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شــورای  دهــم  مجلــس  انتخابــات  کــه  کنــون  ا
آینــده  مــاه ســال  اســامی برگزار شــده و خــرداد 
کرســی های نمایندگی مردم  چهره های جدید بر 
خواهنــد نشســت،  امید اســت این تغییــر و یا به 
تعبیــری خانه تکانــی در نهاد مردمی بــه افزایش 
 کارآمدی و در پی آن به تقویت نظام تصمیم گیری
کنــد. بــر پایــه تجربه هــای کشــور تعمیــم پیــدا    
 موجــود خودمــان و همچنین مطالعه پیشــینه 
اقتصــادی،  یافتــه  توســعه  نظام هــای  عملکــرد 
گزینش جریان های  انتخاب و تعیین معیارهای 
در  حضــور  هنــگام  بــه  اقتصــادی  و  سیاســی 
ســوی بــه  گام  یــک  تنهــا  رای   صندوق هــای 
کــه نتایج  هــدف مطلــوب و معیــن اســت. حال 
آرای مردم نشان می دهد، میل و عطش مردم به 
تغییر وضع موجود بــه معنای یافتن راهکارهای 
پایدار برای غلبه بر غول مشکات انباشته شده، 
گام دوم  گرفتــه،  بیش از هر زمان دیگری شــدت 
کــه نهادهــای مدنــی و ســازمان های  آن اســت 
مردم نهاد با دسته بندی و اولویت بندی مسائل 
موجود نظام تصمیم گیری کشور را در یافتن آن و 
کنند. با توجه  نشان دادن راهکارهای موثر یاری 
کــم بر بخش وســیعی از فعالیت های  بــه رکود حا
کشــور و تضعیــف شــدید  اقتصــادی و ســازندگی 
طــرح  اخیــر،  ســال های  در  خصوصــی  بخــش 
انتظارات و توقعات صاحب نظران از مجلس دهم 
در ایــن مقطــع اهمیــت ویــژه ای دارد، زیرا طرح 
این مطالبات می تواند در سازماندهی و چینش 
موثــر  پارلمــان  کســیون های  فرا و  کمیســیون ها 
شــود، چرا که اســباب تفکر جریان های سیاســی 
و اقتصــادی، چهره هــای موثر، باتجربه و دلســوز 
 مجلس برای رفع این موانع بســیار مفید اســت. 
چــه بســا آغــازی بــر شــیوه تفکــر جدیــد در بیــن 
گردد. از ســوی دیگــر، برجام  نماینــدگان محترم 
دیپلماسی، تازه به پایان رسیده و برای نتیجه از 
برجــام خارجی، نیازمند برجام داخلی هســتیم. 
که موانــع تولید، رونق  یعنــی یک برنامــه اجرایی 
کشــور را برطــرف  اقتصــادی و رشــد و ســازندگی 

سازد. برای رسیدن به دامنه و قله برجام داخلی، 
نقشــه راهــی وجود نــدارد جز آنکه قبــل از هرچیز 
موضوعات اصلی و فرعی شناسایی و عزم جدی 
بــرای رفــع و رجــوع آن ها شــکل بگیــرد. بنابراین 
مقطع پیش از شکل گیری رسمی مجلس بعدی، 
فرصــت مناســبی بــرای یافتن پیش شــرط های 
برطرف سازی موانع پیش روی فعاالن اقتصادی 
در  دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت.  ســرمایه گذاران  و 
که کشور از برهه زمانی مخاصمه با دنیا  شرایطی 
کرده و توانســته با حفظ عــزت خود تعامل  عبــور 
کشــورهای صاحــب تکنولوژی  بــاب تــازه ای را با 
و ســرمایه بگشــاید، فرصت هــای جدیــدی برای 
توســعه روابــط اقتصــادی با دنیا فراهم شــده که 
گونه ای از  گیری  شــرط بهره مندی از آن، شــکل 
تفاهــم بر اصول و الزامــات تقویت فعاالن داخلی 
اســت، تــا چنیــن نشــود، برجــام دیپلماســی بــه 

اقتصاد داخلی امتیار ویژه ای نخواهد داد.
بــرای ایــن منظــور، هــم بایــد وضعیت موجــود را 
شــناخت و هــم بایــد وضعیت مطلــوب را تعریف 
کرد. برای آنکه در توصیف وضعیت مطلوب دچار 
چالش تفسیر گرایی نشویم و هر کس از ظن خود 
کشور  با چشــم انداز و نیاز های رشــد و ســازندگی 
یار نشود، الزم است که توافق های اولیه پیرامون 
پدیده هــا و مســائل اصلــی جامعــه و همچنیــن 
راهکار هــا در ســطوح تصمیم ســازی  و  راه حــل 
ایــن  از  شــود.  ایجــاد  کشــور  تصمیم گیــری  و 
 منظــر بیــان درد هــا، مشــکات و نیازها از ســوی

  تشکل ها ، سازمان ها و فعاالن اقتصادی، تولیدی 
و ... امــری مبــارک و قدم بزرگــی برای مهیا کردن 
گیری و اصاح رویه ها و  شرایط مناســب تصمیم 
گذشــته اســت. آنچه  کارآمد و یا تاریخ  قوانیــن نا
در ایــن مقال می تــوان پرداخت طــرح مطالبات 
و انتظــارات بخــش خصوصــی از پارلمــان آینــده 
کــه مجلــس در  اســت. نبایــد از نظــر دور داشــت 
کارشناســان  دوره هــای اخیر نه تنهــا به توقعات 
پاسخ درخوری نداد، بلکه در مواقعی تحت تاثیر 
پارادایــم پوپولیســم در حوزه اقتصاد و سیاســت 

  انتخابات مجلس
ا و انتظارات بخش خصوصی
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 هزینه هــای ســنگینی بــه طــور مســتقیم و
کرد. چه بســا  کم   غیر مســتقیم بر کشــور حا
عقــب افتادگــی بخــش خصوصــی واقعــی و 
کار و  کســب و  همیــن طــور افزایــش موانــع 
کاهــش زمینــه رقابت های ســالم اقتصادی 
کارآمــد  گرفتــه از ضعــف تفکــر اقتصــادی  بــر 

مجلس باشد. 
 امــا پیــش از آنکــه بتــوان انتظــارات بخــش 
خصوصــی را مطــرح کرد، الزم اســت بدانیم 
در چــه وضعیتی قرار داریــم. همه می دانیم 
بــه تکــرار مکــرر نیســت امــا در حــد  و نیــاز 
کاهش  کشــور بــا  کنون  گفــت:  ا اشــاره بایــد 
شــدید درآمد های نفتی، تــداوم رکود، نبود 
شــدید  ضعــف  تولیــد،  در  الزم  نقدینگــی 
گــردش فعــاالن اقتصــادی، باال  ســرمایه در 
بدهــکاری ســرمایه گذاری،  ریســک   بــودن 
  بی سابقه دستگاه های اجرایی به پیمانکاران،

کســری بودجــه پنهــان و آشــکار   احتمــال 
دولــت در ســال آینــده، تعطیلــی بســیاری 
از بنگاه هــای تولیــد و نبــود چشــم انــدازی 
کــه وارد حوزه  برای ایجاد اشــتغال جوانانی 
اشــتغال می شــوند، مواجــه اســت. بــه این 
سیاهه می توان تبعات بسیار منفی مفاسد 
گذشــته  که از  اقتصــادی بــه عنــوان میراثی 
مانــده و تبعات آن هنــوز ادامه دارد را اضافه 
کــرد. قطعا ظهور و بروز این دســته از آفات و 
مشکات اقتصادی گرچه جنبه چند بعدی 
و چنــد مجهولی دارند و از ریشــه و پیشــینه 
طوالنــی برخوردارند، اما واقعیت این اســت 
کــه فعاالن بخش خصوصی در بخش تولید 
گــر   ســخت تریــن شــرایط را می گذراننــد و ا
از  آنهــا  خــروج  بــرای  بتــوان  حلــی  راه 
بازبینــی  مســیر  از  یافــت،  فعلــی  وضعیــت 
نهــــــاد های  کان  رویکرد هــای  از  برخــی 
تصـــمــــــــــیم گیری  و  اجــــــــــرایی  مهــم 
محتــرم  مجلــس  و  دولــت  خصــوص   بــه 
مجلــس شــرایطی،  چنیــن  در   می گــذرد. 

گذر   می تواند نقش آشــکار و ســهم بزرگی در 
کند. بیــان انتظارات  از وضعیــت فعلی ایفــا 
از مجلــس آینــده در این چارچــوب، رویکرد 
کــه امیــد مــی رود مــورد توجه  مهمی اســت 

نمایندگان محترم قرار گیرد. 
پــای ســخنان و همیــن طــور درد دل  گــر  ا
که به هر نحوی با هدف سودمندی  کسانی 
فعالیــت  مشــغول  جامعــه  و  خــود  بــرای 
اقتصادی و عمرانی هســتند بنشینیم، آنها 
که به  خواهنــد گفت  مجلســی می خواهیم 
بخش خصوصی بها دهد. شــاید بتوان این 
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مطالبــه را مهمترین موضوع بخش خصوصی در 
که پس از ســال ها خطا  حال حاضر دانســت. چرا 
کشــور نیازمند مجلســی پویا و  و آزمــون، اقتصــاد 
بــا اشــراف بر زیــر و بم مســائل اقتصادی اســت تا 
کند و  فضــا را بــرای فعالیــت بخش خصوصی بــاز 
بــه این بخش بهاء بدهد. امــا ترجمان بها دادن 
چیســت؟ آنچه در ذیل اشــاره می شود بخشی از 

این انتظارات است که در اولویت قرار دارند. 
1 - مجلــس شــورای اســامی در ایــن چهار ســال 
کشــور  نقــش بســزایی در تنظیــم شــرایط داخلی 
کثری از فضای  دارد تــا زمینه برای اســتفاده حدا
پســابرجام فراهم شــود. ناهنجاری هــای فضای 
کار کشور مسیر فعالیت بخش خصوصی  کسب و 
را ســخت و تنگ ســاخته اســت. بســیاری از این 
ناهنجاری ها ناشی از چند سال محاصره و تحریم 
که باعث شده قوانین بازدارنده و انقباضی  است 
داشته باشیم. حال آنکه در شرایط کنونی و دوران 
پسابرجام دیگر نیازی به این قوانین نیست و این 
در حیطه وظایف مجلس شــورای اسامی اســت 
که قوانین مضر را از فضای اقتصادی کشور حذف 
کــه مرکــز پژوهش های  گزافی نیســت  کنــد. توقع 
مجلــس در یک بازه زمانی مشــخص با همکاری 
شناســایی  بــه  خصوصــی  بخــش  تشــکل های 
موانــع فعالیــت آن هــا بپــردازد و آنــرا در قالب یک 
کند تــا بــه یکباره  طــرح دقیــق بــه مجلــس ارائــه 

 مشکات این بخش برطرف شود. 
2-  مســاله دیگر آن اســت که طی چند سال اخیر 
بخشــی به نام خصولتی ها در اقتصاد ایران شکل 
که بسیار هم قوی شده، این الیه نه دولتی  گرفته 
کشــور می توانــد روی  اســت و دیــوان محاســبات 
کند و نه ماننــد بخش خصوصی رفتار  آن نظــارت 
می کند. بلکه از رانت های آشکار و پنهان برخوردار 
است و مانند بخش خصوصی تابع چارچوب های 
رقابت سالم و شایستگی نیست. این الیه با توان 
مالی و سیاســی از انحصار و رانت باالیی اســتفاده 
گرفته  می کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی را 
را در  کشــور  از اقتصــاد  و بخش هــای عمــده ای 
دســت دارد. آه و فغان از خصولتی ها چنان است 
که صاحب نظــران وجود آنرا خطری برای اقتصاد 
سالم و شفاف می دانند اما مجلس گذشته بدین 
گر قرار است  کنون ا هشدار ها توجه چندانی نکرد. ا
به سمت بخش خصوصی واقعی برویم، مجلس 
می توانــد بــا تدویــن قوانیــن و تقویــت نظــارت بــر 
عملکرد دســتگاه های اجرایی کمک کند که الیه 
خصولتی از وضعیت حیات دوزیســتی خارج و به 
ســمت و ســوی بخــش خصوصی واقعــی هدایت 
شــود. غفلت از تعیین تکلیف خصولتی خسارات 
زیــادی بر کشــور وارد خواهد آورد. فراموش نکنیم 

که با کاهش قیمت نفت،  - براساس پیش بینی ها 
در ســال میــادی آینده قیمت نفت در حــدود 20 
تــا 35 دالر خواهد بــود - دولت دیگر نمی تواند به 
کند، بنابراین مجلس آینده  درآمدهای نفتی اتکا 
که در آن حامیان گفتمان توسعه و تدبیر از جایگاه 
قابل توجهی برخوردار گشته و می خواهد به یاری 
گشــایی از مشکات معیشتی مردم  گره  دولت در 
بشتابد، می تواند فضای فعالیت بخش خصوصی 
کنــد تــا ایــن بخش هــم اقتصاد کشــور را  را فراهــم 
بچرخاند و هم با پرداخت مالیات به دولت کمک 
کند. تنها در این شرایط رفاه و معیشت برای مردم 
فراهــم می شــود و از این مشــکات اقتصــادی رها 

می شویم.
3 - خواسته مهم دیگر بخش خصوصی از مجلس 
آینده، تجدیدنظر اساسی درباره قانون رفع موانع 
تولیــد اســت. بــا توجــه بــه اینکــه از زمان طــرح و 
بررســی این قانون تا تصویــب آن در مجلس نهم 
بیش از ســه ســال طول کشید و با توجه به اینکه 
سرعت مشکات از سرعت مصوبات بیشتر است، 
بــه عقیــده فعــاالن بخــش خصوصی ایــن قانون 
مشــکلی را حل نکرده و ضــرورت دارد تجدیدنظر 
عاجــل امــا بــا مطالعــه و نظــر خواهــی از فعــاالت 
بخــش خصوصــی در آن صــورت بگیــرد. وجــود 
کشــور به  موانع پرشــمار بر ســر راه تولید و عمران 
ویژه در نقاطی که بخش خصوصی فعالیت دارد، 
زیان عظیمی متوجه اقتصاد کشور کرده و ریسک 
گذاری را به شدت باال  گونه فعالیت و سرمایه  هر 
 برده اســت. این موانــع هم انگیزه فعاالن داخلی
 و هم   سرمایه گذاران خارجی را می کاهد. مجلس 
دهم شاید خدمتی بزرگتر از این نتواند به اقتصاد 
که با تدوین قوانین الزم و بخصوص  کشــور بکند 
گیر، فعالیت اقتصادی  حذف مقررات دســت و پا
را تسهیل بخشد. در یک کام باید گفت مجلس 
کارآفرین و فعال  آینــده باید دســت تولیدکننــده، 

اقتصــادی را بــه بهتریــن شــکل بگیــرد و در برابــر 
که  کارآفرینان و تولیدکنندگان  فعاالن اقتصادی، 
سرمایه های خود را در صنعت بکار گرفته اند و اما 
گیر شــده اند، احســاس مســئولیت  کنون زمین  ا

کند.
4 - انتظار دیگر از نمایندگان مجلس دهم این 
کنند  کمک  کان به دولت  که در اقتصاد  است 
زیرا با توجه به اینکه دولت به تنهایی نمی تواند 
کان و موثــر را پیــش ببــرد، مگــر اینکه  کارهــای 
مصوبــات اساســی توســط نماینــدگان تصویب 
شود، بنابراین این انتظار از مجلس وجود دارد 
کان اقتصادی مثل دیپلماســی  که در مســائل 
اقتصادی و تعامل با جهان و به خصوص آنچه 
کمک  خ داده، بــه  در ارتبــاط بــا بحــث برجــام ر
که  و یــاری دولت بیایــد. برخاف مجلس فعلی 
کوچکتریــن بهانه ای برای تزریق موج منفی  از 
بــه جامعــه اســتفاده می کند، باید با تشــخیص 
در  دولــت  بــه  کشــور  خــاص  شــرایط  درســت 
کند. بدین  کمــک  اقتصــاد و سیاســت خارجی 
کان مجلس  که رویکرد های  منظور الزم اســت 
آینــده، اقتصــادی باشــد نه سیاســی، تــا بتواند 
شــناخت بهتــر و آســیب شناســی دقیــق تری از 
کشــور داشــته و در یافتــن  وضعیــت اقتصــادی 
کارشناسی نزدیک تر   راهکار ها به صحت و نگاه 
کــه مجلس   شــود. بــه عنــوان مثــال توقــع دارد 
کــه تولید  کنــد  آینــده قوانیــن و مقرراتــی وضــع 
صادرات  محــور هــر چه بهتر بتوانــد در بازارهای 
جهانی موفق باشــد. الزمــه این اقدام نگاه تازه 
کشور است. دولت تدبیر  کان  به حوزه اقتصاد 
و امیــد، شــرایط بین المللی را تا حــدودی مهیا 
کــرده، و تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی آغــاز شــده 
است و در پی لغو تحریم ها قطعا شرایط تعامل 
بــا اقتصــاد جهانــی بهتر خواهد شــد امــا باید از 
کنیم نه اینکه مثل دوران   این فرصت استفاده 
ای،  افســانه  درآمدهــای  و  دالری   120  نفــت 

فرصت  سوزی بکنیم. 
کیــد شــود ایــن انتظــارات  در پایــان الزم اســت تا
کــه اوال  تنهــا بخشــی از موضوعــات مهمی اســت 
گونه راهــکاری برای  مطرح اســت ثانیــا یافتن هر 
که در مجلس دهم  رفــع آنها منوط به این اســت 
صــدای نخبگان و فعاالن بخش خصوصی بیش 
از پیــش شــنیده شــود. بنابرایــن بــه عنــوان یک 
تشکل و سندیکای بخش خصوصی از نمایندگان 
کمیســیون های مجلس،  که  جدید انتظار داریم 
نظرات و پیشــنهادات صاحب نظــران اقتصادی 
تشــکل ها  بازرگانــی،  اتاق هــای  علی الخصــوص 
و اتحادیه هــا را بــه نحــو مطلوبــی مــورد توجــه و 

استفاده قرار دهد.

 فعــاالن بخــش خصوصــی در بخــش 
را  شــرایط  تریــن  ســخت   تولیــد 
گر راه حلی بتوان برای  مــی گذرانند و ا
خــروج آنهــا از وضعیت فعلــی یافت، 
از مســیر بازبینی برخی از رویکرد های 
و اجرایــی  مهــم  نهاد هــای   کالن 
گیــری بــه خصــوص دولت و   تصمیــم 
گــذرد. در چنین  مجلــس محترم مــی 
شــرایطی، مجلــس مــی توانــد نقــش 
آشکار و سهم بزرگی در گذر از وضعیت 

فعلی ایفا کند 
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برݥرسی بودجه سال 1395 
و آثار اقتصادی آن

بودجه ســالیانه یکی از مهمترین اســناد مالی 
کــه بــر مبنــای آن می تــوان بــرآوردی از  اســت 
 پارامترهای کان اقتصاد کشور به دست آورد .
کشــور در ســال 1395 برابر  کل  الیحــه بودجــه 

که ســهم بودجه  بــا 952 تریلیــون تومان بوده 
عمومی برابر با 307 تریلیون تومان می باشــد، 
بودجه عمومی پیشــنهادی دولت برای ســال 
که  گردیــد  1395 در حالــی بــه مجلــس ارســال 

کمیسیون اقتصاد پرهام سیدین عضو 
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کسری بودجه  گذشــته با  همچون ســال های 
عملیاتــی حــدود 48 تریلیــون تومــان مواجــه 
گذاری  کسری عمومًا از محل وا می باشد، این 
دارایی های سرمایه ای )عمدتًا نفت( و فروش 
ســهام  و  مشــارکت  اوراق  مالــی  دارایی هــای 
کل   کســری واقعــی تراز  جبــران می گردد لیکن 
کــه حــدود 40 تریلیون تومــان برآورد  بودجــه، 
بــر بودجــه  می شــود، می توانــد در وهلــه اول 
که  59 تریلیون تومان پیشنهاد شده،   عمرانی 
کسری در بودجه  فشار وارد نماید. این میزان 
کمبودهــای بخش  عمدتــًا می توانــد ناشــی از 
درآمدهــای  تحقــق  عــدم  شــامل  کــه  منابــع 
مالیاتی، فروش دارایی های سرمایه ای و مالی 
اســت،  باشدکه در این نوشتار به طور مختصر 

به هر یک پرداخته خواهد شد.

درآمد مالیاتی 
بــر  درآمــد حاصــل از مالیــات و عــوارض بالــغ 
گرفته شــده اســت  101 تریلیــون تومــان در نظر 
کــه مبلــغ 32.9 تریلیــون تومــان آن  مالیــات 
تومــان  تریلیــون   37.6 و  حقوقــی  اشــخاص 
مالیــات بــرکاال و خدمــات می باشــد. هر چند 
مالیاتــی  جدیــد  قانــون  اجــرای  بــه  توجــه  بــا 
را  اقتصــادی  جامعــه  از  بزرگتــری  بخــش  کــه 
پوشــش می دهــد و احتمــال افزایــش  واردات 
)بــه تبــع آن افزایش درآمدگمرکی ناشــی از آن( 

و بــرآورد بهبــود محــدود وضعیــت اقتصادی، 
پوشــش درآمــد  پیــش بینــی شــده تــا حــدی 
محتمــل اســت، لیکــن محدودیت هایــی نیــز 
وجــود دارد، اول اینکــه هرچند اجــرای قانون 
بــه  منجــر  توانــد  مــی  مســتقیم  مالیات هــای 
افزایــش مودیــان مالیاتی شــود ولی عمــده اثر 
آن از ســال 1396 می باشــد. اما در سال 1395 
کــه عمده مالیــات عملکــرد دریافتی از  از آنجــا 
کــه درآمــد آنهــا بــر مبنای  شــرکت هایی اســت 
کاالهــا )همچــون پتروشــیمی ها، فلــزات و...(
کاهــش درآمد آنان  در ســال1394 می باشــد، 

بــه واســطه قیمت هــای جهانــی می توانــد بــر 
درآمــد مالیاتــی موثر باشــد البتــه خطر دیگری 
کاهش درآمد  کنــد  گــروه را تهدید می  کــه این 
خ ارز در قیمت های  ناشــی از یکسان ســازی نر
که با توجه به دســتیابی دولت و  پایین اســت 
بانــک مرکزی به منابــع ارزی اعم از درآمدی و 
اعتبــاری در ســال آتــی و همچنین فشــار های 
سیاســی، ممکن است اجرای ناقص سیاست 
خ ارز، بــه معضلــی  درســت یکســان ســازی نــر
بــرای بخــش اعظمــی از اقتصــاد مولــد تبدیل 
و بــه دنبــال آن درآمــد مالیاتی دولــت محدود 

گردد.
گروه های   از طــرف دیگر ایــن نگرانی به جــا در 
کارآفرین وجود دارد که با توجه به حساب های 
درآمــدی شــفاف  و آســانی دسترســی بــه آن، 
بــه  مالیــات  دریافــت  از  ناشــی  فشــار  عمــده 
گردد و همچنان بخشــهای  گروه هــا وارد  ایــن 
بماننــد باقــی  مصــون  اقتصــاد   غیرشــفاف 

کید  که سیاســتگذاران بر این نکته تا  هر چند 
که با اجرای صحیح قانون مالیات های  دارنــد 
بخــش شــفاف  بــر  فشــار مضاعفــی  مســتقیم 

اقتصاد تحمیل نمی شود.

فروش دارایی های سرمایه ای 
گذاری،  عمده ترین دارایی ســرمایه ای قابل وا
نفــت اســت  اما در این بخش قضیه به شــکل 

گروه های   این نگرانی به جا در 
بــا  کــه  دارد  وجــود  کارآفریــن 
توجه به حســاب های درآمدی 
دسترســی  آســانی  و  شــفاف  
بــه آن، عمــده فشــار ناشــی از 
گرو ه ها  دریافت مالیات به این 
گردد و همچنان بخشهای  وارد 
غیرشفاف اقتصاد مصون باقی 

بمانند
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دیگری است، تحقق درآمد 68تریلیون تومان 
پیش بینی شــده بخش نفت با توجه به ســهم 
20درصــدی صنــدوق توســعه ملــی، 14درصد 
خ نفت حدود 30 دالر ،  ســهم شــرکت نفت، نر
خ دالر 2997 تومانــی و صــادرات 1.800.000   نــر
گازی( عمــًا  روز )شــامل میعانــات  بشــکه در 
غیرقابل دسترس خواهد بود. با این فرضیات 
دولــت  ســهم  شــده  محقــق  درآمــد  کثــر  حدا
حــدود 37 تریلیون تومان خواهــد بود البته با 
توجــه به قیمت پایین نفــت احتمال حذف یا 
کاهش ســهم صندوق توســعه ملــی، بر مبنای 
پیشــنهادات برنامــه ششــم توســعه، در ســال 
آینــده دور از انتظــار نخواهــد بــود .تــک نرخی 
کــردن ارز البتــه می توانــد ایــن اعــداد را دچــار 
تغییــر نمایــد چــون به نظر می رســد بــه دالیل 
خ می باید جایــی نزدیک به  پیشــگفته ایــن نــر
خ آزاد بــه تعــادل برســد تــا رونــد پیش بینی  نــر

شده در برنامه تغییر نیابد.

فروش دارایی های مالی:
گسترش بازار بدهی، که فعًا به صورت محدود 
ایجاد شده است، می تواند یکی از راهکارهای 
گــذار از این مرحله ســخت  اصلــی دولــت برای 
باشــد. این بازار می تواند با جــذب منابع خرد 

مــردم و صــرف آن در جهت فعالیتهــای مولد، 
خ تعادلی بهره، شــفافیت اقتصاد  بــا تعیین نــر
را نیــز افزایــش دهد. ایــن بازار می توانــد منابع 
مــورد نیاز دولــت را از ســرمایه های خرد تامین 
نمایــد و فشــار وارده بــر بخــش مولــد جامعــه 
حــذف  را  و...(  آبادگــران  و  )تولیدکننــدگان 
نمایــد  در ایــن صورت دولت نیز درک درســتی 
از هزینــه منابــع و بــه تبــع آن لــزوم بهــره وری 
کنون این بستانکاران  که ا خواهد داشت. چرا 

کــه هزینــه عــدم بهــره وری در  دولــت هســتند 
کان را پرداخت می نمایند.  تصمیم گیریهای 

ح  کــه بعضــًا در محافل اقتصــادی مطر بحثــی 
که مبلغ 27.5 تریلیون تومان  شــده این است 
 انتشــار اوراق بدهــی و مشــارکت، خزانــه و...

  امــکان جــذب در بــازار را نــدارد زیــرا باالترین 
کنــون در یــک ســال بــه فــروش  کــه  تا مبلغــی 
رفته حدود 12تریلیون تومان بوده اســت. این 
کــه دولت برای اینکه  درســال  در حالــی اســت 
بــه  خــود  بدهی هــای  ســطح  بتوانــد  جدیــد 
بخش هــای مولد و بانک هــا را ثابت نگه دارد، 
مجبــور خواهــد بــود حداقل مبلــغ 50 تریلیون 
تومــان از محــل اســتقراض )از منابــع داخلــی 
و خارجــی( با فــروش ســهام شــرکتهای دولتی  
گذشــته  جــذب نمایــد. ایــن بــه غیــر از بدهــی 
که می باید  )حــدود 400تریلیون تومان( اســت 
فضــای  بهبــود  و  مالــی  شــفافیت  منظــور  بــه 

اقتصادی، پرداخت شود.
الزمه امکان انتشــار این حجــم از اوراق بدهی 
داخلــی ایجــاد اعتمــاد و پشــتوانه مطلــوب به 
کامــل و بــه موقــع تعهــدات  معنــای پرداخــت 
کــه  و بــازار شــفاف بــرای اوراق منتشــره اســت 
اســت.   نداشــته  وجــود  درســتی  بــه  کنــون  تا
خ  نــر ایــن عــدم اعتمــاد می توانــد در  )نشــانه 

کــه فعاًل به   گســترش بــازار بدهــی، 
صورت محدود ایجاد شــده اســت، 
می تواند یکــی از راهکارهای اصلی 
ایــن مرحلــه  از  گــذار  بــرای  دولــت 
ســخت باشــد. ایــن بــازار می تواند 
بــا جذب منابع خــرد مردم و صرف 
آن در جهــت فعالیتهــای مولــد، بــا 
خ تعادلی بهره، شــفافیت  تعیین نر

اقتصاد را نیز افزایش دهد.
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تنزیــل اوراق منتشــره فعلــی مشــخص شــود( 
و    خزانــه  دراوراق  25درصــد  حــدود  بعضــًا 
بــا سررســید بلندمــدت،  38درصــد در اوراق 
بــرای خریــداران بــازده ســالیانه دارد )که البته 
بــا توجــه بــه دخالــت مســتقیم بانــک مرکزی 
خ  کاهــش نر خ بهــره بیــن بانکــی و  در بــازار نــر
کنــار افــق مثبت  بهــره جــاری در اقتصــاد و در 
بــه  دسترســی  از  ناشــی  برجــام  پســا  اقتصــاد 
بــه  رو  ارقــام  ایــن  بین المللــی،  مالــی  منابــع 
کاهــش بــوده ،ولی همچنــان بار عــدم اعتماد 
را بــر دوش می کشــد و متأســفانه هزینــه ایــن 
ایــن  آبادگــران   ، را پیمانــکاران  اعتمــاد  عــدم 
بــه  دهنــدگان  خدمــات  ســایر  و  بــوم  و  مــرز 
فــوق اوراق  دو  تفــاوت  می پردازنــد.   دولــت 
) اوراق خزانــه و اوراق با سررســید بلندمدت و 
که اولی چــون در بازار  بی نــام( تنها این اســت 
ســرمایه در حــال معاملــه اســت هــم شــفافتر 
اســت و هم برآوردها بر ایفای تعهدات اســت. 
ج  لیکن برای اوراق بی نام در حال معامله خار
از بــورس عــاوه بر بازار غیر شــفاف و باال بردن 
بیــش از پیــش احتمال پولشــویی، اطمینانی 
ع تعهدات وجود  مبنــی بر پرداخت اصل و فــر
که الزم اســت دولت  نــدارد.  بــه نظر می رســد 
ایــن  و شــفافیت  یکپارچــه ســازی  در جهــت 
اوراق اقدام الزم را صورت دهد تا هدف اصلی 
کــه تامیــن منابــع الزم بــرای انجــام عملیــات 
عمرانــی بــا حداقــل هزینــه برای  دولت اســت 
گــردد. زیــرا بخش عمــده ایــن هزینه  بــرآورده 
کــم شــدن مالیــات  اضافــه، نهایتــًا در قالــب 
دریافتــی )ناشــی از زیــان شناســایی شــده در 
کســر( و محاســبه  شــرکتها از محــل فــروش به 
بــه  آتــی،  قراردادهــای  در  هزینه هــا  اینگونــه 
گشت و هزینه تامین مالی و  دولت باز خواهد 
دارایی های سرمایه ای را افزایش خواهد داد. 
از ســوی دیگر دولــت می تواند با انتشــار اوراق 
بدهــی بین المللــی یــا تضمین ســرمایه گذاری 
پشــتوانه بــه  خارجــی،  ســرمایه گذاران   بــرای 
30 میلیــارد دالر آزاد شــده و قیمت های باالتر 
نفــت درآینــده، منابــع مــورد نیاز خــود را برای 
تســویه هر چه ســریعتر بدهیهــای خود تامین 
نمــوده و نیازی بــه تاش بیش از انــدازه برای 
فــروش منابع نفتی خــود به حداقل قیمت در 

کوتاه  نداشته باشد.

ح های عمرانی: طر
از  آمــار موجــود مشــخص اســت،    چنانچــه 
که بــه قیمتهای  انجــام  طرحهــای زیربنایــی 
امــروز بالــغ بــر 800تریلیــون تومــان تنهــا برای 
اتمــام پروژه های نیمه تمام مورد نیاز اســت، 
گــذاری پروژه هــا بــا روشــهای  جــز از طریــق وا
بخــش  )مشــارکت   PPP همچــون  غیرســنتی 
خصوصــی و عمومــی( ممکــن نخواهــد بــود. 
جــدی  تغییــری  اســت  الزم  صــورت  ایــن  در 
فکــر  طــرز  همچنیــن  و  شــرکتها  ســاختار  در 
گــردد.  ایــن مهــم  کارفرمایــان دولتــی ایجــاد 
از یــک ســو بــا توجــه بــه ماهیــت بلنــد مــدت 
آن یــک ســاختار مدرن شــرکتی )شــرکت های 
کــه  گســترده  مشــارکتهای  یــا  عــام  ســهامی 
گــروه انتقال دهد(  اتــکای شــرکتها را از فرد به 
کــی از  و از ســوی دیگــر وجــود یــک فضــای حا
اعتمــاد و ســامت دو طرفــه را می طلبــد. بــه 
نظر میرســد بخــش خصوصی ما بایــد با درک 
شــرایط جدیــد، هــر چــه ســریعتر در راســتای 
ورود موثــر در ایــن بخــش اقــدام نمایــد تــا بــا 

گردد. روند در حال پیشــرفت همگام 
کــه از  گفــت آنچــه  بــه طــور خاصــه می تــوان 
علیرغــم  برمی آیــد  اقتصــادی  شــاخصهای 
و  نفــت  قیمــت  کاهــش  از  ناشــی  فشــار 
همچنیــن  و    )commodity(پایــه کاالهــای 
محدودیت های  ناشــی از محیــط نه چندان 
کار، به دلیل بازگشــت اعتبار  کســب و  کارآمــد 
کشــور در ســطح بین المللی، آزاد  بــه اقتصــاد 

هزینــه  توجــه  قابــل  کاهــش  منابــع،  شــدن 
مبــادالت اقتصــادی، بکــر بــودن زمینه هــای 
هــر چنــد  ورود  از  بــرآوردی  و  ســرمایه گذاری 
دلیــل  بــه  خارجــی  ســرمایه گذاری  محــدود 
فرصت هــای مناســب ســرمایه گذاری و رکــود 
ســال  جهــان،  نقــاط  ســایر  اقتصــاد  گیــر  فرا
اقتصــادی  لحــاظ  از  روشــنتر  ســالی  آینــده، 

خواهد بود.
پــس بــه نظر می رســد با توجه بــه محدودیت 
اقتصــادی  رکــود  تــداوم  بودجــه،  در  منابــع 
شــدید  کاهــش  و  گذشــته  ســال  چنــد  در 
سیاســت گذاران  کشــور،  در  ســرمایه گذاری 
از  اســتفاده  جــز  چــاره ای  اقتصــادی 
و  داخلــی  مالــی  بازارهــای  ظرفیت هــای 

خارجی ندارند. 
بازارهــای  ظرفیتهــای  از  اســتفاده  میــزان 
مالــی خارجــی و دسترســی بــه منابــع ارزان 
قیمــت ارزی منــوط به پــاره ای از اصاحات 
که آثار آن  کشور است  کار  کسب و  در فضای 
را در ســال 1395 بــر اقتصــاد ایــران محــدود 
پتانســیل های  از  اســتفاده  امــا  می نمایــد. 
بــر  بیشــتر  کیــد  تا بــا  داخلــی  مالــی  بــازار 
عنــوان  بــه  ســرمایه  بــازار  ظرفیت هــای 
مکمــل بــازار پــول و سیســتم  بانکــی یکی از 
اقتصــادی  سیاســت گذاران  مهــم  اهــداف 
کشــور اســت. بــا توجــه بــه توســعه ابزارهــا و 
کشور و عزم  نهادهای مالی در بازار ســرمایه 
جــدی دولت جهت اســتفاده از این فرصت 
به عنوان یکی از عوامل مهم رشــد و توســعه  
پایــدار اقتصادی، بنظر می رســد معرفی این 
ابزارهای مالی بــه فعاالن اقتصادی به ویژه 
درســت  بکارگیــری  جهــت  کشــور  آبادگــران 
ســودآوری  راســتای  در  آنهــا  از  موقــع  بــه  و 
باالیــی  بســیار  اهمیــت  از  خــود  بنگاه هــای 
که ســعی خواهد شــد  برخــوردار خواهد بود 
چنــد  طــی  مقاالتــی  سلســله  در  مهــم  ایــن 
دنبــال  هدفمنــد  به صورتــی  آینــده  شــماره 
دانــش  از  اســتفاده  بــا  نهایــت  در  تــا  شــود 
روز مالــی  شــاهد ســودآوری بیــش از پیــش 
توســعه  و  کشــور در ســایه رشــد  بنگاه هــای 

اقتصادی میهن خود ایران باشــیم.

در  منابــع  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا   
اقتصــادی  رکــود  تــداوم  بودجــه، 
کاهــش  و  گذشــته  ســال  چنــد  در 
کشــور،  در  ســرمایه گذاری  شــدید 
چــاره ای  اقتصــادی  سیاســت گذاران 
جــز اســتفاده از ظرفیت هــای بازارهای 
مالــی داخلی و خارجــی ندارند. میزان 
بازارهــای  ظرفیتهــای  از  اســتفاده 
مالــی خارجــی و دسترســی بــه منابــع 
پــاره ای  بــه  منــوط  ارزی  قیمــت  ارزان 
کار  و  کســب  فضــای  در  اصالحــات  از 

کشور است
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بــه عنوان بزرگتریــن اولویت پســا تحریم، برای 
اشتغال و رونق اقتصاد فکری بکنیم، نگذاریم 

از این دیر تر شود!!!!
گــر بخواهیم بــا پاردایم موجود، قوانین       امــا ا
کــه بانک هــا را ناپویا  فعلــی و مقــررات جــاری، 
کرده، اقتصاد را رونق دهیم بهتر است زحمت 
که هســت،  بیهــوده نکشــیم و وضــع را، از این 
مقــررات  و  قوانیــن  و  پارادایــم  نکنیــم.  بدتــر 
موجــود، حتــی در قالب نام هــای دهن پرکنی 
مثــل قانــون رفــع موانــع تولیــد، نــه در جهــت 
کارآفرینی، نه اشــتغال زائی  تولید هســتند، نــه 
و نــه نهایتــًا رونق اقتصــادی. پارادایــم موجود 
کــه مــا را بــه  بــه همــراه قوانیــن و مقرراتــش، 
 ایــن نقطــه نامطلــوب رســانده انــد، بی شــک 
مطلوبتــری  و  بهتــر  سرنوشــت  نمی تواننــد 
گر ســریعًا  برایمــان رقــم بزننــد. در عیــن حــال ا
دســت بــه تغییرات بنیــادی در نــگاه و قوانین 
و مقــررات نزنیم، وفق یکــی از قوانین طبیعت 
کــه می گوید: "وقتی  معــروف به قانون مورفی، 
امــور بتواننــد بــه خطارونــد، حتمــًا بــه خطــا 
گــر امــور بــه خطــا روند، درشــرایط  می رونــد". ا
ج  کنترل خار کارهــا از  کشــور ما، نهایتــًا  کنونی 
کشــانده  و امــور در بهترین وضعیت به انفعال 
  می شــوند. قانــون طبیعــت قانــون خداســت

کم اعتنا نباشیم.  ، به آن 
کــه حداقل  بــه عنــوان یک مهنــدس دلســوز، 
20 ســال اخیــر را در امــر تحقیق برای توســعه، 

کشــور، ســپری  بــر صنعــت احــداث  بــا تمرکــز 
ج از  کــرده ام، مطالــب زیــر را صادقانــه و خــار
تعارفــات رایــج بــرای توضیح وضعیــت فعاالن 
اقتصادی، ِصرف شــنیدن روایتی دیگر از قصه 
 نامکرر  عشق، برای خواندن و شنیدن و شاید 
بســتن، بــکار  احیانــًا  و  کــردن  توجــه   هــم 

 عرضه می دارم. 
کشــور بــدون اســتثناء  بنگاه هــای اقتصــادی 
کان، بزرگ  اعم از خدماتی و تولیدی، خرد یا 
کوچــک در بحرانــی تریــن شــرایط زیســتی  یــا 
تاریخ خود به ســر می برند. تمامی شرکت های 
ســازندگان،  از  اعــم  کشــور  احــداث  حــوزه 
مشــاوران  و  پیمانــکاران   تأمین کننــدگان، 
را  خــود  حیــات  دوران  ایــام  تریــن  ســخت 
ایــن  بــه  دولــت  بدهکاری هــای  می گذراننــد. 
کــه از حــد  بنگاه هــا مدتهــای مدیــدی اســت 
کــرده و آنهــا را به فقــر و فاقه  طاقــت آنهــا عبور 
کشــانده اســت. بــرای اینکــه مطمئــن شــویم 
کت از ســوئی ســیاه نمائی پیمانکاران  این فا
تنهــا   دیگــر  ســوی  از  و  نیســت  ســازندگان  و 
که دچار این  پیمانکاران و ســازندگان نیستند 
تراژدی هســتند و موضوع شــمول عام دارد در 
این نوشــته، به عنوان پایلــوت، به بنگاه های 

کوچک تولیدی تمرکز بیشتری شده است.
گذشته به منظور ایجاد  طی ده - دوازده سال 
اشــتغال و توســعه صادرات، بنگاه هائی تحت 
گردید،  عنــوان بنگاه هــای زود بازده تأســیس 

دولــت  از  اصولــی  موافقــت  اخــذ  از  پــس  کــه 
تســهیاتی نیــز اعــم از ارزی یــا ریالی یــا ترکیبی 
کمتــر از مبالــغ  از ایــن دو، البتــه اغلــب بســیار 
مصــوب دریافــت نمودند. علت عــدم دریافت 
فقــدان  بهانــه  اول  درجــه  در  تســهیات  کل 
بوروکراســی  دیگــری  بانک هــا،  در  نقدینگــی 
کم بر بانک ها  کش حا بسیار طوالنی و فرصت 
کــه ارز ذی مدخــل  و ســومی بخصوص جائــی 
گشــایش اعتبار هم مشــکلی  گــر  بــوده، حتــی ا
نداشته، ناتوانی بانک ها در پرداخت به موقع 
که به  تعهــدات خارجی بــه دلیل تحریم بوده، 
گر طرحی به سامان رسیده،  نوبه خود، حتی ا
کارخانه ها  کاهــش ظرفیت اولیه ایــن  موجب 
ظرفیــت  گــر  ا اینکــه  از  بگذریــم  اســت.  شــده 
نمی یافــت  کاهــش  تولیــد  توانائــی  لحــاظ  از 
 بــازار رکــود زده ظرفیــت آنــرا می کاهیــد. بخش

اقتصــادی،  فعــاالن  ایــن  از  توجهــی  قابــل   
کیفیــت زندگی  هرچنــد توانســته اند بــا تقلیل 
شــخصی خــود و خانواده هایشــان واحد هــای 
نمــوده  انــدازی  راه  را  خــود  مدیریــت  تحــت 
شــروع  نیــز  را  آزمایشــی  تولیــد  مــواردی  در  و 
کار نیاز به ســرمایه در  کننــد، ولــی برای تــداوم 
گیرودار بوروکراســی  که در  گردش داشــته انــد، 
کنون برای تأمین این نیاز  و قوانیــن موجود تا 
کوتــاه و خرما بر نخیل بوده اســت.  دستشــان 
هرچنــد واحد هــای ایجــاد شــده دارای ارزش 
خ بازگشــت داخلی و زمان بازگشــت  فعلــی، نــر

نیازمند طرحی نو 
در حوزه اقتصاد هستیم

با مکانسیم های موجود امکان رهایی از آثار و تبعات 
سوءمدیریت موجود نیست.
گلچین  مهندس عبدالعظیم 
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گــذاری قابــل قبولــی هســتند، ولــی  ســرمایه 
بــه دلیــل وضعیــت رکــود یاد شــده از ســوئی و 
نداشــتن ســرمایه درگــردش از ســوی دیگــر و 
فقــدان بــازار مصــرف به النــه پرنــدگان تبدیل 
شده و ماشین آالت و تجهیزات مستقر در آنها 
گرفته اند. در عین  نیز در معرض فرسایش قرار 
حــال دیــون ایــن بنگاه هــا بــه بانــک از حالت 
ج و معــوق شــده و بانــک بجــای  جــاری خــار
برخــورد پویــا و مســؤالنه به عنوان شــرط الزم 
کشــور، بابت تأخیرات ناشــی  رونــق اقتصادی 
از تحریــم، عــاوه بر اصل تســهیات، بســته به 
مــورد تا چند برابر تســهیات پرداختی ســود و 
جریمــه تأخیــر مطالبــه می کنند و مــی رود تا با 
ح این  ج از طر ح و وثایق خار اقــدام قانونی طر
کرایه  کــه اغلــب آنها نیز از دیگــران  بنگاه هــا را، 
شــده اســت!!، در معــرض حــراج قــرار دهند و 
این فعاالن اقتصادی را، بعد از سال ها سابقه 
کار، در نظام مقدس جمهوری اسامی، مانند 
بقیه اشــتغال آفرینان و خادمان واقعی عرصه 
کشور با نا مطلوب ترین شرایط مواجه  اقتصاد 
نماینــد. آیــا بانک ها عمــدًا می خواهند چنین 
کــه نــه. ایــن پارادایــم  شــود؟ طبیعــی اســت 
مصــرف  تاریــخ  کــم،  حا مقــررات  و  قوانیــن  و 
کــه  بــی توجه بــه نیازهای  گذشــته، هســتند، 
کــه البته  روز، چنیــن می کننــد و نــه بانک هــا، 
کوزه ها بر  کاســه و  ممکن اســت در ظاهر همه 

سر بانک ها شکسته شوند.
کــه دولت، بخصــوص با   اندکــی تردیــد نــدارم 
کــه در خدمت دارنــد، به همه  تیــم اقتصادی 
گاهنــد، اما نخســت  زوایــای امــور اقتصــادی آ
ک  که هســت از واقعیــت دردنا قطعــًا و آنگونه 
کــه  درون ایــن جماعــت خــدوم خبــر ندارنــد، 
در اثــر تمرکــز صــرف دولــت بــه مهــار "عارضــه" 
که البته شایسته تقدیر است، به عنوان  تورم، 
یــک امــر طبیعــی در اقتصــاد و بــی عنایتــی به 
"ســرطان" رکود، به عنوان اولویت اول اقتصاد 
بــه شــیمی درمانی پیــدا نیــاز   کشــور، چگونــه 
کــرده انــد. دوم  اینکــه نمی دانیــم چــرا دولت   
محترم تدبیر و امید در ریشه یابی این مسائل، 
که از ســوئی شــمول عام دارند و از ســوی دیگر 
کم  گذشــته حا نتیجــه پارادایــم تاریــخ مصرف 
کمیــت، از جملــه بانک ها هســتند،  کل حا  بــر 
بی عنایت مانده و از بخش خصوصی درعمل 
و نه در حرف استعانت نمی طلبد. سوم اینکه 
چرا نسبت به نقش بازدارنده قوانین، مقررات 

کــم بــر شــؤنات  کارآمــد حا و بخشــنامه های نا
کنــار نهادن فوری  کشــور و ضرورت  اقتصــادی 
آنهــا برخــورد فعــال نمی شــود. چهــارم  اینکه، 
چرا دولت محترم، در خصوص اینکه این نگاه 
کشور ما را این  و این قوانین جایگاه اقتصادی 
کشور  گونه رقم زده و قطعًا بیش از تحریم ها به 
کرده اند، برخــورد قاطع نمی کند.  لطمــه وارد 
ایــن قوانیــن و  بــه حــذف  گــر  ا پنجــم اینکــه، 
کافــی  ظرفیــت  فاقــد  کــه  کارآمــد،  نا مقــررات 
کوچکــی هســتند و  بــرای حــل حتــی مشــکل 
کنند و اقتصاد  نمی تواننــد امور را ختم به خیر 
مــا را به وضع مطلوبتری برســانند، بــاور دارند 
چــرا همچنــان تعــارف می شــود و با تســاهل و 
تســامح برخــورد می گــردد. ششــم اینکــه،  چرا 
که ایــن نــگاه و قوانین،  بــه ایــن نکته اساســی 
کارفرمایــان از ســوئی و بانک هــا  بــه عاملیــت 
کــه همچنــان در دوره دولــت  از ســوی دیگــر، 
تدبیــر و امید، بجــای تغییر نگاه خود و قوانین 
موجــود، برخــورد خشــن بــا تضعیــف شــدگان 
داده  قــرار  خــود  کار  دســتور  در  را  اقتصــادی 
انــد، عنایتــی نمی شــود. و هفتم اینکــه چرا به 
که سرنوشــت  کافی نمی شــود  این مهم توجه 
ایــن  بخاطــر  اقتصــادی،  رونــق  و  اشــتغال 
کوتاهی هــا، در معرض توفان های ســهمگینی 
گرفته اســت. هشتم اینکه چرا، بگونه ای   قرار 
که این  ظالمانــه، ایــن نکته مغفول می مانــد، 
کــه در وضع،  بنگاه هــای اقتصــادی نبوده اند 
برداشــتن  حتــی  یــا  اســتمرار  ابقــا،  اســتقرار، 
که حاال باید تاوان  تحریم ها نقش داشــته اند، 
کســری نقدینگــی بانک هــا  آن را بدهنــد و بــار 

و دولــت را بــدوش بکشــند؟ نهــم  اینکــه چــرا 
کــه ایــن جماعــت صبورانه  نادیــده می گیریــم 
کرده اند و در حالیکه قلب  هــر رنجــی را تحمل 
کاری جــز  خــود را از درد می جویــده انــد هیــچ 

کمیت نکرده اند؟  پشتیبانی از حا
که اقلیتی رانت خوار عمده       ما قبول داریم، 
کــه اموال مردم اســت، تحت  وجــوه بانکــی را، 
که یــا هرگز از روی  ح هــای مختلف،  عنــوان طر
که فقط  ح هائی  کاغذ بیرون نرفته یا اجرای طر
کشــور و محیــط زیســت ملت بــوده،  بــه زیــان 
کننــد، امــا دردآورتر از  کــرده اند تــا میل  حیــف 
گران  همــه اینکه درنهایت وصــال نصیب یغما
یعنــی  اســت.  یــاران شــده  و حرمــان نصیــب 
از  و  باشــند  درامــان  خــواران  رانــت  طرفــی  از 
کثریــت قریب به اتفــاق صاحبان  طــرف دیگر ا
که همه زندگــی و جان و  کوچــک،  بنگاه هــای 
مــال خــود را به منابــع و تســهیات دریافتی از 
کرده اند تا طرحشــان  دولــت یا بانک ها عاوه 
به ثمر نشیند، با بی قیدی و یا تصرف ماحصل 
زندگی نظیر وثایق ملکی، بابت تسهیات اعم 
کارفرمایان  از نقدی یا ضمانت نامه ای توسط 
کار حتی  یــا بانک هــا مواجه شــوند؟ آیا با ایــن 
اندکــی از مســائل بانــک، اقتصــاد، اشــتغال و 
کــه  توســعه حــل خواهــد شــد؟ معلــوم اســت 
نیروهــای  حتمــًا  ولــی  اســت،  منفــی  جــواب 
متفکــر و فعــال اقتصــادی بــه خیــل بیــکاران 
گر یک  گردیــد. ا و بــی ثمــران اضافــه خواهنــد 
اشــتغال آفریــن با از خودگذشــتگی، شــجاعت 
را  و خانــواده اش  آســایش خــود  و شــهامت، 
ســلب نموده و دســت به تأسیس یک بنگاه و 
کارخانه ای زده،  ح یا احــداث  اجرای یــک طر
کرده  در حقیقــت اقــدام به ایجــاد ثروت ملــی 
گــور ببرد.  کــه نمی تواند آنــرا با خود به  اســت، 
بنابراین آیا حداقل وظیفه ما حفظ این ثروت 
ملــی و ســرمایه های اجتماعی مولد این ثروت 
نیســت؟ اما متأسفانه نگاه و قوانین و مقررات 
کم، نه تنها این را نمی بیند، بلکه در عوض  حا
گرفته  ایــن جماعت را با رانت خواران یکســان 
و اتفاقــًا، نقطه اتــکای اهرم فشــار بانکها، این 
کوچــک را نشــانه رفته اســت. این  بنگاه هــای 
که با رونق  نــگاه و این قوانین رانت خوار پرور، 
متناســب  گــر  ا ندارنــد،  همخوانــی  توســعه  و 
کشــور در پســا تحریــم  بــا نیازهــای اقتصــادی 
گر بانک هــا نتوانند یا مختار  تغییــر نکننــد و یا ا
نباشــند طی ضوابطــی فعاالنه و رأســًا موارد را 

بــا  آفریــن  اشــتغال  یــک  گــر  ا   
شــجاعت  خودگذشــتگی،  از 
و  خــود  آســایش  شــهامت،  و 
خانــواده اش را ســلب نموده و 
دســت بــه تأســیس یــک بنگاه 
ح یــا احداث  و اجــرای یــک طر
حقیقــت  در  زده،  ای  کارخانــه 
ملــی  ثــروت  ایجــاد  بــه  اقــدام 
کــه نمی توانــد آنرا  کــرده اســت، 
گــور ببــرد. بنابراین  بــا خود بــه 
مــا حفــظ  آیــا حداقــل وظیفــه 
ایــن ثروت ملی و ســرمایه های 
ثــروت  ایــن  مولــد  اجتماعــی 

نیست؟ 
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ح هائی  از هــم تفکیک نمــوده و مســئوالنه طر
کــه امــکان احیا دارند، ولــی در بند قوانین و  را 
کننــد، مثل خوره به  کمک  گرفتارند،  مقــررات 
کــه افتاده اند،  کشــور می افتند،  جــان اقتصاد 
و نــه تنهــا هیــچ رشــدی را تضمیــن نخواهنــد 
کــرد، بلکــه، از ایــن رهگــذر فعــاالن اقتصادی، 
بــا  را،  کوچــک  بنگاه هــای  الخصــوص  علــی 
کرد،  چنــان ضربــات مهلکــی مواجــه خواهنــد 
ک  ک نشــانی بماند و نه از تا کــه بزودی نه از تا
نشــان. آیا هــدف ما از آمــدن و اســتقرار دولت 
تدبیر و امید این بوده اســت؟ وقتی در شرایط 
کوچــک، می تواند  رکــود و بیــکاری یــک بنــگاه 
 بــا دو تا ســه میلیــارد تومان ســرمایه درگردش
گرفتــار  گیــرد  بــکار  را بطــور مســتقیم  نفــر   80  
آمدنــش، در بنــد نگاه های نادرســت و قوانین 
تــراژدی  بــارز  مصــداق  کارآمــد،  نا مقــررات  و 
کتــاب زندگــی فعــاالن اقتصــادی و  نیســت؟  
کس  کشــور مثــل زندگــی هــر  اشــتغال آفرینــان 
دیگری چاپ دوم ندارد تا منتظر تغییر قوانین 
و مقــررات در چــاپ بعــدی باشــند و به همین 
کمتر از عمر بانیان  دلیل عمر بنگاه ها در ایران 
که در  آن بــوده، لــذا ضمــن اینکه حق نیســت 
کشــور  اثــر نــگاه و عملکــرد مدیریــت اقتصادی 
کی مواجه شــوند، الزم  بــا چنیــن وضــع اســفنا
کــه  اســت ایــن نکتــه یــادآور شــود دیریســت، 
که ســوخت  که جنگل  دنیــا بــر این باور غلــط، 
کشــیده و  خشــک و تــر می ســوزد، خط بطان 
که جنگل  کــرده،  این باور درســت را جایگزین 
که ســوخت هرچه را می تــوان باید نجات داد. 

کــه مانده اســت نجات  گــر آنچــه را  بنابرایــن، ا
خــوش  کــه  پائیــد،  نخواهــد  دیــری  ندهیــم، 
گر چنین  بینی های پســاتحریم وارونه شوند و ا
شــود، به نوبه خود جفای بزرگتری، نسبت به 
کشــور خواهد  دوره هشــت ســاله معــروف، بــه 
کــه حــل بخــش  بــود. عنایــت داشــته باشــیم 
عمده مشکل بیکاری و تحقق رونق اقتصادی 
کفایــت همین مدیــران بنگاه های به  در یــد با 
ظاهرکوچــک، ولــی دریا دل اســت، لــذا با این 

جماعت صادق به از این باید بود.
کــه تحریم هــا فجایعی بزرگ       درســت اســت، 
کشــور مــا تحمیل  کــه از بیــرون بــه  بــوده انــد، 
که ساخته  شــده اند، ولی نگاه ما و قوانین ما، 
و پرداختــه خودمــان اســت و در تربیــت و بــاور 

تک تــک ما نقش داشــته انــد، تراژدی هائی را 
کــه خــود و در درون خــود آنها را  رقــم زده انــد، 
پــرورده ایــم و از درون بــه آنها جــان داده ایم و 
با آنها خود بدست خود آتش بر دل و جانمان 
گر بگوئیــم زینهار،  گزافه نیســت ا زده ایــم. لــذا 
شــدگان  ضعیــف  ایــن  کشــی  خــود  بــه  را  کار 
از بیــرون اعمــال می شــود  نکشــانیم. فاجعــه 
و تــراژدی از درون شــکل می گیــرد. مشــکات 
کشــور با آمــدن و رفتن این  اساســی اقتصادی 
یا آن دولت و یا وضع و برداشتن تحریم ها حل 
نمی شــوند. حــل این مشــکات فقط بــا تغییر 
پارادایــم یــا نــگاه آنهــم در عمل ممکن اســت. 
نــه انشــااهلل و  کمــک می کنــد و  نــه نصیحــت 
کم بر اقتصاد مقاومتی  ماشااهلل. شاید روح حا

هم همین باشد.
     پرداخــت فــوری ســود و جریمــه بانکی چند 
میلیــارد تومانــی ناشــی از تحریــم بــه بانک ها، 
در شــرایط رکــود فعلــی، آنهم توســط جماعتی 
کــه فعــًا بــه نــان شــب محتــاج شــده انــد، نــه 
تنهــا فــوق طاقــت بنگاه هــای نحیــف و بیمار، 
بلکــه ظالمانــه و اساســًا، امــری محــال اســت. 
که ممکن اســت یا چک  ایــن بیماران نحیف، 
برگشــتی داشــته باشــند و یــا دیونشــان معوق 
شــده باشــند و یــا وثیقــه نداشــته باشــند تا در 
رهــن بانــک بگذارند یــا ترکیبی از اینهــا، با این 
کــرد  نخواهنــد  طــی  ســامت  راه  سیاســت ها 
و البتــه نهایتــًا دودش هــم به چشــم اشــتغال 
کمــی از  گــر  و رونــق اقتصــادی خواهــد رفــت. ا
آســمان، پارادایــم، قوانیــن و مقــررات جــاری، 

 حل بخش عمده مشکل 
رونــق  تحقــق  و  بیــکاری 
کفایت  اقتصــادی در ید با 
همیــن مدیران بنگاه های 
ولــی  کوچــک،  ظاهــر  بــه 
دریا دل اســت، لذا با این 
جماعت صادق به از این 

باید بود.
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کــه مــا را به این روز انداختــه، پائین بیائیم و از 
کنیم، متوجه  روی زمیــن به موضوعات نــگاه 
که بازپرداخت بدهی بانکی و رونق  می شــویم 
اقتصــادی و حل مشــکل بیکاری چنان درهم 
که حــل مجزای آنهــا محال  تنیده شــده انــد، 
که به یمن درایت  اســت، لذا، بخصوص اینک 
کشور به عرصه اقتصاد  فرزندان خوب ما ورود 
جهانــی بــا آبرومندی آغاز می شــود، شایســته 
است با نگاهی دقیقتر، به شیوه نگاه و قوانین 
کارآمدتری  موجــود، نــگاه و قوانین و مقــررات 

کشور رقم بزنیم.  برای رونق اقتصادی 
کــه  کشــور دنیاســت  کشــور مــا اولیــن  نــه       
بــا چنیــن بحرانــی مواجــه شــده و نــه آخــری 
کشــور  خواهــد بــود و هرچنــد ایــن بحــران در 
مــا بی ســابقه اســت، اما شــدت آن هــم حتمًا 
بــه انــدازه دوران رکود دهه ســوم قرن بیســتم 
که  میــادی اروپــا و امریــکا نیســت و همانطور 
درآنجا راهکار یافته شــد در اینجا هم می توان 
گــذر از  کینــز بــرای  حتــی روشــی بهتــر از روش 
کنیــم تولید  کافی اســت قبــول  کــرد.  آن پیــدا 
حتــی بــدون فــروش، چــون موجــب افزایــش 
دارائی می شــود، از مفســده های بیکاری بهتر 
اســت و لذا با فهم درســت مطلب و با حمایت 
گلــوگاه البتــه بــا هزینــه  گــذر از ایــن  بانک هــا 
کمتــر و نتیجــه بهتــر ممکــن اســت و آنوقــت و 
بــه درســتی و افتخار می تــوان نام اینــکار را نیز 
گذاشــت، و نــه آن یکــی  هدفمنــدی یارانه هــا 
کــه نامی بــا مســماتر از هدرمنــدی یارانه ها  را، 
برایــش نمی تــوان یافــت. فقط از ســوئی نباید 

کــه متاســفانه با همــه احترامی که  کرد،  تعلــل 
بایــد برای ایــن دولت قائل بــود، ولی حرکتش 
عین تعلل اســت و از ســوی دیگــر نباید بخش 
که متأســفانه و  گرفت،  کم  خصوصی را دســت 
کام هم اینست  بی تعارف چنین است. جان 
کــه دخالــت یافتــن بخــش خصوصــی در امــور 
که بی اغراق یکی از بزرگترین  کشور،  اقتصادی 
اولویت ها و نیازها در این برهه تاریخی اســت، 
بــا حــرف پیــش نمــی رود. ایــن مهــم فقــط در 
کمیــت و  قالــب یــک پروتــکل معتبــر بیــن حا
بــدون  اال  و  اســت  بخــش خصوصــی ممکــن 
چنین پروتکلی هر حرفی از زبان هر مسؤلی در 
کمیــت، در این خصوص، فقط یک تعارف  حا
گاهند و  کمیتی هــا بــه آن آ کــه هــم حا اســت، 
هــم بخش خصوصی به ایــن حرفها اعتمادی 
کــه حتما همــه ریا  نــدارد. بحــث ایــن نیســت 
کــه چگونگی  می کننــد، نــه، بحــث این اســت 
این همکاری روشــن نیســت و تا روشن نشود 
و در قالــب پروتکلــی جا نیفتد و طرفین مکلف 
بــه پیــروی از مفاد نباشــند مصداقــی در عمل 
کرد و تــداوم هم نخواهد یافت.  پیــدا نخواهد 
صد البته اصلی ترین وظیفه بخش خصوصی 
جــا  و  پروتــکل  ایــن  مفــاد  روی  کار محققانــه 
کار صورت نگیرد  انداختن آن است، اما تا این 
امــور روی ریــل درســت نخواهــد افتــاد. به هر 
بخــش خصوصی فقط در قالب یــک پروتکل، 
کــه مورد احترام طرفین باشــد، می تواند رشــد 
کند و نه با تعارف. خوب چرا  کیفی پیدا  کمی و 
وضع ما چنین اســت و به چنین اموری توجه 

گفته شــده ریشــه  کــه  نمی شــود؟. همانگونــه 
کهنه موجود  ایــن امور در بــذر نگاه و پارادایــم 
کشور  کمیت  ح حا در همه ارکان و اعضا و جوار
نهفتــه اســت و البته بــه مصــداق "الناس علی 
دین ملوکهم" در آحاد افراد نیز جاری و ساری 
می شــود. یعنی از آن راه به نــگاه و پارایم ملت 
تســری یافته و به عادت ثانوی آنها بدل شــده 
و نتیجتًا همه چیز هم طبیعی بنظر می رسد و 
که هســت توجیــه می گردد. پارادایم  گونه  این 
کم همه امور و موضوعات جاری در جامعه  حا
گر آن تا توسعه  از توسعه ورزش و جنس تماشا
کمیــت محــور می بینــد حــال  اقتصــادی را حا
کمیــت بایــد در همــه ابعــاد توســعه  آنکــه حا
محــور باشــد. مصیبــت بارتر اینکــه در پارادایم 
کــم توســعه و اقتصاد بانک محور هســتند.  حا
در صورتیکه بانک باید توسعه و اقتصاد محور 
کم  باشــد. همین موضوع بر فرهنگ ما هم حا
کمیــت فرهنگ  اســت. یعنــی بجــای اینکه حا
کمیت محور اســت.  محــور باشــد فرهنــگ حا
وقتــی چنین اســت همه چیز آمرانه می شــود. 
کمیت در همــه آحاد  از بــاال بــه پائیــن. امــر حا
هــم  فرقــی  می شــود.  ســاری  و  جــاری  کشــور 
کشــور زید باشــد  کــه رئیــس جمهــور  نمی کنــد 
کارمندان  یــا عمــر. همه ابعــاد توســعه از نــگاه 
دولتــی چــه در بانــک و چــه در غیــرآن شــکل 
می گیــرد. از آبدارچــی تــا مدیــر عامــل بانــک با 
کارمند دولتــی به توســعه می نگرند  نــگاه یــک 
و در آن تأثیــر می گذارنــد نه از نــگاه یک متفکر 
کــه  توســعه شــناس. آنهــا بــه انــدازه حقوقــی 
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می کننــد.  نقــش  ایفــای  توســعه  در  می گیرنــد 
که وقتی توســعه  تــراژدی آز آنجا شــکل می گیرد 
کمیت  کمیــت محــور و بانک محور شــد، حا حا
شــرط  تشــویق  بجــای  توســعه  بــرای  بانــک  و 
قائــل می شــوند. خوب در اینجــا جایگاه تعامل 
کســانی و در خصــوص چــه  کجاســت؟. بــا چــه 
کارمنــدی  بــا  کــرد؟.  تعامــل  بایــد  موضوعاتــی 
کــه توســعه را بــا مواجــب خــود می ســنجد یــا با 
که توسعه را می شناسند و محور فکری  افرادی 
آنهــا جــز توســعه را نمی شناســد؟. وقتی چنین 
کــم نیســت،  کمیــت و بانــک حا تفکــری در حا
تعامــل  و  خصوصــی  بخــش  مثــل  الفاظــی  آیــا 
بــا آن بیــش از یــک تعــارف اســت؟. در چنیــن 
که لفظ اســامی را  شــرایطی همه عقــود بانکی، 
هــم بــا خــود یــدک می کشــند، یکطرفــه بــوده و 
کــه در  گونــه ای یکطرفــه اعمــال می شــوند  بــه 
آنهــا تعهــد بانک هــا نــا مفهــوم و صحبــت از آن 
بیشــتر به یک شــوخی شــبیه اســت. درحالیکه 
کــه بانــک اقتصــاد محور اســت تعهد  در جائــی 
نیــز  عقــود  و در  بــوده  بانــک حتمــا مســئوالنه 
کشــور ما در هنگام  جدی هســتند. بانک ها در 
تعامــل با شــریک خود در مشــارکت به اصطاح 
کوچکتر  کــردن دیــون شــریک  مدنــی بــا معوق 

یعنی طــرف قرارداد را ابتدا به ته چاه می اندازد 
و خــود بــاالی چــاه می ایســتد و ســپس بــا او به 
که بگذریم واقعًا  تعامل می نشینند!!!!. از این 
معنای مشــارکت چیســت؟. آیا معنی مشارکت 
کشــور ما یا  کــه در  که شــریک بزرگتر  ایــن اســت 
کمیــت اســت یا بانک فقط در ســود شــریک  حا
باشــد؟. بهــر حال چیــزی مفهوم نیســت، اما از 
کــه بگذریم باید تکلیــف خودمان را  ایــن نکات 
بــا موضوع اقتصــاد مقاومتی هــم در جزئیات و 
کنیم. اینجــا ما قصد  کلیــات آن روشــن  هــم در 
که بنظر  نداریم وارد مســائل اقتصاد مقاومتی، 
اســت  کشــور درآن  اقتصــاد  نجــات  راه  می آیــد 
بپردازیــم، اما نکته این اســت وقتــی در اقتصاد 
مقاومتــی می گوئیم اقتصاد باید درون زا و برون 
نگــر باشــد یعنی چه؟  بنده شــک نــدارم بخش 
خصوصــی و همه فعاالن اقتصادی با پوســت و 
گوشــت و استخوانشــان ایــن را می فهمند، ولی 
بانک هــا هم ایــن را فهمیده انــد؟. همه دالیل 
و شواهد و قرائن خاف این را نشان می دهند. 
کــه در درون زائی  یعنــی تأثیرگذارتریــن بخشــی 
اقتصاد نقش دارد، بانک ها، بوئی از درون زائی 
کلیدی  و بــرون نگری اقتصــاد نبرده انــد. نکته 
اقتصــادش  کــه  کشــوری  کــه  اینجاســت  هــم 

بانک محور اســت، بانک هایش از درک این امر 
عاجز ند و قابل سرزنش هم نیستند و تا بانک ها 
اقتصاد محور نشــوند، اقتصاد ســترون اســت و 
درنتیجه تحقق زایش در درون نا ممکن اســت 
و بــرون نگری نــا ممکن. به همین دلیل اســت 
کشــوری بنگاه دار می شوند  که بانکها در  چنین 
مبــدل  خصوصــی  بخــش  اصلــی  رقیــب  بــه  و 
می گردند. ایــن بانک ها اصًا به زایش در درون 
اقتصــاد نمی اندیشــند و وقتــی زایــش در درون 
که شــرط الزم برون نگری اســت محقق نشــود، 
نــه تنها برون نگری نیز تصــوری محال و خیالی 
باطل خواهد بود، بلکه خاقیت، نوآوری، ایده 
کارآئــی و بهــره وری نیــز  پــردازی، تأثیرگــذاری، 
مفهوم نخواهند شــد. اینها همه خبر بد است، 
کشــور ما در این مقطع  که  اما خبر بدتر اینســت 
که از این پس بتواند  تاریخی در شرایطی نیست 
گونه را تــاب آورد. یا باید آنچه  حرف های شــعار 
کنیم  که می گوئیم شــرایط تحققــش را فراهم  را 
یــا اصًا حرفش را نزنیم. بنده بارها از زبان رهبر 
کســی  گفته اســت هرچند  که  کشــور شــنیده ام 
که بــا اقتصاد مقاومتی  از متخصصــان را ندیده 
مخالــف باشــند، ولــی از عــدم پرداختــن جدی 
بــه آن نیــز در شــگفت بــوده اســت. بنظــر بنــده 
جــای شــگفتی نیســت. این سرنوشــت محتوم 
کمیت محوری  که با پارادایم حا کشــوری اســت 
و بانــک محوری در توســعه اقتصــادی زندگی و 
فعالیــت می کند. با این پارادایــم جان دادن به 
که در چند  آینده نا ممکن اســت. درست است 
گذشته آمریکای جهانخوار به سردمداری  دهه 
ســرمایه داری نــو لیبرالیســتی بدتریــن لطمات 
را بــا تحریم هــای ظالمانه اش بــه اقتصاد ایران 
که  کــرده، ولــی آنچــه  و فعــاالن ایــن حــوزه وارد 
کــم برکشــور بر ســر اقتصاد مــا آورده  پارادایــم حا
کــم از آن نبــوده، بلکــه بســیار بیــش از  نــه تنهــا 
که بخــش عمده  آن بــوده اســت. خــوب اینــک 
که از  تحریم ها برداشته شده اند، با تحریم هائی 
کم بر همه شــؤنات  ناحیه پارادایم بازدارنده حا
زندگیمان  شــده چه می خواهیم بکنیم؟ آیا به 
ســردادن شــعار ادامه دهیم یا واقعًا دیگر شــعار 
که  کدام یکی؟  واقعیت این است  بس اســت؟  
کاری از پیش  بــا نــگاه و پاردایم و قوانین فعلــی 
نخواهــد رفــت. قوانین و مقــررات دوران تحریم 
کــه اینک همچون بختکی  و رکــود و ماقبل آن، 
بــر همه شــؤنات زندگی ما از اقتصــادی و غیرآن 
رونــق  و  پویائــی  دوران  بــکار  هســتند،  کــم  حا
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اقتصــادی نمی آینــد. ایــن قوانیــن و مقــررات 
گذشــته در بهترین  پوســیده و تاریــخ مصــرف 
کننــده اند و یــا زنجیرهائی  شــرایط یا مســموم 
که نه حتمًا با ســوء نیت، بلکه قطعًا  هســتند، 
با حســن نیت، پویائی اقتصادی را با ناپویائی 
کار  خ رونــق اقتصــاد را از  بانکــی متوقــف و چــر
که دولــت تدبیر و  می اندازنــد. وقــت آن اســت 
امیــد، بی تعلل، این مقــررات را، حتی آنانی را 
کــرده اند،  گذشــته تغییر   در یکســال 

ً
که ظاهرا

متناســب با دوران پســا تحریم از نو باز نویسی 
گــر مــا صادقانه از  کنــد. توجه داشــته باشــیم ا
جامعــه جهانی، بــه عنوان یک اقدام درســت 
و منطقی، انتظار داشــتیم پرونده پی ام دی، 
را ببندنــد و از ایــن پــس روی به آینده داشــته 
کشــور بایــد  باشــند، خودمــان نیــز در داخــل 
گر چنین نکنیــم معنی آن این  کنیــم. ا چنین 
گفتار خــود صادق نبــوده ایم  کــه مــا در  اســت 
و وقتــی ما در درون خود صادق نیســتیم و به 
این حرف ها باور نداریم انتظار نداشته باشیم 
کنند. مدارای با دشــمنان و  دیگــران ما را باور 
که حتمــا در فرهنگ مردم  مــروت با دوســتان 
ما ریشــه دار اســت باید در یک حرکت راستین 
کمیــت تســری یابــد. در ایــن  بــه فرهنــگ حا
کــه در شــعارهای پســا تحریــم  صــورت آنگونــه 
شــریک  می توانــد  خصوصــی  بخــش  آمــده، 
قــدری بــرای شــرکت های خارجــی باشــد و در 
مشــارکت واقعی بــا خارجی ها حرفــش خریدار 
کنــد و اال بــار دیگــر و ایــن بــار متأســفانه  پیــدا 
کشــور خــود توســط  گذشــته در  خفت بار تــر از 
شــد.  خواهــد  گرفتــه  بیــگاری  بــه  بیگانــگان 
گر تفکری  بدون شــک دولت و مجلس آینده ا
گرایانــه داشــته باشــند و در شــعار و  توســعه 
حــرف خــود صــادق باشــند پشــتیبانی همــه 
جانبــه بخــش خصوصــی را بــا خــود خواهنــد 
کمیت  گــر همچنــان منظــور حا داشــت، امــا ا
کــه  از بخــش خصوصــی، خصولتی هــا بــوده، 
همــه امکانــات را در یــد پر قدرت خــود قبضه 
کرده انــد، بنده همه حرفهایــم را پس می گیرم 

ک پشت وارم ادامه می دهم. و به زندگی ال
کــه حــرف صرفــًا       امــا شــرط انصــاف نیســت 
گفته  بــا انتقــاد به پایــان رســد و عیبش همــه 
بســیار  اواًل  لــذا  بمانــد،  پوشــیده  هنــرش  و 
جــادارد از اقدام درســت بانک مرکــزی در رفع 
که  ممنوعیــت خــروج از مدیران شــرکت هائی 
چک برگشــتی داشــته و به ایــن دلیل ممنوع 
گر امور در  الخروج شــده اند تشکر شود. البته ا

گلوگاه های قوه قضائیه معطل نشــوند. و ثانیًا 
که چنیــن امری  ایــن نکتــه را یــادآور می شــود 
کسی را  که  کشوری رایج نیست  تقریبًا در هیچ 
به علت داشــتن چک برگشتی ممنوع الخروج 
کننــد. حــال چه این شــخص حقیقی باشــد و 

چه نماینده یک شخص حقوقی. 

اما پیشنهاد ها: 
بــرای یــک برنامــه ســریع و حداقلی بــه منظور 
خــروج فعــاالن اقتصادی از بحــران فعلی، اول 
بایــد ســوابق به اصطاح بد بانکــی بنگاه ها را، 
کــه در اثــر تحریم ها ظالمانه خارجــی و پاردایم 
کارآمد داخلی برای فعاالن واقعی اقتصادی  نا
رقــم زده شــده اســت، بــرای مدتــی معیــن، با 
کنترل شده، به عنوان یک "محرک  برنامه ای 
گذاشــت. یعنی با همان  اقتصادی" مســکوت 
بــه  مدیــران  الخروجــی  ممنــوع  رفــع  شــرط 
علــت داشــتن چــک برگشــتی در صورتیکه آن 
چک هــای برگشــتی واجد همان شــرط باشــد 
بایــد از تأثیر منفی آن چک های برگشــتی روی 
پرونــده اعتبــاری شــخص حقوقــی جلوگیــری 
بجــای  تشــویقی  مکانیزمهــای  بــا  و  شــود 
تنبیهــی و جریمــه دیرکــرد یکجانبــه و امثــال 
کشــور  کمــک شــود تا  آن بــه اشــتغال آفرینــان 
که باید  کــه اینک بــه مثابه نوجوانی اســت  را، 
اســتخوان بترکانــد، بــا نگاهی جدید بســازند. 
صــد البته همزمان بایــد تدابیری، قابل اجرا و 
گر دینی  نه خیالی، اندیشــید تا این بنگاه ها، ا
واقعی دارند، نه بصــورت ظالمانه یکجا، بلکه 

بصــورت پلکانــی و در زمانی معقــول و با نرخی 
عادالنــه دیــن خــود را بــه بانک هــا بپردازنــد. 
بــرای توفیــق در ایــن امــر پیشــنهاد می شــود، 
کمیته ای  هرچــه ســریعتر، در یک اقدام ملــی 
گیــری،  صاحــب اختیــار و بــا قــدرت تصمیــم 
جمهــوری،  ریاســت  گان  نماینــده  از  مرکــب 
معاونــت  مرکــزی،  بانــک  خصوصــی،  بخــش 
بانــک  و  ذیربــط  وزارتخانه هــای  راهبــردی، 
هــم  تعدادشــان  خوشــبختانه  کــه  مربوطــه، 
در  نخســت  مرحلــه  در  نیســت،  زیــاد  خیلــی 
گــردد تا بنگاه های  بانک های دولتی تشــکیل 
واجــد صاحیــت را به ترتیب و بــا اولویت هائی 
نظیر: آمادگی برای ایجاد اشتغال، توانائی آغاز 
تولیــد، توانائــی ایجــاد دارائــی و احیانــًا امکان 
درآمــد زائــی و بازپرداخــت دیــون، شناســائی 
کمــک به آنها  کــرده و بصــورت اورژانســی برای 
کــه ممکــن اســت  کمــک،  کننــد. ایــن  اقــدام 
تزریق مالی باشــد یا تعویق باز پرداخت دیون 
یــا نهایتــًا ســاماندهی منصفانــه آنهــا و اصــاح 
پرونــده اعتبــاری و رفــع موانــع صــدور دســته 
آرامــش خاطــر  چــک جدیــد، حتمــًا موجــب 
و  اعتمــاد  ایجــاد  و  شــده  اقتصــادی  فعــاالن 
کــرد. این امر تورم زا نیســت  ســینرژی خواهــد 
و احتیــاج هــم بــه چــاپ اســکناس نــدارد. یــا 
کننده نیست، اما در هر  حداقل در حد نگران 
صورت بهتر از رکود و بیکاری و تالی های فاسد 

ک آنست. و ترسنا
   ثانیًا نمی توانســتم از اشاره به بزرگترین نیاز 
که متأســفانه هنوز هم  کشــور یعنی آمــوزش، 
مهجــور و مغفــول مانــده و بــا تحصیــل یکــی 
گرفتــه می شــود، بــی اعتنــا بگــذرم لــذا بــرای 
گــر  توســعه در همــه شــؤنات و بویــژه تولیــد ا
بجــای خــام فروشــی مــواد اولیه بــه چینی ها 
را  صحیــح  فــرآوری  و  درســت  تولیــد   ،... و 
در  خاصــی  جایــگاه  می توانیــم  فرابگیریــم، 
کنیــم. فقــط الزم  اقتصــاد، غیــر نفتــی، پیــدا 
اســت نگاهــی از دریچــه علــم و تکنولــوژی به 
که مشــکل  کافی اســت بپذیریم  کنیم و  امور 
بلکــه  نیســت،  دســت  دور  در  و  "آنجــا"  در 
"اینجــا" و در ذهن ماســت. بنده بالغ بر %70 
آمــوزش را در حوزه وظایــف بخش خصوصی 
کمیت  کمتر از 30% آنرا در حوزه وظایف حا و 
گــر بخت یار باشــد،  می شناســم و امیــدوارم ا
درآینــده نزدیــک، مطلبــی را دراین خصوص 

کنم. تقدیم 
 

بــرای یــک برنامــه ســریع و حداقلی 
بــه منظــور خــروج فعــاالن اقتصادی 
از بحــران فعلی، اول باید ســوابق به 
که  اصطــالح بــد بانکــی بنگاه هــا را، 
خارجــی  ظالمانــه  تحریم هــا  اثــر  در 
بــرای  داخلــی  کارآمــد  نا پاردایــم  و 
زده  رقــم  اقتصــادی  واقعــی  فعــاالن 
شــده اســت، بــرای مدتــی معیــن، با 
کنتــرل شــده، بــه عنــوان  برنامــه ای 
یــک "محــرک اقتصــادی" مســکوت 

گذاشت 
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سرمایه گذاری در سازندگی زیربنایی،
 با حضور بخش های خصوصی و دولتی

 ایران و ایتالیا برگزار شد 

ا با  ان   ا ما پی گرد

همزمان با برگزاری گردهمایی پیشگامان صنعت 
ســاخت در ســندیکای شــرکت های ساختمانی 
ایــران، اولین حضــور عملیاتی هیأت هــای بزرگ 
اقتصادی خارجی به کشور در دوران پسا تحریم با 
سفر دو روزه هیأت بزرگ اقتصادی ایتالیا به ایران 
کرات اولیه 197 شرکت، انجمن  کلید خورد تا مذا
و بانک این کشور با شرکت های بخش خصوصی 
و دولــت ایــران در زمینه همکاری های مشــترک 
در حوزه حمل و نقل، امور زیربنایی و کشــاورزی 

صورت عملی به خود بگیرد.
در این سفر دو روزه که به ریاست دو تن از وزرای 
کشــور ایتالیا - وزیر حمل و نقل و امور زیربنایی 
گرفــت  کشــور - صــورت  کشــاورزی ایــن  و وزیــر 
برجســته تریــن شــرکت های بخــش خصوصــی 
ایــران بــا نماینــدگان بخش خصوصــی و دولتی 
کشور ایتالیا دیدار کردند و با برگزاری گردهمایی 
ســندیکای  محــل  در  اندیشــی  هــم  مشــترک 
مقدمــات  ایــران،  ســاختمانی  شــرکت های 

گــون  گونا طرح هــای  در  مشــترک  همــکاری 
زیربنایی همچون راه آهن، راه و جاده، فرودگاه، 

بندر و احداث شهرهای جدید را فراهم کردند.
 بخش قابل توجهی از سفر هیأت بزرگ اقتصادی 
کــره و رایزنــی بــا شــرکت های بخش  ایتالیــا بــه مذا
خصوصی و توافق با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
بر سر نحوه همکاری مشترک و ارائه تضمین های 
الزم برای حسن همکاری هایی که قرار است اقتصاد 
و زیرســاخت های دو کشــور را در آینــده نزدیــک بــا 

تحوالت عمده همراه کند، سپری شد.
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
برگــزاری  بــا  مــاه  بهمــن   20 شــنبه  ســه  روز  در 
بخــش  مقامــات  بیــن  مشــترک  گردهمایــی 
دو  خصوصــی  بخــش  شــرکت های  و  دولتــی 
گردهمایــی  کشــور ایــران و ایتالیــا، تحــت عنــوان 
گــذاری  پیشــگامان صنعــت ســاخت: ســرمایه 
 در ســازندگی زیربنایــی )ایران+ایتالیــا(، زمینه ای 
فراهم کرد تا عاوه بر دیدار و قول مشترک وزیر راه و 

شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل و امور زیربنایی 
ایتالیــا بــرای حمایــت از ایــن همکاری مشــترک، 
شــرکت های بخــش خصوصــی ایــران و ایتالیــا به 
کره  صورت رو در رو و بدون واسطه پای میزهای مذا
حاضر و از نزدیک با پروژه ها و فرصت های سرمایه 
گذاری در ایران آشــنا شــده و به تعامل مشــترک با 
شرکت های ساختمانی بخش خصوصی بپردازند.

گردهمایــی بــه دنبــال همایــش دو مــاه   ایــن 
 قبل ســندیکای شرکت های ســاختمانی ایران
 با شرکت های متخصص در مصالح ساختمانی 
بخش خصوصی ایتالیا برگزار شد تا اولین حضور 
ســرمایه گذاران ایتالیایــی در ایــران بــا حمایــت 
مشــترک دو وزارتخانــه راه و شهرســازی ایــران و 
گیرد  حمــل و نقل و امور زیربنایــی ایتالیا انجام 
و از ایــن پــس این کشــور بــه  عنــوان دروازه ورود 
ســایر شرکت های خارجی به ایران مسیر تبادل 
دانــش، تجربــه فنــی و تامیــن مالــی پروژه های 

عمرانی و زیرساختی را هموار  کند.

گذاری خارجی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران گام اول سرمایه 
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در ایــن حضور مشــترک پس از اعــام موافقت 
بــرای  کشــور  دو  وزارتخانه هــای  روســای 
حمایت از همکاری های مشترک شرکت های 
و  مســتقیم  کــرات  مذا اولیــن  ســاختمانی، 
 -B2B کــرات  تجــاری- مذا واســطه   بــدون 
شــرکت های ســاختمانی ایــران و ایتالیا انجام 
کــدام از ایــن شــرکت ها با اطــاع از  شــد تــا هــر 
جزئیــات و ریــز اطاعــات مربــوط به هــر یک از 
پروژه های ساختمانی نسبت به انعقاد تفاهم 
نامــه و قــرارداد بــا شــرکت های ایرانــی اقــدام 
کنند. حضور مشــترک دو وزیر راه و شهرسازی 
و حمــل و نقل و امــور زیربنایی ایــران و ایتالیا 

کنــار  در راس دو هیــأت بــزرگ اقتصــادی و در 
بخــش  ســاختمانی  شــرکت های  بزرگتریــن 
کشــور، اعــام آمادگــی و حضــور  خصوصــی دو 
نماینــده بیمه اعتباری ســاچه بــرای تضمین 
مالــی و اعتبــاری پروژه هــا و همچنیــن برگــزاری 
جلســات رو در رو و بدون واســطه تجاری میان 
نمایندگان شرکت های ساختمانی دو کشور سه 
گردهمایی به شــمار می رود.  مزیت عمده این 
گــزارش، هیــات بــزرگ اقتصــادی  بنــا بــر ایــن 
ایتالیا متشــکل از 310 نفــر به نمایندگی از 197 
شــرکت، انجمــن و بانــک در امــور زیربنایــی، 
کشاورزی به ریاست وزیران  گاز و  سازه، نفت، 

کشــاورزی این  حمــل و نقل و امور زیربنایی و 
کشور اروپایی، 20 بهمن ماه سفری دو روزه به 

تهران داشت.
ایــن هیــات اقتصــادی در پی ســفر ســه روزه 
جمهــوری  رئیــس  روحانــی«  »دکترحســن 
 25( مــاه  بهمــن  پنجــم  در  ایــران  اســامی 
توافقنامه هــای  انعقــاد  و   )2016 ژانویــه 
همــکاری میــان تهــران - رم بــه ایــران ســفر 
کشــاورزی و  کــرد. »مائوریتزیــو مارتینــا« وزیر 
»گراتزیانــو دل ریــو« وزیــر حمل و نقــل و امور 
زیربنایــی ایتالیــا ریاســت ایــن هیــات بــزرگ 

اقتصادی را برعهده داشــتند.

رییــس هیــأت مدیره ســندیکای شــرکت های 
گردهمایــی ضمــن  ایــن  ایرانــدر  ســاختمانی  
خــوش آمدگویــی بــه هیــأت بــزرگ اقتصــادی 
کشور ایتالیا و مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، 
ســاختمانی،  شــرکت های  روســای  و  فعــاالن 
ســندیکای  ســاله   68 ســابقه  بــه  اشــاره  بــا 
فعالیت هــای  در  ســاختمانی  شــرکت های 
گفت: ایــن اولین بار  کشــور،  عمرانــی و آبادانی 
که شرکت های ایرانی با فعاالن خارجی  نیست 
همــکاری  جهــان  ســاختمانی  شــرکت های  و 
کننــد و در اجــرای پروژه هــای  و مشــارکت مــی 

کشــور ســابقه قبلــی و طوالنــی در این  عمرانی 
زمینه وجود دارد.

بــا ارائــه اطاعاتــی در  منوچهــر ملکیانــی فــرد 
خصوص نحوه فعالیت و مشارکت شرکت های 
ایرانــی بــا شــرکت های ســاختمانی دنیــا اظهار 
مشــترک گردهمایــی  ایــن  کــرد:   امیــدواری 

گسترده و عمیق   زمینه ساز آغاز همکاری های 
کشــور ایران و ایتالیا باشد. دو جانبه بین دو 

وی فرصــت ایجــاد شــده بــرای حضــور روســای 
کشور در  بزرگترین شرکت های ســاختمانی این 
پروژه های فنی و عمرانی را ظرفیت بزرگی در این 

حوزه برشــمرد. ملکیانــی فرد بر حضور روســای 
ایتالیــا  و ســاختمانی  فنــی  بــزرگ  شــرکت های 
بــه عنــوان فرصــت و امتیــاز بزرگــی بــرای تبادل 

کرد. کید  اطاعات و دانش فنی و عمرانی تا

سه مزیت نشست هم اندیشی  ایران و ایتالیا در سندیکا

سابقه همکاری بخش خصوصی
با شرکت های ساختمانی جهان
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وزیــر حمــل و نقــل و امــور زیربنایــی ایتالیــا در 
نشســت هم اندیشی شــرکت های ساختمانی 
که به میزبانی سندیکای  کشــور ایتالیا  ایران و 
حضــور  بــا  و  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
شــرکت های و  دولتــی  ســران  از  نفــر   ده هــا 
گفت:  کشــور   برگزار شــد،   بخش خصوصی دو 
ما اینجا هســتیم تــا روابط دوســتانه خود را با 
دولــت ایــران و شــرکت های بخــش خصوصی 
تجربیــات  شــما  و  مــا  کنیــم.  تقویــت  ایــران 
گذاشــتن بــا یکدیگــر  ک  بســیاری بــرای اشــترا
داریــم و اعتقاد دارم مــا  می توانیم به خوبی با 
ح های  هم رشد کنیم. وی ادامه داد: ایران طر
بزرگی در بخش هــای زیربنایی متفاوتی چون 
راه آهــن، بزرگراه ها، بنادر و احداث شــهرهای 
کــه بــرای مشــارکت در آنهــا بایــد  جدیــد دارد 
فنــاوری پیشــرفته و ابــزار مالــی الزم را ارائــه و 

کنیم. همکاری ها را هر چه سریعتر عملی 
»گراتزیانــو دل ریــو« وزیــر حمــل و نقــل و امــور 
زیربنایــی ایتالیــا اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
و  ایــران  در  موجــود  ح هــای  طر انبــوه  حجــم 
اهمیــت نقش بیمه اعتباری »ســاچه« و دیگر 
نهادهــای ایتالیایــی درگیــر در تخصیص بیمه 
صــادرات و اعتبــارات، در پــی افزایــش ســقف 

تضمین اعتبارات هستیم.
وزیر زیرساخت ها و حمل و نقل ایتالیا با بیان 
گفت: ما  اینکــه ایرانی ها دوســتان ما هســتند 
در ایران هســتیم تا با شما همکاران خودمان 

مختلــف  پروژه هــای  دربــاره  مهندســان  و 
عمرانــی و فعالیت در زیرســاخت های حمل و 
نقــل از قبیل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای 

کنیم. گفتگو 
کشــوری   وی ادامــه داد: در این ســفر ایران را 
عاقمند به رشد و توسعه  اقتصادی مشاهده 
دکتــر  بــا  جلســاتی  همچنیــن  کــردم.  درک  و 
آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی ایــران چــه در 
سفر با دکتر روحانی به رم و چه در سفر هیأت 
که برگــزاری این  ایتالیایــی بــه ایــران داشــتیم 
که ایران  جلســات بــه تمام دنیا اعــام می کند 
گذار به سمت برقراری روابط  و ایتالیا در حال 

دوستانه و جدیدی هستند.
قــرار  کــرد:  ایتالیــا تصریــح  ایــن مقــام دولــت 
اســت در زمینــه فــروش هواپیمــا و همچنیــن 
ســاخت خدمــات زیربنایــی حمــل و نقــل بــا 
کنیم  وزارت راه و شهرســازی ایــران همــکاری 
 تــا روابــط خــود را بــا ایــران توســعه دهیــم و
ایــران در  کــه  شــرکتی  هــر  از  ایتالیــا   دولــت 
گونــه حمایتی به  کند همــه  گــذاری   ســرمایه 

عمل خواهد آورد.
بــا  کار  گفــت: فهرســت فرصت هــای  ریــو  دل 
ایــران طوالنــی اســت و باید مــورد بررســی قرار  
گیــرد. برخورد ایــران با ایتالیا همــراه با اعتماد 
گشــایش بوده است. این مقام دولت ایتالیا  و 
که  کــرد: بســیار خوشــحال و مفتخرم  تصریــح 
خواســته  مــا  از  ایــران  شهرســازی  و  راه  وزیــر 

اســت با همراهــی یکدیگــر، اســتراتژی مربوط 
ح بــزرگ مدرنیزاســیون در  ایــن  بــه یــک طــر
کشــور را مــورد مطالعه قرار دهیــم. دیگر نوبت 
که از خود تحرک نشان دهیم و دست  ماست 
همکاری خود را به سمت ایران و شرکت های 

کنیم. بخش خصوصی آن دراز 
وزیر راه و زیرســاخت ایتالیا در این نشســت با 
ابراز رضایت از بازگشــایی مســیر تبادل دانش، 
کشورها  تجربه و تامین مالی بین ایران و سایر 
پــس از توافق هســته ای خطاب به مســئوالن 
دولتــی و فعاالن بخش خصوصــی ایران اعام 
کــرد: ایتالیــا  به عنــوان یــک شــریک، خواهان 
زمینه هــای  در  ایــران  بــا  روابــط  گســترش 
گون راه، مسکن و امور زیرساختی است. گونا

 وی بــا بیــان اینکه به دلیل وجــود تحریم ها و 
کشــور  بســته بــودن دروازه هــای دنیا به روی 
و اقتصــاد ایــران طــی دوران تحریــم، ســال ها 
از همــکاری مشــترک بــا دولــت و مهندســان 
ایرانــی بــه دور بوده ایــم؛ بــه نقش موثــر ایران 
و  صلــح  جهانــی،  توســعه  و  ثبــات  ایجــاد  در 
گســترش تجارت  تبــادل دانش، تجربه فنی و 
گفــت: دولــت ایتالیــا در  کــرد و  بــا دنیــا اشــاره 
بنایــی  زیــر  و  گاز  و  نفــت  حوزه هــای  تمــام 
ازجمله راه ســازی جــاده ای، راه آهن، صنایع 
هوایــی و دریایــی خواهان مشــارکت با دولت 
و شرکت های ساختمانی بخش خصوصی در 

ایران است.

استقبال وزیر راه و زیربنایی ایتالیا
  از همکاری با ایران
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رقابت بی واسطه
 شرکت های خارجی در ایران

ایــن  در  هــم  ایــران  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
بــرای  آمادگــی  اعــام  بــا  مشــترک  گردهمایــی 
کردن  حمایــت از شــرکت های ایرانــی و فراهــم 
بستر همکاری دو جانبه برای جذب سرمایه از 
گوِن پروژه های  گونا کشــور ایتالیا در حوزه های 
ایــن  گفــت:  شهرســازی  و  راه  زیربنایــی، 
گردهمایی هم اندیشــی شــرکت های  جلســه، 
ســاختمانی ایــران و ایتالیــا اســت آن هــم در 
زمانی که دو کشور رابطه خوبی در دوره ریاست 
جمهوری دکتر روحانی و دولت یازدهم دارند. 
که در این جمع حاضر  باعث افتخار من است 
که در آن همــکاران ایرانی من،  باشــم، جمعی 
شــرکت های بســیار سرشــناس ســاختمانی ما 

حضور دارند. 
عبــاس آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی ادامه 
اصلــی  طرف هــای  از  یکــی  ایتالیــا  قطعــا  داد: 
کاری مــا در اروپــا اســت، ایتالیــا یکــی از اولیــن 
که دکتــر روحانــی از ابتدای  کشــورهایی اســت 
کرده و ایشان  ریاســت جمهوری به آن جا سفر 
کشــوری باشــد  کردند تا ایتالیا اولین  انتخــاب 
کــه پس از رســیدن به توافق اخیر به آنجا ســفر 
که ما  نماینــد و ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
کشور هستیم.  عاقه مند به توســعه روابط دو 
کنم مــا ارتباط  کــرد: مــن فکر مــی  وی تصریــح 
گرفته ایم و این  دوباره با ایتالیا را مجددا از سر 

بار در تمامی سطوح ممکن.
کم مــدت زمان  وی بــا اشــاره به فاصله بســیار 
ســفر هیــأت ایتالیایــی بــه تهــران پــس از ســفر 
هیــأت ایرانــی بــه ایتالیــا خطــاب به وزیــر راه و 

گفــت: همــکاران مــن،  امــور زیربنایــی ایتالیــا 
که امــروز در این  این شــرکت های ســاختمانی 
گردهمایی حضور دارند، شرکت هایی هستند 
سراســر  در  را  زیــادی  بســیار  پروژه هــای  کــه 
ایــران بــه انجــام رســانده انــد. تقریبــا تمامــی 
ســاختمان های اصلــی و پروژه هــا و امکانــات 
اصلــی در ایــران توســط اینــان ســاخته شــده، 
پروژه هــای زیربنایی در زمینه های مختلف در 
بنادر، جاده ها، فرودگاه ها، راه آهن ها، همین 
طور در سایر صنایع همانند پتروشیمی و نفت 
گاز، همــه توســط این شــرکت های همکار به  و 
ســرانجام رسیده اســت، به همین دلیل اینان 
برای ما بسیار عزیز هستند. وی ادامه داد: من 
که همکاری  امروز به شــما پیشــنهاد می دهم 
بســیار خوبــی را بیــن شــرکت های ایتالیایــی و 
که  این شــرکت های ایرانی به وجــود آورید چرا 
کــه میــان دولــت ایــران و ایتالیا  هــر رابطــه ای 
ســاخته شــود تکیه بر این همکاری فی مابین 

شرکت های ایرانی و ایتالیایی خواهد داشت.
آخوندی افزود: شرکت های ایرانی و مهندسان 
ایرانــی از دانــش باالیــی برخوردارنــد بنابرایــن 
پروژه هــای  در  ایتالیایی هــا  ســرمایه گذاری 
عمرانــی ایــران ســود سرشــاری را نصیــب آنان 

کرد. خواهد 
امــکان همــکاری مشــترک  بــر  کیــد  تأ بــا   وی 
شــرکت های ایرانــی و ایتالیایــی در پروژه هــای 
کــرد:  اضافــه  رقابتــی،  فضــای  در  یکدیگــر 
گذشته نیز بیان  که در نشست های  همانگونه 
 کــرده ام، ما پروژه های بســیاری در زمینه های

 مختلــف داریــم از پروژه هــای زیربنایــی انــواع 
و  دریایــی  صنایــع  فرودگاه هــا،  آهــن،  راه  راه، 
که امــروز زمان حرکت بــه جلو و  بنــادر و غیــره، 
کــردن تمامــی ایــن پروژه هــا از طریــق  اجرایــی 
همــکاری بین شــرکت هایمان می باشــد. وزیر 
توســعه  نکتــه در  و شهرســازی مهم تریــن  راه 
وجــود  را  کشــور  دو  مشــترک  همکاری هــای 
کشور  رقابت مثبت میان شرکت های فعال دو 
کرد: عاقه شــدید ما بــه ایجاد  معرفــی و بیــان 
شــرکت های  میــان  عادالنــه  و  ســالم  رقابــت 
ایرانــی و بین المللی اســت. وی ادامــه داد: ما 
بــه دنبال رابطــه برد- برد هســتیم و به همین 
کشــورهای مختلف  دلیــل آمادگــی همکاری با 
بــه ویژه ایتالیا را داریم، و امروز با این همکاری 
مــی توانیــم از یکدیگــر بیاموزیــم و بــا هم رشــد 
نماییــم به همین دلیل اشــتیاق زیــادی برای 
همکاری بین شــرکت های طرفین وجود دارد. 
کرد: نکته مهــم دیگر در این  آخونــدی تصریح 
همکاری هــا ســرمایه گذاری مســتقیم و بــدون 

واسطه شرکت های ایتالیایی در ایران است.
وی بــا بیان اینکه با وجود حضور شــرکت های 
کشورهای اروپایی نیز  ایتالیایی در ایران ســایر 
به ایران می آیند، افزود: هرگونه سرمایه گذاری 
بــه  انتقــال دانــش و فنــاوری  بــه شــرط  تنهــا 
شــرکت های ایرانــی امــکان پذیر اســت. ضمن 
اینکه همکاری هــای بانکی و صنعتی نیز برای 
کرد  ما اهمیت دارد. آخوندی اظهار امیدواری 
کشــور بتوانند در دوره پسا برجام روابط  که دو 

نوینی را رقم بگذارند.
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گردهمایی پیشــگامان صنعت ساخت،   در ادامه بخش اول از 
کــه پانــل اول بــا حضــور محمدرضــا  گردیــد  دو پانــل تشــکیل 
شــورای  رییــس  و  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  نایــب  انصــاری 
رامینــه  هرمــزد  مهـــــــــندسی،  تشــــــــــــــــــــکل های  هماهنگــی 
ایــران،  مشــاور  مهندســان  جامعــه  مدیــره  هیــأت   رییــس 

مریم خوانساری مدیر روابط بین الملل سندیکای شرکت های 
ســاختمانی ایــران و دبیــر همایــش، ماســیمو روســتیکو  معاون 
ســاختمانی شــرکت های  انجمــن  مدیــر  و  خارجــه   وزارت 

گفتگــو بــا موضــوع نقــش بخــش خصوصــی و ارتباط   ایتالیــا بــه 
شرکت های بخش خصوصی ایران و ایتالیا پرداختند.

نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی و رییــس شــورای 
هماهنگی تشکل های مهندسی و ساختمانی 
کــه  دارم  افتخــار  گفــت:  گردهمایــی  ایــن  در 
گردهمایــی بــه عنــوان یکــی از اعضای  در ایــن 
بــا  خصوصــی  بخــش  کننــده  کــره  مذا هیــأت 
هیأت بــزرگ اقتصــادی ایتالیا با حضــور وزرای 
کشور حضور  راه و شهرســازی و حمل و نقل دو 
داشــته باشم. می دانم مشــتاقان زیادی برای 
زیــر  پروژه هــای  انجــام  و  اقتصــادی  مشــارکت 
بنایی با شــرکت های بخش خصوصــی ایران از 
سراســر دنیــا وجــود دارد بــا توجه بــه اینکه هم 
کنــون زمینه همــکاری مشــتاقانه زیادی هم،  ا
برای ما در دوران پسا تحریم ایجاد شده است.
محمدرضــا انصــاری بــا بیان اینکه پــس از رفع 
که مصصم  کشــوری بود  تحریم ها ایتالیا اولین 
بــه ایجــاد روابــط و تعامــل مشــترک اقتصادی 
بــا ایــران شــد، بــا اشــاره بــه ســخنان وزیــر راه 
از  اهمیــت حمایــت دولــت  بــر  و شهرســازی، 

همــکاری مشــترک بیــن شــرکت های ایرانــی و 
کرد. کید  ایتالیایی تأ

بــه ســابقه 40 ســاله همــکاری  اشــاره  بــا  وی 
بــه  خطــاب  ایتالیایــی،  شــرکت های  بــا  وی 
کــرد: آنچــه مایلــم بــه آن  ایتالیایی هــا تصریــح 

از  زیــادی  زمــان  کــه  اســت  ایــن  کنــم  اشــاره 
کنــون  ایــن همــکاری ســپری شــده اســت و ا
در ایــراِن امــروز، شــما با پتانســیل های بســیار 
بیشــتری در مهندســان و شــرکت های ایرانــی 
را  زیــادی  توانایی هــای  و  هســتید  رو  بــه   رو 

پیام روشن دولت برای بخش خصوصی
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در ادامــه پانــل، رییــس هیــأت مدیــره جامعه 
بیــان ضمــن  هــم  ایــران  مشــاور   مهندســان 
 خیــر مقدم به هیأت بزرگ اقتصادی ایتالیا به 
کشــور ایتالیا بســیار  گفــت: رابطه ما با  تهــران، 
که تصور می شود؛ در دهه 60  فراتر از آن است 
گســترده  شــرکت های ایتالیایی همکاری های 
کردنــد و مــا در آن ســال ها  خــود را بــا مــا آغــاز 
 پروژه هــای بســیار خوبــی را بــا همــکاری آن ها 
کنون در ســال 2016 قرار داریم  انجــام دادیــم؛ ا
کاری بســیار متفــاوت تر  و شــرایط اقتصــادی و 
شــاهد ســال ها  آن  در  کــه  اســت  چیــزی   از  

 بودیم.
انجمــن  معرفــی  بــه  ادامــه  در  رامینــه  هرمــزد 
گفــت: انجمــن  مهندســان مشــاور پرداخــت و 
مهندسان مشاور ایران در سال 1973 تاسیس 

گیرنــده  کنــون ایــن انجمــن در بــر  شــد و هــم ا
20 رشــته مختلــف بــا 800 عضــو از شــرکت های 
خصوصــی اســت. در واقــع هر شــرکت مســتقل 
مشــاوره در ایــران جــزو ایــن انجمن اســت و ما 
فــرودگاه، راه آهــن، آب،  در زمینــه نفــت، راه، 
فاضاب، سد، آبیاری، دامپروری و غیره فعالیت 
کنیم. در واقع شرکت های ما تمامی طیف  می 
فعالیت های مهندســی زیربنایی ها را پوشــش 
نماینــده  همچنیــن  مــا  انجمــن  دهنــد.  مــی 
فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور است.
کرد: شــرکت های مهندسان  وی خاطرنشــان 
کشــورهای متفاوتی در بازارهای  مشــاور ما در 
بین المللی به ارائه خدمات مشــغول هســتند 
گذاری های  و در ایران این شــرکت ها ســرمایه 
بــا  بســیاری   )Joint venture( مشــترک 

کاما  شــرکت های دنیا دارنــد؛ شــرکت های ما 
بــا پیمانــکاران بیــن المللی آشــنا هســتند و با 
کشــورها مشارکت دارند. به عنوان مثال  سایر 
کنون در آفریقا و آسیای میانه مشغول  ما هم ا

فعالیت هستیم.
کــه آقــای آخونــدی،  رامینــه افــزود: همانطــور 
کار  بــرای  کــرد  اعــام  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
در ایــران نیــاز بــه واســطه نداریــد و مســتقیما 
بــا شــرکت های مشــاوره مــا از طریــق انجمــن 
کنیــد. مــی  پیــدا  ارتبــاط   مهندســان مشــاور 

که  می توانیم به شــما این اطمینان را بدهیم 
کار با آن ها نیاز دارید معرفی  که برای  کسانی را 
کمک به شناسایی این افراد  کرد و با  خواهیم 
و شــرکت ها هر چه سریعتر شــما را برای انعقاد 

قرارداد با آن ها یاری خواهیم رساند.

انجمــن  مدیــر  و  خارجــه  وزارت  معــاون 
بــا   )ANCE( ایتالیــا  ســاختمانی  شــرکت های 
کت دو طرفه  کید بر ضرورت ایجاد نظام شرا تا
کرد:  در انتقــال دانــش و تجربــه فنی، تصریــح 
آنچــه مهــم اســت ورود شــرکت های جدیــد و 
بیــن المللی به ایــران و تامین مالی پروژه های 

زیربنایی است.
ماسیمو روستیکو با بیان اینکه اصول، نحوه و 

گذاری باید  میزان تامین مالی و حجم سرمایه 
به صورت دقیق برنامه ریزی و مشخص شود، 
مشــارکت دو طرفــه و همــکاری دو جانبه بین 
کشور را مهمترین  شرکت های ســاختمانی دو 

کرد. اصل اساسی این همکاری عنوان 
از میزبانــی و همــکاری مناســب  بــا تشــکر  وی 
در  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
کــرد: هم  برگــزاری ایــن گردهمایــی خاطرنشــان 

کنــون بیــش از 200 شــرکت ســاختمانی فعــال از  ا
شــرکت های بزرگ، متوســط و کوچــک داریم که 
آمــاده همــکاری مشــترک بــا بخــش خصوصــی 
ایران در امور زیربنایی و حمل و نقل می باشــند 
 و امــروز اینجــا حاضــر هســتند تــا شــروعی باشــد

 برای این همکاری. 
صنایــع  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  روســتیکو 
ســاختمانی ایتالیــا دید خوبی به شــرکت های 

 مهندسان مشاور،  پل ارتباطی شرکت های ایرانی و خارجی

شفافیت مالی  ضرورت همکاری دو جانبه ایران و ایتالیا

مــی توانیــد در شــرکت های ایرانــی مشــاهده 
کنید.

کنــون ایتالیایی هــا  کــرد: هــم ا کیــد  انصــاری تا
شــرکای بهتری در مقایســه با دو دهه قبل می 
که بخشی از این  توانند در ایران داشته باشند 
توانمندی هــا در نتیجــه دوران تحریم و تاش 
مهندسان ایرانی برای دور زدن تحریم حاصل 
کنون بر فراز ایران  گر هم ا شده است. طوریکه ا
کــه پروژه های  کنید  کنید مشــاهده مــی  پــرواز 
که همه بر  زیادی در این دوران ســاخته شــده 

پایه تکنولوژی های بومــی و مدیریت متفاوتی 
کرده است.  که در طول این زمان رشد  بوده 

کرد: شرکت های ایرانی در 20  وی خاطرنشان 
 سال گذشته در 60 کشور دنیا فعالیت کرده اند
کنــون حــدود 80 شــرکت ایرانــی داریم   و هــم ا
کار  کشــور  ج از   کــه بــه صــورت موفــق در خــار
کنند. انصاری با بیان اینکه الزم اســت به  می 
کرد:  کنیم خاطرنشان  این پتانســیل ها توجه 
دولــت ایران همواره در زمینه های مختلف به 
کید دارد.  همکاری متقابــل و نه یک جانبه تا

مــا نه تنها در ایران بلکه در منطقه می توانیم 
کنیــم و بــا توجــه بــه  کار  بــا شــرکت های دنیــا 
کشــورهای منطقه،  نزدیکــی فرهنگی با ســایر 
همــکاری شــرکت های ایتالیایــی و اروپایــی با 
بخــش خصوصی ایران بــه منزلــه دروازه ورود 

گذاری منطقه است. به بازار سرمایه 
گفــت:   وی خطــاب بــه شــرکت های ایتالیایــی 
می توانیم با توجه به نزدیکی ها و روابط منطقه 
ای با سایر کشورهای همسایه، زمینه همکاری 

کنیم.  کشورها را هم فراهم  شما در این 
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گفــت: انجمن شــرکت های ســاختمانی  وی 
ایتالیــا پانزده هــزار عضو دارد؛ این اعضا هم 
کار  کشــور و 5 قاره مشغول به  کنون در 85  ا
و فعالیت هســتند و از پتانســیل های باالیی 
کنــون این  گفتــه وی هــم ا برخوردارنــد. بــه 
شــرکت ها حــدود 100 میلیــارد یــورو ســرمایه 
کــه  گرفتــه انــد  کار  در ســاخت و ســازها بــه 
میلیــارد   15 تــا   10 بیــن  مبلــع  ایــن  ســاالنه 
گردش  یــورو افزایــش مــی یابد و ســرمایه در 
 بیــن المللــی بــه ایــن ترتیــب به رشــد ادامه 
از  بیشــتر  متأســفانه  البتــه  کــه  می یابــد 

گردش ملی اســت اما این امری  ســرمایه در 
اســت اجتناب ناپذیر.

ســاختمانی  شــرکت های  انجمــن  مدیــر 
موقعیــت  از  امیــدواری  ابــراز  بــا  ایتالیــا 
گفــت:  کشــور  ایجــاد شــده بــرای تعامــل دو 
خوبــی  بســیار  فرصت هــای  مطمئنــم 
بســیار  مــا  بــرای  آنچــه  و  داشــت  خواهیــم 
بــه  جدیــد  شــرکت های  ورود  اســت  مهــم 
در  مشــترک  همکاری هــای  ادامــه  و  ایــران 
پروژه هــای  انتخــاب  اســت.  زمینــه  ایــن 
دولت هــا  بــرای  کــه  پروژه هایــی  مناســب، 

کــه برای آنها  مناســب هســتند، پروژه هایی 
گرفته، امکان سنجی   امکان ســنجی صورت 
پــس  اســت.  مرحلــه  اولیــن  گرایانــه،  واقــع 
کــه بعــدی مــی شــویم  ایــن وارد مرحلــه   از 

گذاری و تأمین مالی نهاد جدیدی   سرمایه 
کــه شــرکت ایتالیایــی و ایرانــی با هم  اســت 

 می ســازند و مالک پروژه می شــوند. 
گــر ایــن مســیر درســت طی  روســتیکو افــزود: ا
گــر دولــت ایــران شــرکت ها را در ایــن  شــود و ا
که  مســیر حمایت نماید، من مطمئن هســتم 

موفق می شویم.

صنعــت  پیشــگامان  گردهمایــی  دبیــر 
بیــان بــا  مراســم  ایــن  در  هــم   ســاخت 
گفــت: از   خیــر مقــدم خطــاب بــه حاضــران 
از  هســتند  جمعــی  کــه  حاضریــن  تمامــی 
انجمن هــا و ارگان هــای خصوصــی و دولتــی 
کــه در این  کنیــم  ایــران و ایتالیــا تشــکر مــی 
آنچــه  امــا  انــد.  یافتــه  حضــور  گردهمایــی 
مهم اســت حضــور نماینــدگان شــرکت ها در 
که بر  ایــن جمــع می باشــد، هر نماینــده ای 
خــودش باور داشــته بــرای به وجــود آوردن 
کســانی  کشــورش، ایــران یا ایتالیا.  تغییــر در 

گردهمایــی حضــور دارنــد  کــه امــروز در ایــن 
بــاارزش ترین دارایی خــود یعنی زمان خود 
کــه بــاور  را بــه مــا اختصــاص داده انــد چــرا 
ارزش هــای  بــه  تواننــد  مــی  کــه  داشــته اند 

کشورشــان بیافزایند.
کرد ما قدر انگیزه  مریــم خوانســاری تصریح 
گردهم  و خواسته شما را میدانیم و امروز با 
در  دولتــی  و  خصوصــی  پیشــگامان  آوردن 
صنعت ســاخت تــاش نموده ایم شــرایطی 
کــره  مذا بــا  بتوانیــد  تــا  آوریــم  فراهــم  را 
صحیــح و اصولــی بــه شــروع همکاری هــای 

که  دوجانبــه بپردازید. همــکاران ایتالیایی 
گردهمایــی آمــده اند نــه به  امــروز بــه ایــن 
که  دلیــل شــروع آشــنایی بــا جامعــه ایــران 
پروژه هــای  در  همــکاری  شــروع  دلیــل  بــه 
مهمتریــن  مــن  عقیــده  بــه  کــه  زیربنایــی 
صنعت هرکشــوری اســت به اینجا آمده اند 
که با توجه به  و این فرصت ویژه ای اســت 
اعــام پشــتیبانی هر دو دولت از شــرکت ها، 
بهتریــن  بــه  و  دانســت  را  آن  قــدر  بایســتی 
از آن  و توســعه  راســتای پیشــرفت  نحــو در 

اســتفاده نمود.

سازندگی زیربنایی آغاز مسیر رشد و توسعه

گفــت: دارنــد،  ایرانــی  خصوصــی   بخــش 
 20 ســال پیــش بــه عنــوان یــک دیپلمــات در 
ایــران بــودم، آن زمــان شــرکت های ایتالیایــی 
بسیار زیادی در این همکاری داشتند و شرایط 
شــرکت ها  پیشــرفت  جهــت  مناســبی  بســیار 

کنــون پــس از رفــع تحریم ها   وجــود داشــت و ا
دو  همکاری هــای  بــرای  خوبــی  دروازه هــای 
جانبه و آغاز تعامات فی ما بین به روی ما باز 
شده است. ما با شما رقیب نیستیم و به هیچ 
وجــه دنبال رقابت نیامده ایــم، بلکه خواهان 

و  هســتیم  ایرانــی  شــرکت های  بــا  کت   شــرا
می خواهیم دانش مان را با شما شریک شویم 
کنیم؛ این رشد باید  کنار هم رشد  تا با هم و در 
هــم در بازارهای داخلی ایران و ایتالیا باشــد و 

هم در سطح بازارهای بین المللی.
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حضور مدیران بیمه سرمایه گذاری بین المللی  
صنعــت  پیشــگامان  گردهمایــی  در  ســاچه 
ســاخت یکــی از مهمتریــن نقــاط قــوت اولین 
بــرای  خارجــی  شــرکت های  حضــور  از  فصــل 
گذاری در ایران در دوران پســا تحریم  ســرمایه 

به شمار می رود.
در ایــن زمینــه، یکــی از مدیران ارشــد شــرکت 
بیمه ساچه در مورد نحوه گارانتی قراردادهای 
ســرمایه گذاری  و  حضــور  بــرای  ســاختمانی 
گــــــــــــفت:  ایــران  در  خارجــی   شـــــــــرکت های 
قراردادهــای  به عنوان ضمانت کننــده  ســاچه 
ساختمانی می تواند شرایط تضمین میانگین 
85 درصدی بازدهی قراردادهای شرکت های 
کند.  ســاختمانی ایتالیایــی در ایــران را فراهم 
که این  کریســتیانا مورلی، تنها چیزی  گفته  به 
گــذاری بــرای تضمیــن  شــرکت بیمــه ســرمایه 
بــه  ایــران  در  ایتالیایی هــا  گــذاری  ســرمایه 
از جزییــات دقیــق  اطــاع  اســت  نیازمنــد  آن 
قراردادهــا بــرای تضمیــن اســناد مالــی آن ها و 

گارانتی دولت ایران است.
کرد: باید قراردادهای تجاری  وی خاطرنشان 
کنیم و در نهایت بازپرداخت سرمایه  را تحلیل 
توسط وزارت امور دارایی ایران تضمین شود. 
قــرارداد  هــر  تضمیــن  جهــت  مــدارک  بررســی 
ممکن اســت حدود یک تا دو ماه طول بکشد 
که این موضوع به نسبت پیچیدگی قراردادها 
پیشــرفت  رونــد  همچنیــن  و  آن هــا  حجــم  و 

کرات متفاوت است. مذا
تضمیــن  ایــن  داد:  ادامــه  مورلــی  کریســتیانا   
کــدام از پروژه هــا بــه صورت  ســرمایه بــرای هــر 
گانــه و در فرمول هــای مختلفــی صــورت  جدا
کــه می توانــد تــا 85 درصــد از  گرفــت  خواهــد 
ایــن  بــرای  را  صــادرات  قراردادهــای  ارزش 
کنــد. همیــن طــور ســاچه  شــرکت ها تضمیــن 
 مــی توانــد بــا پــاره ای از محدودیت هــا، تــا 30 
درصد از هزینه های محلی از ارزش قراردادهای 
صــادرات را نیز پشــتیبانی نمایــد. حق بیمه ما 

می تواند تا 100 درصد تأمین مالی شود. 

 وی پوشــش مالــی ســاچه بــرای شــرکت ها را 
کــرد و افــزود: ایــن  بســیار بلنــد مــدت اعــام 
پروژه هــای  در  مــدت  بلنــد  مالــی  پوشــش 
مختلــف می تواند متفاوت باشــد، برای مثال 
بــرای پــروژه زیربنایی ماننــد راه آهن می توان 
پوشــش مالی قرارداد بلندمدت را تا 14 ســال 
کــرد و افــزود:  از زمــان تکمیــل پــروژه عنــوان 
بــه  کــه شــرکت ها و دولــت ایــران  در صورتــی 
هــر دلیلــی موفــق بــه بازپرداخــت ســرمایه به 
شــرکت های خارجی نشــوند ایــن بازپرداخت 
در مــدت زمــان توافــق شــده در متن قــرارداد 
از طرف ســاچه انجام می پذیــرد ضمن اینکه 
بــار دیگــر از  گارانتی هــای پرداخــت هــم یــک 
طــرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایــران 

تضمین خواهد شد
می خواهیــم  مــا  کــرد:  تصریــح   مورلــی 
به ســاده ترین شکل ممکن همکاری نماییم، 
لذا باید در ابتدایی ترین زمان آغاز همکاری دو 
شرکت برای انجام یک پروژه در جریان امور قرار 

در ادامه پانل دوم، رامینه و روســتیکو جای 
کریســتیانا مورلی، یکی از مدیران  خود را به 
گذاری ساچه دادند. در  ارشد بیمه سرمایه 

گــذاری در  کــه با موضوع ســرمایه  ایــن پانل 
ایران و به صورت پرســش و پاســخ تشــکیل 
 گردید، در ادامه گفتگوها اصغر فخریه کاشان

امــور  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  قائم مقــام   
بین الملــل نیــز بــه جمــع حاضــران در پانــل 

پیوست.

گذاری ساچه به ایران ورود بیمه سرمایه 
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کلیه مدارک و جزئیــات پروژه به  بگیریــم و بایــد 
گردد. ما ارائه 

وی بــا بیــان اینکــه ســاچه قبــا هــم در ایــران 
کار، سرمایه  فعالیت داشته است بر حمایت از 
کید  و فعالیت شرکت های ایتالیایی در ایران تا
دوران  در  حتــی  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  و  کــرد 
تحریم هم رابطه و همکاری خود را با شرکت ها 
کنــون بــه  کــرده و هــم ا و دولــت ایــران حفــظ 
گســترش آن هســتیم. در همین راســتا  دنبال 
پــس از رفع تحریم هــا تفاهم نامه هــای زیادی 
گردیــده اســت اما زمــان آن فرا رســیده  امضــاء 
گذشــته و بــه مرحله  تــا از امضــاء تفاهــم نامــه 
یافتــه  را  مناســب  پروژه هــای  بیاییــد:   بعــد 
گفتگــو درباره مــدارک مالی پروژه هــا با ما  و بــه 

بپردازید.
کــرد: حضور دکتــر روحانی  مورلی خاطرنشــان 
که تحریم ها  کنون  در رم موفقیــت بزرگی بود؛ ا
بیــن ســاچه و  برداشــته شــده و موافقتنامــه 
ایران منعقد شــده است می توانیم به صورت 
وارد  گســترده  صــورت  بــه  ایــران  در  مجــدد 

شــویم. معمــوال هیأت مدیره ما یــک تا دو بار 
که در صورت  در ماه تشــکیل جلســه می دهد 
پروژه هــای  بــودن  آمــاده  صــورت  در  و  نیــاز 
نیازمنــد تضمیــن، مــی تــوان ایــن جلســات را 

کرد. زودتر هم برگزار 

گذشــته ســاچه در  وی افــزود: طــی ده ســال 
فراینــد رشــد خــود بــه شــرکتی بــزرگ تبدیــل 
که  شــده و در حال حاضر به جایی رسیده ایم 

گذاری و صادرات   می توانیم از هر نوع سرمایه 
کنیم. ایتالیا حمایت 

امــور  در  وشهرســازی  راه  وزیــر  قائم مقــام 
از  اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  بین الملــل 
فعلــی  زمانــی  مقطــع  در  خارجــی  ســرمایه 
گفــت: آنچه در  موضوعــی چندوجهــی اســت، 
حال حاضــر و در ایــن زمینــه در اولویــت قــرار 
دارد، برقــراری بیمــه رایــج ســرمایه گذاری در 

بانک هــای  وام دهــی  امــکان  بــرای  کشــورها 
خارجی به بانک ها و شــرکت های ایرانی است 
و اولیــن مســئله ما در مقطــع زمانی فعلی این 
که دولت های خارجی مصمم به انجام  اســت 

کار شوند. این 
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  کاشــان،  فخریــه    

مبنــی  خارجــی  ســرمایه گذاران  نگرانی هــای 
ابهاماتــی  و  تحریم هــا  بازگشــت  احتمــال  بــر 
کــه در نتیجــه آن بــرای شــرکت های خارجــی 
از  بســیاری  کــرد:  خاطرنشــان  دارد،  وجــود 
و  همــکاری  بــه  عاقه منــد  کــه  شــرکت هایی 
ســرمایه گذاری در ایران هستند ممکن است 
کــه در صــورت  بــا ایــن ابهــام مواجــه باشــند 
بازگشــت تحریم هــا تکلیــف ســرمایه گذاری ها 
خواهــد  چــه  ایــران  در  آنــان  فعالیت هــای  و 
شــد. وی توضیــح داد: در جلســات دولــت و 
وزارت امــور خارجــه با ســران سیاســی جهان 
تاش شــده است تصمیم گیری های مناسبی 
انجــام شــود تا در صورت بروز چنین مشــکلی 
در  درگیــر  اقتصــادی  طرفیــن  از  هیچ یــک 
پروژه هــا متحمــل ضــرر و زیــان نشــوند؛ ایــن 
که بــا توجه به فضــای مثبت  در حالــی اســت 
بین ایران و جامعه جهانی احتمال بازگشــت 
بــه  بــود.  خواهــد  ضعیــف  بســیار  تحریم هــا 
کاما روشــنی  گفتــه وی هنــوز پاســخ قطعی و 

گشت تحریم ها ابهام در همکاری در صورت باز



 پیام آبادگران                                 
بهمن1394 
شماره 339

پرسش و پاسخ از ساچه

بــه ایــن ابهام داده نشــده اســت هــر چند در 
کنون بعد از اجرای برجام  کــه تا راهنماهایی 
نوشــته شــده یا در حــال تدوین اســت تقریبا 
بــه 90 درصــد از ابهامات موجود پاســخ داده 
شــده اســت امــا هنــوز به طــور قطــع و یقیــن 

ایــن همکاری هــا  در مــورد اینکــه سرنوشــت 
در صــورت بازگشــت احتمالــی تحریم هــا چــه 
خواهد شــد حکم نهایی صادر نشــده است. 
کاشــان پاســخگویی بــه ایــن ابهام را  فخریــه 
ســرمایه گذاری  بیمــه  شــرکت های  برعهــده 

گفــت: باید دید شــرکت های بیمه  قــرار داد و 
که قرار است ارزش قراردادها  ســرمایه گذاری 
ایــران  در  خارجــی  ســرمایه های  حجــم  و 
ایــن  بــرای  راهــکاری  چــه  کننــد  تضمیــن  را 

موضوع اندیشــیده یا می اندیشند.

سوال: 
کــه  می گـــــویید  شــما  وقتــی   
85 درصــد تضمیــن می کنیــد، 
بــرای مثــال وقتی یک قــرارداد 
همــکاری 50-50 وجــود دارد، 
شــما چقدر ضمانت می کنید؟ 
کل مبلغ قــرارداد 85% را  آیــا از 

کنید؟ ضمانت می 

پاسخ:
گــذاری می تواند  مبلغ ســرمایه 

ارزش  از  درصــد   85 تـــــــا 
قــــرارداد صــادرات باشــد. ایــن 
تمــام  کــه  معناســت  بــدان 
ارزش  یعنــی  قــرارداد،  مبلــغ 
کــه  البتــه  و  صــادرات  قــرارد 
صادرات شــامل قســمت بومی 
نمی گردد. ســپس ما می توانیم 
تــا 30 درصــد از اصــول قــرارداد 
همچنیــن  کنیــم.   finance را 
قــرارداد  ارزش  از  درصــد   30
صــادرات مــی توانــد مربــوط به 
هزینه هــای بومــی باشــد و ایــن 
هزینه هــای بومــی میتوانــد بــه 
کــه شــامل 85 از  financing مــا 
صــادرات  قــرارداد  کل  ارزش  از 
در  کــه  گــردد.  اضافــه  اســت، 
نتیجــه ســود ســاچه را می توان 
گــذاری ســرمایه  درصــد   100 
گارانتی مــا 100  کــرد. بــه نوعــی   
گــذاری  ســرمایه  مبلــغ  درصــد 
را پوشــش مــی دهــد. البتــه بــر 
اساس تک تک و مورد به مورد 
تأییدیــه  نیازمنــد  موضوعــات، 

مسئوالن می باشد.

سوال: 
درباره همکاری شرکت های ایرانی 
کنیم، فرض  و ایتالیایی صحبت می 
یــک  و  ایرانــی  شــرکت  یــک  کنیــد 
شــرکت ایتالیایی شریک شوند، آیا 
مــی توانیــد روش و راهکار رســیدن 
کنید و اینکه چه  به ساچه را اعالم 
گرفتــن تأییــد از  مــدت زمــان بــرای 

ساچه الزم است؟

پاسخ:
 زمــان انجام می تواند بســیار ســریع 
کلیه جزئیات برای  باشــد. ما نیاز بــه 
رســیدن به یک قــرارداد داریم. البته 
مــا قــادر بــه حمایــت و پشــتیبانی از 
و  ایرانــی  شــرکت های  همکاریهــای 
ایتالیایــی هســتیم. البتــه مــا بایــد از 
تکنولوژی و تجهیزات ســاخت ایتالیا 
که مــا برای  کنیم چــرا  هــم اســتفاده 
بازاریابــی آنهــا در ایــران هســتیم. بــا 
رعایت محدودیتهائــی، می توانیم از 
تجهیزات بومی نیز استفاده نماییم. 
بازرگانــی  قراردادهــای  اســت  الزم 
دربــاره  و  شــده  تحلیــل  و  تجزیــه 
تســهیات اعتبــاری صــادرات بحــث 
گفتگــو شــود. این بدان معناســت  و 
که موافقــت وام و تضمین پرداخت، 
کرات، حــدود دو  بســته به رونــد مذا
ماهــی به طــول می انجامــد. معموال 
ماهــی یــک یا دو بار هیــأت مدیره ما 
گــر پــروژه خاصــی  جلســه دارنــد امــا ا
مدنظــر باشــد، جلســه فــوق العــاده 

قابل برگزاری است.
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سوال: 
 شــرایط قابــل قبــول و ایمــن پرداخت از 
سوی ساچه که موجب گارانتی ضمانت 
است به چه صورت است. یعنی شرایط 
عــادی finance  اســت ماننــد پوشــش 
ECA به صورت 85 درصد یا روش های 
دیگر هم مورد قبول است. البته که نحوه 
گرفتن پــروژه، ما  عملکــرد و اقــدام برای 
 joint venture کنسرســیوم یا به صورت 
ایتالیایــی  و  ایرانــی  شــرکت های  بیــن 
خواهد بود. روش مطمئن ورود سرمایه 
بــه داخــل ایــران ، ماننــد روش پوشــش 
کــه تا 85  کــه ُنــرم اروپایــی اســت   ECA
 15 و  آورد  مــی  گــذار  ســرمایه  را  درصــد 
که دولت ایران می شود  درصد را مالک 
برعهــده دارد. ســوال مــن در واقــع این 
که آیا ســاچه روش های دیگری را  است 

هم پشتیبانی می کند؟

پاسخ:
گــذاری،  بــا ضمانــت ســرمایه  ارتبــاط  در 
مــا مــی توانیــم تولیــدات دیگرمــان را ارائه 
دهیــم بــرای مثــال صــدور ضمانــت بابت 
که  اوراق قرضــه پیمانــکار، در صورتهایــی 
پرداخــت توســط پیمانــکار انجــام نگرفته 
گونــه خدمات را  باشــد ما مــی توانیم این 

ارائه دهیم.
کارهــای عمرانــی مــا مــی توانیــم  در مــورد 
ریســک  کــه  بگیریــم  پیــش  در  سیاســتی 
تولیــد صادرکننــدگان ایتالیایی راپوشــش 
که تامین سرمایه  دهد. برای پیمانکارانی 
نشــده باشند ولی از طریق دولت حمایت 
تضمیــن  ای  بگونــه  مــا  هــم  می شــوند 
می کنیــم بــه طوریکــه ضمانــت پرداخــت 
کننده باشــد.  عادالنــه مســتقیم به صادر 
گــذاری شــرکتهای  مــا می توانیــم ســرمایه 
کت تضمیــن نماییم.  ایتالیایــی را در شــرا
ما می توانیم بیمه خطرات سیاســی برای 
کت  شــرا در  را  ایتالیایــی  گــذارن  ســرمایه 
تنظیــم نماییــم. در حقیقــت مــا قادریــم 
کــه پیمانــکار در محــل مســتقر  هنگامــی 
شــده است طیف وسیعی از امکانات را در 

اختیارش قرار دهیم.

سوال: 
در رابطه با تضمین مستقل )sovereign guarantee( شما تنها ضمانت وزارت دارایی را 
قبول دارید آیا روشهای دیگری وجود دارد؟ این روش معمول که ما سالها پیش از کشورهای 
 sovereign guarantee خارجــی مثل اروپایی ها یا دیگران داریم منظور من بطور اخص 
 NIOC گازی از طرف گارانتی پروژه های نفتی و  می باشد. به عنوان مثال از مدتها پیش 
sovereign guarantee گازی از نوع انجــام می شــود. اما ضمانت پروژه های غیر نفتــی و 
گارانتی های دیگری  گردد، آیا  که بطور معمول اعمال می  توسط وزارت دارایی می باشد 

که مورد قبول ساچه می باشد؟  وجود دارد 

پاسخ:
گــر مــا را جــع بــه ضمانــت مســتقل )sovereign guarantee( صحبــت می کنیم ایــن یک نوع   ا
که مســتقیمٌا  کــه از طــرف وزارت دارایــی تضمین می شــود همچنین واحدی  گارانتــی اســت 
sovereign guarantee  که مــا بــرای  متعهــد بودجــه دولت اســت. این طریق متداولی اســت 
کشور ها اعمال میکنیم البته ما آماده هرگونه تجزیه و تحلیل و  نه تنها در ایران بلکه در سایر 
کوچک  گذاری شرکتهای  همکاری برای ریســکهای بانکی می باشــیم خصوصًا برای ســرمایه 
و متوسط همچنین قراردادهای در رابطه با تامین ماشین آالت . ما اخیرًا قرارداد با بانکهای 
کرده ایــم در نتیجه می توانیم برای پروژه های نه خیلی بزرگ، ماشــین آالت  خصوصــی امضــا 
تهیه نماییم. می توانیم ریســکهای بانکی را هم مورد بررســی قراردهیم تا بتوانیم ریســکهای 

همکاری مشترک را را مورد بحث قرار دهیم.
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کــه بخــش  گردیــده بــود  گردهمایــی از دو بخــش تشــکیل  ایــن 
کامل به جلســات خصوصی رو در رو بین شــرکت ها  دوم به طور 
گردهمایی پیشگامان صنعت  گفته دبیر  اختصاص داشــت. به 
گردهمایی 299 جلســه ســاخت در ایــن مراســم در بخــش دوم 
کــه در ایــن نشســت ها شــرکت ها بــه دو  B2B ترتیــب داده شــد 

کلــی تقســیم می شــدند؛ هر شــرکت ایرانــی بــا در اختیار  دســته 
داشــتن یک میز، میزبان شرکت های ایتالیایی به طور مستقیم 
و در محدوده هــای زمانــی مشــخص بــود و از ایــن طریــق هــر 
پروژه هــا، فرصت هــای  مــورد  در  ایتالیایــی  و  ایرانــی  طــرف   دو 
 سرمایه گذاری و نحوه همکاری با یکدیگر به صورت رودر رو به دیدار و
گو پرداختند. دسته دوم نشست ها، مربوط به جلسات  گفت و   
که شرکت ها از سابقه  که به دلیل آشنایی  آزاد و خود جوشی بود 
کــرده بودند به وجود مــی آمد و فضایی  و فعالیــت یکدیگــر پیدا 

نیز به این دسته از جلسات اختصاص یافته بود.
گرفتن 49 میز برای 49 شرکت ایرانی  مریم خوانساری، از در نظر 
بــه منظــور میزبانی از مهمــان خارجی خود خبــر داد و افزود: در 
که در برنامه های متفاوت برگزار می گردد   B2B تمامی جلســات
گردیده و شــرکت های مهمان  کم لطفی  متاســفانه بــه ایرانی ها 
خارجــی به طور ثابت بر میزها نشســته اند، حال اینکه از اصول 
کــه صاحبخانه پذیرای  بیــن المللی چنین جلســاتی این اســت 
که  مهمان باشــد. همچنین، در نهایت این شرکت ایرانی است 
باید از میان شرکت های متفاوت خارجی یکی را برای همکاری 
کــم لطفی  کنــون بســیار مورد  انتخــاب نمایــد و ایــن موضــوع تا
گرفته است. همچنین  برگزارکنندگان همایش های مختلف قرار 
این موضوع از ازدحام شــرکت ها بر سر یک میز جلوگیری نموده 
کره و رعایت خصوصی بودن  و به برگزاری منظم تر جلسات مذا

کمک می نماید. جلسات برای طرفین 
گردهمایــی، شــرکت های داوطلــب  کــرد: در ایــن  وی تصریــح 
بــه طــور ثابت بــر میزها مســتقر بــوده و بــا شــرکت های متفاوت 
ایتالیایی ماقات داشتند. برنامه این ماقات ها بر اساس سایز، 
کره و همچنین با توجه به درخواســت  نــوع فعالیت طرفین مذا
گردیده بود. اصل اول در این  ماقــات از یکی از طرفین، تنظیم 
کره  کــدام از میزهای مذا کــرات رعایــت نظم بود و پشــت هر  مذا
کره بین شــرکت های توانمنــد ایرانی با همتایان  بیــن 5 تا 8 مذا

ایتالیایی خود صورت پذیرفت.
مریم خوانســاری، حضور شــرکت تضمین مالی ســاچه به همراه 
هیــأت ایتالیایــی را از نــکات مثبــت ایــن حضــور در ایــران بــرای 
گفتــه مریم  کــرد. به  مشــارکت در پروژه هــای ســاختمانی اعــام 
خوانســاری، حضور شرکت ایتالیایی بیمه ساچه به  عنوان یکی 

 B2B برگزاری 299  جلسه
در سه ساعت
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ســندیکای مدیــره  هیــأت  رییــس   نایــب 
 شــرکت های ســاختمانی ایــران با بیــان اینکه 
بــرای تامیــن منابع مالــی و اســتفاده از دانش 
فنــی در حجم عظیم پروژه های ســاختمانی و 
کشــور به همکاری هــای فنی و جذب  عمرانی 
گفــت: هم  ســرمایه های خارجــی نیازمندیــم، 
کاره در  پــروژه نیمــه  از 7 هــزار  بیــش  کنــون  ا
که برای تکمیــل تمام آن ها  کشــور وجود دارد 
بــا هزینه هــای روز بــه 400 هزار میلیــارد تومان 

منابع مالی نیاز داریم.
بــه  نیــاز  امــروز  گــر  ا افــزود:  جــواد خوانســاری 
گذاری و جذب سرمایه های خارجی  ســرمایه 
کشــور به شــدت احســاس می شود به این  در 
کــه تامیــن ایــن حجــم عظیــم از  خاطــر اســت 
منابــع مالــی بــرای تکمیــل پروژه هــا در حــال 

بــرای دولــت مقــدور نیســت. ایــن در  حاضــر 
که هم  که تمــام ایــن پروژه هایی  حالی اســت 
کمبــود منابــع مالــی نیمــه  کنــون بــه دلیــل  ا
کاره و متوقــف باقــی مانــده اســت پروژه هایی 
در  مــردم  نیازهــای  دنبــال  بــه  کــه  هســتند 
کلنــگ زنی و آغاز شــده اند  گــون  گونا مناطــق 
کاره مانــدن آن هــا بــه معنای بــرآورده  و نیمــه 
نشــدن ایــن نیازهــا و محرومیت مــردم از این 

پروژه هاست.
گذاری در  کید بر اینکه جذب سرمایه  وی با تا
اولیــن قدم مــی توانــد تکلیف بســیاری از این 
پروژه هــای نیمــه تمــام و باتکلیــف را روشــن 
که در برنامه ششم  کند به اهمیت پروژه هایی 
کیــد قــرار  توســعه هــم از طــرف دولــت مــورد تا

گرفته اند اشاره نمود.

کرد:  از ســوی دیگر حضور  خوانســاری تصریح 
شــرکت های خارجــی در عرصه هــای مختلــف 
کشــور بــه معنای نوعی  اقتصادی و ســازندگی 
تفاهــم، تبــادل فکری، فنــی و صنعتی خواهد 
بهبــود  در  توانــد  مــی  تعامــات  ایــن  و  بــود 
فعالیت هــای عمرانــی و زیربنایــی اثــر مطلوب 
داشــته باشــد. در واقــع برقراری تبــادل فکری 
گذاری  و صنعتی راهگشــا برای بهبود سرمایه 

کشور خواهد بود. در سازندگی زیربنایی در 
گر می بینــم امکانات  کرد: امــروزه ا وی اظهــار 
خطــوط  همچــون  پیشــرفته  فــوق  زیربنایــی 
کیلومتر در ساعت  ریلی با ســرعت بیش از 300 
کشــور مــا وجــود نــدارد. اوال  بــه دلیل نبود  در 
کافــی و دومــا عــدم وجــود تکنیک ها  ســرمایه 
و دانــش مــورد نیــاز در ایــن زمینه اســت. این 

از شرکت های معتبر تضمین سرمایه گذاری در دنیا ضمن اعام 
کامل ایشــان در پشــتیبانی شــرکتها و همکاری با دولت  آمادگی 
ایــران، نقطــه مثبتــی بــرای اولیــن حضــور خارجی هــا در ایــران 
گارانتی ســرمایه گذاری های  که می تواند بــا  محســوب می شــود 
آتی در پروژه های ســاختمانی اطمینان بخشی مناسبی را برای 

کند. این شرکت ها ایجاد 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری 299 نشســت رودررو میــان هــر یک از 
شــرکت های خارجی و ایرانی به طور مســتقیم و بدون واســطه، 
کــرد: برگــزاری هر یــک از این جلســات این امــکان را به  تصریــح 
که به صورت مســتقیم  شــرکت های داخلی و ایتالیایی می دهد 
کنند  و در مــورد هریــک از پروژه های مــورد نظــر رودررو صحبت 
تا بتوانند به نتایج مشخصی در رابطه با نحوه همکاری خود با 
کلیه بخش های  کنند.  همچنین برگــزاری  یکدیگر دســت پیــدا 
که به عنوان اولین توانمندی  گردهمایی به زبان انگلیسی  این 
الزم جهــت انجــام فعالیــت بیــن المللــی شــرط الزم می باشــد، 
کره امکان برقــراری ارتباط مناســب تر و درک  بــرای طرفیــن مذا
کــرات را فراهم  بهتــر و بــدون واســطه با برداشــت یکســان از مذا

که این امر بسیار حائز اهمیت می باشد. آورد 
و  خصوصــی  بخــش  شــرکت های  مهندســان،  تمامــی  از  وی 
کارهای  کشــور و انجام  که به قصــد ایجاد تغییر در  دولتمردانــی 
بــا شــرکت ها و  ارتبــاط  برقــراری  راســتای  آبادگرانــه در  و  بــزرگ 
کــرده اند،  کشــور ایتالیا تاش  دولت هــای خارجی بــه خصوص 

کرد.  قدردانی 
 

همصدایی دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه خارجی



 پیام آبادگران                                 
بهمن1394 
شماره 339

کشورهای  که در بسیاری از  امکان همان طور 
کاهش  پیشــرفته دنیــا وجود دارد مــی تواند با 
ســفرهای هوایی بســیاری از هزینه های مازاد 
کنــد. به همین علت هم  کشــور را مدیریت  در 
که  کنــون در فضای پســاتحریم و در شــرایطی  ا
کشــورهای  زمینه هــای همــکاری مشــترک بــا 
پیشــرفته دنیــا بــار دیگر فراهم شــده اســت به 
کشــورهای  دنبــال جــذب ســرمایه ها و دانش 
ایــن مســیر دولــت  در  و  دنیــا هســتیم  بــزرگ 
بــه تفاهمــی  بــا رســیدن  و بخــش خصوصــی 
مشــترک بــه همصدایی هم رســیده انــد. این 
که همکاری مشــترک و جذب  در حالی اســت 
کشورهای پیشــرفته و مهم دنیا  ســرمایه های 
منجــر به افزایش همکاری ها و صدور خدمات 
کشــورهای  بــه  ایــران  از  مهندســی  و  فنــی 
کشورها خواهد شد. آسیایی، همسایه و سایر 
ســندیکای  مدیــره  هیــأت  رییــس  نایــب   
هــم  گفــت:  ایــران   ســاختمانی  شــرکت های 
کنون ایران پل ارتباطی مناســبی برای صدور  ا
گــذاری  خدمــات فنــی و مهندســی و ســرمایه 
کشــورهای همســایه و منطقــه بــرای دنیــا  در 
محسوب می شود و این ارتباط عاوه بر اینکه 
امکان جذب ســرمایه و دانــش فنی خارجی را 
کند می تواند زمینه ساز  کشور فراهم می  برای 
حضور مهندسان ایرانی در کشورهای مختلف 
و  ایــران  مشــترک  همــکاری  واقــع  در  باشــد. 

کشــورهای پیشــرفته در زمینه صدور خدمات 
فنی و مهندسی به معنای ارتقای مقام و رتبه 
مهندســان و شــرکت های ایرانی در این عرصه 
که می تواند با افزایش صادرات مصالح  اســت 
و خدمــات مهندســی، زمینــه مناســبی بــرای 
کســب بازارهای اقتصادی  افزایــش صادرات و 

منطقه ای در این عرصه باشد.
وی افــزود: در ایــن زمینــه یکــی از بخش هــای 
کنون به عنوان نیاز جدی مورد  که هم ا مهمی 
کیــد دولــت و بخــش خصوصی اســت جذب  تا
ســرمایه و دانــش فنــی خارجی در حــوزه حمل 
و نقــل ریلــی میــان شــهرهای مادر و شــهرهای 
اقماری اســت. وزیر راه و شهرســازی به درستی 
کشــور بــا خطوط ریلی  موضــوع ارتباط راه های 
از جملــه راه آهــن برقــی - بــه خصــوص مســیر 
کانشــهرها و شــهرهای  بــه  شــهرهای جدیــد 
کید قرار داده اســت و در این  اصلــی - را مــورد تا
گفت و  زمینه با هیأت های خارجی هم دیدار و 
گردیده است. کرده و تفاهم نامه هایی برقرار  گو 
که  خوانســاری ادامــه داد: این در حالی اســت 
از دیگر نیازهای ما در شــهرها موضوع نوسازی 
بافت هــای فرســوده، قدیمــی و تاریخــی اســت 
گذاری های  کــه ایــن موضــوع هــم بــه ســرمایه 
خارجــی نیازمنــد اســت. در ســاخت و ســازها 
و معمــاری شــهری ظرفیت هــای زیــادی برای 
که  جــذب ســرمایه وجــود دارد و مدت هاســت 

 مــی بینیــم دولــت و وزارت راه و  شهرســازی بــه 
دنبال بازسازی، نوسازی و تجمیع محدوده های 

فرسوده و بافت های تاریخی است. 
بینیــم  مــی  کنــون  ا هــم  داد:  توضیــح  وی 
خصــوص  بــه  شــهری  مختلــف  نقــاط  در  کــه 
کانشــهرها فعالیت هایــی در خصوص تجمیع 
بــه  آن هــا  تبدیــل  و  فرســوده  محدوده هــای 
که  گرفته اســت  کــز خریــد وتجاری صــورت  مرا
در ایــن زمینــه هــم جــذب ســرمایه مــی تواند 
کمک بســیار مناســبی برای توســعه اقتصادی 
کمک به جریان نوسازی  بافت های فرسوده و 

در این محات باشد.
کرد: در این زمینه و در مســیر ورود  کیــد  وی تا
ســرمایه های خارجــی بــه رغــم لغــو تحریم هــا 
کنون  کــه هم ا بایــد بتوانیم مشــکات فراوانی 
در مســیر ورود و خــروج ســرمایه وجــود دارد را 
کنیم. باید قوانین به نحوی تدوین شود  حل 
کرده  گــذاران خارجی اعتمــاد  گــر ســرمایه  که ا
و ســرمایه های خــود را بــه ایــران مــی آورنــد با 
کار و فعالیت در  اطمینان وآســودگی خاطر بــه 
کشــور بپردازند. متاســفانه هنوز هم مشکات 
که مهمترین  زیــادی در این زمینه وجود دارد 
آن هــا عــدم وجــود اطمینــان و وجــود ابهــام 
و  ایــران  در  خارجــی  ســرمایه های  ایمنــی  در 
همچنیــن مســائل مربــوط بــه ورود و خــروج 

سرمایه از ایران است.
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بــرای  بخــش  اطمینــان  کار  و  کســب  فضــای 
رونــق  اولیــه  الزامــات  از  خصوصــی  بخــش 
که فضا را برای سرمایه گذاری  اقتصادی اســت 
که رونــق اقتصــادی بدون  مهیــا می کنــد، چــرا 

سرمایه گذاری معنا ندارد.
در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات 
کاال بــا ارز ارزان،  کاال را شــاهد بودیــم. واردات 
کند  کاهــش پیدا  باعث شــده بود تــا قیمت ها 
کاال نیز احســاس نشــود. ایــن اتفاق  کمبــود  و 
گذاشــت.  نــام  اقتصــادی  رونــق  نمی تــوان  را 
دو  ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذار  یــک 
مرحلــه را طــی می کنــد. مرحلــه اول تصمیــم 
دوم  مرحلــه  در  و  اســت  ســرمایه گذاری  بــه 
که در چه حوزه و  ســرمایه گذار انتخاب می کند 
کند. در مرحله  در چــه ابعادی ســرمایه گذاری 
فضــای  بــه  توجــه  بــا  صرفــا  ســرمایه گذار  اول 
کــه تصمیــم می گیــرد وارد  کار اســت  کســب و 
سرمایه گذاری شــود. به عبارتی سرمایه گذاری 

بــه ثبــات سیاســی و اجتماعــی، روابــط دولت 
خصوصــی  بخــش  و  تولیــدی  واحد هــای  بــا 
گر این شاخص ها شرایط  بســتگی دارد. حال ا
مناســب و عامت دهی مثبتی داشــته باشند، 
ســرمایه گذاری  بــه  تصمیــم  ســرمایه گذاران 
گرفت و به مرحلــه دوم وارد خواهند  خواهنــد 
کــه  پارامتــری  دو  برجــام  پســا  دوره  در  شــد. 
کنــد  کمــک  می توانــد مــا را در تبییــن قضایــا 
از  ناشــی  محدودیت هــای  از  اســت  عبــارت 
تحریــم و محدودیت هــای موجود در ســاختار 

کشور.  مدیریت اقتصادی 
هســته ای،  توافــق  شــدن  اجرایــی  بــا 
باعــث  کــه  تحریــم  از  ناشــی  محدودیت هــای 
هزینــه  ســرمایه گذاری،  هزینه هــای  افزایــش 
مبادلــه و در نتیجــه هزینــه تولیــد شــده بــود 
کاهــش خواهــد یافــت. البتــه بــه نظر می رســد 
تحریم هــای  دوره  در  کــه  عواملــی  از  بخشــی 
اقتصــادی بــه ناچار ایجاد شــده بــود، در حال 

ر  ن یش 
رون اقتصادی   

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی ما
ص

ع: 
منب

حاضر مانع ســرمایه گذاری شــده اســت. دولت 
نهــم و دهــم و همچنیــن دولــت فعلــی در دو 
ســال اول فعالیــت خــود، بــرای مدیریــت نظام 
سیاســت هایی  تحریــم  شــرایط  در  اقتصــادی 
را  محدودیت هــا  بتواننــد  تــا  گرفتنــد  بــه کار  را 
کنند. در شرایط فعلی و با توجه به لغو  مدیریت 
تحریم هــا این محدودیت هــا و مقررات محدود 
صــرف  کــه  چــرا  شــوند،  برچیــده  بایــد  کننــده 
رونــق  و  لغــو تحریم هــا موجــب ســرمایه گذاری 
اقتصــادی نخواهد شــد. اخــذ موافقتنامه های 
اصولــی وزارتخانه هــا، رونــد خصوصی ســازی و 
مقــررات ارزی نمونه هایــی از محدودیت هــای 
کــه بــرای رونق  دوران تحریــم اقتصــادی اســت 

اقتصادی باید هر چه سریع تر برطرف شوند. 
در ایــن بین بدهی های دولــت و عدم پرداخت 
گردش مالی  کردن  ایــن بدهی ها موجب بلوکــه 
که بــه رکود  شــده و مهم تریــن مســاله ای  اســت 
می زنــد.  دامــن  تحریم هــا  از  ناشــی  اقتصــادی 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی عمدتا به دلیل 
مطالبــات از دولــت متوقــف شــده اند و قــدرت 
ایفای تعهدات خودشان را به بانک ها، سازمان 
امور مالیاتی، بیمه پرســنل و شرکت های طرف 
قــرارداد خودشــان از دســت داده انــد. در حــال 
که ناشی  حاضر با رکود سنگینی مواجه هستیم 
از مقررات سختگیرانه دولت و نبود منابع مالی 
گــردش اســت. عوامــل ایجــاد  مکفــی در نظــام 
در  می تــوان  را  اقتصــادی  زودتــر  هرچــه  رونــق 
کرد. عامــل اول بازپرداخت  چنــد مورد خاصه 
بدهی هــای دولــت به بخــش خصوصی و بانک 
مرکــزی اســت. طبــق آمــار ارائــه شــده از ســوی 
وزیــر اقتصــاد، میــزان بدهــی دولــت 380 هــزار 
میلیــارد تومان اســت. البته این عــدد بدون در 
گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی است.  نظر 
بــا احتســاب ایــن بدهــی، مجمــوع بدهی های 
خواهــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   550 بــه  دولــت 
رســید. در واقــع دولــت ایــن مبلــغ را در اختیــار 
گرفتــه و به مصارف خود رســانده اســت. دولت 
متعهــد بــه بازپرداخــت ایــن بدهــی اســت ولی 
کنــون این بدهی را بازپرداخت نکرده اســت.  تا
عمــده بدهی هــای دولــت به بخــش خصوصی 
و بانــک مرکــزی در دولــت نهــم و دهــم ایجــاد 
گذشــته ریال های منتشــر شده  شــد. در دولت 
توســط بانک مرکــزی و به الــزام دولت، هر چند 
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توانســت بدهی هــای دولــت به بخــش بانکی 
کنــد ولــی در نهایــت بــا  را تــا حــدودی تســویه 
تورم سنگین مواجه شدیم. در دولت یازدهم 
امــا  می شــوند،  پیگیــری  سیاســت ها  آن  نیــز 
بدهی های دولت بازپرداخت نشده است. در 
گفت دولت امکان بازپرداخت  واقع نمی توان 
که اقدام جدی در  چنیــن بدهی را ندارد، چرا 

این زمینه صورت نگرفته است. 
رونــق  بــه  بــرای دســتیابی  اول  گام  بنابرایــن 
دولــت  بدهی هــای  بازپرداخــت  اقتصــادی 
در  بدهــی دولــت  واحــد  هــر  کــه  اســت، چــرا 
جریــان اقتصــادی موجــب تامیــن نقدینگــی 
خواهــد  اقتصــادی  واحد هــای  از  بســیاری 
دولــت  توســط  بدهی هــا  بازپرداخــت  شــد. 
را  زنجیــره بدهی هــای بنگاه هــای اقتصــادی 
بــا تســویه بدهی هــا مواجــه می کنــد. بــا توجه 
بــه ســخنرانی رئیس جمهــوری بعــد از اجرای 
کــه دولت برای  برجــام، می تــوان امیــدوار بود 
دارد.  برنامــه  خــود  بدهی هــای  بازپرداخــت 
کــردن این تصمیم  البتــه دولت بــرای اجرایی 
کمترین اثر  که  کمک بگیرد  باید از روش هایی 
تورمــی را دارنــد. در این بین دولــت باید ابتدا 
که تاثیر بیشــتری  کند  بدهی هایی را پرداخت 
بــر رونــق اقتصــادی دارند. اولویــت بندی این 
حجــم از بدهی هــا نیازمنــد فعالیت پژوهشــی 
دقیق و مناسبی است تا دولت بتواند سریع تر 

کند.  شرایط رونق اقتصادی را فراهم 
کمک به رشــد دوبــاره نظام بانکی  عامل دوم 
آســیب دیده است. نظام بانکی ایران از دیرباز 
بــوده اســت.  کمبــود ســرمایه  دچــار مشــکل 
نمی توانســتند  هیــچ گاه  داخلــی  بانک هــای 
کنند و عمده  پروژه هــای بــزرگ را تامین مالــی 
پروژه هــای بــزرگ توســط بانک هــای خارجــی 
تامین مالی شده است. این مساله در جریان 
خ ارز و افزایش شــدید تورم مشــکل  افزایــش نر
کرد. این در شــرایطی  کمبــود منابع را تشــدید 
کــه اقتصاد ما بســیار بانک محور اســت  اســت 
و در حــال حاضــر بانک هــا نیز چنیــن ظرفیتی 
بــرای پشــتیبانی از ســرمایه گذاران ندارند و در 
نتیجــه رونق اقتصــادی در این بین نمی تواند 
شــکل بگیــرد. در ایــن شــرایط انتظــار می رود 
و  تســاهل  هیچ گونــه  بــدون  مرکــزی  بانــک 
تسامح بدیهی ترین وظایف خود را به درستی 

انجام دهد. برخورد با موسســات غیر قانونی، 
تاییــد صاحیــت بانک هــا، مراقبــت از رعایت 
کفایت ســرمایه و نســبت های نظارتی  نســبت 
توسط بانک ها و جلوگیری از انتصاب مدیران 

عامل غیربانکی از جمله این وظایفند. 
اســت.  ســرمایه  بــازار  گســترش  ســوم  عامــل 
افــراد بعــد از تصمیم بــه ســرمایه گذاری، برای 
تامیــن منابــع ســرمایه گذاری به بانک یــا بازار 
ســرمایه رجوع می کنند. عمدتــا بانک ها برای 
کوتاه مدت و بازارهای  ســرمایه گذاری در دوره 
ســرمایه بــرای دوره بلندمــدت ترجیــح دارند. 
کنون رشــد  بــازار ســرمایه از ابتــدای انقــاب تا
مناســبی داشــته اســت ولی جوابگــوی حجم 
کشــور نیســت. بنابرایــن دولــت بایــد  اقتصــاد 
بــرای رشــد بــازار ســرمایه اقدامــات جــدی را 
کند تا بانک ها و بازار ســرمایه به عنوان  اتخاذ 
کنــار یکدیگــر برای تامیــن منابع  دو رقیــب در 
کننــد. در حــال  پیــدا  ســرمایه گذاری حضــور 
حاضــر ایــن دو نهــاد با یکدیگــر رقابــت ندارند 
کنونی، بازار ســرمایه به  بلکه، در شــرایط رکود 

کرده است.  سیستم بانکی وابستگی پیدا 
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود  عامــل چهارمــی 
دولــت  اســت.  دولــت  بودجــه  تــوازن  حفــظ 
بایــد بتوانــد در بودجــه خــود حــد بهینــه اخذ 
مالیــات از واحد هــا و بنگاه هــای اقتصــادی و 

در عیــن حــال ارائه فرصت تنفــس برای برخی 
کند. دولت  بنگاه های آســیب دیــده را رعایت 
می تواند با افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات 
کنون دیگر باید طبق قانون  کــه ا از نهادهایی 
از  را  خــود  بودجــه  کننــد،  پرداخــت  مالیــات 
بایــد حیــات  عیــن حــال  در  برهانــد.  کســری 
خدماتــی  و  تولیــدی  واحد هــای  از  بســیاری 
کــرد. این  را بــا فرصــت تنفــس مالیاتــی حفظ 
که  وظیفه بر عهده سازمان امور مالیاتی است 
که  بــا حفظ حــد تعادل و تفکیــک واحد هایی 
در تنگنای ســال های اخیر صدمــه دیده اند و 
که به دنبال فرار مالیاتی هســتند،  واحد هایی 
بتوانــد درآمــد مالیاتــی مناســبی بــرای دولــت 
کنــد. در ایــن بیــن پرداخــت یارانه هــا  فراهــم 
که در  بــار ســنگینی بر بودجــه خواهد داشــت 
گذشــته  دولــت  غلــط  سیاســت های  نتیجــه 
اســت، امــا با همــه تفاســیر یارانه ها بــه عنوان 
کند.  یک حق مکتســبه مردم باید ادامه پیدا 
میزان پرداختی یارانه ها به مرور زمان با توجه 
کمی در بودجه خواهد داشــت و  بــه تورم وزن 

مستحیل خواهد شد. 
کــردن  و در نهایــت عامــل پنجــم تــک نرخــی 
ارز اســت. تحقــق ســرمایه گذاری به خصــوص 
نیازمنــد  خارجــی  ســرمایه گذاران  توســط 
خ ارز  گر نر مشــخص شــدن رژیم ارزی اســت. ا
کــه از ســوی دولــت ارائــه  رســمی و غیرواقعــی 
خ واقعی و غیررســمی  می شــود در تناقض با نر
ارز تعیین شــده در بازار باشــد، ســرمایه گذاری 
صــورت  کشــور  در  توجهــی  قابــل  خارجــی 
و  اقتصــادی  رانت هــای  و  گرفــت  نخواهــد 
کشــور به وجــود خواهد آمد. با  کاال در  قاچاق 
گذشته تنها  توجه به سیاست های سال های 
راه بــرای مبــارزه با تمام مشــکات مذکور تک 
کــه در مهم ترین وجه  کــردن ارز اســت  نرخــی 
گر  آن ســرمایه گذاری را افزایــش خواهــد داد. ا
کنــون و در این دو ســال  دولــت طبــق آنچه تا
کند،  گذشــته انجــام داده اســت عمــل  و نیــم 
تــا پایــان دولــت یازدهــم بــه رونــق اقتصــادی 
نخواهیــم رســید. امــا طبــق ســخنرانی اخیــر 
بدهی هــای  دولــت  گــر  ا رئیس جمهــوری، 
کنــد، اواســط ســال آینــده  خــودش را تســویه 

کنیم. می توانیم رونق اقتصادی را لمس 

کنون و  گــر دولت طبق آنچه تا  ا

گذشــته  در ایــن دو ســال و نیم 

کنــد،  انجــام داده اســت عمــل 

بــه  یازدهــم  دولــت  پایــان  تــا 

نخواهیــم  اقتصــادی  رونــق 

ســخنرانی  طبــق  امــا  رســید. 

گــر  ا رئیس جمهــوری،  اخیــر 

دولــت بدهی هــای خــودش را 

کند، اواسط سال آینده  تسویه 

را  اقتصــادی  رونــق  می توانیــم 

کنیم  لمس 
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ســازمان های مدنــی از مجلس آینده« توســط 
ایــران   مدنــی  جامعــه  ســازمان های   شــورای 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  در   

برگزار شد.
این همایش در دو پنل برگزار شد و در پنل اول 
گروه  حمیدرضــا جایی پور عضــو هیأت علمی 
جامعه شناســی دانشــگاه تهران، علی صابری 
وکیل دادگســتری و عضو شــورای شهر تهران و 
محمد عطاردیان ریاست شورای سازمان های 

کردند. جامعه مدنی ایران سخنرانی 
فعــاالن  مطالبــات  و  دغدغه هــا  دوم  پنــل  در 
در  مدنــی  ســازمان های  نماینــدگان  و  مدنــی 
حوزه هــای مختلف نظیر پزشــکی، پرســتاری، 
حقوقــی،  ورزشــی،  انتشــاراتی،  مطبوعاتــی، 
دانشــجویی،  آمــوزی،  دانــش  گردشــگری، 
کارگــری، پناهندگی و حــوزه زنان،  کارفرمایــی، 
کار،حقوق حیوانات توسط نمایندگان  کودکان 

نهادهای مردمی بیان شد.

شــورای  رییــس  عطاردیــان  محمــد 
و  ایــران  مدنــی  جامعــه  ســازمان های 
عضــو شــورای عالــی ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی ایران ضمن تشــکر و قدردانی از 
حضــور افراد در این نشســت و ضمن اشــاره 

تالش سم ها  باید اصال فرایند
د اری با  قانون 

 

گفت: مــا در تاریخ  کشــور  بــه تاریخچه تمدنی 
ســه هزار ساله خود یك ساختار دیوان ساالرانه 
کــه در فرهنگ نهادینه شــده  در جامعــه داریــم 
اســت و بــا عــادت ملــت ایــران بــه این مســئله، 
جایــگاه ویــژه ای در روابــط فرد و جامعــه، فرد و 
کرده اســت.  حکومــت و حکومت و جامعه پیدا 
ســاختار جامعــه بیشــتر دســتور پذیر اســت و با 
اینکــه تغییرات وانقاب ایران در راســتای تغییر 
گرفتــه اســت ولــی جامعه  ایــن مســئله صــورت 
خــود به خود به ســمت و ســوی اجرای دســتور 
کــه در دنیــای امــروز جوابگــوی  پیــش مــی رود 
مطالبــات مردمی نیســت و دولت ها از جامعه و 
سازمان های مردمی خواهان ایفای نقش ویژه 

هستند.
مهندس عطاردیــان ادامه داد: فعالیت جامعه 
که  مدنــی در شــرایط امــروز مبتنی بر این اســت 
کمیــت بــاور شــوند  و امــورات  مــردم توســط حا
کشــور و جامعــه بــدون مشــارکت داوطلبانــه و 
که با  میــل جمعی به نتیجه نمی رســد هر چند 

اعمال زور و فشار همراه باشد.
گریبــان  کــه امــروز  کــرد: مشــکاتی  وی تصریــح 
کــه قوانینی  گرفتــه اســت ایــن اســت  جامعــه را 
که نگاه  توســط یك سری افراد نوشــته می شود 
کتسابی  باال دستی دارند و اساسا برپایه دانش ا
کلیه مســائل اشراف دارند و  که بر  بر این باورند 
کل جامعه قانــون و الیحه آماده می کنند  بــرای 
که در مرحله اجرا، با نواقص بی شــماری مواجه 
می شوند چون با خواسته های درونی مردم در 

جامعه فاصله زیادی دارد.
مدنــی  جامعــه  ســازمان های  شــورای  رئیــس 
توســط  کــه  قوانیــن  ایــن  کــرد:  کیــد  تا ایــران 
دولتی ها تهیه می شود در مجلس و ارگان های 
دولتــی دیگــر تصویــب و الزم االجــرا مــی شــود 
مواجــه مشــکات  بــا  عمــل  مرحلــه  در   کــه 

 مــی شــود و بــرای از بیــن بــردن ایــن نواقــص و 
گذاری  ایجاد سهولت دوباره وارد چرخه قانون 
که مســیر دیگری برای افزایش تبصره  می شــود 
مــی شــود.  فراهــم  کشــور  قانــون در  و  مــاده  و 
یکــی از تاش های ســازمان های مــردم نهاد در 
گذاری است  جامعه مدنی اصاح فرایند قانون 
کــه قوانیــن و مقــررات با مشــورت و  بــه صورتــی 

مهندس عطاردیان:
گریبــان جامعــه  کــه امــروز   مشــکالتی 
کــه قوانینی  گرفتــه اســت ایــن اســت  را 
توســط یك ســری افراد نوشته می شود 
کــه نــگاه بــاال دســتی دارنــد و اساســا 
کتســابی بر ایــن باورند  برپایــه دانــش ا
و  اشــراف دارنــد  کلیــه مســائل  بــر  کــه 
کل جامعــه قانون و الیحــه آماده  بــرای 
کــه در مرحله اجــرا، با نواقص  می کننــد 

بی شماری مواجه می شوند
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همکاری ســازمان های مربوطه برای عملیاتی 
شدن در جامعه تهیه و تایید شود.

تهیــه  صــورت  در  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  وی 
قوانیــن بــا مشــورت و مشــارکت ســازمان های 
که قوانین  کرد  مــردم نهاد فعال می توان بیان 
بــا  قوانیــن  و  باشــند  برخــوردار  جامعیــت   از 
و  نشــده  زده  دور  معــه  جــا  کنترلــی  خــود 
کمتری در اجتمــاع ظهور و بروز و  آســیب های 

کند. رشد پیدا 
حمیدرضــا جالیــی پــور عضو هیــات علمی 
گــروه جامعــه شناســی دانشــگاه تهــران در 
کرد: جامعه سیاسی برای  این نشست بیان 
ح شفاف مطالبات اقشار اجتماعی با تنگنا  طر
که این تنگناها ناشی از  ساختاری  روبرو است 
کل  که بر جامعه تحمیل شــده اســت و  اســت 
کشــور با آن مواجه است. مطالبات سازمان ها 
که در  ح می شــود  در جامعه به دو صورت مطر
نــگاه اول، مطالبــات در یــك فضای بــاز  ومتاثر 
ح مطــر غربــی  اروپــای  کشــور های  تجربــه   از 
کشــورها حــدود 80 تــا 90   مــی شــود در ایــن 
درصــد مردم بــه راحتی مطالبات خــود را ارائه 
کــه توســط احزاب مــورد توجــه قرار  کنند  مــی 
کــه در ایــن جوامــع حکومــت برای  گیــرد  مــی 
ارتقای حقوق شــهروندان به قدرت می رسد. 
ایــن جوامــع در مرحله تحکیم دمکراســی قرار 
دارنــد و مــردم بــا حضــور در نهادهــای مردمی 
ح می کننــد.  از آنجایی  مطالبــات خــود را مطر
که مطالبات در برنامه احزاب نهادینه می شود 
کادر ســازی احــزاب از نهــادی مدنی صورت  و 

 می گیرد مطالبات اقشار مردم برآورده می شود.
پیشــرفته  جوامــع  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
پارلمانــی  بــه جــای دمکراســی  امــروزه  غربــی 
دمکراســی مستقیم و مشــارکتی برای پوشش 
و  ارتقــا  همچنیــن  و  مردمــی   خواســت های 
در  اســت.  شــده  ح  مطــر دمکراســی  تحکیــم 
جامعــه اطاعاتــی و ارتباطــی به دلیل شــدت 
فشــارهای جامعــه در خواســت های مردمی از 
ج اســت و انتظــارات مردمی  عهــده دولت خار
که  پاســخ داده نمی شود.  در جوامع سیاسی 
در مرحلــه قبــل از ورود به تحکیم دموکراســی 
قــرار دارنــد مطالبات مــردم با لکنــت بیان می 
شود و در خواست های مردمی سامان نیافته 
اســت و اجماعــی در مــورد آنها صــورت نگرفته 
کــه چگونگی، چرایی و آینــده مطالبات  اســت 

گیرد. در پرده ابهام قرار می 
کــرد: در این جوامــع با نگاه  کید  جالــی پــور تا
ســوء بــه نهادهــای مردمــی از ســامان یابــی و 
که در  فعالیت صحیح آنها جلوگیری می شــود 
نهایــت این ســازمان ها در ایفای نقش ما بین 

دولت و مردم با مشکل مواجه می شوند.
گــر مطالبات مردمی توســط  کــرد: ا وی اشــاره 
ح شود می توان  انجمن ها در قالب احزاب مطر
کــه نظــام رقابــت حزبــی شــکل  امیــدوار  بــود 
گروهــی ، و ســازمانهای  بگیــرد و رســانه های 
در  شــهروندی  حقــوق  احیــای  بــرای  مدنــی 
گســتره جامعــه وارد عمــل شــوند. در جوامــع 
کنند  امروزی میلیونها غریبه با هم زندگی می 
و فرهنــگ زندگی بــا غریبه در مقابــل فرهنگی 
ح  زندگــی با خویشــاوند امــروزه در جوامع مطر
کاهــش تناقضات  کشــور مــا برای  که در  اســت 
فرهنگ زندگی با غریبه آموزش داده نمی شود 
که در  کــه بر عکس آن عمــل می شــود درحالی 
کشــورهای پیشــرفته و دمکــرات ایــن فرهنگ 
کودکــی بــه نســل آینده آمــوزش داده  از دوران 
که تنش های جامعه را در نسل های  می شــود 

کاهش می دهد. آینده 
کرد: فرهنگ مدنی در جوامع غربی  وی اشاره 
گــذاری  براســاس خــوش بینــی و احتــرام پایــه 
شــده اســت تــا در این جوامــع شــرایط وصول 
مطالبــات مردمــی بــه ســهولت فراهــم شــود. 
انقــاب در ایــران بــرای تقویــت جامعــه مدنی 
گذشــته  گرفتــه اســت و در چهــار دهه  صــورت 
حرکــت مردمــی بــه ســمت تقویــت و تحکیــم 

حمیدرضا جالیی پور:
انقالب در ایران برای تقویت جامعه 
گرفته است و در چهار  مدنی صورت 
بــه  مردمــی  حرکــت  گذشــته  دهــه 
ســمت تقویــت و تحکیــم دمکراســی 
بــوده اســت و بخــش فعــال جامعــه 
مدنی برای تحکیم دمکراســی تالش 
گزینه هــای متقــاوت اصالحــی  دارد 
را مــورد امتحــان قــرار بدهد بــه جزء 

انقالب.
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دمکراســی بــوده اســت و بخــش فعــال جامعه 
دارد  تــاش  دمکراســی  تحکیــم  بــرای  مدنــی 
گزینه های متقــاوت اصاحی  به جــزء انقــاب 
را مــورد امتحــان قــرار بدهــد. حکومــت مــردم 
کنــد و درانتخابــات اخیر  را نجیــب فــرض مــی 
نماینــده 60 درصد جامعه بوده اند و با حذف 
کــه مــورد اعتراض قــرار نگرفت  و رد صاحیــت 
کــه مشــارکت نکننــد و  انتظــار بــر ایــن اســت 
که طالب تغییر اســت دســت بســته با  نیرویی 
حرکــت تدریجی مــدون به دنبــال تغییر موفق 
اســت . انتخابــات فرصت تغییر هــر چند اندك 
که در  را در جامعــه پدیــد مــی آورد بــه امیــد آن 
گشــایش صورت بگیرد و فضای رقابت  جامعه 
کســب قدرت رقابتی تر بشــود و امید است  در 
کــه مردم با مشــارکت خــود جامعه سیاســی را 

براساس واقیعات پیش ببرند. 

عضــو  و  دادگســتری  وکیــل  صابــری  علــی 
گفت:  شورای شهر تهران  نیز در این نشست 
کــه نهادهــای جامعــه  کــرد  بایــد بــه ایــن فکــر 
مدنــی بــرای چــه منظوری بــه وجــود آمده اند 
که نهادهای  کــرد  و در پاســخ مــی توان عنوان 
مدنی عاملــی برای انتقــال دغدغه های مردم  
گیرنــدگان  تصمیــم  بــه  تخصصــی  زبــان  بــه 
هســتند. از زاویــه دید حقوقی بــرای نهادهای 
کــه  مدنــی می تــوان دو وظیفــه متصــور شــد 
کــه  را  حقوقــی  صــرف  قوانیــن  اول  وهلــه  در 
حقوقدانان بر اســاس دانش حقوقی به رشته 
که در این مورد  کنند  تحریر در می آورند را اجرا 
بــه دلیل حقوقی بودن ســازمانها فقط مجری 
هســتند و قوانیــن را مــی تــوان قوانیــن دســته 
که  اولــی نامیــد. در مــورد قوانیــن دســته دوم 
مربوط به مســائل روز جامعه اســت انجمن ها 
می توانند به عنوان واسطه نیازهای جامعه را 
کنند  گذار منعکس  در اذهان و تفکرات قانون 
که افــکار 100 نفر از اعضــای جامعه  بــه صورتــی 
کارکشته به دیگران انتقال  توسط 10 نفر توانا و 

داده شود.
فایــده  افــزود:  تهــران  شــهر  شــورای  عضــو 
گــری و انعــکاس  نهادهــای مدنــی در واســطه 
تخصصی مسائل شهروندان در سطح جامعه 

گر مطالبات  گیری است. ا به دستگاه تصمیم 
مردم به صورت خام نگه داشــته شــود و مورد 
توجــه قرار نگیرد موجب می شــود تا قوانین به 
کــه در نهایت به  صــورت ناقــص طراحی شــود 
کارشناســی نشده  ضرر جامعه اســت و قوانین 
در نهاد هــای مردمی قانون ناقــص و غیر قابل 
کــه بــا مشــکات  کشــور اســت  اجــرا در ســطح 
عدیــده روبــرو اســت ،که اســتفاده از ســمن ها 
کاهــش آســیب های ناشــی از  در ایــن مــورد،  
 قانون گــذاری ر ادر جامعــه پدید می آورد. وی 
کرد: نهادهای مدنی بایستی در حوزه  تصریح 
گذاری فعالیت  نگارش قانون در فرایند  قانون 
کننــد تــا با نظــارت مناســب دغدغــه جامعه را 
کننــد و با ایجــاد تعادل در  در قانــون منعکــس 
گذاری را برای پیشــرفت و  قوانیــن خط قانون 
ارتقــای جامعه پیــش ببرند. از طریــق جامعه 
مدنــی مــی تــوان دغدغه هــای  مربوطــه را در 
در  کــه  داد  انتقــال  کمــان  حا و  مــردم  میــان 
گذاری شــده  نهایت این دو در یك مســیر ریل 

کنند. کنار هم حرکت  ی مناسب در 

کشــور  ســید محمــود میرلوحی معــاون وزیر 
دولــت اصالحــات هــم در ایــن نشســت به 
 سخنرانی  پرداخت و گفت: جریان اصاح طلب
بخش هــای  مطالبــات  و  جمعــی  خــرد  بــه    
در  را  آن  و  داشــته  اعتقــاد  جامعــه  مختلــف 
بیانیه هــای خــود منتشــر نموده اســت. شــعار 
مــا امیــد، آرامش و رونق اقتصادی اســت، زیرا 
داریــم.  نیــاز  هدفمنــد  و  امیــدوار  جامعــه ای 

کنونــی این ســازمانهای  درفضــای پــر التهــاب 
کور  گره های  که می توانند  مردم نهاد هســتند 
کنند. احزاب اصاح  را یکــی پس از دیگــری باز 
طلب اعتقاد اساســی به حقوق انسانی مردم، 
کرامــت انســانی ، و حریــم خصوصــی دارنــد. از 
دیــد ایــن احــزاب فســاد را می تــوان بــا آزادی 
اندیشه و اطاعات برطرف نمود. مجلس باید 

کمیت. نماینده مردم باشد و نه نماینده حا

 دکتر حمید رضا سیفی رییس شورای عالی 
کارفرمایی  کشــوری  هماهنگی تشــکل های 
کارگــری هــم در ایــن نشســت با اشــاره به  و 
اینکــه بحــران ده ســال آینــده کشــور بحــران 
گفــت: مــا امــروز بایــد بــرای  اقتصــادی اســت 
کــه اقتصاد  کنیــم  کســانی را انتخــاب  مجلــس 
که افــراد جامعه حداقل  را بفهمنــد و تــا وقتی 
کشور به  نیازهای اولیه خود را نداشــته باشند 
هیچ یک از اهداف بلند مدت خود نمی رسد.

وی بــا اشــاره بــه ســوابق تحصیلــی و ســوابق 
در  گفــت:  نهــم  مجلــس  نماینــدگان  کاری 
در  مجلــس  ایــن  تخصصــی   کمیســیون های 
حــوزه تحصیــات مــا 50 درصــد انحــراف و در 
کاری 25 در صد انحراف داشتیم  حوزه سوابق 
کاری  کــه در بحث تلفیق تحصیات و ســوابق 

این انحراف به 71 درصد می رسد.
رییس انجمن صنفی پیمانکاران و شــرکتهای 
تهــران  اســتان  تاسیســاتی  و  ســاختمانی 
گفت:  کید بر انتخابات پیش رو  همچنین با تا
که نگاه ما در انتخابات نگاه جناحی  تــا زمانی 
باشــد ما راه به جایی نمی بریم بلکه باید این 
گردد. باید  نگاه اصاح شــده  و تخصص محور 
افــرادی صاحــب بینــش و دانــش را انتخــاب 
کنیــم و بــرای خواســته هایمان ابتــدا ســازوکار 

درست برای رسیدن به آنها را فراهم سازیم.
فعــاالن  از  بســیاری  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
قبیــل  از  اجتماعــی  مختلــف  حوزه هــای 
گردشــگری، پرســتاری و  فعاالن حوزه زنان، 
پزشــکی، دانــش آمــوزی، حمایــت از حقوق 
زنان و اتباع خارجی هم به ایراد نظراتشــان 
در مــورد توقعــات ایــن حوزه هــا از مجلــس 

دهم پرداختند.

 علی صابری:
 فایــده نهادهــای مدنی در واســطه 
گــری و انعــکاس تخصصــی مســائل 
بــه  جامعــه  ســطح  در  شــهروندان 
گــر  گیــری اســت. ا دســتگاه تصمیــم 
مطالبات مردم بــه صورت خام نگه 
داشــته شود و مورد توجه قرار نگیرد 
موجب می شود تا قوانین به صورت 

ناقص طراحی شود 
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برخی از ســازندگان چشــم انداز روشــنی از بازار  
آینده ساخت وساز نداشته و نمی دانند آیا این 
بــازار در ســال 95 ســودده خواهد بــود یا نه؟ با 
کارشــناس بازار مســکن از وجود  این حال یک 
کارشناســی دیگر از  عرضــه مــازاد در این بــازار و 

به صرفه  نبودن ساخت وساز سخن می گوید
کمال اطهاری، کار شناس مسکن در گفت وگو با 
اقتصادنیوز با بیان این مطلب که خوشبختانه 
کان  800 هزار واحد تمام شده و نیمه تمام در 
گفــت: البته ایــن حداقل  شــهر تهــران داریــم، 
تخمیــن از موجــودی در بــازار مســکن اســت. 
بــدون تردیــد بــازار مســکن ســال در 95 بــازار 
مصرف اســت، نه بازار سرمایه گذاری. این بازار 
کســی مســکن  کــه در آن  بــازاری نخواهــد بــود 
گــران شــدن آن را نگــه دارد.  بخــرد و بــه امیــد 
که  کســانی مناســب خواهد بود  این بازار برای 
به قصد اجاره دادن یا مصارف شــخصی خرید 
کنند و بازار کسانی است که اجاره داری را شغل 

خود قرار داده اند.
اطهــاری بــا اظهــار خوشــحالی از وضعیــت بــه 
وجود آمده، افزود: سود رانتی مسکن در چند 
ســال اخیر باعث شــده بود بســیاری از دالالن 
و واســطه گران و حتی شــاغان غیرمرتبط وارد 

بــازار ســاخت وســاز و مســکن شــده و باعــث 
آشفتگی و حباب در این بازار شوند.

که  کار شــناس مســکن با بیان این مطلب  این 
گیر شدن و تعطیلی  رانت مســکن باعث زمین 
کرد:  بخشــی از این صنعت شــده اســت، بیان 
ســال 95 را می توان سال بهبود اوضاع صنعت 

دانست.
کــه آیــا این  اطهــاری در پاســخ بــه ایــن ســوال 
مازاد مسکن در شهرستان های دیگر نیز وجود 
کــرد: در حــال حاضــر بســیاری از  دارد؟ اظهــار 
شهرســتان ها بــا مازاد مســکن بدون مشــتری 
بــازار  ایــن  تردیــد  بــدون  کــه  شــده اند  روبــرو 
نمی توانــد منبــع بزرگی بــرای ســود های رانتی 
باشــد. بــه طــور مثال حــدود 200 هزار مســکن 
بــه رشــد  کــه نســبت  گیــان داریــم  مــازاد در 
جمعیــت منفــی ایــن شهرســتان رقــم بســیار 

باالیی است.
که آیا در ســال 95  وی در پاســخ به این ســوال 
ایــن بخــش همانند واحدهــای تجــاری، رکود 
خواهــد داشــت و آیــا نیازمنــد انباشــته در این 
قسمت وجود دارد؟ عنوان کرد: طبق آمارهای 
ارائــه شــده از مرکــز آمار ایــران ســال های 1390 
تــا 1392، حــدود 1.5 تا دو برابر ســال های قبل 

کان  شــهر ها واحــد مســکونی ســاخته ایم.  در 
به عبارتی در بخش مســکونی شاهد ساخت و 

ساز مازاد بوده ایم.
کرد: ســاخت واحدهــای اضافی در  کیــد  وی تا
کــه می توانســت  تهــران بد تریــن چیــزی بــوده 
کار ها را به بهانه کسب  اتفاق بیفتد و همه این 
درآمــد انجــام داده انــد. با وجود مازاد مســکن 
بــا احتســاب مجوز هــای جدیــد  در ســال 95 
اخذ شده رقابت شدیدی بین عرضه کنندگان 
ایجــاد خواهــد شــد و بــدون تردیــد می توانــم 
بگویــم بازار مســکن ایــران هرگز رشــد قیمتی و 

سود رانتی سال 88 تا 90را نخواهد دید.

ساخت وساز به هیچ عنوان
 به صرفه نیست

نعمت اهلل جالی، انبوه ساز و فعال ساختمانی 
گفت وگــو بــا اقتصادنیوز بــا تایید اینکه  هــم در 
گفت: اما این  بازار با مازاد مســکن روبرو است، 
مازاد در واحد های گران بوده و مشتری زیادی 

ندارد.
کرد:در حال حاضر بــا وجود هزینه  وی اضافــه 
گــزاف ساخت وســاز و مجوزهــای شــهرداری، 

ساخت وساز به هیچ عنوان به صرفه نیست.

یت مس    و
به کدام سو می رود
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ایــن فعــال ســاختمانی افــزود: در حــال حاضر هزینه متوســط 
ســاخت و دریافت مجوز و بورکراســی های شــهرداری و اداره ها 
مرتبــط هــر متر مربــع در تهران از یــک میلیون تومــان تا باالی 
کــه در ایــن دروان رکــود و با توجه  چهــار میلیون تومان اســت 
بــه مــازاد مســکن به هیچ عنــوان دارای ســود بــاالی 20درصد 

نیست.
کــرد: در حــال حاضــر اوضــاع تقاضــا وضعیــت  جالــی تصریــح 
مناســبی ندارد و بسیاری از واحد های مسکونی ساخته شده 
ک  گر مشــاوران اما که ا گرفته، بدون مشــتری اســت  و مجــوز 
کننــد تا پایان ســال 97  بتوانــد تمــام ایــن واحد هــای را عرضه 

زمان خواهد برد.
وی در مــورد ســرمایه گذاری در واحد هــای تجــاری نیــز عنوان 
کرد: به نظر من، در یکی دو سال آینده ، واحدهای تجاری غیر 
ک به عنوان  قابل فروش خواهد بود و تنها می توان از این اما
کــه به هیچ عنوان به  کرد  واحد هــای اجاره مدت دار اســتفاده 

سود سازنده نخواهد بود.
بهتریــن ســرمایه گذاری در  مــورد  فعــال ســاختمانی در  ایــن 
واحد هــای مســکونی یــادآور شــد: بــه عقیــده مــن، ســاخت 
کــم در قســمت های جنــوب شــهر در  واحد هــای ارزان و مترا

سال های آینده به صرفه تر است.
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گسترش دهیم صادرات غیرنفتی را 
گزینه به جای اقتصــاد نفتی، افزایش  بهتریــن 
میــزان صــادرات غیرنفتــی اســت. در این بــاره 
و  دانشــگاه  اســتاد  برادران شــرکا  حمیدرضــا 
گفت وگو  کید بر این موضوع در  اقتصاددان با تا
کــرد: »باتوجه بــه فرصت های  بــا صمت اظهار 
گســترده ســرمایه گذاران به  پیش آمــده و اقبال 
ســمت ایــران می تــوان بــا عملکــردی مناســب 
جایگزیــن  را  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب 
کرد. البته سرمایه گذاری مشترک  اقتصاد نفتی 
را همــواره می تــوان با دو شــرط همکاری پیش 

بــرد، یکــی بــا شــرط زمانــی بلندمدت 10ســاله 
کید  کامل فنــاوری و دوم با تا همــراه با انتقــال 
کاالی تولیدشــده ضمــن  کــه  بــر ایــن موضــوع 
پوشــش دادن بــازار داخلــی از طریــق ایــران به 
بازارهای منطقه نیز صادر شود، البته با همان 
کشــور خودشــان تولید خواهند  که در  کیفیتی 
کــرد، منتهــی بــا هزینــه حمل ونقــل پایین تــر و 
کار را انجام  شــرایط ســهل تری می تواننــد ایــن 
دهنــد. در ایــن فرآینــد مــا هــم ســرمایه گذاری 
و  داده ایــم  انتقــال  را  فنــاوری  هــم  کرده ایــم، 
گذاشــتیم و هــم  ک  هــم مدیریــت را بــه اشــترا
می توانیم به بازارهایی که آنها دسترسی دارند، 
کار  دسترســی داشــته باشــیم. درحقیقت این 
شــرایط مطلوبی را فراهم می کند تــا ما بتوانیم 
گسترش دهیم. « با توجه  صادرات غیرنفتی را 
بــه اینکــه اقتصــاد نفتــی یکــی از علــل بیــکاری 
ســرمایه گذاری  مــی رود،  به شــمار  گســترده 
کند.  می تواند مشــکل بیکاری مــا را نیز درمان 

اری خارجی  یات و سرمایه  ه ما  توس
ری  2 د زینی برای نفت  جای

گویند کارشناسان اقتصادی از فرصت های موجود برای رهایی از اقتصاد نفتی می 

قیمت یک بشکه نفت در حال 
حاضر ارزان تر از یک بشکه آب 
معدنی شده است؛ به طوری که 
کردن آب به صرفه تر از  صادر 
نفت خواهد بود. البته می توان 
این موضوع را یک فرصت برای 
کرد، فرصتی  اقتصاد ایران تلقی 
برای رها شدن از اقتصاد نفتی.
کارشناسان اقتصادی رها شدن 
کار چندان  از اقتصاد نفتی را 
که  مشکلی نمی دانند، چرا
کشور ما سرشار از  معتقدند 
منابع و نیروی های بالقوه 
برای بالندگی و رشد اقتصادی 
کید  است. تنها موضوع مورد تا
که رهایی از  این مسئله است 
اقتصاد نفتی، نیازمند زمان و 
برنامه ریزی مناسب است.
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»بــا  اســت:  معتقــد  برادران شــرکا  این بــاره  در 
کشور بیکاری  توجه به اینکه مشــکل اساســی 
اســت ما بایــد به دنبــال ســرمایه گذاری جدید 
باشیم، سرمایه گذاری جدید ِمی تواند مشکل 
کنــد. البتــه موضــوع صادرات  بیــکاری را حــل 
کاال نیســت، صــادرات خدمات  تنها صادرات 
کشــور  هــم می تواند صادرات به شــمار رود. در 
مــا نیــروی جــوان تحصیلکــرده باالیــی وجــود 
که می تواند جایگزین اقتصاد نفتی باشد  دارد 
و بــا توجــه بــه ایــن نیــروی انســانی می توانیم 
عامــل خدمات بــه منطقه هم به شــمار رویم. 
آســیای میانه  کشــورهای  در  می توانیــم  مــا 
کنیــم  ارائــه  بین المللــی  کیفیــت  با خدمــات 
کــه عاقه منــد بــه جذب خدمــات از ســوی ما 
هســتند، مانند ارائه خدمات بانکی، بیمه ای 
و سیســتم حمل ونقــل و... تمــام ایــن مــوارد 
جــزو صادرات خدمات محســوب می شــود. « 
گزینه  گردشــگری به عنوان  درباره جاذبه های 
کید می کند:  دیگر اقتصاد نفتی برادران شرکا تا
کشــوری تاریخــی هســتیم، فرصت هــای  »مــا 
کشور وجود دارد و  گردشــگری در  زیادی برای 
ما می توانیم با ســرمایه گذاری های مشترک با 
گردشــگری فعالیت های  خارجی هــا در بخش 
کــه می توانــد بــرای  گســترده ای انجــام دهیــم 
کند. درنهایــت اینکه به جای  مــا تولید درآمــد 
کنیــم،  اینکــه نفــت را به صــورت خــام صــادر 
فعــال  را  آن  پایین دســتی  صنایــع  می توانیــم 
کــه در  کنیــم، ماننــد صنایــع پتروشــیمی، چرا
کارخانه هــای  در  بســیاری  محصــوالت  دنیــا 
که بازار خوبی دارد  پتروشیمی به دست می آید 
بــه عــاوه آنکه مــا در داخل هــم می توانیم آن 
کنیم.  که نیازمند آن هســتیم را تولید  موادی 
در زمینــه محصــوالت پتروشــیمی می توانیــم 
کشور خودمان  محصوالت اولیه یا میانی را در 
گر تمــام این عوامــل را با هم در  کنیــم. ا تولیــد 
کاهــش قیمــت نفــت را  نظــر بگیــرم، می تــوان 
که  گرفت  به عنــوان یک فرصت طایی در نظر 
بــرای رهایــی از اقتصــاد نفتــی از آن بــه خوبی 

کنیم. « استفاده 

  بهره گیری درست 
و بجا از مالیات

گفت وگو  در همیــن رابطه محمود جامســاز در 
کــرد: »همــواره بودجه های  بــا صمــت عنــوان 
اقتصــادی دولتی ما به منابع آســان رس نفتی 
وابســته بــوده اســت. با وجــود سیاســت های 
کید بر وابســته نبودن بودجه  کــه تا کلــی نظام 
بــه نفــت داشــته و در پایــان برنامه پنجــم قرار 
که این وابســتگی به صفر برســد،  بــر این بوده 
که وابســتگی به نفت  امــا همچنــان شــاهدیم 
در ذات اقتصــاد دولتــی ایــران نهفتــه اســت؛ 
کــه در ذات خــود رانــت می پرواند.  اقتصــادی 
از ایــن رو برای رهایی از اقتصــاد نفتی نیازمند 
کــه به صــورت بالقــوه  منابــع دیگــری هســتیم 
که  کشــور ما وجــود دارد. اینک  ایــن منابع در 
دیپلماســی دولــت در زمینه توافق هســته ای 
به ثمر نشســته و مراحل پســابرجام آغاز شــده 
گشــایش ها  و فرصت هــای قابل توجهی از نظر 
و ارتباطات پولی و مالی و بازگشــایی سوئیفت 
و  نفتکش هــا  ممنوعیــت  رفــع  و  بیمه هــا  و 
گرفته،  فــروش آزادانه نفــت پیش روی ما قــرار 
از  را  بهره گیــری  بهتریــن  دولــت  اســت  الزم 
ایــن موقعیت هــای پیش آمده داشــته باشــد. 

دریافت وجه حاصل از یک ســو و رفع انســداد 
دارایی های مسدودشــده ایران از ســوی دیگر 
کــه تــا حــدودی می تواننــد،  منابعــی هســتند 
کســری های مالــی دولــت را پوشــش دهند اما 
بــا توجــه بــه قیمــت 20دالری نفــت و شــرایط 
نامناســب و نبــود تولیــد و افزایــش تولید نفت 
که در بودجه ســال 95 آمده به طور  بــه میزانی 
قطع این منابع تنها قادرند شــکاف های مالی 
کنند، از ایــن رو منابع دیگری الزم  دولــت را پر 
اســت تــا در موقعیــت پســابرجام از منابــع در 
کند.  جهت اهداف توســعه ای خود اســتفاده 
« بهره گیــری درســت و بجــا از مالیات می تواند 
یکــی از راه هــای افزایش درآمد دولت به شــمار 
رود.  در این باره جامساز معتقد است: »منابع 
کــه مهم تریــن آن مالیات هــا هســتند  داخلــی 
نفــت  بــرای  مناســبی  جایگزیــن  می تواننــد 
که راه  باشــند و بــه دلیــل اقتصــاد چندقطبــی 
فــرار مالیاتی بســیاری از موسســه ها و بنگاه ها 
را فراهــم  کمیتــی  و نهادهــای فرادولتــی و حا
آورده، دولــت قــادر نخواهــد بــود مالیات حقه 
کنــد، از این رو بــرای جایگزینی  خــود را وصول 
مالیــات به جــای نفــت بایــد تمــام نهادهــای 
مختلف را مشمول مالیات کرد. « وی در زمینه 
کــرد: »زیرســاخت های  گردشــگری نیــز عنوان 
پذیریــش  و  آســایش  نظــر  از  هــم  گردشــگری 
گردشــگران و هــم بــه دلیــل مســائل فرهنگــی 
کــه محدودیــت بســیاری را بــرای آن دســته از 
گردشــگران تفریحی ایجاد می کند، هنوز آماده 
نشده تا درآمدی که برای مثال کشور همسایه 
مــا ترکیــه از آن بهره می گیرد، به دســت آورد. از 
همــه مهم تــر حجم بــاالی نقدینگــی 880هزار 
که قابل رصد نبوده و دولت قادر  تومانی است 
نیســت ایــن نقدینگــی را از بخــش غیرواقعــی 
کند تا شــوک  اقتصــاد بــه بخش واقعی منتقل 
مثبــت بــه تولیــد وارد شــود و زمینــه افزایــش 
که  رشــد اقتصــادی و اشــتغال و رفــع بیــکاری 
در حــال حاضــر یکــی از مهم تریــن ناهنجــاری 
آنچــه  ایــن رو  از  آورد.  فراهــم  را  اســت  کشــور 
باقــی می مانــد، جــذب ســرمایه های خارجــی 
اعــم از ســرمایه گذاری مســتقیم و اســتفاده از 
فاینانــس و انــواع ســرمایه گذاری های خارجی 

دکتر جامساز:
سیاســت های  وجــود  بــا 
بــر  کیــد  تا کــه  نظــام  کلــی 
وابســته نبودن بودجه به 
پایــان  در  و  داشــته  نفــت 
برنامــه پنجــم قــرار بــر ایــن 
که این وابســتگی به  بوده 
صفر برســد، امــا همچنان 
وابســتگی  کــه  شــاهدیم 
بــه نفــت در ذات اقتصــاد 
دولتی ایران نهفته است؛ 
که در ذات خود  اقتصادی 

رانت می پرواند. 
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بــا توجــه  کــه چشــم انداز آن در ظاهــر  اســت 
و  تجــاری  هیات هــای  متعــدد  ســفرهای  بــه 
کشــور و  کشــورهای توســعه یافته بــه  سیاســی 
بالعکــس، نویــد بهبــود در تامین منابــع مورد 
نیــاز را می دهــد. اما همــه این ســرمایه گذاران 
کــه بــه ایــران ســفر می کننــد در حال  خارجــی 
کشــف ســرمایه گذاری در ایران  حاضر درصدد 
کان  هســتند و توجــه آنهــا بــه شــاخص های 
که از ســوی موسســه های  مطلــوب اقتصادی 
می شــود،  اعــام  بین المللــی  و  اعتبارســنجی 
ایــن  بهبــود  قطــع  به طــور  می شــود.  جلــب 
پیش زمینه هایــی  مســتلزم  شــاخص ها 
کــه معیارهــای اندازه گیــری الزم بــرای  اســت 
یــک اقتصــاد پویــا را در اختیــار موسســه های 
اعتبارســنجی بین المللی قرار می دهد. با این 
حال بیشــتر صنایع ما از نفتی و پتروشــیمی و 
کشــاورزی و خودروســازی و... همه  معــادن، 
نیازمنــد ســرمایه های خارجــی هســتند تــا بــا 
ورود این سرمایه ها همراه با فناوری پیشرفته 
و مدیریت هــای دانش بنیــان بتوانند متحول 
شــده و محصوالت خود را با نشان)برند(های 
مشــهور جهــان از طریق ایجاد ســرمایه گذاری 
کشــور و اقتصاد  کنند و  مشــترک تولید و صادر 
کننــد و ایــن امــر  را وارد بــازار رقابــت جهانــی 
ممکــن نیســت مگــر آنکــه دولــت بســیاری از 
بخــش  بــه  را  خــود  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کمک مالی و  کند و با  گذار  خصوصی واقعی وا
قانونی و حفظ حقوق مالکیت و ایجاد شرایط 

کســب وکار آنهــا را در جهــت افزایــش  مناســب 
کند. « بهره وری و تولید و صادرات تشویق 

پایبندی به برنامه های 
تدوین شده

در  اقتصــادی  کارشــناس  احمــدی،  بهــروز 
گفت وگو با صمت نیز معتقد است: »در صورت 
برنامه ریزی مناسب می توان به اقتصاد بدون 
نفــت رســید، البتــه پایبنــدی بــه برنامه هــای 
مهم تــر  بســیار  زمینــه  ایــن  در  تدوین شــده 

بایــد  مــی رود.  به شــمار  اولیــه  برنامه هــای  از 
وابستگی بودجه دولت به نفت را تا حد امکان 
کاهش داد و این امر در یک برنامه میان مدت 
که  3 تــا 5 ســال می تواند امکانپذیر باشــد چرا
کســری  حــذف نفت تــا قبــل از آن، دولت را با 
کرد. وی با اشاره  بودجه شدید روبه رو خواهد 
که می تواند بودجه دولت را از  بــه راهکارهایی 
کرد: دولت  اتــکا به نفــت برهاند، خاطرنشــان 
بایــد در این زمینه برنامه ریزی مالی مناســبی 
داشــته باشد، از این رو باید در دو مرحله خود 
این وابســتگی را به حداقل ممکن برساند. به 
منظور این برنامه ریــزی مالی، دولت در وهله 
نخســت بایــد هزینه هــای جــاری خــود را بــه 
که ما شــاهد  کاهش دهد، در صورتی  حداقل 
افزایــش 20تــا 25درصــدی هزینه هــای دولت 
به صورت هرســاله هســتیم، چه از نظــر تعداد 
و چه از نظر ســاختار این هزینه ها هر ســال در 
حال بیشــتر شــدن هســتند. در مرحلــه دوم، 
کاهــش هزینه ها دولــت باید با ســایر منابع  بــا 
گذاری ها یــا بهره عوارض  ماننــد مالیات ها، وا
کــه در  و... درآمدهــای خــود را افزایــش دهــد 
ایــن میــان مالیات نقــش پررنگ تــری خواهد 
را  مالیاتــی  نظــام  بتــوان  کــه  زمانــی  داشــت. 
کرد، هــم پایه های مالیاتی اصاح  قانونمندتر 
جلوگیــری  مالیاتــی  فرارهــای  از  هــم  و  شــده 
که به یقین درآمدهای نفتی جبران  می شــود 

خواهند شد. «

 بهروز احمدی:
بــه  دولــت  بودجــه  وابســتگی  بایــد 
کاهــش داد و  نفــت را تــا حد امــکان 
 ایــن امــر در یــک برنامــه میان مــدت
امکانپذیــر  می توانــد  ســال   5 تــا   3  
کــه حــذف نفــت تــا قبــل  باشــد چرا
کســری بودجــه  بــا  را  از آن، دولــت 

کرد. شدید روبه رو خواهد 

حمیدرضا برادران شرکا:

باتوجــه بــه فرصت هــای پیش آمــده 

ســرمایه گذاران گســترده  اقبــال   و 

 به سمت ایران می توان با عملکردی 

مناسب جذب سرمایه گذاری خارجی 

را جایگزین اقتصاد نفتی کرد.
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کشور  نگهداشــت بافت های تاریخی شهرهای 
کــه از آن بــه عنــوان میــراث زنــده ی ایــران یــاد 
می شــود و متاســفانه هر روز بیشــتر از دیروز در 
معــرض تخریب قرار دارد، امروزه به دغدغه ای 
که شــاید "ســند باززنده  عمومــی تبدیل شــده 
کمکی برای  ســازی بافت های تاریخی" بتواند 

حفظ این آثار ارزشمند باشد.
گزارش ایسنا، معرفی و بازپیرایی ارزش های  به 
از  حفاظــت  اجتماعــی،  و  شــهری  فرهنگــی، 
بافــت تاریخــی و حیــات اجتماعــی از اهــداف 
ســاماندهی بافت هــای تاریخی بیان می شــود 
کــه بی توجهــی به آنهــا می تواند بــه محو تاریخ 

کشور بیانجامد. زنده  فرهنگ و تمدن 
کشــور  قدمــت ســکونت در بعضی از شــهرهای 
همچــون یــزد بــه قبــل از هــزاره ســوم پیــش از 
کــه حفــظ ایــن میراث زنــده از  میــاد می رســد 
جملــه دغدغه هــای عمومــی اســت. ضــرورت 
بــه  کــه  کشــور  فرهنــگ  و  هویــت  پاسداشــت 
گــره  از بناهــای شــهرهای تاریخــی  نگهــداری 
خورده بیش از پیش شده اما در راه حفظ این 
که مهم ترین  میــراث چالش هایی وجــود دارد 
تفصیلــی  ح هــای  طر بــه  بی توجهــی  آنهــا 
شهرهای تاریخی، تعدد دستگاه های دخیل، 
و  اهــداف  نبــودن  همراســتا  و  ناهماهنگــی 
بی توجهــی  و  دســتگاه ها  ایــن  برنامه هــای 
عمومــی نســبت بــه بناهــا، بزرگ تریــن معضل 
حفــظ بافت هــای تاریخی عنوان می شــود. در 
اهمیت موضوع صیانــت از بافت های تاریخی 
کشــور  ابتــدا بــه تعــدادی از شــهرهای تاریخی 
اشــاره می کنیم تا لزوم جلوگیری از تخریب این 

بافت ها بیش از پیش تبیین شود:

یزد:
یزد اولین شــهر خشــتی و دومین شهر تاریخی 
جهــان بعــد از شــهر ونیــز ایتالیاســت. قدمــت 
کشــف شــده در شــهر  بســیاری از آثــار تاریخــی 
گــردد. در  یــزد بــه قــرن پنجــم هجــری باز مــی 
کشــف بناهــای دیگــری متعلق به  عیــن حــال 
قرن هــای دوم و ســوم هجــری، تردیدهــا را در 
کند. در  تخمیــن قدمــت شــهر یزد بیشــتر مــی 
هر صورت تاریخ ســکونت انسان در این خطه 
از هــزاره ســوم پیــش از میاد فراتر رفته اســت. 
که جنــگ و بایای طبیعی  یــزد را از آن جهــت 
کند  کنــون نتوانســته بــه آن صدمــه ای وارد  تا
امن ترین شــهر می داننــد. مارکوپولو جهانگرد 
کــه تجــار  گویــد  ایتالیایــی نیــز دربــاره یــزد مــی 
جاده ابریشم این شهر را به لحاظ امنیت مالی 

و جانی آن دوست دارند.

تبریز:
در کتاب تاریخ ایران )چاپ دانشگاه کمبریج( آمده 
که تبریز در اوایل دوره ساســانی )سده  سه یا 
چهار میالدی( بنا شده یا به احتمال بیشتر در سده  
هفتم این واقعه روی داده است. شهر کنونی تبریز 
برروی خرابه های شهر »تَْورِژ« )بارها( بنا شده است. 
تورژ یکی از بااهمیت ترین مراکز بازرگانی منطقه 
بوده و به عنوان پل ارتباطی میان شــرق و غرب 
اهمیت فراوانی داشته است. امروزه تنها دو محل 
باستانی  یعنی ارگ تبریز و مسجد کبود از تبریز 

قدیم برجای مانده است.

اصفهان:
بنای اصفهان را به تهمورث، ســومین پادشــاه 
در  داده انــد.  نســبت  پیشــدادیان  سلســله  از 
یــا  گابــای  عنــواِن  تحــِت  آن،  از  قدیــم  تاریــخ 

قدمی 
برای زنده 

ت  دا ن
تاری

ر  1 8 
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تابای نیز نام برده شده اســت. این شــهر محِل 
تقاطــِع راه هــای عمــده و اقامتــگاِه ســلطنتی 
پادشاهاِن هخامنشی نیز بوده است. اصفهان 
که میدان  سرشــار از آثار هنری و تاریخی اســت 
نقش جهان، مســجد امام، ســی و سه پل، پل 
خواجــو، پــل مارنــان، مســجد جامع، مســجد 
ســّید، مســجد شــیخ لطــف اهلل، منــار جنبان، 
گذر چهارباغ عباســی، ســبزه  کبوترخانه،  بــرج 
میدان، کاخ چهلستون، آتشگاه اصفهان، کاخ 
کلیسای وانک،  کاخ هشت بهشت،  عالی قاپو، 
حمــام علیقلــی آقــا، مدرســه چهاربــاغ و هتــل 
 عباســی خانــه خــان )خوراســگان(، امــام زاده
آنهــا  بارزتریــن  از  )خوراســگان(  العبــاس  ابــو   

هستند.

بم :
گــر بخواهنــد به یــک جهانگرد دو ســه عکس  ا
تاریخی از ایران نشــان دهند حتمًا یکی از آنها 
ارگ بم اســت. )ارگ بم بزرگترین بنای خشتی 
کــه از لحــاظ عظمــت و زیبایــی  جهــان اســت 
بــا دیوار چین مقایســه می شــود(. شــهر بم در 

گذشته به پاریس ایران شهرت داشت.

هگمتانه )همدان(:
کهن، نخستین پایتخت ایران بوده  این شــهر 
و بــه همــراه آتــن در یونــان و رم در ایتالیــا، از 
کــه  معــدود شــهرهای باســتانی جهــان اســت 
همچنــان زنده و مهم مانده اســت. هرودوت 
گفتــه  کــو دانســته و  ایــن شــهر را ســاخته دیاا
کــدام به  که هر  کــه هفــت دیوار داشــته  اســت 

رنگ یکی از سیاره ها بوده اند.

کرمانشاه:
باســتانی  شــهری  نــام  کامبادنــه  یــا  کامبــادن 
گســترش  کرمانشــاه اســت و با  در شــمال شــهر 
کرمانشــاه شــد  کرمانشــاه جزئــی از شــهر  شــهر 
کــه ویرانه هــای آن میــان طــاق بســتان و شــهر 
کرمانشــاه قــرار دارد. در منابع به وجود شــهری 
کوه پراو  در 500 سال پیش از اسام در دامنه ی 
که بــر باور عــده ای بعدهــا بهرام  خبــر داده انــد 

کرمانشاه را بر آن نهاد. چهارم نام خود یعنی 
بــه رغــم اینکــه بناهــا پــس از ثبت در فهرســت 
آثــار تاریخی، از یک پشــتوانه حقوقی برخوردار 
مــی شــوند تا هرکســی نتوانــد دخــل و تصرفی 
کــه چنیــن اقدامی برای  در بناهــا انجــام دهد 
کشــور انجام شده  بعضی از شــهرهای تاریخی 
امــا تعــداد زیــادی از بناهــا آســیب دیــده انــد. 
کردن آنها مانعــی قطعی برای  بنابرایــن، ثبت 

جلوگیری از تخریب نبوده است.
بهنــام قلیــچ خانــی، مــدرس معمــاری در این 
بناهــای  بــرای حفــظ  راهــکار  تنهــا  خصــوص 
را  ثبــت  ارزش  دارای  و  شــده  ثبــت  تاریخــی 
مشــارکت مردم می دانــد و بیان می کند: مردم 
کثرت در تعداد، بیشتر  به لحاظ مالی به دلیل 
از دولت قادر به کمک در فرآیند حفظ بناهای 
گــره زدن سرنوشــت  تاریخــی خواهنــد بــود و 
ایــن بناهــا به یک جریــان زندگی تنهــا راه حل 
جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی اســت. در 
واقع یــک برنامه اقتصادی مناســب می تواند 

این بناها را نجات دهد.
البتــه در آبان ماه ســال جاری نجات 168 شــهر 
تاریخی ایران در دستور کار مسووالن وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

ح »حمایت از احیاء و مرمت  در آذرماه نیــز طر
بافت های تاریخی - فرهنگی و توانمندسازی 
که  از ســوی 27 نفر از  کنان و مالکین آنها«  ســا
نمایندگان مجلس شــورای اسامی ارائه شده 
کمیســیون مشــترک و  بــود، پس از بررســی در 
دریافــت نظــرات مرکــز پژوهش هــای مجلس، 
گذاشــته شــد  در صحن علنی مجلس به شــور 
مــواردی همچــون حفاظــت،  تعریــف  بــه  کــه 
مرمــت، احیــا، صیانــت، حریم بنــا و محدوده 
بافــت پرداخــت. هم چنین در روزهــای اخیر، 
ســند  ارایــه  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
باززنده ســازی  بــرای  واحــد  سیاســت گذاری 
بافت های تاریخی در آینده ی نزدیک خبر داد 
گفت: متاســفانه تعدد دســتگاه های دخیل  و 
گون منجر شــده  گونا و برنامه هــای مختلــف و 
تــا حتــی بســیاری اقدامات مثبــت جنبه های 
کننده داشــته باشــد. به نظر می رسد  تضعیف 
گام های اولیه برای رفع چنین مشکلی  یکی از 
تدویــن یــک بیانیــه و تــاش بــرای همراســتا 
کــردن برنامه هــای تمام دســتگاه های دخیل 

در قالب یک چارچوب مشخص است.
تکلیــف  تعییــن  از  ایــزدی  محمدســعید 
کشور توسط  محدوده های 168 شــهر تاریخی 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
ایــن  تعییــن  گفــت:  و  خبــرداد  گردشــگری  و 
کــه  بــود  ارزشــمندی  بســیار  کار  محدوده هــا 
معمــاری  و  شهرســازی  شــورایعالی  در  اخیــرا 
تصویب شــد. البته تعیین محدوده های 168 
کشــور در قالــب بســته نخســت  شــهر تاریخــی 
که شهرهای ما به 168 شهر محدود  است چرا

نمی شوند.
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جبــران  بــرای  ای  بهینــه  فرصــت  پســابرجام 
کشــور با اســتفاده از منابع  کمبــود منابع مالی 
کــرده اســت. در حــال  مالــی خارجــی فراهــم 
حاضــر تامیــن مالــی بــه چالــش اساســی برای 

رشد اقتصادی تبدیل شده است.
 برآوردهای منفی یک درصدی تا مثبت0/7درصدی
خــود   94 ســال  در  اقتصــادی  رشــد  خ  نــر از   
بــه  نیــاز  و  اقتصــاد  بی رمــق  وضعیــت  گویــای 
کارشناسان  گفته  تزریق منابع مالی اســت. به 
گرچــه مطابــق اســناد منتشــره بــرای تحقــق  ا
کــه در برنامــه ششــم  خ رشــد 8 درصــدی  نــر
ح شــده نیازمند 15.5 درصد رشد ساالنه  مطر
ســرمایه گذاری یــا بــه تعبیــر دیگــر حــدود 700 
هــزار میلیــارد تومــان منابع مالی ســاالنه برای 
ســرمایه گذاری هســتیم، امــا بر اســاس اســناد 
ســال های  در  کشــور  مالــی  منابــع  از  موجــود 
گفته  پیــش ایــن منابع قادر بــه تامین میــزان 

شده نیست.
کشــورهای در حــال  تامیــن مالــی خارجــی در 
کافی  کــه در واقــع منابــع داخلی آنهــا  توســعه 

کمبــود  جبــران  روش هــای  از  یکــی  نیســت، 
منابــع داخلــی و رســیدن بــه رشــد و توســعه 
اقتصــاد اســت. الزمــه تامین مالــی خارجی به 
کارشناســان تغییــر ســاختار نهادهای  اعتقــاد 
مســئول تامیــن مالــی خارجــی اســت. در این 

کردیم. گفتگو  کارشناسان  زمینه با 

محمود جام ساز، اقتصاد دان:

تحول در ساختار اقتصاد  
دولتی نفتی و رانتی

بســیار  به طــور  دولــت  پســاتحریم  اقتصــاد  در 
در  اقتصــادی  تحــول  بــه  خوش بینانــه ای 
جهــت بهبــود شــرایط رکــود، تــورم، بیــکاری و 
کــه متضمــن رفــاه عمومــی  رونــق اقتصــادی 
و اقتصــادی آحــاد مــردم باشــد، نــگاه می کند 
در  خارجــی  ســرمایه های  جــذب  بی تردیــد  و 
همچنیــن  و  ســودآور  ســرمایه گذاری های 
از  بهره گیــری  بــا  بــاال  کیفیــت  با تولیــدات 
تکنولوژی روزآمد یکی از مهم ترین عوامل این 

دیدگاه است. متاسفانه در حال حاضر کشور ما 
از ســرمایه های الزم برای دستیابی به اهداف 
توسعه  اقتصادی تهی است. صندوق توسعه 
ملی و حســاب ذخیره ارزی به حدی نیســتند 
کشــور  کــه بتواننــد اثــری در توســعه اقتصادی 
داشــته باشــند زیرا ذخایر آنها در طی ســال ها 
حیــف و میــل شــده اســت و بــه جــای ایفــای 
نقــش مثبــت در نوســانات ارزی و همچنیــن 
تخصیص بهینه آن منابع به بخش خصوصی 
مولــد به صورت نابهینــه بین بخش غیرواقعی 
کنــون  ا و  اســت  شــده  توزیــع  رانتــی  اقتصــاد 
دولــت با تنگناهای مالی شــدید روبه روســت. 
که  که دارایی های مســدود شــده ایران  اینک 
در میــزان واقعی آن ابهاماتــی وجود دارد، آزاد 
می شــود و جریــان فروش نفــت در عدم وجود 
از  پیــش  شــکل  بــه  بین المللــی  تحریم هــای 
تحریم هــا صورت می گیرد و وجوه حاصل از آن 
از طریــق مبــادالت پولــی بین المللی بــه ایران 
که  بازمی گــردد، برخــی از مســئوالن امیدوارند 
در  بین المللــی  تجــاری  مبــادالت  در  تحرکــی 

ی امی مالی خا ی ها  د  ن خص



 پیام آبادگران                                 
بهمن1394 
شماره 339

جهــت ورود ایــران بــه عرصــه رقابــت تجــارت 
جهانــی بــه وجــود آیــد. البتــه ایــن امیــد هــم 
چندان بی پایه نیســت. اما باید توجه داشــت 
بــه  پســاتحریم  در  مــا  اقتصــادی  شــرایط  کــه 
کــه هنوز تحریمــی اعمال  شــرایطی برمی گردد 
کنــون چندین  که ا نشــده بود. با ایــن تفاوت 
کشــور مــا از ســایر  گذشــته و  ســال از آن زمــان 
بــه لحــاظ زمانــی بســیار عقــب  رقبــای خــود 
مانده اســت. با این وجود برای ورود ایران به 
تجــارت خارجی با محوریــت بخش خصوصی 
کــه درواقــع رشــد اقتصــادی و اشــتغال را باید 
مرهــون فعالیت هــای رقابت آمیــز ایــن بخــش 
حمایت هــای  از  دولــت  اســت  الزم  دانســت، 
حقوقــی و مالــی این بخش دریغ نــورزد. هنوز 
بســیاری از قوانین و دستورالعمل های جاری 
ســد محکمــی بــرای رشــد و شــکوفایی بخش 
کرده است و همین امر باعث  خصوصی ایجاد 
نگرانی هــای بســیاری بــرای بخــش خصوصی 
اســت. ســرمایه های خارجی در پســاتحریم با 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی البتــه 
که به ایران وارد شــوند امــا برای ورود  مایلنــد 
ایــن ســرمایه ها پیــش زمینه هایی الزم اســت 
که ســرمایه گذاران را نســبت به ســرمایه گذاری 

حاضــر  حــال  در  کنــد.  ترغیــب  کشــور  در 
کاهــش قیمــت نفت بــه 20 دالر  متاســفانه بــا 
ممکن است بســیاری از ســرمایه گذاران نفتی 
کشــورهای نفــت خیــز دیگر  منابــع خــود را در 
کننــد امــا خوشــبختانه هزینــه نازل  جســتجو 
که پس از عربســتان  اســتخراج نفــت در ایــران 
صعــودی قرار دارد، می تواند یک عامل مثبت 
در جذب ســرمایه های خارجی در زمینه های 
گرچــه در حــال حاضر  اســتخراج نفــت باشــد. 

کشــور نبایــد  اســتراتژی اقتصــادی و سیاســی 
کــه مرســوم اســت،  بــر خام فروشــی همچنــان 
کســر بودجه آشکاری  کید ورزد زیرا به دلیل  تا
که در ســال 95 به چشــم خورد، خام فروشــی 
راحت ترین منبع جــذب منابع درآمدی بوده 
است ولی در میان مدت، استراتژی اقتصادی 
باید به ســمت رشــد فراورده هــای نفتی تغییر 
که ایــن امر درآمد حاصــل از فروش  کنــد  پیــدا 
کمیــکال را چندیــن برابــر درآمــد  مــواد پتــرو  و 
کرد.  وجوه حاصل از فروش نفت خام خواهد 
گفتــه شــده جذب ســرمایه  کــه  امــا همانطــور 
مســتقیم خارجی یا فاینانس یا سایر ابزارهای 
که از ابزارهای مهم توســعه اقتصادی  مشــابه 
کشورهای در حال توسعه هستند، الزم است 
کشــور مدیریــت  بــا تکیــه بــر نیازهــای واقعــی 
شــود. یکــی از مهم تریــن ایــن نیازهــا به طــور 
طبیعــی مشــارکت بخــش خصوصــی مولــد بــا 
که هم سرمایه را  سرمایه گذاران خارجی است 
کشــور می کند و هم تکنولوژی پیشرفته را  وارد 
که نتیجه  کشــور می کند  همزمان وارد صنایع 
کیفیت است ضمن  آن البته تولید بیشــتر و با 
کارگران و تکنســین های  گاهی و دانش  آنکــه آ
ایرانــی و ازجمله مدیریت صنایع ارتقا می یابد 
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و به طــور طبیعــی بهــره وری نیــز افزایــش پیــدا 
 8 کشــور  توســعه  ششــم  برنامــه  در  می کنــد. 
کــه  درصــد رشــد اقتصــادی پیش بینــی شــده 
از ایــن مقــدار ســه واحــد درصــد آن مربوط به 
بهره وری است که این امر بدون جذب سرمایه 
مشــارکت  یــا  فاینانــس  یــا  خارجــی  مســتقیم 
بخش خصوصی و خارجی امکان پذیر نیست. 
کشــور نیز باید در راســتای  سیســتم بانکداری 
قواعــد و ملزومات پولــی و مالی و روابط بانکی 
بین المللــی به خود تصحیحی برســد تا بتواند 
بــا انطباق عملیات بانکداری خود با سیســتم 
بانکــداری جهانی امر مبــادالت پولی و مالی را 
بــا توجه به اســتفاده از ابزارهــای جدید مالی، 
پولــی  مــدرن بین المللی منطبق بــا بانکداری 
جهانــی پیش ببرند. لذا تحول در نظام بانکی 
یکــی از مهم تریــن پیش زمینه ها برای توســعه 
کشــور در پســاتحریم اســت. ضمن  اقتصــادی 
که  کشــور  آنکــه ســاختار مجموعــه اقتصــادی 
در حــال حاضــر یک مجموعه اقتصــاد دولتی، 
رانتــی و نفتــی اســت، الزم اســت دچــار تحول 
دخالت هــای  از  اقتصــاد  رهایــی  جهــت  در 
نامطلــوب دولــت شــود و بخــش خصوصــی و 
کند تا  بــازار رقابتــی تقویــت شــود و دوام پیــدا 
اســتعدادهای بخش خصوصی شکوفا شده و 
سبب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شود.

محمدرضا شهیدی تبار، استاد دانشگاه:

کردن زمینه حضور  فراهم 
بانک های خارجی

کــه  در ایــران ریســک مالــی وجــود نــدارد چــرا 
بــه  کشــور  اقتصــادی  داشــته های  و  ذخایــر 
که همــواره امــکان تامین مالی  گونه ای اســت 
کــه عمده تریــن آن همیــن فروش  وجــود دارد 
نفــت و درآمدهــای حاصــل از آن اســت. امــا 
بــا  هــم  آن  کــه  دارد  وجــود  سیاســی  ریســک 
کرات و رفع تحریم ها برطرف شــده اســت.  مذا
از  مالــی  دســتاوردهای  دنبــال  بــه  واقعــا  گــر  ا
پســابرجام و تامیــن مالــی خارجــی هســتیم، 
الزم اســت زمینــه حضــور بانک هــای خارجــی 

کشــور بایــد از  کشــور فراهــم شــود. اقتصــاد  در 
که شــعب بانکی  ایــن قابلیــت برخوردار باشــد 
فعالیــت  امــکان  و  شــود  تاســیس  کشــور  در 
خ بهــره  ایــن بانک هــا ایجــاد شــود. اینکــه نــر
کشــور مــا باالســت و بیــن  در حــال حاضــر در 
کشــورها تفــاوت وجود  خ بهــره دیگــر  آن بــا نــر
دارد، مزیتــی بــرای حضور بانک هــای خارجی 
و ســرمایه گذاران اســت. ایــن تفــاوت در واقــع 
بــرای آنها جذابیت دارد. از این امر به شــرطی 
خ ارز در  کــه نر کرد  کشــور اســتفاده  می توان در 
میزان معقول و منطقی آن باشــد. با باز شدن 
ســوئیفت تــا حــدود زیــادی زمینــه مــراودات 
کنار آن قوانین  گر در  بانکی ایجاد شده است. ا
کشور  کند و قوانین و مقررات  بانکی تغییر پیدا 
گونه ای مناســب  بــرای بانک هــای خارجی به 
کنــش  باشــد، شــعب بانکــی ایجــاد شــده و ترا

کشور شکل می گیرد. مالی این بانک ها در 

کاظم یاوری، استاد دانشگاه:

کردن نظام بانکی  ریسک پذیر 
کردن آن و خصوصی تر 

امنیــت  دنبــال  بــه  خارجــی  ســرمایه گذار 

ســرمایه گذاری و سود قابل قبول است. زمانی 
کــه  کشــور شــکل می گیــرد  ســرمایه گذاری در 
امنیــت آن تامین شــود و دغدغه ســرمایه گذار 
کمترین حد خود باشــد. لزوما برای تامین  در 
مالی خارجی نیازی به تغییر ساختار نهادهای 
که  مســئول تامیــن مالــی خارجی نیســت چرا 
گــر ســرمایه گذاران خارجــی با این ســاختارها  ا
بســتن  بــه  راضــی  باشــند،  داشــته  مشــکلی 
کشــور نمی شــدند. آنها  کــره بــا  قــرارداد یــا مذا
کار مطالعــات و بررســی های خود  قبــل از ایــن 
را انجــام می دهنــد و نســبت بــه نظــام بانکــی 
کســب می کنند. البته این نهادها در  شناخت 
کشور های مختلف متفاوت است. پیش شرط 
کــه نظــام بانکی اصاح شــود.  آنهــا این اســت 
کار الزم اســت بیــن نظــام بانکــی  ایــن  بــرای 
کشــور با نظام بین المللــی ارتباط برقرار  داخل 
شــود تــا تســهیات و مبــادالت بــا هزینه هــای 
کمتــری انجــام شــود. الزم اســت نظــام بانکی 
قبــل  بــه  نســبت  و  شــده  ریســک پذیر  کشــور 
که در نظام بانکی  خصوصی تر شود، همانطور 
باالیــی وجــود دارد.  ریســک  نیــز  بین المللــی 
یکــی از راه های تامین مالــی خارجی مبادالت 
که به نوســازی نظام مالــی بانکی  مالــی اســت 
که نمونه  و سیســتم نقل و انتقاالت نیــاز دارد 
آن در بحریــن انجام شــده اســت. تامین مالی 
اســت  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  از  بخشــی 
مشــکات  آسان ســازی  و  تســهیل  بــرای  کــه 
کرد. تامین  اقتصــادی می توان از آن اســتفاده 
مالی خارجی نقش مکملی دارد و باید شرایط 
دیگری برای آن مهیا شود مانند ثبا ت  نسبی 
ثبــات نظــام ارزی، سیاســت های  قیمت هــا، 
منضبط پولی و مالی و سیاســت های حمایت 
از  حــق مالکیــت و  ... از جملــه اثــرات مثبــت 
کمک به صنایع و ایجاد  تامین مالی بر اقتصاد 
اشــتغال اســت. برای اینکه رشــد پایدار اتفاق 
بیفتد، ســرمایه گذاری خارجی باید بیشــترین 
کشــور مانند نیروی  اســتفاده را از منابــع مازاد 
کمتریــن اســتفاده را از منابــع  تحصیلکــرده و 

کند. کمیاب مانند آب 

محمدرضا شهیدی تبار:
 با توجه به محدودیت منابع در بودجه، 
ســال  چنــد  در  اقتصــادی  رکــود  تــداوم 
کاهش شدید ســرمایه گذاری  گذشــته و 
اقتصــادی  سیاســت گذاران  کشــور،  در 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  جــز  چــاره ای 
خارجــی  و  داخلــی  مالــی  بازارهــای 
ندارنــد. میــزان اســتفاده از ظرفیتهــای 
دسترســی  و  خارجــی  مالــی  بازارهــای 
بــه منابــع ارزان قیمــت ارزی منــوط بــه 
کســب و  پاره ای از اصالحات در فضای 

کشور است کار 
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وزیــر راه و شهرســازی دربــاره تصمیــم شــورای 
کردن  عالی شهرســازی و معماری برای ممنوع 
گونــه تعهــد تــازه بــرای بلندمرتبــه ســازی،  هــر 
گذشــته بــه دلیــل افزایــش  گفــت: در 10 ســال 
ســاختمان های بلنــد، جریــان بــاد در شــمال 

کاهش یافته است. تهران 
گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  به 
نشســت  بیســتمین  در  آخونــدی«  »عبــاس 
ایــران  معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای 
کشــورها ماننــد  کــرد: مطالعــات دیگــر  تصریــح 
کــره جنوبــی در زمینــه  کنــگ و  آمریــکا، هنــگ 
تاثیر ســاختمان های بلند بر جریان باد نیز این 

کند.  موضوع را تایید می 
آخوندی افزود: از سال 66 به بعد جریان سریع 
ساخت ساختمان های بلندمرتبه را داشتیم و 
گزارش شهردار تهران، نزدیک به 979  بر اساس 
که هر  پروانــه در ایــن مــدت صادر شــده اســت 

پروانه می تواند چندین ساختمان باشد.
گفتــه او، به دلیل بلوک هــای بزرگ در منطقه  به 
بــه  نســبت  ســاختمان ها  میــزان  تهــران،   22
پروانه هــا بیشــتر اســت. آخونــدی ادامــه داد: از 
کنیــم بــه  جامعــه مهندســان درخواســت مــی 
تبعــی  آثــار  بررســی  منظــر  از  مهندســی  اخــاق 
کننــد.  ســاخت و ســازها در زندگــی مــردم توجــه 
ظرفیــت  جامــع،  طــرح  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
جمعیت پذیری شــهر تهــران باید هفت میلیون 
میــزان  ایــن  کنــون  ا امــا  باشــد  نفــر  هــزار   و 800 
بــه بیــش از 10 میلیــون و 600 هــزار نفــر افزایــش 
گر ایــن روند ادامه  گفتــه او، ا کرده اســت.به  پیدا 
پیدا کند مشــکل زیســتی روند تصاعدی خواهد 
یافــت و بایــد مدیریت شــهری و مدیریت مرکزی 
یــک نقطــه پایانــی بــرای توســعه شــهری تهــران 
و راه  وزیــر  بــا حضــور  قــرار دهــد.  کانشــهرها   و 
 شهر سازی، شــهردار تهران و مدیرانی از سازمان 
هواشناســی، محیط زیســت و وزارت کشــور تاثیر 
بلندمرتبه سازی بر آلودگی شهر تهران بررسی شد. 

پایــه،  ریــل  شــهری  ضوابــط  مــاه   6 ظــرف 
تدوین می شود 

وزیر راه و شــهر ســازی با اشــاره به تردد بیش از 

400 هــزار خــودرو در روز در شــهر تهــران تصریح 
کــرد: بایــد یــک نظــام حمــل و نقــل حومــه ای 
ریل پایه داشــته باشیم و امروز در شورای عالی 
شهرســازی مقرر شــد در 6 ماه، ضوابط شهری 
گفــت: در دو  کنیم. وی  بــر مبنای ریــل را تهیه 
گذشــته نهضت بیرون رفتن ریل از  و ســه سال 
کنون باید عکس آن را  شــهرها راه افتاده بود و ا

عمل کنیم. 

شــهرداری تهران از روند ساخت و سازهای 
گزارش تفصیلی می دهد بلندمرتبه 

کرد  شــورای عالــی شهرســازی و معماری مقــرر 
بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد حقــوق بعدی، 
هرگونه ایجاد تعهد تازه شــامل توافق، تشکیل 
کمیســیون مــاده 5  پرونــده، طــرح موضوع در 
کمیســیون و صــدور  کاری ایــن  کمیته هــای  و 
پیــش پروانــه بــرای بلندمرتبه ســازی تا تعیین 
تکلیف قطعی ضوابط مکان یابی و ساخت این 

ساختمان ها ممنوع شد. 
همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش 
تفصیلی از روند ســاخت و ســازهای بلندمرتبه 
ســطح  ســاختمان،  و  پروانــه  شــمار  قالــب  در 
اشغال و ارتفاع هر کدام به تفکیک تاریخ صدور 
کار و منطقه شهرداری ظرف سه  پروانه و پایان 

کند.  هفته به دبیرخانه شورایعالی ارائه 

همــکاری  بــا  اســت  موظــف  شــورا  دبیرخانــه 
ســازمان هواشناســی و ســازمان محیط زیست 
تاثیر ارتفاع ساختمان ها بر جریان باد در تهران 
کنــد و نتایــج آن را بــا ضوابــط  را مــدل ســازی 
ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت 
انجــام  بــرای  را  الزم  پیشــنهادهای  و  دهــد 

کند.  اصاحات ارائه 
موظــف  شهرســازی  و  راه  وزارت  همچنیــن 
اســت بــا همــکاری ســازمان نظــام مهندســی 
کنتــرل  ســاختمان مشــارکت مهندســان را در 
ضوابط ســاخت و ســاز و بهبود شرایط زیست 
نقــل ســبز در  و  گــزارش حمــل  و  کنــد  جلــب 
شهرســازی  ضوابــط  و  ایــران  کانشــهرهای 
کنــد و در 6 مــاه آتی بــه تصویب   ریلــی را تهیــه 

شورای عالی برساند. 
دبیرخانه شورایعالی موظف است با بهره گیری 
کارشناســان حقیقی و  از توان فنی مشــاوران و 
حقوقی صاحب صاحیت و دانشگاه ها نسبت 
بــه تهیه چارچــوب تدوین ضوابط مــکان یابی 
کشــور و  ســاختمان های بلندمرتبــه برای همه 
تهیه ضوابط مربوط به این امر برای شهر تهران 
کند.  اقــدام و نتیجــه را بــه شــورای عالــی ارائــه 
بایــد در این مطالعات موضوع ایمنی و بررســی 
ســطحی  بادهــای  جریــان  بویــژه  بــاد  جریــان 

بررسی شود.   منبع: ایرنا

تعهد تازه برای بلندمرتبه سازی ممنوع شد
اخبار صنعت ساختمان
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اولیــن همایــش »شهرســازی ریل پایــه؛ توســعه 
شــهری و منطقــه ای بــر مبنــای حمــل و نقــل 
ریلــی« صبح یکشــنبه 11 بهمــن برگزار شــد. این 
همایــش با هدف بررســی و بسترســازی توســعه 
همزمان و یکپارچه شهری و منطقه ای، مبتنی 
بر توســعه خطوط پرســرعت ریلــی درون و برون 
محدوده هــای هــر یک از مجموعه های شــهری 

کشور برگزار شد.
عباس آخوندی در این همایش پررنگ شدن 
حمل و نقل ریلی در توسعه شهری را نیازمندی 
گفت: یکــی از مهمترین  عاجــل ایران دانســت و 
اهــداف ما در این حــوزه تغییر رویکرد بنیادی در 
حمــل و نقــل و شهرســازی اســت. واقعیــت این 
که در بسیاری از شهرهای بزرگ با مشکل  است 
جــدی حرکــت و جابه جایــی مواجــه هســتیم. 
قاعدتا موتور و انواع وسایل موتوری برای آسایش 
زندگی بشر ابداع شده اند ولی در شهرهای کشور 
مــا و همچنین بســیاری از شــهرهای جهان این 
وســایل ناقلــه تبدیل بــه موانــع اصلــی زندگی و 
حرکت شــده و زندگی شــهری را با بحــران جدی 
کرده انــد. ایــن نشــان می دهــد مــا بایــد  مواجــه 
نســبت به نحــوه اســتفاده از وســایل موتــوری و 
چگونگــی بهره بردن از آنها برای افزایش ســرعت 

کیفیــت زندگــی  جابه جایــی در ســطح زمیــن، 
اندیشــه ای  زندگــی در ســکونتگاه ها  قابلیــت  و 

بنیادی داشته باشیم.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود: مــا در ایــن مســئله 
بــا دو بحــث بنیــادی مواجــه هســتیم و فقــط 
موضــوع حمــل و نقــل یــا بحــث فیزیکــی آن و 
جابه جایی موضوع مورد توجه نیســتند. وقتی 
مــا از جابــه جایــی صحبت می کنیــم جنبه های 
انســانی، اقتصــادی، اجتماعی و روابط انســانی 
نیــز در آن تاثیرگــذار هســتند. ایــن مســئله مــا را 
بــا گسســت های جــدی در جامعه مواجــه کرده 
اســت. ما امــروز وقتی از اجــرای یک خط حرکت 
قطــار یا جــاده در شــهر صحبت می کنیم شــاهد 
گسســت از لحاظ اجتماعی در این عرصه  ایجاد 
که در نظــام شــهری جدید فضای  هســتیم چــرا 

عمومی را از دست داده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه عصــر جهانــی شــدن دارای 
ویژگــی بســیار مهمــی مبنی بــر فشــردگی زمان و 
گذشــته  گــر در چهــار دهه  گفــت: ا مــکان اســت 
مکان قابل جابه جایی در فضای شهری برای ما 
کیلومتر بود این مکان در حال حاضر تبدیل   20
به 33 کیلومتر شده که متعاقبا زمان کافی برای 
که  کاهش یافته اســت  پیمــودن این مســیر نیــز 

نمونه بارزی از فشــردگی زمان و مکان اســت. ما 
این فشــردگی را در فضای مجــازی و اینترنت نیز 
شاهد هستیم، شــما هرگونه جابه جایی در این 
فضــا را در لحظه انجــام می دهید. امروزه مفهوم 
کــه در واقــع اصلی تریــن مفهــوم جهانی  حرکــت 
گرفتــه و هیچ چیز  شــدن اســت به روانی صورت 
کی مانع  کــره خا حتــی مرزها نمی تواننــد در این 

آن شوند.
آخونــدی در ادامــه ســخنانش مفهــوم حرکــت 
کــرد و  را خمیرمایــه اصلــی جهانــی شــدن اعــام 
گذشــته حرکت همواره مســئله  گفت: در دنیای 
کــه  کاروانســراها  کاروان هــا و  بشــر بــوده اســت، 
همچنــان از بخش هــای عمده میــراث فرهنگی 
ما به شــمار می روند میراثی بر پایه مســیر حرکت 
که در این  در آن زمان به شمار می روند و اجزایی 
بخــش خدمت رســانی می کردنــد نیز در ســابقه 

ایران شهری ما حضور دارند.
میــراث  از  وقتــی  همچنــان  کــرد:  اضافــه  وی 
ایران شــهری خــود صحبــت می کنیــم از جــاده 
ابریشــم ســخن می گوییم. جاده ابریشم یک راه 
نیســت بلکــه یــک تمــدن، یــک ســبک زندگی، 
که  گفتمــان، مــدل اقتصــادی و فرهنگــی اســت 
بــرای خــود اجــزای متعــددی دارد. نکته بســیار 

نیاز فوری ایران به تقویت 
ری  ه  حمل و نقل ریلی در توس

 

کرد ح  آخوندی در نخستین همایش شهرسازی ریل پایه مطر
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کــه در جــاده ابریشــم عــاوه بر  مهــم ایــن اســت 
کاال، مبــادالت فرهنگــی نیــز صــورت  مبــادالت 
کانون هــای فیزیکی و  می گرفــت و در این مســیر 
کاروانسراها به عنوان محل اصلی این مبادالت 

کاال، فرهنگ و اندیشه به شمار می رفتند.
کید بــر اهمیت باالی  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
اعــام  ایران شــهری  اندیشــه  و  ابریشــم  جــاده 
کانون های توســعه ایران شــهری بر مبنای  کرد: 
کانون هــای ارتباطــی ایجــاد شــده اند. در واقــع 
کاروانســراها فضاهایــی عمومی بوده اند که  این 
گفتگو صورت می گرفت و انســان ها محور  در آن 
این جاده و تمدن تلقی می شــدند. این فضاها 
برای انسان ساخته شده و همه در خدمت بشر 

بوده اند.
گفته جامعه شناسان عرصه  آخوندی افزود: به 
عمومی در گذشته محل داد و ستد ذهنی بود، 
که مــا امروز بــا آن مواجه هســتیم این  مشــکلی 
است که با وجود اینکه موتور برای آسایش انسان 
گذشت زمان این وسیله به  به وجود آمد ولی با 
هدف تبدیل و انسان از این بخش حذف شد. 
که تنها  امروزه شــاهد ایجاد شــهرهایی هستیم 
برای تردد ماشــین ها فراهم شده اند و انسان در 

آن جایگاهی ندارد.
وجــود  شــاهد  حاضــر  حــال  در  گفــت:  وی 
کــه فقــط  ایســتگاه ها و ترمینال هایــی هســتیم 
جایگاه ســوار و پیاده شــدن مســافران هســتند 
کــه مبادلــه فرهنگــی و اجتماعــی و  در صورتــی 
کنار  ایجاد امکاناتی برای صرف اوقات فراغت در 
ایــن جابه جایــی باید وجود داشــته باشــد. این 
کاروانســراهای  ایســتگاه های جدیــد بازخوانــی 
پیشین ما هستند که به شدت نیاز به حرکت به 
سمت انسانی شدن دارند ولی ما در این بخش 
در مرحلــه ابزاری باقی مانده ایم و نتوانســته ایم 

حمل و نقل را در اختیار انسان قرار دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به رشد شتابان 
کرد: با  شهرنشــینی در بســیاری از شــهرها اعام 
افزایش جمعیت شــهری با پدیــده حمل و نقل 
گرفتــاری وســایل موتــوری، محیــط زیســت و  و 
آلودگــی هــوا مواجهیم. امــروزه ما بــه دنبال یک 
که چگونه شهروندان را در  نظام ذهنی هستیم 
سایر شهرهایی که به شدت در حال الگوبرداری 
از این شهرهای بیمار )کانشهرها( هستند محور 
قــرار داده و همــه بخش هــا را به خدمت انســان 

بگماریم.
کیــد بر اینکــه مبنای شهرســازی  آخونــدی با تأ
گیــرد افــزود: متاســفانه مــدل  بایــد انســان قــرار 

کنونــی بــر مبنــای وســایل موتوری  شهرســازی 
که  گرفته اســت و بر همین اســاس است  شــکل 
روزی یک پل ســاخته می شود و بعد تصمیم بر 
تخریــب آن و ایجاد یک حمــل و نقل زیر زمینی 
مدنظر قــرار می گیرد. این مســئله نبایــد به یک 
پروژه تقلیل پیدا کند بلکه این یک تحول ذهنی 
رخ داده در گذشــت زمان است. در واقع فضای 
شــهری باید قابلیت زندگی داشــته باشد و شهر 
کیفیت  بایــد از فضاهــا و عرصــه عمومــی و یــک 

مناسب زندگی بهره  ببرد.

زاده دبیــر نخســتین همایــش  تقــی  مهــرداد 
ایــن  در  پایــه  ریــل  »شهرســازی  تخصصــی 
و  حمــل  بیــن  ناهماهنگــی  گفــت:  همایــش 
نقــل بــرون و درون شــهری بــه نارضایتــی مردم 
کنــون در بســیاری از  که ا منجــر شــده؛ در حالی 
کشورهای جهان یکپارچگی سامانه حمل و نقل 

ریلی مانند مترو و قطار بسیار رایج است.
دبیــر نخســتین همایــش تخصصی شهرســازی 
ریل پایه از انتقال پایانه مسافری شرق از داخل 
گفت:  کرد و  شــهر تهران به ســرخه حصار انتقاد 
ایــن بدعــت بســیار بدی اســت که بجز مشــکل 
بــرای مــردم چیــز دیگــری نخواهــد داشــت؛ زیرا 
رفــت و آمــد مســافران به ایــن پایانه در خــارج از 

شهر تهران گرفتاری های زیادی به بار می آورد.
تقــی زاده مکان یابی پایانه های مســافری برون 
شــهری و درون شــهری بــرای ایجــاد هماهنگی 
بین این دو بخش را بســیار با اهمیت دانست و 
ادامه داد: در توســعه حمل و نقل شهری ایجاد 
کریدورهــای ترامــوا در محدوده های شــهری در 
رفع مشــکل تردد مردم در شــهرهای بزرگ تاثیر 

مثبتی خواهد داشت.

کید کرد ایجاد هماهنگی بین بخش های  وی تا
مختلــف حمل و نقــل همگانی با نظام شــهری 
بسیار ضروری است و گفت: نبود شبکه گسترده 
حمل و نقل یکپارچه از مشکل های مهم توسعه 

حمل و نقل عمومی در شهرهاست.
تقی زاده گفت: ابهام در متولی یکپارچگی سازی 
ابعاد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و 
نبود متولی واحد برای قطارهای حومه ای یکی 
دیگر از مشکل های الینحل توسعه حمل و نقل 
عمومی در شــهرهای بزرگ اســت. وی افزود: در 
ایران همواره حمل و نقل درون شــهری مربوط 
به شــهرداری ها و برون شــهری مربوط به وزارت 
راه و شهرسازی است و ایجاد هماهنگی بین این 
کانشهرها و  دو بخش به تسهیل تردد مردم در 

شهرهای بزرگ کمک بسیاری می کند.

پیــروز حناچــی معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
در این همایش گفت: یکپارچگی حمل و نقل 
کیفیت زندگی را در  در توســعه شــهری می تواند 

کانشهرها ارتقا دهد.
نقــل  و  حمــل  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  وی 
چندوجهی، متــرو و اتوبوس و ایجاد هماهنگی 
بیــن آنهــا در شــهرهای بــزرگ جهــان یــک امــر 
که ســبب دسترســی مردم به حمل  رایج اســت 
گفتــه وی،  و نقــل عمومــی ســریع می شــود. به 
کم جمعیت در بخش های مرکزی  بیشــترین ترا
فاصلــه  شــهرها  مرکــز  از  هرچــه  و  شهرهاســت 

بگیریم، ترافیک و تمرکز شهری کمتر می شود.
گفــت: ایجــاد تعــادل در بخش هــای  حناچــی 
شهری و توزیع مناسب جمعیت سبب می شود 
در کانشهرها شاهد حمل و نقل روانی باشیم و 

مردم به راحتی تردد کنند.
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و    دومیــن همایــش ملــی مدیریــت ســاخت 
پروژه با هدف ایجاد ارتباط بین دســتگاه های 
کشــور  اجرایــی و تأثیرگذار با جامعه مهندســی 
عاءالدولــه  دانشــگاه  همــت  بــه  دانشــگاه،  و 

گرمسار، برگزار شد. سمنانی 
فریبــرز واحدی قائــم مقام وزیر و مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان تهران در دومیــن همایش 
ملــی مدیریــت ســاخت و پروژه اظهار داشــت: 
مدیریــت پروژه جهــت افزایــش بهره وری ها در 

ح است. سازمان ها و شرکت های بزرگ مطر
در  پــروژه  مدیریــت  دفتــر  راه انــدازی  بــه  وی 
از  تهــران  اســتان  شهرســازی  و  راه   کل  اداره 
گفــت: رصــد  کــرد و  گذشــته اشــاره  ســال های 

کیفی پروژه،  جریان نقدینگی پروژه ها، ارتقای 
آسیب شناســی پروژه ها، شناسایی پروژه های 
بحرانــی و هدایــت پروژه هــا در مســیر درســت، 
اســت.  پــروژه  مدیریــت  دفاتــر  گی هــای   ویژ از 
کیــد بــر اینکــه مدیریــت پــروژه،  واحــدی بــا تا
دانش بکارگیری مهارت ها و تکنیک ها اســت، 
کــه در این  اظهــار داشــت: یکــی از موضوعاتی 
که هر فعالیتی در  حوزه باید بدانیم این اســت 
خ می دهد سیاســت گذاری  صنعــت ســاخت ر
را  مالــی  منابــع  صحیــح  مدیریــت  و  مناســب 
راه و شهرســازی اســتان  می طلبــد. مدیــرکل 
تهران افزود: مهندســی و مدیریت ســاخت در 
مدیریت پــروژه از لحاظ مفهومــی متفاوت اما 

همگرا هستند.
گفت: رفع فرســودگی و خرابی های راه ها،  وی 
اســتفاده از مصالــح جدیــد بــه جــای مصالــح 
کردن راه ها از مســایلی اســت  ســنتی و مانیتور 
که باید در حوزه مدیریت پروژه های راه، به آن 

توجه شود.
در  سال هاســت  اینکــه  از  انتقــاد  بــا  واحــدی 
پروژه های راهســازی از قیر اســتفاده می کنیم، 
گفــت: متاســفانه سال هاســت چاه هــای نفت 
کرده ایم در  کشــور بــه عنوان راه پهــن  افقی در 
که بایــد به فکر مهندســی ارزش در این  حالــی 
کنفرانس  حوزه باشیم. وی به برگزاری دومین 
کــرد و  ملــی مدیریــت ســاخت و پــروژه اشــاره 

تی ک  ا مناب ن
ازی  اه با  های سنتی 

در همایش ملی مدیریت 
ح شد ساخت و پروژه مطر
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گفت: با هدف ایجاد ارتباط بین دستگاه های 
کشــور  اجرایــی و تأثیرگذار با جامعه مهندســی 
کنفرانس به همت دانشــگاه  و دانشــگاه، ایــن 

گرمسار، برگزار می شود. عاءالدوله سمنانی 
بــا  تهــران  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
بیــان اینکه در حوزه های ســاخت، پروژه های 
متعددی در طول سال تعریف می شود، گفت: 
می تــوان در این حــوزه از تکنولوژی ها و دانش 
کرد  جدید، پژوهش ها و دســتاوردها استفاده 
ضمــن اینکــه ایــن دانــش  و مدیریــت را بــرای 

فعالیت های خود عملیاتی می کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال آینــده پروژه هــای 
جدید حمل و نقل و ساختمانی رونق می یابد، 
گفــت: مدیریــت پــروژه مدیریــت مالــی اجــرای 
سریع دستورالعمل ها و ضوابط است تا در این 

ارتباط به ارتقای بهره وری دست یابیم. 
کنفرانس، مهدی روان شــادنیا   در ادامــه ایــن 
مهندســی  نظــام  اعضــای  ســازمان  از   یکــی 

کــرد: در ســال 91 حــدود 120 میلیــون  تصریــح 
کشور صادر  متر مربع پروانه ســاخت و ســاز در 
کــم بر بازار مســکن،  شــد امــا  به دلیــل رکود حا
این رقم در ســال 93 بــه 74 میلیون متر مربع 

کاهش یافت.
کیفیت ســاخت و ســازها  وی با بیان اینکه در 
گفت: ســازنده های  وضعیت مطلوبی نداریم، 
ذی صــاح ســاختمان های ما را نمی ســازند و 
در این باره باید مطالبه عمومی وجود داشــته 
کید بر اینکه ساختمان  باشد.روان شادنیا  با تأ
گفــت:  باشــد،  فنــی  شناســنامه  دارای  بایــد 
بایــد ســاختمان ها توســط افــراد صاحیت دار 
نگهــداری شــوند ضمــن آنکــه بیمــه تضمیــن 

کیفیت در این باره هم موضوعی مهم است.
وی بــا بیــان اینکــه بــا چالــش منابــع طبیعــی 
گفــت:  هســتیم،  مواجــه  زیســت  محیــط  و 
کشــور ما بــه قدری نرم افــزار زده  مهندســی در 
دانــش  ایــن  در  نوآوری هــا  کــه  اســت  شــده   

گرفته اســت.  تحــت تأثیــر موضوع مذکــور قرار 
سلســله  مــا  کشــور  در  گفــت:  روان شــادنیا 
مراتــب حرفــه ســاخت، منطقــی نیســت و بــه 
کارگــر ماهــر نداریــم. وی  کاردان و  تناســب آن 
کــرد: در حــال حاضــر ســاالنه 420 هــزار  بیــان 
مهندســی  رشــته های  انــواع  غ التحصیــل  فار
که ما را در رتبه پنجم دنیا قرار می دهد  داریــم 
امــا طبــق اســتاندارد ها، بایــد بــه ازای هر یک 
نفر مهندس، 6 نفر تکنســین و به ازای هر یک 
کارگــر ماهر داشــته باشــیم در  نفــر تکنســین 6 
کنون بــه ازای هر یک  کــه این رقــم هم  ا حالــی 

مهندس، یک تکنسین است.
روان شــاد نیا بــا بیــان اینکــه شــهرداری تهران 
و نظــام مهندســی دو نهــاد مســئول مقابلــه با 
گفت: مشکل  ساخت و ساز غیرمجاز هستند، 
که درآمد شهرداری ها به  مبنایی ما این است 
تخلفات ســاخت و ســاز   متکی اســت و همین 

مشکل آفرین است.
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رئیس جمهــور  ســوی  از  اخیــراً  کــه  مســاله ای 
وزرا  برخــی  تمایــل  فقــدان  مــورد  در  محتــرم 
بنگاهــداری  از  برداشــتن  دســت  بــه  نســبت 
ح شــده، نکتــه درســتی بــه نظر می رســد.  مطر
کــه  تجربه هــای بین المللــی هــم نشــان داده 
تقریبــًا همین طــور بــوده اســت؛ ولــی واقعیــت 
کشــور ما مشــکل عدم توفیق  که در  این اســت 
مختلفــی  مســائل  بــه  خصوصی ســازی  در 

برمی گــردد. اعتقــاد دارم حتــی در مقطع فعلی 
موانــع خصوصی ســازی  بــر  ع  فــر ایــن مســاله 
وجــود  مذکــور  مشــکل  اینکــه  ضمــن  اســت. 
دارد امــا چــون موانــع بنیادی تــری در فرآینــد 
خصوصی ســازی داریــم، بــه نظر می رســد این 
ع بر موانع خصوصی سازی محسوب  مساله فر

می شود.

یادآوری یک تجربه تلخ خصوصی سازی
کنیــم، به طور مشــخص  گذشــته نــگاه  گــر بــه  ا
کــه خصوصی ســازی ها از ســوی  از ســال 1380 
در  شــده،  انجــام  خصوصی ســازی  ســازمان 
بــه  خصوصی ســازی  گذاری هــا،  وا عمــده 
معنــای واقعــی انجــام نشــده اســت. در واقع، 
نــه  انجام شــده  گــذاری«  »وا تنهــا  نوعــی  بــه 
»خصوصی سازی«. به عبارتی سهام شرکت ها 

ت را وزرای دو  
 ت به خصوصی سازی نمی دهند

سهم بخش خصوصی در حوزه هایی نظیر پتروشیمی،
 فوالد و بانکداری چقدر است؟

محمد مهدی امینی
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از یــک مالکیت به مالکیتی دیگر منتقل شــده 
اســت.  نگرفتــه  صــورت  خصوصی ســازی   امــا 
گــذاری یــک بنــگاه دولتــی  خصوصی ســازی وا
بــه بخش خصوصی و افزایش بهــره وری در آن 
کار و  کارایی عوامل تولید نظیر  بنگاه و افزایش 
کلمه است. به عنوان  ســرمایه، در مفهوم عام 
مثــال، در ســال 1382 پیــرو تصویــب قوانیــن 
جدید خصوصی سازی، شرکت صدرا به عنوان 
مذکــور،  ســال های  در  گــذاری  وا بزرگ تریــن 
کار با ســازوکار رقابتی از طریق  انجام شــد. این 
بــورس انجــام شــد و تقریبــًا تمامــی متولیــان 
اقتصــادی وقت از این موضوع خرســند بودند 
کنــون  و آن را موفقیــت تلقــی می کردنــد. امــا ا
گــر آن اقدام را بررســی  بعد ازگذشــت 12 ســال ا
کنیم، متوجه می شویم که شرکت مذکور مسیر 
درستی را در خصوصی سازی طی نکرده است. 
گذار شــد  آن زمــان 35 درصد مالکیت صدرا وا
کشف شــده در بورس،  کــه بــا توجه بــه قیمــت 
ارزش جــاری آن 1160 میلیــارد تومــان تعییــن 
کنون بعد از گذشت 12 سال سرمایه این  شد. ا
شرکت 150 میلیارد تومان است و 1600 میلیارد 
کردن به  تومان هم زیان انباشته دارد. بسنده 
همین شــاخص ها نشــان می دهد این شرکت 
مسیر صحیح خصوصی ســازی را دنبال نکرده 
اســت. چنانچه مالکیت ســهامداری مستقیم 
بازنشســتگی  صندوق هــای  غیر مســتقیم  و 
به طور عام )شــامل صندوق های بازنشستگی 
کشــوری، نفت، تامین اجتماعی و...(، ســهام 
کمیتــی را از مجمــوع  عدالــت، و نهادهــای حا
شــرکت های پذیرفته شده در بورس )به عنوان 
کنــار بگذاریم،  یــک بخش شــفاف در اقتصاد( 
سهم بخش خصوصی واقعی چه میزان است؟ 
ســهم بخش خصوصی مــا در حوزه هایی نظیر 
پتروشــیمی، فــوالد و بانکــداری چقدر اســت؟ 
گذشــته برمی گردیم  بــه همین دلیل وقتــی به 
متوجه می شــویم عمده »خصوصی سازی ها« 
گــذاری« بــوده و خصوصی ســازی به  صرفــًا »وا
معنــای واقعــی خــود نبوده اســت. بــه عبارت 
گذاری ها به صورت درســت  گــر ایــن وا دیگــر، ا
کنــون دیگــر بایــد بــا بخــش  انجــام می شــد، ا
خصوصــی فربهــی در حوزه هــای پتروشــیمی، 

پاالیشگاهی و... مواجه می شدیم.

مهیا نبودن شرایط رشد بخش خصوصی
کنون شرایط  کرد تا به نظر می رســد باید قبول 
توســعه و رشــد بخــش خصوصــی بــه معنــای 

واقعی آن، فراهم نبوده است. 
انجام شــده  گذاری هــای  وا حجــم  ایــن  بــا   
از  بــه ارزش جــاری 140 هــزار  میلیــارد تومــان 
کنــون  کنــون، قاعدتــًا ا ابتــدای ســال 1380 تا
کــه ســهامدارانی  بایــد شــاهد ایــن می بودیــم 
ســردمداران  کنونــی،  ســهامداران  از  غیــر 
کشــور  بخــش خصوصــی و پیشــرو در صنایــع 
خ نداده و این نشــان  باشــند. امــا این اتفــاق ر
گذاری شــرکت ها، ســمت و ســوی  می دهــد وا

خصوصی سازی را طی نکرده اند.

چرا دولت بنگاهداری می کند؟
بنگاهــداری  هــم  هنــوز  چــرا  دولــت  اینکــه 
مــورد  ایــن  اســت؛ در  کلــی  می کنــد، بحثــی 
که در شرکت ها و نهادهای  باید اشــاره شود 
دولتی، به طور طبیعی مدیران دولتی مایل 
کــه مدیریــت و روابــط آنهــا نه تنهــا  هســتند 
گسترش یابد. از همین رو،  حفظ شــود بلکه 
گــذاری مجموعــه  آنهــا تمایلــی نســبت بــه وا
تحــت مدیریــت خــود ندارنــد. موضــوع این 
که متولیــان امر خصوصی ســازی باید  اســت 
تــا  کننــد  بــه نحــوی سیاســتگذاری و عمــل 
روی،  هــر  بــه  شــود.  برداشــته  موانــع  ایــن 
کامــًا قابل پیش بینی  وجود چنین مشــکلی 
اســت. چنانچه تجربــه دو دهه اخیر در این 
زمینــه بازخوانــی شــود می توان چســبندگی 
بــه  را  بنگاه هایشــان  بــه  دولتــی  متولیــان 
اینکــه  کــرد. نکتــه جالــب  وضــوح مشــاهده 
که یک  کنونی مشــاهده می شــود  در مقطــع 
مدیــر دولتی با افتخار خبر مشــارکت شــرکت 
یــک شــرکت خارجــی  بــا  را  امــر خــود  تحــت 
گرچــه این فعالیــت می تواند  اعــام می کند. 
بــه خودی خــود یک دســتاورد مثبــت تلقی 
خصوصی ســازی،  فرآینــد  در  لیکــن  شــود 
کوچک ســازی دولت و البته توسعه  مغایر با 
عارضــه  بنابرایــن  اســت.  خصوصــی  بخــش 
خصوصی ســازی  فرآینــد  ذات  در  مذکــور 
کــه  اســت  ایــن  بحــث  فقــط  دارد،  وجــود 

مشــاهده  نیــز  کنونــی  مقطــع  در   
کــه یــک مدیــر دولتــی بــا  می شــود 
افتخار خبر مشــارکت شــرکت تحت 
امــر خــود را بــا یک شــرکت خارجی 
گرچه ایــن فعالیت  اعــالم می کنــد. 
یــک  خــود  خــودی  بــه  می توانــد 
دســتاورد مثبــت تلقــی شــود لیکن 
در فرآینــد خصوصی ســازی، مغایــر 
البتــه  و  دولــت  کوچک ســازی  بــا 

توســعه بخش خصوصی است.
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را  مشــکل  ایــن  بتوانــد  سیاســتگذار 
کند. پیش بینــی و برطرف 

کرد؟ در آینده چه باید 
با توجه به اینکه تقریبًا در اواخر دوره ماموریت 
گــذاری  وا بــرای  خصوصی ســازی  ســازمان 
کرد  شــرکت های دولتی هســتیم، باید بررســی 
کرد؟ در این  کنونــی چه می توان  کــه در مقطع 
مقطــع بایــد بیش از هر مســاله ای نــگاه دولت 
بــه بخش خصوصی عوض شــود. یعنی دولت 
گــذرگاه توســعه اقتصادی  که  کنــد  بایــد قبول 
کشــور، توســعه بخــش خصوصــی اســت. باید 
کشور توسعه  گر بخش خصوصی  که ا پذیرفت 
کشــور هم توسعه می یابد.  یابد، نظام اقتصاد 
کمیــت  وقتــی ایــن نــگاه در تمــام ســطوح حا
بــه توســعه  وجــود داشــته باشــد، می توانیــم 
گذاری هــای تــا پیش از  امیــدوار باشــیم. در وا
این، فقط لباس شــرکتی عوض شــده و از یک 
لبــاس دولتــی بــه یــک لبــاس غیردولتــی و نــه 
خصوصی تغییر یافته اما قامت همان قامت و 
مدیریت هم همان مدیریت قبلی بوده است. 
کرد در شــرکت معظمی  چطــور می تــوان قبول 
که خصوصی شــده بــا تغییر یــک دولت، حتی 
مدیران میانی آن شــرکت مثًا خصوصی شــده 
گــر خصوصی ســازی بــه  هــم تغییــر می کنــد؟ ا
معنای واقعی خود انجام شده بود آیا ما با یک 
کشــور شــاهد  تغییــر سیاســی در نظام اجرایی 
تغییــرات در مدیــران میانــه شــرکت خصوصی 
کــه باید نگاه  شــده بودیــم؟ راهکار این اســت 
دولــت به این مســاله عوض شــده و نظام بازار 

در مفهوم واقعی خودش پذیرفته شود.

سیگنال طنز اخیر رئیس جمهور
کــه  محتــرم  رئیس جمهــور  طنــز  مــورد  در 
خطــاب بــه وزرایشــان فرمودنــد دودســتی بــه 
اشــاره  بایــد  بنگاه هایشــان چســبیده اند هــم 
که رئیس جمهور محترم تنها یک بخشــی  کــرد 
کمیت نیســت.  کمیــت اســت و همــه حا از حا
ایشــان  هــم  بخش هایــی  در  اســت  ممکــن 
خصوصی ســازی  امــر  راســتای  در  بخواهنــد 
اقدامــی انجــام دهنــد امــا ایــن امــکان وجــود 
کنند.  کــه نتواننــد این خواســته را عملی  دارد 
می رســد  نظــر  بــه  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــه ســمت  بــرای حرکــت ســریع  شــرایط الزم 
دســت کم  خصوصی ســازی  بخــش  توســعه 
کوتاه مــدت وجــود نــدارد. امــا جــای بســی  در 

که به طور مستمر در سخنان  امیدواری اســت 
رئیس جمهــور محترم بر نقــش محوری بخش 
رشــد  و  ســرمایه گذاری  توســعه  در  خصوصــی 
کل دولــت در  گــر  کیــد می شــود. ا اقتصــادی تا
کشــور  که توســعه اقتصادی  ذات خود بپذیرد 
گرو توسعه بخش خصوصی است، مسائلی  در 
چــون ابهامــات وزرا نیز حل خواهد شــد. باید 
کنیم هدف ما از خصوصی سازی بازارگرا  توجه 
گــذاری اســت. در  کــردن بخش هــای مــورد وا
ایــن مورد جــا دارد یک مثال در بخش اقتصاد 
کنــون چرا باشــگاه های  ورزش مطــرح شــود. ا
ورزشــی ما به یک مرکز هزینه تبدیل شده اند؟ 
گــذاری یک باشــگاه فوتبــال به بخش  آیــا بــا وا
کارآمــدی اقتصــادی ایــن بخــش  خصوصــی نا
برطرف می شود؟ به طورقطع این گونه نیست؛ 
اســت  بخــش  ایــن  کــردن  بازار گــرا  اول  شــرط 
گرو به رســمیت  کــه خــود ایــن موضــوع نیــز در 

شــناختن حــق پخــش بــرای باشگاه هاســت. 
نیــز  دیگــر  توســعه یافته  کشــورهای  ســایر  در 
پخــش  حــق  باشــگاه ها،  اصلــی  درآمدهــای 
که باشگاه های ما از چنین  آنهاست. اما وقتی 
گذاری آنها مشکل  مزیتی بهره مند نیســتند وا
اساســی را حــل نمی کنــد. از ایــن رو، تا شــرایط 
کســب وکار باشــگاهداری  و تمهیــدات فضای 
گــذاری صــرف باشــگاه ها هــم  مهیــا نشــود وا
کارآمــدی اقتصــادی ایــن بخــش را  مشــکل نا

برطرف نمی کند.

سه اقدام مورد نیاز
گذاری هــا  وا عمــده  شــد،  گفتــه  چنانچــه 
شــرکت های  تعــداد  کنــون  ا و  انجام شــده 
محدودی در اختیار ســازمان خصوصی سازی 
کنونی دولت  گذاری اســت. در مقطــع  برای وا
بایــد بــه بخــش خصوصــی شــخصیت بدهــد 
کــه بخــش خصوصــی تقویــت و  کنــد  و قبــول 
که  نظــام بــازار پذیرفتــه شــود. در هــر بخشــی 
ســرکوب قیمتــی وجــود داشــته باشــد، اصــواًل 
داشــته  حضــور  نمی توانــد  خصوصــی  بخــش 
باشــد. بــه این ترتیــب، بدیهــی اســت باید به 
ســمت نظــام بــازار حرکــت شــود. بحــث دیگــر 
که تجربه بین المللی و بررسی های  این اســت 
در  کــه  کشــورهایی  می دهــد  نشــان  علمــی 
مســیر خصوصی سازی توانســته اند با مالکیت 
کنند ایــن اقدام به  خارجــی ایــن مســیر را طی 
بهبــود عملکــرد مالــی و عملیاتــی آنهــا منجــر 
که با ایــن ضعف عمده  شــده اســت. در حالی 
یعنــی فقــدان ســرمایه گذار خارجــی در فرآینــد 
گذشــته مواجــه  خصوصی ســازی در 14 ســال 
بوده ایــم، در وضعیــت فعلــی هــم بایــد وجــود 
ســرمایه گذار خارجــی و مشــارکت خارجی ها را 
که  کنیــم. این هم ضعف بزرگی اســت  تقویــت 
باید برطرف شــود. جذب سرمایه گذار خارجی 
کســب  بــه ایــن فضــا، نشــان می دهــد فضــای 
وکار مــا بــه ســمت بهبود اســت، اما هنــوز این 
نشــانه ماحظه نشده اســت. در خاتمه، باید 
که در فرآیند توســعه بخش  کنم  کیــد و تکرار  تا
کســب وکار، نــگاه  خصوصــی و بهبــود فضــای 
کنــار آن  کمیــت بســیار اهمیــت دارد و در  حا
توســعه نظام بــازار و مشــارکت ســرمایه گذاران 
خارجی هــم اجزای جدایی ناپذیــر این فرآیند 

هستند.

گــذرگاه  کــه  کنــد  قبــول  بایــد  دولــت   
کشــور، توسعه بخش  توســعه اقتصادی 

خصوصی است.

گر بخــش خصوصی  کــه ا بایــد پذیرفــت 
کشور  کشور توســعه یابد، نظام اقتصاد 

هم توسعه می یابد.

بایــد نــگاه دولت بــه این مســاله عوض 
واقعــی  مفهــوم  در  بــازار  نظــام  و  شــده 

خودش پذیرفته شود.
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ت ترهای ماشی  ی ن 
تی ی زی سی های م  د کاه 

سمینار آموزشی

ماشــین آالت  در  فیلترهــا  آموزشــی  ســمینار 
ســندیکای  در  بهمــن  اول   عمرانــی 
شرکت های ساختمانی برگزار  شد و مهندس 
فیلتــر،  تشــریح  بــه  حمیدعبدالحمیــدی 
تاریخچــه فیلتــر و انــواع آن، فیلترهای اصلی 
و غیراصلــی، اســتانداردهای فیلترها، اثرات 
کیفیت در ماشــین آالت، هزینه های  فیلتر بی 
محیطــی  زیســت  آســیب های  و   فیلتــر 

فیلترهای نامناسب پرداخت.

مهندس غنی زاده:
 نقش ماشین آالت حیاتی شده است

محمــد مهنــدس  ســمینار  ایــن  ابتــدای   در 
غنی زاده قائم مقام دبیر سندیکای شرکت های 
کرد: ماشــین آالت در  ســاختمانی ایــران عنوان 
صنعت ساخت و معدن ایران در حالت انفعالی 
قــرار داشــت و مدیریــت پروژه هــای عمرانــی به 
در  را  ماشــین آالت  جایــگاه  گــون،  گونا دالیــل 
رده هــای پاییــن تــر قــرار می دهــد. ســندیکای 

که  شــرکت های ســاختمانی ایــران بر آن اســت 
اعتبار ماشــین آالت را ارتقا دهــد. بدین منظور 
ارتقــای مدیریــت ماشــین آالت باعــث ارتقــای 
بهره وری آنها شده و جایگاه واقعی شان آشکار 

می شود.
وی افــزود: بایــد خرد و همــکاری جمعی ایجاد 
شود، راهکارها معرفی شوند تا در مسیر ارتقای 
مســئولیت  امــروزه  گیریــم.  قــرار  ماشــین آالت 
گذشــته است.  مدیران ماشــین آالت بیشــتر از 
زمانی ماشین آالت ایزوله بودند و خدمات پس 
از فــروش معنــای چندانــی نداشــت، وضعیت 
قطعــات مبهم بــود و در نهایت ماشــین آالت از 
بیــن می رفتند. این ماشــین آالت ارزش افزوده 
قدیمی یــا  نــاوگان  بازســازی  بــه  تــا  نداشــتند 
 ورود ماشــین آالت جدیــد منجر شــود و همین
ج  انتفــاع خــار امــر مســئله آمــوزش را از حیــز   

می کرد. 
وی با بیان اینکه در شــرایط جدید با مســائلی 
نشــده،  فکــر  آنهــا  روی  کــه  می شــویم  روبــرو 

کمیسیون  افزود: خوشــبختانه در شــهریور 93 
ماشــین آالت تشــکیل شــد تا دانــش مربوط به 
ماشــین آالت ارتقا یافته و جایگاه ماشــین آالت 
بــا همفکــری همــه صاحبنظران تثبیت شــود. 
حیاتــی  جدیــد  ماشــین آالت  موضــوع  امــروزه 
کل نیروی انســانی فرهیخته 30  شــده چون از 
درصــد در سیســتمهای بخش خصوصی فعال 
هســتند. یعنــی هنــور 70 درصــد آن در بخــش 
گر نیروی انسانی  دولتی فعال اســت، بنابراین ا
ماهــر نباشــد ما در بخش خصوصــی و در حوزه 
دانش ماشــین به دولــت وابســته می مانیم در 
که بخش خصوصی واقعی باید به دولت  حالی 

نیروی متخصص و منابع مالی ارائه دهد.  
وی افزود: ما در کنفرانس پاریس تعهد داده ایم 
که  کنیم  کم  12 درصد از ســوخت فسیلی خود 
بخش خصوصی باید در این باره هوشــمندانه 
کنــد. بهانه هایــی مانند نداشــتن منابع  عمل 
کردن  مالی برای نوسازی ماشین آالت و بهینه 
اســت  ناپذیــر  توجیــه  ســوخت  سیســتمهای 
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گرچه  که در جهــان معاصر منابع مالــی را ا چــرا 
مدیریــت  امــا  می داننــد  تاثیرگــذار  عوامــل  از 

اطاعات را بر آن مقدم می دانند. 
در  مــا  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
موضــوع تولیــد هــم چالــش داریــم. اصــا چــه 
عرصه هــای  همــه  در  شــرکت  بــرای  ضرورتــی 
کــه در برخی موارد  تولیــد وجــود دارد در حالی 
 ســال ها از صنعــت جهانــی فاصله داریــم. باید 
 برنامه ریزی بخش خصوصی در این راستا باشد که 
بخش خصوصی چه رویکرد منطقه ای و جهانی 
کاری  کار به ویژه  داشته باشند. باید به اهمیت 
که با تجمیع اطاعات و تصمیم گیری و مدیریت 
همراه باشد، پی ببریم. این تجمیع اطاعات در 
مورد تکنولوژی و ماشین آالت مهم است. البته 
داشــتن رویکــرد زیســت- محیطــی اقتصــادی 

دارای اهمیت است. 

بــا  در ادامــه مهنــدس حمیدعبدالحمیــدی 
کوچکــی از جامعه  بیــان اینکه به عنــوان عضو 
بــزرگ ماشــین آالت به تشــریح تجربیــات خود 
کرد: قبــل از هر چیز باید دید  می پــردازد عنوان 
آلودگــی چیســت و چگونه وارد سیســتم روغن 
کردن  می شــود و فیلترها چگونه بــرای برطرف 

این آلودگی عمل می کنند. 
وی افــزود: روغن مانند خون در بدن دســتگاه 
اجــزا  شــدن  آلــوده  بــه  آن  آلودگــی  کــه  اســت 
می انجامــد. آلودگــی شــامل هــر چیــزی غیــر از 
که  کــه عملیــات اجزایــی را  مــواد اصلــی اســت 
قرار است در بخشهای مختلف سیستم انجام 
گاهی  کنند مختل می کند. متاســفانه  وظیفــه 
که وارد دســتگاه  خــود مجموعه روغن تازه ای 
مــا می شــود و بشــکه هایی حمل و نقــل روغن  
که با استانداردی به نام »عدد ناس«  آلوده اند 
آن را می سنجند. پیشنهاد ما به دوستان این 
کنند  که روغــن را قبل از مصــرف تصفیه  اســت 
که روغن آلوده به محض ورود به مجموعه  چرا 

شروع به تولید آلودگی می کند.
وی درباره تاریخچه فیلتر گفت: از زمان اختراع 
موتــور آلودگــی هــم همــراه آن به وجــود آمد اما 
در ســده های اولیه چندان نقــش آفرین نبود. 
کــه آســیبها جــدی تــر شــد و فیلترها  تــا زمانــی 
نقــش فیلتــر  رفتــه  رفتــه  و  آمدنــد  وجــود   بــه 
در  گفــت  وی  گرفــت.  خــود  بــه  مهم تــری   
گــر ذره 15 میکــرون  ا فیلتراســیون  اســتاندارد 
باشــد راندمــان 50 درصــد اســت. معیــار مــورد 
کاترپیــار بــرای ذرات  2 میکرون اســت  پســند 

که راندمان آن 98 درصد اســت. برای داشــتن 
انــدازه مــوی  یــادآور می شــوم  معیــار مقایســه 
حساســیت  اســت.  میکــرون   80  -50 انســان 
کــه ذرات شــناخته شــده  زیــادی وجــود دارد 
کنترل شوند. و باید مشخص شود فیلترها چه 
ذراتــی را باید عبور دهند یا عبور ندهند. اصوال 

ذرات 3 تــا 5 میکــرون مدنظــر هســتند امــا در 
فیلترهای مورد اســتفاده مــا ذرات 40 میکرون 
گذاری شــده اند. تمام ذرات ســیلیس  نشــانه 
که در سیستمهای هیدرولیک ما وارد می شود 
از همین جا نشات می گیرد. متاسفانه سازمان 
اســتاندارد در حوزه بررســی فیلترهــا تجهیزات 
خوبی ندارد. ما در مواردی مانند تست هوا به 

روز نیستیم.
را  روغــن  تمیــزی  اســتاندارد  از  نمونــه  وی دو 
گفــت: روشــهای NAS-1632 و  کــرد و  بررســی 
ISO-4406 از جمله روشــهای شــمارش ذرات 
-ISO 1632 توسط یك عدد و-NAS .هستند
4406 توســط ســه عــدد بــه شــکل 18/16/13 
کــدام بیانگــر  کــه هــر  نمایــش داده می شــوند 
سطحی از تعداد ذرات موجود بر حسب اندازه 
ذرات می باشد. بین ایزو و ناس اختافی وجود 
کوچکتــر  ابعــاد  در  را  ذرات  انــدازه  ایــزو  دارد. 
می ســنجد و برای همین نســبت به عدد ناس 

معتبرتر است. 
لــزوم  باعــث  ذرات  ویژگــی  برخــی  گفــت:  وی 
فیلتراســیون آنهــا می شــود. در این بــاره تعداد 
و شــکل ذرات مهــم هســتند. اینکــه ذرات ریــز 
آســیب بیشــتری وارد می کنند یــا ذرات بزرگتر، 

 روغــن مانند خون در بدن دســتگاه 
که آلودگــی آن به آلوده شــدن  اســت 
اجــزا می انجامــد. آلودگــی شــامل هر 
که  چیــزی غیــر از مــواد اصلــی اســت 
که قرار اســت در  عملیــات اجزایــی را 
بخشــهای مختلــف سیســتم انجــام 
وظیفه کنند مختل می کند. متاسفانه 
تــازه  روغــن  مجموعــه  خــود  گاهــی 
مــا می شــود و  کــه وارد دســتگاه  ای 
روغــن   نقــل  و  حمــل  بشــکه هایی 
کــه بــا اســتانداردی به نام  آلــوده اند 

»عدد ناس« آن را می سنجند
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کترند چون به ذرات  البته ذرات درشت خطرنا
کوچــک قابــل تبدیــل هســتند. ذرات ریــز بــه 
دلیــل ســطح تمــاس بــاال  در حــدود 8 برابر در 
ســطح روغن پخش می شوند. و به دلیل داغی 
کســید می کنند. باعث فســاد روغن و  روغن را ا

تشکیل لجن می شوند.
وی افــزود: ذرات اشــکال مختلفــی دارنــد. آثار 
کروی  فرورفتگــی در قطعات، مربوط بــه ذرات 
اســت. ذرات زاویه دار در قطعات ایجاد خراش 
می کند. برخی ذرات در اســاس حرارت سخت 
کــروی هــم در  و برنــده می شــوند. البتــه ذرات 
زمــان خــرد شــدن تبدیــل بــه ذرات نــوک تیــز 
کسید شدن چگالی )وزن( ذرات را  می شــوند. ا
بــاال می بــرد. هر ذره 4 تا 10 برابــر وزن خود قادر 

به از بین بردن سطوح است.
گفت:  وی دربــاره مغناطیســی شــدن فیلترهــا 
خوبــی  فیلترهــای  مغناطیســی  فیلترهــای 
هســتند چون ذرات ناشی از عملگرها را جذب 
 می کنند. اما ممکن است ذراتی که عبور کرده اند

 در میــدان مغناطیســی تشــکیل آهنربا دهند. 
بــرای حــل ایــن مســئله حتمــا بایــد بــه زبــان 

کرد.  تعویض اهمیت داد و فیلتر را تمیز 
کــردن ذرات  وی افــزود: یکــی از راههــای رصــد 
کــه بــا لیــزر پارتیــکل انجام  شــمارش آنهاســت 
کــه از جمله  می شــود امــا ایــراد عمــده ای دارد 
شــمارش حبابهــای آب و پلیمرهــا بــه عنــوان 
کــردن  رصــد  بــرای  دیگــر  روش  اســت.  ذرات 
ذرات  کــه  اســت  میکروســکوپی  روش  ذرات، 
درشــت را بــا افت فشــار و دبی نگــه می دارند و 

دست به شمارش آن می زنند.  
مهندس عبدالحمیدی درباره خرابی ناشــی از 
 ذرات گفت: سائیدگی، تماس فلزات، زنگ زدگی،
کاپیتاالسیون و فرسایش را می توان از عوارض   
روی  ســیلیس  تاثیــر  دانســت.  ذرات  وجــود 
کــه روی پنیر  قطعــات مانند تاثیرکاردی اســت 

کشیده می شود. 
وی درباره انواع فیلتر گفت: امروزه صنایع زیادی 
از فیلترهــای مختلــف بــا شــکل های مختلــف 
 اســتفاده می کننــد امــا در مــورد ماشــین آالت
بــا برندهــای مختلــف و   عمرانــی فیلترهایــی 
فیلترهــای   -1 داریــم.  مختلــف  کارایی هــای 
و  پیچــی  فیلتــر  موتــور،  روغــن  مخصــوص 

نقــش روغــن  فیلتــر  هســتند.  المنتــی   فیلتــر 
کننــده و صافی ذرات را دارد. 2- فیلتر   تصفیه 
که  هیدرولیک بر دو نوع پیچی و المنتی است 
جهت محافظت از پمپ نصب می شود و حتما 
کــش  شــیر بــای پــس دارد. 3-فیلترهــای هوا
کشــها  کابین و نفس  بــه هــوای موتــور، هــوای 
کننده آب به  تقسیم می شــود.4- دو نوع جدا 

گریز از مرکز داریم و ... اسم پیش فیلتر و 
 

مــدرس این دوره آموزشــی با بیــان اینکه برای 
ک باید دستورالعمل  زمان تغییر فیلتر اولین ما
کرد:  شــرکت ســازنده فیلتر باشد، خاطرنشــان 
کاندیشــن مانیتورینــگ هــم می تواند بر  البتــه 

ساعت تعویض اثر بگذارد. 
مهنــدس عبدالحمیدی افزود: در مورد شــیوه 
کنید موقــع تعویض  تعویــض روغن بایــد دقت 
بــرای  چــون  نریــزد  زمیــن  روی  روغــن  فیلتــر 
دارد.  همــراه  بــه  را  صدماتــی  زیســت  محیــط 
بهتر اســت دستمالی به همراه داشته باشیم و 
آلودگی هــای محیطــی را در زمان تعویض فیلتر 
کنیم. در نهایت برای تعویض فیلتر، باید  ک  پــا
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کرد و  کرد و با دست باز و بسته  فیلتر را پر روغن 
به آنها فشار نیاورد. 

ســاختار  گفــت:  فیلتــر  ســاختمان  دربــاره  وی 
در  دبــی  مقــدار  و  بنــدی  مــش  کاغــذ،  فیلتــر، 
فیلتــر مهــم اســت. در فیلترهــای اصــل مقــدار 
دبی و تعداد روزنه ها نوشــته شــده است. فیلتر 
کاغذهــای آن مچالــه یــا پاره  کــج شــود و  نبایــد 
کاغذ ســاخته می شوند  نشــود. اغلب فیلترها از 
 و قابلیــت جــذب ذرات 40 میکــرون را دارنــد.
برای باال بردن حساسیت فیلتر از الیاف سلولزی 
لحــاظ از  می کننــد.  اســتفاده  فایبــرگاس   و 

که سطح مقطع بزرگی دارند   مش بندی الیافی 
کیفیت بدتری دارند.  منافذ بیشتر داشته 

عضــو  تریــن  اصلــی  فیلتــر،  کاغــذ  افــزود:  وی 
فیلترهای هوا و عضو مهمی در فیلترهای روغن 
کاغذ با قرارگرفتن در مســیر ورود هوا  می باشــد، 
بــه موتــور باعــث تصفیــه هــوا و در مســیر روغــن 
باعــث جلوگیــری از ورود ذرات و آالینده هــا بــه 
موتور می گردد و از وارد شــدن آســیبهای جدی 
به پیستون و یا ناقص ماندن احتراق جلوگیری 
کاغــذ ما مشــکات زیادی  می نمایــد. در بحــث 
کاغــذ فیلتــر  داریــم. متاســفانه در ایــران تســت 
که الیاف آن بررســی شــود و میزان  وجــود ندارد 

کنند.  اندازه ذرات رد شده را بررسی 
گفت: بهتر اســت بــا خرید فیلتر  عبدالحمیــدی 
کیفیت مورد  از منابــع معتبــر به بــرآورده شــدن 
کنیم و برای تداوم آن خدمات پس  کمک  نظــر 
از فــروش را مدنظر قرار دهیم. ضمن اینکه باید 
ج شده بر روی فیلترها دقت  به شــاخصهای در
شــود، تشــخیص فیلتــر اصــل از فیلتــر غیر اصل 
دشوار اســت. اما در آزمایشگاه می توان با چک 

کردن عوامل مختلف این امر را تشخیص داد. 
کش بــه هوای موتور،  گفــت: فیلترهای هوا وی 
کش ها تقســیم می شــود.  کابین و نفس  هــوای 
کاغــذی-  کاغــذی- نمــدی و  کاغــذ،  از لحــاظ 
در  ســلولوزی  فیلتــر  البتــه  هســتند.  ســلولزی 
کولر استفاده  کابین  کش فقط در  فیلترهای هوا
می شــود. در فیلترهــای هــوا فقط انــدازه ذرات 
که  دارای اهمیــت نیســت و عامــل دیگــری هم 
افت فشار است مهم است. ساختار کیس فیلتر 
و تفاوت فاصله مغزی و پوسته افت فشار ایجاد 
کف  که با وزن دادن بــه ذرات آنها را بر  می کنــد، 

ک دور فیلتر را می گیرد.  گرد و خا می نشاند. و 

گرفتــن زیاد فیلتر هــم منافذ آن  گفــت: بــاد  وی 
را تحــت تاثیــر قــرار داده بــه آن صدمــه می زنــد. 
در  قدیــم  کــش  هوا فیلترهــای  دهانــه  داخــل 
کــه اغلــب در فیلتــر مغــزی  گذشــته چــرب بــود 
کــرده، جلــوی  کاربــرد داشــت و آن را آب بنــدی 

ک را می گرفت.  ورود خا
کــه زمــان  کــرد: فیلتــر هوایــی  وی خاطرنشــان 
زیادی در انبار مانده به محض استفاده، بر روی 

موتور تاثیر ناخوش آیندی می گذارد. 

گفــت:  عبدالحمیــدی دربــاره پیــش فیلتــر هــم 
کننــده آب بــه اســم پیــش فیلتر و  دو نــوع جــدا 
 گریــز از مرکز داریــم. فیلترهــای آب در واقع فیلتر 
گــردش آب، آب  رســوب زدای آب اســت. در اثــر 
که فیلتــر آب باعث از بین بردن  یونیزه می شــود 
این مســئله می شــود. به نظر می رسد عناصری 
کلســیم و منیزیــم بــرای بدنــه موتــور مضر  مثــل 
که بــرای موتور اســتفاده  هســتند از ایــن رو آبــی 
می شــود نباید از چشمه پر شــود. معموال از آب 
کــه در شــرکتها موجود اســت اســتفاده  رادیاتــور 

می شود. 
وی افزود: اســتانداردهای مختلفــی برای فیلتر 
تاثیــر عوامــل مختلفــی  کــه تحــت  وجــود دارد 
تعرف می شــوند از جمله سنجش فشار نهایی، 
کاغــذ فیلتــر، بــار محوری، خســتگی،  همگونــی 
تغییــرات فشــار، ضریــب بتــا و بازدهــی. ضریــب 
بتــا میــزان ذرات ورودی نســبت بــه خروجــی و 

راندمان فیلتر را نشان می دهد. 

گفت:  کیفیت نامناســب فیلتر  وی دربــاره تاثیــر 

ک یــا  گــرد و خــا فیلتــر نامناســب باعــث مکــش 

که در نتیجه صدمه  مسدود شــدن آن می شود 

کاغذ فیلتر، افت قدرت خروجی، خردگی  دیدن 

ســیت ســوپاپ، خردگی پیســتون، جمع شدن 

خوردگــی  توربوشــارژ،  از  روغــن  نشــت  دوده، 

کاهــش فشــار روغــن، و ...  بلبرینــگ و یاتاقــان، 

می شود. 
نیســت.  ای  پســندیده  کار  زیــاد  بادگیــری 
گاه می تــوان بــا دقــت بــه اندیکاتــور زمــان  و 
روی  گاهــی  داد.  تشــخیص  را  بادگیــری 
جایــگاه فیلتر ســوخت به اشــتباه فیلتر روغن 
بســته شــده اســت. اما آیا می تــوان فیلترها را 
گفــت: در  کــرد؟ باید  بــه جــای هــم اســتفاده 
ایــن بــاره می توان به دنیای مجــازی مراجعه 
گرفــت. نــوع فیلتر و  کــرد و اطاعــات درســت 
خروجــی  و  ورودی  دبــی  و  آن  نصــب  جــای 
باشــد.  مدنظــر  بایــد  خریــد  زمــان  در  فیلتــر 
حتمــا شــیر بــای پــس داشــته باشــد. رزوه یــا 
محــل نصــب بایــد آب بنــدی شــود. انــدازه و 
ابعــاد و شــکل چــک شــود. حجــم فیلتــر هــم 
مهــم اســت. روغن عــاوه بر روانــکاری خنک 
کاری هــم می کنــد پــس در حجــم معینی باید 
کنــد. پس ما حــق نداریم آن را  از فیلتــر عبــور 

ببندیــم. یا حجم نامناســبی ببندیم. 

عبدالحمیدی  با بیان اینکه سیستم هیدرولیک 

کرد:   روغــن زیادی مصرف می کند، خاطرنشــان 

کلی فلشــینگ  بهتــر اســت همزمان با ســرویس 

انجــام شــود.البته فلشــینگ فقــط بــرای لوله و 

تانک انجام می شود. فلشینگ حرکت متشنجی 

در لوله هــا انجام داده سیســتمهای هیدرولیک 

را تمیــز می کند. ایجاد تاطم به این معنا اســت 

که در سیســتم های هیدرولیك و جعبه دنده ها 

با اســتفاده از یك ســیال بــا ویســکوزیته پایین و 

که حدود4  سرعت باال )عدد رینولدز6000 4000( 

گرفته شده در  2 برابر ســرعت ســیال روانکار بکار 

سیســتم اســت، می توان آالینده ها را از سیستم 

کرد. ج  خار

 بهتر است با خرید فیلتر از منابع 
کیفیت  معتبر به برآورده شدن 

کنیم و برای  کمک  مورد نظر 
تداوم آن خدمات پس از فروش 
را مدنظر قرار دهیم. ضمن اینکه 
باید به شاخصهای درج شده بر 

روی فیلترها دقت شود، تشخیص 
فیلتر اصل از فیلتر غیر اصل دشوار 
است. اما در آزمایشگاه می توان 

کردن عوامل مختلف این  با چک 
امر را تشخیص داد. 
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ی زیست ایران راهی  حف م
 جز مشارکت مردمی ندارد

گلریزان 200 میلیونی در سندیکای شرکت های ساختمانی 
برای رهایی دو محیط بان از اعدام

گرامیداشــت مرحوم »محمدعلی  به مناســبت 
گل ریزان  اینانلو« مرد طبیعت ایران، 12 بهمن 
شــرکت های  ســندیکای  در  زیســتی  محیــط 
گردهمایی  ســاختمانی ایــران برگزار شــد. ایــن 
بــه منظــور  کمک هــای مالــی  گــردآوری  بــرای 
که در  همیــاری در رهاســازی محیط بانــان دنــا 
بند حبس و حکم قصاص هستند و همچنین 
معرفــی »گنجه  پشــتیبان زیســت بوم« با حضور 

آرش اینانلو برگزار شد.
گلریزان  که به نوعی ســومین  گلریزان  طــی این 
برای نجات این دو محیط بان بود مبلغی بیش 
از 200 میلیــون تومــان جمــع آوری شــد. این در 
حالی است که بر اساس گفته متولیان همزمان 
گلریــزان دیگــر در شــهرهای اصفهــان و  طــی 2 
کنــون مبلــغ 500 میلیــون تومــان بــرای  آمــل تا
آزادســازی ایــن محیط بانــان جمع آوری شــده 

است. 
علمــی  هیــأت  عضــو  آخانــی  حســین  دکتــر 
دانشــکده علوم دانشــگاه تهران  که بخشــی 
کتابهای »فلور مصور  از درآمــد حاصل از فروش 
گیاهان  گلســتان« و » تنوع زیســتی  پــارک ملی 
گلریزان اهدا کرده ،  پارک ملی گلستان« را برای 
کرد: برای دوســتداران  در ایــن همایــش عنوان 
کشــته شــدن هــر موجــودی ناراحت  طبیعــت 
کننده اســت، حتــی یک شــکارچی. البته امروز 
که برای حفظ محیط  دو نفر از محیط بانان ما 
زیست تاش کرده اند محکوم به اعدام شده اند 

که نجات آنها نه تنها نجات جان انســان هایی 
گناه بلکه نجات محیط زیســت محکوم به  بی 

اعدام ماست. 
به گفته وی قطعا دولت ما ناجی محیط زیست 
کــه اقتصاد ما  کارگزارهایی  نخواهــد بــود چــون 
را در دســت دارنــد دولــت را نیــز در دســت خود 
دارنــد و دولــت بــرای بقای خود تابع آنها شــده 
اســت. وی افزود:ایــن قبیــل اتفاقــات در غرب 
کم با مشــاهده تخریب وســیع  کم  هم افتاد اما 
گرفت  محیط زیست هسته های مردمی شکل 
و در نهایــت بــه جنبش هــای بــزرگ ختم شــد. 
سیاستمداران غربی وقتی دیدند با بی توجهی 
بــه محیط زیســت، قــدرت را از دســت خواهند 
داد از در دوســتی با محیط زیســت وارد شدند. 
کشــور مــا نیز ایــن هســته ها در حال  امــروزه در 
که مسیر حفظ محیط  گیری اســت چرا  شــکل 

زیست ایران راهی جز مشارکت مردمی ندارد. 

مهنــدس محمــد عطاردیــان، عضــو شــورای 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  عالــی 
ســازمان  در  ایــران  نماینــدگان  از  و  ایــران 
کــرد: بــدون حفــظ  کار نیــز عنــوان  بین المللــی 
گــر  ا نــدارد.  امــکان  توســعه  زیســت  محیــط 
خواهان پیشرفت باشیم باید به محیط زیست 
کنیم. مسئله ای به نام »کار شایسته« در  توجه 
کار مطرح است  سطح بین المللی و در سازمان 
که در ایران نیز طی برنامه های چهارم، پنجم و 

ششم توسعه به آن پرداخته شده است. 
که  باید حال  در تعریف »کار شایسته« ذکر شده 
کار تامین  کارگر و خانــواده وی با انجام  و آینــده 
شــده، صدمه بدنی و روانی نبیند. سرمایه گذار 
کار بهره برده، از صدمه در  کارفرمــا هم باید از  و 
کار باید در جهت توســعه باشــد و  امان باشــد. 

کند.  محیط زیست را حفظ 
که برای تحقق  وی افزود: مشــکل ما این است 
کنار هم  کار شایســته چهــار عنصر متناقــض در 
گرفته اند. ما باید از درست شدن نیروهای  قرار 
کنیم. بعد از درگیری های  متخاصم جلوگیــری 
کارفرمــا با هم  کارگــر و  متعــدد قرار شــده اســت 
کنند و منافع هر دو در راســتای توســعه  گفتگــو 
و حفــظ محیط زیســت حفظ شــود. بی شــک 
توســعه شــتابان و بــدن برنامــه باعــث توقــف 
توســعه می شــود. چنانچــه در دولــت شــوروی 
کــردن دشــت قــره قــول دریاچه  بــرای سرســبز 
کردنــد. فاجعــه ای زیســت  بایــکال را خشــک 
که بــدون توجه به محیط زیســت در  محیطــی 

کشور ما هم تکرار می شود.
کیــد بر اینکه  بتن به عنــوان تکنولوژی  وی بــا تا
جدیــد و بــه شــرط حفــظ محیــط زیســت  ابــزار 
خوبــی اســت، افــزود: توســعه بــدون توجــه بــه 
بــرای  کــه  بــه دلیــل مســائلی  محیــط زیســت 
طبیعــت و مــردم بــه وجــود مــی آورد دیر یــا زود 
متوقف می شود. اما تمام این راه حل ها از مسیر 
گفتگــو می گذرد. دولت به عنوان متولی محیط 
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زیست و توسعه، و کارگران و کارفرمایان 
به عنوان متولی منافع خود می توانند 
گفتگویــی ســه جانبه و بــا توجه به  در 
ایــن چهــار ســرفصل بــه حــل مســائل 
زیســت  محیــط  گرچــه  ا بیندیشــند. 
همیشــه تــا حــدی بــه بازســازی خود 
می پــردازد امــا تخریب مــداوم و بدون 
بازگشــت آن باعــث غیــر قابــل زندگــی 
شــدن دنیــا می شــود. دربــاره تامیــن 
انرژی هم باید تمرکز روی منابع تجدید 

پذیــر باشــد.  وی در پایــان گفت: عــده ای مامور 
گیاهان و حیوانات شده اند تا چرخه  حفاظت از 
گر فردی بدون مجوز به  طبیعت بازتولید شود. ا

ایــن چرخه آســیب بزند باید جلــوی آنها را 
گرفت. کاری که محیط بانان انجام دادند و 
درگیری منجر به کشته شدن افرادی شد. 
از آنجایی که قوانین حمایتی کافی در این 
باره وجود ندارد الزم اســت مردم از محیط 
بانــان دربند حمایت کنند تا به مرور  زمان 

خاء های قانونی موجود پر شود.
کمک هــای مالــی   در پایــان ایــن برنامــه 
گردآوری شد تا مبلغ  حاضران در جلســه 
مطالبه شــده از طرف خانــواده مقتولین 

گردد.   برای بخشش قصاص تامین 

کشــور  مدیــرکل مشــارکت و توســعه آزادراه های 
گفت: بر اســاس آئین نامه جدید، ســهم بخش 
خصوصــی در احــداث آزادراه هــا تــا 100 درصــد 
امکان افزایش دارد، ماننــد آزادراه بندرعباس-
بخــش  درصــد   100 مشــارکت  بــا  کــه  کرمــان  
خصوصی ســاخته می شــود. محمد جورابچی 
اظهــار داشــت: توســعه آزادراهــی بــا توجــه بــه 
کشــور،  کمبــود منابــع مالــی و بودجــه عمرانــی 
فقط با توسعه سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصــی داخلــی و خارجــی انجــام می شــود. 
این بــاره  اینکــه دولــت در  بیــان  بــا  جورابچــی 
اخیــرًا یــک ســری اقدامــات با مشــارکت بخش 
گفــت: بــا توجــه بــه  غیردولتــی داشــته اســت، 
وجود بسترهای قانونی در چند سال اخیر نظیر 
کاهــش دیوان ســاالری دولتــی در چرخه فنی و 
کمک به توجیه پذیری بیشــتر  کشــور،  اجرایــی 
طرح ها به ویژه تأمین ســهم مناسب مشارکت 
در هزینه هــای احــداث آزادراه هــا و حمایــت از 
مطالعات مهندســی ارزش و ایجاد مشوق های 
قانونــی الزم، زمینــه را بــرای حضــور مطمئــن 

بخش خصوصی فراهم کرده است.
ریســک های  پوشــش  همچنیــن  افــزود:  وی 
و  قانــون  قالــب  در  ســرمایه گذاری  سیاســی 
ســرمایه گذاری  از  حمایــت  اجرایــی  آئین نامــه 
خارجی،  اخذ و ارائه مجوزهای الزم به طرفهای 
مشــارکت در پروژه هــا، اقدامات جبرانی حین و 
یــا پایــان مشــارکت، ارائــه برنامه نظــارت جاری 
و برنامــه ای نحــوه بهره بــرداری پــروژه بــه طرف 
مشــارکت، اســتقرار نظــام مشــارکت در جــذب 
منابــع پولــی و مالــی، پذیــرش الگوهــای نویــن 
گذاری  مشــارکت در طرح هــا و افزایش مــدت وا

منابــع بهره بــرداری طــرح به طرف مشــارکت تا 
ک کامل هزینه های پروژه در صورتی که  استها
ســرمایه تا پایان دوره پیش بینی شده بازگشت 
پیدا نکرده باشــد، از دیگــر مصادیق در این باره 
اســت. مدیرکل مشــارکت و توســعه آزادراه های 
کشــور افــزود:  در قانــون منافعی نیــز پیش بینی 
اینکــه ســرمایه گذاران  بــر  شــده اســت، مبنــی 
بتواننــد از قبــل احــداث  پــروژه منافعــی عایــد 
کننــد؛ در این باره می توان به درآمدهای فروش 
خدمات، عــوارض دریافتی در محل، اســتفاده 
از اراضــی واقــع در حریــم آزادراه هــا، تأسیســات 
در  ســرمایه گذاری  حریــم،  خــارج  در  جانبــی 
حاشــیه  تبلیغــات  و  آزادراه هــا  مجــاور  اراضــی 
کرد.جورابچــی بــا بیــان اینکــه  آزادراه هــا اشــاره 
ظرفیت های قانونی ســرمایه گذاری خارجی در 
بخش آزادراه ها نیز قابل اســتفاده است، گفت: 
پس از قانون جذب و حمایت از ســرمایه گذاری 
کــه ســال 1334 به تصویب رســید، در  خارجــی 
ســال 2002 میــادی آئین نامــه اجرایــی جدیــد 
قانــون بــه روز شــد و بندهــای و مــواد جذابــی 
برای حضور ســرمایه گذاری خارجی به تصویب 
کار و  رســید. وی ادامــه داد: ایــن قانــون ســاز و 
شــرایط اجرایــی را برای ســرمایه گذاران خارجی 
در ایــران بهبــود می بخشــد. بــه عنــوان نمونــه 
مــاده 3 آئین نامــه اجرایــی قانــون تســهیات و 
حمایت هــای قانونی از ســرمایه گذاری خارجی 
که در دو بند »چارچوب های  را تشــریح می کند 
قراردادی« و »سرمایه گذاری مستقیم خارجی« 
اســت.مدیرکل مشــارکت و توســعه آزادراه های 
کــه در  کــرد: ســرمایه گذاری هایی  کشــور بیــان 
این قالب شــکل می گیرند، خود پروژه تضمین 

پــروژه  عایــدات  محــل  از  کــه  اســت  ســرمایه 
بایــد ســرمایه برگشــت بپذیــرد و یــا در مــاده 11 
کــه ســرمایه گذاری خارجی  قانــون آمــده اســت 
که به  می توانــد  یــک و یا ترکیبی از وجــوه نقدی 
ریال تبدیل می شــود، مســتقیمًا بــرای خرید و 
کاالهــای مربــوط به ســرمایه خارجی  ســفارش 
مورد استفاده قرار می گیرد و یا اقام غیرنقدی را 

تحت پوشش این قانون قرار می دهد.
وی بــا اشــاره بــه تدوین جذابیت های مناســب 
کرد: بر  برای جذب ســرمایه گذار خصوصی بیان 
اســاس آئین نامه اجرایی جدید ســهم مشارکت 
بخش خصوصی در احداث آزادراه ها تا 100 درصد 
که در این بــاره می توان  نیــز امکان افزایــش دارد 
به پروژه تصویب شده هیأت وزیران نظیر آزادراه 
که با مشــارکت  کرد  کرمــان  اشــاره  بندرعبــاس - 
100 درصدی بخش خصوصی ساخته می شود، 
کرمانشــاه  ضمن آنکــه در پروژه آزادراه همدان - 
کــره بــا بخــش خصوصــی خارجــی  در حــال مذا
که با حضــور 100 درصــدی تأمین مالی  هســتیم 
کــه تا پیش  خارجــی انجــام می شــود، در حالــی 
از این ســهم بخــش خصوصی حــدود 50 درصد 
هزینــه اجــرا بود و این ســهم بــه تدریــج افزایش 
یافــت. مدیــرکل مشــارکت و توســعه آزادراه های 
کشور با بیان اینکه بازگشت سرمایه از محل اخذ 
عوارض همان پروژه خواهد بود، گفت: بازگشت 
ســرمایه زیربناها حدود 15 تا 25 ســال است و بر 
اســاس توجیه پذیــری طرح هــا، متناوب اســت 
و هر طرحی بســته به میــزان تقاضای ترافیکی و 
مطلوبیت پروژه، قطعاً  بازگشت سرمایه زودتری 
کاهــش مشــارکت  دوران  و  داشــت   خواهــد 

 می یابد./ خبرگزاری فارس 

حذف آورده دولت در ساخت آزادراه    ها
اخبار صنعت ساختمان
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کمیتــه ایرانــی اتــاق  کل   نایب رئیــس و دبیــر 
بازرگانی بین المللی با اشــاره به اظهارات اخیر 
گفــت:  برجــام2  خصــوص  در  رئیس جمهــور 
کشــور بــرای  بهتــر اســت نخبــگان اقتصــادی 
حــزب  دو  کادمیــک  آ اختاف نظرهــای  رفــع 
اقتصادی تشــکیل دهند و با برگزاری جلساتی 
دیدگاه هــای خــود را بــرای توســعه اقتصــادی 

کنند. کشور بیان 
بــا  گفت وگــو  در  بهکیــش  محمدمهــدی 
شــرط های  پیــش  بــه  اشــاره  بــا  اقتصادنیــوز 
نخســت  گام  در  گفــت:  برجــام2  اجــرای 
کشــور بــرای  بهتــر اســت نخبــگان اقتصــادی 
حــزب  دو  کادمیــک  آ اختاف نظرهــای  رفــع 
اقتصادی تشــکیل دهند و با برگزاری جلساتی 
دیدگاه هــای خــود را بــرای توســعه اقتصــادی 
ناظــر  هــم  رئیس جمهــور  کننــد.  بیــان  کشــور 

بــر خروجــی مطالعــات ایــن دو حــزب باشــد و 
بهتریــن برنامــه یــا تلفیقــی از آن را بــه عنــوان 
کشــور انتخاب و اجرایی  اســتراتژی اقتصادی 

کند.
37 ســالی  طــی  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  بهکیــش 
نتوانســته ایم  هنــوز  گذشــته  انقــاب  از  کــه 
شــکل  را  اقتصــادی  جدیــد  سیاســت های 
صرفــًا  خــوب  تصمیم هــای  گفــت:  دهیــم، 
مقطعــی و متکــی بــه برخــی افــراد خوش فکــر 
که اقتصاد  بوده و سیســتمی به وجود نیامده 
کنــد و بتوانــد مســیر درســت  کار  در قالــب آن 
کــه  خــود را بیابــد. تاریــخ 37 ســاله انقــاب را 
نــگاه می کنیــم متوجــه می شــویم در دهه اول 
کشــور وارد جنگ تحمیلی شــد اصًا در  چــون 
آن بســتر نمی توانســتیم سیاســت های جدید 
اقتصادی را شکل بدهیم. در دولت سازندگی 

اقداماتــی انجــام شــد و اقتصــاد ایــران از یــک 
تفکر سوسیالیســتی بــه اقتصــاد آزاد روی آورد 
کار با توجه به ظرف زمانی خود ناقص  که این 

اجرا شد.
او افــزود: ایــن  رونــد در دولــت اصاحــات هــم 
کشور درگیر  ادامه داشــت اما با توجه به اینکه 
مسائل سیاسی داخلی شد عمًا نتوانست راه 
کار  که روی  بــه جایی ببــرد. دولت نهم و دهم 
کرد و  آمد عمًا مســیر اقتصاد ایران را منحرف 
که با تلفیق درآمدهــای عظیم نفتی و  دیدیــم 
سیاست های شدید پوپولیستی قطار اقتصاد 
بــه ســمت دره رفــت و با شــکل گیری تحریم ها 

عمًا در آن دره معلق ماند.
بهکیش افزود: حال در چنین وضعیتی دولت 
گرفتن  کار آمــد و بــا بــه خدمــت  یازدهــم روی 
برخــی اقتصاددانــان سرشــناس تیمی نســبتًا 

ا  بر
اهد ز اقتصادی می خ

محمدمهدی بهکیش  
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قــوی بــرای نجــات ایــن قطــار تشــکیل داد و 
توانســت آن را به ریل خــود بازگرداند. اما این 
کجــا می بــرد. این ریل گــذاری بر  ریــل مــا را به 
اســاس اقتصاد دولتی و متکی به نفت از دهه 
50 ایجــاد شــده و نیــاز اســت تا تغییر مســیری 
گیرد. به نظر من برجام 1 و 2 می تواند  صــورت 
ایــن ریل گــذاری جدید را بــرای تغییر مســیر از 
یک اقتصاد دولتی وابســته به نفت به اقتصاد 

رقابتی شکل دهد.
گر در ایران 100  کــرد: ا ایــن اقتصاددان تصریح 
گفت  اقتصاددان خبره داشته باشیم می توان 
کدام از  100 الگوی توسعه اقتصادی از تفکر هر 
آنهــا قابــل ارائه اســت. تشــتت آرا و نظــرات در 
میــان اقتصاددانــان باالســت و طبیعتًا تقلیل 
دو  بــه  آن  رســاندن  و  چندصدایی هــا  ایــن 
کار بزرگی اســت  جریــان اصلــی تفکر اقتصادی 

که دولت می تواند انجام دهد.
کشــور مــا رســم بر  گفــت: نمی دانــم چــرا در  او 
کنیم  کرنا  که شــعار دهیم و بــوق و  این اســت 
کان  که برای ســلیقه های مختلــف در فضای 
سیاستگذاری و قانونگذاری جا داریم. نمونه 
آن همین انتخابات پیش روی مجلس اســت 
که برخی می گویند هر صندلی برای 21 سلیقه 
و تفکــر سیاســی جــا دارد. ایــن موضــوع بهتــر 
که  کالبدشــکافی شــود  اســت بــه طــور جــدی 
کمیت آرا و نظرات را خوب می دانیم و  چرا مــا 
کان این  کــه در فضای  به دنبال آن نیســتیم 
گون را به  گونا ســلیقه های مختلف و تفکــرات 
حداقل برســانیم؟ ریشــه این موضوع در نبود 
کشــور  کارآمد در  نظــام حزبی و احزاب فعال و 
اســت. بهکیــش افزود: ما چــون تمرین حزبی 
کنار هم بنشــینیم و از  نکرده ایــم، نمی توانیــم 
کــه تعلق خاطر  گروهی  تفکــرات یــک طیف یــا 
و وابســتگی فکــری بــه آن داریم، خــوب دفاع 
که تــوپ اقتصاد  کنیــم بــه همین خاطر اســت 
در زمیــن بــازی مدام ســرگردان اســت و راه به 
که  دروازه نمی بــرد. بــه نظر من راه این اســت 
دولت در بخــش اقتصاد میان دو نحله فکری 
موجود به سرپرســتی چهره های شاخص آن، 

دو حزب اقتصادی به وجود آورد.

ستاری فر و نیلی 
سرپرست دو نحله فکری شوند

که  گروهــی  گفــت: بــه عنــوان مثــال  بهکیــش 

مدافــع اقتصــاد رقابتــی بــا تکیــه بر مکانیســم 
بازار هستند به سرپرستی دکتر مسعود نیلی یا 
گرد هم آیند و در مقابل  دکتر موســی غنی نژاد 
که بــه جریــان نهادگرایی در  گروهی دیگــر  نیــز 
اقتصــاد موســوم هســتند بــه سرپرســتی دکتر 
ســتاری فر تیمــی تشــکیل دهنــد و مطالعــات 
کشــور  گســترده ای در بــاب توســعه اقتصــادی 
گــروه می تواننــد تمــام  کننــد. ایــن دو  شــروع 
بــرای  را  خــود  پیشــنهادهای  و  اســتدالل ها 
کشــور  تغییر ریل در سیاســتگذاری اقتصادی 
کرده و در اختیار شــخص اول اجرایی  مکتوب 
کشــور قــرار دهنــد تــا او بتوانــد از نتیجــه ایــن 
مطالعــات بــه یــک مــدل بهینــه برای توســعه 
کشور دست یابد. به نظرم با چنین  اقتصادی 
گرفــت و  روشــی ایــن اجمــاع صــورت خواهــد 
قــادر خواهیــم بــود در میــان دو نحلــه فکــری 
و  آورده  وجــود  بــه  اجمــاع  کشــور  اقتصــادی 
فرهنگ شــفاهی را به فرهنگ مکتوب تبدیل 

کنیم.
کرد: هــر دو این طیف و افراد  بهکیــش تصریح 
کشــور در چــه وضعی  کــه  آن خــوب می داننــد 
موجــود  ریل گــذاری  بــا  طبیعتــًا  و  دارد  قــرار 
اقتصاد به اهداف خود دســت نخواهد یافت. 
که بنده مطلع هستم در میان عمده  تا جایی 
کشور باید  که  اقتصاددانان برســر این موضوع 

توســعه یابــد و بهتریــن مســیر را برای توســعه 
کند، اجماع وجود دارد اما خب  خود انتخاب 
که در جزییات اختاف نظرات  طبیعی اســت 

شدیدی دیده می شود.

گفت: ما چــاره ای نداریم جز  ایــن اقتصاددان 
اینکــه بــا طراحــی ایــن دو حــزب اقتصــادی یا 
کشــور به  دو جریــان اصلی تفکــر اقتصادی در 
ســمت اجمــاع ســازی و بــه حداقــل رســاندن 
چندصدایی ها حرکت کنیم. ما امروز به جایی 
کــه بــرای جبــران عقب ماندگی هــا  رســیده ایم 
باید ساالنه به رشد اقتصادی هشت درصدی 
که تحقق این میزان رشد به قول  دست یابیم 
رئیس جمهورمــان بــه ســاالنه 50 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری خارجــی نیــاز دارد اما آیا بســتر 

کار به وجود آمده است؟ الزم برای این 
بهکیــش افزود: بــه نظرم هر چه ســریع تر بهتر 
گرفتن  اســت آن دو حزب اقتصــادی با در نظر 
بودجه مناســب تشکیل شــود و این دو تحت 
نظر سرپرســتان فکری خود اقدام به تشــکیل 
کرده و راهکارهــای خود را برای  کارگروه هایــی 
کشــور ارائه دهند.  درمان دردهای اقتصادی 
کنند  تعریف شــان از توســعه اقتصادی را بیان 
و اختاف نظرهــا را بــه حداقل برســانند. آنگاه 
تیــم  از ســوی  کــه در نهایــت  برنامــه ای  روی 
آقــای  شــخص  یــا  رئیس جمهــور  اقتصــادی 
کرده و هم قسم  روحانی ارائه می شــود اجماع 
کنند.  کــه در اجــرای آن دولت را یــاری  شــوند 
کوتاه مــدت اســت  ایــن پیشــنهاد بنــده بــرای 
یعنی بهتر است سیاستگذاران اقتصادی طی 
یکــی دو هفتــه آینده یــا نهایتًا تا پایان امســال 
گروه را به وجود آورند و ظرف ســه ماه  این دو 
گرفته  کار  گروه تمام ظرفیت خود را به  این دو 

کنند. و برنامه الزم را تدوین 
گروه  بهکیش افزود: تعامل سه گانه دولت و دو 
از اقتصاددانــان بــه نظــر مــن می توانــد شــکل 
کند و در طی یکســری جلســات مداومی  پیدا 
که چند هفته طول می کشد آنقدر با هم بحث 
که حاصل می شــود توافقی  کنند تــا برنامه ای 
گیرد. در چنین حالتی  روی اصــول آن صورت 
دولت دیگر می داند با تعرفه نساجی یا خودرو 
کان خود دســت  کند چــون بــه اهــداف  چــه 
یافتــه و بــه جــای اینکــه اقتصــاد را بــه صورت 
کند، وارد یک سیستم می شود  پروژه ای اداره 
اداره  اقتصــاد  ایــن  بــه طــور سیســتماتیک  و 

خواهد شد.

 هــر چــه ســریع تر بهتر اســت دو 
گرفتن  حزب اقتصــادی با در نظر 
تشــکیل شــود  مناســب  بودجــه 
و ایــن دو تحــت نظر سرپرســتان 
بــه تشــکیل  اقــدام  فکــری خــود 
کرده و راهکارهای  کارگروه هایــی 
دردهــای  درمــان  بــرای  را  خــود 
دهنــد.  ارائــه  کشــور  اقتصــادی 
تعریف شــان از توســعه اقتصادی 
کننــد و اختالف نظرهــا را  را بیــان 
بــه حداقل برســانند. آنــگاه روی 
که در نهایت از ســوی  برنامــه ای 
رئیس جمهــور  اقتصــادی  تیــم 
ارائــه  آقــای روحانــی  یــا شــخص 
کرده و هم قسم  می شــود اجماع 
کــه در اجــرای آن دولت را  شــوند 

کنند. یاری 
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نهاوندیان ظریف اقتصاد باشد
که به نظر شما در  او در پاســخ به این پرســش 
صورت ایجاد این همگرایی چه کسی می تواند 
مجــری این تغییر ریل در سیاســتگذاری های 
گفت: افراد زیادی را می توان  اقتصادی شود؟ 
نــام بــرد امــا به نظــر من شــخص دکتــر محمد 
کار اســت  گزینه برای این  نهاوندیــان بهتریــن 
را خیلــی خــوب  دنیــا  اقتصــاد  ایشــان  چــون 
می شناســد، زبان تعامل با دنیا را بلد اســت و 

کامل با اقتصاد داخل دارد. با  ضمنًا آشــنایی 
توجــه به اینکــه در مقطعی هــم در حوزه های 
علمیــه درس  خوانــده نگاه اســام به مســائل 
اقتصــادی را بــه خوبــی می دانــد ضمــن اینکه 
گرفتــه اســت و اقتصاد  اقتصــاد را در غــرب فــرا 
غــرب را خــوب می شناســد. ضمنًا چند ســال 
کــه در دفتر آقــای رئیس جمهــور یکی از  اســت 
نزدیک تریــن افــراد به ایشــان بوده اســت و به 
خوبــی بــا تفکــر رئیس جمهور و مســائل درون 

دولت آشنا هستند.

گر  که ا او افــزود: البتــه نکتــه مهم تر این اســت 
همگرایــی و اجمــاع ملــی بــر ســر حل مســائل 
کشــور بــه وجود بیاید شــاید آن  اقتصــادی در 
فرد دیگر تا این درجه اهمیت نداشــته باشد. 
که یک فرد  که سیستمی به وجود می آید  چرا 
متوســط هم قادر خواهد بود در این سیستم 
گرفتــه و مجــری خوبــی بــرای تغییــر ریل  قــرار 
سیاستگذاری های اقتصادی شود. اما دولت 
کــه هم شــطرنج باز  در ایــن میــان بهتــر اســت 
ماهری باشد و هم تخته اش آنقدر پهن باشد 
گــون را بگیــرد و هضم  گونا کــه بتوانــد نظــرات 
کنــد. از ســوی دیگــر بهتــر اســت بــه اصطــاح 
کتــک خــورش خــوب باشــد تــا در برابــر برخــی 
کــرده و بــه  مخالفت هــای سیاســی مقاومــت 

راحتی از میدان به در نرود.

در  بنابرایــن  کــرد:  تصریــح  اقتصــاددان  ایــن 
مرحلــه اول اقتصاددانــان بایــد بر ســر مســئله 
کشــور و تغییــرات عمیــق در ســاختار  توســعه 
کشــور بــه همگرایــی برســند، آنگاه  اقتصــادی 
مجموعــه دولت هم قســم شــوند تــا برنامه ای 
کــه از دل این همگرایی حاصل می شــود به  را 
کنند. البتــه باید  بهتریــن شــکل ممکــن اجــرا 
اقتصاددان هــا  کــه جمع بنــدی  یــادآور شــوم 
بایــد با حضور نماینــده دولت صورت پذیرد تا 
مشــکات اجرایــی نیــز به فضای بحــث تزریق 

شود.
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همایــش ملــی تحــول در فرایند ساخت وســاز 
مقــررات  کنتــرل  اداری  نظامــات  )آیین نامــه 
ملــی ســاختمان( 26 بهمــن با حضــور عباس 
کشــور افتتاح  آخوندی، وزیر راه و شهرســازی 
کتابخانــه ملــی  کــه در   شــد. در ایــن همایــش 
  برگــزار شــد، عــاوه بــر عبــاس آخونــدی، وزیر 
راه و شهرســازی، ســایر مســئوالن عالی رتبــه 
منوچهــر  همچــون  شهرســازی  و  راه  وزارت 
کل نظامات مهندسی و  شــیبانی اصل، مدیر 
تشــکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، 
کشور  روســای ســازمان های نظام مهندســی 
رئیــس نظــام  همچــون حبیــب اهلل بیطــرف، 
مهندسی ساختمان استان تهران، مسئوالن 

دهیاری هــای  و  شــهرداری ها  ســازمان های 
فعــاالن  و  انبوه ســازان  از  جمعــی  و  کشــور 

کردند. ساختمانی شرکت 
کل دفتر ســازمان های نظام مهندســی  مدیر 
و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی 
کــه معتقدند دخالت  در پاســخ بــه منتقدانی 
وزارت راه و شهرســازی در امور ســازمان نظام 
گفت:  مهندســی ساختمان زیاد شــده است، 
»هیچ بحث دخالتی مطرح نیست و مواردی 
کــه در پیــش نویــس مبحــث دوم مشــخص 
شــده، در جهــت روشــن کردن وظایــف بوده و 

قانون جدیدی وضع نشده است.«
ملــی  همایــش  در  اصــل،  شــیبانی  منوچهــر 

تحــول در فراینــد ساخت وســاز، بــا بیــان ایــن 
مطلــب افــزود: »وزارتخانه راه و شهرســازی در 
مســیر تهیه و تدوین پیش نویس مبحث دوم 
مقــررات ملی ســاختمان، به جــز تنظیم یعنی 
کنترل عمومی هیچ  نظم دادن نظارت عالیه و 

دخالتی نکرده است.«
کید بر اینکه انتقادات غیرمنصفانه ای  وی با تأ
از پیش نویــس مبحــث دوم صــورت می گیرد، 
قالــب  در  غیرمنصفانــه ای  گفت:»نقدهــای 
کاهــش اشــتغال مهندســان  کلی گویــی نظیــر 
که چنین نیســت  عنــوان می شــود؛ در حالــی 
و خدمات مهندســی در پیش نویــس افزایش 
که  که نمونه آن در بخش نظارت اســت  یافته 

مد مناس برای نظام کنتر 
ساخت و ساز در حا تدوی است

 

برگزاری همایش ملی تحول در فرایند ساخت و ساز
 با حضور مسوالن عالی رتبه وزارت راه وشهرسازی
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کارگاهی شــده و  شــامل ناظر و بازرس 
که افراد فاقــد صاحیت در  جایگاهــی 
گرفته انــد، به نفع مهندســان  آن قــرار 

استیفا شده است.«
شــیبانی اصــل بــا اشــاره بــه مطالعات 
مبنــا در زمینــه تهیه ایــن پیش نویس 
اظهــار داشــــــــــــــــــت: »آسیب شناســی 
مهندسی ساختمان در ایران، بررسی 
ضعف هــا و قوت هــای آیین نامه ماده 
33 قانــون و نحوه اجرای آن، بررســی 

کشورهای دیگر و  کنترل ساخت وساز در  نظام 
بررســی قوانین دیگر و انطباق با آنها، اســاس و 

پایه این مطالعات را تشکیل می دهد.«
وی با اشاره به بیش از 30 مورد آسیب شناسی 
انجام شــده در متــن پیش نویــس مبحث دوم 
گفــت: »حــق انتخــاب یکــی از حقوق اساســی 
هرگونــه  ارائــه  بــرای  دنیــا  در  پذیرفته شــده 
خدمات مهندسی است و کسانی که می گویند 
ایــن پیش نویس مغایر با قانون اســت، چرا در 
ایــن همایــش حاضر نشــده اند تا نظــرات خود 
را ارائــه دهنــد. ضمــن اینکه ایــن پیش نویس 
پــس از طی مراحل آزمایشــی بــه قانون تبدیل 

می شود.«
اجــرای  از  انتقــاد  بــا  وزارتخانــه  ایــن مســئول 
گفت: »در بخش بســیار  صــوری ســاختمان ها 
عظیمــی از ساخت وســازها مجری ســاختمان 
صــوری اســت و تمــام مســئولیت ها بــه پــای 
کســی  مهندس ناظر نوشــته می شــود و اولین 
که بازخواســت می شود، ناظر است و این رویه 

باید اصاح شود.«
که بحث  شــیبانی اصــل بــا طرح ایــن پرســش 
از  کدام یــک  در  ملکــی  و  فنــی  شناســنامه 
کامل اجرایی شده  کشــور به طور  اســتان های 
گفــت: »در هیــچ شــهری، شناســنامه  اســت، 
کامــًا اجرایی نشــده و  فنــی ملکی ســاختمان 
شناســنامه فنــی ملکی ملــزم بــه ضمانت نامه 

مجری و ضمانت نقشه های ساخت است.«
وی بــا بیــان اینکــه فراینــد ساخت وســاز مــا با 
ساخت وســاز ســنتی متفــاوت اســت، اضافــه 
ساخت وســاز  در  اخاقــی  کرد:»ارزش هــای 
کار معماران تجربی را باید  ســنتی اعم از ارزش 
کنیم؛ ضمن اینکه به ابزار ساخت وســاز  حفظ 
که به لحاظ  نویــن هــم نیاز داریم و الزم اســت 

روز  نیازهــای  نویــن،  فناوری هــای  روش هــا، 
و باالخــره بــه لحــاظ قابلیــت رقابــت بــا دنیا با 

اصول جهانی پیش برویم.«
شــیبانی اصــل ســازوکارهای منطبق بــا اصول 
ایــن  »در  گفــت:  و  دانســت  الزامــی  را  دنیــا 
ساخت وســاز  کنتــرل  نظــام  پیش نویــس، 
کشــورهای دیگر بررسی شــده و پس از مطالعه 
کشــور و اقلیم هــای متفاوت،  شــرایط موجــود 

کشور پیش بینی شده است.« مدل مناسب 
را  ســاختمان  صنعــت  امــروز  نیازهــای  وی 
مواردی نظیر تاش در جهت تحقق امر توسعه 
پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان ها، ارتقای 
ایمنی افراد، ارتقای سطح ارائه خدمات فنی و 
مهندســی و توان حضور در عرصــه بین المللی 
برای صدور خدمات فنی و مهندســی دانست 
کادمیــک مهندســی  کــرد: »دانــش آ کیــد  و تأ
کشــور  ســاختمان و توانمنــدی مهندســان در 
ما از متوســط جهانی بیشــتر است و می توانیم 
ج از مرزهــا خدمــات مهندســی ارائــه  در خــار
دهیم؛ منتهی ســازوکارهای ما باید منطبق بر 

سازوکارهای جهانی باشد.«
مدیرکل دفتر تشــکل های حرفــه ای وزارت راه 
و شهرســازی بــا انتقــاد از اینکــه در حال حاضر 
شــهرداری ها،  شــامل  ذی ربــط  نهادهــای  در 
کاردانــی،  نظــام  و  مهندســی  نظــام  ســازمان 
محور خدمات مهندســی بر مبنای ســهمیه و 
که در  امضا اســت،افزود: »این در حالی اســت 
متن آیین نامه و قانون حتی لفظ سهمیه یک 

بار هم عنوان نشده است.«
جدیــد،  دوم  مبحــث  »در  داد:  ادامــه  وی 
محــور خدمــات مهندســی از امضــا و ســهمیه 
جــدا می شــود و به مســئولیت بازمی گــردد. هر 
مهندســی موظف اســت از این پس دو مدرک 
ارائه دهد. یکی تصویر پروانه اشتغال و دیگری 

که  تصویر بیمه نامه مسئولیت حرفه ای، 
نیاز اصلی جامعه و خواســته مهندســان 

است.«
وی خودکنترلــی، واقعی کــردن خدمــات 
کاهــش  کاهــش امــکان صوری گرایــی و  و 
از  را  ســاختمان  و  کنتــرل  هزینه هــای 
راســتا  ایــن  در  اساســی  راهبردهــای 
کــرد و بــا اشــاره بــه تفاوت هــای  عنــوان 
پیش نویــس مبحث دوم بــا مبحث دوم 
گفــت: »ارائــه تعاریف جامــع برای  فعلــی 
کنترل  کاربــردی در نظــام  گان و اصاحــات  واژ
محــدوده  از  آیین نامــه  ساختمان،توســعه 
مــاده 33 قانــون به تمــام مواد قانونــی مرتبط 
کنتــرل، طــرای و  کار  و پیش بینــی تهیــه آییــن 
کنتــرل طراحی و  بازرســی ســاخت برای انجام 
بازرسی ساخت، ازجمله این تفاوت ها است.«
تفکیــک  همچنیــن  اصــل  شــیبانی 
در  شــهرداری  انتقال ناپذیــر  مســئولیت های 
زمینه ضوابط و مقررات شهرســازی و معماری 
خصــوص  در  آن  انتقــال  قابــل  مســئولیت  از 
جنبه های فنی و مهندسی ساختمان با حفظ 
مسئولیت اداری را از دیگر تفاوت های مبحث 
بازرســی  »مفهــوم  گفــت:  و  دانســت  جدیــد 
کارگاهــی و اتــاق بازرســی به  الزامــی از نظــارت 
کنترل های مراجع قانونی تفکیک شــده است 
کیفیــت و تبییــن دقیق  کــه پیامــد آن ارتقــای 

مسئولیت ها است.«
ایــن مســئول در عیــن حــال تثبیــت و پایــدار 
کــردن صاحیــت فنــی، ظرفیــت و مســئولیت 
برای شــخص حقیقی و ایجاد امکان مشارکت 
در مسئولیت های مدنی برای شخص حقوقی 
را از دیگر تفاوت ها خواند و افزود: ایجاد پایگاه 
کشور برای نخستین بار  اطاعات ســاختمانی 
و نیز تثبیت حقوق همســایگان و بهره برداران 
از ســاختمان و عاقــه منــدان به مقــررات ملی 
اعتــراض  بــرای  زیســت  محیــط  و  ســاختمان 
بــه تصمیمــات مغایر بــا منافع جمعــی از دیگر 
کــه در پیــش نویــس بــه آنهــا  مــواردی اســت 

پرداخته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه برخاف نظــر برخــی افراد، 
ســازمان های نظــام مهندســی مطلقــًا در این 
گفت: »هدف  پیش نویس تضعیف نشــده اند، 
ما پیشــگیری از فعالیت افراد فاقد صاحیت و 
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پیش بینــی مجازات هــای انتظامی 
عوامــل طراحــی،  بــرای قصورهــای 
کنتــرل اســت؛ ضمــن  ســاخت و یــا 
نظــام  ســازمان  ســاختار  اینکــه 
و  اجرایــی  امــور  بــرای  مهندســی 
گردش مالی میلیــاردی در این نهاد 

تعریف نشده است.«
اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
مبحــث  بازنگــری  در  اینکــه  بــه 
دوم مقــررات ملــی ســاختمان بــه 

که بــه جامعه مهندســی  دنبــال آن هســتیم 
مسئولیت تام بدهیم ، گفت: »بر این اساس، 
مهندســان در برابر ســیکل معیوب درآمدزایی 

مدیریت شهری مسئول هستند.«
عبــاس آخونــدی در همایــش ملــی تحــول در 
فرایند ســاخت و ســاز ضمن بیان مطلب فوق 
از  کــرد: »متأســفانه حــدود 70 درصــد  کیــد  تأ
کم به دســت  منابع شــهری از طریق فروش ترا
می آید و برای مبارزه با این مشکل مهندسان 
بایــد در برابــر چرخــه معیوب مدیریت شــهری 

قرار بگیرند.«
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: »بــا توجــه به 
تمرکــز حــدود 40 درصــد از ســرمایه های ملــی 
کشــور در بخــش صنعــت ســاختمان، بدیهــی 
گســترده  که قانون باید بر بخش بســیار  اســت 
گذاری هــای ملــی و مهندســی  ای از ســرمایه 

نظارت داشته باشد.«
حــال  در  کــه  موضــوع  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
از مهندســان در  نفــر  حاضــر حــدود 250هــزار 
کشــور، عضو ســازمان نظام مهندســی  سراســر 
بیــان  امــر  »ایــن  گفــت:  ســاختمان هســتند، 
از عرصــه  بزرگــی  بخــش  کــه  اســت  آن  کننــده 
کشور در حوزه نظام مهندسی  اشــتغال دانش 

ساختمان متمرکزاست.«
 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عقبه شکل گیری 
بــا  و  ســاختمان  مهندســی  نظــام   قانــون 
کیــد براینکه این قانون پیش ازانقاب تحت  تأ
گرفته و پس  عنوان قانون نظام معماری شکل 
از انقاب نیز تداوم داشــته اســت، خاطرنشان 
ســاخت: »بــا توجــه بــه تســلط دولــت بــر امــر 
اقتصاد و دولتی بودن اقتصاد، نظم مهندسی 
گرفت.  براســاس فعالیت های مهندسی شکل 
در نتیجــه، چنین امری نظام فنی- اجرایی به 

عنوان خمیرمایه نظم مهندسی اولیه در ایران 
گرفت.« شکل 

آخونــدی ادامــه داد: »با شــکل گیری این روند 
نظــام  فعالیت هــای  کــه  شــد  مشــخص   

ً
فــورا

ج از دایره نظام فنــی - اجرایی  مهندســی خــار
قــرار می گیــرد. لــذا نظــام معمــاری ســاختمان 
بخــش  در  تنســیق  اولیــن  و  گرفــت  شــکل 
مهندســی در حــوزه معمــاری و ســاختمان در 

دهه 50 ایجاد شد.«
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان ســاخت: »با 
گیــری ایــن دو نظــام مختلــف، ازهمان  شــکل 
که آیــا می توان امر  ابتدا این ســوال ایجاد شــد 
مهندسی را با دو قانون مختلف یا اصطاحًا با 

کرد؟« یک بام و دو هوا اجرایی 
گذشــت نیــم  آخونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا 
قرن، هنوز به این ســوال پاســخی داده نشــده 
اســت، خاطرنشان ســاخت: »متأســفانه هنوز 
دارای سیستم دوگانه ارائه خدمات مهندسی 
کــه در زمان  هســتیم. ایــن امــر در حالی اســت 
تصویب قانون نظام مهندســی تاش شــد این 
قانــون بــه قانــون یگانــه ای درامــر فعالیتهــای 
کــه بــه دلیــل برخــی  مهندســی تبدیــل شــود 

مخالفت ها این امر امکان پذیر نشد.«
کمیــت دولت بــر بازار  وزیــر راه و شهرســازی حا
دو  را  مهندســان  بی رغبتــی  نیــز  و  مهندســی 
عامــل اصلــی در ایجــاد دوگانگــی فعالتی هــای 
گفــت: »درآن زمان،  کــرد و  مهندســی ارزیابــی 
دوگانگــی فعالیت هــای مهندســی از ســازگاری 
بیشــتری بــا منافع مهندســان برخــوردار بود و 
گونــه تــاش و جنب و  بــه همیــن دلیــل، هیچ 
جوشــی از بدنه نظام مهندســی بــرای یگانگی 

در این زمینه ایجاد نشد.«
در  یکپارچگــی  ایجــاد  ادامــه،  در  آخونــدی 
گریــز  فعالیت هــای مهندســی را تنهــا راه چــاره 

کــم بر امــر خدمات  از آشــفتگی حا
گفــت: »بــه  مهندســی دانســت و 
نظر می رســد برا ی رفــع دوگانگی 
الزم  مهندســی  فعالیت هــای  در 
کشــور  اســت نظام فنــی- اجرایی 
ارتباطی طولی با نظام مهندســی 

ساختمان برقرارکند.«
ضعــف  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
انتظامــی  تخلفــات  بــه  رســیدگی 
در  موجــود  معضــات  دیگــر  از  را 
گفت:  کرد و  عرصه خدمات مهندســی ارزیابی 
گــر  ا کــه  اســت  ای  گونــه  بــه  فعلــی  »ســازوکار 
مهندسی در امر فعالیت های غیردولتی تخلف 
شــورای  در  مهندســی  نظــام  ســازمان  کنــد، 
کند؛ اما در  انتظامــی می تواند به آن رســیدگی 
رســیدگی بــه تخلفات مهندســی در پروژه های 
دولتــی فاقــد صاحیــت اســت. ایــن امــر بیان 
کننــده ضــرورت یکپارچــه ســازی نظــام فنــی- 

اجرایی در امر مهندسی است.«
آخونــدی در ادامــه بــه بازنگــری مبحــث دوم 
گفــت:  کــرد و  مقــررات ملــی ســاختمان اشــاره 
»مبحــث فعلــی دوم مقررات ملی ســاختمان، 
گرته برداری ناقص و بدون توجه به فرایندهای 
باالدســتی از نظام فنی- اجرایی است. در این 
آیین نامه تاش شده مفهوم مشاور، پیمانکار 
و...، بــدون توجــه به حجــم پروژه های بخش 

خصوصی ودولتی دوباره بازنگری شود.«
گرته برداری ناقص را سبب پیچیدگی  وی این 
که  گفــت: » اولیــن نقــدی  فرایند هــا دانســت و 
بنده حدود هشــت سال پیش به مبحث دوم 
که آیــا مفهوم مشــاوره با  کــردم، ایــن بــود  وارد 

بازرسی یکی است یا خیر؟«
وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره بــه فرایند فعلی 
انتخــاب مهنــدس ناظر تحت عنوان سیســتم 
گفــت: »در حال حاضر، مهندســان  کار  ارجــاع 
ناظــر را ســازمان های نظام مهندســی انتخاب 
کنند و حق الزحمه او را نیز مالک پرداخت  می 
کند. ســپس ناظر مــی بایســت تخلفات را  مــی 
کنــد و ناظر عمــًا بازرس  گزارش  بــه شــهرداری 

شهرداری است.«
گانه  وی با معیوب خواندن این سیســتم ســه 
 گفــت: »ایــن فراینــد معیــوب قطعــًا بــه نتیجه 
نمی رسد و برای رفع این مشکل الزم است امر 
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بازرســی از نظارت تفکیک شود و شهرداری به 
کنترل ساختمانی فعالیت  عنوان مرجع اصلی 

کند.«
آخونــدی ایجاد یکپارچگی در امر فعالیت های 
تحــول در  از دیگــر ضرورت هــای  را  مهندســی 
گفت: »عاوه  کرد و  خدمات مهندسی ارزیابی 
تــام در حرفــه ، از  بــر ایــن، ایجــاد مســئولیت 
که در این بازنگری دیده شــده  مواردی اســت 

است.«
ارائــه  پروســه  در  مهندســی  گــر  »ا گفــت:  وی 
حــوزه  تخلفــات  شــاهد  مهندســی،  خدمــات 
اســت؛  مســئول  برابــرآن  در  بــود،  شهرســازی 
کــه مهندس حق نــدارد خدمــات معیوب  چرا

ارائه دهد و مسئولیت تام دارد.«
بــه  »مــا  کــرد:  تصریــح  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کــه مهندســان در فراینــد  دنبــال آن هســتیم 
ارائه خدمات مهندســی مسئولیت تام داشته 
باشند و سازمان های نظام مهندسی و جامعه 

مهندسی، هر دو باید این امر را بپذیرند.«
آخونــدی در ادامــه از تصمیم خــود برای تغییر 
گفت:  گفتمان در جامعه مهندســی خبر داد و 
»متأسفانه در حال حاضر تأمین مالی مدیریت 
شــهری بر مبنای چرخــه معیوبی ایجاد شــده 
اســت و حــدود 70 درصــد از منابــع شــهری از 

کم به دست می آید.« طریق فروش ترا
ایــن  بــا  مبــارزه  بــرای  »بنابرایــن،  گفــت:  وی 
حلقــه  عنــوان  بــه  بایــد  مهندســان  مشــکل، 
کننــد و با توجه به تعریف  واســطه ایفای نقش 
مســئولیت تــام حرفــه ای برای این قشــر، باید 
در برابــر چرخــه معیــوب مدیریــت شــهری قرار 

بگیرند.«
را  مهندســی  جامعــه  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
پیشــتاز عرصــه اصاحــات اجتماعــی دانســت 
گفــت: »بــا توجه به این ســابقه، مهندســان   و 
مــی تواننــد در ایــن زمینــه نیز عملکــرد موفقی 

داشته باشند.«
آخونــدی همچنین با انتقاد از سیســتم ارجاع 
گفــت: »در بازنگــری مبحــث دوم  کار نظــارت 
گذاری مســئولیت  که وا بــه دنبال آن هســتیم 
نظــارت بــه شــهرداری، تعریــف مســئولیت تام 
برای مهندسان وآزادی انتخاب مهندس ناظر 

توسط مالک به صورت رقابتی اعمال شود.«
کار در  وزیر راه و شهرســازی درباره نحوه توزیع 

کــرد: »مالک  کید  حــوزه خدمات مهندســی تأ
حــق دارد مهنــدس ناظر پــروژه اش را انتخاب 
کنــد و ایــن انتخــاب آزاد ســبب رقابتــی شــدن 

فعالیت های مهندسی می شود.«
کار  وی بــا معیــوب خوانــدن سیســتم ارجــاع 
کید بر اینکه این سیســتم ســبب  نظارت و با تأ
کاری و ایجاد امضافروشــی شده است،  صوری 
گفــت: »اصــل حــق انتخــاب مهنــدس توســط 
مالک اصلی اولیه، ســاده و بنیادین در حقوق 
مدنــی اســت و در بازنگــری ایــن اصــل مســلم 

دیده شده است.«
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  آخونــدی 
بازنگــری مبحــث دوم دولت به عنــوان تنظیم 
گســترده  کننــده حقوق اجتماعــی باید نگرانی 
گفــت: »باتوجه بــه این امر  ای داشــته باشــد، 
بدیهی، در بازنگــری مبحث دوم مقررات ملی 
ســاختمان به این اصل بها داده شــده است و 
کلی را برای دولت قائل شده ایم.« امر نظارت 

همزمــان بــا برگــزاری همایش ملــی تحول در 
فرایند ساخت و ساز سه پنل تخصصی با عنوان 
کل،  پنــل پیمانــکار  بازرســی،  پنــل نظــارت و 
ســاخت و اجرا و پنل وظایف و مسئولیت های 

نهادهای مرتبط با ساخت وساز برگزار شد.
 پنل نظارت و بازرسی با حضور مهندس هاشم زاده 
مهندســی  تشــکل های  کل  دبیــر   همایونــی 
ســاختمان و عضو جامعه مهندســان مشــاور، 
کمیته مبحث  مهنــدس بهرام غفاری، رئیــس 
دوم مقررات ملی ساختمان، مهندس ابراهیم 

دادسرشــت، مدیرکل تدوین ضوابط و نظارت 
و صــدور پروانــه شــهرداری تهــران و مهنــدس 
کنتــرل و نظــارت ســاختمان  نجیمــی،  مدیــر 

شهرداری شیراز برگزار شد.
همچنیــن مهنــدس معاونی، معــاون مدیرکل 
دفتر سازمان های نظام مهندسی و شکل های 
مهنــدس  شهرســازی،  و  راه  وزارت  حرفــه ای 
انبــوه  انجمــن  پیشــین  رئیــس  رهبــر،  ایــرج 
ســازان اســتان تهــران و دکتــر جــواد عرفانیان، 
مشــاور معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرسازی و نیز مهندس هاشم زاده همایونی، 
ســاختمان  مهندســی  تشــکل های  کل  دبیــر 
کل و  از اعضــای شــرکت کننده پنــل پیمانــکار 

ساخت و اجرا بودند.
وظایــف  تخصصــی  پنــل  حــال  همیــن  در 
بــا  مرتبــط  نهادهــای  مســئولیت های  و 
ساخت وســاز نیــز بــا حضــور مهندس محســن 
دوم  مبحــث  کمیتــه  رئیــس  غفــاری،  بهــرام 
مقــررات ملی ســاختمان، مهندس حمیدرضا 
حاجــوی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه 
و  شــهرداری ها  ســازمان  شــهری  مدیریــت 
کــری،  ذا عبــاس  ســید  کشــور،  دهیاری هــا 
کاردانی  عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام 
روان  مهنــدس  مهنــدس  کشــور،  ســاختمان 
شــادنیا، عضــو هیــات مدیــره نظام مهندســی 
مجیــد  ســید  تهــران،  اســتان  ســاختمان 
کانون سراســری انبوه سازان  نیک نژاد، بازرس 
برگــزار  کشــور و مهندس هاشــم زاده همایونــی 

شد.




