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 نشست

ا س

گوشـه  کارگـری در  در ماههـای اخیـر اعتراضـات 
کـرده  جلـب  خـود  بـه  را  توجهـات  کشـور  کنـار 
اسـت.گرچه اعتـراض بـه ضعـف قـدرت خریـد، 
کـم و  کارگـران  کاری و شـغلی در میـان  مسـائل 
بیـش مـداوم بـوده اسـت امـا آنچـه در ماههـای 
اخیـر اتفـاق افتـاد بـار دیگـر پـای دو سـوال را بـه 
در  کارگـران  وضعیـت  اینکـه  کشـید.اول  میـان 
اینکـه  دوم  و  اسـت  چگونـه  خصوصـی  بخـش 
پاسـخ  اسـت؟  چگونـه  گذاری هـا  وا وضعیـت 
کـه  بـه ایـن سـوال ها از ایـن جهـت مهـم اسـت 
در شـدیدترین و پرسـروصدا تریـن اعتراض هـا 
خوزسـتان  تپـه  هفـت  کارگـران  بـه  مربـوط  کـه 
مطـرح  را  روشـن  خواسـته  دو  کارگـران  اسـت، 
کردنـد بـا رسـاندن صـدای خـود  کـرده و تـاش 
بـه نهادهـای قانونـی و اجرایـی مطالبـات شـان 
کارگران دو مسـئله  را پیش ببرند.خواسـته این 
را در بـر می گیـرد 1- دریافـت معوقـات حقوقـی 
2- بازگردانـدن مجموعـه نیشـکر هفـت تپـه بـه 

دولـت.
کـه ایـن خواسـته ها را شـنیده انـد البد  کسـانی 
که بخش خصوصی  به این نتیجه رسـیده اند 
بخش هـای  در  و  بـوده  مصیبـت  ایـن  عامـل   
دارد. سـامان  سـرو  وضعیـت  خصولتـی 

بـا  رابطـه  نیسـت.در  اینگونـه  واقعیـت  امـا 
کارگـران بدلیل تورم افسـار  وضعیـت معیشـتی 
شـرکت های  حتـی  بخش هـا  همـه  گسـیخته 
ایـن  مواجهند.واقعیـت  بامشـکل  دولتـی 
کـه  کـه دولت هـا علـی رغـم شـعارهایی  اسـت 
داده انـد و بـر خـاف وظایـف و الزامـات قانونی 
که  )علـی الخصـوص اصـل 44 قانـون اساسـی( 
بخـش  تقویـت  مسـیر  در  تنهـا  نـه  انـد  داشـته 
در  گاهـی  بلکـه  نکرده انـد  عمـل  خصوصـی 
بخـش  ناقـص،  یـا  نادرسـت  تصمیمـات  اثـر 
خصوصـی را در مظـان مشـکات بیشـتری قرار 
ناقـص  عملکرد هـای  ایـن  جملـه  انـد.از  داده 
اصطـاح  بـه  و  گذاری هـا  وا نحـوه  موضـوع 
کشـور بـوده اسـت. خصوصـی سـازی اقتصـاد 
در فراینـد خصوصـی سـازی بـر اسـاس دریافت 
کارشناسـان از قانـون اساسـی و سیاسـت های 
کلی نظام و سـایر اسـناد فرادسـتی، مکانسـیم 
هـدف  کـه  باشـد  ای  گونـه  بـه  بایـد  گـذاری  وا
بخـش  تقویـت  و  گسـترش  یعنـی  اصلـی 
سـازی  چابـک  و  خصوصـی  بخـش  تعاونـی، 
کنـد امـا بـر اسـاس مطالعـات  دولـت را تامیـن 
همـه  کارشناسـان،  دیـدگاه  و  گرفتـه  صـورت 
در  انقبـاض  دچـار  هـرگاه  اخیـر  دولت هـای 

گـذاری  منابـع درآمـدی شـده اند بـه سـمت وا
در  اند.بنابرایـن  رفتـه  دولتـی  شـرکت های 
گذاری هـا  وا از  اصلـی  هـدف  اول  گام  همـان 
بـوده  زمانـی  دوم  اند.انحـراف  گرفتـه  فاصلـه 
بـودن  ناقـص  دلیـل  بـه  گذاری هـا  وا ایـن  کـه 
یـا بخـش خصوصـی  آن  از دل  اجرایـی  شـیوه 
خصولتـی  بخـش  یـا  اسـت  سـربرآورده  نحیـف 

رانتخـوار. و  قدرتمنـد 
عملکـرد  بـه  اسـت  کافـی  موضـوع  درک  بـرای 
بخـش  موجـود  وضعیـت  برابـر  در  دولـت 
شـعار  آنکـه  بـا  کنیم.دولـت  توجـه  خصوصـی 
قـرار  خـود  فعالیـت  سـرلوحه  را  اشـتغال  تولیـد 
بخـش  در  اشـتغال  وضعیـت  برابـر  در  داده 
خصوصی از جمله بخش ساختمانی و عمرانی 
کارگـران  گـر  ندارد.ا کافـی  احسـاس مسـئولیت 
افـکار  توجـه  خـود  اعتراضـات  بـا  تپـه  هفـت 
کردند و دولـت را وادار  عمومـی را بـه خـود جلب 
بخـش  در  کردنـد،  خـود  مشـکات  بررسـی  بـه 
که  کشـور، هفـت تپه هایـی وجـود دارد  عمرانـی 
درایـت و مدیریـت و دلسـوزی مدیـران بخـش 
کـه بـرای دریافـت  خصوصـی مانـع از آن اسـت 
حقوق شـان مجبور به اردوی خیابانی شـوند.

بخش خصوصی نیروی انسانی را سرمایه خود 

ت  های ه
د یا ی را د ا  بخش 

سرمقاهل
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می داند لذا در شـرایط رکود و اوضاع نامناسـب 
اقتصـادی تـا حـد امـکان تـاش می کنـد بـا اخـذ 
تسـهیات بانکـی یـا فـروش امـوال و تجهیـزات، 
معیشـت حداقلـی نیروی انسـانی اش را تامین 
اهمیتـی  موضـوع  ایـن  دولـت  بـرای  کند.امـا 
را  خصـوص  بخـش  مشـکات  کـه  چـرا  نـدارد 

نمی دانـد  خـودش  مشـکات 
بدانیـم   کـه  می شـود  تـر  بغرنـج  جایـی  مسـئله 
در  آفرینـی  اشـتغال  گزارش هـای  بـر  مـروری 
دولـت  می دهـد  نشـان   رسمی کشـور  اسـناد 
طبـق قوانیـن مصـوب مجلـس ملـزم اسـت بـه 
کارمنـدان خـود بکاهـد  طـور پیوسـته از میـزان 
و از طریق سیاسـت های حمایتی و رشـد تولید 
ناخالـص ملـی بـه تولیـد شـغل بپـردازد، امـا در 
نمی کند.علـت  عمـل  خـود  وظایـف  بـه  عمـل 
کـه در سـطور بـاال اشـاره  ایـن مسـئله همانطـور 
گذاری هـا  وا در  دولـت  انحـراف  اولیـن  بـه   شـد 
کـه از هدف تولید اشـتغال از طریق  بـر می گـردد 
تامیـن  هـدف  بـه  خصوصـی  بخـش  تقویـت 
گذاری هـا  مالـی دچـار تغییـر شـده اسـت.در وا
دولـت بیشـتر به فکـر اختصاصـی سـازی اسـت.
درخصوصی سـازی قبـل از توان مالی متقاضی 
بـه اهلیـت او توجـه می شـود امـا در روش فعلـی 
مزایده هـای برنامـه ریـزی شـده برگذار می شـود 
و  مـادی  امکانـات  شـامل  عمومی کـه  وثـروت 
معنوی )کارگران و متخصصان شاغل( را بدون 
سـنجش واقعـی اهلیـت متقاضـی به فـرد مـورد 
گـذار می کننـد و مسـائلی مهمی ازجملـه  نظـر وا
اسـتفاده  و  صنعـت  نوسـازی  اشـتغال،  حفـظ 
موضـوع  حاشـیه  بـه  جدیـد  تکنولوژی هـای  از 
دلیـل  بـه  اینـرو  می شـود.از  منتقـل  گـذاری  وا
و  بسـتر حقوقـی  گذاری هـا،  وا غلـط  مکانیسـم 
اهرم های نظارتی و اجرایی برای حفظ اشتغال 
لحـاظ  نظـر  مـورد  انسـانی شـرکت های  نیـروی 
گذاری هـا  وا ایـن  عمـده  آنکـه  نمی شـود.بدتر 
بـه دامـن بخـش خصولتـی رانتخـوار می افتـد، 
کـه نـه ماننـد دولـت خـود را موظـف بـه تعقیـب 
شـکاف  کاهـش  قبیـل  از  کان  رسـالت های 
اقتصادی، افزایش نرخ اشـتغال، افزایش رشـد 
بـه  خصوصـی  بخـش  ماننـد  نـه  و  ...می دانـد 
ضـرورت بازسـازی تجهیـزات، تقویـت خطـوط 
انتقـال  محصـوالت،  کیفیـت  افزایـش  تولیـد، 
دانش و سـرمایه به نسـل جوان ...توجه دارد.
کـه ظهـور خصولتی هـا حاصل پیونـد رانت  چـرا 
کشور  و فسـاد در سیسـتم اجرایی و بوروکراسـی 

اسـت.وقتی بخـش خصولتـی ریشـه در تاریـخ 
صنعـت یـا تولیـد محصـوالت و خدمـات نـدارد 
نیسـت،  برخـوردار  الزم  اهلیـت  و  سـابقه  از  و 
اقتصـادی  اهـداف  کـه  می شـود  آن  نتیجـه 
نشـود. تامیـن  گذاری هـا  ...وا و  اجتماعـی  و 

از  بـاری  تنهـا  نـه  گـذاری  وا نـوع  ایـن  بنابرایـن 
بـه  خـود  بلکـه  برنداشـته  دولـت  دوش  روی 
شـده  تبدیـل  کشـور  اقتصـاد  بـرای  معضلـی 
زیسـت  به خاطـر  خصولتی هـا  کـه   اسـت.چرا 
دوگانـه شـان هـم از منافـع بخـش خصوصـی ) 
فـراغ بـال در مدیریـت( و هـم از منافـع بخـش 
قـدرت(  منابـع  بـه  و دسترسـی  رانـت   ( دولتـی 
بـه طـور همزمـان برخـوردار هسـتند امـا خـود را 
کشـور مسـئول نمی داننـد. برابـر مشـکات  در 

در مقابـل خصولتی هـا، بخـش خصوصـی قـرار 
کشـورهای توسعه  دارد.از یک سـو تجربه سـایر 
کـه توسـعه بـدون حضور  یافتـه نشـان می دهـد 
بخـش خصوصـی امـری دسـت نیافتنـی اسـت 
عـادی  غیـر  و  عـادی  شـرایط  دیگـر  سـوی  از  و 
کـه  گـواه آن اسـت  کشـور) تحریم هـا و تهدیدهـا( 
مشـکات  از  خصوصـی  بخـش  رشـد  سـایه  در 
کاسـته می شـود.به عنـوان  کمیـت  دولـت و حا
مثـال بـه رغـم اینکـه در سـال های اخیـر، میزان 
اعتبـارات ملـی برای اجـرای پروژه هـای عمرانی 
نوسـان  تاثیـر  تحـت  امسـال  و  یافتـه  کاهـش 
شـدید شـاخص های اقتصـادی، چـرخ حرکـت 
بسیاری از صنایع و خدمات متوقف و یا الاقل 
و  فعـال  شـرکت های  عمـوم  اسـت،  شـده  کنـد 
بـزرگ بخـش خصوصـی بـا احسـاس مسـئولیت 
که وضعیت اشـتغال  کرده اند  مضاعـف، تـاش 

کارگـران خود را مـورد توجه ویژه قرار  و وضعیـت 
دهند و تا حد ممکن از وارد آمدن آسـیب های 
کنند.به قول  کارگـران خود ممانعـت  بیشـتر بـه 
یکـی از فعـاالن پیشکسـوت در حـوزه عمرانـی، 
گـر حمیت و احسـاس مسـئولیت مدیران این  ا
کارگـران ایـن بخـش هـم  بخـش نبـود چـه بسـا 
کارگـران هفـت تپـه می شـدند. دچـار وضعیـت 

ایـن  دارد،  اهمیـت  حاضـر  حـال  در  آنچـه 
در  کـه  سیاسـت هایی  در  دولـت  کـه  اسـت 
شـرط های  پیـش  و  الزامـات  دارد  رو  پیـش 
فرامـوش  را  ماموریت هایـش  و  اهـداف  تحقـق 
محتـرم  جمهـور  رئیـس  روحانـی  نکند.دکتـر 
بـه مناسـبت های مختلـف از جملـه معرفـی 4 
وزیـر پیشـنهاد خـود بـه مجلـس در آبـان مـاه بـر 
کـرده  کیـد  کشـور تا ضـرورت تولیـد اشـتغال در 
و همیـن طـور وزرای جدیـد ماننـد پیشـینیان 
خـود و سـایر وزرا بـر ضـرورت تعامـل بـا بخـش 
سـوال  کنـون  کرده اند.ا کیـد  تا خصوصـی 
نیافتـه  پایـان  وعـده  زمـان  آیـا  کـه  اسـت  ایـن 
کشـور بـا چالش هـا و  کـه  اسـت آیـا در شـرایطی 
بحران هایـی در حـوزه تولیـد، اقتصـاد و صنعت 
...مواجـه اسـت، نبایـد بـه طـور شـفاف تکلیف 
اتـاف  موجـب  هـم  کـه  را  خصولتـی  بخـش 
موجـب  هـم  و  می شـود  ملـی  سـرمایه های 
گـذار  وا شـرکت های  کارگـران  بـه  فشـار  تشـدید 
بـه  محتـرم  دولتمـردان  کرد.آیـا  روشـن  شـده، 
وضعیـت  ادامـه  کـه  نیسـتند  واقـف  امـر  ایـن 
موجـود ممکـن اسـت همیـن بخـش خصوصی 
طـور  بـه  دولـت  گـر  ببرد.ا بیـن  از  را  نحیـف 
کنـد اصـاح  را  ایـن مسـیر  کـه  دارد   جـد قصـد 
اول  قـدم  در  آنکـه  جـز  نـدارد  ای  چـاره   
سیاسـت ها یا برنامه هایـی را برای بقای بخش 
کنـد و امـکان فعالیـت ایـن  خصوصـی تدویـن 
کند و  بخش را در شـرایط دشـوار فعلی تسـهیل 
گذاری هـا طرحی  دوم آنکـه دربـاره مکانیسـم وا
کـه بـه سـمت بحـران و   نـو در انـدازد و مسـیری 

چالـش منحـرف شـده را ادامـه ندهـد.
ازدولـت  سـاختمانی  شـرکتهای  سـندیکای 
مطالبـات  پرداخـت  بـا  دارد  انتظـار  محتـرم 
پیمانـکاران زحمتکـش عمرانـی ضمـن حفـظ 
معیشـت  تامیـن  در  را   آنهـا  موجـود،  اشـتغال 

کنـد. یـاری  خـود  کارگـران 

عموم شــرکت های فعــال و بزرگ بخش 
مســئولیت  احســاس  بــا  خصوصــی 
کــه وضعیت  کرده اند  مضاعــف، تــاش 
کارگران خود را مورد  اشــتغال و وضعیت 
توجــه ویژه قرار دهنــد و تا حد ممکن از 
وارد آمدن آسیب های بیشتر به کارگران 
از  یکــی  قــول  کنند.بــه  ممانعــت  خــود 
فعاالن پیشکســوت در حــوزه عمرانی، 
مســئولیت  احســاس  و  حمیــت  گــر  ا
بســا  چــه  نبــود  بخــش  ایــن  مدیــران 
کارگــران ایــن بخــش هم دچــار وضعیت 

کارگران هفت تپه می شدند 
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 نشست

در ابتـــدای این نشســـت مهنـــدس محمـــود مصطفی زاده 
کرد: با تشـــکر از  ســـردبیر ماهنامـــه پیـــام آبادگـــران عنـــوان 
کـــه در اختیار ما قرار دادید، به عنوان مدیرمســـئول  وقتی 
ماهنامـــه پیـــام آبادگران، پیشکســـوت صنعـــت احداث و 
که ســـالیان ســـال در ســـندیکا و شـــرکتهای اقماری  کســـی 
کرده اید چـــه تصویری از وضعیت ســـندیکا در  آن فعالیـــت 

دارید؟ گذشـــته  سالهای 
گفت: در  مهنـــدس خوانســـاری نیز در ســـخنان آغازین خـــود 
کـــه در ماهنامه پیـــام آبادگران برای  ابتـــدای امـــر از همکارانم 
تـــدوام فعالیـــت آن و بـــاز نگه داشـــتن ایـــن دریچـــه ارتباطی 
را همراهـــی می کننـــد، تشـــکر می کنم.همـــه همـــکاران  مـــن 
نشـــریه بـــرای مـــن عزیـــز بوده انـــد و اعتبـــار ایـــن ماهنامـــه به 
که ســـالیان ســـال زحمت  حضـــور و وجـــود این نیروها اســـت 

کشـــیده اند.
کـــرد: در زمـــان  نیـــز عنـــوان  وی دربـــاره تاریخچـــه ســـندیکا 
انقـــاب بـــا توجـــه بـــه تغییـــرات و تحـــوالت، افـــرادی تـــاش 
کـــه متعلـــق بـــه بخـــش خصوصـــی بـــود  کردنـــد مکانهایـــی را 
که  کنند از جمله نظام مهندســـی ســـابق، و ســـندیکا  تصرف 
مـــا با دوســـتان خـــود جمع شـــدیم و با حضـــور شـــبانه روزی 
کـــه برخی از ایـــن افراد  کنیم  کردیـــم ســـندیکا را حفظ  تـــاش 

کرده انـــد. هنـــوز زنده انـــد و برخـــی دیگـــر فـــوت 
مدیـــره  هیـــات  انتخابـــات   1358 ســـال  اوایـــل  افـــزود:  وی 
کنـــون در هیات مدیره ســـندیکا در  برگـــزار شـــد و از آن روز تـــا 
ســـمت های مختلـــف حاضـــر بوده ام و بـــرای تداوم و توســـعه 

وری   ر
ت  و

ا ارا ا ا پ
اری ان اد  ت و  با مهند 

ن ام شرکت هری  مدیر
ران باد ا   و مدیر م 

کارشناســی ارشــد مهندســی  مهنــدس جــواد خوانســاری 
امیرکبیــر  دانشــگاه  از  غ التحصیــل  فار و  ســاختمان  و  راه 
عنــوان  بــه  اســت.وی  هریســون  شــرکت  مدیرعامــل  و 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  همــراه  قدیمی تریــن 
ایران، در مســیر این همراهی عــاوه بر عضویت در هیات 
مدیــره، در مقــام نائب رئیــس و دبیر ســندیکا ایفای نقش 
که در این  نموده اســت.در راســتای فعالیت های بسیاری 
مسیر انجام داده، به همراه چند تن از سایر پیشکسوتان 
سندیکا نه تنها شورای هماهنگی را تشکیل داده اند بلکه 
نهاد تعامل فی مابین شــورای هماهنگی و سازمان برنامه 
و بودجــه را نیــز ایجــاد نمــوده و نماینده ســندیکا را یکی از 
اعضــای ثابــت شــورای عالــی فنــی نمودنــد.در طــی تمام 
گیر  که دامن  این ســالها و با وجود فراز و نشــیبهای زیادی 
کــه نشــریات صنفی  مطبوعــات بــوده و محدودیت هایــی 
داشته اند مسئولیت ماهنامه پیام آبادگران را نیز بر عهده 
گویــای ســندیکا دیدگاه  گرفتــه تــا بــه عنــوان ارگان و زبــان 
کند.مهنــدس  منعکــس  را  احــداث  صنعــت  حرفه منــدان 
که باید راه را  خوانساری در سالهای اخیر با اعتقاد به این 
برای جوانان گشود، از حجم فعالیتهای صنفی خود کاسته 
و نســل جــوان را در ایــن راه تشــویق و هدایــت می نماید.

وگتفگ



ن                                   یا آباد  
1397 رو د آ 

شماره 4و373

9

کـــرده ام. در  تـــاش  ایـــن تشـــکل حرفـــه ای 
آن دوران مشـــکات زیـــادی وجـــود داشـــت 
از جملـــه برخـــورد مدیـــران دولتـــی با بخش 
که بســـیاری از همکاران  خصوصـــی تا جایی 
کـــه افـــراد توانمنـــدی بودنـــد و ســـرمایه  مـــا 
خـــروج  بـــه  وادار  داشـــتند  توجهـــی  قابـــل 
از آن  کشـــور شـــدند. خاطـــرات بســـیاری  از 
دوران دارم، بـــرای مثـــال در آن روزها بعضی 
افـــراد نابـــاب داخـــل شـــرکتها می ریختنـــد و 
وقتـــی  می کردنـــد،  جریان آفرینـــی  در  ســـعی 
مـــن از ایـــن امـــر مطلع می شـــدم، بـــه همراه 
کار بـــه دفتـــر آنهـــا می رفتـــم  نماینـــده وزارت 
اختشـــاش  گونـــه  هـــر  از  می کـــردم  ســـعی  و 
کنـــم. یکـــی از  و مصـــادره امـــوال جلوگیـــری 
کارهـــای مهمی که در آن ســـالها بـــرای حفظ 
تعامـــل خـــود بـــا مســـئولین مملکـــت انجام 
کنفرانـــس بـــود. در آن  دادیـــم برگـــزاری ســـه 
کنفرانـــس ارزنـــده در شـــهرهای  زمـــان ســـه 
اصفهـــان، مشـــهد و آبادان درباره مشـــکات 
گفتگو  بخش خصوصی برگزار شـــد تـــا زمینه 
بـــا دولـــت فراهـــم شـــود. مـــا مســـئوالن را به 
کنفرانســـها دعـــوت می کردیـــم و درباره  ایـــن 
مشـــکات خود از جملـــه مصادره امـــوال در 
آن زمـــان، نیمه تمام مانـــدن پروژه ها و لزوم 
فراهم شـــدن بســـتری مناســـب برای ایفای 
نقـــش بخـــش خصوصـــی در امـــر ســـازندگی 
کـــه نتایـــج  گفتگـــو می نشســـتیم  کشـــور بـــه 
بســـیار خوبـــی در ایـــن نشســـت ها حاصـــل 
شـــد. پیمانکاران در ســـالهای بعد از انقاب 
فرودهـــای  و  فـــراز  بـــا  مختلـــف  دولتهـــای  و 
گفتن از  کـــه بـــرای  زیـــادی مواجـــه بوده انـــد 

آنهـــا زمان زیـــادی الزم اســـت.
وی با اشـــاره به مســـئولیت خود در ماهنامه 
شـــد  انجـــام  کـــه  کارهایـــی  از  یکـــی  گفـــت: 
بـــود.  نشـــریه در ســـال 1370  تغییـــر شـــکل 
کاغـــذ دیواری  قبـــل از آن نشـــریه بـــه شـــکل 
امتیـــاز  و در آن ســـال  بـــود  فتوکپـــی  بعـــد  و 
ماهنامـــه  تـــا  گرفتیـــم  را  رســـمی ماهنامه 
که تـــا امروز با همکاری  موجود انتشـــار یافت 
شـــرکتهای  ســـندیکای  در  عزیـــزان  همـــه 
در  آن  توزیـــع  و  تولیـــد  توفیـــق  ســـاختمانی 
کشـــور مخصوصـــا در میـــان مدیران  سراســـر 
کشـــور فراهم شـــده اســـت. در طی  اجرایـــی 
این ســـالها نشـــریه پیـــام آبادگران بـــه عنوان 
گویـــای صنعـــت احـــداث، بـــه یکـــی از  زبـــان 
گفتگـــوی بخـــش خصوصـــی و دولت و  ابـــزار 

تعامـــل بیـــن ســـندیکا و اعضـــای آن تبدیل 
گردیـــده اســـت. بســـیاری از دولتمـــردان بـــه 
کـــه  دقـــت آن را می خواننـــد، تـــا بـــه حـــدی 
در طـــی ایـــن ســـالها بازخوردهـــای مثبـــت و 
منفـــی زیـــادی را بـــه همراه داشـــته اســـت.

خوانســـاری افزود: من دقیقا 40 ســـال است 
در هیأت مدیره خدمتگزار ســـندیکا بوده ام 
که 10 ســـال از ایـــن مدت را نیز دبیر ســـندیکا 
کنون تاش می کنیم نســـل جوان  بـــوده ام، ا
که  کنیـــم و عاقمنـــد نماییم  را ســـاماندهی 
در مســـائل مربـــوط بـــه حرفه حضـــور یابند. 
که ســـالیان  مـــا امیدوار بودیم درکنار افرادی 
کشـــیده اند جوانان تازه نفس  ســـال زحمت 
کار شـــوند و با فکری نو ســـندیکا  کم وارد  کم 
کننـــد. تـــا حـــدی هـــم در ایـــن مورد  را اداره 
موفـــق شـــدیم. در هر دوره از هیـــات مدیره، 
تعـــدادی از جوانان وارد شـــدند و شـــروع به 
که ایـــن امر نتایـــج خوبی  کردنـــد  همـــکاری 
داشـــت و به اعتقـــاد من این جوانان بســـیار 
توســـعه  و  حفـــظ  در  پشـــتکار  و  انگیـــزه  بـــا 

ســـندیکا زحمت می کشـــند.

مهنـــدس مصطفـــی زاده بـــا بیان ایـــن نکته 
که همکاران ما انتظارات زیادی از ســـندیکا 
گرچه  کـــه انتظارات برحقی هســـتند ا دارند 
خیلـــی وقتها عملی نیســـتند، نظر مهندس 

بیشـــتری  اقدامـــات  دربـــاره  را  خوانســـاری 
کـــه ســـندیکا می توانـــد انجـــام دهـــد جویـــا 
پاســـخ  در  خوانســـاری  مهنـــدس  کـــه  شـــد 
کـــرد: پاســـخ شـــما  بـــه ایـــن ســـوال عنـــوان 
گذشـــته بیـــان می کنم.  را بـــا یـــک مثـــال از 

خصـــوص  بـــه  انقـــاب  اول  ســـالهای  در   
میرحســـین  و  بـــازرگان  آقـــای  دولـــت  در 
کـــه بـــه مصادره  موســـوی، افـــرادی بودنـــد 
گرایش داشـــتند و  امـــوال بخش خصوصـــی 
حـــق و حقوق بخش خصوصی را به شـــدت 
زیرپـــا می گذاشـــتند، در نتیجـــه همانگونـــه 
بســـیاری  کـــردم،  اشـــاره  نیـــز  پیش تـــر  کـــه 
زحمـــت  بخـــش  ایـــن  در  کـــه  افـــرادی  از 
مـــا  رفتنـــد.  مملکـــت  ایـــن  از  می کشـــیدند 
تاشـــهای  شـــرایط  بهبـــود  و  حفـــظ  بـــرای 
زیـــادی انجـــام دادایـــم، بـــرای نمونـــه بنده 
بـــه همـــراه آقـــای مهنـــدس دادخـــواه دبیر 
انجمـــن تاسیســـاتی ها و آقـــای دکتـــر نـــواب 
گذاری وزارت دارایی بارها  معاون ســـرمایه 
دولـــت  هیـــات  ازجلســـات  بیـــرون  بارهـــا  و 
می نشســـتیم تـــا بتوانیـــم بـــا ســـران دولـــت 
کـــه مجوزهایـــی  کنیـــم و بخواهیـــم  دیـــدار 
کار  کـــه شـــرایط  کننـــد  بـــرای مـــا فراهـــم  را 
کنـــد. بـــرای  کشـــور را تســـهیل  ج از  در خـــار
بـــه  مربـــوط  مجوزهـــا  ایـــن  از  یکـــی  مثـــال 
 مالیـــات خـــروج و ورود مرزِی ماشـــین آالت 
بـــود، در آن برهـــه هـــم بـــرای بـــردن و هـــم 
و  مالیـــات  بولـــدوزر  یـــک  آوردن  بـــرای 
کار برون  کـــه هزینـــه  عـــوارض اخذ می شـــد 
کـــه  زمانـــی  بـــاال می بـــرد.  بســـیار  را  مـــرزی 
شـــرکت اســـتراتوس بـــرای انجام یـــک پروژه 
کســـتان قـــرارداد بســـت مـــا  راه ســـازی در پا
کار شـــدیم  بـــه طـــور جدی تـــر پیگیـــر ایـــن 
تـــا توانســـتیم مجـــوز قوانین و مقرراتـــی را از 
که بـــه پیمانـــکاران  هیـــات دولـــت بگیریـــم 
اجـــازه دهد ابزار و ماشـــین آالت خـــود را به 
کار بـــرون مـــرزی  آســـانی ببرنـــد و بیاورنـــد و 
انجـــام دهنـــد. امـــا بـــا همـــه این تاشـــها تا 
کار مســـاعد نبـــود تـــا  ســـالها اوضـــاع بـــرای 
اینکـــه در ســـالهای اخیـــر تـــا حـــدی امکان 
صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی فراهـــم 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور  انجمـــن  و  شـــد 

مهندســـی هـــم تشـــکیل شـــد.
 ایـــن مثـــال را در پاســـخ به ســـوال جنابعالی 
که  زدم تـــا بگویـــم با تـــدوام و پیگیری اســـت 
موانع رفع می شـــود و شـــرایط مناسبی برای 

مهندس خوانساری:
کـــه  اســـت  پیگیـــری  و  تـــدوام  بـــا   
شـــرایط  و  می شـــود  رفـــع  موانـــع 
کار فراهـــم می گردد،  مناســـبی بـــرای 
کـــرده ایم   در ســـندیکا همواره ســـعی 
بـــا پیگیری هـــای مکرر تا بـــرای حفظ 
بجنگیـــم،  صنـــف  حقـــوق  و  حـــق 
در  مدیـــره   هیـــات  تمامی اعضـــای 
کار و فعالیت  این صنف مشـــغول به 
را  مشـــکات  و  دردهـــا  و  هســـتند 
نیـــز  خـــود  درکارهـــای  و  می داننـــد 
گانـــه بـــا آنهـــا مواجـــه  بـــه طـــور جدا
هســـتند، تـــاش و پیگیـــری مکـــرر و 
که سندیکا برای  کاری اســـت  مداوم 
خصوصـــی  بخـــش  حقـــوق  گرفتـــن 

می دهـــد. انجـــام 
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همـــواره  ســـندیکا  در  می گـــردد،  فراهـــم  کار 
کـــرده ایـــم بـــا پیگیری هـــای مکـــرر تا  ســـعی 
بـــرای حفظ حـــق و حقوق صنـــف بجنگیم، 
تمامی اعضـــای هیات مدیـــره  در این صنف 
کار و فعالیت هســـتند و دردها و  مشـــغول به 
مشـــکات را می دانیـــم و درکارهـــای خود نیز 
گانه بـــا آنهـــا مواجه هســـتیم،  بـــه طـــور جدا
کاری اســـت  تـــاش و پیگیـــری مکرر و مداوم 
گرفتـــن حقـــوق بخـــش  بـــرای  کـــه ســـندیکا 

انجـــام می دهد. خصوصـــی 

نشســـت  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
صمیمانـــه، مهندس مصطفـــی زاده عنوان 
کـــرد: شـــما و همکارانتـــان زمـــان زیـــادی را 
کـــه مدافـــع  کردیـــد تـــا ســـازمانی را  صـــرف 
کنیـــد. حفـــظ  بـــود  پیمانـــکاران  حقـــوق 
کشـــور مخصوصـــا در  کـــه اقتصـــاد  امـــروزه 
6 مـــاه اخیـــر بســـیار به هـــم ریخته اســـت، 
که در ســـطح دولت و در  ســـوال این است 
ســـطح حرفـــه باید چـــه اقداماتـــی صورت 

؟  د بگیر
ایـــن  بـــه  پاســـخ  در  خوانســـاری  مهنـــدس 
کرد: امروز غریب بـــه 1700 هزار  ســـوال عنوان 
کشـــور  رایـــج در  میلیـــارد تومـــان نقدینگـــی 
گـــردش  وجـــود دارد.هرچـــه ایـــن نقدینگـــی 
بیشتری داشـــته باشد مســـلما درآمد دولت 
بـــاال می رود.دربـــاره اینکـــه امـــروز ایـــن  نیـــز 
کـــه دولت های  رونـــد مختل شـــده جز ایـــن 
درســـت  برداشـــت  و  کار  انجـــام  تـــوان  مـــا 
انـــد چیـــز دیگـــری  پـــول را نداشـــته  ایـــن  از 
گفت.دولتهـــای مـــا در ســـالهای  نمی تـــوان 
گردش  اخیر نتوانســـتند پـــول را به نوعـــی به 
که پروژه های عمرانـــی و غیرعمرانی  درآورنـــد 
گذشـــته از ایـــن درآمد تامین شـــده و  ماننـــد 
انجـــام شـــود درعـــوض ایـــن پولها در دســـت 
گـــردش اقتصادی  کـــد مانده اند و  عـــده ای را

نداشـــته اند.
وی افزود: متاســـفانه در سالهای اخیر عاوه 
بر عـــدم مدیریـــت پـــول، حیـــف و میل های 
نابجایی انجام شـــده است.مســـئوالن ما به 
کار نادرســـت، درســـت اجرا نکـــردن قوانین، 
حل نکردن درســـِت مســـائل و تامین نکردن 
کرده اند و با ایـــن رویه بخش  بودجه عـــادت 
کرده انـــد. گرفتـــار  خصوصـــی را هـــم شـــدیدا 

که این  طرحهای عمرانی متوقف شـــده اند، 
که به تحریمها ربط داشـــته  امر بیـــش از این 
باشـــد بـــه بی تدبیـــری مســـئوالن و ناتوانـــی 
مدیریتـــی آنهـــا مربـــوط است.مســـئوالن مـــا 
کشـــور را اداره  به صورت یک ســـازمان واحد 
ناهماهنگـــی  کشـــور  اداره  در  و  نمی کننـــد 
چنـــد  و  ناهماهنگـــی  می شـــود.این  دیـــده 
و  اقتصـــادی  نابســـامانی  موجـــب  دســـتگی 
کشـــور شـــده اســـت.در این  ناتوانـــی در اداره 
کار خـــاف حســـاب  میـــان عـــده ای هـــم بـــا 
شـــخصی خـــود را پـــر می کننـــد بـــدون اینکه 
کردن این حســـابها تمامی داشـــته باشد. پر 
گر بودجه های  مهندس خوانســـاری افـــزود: ا
عمرانی در مســـیر برخی اهـــداف ایدئولوژیک 
کارهـــای عمرانـــی  ج  هزینـــه نمی شـــد و خـــر
ســـامان  و  ســـر  پروژه هـــا  قطعـــا  می شـــد 
می یافت.متاســـفانه چنیـــن مســـائلی آنقـــدر 
شـــرکتهای  از  بســـیاری  کـــه  یافتـــه  ادامـــه 
مـــا باالجبـــار تعطیـــل شـــدند چـــون دولـــت 
کارهـــای عمرانی را  پرداختهـــای مربـــوط بـــه 
کـــه از ســـالهای قبـــل در دســـت پیمانـــکاران 
در  اســـت.تاخیر  نـــداده  انجـــام  بـــود  مانـــده 
و  کشـــیده  پرداختهـــا ســـالیان ســـال طـــول 
که توان محدودی داشـــته  بخش خصوصی 
از ســـر ناچاری و برای اداره پروژه ها به بانکها 
رو می آوردند و با اســـتقراض از بانکها و دادن 
بهـــره روز بـــه روز ضعیف تر می شـــوند، نتیجه 
کارهـــای عمرانـــی  کـــه  ایـــن امـــر ایـــن بـــوده 
شـــرکتها  نمی شـــوند،  انجـــام  درســـتی  بـــه 
کارها را رهـــا  می کنند،  مســـتاصل هســـتند و 
پروژه هـــا نیز متوقف می شـــدند و می شـــوند.
افـــزود: در10  عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
کاره  ســـال اخیر بیـــش از 7200 پـــروژه نیمـــه 
مانـــده و به ثمر نرســـیده اســـت و احتمال به 
ثمـــر رســـیدن آنها هـــم بســـیار اندک اســـت.
کارها  تنهـــا راه برای ســـر و ســـامان دادن این 
گـــذاری مالکیـــت ایـــن پرو ژه هـــا بـــه بخش  وا
امـــکان  درغیراینصـــورت  اســـت  خصوصـــی 
ایـــن  در  خصوصـــی  بخـــش  ســـرمایه گذاری 
کســـی  کمتر  که  پروژه هـــا نخواهـــد بـــود چـــرا 
که مایـــل باشـــد روی زمینی  پیـــدا می شـــود 
کـــس دیگـــری  کـــه مالکیـــت آن متعلـــق بـــه 
گـــر  شـــخصی  کند.ا ســـرمایه گذاری  اســـت 
دولـــت خواهـــان اســـتفاده از ســـرمایه بخش 
خصوصـــی بـــرای اتمـــام ایـــن پروژه ها اســـت 
گذار  بایـــد مالکیـــت آنهـــا را بـــه این بخـــش وا

کنـــد تـــا فعـــاالن صنعت احـــداث بـــرای قدم 
داشـــته  کافـــی  اطمینـــان  گذاشـــتن  پیـــش 
کـــه می بینیم  باشـــند.آنگاه مطمئن باشـــید 
کار افزایـــش می یابد و  کســـب و  چطـــور رونق 

ســـازندگی نیـــز از نـــو جـــان می گیرد. 

مهنـــدس مصطفـــی زاده در ادامـــه بحـــث بـــا 
بیـــان اینکـــه درآمـــد ارزی ما ثابت اســـت و با 
توجه بـــه ثابت بـــودن آن افزایـــش نقدینگی 
باعـــث بـــاال رفتـــن نامتعـــارف قیمـــت ارز در 
گذشـــته شـــده اســـت، تصریح  این چند ماه 
کنون  کـــه تا گرفته ایم  کرد: در شـــرایطی قـــرار 
تجربـــه آن را نداشـــته ایم.همه چیـــز به خرید 
و فـــروش نقـــدی تغییـــر شـــکل داده اســـت.

دولـــت درآمدی نـــدارد و بدهی هـــای خود را 
بـــا اوراق و اســـناد خزانـــه پرداخـــت می کند و 
کـــردن آن بایـــد تن به  پیمانـــکار بـــرای نقـــد 
تنزیـــل بدهـــد.در حال حاضر مشـــکل اصلی 
کشـــور و پیمانکاران نبودن نقدینگی اســـت.

کارفرمایـــان و مجریـــان هـــم در ایـــن شـــرایط 
کـــه دســـت پیمانکار  بحرانـــی بـــه جـــای این 
کار را ســـامان دهند به  و مشـــاور را بگیرنـــد و 
طـــور مـــداوم تهدید بـــه خلـــع یـــد می کنند.

کردیم  مـــا به عنـــوان ســـندیکا تاش زیـــادی 
کار ناشایســـت را بگیریـــم ولـــی  جلـــوی ایـــن 
گرفتاریم.بـــه نظر شـــما با همه  نهایتـــا امـــروز 
مشـــکات موجـــود بهتـــر اســـت شـــرکتها چه 
کنند  مســـیری را بـــرای بقـــای خود انتخـــاب 

تا از بحـــران نجـــات یابند؟
کنـــش بـــه ایـــن  مهنـــدس خوانســـاری در وا
تـــا  گذشـــته  مـــاه  از 10  کـــرد:  ســـوال عنـــوان 
یعنـــی  شـــده  برابـــر  دو  آهـــن  قیمـــت  کنـــون 
از 21 هـــزار ریـــال بـــه 43 هـــزار ریـــال رســـیده 
اســـت.در عیـــن حـــال قطعات ماشـــین آالت 
و اجنـــاس وارداتی نیز افزایش سرســـام آوری 
افزایـــش  از  تنهـــا  نـــه  امـــر  داشـــته اند.این 
دالر متاثـــر بـــوده بلکـــه بـــه عـــدم نظـــارت و 
امـــر  اســـت.این  بـــوده  مربـــوط  بی کنترلـــی 
کل  باعـــث شـــده فروشـــنده ها تـــا از پیـــش، 
از  را نگیرنـــد حتـــی قســـمتی  پـــول اجنـــاس 
پیمانـــکار  ندهند.یعنـــی  انجـــام  را  تحویـــل 
بایـــد اوراق وعـــده دار را با خـــون دل از دولت 
که اینهـــا امروز از 2 تا 4 ســـال وعده  بگیـــرد - 
کنند و بابـــت خرید  دارنـــد- در بـــازار تنزیـــل 
کار انجام شـــود  کـــه  خـــود بدهند، تـــا زمانی 

وگتفگ



ن                                   یا آباد  
1397 رو د آ 

شماره 4و373

11

و صـــورت وضعیـــت شـــود و مصیبـــت مجدد 
که  گرفتـــن پـــول آغـــاز شـــود، رونـــدی  بـــرای 
قـــدرت مالـــی و اجرایـــی بخـــش خصوصی را 
تحـــت تاثیـــر قـــرار داده اســـت.به اعتقاد من 
در ایـــن شـــرایط راه حلـــی وجـــود نـــدارد مگر 
که دولت مصمم شـــود و در تصمیمات  ایـــن 
و فعالیت هـــای مالی و اقتصـــادی خود نظم 

الزم را ایجـــاد نمایـــد.
وی افـــزود: وزیـــر دارایـــی چندیـــن بـــار تغییر 
کرده اســـت، مدیرعامل بانـــک مرکزی ما هم 
گرفته  چند بار تغییـــر یافته، این امـــر صورت 
که  کارایی الزم در سیســـتم به وجـــود آید  تـــا 
که به عنـــوان یک  نیامـــده اســـت، در حالـــی 
راه حـــل ابتدایی و حداقلی  می توانســـتیم از 
الگوهـــای مدیریت در اقتصاد دنیا اســـتفاده 
گذشـــته دور و نزدیک  کنیم.حتی می توان از 
کشـــور و نحـــوه مدیریـــت نقدینگی ها  همین 
کســـی  گرفت.متاســـفانه هـــر جایـــی  عبـــرت 
اینکـــه  بـــدون  کنـــد  کار  کـــه  گذاشـــته اند  را 
یـــا  باشـــند  هماهنـــگ  هـــم  بـــا  افـــراد  ایـــن 
باشـــند. داشـــته  اقتصـــادی  درســـت  تفکـــر 
که  در نهایـــت ایـــن بخـــش خصوصی اســـت 
هـــم  خصوصـــی  بخـــش  و  می بینـــد  آســـیب 
از  نهایـــت  در  دولتـــی  مردم.بخـــش  یعنـــی 
ج می کنـــد یـــا از بانکهای  جیـــب دولـــت خـــر
دولتـــی قـــرض می کنـــد اما بخـــش خصوصی 
کجـــا می توانـــد از بانکهـــا وام بگیـــرد و بهره  تا
کند؟ از این روی مـــن فکر می کنم  پرداخـــت 

بـــا ایـــن شـــرایط و بـــا ایـــن رونـــد پیـــش رو، 
کشـــور مـــا غیـــر  تـــداوم بخـــش خصوصـــی در 

ممکن شـــده اســـت.
نیـــز  بحـــث  قابـــل  راه حل هـــای  دربـــاره  وی 
ح  کارهـــای قابل طر کرد: یکـــی از راه  عنـــوان 
کارهـــای عمرانی  که دولـــت تمام  این اســـت 
کند، بابـــت این امـــر هزینه توقف  را متوقـــف 
کارگاههای عمرانـــی پرداخت نماید  کار را بـــه 
که قوانیـــن و مقررات اقتصادی  و بعـــد از این 

گردش مالی  را به طور اساســـی ســـامان داد، 
منطقی را بـــه وجود آورد و تغییرات الزم را در 
کـــرده و نهایتا به  نحـــوه مدیریت خود اعمال 
ســـراغ طرحهای عمرانی بازآیـــد.در ارتباط با 
پروژه هـــای نیمه تمام باقی مانـــده، با ادامه 
کنونـــی، ممکـــن اســـت ایـــن  کارآی  رونـــد نـــا
تعـــداد بـــه 12 هـــزار پـــروژه برســـد.قطعا هیچ 
که بـــرای پیشـــرفِت  فـــردی تاییـــد نمی کنـــد 
حتـــی یـــک قدمـــی و انـــدک پروژه هـــا، بخش 

کشـــور نابود شـــود. خصوصی یک 

مهنـــدس مصطفـــی زاده در قســـمت دیگری 
را  اشـــتغال  موضـــوع  مصاحبـــه  ایـــن  از 
کـــرد: از یـــک طـــرف  کشـــید و عنـــوان  پیـــش 
پیمانـــکاران در حـــال از بیـــن رفتن هســـتند 
از طرفـــی شـــرکای اجتماعـــی مـــا در معـــرض 
بیـــکاری و از دســـت دادن حرفه مندی خود 
گرفته بودند  هستند.اینها سالیان ســـال یاد 
اجـــرای  ماننـــد  مختلـــف  تخصص هـــای  در 
کننـــد،  کار  آســـفالت، ســـاخت تونـــل و غیـــره 
ســـاختمان  رکـــود صنعـــت  بـــا  کنـــون  ا ولـــی 
چنیـــن حرفه هایـــی در حـــال از بیـــن رفتـــن 
هســـتند.در واقع هم اشـــتغال ما با مشـــکل 
کـــه ســـالیان  افـــرادی  مواجـــه شـــده و هـــم 
ســـال بـــرای این حرفـــه آموزش دیـــده بودند 
کوچـــک تـــری  کارهـــای  ناچارنـــد بـــه ســـراغ 

مهندس خوانساری:
متوقـــف  عمرانـــی  طرحهـــای   
از  بیـــش  امـــر  ایـــن  کـــه  شـــده اند، 
کـــه بـــه تحریمهـــا ربـــط داشـــته  ایـــن 
مســـئوالن  بی تدبیـــری  بـــه  باشـــد 
مربـــوط  آنهـــا  مدیریتـــی  ناتوانـــی  و 
صـــورت  بـــه  مـــا  است.مســـئوالن 
را  کشـــور  واحـــد  ســـازمان  یـــک 
کشـــور  اداره  در  و  نمی کننـــد  اداره 
می شـــود.این  دیـــده  ناهماهنگـــی 
ناهماهنگی و چند دســـتگی موجب 
نابســـامانی اقتصـــادی و ناتوانـــی در 
ایـــن  اســـت.در  شـــده  کشـــور  اداره 
خـــاف  کار  بـــا  هـــم  عـــده ای  میـــان 
حســـاب شـــخصی خود را پر می کنند 
کردن این حســـابها  بدون اینکـــه پر 

باشـــد. تمامی داشـــته 

نیروگاه حرارتی ایرانشهر- پیمانکار شرکت هریسون
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 نشست

بروند.بنابرایـــن ســـندیکای مـــا وظیفه خود 
کنـــد و  می دانـــد از ایـــن حرفه منـــدان دفـــاع 
کنـــد بـــه آنهـــا توجـــه  دولـــت محتـــرم را وادار 

دهد. نشـــان  بیشـــتری 
مهندس خوانســـاری نیز در ایـــن باره عنوان 
کـــرد: همه چیز به دولتمـــردان ما برمی گردد، 
که اقتصاد به درســـتی مدیریت شـــود  زمانی 
ســـایر مشـــکات مردم نیـــز حل خواهد شـــد 
که دولـــت تـــوان اداره اقتصـــاد را  امـــا زمانـــی 
کســـب  نـــدارد چگونـــه می تواند روی فضای 
کار تاثیرگـــذار باشـــد و حرفه هـــای مختلف  و 
اشـــاره  درســـتی  دهد.بـــه  ســـامان  و  ســـر  را 
بـــا توقـــف پروژه هـــای عمرانـــی،  کـــه  کردیـــد 
دلیـــل  بـــه  احـــداث  حـــوزه  تکنســـین های 
بیـــکاری و نیاز به امرار معاش ناچار شـــده اند 
کارهـــای روزمـــزد روی آورند، مـــزد روزانه  بـــه 
کنند و ایـــن مصیبتی  خـــود را صـــرف زندگـــی 
گریبانگیر بخش خصوصی شـــده  کـــه  اســـت 
اســـت و نـــه تنهـــا بخـــش خصوصی مشـــکل 
مالی دارد بلکه نیروی انســـانی آن با ســـرعت 
در حـــال از بیـــن رفتـــن اســـت.به خصـــوص 
غ التحصیل ها و نســـل جوان ما  کـــه فار ایـــن 
کـــه باید بـــرای اداره مملکت آماده شـــوند در 
کار شـــده اند  کارهـــای نابجایـــی مشـــغول به 
 تـــا زندگی روزمـــره خود را بگردانند، بســـیاری
کنـــون مهاجرت  گر تا  از ایـــن جوانـــان نیـــز -ا
کشـــور  از  خـــروج  حـــال  در  نکرده انـــد- 
گـــر روزگاری دروازه هـــا باز شـــود و  هســـتند و ا
کمبـــود  کشـــور شـــود بـــا  ســـرمایه گذاری وارد 
شـــدید نیـــروی انســـانی متخصـــص مواجـــه 

خواهیـــم بـــود.

 

نقـــش  دربـــاره  مصطفـــی زاده  مهنـــدس 
شـــرکتهای خصولتـــی و دولتـــی در ایجاد این 
خوانســـاری  مهنـــدس  کـــه  پرســـید  بحـــران 
گذشـــته وضع مالی  کرد: در ســـالهای  عنوان 
دولـــت خـــوب بـــود و ارز عاید دولت می شـــد 
که  بـــه خصـــوص در دولتهـــای نهـــم و دهـــم  
بیشـــترین درآمد نفتـــی در 60 ســـال اخیر در 
آن دوران حاصـــل شـــد، امـــا با ارز وارد شـــده 
نـــه اندوختـــه ای حاصـــل شـــد نـــه پـــروژه ای 
مناســـب اجـــرا شـــد، نـــه توانســـتیم راههـــا را 
کنیم و نه توانســـتیم شـــهرها را بازسازی  آباد 
کنیم.بـــه عبارتـــی همه این پولها تلف شـــد و 

کنار رفـــت موجودی  که دولـــت دهم  زمانـــی 
صندوق ســـپرده ارزی ما صفر بـــود، اما هیچ 
میلیـــارد   800-700 کـــه  نشـــد  رســـیدگی  گاه 
کـــه در ایـــن دوره درآمـــد داشـــته ایم  دالری 
ج شـــده اســـت، تمـــام پروژه هایی  کجـــا خـــر
کـــه در دولتهـــای نهـــم و دهـــم شـــروع شـــد 
کـــه هزینه هـــای آن بـــه موقع  بـــه دلیـــل این 
پرداخت نشـــد، خســـارتی به همراه داشـــت 
کـــه بخـــش خصوصـــی هنـــوز آن را بـــه دوش 

می کشـــد.
کثـــر  ا کـــرد: متاســـفانه  خوانســـاری تصریـــح 
کشـــور مـــا مســـئول شـــدند  کـــه در  افـــرادی 
کردنـــد و رفتنـــد و تنهـــا  کاری خواســـتند  هـــر 
نابســـامانی را بـــرای نســـل جـــوان بـــه جـــای 
گذاشـــتند، بـــه خصـــوص در دولت های نهم 
کارهـــا را در  و دهـــم شـــرکتهای دولتـــی همـــه 
گرفتنـــد و بـــرای نمونـــه قـــرارگاه 35  دســـت 
میلیـــارد دالر پـــروژه در دســـت اجـــرا داشـــت 
همچنیـــن بـــا شـــهرداری تهـــران قـــراردادی 
هـــر  کـــه  ایـــن  بـــر  مبنـــی  بـــود  شـــده  بســـته 
کـــه قصـــد اجـــرا دارند به قـــرارگاه  پـــروژه ای را 
بدهنـــد، و قـــرارگاه هـــر مـــاه به جـــای صورت 

وضعیـــت صورتحســـاب ارائـــه می داد.بنـــده 
از  از جلســـات شـــورای هماهنگـــی  یکـــی  در 
رئیس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و معاونت 
فنـــی ســـازمان پرســـیدم آیـــا آمـــاری از زمان 
گـــذاری و قیمـــت تمـــام  تحویـــل، قیمـــت وا
گذار  که بـــه این نیروهـــا وا شـــده پروژه هایی 
کردند  کـــه صراحتـــا عنـــوان  می شـــود داریـــد 

هیـــچ آمـــاری در ایـــن زمینـــه ندارند.
کـــرد:  خاطرنشـــان  خوانســـاری  مهنـــدس 
تمـــام  و  اولیـــه  هیـــچ وقـــت دربـــاره قیمـــت 
کـــه بـــه شـــرکتهای شـــبه  شـــده پروژه هایـــی 
شفاف ســـازی  می شـــد  گـــذار  وا دولتـــی 
نمی شـــد، مـــا بـــه عنـــوان بخـــش خصوصی 
نـــگاه می کردیـــم و زجـــر  ایـــن وضعیـــت  بـــه 
می کشـــیدیم.در برابر هشـــدارهای ما درباره 
کســـی بـــه  از بیـــن رفتـــن ســـرمایه ملـــی نیـــز 
مـــا نمی رسید.متاســـفانه در دولتهـــای  داد 
بعـــدی هم این رونـــد ادامه یافت و شـــرایط 

روز بـــه روز بدتـــر شـــد.
مهندس مصطفی زاده نیز درباره ســـرمایه ملی 
کـــرد: آقـــای فریدمـــن معتقـــد اســـت  عنـــوان 
درآمـــد مشـــروع بایـــد با تولیـــد ثـــروت حاصل 
کـــه  زنجانـــی  بابـــک  ماننـــد  افـــرادی  شـــود، 
توســـط نماینده مجلس بـــه بخش خصوصی 
کرده اند؟  کجـــا ثروتـــی تولیـــد  منتســـب شـــد، 
البته و متاســـفانه در حرفه ما هم پیمانکارانی 
که از رانت هایی اســـتفاده می کنند و  هســـتند 

جلـــوی شفاف ســـازی را می گیرنـــد.
پایانـــی  بخـــش  در  خوانســـاری  مهنـــدس 
را  متنـــی  کـــرد:  عنـــوان  خـــود  ســـخنان 
کـــه مربـــوط بـــه نطـــق آیزنهـــاور  می خوانـــدم 
گرچـــه وی دربـــاره بیم  دربـــاره ایـــران بـــود، ا
دور  گذشـــته  بـــه  ایـــران  بازگشـــت  از  خـــود 
خـــود و تبدیـــل شـــدن آن بـــه یـــک قـــدرت 
نظامی حـــرف زده بـــود امـــا در همـــان نطـــق 
کرده بود »گمـــان نمی کند منطقه ای  عنـــوان 
کره زمین باشـــد، ایران  مهم تر از ایـــران روی 
هـــم منابـــع زیرزمینـــی فراوانـــی دارد و هـــم 
گرفتـــه اســـت و هم  در چهـــارراه جهـــان قـــرار 
نشـــان  امـــر  دارد«.ایـــن  باهوشـــی  مردمـــان 
فراوانـــی  ثـــروت  و  پتانســـیل  کـــه  می دهـــد 
در ایـــن مـــرز و بـــوم نهفتـــه اســـت و آنچـــه به 
هماهنگـــی  فقـــداِن  زده،  دامـــن  مشـــکات 
ثـــروت طبیعـــی و  ایـــن  اداره  و  در مدیریـــت 

انســـانی اســـت.  

مهندس خوانساری:
را  کســـی  جایـــی  هـــر  متاســـفانه   
کند بـــدون اینکه  کار  که  گذاشـــته اند 
ایـــن افـــراد با هـــم هماهنگ باشـــند 
یـــا تفکـــر درســـت اقتصـــادی داشـــته 
بخـــش  ایـــن  نهایـــت  باشـــند.در 
که آســـیب می بیند  خصوصی اســـت 
و بخـــش خصوصـــی هـــم یعنـــی مـــردم.

وگتفگ
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اواخـــر آذر مـــاه در دفتر دکتر نعمـــت اهلل ترکی 
تهـــران  اســـتان  مدیریـــت  ســـازمان  رئیـــس 
امـــور  انجـــام  جهـــت  همـــکاری  تفاهم نامـــه 
صاحیـــت  تشـــخیص  پرونده هـــای  پایـــش 
بیـــن  تهـــران،  اســـتانی  و 5  رتبه هـــای 3، 4 
ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران و 
اســـتان  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 
ایـــن  کـــه  امضـــا شـــد.در جلســـه ای  تهـــران 
تفاهـــم نامـــه امضا شـــد دکتـــر ترکـــی، رئیس 
دکتـــر  تهـــران،  اســـتان  مدیریـــت  ســـازمان 
گابتونچی دبیر ســـندیکای شـــرکتهای  ج  ایر
ســـاختمانی ایران، پرویز قوامی نـــژاد معاون 
مدیریـــت  ســـازمان  اجرایـــی  و  فنـــی  نظـــام 
مهنـــدس  و  تهـــران  اســـتان  برنامه ریـــزی  و 
ســـید ابراهیم طاهـــری نماینده ســـندیکای 
ایـــران  تجهیزاتـــی  و  تاسیســـاتی  شـــرکتهای 

بودند. حاضـــر 
در پی امضـــای این تفاهم نامـــه و ابراز عاقه 
ریـــزی  برنامـــه  و  رئیـــس ســـازمان مدیریـــت 
تهران برای بازدید از ســـندیکا و تعامل بیشتر 
در راســـتای بســـط روابط طرفین، سندیکا از 
کرد تا در جمـــع هیات مدیره  ایشـــان دعوت 
ایـــن تشـــکل قدیمی حاضـــر شـــوند، دعوتـــی 
که روز شـــنبه اول دی ماه اجابت شـــد و دکتر 
ترکـــی بـــه همـــراه چند تـــن از همـــکاران خود 

پیـــام  شـــدند.ماهنامه  حاضـــر  ســـندیکا  در 
آبادگران نیز همچون همیشـــه و در راســـتای 
رســـالت خود برای اطاع رســـانی بـــه اعضای 
کاملـــی از این دیدار  گزارش  محترم ســـندیکا 

که نظر شـــما را بـــه خواندن آن  کـــرده  آمـــاده 
می نماییم. جلـــب 

دکتـــر  جلســـه  ایـــن  ابتدایـــی  بخـــش  در 
گابتونچـــی با خیـــر مقدم بـــه رئیس  ج  ایـــر
تهـــران  اســـتان  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
پیـــرو  کردنـــد:  عنـــوان  ایشـــان  همـــکاران  و 
کـــه از قبـــل داشـــتیم قـــرار شـــد  هماهنگـــی 
نشســـت  مشـــترکی بیـــن ســـازمان مدیریـــت 
بـــرای  ســـندیکا  و  تهـــران  برنامه ریـــزی  و 
همکاری هـــای بیشـــتر برگـــزار شـــود.در ایـــن 
محورهـــای  دربـــاره  اســـت  قـــرار  نشســـت 
کـــه مدنظـــر مـــا اســـت و انتظاراتی  مختلفـــی 
که ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی اســـتان 
کشور به ویژه  تهران از تشـــکلهای مهندســـی 
ســـندیکا دارد، بحـــث شـــود. امیدواریم این 
جلســـه ثمـــرات خوبی برای صنعـــت احداث 
از  بتوانـــد  ســـازمان  و  باشـــد  داشـــته  کشـــور 
بخـــش  تشـــکل  قدیمی تریـــن  بـــه  اعتمـــاد 

شـــوند. خصوصی بهره منـــد 

وی افزود: یکی از محورهای رســـمی که برای 
همـــکاری پیگیـــری می کردیـــم و هفتـــه قبل 

در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران با هیات مدیره سندیکا تاکید شد 

بخش خصوصی
وژه ها  در  اولویت واگذاری پر

گابتونچی: دکتر 
خوبـــی  مشـــورت  طـــرف  ســـندیکا   
بـــرای نهادهـــای مختلـــف از جملـــه 
ســـازمان مدیریت، مجلس، وزارتها 

...اســـت.  و 
ســـندیکا   در  کـــه  کســـانی  تمـــام   
حضـــور دارنـــد تـــاش می کننـــد  امور 
ادامـــه  روان تـــر  کشـــور  پیمانـــکاری 

یابـــد.
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 نشست

به نتیجـــه رســـید و تفاهم نامـــه آن نیز امضا 
کـــه در فرایند تشـــخیص  شـــد بحث این بود 
کلـــی فرایند تشـــخیص  کارهـــای  صاحیـــت، 
توســـط ســـندیکا انجـــام شـــود و در نهایـــت 
گواهی نامـــه به ســـازمان برود.  بـــرای صـــدور 
کـــرات بـــا آقـــای  محورهـــای بعـــدی را در مذا
که هم  کردیـــم، و همانجا بود  مهنـــدس مرور 
که  کیـــد مـــن این بـــود  نظـــر ایشـــان و هـــم تا
به ســـندیکا تشـــریف بیاورنـــد  تـــا محورهای 
ســـازمان  در  همکارانمـــان  بـــه  مـــا  مدنظـــر  
منتقـــل شـــود و مـــا نیـــز در جریـــان انتظارات 

ســـازمان قـــرار بگیریم.
کـــرد: هیـــات مدیره ما  دبیـــر ســـندیکا عنوان 
ترکیبـــی از 16 عضـــو بعـــاوه 3 بازرس اســـت، 
ایـــن 16 عضو هر ســـه ســـال از طریـــق مجمع 
کنون  و با انتخابـــات آزاد انتخاب می شـــود.ا
در میانه دوره بیســـت و ســـوم هیـــات مدیره 
برگـــزار  مـــا  انتخابـــات  آینـــده  هستیم.ســـال 
کار  کـــه همـــواره تحـــت نظـــر وزارت  می شـــود 
از  می شـــود.جمعی  برگـــزار  بازرگانـــی  اتـــاق  و 
مدیـــران و اعضـــای هیـــات مدیـــره بزرگترین 

زمینـــه  در  کشـــور  مهندســـی  شـــرکتهای 
پیمانـــکاری در این هیات مدیره و انتخابات 
هـــر ســـاله آن حاضـــر هســـتند، در ســـندیکا 
عاوه بـــر هیـــات مدیـــره، دبیرخانـــه ثابت با 
کمیســـیونهای  کارمند داریم، عاوه بر آن   20
مختلـــف تخصصـــی در زمینه هـــای مختلف 
طریـــق   از  را  الزم  اقدامـــات  کـــه  داریـــم 
دبیرخانه پیگیـــری می کنند.ســـندیکا طرف 
مشـــورت خوبی بـــرای نهادهـــای مختلف از 
جمله ســـازمان مدیریـــت، مجلـــس، وزارتها 
کســـانی  کـــرد: تمام  و ...اســـت.وی تصریـــح 
که در ســـندیکا  حضور دارنـــد تاش می کنند  
کشـــور روان تر ادامـــه یابد. امـــور پیمانـــکاری 

مهنـــدس بیـــژن ســـعیدآبادی نائب رئیـــس 
کارهای  کـــرد: مـــا  هیـــات مدیره نیـــز عنوان 

که  زیـــادی به ویـــژه در شـــرایط فعلـــی داریم 
بـــا هـــم انجـــام دهیم.امـــا قبـــل از ورود بـــه 
بحث هـــای جزئی بایـــد رویکرد خـــود را برای 
گفتگو  کنیـــم تـــا مســـیر  همـــکاری مشـــخص 
مشـــخص شـــود.ما فکر می کنیم بـــا توجه به 
محدویـــت در بودجـــه و تقلیـــل درآمدهـــای 
کارهـــای عمرانـــی  کـــه در  نفتـــی، مشـــکاتی 
کاری مناســـب  ایجـــاد شـــده و باید به ســـاز و 
کـــه بـــا ادامـــه ایـــن شـــرایط  کنیـــم چـــرا  فکـــر 
موجـــود هم بـــه لحـــاظ محدودیـــت بودجه 
کـــه اعتبارات بـــه طور  و هـــم به لحـــاظ ایـــن 
اوراق پرداخـــت می شـــود و اوراق هزینه های 
قابـــل ماحظـــه ای بـــه پیمانـــکاران تحمیل 
کـــرده و موجبـــاب تضعیـــف و تحلیـــل آنهـــا را 
گر ایـــن شـــرایط ادامه  کـــرده اســـت.ا فراهـــم 
طـــی  نشـــود  آن  حـــال  بـــه  فکـــری  و  یابـــد 
کـــه  ملـــی  ایـــن ســـرمایه  از  آینـــده  ســـالهای 
70-80 ســـال روی آن ســـرمایه گذاری شـــده 

می شـــویم. محـــروم 
وی افـــزود: ما فکر می کنیم بایـــد رویکرد خود 
را در ایـــن جهـــت بگذاریم.بحث هایی مانند 

رتبه بنـــدی نیز در میان این بحث ها ســـامان 
اوراق  مـــا  امـــروز  بحـــث  دهیم.مهم تریـــن 
که آن را در اختیار  مشارکت و شیوه ای اســـت 
آنجایـــی  از  و  می دهنـــد،  قـــرار  پیمانـــکاران 
کـــه این شـــیوه بدهـــی را بـــه نســـلهای آینده 
کاربردی  کوتاه مـــدت  منتقـــل می کند بـــرای 
که در بلند مدت  اســـت اما شیوه ای نیســـت 
کرد و  بتـــوان با آن طرح های زیربنایـــی را اجرا 
در عین حال ســـرمایه ملی مانند پیمانکاران 

کرد. و مشـــاوران را حفـــظ 
 

 مهنـــدس نعمـــت اهلل ترکی رئیس ســـازمان 
تهـــران   اســـتان  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت 
که  کـــرد: بـــرای مـــا توفیقی بـــود  نیـــز عنـــوان 
عرصـــه  بلندپایـــگان  و  بـــزرگان  خدمـــت  در 
تولیـــد و خدمت باشیم.مســـتحضر هســـتید 
کـــه ما ســـالها اســـت در بحـــث احیـــا، ادغام، 

انحـــال و تجمیـــع ســـازمان درگیر هســـتیم، 
و دســـتگاههای اجرایـــی و اداری به تناســـب 
ایـــن ســـالها  بوده اند.طـــی  امـــر درگیـــر  ایـــن 
نکرده ایـــم  ســـوال  خودمـــان  از  هـــم  یکبـــار 
چـــه  آینـــده  بـــرای  تغییـــرات  ایـــن  خروجـــی 
خواهـــد بود.بـــرای نمونـــه ســـازمانی بـــه نام 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، ســـازمانی به نام 
ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریزی، ســـازمانی 
به نام امـــور اداری و اســـتخدامی را به ترتیب 
ادغـــام بودیـــد.دو  شـــاهد احیـــا و اصـــاح و 
گیری شـــد دو سازمان  ســـال قبل هم نتیجه 
مســـتقل به نـــام ســـازمان برنامـــه و بودجه و 
ســـازمان مدیریت و برنامه ریـــزی )مربوط به 
اســـتانها( داشـــته باشـــیم، در واقع ســـازمان 
توســـعه منابع انســـانی زیر مجموعه سازمان 
گرفته اســـت.اما  مدیریـــت و برنامه ریزی قرار 
وظایـــف ذاتـــی خـــود مجموعه یکی اســـت.

کـــه مـــن در این  کـــرد: زمانـــی  ترکـــی تصریـــح 
گرفتم به این نتیجه رسیدم  مســـئولیت قرار 
کار  کـــه ما بـــا ســـاختار، منابـــع و آدمها ســـر و 
داریـــم تا بتـــوان بر مبنـــای آنهـــا برنامه ریزی 
که در  گر بـــرای این ســـاختار و منابـــع  کـــرد و ا
اختیـــار مجموعه قـــرار می گیـــرد برنامه ریزی 
رفته ایم.آسیب شناســـی  بیراهـــه  بـــه  نشـــود 
کردیـــم چـــرا بایـــد دولـــت همیشـــه و هـــر جـــا 
پاســـخگو باشـــد و آیـــا ملـــزم به پاســـخگویی 
بایـــد  بود.دولـــت  مثبـــت  پاســـخ  اســـت؟ 
پاســـخگو باشـــد چـــون هـــر آنچـــه را هســـت 
ســـوال  اســـت.اما  کـــرده  خـــود  بـــه  وابســـته 
کردن  کـــه دولت قـــادر بـــه بلنـــد  ایـــن اســـت 
گذاشته هســـت یا  که اینجـــا  وزنـــه ســـنگینی 
کار نباشـــد قطعا به  گـــر قـــادر بـــه ایـــن  نـــه؟ ا
کشـــیده می شـــود.من فکـــر می کنم  چالـــش 
کـــه بخش خصوصـــی باید  یکـــی از جاهایـــی 
که  کمک دولـــت و نظام بیاید این اســـت  به 

بگویـــد مـــن می توانـــم این بـــار را بـــردارم.
وی افـــزود: بـــا احیـــای ســـازمان مـــا بـــه این 
نتیجـــه رســـیدیم در اســـتان تهـــران اثرگـــذار 
بـــودن  اســـتان  بـــر  عـــاوه  تهـــران  هســـتیم، 
پایتخـــت جمهوری اســـامی هم هســـت.17 
متمرکـــز  آن  در  کشـــور  جمعیـــت  درصـــد 
گوشـــه ای از مشکات در استان  گر  هستند.ا
کشـــور تاثیرگذار  کل  تهـــران حـــل شـــود روی 
که منتظر دســـتور  خواهـــد بود.ما بـــرای این 
کار  چنـــد  باشـــیم  کار  انجـــام  بـــرای  بـــاال  از 
کار ما در اســـتان تهران  انجـــام دادیم، اولین 

نشست

کـــه پیشـــرفتی دیده  کجـــای دنیا  مهنـــدس خوانســـاری: در هـــر 
کـــه بخش خصوصـــی آنها ســـازندگی  شـــده بـــه خاطر ایـــن بوده 
گذشـــته و در همه  کـــرده اســـت نـــه بخـــش دولتـــی.در 40 ســـال 
گفتگـــو داشـــته ایم، صحبتهـــا  کشـــور  دولتهـــا مـــا بـــا مســـئوالن 
که بوده اند امـــا در زمان اجـــرا به بوته  همیشـــه شـــیرین و خوب 

فراموشـــی ســـپرده شـــده اند.
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کشـــور شـــد تهیه ســـند  کـــه پایلوتـــی برای 
کـــه به نظر  آمایش اســـتان تهـــران بود چرا 
کشـــور  ما ایـــن نابســـامانی های موجود در 
اســـت. کشـــور  در  آمایـــش  نبـــود  نتیجـــه 
یعنـــی چون مـــا درباره ظرفیت و پتانســـیل 
اســـتانها، شـــهرها و روســـتاهای مختلـــف 
کس به ســـلیقه خود  اطاع نداشـــتیم هـــر 
کنـــون ما تـــاش داریم این  اقـــدام می کرد.ا
ســـند به ســـایر اســـتانها هم تعمیم یابد تا 
کشـــوری داشته باشیم. سند ملی آمایش 

80

کـــرد: بـــر اســـاس همین ســـند  کیـــد  وی تا
توزیـــع  ســـال  چنـــد  طـــی  گـــر  ا آمایـــش، 
که  عادالنـــه بودجه، ثـــروت، منابـــع و ...را 
بررســـی  هســـتند  اثرگـــذاری  شـــاخصهای 
کشـــور را بـــه دو نیمکـــره شـــرقی و  کنیـــم و 
کـــه در مرکـــز نیمکره  کنیـــم  غربـــی تقســـیم 
غربی تهران قـــرار دارد تقریبا 80-90 درصد 
حـــوزه  در  مـــا  توســـعه  و  منابـــع  خدمـــات 
نیمکـــره غربـــی اســـت و در نیمکره شـــرقی 
مـــا چنـــد اســـتان واقعا محـــروم قـــرار دارند 
کـــه ظرفیت هـــای بســـیار باالیی  در حالـــی 
از لحـــاظ منابـــع دارند.این امر مســـئولیت 
که باید  مـــا و شـــما را ســـنگین می کند چـــرا 

بـــرای آینـــده تصمیـــم بگیریم.
ترکـــی ادامـــه داد: آیـــا نیمکـــره شـــرقی مـــا 
گـــر رهـــا  نـــدارد؟ و رهـــا اســـت؟ ا ظرفیـــت 
که همـــه جمعیت  اســـت چه دلیلـــی دارد 
جمـــع  هســـت  منابـــع  کـــه  بخشـــی  در  را 
کـــه خیلـــی جاهـــا بـــه  کمـــا ایـــن  نکنیـــم؟ 
کار را  عنـــوان رویکـــردی بـــرای آینـــده ایـــن 
کرده اند.چیـــن را ببینیـــد، یـــک ایالـــت آن 
کـــه به اندازه 3 اســـتان خراســـان ما اســـت 
75 میلیـــون نفـــر جمعیـــت دارد، امـــا مـــا 
کشـــور و بر  کل  80 میلیـــون جمعیـــت را در 
که قبا وجود داشـــت  اســـاس ظرفیتهایی 
توجـــه  بـــدون  کنـــون  ا و  کرده ایـــم  توزیـــع 
کرده ایـــم. کنونـــی آنهـــا را رهـــا  بـــه شـــرایط 
گـــر بـــدون توجـــه بـــه ظرفیت هـــر منطقه  ا
بـــار  فاجعـــه  قطعـــا  شـــود  برنامه ریـــزی 

شـــد. خواهد 
وی بـــا اشـــاره بـــه اســـتان تهـــران عنـــوان 
کـــرد: بـــرای نمونـــه در تهران یـــک ظرفیت 
خـــدادای وجـــود دارد، می گوییـــم در هـــر 

کیلومتـــر مربـــع می توانیم 40 نفر را اســـتقرار 
دهیـــم، امـــا در تهـــران ایـــن عـــدد بـــه طور 
برخـــی  در  و  اســـت  نفـــر  هـــزار  میانگیـــن 
شهرســـتانهای آن 10 هـــزار نفر.کـــه این امر 
گذاشـــتن بار ســـنگین  بـــه معنای فاجعه و 
بر دوش بخش ها اســـت.10 هـــزار نفر در هر 
کیلومتـــر مربع بـــه معنی افزایـــش جمعیت 
6 میلیـــون نفـــری در شـــهرهای پیرامـــون 
تهـــران و 2 میلیون نفری در تهران اســـت.
ایـــن مســـائل باید دغدغـــه ای بـــرای همه 
کـــه می خواهـــد در بخش  مـــا باشد.کســـی 
کنـــد بایـــد ایـــن اطاعات را  کار  خصوصـــی 
گفتگـــو ادامه  از مـــا بگیـــرد تـــا بتوانیـــم بـــه 

کنیم. دهیـــم و امـــور را راهبـــری 
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
اســـتان تهـــران افـــزود: یـــک ســـری بحران 
هـــم بـــرای برخـــی از اســـتانها ایجاد شـــده 
 14-13 حـــدود  و  آب،  بحـــران  جملـــه  از 
کم آبـــی هستند.ریشـــه  اســـتان مـــا دچـــار 
گـــر مـــای دولت  کجاســـت؟ ا ایـــن مشـــکل 
و بخش خصوصی 40 ســـال قبـــل دور یک 

میز نشســـته بودیم شـــاید امروز مشـــکات 
باعـــث  مشـــکات  داشـــتیم.این  کمتـــری 
شـــده مـــا بـــه زیرســـاختها توجـــه نکنیـــم، 
ســـند آمایشـــی نداشـــته باشـــیم، اســـتانی 
کـــه می توانســـت  ماننـــد اســـتان اصفهـــان 
گردشـــگری باشـــد امـــروز به یک  پایتخـــت 
که یک  واحد صنعتـــی آب بر تبدیل شـــود 
لیتر هـــم خودش آب نـــدارد، خســـارتهای 
زیـــادی دیده و دچار بحران شـــده اســـت.

گـــر زمینه فراهم باشـــد ما قادر  گفت: ا وی 
بـــه حل این مشـــکات داخلی هســـتیم.با 
احیای ســـازمان مـــا متوجه شـــدیم زمینه 
خالـــی اســـت، باید اطاعـــات را به دســـت 
مطابـــق  را  خـــود  آمایـــش  ســـند  و  آوریـــم 

تهیـــه  کشـــور  قانـــون  علمـــی و  اصـــول  بـــا 
کنیـــم تـــا در نهایت بـــر مبنـــای آن بتوانیم 
بـــرای آینـــده تصمیـــم بگیریم.در ســـازمان 
مدیریـــت بحث هـــای زیـــادی در ایـــن باره 
که آیا اســـتان تهران قرار  شـــد از جمله این 
اســـت 20 ســـال دیگر هم پایتخـــت بماند؟ 
آیـــا قرار اســـت این افزایـــش جمعیت ادامه 
که در  یابـــد و بـــا مدیریت چنـــد پارچـــه ای 
کرد.ما ســـند  کم اســـت چه باید  تهـــران حا
کـــز علمـــی از جمله  کمک مرا آمایـــش را بـــا 

کردیم. دانشـــگاه تهـــران تدویـــن 

که این ســـند آمایش  وی با اشـــاره بـــه این 
کرد:  4 ســـناریو به ما ارائه می دهـــد عنوان 
که  بر مبنای این ســـند، بخـــش خصوصی 
کنـــد بایـــد بدانـــد در  می خواهـــد فعالیـــت 
آینـــده چـــه اتفاقـــی خواهـــد افتاد.مـــا این 
که در آن بحث جمعیت، توســـعه،  ســـند را 
ح شـــده در اختیـــار  کار و ...مطـــر کســـب و 

شـــما قرار خواهیم داد.شـــاید سوال باشد 
که ما 5 ســـند قبل از انقاب و 5 ســـند بعد 
کجا رســـیده  اند،  از انقاب داشـــتیم اما به 
گفت شـــاخص های موجود  در پاســـخ باید 
قابل ماحظه با 40 ســـال قبل نیســـت و ما 
پیشـــرفت داشـــته ایم اما نکته اینجاســـت 
کـــه باید بهتـــر از اینها عمـــل می کردیم.چرا 

بهتر عمل نشـــده اســـت؟ 
کـــرد: آن 5 برنامـــه بعد  ترکـــی خاطرنشـــان 
کـــه در همـــه قانونها هـــم به آن  از انقـــاب 
توجـــه شـــده، قوانینـــی جامع هســـتند اما 
چون قانـــون باالدســـتی هســـتند ظرفیت 
هـــم  در  آن  در  فرابخـــش  و  زیرســـاخت 
کســـی حاظـــر بـــه تفکیـــک  تنیـــده شـــده و 
کار  کردیـــم برعکـــس  آن نیســـت.ما ســـعی 
بررســـی  از  تصمیم گیـــری  از  قبـــل  و  کنیـــم 
هماهنگـــی  کنیم.طـــی  شـــروع  ظرفیـــت 

  مهندس ترکی: دولت باید پاســـخگو باشـــد چون هر آنچه را هست 
کـــه دولت قادر  کرده اســـت.اما ســـوال این اســـت  وابســـته به خود 
گر  کـــه اینجا گذاشته هســـت یا نـــه؟ ا بـــه بلنـــد کردن وزنه ســـنگینی 
کار نباشـــد قطعا به چالش کشـــیده می شـــود.من فکر  قـــادر به این 
که بخش خصوصی باید بـــه کمک دولت  می کنـــم یکی از جاهایـــی 
کـــه بگوید مـــن می توانم این بـــار را بردارم. و نظـــام بیاید این اســـت 
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در  را  شهرســـتان   16 شـــرایط  ســـازمان  بـــا 
کارگروهـــای مختلـــف اقتصـــادی، زیربنایی و 
کردیم.بـــرای نمونه  اجتماعـــی و ...بررســـی 
کدشـــت،  در شهرســـتان 300 هـــزار نفـــری پا
و  اســـت  مســـتقلی  شهرســـتان  ماهیتـــا  کـــه 
کار  باید بتوانـــد روی پای خود بایســـتد.این 
کنـــون تمریـــن نشـــده بـــود اما مـــا در این  تـــا 
که  ســـند برنامه بـــا این رویکـــرد جلـــو رفتیم 
کدام از بخشـــها و شهرســـتانها به تناسب  هر 
کـــه دارد روی پـــای خود بایســـتد. ظرفیتـــی 
کدشـــت ما 4-5 پیشـــران توســـعه  در خود پا
که یکی از آنهـــا قابلیت  کردیـــم  را شناســـایی 
گل  تبدیل شـــدن بـــه بزرگتریـــن مرکـــز تولید 
کشـــور بـــود یعنـــی 1 میلیـــارد و 450  زینتـــی 
تولیـــد  آن  در  بریـــده  شـــاخه  گل  میلیـــون 
که رد می شـــوید  می شـــود، اما شـــما از آنجـــا 
دیگـــری  چیـــز  ماشـــین  تعمیـــرگاه  جـــز  بـــه 

. نمی بینیـــد
کســـی  گفـــت: در قالب توســـعه و برنامه  وی 
بـــه ظرفیـــت شهرســـتانها و اســـتانها توجـــه 

کدشـــت  پا نمونـــه  مـــورد  در  اســـت،  نکـــرده 
مـــا نشســـت تخصصـــی بـــا بخـــش خصوصی 
مـــا  کردیـــم  عنـــوان  و  گذاشـــتیم  کدشـــت  پا
کنیـــم، آنها عنوان  می توانیـــم از آنها حمایت 
بـــرای محصـــوالت  پایانـــه صادراتـــی  کردنـــد 
کـــه محصول تولیـــدی در پایانه  خود ندارند 
با نگاه صادراتی بســـته بندی شـــود.عاوه بر 
کز مالـــی برای  پایانـــه صادراتـــی الزم بـــود مرا
حمایـــت از ایـــن بخش وجود داشـــته باشـــد 
کـــه ما پیشـــنهاد دادیم در اتحادیـــه یا صنف 
خـــود صندوقـــی داشـــته باشـــند و دولت در 
کمـــک تســـهیاتی بـــه صنـــدوق ارائه  مقـــام 

. هد د
بـــه  توجـــه  توســـعه  پیشـــران  در  گفـــت  وی 
اســـت.همه  مهـــم  هـــم  خصوصـــی  بخـــش 
دنیـــا بـــرای ســـاخت 1 متر زیرســـاخت جهت 
گرفتن در حوزه پیشـــران توســـعه تاش  قـــرار 

کشـــور مـــا بـــرای نمونـــه در  می کننـــد امـــا در 
مورد چند روســـتای حصاربن، و محمودآباد 
گرمســـار قـــرار دارند با  کـــه در مســـیر رفتن به 
گردشـــگری، توجه  وجـــود بهتریـــن ظرفیـــت 
الزم صـــورت نمی گیرد.جاده اصلی ســـمنان 
به فیروزکوه می تواند در این مســـیر ســـاخته 
گـــوش ایـــن  کـــه از بیـــخ  شـــود، یـــا راه آهنـــی 
روســـتاها می گـــذرد و آنها فقط صـــدای بوق 

می شـــنوند. را  آن 
وی افـــزود: منابع مالی دولت محدود اســـت 
که ما  کشـــور وجـــود دارد  امـــا این ظرفیت در 
کنیـــم.در همان  کار  کنـــار هم قـــرار بگیریـــم و 
کیلیومتـــری  کمربنـــدی 35  کدشـــت یـــک  پا
که ما 10 ســـال اســـت درگیر آن هستیم. دارد 
دولت هـــر ســـال در الیحه بودجه قـــرار می-
کمربندی  گر  دهد امـــا بـــه اجـــرا نمی رســـد.ا
بـــه  ســـاعته   2/5 مســـیر  می شـــد  ســـاخته 
20 دقیقـــه تقلیـــل می یافت.پاییـــن دســـت 
کمربندی هم شـــهرک صنعتی بـــه نام وجود 
کـــدام از آنها حـــدود 800- کـــه در هـــر  دارنـــد 

که بخـــش خصوصی  کار می کننـــد،  900 نفـــر 
می توانـــد بـــا ســـرمایه گذاری خـــود وارد ایـــن 

پروژه شـــود.

 
عمومـــی-  مشـــارکت  حـــوزه  در  افـــزود:  وی 
خصوصـــی دولـــت بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده 
کارهـــا را از دوش خـــود بـــردارد و  کـــه  اســـت 
گر بـــه بخش خصوصـــی مشـــارکت می دهد  ا
ایـــن مشـــارکت واقعی باشـــد.ما در ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه اســـتان تهـــران ایـــن راه را 
کـــه بخـــش دولتـــی هـــر آنچـــه  کرده ایـــم  بـــاز 
کـــه در دســـت  در اختیـــار دارد حتـــی پـــروژه  
دولـــت  اصـــا  باشـــد،  گـــذاری  وا قابـــل  دارد 
بـــرای موفقیـــت بایـــد تصدیگـــری را منتقـــل 
کنـــد وگرنـــه هـــر ســـرمایه ای هـــم من و شـــما 

مـــا  داد.منابـــع  نخواهـــد  نتیجـــه  بیاوریـــم 
گـــر  ا و  اســـت  مالیـــات  و  نفـــت  بـــه  محـــدود 
یـــک ســـال نتوانیـــم از ایـــن منابع اســـتفاده 
کشورهای  کشـــور تعطیل می شـــود.آیا  کنیم 
مـــا ماننـــد  ندارنـــد  گاز  و  نفـــت  کـــه   دیگـــر 

کشـــور داری می کننـــد؟ نه.آنهـــا مالیـــات را   
از منابـــع خـــود مردم بـــا شـــفافیت و عدالت 
کـــرد آن را هم  اخـــذ می کننـــد و برنامه هزینه 
بـــه مـــردم اعـــام می کنند.مـــا در ســـازمان و 
مدیریـــت و برنامه ریـــزی 16 مشـــکل اصلـــی 
در  کرده ایـــم،  اســـتخراج  را  تهـــران  اســـتان 
اختیار دانشـــگاههای اســـتان قـــرار داده ایم 
کار اجرایی انجام  گر قـــرار اســـت  گفته ایـــم ا و 
کـــه  شـــود پـــروژه ای مـــورد قبـــول مـــا اســـت 

پیوســـت علمی داشـــته باشـــد.
کـــه در بخـــش پروژه هـــا  بـــا بیـــان ایـــن  وی 
اولویـــت صد درصد بخش خصوصی اســـت، 
کرد: نزدیک 3 میلیـــون نفر در بافت  تصریـــح 
شـــما  و  مـــا  گـــر  می کنند.ا زندگـــی  فرســـوده 
توافـــق و برنامه ریـــزی در ایـــن بـــاره داشـــته 
باشـــیم امـــکان حل مشـــکل بافت فرســـوده 
شـــدنی اســـت.در ســـایر موارد هـــم می توان 
بـــا همـــکاری هـــم بـــه بررســـی مســـئله، ارائه 

راهـــکار و برنامه ریـــزی بپردایـــم.

   
 

در ایـــن بخـــش از نشســـت مهنـــدس جواد 
خوانســـاری عضو هیـــات مدیره ســـندیکا 
از  زودتـــر  بایـــد  ماقـــات  ایـــن  کـــرد:  عنـــوان 
گرفتـــاری ما از  اینهـــا صـــورت می گرفت.همه 
کـــه راحت بـــا هم حـــرف می زنیم  این اســـت 
کـــه می رســـیم بخـــش  امـــا بـــه مرحلـــه اجـــرا 
کجای  خصوصـــی فراموش می شـــود.در هـــر 
که پیشـــرفتی دیده شـــده به خاطر این  دنیا 
کـــه بخـــش خصوصـــی آنها ســـازندگی  بـــوده 
کـــرده اســـت نه بخـــش دولتـــی.در 40 ســـال 
گذشـــته و در همـــه دولتهـــا مـــا با مســـئوالن 
گفتگو داشـــته ایم، صحبتها همیشـــه  کشـــور 
شـــیرین و خـــوب بوده انـــد اما در زمـــان اجرا 

بـــه بوته فراموشـــی ســـپرده شـــده اند.
کمبـــود اعتبـــارات و درســـت  وی افـــزود: بـــا 
توزیـــع نکردن آن مقدار زیـــادی از پروژه های 
کشـــور خوابیـــد، بـــا نگاهـــی ســـاده متوجـــه 
می شـــوید بودجه ســـایر بخش ها بـــه راحتی 
کارهـــای عمرانی  پرداخـــت می شـــود اما بـــه 

نشست

که ما در بـــاال با هم  مهنـــدس عطاردیـــان: خیلی وقتها هســـت 
کشـــور ما دربارن  توافق می کنیـــم اما بدنه با آن مشـــکل دارد.در 
کنـــد قادر به  کنســـل  کار یک وزیر را  گـــر بخواهد  یـــک وزارتخانه ا
گر قصد  که پســـت دارند.ا کار می شـــود چه برسد به افرادی  این 

بر همکاری اســـت باید این مســـائل جنبی برطرف شـــود.
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و  ندارنـــد  بودجـــه  می گوینـــد  می رســـند  کـــه 
تمـــام شـــده اســـت و اوراق قرضه چند ســـاله 
پرداخـــت می کنند.بخـــش خصوصی همواره 
گرفتاری هـــا را در جدال بـــا دولت  ایـــن نـــوع 
کـــه بایـــد بـــرای حـــل آن بـــه  داشـــته اســـت، 

کنیم. جـــای حـــرف زدن عمـــل 
تـــا  گفـــت:  نیـــز  خوانســـاری  مهنـــدس 
کنـــون از تعامـــل بـــا دولـــت نتیجـــه مثبتـــی 
گر قرار  نگرفته ایـــم.از شـــما خواهشـــمندیم ا
بـــر همـــکاری اســـت بـــر اســـاس تفاهم نامه 
آقـــای  کـــه  باشـــد.زمانی  قـــدم  بـــه  قـــدم  و 
خواهـــش  ایشـــان  از  شـــد  مدیـــر  نوبخـــت 
را  فنـــی  عالـــی  شـــورای  گـــروه  کـــه  کردیـــم 
از  نفـــر  یـــک  نتیجـــه  کـــه در  کننـــد،  عـــوض 
بخـــش خصوصـــی بـــه شـــورای عالـــی فنـــی 
کـــرد، و تا حـــد زیادی ایـــن حضور  راه پیـــدا 
و  خصوصـــی  بخـــش  گـــر  بود.ا تاثیرگـــذار 
دولتـــی در تصمیم گیری هـــا همـــگام شـــوند 
که  نتایـــج آن همـــان چیـــزی خواهـــد بـــود 
امـــروز در شـــورای عالـــی فنـــی می بینیم.ما 
از شـــما می خواهیـــم فراتـــر از درد دل با هم 
کنیـــم، تصمیماتـــی عاجـــل بگیریم  تعامـــل 
کنیـــم. بایـــد مـــواردی را مورد به  و اجرایـــی 
کنیـــم. ح، تصمیم گیـــری و اجـــرا  مـــورد طـــر
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا دربـــاره اوراق 
دولتی هـــا  متاســـفانه  گفـــت:  نیـــز  قرضـــه 
که زورشـــان می رســـد  می خواهنـــد هر چقدر 
بـــه پیمانـــکاران زور بگویند، ایـــن اوراق اول 
کردنـــد، بعد دو  6ماهـــه بود.بعـــد یک ســـاله 
کنون 4 ساله.یک  ســـاله، بعد ســـه ســـاله و ا
پیمانـــکار بـــا اوراق  2 یـــا 4 ســـاله چـــه بایـــد 
کســـی ایـــن اوراق را از او می گیرد؟  بکند؟ چه 
اوراق  ایـــن  از  بهتـــر  را  مـــا  خـــود  چک هـــای 
باعـــث  بی نظمی هـــا  می کنند.ایـــن  قبـــول 
خصوصـــی  بخـــش  کناره گیـــری  و  آزردگـــی 
گفتگوی  که  می شـــود.از شما خواهشـــمندم 
مـــا را بـــه دولـــت انتقـــال دهیـــد تـــا شـــاید در 

تصمیم ســـازی آنهـــا موثـــر باشـــد
مهندس محمد عطاردیـــان عضو دیگر هیات 
گر تعامل  کردنـــد: ا مدیره ســـندیکا نیز عنوان 
ادامـــه  را  آن  را شـــروع می کنیـــم  و همـــکاری 
دهیـــم! مـــا تجربه بـــدی در این مـــورد داریم.
معموال می آینـــد و بحث می کننـــد بدون این 
کنش عملی داشـــته باشـــند، در شـــرایطی  که 
کـــه آنهـــا قصـــد عمـــل دارنـــد در مراحل  هـــم 
باالتـــر بـــه مشـــکل برمی خورند.کارهایی بوده 

گذار  کـــه توافق شـــده به بخـــش خصوصـــی وا
که همـــه اقدامات هـــم انجام  شـــود و با ایـــن 
شـــده بوده دســـت آخـــر آن را بـــه خاتم االنبیا 
داده اند.این مســـئله بـــرای بخش خصوصی 

است. ک  دردنا بســـیار 
کمیته ای  وی افزود: پیشـــنهاد من تشـــکیل 
کـــه مـــورد بـــه مـــورد مســـائل را بیـــن  اســـت 
تهـــران  برنامه ریـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان 
کننـــد. تصمیم گیـــری  و  بررســـی  ســـندیکا  و 
کار اســـت،  شـــهر تهـــران ماننـــد دریایـــی پر از 
شـــما پـــول نداریـــد، بودجـــه هـــم بـــه شـــما 
می دهیـــم  اوراق  می گوینـــد  نمی دهنـــد، 

کـــه آن را هـــم نمی دهنـــد در نتیجـــه بخـــش 
ایـــن  درمی مانـــد.در  و  می آیـــد  خصوصـــی 
کـــرد؟ شـــما یـــک  کاری می تـــوان  مـــورد چـــه 
پرداخـــت  می کنیـــد  تعهـــد  را  کارهـــا  ســـری 
کار  کنید  کنیـــد وقتـــی نمی توانیـــد پرداخـــت 
انجـــام نمی شـــود، فـــرد مایـــوس می شـــود و 
کردن  کنـــد، اما بـــا رها  کار را رهـــا  می خواهـــد 
کـــرد:  گرفتـــار می شـــود.وی تصریـــح  کار هـــم 
تشـــکل مـــا بـــا رتبه بندی آشناســـت، ســـاز و 
که  کار آن را هـــم دارد امـــا بیـــم آن وجود دارد 
کار  کننـــد و بعـــد ببینند همیـــن  رتبه بنـــدی 
در ســـازمان شـــما هم انجام می شود.خیلی 
کـــه مـــا در باال بـــا هـــم توافق  وقتهـــا هســـت 
بـــا آن مشـــکل دارد.در  می کنیـــم امـــا بدنـــه 
گـــر بخواهد  کشـــور مـــا دربان یـــک وزارتخانه ا
کار  کند قادر بـــه این  کنســـل  کار یـــک وزیـــر را 
که پســـت  می شـــود چـــه برســـد بـــه افـــرادی 

گـــر قصد بـــر همکاری اســـت باید این  دارند.ا
مســـائل جنبـــی برطرف شـــود.

مهنـــدس عبـــاس وفایـــی عضو دیگـــر هیات 
کـــرد:  هیات وزیران ســـال  مدیـــره نیـــز عنوان 
گذشته مصوبه ای برای تسهیل در تشخیص 
که در  صاحیـــت پیمانـــکاران مصوب نمـــود 
هیـــات مدیـــره ســـندیکا پـــس از بحـــث مقـــرر 
گردیـــد از دکتـــر نوبخت و همکاران ایشـــان به 
کنیـــم. روح مصوبه این بود،  خاطر آن تشـــکر 
کـــه از حـــدود 10 ســـال قبل  بـــا توجه بـــه این 
کاهـــش بودجه های عمرانی بســـیاری  در اثر 

کنـــدی اجرا می  از پـــروژه هـــا متوقـــف و یا بـــه 
شـــدند، رتبـــه شـــرکتی در اثر تـــوان مالی نزول 
گذشـــته  نیابـــد. ایـــن مصوبـــه تیـــر ماه ســـال 
مصوب شد اما تفســـیر مجریان از آن برخاف 
کلمه "به  کید بـــر  روح مصوبـــه بـــود. آنها بـــا تا
 روز رســـانی" در مصوبـــه، بـــرای شـــرکت هایی

در  دلیـــل در ســـایت ســـاجات  هـــر  بـــه  کـــه   
انـــد ننمـــوده  رســـانی  روز  بـــه  مقـــرر   مـــدت 

ایـــن  اعمـــال  از  و  تراشـــی می کننـــد  اشـــکال   
طبـــق  نماینـــد.  مـــی  خـــودداری  بخشـــنامه 
کنـــون  اطاعـــات داده شـــده بـــه ســـندیکا تا
شـــرکت های اندکـــی از این مصوبه اســـتفاده 

نموده انـــد.
مهندس وفایی افزود: همکاران ما با تفســـیر 
کلمه به روز رســـانی در مصوبه مشکل دارند. 
که مصوبه ای برای  گذشـــته  بایستی مطابق 
تمدید وجود داشـــت بـــا درخواســـت تمدید 

مهندس وفایی: 
کـــه مصوبـــه ای بـــرای تمدیـــد وجـــود  بایســـتی مطابـــق گذشـــته 
داشـــت بـــا درخواســـت تمدید رتبه شـــرکت هـــای ثبت شـــده در 
کثریت اعضای هیات  ســـامانه ســـاجات به شـــرط عدم تغییر در ا

مدیـــره  شـــرکت ها  موافقت شـــود
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 نشست

رتبـــه شـــرکت هـــای ثبـــت شـــده در ســـامانه 
کثریت  ســـاجات بـــه شـــرط عـــدم تغییـــر در ا
اعضـــای هیـــات مدیـــره شـــرکت هـــا موافقت 
شود. خواهشـــمندم این دو مســـئله را مورد 
توجـــه قـــرار دهید  خصوصـــا مســـئله تمدید 
رتبه شـــرکت هـــا با ثبـــات در هیـــات مدیره .

 
دیگـــر  عضـــو  محمدپورشـــیرازی  مهنـــدس 
آمادگـــی  بـــه  اشـــاره  بـــا  نیـــز  مدیـــره  هیـــات 
بخـــش خصوصی بـــرای ســـاخت زیربناهای 
کـــرد: نبایـــد نگاههـــا بـــه ایـــن  کیـــد  کشـــور تا
صنـــف پولـــی باشـــد، پیمانـــکاران از آبادانی 
کشـــور لذت می برنـــد، شـــرکتهای این صنف 
کشـــور هســـتند و فعالیت آنها منجر  ســـرمایه 

ثـــروت می شـــود. به خلـــق 
عضـــو دیگـــر  مهنـــدس شـــعبان یوســـفیان 
کـــرد:  اعـــام  نیـــز  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 

و  اســـت  توســـعه  اساســـی  رکـــن  تحقیقـــات 
کـــه بـــه  کـــرد  بایـــد از ســـازمان برنامـــه تشـــکر 
مـــن  تحقیقـــات اهمیـــت می دهد.بـــه نظـــر 
یـــک چیـــز مشـــکل اساســـی جامعـــه مـــا در 
سیســـتم دولتـــی و خصوصی عدم التـــزام به 
کشـــور فقـــط  قانـــون اســـت، قانـــون در ایـــن 
اســـم اســـت و به هیـــچ وجه اجرا نمی شـــود.
اســـم  یـــک  فقـــط  هـــم  خصوصـــی  بخـــش 
نـــدارد. کشـــور  ایـــن  در  جایگاهـــی  و   اســـت 
کـــه دولـــت هر وقت   ده دوازده ســـال اســـت 
پول ندارد اســـم بخش خصوصـــی را می آورد 
گرفتاری  تـــا از امکانات این بخش بـــرای رفع 
کنـــد، هـــر وقـــت پـــول دارد  خـــود اســـتفاده 
خصولتی ها ســـر صف هســـتند.جناب آقای 
مهنـــدس ترکـــی، شـــما نشـــان داده ا یـــد آدم 
گـــر بتوانیـــد بخـــش  ا توانمنـــدی هســـتید و 
کار بزرگـــی انجام  کنیـــد  خصوصـــی را تعریـــف 

داده اید.

 
عضـــو  مصطفـــی زاده  محمـــود  مهنـــدس 
کـــرد: درباره  دیگـــر هیـــات مدیره نیـــز عنوان 
SME صحبـــت شـــد چنانچـــه می دانیـــد در 
 دنیـــا ایتالیـــا بـــا SME  شـــناخته می شـــود و 
اســـت.  SME آن  اقتصـــاد  درصـــد   95-90
روش  اقتصـــادی  نظـــر  از  اتحادیـــه  ســـاخت 
نمی تواننـــد  اینهـــا  هـــم  وقـــت  هیـــچ  دارد، 
کنند،  بـــرای خـــود پایانه صـــادرات درســـت 
معمـــوال دولتهـــا ایـــن ســـازمان را بـــرای آنها 
ایجـــاد می کننـــد و در قبال آن آنهـــا را بدهکار 
چنیـــن  دنیـــا  کجـــای  هیـــچ  می کننـــد.در 

چیـــزی نیســـت.
خـــود  جـــای  ســـر  دولـــت  گـــر  ا افـــزود:  وی 
گـــذاری  بنشـــیند و بـــه جـــای تصدیگـــری وا
که  کارهایـــی  و حمایـــت انجـــام دهـــد تمـــام 
مـــا  دولـــت  امـــا  می افتـــد  اتفـــاق  فرمودیـــد 
کند  دولتـــی تاجـــر اســـت و هر جـــا احســـاس 

خـــودش  دارد  وجـــود  منفعتـــی  چندرغـــاز 
از  چـــون  می رود.امـــا  آن  برداشـــتن  بـــرای 
جیـــب خـــود هزینه نمی کنـــد و قصـــد دارد از 
کار را بدهـــد در نهایت  جیـــب مـــردم هزینـــه 
هزینـــه ای می کنـــد و برمی گردد.شـــما افـــکار 
که  کســـانی  کردیـــد اما باید  ح  خوبـــی را مطـــر
کار ســـاخته شـــده اند و می دانند  بـــرای ایـــن 
کننـــد  SME هـــا را دور هـــم جمـــع  چگونـــه  
کار می توانـــد درآمـــدزا  مشـــاوره بگیرید.ایـــن 
کند.اما  کمـــک  باشـــد و بـــه درآمـــد مالیاتـــی 
کاری را شـــروع  من مطمئن هســـتم تا چنین 
کنید دوســـتان دولتی به ســـرعت خودشـــان 
را می رســـانند و نـــه اجـــازه صـــادرات بـــه آنها 
می دهند، نه خودشـــان صـــادرات می کنند، 
کـــه قبـــا حاصـــل  آن انـــدک درآمـــدی هـــم 

می شـــد از بیـــن مـــی رود.
گفت: مـــا باید اقتصـــاد را علم  مصطفـــی زاده 

تجربـــه  از  و  پذیرفتیـــم  را  علـــم  گـــر  ببینیم.ا
کردیـــم قادر می شـــویم منابع  دنیا اســـتفاده 
و ثـــروت فـــراوان خـــود را بـــا بهتریـــن شـــیوه 
کنیم.بـــا اقتصاد  مناســـب به درآمد تبدیـــل 
کرد.متاســـفانه  کار  مـــن درآوردی نمی تـــوان 
ســـازمان مدیریت و برنامه ریـــزی و دولت به 
علم اقتصـــاد اعتقاد ندارند.بـــرای راه اندازی 
صنعـــت و رونـــق اقتصاد آنهـــا بایـــد بپذیرند 
کـــه از تجربـــه چندصدســـاله جهـــان در ایـــن 
خ چـــاه را از نو  کننـــد و چـــر زمینـــه اســـتفاده 

. ند ز نسا

کـــرد: وظیفه  بیژن ســـعیدآبادی نیـــز عنوان 
ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی، مدیریت 
اهـــداف  بتوانـــد  تـــا  اســـت  منابـــع  درســـت 
بزرگ تریـــن  از  کند.یکـــی  را محقـــق  خاصـــی 
کســـب و  چالشـــهای ایـــن روزهـــا در فضـــای 
که یکـــی از عوامـــل اصلی این  کار این اســـت 
گـــر بـــرای ایـــن  فضـــا دارد از بیـــن مـــی رود و ا
موضـــوع فکـــر نکنیـــد مدیریت چـــه چیزی را 
گر از بخـــش خصوصی  انجـــام خواهیـــد داد.ا
صحبـــت می شـــود بـــه طـــور ســـهو یـــا عمد، 
بخـــش بزرگـــی از آن در حـــال از بیـــن رفتـــن 
اســـت.بنابراین در اولیـــن قـــدم از همـــکاری 
خصوصـــی  بخـــش  تضعیـــف  عوامـــل  بایـــد 
شناســـایی و رفع شـــود تا بتوانیم روی ســـایر 

کنیـــم. کار  مســـائل برنامه ریـــزی و 

مهنـــدس نعمـــت اهلل ترکـــی پس از شـــنیدن 
کرد:  ســـخنان هیات مدیره ســـندیکا عنوان 
کارگروهی مشـــترک  مـــن پیشـــنهاد تشـــکیل 
محورهـــای  آن  جلســـات  در  تـــا  داریـــم  را 
بررســـی  ح  طـــر مـــورد  موضوعـــات  مختلـــف 
کوتـــاه مـــدت می تـــوان بـــا تمرکز بر  شـــود.در 
روی بودجـــه ســـال 1398 و در بلنـــد مـــدت 
گفتگو شـــد. با محوریت برنامه توســـعه وارد 

کشـــور ما قانون خوب نوشـــته  وی افزود: در 
می شـــود ولـــی مـــا مطالبه گـــری خوبـــی برای 
اجـــرای آن نداریم.متولـــی نظارت بـــر قانون 
کمیتـــه  اســـت.در  قانونگـــذار  خـــود  هـــم 
را  قوانینـــی  چنیـــن  می تـــوان  پیشـــنهادی 
کرد.نبایـــد دولت چیزی را بـــه عنوان  احصـــا 
قانون بـــرای خود بنویســـد و خودش هم آن 

مهندس مصطفی زاده:
گر علم را پذیرفتیـــم و از تجربه  ما بایـــد اقتصاد را علـــم ببینیم.ا
کردیـــم قادر می شـــویم منابـــع و ثـــروت فراوان  دنیـــا اســـتفاده 
کنیم.با  خـــود را بـــا بهترین شـــیوه مناســـب بـــه درآمـــد تبدیـــل 

کرد کار  اقتصـــاد مـــن درآوردی نمی تـــوان 

نشست
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کند بلکـــه باید قـــوه مقننـــه قانون را  را اجـــرا 
کنـــد و ابـــاغ نمایـــد تـــا دولـــت آن را  تدویـــن 
کنـــون ســـوال نشـــده قانون  اجـــرا نمایـــد، تا 
که در مجلس تصویب  بودجه عمومی کشـــور 
کسی نوشـــته می شود. می شود توســـط چه 

بله.پیشـــنهاددهنده آن دولت است، چطور 
کـــه نمی توانیـــد بودجه پیشـــنهادی  اســـت 
کنید؟ چـــرا به  دولـــت را در مجلـــس اصـــاح 
ایـــن مســـائل توجهـــی نمی شـــود و مـــدام از 
وظیفـــه دولـــت صحبـــت می شـــود، در ایـــن 
گـــر بتوانـــد خـــود را  شـــرایط ســـخت دولـــت ا

کرده اســـت. کار بزرگـــی  کنـــد  مدیریـــت 
کمیته ها را  ترکـــی افـــزود: به نظـــر مـــن بایـــد 
کـــه فعـــا می تواند شـــامل  تشـــکیل دهیـــم 
کمیتـــه آمایش  کمیتـــه قوانیـــن و مقـــررات، 
خصوصـــی  عمومـــی-  مشـــارکت  کمیتـــه  و 
را  قوانیـــن  بایـــد  کمیته هـــا  ایـــن  باشـــد.در 
تطبیـــق دهیـــم یعنـــی ببینیم قوانیـــن اباغ 
خصوصـــی  بخـــش  حـــوزه  در  چقـــدر  شـــده 
چقـــدر تاثیرگـــذار اســـت، و در نهایـــت نتایج 
کنیـــم.از طرفی  را به قانونگـــذاران منعکس 
شـــما می توانیـــد شـــرایط مـــورد نظرخـــود را 
کنیـــد.  بـــرای همـــکاری، بـــا دولـــت توافـــق 
دولـــت  و  اســـت  مناســـب  امـــروز  شـــرایط 
گـــر ســـراغ بخش  کـــه ا متوجـــه شـــده اســـت 
خصوصی نیاید شـــرایط روز به روز ســـخت تر 

شـــد. خواهد 
میـــزان  بایـــد  گفـــت: شـــما  ترکـــی  مهنـــدس 
حضـــور موثـــر بخـــش دولتـــی را در اقتصـــاد را 
کنید  بررســـی و میـــزان آن را به دولت اعـــام 
و از دولـــت بخواهید در صـــورت تمایل خود 
بـــه اســـتفاده از ظرفیـــت بخـــش خصوصی، 
حضـــور  بیـــن  اقتصـــاد  حـــوزه  در  تناســـبی 
کنـــد،  ایجـــاد  دولتـــی  و  خصوصـــی  بخـــش 
بـــرای نمونـــه نقـــش بخـــش خصوصـــی را از 
20 درصـــد در اقتصـــاد به 40 درصد برســـاند.
یکی از ایـــن فرصت ها بهبـــود و اجماع میان 
کمیـــت و دولت اســـت.همه ما جزو  ارکان حا
کمیـــت هســـتیم و بخش خصوصـــی باید  حا
گـــر  ا بیابـــد،  کمیـــت  را در حا خـــود  جایـــگاه 
آقای مهنـــدس می فرماید SMEهـــا در همه 
دنیـــا حـــرف اول را می زننـــد برای ایـــن بوده 
کمیـــت یافته اند. کـــه جایـــگاه خـــود را در حا
 بیـــش از 90 درصـــد ما هم در حـــوزه SMEها

 می گنجیـــم امـــا بـــه ســـمت نظـــم دهـــی آن 
بررســـی  کمیته هـــا  ایـــن  نرفته ایم.وظیفـــه 
نقـــش همیـــن  SMEهـــای صنعـــت احداث 
کاری  کمیـــت اســـت تا بتـــوان  در اقتصـــاد حا
انجام داد.بایـــد جایگاه خـــود را در صادرات 
را  خـــود  ســـهم  آن  از  و  بررســـی  نفتـــی  غیـــر 

کنید. مطالبـــه 
را  کمیته هـــا مســـائل  امیـــدوارم  افـــزود:  وی 

که بـــه نظر  کننـــد و به جلســـات مـــا  بررســـی 
مـــن بهتـــر اســـت هـــر مـــاه بـــرای جمع بندی 
کنند تا بتوانیم  مطالب برگزار شـــود منعکس 
گله مندی های من  تصمیـــم بگیریم.یکـــی از 
کـــه به جای حل  از اتـــاق بازرگانی این اســـت 
مشـــکل اعتـــراض می کنـــد، فریـــاد زدن برای 
کـــف خیابان اعتـــراض می کند  که در  فـــردی 
اشـــکالی ندارد اما تشـــکلها بایـــد بروند و حق 

خـــود را بگیرند.

کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  عطاردیـــان  مهنـــدس 
بـــا  گفتگـــو  اعتبـــار  بـــه  خصوصـــی  بخـــش 
مســـئوالن دولتـــی وارد عرصـــه ای می شـــود 
تغییـــرات در ســـازمانهای دولتـــی  از طرفـــی 
کند.مـــا در پروژه ها با  گرفتار  می توانـــد آنها را 
چنین مســـائلی به وفور روبرو می شـــویم، در 

ح توافقـــی داریم  برخـــی مـــوارد با مجـــری طر
ح زیـــر آن می زند. که جانشـــین مجـــری طـــر

بـــرای این مســـئله هم بایـــد راه حلـــی یافت 
که تغییـــر مدیریت به همه چیـــز لطمه نزند.

کنـــش به این ســـخنان مهنـــدس ترکی  در وا
کـــرد: ما نیـــز در آسیب شناســـی خود  عنـــوان 
تعـــدد  نتایـــج رسیدیم.متاســـفانه  ایـــن  بـــه 
دســـتگاه مجـــری مـــا زیاد اســـت، مـــا حدود 

7-8 دســـتگاه مجری را به 2 دستگاه تقلیل 
دادیم یعنـــی این دو دســـتگاه متولی اجرای 
کم شـــود  گر ایـــن تعـــدد  پروژه هـــا هســـتند.ا
نظـــارت و اجـــرا بهتـــر خواهـــد بود.ما ســـعی 
کارهـــا از حـــوزه ســـلیقه افـــراد بیـــرون  داریـــم 
بیایـــد تـــا بـــا جایگزینی افـــراد مشـــکات این 

چنینـــی ایجاد نشـــود.
در پایـــان این دیـــدار مهندس ســـعیدآبادی 
کمیته ها  از آمادگی ســـندیکا بـــرای تشـــکیل 
بـــا  نیـــز  گابتونچـــی  ج  ایـــر دکتـــر  داد،  خبـــر 
تشـــکر از مهنـــدس ترکـــی و همراهان ایشـــان 
کـــه این دیـــدار و توافق  کرد  ابـــراز امیـــدواری 
صنعـــت  رونـــق  در  آن  از  ناشـــی  تعامـــل  و 
احداث، پیشـــبرد اهداف ســـازمان مدیریت 
و برنامه ریـــزی، و بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی 

باشـــد.  ثمربخش  کشـــور 

 

مهندس سعیدآبادی:
گر برای   یکـــی از عوامـــل اصلی این فضـــا دارد از بین مـــی رود و ا
ایـــن موضوع فکر نکنیـــد مدیریت چه چیـــزی را انجام خواهید 
گـــر از بخـــش خصوصی صحبت می شـــود به طور ســـهو یا  داد.ا

عمـــد، بخش بزرگـــی از آن در حال از بین رفتن اســـت
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 نشست
مقاهل

 حسن وزینی- کمسیون انتشارات سندیکا:
پیشـنهادی  بودجـه  الیحـه  تدویـن  و  تهیـه   
التهابـات  بـا   1398 سـال  بـرای  دولـت 
قیمت هـا  افسارگسـیخته  رشـد  و  اقتصـادی 
همزمـان شـد. پیـش نویـس ایـن الیحـه طبق 
و  متعـارف  پیشـنهادات  بـا  همیشـگی  روال 
تهیـه  اجرایـی  دسـتگاه هایی  شـده  تکـراری 
از  پـس  کـه  بـود  ایـن  مهـم  نکتـه  امـا  شـد 
تدویـن پیـش نویـس آن در نشسـت شـورای 
عالـی هماهنگـی سـران سـه قـوه مـورد بررسـی 
شـورای  در  الیحـه  ایـن  بررسـی  گرفـت.  قـرار 
ایـن  کـه  بـود  آن  دلیـل  بـه  قـوه  سـه  سـران 
کافـی نسـبت بـه  سـند راهبـردی حساسـیت 
آتـی داشـته و  کشـور در سـال  مسـائل اصلـی 
کـه بـر  بـرای مدیریـت اقتصـادی سـال 1398 
اسـاس پیش بینی ها سـال پرچالشـی خواهد 
بـود، برنامـه ای نتیجـه بخـش داشـته باشـد. 

معیشـتی  فشـارهای  افزایـش  از  جلوگیـری 
و  پذیـر  آسـیب  اقشـار  خصـوص  بـه  مـردم  بـر 
کشـور از اهـداف اصلـی  تقویـت حـوزه اشـتغال 
نویـس الیحـه بودجـه  بررسـی مجـدد  پیـش 
کـه منجـر بـه بازنگـری مجـدد در آن شـد.  بـود 
ایـن الیحـه در نهایـت بـا تاخیـر چنـد روزه در 
چهـارم دی مـاه بـه مجلـس ارائـه شـد و هـم 
و  دقـت  مـورد  تلفیـق  کمیسـیون  در  کنـون  ا
تامـل نماینـدگان محتـرم قـرار دارد. در الیحـه 
بودجـه  رقـم  مجلـس  بـه  دولـت  شـده  ارائـه 
میلیـارد  هـزار   407 بـر  بالـغ  کشـور  عمومـی 
تومـان اسـت و بودجـه شـرکت های دولتی نیز 
از 1200 هـزار میلیـارد تومـان فراتـر رفتـه اسـت. 
در  کشـور  عمومـی  بودجـه  اولیـه  رقـم  البتـه 
الیحـه پیشـنهادی 447 هـزار میلیـارد تومـان 
حـدود  گرفتـه  صـورت  بازنگـری  در  کـه  بـود 
44 هـزار میلیـارد تومـان از سـطح هزینه هـای 

که در صورت تامین  کاسـته و مقرر شـد  دولت 
بـه   - نفتـی  درآمدهـای  افزایـش    - اعتبـار  

شـود. افـزوده  بودجـه  سـقف 
آنچـه در بررسـی ایـن الیحـه از منظـر توسـعه 
دقـت  میـزان  دارد،  اهمیـت  کشـور  عمـران  و 
تملـک  هزینـه  تامیـن  بـه  دولـت  توجـه  و 
دارایی هـای سـرمایه ای اسـت. بنابرایـن یکـی 
کلیـدی در الیحـه، میـزان  از ایـن ارقـام مهـم و 
کارشناسـان و اهـل  کـه  بودجـه عمرانـی اسـت 
فـن نسـبت به آن حساسـیت ویـژه دارند. چرا 
کـه محـل مصـرف اعتبـارات عمرانـی، توسـعه 
کشـور  زیرسـاخت های  و  زیربنایـی  امـور 
کارفرمـای  اسـت و دولـت بـه عنـوان بزرگتریـن 
بـه  در  مهمـی را  نقـش  توانـد  مـی  اقتصـادی 
حرکـت در آوردن چـرخ اقتصـادی و سـازندگی 
کشـور ایفـا نمایـد. بـه عبارت روشـن تـر بودجه 
عمرانـی می توانـد نقـش بسـزایی را در ایجـاد 
برغـم  کنـد.  ایفـا  اقتصـادی  توسـعه  و  رونـق 
ایـن اهمیـت، در الیحـه تدویـن شـده دولـت، 
قریـب  مجمـوع  در  عمرانـی  بخـش  اعتبـارات 
کـه  بـه 620 هـزار میلیـارد ریـال بـرآورده شـده 
چندانـی  تفـاوت  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت 
نـدارد و در صـورت افزایـش درآمدهـای نفتـی 
بـه میزان سـی هزار میلیـارد ریال افزایش دیگر 

یافـت.  خواهـد 
تدویـن  در  دولـت  عملکـرد  اولیـه  بـرآورد 
سـال  در  کشـور  راهبـردی  سـند  مهمتریـن 
آتـی، نشـان دهنـده تضعیـف بخـش عمرانی و 
کشـور اسـت. بـه رغـم اینکـه یکـی  زیرسـاختی 
شـورای  در  الیحـه  اولیـه  بازنگـری  دالیـل  از 
کشـور  سـران سـه قـوه تقویـت حـوزه اشـتغال 
و معیشـت مـردم بـوده اسـت، امـا تخصیـص 
14 میلیـارد دالر از 21 میلیـارد دالر درآمدهـای 
کاالهـای  پیـش بینـی شـده ارزی )نفتـی( بـه 
اساسـی بـا نـرخ تسـعیر 4200 تومـان بیانگـر آن 
کاهش فشار  که دولت هدف خود برای  است 
 بر تامین نیاز های اولیه مردم را به ساده ترین

 شـکل ممکـن یعنـی تعییـن نـرخ مبنـا بـرای 
در  اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  کاال  بـه  ارز  تبدیـل 
بـر  را  خـود  اصلـی  تمرکـز  نیـز  اشـتغال  بخـش 
فرسـوده  بافت هـای  ترمیـم  در  اشـتغالزایی 
ایـن  اینکـه  از  نظـر  صـرف  اسـت.  گذاشـته 

ا    ا
ت ا  و 
ود  ی   در 
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کاالهـای اساسـی  روش یعنـی تزریـق یارانـه بـه 
 ، کاال  آن  واردات  در  رانـت  ایجـاد  موجـب 
فسـاد در سـاختار توزیـع آن و بـی عدالتـی در 
خواهـد  آن  بـه  مـردم  برابـر  دسترسـی  میـزان 
پنهـان موجـود در  یارانـه  میـزان  اساسـا  شـد، 
 600 حـدود  )سـنا(  فعلـی  تبدیـل  نـرخ  بـه  آن 
اعتبـارات  بـا  برابـر  یعنـی  ریـال  میلیـارد   هـزار 
 حوزه عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای

 دولـت اسـت. حـال آنکـه هـدف از تخصیـص 
از  بخشـی  تامیـن  ریـال  میلیـارد  هـزار   600 آن 
افزایـش  بـا  مقابلـه  طریـق  از  مـردم  معیشـت 
کاالهـای اساسـی امـا هـدف اعتبـارات  قیمـت 
حیاتـی  زیرسـاخت های  تامیـن  عمرانـی 
توجـه  بـرای  دولـت  عـزم  گرچـه  اسـت.  کشـور 
امـری  مـردم  معیشـت  تامیـن  ضـرورت  بـه 
سـال  در  اسـتراتژیک  اقدامـی  و  ضـروری 
پرچالـش 98 اسـت امـا بـه نظـر می رسـد ایـن 
حـل  راه  از  غفلـت  پرتـو  در  دولـت  مهـم  قـدم 
علمـی و اساسـی، مسـیر تحقـق هـدف اصلـی 
کـه همـان تامیـن معیشـت اسـت، مسـدود  را 

کـرد.  خواهـد 
بـا توجـه بـه افزایـش هزینه هـای زندگـی مـردم 
کـه  آن  دامنـه  گسـترش  و  فقـر  خطـر  رشـد  و 
در پایتخـت بـه حـدود 30 میلیـون ریـال و در 
شهرسـتان ها نیـز بـه رقمـی بالـغ بـر 20 میلیون 
افزایـش  بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  رسـیده  ریـال 
افزایـش  و  اشـتغال  نمـودار  دربـاره  نگرانی هـا 
می رسـد  نظـر  بـه  کار،  بـه  آمـاده  جمعیـت 
کاهـش  بـرای  دولـت  اقدامـات  منظومـه  کـه 
الیحـه  در  خانوارهـا  معیشـتی  آسـیب های 
کـه  کامـل نیسـت و هـر اقدامـی  بودجـه دولـت 
مبتنـی بـر تولید و خلق ثروت از طریق افزایش 
از  اولیـه  هـدف  نباشـد  جامعـه  درآمدهـای 
کـه  کـرد  بازنگـری در الیحـه را محقـق نخواهـد 
محتـرم  نماینـدگان  توجـه  مـورد  اسـت  امیـد 

گیـرد. قـرار  مجلـس 
بـر  کـم  حا بوروکراسـی  کـه  آنجایـی  از 
ذهنیـت  و  دولـت  اجرایـی  دسـتگاه های 
در  اسـت،  مسـئله  ساده سـازی  دولتمـردان 
موجـود  چالش هـای  بـه  پاسـخگویی  چرخـه 
کـم بهره ترین  نیـز دولـت سـراغ آسـان ترین اما 
همانـی  ادعـا  ایـن  نمونـه  مـی رود.  روش هـا 

پیـش  شـد.  ذکـر  فـوق  سـطور  در  کـه  اسـت 
اعتبـار  ریـال  میلیـارد  هـزار   620 حـدود  بینـی 
مرحلـه  در  البتـه   - عمرانـی  طرح هـای  بـرای 
تامیـن  کامـل  طـور  بـه  گاه  هیـچ  تخصیـص 
بـه  قریـب  رسـمی  تـورم  فـرض  بـا  نمی گـردد- 
کاهـش یـک سـوم  30 درصـدی معنایـی جـز 
اعتبـارات عمرانـی بـرای سـال آتـی در قیـاس با 

نـدارد.  جـاری  سـال 
مناقشـه در عملکـرد برنامـه ریزی و تخصیص 
تعقیـب  کـه  اهدافـی  بـا  دولتـی  اعتبـارات 
اشـتغال  تقویـت  راه  می کنـد  آشـکار  می کنـد 
تـر  پیچیـده  امـری  مـردم  معیشـت  تامیـن  و 
کـه در ایـن الیحـه تدویـن شـده  از آن اسـت 
کار  محافظـه  بوروکراسـی  متاسـفانه  اسـت. 
تدویـن  در  شـهامت  ابـراز  از  مانـع  دولتـی 
کشـور می شـود  کان  برنامه هـای راهبـردی و 
مطالبـات  بـه  فـوری  پاسـخگویی  بـه  میـل  و 
گرایـش ذهنیـت دولتـی بـه سـرکوب  مـردم و 
تحدیـد  از  تـرس  و  خصوصـی  بخـش  خـرد 
اجرایـی  دسـتگاه های  کمیتـی  حا مرزهـای 
کـه راهکارهـای منطقـی،  مانـع از آن می شـود 
کار  کارشناسـی و شـجاعت محـور در دسـتور 
کـه  حالـی  در  مثـال  عنـوان  بـه  گیـرد.  قـرار 
ح هـای  ریـال طر میلیـارد  هـزار   6000 از   بیـش 
کنار کشور رها شده اند، کاره در گوشه و   نیمه 
ریـال  میلیـارد  هـزار   600 بینـی  پیـش    
کـه اتفاقـا رابطـه مسـتقیمی  بودجـه عمرانـی 

کارگـران،  بـا بحـث اشـتغال و تامیـن معیشـت 
در  کشـور  متخصصیـن   و  تکنسـین ها 
سـرکوب  جـز  معنایـی  دارد،  عمرانـی  حـوزه 
تعویـق  و  آفرینـی  اشـتغال  ظرفیت هـای 
افزایـش  موجـب  کـه  ح هایـی  طر گشـایش 
درآمدهـای  افزایـش  و  ملـی  ناخالـص  تولیـد 
نـدارد. در ذهنیـت دولتـی  خانـوار می شـود، 
کشـور تثبیـت مشـکات،  راه چـاره مشـکات 
تعویـق  نهایـت  در  و  چالش هـا  انباشـت 
قالـب  در  را  خـود  البتـه  کـه  بحران هاسـت 
می دهـد  نشـان  روزمـره  و  پرهزینـه  مدیریـت 
و دولتمـردان دانسـته یـا نادانسـته در چنبـره 
آمده انـد گرفتـار  شـده  آزمـوده   راهکارهـای 

 امـا هیـچ ابـزار یـا اراده ای بـرای خـروج از ایـن 
وضعیـت ندارند. متاسـفانه در ذهنیت مبتا 
بـه  راهکار هـا  و  چالش هـا  دولتـی،  اقتـدار  بـه 
شـهامت  و  نمی شـود  مسـئله  ح  طـر درسـتی 
در  علمـی  نتیجـه  بـر  مبتنـی  درایـت  و  کافـی 
گونـه ای  بـه  ایـن ذهنیـت  نـدارد.  آن وجـود 
کـه هـر تفکـری غیـر از خـود را بـا قـدرت  اسـت 
طـرد  کمیتـی  حا و  مالـی  سـلطه  از  برآمـده 
برنامه ریـز  دسـتگاه های  چنانچـه  می کنـد. 
کـه عمـق تفکـر  در نهـاد دولـت توجـه ندارنـد 
و  سـابقه  عمرانـی  حـوزه  در  برنامه ریـزی  و 
پیشـینه تاریخـی بیشـتری نسـبت بـه دولـت 
کـه هنـوز  یعنـی سـازمان برنامـه دارد و زمانـی 
نگرفتـه  شـکل  دولـت  در  برنامـه  سـازمان 
کنـار  در  حـوزه  ایـن  فعـاالن  از  جمعـی  بـود 
بـا  تـا  را تشـکیل دادنـد  همدیگـر سـندیکایی 
کارجمعی نسبت  برنامه ریزی، آینده نگری و 
کشـور همت بگمارند.  به آبادانی و سـازندگی 
مـا بـه عنوان وارثـان آن پیشـگامان معتقدیم 
کـه توجـه بـه حـوزه عمرانـی از جنـس هزینـه 
سـرمایه گذاری  داریـم  اعتقـاد  بلکـه  نیسـت 
سـاختن مهیـا  بـر  عـاوه  بخـش  ایـن   در 

کشـور در جهـت توسـعه و   زیـر سـاخت های 
رونـق اقتصـادی، بـه طور مسـتقیم به تقویت 
اشـتغال منجر می شـود و افزایش اشـتغال نیز 
تامیـن معیشـت بخشـی از جامعـه را تضمیـن 
مجلـس  نماینـدگان  امیدواریـم   می کنـد. 
بـا چنیـن نگاهـی بـه بررسـی و تصویـب الیحـه 

بودجـه بپردازنـد.

متاســـفانه بوروکراســـی محافظـــه 
کار دولتـــی مانع از ابراز شـــهامت 
در تدویـــن برنامه هـــای راهبردی 
کشـــور می شـــود و میل به  کان  و 
پاســـخگویی فـــوری بـــه مطالبات 
گرایـــش ذهنیت دولتی به  مردم و 
 ســـرکوب خـــرد بخـــش خصوصی
مـــــــــرزهای  تحدیـــد  از  تـــرس  و 
کمیتـــی دســـتگاه های اجرایی  حا
کـــه  می شــــــــــــــــــود  آن  از  مانـــع 
کارشناســـی  منطقی،  راهکارهای 
کار  و شـــجاعت محـــور در دســـتور 

گیرد  قـــرار 



ن                                   یا آباد  
ر ود 1397 آ
شماره4و 373

22

 نشست

ی ا ا ا ها   ب
ت ی ا ادهای دول ریت  د و   

ران بررس شد ر از ب ز و  انکاری امر رد  ی می ن در 

محمــود  مهنــدس  میزگــرد  ایــن  ابتــدای  در 
مصطفی زاده ســردبیر ماهنامه پیام آبادگران 
کرد: در  ضمــن خیر قدم به حاضــران، عنوان 
قالــب ایــن میزگردهــا ســواالتی را از همکاران 
کنونــی  اقتصــادی  شــرایط  دربــاره  خــود 
می پرســیم تــا شــاید راه حلــی بــرای عبــور از 
بحران بیابیم.عاوه بر این ما از رهنمودهای 
شــما صاحبنظــران دربــاره تاش ســندیکا در 
ارتبــاط با نظام فنــی و اجرایــی و دولت برای 
توانایــی  در  کــه  مشــکات  از  بخشــی  حــل 
سندیکا است بهره می بریم از جمله مسائلی 

مانند تعدیل و ما به التفاوت ارز و ...
آقــای حســن وزینــی معــاون ســردبیر نیــز بــا 
که هــدف ما آسیب شناســی وضع  بیــان این 

که به سندیکا  موجود و ارائه ایده هایی است 
کند و  کمک  در عبــور از چالش هــای موجــود 
راه حل هایــی هــم فــراروی دولت قــرار دهد، 
کــرد: بــرای ادامــه بررســی ایــن رونــد  عنــوان 
کــه چنــد مــاه از ایــن وضع  بــا توجــه بــه این 
گذشــته و چنــد میزگــرد در رابطه بــا آن برگزار 
شــده می توان به اقدامات دولت و نهادهای 
مرتبــط پرداخــت و نتایــج ایــن اقدامــات را 

کرد. بررسی 

مهنــدس  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ابراهیمی مدیــر عامل شــرکت المــوت عنوان 

کرد: طبیعتا ما از صنف خود انتظار داشــتیم 
کــه مشــکلی بــرای صنف  در شــرایط خاصــی 
پیش می آید نشست ها و همفکری ها بیشتر 
کنار هــم بتوانیــم از منافع صنف  باشــد تا در 
خود دفاع کنیم.منافع صنفی ما به طور کلی 
گره خورده است و آسیب به ما  با منافع ملی 
آسیب به همه اقشار جامعه است.متاسفانه 
آمــار مقایســه ای با بقیه اصنــاف وجود ندارد 
اما همین آمار موجود نشــان می دهد درصد 
کارآفرینــی بخــش عمــران بســیار باال اســت و 
کــه بــه  پروژه هــای انجــام شــده و نیروهایــی 
طور مســتقیم و غیر مستقیم در این پروژه ها 
جــذب می شــوند مویــد همیــن نکته اســت.

صدمــه بــه ایــن صنف بســیار جدی اســت و 

گذر  پنجمین میزگرد از سلسله میزگردهای»شرایط پیمانکاری امروز و راههای 
خ جمالی مدیر عامل  از بحران« روز سه شنبه اول آبان ماه با حضور مهندس فر
شــرکت پارس یکم، مهندس سیدمحســن مقدس زاده مدیرعامل شــرکت بتن 
شــانتیه، و مهنــدس تقــی ابراهیمی مدیرعامل شــرکت الموت در ســالن هیات 
مدیــره ســندیکا برگــزار شــد تا به بررســی وضعیت موجود، مســائل و مشــکات 
پیمانکاران در این برهه و پیشنهادات الزم برای عبور از این بحران پرداخته شود.

نشست
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عــاوه بر اینکه بــه رکود و بیــکاری می انجامد 
کشــور هم  باعث عدم توســعه زیرســاختهای 
بــه شــکل  نمی توانیــم  هــم  خواهــد شــد.ما 
کشور چه اتفاقی  که در  مجرد و جدای از این 

کنیم. می افتد مسائل صنف خود را بررسی 
کشور نیز عنوان  وی درباره مسائل اقتصادی 
که چرا دار مکافات  کــرد: موالنا می گوید دانی 
گنه، چنین مجازات شدیم؟  کرده  شدیم؟ نا
کشتیم خرد؛ دار زدیم دانش را، در بند و اسیر 
صدخرافات شدیم! واقعا این اتفاق افتاده و 
ما اســیر خرافات شــده ایم.آب از جــوی رفته 
و برگردانــدن آن بســیار دشــوار اســت.کار بــه 
کــه دولتمــردان ما نیــز نگران  جایــی رســیده 
شــده انــد، بعــد مــا می خواهیــم بنشــینیم و 
کــه چگونــه روی دولتمــردان  کنیــم  بررســی 
کسانی  تاثیر بگذاریم، یعنی می خواهیم روی 
کاره اند. که خود می گوینــد هیچ  اثــر بگذاریم 
که ایــن امر رافع مســئولیت ما  امــا از آنجایــی 
نیســت حتمــا بایــد ایــن راه را برویم.بررســی 
جــدا  کشــور  مشــکات  از  صنــف  مشــکات 
نیســت.در ایــن بــاره بایــد دالیل ایجــاد این 
عملکــرد  مجموعــه  بــه  مربــوط  کــه  شــرایط 
که نمی توانیم  دولتها اســت بررســی شــود.ما 
یــک بیمــاری را بــدون درک علــت آن درمان 
که صورت  کنیم.مســئله زمانی حل می شــود 
که صورت  کســی  مســئله را فهمیده باشــیم، 
مســئله را نفهمیده باشد نمی تواند مسئله را 

کند. حل 
مســئله  صــورت  ابراهیمی افــزود:  مهنــدس 
پیش روی ما در عین ســادگی بسیار پیچیده 
کلــی می توانیــم بگوییم  اســت.در یک بیــان 
عملکرد نادرســت دولتها، اما همین مســئله 
جزئیات بســیار زیــادی دارد.دالیل به وجود 
آمدن این بحران از نظر من شــامل موارد زیر 

است:
1-عدم اســتفاده از مدیران ارشــد با تخصص 
مرتبط در تدوین و اجرای برنامه های توسعه
پیامدهــای  صحیــح  پیش بینــی  2-عــدم 
و  اقتصــادی  و  اجرایــی  کان  سیاســت های 
رخدادهای سیاســی و اقتصــادی بین المللی 
بــر اقتصــاد داخلــی و در نتیجــه عــدم اتخــاذ 

سیاست های متناسب با آنها
3- فقدان سیاســت حمایتــی از بخش تولید 

و خدمات در برنامه های اقتصادی
4-تعدد بسیار زیاد قوانین و مقررات موجود 
گاهــا تناقــض  در زمینــه مســائل اقتصــادی و 

 در آنها

سیاســت های  و  قوانیــن  کارایــی  5-عــدم 
از  واقع بینانــه  حمایــت  راســتای  در  بانکــی 

بخش تولید
6-هزینه هــای تحمیلی ناشــی از وجود رانت 
و فساد اقتصادی و فقدان برنامه و اراده الزم 

برای مقابله با آنها
اجــرای  از  ناشــی  تحمیلــی  7-هزینه هــای 
بــر  اقتصــادی الزم  توجیــه  فاقــد  پروژه هــای 

کشور کان  اقتصاد 
8- عــدم پیــروی بخش هــای قابــل توجهــی 
از  بــا دولــت  مــوازی  اقتصــادی  نهادهــای  از 

کان اقتصادی سیاستهای 
9-عــدم توجــه بــه منافــع ملــی در رقابتهای 

حزبی و جناحی داخلی 
از  ناشــی  بین المللــی  تحریم هــای   -10
کشــور و عــدم اتخــاذ  سیاســت های خارجــی 

راهکارهای اصولی برای رفع و مقابله با آن 
کنترلــی و  کارایــی سیســتم های  11- فقــدان 
نظارتــی در مقابل فســادهای اقتصادی و در 
کان بــر دولــت  نتیجــه تحمیــل هزینه هــای 
مــردم  بــه  وارده  خســارت  جبــران  قبیــل  )از 
محــل  از  اعتبــاری  و  بانکــی  موسســات  در 

درآمدهای دولت و بیت المال( 

شــرکت    مدیرعامــل  جمالــی  خ  فــر مهنــدس 
کــرد: نباید به خودمان  پارس یکــم نیز عنوان 
از  کــدام  هیــچ  مــن  نظــر  بگوییم.بــه  دروغ 
کــه  مــا نمی توانیــم راهگشــا باشــیم.بحرانی 
حاصل شــده زاییده سوء مدیریت نهادهای 
که  کمیتــی اســت و به ایــن علت  دولتــی و حا
ما به وجود آورنده آن نیســتیم قادر نیســتیم 
جهــت حــل آن خــط مشــی بدهیــم و تعیــن 
کنیــم و بگوییــم چگونــه بایــد از این  تکلیــف 
کرد.تنها به عنوان اعضای صنف  گذر  بحران 
ح  گرفتاری های صنف خود را مطر می توانیم 
کنیــم و بگوییــم در صنــف مــا چــه می گــذرد.
کــه آن هــم باید بصورت اساســی و زیــر بنایی 
کلــی در متحول  باشــد و دگرگونی و بازســازی 
ســاختن امور صنف و سندیکاصورت پذیرد، 
گفتن داشــته  تا بتوانیم در آینده حرفی برای 

باشیم .

 
که تفکری  مهندس مصطفی زاده با بیان این 
کــه مشــکات را بــه وجــود آورده نمی تواند با 

کیــد  کنــد، تا همــان تفکــر مشــکات را حــل 
کرد: باید دیدگاهها عوض شود.ما با بیان راه 
حل هــای مورد نظر خود و ارائــه دیدگاههای 
جدیــد در نظــر داریم بــه دولتمــردان بگوییم 
بــا دیــدگاه قبلی خــود نمی توانند بــه راه حل 
گفتــن اســت امیدواریــم  برســند، وظیفــه مــا 
گــوش شــنوایی بــرای توجه بــه ایــن تذکرات 

پیدا شود.

در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس ابراهیمــی  
داشــت:  اظهــار  المــوت  شــرکت  مدیرعامــل 
از  و  مجــرد  شــکل  بــه  مــا  مشــکات  بررســی 
طریــق صنــف بســیار خــوب اســت، ولــی مــا 
بــدون شــناخت علل مشــکات اصلــی و رفع 
کار خــود ادامــه دهیــم. آنهــا نمی توانیــم بــه 

کــه هــر روز چنــد دولتمرد  مــا اینجــا نیســتیم 
کنیم چگونه  بیایند و بحران بسازند و ما فکر 
در شــرایط بحرانــی زنــده بمانیــم، نهایتا باید 
که بحــران به  کار بایــد بکنیم  کنیــم چــه  فکــر 
ح این ســخنان ممکن است  وجود نیاید.طر
موقعیــت مــا را بــه خطر بیانــدازد امــا باالخره 
یک جایی باید مسئوالن بدانند متخصصان 
هســتند. موجــود  شــرایط  متوجــه  جامعــه 

گزینــش آدمهای نامناســب در  مــن معتقــدم 
مســئولیتهای بــزرگ اصلی تریــن عامــل بــروز 
که باعث می شــود در  کشــور اســت  بحران در 
کنیم  پــی خطاهــای آنهــا ما بنشــینیم و فکــر 
چگونــه از ســیل راه افتــاده جان ســالم به در 

ببریم.
که این بحث، موضوع مرگ  وی بــا بیان این 
کرد: همه مــا با صرف  و زندگــی اســت عنــوان 
اندوخته هایمان برای زنده ماندن شرکتهای 
خود تاش می کنیم و چاره ای نداریم جز این 
کــه یک روز به ریشــه این بحــران بپردازیم.ما 
بایــد ببینیــم می توانیــم تاثیرگــذار باشــیم یــا 
نه.تاریــخ را بخوانیم و ببینیم در اروپا و حتی 
کشــورهای همســایه مــا  آســیای شــرقی و در 
چــه اتفاقاتــی افتــاد؟ آیــا دانش پیشــرفته ای 
کاردان بــه مــرور  داشــتند یــا یــک ســری آدم 
کارنابلد را به شــنیدن حرفهایشــان  آدمهایی 
کــه بــا  کردنــد  کردنــد و آنهــا را قانــع  تشــویق 
شنیدن این حرفها نه تنها منافع آنها آسیب 
هــم حاصــل  کشــور  منافــع  بلکــه  نمی بینــد 

می شود.
گفت:  در ایــن بخــش از میزگــرد آقــای وزینــی 
کــه به مســائل در ســطح  بحــث اینجــا اســت 
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کنیم؟  ح  کان را مطر خرد بپردازیم یا مسائل 
همدیگــر  طــول  در  مباحــث  ایــن  دوی  هــر 
هســتند و نمی تــوان ایــن دو مــورد را از هــم 
کــه قــرار بــوده ماموریت  کرد.کارگروهــی  جــدا 
کنــد  ســندیکا را بــرای ســال جــاری تدویــن 
پــس از بررســی های فــراوان بــه ایــن نتیجــه 
کار خــود را حفــظ  کــه دســتور  رســیده اســت 
وضع موجود قرار دهد.بنابراین خواه ناخواه 
حفــظ وضــع موجود و ارزیابی شــرایط بســیار 
کنیم وضــع صنعت  مهم اســت.باید بررســی 
احداث در چند ماه اخیر چگونه بوده است.

کنیم کردن راه فکر  به باز 
مقــدس زاده  مهنــدس  میزگــرد،  ادامــه  در 
گفــت: مــا  مدیرعامــل شــرکت بتــن شــانتیه 
که هر  کســانی  تشــکل هایی داریم از مجموع 
کاه خــود هســتند و نتوانســته اند  کــدام فکــر 
کدام از آنهــا به فکر این  کنند.هــر  کار  جمعــی 
کار  کــه چگونــه بــرای شــرکت خــود  هســتند 
بگیرند.هر وقت ما توانستیم جمعیتی شویم 
پشت به پشت هم، آن وقت می توانیم حرفی 
ماننــد  باشیم.درســت  داشــته  گفتــن  بــرای 
کدام  کرده ایــد و هر  گیر  اینکــه شــما در بهمن 
کند تا شــما عبور  منتظریــد دیگــری راه را بــاز 
کــه باید  کنیم  کــدام از ما فکــر  گــر هــر  کنیــد، ا
کــه از  کنیــم و آخریــن نفــری باشــیم  راه را بــاز 
آن عبور می کند مشــکل حل خواهد شــد.هر 
کــدام از مــا تنهــا افــق خــود را می بینیــم و بــه 
طــور متفرق مســیر خود را بررســی می کنیم و 
به ارزیابی مســیر دیگران و تبــادل نظر درباره 

آن نمی پردازیم.
وی افزود: در مقابل ما شــرکتهایی قرار دارند 
که در  کارهایــی  کــه یــد واحــده ای شــده اند و 
تخصــص مــا اســت انجــام می دهنــد، در این 
بــاره ســندیکا مســئول اســت و در قــدم اول 
کند. بایــد برای به وجــود آمدن جمع حرکت 
گــر ســندیکا می خواهــد موفق باشــد باید به  ا
کنــد و بــرای نمونــه آنهــا را در  کمــک  شــرکتها 
کنــد، به  کنسرســیوم تعریــف  گــروه  قالــب 50 
کارهــا را بیــن  عنــوان لیــدر وارد بــازار شــود و 
کنــد وگرنــه شــرکتها در  گروههــا تقســیم  ایــن 
سراشــیبی دادن قیمــت پاییــن بــرای برنــده 

شدن می افتند.
کشــور  کرد: یک زمانی در  مقدس زاده تصریح 
کــه باید  مناقصــات بــه شــکل شــاخصی بــود 
اســت  بازگشت.مشــخص  دوران  همــان  بــه 
کم ترین  کار بــا  گذاری  کــه دولــت به دنبــال وا
که این رویه هم به پیمانکاران  قیمت اســت 

هــم به مشــاوران لطمــه می زنــد و در تضاد با 
منافع ملی است. 

کــرد: در  مهنــدس مصطفــی زاده نیــز عنــوان 
انجمــن راهســازها بــرای تبــادل نظــر بــا دکتر 
بــه  هــم  ایشــان  کــه  بودیــم  رفتــه  آخونــدی 
طــور ضمنــی معتقــد بــود تــا مســائل اقتصاد 
کان حــل نشــود نمی تــوان مســائل اقتصــاد 
مــا  اقتصــاد  کرد.متاســفانه  حــل  را  خــرد 
دســت سیاســتمداران اســت و آنها سیاست 
اقتصــادی را نمی پذیرنــد و اقتصــاد سیاســی 
را پیــش می برند.آقای مهنــدس ابراهیمی به 
امیــدوارم  کــه  کردنــد  اشــاره  موضــوع  ایــن 

کنند. سخنان خود را تکمیل 
مهندس ابراهیمی نیز گفت: بزرگترین اشکال 
ما ناشایسته ســاالری است.وقتی تصمیم ها 
کارشناسی،  کار  گرفته می شود نه با  سیاســی 
کــه فرمانبــرداری  افرادی مســئول می شــوند 
آنهــا  کارشناســی در  نــگاه  بیشــتری دارنــد و 
کمرنــگ اســت.این افــراد قادر بــه پیش بینی 
اثــر تصمیمــات خــود در آینــده هم نیســتند.
بــه تصمیمــات اقتصــادی 6 ماهه اخیــر نگاه 
کــدام یــک از ایــن تصمیمــات بیش از  کنیــد، 
2 مــاه دوام آورد؟ ایــن تصمیمات نتیجه چه 
گونه  گر ما در شــرکت خــود این  تفکــری بود.ا
کنیم دیگر پرســنل ما به حرف  تصمیم گیــری 
کشــور ما  گــوش نمی دهند.متاســفانه در  مــا 

گرفته می شود. تصمیمات اینگونه 
گفتگو  گر در مســیر  وی افــزود: مــن معتقدم ا

بــه نتیجــه نخواهیــم  آسیب شناســی نشــود 
ایجــاد  در  مــا  صنــف  معتقــدم  رســید.بنده 
کــه در نهایــت دامــن اعضــای صنف  آســیبی 
از  برخــی  اســت،  بــوده  تاثیرگــذار  گرفتــه  را 
گذشــته  شــرکتهای صنــف مــا در چنــد ســال 
کــن ورود شــرکتهای خصولتــی  جــاده صــاف 
بــه عرصــه پیمانــکاری و نابــودی پیمانکاری 
ســندیکا  همیــن  بوده انــد.در  مســتقل 
جلســه ای برگــزار شــد و شــرکتهای خصولتــی 
که در پروژه های زیر 100 میلیارد  وعــده دادند 
کــرد اما بــه این وعده  تومــان ورود نخواهنــد 
وفادار نماندند، از طرفی دعوت از این آقایان 
گفتگو بــا آنها تنها به اســتفاده  و تــاش بــرای 
تعــداد اندکــی از افــراد صنف از این مســئله و 

کار برای آنها انجامید. صاف شدن جاده 
ســخنان  بــه  کنــش  وا در  جمالــی  مهنــدس 
کرد: بحران موجود  مهندس ابراهیمی عنوان 
کشــور  کشــور توســط مجموعــه دولتهــا در  در 
ایجاد شده و ما تنها قادریم برای مدیریت آن 
کنیم.متاســفانه  در حــوزه پیمانــکاری تاش 
طی ســالهای اخیر مفاســد اقتصادی زیادی  
کشف شده است.برای خروج از بحران اولین 
گام روراســت بودن دولت با مردم و روراســت 

بودن تشکل ها با اعضای خود است.
کرد: من  در ادامــه مهندس ابراهیمی تصریح 
گفتگو  معتقــدم تنهــا راه عبــور از این شــرایط 
بایــد  کــه  اتفاقــی  گفــت  نمی تــوان  و  اســت 

کرد. کاری نمی توان  می افتاد افتاده و دیگر 
در این بخش مهندس مصطفی زاده سردبیر 
کــرد: اصا ما  ماهنامــه پیــام آبادگــران عنوان 
گفتگوها  بــر این اســاس در قالب میزگردهــا و 
کشور و وضعیت  به بررســی شرایط اقتصادی 
گذشــته دولت ما،  کــه در  صنــف می پردازیــم 
خ داده اســت.امروز  و صنــف ما اشــتباهاتی ر
که طــی آن در عرض 6  وارد بحرانی شــده ایم 
ماه قدرت خرید ما یک چهارم شده و دولتها 
از اداره سیســتم های موجود تا حدود زیادی 
عاجز شــده اند.مــا باید به عنــوان یک صنف 
کشــور  کارگران  که بخش زیادی از  کارفرمایــی 
کرده ایــم و بــه نوعــی در اداره امــور  را شــاغل 
گرفتن این  کشــور نقش داریم، ضمــن در نظر 
گذشــته چــراغ راه آینده اســت، به  کــه  نکتــه 
کنونی  آینده بیاندیشــیم و با توجه به شرایط 

کنیم. برای آن برنامه ریزی 
شــرکت  مدیرعامــل  مقــدس زاده  مهنــدس 
کــرد: متاســفانه مــا  بتــن شــانتیه نیــز عنــوان 
خصولتــی  شــرکتهای  بــا  گفتگــو  پنداشــتیم 

 مهندس ابراهیمی:
کـــه هـــر روز چند  مـــا اینجـــا نیســـتیم 
دولتمـــرد بیاینـــد و بحـــران بســـازند 
کنیـــم چگونـــه در شـــرایط  و مـــا فکـــر 
بحرانـــی زنـــده بمانیـــم، نهایتـــا باید 
که  کار بایـــد بکنیـــم  کنیـــم چـــه  فکـــر 
ح این  بحـــران بـــه وجـــود نیاید.طـــر
ســـخنان ممکـــن اســـت موقعیت ما 
امـــا باالخـــره  بـــه خطـــر بیانـــدازد  را 
یـــک جایی بایـــد مســـئوالن بدانند 
متخصصان جامعه متوجه شـــرایط 

موجـــود هســـتند

نشست
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مــا  آنهــا در جلســه مجمــع  و  اســت  ممکــن 
کردنــد می توانند در اتــاق دولت را باز  عنــوان 
کنند و هر چه پول الزم دارند بگیرند.زعمای 
مــا پای صحبــت آنها نشســتند.در آن دوران 
کردیم.امــا در حال  مــا خودمــان را فرامــوش 

حاضر  باید آینده را ببینیم.
وی افــزود: ما باید بزرگ شــویم تــا بتوانیم در 
برابــر شــرکتهای خصولتــی قــرار بگیریم.مــن 
معتقــدم مهندســی ماننــد جریان آب اســت 
و وقتــی بــه ســنگاخی برمی خــورد بایــد بــه 
کند. مناسب ترین شکل مسیر خود را عوض 

 
مدیرعامــل شــرکت المــوت نیــز خاطرنشــان 
کرد: هیات مدیره سندیکا باید طی جلساتی 
کنــد تــا نقدهــا و  از مدیــران شــرکتها دعــوت 
نظرهــای خــود را ارائــه دهنــد.در ایــن بــاره 
گفتــن دارم از  مــن هم حرفهــای زیادی برای 
گذشــته  که بــا برخــی روش های  جملــه ایــن 

نمی توان به نتایج مطلوب رسید.
مهنــدس ابراهیمی افــزود: بحــران بــه وجــود 
آمــده حاصل عملکرد ما نیســت امــا تاثیر آن 
بــر روی صنــف مــا محســوس اســت.دولت از 
ســالها قبل آســیب زدن به بخــش خصوصی 
بــه  مربــوط  مســائل  کــرد،  آغــاز  را  مســتقل 
اوراق، صورت وضعیت پیمانکارها، پاسخگو 
نبــودن پرداختها و ...نیز در 2-3 ســال اخیر 
به این خســارتها دامن زد.متاسفانه با وجود 
شــرایط مبهــم اقتصــادی، پیمانــکاران را بــا 
کار  دام  در  نامشــخص  وعده هــای  و  قولهــا 
کدام از  کــردن می اندازنــد بــدون اینکه هیــچ 
ایــن قولهــا و وعده هــا مکتــوب شــود.بنده با 
کــه  کار می کنــم  فهرســت 1384 در پــروژه  ای 
که  کیلویــی 350 تومــان اســت  در آن آرماتــور 
با ضرایب و تعدیل های اعامی و دستمزد آن 
امــروز 2 هزار تومان می شــود اما مــا باید آهن 
کیلویــی 5 هــزار تومــان بخریــم، می گوینــد  را 
ایــن تفــاوت را مســاعدت می کننــد در حالــی 
که وظیفــه خود را هــم انجام  کــه آنهــا زمانــی 
می دهــد  عــودت  را  آن  بازرســی  می دهنــد، 
تصمیــم  وقتــی  یعنــی  نمی کنــد  پرداخــت  و 
قانونــی یک ارگان محترم شــمرده نمی شــود 
چگونه می توان وعده وی برای مســاعدت را 
پذیرفــت.در قرارداد ما جایی ســخن از تایید 
گر مشاور  بازرســی نرفته است و نوشته شده ا
گر  کــرد باید پرداخت شــود.ا کارفرمــا تایید  و 
کــرده یا تخلف نمــوده، نباید  کارفرما اشــتباه 

گرفته شود. جلوی پرداخت پیمانکار 
پیمانکارهــا  مــا  متاســفانه  کــرد:  کیــد  تا وی 
جایگاهــی بــرای احقــاق حــق خــود نداریــم.
برویــد  را نمی دهنــد و می گوینــد  مــا  حقــوق 
کنید.وقتــی هــم شــکایت می کنیــم  شــکایت 
عــاوه بــر پرداخــت هزینــه ای بیشــتر از آنچه 
طلبــکار هســتیم و صــرف زمــان طوالنــی در 
کم  نهایــت بــا حمایــت دادگاه از سیســتم حا

مواجه شویم.

 
از  بخــش  ایــن  در  مقــدس زاده  مهنــدس 
کدام  کمال تاســف هر  کرد: با  میزگــرد عنــوان 
مــا در صنف بیشــتر بــه دنبال حل مســائل و 
مشــکات خود هستیم.باید بیشتر به دنبال 
کــه آینده نگری داشــته باشــیم،  ایــن باشــیم 

بــا هــم جمع شــویم، با هــم صادق باشــیم و 
بــرای حل مســائل جامعــه پیمانــکاری قدم 
برداریم.ایجاد این نگاه و آینده نگری وظیفه 

سندیکا است.
کرد: تصمیمات  مهندس ابراهیمی نیز عنوان 
گذشــته در صنــف  کــه در 10 ســال  اشــتباهی 
شــود. گذاشــته  نقــد  بــه  بایــد  شــده  گرفتــه 
بــرای بازنگری و ادامه مســیر باید روش های 

گذشته آسیب شناسی شود.

مهنــدس جمالــی در ادامه ســخنان خود در 
کــرد: بــرای عبور  بخش هــای قبلــی، تصریــح 
کان نیــز راه حل هایــی  از بحــران در ســطح 
کســب اعتمــاد مــردم و  وجــود دارد از جملــه 

صداقــت داشــتن بــا آنها، مبــارزه با فســادی 
کــه نهادینــه شــده، دروغ نگفتــن بــه مــردم، 
کردن دســت ارگانهــای غیرخصوصی از  کوتاه 

پروژه های مختلف.
بــا  رقابــت  بــه  قــادر  گفــت: پیمانــکاران  وی 
که رقابت با  شرکتهای خصولتی نیستند چرا 
که ضمانت نامــه و مالیات نمی- شــرکتهایی 

دهند بســیار دشوار اســت.در یک مورد یکی 
از همیــن شــرکتها نســبت بــه بــرآورد قیمــت 
گرفت. کار را  اولّیــه 30 درصــد مینــوس داد و 
مدتی بعد ما را از طریق ارگان مربوطه دعوت 
کار را تحویل  کارشــناس  که به عنوان  کردنــد 
که دیــوار 6 متری از باال  بگیریــم، و مــا دیدیم 
که مــن عنوان  کج اســت  تــا پایین 18ســانت 
کردم زیر صورتجلســه را امضــا نمی کنم و این 
کار را تحویــل نمی گیرم.ولی دوســتان همین 

کار را بــا فشــار بــه وزارتخانــه مربوطــه تحویل 
دادند. 

وی ادامــه داد: مــن و شــما در ایــن مملکــت 
خیانــت نمی کنیــم و معتقدیــم بایــد جلــوی 
کار  گر این  گرفتــه شــود.ا خیانــت و خیانتــکار 
انجام نشــود هیــچ راهی برای بهبود شــرایط 
نمی ماند.متاسفانه در جامعه مهندسی هم 
خطاهایــی دیــده می شــوند از جملــه توافــق 
پنهانــی در مــورد پیشــنهاد قیمــت در برخــی 
گاهی همین امر باعث می شــود  که  پروژه ها، 
کار را بگیرنــد و بعدا آن  شــرکتهای خصولتــی 
را بــه شــکل دســت دوم بــه برخی شــرکتهای 

خصوصی بدهند.
وی در پایــان ایــن بخــش از ســخنان خــود 
در  خصولتــی  شــرکتهای  گســترده  حضــور  از 
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کارهــا و بنگاههــای اقتصادی  کســب و  همــه 
کــرد و افــزود: همــکاری با این شــرکتها  گایــه 
خیانت به صنف اســت.ما انســانهای آزاده و 
که باید به جای همراهی  متخصصی هستیم 
با این شــرکتها در جایگاه همکار دست دوم، 
کیفیــت پاییــن و قیمــت تمــام شــده  دربــاره 
کنیم  بســیار زیــاد این بنگاه هــا اطاع رســانی 
کننده این شــرکت های  و خودمــان همراهی 

خصولتی نباشیم .

مهنــدس مقــدس زاده بــا بیــان اینکــه زمــان 
کــه مســیر حرکــت خــود را عــوض  آن رســیده 
کرد: ســندیکا بایــد در قالب 50  کنیــم، عنوان 
کنسرســیوم شــرکتهای رتبــه 1 تا رتبــه 5 خود 
گفتگو  کند، ســپس بــا دولــت وارد  را تجمیــع 
شــود تا دولــت یک ســری پروژه بــرای بخش 
کند.عاوه بر ایــن با توجه  خصوصــی تعریــف 
که در  به مسئولیت اجتماعی و وطن دوستی 
شرکتهای پیمانکاری وجود دارد، این بخش 
باید به طور مســتقل وارد تعریف پروژه شود.
در ایــن مــورد بــا تمرکز بــر روی برخــی واردات 
کشــور وجود دارد،  کــه قدرت ســاخت آنها در 
کــردن زیرســاختها و زیربناهــای الزم  فراهــم 
بــرای تولیــد را بر عهــده بگیریم و دولــت را به 
کوچک  ســمت آبادانی روســتاها و شــهرهای 
ســوق دهیــم.وی افــزود: مــا ســالها تعهــد را 
اهمیــت  از  و  داده ایــم  ترجیــح  تخصــص  بــر 
و  مهــر  بوده ایم.مســکن  غافــل  تخصــص 
کار غیرکارشناسی  پرداخت یارانه نمونه ای از 
بــود، و بهتــر بــود بــه جای مســکن مهــر روی 

کار می شد. بافت فرسوده 

مهنــدس ابراهیمــی در پاســخ بــه این ســوال 
کدامهــا هســتند  گــذر از بحــران  کــه راههــای 
بایــد  دولــت  کان،  ســطح  در  کــرد:  عنــوان 
کنــد، بــه حــذف  بــر شایسته ســاالری تمرکــز 

کاهــش تعــداد قوانیــن و مقــررات دســت و  و 
گیــر در زمینــه مســائل اقتصــادی و تغییــر  پا
که منجر  کلیات آنها بپردازد آن هم به نحوی 
در  و خدمــات  تولیــد  بخــش  از  بــه حمایــت 
برنامه هــای اقتصــادی باشــد.اصاح قوانین 
و سیاســت های بانکــی در راســتای حمایــت 
واقع بینانــه از بخــش تولیــد بســیار ضــروری 
اســت.وی افــزود: حــذف زمینه هــای ایجــاد 
رانت و سوء استفاده از قوانین کان اقتصادی 
و ایجاد برنامه و اراده الزم برای مقابله با آنها 
از دیگر موارد الزم برای خروج از بحران است.
پروژه های فاقد توجیه اقتصادی باید حذف 
شــود.باید با اقتصــاد تک محصولــی و دولت 
که بر مبنای درآمد نفت و خام فروشی  محور 
کنیم و قوانین الزم را برای  است خداحافظی 
از ســرمایه گذاری تدویــن نماییــم،  حمایــت 
ســرمایه گذاران  بــرای  را  اقتصــادی  امنیــت 
کنیم.دولت باید از تصدیگری دولت و  تامین 
نهادهای شبه دولتی و سیاستهای دستوری 
کند و به یکپارچه سازی و  اقتصادی اجتناب 
تمرکز نهادها، بنگاهها و بخشهای اقتصادی 
کند.دولــت باید منافــع ملی را  دولــت توجــه 
در اولویــت رقابتهای حزبی و جناحی داخلی 
قــرار دهــد.از سیاســتهای تنــش زای خارجی 
بپرهیــزد و بــرای رفــع تحریمهــا چــاره جویــی 

کنتــرل فســاد و ایجــاد  کنــد.در نهایــت بــرای 
کارایــی در سیســتمهای نظارتی اقدام عاجل 

صورت دهد. 
وی افــزود: بــرای خــروج از بحــران در ســطح 
صنــف هــم، بایــد میــزان نفــوذ صنــف خــود 
دهیــم،  افزایــش  تصمیم گیــر  ارگانهــای  در  را 
گذشــته بــه خوبی در  کــه طی دو ســال  کاری 
صنف انجام شــده است.سندیکا باید درباره 
حضــور   در مناقصات به شــرکتها اخطار دهد 
و از آنهــا بخواهد در این بــاره حدی را رعایت 
کند بندی در مورد  کنند.ســندیکا باید تاش 
که طبق آن  شــرایط عمومی پیمــان بگنجاند 
گر تعدیل جواب نداد پیمانکار حق داشــته  ا
کند.متاســفانه دولت با  کار را متوقــف  باشــد 
که موظف است تعدیل را بر اساس تورم  این 
کردن  کند اما ســعی در پنهــان  واقعــی اعــام 
خ هــای غیــر واقعی  بحــران دارد و بــا اعــام نر
مــا را دچــار مشــکل می کنــد، و مــا نمی دانیم 
این تورم را چگونه پوشــش دهیم.در شرایط 
و  هســتند  ورشکســته  پیمانــکاران  کنونــی 
کار خــود ادامــه می دهنــد بــر اســاس  گــر بــه  ا

گذشته آنها است. اندوخته های 
برخــی  کــرد:  ابراهیمی عنــوان  مهنــدس 
همــکاران مــا در پروژه های نیمه تمــام درگیر 
کــه ســندیکا بایــد بــا تشــکیل یــک  هســتند 
کند  موسســه حقوقــی بــه ایــن مســئله ورود 
گر  که ا یعنی اهرمی در دســت پیمانکار باشــد 
حق و حقوق اش را ندادند از طریق آن اقدام 

کند.

کــرد: بــا وجود  مهنــدس جمالــی نیــز عنــوان 
داشــتن رتبه بندی شــرکتها از طرف ســازمان 
کارفرمایان شــرط و شــروط زیادی را  برنامــه، 
کــه ســندیکا باید  در پیمانهــا قــرار می دهنــد 
کند. بــه طور جدی ایــن موضــوع را پیگیری 

کاری  هــر  می کننــد  فکــر  کارفرمایــان  برخــی 
دهند.شــرایط  انجــام  می تواننــد  بخواهنــد 

مهندس مقدس زاده:
گر ســـندیکا می خواهد موفق  ا
کمک  باشـــد باید به شـــرکتها 
کنـــد و بـــرای نمونـــه آنهـــا را در 
کنسرســـیوم  گـــروه   50 قالـــب 
کنـــد، بـــه عنـــوان لیدر  تعریـــف 
کارها را بین  وارد بـــازار شـــود و 
کنـــد  تقســـیم  گروههـــا  ایـــن 
وگرنـــه شـــرکتها در سراشـــیبی 
بـــرای  پاییـــن  قیمـــت  دادن 

برنـــده شـــدن می افتنـــد.
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کارفرماها در مناقصات  که از ســوی  خاصــی 
گنجانــده می شــود بایــد حــذف شــود، الزم 
اســت ســازمان برنامه به عنــوان متولی این 
ج  امــر وارد میــدان شــود و اجازه ندهــد خار
از شــرایط پیمــان چیــزی از پیمانــکار طلب 
شــود.پیمانکاران نیــز به جــای رقابت برای 
گرفتــن پروژه هایــی بــا چنین شــرایط خاص 
بایــد بــرای جلوگیری از چنین امــوری اقدام 

کند.
ســوء  دارد  وظیفــه  ســندیکا  افــزود:  وی 
گاه در ســازمان برنامــه  کــه  مدیریت هایــی 
کارفرمایــان اعمال  دیده می شــود یا توســط 
از آن  بــرای جلوگیــری  و  می شــود پیگیــری 

تدابیر قانونی بیاندیشد.
مهنــدس مقــدس زاده با اشــاره به ســخنان 
بــرای  گــر  ا کــرد:  عنــوان  جمالــی  مهنــدس 
کار همه شــرایط را چشم بسته قبول  گرفتن 
کنیم هر بایی ســر مــا بیاید تقصیر خودمان 
بیشــتر  آســیب  از  جلوگیــری  بــرای  و  اســت 
بایــد بــا دقــت بیشــتری قــدم برداریــم.الزم 
که  کمیته هایی در صنف ایجاد شــود  اســت 
کردن شــرایط خاص از  مــواردی مانند قیــد 
کند. کارفرمــا در پیمانهــا را پیگیــری  طــرف 
اما در حال حاضر با توجه به بی پولی دولت 
گرفتــن  بــرای  و  بیندیشــیم  تدبیــری  بایــد 
کارهای موجود با دولت وارد تعامل شویم. 
کنیم با سرمایه های سرگردان ارتباط برقرار 

مهنــدس ابراهیمــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد 
تشــکیل  دربــاره  مقــدس زاده  مهنــدس 
کرد: یک زمانی دولت  کنسرســیوم ها عنوان 
کــه  درآمــدی داشــت و انتقــاد مــا ایــن بــود 
بودجه عمرانی را دست شرکتهای خصولتی 
می دهــد امــا امــروز اصــا بودجــه ای وجــود 
گر شــرکتهای دولتی و خصولتی هم  ندارد و ا
کار می کنند از ته مانده موجودی آنها است.
در ســال 1396 بــاالی 70 درصــد بودجــه به 
کارهــای جاری فرهنگی اختصاص یافته و از 
30 درصــد باقــی مانده درصــد مصوب برای 
کامل  کــه آن هم به طــور  کار عمرانــی اســت 

تخصیص نمی یابد.
در  شــرکت  حاضــر   حــال  در  گفــت:  وی 
مناقصــات دولتــی بــه دو دلیل مــورد تردید 
که به خاطر شــرایط خاص  اســت.یکی ایــن 
ورود مــا بــه ایــن پروژه هــا بــا آســیب همــراه 
که  کــه دولت پول نــدارد  اســت و دیگــر ایــن 
کند.پــس  کامــل حمایــت  پــروژه را بــه طــور 
کنسرســیوم ها  مــا بایــد در قالــب تشــکلها و 

بــا ســرمایه های ســرگردان مملکــت ارتبــاط 
ســرمایه های  ایــن  کــی  کنیم.تــا  برقــرار 
ســرگردان در جیب هــا بماند یــا در بازارهای 
مختلف بچرخد.ما باید تشــکل هایی ایجاد 
کــه بتوانیم این  کنیم  و پروژه هایــی تعریــف 
گر تا  کنیم.ا کارآفرینی  ســرمایه ها را جــذب و 
کنون در این مسیر قدم نگذاشته ایم به این 
گذشته بانکها با  که در  20 ســال  خاطر بوده 

کرده اند. کار را  سرمایه های ما همین 
کرد: ما توان تصمیم گیری  ابراهیمی تصریح 
بــه نتیجــه  بــرای  امــا  و برنامه ریــزی داریــم 
اســت  الزم  تصمیمــات  ایــن  رســیدن 
متناقــض  تصمیماتــی  مــا  دولتمــردان 
نگیرنــد. بحــران  شــرایط  اســتراتژی  بــا 
بی شــک تصمیمات مســتقل مــا در تضاد با 
سیاستهای دولت شکست می خورند.برای 
نمونــه20 ســال قبل تعدادی از دوســتان ما 
کارخانه ظروف اســتیل بزنند  کردنــد  ســعی 
کیفیــت خــوب و قیمت مناســب جای  و بــا 
خــود را در بــازار یافتند.امــا بــه محــض ایــن 
کشــتی چینــی قاشــق و  گرفتنــد یــک  کــه پــا 
چنگالهایی با قیمت بســیار پایین وارد بازار 
کارخانه یاد شــده طوری  کــرد و ظــرف 6 ماه 
که ماشــین آالت آن را جای آهن  بســته شــد 
قراضــه فروختند تــا دیون خــود را بپردازند.
که  تصمیمــات مــا زمانی به نتیجه می رســد 
بخــش خصوصــی و تشــکلها بــا دولــت وارد 
گفتگــو شــود، و برای تصمیمــات و اقدامات 

خود مصوبات و تضمین قانونی بگیرد.

کرد: ما به عنوان  سردبیر ماهنامه نیز عنوان 
ســندیکا یــک وظیفــه ملــی و یــک وظیفــه 

که بــه مــوازات هم هســتند. صنفــی داریــم 
تــا امــروز روی وظیفــه صنفــی خــود متمرکــز 
بوده ایم اما هیات مدیره این دوره توجه به 
گرفته اســت و با تمام  وظیفــه ملــی را جدی 
ارگانها در این محور وارد بحث شــده است.

که دولت پــول ندارد به  واقعیــت این اســت 
که بــه نظر  مــا یــا خصولتی هــا بدهــد، راهــی 
همگرایــی  و  همصدایــی  رســیده  ســندیکا 
کــه می تــوان از طریق فدراســیونهای    اســت 
کرد. کنفدراســیون آن را دنبــال  یــا تشــکیل 

کنسرســیوم مــورد نظر های مهندس  درباره  
کشــور وجــود  مقــدس زاده هنــوز قانونــی در 
نــدارد.از طرفی با جمع شــدن چند شــرکت 
کنسرســیوم تشــکیل نمی شود.اول  دور هم 
کنسرســیوم حداقــل در بیــن  بایــد قوانیــن 
خودمــان، نحوه اداره و نحوه شــرکت در آن 

کنیم. را بررسی 
کــرد:  عنــوان  نیــز  مقــدس زاده  مهنــدس 
تــا 5 در   1 از حضــور شــرکتهای درجــه  مــن 
که این شــرکتها هر  کنسرســیومها حرف زدم 
کــدام در حــد توان و تخصص خــود در پروژه 
کرد.بعد از شکل گیری  ایفای نقش خواهند 
که در نهایــت توان مالی  کنسرســیومها  ایــن 
کار  و فنــی آنهــا باال خواهد رفــت می توان به 
کرد.با تجمیع سرمایه هایی  برون مرزی فکر 
کــدام از شــرکتها برای  کــه هــر  نظیــر چیــزی 
می کننــد  اســتفاده  خــود  کارگاه  تجهیــز 
می تــوان وارد یــک پروژه بزرگ شــد.از طرف 
کند تا  کــره  دیگــر ســندیکا باید بــا بانکها مذا
کنسرســیومها وارد تعامــل شــوند.بانک  بــا 
ماشــین آالت هم می تواند پشتوانه ای برای 

کارها باشد. اجرای 
کرد:  مهندس ابراهیمی در این مورد عنوان 
تجربــه امــروز نشــان می دهــد مــا بــه عنوان 
گروهــی را یاد  کار  کشــور جهان ســومی هنوز 
نگرفته ایم.بایــد در ایــن باره فرهنگ ســازی  
آمــوزش  مشــارکتی  کار  و  بگیــرد  وصــورت 
داده شود.بســیاری همــکاران ما در تدوین 
یک فرمت مشارکت مشــکل دارند.سندیکا 
می توانــد در ایــن بــاره تجربیــات موفق دنیا 
ک بگذارد.ما  و فرمت هــای رایج را به اشــترا
کــه الفبای  نیــاز بــه آمــوزش داریم.تــا زمانی 
کار را ندانیــم نمی توانیــم در آن موفــق  یــک 
کام مــا راهی جز پیوســتن  باشــیم.در یــک 
بــه هم و تعریف روشــهای مشــارکت با هم را 

نداریم.

 مهندس جمالی: 
پیمانکاران قادر بـــه رقابت با 
شـــرکتهای خصولتی نیســـتند 
کـــه رقابت با شـــرکتهایی  چـــرا 
مالیـــات  و  ضمانت نامـــه  کـــه 
دشـــوار  بســـیار  نمی دهنـــد 
جامعـــه  در  متاســـفانه  اســـت 
خطاهایـــی  هـــم  مهندســـی 
جملـــه  از  می شـــوند  دیـــده 
مـــورد  در  پنهانـــی  توافـــق 
برخـــی  در  قیمـــت  پیشـــنهاد 

وژه هـــا  پر
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آموزش

عمومــی  شــرایط  »دعــاوی  آموزشــی  کارگاه 
پیمانــکار«  و  کارفرمــا  بــا  مرتبــط  پیمــان 
ســندیکای  در  مــاه  دی   12 چهارشــنبه  روز 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگــزار شــد. طــی 
کــه بــا اســتقبال حاضــران  کارگاه آموزشــی  ایــن 
کاظمــی بــه  مواجــه شــد، دکتــر محمدجــواد 
ارائــه ســرفصل های مــورد نظــر خــود پرداخــت، 
و بــه پرســش حاضــران دربــاره دعــاوی پیمــان 

داد.  پاســخ 

ســندیکای  دبیــر  گالبتونچــی  ایــرج  دکتــر 
بخــش  در  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
بــه  خیرمقــدم  ضمــن  کارگاه  ایــن  ابتدایــی 
دعــوی  طــرح  کــه  ایــن  بیــان  بــا  حاضــران، 
کــرد: قصــد مــا  یــک تخصــص اســت، عنــوان 
کارگاه پرداختــن بــه موضــوع  از برگــزاری ایــن 
طــرح  اســت.  حقوقدانــان  دیــد  از  دعــاوی 
کــه بتوانــد  کســی  دعــوی یــک تکنیــک اســت و 

کنــد و بــرای آن ادلــه محکمــه  دعــوی طــرح 
کار خــود اعتبــار می دهــد.  کنــد بــه  پســند ارائــه 
کارگاه حاضــر چالش هــای حقوقــی  وی افــزود: 
بیــن  کــه می توانــد  اختالف هایــی  و  دعــاوی 
کارفرمــا و پیمانــکاران بــه وجــود آیــد را بررســی 
پیمانــکاران  کــه  دعــوی  بیشــترین  می کنــد. 
قــرارداد  چارچــوب  در  می کننــد  مطــرح 
طــرح  اســت.  قــرارداد   از  آنهــا  برداشــت  و 
گســترده ای  دعــوی می توانــد در بــازه زمانــی 
کــه  زمانــی  از  و  باشــد  داشــته  موضوعیــت 
مناقصــه  در  شــرکت  دعوتنامــه  یــک  شــما 
کــه یــک قــرارداد  دریافــت می کنیــد تــا زمانــی 
کارگاه  ایــن  شــود.  شــامل  را  می یابــد  اتمــام 
اظهارنامه هــای  بررســی  چــون  موضوعاتــی 
ــا، بررســی  کارفرم ــکار یــا  ــط پیمان ــالی توس ارس
حقــوق خاتمــه پیمــان، بررســی اختــالف در 
زمینــه فصــل تفاســخ پیمــان، بررســی حقــوق 
تاثیــر  مــا  قراردادهــای  در  کــه  ارز  نوســانات 

مــورد  را   ... و  دارد  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
توجــه قــرار خواهــد داد و اساســا هــدف مــا ایــن 
ــا اســتفاده از ایــن تکنیــک و  ــه شــما ب ک اســت 
تلفیــق و طــرح آن زودتــر بــه نتیجــه برســید.

الزامــات  تغییــر  کــرد:  تصریــح  ســندیکا  دبیــر 
کارفرمــا، تغییــر در مبانــی پیمــان یــا تغییــر در 
دعــاوی  می توانــد  پیمــان  نــرخ  یــا  خواســته 
کنــد امــا یکــی از موضوعــات اصلــی  را ایجــاد 
کــه از  و مــورد بحــث مــا برداشــت هایی اســت 
متــون قــراردادی می شــود و می توانــد مبنــای 
گاهــی وقتهــا »و« و »ویرگــول«  CLAIM باشــد. 

کــه مبنــای دعــوی می شــود، از همیــن  اســت 
قراردادنویســی  تکنیک هــای  از  یکــی  منظــر 
جایــی  تــا  کــه  اســت  ایــن  قراردادخوانــی  و 
کننــده  ایجــاد  عوامــل  از  دارد  امــکان  کــه 

ارا  باید ا پ
د اوی دا با وی د    

ار شد ان بر م  ی شرای  ا زش د م اه  کار
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گــر  ا کنیــم.  تفســیرهای مختلــف جلوگیــری 
متن ایــی قابــل تفســیر باشــد و دو نفــر از آن 
برداشــت مختلفــی داشــته باشــند امــکان آغــاز 

دارد.  وجــود  دعــوی 
وی افــزود: بــه نظــر مــن »دعــوی« می توانــد 
ــمت های  ــن قس ــیرین ترین و بهتری ــی از ش یک
مشــاوران  و  کارفرمایــان  گرچــه  ا باشــد،  کار 
ــا ایــن دیــدگاه مــن موافــق نیســتند و  خیلــی ب
که  اساســا قــرارداد را بــه ترتیبــی تهیــه می کننــد 
بــه قــول خودشــان »ســوراخ های قــراردادی 
بســته شــود« ولــی هیــچ پیمانــکاری نیســت 
ــراردادی  ــوراخ ق ــرارداد س ــک ق ــد در ی ــه نتوان ک
کــه خــوب بــه اصطالحــات  کنــد مگــر ایــن  پیــدا 

ــد.   ــی وارد نباش ــائل حقوق ــی و مس فن

کــه  کارگاه  کاظمــی، مــدرس ایــن  محمدجــواد 
دارای دکتــری تخصصــی حقــوق خصوصــی 
کارشــناس ارشــد حقــوق  از دانشــگاه تهــران و 
ســخنان  در  نیــز  اســت  اقتصــادی   - مالــی 
کــرد: متاســفانه وکال و  آغازیــن خــود عنــوان 
ــرایط  ــد ش ــر می کنن ــرم دادگاه فک ــات محت قض
عمومــی پیمــان مربــوط بــه مهندســان اســت، 
بــه  مربــوط  مســائل  مهندســان  طرفــی  از 
ــه  ــاوت ب ــرای قض ــان را ب ــی پیم ــرایط عموم ش
کــه بــرای آشــنایی  دادگاه می برنــد بــدون ایــن 
کــرده باشــند  کافــی  بــا مباحــث حقوقــی تــالش 
نــدارد  مهندســی  دیــد  کــه  قاضــی  یــک  و  
می شــود.  دعــوی  دربــاره  قضــاوت  مســئول 
کــه شــما مهندســان  هــدف مــن ایــن اســت 
کنید و  بــرای آشــنایی بــا حقــوق پیمــان تــالش 
کــه بــا ایــن حقــوق آشــنایی  یــا از تجربــه فــردی 

دارد بهــره ببریــد.
وی افــزود: آنچــه بیــش از هــر چیــز اهمیــت 
ادبیــات  در  اســت.  پیمــان  تعریــف  دارد 
حقوقــی مــا دو مفهــوم »قــرارداد« و »عقــد« 
نیــزدو  بین الملــل  ادبیــات  در  و  دارد  وجــود 
مفهــوم AGREEMENT و CANTRACT وجــود دارد 
یــا عقــود معیــن   CANTRACT کــه عقــد همــان

اســت. عقــود غیــر معیــن نیــز  AGREEMENT یــا 
قــرارداد اســت. امــا بســیاری از متخصصــان 

نمی داننــد. را  پیمــان  معنــای  هنــوز 
کــه وکال و قضــات مــا بــه   از ایــن رو تصــور ایــن 
حقــوق پیمــان مســلط باشــند تصــور منطبــق 
ندانــد  وکیــل  یــک  وقتــی  نیســت.  واقــع  بــر 
صــورت وضعیــت چیســت نمی توانــد رویکــرد 
پیمانــکاران  شــما  مســائل  دربــاره  درســتی 

داشــته باشــد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با بیان 
کــه الزم اســت حقوقی هــا و مهندســان  ایــن 
بــرای آشــنایی بــا حــوزه تخصــص همدیگــر بــه 
دارد  همپوشــانی  کــه  بخش هایــی  در  ویــژه 
کــرد: عــالوه بــر راهبــرد اول  گام بردارنــد، عنــوان 
ــا  ــرای آشــنایی مهندســان و وکال ب کــه تــالش ب
حــوزه تخصصــی همدیگــر در زمینــه اســت، 
بین الملــل  تجــارت  زمینــه  در  دوم  راهبــرد 
اســت و ضــرورت دارد مهندســان و وکالی مــا 
بــرای آشــنایی بــا حقــوق بین الملــل پیمــان 
بایــد  مــا  پیمانــکار  دوســتان  کننــد.  تــالش 
حقــوق  زمینــه  در  دیگــر  افــراد  تخصــص  از 
کننــد تــا دعــوی  بین المللــی پیمــان اســتفاده 
ــن  ــه در اغلــب ای ک ــب ایــن  ــود، جال ــاد نش ایج
داده  ارجــاع  فیدیــک  قوانیــن  بــه  دعــاوی 

می شــود. 

پیمانــکاران  و  وکال  نبایــد  کــرد:  تصریــح  وی 
کنــار هــم قــرار بگیرنــد بلکــه  فقــط در دادگاه 
حســاب  تســویه  روز  تــا  پــروژه  آغــاز  از  بایــد 
کنــار هــم باشــند. وکال هــم بــه جــای  نهایــی در 
ارائــه مــواد قانونــی بــه پیمانــکاران بایــد بــه آنها 

راهکارهــای قانونــی را ارائــه دهنــد.  
 DISPUTE و  CLAIM وی بــا اشــاره بــه تفاوت بیــن
کــه  کــرد: DISPUTE اختالفــی اســت  نیــز عنــوان 
بــه دادگاه ارجــاع داده شــده، امــا دعــوی هنــوز 
بــه عرصــه دادگاه نرســیده اســت. پیمانــکار 
کار بــه مرحلــه DISPUTE برســد،  نبایــد بگــذارد 
کــه مانــدن در مرحلــه دعــوی از لحــاظ  چــرا 
گر  هزینــه- فایــده بــه نفع پیمانــکار اســت. اما ا
کار بــه دادگاه رســید ارائــه مســتندات اهمیــت 
مستندســازی  بــه  بایــد  پیمانــکاران  دارد. 
داده  نشــان  تجربــه  کــه  چــرا  کننــد،  توجــه 
پیمانــکاران مــا در جلســات مســتندات خوبی 

ــرای ارائــه ندارنــد.  ب
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه منشــأ دعــاوی عنــوان 
ســند اول یــک قــرارداد، مناقصــه اســت. نبایــد 
بــه  الزم  گاه  و  گذاشــت  اشــتباه  را  اول  ریــل 
اصــالح اســناد مناقصــه اســت. بازدیــد از محــل 
ادعــای  و  دارد  اهمیــت  هــم  کارگاه  یــا  پــروژه 
کــه »محــل را ندیــده ام« اعتــراف بــه جهــل  ایــن 
اســت. در مورد تاخیرات هم از جمله تاخیر در 
کارگاه، تاخیــر در تحویــل ارائه مــدارک،  تحویــل 
کاال،  تاخیــر در پرداخــت، تاخیــر در ترخیــص 
ــازی  ــدات و ... مستندس ــدور تائی ــر در ص تاخی
اهمیــت فــراوان دارد. پیمانــکاران بایــد مراقــب 
آنهــا  بــرای  و  باشــند  حادثه خیــز  نقــاط  ایــن 
ــه  ک کننــد. مســتنداتی  اســناد و مــدارک تهیــه 
شــاید بــه نظــر آنهــا بی اهمیــت باشــد امــا از نظــر 

حقوقــی اهمیــت دارد.
کاظمــی افــزود: پیمانــکاران در قراردادها  دکتــر 
بایــد بــه دو نکتــه توجــه ویــژه داشــته باشــند، 
آن  بــه  و  نبــوده  قــرارداد  در  کــه  چیزهایــی 
کــه در قــرارداد بــوده  اضافــه شــده و چیزهایــی 

گابتونچی  :  دکتر 
کارفرمـــا، تغییـــر  ݢتغییـــر الزامـــات  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
در  تغییـــر  یـــا  پیمـــان  مبانـــی  در 
خ پیمان می تواند  خواســـته یا نر
دعـــاوی را ایجـــاد کند امـــا یکی از 
موضوعات اصلـــی و مورد بحث 
کـــه  اســـت  برداشـــت هایی  مـــا 
و  می شـــود  قـــراردادی  متـــون  از 
می توانـــد مبنای Claim باشـــد. 
»ویرگـــول«  و  »و«  وقتهـــا  گاهـــی 
دعـــوی  مبنـــای  کـــه  اســـت 
می شـــود، از همیـــن منظـــر یکـــی 
قراردادنویســـی  تکنیک هـــای  از 
که  و قراردادخوانـــی ایـــن اســـت 
از  دارد  امـــکان  کـــه  جایـــی  تـــا 
کننده تفســـیرهای  عوامل ایجاد 

کنیـــم  مختلـــف جلوگیـــری 
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 نشست

دربــاره  نمونــه  بــرای  اســت.  شــده  حــذف  و 
قراردادهــا  اغلــب  در  کار،  اتمــام  در  تســریع 
امــا  شــده  گنجانــده  کار  در  تســریع  پــاداش 
برخــی  در  می کشــد،  خــط  آن  روی  کارفرمــا 
لحــاظ  قــرارداد  در  مســئله  ایــن  هــم  مواقــع 
ادعــای  آن  دربــاره  نمی تــوان  و  نمی  شــود 

داشــت.  قانونــی 
می توانــد  هــم  تغییــرات  انجــام  گفــت:  وی 
بــرای نمونــه تغییراتــی  باعــث دعــوی شــود. 
و  می شــود  درخواســت  کارفرمــا  توســط 
ایــن  جلســه  صــورت  تهیــه  بــدون  پیمانــکار 
گاهــی همیــن  کــه  تغییــرات را انجــام می دهــد 
می  شــود.  کارفرمــا  ادعــای  مبنــای  تغییــرات 
کارهــای اضافــه و هزینه بــر بــدون  انجــام دادن 
تهیــه صــورت جلســه نیــز می توانــد مشکل ســاز 
توســط  بایــد  جلســه  صــورت  ایــن  باشــد. 
کارفرمــا و بــا اختیــارات مجــاز  نماینــده مجــاز 

امضــا شــود.  
ــر و دســتکاری در مشــخصات  ــزود: تغیی وی اف
ــزارش  گ ــکاران  ــط پیمان ــریعا توس ــد س ــی بای فن
کار آثــار مالــی و زمانــی دارد.  کــه ایــن  شــود چــرا 
مشــخصات  در  تغییــر  هزینــه  بایــد  کارفرمــا 
کــه ســکوت در ایــن  کنــد چــرا  فنــی را مکتــوب 
کار  بــاره می توانــد بــه معنــای مجانــی بــودن 
باشــد، از لحــاظ زمانــی هــم بایــد بــه مســئله 
و  کــرد  توجــه  هــم  غیرمجــاز  و  مجــاز  تاخیــر 
نمــود.  قیــد  را  آن  بــه  مربــوط  مالحظــات 
سفارشــات  پیمــان،  عمومــی  شــرایط  طبــق 

مســئولیت  رافــع  کارفرمــا  درخواســت های  و 
بــه  نیســت،  کار  انجــام  حســن  در  پیمانــکار 
و درخواســت های  دلیــل سفارشــات  همیــن 

کارفرمــا بایــد صــورت جلســه شــود. 
کــرد:  خاطرنشــان  کارگاه  ایــن  مــدرس 
پیمانــکاران بایــد به شــرایط فیزیکی نامناســب 
پــروژه و هزینــه مربــوط بــه آن، تحصیــل اراضــی 
در  کننــد.  توجــه  آن  محلــی  معارض هــای  و 
مجمــوع اســناد مناقصــه، مــدارک زمانبنــدی، 
مخصوصــا  تغییــر  دســتورات  ابالغیه هــا، 
نقشــه ها و مــدارک فنــی، یادداشــت روزانــه، 
گزارشــات مالــی و صــورت  صــورت جلســات، 
کاال، رســید  حســابها، صــورت مجلــس تحویــل 
کاال، اســناد حمــل، ســفارش خریــد و ... بایــد از 

تــا زمــان  روز تولــد پــروژه، در زمــان حیــات و 
گــردآوری  پیمانــکاران  توســط  پــروژه  ممــات 

شــود. 
گفــت:  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
دعــاوی  قــوی  تیــم  یــک  بایــد  پیمانــکاران 
متشــکل از متخصصــان مالــی، فنــی و حقوقــی 
 CLAIM گرچــه احتمــال ایجــاد داشــته باشــند ا
ــر از  ــواره بهت ــگیری هم ــد. پیش ــم باش ک ــیار  بس

درمــان اســت. 
یــا  هســتند  کیفــری  یــا  دعــاوی  افــزود:  وی 
حقوقــی. از جملــه دعــاوی حقوقــی می تــوان 
دعــوی  کارفرمــا،  علیــه  پیمانــکار  دعــوی  بــه 
شــخص  دعــوی  و  پیمانــکار،  علیــه  کارفرمــا 
کــرد. در  کارفرمــا یــا پیمانــکار اشــاره  ثالــث علیــه 
کارفرمــا عمومــا اعتــراض  دعــوای حقوقــی علیــه 
بــه فســخ پیمــان یــا لغــو فســخ پیمــان مطــرح 
بــوده اســت. فســخ پیمــان بــا اراده یــک طــرف 
ــان  ــی پیم ــرایط عموم گاهــی وقتهــا ش اســت، 
می گیــرد،  نادیــده  را  حقوقــی  تجربــه  تمــام 
کارفرمــا  بــرای نمونــه در مــاده 48 عنــوان شــده 
را  پیمــان  مصالــح  برخــی  بــه  بنــا  می توانــد 
کــه خیــار شــرط بــدون  خاتمــه دهــد در حالــی 

تعییــن زمــان باطــل اســت. 
مــا  نخســت  دعــوای  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
کــرد:  اعتــراض بــه مــاده 46 و 48 اســت عنــوان 
کارفرمــا  پیمانــکار می توانــد دربــاره بی حقــی 
ــی از  ــارت ناش ــه خس ــرارداد و مطالب ــخ ق در فس
ــکار  ــد پیمان ــع ی ــی خل ــورد آن و حت ــخ بی م فس

و  حقوقی هـــا  اســـت  الزم   
آشـــنایی  بـــرای  مهندســـان 
بـــا حـــوزه تخصـــص همدیگـــر 
بخش هایـــی  در  ویـــژه  بـــه 
گام  دارد  همپوشـــانی  کـــه 
راهبـــرد  بـــر  عـــاوه  بردارنـــد 
کـــه تاش برای آشـــنایی  اول 
بـــا حـــوزه  و وکا  مهندســـان 
تخصصـــی همدیگـــر در زمینه 
اســـت، راهبـــرد دوم در زمینه 
تجـــارت بیـــن الملل اســـت و 
و  مهندســـان  دارد  ضـــرورت 
وکای مـــا بـــرای آشـــنایی بـــا 
حقـــوق بیـــن الملـــل پیمـــان 

کننـــد تـــاش 
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می توانــد  پیمانــکار  کنــد.  ادعــا  جدیــد 
کارفرمــا بــه اعمــال مــاده 48 بــه جــای  الــزام 
ــاره  اعمــال مــاده 46 را نیــز بخواهــد. در ایــن ب
بــرای آزادســازی  درخواســت دســتور موقــت 
از  نیــز  تضامیــن  ضبــط  ابطــال  و  تضامیــن 
ــه  ــورد توج ــد م ــه بای ک ــت  ــی اس ــن اقدامات اولی

گیــرد.  قــرار  پیمانــکاران 
کاظمــی دربــاره احتمــال تملــک ماشــین آالت 
بــه ویــژه در مــاده 46  از فســخ پیمــان  بعــد 
بایــد دســتور موقــت  کــرد: پیمانــکار  عنــوان 
کارفرمــا بگیــرد. در ایــن  مبنــی بــر منــع تملــک 
بــاره برخــی پیمانــکاران از راه حــل متفاوتــی 
ثالــث  شــخص  از  یعنــی  می کننــد  اســتفاده 
بــرای نمونــه پیمانــکار جــزء می خواهنــد زودتــر 
کارفرمــا و بــا ادعــای بدهــکار بــودن پیمانــکار  از 
کنــد. در مــاده  اقــدام بــه توقیــف ماشــین آالت 
کارفرمــا می توانــد تــا چند ماه  47 عنــوان شــده 
گر  کنــد امــا ا بعــد از فســخ ماشــین آالت را اجــاره 
ــه  ــال اظهارنام ــا ارس ــد ب ــدت بای ــن م ــد از ای بع
کــرد  اقــدام اولیــه را انجــام داد و درخواســت 
را بازگردانــد وگرنــه خیانــت  کــه ماشــین آالت 
مطالبــه  عبارتــی  بــه  اســت  کــرده  امانــت  در 
ماشــین آالت بایــد بــا اظهارنامــه مدلــل شــود. 
بــه  مربــوط  دعــوای  و   49 مــاده  دربــاره  وی 
بــه  کــه  کارفرمایــی  کــرد:  تعلیــق نیــز عنــوان 
انجــام  امــکان   ... یــا  ارز  نــرخ  نوســان  دلیــل 
ــد درخواســت ســه مــاه  ــدارد می توان پــروژه را ن
کارفرمــا بعــد از  گاهــی وقتهــا  تعلیــق نمایــد. 
اتمــام زمــان تعلیــق، تعییــن تکلیــف نمی کنــد 
کــه  می کنــد  فســخ  را  قــرارداد  یکبــاره  بــه  و 
پیمانــکار می توانــد درخواســت ابطــال فســخ 
کنــد. اظهارنامــه وســیله رســمی ابــالغ فســخ 
دایــره  بــه  تســلیم  تاریــخ  از  آن  آثــار  و  اســت 
بــر صحــت قــرارداد  اظهارنامــه اســت. اصــل 
و  ابطــال  فســخ،  ماننــد  مــواردی  و  اســت 
انفســاخ اســتثناء هســتند و بایــد بــرای آنهــا 

ارائــه شــود.  دلیــل 
شــرایط  وقتهــا  گاهــی  افــزود:  کاظمــی 
ــرارداد می شــود  فورس مــاژور باعــث انفســاخ ق
یعنــی از بیــن رفتــن خــود بــه خــودی قــرارداد. 
فــورس مــاژور بــودن شــرایط را بــرای اجــرای 

ایــن مــورد  قــرارداد غیــر ممکــن می کنــد. در 
کنتــرل، غیرقابل پیش بینی  شــرایط غیــر قابل 
و غیــر قابــل دفــع بــودن مدنظــر اســت. در ایــن 
بــاره برخــی عنــوان می کننــد نوســانات ارزی 
و  اســت  کــرده  فرســا  طاقــت  را  کار  شــرایط 
کــرده اســت امــا  تحریــم شــرایط را فــورس مــاژور 
کــه در این  کــه پیمانکاری  واقعیــت ایــن اســت 
آشناســت  تحریــم  بــا  می کنــد  زندگــی  کشــور 
گاهــی  کنــد.  پیش بینــی  را  آن  می توانــد  و 
کار  وقتهــا پیمانــکار تقصیــر می کنــد و بــه موقــع 
خــود را انجــام نمی دهــد و بــه شــرایط فــورس 
کــه در نهایــت تقصیــر  مــاژور برخــورد می کنــد 

اولویــت می یابــد.  پیمانــکار 
غیرمتعــارف  نوســان  کــرد:  عنــوان  وی 

فــورس  شــرایط  جــزو  نمی تــوان  را  قیمت هــا 
ــام روبــوس  ــه ن مــاژور دانســت امــا قاعــده ای ب
کــه  اســت  مطــرح  بین المللــی  عرصــه  در 
کــه  دارد  اشــاره  شــرایط  بنیادیــن  تغییــر  بــه 
می کنــد.  دشــوار  و  متاثــر  را  قــرارداد  اجــرای 
ــه  ــن نکت ــه ای ــوان ب ــم می ت ــا ه ــاره تحریمه درب
ــا در زمــان  ــار م ــرد انتظ ک ــوان  ــرد و عن ک ــاره  اش
قــرارداد نوســان قیمتهــا در حــد معمــول بــوده 
ــه  کنــون انتظــار عقالیــی طرفیــن ب اســت امــا ا
هــم ریختــه اســت. در ایــن مــورد می تــوان بــه 
ــده  ــرج، و قاع ــر و ح ــی عس ــد نف ــدی مانن قواع

الضــرر و شــرط بنایی)بنــای طرفیــن بــر ثبــات 
کــه روح  کــرد  بــوده اســت( مراجعــه  شــرایط 
می تــوان  شــرایط  ایــن  در  هســتند.  قانــون 
امــکان  یافتــن  بــرای  از بررســی بخشــنامه ها 
کــرد.  جبــران ضــرر، یــا تعلیــق پیمــان اســتفاده 
کــرد: در پیمــان  ایــن مــدرس دانشــگاه عنــوان 
کارفرمــا  گــر  ا کــه  اســت  نشــده  پیش بینــی 
کــرد، امــا  کار را انجــام نــداد چــه بایــد  فــالن 
نمی تــوان  کــه  نیســت  آن  معنــای  بــه  ایــن 
گــر بــا شــرایط عمومــی  کــرد، ا علیــه وی دعــوی 
ح دعــوی  کارفرمــا طــر علیــه  نتــوان  پیمــان 
قانونهــای دیگــر  بــا عمومــات  کــرد می تــوان 
ذکــر   37 مــاده  در  داد.  انجــام  را  کار  ایــن 
ــت  ــورت وضعی ــت ص ــا پرداخ ــا ب کارفرم ــده  ش

ایــن حــرف  دیگــر  معنــای  مالــک می شــود، 
کارفرمــا صــورت وضعیــت  گــر  کــه ا آن اســت 
پــر  دربــاره  نیســت.  مالــک  نکنــد  پرداخــت 
پیمانــکاران  قــرارداد،  مالــی  ســقف  شــدن 
ــه  کار را ادام ــد  ــراردادی جدی ــب ق ــد در قال بای
ــاره انقضــای مــدت  دهــد. پیمانــکار بایــد درب
قــرارداد هــم حســاس باشــد و بــرای تمدیــد 

بگیــرد.  الحاقیــه  آن 
وی دربــاره دعــاوی حقوقــی علیــه پیمانــکار 
گــذاری پیمــان بــه  نیــز بــه مــواردی ماننــد وا
کــرد: شــما می توانــد  کــرد و عنــوان  غیــر اشــاره 
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جــزء  پیمانــکار  بــه  را  کار  از  بخش هایــی 
گفتــه می شــود پیمــان  بســپارید امــا زمانــی 
کار بــه پیمانــکار دســت  کــه  انتقــال یافتــه 
گاهــی وقتهــا  دعــوای  گــذار شــود.  دوم وا
و  مصالــح  انتقــال  بــه  پیمانــکار  الــزام 
از  بعــد  و  می شــود  مطــرح  هــم  تجهیــزات 
ــه  ک ــد  ــکار می خواه ــا از پیمان کارفرم ــخ،  فس
کــه بــا پیمانــکاران جــزء بســته  قراردادهایــی 
کــه بــا  کارفرمــا منتقــل شــود  شــده نیــز بــه 
تبدیــل تعهــد و رضایــت ســه طــرف ممکــن 

اســت. 
پیــش  گفــت: دعــوی پرداخــت وجــه  وی 
انجــام  را  کار  کــه  پیمانــکاری  از  پرداخــت 
نــداده نیــز از دیگــر دعــاوی حقوقــی علیــه 
پیمانــکار اســت. تاخیــر در تجهیــز پیمانــکار 
یــا شــروع پیمــان هــم از دیگــر مــوارد ادعایــی 
در  می توانــد  پیمانــکار  کــه  اســت  کارفرمــا 
کــه  بدهــد  متقابــل  دادخواســت  آن  برابــر 
کارفرمــا  کار بــوده و  بــرای نمونــه آمــاده بــه 
اســتفاده  اســت.  نکــرده  فراهــم  را  شــرایط 
خریــداری  مصالــح  از  پیمانــکار  غیرمجــاز 
از  می توانــد  هــم  دولتــی  حوالــه  بــا  شــده 
کارفرمــا علیه پیمانکار باشــد.  مــوارد دعــوی 
جــزء  پیمانــکاران  کــرد:  عنــوان  کاظمــی 
دعــوی  اقامــه  کارفرمــا  علیــه  نمی تواننــد 
پیمانــکار  بــا  آنهــا  قــرارداد  کــه  چــرا  کننــد 
ــکار  ــر حکــم محکومیــت پیمان گ اســت امــا ا
اصلــی صــادر شــد، پیمانــکار جــزء می توانــد 

مطالباتــش  قبــال  در  بخواهــد  کارفرمــا  از 
دربــاره کنــد.  توقیــف  را  پیمانــکار   امــوال 
پیمانــکاری  کارگاه  کارگــران  و  کارمنــدان   
قضایــی  مراجــع  از  افــراد  ایــن  گــر  ا  هــم 
از می توانــد  کارفرمــا  بگیرنــد   حکــم 
 مطالبــات پیمانــکاران بــه آنهــا پرداخــت 

کنــد.  
کارفرمــا چنــد  گــر  کــرد: ا وی در پایــان عنــوان 
بــار بــه نامــه شــما پاســخ نــداد ســریعا بــه 
دفاتــر خدمــات قضایــی بروید و آن را رســمی 
اظهــار  رســمی  وســیله  اظهارنامــه  کنیــد، 
حــق شــما اســت و بــه معنــی شــروع نبــرد 
نیســت. نبــرد قضایــی بــا ارائــه دادخواســت 

می شــود.  شــروع 
کاظمــی در پایــان بــا اشــاره بــه تفــاوت در 
معنــای ســه واژه حقوقــی فســخ، تفاســخ 
کــرد: بــا در نظــر  )اقالــه( و انفســاخ عنــوان 
فضــای  در  اصطالحــات  ایــن  رواج  گرفتــن 
کشــور، فهــم واژه خاتمــه پیمــان  حقوقــی 
بایــد  اســت.  دشــوار  حقوقی هــا  مــا  بــرای 
کــدام یــک  مشــخص شــود خاتمــه ناظــر بــر 
از مفاهیــم مطــرح شــده اســت، آیــا بــه معنی 
آن  انفســاخ  یــا  قــرارداد  طرفــه  یــک  فســخ 
در مقابــل شــرایط فــورس مــاژور اســت یــا 
بــه معنــی بــر هــم زدن قــرارداد بــر مبنــای 
ــت؟  ــخ اس ــان تفاس ــا هم ــن ی ــت طرفی رضای
وی بــا اشــاره بــه مکانیســم حــل اختــالف از 
پیمانــکاران خواســت بــه بندهــای پایانــی 

مراجعــه  از  قبــل  و  کننــد  توجــه  قــرارداد 
را  قــرارداد  در  شــده  قیــد  رونــد  دادگاه  بــه 
کــه  کنــد، رونــدی  بــرای حــل اختــالف طــی 
کــره، ســازش، مراجعــه  می توانــد شــامل مذا
بــه هیــات حــل اختــالف، رســیدگی شــورای 
ــی فنــی و ... باشــد وگرنــه ممکــن اســت  عال
ــرار عــدم اســتماع دعــوا مواجــه شــوند.  ــا ق ب

آموزشــی  کارگاه  ایــن  از  در بخــش دیگــری 
ســایر  دربــاره  کاظمــی  محمدجــواد  دکتــر 
ســرفصل های مربــوط بــه دعــوی از جملــه 
پیمــان  حق الزحمــه  پرداخــت  عــدم 
ایفــای موضــوع  بــه  الــزام  عــدم  مدیریــت، 
ــات و  ــت مطالب ــدم پرداخ ــان، ع ــد پیم تعه
صــورت وضعیتهــا و خســارات آن، تعلــل در 
تحویــل قطعــی، عــدم پرداخــت تعدیــل، 
مربــوط  دعــاوی  معــارض،  مالــک  دعــوای 
مربــوط  دعــاوی  معاملــه،  در  تدلیــس  بــه 
کارکنــان دولتــی، دعــاوی  بــه منــع مداخلــه 
بــرای  بانــک  و  کارفرمــا  تبانــی  بــه  مربــوط 
دعــاوی  پیمانــکار،  ضمانت نامــه  ضبــط 
مربــوط بــه ارتشــا، و ... توضیحاتــی ارائــه داد 
کــه  کــرد  و در برنامــه پرســش و پاســخ شــرکت 
کارگاه مواجــه  بــا اســتقبال حاضــران در ایــن 

شــد.  
کارگاه در ســایت ســندیکا  نظرســنجی ایــن 

ــل مالحظــه اســت. قاب
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بانــک مرکــزی، دســتورالعمل نحــوه پذیــرش اوراق اســناد مالــی اســالمی 
ح هــای  بــه عنــوان ضمانــت اعطــای تســهیالت بــه پیمانــکاران مجــری طر

کــرد. عمرانــی را، بــرای اجــرا بــه شــبکه بانکــی ابــالغ 
  بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــر اســاس قانــون بودجــه ســال 1397 
بــه عنــوان  »دســتورالعمل نحــوه پذیــرش اوراق اســناد مالــی اســالمی 
ح هــای عمرانــی«  ضمانــت اعطــای تســهیالت بــه پیمانــکاران مجــری طر

کــرد. ــه شــبکه بانکــی ابــالغ  ــرای اجــرا ب را ب
کشــور،  کل   1397 ســال  بودجــه  قانــون   )16( تبصــره  »ح«  بنــد  طبــق 
مالــی  اســناد  اوراق  پذیــرش  بــه  نســبت  مکلفنــد  عامــل  »بانک هــای 
اســالمی بــه عنــوان ضمانــت تســهیالت پرداختــی بــه پیمانــکاران مجــری 
ح هــای عمرانــی اقــدام نماینــد«. حســب فــراز پایانــی حکــم قانونــی  طر
مذکــور، تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل مربــوط بــه آن، بــر عهــده بانــک 
اجــرای  لــذا در  اســت؛  نهــاده شــده  ایــران  اســالمی  مرکــزی جمهــوری 
تکلیــف قانونــی مذکــور، »دســتورالعمل نحــوه پذیــرش اوراق اســناد مالــی 
ــکاران مجــری  ــه پیمان ــه عنــوان ضمانــت اعطــای تســهیالت ب اســالمی ب
بــا مشــارکت دســتگاه ها و نهادهــای ذیربــط  کــه  ح هــای عمرانــی«  طر
از جملــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهیــه شــده و در ســیزدهمین 
کمیســیون مقــررات و نظــارت مؤسســات اعتبــاری بانــک مرکــزی  جلســه 

ح پیوســت ابــالغ می شــود. بــه تصویــب رســیده اســت، بــه شــر
در ایــن رابطــه، شــایان ذکــر اســت توثیــق برخــی از انــواع اوراق مالــی اســالمی 
کشــور در اجــرای احــکام و  از جملــه اســناد خزانــه اســالمی نــزد شــبکه بانکــی 
ضوابط اجرایی قوانین بودجه ســاالنه کل کشــور، مســبوق به ســابقه بوده و 
مدیریــت کل اعتبــارات بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران نیز ســابقًا طی 
کیــد  بخشــنامه شــماره 2۵178۵  / 96 مــورخ 1۰  /8   /1396 بــر ایــن مهــم تأ

کــرده اســت.
فرآینــد توثیــق اوراق اســناد مالــی اســالمی همچــون ســایر اوراق بهــادار 
ثبــت شــده نــزد ســازمان بــورس اوراق بهــادار، بایــد از طریــق مراجعــه بــه 
»شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه« و ارایــه فــرم 
ــام  ــر( انج ــذار و وثیقه گی ــن )وثیقه گ ــای طرفی ــده و امض ــل ش ــق تکمی توثی

پذیــرد.
کیــد بــر ضــرورت و اهمیــت اجرای حکــم قانونی  در ایــن بخشــنامه  ضمــن تأ
اشــاره شــده حســب درخواســت پیمانــکاران واجــد شــرایط، مقتضــی اســت 
خ 16  /۵  /1396  مراتــب بــا لحــاظ مفاد بخشــنامه شــماره 1491۵3  /96 مــور
بــه تمامــی واحدهــای مربــوط بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری ابــالغ شــده و 
ضمــن تــدارک فــوری تمهیــدات و مقدمــات الزم بــرای اجــرای دقیــق مفــاد 

مصوبــه مذکــور، بــر حســن اجــرای آن نظــارت بــه عمــل آیــد.  12 دی- مهــر

در  تهــران  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  پردیــس  مهــر  مســکن  معیــن 
مجلــس، خواســتار تســریع در اختصــاص اســناد خزانــه اســالمی بــرای 

تکمیــل پــروژه هــای مســکن مهــر ایــن شــهر جدیــد شــد.
ســیدفرید موســوی در نشســت بررســی مشــکالت مســکن مهــر پردیــس 
کــه 6 دی مــاه بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی در ایــن شــهر جدیــد برگــزار 
گفــت: شــهر جدیــد پردیــس شــهر اســتانداردی نیســت و مشــکالت  شــد، 
کــه بــرای انتقــال آب بــه  کمبــود آب داریــم. هزینــه ای  زیســت محیطــی و 

کشــوری اســت. پردیــس مــی شــود باالتــر از هزینــه میانگیــن 
معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  اســت  الزم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نــگاه دوســتانه تــری بــه افزایــش محــدوده شــهر جدیــد پردیــس داشــته 
گفــت: الزم اســت تــا بــا مســاعدت معــاون اول رئیــس جمهــور در  باشــد، 
ــه تکمیــل پــروژه هــای مســکن مهــر پردیــس،  ــه ب تخصیــص اســناد خزان

و  تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر  مــردم  نماینــده  تســریع شــود. 
بانــک عامــل  از  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی  پردیــس در مجلــس شــورای 
ــا ســود مشــارکت تســهیالت را 18 مــاه در  بخــش مســکن مــی خواهیــم ت
گفــت: در حــال حاضــر بــه هســته ســخت مشــکالت پردیــس  نظــر بگیــرد، 
کار  رســیده ایــم از جملــه اینکــه بــرای برخــی از واحدهــا تأییدیــه و پایــان 
صــادر نشــده و در نتیجــه شــهرداری احســاس مســئولیتی بــرای ایــن 
کنــد. معیــن شهرســتان پردیــس در مجمــع نماینــدگان  واحدهــا نمــی 
کیــد بــر اینکــه بایــد بــا پیمانــکاران متخلــف  اســتان تهــران در مجلــس بــا تأ
گفــت: وزارت راه و شهرســازی از مرجعــی ماننــد شــورای  برخــورد شــود، 
هماهنگــی ســران قــوا بــرای برخــورد بــا پیمانــکاران متخلــف در پردیــس 
کــه بیــش از 3۰۰ هــزار نفــر در ایــن  کنــد، چــرا  مجــوز خــاص درخواســت 

ــد. ــد ش کن خواهن ــا ــه زودی س ــه ب منطق

بان مرکزی ا کرد

ریش ذ وه 
ی ادار ا  اورا 

وا و   ب 

دی وژه های   پ ا ب پر اد خ خص ا
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 نشست
مقاهل

قراردادهــای پیمانــکاری در ســالهای  اخیــر   به   
کشــور   از    کاهــش  در آمدهــای عمومــی  دلیــل  
یکســو  و   افزایــش   نــا مناســب    هزینه هــای  
ســازمانها   و  نهادهــای وابســته   بــه   دولــت   از  
ســوی  دیگر  که  حاصل  آن  کاهش   بی ســابقه  
بودجه های  عمرانی     و   ملی  می باشد با معضل  
گردیده و   این معضل در  جایی   اساسی مواجه 
نمود  بیشتری پیدا  می کند که  دولتمردان ما با   
کشــور   بی  توجهی  به  وجود   بخش خصوصی  
و   زیــر   پــا  گذاشــتن   قوانین جــاری ،  باقیمانده  
بودجــه طرحهــای عمرانــی   را    بــدون رعایــت 
ضوابط  قانونی در   اختیار شرکتهای  وابسته و  به 
تعبیری  خصولتی   قرار  داده  و  بخش خصوصی   
را   که     در  شــرایط  ســخت   اقتصادی توانســته  
است  با  هنر  و  تدبیر   خود   صنعت   احداث   را    پا   
بر جا   نگه   داشته    تا     نه   تنها  خود   جیره خوار   
منابع عمومی  کشور  نباشد   بلکه بتواند  نقش 
خــود   را  در شــکوفایی   اقتصــادی    و   اشــتغال 
زایی   کشور   ایفا    نماید   را   به   چالش   نابودی   

دعوت   نماید .
چنانچــه    بــه مشــکات  فــوق   جهش هــای   
کــه  نتیجــه     تورمــی    چنــد   ســال    یکبــار   را    
همــان   بی توجهــی    بــه  بخــش خصوصــی  
می باشد   اضافه   نماییم متوجه  خواهیم  شد   
کــه ایــن قشــر متکــی    به خــود    بــا   بی مهری   
دولــت  نمــی تواند    به  تنهایی    بار مشــکات    
کشیده   و   نهایتا     کشور   را   بدوش   اقتصادی  
هــم خــود    نابــود   خواهد  شــد  و  هم  اقتصاد  

کشور    به    چنین  روزی خواهد   افتاد .
کــه  جبــران   آثــار   ناشــی   از   تــورم    از آنجــا   
در   قرارداد هــای     پیمانــکاری    بــر   اســاس   
بخشــنامه های  تعدیــل   ســازمان    برنامــه   
لــذا تهیــه   گیــرد      و   بودجــه  صــورت مــی 
کــه   ضامن    شــاخص های  تعدیــل   عادالنــه    
کشــور   در شــرایط   نــا  تــداوم      پروژه هــای  
متعــادل   اقتصــادی  مــی باشــد    از     اهمیــت     

ویژه ای     برخوردار   است .
کــه  شــاخص  تــورم    به صورت     در  ســالهایی   
نرمال   و  شیب   مایم  متناسب    با    سالهای 
ضرایــب      یابــد  مــی  افزایــش    خــود     قبــل 
گرچــه    بســیار مهــم  شــاخص های  تعدیــل   ا
است     ولی    از حساسیت  آنچنانی     برخوردار  
که  شــیب    نمــی باشــد  لیکــن     در  مقاطعــی    
شاخص های  تورمی  نظیر   سال  1397     و    یا    

سال    1391     و مشابه  آن    در    طول    بیست    
گذشته     تند    و  نا متعارف      می گردد    سال    
ســر  نوشــت     قراردادهــا    دگرگــون   شــده     و   
همــه   چیــز       بــه    شــاخص های   تعدیــل   
گــره   و    دیگــر  بخشــنامه های    جبرانــی   تــورم 

خواهد  خورد .
شاخصهای  تعدیل قطعی    سه    ماهه   اول   و    
دوم   سال   1397      اباغی     از   سوی    سازمان  
محترم     برنامه    و   بودجه   کشور   با    توجه    به    
دقت  نظر    باال      و  رعایت    فرهنگ      امانت  
داری     صرفا    قادر    اســت     پوشــش    دهنده   
تــورم   ردیفهــای    پایــه   فهرســت    بها هــای    
سازمان    برنامه    باشد    و    برای    سایر ردیفهای   
قــرارداد     از  قبیــل   ردیفهــای   ســتاره دار     در    
فهرســت     بهــای    پایــه ، قراردادهای   خاص ، 
اجناس  تولید   داخل   که   منشاء   ارزی    دارند    
و  نظایر   آن    الزم   اســت    روشــهای    دیگر ی   

اندیشیده  شود .
با   مقایسه    شاخص های    رشته ای   تعدیل    
پانزده   فقره    فهرست   بهای    سازمان    برنامه   
گذشته    مطابق     جدول    زیر  در    ده    سال    
کــه  شــاخص  تعدیــل    گــردد     مشــخص   مــی 
سال   1397      در    قریب     به    اتفاق    رشته ها    
کــه     از     باالتریــن    رشــد    برخــوردار    بــوده    
نمایانگــر    نــا    پایــداری    اقتصــادی کشــور      و    
عدم    اطمینان      به     پول   ملی    در    دولت   

حاضر    می باشد .

تحقیقــات     در  حــوزه     پیمانکاری  حکایت    از    
کــه    بــا     وجــود    اعــام     باالتریــن     ایــن    دارد    
ضریــب تعدیــل  توســط   ســازمان     برنامــه    و   
کان      بودجه کشور   در    پانزده  سال   گذشته    کما
دخــل   و خــرج       پروژه هــا     باالنــس   نبــوده      و    
بسیاری    از    پروژه ها      با  مشکات    عدم  تطابق    

تعدیل     به شرح    زیر     روبرو    هستند .

1- همگن   نبودن    تمامی    ردیفهای   فهرست    
بها ء    در    بعضی فصول    از   قبیل فصل    18     
که      کناف      فهرست     ابنیه      بابت     وجود     
وابســته    بــه    ارز   مــی باشــد    در   مقایســه    
بــا    ســایر    ردیفهــای   این فصــل    و     یا فصل    
یک     فهرست    تاسیسات     مکانیکی     بابت   
کــه تولیــد    داخلــی     لوله هــای    مانیســمان     
محــدود     داشــته      و    افزایــش     نــرخ   آن      
متناســب     با  تغییرات     نرخ     ارز   می باشــد     
در   مقایســه    بــا    لوله هــای  فــوالدی     درز دار    
تولید    داخل    ســبب    اشــکال    در    بســیاری     

گردید  . از     قراردادها   

2-     ردیفهای   ستاره   دار     داخل   قراردادها      
که    غالبا    اجناس   خارجی    هســتند    و     یا     
قطعــات    آنهــا      وارداتــی    مــی باشــند      بــه     
هیــچ      وجــه    بــا شــاخصهای  تعدیــل  قابــل   

جبران  نمی باشند .

کــه   3- تاسیســات      و  تجهیــزات     پروژه هــا    
کشــور   هســتند    ولی    عمدتا        مونتاژ     داخل  
کامل    و     یا    بخشــهای مهم  آنها      یا    بطور    
وارداتی     و    وابسته     به نرخ    ارز    می باشند    

قابل   جبران    با    ضریب   تعدیل   نیستند .
خاصه   اینکه    عدم  تناسب     دخل    و  خرج     
دولت  ،  استقراض    از   منابع    مالی    داخلی     
و    خارجــی  ،  انتشــار    انــواع     اوراق    بهــا دار     
برای      به تعویق    انداختن  تعهدات      معوقه    
و   جاری    دولتی     ،  عدم   اعتقاد     به    بخش 
خصوصی     واقعی     و  ضعف       در      مدیریت    
ارز     و    نهایتا     نا پایداری     و عدم  شــفافیت     
کــه   نتیجــه  آن  تــورم  نــا     در    اقتصــاد    کان     
متعارف      ســالهای    اخیر      و   ســالهای قبل  
می باشد  گریبانگیر    ملت     و    صاحبان حرف     
کــه    بــا    هیــچ    راهــکاری     کشــور    اســت      در 

قابل   جبران  نمی باشد .

اخ های      
د  

ا ا   ا
یان    هیات  مدیره    س ان  ی ش

ان  ایران های سا سندیکای شرک
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ردیف
رشته

86-4
87-1

87-2
87-3

87-4
صد 

در
رشد 
4/4

88-1
88-2

88-3
88-4

صد 
در

رشد 
4/4

89-1
89-2

89-3
89-4

صد 
در

رشد 
4/4

90-1
90-2

90-3
90-4

صد 
در

رشد 
4/4

1
ابنیه

217.3
250.0

264.8
235.2

220.1
1%

219.7
224.7

225.6
232.7

6%
244.6

248.5
258.5

271.1
17%

284.3
299.4

309.6
330.3

22%

2
برق

206.3
222.7

223.0
184.2

190.4
-8%

199.6
209.9

219.5
227.0

19%
241.0

241.6
247.6

260.3
15%

279.5
282.3

284.4
313.3

20%

3
ک

مکانی
206.3

226.0
229.5

239.1
232.2

13%
241.3

245.5
248.1

256.1
10%

269.6
269.4

275.0
282.0

10%
302.0

306.6
330.1

343.3
22%

4
راه، راه آهن و باند فرودگاه

201.7
220.9

229.4
221.3

216.8
7%

221.5
225.6

226.0
229.4

6%
242.0

243.7
245.7

292.4
27%

298.6
312.4

329.4
346.6

19%

5
راهداری

201.3
232.7

240.2
236.1

230.7
15%

242.9
248.0

252.9
256.8

11%
271.7

273.3
280.3

308.9
20%

329.3
341.6

352.6
364.9

18%

6
خطوط انتقال آب

203.4
228.5

235.7
231.9

229.2
13%

238.3
241.7

243.9
247.2

8%
263.6

265.2
268.8

306.8
24%

318.8
330.4

344.9
362.3

18%

7
شبکه توزیع آب

203.7
239.1

246.0
239.8

236.3
16%

247.5
250.8

253.7
258.3

9%
275.3

277.3
282.9

310.3
20%

328.2
338.0

355.5
371.4

20%

8
چاه

202.3
223.1

228.2
225.8

223.8
11%

233.6
238.5

240.7
243.0

9%
257.6

259.2
262.5

308.1
27%

317.7
330.3

346.9
362.9

18%

9
ت و ترمیم قنات

ساخ
-

-
272.7

234.8
219.0

225.2
229.1

228.7
239.2

9%
252.6

257.2
267.6

274.3
15%

288.1
300.5

305.6
320.9

17%

10
آبیاری و زهکشی

211.6
233.9

242.7
234.9

231.0
9%

238.0
242.5

243.7
247.0

7%
261.5

263.4
266.1

319.4
29%

326.8
342.2

360.5
380.3

19%

11
سد سازی

206.1
226.8

239.5
233.9

229.1
11%

233.8
237.7

239.1
242.8

6%
256.9

258.7
261.8

304.0
25%

310.4
326.6

342.5
360.0

18%

12
ت فشار

آبیاری تح
206.5

228.7
231.6

234.5
235.1

14%
252.1

255.4
258.8

261.7
11%

278.9
280.5

286.2
315.7

21%
333.6

343.8
354.1

363.6
15%

13
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب

215.9
239.7

245.4
237.9

235.1
9%

238.3
241.8

248.0
251.2

7%
268.1

269.7
272.9

316.6
26%

328.3
339.7

354.7
373.4

18%

14
انتقال و توزیع آب روستایی

194.9
204.5

209.0
222.3

222.2
14%

236.0
236.0

237.2
239.3

8%
248.4

251.9
250.0

265.4
11%

294.8
300.3

322.9
330.6

25%

15
آبخیزداری و منابع طبیعی

210.5
234.6

239.2
240.3

239.7
14%

253.5
255.2

258.3
261.3

9%
278.1

280.9
286.4

302.3
16%

319.0
326.8

338.0
344.4

14%

جدول مقايسه ای شاخصهای 
تعديل رشته ای
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 نشست
مقاهل

ردیف
رشته

1
ابنیه

2
برق

3
ک

مکانی

4
راه، راه آهن و باند فرودگاه

5
راهداری

6
خطوط انتقال آب

7
شبکه توزیع آب

8
چاه

9
ت و ترمیم قنات

ساخ

10
آبیاری و زهکشی

11
سد سازی

12
ت فشار

آبیاری تح

13
شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب

14
انتقال و توزیع آب روستایی

15
آبخیزداری و منابع طبیعی

جدول مقايسه ای شاخصهای 
تعديل رشته ای

91-1
91-2

91-3
91-4

صد 
در

رشد 
4/4

92-1
92-2

92-3
92-4

صد 
در

رشد 
4/4

93-1
93-2

93-3
93-4

صد 
در

رشد 
4/4

94-1
94-2

94-4
94-4

صد 
در

رشد 
4/4

358.8
403.4

462.4
481.9

46%
510.3

512.7
513.3

507.5
5%

549.9
554.3

557.2
545.4

7%
549.5

543.9
533.5

529.0
-3%

368.3
447.9

523.0
521.9

67%
556.4

548.5
543.4

551.1
6%

587.0
602.8

597.0
603.2

9%
606.6

612.1
595.9

597.1
-1%

382.4
412.8

495.7
539.3

57%
562.4

560.9
566.7

567.6
5%

604.1
608.1

623.7
624.8

10%
639.4

637.4
633.7

634.3
2%

375.3
403.0

451.9
469.7

36%
503.8

515.8
525.0

529.5
13%

580.3
593.5

595.5
596.2

13%
626.1

627.7
623.8

621.3
4%

401.8
422.5

456.9
489.7

34%
545.5

554.6
564.8

571.0
17%

644.2
657.0

653.7
650.5

14%
698.4

701.1
698.6

688.7
6%

395.8
421.6

464.4
483.4

33%
526.0

536.9
548.3

555.0
15%

616.3
632.0

637.8
640.6

15%
680.1

683.4
683.1

680.0
6%

408.9
436.7

472.3
493.0

33%
537.8

547.2
557.8

564.1
14%

631.5
643.6

647.4
649.6

15%
692.9

696.1
692.4

680.7
5%

396.2
423.5

473.5
496.4

37%
537.2

549.4
560.4

569.1
15%

634.6
647.3

653.6
657.9

16%
702.3

706.0
705.0

705.3
7%

357.8
394.6

432.1
439.5

37%
472.4

478.7
484.6

481.7
10%

540.1
550.6

552.3
544.3

13%
570.8

567.7
557.3

556.0
2%

412.6
443.4

495.5
515.5

36%
557.3

572.0
585.7

591.9
15%

652.8
667.2

670.8
672.7

14%
711.0

713.6
711.2

709.3
5%

390.8
418.1

474.2
492.0

37%
529.9

545.3
556.0

561.0
14%

613.8
633.7

633.3
635.1

13%
668.8

670.7
666.6

664.8
5%

401.4
421.8

454.6
468.5

29%
524.1

534.4
545.5

556.5
19%

639.4
651.3

659.7
668.7

20%
730.9

736.3
740.3

744.5
11%

404.0
432.2

477.9
496.6

33%
538.2

551.6
559.4

565.6
14%

623.8
634.9

640.6
642.2

14%
675.9

679.6
677.2

675.4
5%

377.3
391.1

464.5
475.9

44%
518.2

521.5
538.0

546.0
15%

607.0
612.9

619.2
621.3

14%
641.5

649.8
639.8

636.2
2%

381.1
403.1

427.5
439.3

28%
487.3

497.4
514.9

522.5
19%

594.0
606.7

611.8
618.6

18%
670.2

673.2
678.3

681.9
10%
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ردیف
رشته

1
ابنیه

2
برق

3
ک

مکانی

4
راه، راه آهن و باند فرودگاه

5
ی

راهدار

6
ب

خطوط انتقال آ

7
ب

شبکه توزیع آ

8
چاه

9
ت

ت و ترمیم قنا
ساخ

10
ی و زهکشی

آبیار

11
ی

سد ساز

12
ت فشار

ی تح
آبیار

13
ب

ی و انتقال فاضال
شبکه جمع آور

14
ب روستایی

انتقال و توزیع آ

15
ی و منابع طبیعی

آبخیزدار

صهای 
جدول مقايسه ای شاخ
تعديل رشته ای

95-1
95-2

95-3
95-4

صد 
در

رشد 
4/4

96-1
96-2

96-3
96-4

صد 
در

رشد 
4/4

97-1
دد

ر
ی

ش
صد 

در
رشد 
1/4

صد 
در

رشد 
2/4

صد 
در

رشد 
2/4

صد 
در

رشد 
2/4

565.2
568.2

592.6
599.1

13%
626.7

670.9
691.8

714.2
19%

823.2
918.5

1054.8
1088.3

15%
29%

48%
52%

630.2
631.8

681.2
701.2

17%
755.9

781.9
805.5

845.7
21%

1065.2
1216.6

1378.1
1544.4

26%
44%

63%
83%

663.0
665.8

689.0
703.1

11%
740.0

763.6
805.2

821.7
17%

942.2
1059.8

1190.6
1300.8

15%
29%

45%
58%

656.9
663.0

676.1
682.6

10%
721.9

733.7
752.9

763.1
12%

837.9
919.5

980.6
1016.5

10%
20%

29%
33%

739.4
748.5

763.4
777.7

13%
834.6

843.9
867.8

888.2
14%

1011.3
1083.9

1133.2
1199.5

14%
22%

28%
35%

720.0
728.6

739.6
746.5

10%
637.6

694.8
717.4

726.0
-3%

944.5
1032.2

1086.7
1128.8

30%
42%

50%
55%

728.4
737.9

751.2
761.3

12%
818.3

831.1
849.0

865.7
14%

985.6
1061.1

1116.6
1178.1

14%
23%

29%
36%

748.8
756.2

769.4
776.6

10%
827.0

835.9
857.3

867.7
12%

975.8
1071.0

1133.8
1180.5

12%
23%

31%
36%

614.8
615.9

629.7
631.5

14%
683.3

722.0
733.9

747.6
18%

874.6
949.7

1035.0
1046.0

17%
27%

38%
40%

750.2
757.8

771.1
777.6

10%
826.0

837.4
858.2

869.1
12%

975.3
1084.5

1160.7
1208.3

12%
25%

34%
39%

702.2
710.1

724.6
731.1

10%
775.0

787.3
806.9

816.6
12%

916.7
1016.1

1084.5
1124.5

12%
24%

33%
38%

798.0
805.2

812.9
820.6

10%
889.7

892.2
909.9

918.8
12%

1047.0
1113.8

1137.3
1158.4

14%
21%

24%
26%

711.4
719.4

728.8
734.5

9%
783.8

798.3
818.1

829.0
13%

937.0
1053.5

1124.6
1176.4

13%
27%

36%
42%

655.6
661.9

667.3
677.5

6%
722.3

726.5
773.3

809.7
20%

904.7
1031.2

1103.3
1211.4

12%
27%

36%
50%

735.6
742.2

751.8
757.9

11%
820.9

825.5
840.5

849.2
12%

968.7
1016.0

1039.6
1057.3

14%
20%

22%
25%
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 نشست
نشست

ح  در آســـتانه ورود بـــه ســـال 1398 و بـــا مطر
شـــدن بحث مربوط بـــه بودجه ســـال آینده 
از  بـــا دعـــوت  اقتصـــاد ســـندیکا  کمیســـیون 
کمیســـیونهای مختلف  کارشناســـان بودجه 
این تشـــکل قدیمی به بررســـی بودجه سال 
98 پرداخت. این جلســـه روز شـــنبه 22 دی 
مـــاه برگـــزار شـــد و طـــی آن مباحثـــی ماننـــد 
و  درآمدهـــا  جزئیـــات   ،98 بودجـــه  کلیـــات 
هزینه هـــا، بودجـــه عمرانـــی و امـــکان تحقق 
آن، لـــزوم مدیریت بودجه شـــرکتهای دولتی 

ح شـــد. و ... مطر
بیـــژن  مهنـــدس  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای  در 
رئیـــس هیـــات مدیـــره   نائـــب  ســـعیدآبادی 
کـــرد:  کمیســـیون اقتصـــاد عنـــوان  و رئیـــس 
بـــرای دیـــدن مســـیر پیـــش رو بایـــد نورافکن 
یا شـــمعی در اختیار داشـــته باشـــیم، درباره 
کلیـــات  بودجـــه ســـال 98 مســـائلی ماننـــد 
امـــکان تحقـــق بودجـــه عمرانـــی،  بودجـــه، 

چگونگـــی تحقـــق و پرداخـــت آن از مباحث 
کـــه می توانـــد مســـیر  حائـــز اهمیتـــی اســـت 
را بـــرای فعـــاالن صنعـــت احـــداث در حـــوزه 

کنـــد.      کار آنهـــا روشـــن  کســـب و 
کننـــدگان در  در ادامـــه ایـــن جلســـه شـــرکت 
کـــردن نظرات  ح  کمیســـیون اقتصاد بـــا مطر
کردند، ســـپس رئیس  خود جلســـه را شـــروع 
کارشناســـان بودجـــه دعـــوت  کمیســـیون از 
شـــده به جلســـه درخواســـت نمودند در حد 
امـــکان بودجـــه ســـال 98 را تحلیـــل نمایند 
کـــه مجله پیـــام آبادگـــران بـــرای جلوگیری از 
کام خاصـــه ای از جلســـه فـــوق را به  اطالـــه 

کند.   می  منتشـــر 

در ســـال 1398 حـــدود 1700در هـــزار میلیارد 
کـــه بودجه  کشـــور اســـت  کل  تومان بودجه 
حـــدود  میـــزان  ایـــن  از  دولتـــی  شـــرکتهای 

1300 هـــزار میلیارد تومـــان و بودجه عمومی 
تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   470 حـــدود  دولـــت 
گـــر 70 هـــزار میلیارد  اســـت. از ایـــن میـــزان ا
کنیـــم، منابع عمومـــی دولت  کـــم  تومـــان را 
که  حـــدود 407 هـــزار میلیـــارد تومان اســـت 
کســـب  از ســـه ســـرفصل  پیش بینـــی شـــده 
خواهـــد شـــد بـــه عبارتـــی 209 هـــزار میلیارد 
کســـب  تومـــان در قالـــب نفت و مالیات و ... 
خواهـــد شـــد، 148 هـــزار میلیـــارد تومـــان از 
کســـب می شـــود  فـــروش امـــوال و دارایی ها  
و 51 هـــزار میلیـــارد تومـــان هـــم اســـتقراض 

جدیـــد خواهـــد بود.

که حجم عظیمی از بودجه  مشخص اســـت 
در اختیـــار شـــرکتهای دولتـــی اســـت، البتـــه 
هـــزار   1700 هـــم  نقدینگـــی  می شـــود  گفتـــه 
میلیـــارد تومـــان و معـــادل بودجه اســـت اما 

مدی دودیت های  در م
اری  ای هزینه های   ا

یات و ابهامات ما

س برای سا  در سندیکا ت به م نهادی دو ه  د ه ب ی بررس 
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کـــه این پیش بینـــی بودجه  کرد  باید توجـــه 
مربوط به ســـال 1398 اســـت نه سال 1397 
و احتمـــاال تـــا پایـــان ســـال 1398 نقدینگـــی 
بیـــش از ایـــن مقـــدار خواهـــد بود تـــا حدود 
2 هـــزار میلیـــارد تومان برســـد، از ایـــن مبلغ 
حـــدود 1700 هـــزار میلیـــارد تومان بـــه نوعی 
که نشـــان می دهد  بـــه دولـــت مربوط اســـت 
دولـــت و بـــه ویـــژه شـــرکتهای ســـهم بزرگی از 
اقتصـــاد ایـــران را بـــر عهـــده دارنـــد، بـــر طبق 
آمـــار موجود بیـــش از 90 درصد این شـــرکتها 
نیـــز در عرصه انـــرژی فعالند از جمله شـــرکت 
نفـــت، توانیر، پاالیـــش و پخش، ایـــدرو و ...
در قانـــون بودجـــه ســـال 1397 بودجـــه الزم 
بـــرای هدفمنـــدی یارانه ها 100 هـــزار میلیارد 
تومـــان و در قانـــون بودجه ســـال 1398 این 
بودجـــه 143 هـــزار میلیـــارد تومـــان در نظـــر 
گرفته شـــده اســـت. بر طبق بـــرآورد حداقلی 
دولـــت، ســـال آینـــده از فـــروش انـــرژی 143 
که اصا  هـــزار میلیـــارد تومان منابـــع داریـــم 
در بودجـــه عمومـــی نیســـت و در خزانـــه ای 
دیگـــر اســـت. 80 هـــزار میلیارد تومـــان از این 
مبلـــغ در شـــرکتهای دولتـــی هزینـــه خواهـــد 
گذشـــته هزینه این  که ســـال  شـــد، در حالی 
شـــرکتها حـــدود 55 هزار میلیـــارد تومان بود 
و ایـــن نشـــان می دهـــد هزینـــه شـــرکتها  46 
درصـــد از محـــل درآمـــد آنهـــا رشـــد داشـــته 
ایـــن  از  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   63 اســـت. 
مبلغ هـــم به ســـازمان هدفمنـــدی یارانه ها 

پرداخـــت می شـــود.
کاهشـــی در هزینـــه شـــرکتهای دولتـــی دیده 
غ از بحث انحصـــار طبیعی،  نمی شـــود. فـــار
قـــرار بـــود شـــرکتهای دولتـــی در ایـــران موتور 
کنون برای  رشد ســـرمایه گذاری باشـــند اما ا
ســـرمایه گذاری و حتـــی بازپرداخـــت بدهـــی 

خـــود برنامـــه ای ندارند. 

8
در مقایســـه بودجه ســـال 98 با 97 می توان 
گفـــت در قانون ســـال قبـــل درآمدهـــا حدود 
کـــه در بودجه  216 هـــزار میلیـــارد تومان بود 
ســـال 98 به 209 هزار میلیارد تومان رسیده 
اســـت و می توانـــد خبـــر خوبی بـــرای اصناف 
منبـــع  از  عمومـــا  کـــه  درآمدهـــا  کـــه  باشـــد 

مالیـــات هســـتند نـــه تنها رشـــدی نداشـــته 
کاهـــش هـــم داشـــته اســـت. از طرفی  بلکـــه 
کـــه تقریبا همه  گـــذاری اموال ســـرمایه ای  وا
آن شـــامل نفـــت اســـت از 108 هـــزار میلیارد 
تومـــان بـــه 148 هـــزار میلیـــارد تومان رشـــد 
کرده اســـت یعنی بـــاالی 37 درصـــد افزایش 
داشـــته اســـت. اســـتقراض جدیـــد از 61 هزار 
میلیـــارد تومـــان به 51  هـــزار میلیـــارد تومان 
کـــرده، و در مجمـــوع منابـــع  کاهـــش پیـــدا 
عمومـــی دولـــت از حدود 387 هـــزار میلیارد 
تومـــان در قانـــون ســـال قبـــل بـــه 408 هـــزار 
میلیـــارد تومـــان در قانون ســـال 98 رســـیده 

 . ست ا
میلیـــارد  هـــزار   408 اختصـــاص  مـــورد  در 
کـــرد  تومـــان، اول بایـــد بـــه هزینه هـــا نـــگاه 
کـــه از 294 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه بـــاالی 
321 هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت، 
تملـــک دارایی ســـرمایه ای تغییری نداشـــته 
و امســـال و پارســـال 62 هزار میلیـــارد تومان 
بـــوده و بـــا تورم بـــاالی 36 درصدی امســـال 
یعنـــی منفی 30 درصـــد در خـــود پیش بینی 
الیحـــه داشـــته اســـت. بازپرداخـــت بدهـــی 
یـــا تملـــک دارایـــی مالـــی از حـــدود 30 هـــزار 
میلیـــارد تومـــان به 25 هـــزار میلیـــارد تومان 
که در ســـقف  که  کاهش داشـــته اســـت چـــرا 
دوم الیحـــه منابعی بـــرای بازپرداخت بدهی 
پیش بینی شـــده اســـت. یعنی دولـــت اجازه 
گـــر پـــول نداشـــت از ایـــن 407 هـــزار  گرفتـــه ا
ج  میلیارد تومان 40 هـــزار میلیارد تومان خر
تومـــان حداقـــل  میلیـــارد  هـــزار   40 از  کنـــد. 

7 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای بازپرداخـــت 
بدهـــی اســـت یعنـــی به نوعـــی قرار اســـت در 
ج شـــود.  نهایـــت 40 هـــزار میلیارد تومان خر
143هـــزار  اســـت  قـــرار  منابـــع  قســـمت  در 
میلیارد تومان فروش نقدی داشـــته باشـــد، 
153 هـــزار میلیارد تومان مالیات اخذ شـــود 
تعبیـــری  بـــا   - تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   44 و 
جدید- اســـتقراض شـــود و 67 هـــزار میلیارد 
کســـب شـــود تـــا 407  تومـــان از ســـایر موارد 

هـــزار میلیـــارد تومـــان به دســـت آید. 

8
هـــزار   95 اســـت  قـــرار  نیـــز  هزینـــه  بـــاب  در 
خدمـــات  جبـــران  بـــرای  تومـــان  میلیـــارد 
هـــزار   22 شـــود،  پرداخـــت  دولـــت  کارکنـــان 
میلیـــارد تومـــان بابـــت بازنشســـتگی و رفـــاه 
گردد. 22 هـــزار میلیارد  اجتماعی پرداخـــت 
خدمـــات  و  کاال  از  اســـتفاده  بـــرای  تومـــان 
اســـت. 18 هـــزار میلیارد تومـــان جهت یارانه 
احتســـاب  )بـــدون  باعـــوض  کمـــک  و  هـــا 
گرفته شـــده  هدفمنـــدی یارانه هـــا( در نظـــر 
و 61 هـــزار میلیـــارد تومـــان برای ســـایر موارد 
کـــه ایـــن »ســـایر مـــوارد« رقـــم بزرگـــی  اســـت 
اســـت و می تـــوان بـــه عنـــوان ابهـــام بودجه 

کـــرد. دربـــاره آن ســـوال 
دارایـــی  تملـــک  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   62  
کـــه  اســـت  عمرانـــی  طرحهـــای  ســـرمایه ای 
ح ملی، 11  24 هـــزار میلیـــارد تومـــان آن طـــر
ح اســـتانی  و  هـــزار میلیـــارد تومـــان آن طـــر
ح  26 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه صـــورت طر
کـــه باز جای  متفرقه در اختیار دولت اســـت 
ســـوال و بررســـی دارد. در اعتبـــارات تملـــک 
دارایـــی مالـــی 19 هـــزار میلیارد تومـــان برای 
بازپرداخـــت اصـــل اوراق و 5 هـــزار میلیـــارد 
گرفته  تومان نیز برای ســـایر مصـــارف در نظر 

است.  شـــده 

در حـــال حاضر ســـهم صندوق توســـعه ملی 
گرفتـــه  از فـــروش نفـــت  20 درصـــد در نظـــر 
کـــه طبـــق قانـــون قـــرار بـــوده حداقل  شـــده 
34 درصـــد بـــه صنـــدوق واریـــز شـــود ولی با 
اجـــازه مقام رهبری 20 درصد شـــده اســـت. 

حجــم  کــه  اســت  مشــخص   
عظیمــی از بودجــه در اختیار 
اســت  دولتــی  شــرکتهای 
دولت و به ویژه شــرکت های 
ســهم بزرگی از اقتصــاد ایران 
را بــر عهــده دارند  شــرکتهای 
دولتــی  بــرای ســرمایه گذاری 
بـــــازپــــــــــرداخت حـــــــــــتی   و 
 بدهی خود برنامه ای ندارند  
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کتفـــا نشـــده و  بـــا ایـــن همـــه بـــه ایـــن امـــر ا
بودجـــه  الیحـــه  دوم  ســـقف  تامیـــن  بـــرای 
کـــه 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت منبعـــی 
جـــز صنـــدوق توســـعه ملـــی معرفی نشـــده، 
عمـــا ورودی صنـــدوق در ســـال آینـــده صفر 
کـــه برای این 40  خواهـــد بود چون مصارفی 
هزار میلیـــارد تومان دیده شـــده را نمی توان 
دســـت زد. 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای 
گرفتـــه شـــده و 20  نظـــر  نیـــروی مســـلح در 
هـــزار میلیـــارد تومـــان در قالب جـــدول بین 
که حداقل  دســـتگاهها تقســـیم شده اســـت 
7 هـــزار بازپرداخـــت بدهـــی دولـــت اســـت، 
بـــه نوعی بایـــد این 40 هـــزار میلیـــارد تومان 
تحقـــق یابد. یعنـــی عما هر چه ســـال آینده 
نفـــت فروختـــه شـــود مصـــرف خواهد شـــد. 
بـــه نظر می رســـد بـــا رونـــد موجـــود 164 هزار 
که عمدتـــا مربوط به  میلیـــارد تومـــان درآمد 
مالیـــات اســـت تحقـــق خواهد یافـــت. برای 
ســـال آینده نیـــز 209 هـــزار میلیـــارد تومان از 
این محل پیش بینی شـــده اســـت. احتماال 
101 هـــزار میلیارد تومـــان از محل نفت درآمد 
حاصـــل خواهـــد شـــد و بـــرای ســـال آینـــده 
148 هـــزار میلیـــارد تومان پیش بینی شـــده 
اســـت. اســـتقراض جدیـــد  60 هـــزار میلیارد 
آینـــده  ســـال  بـــرای  و  بـــود  خواهـــد  تومـــان 
51 هـــزار میلیـــارد تومـــان پیش بینـــی شـــده 
اســـت. جمع منابـــع عمومی دولت امســـال  
325 هـــزار میلیارد تومـــان و حدود 407 هزار 
میلیـــارد تومـــان منابـــع بـــرای ســـال آینـــده 

پیش-بینی شـــده اســـت. 
میلیـــارد  هـــزار  نیـــز260  مصـــارف  مـــورد  در 
و  حقـــوق  بـــرای  عمدتـــا  هزینـــه  تومـــان 
که 320 هـــزار میلیارد  دســـتمزد خواهد شـــد 
تملـــک  اســـت.  شـــده  پیش بینـــی  تومـــان 
ح عمرانـــی احتماال  دارایـــی ســـرمایه ای و طر
امســـال 32 هزار میلیارد تومـــان خواهد بود 
و برای ســـال آینـــده 62 هزار میلیـــارد تومان 
پیش بینی شـــده اســـت. احتمـــاال باید برای 
که  بدهـــی 31 هـــزار میلیارد تومـــان بپردازیم 
مـــا 25 هـــزار میلیـــارد تومان بـــرای این مورد 

گرفته ایـــم.  در نظـــر 

کســـری بودجه انواع و اقسام  برای محاسبه 
روشـــها از جمله تراز عملیاتـــی وجود دارد. با 
کســـری بودجه وجود  نحوه محاســـبه دولت 
نـــدارد و تـــراز آن صفـــر اســـت امـــا بایـــد دیـــد 
کســـری بودجـــه بـــدون نفـــت چقدر اســـت. 
IMF )صنـــدوق بین المللـــی  طبـــق توســـعه 
کشـــورهای نفتی الزم اســـت اســـت  پول( به 
کســـری بودجه را  بـــدون نفـــت و اســـتقراض 
کرد. بـــا ایـــن الگـــوی IMF حدود  محاســـبه 
50 درصـــد منابع ســـال آینـــده بایـــد در زمره 
گزارشی  کســـری بودجه محاســـبه شـــود. در 
ســـال  بودجـــه  الیحـــه  »بررســـی  عنـــوان  بـــا 
کشـــور 3. منابـــع بودجه )ویرایش  کل   1398
که توســـط  مرکز پژوهشـــهای مجلس  اول(« 
کســـری بودجه بـــدون نفت  گرفتـــه  صـــورت 
در ســـال آینـــده، 168 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
گزارش و  عنوان شـــده اســـت. بر مبنای این 
کارشناســـان  کارشناســـان دیگر از جمله  نظر 
ســـندیکا، الزم اســـت به دولت توصیه شـــود 
کســـری بودجـــه را صادقانـــه نشـــان دهـــد و 
صاحبـــان  همفکـــری  بـــا  آن  جبـــران  بـــرای 

کاری تعبیـــه نماید.   اندیشـــه ســـاز و 

در قانـــون 1397 مالیـــات اشـــخاص حقوقی 
که در  حـــدود 41 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــود 
قانـــون 1398 بـــه  37 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
که خبـــر خوبی برای شـــرکتها  کاهـــش یافتـــه 
اســـت. مالیـــات بـــر درآمـــد از حـــدود 19 هزار 
میلیـــارد تومان بـــه  25 هزار میلیـــارد تومان 
افزایـــش یافتـــه اســـت. مالیـــات بـــر ثـــروت از 
3/5 هـــزار میلیارد تومان بـــه 4 هزار میلیارد 
مجموعـــه  اســـت.  داشـــته  افزایـــش  تومـــان 
مالیـــات از 64 هـــزار میلیـــارد تومـــان  به 66 
اســـت.  یافتـــه  رشـــد  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار 
کاال و خدمات از 49 هزار میلیارد  مالیات بـــر 
تومـــان بـــه 61 هـــزار میلیـــارد تومان رســـیده 
اســـت. مالیات بـــر واردات از 29 هزار میلیارد 
کاهش  تومـــان بـــه 27 هـــزار میلیارد تومـــان 
یافته اســـت. مجموع مالیات غیر مســـتقیم 
بـــه  88 هـــزار  از  78 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
کم  میلیـــارد تومـــان رســـیده اســـت. بـــا این 
و زیـــاد شـــدن ها، مجموع مالیـــات 8 درصد 
تغییـــر  بـــرای شـــرکتها  امـــا  افزایـــش داشـــته 

مالیاتـــی ایجاد نشـــده اســـت.
ســـهم مالیات بر ســـود شـــرکتها در ایران 37 
که این رقم نشـــان می دهد در  درصد اســـت 
کار می کنند و فعالیت  که  کشـــور ما از افرادی 
گرفتـــه  مالیـــات  بیشـــترین  دارنـــد  شـــفافی 
گرفتـــه  از زحمت کشـــان مالیـــات  می شـــود. 
که زحمت نمی کشـــند  می شـــود و به آنهایی 
وجـــود  ایـــن  بـــا  می شـــود.  داده  رانـــت 
گرفتـــه  گفـــت در ایـــران مالیـــات  نمی تـــوان 
می شـــود. در مجموع بـــه دلیـــل معافیت ها 
و فرارهـــای مالیاتـــی، مالیـــات قابـــل توجهی 
کشـــور مـــا پرداخت نمی شـــود. اما بخش  در 
که  گرفته می شـــود  عمده مالیـــات از افرادی 
بایـــد با وجـــود تســـهیاتی چون بخشـــش یا 
تخفیف مالیاتـــی امکان فعالیـــت آنها فراهم 
کننـــد و اشـــتغالزایی نماینـــد.  کار  تـــا  شـــود 
کمیسیون اقتصادی ســـندیکا به  پیشـــنهاد 
دولت وضـــع پایه های مالیاتی جدید اســـت 
تا فشـــار از روی شـــرکتها برداشـــته شـــود و با 
کشـــور روشـــن  فعالیـــت آنهـــا موتـــور اقتصاد 
شـــود و زمینه خـــروج اقتصاد از رکـــود فراهم 

 . د شو

کســـری  دیـــــــــــد  بایـــد 
نـــــفت  بـــدون  بــــــودجه 
طبـــق  اســـت.  چــــــــــقدر 
)صنـــدوق   IMF توســـعه 
بـــه  پـــول(  بیــــــــن المللی 
الزم  نفتـــی  کشـــورهای 
اســـت اســـت بدون نفت 
کســــــــری  اســــــــــتقراض  و 
کرد.  بودجـــه را محاســـبه 
 IMF الـــــــــگوی  ایـــن  بـــا 
مــــــنابع  حدود 50 درصد 
ســـال آینده بایـــد در زمره 
کســـری بودجه محاســـبه 

د شو
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قیمت هر بشـــکه نفت در قانون 1397 حدود 
55 دالر بـــود و بـــرای ســـال آینده حـــدود  54 
گرفتـــه شـــده اســـت امـــا دربـــاره  دالر در نظـــر 
قطعـــی  نظـــر  نمی تـــوان  آن  شـــدن  محقـــق 
داد و بـــه رفتـــار صادرکننـــدگان بـــزرگ نفت، و 

بازیگـــران عرصـــه سیاســـت بســـتگی دارد. 
میعانـــات  و  خـــام  نفـــت  صـــادرات  مقـــدار 
بـــه  نفـــت  بشـــکه  میلیـــون   2/68 از  گازی 
یافتـــه  کاهـــش  نفـــت  بشـــکه  میلیـــون   1/5
کـــه تحقـــق ایـــن 1/5 میلیون بشـــکه  اســـت 
گرچه ممکن اســـت  هـــم جـــای ســـوال دارد ا
بـــا تصمیمـــات سیاســـی مخصوصـــا تصمیم 
جـــدی اروپا بـــرای خرید نفت محقق شـــود. 
گاز  پیش بینـــی  می شـــود خالـــص صـــادرات 
بـــا فروش بـــه ترکها و عراقی ها بیشـــتر شـــود. 
در نهایـــت مجمـــوع ارز حاصل، بین شـــرکت 
نفـــت، صنـــدوق توســـعه و بودجـــه عمومـــی 
 24 حـــدود   احتمـــاال  می شـــود.  تقســـیم 
میلیـــارد دالر از منابـــع حاصـــل از صـــادرات 
کـــه  گاز ســـهم دولـــت خواهـــد بـــود  نفـــت و 
کرده 14 میلیـــارد دالر را با  دولـــت پیش بینی 
دالر 4 هـــزار تومـــان و 10 میلیارد دالر را با دالر 
کند. با این حســـاب  8 هـــزار تومانـــی تســـعیر 
میانگیـــن وزنی ارز ســـال آینـــده 5800 تومان 

بود.  خواهـــد 

شـــرکتهای  و  دولـــت  توســـط  اوراق  انتشـــار 

دولتی همـــان 66-67هـــزار میلیـــارد تومان 
-بـــه  دولـــت  ریالـــی  اوراق  مجمـــوع  اســـت. 
جـــز شـــرکتهای دولتـــی- از 43 هـــزار میلیارد 
تومـــان به 49 هـــزار میلیـــارد تومان رســـیده 
اســـت. مجمـــوع اوراق ریالـــی الیحـــه بودجه 
تقریبـــا همـــان 72-73 هزار میلیـــارد تومان 

بود.  خوهـــد 
گذاشـــتن منابع نفتـــی، منابع نقدی  کنـــار  با 
دولـــت از حـــدود 218 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
گـــر ایـــن مبلـــغ بـــا 142 هزار  بیشـــتر نیســـت. ا
کـــه در  کنیـــم پولـــی  میلیـــارد تومـــان جمـــع 
دســـت دولـــت خواهد بـــود بیـــش از 361 هزار 
کـــه 321 هزار  میلیـــارد تومـــان نخواهـــد بـــود 
میلیـــارد تومـــان آن هزینـــه جـــاری، 25 هـــزار 
میلیـــارد تومان بـــرای بدهی اســـت و تنها  15 
کار عمرانی باقی  هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای 
می مانـــد. با این حســـاب دولت ناچار اســـت 
که  بـــرای پرداخـــت 62 هـــزار میلیـــارد تومان 
در بودجـــه بـــرای تملـــک دارایی ســـرمایه ای 
گرفته شـــده دســـت به دامـــان اوراق  در نظـــر 

. د شو

کســـری بودجـــه شـــفاف شـــود امـــکان  گـــر  ا
کـــردن بـــه راههـــای جبـــران آن ایجـــاد  فکـــر 
پیشـــنهاد  دربـــاره  ایـــن  در  می شـــود. 
اصـــاح  ســـندیکا  اقتصـــادی  کمیســـیون 
قیمـــت حامل هـــای انـــرژی و نحـــوه اجـــرای 
هدفمنـــدی یارانه ها، اصاح سیاســـت های 

کنتـــرل و مدیریـــت هزینه های دولت،  ارزی، 
وضع پایـــه مالیاتی جدیـــد و جلوگیری از فرار 
اجبـــاری  هزینه هـــای  شناســـایی  مالیاتـــی، 
و غیـــر اجبـــاری در بودجـــه، اصـــاح فراینـــد 
پرداخـــت و پرداخت مســـتقیم خزانه به ذی 
نفعـــان، و ســـاماندهی معافیت های مالیاتی 
گره گشـــا  کـــه در ایـــن بـــاره می توانـــد  اســـت 

 . شد با

کارشناســـان محتـــرم  گـــزارش  پـــس از اتمـــام 
ح ذیل  کننده نظرات خود را به شـــر شـــرکت 

ابـــراز نمودند.
و  راه  وزارت  پورشـــیرازی:  مهنـــدس 
در  را  خـــود  داخلـــی  پرداخـــت  شهرســـازی 
کـــرده و بودجه  بودجه 36/5 درصد بیشـــتر 
کاهش داده اســـت.  عمرانـــی را 6/2 درصـــد 
کثـــر دســـتگاهها بـــاال رفته  بودجـــه جـــاری ا
و بودجـــه عمرانـــی آنهـــا پاییـــن آمده اســـت. 
کم شـــده  کل بودجـــه وزارت راه 3/7 درصد 
کـــه پروژه هـــای نیمه تمام  اســـت در صورتی 
غ از  زیـــادی بـــر روی زمین مانده اســـت. فـــار
اعـــداد تمـــام بودجه هـــای جـــاری بـــاال رفته 
کـــم شـــده اســـت در  و بودجه هـــای عمرانـــی 
که به اشـــتغال  کار عمرانی اســـت  کـــه  حالـــی 
و رونـــق می انجامـــد. در مـــورد یارانه ها نیز به 
نظـــر بنـــده بـــه جـــای دادن ماهی بـــه مردم 
باید بـــه آنها ماهی گیـــری یاد بدهیـــم، یعنی 
یارانـــه را بـــه بخـــش تولید اختصـــاص دهیم 



ن                                   یا آباد  
ر ود 1397 آ
شماره4و 373

42

 نشست
نشست

کار  تـــا اشـــتغال ایجاد شـــود و مـــردم در قبال 
خـــود حقـــوق بگیرنـــد و از این یارانـــه بی نیاز 

   . ند شو
مهندس ســـیامک مســـعودی: مگر می توان 
با یـــک هزینه ثابت در همه شـــرایط از جمله 
بـــا فروش 2/6 میلیون بشـــکه، 1/5 میلیون 
کســـری  بشـــکه  هـــزار   800 حتـــی  و  بشـــکه 
بودجه نداشـــته باشـــیم؟ در واقع ما بودجه 
که نشان دهیم  را »اوستا برســـون« می کنیم 
کســـری بودجـــه نداریـــم. بایـــد مســـائل این 
بودجـــه و عدم تحقق آن توســـط نمایندگان 

مجلس بررســـی و اطاع رســـانی شـــود. 
مهنـــدس مجید شـــیخ  بهایی: آیـــا نمی توان 
کـــرد  بودجـــه شـــرکتهای دولتـــی را مدیریـــت 
کاهـــش داد. چـــرا ایـــن شـــرکتها به  و آنهـــا را 
کـــه  نمی شـــوند  گـــذار  وا خصوصـــی  بخـــش 

دولـــت مجبـــور نباشـــد حـــدود 70 درصـــد از 
بودجـــه خـــود را به ایـــن شـــرکتها اختصاص 
کـــه  دهـــد؟ البتـــه بنـــده مســـتحضر هســـتم 
کـــه فـــان  در بودجـــه پیش بینـــی می شـــود 
شـــرکت دولتـــی چقـــدر درآمـــد دارد و چقـــدر 
چقـــدر  خـــود  فعالیـــت  از  و  می کنـــد  هزینـــه 
ســـود بـــه دولـــت می دهد، امـــا ســـوال اینجا 
کنتـــرل  کـــه آیـــا نبایـــد ایـــن هزینه هـــا  اســـت 
شـــود؟ آیـــا نبایـــد انجمن هـــای تخصصـــی و 
افـــکار عمومـــی از محل هزینه کرد شـــرکتهای 

باشـــند؟   مطلع  دولتـــی 
مشـــکل  مصطفـــی زاده:  محمـــود  مهنـــدس 
بودجـــه عمدتا در بـــاال بـــودن بودجه جاری 

کـــه اصـــا  مخصوصـــا در بخش هایـــی اســـت 
نیـــاز نیســـت بودجـــه ای بـــه آنهـــا تخصیص 
یابـــد. حیف و میـــل بودجه باید بـــه حداقل 
حـــذف  آن  از  غیرضـــروری  هزینـــه  و  برســـد 
شـــود. در ایـــن بـــاره مجلـــس بایـــد جـــرات و 
قدرت الزم را نشـــان دهد. بـــه نظر من یارانه 
کاری مناسب  نیز باید قطع شـــود و با ســـاز و 
تنهـــا از دهک هـــای پاییـــن حمایت شـــود. 

گرفتـــه  از 62 هـــزار میلیـــارد تومـــان در نظـــر 
هـــزار   15 عمرانـــی،  کارهـــای  بـــرای  شـــده 
میلیـــارد تومـــان آن مشـــهود اســـت و باقـــی 
کـــه دولت  مانـــده آن بســـتگی بـــه ایـــن دارد 
کـــرد. دولت با  کجا قـــرض خواهد  محتـــرم از 
چـــاپ اوراق، طلـــب پیمانـــکاران را پرداخت 
یـــک ســـری افـــراد و ســـازمانهای  می کنـــد و 
لـــی در فرابـــورس بـــا 2-3 درصـــد باالتر از  دال

ســـود بانکـــی، دارایـــی مـــا را از مـــا می گیرنـــد 
و احتمـــاال بـــرای آن درصدهـــا مالیاتـــی هـــم 
بـــه  نمی دهنـــد. شـــاید بهتـــر باشـــد دولـــت 
کنـــد، در  جـــای اوراق از LC ریالـــی اســـتفاده 
ایـــن صورت به جـــای پرداخـــت اوراق قرضه 
بـــه شـــرکتها اوراق را بـــه بانکها بدهـــد و عما 
شـــرکتهای  عمدتـــا  کـــه  واســـطه ها  دســـت 
بانکی هســـتند قطع می شـــود. باید بررســـی 
شـــود چـــرا ایـــن اتفـــاق در ایـــران نمی افتد؟ 
گاهـــی بانکها  شـــاید یکـــی از دالیل ایـــن امر آ
از عملکـــرد دولتهـــا در نحوه پرداخـــت اوراق 
در  مخصوصـــا  دولتهـــا  معمـــوال  و  باشـــد 
بـــا  خـــود ســـعی می کننـــد  پایانـــی  ســـالهای 

خ ارز بدهـــی خـــود را بـــا بانکهـــا  افزایـــش نـــر
کـــه عما موجـــب افزایش تورم  کنند  تســـویه 

یـــا بی پولـــی می گـــردد. 
در  قیمـــت  افزایـــش  درصـــد   50 حـــدود 
قراردادهـــای ریالـــی عمرانـــی اتفـــاق افتاده و 
گـــر رویکرد دولت حفظ وضع موجود باشـــد  ا
امســـال باید حداقل 30 هـــزار میلیارد تومان 
که همـــان 62  کنـــد در حالی  بیشـــتر هزینـــه 
هـــزار میلیـــارد تومـــان بودجـــه ســـال 1397 
در بودجـــه ســـال 1398 هـــم آمـــده و بـــا این 
حســـاب حفـــظ وضـــع موجـــود نیـــز ممکـــن 
بایـــد منابعـــی نصـــف  نیســـت. پیمانـــکاران 
منابـــع ســـال جـــاری را در ســـال آتـــی انتظـــار 

باشند.  داشـــته 
خ ارز  مهنـــدس پرهام ســـیدین: ما قبا بـــا نر
ســـیگنال غلطی داده ایم و ساختار تولیدات 
ما واردات پایه شـــده اســـت. و حاال بسیاری 
از صنایـــع ما تـــوان ادامـــه فعالیـــت ندارند و 
گردش آنها 20 برابر شـــده است.  ســـرمایه در 
ســـه  ســـنگینی  بیـــکاری  می رســـد  نظـــر  بـــه 
ماهـــه اول ســـال آینـــده دیـــده خواهد شـــد، 
که با رکود در فعالیت شـــرکتهای  مســـئله ای 
عمرانی تشـــدید خواهد شـــد. ما حداقل 66 
کســـری بودجـــه داریم و  هـــزار میلیارد تومان 
به طبـــع آن مـــداوم در باتاق فـــرو می رویم. 
بـــرای عبـــور از این شـــرایط بایـــد تصمیمات 
کـــه بـــه قـــول  کـــی بگیریـــم، تصمیمـــی  دردنا
آقـــای دکتر ســـرزعیم در ســـال 1384 باید در 
گرفته می شـــد. یکی  مـــورد تامیـــن اجتماعی 
ک بـــازی نکردن با  از ایـــن تصمیمـــات دردنا
که به رانت و فساد  قیمت دالر اســـت، امری 
بیـــکاری  اســـت. علیرغـــم خطـــر  دامـــن زده 
بایـــد  جایـــی  یـــک  هـــم  یارانه هـــا  داســـتان 
تمام شـــود. حرکت بـــا این رونـــد مجبورمان 
می کنـــد بـــه چـــاپ پـــول یـــا اســـتقراض و باال 
کـــه ما را  کنیم  بـــردن پایـــه پولی خود اقـــدام 

به مشـــکل جـــدی خواهـــد انداخت.
کنـــم وقتی به  دربـــاره اوراق هـــم بایـــد عرض 
کـــه نـــه  پیمانـــکاران اوراق می دهنـــد آنهـــا را 
تخصصـــی در زمینه اوراق دارنـــد و نه تمایلی 
کار  کـــه این  بـــه آن، وارد ایـــن بـــازار می کنند 
بـــه خودی خـــود می تواند آســـیب زا باشـــد. 

دکتر غامرضـــا علیزاده: به نظـــر من می توان 
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با یـــک تصمیم انقابـــی حقوق های نجومی 
کـــرد و از محـــل صرفه جویـــی آن  را محـــدود 
رفـــت. معمـــوال  12-10  کمـــک بودجـــه  بـــه 
درصـــد ســـپرده بانکهـــا در نزد بانـــک مرکزی 
گـــر مـــا ایـــن میـــزان را تقلیـــل دهیم  اســـت، ا
بـــه  را  آن  و  دهیـــم  تشـــکیل  صندوقـــی  و 
کـــه ایـــن منبـــع  کنیـــم  گـــذار  متخصصـــان وا
را بـــه ســـمت پروژه هـــای نیمـــه تمام ســـوق 

دهنـــد می توانیـــم قـــدم موثـــری برداریـــم.
مهنـــدس  عطاردیـــان:  محمـــد  مهنـــدس 
مصطفی زاده بســـیار خوب مسئله را توضیح 
نماینـــدگان  می رســـد  نظـــر  بـــه  امـــا  دادنـــد 
مجلـــس و دولتمـــردان مســـائل را بـــه خوبی 
می داننـــد اما خـــود را به ندانســـتن می زنند. 
در حال حاضـــر 22 میلیون حاشیه نشـــین و 
که دائـــم در حال افزایش  بیکار وجـــود دارند 
خ دادن اســـت  اســـت. فاجعـــه ای در حـــال ر
امـــا در بودجـــه چـــاره ای بـــرای این مســـئله 
که  گرفته نشـــده اســـت. زمانـــی هم  در نظـــر 
ح  صحبـــت از ایجاد اشـــتغال می شـــود به طر
کـــه دیگر  مشـــاغل خانگـــی اشـــاره می شـــود 

نیست.  گره گشـــا 
راه  اســـت،  راه  در  ســـیلی  می بینیـــم  همـــه 
حـــل آن هم معلوم اســـت، اما نشســـته ایم و 
که برای  برای هم قصـــه می گوییم در حالـــی 
زیربنایـــی  بایـــد طرحهـــای  اشـــتغال  ایجـــاد 
را راه انداخـــت. مـــا روز اول بـــا یارانه هـــا هـــم 
کردیم و ســـر همین مســـئله ســـعی  مخالفت 
را منحـــل  کارفرمایـــی  کانـــون عالـــی  کردنـــد 
کـــه دور این میز نشســـته اند  کســـانی  کننـــد. 
کم  کارآفرین هســـتند و می توانند بیـــکاری را 
کار از آنها ســـلب  کننـــد امـــا روز بـــه روز امکان 

می شـــود. 
مهندس شـــعبان یوســـفیان: بودجه نویسی 
بـــه  بســـتگی  کارهـــا  ســـایر  ماننـــد  نیـــز 
کشـــور دارد. دولـــت  سیاســـت های داخلـــی 
کـــه  دارد  اختیـــار  در  منابـــع  ســـری  یـــک 
هزینه هـــا را پاســـخ نمی دهد، امیدوار اســـت 
کســـری بودجـــه را از جیـــب مـــردم درآورد و 
وقتی ایـــن راه حل جـــواب نمی دهـــد دالر را 
چنـــد برابر می کنـــد، و باز هـــم درآمد حاصل 
را بـــا مدیریتـــی نادرســـت هزینـــه می کند. ما 
گاه به منابـــع خارجی فکـــر نکرده ایم و  هیـــچ 

حتـــی در بودجـــه نگاهی به آن نداشـــته ایم. 
کـــه  می نویســـد  کســـی  را  بودجـــه  واقـــع  در 
قـــادر بـــه سیاســـتگذاری نیســـت. سیاســـت 
گذاشـــته می شـــود. این  هم جـــای دیگـــری 
فاصله بین بودجه نویســـی و سیاســـتگذاری 
نتیجـــه نامطلوبی دارد. بایـــد هزینه و درآمد 
بـــا هم منطبق باشـــد و سیاســـتگذاری با آن 

شـــود.  تلفیق 
مهنـــدس عبـــاس وفایـــی: صنعـــت احـــداث 
از دولـــت انتظـــار دارد در قبـــال ایـــن 47 هزار 
میلیـــارد تومان به پیمانـــکاران اوراق ندهد، 
کننـــد و به  ایـــن مبلـــغ را جـــای دیگـــری نقد 
کار پیمانکاری  که در  پیمانکاران بدهد چـــرا 

داشـــتن نقدینگی اهمیـــت دارد.
مهنـــدس ســـاالر علیـــاری: بـــه نظر می رســـد 
گـــر دولـــت نتوانـــد نفـــت بفروشـــد و قـــرض  ا

 50 نیـــز  خـــود  جـــاری  ج  مخـــار بـــرای  کنـــد 
واقـــع  در  دارد.  بودجـــه  کســـری  درصـــد 
الزم  و  دارد،  بـــدی  چشـــم انداز  بودجـــه 
اســـت نماینـــدگان مجلـــس بـــه این مســـئله 
توجـــه جدی نشـــان دهنـــد و در پـــی یافتن 
علت العلـــل ایـــن امـــر باشـــند. یکـــی از ایـــن 
درصـــد   75 تعلـــق  می توانـــد  علت العلل هـــا 
بودجـــه بـــه شـــرکتهای دولتـــی باشـــد، ایـــن 
شـــرکتها بـــه دلیـــل برخـــی ماحظـــات بایـــد 
گذاری  دولتـــی بماننـــد اما شـــاید بتوان بـــا وا
برخـــی فعالیـــت آنها بـــه بخـــش خصوصی یا 
کنتـــرل هزینه آنها از اتـــاف بودجه جلوگیری 
کـــرد. برخـــی از ایـــن شـــرکتها بســـیار بدهکار 

که می تـــوان این بدهـــی را با عرضه  هســـتند 
کـــرد.  ســـهام آنهـــا در بـــورس پرداخـــت 

دکتـــر  آقـــای  ظاهـــری:  عیـــن اهلل  مهنـــدس 
یارانه هـــا  می خواهنـــد  فرموده انـــد  نوبخـــت 
کننـــد و در آنجـــا یارانه هـــا را بیـــن  را اســـتانی 
کننـــد و هر چـــه را توانســـتند  مـــردم تقســـیم 
عمرانـــی  کارهـــای  در  کننـــد،  صرفه جویـــی 
کننـــد. از دیـــدگاه ســـندیکا پرداخت  هزینـــه 
که  یارانـــه از ابتدا اشـــتباه بـــود، حداقل حاال 
یارانه ها را پرداخت می کنند و قصد اســـتانی 
کـــردن یارانه هـــا را دارند ایـــن صرفه جویی ها 
بیـــن   ... و  پـــاداش  و  اضافـــه کاری  بابـــت  را 
بـــرای  را  آن  بلکـــه  نکننـــد  تقســـیم  کارکنـــان 
کنند تا اشـــتغال  اجـــرای پروژه هـــا اســـتفاده 

شـــود.  ایجاد 

مهندس بیژن ســـعیدآبادی: بودجه نویســـی 

گرفته  که هدفی بـــرای آن در نظر  بـــدون این 

گر مسئله  شـــود اشـــتباه اســـت. برای نمونه ا

ســـال 1398 بیـــکاری اســـت، بودجـــه باید بر 

اســـاس حرکت به ســـمت حـــل این مســـئله 
گـــر مســـئله مـــا مهاجرت  تدویـــن شـــود. یـــا ا
کـــردن جریـــان  اســـت در راســـتای معکـــوس 
کنیـــم. بـــه نظر  مهاجـــرت بودجـــه را تدویـــن 
می رســـد خروجی بودجه ســـال 1398 حفظ 
بـــه  نگاهـــی  هیـــچ  و  اســـت  موجـــود  وضـــع 
توســـعه ندارد. نه تنها به توســـعه نگاه ندارد 
کردن  کردن هزینه هـــا و برطرف  کـــم  بلکه به 
کســـری بودجه هم اهمیتی داده نمی شـــود.  
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 نشست

کمیســیون اقتصــاد و  مهنــدس ورزنــده عضــو 
کارگــروه بانکهــا در ضمــن خیرمقــدم بــه  رئیــس 
کــرد: بــا توجــه  نماینــدگان بانــک آینــده عنــوان 
بــه جایــگاه خــوب بانــک آینــده و شــکوفایی آن 
کــه منجــر بــه دریافــت  و امکانــات مالــی خــوب 
بانــک جایــزه بنکــر در دو دوره متوالــی شــده 
گفتگــو بــا بانــک آینــده شــدیم.ما  اســت وارد 
شــرکتهای  کــه  داریــم  عضــو  ســندیکا 700  در 
کلیــه  اصلــی ســازندگی ایــران هســتند و تقریبــا 
گذشــته توســط  ســازه های مهــم در 70 ســال 
آنها ســاخته شــده و می شود.ســندیکای ما 70 
ســال قدمــت دارد.از طرفــی شــرایط اقتصــادی 
کنیــد متوجــه می شــویم در ســالهای  را نــگاه 
کاهــش و بــاالی 700-800 هــزار  اخیــر پروژه هــا 
میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه تمــام روی دســت 

ــده اســت. ــت مان دول
هــم  جلســه  ایــن  از  مــا  هــدف  افــزود:  وی 

کــردن اعضــای  اندیشــی بــا شــما بــرای فعــال 
کــه بــا وجــود پتانســیل باالیــی  ســندیکا اســت 
بیکارنــد. آنهــا  از 70 درصــد  بیــش  دارنــد  کــه 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مشــکاتی 
کــه بــا وجــود تحریمهــا تشــدید شــده و  داشــته 
کــرده اســت. کار را بــرای پیمانــکاران مــا تنگ تــر 
این پتانســیل و توان فنی و مهندســی با ســالها 
ــه وجــود آمــده اســت و  زحمــت و پــول مــردم ب

بایــد بــرای حفــظ آن تدبیــری اندیشــید.
کــه شــرایط  وی افــزود: بعــد از انقــاب زمانــی 
در  مــا  شــرکتهای  مــی داد  اجــازه  سیاســی 
کشــورهای دیگــر ســد و نیــروگاه می ســاختند 
ترکمنســتان.در  در  دوســتی  ســد  جملــه  از 
ــی  ــران یک ــه س ــام را ب ــرودگاه ام ــاب ف ــان انق زم
بودنــد  داده  نشــان  آفریقایــی  کشــورهای  از 
گفتــه بــوده واقعــا  معــاون رئیــس جمهــوری آن 
از  یکــی  و  بیاییــد  ســاخته اید؟  شــما  را  ایــن 

کــه امــروزه  اینهــا را بــرای مــا بســازید.در صورتــی 
شــرکتهای رتبــه 2 و 3 مــا تــوان اجــرای ایــن نــوع 

دارنــد. را  پروژه هــا 
کــردن  ــا همســو  کــرد: امیدواریــم ب وی تصریــح 
ــوان مهندســی  ــی بانــک شــما و ت ــات مال امکان
احــداث  صنعــت  در  رکــود  از  مــا  شــرکتهای 
کــه تاثیــر بســزایی  جلوگیــری شــود، موضوعــی 

دارد. اقتصــادی  رونــق  در 
بانــک  ثــروت  امــور  مدیــر  صادقــی  علیرضــا 
گفــت: بانــک مــا حامــی کار و تولیــد  آینــده نیــز 
بــا حداقــل  اســت.ما ســعی می کنیــم  ایرانــی 
کــه پیمانکاران  کنیــم  هزینــه شــرایطی را فراهــم 
کننــد و حتــی  بتواننــد در مناقصــات شــرکت 
گــر تامیــن مالــی نیــاز داشــته باشــند در حــد  ا
ــا انتشــار  ــت ب کنیم.دول کمــک  ــه آنهــا  امــکان ب
کند  کــرد بدهــی خــود را پرداخت  اوراقــی تــاش 
و بــازار بدهــی هــم در بــورس تشــکیل شــد.ما 

ه  ص ا در  ای  ص  
در دیدار کمیسیون اقتصاد  با نمایندگان بانک آینده بررسی شد

میزگرد

دند تا درباره  ده ب ین ان از بان  ایند ان ن ب ر ماه می ز   ندیکا ر اد س ن ا ی ی ک
ردازند ه ها به  ب ر رای  ای سندیکا در تامی ما و ا کاری ای بان با ا امکان ه

ا  یر ده  ین رک بان  س اداره بانکداری ش یری رئی ه مهند  ک ت ک در ای ن
رک بان  نا بانکداری ش اد کارش ان ش ن ینده و  روت بان  ر  اد مدیر ام
کاری  ه ه ر درباره امکان و ن اه دو  دند دید ر ب ا ن  ایند از بان در  ینده به ن

ه کاره بررس شد ه های نی ر ه  ران از  ه های  ر رود به  در 
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ــا شــما در قبــال توثیــق ایــن اوراق   می توانیــم ب
کنیــم یــا فــروش آنهــا را بــا قیمــت  مشــارکت 
ــا شــرایطی  کنیــم و ی ــازار تســهیل  مناســب در ب
گروه آینــده این  که مجموعه مالــی  کنیــم  مهیــا 
اوراق شــما را بــا قیمــت مناســب نقــد نمایــد.و 
منابــع را در اختیــار شــما قــرار دهد.عــاوه بــر 
ایــن نســبت بــه بــازار رقابتــی ســعی می کنیــم 
بــرای  پایین تــر  هزینــه  بــا  را  ضمانت نامه هــا 
کــه بــا بنیــه مالــی قوی تــر  شــما در نظــر بگیریــم 

کنیــد. در مناقصــات شــرکت 
گردش  گــر  وی افــزود: عــاوه بــر امکانــات فوق، ا
مالــی شــرکتها بــه بانــک مــا بیایــد بانــک ســعی 
ایــن  کــه در  نــرخ ســود مناســبی  بــا  می کنــد 
افــزوده  ارزش  یــک  می کنــد  اعمــال  حســابها 
کنــد تــا فضــای بــرد- بــردی را بــرای  دیگــر ایجــاد 

کنــد بانــک و شــرکتها فراهــم 

مهنــدس ورزنــده بــا اشــاره بــه پــروژه ایــران مــال 
کــرد: اجــرای چنین  گســترده آن عنــوان  و ابعــاد 
گــر  پــروژه ای از عهــده هــر شــرکتی برنمی آید.ا
پتانســیل شــرکتهای ایرانــی نبــود شــما بــرای 
کار افتــادن ســرمایه خــود بایــد بــه ســراغ  بــه 
شــرکتهای خارجــی می رفتیــد، در ایــن پــروژه 
شــرکتهای عضــو ســندیکا بــا شــما همــکاری 

دارنــد.
کــرد: متاســفانه اوضــاع اقتصــادی  وی تصریــح 
داخــل و وضعیــت پروژه هــا نامناســب اســت 
پتانســیل  از  اســتفاده  امــکان  زمانــی  تنهــا  و 
وجــود  تســهیات  و  امکانــات  و  مهندســی 
ــه  ک ــما  ــک ش ــر بان گ ــد، ا ــروژه ای باش ــه پ ک دارد 
ــد  کن ــیج  ــی بس ــه خوب ــی را ب ــور مال ــته ام توانس
بتوانــد بــا انجــام پروژه هایــی دیگــری از ایــن 
دســت در ســازندگی نقــش بیشــتری داشــته 
باشــد و از شــرکتهای عضــو ســندیکا در بــه ثمــر 
کنــد  اســتفاده  طرح هــا  نــوع  ایــن  رســاندن 

نتایــج خوبــی بــه بــار خواهــد نشســت.
صادقــی  آقــای  ســخنان  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ســرمایه گذاری ها  ایــن  در  کــه  ایــن  بیــان  بــا 
تصمیماتــی  و  دارد  وجــود  دیگــری  شــرکای 
بانــک  از  مســتقل  پیمانــکار  انتخــاب  ماننــد 
کــرد: مــا در ایــن بــاره بــه  گرفتــه می شــود عنــوان 
کننده تنها  عنــوان ســرمایه گذار یــا تامیــن مالــی 
قــادر بــه ارائــه پیشــنهاد هســتیم اما بهتر اســت 
ــا خــود ایــن مجموعه هــا مســتقیما  ســندیکا ب
گفتگــو شــوند، مــا می توانیــم ســندیکا را به  وارد 

کنیــم. ایــن مجموعه هــا معرفــی 
کبیــری  در بخــش دیگــری از ایــن نشســت علــی 
نیــز  آینــده  بانــک  شــرکتی  بانکــداری  رئیــس 
آن   order بانــک  کــه  پروژه هایــی  در  گفــت: 
اســت مثــل پــروژه ایــران مــال و مشــهد مــال، ما 
می توانیــم تســهیل گر باشــیم، دربــاره مشــارکت 
نــوع  ایــن  در  گفــت  بایــد  پروژه هــا  در  بانــک 
الزم  بانــک  چنــد  از  ســندیکایی  گاه  پروژهــا 
ــه حــوزه  ــه ب ک ــا جایــی  اســت.اما در مجمــوع ت
معاونــت ســرمایه گذاری ربــط دارد در خدمــت 
کارگروهــی  شــما هســتیم.می توانیم در قالــب 
ــندیکا  ــکاری س ــل هم ــای قاب ــترک حوزه ه مش
کجاهــا  بانــک  کــه  کنیــم  بررســی  را  بانــک  و 
مجموعــه  در  یــا  باشــد  تســهیل گر  می توانــد 
ــد،  ــی باش ــه موضوع ــر چ ــود پیگی ــگ خ هلدین
شــود.آنچه  وارد  مســتقیم  می توانــد  کجــا  و 
می توانیــم  جاهایــی  در  مــا  اســت  مشــخص 
کنیــم از قبیــل تامیــن  کمــک  راســا بــه شــما 
گــردش  مدیریــت  و  امــور  در  تســهیل  مالــی، 
مالی.شــاید بهتــر باشــد ایــن بحــث را در قالــب 
بــرای  تفاهنامــه ای  و  کنیــم  دنبــال  کارگــروه 

کنیــم. همــکاری امضــا 
کمیســیون  عضــو  علیــزاده  غامرضــا  دکتــر 
می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  عنــوان  نیــز  اقتصــاد 
هســتند،  منفــی  تــراز  دارای  بانکهــا  بیشــتر 
بــه همیــن دلیــل بــرای ســندیکا مهــم اســت 
کــه بانــک شــما چــه میــزان نقدینگــی  بدانــد 

دارد.برخــی عــدم شــفافیت ها در بانکهــا دیــده 
کــه اعتمــاد را از بیــن می برد.بانــک  می شــود 
کنــد تــا چــه ســقفی می توانــد  بایــد مشــخص 
بــرای شــرکتهای مــا تســهیات در نظــر بگیرنــد.
که ریســک پذیری  کشــور  بزرگترین مهندســین 
شــده اند،  ســندیکا  وارد  داشــتند  باالیــی 
کشــور  ایــن شــرکتها از ســرمایه های بــا ارزش 

هســتند.
گفــت: برنامــه بانــک ایــن  علیرضــا صادقــی نیــز 
کــه تــا پایــان ســال تــراز خــود را بهبــود  اســت 
ببخشــد، شــرکت ایــران مــال در شــرف ثبــت 
کــه بــه نقدینگــی بانــک  در بــازار ســرمایه اســت 
کــرد، عــاوه بــر ایــن، بانــک تــا  کمــک خواهــد 
ســقف 30 هــزار میلیــارد ریــال افزایــش ســرمایه 
کــه نهایتــا تــا 6 ماهه اول  را در برنامــه خــود دارد 
ــک  ــاختار بان ــود س ــتای بهب ــال 98 و در راس س
میلیــارد  هــزار   4 شــد.حدود  خواهــد  انجــام 
ــرای ذی  ــل اعطــا ب ــال ســقف تســهیات قاب ری
نفــع واحــد اســت و بــر اســاس مقتضیــات و نــوع 
پــروژه ممکــن اســت از بازار ســرمایه، فاینانس و 
گــر وارد بــازار ســرمایه  تامیــن مالــی باشــد.البته ا
ــرای ذی  شــود ســقف تســهیات قابــل اعطــا ب
نفــع واحــد  8 هــزار میلیــارد اســت.به هــر حــال 
کــه در قالــب  کــرده  بانــک عــزم خــود را جــزم 
پیمانــکاری  شــرکتهای  از  شــرکتی  بانکــداری 
فضــای یــک  بســتر  در  و  کنــد   حمایــت 

تــا  کنــد  کمــک  آنـــــــــــها  بـــــــــــــــــــــه  برد-بــرد    
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 نشست

دهنــد. ادامــه  خــود  فعالیــت  بــه   بتواننــد 
ــا بیــان اینکــه  ــده ب پــس از آنکــه مهنــدس ورزن
هــر دوی مــا از بخــش خصوصــی هســتیم از 
امیــدواری خــود بــرای بــه نتیجــه رســیدن ایــن 
گفــت، مهنــدس عیــن اهلل  کــرات ســخن  مذا
کمیســیون  کارگــروه بانکهــای  ظاهــری عضــو 
کــرد: مــا بــا چنــد بانــک  اقتصــاد نیــز عنــوان 
هیــچ  تقریبــا  کــه  کردیــم  امضــا  تفاهمنامــه 
بــرای  بانکهــا شــرایطی  کــدام اجرایــی نشــد، 
کــه بــرای مــا  گرفتنــد  دادن تســهیات در نظــر 
کنــون یکــی از درخواســتهای  ــا  مقبــول نبود.ت
صــورت  برابــر  در  کــه  بــود  ایــن  بانکهــا  از  مــا 
وضعیت هــای قطعــی شــده بــه مــا تســهیات 
کــه امــروز صــورت وضعیــت مــا  دهنــد در حالــی 
ــه اوراق تبدیــل می شــود و ایــن اوراق  ســریعا ب

یــک قــدم معتبرتــر از صــورت وضعیــت اســت و 
بایــد تســهیات اعطایــی بــرای آن قابــل توجــه 
کار را  ــا ســرعت ایــن  ــورس هــم ب باشــد چــون ب

می دهــد. انجــام 
وی افــزود: شــرکتهای عضــو ســندیکا عمومــا 
توســط ســازمان برنامــه و بودجــه رتبه بنــدی 
بایــد در اعطــای  ایــن رتبه بنــدی  شــده اند و 
گیرد.چنانچــه  قــرار  مدنظــر  تســهیات 
بارهــا  نویــن  اقتصــاد  بانــک  مدیرعامــل 
ضمانت نامــه  برگشــت  ریســک  کــرد  اعــام 
پیمانــکاران ســندیکا 3 در هــزار اســت.کافی 
اســت شــرکتهای ما یک چک برگشــتی داشــته 
کــه بلوکــه شــوند و شــرکت بلوکــه اصــا  باشــند 
 30-20 مــا  از  کــدام  کند.هــر  کار  نمی توانــد 
ــا چنیــن  گرفته ایــم و ب ســال ســابقه رتبــه 1 و 2 
کار  کــدام از مــا بــا بانکهایــی  ســابقه طوالنــی هــر 
کــه تســهیات شــما  کرده ایــم در نتیجــه زمانــی 

کند حســاب خــود را نزد  بــرای مــا انگیــزه ایجــاد 
بانــک شــما خواهیــم آورد.

وی افــزود: در ذهــن مــن بانکــداری پــروژه ای 
ــر بانکــداری شــرکتی اولویــت داشــته  همــواره ب
بــا  پــروژه  صــد  تــا  صفــر  اســت  بهتــر  یعنــی 
صــدور  زمینــه  بــرود.در  پیــش  شــما  بانــک 
زمینــه  در  اســت  قــادر  بانــک  ضمانت نامــه 
ضمانت نامــه  صــدور  در  تخفیــف  و  تســریع 
شــرایط،  در  تســهیل  ســپرده،  درصــد  کســر، 
صــدور ضمانت نامــه پیــش پرداخــت بــدون 
کمتــر، تســریع  ســپرده یــا بــا پیــش پرداخــت 
در پرداخــت تســهیات، تخفیــف در ســود و 
تســهیات  اعطــای  آن،  شــرایط  در  تســهیل 
نظــر  در  و  کارفرمایــان،  از  مطالبــات  برابــر  در 
گرفتــن یــک حــد اعتبــاری بــرای هــر شــرکت 

نقدینگــی  مشــکل  شــرکت  کــه  زمانــی  بــرای 
پیــدا می-کنــد، تامیــن ماشــین آالت شــرکتها، 
کارتهــای اعتبــاری به شــرکتها و ...به  پرداخــت 

کنــد. کمــک  شــرکتهای مــا 
بانــک  از  می توانــد  هــم  ســندیکا  افــزود:  وی 
شــما بــرای شــرکت در همایش هــا و ســمینارها 
اعضــا  بــا  بانــک  روابــط  تقویــت  منظــور  بــه 
کند.عــاوه بــر ایــن همــکاری بــا بانــک  دعــوت 
ویــژه شــرکتهای عضــو  بســته  بــرای طراحــی 
خصــوص  در  بانــک  بــا  همــکاری  ســندیکا، 
بــا ســرویس ها و خدمــات  اعضــا  آشناســازی 
همــکاری  بــرای  اعضــا  ترغیــب  بانــک،  ویــژه 
بــرای حضــور  بانــک  بــا  بانــک، همــکاری  بــا 
و  آورد  عمــل  بــه  دعــوت  نشــریه ســندیکا  در 

نمایــد. همــکاری 

1
کارگــروه  مهنــدس مجیــد شــیخ بهائــی عضــو 
کمیســیون  کمیســیون اقتصــاد و رئیــس  بانــک 
ــر  ــا فک ــروز م ــود: ام ــوان نم ــندیکا عن ــی س حقوق
از  رفــت  بــرون  راهکارهــای  از  یکــی  می کنیــم 
کشــور تبصــره 19 قانــون بودجــه  شــرایط خــاص 
کــه در بنــد 2 صراحتــا اشــاره  96 و 97 و ...اســت 
کــه می خواهــد در طرحهــای  کســی  می کنــد 
کنــد  ســرمایه گذاری  جدیــد  یــا  تمــام  نیمــه 
کنــد،  بایــد بــا بانــک عامــل قــراردادی منعقــد 
ــه در  ک ــود  ــام می ش ــه وی اع ــا ب ــپس پروژه ه س
گذشــته مشــخصات  پیوســت10 بودجــه ســال 
همــه ایــن پروژه هــا بود.عــاوه بــر ایــن بــه همــه 
پروژه هــا بســتگی بــه نــوع پــروژه و درجه اهمیت 
کــه بــه صــورت  یارانــه ســود پرداخــت می شــود 
نقدینگــی در حســاب بانــک می نشــیند و بــا 
آن تلفیــق می شــود ولــی پیمانــکار نمی توانــد از 
کنــد چــون بــه عنــوان ســپرده ای از  آن اســتفاده 
طــرف دولــت در نــزد بانــک اســت، در ســال 97 
حــدود 6 هــزار و 300 میلیــارد تومــان جمــع ایــن 
پــول بــوده ولــی پیمانــکاران ما مقدار کمــی از آن 

کرده انــد. را جــذب 
گــر بانکهــا وارد ایــن مقولــه نشــوند  وی افــزود: ا
یقینــا بدنــه پیمانــکاری نابــود خواهــد شــد، 
کــه  کارهــا بــا ایــن شــرایط و بودجــه ای  اجــرای 
نظــر  در  عمرانــی  پروژه-هــای  بــرای  دولــت 
گرفتــه یعنــی صفــر ریــال و مابقــی آن را بــا اوراق 
ــکاری  کار پیمان کنــد عمــا  می خواهــد تامیــن 
کــه تبصــره 19 اجــرا  کــد خواهــد شــد مگــر ایــن  را

میزگرد

مهندس ورزنده: 
متاسفانه اوضاع اقتصادی داخل 
نامناســـب  پروژه هـــا  وضعیـــت  و 
است و تنها زمانی امکان استفاده 
از پتانســـیل مهندسی و امکانات و 
که پروژه ای  تسهیات وجود دارد 
گر بانـــک  بتواند بـــا انجام  باشـــد، ا
پروژه هایـــی دیگری از این دســـت 
بیشـــتری  نقـــش  ســـازندگی  در 
داشـــته باشد و از شـــرکتهای عضو 
رســـاندن  ثمـــر  بـــه  در  ســـندیکا 
کنـــد ح هـــا اســـتفاده   ایـــن نـــوع طر
خواهـــد  بـــار  بـــه  خوبـــی  نتایـــج   

نشســـت
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کار پیمانــکاری توســط شــرکتها. شــود یعنــی 
ــغ  ــد مبال ــل می توان ــک عام ــرایط بان ــن ش در ای
کــه حتمــا به ســود  کنــد  بزرگــی را ســرمایه گذاری 
کــه امســال  منتهــی خواهــد شــد.پروژه هایی 
داشــتند  آزادی  زمین هــای  شــدند  گــذار   وا
گذاشــته  ــه عنــوان وثیقــه در رهــن بانــک  ــه ب ک

شــد.
کارگــروه اجزایــی تبصــره 19عنــوان  ایــن عضــو 
در  خصوصــی  بانکهــای  چــرا  نمی دانــم  کــرد: 
ایــن بــاره تــا ایــن حــد منفعــل عمــل می کننــد،  
کار اجــرا نشــود  گــر ایــن  ا ولــی یقیــن بدانیــد 
آینــده مــا و شــما بــه عنــوان بنگاههــای بخــش 
خصوصــی مشــکل خواهــد داشــت.دولت پول 
نــدارد و مــا بایــد پــول را از جاهــای مختلــف 
کنیم.اســتدعا دارم  کنیــم و پــروژه  اجــرا  جمــع 
و  مطالعــه   19 تبصــره  روی  هــم  شــما  بانــک 
تبصــره  ایــن   1398 کند.ســال  برنامه ریــزی 
حــدود 10 هــزار میلیــارد تومــان یارانــه ســود دارد 
کــه بــه محــض تعریــف پــروژه در سیســتم بانــک 
می نشــیند.دولت از 18 درصــد 11 درصــد یارانــه 
ســود را پرداخــت می کند.البتــه ســرمایه گذار و 
کــه می تواننــد مانند دو شــریک  بانــک هســتند 
کــه ممکــن  دربــاره مابه التفــاوت ایــن 11 درصــد 
توافــق  باشــد  بانــک  نظــر  مــورد  ســود  اســت 

کننــد.
پــول  زمــان  افــزود:  بهائــی  شــیخ  مهنــدس 
کــردن پیمانــکاران تمــام  کار  دادن دولــت و 
کــردن  کار  بــرای  پیمانــکاران  حــاال  شــده، 
بایــد بــه فکــر تامیــن منابــع از جملــه از طریــق 
بــازار ســرمایه باشــند.در  یــا  سیســتم بانکــی 
شــریک  پیمانــکار  و  عامــل  بانــک  بــاره  ایــن 
کنــد  کار  نتوانــد  پیمانــکار  گــر  ا و  هســتند 
دســت  از  داده  انجــام  کــه  هزینه هایــی 
دربــاره  حقــی  و  شــد  خواهــد  تلقــی  رفتــه 
ســرمایه گذاری خــود تــا آن زمــان نــدارد چــرا 
کار  کــه وی از ابتــدا مســئول بررســی ریســک 
آن  در  عامــل  بانــک  نهایــت  اســت.در  بــوده 
پــروژه بــه جــای پیمانــکار خواهــد نشســت.
در بســیار از ایــن طرحهــا دولــت مابه التفــاوت 
کــه بایــد در مــدل  مصالــح را پرداخــت می کنــد 

گیــرد. مالــی بانــک مدنظــر قــرار 
جدیــد  روش  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی 
پیمانــکار  بانــک،  بیــن  جــدی  تعامــل  یــک 
و  دارد  ســرمایه گذار  نقــش  کنــون  ا کــه 
می گیــرد. شــکل  اجرایــی  دســتگاههای 

دســتگاههای اجرایــی هــم در ایــن قانــون حق 
دخالــت نــدارد و تنهــا دربــاره ســهم آورده خــود 
کننــد.دوره  و ســود آن می تواننــد اظهــار نظــر 
بهره بــرداری هــم بــر اســاس نــوع پــروژه تعریــف 
خواهــد شــد.برای ســال 1398 حــدود 580 
پــروژه دیــده شــده و حــدود 10 هــزار میلیــارد 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای  ســود  یارانــه 
کامــل  اســت.وثائق ایــن پروژه هــا هــم بــه طــور 
پروژه هــای  واقــع  اســت.در  پروژه هــا  از خــود 
کــه مشــکل  معرفــی شــده پروژه هایــی هســتند 

آنهــا حــل شــده اســت.
در بخــش از ایــن نشســت آقــای شمســی نژاد 
آینــده  بانــک  شــرکتی  بانکــداری  کارشــناس 
ــاره زمــان تنفــس و بازپرداخــت تســهیات  درب
بهایــی  شــیخ  مهنــدس  کــه  پرســید  بانکهــا 

کــرد: ایــن طرح هــا عمومــا تنفــس دو  عنــوان 
ســاله دارنــد، دوره ســاخت هــم حــدود 3 ســال 
اســت یعنــی بعــد از 5 ســال پرداخــت اقســاط 
گفــت: موضوعاتــی ماننــد  آغــاز می شــود.وی 
بازپرداخــت را می تــوان در مــدل مالــی مــورد 
کرد.قطعــا برای پیمانکار  توافــق طرفیــن توافق 
کند تــا در  کــه ابتــدا بــا بانــک تســویه  بهتــر اســت 
بقیــه مســیر بتوانــد به تنهایــی و بــدون دغدغه 

بهره بــردار باشــد.
مهنــدس شــیخ بهایی در پایــان بــا اشــاره بــه 
کــه اســتفاده از تبصــره 19 را تنهــا راه اجرای  ایــن 
خواهــان  می دانــد  کنونــی  شــرایط  در  پــروژه 
ورود بانــک آینــده بــه تبصــره 19و بررســی ابعــاد 
کبیــری نیــز ضمــن تشــکر  کــه آقــای  آن شــد 
ایــن  ارائــه  بــرای  بهایــی  شــیخ  مهنــدس  از 

کــرد: ثروت همیشــه به معنی  اطاعــات عنــوان 
کــه االن  نفــت نیســت و همین تجربه ای اســت 
کســب اطاعــات  مــا بــه دســت آوردیــم بــرای 
گاهــی از ایــن موضــوع نیــاز بــه صــرف وقــت  و آ
کــه شــما در اختیــار مــا  بــود  زیــادی  و زمــان 
اقتصــاد هنــد در  بــه  بنــده وقتــی  گذاشــتید. 
کــه در آنجــا دانشــجو بــودم بــا  ســالهای 1980 
هنــد 2018 نــگاه می کنــم می گویــم رشــد بــدون 

نمی شــود. دلیــل 
صناݥیــعݥ  میݥ کنــدݥ  توݥصیــهݥ  نهــرݥوݥ  بــهݥ  گاݥنــدݥیݥ 
کنــدݥ وݥ اݥبــزݥاݥرݥ توݥلیــدݥ رݥاݥ دݥرݥ دݥاݥخــلݥ  کوݥچــکݥ رݥاݥ تقوݥیــتݥ 
کندݥ.هنــوݥزݥ هــمݥ اݥگــرݥ صناݥیــعݥ قــوݥیݥ  کشــوݥرݥ توݥلیــدݥ 
بــهݥ علــتݥ وݥجــوݥدݥ صناݥیــعݥ  دݥرݥ هنــدݥ وݥجــوݥدݥ دݥاݥرݥدݥ 
کــهݥ اݥزݥ آݥنهــاݥ حماݥیــتݥ میݥ کنــدݥ وݥ  کوݥچکــیݥ اݥســتݥ 
ــدݥ وݥ  کرݥدݥهݥ اݥن کــهݥ دݥرݥ صنعــتݥ وݥرݥوݥدݥ پیــدݥاݥ  باݥنکهاݥیــیݥ 

آݥنݥ عجیــنݥ شــدݥهݥ اݥندݥ.ݥ بــاݥ 

بانکـــداری  رئیـــس  کبیـــری  علـــی 
آینـــده: بانـــک  شـــرکتی 

کارگروهـــی  قالـــب    می توانیـــم در 
قابـــل  حوزه هـــای  مشـــترک 
را  بانـــک  و  ســـندیکا  همـــکاری 
کجاهـــا  کـــه بانـــک  کنیـــم  بررســـی 
می توانـــد تســـهیل گر باشـــد یـــا در 
مجموعـــه هلدینـــگ خـــود پیگیر 
کجـــا  و  باشـــد،  موضوعـــی  چـــه 
می تواند مســـتقیم وارد شود.آنچه 
مشـــخص اســـت مـــا در جاهایـــی 
کمـــک  می توانیـــم راســـا بـــه شـــما 
کنیم از قبیل تامین مالی، تســـهیل 
گـــردش مالی.  در امـــور و مدیریت 
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 نشست

ای  ماهــواره  تصاویــر  روی  کــه  مطالعاتــی  در 
بعمــل آمــده ،دانشــمندان تائیــد مــی نماینــد 
کــه شــهر تهــران از پانــزده ســال قبــل  بــا پدیــده 
گردیــده از جملــه مــی تــوان  فرونشســت مواجــه 
بــه  فرونشســت قســمتهایی از پایتخــت ایــران 
کــه تــا حــدود 2۵ ســانتی متــر در  کــرد  اشــاره 
کــرده انــد . پهنــه زمیــن در زیــر  ســال را تجربــه 
کنــد و  مــی  ایــران (حرکــت  پایتخــت  تهــران) 
شــاید در مقطعــی بخشــهایی از ایــن ابــر قطــب 
کلــی محــو  1۵ میلیــون نفــری در روی زمیــن بــه 
طبیعــت مجلــه  در  ای  مقالــه   

ً
.اخیــرا شــود 

گروهــی از دانشــمندان  NATURE((*1 توســط 
کــه تهــران از  گردیــده  در مقالــه تحقیقــی عنــوان 
گیــر پدیــده فــرو نشســت  پانــزده ســال قبــل در 
گــذر  کــه بــه نظــر در  گردیــده  قابــل مالحظــه 

ــان تشــدید خواهــد شــد . زم
بیــن  کــه  تهــران  شــهر  ای  ماهــواره  تصاویــر 
ســالهای 2۰۰3 الــی 2۰17 ضبــط شــده اســت 
کــه 1۰% محــالت مرکــزی  مشــخص مــی نمایــد 
از  تعــدادی  عــالوه  تهران*2بــه  کــم  مترا و 
کــه در شــمال غربــی تهــران  شــهرکهای مجــاور 
فرونشســت  پدیــده  ایــن  درگیــر  دارنــد  قــرار 
کنــد و  گردیــده انــد ، بــه زبــان دیگــر فرونشســت 
ــه  ک ــده  گردی ــه ســخت زمیــن ، موجــب  آرام الی
در پهنــه  مشــخصی از پایتخــت ســطح تــراز آنها  
کند. هر ســاله نزدیک 2۵ ســانتی متر نشســت 
کــه فــرودگاه بیــن المللــی  ایــن در حالــی اســت 
امــام در حــد ۵ ســانتی متــر در هــر ســال فــرو 
نشســت داشــته اســت. تهــران تنهــا شــهر دچــار 
و مشــاهدات  نیســت  فرونشســت  پدیــده  بــا 
کــه شــهر ونیــز  ماهــواره ای نشــان میدهــد*3 
در ایتالیــا و قســمتهایی از ایالــت تگــزاس*4و 
کارتــا*۵ پایتخــت اندونــزی در معــرض خطــر  جا
ایــن پدیــده میباشــند امــا رونــد فعلــی و تــداوم 
فرونشســت مشــاهده شــده در پایتخــت ایــران 

بیشــترین و حادتریــن مــورد در دنیــا اســت .
علــت  زیرزمیــن  آب  هــای  ســفره  -برداشــت 
اخیــر  تحقیقــات   : زمیــن  فرونشســت  اصلــی 
نشــان داده برداشــت آبهــای زیرزمینــی علــت 
اصلــی فرونشســت تهــران میباشــد. در  اوایــل 
ــاورزی  کش ــای  ــه ه ــالدی در پهن ــال 2۰۰۰می س
کــه بــه  شــواهدی از فــرو نشســت وجــود داشــته 
پهنــه هــای شــهری و مســکونی در شــرق تهران 
توســعه یافته اســت بــه طوریکه در حــال حاضر 
نتایــج ایــن پدیــده بــا چشــم غیــر مســلح نیــز 

ــل مشــاهده اســت . قاب
کــه شــما در ایــن پهنــه ها قــدم میزنید  وقتیکــه 
تغییــر شــکل در  کوچــه هــا و معابــر  نیــز در   ،
ایــن ســطوح  قابــل تشــخیص اســت از جملــه 

و  یافتــه  شــکل  تغییــر  کنج هــای   و  لبه هــا 
ترکهــای مشــهود در ســطح دیوارهــا و انحــراف 
کــه الزامــًا  تعــدادی از  شــاقولی ســاختمانها *6 
ــب  ــد تخری ــوده و بای ــل اســتفاده ب ــر قاب آنهــا غی
شــوند. ) در نشــریه طبیعــت توســط مهــدی 
مطــاق متخصــص مرکــز تحقیقــات علــوم زمین 
ــت.  ــده اس گردی ــریح  ــیانس آلمان(7تش ــو س ژئ
کیلومترهــا  بــا  همچنیــن پهنــه ترکهــا در طــول 
چندیــن متــر عرض در دشــتهای جنــوب غربی 
گســترده شــده و خطــوط فشــار قــوی و  شــهر 
خطــوط راه آهــن را مــورد تهدیــد جــدی قــرار 

مــی دهنــد. 
نیــز  مشــخصی  هــای  مــکان  در  جملــه  از 
حفــره  شــکل  بــه  زمیــن  گهانــی  نا شکســت 

گــودال بــه  قیفــی) DOLINE ( و یــا بــاز شــدن 
کــه  گردیــده اســت  عمــق تــا       6 متــر را موجــب 
کشــاورز محلــی مشــاهده شــده  توســط یــک 
و بــه آقــای علــی بیــت الهــی متخصــص مرکــز 
تحقیقــات راه و مســکن شهرســازی بازگــو شــده 
کــه نامبــرده برابــر شــواهد ســاعتها در تله عمیق 

گرفتــار شــده اســت  . گــودال 
بــا توجــه بــه تحقیقــات آقــای علــی بیــت الهــی 
کــه پهنــه های مورد تهدید و  و همــکاران وی 
تحــت تاثیــر ایــن فرونشســت را قابــل مالحظه 
کیلومتــر  12۰ حــدود  می نمایــد ،   عنــوان 
انــواع  کیلومتــر   23۰۰ آهــن ،  راه  خطــوط   
کانــال آب ، 2۰۰  کیلومتــر  معابــر ، 21 پــل ، 3۰ 
گاز، 7۰کیلومتــر خطــوط   کانــال لولــه  کیلومتــر 
بــرق فشــار قــوی و 2۵۰۰۰۰ واحــد ســاختمانی 
گرفتــه اســت و نکتــه مهــم اینکــه ایــن  را در بــر 
وضعیــت میتوانــد غیــر قابــل برگشــت باشــد .

بســیاری از عوامــل از جملــه توســعه جمعیــت 
کــه در طــی 4۰ ســال دو برابــر شــده  پایتخــت 
و خشکســالی هــا و ســاخت و احــداث ســدها 
کــه مســئله  اطــراف پایتخــت،  بــه نظــر میرســد 

ــت . ــوده اس ــدید نم را تش
پدیــده  کــه  نموده انــد  مشــاهده  محققیــن 
بازیابــی و  احیــاء  مجــددًا   فرونشـــــــست، 

نمــی شــود حتــی بعــد از  بارندگــی هــای شــدید 
کــه موجــب بــاال آمــدن ســطح آبهــای زیرزمینی 

مــی شــود.
بــرای مبــارزه بــا ایــن مشــکل مقامــات مســئول 
ایرانــی ســعی مــی نمایند برداشــت آب را منظم 
کننــد امــا مســئله پیچیــده تــر و بزرگتــر از ایــن 
گفتــه هــای علــی بیــت  اقــدام اســت و بنــا بــه 
کنتــرل و تشــخیص  الهــی الزامــًا میبایســتی در 
محیــط زیســتی در ســطح ایــران یکصــد هــزار 
چــاه غیــر مجــاز تعطیل شــود ولی هنــوز 3۰/۰۰۰ 
چــاه غیــر مجــاز در تهــران و اطــراف ان فعــال 
بــوده و بــه برداشــت آبهــای ســطحی مشــغول 

می باشــند.

ت  رو  
خت ای

ت                                        دی ا  
رو م رود  ا  ن  را در را  تهران 

رارد ی  س ام ریه GEO  ت ن
اری  مهند کیان م ه تر

ت وسا ر وسا ام  مدیر

1- https:www.nature.com/ articles/d41586-018-07580-x   
2- anvironnement/pollution-tehran-suffoque-la-circulation-automo-
bile-en-cause-18277 
3- voyage/barcelone-venise-dubrovnik-ces-villes-europeennes-antitour-
istes-192790)
4- environnement/pourquoi-les-bayous-de-louisiane-risquent-de-dispara-
itice-193532 
5-* Jakarta/environnement/a-jakarta-les-habitants-d-un-quartier-pauvre-deve-
nus- ecolo-pour-eviter-1-expulsion-171945                                      
6- un-immeuble-s-enffondre-a-teheran-70-blesses-169131/environnement/  
7- geosciences GFZ de Potsdam   
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بیــان  بــا  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 
نیمه تمــام  از مجمــوع 76هــزار طــرح  اینکــه 
بــه  طــرح  هــزار   6 تنهــا  کشــور،  در  موجــود 
گفــت:  گــذار شــده اســت،  بخش خصوصــی وا
ارزش طرح هــای نیمه تمــام و مبالــغ فــروش 

نیســت. مشــخص  آنهــا 
گفتگــوی ویــژه  حســین ســالح ورزی در برنامــه 
گفــت: در بدنــه دولــت  خبــری شــبکه دو ســیما 
بــرای  ای  عالقــه  و  اراده  میانــی  مدیــران  و 
گــذاری طــرح هــای نیمــه تمــام بــه بخــش  وا
خصوصــی وجــود نــدارد و مدیــران ایــن طــرح 
گذاری هــا مقاومــت می کننــد. هــا در مقابــل وا
ــه اینکــه اراده ای  ــا توجــه ب ــرد: ب ک وی تصریــح 
گــذاری  وا بــرای  دولتــی  مدیــران  طــرح  از 
طرح هــای نیمــه تمــام وجــود نــدارد، بخــش 
خصوصــی نیــز بــاور خــود را در ایــن زمینــه از 
کامــل،  کنــون فهرســت  دســت داده اســت. تا
شــفاف و قابــل اتکایــی بــرای بخــش خصوصی 
بــرای  تمــام  نیمــه  از مشــخصات طرح هــای 
ــده و  ــر نش ــش منتش ــن بخ ــذاری ای گ ــرمایه  س
گــذاری طــرح هــای  کلــی اســت. وا فهرســت ها 
کارهایــی دارد؛ امــا اطالعات  نیمــه تمــام ســاز و 
ــه مــی شــود و  نامفهومــی از ایــن طــرح هــا ارائ
گــذاری هــا منتشــر نشــده  آمــاری از تعــداد وا

اســت.
کنــون ارزش طرح هــای  ــزود: تا ســالح ورزی اف
آنهــا  نیــاز  مــورد  پــول  مقــدار  و  تمــام  نیمــه 
اینکــه  ضمــن  اســت؛  نشــده  مشــخص 
کــه  گــذاری از طرح هایــی  طرح هــای قابــل وا
نشــده  تفکیــک  اســت  گــذاری  وا قابــل  غیــر 

اســت.
که دســتگاه های  ســالح ورزی افــزود: اطالعاتی 
در  تمــام  نیمــه  طرح هــای  دربــاره  مختلــف   
کــرده انــد بــرای  ســامانه بــازار الکترونیــک ثبــت 
ــن  ــت: در ای گف ــت .وی  ــوده اس ــف ب ــع تکلی رف
خصوصــی  بخــش  کــه  مشــخصاتی  ســامانه 
وجــود  کنــد  تشــویق  بــرای ســرمایه گذاری  را 

نــدارد.
اســتفاده  امــکان  کنــون  ا افــزود:  ســالح ورزی 
خصوصــی  بخــش  بــرای  خارجــی  منابــع  از 
ــی  ــز رغبت ــی نی ــام بانک ــت و نظ ــر نیس امکانپذی
کمــک بــه اتمــام ایــن طرح هــا نــدارد و 4  بــرای 
کــه قــرار بــود دولــت  هــزار و 3۰۰ میلیــارد تومانــی 
کمــک بــه اتمــام این طــرح ها  در بودجــه بــرای 

اختصــاص دهــد محقــق نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 7۰ هــزار طــرح نیمه تمــام 
اســتانی و 6 هــزار طــرح نیمــه تمــام ملــی در 
گفــت: آنچــه قابلیــت ارائه به  کشــور وجــود دارد 

بخــش خصوصــی دارد در اســتان ها 12 هــزار و 
۵۰۰ و در عرصــه ملــی 2 هــزار طــرح اســت.

ســالح ورزی افــزود: در ســامانه بــازار الکترونیک 
کــه  ارائــه شــده  تمــام  نیمــه  هــزار طــرح   28
ــه  تفکیــک نشــده اســت و بخــش خصوصــی ب
دلیــل نامشــخص بــودن جزئیــات آنهــا رغبتــی 
گفــت: چــرا در ســامانه  نشــان نمی دهــد.وی 
قابــل  هــای  طــرح  ابتــدا  الکترونیــک  بــازار 
ــی را روی  ــزار تجهیــز مال گــذاری را عرضــه و اب وا
افــزود:  ورزی  نمی کنیم؟ســالح  متمرکــز  آنهــا 
ــه مبنــای ارزیابــی مدیــران، میــزان  ک مادامــی 
گــذاری طرح هــای نیمــه تمــام بــه بخــش  وا
ــان نباشــد مســئله ایــن  خصوصــی از طــرف آن

ــد. ــد ش ــل نخواه ــا ح ــرح ه ط

امیــر امینــی، معــاون برنامه ریــزی و مدیریــت 
ایــن  در  نیــز  شهرســازی  و  راه  وزارت  منابــع 
طرح هــای  گــذاری  وا بــرای  گفــت:  برنامــه 
نیمــه تمــام ابتــدا بایــد تــوان بخــش خصوصــی 
مجریــان  کــه  حالــی  در  شــود.  ســنجیده 
تــوان  شهرســازی  و  راه  وزارت  طرح هــای 
بــا  بایــد  امــا  دارنــد  پیمانــکاری  در  بســیاری 
بــازار آشــنایی  بــه روز دنیــا و حجــم  ضوابــط 
داشــته باشــند و در حــوزه وزارت راه در پــی 
گــذاری هســتیم. بایــد بیــن بخــش  ســرمایه 

خصوصــی و بخــش دولتــی میــان بخشــی برای 
گــذاری طــرح هــای نیمــه تمــام ایجــاد شــود.  وا
حــدود 48 هــزار میلیــارد تومــان وزارت راه و 
شهرســازی از ســال 93 بــا بخــش خصوصــی 

کــرده اســت. تفاهــم نامــه امضــا 
دولــت  بدنــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  امینــی 
نیمــه  طرح هــای  گــذاری  وا بــرای  مقاومتــی 
گفت:  تمــام بــه بخــش خصوصــی وجــود نــدارد 
مشــخصات 121 طــرح وزارت راه و شهرســازی 
3 ســال اســت بــرای جــذب بخــش خصوصــی 

ارائــه شــده اســت.
وی افــزود: در 3 ســال اخیــر 7 هــزار میلیــارد 
ــازی  ــی وزارت راه و شهرس ــع مال ــان از مناب توم
هــزار   3 آنهــا  و  ارائــه  خصوصــی  بخــش  بــه 
کیلومتــر آزادراه بــرای ایــن وزارتخانــه ســاخته 

انــد.
هــزار  ســاخت ۵3  بودجــه  در  گفــت:  امینــی 
تکلیــف  دولــت  بــه  آهــن  راه  و  راه  کیلومتــر 
کیلومتــر از آن بــرای  کثــر 1۰ هــزار  کــه حدا شــده 
بخــش خصوصــی اقتصــادی و بقیــه وظیفــه 
اجتماعــی دولــت اســت. وی افــزود: امســال 
بــا تضمیــن خریــد دولــت ســاخت هــزار و 4۰۰ 
گــذار  کیلومتــر بزرگــراه را بــه بخــش خصوصــی وا

کرده ایــم.
 381 شهرســازی  و  راه  وزارت  گفــت:  امینــی 
کــه 293 طــرح مربــوط  طــرح نیمــه تمــام دارد 
بــه حمــل و نقــل و بقیــه مربــوط بــه مســکن و 

امات دو و  هارات م ا

ا  ار    واگذاری  ه
ب بخش خصوصی
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بــرآورد  افــزود:  بیمارستان ســازی اســت. وی 
تــا  طرح هــا  ایــن  اتمــام  نیــاز  مــورد  ســرمایه 
پایــان ســال 9۵ دویســت و ۵۰ هــزار میلیــارد 
هــزار  و ۵۰  نقــل  و  بــه حمــل  مربــوط  تومــان 
مســکن  بخــش  بــه  مربــوط  تومــان  میلیــارد 
گفــت: 62 درصــد ریالــی  بــوده اســت. امینــی 
ایــن طرح هــا زیــر 2۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
کشــش عقــد  داشــته اســت و منابــع دولــت 

قــرارداد اتمــام ایــن طرح هــا را نــدارد.

8

ــارکت  ــروژه مش ــر پ ــواه مدی ــود ملکوتی خ محم
عمومــی ــــ خصوصــی ســازمان برنامــه بودجــه 
بــازار  ســامانه  در  گفــت:  برنامــه  ایــن  در  نیــز 
تمــام  نیمــه  طــرح  هــزار   28 الکترونیــک 

اســت. شــده  بارگــذاری 
ــا بیــان اینکــه تبصــره 19 بودجــه امســال  وی ب
بــا شــنیدن نظــرات بخــش خصوصــی نوشــته 
کارفرمایــی اســت  کنــون دولــت  شــد افــزود: ا
کــه بخــش خصوصــی، پیمانــکار آن اســت در 
کــه بخــش خصوصــی بایــد راهکارهــای  حالــی 

کنــد. جدیــد مالــی طــرح هــا را اجــرا 
دولــت  بدنــه  در  گفــت:  ملکوتی خــواه 
چســبندگی بــه برخــی طرح هــای نیمــه تمــام، 
روبــرو  مشــکل  بــا  را  طرح هــا  ایــن  گــذاری  وا
کنــون 81 هــزار طــرح  کــرده اســت. وی افــزود: تا
نیمــه تمــام اســتانی و حــدود 6 هــزار طــرح 
کــه بــرای اتمــام این  کشــور وجــود دارد  ملــی در 
ــع  ــه ۵۰۰ هــزار میلیــارد تومــان مناب طــرح هــا ب

مالــی نیــاز اســت.
گفــت: بــرای بخــش خصوصــی،  ملکوتــی خــواه 
اســت. وی  بــودن طرح هــا مهــم  اقتصــادی 
ــه در ســامانه  ک ــزود: اطالعــات طــرح هایــی  اف
کامــل  اســت  شــده  ثبــت  الکترونیــک  بــازار 
نیســت امــا بــر تکمیــل شــدن ایــن اطالعــات به 

کیــد شــده اســت. وســیله دســتگاه ها تأ
گفــت: حــدود 28 هــزار طــرح  ملکوتــی خــواه 
بــازار  از جملــه طــرح هــای ملــی در ســامانه 
افــزود:  وی  اســت.  شــده  ثبــت  الکترونیــک 
بایــد جلــوی رویــش طــرح هــای نیمــه تمــام 
گفــت: رفــع تضــاد  را بگیریــم. ملکوتــی خــواه 
منافــع دســتگاه هــای اجرایــی و موانــع مراحل 
نیمــه  طرح هــای  هــای  گــذاری  وا مختلــف 

الیحــه  هــدف  خصوصــی  بخــش  بــه  تمــام 
دولــت در ایــن زمینــه اســت.

500 
کمیســیون  کوچــی رئیــس  محمدرضــا رضایــی 
ــز در ایــن  عمــران مجلــس شــورای اســالمی نی
کمیتــه- کمیســیون  ایــن  در  گفــت:  برنامــه 

تمــام  نیمــه  طرح هــای  گــذاری  وا بــرای  ای 
کنــون 12 جلســه در ایــن زمینــه  تشــکیل و تا
طرح هــای  افــزود:  وی  اســت.  شــده  برگــزار 
کننــده بخــش خصوصــی  پرجاذبــه و تشــویق 
نگرفتــه  قــرار  الکترونیــک  بــازار  ســامانه  در 
بخــش  بــرای  هــا  طــرح  ایــن  اطالعــات  و 

نیســت. کامــل  خصوصــی 
گفــت: در تبصــره 19 بودجــه  کوچــی  رضایــی 
گــذاری  بــرای وا کمــک بانکهــا  بــا  بــه دولــت 
کــرده ایــم  کمــک  کاره دولــت  طرح هــای نیمــه 
ــون حــدود 8  ــگارش آییــن نامــه ایــن قان ــا ن ام
کشــید و بخــش خصوصــی در ایــن  مــاه طــول 

ــد. ــف مان ــه بالتکلی زمین
 3۰ آذر - صدا و سیما

ــه  ک ــر امــور خارجــه ترکیــه خبــر داد    ایســنا: وزی
کشــورش بــرای بازســازی عراق پنج میلیــارد دالر 

ســرمایه گذاری می کنــد.
ــر  ــو، وزی ــود چاووش اوغل ــزارش ایســنا، مول گ ــه  ب
کــه  کــرد  امــور خارجــه ترکیــه در اســتانبول اعــالم 
ــارس 2۰19  ــهرداری ها در م ــات ش ــد از انتخاب بع
در ترکیــه، قــرار اســت رجــب طیــب اردوغــان، 

کنــد. رئیس جمهــوری ترکیــه بــه بغــداد ســفر 
صالــح،  برهــم  میــالدی  جــاری  ســال  اوایــل 
کــرده  رئیس جمهــوری عــراق، از ترکیــه دیــدار 
ــرد  ک کارشناســان، ســفر رئیس جمهــوری  ــود.  ب
گامــی مهم بــرای توســعه و آغاز  عــراق بــه آنــکارا را 
دوره شــکوفایی مناســبات ترکیه و عراق ارزیابی 
کــرده بودنــد. هنــوز مدتــی از ایــن ســفر نگذشــته 
کــه وزیــر امــور خارجــه ترکیــه از ســرمایه گذاری 
ــر  کشــور در عــراق خب ــارد دالری ایــن  پنــج میلی
گفــت: ایــن مبلــغ  داده اســت. چاووش اوغلــو 
بــه صــورت وام در اختیــار بازرگانــان تــرک قــرار 
می گیــرد و آنــان نیــز آن را بــرای ســرمایه گذاری در 
کــرد. وزیــر امــور خارجه  عــراق اســتفاده خواهنــد 
کنــون  کــه دولــت عــراق ا ترکیــه همچنیــن افــزود 
تشــکیل شــده و مهم تریــن مســأله وجــود یــک 

کشــور اســت.  گیــر و بازســازی ایــن  دولــت فرا
ــازه  ــت ت کــه دول رســانه های ترکیــه می نویســند 
ــا ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در  تأســیس عــراق ب
ــوازن  سیاســت خارجــی خــود درصــدد ایجــاد ت
از ســوی دیگــر،  در روابــط منطقــه ای اســت. 
گــزارش داد، انجمــن صادرکننــدگان  دویچه ولــه 
گــزارش ســاالنه صــادرات  منطقــه اژه ترکیــه در 
کــه حجــم  بــه قطــر اطــالع داده اســت   2۰18

 62 افزایــش  قطــر  بــه  کشــور  ایــن  صــادرات 
درصدی داشــته و به یک میلیارد و 18 میلیون 
ــه  ــه ب ــادرات ترکی ــم ص ــت. حج ــیده اس دالر رس
قطــر در ســال 2۰17 حــدود 63۰ میلیــون دالر 
ــه بعــد  ک ــد  گفته ان ــوده اســت. مقامــت ترکیــه  ب
از امضــای توافقنامــه تجــارت آزاد بیــن دو کشــور 
در ســال 2۰18 تــراز تجــارت ترکیــه- قطــر بــه نفــع 

کــرده اســت. ترکیــه افزایــش پیــدا 

ا ری  در  ارد د ای گذاری  
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 نشست
اله
م�ق

امــروزی،  شــده  پذیــــــــــــــرفته  تعریــف  طبــق 
پیچیــده ای  و  بــزرگ  پروژه هــای  ابرپروژه هــا 
یــک میلیــارد  از  بیــش  کــه معمــواًل  هســتند 
ریلــی  خطــوط  ماننــد   ]1[ دارنــد  هزینــه  دالر 
ــزاری  ســریع، فرودگاه هــا، بنــادر، آزادراه هــا، برگ
المپیک هــا، ســدهای بــزرگ، ســکوهای نفــت 
گاز فراســاحلی، ســاخت هواپیمــای جدیــد،  و 
کشــتی های عظیــم و غیــره اســت ]1[.برخــی 
عبــارت  ابرپروژه هــا  مشــترک  ویژگی هــای  از 
پــروژه،  زیــاد  هزینــه  بــزرگ،  انــدازه  از  اســت 
دوره  ســاخت،  طوالنــی  زمــان  پیچیدگــی، 
از  اســتفاده  بهره بــرداری،  طوالنی تــر  بســیار 
فناوری هــای جدیــد، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری 
زیــاد بــر محیــط اطــراف، درگیــر بــودن بــا محیــط 
ذی نفعــان  و  دســت اندرکاران  چندفرهنگــی 
زیرســاختی  پروژه هــای  بــه  نیــاز  آن.افزایــش 
افزایــش  موجــب  دنیــا  نقــاط  از  بســیاری  در 
 Global( جهانــی  بــزرگ  پروژه هــای  تعــداد 
نیازمنــد  آنهــا  اجــرای  کــه  شــده   )Project
)ماننــد  مختلــف  بازیگــران  بیــن  همــکاری 
کارفرمایــان، پیمانکاران، مشــاوران،  حامیــان، 
کاال، تامیــن  کننــدگان مالــی،  تامین کننــدگان 
کلــی  طــور  بــه  و  محلــی  مــردم  و  ســازمان ها 
و  ملیت هــا  از  درونــی(  و  بیرونــی  ذی نفعــان 
 ]2[ اســت  گــون  گونا فرهنگ هــای  و  اقــوام 
مختلــف  اقــوام  و  ملیت هــای  از  عمومــًا  کــه 
بــا پس زمینــه فرهنگــی، مقرراتــی، سیاســی، 
اجتماعــی و هنجــاری متفــاوت هســتند و در 
کشــور  مــوارد زیــادی بایــد ابرپــروژه را در محیــط 
میزبــان با ناشــناخته های فرهنگــی، مقرراتی و 
هنجــاری اجــرا نمایند.پژوهش هــای دو دهــه 
کــه علی رغــم اهمیــت  گذشــته نشــان می دهــد 
زیــادی  درصــد  ابرپروژه هــا،  زیــاد  هزینــه  و 
بــه  دســت  زیــادی  چالش هــای  بــا  آن هــا  از 
گریبــان هســتند و دچــار شکســت می شــوند، 
پروژه هــا  کنونــی  مدیریــت  روش هــای  لــذا 
جواب گــوی مدیریــت آنــان نیســت.طبق نظــر 
)Dr.Patrick O’Connell( کونــل  دکتــر پاتریــک 
بــزرگ  طرح هــای  مدیریــت  بخــش  مدیــر   
گــر مدیــران پروژه هــای  کســفورد، ا دانشــگاه آ
گواهینامــه  ــادل  ــه دریافــت مع ــاز ب ــارف نی متع
رانندگــی داشــته باشــند، مدیــران ابرپروژه هــا 
گواهینامــه خلبانی جامبوجت  نیــاز بــه معادل 

کــه ابرپــروژه  دارنــد ]1[.برخــی نیــز عقیــده دارنــد 
یــک پدیــده فرهنگــی اســت، زیــرا ماننــد هــر 
ارتباطــات متقابــل  بــا  ســازماندهی و شــبکه 
اجتماعــی  تعامــات  دســتاورد  اجتماعــی، 
کمیــت  اســت و لــذا اقدامــات فرهنگــی بــر حا

ابرپــروژه  مؤثــر هســتند ]3[.
مــورد  مختلــف،  جوامــع  بیــن  در  تفاوت هــا 
از  ناشــی  کــه  گرفتــه  قــرار  زیــادی  توجــه 
فرهنــگ،  تفــاوت در  ماننــد  مــوارد مختلفــی 
ارزش هــا، باورهــا و غیــره، تفــاوت در سیاســتها 
یــا رفتــار دولت هــای میزبــان )شــامل قوانیــن 
میــزان  قضایــی،  نظــام  کفایــت  مقــررات،  و 
کار جامعــه، میــزان  کســب و  فســاد، فضــای 
در  تفــاوت  قــراردادی،  مخاطــرات  شــیوع 
در  تفــاوت  کار،  و  کســب  دســتورالعمل های 
در  تفــاوت  تولیــد(،  اجتماعــی  سیســتم های 
منابــع و ســرمایه انســانی، فرآیندهــای تاریخــی 
و  تجــاری  اتحادیه هــای  اقدامــات  توســعه، 

ماننــد  و  کارکنــان  اتحادیه هــای  کســب وکار، 
.]4[ اســت  اینهــا 

 )Institution( نهــاد  بــاال،  مــوارد  مجموعــه 
بیــن جوامــع مختلــف  کــه  نامیــده می شــود 
متفــاوت اســت.نهادها تاثیــر زیــادی بر عملکرد 
ابرپروژه هــا، نحــوه مدیریــت آن گذاشــته و یکــی 
از عوامــل مهــم ایجــاد چالــش بــرای ابرپروژه هــا 
هســتند.در ایــن نوشــتار بــا مــروری بــر ادبیــات 
فنــی، نگاهــی بــه مســاله نهادهــا و تاثیــر آنهــا بــر 
ــزوم توجــه بــه تفاوتهــای نهــادی  ابرپروژه هــا، ل
در  نهادمحــور  رویکــرد  و  ابرپــروژه  بازیگــران 

مدیریــت ابرپروژه هــا شــده اســت.

پــروژه  مدیریــت  دانــش  راهنمــای 
پــروژه  بــر  مؤثــر  محیــط   )2017-PMBOK(
خارجــی  و  داخلــی  محیــط  دو  شــامل  را 
شــامل  ســازمان  داخلــی  می داند.محیــط 
کمیــت  مــواردی چــون فرهنــگ، ســاختار و حا
ســازمان  خارجــی  اســت.محیط  ســازمانی 
کــه بــر پــروژه تاثیــر می گــذارد عبــارت اســت از 
شــرایط بــازار، تاثیــرات و مســایل اجتماعــی و 
فرهنگــی، محدودیت هــای قانونــی، داده های 
صنعــت،  و  دولــت  اســتانداردهای  تجــاری، 
پژوهش هــای دانشــگاهی، ماحظــات مالــی 
شــرایط محیــط   ،)... و  تــورم  نــرخ  ارز،  )نــرخ 
کاری(،  شــرایط  هــوا،  و  آب  )ماننــد  فیزیکــی 
شــرایط سیاســی و غیــره ]5[.مدیریــت پــروژه 
ماحظــه مــورد  می تــوان  ســطح  ســه  در   را 

 قرار داد ]6[: 

بــهݥݥ  گرݥݥاݥݥیــشݥݥ  فنــیݥݥ(ݥݥ:ݥݥ  )ســطحݥݥ  اݥݥوݥݥلݥݥ  ســطحݥݥ  •ݥݥ 
کنتــرل  عملیــات اجــرا و تحویــل پــروژه از طریــق 
زمــان، هزینــه، بودجــه و محــدوده دارد.ویژگی 
کــه در دهــه 1950 و 1960  نظــام مدیریــت پــروژه 
بــه وجــود آمــد، عمدتــًا فنــی بــود و وزارت دفــاع 
کســب    آمریــکا ابزارهایــی ماننــد WBS، ارزش 
PMI و IPMA بــه ســازماندهی نظــام مدیریــت 
ــک  کم ــی  ــای تخصص گواهی ه ــدور  ــروژه و ص پ
کردند.نــگاه ایــن ســطح، ابزارهــا و فرآیندهایــی 
اســتفاده  کــه در صــورت  را توصیــه می کننــد 
گردد.ولــی  مناســب از آنهــا، پــروژه بایــد موفــق 
کــه ایــن نــگاه  بســیاری افــراد متوجــه شــدند 
کامــًا معتبــر نیســت و بــه مســایلی  همیشــه 
ماننــد اســتراتژی، فنــاوری و مــردم در ایــن نگاه 

ه  ا 
ار  و ه

ریت  د  
وژه ها رپر ا

 
ان ی ا  ا  در م

ه ر کارشنا ارشد مدیریت 

)قسمت اول(
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توجــه نشــده و ایــن روش هــا بــرای مدیریــت 
پروژه هــا  از  بســیاری  پیچیدگــی  و  چالش هــا 

کافــی نیســت.
• ســطح دوم )ســطح اســتراتژیک(: بــا توجــه 
بــه رشــد نظــام جدیــد مدیریــت پــروژه از اواخــر 
دهــه 1960 و در خــال دهــه 1970، شکســت 
و   1980 دهــه  یافــت.از  افزایــش  نیــز  پروژه هــا 
به بعــد، محیــط پروژه هــا نیــز بــه طرز فزآینــده ای 
در  مختلــف  شــد.مطالعات  پیچیده تــر 
خصــوص موفقیــت و شکســت پروژه هــا نشــان 
کــه ریشــه عمومی مشــکات عبــارت اســت  داد 
از اهــداف مبهــم، تغییــر راهبــرد حامی پــروژه، 
فنــاوری،  مشــکات  پــروژه،  ضعیــف  تعریــف 
کافــی،  نا قــراردادی  راهبردهــای  هم زمانــی، 
عــدم حمایــت محیــط سیاســی، نبــود حمایــت 
کمبــود  مالــی،  مشــکات  ارشــد،  مدیریــت 
نیــروی انســانی و شــرایط نامناســب جغرافیایــی 
کــه در ســطح یــک مدیریــت پــروژه مــورد توجــه 
بــر مســایلی چــون  قــرار نمی گرفت.لــذا تمرکــز 
تنظیــم نمــودن راهبــرد بــا حامی پــروژه، فنــاوری 
مدیریــت، تاثیرگــزاری بــر ذینفعان، ایجــاد زمینه 
کار  و  رهبــری  زمان بنــدی،  تجــاری مناســب، 
کمیــت مناســب توصیــه  کنتــرل و حا گروهــی، 
کــه بایــد بــر  شــد.مطالعات بعــدی نشــان داد 
کــرد. چیــزی بزرگتــر از صرفــًا مدیریــت اجــرا تمرکــز 
کار و اجتماعی آن  پــروژه بایــد در زمینــه کســب و 

مدیریــت شــود.
ایــن  در  نهــادی(:  )ســطح  ســوم  ســطح   •
ســطح، تمرکــز مدیریــت پــروژه بــر ایجــاد شــرایط 
پشــتیبانی و پــرورش پروژه هــا هــم در ســازمان 
مــادر و هــم محیــط خارجــی اســت.در رویکــرد 
اطــراف  محیــط  نهــادی  عوامــل  نهادگرایانــه، 
پــروژه و بازیگــران پــروژه مــورد بررســی و تحلیــل 
بــر  آن  بالفعــل  و  بالقــوه  اثــرات  و  گرفتــه  قــرار 
قــرار می گیرد.انتقادهایــی  پــروژه مــورد توجــه 
در  آنهــا  مدیریــت  بــرای  پــروژه  مدیریــت  بــر 
انــزوا وارد شــده و پژوهش هــا نشــان می دهــد 
شــکل  نهــادی  عوامــل  توســط  پروژه هــا  کــه 
می گیرنــد، ماننــد تجربیــات قبلی، سیاســت ها، 
هنجارهــای نهــادی، ارزشــها، رویه های عــادی.
بنابرایــن بهتــر اســت به جــای مدیریــت خــود 
ــرای  ــر ایجــاد زمینــه نهــادی مناســب ب پــروژه، ب
کافــی  پــروژه  مدیریــت  و  کــرد  تــاش  پــروژه 
نیســت بلکــه رهبــری نیــز اهمیــت دارد.ایــن 
ماننــد  ســخت  روش هــای  بــه  هــم  رویکــرد 

 فرآیندهــا، اســتانداردها و راهنماهــا توجــه دارد 
ماننــد  نهــادی  زمینــه  نــرم  وجــوه  بــه  هــم  و 
و  فرهنــگ  رفتارهــا،  اجتماعــی،  قراردادهــای 

آن. مشــابه 

کــه  نهــاد یــک مفهــوم جامعــه شناســی اســت 
تاثیــر زیــادی بــر مطالعــات سیاســی نهادهــا، 
حســابداری،  بین المللــی،  کســب وکار 
جامعه شناســی، سیاســت، و ســایر زمینه هــا 
از  مجموعــه ای  اســت.نهادها  داشــته 
کــه در یــک  هنجارهــا، قوانیــن و ارزشــها اســت 
محیــط بــه تولیــد نظمــی از رفتارهــای بازیگــران 

می کنــد.]2[. کمــک 
پروژه هــای  اســتاد  اســکات،  ریچــارد  دیــد  از 
ــات  ــه نظری ــتانفورد )ک ــگاه اس ــی در دانش جهان
ــیار  ــروژه بس ــت پ ــا در مدیری ــث نهاده او در بح
سیســتم های  نهادهــا  اســت(،  ارجــاع  مــورد 
پیچیــده اجتماعــی شــامل عناصــر قانونــی و 

عرفــی  و  هنجــاری   ،)Regulative( مقرراتــی 
)Normative( و فرهنگــی )Cultural( هســتند 
کــه همــراه بــا فعالیت هــا و منابــع، پایــداری و 
معنــا بــه زندگــی اجتماعــی می دهنــد ]7[.البته 
در جهــان واقعــی، عناصــر هنجــاری و فرهنگــی 
باهــم دیگــر هم پوشــانی داشــته و ترکیب هــای 

پیچیــده ای ایجــاد می کننــد ]8[:
دســتگاه  شــامل  مقرراتــی:  عناصــر   •
)قوانیــن  قوانیــن  یعنــی  کمیت  رســمی حا
کشــوری، ایالتــی(،  اساســی، مدنــی، مالکیــت، 
مقــررات، سیســتم قضایــی، دســتگاه نظارتــی 
بــر  آنهــا  اســت.تمرکز  مشــوق ها  و  مجوزهــا  و 
مــوارد  بــه  دادن  پــاداش  رســمی،  رفتارهــای 
عــدم  مــوارد  تنبیــه  و  مقــررات  بــر  منطبــق 
تطابــق اســت.مثًا جنــوب اروپــا تابــع قانــون 

کســون  روم، شــمال اروپــا تابــع قانــون انگلوسا
 )Case law( مــوردی  قوانیــن  تابــع  آلمــان  و 
کــه  هســتند.بنابراین یــک قــرارداد اســتقراض 
در قانــون آلمــان 8 صفحــه اســت، شــاید در 

.]8[ باشــد  صفحــه  ایتالیــا 108  قانــون 
الــزام  و  ارزشــیابی  بــر  هنجــاری:  عناصــر   •
طبقــات  خویشــاوندی،  اجتماعــی،  زندگــی 
گروه هــای  مذهبــی،  جوامــع  اجتماعــی، 
داوطلبانــه  مؤسســات  صنفــی،  و  تخصصــی 
کــه  می کنــد  کیــد  تا جامعــه  در  اعتبــار  و 
باورهــای و ارزش هــای مشــترک دارند.مثــال 
آن روش هــای اجرایــی، انتظــارات اجتماعــی، 
تخصصــی،  نقش هــای  صنعــت،  ســازمان 
امکانــات تــدارکات پــروژه، روابــط بیــن افــراد 
جامعــه محلــی، و منابــع است.سیســتم های 
را  وظایــف  و  مســؤلیت ها  عرفــی  و  هنجــاری 
تعییــن می کنند.رعایــت هنجارهــا ایجاد حس 
احتــرام و افتخــار نمــوده و عــدم رعایــت آن هــا 
بــرای  رضایــت  عــدم  یــا  شرمســاری  موجــب 

.]8  ,7[ می گــردد  ســازمان ها  و  افــراد 
• عناصــر فرهنگــی: ایــن عناصــر بــه الیه هــای 
در  مشــترک  باورهــای  شــامل  عمیق تــری 
فرهنگــی(  )چهارچــوب  جهــان  خصــوص 
و  بــوده  ضمنی تــر  عناصــر  می پردازد.ایــن 
درک  درگیــر  طرف هــای  همــه  توســط  کمتــر 
می شــود  داده  تشــخیص  ســخت تر  و  شــده 
و می تواننــد محــرک دو عنصــر دیگــر باشــند.

ــی  ــی محل ــای فرهنگ ــر باوره ــن عناص ــال ای مث
و مفاهیــم مرتبــط بــا زبــان اســت ]8[.موانــع 
عبارتنــد  چندفرهنگــی  تفاوتهــای  از  ناشــی 
مذهبــی،  رســمی،  آداب  زبانــی،  موانــع  از: 
نیــروی ماهــر، عدم کفایــت  بــودن  نامناســب 

.]9[ محلــی  مصالــح 
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بــرای  گونــی  گونا چالش هــای  پژوهش گــران، 
افزایــش  ماننــد  نموده انــد،  ذکــر  ابرپروژه هــا 
کاهــش منافــع و شکســت  هزینــه، تاخیــر زیــاد، 
ســاختار  اجتماعــی،  پذیــرش  عــدم  مالــی، 
کندگــی  پرا متمایــز،  شــبکه ای  ســازمانی 
جغرافیایــی و مشــکات ارتباطــی، چالش هــای 
کمیتــی و چالش هــای نهــادی ]10[.در ایــن  حا
زیــادی  اهمیــت  نهــادی  چالش هــای  بیــن، 
کــه  می کننــد  کیــد  تا دارد.جامعه شناســان 
تمــام بازیگــران، بــر سیســتم اجتماعی و افــرادی 
گذاشــته و از آنهــا تاثیــر  کــه فعــال هســتند تاثیــر 
جهانــی،  ابرپروژه هــای  می پذیرند.بــرای 
جاافتــادن بازیگــران در محیــط محلــی اطــراف 
پروژه )روابط، ســطح فعل و انفعال، هماهنگی 
و  افــراد  ســایر  و  تــازه واردان  بیــن  کــره  مذا یــا 
پــروژه( بســیار  بــا  ســازمان های محلــی درگیــر 
ــرای هماهنگــی بیــن بازیگرانــی  مهــم اســت و ب
کــه از محیط هــای نهــادی مختلــف هســتند، 

.]11[ دارد  وجــود  مدیریتــی  چالش هــای 
کــه  ابرپروژه هــای جهانــی عمــر طوالنــی دارنــد 
اغلــب بیــش از عمــر شــرکتها و تقریبــًا همیشــه 
یــا  سیاســی  احــزاب  قــدرت  دوره  از  بیــش 
از  عمــر خــود  در طــول  و  اســت  قانون گــزاران 
کــه هــر مرحلــه  گــذر می کننــد  چنــد مرحلــه 

:]12[ دارد  گونــی  گونا نهــادی  چالش هــای 
بایــد  پــروژه،  شــکل گیری  مرحلــه  در   •
نیــز  )گاهــی  ذی نفعــان  تمــام  خواســته های 
بعضــی  کــه  گــردد  بــرآورده  اســت(  متناقــض 

هســتند. پــروژه  مخالــف 
به دلیــل  ابرپروژه هــا  ســاخت،  مرحلــه  در   •
محلــی  اقتصــاد  در  جهــش  موجــب  بزرگــی 
کارگــر  ماننــد  کمبــود منابــع  و  یــا منطقــه ای 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت  مصالــح،  ماهــر، 
افزایــش  باعــث  متعاقبــًا  و  شــده  عمرانــی 
قیمت هــا می گردند.اغلــب نیــز باعــث افزایــش 
ترافیــک، آلودگــی صوتــی، هــوا و آبهــای جــاری 
و  کارگــر  زیــادی  تعــداد  ورود  و  زیرزمینــی،  و 
)مصــرف  کارگــری  کمپ هــای  دنباله هــای 
الــکل، مــواد مخدر، فحشــا و ســایر آســیب های 
اجتماعــی( در جوامــع اطــراف خــود می گــردد.

قیمــت  تعییــن  بهره بــرداری،  مرحلــه  در   •
موجــب  می توانــد  آن  افزایــش  و  محصــول 
ماننــد  شــود،  محلــی  مــردم  نارضایتــی 
طــرح  از  حاصــل  آب  فــروش  قیمــت  تعییــن 

کوچابامبــا  خصوصی ســازی تامیــن آب شــهر 
ســال  آخــر  در  بولیــوی  در   )Cochabamba(
کــه منجــر بــه اعتراضــات مــردم شــده و   1999
کوچابامبــا معــروف شــد و نهایتــًا  بــه جنــگ آب 

شــد. کشــور  آن  حکومــت  تغییــر  باعــث 

مشــکات  بــروز  بــرای  گونــی  گونا عوامــل 
تله هــای  جملــه  از  شــده اند  ذکــر  ابرپروژه هــا 
کافــی پــروژه در آغــاز پــروژه،  مدیریتــی، تعریــف نا
برآوردهــای اشــتباه و دســت پاییــن، توجیــه 
گزینــه،  بهتریــن  انتخــاب  عــدم  و  غیرواقعــی 
و  مدیریــت  ســنتی  روش هــای  کارایــی  عــدم 
کارفرماهــای  تحویــل پــروژه، عــدم پاســخ گویی 
دولتــی، برنامه ریــزی نامناســب، تاثیــر منفــی 
کافی  عدم قطعیت هــا و ریســک ها، اطاعــات نا
فناوری هــای  از  اســتفاده  تامین کننــدگان،  از 
تــدارکات،  مشــکات  نشــده،  آزمــوده  جدیــد 
کافــی  توجــه  عــدم  قــرارداد،  نــوع  مشــکات 
از  ناشــی  مشــکات  و  نهــادی  مســایل  بــه 
کــه  تفاوت هــای نهــادی بازیگــران پــروژه ]10[ 
نهــادی  عوامــل  شــده،   ذکــر  عوامــل  بیــن  از 
قــرار  زیــادی  در ســال های اخیــر مــورد توجــه 

گرفته انــد.
کشــور  کشــورهای به جــز  کــه در  شــرکت هایی 
کار می کننــد، بــا مقــررات و سیســتم های  خــود 
ســنت های  و  هنجارهــا  متفــاوت،  سیاســی 
گــون، و تفاوت هایــی در ارزش هــا و باورهــا  گونا
نهــادی  تفاوت هــای  کــه  می شــوند  روبــرو 
شــرایط  از  گاهــی  آ می شــود.عدم  نامیــده 
موجــب  می توانــد  پــروژه  نهــادی  محیــط 
ریســک ها  و  شــده  تعــارض  و  ســوء تفاهم 
را  خــارج  محیــط  در  کار  هزینه هــای  و 
کــه بــه یــک پــروژه  افزایــش دهــد، لــذا شــرکتی 
 بیــن المللــی ورود می کنــد، بــا یــک شــکاف 
اســت  عبــارت  کــه  می شــود،  روبــرو  دانشــی 
کار   از تفــاوت بیــن دانــش نهــادی الزم بــرای 
آن  کــه  و دانشــی  بین المللــی  پــروژه  یــک  در 

.]13[ دارد  شــرکت 
مشــکات ایــن نــوع پروژه هــا فراتــر از مســایل 
عنــوان  بــه  را  ابرپروژه هــا  بایــد  و  اســت  فنــی 
کــه  دیــد  فنی-اجتماعــی  فعالیــت  یــک 
نهــادی  پیچیــده  چهارچوب هــای  در 
گرفته انــد و لــذا مدیریــت نهــادی در آنهــا بــر  جا

.]14[ دارد  اولویــت  فنــی  مدیریــت 

 

پروژه هــای  در  درگیــر  خارجــی  شــرکت های 
 بین المللی، دچار افزایش ریسک و سوءتفاهم

می دهــد  نشــان  ]13[.بررســی ها  می شــوند 
انتقــال  فرهنگــی،  تفاوت هــای  به دلیــل  کــه 
یــک  از  مدیریتــی  روش هــای  و  نظریــات 
موفــق  دیگــر همیشــه  فرهنــگ  بــه  فرهنــگ 
نیســت، مثــًا تفاوت هایــی بیــن ارزش هــای 
کــه تاثیــر  فرهنگــی غربــی و چینــی وجــود دارد 
ــر باورهــای مدیریتــی می گــذارد ]15[. ــادی ب زی

یکــی از اولیــن و مفصل تریــن ایــن پژوهش هــا، 
المللــی  بیــن  »طــرح  گــروه  مطالعــات  طــرح 
)IMEC( ســاخت«   و  مهندســی  مدیریــت 

کبــک  کــه در ســال 1995 در دانشــگاه  اســت 
کانــادا ایجــاد شــد و 60 ابرپــروژه  در مونتــرال 
 %40 نمود.حــدود  بررســی  را  دنیــا  سراســر  از 
پروژه هــای مطالعــه شــده بســیار بــد اجــرا شــده 
و شکســت خــورده بودنــد و بیــش از یــک ســوم 
گرچه در محــدوده زمان و هزینه مربوطه  آنهــا ا
اجــرا شــدند، بــه اثرگــذاری قابــل قبــول )ترکیبی 
از عملکــرد اقتصادی، عملکرد فنی، مقبولیت 
اجتماعــی و محیطــی، قانونــی بــودن سیاســی 
نتیجــه  نرســیدند.آنها  اقتصــادی(  توســعه  و 
و  منســجم  نهــادی  آرایش هــای  کــه  گرفتنــد 
توســعه یافتــه، مهمتریــن عامــل تعیین کننــده 
عملکــرد پــروژه هســتند و شکســت پروژه هــا 
ــل  ــا عوام ــب ب ــورد نامناس ــل برخ ــتر به دلی بیش
مشــکات  ســطحی،  تحلیل هــای  بیرونــی، 
ــا  ــان پــروژه ی محیــط اجتماعــی و نهــادی میزب
مشــارکت ها  پیچیــده  تغییــرات  از  کــم  درک 
ــا انجــام درســت  ــکاران ی کنتــرل پیمان اســت و 
کمتــری در شکســت آنهــا بــازی  برآوردهــا نقــش 

.]11[ می کنــد 
خصــوص  در  پژوهشــی   2007 ســال  در 
ــد  ــام ش ــی انج ــرکت آمریکای ــک ش ــکات ی مش
کــه در اروپــا اقــدام بــه ســاخت مجتمع هــای 
کــه  اداری و مســکونی نمــوده بود.ایــن شــرکت 
بیــش از 700 پــروژه مجتمع هــای مســکونی، 
اداری، صنعتــی و تجــاری در آمریــکا ســاخته 
کــه بــه بــازار  گرفــت  بــود، در دهــه 1990 تصمیــم 
تشــابه  ذهنیــت  بــا  و  شــود  وارد  بین المللــی 
ــا را دو  ــن پروژه ه ــی، اولی ــای غرب ــا اروپ ــکا ب آمری



ن                                   یا آباد  
1397 رو د آ 

شماره 4و373

55

ادامه دارد

1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 

     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....

2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 

     حرفه اي در تمام سطوح 

3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت

      بهبود فرآیندهاي مالی

4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی

5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها

6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و

      استانداردهاي حسابداري

7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی

web:  www.hesaboketab.comشمـاره تمـاس مـوسسه: 88248853-4

Accounng Instute.
H E S A B & K E T A B

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی)

عضو انجمن حسـابداري ایران (عضویت حقوقی و حقیقی)

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)

بــرج بلندمرتبــه در فرانســه و دو بــرج نیــز در 
کرد ]2[.شــرکت آمریکایی برای  آلمــان انتخــاب 
مدیریــت ارشــد پروژه هــا، متخصصیــن خــود 
را از آمریــکا بــه اروپــا اعــزام نمود.امــا علیرغــم 
ــه دلیــل  ــور ب تجربیــات قبلــی، پروژه هــای مذک
مشــکاتی در آلمــان و فرانســه دچــار تاخیــرات 
و افزایــش هزینــه و زیــان شدند.مشــکات تــا 
کــه شــرکای اروپایــی، طــرف  آنجــا پیــش رفــت 
آمریکایــی را بــه امپریالیــزم فرهنگــی و حــس 
برتری جویــی آمریکایــی متهــم می کردنــد ولــی 
ایــن اختافــات ناشــی از تفــاوت نهــادی و عــدم 
کافــی از هنجارها، فرهنــگ و مقررات  شــناخت 
کثــر موارد شــرکت  کشــورهای اروپایــی بــود و در ا
آمریکایــی مجبــور بــه عقــب نشــینی از مواضــع 
خــود شــد.مثال هایی از ایــن مشــکات عبارت 

بودنــد از ]2[: 
• بیشــتر ســاختمان های بلندمرتبــه بــا نمــای 
شیشــه ای در آمریــکا، پنجــره ثابــت دارد )قابــل 
کنترل دما توســط ســامانه  باز شــدن نیســت( و 
می شــود.برعکس  انجــام  مطبــوع  تهویــه 
ســاختمان های  بیشــتر  فرانســه  و  آلمــان  در 

بلندمرتبــه پنجــره بازشــو دارند.علــت تفــاوت در 
کــه در آمریــکا ســاختمان ها عمومــًا در  ایــن بــود 
ــه  ــش ب گرای ــتند و  ــی هس ــن طبیع ــرایط خش ش
جدایــی از محیــط و اســتفاده از دســتگاه های 
تهویــه مطبــوع و تنظیــم مکانیکــی هــوا اســت، 
ــازه ارجحیــت  ــا اســتفاده از هــوای ت ــی در اروپ ول

دارد.
• طــرح آمریکایــی در تعــارض با آیین نامه های 
ســاختمانی فرانســه و آلمــان بــود، مثــل تفاوت 
آبپاش هــای  آتــش،  بــا  مقابلــه  آیین نامــه  در 

کننــده آتــش و راه پله هــا. خامــوش 
• مهندســان آمریکایــی ســازه را فلــزی طراحــی 
کردنــد، زیــرا فــوالد ســاختانی در آمریــکا ارزان تــر 
و  اقتصــادی  به دالیــل  بود.امــا  پربازده تــر  و 
در  به بعــد،  جهانــی  دوم  جنــگ  از  تاریخــی 
کمــی در  دهــه 1990 شــرکت های آلمانــی تجربــه 
از  داشــتند.پس  فلــزی  ســازه های  اجــرای 
بــرای  مجــددًا  طراحی هــا  زیــاد،  مجــادالت 
کــه موجــب افزایــش  ســازه بتنــی انجــام شــد 
ــا  ــح نم ــوص مصال ــد.در خص ــه ش ــان و هزین زم
ــًا بعضــی  ــرد، مث ک ــروز  ــادی ب ــات زی ــز اختاف نی

بــا  بایــد  و  نبــود  موجــود  فرانســه  در  مصالــح 
کــه موجــب  گــزاف از ژاپــن وارد می شــد  قیمــت 

افزایــش هزینــه شــد.
طراحــی- روش  بــا  آمریکایــی  طراحــان   •

مناقصه-ســاخت )ســه عاملــی(، تقریبــًا %100 
طراحــی را انجــام می دادنــد و پیمانــکار تنهــا 
کمــک بــه نصــب  کارگاهــی بــرای  نقشــه های 
ــول  ــان، پ ــان زم ــر آن ــرا در نظ ــود، زی ــه می نم تهی
کار ســاخت از آغــاز تــا پایــان بــدون توقــف  بــود و 
بایــد پیــش رود.برعکــس در فرانســه و آلمــان 
طراحــان )مشــاوران( تنهــا 80% طراحــی را انجــام 
گــروه طراحی داشــته  داده و پیمانــکاران محلــی 
و طراحی را برای تســهیل ســاخت پروژه تکمیل 
کــه از نظر فرهنگ مهندســی آمریکا  می نمودنــد 
پیمانــکاران  امــر  ایــن  و  بــود  قبــول  غیرقابــل 

فرانســوی و آلمانــی را ناراضــی نمــود.
ــتری  ــی بیش ــداد خیل ــان تع ــه و آلم • در فرانس
مجــوز )نســبت بــه آمریــکا( از مقامــات مختلــف 
الزم است.شــرکت آمریکایــی ایــن روند طوالنی 

را در برنامــه خــود ندیــده بــود.


