی برگزار شد تا به 
بررسی مسائل مبتالبه و مشترک این دو تشکل در زمینه ماشین آالت 
گردد. به دلیل اهمیت  پرداخته شــود و راه حل مناســبی برای آن ارائه 
ج می گردد.  موضوع برای شركتهای عضو مشروح این جلسه عینا در
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ح شــده بــود. بایــد  مهنــدس قاضــی زاده مطــر
کــرد  بــه صــورت درون ســازمانی بانکــی ایجــاد 
گذاشــته شــود و تبادل  که ماشــین آالت در آن 
گیــرد. بــرای این منظــور وجــود بانک  صــورت 
که معرفی  اطالعاتــی متمرکزی الزم اســت چــرا 
چهــره بــه چهــره ماشــینهای موجود بــه دلیل 

کار دشواری است.  بعد مسافت 
انجمــن  مســئولیت   دیــد  بایــد  افــزود:  وی 
ماشــین آالت  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
بــه عنــوان  راهســازی، ســاختمانی و معدنــی 
کننــده چیســت؟ آیــا ایــن  حمایــت از مصــرف 
آمــده  وجــود  بــه  مســائل  جوابگــوی  انجمــن 
اســت؟ بزرگترین مشــکل ما به خدمات پس از 
گر شرکتهای  فروش و نگهداری مربوط است. ا
واردکننــده، خدمــات پــس از فــروش مناســبی 
ارائــه دهنــد ما نیــازی بــه تدابیر دیگــر نداریم. 
شــرکت فروشــنده موظــف اســت تــا یک ســال 
خدمــات ارائه دهــد. فکر می کنــم انجمن باید 
ایــن  بــه  پاســخ دادن  را  اولیــن وظیفــه خــود 
کــه چگونــه می توانــد از  ســوال در نظــر بگیــرد 
حقــوق خریــداران در برابــر اعضای خــود دفاع 
کند. مدتی ســازمان استاندارد ایران وظیفه را 
کنون چه؟ شــاید انجمن  گرفــت. اما ا برعهــده 

کار را بر عهده بگیرد. ماشین آالت بتواند این 

كارگروه ماشین آالت  مهندس شــایگان عضو 
سندیکا و معاون پشتیبانی شركت استراتوس 
كرد: اصلی ترین وظیفه انجمن اصالح  تصریح 
قانون است. مشکل اصلی واردات ماشین آالت 
است و شما می توانید قانون واردات ماشینهای 

کنید.  عمرانی را عوض 

گــودرزی عضــو انجمن و از شــركت  مهنــدس 
گفت: این جلســه با  ماشــین ســنگین آریا نیز 
همــت آقــای دکتــر شــمس برگزار شــد. مــن در 
گذشــته مدیرعامــل ماشــین آالت ســنگین آریا 
بــودم و تقریبــا می توانــم بگویم قســمت اعظم 
کــردم. نزدیک 83  فرمایشــات آقایــان را لمس 
کشــور،  بــازار  درصــد ماشــین آالت موجــود در 
گرفتیم  گذشــته ما تصمیم  چینی هســتند. در 
تعــدادی ماشــینهای چینی و هنــدی بیاوریم 
امــا هر ســه ماشــین وارد شــده در 500 ســاعت 
که  اول خــراب شــد. مدتهــا درگیــر ایــن بودیم 
از شــرکت هندی خســارت بگیریم اما به خاطر 
سواســتفاده از موقعیــت فعلــی مملکــت مــا و 

تحریمهــا موفق به انجام آن نشــدیم. در مورد 
گر بخواهید چند سال  ماشــینهای چینی هم ا
که  کنید قطعــه ای  بعــد قطعــات آنها را عــوض 
بــه ماشــین شــما بخورد پیــدا نمی شــود چون 
کارخانــه تولیــد آن فــرق دارد. البتــه مــا ســعی 
کردیــم جلــوی ورود ایــن نــوع ماشــین آالت را 
بگیریــم . وی افزود: نشســت دو انجمن باعث 
نیازهــای  بــه  اجــرا  واقعــی  نیازهــای  می شــود 
کننــده  مصــرف  شــود.  وصــل  تامیــن  واقعــی 
کننــده(  )وارد  کننــده  تولیــد  و  کننــده(  )اجــرا 
کننــد. با  بایــد مثــل یک تیــم هماهنــگ عمل 
گروه می توان به نتیجه مورد  همــکاری این دو 
نظــر رســید. مــا مشــکالتی از قیبــل تجهیــزات 
که  نامناســب و پرســنل آمــوزش ندیــده داریم 
کننده( وظیفه  کننده )یا وارد  گر شرکت تولید  ا
کنــد هیچ پیمانکاری  خود را به درســتی عمل 
درگیــر مســائل حاشــیه ای نمی شــود. دربــاره 
کمیتــه مشــترک نیــز بــه نظر مــن این  تشــکیل 
کمیتــه می توانــد وظایــف نظارتــی را عهــده دار 

شود تا برای آن اهداف دیگری تعریف شود. 

مــا  كــرد:  عنــوان  نیــز  اردكانــی  دكتــر شــمس 
که طبــق قانون تشــکلها  تشــکلهایی هســتیم 
کار مــا جایگریــن  فعالیــت مدنــی داریــم. ولــی 
کمیت  کمیتی نیســت. البتــه قادریم حا کار حا
کنیــم و تصویب مقــررات را  را بــه تحــرک واردار 
خواســتار شــویم. این هم افزایی می تواند ما را 
کند. ما  کــردن مطالباتمان قوی تــر  ح  در مطــر
باید طی نامه ای به دکتر آخوندی طرحی ارائه 
کــه ایشــان درباره نوشــتن دســتورالعل  دهیــم 
ح می تواند  آن به بانکها دســتور دهــد. این طر
بــا مطالبه وثیقه گذاری ماشــین آالت در ســاز و 

کلید بخورد.  کارهای عمرانی 
كارگــروه از  كوهــی عضــو  مهنــدس مهرشــاد 
كرد: ما باید دنبال  شركت مشیران نیز عنوان 
بلنــد مــدت  کوتــاه مــدت و  راه حــل  نــوع  دو 
کوتــاه مدت مخصوصا در  برویــم. راه حل های 
کارهای معدنی انجام  که  مورد شرکتهای بزرگ 
می دهند الزم اســت تا این شــرکتها بتوانند در 
ســال 1394 بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. 
در حــوزه ماشــین آالت عمرانــی نیز می تــوان با 
دعــوت از نمایندگان شــرکتهای دارای برند در 
جلســات انجمن با یکــی از آنها درباره خدمات 
پس از فروش و خدمات نگهداری ماشین آالت 
به توافق رسید و آن شرکت را به عنوان شرکت 
کرد. بــه نظر من  تائیــد شــده به اعضــا معرفــی 
ترویج فرهنگ استفاده از ماشین آالت عمرانی 
که باید  جــزو راه حلهــای طوالنــی مدت اســت 

گیرد.  مدنظر قرار 

در پایــان ایــن دیــدار آقــای مهنــدس بهمــن 
گفت: ما با مســائل و  دادمــان، دبیر ســندیکا 
گریبان هســتیم  مشــکالت متنوعی دســت به 
امــا بــه نظر مــن اولین محــور مشــترک فعالیت 
انداختــن  جــا  بــرای  تــالش  تشــکل،  دو  ایــن 
کشــور  ماشــین آالت در سیســتم پولی و بانکی 
ک منافــع  بــا انجمــن شــما اشــترا اســت. مــا  
داریــم. مــا مشــتری انجمــن تولیدکننــدگان و 
واردکنندگان ماشــین آالت ســنگین هســتیم و 
شــما نیز به بــازار موجود از طرف شــرکتهای ما 
نیــاز دارید بنابراین الزم اســت رابطه موجود را 
اصالح و رابطه ای برد- برد شــکل دهیم. برای 
کمیته  کارگــروه یــا  ایــن منظــور ضــروری اســت 

کند.  کار را فراهم  مشترکی مقدمات 
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1- ابهــام در دریافــت مالیــات ازارائــه 
خدمات :

در الیحــه جدیدمالیات بــرارزش افزوده 
نســبت به قانون آزمایشی بند 5درماده 
گردیده"درمورد  16بدیــن شــرح اضافــه 
پیمانــکاری :تاریــخ شناســایی درآمدیــا 
بــا  و  الحســاب  علــی  پرداخــت  تاریــخ 
تاریــخ تاییــد صورت وضعیــت ، هرکدام 
کــه هیــچ تفاوتــی بــا بند  مقــدم باشــد"  
آزمایشــی  درقانــون  خودکــه  ماقبــل   4
هــم عینــًا همیــن متــن بــود و در حــال 
ارائــه  مــورد  بنــد 4در  نــدارد"  اجراســت 
خدمــات :تاریخ صورتحســاب یــا تاریخ 
ارائه خدمت ، هرکدام مقدم باشد" بند 
اضافــه شــده هیچ راه حلــی برای صنف 
نبوده فقط مقداری به تعریف وتوضیح 
گردیده است محتوای تعریف  آن اضافه 
دو بند یکی است. هرچنداین امربا نگاه 
بــه استانداردشماره9حســابداری مورد 

گرفته است.  اعمال قرار 
حتــی  الیحــه  در  شــده  اضافــه  متــن 
اشــاره  هــم  پرداخــت  تاریــخ  بــه  گــر   ا
مــی نمودچــون  عبارت "هرکــدام مقدم 
درکارپیمانــکاری  اســت  آمــده  باشــد" 
شناسائی درآمدهمیشــه مقدم تراست 

درحالیکه این شناســائی درآمد با مبلغ 
) پیمانــکاری  کتــور  )فا صورتحســاب 
متغییراســت  وارقــام  متفــاوت  خیلــی 
دراین بندپیمانکار درصورت شناسائی 
بایســتی رقم مالیــات بر ارزش افــزوده را 
کــه هنــوز محقق  کنــد رقمــی  پرداخــت 
نشــده و دریافــت هم نشــده اســت این 
گــردش حســابداری پیمانکاری  بند در 
مغایــر  هــم  جدیــد  30الیحــه  مــاده  بــا 
اســت، مــاده 30عنــوان مــی نماید پس 
کارفرمــا  از پرداخــت صــورت وضعیــت، 
کنــد البتــه نــه  مالیــات را پرداخــت مــی 
بــه پیمانــکار بلکه به حســاب ســازمان 
امــور مالیاتــی  !! )بــرای توضیــح بیشــتر 
بــه مصادیــق آن در بنــد هــای بعــدی 
مــی پردازیم(پــس ابهام نحــوه وصول و 
شناســایی درآمد و تاریــخ تعلق مالیات 
که در قانون بود در این بند و الیحه هم 

همچنان مشهود است .

2- مفاصا حساب مالیاتی : 
قانــون  هماننــد  الیحــه  ایــن  در 
مالیاتــی   مفاصاحســاب  جاری،صــدور 
 پیش بینی نشده است. به نظر می رسد
 که با توجه به تکالیف متعددی که طبق 

این قانون بر عهده مودی گذاشته شده 
اســت ، صــدور مفاصــا حســاب مالیاتی 
جهــت تعیین تکلیــف مالیات و تســویه 
کاماًل   مطالبات یــا بدهی های مالیاتی ، 
مــودی  حقــوق  جــزو  و  بــوده   ضــروری 
کــه صــدور مفاصــا حســاب  مــی باشــد 
ســالیانه قابلیــت اقــدام و اجــرا خواهــد 

داشت.

3- مهلت رسیدگی
 به اظهار نامه های مالیاتی :

درالیحــه مهلت ارائه اظهارنامه توســط 
مودی مشــخص ، ولی مهلت رســیدگی 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  توســط  آن  بــه 
بنابرایــن  اســت.  نشــده  مشــخص 
ســازمان امور مالیاتی محق خواهد بود 
در هرزمــان مثــاًل یــک تــا ده ســال بعــد 
از ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی ،بــه مــودی 
مراجعــه و تقاضــای رســیدگی به اســناد 
ومــدارک نمایــد.و جرائــم را از زمان ارائه 
اظهارنامــه مطالبــه نمایندو ایــن با روح 
قانــون و عدالــت منافــات دارد و ضمــن 
اینکه در ماده 27الیحه نگهداری اسناد 
مطابق با قانون تجارت آمده اســت .در 
صــورت امحاء اســناد بعــد از مدت مقرر 

 الیحه مالیات بر ارزش افزوده
كارشناس حقوقی  -

نقدی بر

كه حدود 6 سال ازاجرای آن می گذرد واجد  اصالح قانون آزمایشی مالیات برارزش افزوده 
نکات مهم و اثر گذاری است، بطوریکه بازنگری قانون می بایستی به نوعی تدوین و تنظیم 
كه پاســخگوی نیازهای دهه های آینده باشد،لذاشایســته اســت با توجه به سابقه  شــود 
كه ازطریق پایش وپیمایش تجربه سازمان محترم  وبستراجرای قانون آزمایشی،مواردی را
امورمالیاتی واصناف ومودیان به دست آمده است بادقت و وسواس بیشتری مورداصالح 
وبازنگری قرارگیردوسپس تصویب گردد زیرا كه ابهاماتی درپیش نویس الیحه به چشم می 
كــه هنوز از قانون قبلی به جامانــده ودرمواردی درالیحه نیــز اصالحات الزم صورت  خــورد 
نگرفته است این عوامل موجب می شود كه اجرای قانون  مشکالتی رابرای سازمان محترم 
كمیسیون  كه توسط  امور مالیاتی و مودیان ایجاد نماید بدین منظوربانقدی بر این الیحه 

گرفته است در  ادامه، مطلب را پی می گیریم حقوقی مورد تایید قرار 
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در قانــون تجــارت توســط مودی چــه حالتی 
پیش خواهد آمد؟؟؟آیا بایستی مودی بابت 
عدم ارائه مدارک جریمه شــود ؟یا ســازمان از 
رسیدگی بازمی ایستد ؟؟در صورتیکه درماده 
40الیحــه این اجازه به ســازمان امور مالیاتی 
گزارش  داده شده است که رسیدگی و تنظیم 
مالیاتــی مودیان رابه موسســات حسابرســی 
گزارش رســیدگی از ســوی  گذار نماید و  و...وا
ایــن موسســات بایســتی در حکــم رســیدگی 
و  قبــول واقــع شــود  مــورد  بــوده و  ســازمان 
مــاده  )موضــوع  مــودی  تخطــی  درصــورت 
157(اززمان رســیدگی باشــد نه از زمــان ارائه 
اظهارنامه.لذابــا وجود ماده 40ســازمان امور 
مالیاتــی مــی تواندامور رســیدگی را ســریعتر و 

تکلیف مودی را زودتر مشخص نماید .

4- هیات های حل اختالف 
مالیاتی :

هماننــد پیشــنهادی  الیحــه    43 مــاده   در 
 قانون فعلی  ،حکم ماده 251 قانون مالیات 
هیــات هــای مســتقیم در مــورد ایــن قانــون 
که مفهــوم آن این اســت  جــاری نمــی باشــد 
که آخرین مرجع رســیدگی به اختالفات  بین 
مودی  و اداره امور مالیاتی، هیات های حل 
اختــالف مالیاتی خواهند بــود . این در حالی 
است که با توجه به کثرت آرای صادره توسط 
شــعب مختلف شــورای عالــی مالیاتی مبنی 
بــر نقــض نظر هیــات هــای حل اختــالف ، در 
دقــت نظر هیات مزبور ابهامات جدی وجود 
داشــته  و بــه همیــن علــت  وجــود مرجعــی 
باالتــر از هیات های حــل اختالف مالیاتی در 
رسیدگی به اختالفات موضوع قانون مالیات 

بر ارزش افزوده ضروری به نظر می رسد.

5- ابهام درتعریف مالیات بر ارزش افزوده
بــر  بــر ارزش افــزوده نوعــی مالیــات  مالیــات 
کاالی  مصــرف اســت واز ارزش اضافــه شــده 
ومتفــاوت  اخذمیشــود   تولیــد  جریــان  در 
که درهر مرحله برروی  ازمالیات فروش است 
کاال بســته می شود.لذادرماده 7  کلی  ارزش 
 الیحه مالیات برارزش افزوده "دراین قانون ،
کاالهــا و خدمــات عرضه   تفــاوت بیــن ارزش 
کاالهاوخدمــات خریــداری یا  شــده بــا ارزش 
تحصیل شــده دریــک دوره معین می باشــد 
"این تعریف ربطی به سایر مواد قانون و نحوه 

وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده ندارد 
کننــدگان موظفنــد درصــدی  چــون عرضــه 
کاال یــا خدمــات خــود را از خریــدار  از قیمــت 
دریافــت نمایــد پــس ایــن مالیــات ، مالیــات 
اضافه شــده بر ارزش نیست و مالیات اضافه 
شــده به قیمت می باشــد و این تعریف هیچ 
ارتباطــی بــا نحــوه اخــذ مالیات طبــق قانون 
مزبــور ندارد و بهر حــال  این تعریف برای این 
کــه به نوعی  نــوع مالیات عنوان شــده اســت 

این تعریف دارای ابهام است.

مــواد اضافــه شــده  اجــرای  ابهــام در    -6
الیحه )ماده 29 – ماده30( :

در الیحه جدید پیشنهادی موادی در الیحه 
نســبت بــه قانون آزمایشــی جاری  به چشــم 
ایــن  جملــه  30از  و   29 مــواد  کــه  می خــورد 
کــه در مــاده 29 اشــعار مــی دارد  مــواد اســت 
کاالها و  کارفرمایــان و خریــداران غیــر دولتــی 
خدمات مشــمول مالیــات ، مکلفند مالیات 
متعلــق این قانــون را در تاریــخ تعلق مالیات 
بــه مودیــان مشــمول ایــن قانــون پرداخــت 
نمایند در صورت استنکاف ،سازمان حسب 
درخواســت مــودی بــا ارائــه اســناد از طریــق 
عملیــات اجرایی نســبت بــه وصــول مالیات 
و جرائــم اقدام مــی نماید.در ماده 30 اشــعار 
مــی دارد" درطرحهــای تملــک دارایی هــای 
دولــت  عمومــی  منابــع  از  کــه  ســرمایه ای 
کارفرمــا مکلــف اســت  اســتفاده مــی شــود ، 
کثــر تا پانزدهم ماه بعد  مالیات متعلق راحدا

از تاریــخ پرداخــت علی الحســاب و  یا صورت 
وضعیــت یــا صورتحســاب حســب مورد،بــه 
حساب سازمان واریز نماید در غیر اینصورت 
جرائــم متعلــق ازکارفرمــا وصــول خواهد شــد 
، پیمانــکاران و مهندســین مشــاور در رابطــه 
بــا پرداخــت مالیــات متعلــق و جرائــم  مزبــور 

مسئولیتی نخواهند داشت "
ابهاماتــی  دارای  الیحــه  30در  و   29 مــواد 
اســت بــا توجه بــه اینکه ایــن مــواد در قانون 
آزمایشــی نبوده و پس از اجــرای قانون بنا به 
که پیمانکاران در اجرای قانون با  مشــکالتی 
دستگاههای دولتی داشتندودرراستای حل 
کثر اســتفاده از  مشــکل مــاده 9 " قانــون حدا
توان تولیــدي و خدماتــي در تأمین نیازهاي 
کشــور و تقویــت آنهــا در امر صــادرات واصالح 
مــاده ) 104 ( قانــون مالیاتهــاي مســتقیم " 
گردیــد .درحــال حاضر می بایســتی  تصویــب 
بــا اصالح قانون مالیات بــر ارزش افزوده  این 
ماده قانونی به نحوی در قانون مزبور اصالح 
شــود. دراصــالح ایــن قانــون تصمیــم بــر آن 
که مشــکالت اجرایــی به حداقل  بوده اســت 
برســد ایــن مــواد نــه تنهــا مشــکلی را بابــت 
اجــرای قانــون در ایــن صنــف حــل نمیکنــد 
گرفتــه مــاده 29  کار در پیــش  بلکــه بــا ســاز و 
کارفرمایان غیر دولتی ها اختصاص یافته  بــه 
گروه در صورت مشمول بودن،  که این  است 
مالیــات خود را پرداخت میکنند و در صورت 
کار قانونــی برای این  عــدم پرداخت هم ســاز 
موضوع مشــخص شــده اســت ومی بایستی 

مالیــات بــر ارزش افــزوده نوعــی مالیات بر 
مصرف اســت واز ارزش اضافه شده كاالی 
در جریــان تولیــد اخذمی شــود  ومتفــاوت 
كــه درهــر مرحلــه  ازمالیــات فــروش اســت 

كاال بسته می شود. كلی  برروی ارزش 
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که مختص طرحهای تملک  همانند سایرمودیان رفتار شود. در ماده 30 
کرده ضمن مغایرت با بنــد 5 ماده 16 الیحه  دارائیهــای ســرمایه ای تغییر 
)در بند فوق اشــاره شــد(به لحاظ زمان تعلق مالیات برای پیمانکار)زمان 
گرفته شــده اســت ،  کارفرما)زمــان پرداخــت( در نظــر  شناســائی درآمــد( و 
موضــوع عالوه بر مغایــرت با روح قانون مالیات برارزش افــزوده با مواد 26 
که درقبال  کــه تکلیف مودی اســت  ، 27 ، 28 الیحــه هــم مغایراســت چرا
کاال و خدمــات موضــوع ایــن قانون ، اطالعــات مورد نیاز ســازمان  عرضــه 
ج ومالیــات متعلــق را از طــرف دیگــر معاملــه  رادرصورتحســاب صــادره در
وصول و به ترتیب مقرر دراین قانون به حسابهای اعالم شده سازمان امور 
مالیاتــی واریز نماینــد ومطابق ماده 9الیحه وقتی مالیات بــر ارزش افزوده 
کســر اعتبــار مالیاتی در یک دوره  که مالیات متعلق پس از  اطــالق میگیرد 

گیرد  کــه در ماده 30 این عمــل صورت نمی  معیــن اتفاق افتاده باشــد 
ج از تعریف و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد  پس خار

کنندگان الیحــه مالیاتی به تفریط مالیات  در توجیــه ایــن ماده تنظیم 
توسط برخی از پیمانکاران اشاره داشتند که این کاماًل برخالف واقعیت 
دراجرای این قانون بوده پیمانکاران شاید از معدود اصنافی می باشند 
کارمســتقیم با دســتگاههای دولتی مالیات بر ارزش افزوده  که بلحاظ 
که دســتگاههای  کارکرد خود را پرداخت نموده و حتی در برخی موارد 
دولتــی پرداخت ننموده اندپیمانکاران مالیات را پرداخت و مشــمول 

جریمه هم شده اند.و جریمه را نیز پرداخت نموده اند . 
برای اخذرسیدهای مالیاتی و تهاتر مالیاتی دراجرایی نمودن ماده 30 
و اقدامــات تســویه آن ،هــم مودی و هم ســازمان نیاز به ســازوکار ویژه 
کــه از توان هر دو طــرف علی الخصوص  و نیــروی انســانی زیــادی دارند 
که هر چند مطابق ماده 34الیحه ســازمان  ج اســت چرا  ســازمان خار
مجــاز به اســتخدام نیروی انســانی مورد نیــاز خود می باشــد ولی باید 
کوچک سازی دولت وکاهش هزینه های  که در حال حاضر  توجه داشــت 
جــاری دولــت در اولویت اســت و ضمن اینکــه 10%مالیات بــر ارزش افزوده 
ماخوذه از مردم نبایستی در هزینه های جاری صرف شود بلکه در تامین 
کشــور باشــد باید  منابع مالی و بودجه وصرف هزینه های عمران وآبادنی 
توجه داشــت این موارد ذکر شــده در اصالح الیحه مورد توجه قرار نگرفته 
که این  که هدف از اصالح قانون چیست چرا و همچنان ابهام باقی است 

کند مواد در واقع مشکلی را از مودیان و سازمان حل نمی 
-هر چند ابهاماتی در سایر مواد و نحوه اجرا و وصول در این الیحه مشهود 
گردید به امیــد اینکه موارد  اســت لیکــن جهت اختصــار موارد فوق  اشــاره 

گردند . قبل از تصویب قانون در جهت اجرای بهتر قانون اصالح و رفع 

......................................................................................................................

................................................................................

اوست پایدار
..........................................................

 

جناب آقای   دکتر  علیرضا مقدس زاده اردبیلی
رئیس محترم هیأت مدیره شرکت فرایند نو

گرامی جنابعالی را تسلیت عرض می نماییم. برای آن عزیز درگذشته علو درجات و  با دریغ و تأســف درگذشــت پدر 
برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی   

جناب آقای مهندس مهدی درودیانی
مدیرعامل محترم شرکت ساختمانی شوسه

مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تســلیت عرض می نمائیم. برای آن درگذشــته علو درجات و برای شــما و سایر 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی   
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 در عمــده توافقنامه های داوری طرفین دعوا با 
ج عبــارت »طرفین توافــق نمودند در صورت  در
گونه اختــالف موضوع از طریــق داوری  بــروز هــر 
حــل و فصــل شــود«، حــق مراجعــه بــه دادگاه 
دولتــی را از خــود ســلب و ملتزم بــه حل و فصل 
اختــالف از طریــق داوری مــی شــوند. ایــن نوع 
در  مــوردی1«   »داوری  اصطــالح  در  داوری 
مقابل »داوری ســازمانی2«  معرفی شده است. 
بــر خــالف داوری مــوردی، در داوری ســازمانی 
طرفیــن حــل و فصل اختالفــات خــود را به یک 

گر چه داوری  ســازمان داوری ارجاع می دهند. ا
هزینــه  مــوردی  داوری  بــه  نســبت  ســازمانی، 
ســنگین تری به طرفین دعــوی تحمیل می کند 
اّما مزایای داوری ســازمانی موجب رجحان این 

شیوه بر داوری موردی شده است. 
رنــگ داوری در حــل و  پــر  نقــش  بــه واســطه 
فصل اختالفات، مؤسســاتی بــه طور تخصصی 
اختالفــات  بــه  رســیدگی  فعالیتشــان  موضــوع 
»دیــوان  اســت.  یافتــه  اختصــاص  اشــخاص 
عنــوان  »بــه  لنــدن3«   بین المللــی  داوری 

کــه در ســال  قدیمی تریــن ســازمان داوری... 
»دیــوان  و  اســت4«   شــده  تأســیس   1893
داوری بین المللی اتــاق بازرگانی بین المللی5«  
تجــاری  داوری  نظــام  مهم تریــن  عنــوان  »بــه 
بین المللــی در دوران معاصــر6«  از معروفتریــن 
اختالفــات  کــه  هســتند  داوری  ســازمانهای 
قــرار  رســیدگی  مــورد  را  بین المللــی  تجــاری 
قانــون  »بــا تصویــب  نیــز  ایــران  در  می دهنــد. 
اساســنامه مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی ایران در 
بهمــن مــاه ســال 1380، بــرای اولیــن بــار یــک 

دكتر فرهاد بطحائی*

برخــورداری طرفیــن دعــوا از مزایــای داوری منــوط بــه تنظیم صحیــح توافقنامه داوری اســت. در موارد بســیاری 
كثر محدود به 2 ســطر  كــه طرفین ارجــاع اختالفات خود بــه داوری را در قالب یک بند و حدا مالحظــه می شــود 
ج همیــن بند به تنهایی  گر طرفین دعوا هر دو حســن نیت داشــته باشــند در نمــوده انــد. در فرض بروز اختالف ا
كــه یکی از طرفین دعــوا وضعیت موجود را به حال خود ســودمند تشــخیص دهد  كفایــت می كنــد امــا در صورتی 
گون حل و فصــل اختالف را به تأخیــر انداخته تا از این وضعیت بیشــترین  گونا تــالش می كنــد بــه لطایف الحیــل 
بهره را برده باشــد. حال آنکه برای طرف مقابل هر روز تأخیر در احقاق حق بســیار زیانبار بوده و همواره تالش 
می كنــد هــر چــه زودتر حقوقش احیا شــود. بــه منظور جلوگیری از بروز چنین ســوء اســتفاده هایی ضــرورت دارد 

گرفتن جمیع جوانب، مبادرت به تنظیم توافقنامه داوری بنمایند. در این شــماره به اختصار مهمترین  طرفیــن قــرارداد، بــا در نظر 
گرفته است. نکات الزم برای تنظیم توافقنامه داوری البته در عرصه داخلی مورد اشاره قرار 

كمیسیون حقوقی سندیکای شركت های ساختمانی ایران * عضو هیات علمی دانشگاه - عضو 
دانشجوی دوره دكتری حقوق خصوصی - وكیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
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کنــار  ســازمان داوری تخصصــی و مســتقل در 
که از حمایت  اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده 
قانونــی برخــوردار اســت و بــه دعــاوی تجــاری 

داخلی و بین المللی رسیدگی می نماید.«  
ســازمانهای  در  )کــه  مجــرب  داوران  حضــور 
حقوقــدان  اصــوال  گفتــه  پیــش  داوری 
داوری  جامــع  قواعــد  کمیــت  حا می باشــند(، 
بــرای رســیدگی بــه اختالفات و تعییــن تکلیف 
مــوارد مســکوت در قــرارداد تنظیمــی طرفیــن 
کــه می توانــد رجحان  از جملــه مزایایی اســت 
داوری ســازمانی را بــر داوری مــوردی توجیــه 
کند. امــا در صورتیکه طرفیــن، داوری موردی 
بــرای  دهنــد  ترجیــح  ســازمانی  داوری  بــر  را 
برخــورداری از مزایــای داوری توصیه می شــود 
در متــن توافقنامه داوری )که توصیه می شــود 
بــه صورت قراردادی مســتقل از قــرارداد اصلی 
که  بــه طور مکتوب تنظیم شــود(  به موارد زیر 
بــه نظر نگارنده از ارکان توافقنامه داوری تلقی 

می شود، تصریح نمایند. 

اركان توافقنامه داوری
1- طرفین توافقنامه

تنظیــم  قــراردادی دوجانبــه  کــه  مــواردی  در 
می شــود در شناســایی طرفیــن این قــرارداد با 
که به  مشــکل خاصــی مواجه نمی شــویم چــرا 
اصلــی  قــرارداد  امضاءکننــدگان  طــور طبیعــی 
طرفیــن قــرارداد داوری نیــز تلقــی می شــوند. 
که طرفیــن یک قــرارداد بیش  اّمــا در مــواردی 
از 2 طــرف باشــند ضــرورت دارد بــه طور دقیق 
کــدام یــک از طرفین بــا حل و  مشــخص شــود 
فصــل اختــالف خــود از طریــق داوری موافــق 

هستند.
کارفرما طی یک  کــه  تصــور نماییــد در پیمانی 
قرارداد هر یک از اجزای طراحی، تهیه مصالح 
گذار نموده  و اجرا را به یک شــرکت مســتقل وا
اســت و تأخیــر طــراح پــروژه موجــب تأخیــر در 
شــروع عملیات اجرایی شده باشد و اتفاقا" در 
کارفرما حل و فصل اختالف از طریق  قرارداد با 
که  داوری شــرط شــده اســت، حــال در فرضی 
پیمانــکار عملیــات اجرایــی در صــدد مطالبــه 
طراحــی  در  تأخیــر  از  ناشــی  خســارات 

موضوع پروژه بر آید، 

می تواند خســارات ناشــی از تأخیر طراح پروژه 
یــک  فقــط  نمایــد؟  مطالبــه  داور  طریــق  از  را 
عبــارت صریــح و بــدون ابهــام مبنــی بــر اینکه 
اختالفــات بین پیمانکاران نیز از طریق داوری 
حــل وفصل می شــود، می توانــد زیاندیده را از 

بالتکلیفی نجات دهد.

2- موضوع داوری
کامل تعهدات  از زمــان انعقاد قــرارداد تا اجرای 
اســت  متعــددی ممکــن  اختالفــات  طرفیــن، 
بــه طــور  حــادث شــود. در صورتیکــه طرفیــن 
که در صورت بروز  مطلــق اینگونه توافق نمایند 
گونه اختالفی موضــوع از طریق داوری حل  هــر 
و فصل شــود، در زمان بروز اختالف در ضرورت 
حل و فصل اختالف از طریق داوری شــبهه ای 
گر طرفین حل و فصل از  ایجاد نخواهد شد اّما ا
طریق داوری را مقّید به موضوع خاصی نمایند 
که فقط برای  در این صورت باید توجه داشــت 
رســیدگی به اختالفات راجــع به همان موضوع 
مــی توانند به داوری مراجعه نمایند. به عنوان 
گر در تفسیر  مثال چنانچه طرفین شرط کنند »ا
این قرارداد ابهامی ایجاد شود موضوع از طریق 
داوری حل و فصل خواهد شــد« بنابراین دیگر 
اختالفات از جمله مطالبه خســارات یا مطالبه 
صــورت وضعیت نــزد داور قابلیت طــرح ندارد. 
در صورتیکه داور بدون توجه به موضوع داوری 
ج از موضوع  در خصوص موضوعاتی هم که خار
داوری است اظهار نظر نماید به موجب بند 
2 ماده 489 قانون آیین دادرســی مدنی 

محکوم به بطالن است.

3- تعیین داور یا داوران
یکــی از مهمترین عوامــل به تأخیر 
داوری  در  حــق  احقــاق  افتــادن 
نبــودن  معّیــن  از  گرفتــه  نشــأت 
ســکوت  کــه  چــرا  اســت.  داوران 
داوران  یــا  داور  مــورد  در  طرفیــن 
و عــدم توافــق بعــدی ایشــان در 
انتخاب ایشان مدعی را مجبور می 
کند بــرای احقاق حــق در وهله اول 
اقدامات الزم برای تعیین داور را انجام 
دهد. به موجب ماده 459 قانون آیین 

دادرسی مدنی مصوب 1379؛ 
یــا  معاملــه  طرفیــن  کــه  »درمــوارد ی 
قــرارداد متعهــد بــه معرفــی داور شــده ولــی 
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داور یــا داوران خــود را معیــن نکــرده باشــند و 
در موقــع بــروز اختــالف نخواهنــد و یــا نتوانند 
در معرفــی داور اختصاصــی خــود اقــدام و یا در 
تعییــن داور ثالــث تراضی نماینــد و تعیین داور 
بــه دادگاه یــا شــخص ثالــث نیــز محول نشــده 
باشــد، یــک طرف میتوانــد داور خــود را معین 
کــرده بــه وســیله اظهارنامــه رســمی بــه طــرف 
مقابــل معرفی و درخواســت تعیین داور نماید 
کند.  و یا نســبت بــه تعییــن داور ثالــث تراضی 
دراینصــورت طــرف مقابل مکلف اســت ظرف 
ده روز از تاریــخ ابــالغ اظهارنامــه داور خــود را 
معرفــی و یا در تعییــن داور ثالث تراضی نماید. 
هرگاه تا انقضا ی مدت یادشــده اقدام نشــود، 
ذ ینفع میتواند حســب مورد بــرا ی تعیین داور 

کند.«  به دادگاه مراجعه 
بــه ایــن ترتیــب ســکوت طرفیــن در انتخــاب 
ایــن  جبــران  بــرای  فقــط  داوران،  یــا  داور 
کم  گزیــر از مراجعــه به محا ســکوت خواهان نا
که خود مستلزم صرف زمان  دادگســتری بوده 
بــوده و نافی ســرعت بــه عنوان یکــی از مزایای 

داوری می باشد. 
پس از حصول توافق طرفین بر داوری شخص 
معیــن، توصیه می شــود قبولی داور منتخب را 
نیز اخــذ و توافقنامه داوری به امضای ایشــان 
نیــز برســد. تعییــن حق الزحمــه داور در زمــان 
که از  اخــذ قبولــی نیــز از جمله مــواردی اســت 

بروز اختالفات بعدی جلوگیری می کند.  

4- نحوه ابالغ اوراق داوری
صــدور یک رأی عادالنه اقتضــا می کند طرفین 
دعــوا از مفــاد ادعــای یکدیگــر، وقت رســیدگی 
تــا بتواننــد در  و دســتورات داور مطلــع شــده 
صــورت نیاز تــدارک دفاع ببینند. ســازمانهای 
داوری از ابزار مختلفی از جمله، پست و ایمیل 
به عنوان ســریعترین وســیله ممکن برای اطالع 
رسانی استقاده می کنند. ولی در داوری موردی 
کاری  ضــرورت دارد طرفین در این خصــوص راه 
خاصی از جمله ابالغ از طریق نامه پستی، ارسال 
ایمیل، تلفن و ... پیش بینی نمایند در غیر این 

گزیر از استمداد از دادگاه های دولتی  صورت باز نا
می باشند. ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی 
در این خصوص مقرر می دارد؛»چنانچه طرفین 
در قــرارداد داور ی طریــق خاصی بــرا ی ابالغ رأ ی 
داور ی پیش بینــی نکــرده باشــند، داور مکلــف 
اســت رأ ی خــود را بــه دفتــر دادگاه ارجاع کننــده 
دعــوا به داور  یا دادگاهی که صالحیت رســیدگی 
بــه اصل دعــوا را دارد تســلیم نماید دفتــر دادگاه 
اصــل رأ ی را بایگانــی نمــوده و رونوشــت گواهــی 
شــده آن را به دســتور دادگاه برا ی اصحاب دعوا 

ارسال می دارد.«

5- اعطای اختیار صلح و ســازش به داور یا 
داوران

تمایــل  اســت  ممکــن  اختالفــی  هــر  طرفیــن 
داشته باشند با صلح و سازش اختالفات خود 
را فیصلــه دهند. در همین راســتا در صورتیکه 
خود موفق به برقراری صلح و ســازش نشــدند 
می تواننــد این امــر را به داور یا داوران منتخب 
تفویض نمایند در این صورت باید به این نکته 
که مبتنی بر  که رأیی  مهم توجه داشته باشند 
صلح و ســازش صــادر می شــود فصل الخطاب 
بوده و دیگر امکان تغییر مفاد آن وجود ندارد. 
ماده 483 قانون آیین دادرســی مدنی در این 

خصوص مقرر می دارد؛ 
کــه داوران اختیــار صلــح داشــته  »درصورتــی 
باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. 
کــه بــه امضــا ی  در ایــن صــورت صلح نامــه ا ی 

داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.«

6- تعیین مدت داوری
به منظور ســرعت بخشیدن رســیدگی به دعوا 
طرفیــن می تواننــد داوران را ملــزم نماینــد در 
یک دوره زمانی مشخص مبادرت به رسیدگی 
و اظهــار نظــر نماینــد. طرفیــن ایــن دوره را بــا 
گرفتــن جمیــع اوضاع و احــوال تعیین  در نظــر 
ج می کننــد. در صورتــی  و در قــرارداد داوری در
کــه طرفیــن در خصــوص مــدت توافــق خاصی 
ننموده باشــند تبصره مــاده 484 قانون آیین 

دادرســی مدنــی ایــن مــدت را 3 مــاه تعییــن 
نموده است به موجب این تبصره؛ »در موارد ی 
که  کــه طرفین به موجب قرارداد ملزم شــده اند 
در صــورت بــروز اختــالف بیــن آنــان شــخص یــا 
گر مدت داور ی  اشخاص معینی داور ی نماید ا
معین نشــده باشــد مدت آن ســه ماه و ابتدا ی 
که موضوع برا ی انجام داور ی  آن از روز ی است 
ایــن  ابــالغ می شــود.  یــا تمــام داوران  بــه داور 
مــدت با توافق طرفین قابل تمدید اســت.« به 
موجــب بند 4 ماده 489 همان قانون چنانچه 
»رأی داور پــس از انقضای مدت داوری صادر و 
تســلیم شده باشــد« رأی مزبور باطل و قابلیت 

اجرایی ندارد.

7- نحوه تامین هزینه ها
در دادرســی دادگاه هــای دولتــی در بــدو اقامه 
تعرفــه  مطابــق  اســت  مکلــف  مدعــی  دعــوا، 
را  مطروحــه  دعــوی  دادرســی  هزینــه  قانونــی 
واریــز نمایــد اّمــا در فرض اثبات ادعــای خود و 
کرده  بــه شــرط اینکه در دادخواســت مطالبــه 
باشــد دادگاه مدعی علیه را به پرداخت هزینه 
ایــن روش  نیــز محکــوم می نمایــد.  دادرســی 
داوری  در  هزینــه  تأمیــن  شــیوه  مناســبترین 
که در این صورت مدعی در زمان  می باشد چرا 
اقامــه دعوا بدون اینکه منتظــر اقدام یا تأمین 
کل هزینه را  وجهی از سوی طرف مقابل باشد 
تأمیــن، و بــا مطالبه ضمن دعــوای اصلی و در 
فــرض پیروزی در دعــوی هزینه های پرداختی 

را از طرف مقابل وصول می نماید. 
در خاتمــه خاطر نشــان می ســازد در صورتیکه 
نیــز  داوری  ســازمان  یــک  داوری  بــه  طرفیــن 
ج مــوارد فوق الذکر در  توافق نموده باشــند، در
توافقنامه داوری هیچ ایرادی ندارد. اّما ُحسن 
کــه در صــورت  داوری ســازمانی در ایــن اســت 
ســکوت طرفیــن، داوران ســازمان داوری با در 
گرفتن قواعد داوری آن سازمان و از توجه  نظر 
کــه در جریــان  بــه مفــاد قــرارداد و توضیحاتــی 
داوری از طرفیــن اخذ می نمایند تکلیف موارد 

مسکوت را مشخص می نمایند. 

 1- Ad hoc Arbitration.
  2- Institutional Arbitration. 
  3- The London Court of International Arbitration )LCIA(.

  4-  نیک بخت، حمیدرضا    ، داوری تجاری بین المللی، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی، چاپ اول، 1388، )ص 66(.
5 - International Court of Arbitration of International Chamber of Commerce )ICC(.

6  -  محبی، محسن، »نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی«، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسالمی، 1378،  شماره 24 .
گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389، ص 21. کاوند، محمد،  کا 7  - محبی، محسن، به نقل از 
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نفســهای تهــران بــه شــماره افتــاده 
کــردن  و راه حلهایــی چــون بزرگ تــر 
ح ترافیــك و زوج و فرد  محــدوده طــر
تنهــا  خودروهــا  از  اســتفاده  کــردن 
بــه عنــوان قرصهــای مســکن عمــل 
کاهــش  حــل  راه  تنهــا  و  می کننــد 
ترافیك در افزایش حجم مســیرهای 
که آینده ای  عبــوری دیده می شــود، 
جــز شــهری بــه مثابــه یــك پارکینــگ 

بزرگ برای آن قابل تصور نیست.
در مصاحبه هــا و برنامه های متعدد 
ترافیــك  آلودگــی،  اتهــام  انگشــت 
و تنــزل عرصــه عمومــی بــه هــر ســو 
نشــانه مــی رود. شــهرهای بســیاری 
کمبــود  و  هــوا  آلودگــی  از  در جهــان 
کیفیت محیطی رنج برده و می برند، 
اما تجربیات جهانی نشان می دهند 
همچــون  بســیاری  شــهرهای 
که از دید شهردار تهران  لس آنجلس 
همجنس پایتخت ایران است، طی 
کاهش اولویت  یك دهه، توانســته با
خــودروی شــخصی، هــوا را از حالت 
مطلــوب  مــرز  بــه  تنفــس  غیرقابــل 
بکشــاند. در ایــن زمــان، نگاهــی بــه 
راهکارهــا و تغییر روشــها در مدیریت 

و برنامه ریزی توسعه شهری بیش از 
هر زمان ضروری تر است.

ساختار شبکه معابر و زیرساختهای 
حمــل و نقــل، از مهم تریــن عوامــل 
هســتند.  شــهرها  شــکل دهنده 
زیرســاختهای مرتبــط بــا خــودروی 
تعیین کننــده ای  نقــش  شــخصی، 
و  موجــود  شــهرهای  فــرم  تغییــر  در 
شــکل گیری شــهرها و مناطق جدید 
مســیرهای  شــدن  رد  داشــته اند. 
عبــوری از میــان بافتهــای تاریخی و 
کــه بیش از  ارزشــمند شــهرهای مان 
چندیــن دهــه ســابقه دارد، تجربــه 
ایرانیــان  از  بســیاری  بــرای  تلخــی 
کــه این  اســت. بایــد در نظر داشــت 
اقدامات هرچند ماهیت مهندســی 
دارند، اما زیرساختها و ساختارهای 
تنگاتنگــی  ارتبــاط  نقــل  و  حمــل 
ترجیحــات  و  اقتصــادی  عوامــل  بــا 
گیــری  شــکل  بــرای  فرهنگــی 
 Newman. فضاهــای شــهری دارنــد
)١٩٩٩:٢٧(  ،and Ken worthy 
کالن شــهرها   نگاهــی به ســیرتحول 
که  در دنیــای غــرب نشــان می دهــد 
چگونــه آنهــا از مشــکالت و مصایــب 

گرفته اند و الگوها  شهری خود درس 
و اولویتهــای خود را در جهت منافع 
و  آنهــا  بهــروزی  و  ســالمت  مــردم، 
توســعه پایــدار شــهری و ملــی تغییــر 

داده اند.
ســاختار فعلی شهر تهران هم از این 
هرچنــد  نیســت،  مســتثنی  قاعــده 
متاســفانه درحال حاضــر ترجیحات 
فرهنگی و الگوی توســعه شهر تهران 
کارشناســان،  و  مدیــران  کثریــت  ا
هــم  آن  غربــی،  ازالگــوی  پیــروی 
دهه هــای  بــه  متعلــق  دیدگاه هــای 
در  کــه  اســت  میــالدی   ١٩٦٠-١٩٧٠
برنامه هــا  و  تصمیم هــا  از  بســیاری 
دیده می شــوند، از انبوه ســازی های 
دهــه  از  )کــه  گرفتــه  خیــز  جــرم 
٩٠میــالدی رونــد تخریــب آنهــا آغــاز 
شــده( تــا شــهرهای خــودرو محــور، 
کارکــردی  تــك  پهنه بندی هــای 
گســترده،  اتوبان ســازی های  و 
هســتندکه  تصمیم هایــی  همگــی 
بــا  مدت هاســت  آنهــا  کارآمــدی  نا
مطالعــات متعــدد به اثبات رســیده 
تشــدید  و  کارآمــدی  نا دلیــل  بــه  و 
آلودگی هــای  چــون  مشــکالتی 

بزرگراه سازی، آری یا نه
نویسنده: سولماز حسینیون

 دكترای طراحی شهری
 دانشگاه ملبورن

جنگ جهانی 
موجب پیشرفتها 
و تحوالت 
مهندسی زیادی 
كه هم به  شد 
افزایش تولید 
خودروبه صورت 
انبوه و نیز تولید 
گسترده  صنعتی و 
فوالد و بتن و 
روشهای جدید 
راه سازی
 منجر شد. 
به تبع آن، 
ساخت بزرگراه ها 
در شهرهای 
كشورهای

 در حال توسعه 
از میانه دهه ٤٠ 
میالدی آغاز شد 
و منجر به تحوالت 
سریع در شکل 
گردید.  شهرها 
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رفتــن میــان  از  و  فســیلی  ســوخت های  رویــه  بــی  مصــرف  ترافیــك،  هــوا،  و   محیطــی 
خ را از  گویی ما نیاز داریم چر گذاشته شده اند اما  کنار   ســرمایه های ملی تاریخی و زیســتی 

کنیم. نو اختراع 
کشــورهای پیشــرفته جهان، تاریخچــه اتوبان  در ایــن مقالــه، رشــد و توســعه بزرگراه هــا در 
ســازی در شــهرهای عمــده جهــان، رونــد تخریــب روزافــزون آنهــا در عصــر حاضــر و تبعات 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی تصمیمــات مرتبــط بــا آنها و چالش هــای ایــن اقدامات به 

اختصار معرفی می شود.
کشور ما به سمبل پیشرفت، مدرنیته و افتخار ملی تبدیل  که ســاخت آنها در  در شــرایطی 
گاهی و عــدم داشــتن دانش و  شــده اســت و متاســفانه بســیاری از مــردم نیــز بــه دلیــل ناآ
آموزش همه جانبه، در مورد تبعات چنین ســاخت و ســازهایی، برنامه هایی از این دست 

را تشویق و درخواست می کنند و تصور می کنند بزرگراه سازی نشانه مدرن بودن و راه حل 
مشکالت شهرهای شان است.

کم بودن ســرعت و  اتومبیــل پیــش از جنــگ جهانی دوم به شــهرها وارد شــد اما بــه دلیل 
گران بها بودن تغییر زیادی در شــکل شــهرها پدید نیاورد. جنگ جهانی موجب پیشرفتها 
کــه هــم بــه افزایــش تولیــد خودروبه صــورت انبــوه و نیز  و تحــوالت مهندســی زیــادی شــد 
گســترده فوالد و بتن و روشــهای جدید راه ســازی منجر شــد. بــه تبع آن،  تولیــد صنعتــی و 
کشــورهای در حــال توســعه از میانه دهه ٤٠ میــالدی آغاز  ســاخت بزرگراه هــا در شــهرهای 
گردید. به یك باره توسعه در تمام جهات  شــد و منجر به تحوالت ســریع در شــکل شــهرها 
که از عوامل  ممکن شد و محدودیت دسترسی ها برداشته شده و فواصل میان ایستگاه ها 
گهان شــهرهای خــودرو محور  اصلــی شــکل گیری شــهرها بــود، بــا ســاختمانها پــر شــد و نا
گســترش بی رویه Sprawl در بســیاری از  متولد شــدند. در ادامه، این روند منجر به پدیده 

که مشکالت خاص خود را به همراه آورده است. کشورهای توسعه یافته شده  شهرهای 
همچون ترافیك سنگین، آمار باالی تصادف و مرگ و میر و آلودگی هوا که هرساله هزاران نفر 
کیفیت پایین زندگی شهروندان، تاثیرات بسیار  کام مرگ و بیماری می کشد و عالوه بر  را به 

زیانباری بــر روند زندگی، ســرزندگی اقتصادی 
شــهرهای  دارد.  همــراه  بــه  کشــور  تولیــد  و 
خودرومحــور مشــکالت زیــادی همچون عدم 
کارایــی اقتصــادی )اتــالف وقــت شــهروندان، 
بــازده  کاهــش  بیمــاری  و  عصبــی  مشــکالت 
کلی( مشــکالت محیطی  کاری و اتــالف منابــع 
گازهای  )آســیب پذیری از دید مصرف بنزین، 
مشــکالت  هــوا،  آلودگــی  دود  گلخانــه ای، 
نیــز  و  زیســت محیطی(  مشــکالت  ترافیکــی، 
کاهــش عدالــت اجتماعــی )از دیــد دسترســی 
برابر شــهروندان به فضاهای شــهری و تقسیم 
شــهرها بــه نواحــی مختلــف از دیــد ســهولت 

دسترسی و حرکت در آنها( دارند.
مســائل فوق توجه اهالی شهرها را به اهدافی 
چون توســعه پایدار و تاب آوری برای حل این 
کاهــش محوریت  کرده اســت.  مســائل جلــب 
خــودروی شــخصی در شــهرها از دو جهــت در 
گرفته  کشورهای توســعه یافته قرار  کار  دستور 
دولتهــا،  ســوی  از  برخــورد  نخســتین  اســت: 
بنزیــن،  مصــرف  کاهــش  بــرای  شــهرداری ها 
کاهــش آلودگــی و افزایش ســالمت و بهره وری 
شغلی و درآمدی شهروندان و استفاده بهینه 

از منابع ملی را در بر داشته است.
که در دهه ٩٠  برای مثال براســاس مطالعه ای 
میــالدی در ایاالت متحده امریکا انجام شــد، 
انجام یك ســرمایه گذاری ١٠ ساله به مبلغ صد 
میلیــارد دالر بــرای بهبــود حمــل و نقــل ریلــی 
کاری شــهروندان را تــا 5٢١ میلیارد دالر  بــازده 
بــاال می بــرد. در مقایســه بــرای همیــن میزان 
بهبــود، نیــاز بــه ســرمایه گذاری ٢٣٧ میلیــارد 
دالری بــرای ســاخت بزرگراه اســت. خودروی 
آزادی  ســمبل  عنــوان  بــه  ابتــدا  در  شــخصی 
ح شــد و جذابیــت  از بنــد زمــان و مــکان مطــر
کار در  زیــادی از جهــت ایجــاد امکان زندگــی و 
هــر جا و هــر فاصله ای بــرای افراد داشــت، اما 
که هر قدر  بــه زودی بــه چاه ویلی تبدیل شــد 
پارکینگ و راه و جاده برای آن ســاخته شــود، 
هرگز برای پاســخ به نیــاز جابه جایی خودروها 
کافی نخواهد بود، آینده شهر خودرو  در شــهر 
محــور یك پارکینگ بزرگ به وســعت یك شــهر 
کابوســی  اســت. رویــای شــهرخودرو محــور به 
تبدیــل  بــاال  هزینه هــای  و  دود  و  ترافیــك  از 
از تاثیــر  گفتــه شــد تنهــا بخشــی  شــد. آنچــه 
محوریــت خودرو بر شــهرها و شــکل گیری آنها 
کاربریهــا و موقعیــت فعالیت ها  بــود. انتخــاب 
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و مکان گزینــی آنهــا بــه دلیــل امکان اســتفاده 
وســواس  و  دقــت  بــا  شــخصی  خــودروی  از 
کمتــر و بدون توجــه به تاثیــرات آنها بر  بســیار 
کیفیت محیطی، هدایت و مصرف ســرمایه ها 
و فرهنــگ و دیدگاه مــردم انجام می گیرد. این 
جعبه هــای آهنیــن افــراد را از محیــط اطــراف 
کــرده و حس ارتباط آنهــا را به عنوان یك  جــدا 
کاهــش  کل  انســان بــه عنــوان بخشــی از یــك 
می دهند. این تنها بخشــی از بهای ســنگینی 
که انســان امروز برای اجازه تســلط این  اســت 

اختراع بشری بر خود پرداخته است.
تقریبــا  و  کشــورها چنــد دهــه  از  بســیاری  در 
گروه هــای زیادی برای  همزمان با ســلطه آن، 
مقابله با این ســلطه بر فرم و زندگی و فرهنگ 
تخصص هایــی  حتــی  و  پرداخته انــد  شــهری 
کیفیت  ماننــد طراحــی شــهری بــرای ارتقــای 
محیــط در شــهرها و اولویت انســان بــه وجود 
مقاومتهــای  بــا  تالشــها  ایــن  اســت.  آمــده 
سیاســی و ســازمانی زیــادی بــه ویژه از ســوی 
شرکتهای خودروســازی، شرکتهای مهندسی 
کــه از امــر بزرگــراه  و ترافیکــی مواجــه شــده اند 
ســازی بســیار منتفــع می شــوند. با ایــن همه 
سراســر  در  پیــاده  حقــوق  مدافــع  گروه هــای 
جهان دست از تالش برنداشته و موفقیتهای 
کــه  داشــته اند  اخیــر  دهــه   ٥-٦ در  زیــادی 
بسیاری منجربه تخریب بزرگراه ها یا جلوگیری 
از ســاخت آنها و جایگزینی آنها با حمل و نقل 
ریلی، مســیرهای پیاده و دوچرخه، فضاهای 
ســبز و فضاهایی برای اســتفاده تمام اقشــار و 
کم  گروه هــای مردمــی به ویژه اقشــار ضعیف و 

توان شده اند.
در شهری مانند نیویورك بزرگراه »وست ساید« 
کــه در اوایل  نخســتین اتوبــان دوطبقــه دنیــا 
١٩٣٠ ســاخته شــد، و بــه عنوان افتخــار ملی و 
گرفته بود، تنها پس  نوار درخشــان بتنی لقب 
که نیاز به تعمیر ٨٨ میلیون  از ٤٠سال و زمانی 
گروه هــای مخالف  کــه  کــرده بــود  دالری پیــدا 
کــه برای مســیر دوچرخه  در دوره تعطیلــی آن 
عــدم  اثبــات  و  می شــد  اســتفاده  ورزش  و 
کاهش ترافیك شــهر، توانســتند  کارایی اش در 
کننــد و از آن زمان  ح  بحــث تخریــب آن را مطر
تا ١٤ ســال جنگهای زیادی میان شــهرداری، 
و  مخالــف  و  موافــق  مجلــس  نماینــدگان 
شــهروندان محالت نیویورك درگرفت. تنها در 
کــه ١/٧ میلیــارد دالر بودجه  ســال ١٩٨٥ بــود 

فدرال تخصیص داده شــده صرف ســاخت ارتقای حمل و نقل عمومی و بهبود مسیرهای 
جایگزیــن شــد و فعاالن پیروز شــدند. در سانفرانسیســکو نیز بزرگراه امبــارکادرو تنها پس از 
کرد )هرچند به دلیل پیش بینی ها و تدابیر مهندســی تلفات  کارآمــد  که آن را نا زلزلــه پریتــا 
کنند عدم وجود آن تاثیــر آنچنانی بر  که مردم توانســتند ثابــت  جانــی برجا نگذاشــت( بود 
که در ابتدا این مبارزات برای ارتقای  گفت  گروه ها خواهند  بهبود ترافیك ندارد. همه این 
کیفیــت زندگــی به دلیل قدرتمنــدی طرفداران بزرگراه ســازی غیرممکن به نظر می رســیده 
اما در انتها نتایج مثبت و ملموســی به همراه داشــته اســت. امروزه بســیاری از این شهرها 
مانند نیویورك، سانفرانسیســکو و لس آنجلس لقب شــهر جهانی را یدك می کشــند و نقاط 
که بخش مهمی از آن به دلیل  جاذب سرمایه و متخصصین در سطح بین المللی هستند 
که از تکرار  کیفیت باالی ارتقا یافته زندگی شهری درآنها است. شاید زمان آن رسیده است 
و الگوبرداری از اشتباهات شهرهای توسعه یافته به بهانه مدرن شدن دست برداریم و به 

جــای اصــرار بــر تکرار آن تجربیات توســط خودمان، پیش از هر اقدامــی )که در مورد چنین 
زیرســاختهایی ســرمایه های عظیم ملی را نیز بر باد می دهد( از تجربیات آنها درس بگیریم 

کارآمد آنها در عصر حاضر بهره مند شویم. و از روشهای اصالح شده و 
که امروزه از مه- دود معروف آن خبری نیســت توانســته طی چند  گر شــهری مانند لندن  ا
که ظاهرا به زعم مدیران شــهری، نزدیکترین  دهــه در این مهم پیروز شــود یــا لس آنجلس 
گذشــته با تخریــب بزرگراه هــا، احیا و دوباره زنده ســازی  شــهر بــه تهران اســت، در ١٥ ســال 
رودخانه های شهری و توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری مثال زدنی توانسته آلودگی 
کامال آلوده در ســال ١٩٦٠ به یك شــهر نســبتا پاك در ٢٠١٠ برساند،  هوای خود را از یك شــهر 
شــاید بهتــر اســت متخصصیــن شــهری مــا هــم از نوســتالژی اتوبان ســازی دســت بردارند 
و بــا تغییــر جهــت در نگــرش و محوریت پیاده و انســان محور در توســعه شــهرهای خود، با 

تالشهای امروز مدیریت شهری در سطح جهانی همگام شوند.
به نظر می رسد چند بعدی و چند انضباطی بودن چنین موضوعاتی، توجه تمام متفکرین 
و اندیشــمندان در تمــام زمینه هــا را بــرای ایجــاد تحــرك و بســترهای تحقــق بهبــود زندگی 
شــهروندان نیازمنــد اســت و تك تــك تصمیم گیران و تصمیم ســازان در تغییر این نگرشــها، 
گروه هــای مردمــی، ایــن مهــم تــالش و توجه  کلیــدی و ســازنده ای دارنــد. در نبــود  نقــش 
کارشناسان و متخصصین را می طلبد تا نه  بیشتری را از شورای شهر تا شهرداری و تك تك 
که پویایی و نشاط نسلهای امروز را نیز  فقط نسل آینده بیمار و فرسوده ای نداشته باشیم 

در آینده ای نزدیك شاهد باشیم.
منبع: سایت صما
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ثار آن   ابالغ به موقع فهرست بها و آ
مهندس شعبان یوسفیان*

چند ســالی اســت معاونت محترم برنامــه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهــور تالش خود را در 
گلوگاه پیمانکاری محسوب می  که به نوعی  کردن بخشنامه ها و نشریات وابسته به آن  جهت بروز 
گره  کرده تا به واســطه آن بتواند چرخهای صنعت احداث را به حرکت درآورده و  شــود دو چندان 
که همان تاخیر در ابالغ مســتندات و مجوزهای الزم برای تامین مالی قراردادها می باشــد  اول را 
که نمونه های آن را می توان در ابالغ به موقع شــاخص های تعدیل و ابالغ فهرســت بها  باز نماید 

سال 1394 در فروردین ماه ذکر نمود .
که بــا تعامل تنگاتنــگ معاونت محتــرم برنامه ریــزی و بخش خصوصی  نقطــه عطــف این تالشــها 
که در راس آن ســندیکا شــرکتهای ساختمانی می باشد صورت پذیرفت ، صرف نظر از  این صنعت 
خ ساعتی ماشین آالت و نیروی  سرعت ابالغ فهرست بها سال 1394 ، اصالحات انجام شده در نر
که نتیجه آن بروز شــدن بهــا واحد ردیفهای تشــکیل دهنده  انســانی در منابــع آنالیــز قیمــت بوده 

ح زیر برشمرد . که آثار مثبت آن را می توان به شر فهرست بها میباشد 
که فهرست بها پایه ، چند سال یکبار و شاخصهای تعدیل با تاخیر 6 تا 9 ماه منتشر  گذشته  1- در 
کننده پروژه ها ناچارا قیمتهای سالهای پیش را در برآورد اولیه  می شــد مهندســین مشــاور برآورد 
کار  خ واقعی اجرای  قــرارداد لحــاظ نموده و در نتیجه مبلغ نهایی برآورد مشــاور فاصلــه زیادی با نر
گردید . در این شــرایط  که این تفاوت میبایســت در پالس پیمانــکاران جبران می  کــرد  ایجــاد مــی 

ح زیردر برگذاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران بوجود می آمد . اشکاالتی بشر
کــه در ســالهای 89 تــا 92 رایــج بــود امــکان  - در پــالس هــای حــدود 50 تــا 100 درصــد و یــا بیشــتر 
کارفرمایان در تشخیص قیمت واقعی دچار  تشخیص پیشنهاد درست از نادرست وجود نداشت و 
گردیده ولذا پروژه ها با قیمت نادرست به قرارداد منجر و در نهایت مشکالت عدیده در  سردرگمی 

کار بوجود می آمد .  روند اجرای 
کــه مدیریت برنامه ریزی با انتشــار دســتورالعملی برآورد قیمت با فهرســت بها  - در ســالهای بعــد 
ســالهای قبــل را بــا اعمال شــاخص های تعدیل بــه روز تبدیل و به مناقصه می بــرد ، اوال به دلیل 
کان مشــکالت  کما خ روز  تاخیر در اعالم شــاخص های تعدیل و ثانیا همگن نبودن شــاخصها با نر

کار را تحت تاثیر قرار می داد . کمتر پابرجا بوده و روند پیشرفت  فوق  ولی با شدت 
که پایه قرارداد فهرســت بها چند ســال قبل باشــد و مابه التفاوت آن در تعدیل ها  2- در شــرایطی 
که از مهمترین آنها کمبود نقدینگی در پروژه می باشد . کند  گردد مشکالت دیگری بروز می   جبران 
کار دریافت و بخش  کــه پیمانکاران فقط بخشــی از مبالغ صــورت وضعیت را در زمان اجــرای   چــرا 
که همانا تعدیل قرارداد می باشد بسته به زمان اعالم شاخصها با تاخیر چند ماهه مواجه و  دیگر 

کمبود نقدینگی و تاخیر در پیشرفت پروژه بروز می نمود . به دنبال آن 
گردید تا برآورد اولیه  3- بروز نبودن فهرست بها ، چه از نظر زمانی و چه به لحاظ قیمتی سبب می 
که اطالعات  طرحها و تخصیص اعتبار آن جوابگوی هزینه های پروژه نباشــد و بعضا در شــرایطی 
گردیده و با اتکا  ح ، هنگام مناقصه وجود نداشــته باشــد پیمانکاران نیز دچار اشــتباه  کاملی از طر
کارفرما بودجه  که در بین راه نه  گردید  خ غیر واقعی منعقد مــی  بــه برآورد مشــاور قراردادهایی با نر
که نتیجــه آن باقیماندن هزاران پروژه  کار راداشــتند ،  کافی برای تکمیل  الزم و نــه پیمانــکار تــوان 

نیمه تمام می باشد .
4- در نهایــت بــا تقدیــر از معاونــت محترم برنامه ریــزی و نظارت راهبردی ، تقاضا دارد نســبت به 
کردن  اصالح ســرفصلها و ردیفهای فهرســت بها با همکاری ســندیکا شــرکتهای ســاختمانی و بروز 

گیرند . ساختاری آن نیز اهتمام الزم را بکار 

* – عضوکمیسیون فنی سندیکا شرکتهای ساختمانی
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ریاضیات اخالق
از ریاضیدانی پرســیدند: نظرت در 

مورد انسانیت چیست؟
گفت: در جواب 

ُحســن  دارای  مــردی  یــا  زن  گــر  ا
اخــالق باشــند بــه آنهــا نمــره یــک 

می دهم. )1(
گر زیبا هم باشــند پــس آنگاه یک  ا
صفر جلو نمره یک می گذارم. )10(

گــر ثروت هــم داشــته باشــند یک  ا
صفر دیگر جلوی صفر قبلی اضافه 

می كنم )100(
گــر دارای خانــواده اصیلی باشــند  ا
صفــر  دو  جلــوی  دیگــر  صفــر  یــک 

قبلی اضافه می كنم )1000(
گر عدد یک )1( را یعنی حسن  ولی ا
اخالق را از دست دادند چیزی جز 

صفر برای آنها باقی نمی ماند.
صفــر هــم بــه تنهایــی یعنــی هیــچ؛ 
نکوداشــت  یعنــی  انســانیت 

دیگران...

گرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از پله ها  پا

گرد در مجله...... است و این پا

كمیسیون انتشارات    

سخنانی از مادرترزا
كســیو)مادر ترزا( بنیانگذار  گونکســا بوجا گنس  ا

امــور خیریــه در هنــد و برنــده جایزه صلــح نوبل 

است.

كند. كه روانها را صید می  •  محبت، توری است 

كــه می بینیمش را دوســت داشــته باشــیم ،چگونه  كســی  گــر مــا نتوانیــم  •   ا

كه نمی توانیم ببینیمش دوست داشته باشیم؟  می توانیم خدا را 

گو  كــه هرگز باز •  محبت آمیزتریــن واژه در دنیــا، واژه ی نامهربانانــه ای اســت 

نشود. 

گشــت، شــادتر و  كســی نــزد تــو بیایــد، مگــر اینکــه هنــگام باز •  اجــازه نــده 

خوشحال تر باشد.

كار دشــواری نیست. دوست داشتن  •  انســان ها را از دور دوســت داشتن، 

كاسه  كار دشــواری اســت. بخشیدن یک  كه به ما نزدیک هســتند،  آنهایی 

كاهش تنهایی و درد و  گرســنه، بســی آســان تر از  كردن یک  برنج برای ســیر 

رنج انسانی رانده شده در خانه ی خودمان است. عشق را به خانه ی خود 

كنیم.  كه عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز  بیاورید؛ چرا 

•  ســکوت، بینشــی نویــن از زندگــی به ما می دهد. در ایــن بینش، وجود ما 

كارها را با  كه امکان می دهد تمام  سرشــار از لطف او خواهد شــد؛ بارقه ای 

خوشی به پیش ببریم.

پاگرد
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قلب جغد پیر شکست...! 
كنگره هــای قدیمــی دنیــا نشســته بود.  جغــدی روی 
زندگی را تماشا می كرد؛ رفتن و ردپای آن را و آدم  هایی 
كــه به ســنگ و ســتون، بــه در و دیــوار دل  را می دیــد 
كــه ســنگ ها تــرک  می بندنــد. امــا جغــد می دانســت 
می خورند، ســتون ها فرو می ریزند، در ها می شــکنند 

و دیوار ها خراب می شوند.
او بار هــا و بار هــا تاج هــای شکســته، غرورهــای تکــه 
كاخ دنیــا دیــده  كروبه هــای  پــاره شــده را البــه الی خا
بود.او همیشــه آوازهایی درباره دنیا و ناپایداری اش 
ضخیــم  پرده هــای  شــاید  می كــرد  فکــر  و  می خوانــد 
كبوتری از  كمــی بلــرزد.روزی  دل آدم هــا، بــا ایــن آواز 
گفت:  كــه شــنید،  آن حوالــی رد می شــد، آواز جغــد را 
كنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت  »بهتر اســت سکوت 
را دوســت ندارنــد. غمگین شــان می كنــی. دوســتت 
ندارنــد. می گوینــد بدیمنی و بدشــگون و جــز خبر بد، 
چیــزی نــداری.« قلب جغد پیــر شکســت و دیگر آواز 

نخواند...
كــرد. آن وقــت خدا به  ســکوت او آســمان را افســرده 
كــی من! پس  كنگره های خا گفــت: »آوازخــوان  جغــد 
گرفته است.« چرا دیگر آواز نمی خوانی؟ دل آسمانم 

را  آواز هایــم  مــرا و  گفــت: »خدایــا! آدم هایــت  جغــد 
گفــت: »آوازهای تــو بوی دل  دوســت ندارنــد.« خــدا 
كنــدن می دهــد و آدم ها عاشــق دل بســتن  هســتند. 
غ  كوچک و هر چیز بزرگ. تو مر دل بســتن به هر چیز 
تماشــا و اندیشــه ای! و آنکــه می بیند و می اندیشــد، 
به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبســتن سخت ترین و 
كار دنیاست اما تو بخوان و همیشه بخوان  زیباترین 
كه آواز تو حقیقت اســت و طعــم حقیقت تلخ.« جغد 
كنگره های دنیــا می خواند و  بــه خاطــر خدا باز هم بــر 
كه می فهمد، می داند آواز او پیغام خداست. آن كس 

توضیح و تصحیح
گرد سه گزاره انتهایی: در ماهنامه شماره 327 صفحه 30 مربوط به پا

گر در آب روی خسی باشی؛  »ا
گر در هوا پری مگسی باشی و ا

كسی باشی« دل به دست آر تا 
مربوط به خواجه عبداهلل انصاری است.

توی زندگی منتظر باشیم اما معطل نباشیم؛
كنیم اما توقف نکنیم؛ تحمل 

قاطع باشیم اما لجباز نباشیم؛
گستاخ نباشیم؛ صریح باشیم اما 

؛
ً
بگوئیم آری اما نگوییم حتما

بگوئیم نه اما نگوییم هرگز.

بزرگان همیشه آرامند و حقیران همیشه مضطرب؛

بزرگان برخود سخت می گیرند و حقیران بر دیگران؛

گشتن نهراسیم. گر به راه خطا رفتیم، از باز ا
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  نان دد��  و ��  ر�ی ��ور�عاو�  ���رم ��ی ساز
  �عد�  ���ه �ع��    دوران �مدید �جاز : �و�وع

  
  پس از سالم

کار   دوران �ع��  و خارج       ۴٩و �وا��ھای �دیده ا��ا  ار�باط با �فاد ناده   )��و� �  ����ه ا�ت (٢٩/٩/٩٣�ورخ  ٩٣-۴٩٣٣۵��رو �  �ماره  �را�ط ��و�ی ��مان و ���ه  ی باال�ری ��ما�
  :از ددت ��مان  و�وارد ���و� � �رح ز�

�ورت باید ��ا�� را با ����ن رر� کار�منا �ی �وا د   ددت ��مان، ا� ای کار را�ای ی�بار و �دا��ر � ناه �ع�  �ند   ا�ن « �را�ط  ��و�ی ��مان   ��ر�ح �ی �ماید ۴٩و�  �فاد ناده -١
ک�ف ا�ت   �مام کار ی ا�جام دده ، �صا�ح و ����زات پای کار، تأ��سات کار � کار اطالع د،د،   ددت �ع��  ،��ما� و سا��ما�ھای �و�  را � اساس ��مان �  �روع �ع��  � ��ما�

 .�ور شا���ه ، �فا�ت و � ا�ت �ند
کار �ی رپدازد، ا�   ا�ناد وددارک ��مان، ���� ���ه  ی باال�ری  کار�منا کار را   دوران �ع��  ، � ��زان ����ن دده  ا�ناد و ددارک ��مان ، � ��ما� ن ���ه  ی یاددده � �وا�  ��ما�

کار �وا�  �ی �ماید ،   �ور�   ی  ی     ا�ناد و ددارک ��مان � �وع     �ای رپدا�ت ���ه����ن   زنان ابالغ �ع��  �و�ول دده بادد، کار�منا   �ورد ��زان آن با ��ما�
کار    دوره �ع�  �دده بادد کار�منا نا   �ب��ی �عادل  کار �ی رپدازد  صد ��و�ط کار� د �م�ی نا   ١٠باال�ری ��ما�   »..............را � ��ما�

کار رپدا�ت �ی � ددو�  �وا�ط �حا��ه و ددت او��ه ��مان ا�ت  و  کار� د �م�ی نا     �أأ� از �ب�غ �مارداد�ب�غ - ٢  .� ��ما�
  �را�ط ��و�ی ��مان،     الزم �عم  �اادده ا�ت و  �ورت ابالغ �ع��  �طا��ت  ،  دوران �مدید ددت ��مان��ت �ع��    دوران خارج از ددت او��ه �مار داد و - ٣

 .�ی ��مان ���ص ��ی باددآن با �وا�ط �مارداد و �را�ط ��و
���ه  ی �ع��  دوران �مدید �جاز ��ز دارای ����رات �ھا ����ر یا��ه و اصالح �ی � دد،  �مارداد  ی ���دده � اساس �وا�ط �عد�  آحاد �ھا ، �خ �مارداد با ا��سا  �عد�  آحاد - ۴

 .بادد     �وا�ط �مارداد ی ��پ و �را�ط ��و�ی ��مان ،     الزم   ا���ورد  �عم  �اادده ا�تاضا�ی �وده و �دا�  ا��ا�ش آن �طا�  ����ر شا�ص  ی �عد�  �ی 
کا ، الز��ت با صدور ���نا  ای ���  � ابالغ ��وز �ع��  دوران �مدید �جاز  و�  �وا�ط �مارداد ���دده  ا�دام و ���ه �ع��    دوران �مدیدبا �ر�ی �عم  آدده  ار�باط با �و�وع � ��� ا�ن �ند�

  .�حا��ه و  �عد�  � دد
  .ا�أدعا دارد ���ر �منا�ند   �ورت �أأ� ، ا�دام ����ی  ار�باط با �و�وع �عم  آور د

  با �دد�م ا��رام
  �ھ�ن دادنان  

  د��ر                                                                  
  

مکاتبات
سندیکا

اشاره: سندیکای شركت های ساختمانی ایران سعی در انتقال مسائل و مشکالت شركت های عضو از طریق مکاتبه 

كه جهت اطالع  با نهادهای  ذیرربط دارد و این شیوه تعامل در جهت رفع پاره ای از معضالت اثربخش بوده است 

گرامی ماهنامه  پیام آبادگران  برخی از این مکاتبات درج می شود. خوانندگان 
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اوست پایدار   

کل اســبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یکی از برجسته ترین متخصصان  با دریغ و تاســف خبر درگذشــت ناباورانه بیژن رحیمی دانش مدیر 

کشــور بودند و ســالهای متمادی به  کردیم. مرحــوم بیژن رحیمی دانــش از خبرگان برنامه ریزی  کشــور را دریافــت  بودجه ریــزی و بودجه بنــدی 

کارشناسی خود را در  عنوان مشــاور با دعوت ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران در نشستهای هیات مدیره شرکت می کردند و دیدگاه های 

زمینه بودجه به ویژه بودجه تملک دارایی های سرمایه ای  به جمع ارایه  می کردند.

کشور را به خانواده محترم آن مرحوم جامعه اقتصاددانان  سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران درگذشت این دانشی مرد بزرگ بودجه ریزی 

کشور و برنامه ریزان بودجه تسلیت و تعزیت عرض می نماید. برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان شکیبایی و آرامش مسئلت دارد.

هیات مدیره و بازرسان سندیکای شركت های ساختمانی ایران
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اشاره: 
كه در این  گرفته است. الزم به ذكر است  پژوهشــی در حوزه اقتصاد كالن ایران براســاس نظریه نئوكالســیکی سیاســت مالی انجام 
پژوهش، ابتدا به بررســی سیاســتهای مالی در كشــورهای نفتی پرداخته شده اســت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد 
گردیده است. با توجه  كارآمدسازی آن پیشنهادهای ارزنده ای ارائه  كارایی الزم برخوردار نیست و برای  كه قواعد مالی در ایران از 
خ 94/01/25 برای اطالع   آن را به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مور

ً
بــه اهمیــت موضوع و مباحث فنــی و اثربخش این پژوهش عینا

ج می كنیم. گرامی ماهنامه پیام آبادگران در خوانندگان 

دنیــای اقتصــاد: رفتــار دولــت در بحث رعایــت قواعد مالــی و نحوه ورود 
منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت از مهم ترین چالش های 
گذشــته به مانع جدی در زمینه  که طی ســال های  کالن اســت  اقتصاد 
کارکــرد ثبات بخشــی سیاســت مالــی تبدیل شــده اســت. در ســال های 
رونــق، بــه پشــتوانه درآمدهــای هنگفــت نفتــی، هزینه هــای جــاری و 
عمرانــی افزایــش یافته و به دلیــل فقدان مدیریت در نظــام مالی، منابع 
کاالهــای مصرفــی، واســطه ای و  حاصــل از فــروش نفــت صــرف خریــد 
که حاصل آن افزایش رشــد اقتصادی به شکل  ســرمایه ای شــده اســت 
ناپایدار بوده اســت. از ســوی دیگر، با محدود شدن حصول درآمدهای 
کاهش پرداخت های عمرانی را در  کســری بودجه پدیدار شــده و  نفتی، 
پی داشــته اســت؛ بنابراین ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری 
از افزایــش بی ثباتی هــای مالی احســاس می شــود. »دنیــای اقتصاد« با 
اســتناد بــه یــک پژوهــش، با بررســی قواعــد مالی موجــود و تجربــه دیگر 
کرده اســت.  ج دولت را مشــخص  کشــورها مختصات منطقه مجاز مخار
کســری بودجه بدون  در ایــن پژوهــش ســه قاعــده مالی »تعیین ســقف 
کاهــش ســاالنه آن«، »تعییــن ســقف اســتفاده ریالــی از منابــع  نفــت و 
کردن  حاصــل از نفــت در بودجــه و میــزان تغییــر ســاالنه آن« و »مرتبط 
کشــور پیشــنهاد  میزان افزایش هزینه ها با رشــد درآمدهای نفتی« برای 

شده است.
كالن یک پژوهش در حوزه اقتصاد 

 پیشنهاد می دهد

کــه در  کــی از آن اســت  یافته هــای یــک پژوهــش حا
گذشــته قواعــد مالــی در ایــران بــه دلیل  ســال های 
در  »نقــص  ماننــد  بودجه ریــزی  نهــادی  شــرایط 
قوانیــن بودجــه« و »تناقــض داشــتن قواعــد مالــی« 
کارآیی الزم  کلــی بــودن قواعــد مالــی از  و همچنیــن 

برخوردار نیست.

کالن پیشنهاد می دهد یک پژوهش در حوزه اقتصاد 

منطقه مجاز مخارج دولت
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گی های سیاســت  پژوهــش حاضــر بــا ارائــه ویژ
مالــی بهینــه ســه پیشــنهاد را در این خصوص 
کــرده اســت. پیشــنهاد نخســت تعییــن  ارائــه 
کاهــش  کســری بودجــه بــدون نفــت و  ســقف 
گرفتن  ساالنه آن است. بر این اساس با در نظر 
کسری بودجه بدون نفت، نقش اصلی ارزیابی 
سیاســت گذاری  مرحلــه  در  مالــی  سیاســت 
توسط دولت و قانون گذاری توسط مجلس به 
تراز بودجه نفت اختصاص می یابد. پیشــنهاد 
دوم ایــن پژوهــش، »تعییــن ســقف ریالــی در 
منابــع نفتــی در بودجه اســت.« بر این اســاس 
بــا توجه بــه هزینه های ریالــی در بودجه دولت 
خ ارز ابــزاری بــرای تصمیمــات  بــرای اینکــه نــر
مالی دولت قرار نگیرد، می توان قاعده »تعیین 
ســقف اســتفاده ریالــی دولت از منابــع ارزی در 
کــه در  کــرد  بودجه هــای ســاالنه« را مشــخص 
ج  مخــار افزایــش  از  مانــع  نفتــی  رونــق  دوران 
دولت می شــود. پیشنهاد سوم نیز درخصوص 
»تنظیم رشد هزینه ها با درآمدهای غیر نفتی« 
بــا  قاعــده هزینه هــای دولــت  ایــن  اســت، در 
درآمدهــای غیر نفتــی تغییــر می کنــد. پژوهش 
حاضــر توســط محمد قاســمی و پریســا مهاجر 

ارائه شده است.

ج دولت مخالف چرخه بودن مخار
این پژوهش در ابتدا به بررســی سیاست مالی 
کشــورهای نفتی پرداخته اســت. بر اســاس  در 
نئوکالســیکی سیاســت مالــی، نســبت  نظریــه 
ج دولــت به تولیــد ناخالــص داخلی باید  مخــار
رفتــار مخالــف چرخــه ای داشــته باشــد؛ یعنی 

کاهــش  در دوران رونــق سیاســت مالــی بایــد 
یافتــه و هنــگام مواجهــه بــا رکــود بایــد افزایش 
یابــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از مطالعــات 
کشــورهای در حــال  گذشــته معتقــد اســت در 
دولــت  ج  مخــار نفــت،  صادر کننــده  و  توســعه 
درآمــد  افزایــش  )بــا  اســت  چرخــه ای  موافــق 
ج رشــد می کنــد(. در ایــران نیز بر  نفتــی، مخــار
اســاس مطالعــه قاســمی و مهاجــری )1393( 
فرضیه مخالف چرخه ای بودن سیاســت مالی 
پذیرفته نمی شود. پژوهش حاضر برای موافق 
کــرده اســت.  چرخــه ای بــودن دالیلــی را ارائــه 
در  محدودیت هایــی  »وجــود  اســاس  ایــن  بــر 
اســتقراض هنگام مواجهه با رکود اقتصادی«، 
کارآمد«، »فساد سیستم  »نظام های سیاسی نا
و  زیرزمینــی«  »اقتصــاد  سیاســی«،  و  اداری 
»نحــوه ورود درآمــد نفتــی و میزان اســتفاده از 
آن« از دالیــل موافق چرخه ای بودن سیاســت 
کشــورهای صادر کننــده نفــت اســت.  مالــی در 
بر اســاس یافته های پژوهش منتشــر شده، در 
کشــورهای  زمــان رونــق درآمدهــای نفتــی، در 
گســترش می یابــد و  نفتــی هزینه هــای جــاری 
ح های جدید عمرانی آغاز می شــود. در این  طر
کاالهــای مصرفی، واســطه ای و  زمــان واردات 
ســرمایه ای بــه دلیل فقــدان مدیریــت صحیح 
منابــع ارزی افزایــش می یابــد، در نتیجــه ایــن 
غیر مســتمر  اقتصــادی  »رشــد  باعــث  رفتــار 
بــه  دولــت  وابســتگی  »تشــدید  ناپایــدار«،  و 
درآمدهای نفتی« و »وابســتگی ســاختار تولید 
بــه وارادات« می شــود. عالوه بــر ایــن در زمــان 
خ ارز«، »افزایــش  رکــود نفتــی نیــز »افزایــش نــر

خ  نــر »افزایــش  انــرژی«،  حامل هــای  قیمــت 
و  عمرانــی«  هزینه  هــای  »کاهــش  مالیــات«، 
»کاهش واردات واســطه ای و سرمایه ای« را در 
کشــورهای  پــی دارد، در نتیجــه در ایــن زمــان 
کسری بودجه« و  صادر کننده نفت با »تشــدید 

»رکود تورمی« مواجه هستند.

5 راهکار برای مقابله با رفتار چرخه ای
ایــن پژوهــش بــرای مقابله بــا رفتــار چرخه ای 
کشــورهای صادر کننده نفت  سیاست مالی در 
5 راهکار »تدوین سیاســت مالی با اســتفاده از 
ج«، »اســتفاده از  چارچــوب میان مــدت مخار
ابزار مالی احتیاطی مانند اختیارات، معامالت 
آتــی و ســوآپ«، »بودجه ریزی بر مبنای قیمت 
محافظه کارانه نفت«، »تاســیس صندوق های 
مالــی  قواعــد  و »معرفــی  )تثبیــت(«  پس انــداز 
شفاف و واضح« را پیشنهاد می دهد. براساس 
بودجه ریزی بر مبنای قیمت های محافظه کار 
و  نیجریــه  الجزایــر،  ماننــد  کشــورها  از  برخــی 
روســیه تــالش می کننــد تــا بودجه ریــزی خــود 
تــا در دوران  انجــام دهنــد  رویکــرد  ایــن  بــا  را 
رونــق نفتــی، درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
کمتــر از حــد بــر آورد شــود. همچنیــن  نفــت، 
ایــن پژوهــش دربــاره »تاســیس صندوق هــای 
ثبتــی و پس انداز« بیان می کند: »تاســیس این 
صندوق هــا یکــی از راهکارهای اصلی بســیاری 
کشــورهای صادر کننــده نفت بــرای مدیریت  از 
که  بخشــی از دارایی هــای خارجی بوده اســت 
کیفیت های  گــرو  موفقیــت ایــن صندوق ها در 
نهــاد عمومــی و مدیریــت مالی بخــش عمومی 

است.«

طراحی قواعد مالی 
ح شــده در  امــا یکــی از مهم تریــن مــوارد مطــر
این پژوهش طراحی یک قاعده مالی مناســب 
بــرای ایــران اســت. بــر اســاس یافته هــای این 
کشــور نــروژ قواعــد مالــی شــفافی را با  پژوهــش 
کســری بدون نفت انجام  کردن  هدف محدود 
داده اســت. نیجریــه نیــز از ســال 2004 بــه بعد 
بــا اســتفاده از چارچــوب میان مدت اقــدام به 
کرده اســت، امــا مهم ترین  قاعده گــذاری مالی 
قواعــد مالــی در برنامــه ســوم، چهــارم و پنجــم 
گرفته اســت. »ایجاد حســاب  توســعه صــورت 
و  ســوم  برنامه هــای  طــول  در  ارزی  ذخیــره 
چهارم توســعه اقتصادی«، »تشــکیل صندوق 
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توســعه ملــی و حســاب ارزی بــر اســاس قانــون 
کســری تــراز  پنجــم توســعه« و »تعییــن ســقف 
عملیاتــی در برنامه چهارم توســعه« ســه قاعده 
که بر اســاس  مهــم مالــی در ایــران بــوده اســت 
مطالعات قاسمی و مهاجری )1993( هیچ یک 

از این قواعد در عمل رعایت نشده است.

كارآیی قواعد مالی در ایران دالیل نا
کارآیی  این پژوهش در ادامه به بررسی دالیل نا
قواعد مالی پرداخته اســت. دلیل نخست ارائه 
شــده »شــرایط نهــادی بودجه ریــزی در ایران« 
عنــوان شــده اســت. بــه اعتقــاد ایــن پژوهش، 
بــا هــدف تثبیــت  در برنامه هــا قواعــد معینــی 
ورود منابــع حاصــل از نفت بــه بودجه دولت و 
کاهش وابســتگی بودجه جــاری به منابع نفتی 
تعییــن شــده، اما ایــن قواعد در هر ســال نقض 
شــده اســت. دلیــل دوم نیــز بــه ایــن موضــوع 
اشــاره می کند: »بودجه ریزی در ایران به لحاظ 
که موجب  فنــی دارای نقایــص عمده ای اســت 
کارآیی باشــد.« به  می شــود قواعــد فــوق فاقــد 
عنــوان مثــال بخشــی از منابــع صــادرات نفــت 
در  یــا  می شــود  واریــز  متفرقــه  ردیف هــای  بــه 
ســال هایی، مجــوز اســتفاده بخشــی از منابــع 
حاصــل از صادرات نفت به صورت ارزی و ریالی 
ج از ردیف هــای بودجه ای بــه دولت داده  خــار
می شــود. به اعتقاد پژوهشــگران ایــن نقص ها 
هدفگذاری هــای  عمــل  در  می شــود  باعــث 
انجام شــده، قیــود محدود کننــده ای در میزان 
نفــت  صــادرات  از  حاصــل  منابــع  از  اســتفاده 
ایجــاد نکننــد. دلیــل ســوم نیز تعارض داشــتن 
برخــی قواعــد مالــی و داشــتن اشــکال فنــی در 
آنهــا اســت. این پژوهــش معتقد اســت عالوه بر 
دالیل نهادی، یکی از دالیل اصلی عدم توفیق 
قواعــد مالی موجود ریشــه در این موضوع دارد 
کلــی بــوده و به صورت  کــه قواعــد مالی، بســیار 
گانــه یــا بــه ســمت درآمدهای دولــت دارد  جدا
و یــا ســمت هزینه هــای بودجــه را هدف گذاری 

کرده است.

سه پیشنهاد برای قواعد مالی 
یافته های این پژوهش نشــان می دهد »قواعد 
گی را به طور همزمان  مالی بهینه« باید ســه ویژ
کلی  داشــته باشــند؛ نخســت آنکه قواعــد مالی 
نباشــند. دوم آنکــه قواعــد مالی بایــد به نحوی 
که درباره سمت منابع و مصارف  طراحی شوند 

کنند.  بودجــه به طــور همزمــان تعیین تکلیــف 
کــه قواعد مالــی نباید  نکتــه ســوم نیز آن اســت 
گــون  گونا کنــده و در بخش هــای  به صــورت پرا
برنامه هــای میان مدت ذکر شــود یــا در تعارض 
گیرند. بر  و تضــاد بــا قواعــد و قوانیــن دیگر قــرار 
اســاس پیش شــرط های مزبور در این پژوهش 

سه پیشنهاد ارائه شده است.

كســری  ســقف  تعییــن  یــک:  مالــی  قاعــده 
بودجه بدون نفت

پیشــنهادی  مالــی  قاعــده  پژوهــش  ایــن   
بودجــه  کســری  ســقف  »تعییــن  را  نخســت 
کرده  کاهش ســاالنه آن« عنوان  بــدون نفت و 
گفتــه پژوهشــگران، در حــال حاضر  اســت. به 
خ تســعیر  تصمیم گیــری درباره قیمت نفت و نر
درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفت بــه ریال 
و حتــی حجــم صــادرات نفــت بــه متغیرهــای 
سیاســتگذاری مالــی تبدیــل شــده اســت. در 
ج دولــت با اتــکا به منابــع حاصل  عمــل مخــار
از نفــت )که تحت تاثیر متغیرهای مزبور اســت( 
در طــول زمــان افزایــش می یابــد بــدون آنکــه 
کل  کســری بودجه ظاهر شود. در حقیقت تراز 
کســری تــراز عملیاتی نمی تواند  بودجه و حتی 
چهــره واقعی سیاســت مالی را نشــان دهد. با 
توجــه به ایــن مقدمه ایــن پژوهش پیشــنهاد 
می دهــد: »بــا انتخــاب قاعــده مالــی »کســری 
بودجــه بدون نفــت« می توان نقــش اصلی در 
طراحــی و ارزیابــی سیاســت مالــی را در مرحله 
سیاســتگذاری توسط دولت و تصویب بودجه 
ســنواتی توســط مجلــس شــورای اســالمی بــه 
تــراز بودجــه بــدون نفــت داد. بــرای اجرایــی 
کــردن ایــن پیشــنهاد پژوهشــگران معتقدنــد: 
»می توان تراز جدیدی را تحت عنوان »کسری 
کــرد. در این تراز،  بودجــه بــدون نفت« ایجــاد 
و  نمایــش داده می شــود  بودجــه  کســری  کل 

روش های تامین آن ذکر می شود.«
بــه باور پژوهشــگران، طبــق این قاعــده مالی 
کــه ماهیــت  اســتفاده دولــت از ایــن حســاب 
که در  ریالــی دارد، ســاالنه بــه میــزان معینــی 
قانــون برنامه پنج ســاله تعیین می شــود باید 
کاهــش یابــد. طبــق ایــن پژوهــش در صورتی 
کاهش  کــه بانــک مرکــزی بــه دالیلــی از قبیــل 
قیمــت نفــت یــا حجم صــادرات نفت یــا حتی 
خ تســعیر ارز، قادر به تامین حساب  کاهش نر
ذخیره ریالی تا ســقف تعیین شــده در بودجه 

ســنواتی نبــود و دولــت نتوانســت با اســتفاده 
خــود  هزینه هــای  از  تخصیــص  کار  و  ســاز  از 
متمــم  یــا  اصالحیــه  الیحــه  دولــت  بکاهــد، 
بودجه را به مجلس شــورای اسالمی تقدیم و 
کســری بودجه را تعیین می کند،  نحوه تامین 
امــا در حالــت عکــس، بانــک مرکــزی موظــف 
می شــود تــا مــازاد منابــع حاصــل از صــادرات 
کند و  نفــت را بــه صنــدوق توســعه ملی واریــز 
حــق تبدیــل آن بــه ریــال را نــدارد. در حالــت 
کرد  حــدی می تــوان بــه این موضــوع نیــز فکر 
کــه با رعایت ضرورت هــای علمی و مالحظات 
پایــان  منابــع  از  اســتفاده  کارشناســی دربــاره 
پذیــر و الزامــات بهره بــرداری صیانتــی از آن، 

میزان صادرات نفت تعیین شــود.

قاعده مالی دو: تعیین ســقف ریالی درمنابع 
نفتی در بودجه 

پژوهــش ارائــه شــده قاعــده مالــی پیشــنهادی 
دوم را تعییــن ســقف اســتفاده ریالــی از منابــع 
حاصــل از فــروش نفــت در بودجه دولــت بیان 
کرده اســت. در حــال حاضر بخش عمــده ای از 
ج جــاری و ســرمایه ای دولــت به صــورت  مخــار
خ  ریالــی انجام می شــود؛ بنابراین برای اینکه نر
ارز دستخوش تصمیمات مالی دولت قرار نگیرد 
کاهش  و طــی زمان وابســتگی بودجه بــه نفت 
یابــد، می تــوان قاعده »تعیین ســقف اســتفاده 
بودجه هــای  در  ارزی  منابــع  از  دولــت  ریالــی 
کرد. این قاعده در دوران  ســاالنه« را مشــخص 
رونق نفتی مانع اســتفاده دولــت از درآمدهای 
گــر به هر  بــادآورده نفتــی می شــود. همچنیــن ا
در  دولــت  نشــود  تامیــن  مزبــور  ســقف  دلیلــی 
کار تخصیــص و در مرحله  مرحلــه اول بــا ســاز و 
بعــد بــا تقدیــم اصالحیه یــا متمم بودجــه باید 

کند. کسری را تعیین  روش های تامین 

قاعــده مالی ســه: رابطه افزایــش هزینه ها با 
درآمدهای غیر نفتی

طبــق این قاعــده دولت فقط مجاز می شــود تا 
به اندازه افزایش درآمدی غیرنفتی، هزینه های 
خود را افزایش دهد. این قاعده حتی می تواند 
جزئی تــر نیــز بیان شــود مثــال دولت هر ســال به 
کــه هزینه هــای حقوق و  انــدازه ای مجاز باشــد 
که درآمدهای مالیاتی  دستمزد را افزایش دهد 

افزایش یابد.
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با توجه به جدول فوق  قانون بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع 
بالــغ بــر هشــتصد و چهل و شــش هــزار و هفتصد و چهل و یــک میلیارد و 
یکصد و چهل و هشــت میلیون و هفتصدهزار )846.741.148.700.000(
تومان و از حیث مصارف بالغ بر هشــتصد و چهل و شــش هزار و هفتصد 
و چهــل و یــک میلیــارد و یکصــد و چهل و هشــت میلیــون و هفتصدهزار 

ح زیر است: )846.741.148.700.000(تومان به شر
گــذاری  وا و  درآمدهــا  لحــاظ  از  دولــت  عمومــی  بودجــه  منابــع  الــف- 
دارایی هــای ســرمایه ای و مالی و مصارف بودجــه  عمومی دولت از حیث 
هزینه هــا و تملــك دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی بالــغ بــر دو میلیــون و 
هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یك میلیارد و ششصد و نه میلیون 

)2.744.101.609.000.000( ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و 
هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یك میلیون )2.362.817.171.000.000( 

ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد 

و هشــتاد و یك هزار و دویســت و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی 
و هشت میلیون )381.284.438.000.000( ریال

وابســته  انتفاعــی  و مؤسســات  بانکهــا  بودجــه شــرکتهای دولتــی،  ب- 
بــه دولــت از لحــاظ درآمدهــا و ســایر منابــع تأمیــن اعتبــار بالــغ بر شــش 
میلیــون و نــوزده هزار و ســیصد و هفتــاد و هفت میلیارد و شــش میلیون 
)6.019.377.006.000.000(ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ 
بــر شــش میلیون و نــوزده هزار و ســیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شــش 

میلیون )6.019.377.006.000.000(ریال می باشد.
چنانچــه ارقــام مربــوط به بودجــه شــرکتهای دولتی، بانکها و مؤسســات 
انتفاعــی وابســته بــه دولــت را بــا ارقام مربــوط بــه بودجه عمومــی دولت 
کشــور بــه دســت می آیــد ولی ایــن ارقــام حدود  کل  کنیــم بودجــه  جمــع 
296.067.128.000.000 )دویســت و نود و شش هزار و شش هزار و شصت 
و هفــت میلیارد و یکصد و بیســت و هشــت میلیون(ریالی بیشــتر از ارقام 
که احتمااًل بخشــی از ایــن مغایرت  کشــور اســت  کل  اعــالم شــده بودجه 
مربوط به دوبار منظور شــدن برخی از ارقام اســت و بخشی دیگر احتمال 

قانون بودجه سال 94 و راه های اجرایی پروژه های عمرانی و 
وصول مطالبات معوقه بخش پیمانکاری

ارقامبهمیلیاردتومان       توزیعفراوانیبودجهسال94

درصد تغییراتقانون بودجهالیحه بودجهبودجه

2/6%+267.357274.410بودجه عمومی دولت

0/8%+596.666601.193بودجه شركتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی

كشور )ناخالص( كل  1/4%+864.023875.503بودجه 

كسر می شود:

احتساب مضاعف و هزینه های متفرقه

26.11628.762+%9

كشور كل  1/1%+837.907846.741خالص بودجه 

كــه در زمان مقــرر به مجلس شــورای اســالمی ایران تقدیم شــده  كشــور  كل  الیحــه بودجــه ســال 94 
كمیســیونهای ذیربط وارد صحن علنی مجلس شــد. ســپس با نقد و بررســی  بــود، پــس از بررســی در 
گرفت و برای انطباق با احکام شرعی به شورای نگهبان  نمایندگان مجلس مورد تصویب و تأیید قرار 
كشــور توســط حقوقدانان عضو شــورا، توسط  كل  گردید. شــورای نگهبان پس از بررســی بودجه  ارائه 
گرفت و برای رفع  فقهای شــورای نگهبان نیز از نظر انطباق با احکام شــرعی مورد بررسی و مداقه قرار 
پــاره ای از ابهامــات بــه مجلس شــورای اســالمی عودت داده شــد و با رفع موارد اعالن شــده توســط 
گرفت.  كه مورد تأیید و تصویب شورای نگهبان قرار  گردید  مجلس، مجدد به شورای نگهبان ارسال 
سپس رئیس مجلس شورای اسالمی جهت اجرا آن را به رئیس جمهور محترم ارسال نمودند بررسی 
كه  الیحه بودجه با قانون بودجه مصوب مجلس شــورای اســالمی و شــورای نگهبان نشــان می دهد 

كه در جدول زیر ارائه می شود. كمترین میزان تغییر به تصویب رسیده است  الیحه با 

دكتر غالمرضا علی زاده
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داده می شــود مربوط به  بودجه امور غیرمترقبه )اعتبارات غیرمترقبه( 
باشد.

بــا توجــه بــه روندهــا و فرایندهــای آینــده و نحــوه و چگونگــی توافــق با 
کشــورهای )1+5( در قانــون بودجه تمهیداتی اندیشــیده شــده اســت، 
که نســبت به ابــالغ مبلغ دو  از جملــه به دولت اجازه داده شــده اســت 
میلیــون و دویســت هــزار و ســیصد و شــصت و هفت میلیــارد و یکصد و 
هفتــاد و یك میلیــون )2.200.367.171.000.000( ریال از منابع عمومی 
کنــد. ابــالغ یکصد و شــصت  دولــت متناســب بــا مبالــغ مصــوب اقــدام 
و دو هــزار و چهارصــد و پنجــاه میلیــارد )162.450.000.000.000(ریــال 
ح زیر در شش ماهه  )مابه التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار مصوب( به شر
دوم سال 94 و صرفًا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند 

واریزی به خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است:
- اعتبارات هزینه ای یکصد و هفده هزار میلیارد )117.000.000.000.000( 

ریال
- اعتبــارات تملــك دارایی هــای ســرمایه ای ســی و پنــج هــزار میلیــارد 

)35.000.000.000.000(ریال
-  اعتبارات تملك دارایی های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد 

)10.450.000.000.000(ریال
 اعتبــارات تملــك دارایی هــای ســرمایه ای اســتانی، دو درصــد )2%( از 
کشــور و  محــل صــادرات نفــت خــام بــرای مناطــق نفت خیــز و محــروم 
کشــور برای  اعتبــارات موضــوع ماده واحده قانون اســتفاده از امکانات 
کمتر توســعه یافته مصوب 93/7/30 مشــمول  ارتقــای ســطح مناطق 

کاهش اعتبار نمی باشد.
 حداقل معادل سیصد هزار میلیارد )300.000.000.000.000( ریال باید به 
که در مقاطع  طرحهــای تملك دارایی های ســرمایه ای اختصاص یابــد 

سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می کند.
تبصــره 1- ایــن قانــون با رعایــت قوانین و مقــررات ذی ربــط قابل اجراء 
می باشــد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون 
بــا رعایــت مفــاد بندهــای )و(، )ز(، )ك(، )ت( و )خ( مــاده )224( و ماده 
)179( قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه جمهوری اســالمی ایران 

مصوب 89/10/15 الزم الرعایه می باشد.
که تکالیفــی برای آنها در ایــن قانون منظور  کلیــه دســتگاه های اجرائی 
گــزارش عملکرد خــود را در موعد قانونــی مقرر به  شــده اســت موظفند 
کننــد و این ســازمان هم  کشــور ارائــه  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
کثــر ظرف مدت یک مــاه پس از پایان هر شــش ماه  موظــف اســت حدا
کامــل هریــك از تبصره ها و اجــزاء و جداول و پیوســت های این  گــزارش 
کمیســیون برنامه و  کــه از دســتگاه ها دریافــت می کند، بــرای  قانــون را 
کمیســیون های ذی ربط مجلس شــورای  بودجه و محاســبات و ســایر 

کند. کتبی و رسمی ارسال  اسالمی به صورت 
تبصره 2- در ســال 1394 ســهم شــرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت 
نفــت موضــوع بنــد )الف( مــاده)1( قانــون الحــاق برخی مواد بــه قانون 
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )2( مصوب 93/12/4، به میزان 
چهارده ونیم درصد )14/5%( تعیین می شود این سهم معاف از تقسیم 

سود سهام دولت است.
ب- ســهم صنــدوق توســعه ملــی موضــوع بنــد )ب( مــاده )1( قانــون 

الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت )2(، 
که از سال 90  بیست درصد )20%( تعیین می شود. الزم به توضیح است 
تا 94 مقرر بود ساالنه 3درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه 
ملی واریز شــود و ســهم آن در پایان ســال 94 به 32درصد برسد. لیکن 
این رقم در همان 20درصد تثبیت شد و مابه التفاوت این میزان یعنی 

12درصد برای هزینه های دولت برداشت می شود.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء )1( بند )ح( ماده )84( قانون برنامه 
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بانك مرکزی جمهوری 
گاز  اســالمی ایــران موظــف اســت بیســت درصد )20%( ارزش صــادرات 
گاز طبیعــی وارداتی، به حســاب صندوق  کســر ارزش  طبیعــی را پــس از 
کنــد. مبلغ واریــزی از ماه یازدهم ســال محاســبه و  توســعه ملــی واریــز 

تسویه می شود.
که این امر نیز به نوعی برداشــت از  ذکــر ایــن نکته نیز ضروری می باشــد 
صندوق توســعه ملی تلقی می شــود لذا بهتر است این مورد و مورد بند 

)ب( به حساب بدهی دولت منظور شود.

وژه های عمرانی بندهای مؤثر در قانون بودجه برای پر
گاز طبیعی مصرفــی موضوع ماده  بنــد )د( در ســال 94 ســقف عــوارض 
)65( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولــت، بیســت و یــك هــزار میلیــارد )21.000.000.000.000( ریــال تعییــن 

می شود.
از ایــن مبلــغ 4.200.000.000.000 )چهــار هــزار و دویســت میلیــارد( ریال 
متناســب بــا وصولــی در اختیــار ســازمان نوســازی و توســعه و تجهیــز 

مدارس قرار می گیرد تا مصرف شود.
از این مبلغ شــرکتهای مهندســی پیمانکاری عضو سندیکا می توانند با 

مشارکت در نوسازی بهره گیری نمایند.
مبلغ دو هزار میلیارد )2.000.000.000.000( ریال در اختیار وزارت آموزش 
و پــرورش قــرار می گیــرد تا صرف ســرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشــی 
گــزارش عملکرد اجــرای این بند  گــردد. دســتگاههای مذکــور موظفنــد 
کمیســیون های آموزش، تحقیقــات و فناوری، برنامــه و بودجه و  را بــه 

محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.
در بنــد )هـــ( تــا ســقف پانــزده هــزار میلیــارد )15.000.000.000.000( ریــال 
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صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات 
گازی و فرآورده هــای نفتــی و تأمیــن منابع مالی ســهم دولت در توســعه 
پاالیشــگاهها و زیرســاخت های تأمین، ذخیره ســازی و توزیع فرآورده  ها 
خواهد شد و شرکتهای مهندسی پیمانکار پروژه های عمرانی می توانند 

سهم میعنی از آن را در اختیار بگیرند.
در بنــد )ك( مجــوز انتشــار اوراق مشــارکت ارزی – ریالــی  بــه وزارت نفت 
گاز، اولویت میادین مشــترک از طریق شرکتهای  ح های نفت و  برای طر
دولتی تابعه ذیربط در ســقف پنجاه هزار میلیــارد )50.000.000.000.000( 
ریــال بــا تضمیــن بازپرداخــت اصــل و ســود ایــن اوراق ازمحــل تولیدات 

طرحهــا  همــان 
می شود.  اقدام 
شــرکتهای  کــه 
ســی  مهند
ر  نــکا پیما
ی  ه هــا ژ و پر
نــی  ا عمر
در  می تواننــد 
زمینه هــا  ایــن 
آمادگــی خــود را 
اعــالم و در ایــن 
پروژه هــا  قبیــل 
کت  ر مشــا

نمایند.
بــه  بنــد )ل(  در 
صندوق توسعه 
ملی اجازه داده 
بــه  می شــود 
منظور پرداخت 
ت  تســهیال
اجــرای  بــرای 
ی  حهــا طر
ی  ســعه ا تو
میادیــن  در 
مشــترك نفتی و 

که به تصویب شــورای اقتصاد رســیده  اســت مبلغ چهار میلیارد و  گازی 
کند. این  هشتصد میلیون )4.800.000.000( دالر در بانکها سپرده گذاری 
تســهیالت با معرفی شــرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت توسط بانکهای 
عامــل بــه ســازندگان و پیمانــکاران خصوصــی و تعاونی طرف قــرارداد با 
ایــن شــرکت پرداخــت می شــود و از ایــن تســهیالت ارزی نیــز شــرکتهای 

مهندسی پیمانکار پروژه های عمرانی می توانند بهره مند شوند.
بند )م( وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا 
مبلغ پنج هزارمیلیارد )5.000.000.000.000( ریال به منظور اجرای خطوط 
گازرســانی به شــهرها و روستاهای استان سیســتان و بلوچستان و  لوله 
شــرق هرمزگان، به ترتیب ســه  هــزار میلیــارد )3.000.000.000.000( ریال و 
دو هــزار میلیــارد )2.000.000.000.000( ریــال از محل مــازاد تراز صادرات و 
گاز طبیعــی در ســال 1394 را بــه پروژه هــای مربــوط اختصــاص  واردات 

دهــد و مــازاد آن را تــا ســقف پنجــاه هــزار میلیــارد )50.000.000.000.000( 
گاز طبیعی سراســری  ریال صرف توســعه پاالیشــگاهها و خطوط انتقال 

با اولویت خطوط انتقال صادراتی بنماید.
بند )ن( به وزارت نیرو اجازه داده می شــود تا اراضی مســیلهای ناشــی از 
که به صــورت متروکه در محدوده خدمات  عوامــل طبیعی و غیر طبیعی 
شــهری بــه جامانده اســت و امکان وقوع ســیالب در آنها وجــود ندارد را 
از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش رســانده و درآمــد حاصــل از فروش 
کشــور واریز  کل  ایــن اراضــی را به حســاب درآمد عمومی نزد خزانه داری 
کنــد. مبلغ یکهزار و هشــتصد میلیــارد )1.800.000.000.000( ریال از محل 
ردیف 530000-139 
متناســب با وصولی 
تکمیــل  جهــت 
حفاظت  طرحهــای 
ســاماندهی  و 
 ، نه هــا خا د و ر
و  آزادســازی 
خســارت  پرداخــت 
تصرفــات  بابــت 
و  نیــرو  وزارت 
مزاحم  اعیانی هــای 
مــورد  اراضــی  یــا  و 
نیــرو  وزارت  نیــاز 
جهت اصالح مســیر 
ی  نه هــا خا د و ر
شــهر  همــان 
ایــن  اختیــار  در 

وزارتخانه قرار  گیرد.
از امکانــات این بند 
نیــز  واحــده  مــاده 
شرکتهای مهندسی 
می توانند  پیمانــکار 
پروژه هــای  در 
ذیربط آن اســتفاده 

نمایند.
تبصره 4- در ســال 94 سقف تســهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( 
عــالوه بــر باقی مانــده ســهمیه ســالهای قبــل، معــادل ریالی ســی و پنج 
میلیــارد )35.000.000.000( دالر تعییــن می شــود. دســتگاه های اجرائــی 
موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی 
و تعاونــی و نهادهای عمومی غیردولتی با ســپردن تضمین های الزم به 
کنند. الزم به ذکر  بانکهای عامل می توانند از تسهیالت مذکور استفاده 
اســت این تسهیالت به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و 

زیست  محیطی اختصاص می یابد. 
بنــد )د( در ســال 94 طرحهــای نیمه تمــام تولیــدی و اقتصــادی بخش 
که از حســاب ذخیره ارزی، تســهیالت ارزی دریافت  خصوصی و تعاونی 
کرده اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات 
خود را ندارند، می توانند با شــرایطی از صندوق توســعه ملی باقی مانده 
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تسهیالت خود را دریافت نمایند.
بنــد )و( به صندوق توســعه ملی در ســال 94 
اجــازه داده می شــود تــا نســبت بــه اعطــای 
بخــش  ســرمایه گذاران  بــه  ارزی  تســهیالت 
طرحهــای  بــرای  تعاونــی  یــا  و  خصوصــی 
نقــل  و  حمــل  مختلــف  شــقوق  توســعه ای 
بــدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و 
شهرسازی و تضمین ســازمان ها و شرکتهای 
تابعــه و ذی ربط این وزارتخانــه در قبال أخذ 
حــق دسترســی تــا اســتهالك اصل ســرمایه و 

کند. سود آن از استفاده کنندگان اقدام 
بند )ح( به منظور آبرسانی به روستاها معادل 
 )500.000.000( میلیــون  پانصــد  مبلــغ  ریالــی 

دالر بــه صــورت تســهیالت از محــل 
اختیــار  در  ملــی  توســعه  صنــدوق 
دولــت قــرار می گیــرد تــا در ســال 94 
کند. در این چند مورد مذکور  هزینه 
نیــز شــرکتهای مهندســی پیمانــکار 

می توانند وارد شوند.

تبصــره ۶- الــف- بــه شــرکتهای 
وزارتخانه هــای  تابعــه  و  وابســته 
شهرســازی،  و  راه  نفــت،  نیــرو، 
ورزش و جوانــان، دفاع و پشــتیبانی 
و  ارتباطــات  مســلح،  نیروهــای 
فنــاوری اطالعات، صنعــت، معدن 
و  جهادکشــاورزی  و  تجــارت  و 
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران اجــازه 
داده می شــود با رعایت قانون نحوه 
مصــوب  مشــارکت  اوراق  انتشــار 
هــزار  یکصــد  ســقف  تــا   76/6/30
)100.000.000.000.000(ریــال  میلیــارد 
انتفاعــی  طرحهــای  اجــرای  بــرای 

دارای توجیــه فنی، اقتصــادی و مالی خود با 
اولویت اجــرای پروژه هــا و طرحهای میادین 
مهــار  و  همســایگان  بــا  مشــترك  گاز  و  نفــت 
بــه  آبهــای مــرزی، طرحهــای حمــل و نقــل 
ویژه وســائط نقلیه برقی، طرحهای آبرســانی 
و تکمیــل طرحهــای  احــداث  تأمیــن آب،  و 
جمــع آوری  شــبکه  تکمیــل  آب شــیرین کن، 
آب  تصفیه خانه هــای  فاضــالب،  انتقــال  و 
و  احــداث  بــرق،  نیروگاههــای  فاضــالب،  و 
تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشــی، تبدیل 
بــه فرآورده هــای شــیمیایی و همچنیــن  گاز 
کمتــر توســعه یافته، اوراق  مناطــق محــروم و 
مشارکت ریالی و یا صکوك اسالمی و با رعایت 

مــاده )88( قانــون تنظیم بخشــی از مقررات 
که به تصویب  مالــی دولت و بــرای طرحهایی 
تضمین خــود  بــا  می رســد،  شــورای اقتصاد 

درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
مهندســی  شــرکتهای  هــم  زمینــه  ایــن  در 
پیمانکار می تواننــد وارد طرحها و پروژه های 

این نهادها شوند.
و  کشــور  شــهرداری های  بــه  )د(  بنــد 
داده  اجــازه  آنهــا  بــه  وابســته  ســازمان های 
می شــود به  طور مشــترك یــا انفــرادی با مجوز 
بانــك مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و بــا 
شــهرداری ها  )ســازمان  کشــور  وزارت  تأییــد 
و دهیاری هــا( تــا ســقف هفتــاد هــزار میلیارد 

)70.000.000.000.000( ریــال اوراق مشــارکت و 
صکوك اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت 
اصل و ســود آن با رعایت قانون نحوه انتشــار 
اوراق مشــارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط 
کننــد. حداقــل پنجــاه  شــهرداری ها منتشــر 
درصد )50%( از ســقف اوراق موضوع این بند 
بــه طرحهای قطار شــهری اختصاص دهند. 
ایــن بنــد نیز می توانــد مورد توجه شــرکتهای 

گیرد. مهندسی پیمانکار عضو سندیکا قرار 
پیش بینــی راه هــای تأمین مطالبــات معوقه 
و  پروژه هــا  پیمانــکار  مهندســی  شــرکتهای 

طرحهای عمرانی در قانون بودجه سال 94
بنــد )ط( دولــت مجــاز اســت اســناد خزانــه 

اســالمی بــا حفظ قــدرت خرید را با سررســید 
یك تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام صادر 
کند و به منظور تسویه حساب بدهی مسجل 
دارایی هــای  تملــك  طرحهــای  بابــت  خــود 
ســرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شــده 
بــرق و آب بــا قیمــت تکلیفــی فــروش آن در 
ســنوات قبل به شرکتهای برق و آب تا سقف 
 )50.000.000.000.000( میلیــارد  هــزار  پنجــاه 
کند. در  گذار  ریــال به طلبکاران غیردولتــی وا
ایــن زمینه نیــز شــرکتهای طلبــکار می توانند 
را  مثبتــه خــود  و  تکمیلــی  مــدارک  و  اســناد 
ســازمانهای  بــه  مطالبــات  دریافــت  جهــت 

ذیربط ارائه دهند.
که این اسناد  الزم به توضیح است 
از پرداخــت هرگونــه مالیات معاف 
هســتند و از قابلیت داد و ســتد در 
بازار ثانویه نیز برخوردار می باشند.

داده  اجــازه  دولــت  بــه  )ی(  بنــد 
می شــود بدهیهــای قطعــی خــود 
را بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
در  کــه  را  خصوصــی  و  تعاونــی 
تــا  مربــوط  مقــررات  چهارچــوب 
شــده  ایجــاد   1392 ســال  پایــان 
اســت، با مطالبــات مقطعی دولت 
)وزارتخانه هــا و مؤسســات دولتی( 
کند. این  از اشــخاص مزبور تسویه 
امــر از طریــق اوراق تســویه خزانــه 

انجام می شود.
بنــد )ك( دولت مجاز اســت جهت 
تســویه مطالبات قطعی اشــخاص 
خصوصــی  حقوقــی  و  حقیقــی 
شــرکتهای  و  دولــت  از  تعاونــی  و 
دولتــی تــا ســقف ده هــزار میلیــارد 
)10.000.000.000.000(ریال اوراق صکوك اجاره 
منتشــر نمایــد. ایــن اوراق از هرگونــه مالیات 
معــاف اســت و قابــل معاملــه در بــازار ثانویــه 

می باشد.
اجــازه  شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  )ل(  بنــد 
فــروش  و  انتشــار  بــه  نســبت  می شــود  داده 
هــزار  پانــزده  میــزان  بــه  مشــارکت  اوراق 
جهــت  ریــال   )15.000.000.000.000( میلیــارد 
اجــرای طرحهــای آزادراههــا و خطــوط ریلــی 
و بــا تضمیــن بازپرداخــت اصل و ســود اوراق 
از طرحهــای  از محــل عوایــد حاصــل  مزبــور 
مذکور )حق دسترســی و عــوارض آزادراههای 
احداث شــده و خطوط ریلی( بــا رعایت مفاد 

تأمین تراز عملیاتی از طریق منابع مالیاتی حتی 
گر به صدور برگهای تشــخیص و قطعی مالیاتی  ا
نیز بیانجامد ســازمان مالیاتــی در دریافت آن با 
مشــکل مواجه خواهــد بود زیرا بازارهای شــب 
بــود.  اقتصــاد  رونــق  عــدم  عیــد نشــان دهنده 
كاهشــی قیمــت  از ســویی بــه دلیــل نوســانات 
بــه  آن  منابــع  امکانــات تدریجــی ورود  و  نفــت 
آن،  واریزیهــای  تســعیر  هزینه هــای  و  اقتصــاد 
تــراز ســرمایه ای نیــز در حد و اندازه تعیین شــده 
تحقــق نمی یابــد و در مــورد تراز مالــی نیز فروش 
اوراق مشــاركت، اوراق قرضــه و اســناد خزانــه و 
خ 22درصدی  صکــوک اســالمی بــا توجه بــه نــر
بانکهــا بــرای ســپرده گذاران یکســاله، از اقبــال 

الزم برخوردار نخواهد شد. 
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اقــدام  اوراق مشــارکت  انتشــار  قانــون نحــوه 
کند.

مهندســی  شــرکتهای  کــه  پروژه هایــی  ســایر 
پیمانــکار ســاختمانی می تواننــد از منابــع آن 

کنند بهره گیری 

تبصــره 9-در بند )هـــ( وزارت نیرو از طریق 
کشور مکلف  شــرکتهای آبفای شــهری سراسر 
خ آب بهای  شهری،  اســت عالوه بر دریافت نر
بــه ازای هر مترمکعب فروش آب شــرب مبلغ 
آب  مشــترکان  از  )150(  ریــال  یکصدوپنجــاه 
دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. 
تــا ســقف  صددرصــد)100%( وجــوه دریافتــی 
سیصد و نود میلیارد )390.000.000.000( ریال 
از محل حساب مذکور صرف آبرسانی و شرب 
که در این زمینه  روستایی اختصاص می یابد 

هم شرکتها می توانند اقدام نمایند.

تبصــره  ایــن  )الــف(  بنــد  11-در  تبصــره 
دســتگاه های اجرایــی ملــی و اســتانی در امــر 
احــداث،  در  تســریع  آب بندان هــا،  احــداث 
تکمیــل و تجهیــز شــبکه های فرعــی آبیــاری 
طرحهــای  اعتبــارات  محــل  از  زهکشــی،  و 
تملــك دارایی هــای ســرمایه ای مربــوط ذیل 
برنامه هــای 40152 و 40201 اعتبــارات مــورد 
نیــاز احــداث و تکمیــل طرحهــای موصــوف 
به عنــوان   )%85( هشــتادوپنج درصد  تــا  را 
ســهم دولت به صــورت بالعــوض و باقیمانده 

به عنوان ســهم بهره بــرداران به صورت نقدی 
کاالی مورد نیاز  کارگر یا تهاتر زمین یا  یا تأمین 

ح پرداخت نمایند. در اجرای طر
در مناطــق محــروم بهره بــرداران از پرداخــت 
سهم نقدی مشــارکت در احداث شبکه های 

فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
در بند )ب( برای تســهیل و تســریع در انعقاد 
قراردادهای ســرمایه گذاری و مشارکت بخش 
غیردولتــی و به منظــور جلــب ســرمایه گذاری 
در طرحهــای تملــك دارایی هــای ســرمایه ای 
کشــور، بانکهــای عامــل مکلفنــد قراردادهای 
کاالها و خدمات تولید شــده  خرید تضمینــی 
بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با 
دســتگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به 
عنــوان تضمین های قابل قبول برای اعطای 

کنند. تسهیالت بانکی تلقی 

تبصــره 29-در ایــن تبصــره دولــت مجــاز 
اســت در ســال 1394 درصــورت درخواســت 
بانکهــای دولتی تــا ســقف یکصدهزارمیلیارد 
)100.000.000.000.000( ریــال طرحهــای تملــك 
بــا  را  نیمه تمــام  ســرمایه ای  دارایی هــای 
کاربــری پــس از قیمت گــذاری طرحهــا  حفــظ 
بــا شــرایطی  به عنوان افزایش ســرمایه به آنها 
کند. بانکها باید اعتبار مورد نیاز برای  گــذار  وا
کننــد  تکمیــل پــروژه را از منابــع خــود تأمیــن 
کثــر طــی مــدت سه ســال از زمــان  و آنــرا حدا
بهره بــرداری بــه بخــش خصوصــی یــا تعاونی 

کنند. گذار  وا

چشم انداز
 قانون بودجه سال 94

بــا توجــه بــه آنچه در قانــون بودجه ســال 94 
آمــده اســت ایــن بودجــه براســاس ســه تــراز، 
عملیاتی، سرمایه ای و مالی بسته شده است 
و به نظر می رســد احتمااًل در هر ســه زمینه با 
عدم دســتیابی بــه ارقام تعیین شــده مواجه 
که  باشــد زیرا به دلیل مشــکالت رکــود تورمی 
کان بر اقتصاد کشور مستولی است تأمین  کما
گر  تراز عملیاتی از طریق منابع مالیاتی حتی ا
به صــدور برگهای تشــخیص و قطعی مالیاتی 
نیــز بیانجامد ســازمان مالیاتی در دریافت آن 
بــا مشــکل مواجــه خواهد بــود زیــرا بازارهای 
شــب عیــد نشــان دهنده عــدم رونــق اقتصاد 
کاهشــی  بــود. از ســویی بــه دلیــل نوســانات 
قیمــت نفــت و امکانات تدریجــی ورود منابع 
آن به اقتصاد و هزینه های تســعیر واریزیهای 
آن، تراز ســرمایه ای نیز در حد و اندازه تعیین 
شــده تحقــق نمی یابــد و در مــورد تــراز مالــی 
و  قرضــه  اوراق  مشــارکت،  اوراق  فــروش  نیــز 
اســناد خزانــه و صکــوک اســالمی بــا توجــه به 
خ 22درصدی بانکهــا برای ســپرده گذاران  نــر
یکســاله، از اقبال الزم برخوردار نخواهد شد. 
لذا شــرکتهای مهندســی پیمانکار پروژه های 
عمرانــی می بایســتی بــا بررســی همــه جانبــه 
قانون بودجه سال 94 در طرحها و پروژه های 
کنند  نیمه تمــام و پروژه هــای جدیــد شــرکت 
البتــه چنانچه بعد از دهم تیرمــاه امور توافق 
کشــورهای )1+5( بر بسترهای تعیین شده  با 
کنند به قــول »آفتالیون« عامل روانی  حرکــت 
کشــور می تواند حرکت  ناشــی از آن در اقتصاد 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در پروژه ها 
شــدن  فراهــم  بــا  ضمــن  در  دهــد  افزایــش 
امــکان حضور ایــران در بازارهای بین المللی، 
بین المللــی  صنــدوق  اعتبــار  از  بهره گیــری 
پــول و بانک جهانی و بانک توســعه اســالمی 
کشــور را  ج از  و ســرمایه ایرانیــان مقیــم خــار
امکان پذیر می سازد و این امر می تواند توازن 
و تعادل الزم را در اقتصاد و توسعه اقتصادی 

کند. ایران ایجاد 
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1 - پل میلو
که در  پــل میلــو بلندتریــن پل جــاده ای جهان به ارتفــاع 343 متر اســت 
باالی رودخانه تارن در جنوب فرانســه قرار دارد. این پل توســط میشــل 
ویرلوژو )مهندس سازه( و نورمن فاستر )معمار( طراحی و در دسامبر سال 
ک رئیس جمهور سابق فرانسه افتتاح شد. جاده  ک شیرا 2004 توســط ژا
پــل بــه طــول 2460 متــر از مقاطع فــوالدی در 8 دهنه با عــرض 32 متر و 
فاصله متوســط 342 متر بین هر ســتون تشــکیل شده اســت. این جاده 
بیــش از 36.000 تن وزن داشــته و با عمــق 4.2 متر به عنوان طوالنی ترین 
کابلــی پــل در جهــان بــه حســاب می آیــد. جــاده پل شــیبی 3% از  جــاده 
کیلومتر در  کرده و همچنین انحنایی به شــعاع 20  جنوب به شــمال طی 
ســطح را به دلیل ایجاد زاویه دید بهتر برای رانندگان داراســت.جاده پل 
که ارتفــاع آنها از 77 تــا 246 متر متغیر اســت قرار  بــر روی 7 ســتون بتنــی 

کــه در نهایت به 11  گرفتــه اســت. ضخامت ســتونها در پی 24.5 متر بوده 
کدام از ســتون ها نگهدارنده دکلی 87 متری است  متر ختم می شــود. هر 

که 700 تن وزن دارد.

10 سازه شگفت انگیز جهان
انسان  كنجکاو و در پی خلق شگفتی های جدید است و از روزی كه پا بر زمین نهاده تا به امروز مشغول به ساخت ابزار و وسایل مختلفی برای آسایش 
هرچه بیشتر در زندگی بوده است.  در این گزارش  نمی خواهیم به اختراعات و شگفتی هایی كه در گذشته به دست بشر ساخته شده بپردازیم و فقط 
10 نمونه از شگفت آورترین ساخته های مهندسی مدرن را بررسی می كنیم. اینجا در مورد پلها، تونلها و یا راه آهن هایی صحبت می كنیم كه بر روی نقاط 
زلزله خیز ساخته شده اند و از شاهکارهای مهندسی جهان محسوب می شوند و خط های ارتباطی بین كشورها هستند. مهارت انسانها در كنار 

پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده انسانها خیلی راحت تر به رویاهایی كه در ذهن دارند دست پیدا كنند.
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پکــن  ملــی  اســتادیوم 
همچنین مشهور به آشیانه 
اســتادیوم  نــام  پرنــده، 
المپیــک  بازی هــای  اصلــی 
کــه  اســت   2008 تابســتانی 
مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
المپیــک پکــن در آنجا برگزار 
کــه  اســتادیوم  ایــن  شــد. 
 423 معــادل  هزینــه ای  بــا 
میلیــون دالر ســاخته شــده 
اســت، بــه عنــوان بزرگترین 
سازه فلزی جهان محسوب 
می گردد. آشــیانه پرنده، به 
همــراه مکعــب آب، یکــی از 
که به  دو ورزشــگاهی اســت 

واسطه شیوه طراحی، به نمادهای شهر پکن تبدیل شده است. ساخت این ورزشگاه در اواخر دسامبر 2003 میالدی آغاز شد.

کاشــی کای کیو، شــناخته شــده به نام پل مروارید، با دهانه مرکزی به  پل آ
طــول 1991 متــر بزرگتریــن دهانه مرکــزی را در بین پلهای معلــق در اختیار 
دارد، ایــن پــل در ژاپــن قــرار دارد و در ســال 1998 میالدی ســاخته شــده 
کوبه در هونشــو را  کاشــی، شــهر  گذشــتن از روی تنگه آ اســت. ایــن پــل با 

به ایوایــا در جزیره آواجی 
متصــل می کنــد. ایــن پل 
دهنــه  دارد.  دهنــه  ســه 
دو  و  متــر   1991 مرکــزی 
کدام  قســمت دیگر نیز هر 
960 متر است. این پل در 
دارد.  درازا  متــر   3911 کل 
در واقــع در طراحی هــا دو 
دهنــه بــا طــول 1990متــر 
کنــار هــم بودنــد ولــی  در 
 17 در  کوبــه  زمین لــرزه 
ژانویــه 1995 دو دهنــه را 
کرد )در آن زمان  جابه جا 
ســاخته  دهنــه  دو  فقــط 
که 1 متر  شده بود( طوری 

به طول هریک اضافه شــد. این پل با سیســتم تیر نگهدارنده  دو مفصلی 
که این ســاختار به آن اجازه مقاومت در برابر باد تا ســرعت  طراحی شــده 
کیلومتر بر ساعت، زلزله تا اندازه 8/5 در مقیاس ریشتر و جریان آب   286

دریا، را می دهد.

2 - ورزشگاه ملی پکن

كاشی كای كیو 3 - پل آ
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جزیـــــــــره های نخـــــــــــــــــــــــلی ســه مجمع  الجزایر 
کــه در شــهر دبــی، امــارات  ســاخت بشــر اســت 
متحــده عربــی در آب هــای خلیــج فــارس قــرار 
یــک  شــمایل  بــه  کــه  جزیــره  ســه  ایــن  دارد. 
درخت نخل هســتند، نخل جمیــرا، نخل دیره 
کاربــرد این جزایر  و نخــل جبــل علی نــام دارند. 
مســکونی، ســرگرمی و تجاری اســت. بــا تکمیل 
کیلومتــر به خط ســاحلی دبی  ایــن پــروژه، 520 
اضافــه خواهــد شــد و بیــش از 100 هتــل لوکس، 
10.000 ویــالی لوکــس ســاحلی، 5.000 آپارتمــان 
و همچنیــن ده ها پــارک آبی، مارینا، رســتوران، 
مرکــز خریــد، امکانات تفریحی و ورزشــی، اســپا، 
کز ویژه غواصی را به وجود می آورد.  سینما و مرا
که  نخــل جمیــرا دارای 17 شــاخه عظیــم اســت 
کیلومتری حفاظت شــده  توســط یک حصار 12 
می باشــد. ســاخت این جزیره در سال 2001 آغاز 
شــده و در ســال 2008 به پایان رسید. مساحت 

کیلومتر اســت و دارای 860 ویالی ســاحلی اســت. نخل دیره بزرگ ترین مجمع الجزایر از مجموعه جزیره های نخلی دبی اســت و بیش  این جزیره 5 در 5 
کدام دسترســی خصوصی به ساحل خواهند داشت. نخل جبل علی 50% از جمیرا  که هر  از 8.000 ویالی مســکونی و لوکس بر روی آن ســاخته خواهد شــد 
بزرگ تر اســت و شــامل 6 مارینا )ســاحل تفریحی(، یک پارک آبی، دهکده دریا و موج شــکن ها می باشــد. این جزیره دارای 17 شــاخه می باشــد. الزم به ذکر 

کامل به پایان نرسیده است. که هنوز هم ساخت این جزایر به طور  است 

4 - آسانسور بیلونگ
ســنگین ترین  و  بلندتریــن  بیلونــگ 
محســوب  بــاز  فضــای  در  آسانســور 
چیــن  در  آسانســور  ایــن  می شــود. 
ســاخته شده و به هزار اژدها شهرت 
دارد. ارتفاع آن به 330 متر می رســد 
کــه از روی زمیــن به  و مــدت زمانــی 
بــاال بــرده می شــوید فقــط 2 دقیقــه 
بــه طــول می انجامــد البتــه در هربار 
دارد.  را  نفــر   50 جابجایــی  قابلیــت 
این پروژه از ســال 1999 شروع شد و 
در ســال 2002 برای عموم بازگشایی 

شد.

5 - جزایر نخلی 
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 6 - سد سه دره
ســد سه دره یا سد سه دهانه، یکی از بزرگ ترین سدهای 
کــه بر روی رود یانگ تســه در چین ســاخته  جهان اســت 
شــده  اســت. نیــروگاه برقابــی ساخته شــده در ایــن ســد، 
بزرگ تریــن نیــروگاه جهــان )در بین همه انــواع نیروگاه ها( 
اســت و از نظر برق تولیدی ســالیانه بعد از ســد ایتایپو در 
رتبــه دوم قــرار دارد.کار ســاخت بدنــه این ســد، در ســال 
2006 بــه پایــان رســید، ولــی هنــوز همــه توربین هــای آن 
نصب نشــده اند. پس از تکمیل، نیروگاه این ســد شــامل 
32 ژنراتــور هــر یک با تــوان 700 مگاوات خواهــد بود. این 
کشــتیرانی رودخانــه  ســد عــالوه بــر تولیــد بــرق، ظرفیــت 
یانگ تســه را افزایــش داده و همچنیــن پتانســیل وقــوع 
کــردن فضــای  ســیل در پایین دســت را به کمــک فراهــم 
کاهش داده است. دولت چین به این پروژه  ذخیره سیل 
بــه عنــوان یــک موفقیــت تاریخــی، اجتماعــی، اقتصادی 
نــگاه می کنــد. توربین های بزرگ بســیار پیشــرفته نیروگاه 
گلخانه ای  گازهای  کاهش انتشار  گامی به سوی  این سد 

است.

7 - برج العرب
ج العــرب نــام هتلــی مجلــل در دوبی، امــارات متحده  بر
عربــی اســت. ســاختمان آن 321 متــر ارتفــاع دارد و در 
جزیره ای مصنوعی 280 متر از خشــکی بنا شــده  اســت. 
کوچک تریــن اتــاق هتــل 169 و بزرگ ترین اتــاق آن 780 
ج العرب را »تنها  متر مربع مســاحت دارند. غالبًا هتــل بر
هتــل 7 ســتاره جهــان« می نامنــد امــا همیشــه تعــداد 
ســتاره های آن مــورد بحــث بوده اســت. هفــت طبقه از 
کواریــوم در زیــر دریا وجــود دارد.  ایــن هتــل به صــورت آ
کوچک تریــن اتــاق این هتل شــبی 6 هــزار درهم  اجــاره 
کمتــر از 1000 درهــم  اســت. ســرو هــر غــذا در ایــن هتــل 
ج العــرب بلندتریــن آن در نــوع  نیســت. البــی آتریــوم بر
خــود در جهــان اســت. زیــرا در ارتفــاع 180 متــری واقــع 
شــده. آتریــوم بیــش از یک ســوم فضــای داخــل هتل را 
دربــر می گیــرد. درحالیکــه معمــاری بیرونــی هتــل یــک 
کاماًل مدرن اســت، امــا معمــاری داخلی هتل  معمــاری 
ترکیبــی از ســبک شــرقی و غربــی بصــورت بســیار لوکــس 
می باشد. در البی نیم طبقه، یک فواره، یک ستاره سه 
بعــدی اســالمی را بوجود مــی آورد. با وجود انــدازه بزرگ 

ج العرب، تنها 28 طبقه دوبل با 202 سوییت دارد. بر
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  8 - اروتونل
که به عنوان اپراتورتونل  روتونل شــرکت حمل ونقل ریلی فرانسوی اســت، 

ُ
ا

کرده  اســت، فعالیت  کشــور فرانســه و بریتانیا احــداث  کــه میان دو  مانــش 
می نمایــد. ســهام ایــن شــرکت در بــازار بــورس لنــدن و بورس یورونکســت 
پاریس معامله می شود. طول این تونل به 31 مایل میرسد و از نکات مهم 
کــه حــدود 23 مایــل از آن در زیر دریا ســاخته شــده اســت.  آن ایــن اســت 
که در سال 1986 برای ساخت همین تونل  گروه اس.ای  این تونل توسط 

تشکیل شده بود, ساخته شده است.

 9 -  خط لوله ی گاز در شمال اروپا

گاز در شــمال اروپا متشــکل از دو خط جداست. این خط لوله  خط لوله 
کشــورهای روســیه و آلمان جاسازی شده است. این  در زیر دریا و میان 
که  طوالنی ترین خط لوله مستقر در زیر دریا در جهان محسوب می شود 
کیلومتر  از خط لوله النگلد هم فراتر اســت. طول این خط لوله به 1222 

می رسد و این پروژه در نوامبر 2011 به بهره برداری رسید.

این تلســکوپ یکی از مشــهورترین و ســریع ترین تلســکوپهای ســاخته انســان 
اســت. این تلسکوپ پیشرفته توســط موسسه ستاره شناسی دانشگاه هاوایی 
کوچکــش بــا  کامــل آســمان ســاخته شــده اســت. آینه هــای  و بــا هــدف رصــد 
گردد.  گردیده اند تا در هزینه های آن صرفه جویی  دوربینهای دیجیتالی تجهیز 
که در حال نزدیک  کشــف و رصد اشــیایی اســت  بزرگترین هدف این تلســکوپ 
که  شدن به زمین هستند، جسم هایی نظیر سیارکها و یا ستاره های دنباله دار 

قابلیت ویران ساختن زمین را دارند.

10 - تلسکوپ پن استارز
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

زمینه های الزم را برای همكاری از طریق ارسال مقاله، مطالب ترجمه ای و پیشنهادات فراهم فرمایند.
كلیه خواسته ها و درخواستهای مجموعه تعامالت هرچه بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای  كامل دارد تا با بازتاب  كمیسیون انتشارات آمادگی 

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شركت تضمین شركتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شركت تضمین شركتهای ساختمانی امكان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تكمیلی 
كاركنان شــركتهای عضو و اعضای ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  كلیه مدیران، مهندســان و  برای 

گردد.  نگرانی آنها درباره هزینه های درمانی سنگین برطرف 
ح است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شركت یا تماس با تلفن های  كارگزاری بیمه پارس همگام مجری این طر الزم به ذكر است شركت 

6- 88811245  نسبت به دریافت اطالعات الزم و ثبت نام اقدام نمایند. 
شركت تضمین شركتهای ساختمانی

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ1-عملكــرد ماهنامــه را در انعــكاس مســائل صنفی و پیشــبرد آن چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

2- مطالب نشــریه در جهت اطالع رســانی از مســائل روز صنف از چه 
كیفیتی برخوردار است؟ 

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

 3- عملكــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

4- راههــای پیشــنهادی بــه مشــكالت صنفــی را در ماهنامــه چگونــه 
ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــكاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیكا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شكل موجود چیست؟ 6- نظرتان در مورد در
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

7- بازتاب بیرونی ماهنامه چگونه است؟
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

مشــكالت  حــل  در  ماهنامــه  بهبــود  بــرای  پیشــنهادی  چنانچــه   -8
كنید؟ گزاره خبری بیان  پیمانكاران دارید به صورت 

پیشنهاد می شود:

ح  كردید و نظر خود را مطر كه برای تكمیل پرسشنامه صرف  برای وقتی 
كردید از شــما تشــكر و قدردانی می شود. لطفا پاسخ خود را به ایمیل یا 

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

پرسشنامه نظرسنجی
با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران 

كیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
كوتاه ما را از دیدگاه خودتان و پیشــنهادهای  از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. از این روی امیدواریم با پاســخ دادن به چند ســوال 

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107۶35 - 88480809

نشــریه پیــام آبادگــران  آمادگــی دارد تــا مقــاالت و 
نظرات خوانندگان محترم را در خصوص موضوعات 
ح روز در جامعــه بــه ویــژه موضوعــات مرتبط  مطــر
بــا صنعــت ســاخت را دریافــت نمــوده و منعکــس 
ایــن  ارتقــا  هــدف  بــا  ایشــان  نظــرات  و  آرا  كننــده  
صنعت و مشــاركت  بیشــتر در توسعه كشور باشد.









دفتر  تهران: خیابان خدامی، ابتدای خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پالک 3 تلفکس:88208638 


