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ا سرم

دكترروحانــی رئیــس جمهــور محتــرم در ســفر 
اســتانی خــرداد مــاه خــود بــه ارومیه ســخنانی 
كه بــه میــزان اهمیت خــود مورد  بــر زبــان رانــد 
كاوی صاحبانظــران  قــرار نگرفــت.  تحلیــل و وا
او در نشســت بــا مدیران و  در جلســه توســعه و 
گفت:  ســرمایه گذاری اســتان  آذربایجــان غربی 
كشــیدن خــط  آهن،  اصــواًل، احــداث فــرودگاه، 
به عهــده  اتوبــان  احــداث  یــا  ســاخت مســکن 
دولــت نیســت بلکــه دولــت موظــف بــه بهبــود 
كار و  كســب و  شــرایط ســرمایه گذاری و فضــای 
كشور با دولت های خارجی است  ارتقای روابط 
بــرای ســرمایه گذاری بخــش  امکانــات الزم  تــا 
ادامــه  در  روحانــی  آورد.  فراهــم  را  خصوصــی 
كرد: حل مشــکالت آئین نامه ها، قوانین  كید  تا
و مقررات وظیفه دولت بوده اما ســرمایه گذاری 
كشــور به عهده بخش  در پروژه هــا و طرح هــای 
خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی اســت و دولــت 
كمک و نظر فعاالن اقتصادی  حركت خــود را با 
تســریع و تصحیــح می كنــد. در ســال های اخیر 
كســی در مقــام ریاســت جمهــوری و بــه عنــوان 
مجــری قانــون اساســی اینگونــه بــه صراحــت و 
كشــور را ترســیم  محکم الگوی توســعه عمرانی 
نکــرده بــود. در واقــع رئیــس جمهــوری از منظر 
اقتصــادی و عمرانــی موضــوع نقــش دولــت در 
و  رفاهــی  امــور  بــرای  الزم  زیربناهــای  تامیــن 
توســعه ای را مــد نظر قــرار داد و افق تــازه ای در 
ورای چشــم های ناظــران اقتصــادی و فعــاالن 
كالبد  كــرد و نفس تــازه ای در  ایــن عرصــه خلق 
رنجــور بخش خصوصــی دمید. هر چنــد اندک 
كه در برابر ایــن اظهارات صورت  كنش هایــی  وا
گرفــت از زاویه نگاه سیاســی بــود و دولت متهم 
كــه قصــد دارد در 12 ماهــه منتهــی  بــه آن شــد 
به انتخابات ریاســت جمهــوری از وظایف خود 
كــرده و بجای پاســخگویی در برابر  شــانه خالی 

كند.  وعده هایش زمین بازی را عوض 
صرف نظر از اینکه چه میزان بین این اظهارات 
انتخاباتــی  چالش هــای  و  سیاســی  مســائل  و 
دولــت ارتبــاط وجود دارد، الزم اســت بــه دور از 
تفاسیر سیاســی و رقابت جویانه، منطق اصلی 
كارشناســان و  اظهــارات دكترروحانــی از ســوی 
گیرد.  كاوی قرار  صاحبــان فن مورد بررســی و وا

كه  در ایــن راســتا هدف نوشــتار ذیل آن اســت 
از نــگاه فعــاالن بخــش خصوصــی و ســندیکای 
كــه عمــری بــه  شــركت های ســاختمانی ایــران 
كشــور  درازای فعالیت هــای عمرانــی مــدرن در 
دارد، نکاتی پیرامون این اظهارات طرح شــود، 
بــه امید آنکه صاحب نظران توجه بیشــتری به 

آن نشان دهند.
1-دكترروحانــی بــه عنــوان رئیــس جمهــور در 
حالــی از بخــش خصوصــی بــرای بــه ســرانجام 
رســاندن پروژه هــای توســعه عمرانــی دردســت 
كشــور وتکمیل زنجیره عمرانی دعوت و  اجرای 
كه  حتی درخواست ایفای نقش و یاری می كند 
قریب صدسال است وارد دوره عمران و آبادانی 
كــه وارد دوره  و قریــب بــه پنجــاه ســال اســت 
صنعتی شــدن شده ایم. اما به رغم این سابقه 
طوالنــی هنوز از نظر زیر ســاخت های الزم برای 
كشــور به  كشــاورزی و رفاهی  توســعه صنعتــی، 
جایگاه مطلوب نرســیده ایم. یافتن دالیل این 
كامی، مستلزم آسیب شناسی مکانیسم های  نا
گذشــته و پایبندی بــه رهیافت هــای حاصل از 
آن اســت. البتــه آنچــه بیش از آســیب شناســی 
موضــوع مهــم اســت بــاور بــه ضــرورت رفــاه و 
آســایش مردم و خلق لوازم آن است. به عبارت 
گــر اجماعــی در مبانــی مســئله صــورت  دیگــر ا
نگیــرد الزامی نیــز بــرای عمــل بــه رهیافت هــای 
آسیب شناسی احساس نخواهد شد. سخنان 
كه این احســاس نیاز،  روحانــی نشــان می دهد 
امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری در دوره بعد از 
گــر  گزافــه نیســت ا انقــالب اســالمی وجود دارد. 
ایــن نظــر روحانــی را نقطــه عطفــی در ترســیم 
مبانــی حــدود و ثغــور نقــش دولــت در جامعــه 
بدانیم. شــاید ترســیم حدود رفتــاری و اجرایی 
دولــت از جایــگاه تقنینــی اندوختــه جدیــدی 
كشــور نیفزاید اما  بــه ادبیــات حقوقــی و قانونی 
گام مهمــی در نشــان دادن غفلت هایــی  قطعــا 
كنون نســبت به بخــش خصوصی  كــه تا اســت 
گرفته  كمیت نــگاه دولتی صــورت  بــه دلیــل حا
كافی دولت - ولو  اســت. بنابراین عدم توانایی 
بــا هر میــزان درآمد نفتــی- در توســعه و آبادانی 
كه در  كشــور تالــی فاســد تجربــه و روشــی اســت 
گرفته شــده و یا به  آن بخــش خصوصی نادیده 

عنــوان بخش درجه ســه وگاهی طفیلی و حتی 
جیــره خــوار دولــت محســوب می شــد. بــه نظر 
كنون زمان مناســبی اســت تــا دولت  می رســد ا
كارشناســان و صاحبان فن و  بــا دعــوت از همه 
بخصــوص اقتصاد دانان منتقد لــوازم دعوت از 

كند. كشف و تدوین  بخش خصوصی را الاقل 
2-عمر متوسط اجرای پروژه های عمرانی كشور 
 از ســه سال در دوران پیش از انقالب به بیش از 
گرچــه  12 ســال در دوره اخیــر رســیده اســت. 
ایــن دوره زمانــی فــراز و نشــیب داشــته و تحت 
تاثیــر عوامــل خارجــی ماننــد جنــگ تحمیلی و 
كه  قیمــت نفت قــرار داشــته، امــا جالب اســت 
كوتاه ترین دوره عمر پروژه های عمرانی  بدانیم 

 - به اســتثنای دهه میانی 50- مربوط به دوره 
 دولت اصالحات است كه از قضا نفت پایین ترین
كــرد و بــه حــدود 9 دالر   قیمــت خــود را تجربــه 
 در بشــکه هم رســید. در مقابــل، طوالنی ترین

بــه  )12/5ســال(  پروژه هــا  ایــن  اجــرای  دوره   
در  نفتــی  درآمد هــای  كــه  می گــردد  بــر  زمانــی 
باالتریــن ســطح و بــی ســابقه بودنــد. بنابراین 
بر خــالف تصور و انتظار اولیه، رابطه معکوســی 
بیــن قــدرت اقتصــادی دولــت و زمــان اجــرای 
پروژه هــا وجــود دارد، البته دالیــل این امر برای 
نخبگان جامعه مغفول نیست و تجربه جوامع 
هــرگاه  كــه  می دهــد  نشــان  خاورمیانــه  نفتــی 
ای افســانه  درآمدهــای  بــه  دولــت   دسترســی 

 آســان و امکانپذیــر بــوده، شــعارهای ســطحی 
و  وعمرانــی  رفاهــی  پرشــمار  وعده هــای  و 
تصمیم هــای محیــر العقــول روند روبه رشــدی 
داشــته اســت. از طــرف دیگــر با توجه بــه اینکه 
پروژه های عمرانی در زمان اجرا به دلیل جذب 
اعتبارات و افزایش نقدینگی خاصیت تورم زایی 
دارد اما پس از پایان ســاخت اثر ضدتورمی پیدا 
می كنــد، اهمیــت بــازه زمانــی ســاخت پروژه ها 
بیشتر نمایان می شود. بنابراین هر چه دولت ها 
كشور  میزان بیشــتری ازدرآمدهای نفتی و ملی 
را صرف وعده های پرشمار انتخاباتی و سیاسی 
كشــور  می كننــد در واقع بیش از قبل به اقتصاد 
كاهش  لطمــه می زننــد و قــدرت خرید مــردم را 
گــذاری پروژه هــای  می دهنــد. از ایــن منظــر وا
كاهش  عمرانــی بــه بخــش خصوصــی موجــب 
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اتــالف وقــت و زمان شــده و از طــرف دیگر مانع 
)قبــل  زنی هــای سیاســی می شــود.  كلنــگ  از 
ازشروع پروژه ســودآوربودن آن وامکان برگشت 
سرمایه بررسی وســپس قرارداد منعقد وكلنگی 
آغــازی  می توانــد  اتفاقــی  می شــود(چنین  زده 
برای ساخت زیر ســاخت های عمرانی در زمان 
كه بخــش خصوصی هم  كوتــاه تری شــود. چــرا 
راســًا و هم از طریق فاینانــس داخلی و خارجی 
كمتــری طرح های عمرانی را  می توانــد با هزینه 
كوتاهتری به ســرانجام برســاند. البته  در زمــان 
كه دولت و  پیش شــرط این مســئله، آن اســت 
مجلس دست به مقررات زدایی بزنند و قوانین 

كنند. و آئین نامه های حامی انحصار را ملغی 

قانــون  اهــداف  مســتقیمی بین  نســبت   -3
اساســی و تغییــرات و تحوالت ســه دهــه پس از 
جنگ با تقویت بخــش خصوصی وجود ندارد. 
بــه عنوان مثــال حتــی ابالغیه اصــل 44 قانون 
موجــب  نیــز  نظــام  رهبــری  ســوی  از  اساســی 
كه به مرور اهداف قانون اساســی  نشــده اســت 
كشــور تامین شــود. یعنی  و مقتضیات توســعه 
گرفتــه و ضرورت های  كیدات صورت  به رغــم تا
آن هــا  عالقمنــدی  و  دولت هــا  رفتــار  موجــود، 
بــه  هــم  آن  سیاســی  محبوبیــت  خریــد   بــه 
پرهزینه ترین شــکل ممکن از طریق وعده های 
كمیت نگاه قانونی  عمرانی و معیشتی مانع از حا
و عقالنی بر این مسئله شده است. دولت های 
پــس از انقالب به رغم شــعارهای خود در عمل 
نتوانســته و یا نخواسته اند، بخش خصوصی را 
به موازات خود تقویت كنند. اما این بار روحانی 
كه بخش دولتی  با صدای صریح و رسا می گوید 
نــه اینکــه نخواهــد بلکــه نمی تواند مســئولیت 
گرچه  كشــور را بــر عهده بگیــرد.  ســاخت و ســاز 
كارشناســان بــه هیــچ و جــه  ایــن ســخن بــرای 
تازگی ندارد اما دســتگاه هاضمه فربه و فرسوده 
چنیــن  هضــم  تــوان  كشــور  اداری  بروكراتیــک 
كــه چنیــن  نــدارد. دولــت روحانــی  ســخنی را 
ادعایــی دارد بایــد بیــش از دیگــران بــه اهمیت 
ایــن نقشــه راه خــود واقف باشــد حــال آنکه در 
عمــل بخش هــای مهمــی از دســتگاه اجرایــی 
چنیــن نمی اندیشــد و چنیــن عمــل نمی كنــد 
چــه بســا اعتقــادی بــه این نقطــه نظــر ندارند. 
گر متولی نگه ندارد  بنابراین حرمت امامزاده را ا
از دیگــران چــه انتظــاری می تــوان داشــت؟ در 
گر اذعــان روحانی به نقطــه عطفی برای  واقــع ا
بازنگــری در بســیاری از مقــررات و آئیــن نامه ها 
و حتی شــیوه های عمل دســتگاه های اجرایی 
نشــود، نســبت نابرابــر بخــش دولتــی و بخــش 

خصوصی درعمل حفظ خواهد شد.
4- در حال حاضر ســفره بیش از 70 هزار پروژه 
كاره بــه ارزش فعلی بیــش از 400  عمرانــی نیمــه 

گســترده  هــزار میلیــارد تومــان بر پهنــای ایران 
شــده اســت. طبق محاســبات، بر اساس وضع 
موجود سه دهه زمان الزم است تا این پروژه ها 
به سرانجام برسند. كدام عقل سلیمی می پذیرد 
كه این همه زمان و سرمایه در انتظار تخصیص 
آنکــه حــال  بمانــد.  دولــت  چکانــی   قطــره 
 راهکار های تجربه شده ای در كشور های توسعه 
كه نتایج بس بهتری نســبت  یافتــه وجود دارد 
بــه توقف پرهزینه این طرح هــا وجود دارد. این 
كــه امــروز روحانــی بــه آن  راهــکار همــان اســت 
رسیده است. فراخوانی بخش خصوصی واقعی 
كمیت و  كشور بازی برد-برد حا برای ســازندگی 
مردم است. دراین رویکرد هم بخش خصوصی 
كشور  و ســرمایه های مردمی در خدمت توسعه 
قــرار می گیــرد و هم منافــع حاصــل از آن به طور 
مســتقیم و غیر مستقیم بین مردم به خصوص 
كــه درآمدهای  طبقــات پاییــن دســت جامعــه 
كشــور  كــه مســتقیما بــه رونــق اقتصادی  آنــان 
منوط است، توزیع می شود. در شرایط موجود 
درآمدهــای نفتــی دولت امــکان تخصیص الزم 
كاره را نمی دهد و  بــه طرح های عمرانــی نیمــه 
ادامــه وضع موجود نیز هزینه های ســنگینی بر 
كشور وارد می كند، سخن روحانی و عمل به آن 
كشــور  گام بزرگی در تغییر ریل عمرانی  می تواند 
محسوب شــود. بنابراین هم از نگاه بلندمدت 
كوتــاه مدت و مقطعی  و بنیادیــن و هــم از نگاه 
كشــور بــه بخــش خصوصــی  گــذاری عمــران  وا
نــه تنها امــری الزم بلکــه اصلی اجتنــاب ناپذیر 
اســت. بــرای درک بهتــر ســخن روحانــی بایــد 
كار مردم و بخش  گر ساخت راه و مسکن  گفت ا
خصوصــی نیســت، پــس ایــن بخش بــه لحاظ 

اقتصادی چه باید بکند؟

كشــوری بخش خصوصی با شعار  5- در هیچ 
گر  متولد نشــده و در ادامه رشــد نکرده اســت. ا
تقویــت بخــش خصوصی بــرای نظام سیاســی 
كــه   - اســت  اولویــت  یــک  كشــور  و مدیریتــی 
كــه بــدون  بایــد باشــد - لــوازم و الزاماتــی دارد 
از جملــه  نیســت.  پذیــر  امــکان  آن  بــه  توجــه 
پیــش شــرط های مقدماتــی ایــن امر آن اســت 
كــه اصــل هزینــه - فایــده بخــش خصوصــی در 
ایــن  و  شــود  شــمرده  محتــرم  فعالیت هایــش 
كشــور  بخــش بتواند با تصمیم خود در اقتصاد 
نقش آفریــن باشــد و در عین حــال فرصت های 
مــداوم و قابــل رقابتــی بــرای فعالیــت داشــته 
كشور  گر بنا باشــد بخش اعظم اقتصاد  باشــد. ا
آن  یــا شــبه دولتی هابمانــد در  دســت دولــت 
صــورت چگونــه می تــوان انتظار داشــت بخش 
گــر دولت  گیرد. ا خصوصــی قدرتمنــدی شــکل 
همچنــان بــه ماننــد رقیــب بخــش خصوصــی 
كند نابرابری موجود بین قدرت سیاســی  عمل 

و اقتصادی دولت و بخش خصوصی نتیجه ای 
كــرده ایم.  گذشــته تجربه  كه در ســه دهه  دارد 
از ایــن منظــر دعــوت از بخــش خصوصــی برای 
گام  كشــور یک  نقش آفرینی در پروســه عمرانی 
گر در عمل شــرایط  اولیه اســت. دولت یازدهم ا
نقــش آفرینــی بخش خصوصی واقعــی را فراهم 
آورد و از طریــق ایجــاد رقابــت و انحصــار زدایــی 
مانع از اســتیالی بخش های شــبه خصوصی-
روح  بــه  كشــور شــود،  اقتصــاد  بــر  خصولتــی- 
ازبخــش  بــر دعــوت روحانــی  كــم  و منطــق حا

خصوصی لبیک گفته است.    

گذاری ها  گذشته دولت در وا ٦-درســال های 
كســری  وتامیــن  امــوال  فــروش  بیشــتربه فکر 
بودجه جاری خود بوده اســت به همین خاطر 
نه تنها دراین امرمهم )خصوصی ســازی(موفق 
نبــوده اســت. بلکــه تاحــدودی باشکســت نیــز 
گردولــت یازدهــم بخواهد  مواجه شــده اســت ا
گفته آقای دكتر روحانی به بخش خصوصی  به 
گــذار نمایــد. بایــد در وحلــه  نقــش بیشــتری وا
گذاری ها  اول از درآمدهــای آنــی مــورد نظــر از وا
چشم پوشــی نماید و در مرحله دوم به اهلیت 
متقاضیــان بیــش از آورده ریالــی اهمیت بدهد 
همانطور كه می دانیم بخش هایی از اقتصاد كه 
ازنقدینگی بیشتری برخوردارند اهلیت  كمتری 
دارند و آن بخشی كه توانایی مدیریت و تخصص 
الزم رادارد فاقدنقدینگی است و این از سیستم 
بركشورسرچشــمه  كــم  اقتصادحا متــوازن  غیــر 
گــذاری  وا وروش  بایــدراه  درنهایــت  می گیــرد. 
اصــالح  درجهتــی  مربوطــه  آئین نامه هــای  و 
گذاری هــا درجهت رشداشــتغال  و  كــه وا گــردد 
پیشــرفت تکنولوژی بوده و دولت نیز اطمینان 
گذارشــده  وا پروژه هــا ی  كــه  كنــد  حاصــل 
برنامه ریــزان موردنظــر  توســعه ای   اهــداف 

 را برآورده خواهدنمود. 
و  ایــران   ســندیکای شــركت های ســاختمانی 
سایر انجمن های تخصصی می توانند دربررسی 
و تعیین اهلیت متقاضیــان دولت را یاری داده 
گیرند. در  و بخشــی ازمســئولیت ها را بــه دوش 
گذاری ها  كه رونــد وا  خاتمه یــادآوری می گــردد 
گذشــته مطلــوب نبــوده و  حداقــل در  10 ســال 
حاصلی برای كشور و مردم نداشته است. برای 
بهبــود شــرایط انتظار می ر ود راه های شــناخته 
كنارگذاشــته شــده و از تجربیــات  شــده قبلــی 
خصوصی ســازی  در  موفــق  كشــورهای  دیگــر 
ســهراب  قــول  بــه  و  شــود  بهینــه  اســتفاده 
 چشــم ها را بایــد شســت و جــور دیگــر بایــد دید 
یازدهــم  بیشــتردولت  موفقیــت  امیــد   بــه 

دراین مسیر  
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مهندس منوچهــر ملکیانی فرد رئیس هیات 
مدیره سندیکا با اشاره به تاریخچه مهندسی 
كرد:  در ایران و تاریخ تاســیس سندیکا عنوان 
مــا بــه پرداخــت مالیــات اعتقــاد داریــم ولــی 
كشــور  معتقدیــم بایــد از همــه پتانســیل های 
كار اقتصــادی انجــام می دهنــد  كــه  كســانی  و 
مالیات دریافت شــود تا رقابت جریان داشــته 

باشد.
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  دربــاره  افــزود:  وی 
تعلــق  تاریــخ  كــه  اســت  ایــن  مــا  درخواســت 
مالیات همــان تاریخ دریافت صورت وضعیت 
باشــد تا وقتی پول را به ما دادند سهم خود را 

كنیم. تاریخ  برداریم و ســهم شــما را پرداخــت 
تعّلق مالیات باید تاریخ پرداخت دولت باشــد 
كار اغلب  امــا دولــت پول پرداخــت نمی كنــد و 
پیمانــکاران خوابیــده اســت، به همیــن دلیل 
گرفتاری ما، شــما و ســازمان تامیــن اجتماعی 
شــرایط  در  حــال  هــر  بــه  می شــود.  مضاعــف 
كــم  بی رونقــی هزینه هــا بــاال مــی رود و درآمــد 
كنیم  می شــود. می خواســتیم از شــما دعــوت 
در جمــع پیمانکارها حاضر شــوید و با ماهیت 
پیمانــکاری آشــنا شــوید. بایــد دربــاره مالیات 
بــر ارزش افزوده به درک مشــترک برســیم تا در 

كنار هم بایستیم نه روبروی هم.

كــرد: ســابق بر  مهنــدس ملکیانی فــرد تصریــح 
كه در ســه  ایــن ما پیش پرداخــت می گرفتیم  
قسط 8 درصد، 6  درصد و 5/5 درصد است. 
كارها  و 6 درصد  كردن  8 درصد اول برای دایر 
برای خرید جنس و ... است. پیمانکاران جزو 
سرمایه گذاران نیستند و جزو  شاغلین كارهای 
كه بــا پول دولت و  خدماتــی به شــمار می آیند 
كه از روز اول  كار می كنند. دولــت  تجربــه خود 
بابــت مالیــات بر ارزش افــزوده بــه پیمانکاران 
چیزی پرداخت نمی كند و باید جنســی بخرند 
كاری انجام دهند تا پرداخت شــود. بخش  یــا 
پیمانــکاری به مالیات اعتقاد دارد اما تا زمانی 

گرهای  اما و ا
مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران

دیدار اعضای هیات مدیره سندیکا 
با دکتر طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی

روز سه شــنبه 18 خــرداد مــاه اعضــای هیات 
مدیــره ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی 
ایــران  بــا دکتــر علیرضــا طاری بخــش، معاون 
مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
را  تــا مشــکالت پیمانــکاران  دیــدار داشــتند 

ح  مطــر افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  حــوزه  در 
کننــد. این دیدار بــا حضور مهنــدس منوچهر 
ملکیانی فــرد، مهنــدس محمــد پورشــیرازی، 
مهندس ســیامک مســعودی و برخــی دیگر از 

اعضای هیات مدیره ســندیکا برگزار شد.
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كه پول نگیرد امکان پرداخت ندارد. در حالی 
كــه در قانــون ســال 91 تصویب  كــه ایــن رونــد 
شده بود دوباره به شکل تبصره در بودجه 95 

تکرار شده است. 
كــه ما در ســندیکا  وی بــا یــادآوری ایــن نکتــه 
گذاشتیم  كالســی برای تبیین مالیات بردرآمد 
كــه دربــاره مالیــات بــر درآمــد عــالوه بــر تبیین 
كردیم،  خــود از تبییــن دولتی ها هم اســتفاده 
گفتگو درباره  كرد: اســتدعا داریــم باب  تصریح 
گر خدای  مالیــات بــر ارزش افزوده باز شــود تا ا
نکــرده بدفهمی از جانب ما در این باب وجود 

دارد از بین برود. 

مهنــدس محمــد پورشــیرازی عضــو هیــات 
در  اصالحاتــی  گفــت:  نیــز  ســندیکا  مدیــره 
قانــون 88 انجــام شــد امــا تــا قطعــی شــدن و 
كــرد.  بایــد اقدامــی  آزمایشــی  گذرانــدن دوره 
مثال در قالب بخشــنامه یــا اصالحیه، دریافت 
مالیــات بــر ارزش افــزوده درباره پیمانــکاران و 
كند و   ســازندگان زیربنایی شکل دیگری پیدا 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  پرداخــت  معیــار 
كه  گذشــته هم  دریافــت پــول باشــد. در مورد 
می دانیــد مــا مقصــر نیســتیم و بایــد بــا نامــه 

كارفرما ترتیبی برای حال مشکل بدهید. 

در ادامــه ایــن نشســت، مهنــدس ســیامک 
كرد: یکی از وظایف مشترک   مسعودی عنوان 
ما  و شــما شفاف ســازی است تا خدای نکرده 
یکــی از مودیــان پشــت ایــن ابهامــات پنهــان 
نشــوند. فعالیت اقتصادی پیمانکاران بســیار 
كنش های پیمانکاران  شــفاف اســت. همه ترا
گذشــته،  ثبــت می شــوند. در ســه چهار ســال 
همدیگــر  علیــه  داشــتیم  ســعی  شــما  و  مــا 
كه  فــن بزنیــم امــا همــه اینهــا بــرای ایــن بــود 
گــر  مــا بــه اعتقــاد مشــتركی نرســیده بودیــم، ا
رســیده بودیــم محوری تریــن مشــکل مــا حل 
می شــد و مشــکالت جزئــی می مانــد. تکلیــف 
بــرای همــه اســت و بایــد همــه در برابــر قانون 
كسی گر قانون شفاف باشد   مســاوی باشند. ا
كســی   و  بزنــد  دور  را  آن  نمی-توانــد   

سعی نمی كند علیه دیگری فن بزند. 
كار به مشاغل  كید بر اینکه تسری این  وی با تا
دیگــر وجاهتــی نــدارد، افزود بایــد در این یک 

مــورد بــه توافــق برســیم تــا مســائل جزئی هم 
حل شود.

مهندس یحیی خاوران  سخنران بعدی این 
كــه دربــاره تنظیــم اظهارنامه ها  نشســت بــود 
پیــش  دریافــت  موقــع  گفتیــد  شــما  گفــت: 
پرداخــت علی الحســاب هــم مالیــات بدهیــد 
مــا  كتــور نمی دهنــد.  فا مــا  بــه  كــه  در حالــی 
نمی دانیــم موقع قرارداد بایــد بدهیم یا موقع 
تحویــل  یــا  الحســاب  علــی  پرداخــت  پیــش 
هــم  فروشــنده  و  مــا  بیــن  مغایرتــی  جنــس؟ 

كتــور نگیرند اعالم  وجــود دارد. چــون آنها تا فا
نمی كنند.

ح  ســپس دکتر طاری بخــش درباره نکات مطر
شــده از ســوی اعضای هیات مدیره ســندیکا 
گفت: بنده با این رویه پرداخت در پیمانکاری 
كه به دوســتان به طور شــفاهی  مخالف بودم 
كــردم الزم نیســت  و طــی بخشــنامه ای اعــالم 
از پیمانــکاران مالیــات به طــور نقدی دریافت 
كــه بــه هــر دلیلــی قــادر بــه  شــود و مؤدیانــی 
حســب  بــر  كل  اداره  بایــد  نیســتند  دریافــت 
كند.  شــرایط مــؤدی درباره آنهــا تصمیم گیری 
كــه  كنــد  بایــد دولــت هــم تائیــد  گفتیــم  امــا 
پیمانــکار پول را نگرفته اســت. پیمانکار امین 
دولــت اســت و بایــد پــول را بگیــرد و پرداخت 
كــه پیمانــکاران جزو  كنــد. نظر من این اســت 
ســالم ترین مؤدیــان بوده انــد و بهتریــن ابراز را 

داشته اند.
كرد: ما دربــاره زمان  كید  دكتــر طاری بخــش تا
تعلق نظر شــما را منطقــی می دانیم اما قانون 
مهم اســت. من حتما بایــد در جایگاه قانونی 
گفتــه  قانــون  كــه  كنــم  اجــرا  را  چیــزی  خــود 
اســت. پیمانکاری جزو خدمات اســت و برای 
صــدور صــورت حســاب تاریــخ ارائــه خدمــت 
كنند  كارفرمــا باید خدمــت را دریافــت  اســت. 
كنــد. مــا تابــع قوانیــن مــوازی ماننــد  و اعــالم 
هســتیم.  هــم  حســابداری  اســتانداردهای 
كار را  قانون اســتاندارد حســابداری پیشــرفت 
ک قرار می دهد. اســتانداردها می توانست  مال
در مــورد پیمانکارها اســتثنای دریافت پول را 
گر اســتاندارد  كه نگرفته اســت. ا در نظر بگیرد 
كننــد مشــکل  حســابداری شــماره 9 را عــوض 
كــه تغییر  حــل می شــود. ولــی فعــال و تــا زمانی 

كرد.  كاری  نکند نمی توان 
كــه جنــس  كســی  بــا  وی افــزود: پیمانکارهــا 
می فروشــد فــرق دارنــد. در پیمانــکاری اراده 
كــم نیســت و دولــت به عنــوان طرف  شــما حا
گــر وضــع دولــت  معاملــه تصمیــم می گیــرد و ا
تــا ســال 90  خــوب باشــد پرداخــت می كنــد. 
مشــکلی نبــود ولــی از ســال 91 مســائل مالــی 
دولت مشــکل ساز شده اســت. درباره جریمه 
كرده ایم  كمــک  كــه ممکن بوده  هم تــا جایی 

دکترطاریبخش:
مــادربــارهزمــانتعلــقنظــرشــمارا
قانــونمهــم امــا منطقــیمیدانیــم
اســت.مــنحتمــابایــددرجایــگاه
قانونــیخــودچیــزیرااجــراکنمکه
پیمانــکاری اســت. گفتــه قانــون
جــزوخدماتاســتوبــرایصدور
صورتحسابتاریخارائهخدمت
را خدمــت بایــد کارفرمــا اســت.
کنــد.ماتابع کنندواعالم دریافــت
قوانیــنموازیماننداســتانداردهای

حسابداریهمهستیم.
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گر جریمه درباره تاخیر در پرداخت  مخصوصا ا
گاه درباره  باشــد صد درصد بخشــیده ایم. امــا 
تسلیم اظهارنامه است كه بخشیده نمی شود. 
كتور تقلبی هــم برای ما  كدفروشــی و صــدور فا
خــط قرمز اســت. برخی از قراردادهای شــما از 
كه پیمانکار سرمایه گذاری  نوع  B.O.T اســت 
كه آن مورد از این مقوالت  كرده اســت  را تعهد 

ح شده جدا است.  مطر
وی افــزود: در مــورد مناطــق آزاد، پیمانــکاران 
كار را بــدون توجــه بــه مقیــم بــودن و نبــودن 
گرفته اند كه برای خود آنها و كارفرما دردسرساز 
بــا  كــه می توانســتند  شــده اســت،  در حالــی 
اعــالم در روزنامــه -كــه شــركت در فــالن شــهر 
گرفتن مجوز فعالیت مشــکل را  شــعبه زده-یــا 
كارفرمــا در این باره هیچ  كننــد. بنابراین  حــل 
تقصیــری ندارد. در مورد مناطق آزاد ســازمان 
ما دوســت ندارد در موقعیت چالش آفرین قرار 
بگیــرد امــا از طرفی ما مجری قانون هســتیم و 
كنیــم. این موارد  موظفیــم طبق قانــون عمل 
را باید شــركتهای شــما با توجه به سابقه خود 
گاه باشــند. امــا دربــاره پیــش  بداننــد و از آن آ
پرداخــت، بــه نظــر من پیــش پرداخــت اثبات 
تعلــق  بــه آن  و  ارائــه خدمــت نیســت  كننــده 
كاری  نمی گیرد اما در شرایط عادی وقتی شما 
انجام می دهیــد و علی الحســاب می گیرید، به 

آن مالیات تعلق می گیرد. 
تجربــه  شــد:  خاطرنشــان  طاری بخــش  دكتــر 
گاهــی داشــته اند  آ كــه  نشــان داده مودیانــی 
منظم تــر به پرداخــت مالیــات پرداخته اند. ما 
كنیم  آمادگــی داریم در مــورد آموزش همکاری 
را  افــزوده  بــر ارزش  آمــوزش اصــول مالیــات  و 

بخشی از وظیفه سازمانی خود می-دانیم.
پس از ســخنان دكتر طــاری بخش ، مهندس 
كــه درباره  كــرد: مــوردی  ملکیانی فــرد عنــوان 
نبــود  از  ناشــی  دقیقــا  فرمودیــد  آزاد  منطقــه 
كافــی اســت. از ایــن رو مــا تصمیــم  آمــوزش 
داریــم قانــون مالیات بر ارزش افــزوده را برای 
كنیــم. و بــرای تبییــن  اعضــای خــود تشــریح 
بــر  مالیــات  معاونــت  مســئوالن  قانــون  ایــن 
ارزش افــزوده ارجحیــت دارنــد. البتــه همین 
فضــای آموزشــی باعــث می شــود همــه با هم 

یکی باشیم.

گفت:  در ادامه مهندس ســیامک مسعودی 
مــا نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم بر خالف 
گرفت  قانون عمل شــود. اما نمی توان نادیده 
كنــون  كنــون قانــون آزمایشــی بــوده و ا كــه تــا 
در حــال دائمــی شــدن اســت، از اینــرو از شــما 
انتظــار داریــم منطق خــود را در الیحــه اعمال 
كنیــد. در ایــن برهه از شــما به عنوان مســئول 
ایــن  داریــم  انتظــار  افــزوده  ارزش  ســازمان 
كنیــد. در  مســئله را در قانــون دائمــی لحــاظ 
مورد اینکه شناســه درآمد در مالیات مستقیم 
تکالیــف چیــز دیگری اســت و ما مالیات ســود 
بــر ارزش افــزوده  را می دهیــم امــا در مالیــات 
غ از ســود پرداخــت می كنیــم، ایــن دو  مــا فــار
كنیــم. اما مســائل آنها  را می تــوان از هــم جــدا 
گر مشــکل مــا با مالیات  به هم مربوط اســت. ا
بــر ارزش افــزوده حــل شــود در بخــش مالیات 

مستقیم هم مشکالت حل خواهد شد. 

طاری بخــش  نکات،دکتــر  ایــن  بــه  پاســخ  در 
كرد: یــادآوری چنــد نکته الزم اســت.  تصریــح 
كســی قانــون را می نویســد بایــد قوانین  وقتــی 
مــوازی را هــم در نظــر بگیــرد.  شــما اول بایــد 
حــل  را  حسابرســی  اســتانداردهای  قانــون 
گــر همین امــروز اداره مالیــات بگوید با  كنیــد، ا
شما مشــکلی ندارد، مشکل شما با استاندارد 
پــا برجاســت. نکتــه دوم اینکــه یکــی از اصــول 
قانــون نویســی عــدم تبعیــض اســت. در مورد 
نقــدی و اعتبــاری هــم اســتثناء قائــل شــدن 
گر  دردســر درســت می كنــد. نکته ســوم اینکه ا
ما دفتر عملکرد را  ببینیم و به جای 100 درصد 
90 درصد بگیریم و شــما ســال بعد در دفتر ذكر 

نکنید، تکلیف ما چیست؟
كنترل  گفت: ما معتقدیم  مهندس مسعودی 
و  باشــد  بــرای شناســایی درآمــد  نبایــد  شــما 
گر  بهتر اســت برای شناســایی دریافت باشد. ا
كنترل را روی درآمد شناســایی شــده بگذارید 

مشکل ایجاد می شود. 
كــرد: معمــوال نظر  دکتــر طــاری بخش عنــوان 
ما درباره درآمد مشــترک اســت. مضاف بر این 
كند.  كاری  كــه عملکــرد را ســازمان نمی توانــد 
گر شما اســتانداردهای حســابداری را اصالح  ا

كنید بهتر به نتیجه می رسید. 
كرد: بر اساس  مهندس ملکیانی فرد یادآوری 

كار  شــرایط عمومی پیمان ما صورت وضعیت 
كه  را آخر ماه می نویســم و به مشاور می دهیم  
كارفرما 10  كارفرما بدهد.  10 روز فرصت دارد به 
گر اعتراضی دارد باید ظرف  روز فرصــت دارد و ا
كند. اما این رویه انجام نمی شــود  5 روز اعالم 
كارفرما را تاخیر مجاز می دانند. ما قرار  و تاخیر 
كنیم اما وقتی دولت پول  نبود نســیه فروشــی 
مــا را نمی دهــد و تاخیــر خــود را مجــاز و تاخیــر 
كه  كــرد؟ ما  مــا را غیــر مجــاز می داند چــه باید 
نمی توانیــم علیــه همــه وزارتخانه هــا شــکایت 
كنیم.  كژدار و مریض رفتار  كه  كنیم و ناچاریم 

وی افزود: بســیاری از كشورها سیستم نقدی و 
كنار هم اعمــال می كنند و در جایی  اعتبــاری را 
كه خدمــات دهنده تقصیر ندارد باید سیســتم 
كــس دیگــری  نقــدی اعمــال شــود. متاســفانه 
كارفرما  گفته شــده   مــا را به مســیر خطا می برد. 
 70 درصد را بدهد و ظرف 5 روز 30 درصد را بدهد 
كه متاسفانه این كار را انجام نمی دهد. سیستم 
پیمانــکاری موجود با دولتی كه احســاس تعهد 
كه قانون  نمی كرده، به این جا رســیده در حالی 

گفته بدون تامین اعتبار نباید پروژه را آغاز كرد. 

گر  کــرد: ا در پایــان دکتــر طاری بخــش عنــوان 
كه اعتبار پروژه ها پرداخت  كنیم  دولــت را ملزم 
شــود ، در صــورت عــدم پرداخــت دولــت هــم 
باید جریمه شــود ولی بــرای حل نهایی باید به 
سیســتم اســتانداردهای حســابداری مراجعــه 
كارآفرینان  كارفرماهــا و  كنیــد. مــا حکمی بــرای 
گذاشــتیم، طبــق مــاده 15 و 16 در قراردادهای 
پیمانــکاری دولت و بخــش عمومی باید تا یک 
مــاه بعد از صورات وضعیــت پرداخت نماید در 
گر نتوانند مالیات دهند ما به  غیــر این صورت ا
نیابت از مودیان پول را برداریم. جریمه معادل 
كه پیمانکاران  گرفته می شــود  10 درصد در نظر 
در قبــال پرداخــت آن وظیفــه ای ندارند. به هر 

حال ما هر چه توانسته ایم انجام داده ایم. 

دكتــر  از  تشــکر  بــا  ملکیانی فــرد  مهنــدس 
ایشــان  تــالش  و  ســعی  بــرای  طاری بخــش 
مالیــات  بــه  مربــوط  مســائل  حــل  جهــت  در 
هماهنگــی از  پیمانــکاران،  افــزوده  ارزش   بــر 

كالســهای آموزشــی   با ایشــان برای شــركت در 
خبر داد. 
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منوچهـر  مهنـدس  نشسـت  ایـن   ابتـدای  در 
بـا  سـندیکا  هیأت مدیـره  رئیـس  ملکیانی فـرد 
كار سـندیکا بـه اندازه  بیـان اینکـه هیـچ وقت حجم 
آمادگـی  و  برجـام  بحـث  آن  در  كـه  نبـود  سـال 94 
مطـرح  خارجـی  شـركت های  بـا  رویارویـی  بـرای 
كـرد: در دوران سـخت دولـت سـابق  شـد، عنـوان 
بـود  بـه شـركت ها حفـظ حیـات  مـا  تنهـا سـفارش 
تـا بماننـد و روزهـای خـوب را ببیننـد ولـی در زمـان 
ایـن  اسـت. در  امیـد مطـرح  روحانـی بحـث  آقـای 
پتانسـیل  بـر  كـه  هسـتند  كار  سـر  بـر  وزرایـی  دوره 
بخـش خصوصی اشـراف دارنـد. هیأت مدیره ما نیز 
در ایـن دوره بسـیار فعـال اسـت و تبلور این فعالیت 
كالس هـای آموزشـی دیـد،  را می تـوان در تشـکیل 
گاهـی اعضـای مـا در  كـه بـر بـاال رفتـن آ كالس هایـی 

كیـد دارنـد.   تأ راسـتای منافـع حرفـه ای و ملـی 
وی بـا اشـاره بـه شـورای عالـی فنـی در بیمـه و سـه 
گذشـته، خواسـتار بازنگری  جانبه گرایی موجود در 
كـه سـه  گفـت: در دورانـی  در سـاختار فعلـی شـد و 
جانبه گرایی وجود داشت این حد از مسائل وجود 
نداشـت. مثـال بـر قـوی شـدن نقـش ماشـین آالت و 
كه با  كردیـم  كید  كـم شـدن نقـش نیـروی انسـانی تأ
پی گیـری بـه نتیجـه می رسـیدیم. مـا در سـال 94، 
گفتگـو در اتـاق بازرگانـی ایـران بـا وجـود  در شـورای 

و  انصـاری  مهنـدس  ماننـد  همفکـری  همراهـان 
كردیـم. چنـد بـار نیز  دكتـر سـلطانی فعالیـت زیـادی 
كردیـم  در كمیسـیون اقتصـاد هیـأت دولـت شـركت 
كـه در مـورد زمـان تعلـق  مالیـات بـر ارزش افـزوده  
غیرعمرانـی  و  عمرانـی  طرح هـای  صورت وضعیـت  
در  عمرانـی  طرح هـای  در  داشـتیم.  اختـالف 
پیش نویـس آمـده بـود وقتـی شـما صورت وضعیـت 
بگیریـد  را  خـود  سـهم  اینکـه  از  قبـل  و  گرفتیـد  را 
بالفاصلـه بایـد سـهم مـا را بدهیـد. مـورد دیگـر در 
مـورد مالیـات بـر ارزش افـزوده در طرح های عمرانی 
كل را به ما بدهید، ما سهم خود  كه می گفتند  بود 
را برمی داریـم .در واقـع دربـاره سـهم مـا هـم سـکوت 
كه در پیش نویس  اصـالح نمودیم )ماده  شـده بـود 

الیحـه(.  پیش نویـس   30
آمـده  مـاده29  در  افـزود:  ملکیانی فـرد  مهنـدس 
وقتـی طـرف شـما بخـش عمومـی غیردولتـی  بـود 
نظـر  بـه  داریـد.  تضامنـی  مسـئولیت  شـما  اسـت، 
مـا مسـئولیت تضامنـی معنـی نـدارد و نفـر آخـر بایـد 
ایـن پـول را بدهـد.  توانسـتیم تاریـخ تعلـق مالیـات 
بـر ارزش افـزوده را  در تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 
كارفرما ظرف یـک ماه آن را  1395 اصـالح نماییـم تا 
به پیمانکار پرداخت نماید و در غیراینصورت اصل 
امـور مالیاتـی  بـه سـازمان  را می بایسـتی  و جریمـه 

پرداخـت نمایـد.
 متاسـفانه دولـت فکـر می كـرد عملکـرد مـا اعتبـاری 

كـه عملکـرد مـا نقـدی اسـت.  اسـت در حالـی 
وی افـزود: بعضـی وقت هـا می پرسـند سـندیکا چـه 
كـرده اسـت؟ بایـد بگویـم ایـن سـندیکا سـرآمد همه 
كثر توان خود درباره آینده  سندیکاهاسـت و با حدا
كارهـای ناتمـام در  گذاری هـا و  اقتصـادی و سـرمایه 
حـال تـالش اسـت. البتـه اتـاق بـا تیـم قـوی در ایـن 
كـرده اسـت و 120 هـزار میلیـارد تومان پروژه  كار  بـاره 
كه قرار شـده تا  مربـوط بـه طرح هـای عمرانی اسـت 
گذار شـود  60 درصـد آن بـر اسـاس تخصـص و فـن وا
نـه سـرمایه. نحـوه تامیـن منابع مالی هم در دسـت 
كیـد  بررسـی اسـت. مـا در سـال 94 روی دو نکتـه تأ
كشـور می شـود  كـه وارد  كردیـم، اینکـه سـرمایه ای 
بایـد بـا مشـاركت شـركت ها و پیمانـکاران  داخلـی 
فاجعـه  وگرنـه  شـود.  انجـام  خوداتکایـی  اوج  در  و 
كیـد مـا دولـت  آمریـکای التیـن پیـش می آیـد. بـا تأ
نیـز بـه اهمیـت این رویکـرد پی بـرد و روی جهت دار 
كـرد یعنـی بایـد سـرمایه وارد  كیـد  شـدن سـرمایه تأ
مـورد  در  انسـانی.  نیـروی  بـر  تکیـه  بـا  ولـی  شـود 
بـر مبنـای  گـذاری  وا گـذاری شـركت ها هـم روی  وا

كردیـم.  كیـد  تخصـص تأ
وی با اشـاره به اجرایی نشـدن قانون بهبود فضای 

 
ن سندیکا از  ارش م

فعالی های سا 
می   ب م ع

پرکارترین 
سال 
سندیکا 

عـادی  عمومـی  مجمـع  دوم  نوبـت  نشسـت 
اولیـن  در  سـاختمانی  شـرکت های  سـندیکای 
روز تیرمـاه برگـزار شـد و بـه روال همیشـگی بعـد 
مهنـدس  مجمـع،  رئیسـه  هیـأت  انتخـاب  از 
بـه  محسـنین  سـیروس  مهنـدس  و  آزاد  علـی 
عنـوان ناظـر و مهنـدس علـی ورزنـده بـه عنوان 
گـزارش  بررسـی  بـا  و  رسـمیت  مراسـم  منشـی، 

یافـت. ادامـه  کمیسـیون ها 
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كار، از  وضـع قانون هـای مختلـف و اجرایی  كسـب و 
كـرد و افـزود: بایـد سـهم بخـش  نشـدن آنهـا  انتقـاد 
مشـخص  سـازندگی  در  وغیرخصوصـی  خصوصـی 
كار برای شـركت ها  كه  شـود وگرنـه بـا وضعیت فعلی 
بـه  و  می شـوند  خـارج  دور  از  آنهـا  نـدارد  وجـود 
كـه هیـچ شـركت خصوصی باقی  روزگاری می رسـیم 

نمی مانـد. 
گزارشـی  در ادامـه مهنـدس منوچهـر ملکیانی فـرد 
عنـوان  وی  داد.  ارائـه  هیأت مدیـره  عملکـرد  از 
شـركت های  سـندیکای  بـرای   94 سـال  كـرد: 
از لحـاظ حجـم،  ایـران نقطـه عطفـی  سـاختمانی 
فعالیت هـا  و  اقدامـات  از  نتیجه گیـری  و  ماهیـت 
بـه شـمار می آیـد. بـا توجـه بـه فضـای ایجـاد شـده 
بین المللـی در تعامـل با ایران، سـندیکا در راسـتای 
كشـور تـالش همـه جانبـه ای را  حركـت توسـعه ای 
بـا مـراودات ملـی و بین المللـی بـرای شـرایط خـروج 
از ركـود در تشـکل های صنعـت احـداث و بـه ویـژه 

آورد. بـه عمـل  سـندیکا 
نهادهـای  بـا  سـندیکا  ایـن  گسـترده  تعامـالت 
تصمیم گیـر و تصمیم سـاز از جملـه مجلـس شـورای 
كشـور،  برنامه ریـزی  اسـالمی، سـازمان مدیریـت و 
كمیسـیون های اقتصـاد و عمـران و برنامـه بودجـه، 
نهـاد ریاسـت جمهـوری، هیـأت دولـت وزارت امـور 
كار و رفاه اجتماعی  اقتصاد و دارائی، وزارت تعاون، 
هیـأت  اقتصـادی  كمیسـیون  محتـرم،  معاونـت  و 
گـوی دولـت  گفـت و  دولـت، نهـاد تعامـل، شـورای 
كسـب و  كمیسـیون تسـهیل  و بخـش خصوصـی، 
بـا  یـک هم افزائـی  تهـران در  و  ایـران  اتاق هـای  كار 
تشـکل های همسـو جهـت تبییـن و شفاف سـازی 
قوانیـن، آئین نامه هـا و مقـررات مربـوط بـه صنعـت 

احـداث بـه عمـل آورده اسـت.
فکـر خـود  اتاق هـای  توسـط   سـندیکا در سـال 94 
احـداث  صنعـت  بـه  مبتـال  110موضـوع  حـدود 
كـه نتایـج بـه دسـت آمـده  رسـیدگی نمـوده اسـت 
گـزارش دسـتاوردهای سـندیکا قابـل دسترسـی  در 
اسـت و ایـن نتایـج در عیـن حـال نشـان از ضـرورت 
گسـترده تر ایـن سـندیکا در سـال 95 دارد.  فعالیـت 
شـد نخواهـد  امکان پذیـر  مهـم  ایـن  بـه   رسـیدن 

اعضـای  تک تـک  هم افزائـی  و  هم اندیشـی  بـا  جـز   
سـندیکا   محتـرم 

سـندیکا  دسـتاوردهای  كـرد:  خاطرنشـان  وی 
شـما  همـکاران  نفس گیـر  پی گیری هـای  بـا  كـه 
مباحـث  در  آمـده  دسـت  بـه  هیأت مدیـره  در 
مسـتقیم،  مالیات هـای  افـزوده،  بـرارزش  مالیـات 
تشـخیص  آئین نامـه  زیـان آور،  و  سـخت  مشـاغل 
صالحیـت، شـرایط عمومـی پیمـان بسـیار بـا ارزش 
پی گیـر  باشـید  مطمئـن  نهائـی  نتیجه گیـری  تـا  و 
همسـو  تشـکل های  قاطـع  برخـورد  شـد.  خواهـد 

انتشـار اصالحیـه شـرایط عمومـی  از  در جلوگیـری 
آن  متعاقـب  و  مدیریـت  سـازمان  مدنظـر  پیمـان 
بررسـی همه جانبـه چنـد تشـکلی یکـی دیگـر از آثـار 

اقدام هاسـت. همیـن 
انتشـار فهرسـت بها و ضرایـب تعدیـل از سـوی ایـن 

سـندیکا نیـز از دیگـر مـوارد قابـل ذكـر می باشـد.
اعضـای  حیاتـی  بسـیار  و  مبتالبـه  مسـائل 
تشـکل های صنعـت احـداث در مباحـث مطالبـات 
پروژه هـای  منتشـره،  مشـاركت  اوراق  معـوق، 
نیمه تمام، رتبه بندی پیمانکاران و توانمندسـازی 
پیمانـکاران در برخـورد بـا قانـون قوانیـن و تسـهیل 
قوانیـن در آمـوزش فن آوری هـا و روابـط بین المللی، 
موضوع آموزش مسـتمر مهارت و مدیریت در همه 
زمینه هـا بـه عنـوان یـک رسـالت و یـک ضـرورت در 
و  سـمینارها  حجـم  اسـت.  درآمـده  سـندیکا  ایـن 
آموزشـی  تفاهم نامه هـای  و  آموزشـی  كالس هـای 
ایـن  امیدواریـم  كـه  فعالیت هاسـت  ایـن  از  نشـان 
اعضـا  تک تـک  تکمیلـی  پیشـنهاد  بـا  برنامه هـا 
گیـر در كل صنعت  منجـر بـه یـک برنامـه جامـع و فرا
احداث و سندیکای شركت های ساختمانی شود.

كـه مطابـق  وی افـزود: اهـم اقدامـات هیأت مدیـره 
در  هیأت مدیـره  جلسـات  صـورت  و  مصوبـات 
گردیده  راسـتای خدمـت بـه اعضـای محتـرم اقـدام 

بـه شـرح زیـر اسـت:
 تعیین برنامه و اتخاذ سیاست های هیأت مدیره 

در سال 1394
كنفرانـس  برگـزاری  از  معنـوی  و  مالـی  حمایـت   

اورآسـیا  فیدیـک  منطقـه ای 
 نشسـت بـا آقـای مهنـدس شـافعی در خصـوص 
تخصیـص بودجـه بـرای طرح هـا و بررسـی شـرایط 

عمومـی پیمـان
 اعـالم مشـکالت اعتبـارات طرح هـای نیمه تمام و 
بدهـی سـال های گذشـته دولـت بـه پیمانـکاران به 

ریاسـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
 اعتـراض بـه متـن شـرایط عمومـی پیمـان مد نظر

انتشـار  توقـف  درخواسـت  و  مدیریـت  سـازمان 
معاونـت  نظـر  مـد  جدیـد  پیمـان  عمومـی  شـرایط 
كسـب نظـر تشـکل ها و  برنامه ریـزی و درخواسـت 

آن  اصـالح 
عمومـی  شـرایط  كامـل  و  جامـع  بررسـی  ارجـاع   
كمیسـیون قوانیـن و مقـررات سـندیکا و  پیمـان در 

همسـو تشـکل های 
 اعتـراض بـه الیحه اصـالح مالیات بـر ارزش افزوده 
و پی گیـری اصـالح مـوارد مدنظـر سـندیکا از وزارت 
كمیسـیون اقتصادی هیأت دولت  امور اقتصادی، 
ایـران،  بازرگانـی  اتـاق  اسـالمی،  و مجلـس شـورای 

گـوی دولـت و بخـش خصوصـی  گفـت و  شـورای 
كتبـی از آقـای دكتـر الریجانـی ریاسـت   درخواسـت 

عـدم  جهـت  اسـالمی  شـورای  مجلـس  محتـرم 
تصویـب الیحـه مالیـات بـر ارزش افـزوده قبـل از رفع 
اشـکاالت اساسـی در نظـرات اعـالم شـده سـندیکا 
 ارجـاع بررسـی قانـون رفع موانـع تولید رقابت پذیر 
كمیسـیون های  بـه  كشـور  مالـی  نظـام  ارتقـای  و 

اقتصـاد و قوانیـن 
 ارجاع بررسی قراردادهای سرجمع و مترمربع زیر 

كمیسیون فنی بنا توسط 
 بررسی محورهای برنامه ششم توسعه اقتصادی 

كشور 
كرسـی در اتـاق ایـران و حضـور   تـالش بـرای اخـذ 

نماینـدگان سـندیکا در اتـاق ایـران 
در  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  بـا  همـکاری  گسـترش   
قوانیـن  پی گیـری  و  مقـررات  و  قوانیـن  بررسـی 

نمی رسـد  اجـرا  مرحلـه  بـه  كـه  ومقرراتـی 
 بررسـی نحوه ورود سـرمایه و شـركت های خارجی 
ایـران و نحـوه همـکاری شـركت های داخلـی و  بـه 

خارجـی 
بیمـه  حـق  پرداخـت  عـدم  مشـکل  اعـالم   
كارفرمایـان و اخـذ  قراردادهـای پیمانـکاری توسـط 
كـه منجـر بـه ابـالغ بخشـنامه  جرائـم از پیمانـکاران 
و  شـد  برنامه ریـزی  معاونـت  توسـط   174733
متعاقـب آن طـی نامـه ای از سـازمان تشـکر به عمل 

آمـد.
 ارتباط و نشست با هیأت های تجاری كشورهای 
خارجـی بـا توجه به فضای كشـور بعـد از توافق وین 
كـه منجـر به همایش هـای بین المللی  )پسـابرجام( 

گردید . و تشـکیل كمیسـیون روابط بین الملل 
فرصت هـای  و  برجـام  "پسـا  همایـش  برگـزاری    
پیش روی بخش خصوصی" با حضور مشـاور عالی 

اقتصـادی رئیـس جمهـور 
مطالبـات  از  آمـاری  تهیـه  و  اطالعـات  دریافـت    
اعضـای سـندیکا از دسـتگاه های اجرایـی دولتـی و 

ارائـه بـه هیـأت دولـت 
 تأییـد و تصویـب و پی گیـری اقدامـات الزم بـرای 
كنفدراسیون صنعت احداث  تشکیل فدراسیون و 

و انـرژی 
اجـرای  گـذاری  وا بـه  شـدید  اعتـراض  اعـالم   
غیرخصوصـی  بخش هـای  بـه  عمرانـی  طرح هـای 
مجلـس  ریاسـت  وزرا،  جمهـوری،  ریاسـت  بـه 
شـورای اسـالمی و قـوه قضائیـه و درخواسـت توقـف 

گذاری هـا وا
اصـالح  در  سـندیکا  مدنظـر  رویکردهـای  اعـالم    
بـه  پیمانـکاری  صالحیـت  تشـخیص  آئین نامـه 
شورای هماهنگی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 انعقـاد تفاهم نامه هـای بانکـی و آمـوزش ایمنـی 
گزارشـات آقایـان اعـالم خواهنـد  كـه در  پیمانـکاران 

كرد.
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گزارش دبیر سندیکا
 از عملکرد سال 1394

كـه  نکتـه  ایـن  بـر  آزاد  مهنـدس  كیـد  تأ از  پـس 
در  شـركت ها  نبـود،  سـندیکا  تـالش  گـر  ا دیـد  بایـد 
بهمـن  مهنـدس  می گرفتنـد،  قـرار  شـرایطی  چـه 
 1394 سـال  عملکـرد  از  دبیـر  گـزارش  دادمـان 
جانـب  از  گفـت:  وی  داد.  ارائـه  را  هیأت مدیـره 
گرامـی  كلیـه سـروران  خـود و هیأت مدیـره از حضـور 
كـه  در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 95 
نوبـت دوم آن را برگـزار می كنیـم سـپاس و قدردانـی 
گـزارش الزم می دانم عنوان  می نمایـم.  قبـل از ارائه 
كنـم بـا وجـود اختـالف زیـاد در دیدگاه هـای مربـوط 
به هزینه نیروی انسـانی و ماشـین آالت در سـال 94 
كـردن فهرسـت بهـای پایـه  تالشـهایی بـرای واقعـی 
كـه خوشـبختانه نتایـج خوبـی هـم بـه  انجـام شـد، 
همراه داشـت. اما متاسـفانه به دلیل بحث مربوط 
بـه عرضـه محـدود و شـرایط ناشـی از بیکاری هـای 
در  احـداث  صنعـت  فعـال  شـركت های  فزاینـده 
كه شایسـته نبـود با  سـال 95 مسـئله ای پیـش آمـد 
آن روبـرو شـویم از جملـه حضـور انبـوه شـركت ها در 
كـه منطـق واقعـی  مناقصـات و ارائـه قیمت هایـی 
كـردن قیمت هـا را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. آقایـان 
گـر قیمت هـا واقعـی نیسـت چـرا  كـه ا می پرسـیدند 

بـا  پیمانـکاران  طـرف  از  پیشـنهادی  قیمت هـای 
از  زمینـه  همیـن  در  می شـود.  ارائـه  بـاال  مینـوس 
 شـركت ها می خواهیـم عرضـه و تقاضـا را در حـوزه
 صنف مدیریت كنند تا روند واقعی كردن قیمت ها 
كار  اسـت فرصت هـای  نشـود. الزم  اختـالل  دچـار 
گرفتـن سـهم بخـش خصوصـی از بـازار  را بـا در نظـر 
كنیـم تـا پروژه هـا در معـرض رقابـت قـرار  كار طلـب 
پیشـنهاد  كـه هنـگام  بخواهیـم  اعضـا  از  و  بگیرنـد 
كـه عواقـب ناشـی از پیشـنهاد  كننـد  قیمـت دقـت 
قیمـت پاییـن دامـن خـود آنهـا را می گیـرد. ضمـن 
اینکـه بـه دیگران امـکان می دهـد روی قیمت های 

كننـد.  كیـد  خـالف واقـع تأ
دبیرخانـه  خـدوم  پرسـنل  افـزود:  ادامـه  در  وی 
سـندیکا در سـال 94 بـا روحیـه ای مضاعـف ناشـی 
از بـاز شـدن فضـای سیاسـی و اقتصـادی، بـا رصـد 
صنفـی،  اقتصـادی  فعالیت هـای  كلیـه  كـردن 
كشوری و بین المللی، ارتباط نزدیک با تشکل های 
همسـو، نهادهـای اقتصـادی و قانونـی داخلی و نیز 
بـا نهادهـای خصوصـی، دولتـی و   ارتبـاط  افزایـش 
گسـترده ای را دنبـال و بـه  خارجـی اقدامـات بسـیار 
كـم سـابقه  كنـون  كـه تا نتایجـی دسـت یافتـه اسـت 
كارنامـه سـندیکا  كـه در  بـوده اسـت. ایـن برنامه هـا 
بـه تفصیـل از آنهـا یـاد شـده و در اختیـار عزیـزان قرار 
گسـترده تری  و  بـس خطیـر  اسـت، وظایـف  گرفتـه 
را در سـال 95 بـرای ایـن دبیـر خانـه رقـم زده اسـت 
و پشـتیبانی همـه  بـدون همراهـی، همفکـری  كـه 
از  نمی باشـد.  امکان پذیـر  محتـرم  اعضـای  جانبـه 
حمایت هـای  داریـم  انتظـار  گرامـی  سـروران  كلیـه 
همه جانبه خود را از خدمتگزاران خود در سندیکا 

دریـغ نفرماینـد.
جلسـه  در43  سـندیکا  هیأت مدیـره   94 سـال  در 

هفتگی به بررسی دستور جلسات پرداخت. میزان 
مشـاركت اعضـای محترم هیأت مدیره در جلسـات 
فـوق بیـش از 95 درصـد بـوده اسـت. مجموعـا 110 
كه  كار در این جلسـات بررسـی شد  موضوع دسـتور 
كمیسـیون ها و اتاق هـای فکـر ارائـه شـده  از سـوی 
بـود. كمیسـیون های سـندیکا در سـال 94 از هفـت 
كمیسـیون افزایـش یافـت. بدیـن  كمیسـیون بـه 10 
و  ماشـین آالت  حقوقـی،  كمیسـیون های  ترتیـب 
كمیسـیون های  روابـط بین المللـی و.... بـه جمـع 

سـندیکا اضافـه شـد.
كمیته هـای بررسـی آئین نامـه تشـخیص صالحیـت 
نیمـه  پروژه هـای  بررسـی  كمیتـه  و  رتبه بنـدی  و 
كنار  كمیتـه بررسـی شـاخه جـوان نیـز در  تمـام و نیـز 
بررسـی موضوع هـای  بـه  گانـه  كمیسـیون های ده 
كـه پیگیری هـای دبیرخانـه را  مربوطـه پرداختنـد 
روی یکصـد و ده تصمیـم اصلی عالوه بر امور جاری 

و خدمـات بـه اعضـاء بـه دنبـال داشـته اسـت.
دبیرخانـه  اجرائـی  برنامه هـای  اصلـی  محورهـای 
اصلـی  و  كلیـدی  فرآیندهـای  اسـاس  بـر  سـندیکا 
  ICT و MCU منـدرج در برنامـه اسـتراتژیک فرآینـد
)مدیریـت هماهنگـی واحـد و فنـاوری ارتباطـات و 
كنتـرل در دبیرخانـه  و  ارزیابـی  و واحـد  اطالعـات( 

سـندیکا در سـال 94 عبارتنـد از: 
بـا   1394 سـال  در  كـه  دبیرخانـه  سـازماندهی   -1
بهینه سـازی خدمـات فرآینـدی، تعـداد پرسـنل از 

كاهـش یافـت. بیسـت و یـک نفـر بـه هفـده نفـر 
فرآینـدی  صـورت  بـه  دبیرخانـه  برنامه هـای   -2
در  اسـاس  آن  بـر  اجرایـی  گروه هـای  و  درآمـده 

گردیـد. تعریـف  فـوق  اصلـی  فرآیندهـای 
از  اسـتفاده  و  به روزرسـانی  آن  مـوازات  بـه   -3
تکنولوژی هـای روز ارتباطات مورد بهره بـرداری قرار 
گرفتـه اسـت. )همچـون: پـروژه تغییـرات بنیادیـن 
اخبـار  و  اطالعـات  ارائـه  و  سـندیکا  وبسـایت  در 
دقیـق و بـروز از صنعـت احـداث، تقویـت ارتباطـات 
اطالع رسـانی از طریـق نمابرهـای انبـوه، بسـترهای 
انبـوه پیامک هـای  تلگـرام،  همچـون   نرم افـزاری 

 و ...(
راهبردهـای  و  مصوبـات  پی گیـری  جهـت  در   -4
بـه  فـوق  بیرونـی  اقدامـات  محتـرم  هیأت مدیـره 

آمـد: عمـل 
الف- بررسی قوانین 

نهادهـای  بـا  مشـترک  نشسـت های  برگـزاری   -
ابهامـات  خصـوص  در  تصمیم گیـر  و  تصمیم سـاز 
و لوایـح  و  گیـر  پا و  دسـت  قوانیـن   قانونـی، 

آئین نامه های پیشنهادی مانند:
  نشسـت هم اندیشـی بـا جنـاب آقـای مهنـدس 
اجرائـی  فنـی  نظـام  محتـرم  ریاسـت   شـافعی 
آئین نامـه  ویـژه  بـه  مبتالبـه  مسـائل  خصـوص  در 
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تشـخیص صالحیـت و رتبه بنـدی، شـرایط عمومی 
پیمـان و  صنعـت احداث، مشـکالت پیمانکاران با 
كه مقرر شـد  بیمه تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی 
قبـل از شـهریور مـاه جـاری پیشـنهادات بـه نظـام 

گـردد. فنـی اجرائـی ارائـه 
درآمـد  محتـرم  معاونـت  بـا  مشـترک  نشسـت    
كمیتـه  سـازمان تأمیـن اجتماعـی و تشـکیل یـک 

سـندیکا بـا  دائمـی  مشـترک 
   نشسـت مشـترک بـا جنـاب آقـای طاری بخـش 
رابطـه  در  مالیاتـی  امـور  سـازمان  محتـرم  ریاسـت 
رشـته  در  مالیات هـا  قانـون  اجـرای  مشـکالت  بـا 

عمرانـی طرح هـای  پیمانـکاری 
در  سـندیکا  نماینـدگان  دوره ای  نشسـت های     
كمیسیون تسهیل  گفتگو،  كمیته ماده 76 شورای 
كار و نیـز نهـاد تعامـل بـه ویـژه در  كسـب و  محیـط 
خصـوص مالیـات بـر ارزش افزوده، مشـاغل سـخت 
وزیـان آور، پروژه هـای نیمه تمـام و مطالبـات معـوق 

پیمانکاران 
ب- آموزش

   تقویت همه جانبه آموزش به عنوان اصیل ترین 
و ضروری ترین راهبرد سندیکا در توانمندی اعضاء 
بـا انعقـاد تفاهـم نامه هـا، برگـزاری چندیـن سـمینار 

كتاب و نشریه  كارگاه آموزشی و انتشار  كالس و  و 
   انعقـاد بیـش از هشـت تفاهم نامـه آموزشـی بـا 

ماننـد: وخارجـی  داخلـی  كادمیـک  آ مؤسسـات 
كلـن و آخـن و البـور ماشـین آالت   دانشـگاه 
 CON  و نیـز نمایشـگاه ماشـین آالت مونیـخ  و
كـه مثلـث "آلمـان- سـندیکا- هپکـو" در    MIN
دووال  آمـوزش  سیسـتم  كـردن  پیـاده  شـرف 
فنـی  كل  اداره  كمـک  بـا  خراسـان  اسـتان  در 
حرفه ای و تأسیسـات و امکانات شـركت تیراژه 

در اختیـار سـندیکا قـرار می دهنـد.
 دانشـگاه صنعتی شـریف- دانشکده عمران 
و  صنعـت  وهمراهـی  هم اندیشـی  منظـور  بـه 
را در سـال  برنامه هـای وسـیعی  كـه  دانشـگاه 
زمینـه  ایـن  در  رو  پیـش  و  جـاری  تحصیلـی 

داشـت خواهیـم 
كاربردی هپکو به منظور    دانشـگاه علمی - 
ارتقـاء مهارت هـای فنـی بـاز آمـوزان و نوآموزان 

اعضاء 
از اساسـی ترین و  گرفتـن یکـی     تفاهـم برعهـده 
گیرتریـن الزامـات آموزشـی صنـف یعنـی آمـوزش  فرا
ایمنـی پیمانـکاران در سراسـر ایـران بـا هماهنگـی 
كار نامـه و اخـذ مجـوز  و توافـق بـا معاونـت روابـط 
نیـز  و  تعـاون  وزارت  تحقیقـات  مركـز  از  آموزشـی 
سـازمان فنی حرفه ای تهران برای انجام دوره های 

HSE زمینـه  در  مهارتـی  آموزشـی 

ج- برپایی همایش ها، نشست های 
بین المللی و ملی در سندیکا 

   برگزاری همایش و نمایشگاه جانبی "ماشین آالت، 
ثـروت ملی "

   برگزاری همایش های كانون كارآفرینان توسعه گرا 
  پسا برجام، فرصت های پیش روی بخش خصوصی 

كشور با حضور اقتصاددانان 
  همایش های جامعه مدنی به صورت ادواری

   سمینار آموزشی  ILOبا حضور معاونت آموزشی 
مركز آموزشی تورین این سازمان 

   همکاری در برگزاری كنفرانس بین المللی منطقه 
آسیا پاسیفیک با جامعه مهندسین مشاور

كنفرانـس  پنجمیـن  برگـزاری  در  همـکاری    
انـرژی. و  احـداث  صنعـت  بین المللـی 

بین المللـی  برگـزاری نشسـت ها وهمایش هـای    
كشـورهای  صنعتگـران  اقتصـادی،  هیأت هـای  بـا 
 آلمان و ایتالیا، كره جنوبی، سوئیس، با پیمانکاران
وزیـران  حضـور  بـا  ایـران  احـداث  صنعـت  حـوزه   

همـراه  هیـأت  و  كشـورها  ایـن  اقتصـاد 
  همایش هـای اجتماعـی سـندیکا مانند همایش 
وهمایـش  زیسـت  محیـط  سـازمان  بانـان  محیـط 

كار  كـودكان 
آموزشـی  كالس هـای  و  كارگاه هـا  سـمینارها،     
وآئین نامـه  اجتماعـی  تأمیـن  مالیـات،  زمینـه  در 
كـه  سـاجات  سـامانه  و  صالحیـت  تشـخیص 
سـمینارهای  و  قانـون  تبییـن  سـمینارهای  بـا 
كنفرانس هـای  و  سـمینار  نیـز  و  اخـالق  اجتماعـی 
بین المللـی بیمـه و مدیریـت ریسـک ادامـه خواهـد 
و  مشـکالت  رفـع  جهـت  در  آن  جلسـات  و  یافـت 
تدویـن اسـتانداردها و برنامه هـای آموزشـی و ارائـه 
كاربـردی بـرای اسـتفاده بهینـه از این  پیشـنهادات 
منابع به صورت فعال و مسـتمر برگزار شـده اسـت.
د- خدمـات بـه اعضـا )شـامل خدمات رفاهـی آرم 
طـرح ترافیـک، خدمـات فنـی و قـراردادی، مشـاوره 
حـل  و  داوری  كمیتـه  مالیاتـی،  بیمـه،  حقوقـی، 

اختـالف بیـن پیمانـکاران و دیگـر مراجـع(
هــ- افزایـش ارتباطـات بیرونـی )شـامل همـکاری 
تشـکل های  هماهنگـی،  شـورای  بـا  تنگاتنـگ 
همسـو، در سـال 94 بسـیار گسـترده و منجر به ارائه 
پیشـنهادات جمعـی از سـوی شـورا یـا تشـکل های 

گردیـد(. همسـو 
ارتباطات سـندیکا در سـال 94 با ارگان ها، نهادها و 
كشـور، بیمه  سـازمان های ذیربط در نظام مالیاتی 
تأمیـن اجتماعـی، وزارت تعـاون، مجلـس شـورای 
كمیسـیون های تخصصـی دولـت، نهـاد  اسـالمی، 
گفتگـو و طبعـا اتاق هـای بازرگانـی  تعامـل، شـورای 
كـه نتایـج آن در  ایـران و تهـران بـه اوج خـود رسـید 
مالیـات  زیـان آور،  و  سـخت  مشـاغل  بروندادهـای 

افـزوده و مالیات هـای مسـتقیم مشـهود    ارزش  بـر 
اسـت.

بـا توجـه بـه حضـور نماینـدگان صنعـت احـداث در 
كشـاورزی ایران،  اتـاق بازرگانـی و صنایع و معادن و 
و  سـندیکا  تنگاتنـگ  همکاری هـای  و  فعالیت هـا 
بیشـتری  گسـتردگی  از  در سـال 94  بازرگانـی  اتـاق 

برخـوردار شـد.
سـندیکا همچنیـن بـه مـوازات فعالیت هـای فـوق، 
مبادرت به انتشار بررسی های مستقیم سندیکا بر 
روی قوانین و آئین نامه های اجرایی یا پیشنهادی 
كـه بعضی از آنها ویترین های مسـتقر  دولـت نمـوده 
نمایـش  بـه  مشـاهده  جهـت  سـندیکا  البـی  در 
گذاشـته شـده اسـت و ایـن امـر بـا سـرعت بیشـتر در 

سـال جـاری دنبـال خواهـد شـد.
خاتمـه  در  افـزود:  پایـان  در  دادمـان   مهنـدس 
صمیمانـه  تشـکر  و  سـپاس  سـندیکا  هیأت مدیـره 
خود را از مدیران شركت های عضو كه با كمک های 
مسـاعدت های  بـا  و  خویـش  معنـوی  و  مـادی 
اثربخـش در طـول سـال 1394 یاری رسـان سـندیکا 
اینگونـه  امیدواریـم  می دارنـد.  ابـراز  بوده انـد، 
یابـد.  تـداوم  نیـز  جـاری  سـال  طـول  در  كمک هـا 
كاركنـان  تالش هـای  از  شـمرده  مغتنـم  را  فرصـت 
بـه شـركت های عضـو،  سـندیکا در خدمت رسـانی 

می كنـم. تشـکر  صمیمانـه 
ارشـد  مدیـران  از  تعـدادی  گذشـت  كـه  سـالی  در   
شـركت های عضـو از جملـه مهنـدس عـزت بیاتـی 
کاظـم  )مدیرعامـل شـرکت پژمـان دژ(، مهنـدس 
پاریـز(،  شـرکت  هیأت مدیـره  )رئیـس  کریمـی 
شـرکت  )مدیرعامـل  بهنـام  بهـروز  مهنـدس 
یـاد و خاطـره  كـه  گفتنـد  را وداع  فانـی  ک(  دار  دژ
گرامـی می داریـم. تعـدادی از مدیـران ارشـد  آنهـا را 
گرامی  شـركت های عضـو نیز بسـتگانی را از خانـواده 
بـرای  منـان  خداونـد  از  كـه  دادنـد  دسـت  از  خـود 
بازمانـدگان  بـرای  و  ابـدی  آمـرزش  درگذشـتگان 
صبـر و شـکیبایی مسـئلت می نماییـم. بـرای همـه 
گرامـی سـالمتی، موفقیـت و شـادكامی از  سـروران 

می نمایـم. مسـئلت  بـزرگ  پـروردگار 

کمیسیون  اقتصاد گزارش 
كمیسـیون  گـزارش  نیـز  ک  سـما کاظـم  مهنـدس 

مجمـع  بـه  را  اقتصـاد 
عـادی  عمومـی 
داد  ارائـه   95 سـال 
كمیسـیون  گفـت:  و 
اقتصـاد درسـال 94 و 
تـا پایـان خـرداد سـال 
آقایـان تركیـب   95بـا 
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مصطفـی زاده،  ک،  سـما مهندسـان 
مسـعودی، شیخ بهائی، گلسرخی، عزیزی، 
دکتـر  سـیدین،  ذکائـی،  سـبوخی،  ظاهـری، 
سـاعت  نفـر   250 24جلسـه  تکلـی  و  علـی زاده 
كارگروهـی تشـکیل داد.  یعنـی 12جلسـه بـه صـورت 
كمیسـیون اقتصـاد در سـال جـاری مـوارد ذیـل را در 
كار خود قرارداده و اقدامات و فعالیت هایی  دستور 
كه خالصه آن را  به  شـرح ذیل  را نیز به عمل آورده 

تقدیم می دارد: 

1-چالش پیمانکاران با بودجه سال 94:
بـا دعـوت از آقای دكتر آرمان اقتصـاددان و با حضور 
 94 سـال  بودجـه  سـندیکا،  هیأت مدیـره  اعضـای 
مـورد بررسـی و تحلیـل و ارزیابـی قرارگرفـت و با تهیه 
 94 سـال  بودجـه  بـا  پیمانـکاران  چالـش  نامـه ای 
گردیـد.  كمیسـیون اقـدام  مطابـق مصوبـه جلسـه 
كارگروهـی بـرای نحـوه تامیـن منابـع مالـی  در ادامـه 
گردیـد و اقدامـات  پروژه هـای پیمانـکاری تشـکیل 

گـزارش نمـود. كمیسـیون  خـود را بـه 

2-نشست با نمایندگان بانک دی:
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  جهـت  بـه  كمیسـیون 
كشـور و تقویـت روابـط  قانونـی بـازار پـول و سـرمایه 
كسـب وكار بـا  بـا بانکهـا در راسـتای بهبـود فضـای 
تسـهیل دسترسـی  و  اعضـا  هـدف حـل مشـکالت 
اسـتفاده  بـرای  بانکـی  بـه منابـع و خدمـات  اعضـا 
نماینـدگان  از  دعـوت  بـا  بانـک،  ظرفیت هـای  از 
ارائـه  و  نظـر  تبـادل  بـه  جلسـه ای  در  دی  بانـک 
كه مقرر شـد تفاهم  درخواسـت های خود پرداخت 
كـه  گـردد.  نامـه ای مابیـن بانـک و سـندیکا منعقـد 
ایـن تفاهـم نامـه   اخیـراً بـه امضای طرفین رسـید و 
كامل نشسـت بـا بانک دی  گـزارش  گردیـد.  مبادلـه 

گردیـد . گـران منتشـر  در نشـریه پیـام آبـاد 

3- بررسـی قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیـر 
کشـور: وارتقـاء نظـام مالی 

با ابالغ قانون رفع موانع تولید در تاریخ 94/02/20 
كمیسیون اقتصاد مطرح و در جلساتی  موضوع در 
كمیسـیون قوانیـن و مقـررات موضـوع بررسـی و  بـا 
گردیـد پس از  نقـاط ضعـف و قـوت قانـون مشـخص 
كتاب »بررسی و تبیین قانون  جمع بندی در قالب 

رفع موانع تولید« توسـط سـندیکا منتشرگردید.

شـرکت  درخواسـت  و  پیشـنهادات  بررسـی   -4
آریـا سـهم: تامیـن سـرمایه 

بـه جهـت پی گیـری راهـکاری بـرای تامیـن سـرمایه 
كمیسیون در نشستی  اعضا به غیر از منابع بانکی، 

سـهم  آریـا  سـرمایه  تامیـن  شـركت  نماینـدگان  بـا 
روش هـای  كـه  داد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  موضـوع 
قالـب  در  سـرمایه گذاری  متفـاوت  و  مختلـف 
كـه در این  گـون مورد بحث واقع شـد  گونا ابزارهـای 

دارد. ادامـه  پی گیری هـا  زمینـه 

5- بررسی مطالبات پیمانکاران:
بحـث  بـه  كمیسـیون  اعضـای  نشسـت  ایـن  در 
حجـم  و  سـندیکا  عضـو  شـركت های  مطالبـات 
از  كـه  خسـارتی  و  پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی 
ایـن تأخیـرات بخـش خصوصـی تحمیـل می گـردد 
بـه  چـه  پیمانـکاران  مطالبـات  اخـذ  راهکارهـای  و 
لحـاظ ظرفیت هـای قانـون و بودجه هـای سـنواتی 
بخـش  ایـن  در  كـه  واقـع شـد  بحـث  مـورد  غیـره  و 
پیشـنهاد دریافـت اوراق قرضـه به جای مطالبات و 
تعییـن تکلیـف پروژه هـای نیمـه تمام و درخواسـت 
پرداخت مطالبات نقدی و مطالبه خسـارت تأخیر 
كـه در جلسـات مطـرح  پرداخـت از موضوعاتـی بـود 
كارگروهـی از اعضـای هیأت مدیـره و دبیـر  گردیـد و 
سـندیکا بـرای پی گیـری موضـوع انتخـاب شـدند.

6 - نشست مشترک  با مدیران بانک کارآفرین: 
در این جلسـه برای اسـتفاده از ظرفیت های بانک 
ارتقـای  و  تسـهیالت  از  برخـوردای  بـرای  كارآفریـن 
بانکـی  خدمـات  بـه  دسترسـی  تسـهیل  و  رواداری 
بهتـر  و  بیشـتر  چـه  هـر  تفاهـم  راسـتای  در  بیشـتر 
كارآفریـن  بانـک  مدیرعامـل  حضـور  بـا  جلسـه ای 
كـه درحـال  گردیـد  آقـای مهنـدس آیت الهـی برگـزار 
همـکاری  تفاهم نامـه  انعقـاد  بـرای  پی گیـری 
پیـام  كامـل جلسـه در نشـریه  گـزارش  می باشـیم. 

گردیـد. منتشـر  آبادگـران 

گذاری  به بخش خصوصی:  7- طرح های قابل وا
كه با حضور آقای دكتر عبدالعلی زاده  در این جلسه 
و تعدادی از اعضای هیأت امنای مؤسسه تحقیق 
گردیـد در  و توسـعه و هیأت مدیـره سـندیکا برگـزار 
تمـام  نیمـه  پروژه هـای  گـذاری  وا نحـوه  خصـوص 
بحـث  دارنـد  گـذاری  وا قابلیـت  كـه  پروژه هایـی  و 
گردیـد اطالعـات پروژه هـای  و بررسـی شـد و مقـرر 
گـردد و طرح های  نیمـه  تمـام به سـندیکا منعکـس 

گردنـد . سـودده و زود بـازده مشـخص 

8- بررسی وضعیت اقتصاد کشور
 پس از توافق ژنو

بررسـی  بـا  اقتصـاد  كمیسـیون  ژنـو  توافـق  از  بعـد 
كار خـود قـرار  كشـور را در دسـتور  وضعیـت اقتصـاد 
از  هریـک  اقدامـات  و  وظیفـه  خصـوص  در  و  داد 
بخش هـای دولـت، بخـش خصوصـی، سـندیکا و 

شـركت های عضـو بحـث و بررسـی شـد و در نهایـت 
كه  سندیکا در نشست های بین المللی  مقررگردید 
شـركت های  سـازماندهی  بـا  و  نمایـد  مشـاركت 

را نشـان دهـد. بـاالی خـود  هلدینـگ  تـوان 

9- بررسی مسائل اقتصادی روز کشور:
و  تحریـم  از  پـس  كشـور  اقتصـادی  اوضـاع  بررسـی 
نحـوه حضـور و سـرمایه گذاری شـركت های خارجـی 
بررسـی  مـورد  كشـور  بـه  سـرمایه  ورود  و  ایـران  در 

دارد. اسـتمرار  جلسـات  ایـن  و  قرارگرفـت 

10- تصویب برنامه های کمیسیون در سال 95:
كمیسـیون در سـه  اولیـن جلسـه سـال جـاری  در 
پی گیـری  سـرفصل های1-   تعییـن  بـا  بخـش 
)برنامـه  كالن  اقتصـاد  حـوزه  در  موضوعـات 
قوانیـن  و  موضوعـات  پی گیـری   -2 بلندمـدت(، 
اقتصادی و بانکی مرتبط با صنعت احداث )برنامه 
بـا  كمیسـیون  جـاری  برنامـه  و3-  كوتاه مـدت( 
مؤلفه هـا و برنامه هـای تحـت سـرفصل های مذكـور 
خـود را تنظیـم و مصـوب نمـود و بـه هیأت مدیـره 

نمـود. ارائـه  محتـرم 

11- رسیدگی به نامه ها و مکاتبات اعضا و برگزاری 
و بانکـی  موضوعـات  بـا  مرتبـط   نشسـت های 
 غیره از جمله اقدامات کمیسـیون در طول سـال 

بوده اسـت.
مـا  نظـرات  ارائـه  بـا  كـه  عزیزانـی  همـه  از  پایـان  در 
و  كمیسـیون  اعضـای  همـه  از  و  نمودنـد  یـاری  را 
كمیسـیون  كـه وقـت خـود را بـه  مشـاوران محتـرم 

می نماییـم. تشـکر  و  تقدیـر  دادنـد   اختصـاص 

کمیسیون قوانین و مقررات گزارش 
كمیسـیون  گـزارش 
مقـررات  و  قوانیـن 
مهنـدس  توسـط 
مسـعودی  سـیامک 
ارائـه شـد. وی عنـوان 
كمیسـیون  كـرد: 
مقـررات  و  قوانیـن 

تركیـب  95بـا  سـال  خـرداد  پایـان  تـا  و   94 درسـال 
آقایـان مهندسـان: مسـعودی، پورشـیرازی، 
سـادات باریکانی،  بهائـی،  شـیخ  جمالـی، 
الجـوردی، وفایـی، میالدی راد، سـره، خانم 
 مهنـدس شـوقی، خانـم ورزی و آقـای تکلـی  
كارگروهی )400نفر ساعت(  كمیسیونی و  29 جلسه 
عمومـی  شـرایط  بررسـی  تشـکلی   5 16جلسـه  و 
ایـن  در  سـندیکا  مشـاوران  نمـود.  برگـزار  پیمـان 
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كارشناسی كردند و بی شائبه  رهگذر حمایت فنی و 
آقـای  جملهجنـاب  از  بودنـد  سـندیکا  خدمـت  در 
اجتماعـی،  تامیـن  بیمـه  عالـی  مشـاور  قدسـی 
كـه  جنـاب آقـای امیـری مشـاور مالـی و مالیاتـی 

از زحماتشـان تشـکر شـود.  الزم اسـت 
كمیسیون در سال 94 عالوه بر جلسات  نمایندگان 
جلسـات  در  نوبـت   35 از  بیـش  سـندیکا،  داخـل 
خـارج از سـندیکا، حضـور داشـته و مـوارد ذیـل را در 
كار خود قرار داده و اقدامات و فعالیت هایی  دستور 
كـه خالصـه اهم آن به شـرح ذیل  را نیـز بعمـل آورده 

تقدیم می گـردد:

 بررسی قانون و آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور:
گیـری مشـکل اجـرای آئین نامـه مشـاغل  بـا فرا    
سـخت و زیـان آور در صنـف پیمانـکاری، شـکایت و 
اعتـراض اعضـا بـه نحـوه اجـرای قانـون و آئین نامـه 
گردید،  مشـاغل سـخت و زیـان آور به سـندیکا اعـالم 
حسـب دسـتور هیأت مدیـره محتـرم بررسـی قانـون 
كار  و آئین نامـه مشـاغل سـخت و زیـان آور در دسـتور 

گرفـت . كمیسـیون قـرار 
  از سال 1392 پی گیر حل موضوع از طریق اصالح 
كمیته هـای رسـیدگی  نحـوه رسـیدگی  و  آئین نامـه 
كـه اقداماتی نظیر مکاتبه  كننـده بـه موضـوع بودیم 
بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی، سـازمان مدیریـت و 
كارفرمائـی ایـران و اتـاق  كانـون عالـی  برنامه ریـزی، 
كشـاوری ایران داشـته و  بازرگانی، صنایع، معادن و 
در نهایت با اسـتناد به ماده12قانون بهبود مسـتمر 
گفـت و  را درشـورای  كار موضـوع  كسـب و  محیـط 
كـه  گـوی دولـت و بخـش خصوصـی ارسـال نمودیـم 
گفتگوی دولت  در پنجاه و سـومین جلسـه شـورای 
94/09/02درخواسـت  مـورخ  خصوصـی  بخـش  و 
سـندیکای شـركت های سـاختمانی ایـران مبنـی بـر 
اصالح آئین نامه مشـاغل سـخت و زیان آور مطرح و 

بـا حضـور نماینـدگان كمیسـیون و سـندیکا بـا  دفاع 
گردیـد آئین نامـه  از نظـرات ودرخواسـت خـود، مقـرر 
مشـاغل  در  موعـد  از  پیـش  بازنشسـتگی  قانـون 

گـردد. سـخت و زیـان آور اصـالح 
و  كمیسـیون  مـداوم  پی گیری هـای  نتیجـه   
سـندیکا در این مورد و حال حاضر با دو اقدام ذیل 
كامل  كان تا اخذ نتایج  كما به نتیجه رسیده است 

پیگیری هـا ادامـه خواهـد داشـت:
گـروه شـغلی  گـروه بنـد»ب« در 13   الـف: مشـاغل 
گردید  توسط شورای حفاظت فنی احصا و مصوب 
و طی دسـتورالعملی توسـط معاونت محترم وزارت 

كار و رفـاه اجتماعـی ابـالغ شـد. تعـاون، 
نوربخـش  دكتـر  آقـای  فـوق  اقـدام  متعاقـب  ب:   
خصـوص  در  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  ریاسـت 
اقدامـات انجـام شـده طـی نامـه ای بـه دبیـر محتـرم 
خصوصـی  بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای 
تصمیمات اتخاذ شـده در موضوع مشـاغل سـخت 

نمـود.  اعـالم  را   زیـان آور  و 
كمیته های    انتظار می رود با ابالغ این بخشـنامه 
مشـاغل  احـراز  بـرای  كار  ادارات  كننـده  رسـیدگی 
شـده  مشـخص  مشـاغل  فقـط  زیـان آور  و  سـخت 
كـه سـابقًا بنـا بـه درخواسـت  را مدنظـر قـرار دهنـد 
كارفرمـا، مشـاغل مختلفـی را  كارگـر و بـدون حضـور 
در كمیته هـا سـخت و زیـان آور بنـا بـه سـلیقه تعیین 

می نمودنـد.
  اقدامات سندیکا در خصوص قانون بازنشستگی 
پیش از موعد در مشـاغل سـخت و زیان آور در قالب 
قانـون  مشـکالت  بررسـی  عنـوان"  بـا  كتـاب  یـک 
سـخت  مشـاغل  در  موعـد  از  پیـش  بازنشسـتگی 
مـوارد  و  مربوطـه  آئین نامـه  همـراه  بـه  زیـان آور  و 
مرتبـط "جهـت اطـالع اعضـا محتـرم از متـن قانون و 
گزارش تحلیلی و اقدامات انجام  آئین نامه همراه با 
كـه در صـورت نیـاز اعضـا ی  گردیـده  گـردآوری  شـده 

محتـرم می تواننـد از سـندیکا دریافـت نماینـد.
شـما  اسـتفاده  و  بیشـتر  آشـنایی  جهـت  بـه   
عزیـزان، مصوبـه مشـاغل احصا شـده و نامه شـماره 
100/95/18مـورخ 95/01/07 آقـای دكتـر نوربخـش 
ریاسـت سـازمان تأمیـن اجتماعـی در نشـریه پیـام 

گردیـد. منتشـر  آبادگـران 

بررسـی موضـوع ارزیابـی مـوردی مناقصـات در    
کارفرمـا: رضایت نامه هـای  خصـوص 

مناقصـات  در  شـركت كنندگان  كـه  آنجایـی  از    
كارهای  می بایستی جهت ارزیابی حسن سابقه در 
كارفرمایـان  توسـط  شـده  تهیـه  هـای  فـرم  قبلـی، 
و  اجرایـی  دسـتگاه  و  پـروژه  اطالعـات  حـاوی  كـه 
رضایت مندی وی می باشد را  تکمیل  و به دستگاه 

گـزار بـه پیوسـت اسـناد ارائـه نماینـد. مناقصـه 
فرم هـای  بـا  متعـدد  رضایت نامه هـای  درخواسـت 
كیفـی  ارزیابـی  در  كارفرمایـان  سـوی  از  متنـوع 
مناقصـات تبدیـل به یکی از موضوعات و مشـکالت 
ایـن  انعـکاس  بـا  كـه  گردیـده  عضـو  شـركت های 
كمیسـیون قـرار  كار  موضـوع بـه سـندیکا در دسـتور 
در  موضـوع  بررسـی  جلسـه  چنـد  از  پـس  گرفـت. 
نظـرات پیشـنهادی طـی  كمیسـیون مصـوب شـد 
بـرای  فـرم پیشـنهادی سـندیکا  بـا نمونـه  نامـه ای 

شـود.  ارسـال  مدیریـت  سـازمان 
گردید    نقطـه نظـرات سـندیکا طـی نامـه ای اعـالم 
بعـد از پی گیـری از سـازمان در خصـوص پیشـنهاد 
كه پیشـنهاد سـندیکا در دست بررسی  گردید  اعالم 

كـه نتیجـه اقـدام اعـالم می گـردد. اسـت 

ات  هیات مدیره در سا   یکی از 

ات و    در سا 
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 بررسـی آخریـن نسـخه شـرایط عمومـی پیمـان 
مـد نظـر سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی:

  در ادامـه جلسـات رسـیدگی بـه موضـوع شـرایط 
دسـتور  حسـب  سـال ها،  ایـن  در  پیمـان  عمومـی 
هیأت مدیـره محترم بررسـی آخرین نسـخه شـرایط 
برنامه ریـزی در  عمومـی پیمـان مـد نظـر معاونـت 
و  قوانیـن  كمیسـیون  كار  دسـتور  در  جـاری  سـال 
كمیسـیون  كه در شـش جلسـه  گرفت  مقـررات قـرار 
كارگروهـی موضـوع مـورد بررسـی  و چندیـن جلسـه 
كمیسـیون بـه  واقـع شـد و در نهایـت نقطـه نظـرات 
كـه متعاقـب آن  گردیـد  هیأت مدیـره محتـرم اعـالم 
بـه جهـت هم افزایـی و هم فکـری و هم نظـر شـدن 
تشـکل های مرتبـط بررسـی بـا نمایندگان 5 تشـکل 
كـه بـا برگـزاری 18جلسـه  گرفـت  كار قـرار  در دسـتور 
كـه  گردیـد  موضـوع در جلسـات 5 تشـکلی بررسـی 
پیشـنهادی  اصالحـات  و  نظـرات  جمع بنـدی 
هماهنگـی  محتـرم  شـورای  بـه  ارائـه  حـال  در 
بـه  ارسـال  آن  متعاقـب  و  مهندسـی  تشـکل های 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی از طریـق شـورای 

اسـت. هماهنگـی 
وتشـخیص  طبقه بنـدی  آئین نامـه  بررسـی    

پیمانـکاران   صالحیـت 
  موضـوع اصـالح آئین نامـه تشـخیص صالحیـت 
كارهـای  در ایـن چنـد سـال اخیـر از جملـه دسـتور 
مقـررات  و  قوانیـن  كمیسـیون  جـاری  و  مهـم 
بـا دریافـت نظـرات اعضـا، پیگیـر اصـالح  كـه  بـوده 
هسـتیم.  پیشـنهادی  نظـرات  مطابـق  آئین نامـه 
در سـال 94 موضـوع اصـالح آئین نامـه در چندیـن 
كـه در  گرفـت  كمیسـیون قـرار  كار  نوبـت در دسـتور 
نهایـت اصالحـات مدنظـر در مهرماه 94به سـازمان 
كشـور و شـورای هماهنگـی  مدیریـت و برنامه ریـزی 

گردیـد. اعـالم 
طـی   كشـور  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان    
نامـه ای ازشـورای هماهنگـی اظهـار نظـر تشـکل ها 
تشـخیص  آئین نامـه  بازنگـری  و  اصـالح  مـورد  در 
بـود  نمـوده  اعـالم  كـه  رویکردهایـی  بـا  صالحیـت 
دو  برگـزاری  بـا  كمیسـیون  نمـود.  درخواسـت  را 
جلسـه بـه صـورت مفصـل موضـوع را بررسـی و بنـا 
بـه درخواسـت هیأت مدیـره بـا اعـالم مصادیقـی از 
رویکردهـای مـد نظـر و چگونگـی مهندسـی نمودن 
این رویکردها و اعالم رویکردهای جدید در صورتی 
كـه بخواهنـد آئین نامـه جدیـد تدویـن نماینـد را بـا 
امضـای دبیـر سـندیکا نظـرات خـود را در بهمـن ماه 
سـال 94 به شـورای هماهنگی و سـازمان مدیریت 

نمـود. اعـالم  برنامه ریـزی  و 
  بررسی دستورالعمل تعیین دامنه قیمت مناسب 
دو  و  مرحلـه ای  یـک  مناقصـات  در  پیشـنهادی 
مرحلـه ای موضـوع بخشـنامه شـماره 94/158764 

خ94/7/13 مـور
 بخشـنامه تعییـن دامنـه مناسـب قیمـت حسـب 
كمیسـیون  در  محتـرم  هیأت مدیـره  دسـتور 
كمیسـیون در قالـب پیشـنهادات  مطـرح و نظـرات 
اصـالح بخشـنامه مذكـور، بـه هیأت مدیـره محتـرم 
سـازمان  بـه  سـندیکا  دبیرخانـه  توسـط  و  گـزارش 
گردیـد. بعـد  كشـور اعـالم  مدیریـت و برنامـه ریـزی 
از ابـالغ بخشـنامه مزبـور، نـکات مهـم آن در جلسـه 
هیأت مدیـره  بـه  و  تشـریح  و  بررسـی  كمیسـیون 
نظـرات  آن  متعاقـب  و  گردیـد  گـزارش  محتـرم 
كشـور  سـندیکا بـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 

گردیـد. اعـالم 

 بررسـی قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و 
کشـور: ارتقـای نظـام مالـی 

پس از ابالغ این قانون در تاریخ 94/02/20موضوع 
در  متعاقبـًا  و  مقـررات  و  قوانیـن  كمیسـیون  در 
بررسـی  اقتصـاد  كمیسـیون  بـا  مشـترک  جلسـات 
و مشـخص  تبییـن  قانـون  قـوت  و  نقـاط ضعـف  و 
كتـاب  گردیـد پـس از جمع بنـدی نظـرات در قالـب 
"بررسـی و تبییـن قانـون رفـع موانـع تولیـد" توسـط 
تهیـه  بـا  محتـرم  اعضـا  كـه  منتشـرگردید  سـندیکا 
كتـاب می تواننـد از ظرفیت هـای ایـن قانـون مطلـع 
كـه فرازهایـی از این قانون در راسـتای صنف  شـوند 

می باشـد. احـداث  صنعـت  و  پیمانـکاری 

بررســی الیحــه اصــالح قانــون مالیات هــای 
مســتقیم و بررســی قانــون "اصــالح  قانــون 

مالیات های مستقیم مصوب 1394"
كمیسـیون قوانیـن و مقـررات در سـال 93 بـا بررسـی 
الیحـه اصـالح قانـون مالیات های مسـتقیم نظرات 
اصالحـی خـود را از طریـق اتـاق بازرگانـی ایـران برای 

اصـالح الیحـه اعالم نمـود .

مالیات هـای  "قانـون  اصـالح  قانـون  ابـالغ  از  پـس 
بـا  آشـنایی  و  قانـون  تبییـن  جهـت  بـه  مسـتقیم" 
تغییرات اعمال شـده و بررسـی اعمال پیشـنهادات 
كـه بـر روی الیحـه ایـن قانون نظـرات خود  سـندیکا 
كمیسـیون نـکات مهـم و مرتبط  را ارائـه نمـوده بـود 
كارشـناس  قانون مالیات های مسـتقیم را با حضور 
و مشـاور مالـی خـود مـورد بررسـی قـرار داد و خالصـه 
گـزارش این  مهم تریـن تغییـرات در جلسـه مطـرح و 

گردیـد. تغییـرات بـه هیأت مدیـره محتـرم ارائـه 
مالیات هـای  قانـون  اصـالح  قانـون  تغییـرات 
قانـون  بـه  نسـبت   94 سـال  مصـوب  مسـتقیم  
كمیسیون تطبیق و در قالب  مصوب 1366 توسط 
كـه ایـن  گردیـد  كتـاب توسـط سـندیکا منتشـر  یـک 

. می باشـد  دسترسـی  قابـل  مجموعـه 

 بررسـی الیحـه اصـالح قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده

افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  قانـون  اصـالح  الیحـه 
پیشـنهادی سـازمان امـور مالیاتـی جهـت بررسـی 
گردیـد،  ارجـاع  مقـررات  و  قوانیـن  كمیسـیون  بـه 
كمیسیون در جلسات متعدد مواد مرتبط با صنف 
را مطابـق نظـرات اعضـای سـندیکا و در جهـت رفـع 
مشـکالت  فعلـی قانـون بررسـی و نظـرات خـود را بـه 
گـزارش در قالـب  كـه ایـن  هیأت مدیـره اعـالم نمـود 
اصالحات مدنظر سـندیکا به وزارت امور اقتصادی 
دارائـی، معاونـت اقتصـادی وزارت امـور اقتصـادی، 
كمیته  سـازمان امـور مالیاتـی، اتـاق بازرگانی ایـران، 
بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای   ،76 مـاده 
دولـت  هیـات  اقتصـادی  كمیسـیون  خصوصـی، 
اعـالم و در جلسـات متعـدد بـا مسـئولین بـا دفـاع از 
كمیسیون، ریاست  كه عالوه بر نمایندگان  نظرات، 
محترم هیأت مدیره سندیکا نیزدر جلسات حضور 
را  داشـتند درخواسـت اصـالح الیحـه پیشـنهادی 
مطـرح نمـود و بـه علـت اهمیـت موضـوع و حجـم 

ات و    در سا 
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فعالیـت و اقدامـات انجـام شـده جهت اطـالع اعضا 
در قالـب یـک مجموعـه بـا نام "بررسـی الیحه قانون 
بـر ارزش افـزوده در حـوزه صنعـت  دائمـی مالیـات 
مقـررات  و  قوانیـن  كمیسـیون  توسـط   " احـداث 
گردید .  تدوین و توسـط دبیرخانه سـندیکا منتشـر 
پیش نویـس  از  گاهـی  آ جهـت  می گـردد  توصیـه 
الیحـه و اقدامـات انجـام شـده توسـط سـندیکا این 

كتـاب مطالعـه شـود.

 بررسی آئین نامه جدید تضمین معامالت 
دولتی مصوب 22/09/94

قبـاًل  كـه  دولتـی  معامـات  تضمیـن  آئین نامـه 
و  شـده  بررسـی  كمیسـیون  در  آن  پیش نویـس 
نظـرات اصالحـی كمیسـیون به سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اعالم شـده بود در جلسـات كمیسیون 
آئین نامـه  بـا  و  گرفـت  قـرار  تبییـن  و  بررسـی  مـورد 
گردیـد.  تطبیـق  قبلـی  دولتـی  معامـالت  تضمیـن 
همچنین موارد مهم و نکات برجسته آن مشخص 
كتبـی بـه هیأت مدیـره محتـرم اعـالم  گـزارش  و طـی 

گردیـد.

بررسی مشکالت اعضا 
درحوزه بیمه تامین اجتماعی 

اعضـای  كـه  عدیـده ای  مشـکالت  بـه  عنایـت  بـا 
سـازمان  بـا  خـود  قراردادهـای  در  سـندیکا 
منعکـس  سـندیکا  بـه  و  داشـته  اجتماعـی  تامیـن 
مـاه  اسـفند  در  موضـوع  ایـن  بررسـی  می نماینـد. 
گرفت و پس  كمیسیون قرار  كار  سال 94 در دستور 
گردید   كمیسیون مصوب  از بحث و بررسی اعضای 
شـده   طبقه بنـدی  اعضـا  شـده  مطـرح  مشـکالت 
و در جلسـه ای بـا معاونـت فنـی و درآمـد سـازمان 

گـردد.  مطـرح  موضـوع   اجتماعـی  تامیـن 
كمیسـیون در اولیـن مـاه سـال جـاری بـا تعـدادی 

بـا  را  نشسـتی  هیأت مدیـره  محتـرم  اعضـای  از 
تامیـن اجتماعـی  معاونـت فنـی و درآمـد سـازمان 
برگزار نمود و مشـکالت اعضا را مطرح و درخواسـت 
وحـدت  ایجـاد  و  ابهامـات  و  مشـکالت  ایـن  حـل 
اعضـای  بـه پرونده هـای  رویـه در رسـیدگی شـعب 
كـه بـا دسـتور معاونـت فنـی و در آمـد  سـندیکا شـد 
كارشناسی با حضور  سـازمان مقرر شـد در جلسـات 
كـه  گـردد  بررسـی  موضـوع  طـرف  دو  نماینـدگان 
و  كمیسـیون  نماینـدگان  حضـور  بـا  جلسـات  ایـن 
گردیـد  نماینـدگان سـازمان تامیـن اجتماعـی برگـزار 
نتیجـه  صورتجلسـه،  امضـاء  و  نتیجـه  اخـذ  بـا  كـه 

بـه اطـالع اعضـا خواهـد رسـید. جلسـات 
کارگاه های آموزشی با همکاری  برگزاری 

دبیرخانه سندیکا
كمیسیون قوانین و مقررات با توجه ویژه به اهمیت 
كه از سوی  آموزش و تبیین قوانین و مقررات جدید 
مراجع مختلف ابالغ می گردد عالوه بر تبیین قوانین 
هیأت مدیـره  بـه  الزم  گزارشـات  ارائـه  و  مقـررات  و 
كـه نیـاز بـه آمـوزش اعضا داشـته  محتـرم، در صورتـی 
باشـد در سـال جـاری آمـوزش را در برنامه هـای خـود 
دبیرخانـه  همـکاری  بـا  اقـدام  اولیـن  در  و  قـرارداده 
كارگاه آموزشـی تبییـن "قانـون  سـندیکا بـا برگـزاری 
اصالح قانون مالیات های مسـتقیم مصـوب 1394" 
جهـت آشـنایی اعضا بـا تغییـرات و اصالحـات انجام 
كارشناسـان ذیربـط  شـده بـا دعـوت از مدرسـین و 
كارگاه آموزشـی مذكـور را برگـزار  سـازمان امـور مالیاتـی 
كـه مـورد اسـتقبال شـركت كنندگان و اعضـای  نمـود 

محتـرم سـندیکا واقع شـد.
سـواالت  بـه  عنایـت  بـا  را  آموزشـی  كارگاه  دومیـن 
متعـدد و ابهامـات اعضـا در حـوزه تامیـن اجتماعـی 
بـا همـکاری دبیرخانـه سـندیکا بـا دعـوت از آقـای 
تامیـن  درآمـد  سـابق  كل  مدیـر  قدسـی  قدرت الـه 
كـه با  اجتماعـی و مشـاور عالـی سـندیکا برگـزار نمـود 

رضایت منـدی اعضـا و شـركت كنندگان همـراه بـود.
كارگاه آموزشـی را با هدف آشـنایی اعضا با  سـومین 
آئین نامـه تشـخیص صالحیـت و سـامانه سـاجات 
بـا همـکاری واحد تشـخیص صالحیـت و دبیرخانه 
سـازمان  ارشـد  كارشناسـان  از  دعـوت  بـا  سـندیکا 
بـا  كـه  نمـود  برگـزار  كشـور  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
گونـه  هـر  صـورت  در  و  شـد  روبـرو  اعضـا  اسـتقبال 
تغییـرات اصالحـی در آئین نامه یا مصوبات وحدت 
رویـه و یـا تدویـن آئین نامـه جدیـد بنـا بـه نیـاز اعضـا 

تجدیـد دوره خواهـد شـد .
جلسـات  در  کمیسـیون  نماینـدگان  حضـور   

سـندیکا از  ج  خـار کارشناسـی 
كمیسـیون  در  كـه  و دسـتور جلسـاتی  موضوعـات 
بـه هیأت مدیـره  گـزارش  از  بعـد  گـردد  مطـرح مـی 
بـه  دبیرخانـه  سـوی  از  نظـرات  ارسـال  و  محتـرم 
اسـت  نیـاز  ذیربـط،  نهادهـای  و  مختلـف  مراجـع 
جلسـات  در  سـندیکا  و  كمیسـیون  نماینـدگان 
خـارج ازسـندیکا شـركت نمـوده و بـا طـرح موضـوع 
دفـاع  خـود  پیشـنهادات  و  نظـرات  از  مشـکالت  و 

نماینـد.
موضـوع  كمیتـه  از  عبارتنـد  عمدتـًا  مراجـع  ایـن 
و  گفـت  شـورای  توسـعه،  پنجـم  قانـون   76 مـاده 
گـوی دولـت و بخـش خصوصـی، كمیسـیون صـدور 
كمیسیون  خدمات مهندسـی اتاق بازرگانی ایران، 
كار اتاق تهران، سـازمان مدیریت  كسـب و  تسـهیل 
و برنامه ریزی، سـازمان تامین اجتماعی، جلسـات 
عالـی  كانـون  هماهنگـی،  شـورای  كارشناسـی 

و...  ایـران  كارفرمایـی  صنفـی  انجمن هـای 

  تصویب برنامه سال 
کمیسیون قوانین و مقررات   1395

بـازه  سـه  در  كمیسـیون  برنامـه  تقسـیم بندی  بـا 
زمانـی بلندمـدت، كوتاه مـدت و جـاری، كمیسـیون 
درصـدد  پی گیـری موفق برنامه های خود می باشـد. 
ایـن محورهـا در  قالـب  كمیسـیون در  برنامه هـای 

سـال جـاری مـورد اقـدام خواهـد بـود .
1- بررسی و تبیین قوانین باالدستی و جامع

2- بررسی لوایح و طرح ها و بخشنامه ها
3- بررسی قوانین مرتبط صنف و حوزه پیمانکاری

4- بررسـی و اظهـار نظـر در مـورد لوایـح و طرح هـا و 
بخشـنامه های پیشـنهادی 

 5- بررسی و اظهار نظر و تبیین قوانین و 
بخشنامه های مصوب 

6- بررسی دستور كارهای هیأت مدیره
7- پاسـخ بـه اسـتعالم اعضـا در خصـوص قوانیـن و 
مقررات و راهنمائی های الزم در پاسخ به مکاتبات 

قوانینی اعضا
8-برگزاری كالس های آموزشی قوانین مورد نیاز 

یون ها در سا  ی ات و  ک
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9-ارتباطات با مراجع و نهادهای ذیربط 
گـزارش  كـه بـا  در پایـان از اعضـای محتـرم سـندیکا 
گاهـی از  مشـکالت صنفـی و ارائـه نظـرات خـود در آ
كارشناسـی و تحلیـل بهتـر امـور  مشـکالت صنفـی و 
محتـرم  مشـاوران  و  اعضـا  از  و  نمودنـد  یـاری  مـارا 
كـه وقـت خـود را بـه حضـور در جلسـات  كمیسـیون 
و  تقدیـر  صمیمانـه  دادنـد  اختصـاص  كمیسـیون 

می نمایـم. تشـکر 
گزارش هیأت بازرسـان توسـط مهندس  بعد از ارائه 
گـزارش عملکـرد مالـی توسـط  محمـد پورشـیرازی و 
مهنـدس سـاالر علیـاری، در پایـان نیـز درخواسـت 
تصویـب صورتجلسـه مجمـع و جمع بنـدی جلسـه 
توسـط جنـاب آقـای مهنـدس ملکیانی فـرد انجـام 
گرفـت. با رسـیدن به لحظات ملکوتـی اذان مغرب، 
افطـار  صـرف  و  نمـاز  انجـام  بـرای  مراسـم  ادامـه 
متوقف شـد.  به دلیل محدودیت زمانی، مهندس 
برخـی  مشـروح  كـرد  درخواسـت  ملکیانی فـرد 
كـه  گزارش هـا در ماهنامـه پیـام آبادگـران قیـد شـود 

بدیـن شـرح اسـت:

کمیسیون فنی 1-مهم ترین اقدامات 
 در سال 1394

كمیسـیون فنـی سـندیکا در سـال 94 نیـز همچـون 
گذشته، به پی گیری مسائل و مشکالت  سـال های 
اعضـای سـندیکا در راسـتای اهـداف و مسـئولیت 
گـزارش در  ایـن  ارائـه  امیـد اسـت  ادامـه داد.  خـود 
از  تصویـری  ارائـه  بـا   ،95 سـال  آغازیـن  ماه هـای 
گرفتـه، نقشـه راه این كمیسـیون را در  آنچـه صـورت 
كند تا طی سـال جاری  انجام اقدامات مؤثر روشـن 
گام هـای مثبتـی در بهبـود و تعالـی شـرایط اعضـای 

سـندیکا بـردارد.
سرفصل موضوع های مورد بررسی:

خـاص  تعدیـل  شـاخص های  اعـالم  و  بررسـی   -1
یکا سـند

2- اقـدام در انتشـار فهرسـت های بهـای چهارگانـه 
و  آبیـاری  و  فـرودگاه، سدسـازی  بانـد  و  راه  )ابنیـه، 

زهکشـی( پیشـنهادی سـندیکا در سـال 1395
3- ضوابط فهرست بها واحیاء ضرایب منطقه ای

4- بررسـی مشـکالت قراردادهـای فاقـد تعدیـل و 
EPC و ارائـه طریـق

كمیته استاندارد  5- حضور نمایندگان در جلسات 
مصالح

6- اظهـار نظـر در ابهامـات قـراردادی شـركت های 
اعـالم راهکارهـای برون رفـت متقاضـی و 

صالحیـت  تشـخیص  آئین نامـه  بررسـی   -7
مرتبـط پیشـنهادهای  ارائـه  و  پیمانـکاران 

8- اقدامـات الزم در تولیـد فهرسـت بهای مختـص 
سندیکا 

بیـان  و  سـرجمع  دسـتورالعمل  در  نظـر  اعـالم   -9
دسـتورالعمل ضعـف  نـکات 

شـرایط  و  ضوابـط  بـا  ارتبـاط  در  نظـر  اعـالم   -10
ابالغـی بهـای  فهرسـت های 

شـاخص های  تغییـرات  رونـد  در  نظـر  اعـالم   -11
سـازمان ابالغـی  تعدیـل 

پیش نویـس  ضوابـط  در  نظـر  اعـالم  و  بررسـی   -12
دولتـی معامـالت  تضمیـن  بخشـنامه 

شـاخه  كمیسـیون  تشـکیل  در  اولیـه  بررسـی   -13
جـوان متخصصـان  و  مدیـران 

كارگروه های مرتبط موضوع و نظارت  كه با تشکیل   
گالبتونچـی و  بـر عملکـرد آنهـا، بـا حضـور آقـای دكتـر 
كمیسـیون فنـی شـامل آقایان مهندسـان:  اعضـای 
بهائـی،  شـیخ  آذر،  عـارف  پشـوتن،  تاهبـاز، 
یوسـفیان،  روزی طلـب،  ظاهـری،  شـفیع پور، 
همیـری، طاهـری، جـم، جامـی، یزدانـی، موحـد، 
نوربخـش، ظفـری، حکیمی پـور، بـرادران توکلـی، 
کارگـر، نیکـرو، خانـم مهنـدس شـوقی و مشـاركت 
كمیسـیون  اعضـای جدیـد در اقدامـات مربـوط بـه 

گردیـده اسـت. فنـی انجـام 
الف( شاخص های تعدیل 

اعـالم  و  ابالغـی  شـاخص های  كنتـرل  و  بررسـی    
مغایـرت مـوارد 

عوامـل،  نـرخ  بـه  مربـوط  اطالعـات  جمـع آوری    
در  اسـتفاده  و  اجرائـی  فنـی  نظـام  دفتـر  بـه  ارائـه 
تولیـد شـاخص های تعدیـل پیشـنهادی سـندیکا 
بـا دریافـت اطالعـات آمـاری از اعضـا و سـازمان های 

مرتبـط بـه شـرح زیـر:
كرایـه ماشـین آالت    در مـورد تعییـن نـرخ سـاعتی 
بـا هماهنگـی انجمن راهسـازی، قیمت های بـازار و 

نرخهـای مـورد عمـل اعضا
بـر اسـاس  انسـانی  نیـروی  بـه  پایـه مربـوط  نـرخ    

می گـردد. تعییـن  كار  وزارت  ضوابـط 
اطالعـات  و  میدانـی  اقدامـات  بـا  مصالـح  نـرخ    

خریـد اسـناد 

كارگروه ها   نظارت بر عملکرد 
ب( فهرست های بها 

بهـای  فهرسـت های  ضوابـط  و  شـرایط  بررسـی   
مغایـرت  مـوارد  در  نظـر  اعـالم  و  ابالغـی 

فهرسـت های  تولیـد  و  تهیـه  در  الزم  اقدامـات    
بهای پیشـنهادی سـندیکا بر اسـاس آنالیز سـازمان 
آنالیزهـای  در  موجـود  اشـکال  بـه  توجـه  بـا  كـه 
سـازمان، فهرسـت های پیشنهادی سندیکا خیلی 

نمی گـردد. موثـر 
كه در این خصوص    راهکار، اصالح آنالیزها اسـت 
كه با  كارگروه اسـت  احتیـاج بـه خدمـات تمـام وقـت 

برون سـپاری امکان پذیر اسـت.
پ( ضرائب منطقه ای 

ضرایـب  احیـای  و  بررسـی  جهـت  الزم  اقدامـات   
در  فنـی  كمیسـیون  كار  گردیـد،  انجـام  منطقـه ای 
نحـوه محاسـبه ضرایـب منطقـه ای ابالغـی اثرگـذار 
كمیسـیون بـه صـورت مقالـه ای در  بـوده اسـت.كار 

نشـریه پیـام آبادگـران چـاپ شـده اسـت.
EPC ت(  قراردادهای فاقد تعدیل و

قراردادهـای  در  جبرانـی  راهـکار  خصـوص  در   
 EPC قیمـت مقطـوع و فاقـد تعدیـل و قراردادهـای
نسـبت بـه اعالم نظـر و  روش هـای جبرانـی اقدامات 

الزم بـه عمـل آمـده اسـت.
کمیته استاندارد مصالح  ث( جلسات 

  نمایندگان كمیسیون در جلسات تدوین استاندارد 
مصالـح حضـور دارند.

ج( مشکالت قراردادهای اعضا
شـركت های  قراردادهـای  مشـکالت  بررسـی  در   
و  قوانیـن  اجـرای  عـدم  از  ناشـی  و  متقاضـی  عضـو 
ضوابـط منـدرج در قـرارداد و عـدم تحقـق تعهـدات 
كارفرمایـان بررسـی و پیشـنهادهای مربوطـه اعـالم 

گردیـد.
و  ضوابـط  بررسـی  در  الزم  پیشـنهادهای  چ( 
و  پیمانـکاران  صالحیـت  تشـخیص  آئین نامـه 
دولتـی  معامـالت  تضمیـن  پیش نویـس  ضوابـط 

ات و    در سا 
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گردیـد. اعـالم  و  تنظیـم 
منعقـده  قراردادهـای  در  الزم  بررسـی های  ح( 
اعضـا بـر اسـاس ضوابـط دسـتورالعمل سـرجمع، 
مترمربـع زیربنـا و EPC و مقطـوع بـه عمـل آمـده و 
پیشـنهادهای مرتبـط در تغییـر ضوابـط بـه نظـام 

گردیـد. فنـی اجرائـی اعـالم 

کمیسیون حقوقی 2-گزارش 
خـرداد  پایـان  وتـا   94 درسـال  حقوقـی  كمیسـیون 
شـیخ  مهندسـان  آقایـان   تركیـب  95بـا  سـال 
سـجادی  پورشـیرازی،  ورزنـده،  بهائـی،  
دکتـر  آقایـان  و  میریـان  جمالـی،  نائینـی، 
عنـوان  بـه  لطفـی  خانـم  و  عزیـزی  بطحائـی، 
مشـاوران حقوقـی و تکلـی 16جلسـه تشـکیل داد. 
ذیـل  مـوارد  جـاری  سـال  در  حقوقـی  كمیسـیون 
بـه  نیـز  اقداماتـی  و  داشـته  خـود  كار  دسـتور  در  را 
از  نیـز  مراجعه كننـده  شـركت های  و  آورده  عمـل 
كـه  برده انـد  بهـره  حقوقـی  مشـاوره  و  راهنمای هـا 

می گـردد: تقدیـم  ذیـل  شـرح  بـه  اقدامـات  اهـم 
بـه صـورت  كـه  كمیسـیون  برنامه هـای  تصویـب   
یـک هفتـه در میـان دوشـنبه ها از سـاعت9:30 الـی 

11می باشـد.
سـركار  و  عزیـزی  محمدعلـی  آقـای  عضویـت   
بـه  دادگسـتری  یـک  پایـه  وكالی  لطفـی  خانـم 
عنـوان مشـاوران حقوقـی بـه عنـوان اعضـای جدید 

شـد. تصویـب  كمیسـیون 
 تهیه مقاالت حقوقی در موضوع داوری و داوری 
شـرایط عمومـی پیمـان تهیـه و در نشـریه بـه چـاپ 

رسید. 
پیمـان  عمومـی  شـرایط  نسـخه  آخریـن  بررسـی   
مـد نظـر معاونـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
گرفـت و  بـه لحـاظ مـوارد حقوقـی مـورد بررسـی قـرار 

گردیـد . كمیسـیون قوانیـن ارجـاع  نظـرات بـه 
موضـوع  بـا  تجـارت  قانـون   413  -412 مـواد   

ورشکسـتگی بـا عنایـت بـه طـرح مشـکل از سـوی 
كمیسـیون حقوقـی مـورد بحـث و بررسـی  اعضـا در 
كـه نتیجـه اقـدام را در قالـب مقالـه بـه  گرفـت  قـرار 

می رسـاند. اعضـا  اسـتحضار 
در  سـندیکا  حضوركارشناسـان  نحـوه  بررسـی   
بازرگانـی،  اتـاق  داوری  مركـز  داوری  پرونده هـای 
ایـران، در صورتیکـه  كشـاورزی  صنایـع، معـادن و 
موضـوع پرونـده مرتبـط با صنـف پیمانکاری باشـد 

اسـت . كمیسـیون حقوقـی   كار  در دسـتور 
بـرای  كمیسـیون  اعضـای  از  كارشـناس  معرفـی   
كارشناسـی در هیات هـای حل اختـالف و داوری در 

خـارج از سـندیکا
كمیته   بررسی آئین نامه داوری سندیکا و تقویت 
داوری سـندیکا بـا اصـالح و تدوین آئین نامه جهت 
از دیگـر  اعضـای سـندیکا  و فصـل اختالفـات  حـل 

كمیسـیون می باشـد.  مـوارد مهـم در دسـتور 
 رسـیدگی بـه مشـکالت اعضـای مراجعه كننـده بـه 

كمیسـیون و راهنمایی هـای الزم جهـت اسـتفاد از 
ظرفیت هـای قانون برای احقاق حقـوق خود برای 
شـركت هایی نظیـر پارمیـد سـازه، پـارس یکـم، پل و 
دژ، فریـاب جنـوب، هریسـون،بتن شـیب، تیـس و 

فورسـمنت و...
از  اسـتفاده  بـه  را  عضـو  شـركت های  پایـان  در 
كمیسیون در امور حقوقی  خدمات و مشـاوره های 
و قـراردادی پیمان هـا دعـوت نمـوده و امیـد داریـم 
بهتـر  هـر چـه  ارائـه  در  را  مـا  نظـرات خـود  اعـالم  بـا 
خدمـات مطلـوب یـاری رسـانند و در پایـان از همـه 
صـرف  كمیسـیون  در  را  خـود  وقـت  كـه  عزیزانـی 

بـه عمـل می آیـد. نمودنـد تقدیـر و تشـکر 

مجمـع  بـرای  عضویـت  کمیسـیون  گـزارش   -3
عمومـی تیر ماه 1395
کمیســیون عضویت 
اعضــای  حضــور  بــا 
خود آقایان مهندس 
پـــــــورشـــــــیـــــــرازی، 
مهندس تــــــــــــــاهباز، 
ضــــــــــــرابی  مهندس 

در طــول ســال 94 و ســه مــاه نخســت ســال 
بــه  شــده  ارجــاع  1395درخواســت های 
ســندیکای  در  عضویــت  بــرای  كمیســیون 
شــركت های ســاختمانی ایران را بررسی نمود 
و عضویت شــركت های ذیل پس از بررســی در 
كمیسیون،  توســط هیأت مدیره محترم مورد 

گرفت. )جدول -1( تایید و تصویب قرار 

)جدول -1(

ردیف نام شرکت    تاریخ عضویت  مدیرعامل                                            
1- شرکت  سماسد    1394/02/19      مهندس  کامران طهماسبی - گندمکاری 

1394/02/05     مهندس مسعود رحیمی - آسیایی 2-شرکت  قاال    
1394/04/20   مهندس نادر راجی  3-شرکت ایران خودرو سازه   

1394/04/20     مهندس سعید وصالی  4-شرکت آبانگاه راه    
1394/05/10        مهندس سید نصرالدین شاهرخی  ک پارس    5-شرکت آب و خا

1394/07/04       مهندس منصور بیشمار 6-شرکت ساختمانی شرق سازه کویر  
1394/1807         مهندس محمود جنتیان  7-شرکت عمران ساختمان سریر  

8-شرکت سازور سازه آذرستان   1394/09/28   مهندس زور چنگ 
1394/07/04    مهندس مصطفی نداف سیچانی 9-شرکت فنی و ساختمانی صالحکاران سپاهان 

10-شرکت طرح نوین شایستگان پارس   1394/12/08    مهندس حمید قائمی 
ک  1395/02/18        مهندس کاوه تبا 11-شرکت ساختمانی رژیان پی   

1395/03/01     مهندس امیر متحدین  12-شرکت ساختمانی آژند   

ات و    در سا 
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4-گزارش کمیسیون ماشین آالت
مهنـدس محمـود مصطفی زاده،مهنـدس محمـد 
غنی زاده،مهنـدس حسـین انصاف پور،مهنـدس 
محمدرضا حبیب زاده ،مهندس حبیب شـایگان، 
نکوئـی،  رجبعلـی  دکتـر  مقـدم،  عبـاس  مهنـدس 
مهنـدس داود غفـاری، مهنـدس کمـال بطحائـی، 
مهنـدس محمـد مهـری، مهنـدس سـینا خلیلـی، 
کـوروش  طهماسـبی،مهندس  محمـد  مهنـدس 
مهنـدس  هـادی،  شـهرام  مهنـدس  رسـتمی، 
 فضلعلی مدرس،  مهندس  عبدالصمد  محمدی، 
مهنـدس محمدعلـی سـتاری، مهنـدس شـهرام 
عطائی، مهندس مهدی کاظمی شکوه،مهندس 
آرش هرمزی،مهنـدس مهـرداد الهوتـی و مهندس 
مرتضـی طوفانـی بـود ، فعالیت هـای خـود را دنبـال 

كرد.
عـالوه   سـال94   در  ماشـین آالت  كمیسـیون 
راه انـدازی  بـا  خویـش  عمومـی  كمیسـیون  بـر 
آموزش،كارشناسـی،  موضوعـات  بـا  كارگروه هایـی 
HSE و مدیریت ریسک فعالیت خویش را گسترش 
كه  داده و اقدامـات و فعالیت هائـی را بـه عمل آورده 
می گـردد: تقدیـم  ذیـل  شـرح  بـه  آن  اهـم  خالصـه 

دستاوردهای کمیسیون ماشین آالت
كارگروه  كمیسـیون ابتدا در سـال 93 به عنوان  این 
بررسـی مشـکالت ماشـین آالتی شـركت های عضـو 
مدیـران  اعضـاء  از  دوهفتگـی  جلسـات  و  تشـکیل 

ماشـین آالت برگـزار نمـود.
كارگـروه در سـال93 منتـج بـه نتایـج  جلسـات ایـن 

گردیـد: ذیـل 
 ماشـین آالت و تجهیزات سـنگین و نیمه سنگین 

كان متولـی ندارد. كما عمرانـی در ایـران 
 رشـته های تخصصی ماشـین آالت هنـوز در ایران 

سـازمان یافته نیست.
 مدیریـت ماشـین آالت شـركت ها علمـی نیسـت، 

سـنتی اسـت.
اسـتاندارد  اخیـر،  دهه هـای  شـرایط  علـت  بـه   
تأمیـن، قطعـات، آمـوزش و خدمـات پـس از فـروش 

نمی شـود. رعایـت  و  مخـدوش 
در  یدكـی  لـوازم  السـتیک،  روغـن،  سـوخت،   
 ...... تأمیـن،  اسـتاندارد،   ، مدیریتـی  بعدهـای 

دارنـد. اساسـی  مشـکالت 
وزارت  جملـه  از  ماشـین آالت  ذیربـط  مراجـع   
صنایـع، سـازمان اسـتاندارد، بهینه سـازی مصـرف 
گمرک، سازمان مدیریت  سـوخت، محیط  زیست، 

و برنامه ریـزی هیـچ هماهنگـی بـا هـم ندارنـد.
حضـور  و  برندهـا  انتخـاب  ماشـین آالت،  ورود   

اسـت. رانتـی  نماینـدگان 
 بـا توجـه به نوسـانات نـرخ ارز تأمین ماشـین آالت 

خصوصـی  بخـش  بـرای  اسـتاندارد  برندهـای  بـا 
نیسـت. امکان پذیـر 

 بـازار قطعـات تحـت تأثیـر نـرخ ارز و نبـود ضوابط و 
قوانین اسـتاندارد نابسـامان است.

بـرای دوران  احـداث  بخـش خصوصـی صنعـت   
ثبـات و سـازندگی و توسـعه سـرمایه های انسـانی، 
ماشـین آالت را در اختیـار نـدارد و نیـاز بـه آمـوزش 
وسـیع مورد نیاز در همه سـطوح مدیریتی، مهارتی 

و خدمـات دارد.
ایـران  سـاختمانی  شـركت های  سـندیکای   
تجمیـع  در  الزم  توانائـی  و  امکانـات  مرجعیـت، 
بیـن  همگرائـی  و  اسـتانداردها  تدویـن  و  نظـرات 
وكاربـران ماشـین آالت  نماینـدگان  تولیدكننـدگان، 

دارد. عمرانـی 
اعضـاء  وسـیع  اسـتقبال  بـه  توجـه  بـا  سـال 94  در 
كارگروه ماشـین آالت  نماینـدگان و دیگـر انجمن ها، 
كرد و شـروع  كمیسـیون ماشـین آالت ارتقاء پیدا  به 
تأثیـرات  و  چشـم اندازها  و  راهبردهـا  تدویـن  بـه 

نمـود. كمیسـیون  مطلـوب 
برنامه های سال94 بر مبنای برنامه راهبردی:

گیر از بنگاه ها  و نمایندگان  1-دعوت فرا
ســطح  در  تخصصــی  ســمینارهای  2-تشــکیل 

مدیران میانی
3-همکاری با مؤسسـات تولیدی،آموزشـی داخل 

و خارج
در  شـركت ها  ومدیـران  ازكارشناسـان  4-اسـتفاده 

امرآمـوزش
5-بازدیدكارگاهی از نمایندگان برندها

و  برندهـا  تخصصـی  دركمیسـیون های  6-شـركت 
نماینـدگان دیگـر انجمن ها و مؤسسـات اسـتاندارد

عملکردکمیسیون ماشین آالت درسال94
ثـروت  "ماشـین آالت،  گیـر  فرا همایـش  برگـزاری   -1
ملی" با شركت بیش از 35 شركت و مؤسسه و نهاد 

دولتـی در تاریـخ 94/06/25
و  تولیدكننـدگان  نمایشـگاه  برگـزاری   -2
تأمین كنندگان با شـركت 15 شـركت و برند در تاریخ 

94 /06 /25
و  پائیـز  در  ماشـین آالت  ویـژه  انتشـارفصلنامه   -3

زمسـتان94
آموزشـی  كارگاه هـای  و  سـمینارها  تشـکیل   -4
و  زیسـت  محیـط  آب  فیلتـر،  سـوخت  روانکارهـا، 
گواهینامـه توسـط سـندیکا صـدور بیـش از یکصـد 
واقعـی  بـرای  تخصصـی  كارگروه هـای  تشـکیل   -5

بهـاء فهـارس  در  ماشـین آالت  نـرخ  كـردن 
كار  6- همـکاری و تفاهـم بـا مركـز تحقیقـات وزارت 

در امـر آمـوزش توسـط سـندیکا
7- همکاری و تفاهم با مؤسسه فنی و حرفه ای
8- همکاری با دانشگاه علمی وكاربردی هپکو

9- همـکاری بـا مؤسسـه ادب وكیمیـا فـن آورآریـا و 
شـركت تضمیـن

کمیسیون ماشین آالت راهبردهای مصوب 
1-همگرائــی بیــن اعضــاء و انجمن هــای همســو 
و  آموزشــی  مؤسســات  برندهــا،  و  نماینــدگان  و 
نهادهــای مســئول بــا تشــکیل جلســات مســتمر 

وشبکه ای.
2-تجمیع دانش و فناوری مسلط ماشین آالت.

مدیریــت  در  درگیــر  انســانی  نیــروی  3-آمــوزش 
فنــی،  ماشــین آالت  اعــم  از  مدیریت هــای 
بهره بــرداری،  تأمیــن درجهــت توانمنــدی بخش 
ماشین آالت شركت ها و ورود مدیران در رده های 

تصمیم گیر.
ارتقـاء  و  حفـظ  لـزوم  در  مدیـران  اراده  4-جلـب 
انسـانی  سـرمایه  ارتقـاء  بـا  ماشـین آالت  دارایـی 

. ت ال شـین آ یت ما یر مد
از آموزشـی،  5-بانـک اطالعاتـی ماشـین آالت اعـم 
تخصصی برندهـا  مســــــــلط،  فنـاوری  برندهـای 

ات و    در سا 
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ذی صـالح. نماینـدگان  و  تأمین كننـدگان 

کمیسیون تحریریه و انتشارات 6-گزارش 
انتشــارات  و  تحریریــه  كمیســیون  اعضــای 
محمــود  ورزنــده،  علــی  مهندســان:  آقایــان 
مصطفــی زاده، محمد غنــی زاده، عالءالدین 
سادات باریکانی و پرهام سیدین می باشند.

كمیسـیون انتشـارات در سـال جـاری مـوارد  متعدد 
و  اقدامـات  و  داده  قـرار  خـود  كار  دسـتور  در  را 
كـه خالصـه آن را  فعالیت هایـی را نیزبـه عمـل آورده 

بـه شـرح ذیـل تقدیـم مـی دارد:
1.   انتشار نشریات و کتاب های مختلف از جمله:

 نشریه تحلیلی صنفی ماهانه پیام آبادگران
 نشریه فصلنامه ماشین آالت

 بولتن هفتگی ویژه هیأت مدیره
 بولتن هفتگی كمیسیون ماشین آالت

ارتقـای  و  تولیـد  رفـع موانـع  قانـون  بـرای  مجلـد   
كشـور مالـی  نظـام 

 مجلـد تطبیـق قانـون مالیات های مسـتقیم سـال 
66 بـا اصالحیه هـای بعـدی و قانـون مصـوب سـال 

1394
كاربردی تغییـرات اصالح قانون   مجلـد مجموعـه 

مالیات های مسـتقیم
 مجلد مجموعه قانون تأمین اجتماعی، تکالیف 

كارفرمایان و پیمانکاران
 مجلد مالیات بر ارزش افزوده

 مجلد مشاغل سخت و زیان آور
كار  مجلد قوانین بهبود فضای كسب و 

 مجلد پرسش و پاسخ جلد دوم
بـا  سـندیکا  اعضـای  دسـتاورد  آبـادی،  كتـاب    
تغییـرات شـکلی و محتوایـی در شـرف رونمایـی و 

توزیـع
2. تصویب اقدام الزم جهت زیباسازی و كوچک سازی 

سالنما سال 95
كمیسـیون  سـردبیر  وظایـف  شـرح  تصویـب   .3

شـامل: انتشـارات،  و  تحریریـه 
 تصمیم گیری درباره نشریه پیام آبادگران 

  اختصاص صفحات مشـخص برای نشـر مطالب 
كمیسیون های سندیکا

گـزارش ویـژه در هـر    اختصـاص صفحـه ای جهـت 
شـماره ماهنامه

بـا مدیـران  گسـترش مجـدد مصاحبـه  تصویـب   
عضـو شـركت های 

 تصویـب انتشـار مقالـه ویـژه در خصـوص عملکـرد 
دوسـاله دولـت و راه حـل تأمیـن بودجـه عمرانـی از 

طریـق سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی
 بودجه بنـدی صفحـات ماهنامـه بـا موضوعاتـی 
روز،  اقتصـادی  مطالـب  سـریالی،  مطالـب  شـامل 
مطالب ارائه شـده از سـوی كمیسیون ها، مصوبات 
كارهای سـاختمانی  هیأت مدیره، سـازه های برتر و 

در دنیـا و...
صـدور  خصـوص  در  مطالبـی  انتشـار  تصویـب   

اجرایـی راه هـای  و  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 
 تصویـب انتشـار نظـرات اقتصاددانان در ماهنامه 

پیـام آبادگران
 انتشـار مقاالتـی در خصـوص نجـات چشـمه بـل، 
صنعـت  مجـری  ارومیـه،  دریاچـه  شـدن  خشـک 
ساختمان سازی محاط در مثلث مالک شهرداری 

و نظـام مهندسـی، طرح هـای نیمه تمـام
بـا  همزمـان  ماهنامـه،  در  سـهمیه  اختصـاص   

آب صنعـت  فدراسـیون  تأسـیس 
 72 بـه  صفحـه   62 از  مجلـه  صفحـات  افزایـش   

صفحـه

5- گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه
كمیســیون تحقیــق و 
 توسعه در سال 1395
جلســه   4 كنــون  تــا   
آقایــان  حضــور  بــا 
محمــد  مهندســان 

عطاردیــان، علی ورزنــده، مجید شــیخ بهائی، 
علی اصغر گلسرخی ، پرهام موحد، غالمرضا 
علیزاده، محمــد غنــی زاده، منوچهر بدیعی، 
وندا ورزنده، فربد پورنیا، علیرضا مقدس زاده 

و نسرین اوجاقی تشکیل داد.
 شاخه مدیران و متخصصان جوان سندیکا 

بـه  سـندیکا  نیـاز  بررسـی  ضمـن  كمیسـیون  اعضـا 
فعال سـازی شـاخه ای بـرای مدیـران و متخصصان 
جوان نسـبت به تهیه و تصویب سـند شـاخه اقدام 
امتیازدهـی  شـاخص های  بـه  مربـوط  جـداول  و 
جوانـان پرداختنـد و جـدول نهایـی آن شـاخه در 

كمیسـیون رسـید. تاریـخ 95/4/5 بـه تصویـب 
 منشور اخالق حرفه ای مهندسی

كمیسـیون نسبت به  در رابطه با تهیه منشـور ابتدا 
جمـع آوری رفرنـس هـای موجـود در ایـن موضـوع 
كه شـامل  كرد  پرداخته و   6 رفرنس نهایی را تایید 

مـوارد زیر اسـت:
1( نامـه وزیـر راه و شهرسـازی دربـاره اصـول اخـالق 

حرفـه ای و شـئون مهندسـی
كار مهندسی 2( نمودار اخالق حرفه ای در كسب و 
از منشـور  برگرفتـه  3(منشـور اخالقـی مهنـدس در 

انجمـن ملـی مهندسـان حرفـه ای آمریـکا
كار  NSPC )4 مفاهیــم اخــالق و ارزش های به 
غ التحصیلــی  رفتــه در ســوگندنامه جشــن فار

دانشکده های فنی
5( متن التین مبحث

Ethic Reference Guide )6 مقالـه اخـالق حرفـه ای 
دكتـر فرهنـگ شـعفی پـس از تاییـد ایـن رفرنس هـا، 
حرفـه ای  اخـالق  نهایـی  منشـور  تهیـه  بـه  نسـبت 
اقـدام و مراحـل تصویـب و تأییـد نهایـی آن در حـال 

طـی شـدن اسـت.
كار پیشـنهادی هیأت مدیـره در  برنامـه  بررسـی   

1395 سـال 
كاری پیشـنهادی هیأت مدیـره در سـال 95  برنامـه 
و تعییـن اهـداف و اولویت هـای مربوطـه در دسـتور 
و  داشـته  قـرار  توسـعه  و  تحقیـق  كمیسـیون  كار 

مباحـث در ایـن زمینـه ادامـه دارد.

6-خالصه اهم اقدامات و فعالیت های 
هیأت مدیره در ضمیمه

حضـور  بـا  جـاری  سـال  در  سـندیکا  هیأت مدیـره 
اعضـای خـود مـوارد و موضوعـات مرتبـط با صنف و 
سیاسـت های سـندیکا را مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
كـه خالصـه اهـم اقدامـات و فعالیتهـای آن بـه  داد 

شـرح ذیـل تقدیـم می گـردد.
سـال  در  هیأت مدیـره  سیاسـت های  بررسـی    

1394
سـمینار  برگـزاری  از  مالـی  و  معنـوی  حمایـت   
كنفرانـس منطقـه ای فیدیـک اورآسـیا بـه میزبانـی 

ایـران مشـاور  مهندسـین  جامعـه 
كره با جناب آقای مهندس شـافعی معاونت   مذا

ات و    در سا 
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سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی كشـور در خصوص 
عـدم تخصیـص بودجـه طرح هـا و بررسـی شـرایط 

عمومـی پیمان
نیمـه  پروژه هـای  اعتبـارات  مشـکالت  انعـکاس   
بـه  دولـت  گذشـته  سـال های  بدهـی  و  تمـام 
پیمانـکاران بـه جنـاب آقـای دكتـر نوبخـت ریاسـت 

كشـور برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان 
تشـکل  پنـج  هیأت مدیـره  روسـای  از  دعـوت   
عمومـی  شـرایط  انتشـار  توقـف  درخواسـت كننده 
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  جدیـد  پیمـان 

نظـر مـد  بندهـای  اصـالح  جهـت 
 دسـتور بررسـی شـرایط عمومـی پیمـان جدیـد به 

كمیسـیون های قوانیـن و مقـررات، حقوقـی و فنـی
كمیسـیون صـادرات خدمـات  انتخـاب اعضـای   

فنـی و مهندسـی از سـوی هیأت مدیـره
بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  بـه الیحـه  اعتـراض   
كمیسـیون  ریاسـت  و  مجلـس  ریاسـت  دولـت، 

اسـالمی شـورای  مجلـس  اقتصـاد 
 دسـتور بررسـی و اعـالم نظـر در خصـوص ضرایـب 
و  بـه سـازمان مدیریـت  نتیجـه  ارائـه  و  منطقـه ای 

برنامه ریـزی
كمیسـیون بـرون مـرزی توسـط   دسـتور تشـکیل 

رسـته آب سـندیکا
 انتخـاب آقـای مهنـدس ملکیانی فـرد بـه عنـوان 
هشـتم  دوره  بـرای  سـندیکا  تام االختیـار  نماینـده 

ایـران اتـاق بازرگانـی 
دامنـه  بازكـردن  بـا  مخالفـت  انعـکاس  دسـتور   
جلسـه  در  طـرح  و  مناقصـات  در  مناسـب  قیمـت 
مربوطـه در سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی توسـط 

مقـررات قوانیـن  كمیسـیون  نماینـده 
كلیه موارد شرایط عمومی پیمان   دسـتور بررسـی 
كمیسـیون های قوانیـن و مقـررات و فنـی بـا  توسـط 

همکاری تشـکل های همسو
 دستور بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
كمیسیون اقتصاد  كشور توسط  و ارتقاء نظام مالی 

و قوانین و مقررات
 دسـتور بررسـی قراردادهـای سـرجمع و مترمربـع 
ارائـه  و  فنـی  كمیسـیون  نماینـدگان  زیربنـا توسـط 

بـه هیأت مدیـره نتیجـه 
  دسـتور ارائـه نظـرات سـندیکا در مـورد تعدیـل و 
قراردادهـای سـرجمع و مترمربـع  باالسـری  هزینـه 

زیربنـا بـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی
 دسـتور انعکاس مشـکالت الیحه مالیات بر ارزش 
كـه بابـت  افـزوده و میـزان تاخیـرات اوراق مشـاركتی 
بـه سـازمان  طلـب پیمانـکاران پرداخـت می گـردد 

مدیریـت و برنامه ریـزی

 دسـتور بررسـی محورهـای برنامـه ششـم توسـعه 
هیأت مدیـره  بـه  نتیجـه  ارائـه  و  كشـور  اقتصـادی 

اقتصـاد كمیسـیون  توسـط 
كمیسـیون ارتباطـی سـندیکا بـا   دسـتور تشـکیل 

اتـاق ایـران
اساسـی  مواضـع  و  سیاسـت ها  انتشـار  دسـتور   
سـندیکا در خصـوص مسـائل و مشـکالت صنـف و 

كمیسـیون ها فعالیـت 
 دسـتور تدویـن آئین نامـه رتبه بنـدی پیمانـکاران 

مدنظـر سـندیکا توسـط هیـات انتخابی
 معرفی آقایان مهندسان عطاردیان و خوانساری 
به عنوان مدیران پیشکسـوت سـندیکا به سـازمان 

كشـور و شـورای هماهنگی مدیریت و برنامه ریزی 
 درخواسـت از اتاق بازرگانی ایران جهت پی گیری 

كه به مرحله اجرا نمی رسـد قوانیـن و مقرراتـی 
 دسـتور بررسـی نحـوه ورود سـرمایه و شـركت های 
شـركت های  همـکاری  نحـوه  و  ایـران  بـه  خارجـی 
داخلی و خارجی توسـط تیم منتخب هیأت مدیره

امنیـت  حقوقـی  راهکارهـای  بررسـی  دسـتور 
اتـاق  بـه  ارائـه  جهـت  سـرمایه گذاری  و  اقتصـادی 
و  حقوقـی  كمیسـیون های  توسـط  ایـران  بازرگانـی 

اقتصـاد
 هماهنگی با تشـکل های همسـو در جهت ارتقاء 
جایـگاه مهندسـان و تشـویق جامعـه مهندسـی در 

انتخابـات نظام مهندسـی
 دسـتور بررسـی عواقـب عـدم پرداخـت مطالبـات 

كمیسـیون فنـی پیمانـکاران توسـط 
 دستور انعکاس مشکالت مطالبات پیمانکاران و 

نظرات اعضا به مسئوالن مملکتی 
كمیتـه رتبه بنـدی سـندیکا  ارائـه نتایـج بررسـی   
بـه سـازمان مدیریـت قبـل از ابالغ بخشـنامه جدید 

رتبه بنـدی
 تصویب شرایط عضویت در شورای عالی سندیکا

و  نوبخـت  دكتـر  آقایـان  از  تشـکر  و  تقدیـر   
جهـت  مصطفـوی  مهنـدس  و  شـافعی  مهنـدس 

مـورخ   94  /  174733 شـماره  بخشـنامه  ابـالغ 
22/07/1394 در خصـوص حـق بیمه قراردادهای 

پیمانـکاران و  مشـاور  مهندسـین 
كمیسـیون اموربین الملل جهت   دسـتور تشکیل 

كشـورهای خارجی كـره بـا هیات های  مذا
 دسـتور بررسـی شاخص های سه ماهه های سوم 

كمیسیون فنی و چهارم توسط 
گـزارش از موفقیت هـای به دسـت   دسـتور انتشـار 
زیـان  آمـده در خصـوص حمایـت و جبـران ضـرر و 

كشـور اعضـای سـندیکا پیمانـکاران خـارج از 
 دسـتور انعـکاس اصالحـات آیین نامـه تشـخیص 
كمیسـیون قوانیـن و مقـررات بـه  صالحیـت توسـط 

سـازمان برنامه ریـزی 
كارهـای  دسـتور  رونوشـت  ارجـاع  دسـتور   
صـدور  موضوعـات  خصـوص  در  هیأت مدیـره 
كمیسـیون  خدمـات فنـی و مهندسـی بـه ریاسـت 
اتـاق  احـداث و صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی 

امیـرزاده مهنـدس  آقـای  جنـاب  ایـران 
 ارسـال نامـه درخواسـت برگـزاری جلسـه بـا حضور 
كمیسـیون  در  سـندیکا  هیأت مدیـره  نماینـدگان 

اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی
مطالبـات  از  آمـاری  تهیـه  و  اطالعـات  دریافـت   

دولـت بـه  ارائـه  و  سـندیکا  اعضـای 
 درخواسـت مالقـات حضـوری و جلسـه بـا آقایـان 
طـرح  جهـت  جهانگیـری  دكتـر  و  الریجانـی  دكتـر 
پیمانـکاران،  مطالبـات  پرداخـت  موضوعـات: 
حفـظ ارزش مطالبـات پیمانـکاران، تعریـف پـروژه 
بـرای پیمانـکاران بخـش خصوصـی و سـاماندهی 

نظامـی. و  دولتـی  شـركت های 
كنفرانـس   دسـتور انتشـار مطالبـات مطروحـه در 
آبادگـران  پیـام  نشـریه  طریـق  از  احـداث  صنعـت 
كنفرانس ضمـن تشـکر از برپایـی و برگزاری با شـکوه 
آقـای دكتـر  از جنـاب  و در خواسـت  نامـه  ارسـال   
الریجانـی ریاسـت محتـرم مجلـس شـورای اسـالمی 
جهـت عـدم تاییـد و تصویـب الیحـه مالیات بـر ارزش 

ات و    در سا 
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افـزوده در بخـش پیمانکاران و سـازندگان قبـل از رفع 
اشـکاالت اساسـی در نظـرات اعـالم شـده سـندیکا

آب  خانـه  تصفیـه  بهـای  فهرسـت  تهیـه  دسـتور   
كمیسـیون  و  فنـی  كمیسـیون  توسـط  فاضـالب  و 

احـداث صنعـت  توسـعه  و  تحقیـق 
در  سـندیکا  نماینـدگان  فعـال  حضـور  دسـتور   

ایـران اتـاق  كار  و  كسـب  تسـهیل  كمیسـیون 
گـذاری   دسـتور بررسـی طرح هـای نیمـه تمـام و وا
كمیسـیون اقتصـاد و  طرح هـای تمـام شـده توسـط 

گـزارش بـه هیأت مدیـره
مـورد  در  سـندیکا  هیأت مدیـره  نظـرات  انعـکاس   
رتبه بندی به شورای هماهنگی تشکل های مهندسی
پیشـنهادی  طـرح  تحلیـل  و  بررسـی  دسـتور   
جایگزینـی نظـام مدیریتـی بـه جـای نظـام مالکیتی 

اقتصـاد كمیسـیون  توسـط  شـركت ها 
 دسـتور برگـزاری همایـش اقتصـادی تحـت عنـوان 
بخـش  روی  پیـش  فرصت هـای  و  »پسـابرجام 
دكتـر  نیلـی،  دكتـر  آقایـان  حضـور  بـا  خصوصـی« 
عقیلـی، دكتـر پورمحمـدی و سـایر اقتصاد دانـان در 
محل سندیکا با حضور اعضا و طرح مشکالت آنان 

و انتشـار نتایـج آن در جرایـد
 دسـتور انتشـار مجموعـه اقدامـات انجام شـده در 
خصوص مالیات بر ارزش افزوده توسـط كمیسـیون 

قوانیـن و مقررات
در  جوانـان  كمیسـیون  تشـکیل  بررسـی  دسـتور   

توسـعه و  تحقیـق  كمیسـیون  توسـط  جوانـان 
معامـالت  تضمیـن  آئین نامـه  بررسـی  دسـتور   

مقـررات و  قوانیـن  كمیسـیون  توسـط  دولتـی 
خصـوص  در  سـندیکا  نظـرات  انعـکاس  دسـتور   
بخش هـای  بـه  عمرانـی  طرح هـای  گـذاری  وا
غیرخصوصـی بـه شـورای هماهنگـی و پی گیـری آن
تشـکیل  بررسـی  جهـت  كارگروهـی  تعییـن   
كنفدراسـیون صنعـت احـداث و اعـالم  فدراسـیون و 

هیأت مدیـره بـه  نتیجـه 
 ارسـال نامه های اعتراضـی بـه ریاسـت جمهـوری، 
وزرا، ریاسـت مجلس شـورای اسـالمی و ریاسـت قوه 
گذاری طرح های عمرانی به  قضائیه در خصوص وا

بخش هـای غیرخصوصی
و  تضمیـن  شـركت  سـرمایه  افزایـش  بـا  موافقـت   
فعالیت هـای  گسـترش  جهـت  آن  سـاختار  اصـالح 

شـركت 
در  كشـور   95 بودجـه  الیحـه  بررسـی  دسـتور   

اقتصـاد كمیسـیون 
و  سـاختار  تعریـف  و  رسـیدگی  كمیتـه  تعییـن   
و  حضـور  نحـوه  خصـوص  در  مناسـب  سـازمان 
كمیسـیون های حـل  اقـدام نماینـدگان سـندیکا در 

مالیاتـی اختـالف 
كه به صورت همیاری از   تقدیر و تشکر از اعضایی 

سندیکا حمایت مالی می نمایند
هماهنگـی  شـورای  پاسـخ نامه  بررسـی  دسـتور   
خصـوص  در  برنامه ریـزی  مدیریـت  سـازمان  و 
و  مدیریـت  سـازمان  مدنظـر  جدیـد  رویکردهـای 
تشـخیص  و  رتبه بنـدی  موضـوع  در  برنامه ریـزی 

اعضـا صالحیـت 

گزارش دبیر 7- الحاقیه به 
فکـر  اتاق هـای  بررسـی های  و  اقدامـات  مجموعـه 
كنـون بشـرح زیـر بـوده اسـت سـندیکا در سـال 94 تا
نظـام  پیشـنهادی  پیمـان  عمومـی  1.شـرایط 

اجرائـی: فنـی- 
 تـداوم بررسـی و همراهـی بـا تشـکل های همسـوی 
جمع بندی هـای  و  احـداث  صنعـت  در  فعـال 
بـه  قوانیـن  كمیسـیون  گـزارش  در  )كـه  مرحلـه ای 

آمـد( خواهـد  تفصیـل 
2.الیحه پیشـنهادی قانون دائمی مالیات بر ارزش 

افزوده
دسـت  بـه  تجـارب  از  اسـتفاده  بـا  گسـترده  بررسـی 
كـه  فـوق  قانـون  آزمایشـی  اجـرای  دوران  از  آمـده 
مشـکالت فراوانـی بـرای اعضـای سـندیکا بـه دنبـال 
جلسـات  و  كـرات  مذا مکاتبـات،  اسـت.  داشـته 
مکـرر بـا مراجـع مرتبـط ازجلمـه سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی، اتـاق بازرگانـی، سـازمان امـور مالیاتـی، 
طـرح  اقتصـادی،  امـور  معاونـت  اقتصـاد،  وزیـر 
خصوصـی،  بخـش  و  دولـت  گفتگـوی  شـورای  در 
بـا  مکاتبـه  و  دولـت  هیـات  اقتصـاد  كمیسـیون 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به طور مجدانه 
انجـام شـده اسـت و اصالحـات مدنظـر سـندیکا در 
گردیـده و اقدامات  جلسـات متعدد حضـوری اعالم 
تا رسیدن به نتیجه مطلوب تداوم خواهد داشت. 
كتاب "بررسـی الیحه مالیات  این اقدامات در قالب 
تدویـن  سـندیکا  دبیرخانـه  در  افـزوده"  ارزش  بـر 

اسـت. گردیـده 
3. درخواسـت اصـالح  قانـون و آئین نامـه مشـاغل 

سـخت و زیـان آور
شـركت های  بـه  اجحـاف  از  جلوگیـری  جهـت  در 
كرات و ارائه پیشـنهاد به  كـه بـا مکاتبات و مذا عضـو 
كار و رفـاه اجتماعـی، طـرح موضـوع  وزرات تعـاون، 
گـوی دولـت و بخـش خصوصـی  گفـت و  در شـورای 
بـه نتایجـی دسـت یافته ایـم و تـا رسـیدن بـه نتیجـه 
گزارش  تـداوم خواهـد داشـت. )ایـن موضوع هـم در 
كمیسـیون قوانین و مقررات به تفصیل خواهد آمد 
كـه در نتیجـه اقـدام سـندیکا بـوده  و مصوبـات اخیـر 

اسـت در نشـریه پیـام آبادگـران منتشـر می گـردد(
4.پی گیری مطالبات معوقه پیمانکاران

5.آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران 
بـا  مسـتمر  و  گیـر  فرا صـورت  بـه  مشـکالت  بررسـی 
ارائـه راهکارهـای اصالحـی در جهـت تأمیـن حقـوق 

عضـو  شـركت های 
6.بررسی فهرست بهای پایه سال 94 

در رشـته های مختلـف و ارائـه نقطـه  نظـرات اصالحی 
در روزآمدی و شفافیت و واقعی تر شدن فهرست های 

پایه و ارائه فهرست های پیشنهادی سندیکا 
پیشـنهاد  ارائـه  و  تعدیـل  شـاخصهای  7.بررسـی 
و  مدیریـت  سـازمان  بـه  آمـده  بدسـت  ضرایـب  و 

برنامه ریـزی
بودجـه  بخـش  در   95 بودجـه  الیحـه  8.بررسـی 
عملـی  راهکارهـای  و  پیشـنهادات  ارائـه  و  عمرانـی 
حل معضل تأمین اعتبار و پرداخت و تجهیز منابع 
مالـی و روشـهای متنـوع برای آن و پیشـنهاد تبصره 
قانـون  در  آن  تصویـب  و   1395 بودجـه  الیحـه   18
كـه در بـا همـکاری بـا اتـاق ایـران بـه نتیجـه  بودجـه 

رسـید.
كمیسـیون ها  در  توسـعه  ششـم  برنامـه  9.بررسـی 
پایـدار  توسـعه  چهارچـوب  در  نقطه نظـرات  ارائـه  و 
بخـش  توسـط  شـده  كسـب  تجـارب  بـر  تکیـه  بـا 
خصوصـی از اجـرای برنامه هـای توسـعه ای قبلی به 

ایـران بازرگانـی  اتـاق 
تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون  تبییـن  و  بررسـی   .10
پیشـنهادات   و  نقطـه  نظـرات  ارائـه  و  رقابت پذیـر 
كـه ایـن تبییـن و بررسـی در دبیرخانـه سـندیکا بـه 
گردیـد و بـه ریاسـت مجلـس  كتـاب تدویـن  صـورت 
شـورای اسـالمی و اتـاق بازرگانـی و نهادهـای ذیربط 

شـد. تقدیـم 
11.بررسـی ركـود تورمی در صنعت احـداث و راه های 
سـازمان  بـه  بررسـی  نتایـج  ارائـه  و  آن  از  خـروج 
مدیریـت و برنامه ریـزی و مركـز پژوهشـهای مجلـس 

اتـاق بازرگانـی شـورای اسـالمی و 
ارتبـاط  و  همـکاری  پیـش  از  بیـش  گسـترش   .12
گیـر  تصمیـم  و  سـاز  تصمیـم  نهادهـای  بـا  مسـتمر 
سـازمان  تهـران،  و  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  جملـه  از 
مدیریـت و برنامه ریـزی، مجلـس شـورای اسـالمی و 

مرتبـط  وزارتخانه هـای 
13.طـرح موضوعـات و مشـکالت قوانیـن و مقـررات 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت مـواد 2و 3 و 12 قانـون بهبـود 
كار در شـورای گفت و گوی  مسـتمر محیط كسـب و 

كمیته مـاده 76  دولـت و بخـش خصوصـی و 
14. شـركت در همایش هـا و نمایشـگاه های مرتبـط 

بـا صنعـت احداث
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دولـت یازدهـم، در سـه سـال نخسـت عمـر خـود، 
بیشـترین تمركـز و انـرژی خـود را در دو محـور »ثبات 
كـرات  بخشـی بـه شـاخص های اقتصـادی« و »مذا
كـرده اسـت و در نتیجـه برخـی از  هسـته ای« صـرف 
اصالحـات سـاختاری اقتصـادی، بـه تاخیـر افتـاده 
شـهیر  اقتصـاددان  پسـران،  محمدهاشـم  اسـت. 
یازدهـم  دولـت  عمـر  از  باقـی  سـال  یـک  در  ایرانـی 
ضدركـودی«،  نظیر»سیاسـت های  مـواردی 
انـرژی  قیمـت  »تناسـب  ارزی«،  »یکسان سـازی 
بـا بهـای جهانـی«، »اسـتفاده از ظرفیـت صنـدوق 
»لـزوم  و  خارجـی«  مـراودات  در  پـول  بین المللـی 
اصلـی  محـور   5 را  بانکـی«  سـود  نـرخ  كاهـش 
كرد. این چهره  اصالحات ساختاری اقتصاد عنوان 
بین المللی اقتصـاد ایران، عالوه بر طرح محورهای 
اصلـی، موفقیـت در ایـن فرآیندهـا را نیازمنـد یـک 
كـه  دانسـت  سیاسـی  اقتصـادی-  راهبـری  نـوع 
درخصـوص  كثـری  حدا اجمـاع  راهبـری،  ایـن  در 
او،  اعتقـاد  بـه  گرفـت.  خواهـد  شـکل  اصالحـات 
كـه جهت یابـی اصـالح  ایـن اجمـاع باعـث می شـود 
سیاسـت های اقتصـادی مشـخص شـود بـه طوری 
كرد. كـه بتـوان، سیاسـت های الزم را تنظیـم و اجـرا 

 

 سیاست های ضد رکودی
جدیدتریـن  در  فـردا«  »تجـارت  هفته نامـه 
اولویت هـای  شناسـایی  هـدف  بـا  خـود  شـماره 
سـراغ  نیلـی  مسـعود  بـر  عـالوه  اقتصـادی،  مهـم 

سرشـناس  اقتصـاددان  پسـران«  »محمدهاشـم 
كشـور نیز رفتـه و دیدگاه های  ایرانـی مقیـم خـارج از 
وی را جویـا شـده اسـت. پسـران در ایـن گفت وگـو بـا 
بیـان اینکـه دولـت روحانـی در دو سـال نخسـت بـه 
شـکل طبیعـی انـرژی زیـادی را صرف رفـع تحریم ها 
كنتـرل  مثـل  نیـز  مطلوبـی  دسـتاوردهای  و  كـرد 
تـورم و ثبـات سیاسـتی بـه همـراه داشـت، بـر ایـن 
كمبودهـای  بـه  توجـه  بـا  كـه  كـرد  كیـد  تا موضـوع 
كنونـی، از ایـن بـه بعـد دولـت بایـد تمركـز جدی تری 

بـر اصالحـات سـاختاری داشـته باشـد. او بـا اشـاره 
آن،  اصـالح  ضـرورت  و  یارانه هـا«  »نظـام  مثـال  بـه 
اجـرای موفـق راه حل هـا را نیازمند اقدامـات موازی 
بـا  گفت وگـو  مثـل  اجتماعـی  سیاسـی-  حـوزه  در 
در  سرشـناس  اقتصـاددان  ایـن  خوانـد.  مـردم 
زمینـه راه حل هـای ضدركـودی، روی ایـن موضـوع 
تبعـات  مـراودات خارجـی  افزایـش  كـه  كـرد  كیـد  تا
تورمـی اندكـی خواهـد داشـت و دولـت می توانـد از 
بینـدازد.  بـه جریـان  را  تقاضـا  تحریـک  ایـن مسـیر 
نیازمنـد  هـدف  ایـن  بـه  رسـیدن  وی،  گفتـه  بـه 
مثـل  حوزه هایـی  در  مشـخص  سیاسـت گذاری 
گردشـگری اسـت، تبعـات تورمـی  تولیـد صنعتـی و 
نیـز  را  زیرسـاختی  سـرمایه گذاری های  افزایـش 
سـرمایه های  جـذب  ضـرورت  از  و  خوانـد  ناچیـز 
سـخن  ایـران  زیربناهـای  توسـعه  بـرای  خارجـی 
گفتـه وی، بـرای رفـع معضـل بدهی هـای  گفـت. بـه 
داخلـی نیـز دولـت می توانـد اصـالح سیاسـت های 
مالیاتـی و نیـز جـذب منابـع مـردم و اسـتفاده از آنهـا 
را در سـرمایه گذاری های عمـده در تولیـد در پیـش 
همه جانبـه  ماهیـت  بـر  كیـد  تا بـا  پسـران  بگیـرد. 
اصالحـات اقتصـادی مـورد نیـاز، بـه دولـت توصیـه 
همچنیـن،  و  نـوآوری  مخـل  مجوزهـای  كـرد 
مجوزهـای رانت جویانـه مربـوط بـه دوران تحریـم را 
كید بر اینکه »چنین مسائلی  كند. پسران با تا حل 
ریشـه  ایـران  اقتصـاد  امـروز  مسـائل  اغلـب  ماننـد 
سیاسـی دارد«، حـل آنهـا را نیازمنـد »تدویـن و بـه 
كارگیـری راهبردهای اقتصادی-سیاسـی در سـطح 
كـه اجـرای آن، نیازمنـد یـک  كـرد  بسـیار بـاال« تلقـی 
در  مختلـف  گروه هـای  بیـن  اجتماعـی«  »قـرارداد 

بـود. خواهـد  كشـور 
 

یکسان سازی ارز، یک تیر با دو نشان
بحـث  كالیفرنیـا،  دانشـگاه  مدعـو  اسـتاد 
یکسان سـازی ارز را پـس از توافـق هسـته ای یکـی از 
اولویت هـای اقتصـاد ایـران معرفـی و در ایـن بحـث 
كید می كنـد. او بر تعدیل نرخ  بـر »نـرخ واقعـی ارز« تا
كیـد  ارز بـر اسـاس اختـالف تـورم داخـل و خـارج تا
می كنـد و معتقـد اسـت نـرخ ارز ثابـت، بـا توجـه بـه 
روند تورمی، زمینه یک بحران احتمالی را در آینده 

می كنـد. فراهـم 
پسـران معتقـد اسـت بـا لغـو تحریم هـا شـرایط بـرای 
یکسان سـازی ارزی فراهم شـد و باید انتظار داشت 
در ایـن یکسان سـازی بـه تدریـج پـول ایـران در برابر 
ارزهـای خارجـی تضعیـف شـود، در ایـن صـورت بـه 
كاالهـای غیرنفتـی  اعتقـاد پسـران تولیـد و صـادرات 
كـه ایـن وجـه خـوب قضیـه اسـت.  افزایـش می یابـد 
كـه قیمـت نفـت  كنونـی  او معتقـد اسـت در شـرایط 

معضــل رفــع بــرای
نیــز داخلــی بدهیهــای
دولــتمیتوانــداصالح
مالیاتــی سیاســتهای
ونیــزجــذبمنابــعمردم
در را آنهــا از اســتفاده و
ی یها ر ا یهگذ ما ســر
عمــدهدرتولیــددرپیش

بگیرد.

ی نا ایرا اددان سر ران ا اه های ها  دید

پنج  اولویت اقتصادی دولت
 در سال آخر
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كنـد  پاییـن اسـت، بایـد نـرخ ارز بـه سـمتی حركـت 
كـه صـادرات غیـر نفتـی مـا تقویـت شـود. از نـگاه او، 
كه هم ارز تک  یکسان سـازی ارزی، باعث می شـود 
نرخـی شـود و هـم صادرات غیرنفتی تقویت شـود و 
بـه تعبیـر پسـران می تـوان بـا یـک تیـر، دو نشـان زد.

 

تناسب قیمت انرژی با بهای جهانی
گذشـته،  نامزد دریافت نوبل اقتصاد در سـال های 
كشـور  یکـی دیگـر از اصالحـات مـورد نیـاز در اقتصاد 
در  ویـژه  بـه  و  انـرژی  قیمت گـذاری  درخصـوص  را 
مقالـه ای  بـه  ارجـاع  بـا  او  می كنـد.  عنـوان  بنزیـن 
كـه بـا همـکاری دكتـر هـادی صالحـی اصفهانـی در 
كه  كرده، توضیح می دهد  گذشته تهیه  سـال های 
در ایـن قیمت گـذاری تناسـبی میان قیمت داخلی 
از  و خارجـی ایجـاد می شـد و امـکان داشـت پـس 
كاهـش بهـای نفـت، قیمـت بنزین در  آزادسـازی بـا 
كاهـش یابـد. او نـگاه مسـئله قیمـت در  ایـران نیـز 
ایـران را سیاسـی دانسـت، حال آنکـه قیمت گذاری 
در  جهانـی  شـاخص های  اسـاس  بـر  بنزیـن 
كـرد. بـه  كشـورهای دیگـر را امـری عـادی توصیـف 
اعتقاد پسران، قیمت بنزین در شهرهای مختلف 
ایـران یـا در جنـوب و شـمال تهـران بایـد متفـاوت و 
براسـاس اصـول اقتصـاد باشـد، دولـت می توانـد از 
كسـب می كند  كـه از ایـن اختـالف قیمـت  درآمـدی 

كنـد. كمـک  كم درآمـد  بیشـتر بـه طبقـه 
 

استفاده از ظرفیت

 صندوق بین المللی پول
پسـران در ادامـه در پاسـخ بـه پرسشـی درخصـوص 
عـدم  و  برجـام  از  بعـد  خارجـی  مـراودات  كنـدی 
همـکاری برخـی از بانک هـا بـا ایران، بـه این موضوع 
كـرد كه زیربنـای نظام بانکی جهانی اعتماد و  اشـاره 
شـفافیت معامـالت اسـت و رسـیدن بـه ایـن هدف، 
كید بر افزایش  نیازمند اصالحات بانکی در ایران با تا
كار در  گفتـه پسـران، بـرای ایـن  شـفافیت اسـت. بـه 
گام نخسـت بایـد چنـد بانـک دولتـی و خصوصـی 
بانکـداری جهانـی  نظـام  بـا  آنهـا  و شـرایط  برگزیـده 
تطبیـق داده شـود و همزمـان، ارتبـاط منسـجم و 
مداومـی بـا صنـدوق بین المللـی پـول برقـرار شـود. 
گـر بانک هـای خارجـی از بابـت  بـه اعتقـاد پسـران، ا
تهدیـد نشـدن مسـائلی نظیر »پولشـویی« یـا »اتهام 
كنند، رقابت  حمایت از تروریسـم« اطمینان كسـب 
تنگاتنگی برای مراوده با شـبکه بانکی ایران، شـکل 

گرفـت. خواهـد 
 

احیای صندوق ذخیره ارزی
كمبریـج در بخش دیگـری از  اسـتاد تمـام دانشـگاه 
صحبت هـای خـود با اشـاره بـه افزایـش درآمدهای 
نفتـی در دوره جدیـد، به لزوم احیای مکانیزم های 
ذخیره ارزی و استفاده از درآمدهای نفتی صرفا در 
زیرسـاختی  سـرمایه گذاری های  مثـل  حوزه هایـی 
كشـورهای دیگـر نفتـی در  گفتـه او،  كـرد. بـه  كیـد  تا
افزایـش  در  سـعی  ارزی  درآمدهـا  وفـور  زمان هـای 
كردنـد تـا در زمـان نوسـانات شـدید و  ذخایـر ارزی 
كاهـش قیمـت نفـت، از بحران آسـیب نبیننـد. او با 
كـه  كـرد  اسـتناد بـه مسـتندات و مطالعـات عنـوان 
اقتصـاد  اثـر منفـی روی  ارزی  »تالطـم درآمدهـای 

كشـورهای نفت خیـز داشـته اسـت.«
كه قیمـت نفت بـه تدریج  كـرد  پسـران پیـش بینـی 
افزایـش و در ایـن وضعیـت، رفتـار دولـت را بسـیار 
گفتـه او، بایـد در اسـتفاده از  كـرد. بـه  حیاتـی تلقـی 
منابـع نفتـی در داخـل »بسـیار محتـاط« بـود و این 
درآمدها را جز در مصارف زیربنایی، مورد اسـتفاده 
كیـد بـر احیـای صنـدوق ذخیـره  قـرار نـداد. او بـا تا
ارزی، اسـتفاده آن را برای توسـعه تولید و صادرات 

كاالهـای غیـر نفتـی ضـروری دانسـت.
 

خ سود بانکی کاهش نر اثرات 
بعـدی  بخـش  در  برجسـته  اقتصـاددان  ایـن 
صحبت هـای خودبـر لـزوم كاهش نرخ سـود واقعی 
كـرد و ایـن سیاسـت را مشـوقی بـرای  كیـد  بانکـی تا
بـه  توجـه  بـا  او  دانسـت.  وتولیـد  سـرمایه گذاری 
رشـد اقتصـادی و بازدهـی سـرمایه در ایـران معتقد 
كـه نـرخ واقعـی سـود نبایـد بیـش از »2 تـا 3  اسـت 
كـه »نـرخ واقعـی  درصـد« باشـد. او ایـن اسـتدالل را 

مـردم  تـا  باشـد  باالتـر  زیـاد،  ایـن اختـالف  بـا  سـود 
بـرای  هـم  بانـک  و  كننـد  سـپرده گذاری  بانـک  در 
اعطای تسـهیالت، منابع در اختیار داشـته باشـد« 

دانسـت.  نادرسـت 
كـه بـا نـرخ سـپرده  گفـت  او در توضیـح ایـن مطلـب 
بـاال، بانـک بایـد تسـهیالت را بـا نـرخ بیشـتری اعطا 
كـه در حقیقـت هزینه تولیـد را افزایـش خواهد  كنـد 
داد. بنابرایـن بـه تعبیـر او، حتمـا بایـد نـرخ واقعـی 
سـود پایین بیاید تا مشـوق سـرمایه گذاری بر تولید 
باشـد. او روی دیگر، شـکاف زیاد نرخ سـود و تورم را 
كشـور در بانک های  سـپرده گذاری صوری از خارج 
كوچک ترین نوسـان،  ایرانی دانسـت؛ حال آنکه با 
ایـن اشـخاص پـول خـود را از نظـام بانکـی بیـرون 
كشـید و ایـن رونـد بـه زیـان نظـام بانکـی  خواهنـد 
خواهـد بـود. او دلیـل دیگر كاهش نرخ سـود بانکی 
دیگـر  صادركننـدگان  بـا  رقابـت  قـدرت  افزایـش  را 

كـرد. كشـورها عنـوان 
مناسـب  سـود  نـرخ  بـا  او،  اعتقـاد  بـه  همچنیـن   
و  سـرمایه گذاری  میـان  تعـادل  یـک  می تـوان 

كـرد. ایجـاد  پس انـداز 
 

نیاز به راهبری اقتصادی- سیاسی
اشـاره  بـا  هـاروارد  دانشـگاه  اقتصـاد  اسـتاد 
لغـو  از  پـس  ضـروری  اصالحـی  سیاسـت های 
تحریم هـا، موفقیـت در ایـن اصالحـات را یـک نـوع 
راهبری )Leadership( اقتصادی-سیاسی دانست 
اصالحـی  سیاسـت های  اجـرای  بـرای  بتوانـد  كـه 
او، در سیاسـت های  بـاور  بـه  كنـد.  ایجـاد  اجمـاع 
آن  در  درصـدی  صـد  اجمـاع  بـه  نیـاز  اصالحـی 
نیست؛ زیرا هر بحثی عده ای مخالف دارد و وجود 
اقتصـادی  اصالحـات  از  امتنـاع  دلیـل  گـروه،  ایـن 
نیسـت. او ایـن موضـوع را بـا مثـال برجـام تشـریح 
كـه بـه رغـم وجـود مخالفـان، بـه سـرانجام  می كنـد 

رسـید.

كـه در حـال  كیـد می كنـد  او در همیـن خصـوص تا
حاضـر نیـاز بـه »یـک اجمـاع بـا درصـد بـاال« اسـت، 
را  اقتصـادی  سیاسـت های  اصـالح  جهت یابـی  تـا 
تنظیـم  را  الزم  سیاسـت های  بتوانـد  و  مشـخص 
اصالحـات  تمـام  مشـترک  نقطـه  او  كنـد.  اجـرا  و 
كار، نـرخ ارز، یارانـه و  كسـب و  در مـورد مجوزهـای 
قیمـت انـرژی را جنبه های سیاسـی آن دانسـت؛به 
پیشـبرد  بـرای  كـه  دارد  اعتقـاد  دلیـل  همیـن 
بیـن  بایـد  ایـران  اقتصـاد  سـاختاری  اصالحـات 

ایجـاد  اجمـاع  مختلـف  گروه هـای 

  با نرخ ســپرده باال، بانک باید 
بیشتری اعطا  با نرخ  تسهیالت را 
کند که در حقیقــت هزینه تولید 
را افزایش خواهد داد. بنابراین به 
تعبیر او، حتما باید نرخ واقعی سود 
پایین بیاید تا مشوق سرمایه گذاری 

بر تولید باشد
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سمینار آموزشی بررسی قانون مالیات های مستقیم روز 
دوشنبه 10 خرداد در سندیکای شركت های ساختمانی 
بررسـی  بـا  مهمـان  كارشناسـان  تـا  شـد  برگـزار  ایـران 
اصالحات قانون مالیات به مقایسه این قانون با قانون 

قبلی بپردازند.
كمیسـیون  رئیـس  مسـعودی  سـیامک  مهنـدس 
بـا بیـان اینکـه سـمینار حاضـر از  قوانیـن و مقـررات 
پـی اصـالح  قانون مالیات های مسـتقیم برگزار شـده 
كرد: در این اصالحیه وظایف مؤدیان  اسـت، عنوان 
و  اسـت،  یافتـه  تغییـر  )مالیات دهنده هـا(  مالیاتـی 
گردهـم آمده ایـم تـا فضـای  مـا بـرای مـرور ایـن قانـون 
گیـر و دار مسـائل مالیاتـی به  جدیـد را بشناسـیم و در 
گرفتار نشـویم. ما  دلیـل عـدم آشـنایی بـا ایـن قانـون 
بـه عنوان تشـکل صنفی قبل از ابـالغ قانون، نظراتی 
درباره الیحه اصالحی داشتیم، و در مراحل بررسی و 
تنظیم و بازنگری، با اسـتعالم نظر شـركت های عضو 
كارشناسـان سـندیکا نظـرات خـود را اعـالم  كردیم و  و 

اینـک، بعـد از ابـالغ قانـون بـه تبییـن آن می پردازیم. 
كـرد:  وی دربـاره مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز عنـوان 
مدت اجرای قانون آزمایشـی مالیات بر ارزش افزوده 
تمام شـده و هنوز جاری اسـت. الیحه قانون دائمی 
نیـز مخالفـان و موافقـان زیـادی دارد. البتـه مجلـس 
هم بدون توجه به الیحه دولت، طرحی در این باره 
كندی در حال بررسـی اسـت.  كه به  ارائه داده اسـت 
سـندیکا نیـز در حـال بررسـی الیحـه قانون مالیـات بر 
ارزش افـزوده اسـت و در ایـن فاصلـه از نظـرات شـما 

اسـتقبال مـی كنیم.
در ادامه علیرضا فالح میرزایی، کارشـناس مالیاتی 
كیـد بـر این نکته كه  یکـی از دو مـدرس ایـن كالس بـا تأ
هنوز شمول قانون قبلی تمام نشده است، عنوان كرد: 
قانون جدید تركیبی از قوانین جدید و قوانین تركیبی با 
قانـون قبلی اسـت كه باید با ریزبینـی مورد بررسـی قرار 
گیرد. وی در ادامه به برخی از این تغییرات اشـاره كرد، 
از جمله اجباری شدن نقل وانتقال پول های باالی 5 

كنش بانکی. میلیون تومان از طریق ترا
ارشـد  كارشـناس  و  مـدرس  آخونـدی  احمـد  دکتـر 
كتـاب در حـوزه مالیـات نیـز  مالیاتـی و مؤلـف چنـد 
قانـون  اصـالح  تدویـن  »رویکردهـای  موضـوع  بـا 
كلیـات ایـن قانـون  مالیات هـای مسـتقیم« بـه بیـان 
پرداخت و گفت: اصالح قانون مالیات های مستقیم 
از 94/4/1 ابـالغ شـده و از اول سـال 95 اجرایـی شـده 

اسـت. 
كـه توسـط وی تدریـس شـد شـامل حـق  موضوعاتـی 
تمبر یا ثبت شركت، مالیات عملکرد شركت، تکالیف 
ارائـه  دفاتـر،  تحریـر  جدیـد  آئین نامـه  پیمانـکاران، 
اظهارنامـه با سیسـتم دسـتی والکترونیکـی، مـوارد رد 
دفاتـر، روش هـای تعییـن مالیـات، شـرایط علی الرأس 

شـدن، شـرایط قبـول هزینه هـا و... بـود.
پـس از ارائـه سـرفصل های آموزشـی، كارشناسـان ایـن 
سـمینار بـه سـؤاالت مختلـف حاضـران دربـاره قانـون 

مالیات هـای مسـتقیم پاسـخ دادنـد.  

 سـمینار آموزشـی قانـون تامیـن اجتماعـی و تکالیـف 
كارفرمایـان و پیمانـکاران روز چهارشـنبه 12 خـرداد در 
سـندیکای شـركت های سـاختمانی ایـران برگـزار شـد. 
در ایـن سـمینار مسـائل مربـوط به كلیـات قانون تامین 
اجتماعی، تکالیف كارفرمایان، تکالیف و امور پیمانکاران، 
بازرسـی از كارگاه هـا و حمایت هـای قانونـی مـورد بررسـی 
قـرار گرفـت.در ابتـدای ایـن نشسـت مهنـدس سـیامک 
مسـعودی رئیس كمیسـیون قوانین و مقررات سندیکا 
با بیان اینکه مدت كوتاهی اسـت كه تعامل با سـازمان 
تامیـن اجتماعـی بـرای شفاف سـازی و تسـهیل در امـور 
پیمانـکاران آغاز شـده اسـت بر لزوم آشـنایی پیمانـکاران 
بـا جزئیـات قانون تامین اجتماعی و دسـتورالعمل های 

گذاركنندگان كار  مربوطه برای كارفرمایان، بیمه شدگان، وا
و پیمانکاران تاكید كرد  و گفت:  با همین رویکرد سندیکا 
بـا برگـزاری ایـن سـمینار و دعـوت از جنـاب آقای قدسـی، 
مدیركل سـابق درآمد و مشـاور عالی بیمه ای سـندیکا در 
نظر دارد با موضوعات مرتبط صنف در این قانون شود.
در ادامـه جلسـه مـدرس ایـن سـمینار آقـای قدرت الـه 
سـازمان  بیمـه  حـق  درآمـد  سـابق  مدیـركل  قدسـی 
تامیـن اجتماعـی، و مشـاور عالـی بیمـه ای سـندیکا بـا 
ارائـه كلیاتـی از قانون تامین اجتماعی،  مـواد مربوط به 
پیمانکاران و كارفرمایان را برای حاضران در این سمینار 
توضیـح دادنـد و بـه سـؤاالت حاضـران دربـاره قانـون 
تأمین اجتماعی و نکات مرتبط با پیمانکاران را پاسـخ 

داده شـد. در پایـان ایـن برنامـه ضمـن ارائـه گواهی نامه 
شـركت در سـمینار، جـزوه آموزشـی »دانسـتنی هایی از 
قانـون تأمیـن اجتماعـی و دسـتورالعمل های مربوطـه 
كار  گذاركننـدگان  وا بیمه شـدگان،  كارفرمایـان،  بـرای 
سـندیکای  توسـط   95 خـرداد  كـه  پیمانـکاران«  و 
شركت های ساختمانی ایران تهیه و تدوین شده بود، 
به شركت كنندگان ارائه گردید. این جزوه شامل 8 فصل 
به نام های كلیات، تکالیف كارفرمایان، امور پیمانکاران، 
 حمایت های قانونی، بازرسی از كارگاه ها و دفاتر قانونی، 
مشـاغل  و  حـرف  صاحبـان  بیمـه  و  اختیـاری  بیمـه 
 آزاد و بیمـه بیـکاری، دسـتمزد و برخـی از مـواد قانـون

 كار بود.
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ایـران  دولـت  ثروتمندتریـن  احمدی نـژاد  دولـت 
درآمـد  دالر  میلیـارد   800 بـا  می توانسـت  و  بـود 
ایـران  اقتصـاد  در  را  چشـم گیری  تحـوالت  نفتـی، 
كنـد؛ ایـن تحـوالت رخ داد امـا نـه در مسـیر  ایجـاد 
كـه روحانی  رشـد، بلکـه در مسـیر سـقوط؛ تـا جایـی 
تحویل گیرنـده اقتصـاد ورشکسـته و غـرق شـده در 
ركـود، تـورم و بیـکاری بـود. دولـت یازدهـم قـدم بـه 
كاهـش تـورم، پیش  قـدم از شکسـتن مـرز تحریـم تـا 
ركـو مـرداب  از  را  اقتصـاد  كـه  اسـت  امیـد  و   رفـت 

د بیرون كشد.
گو با جمـاران، در مورد  گفـت و  محمـود جامسـاز در 
شـرایط اقتصـادی و عملکـرد دولـت یازدهـم، گفت: 
دولـت یازدهـم از ابتـدای بـه قـدرت رسـیدن عـالوه 
بـر دغدغه هـای سیاسـی و دیپلماسـی بـا معضـالت 
پیـش روی اقتصـاد ایـران نظیر تورم، بیکاری، رشـد 
كاهش بهره وری و سرمایه گذاری  اقتصادی منفی، 
كـه تبعـات آن در قلمـرو اجتماعـی نیـز  مواجـه بـوده 
دولـت را درگیـر ناهنجاری هـای اخالقـی و اجتماعی 
افزایـش  را  سـاخته و هزینه هـای اجتماعـی دولـت 

داده اسـت.
كـه تـورم 44 درصـدی دوران  كیـد بـر ایـن  وی بـا تأ
بـه  معطـوف  دهـم،  و  نهـم  جمهـوری  ریاسـت 
كـرد بی رویـه درآمدهـای  عملکـرد آن دوره در هزینـه 
كـه اتفاقـًا در ایـن دوران در تاریـخ  آسـان رس نفتـی 
گفـت: اجـرای قانـون  كشـور بی سـابقه بـوده اسـت، 
كـه حدود  هدفمنـدی یارانه هـا، پـروژه مسـکن مهـر 
گرفتـه  150 هـزار میلیـارد تومـان از بانـک مركـزی وام 
پـروژه  بـه  مربـوط  تحریم هـای  همچنیـن  شـد، 

كه تشـدیدكننده تحریم های قبلی بود و  هسـته ای 
افزایـش یـک بـاره قیمـت ارز )دالر( از 1000 تومـان بـه 
3000 تومـان و سـپس 3600 تومـان یـک موج تورمی 
را بـه سـبب ایـن شـوک های وارده بـه وجـود آورد بـه 
كـه تـورم در پایـان دوره ریاسـت جمهـوری  گونـه ای 

دهـم، بـه 44 درصـد افزایـش یافـت.
و  حیـف  طبیعتـًا  كـرد:  كیـد  تا اقتصـاددان  ایـن 
گرفتـه، فسـاد اقتصـادی و بانکی  میل هـای صـورت 
غیرقابـل تصـور و عـدم تخصیص بهینه منابع میان 
كـه نقدینگـی  نیازهـای واقعـی اقتصـاد باعـث شـد 
كشـور به سـمت امور غیرمولد و در بخش غیرواقعی 
اقتصـاد هزینه شـود؛ بنابرایـن بخش واقعی اقتصاد 
مخصوصـًا  دولـت  حمایت هـای  عـدم  دلیـل  بـه 
كاالهـای  بی رویـه  واردات  بـرای  اجـازه  دادن  بـا 
فشـار  همچنیـن  قیمـت،  ارزان  چینـی  نامرغـوب 
طاقت فرسـا روی هزینه های تولید ناشـی از افزایش 
قیمت هـای حامل هـای انـرژی )قـرار بـود 30 درصـد 
گیـرد امـا  یارانه هـای انـرژی بـه بخـش تولیـد تعلـق 
قیمت هـای  افزایـش  و  نیافتـاد(  اتفـاق  ایـن  عمـال 
نقـدی، دچـار  یارانه هـای  توزیـع  بـه سـبب  نسـبی 
تولیـد،  كاهـش  باعـث  مـوارد  ایـن  همـه  و  چالـش 
بیکاری و تنزل رشد اقتصادی تا 6.8-  درصد شد.

كـه خـود را دولـت  كـرد: دولـت یازدهـم  وی تصریـح 
تدبیـر و امیـد نامیـد، بـه مـردم در مـورد سـاماندهی 
از  كـی  حا نویدهـای  كشـور  اقتصـادی  وضعیـت 
كاهش تورم، افزایش  كه در رأس آن  خوشبینی داد 

اشـتغال و بهبـود وضعیـت سـالمت مـردم بـود.
كـه طبیعی اسـت  كیـد بـر ایـن  ایـن اقتصـاددان بـا تأ

گفت:  كه شـیب تورم در زمان روحانی پایین بیاید، 
كه دیگر از شـوک های  كاهـش تـورم طبیعـی بود چرا 
كـه در زمـان دولـت نهـم و دهـم بـه اقتصـاد  تورمـی 
خـود  تأثیـر  تحـت  را  قیمت هـا  سـطح  و  شـده  وارد 
سـطح  بنابرایـن  نبـود.  خبـری  بـود،  داده  قـرار 
قیمت هـا از آثـار تورمـی تـا حدودی تخلیه شـده بود 
و شـوک های جدیـدی نیـز بـه اقتصـاد وارد نشـد تـا 

محـرک شـیب افزایـش تـورم شـود.
كه دولت یازدهم در چنین  كید بر این  جامساز با تأ
كار  كاهـش تـورم به  شـرایطی تمـام تـالش خـود را در 
بـرد و بـا اوصـاف تصویر شـده در فوق، شـیب تورمی 
كاهش  گفت: بـا این وجـود  كم شـد،  سـال بـه سـال 
تـورم بـه قیمـت تشـدید و تعمیـق ركـود اقتصـادی 
گرفت. متأسـفانه ركـود هنوز از اقتصـاد ایران  انجـام 
كـه  بیـرون نرفتـه اسـت و دولـت نیازمنـد آن اسـت 
كلـی  در طـرح برون رفـت از ركـود اعالمـی تجدیدنظـر 

كند.
كـرد: بـرای برون رفـت از ركـود متغیرهـای  وی اظهـار 
تکنولـوژی،  سـرمایه گذاری،  نظیـر  اقتصـادی 
مدیریت دانایی محور، بهره وری و شـرایط مطلوب 
كـه  كمیـت قانـون از الزامـات اسـت  كار و حا كسـب و 
متأسـفانه در شـرایط موجـود حتـی پـس از برجـام، 
اقتصـاد  تـا  اسـت  نشـده  متحـول  چنـدان  شـرایط 
بـه  خصوصـی  بخـش  گیـرد،  بهـره  آن  مواهـب  از 
بازارهـای جهانـی راه یابـد و سـرمایه گذاری حرفه ای 

بـه ایـران سـرازیر شـود.
ده هـا  كـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  اقتصـاددان  ایـن 
هیـأت نمایندگـی اقتصـادی همـراه دیپلمات هـای 
سـفر  ایـران  بـه  مختلـف  كشـورهای  از  سیاسـی 
ایـن  گفـت:  كردنـد،  امضـاء  تفاهم نامه هایـی  و 
آنهـا  تـا  نشـدند  تبدیـل  قـرارداد  بـه  تفاهم نامه هـا 
كـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  البتـه  كننـد.  متعهـد  را 
كـه مؤسسـات  سـرمایه گذاران حرفـه ای بـا عالماتـی 
وضعیـت  مـورد  در  بین المللـی  اعتبارسـنجی 
كشـورها  اقتصـادی  كالن  متغیرهـای  و  اقتصـادی 

می كننـد. حركـت  می كننـد،  اعـالم 
كالن  متغیرهـای  متأاسـفانه  افـزود:  جامسـاز 
اقتصـادی كشـور مـا در رتبه بنـدی اقتصـادی جهان 
وضـع بسـیار نامطلوبـی دارد. اخیـراً رتبـه نـرخ درجـه 
كشـور بـه 171  آزادی اقتصـادی ایـران در بیـن 186 
دهـم  و  نهـم  دولت هـای  در  البتـه  اسـت.  رسـیده 
وضعیت بسـیار بـد بود و اصـاًل در این رتبه بندی قرار 

نمی گرفتیـم.
كـرد: بـا توجـه به این كه چنین شـرایطی  وی اظهـار 
كمیـت قانـون، ریسـک های  در حـوزه بهـره وری، حا
و...  رقابت پذیـری  كار،  و  كسـب  فضـای  تركیبـی، 
سـرمایه ای  هیـچ  اسـت،  نامطلـوب  وضعیـت 
و  اعتمـاد  كـه  ایـن  مگـر  نمی شـود  كشـور  وارد 
اطمینـان در سـرمایه گذاری خارجـی بـه وجـود آیـد 
امنـی  جـای  در  كـه  شـود  مطمئـن  سـرمایه گذار  و 
سـرمایه گذاری می كنـد و سـود و اصـل سـرمایه وی 

اران از در  و  با  ام

دولت  در طرح  برون رفت  از  رکود  
تجدید نظر کلی کند

دولت  در طرح  برون رفت  از  رکود  
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كـه قوانین  هـر زمـان قابـل برگشـت اسـت. ضمن آن 
گیـر فـراروی تجـارت  و دسـتورالعمل های دسـت و پا
كار در  كسـب و  كـه شـروع  و تولیـد بـه قـدری اسـت 
كشـور را به شـدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد، با 
كـه درآمدهـای نفتی كشـور  وجـود چنیـن وضعیتـی 
از لحـاظ ارزش بـه دلیـل پاییـن آمـدن قیمـت نفـت 
از سـوی  كـرده اسـت، سـرمایه گذاری  كاهـش پیـدا 
خارجی هـا هنـوز اتفـاق نیافتـاده اسـت و وعده های 
در  یارانـه ای  كمک هـای  مـورد  در  محتـرم  دولـت 
كوچـک و  قالـب تسـهیالت تولیـدی بـه واحدهـای 
متوسـط مولد، جامه عمل پوشـانده نشده، انتظار 
خـروج از ركـود قـدری خوشـبینانه بـه نظـر می رسـد.

ایـن اقتصـاددان بـا اشـاره بـه تـالش دولـت یازدهـم 
گفـت: ركود تعمیق شـده اسـت  كاهـش تـورم،  بـرای 
كاهـش تـورم سیاسـت های انقباضـی  كـه بـرای  چـرا 
كـه ركـودزا هسـتند؛ بـرای برون رفت از  اجـرا می شـود 

ركـود بایـد سیاسـت های انبسـاطی اجـرا شـود.
كـه ركـود اقتصـادی اثـرات  كیـد بـر ایـن  جامسـاز بـا تأ
تـورم در  گفـت:  تـورم دارد،  بـه  مخرب تـری نسـبت 
كـه رونـق اقتصـادی وجـود داشـته باشـد تـا  حـدی 
حـدود 6 درصـد هـم پذیرفتـه شـده اسـت امـا وقتی 
ركود وجود داشـته باشـد، ركود اسـباب كاهش رشد 
كاهـش اشـتغال را بـه  كاهـش درآمـد و  اقتصـادی، 
كـه فقـر  وجـود مـی آورد و ایـن مـواد باعـث می شـوند 
كـم شـود و شـکاف بزرگـی بیـن فقیـر و  در جامعـه حا

غنـی بـه وجـود می آیـد.
تمـام  بایـد  دولـت  اول  وهلـه  در  كـرد:  تصریـح  وی 
كار  بـه  ركـود  از  برون رفـت  بـرای  را  خـود  كوشـش 
بـا  دیپلماسـی  تلفیـق  بایـد  امـر  ایـن  بـرای  ببـرد. 
غـرب بـرای جلـب اعتمـاد سـرمایه گذاران در زمینـه 
سـازمان  بـه  پیوسـتن  و  ایـران  در  سـرمایه گذاری 

گیـرد. صـورت  جهانـی  تجـارت 
این اقتصاددان یادآور شـد: از زمانی كه سـازمان "گات" 
تبدیـل بـه سـازمان تجـارت جهانـی شـد، 22 بار ایـران 
درخواست عضویت داد كه رد شد، باالخره چند سال 
قبـل ایـران بـه عضویـت ناظـر درآمد اما عضـو ناظر حق 

رأی ندارد؛ باید عضو دائمی سـازمان شـویم.
جامسـاز بـا مقایسـه دولـت عملکـرد دولـت روحانـی 
گفـت: وقتـی بـه مقـدورات دولـت  بـا زمـان قبل تـر، 
نهـم و دهـم و مقـدورات دولـت یازدهـم می نگریـم، 
كـه مقـدورات دولـت نهـم بسـیار بسـیار  می بینیـم 
نفتـی  درآمـد  دالر  میلیـارد   800 حـدود  بـود؛  بـاال 
گـر قـرار بـود ایـن درآمـد بـه نحـو بهینـه  كـه ا داشـتیم 
كند،  بیـن نیازهـای واقعـی اقتصاد، تخصیص پیـدا 
كشـور ما می توانسـت بسـیار بسیار متحول شـود اما 
متأسـفانه تمـام ایـن درآمدهـا بـه بـاد رفـت و مـا بـا 
كه فاجعـه بود.  رشـد اقتصـادی منفـی روبرو شـدیم 
فکـر نمی كنـم بـا ایـن شـرایط در طـول تاریـخ ایـران 

چـه درحـال و چـه درآینـده مواجـه شـویم.
اقتصـاد  متأسـفانه  كـه  ایـن  بـر  كیـد  تأ بـا  وی 
و  منفـی  اقتصـادی  رشـد  بـاال،  تـورم  ورشکسـته، 

گفـت: از  انبـوه بیـکاری نصیـب دولـت روحانی شـد، 
سـوی دیگـر چالش هـای بین المللـی در مـورد انرژی 
هسته ای، تحریم بانکی و سوئیفت و تحریم حركت 
بـا مشـکالت بسـیار عظیمـی  را  كشـور  نفتکش هـا، 
داد  تشـخیص  اول  گام  در  دولـت  سـاخت؛  روبـرو 
كـه دولـت قبـل آن را  را  كـه بایـد مسـئله تحریم هـا 
كنـد تـا بتوانـد بخشـی از  ورق پـاره می خوانـد حـل 

كنـد. رفـع  را  مشـکالت 
دیپلماسـی  كـه  ایـن  بـر  كیـد  تأ بـا  اقتصـاددان  ایـن 
پـس  از  بسـیار شایسـته ای  نحـو  بـه  یازدهـم  دولـت 
كار برآمـد و بـه توافـق برجام )برنامه جامـع اقدام  ایـن 
مشترک( رسید، گفت: با این وجود در اجرای برنامه 
متأسفانه معضالت و مشکالتی به وجود آمد، بیشتر 
كـه  از سـوی امریـکا و تـا حـدودی هـم از سـوی ایـران، 
كشـور  هنـوز برجـام بـه سـرانجام نرسـیده تـا اقتصـاد 

كنـد. بتوانـد از میوه هـای ایـن دسـتاورد اسـتفاده 
كـه وعده هـای داده شـده  كیـد بـر ایـن  جامسـاز بـا تأ
آسـانی  بـه  بتـوان  كـه  نیسـت  وعده هایـی  دولـت، 
گفـت: بـه ویـژه دولـت در مـورد  كـرد،  آنهـا را محقـق 
یارانه هـا موظـف بـود ادامـه قانـون را پیـش بگیـرد، 
كـرد  كار را انجـام داد؛ البتـه بارهـا اعـالم  ناچـارا ایـن 
كـم شـود و توانسـت  كـه از تعـداد یارانه بگیـران بایـد 
كاهـش  3میلیـون و 500 هـزار نفـر از یارانه بگیـران را 
درگیـر  دولـت  و  نبـود  كافـی  مقـدار  ایـن  امـا  دهـد 
هزینه های بسـیار زیاد دیوان سـاالری بود؛ از سـوی 
دیگـر بودجه ارائه شـده با وجود پیش بینـی 101 هزار 
میلیـارد تومـان مالیـات و 68 هـزار میلیـارد تومـان 
درآمدهـای نفتـی و...، بـر اسـاس اعـالم سـخنگوی 
كسـری عملیاتـی  دولـت بـا 48 هـزار میلیـارد تومـان 

روبـرو اسـت.
كنون در شـرایطی اسـت  كرد: دولت هم ا وی اظهار 

گـر سـایر مسـایل  كـرده و ا كـه مسـئله برجـام را حـل 
كنگـره امریـکا در مواضـع  پشـت پـرده حـل شـود و 
كنـد، بانک هـای بزرگـی مثـل  خـود تلطیـف ایجـاد 
و  پـورز"  انـد  "اسـتاندارد  بانـک  اچ.اس.بی.سـی، 
گذشـته بـه دلیـل  كـه در  بانـک "پاریبـاس" فرانسـه 
معامـالت پنهانـی بـا ایـران حـدود 25 میلیـارد دالر 
ایـران  بـا  بتواننـد  شـدند،  جریمـه  امریـکا  سـوی  از 
كننـد و در پـی آن ارتبـاط بـا بانک های  رابطـه برقـرار 
كوچـک خارجـی برقرار شـود، سیسـتم بانکـداری ما 
سـوئیفت  و  می شـود  فعـال  پولی مـان  مـراودات  و 

كار خـود ادامـه دهـد. می توانـد بـه 
جلـب  درصـورت  كـرد:  تصریـح  اقتصـاددان  ایـن 
در  ایـران  اعتبـاری  جایـگاه  افزایـش  و  اعتمادهـا 
بین المللـی،  مؤسسـات  اعتبارسـنجی  تابلوهـای 
امـر  ایـن  البتـه  می شـود.  جـذب  سـرمایه گذاران 
زمـان  آینـده  سـال  و  جـاری  سـال  و  اسـت  زمان بـر 
كه  كار نیسـت اما امید اسـت  كافـی بـرای انجـام این 
كشـورهای  در آینـده بـا بهبـود روابـط ایـران بـا سـایر 
دنیـا اقتصـاد مـا هـم به اقتصـاد جهانی بپیونـدد و با 
رشـد چشـمگیر تجـارت خارجـی، بتوانـد تـراز مثبت 
كنـد،  كارنامـه خـود ثبـت  تجـاری بـدون نفـت را در 
كـه مـا می توانیـم بـه رشـد اقتصادی  آن زمـان اسـت 
كنیـم، درآمـد ملـی و اشـتغال را  مثبـت دسـت پیـدا 
افزایـش دهیـم. دولـت بـا افزایـش درآمـد ملـی مـی 
كنـد و از وابسـتگی بـه  كسـب  توانـد مالیـات خوبـی 
درآمـد نفـت بکاهـد؛ در ایـن صورت دولـت می تواند 
درآمـد نفـت را بـه صنـدوق توسـعه ملـی و سـالمت 

اختصـاص دهـد. جامعـه 
هنـوز  مـا  اقتصـاد  كـه  ایـن  بـر  كیـد  تأ بـا  جامسـاز 
كـه رشـد  گفـت: پیش بینـی شـده  شـکننده اسـت، 
اقتصـادی در سـال 1395 پنـج درصـد می شـود امـا 
بخـش  چـون  نمی شـود  محقـق  امـر  ایـن  مسـلمًا 
اعظـم رشـد اقتصـادی بـا احتسـاب افزایـش تولیـد 
بـود  گرفتـه شـده  نظـر  در بخـش خودروسـازها در 
كشـور  كارخانه بزرگ خودروسـازی  كه سـه  درحالی 
كاهـش تولید داشـته اند؛ ایران  در بهـار در مجمـوع 
كاهش تولید داشته، سایپا و پارس خودرو  خودرو 

نیـز افزایـش چندانـی نداشـته اند.
كـه  باشـد  قـرار  گـر  ا كـه  ایـن  بـر  كیـد  تأ بـا  وی 
كنیـم،  جـذب  را  خارجـی  سـرمایه گذاران  نتوانیـم 
كفـاف رشـد اقتصـادی را بـه  سـرمایه گذاری داخلـی 
كشـور  كه در  گفت: درسـت اسـت  ما نخواهند داد، 
نقدینگی یک تریلیونی داریم، اما این نقدینگی در 
كسی به آن دسترسی ندارد،  جاهایی قفل شده و 
حتـی 50 درصـد از منابـع بانک هـا قفل شـده و قادر 
بـه اسـتفاده از آنهـا و ارائـه تسـهیالت نیسـتند چـه 
كـه ایـن  برسـد بـه تسـهیالت یارانـه ای. بـا وجـودی 
كـه هنـوز در موقعیتـی قـرار نگرفتنـد  عوامـل تولیـد 
كننـد، بـه  كـه بـا یکدیگـر رشـد اقتصـادی را ایجـاد 
سـختی می توانیـم بـه رشـد 3درصـدی اقتصـاد در 

سـال جـاری برسـیم.

تــورم در حدی کــه رونق 
باشد  داشته  وجود  اقتصادی 
تا حدود 6 درصد هم پذیرفته 
شده اســت اما وقتی رکود 
رکود  باشد،  داشــته  وجود 
اسباب کاهش رشد اقتصادی، 
کاهــش درآمــد و کاهش 
به وجود می آورد  را  اشتغال 
و این مواد باعث می شــوند 
که فقر در جامعه حاکم شود 
و شکاف بزرگی بین فقیر و 

غنی به وجود می آید.
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شـنبه روز  امـروز،  ایـران  در  پایـدار  نـوآوری   سـمینار 
 8 خرداد توسـط مؤسسـه تحقیق و توسـعه صنعت 
احداث و سـندیکای شـركت های ساختمانی ایران، 
در سـالن همایش هـای سـندیکا و در قالـب دو پانـل 

برگزار شـد.
پانـل اول بـا موضوع تمركز بـر روی MCIDM پلتفورم 
یادگیری و خلق مشترک و ظرفیت سازی و با حضور 
كتاب  گلچین نویسـنده  آقای مهندس عبدالعظیم 
گلوگاه، آقای دكتر كیا گلسرخی مشاور عالی مؤسسه 
تحقیـق و توسـعه، آقـای مهنـدس محمـد مهـدی 
نصراللهی رئیس هیأت مدیره مؤسسه تحقیق برای 
توسعه احداث و انرژی آقای مهندس مرتضی زمانی 
كمیتـه توسـعه توانمندی هـای   MCIDM از فعـاالن
فرهـودی  امیـد  دكتـر  آقـای  مؤسسـه،  حرفـه ای 
مدیرعامـل مؤسسـه بـه عنـوان مجـری MCIDM و 
كارآفرین توسـعه گرا  خانـم مهندس نـدا موحدی پور 

و شـركت كننده نمونـه MCIDM برگـزار شـد. 
در ایـن پانـل پـس از خوشـامدگویی مهنـدس 
مؤسسـه  هیأت مدیـره  رئیـس  نصراللهـی 
و  گلچیـن  مهنـدس  توسـعه،  و  تحقیـق 
خـود  دیدگاه هـای  ارائـه  بـه  گلسـرخی  دکتـر 

پرداختنـد.
حاضـران  بـه  خیرمقـدم  بـا  نصراللهـی  مهنـدس 
كـرد: ایـن سـمینار اولیـن سـمینار مؤسسـه  عنـوان 
بـا  پانـل اول  پانـل اسـت.  در سـال 95 و شـامل دو 
موضـوع تمركـز بـر روی MCIDM پلتفـورم یادگیـری و 
خلق مشترک و ظرفیت سازی و پانل دوم با موضوع  
كشـور و صنعـت  محتـوی و ضرورتهـای توسـعه در 

احـداث برگـزار خواهـد شـد.  
كرد:  در ادامـه مهندس عبدالعظیم گلچین عنـوان 
مـن نیـز چـون بسـیاری از شـما سـال ها »بـر در اربـاب 

كـی بـه در آیـد«،  كـه خواجـه  بی مـروت دنیـا نشسـتم 
امـا خواجـه نـه تنهـا بـه در نیامـد بلکـه در ایـن مـدت 
امیدوارترین آدم این صنف هم به ناامیدی كشیده 

شد.
 بحث اصلی كشور ما توسعه نیافتگی و عقب افتادگی
الزم  عواملـی  توسـعه  شـدن  محقـق  بـرای  اسـت.   
كمیـت، نهادهای  اسـت. در هـر كشـوری دولت و حا
علمـی و عامـالن توسـعه از جملـه مدیـران شـركت ها 
و بنگاه هـا در توسـعه نقـش دارنـد. با شـرمندگی باید 
كـدام از ایـن اركان یادشـده متفکـر  عنـوان كنـم هیـچ 
و توسـعه گرا نیسـتند. حتـی  در  اتـاق بازرگانـی هـم   
بـه زحمـت انسـان های توسـعه گرا می تواننـد  حاضـر 
شـوند هـر چنـد برخـی از دوسـتان بـا همـت زیـاد در 

آنجـا حاضـر شـدند.
افـزود: اقتصـاد، فرهنـگ، جامعـه، و سیاسـت  وی 
نبایدهـا توسـط  بایـد و  مـا دولـت محـور هسـتند و 
كمیـت  كـه حا كمیـت تعییـن می شـود در حالـی  حا
نمی توانـد مؤلفه هـای اقتصـادی را درسـت تبییـن 
كـز علمـی هم  كنـد و متأسـفانه سـازندگان، اتـاق و مرا
بـه ارائـه برنامـه مـدون نپرداخته انـد تا بتـوان صحت 
و سـقم برنامـه و مؤلفه هـای دولـت را بـا آن سـنجید. 
بانک هـای مـا دولت محـور و اقتصـاد مـا بانک محـور 
اسـت و در چنین اقتصادی فقط رانت رشـد می كند 
و نـه تنهـا بـا توسـعه قرابـت نـدارد بلکـه مانـع توسـعه 
كـه  اسـت. متأسـفانه مـا سـردار و شهسـواری نداریـم 
كنـد  همـه ایـن عوامـل را در جهـت توسـعه هدایـت 
و بگویـد بیاییـد هیـچ فکـری غیـر از توسـعه نداشـته 
باشـیم و در پایـان روز ببینیـم چـه قـدم مثبتـی بـرای 
كـدام از  توسـعه برداشـته ایم. در حـال حاضـر هیـچ 
كمیتـی، سـازندگان و نهادهـای علمی  نهادهـای حا
مـا در درون بـا هـم همسـویی و همفکـری ندارنـد و 

عمـده رنـج مـا از ایـن ناهمسـویی ناشـی می شـود. 

آن  آمـدن  تـا  امـا  كـرد:  تصریـح  گلچیـن  مهنـدس 
شهسـوار یـا بـه وجود آمـدن آن چه بایـد كرد؟ به نظر 
كنیم. كار را به طور جدی دنبال  من ما می توانیم 5 
كـه انجـام می دهیـم جـدی بگیریـم و بـرای  كاری   -1

آن پایـداری كنیـم.
بیندیشـیم  مسـائل  دربـاره  كفایـت  انـدازه  بـه   -2
كـه بایـد  و برنامـه داشـته باشـیم. ایـن مـا هسـتیم 
ببینیـم چـه چیـزی را و چگونـه بایـد تغییـر دهیـم. 
نظـام  و  توسـعه  مناسـب  الگوهـای  مـا  متأسـفانه 
اقتصـادی مطلوبـی در بخش های مختلـف نداریم. 
3- از سر تا ذیل به آموزش)training( احتیاج داریم. 
كـرده هسـتیم و متأسـفانه  مـا فقـط افـراد تحصیـل 
كـه  درس خوانـدن مهـارت الزم را بـه مـا نمی دهـد 
كار را در زمـان مناسـب، بـا مدیریـت مناسـب، هزینـه 
زیسـت  محیـط  بـه  زدن  صدمـه  بـدون  و  مناسـب 

انجـام دهیـم.
4- بایـد ببینیـم در دنیـای اطـراف چـه می گـذرد و 
كشورهای دیگر چگونه به توسعه رسیده اند، باید با 

نـگاه تحقیقاتـی به ایـن مسـئله بپردازیم.
كشـور بشناسـیم  5- نهادهای انسـانی توسـعه را در 
و بـه آنهـا احتـرام بگذاریـم. مثـال چنـد نفـر مؤسـس 
بانـک صـادرات را می شناسـند؟ مرحـوم محمدعلی 
كـرد و بعدهـا  كـه بـا چرتکـه، بانکـی را درسـت  مفـرح 
كـه بـه نـام خـود وی بـود، او را  حتـی در بیمارسـتانی 
كشـورهای اروپایـی  كـه در  نمی شـناختند. در حالـی 
توسـعه  انسـانی  نهـاد  عنـوان  بـه  سـتاره ها  و  نوابـغ 
محتـرم شـمرده می شـوند. ما نیز بایـد در حرفه خود 

بـه تکریـم سـرداران توسـعه بپردازیـم. 
وی افزود: مؤسسه تحقیق و توسعه می تواند متولی 
همـه ایـن امـور باشـد و همـه ایـن مـوارد بایـد جـزو 
وظایف آن باشـد. مؤسسـه، نقش سازمان مدیریت 
كمیـت  و برنامه ریـزی بخـش خصوصـی را دارد. حا
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كیـد دارد بخـش خصوصـی را در رأس امور می بیند  تا
را  كار  گـر مـا ایـن 5  ا اینگونـه نیسـت.  ولـی در واقـع 
انجام دهیم می توانیم بخش خصوصی را به عنوان 
كـه تمـام وظایـف و  كنیـم،  پروتـکل بـا دولـت مرتبـط 
نقش هـای بخـش خصوصـی در آن مشـخص شـده 

باشد. 
سـمینار  ایـن  ادامـه  در 
گلسـرخی  کیـا  دکتـر 
گذشـته  كـرد: در  عنـوان 
و حـدود 16 سـال قبـل 
كار  پلتفورم هایـی بـرای 
هم افزایـی  و  گروهـی 
بودكـه  شـده  تشـکیل 
نتایج خوبی داشـت. نوآوری فرایندی جمعی است 
و در بخـش صنعـت احـداث هـم ایـن فراینـد جمعـی 
"پیـچ"  دانشـگاه  در  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  امـری 
مجارسـتان سـه كارآفرین كه دكترای افتخاری دارند 
گردهمایـی سـالگرد  كـه قـرار اسـت در  معرفـی شـدند 
دانشـگاه سـخنرانی كنند كه بنده مروری بر نظریات 

داشـت.  خواهـم  آنهـا 
1-چارلز سیمونی رئیس بخش تولید و برنامه شركت 
مایکروسـافت بود كه به دانشـگاه ما هدیه ای نقدی 
كرد  بـرای  راه اندازی دانشـگاه های بـدون دیوار اعطا 
بـا سـرمایه اجتماعـی دانشـگاه و جـذب  تـا توسـعه 
كارآفریـن را صاحـب  خانواده هـا محقـق شـود. وی 
مـا  وقتـی  اسـت  معتقـد  و  می دانـد  جهانـی  دیـدی 
می توانیـم توسـعه پیـدا كنیـم كه جهانـی فکر كنیم. 
سـیمونی معتقـد اسـت توسـعه سـفیر می خواهـد تـا 

كنـد. سـتون های مختلـف اقتصـاد را بـه هـم وصـل 
بـه  را  سـبز  محصـوالت  كارخانـه  پائولـی  گونتـر   -2
گذاشـت. ایشـان  خصـوص در صنعـت صابـون پایـه 
كتـاب اقتصـاد آبـی را نوشـته و از متفکـران »اقتصـاد 
وافـر« اسـت. اقتصـاد را عمومـا مدیریـت منابـع نـادر 
می داننـد. ایشـان منابـع را وافـر می دانند و معتقدند 
تغییـر دیـدگاه الزم اسـت و تفکـر سیسـتمی در ایـن 
اسـت  معتقـد  پائولـی  اسـت.  نـوآوری  باعـث  بـاره 
كـرد. ضایعـه یک  بـرای نـوآوری بایـد سیسـتمی نـگاه 
صنعـت مـاده خـام صنعـت دیگـر اسـت. وی روی 
كید دارد امـا دانش و اقتصاد را  ظرفیت هـای بومی تأ

كـه بومـی نمی شـوند.  تنهـا چیزهایـی می دانـد 
در  كـه  ونکاتاسـوامی  گووینداپـا  دكتـر  مرحـوم   -3
فقیرتریـن منطقـه هنـد سیسـتم جراحـی چشـم را 
كـرد تا 48 میلیـون آدمی را كه از نابینایی  پایه گـذاری 
ایـن  وی   كنـد.  درمـان  می بردنـد،  رنـج  غیـرالزم 
كـرد و معتقـد بـود  كوچکـی آغـاز  سیسـتم را در خانـه 
مـا مـردم را پیـدا نمی كنیـم بلکـه آنهـا را می سـازیم. 
كیـد داشـت. دكتـر  در واقـع او روی ظرفیت سـازی تأ
گووینداپا به همفکری و خلق مشترک اعتقاد داشت 
كـه دو سـوم خدمـات مجانـی داشـت  و سـازمان او 

همـواره رشـد اقتصـادی داشـت. 
كیـد  تأ افـراد  ایـن  سـه  هـر  افـزود:  گلسـرخی  دكتـر 

باشـد  شـروع  نقطـه  می توانـد  صنعـت  می كردنـد 
ولـی نـوآوری فقـط در یـک صنعـت و بـا نـگاه بـه یـک 
دانش پایگـی،  افـراد  ایـن  نمی افتـد.  اتفـاق  صنعـت 
كیـد قـرار می دهنـد و بـرای ایـن  در توسـعه را مـورد تأ
كیـد نمی كننـد و روی  منظـور فقـط روی دانشـگاه تأ
كید دارند. البته بایـد از ادوارد دمینگ  جامعـه هم تأ
كنیـم. وی كه نتوانسـت مدیریت كیفیت را  هـم یـاد 
كنـد، بـه دلیـل وجود  كامـل پیـاده  در آمریـکا بـه طـور 
كـرد و معتقـد  سـاختارهای الزم آن را در ژاپـن پیـاده 
كار  بـود اول بایـد بدانیـد چـه می كنید تا بعـد بهترین 
را انجـام دهیـد یعنـی جهـت توسـعه بایـد مشـخص 
شـود. "زولتـن اچ" نیـز محقـق رشـته كارآفرینـی اسـت 
كارآفریـن بایـد فـروش بلـد باشـد.  كـه معتقـد اسـت 
كارآفرینی« را توضیح داده است.  وی مفهوم »تولید 
كارآفرینی  وی معتقـد اسـت می تـوان نصف دنیا را بـا 
كـه بـا جامعه اسـت و بـه درد آن می پـردازد  توسـعه گرا 
كارآفرینـی بـا رویکـرد منفعـت مالـی( تغییـر داد.  )نـه 
كارآفرین توسـعه گرا به بین المللی سـازی توجـه دارد.
كارآفرینی توسـعه گرا چیست؟  گلسـرخی گفت:  دكتر 
كارآفرینـی ایجـاد بنـگاه نیسـت؛ شـغل نیسـت بلکـه 
وظیفـه اسـت. آقـای پائولـی، فـرد را از 4 سـالگی تـا 90 
كه قادر اسـت تولید ارزش  كارآفرین می داند  سـالگی 
افزوده كند. كارآفرین فردی است كه می تواند باعث 
توسـعه شـود. یادگیری سـه طبقه دارد و حلقه سـوم 
تأثیرگذاشـتن روی تفکـرات دیگـران اسـت. پارادایـم 
هم سه سطح دارد، كه هماهنگی بین سه حلقه آن 
باعث بلوغ فکری فرد و بلوغ او در سطح خردمندی 
اسـت. افـراد خردمنـد جامع نگر هسـتند. آنها بعـد از 
جمـع آوری اطالعـات عمـل می كننـد و با بازنگـری در 

اطالعات به مرحله نوآوری قدم می گذارند. فرد بالغ 
كارآفرین توسـعه گرا نقش كمک  گر نقش اسـت و  ایفا

بـه یادگیـری دیگران و توسـعه را دارد. 
بیشـتر  سـنت  بـه  نوعـی  بـه  مـا  جامعـه  افـزود:  وی 
كـه بـه نوعـی بـا نـوآوری  اهمیـت می دهـد تـا آینـده 
حركـت  اینکـه  بـرای  نیسـت.  هم جهـت  توسـعه  و 
كجـا هسـتیم. بـه نظـر می رسـد  كنیـم بایـد ببینیـم 
مـا در صنعـت احـداث جزیـره ای هسـتیم و بیشـتر 
بـه خودمـان فکـر می كنیـم و هنـوز بـه تفکـر جمعـی 
كار نکننـد  كنـار هـم  گـر تشـکل ها در  ا نرسـیده ایم. 
بـا شـفافیت و  نـوآوری  بایـد  بـه نتیجـه نمی رسـند. 
كیفیت و در جهت نیاز ذی نفعان باشـد. نباید برای 
پیشـرفت خـود بـه دیگـران ضـرر بزنیـم. نـوآوری بایـد 
بازار داشته باشد و قدرت خرید جامعه به آن برسد. 
بایـد ظرفیـت نـوآوری بـرای پایـداری وجـود داشـته 
كارآفرینـی یکـی از بخش هـای آن اسـت.  كـه  باشـد 
قالـب  در  سـاعت   800  MCIDM دوره  گفـت:  وی 
گفتگـوی مشـترک اسـت. بـرای شـروع  3 پلتفـورم و 
بررسی  مبانی تفکر توسعه را در قالب 200 ساعت آغاز 
گلـوگاه اسـت. هـدف مـا  كتـاب  كـه اسـاس آن  كردیـم 
كارآفریـن همفکـری  ایـن بـود در هـر سـال بـا 100مدیـر 
كنیم. و این عزیزان با ایده های سـازنده  ای بیایند تا 
بـا تـالش جمعی ایـده را به پروژه ای بـا بازدهی باال در 

راسـتای جهانی سـازی تبدیـل كنیـم. 

ما همه دغدغه توسعه داریم 
پانــل دوم با موضــوع محتــوی و ضرورت های 
كشــور و صنعت احداث  و با حضور  توســعه در 
محقــق  آل یاســین  احمــد  مهنــدس  آقایــان: 
ک عضــو  كاظــم ســما نویســنده، مهنــدس  و 
مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث 
دكتــر محمــود معظمــی، مهنــدس  انــرژی،  و 
مســگرپور  دبیــر اجرایــی شــورای هماهنگــی 
تشــکلهای فنی و مهندســی، مهندس محمد 
پارســا عضو مؤسســه تحقیق و توسعه صنعت 
احــداث و انــرژی و رئیــس فدراســیون انرژی و 

دكتر طباطبایی )مهمان( برگزار شد.
ک گفت:  در ابتـدای ایـن پانـل مهنـدس كاظم سـما
همـه مـا دغدغـه توسـعه داریـم. از زمـان قائـم مقـام 
اسـت  بـوده  فرهیختـگان  توسـعه دغدغـه  موضـوع 
كـرده اسـت. در حـال  و بعدهـا امیركبیـر آن را دنبـال 
كـه هـر  گونـه ای اسـت  كشـور بـه  حاضـر نیـز شـرایط 
كـدام از مـا بایـد بـه عنوان یک سـلول اجتماعی وقت 
كار  كـه توسـعه همـواره در دسـتور  و انـرژی بگذاریـم 
فعالیت هـای اجتماعـی ما باشـد. انجمن ها دغدغه 
كننـد و مسـائل  داشـتند اول مسـائل صنفـی را حـل 
كار مطالعاتـی جمعـی  میـان صنفـی را بـا تجمیـع و 
انجـام دهنـد. از تشـکل های فراصنفی اتـاق بازرگانی 
كردنـد ولـی حاصلـی  كـه دوسـتان مـا مراجعـه  بـود 

مهندس گلچین:
 اقتصاد، فرهنگ، جامعه، و سیاست 
ما دولت محور هســتند و باید و 
تعیین  نبایدها توســط حاکمیت 
می شــود در حالی که حاکمیت 
اقتصادی  مؤلفه هــای  نمی تواند 
را درســت تبیین کند و متأسفانه 
سازندگان، اتاق و مراکز علمی هم 
به ارائه برنامــه مدون نپرداخته اند 
تا بتوان صحت و ســقم برنامه و 

مؤلفه های دولت را با آن سنجید.
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كار  گفـت  نیـز  آن  رئیـس  نائـب  چنانچـه  نداشـت 
خاصـی نمی تواننـد انجـام دهنـد. در نهایـت بـه ایـن 
نتیجه رسیدیم كه اتاق در سایه ای بسازیم كه تمام 
كمـال متعلـق بـه بخـش خصوصـی باشـد. تقریبـا  و 
از 1/5 سـال قبـل بـه دنبـال تشـکیالتی فراصنفـی بـه 
كـه 400 نفـر  گـرا بودیـم  كارآفرینـان توسـعه  كانـون  نـام 
كارآفرینان از جمله نماینده انجمن ها در آن عضو  از 
هسـتند. ایـن امـر بـه عنـوان یـک راهکار و مهندسـی 
گرفتـه شـد. امـا در عمـل دیدیـم  اجتماعـی در نظـر 
برای شـکل دادن سـازمان منابع مالی الزم است كه 
منابع اطمینان بخشی برای فعالیت ها باشد. برای 
كارآفرینان  همین منظور، ابزار مالی به نام هلدینگ 
كسـب مجـوز آن  كـه بـه دنبـال  در آن تأسـیس شـد 
كـه  كشـور  هسـتیم. وی افـزود: در 30 سـال اخیـر 4 
كـرده بودنـد، موفـق  آغـاز  را  بـا مـا توسـعه  همزمـان 
شـدند. از جملـه چیـن كه رهبـر آن به دنبال توسـعه 
كـرد و  كار را شـروع  بـود ولـی بعـد از انقـالب فرهنگـی 
چیـن را در طـول 18 سـال بـه رشـد بـاالی 10 درصـد 
رسـاند و در حـال حاضـر چینی هـا هـر سـاله بـاالی 
كـه  6-7 درصـد رشـد دارنـد. كشـور دیگـر مالـزی بـود 
با پیشاهنگی "ماهاتیر محمد" اقدام به توسعه كرد. 
كره با تعریف 4 صنعت به عنوان  ژنرال "پارک" نیز در 
صنعت پیشرو  قدم در راه توسعه گذاشت. در تركیه  
كـه مهنـدس راه و سـاختمان بـود  نیـز "تورگـت اوزال" 

بـه عنـوان استراتژیسـت، طـرح توسـعه را ریخـت. 
وی افـزود: در مجمـوع، بـرای رفتن به مسـیر توسـعه 
و  اقتصـادی  و  اجتماعـی  سـازماندهی  بـه  احتیـاج 
سـازماندهی سیاسـی )بـه عنـوان پیـش نیـاز( داریـم. 
امـا چـون سـازماندهی سیاسـی موضـوع تخصـص و 
بحث ما نیسـت آن را به سیاسـتمداران می سـپاریم 
بـه آن بپردازنـد. اقتصـاد  بـا رویکردهـای مـدرن  كـه 
سیاسـی كمابیـش از حوزه اختیـار و امکان ما بـه دور 
اسـت امـا، مـا بـه عنـوان تشـکل ها می توانیـم بخـش 

كنیـم.  اجتماعـی و اقتصـادی توسـعه را پی گیـری 
بـه  اشـاره  بـا  آل یاسـین  احمـد  مهنـدس  ادامـه  در 
اجرایـی  طرح هـای  در  خـود  سـاله   50 كار  سـابقه 
كـرد: طـی ایـن سـال ها دغدغـه مـن موفـق  عنـوان 
نشـدن مـا در توسـعه بـود. در سـال 1806 میـالدی 
عبـاس میـرزا از یـک فرنگـی پرسـید: »اجنبـی، ما چه 
ایـن  نمی رسـیم؟«.  توسـعه  بـه  كـه  اسـت  مرگمـان 
كـرده و بـرای  پرسـش هنـوز هـم اعتبـار خـود را حفـظ 
كـه چرا به  بعـد از ایـن همه سـال خدمت سـؤال شـد 

نمی رسـیم.  توسـعه 
»تاریخچـه  كتـاب  نوشـتن  از  بعـد  حـال  هـر  در 
كـه  برنامه ریـزی توسـعه در ایـران« از مـن انتقـاد شـد 
مگـر ایـن همـه راه و تونـل و سـازه نشـان از توسـعه 
كـه بایـد بگویـم هنـوز تفکـر سـازه ای تضعیـف  ندارنـد 
زیرسـاخت های  و  ابـزار  اینهـا  همـه  و  اسـت  نشـده 
توسـعه هسـتند. مـا بـرای اینکـه بـه توسـعه برسـیم 
بایـد آن را انسـان محـور بدانیـم. در ایـن مـورد رشـد 
خوشـحالی  و  رفـاه،  و  پیشـرفت  انسـان،  كرامـت 

مـردم مدنظـر اسـت. چـون بـه كتـاب من انتقاد شـد 
كـردم توسـعه پذیر نبودنمـان را بـا آمـار و عـدد  سـعی 
كـه توسـط  نشـان دهـم و بیـش از یکصـد شـاخص را 
كتـاب »ایران  مؤسسـات معتبـر منتشـر شـده بـود در 
و  جمـع آوری  توسـعه«  جهانـی  شـاخص های  و 
كردم و جایگاه ایران را در آن مشـخص  دسـته بندی 
جهانـی  شـاخص های  از  درصـد   75 در  مـا  كـردم. 
كـه در  توسـعه تقریبـا در قعـر جـدول بودیـم. چیـزی 
كتـاب ابـزاری بـرای  شـأن ایـران نیسـت. البتـه ایـن 

بـود.  كارگـزاران دولـت  جلـب 
مهندس آل یاسین تصریح كرد: فرمودند به سیاست 
كار نداریـم؛ امـا عـزم سیاسـی نقـش جـدی در توسـعه 
محـرک  موتـور  و  توسـعه  بنیان هـای  از  یکـی  دارد. 
توسـعه سـرمایه اجتماعـی و اعتماد مـردم بـه دولت، 
كه در جامعه ما دیده  و متقابال دولت به مردم است 
نمی شود. از این جامعه چگونه انتظار دارید توسعه 
كنـد. اوج سـرمایه اجتماعـی در ایـران در دوران  پیـدا 
انقـالب دیـده شـد و در جنـگ خـود را نشـان داد امـا 
كـم شـد و مـا بـه تـوده ای از  بعـد از جنـگ ایـن تمایـل 

شـن و ماسـه ی بـدون پیونـد تبدیل شـدیم.
وی افزود: محور دوم توسـعه از بین بردن بروكراسـی 
نـوآوری  از  گلسـرخی  آقـای  اسـت.  راندمـان  بـدون 
كردن به  گفتند. ما باید از سـخت افزاری فکر  سـخن 
كه یـک فرایند چند  سـمت توسـعه اجتماعـی برویم 
بخشـی اسـت و بایـد در همـه بخش هـای اجتماعـی 
كشـور  و از بعدهـای مختلـف برنامه ریـزی شـود. در 
مـا متولـی توسـعه و چشـم انداز توسـعه ای مناسـب 
وجـود نـدارد. بعـد از انقـالب 5 برنامه توسـعه نوشـته 
كـه 10 درصـد آنهـا هم اجرا نشـد. از تدوین سـند  شـد 
گذشـته اسـت و مـا هنـوز اول آن  چشـم انداز 10 سـال 

هسـتیم. 51 بند از سیاسـت های نظام توسـط مقام 
معظـم رهبـری  ابالغ شـد ولی هیچ كدام اجرا نشـده 
اسـت. وی افـزود: نهادهـا و تشـکل ها نبایـد از دولـت 
انتظار توسـعه گرایی داشـته باشـد، باید با هم متحد 
شـوند و بـا هم افزایـی و طـرح خواسـت ها و نیازهـا بـا 
كننـد. 8 هـزار نهـاد مدنـی بـا 300 هـزار  دولـت تعامـل 
عضـو داریـم كه همه غیرفعال هسـتند و اغلب با هم 
تعامـل ندارنـد. مـا بایـد هم گرایـی و سیاسـت گذاری 
كنیم. باید درخواست  داشته باشیم و هدف گذاری 
اهداف از دولت را در برنامه خود بگنجانیم. احزاب، 
دانشـگاه ها، نهادهـای صنفـی و مدنـی بایـد بـه هـم 
نزدیـک شـوند. مـا چقـدر پژوهشـگاه و پژوهشـکده 
صنعـت  و  جامعـه  وارد  آنهـا  خروجـی  كـه  داریـم 
دانشـگاه  طـرف  از  توسـعه  پـروژه  كـدام  نمی شـود. 
خـود  كار  دانشـگاه ها  اسـت.  شـده  ارائـه  دولـت  بـه 
كار خـود را و بـدون  را انجـام می دهنـد و تشـکل ها 
تعامـل بـا هـم بـه راه خـود ادامه می دهند. بایـد اتاق 
فکری كه متقاضی باشـد تشـکیل شـود. باید بیانیه 
همایش هـا از سـطح بیـان آرزوهـا و اهـداف به سـطح 

بیـان درخواسـت ها ارتقـا یابـد.  
وی افـزود: بیشـتر دولتی هـا تجربـه شـما را ندارنـد. و 
به اندازه شـما به فکر توسـعه نیسـتند. با روند حاضر 
كـدام از برنامه هـا بـه نتیجـه نمی رسـد امـا بـا  هیـچ 
همبسـتگی بیشـتر بیـن نهادهـا و تعامـل بـا دولـت 
چشـم انداز بهتـری بـرای حـل مسـائل و مشـکالت 

می شـود. ایجـاد 

دکتـر محمـود معظمـی نیز موانع فرهنگـی را توضیح 
گفـت: در توسـعه عاملـی بـه نـام انسـان وجـود  داد و 
پارامترهـای آن سـخت اسـت.  كـه سـنجیدن  دارد 
توسعه خود یک نتیجه است و اتفاقاتی منجر به آن 
می شـود. توسـعه و رشـد از درون اتفـاق می افتـد. هـر 
تغییـری در بشـر نیـاز بـه انگیـزه دارد و انسـان در برابـر 

تغییـر مقاوم اسـت. 
تنهایـی  بـه  ملـی  درآمـد  و  خارجـی  سـرمایه گذاری 
مشـکل مـا را حـل نمی كنـد. درآمـد ناخالـص ملـی ما 
قبـل از انقـالب بـاال بـود امـا آیـا توسـعه یافتـه بودیـم؟ 
توسـعه بایـد از درون ملـت بیـرون بیایـد نـه ماننـد 
آنچـه كـه در دوبـی می بینیـم و بـه نوعـی بـزک اسـت. 
گرفتن جشـن 2500 سـاله چه ربطی به توسعه دارد؟ 
ساختن بزرگترین برج ها چه ربطی به رشد و توسعه 
دارد و چـه تغییـری در مـردم ایجـاد می كنـد. سـاده 
كـه قبـل از انقـالب  كارهایـی  كـه همـان  لوحـی اسـت 
گرفـت بـه نـام رشـد و توسـعه انجـام دهیـم.  صـورت 
وی افـزود: مـن مثبت اندیـش هسـتم و تشـکیل ایـن 
جمـع را نشـان از وجود امید می دانـم. آزادی در بیان 
نظـرات و نقدپذیـری یکـی از پیـش نیازهـای توسـعه 
بـه  مـا  اسـت.  موجـود  حاضـر  فضـای  در  كـه  اسـت 
عنوان ایرانی پیشـرفت زیادی از لحاظ فهم سیاسـی 
بـه  هنـوز  گرچـه  ا داشـته ایم  فـردی  آزادی هـای  و 
ایده آل هـا نرسـیده ایم. باید بدانیم تحـوالت بزرگ به 

مهندس احمد آل یاسین:
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تبدیلشدیم.
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هزینـه و زمان بیشـتری نیـاز دارد. تحوالت اجتماعی 
در اروپـا و آمریـکا هـم هزینه بـر بـود. مـا به عنوان ملتی 
قدیمی تـر بایـد هزینـه بیشـتری بـرای تغییـر بدهیـم. 

من معتقـدم:
بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل
گـر مـراد نیابـم بـه قـدر وسـع بکوشـم و 

كـس بایـد بـه انـدازه وسـع خـود بکوشـد. جالـب  هـر 
كه من انتظار دارم كسـی با خواسـت من  اینجاسـت 
تغییر یابد در حالی كه تغییر از درون ما آغاز می شود. 
متأسـفانه مـدارس مـا به توسـعه توجـه ندارنـد. مثال 
می تـوان عکـس پروژه هـا و معرفـی شـركت های بزرگ 
گذاشـت. بایـد بـه فرهنگـی  كتاب هـای درسـی  را در 
كنیـم.  كـه تکنولـوژی در بسـتر آن جریـان دارد توجـه 
مدیریـت منابـع مهـم اسـت. ما باید شهسـوار زندگی 
خـود باشـیم. اعتقاد به شهسـوار مانـع رشـد از درون 
كارهـای  بنگریـم می بینیـم  گذشـته  بـه  گـر  ا اسـت. 
گرفته اسـت.  بزرگی توسـط شـما مهندسـان صـورت 
وی افـزود: خشـم و تـرس در مـا ایرانی هـا منابـع مـا 
كـه بایـد بـه ایـن دو نکتـه هـم توجـه  را هـدر می دهـد 
نهادینـه  مـا  در  كودكـی  دوران  از  كـه  ترسـی  كنیـم. 
گاه می اندیشـیم دولت والد ما اسـت و  می شـود و ما 

كنیـم. نمی توانیـم بنـد نـاف خـود را از آن جـدا 

مهندس مسـگرپور دبیر اجرایی شـورای هماهنگی 
تشکل های فنی و مهندسی نیز عنوان كرد: ما نسبت 
بـه گذشـته در بهداشـت و شهرسـازی رشـد كرده ایـم. 
اما توسعه فرایندی با تکیه بر سرمایه اجتماعی است 
و ما شهروند نداریم. ما درباره بنز صحبت می كنیم در 
حالـی كـه  توسـعه یعنـی رانندگی خـوب. ما بـه عنوان 
مهنـدس جامعـه را مهندسـی می بینیـم ولی جامعه 
صرفـا مهندسـی نیسـت و بایـد از ابعـاد دیگر هـم مورد 
گر كشور را با كشورهایی كه همزمان  توجه قرار گیرد. ا
كنیـم متوجـه  كردنـد مقایسـه  آغـاز  را  بـا مـا توسـعه 
تفاوت هـا می شـویم. كشـورهایی ماننـد مالـزی و كـره 
امروز در شـرایط بسـیار بهتری نسـبت به ما هسـتند، 
امیدوارم از الگوی آنها درس بگیریم و با الگویی بومی 

شـده و ایرانی در توسـعه بکوشـیم. 
مهنـدس محمـد پارسـا عضـو مؤسسـه تحقیـق و 

توسعه صنعت احداث و انرژی و رئیس فدراسیون 
كـه عنـوان  انـرژی نیـز سـخنران بعـدی ایـن پانـل بـود 
كـرد: بایـد كار فرهنگـی كنیـم و »مـن« تبدیل بـه »ما« 
كودكـی بـار آمده ایـم  كـه از دوران  شـود. بـا شـخصی 
»من «هایـی قـوی هسـتیم كـه باعـث عدم پیشـرفت 
كـه درسـت  بنگاههایـی  و توسـعه گرایی اسـت و در 
می كنیـم همیـن فراینـد وجـود دارد. در بنگاه هـا بـه 
مالکیـت بیشـتر از مدیریـت توجـه می شـود و هنـوز 
شـركت های خانوادگی ما به نسـل سـوم نرسـیده اند. 
باید دید وقتی ما حركت به سمت توسعه را همزمان 
با دیگران شروع كردیم چه چیزی باعث عدم توسعه 
مـا و توسـعه آنهـا شـد. مـا از سـال 42 تـا 52 بیشـترین 
توسـعه را داشـتیم. در ایـن دوران رشـد اقتصـادی مـا 
15-20 درصـدی بـود. تـورم مـا هـم 1/9 بـود در حالـی 
كـه تـورم بین المللـی 3-2/5 بـود. امـا در سـال 52 تـا 
57 تعادل اجتماعی سیستم ما به هم خورد. درآمد 
كمیتی شـاه سـابق به نظر  نفـت زیـاد شـد و »مـن« حا
كـرد.  كارشناسـان توجـه نکـرد و بودجـه را شـش برابـر 
كـم شـود و واردات  تـورم بـاال رفـت، رشـد اقتصـادی 
جـای صـادرت را گرفـت. یکـی از اثـرات ایـن كار بیشـتر 
و  واردكننـده  عـده ای  بیـن  طبقاتـی  فاصلـه  شـدن 

كـه در نارضایتی هـا تاثیـر داشـت.  تولیدكننـده بـود 
مالیـات  از  ناشـی  درآمـد  بـا  بایـد  كشـور  افـزود:  وی 
بچرخـد و دولـت احسـاس نیـاز بـه تولیدكننـدگان و 
تشکل ها كند. ما به عنوان تشکل ها و اتاق هیچگاه 
این برنامه را به عنوان گروه اقتصادی دنبال نکردیم 
كـه نفـت بایـد از بودجـه جـدا شـود و سیاسـت های 
بایـد  قیمت هـا  شـود.  پیـاده  مقاومتـی  اقتصـاد 
مـردم  رفـاه  بـرای  حاصـل  درآمـد  و  شـود  آزادسـازی 
هزینـه شـود. مـا بایـد بـه عنـوان بخـش خصوصـی در 
ایـن بـاره همفکر باشـیم و بعـد از ایجاد طـرح در اتاق 
فکـری ماننـد مؤسسـه، از طریـق شـورای هماهنگی 

بـرای عملـی شـدن آن بکوشـیم. 
خوشـبختانه ما از نظر اسـتعداد و هوش در سـطحی 
گـر بنـد نـاف ما از نفت كنده شـود رشـد  كـه ا هسـتیم 
ایـن  در  بایـد  دولـت  كنونـی  شـرایط  در  می یابیـم. 

شرایط مشاركت شركت های ایرانی با سرمایه گذاران 
كنند،  كند. تشکل ها هم روی ما شدن تمركز  كید  تا
كاری كـه در كانـون كارآفرینـان توسـعه گرا انجام شـد. 

راهبـردی  معـاون  از  یکـی  طباطبایـی  مهنـدس 
سـابق در سـازمان برنامـه كـه بـه عنـوان مهمـان در 
كـرد: مشـکالت  ایـن برنامـه حاضـر شـده بـود عنـوان 
مـا در توسـعه مسـائل مربـوط فراشـناخت و دیـدگاه 
اسـت. مـا ایرانی هـا در طـول تاریـخ بـه خاطر جغرافیا 
و شرایط تاریخی، و اقلیم عجیب تنوع باالیی داریم 
گـر از آن اسـتفاده بهینـه نشـود تولیـد بی نظمـی  كـه ا
كندگـی می كنـد. مـا بـرای توسـعه بـه نهادهـای  و پرا
اجتماعـی بازیگـر بـاال بـه پایین و صـادق نیـاز داریم و 

الزم اسـت شهسـوار زندگـی خـود باشـیم. 

در پایـان دکتـر امیـد فرهـودی مدیرعامل مؤسسـه 
به عنوان مجری MCIDM این پانل را جمع بندی 
كرد و گفت: باید ببینیم سهم ما به عنوان تشکل ها 
در توسـعه چـه بـوده اسـت. نبایـد دولـت را جـدای از 
كجا آمده است؟ واقعیت  خود بدانیم. مگر دولت از 
كـه مدرنیـزه شـدن،  توسـعه نمـی آورد.  ایـن اسـت 
اخـالق  و  اجتماعـی  سـرمایه  توسـعه  مـوارد  از  یکـی 
حرفـه ای اسـت. متأسـفانه بعـد از برجـام صحبـت از 
گفتنـد  كـه آنهـا  حضـور سـرمایه گذاران خارجـی شـد 
در كشـور شـما فساد باالست و نمی آییم. این نشان 
كـه مـا بایـد در پارامترهایـی ماننـد اعتمـاد  می دهـد 
كنیم. ما باید جهان شـمول بیندیشـیم  تجدید نظر 

و طبیعت محـور باشـیم. 
بینـش  گذشـتگان  می كنیـم  فکـر  چـرا  گفـت:  وی 
كمتـری از مسـائل داشـته اند؟ متأسـفانه نـه در آن 
كافـی بـرای انتقـال  دوران و نـه امـروز مستندسـازی 
تجربـه مهندسـی به نسـل های بعـد وجود نـدارد. ما 
كـه از مهدكودک  بـه آمـوزش احتیـاح داریم. آموزشـی 
تا زمان مرگ همراه ما باشـد و شـاید به همین دلیل 
دانشگاه های بدون دیوار رایج شده اند. یکی از این 
دانشـگاه ها همیـن پلتفورم امروز اسـت كه امیـدوارم 

كافـی را از آن بـرده باشـید.   بهـره 



را                                  اد یا   
خرداد 1395
شماره 343

36

Inc ی  من ا ی مراد ر م م

از  مدیریت
 ذره بینی 
 دست بردارید

اری را ب  ب کارمندان ا

كار آســانی نیست. شــاید ظاهرا     ریاســت، 
كه  جــذاب و فریبنــده بــه نظــر برســد، چــرا 
ریاســت یعنــی قــدرت و احســاس قــدرت، 
احســاس خوشــایندی اســت؛ امــا پذیرش 
كارمندان، آنقدرها  مسئولیت تیم بزرگی از 
كه تصور می شــود، خوشــایند نیســت.  هم 
كاركنــان،  بــرای آنکــه روابــط میــان شــما و 
مفیــد و ســازنده باشــد، بایــد بتوانیــد ایــن 
روابــط را بــر پایــه احتــرام و اعتمــاد متقابل 
كاركنان شــما  كه  بســازید. آیا فکــر می كنید 
گر چنین  برایتــان احتــرام قائــل نیســتند؟ ا
اســت، می توانیــد علــت را در یکــی از موارد 

زیر جویا شوید:
1-  شما اجازه نمی دهید آنها 

توانایی های خود را محک بزنند
شــما  از  كــه  كنیــد  اســتخدام  را  »افــرادی 
باهوش تر باشــند«. این بهترین توصیه ای 
حــوزه  در  فعالیــت  ســال ها  طــی  كــه  بــود 
گزینش  كســب وكار شــنیدم. این یعنی در 
نیروها كمی دقت به خرج بدهید و در عوض 
كــه لیاقتش را  بــه آنهــا دســتمزدی بپردازید 
كاركنان  دارنــد. مهم تریــن مزیت اســتخدام 
كه می توانید در غیاب  با استعداد این است 
خــود، مســئولیت خــود را بین تک تــک آنها 
كنید و به این ترتیب آنها می توانند  تقســیم 
بزنند.ایــن  محــک  را  خــود  توانایی هــای 
كتاب مشــهور »كاری  كه در  موضوعی اســت 
گرفته اســت.  انجــام نده« مورد بررســی قرار 
كتــاب  یــک  نــام  تنهــا  نــده«  انجــام  »كاری 
نیســت، بلکه یک شــیوه نوظهــور مدیریتی 
است كه از مدیران می خواهد تا از »مدیریت 

              
            

     

رد
 ا

  

ذره بینــی« )Micromanaging( دســت بردارنــد 
كاركنان الیق  و وظایف و مســئولیت ها را میــان 
كتــاب بر اهمیت  كنند. نویســنده این  تقســیم 
كید می كند و می گوید: »برای  تقسیم وظایف تا
آنکه مدیر موفق و تاثیر گذاری باشــید، به جای 
آنکــه بــار تمامی مســئولیت ها را بــه تنهایــی به 
كاركنــان را نیز  دوش بکشــید، می توانیــد ســایر 
كردن  كار  كنید. دست از  كارها سهیم  در انجام 

كنید.« بردارید و در عوض، مدیریت 

2-  شما از مواجهه با مشکالت می هراسید
و  مســائل  بعضــی  بــا  كــه  اســت  الزم  گاهــی 
موفــق،  مدیــران  شــوید.  روبــه رو  مشــکالت 
ندارنــد.  هراســی  دشــواری ها  بــا  مواجهــه  از 
راه  تنهــا  كــه  تصــور می كننــد  برخــی مدیــران 
كه نقش  كارمنــدان این اســت  كســب احتــرام 
كنند. آنهــا از ترس  »آدم هــای خــوب« را بــازی 

كنــش منفــی دیگــران، از  ایجــاد دردســر یــا وا
می كننــد.  اجتنــاب  چالــش زا  موقعیت هــای 
همــه »آدم هــای خوب« را دوســت دارنــد؛ اما 
وقتی شما به طور مکرر از چالش ها و تنازعات 
فــرار می كنیــد، بــه طــور تلویحــی ایــن پیــام را 
كــه »من به خــودم و  بــه دیگــران می فرســتید 
تصمیماتم اعتماد ندارم.« یک مدیر قدرتمند 
هرگــز از موقعیت هــای چالشــی فــرار نمی كند، 
بلکــه تــالش می كنــد تا بــا اعتماد بــه نفس و با 
قصد حل مسئله با آن موقعیت روبه رو  شود.

3-  شــما قــدر آنهــا را نمی دانید یــا قدردانی 

خود را ابراز نمی کنید
كسی  گر  یکی از دوســتانم همیشه می گفت: »ا
كــه قــدر او را می دانیــد، بــرای  كنــد  احســاس 
گذاشت.« به عالوه،  شــما ســنگ تمام خواهد 
كنیــد، او طبیعتا  كارمند خــود قدردانی  گــر از  ا
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برای شــما احترام بیشــتری قائــل خواهد بود 
و با شــما بیشــتر احســاس صمیمیــت خواهد 
گرو همکاری  كسب وكار شما در  كرد. موفقیت 
كه  كارمندان اســت. به آنهــا بگویید  تک تــک 
كســب وكار شــما بــدون آنهــا معنایــی نــدارد. 

كنید. كاركنان خود را تشویق 

4-  شما قابل اعتماد نیستید
شما از كارمندان خود انتظار دارید كه به موقع 
كار حاضر شوند، پروژه های خود را در  در محل 
موعد مقرر تحویل دهند و به وعده های خود 
كنند. اما آیا خودتان این استانداردها را  عمل 
كارمندان، شما را همواره زیر  رعایت می كنید؟ 
كه خودتان  نظر دارند تا ببینند آیا به قوانینی 
كرده ایــد پایبند هســتید یا خیــر. وقتی  وضــع 
شــما بــه عنــوان مدیــر ســازمان هــر روز دیر به 
كه  كار می رســید، انتظار نداشته باشید  محل 
كســی متوجــه تاخیر شــما نشــود. عذرخواهی 
كاســتی های خود را رفع  كه  كنید و قول دهید 
كه انتظار دارید  كنید  كنید. همان طوری رفتار 

كنند. كارمندان رفتار 

کارمندان احترام نمی گذارید 5-  شما به 
كســب وكار   بــر اســاس تحقیقــات اخیــر مجلــه 
كارمنــدان اقــرار  هــاروارد، بیــش از 45 درصــد 
كــه رفتــار مدیــران بــا آنهــا محترمانــه  كرده انــد 
نیســت. احتــرام یــک خیابان دو طرفه اســت. 
كاركنــان خــود احتــرام قائــل  بــرای  گــر شــما  ا
نباشــید، بدون شــک آنهــا نیز به شــما احترام 
گذاشــت. انتقــاد از آنهــا در حضــور  نخواهنــد 
مشــتریان، بی تفاوتی نسبت به پیشرفت های 
آنهــا و بی توجهــی نســبت به بازخوردهایشــان 
همه و همــه از مصادیق بی احترامی هســتند. 
گر واقعا برای آنها  كه ا ســوال اصلی اینجاســت 
احتــرام قائــل نیســتید، چــرا آنهــا را اســتخدام 
كه نســبت به  كردیــد؟ صــرف نظر از احساســی 
كارمند خود دارید، برخورد توأم با احترام یکی 
كنید. كه باید رعایت  از مهم ترین اصولی است 

6- شما به دنبال مقصر می گردید
گالســو« می گوید: »یــک مدیر توانمند  »آرنولــد 
كمی بیشتر از سهم خود از اشتباهات  همیشه 
كمی كمتر از ســهم خود  گردن می گیــرد و  را بــه 
می دهــد.«  نســبت  خــود  بــه  را  موفقیت هــا 
كاركنان  گــردن  گــر همیشــه همــه تقصیر هــا را  ا
بیندازید، آنها نه تنها به شما احترام نخواهند 
گذاشــت، بلکه این رفتار شــما به مــرور به یک 
الگــو تبدیــل خواهد شــد.یک مدیــر توانمند، 
هنگام بروز مشــکالت مســئولیت اشــتباه های 
كم و چه زیاد می پذیرد. این یعنی  خود را، چه 

كسی مسئول اشتباه های خودش است. هر 

7-  شما به زندگی شخصی آنها

 اهمیتی نمی دهید
كــه از تک تــک جزئیــات زندگــی  الزم نیســت 
ایــن  بــه  امــا  باشــید.  باخبــر  خــود  كاركنــان 
كارمنــد خود،  گــر از زندگــی  كــه ا معنــا نیســت 
هرچنــد انــدک چیــزی می دانیــد، نســبت بــه 
كارمنــدی دربــاره  گــر  آن بی تفــاوت باشــید. ا
كــرد، بــه  بیمــاری فرزنــدش بــا شــما صحبــت 
كه  كنیــد. به او بگویید  گوش  صحبت هــای او 
گاهی احوال او را جویا  نگرانش هستید و هر از 
كوچــک تاثیــر بزرگی بر  شــوید. همیــن حركــت 
كاركنان نسبت به شما  رفتار، احترام و اعتماد 

گذاشت. خواهد 

گاهی نرسیده اید  8- شما به خود آ
و  توانایی هــا  بــه  نســبت  قدرتمنــد  مدیــران 
هیچ كــس  گاهنــد.  آ كامــال  مهارت هایشــان 
پــس  نمی دانــد،  را  ســوال ها  تمــام  جــواب 
بهتــر اســت دربــاره نقــاط قــوت و ضعــف خود 
كه  كنید  واقع بین باشید. افرادی را استخدام 
بتوانند خألهای ناشــی از ناتوانی های شــما را 
كنید.براســاس نتایج  كنند. به آنها اعتماد  پــر 
گر مدیر یک سازمان نقاط قوت و  تحقیقات، ا
كاركنان  ضعف خود را بشناسد، میزان احترام 
نســبت بــه او بیشــتر و عملکــرد اســتراتژیک و 
اقتصادی سازمان موفق تر است. این مدیران 
گر  گوش می دهند و ا كاركنان خــود  بــه نظرات 
كاركنان از ایده آنهــا بهتر بود، آن  ایــده یکــی از 

را می پذیرند.

9- شما در برقراری ارتباط ناتوان هستید
كاركنــان خود بــدون معطلی  آیــا به ایمیل هــای 
پاسخ می دهید؟ آیا وقتی با شما صحبت می كنند 
گــوش می دهیــد؟  واقعــا بــه صحبت هــای آنهــا 
كســب آن  كه  برقراری ارتباط مؤثر مهارتی اســت 
گــر نتوانید با كاركنان خود  نیازمند زمان اســت. ا
به شیوه ای مؤثر و بجا ارتباط برقرار كنید، به مرور 

احترام آنها را از دست خواهید داد.

کردن شما بسیار دشوار است 10- راضی 
كاركنان خود بخواهید تا  گــر از  منطقی اســت ا
وظایــف خــود را بــه بهترین نحو انجــام دهند 
كه به یــک مدیر »كمال گرا«  اما مراقب باشــید 
انتقــاد  آنهــا  از  دائمــا  وقتــی  نشــوید.  تبدیــل 
احســاس  آنهــا  می گیریــد،  ایــراد  یــا  می كنیــد 
كافی خوب نیســتند. در  كه به اندازه  می كنند 
چنیــن شــرایطی در خوش بینانه ترین حالت، 
گذاشــت؛  آنهــا دیگر به شــما احترام نخواهند 
اما ممکن اســت یک روز حتی دســت از تالش 
گــر دوســت دارید  بکشــند یــا اســتعفا دهنــد. ا
كاركنانتان به شــما احتــرام بگذارند، باید این 
قابــل  یــک مدیــر  كنیــد.  را »كســب«  احتــرام 
احترام، مسئولیت  اشــتباه هایش را می پذیرد 
كارمندان اجازه می دهد تا استعدادهای  و به 

كنند./ دنیای اقتصاد خود را شکوفا 
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گلوگاه پروژه: تئوری محدودیت ها - 
Bottlenecks 

"ضعیف تریــن حلقــه زنجیره اتصالــی را تقویت 
در  امــروزه  كــه  اســت  شــعاری  ایــن  كنیــد"! 
ح  مباحــث نویــن "تئــوری محدودیت ها" مطر
می شــود. ضعیف ترین حلقه زنجیره را باید به 
كرد. مدیریت این حلقه  طور خــاص مدیریت 
پــروژه  مهمتریــن و مبرم تریــن وظیفــه مدیــر 
است و به عبارتی در اصل و مهمتر از همه، در 
زنجیره فعالیت های اجرائی، باید به بیشترین 
مقدار بــه ضعیف ترین حلقــه پرداخت، زیرا از 
كــه زنجیر از هــم می گســلد و همه  آنجــا اســت 

چیز به فنا خواهد رفت.
كــدام صنعــت یــا در چــه  كــه در  مهــم نیســت 
اغلــب  می كنیــم.  كار  حرفــه ای،  و  بخــش 

تصویــری از یــک مقاومــت شــدید، در مقابــل 
كارهــا، در  حركــت بــه ســمت جلــو و پیشــرفت 

سراسر روند اجراء وجود دارد.
كارها  یــک راه مؤثــر و قدرتمند بــرای پیشــبرد 
كــه ما را به  گلوگاه هــا یا عواملی  كه  ایــن اســت 
عقــب می راننــد یــا از پیشــرفت مــا جلوگیــری 

كرده و از میان برداریم. می كنند، شناسائی 
گلوگاه ها توســط ما شناســائی  امــا چگونه این 

شوند؟
تئــوری  از  اســتفاده  رویکردهــا،  از  یکــی 
محدودیت هــا)TOC(  اســت. ایــن تئــوری به 
گلوگاه هــای مهــم در فراینــد  شناســائی اغلــب 
كمــک می كند، به  كاری  كارهــا، یا در سیســتم 
كه با اســتفاده از ایــن تئوری، می توان  طوری 
در مقابــل تنگناهــا، رفتــار متقابــل نمــود، اثــر 
منفی مانع را مرتفع و اجراء را بهبود بخشید.

مــورد  محدودیت هــا  تئــوری  مقالــه،  ایــن  در 
گرفتــه و  قــرار  نگــرش مکاشــفه آلود  و  بررســی 
كــه چگونــه آن را بــا  نشــان داده خواهــد شــد 
هــر شــرایطی می تــوان تطبیــق داد و بــرای هر 

گرفت. كار  منظوری به 

درک و فهم تئوری
كه  مــا همــواره ایــن ضرب المثل را شــنیده ایم 
می گویــد: "قــدرت یــک زنجیــر فقــط بــه اندازه 
ضعیف تریــن حلقــه آن اســت" و ایــن همــان 
كه تئوری محدودیت ها منعکس  چیزی است 
گولدرات  می ســازد. این امر توسط دكتر الیاهو 
كتاب "هدف" در ســال  ابداع شــد و او آن را در 
دهــه  ایــن  در  هرچنــد  نمــود.  منتشــر   1984
دوم از قــرن 21 میــالدی بــه عنــوان مهمترین 
ح و از آن  موضــوع برای پیشــبرد پروژه ها مطــر

استفاده می شود.
كار ســازمان  گولــدرات، "گردش  گفته  برطبــق 
دیکتــه  "محدودیت هــا"  توســط  اجرائــی" 
می شــود. بــه عبــارت دیگر ایــن محدودیت ها 
كارهــای مــا را به مــا دیکته  كــه رونــد  هســتند 

می كنند.
كه از سازمان  اینها موانع و پابندهائی هستند 
كارهــا، جلوگیــری می كنند،  گرفتن  یــا ســامان 
تــا ســازمان اجرائی نتوانــد عملکرد خــود را به 

گردد.  كثر برساند و به اهدافش نائل  حدا
نظیــر:  متعــددی  مــوارد  محدودیت هــا، 
كار، عوامــل  نیــروی  بــه عبارتــی  یــا  انســان ها 
برخــی  یــا  تجهیــزات،  اطالعــات،  پشــتیبانی، 
می گیــرد  دربــر  را  سیاســت گذاری ها،  اوقــات 
برون ســازمانی  یــا  و می توانــد درون ســازمانی 

باشد.
كــه هــر سیســتمی یا بــه طور  تئــوری می گویــد 
نظــر  در  بــدون  سیســتم ها،  تمامــی  در  كلــی 
گرفتــن اینکه چگونــه عمل می كننــد، حداقل 
را  كــه عملکــرد  یــک محدودیــت وجــود دارد 
محــدود می ســازد، و آن "ضعیف تریــن حلقــه 
زنجیر" سیســتم اســت. این تئــوری همچنین 
كــه یــک سیســتم در هــر زمــان فقط  می گویــد 
یــک محدودیــت دارد، و اینکــه، دیگــر نقــاط 
ضعــف، "غیرمحدودیــت" هســتند، مگــر آنکه 

ضعیف ترین حلقه زنجیره بگردند.
شناســائی  بــا  تئــوری  ایــن  كارگیــری  بــه 

تئوری محدودیت ها  

گلوگاه های پروژه از منظر 
ا ید  دال تر  ع

كشور خودمان  ح و نمونه موفقی را در  در مقاله قبلی مباحثی در باره تئوری محدودیت ها مطر
كشورها متناوبًا با استفاده  كه در دیگر  مورد بررسی و اشاره قرار دادیم. غیر از نمونه های موفقی 
از ایــن تئــوری همواره به انجام می رســد و توفیق در این راســتا با اســتفاده از ایــن تئوری امری 
كارشناسان مدیریت پروژه به  كه توســط دیگر  گردیده اســت. اینک این بحث  عادی و مرســوم 

گلوگاه های پروژه است، ادامه می یابد.  صورت برخورد با 
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كه اتخاذ می شــود، بر  محدودیت آغاز و ســپس با تغییر مســیر یا راهکاری 
این محدودیت غلبه می شود. 

گرفــت. ایــن  كار  گــون می تــوان بــه  گونا ایــن تئــوری را در شــرایط متنــوع 
كاربــرد در تمام  تئــوری موفقیت آمیــز و خیلــی ســودمند و دارای قابلیــت 

كارها، به خصوص در فرایندهای متواتر در هر سازمانی است.

کاربرد تئوری
كاربــرد ایــن تئــوری مــورد اشــاره قــرار  گام بــرای  گام بــه  در اینجــا فراینــد 

می گیرد.

گام اول: شناسائی محدودیت
بــه عبارتــی بایــد  گام اول شناســائی ضعیف تریــن حلقــه زنجیــر اســت. 
كه اغلب  ضعیف تریــن نقطــه ضعف خود را بشناســیم. این عاملی اســت 

كارهایمان می گردد. ما را یا عقب نگه می دارد یا مانعی بر سر پیشرفت 
كار می گیریم، آغاز می شود.  كه به طور معمول به  كار با نگرش بر فرایندی 
كار  كــه می توانیــم و باید بازدهی داشــته باشــیم،  آیــا مــا به همــان میزان 
گلوگاه هائی وجود دارند؟ به عنوان مثال؛  می كنیم؟ یا آنکه در این مسیر 
كاســتی آموزش های الزم، یا  عواملــی نظیــر: نقص در مهارت های افراد یا 

كلیدی و حساس؟ كاستی در ظرفیت ها در نقاط  به واسطه 
در اینجا، ابزارهائی نظیر:

 FLOW CHART، DIAGRAM SWIM LANE، STORYBOARD-
ING ، FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS 
ح مصور و نمایشــی، فرایند  كمک می كنند تا در طــی یک طر بــه ایــن امــر 
كارها را خراب می كند  كه چه چیزی  كنیم  كرده و شناســائی  كار را ترســیم 

گرفت. كار  و چه راهکاری را باید برای مقابله با آن به 
به همین ترتیب با طوفان مغزی یا BRAINSTORM با مشاركت اعضای 
تیــم همــکار، می تــوان محدودیت هــا را باز شــناخت. یا آنکه بــا ابزارهائی 
 ROOT CAUSE و   FIVE WHYS چرائــی":  دلیــل   5 "تکنیــک  نظیــر 
ANALYSIS  جهت شناسائی و صدور دستورالعمل خاص، می توان راه 

كرد. حل الزم را پیدا 
كــه محدودیت هــا می تواننــد بــه عینــه فیزیکــی  بایــد بــه خاطــر داشــت 
نباشــند. آنهــا می توانند عوامــل ناملموس یا غیرقابل رؤیــت نظیر: رابطه 
گیر شركت، یا برخی اوقات روحیه  نامؤثر، سیاست گذاری های دست و پا

ضعیف تیمی باشد.
كه، بر اســاس این تئــوری، هر  همچنیــن بایــد در ذهــن ملحــوظ داشــت 
سیســتم در هــر زمان فقط یــک محدودیت دارد. بنابرایــن، ما نیاز داریم 
كدام عامل ضعیف ترین حلقه زنجیره اســت  كه  كنیــم  كــه اتخاذ تصمیم 
گــر ایــن امــر مشــهود و قابــل درک نباشــد بایــد از  كنیــم. ا و بــر آن تمركــز 
كرد تا محدودیت  ابزارهائی نظیر تحلیل پارتو یا مدل های صف استفاده 

را شناسائی نمود.
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گام دوم : مدیریت محدودیت
را  آن  نحــوه مدیریــت  بایــد  كــه محدودیــت شناســائی شــد،   هنگامــی 
كاری مربوطه، افزایش  كنیم. برای آنکه بازدهی را در ناحیه  تصویرسازی 
كرد؟  كنیم، چه بایــد  كــرده و مشــکل را درمــان  دهیــم، و مســئله را حــل 
  ".Eexploiting the Constraint "گولدرات این را بهره گیری از محدودیت(

نامیده است(
كه می خواهیم بر آن  راه حل بسته به اعضای تیم، اهداف و محدودیتی 

كنیم، می تواند خیلی متفاوت باشد.  غلبه 
كار به یکــی از اعضای تیم  بــه عنوان مثال: ممکن اســت شــامل ســپردن 
كار را باال بــرد، اصالح و تنظیم زمان  باشــد )تفویــض اختیار( تا او بازدهی 
كار  گردش  كار جهت ناهارخوردن، اصالح زمان تعطیالت برای آنکه  قطع 
كار بدان  پربازده تر شــود، یا تغییر سازماندهی مســیر و روش های اجرائی 

كار با بازدهی بیشتری به انجام رسد. كه  ترتیب 
 Lean Manufacturing, Kanben, كه در در اینجا، استفاده از رویکردهائی 
كار بــرده می شــود مفیــد واقع می افتند، تــا اینکه بتوان  Kaizen و 5S بــه 

كرد. محدودیت را مدیریت و مهار 
آن  بنیانگــذار  كــه  اســت  سیســتمی   Lean Manufacturing سیســتم 
كارخانجــات خود بود و چنــان زنجیره تولیــد را طراحی و  هنــری فــورد در 
كــه به دنبال  كارهائی  كه هیــچ اتالف زمانــی بین  كــرده بود  ســازماندهی 
هم انجام می شد، پدیدار نمی گشت. بعداً در شركت تویوتا آقای تائیچی 
اوهنــو سیســتم Just In Time را بــه دنبــال روش و تکنیــک فــورد طراحی 
كــه به انعطاف پذیری،  كــه بازدهی باالتری را به خصوص هنگامی  نمــود 

در مواقع تغییر در محصول نیاز بود، فراهم می ساخت.
كــه روال و رونــد سیســتم را طــوری طراحــی  روش Kanben روشــی اســت 
كه بعداً در زمان بعد، به آن نیاز داریم درست سر وقت  كه آنچه را  می كند 

در محل حاضر باشد. در واقع سیستم متخذه و پیشرفته JIT است.
روش Kaizen، از لغــت ژاپنــی "كای" به معنی تغییر و "زن" به معنی خوب 
كه همه چیز  گرفته شــده اســت. و فلســفه آن در ژاپنی مبنی بر این است 
كایــزن هیچــگاه بــه هیــچ چیز بــه عنوان  می توانــد بهبــود یابــد. در روش 
كافی و متعالی نگریســته نمی شــود و همواره در صدد دســتیابی  خوب و 

به بهتر از آن هستند.
كــه می خواهد  كایزن اســت  سیســتم 5S نیــز یــک روش ژاپنــی متخذه از 
كاهش داده و بازدهی و بهره وری را افزایش دهد. هدررفت و ضایعات را 

گانه چــرا و چرا،  كــه بــا پرســش های پنج  روش Five Whys روشــی اســت 
كشــف حقیقت ماجرا می گــردد و در نهایت بــه نتیجه مطلوب  بــه دنبــال 
می رســد. در "5 چــرا" بــا اتخــاذ ایــن رونــد، بــه ســرعت بــه ریشــه مســئله 
كرده آغاز می كنیم  می رســیم. در اینجا از علت اینکه چرا این مشــکل بروز 
و پشــت ســرهم علت وقوع هر عامل را جویا می شــویم تا به نتیجه نهائی 

كنیم. برسیم و بر اساس آن چاره جوئی 
كــه با یک مســئله پیچیده  در روش Cause & Effect Analysis هنگامــی 
و مهــم در سیســتم مواجــه می شــویم، در یــک مســیر پــی آینــدی دالئل 
كه  بــروز مشــکل را به صــورت تصویری ترســیم می كنیم و بــا تحلیل هائی 
انجام می دهیم به سرمنشــأ مســئله رســیده و چاره جوئی می كنیم. یک 

درختواره در زیر نمایش داده شده است.
 

گام سوم : ارزیابی اجراء یا عملکرد
چگونــه  مــا  "محدودیــت"  كــه  می شــود  نگریســته  ایــن  بــه  نهایــت  در 
بــه خوبــی عمــل  كنــون  آیــا ا گرفتــه اســت؟  تحــت تأثیــر تدبیــر مــا قــرار 
آنکــه  یــا  مــی رود؟  پیــش  مطلــوب  صــورت  بــه  كارهــا  و  می شــود 
سیســتم بقیــه  در  را  كارهــا  پیشــرفت  و  اجــراء  هنــوز   محدودیــت، 

 به عقب می افکند و به تعویق می اندازد؟
گام دوم  گــر محدودیــت هنوز بــر اجراء سیســتم اثر منفــی دارد، باید بــه  ا
كرده باشــیم،  كه به خوبی و به طور مؤثر محدودیت را چاره  گر  برگشــت. ا
كه  گام اول بازگردیم و بــه دنبال محدودیت دیگــری بگردیم  كــه بــه  بایــد 
كارها می شود و محدودیت اصلی در واقع  موجب عدم پیشرفت مناسب 
آن می باشــد و در تشــخیص عامــل محدودكننــده از ابتــدا اشــتباه نموده 
بودیــم. یا آنکه عالوه بر محدودیت شناســائی شــده، محدودیت دیگری 

كارها را با مشکل مواجه می سازد. كه  نیز وجود دارد 
نکته مهم:

كه هــر فرآینــدی حداقل یک  كه تئــوری می گویــد  بایــد بــه خاطــر داشــت 
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محدودیــت را دارد. چنانچــه ایــن تئــوری درســت باشــد، بایــد حســاس 
گاهی اوقات برطرف ســازی  كه چگونه مــا تئوری را بکار برده ایم    باشــیم 

كمی بر عملکرد دارد. یک محدودیت، اثر 
معمــواًل  كــه  اســت  گیــر  فرا فلســفه  یــک  واقــع  در  محدودیــت  تئــوری 
كار بــرده می شــود. تئــوری  جهــت راه انــدازی بهتــر و بهبــود ســازمان بــه 
محدودیت هــا مشــتمل بــر حــل مســئله )Problem Solving( و ابزارهای 
 Thinking( كه تحــت عنوان فرایند تفکــر مدیریــت و تصمیم گیری اســت 

Process: TP( نامیده می شود. 
كه برای  TOC برای پاسخ منطقی و سیستماتیک به 3 سؤال زیر است، 

هر فرایند بهبود و اصالح پیشرونده اساسًا الزم و حیاتی است.
كند؟ چه چیزی باید تغییر 

گیرد؟ برای رسیدن به چه باید تغییر صورت 
كرد؟ چگونه باید سبب تغییر شد یا تغییر را ایجاد 

طــور  بــه  می تواننــد   )TP( تفکــر  فرایندهــای  خــاص  كاربردهــای  اغلــب 
گرفته  كار  فوق العــاده ای بــرای ارتقــاء مهارت هــای حیاتــی مدیریــت بــه 

شوند. نظیر:
ارتباط مؤثر حل تضاد برد - برد   

تفویض اختیار مهارت های ایجاد تیم   
قدرت بخشی

كه هدف ایجاد پول )بیشــتر(  TOC ایــن را بــه صورت اصل قــرار می دهد 
است. این تئوری 3 راه را برای رسیدن به این هدف تشریح می سازد.

كاهش موجودی انبار افزایش ظرفیت پذیرش  
كاهش هزینه های عملیاتی

كرد: كه باید بر آنها تمركز  گام است  برای تحقق هدف، 5 
1- شناخت محدودیت سیستم

2- تصمیم بر اینکه چگونه از محدودیت سیستم بهره جوئی شود.
3- در درجه دوم قرار دادن هرچیز دیگری را در وراء این تصمیم.

4- رفع محدودیت سیستم 
گام اول گام قبلی محدودیت شکسته شد، بازگشت به  5- چنانچه در 

گرفته  كار  گولدرات توسط هزاران شركت بزرگ به  تئوری محدودیت دكتر 
كالج، دانشگاه و مدارس عالی بازرگانی، آموزش  می شود و در بیش از 200 
گولدرات بیش از 4 میلیون نسخه فروش رفته  كتاب دكتر  داده می شود. 

و به بیش از 23 زبان ترجمه شده است.
TOC بیش از مجموعه ای از ابزارها و تکنیک ها است. این تئوری به طور 
بنیادی الگوئی است كه می خواهد تا ما در باره مسائل مان و راه حل های 
آن، و در مــورد اهدافمــان و راه هــای نیــل بــه آنهــا، سیاســت گذاری ها و 

كنیم.  روش ها، روندها و سنجش ها در مسیری متفاوت، تفکر 

کاربرد تئوری محدودیت ها
کار گلوگاه های   جهت مدیریت 

كالس آموزشی، توسط یک  تشریح و آموزش تئوری محدودیت ها در هر 
مثال ساده شبیه سازی، قابل انجام است.

كــه جعبه هائــی را آمــاده می كننــد. نفر اول  در ایــن مثــال 5 نفــر هســتند 

كرده و  جعبــه را مــی آورد و بــه نفــر دوم می دهد. نفــر دوم جعبه را خالــی 
جعبــه و مــداد را بــه نفر ســوم می دهــد. نفر ســوم مدادها را می شــمارد و 
كه  در جعبــه دوم می گــذارد و به نفر چهارم می دهــد. نفر چهارم جعبه را 
كاغذ لفاف پیچیــده و به نفر  مــداد در داخــل آن چیده شــده اســت را در 
پنجــم می دهــد. نفر پنجم جعبــه لفاف پیچیده را می گیرد و به قســمتی 

كارتن می گذارند، می دهد.  كه جعبه ها را داخل 
كه جعبــه مداد را می آورد، زمانی فقط برای  كســی  كاری،  در این زنجیره 
كــه در این مثــال 10 ثانیه می شــود. نفر دوم  حمــل جعبــه صــرف می كند 
كــرده و مدادهــا و جعبــه را بــه نفــر ســوم می دهــد 15  كــه جعبــه را خالــی 
كه مدادها را می شــمارد و در جعبه  ثانیــه زمــان صرف می كند. نفر ســوم 
كه جعبه را  می چینــد زمانــی معادل با 60 ثانیه صرف می كند. نفر چهارم 
كه جعبه را به  در لفاف می پیچد 30 ثانیه زمان صرف می كند. نفر پنجم 

كارتن زنی می برد زمانی معادل با 20 ثانیه صرف می كند. قسمت 
كار نفر ســوم  كــه همه بایــد در انتظــار اتمام  در اینجــا مشــاهده می شــود 
گر تعداد  باشــند زیرا بیشــترین زمــان را او صرف می كند. در ایــن زنجیره ا
گذاردن را انجــام می دهند از یک نفر  كار شــمردن و در جعبه  كــه  نفراتــی 
كه جعبــه و مداد را مــی آورد و نفری  بــه 3 نفــر افزایــش یابد یــا آنکه نفری 
كار شکســته  گلوگاه  كننــد  كمک  كــه جعبــه را لفــاف می كنــد به نفر ســوم 
كل 135 ثانیه برای هر ســیکل  كاری از  شــده و ســرعت مجموعه زنجیره 
كار.  بــه 95 ثانیــه تقلیل می یابد. یعنی 40 ثانیه تقلیل زمان یک ســیکل 
گذشت می خواهیم به  ح آن  كه در باال شر در حقیقت ما با تکنیک هائی 
كار را  گلوگاه را بشــکنیم و ســرعت  كه چگونه  كنیم  این تدبیر دســت پیدا 

افزایش دهیم.
كندتریــن عامــل اجرائــی تقلیــل  بازدهــی یــا عملکــرد فراینــد، در ســطح 
كاری معادل با حدود 27 جعبه در ســاعت  كل جریان  می یابد. خروجی 
می گردد. نفرات اول و دوم و چهارم و پنجم زمان های بیکاری متغییری 

كار است. دارند، حال آنکه نفر سوم مدام در حال 
از محدودیت هائــی  بهره جوئــی  و  دانــش جهــت شــناخت  بدنــه   TOC
منظــور:  بــه  می ســازند،  محــدود  را  كاری  سیســتم  هــر  كــه   اســت 

گفته مارک ووپل( )به 
كن <  كن < ظرفیت را رها  كن < عالی اجرا  كنترل 

شیرینی موفقیت را بچش

 

كــه ایــده محدودیــت را به ســادگی نمایش  در بــاال تصویــری ارائــه شــده 
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می دهــد. ایــن تصویــر "بشــکه لیبیــگ" نامیــده می شــود. در این بشــکه 
كوتاه تریــن تخته چلیک. ایــن موضوع  ظرفیــت نهائــی عبارتســت از حــد 
تحــت عنــوان "قانــون حداقــل لیبیــگ" نامیــده می شــود. در حقیقت به 
كوتاه ترین تخته مشــخص می گردد  خوبــی محدودیت ظرفیت بشــکه بــا 
كل  كار، بازدهی  كم بازده تریــن عنصر جریــان  كاری نیــز  و در هــر سیســتم 
كندترین اســت، محدود  كــه ضعیف تریــن یــا  سیســتم را در ســطح خــود 
می ســازد. بهبــود و تقویــت و یا افزایش طول هر یک از قطعات بشــکه غیر 
كنــد، ولــی این چاره ســرعت  كوتاه تریــن، ممکــن اســت مــا را دلخــوش  از 
كل در  كاری مــا نیســت و هنــوز ســطح ظرفیــت  كل سیســتم  و عملکــرد 
كه از اول  كوتاه ترین قطعــه چوبی خواهد بــود  ســطح همــان محدودیت 
بــوده اســت. پس به جای آنکه دیگــر قطعات را بهبود بخشــیم ابتدا باید 

كوتاه ترین را بهبود بخشیم. 
كه مجموعــه ای از "راه حل های  تئوری محدودیت ها بدنه دانشــی اســت 
اســتاندارد" را اظهار می كند به منظور آنکه در انواع مختلف سیستم های 

كاری، بهتر تصمیم بگیریم، یا تصمیم بهتری بگیریم.
كــه هــر  راه حل هــای اســتاندارد بــر پایــه ایــن فرضیــه بنــا نهــاده شــده اند 
كلیــد افزایــش  سیســتمی توســط یــک محدودیــت، محــدود می گــردد. 
عملکــرد، یافتــن و بهره جوئــی از محدودیــت بــرای موفقیــت و پیشــرفت 

بیشتر و بزرگتر است.
ح زیر  كــه بیشــتر بــا آن مواجه می گردیم به شــر راه حل هــای اســتانداردی 

می باشند:

:)TOC Drum - Buffer - Rope(TOCDBR
كاری علی رغــم  جهــت افزایــش ســرعت و ظرفیــت جریــان سیســتم های 

كار.  قابلیت تغییر تقاضا، سیاست گذاری و رفتار نیروی 

  :)TOC Reliable Replenishment(TOCRR
كاالی در جریان  به منظور نافع بودن مدیریت سیســتم دوباره پرســازی 
كاالی در جریان اجرای  كه  كار. این سیســتم اطمینان حاصل می گرداند 
كار در محل درســت خود قرار داده شــده و به میزان الزم برای مصرف در 

كار موجود است.

:TOCPM)TOC Project Management( 
خ موفقیت، و باالترین ســرعت و ظرفیت  كثر نر  رویکــردی بــر نیل بــه حدا
در اجــرای پروژه هــای پیچیده و مركــب، علی رغم تغییر درجــه اثر قابلیت 
كار. TOCPM برخــی اوقات تحت عنوان  تغییر، وابســتگی و رفتــار نیروی 

Critical Chain Project Management نیز نامیده می شود.

کشور تجاربی در پروژه های اجرائی در 
كه توســط نیروهای داخلی احداث  كشــور  در اولین نیروگاه 1000 مگاواتی 

كارشناس ژاپنی )آقای شی گ ماتسو( برگه ای را به طور رسمی از  می شــد، 
كــه در آن از طرف  طــرف شــركت MHI در ضمن اســناد اجرائــی آورده بود 
ژاپنی هــا اظهار شــده بــود بازدهی یک ژاپنــی 2/5 برابر ایرانی اســت. آنها 

كرده و بر آن اساس برنامه ریزی می كردند. این برگه را ارائه 
كــه در  نگارنــده بــا ایــن امــر موافــق نبــود و بــر اســاس زمان ســنجی هائی 
پروژه های مختلف و در موارد متعدد به عمل آورده بود، اظهار می داشت 
كه  كارگاهی  گزارش های روزانــه  كمتر نیســت.  كــه بازدهی ایرانــی از ژاپنی 
كــی از عملکرد  ج می شــد حا كاری و تعــداد نفرات در آن در در آن احجــام 
كه در برخی روزها بازدهی روزانه آنها حتی بیشتر  كار بود  تعدادی نیروی 
كاری تهیه شده توسط ژاپنی ها بود  از بازدهی اعالم شده در برگه بازدهی 

كمتر. و در برخی ایام خیلی 
آمــده فی المثــل در مــورد قالب بنــدی  بــه عمــل  كــه  پیــرو بررســی هائی 
كار به خوبی و باالتر  كه مصالح قالب هست  كه در روزهائی  مشاهده شد 
كه به  كار ژاپنی ها پیش می رود. امــا در زمانی  از اســتاندارد واحــد اجــرای 
كافی در اختیار  كمبود مصالــح در دوران جنگ، تخته قالب بنــدی  علــت 
آنها نیست، بازدهی كمتر از ژاپنی ها می گردد. این موضوع همان گلوگاه ها 
كــه قبــاًل تحــت عنــوان كار اســت   و اطمینــان از وجــود مصالــح در جریــان 
 WIP -DBR و در TOCRR به آن اشــاره شــد. نکته دیگر نقص ســازمان 
كار  كــه ســازمان تکمیل و نیــروی  كاری بــود. در برخــی اوقــات  گروه هــای 
كامل، فعال می گردید،  كیپ  بــرای آوردن تختــه و برش آن موجود بــود و ا
كیپ ناقص تشکیل  كه ا بازدهی از بازدهی ژاپنی باال می زد. ولی هنگامی 
گردیدن نجار برای رســیدن تخته یا میخ یا ابزار،  می شــد به علت معطل 
خ  بازدهــی تقلیــل می یافــت. در حقیقــت هیــچ موضوع مهــم و بغرنجی ر
كمی  كه باعــث تقلیل بازدهــی و  كوچکی هســتند  نمی دهــد بلکــه مــوارد 
كــه قباًل به آنها اشــاره شــد  كاربــرد روش هایــی  كار می گردنــد و بــا  ســرعت 
كرد. در حقیقت هیچگاه بازدهی  گلوگاه ها را شناســائی و مرتفع  می توان 
كه مانع  گلوگاه هائی بــود  كمتــر از ژاپنی هــا نبود، بلکــه  كار ایرانــی  نیــروی 
گلوگاه ها شناسائی  كه این  كارها می گردید و تدبیر در این است  پیشرفت 

و مرتفع شوند.

كوپــرز آلمان بــرای یکی  كــروپ  كه شــركت  عیــن ایــن امــر در مــدارک فنی 
كارخانجــات بــزرگ صنایــع شــیمیائی ایــران داده بــود، مشــاهده شــد  از 
كــرده بودنــد و بــر همــان  كــه بازدهــی آلمانــی را 1/7 برابــر ایرانــی اظهــار 
اســاس برنامه ریــزی اجرائــی را تهیه نمــوده بودنــد. در اینجا نیــز نگارنده 
كــه بازدهی  بــه آقایــان ورنــر و آدامس از شــركت مزبــور به عینه نشــان داد 
كمتــر نبوده بلکــه در برخی  كارهــای اجرائی  ایرانــی از بازدهــی آلمانــی در 
مــوارد باالتــر از ركــورد اجرائــی آلمــان، عملکــرد از خــود نشــان می دهــد، 
كار را دیکته نکننــد. در حقیقت ما در دام  كــه محدودیت ها نحــوه  جائــی 
محدودیت هــا بــه حداقــل بازدهــی می افتیم. مــوارد فوق همــه در نتایج 
كــه  كارگاهــی منعکــس می باشــد  گزارش هــای روزانــه  زمانســنجی ها و در 

بازدهی ها از آن قابل استخراج است.
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ســندیکای شــركت های ســاختمانی ایــران بــا 
هــدف ارتقــای آموزشــی اعضــاء و آشــنایی آنها 
بــا قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا حــوزه صنعت 
كارگاه های آموزشــی در حوزه  احــداث سلســله 

كند. قوانین و مقررات را برگزار می 
كارگاه آموزشــی بــا موضــوع  بــه همیــن منظــور 
»آئین نامه تشــخیص صالحیت و رتبه بندی - 
 سامانه ساجات-« در تاریخ 31 خرداد ماه  1395
 در محــل ســندیکا بــا هماهنگــی نظــام فنــی و 
كشــور  اجرائــی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
عالــی،  ایــن ســمینار مدیــران  برگــزار شــد. در 
كارشناســان مرتبط شركت های  مدیران فنی و 
فعــال در حوزه صنعت احداث و عضو ســندیکا 

حضور داشتند. 

ســیامک  مهنــدس  آقــای  برنامــه  ابتــدای  در 
كمیسیون قوانین و مقررات  مســعودی رئیس 
كــرد:  بــه مهمانــان عنــوان  ضمــن خیرمقــدم 
بــا توجــه بــه بازخوردهــای اخذ شــده مشــکل 
صــدر  در  گذشــته  ســال  چنــد  در  رتبه بنــدی 
مشــکل  ایــن  و  بــوده  پیمانــکاران  مشــکالت 
كار  مربوط به عوامــل مختلفی از جمله نبودن 
و پروژه پیمانــکاری و پیچیدگی های آئین نامه 

كه اولین فیلتر انتخاب پیمانکار  بود. در حالی 
ســالی  در  خوشــبختانه  اســت.  رتبه بنــدی 
طــرف  از  تعاملــی  روحیــه ای  بــا  گذشــت  كــه 
ســازمان مدیریت در این مــورد مواجه  بودیم. 
ســندیکای  جملــه  از  مختلــف  تشــکل های  از 
مــا دعــوت شــد و تجمیــع نظــرات آنهــا صورت 
دوســتان  از  تعامــل  ایــن  راســتای  در  گرفــت. 
كردیم ســمیناری  ســازمان مدیریــت خواهش 
آموزشی درباره آئین نامه تشخیص صالحیت و 
كنند. البته  رتبه بندی )سامانه ساجات( برگزار 
ممکــن اســت آئین نامــه بازنگــری شــود ولی تا 
كه آئین نامه فعلی جاری اســت، تبیین  زمانــی 

آن ضروری به نظر می رسد. 

آقــای مهنــدس ناصــر بــاالر معاون تشــخیص 
برنامه ریــزی  معاونــت  پیمانــکاران  صالحیــت 
نیــز هــدف ایــن ســمینار را آشــنایی شــركت ها 
گفــت: هــدف مــا این  بــا رتبه بنــدی دانســت و 
سیســتم  از  اســتفاده  بــا  شــركت ها  كــه  اســت 
كار رتبه بندی را انجام  ساجات و بدون واسطه 
كــه برای رتبه بنــدی مدارک  دهنــد. از آنجایی 
شــركت ها مورد اســتفاده قرار می گیــرد و حضور 
واســطه امکان سوءاســتفاده را به همراه دارد، 

كارشناســان ســازمان مدیریــت بــا شــركت ها 
بــدون  بتواننــد  آنهــا  تــا  می كننــد  همــکاری 

واسطه رتبه بندی شوند. 
وی با اشاره به این نکته كه آئین نامه مصوب 
كنون مصوباتی  سال 81 است و از آن تاریخ تا
دســتخوش  را  آن  و  شــده  الحــاق  آن  بــه 
كاربردهــای تشــخیص  كــرده، دربــاره  تغییــر 
صالحیت، تعاریف الزم در این باره، رشته ها 
و پایه های رتبه بندی، معیارهای تشــخیص 
صالحیــت، مــدارک مورد نیــاز پرونــده  و.... 

توضیحاتی ارائه داد.

در ادامــه آقــای مهنــدس مهــرداد ذبیحــی 
گــروه تشــخیص صالحیــت ســازمان  رئیــس 
مدیریــت و برنامه ریــزی  نیــز بــه ارائه ســابقه 
و  پرداخــت  كشــور  در  صالحیــت  تشــخیص 
كرد: تقریبا دوره آئین نامه ها 15 ســال  عنوان 
بوده اســت و ما از شــهریور 94 پیش نویســی 
كردیــم و آن را  بــرای آئین نامــه جدیــد تهیــه 
بــرای اظهارنظــر در اختیــار مراجــع ذی ربــط 
از  پــس  می دهیــم.  قــرار  ســندیکا  جملــه  از 
جمع بنــدی نظــرات ایــن پیش نویــس برای 
تصویــب نهایی به هیــأت دولت ارائه خواهد 

شد.
وی بــه ارائــه جزئیاتــی دربــاره رتبه بنــدی و 
امتیازهــای الزم در ایــن بــاره پرداخــت و در 
كرد: به دلیل  بخشــی از سخنان خود عنوان 
كاری در ســال های اخیر و پایین آمدن  افول 
كاهش توان مالی شــركت ها،  كار و  میانگیــن 
مواجــه  مشــکالتی  بــا  رتبــه  كســب  در  آنهــا 
ســال  در  بخشــنامه ای  طــی  مــا  و  شــده اند 
كاهش  گذشــته نصاب حداقــل را 33 درصد 
دادیم تا مشــکل شركت ها به حداقل برسد. 
گر شــركت ها در رتبه بندی  ولــی در مجمــوع ا
به دلیل پایین بودن توان مالی مشکل پیدا 
كردند می توانند با افزایش ســرمایه و افزایش 

دارایی ثابت به حل آن بپردازند. 

در بخــش دوم ایــن برنامــه، صفــر تا صد یک 
پرونده در ســامانه ســاجات به عنوان نمونه 
گرفــت و در  كار مــورد بررســی و تدریــس قــرار 
پایان هر بخش نمایندگان سازمان مدیریت 
كارگاه آموزشــی به  بــه عنوان مدرســین ایــن 
پرســش های اعضــا و شــركت كنندگان پاســخ 
كه با استقبال نمایندگان شركت های  دادند 

مواجه شد.

 

برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه 
تشخیص صالحیت و رتبه بندی 
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محمــود ســریع القلم سیاســت تــداوم فشــار از 
ســوی آمریــکا را یکی از مهم تریــن چالش های 
و  می دانــد  بین المللــی  فضــای  در  ایــران 
همچنیــن »عدم اجمــاع بر توســعه اقتصادی 
ایران« و »نبود سیســتم یکپارچه مدیریتی« را 

به عنوان دو چالش داخلی برمی شمرد.
گــزارش اقتصادنیــوز، محمود ســریع القلم  بــه 
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی در  در نشســتی 
اتــاق بازرگانــی ایــران، بــه تحلیــل اصلی تریــن 
چالش های توســعه ایران در دوره پســاتحریم 
دانشــگاه  شناخته شــده  اســتاد  پرداخــت. 
عوامــل  نشســت  ایــن  در  بهشــتی  شــهید 
دو  بــه  را  پســابرجام  در  توســعه  ناهمخــوان 

كرد. دسته بین المللی و داخلی تقسیم 
محمــود  اظهــارات  مهم تریــن  از  خالصــه ای 
و  داخلــی  چالش هــای  دربــاره  ســریع القلم 

كشورمان:  خارجی 
 در دنیــای امروز ناسیونالیســم سیاســی • 

كرده است.  و اقتصادی به شــدت رشــد 
بــزرگ عمدتــا  یعنــی حتــی قدرت هــای 
كــه در ایــن نظــام  بــه فکــر ایــن هســتند 
بین الملــل پیچیــده، چگونــه می توانند 
كننــد. آن مركزیتی  منافــع خــود را حفظ 
گذشــته برای حل وفصل مســائل  كــه در 
در دنیــا وجــود داشــت، در حــال حاضــر 
گر  گذشــته حتی ا از بیــن رفته اســت. در 
می آمــد،  پیــش  مشــکالتی  كشــورها  در 
ج  ایــن مركز، برای حــل آن، ابتکار به خر
مــی داد. امــا در حــال حاضــر بــا چنیــن 
نیســتیم.  مواجــه  دنیــا  در  رویکــردی 
مســئله  تئــوری،  ایــن  بــزرگ  مصــداق 
می تــوان  تقریبــا  االن  اســت.  ســوریه 
كســی بــه فکر  گفــت در نظــام بین الملل 

كشــور با  ســوریه نیســت. بــا اینکــه ایــن 
شــرایط نامســاعدی مواجــه اســت و 80 
كشــور سوریه در معرض نزاع های  درصد 
داخلی و بین المللی اســت، اما بازیگران 
منطقــه ای و بین المللــی بــه دنبــال این 
كــه در چنین معركــه ای چگونه  هســتند 

می توانند منافع خود را پیش ببرند.
جامعــه •  در  موفــق  كشــور  یــک  هنــد   

كشــور بــا نهایت  بین المللــی اســت. این 
دقــت، تمــام روابط خــودش را مدیریت 
كــرده و از تمــام فرصت هایــش اســتفاده 
بــا  را  خــود  روابــط  هندی هــا  می كنــد. 
كرده انــد و روابط  روســیه و چیــن حفــظ 
اســتراتژیک را بــا اروپا، آمریــکا و ژاپن نیز 
را  بزرگــی  پروژه هــای  كرده انــد.  طراحــی 
كاهــش فقر بــرای یک دهــه آینده  بــرای 

كرده اند. خود تعریف 
برنامــه ای •  تدویــن  حــال  در  عربســتان   

هرچنــد  اســت.   2030 ســال  بــرای 
برنامــه  ایــن  تحقــق  عــدم  یــا  تحقــق 
كشــور  ایــن  سیاســت گذاری های  بــه 
برمی گردد و در حال حاضر با چالش های 
بزرگــی روبه رو اســت، اما آنچه مشــخص 
بــه  كشــور در حــال حاضــر  ایــن  اســت، 
دنبال یک اورهال اقتصادی، سیاسی و 
كار از چند  ملــی اســت. حتی بــرای ایــن 
مؤسسه بزرگ جهانی نظر خواسته اند. 

كشــورهای صنعتــی بــزرگ مثــل •   حتــی 
كشــورهای قدرتمنــدی مثــل  آمریــکا یــا 
انگلیــس در حال بازبینی سیاســت های 
كشــورها به این  خارجــی خود هســتند. 

ا ابر سع  در  الش های ت ی ال درباره  ارات  دکتر س ا

قدرت و ثروت ایران 
در گرو بین المللی شدن  است

 مهم ترین چالش داخلی پس 
از برجــام »فقدان اجماع در 
داخل کشور« است. ما بر سر 
این موضــوع اجماع نداریم 
که اقتصاد مســاله اول ایران 
است. شــاید این را بگوییم 
نیست.  این گونه  اما در عمل 
اظهارنظرها  از  موضوع  این 
باید به ســوی تغییر فضای 
کشور از سیاسی به اقتصادی 
پیش برود. در ایران همچنان 

فضای سیاسی وجود دارد.
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كه بایــد جراحی های  نتیجه رســیده اند 
بــزرگ انجام بدهند تا ســطح ثروت ملی 
را بــاال ببرند اما با سیاســت های ســنتی 
ایــن موضــوع امکان پذیر نیســت؛ حتی 

كشوری مثل انگلیس. برای 
كنونــی ایــن اســت •  كانــون چالش هــای   

كیک  كه در این  كنیم  كــه ما باید چــه كار 
بــزرگ ثــروث بین المللــی، نه تنها ســهم 
بــرای  را  آن  بلکــه  بگیریــم،  را  خودمــان 

كنیم. دهه های آینده نیز تضمین 
»معتقــدم •  می گوینــد:  طبیبیــان  دكتــر   

كــه در دنیا ایده آلیســم  كشــوری  آخرین 
ایــران خواهــد  كنــار می گــذارد،  را  چــپ 
بــود.« این تفکر می گویــد ما می خواهیم 
كنیــم و نظم جدیدی را  جهــان را عوض 
كنیــم. این تفکرات بیانگر  در دنیــا برقرار 
كه ما در ســطح ملی  این موضوع اســت 
كشــور مسئله ای نداریم و باید  در داخل 
كنیم. ایــن نگاه ما  برویــم دنیــا را عــوض 
كــه بــه  نســبت بــه جهــان باعــث شــده 
چندانــی  توجــه  جهانــی  واقعیت هــای 

نداشته باشیم.
 آسیایی ها نه با نظام سیاسی ما مشکل • 

دارنــد و نه با جایگاه ایران در خاورمیانه 
ارائــه  خودمــان  از  مــا  كــه  تعریفــی  و 
می دهیــم. حتی اروپایی هــا هم با ایران 
مشــکلی ندارنــد. اروپایی ها بــرای ایران 
فضــا را بــاز می كنند. آنها نــه تنها ایران را 
كشــوری باثبــات در خاورمیانه  به عنوان 
كشــوری برای  می داننــد، بلکــه ایــران را 
تامیــن ثبات منطقــه می شناســند. آنها 
كار  حاضرنــد در تمــام زمینه هــا با ایــران 

كنند.
 مركز مشکالت ما، اروپا و آسیا و خاورمیانه • 

نیســت. چالش ایران در بخش خارجی 
كه  آمریکاست. آمریکایی ها اعتقاد دارند 
ایران را مدتی تحت فشــار قرار داده اند و 
كشــوری  در نهایت توانســته اند فعالیت 
كــه بــرای آنهــا به لحــاظ دســتیابی به  را 
ک بوده، مهار  فناوری هســته ای خطرنا
كه  كننــد. اما بــا توجه به خواســته هایی 
كشــور در شــرایط  ایــران همچنان از این 
پســابرجام دارد، بــه نظــر می رســد ایــن 

فشار همچنان ادامه دارد.
 تصمیم آمریکا تداوم فشار است. وزارت • 

خزانــه داری آمریــکا، مــکان فشــار اســت 
و روش فشــار هــم مانع تراشــی رویــه ای 
گفته اند  است. بیش از 40 شركت به من 
كه ما برای همکاری با ایران به »اوفک« 

نامه فرستادیم، اما هنوز جوابی دریافت 
نکرده ایــم و بــه ما می گویند ایــن نامه ها 
كه در  كنیــم  در جریــان اســت. بایــد باور 

دنیا روش مبارزه، روش حقوقی است.
امــکان دارد •  كــه  آنجــا  تــا  آمریکایی هــا    

كارهــا  بــه دنبــال تاخیــر در انجــام دادن 
هســتند. عجلــه هم ندارند. آنهــا اعتقاد 
كشور بسیار مهمی است  كه ایران  دارند 
كشــوری باثبات اســت  كــه بایــد بماند و 
و همگرایــی داخلــی دارد. امــا آمریکا دو 
ایــران  بــه  نســبت  را  مــوازی  اســتراتژی 
در پیــش می گیــرد. از منظــر آنهــا ایــران 
كشــوری اســت مهــم بــا منابــع طبیعــی 
كــه  گســترده، در یــک منطقــه حســاس 
اســت،  ثبــات  دارای  خــودش  تنهــا  نــه 
ثبــات دیگــران  بلکــه می توانــد موجــب 
هــم بشــود. اما جمهوری اســالمی ایران 
كــه  دارد  سیاســت هایی  آنهــا  منظــر  از 
كننــد. آنها می گویند  بایــد با آنها برخورد 
كرده حاال  جمهوری اسالمی ایران تصور 
كند،  كه توانسته مساله هسته ای را حل 
را دنبــال  اهــداف خــود  می توانــد بقیــه 
كه  كنــد. در نتیجــه برخــوردی می كننــد 
تمــام شــرایط  نشــان دهنــد هنــوز هــم 
بــرای ایران مهیا نیســت. بر این اســاس 
هرچنــد ظاهــر امر، بــه تعویــق انداختن 

كارهاست، اما باطن آن سیاسی است.
ایــران •  بــه  نســبت  آمریــکا  اســتراتژی   

گشــایش های قطره ای و تدریجی است. 
روابــط  بــه  بازگشــتن  دلیــل  همیــن  بــه 
عادی ایــران با دنیا زمانبر اســت. آمدن 
كاخ ســفید  رئیس جمهــوری جدیــد در 
كالن  خیلــی تاثیــری در ایــن اســتراتژی 
كه این استراتژی  گذاشــت؛ چرا نخواهد 
در مــورد ایــران مــورد اجمــاع در آمریــکا 
است. ممکن است ادبیات و مکانیزم ها 
متفاوت باشــد؛ اما جهت گیری، برخورد 
تدریجــی و قطــره ای بــا اصــالح اقتصــاد 
بــر تغییــر رفتــار در  تــداوم فشــار  ایــران، 
سیاســت خارجــی ایــران، هم مــوردی و 
كالن  سیاســت های  از  منطقــه ای  هــم 

آمریکا است.
كشــور و دو •   بــا نگاهی بــه فضای داخلی 

نیــروی متضــاد در ایــران، می توانیــم به 
كه حل وفصــل این  ایــن نتیجــه برســیم 
كشــور هم زمان  تضادهــا حتی در داخل 
می برد. بخش از مســائل داخلی ما تابع 
كــه  ایــران اســت چرا مســائل نســلی در 
انقــالب  نســل  كنونــی،  تصمیم گیــران 

كه توانسته اند طی این سال ها  هســتند 
نظــم را به وجــود بیاورنــد و می خواهنــد 
بــه  تغییــر  بنابرایــن  كننــد  حفــظ  را  آن 
در  تغییــر  بــود.  نخواهــد  راحتــی  ایــن 
كشــور تدریجی خواهد بــود؛ چه  داخــل 
اقتصــادی و چــه سیاســی. بنابرایــن مــا 
به زودی نمی توانیــم با نظام بین المللی 
كنــار  كانونــش هــم در آمریــکا اســت،  كــه 

بیاییم.
بین الملــل، •  اقتصــاد  و  سیاســت  ذات   

گر واقعیت های جهانی  رئالیسم است. ا
چالش هــا  ایــن  از  ســریع تر  بپذیریــم،  را 
عبــور می كنیــم. وضــع ایــران امــروز با 50 
ســال پیــش فــرق می كنــد. بایــد متوجه 
كــه آمریــکا  شــویم آن دوران تمــام شــده 

كند. برای ایران تعیین تکلیف 
گرو بین المللی •   قــدرت و ثروت ایــران در 

شــدنش اســت. هدف مخالفــان ما این 
كه ایــران حفظ شــود، اما ضعیف  اســت 

باشد.
كه •   چالــش دیگــر خارجــی ما این اســت 

منطقــه  در  می خواهیــم  ببینیــم  بایــد 
كنیم؟ نظر  خاورمیانــه چه نقشــی را ایفا 
كه حضور مــا باید حضور  مــن این اســت 
نرم افــزاری و تجــاری و اقتصادی باشــد. 
یعنــی ایــران بتوانــد بازارهــای منطقه را 
در اختیار داشــته باشــد. ایــن چالش ما 
كــه قدرت هــای منطقه ای مان را  اســت 
چــه چیــزی می خواهــد شــکل بدهــد؟ 
مــا می خواهیــم حضــور فیزیکــی داشــته 
باشــیم یــا بازارهــا را در اختیــار بگیریــم؟ 

این نیاز به تفکر ملی و اقتصادی دارد.
قــدرت •  گــرو  در  ایــران  ملــی  امنیــت   

كســب  منطقــه ای اســت؛ امــا در ســایه 
بازارهــا و تولیــد. مــا فرصت هــای زیادی 
كــه  را در منطقــه از دســت داده ایــم. چرا
و  اقتصــادی  را  خودمــان  نتوانســتیم 

كنیم. تجاری تعریف 
 مهم تریــن چالش داخلی پــس از برجام • 

كشــور« است.  »فقدان اجماع در داخل 
كه  ما بر ســر این موضوع اجمــاع نداریم 
اقتصاد مســئله اول ایران اســت. شــاید 
این گونــه  عمــل  در  امــا  بگوییــم  را  ایــن 
نیســت. این موضوع از اظهارنظرها باید 
كشــور از سیاسی  به ســوی تغییر فضای 
ایــران  در  بــرود.  پیــش  اقتصــادی  بــه 

همچنان فضای سیاسی وجود دارد.
از •  و  بیاینــد  خارجی هــا  نــدارد  لزومــی   

باشــند.  ایــران  فضــای  شــاهد  نزدیــک 
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اطالعات در دنیای امروز بســیار شفاف است. آنها 
كردن اوضاع داخلی ایران  می توانند از طریق رصد 
گر مســاله  پــی بــه فضای داخلــی ببرنــد. بنابراین ا
كشــور اقتصاد اســت، باید تمــام اقدامات هم  اول 
در همیــن راســتا باشــد. بایــد مســائل سیاســی را 
كنــار بگذاریــم. البته اتاق بازرگانی هــم باید در این 

كند. كمک  همگرایی فکری 
پســابرجام •  ایــران در دوره  چالــش داخلــی دیگــر   

در  مدیریتــی  یکپارچــه  سیســتم  یــک  »فقــدان 
كشور تابع  كشــور« اســت. مدیریت ما همچنان در 
مناســبات فردی است. این هیات های اقتصادی 
كــه آمدند بــه پتانســیل های ایران واقف هســتند، 
كارفرمای  اما ایران را فاقد سیســتم می دانند. یک 
كه همه چیز در ایران  خارجــی باید مطمئن باشــد 

استاندارد است.
كمیت شــکل بگیرد و باید •  كل حا   اجمــاع بایــد در 

دارای هارمونــی باشــد و دائــم نیــز تقویــت شــود. 
كنایه و  كشــور مــا بــا  در حــال حاضــر مســئوالن در 
غیرمســتقیم بــا همدیگــر صحبــت می كننــد. ایــن 
رفتار ناشــی از فقدان اجماع است. اندیشه ها باید 

كنیم. كند تا بتوانیم توسعه پیدا  كشور تغییر  در 
امکان پذیــر •  ســال   5 زیــر  سیســتم  یــک  طراحــی   

كشور و بخشی هم با  است. بخشی از آن در داخل 
كمک های نرم افزاری بین المللی ساخته می شود. 
كه می خواهیم به  امــا در ابتدا باید تصمیم بگیریم 

كنیم یا سیستماتیک. شیوه فردی عمل 
كــه در منطقه وجود دارد، •   بــا توجه به تنش هایی 

ما باید مراقب خودمان باشــیم. باید ببینیم آینده 
چگونــه  منطقــه ای  پرتنــش  مــدار  ایــن  در  ایــران 
تولیــد  بــه  نیــاز  مراقبــت،  ایــن  می شــود.  تعریــف 
گــروگان تفکرات  ثــروت ملــی دارد. اقتصاد ما نباید 

قدیمی مان باشد.
كــه ایــران در مدارهــای بین المللــی قرار •   تــا زمانــی 

كند. در حال  نگیــرد، نمی توانــد مدل خود را پیــدا 
حاضــر مــا در صحنــه بین المللــی حضــور نداریــم. 
چنانچــه در ایــن صحنه حضور بیابیــم، به گونه ای 
كره جنوبی را  كرد. اما می توان  دیگر عمل خواهیم 
گرفت. ما نمی توانیم در 500  به عنوان مدل در نظر 
كنیم. برای اینکــه بتوانیم  صنعــت ســرمایه گذاری 
در دنیا مزیت نســبی داشــته باشــیم، بایــد بر چند 
كره ای ها بر چند  كنیــم.  صنعــت خاص تمركز پیدا 
كرده اند و از این طریق هم به مزیت  صنعــت تمركز 

نسبی رسیده اند و هم تولید ثروت ملی.
كــه در راه توســعه ایران •   دلیــل همــه چالش هایــی 

كــه توســعه مســئله اول ما  وجــود دارد ایــن اســت 
گذر زمــان برای ما اهمیت نــدارد و بهبود  نیســت. 

زندگی مردم در اولویت نیست. 
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 آمادگی کره ای ها برای سرمایه گذاری 
در پروژه های آزادراهی

كــره جنوبی برای حضور  ســرمایه گذاران 
اعــالم  ایــران  آزادراهــی  ح هــای  طر در 

كردند. آمادگی 
تفاهم نامــه  الحاقیــه  امضــای  از  پــس 
كره  ســاخت راه آهــن اصفهان-اهــواز بــا 
پیــش،   مــاه  یــک  از  كمتــر  در  جنوبــی 
هیأتــی بــه ریاســت مدیرعامــل شــركت 
كره ای در شــركت ساخت حاضر و ضمن 
گزارشــی در رابطــه با رونــد اجرایی  ارایــه 
ایــن تفاهم نامــه، از اعــالم آمادگی خود 
ح هــای  طر در  گــذاری  ســرمایه  بــرای 

آزادراهی ایران خبر دادند.
این جلســه با حضور علــی نورزاد معاون 
مســعود  ســید  شهرســازی،  و  راه  وزیــر 
نصــر آزادانــی معــاون ســاخت و توســعه 
حســین  فرودگاه هــا،  و  بنــادر  راه آهــن، 
تامیــن  تاجیــک مشــاور مدیرعامــل در 

ســفیدی  گل  ســیروس  مالــی،  منابــع 
مدیــركل امور پیمان ها و رســیدگی فنی 
كــره ای  و مدیرعامــل و اعضــای شــركت 
برگــزار  پــروژه اصفهان-اهــواز  حاضــر در 

شد.
گــزارش  ارایــه  ضمــن  جلســه  ایــن  در 
رونــد  از  كــره ای  شــركت  مدیرعامــل 
اجرایــی تفاهم نامــه امضــا شــده، مقــرر 
شــده اســت تا این شــركت ظــرف 10 روز 
آینــده نتایــج بررســی ها شــامل طراحی 
مفهومی را به صورت مکتوب به شــركت 
كنــد. عــالوه بــر  ســاخت و توســعه ارائــه 
كره ای هــا از اعــالم آمادگــی خــود  ایــن، 
ح هــای  طر در  ســرمایه گذاری  بــرای 
بنابــر  كــه  دادنــد  ایــران خبــر  آزادراهــی 
گرفتــه پیشــنهاد آنها  كــرات صــورت  مذا
شــركت  در  كارشناســی  جلســات  طــی 

ساخت و توسعه بررسی خواهد شد.
  مهر

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
کرد: ح  مطر

دالری،  میلیــارد   3 قــرارداد  انعقــاد 
نتیجه سفر اروپایی بخش  خصوصی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رییس 
فنــی  خدمــات  صادركننــدگان  انجمــن 
میلیــارد   3 تفاهم نامــه  از  مهندســی  و 
دالری بخش خصوصی در سفر اروپایی 
كشــور  وزیــر امــور خارجه ایــران به چهار 
لهستان، فنالند، سوئد و لتونی خبر داد 
گفــت: نتیجه ملموس ایــن قراردادها  و 
منــوط به اجرایی شــدن آن و تبدیل به 

قرارداد است.
كــه بــه همــراه یک  محمدرضــا انصــاری 
هیــأت 60 نفره از تجار و بازرگانان بخش 
خصوصــی از اتــاق ایــران، محمدجــواد 
ظریــف را در تــور اروپایــی خــود همراهی 
می كــرد، با بیان اینکــه بخش خصوصی 
بــه چنیــن ســفرهایی نیــاز دارد، افــزود: 
»اینکــه یــک دولت مــرد در ایــن ســطح 
كــردن شــرایط اقتصــادی  بــرای همــوار 
ایــران تــالش می كنــد قابل تقدیر اســت 
و امیدواریــم ایــن اقــدام مثبــت تبدیــل 
بــه یک ســنت در بین دیگــر دولتمردان 
شــود.« رییــس انجمــن صادركننــدگان 
خدمات فنی و مهندســی تعامل دولت 

و بخــش خصوصــی را باعث آشــنایی دو 
كرد: »امیدواریم  كید  طرف دانســت و تا
كن  كه پس از سال ها سا اتفاقات مثبتی 
بــودن اقتصاد ایران افتاده، در ماه های 

آینده نتیجه دهد.«
برگــزاری  خصــوص  در  انصــاری 
اقتصــادی  و  تجــاری  همایش هــای 
»گفت وگــو  گفــت:  نیــز  ســفرها  ایــن  در 
بــا بخش هــای خصوصــی ایــن 4 كشــور 
باعــث  ظرفیت هــا  و  مزیت هــا  دیــدن  و 
در  ایــران  خصوصــی  بخــش  تــا  شــد 
جریــان ایــن موضــوع بــرای همــکاری و 
تعامــالت آتــی قــرار بگیــرد. یکــی از ابعاد 
گفت وگــو دربــاره تحریم هــای  ایــن ســفر 
بانکــی بــا بانک هــای لهســتان، فنالنــد 
كــه انصاری با اشــاره به آن  و ســوئد بود 
بــودن ایــن دیدارهــا خبــر داد.  از موثــر 



را                                  اد یا   
خرداد 1395 
شماره 343

47

ان نع سا ار    ا
وی همــکاری بــا لهســتان، ســوئد و فنالنــد را 
گفت: »ایران و ســوئد همواره  مثبــت خواند و 
یکدیگــر  بــا  خوبــی  اقتصــادی  همکاری هــای 
داشته اند. درخصوص لتونی هم باید با توجه 
گفت.« دیگر تجار و  به ظرفیت های آن سخن 
كه از اهمیت این ســفر می گفتند  بازرگانان نیز 
همــکاری بــا فنالند به خصــوص در حوزه نفت 
راضی كننــده  را  كشــاورزی  و  شــیالت  گاز،  و 

دانستند.
اتــاق  رئیــس  جالل پــور  محســن  همچنیــن 
بازرگانــی ایــران نیز در ســفر بــه فنالند مجموع 
قراردادهــای منعقــد شــده را یــک میلیــارد و 
كه با توجــه به حجم  200 میلیــون  دالر خوانــد 
كنونــی 50 میلیــون دالری، رقم قابــل  توجهی 
را نشــان می دهــد. بــازار 54 میلیونــی ایــن 4 
كشــور فرصتــی بــرای اقتصــاد ایــران و بخــش 
خصوصی اســت تــا مزیت های خــود را صادر و 
كشورها  از تکنولوژی و سرمایه گذاری های این 
در بخش های صنایع، محیط زیســت و  آی تی 

بهره مند شوند.
  صما

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

شــرکت ترکیــه ای، بزرگ تریــن ســرمایه گذار 
در ایران پس از برجام

كــه  اینترنشــنال"  "یونیــت  تركیــه ای  شــركت 
مدیرعامــل آن مدیــر ســابق باشــگاه فوتبــال 
گاالتاســرای تركیــه اســت می گویــد: بزرگ ترین 
قــرارداد ســرمایه گذاری خارجــی در ایران پس 
از لغــو تحریم ها را با وزارت نیروی ایران بســته 
اســت. بــا عقد قــرارداد ســاخت هفــت نیروگاه 
گازی در ایران به ارزش 4.2 میلیارد  تولید برق 
كمپانی تركیه ای، بزرگ ترین  دالر از سوی یک 
از لغــو  ایــران پــس  قــرارداد ســرمایه گذاری در 
گزارش عصر ایران به  تحریم ها بســته شــد. به 
نقــل از روزنامــه حریــت تركیه شــركت تركیه ای 
"یونیــت اینترنشــنال" بــا عقــد قــراردادی 4.2 
میلیــارد دالری بــا وزارت نیروی ایــران، هفت 
گازی در هفت منطقه مختلف از  نیــروگاه بــرق 
كرد. قرار اســت با اتمام  ایــران احداث خواهد 
ســاخت این نیروگاه ها بیش از 6 هزار مگاوات 
برق به ظرفیت شــبکه برق ایران افزوده شود. 
این بزرگ ترین قرارداد ســرمایه گذاری خارجی 
گذشــته و از زمــان آغــاز  در ایــران در 6 ماهــه 
رســمی اجــرای برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 

گروه 1+5 است. )برجام( بین ایران و 
عصر ایران 

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات اعتبارات 
امســال  بودجــه  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
در  شهرســازی  و  راه  وزارت  اعتبــارات  گفــت: 
بودجه 1395 نســبت به بودجه مصوب سال 

كرده است. گذشته 27 درصد رشد 
امیــر  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
و  تریلیــون  دو  بــه  نزدیــک  افــزود:  امینــی 
اعتبــارات  منابــع  ایــن  از  ریــال  میلیــارد   130
هزینــه ای، 570 هزار میلیــارد ریال »اعتبارات 
حــدود  و  ســرمایه ای«  دارایی هــای  تملــک 
230 هــزار میلیــارد ریال نیــز »اعتبارات تملک 
كه مجموع بودجه  دارایی هــای مالی« اســت 
كــه دولــت  اعتباراتــی اســت  ایــن دو بخــش 
كــرد؛ به  در ســرفصل عمرانــی هزینــه خواهــد 
عبارتــی دولــت امســال نزدیــک بــه 800 هــزار 
میلیارد ریال در حوزه عمرانی هزینه می كند.

گفت: اعتبارات عمرانی امسال وزارت راه  وی 
و شهرســازی نزدیک بــه 81 هزار میلیارد ریال 
كــه 6 هــزار میلیــارد ریــال آن از جــدول  اســت 
بودجــه بــرای راه هــای روســتایی اختصــاص 
گفته امینی، این میزان  داده شــده است. به 
گذشــته 64 هــزار میلیــارد ریــال بود  در ســال 
كــه از رشــد 27 درصدی اعتبــاری وزارت راه و 
شهرسازی در بودجه 1395 نسبت به بودجه 

گذشته حکایت دارد. مصوب سال 
كــه از مجمــوع 64 هــزار  وی بــا یــادآوری ایــن 
گذشــته  میلیــارد ریــال بودجــه مصوب ســال 
وزارت راه و شهرســازی فقــط 20 هزار میلیارد 
كل  گــر  ا گفــت:  یافــت،  تخصیــص  آن  ریــال 
بودجــه 81 هــزار میلیارد ریالی امســال وزارت 
عمرانــی  پروژه هــای  بــرای  شهرســازی  و  راه 
محقــق شــود، رشــد 400 درصدی نســبت به 
گذشــته خواهد داشت.معاون  عملکرد سال 
برنامه ریــزی و اقتصاد حمــل و نقل وزیر راه و 
شهرســازی ادامه داد: عالوه بــر آن نزدیک به 
30 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری در 
گرفته شــده اســت  ردیف های متفرقه در نظر 
كــه امیــد می رود بــا ابالغ ســازمان مدیریت و 

كنیم. برنامه ریزی این اعتبارات را دریافت 
كرد: در ظرفیت های بودجه ســال  وی اظهار 
جــاری نزدیک به 50 میلیارد دالر فاینانس در 
كه بیشــتر ماهیت ملی دارد  گرفته شــده  نظر 

و می تــوان بخشــی از ایــن تســهیالت خارجی 
را بــرای پروژه هــای عمرانــی راه و شهرســازی 
گفته ایــن مقام مســئول، در  كرد. بــه  جــذب 
بودجه سال جاری نزدیک به 50 هزار میلیارد 
ریــال اوراق مشــاركت بــا تضمین دولــت و 100 
هــزار میلیــارد ریال نیــز با تضمین ســازمان ها 
و  راه  وزارتخانه هــای  تابعــه  شــركت های  و 
شهرســازی، نفت، نیرو و سازمان های دارای 
»اعتبارات خودگران« اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: اعتبارات اسناد خزانه اسالمی 
كه  گذشــته 50 هــزار میلیــارد ریال بــود  ســال 
در بودجــه امســال بــرای پرداخــت مطالبات 
تامین كننــدگان  و  مشــاوران  پیمانــکاران، 
تجهیــزات بــه 75 هــزار میلیارد ریــال افزایش 
كــرد: 100 هــزار میلیارد  یافــت. امینــی اضافــه 
ریــال نیــز در مجلــس شــورای اســالمی بــرای 
كسری تخصیص اسناد خزانه اسالمی  تامین 
كــه توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
منتشــر می شــود، اختصــاص یافــت. معــاون 
نیــز  امســال  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
گذشته اختصاص دو میلیون  همچون ســال 
تصویــب  بــه   95 بودجــه  قانــون  در  قیــر  تــن 
كــه 62 درصد از ایــن میزان بــه وزارت  رســید 
راه و شهرســازی تعلق می گیرد؛ با این تفاوت 
بودجــه  قانــون  در  آن  هزینــه ای  ردیــف  كــه 
كــرد:  اظهــار  اســت. وی  بینــی شــده  پیــش 
گذشــته در تبصــره 5 قانــون بودجــه به  ســال 
صندوق توســعه ملی اجازه داده شــد تا برای 
راه و شهرســازی  انتفاعــی وزارت  پروژه هــای 
كــه  شــود  داده  تخصیــص  ارزی  اعتبــارات 
ایــن  از  نتوانســت  ســازمانی  و  شــركت  هیــچ 
كند، اما امســال اســتفاده  ظرفیــت اســتفاده 
از منابــع ایــن صندوق فرصــت مغتنمی برای 
كه اســتان ها  پروژه هــای عمرانــی خواهد بود 
می تواننــد بــرای پروژه هــای راه و شهرســازی 

كنند. خود از آن استفاده 
  رییــس جمهوری بودجه امســال را در پایان 
اردیبهشــت ماه پس از تایید شورای نگهبان 
كل  كــرد. رقم  بــه دســتگاه های اجرایی ابالغ 
كشــور نزدیک به 9 هزار و 800 میلیارد  بودجه 

ریال است.
ایرنا

 معاون وزیر راه و شهرسازی:

اعتبارات وزارت راه وشهرسازی در 
بودجه امسال 27درصد رشدکرد
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در  ســاختاری  مشــکالت  از  انبوهــی  وجــود 
شــرایطی  در  می شــود  باعــث  ایــران  اقتصــاد 
كــه ســرمایه گذارن خارجــی تمایــل زیــادی بــه 
همچنــان  دارنــد،  ایــران  در  ســرمایه گذاری 
ركــود اقتصــادی ادامــه یابــد یــا حداقــل رونق 
كــه انتظــار می رفــت  اقتصــادی بــه آن شــکلی 
بــرای  ویــژه  ســالی   95 ســال  نیفتــد.  اتفــاق 
اقتصــاد ایران اســت. پس از چنــد دهه، ایران 
كه تحریم ها  كشوری است  برای نخســتین بار 
علیــه دولــت آن لغــو شــده اســت. اما شــرایط 
كــه برجــام و  زمانــی ســخت تر جلــوه می كنــد 
لغــو تحریم هــا توقعــات بــرای رونــق اقتصادی 
بــه واقــع  آنکــه  افزایــش داده اســت، حــال  را 
درصــد ناچیــزی از مشــکالت اقتصــادی ایران 
ریشــه در تحریم ها دارد. محمد حسین ادیب 
اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان، محمــود  اســتاد 
جامســاز تحلیلگر مســائل اقتصادی و مهدی 
در  دانشــگاه  اســتاد  و  اقتصــاددان  پازوكــی 
میزگــرد اقتصــادی روزنامه »آرمان« مشــکالت 
كرده و بــرای رونق  اقتصــادی ایــران را بررســی 

اقتصادی راهکارپیشنهادی ارائه داده اند. 
اقتصــادی  مســائل  كارشناســان  از  بســیاری 
راه حل خــروج اقتصاد ایــران از بحران و ایجاد 
ســرمایه گذاری  جــذب  را  اقتصــادی  رونــق 
ایــن  گــر  ا شــما  نظــر  بــه  می داننــد.  خارجــی 
گیرد، اقتصاد  ســرمایه گذاری به خوبی صورت 

ج می شود؟ ایران از بحران خار

جــاری  ســال  بودجــه  در  دولــت  ادیــب: 

كرده بــود 38 هزار میلیــارد تومان  پیش بینــی 
گر  كنــد. ا كمــك  بــه دو صنــدوق بازنشســتگی 
صادرات نفت در ســال جاری 700 هزار بشــکه 
بابــت  می توانــد  دولــت  كنــد،  پیــدا  افزایــش 
گازی و فرآورده های  صادرات نفت، میعانــات 
نفتــی، 40 هــزار میلیــارد تومان درآمد داشــته 
درآمــد  درصــد   95 دیگــر،  عبــارت  بــه  باشــد. 
كلی ســهم دولــت از صادرات  دولــت و به طور 
كمــك دولــت بــه دو صنــدوق  انــرژی، معــادل 
بازنشســتگی اســت. در ایــن صــورت دولت در 
هــر حوزه دیگری قصد فعالیت داشــته باشــد، 
گر در این  كه ا مــردم باید هزینــه آن را بپردازند 
كشــوری را مبنا  زمینــه صنــدوق بازنشســتگی 
قرار دهیم، مسئله شفاف تر می شود. در سال 
1381 فقــط یك درصد درآمد نفت به صندوق 
در  امــا  می شــد،  داده  كشــوری  بازنشســتگی 
گذشــته 38 درصــد و در ســال جــاری  ســال 
52 درصــد از درآمدهــای نفتــی بــه صنــدوق 
كشوری واریز می شــود. در سال  بازنشســتگی 
جاری، نیمی از درآمد دولت از صادرات انرژی 
كمــك بــه صنــدوق بازنشســتگی  فقــط صــرف 
می شــود. این مســئله آشــکارا نشــان می دهد 
كشــور  بودجــه ای  ضرورت هــای  بــا  ارز  خ  نــر
منطبــق نیســت و نمی تــوان نیمــی از درآمــد 
صادراتــی دولــت را بــه صنــدوق بازنشســتگی 
كه  گفت  كشــور اختصــاص داد. در نتیجه باید 
خ ارز پایین اســت و بایــد قیمت ارز را اصالح  نر
كرد، اما افزایش مالیات راه حل مناســبی برای 
كنونی اقتصاد نیســت؛ به این  خروج از بحران 

كار را به پنج  كه دولت در واقع انجام یك  دلیل 
كرده اســت و بــرای مثال، پروژه ای  نفر محول 
كــه بخــش خصوصــی به فــرض هــزار تومــان  را 
بابــت انجام آن دریافت می كند، دولت با ســه 
هــزار تومان همان پــروژه را انجام می دهد. در 
كــردن دولت  كوچك  نتیجــه راهــکار اساســی، 
كاهــش تصدی گــری آن اســت. بنابرایــن به  و 
كوچــك  كامــال مشــخص، دولــت بایــد  صــورت 
گام دوم بــا ایــن ســطح از درآمــد،  شــود و در 
كشــور از وضعیت موجود، ورود  راه حل خروج 

سرمایه خارجی است.

از  تشکیل شــده  درآمــدی  منابــع  جامســاز: 
نفــت در بودجــه ســال 95 بــه میــزان 68/5 
در  همچنیــن  اســت.  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ایــن بودجــه 101 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد 
مالیاتــی، 27/5 هــزار میلیــارد تومــان فــروش 
هــزار   22 حــدود  رقمــی  و  مشــاركت  اوراق 
میلیــارد تومــان از فــروش دارایی هــای دولــت 
قــرار دارد، در  كــه در دســت خصوصی ســازی 
كــه 197 هــزار میلیارد  گرفته شــده اســت  نظــر 
كشــور و 59  بــرای بودجــه جــاری  تومــان آن 
بابــت بودجــه عمرانــی  تومــان  هــزار میلیــارد 
گــر نگاهی بــه پیشــینه اقتصاد  كشــور اســت. ا
می شــویم  متوجــه  باشــیم،  داشــته  دولتــی 
گــره خــورده و  بــه نفــت  كــه همــواره اقتصــاد 
وابســتگی شــدیدی بین بودجه های دولتی و 
نفــت وجــود دارد. در دولت هــای نهــم و دهم 
از باالتریــن درآمدهــای نفتــی تاریــخ اقتصــاد 

وکی  ا از و  ام ضور ادی  ردی  با  ادی ایران در می رسی رو ا ب

یك دهه را سوزاندیم
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رقــم درآمدهــای  كــه  ایــران برخــوردار بودیــم 
نفتــی بــه 800 میلیــارد دالر می رســید، اما این 
كه  درآمدهــای افســانه ای طــوری هزینــه شــد 
رشد اقتصادی به منفی 6/8 درصد رسید، در 
كه قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه  حالی 
كشــور را به مثبــت پنج درصد  رشــد اقتصادی 
كه تا به امروز  گفت  برسانیم. بنابراین می توان 
نفت یکی از پشتوانه های اصلی دولت ها بوده 
گسترش رانت خواری  و همین مســئله موجب 
كــه نحوه تخصیص  شــده اســت؛ به این دلیل 
منابــع تاحدودی غیرمنطقی شــده اســت، به 
كه نتیجه آن را از یك طرف می توان در  طــوری 
كرد و از طرف  گســترش بی رویه فساد مالحظه 
كارآمــدی  دیگــر افزایــش نقدینگــی در واقــع نا
مدیریت دولتی را در پی داشته است. با توجه 
بــه برخــی رویکرد های دولت هــای نهم و دهم 
تحریم هــای نفتــی، بانکــی، ســوئیفت و... بــر 
تحریم های قبلی اضافه شــد و بــه نوعی ایران 
كــه در حال  را بــه بن بســت رســاند، بــه طوری 
حاضــر ركــود اقتصــادی بــه یکــی از بزرگ تریــن 
بحران های دولت یازدهم تبدیل شده است. 
معموال در شرایط ركود اقتصادی، دولت های 
رقابتــی،  آزاد  اقتصــاد  بــر  مبتنــی  و  پیشــرفته 
تولیــدی  واحدهــای  از  كمتــری  مالیات هــای 
دریافــت می كننــد و حتــی به آنها مشــوق های 
مالیاتــی می دهند، اما در ایران به علت پایین 
بــودن قیمت نفــت و فرســودگی چاه های آن، 
عــدم دسترســی بــه فنــاوری و متخصصــان و 
عدم وجود ســرمایه های الزم برای استحصال 
تزریــق  و  نفتــی  میدان هــای  توســعه  و  نفــت 
كشــورمان  گاز بــه چاه هــای نفتــی، هــم تولیــد 
پاییــن آمــده و هــم توانایــی فــروش نفــت در 
بازارهای جهانی تضعیف شــده اســت. نتیجه 
كشــورمان به شــدت  اینکــه درآمدهــای نفتــی 
كــه اقتصاددانان  پاییــن آمده و دولت یازدهم 
خوشــنامی در اختیــار دارد، نتوانســته اســت 
كامــل برطرف  بســیاری از مشــکالت را بــه طور 
كــه در آن قرار داریم  كنــد. با توجه به شــرایطی 
كــه بــه نتیجــه رســیده،  و باتوجــه بــه برجــام 
ایــن درآمــد حاصــل نمی شــود و در نتیجــه بــا 
كــه ســخنگوی دولــت از درآمدهــا و  آمارهایــی 
كــرد، رقمــی حــدود منفــی 48  هزینــه  منتشــر 
كســری تــراز عملیاتی در  هــزار میلیــارد تومــان 
كــه بتوانیم  دســت داریم. این در حالی اســت 
درآمــد نفتی 68 هزار میلیارد تومان در بودجه 
را بــه دســت آوریــم. باتوجــه بــه این مســائل و 

مشــکالت باید به دنبال ایجاد اشتغال باشیم 
كــه همیــن مســئله نیازمند رشــد اقتصــادی و 
ســرمایه است. ایران در حال حاضر به سرمایه 
كه ســرمایه داخلی  داخلــی و خارجی نیاز دارد 
حــدود  كنــون  ا نیســت.  كافــی  هیچ وجــه  بــه 
كشــور وجــود دارد  شــش میلیــون نفر بیکار در 
گــر بیــکاران تحصیل كــرده نیز بــه این رقم  كــه ا
كی به دست  اضافه شوند، رقم بسیار وحشتنا

می آید.

گذشــته  پازوکــی: اقتصــاد ایران در ســال های 
گذاشته است  مشکالت بســیاری را پشت ســر 
كه در 10 ســال اخیــر بی انضباطی هــای پولی و 
مالی جزو اصلی ترین این مشکالت بوده است 
و اثرات آن را در حجم نقدینگی، بدهی دولت 
بــه بانك هــا و بدهی بخش خصوصــی به نظام 
گر  بانکی مشــاهده می كنیم. در شرایط فعلی ا
كشــورمان حمایت نکند،  دولــت از بانك هــای 
آنهــا از بیــن می رونــد. همچنیــن بایــد توجــه 
گاه در بودجه  كــه بی انضباطــی مالــی  داشــت 
بــه بعضــی  مشــاهده می  شــود. یعنــی دولــت 
اختصــاص  بودجــه  ســازمان هایی  و  نهادهــا 
مشــمول  نبایــد  هیچ وجــه  بــه  كــه  می دهــد 
كه متأســفانه امروز  گفت  بودجه شــوند. بایــد 
كــه دولــت در اختیــار  پــول و بودجــه زیــادی 
برخی قرار می دهد موجب فســاد شــده است. 
در نتیجــه اقتصاد ایران از بی انضباطی پولی و 
گرفته از  مالی رنج می برد و بخشی از آن نشأت 
عــدم مدیریت و درایت اســت. مــا باید اعتراف 

برخــورد  اقتصــادی،  مشــکالت  بــا  كــه  كنیــم 
كارشناســی انجــام نمی دهیــم. بــه  درســت و 
كلــی، رئیــس دولت هــای نهــم و دهــم از  طــور 
سیاست های پوپولیستی استفاده می كرد، در 
كه باید سیاســت های پوپولیستی را رها  حالی 
كرد و برای این  و توسعه را با تمام وجود دنبال 
كشــورهای  كار الزم اســت از تجربه و دســتاورد  
نــگاه  ســمت  بــه  گــر  ا شــود.  اســتفاده  دیگــر 
كنیم،  كارشناســی و علمی به مشکالت حركت 
گر به روش های  توســعه حاصل می شــود، اما ا
ســنتی بازگردیم نه تنها مشکالت اقتصاد حل 
نمی شــود، بلکــه بــر آنها افــزوده می شــود، چرا 
كــه به هیچ وجه نمی توان با روش های ســنتی 
ایــن  كــرد و در  اداره  را  اقتصــاد پرآســیب  یــك 
كه  صــورت مشــکالت فراوانی به وجــود می آید 

متأسفانه امروز شاهد آن مشکالت هستیم.

راه حلــی  ایــن زمینــه چــه  پازوکــی در  آقــای 
پیشنهاد می دهید؟

راه حل هــای  از  یکــی  گفــت  بایــد  پازوکــی: 
ایــران  اقتصــاد  كنونــی  مشــکالت  اساســی 
كار  ســرمایه گذاری خارجــی اســت. بــرای ایــن 
ابتــدا باید زمینه ســرمایه گذاری داخلی فراهم 
شــود تــا ســرمایه گذاری خارجی هم بــه دنبال 
ایــران  اقتصــاد  معتقــدم  مــن  پدیــد  آیــد.  آن 
كشــورهای همســایه خــود به ویژه  نســبت بــه 
كشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس مزایایــی از 
كار دارد.  جملــه ارزان بــودن انــرژی و نیــروی 
الزمــه ورود ســرمایه خارجــی بــه ایــران ابتــدا 
در  قــوه  قضائیــه  و  اســت  حکومــت  خواســت 
بهبــود اوضــاع ســرمایه گذاری خارجــی نقــش 
ســرمایه گذاری  بــرای  دارد.  مؤثــری  بســیار 
كار باید مناسب باشد  كســب و  داخلی فضای 
ســه  نیازمنــد  كار  و  كســب  فضــای  پویایــی  و 
گی اســت. خصیصه اول شــفافیت اســت و  ویژ
بایــد به تمام مســائل نــور بتابانیــم. نکته دوم 
كار  كســب و  گــی فضــای  رقابــت و ســومین ویژ
گر  مناســب و عدم انحصــار در اقتصاد اســت. ا
كار  كســب و  ایــن مجموعــه برقرار شــود فضای 
كشــور نیز ارتقاء پیدا می كند. خوشــبختانه  در 
بســیار  ایــران  اقتصــاد  در  پس انــداز  میــزان 
كــم نداریــم.  كــه پــول  گفــت  باالســت و بایــد 
خارجــی،  ســرمایه گذاری  زمینــه  نتیجــه  در 
كه باید شــرایط  ســرمایه گذاری داخلــی اســت 
آن فراهم شــود. 80درصد مشکالت اقتصادی 
كارآمــد اقتصادی  ایــران مربوط بــه مدیریت نا

راهحلهــای از یکــی   پازوکــی: 
کنونیاقتصاد اساسیمشکالت
خارجــی ســرمایهگذاری ایــران
اســت.بــرایایــنکارابتــدابایــد
زمینهسرمایهگذاریداخلیفراهم
شودتاسرمایهگذاریخارجیهم
بــهدنبــالآنپدیدآید.خواســت
حکومــتوقوهقضائیــهدربهبود
خارجــی ســرمایهگذاری اوضــاع

نقشبسیارمؤثریدارد.
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و تصمیم گیــری  نظــام تصمیم ســازی  اســت. 
اقتصاد ایران دارای مشــکالت عدیده اســت و 
كه دارد، باید بســیار  باتوجه به نقش بســزایی 
كارشناسی با آن برخورد شود. نگاهی  علمی و 
بــه دولت هــای نهم و دهم بیندازیــد و ببینید 
چــرا حتــی موافقــان آن دولت حاضر بــه دفاع 
از احمدی نــژاد نیســتند؟ احمدی نــژاد بدون 
كارشناســی شــده ای پول های  هیــچ مطالعــه 
بــه بخش هــای مختلــف اختصــاص  را  كشــور 
مــی داد. نمونه مدیریت نــگاه احمدی نژاد به 
اقتصاد را می توان در انحالل سازمان برنامه و 

كرد. بودجه مشاهده 

به نظام سنتی تصمیم گیری و تصمیم سازی 
کشور اشاره شد. در مدت زمانی  اقتصادی 
کــه از برجام گذشــته اســت، می بینیم برخی 
مخالــف به وجود آمدن شــرایط مســاعد در 
کشور هســتند. به نظر شــما دلیل مخالفت 

دلواپسان با دولت چیست؟
كــه نمی خواهنــد  پازوکــی: بخشــی از افــرادی 
از  باشــد،  كــم  حا مســاعد  شــرایط  كشــور  در 
رانــت  برجــام،  بــا  و  اســتفاده می كننــد  رانــت  
آنهــا قطــع می شــود. وقتی یــك اقتصاد بســته 
باشــد و شــفافیتی هــم در آن وجــود نداشــته 
بــه  رانت خــوران  از  جدیــدی  طبقــه  باشــد، 
دوران  در  مثــال،  عنــوان  بــه  می آیــد.  وجــود 
ارز  قیمــت  احمدی نــژاد  ریاســت جمهوری 
مبادلــه ای از 1226 تومــان بــه 2700 و ســپس 
كه  به 3000 تومان رســید. در واقــع با برآوردی 
اتــاق بازرگانی انجام داده اســت، رقمی حدود 
ارزی  مابه التفــاوت  تومــان  میلیــارد  هــزار   70
گذشــته از آن  كه عده ای در چند ســال  اســت 
ماشــین های  ســوار  امــروز  و  كردنــد  اســتفاده 
كــه عده ای  چنــد میلیــاردی می شــوند؛ رانتی 
از دالرهای نفتی به دســت آوردند و توانستند 

كنند. خود را تا سال های سال بیمه 

مشــكالت  حــل  در  انــدازه  چــه  تــا  برجــام 
اقتصــادی ایــران تاثیرگــذار اســت؟ بــه نظــر 
شــما مشــكالت اقتصــادی ایــران عمدتــا از 
تحریم ها ناشی می شود یا مدیریت داخلی 

كشور تأثیر بیشتری در آن دارد؟ 
كــه ایــن روزهــا بــه وزارت  ادیــب: مســئله ای 
بــودن  فعــال  می شــود،  مربــوط  بازرگانــی 
كارگزاری های خارجی در اقتصاد ایران اســت. 
گر بخواهیم سرمایه خارجی وارد ایران شود،  ا
پرریســك  از  ایــران  اعتبــاری  رتبــه  بایــد  ابتــدا 

كند. بــدون تغییر  كاهــش پیــدا  كم ریســك  بــه 
كشــور  رتبــه اعتبــاری نه ســرمایه خارجی وارد 
می شــود و نــه بانك هــای خارجــی بــه صــورت 
جدی ایــران را تامین مالی می كنند. مباحثی 
كه  كــه طی یــك ماه اخیر رســانه ای شــده  هــم 
بانك های خارجی ایران را پوشــش نمی دهند 
كــه رتبــه اعتبــاری ایران  بــه ایــن دلیــل اســت 
كــه  گفــت  بایــد  متأســفانه  اســت.  پرریســك 
كنــد.  برجــام نمی توانــد ایــن مســئله را حــل 
بــرای اینکــه رتبــه اعتبــاری ایــران از پرریســك 
كنــد، تورم در ایران  كاهش پیدا  كم ریســك  به 
بایــد به دو درصد یا حدود ســه درصد برســد. 
كــه تورم  كشــوری در دنیــا وجــود نــدارد  هیــچ 
بیــش از دو تا ســه درصد داشــته باشــد و رتبه 
كم ریسك باشد. مسئله دوم این  اعتباری آن 
كه باید یارانه انرژی حذف شــود تا رتبه  اســت 
كند.  كاهش پیدا  كم ریسك  اعتباری ایران به 
كاالها را  بــه عبارتی دیگر، قیمت محصوالت و 
گر قیمت هــا یارانه ای  كنــد. ا بــازار بایــد تعیین 
كند و شركت های  كاالها را صادر  كشور  باشد، 
كند، این رقابت، رقابت  خارجی را ورشکســت 
ناشــی از رانــت اســت و اصــال نمی تــوان آن را 
رقابــت نامید و شــرط ورود بــه اقتصاد جهانی 
گر این دو شرط برای  هم رقابت واقعی است. ا
اینکه رتبه اعتباری كشور ارتقا پیدا كند، عملی 
شــود، ســپس باید به یکی از اعضای ســازمان 
تجــارت جهانی تبدیل شــویم. بــرای اینکه به 
عضویت ســازمان تجارت جهانــی درآییم الزم 
كه نخســتین طرف های  كشــورهایی  اســت با 
آزاد  ایــران هســتند، پیمــان تجــارت  تجــاری 

بــرای  اســت  روشــن  كنیــم. همچنیــن  امضــا 
اینکــه بــا اتحادیه اروپا تجارت طبیعی داشــته 
باشــیم بایــد بــا ایــن اتحادیــه پیمــان تجارت 
كنیم. در دوره اصالحــات، اتحادیه  آزاد امضــا 
كشورها خاورمیانه از جمله ایران  اروپا با همه 
كــره  بــرای امضــا پیمــان تجــارت آزاد وارد مذا
شــد و متن نهایی تجــارت آزاد با اتحادیه اروپا 
كمیســیون اقتصــادی اروپــا  نهایــی شــد و بــه 
كمیســیون اقتصــادی اروپــا بــرای  رفــت، امــا 
امضــای پیمــان تجــارت آزاد با ایران و ســوریه 
كشــورها قــرارداد امضا  كرد و با بقیه  مخالفــت 
دوره  در  كــه  آزادی  تجــارت  پیمــان  آن  كــرد. 
اصالحــات نهایــی شــده بــود و فقــط نیازمنــد 
كمیســیون  امضــا بود، دوباره باید احیا شــود. 
اقتصــادی اروپا یك ماه پیش مصوبه پیشــین 
كــه آن مصوبه می تواند با شــرایط  را تغییــر داد 
كه رتبه  روز احیا شود و در این چارچوب است 
كم ریســك می شــود. در نتیجه  اعتباری ایران 
بــرای اینکه رتبه اعتباری ایران از پر ریســك به 
كاهش تورم  كند، بــه  كاهش پیــدا  كــم ریســك 
دو تا ســه درصد، حــذف یارانه انرژی، امضای 
پیمــان تجــارت آزاد با اتحادیــه اروپا، عضویت 
ایــران در ســازمان تجــارت جهانــی و مــازاد بــر 
این مســائل، اجرای قانون پولشویی، تنظیم 
كشور با استانداردهای  كلیه صورت های مالی 
كلیــه آمارهــای حیاتــی  IFRS و شفاف ســازی 
كلیــه آمارهــای حیاتی باید  كشــور نیــاز داریم. 
كثــر بین  بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی حدا
دو تــا چهار مــاه روی ســایت های مربوطه قرار 
خ دهد  كــه ایــن اتفاقــات ر بگیــرد. در صورتــی 
كم ریســك  رتبــه اعتباری ایران از پر ریســك به 
كاهــش پیــدا می كنــد و می توانیــم از ســرمایه 
كنیــم. در غیــر ایــن صورت  خارجــی اســتفاده 
ســرمایه خارجــی به صــورت جــدی وارد ایران 
نمی شــود. متأسفانه فضای رسانه ای یك ماه 
اخیــر فضــای مســمومی بــوده و بانــك مركــزی 
ســطح توقــع ایرانیــان از برجام را بیــش از حد 
كلی، بدون اینکه این  باال برده است. به طور 
مقدمات طی شود، مسئوالن بانك مركزی به 
كه ســرمایه خارجی  افــکار عمومی نوید دادند 
كشــور وارد می شــود. انــرژی ارزان یکی  فورا به 
كه  از مزایــای اقتصاد ایران اســت، اما تا زمانی 
یارانه انرژی حذف نشود، به عضویت سازمان 
تجــارت جهانــی نمی رســیم و پیمــان تجــارت 
آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا امضا نمی شــود. 
كه در متن  این مسئله را در نظر داشته باشید 
پیمان تجارت جهانی یکی از شروط عضویت، 

ادیب:  اگر بخواهیم سرمایه 
خارجی وارد ایران شود، ابتدا 

باید رتبه اعتباری ایران از 
پرریسک به کم ریسک کاهش 

پیدا کند. بدون تغییر رتبه 
اعتباری نه سرمایه خارجی 

وارد کشور می شود و نه 
بانک های خارجی به صورت 

جدی ایران را تامین مالی 
می کنند. 

متأسفانه باید گفت که برجام 
نمی تواند این مسئله را حل 

کند.
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گــر  ا اســت.  شــده  ذكــر  انــرژی  یارانــه  حــذف 
كنیم  می خواهیــم از ســرمایه گذاری اســتفاده 
كنیم. خوشــبختانه  باید یارانه انرژی را حذف 
كشــتیرانی  برجــام محدودیــت صادرات نفت، 
كارگزاری  و بیمــه را برداشــت، اما ایجاد رابطــه 
 LC كشــور و اســتفاده از ج از  بیــن ایــران و خار
بانك هــای خارجــی بــرای ایران منــوط به طی 
كه بــه آنها اشــاره  كــردن ایــن مقدماتــی اســت 
گــر درآمد نفتــی ماهانه ایران در ســال  كــردم. ا
كه 700  جــاری معادل فروردین امســال باشــد 
هزار بشــکه نیــز افزایش صــادرات داشــتیم، با 
خ ارز موجــود، درآمــد  قیمت هــای جــاری و نــر
دولت در ســال جــاری، 40 هزار میلیارد تومان 
اســت. ایــن مبلــغ دو هــزار میلیــارد تومــان از 
هزینــه دو صندوق بازنشســتگی بیشــتر اســت 
و بــا ایــن ســطح از درآمــد بــه وســیله دولــت، 
بدون ســرمایه گذاری خارجی نمی توانیم روند 

توسعه را در ایران جلو ببریم.

كه  گفت  جامســاز: درباره حذف یارانه ها باید 
كــه باید در  ایــن موضــوع یکی از اصولی اســت 
گیرد.  محــور سیاســت گذاری های دولــت قــرار 
كلــی، پرداخــت یارانه نقدی، ســمی  بــه طــور 
كشور تزریق می شود  كه به جریان پولی  اســت 
كاهــش قدرت خریــد و افزایش تورم و  و باعــث 
فقیرتر شدن افراد جامعه می شود. از سال 83 
تا پایان بهمن 94 فقر 6/5 برابر افزایش داشته 
كــه بخــش مهمــی از آن مربــوط بــه پرداخــت 
یارانه هاســت. از همان ســال حــدود 220 هزار 
میلیــارد تومــان به پنــج میلیارد نفر )متوســط 
كــه فقــط 160  ماهانــه( پــول پرداخــت شــده 
هــزار میلیارد تومــان آن از مابه التفاوت قیمت 
انــرژی بوده اســت و مابقی یــا از بودجه دولت 
بــوده و یــا از بانــك مركزی تامین شــده اســت. 
بــا وجود اینکــه قرار بود در پایــان برنامه پنجم 
یارانه هــا بــه منابــع تامیــن اجتماعــی تبدیــل 
شــود، مشــاهده می كنیــم بــه هیچ وجــه ایــن 
ج  خ نــداده و از رونــد قانونــی خود خار اتفــاق ر
شــده اســت. مشــکل دیگــر پرداخــت یارانه ها 
كه نزدیــک بــه 100 درصــد یارانه ها  ایــن اســت 
بــه امــر مصــرف اختصــاص یافته اســت. وقتی 
تصــور می كنیــد 100 درصــد یارانــه بــه مصــرف 
رســیده و از آن تولیــد حاصــل نشــده و هزینــه 
تولید از نظر انرژی و قیمت های نســبی ناشــی 
از پرداخــت یارانه ها باال رفته اســت، با نگاهی 
اجمالــی در می یابیــم تقاضــا بــه دلیــل تزریــق 
یارانه هــا بــاال رفتــه، امــا نه تنهــا عرضــه افزوده 

نشــده، بلکه به دلیل سیاســت های نادرست 
كاهش نیز داشته است و ظرفیت  دولت قبل، 
واحدهــای تولیدی بســیار پایین آمده و حتی 
بســیاری از آنها متوقف شــده است، به طوری 
كه 36  كــرد  كــه اخیرا ســخنگوی دولــت اعالم 
احیــای واحدهــای  بــه  تومــان  هــزار میلیــارد 
تولیــدی اختصــاص دادیــم. در دولــت هــای 
نهــم و دهم ســهم حــدود 9 هزار بنــگاه مولد، 
كــدام به طور متوســط یــك میلیــارد تومان  هــر 
كوچك ســه میلیارد دالر  بــوده و بــه 300 بنگاه 
اختصاص دادیم. اعتقاد، شهامت و شجاعت 
كه به ســود منافع و  دولــت در اقداماتی اســت 
مصالــح ملــی اســت، امــا در اجرا ممکن اســت 
آن  نتیجــه  كــه  كنــد  نارضایتی هایــی  ایجــاد 
متوجــه دولت شــود و ایــن امکان وجــود دارد 
كه دولت برای بار دوم انتخاب نشــود. از ابتدا 
بــا پرداخــت یارانــه انــرژی مخالــف بــودم و در 
كه قــرار اســت یارانــه 24 میلیون  حــال حاضــر 
نفر قطع شــود، حدود 13 هــزار میلیارد تومان 
كشــورمان  بــه جیب دولت واریز خواهد شــد. 
انــرژی ارزان و جمعیــت فعــال نیــروی  دارای 
كار اســت. بــه عنــوان مثــال، 40 هــزار مگاوات 
كــه آمریکا  ظرفیــت تولیــد انــرژی از بــاد داریــم 
یك ســوم ایــن انــرژی را از بــاد تامیــن می كند. 
كمك  می توانیــم از طریق تولید انرژی حتی به 
ســرمایه گذاری خارجــی، انــرژی پــاك را فعــال 
كشــور بــا یکدیگر بر  كه 195  كنیــم. همان طور 
كلی  سر این مسئله به توافق رسیدند. به طور 
كما اینکه در برنامه  یارانه ها باید قطع شــوند، 
پنجــم توســعه نیــز بــه صراحــت ایــن موضــوع 

بیان شده است.

 36 كشــورمان  در  حاضــر  درحــال  ادیــب: 
هــزار میلیــارد تومــان درســال یارانــه پرداخــت 
كلی اســتراتژی دولت، مهار  می شــود. به طــور 
تورم و ورود ســرمایه گذاری خارجی اســت، اما 
بــا اینکــه به شــدت بــرای ورود ســرمایه گذاری 
بــه  حاضــر  می دهــد  نشــان  تمایــل  خارجــی 
ســرمایه گذاران  ورود  هزینه هــای  پرداخــت 
كشور،  خارجی نیست. هزینه ورود سرمایه به 
آزاد ســازی قیمت هــا در داخــل، یعنــی حــذف 
یارانــه انــرژی اســت. دولــت این ذهنیــت را در 
كــه دو انتخابات در پیش اســت،  اختیــار دارد 
بنابرایــن بــه ایــن دلیل حاضر به حــذف یارانه 
انرژی نیســت و به همین دلیل سرمایه گذاری 
خارجــی هــم وارد ایــران نمی شــود. در نتیجه 
كشــور در حــال قربانــی شــدن در  گفــت  بایــد 

گام بعدی برای  راه اهــداف انتخاباتــی اســت. 
كشــور را  اینکــه بتوانیــم مشــکل نقدینگــی در 
كنیــم، فراهــم آوردن مقدمــات داخلــی  حــل 
است، به دلیل اینکه بتوانیم از منابع خارجی 
كنیــم و دولت در این مــورد در حال  اســتفاده 

اعمال سیاست های تأخیری است.

هــزار   250 یارانــه  حاضــر  حــال  در  جامســاز: 
از  بســیاری  بــرای  كــه  شــده  ح  مطــر تومانــی 
می رســد،  نظــر  بــه  خوشــایند  روســتاییان 
گفتــه ام دولت هــا بایــد بــا مــردم بــا  امــا بارهــا 
و  عزیمــت  نقطــه  بگوینــد.  ســخن  شــفافیت 
گرایــی اقتصــاد از مجموعــه اقتصــاد دولتی،  وا
نفتــی و رانتــی بــه یــك منظومــه اقتصــاد آزاد 
رقابتــی، شــروع یــك حركت توســعه ای اســت. 
نیازمنــد  هــم  اقتصــادی،  توســعه  زمینــه  در 
گاه و هــم تکنولــوژی پیشــرفته و هــم  آ افــراد 
نیازمند ســرمایه گذاری خارجی و هم مدیریت 
پیشــرفته هســتیم. متاســفانه بخــش بســیار 
كشــور وجــود دارد. بــه  كمــی از ایــن مــوارد در 
كشــورمان  كــدام از بانك های  كلــی هیــچ  طــور 
كوچــك و متوســط  نمی تواننــد بــه بنگاه هــای 
كه بیشــترین بــار تولید و ســرمایه  كننــد  كمــك 
كارگاه هاســت.  كشــور بــر دوش ایــن بنگاه ها و 
كــه  25 مؤلفــه اعتبــاری در دنیــا وجــود دارد 
مؤسســه های اعتبارســنجی معتبر دنیــا آنها را 
ارزیابــی می كننــد. ســرمایه گذاران بــه ایــن 25 
كــه از  مؤلفــه بــرای ســرمایه گذاری نیــاز دارنــد 
كمیت قانون، ریســك  جملــه ایــن مؤلفه ها حا
تركیبــی، بهــره وری، رشــد اقتصــادی، بیکاری 
و مســائلی این چنینی اســت. وقتی رتبه های 
جایــگاه  پایین تریــن  در  كشــورمان  اعتبــاری 
گرفتــه اســت، هیــچ ســرمایه گذاری وارد  قــرار 
كــه آیا  كشــور نمی شــود. بایــد از خود بپرســیم 
كســب  مجمــوع اقتصــاد رانتــی نفتــی ظرفیت 
دارم  كــراه  ا خیــر؟  یــا  دارد  را  اعتبــارات  ایــن 
اصطــالح نظام اقتصادی را برای اقتصاد ایران 
كار ببرم. به دلیل اینکه نظام اقتصادی یك  به 
منظومه است، اما اقتصاد ایران یك مجموعه 
بــه حســاب می آیــد. بنابرایــن در داخــل بایــد 
ابتدا به لحاظ اعتقاد راسخ و قلبی با یك تغییر 
نــگاه نســبت بــه یــك اقتصــاد دولتــی و تغییر و 
تحــول آن بــه یــك اقتصــاد آزاد رقابتی داشــته 
باشیم تا بتوانیم اصالحات را در این مجموعه 

كنیم. اعمال 

پازوکــی: در شــرایط فعلــی، یارانه هــا بایــد بــه 



را                                  اد یا   
خرداد 1395
شماره 343

52

كثر  كامل حذف شــوند و یارانه بایــد حدا طــور 
گیرد؛  به ســه دهك پاییــن جامعه یارانــه تعلق 
كمیتــه  كــه فقــط تحــت پوشــش  ســه دهکــی 
نفــر  میلیــون   10 تــا  هشــت  بیــن  و  امدادنــد 
هســتند. در نتیجــه بایــد هفــت دهــك یارانــه 
بگیر حذف شوند، اما این اقدام نمی تواند یك 
شــبه اتفــاق بیفتد. در شــرایط فعلی، شــهریور 
ســال 96 بهترین زمان برای حــذف یارانه این 
هفــت دهــك اســت. تجربه نشــان داده اســت 
مدیریت هــای پوپولیســتی چه بــه روز اقتصاد 
كلــی  طــور  بــه  آورده انــد.  جامعــه  معیشــت  و 
گفت اقتصاد ایران دارای دو بمب بســیار  بایــد 
كه  خطرناك اســت، ابتدا نقدینگــی فزاینده ای 
كشــور وجــود دارد و دیگری رشــد جمعیتی  در 
گــر  كــه در دهــه 60 وجــود داشــت. در نتیجــه ا
دوبــاره دولتــی پوپولیســتی بــه وجودآیــد، بــا 
می شــویم.  رو  بــه  رو  بــار  فاجعــه  بحــران  یــك 
كــه در  بنابرایــن یارانــه بایــد حــذف شــود، چرا
كــه به  كشــورهایی  هیــچ نقطــه ای از دنیــا، در 
ســمت توســعه حركت می كنند بــه این صورت 
یارانــه پرداخت نمی شــود. نکتــه حائز اهمیت 
كه وجود دارد پرداخت مالیات است.  دیگری 
كم است  كشــور حا كه ركود بر  در شــرایط فعلی 
كنــد، حتی باید  نبایــد مالیات هــا افزایش پیدا 
كنیم  كنــد. نبایــد فرامــوش  كاهــش هــم پیــدا 
)حــوزه   GDP بــه  مالیــات  پرداخــت  نســبت 
مالیاتــی( جامعــه ســه درصــد اســت، در حالی 
كشــور تركیــه ایــن نســبت بــه 21 درصــد  كــه در 
مالیاتــی  فــرار  ایــران  در  متاســفانه  می رســد. 
كشــور   GDP وجــود دارد. بیــن 20 تا 25 درصد
از پرداخــت مالیــات فرار می كننــد. ابتدا باید از 
فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و سپس تمام 
معافیت هــای مالیاتــی برداشــته شــود. دولت 
كنونی راهــی جز دریافــت مالیات و  در شــرایط 
كشــور نــدارد، نظام  ســاماندهی نظام مالیاتی 
كشــورمان سنتی اســت. بنابراین باید  مالیاتی 
كلی حذف شــود و سیســتم  یارانه هــا بــه طــور 

كارآمد شود. كشور هم  مالیاتی 

آقــای دکتــر ادیــب فرمــول شــما بــرای حذف 
یارانه ها چیست؟

ادیــب: من معتقدم ما به جــای اینکه مالیات 
را افزایــش دهیــم، بهتر اســت یارانه هــا را قطع 
كســری  گــر دولت قصد دارد با  كنیــم. در واقع ا
منابع رو به رو نشــود می تواند به جای افزایش 
كند.  مالیات ها با قطع یارانه انرژی درآمدزایی 
در وهلــه دوم بــه نظــر مــن بزرگ ترین مشــکل 

كنــار  خ ارز اســت. در  كشــور در حــال حاضــر نــر
كه آقای پازوكی و آقای جامســاز  همــه مطالبی 
خ ارز اصالح نشــود،  گر نر كه ا گفتند، باید افزود 
مشکالت دیگر هم حل نمی شوند. با شاخص 
جهانــی  كاالهــای  تمامــی  قیمــت  بلومبــرگ 
كاهش  گذشته 43 درصد  نســبت به سه سال 
كنون  كاالی خارجی ا كرده اســت. یعنــی  پیدا 
كشور  43 درصد ارزان تر از ســه سال پیش وارد 
می شــود. از طــرف دیگــر، با توجه به شــاخص 
گران تــر از ســه  كاالی داخلــی 60 درصــد  تــورم 
سال قبل تولید می شود. به عبارت دیگر آنچه 
كاالی  كه  در داخــل اتفــاق می افتد این اســت 
و  می شــود  وارد  ارزان تــر  درصــد   43 خارجــی 
گران تــر به عرضه  كاالی داخلــی هــم 60 درصد 
كــه رقابت در  می رســد و ایــن بــدان معناســت 
كشــور 103 درصــد تضعیــف شــده  كاالی  بــازار 
است. معموال در این حالت دیدگاه این است 
خ ارز با تــورم داخلی اصالح  كــه مابه التفاوت نر
خ ارز نســبت به اسفند  شــود. در حال حاضر نر
كــرده  91 فقــط ســه درصــد افزایــش را تجربــه 
اســت. بــه عبــارت دیگــر مزیت هــای صادراتی 
كشــور تضعیف شــده و وضعیــت رو به تضعیف 
كنــون وارد فــاز ســركوب  بیشــتر ارزی اســت. ا
كنونی نه با  سازو  خ ارز  شدید ارزی شده ایم. نر
كارهــای بودجه ای دولت همخوان اســت و نه 
كامــل درآمد صندوق  دولــت می توانــد به طور 

كند. بازنشستگی را تامین 

خ ارز بایــد  كــه نــر پازوکــی: مــن هــم معتقــدم 
خ تــورم تعدیل  براســاس مابه التفــاوت آن با نر

كــه  می فرماییــد  طرفــی  از  شــما  امــا  شــود. 
یارانــه انــرژی باید حذف شــود و از طــرف دیگر 
خ تــورم بایــد بــه دو تا ســه درصد  معتقدیــد نــر
برسد، این دو چطور با یکدیگر همخوانی پیدا 

می كند؟

كنــد  پیــدا  افزایــش  ارز  خ  نــر گــر  ا اوال  ادیــب: 
در  ثانیــا  نمی آیــد.  وجــود  بــه  تــورم  فی نفســه 
تعریف تورم مشــاهده می كنیم تــورم در جایی 
كه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد.  اتفاق می افتد 
كه مازاد تقاضا  پــس تورم جایی اتفاق می افتد 
خ ارز اصالح شود ابتدا  گر نر ایجاد شــود. حال ا
كن تقاضا باال نمی رود و برعکس، تقاضا  به سا
به شدت هم كاهش پیدا می كند و چون تقاضا 
كاال با منشــأ ارزی هم  گر  كاهش پیدا می كند، ا
گران شــود، به معنای افزایش تورم نیست. در 
كه شــش هزار روبل  ســال 1998 میالدی وقتی 
معــادل یــك دالر بود، رفتــه رفته افزایــش پیدا 
كرد و به 24 هزار روبل رسید و در واقع دالر 400 
كه در آن  گران شــد، این در حالی است  درصد 
زمان تــورم داخلی 80 درصد بود. یعنی تورمی 
كــه در مجموعه اقتصاد اتفــاق افتاد رابطه یك 
خ ارز ندارد. بنده منکر این موضوع  به یك با نر
خ ارز، تــورم ایجــاد  كــه بــا افزایــش نــر نیســتم 
خ ارز  می شــود، اما تورم نســبت یك به یك با نر
نــدارد و از قضــا ایــن اتفــاق مزیت هــای نســبی 
كشــور با  كشــور را تقویت می كند. ما در اقتصاد 
دو مشــکل اساســی مواجه هســتیم. مســائلی 
كه در اینجا ذكر شد مشکالت مملکت نبودند. 
اقتصــاد فعلی مــا مبتنی بر توســعه درآمدهای 
كاهــش قیمت نفــت دچار  كــه بــا  نفتــی اســت 
كه  مشکل شده است. بسیاری از مطالبی هم 
كردند جنبه پوپولیســتی  ح  دكتــر پازوكی مطــر
در  كار  نیــروی  و  جــوان  میلیــون   18 داشــت. 
كه احتیاج به شــغل دارند و  كشــور وجــود دارد 
خ تولید در  كنونی چــر خ ارز  در عیــن حــال با نــر
ایــن مملکــت به حركت در نمی آیــد. ابتدا باید 
خ ارز تعدیــل شــود تــا بتــوان بــرای جوانــان  نــر
راه انــدازی  را  تولیــد  و  انجــام داد  اشــتغالزایی 
ح شــد دارای  كــه در اینجــا مطر كــرد. مطالبــی 
كندگــی زیــادی بود، امــا هیچ راه حلــی ارائه  پرا
نشــد. دوســتان در ایــن میزگــرد به جــای ارائه 
راه حــل، صرفا بیــان درد می كنند. بــه نظر من 
در ایــن برهه زمانی راه حل اساســی مشــکالت 
خ ارز اســت و هیــچ برنامــه  مملکــت اصــالح نــر

گره گشا نیست. دیگری هم 

جامساز:
نقطهعزیمتوواگراییاقتصاد
دولتــی، اقتصــاد مجموعــه از
نفتــیورانتــیبــهیــكمنظومــه
شــروع رقابتــی، آزاد اقتصــاد
یــكحرکتتوســعهایاســت.
اقتصــادی، توســعه زمینــه در
هــم و گاه آ افــراد نیازمنــد هــم
تکنولوژیپیشرفتهوهمنیازمند
ســرمایهگذاریخارجــیوهــم

مدیریتپیشرفتههستیم.
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خ ارز در دوره قبل به 3700 تومان  پازوکــی: نــر
هــم رســید، پــس چــرا در آن دوره مشــکالت 

همچنان پابرجا ماند؟

اقتصــادی  مزیــت   1391 اســفند  در  ادیــب: 
كــه آنچه را  بســیاری از صنایــع ایــران این بود 
تولید می كنند به بازارهای خارجی بفروشــند. 
كشور  خ ارز شرایطی را در  نیمه دوم سال 91 نر
كه تمام قطعه ســازان بــه صادرات  كرد  ایجــاد 
مشــکل  باشــند.  داشــته  ویــژه  توجــه  قطعــه 
كــه هزینــه تولید 60  كشــور ایــن اســت  كنونــی 
خ ارز تغییری  درصد افزایش یافته است، اما نر
گذشته نیستم  نکرده است. من حامی دولت 
گذشــته  و معتقــدم اقتصــاد ایــران در دولــت 
خ ارز در آن  بــه دیوار خــورد. مــن از افزایش نــر
خ  دوره حمایــت می كنم، اما نباید بعد از آن نر
خ ارز  تورم تا 60 درصد افزایش پیدا می كرد و نر

ثابت می ماند.

آقای جامســاز آیا شما با نظرات آقای ادیب 
موافق هستید؟

زمینــه  در  زیــادی  بســیار  جامساز:مســائل 
اقتصــاد وجــود دارد و بــه تنهایــی نمی توانیــم 
خ ارز را اصالح  راه حل ارائه دهیم. نمی توان نر
كــرد، امــا از دیگــر مســائل غافــل مانــد و توقــع 
داشــت آن مسائل خود به خود برطرف شود. 
خ ارز فقــط یکــی از مســائل بحرانــی  اصــالح نــر

كشور است. اقتصاد 

كه حل این مســئله در  ادیــب: بنــده معتقدم 
اولویت قرار دارد.

جامســاز: یــك دولــت رانتــی نفتــی در رابطــه 
خ ارز چــه سیاســتی را به اجــرا در  بــا تعییــن نــر
مــی آورد؟ آیا ایــن حمایــت از بخش خصوصی 
بــدون دخالــت دولــت  كــه  بــه عمــل می آیــد 
بتوانــد در محیطــی آزاد رقابتــی در بازارها و در 
كند  كار را آغــاز  كســب و  یــك محیط مناســب، 
و بــه فعالیــت تولیــدی بپــردازد و اشــتغالزایی 
كوچك  انجام دهد؟ در حال حاضر موسسات 
و متوســط نیازمند ســرمایه هســتند و به قول 
آقــای دكتــر نوبخــت 30 درصــد آنهــا متوقــف 
گفــت بیــش از اینها در  كــه البتــه باید  هســتند 
توقیــف قــرار دارنــد. ایــن مؤسســات نیازمنــد 
گــردش و تنخواه گــردان هســتند.  ســرمایه در 
جــدا از این مؤسســات، بانك های مــا در حال 
حاضــر در چه وضعیتی قــرار دارند؟ بانك های 

مــا بــه موجــب قانــون، منابــع بانکــی را تــا 25 
شــركت های  اختیــار  در  می تواننــد  درصــد 
زیرمجموعــه خــود قــرار دهند. امــا بانك هایی 
كه 70 درصد این ســرمایه را پرداخت  هســتند 
كــه 700 میلیارد تومان  كرده انــد! بانکی داریم 
كــرده  ســرمایه دارد و ایــن ســرمایه را دو برابــر 
اســت. ایــن افزایــش ســرمایه از چــه محلی به 
وجــود آمــده اســت؟ از محــل تجدیــد ارزیابــی  
می تواننــد  چطــور  مــا  بانك هــای  دارایی هــا! 
كــه 160 هزار میلیــارد تومــان مطالبات  زمانــی 
كه قابــل پس گیری هم نیســت  معوقــه دارنــد 
كنند؟ این در حالی  كمك  به بخش خصوصی 
كــه بانك هــا باید به  گفته اند  كــه برخــی  اســت 
كمك اعتباری به شــركت های  نحــوی بتوانند 
كه مهم ترین بخش تولیدی  كوچك و متوسط 

كشور هستند، انجام دهند.

كنــون 49 درصــد ســپرده های بانکی  ادیــب: ا
بــه دولت و 114 شــركت دولتی وام داده شــده 
ع  اســت. ایــن شــركت ها در واقــع اصــل و فــر
وام را تمدیــد می كننــد و قــادر بــه بازپرداخــت 
كــه می كنند از  كثــر اقدامی  وام نیســتند و حدا
بانــك دیگــر وام می گیرنــد و بــه ایــن بانك پس 
كشــور این  می دهنــد. به عبارت دیگر مشــکل 
كــه 49 درصد ســپرده ها در دســت 114  اســت 
شركت دولتی قرار دارد و آنها قادر به پرداخت 
كه  اقســاط نیســتند. حــال شــما می فرماییــد 
كوچك تولیدی  بایــد به واحدهای متوســط و 
كه به  گیــرد، امــا پولــی وجود نــدارد  وام تعلــق 
آنهــا وام پرداخت شــود. حــال باید بــرای این 

مشکل راه حل ارائه شود.

و  یارانــه  قطــع  سیاســت  دو  نمی تــوان  آیــا 

افزایــش مالیــات را در راســتای یکدیگــر اجرا 
کرد؟

جامســاز: دولــت می توانــد 13 هــزار میلیــارد 
تومــان از محــل قطــع یارانــه  24 میلیــون نفــر 
بــه دســت  آورد. در مســئله مالیات مــا باید به 
كه طیــف مؤدیان  كنیــم  ایــن دو نکتــه توجــه 
كنــون در طیــف  كنیــم. ا گســترده  مالیــات را 
مشــموالن مالیاتــی ما نــه نهادها جــای دارند 
 و نــه بنیادها مالیات می پردازنــد و نه برخی از 
كه هزاران میلیارد تومان  مجموعه های بزرگی 

گردش مالی دارند. دارایی و 

آقــای ادیب چرا شــما بــا افزایــش مالیات ها 
مخالف هستید؟

گــر بخواهد مالیات  ادیــب: برای اینکه دولت ا

كند، فشار زیادی به اقتصاد  بیشتری دریافت 
كشــور باید  كشــور وارد می شــود. پــس اولویت 
حــذف یارانــه باشــد و این اتفــاق همــان تاثیر 
افزایــش یارانه هــا را دارد. همــان تاثیــری را در 
كــه افزایــش مالیــات بــر اقتصــاد  اقتصــاد دارد 
بــا  كالن افزایــش مالیــات  می گــذارد. در دیــد 
حــذف یارانه یك اثــر در اقتصاد دارد. پرداخت 
یارانه یا بی توجهی به اخذ مالیات هر دو بیش 
از حــد هزینه هــای دولت را افزایــش می دهد. 
كه هم  اقتصــاد در ایــن نقطــه ظرفیــت نــدارد 
یارانه ها حذف شــود و هم مالیات بیشــتر اخذ 

شود.

جامساز: آقای ادیب شما به سخنان ما توجه 
كه نــرخ مالیات افزایش  نمی كنیــد. من نگفتم 
پیدا كند، بلکه باید مؤدیان مالیاتی شناسایی 
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كنیم.  گســترده  شــوند و تــور مالیات پــردازان را 
كنونــی دیگــر ظرفیــت افزایــش مالیــات  طیــف 
گســترده ای از  را ندارنــد. مــا باید دنبــال طیف 
كه در حــال حاضر فرار مالیاتی  مؤدیان باشــیم 
كنیم. یکی  دارنــد. ما بایــد از آنها مالیات اخــذ 
از  بعــد  مالیات هاســت.  حــذف  راهکارهــا  از 
درآمدهــای نفتی، درآمدهــای مالیاتی دومین 

كشور به حساب می آیند. منبع تامین بودجه 

آقای پازوکی نظر شما چیست؟
پازوکــی: نخســتین راهــکار، برقــراری انضبــاط 
كــه مســئول آن بانــك  پولــی در اقتصــاد اســت 
كنــون بدهــی دولــت به  مركــزی اســت. یعنــی ا
نظــام بانکی بنابــر اظهارنظــر وزیر اقتصــاد 196 
هــزار میلیــارد تومــان اســت. 180 هــزار میلیارد 
كه  تومان هم شــركت های دولتــی بدهی دارند 
جمع آن با 52 میلیارد دالر بدهی شــركت های 
نفتی به بانك ها رقمی چشمگیر می شود. باید 
كــه دولــت فقــط در شــهر تهران  اشــاره داشــت 
كه می تواند  كرده اســت  هــزاران ســاختمان بنا 
با فروش آنها بخشــی از مطالبات شــبکه بانکی 
كند. ما نباید شــعار دهیــم بلکه الزم  را تســویه 
اســت بــا دســتورالعمل واقعــی پــا بــه میــدان 
گر بدهی های دولت به شبکه بانکی  بگذاریم. ا
بازگردد، آنگاه می توان به سمت سرمایه گذاری 

كرد. و ایجاد انضباط پولی حركت 

كــه  ادیــب: یعنــی منظــور ایشــان ایــن اســت 
دولــت دارایی های خود را بفروشــد و به نظام 

بانکی پول بدهد. این اتفاقی صحیح است.

كشــور شــعباتی را  جامســاز: تمــام بانك هــای 
كه شاید میلیاردها تومان ارزش داشته  دارند 
باشــند. از ابتــدای خیابان نیاوران تــا انتهای 
آن 25 شــعبه بــزرگ بانکــی وجــود دارد. اینهــا 
كد مانده اند. كه را همه دارایی هایی هستند 

گفته اند  ادیــب: به ســازمان خصوصی ســازی 
به محض اینکه بخواهیم واحدی را بفروشیم 
كــه ایــن واحدهــا را اداره می كننــد، از  آنهایــی 
فــروش ایــن واحدهــا متضــرر می شــوند و بــه 
همیــن دلیــل در برابــر فــروش آنهــا مقاومــت 
منافــع  خاطــر  بــه  امــروز  دولــت،  می كننــد. 
قصــد  كــه  اســت  فشــار  تحــت  واحدهایــی 
گــذاری دارند، اما منافع مدیــران فعلی آنها  وا

گذاری نمی دهد. اجازه وا

یارانــه  واحدهــا  ایــن  بــه  دولــت  پازوکــی: 

گذشــته فــوالد مباركــه  پرداخــت می كنــد. در 
كرده انــد. بنابرایــن زمانــی  را خصوصی ســازی 
كــه مــا حــرف از خصوصی ســازی می زنیــم بــا 
كامال مخالف اســت. ســال  اقتصــاد مقاومتــی 
گذشــته دولــت بــه دو صندوق بازنشســتگی و 
تامیــن اجتماعی 30 هزار میلیــارد تومان پول 
كــرده اســت. منابع درآمــدی دولت  پرداخــت 
یکــی نفت و دیگــری مالیــات اســت. بنابراین 
كنــد بلکه تور  خ مالیات نبایــد افزایش پیدا  نــر
كنــد و  گســتره مالیاتــی بایــد افزایــش پیــدا  و 
كــه در این  معافیــت مالیاتــی از بیــن بــرود. هر 
مملکــت درآمــد دارد بایــد مالیــات پرداخــت 
گر شــخصی درآمد ندارد تحت حمایت  كند و ا
كمیته امداد قرار بگیرد. باید اقتصاد به سمت 
گر  مکانیــزم بازار هدایت شــده قرار بگیــرد. اما ا
خ ارز 7000 تومــان شــود به قطع  فــردا صبــح نــر
تبعــات منفــی بــرای اقتصــاد بــه بــار مــی آورد. 
كنون در دســت  زیــرا 70 تــا 80 درصد اقتصاد ا
دولــت قرار دارد. من اعتقــاد دارم در یك دوره 
آزاد حركــت  اقتصــاد  بــه ســمت  بــه تدریــج  و 
مخالفــم.  كامــال  عجوالنــه  اقــدام  بــا  و  كنیــم 
در بخــش هزینه هــا مگــر مــا شــعار عدالت ســر 
كه بــا مدرك  كارمندی  نمی دهیــم؟ پــس چــرا 
كمتر از یك میلیون  دكتری بازنشسته می شود 
كه بازنشسته  دریافتی دارد، اما رئیس جمهور 
دریافــت  میلیــون  چهــار  حــدود  می شــود 
كرد. برای اینکه  كوچك  می كند؟ باید دولت را 
بــا این عمل جلــو خیلــی از هزینه های اضافی 
گاهــی به دولــت آقای  گرفتــه می شــود. مــا نیز 
كســانی  روحانــی انتقــاد داریــم، زیــرا آنهــا بــه 
كه علیه دولت  یارانه های هنگفت می پردازند 
و بــر ضــد منافــع ملــی فعالیــت می كننــد. باید 
انضبــاط مالــی از طریــق بودجــه به وجــود آید 
و انضبــاط پولــی از طریــق بانك مركــزی ایجاد 
شــود و جلــو رانت هــای اقتصــادی را بگیرنــد. 
امــروز الزم اســت دولت ســرمایه گذاری ها را به 
خ  ســمت پروژه های زیربنایی ســوق دهد و نر
خ تــورم ســاالنه تعدیل شــود. اما  ارز هــم بــا نر
باید به تدریج این اتفاق جریان داشته باشد.

كــه آقــای  ادیــب: در رابطــه بــا انضبــاط پولــی 
گفتنــد می تــوان اظهــار داشــت زمانی  پازوكــی 
گــران می شــود بایــد سیاســت پولی  كــه نفــت 
گرفــت و برعکــس وقتــی  انقباضــی را در پیــش 
پولــی  سیاســت  بایــد  می شــود  ارزان  نفــت 
امــا  بگیــرد،  قــرار  كار  دســتور  در  انبســاطی 
ضــد  سیاســت های  همیشــه  مــا  متاســفانه 

زمانــی  یعنــی  می گیریــم.  پیــش  در  دوره ای 
گــران می شــود به شــدت سیاســت  كــه نفــت 
كــه نفت  كنــون  انبســاطی را اجــرا می كنیــم و ا
ارزان شــده شاهد سیاست انقباضی هستیم. 
این سیاســت ها، اقتصاد را دچار تعارض های 
ســنگین می كند و به نظر من بنیان مشکالتی 
كردنــد بــه  كــه دو دوســتمان در اینجــا اشــاره 
كه  همیــن یك نکتــه برمی گــردد. یعنــی نکاتی 
گفته شــد تفســیر این دو نکته بود. ما از ســال 
1377 تــا 1391 در موضــوع نفــت هــر ســال بــا 
كه نفت  افزایــش قیمــت مواجه بودیــم. وقتی 
مــا  رونــد صعــودی داشــت  14 ســال متوالــی 
همزمــان آمدیــم یك سیاســت پولی به شــدت 
گرفتیــم و بعــد زمانــی  انبســاطی را در پیــش 
سیاســت های  اجــرای  شــد  ارزان  نفــت  كــه 
كار تیــم اقتصــادی قــرار  انقباضــی در دســتور 
گرفت. ریشــه بســیاری از مشــکالت اقتصادی 
گر  اوال بــه همیــن موضــوع بازمی گــردد. ثانیــا ا
گر از  بخواهیم آسیب شناســی انجــام دهیم و ا
بحث هایمــان تــورم را حــذف نکنیــم اعداد به 
هیچ وجــه قابل مقایســه بــا یکدیگر نیســتند. 
باید به قیمت سابق اعداد را با یکدیگر مقایسه 
كنیم تا ســنجش پذیر بشــوند. بــه قیمت های 
كشــور  ثابت ســال 1352 ارزش تولید انرژی در 
هفــت میلیارد دالر بود و در ســال 1380 به 16 
میلیارد دالر و در ســال 90 بــه 47 میلیارد دالر 
رســید. رونق دوران احمدی نژاد به این دلیل 
كــه بــه قیمــت ســابق ارزش انــرژی تولید  بــود 
كشــور 47 میلیــارد دالر بــود و زمانــی  شــده در 
گرفتند 16 میلیارد  كه ایشــان دولــت را تحویل 
كشــور عمیقــا ثروتمنــد شــد و علــت  دالر بــود. 
كه به قیمت های  كنونی این است  مشــکالت 
كشــور 18  جــاری ارزش انــرژی تولیــد شــده در 
میلیــارد دالر اســت. علــت ركــود فعلــی به این 
كــه 47 میلیــارد دالر ســال 90 به  دلیــل اســت 
18 میلیــارد دالر تبدیــل شــده اســت. اقتصاد 
كوچــك شــده اســت. دوســتان بــر  60 درصــد 
كید داشتند. با دو مثال  سیاست های پولی تا
كوچك تر از آن  كه مطلــب  می تــوان نشــان داد 
گــر قیمت یــك متر مربع  گفته شــد. ا كه  اســت 
كه در تهران به فروش می رسد  واحد مسکونی 
كنیم، قیمت یك متر  به قیمت سابق مقایسه 
گذشــته به  مربــع واحــد فــروش رفته در ســال 
قیمــت ثابــت 166 هــزار تومــان بــود، در حالی 
كــه در ســال 1382 هــم 198 هــزار تومــان بود. 
كــه قدرت خرید مردم  این امر نشــان می دهد 
افزایــش پیــدا نکــرده اســت. در واقع مــردم در 
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ســال 82 یــك متر واحــد مســکونی در تهران را 
گذشته هم  198 هزار تومان خریده اند و ســال 
كه در 10  166 هزار تومان. این نشــان می دهد 
گذشــته بــا وجود اینکــه نقدینگــی ما به  ســال 
1000 هــزار میلیــارد تومان رســید قــدرت خرید 
مــردم برای مســکن تغییری نکرد. این نشــان 
كه یك سیاست  كه آقای احمدی نژاد  می دهد 
گذشته را دهه از  گرفت، دهه  پولی را در پیش 
گذشته را می توان دهه  كرد. دهه  دست رفته 
كرد. قدرت خرید مســکن  ســوخته نامگذاری 
ســال 82، 198 هــزار تومــان بــود و حــاال 166 
گر از مانده تسهیالت بانکی سود  هزار تومان. ا
كنیم و  كســر  كنیم، معوقات را هم  كســر  آتی را 
تورم زدایی هم انجام دهیم، مانده وام بانکی 
در ســال 1385 دو هــزار و 147 میلیــارد تومان 
گذشته  بوده است و مانده وام بانکی در سال 
دو هزار و 290 میلیارد تومان بود. یعنی تقریبا 
مانــده وام بانکــی هیــچ تغییــر جــدی نســبت 
ایــن  همــه  یعنــی  نداشــت.   1385 ســال  بــه 
رشــد نقدینگــی و همه رشــد این ســپرده های 
گر  بانکــی بانك هــا در عمــل ثابــت مانده انــد. ا
كشــور به قیمت ثابت  ارزش انرژی تولیدی در 
كند،  افزایــش پیــدا نکنــد امــا نقدینگــی رشــد 
ایــن نقدینگــی در مرحلــه بعــد بــه وام بانکــی 
تبدیــل می شــود. در نهایــت در مرحلــه بعــد 
این با افزایش تورم خنثی می شــود. بر اســاس 
گذشته ارائه شد  كه دی ماه ســال  آخرین آمار 
29 درصــد از ســپرده های بانکی به تســهیالت 
تبدیل نشــد. 49 درصد از ســپرده های بانکی 
كه بازنگشت.  به 114 شــركت دولتی داده شــد 
بــه  بانکــی  ســپرده های  درصــد   22 فقــط 
كنون برگشت دارد.  كه ا تسهیالتی تبدیل شد 
كه  كرد  كالم را اینگونه می تــوان بیان  فحــوای 
كار می كند، چهار  كه با پنج موتور  هواپیمایــی 
كار افتــاده اســت. یعنی 80 درصد  موتــور آن از 
سپرده های بانکی در عمل منجمد شده است 
گر تورم را  و در اقتصاد واقعی فعال نیست. ما ا
كشــور مهــار نکنیــم هیچ چیــز دیگری  در ایــن 
كنیــم. اولویت دولت  را هــم نمی توانیــم مهــار 
كــردن تجــارت و همــکاری بــا اتحادیــه  فعــال 
اروپاســت و ایــن فقــط در صورتی امــکان پذیر 
كه امضای پیمان تجارت آزاد بین ایران  است 
و اتحادیــه اروپا صورت بگیرد. این پیمان قبال 
نوشــته شــده، تمام چانه زنی ها انجام شــده و 
كمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا هم مجددا 
كرده است. به نظر من اولویت این  آن را تایید 
كار قرار دادن پیمان تجارت  دولت در دســتور 

گر این  آزاد بیــن ایــران و اتحادیــه اروپاســت و ا
خ دهد، در زیرمجموعه آن، مشکالتی  اتفاق ر
كه طی یك ماه اخیر رســانه ای شده در ارتباط 
كارگــزاران اروپایی حل می شــود.  بــا بانك هــا و 
حــل مشــکل ایــران و اتحادیــه اروپــا فقــط در 
چارچوب امضای تجــارت آزاد اتفاق می افتد. 
گــر ایــن پیمــان امضــا شــود شــش میلیــون  و ا
كشــور ایجاد می شــود. چون  شــغل جدیــد در 
بازار اروپا به روی ایران باز می شــود و بســیاری 
كاال هــا در ایران مزیت صادراتی دارند و بحران 

اشتغال در ایران حل می شود.

جامساز: آقای دكتر ادیب طبق روال همیشه 
كنند سریع  كه قصد دارند مطلبی را ادا  زمانی 
هدف را نشــانه می گیرند بــدون اینکه جوانب 

امر را در نظر بگیرند، به عنوان مثال به یك باره 
كــه یارانه ها باید قطع شــود. ما هم  می گوینــد 
گر با عمل  گرایــی ا بــا ایــن امر موافقیــم. آرمان 
گرایی همراه نباشد به نتیجه ای نمی رسد. ما 
بایــد ضرورت های پیش بینی داشــته باشــیم. 
برای اینکه وقتی عضو پیمان تجارت آزاد بین 
ایــران و اتحادیه اروپا شــدیم، بایــد اروپایی ها 
و ســرمایه گذاران حرفــه ای ســرمایه های خود 
كننــد تــا مــا بتوانیــم تجــارت آزاد  را وارد ایــران 
را داشــته باشــیم، یعنی اینکه مــا وارد یك بازار 
رقابتی شــویم و تراز تجارت مثبت را به ارمغان 
كه  كتورهای ریســکی  آوریــم. اما بــا توجه به فا
در ایران وجود دارد سرمایه گذاران بین المللی 
در  البتــه  شــوند.  ایــران  وارد  نیســتند  حاضــر 
بیشــتری  امنیــت  آنهــا  نفــت ســرمایه  بخــش 
دارد. ولی مســئله اساسی ما بخش خصوصی 
كه نیاز به ســرمایه گذاری خارجی دارد.  اســت 

كه  كنند  نحــوه حقوقــی آن را هــم بایــد تاییــد 
بــه چــه صــورت اســت و ایــن مســتلزم انجــام 
كمیت  ضرروت های پیشــین اســت. یعنــی حا
اینگونــه مســائل  و  امنیــت ســرمایه  و  قانــون 
باید حل شــوند. ما برای عضویت در ســازمان 
و  داشــتیم  تقاضــا  بــار   22 جهانــی  تجــارت 
شکســت خوردیــم و فقــط عضــو ناظر شــدیم. 
حــاال می توانیم عضو قطعی شــویم و آن وقت 
كشــور ها می شــود. ابتدا ما  تعرفه ها مثل دیگر 
كنیم و در راســتای اقتصاد  باید از خود شــروع 
و...  بی قانونــی  فســاد،  برابــر  در  مقاومتــی 
گر ما نتوانیم از لحاظ داخلی  كنیم. ا مقاومت 
ظرفیت پذیرش داشــته باشــیم، امکان ندارد 

كنیم. كه بتوانیم از امکانات استفاده 

كه اقتصاد  پازوکی: جمع بندی من این است 
ایران حداقل نســبت به ســال1384 بر اساس 
بــه  ســال   10 اقتصــادی،  كالن  شــاخص های 
بتوانــد  روحانــی  گــر  ا اســت.  برگشــته  عقــب 
كار دولت اصالحات  اقتصاد ایران را به انتهای 
كــرد. دولت  برگردانــد بایــد از او تقدیــر و تشــکر 
روحانی در زمینه حل مناقشــات اتمی بســیار 
كرده اســت و اقتصاد بســته  قابــل قبــول عمل 
اســت.  داده  ســامان  حــدودی  تــا  را  ایــران 
گــر هماهنگــی بیــن سیاســت های  ا بنابرایــن 
گیــرد  كــه وظیفــه دولــت اســت انجــام  پولــی 
شــود  كــم  حا بانکــی  و  پولــی  انضباط هــای  و 
بســیاری از مشــکالت اقتصــاد ایــران برطــرف 
كه طی 10 ســال  می شــود. در آخــر بایــد بگویم 
كه دیگر  آینــده جامعــه ایرانی طوری می شــود 

پوپولیسم در آن جایی ندارد.
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گذار پرتالطمی زندگی می كنیم  امــروزه در دوران 
كه با عناوین  و به سمت عصر جدیدی می رویم 
رقابــت جهانــی، تغییرات ســریع، جریان ســریع 
كســب  اطالعات و ارتباطات، پیچیدگی فزاینده 
كار و جهانی ســازی از آن یاد می كنند. ســرعت  و 
كه بنگاه هایــی از نوع  تغییــرات بــه حدی اســت 
جدیــد و متفــاوت بــا قبــل، قــدرت غلبــه پیــدا 
كار را رقــم  كســب و  می كننــد و عصــر جدیــدی از 

می زنند.
كار،  كســب و  همــواره ابعــاد جدیــدی در فضای 
به طور پیوسته ایجاد می شود و عواملی از قبیل 
فن آوری های جدید، رشــد اقتصادی، پیدایش 
خواســته های  در  تغییــر  جدیــد،  بازارهــای 
رخدادهــای  و  اجتماعــی  تغییــرات  مشــتریان، 
سیاســی، می تواننــد باعــث انبســاط یــا انقباض 

كار شوند. كسب و  فضای 
امــروزه  كــه  كار  و  كســب  از  متنوعــی  فضاهــای 
ایجــاد شــده اند، دیدگاه هــا و آرمان هــا را دچــار 
گرچــه ایــن فضاهــای جدیــد،  كرده انــد.  تغییــر 
مرزهای فتح نشــده و تســخیر نشده ای هستند 
كــه بــرای نــوآوران و خالقــان، در حکم ســرزمین 
كه فرصت ها را سریع تر  فرصت هاســت، نوآورانی 
كننــد. ایــن فرصت هــا  از رقبــا دریابنــد یــا خلــق 

بســیار ارزشــمند هســتند امــا به همان نســبت، 
رقابــت و احتمــال شکســت نیــز افزایــش یافتــه 

است.
كار، فن آوری هــا،  كســب و  در چنیــن فضائــی از 
كار، پیچیده تــر  كســب و  فرآیندهــا و مدل هــای 
می شــوند و متناســب با آن ابعاد ســازمان تغییر 
كــرده و ارزش آفرینــی و تولیــد ارزش افــزوده نیــز 

فزونی و فراوانی می گیرند.
خ داده  كه طی دهه های اخیر ر زنجیره تحوالتی 
اســت، باعث شــده مشــتریان از قدرت بیشتری 
یــا  كمبــود محصــوالت  برخــوردار شــوند. دیگــر 
خدمــات معنا و مفهومی ندارنــد. فن آوری های 
پیشــرفته، ظرفیــت تولیــد و بهــره وری را به طور 
چشمگیری افزایش داده و در نتیجه هزینه های 
كاهش  ورود بــه بازارهــای جدیــد یا توســعه آنها 
یافتــه اســت. جهانی ســازی نیز فضائــی را ایجاد 
كه در آن بسیاری از شركت ها تشویق  كرده است 
می شوند كه برای گروه واحدی از مشتریان تولید 
كنند. به طور همزمان، مشــتریان نیز پیچیده تر 
نظــر  صاحــب  و  مطلــع  خریدارانــی  بــه  و  شــده 
تبدیل شــده اند. فــن آوری اطالعات آنهــا را قادر 
كرده است تا محصوالت مختلف را پیدا نموده، 
كرده و انتخاب هوشــمندانه ای  تجزیه و تحلیل 

سرآمدی سازمانی آبادگران
 پیش نیاز بهره مندی از فضای پساتحریم

ی د زاده اردبی ا م یر نده دکتر ع وی
رک فرایند  ی هیات مدیره   مدیرعام و ر

كــه  دریافته انــد  مشــتریان  باشــند  داشــته 
آنهــا قــدرت انتخــاب دارنــد و امــروز آنهــا به 
طــور خیلــی جــدی بــه دنبــال محصــوالت 
جایگزین هســتند، پیشــنهادهای مختلف 
را بــا هــم مقایســه می كنند و بهتریــن آنها را 
برمی گزیننــد. تغییرات ســریع در تکنولوژی 
كــه چرخــه عمــل محصــوالت  باعــث شــده 
كاهــش یابنــد، در نتیجــه تولیدكنندگان به 
ســختی می توانند خــود و محصوالت خود 
را نسبت به سایر رقبا متمایز سازند، تعداد 
بیشــمار محصوالت مشــابه، باعث افزایش 
قدرت مشــتریان شده و موجب شده است 
بــه  تامین كننــدگان  بــر  اقتصــاد متکــی  كــه 
اقتصــاد تحــت حکمرانی مشــتریان تبدیل 

شود.
دانــش و یادگیــری مــداوم، عوامــل اصلــی 
اقتصــاد  در  می رونــد.  شــمار  بــه  موفقیــت 
و  محصــوالت  در  دانــش  ســهم  جدیــد، 
خدمــات از اهمیت فراوانی برخوردار شــده 
و در سبد ارزشی مشتریان، وزن غالب پیدا 
كــرده اســت. حركــت و چرخــش بــه ســمت 
دانش بــه عنوان منبع اصلــی تولید ارزش، 
كه اقتصاد جدید، توسط  باعث شده است 
كه دانش را به طور موثر و اثربخش  آنهایــی 
مدیریــت می كننــد، هدایــت شــود، آنهایی 
كه دانش را در شکل های مختلف آن خلق 
تــا  تركیــب می كننــد  و  می كننــد، می یابنــد 
ســریع تر از سایر رقبا محصوالت یا خدمات 

كنند. جدید را تولید و ارائه 
مفهــوم جهانی ســازی دیگر چنــدان جدید 
نیســت، اما امــروزه خیلی ســریع تر توســعه 
می یابــد. فواصــل جغرافیایــی دیگــر مانــع 
نمی شــوند. شــركت ها بــه ســرعت جهانــی 
كــه بازارهــا  می شــوند و بــا همــان ســرعتی 
جهانــی می شــوند. ســهم قابــل توجهــی از 
اتفــاق  كشــورهایی  در  شــركت ها،  فــروش 
آن  اســتقرار  محــل  از  ج  خــار كــه  می افتــد 
محدودیت هــای  هســتند.  شــركت ها 
جغرافیایــی، دیگــر بــه عنــوان یــک عامــل 
ح نیستند.  كاركنان مطر تعیین كننده برای 
خ رشــد اقتصــاد تجــارت جهانــی بســیار  نــر
خ رشــد تولید ناخالــص جهانی  بیشــتر از نــر

است.
كه بــه دارایی ها  قــدرت رقابــت، بیش از آن 
و میــزان ســرمایه گذاری وابســته باشــد، بــر 
قابلیت هــا مبتنی اســت. دینامیــزم رقابتی 
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جدیــد، ناپایــداری در ســوددهی شــركت ها را 
افزایش داده اســت. فشارهای ناشی از رقابت 
گرفتــن رهبــری بــازار و  بــر صعوبــت در دســت 

پیشتاز بودن افزوده است.
بیــن  ارتبــاط  پدیده هــا،  ایــن  همــه  كنــار  در 
در  ســرعت  بــه  نیــز  كاركنانشــان  و  شــركت ها 
بــر  فزاینــده  كیدهــای  تا اســت.  تغییــر  حــال 
كه  دانــش و قابلیت هــا، بــه ایــن معنــی اســت 
كاركنــان بیش از همیشــه، از اهمیت برخوردار 
كه دائما در  كاری  كسب و  شده اند. در محیط 
كاركنــان دانش مدار بیش  حــال تغییر اســت و 
كار سیالن می یابند. به نظر  گذشــته در بازار  از 
كاركنــان، آنگونه  كه مفهوم وفــادری  می رســد 
گذشــته از آن برداشــت می شــد، دیگر از  كه در 

بین رفته است.
كــه در ابعــاد مختلف فنی،  تغییــرات مداومــی 
بازار، ســازمانی و منابع اتفاق می افتد، فضای 
تصمیم گیری و برنامه ریزی را با ریســک و عدم 
كه ایــن موضوع از  اطمینــان مواجه می ســازد 

چالش های عمده مدیران به شمار می آید.
و  ابزارهــا  چالش هــا،  ایــن  بــر  غلبــه  بــرای 
گرفته می شوند.  كار  تکنیک های مدیریتی به 
این ابزارها با شــرایط ســازمان متناســب بوده 
و ارتبــاط سیســتمی با یکدیگر داشــته باشــند 
كرده و ســازمان را  تــا بتواننــد هم افزائــی ایجاد 
جهت دســتیابی بــه اهداف اســتراتژیک یاری 
تغییــرات  عمــده  مشــکالت  از  یکــی  رســانند. 
ابزارهــای  ایــن  ســازمان ها، عــدم یکپارچگــی 
و  تعارضــات  باعــث  گاه  كــه  اســت  مدیریتــی 

آشفتگی های درون سازمانی می شود.
بــه  ســازمانی  ســرآمدی  یــا  تعالــی  مدل هــای 
بــه  اتــکا، می تواننــد  قابــل  عنــوان چارچوبــی 
گزینش و چینش ابزارها  كمک مدیران آمده و 
ســازمان  مختلــف  حوزه هــای  و  بخش هــا  در 
لحــاظ  بــه  مدل هــا  ایــن  كننــد.  تســهیل  را 
كه داشــته اند طی دو دهه  توانمنــدی خاصی 
اخیر مورد اســتقبال بسیاری از سازمان ها قرار 

گرفته اند.
تعالــی  یــا  مــدل ســرآمدی  اســتقرار  و  معرفــی 
كشــورمان، بــا معرفــی و اجــرای  ســازمانی در 
جایزه ملــی بهره وری و تعالی ســازمانی همراه 
ایــن  اجــرای  ســال  چنــد  طــی  اســت.  بــوده 
جایــزه ملــی، بســیاری از ســازمان ها، بنگاه ها 
و شــركت ها توانســته اند ضمــن اســتقرار ایــن 
مــدل، جایــگاه خــود را بیــن ســایر ســازمان ها 
كنند و در یک فضای رقابتی سالم،  شناسایی 

به تبادل تجربیات بپردازند.
آنهــا  كــه  آنچــه  می داننــد  موفــق  مدیــران 
آن  از  كمتــر  بســیار  می داننــد،  و  آموخته انــد 
كــه نیــاز دارنــد تــا بداننــد. باید  چیــزی اســت 
دیــدگاه باز نســبت به ایده های جدید داشــته 
نیــز  دیگــران  دانــش  و  تجربیــات  از  و  باشــند 
چرخــه  یــک  در  ترتیــب  ایــن  بــه  و  بیاموزنــد 
فرآینــد  ایــن  گیرنــد.  قــرار  یادگیــری  مــداوم 
گفتگو با هم ترازان،  مــداوم می تواند از طریــق 
مشــاوران، مشــتریان، مدیــران و حتی رقیبان 
كاری یکــی از ابزارهای  صــورت پذیــرد. بهینــه 

موثر در یادگیری از دیگران است.
مقالــه پیش روی، تالش نمــوده تا ضمن ارائه 
موجــود  مدل هــای  خصــوص  در  توضیحاتــی 
تعالــی ســازمانی در دنیــا، بــه معرفــی تفصیلی 
جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی بپردازد.

مدل های سرآمدی یا تعالی سازمانی
UJSE در سال 1950 مؤسسه

)Union of Japanese Scientists  and Engineers(
 در ژاپــن، دكتــر ادواردز دمینــگ را برای انجام 
بهــره وری  ســخنرانی های مختلــف در زمینــه 
كرد. در ســال 1951  كیفیــت به ژاپــن دعوت  و 
ایــن مؤسســه به پــاس خدمات دكتــر دمینگ 
كنون  كــه تا جایــزه ای بــه نــام وی بنیــان نهاد 
باقی مانده اســت. این مــدل نگرش جدیدی 
كه برای  كرد  كیفیــت ایجاد و عنــوان  در بحــث 
كیفیــت، بــه  تولیــد محصــوالت و خدمــات بــا 
هماهنگی همه جانبه در ســازمان نیاز اســت. 
گرچه در آن زمان استفاده از روش های آماری 

كیفیــت مــورد توجــه بــود، ولــی  كنتــرل  بــرای 
كیفیت  گیر" به ظهــور "كنترل  تفکر "نگــرش فرا

گیر" در دهه 60 میالدی منجر شد. فرا
در ســمینارهای ارائــه شــده توســط دمینــگ 
در ژاپــن، او بــر اســتفاده از روش هــای آمــاری 
مشــکالت  حــل  بــرای  نظام منــد  رویکــردی  و 
عاملــی  را  مدیریــت  و  می كــرد  كیــد  تا كیفیــت 
بــر  كیفــی  نظام هــای  ضعــف  در  مهــم  بســیار 
 PDCA می شــمرد. تمركــز دمینــگ بــر چرخــه
 ،)Plan( كــه از چهــار مرحلــه برنامه ریــزی بــود 
 )Action( و اقدام )Check( بازبینی ،)Do( اجرا

تشکیل شده است.
پس از اســتقبال شــدید مدیــران و صنعتگران 
توســط  شــده  ح  مطــر نویــن  دانــش  از  ژاپنــی 
دمینگ، پیشنهاد اعطای جایزه توسط مدیر 
كه  كســانی  عامــل انجمن مهندســان ژاپن به 

كنتــرل  كار بســته و  روش هــای دمینــگ را بــه 
كیفیــت را در ژاپــن توســعه دهنــد، داده شــد 
و ایــن انجمــن بــر راه انــدازی جایــزه دمینــگ 
كــرد. جایــزه دمینــگ بــه ســازمان ها و  كیــد  تا
كه ســهم عمــده ای در  افــرادی اعطا می شــود 
توســعه ســازمان ها از بعد ملی، به اســتفاده از 
كیفیــت جامــع )TQM( و  مطالعــات مدیریــت 

روش های آماری داشته باشند.
روش هــای  از  اســتفاده  در  ژاپــن  موفقیــت 
كار، تهدیــدی جــدی برای  كســب و  علمــی در 
كرد. بــه طوری  شــركت های آمریکایــی ایجــاد 
گــذار  وا بــا  آنهــا  از  بســیاری   80 دهــه  در  كــه 
كــردن بــازار بــه رقبــای ژاپنــی خــود در آســتانه 
گرفتند. این تهدیدها سبب  ورشکســتگی قرار 
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كسب و  شــد شــركت های غربی در روش های 
كیفیت  كــرده و مدیریت  كار خــود تجدید نظر 

كار برند. گسترده به  گیر را به طور  فرا
ح شــدن دو نگــرش  در اواخــر دهــه 80، مطــر
كیفیت  عمده، شــیوه ها و نظام های مدیریت 
در ســازمان ها را به طور محســوس تحت تأثیر 
 ISO 9000 )اســتانداردهای ســری  قــرار داد. 
گیــر(. ایــن دو نگــرش  كیفیــت فرا و مدیریــت 
كــردن اســتانداردهای  بــه منظــور هماهنــگ 
كیفیت  كیفیت و ارائه الگوهایی برای تضمین 
انطبــاق  بــه وجــود آمدنــد. ســنجش میــزان 
اســتانداردهای بــا  ســازمان  هــر  ســازگاری   و 
انجــام  طریــق  از  و  راحتــی  بــه   ،ISO  9000
)درونی/بیرونــی(  ممیــزی  برنامه هــای 
كه بتوانند  امکان پذیر اســت و ســازمان هایی 
ثالــث  شــخص  ممیزی هــای  موفقیــت،  بــا 
گواهی دهنده( را سپری  )توسط سازمان های 
گواهینامــه مربوطه موفق  كننــد، بــه دریافــت 

خواهند شد.
گیــر، روشــی بــرای اداره  كیفیــت فرا مدیریــت 
محــور  آن  اســاس  كــه  اســت  ســازمان  یــک 
كیفیــت و مشــاركت همــه اعضــای  قــراردادن 
بــه  نیــل  آن،  اجــرای  از  هــدف  و  ســازمان 
موفقیت در بلندمدت از طریق جلب رضایت 
مشــتری و تامین منافع همه ذینفعان است. 
كیفیت  برخــالف ISO 9000 ، بــرای مدیریــت 
گیــر، اســتاندارد رســمی بین المللــی وجود  فرا
كــه بتــوان  نــدارد. حتــی خطــوط راهنمایــی 
گیــر را اندازه گیــری  كیفیــت فرا بــا آن مدیریــت 
كــرد نیــز موجــود نیســت. از ســوی  و ارزیابــی 
دیگــر هیــچ ســازمان یــا مرجــع رســمی صــدور 
گیر  كیفیت فرا كه استقرار مدیریت  گواهینامه 
گواهی  را براســاس اســتاندارهای بین المللــی 
كم و  كنــد نیــز وجود نــدارد. از ایــن رو نظریات 
كرازبی، ایشــی  بیش متفاوتی توســط جوران، 
مدیریــت  تعریــف  در   ... و  بــام  فیگــن  كاوا، 
گیــر و اصــول و راهکارهــای اجرائی  كیفیــت فرا
كه تمام  ح شــده اســت. اما موضوعی  آن مطر
اندیشــمندان مدیریت برآن اتفاق نظر دارند، 
ضرورت اندازه گیری اصول و معیارهای اصلی 
گیر است. به همین دلیل  كیفیت فرا مدیریت 
تحقیقــات  و  مطالعــات  اخیــر  ســال های  در 
متعــددی به منظــور شناســائی و اندازه گیری 
گیر در  كیفیــت فرا معیارهــای اصلــی مدیریت 

كشورهای مختلف انجام شده است.
ارزیابــی  بــرای  مدل هائــی  غــرب  در  پیش تــر 

بنگاه هــای صنعتــی و غیرصنعتــی بــه وجــود 
 9000 ISO كه با ظهور سیســتم های آمــده بود 
به مقبولیت جهانی نیز رســید ولی هیچکدام 
كار نداشت.  كســب و  گیری نســبت به  دید فرا
گیر شــدن این  گام هــا بــرای فرا یکــی از اولیــن 
ح  كانــادا، بــا طــر مدل هــا، در ســال 1983 در 
كانادا و پس از  كیفیت  جایزه تعالی سازمانی و 
كیفیت  آن، در سال 1987 با مدل جایزه ملی 
ح  مالکــوم بالدریج )MBNQA( در آمریکا مطر

شد.
رقابتــی  تــوان  بــردن  بــاال  بــرای  آمریــکا  در 
ســازمان ها، مدلی تحت عنــوان مدل مالکوم 
بالدریــج طراحی و در ســال 1987 جایزه ملی 

كیفیت مالکوم بالدریج ایجاد شد.
مــدل  ایــن  طراحــی  از  عمــده  هــدف  ســه 

عبارت اند از:
افزایــش  و  ســازمان ها  عملکــرد  بهبــود   -1

توانمندی آنها
2- برقراری ارتباطات و اطالع رســانی مناسب 

میان شركت ها
و  درک  بــرای  مدیریتــی  ابزارهــای  ایجــاد   -3
و  آموزش هــا  برگــزاری  فعالیت هــا،  بهتــر  اداره 

انجام برنامه ریزی
كیفیت  بــه دنبال مدل بالدریج، مــدل جایزه 
كیفیت  اروپــا توســط بنیــاد اروپایی مدیریــت 
كشــورهای  كــه بســیاری از  EFQM ارائــه شــد 

كردند. اروپایی از آن پیروی 
ســازمانی  اروپــا،  كیفیــت  مدیریــت  بنیــاد 

كه در ســال 1988 میالدی  غیرانتفاعی اســت 
توســط 14 شــركت معتبر اروپایــی و با حمایت 
اتحادیــه اروپــا تاســیس شــد و در حــال حاضر 
عضــو  آن  در  اروپایــی  شــركت   800 از  بیــش 
هستند. ماموریت این بنیاد حركت در جهت 
ســرآمدی عملکرد و چشــم انداز آن درخشش 

سازمان های اروپایی در جهان است.
مدل سرآمدی EFQM چارچوب اولیه ارزیابی 
و بهبــود سازمان هاســت. طراحــی این مدل، 
به صورت جدی از ســال 1989 میالدی آغاز و 
مدل در سال 1991 معرفی شد. در سال 1995 
ویرایــش مربــوط بــه بخش عمومی و در ســال 
كوچک  1996 مــدل مربوط بــه ســازمان های 
گرچــه ایــن مــدل همواره توســط  تهیــه شــد. 

كیفیت بازنگری می شود. بنیاد اروپایی 
كه  مــدل EFQM برپایه 9 معیار اســتوار اســت 
پنــج معیــار آن "توانمندســازها" و چهــار معیار 

دیگر "نتایج" هستند.
این مدل دیدگاه های وســیعی برای رســیدن 
بــه تعالی در تمــام فعالیت ها داشــته و اعتقاد 
مشــتریان،  عملکــرد،  از  متعالــی  نتایــج  دارد 
اتخــاذ  رهبــری،  از طریــق  و جامعــه  كاركنــان 
سیاست ها و استراتژی ها، افراد، مشاركت ها، 
منابــع و فرآیندهــا بــه دســت می آید. نــوآوری 
بهبــود  بــرای  كمکــی  ابــزاری  یادگیــری  و 
كــه بــه بهبــود نتایج نیز  توانمندســازها اســت 

منجر می شود.
از ســوی دیگــر، تغییــرات بــه وجــود آمــده در 
شــده  انجــام  تالش هــای  جهانــی،  اقتصــاد 
توســط ســازمان تجــارت جهانــی WTO برای 
كردن اقتصاد و افزایــش رقابت، همه  جهانــی 
كشــورهای مختلــف جهــان را به این  و همــه، 
كــه بــرای حضــور و بقــا در  بــاور رســانده اســت 
بازارهــای جهانی، منطقــه ای و حتی داخلی، 
باید توان رقابتی صنایع و ســازمان های خود 
كشورها، مطالعات  را افزایش دهند. از این رو 
متعددی در زمینه شناســائی و اشاعه عوامل 
كلیــدی موفقیــت ســازمان ها انجــام دادنــد. 
كیفیــت و مدل هــای  جوایــز ملــی بهــره وری و 
و  مطالعــات  ایــن  حاصــل  ســازمانی  تعالــی 
كشورها، در  كه بسیاری از  تحقیقات هســتند 
ســال های اخیر آن را در ســطح ســازمان های 
كرده انــد. جایزه دمینگ ژاپن در  خــود جاری 
كیفیت  ســال 1951، جایــزه تعالی ســازمانی و 
كانادا در ســال 1983، جایــزه مالکوم بالدریج 
كیفیــت اســترالیا در  آمریــکا در 1987، جایــزه 

کیفیــتفراگیــر،روشــیبرای مدیریــت
ادارهیکســازماناســتکهاســاسآن
کیفیتومشارکتهمه محورقراردادن
اعضایســازمانوهــدفازاجرایآن،
نیلبــهموفقیتدربلندمــدتازطریق
جلــبرضایــتمشــتریوتامیــنمنافع
ISOهمــهذینفعــاناســت.برخــالف
کیفیــتفراگیــر، بــرایمدیریــت ،9000
وجــود بینالمللــی رســمی اســتاندارد

ندارد
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كیفیــت اروپــا در 1991، جایــزه  1987، جایــزه 
گانــدی هند در 1991 و... نمونه هائی از  راجیو 
تالش های انجام شده در این زمینه هستند.

 EFQM و  بالدریــج  مدل هــای  گرچــه 
ســازمانی  تعالــی  مدل هــای  معروف تریــن 
كشــورهای دیگر نیــز مدل های  هســتند، ولــی 
كه غالبا  خاصــی برای خود به وجــود آورده اند 

گرفته اند. از مدل های فوق الهام 
كه بقا  كیــد دارند  جوایــز ملــی براین واقعیت تا
در رقابــت جهانی، مســتلزم بهبــود عملکرد در 
مقیــاس جهانــی اســت. ایــن مدل ها، بــا ارائه 
بــه  راهنمایــی  خطــوط  ارزیابــی،  معیارهــای 
ســازمان ها نشــان می دهنــد تــا پیشــرفت ها و 
كیفیت  عملکــرد خــود را در زمینه بهــره وری و 
كننــد. معرفــی  و تعالــی ســازمانی اندازه گیــری 
دیگــر  بــه  جوایــز  برنــده  و  برتــر  ســازمان های 
كمک می كند با الگو قراردادن آنها،  سازمان ها 

نظام های مدیریتی خود را بهبود بخشند.

مبانی جایزه ها
پاداش هائــی  ســازمانی،  تعالــی  جایزه هــای 
كه در مقایسه با  كه به ســازمان هایی  هســتند 
مجموعه ای از معیارهای مشخص، از عملکرد 
مطلوبــی برخوردارنــد، تعلــق می گیــرد. هدف 

اصلی این جوایز عبارتند از:
گاهی نسبت به اهمیت بهره وری و  - افزایش آ
كیفیت جامع، به  كیفیت و توجه بــه مدیریت 

واسطه نقش مهم آنها در ارتقاء توان رقابت

- ترغیــب بــه انجــام خــود ارزیابــی نظام منــد 
براســاس معیارهــای تعییــن شــده و تشــویق 
و تهییــج ســازمان ها بــه انجــام همکاری های 
طیــف  در  مســاعی  تشــریک  و  مشــترک 

گسترده ای از موضوعات
گاهــی از  - تشــویق و ترغیــب ســازمان ها بــه آ
كســب و  ضرورت هــای دســتیابی بــه تعالی در 
كیفیت كار و استفاده موفقیت آمیز از مدیریت 
- تشــویق ســازمان ها به اســتفاده از مدیریت 

كیفیت برای بهبود فرآیندها

جایزه ملی تعالی سازمانی در ایران
مطالعات اولیه و تحقیقات در جهت شناخت 
جوایــز معتبــر دنیا مبتنــی بر مدل هــای تعالی 
ســازمانی از ســال 1378 و براســاس پــروژه ای 
كــه در ســال 1377 در وزارت صنایــع و معادن 
وقت تعریف شــده بود، در مؤسســه مطالعات 
بهــره وری و منابــع انســانی آغــاز و بــه طراحــی 
مــدل جایــزه ملی بهــره وری و تعالی ســازمانی 
ح  در ســال 1380 منجر شــد. پس از تدوین طر
ح شــدن آن در شــورای بهره وری  اولیــه و مطر
نامــه  نظــام  وقــت  معــادن  و  صنایــع  وزارت 
در  ســازمانی  تعالــی  و  بهــره وری  ملــی  جایــزه 
بخــش صنعــت و معــدن بــا همکاری شــورای 
مذكــور تدوین شــد و در اولین جلســه شــورای 
كه ریاست  خ 82/02/02  سیاســت گذاری مور
آن را وزیــر صنایــع و معــدن عهــده دار بــود بــا 
امضــای ایشــان بــه تصویب رســید. پــس از آن 

مــاه  خــرداد  در  جایــزه  اجرایــی  فرآیندهــای 
كه مســئولیت  ح  1382 بــه وســیله مجــری طر
دبیرخانه این جایزه را برعهده داشــت تدوین 
شــده و فرآینــد جایــزه ملــی بهــره وری و تعالی 

سازمانی به اجرا درآمد.

ی تعالی سازمانی
ّ

اهداف جایزه مل
اهــداف جایــزه مّلــی تعالــی ســازمانی عبــارت 

است از:
•   ایجــاد فضای رقابتی بــرای تعالی بنگاه ها و 

سازمان ها،
•   تشــویق بنگاه ها برای اجرای خودارزیابی و 
شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود،

•  ایجــاد فضایــی برای تبــادل تجربیات موفق 
بنگاه ها.

در  اهــداف  ایــن  بــا  نیــز  فرآیندنــو  مجموعــه 
ســیزدهمین دوره اعطــای جایــزه ملــی تعالی 
ســازمانی در ســال1394 شــركت نمود و موفق 
گردید و هم  به اخذ جایزه در سطح تقدیرنامه 
كنــون نیزبرپایه رســالت خود به عنوان یکی از  ا
كــه همانا ترویج ســرآمدی و  آبادگــران میهــن، 
تعالی ســازمانی می باشد، در مقاله فوق سعی 
نمــوده تــا به معرفــی اجمالی موضــوع اهتمام 
ورزیده و در شــمارگان بعد به تشــریح تفصیلی 
تعالــی ســازمانی  خواهــد  ملــی  مــدل جایــزه 

پرداخت.
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مدیریــت،  تجربــه،  دانــش،  برآینــد  تشــکل ها   
توانمندی  و نیاز اعضای خود هســتند و رســالت 
كلیه اعضای  دارنــد ایــن توانمندی ها را در بیــن 
تشــکل جاری نمایند و در رفع نیاز و ارتقاء شأن 
گام بردارنــد. شــورای هماهنگــی  و جایــگاه آنهــا 
برآینــد همراهــی و همدلی این تشکل هاســت تا 
كار ســخن  كســب و  بــا صدایــی واحد در محیط 
روز  هماهنگــی  شــورای  گردهمایــی  بگوینــد. 
یکشنبه 16 خرداد  در سندیکا برگزار شد و ضمن 
معرفــی شــش تشــکل عضــو این شــورا، مســائل 
مبتالبــه تشــکلهای عضــو شــورای هماهنگــی را 

كرد.   بررسی 

در ابتــدای ایــن جلســه مهنــدس ملکیانی فــرد 
نائــب رئیــس شــورای هماهنگــی بــا بیــان اینکه 
قــرار اســت شــورای هماهگــی مســائل مبتالبــه 
كنــد و جایگرین ســندیکاها  تشــکل ها را بررســی 
گذاشــته  كــرد: بدعــت خوبــی  عنــوان  نیســت، 
شــد تــا هر ســه مــاه یکبار شــش تشــکل شــورای 
كنند  هماهنگی خود را به سایر تشکل ها معرفی 
كــه با این روند تا ظرف 18 ماه همه تشــکل ها با 
كه در  هم آشــنا می شــوند و این جلســه دومیــن 

ســندیکا برگــزار می شــود، دومیــن جلســه با این 
دستور جلسه است. 

کــه با حضــور مهندس  پــس از تشــکیل پانلــی 
محمدرضا انصاری رئیس شــورای هماهنگی، 
مهنــدس ملکیانی فــرد نائــب رئیــس شــورای 
هماهنگــی، و مهنــدس اســماعیل مســگرپور 
دبیــر شــورای هماهنگی تشــکیل شــد، شــش 
تشــکل از تشــکل ها بــه معرفــی تشــکل خــود 

پرداختند.
 در ابتــدا مهنــدس منوچهــر ملکیانی فــرد رئیس 
هیات مدیره سندیکای شركت های ساختمانی 
گفــت: این ســندیکا یکی از  ایــران در معرفــی آن 
قدیمی ترین تشــکل های فنی و مهندسی ایران 
كه توســط پیشــینیان  و متعلــق بــه شــما اســت 
تاریــخ  و  شــده  تشــکیل   1326/7/1 در  شــما 
بــوده   1326/12/11 شــركتها  ثبــت  در  آن  ثبــت 
اســت. این سندیکا یک سال از ســازمان برنامه 
و بودجــه بزرگتــر اســت و جــا دارد یــادی شــود از 
كــه ایــن ســندیکا را بــه وجــود آوردنــد از  كســانی 
جمله شــركت نســبی شــهاب خســروانی و شركا، 

نبود استراتژی توسعه ملی 
در بخش خصوصی

د ر  ی م اهن ورای ه ک های  ای ت رده در 

شــركت ســهامی آبــاد بــه مدیریــت حســین 
صدر، شــركت ســهامی بتن الر بــه مدیریت 
احمــد صفری، شــركت ســهامی راهســاز به 
كیــان، شــركت  گل  گلگیــن  مدیریــت آقــای 
نســبی شــایگان و آقازاده بــه مدیریت آقای 
كیقباد  شایگان،  شركت مثلث به مدیریت 
كندوان بــه مدیرت  ظفــر، شــركت ســهامی 
آقای احمدی، شــركت سهامی لئون ملکی 
بــه مدیریت لئــون ملکی، شــركت ســهامی 
پــرژام بــه مدیریــت محمــد عامــری و جواد 
نعیم، شركت سهامی فن به مدیریت آقای 
ســاختمانهای  ســهامی  شــركت  قزوینــی، 
كشــوری به مدیریــت آقای ابتهاج، شــركت 
آقــای  بــه مدیریــت  ریــل جنــوب  ســهامی 
جعفر جعفری، شــركت نســبی اصغر پناهی 
و شــریک بــه مدیریــت آقــای اصغــر پناهی، 
كارامیــان بــه مدیریــت آقای  و شــركت هکرا

میرزائیان.
دوره   5 تــا  تقریبــا  كــرد:  تصریــح   وی 
پناهــی،  مهنــدس  هومــن،  احمــد  دكتــر   
مهندس شــقاقی، مهنــدس احمد ابتهاج، 
مهندس هــادی مصدق و ابوالحســن دیبا 
عضــو هیات مدیــره بودنــد. از دوره ششــم 
بیشــترین رونق در سندیکا دیده شد یعنی 
كــه عبدالمجیــد اعلم رئیــس هیات  زمانــی 
كه  مدیــره بودنــد. یکــی از مدیــران دولتــی 
بعد از انقالب مدیر دولتی شركت تسا شده 
بــود عنــوان می كــرد هیــچ فســادی در دفتر 
ایشان ندیدم و آنچه از ایشان آموختم از هر 
دانشــگاهی باالتر بــود. بنده هــم چیزهای 
كاظــم جفــرودی  زیــادی از ایشــان و آقــای 
دبیــر ســندیکا آموختــم. بــه هر حال ســه یا 
چهــار دوره آقــای عبدالمجیــد اعلــم رئیس 
هیــات مدیره بودند و افــرادی مانند ادیب 
ســمیعی هم در آن دوره عضو هیات مدیره 
گفت پایه سندیکا  بودند. به نوعی می توان 
گذاشــته شــد.  در آن دوران به بهترین نحو 
كه در مملکت شــروع  چنین مردانی بودند 
كردنــد و پایه های ســندیکا را  بــه ســازندگی 

گذاشتند.  بنا 
كرد: ســندیکا  كید  مهنــدس ملکیانی فرد تا
كه  هیچــگاه خواهــان چیــزی نبوده اســت 
بــر خــالف منافع ملی بــوده باشــد. در واقع 
كه به نفــع پیمانکار   و  هیچ چیزی نیســت 
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بــر خــالف منافع ملی باشــد. ما بــه وجود این 
كه پایــه آن خدمت بــوده و صادقانه  ســندیکا 
و شــجاعانه بــه دولتهــا مشــورت داده اســت 

افتخار می كنیم 

کانــون طراحی مهندســی  در ادامــه  برنامــه 
مهنــدس  توســط  ایــران  مونتــاژ  طراحــی  و 
محمــد طاهــر آهنگــری عضــو هیــات مدیــره 
كــرد: با هدف  كانــون معرفــی شــد. وی عنوان 
تجمیــع  و  راهبــری  و  هدایــت  شناســایی، 
قابلیتها و توانمندی های طراحی و مهندسی 
بــا مهندســی   و  طراحــی  كانــون  ایــران،   در 
وقــت  وزیــر  كامــل  راهنمائیهــای  و  حمایــت 
نژادحســینیان  دكتــر  یعنــی  ســنگین  صنایــع 
گرفت تا بخش طراحی و مهندسی را در  شکل 

كند. شركت های ایرانی پررنگ 
در مهرمــاه ســال 1371 تعــدادی از واحدهای 
دارنده مجوزهای طراحی مهندسی و طراحی 
كه حدود 50 شــركت بودند با مشــورت  مونتاژ 
و هماهنگی ایشــان هســته اولیه تشــکیالت را 
پایــه ریــزی نمودنــد. در همیــن راســتا هیــات 
تدویــن  بــه  تــالش،  و  پشــتکار  بــا  مؤســس، 
كســب  بــا  ســپس  و  عضوگیــری  و  اساســنامه 
كمیســیون مــاده 10 قانــون احــزاب و  مجــوز از 
كشــور، مقدمــات انجام  جمعیت هــای وزارت 
مدیــره  هیــات  و  عمومــی  مجمــع  انتخابــات 
اعضــای  اولیــن  انتخــاب  و  نمــود  فراهــم  را 
و  مهندســی  طراحــی  كانــون  هیأت مدیــره 
طراحــی مونتاژ ایران در تاریــخ 1372/05/12 
صنایــع  وزارت  اجتماعــات  ســالن  محــل  در 
كنون شــش  ســنگین ســابق انجــام شــد. و تــا 

دوره هیات مدیره در آن مستقر شده اند. 
در حال حاضر بیش از 250 عضو از شركت های 
كه 200 مورد آنها فعال هستند  كوچک  بزرگ و 
در عرصــه طراحی مهندســی و طراحــی مونتاژ 
كانــون را در قالب 21 رشــته  در ایــران اعضــای 
قابلیت هــا  كــه  می دهنــد،  تشــکیل  صنعتــی 
از   یکــی  بــه  را  كانــون  آنــان  توانمندی هــای  و 
دانش بنیان تریــن تشــکل ها در ایــران تبدیــل 

كرده است.
در شــركت های طراحــی مهندســی بهــره وری 
و  فکــری  كار  دلیــل  بــه  و  دارد  وجــود  خوبــی 
بــه  بــاال  بهــروه وری  كــم  امکانــات  بــا  دانــش 
رو می توانــد ســاخت  ایــن  از  دســت می آیــد. 
كرده  قطعــات و تجهیــزات داخلــی را پی گیری 
كنند. متاســفانه شــركت های  و اشــتغال زایی 

خارجــی بخــش طراحی را برعهــده می گیرند و 
كه مربوط به ساخت  كار را  فقط آن قسمت از 
داخلــی  شــركت های  عهــده  بــر  اســت  ســاز  و 
می گذارنــد و در بخــش تجهیزات ســعی دارند 
نقــش محــوری داشــته باشــند. اخیــرا یکــی از 
كــه مدیر یکــی از پتروشیمی هاســت  دوســتان 
ایــران  پول هــای  از  پــروژه اش  فاینانــس  كــه 
لحــاظ تخصــص  از  بــود، می گفــت:  در چیــن 
مهندســان چینــی در رده پایین تــری نســبت 
بــه مهندســان ایرانــی قــرار دارنــد ولــی چــون 
كشــور  پــول دارند ســعی می كنند پیچ را هم از 
خــود بیاورنــد. بــا انگیــزه جلوگیــری از چنیــن 
گرفــت و به  رویدادهایــی ایــن انجمــن شــکل 
نوعــی نقش بخش مشــاور را در بخش صنعت 
طراحــی  و  مهندســی  طراحــی  كانــون  دارد. 
مونتــاژ ایران در عمر خود فعالیتهای زیادی را 
كه از جملــه پیگیری الیحه  انجام داده اســت 
كه در آن ذكر  »نظام مهندســی صنعت« است 
شــده برای شــروع یک پروژه باید مجموعه ای 
صاحب نظــر دربــاره ضــرورت وجــود آن اظهــار 

كند.  نظر 

کبری از انجمن مهندســان  مهندس جــواد ا
کــرد:  مشــاور و معمــار شهرســاز نیــز عنــوان 
انجمن مهندســان مشاور و معمار شهرساز در 
ســال 1372 تاســیس و در سال 1373 مصوبه 
112عضــو  كنــون  ا و  گرفتــه  وزارت  از  را  خــود 
و در رشــته های معمــاری، شهرســازی،  دارد 
كــه دارای  محوطه ســازی و معمــاری داخلــی 
رتبه بنــدی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، 

هستند فعالیت دارد.
وی پــس از توضیحــی درباره انجمــن، اهداف 
ارزش گــذاری  نظــام  برپایــی  از  حمایــت  را  آن 
دارایی هــای فکــری و تــالش در جهــت بهبــود  
كار مهندســان مشــاور معمار  كســب و  فضــای 
كلیه شـركت های  و شهرساز، تشـکل سـاختـن 
مهندســان مشـــاور معمار و شهرساز به منظور 
كنتــرل،  بــرای  حرفــه ای  نظــام  یــك  ایجــاد 
حرفــه  و  صنفــی  حقــوق  احقــاق  و  نظــارت 
مهندســان مشــاور معمــار و شهرســاز، ایجــاد 
اعتمــاد،  وفــاق و حســن رابطــه بیــن اعضــای 
گروهــی  گســترش اقدامــات  انجمــن صنفــی و 
مشــاور  مهندســان  توانمندســازی  درجهــت 
معمار  شهرســاز، و برقــراری پیوند تخصصی و 
حرفــه ای با نهادهــای مطالعاتــی،  تحقیقاتی، 
و  شــهری  منطقــه ای،  توســعه  برنامه ریــزی 
به منظــور  عالــی  آمــوزش  كــز  مرا و  ســاختمان 
مبادلــه تجــارب و دانــش و مشــاركت در نظام 
بــرای  برنامه ریــزی  پژوهشــی،  آموزشــی، 
پاســخگویی متقابل بــه نیازهــا و ارتقای توان 

كارآفرینی دانست.  
كشــور مــا پیوند  وی افــزود: در شــرایط جدیــد 
خــود را با شــورای هماهنگی تشــکل ها و خود 
كه دیگر نمی توان  كرده ایم چرا  تشــکل ها زیاد 
بــدون  و  تنهایــی  بــه  را  ویــژه  تصمیمــات 
گرفت. سرنوشت  هماهنگی با ســایر تشکل ها 
بــا سرنوشــت شــورای هماهنگــی و ســایر  مــا 
گــره خــورده اســت. تجــارب ما در  اعضــای آن 
تشــکل ها و بررســی ضعف هــای آن را می توان 
كــرد.  بررســی  تحقیقاتــی  طرحــی  عنــوان  بــه 
كاهــش منابع مالــی در اثــر شــرایط، برنامه  بــا 
دولت برای آزادســازی در برنامه ســوم محیط 
كرد و دولت عمال وظایف و تعهدات  رشد پیدا 
ایــن  بــا مــا پذیرفــت.  ارتبــاط  را در  جدیــدی 
تعهــدات نقش هــای ما را در ارتبــاط با دولت، 
مــردم و توســعه تغییــر داده اســت. بنابرایــن 
مــا نیازمنــد یک بازســازی و بازبینی ســازمانی 
و تجدیــد اســتراتژی و تشــکیالت نوینــی برای 
گر دولت ســفارش می داد  خود هســتیم. قبال ا
تامیــن مالی و تجهیــزات اولیه را انجام می داد 
ولــی امروز نــه ســرمایه می گذارد و نه ســفارش 
كالن  می دهــد. دولــت در نظــر دارد مدیریــت 
را انجــام دهــد و مــا در ایــن دوره اقتصــاد آزاد 
می توانیم توانایی خود را در حضور در توســعه 

كنیم.  كشور اثبات 
كرد: باید دید وضعیت بنگاه های  وی تصریح 

 
مهندس ملکیانی فرد :

 سندیکا هیچگاه خواهان چیزی 
منافع  بر خالف  که  است  نبوده 
ملی بوده باشــد. در واقع هیچ 
چیزی نیست که به نفع پیمانکار 
ملی  منافع  بر خالف  و  باشــد 
باشد. ما به وجود این سندیکا که 
پایه آن خدمت بوده و صادقانه 
و شــجاعانه به دولتها مشورت 

داده است افتخار می کنیم 
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مــا بــرای این اقــدام چگونه اســت. بنگاه های 
كادر  بــا  داوطلــب  ســازمانهای  عمومــا  مــا 
مدیریتــی غیرموظــف هســتند. ناپایــداری در 
هیات مدیره و ضعف در مستندســازی دارند. 
دســتاوردهای آنها تداوم ندارد و ساختارهای 
ســازمانی ضعیفــی دارند. ضعــف در تحقیق و 
پژوهش و منابع برای تحقق خواسته  ها وجود 
دارد. واحــد تحقیق و پژوهش در این بنگاه ها 
كم اســت و برنامه اســتراتژیک مدون و  برنامه 
چندســاله برای تحقق اهداف و چشم اندازها 

هم وجود ندارد. 
كبری افزود: اینها مشکالت عمومی  مهندس ا
كــه شــاید بــه شــورای هماهنگــی هــم  اســت 
كارهای خوبی  كرده است. یکی از  تسری پیدا 
تشــکیل  داد  انجــام  هماهنگــی  شــورای  كــه 
كــه ســند آن فوق العــاده  شــورای تعامــل بــود 
كه عمــال نقش جــدی مشــاركت بخش  اســت 
كشور را سازمان مدیریت  خصوصی در توسعه 
پذیرفتــه اســت و برنامه اجرایــی آن در تفاهم 
نامه شــورای تعامل ذكر شــده اســت. اما باید 
كــه در تفاهم نامــه ذكر  دیــد چقــدر از اهدافــی 
كــه ذكر  گردیــده اســت. هدفــی  شــده محقــق 
شده ایجاد وفاق بین دست اندركاران تحقیق 
و توســعه بــرای افزایــش توانمندی هــای فنــی 
و تخصصــی جامعه در راســتای توســعه پایدار 
و  آن مشــاركت  راهبــرد  اولیــن  و  اســت  كشــور 
حركت در تدوین و تحقق و اجرای برنامه های 
كه فکر نمی كنم بیش از 20  توســعه ملی اســت 

یا 30 درصد محقق شده باشد. 
كرد: یک سری راهبردهای  ایشان خاطرنشان 
جامــع،  برنامــه  در  مشــاركت  جملــه  از  دیگــر 
تدویــن و بازنگــری ضوابــط و مقــررات، ایجــاد 
سیســتم اطالعــات و مستندســازی و ارتقــای 
توانمندی هــای تخصصــی بخــش خصوصی، 
كه بسیاری  و ایجاد زمینه رقابت ســالم اســت 
از آنها محقق نشــده است. بنابراین ما به یک 
خیــزش احتیــاج داریــم. ایــن مثلــث ســه بعد 
كه تشکیل  دارد، ما، ســازمان برنامه و نهادی 
داده ایم و مشکالت اساسی دارد. این نهاد در 
كشــور قرار دارد.  رده چهــارم نهادهای قانونی 
بعد از قانون اساســی، قانون عادی، و مصوبه 
وزیــران  تســهیل نامه هیــات  وزیــران،  هیــات 
كه نهاد تعامل در این رده قرار دارد. ما  اســت 
بــرای تحــول در نقش و جایگاه خــود باید این 
مقــام را دو رده بــاال بیاوریــم و بــه حــد قوانین 

عادی برسانیم.

ایرادهــای  از  یکــی  افــزود:  كبــری  ا مهنــدس 
اساســی مــا در تحقــق اهداف، عدم بــاور ما به 
توســعه  در  بخــش خصوصــی  داشــتن  نقــش 
كشــور در نهــاد اداری بــوده اســت. علــت ایــن 
امــر فقــط طــرف مقابــل نبــوده و خــود مــا هم 
تــا چــه حــد  مــا  دیــد   بایــد  بوده ایــم.  مقصــر 
بوده ایــم  خــود  ســازمان  مدیریــت  بــه  قــادر 
و  كارشناســانه  جــدی  پشــتیبانی های  و 
تصمیم گیرانــه بــرای شــورای هماهنگی ایجاد 
كره  كرده ایــم؟ ما چقدر توانســته ایم قابــل مذا
باشــیم و در ساختار قدرت تصمیم گیری برای 
توســعه حضور داشــته باشــیم؟ به نظر می آید 
یــک بخــش از ایــن ایرادهــا بــه دلیــل ضعــف 
عمومی انجمن های ما بوده است، ما نیازمند 
تامیــن منابع مالی، رســمی شــدن تشــکل ها، 
تدویــن برنامه هــای اســتراتژیک و اصالح نهاد 
هستیم و می توانیم این نهاد را به یک شورای 
توســعه ارتقا دهیم و از ســازمان مدیریت فراتر 
برویــم. مــا قادریــم حمایت هــای جدی تــر را از 

كنیم.  بخش خصوصی مطالبه 
كه  كیــد روی ایــن نکته  كبــری با تأ مهنــدس ا
شــورای توسعه می تواند بخشــی از زیرساخت 
اقتصاد مقاومتی باشــد افزود: ما باید صاحب 
نظــر باشــیم و پیشــنهادهایی را بــری توســعه 
كه صاحــب نظر  كشــور ارائــه دهیــم. تــا زمانــی 
كــره  مذا قابــل  نباشــیم  كشــور  توســعه  بــرای 
ایــن  طــی  را  زیــادی  فرصت هــای  نیســتیم. 
پروژه هــای  امــا  داده ایــم.  دســت  از  ســال ها 
مــا  اختیــار  در  دوبــاره ای  فرصــت  نیمه تمــام 

می گذارد. البته پروژه های نیمه تمام به دلیل 
كارفرما، پیمانکار و مشــاور  بازآفرینی در روابط 

نیاز به  بازنگری در اجرا دارند. 
كنــده  وی افــزود: مــا بایــد از ســاختارهای پرا
بــه ســمت ســاختاری متمركز و ســازمان یافته 
برویــم. و اســتراتژی مشــتركی در چهارچــوب 
كنیــم  مشــاركت عمومــی و خصوصــی تدویــن 
كــه به عنــوان  انتخابی در برابر ســرمایه گذاری 

خارجی باشد.  

هیــات  عضــو  مترجمــی  مهــرداد  مهنــدس 
مدیره انجمن شــرکت های مهندسی و نفت 
کرد: در  گاز و پتروشــیمی )اپک( نیــز عنوان  و 
طی سال های 2011 تا 2014 و در اوج تحریم ها 
كه بیشترین تاثیر را روی صنایع و صنعت نفت 
دســتاوردهای  ایرانــی  شــركت های  گذاشــت، 
فوق العــاده ای داشــتند. ارزش این عملکردها 
ایــن عملکــرد  گرچــه  ا بــود.  میلیــارد دالر   55
مربــوط به شــركت های دولتی و خصوصی بود 
كارها بــه صورت دســت دوم  ولــی عمــده ایــن 
توسط شــركت های خصوصی انجام شد. این 
امــر نشــان می دهــد شــركت های مــا توانمنــد 
هســتند. در ایــن باره باید به چنــد پروژه مهم 
كرد؛ بزرگترین واحد الفین دنیا در ایران  اشاره 
كمترین حضور شركت های خارجی ساخته  با 
كشــیده شــد. در فاز  كیلومتــر لولــه  شــد. 1200 
گاز بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه  12 پاالیشــگاه 

كشور انجام شد. صنعتی 
وی افــزود: قــدرت با هــم بودن واقعــا بی انتها 
كــه اپــک ثبت  اســت. دو ســال بعــد از زمانــی 
شد موج پروژه های پارس جنوبی شروع شد. 
كه  كره ای رفتار بــدی با ایرانی ها  شــركت های 
بــه مراتــب از آنها بــا تجربه تر بودند داشــتند و 
آنهــا را در حــد پیمانــکاران جــز می دیدند. در 
گرفتیــم بــا ایــن مــوج مقاومت  اپــک تصمیــم 
را  آن  و  نکنیــم  كار  شــركت  ایــن  بــا  و  كنیــم 
مدیرعامــل  زودی  بــه  كــه  كردیــم  رســانه ای 
منطقه ای آن شــركت بــرای عذرخواهی آمد و 
كجا اشــتباه  كنیم در  كه عنوان  از ما خواســت 
روی  مــا  كار  فهمیدیــم  بعدهــا  اســت.  كــرده 
گذاشــته  قیمت ســهام شــركت در بورس تاثیر 
اســت. در فــاز 6 و 7 و 8 هــم بحــث مشــاركت 
كه قراردادی  ح بود  شركت ژاپنی و ایرانی مطر
ک بود. طی جلســه ای با  یــک طرفــه و خطرنا
كردیم با این قرارداد به  این دو شــركت عنوان 
كه با تعجــب دیدیم   اختــالف خواهید رســید 

مهندساکبری:
و باشــیم نظــر صاحــب بایــد مــا
کشــور توســعه بــری را پیشــنهادهایی
ارائــهدهیــم.تــازمانیکــهصاحبنظر
برایتوســعهکشورنباشیمقابلمذاکره
زیادیراطیاین نیســتیم.فرصتهای

سالهاازدستدادهایم.
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كــرد و در  17  شــركت ژاپنی حســاس تر برخورد 
ماده تجدید نظر شد. 

كیــد روی اینکه وقتی  مهنــدس مترجمی با تا
كنیــم و منافــع جمــع را در نظــر  بــا هــم فکــر 
بگیریــم بــه همــه چیــز می رســیم، بــه معرفــی 
گفــت: آقــای دكتــر زنگنــه از  اپــک پرداخــت و 
كردند تا با هدف  تعدادی از شــركت ها دعوت 
ایــن انجمــن را تشــکیل دهنــد.  هم صدایــی 
نفــت،  پیمانــکاری  و  مهندســی  شــركت های 
گاز و پتروشــیمی متشــکل از شركت های فعال 
بخش خصوصی در عرصه مهندســی و اجرای 
كه در  ح ها و پروژه های صنعت نفت اســت  طر
گردیده و در حال حاضر  ســال 1379 تأســیس 
دارای 206عضو می باشد. متوسط تجربه این 
شركت ها حدود 26 سال است. ما سعی داریم 
كارهای باالدستی در نفت از تغییر ساختار  در 
یــا مشــاركت با شــركت های خارجی شــركت ها 
تفاهم نامــه ای  هــم  اخیــرا  دهیــم.   ارتقــا  را 
گازی در هلنــد  و  نفــت  انجمــن  بــا  عملیاتــی 

بســته ایم. بــا انجمن هــای مشــابهی در ایتالیا 
و اســپانیا هــم قــرارداد همکاری بســته ایم. در 
تعامــل با صنعــت نفت در رابطه با شــیوه نامه 
كامــال اثرگــذار بودیــم و  حــل اختــالف هــم مــا 
كــه دربــاره حــل اختالف  گروهــی  قــرار شــد در 
نظــر می دهند یــک عضو از پیمانــکاران حاضر 
باشد. صدها ساعت در رابطه با مالیات ارزش 
گروه حقوقی  افزوده با ســازمان امور مالیاتــی، 
رئیــس جمهــور و مناطــق ویژه و شــركت نفت 
افــزوده در  جلســه داشــته ایم و دربــاره ارزش 
كه  مناطــق ویــژه بــه نتایــج خوبی رســیده ایم 
قرار شد موضوع در اتاق بررسی شود و در این 

باره اظهار نظر فوری شود.
مهنــدس هاشــمی نماینــده انجمــن صنفــی 

گفــت:   شــرکتهای مهندســی و ســاخت نیــز  
انجمن صنفی شركت های مهندسی و ساخت 
تشکلی اســت حرفه ای، مستقل، غیرانتفاعی 
كــه در ســال 1378 بــه همــت  و غیرسیاســی 
6 شــركت تــراز اول فعــال در حــوزه مهندســی 
گاز،  نفــت،  صنعــت  در   )  EPC( ســاخت  و 
گرفــت تــا شــركتها  پتروشــیمی و انــرژی شــکل 
بتواننــد پروژه هــای بزرگی را انجــام دهند و در 
زمینه های در زمینه های مختلف مهندسی و 

ساخت صنایع نفت و نیرو، فعال باشند.  
گســترش  انجمــن  ایــن  اهــداف  افــزود:  وی 
فعالیت های مهندســی و ساخت با بهره گیری 
كوشــش در جهــت  تــوان جمعــی،  و  تفکــر  از 
قانونــی  خواســت های  و  حقــوق  اســتیفای 
و مشــروع اعضــا، ایجــاد بســتر مناســب بــرای 
تــالش  مهندســی،  و  فنــی  خدمــات  صــدور 
كــردن  در دســتیابی بــه خوداتکایــی و بومــی 
فعالیت های مهندســی و ساخت، جمع آوری 
اطالعات، بررســی و تحقیق درباره مشــکالت، 

كوشش در ایجاد  شناخت نیازها و اولویت ها، 
گســترش همــکاری بیــن  روابــط صمیمانــه و 
اعضــا به منظور بهره گیــری از قابلیت ها و توان 
شــركت های عضو، اســتفاده از دســتاوردهای 
جدیــد و روش های پیشــرفته جهان در زمینه 
كارگیری شــیوه های  مهندســی و ســاخت، به 
نویــن مدیریــت، تأمیــن منابــع مالــی، دانــش 
حقوقی و دانش مهندسی و ساخت در اجرای 
پروژه هــا، ارائــه نظر مشــورتی و حقوقــی و فنی 
ح ها و لوایح به دســتگاه های  در خصــوص طر
كوشــش  اجرایــی و مجلس شــورای اســالمی، 
تأمیــن  و  آمــوزش  در  هماهنگــی  جهــت  در 
نیروی انســانی مــورد نیاز اعضــا، ایجاد ارتباط 
بــا تشــکل ها و نهادهــای مرتبــط بــا وظایــف و 

فعالیت هــای انجمــن، ارتقــای ســطح دانــش 
اخــالق  گســترش  و  فنــی  اســتانداردهای  و 

حرفه ای در بین اعضا و .. است.
در  كــرد:  خاطرنشــان  هاشــمی  مهنــدس 
ضوابــط  شــدیم  متوجــه  اخیــر  ســال های 
كفایــت نمی كنــد   EPC رتبه بنــدی شــركتهای
و خودمــان ضوابطــی را تدویــن و بــه ســازمان 
مدیریــت و وزارت نفــت ارائه دادیم و قرار شــد 
از آن اســتفاده شــود. شــركت های مــا در حال 
كــه  حاضــر 10 هــزار پرســنل تخصصــی دارنــد 
كاركنان بخش فنی هســتند.  75 درصــد آنهــا 
شــركت های ما تــوان بومی ســازی تکنولوژی و 
انتقال تکنولوژی را دارند و در چند ســال اخیر 
حدود 120 پروژه بزرگ با ارزش 15 میلیارد دالر 
انجام داده ایم و با توجه به توانایی به دســت 
آمــده قادریــم تــا 30 میلیــارد دالر پــروژه انجام 

دهیم. 
وی در پایــان پروژه های شــاخص اعضای این 
انجمــن را برشــمرد، از فعالیت هــای اخیر این 
گفــت اقداماتــی  گزارشــی ارائــه داد و  انجمــن 
 E&P مــا در  فعــال شــدن شــركت های  بــرای 
گرفتــه چــون معتقدیــم شــركت های  صــورت 
كار در ایــن زمینــه توانایــی باالیی  EPC بــرای 
دارنــد و البتــه در ایــن مــورد توافقاتــی حاصل 

شده است. 

مهنــدس عبدالرضــا فرید نائینــی از اعضای 
و  تولیدکننــدگان  انجمــن  هیات مدیــره 
کرد:  فنــاوران صنعتی ســاختمان نیــز عنوان 
بخــش  اولویــت  ســاختمان  صنعتــی  توســعه 
ســاخت و ســاز اســت. بحــث تحــول بنیادین 
گرچه  كنیــم ا در روش ســاخت را بایــد محقــق 
در مســیری بحرانی قرار دارد. با جهانی شدن 
اقتصــاد مــا عمال درگیــر رقابــت آزاد بین المللی 
تجــارت  و چــه عضــو ســازمان  خواهیــم شــد 
جهانــی باشــیم یــا نباشــیم تولیدكننــدگان ما 
بایــد خــود را بــا آن وفــق دهنــد وگرنــه از بــازار 

حذف خواهند شد. 
وی با بیان اینکه ســاخت و ســاز بخش بزرگی 
از اقتصــاد مــا اســت، افــزود:  فقط مســکن 31 
درصد از سرمایه ثابت ملی را تشکیل می دهد 
و 13 تا 15 درصد اشتغال كل را كه خوشبختانه 
بخشــی خصوصی ســازی شــده اســت. وقتــی 
مــا بــرای افزایش توان بخــش خصوصی جمع 
كنیم مدیریت این منابع  شــده ایم باید توجه 
هــم بــا بخش خصوصی اســت و بایــد دید چرا 
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كردن و مدیریت این  تشکیالتی برای متشکل 
ســرمایه عظیــم نداریــم. مــا در بخش مســکن 
بین مدیریت بخش خصوصی و دولت آویزان 
كه الزم  هستیم و نگاه به دولت داریم. امروزه 
است عنصر اصلی و بخش استراتژیک اقتصاد 
ج  كنــد تا از ركــود خار مــا یعنی مســکن حركت 
شــویم، نداشــتن تشــکیالتی مربوط به بخش 
كار را انجــام دهــد بســیار  كــه ایــن  خصوصــی 

گوار است.  نا
وی افزود: تعریف صنعتی شدن ساختمان به 
دلیــل نداشــتن وحــدت نظر و نداشــتن بحث 
كارشناســی سخت است. ما در دهه 50 از نظر 
ضریــب ســاخت صنعتــی رتبــه 5 را داشــتیم. 
ایــن  بــرای  جامعــی  ح  طــر هنــوز  متاســفانه 
تحــول نداریم تــا بتوانیم بر اســاس آن در یک 
كار ملــی ایــن اولویــت را پیــش ببریم.  تقســیم 
دانشگاه های معماری ما هم هنوز روش های 
گــر  ا و  می كننــد.  تدریــس  را  طراحــی  ســنتی 
فعالیتــی هــم در ســطح جامعــه برای توســعه 
صــورت  بــه  می افتــد  اتفــاق  صنعتی ســازی 
كــه با  جزیــره ای اســت و توســط شــركت هایی 
تــوان خــود ایــن جریــان را بــه پیــش می برند. 
ح جامع از  دولت حتــی در حد تدوین یک طر
این تحول اساسی حمایت نکرده و انجمن ما 
گذشــته و با تالش  نتوانســته در طی ده ســال 
ح بــا  زیــاد، در مــورد ضــرورت وجــود ایــن طــر

دولت به توافق برسد.  
مهنــدس فرید افــزود: اینکه ما باید به ســمت 
صنعتی شــدن پیش برویــم به لحاظ تحوالت 
تاریخــی هم ضــروری اســت. جوامــع غربی در 
طول تاریخ از جامعه صنعتی با تولید موج اول 
بــه جامعه صنعتــی با تولید مــوج دوم  حركت 
كنون  به ســمت جامعه فراصنعتی  كرده اند و ا
بــا تولیــد مــوج ســوم با شــتاب حركــت می كند 
كــه در آن بیــش از 7 درصــد تولیــد صنعتــی در 
فضــای فراصنعتــی قــادر به رقابت نیســت. در 
قرن بیســتم تولید انبوه شــروع شــده و در آخر 
قرن بیســتم به سمت تولید فراصنعتی رفته و 
ما به غیر از دهه 50 همیشه در این دوره ناظر 
بوده ایم و حتی تجربیات فوق العاده آن دوران 
كه وقتی  را با عدم توجه از یاد برده ایم. طوری 
ح شــد ظرفیت هــای  ح مســکن مهــر مطــر طــر
كباتان امتحان  كه در پروژه ا ســاخت صنعتی 
مــا  مهندســی  جامعــه  حافظــه  از  بــود  شــده 
كمک هــای الزم برای  ک شــده بــود و وقتی  پــا
صنعتی ســازی بــه طــور ارزان قیمــت به جای 

كار به  بخش تولید به بخش تقاضا داده شــد، 
كشید. در نتیجه معنی صنعتی سازی  ابتذال 
مبتــذل و ســطحی شــد. در مجمــوع می توان 
گفــت دنیــای صنعتی از تولید انبــوه و صنعتی 
فراتــر رفتــه اســت اما برای مــا هنوز عبــور از آن 

الزام آور است.
نیــز  جهانــی  تجــارت  دربــاره  فریــد  مهنــدس 
كه  كشــوری اســت  كشــور ما تنها  كــرد:  عنــوان 
ســعی می كنــد اقتصاد مســتقل داشــته باشــد 
و بیــرون از ضوابــط ســازمان تجــارت فعالیــت 
 كند اما به شــدت تحت تاثیر تعرفه ها و رقابت 
آزاد اســت. متاســفانه بــا ایــن رونــد بازارهــای 
گرچه در  داخلــی مــا هــم حفظ نخواهــد شــد ا
فضای جدیــد می توانیم به این ســازمان وارد 
شــویم. در دنیــای قدیــم هزینــه تولیــد بعالوه 
كنون به دلیل  سود می شد قیمت فروش اما ا
فشــردگی باز و تکنولوژی باال، ســود مساوی با 
كــه فقط  قیمــت فــروش منهــای هزینه اســت 
بــا تحقق صنعتی ســازی محقق می شــود. در 
كــه در ایــن زمــان نــه برنامه داریــم و نه  حالــی 
سازمانی برای ظرفیت سازی تولید صنعتی.  

انجمــن  كــرد:  خاطرنشــان  درپایــان  وی 
تولیدكننــدگان و فنــاوران صنعتی ســاختمان 
و  كــرد  فعالیــت  بــه  شــروع   1383 ســال  در 
در حــال حاضــر 120 عضــو دارد. بــا توجــه بــه 
كــه بســتر صنعتی ســازی  توســعه انبوه ســازی 
اســت انتظار می رود در آینــده نزدیک اعضای 
انجمن بســیار افزایش یابنــد، زیرا هم فعالیت 
كشــور رو بــه افزایــش اســت  ســاخت و ســاز در 

و هــم اعضــای مــا صرفــًا طراحان و ســازندگان 
واحدهــای  بلکــه  نیســتند،  ســاختمان 
و  ســاخت  نویــن  سیســتم های  تولیدكننــده 
كــه بــا ماموریت هــای جدیــد به  شــركت هایی 
بالقــوه  نهاده انــد،  گام  عرصــه صنعتی ســازی 
در زمــره اعضــای ایــن انجمــن قــرار می گیرند. 
بنابرایــن عرصــه جذب اعضای انجمن بســیار 

وسیع ارزیابی می شود.

مهنــدس محمدرضا انصاری رئیس شــورای 
نیمه  تمــام  ح هــای  طر بــه  نیــز  هماهنگــی 
پرداخــت، اما در مقدمه ســخنان خود عنوان 
كبری فرمودند ما  كرد: جنــاب آقای مهندس ا
كه البته  باید پایه گذار شــورای توسعه باشیم، 
منظورشــان جمع حاضر و شــورای هماهنگی 
كردند ما باید  كید  است. آقای مترجمی هم تا
كره ای  با هم باشــیم. و دو مثال درباره شركت 
كه نشــان داد تا چه  و ژاپنــی در ایــن باره زدند 
حــد بــا هــم بــودن در انجمــن اپــک دســتاورد 
در  ایــن شــركت ها  و چقــدر  داشــت،  زیبایــی 

كشور خاطرخواه دارند!  تصمیم گیرندگان 
وی افــزود: در مــورد شــورای هماهنگــی هــم 
كه اینجا هســتند  اینگونــه اســت، اما افــرادی 
بســیار خســته اند. با این همه ســال ســابقه و 
كه به هیچ نتیجه ای منجر  كارنامه درخشــانی 
نشــده اما مگر چاره ای جز با هم بودن داریم. 
گفتنــد نهــاد تعامــل بایــد بــا ســایر نهادهــای 
كمیتــی در تعامــل باشــد و فقــط معنــی آن  حا
ارتباط با برنامه و بودجه نباشد. ما در شورای 
هماهنگی ســعی داریم به این منظور برســیم 
و شــرایط در این باره خوب اســت چون دولت 
به دلیل نبودن منابع به ما روی آورده اســت. 
فرصــت خوبی برای ایجاد روابــط و تبدیل آن 
كه معلوم  به یک رابطه پایدار اســت برای این 
كــه دولــت پــول داشــته باشــد یا  نیســت فــردا 
قیمت نفت باال برود و بتواند بدهی های خود 
كنــد چــه اتفاقــی می افتــد، البتــه  را پرداخــت 
صحبت 370 هزار میلیارد تومان  بدهی است 
و به این زودیها پرداخت نمی شــود. مهندس 
كبــری هــم حــرف خوبی زدنــد، ما اســتراتژی  ا
واحــدی دربــاره توســعه ملــی نداریــم و انــگار 
هیــچ وقت خود را در قد و قــواره ای ندیده ایم 
گر  كــه اســتراتژی در این باره داشــته باشــیم. ا
قــرار باشــد ایــن اســتراتژی شــکل بگیــرد بایــد 
بــا توافــق ایــن جمــع و همــکاری تشــکلهای 
18گانــه و در شــورای هماهنگی شــکل بگیرد. 

مهندسعبدالرضافریدنائینی:
توســعهصنعتــیســاختماناولویت
بخشســاختوســازاست.بحث
تحــولبنیادیــندرروشســاخترا
کنیماگرچهدرمســیری بایدمحقــق
بحرانــیقــراردارد.بــاجهانیشــدن
اقتصــادمــاعمــالدرگیــررقابــتآزاد
بینالمللیخواهیمشــدوچهعضو
ســازمانتجــارتجهانــیباشــیمیا
نباشــیمتولیدکنندگانمابایدخودرا
بــاآنوفقدهنــدوگرنهازبازارحذف

خواهندشد.
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از توســعه ملــی  بایــد در مقوالتــی  مخصوصــا 
كــه مســتقیما در ارتبــاط با سرنوشــت ماســت 

صاحب استراتژی و نظر باشیم.  
مترجمــی  آقــای  افــزود:  انصــاری  مهنــدس 
انجمــن  در  همدلــی  و  وحــدت  حاصــل  از 
از  یــاد شــده  گفــت، دو شــركت  اپــک ســخن 
بزرگترین های جهان بودند. فرمودند در فاز 12 
پــارس جنوبی 16 درصد نیروها خارجی بودند 
كنــم آن 16 درصد  كــه بنــده می خواهــم عرض 
هم تحمیلی بود و بعد از شکل گیری شركت ها 
دســتور دادند با این شركت ها مشاركت شود. 
كــه توســط ایرانی ها  امــا همــان 84 درصــدی 
انجــام شــد نشــان داد ایرانی هــا می توانند به 
كنند. البته نباید  بهترین وجــه طراحی و اجرا 
كــه این پــروژه آخرین پــروژه ای بود  از یــاد برد 
كــه زمــان آن در عســلویه تحویــل شــد و اولین 
كــه افتتاح شــد و همین نشــان  پــروژه ای بــود 
می دهــد توانایــی شــركت های ایرانــی باالتر از 
كارفرماها به آن اعتقاد دارند.  كه  چیزی است 
در  جمــع  ایــن  فرمودنــد  هاشــمی  مهنــدس 
كرده انــد،  كار  شــرایط ســخت 15 میلیــارد دالر 
آقــای مترجمــی هــم از رقــم 54 میلیــارد دالر 
كــه عمدتــًا هــم توســط ایرانی هــا  خبــر دادنــد 
كه به نظر من بهتر اســت  گرفته اســت  صورت 
كنند و دیگران  انجمن هــا ایــن ارقام را منتشــر 

را در جریان توانمندی تشکل ها قرار دهند. 
كرد: مهندس فرید درباره صنعتی  وی تصریح 
گفتنــد، متاســفانه مــا  كــردن مســکن ســخن 
مقــررات  بی اطالعیــم.  همدیگــر  از  حــدی  تــا 
ملی ســاختمان یک شــورای تدویــن مقررات 
كشــور راه انداخته است  ســاختمان و مسکن 
گذشــته و مورد صنعتی ســازی دفترچه  كــه در 
ناقصــی ارائــه داده بــود ولــی تا 5-6 مــاه دیگر 
كرد.  ح جامعــی را آماده و منتشــر خواهــد  طــر
ح، طی یک ســال  كمیته مربوط به این طر در 
و نیم تمام ادبیات صنعتی ســازی  و تفاوت ها 
كشــورهای صنعتی شــده  و مقتضیات ایران و 
مــرور شــده و آنچــه منتشــر خواهــد شــد قابل 

ارائه در سطح جهان است. 
كــه  نکتــه  ایــن  بیــان  بــا  انصــاری  مهنــدس 
صنعتی ســازی باعــث 30 درصد باعث افزایش 
بهــره وری منابــع ملی اســت. و باعــث بیش از  
كل اقتصــاد  4 درصــد صرفه جویــی در منابــع 
صنعتــی  درصــد  صــد  افــزود:  اســت،  كشــور 
كــردن غیرممکــن اســت اما با بررســی شــورای 
تدوین معلوم شــده اســت در غــرب 90 درصد 

غیرانبوه هــا صنعتــی هســتند و 10 درصد انبوه 
سازی صنعتی است، انبوهی كه به دلیل تکرار 
زیــاد امــکان صنعتی ســازی را فراهــم می كند. 
بــه  غیرانبوه ســازی  موضــوع  حــل  بنابرایــن 
جهت صنعتی ســازی دارای اهمیت است. در 
كشــورهایی مثل مالزی و اندونزی  این زمینه 
بــه نتایج مشــابهی رســیده اند. مهندس فرید 
فرمودند ما در دهه 50 صنعتی سازی داشتیم 
ولی آن نوع صنعتی ســازی تقلید از خارجی ها 
كل مسکن فقط 3  و غیرقابل تقلید بود. ما در 
كه امیدواریم  درصد صنعتی سازی داشته ایم 

ح جامع به سمت آن برویم با نشر طر
گفــت:  ح هــای نیمه تمــام هــم  وی دربــاره طر
كه  مجلســی حدود 1/5 سال قبل قانونی داد 
ح های نیمه تمام هم تعیین تکلیف شــده  طر
بود. مجلس از دولت خواســته بود ظرف ســه 
كنــد.  مــاه آئین نامــه مربــوط را تنظیــم و اجــر 
ح های نیمه تمــام500  هزار میلیارد  حجــم طر
تومــان بر اســاس قراردادهــا برآورد شــده بود. 
اتــاق  آقــای طیب نیــا در جلســه  البتــه اخیــرا 
كــرد این عــدد بــاالی 700 هزار  بازرگانــی اعــالم 
میلیــارد و قریــب بــه 800 هــزار میلیــارد تومان 
در  دقیقــی  آمــار  می دهــد  نشــان  كــه  اســت 
ایــن باره وجــود نــدارد. بنده از طرف شــورای 
هماهنگــی و اتــاق بازرگانــی مســئول پی گیری 
كه  ح هــای نیمه تمــام شــدم ولــی هنگامی  طر
بــه توصیه آقــای الریجانــی وارد میدان شــدم 
دو جلســه از جلســات تدویــن آئین نامــه باقی 
اثــر  آئین نامــه  روی  نتوانســتم  و  بــود  مانــده 
و  اقتصــاد  شــورای  مصوبــه  الیحــه  و  بگــذارم 
گرفت و ابالغ شــد. ما متوجه شــدیم  دولــت را 
ایــن آئین نامــه قابــل اجــرا نیســت و مــن بــه 
عنــوان نماینــده بخش خصوصــی، مالقاتی با 
كشــور داشــتم تا شاید بتوانیم  مقامات باالی 

كنیم.  آئین نامه را اصالح 
نائــب رئیس اتاق بازرگانی افــزود: آئین نامه به 
دو دلیــل قابــل اجــرا نبــود یکــی به دلیــل دید 
كم بود و همیــن دیدگاه،  كــه در آن حا غلطــی 
یعنــی تمركــز روی فــروش در خصوصی ســازی 
هــم مصیبــت بــه بــار آورد. مــا توضیــح دادیم 
كه موجب  تفکیکی در مملکت به وجود آمده 
گردیــده صاحبــان فــن پــول نداشــته باشــند 
نتیجــه  در  نباشــند.  متخصــص  پولدارهــا  و 
میــدان  وارد  پولدارهــا  پروژه هــا،  فــروش  بــا 
كــه  خصوصی ســازی  مــورد  ماننــد  می شــوند 
كار  كارخانــه  در  اشــتغال  ادامــه  بــه  خریــدار 

نداشــت و بــه ارزش ملــک توجــه داشــت. در 
كشــور می توان  كه با 250 هزار مهندس  حالــی 
ایــن پروژه هــا را با شــیوه آلمان بعــد از جنگ، 
بــا یــک ســند بــه توانایــی فنــی و مدیریتــی و 
كه قادر به  كســانی  كــرد یعنی به  گذار  تعهــد وا
ح نیســتند ولی  پرداخــت پول بــرای خرید طر
گنجینه عظیمی از دانش مهندســی هســتند. 
ح هــم  گــذاری طــر گام بعــدی و بعــد از وا در 
كرد چرا  كمک  می تــوان بــه تامین مالی پــروژه 
كــرده، باعث  ح ها اشــتغال ایجــاد  كــه ایــن طر
هســتند.  درآمــدزا  آینــده  در  و  شــده  توســعه 
كــه در دولــت بــا آنهــا  خوشــبختانه دوســتانی 
كردیــم موافــق ایــن امــر بودنــد. نکتــه  دیــدار 
كه دوســتان دولتی با دیدگاه  دوم اینجاســت 
)بــرای  بوروكراتیــک  فــوق  آئین نامــه  كنترلــی 
كه  كــرده  بودند  انجام نشــدن خــالف( تدوین 

گرفته بود. قابلیت اجرایی آئین نامه را 
و  كردیــم  نقــد  را  آئین نامــه  مــا  گفــت:  وی 
دوســتان این انتقادها را پذیرفتند. آئین نامه 
بــه شــورای اقتصاد برگشــت و ما بــرای دفاع از 
نظــرات خــود به شــورا رفتیــم. دو هفته پیش 
كه نشــان  80 درصــد نظــرات مــا پذیرفته شــد 
ُحســن نیت  تدوین كننــده  اعضــای  می دهــد 
خبــر  كار  عملــی  شــرایط  از  گرچــه  ا داشــتند 
نداشــتند. فکــر می كنــم پیمانــکاران بتوانیــد 
120هــزار میلیارد تومــان این پروژه ها را بگیرید 
كننــد. البته مجموعه  و 700 هزار شــغل ایجاد 
كه شــامل 7 هزار  ح هــا 16 هزار مورد اســت  طر
ح اســتانی اســت. ما  ح ملــی و 70 هــزار طر طــر
دربــاره 20 درصد آئین نامه هم معترض بودیم 
كه به ما اجازه داده شــد در هیأت وزیران و در 
جلســات بررســی حاضر باشــیم. جلساتی هم 
بــا دكتــر نیلــی بــرای تامیــن مالی شــركت های 
كه با ریســک و تعهــد خود حاضر  صاحــب فن 
كه امیدوارم  به انجام پروژه هســتند داشــتیم 

به نتیجه برسد. 
گفت: دو  ح هــا  گذاری طر وی دربــاره شــکل وا
ح ها پیشنهاد دادیم  گذاری طر شیوه درباره وا
كــه تصویــب شــد. در شــیوه اول قیمت گذاری 
ح ها انجام نمی شــود و در رقابت بین  روی طر
داوطلب هــا قیمــت تعیین می شــود یــا به فرد 
ح را انجــام داده،  كه طــر زمــان داده می شــود 
ح را تحویــل دهد. در  از آن منتفــع شــده، طــر
ح را بخرد  شــیوه دوم ممکن اســت فردی طــر
كند. به  ولــی به مرور زمان پول آن را پرداخت 
گاهی به این  همه دوستان توصیه می كنم با آ
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كنید و ببینید عالقه ای به اجرای  مسائل نگاه 
ح ها دارید یا نه. این طر

در ادامــه مهنــدس دادمان دبیر ســندیکای 
شــرکت های ســاختمانی ایران درباره تفاهم 
گفتنــد و عنوان  ســندیکا بــا بانک دی ســخن 
كردنــد: بحــث تامیــن مالــی پروژه هــا از اركان 
حــوزه  در  فعــال  شــركت های  حیــات  اصلــی 
صنعــت احــداث اســت. ایــن موضــوع در طی 
ســال های اخیــر موضــوع اصلی و عمــده مورد 
گرفتاری ها به نوعی  توجــه بوده اســت و همــه 
بــه آن ربــط داشــته و تحــت تاثیــر قراردهنــده 

فعالیت ها و عامل شکوه ها بوده است. 
البتــه دور باطــل تخصیــص و اعتبــار بودجــه 
كه در جهت تامین بودجه جاری فدا  عمرانــی 
كرده  شده، این مشکل تامین مالی را پرنگ تر 
اســت. با نگاهی به جــدول این تخصیص ها و 
عملکــرد دولت، متوجه می شــویم پایین ترین 
تخصیــص بودجــه عمرانــی در ســال های 91 و 
92 و ســال های اخیــر اتفــاق افتــاده و بودجــه 
بــه  اســت.  خــورده  رقــم  درصــد   13 عمرانــی 
همیــن نســبت تالش تشــکل ها در جهت حل 
كــه بخشــی از آن مربوط به  تامیــن مالــی بوده 
پرداخــت مطالبات بوده و بخشــی هم مربوط 
بــه تامیــن مالــی از منابعــی ماننــد فاینانــس و 
ســرمایه گذاری. همــه اینها نهایتا به سیســتم 
بانکــی و اســتفاده از تســهیالت و اعتبارات آن 
كمیسیون  رســیده است. از این رو تالش های 
بــه  معطــوف  ســندیکا  دبیرخانــه  و  اقتصــاد 
كــردن شــرایط مناســب بــرای اعضــا و  فراهــم 
حرفه منــدان در اســتفاده از تســهیالت بانکی 
برای ادامه بقا و تدوم توســعه بوده اســت. در 
این راستا با بانک دی به عنوان بانک مشتاق 
كــرات دامنــه داری )در حدود  به نــوآوری، مذا
كه بــه امضــای توافق نامه ای  4 مــاه( داشــتیم 
در  پیمانــکاران  محدودیــت  تــا  شــد  منجــر 

كنــد.  اســتفاده از خدمــات بانکــی را برطــرف 
محورهــای ایــن تفاهم نامــه شــامل مــوارد زیر 

است:
1-تسهیل صدور ضمانت نامه های 

كارمزد تا 30 درصد 2- تخفیف در هزینه 
كــه تا مبلــغ 20 میلیــارد تومان  3- قبــول ایــن 
 7 و   نقــدی  درصــد   10 ضمانت نامــه،  مبلــغ 
و  شــود  محســوب  مــدت دار  ســپرده  درصــد 

كارمزد را از محل سود داد بخشی از هزینه 
ســپرده  هــم  تومــان  میلیــارد   50 تــا   20 4-از 

مدت دار و پشتوانه صدور ضمانت نامه
5- تســهیالت موردی در افتتاح اعتبار اســناد 

ریالی و ورود ماشین آالت
6- خرید صورت وضعیت پیمانکاران تا میزان 

70 درصد آن و تا سقف 10میلیارد تومان
7- برقراری توسعه بانکداری الکترونیکی

8- تعامــل در امــور مدیریــت نقدینگــی و امور 
مالی شركت ها

9- تامیــن مالــی پروژه هــا و خریــد تجهیزات بر 
اساس عایدات آتی

گواهی سپرده خاص 10-انتشار 
11-همکاری با جهت اوراق مناسب و...

ایــن امــر طلیعــه ای اســت بــرای تبــادل بهتــر 
مركــزی  بانــک  البتــه  بانکــداری.  بــا سیســتم 
كــرده و محدودیت هــای  بخشــنامه ای صــادر 
مرتبط با چک برگشتی و تعهدات جاری برای 
كارمند  كــه 100  كوچک و متوســط  بنگاه هــای 
كه شــركت های ما  دارند برداشــته شــده است 
كه نشان می دهد  هم در این حیطه می گنجد 
ارتقــای شــركت های  و  بــرای حفــظ  سیســتم 
مهندســی دغدغه خاطــر دارد. امیدواریم این 
تفاهم قــدم مثبتی برای تامیــن مالی پروژه ها 

باشد. 

مدیرعامــل  عاطفی فــر  علیرضــا  ادامــه  در 
ج عضــو  بانــک دی و دکتــر محمدعلــی مــور

و  امضــا  بــرای  دی   بانــک  مدیــره  هیــات 
كه آقــای عاطفی فر  تبــادل تفاهم نامــه آمدنــد 
كــرد: از اینکه موجبــات خدمتگزاری و  عنــوان 
دوســتی با شما عزیزان برای بانک دی فراهم 
شــد خوشــوقتم. 75 درصــد ســهم بانک دی 
متعلــق به فرزندان شــهدا اســت. 3/7 درصد 
كشــتیرانی و 4 درصد هم مربوط  آن متعلق به 
به صندوق بازنشستگان صندوق نفت است. 
ایــن بانــک متعلــق بــه فــرد خاصــی نیســت و 
گــروه مالی دی  ک و منظــم دارد.  عقبــه ای پــا
گروه بین الملل، ســوپرماركت  عــالوه بر بانــک، 
كارگزاری، شركت سرمایه گذاری،  مالی، بیمه، 
و...  دارد. ایــن بانــک اصــال وارد بحــث تحریم 
نشــد و در دوران تحریم انتقال وجوه ارزی 15 
گرفــت. از آغاز  بانــک توســط بانــک ما صــورت 
ســوئیفت ما باز بوده اســت. بانــک دی بدون 
كار خــود ادامه داده  بدهــی و مشــکل مالی به 
كوچک خود شــعار  اســت و  بــا توجــه به بدنــه 
داده  قــرار  كار  ســرلوحه  در  را  چابک ســازی 
كاری مــا بــر روی بانکــداری  اســت. سیســتم 
كــه از طریــق اداره بانکداری  شــركتی بنا شــده 
شــركتی ســازماندهی می شــود. بانــک آمادگی 
دارد دربــاره ضمانت نامه ها و پشــتوانه ارزی و 
ح های نیمه تمام یاری رســان شــما باشد.  طر
وجــود ســندیکا و تشــکل های ســندیکا بــرای 
كت  بانــک دی به نوعی برند اســت و این شــرا
فقط حول مســائل مالی نمی چرخد. از این رو 

امیدوارم یاوران خوبی برای سندیکا باشیم. 
ج عضــو هیات مدیره  دکتــر محمدعلــی مــور
بانــک دی نیــز در پایــان بــا ابراز خوشــحالی از 
حضــور در جمــع تخصصــی مهندســان عنوان 
بایــد در  نیــز  بانک هــا  فعلــی  كــرد: در شــرایط 
بــه  كننــد و بانــک دی  توســعه ایفــای نقــش 
عنوان بانکی با دیدگاه نو سعی دارد با امضای 
ایــن تفاهم نامه نقــش خود را در این زمینه به 

كند.  درستی ایفا 
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جناب آقای مهندس احمد خرم
نایب رئیس محترم هیأت مدیره شورای هماهنگی

گرامی جنابعالی را تســلیت عرض می کنیم. برای آن  با دریغ و تأســف، درگذشــت مادر 
مرحومه غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان  سندیکای  شرکت های ساختمانی ایران

جناب آقای مهندس بهمن دادمان
دبیر محترم سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 بــا دریــغ و تـــــــــأسف، درگـــــــــذشت مرحوم 
علی دادمان برادرزاده جنابعالی را تسلیت 
عــرض می کنیــم. بــرای آن مرحــوم  غفــران 
الهی و برای شما و بازماندگان محترم صبر و 

شکیبایی مسئلت  داریم.

هیأت مدیره و بازرسان
  سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

جناب آقای مهندس حسن محتشم
رئیس محترم هیأت مدیره انجمن انبوه سازان

با دریغ و تأســف، درگذشــت همســر محترم جنابعالی را تســلیت عرض می کنیم. برای آن 
مرحومه غفران الهی و برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان  سندیکای  شرکت های ساختمانی ایران


