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 نشست

سرمقاله

تعمیــق دیــدگاه انتقادی نســبت بــه معضالت 
اقتصادی، سطح بیکاری و فشارهای معیشتی 
که بتوان  کشور امری نیست  بر اقشــار مختلف 
گرفت. برای درک موضوع و طرح  آن را نادیــده 
درســت مســئله الزم اســت عملکــرد دولــت و 
کمیت از زاویه نظر سیاســت های اجرایی و  حا
گیرد.  نظری در حوزه اقتصادی مورد تامل قرار 
نکته مهم در ارزیابی وضعیت فعلی این اســت 
کدام دســته  کشــور را معلول  کــه شــرایط اخیــر 
گر بــه مجموعــه دیدگاهها  از عوامــل بدانیــم. ا
نــگاه  و دولتمــردان  رویکردهــای مســئوالن  و 
که علت العلل  کنیم چنین برداشــت می شــود 
یعنــی  خارجــی  عامــل  تاثیــر  هــا،  نابســامانی 
تهدیدها و تحریم های آنهاست. از نظر قاطبه 
آنهــا هر آنچه به عنوان مانع توســعه اقتصادی 
کشــور محســوب می شــود ریشــه در  و صنعتی 
خصومــت قــدرت هــای بــزرگ غربــی و عــادت 
کشــورهای مستقلی چون ایران  آنها به تحریم 
نظــران  صاحــب  رویکــرد  ایــن  برابــر  در  دارد. 
 توســعه معتقدند رویکرد تنــش آمیز در محیط
 بیــن الملل به عنوان یک عامل مخل توســعه 
کــه برنامــه هــای  کشــورهایی  مطــرح اســت و 

کــرده انــد، تــالش  توســعه اقتصــادی طراحــی 
کننــد در برابــر ســلطه قدرتهــای بــزرگ یــا  مــی 
حتی رویکرد ظالمانه آنها تدابیری بیندیشــند 
کیــد و اصــرار بــر نقش خــود بــه عنوان  کــه بــا تا
 یــک بازیگــر موثــر و مســئولیت پذیــر در جامعه
 بیــن الملــل، نه تنها مســیر توســعه اقتصادی 
شان مسدود نشود بلکه از مزیت های توسعه 
کشــور هــا و روابط  صنعتــی و اقتصــادی ســایر 

گردند. کم بر محیط بین الملل برخوردار  حا
بــه نظــر مــی رســد در ســنجش وضعیــت اخیر 
گر از دیدگاه صاحب نظران توسعه  کشور حتی ا
کنیم و با رویکرد رســمی به بررســی  صــرف نظر 
آثار فشارها و تحریم های خارجی بپردازیم، باز 
که آیا مجموعه  هم ســواالت جدی وجود دارد 
کشــور در  سیاســت هــای اجرایــی و اقتصادی 
قبال فشــارها وتهدیدهای نظامی و اقتصادی 
گــر  متناســب بــا واقعیــت هاســت یــا خیــر ؟ و ا

کرد؟  نیست چه باید 
گر در ارزیابی سیاستگذاری ها   به عبارت روشن تر ا
برابــر  در  اقتصــاد  حــوزه  در  دولــت  عملکــرد  و 
که مهمترین  تحریــم ها و تهدیدهــای خارجی 
کشــور اســت، با موضع رسمی  مســئله داخلی 

کنیم  )هر چند نسبت به آن  کشــور همســویی 
انتقادهایی داشته باشیم(، و چند پیش فرض 
و واقعیت را بپذیریم، آنگاه باید ببینم مسیری 
کدام ســو مــی برد،  کــه طــی می شــود مــا را بــه 
چــه و  هســتیم  مواجــه  مخاطراتــی  چــه   بــا 

 تغییراتی باید در رویکردهای کالن ایجاد شود. 
پیــش فرض های مورد نظر مســئوالن رســمی 
و سیاســتگذاران، شــامل مــوارد ذیــل اســت: 
1-کشــور عزیزمان امروز دریک  شــرایط تاریخی 
گذشــته  ســال  صــد  در  کــه  قــراردارد  خاصــی 
تجربــه مشــابهی نــدارد در ایــن برهــه از زمان، 
کمیــت و دولــت بایــد بــا توجــه بــه شــرایط  حا
کنند  خاص، سیاســت هــای اقتضایی را اجــرا 
کشــور در برابرتهدیدهــای عدیــده خارجی   -2
قرار دارد و در برابر نیات نادرست آنها راهی جز 
مقاومــت در همــه عرصه هــای از جمله عرصه 
اقتصــادی نمانــده اســت.3- برخــی  نظــام و 
از حــوزه هــای داخلــی در مقابــل تهدیــدات و 
کــه  رخدادهــای بیرونــی آســیب پذیرتــر شــده 
الزم است با اتخاذ تدابیر الزم و راهگشا نسبت 
کشــور در همه  بــه افزایــش قــدرت بازدارندگــی 

کرد.  زمینه ها اقدام 

با چالش های اقتصادی
چه باید کرد؟

سرمقاهل
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کشــور  پیــش فــرض اول یعنــی شــرایط تاریخی 
کمیــت در حوزه  بسترســاز عملکــرد دولت و حا
اقتصادی شده و برخی نابسامانی های ناشی از 
فشارهای خارجی است. اینکه دولت پرزیدنت 
ترامپ متفاوت از دولت پیشــین آمریکا نسبت 
گرفته و متاسفانه بر خالف  به »برجام« موضع 
قواعــد بیــن المللی و عــرف محیط بیــن الملل 
کتمان اســت. اما  کــرده امــری غیر قابــل  رفتــار 
که ترامپ چنین رویکردی  کرد  نباید فرامــوش 
 را در قبال بســیاری از موضوعات دیگر از جمله 
 پیمان محیط زیستی پاریس، نفتا، پیمان های
بــا چیــن، متحــدان  اقتصــادی  تعرفــه هــای    
کرده و در  اروپایی و آســیای شــرقی و ... اتخاذ 
مجمــوع جایــگاه آمریکا از یــک ابرقدرت ملتزم 
بــه نظــم بین المللــی به یــک ابرقدرت خشــن 
غ از ایدئولوژی مســئولیت  گــر و فــار و یکجانبــه 
پذیــری فروکاهیده اســت. بنابراین همه آنچه 
گاها بحــران در  کــه امــروز به عنــوان چالــش یــا 
حوزه اقتصادی از فشــارهای معیشتی بر مردم 
تا سهل انگاری در سیاستگذاری های اجرایی 
وجــود دارد، را نبایــد محصــول عوامل خارجی 
بدانیم و به فرض پذیرش تاثیر عامل خارجی، 
بایــد دید در مقابل آن چه تدبیری اندیشــیده 
کم اثری فشار  شده است تا موجب بی اثری یا 

خارجی شود. 
البتــه بــر خالف رویکــرد رســمی، از نظــر قاطبه 
فعاالن حوزه های بخش خصوصی و نهادهای 
کشور  مدنی و صنفی، برای درک شــرایط امروز 
تــک عاملــی نیســت بلکــه محصــول تصمیــم 
نهادهــای  از  و عملکــرد مجموعــه ای  ســازی 
کمیتــی در دهه های  دولتــی، غیر دولتــی و حا
بیرونــی  عوامــل  از  تابعــی  همچنیــن  و  اخیــر 
از جملــه سیاســت خارجــی آمریــکا و شــرایط 
کــم بــر محیــط بیــن الملــل اســت. از ایــن  حا
که  منظــر دولــت فعلــی وارث اقتضائاتی اســت 
گذشــته به ارث رســیده است. یعنی بخشی  از 
از مشــکالت امــروز، ســاخته و پرداختــه وقایــع 
کــه اقتضائات خاصی  داخلــی و خارجی اســت 
را بــر حکومت تحمیل و دولت را وادار به اتخاذ 
 سیاســت هایــی در محیــط داخلــی و خارجــی

که متفاوت از شرایط عادی است.  کند   می 
کننــده  تشــدید  عوامــل  همــه  منظــر،  ایــن  از 
وضعیــت نابســامان اقتصــادی اخیــر محصول 
سیاســت هــا و عملکــرد قــدرت هــای بــزرگ از 

حاشــیه  ضدایرانــی  ائتــالف  و  آمریــکا  جملــه 
آن  از  بخشــی  بلکــه  نیســت،  فــارس  خلیــج 
هــای  سیاســت  و  گیــری  جهــت  در  ریشــه 
اقتصــادی و ... داخلــی دارد. بنابرایــن تصــور 
اینکــه سیاســت هــای اجرایــی اخیــر در مقابل 
گونــه لغزش  تهدیدهــای خارجــی مبــری از هر 
و خطا بوده و به درســتی بــر اقتضائات ایجابی 
و ســلبی ها اســتوار اســت، امر پذیرفتنی الاقل 
بــرای پشکســوتان حــوزه هــای مختلف بخش 
گرچــه مــی دانیــم رویکــرد  خصوصــی نیســت. 
قالــب  دولــت در حــوزه سیاســت خارجــی در 
که معنایی  »برجام« معنا و مفهوم عینی یافته 
تعامــل  کــره،  کمیــت دیپلماســی، مذا جــز حا
و رفــع تنــش در محیــط بیــن المللی نــدارد اما 
رویکــرد برخــی نهادهــای غیــر دولتــی دربــاره 
گیرد. درسه  »برجام« می تواند مورد سوال قرار 
سال اخیر دولت »برجام« را یک دستاورد بزرگ 
کلی  کرد و علی رغم حمایت  برای خود قلمداد 
کمیت از این توافق، خشــم بخشــی  کالن حا و 
از رقبای سیاسی دولت نسبت به این مشی از 
کرد.  تعامل در عرصــه جهانی را نباید فراموش 
ج عالقمنــد  مخالفــان برجــام در داخــل و  خــار
به شکســت »برجام« و مشــغول سنگ اندازی 
کنــار  دررونــد امــور اجرایــی بــوده انــد و بــرای 
نکردنــد دریــغ  تالشــی  گونــه  ازهیــج  آن   زدن 

کــه در نهایت بــا خروج یک طرفــه امریکا از آن   
کامشان شیرین شد.

پیش فرض دوم این نوشتار به سیاست مقاومت 
 در برابــر فشــارهای خارجــی مربوط می شــود.

 در این بخش باید به سیاست تحریم و تهدید 
از ســوی عامــل خارجــی یعنــی دولــت فعلــی 
که با خروج یکجانبه و اعمال  کرد  آمریکا اشــاره 
فشــارهای بــی ســابقه و اجــرای تحریــم هــای 
که  تحقیــر آمیــز و غیــر متعــارف، موجــب شــده 
گیــر در ایران  نهادهــای تصمیم ســاز و تصمیم 
کثــری را مطلوبتریــن پاســخ بــه  مقاومــت حدا
کنند.  تهدیــدات و تحریمهــای آمریکا قلمــداد 
در این باره الزم اســت دو نکته را خاطر نشــان 
کــه مقاومــت بایــد بــه عنوان  کنیــم اول اینکــه 
 آخریــن تدبیر و چــاره جویی در برابــر تحریم ها

گرفتــه شــود  نظــر  و تهدیدهــای خارجــی در   
و پیــش از اتخــاذ اســتراتژی مقاومــت، هزینــه 
فایــده ایــن اقدام محاســبه و امید اســت همه 
ابعاد آن به درســتی ســنجیده شود. نکته دوم 
تئوریــک  و  نظــری  از جنبــه  اینکــه، مقاومــت 
اســتراتژی جذابی اســت اما شرط موفقیت آن 
کشــور و اجرای  شناســایی نقاط ضعف و قوت 
سیاست های متناسب به آن است. موفقیت 
کثــری وابســته بــه آن  سیاســت مقاومــت حدا
کمترین آسیب از این چالش  که بتوان با  است 
کرد. بنابراین نکته پراهمیت در  و بحــران عبور 
توصیف شــرایط فعلی، شــناخت نقاط آســیب 
که در حال حاضر از تنش ها  کشــور اســت  پذیر 
گیرد. به اذعان  و تهدیدات خارجی نشات می 
گــران داخلــی و  کارشناســان و تحلیــل  برخــی 
خارجــی، قــدرت بازدارندگــی در حــوزه نظامی 
و ژئوپلتیــک، امــکان اجرایی شــدن تهدیدات 
نظامــی را بــا دشــواری هایی مواجه ســاخته و 
 شــواهد امر نشــان مــی دهد فشــارها بــه ایران
  از عرصه نظامی و تهدیدات سخت به تحریم های

 اقتصادی، جنگ روانی و بسترهای اجتماعی 
و فرهنگــی منتقل شــده اســت. نوســان تنش 
هــای ایــران و آمریــکا در محیــط بیــن الملــل 
کــه طــرف مقابــل در عمــل  بیانگــر ایــن اســت 
تمایلــی بــه برخــورد نظامــی تــا اطــالع ثانــوی 
ندارد. شــکار پهباد جاسوســی آمریکا از ســوی 
ایران، ماجرای مشکوک و مبهم نفتکش های 
عربســتان، امارات و ژاپن از جمله مواردی بود 
کــه می توانســت میــزان احتمال یــک درگیری 

تولیــد  افزایــش  اشــتغال،  ایجــاد 
نوســانات  کاهــش  و  داخلــی 
اقتصــادی مهمتریــن مولفــه هایی 
کــه مــی تواننــد در مقابــل  هســتند 
کنند.  تحریم هــا بازدارندگی ایجــاد 
 آنچه ایــن روزها در صنعت احداث 
ای  آینــده  از  حکایــت  گــذرد  مــی 
ســرمایه  کاهــش  دارد.  نامطمئــن 
گــذاری دولــت در این عرصــه قطعا 
صنایــع  ســایر  بــر  زیانبــاری  آثــار 
باالدســتی و پاییــن دســتی خواهد 
داشــت. اثر مســتقیم رونق فعالیت 
ســطح  افزایــش  عمرانــی،  هــای 
اقشــار  خریــد  قــدرت  و  اشــتغال 
مختلف مردم در نقاط متعدد کشور 

است
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سرمقاهل
مستقیم را باال برد، اما سیاست آمریکا در برابر 

کنترلی یافته است.  این رویدادها روند 
کاهــش تهدیدهــای نظامی در   از طــرف دیگــر 
مقابــل شــدت یافتــن تحریــم هــای اقتصادی 
بــر پیــش فرض ســوم فــوق الذکــر اشــاره دارد و 
 مشخص می کند که آنها بر نقاط آسیب پذیرتر
کرده اند. بازگرداندن تحریم های   ایــران تمرکز 
اســت  گــواه آن  ایــران  آمریــکا علیــه   یکجانبــه 
کــه رویارویــی، تنــش و مخاصمــه در محیــط 
کاهــش نیافته بلکه به حوزه  بیــن الملل ایران 
اقتصــادی تســری یافتــه اســت. ایــن چرخش 
کشــور  کــه نقاط قوت و ضعف  گوید  بــه ما مــی 
مورد شناسایی طرف مقابل گرفته و آنها تالش 
کــه با هجمه به نقاط آســیب پذیرتر  کنند  مــی 
استراتژی مقاومت ایران، آن را به پاشنه آشیل 
تبدیل کنند. در اینجا آمریکا با عطش بیشتری 
کند و   فشــارها و اجبارهای تحریم را دنبال می 
 از تهدید اروپا به قطع مبادالت بانکی و تجاری اش 
بــا ایران تا تالش برای اجبــار رقبای بزرگ خود 
مثــل چیــن جهت قطــع واردات نفــت از ایران 
خــود  تهاجمــی  کار دیپلماســی  در دســتور  را 
قــرار داده اســت. بــا اینکــه درحــوزه تجــاری و 
اقتصادی، آمریکا موانع مهمی مانند مخالفت 
کــره جنوبــی،  متحــدان خــود )اتحادیــه اروپــا، 
ژاپــن، هندوســتان ترکیــه( و مقاومــت رقبــای 
خود )چین و روســیه( را پیش رو دارد اما اصرار 
زیــادی برای بالفعل ســاختن همــه اهرم های 
خصومــت اقتصــادی خــود بــا ایــران دارد. در 
چنیــن وضعــی ایــن ســوال پیــش می آیــد چرا 
ترامــپ ترجیــح می دهــد با وجــود هزینه های 
گزاف، همچنان فشارهای  سیاسی و حیثیتی 

کند؟ اقتصادی علیه ایران را تشدید 
که  به نظر می آید منطقی ترین پاسخ آن است 
بپذیریم ترامپ و البی های ضد ایرانی اینجا را 
کنند. به عبارت  پاشــنه آشــیل ایران تلقی می 
کننــد هزینه های تحریم  روشــن آنها تصور می 
که انتظار دارند،  اقتصادی با توجه به نتایجی 
 گزاف نیست. اصرار آمریکا به افزایش فشارهای
  اقتصادی چنان است که آنها حتی تحریم های 
غیر متعارفی مانند تحریم اقتصادی مسئوالن 
در  نیــز  را  اول  طــراز  مســئوالن  و  دیپلماســی 
کار دارنــد و هــر بــار دنبــال تحریم های  دســتور 

جدیدی هستند.

کــه رخدادهای داخلی  بــا این وصــف و آنگونه 
نشــان مــی دهــد حــوزه اقتصــادی مهمتریــن 
که آمریــکا ترجیح می دهد به  عرصه ای اســت 
کنــد. هــدف از بازگردانــدن  آن دســت انــدازی 
تحریم ها و اجرای تحریم ها تازه واعمال فشار 
بــه متحــدان و رقبــای خــود بــرای همراهــی با 
فشــارهای اقتصــادی علیــه ایــران، آن اســت 
کشــور دچار فروپاشــی و بــه تبع آن  کــه اقتصاد 
کنون  گردد. ا موجــب نارضایتی داخلی ایجــاد 
با این مقدمه می توان پرســید آیا سیاستهای 
کشــور قدرت ایجاد بازدارندگی در  اقتصاد رایج 
مقابل این هجمه ها را دارد یا خیر. متاســفانه 
که به صنعت احداث و ســاخت زیر  تــا آنجایی 
ساخت های کشور مربوط می شود، پاسخ این 
ســوال چندان امید بخش نیســت. اســتراتژی 
ایجــاد بازدارندگــی در حــوزه نظامــی بــه ایــن 
کــه در مقابل تــوان نظامی طرف  معنی اســت 
مقابــل تدابیــر الزم اندیشــیده و بــرای خنثــی 
تامیــن  کارآمــد  ابزارهــای  برنامــه و  ســازی آن 
که هجمــه آمریکا بیــش از همه  کنــون  گــردد. ا
بــه حــوزه اقتصادی معطــوف شــده، باید دید 
مهمتریــن مولفه های بازدارنــده هجمه های 
آنها چیســت. از نظر اقتصادی ضعف تولیدات 
گســتردگی ســطح بیــکاری، اخالل در  داخلی، 
کم  چرخــش چرخه هــای اقتصادی، رکــود حا
کوچک بزرگ صنعتی، تجاری  بر فعالیت های 
  موجب آسیب پذیری کشور در مقابل هجمه ها 
شــود.  مــی  بیرونــی  اقتصــادی  فشــارهای  و 
 همانطور که درحوزه نظامی سربازان و ژنرال ها
 در خــط مقــدم هســتند در جبهــه اقتصادی، 
کســب  فعــاالن اقتصادی و صنعتی، صاحبان 
گر سربازان و  کارها در خط مقدم قرار دارند. ا و 
ژنرال ها ابزارها و ادوات الزم را دراختیار نداشته 
باشند شکســت آنها قابل پیش بینی و قطعی 
گــر دولــت برنامــه ای بــرای حمایت از  اســت. ا
فعالیــت هــای رونق بخــش اقتصــادی در برابر 
فشــارهای اقتصادی بیرونی نداشــته باشد به 
کشــور در  کــه آســیب پذیــری  معنــی آن اســت 
مقابــل تحریــم ها افزایش خواهــد یافت. ما به 
عنوان فعاالن حــوزه صنعت احداث و عمرانی 
کاهش  که افزایش ســطح بیــکاری،  معتقدیــم 
تحریــم  عوامــل مشــدده  از  تولیــدات داخلــی 
هــای اقتصــادی هســتند. هــدف تحریم های 

اقتصادی بسترســازی برای تبدیــل نارضایتی 
کمیت  هــای معیشــتی بــه شــکاف مــردم- حا
کشــور اســت. با این حــال بیکاری  و فروپاشــی 
و  احــداث  صنعــت  چالــش  و  درد  مهمتریــن 
کــه در صــورت  حــوزه عمرانــی اســت. صنعتــی 
رونــق می تواند موجــب تحرک و فعالیت دهها 
گردد. برای عینیت بخشــیدن  صنعت جانبی 
کــره« بایــد  بــه اســتراتژی» نــه جنــگ، نــه مذا
رونــق را بــه عرصه اقتصــادی بازگردانــد. ایجاد 
کاهــش  و  داخلــی  تولیــد  افزایــش   اشــتغال، 
 نوســانات اقتصــادی مهمتریــن مولفــه هایــی
کــه مــی تواننــد در مقابــل تحریــم ها   هســتند 

کننــد. آنچــه ایــن روزها در   بازدارندگــی ایجــاد 
گــذرد حکایت از آینده ای  صنعت احداث می 
گذاری دولت  کاهش ســرمایه  نامطمئن دارد. 
در این عرصه قطعا آثار زیانباری بر سایر صنایع 
باالدســتی و پایین دســتی خواهد داشــت. اثر 
مســتقیم رونق فعالیت های عمرانی، افزایش 
ســطح اشــتغال و قــدرت خرید اقشــار مختلف 
گر از دولت  مردم در نقاط متعدد کشور است. ا
گذاری در این  محترم ســوال شود چرا سرمایه 
که  کفایت نیست پاسخ آن است  حوزه به قدر 
امــکان تامیــن اعتبــارات الزم وجود نــدارد. با 
که در  پیــش بینــی همین پاســخ دولت اســت 
  ابتدای نوشتار بر ضرورت ارزیابی سیاست های

 اقتصــادی دولــت از منظــر اجرایــی و تئوریک 
کید شد.  کشور تا متناسب با اقتضائات فعلی 
همانطور که ایجاد بازدارندگی در حوزه نظامی 
ابزارهــا و امکانــات الزم را خــود نیــاز دارد، در 
حوزه اقتصادی نیز، پشــتیبانی و برنامه ریزی 
 بــرای ایجاد اشــتغال و رونق تولیــدات داخلی 

بیش از پیش ضرورت دارد.
 متاســفانه در ایــن اوضــاع و احــوال حمایــت 
چشمگیری از فعاالن این عرصه وجود ندارد. 
که ســطح اشــتغال  با توجه به اینکه هر میزان 
کاهش یابد و تولیدات داخلی در اثر  کشــور  در 
نبود زیر ســاخت های الزم )عمرانی و صنعتی 
و فناوری( به مخاطره بیفتد یا پرهزینه شــود، 
کشــور عزیزمان در مقابل تحریم های خارجی 
آســیب پذیرتــر مــی شــود. امیدواریــم دولــت 
محترم این دغدغه را دریابد و مشــفقانه برای 
کاهش مشــکالت ایــن صنعت و ســایر صنایع 

گام بردارد.
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برآورد اقتصادی پروژه های مشارکتی 
مسکن در یک سال

محمــود  دکتــر  گردهمایــی  ایــن  ابتــدای  در 
ســازمان  مدیــره  هیــات  عضــو  محمــودزاده 
ــن  ــدن اولی ــاده ش ــکن از آم ــن و مس ــی زمی مل
لیســت فراخــوان پروژه هــای مشــارکتی خبــر 
گفــت: مطالعــات اقتصــادی الزم بــرای  داد و 
کــه  تمامــی پروژه هــای مشــارکتی انجــام شــده 
بــرآورد اقتصــادی آن در مرحلــه اول فراخــوان 
معــادل 160 هــزار میلیــارد ریــال و حــدود 300 

پــروژه اســت. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای مشــارکتی بــه 
صــورت طــرح و ســاخت در اختیــار شــریک قــرار 
داده می شــود، افــزود: در ایــن پروژه هــا دو تیــپ 

قــراردادی پروژه هــای آماده ســازی و پروژه هــای 
که به زودی در سراســر  ســاختمانی آماده شــده 

کشــور ابــاغ رســمی خواهد شــد.
ملــی  ســازمان  مشــارکت های  امــور  معــاون 
وزارت  مجــدد  ورود  علــت  مســکن  و  زمیــن 
راه و شهرســازی بــه پروژه هــای مشــارکتی را 
تاثیرگــذاری ایــن پروژه هــا در رونــق تولیــد بــا 
کــم و نقــش  توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حا
کان و خــرد  ســاختمان و مســکن در اقتصــاد 
کرد: بخش مســکن  کرد و اضافه  کشــور عنوان 
پتانســیل های  بــه  متکــی  و  درون زا  کامــا 
ج  داخلــی اســت  و هیــچ وابســتگی بــه خــار
کشــور نــدارد. پیش بینــی می کنیــم عــاوه  از 
اجــرای  از  ناشــی  غیرمســتقیم  مشــاغل  بــر 

پروژه هــای مذکــور، ایــن پروژه هــا حداقــل 100 
هــزار فرصــت شــغلی مســتقیم ایجــاد نماینــد.

عضــو هیــات مدیــره ســازمان ملــی زمیــن و 
بــازار  در  موجــود  تقاضــای  میــزان  مســکن 
قابــل ماحظــه  و  گســترده  را  بــرای مســکن 
گفــت: ایــن در حالــی اســت  کــرد و  توصیــف 
کــه از ســال 96 تنهــا بــرای یــک ســوم از نیــاز 
گرفتــه  بــازار بــر اســاس بررســی های صــورت 
ســاخت  پروانــه  مســکن،  جامــع  ح  طــر در 

صــادر شــده اســت.
بــاال  بــه  اشــاره  بــا  محمــودزاده  محمــود 
ناشــی  مســائل  و  اجاره نشــینی  خ  نــر رفتــن 
مشــارکتی  پروژه هــای  اصلــی  هــدف  آن،  از 
را رونــق تولیــد نامیــد و اظهــار داشــت: ســایر 

مهندس ملکیانی فرد: پیش نویس قرارداد مشــارکت 
نیاز به اصالحات و تغییرات اساســی دارد

 
با هدف ایجاد همسویی بخش خصوصی و دولت برگزار شد

ونمایی از  ر
وژهای مشارکتی  پر
 سازمان ملی مسکن

از ابتــدای خــرداد ماه ســال جاری در راســتای سیاســت های رونــق تولید 
مســکن وزارت راه و شهرســازی، ســازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت 
احداث پروژه های آماده ســازی زمین، انبوه ســازی و خدماتی با مشاركت 
گردهمایی  بخــش خصوصــی را عهده دار شــده اســت. به همیــن منظــور 
و  زمیــن  ملــی  ســازمان  ســرمایه گذاری  و  مشــاركتی  پروژه هــای  معرفــی 
 مســکن روز یکشنبه 16 تیر برگزار شد تا این سازمان ضمن ارائه نقشه راه 
مشــاركتی  پروژه هــای  مــورد  در  خصوصــی  بخــش  نظــرات  از   خــود 

صنعت ساختمان بهره مند شود. 
گردهمایــی مهنــدس منوچهــر ملکیانی فــرد نماینــده ســندیکای    در ایــن 
هیــات  رئیــس  خــرم  احمــد  مهنــدس  ایــران،  ســاختمانی  شــركت های 
نماینــده  ســیفی  حمیدرضــا  دكتــر  تهــران،  انبوه ســازان  انجمــن  مدیــره 
گــر  برز جمشــید  مهنــدس  و  عمرانــی،  كاران  پیمــان  سراســری   كانــون 
كشــور به ایــراد ســخنرانی و ارائه  كانون انبوه ســازان  رئیــس هیــات مدیره 

نظرات بخش خصوصی پرداختند.
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 نشست

اهدافمــان ایجــاد رونــق اقتصــادی و ایجــاد 
از  مرتبــط  بخش هــای  در  اشــتغال  فرصــت 

اســت. خدمــات  و  تولیــد  صنعــت،  جملــه 
پروژه هــای  راهبردهــای  توضیــح  در  وی 
گفــت: عــدم دخالــت دولــت  نیــز  مشــارکتی 
عــدم  پروژه هــا،  اجــرای  در  ملــی  ســازمان  و 
شــفافیت  دولتــی،  مالــی  منابــع  تامیــن 
اقدامــات و ایجــاد فرصت هــای برابــر، ایجــاد 
و  خصوصــی  بخــش  در  کثــری  حدا رقابــت 
آورده هــای  دقیــق  ارزش گــذاری  همچنیــن 
در  مــا  اصلــی  راهبردهــای  شــریک  و  دولــت 

اســت. مشــارکتی  ح هــای  طر اجــرای 
در  ملــی  ســازمان  مدیــره  هیــات  عضــو 
کاهــش ابهــام قراردادهــای تهیــه  خصــوص 
چنیــن  نیــز  ســازمان  ایــن  توســط  شــده 
توضیــح داد: قراردادهــا بنــد بــه بنــد و خــط 
ــعی  ــت و س گرف ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــط م ــه خ ب
کردیــم مشــکات پیــش آمــده در قراردادهــای 

برســانیم.  حداقــل  بــه  را  قبلــی 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه مزیــت قراردادهــای 
کــرد: در اولیــن  جدیــد ایــن ســازمان، عنــوان 
برنامــه ارائــه 214 پــروژه شــامل  136 پــروژه 
را  آماده ســازی  پــروژه   78 و  ســاختمانی 

مدنظــر قــرار داریــم. 

بخش مسکن موتور محرک رونق 
تولید و ایجاد اشتغال پایدار است

ــون  کان ــره  ــات مدی ــس هی ــر رئی ــید برزگ جمش
گردهمایی معرفی  کشــور نیــز در  انبــوه ســازان 
ســرمایه گذاری  و  مشــارکتی  پروژه هــای 
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــا اشــاره بــه 
صنعــت  بــه  وابســته  صنایــع  عمــده  ســهم 
کــه  گفــت: خوشــحالیم  ســاختمان در تولیــد، 
تیــم اقتصــادی دولــت بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کــه بخــش مســکن موتــور محــرک رونــق تولیــد 

و ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت.
و  ســاخت  و  مســکن  حــوزه  فعــاالن  برزگــر 
فکــری  بــازوی  را  خصوصــی  بخــش  در  ســاز 
و اجرایــی دولــت نامیــد و افــزود: امیدواریــم 

دغدغــه  بتوانــد  صمیمانــه  نشســت  ایــن 
را  ســاختمان  بخــش  در  مــا  همــکاران 
کســب  برطــرف نمــوده و بــه بهبــود فضــای 
کار بیانجامــد.وی بــر ضــرورت رفــع موانــع  و 
بازنگــری  و  خصوصــی  بخــش  پیــش روی 
و  کــرد  کیــد  تا مشــارکتی  قراردادهــای  در 
اظهــار داشــت: در بخــش دولتــی نیــز تمامــی 
کمــک  دســتگاه های خدمات رســان بایــد بــه 
وزارت راه و شهرســازی بیاینــد چــون بــدون 
اجــرای  امــکان  دســتگاه ها  ایــن  هماهنگــی 
نخواهــد  وجــود  پروژه هــا  ســریع  و  موفــق 
داشــت. وی در پایــان خواهــان اصــاح قانــون 
ــدن  ــی ش ــکان اجرای ــا ام ــد ت ــروش ش ــش ف پی

گــردد.   فراهــم  آن 

سود دوجانبه دولت
کردن   و بخش خصوصی با عادالنه 

قراردادهای مشارکت
منوچهــر ملکیانــی فــرد نماینــده ســندیکای 
شرکت های ســاختمانی ایران دیگر سخنران 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  بــود.  گردهمایــی  ایــن 
ملــی  ســازمان  بیــن  ســاخت  در  مشــارکت 
زمین مســکن و بخش خصوصی ایده بســیار 
خوبی اســت و ما آن را تائید می کنیم، عنوان 
کشــور مــا دو نــوع ســاخت و  کــرد: امــروزه در 
کــه یکــی ســاخت و ســاز در  ســاز وجــود دارد 
که  کشور است  چارچوب نظام فنی و اجرایی 
کار و دیســیپلین های  با توجه به قدمت این 
کیفیــت مطلوبــی برخــوردار  موجــود در آن از 
است. اما در بخش ساخت و سازهایی هایی 
که نظام مهندسی و شهرداری بر آنها نظارت 
کیفیــت  بــه  نتوانســته ایم  متاســفانه  دارد 

مطلوب برسیم.
کمــال تاســف امــروزه در ایــن  وی افــزود: بــا 
دارد  جیــب  در  پولــی  کســی  هــر  مملکــت 
و  اســت  ســاختمان  مهنــدس  می کنــد  فکــر 
ایــن  از  می کنــد.  ســاز  و  ســاخت  بــه  شــروع 
در  خصوصــی  بخــش  در  ســاز  و  ســاخت  رو 
در  گــر  ا حتــی  نیســت،  مهندســان  دســت 
مهنــدس  دســت  در  محاســبه  و  طراحــی 
مهنــدس  دســت  در  اجــرا  بخــش  در  باشــد 
ــه  ک ــودم  ــم بنــده شــاهد ب ــه ب نیســت. در زلزل
کــه دانــش مهندســی در  درســت بــه انــدازه ای 
کار رفتــه بــود ســاختمان  ســاخت و ســاز بــه 
کــه  مــوارد  بقیــه  در  بــود،  ایســتاده  پابرجــا 
ــد مدفــن  ــانها باش ــن انس ــکن و مام ــد مس بای

از  کــه  کشــوری  بــود، آن هــم در  آنهــا شــده 
لحــاظ دانــش فنــی و مهندســی در مرحلــه 
کامــل اســت. اولیــن خاصیــت  خوداتکایــی 
مشــارکت بخــش خصوصــی بــا وزارت مســکن 
کیفیــت  کــه در آینــده ســاختمانها  ایــن اســت 

شــوند.  محــور 
از  یکــی  زمیــن  آماده ســازی  افــزود:  وی 
مشــکات اصلــی در ســاخت و ســاز اســت. 
در منطقــه 1 تهــران تــا 38 درصــد از قیمــت 
ــت،  ــن اس ــت زمی ــر قیم ــت تاثی ــان، تح آپارتم
کــه ســاختمان بــر اســاس  آن هــم در صورتــی 
ضوابــط شــهرداری ســاخته شــود یعنــی بــه 
ــر  ــا عم ــاختمانهایی ب ــن س ــود زمی کمب ــل  دلی
کــم را می کوبنــد و می ســازند. بعــد بــرای ایــن 
کــم  کــه ایــن 38 درصــد را پاییــن بیاورنــد ترا
کــم یعنــی فــروش رفــاه  می خرنــد. فــروش ترا
کــم فروشــی یعنــی فــروش حق  مــن و شــما، ترا
آشــکاری  ایــن جــرم  و  ایــران  مالکانــه ملــت 
می دهنــد.  انجــام  شــهرداری ها  کــه  اســت 

وی افزود: ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
کنــار وزارت راه و شهرســازی بــرای  ایــران در 
تــاش  ســاز  و  ســاخت  کیفیــت  بــردن  بــاال 
شناســنامه  از  اســتفاده  پیشــنهاد  کــرد، 
شــرکتهای  ســندیکای  طــرف  از  نیــز  فنــی 
شــهردار  شــد.  ح  مطــر ایــران  ســاختمانی 
کنتــرل  مربوطــه پذیرفــت و بــا 7 مشــاور بــرای 
آنهــا  و  بســت  قــرارداد  مضاعــف  کیفیــت 
کیفیت هــا  موظــف شــدند بــا پــول ســازنده، 
کننــد. قــرار بــود ســاختمانها دارای  کنتــرل  را 
شناســنامه شــوند تــا در طــی مراحــل ســاخت 
ــدار  رفــع اشــکال شــود و نمــرده بدهنــد، خری
را  ســاختمان  فنــی  شناســنامه  بتوانــد  هــم 
و  بگیــرد  شــهرداری  از  هزینــه  پرداخــت  بــا 
و  ایتالیایــی  ســرامیک  یعنــی  ظاهــر  فریــب 
چنــد  نخــورد.  را  شــیرآالت  طــای  روکــش 
ــه  ک ــی  ــا از آنجای ــد ام ــرا ش ح اج ــر ــن ط ــاه ای م
ساختمان ســازی در دســت صاحبــان پــول و 

قــدرت بــود در نهایــت معلــق مانــد. 
ملکیانی فــرد با بیــان اینکه بحث ســازنده قابل 
کــه در ســالهای اخیــر  کنتــرل و بــا صاحیــت 
ــنامه  ــه شناس ــان مقول ــز از هم ــده نی ــرح ش مط
گاه بــا اقبــال روبــرو نشــد،  کــه هیــچ  فنــی بــود 
از  نــوع  ایــن  خاصیــت  اولیــن  کــرد:  تصریــح 
کــه امــروز مــورد بحــث اســت ســاخت  مشــارکت 
جلــوی  کــه  اســت  ســاختمانها  کیفیــت  بــا 
کــه  خســران ملــی را می گیــرد، مشــروط بــر ایــن 
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ســنگ بنــای آن درســت نهــاده شــود. مــا بحــث 
مشــابهی بــرای مشــارکت با شــهرداری داشــتیم 
کــه طــی آن شــهرداری پــروژه ارائــه مــی داد و بــه 
کــم مــی داد.  کار بــه پیمانــکار ترا جــای بهــای 
بنــده آن نــوع مشــارکت را محکــوم بــه شکســت 
بــه  کار  قبــال  در  بایــد  کــه  چــرا  می دانســتم 
که خشــت  پیمانکار پول داده شــود. از آنجایی 
کــج تــا ثریــا مــی رود دیــوار  اول چــون نهــد معمــار 
کــج! اغلــب پروژه هــای مربــوط بــه آن طــرح بــه 
کشــانده شــد و هرگــز اجرا  دادگســتری و خلــع ید 

نشــد. 
افــزود:  احــداث  صنعــت  پیشکســوت  ایــن 
ــراردادی موجــود بســیار یــک طرفــه  شــرایط ق
بنــده  قــراردادی  شــرایط  ایــن  بــا  و  اســت 
ســندیکای  اعضــای  بــه  هرگــز  همکارانــم  و 
نــوع  ایــن  وارد  کــه  نمی کنیــم  توصیــه  خــود 
بخــش  عنــوان  بــه  مــا  شــوند.  قراردادهــا 
خصوصــی، وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
ملــی زمیــن و مســکن را از نهادهــای دولتــی 
می بینیــم و بــه نظــر مــا نیــازی وجــود نــدارد 
کــه ایــن بخشــها بــرای افزایــش قــدرت خــود 
گام بردارنــد امــا آنهــا از مــا 5 درصــد تضمیــن 
می خواهنــد،  و 30 درصــد از ســهم ســاخت 
کــه  15 درصــد را بعــد از  مــا را نگــه می دارنــد 
صــورت وضعیــت قطعــی و 15 درصــد را بعــد از 
تحویــل قطعــی پرداخــت می کننــد. متاســفانه 
تفکــرات منبعــث از »شــرایط عمومــی پیمــان 
کامــا یکطرفــه و غیرعادالنه رایــج در طرحهای 
کــه آمــده و در اینجــا  عمرانــی و غیــر آن« اســت 

بــه قــرارداد تبدیــل شــده اســت. 
عــرض  صریحــا  بدهیــد  اجــازه  گفــت:  وی 
کبوتــر ترســو و طماعــی اســت  کنــم »ســرمایه 
کامــل مطمئــن نباشــد در  کــه تــا از امنیــت  
اســت  الزم  بنابرایــن  نمی نشــیند«،  آنجــا 
کبوتــر طمــاع و ترســو  شــرایط نشســتن ایــن 
کنیــم. شــما در قراردادهــای خــود و  را فراهــم 
کرده ایــد  در موضــوع »حــل اختــاف« عنــوان 
ســازمان  دســت  اصلــی  تصمیم هــای  تمــام 
کــه از  ملــی زمیــن و مســکن اســت و ناظــری 
طــرف شــما نظــارت عالیــه می کنــد، در حالــی 

کــه مــا طــی 30 ســال اخیــر درخواســت برطــرف 
ایــراد شــرایط عمومــی پیمــان یعنــی  کــردن 
مدیریــت  ســازمان  از  را  آن  بــودن  یکطرفــه 
ایــن  در  شــما  داشــته ایم،  برنامه ریــزی  و 
ســرمایه گذار  نقــش  ســازنده  کــه  مشــارکت 
نامتعادل تــر  و  یکطرفــه  شــرایطی  دارد،  نیــز 
را  فوق االشــاره  پیمــان  عمومــی  شــرایط  از 

کرده ایــد.  تنظیــم 
رحمتــی  مهنــدس  آقــای  کــرد:  کیــد  تا وی 
و  مدیریــت  ســازمان  اســبق  معاونــت 
شــرایط  کــه  داشــت  پیشــنهاد  برنامه ریــزی 
از  و  بگذاریــم  کنــار  را  پیمــان  عمومــی 
خدمــت  بنــده  کنیــم.  اســتفاده  فیدیــک 
آقــای مهنــدس شــافعی معاونــت قبلــی ایــن 
ســازمان رســیدم تــا از یکطرفــه  بــودن شــرایط 
کــره انتقاد  عمومــی پیمــان بعــد از 3 ســال مذا

کنــم، ایشــان خواســتند مثالــی بزنــم و بنــده 
کــه در مــاده 47 بــه اســتناد مــاده 46  گفتــم 
کارفرمــا خــود قضــاوت می کنــد، خــود حکــم 
می دهــد، خــود آن را اجــرا می کنــد. آیــا ایــن 
کردنــد  عنــوان  ایشــان  کــه  اســت؟  عادالنــه 
ــه  ــان جلس ــت« و در هم ــه نیس ــر، عادالن »خی
شــدن  عــوض  بــا  و  شــد  اصــاح  مــاده  ایــن 

برگشــت! قبلــی  حالــت  بــه  مجــددا  ایشــان 
مهنــدس منوچهــر ملکیانی فــرد افــزود: بایــد 
کــه  چــرا  باشــد  منطقــی  روابــط  کار  روابــط 
کار  نمی تــوان  محکــوم  و  کــم  حا روابــط  بــا 
در  مــا  پیشــنهاد  داد.  انجــام  درســتی  بــه  را 
پــول  بــا  پیمانــکار  کــه  عمرانــی  طرحهــای 
کار می کنــد همیشــه ایــن بــوده اســت  دولــت 
کار را  کــه شــما بــه عنــوان حافــظ منافــع ملــی 
در اختیــار بگیریــد امــا ضبــط ضمانت نامــه بــا 
دســتور مرجــع دیگــری باشــد، چــون ضبــط 
ضمانت نامــه حیــات ســازنده را بــه معــرض 
مــورد  ایــن  در  اشــتباه  می انــدازد.  خطــر 
می توانــد یکــی از ســرمایه های مملکــت را از 

کنــد.  ج  دور ســازندگی خــار
کــرد: عزیــزان اصــل تفکــر مقــدس  وی عنــوان 
یــک جلســه مشــورتی  ایــن جلســه  و  اســت 
کنیــم. ایــن  اســت، بنشــینیم و آن را عادالنــه 
تــرس  بــدون  قــرارگاه خاتــم  را  قــرارداد شــما 
انجــام می دهــد چــون آن هم وصــل به قدرت 
اســت امــا مــن بــه عنــوان بخــش خصوصــی 
نکنــم  جــرات  کــه  مــن  نمی کنــم.  جــرات 
نمی کننــد.  جــرات  اصــا  من هــا  از  جوان تــر 
چــه واهمــه ای داریــد؟ قلــب همــه مــا بــرای 
کســی کــه امیدوارم هر   ایــن مملکــت می طپــد 

قلبــش بــرای ایــن مملکــت نمی طپــد بــه قــول 
ــز نطپــد. مــا  اســتاد مــا مهنــدس حامــی، هرگ
کنیــد  فکــر  بایــد  ایرانــی هســتیم چــرا  همــه 
بگیریــد  دســت  در  را  اختیــارات  همــه  گــر  ا
ــه  ــرف را ب ــتید. ط ــق نیس ــه! موف ــد؟! ن موفقی

می کنیــد!  وادار  خــاف 
ملکیانــی فــرد ضمــن تقدیــر از تفکــر موجــود 
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  جلــب  بــرای 
آمــدن  پاییــن  و  کیفیــت  رفتــن  بــاال  بــه  کــه 

مهندس ملکیانی فرد:
نــوع  دو  مــا  کشــور  در  امــروزه   
کــه  ســاخت و ســاز وجــود دارد 
یکی ساخت و ساز در چارچوب 
کشــور  اجرایــی  و  فنــی  نظــام 
کــه بــا توجــه بــه قدمــت  اســت 
دیســیپلین های  و  کار  ایــن 
موجود در آن از کیفیت مطلوبی 
برخــوردار اســت. امــا در بخــش 
کــه  ســاخت و ســازهایی هایی 
شــهرداری  و  مهندســی  نظــام 
بــر آنهــا نظــارت دارد متاســفانه 
کیفیت مطلوب  نتوانسته ایم به 
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هزینــه می انجامــد، از لــزوم برگــزاری جلســات 
کــردن قراردادهــا و  بــرای عادالنــه  مشــورتی 
اصــاح و رفــع ابهامــات قرارداهــای مشــارکتی 
ســود  تضمیــن  مــوارد  از  یکــی  عنــوان  بــه 
در  خصوصــی  بخــش  و  دولــت  دوجانبــه 
پیشــنهاد  و  کــرد  یــاد  مشــارکتی  ح هــای  طر
اختافــات  ســریع  رفــع  بــرای  بایــد  داد: 
کار  حیــن  در  اســت  ممکــن  کــه  احتمالــی 
مــورد  و  مســتقل  عامــل  یــک  بیایــد  پیــش 
گرفتــه شــود تــا  اعتمــاد هــر دو شــریک در نظــر 
گــر در حیــن اجــرای عملیــات مشــکلی پیــش  ا
آمــد احتیاجــی بــه مراجعــه بــه دادگاه نباشــد. 
حقوقــی  فنــی  عامــل  ایــن  نظــر  و  قضــاوت 
طــرف  دو  بــرای  فصل الخطــاب  می توانــد 
قــرارداد باشــد، بــه هــر حــال ایــن پیش نویــس 
و  اصاحــات  بــه  نیــاز  مشــارکت  قــرارداد 
تغییــرات اساســی دارد و ســندیکا می توانــد 
در اصــاح ایــن شــرایط قــراردادی همــکاری 
ــا آن ســازمان محتــرم داشــته باشــم.  الزم را ب

لزوم شفاف سازی و ایجاد شرایط 
برابر در قراردادها 

کانــون سراســری  حمیدرضــا ســیفی نماینــده 
پیمانــکاران عمرانــی نیــز در ســخنرانی خــود بــا 
اشــاره بــه لــزوم شــفاف ســازی و ایجــاد شــرایط 
کت  ــرا ــک ش ــن ی ــت: ای گف ــا  ــر در قرارداده براب
آن  فرآیندهــای  و  حقوقــی  مســائل  و  اســت 

باشــد.  طــرف  دو  هــر  رضایــت  مــورد  بایــد 
کــم مــا باشــد و هــم  نمی شــود یــک نفــر هــم حا
ــریک  ــه ش ک ــرد  ــت بپذی ــد دول ــا، بای ــریک م ش

مــا اســت و اربــاب مــا نیســت. 
بخــش  و  دولــت  روابــط  افــزود:  ســیفی 
برنــده  برنــده-  فضــای  در  بایــد  خصوصــی 
کنــون  تعریــف شــود ولــی بخــش خصوصــی تــا 
در ایــن روابــط بازنــده بــوده اســت. در نهایــت 
بخــش دولتــی نیــز بــا خــروج از ایــن فضــای 

بــود.    خواهــد  بازنــده  برنــده،  برنــده- 
تمامــی بخش هــای  لــزوم هماهنگــی  از  وی 
مالیــات و  بیمــه  بخــش  جملــه  از   دولتــی 
 در تســهیل شــرایط بــرای بخــش خصوصــی 
کننــده تعییــن  عامــل  یــک  عنــوان   بــه 
تشــکل های  حضــور  امــکان  از  و  بــرد  نــام   
بــرای واســطه ای  عنــوان  بــه   عمرانــی 
آمــده پیــش  مســائل  تســریع  و  تســهیل    

کرد.  در اجرای پروژه ها یاد 

مهم ترین تهدید 
در حوزه مسکن و ساختمان

انجمــن  رئیــس هیــات مدیــره  احمــد خــرم 
بــه  ســخنانی  در  نیــز  تهــران  ســازان  انبــوه 
تشــریح ســیر حرکــت در مســکن و ســاختمان 
گذشــته در ایــران پرداخــت و  طــی 40 ســال 
ح هــای  کــردن در اجــرای طر ســلیقه ای عمــل 
مهم تریــن  را  ســاختمان  و  مســکن  حــوزه 

کــرد. تهدیــد ایــن بخــش عنــوان 
الگوهــای  از  تبعیــت  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
ــت:  گف ــاز  ــاخت و س ــوزه س ــی در ح ــق جهان موف
کنــون دنیــا در نســل 6 ســاخت و ســاز اســت  ا
ــم  ک ــه  ــد ب ــم بای ــرار داری ــوم آن ق ــل س ــا در نس و م
کــردن  کار  کنیــم. وی  کــردن ایــن فاصلــه فکــر 
را ضــروری  و ســاز  روی طــرح جامــع ســاخت 
باعــث  را  کار  ایــن  کــردن  اجرایــی  و  دانســت 
روشــن شــدن تکلیــف همــه در حــوزه ســاخت 
تخصیــص  مســئله  شــدن  مشــخص  ســاز،  و 
گرفتــن نیــاز بــازار  زمیــن بــه انــدازه الزم، و در نظــر 
نبایــد  کــرد:  پایــان عنــوان  دانســت.    وی در 
کــردن از هــم باعــث ایجــاد یــاس در  گلــه  تنهــا بــا 
کشــور شــویم بلکــه بایــد بــرای اجــرای  فضــای 

 درست طرح ها راهکارهای عملی تهیه کنیم.

کارشناسی  پانل تخصصی دیدگاه های 
بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی

تخصصــی  پانــل  گردهمایــی  ایــن  پایــان  در 
خصوصــی  بخــش  کارشناســی  دیدگاه هــای 
ج  ایــر ریاســت  بــا  مشــارکتی  پروژه هــای  در 
انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس  نایــب  رهبــر 
کــه  انبــوه ســازان اســتان تهــران برگــزار شــد 
زورچنــگ  توحیــد  مهنــدس  آن  اعضــای 
نماینــده ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
جامعــه  نماینــده  اشــتری  مهنــدس  ایــران، 
پورحاجــت  مهنــدس  مشــاور،  مهندســان 
کشــور،  انبوه ســازان  سراســری  کانــون  دبیــر 
پیمانــکاران  انجمــن  نماینــده  ملکــی  دکتــر 
ح دیدگاه هــای خــود  کشــور بودنــد و بــه طــر
در زمینه هــای اجــرای پروژه هــای مشــارکتی 

پرداختنــد. مســکن 
هیــات  رئیــس  نایــب  رهبــر  ج  ایــر مهنــدس 
مدیــره انجمــن انبــوه ســازان اســتان تهــران 
در ابتــدای ایــن پانــل از دولتمــردان خواســت 
و  دولــت  بیــن  موجــود  قــرارداد  از  فراتــر 
بایــد در راســتای  بخــش خصوصــی، دولــت 
مســئولیت اجتماعــی خــود شــرایط اقتصادی 
کشــور را مدنظــر قــرار دهــد. دولــت  موجــود 
بــرای  را  خــود  ســخت گیرانه  نــگاه  بایــد 
کنــار بگــذارد تــا انگیــزه الزم بــرای  مشــارکت 
شــود.  فراهــم  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 

مهنــدس  پانــل  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
ســندیکای  نماینــده  زورچنــگ  توحیــد 
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
اینکــه نــکات الزم از طــرف حاضــران در ایــن 
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کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده  ح  مطــر جلســه 
حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  بــزرگان  بایــد 
کارگروهــی مبانــی  صنعــت احــداث بــا تشــکیل 
خــود   فی مابیــن  قــرارداد  شــدن  عادالنــه 
را فراهــم  و  ســازمان ملــی زمیــن و مســکن 
کننــد تــا شــرکتهای بخــش خصوصــی بــرای 
ایــن پروژه هــا تشــویق شــوند. مشــارکت در 

مهنــدس  پانــل  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
مهــرداد اشــتری نماینــده جامعــه مهندســان 
کــرد: از پنــج دهــه قبــل تــا  مشــاور نیــز عنــوان 
کنــون بــه خاطــر تمرکــز قــدرت و منابــع مالــی 
در دســت دولــت، نســل اول قراردادهــا حکــم 
دســتوری داشــتند. در ســال 1384 بــه دلیــل 
تغییــر زیرســاختهای اقتصــادی قراردادهــای 
کنــون زمان  گرفــت، و ا ح و ســاخت شــکل  طــر
در  آن  قالــب  فــرم  بــا  قراردادهــا  هماهنگــی 
جهــان یعنــی مشــارکت عمومــی- خصوصــی 
کار  اســت. ایــن نســل از ســال 1390 در حــال 
اســت. در ایــن 29 ســال برزیــل 344 میلیــارد 
دالر و ترکیــه حــدود 120 میلیــارد دالر در ایــن 

کــرده اســت.  کار  حــوزه 
میلیــارد   1/2 ســال   29 ایــن  در  ایــران  ســهم 
ایــن  بــردن  بــاال  بــرای  اســت.  بــوده  دالر 
الیحــه قراردادهــا  تنظیــم  در  بایــد   ســهم 

 مشارکت عمومی-خصوصی مدنظر قرار گیرد. 
ملکــی  دکتــر  پانــل  ایــن  از  دیگــر  بخشــی  در 
»مشــارکت  بحــث  گنجانــدن  خواهــان  نیــز 
مشــارکت  الیحــه  در  مســکن«  ســاخت  در 
ــه تدویــن  ــا نیــاز ب عمومــی- خصوصــی شــد ت
نباشــد.  زمینــه  ایــن  در  دیگــری  الیحــه 
بهــا  خواهــان  نیــز  پورحاجــت  مهنــدس 
از  جلوگیــری  و  خصوصــی  بخــش  بــه  دادن 
ــوزه فعالیــت  ــی در ح ــهای خصولت ورود بخش

شــد.  خصوصــی  بخــش 

دست در دست هم نهضت 
خانه سازی را سرعت می بخشیم

علــی نبیــان مدیرعامــل ســازمان ملــی زمیــن 
گردهمایــی  پایانــی  بخــش  در  مســکن  و 
معرفــی پروژه هــای مشــارکتی ایــن ســازمان 
در حضــور فعــاالن بخــش خصوصــی مســکن 
گســترده  ــا اشــاره بــه ظرفیــت  کشــور ب سراســر 
بخــش  بــا  دولــت  مشــارکتی  پروژه هــای 
مســکن  تولیــد  رونــق  ایجــاد  در  خصوصــی 
گفــت: بایــد همــه دســت بــه دســت هــم دهیم 
کــه در وزارت راه و  تــا بــه نهضــت خانــه ســازی 

شهرســازی آغــاز شــده ســرعت بخشــیم.
کیــد بــر اینکــه طــی ماه هــای اخیــر  نبیــان بــا تا
بــا بخــش خصوصــی  و در جلســات متعــدد 
و  زمیــن  ملــی  ســازمان  در  قراردادهایــی 
شــده  ســعی  کــه  شــده  تنظیــم  مســکن 
برســد،  حداقــل  بــه  آنهــا  قبلــی  اشــکاالت 
ایــن  بــر  افــزود: ســعی مــا در بخــش دولتــی 
کــه منافــع مشــترک هــر دو طــرف را در  اســت 
کنیــم تــا هــم دولــت  قراردادهایمــان لحــاظ 
کثــر  و هــم بخــش خصوصــی بتواننــد بــه حدا

برســند. خواسته هایشــان 
تشــریح  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
مســکن  بخــش  در  دولــت  سیاســتهای 
در  دولــت  تکلیــف  اولیــن  داشــت:  اظهــار 

مهــر  مســکن  پــروژه  اتمــام  مســکن  بخــش 
مهــر  مســکن  پرونــده  کــه  زمانــی  تــا  بــود. 
ح  طــر توانســتیم  نمــی  بــود  نشــده  بســته 

کنیــم. آغــاز  را  دیگــری 
ح  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دومین طر
کــه در یــک  ــود  وزارت راه و شهرســازی ایــن ب
اقــدام ملــی و در راســتای رونــق تولیــد مجــدد 
مســکن، ســاخت 400 هــزار واحــد مســکونی 
ــرای دهک هــای مختلــف  کشــور ب در سراســر 
ح تــا دو  کلیــد بزنــد افــزود: طــی ایــن طــر را 
شــهرهای  در  واحــد  هــزار   200 آینــده  ســال 
جدیــد، 100 هــزار واحــد توســط بنیــاد مســکن 
توســط  واحــد  هــزار   100 و  اســامی  انقــاب 
خواهــد  ســاخته  شــهری  بازآفرینــی  شــرکت 
کــه از ایــن میــان ســازمان ملــی زمیــن و  شــد 
مســکن وظیفــه تخصیــص زمیــن بــرای 200 

هــزار واحــد را بــر عهــده دارد.
و مســکن  زمیــن  ملــی  مدیرعامــل ســازمان 
بخــش  بــا  مشــارکت  در  دولــت  تجربــه 
ارزیابــی  مثبــت  مجمــوع  در  را  خصوصــی 
کشــور  کنــون 1300 پــروژه در  گفــت: تا کــرد و 
کــه از ایــن  بــه صــورت مشــارکتی اجــرا شــده 
میــزان حــدود 95 درصــد آنهــا بــه ســرانجام 
کــه ایــن خــود اتفــاق مثبتــی اســت  رســیده 
ــد تمــام تاشــمان را در اســتفاده از ایــن  و بای
همــه  و  گیریــم  کار  بــه  گســترده  ظرفیــت 
دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا بــه نهضــت 
کــه در وزارت راه و شهرســازی  خانــه ســازی 

بخشــیم. ســرعت  شــده  آغــاز 
قــراردادی  پایــان ایشــان اصــاح شــرایط  در 
کــه بتوانــد مشــوق بخــش خصوصــی بــرای  را 
ــد  ــه باش ــن عرص ــتر در ای ــه بیش ــر چ ــور ه حض
ســندیکای  و  ذی ربــط  تشــکل های  از  را 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران خواســتار شــد. 

علی نبیان  :
بخــش  در  دولــت  تکلیــف  اولیــن   
مهــر  مســکن  پــروژه  اتمــام  مســکن 
مســکن  پرونــده  کــه  زمانــی  تــا  بــود. 
مهر بســته نشــده بود نمی توانســتیم 
کنیــم.   دومیــن  ح دیگــری را آغــاز  طــر
ایــن  شهرســازی  و  راه  وزارت  ح  طــر
در  و  ملــی  اقــدام  یــک  در  کــه  بــود 
راســتای رونــق تولیــد مجدد مســکن، 
مســکونی  واحــد  هــزار   400 ســاخت 
دهک هــای بــرای  کشــور  سراســر   در 

کلید بزند  مختلف را 
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 نشست

ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران در 
ســالهای اخیــر بــا هــدف ارائــه خدمــات بــه 
کارگاههــای  اعضــای خــود اقــدام بــه برگــزاری 
بــه  مبتــا  مســائل  زمینــه  در  آموزشــی 
مقــررات  و  قوانیــن  جملــه  از  پیمانــکاران 
نمــوده اســت. بــا توجــه بــه اســتقبال اعضــای 
دلیــل  بــه  و  قبلــی،  کارگاههــای  از  ســندیکا 
و  مالیاتــی  فرآیندهــای  موضــوع  اهمیــت 
تغییــر در قوانیــن و بخشــنامه های مربوطــه، 
بــه  کمیســیون قوانیــن و مقــررات آمــوزش و 
مربوطــه در  کارشناســان  دانــش  رســانی  روز 
نمــود  یــادآوری  را  شــرکتهای عضــو ســندیکا 
و همــت مدیــران ســندیکا  اســتقبال  بــا  کــه 
بــا  آموزشــی  کارگاه  تیــر   5 چهارشــنبه  روز 
عنــوان قانــون مالیاتهــای مســتقیم )مصــوب 
ســال 1394 ( در محــل ســندیکا برگــزار شــد. 
عضــو  غفــارزاده  احمــد  دوره  ایــن  مــدرس 
هیــات مستشــاری امــور مالیاتــی مرکــز عالــی 

بــود.  مالیاتــی  دادخواهــی 

ایــن جلســه مهنــدس ســیامک  ابتــدای  در 
و  قوانیــن  کمیســیون  رئیــس  مســعودی 
بــه  خیرمقــدم  ضمــن  ســندیکا  مقــررات 
کــه  شــرایطی  در  کــرد:  عنــوان  حاضــران 
کار و درآمــد چندانــی  شــرکتهای پیمانــکاری 
فشــار  تحــت  نقدینگــی  لحــاظ  بــه  و  ندارنــد 
هســتند، دولــت و وزارت دارایــی نیــز تــاش 

ایــن  از  را  خــود  نقدینگــی  کمبــود  دارنــد 
از  خصــوص  بــه  کننــد،  دریافــت  مودیــان 
دســت  بــه  مودیــان  کــه  فضاهایــی  طریــق 
هیاتهــای  گــزارش  می نماینــد.  ایجــاد  خــود 
مختلــف نشــان می دهــد اغلــب مودیــان در 
ــا خطــا در  ــر ی مــواردی ماننــد عــدم ثبــت دفات
گرفتــار هســتند  ــی  رعایــت برخــی مــوارد قانون
کــه برخــی  و مشــکاتی بــرای آنهــا ایجــاد شــده 
از آنهــا جبــران ناپذیــر اســت. در حــال حاضــر 
نســخه جدیــدی از قانــون جدیــد مالیاتهــای 
مســتقیم وجــود دارد و مدیــران مالــی شــرکتها 
کنــار بگذارنــد وگرنــه  بایــد روش هــای ســابق را 
کارگاهها  دچــار مشــکل خواهنــد شــد. مــا ایــن 
را در زمینــه مالیــات، تامیــن اجتماعی و ســایر 
مــوارد مبتابــه پیمانــکاران پیگیــری می کنیــم 
 و امیدواریــم بــا اســتقبال شــما شــرایط بهتــری 
رقــم  حوزه هــا  ایــن  در  پیمانــکاران  بــرای 

 . د ر بخــو
کــه عضــو  احمــد غفــارزاده، مــدرس ایــن دوره 
هیــات مستشــاری امــور مالیاتــی مرکــز عالــی 
دادخواهــی مالیاتــی اســت و بــه همــراه آقــای 
مالیاتــی  حــوزه  کارشــناس  اعایــی  جعفــر 
کارگاه حاضــر شــده بــود در ســخنان  در ایــن 
کــرد: یکــی از متغیرهــای  آغازیــن خــود عنــوان 
مهــم بــرای فعــاالن اقتصــادی بحــث مالیــات 
باعــث می شــود  قوانیــن  بــا  آشــنایی  اســت. 
کنیــم و ناچــار بــه  مالیــات قانونــی پرداخــت 

ــدف  ــیم. ه ــه نباش ــا جریم ــت ی ــه پرداخ اضاف
ــا تکالیــف و حقــوق  کارگاه حاضــر آشــنایی ب از 

مودیــان مالیاتــی اســت. 
ــم  ــن مه ــه رک ــی س ــام مالیات ــزود: در نظ وی اف
کــه اولیــن آنهــا مــودی مالیاتــی  وجــود دارد 
اســت و بــا وجــود آن ســازمان مالیاتــی شــکل 
و  مالیاتــی  مــودی  بــا  ارتبــاط  در  می گیــرد. 
یعنــی قوانیــن  رکــن ســوم  ســازمان مالیاتــی 
ایــن  بــا  آشــنایی  می گیــرد.  شــکل  مالیاتــی 
قوانیــن و مقــررات بــرای برقــراری ارتبــاط بــا 

دارد.  زیــادی  اهمیــت  مالیاتــی  ســازمان 
و  رســیدگی  نحــوه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
تشــخیص مالیــات، و نحــوه تکمیــل و ارســال 
بحــث  جلســه  ایــن  در  مالیاتــی  اظهارنامــه 
کــرد: معمــوال فریندهــای  خواهــد شــد عنــوان 
مرحلــه  در  و  هســتند  مرحلــه ای   4 مالیاتــی 
اول آن ّمــودی در سیســتم مالیاتــی ثبــت نــام 
گام بعــد مــدارک  و خــود را معرفــی می کنــد، در 
را تکمیــل و اظهارنامــه ارائــه می دهــد، پــس 
ــه ایــن امــر رســیدگی  از آن ســازمان مالیاتــی ب
و  اختــاف  حــل  امــر  نهایــت  در  و  می کنــد 

وصــول قــرار دارد. 
تشــخیص  روش  مهم تریــن  گفــت:  وی 
مالیــات رســیدگی بــه دفاتــر و اســناد و مــدارک 
کــه مــّودی مالیاتــی اظهارنامــه  اســت. زمانــی 
کــه متکــی بــر دفاتــر و اســناد و مــدارک  خــود را 
بــا  مالیاتــی  اداره  می دهــد،  ارائــه  اســت 

ی شد ر ا ب دی شی  و ارگا  در 

تبیین قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1394

کارگاه آموزشی
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بررســی اظهارنامــه و اســناد و مــدارک میــزان 
درآمــد واقعــی مشــمول مالیــات را شناســایی 
می کنــد. روش دیگــر روش علی الــرس اســت، 
گرچــه از عملکــرد 98 بــه بعــد دیگــر چیــزی  ا
بــه نــام علی الــرس و مــردودی دفاتــر نخواهیــم 
مــاده  طبــق  و  حاضــر  حــال  در  امــا  داشــت، 
97 ســابق ســه مــورد بــرای علی الرســی اعــام 
کــه یکــی از آنهــا تســلیم نکــردن ترازنامــه  شــده 
کــه مقــرر  موعــد  در  زیــان  و  ســود  حســاب   و 
اســت  مالــی  ســال  انقضــای  از  بعــد  مــاه   4  
کــه بــا  اســت. مــورد دوم نداشــتن دفتــر اســت 
کــه ســازمان مالیاتــی می توانــد  توجــه بــه ایــن 
در طــول ســال بــدون اطــاع مــودی مالیاتــی 
کنــد،  هیات هایــی را بــرای بررســی دفاتــر اعــزام 
کــه دفاتــر را در طــول  توصیــه مــن ایــن اســت 
بعــدی علی الــرس  مــورد  کنیــد.  کامــل  ســال 

شــدن، نداشــتن اســناد و مــدارک اســت. 
گاهــی وقتهــا اداره مالیاتــی  کــرد:  وی تصریــح 
مــدارک  و  اســناد  یــا  دفاتــر  بررســی  از  بعــد 
ایراداتــی می گیــرد و دفاتــر را مــردود یــا غیرقابــل 
ایــن مرحلــه  کــه در  اعــام می کنــد  رســیدگی 
کــه هیــات  گــزارش بــه هیــات ســه نفــره ای  ایــن 
گــر  بنــد 3 نامیــده می شــود ارســال می شــود و ا
ــده  ــته ش ــه نوش ک ــواردی  ــد م کن ــد  ــات تائی هی
صحیــح اســت می توانــد حکــم بــه مــردودی 
بــه  گــزارش  ارائــه  بــا  همزمــان  بدهــد.  دفاتــر 
ــه مــودی فرصــت  هیــات ســه نفــره یــک مــاه ب
داده می شــود الیحــه بنویســد و از خــود دفــاع 

کنــد. 
ضریــب  یــک  قدیــم  قانــون  در  افــزود:  وی 
مقطــوع 12 درصــدی بــرای پیمانــکاران وجــود 
کــه بــا ضــرب درآمد آنهــا در ایــن ضریب  داشــت 
کــه  درآمــد مشــمول مالیــات محاســبه می شــد 
بــرای پیمانــکاران  ایــن ضریــب  امــروزه دیگــر 
وجــود نــدارد و تنهــا بــرای اشــخاص خارجــی 
کار پیمانــکاری انجــام می دهنــد  کــه در ایــران 

از ضریــب اســتفاده می شــود. 
پیشــرفته  کشــورهای  در  کــرد:  عنــوان  وی 
شــده  منســوخ  مودیــان  همــه  حسابرســی 
مودیــان  همــه  جدیــد  روش  در  اســت، 
حسابرســی نمی شــوند و مودیــان بــر مبنــای 
حسابرســی  بــرای  ریســک  شــاخص های 
ــا  ــد ریســک ی ــان فاق ــوند. مودی ــاب می ش انتخ
بــا ریســک پاییــن نیــاز بــه رســیدگی ندارنــد. در 
کــه اظهارنامــه  ایــن روش اصــل بــر ایــن اســت 
کــه اســناد و  مــودی درســت اســت مگــر ایــن 

رویــه ای  دهــد.  نشــان  را  آن  خــاف  مــدارک 
کــه از ســال 1398 در ایــران برقــرار خواهــد بــود 
بــر مبنــای همیــن روش اســت و اداره مالیاتــی 
بانکهــای  ایجــاد  ایــن منظــور در حــال  بــرای 
در  و  مجمــوع  در  اســت.  اطاعاتــی  قــوی 
نظامهــای پیشــرفته مالیاتــی تــاش می شــود 
مالیاتــی  مامــور  و  مالیاتــی  مــودی  ارتبــاط 
ــال  ــا اعم ــاد ی ــکان فس ــا ام ــد ت کن ــدا  ــش پی کاه

برســد.  حداقــل  بــه  ســلیقه 

موارد مردودی دفاتر 
امــور مالیاتــی مرکــز  عضــو هیــأت مستشــاری 
آیین نامــه  عالــی دادخواهــی مالیاتــی دربــاره 
نیــز   95 مــاده  آئین نامــه  یــا  دفاتــر  تحریــر 
کــرد: در مــاده 16 ایــن آئین نامــه مــوارد  عنــوان 
حــال  در  کــه  شــده  عنــوان  دفاتــر  مــردودی 
حاضــر 12 مــورد اســت. مــورد اول در صورتــی 
کــه دفاتــر ارائــه شــده نــزد مراجــع  کــه  اســت 
ذیربــط  بــه ثبــت نرســیده باشــد یــا فاقــد یــک 
یــا چنــد بــرگ باشــد. مــورد دیگــر عــدم ثبــت 
یــک یــا چنــد فعالیــت مالــی از جملــه هزینه هــا 
در دفاتــر بــه شــرط احــراز اســت. تأخیرتحریــر 
تأخیرتحریــر  و  60روز  از  بیــش  روزنامــه  دفاتــر 
ج در ایــن  کل زایــد بــر حــد مجــاز منــدر دفتــر 

اســت. دیگــر  مــورد  آئین نامــه 
کــرد: عــدم  ثبــت عملیــات شــعبه  وی تصریــح 
یــا شــعبه در دفاتــر مرکــز طبــق مقــررات آئیــن 
دفاتــر  مــردودی  باعــث  نیــز   95 مــاده  نامــه 

ــه  ــور ب ــر مزب ــه دفات ک ــود. در مــواردی  خواهــد ب
ج شــده  ادعــای مــؤدی از دســترس وی خــار
باشــد و غیــر اختیــاری بــودن موضــوع مــورد 
مالیاتــی  امــور  اداره  مســئول  باالتریــن  تائیــد 
قــرار نگیــرد دفاتــر مــردود خواهــد بــود. عــدم 
تطبیــق مندرجــات  دفاتــر  قانونــی بــا اطاعــات 
موجــود در سیســتم های ماشــینی )مکانیــزه-

دفاتــر  مــردودی  باعــث  نیــز  الکترونیکــی( 
ــش از  ــتن بی گذاش ــفید  ــای س ــود. ج ــد ب خواه
ــردود  ــه م ــز ب ــه نی ــر روزنام ــول در دفت ــد معم ح

شــدن دفاتــر منجــر خواهــد شــد.
دفاتــر  از  یــا چنــد جلــد  یــک  ارائــه  عــدم  وی 
ثبــت شــده اعــم از تحریــر شــده و نانوشــته را 
از دالیــل دیگــر مــردود شــدن دفاتــر دانســت 
ــان هــر تعــداد  کــرد: الزم اســت مودی و تصریــح 
دریافــت  شــرکتها  ثبــت  اداره  از  کــه  دفتــر 
کرده انــد در زمــان مراجعــه ممیــز مالیاتــی ارائــه 
مــورد  حســابداری  افــزار  نــرم  تغییــر  دهنــد. 
اســتفاده در طــی ســال مالیاتــی بــدون اطــاع 
بــه  نیــز  ربــط  ذی  مالیاتــی  امــور  اداره  قبلــی 

مــردودی دفاتــر منجــر خواهــد شــد. 
غفــارزاده افــزود: تغییــر روش نگهــداری دفاتــر، 
)مکانیــزه- ماشــینی  از  اســناد حســابداری  و 

الکترونیکــی( بــه دســتی و بالعکــس نیــز طــی 
ســال مالیاتــی یــا دوره مالــی بــه مــردودی دفاتــر 
منجــر خواهــد شــد. تحریــر دفاتــر بــه غیــر از پول 
کشــور و زبــان فارســی نیــز دفاتــر را مــردود  رایــج 
در  خارجــی  شــرکتهای  شــعب  کــرد.  خواهــد 
کننــد.  پیــروی  رونــد  ایــن  از  بایــد  نیــز  ایــران 
حــذف برخــی از عملیــات در دفاتــر الکترونیکــی 
گذشــته  نیــز از مــوارد مــردودی دفاتــر اســت. در 
گرفتگــی جــزو مــردودی  ک  ــی و ال قلــم خوردگ
گونــه نیســت.  بــوده ولــی امــروزه ایــن  دفاتــر 
از  نبایــد  حســابداری  اصــول  طبــق  بــر  البتــه 
بــود  غلــط  جایــی  گــر  ا و  کــرد  اســتفاده  ک  ال
کــرد.  می تــوان بــا خــودکار قرمــز آن را اصــاح 

کــرد بیــن مــردودی  کیــد  مــدرس ایــن دوره تا
دفاتــر و غیرقابــل رســیدگی بــودن آنهــا تفــاوت 
گفــت:  وی  دارد،  وجــود  توجهــی  قابــل 
کــه  اســت  زمانــی  بــودن  رســیدگی  غیرقابــل 
اســتانداردها، اصــول و رویه هــای حســابداری 
در سیســتم حســابداری رعایــت نشــده باشــد 
مــردودی  از  ســختگیرانه تر  آن  بــا  برخــورد  و 
دفاتــر اســت. در مــاده 17 حکــم مهمــی وجــود 
کــه طبــق آن در هیــات بنــد 3 می تــوان  دارد 
ــر  ــرد مشــروط ب ک ــر جلوگیــری  از مــردودی دفات

اســناد  و  دفاتــر،  نگهــداری  روش  تغییــر   
 حسابداری از ماشینی )مکانیزه-الکترونیکی(
 به دســتی و بالعکس نیز طی سال مالیاتی 
یا دوره مالی به مردودی دفاتر منجر خواهد 
شــد. تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور 
و زبــان فارســی نیــز دفاتــر را مــردود خواهد 
کرد. شــعب شــرکتهای خارجی در ایران نیز 
کنند. حذف برخی  باید از این روند پیروی 
از عملیات در دفاتر الکترونیکی نیز از موارد 

مردودی دفاتر است  
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کــم باشــد و  ــه درجــه اهمیــت ایــرادات  ک ایــن 
بــه اعتبــار دفاتــر خللــی وارد نکنــد. تصمیــم 
هیــات بنــد 3 در واقــع رای نیســت وبــه عنــوان 
بخشــی از فراینــد تشــخیص »نظریــه« خوانــده 

می شــود.   

ماده 77
و  پیمانــکاری  فعالیت هــای  دربــاره  وی 
گــر پروانــه  گفــت: ا ســاخت و ســاز و مــاده 77 
ســاخت قبــل از پایــان ســال 1394 صــادر شــده 
باشــد و امــروز فروختــه شــود مالیــات ســاخت 
و  نقــل  مالیــات  بایــد  فقــط  و  ندارنــد  ســاز  و 
و  معاماتــی  ارزش  بــه  ملــک  قطعــی  انتقــال 
تجــاری  گــر  ا شــود.  پرداخــت  درصــد   5 خ  نــر
باشــد ســرقفلی ضربــدر 2 درصــد خواهــد بــود. 
گفــت: در حــال حاضــر مالیــات ســاخت و  وی 
ســاز از حالــت مالیــات مقطــوع بیــرون آمــده 
و بــه شــکل مالیــات ســود درآمــده اســت امــا 
کــه از 1 فروردین  فقــط در مورد ســاختمانهایی 
گرفتــه باشــند. شــهرهای  95 پروانــه ســاخت 
زیــر 1000نفــر معــاف از مالیــات ســاخت و فــروش 
مــاده 77 خواهنــد بــود و در مــورد شــهرهای 
ــر اســاس  ــر ســازنده حقیقــی باشــد ب گ بزرگتــر، ا
زیــان  و  ســود  حســابداری،   29 اســتاندارد 
اشــخاص  مــورد  در  شــد.  خواهــد  محاســبه 
حقیقــی نیــز ســاخت و ســاز شــغل محســوب 
شــده و مالیــات دریافــت می شــود مگــر اینکــه 
گواهــی پایــان  بیــش از 3 ســال از تاریــخ صــدور 
انگیــزه  دهــد  نشــان  کــه  باشــد  گذشــته  کار 
ســازی  و  ســاخت  فعالیــت  ملــک  ســاخت 
نبــوده اســت. در مــورد اشــخاص حقوقــی 10 
گرفتــه می شــود  درصــد مالیــات علی الحســاب 
ــا پایــان ســال مالیــات مشــخص شــود. بــرای  ت
اســتاندارد  مبنــای  بــر  پیمانــکاری  فعالیــت 
و  شــد  خواهــد  عمــل  حســابداری   9 شــماره 
بعــد از تعییــن ســود و زیــان مالیــات محاســبه 

خواهــد شــد.
گــر فــردی ســاختمان  کــرد: ا کیــد  غفــارزاده تا
نیمــه ســاخته هــم بفروشــد بــه میــزان ســود 
خواهــد  مالیــات  مشــمول  شــده  شناســایی 
نیمــه  ســاختمان های  فــروش  دربــاره  بــود. 
ســاخته، قیمــت خریــد بــرای خریــدار بهــای 
در  و  می شــود  محاســبه  پــروژه  شــده  تمــام 
کســر ایــن مبلــغ ســود مشــمول  زمــان فــروش بــا 
آیین نامــه  در  می شــود.  محاســبه  مالیــات 
کــه توســط وزارت  جدیــد مــاده 77 اشــخاصی 

راه و شهرســازی مجــوز انبوه ســازی یــا ســاخت 
تولیــدی  بنــگاه  عنــوان  بــه  دارنــد  ســاز  و 
مزیــت  از  می تواننــد  و  می شــوند  محاســبه 
کــه عنــوان  کننــد  مــاده 138 مکــرر اســتفاده 
کــه آورده نقــدی بــرای پــروژه  کــرده اشــخاصی 
گــردش بیاورنــد و تــا  ح یــا ســرمایه در  یــا طــر
ــودی  ــب عق ــد در قال ج نکنن ــار ــال آن را خ 2 س
مــورد  ســود  حداقــل  میــزان  تــا  مشــارکتی، 
ــه  ــازنده هزین ــرای س ــارکتی ب ــود مش ــار عق انتظ
قابــل قبــول مالیاتــی محســوب می شــود. قبــل 
گــر یــک ریــال هــم بــه آورنــده  از ایــن قانــون ا
قبــول  قابــل  هزینــه  می شــد  پرداخــت  پــول 

نبــود.    

آیین نامه ماده 77
وی در ادامــه بــه آیین نامــه مــاده 77 پرداخــت 
گفــت: ضــرر و زیــان شــخص ســازنده قابــل  و 
قبــول اســت امــا ایــن زیــان در مــورد شــهرهای 
 3 کــه  مــواردی  و  جمعیــت  نفــر  هــزار  زیــر 
کار آنهــا  گواهــی پایــان  ســال از تاریــخ صــدور 
چــون  نیســت  قبــول  قابــل  باشــد  گذشــته 
کــه  آنهــا مشــمول مالیــات نیســتند. آنهایــی 
هســتند،  ســاز  و  ســاخت  مالیــات  مشــمول 
)ســرقفلی(  محــل  گــذاری  وا مالیــات  دیگــر 
بــرای آنهــا محاســبه نمی شــود ولــی مالیــات 
کننــد.  نقــل و انتقــال ملــک را بایــد پرداخــت 
کــه قســمتهایی  در مــورد ســاخت و ســازهایی 
از آنهــا پیــش فــروش می شــود چــون ســود و 
زیــان قطعــی قابــل شناســایی نیســت مالیــات 
ارزش  درصــد   10 انــدازه  بــه  علی الحســابی 
گرفتــه  نظــر  در  عیــان  و  عرصــه  معاماتــی 
شــد  قطعــی  مالیــات  کــه  زمانــی  و  می شــود 
ایــن علی الحســاب قابــل محاســبه و اســترداد 
باعــوض  روش  بــه  ملــک  انتقــال  اســت. 
مشــمول مالیــات درآمــد اتفاقــی خواهــد بــود.  
مــورد  افــزود: در  آموزشــی  ایــن دوره  مــدرس 
مــاده  طبــق  مشــارکتی،  فــروش  و  ســاخت 
گــر  ا ک،  47 و 48 قانــون ثبــت اســناد و امــا
مشــارکت در دفتــر ثبــت اســناد بــه ثبــت برســد، 
افــراد مشــخص و زمــان تنظیــم ســند  ســهم 
مشــمول مالیــات نقــل و انتقــال نخواهــد شــد. 
مالیــات ســاخت و ســاز هــم بــه انــدازه ســهم 

هــر فــرد خواهــد بــود. 
درآمــد  شناســایی  زمــان  کــرد:  عنــوان  وی 
ــه ارزش روز  گزین ــن دو  ــات، از بی ــمول مالی مش
کــدام از آنهــا  زمیــن و ارزش خریــد زمیــن، هــر 

قــرار می گیــرد. وی  باشــد مدنظــر  بیشــتر  کــه 
باشــد  فرســوده  بافــت  در  پــروژه  گــر  ا گفــت: 
اصلــی  ضریــب  درصــد   60 اعمالــی  ضریــب 

بــود. خواهــد 

بند »ز« تبصره 8
 قانون بودجه سال 1398 

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــارزاده در بخ ــای غف آق
کــه  خــود بــا اشــاره بــه مشــکل ارزش افــزوده 
ســالیان ســال موضــوع مبتابــه پیمانــکاران 
کــرد: در بنــد »ز« تبصــره  بــوده اســت عنــوان 
شــده  ذکــر   1398 ســال  بودجــه  قانــون   8
کارفرمــا  کــه  پیمانــکاری  معامــات  اســت 
یکــی از دســتگاه های اجرایــی موضــوع مــاده 
کشــوری  خدمــات  مدیریــت  قانــون   )5(
کارفرمــا موظــف اســت همزمــان بــا هــر  اســت، 
ــا  پرداخــت، مالیــات ارزش افــزوده متناســب ب
کــه  کنــد. تــا زمانــی  آن را بــه پیمانــکار پرداخــت 
کارفرمــا مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه پیمانکار 
پرداخــت نکــرده باشــد، ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور حــق مطالبــه آن را از پیمانــکار یــا اخــذ 
 15 داشــت.  نخواهــد  وی  از  دیرکــرد  جریمــه 
کثــر  اردیبهشــت 1398 نیــز قانــون جدیــد حدا
اســتفاده از تــوان تولیــد داخلــی و حمایــت از 
ــود  ــی موج ــون قبل ــن قان ــی جایگزی کاالی ایران
کلیــه  شــده  ذکــر  13آن  مــاده  در  کــه  شــد 
دســتگاههای موضــوع مــاده )2( ایــن قانــون 
ــکاران، مهندســان  ــا پیمان کــه طــرف قــرارداد ب
مکلفنــد  می باشــند  ســازندگان  و  مشــاور 
مالیــات، عــوارض، حق بیمــه و بیمــه بیــکاری 
ظــرف  را  وضعیــت  صــورت  هــر  بــه  مربــوط 
کثــر دومــاه پــس از دریافــت صــورت  مــدت حدا
کننــد در غیــر این صــورت  وضعیــت پرداخــت 
اصــل  پرداخــت  بــر  عــاوه  مذکــور  دســتگاه 
مالیــات، عــوارض، حــق بیمــه و بیمــه بیــکاری 
نیــز  را  آن  بــه  مربــوط  جریمه هــای  متعلــق، 

می کنــد. پرداخــت 
در ادامه این سمینار و پس از ارائه توضیحاتی 
کارکردهــای  دربــاره تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا، 
ــودگی های  ــی، بخش ــم مالیات ــه، جرای اظهارنام
کــه  مالیاتــی  ســرفصل های  ســایر  و  مالیاتــی 
گرفــت، نحــوه  توســط آقــای غفــارزاده صــورت 
نیــز  حقوقــی  اشــخاص  اظهارنامــه  تکمیــل 
کارشــناس امــور  توســط آقــای جعفــر اعایــی 
گردیــد. ایــن جلســه بــا برنامــه  مالیاتــی تشــریح 

ــان رســید.    ــه پای پرســش و پاســخ ب

کارگاه آموزشی
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مهنــدس محمــد عطاردیــان عضــو شــورای 
مدیــره  هیــات  ســابقه  بــا  عضــو  و  عالــی 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
کانــون عالی امور صنفی  رئیــس هیــات مدیره 
مرکــزی  شــورای  ریاســت  ایــران،  کارفرمایــی 
عضــو  و  ایــران  مدنــی  جامعــه  هماهنگــی 
کار اســت  شــورای حکام ســازمان بین المللی 
کارفرمایان  کــه امســال نیــز به عنــوان نماینــده 
کنفرانــس  هشــتمین  و  یکصــد  در  ایــران 
کنفرانس هــای  همچــون  کار   بین المللــی 

کرد.   پیشین سخنرانی 
مهنــدس عطاردیــان در آغــاز ســخنرانی خــود 
خانمهــا  محتــرم،  نماینــدگان  کــرد:  عنــوان 
گــرد آمــده ایــم تــا  و آقایــان مــا امــروز اینجــا 
 ILO تاســیس  ســال  یکصدمیــن  تنهــا  نــه 
جهت گیــری  یــک  بلکــه  بداریــم  گرامــی  را 
آینــده ای  بــرای  کار  بنیانگــذاری  جمعــی 
علمــی  مطالعــات  کنیــم.  تدبیــر  را  روشــن تر 
کــه در رونــد جهانی ســازی  کــی از آن اســت  حا
عوامــل  ایــن  اثرگذارنــد.  مشــخص  عامــل   5
عرصــه  در  نــوآوری  و  تحــوالت  از  عبارتنــد 
اقتصــاد،  جهانــی  یکپارچگــی  تکنولــوژی، 
و  جمعیتــی،  تغییــرات  اقلیمــی،  تغییــرات 

جوامــع.  ژرف  دگرگونی هــای 
تغییــرات  ســرعت  کــه  حالــی  در  افــزود:  وی 
ــه  ــده ای ب ــه پدی ــر پای ــی اســت مــا ب ــه فزون رو ب
ــه عنــوان اثرگذارتریــن عوامــل،  ــوآوری ب ــام ن ن
می شــویم.  پذیــرا  را  روشــن تری  آینــده  
نفــوذ هــر چــه بیشــتر فنــآوری، تقاضــا بــرای 
کار و  مهارتهــای فــردی، از جملــه خاقیــت در 
مهــارت در رفــع و حــل مشــکات و چالش هــا، 
نهایتــا برقــراری ارتبــاط و همــکاری را افزایــش 
ــه  ــرا ب ــه اخی ک ــر اســاس پژوهشــی  می دهــد. ب
انجــام   IOE و   ILO توســط  مشــترک  طــور 
اجرایــی  مدیــران  درصــد   78 اســت  گرفتــه 
کــز  مرا و  مــدارس  کــه  کرده انــد  تصریــح 
مهارتــی  نیازهــای  نتوانســته اند  آموزشــی 

کننــد.  را تامیــن  جدیــد و نوظهــور 
آموزشــی  نهادهــای  اســت  الزم  گفــت:  وی 
راه  در  بنگاههــا  و  کارآفرینــان  بــا  پرورشــی  و 
تامیــن نیازهــای نوظهــور مهارتــی همــکاری 
کار بایــد  نزدیــک داشــته باشــند. نیروهــای 
دربــاره  را  خــود  فکــری  ســاختار  و  ذهنیــت 

کار  ــکل  ــه ش ک ــرا  ــد زی ــر دهن کار تغیی ــت  ماهی
کاری  کمتــر نیازمنــد بــه یــک محیط  در آینــده 
مشــخص اســت بلکــه  بیشــتر شــبکه گرا اســت 

و بــه طــور فزاینــده ای تکنولــوژی بــر اســت.
قصــد  کــه  ایــن  بــدون  گفــت:  عطاردیــان 

بازکــردن یــک بحــث سیاســی داشــته باشــم 
کار در ایــران  کــه بــرای آینــده  بــه موضوعــی 
اهمیــت زیادی دارد خواهــم پرداخت. اثرات 
کثــری دولــت ترامــپ،  کارزار فشــار حدا منفــی 
کشــور مــا یعنــی ایــران احســاس  در اقتصــاد 
شــده اســت. تحریم هــا رشــد تولیــد و صنعــت 
کشــور را بــا چالش هــای روزافزونــی رو بــه رو  در 
کــرده اســت و تجــارت و ســرمایه گذاری ملــی 
بــه دلیــل عــدم امنیــت سیاســی بــه میــزان 
می گــردد  محدودتــر  هــرروز  توجهــی  قابــل 
ــار و  ــه ب ــه هم ک ــت  ــول نیس ــل قب ــن قاب ــا ای ام
کســانی  کثــری بــر دوش  افزایــش فشــار حدا
شــرایط  ایجــاد  در  نقشــی  هیــچ  کــه  باشــد 

بــه تحریــم نداشــته اند.  منجــر 
عضــو شــورای حــکام ســازمان بیــن المللــی 
گــر  ا داشــت  توجــه  بایــد  کــرد:  کیــد  تا کار 
تحریــم  را  یکدیگــر  علــت  هــر  بــه  دولت هــا 
می کننــد، ایــن اقــدام نبایــد از حــوزه سیاســی 
گرفتــاری نمایــد.  کنــد و مــردم را دچــار  تجــاوز 
کار و سرنوشــت  کار، آینــده  در اینجــا روابــط 
ماننــد  تحریــم  تحــت  کشــورهای  کارگــران 
کشــورهایی  ایــران، روســیه، چیــن ونزوئــا و 
اقتصــادی  شــرکای  همچنیــن  آنهــا،  نظیــر 
بــه  جهــان  سراســر  در  کشــورها  ایــن  همــه 

اســت.  گرفتــه  شــده  بــازی 
کــه  گفــت: تحــت ایــن موقعیــت  وی در پایــان 
روبــرو  بــزرگ  بــا چالش هــای  برنامه ریزی هــا 
کار بــرای آینده ای روشــن تر  هســتند ســخن از 
کار بــه  بی معنــا اســت. ســازمان بین المللــی 
عنــوان ســازمان تخصصــی فنــی الزم اســت 
کــه تضمیــن شــود  کاری ایجــاد نمایــد  ســاز و 
همــه  دســترس  در  مســتقل  ســازمان  ایــن 
اجــزا، اثرگــذار و بــه دور از نفــوذ و ماحضــات 

می باشــد.  سیاســی 
کارفرمایــان ایــران  مــن بــه عنــوان نماینــده 
کارگــران  کارفرمایــان و  رســیدگی بــه مشــکات 
ویــژه  بــه  تحریــم  تحــت  کشــورهای  همــه 
ــا از  ــا قوی ــم و در اینج ــروری می دان ــران را ض ای
کــردن  آقایــان می خواهــم تــا بــا غیرسیاســی 
موضــوع راه هــای موثــری بــرای همــکاری و 
کارگــران در ســایر  کارفرمایــان و  رفــع نگرانــی 

کشــورها را تدویــن نماینــد. 

اثرات منفی
فشار های ترامپ  

بر اقتصاد ایران

کـــــــــه  مــــوقـــــــــعیت  ایــن  تــــــحت   
بــا چــــــــــالش های  برنامه ریزی هــا 
کار  بــزرگ روبــرو هســتند ســخن از 
بی معنــا  روشــن تر  آینــده ای  بــرای 
کار به  است. ســازمان بین المللی 
عنوان سازمان تخصصی فنی الزم 
کاری ایجاد نماید که  اســت ســاز و 
تضمین شود این سازمان مستقل 
در دســترس همه اجزا، اثرگذار و به 
دور از نفــوذ و مالحضات سیاســی 

می باشد  

اردیا مد  د 
م  صد و ه  در ی

ار  ی  را ب الم
رد ر 
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 نشست
نشست

نشســت  ایــن  آغــاز  در  بهادری نــژاد  دکتــر 
کشــور خــود مشــکلی در  کــرد: مــا در  عنــوان 
فنــاوری، علــم، خدمــات یــا صنعــت نداریــم 
ــت  ــی اس ــی و اخاق ــا فرهنگ ــکل م ــا مش و تنه
بــه  کشــور  نگــردد،  حــل  مســئله  ایــن  تــا  و 
شــکوفایی علمــی، پیشــرفت صنعتــی و رفــاه 
اجتماعــی نخواهــد رســید و جامعــه از آرامــش 
نخواهــد  برخــوردار  واقعــی  شــادی  و  خاطــر 

شــد. 
نمــودن  برطــرف  در  دولتهــا  افــزود:  وی 
مشــکات بیشــتر بــه عامــت درمانــی توجــه 

در  درمانــی،  علــت  تــا  می دهنــد  نشــان 
ســردرد  بــرای  کــه  اســت  درمانــی  عامــت 
دارو می نویســند، ســردرد برطــرف می شــود 
گر  کــه علــت درد مشــخص شــود. ا بــدون ایــن 
می خواهیــم حیــات علمــی داشــته باشــیم و 
بــه عنــوان جامعــه ای بــا تمــدن چنــد هــزار 
ــرورش اخــاق  ــه پ ــد ب ــده بمانیــم بای ســاله زن
ــوام  ــه اق ک ــم چــرا  و ارزشــهای انســانی بپردازی
گشــت  کــه  روزگار بــه اخــاق زنده انــد، قومــی 

فاقــد اخــاق مردنــی اســت.
ســرعت  چــرا  کــه  ســوال  ایــن  ح  طــر بــا  وی 

پیشــرفت علمــی و صنعتــی مــا بــاال نیســت 
و مــردم ایــران در بیــن شــادترین مــردم دنیــا 
ح ایــن ســوال  کــرد: طــر قــرار ندارنــد عنــوان 
کــه چــرا مهندســان ایرانــی  نیــز اهمیــت دارد 
شــکوفا  پیشــرفته  کشــورهای  در  می تواننــد 
باالیــی  شــکوفایی  از  ایــران  در  ولــی  شــوند 
کــه از نظــر منابــع  برخــوردار نیســتند در حالــی 
از  ایرانــی  جوانــان  و  هســتیم  غنــی  بســیار 

برخوردارنــد.  باالیــی  هــوش 
کشــورهای  تفــاوت  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــه قدم ــوط ب ــده مرب ــب مان ــرفته و عق پیش

 

 برخورداری 
از اخالق مهندسی 

آرامش خاطر  می آفریند

مهدی بهادری نژاد استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و از اعضای پیوسته 
فرهنگستان علوم ایران است. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ویسکانسین، و دارای مدرک دکتری از دانشگاه 
ایلینوی در سال ۱۳۴۳ است.  برای شناخت بهتر دکتر بهادری نژاد  از چهره های ماندگار ایران و 
دارای نشان درجه یک دانش، نگاهی به سخنرانی وی در ۱0 تیر ماه امسال که در انجمن ایرانی اخالق 

در علوم و فناوری درباره »اخالق مهندسی و مهندسی اخالق« ایراد کرد می اندازیم.

دکتر مهدی بهادری نژاد دکتری مکانیک و استاد دانشگاه صنعتی شریف:
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کــرد: مصــر بیــش از 3 هــزار  آنهــا نیســت عنــوان 
اســت  فقیــر  امــا  دارد  مکتــوب  تاریــخ  ســال 
ماننــد  جدیــدی  کشــورهای  کــه  حالــی  در 
یافتــه  توســعه  کشــورهای  اســترالیا  و  کانــادا 
کشــورهای  تفــاوت  هســتند.  خردمنــدی  و 
طبیعــی  منابــع  میــزان  در  ثروتمنــد  و  فقیــر 
قابــل اســتحصال آنهــا نیســت. ژاپــن ســرزمین 
قابــل  آن  درصــد   80 کــه  دارد  محــدودی 
کشــاورزی نیســت امــا ســومین اقتصــاد دنیــا 
کــه در جنــگ  اســت، آلمــان نیــز بــا وجــود ایــن 
 10 عــرض  در  بــود  خــورده  شکســت  جهانــی 
ســال توانســت روی پــای خــود بایســتد و از نظر 
اقتصــادی شــکوفا شــود. مثــال ســوم ســوئیس 
ــد امــا  ــو بــه عمــل نمی آی کائ کا کــه در آن  اســت 
بهتریــن شــکاتهای جهــان را تولیــد و صــادر 
کشــور ســردی  کــه ســوئیس  می کنــد. بــا ایــن 
از ســال می تــوان در آن  مــاه  تنهــا 4  اســت و 
ــر  ــات و پنی ــن لبنی ــام داد بهتری ــروری انج دامپ
دنیــا را تولیــد می کنــد، و توانســته بــا امنیــت 
کوشــی مــردم خــود  موجــود و نظــم و ســخت 

گاوصنــدوق دنیــا معــروف شــود. بــه 
کشــورهای  موفقیــت  عامــل  گفــت:  وی 
پیشــرفته ســطح هــوش یــا نــژاد نبــوده اســت 
کــه در طــول  بلکــه تفــاوت در رفتارهایــی بــوده 
ــا  گرفتــه اســت. ب ســالها اخــاق و فرهنــگ نــام 
کشــورهای پیشــرفته  تحلیــل رفتــار مــردم در 
اصولــی  از  آنهــا  اغلــب  می شــویم  متوجــه 
چــون اخــاق بــه عنــوان اصــل پایــه، وحــدت، 
مســئولیت پذیری، احتــرام بــه قانــون، احتــرام 
کار، تحمــل  بــه شــهروندان دیگــر، عشــق بــه 
ســختی و ســرمایه گذاری بــرای آینــده، میــل بــه 
کشــورهای  که در  کارهــای برتــر، و نظــم پذیــری 
جهــان ســوم عــده قلیلــی از ایــن اصــول پیــروی 

می کننــد. 
کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  بهادری نــژاد  دکتــر 
کشــورهای  در  تعطیــل  روزهــای  متوســط 
اســت.  روز   38 ایــران  در  و  روز   28 پیشــرفته 
کشــورهای  مصــرف بنزیــن هــر خــودرو در ایــن 
بیــش  ایــران  در  و  لیتــر   3 از  کمتــر  پیشــرفته 
از 9 لیتــر اســت. مصــرف نــان هــر نفــر در ایــن 
کیلــو اســت.  کیلــو و در ایــران 160  کشــورها 60 
کمتر از 200  کشــورها  گاز در ایــن  ســرانه مصــرف 
ــران 502 مترمکعــب اســت.  مترمکعــب و در ای
آب مصرفــی در آنهــا 1 مترمکعــب و در ایــران 7 
ــا  ــن آماره ــه ای ــه هم ک ــت و ...،  ــب اس مترمکع
بــاال  مــا  کشــور  در  مصــرف  می دهــد  نشــان 

اســت و بیشــتر ایــن مصــرف مربــوط بــه هــدر 
رفــت منابــع اســت. 

وی بــا اشــاره بــه موضــوع جلســه یعنی»اخــاق 
کــرد:  مهندســی و مهندســی اخــاق« عنــوان 
کــه از تحصیــل علــوم پایــه و مهندســی  آیــا مــا 
ایــن  بــرای  کشــور  و  بوده ایــم  برخــوردار 
کــرده اســت  منظــور بــرای مــا ســرمایه گذاری 
کشــور  کــه در نقــاط دور افتــاده  بــه ایرانیانــی 
ســرمایه گذاری  ایــن  از  و  می کننــد  زندگــی 
بــرای  نیســتیم؟  مدیــون  بوده انــد  بی بهــره 
مهندســی  اخــاق  بــه  بایــد  دیــن  ایــن  ادای 
پرهیــز  نادرســت  کار  انجــام  از  و  بــود  پایبنــد 
انجــام  بــرای  مختلفــی  دالیــل  البتــه  کــرد. 
کــه یکــی از  ح می شــود  کارهــای نادرســت مطــر

اســت.  کار  درســت  روش  از  گاهــی  ناآ آنهــا 
بــه  تعلــق  احســاس  عــدم  بی دقتــی،  وی 
ســازمان یــا جامعــه، عــدم وجــود مشــوق هایی 
کار درســت و نبــود بازدارنده هایی  بــرای انجــام 
در  و  خودخواهــی  اشــتباه،  کار  انجــام  بــرای 
بــه  اجبــار  و  شــخصی،  منافــع  گرفتــن  نظــر 
ســوق  عوامــل  دیگــر  از  را  اســتیصال  خاطــر 
کارهــا  دهنــده افــراد بــه ســمت انجــام نادرســت 

گفــت: متاســفانه در جامعــه مــا و  دانســت و 
می کننــد  فکــر  افــراد  بســیاری  جوامــع  ســایر 
کــه باعــث شــادی  کســب ثــروت و قــدرت اســت 
و  نیســت  گونــه  ایــن  کــه  حالــی  در  می شــود 
آرامــش  بــه  کــه  اســت  اخــاق  از  برخــورداری 
ــردد.  خاطــر و شــادی بلندمــدت منتهــی می گ

اخــاق باالتریــن ســرمایه بشــر اســت.  
کــرد: وقتــی قصــد  دکتــر بهادری نــژاد تصریــح 
ــه عواملــی ماننــد  ــم ب ســاخت یــک ســد را داری
دانــش، منابــع، اخــاق، و انگیــزه نیــاز داریــم 
گــر  ا پیشرفت ســنجی  فرمولهــای  طبــق  کــه 
یکــی از ایــن عوامــل صفــر باشــد وجــود ســایر 

عوامــل مــا را بــه نتیجــه نخواهــد رســاند.  
گونــه  گــر هیــچ  کــه ا ح ایــن ســوال  وی بــا طــر
فعالیــت مهندســی در طــول تاریــخ بشــر نبــود 
کــرد: تمــام  چهــره عالــم چگونــه بــود، عنــوان 
نتیجــه  می گیریــم  بهــره  آن  از  امــروز  آنچــه 
فعالیت هــای مهندســی اســت. دانشــمندان 
کردنــد و مهندســان آنچــه  کشــف  آنچــه را بــود 
کار مهندســان اختــراع  کردنــد.  را نبــود خلــق 
مهنــدس  یــک  گــر  ا حــال  اســت.  خلــق  و 
کــه  اخاقمنــد باشــد چیزهایــی خلــق می کنــد 
ایمنــی و ســامت و شــادی انســانها و حفــظ 
برخــورداري  کنــد.  تامیــن  را  زیســت  محیــط 
مهندســی  اخــاق  و  انســانی  ارزشــهای  از 
خاطــر،  آرامــش  مهندســان  بــرای  می توانــد 
وافــر  شــادی  نهایــت  در  و  باطــن  رضایــت 

بیافرینــد.
ایــران خاطرنشــان  عضــو فرهنگســتان علــوم 
اخــاق  مهندســی  و  مهندســی  اخــاق  کــرد: 
ــر باورهــای متعــددی اســتوار اســت از جملــه  ب
ــه انجــام می دهیــم  ک کاری  ــرای هــر  ــه ب ک ایــن 
روشــهای بهتــری نیــز وجــود دارد، روشــهای 
کار بایــد در جهت شــادی انســان  کــردن  بهینــه 
دراز  شــادی  بیشــترین  و  پایدارتریــن  باشــد، 
ــا و  مــدت انســان در ارائــه خدمــت موثــر، بی ری
کــه بیشــترین نیــاز  بــا عشــق بــه افــرادی اســت 
نیــز الزم  بهتــر  ارائــه خدمــت  بــرای  دارنــد،  را 
و  تخصصــی  حــوزه  در  را  خــود  دانــش  اســت 

حرفه مــان بــه روز نگــه داریــم. 
کــرد:  در بخــش پایانــی ســخنان خــود تصریــح 
بهتــر اســت در هــر ســازمانی منشــور اخاقــی 
منشــورهای  و  شــود  تهیــه  کارکنــان  توســط 
اخاقــی دســتوری نباشــند. رعایــت اخــاق از 
طــرف مهندســان می توانــد آنهــا را بــه الگــوی 

کنــد. همکارانشــان تبدیــل 

کشــورهای پیشــرفته   عامــل موفقیــت 
ســطح هــوش یا نــژاد نبــوده اســت بلکه 
کــه در طول  تفــاوت در رفتارهایــی بــوده 
سالها اخالق و فرهنگ نام گرفته است. 
کشــورهای  در  مــردم  رفتــار  تحلیــل  بــا 
اغلــب  می شــویم  متوجــه  پیشــرفته 
آنهــا از اصولــی چــون اخــالق بــه عنــوان 
اصــل پایه، وحــدت، مســئولیت پذیری، 
احتــرام به قانون، احترام به شــهروندان 
ســختی  تحمــل  کار،  بــه  عشــق  دیگــر، 
میــل  آینــده،  بــرای  ســرمایه گذاری  و 
کــه در  کارهــای برتــر، و نظــم پذیــری  بــه 
کشــورهای جهــان ســوم عــده قلیلــی از 

این اصول پیروی می کنند 
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همایــش »حریــم تهــران، بایدهــا و نبایدهــا« 
ارتقــاء  بــا هــدف  روز چهارشــنبه 22 خــرداد 
گاهــی نســبت بــه موضــوع صیانــت از حریــم،  آ
مدیــران  بیــن  افزایــی  هــم  و  اندیشــی  هــم 

مربــوط بــه ایــن مســئله برگــزار شــد.
ایــن همایــش، مجتبــی شــکری  ابتــدای  در 
گفــت: در  کل حریــم تهــران  سرپرســت اداره 
ــم تهــران الزاماتــی  حــال حاضــر در بحــث حری
کــه بایــد بــه تمــام آن هــا رســیدگی  وجــود دارد 
افــزود:  وی  شــود.  ســنجیده  آن  جوانــب  و 
کیلومتــر مربــع  حریــم تهــران یــک هــزار و 327 
اســت و 11 منطقــه شــهرداری و 28 ناحیــه را 
ــت. در  ــرده اس ک ــود  ــی خ ــائل جانب درگیــر مس
گذشــته حــدود 30 روســتا از حریــم  ســال های 
ــه تهــران منتقــل شــده  ــرده و ب ک تهــران عبــور 
ــم  ــد بگوییــم در بحــث حفــظ حری اســت و بای
بــه  گذشــته  شــهری  مدیریت هــای  تهــران، 

خوبــی عمــل نکرده انــد.
کل حریــم تهــران ادامــه داد:  سرپرســت اداره 
ایــن  برگــزاری  بــرای  مــا  انگیــزه  مهم تریــن 
بحث هــای  در  کــه  بــود  چالشــی  همایــش 
و  باید هــا  و  پایتخــت  مختلــف حفــظ حریــم 
می طلبیــد  و  داشــت  وجــود  آن  نباید هــای 
مشــخص  برنامه ریــزی  بــا  شــهری  مدیریــت 
بــه  جمعیــت  ســرریز  از  بتوانــد  راهبــردی  و 

کنــد. جلوگیــری  پایتخــت  داخــل 
کــرد: وی افــزود: حریــم  شــکری خاطرنشــان 
کل  تهــران چیــزی نزدیــک بــه دو برابــر عرصــه 
کــه از  شــهر تهــران اســت و مــا وظیفــه داریــم 
کیلومتــری پایتخــت  حریــم یــک هــزار و 300 
گــر در ایــن راســتا برنامــه ای  کنیــم و ا صیانــت 
جــدی  آســیب  پایتخــت  باشــیم،  نداشــته 

خواهــد دیــد.
کل حریــم تهــران بــا اشــاره بــه  سرپرســت اداره 

گفــت:  کــه بــا شــهردار تهــران داشــت،  دیــداری 
کــه در  در جلســه همفکــری و هــم اندیشــی 
کیــد شــهردار  خدمــت آقــای حناچــی بودیــم تأ
کــه دیگــر در حریــم  تهــران بــر ایــن موضــوع بــود 
کمــی  گونــه ســاخت و ســاز و ترا تهــران هیــچ 
گــر قــرار اســت ســاخت و  نداشــته باشــیم و ا
ســازی در حریــم تهــران اتفــاق بیفتــد، ایــن 

ــزام باشــد. ســاخت و ســاز فقــط از روی ال

قوانین اجرایی مدیریت حریم باید 
بازنگری شود

پــور،  نــوذر  همچنیــن  همایــش  ایــن  در 
کنــون بیشــتر  گفــت: مــا تا شــهردار منطقــه 22 
کــرده ایــم و  دربــاره نبایدهــای حریــم صحبــت 
بایــد ایــن رویکــرد را تغییــر داده و بــر بایدهــای 
حریــم متمرکــز شــویم. وی افــزود: در چندیــن 
حریــم  برنامه هــای  و  اداره  در  بایــد  محــور 

حساسیت ها درباره 
حفظ حریم پایتخت را باال برده ایم

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در همایش حریم:

گزارش خبری
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شــهر تهــران تغییــر ایجــاد شــود و تهیــه ســند 
آســیب شناســی حریــم شــهر تهــران یکــی از 
ایــن  کــه  اســت  تغییــرات  ایــن  اولویت هــای 
موضــوع جهــت افزایــش مشــارکت شــهروندان 
بــا اهالــی روســتاهای حریــم، واجــب اســت.

ــاحتی،  ــرت مس ــه مغای ــان اینک ــا بی ــور ب نوذرپ
و  معمــاری  و  شهرســازی  شــورای  بیــن  کــه 
یــک  بــه  بایــد  ســایر ســازمان ها وجــود دارد 
گفــت: در غیــر ایــن صــورت  رقــم ثابــت برســد، 
در آینــده دربــاره حریــم تهــران بــا مشــکات 

اساســی روبــرو خواهیــم بــود.
محــدوده  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  پــور  نــوذر 
برنامــه  و  ح  طــر بایــد  تهــران  شــهر  حریــم 
بنــا در   500 بــر  بالــغ  افــزود:  باشــیم،  داشــته 
احــداث  مجــوز  بــدون   22 منطقــه  حریــم 
انجــام  ریزی هــای  برنامــه  بــا  و  اســت  شــده 
بــه  تکلیــف  تعییــن  بــرای  آنهــا  تمــام  شــده 
اســت.  شــده  ارســال   100 مــاده  کمیســیون 
وی افــزود: قوانیــن اجرایــی مدیریــت حریــم 
ح وظایــف ادارات  بایــد بازنگــری شــود و شــر
حریــم مناطــق بایــد بازنگــری شــود و مناطــق 
در مســائل خدمــات شــهری،حمل و نقــل، 

کننــد. پیــدا  ورود  حریــم   ... و  پســماند 

هشتاد درصد درآمد حریم باید 
صرف توسعه حریم بشود

زهــرا نــژاد بهــرام، عضــو شــورای اســامی شــهر 
گفــت: اقتصــادی شــدن حاشــیه  تهــران نیــز 
کــه باعــث  حریــم یکــی از دالیــل مهمــی اســت 
شــده مــا ســال ها درگیــر مســئله حریــم تهــران 
کــه  گزارشــی  از  بعــد  افــزود:  وی  باشــیم. 
دربــاره  نظــرم  شــد،  ارائــه  همایــش  ایــن  در 
کــه چقــدر  ــرد و متوجــه شــدم  ک ــم تغییــر  حری
مجموعــه شــهر بــه بلــوغ رســیده و ارتباطــات 
شــبکه ای، بیــن تهــران و شــهرهای پیرامونــی 
می کنــم  فکــر  اســت.بنابراین  گرفتــه  شــکل 
می توانیــم بــه مســئله حریــم از منظــر تعاملــی 

کــه شــبکه ارتباطــی بــه وجــود  کنیــم چــرا  نــگاه 
آمــده بیــن تهــران و شــهرهای پیرامونــی عاوه 
بــر تأمیــن نیازهــای خــود مــی توانــد بخشــی از 
کنــد، بنابراین  نیازهــای شــهر تهــران را تأمیــن 
همیــن الگــو مــی توانــد در حفــظ حریــم موثــر 

باشــد.

ضرورت حل مشکل تفرق سیاسی و 
بخشی نگری

کمیسیون معماری و  محمد ساالری، رئیس 
شهرســازی شــورای اســامی شــهر تهــران یکی 
ــر  گ گفــت: ا دیگــر از ســخنرانان ایــن همایــش 
گیــری کان نظامــات تصمیــم   مســئله حــوزه 
نشــود  تهــران حــل  و تصمیم ســازی حریــم   
تصمیــم  یــک  بــه  کمیــت  حا مجموعــه  و 
مشــترک و مبتنــی بــر پیوســت های مطالعاتــی 
و آســیب شناســی نرســند، فضــای پیــش رو 

کننــده خواهــد بــود. نگــران 
که نتوانیم مشــکات را به  وی افزود: تا زمانی 
کنیم، نمی توانیم آن را  دغدغه عموم تبدیل 
کنیــم؛ بنابرایــن بایــد بــه ســمت مدیریت  حــل 
بــه  ایــن  و  کنیــم  هماهنــگ شــهری حرکــت 
بــه  اقمــاری  شــهرهای  اختیــار  دادن  معنــی 
کارنامــه شــهرداری  گرچــه  شــهر تهــران نیســت 
بان هــای دیــده  وجــود  دلیــل  بــه   تهــران 

 شهری موفق تر بوده است.

حساسیت درباره حفظ حریم را
 باال بردیم

عبدالرضــا  همایــش  ایــن  بنــدی  جمــع  در 
معمــاری  و  شهرســازی  معــاون  گلپایگانــی 
که  کــدام از نکاتی  گفــت: هر  شــهرداری تهــران 
ح شــد دامنــه وســیعی  در ایــن همایــش مطــر
 از اقدامــات را پیــش روی مــا قــرار مــی دهــد.
معمــاری  و  شهرســازی  معاونــت  در  مــا    
کردیــم حساســیت درباره  در وهلــه اول تــاش 
کــه تــداوم  موضــوع حریــم را بــاال ببریــم. چــرا 

تعارضــات و تقابــات بیــن شــهرداری تهــران 
کــه  و شــهرهای پیرامــون ســم مهلکــی اســت 
از جنبه هــای اجتماعــی اقتصــادی و زیســت 
ــت  ــره زیس محیطــی بــرای ایــن بخــش از پیک
ک اســت و بایــد  محیطــی ســرزمین مــا خطرنــا

اقدامــی جــدی صــورت بگیــرد.
کــه دربــاره حریــم  وی افــزود: عمــده مســائلی 
ح شــد بــه بازیگــران اصلــی ایــن  پایتخــت مطــر
کشــور، وزارت  بخــش یعنی شــهرداری، وزارت 
راه و شهرســازی و شــورای عالــی شهرســازی و 
گــردد و نهــاد شــورای اســامی  معمــاری برمــی 
ــه  شــهر تهــران، ری و شــمیرانات و تجریــش ب
عنــوان یــک نهــاد فرابخشــی در ایــن زمینــه 

موثــر اســت.
کنــم  مــی  پیشــنهاد  گفــت:  گلپایگانــی 
کــه در نهــاد راهبــری و پایــش  مشــابه مدلــی 
ح تفصیلــی شــهر تهــران پیــش بردیــم و  طــر
کنــار ســایر نهادهــا در یــک  کردیــم، در  احیــا 
کنیــم تــا ایــن  کوچکتــر نهــادی ایجــاد  مقیــاس 
کشــور، وزارت راه و  نهــاد بــا همــکاری وزارت 
شهرســازی، شــورای شــهر و شــهرداری تهــران 
کان شــهرها یــا بــه  کمیســیون تهــران و  ذیــل 
مــوازات آن اقدامــات نــرم افــزاری بــرای رفتــن 
بــه ســمت یــک مدیریــت هماهنــگ انجــام 
بدهــد. وی افــزود: ایــن نهــاد نوعــی مدیریــت 
ــه لزومــًا یکپارچــه در مجموعــه  هماهنــگ و ن
شــهری بــه هــم پیوســته و بــا سرنوشــت واحــد 
کشــور  سرنوشــت  کــه  چــرا  کنــد  مــی  ایجــاد 
گــره  بــه سرنوشــت مدیریــت ایــن مجموعــه 

خــورده اســت.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهر تهــران 
سرپرســت  شــکری  مهنــدس  از  چنیــن  هــم 
بــا  کارگروهــی  خواســت  حریــم  کل  اداره 
حریــم  کــه  مناطقــی  شــهرداران  مشــارکت 
کنــد تــا بــه صــورت مرتــب در  دارنــد، ایجــاد 
داشــته  تجربــه  و  نظــر  تبــادل  زمینــه  ایــن 

. شــند با
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گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ــارد  ــزار میلی ــال 35 ه ــیاب امس ــرد س ک ــام  اع
تومــان بــه 151 هــزار واحــد مســکونی شــهری 
در  اســت.  کــرده  وارد  خســارت  روســتایی  و 
کشــته و 3 هــزار و 114 نفــر  ایــن حادثــه 78 تــن 

شــده اند. مصــدوم 
بــر اســاس اعــام مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
خســارات  مجمــوع  تومــان  میلیــارد  هــزار   35
ســال  زلزلــه  خســارات  برابــر   7( شــده  وارده 
بــوده و 51 هــزار واحــد  کرمانشــاه(  96 اســتان 
مســکونی نیــاز بــه بازســازی )تعمیــری( و 100 هزار 
واحــد نیــاز بــه نوســازی مجــدد )احداثــی( دارنــد.
در حادثــه ســیاب امســال، 28 اســتان از 31 
اســتان، 213 شهرســتان، 273 شــهر و 5 هــزار 
و 184 روســتا )بــر اســاس آمــار بنیــاد مســکن 
کــه  انقــاب اســامی( درگیــر ایــن حادثــه بودنــد 
ــه بخــش بزرگــی  درنتیجــه خســارات فراوانــی ب

ــد. از مناطــق شــهری و روســتایی وارد ش
حادثــه  از  متحــد  ملــل  ســازمان  گــزارش  در 
ســیاب امســال ایــران، 12 میلیــون نفــر تحــت 
و  کشــته  تــن   192 و  هــزار   3 بوده انــد،  تأثیــر 
مصــدوم شــدند، 3 میلیــون نفــر نیازمنــد انــواع 
امدادرســانی بودنــد، 371 هــزار نفــر مجبــور بــه 
ــز درمانــی  تــرک منــزل خــود شــدند و 943 مرک
آســیب دیــد. ضمــن اینکــه بــر اســاس اعــام 
کشــور 58 روســتا نیازمنــد جابــه جایــی  وزارت 

از محــل ســابق خــود هســتند.
 

علل اصلی باال بودن خسارت سیل 
فروردین 98

گــزارش پژوهشــی درباره علــل و عوامل  در ایــن 
بــاال بــودن میــزان خســارات آمــده: عــاوه بــر 
مــواردی همچــون عــدم پیش بینــی صحیــح 
اطاع رســانی  عــدم  ســیاب،  و  بارش هــا 

خسارت 3۵ هزار میلیاردی سیل 
به 1۵1 هزار  واحد مسکونی

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد 

و  مخــازن  نامناســب  مدیریــت  مناســب، 
ســدها، الیروبــی نکــردن مخــازن ســدها و 
رودخانه هــا و دیگــر مــوارد ضعــف مدیریتــی، 
نکــردن  رعایــت  همچــون  مهمــی  مســائل 
ســازهای  و  ســاخت  در  مهندســی  اصــول 
بــوده  مؤثــر  نیــز  خصوصــی  و  عمومــی 
مهندســی  ضعــف  چــون  عواملــی  اســت. 
نبــود  در طراحــی و اجــرای ســاختمان ها، 
 نظــارت دقیــق بــر ســاخت و ســاز، پــی ریــزی

 نامناســب در هنــگام ســاختمان ســازی، 
بــرای  مناســب  تــراز  نگرفتــن  نظــر  در 
کاری ضعیــف  کــف، عایــق  ســاختمان ها از 
کاف بندی  در ســاختمان ها، عــدم رعایــت 

عــدم  ســقف،  و  دیوارهــا  قائــم،  افقــی،   
کیفیــت  رعایــت اتصــال بــه دیوارهــای باربــر، 
احــداث  و  ســاختمانی،  مصالــح  نــازل 
خانه هــای روســتایی در جــوار رودخانه هــا 
ــا در سراشــیبی از مهم تریــن علــل تشــدید  ی
و  شــهری  ســاختمان های  بــه  خســارت 
روســتایی در حادثــه ســیاب فروردیــن 98 

بــوده اســت.

که وزارت راه و شهرسازی  اقداماتی 
باید انجام دهد

خواســتار  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
و  شهرســازی  عالــی  شــورای  بازنگــری 
و  جامــع  ح هــای  طر تهیــه  در  معمــاری 
ــن  ــن از ای ــده و همچنی ــهرها ش ــی ش تفصیل
ح هــای  شــورای عالــی خواســته شــده تــا طر
مربــوط بــه احیــای رودخانه هــای شــهری 
گیــرد.  نیــز مــورد بازنگــری دقیق تــری قــرار 
بــه  توجــه  بــا  بایــد  نیــز  کاربری هــا  تغییــر 

شــود. انجــام  حریم هــا  رعایــت 
بــه  گــزارش  ایــن  در  کــه  مــواردی  دیگــر  از 
نهــاد  عنــوان  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــزوم  گوشــزد شــده، ل متولــی ســاخت و ســاز 
و  ســاختمان  ملــی  مقــررات  در  بازنگــری 
ضوابــط شهرســازی، توجــه بــه بافت هــای 
شــهرها،  در  نشــینی  حاشــیه  و  فرســوده 
عمومــی  ســاختمان های  ســازی  مقــاوم 
کــز آموزشــی و درمانــی و از همــه  ماننــد مرا
مهم تــر برخــورد بــا متخلفــان در ســاخت و 
رودخانه هاســت. حریــم  مجــاور  ســازهای 
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بــرای  دولــت  کــه  پولــی  معیــن  فرهنــگ  در 
مــردم  از  کشــور  اداره  و  عمومــی   کارهــای 

کرده است. گیرد را مالیات تعریف  می 
از  کــه  درآمدهایــی  محــل  از  هزینه هــا  ایــن 
گــردد.  مــی  تامیــن  شــود  مــی  اخــذ  مــردم 
ســود  از  بخشــی  در  را  خودشــان  دولت هــا 
می دانــد  ســهیم  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کــه ابــزار و امکانــات  کــه معتقــد هســتند   چــرا 
را  ســودها  و  درآمــد  بــه  دســتیابی  امنیــت  و 

اســت. ســاخته  فراهــم  دولــت 
کشــور هــم در زمــان داریــوش اول  در تاریــخ 
ــه  ــی ب ــروت مالیات ک و ث براســاس وســعت خــا
تــاالن نقــره دریافــت مــی شــده اســت.  نــام 
ایــران  در  درآمــد  بــر  مالیــات  قانــون  اولیــن 
بیشــتر  کــه  اســت  شــده  وضــع   1309 ســال 
آزاد  شــامل شــرکت ها ، بازرگانــان ، مشــاغل 
و حقــوق بگیــران بــوده اســت. ایــن تاریخچــه 
اصــل 51  کــه در  مــی شــود  اینجــا ختــم  بــه 
کــه :    کشــورمان آمــده اســت  قانــون اساســی 
بــه  مگــر  شــود  نمــی  وضــع  مالیاتــی  هیــچ 

قانــون موجــب 

لزوم پرداخت مالیات
کتورهــای  فا از  یکــی  مالیــات و پرداخــت آن 
رشــد و ارتقــا جامعــه بــه حســاب مــی آیــد و در 
ســایه ایــن رشــد رونــق اقتصــادی ، رســیدن 
افزایــش  همچنیــن  و  اجتماعــی  عدالــت  بــه 
کشــور بــه دســت مــی آیــد. خدمــات و آبادانــی 
کــه بحــث نظــام جامــع  چنــد ســالی هســت 
کــه چنانچــه  مالیاتــی در محافــل وجــود دارد 
از  یکــی  گــردد  مســتقر  جامــع  نظــام  ایــن 
اهــداف برقــراری آن توزیــع عادالنــه تــر درآمــد 

کشــور اســت. و ثــروت در بیــن افــراد 
کشــور و سیاســت های  با توجه به شــرایط 
عــدم  لــزوم  کشــور  خارجــی  و  داخلــی 
ــه نفــت بیــش از پیــش حــس  وابســتگی ب
بــرای  ریــزی  برنامــه  پــس  شــود.  مــی 
کــردن  کامــل مالیــات و جایگزیــن  وصــول 
درآمدهــای مالیاتــی بــه جــای درآمدهــای 
اقتصــادی  توســعه  بنیان هــای  از  نفتــی 
کشــور اســت. مالیــات عامــل منفــی بــرای 
کاالهــای مصرفــی اســت. رشــد تقاضــا در 
کــه هــم مــی توانــد اثــر مســتقیم بــر روی 
گذاشــته  اشــخاص  نقدینگــی  کاهــش 
ــه  کاالی مصرفــی( و هــم ب ــد  )کاهــش خری
طــور غیــر مســتقیم مالیــات وضــع شــده 

ضــروری  غیــر  و  مصرفــی  کاالهــای  روی  بــر 
شــود.  آنهــا  خریــد  قــدرت  کاهــش  باعــث 
ــتر از  ــرف بیش ــر مص ــات ب ــان از مالی اقتصاددان

کننــد. مالیــات بــر درآمــد حمایــت مــی 
بــه  کشــور  هــر  در  توســعه  معانــی  از  یکــی 
آحــاد  بــرای  اجتماعــی  رفــاه  آوردن  ارمغــان 
کــه توزیــع درآمدهــا  مــردم اســت. در هنگامــی 
گیــرد آحــاد مــردم  بــه صــورت عادالنــه صــورت 
نیــز مــی تواننــد نیازهــای اصلــی زندگــی خــود را 

بــه راحتــی تامیــن نمایــد.
ایــن  پــی  در  مســتقیم  مالیــات  بــا  دولــت 
رویکــرد اســت امــا دولت هــا بایســتی ایــن را 
کــه مالیات هــا مــی تواننــد تاثیــر  هــم بداننــد 
مولــد  گذاری هــای  ســرمایه  بــر  معکــوس 
کــه بتوانــد ایــن  داشــته باشــند ) یکــی از راههــا 
ح هــای حمایتــی  کاهــش دهــد ایجادطر اثــر را 
از تولیــد و  معافیت هــا و بخشــودگی در ایــن 

باشــد( مــی  بخش هــا 
 بــه عنــوان مثــال در الیحــه بودجــه 98 آمــده 
پیمانــکاری  معامــات  در  چنانچــه  اســت 
اجرایــی  دســتگاه های  از  یکــی  کارفرمــا  کــه 
موضــوع مــاده )5( قانــون مدیریــت خدمــات 
اســت  موظــف  کارفرمــا  اســت،  کشــوری 
ارزش  مالیــات  پرداخــت،  هــر  بــا  همزمــان 
پیمانــکار  بــه  را  آن  بــا  متناســب  افــزوده 
کارفرمــا مالیــات  کــه  کنــد. تــا زمانــی  پرداخــت 
پرداخــت  پیمانــکار  بــه  را  افــزوده  ارزش  بــر 
کشــور  نکــرده باشــد، ســازمان امــور مالیاتــی 
حــق مطالبــه آن را از پیمانــکار یــا أخــذ جریمــه 
ــواردی  ــد داشــت و در م ــرد از وی نخواه دیرک
کارفرمــا بــه پیمانــکار بــه صــورت  کــه بدهــی 
ــود در  ــت می ش ــامی پرداخ ــه اس ــناد خزان اس
کارفرمــا موظــف  صــورت درخواســت پیمانــکار 
امــور  ســازمان  بــه  عینــًا  را  اوراق  ایــن  اســت 
ــور  ــازمان ام ــد. س ــل ده ــور تحوی کش ــی  مالیات
مالیاتــی معــادل مبلــغ اســمی اوراق تحویلــی 
کســر و اســناد  را از بدهــی مالیاتــی پیمانــکار 
ارائــه  کشــور  کل  خزانــه داری  بــه  را  مذکــور 
موظــف  کشــور  کل  داری  خزانــه  می کنــد. 
خزانــه  اســناد  اســمی  مبلــغ  معــادل  اســت 
تحویلــی را بــه عنــوان وصولــی مالیــات منظــور 

کنــد.
در  اقتصــادی  رونــق  کــه  بخواهیــم  گــر  ا مــا 
باشــیم  داشــته  کامــل  معنــای  بــه  کشــور 
 بایســتی نقــش بخــش خصوصــی را پررنــگ تــر

بخــش  االن  تــا  نماییــم  زمینــه  ایــن  در   
یــا  و  ســرمایه  کمبــود  علــت  بــه  خصوصــی 
کانال هــای غیــر مولــد و  گــذاری در  ســرمایه 
کوتــاه مــدت نقــش قابــل توجهــی در رونــق 
 اقتصــادی بــازی نمی کــرد امــا دولــت مــی تواند

ک ،   بــا اعمــال مالیات هــای مســتقیم بــر امــا
درآمــد ،زمیــن ، طــا ، ثــروت و ... درآمدهــای 
کنــد و در پروژه هــای مولــد  اضافــی را جــذب 

گیــرد. کار  بــه 
کاملتریــن  البتــه در ایــن راســتا مهمتریــن و 

تاریخچه 
مالیات

 در کشور
 دکتر امیر محمد راکعی 

 قوانین

سازمان اجرائی

مودیان مالیاتی
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 نشست

نقــش بــرای دولــت نقــش هدایــت و نظــارت 
اســت.

ــا توجــه بــه ایــن توضیحــات بــرای بــه دســت  ب
کارآمــد ابتــدا  آوردن یــک نظــام جامــع مالیاتــی 
بــا یــک رویکــرد عارضــه شناســی نظــام  بایــد 

مالیاتــی را مــورد بررســی قــرار داد .
در نظام مالیاتی با سه رکن روبرو هستیم : 

• قوانین و مقررات مالیاتی 
• سازمان اجرائی 
• مودیان مالیاتی 

کــه مجــوز وصــول مالیــات  در خصــوص قوانیــن 
از مودیــان از طــرف دولــت حســاب می شــود 
از  منــدی  بهــره  کــه  نمــود  اذعــان  بایســتی 
گــرو داشــتن  نظــام مالیاتــی بــا راندمــان بــاال در 
کارا و اثربخــش خواهــد بــود  قوانیــن ومقــررات 
پــس همیشــه بایســتی هماننــد یــک فراینــد 
در خصــوص قوانیــن دیــدگاه بهبــود مســتمر 
داشــت. در ســالهای نــه چنــدان دور )1390(
بــرای  نقطــه ضعــف  اقتصــاد چندیــن  وزارت 

کــه از جملــه : قوانیــن برشــمرده 
 • پیچیدگی و عدم جامعیت

در  گســترده  و  کلــی  معافیت هــای  وجــود   •
کارآمــد عیــن حــال نا

• ضعف در ضمانت های اجرائی 
• محدویت در پایه های مالیاتی

همــان  یــا  اجرائــی  ســازمان  رکــن  دومیــن 
کــه  اســت  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
تمکیــن  بــر  مســتقیم  تاثیــر  آنــان  عملکــرد 
مالیاتــی و هزینه هــای وصــول مالیــات دارد.
ایــن دســتگاه در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه
فنــاوری  زیرســاخت های  در  ضعــف   •

ت عــا طا ا

• عــدم وجــود و بهــره منــدی از پایــگاه جامــع 
اطاعــات مودیــان

عــدم ارتبــاط اطاعاتــی میــان تشــکیات   •
اجرایــی

کارآمد اخذ مالیات • فرایند نا
با راندمان پائینی فعالیت نموده است.

رکــن آخــر مودیــان مالیاتــی هســتند چگونگــی 
و میــزان تمکیــن مودیــان عــاوه براینکــه بــه دو 
ــه فرهنــگ عمومــی  رکــن قبلــی بســتگی دارد ب
جامعــه در مقولــه مالیــات نیــز وابســته اســت. 
گــر دو رکــن قبلــی در حالــت ایــده آل  چنانچــه ا
عمومــی  فرهنــگ  ســطح  امــا  باشــند  هــم   
جامعــه ســطح مناســبی نباشــد فراینــد مالیات 

ایــده آل خــود نخواهدرســید. بــه حالــت 
پائین بودن این فرهنگ ریشه در

• عــدم اطــاع رســانی صحیــح در چگونگــی 
کــردن درآمدهــای مالیاتــی )مالیاتهــای  هزینــه 
پرداخــت شــده( توســط دولت هــا در ســالهای 

گذشــته
در  مالیاتــی  تبعیــض  وجــود  احســاس   •
هنــگام برخــورد بــا مودیــان همســان  نیــز دارد.
در ایــران بیشــترین ترکیــب مالیاتــی اخــذ شــده 
کــه هزینــه وصــول  بــرای مالیاتهایــی هســت 
کمتــری یــا بــه عبــارت دیگــر مالیات هــای ســهل 
عملکــرد  مالیــات  هماننــد  باشــند  الوصــول 
شــرکت ها، حقــوق و واردات و صــادرات. امــا 
مالیات هــا  کارآمدتریــن  و  بهتریــن  از  یکــی 
کــه در ایــن  میتوانــد مالیــات بــر ثــروت باشــد 
گام هــای مثبتــی برداشــته شــده اســت  راســتا 
کــه در آینــده نزدیــک بــه ثمــر نهایــی خواهــد 

رســید.
مالیاتــی  فــرار  بحــث  کشــور  در  روزهــا  ایــن 

داغ اســت و بــه عنــوان مثــال از فــرار مالیاتــی 
پزشــکان و یــا وکا زیــاد اســم بــرده میشــود امــا 

آیــا بــه واقــع اینهــا فــرار مالیاتــی اســت؟
ــاب  ــوم "اجتن ــا دو مفه ــا ب ــات م ــه مالی در مقول
هســتیم  روبــرو  مالیاتــی"  و"فــرار  مالیاتــی" 
کاهــش درآمــد مالیاتــی  کــه هــردو باعــث  البتــه 
کامــا  عوامــل  و  ماهیــت  نظــر  از  امــا  میشــود 
مالیاتــی  اجتنــاب  هســتند.  هــم  از  متفــاوت 
ضعــف  نقــاط  هماننــد  عواملــی  بــه  بیشــتر 

اســت. دخیــل  آن  در  قانونــی 
قوانیــن  بیشــتر  مالیاتــی  فــرار  کــه  در صورتــی 
دنبــال  بــه  بیشــتر  شــرکت ها  و  شــده  نقــض 
مالیــات  مشــمول  درآمــد  )کتمــان(  کاهــش 
هســتند. بــه عقیــده شــخصی ایــن حجــم فــرار 
بــه ســر  مالیاتــی در ســالهای آخــر عمــر خــود 

می بــرد. 
ــردن  ــاال ب کارا شــدن قوانیــن و همچنیــن ب ــا   ب
قوانیــن  خصــوص  در  مودیــان  اطاعــات 
مالیــات  زمینه هــای  در   ... معافیت هــا  و 
از  یکــی  کــه  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
افــراد  و  مشــاوران  از  اســتفاده  آن  راههــای 
متخصــص در ایــن امــر مــی باشــد مــی تــوان 
مالیــات درســت و مناســب و بــه جــا پرداخــت 
کــه خــود رقــم قابــل  کــرد و از جرائــم مالیاتــی 

کــرد. دوری  اســت  ای  ماحظــه 
کــه  داشــتم  کاری  تجربــه  گذشــته  ســال  در   
بــه عنــوان مشــاور مالیاتــی در ســازمان نظــام 
ســازمان  آن  فنــی  معاونــت  بــا  و  پزشــکی 
و ســمینار و همایش هــای  همــکاری داشــته 
و  پزشــکان  جامعــه  ســطح  در  مختلفــی 

شــد. برگــزار  بــزرگ  بیمارســتانهای 
یکــی از مشــکات مشــترک تمامــی آنهــا وجــود 
کــه فقــط و فقــط بــه پاییــن  جرائــم مالیاتــی بــود 

مقاهل
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قوانیــن مالیاتــی مودیــان  و  بــودن اطاعــات 
که به نظر میرســد  مناســب ترین گشــت   برمی 
صفــر  بــه  یــا  و  کاهــش  بــرای  راهــکار    
رســاندن جرائــم مالیاتــی دانســتن قوانیــن و 

انجــام تکالیــف در موعــد مقــرر مــی باشــد.
ــی  ــزارش فصل گ ــم  ــا جرائ ــان ب ــیاری از مودی بس
گزارشــات  در  دارنــد.  برخــورد   )169 )مــاده 
فصلــی طبــق آییــن نامــه مــاده 169 مودیــان 
بایســتی اطاعاتــی از جملــه خریــد و فــروش 
ــه اداره مالیــات اعــام  و ... هــر فصــل خــود راب

دارنــد.
ســازمان امــور مالیاتــی صرفــا بــه علــت اینکــه 
مودیــان ایــن تکالیــف خــود را بــه نحــو احســن 
کــرده  انجــام نمــی دهنــد جرائــم بزرگــی اخــذ 
کــه  اســت  ایــن  مودیــان  بــه  بنــده  توصیــه 
در  را  خــود  ذهــن  و  انــرژی  اینکــه  جــای  بــه 
مشــمول  درآمــد  کاهــش  مثــا  خصــوص 
بــا برنامــه ریــزی  کننــد  مالیــات خــود صــرف 
ســواد  بــا  و  مجــرب  نیروهــای  از  اســتفاده  و 
کننــد و بــه  گونــه جرائــم دوری  مالیاتــی از ایــن 

نماینــد. کمــک  خــود  ســرمایه  و  نقدینگــی 
هنــوز هــم بســیار افــرادی در اطــراف ما هســتند 
ــرای آنهــا مالیــات  کــه قوانیــن ب کــه از مقــداری 
پرداخــت مالیــات  بیشــتر  کــرده   مشــخص 
 می نمایند. آنها بایستی با باال بردن اطاعات 
مالیاتــی خــود و اســتفاده از مشــاوران مالیاتــی 
پیــدا  دســت  سیاســت هایی  و  رویکردهــا  بــه 
مالیاتــی  ســنگین  جرائــم  مشــمول  تــا  کننــد 
و  رویکــرد  ایــن  نشــوند  آینــده  و  حــال  در 
کمتریــن چالــش  سیاســت ها باعــث  مــی شــود 
را بــا روی خشــن مالیــات داشــته و بیشــترین 
منفعــت را بــه اشــخاص و ذینفعــان بنگاه هــای 

برســانند. اقتصــادی خــود 

بهینــه  پرداخــت  ســمت  بــه  بایــد  جامعــه 
مالیــات پیــش رود و ایــن پرداخــت بهینــه بــه 
همچنیــن  و  ســاختاری  و  زیربنایــی  عواملــی 
در  مــا  دارد.  بســتگی  رفتــاری  علــوم  عوامــل 
علــوم رفتــاری پرداخــت مالیات با بــاور مالیاتی 
 ، مقــررات  و  قوانیــن  بــا  مودیــان  آشــنایی  و 
گاهــی  اعتمــاد مــردم بــه دولــت و همچنیــن آ
عمومــی  رفــاه  تامیــن  در  مالیــات  نقــش  از 
مواجــه هســتیم و در عوامــل ســاختاری بــه زیــر 
کارا  ســاخت های فنــاوری اطاعــات ، قوانیــن 
و همچنیــن ارائــه خدمــت مشــاوره ای برخــورد 

داریــم.

ضمانت اجرایی
ــن  ــرای هــر دو رک ــت اجرایــی ب ــون ضمان در قان
مودیــان  و  مالیاتــی  مامــوران  یعنــی  مالیاتــی 

مالیاتــی دیــده شــده اســت.
مالـــــیات های  قــــــــــــــــانون   270 ماده  مطابق 

مستقیم:
و  مالیاتــی  مأمــوران  تخلــف  مجــازات 
کشــور در  امــور مالیاتــی  نماینــدگان ســازمان 
عبــارت  زیــر  مــوارد  در  اختــاف  حــل  هیــأت 

از: اســت 
غیــر  و  مالیــات  تشــخیص  از  بعــد  گاه  هــر   -1
کــه  شــود  معلــوم  آن  بــودن  اعتــراض  قابــل 
ــور  ــازمان ام ــدگان س ــی و نماین ــوران مالیات مأم
اختــاف  حــل  هیــأت  کشــور  عضــو  مالیاتــی 
بــدون  مســامحه  یــا  تعمــد  روی  از  مالیاتــی 
بــدون  و  مــودی  مــدارک  و  اســناد  بــه  توجــه 
یــا  کمتــر  را  مــودی  درآمــد  کافــی  تحقیقــات 
از  میــزان واقعــی تشــخیص داده انــد،  بیشــتر 
بــه میزانــی  بــر جبــران خســارت وارده  عــاوه 
کــه شــورای عالــی مالیاتــی تعییــن می نمایــد 

متخلــف بــه مجــازات اداری حداقــل ســه  مــاه و 
کثــر پنــج ســال انفصــال از خدمــات دولتــی  حدا

شــد. خواهــد  محکــوم 
اثــر  بــر  مودیــان  مالیــات  کــه  مــواردی  2-در 
مســامحه و غفلــت مأمــوران مالیاتــی مشــمول 
ــردد جــز در  گ ــل وصــول  ــر قاب ــا غی ــان ی مــرور زم
مــاده  اجــرای  در  کــه  اظهارنامه هایــی   مــورد 
الزامــی  آن  بــه  رســیدگی  قانــون  ایــن   )158(
نیســت مقصــر بــه موجــب رأی هیأت رســیدگی 
بــه تخلفــات اداری از خدمــات مالیاتــی برکنــار 
و حســب مــورد بــه  مجــازات متناســب مقــرر در 
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری محکــوم 

ــد. ــد ش خواه
بــه  بــه دولــت  زیــان وارده  بــه  ضمنــا نســبت 
کــه شــورای عالــی مالیاتــی تشــخیص  میزانــی 
می دهــد متخلــف مســئولیت مدنــی داشــته 
در  مالیاتــی  انتظامــی   دادســتان  وســیله  و 
ایــن  بــه  دادگســتری  حقوقــی  دادگاه هــای 
اقامــه  زیــان  و  ضــرر  جبــران  دعــوای  عنــوان 
خواهــد شــد و در صــورت وجــود ســوء نیــت 
متهــم وســیله دادســتانی  انتظامــی مالیاتــی 
گرفــت. خواهــد  قــرار  جزایــی  تعقیــب  مــورد 

کــه امــر مالیاتــی مختــوم را  مأمــوران مالیاتــی 
مجــددا مــورد اقــدام قــرار دهنــد بــه موجــب 
حکــم هیــأت رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــه 
انفصــال از خدمــات دولــت از یــک الــی  چهــار 
کــه بــا  ســال محکــوم می شــوند و در مــواردی 
مالیاتــی  امــر  در  واقــع  خــاف  گــزارش  دادن 
کــه  را  مودیانــی  تعقیــب  وســایل  تعمــدا 
ــم  ــب حک ــه  موج ــازند ب ــم س ــد فراه بی تقصیرن
از شــش  بــه حبــس  دادگاه هــای دادگســتری 
مــاه تــا دو ســال محکــوم می شــوند. دادگاه هــا 
رســیدگی  جرایــم  ایــن  بــه  نوبــت  از  ج  خــار
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گزارش

نمــود. خواهنــد 
نیــز  مالیاتــی  مأمــوران  شــامل  حکــم  ایــن 
مــواد  در  مــوارد مذکــور  در  کــه  بــود  خواهــد 
)156( و )227( و )239( ایــن قانــون بــه طــور 
در هــر  تشــخیص  بــرگ  صــدور  از  بعــد  کلــی 
بابــت فعالیــت دیگــر  کــه باشــد،  مرحلــه ای 
کــه از همــان نــوع باشــد یــا  مــودی اعــم از ایــن 
نــوع دیگــر بــدون بــه دســت آوردن مــدرک 
ج از مهلــت مــرور  زمــان  مثبــت یــا در خــار
مالیاتــی موضــوع مــواد )156( و )157( ایــن 

نماینــد.  قانــون مطالبــه مالیــات 
تبصــره- تشــریفات رســیدگی بــه تخلفــات و 
کــه مقــررات  آنهــا جــز در مــواردی  مجــازات 
خاصــی بــرای آن در ایــن قانــون پیش بینــی 
بــه  رســیدگی  قانــون   مطابــق  اســت  شــده 

بــود. خواهــد  اداری  تخلفــات 
و در خصــوص مودیــان مالیاتــی ماده 274 

قانون مالیات های مستقیم:
ــی محســوب می شــود  ــر جــرم مالیات مــوارد زی
حســب  مــورد،  مرتکبــان  یــا  مرتکــب  و 

محکــوم  شــش  درجــه  مجازات هــای  بــه 
: نــد د می گر

خــاف  مــدارک  و  اســناد  دفاتــر،  تنظیــم  1ـ 
آن بــه  اســتناد  و  واقــع 

کتمــان  و  اقتصــادی  فعالیــت  اختفــای  2ـ 
آن از  حاصــل  درآمــد 

از دسترســی مأمــوران مالیاتــی  3ـ ممانعــت 
بــه اطاعــات مالیاتــی و اقتصــادی خــود یــا 
اشــخاص ثالــث در اجــرای مــاده )181( ایــن 
قانونــی  تکالیــف  انجــام  از  امتنــاع  و  قانــون 
موضــوع  مالــی  اطاعــات  ارســال  بــر  مبنــی  
مــواد)169( و )169 مکــرر( بــه ســازمان امــور 
کــردن زیــان بــه دولــت  کشــور و وارد  مالیاتــی 

ــدام ــن اق ــا ای ب
4ـ عــدم انجــام تکالیــف قانونــی مربــوط بــه 
ارزش  بــر  مالیــات  و  مســتقیم  مالیات هــای 
ــات  ــر مالی کس ــا  ــول ی ــا وص ــه ب ــزوده در رابط اف
ــه ســازمان امــور  ــان دیگــر و ایصــال آن ب مودی

تعیین شــده قانونــی  مواعــد  در  مالیاتــی 
خــود  قراردادهــای  و  معامــات  تنظیــم  ـ   5
ــا معامــات و قراردادهــای  ــام دیگــران، ی بــه ن
مودیــان دیگــر بــه نــام خــود برخــاف واقــع.
قانونــی  تکالیــف  انجــام  از  خــودداری  ـ   6
اظهارنامــه  تســلیم  و  تنظیــم  درخصــوص 
و  درآمــدی  اطاعــات  حــاوی  مالیاتــی 

متوالــی ســال  ســه   در  هزینــه ای 
کارت بازرگانــی اشــخاص دیگــر  7ـ اســتفاده از 

بــه منظــور فــرار مالیاتــی
تبصــره1- اعمــال ایــن مجــازات نافــی اعمــال 
ارتقــای  قانــون  در  ج  منــدر محرومیت هــای 
فســاد  بــا  مقابلــه  و  اداری  نظــام  ســامت 
تشــخیص  مجمــع   1390/08/07 مصــوب 

نیســت. نظــام  مصلحــت 

تبصــره2- اعــام جرائــم و اقامــه دعــوی علیــه 
مرتکبــان جرائــم مزبــور نــزد مراجــع قضائــی از 
ــی و ســایر  طریــق دادســتانی انتظامــی مالیات

مراجــع قانونــی صــورت می پذیــرد.

وهمچنین ماده قانون 202 
مالیات های مستقیم:)اصالحیه 

(1394/04/31
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی یــا ســازمان 
خــروج  از  توانــد  مــی  کشــور  مالیاتــی  امــور 
کــه میــزان بدهــی قطعــی  بدهــکاران مالیاتــی 
تولیــدی  حقوقــی  اشــخاص  بــرای  از  آنهــا 
مراجــع  از  بــرداری  بهــره  پروانــه  دارای 

از بیســت درصــد )% 20 (  ربــط  قانونــی ذی 
ســرمایه ثبــت شــده و یــا مبلــغ پنــج میلیــارد) 
5.000.000.000 ( ریال، ســایر اشــخاص حقوقی 
درصــد  ده  از  تولیــدی  حقیقــی  اشــخاص  و 
 2.000.000.000 ( ثبــت شــده  ( ســرمایه   10 %(
(  میلیــارد ریــال و سایراشــخاص حقیقــی از 
یکصــد میلیــون ) 100.000.000 ( ریــال بیشــتر 

نمایــد.  کشــورجلوگیری  از  اســت 
حکــم ایــن مــاده در مــورد مدیــر یــا مدیــران 
مســئول اشــخاص حقوقــی خصوصــی بابــت 
حقوقــی  شــخص  مالیاتــی  قطعــی  بدهــی 
بــر درآمــد شــخص حقوقــی  از مالیــات  اعــم 
ــون  ــه موجــب ایــن قان ــه ب ک ــا مالیات هایــی  ی
کســر و ایصــال  بــه  شــخص حقوقــی مکلــف 
آن مــی باشــد و مربــوط بــه دوران مدیریــت 
آنــان بــوده نیــز جــاری اســت . مراجــع ذیربــط 
ــه  ــور مکلــف ب ــا ســازمان مزب ــا اعــام وزارت ی ب

اجــرای ایــن مــاده مــی باشــند.
عــازم  اشــخاص  مــورد  در  مــاده  ایــن  حکــم 
ســفر واجــب بــا درخواســت و تأییــد مراجــع 
میســور  بــر  مبنــی  کننــده  اعــزام  ربــط  ذی 
نبــودن پرداخــت بدهــی مالیاتــی مربــوط، بــا 

باشــد. نمــی  أخــذ تضمیــن الزم جــاری 
کــه مؤدیــان مالیاتــی بــه  تبصــره:  در صورتــی 
قصــد فــرار از پرداخــت مالیــات اقــدام بــه نقــل 
و انتقــال امــوال خــود بــه همســر و یــا فرزنــدان 
مــی  کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  نماینــد 
از  مذکــور  اســناد  ابطــال  بــه  نســبت  توانــد 

طریــق مراجــع قضایــی اقــدام نمایــد.

جمع بندی:
در  بهینــه  نقطــه  بــه  دســتیابی  جهــت  در 
خصــوص تعامــل ســازمان امــور مالیاتــی بــا 
مودیــان مالیاتــی در ســایه قوانیــن و مقــررات 
از  حمایتــی  نــگاه  بــا  قوانیــن  ابتــدا  بایســتی 
شــده  اصــاح  مولــد،  گذاری هــای  ســرمایه 
گام بعــدی پایه هــای مالیاتــی بــرای اخــذ  و 
کــرده و تمرکز را از روی  گســترش پیدا  مالیــات 
 مالیــات ســتانی از فعالیتهــای ســهل الوصــول

دیگــر  پایه هــای  بــه  و  کــرده  کمتــر  مالیاتــی   
مالیاتــی توجــه بیشــتری نمــود و در نهایــت 
تغییرفرهنــگ عمومــی جامعــه در خصــوص 
پرداخــت مالیــات نیــز بــه عنــوان اهــداف بلنــد 
مــدت در تمامــی نهادهــا و دســتگاه ها دیــده 

شــود. 
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 در پــی اظهــارات اخیر ســیدحمید حســینی، 
کل اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و عراق  دبیــر 
میلیــارد   3 حــدود  شــدن  فعــال  درخصــوص 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  ح هــای  طر دالر 
پیمانــکاران ایرانــی در عــراق و پیگیــری ایــن 
و  نیمه تمــام  ح هــای  طر اجــرای  بــرای  کشــور 
صورت حســاب های  و  هزینه هــا  پرداخــت 
شــرکت های ایرانی، نایب رییس اتاق بازرگانی 
ایــن موضــوع صحــت  کــه  کــرد  کیــد  ایــران تا
نــدارد. محمدرضــا انصــاری، رییــس انجمــن 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
گــو بــا »صمــا« بــا بیان ایــن مطلب  گفــت و  در 
که وعده های  افزود: امیدواریم روزی فرابرسد 
دکتــر حســینی در ایــن بخش عملیاتی شــود، 
امــا در شــرایط فعلی هنــوز شــرکت های ایرانی 
کــه جــزو شــرکت های خــوب مــا نیــز  در عــراق 
و  دارنــد  را  ســابق  وضعیــت  همــان  هســتند، 
وضع آنها بهتر نشــده است. نایب رییس اتاق 
بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن اظهــارات 
کــردن شــرکت های  شــاید بــه منظــور امیــدوار 
که  ایرانی عنوان شــده اســت؛ ادامــه داد: چرا 
و  آنهــا  نامه هــای  ضمانــت  و  هزینه هــا  هنــوز 
کــدام انجام  رســیدگی به خســارات آنهــا هیچ 
که دست  کرد: ما  کید  نشــده است. انصاری تا
که نزدیک  اندرکار این امر هســتیم، شــاهدیم 
بــه 1 میلیــارد دالر مجموع خســارات و صورت 
کــه هنوز  وضعیت هــای ایــن شــرکت ها اســت 
بــه پرداخــت آنهــا رســیدگی نشــده  و اقدامــی 
در ایــن جهت انجام نشــده اســت. انصاری با 
بیان اینکه هرچند اخیرا وضعیت عراق بهبود 
یافته اســت، افزود: منتهی شرکت های ایرانی 
کرده اند. البته با تالش مسئوالن دلسوز  را رها 
و سفیر ایران در عراق به جهت برقراری روابط 
صمیمانه بین ایران و عراق و ایران و ســوریه، 
کــه شــرایط بهبــود  ایــن شــانس وجــود دارد 
کند؛ ولی شــرکت ها هنوز پاســخ مناسبی  پیدا 
از عــراق دریافــت نکــرده انــد. وی درخصوص 
آخریــن وضعیــت شــرکت های ایرانــی در عراق 
گرفتارند  گفــت: این شــرکت ها در حال حاضــر 
کارشــان  و یکی بر ســر خودشــان و یکی بر ســر 
مــی زننــد و وضعیــت آنهــا بهبــود پیــدا نکرده 
که  است. این شرکت ها به دنبال این هستند 

کاهــش دهند و بهره وامی  هزینه هــای خود را 
کــه دولــت بــه آنهــا تخصیــص داده اســت،   را 

به عقب بیندازند.
 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
کشــور  کنــون ظرفیت خوب فنی و مهندســی  ا
گرفتــار اســت، درخصــوص  در تنگنــای عــراق 
داد:  ادامــه  شــرکت ها  ایــن  نجــات  راهــکار 
کمیتــه مشــترکی بیــن ایــران و  کــه  قــرار شــده 
که البتــه این قــرار از یک  عــراق تشــکیل شــود 
کمیتــه  کــه ایــن  گذاشــته شــده  ســال پیــش 
و  برســد  ایرانــی  شــرکت های  مســائل  بــه 
درنهایــت راهکارهایی را بــرای بهبود وضعیت 
کند؛  گرفتــار ایرانی در عــراق پیدا  شــرکت های 

کار انجام نشده است. اما این 
کیــد بر ضرورت رســیدگی به وضعیت  وی بــا تا
که وضعیت  این شرکت ها اظهار داشت: حال 
کشــور عراق بهبــود یافتــه و پروژه هایی را برای 
ایــن  مســائل  می توانــد  دارد،  دادن  انجــام 
که از فشــار  کنــد؛ درصورتــی  شــرکت ها را حــل 
کنار بگذارد،  آمریکا نترسد و این بی توجهی را 
می تواند مســائل را به صورت بســیار شفاف و 

کند. روشن حل 

فعال شدن طرح های
 پیمانکاران ایرانی

 در عراق صحت ندارد

در  ایرانــی  شــرکت های 
حاضــر  حــال  در  عــراق 
ســر  بــر  یکــی  و  گرفتارنــد 
بــر  یکــی  و  خودشــان 
زننــد  مــی  کارشــان  ســر 
بهبــود  آنهــا  وضعیــت  و 
اســت.  نکــرده  پیــدا 
بــه  شرکـــــــــــــت ها  ایــن 
کــه  دنبــال ایــن هســتند 
خــــــــــــود  هزیــــــنه های 
کاهــش دهنــد و بهــره  را 
که دولت به آنها  وامــی را 
اســت،  داده   تخصیــص 

به عقب بیندازند  
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 نشست

جلســه ای  مــاه  خــرداد   12 یکشــنبه  روز 
راه  وزیــر  معــاون  خادمــی  دکتــر  حضــور  بــا 
وشهرســازی و مدیــر عامــل شــرکت ســاخت 
و  کشــور  ونقــل  حمــل  زیربناهــای  وتوســعه 
پیمانــکار  شــرکتهای  مدیــران  از  تعــدادی 
کــه از شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
دو  از  بیــش  کشــور  عمومــی  نقــل  و  حمــل 
کار بودنــد برگــزار شــد.  میلیــارد تومــان طلــب 
بــرای  راهکارهایــی  تعییــن  موضــوع جلســه 
تهاتــر بدهــی پیمانــکاران بــا مطالباتشــان و 
کوتــاه  گــزارش  کــه  اســناد خزانــه اســامی بــود 
آن بــه نقــل از انجمــن شــرکتهای راهســازی 

اســت. ح  بدیــن شــر
خادمــی  دکتــر  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ضمــن  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کــرد: 87 پیمانــکاری  خوشــامدگویی عنــوان 
ــن  ــه ای ــد ب ــب دارن ــارد طل کــه بیــش از 2 میلی
کــه 55% از مدعویــن  جلســه دعــوت شــدند 
مطالبــات  کل  حضوردارنــد،  جلســه  در 
پیمانــکاران از شــرکت ســاخت 2200 میلیــارد 
کًا 5500  تومــان مــی باشــد. درســال 1397 
میلیــارد تومــان انــواع اوراق و اســناد خزانــه 
شــد.   داده  ســاخت  شــرکت  بــه  اســامی 

کــه بــه شــرکت ســاخت  درصــد پــول نقــدی 
حــدود   95 ســال  در  شــد  داده  تخصیــص 
درصــد   20 حــدود   96 ســال  در  درصــد،   41
بــود. 13درصــد   حــدود    97 ســال  در   و 

کــه بــه   از 370 میلیــارد تومــان پــول نقــدی 
شــرکت ســاخت داده شــد حــدود 100 میلیــارد 
تومــان آن بــرای حقــوق و دســتمزد پرســنل 
شــرکت ســاخت و مابقــی بــرای خریــد مصالــح 

ــد. گردی پروژه هــای ریلــی هزینــه 
کمبــود نقدینگــی بایســتی  لــذا بــا توجــه بــه 
بودجــه  قانــون  در  کــه  زیــر  ظرفیتهــای 
گردیــده مــد نظــر  بینــی  ســال 1398 پیــش 
کــه شــامل مــوارد زیــر  گیــرد  پیمانــکاران قــرار 

اســت:

1-تهاتر بانکی
ســاخت  معاونــت  در  افتخاریــان  آقــای   •
در  رحیمیــان  آقــای  و  راه هــا  توســعه  و 
ذیحســابی مســئول تهاتــر بانکــی در شــرکت 

هســتند.  ســاخت 
• بــرای اســتفاده از تهاتــر بانکهــا طبــق قانــون 
بودجــه ســال 1398 بایســتی بــه بانکهــا %25 

نقــدی پرداخــت شــود و مابقــی تهاتــر شــود.

ــا اســناد  • برخــی از شــرکتها در ســال 1397 ب
خزانــه اســامی بــه عنــوان وثیقــه توانســتند از 

کننــد.  تســهیات بانکــی اســتفاده 
یــک  جــز  بــه  خصوصــی  بانکهــای  همــه   •

دارنــد.  بدهــی  مرکــزی  بانــک  بــه  بانــک 
• شــرکتها لیســت بدهــی خــود بــه بانکهــا را 

بــه شــرکت ســاخت بدهنــد.

2-تهاتر با دارایی
• پیمانــکاران فرمهــای شــماره 1 و 2 و 3 را 
بایــد تهیــه و بــه امــور مالــی تحویــل بدهنــد 
تــا از طریــق ســامانه بــه دارائــی ارســال شــود.

3-تهاتر با بیمه

4- تهاتر با نفت:
 40هــزار میلیــارد تومــان تهاتــر مطالبــات بــا 
منظــور   1398 ســال  بودجــه  در  خــام  نفــت 

شــده اســت.

5- تأمین مصالح: 
کراتــی  مذا فــوالد  و  ســیمان  تأمیــن  بــرای 

اســت. گردیــده  انجــام 

وکار تهاتر پیمانکاران ساز
 با وزارت راه و شهرسازی

در دیدار با معاون وزیر راه بررسی شد

ر دیدا
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از  ســیمان  تــن  میلیــون   2 تهیــه  بــرای  الــف( 
طریــق بانــک مســکن تأمیــن منابــع مــی شــود.
ب(درمــورد فــوالد بــا ذوب آهــن و همچنیــن 
ایرانیان)آقــای  البــرز  فــوالد  شــرکت  بــا 
ایــن  بــه  آن  نتایــج  و  شــد  کــره  مذا خلیلــی( 

بــود: ح  شــر
• با اسنادخزانه فوالد به قیمت روز بگیریم.

درخواســت  بــا  پــروژه  نیــاز  مــورد  فــوالد   •
باشــند  داشــته  مطالبــات  کــه  پیمانــکاری 

. د د یل می گــر تحو
• شــرکت ســاخت مــی توانــد اســناد خزانــه را بــه 

صــورت بخشــی نیــز بــه پیمانــکاران بدهــد.

خلیلــی  آقــای  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد البــرز ایرانیــان نیــز 
البــرز،  ایرانیــان  فــوالد  شــرکت  کــرد  عنــوان 
کارخانــه ســیمان  کارخانــه فــوالد در ســاری و 
پیمانــکار  نــام  بــه  کتور هــا  فا دارد.  نائیــن  در 
ک  کاال مــا صــادر مــی شــود. قیمــت بــورس 
تحویــل  ظرفیــت  تــن   500-1000 می باشــد. 

باشــد. مــی  روزانــه 

کــرد قیمــت  کدخــدازاده نیــز عنــوان  مهنــدس 
کســر مــی شــد.  ــًا در انتهــای هــر ســال  ــر قب قی
بــه  قیــر  قیمــت  براســاس   97 ســال  در  ولــی 
گاهًا ذیحســابی  کردیم و  ذیحســابی اعــام مــی 
کــرد. کســر مــی  قبــل از تحویــل قیــر بهــای آن را 
 بــا دســتور امــروز آقــای دکتــر خادمــی پــس از 
کارگاه  کــه قیــر وارد  صــدور حوالــه قیــر زمانــی 
کثــر 9 مــاه پــس از صــدور حوالــه  شــود و یــا حدا
کســر مــی شــود. درخصــوص مــا  قیــر بهــای آن 
بــه التفــاوت نیــز مکاتباتــی انجــام شــده اســت. 
ک  قیمــت بــورس یــا قیمــت وزارت نفــت مــا

مــی باشــد.

مبلــغ  کــرد:   تصریــح  نیــز  آقــای دکترخادمــی 
قابــل توجهــی از اســنادخزانه باقیمانــده اســت 
شــود.  جــذب  آینــده  مــاه   1 تــا  بایســتی  کــه 
تأییــد  و  تهیــه  ســریعًا  وضعیت هــا  صــورت 
اعــام  معاونتهــا  بــه  درخواســت ها  و  شــوند 
ســریعًا  تــا  نماینــد  پیگیــری  معاونیــن  شــود 

شــود. زده  اســناد 

هــزار   66 پرداخــت  تصویــب  وجــود  بــا 
میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی در ســال 
جــاری، تصمیــم اخیــر دولــت بــر ایــن شــده 
کاهــش  کــه بــا توجــه بــه شــرایط و منابــع، بــا 
حــدود  تومانــی  میلیــارد  هــزار   23 حــدود 
بخــش  ایــن  بــه  تومــان  میلیــارد  هــزار   43

کنــد. پیــدا  اختصــاص 
و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  اخیــر  اعــام   
کــه قــرار شــده  بودجــه از ایــن حکایــت دارد 
بــرای ســال جــاری حــدود 43 هــزار میلیــارد 
ح هــای نیمــه تمــام  ــرای اتمــام طر تومــان ب

کنــد. عمرانــی اختصــاص پیــدا 
در حالــی اظهــارات نوبخــت بیانگــر بودجــه 
43 هــزار میلیــارد تومانــی عمرانــی در ســال 
کــه قیــاس آن بــا رقــم مصــوب  جــاری اســت 
کاهــش حــدود  در بودجــه امســال نشــان از 

25 هــزار میلیــارد تومانــی دارد.
بودجه هــای  در  تغییــر  چندمیــن  ایــن 
عمرانــی از زمــان ارائــه الیحــه بودجــه 1398 
در  کــه  طــوری  بــه  اســت؛  آن  اجــرای  تــا 
ــا بیــش از 64 هــزار میلیــارد  ــت ت الیحــه دول
تومــان بــرای ایــن بخــش پیشــنهاد شــده 
بــه پیش بینــی شــرایط  بــا توجــه  کــه  بــود 
کاهــش هزینه هــا ایــن رقــم تعدیــل و بــا  و 
ــه  ــس ارائ ــه مجل ــان ب ــارد توم ــزار میلی 62 ه
 800 و  هــزار   66 رقــم  نهایــت  در  امــا  شــد. 
عمرانــی بودجــه  بــرای  تومانــی   میلیــارد 
قانــون  در  و  مصــوب  جــاری  ســال  در   

شــد. گنجانــده 
کنــون ایــن رقــم 43 هــزار میلیــارد  اینکــه ا
دلیــل  بــه  ظاهــراً  شــده،  اعــام  تومــان 
مــورد  در  کــه  اســت  اصاحاتــی  و  بررســی 
منابــع بودجــه انجــام شــده و فعــًا تصمیــم 
کــه 43 هــزار میلیــارد تومــان  ــر ایــن اســت  ب
اختصــاص  عمرانــی  بودجه هــای  بــه 
کــه بســته بــه  کنــد. امــا بعیــد نیســت  پیــدا 
گــر منابــع پاســخگو باشــد ارقــام  شــرایط، ا
دچــار  یــا  کنــد  پیــدا  اختصــاص  بیشــتری 

شــود. دیگــری  تغییــرات 
عمرانــی  ح  طــر هــزار   80 حــدود  وجــود  بــا 

هــزار   500 از  بیــش  منابــع  و  تمــام  نیمــه 
الزم  آن هــا  تکمیــل  بــرای  کــه  میلیــاردی 
در  عمرانــی  بودجه هــای  تأمیــن  اســت، 
ــوده  ــا چالش هــای همــراه ب ســال همــواره ب
ســال  چندیــن  در  گفــت  بتــوان  شــاید  و 
گاه بودجه هــای ایــن بخــش  گذشــته هیــچ 
که  کامــل محقــق نشــده اســت، چرا بــه طــور 
هزینه هــای زیــاد دولــت بــه ویــژه در بخــش 
ــتمزد  ــوق و دس ــده آن را حق ــه عم ک ــاری  ج
تشــکیل می دهــد و قابــل حــذف نیســت، 
کاهــش منابــع  موجــب می شــود در زمــان 
بــرای تأمیــن ســایر هزینه هــا در بخش هــای 
کــه  دیگــر از بودجه هــای عمرانــی تــا حــدی 

کــرد. چشم پوشــی  می تــوان 
هــزار   488 حــدود  جــاری  ســال  بــرای 
انجــام  جهــت  منابــع  تومــان  میلیــارد 
هزینه هــا در ســال در بودجــه مصــوب شــده 
کــه از ایــن رقــم 352 هــزار میلیــارد  اســت 
جــاری،  هزینه هــای  بــه  مربــوط  تومــان 
66 هــزار و 800 میلیــارد تومــان مربــوط بــه 
بودجه هــای عمرانــی و تــا 29 هــزار میلیــارد 
دارایی هــای  تملــک  بــه  مربــوط  تومــان 

اســت. مالــی 
ایــن هزینه هــا  بــرای انجــام  منابــع دولــت 
کــه  شــود  تأمیــن  بایــد  بخــش  ســه  در 
238 هــزار میلیــارد تومــان آن مربــوط بــه 
را  مالیــات  را  آن  عمــده  کــه  درآمدهاســت 
هــزار   158 همچنیــن  می دهــد.  تشــکیل 
هــزار   51 و  نفتــی  درآمــد  تومــان  میلیــارد 
اوراق  فــروش  محــل  از  تومــان  میلیــارد 

اســت. شــده  پیش بینــی 
حــال اینکه ایــن درآمدها به ویــژه درآمدهای 
نفتــی بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی موجــود 
خــود  باشــد،  تحقــق  قابــل  انــدازه  چــه  تــا 
بــرای  دولــت  تصمیم گیــری  در  می توانــد 
اصاحاتــی در منابــع و مصــارف بودجــه مؤثــر 
داشــته  پیش بینی هــا  آن  مــورد  در  و  بــوده 
کاهــش بودجه هــای عمرانــی نیــز از  کــه  باشــد 

ــت. ــوارد اس ــن م ــه ای جمل
15 تیر- خبرگزاری ایسنا 

۲3 هزار میلیارد از بودجه  عمرانی خط خورد
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 نشست

شــهرک عمــودی در ســنگاپور در فســتیوال 
عنــوان  بــه   2015 ســال  معمــاری  جهانــی 
ایــن  انتخــاب شــد.  ســاختمان ســال 2015 
بــه  مشــبک  و  تنیــده  هــم  در  ســاختمان 
 BURO OLE SCHEEREN و   OMA وســیله 
طراحــی شــده اســت. ایــن مجتمــع مســکونی 
تشــکیل  طبقــه   6 آپارتمانــی  بلــوک   31 از 
قــرار  بــه شــکل منشــور 6 ضلعــی  کــه  شــده 
تنیــس،  زمین هــای  اســتخرها،  و  گرفته انــد 
ــروژه  ــن پ ــز در ای ــبز نی ــای س ــا و بام ه باغچه ه

 . ند ه ا ه شــد ند گنجا
جهانــی  فســتیوال  مدیــر  فینــچ،  پــاول 
»ایــن  می گویــد:  بــاره  ایــن  در  معمــاری، 
ابتــکار و نمونــه ای از تفکــر  ســاختمان یــک 
ایــن  اســت.  شــجاعانه  و  معاصــر  معمــاری 
مــورد  در  را  جدیــدی  تفکــر  شــیوه  پــروژه 
کــه می توانــد بــه  ح می کنــد  شــهرک ها مطــر
ج هــای خوشــه ای بیانجامــد. ایــن پــروژه  بر

نشــانگر نوعــی تفکــر جایگزیــن دربــاره توســعه 
کــه در غیــر ایــن صــورت ممکــن بــود  اســت 
کــه هــرروزه  ج هایــی  ایــن پــروژه تبدیــل بــه بر

شــود«. می شــوند،  ســاخته 
کــه »بلنــد پروازانــه تریــن شــهرک   ایــن پــروژه 
مســکونی تاریــخ ســنگاپور« و »روش جدیــد 
بــرای زندگــی معاصــر در محیــط اســتوایی«  
نامیــده شــده اســت مجموعــه ای از فضاهــای 
خصوصــی و مشــترک داخلــی و خارجــی را بــه 
کــدام از بلوک هــای  وجــود آورده اســت. هــر 
ــر طــول داشــته و در اطــراف  ــی 70 مت آپارتمان
محوطــه اصلــی آرایــش یافتــه انــد. چیدمــان 
هــر  بــرای  کــه  معناســت  ایــن  بــه  پلــه  پلــه 
قســمت فضــای متفاوتــی در نظــر رفتــه شــده 

اســت.
داوران هشــتمین جشــنواره ســاالنه معمــاری 

کــه در هتــل مارینــا بی ســندز ســنگاپور  جهــان 
برگــزار شــد، جایــزه اصلــی جشــنواره را بــه ایــن 
ــی  ــه زندگ ــو و ریشــه ای ب ــگاه ن ــه خاطــر ن بنــا ب
بیشــتر  کردنــد.  اهــدا  اســتوایی  مناطــق  در 
صــورت  بــه  شــهر  ایــن  در  خانه ســازی ها 
ــا هــدف صرفه جویــی در فضــای  عمــودی و ب
کــه منجــر بــه ایجــاد یــک افــق  زمیــن اســت 
ناخوشــایند پــر از بلوک هــای برجــی اســت. 
ترتیبــات  در  کــه  مشــبک  بلوک هــای  امــا 
شــش تایــی و در زوایــای یــک هشــت ضلعــی 
ــد، یــک تصــور زیبــا از  گرفتــه ان روی هــم قــرار 
ــی  ــد.  طراح کرده ان ــاد  ــیالیت را ایج ــا و س فض
کار  خاطــر  بــه  همچنیــن  ســاختمان،  ایــن 
ــرای ایجــاد فضاهــای زندگــی  روی طبیعــت ب
زیســت  محیــط  بــا  شــده  تنیــده  هــم  در 

گرفتــه اســت. طبیعــی مــورد تحســین قــرار 

 شهرکی عجیب در  سنگاپور

پاگرد
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کان  پرجمعیت تریـــن  عنـــوان  بـــه  توکیـــو 
شـــهر جهـــان همـــواره در معـــرض خطـــر ســـیل 
گرفتگـــی قـــرار داشـــته اســـت. شـــرایط  و آب 
جغرافیایـــی و ســـابقه بارش هـــا در ژاپـــن نیـــز 
تاییـــدی بـــر لـــزوم نگرانـــی و تدبیـــر در رابطـــه 
ارائـــه  براســـاس اطاعـــات  بـــا ســـیل اســـت. 
شـــده توســـط ســـازمان هواشناســـی ژاپـــن؛ در 
کشـــور »بـــارش بیـــش از دو اینـــچ  سراســـر ایـــن 
ــاعت« افزایـــش 30 درصـــدی طـــی  در یـــک سـ
گذشـــته را بـــه ثبـــت رســـانده اســـت.  ســـه دهـــه 
از  بیـــش  »بارش هـــای  فراوانـــی  همچنیـــن 
ســـه اینـــچ در یـــک ســـاعت« نیـــز افزایـــش 70 

اســـت.  داشـــته  درصـــدی 
ســـازمان هواشناســـی ژاپـــن 
ایـــن افزایـــش بارش هـــا را بـــا 
مرتبـــط  جهانـــی  گرمایـــش 
کـــه بخش هایـــی  می دانـــد 
کشـــور ژاپـــن را در نقشـــه  از 
منظـــر  خیس تریـــن)از 
بارندگـــی( نقـــاط جهـــان قـــرار 

می دهـــد.
از ســـوی دیگـــر بـــاال آمـــدن 
کان  اقیانوس هـــا  آب 
مســـتعد  را  توکیـــو  شـــهر 
توفان هـــای  در  گرفتـــاری 
کـــه  کـــرده  نیـــز  اقیانوســـی 

 38 زندگـــی  متوجـــه  را  جـــدی  تهدیـــدات 
میلیـــون شـــهروند آن می کنـــد. بخش هـــای 
کنـــون  گســـترده ای از توکیـــو و حومـــه آن هـــم ا
ـــه  ـــن ب ـــد و ای ـــرار دارن ـــا ق ـــطح دری ـــر از س ـــن ت پایی
کان شـــهر  مفهـــوم زنـــگ خطـــری جـــدی بـــرای 

بـــود. خواهـــد  مذکـــور 
کـــه شـــرکت »ســـوئیس  براســـاس مطالعاتـــی 
کـــرد؛  ره« در ســـال 2014 نتایـــج آن را منتشـــر 
بارندگـــی شـــدید همـــراه بـــا زلزله هـــای ویرانگـــر 
و ســـونامی، توکیـــو و شـــهر بنـــدری یوکاهامـــا 
منطقـــه  تریـــن  ک  خطرنـــا بـــه  مبـــدل  را 
ـــاری در ایـــن  گرفت پرجمعیـــت جهـــان از منظـــر 

کـــرده اســـت. بایـــای طبیعـــی 
بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــرایط ژاپنی هـــا از یـــک 
ــه  ــرای مقابلـ ــاوت و جالـــب بـ ــا متفـ کامـ روش 
کـــه »ســـامانه  بـــا ســـیل اســـتفاده می کننـــد 
ایـــن  دارد.  نـــام  ســـیل«  کنتـــرل  زیرزمینـــی 
ســـامانه در واقـــع یـــک ســـازه زیرزمینـــی عظیـــم 
کـــه از طریـــق تونل هایـــی ارتبـــاط میـــان  اســـت 

می شـــود. برقـــرار  آن 

ســـایتاما  اســـتان  در  کاســـوکابه  در  پـــروژه 
کـــه ایـــن منطقـــه بخـــش  اجـــرا شـــده اســـت 
را  توکیـــو  حومـــه  شـــهری  بافـــت  از  بزرگـــی 
بـــه  کاســـوکابه  نزدیکـــی  می دهـــد.  تشـــکیل 
آب و موقعیـــت اش در حومـــه توکیـــو آن را بـــه 
محلـــی مناســـب بـــرای اجـــرای پـــروژه ســـامانه 
از  توکیـــو  حفـــظ  و  ســـیل  کنتـــرل  زیرزمینـــی 
کـــرده اســـت. خســـارت های ســـنگین مبـــدل 

طراحی یک داالن زیرزمینی
 بسیار عظیم

اجـــرا  بـــه شـــکل زیرزمینـــی  کـــه  ایـــن ســـازه 
کلیـــد خـــورد و  شـــده، در ســـال 1992 پـــروژه 
ــی.  ــید. تـ ــان رسـ ــه پایـ ــال 2006 بـ ــل سـ در اوایـ
کـــه  بـــی.ام یـــا ماشـــین های حفـــاری تونـــل 
یـــک فنـــاوری پیشـــرفته محســـوب می شـــوند، 
گیـــری ایـــن ســـازه  نقـــش مهمـــی در شـــکل 

داشـــته اند. زیرزمینـــی 
هزینـــه احـــداث ایـــن ســـامانه ضـــد ســـیل 2 
ـــد در  ـــر چن ـــت. ه ـــده اس ـــام ش ـــارد دالر اع میلی
ــه  ــب توجـ ــیار جلـ ــدد بسـ ــن عـ ــی ایـ ــدا بزرگـ ابتـ

کـــه  کـــرده  ــا بانـــک جهانـــی بـــرآورد  می کنـــد امـ
در  گـــذاری  ســـرمایه  دالر  یـــک  هـــر  ازای  بـــه 
تـــا 10 دالر ســـرمایه ای  بـــا ســـیل، 7  مقابلـــه 
کـــه قـــرار اســـت بـــر اثـــر آن ویـــران شـــود حفـــظ 
می شـــود. از ایـــن رو 2 میلیـــارد دالر فقـــط یـــک 
ســـرمایه گذاری مطمئـــن بـــا ســـود تضمینـــی 

ــت. ــوده اسـ بـ
ـــاع 65  ـــه ارتف ـــیلو ب ـــی از 5 س ـــازه زیرمین ـــن س ای
ـــا 6.4  ـــه ب ک متـــر و قطـــر 32 متـــر تشـــکیل شـــده 
کیلومتـــر تونـــل بـــه یکدیگـــر متصـــل شـــده اند. 
ســـیلوها در عمـــق 50 متـــری زمیـــن قـــرار دارنـــد 
و هـــر ســـیلو بطـــور مســـتقل دارای آبگیـــر اســـت. 
ســـامانه  ایـــن  انتهـــای  در 
بســـیار  آب  مخـــزن  یـــک 
بـــزرگ در عمـــق 22 متـــری 
کـــه بـــا طـــول  زمیـــن قـــرار دارد 
177 متـــر، عـــرض 78 متـــر و 

ــر. ــاع 25 متـ ارتفـ
واقـــع  در  مخـــزن  ایـــن 
فشـــار  تنظیـــم  وظیفـــه 
ســـامانه را بـــر عهـــده دارد و 
پمپ هـــای  از  اســـتفاده  بـــا 
هـــر  می توانـــد  قدرتمنـــد 
بـــه  را  تـــن آب  ســـاعت 200 
تخیلـــه  ادوگاوا  روخانـــه 
مختصـــر  طـــور  بـــه  کنـــد. 
کـــه هنـــگام  کار می کنـــد  گونـــه  ســـامانه ایـــن 
ســـیلوهای  ایـــن  طریـــق  از  آب  بارندگی هـــا، 
غـــول پیکـــر وارد مخـــزن و از مناطـــق مســـکونی 

شـــود. مـــی  ج  خـــار
در اواخـــر ســـال 2015 بـــاران و توفـــان شـــدید 
مکعـــب  فـــوت  میلیـــون   670 ورود  موجـــب 
آب بـــه تونل هـــای زیرزمینـــی ســـامانه شـــد و 
کـــه موتـــور آنهـــا  تخلیـــه آن بـــا پمپ هـــای بزرگـــی 
کار رفتـــه در بوئینـــگ 737  مشـــابه موتـــور بـــه 

ــرد. ــان بـ بـــود، 4 روز زمـ
جالـــب اســـت بدانیـــد ژاپنی هـــا ایـــن مـــکان را بـــا 
توجـــه بـــه معمـــاری شـــگفت انگیزش تبدیـــل 
گردشـــگران بـــه  کـــه  کـــرده انـــد  بـــه یـــک مـــوزه 
کننـــد.  طـــور رایـــگان می تواننـــد از آن بازدیـــد 
کنتـــرل  زیرزمینـــی  »ســـامانه  از  بازدیـــد  تـــور 
نیـــز  خارجـــی  گردشـــگران  بـــرای  ســـیل« 
امکاناتـــی ماننـــد ترجمـــه همزمـــان توضیحـــات 
اتفاقـــا  و  گرفتـــه  نظـــر  در  را  تـــور  راهنمـــای 

اســـتقبال باالیـــی هـــم داشـــته اســـت.
عصر ایران

تجربه
ژاپن درباره 

ل زیرزمینی  کنتر
سیل 
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 نشست

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  رئیــس 
جــاده ای علــت مخالفــت وزیــر راه بــا انجــام 
گــذاری آزادراه هــای دولتــی را افزایــش  فرآینــد وا
چشــمگیر قیمــت تمــام شــده نگهــداری آزادراه 

و وارد آمــدن فشــار بــر مــردم دانســت.
بــا  گفت وگــو  در  حســن نیا  عبدالهاشــم 
ــذاری  گ ــاره علــت عــدم وا ــزاری مهــر درب خبرگ
خصوصــی  بخــش  بــه  دولتــی  آزادراه هــای 
ایــن  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  مخالفــت  و 
برنامــه  قانــون  کیــد  تأ رغــم  علــی  گــذاری  وا
گذاری هــا،  پنــج ســاله ششــم بــر انجــام ایــن وا
اظهــار داشــت: قیمــت تمــام شــده نگهــداری 
قبــل  کــه  شــاخص هایی  بــا  آزادراه  تعمیــر  و 
گــذاری از ســوی ســازمان  از توقــف فرآینــد وا
طــی  جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
شــده بــود، در پــی تورم هــای اخیــر افزایــش 

اســت. داشــته  شــدیدی 
ــا قیمت هــای  ــد ب وی افــزود: در پروســه جدی
ریالــی و ارزی جدیــد، هزینه هــای نگهــداری 
کــه خودروهــای عبــوری  آزادراه بــا عوارضــی 
داده  مطابقــت  کننــد،  پرداخــت  بایــد 

می شــود.

هزینه نگهداری آزادراه های دولتی 
افزایش هزار درصدی داشته است

گــر قــرار باشــد  معــاون وزیــر راه ادامــه داد: ا
عــوارض آزادراه بــر اســاس قیمــت تمــام شــده 
شــود،  تعییــن  آن  نگهــداری  و  تعمیــرات 
خ عــوارض آزادراه هــای دولتــی  مجبوریــم نــر
ده  را  تهران-قــم(  آزادراه  مثــال  عنــوان  )بــه 
از  امــا  دهیــم  افزایــش  درصــد  هــزار  یــا  برابــر 
کــه جامعــه ظرفیــت پذیــرش چنیــن  آنجایــی 
میــزان از افزایشــی را نــدارد، ایــن رونــد فعــًا 
کلــی از دســتور  متوقــف شــده ولــی بــه طــور 
در  حــال  ایــن  بــا  اســت؛  نشــده  ج  خــار کار 
ــا تعریــف شــاخص های  ــم بتوانیــم ب نظــر داری
جدیــد، قیمــت عــوارض آزادراه هــای دولتــی 
گــذار  کــه قــرار اســت بــه بخــش خصوصــی وا
مراحــل  ســپس  و  شــده  تعییــن  شــود، 

آنهــا طــی شــود. گــذاری  وا

گرانی قیمت تمام شده  علت 
نگهداری آزادراه

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  رئیــس 
جــاده ای دربــاره علــت افزایــش قیمــت تمــام 

یــک  آزادراه هــا در  شــده تعمیــر و نگهــداری 
قیــر  قبــل  ســال های  در  گفــت:  اخیــر  ســال 
گــذار می کردنــد  مــورد نیــاز را رایــگان بــه مــا وا
ــا  ــر 3.5 ت ــن قی ــک ت ــر ی ــر ه ــال حاض ــا در ح ام
کشــی  4 میلیــون تومــان هزینــه دارد. خــط 
کیلومتــر 7 میلیــون تومــان  آزادراه هــا در هــر 
بــرای ســازمان راهــداری هزینــه در بــر دارد. 
بــا  نمی توانــد  خصوصــی  بخــش  بنابرایــن 
چشــمگیر  افزایــش  بــدون  و  قیمت هــا  ایــن 
ــر عهــده  عــوارض آزادراهــی، نگهــداری آن را ب

بگیــرد.

ارائه پیشنهاد افزایش عوارض آزادراه 
تهران- قم به شورای اقتصاد

از  جدیــد  پیشــنهاد  ارائــه  خصــوص  در  وی 
شــورای  بــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  ســوی 
عــوارض  رقــم  افزایــش  بــرای  اقتصــاد 
بــا  کــرد:  تصریــح  تهران-قــم  دولتــی  آزادراه 
نگهــداری  هزینه هــای  افزایــش  بــه  توجــه 
و  راه  وزارت  بــه  جدیــدی  پیشــنهاد  آزادراه، 
خ عــوارض افزایــش  شهرســازی داده ایــم تــا نــر
یافتــه و وزارت خانــه نیــز رقــم نهایــی را بــه 

ی شود وار گرا 

مخالفت وزارت راه 
با واگذاری آزادراه ها

خبر
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رقــم  امــا  اســت.  داده  ارائــه  اقتصــاد  شــورای 
جدیــد عــوارض مــورد نظــر وزارت راه فعــًا اعــام 
نشــده است.حســن¬نیا ادامــه داد: در حــال 
حاضــر 500 تومــان عــوارض آزادراه تهران-قــم 
از خودروهــای عبــوری اخــذ می شــود. از ایــن 
رو بــا افزایــش هزینه هــا، درخواســت افزایــش 
داده ایــم.  اقتصــاد  شــورای  بــه  را  عــوارض 
تهــران- آزادراه  از  تــردد  میلیــون   33 ســاالنه 
کــه امیدواریــم بــا افزایــش  قــم ثبــت می شــود 
ایــن عــوارض، بتوانیــم بخشــی از هزینه هــای 
مــردم  کنیــم.  تأمیــن  را  آزادراه  نگهــداری 
ســطح  بــا  آزادراهــی  از  اســتفاده  خواهــان 
بــرای  کیفیــت مطلــوب هســتند.  خدمــات و 
ایــن  در  مفصلــی  نیوجرســی  نصــب  تکمیــل 

داریــم. نیــاز  تومــان  میلیــارد   50 آزادراه، 

آخرین وضعیت پیگیری مطالبات 
کامیونداران

وی در خصــوص آخریــن وضعیــت مطالبــات 
کامیونداران یادآور شد: ما در سازمان راهداری 
کامیــون  راننــدگان  پرمصــرف  کاالی  دو  در 
و  الســتیک  یکــی  داده ایــم  انجــام  اقداماتــی 
ــور. در حــال حاضــر مشــکل  دیگــری روغــن موت
توزیــع الســتیک نداریــم؛ در مــورد روغــن هــم 
موتــور  روغــن  تولیدکننــده  شــرکت های  بــه 
پرمصــرف  پایانه هــای  در  داده ایــم  پیشــنهاد 
بــار مســتقر شــوند تــا بــدون واســطه روغــن در 
راه  وزیــر  گیرد.معــاون  قــرار  راننــدگان  اختیــار 
کمبــود  را  راننــدگان  مشــکات  از  دیگــر  یکــی 
خودروهــای  یدکــی  قطعــات  ســایر  گرانــی  و 
ســنگین دانســت و افــزود: پیگیــر آن هســتیم 
تــا مجمعــی متشــکل از تولیدکننــدگان داخلــی 
تــا  کنیــم  ایجــاد  واردکننــدگان  و  یدکــی  لــوازم 
بــا ســرعت  کامیونــداران  لــوازم یدکــی  تأمیــن 

شــود. انجــام  بیشــتری 

بیمه پایه و تکمیلی
 رانندگان توسعه می یابد

وی دربــاره بیمــه تأمیــن اجتماعــی راننــدگان 
و  شــده  برقــرار  راننــدگان  پایــه  بیمــه  گفــت: 
را  فرآینــد  ایــن  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
انجــام می دهــد. بیمــه تکمیلــی راننــدگان نیــز 
از ســوی راهــداری پیگیــری شــده اســت و در 
گــر  مــرداد مــاه امســال، قــرارداد جدیــد بــا بیمــه 
امضــا می کنیــم و افــراد بیشــتری از خانوارهــای 
راننــدگان تحــت پوشــش بیمــه تکمیلــی قــرار 

می گیرند.رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و 
گفــت: بحــث ســخت و زیــان آور  نقــل جــاده ای 
ــون مجــزا  ــه قان ــاز ب ــی نی ــودن مشــاغل رانندگ ب
راهــداری  ســازمان  کاری  حــوزه  در  کــه  دارد 
نیســت و بایــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی آن را 

کنــد. پیگیــری 

موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش 
20 درصدی بلیت اتوبوس

وی در خصــوص قیمــت بلیــت اتوبــوس بیــن 
حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار  نیــز  شــهری 
یافتــه  افزایــش  درصــد   20 اتوبــوس  بلیــت 
ــوروز ایــن افزایــش اعمــال شــد  ــام ن اســت. از ای
امــا بــا توجــه بــه افزایــش قطعــات یدکــی و اقــام 
ــد  مصرفــی اتوبوس هــا، ایــن افزایــش باقــی مان
کــه پــس از انجــام مکاتبــات ســازمان راهــداری 
بــا ســتاد تنظیــم بــازار و پذیــرش ایــن ســتاد، 
افزایــش 20 درصــدی قیمــت بلیــت اتوبــوس 
در  ادامــه داد:  ابــاغ شــده است.حســن¬نیا 
تعــداد  بــه نظــر می رســد هــم  ماه هــای اخیــر 
ــه اتوبوس هــا پیمایــش دارنــد و  ک ــیرهایی  مس
هــم از نظــر تعــداد مســافر بــا افزایــش اســتقبال 
مــردم از حمــل و نقــل عمومی جاده ای روبه رو 
ــا ایــن حــال هنــوز نتوانســته ایم  بــوده اســت. ب
 60 از  بیشــتر  را  اتوبوس هــا  اشــغال  ضریــب 

درصــد افزایــش دهیــم.)20 خــرداد- مهــر(

کشور برای تکمیل بزرگراه های 
 2 هزار میلیارد نیاز است

 همچنین معاون ساخت و توسعه آزادراه های 
کشور در خصوص اعتبار موردنیاز برای تکمیل 
کشــوردر ســال جــاری  بزرگ راهــی  پروژه هــای 
گفت: به طورکلی تأمین منابع آزادراه  ها به چند 
شــکل ردیــف اســناد خزانــه، اوراق مشــارکت و 
بخش های دیگر ســرمایه گذاری ایجاد می شود 
تکمیــل  بــرای  جــاری  بودجــه  متأســفانه  کــه 
دولــت  ســوی  از  تومــان  میلیــارد   90 پروژه هــا 
کــه ایــن  اعتبــار ســنجی و قانونــی شــده اســت 
میزان بســیار رقم ناچیزی است.ســید حسین 
گفت: در  میــر شــفیعی با بیــان مطلب فوق بــه 
صــورت تأمیــن 2 هزار میلیــارد تومان در ســال 
جاری از طریق اوراق مشــارکت، اسناد خزانه و 
گذاری حدود 4 هزار  سایر صورت های سرمایه 
و 500 میلیــارد پــروژه آزاد راه، قابل بهره برداری 

کیلومتــر تا پایان ســال  خواهــد بــود یعنــی 300 
98 ســاخته خواهد شــد؛ اما تأمین این میزان 

بودجه بسیار سخت است.
معــاون ســاخت و توســعه آزادراه های شــرکت 
در  کشــور  زیربناهــای  توســعه  و  زیرســاخت 
مرنــد-  آزادراه  پــروژه  زنــی  کلنــگ  خصــوص 
که دیروز توســط وزیر راه و شهرســازی  بازرگان 
کو انجام  هم زمان با حضور رئیس جمهور در ما
گفت: آزادراه مرند - بــازرگان دروازه ورود  شــد 
بــه اروپــا بــوده و باید ازلحاظ شــکل و شــمایل 
و همچنین توســعه یافتگی قطعه ارزشــمندی 
باشد. مقررشده این بزرگراه با مشارکت بخش 
ایــن  کــه  شــود  احــداث  دولتــی  و  خصوصــی 
مشــارکت بــه شــکل 65 بــه 35 درصــد اســت 
کارفرمــا 35 درصــد  و ســهم دولــت به عنــوان 

خواهد بود.
کیلومتر  گفــت: طول این پــروژه حدود ۷0  وی 
که قطعــه ســوم آزادراه مرنــد تبریز بوده  اســت 
کیلومتــر اســت. بــرآورد اولیــه  و طــول آن 190 
تومــان  میلیــارد   ۷00 پــروژه  ایــن  پیمانــکاری 
که درمجموع مبلغ ســرمایه گذاری هزار  اســت 

میلیارد تومان خواهد بود.
معــاون ســاخت و توســعه آزادراه هــای شــرکت 
کشــور تصریح  زیرســاخت و توســعه زیربناهای 
کــرد: ایــن آزاد راه عالوه برشــاه راه ارتباط با اروپا 
کاهــش  ســوخت،  مصــرف  کاهــش  بحــث  در 
کاهش  کامیون هــا و همچنین  زمان سیرشــده 
آلودگی بسیار مؤثر است. وی بابیان اینکه این 
کیلومتــر تبریــز را به بازرگان نزدیک تر  آزاد  راه 30 
گذر  کرد: روزانه هزار تریلی از مرز  می کنــد عنوان 
که توسعه این بزرگراه باعث جلوگیری  می کنند 
از هــدر رفت ســوخت خواهــد شــد. وی افزود: 
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه تــورم موجــود پیش 
بینی می شــود این پروژه با اعتبــاری در حدود 
1500 میلیــارد تومــان تمــام شــود. در خصوص 
ایــن پرژه قطعه هــای یک و دو مرنــد – بازرگان 
که آنها  گذار اســت  در مرحلــه انتخاب ســرمایه 
کار  کرده انــد و  بــرای ایــن منظــور اعــالم آمادگی 
در حــال انجام اســت. به باور میر شــفیعی این 
کشــور خواهــد بود و  آزادراهســمبل جاد ه های 
که دوران ساخت  در شــش قطعه اجرا می شود 
آن ســه ســال و 20 ســال دوره بهره بــرداری آن 
برای بازگشــت ســرمایه خواهد بود. پیش بینی 
ترافیــک  و  تــردد  دارای  بزرگــراه  ایــن  می شــود 

سنگینی باشد.  »صما«
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 نشست

ســال های  اقتصــادی  مشــکات  عــده ای 
و  لیبرالــی  سیاســت های  از  ناشــی  را  اخیــر 
واژه هــای  چنــد  هــر  می داننــد.  نئولیبرالــی 
لیبــرال و نئولیبــرال در حوزه هــای مختلــف، 
معانــی یکســانی ندارنــد، امــا بــه نظــر، مــراد 
رقابتــی«  و  آزاد  »اقتصــاد  نقــد  گــروه،  ایــن 
گــروه  اســت. »دنیای اقتصــاد« ادعاهــای ایــن 
کان، قیمتــی و  در ســه حــوزه سیاســت های 

اســت.  ســنجیده  را  ارزی 
اســت.  منتقــدان  نظــر  خــاف  بررســی ها 
مبانــی  قیمتــی،  حــوزه  در  مثــال  به عنــوان 
کــردن قیمت هــا و پرهیز  اقتصــاد آزاد، رقابتــی 
را  نســبی  قیمت هــای  موازنــه  برهــم زدن  از 
ــراخ  ــن را ف ــز ای ــکاری ج ــد و راه ــه می کن توصی
ــد. مثــال  کــردن بســتر قاچــاق و رانــت می دان
بنزیــن  قیمــت  ایــران  اقتصــاد  در  آن  عینــی 
می کنــد  پیشــنهاد  رقابتــی  اقتصــاد  اســت. 
بــه جــای حمایــت از اقشــار محــروم از طریــق 
دســتکاری قیمــت بنزیــن بهتــر اســت قیمــت 
کم درآمــد بــه  گروه هــای  آزاد شــود و دولــت از 
کنــد. امــا نتیجــه  صــورت هدفمنــد حمایــت 

کــه  روش اتخــاذ شــده در ایــران ایــن اســت 
 17 بنزیــن  پنهــان  یارانــه  از  پولدارهــا  ســهم 
مــورد  در  یــا  اســت.  کم بضاعــت  گــروه  برابــر 
ــم  ــان اصلــی عل کیــد جری ارزش پــول ملــی، تا
از  پرهیــز  و  تــورم  خ  نــر مدیریــت  اقتصــاد، 
خ تــورم اســت؛ چــون  خ ارز بــا نــر ناتناســبی نــر
ریســک جهــش ارزی را بــه دنبــال دارد. امــا در 
ایــران دولت هــا همــواره بــا تزریــق پــول نفــت 
ــا  ــد. ب کرده ان خ ارز را ســرکوب  ــر ــورم در ن ــار ت آث
یــا  آیــا نئولیبرالیســم  بــه ایــن فاصلــه  توجــه 
لیبرالیســم واقعیــت اســت یــا برچســبی علیــه 

مدافعــان رقابتــی شــدن اقتصــاد؟
فکــری، سیاســت های دولت هــا   گــروه  یــک 
دولــت  و  عــام  به طــور  را  اخیــر  دهــه   3 در 
بــه  خــاص،  به طــور  را  دوازدهــم  و  یازدهــم 
ــا نئولیبرالیســم ربــط می دهنــد.  لیبرالیســم ی
ابتــدا  ادعــا،  ایــن  صحــت  بررســی  بــرای 
دقیقــا  مدعیــان  کــه  کــرد  شناســایی  بایــد 
لیبرالیســم،  دارنــد؟  نقــد  چیــزی  چــه  بــر 
آزاد. در هرحــوزه ای،  بــازار  یــا  نئولیبرالیســم 
مفاهیــم  نئولیبرالیســم  و  لیبرالیســم 

متعــددی دارنــد. در حــوزه اقتصــاد، احتمــاال 
از مقصــود منتقــدان می تــوان »اقتصــاد آزاد« 
کــرد. از ایــن طریــق، می تــوان بــه  برداشــت 
انتقــادات  صحت ســنجی  بــرای  چارچوبــی 
کــه آیــا  رســید و بــه ایــن پرســش پاســخ داد 
ــای  ــول دهه ه ــه در ط ک ــت هایی  ــن سیاس بی
اخیــر در اقتصــاد ایــران پیــاده شــده و مبانــی 
گــروه  اســت؟  برقــرار  ارتباطــی  آزاد  اقتصــاد 
ارتباطــی  تنهــا  نــه  اســت  معتقــد  منتقــد 
جریــان  یــک  بلکــه  دارد،  وجــود  آنهــا  بیــن 
لیبرالــی نیــز پشــت همــه دولت هــای پــس از 
بی خانمانی هــای  و  داشــته  وجــود  انقــاب 
اســت.  زده  رقــم  را  ایــن ســال ها  اقتصــادی 
گــزارش، عیــار ایــن نقدهــا و نســبت  در ایــن 
آزاد  اقتصــاد  بــا  دولت هــا  سیاســت های 

شــد. خواهــد  ســنجیده 

ادعای بزرگ
ح شــده توســط منتقــدان  ادعــای اصلــی مطــر
بــودن  نئولیبرالیســتی  آزاد،  بــازار  جریــان 
اســت.  اخیــر  دولت هــای  اقدامــات  کلیــه 

مقاهل

صاد در ایرا ا  ا خال ا  ی  اد ر ب

نئولیبرالیسم؛ 
برچسب یا واقعیت؟
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کنونــی اقتصــاد ایــران را محصــول  آنهــا بحــران 
ایدئولــوژی  دهــه  ســه  کمیــت  حا تدریجــی 
می داننــد.  کشــور  بــر  کــم  حا نئولیبرالیســتی 
ایدئولــوژی  کمیــت  حا تاریــخ  گــروه  ایــن 
تحمیلــی  جنــگ  از  بعــد  بــه  را  نئولیبرالیســم 
ایــن  برنــدگان  و  می دهنــد  نســبت  کشــور  بــر 
کــم و اصحــاب قــدرت-  ایدئولــوژی را طبقــه حا

می کننــد. اعــام  ثــروت 
اجرایــی  سیاســت های  حــد  چــه  تــا  امــا 
گذشــته بــا مبانــی  دولت هــا در طــول 30 ســال 
اقتصــاد آزاد همخوانــی داشــته و دارد؟ بایــد 
کــه  اســتراتژی هایی  آیــا  کــه  کــرد  بررســی 
سیاســت گذاران در دهه هــای اخیــر در پیــش 
ایدئولــوژی  چارچــوب  بــا  همســو  گرفته انــد، 
بررســی،  ایــن  بــرای  اســت؟  بــوده  آزاد  بــازار 
می تــوان بــه شــکل مصداقــی جلــو رفــت. یعنــی 
کان  سیاســت های دولت هــا دربــاره  مســائل 
گرفــت و ســنخیت  اقتصــادی را زیــر ذره بیــن 
آنهــا بــا مبانــی اقتصــاد آزاد را ســنجید. بــرای 
ارزی«،  کان  »سیاســت های  منظــور،  ایــن 
و»سیاســت های  قیمتــی«  »سیاســت های  
کاربــردی باشــند،  پولــی« می تواننــد مصادیــق 
کــه تمامــی آنهــا موضوعــات روز اقتصــاد  چــرا 

می شــوند. محســوب  ایــران 

سیاست های ارزی
ادعــا: منتقــدان طرفــداران بــازار آزاد، افزایــش 
افزایشــی  را  اخیــر  ســال های  در  ارز  قیمــت 
دولــت  کــه  افزایشــی  می داننــد،  دســتوری 
تنگناهــای  و  کســری بودجــه  بــه واســطه آن 
تــا  ادعــا  ایــن  امــا  می کنــد.  برطــرف  را  مالــی 
باشــد؟  داشــته  صحــت  می توانــد  حــد  چــه 
اظهارنظرهــای مســئوالن از قــوای مختلــف و 
مشــاهدات عینــی در طــول ســال های اخیــر، 

می دهــد. جلــوه  صحیــح  را  دیگــری  روایــت 
مــورد  در  آزاد  اقتصــاد  آزاد:  اقتصــاد  مبانــی 
خ ارز چــه اندیشــه ای دارد؟ اندیشــمندان  نــر
کشــور  خ ارز در هــر  کــه نــر اقتصــاد آزاد معتقدنــد 
بایــد بــا اســتفاده از تقابــل نیروهــای عرضــه و 
کــه دولت  و سیاســت گذار  تقاضــا در چارچوبــی 
کننــد.  نقــش هجومــی در آن ندارنــد حرکــت 
خ ارز،  نســخه اقتصــاد آزاد بــرای مدیریــت نــر
ــورم  خ ت ــر کنتــرل ن ــا  ــورم اســت. ب خ ت ــر کنتــرل ن
داخلــی  خریــد  قــدرت  می تــوان  کــه  اســت 
تــورم  خ  نــر اقتصــادی  در  گــر  ا کــرد.  حفــظ  را 
متناسب ســازی  مانــع  نبایــد  نشــود،  کنتــرل 

صادراتــی  مزیــت  تــا  شــد  ارز  خ  نــر طبیعــی 
نــرود.  بیــن  از  داخــل  تولیــد  کاالهــای  بــرای 
خ تــورم تنظیــم  خ ارز بــا نــر کــه نــر در حالتــی 
نشــود، واردات بــه شــدت جــذاب می شــود، 
کاالهــای تولیــد داخلــی در اثــر تــورم  کــه  چــرا 
ج  کاالهــای تولیــد خــار ــر می شــوند، امــا  گران ت
ــش  ــار افزای ــی، دچ ــر جهان کمت ــورم  ــل ت ــه دلی ب
قیمــت محسوســی نخواهنــد شــد و در نتیجــه 
کاالی  بــه  را  وارداتــی  کاالی  مصرف کننــده، 
تولیــد داخــل ترجیــح می دهــد؛ ایــن چرخــه 
در نهایــت پایه هــای تولیــد داخــل را بــه شــدت 
نیــز  ســرمایه  خــروج  کــرد.  خواهــد  متزلــزل 
هــر  بــه  رایــج  آســیب های  از  مواقــع،  ایــن  در 

اســت.  اقتصــاد 
ریشــه  تــورم  آزاد،  اقتصــاد  اصــول  طبــق  بــر 
ارز  خ  نــر کنتــرل  مهــارش،  راه  و  دارد  پولــی 
کنتــرل رشــد نقدینگــی و پایــه  نیســت، بلکــه 
کــه رشــد نقدینگــی و  پولــی اســت. هنگامــی 
پایــه پولــی در اقتصــادی از حــد متعــارف عبــور 
خواهــد  الجــرم  بــاال  تورم هــای  وقــوع  کنــد، 
گــر پیش تــر بــا پمپــاژ ارزی و حفــظ  بــود. حــال ا
خ  مصنوعــی ارزش پــول ملــی، مانــع حرکــت نــر
انباشــت  تورمــی  ذخیــره  باشــیم،  شــده  ارز 
شــده، بــه شــکل جهــش ارزی ظهــور می کنــد. 
جامعــه  آحــاد  بــرای  شــاید  هنــگام،  ایــن  در 
خ ارز،  کــه جهــش نــر ایــن تصــور ایجــاد شــود 
امــا  باشــد؛  آورده  پاییــن  را  ملــی  پــول  ارزش 
در واقعیــت آنچــه ارزش پــول ملــی را تضعیــف 

کــرده، رشــد نقدینگــی و تــورم انباشــته بــوده 
کــه پــس از جهــش  اســت. سیاســت دیگــری 
ارزان  دالر  تخصیــص  شــده،  پیگیــری  ارزی 
خ دســتوری اســت.  4200 تومانــی و تــداوم نــر
گــر تعــدادی  طبــق یــک اصــل ســاده اقتصــاد، »ا
واحدهــای  کــه  باشــیم  داشــته  بــازار  در  کاال 
مختلــف آن بــا هزینــه متفاوتــی تولیــد شــده 
کاال فقــط و فقط بــه هزینه  باشــد، قیمــت بــازار 
خواهــد  بســتگی  واحــد«  »گران تریــن  تولیــد 
داشــت و هزینــه تولیــد واحدهــای قبلــی هیــچ 
تفاضــل  نــدارد.  بــازار  قیمــت  روی  تاثیــری 
کاال  هزینــه تولیــد واحــد آخــر و بقیــه واحدهــای 
به عنــوان »رانــت« بــه جیــب تولید کننده هــای 
کمتــر مــی رود.« ایــن اصــل بــه زبــان  ــا هزینــه  ب
کاالهــا  گــر در بــازاری نصــف  ســاده می گویــد ا
ــا ارز  ــی و نیمــی از آن ب ــا ارز مثــا 10 هــزار تومان ب
خ نهایــی هیــچ  4200 تومانــی تولیــد شــوند، نــر
 10 خ  نــر فقــط  و  نمی شــود  تعدیــل  کاالیــی 

اســت. تعیین کننــده  هزارتومانــی، 
حســن  آمــدن  کار  روی  زمــان  از  واقعیــت: 
روحانــی در مــرداد 92، تــا زمــان آغــاز جهــش 
قیمــت  شــاخص   )97 )فروردیــن  ارزی 
رشــد  درصــد   65  /1 معــادل  مصرف کننــده 
ــه رشــد شــاخص قیمــت   ــود، در حالی ک ــرده ب ک
ســاله   5 زمانــی  بــازه  ایــن  در  آمریــکا  اقتصــاد 
کمتــر از 7 درصــد بــوده اســت. امــا در تمــام ایــن 
کــه می شــد  کانــی  خ ارز بــا هــر هزینــه  مــدت، نــر
)ارزهــای نفتــی(، ثابــت نگــه داشــته شــده بــود. 
رئیــس  آذر  عــادل  ســخنان  ادعــا،  ایــن  گــواه 
یــک  در  آذر  اســت.  محاســبات  کمیســیون 
گذشــته  برنامــه تلویزیونــی در مهــر مــاه ســال 
ــارد  ــرد: »در ســال 96 معــادل 22 میلی ک اعــام 
شــد.«  تزریــق  بــازار  بــه  مداخلــه ای  ارز  دالر 
افزایــش  داد،  خ  ر ارز  بــازار  در  آنچــه  واقــع  در 
همه جانبــه  تــاش  بلکــه  نبــوده،  دســتوری 
خ بــوده اســت. امــا هزینــه ایــن  بــرای ثبــات نــر
کــه ثــروت  تــاش همه جانبــه از منابــع نفتــی 
کشــور اســت، پرداخــت شــد. ایــن مســئله  ملــی 
تــا جایــی ادامــه یافــت تــا بــا یــک تلنگــر خارجــی 
بــود،  گرفتــه  نشــان  را  نفتــی  درآمدهــای  کــه 
در  شــد.  ثبــت  ارزی  جهــش  و  آزاد  ارزی  فنــر 
خ ارز همــگام  گــر تعدیــل تدریجــی نــر حالی کــه ا
بــا تــورم اجــرا می شــد، بــا تهدیــدات سیاســی و 
خ ارز  ــر ــه ن ــات ب روانــی خارجــی، تمامــی توجه
ــزار  ــذاب 4 ه خ ج ــر ــه ن ک ــرا  ــد؛ چ ــب نمی ش جل
کــه نقدینگــی ســرگردان  تومانــی موجــود نبــود 

اندیشمندان اقتصاد آزاد معتقدند 
کشــور بایــد بــا  خ ارز در هــر  کــه نــر
اســتفاده از تقابل نیروهای عرضه 
کــه دولــت   و تقاضــا در چارچوبــی 
و سیاســت گذار نقــش هجومــی در 
کننــد. نســخه  آن ندارنــد حرکــت 
خ ارز،  اقتصاد آزاد برای مدیریت نر
کنترل  خ تــورم اســت. بــا  کنتــرل نر
که می توان قدرت  خ تورم است  نر
گر در  کــرد. ا خریــد داخلی را حفظ 
کنترل نشــود،  خ تورم  اقتصادی نر
نباید مانع متناسب سازی طبیعی 
خ ارز شد تا مزیت صادراتی برای  نر

کاالهای تولید داخل از بین نرود 
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 نشست

اقتصــادی بــه ســویش جــذب شــود. 
خ ســود بانکــی در  کاهــش نــر کنــار اینهــا،  در 
همزمــان  کــه  بــود  عاملــی  نیــز   96 شــهریور 
بــه  ارزی  گــرای  سیاســی،  تنش هــای  بــا 
نقدینگــی داد. در مــورد سیاســت دالر 4200 
نیــز همچنــان ایــن سیاســت پابرجــا مانــده 
»دنیــای  تحقیقــات  براســاس  کــه  اســت 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــادل 217 ه ــاد«، مع اقتص
)مابه التفــاوت  اســت  کــرده  توزیــع  را  رانــت 
ــی  ــرای ارزهــای 4200 تومان مبلــغ پرداختــی ب
کــه معــادل 90  و نیمایــی بــا بــازار آزاد(. مبلغــی 
کل درآمدهــای غیرنفتــی یــک ســال  درصــد 
ــر مجمــوع یارانه هــای  ــا معــادل 5 براب کشــور ی
ســال 98 اســت. امــا آیــا ایــن ســرکوب قیمتــی 
افزایــش قیمت هــا داشــته  عــدم  بــر  تاثیــری 
اســت؟ پاســخ منفــی اســت. حــال ســوال ایــن 

خ داده در طــول ســالیان  کــه اتفاقــات ر اســت 
کــدام  اخیــر و سیاســت های پیــاده شــده بــا 

آزاد همخوانــی دارد؟ اقتصــاد  مبانــی 

سیاست های قیمتی
کــه محــل اختــاف  از مــواردی  ادعــا: یکــی 
حامیــان  و  منتقــد  گــروه  بیــن  جــدی 
قیمتــی  سیاســت های  اســت  آزاد  اقتصــاد 
بــه  را  آزاد  اقتصــاد  تئــوری  اســت. منتقــدان 
در  می کننــد.  تشــبیه  قیمت هــا  گران ســازی 
ــد  ــازار معتقدن یــک مــورد مشــهور مخالفــان ب
کــه قیمــت بنزیــن بایــد ثابــت بمانــد و همــواره 

از غــول تورمــی افزایــش قیمــت حامل هــای 
آنهــا  محاســبات  گفته انــد.  ســخن  انــرژی 
بــا  خانــوار  یــک  بــرای  کــه  می دهــد  نشــان 
ج ماهانــه یــک و نیــم میلیــون تومــان،  مخــار
افزایــش 50 درصــدی قیمــت بنزیــن موجــب 
افزایــش 10 برابــری هزینه هــای خانــوار نســبت 
ــه 15  ــد ماهان ــه درآم ک ــود  ــواری می ش ــه خان ب
میلیــون تومانــی دارد. یعنــی افزایــش قیمــت 
ــد  کم درآم ــای  ــرر خانواره ــه ض ــا ب ــن، تنه بنزی
اســت. امــا واقعیــت افزایــش قیمــت بنزیــن 

؟ چیســت
در چارچــوب دکتریــن  مبانــی اقتصــاد آزاد: 
اصالــت  علــت  بــه  بــازار  بــر  مبتنــی  اقتصــاد 
جریــان عرضــه و تقاضــا، قیمت هــای نســبی 
در بلنــد مــدت همــواره در موازنــه هســتند. 
بنابرایــن هــر دخالــت دولــت در قیمت هــای 

بازیگــران،  رفتــار  و  اقتصــاد  کل  در  نســبی 
انحــراف ایجــاد می کنــد. یکــی از مبانــی اصلــی 
بیــن  نســبی  تعــادل  برقــراری  تئــوری،  ایــن 
در  ارز  خ  نــر کــه  هنگامــی  اســت.  قیمت هــا 
بنزیــن  خ  نــر و  پیــدا می کنــد  داخــل جهــش 
ختــم  خروجــی  چــه  بــه  می مانــد،  ثابــت 
پــول  ارزش  ارز،  خ  نــر افزایــش  بــا  می شــود؟ 
ــر پــول خارجــی افــت می کنــد،  داخلــی در براب
کــه در داخــل  کاالهایــی  نتیجــه قیمــت  در 
خارجــی  مشــتری  بــرای  مانده انــد،  ثابــت 
بســیار جــذاب می شــود. ایــن دقیقــا ماننــد 
پاشــیدن بــذر قاچــاق در اقتصــاد اســت. بــه 

گذشــته،  همیــن دلیــل در طــول یــک ســال 
گرفتــه اســت. اما  قاچــاق بنزیــن رونــق زیــادی 
سیاســت گذار بــه جــای اینکــه بــذر قاچــاق را از 
بیــن ببــرد، بــه دنبــال دســتگیری محصوالتــی 
عــدم  یــک  اســت.  کاشــته  خــود  کــه  اســت 
تناســب قیمتــی دیگــر، بی ربــط بــودن قیمــت 
بنزیــن در داخــل بــا قیمــت میانگیــن جهانــی 
کنــون بــا افــت ارزش پــول داخلــی،  اســت. ا
رســیده  غیرمتعارفــی  حــد  بــه  فاصلــه  ایــن 

اســت.
یــا هدفمنــدی ایــن  اثــرات تورمــی  در مــورد 
شــده  انجــام  زیــادی  تحقیقــات  نیــز  یارانــه 
اســت. مطالعــه انجــام شــده توســط بخــش 
بــا  بودجــه  و  برنامــه  کان ســازمان  اقتصــاد 
یارانه هــای  کمــی  ابعــاد  »تخمیــن  عنــوان 
کــه ســهم  مــی داد  نشــان  پنهــان«  و  آشــکار 
مجمــوع  از  اول  دهــک  خانوارهــای  کل 
 1650 معــادل  ســال  در  بنزیــن  یارانه هــای 
ســهم  حالی کــه  در  بــوده،  تومــان  میلیــارد 
یارانــه  از  مجمــوع خانوارهــای دهــک دهــم 
ــه 28 هــزار میلیــارد تومــان  بنزیــن، نزدیــک ب
برابــر دهــک  یعنــی حــدود 17  اســت؛  بــوده 
کثــر مطالعــات صورت گرفتــه  اول. همچنیــن ا
بــر اســاس مدل هــای دقیــق اقتصادســنجی و 
تعــادل عمومــی، تــورم خلــق شــده در صــورت 
تــا 20  آزادســازی قیمــت بنزیــن را حــدود 5 
ــد  ــد. البتــه 20 درصــد ح ــرآورد می کن ــد ب درص
در  میانگیــن  و  تخمین هاســت  ایــن  بــاالی 

اســت.  درصــد   6-5 حــدود 
روی  بعــدی  مراحــل  در  تــورم  ایــن  طبعــا 
ــر  ــد در نظ ــا بای کاالهــا اثــر می گــذارد، ام تمــام 
کــه »ســهم هزینــه حمــل و نقــل« از  بگیریــم 
عــدد  مختلــف  بخش هــای  هزینه هــای  کل 
کثــر  حدا تــا   3 حــدود  در  و  اســت  کوچکــی 
اثــر  اینکــه  بعــدی  نکتــه  اســت.  درصــد   10
و  کوچــک  بعــدی  دوره هــای  در  تــورم  ایــن 
همــان  بــه  نهایتــا  و  شــد  خواهــد  کوچک تــر 
 20 تــا   5 حــدود  یعنــی  شــده  گفتــه  مقــدار 
طبــق  نتیجــه  در  رســید.  خواهــد  درصــد 
تورمــی  واهمــه  نــه  اقتصــاد،  علــم  اصــول 
برنــدگان  نــه  و  بنزیــن صحــت دارد  افزایــش 
گروه هــای ثروتمنــد  افزایــش قیمــت بنزیــن، 

هســتند. جامعــه 
کنیــم به جــای سیســتم  گــر فــرض  در عــوض ا
کنونــی پرداخــت یارانــه  بنزیــن، بــه هرکــدام از 
افــراد، ســهمیه یــک لیتــر در روز داده شــود 
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بــه چیــزی حــدود 5 هــزار  بنزیــن  و قیمــت 
مــاه  در  لیتــر  یــک  ســهمیه  برســد،  تومــان 
بــرای خانــواده  پنــج نفــری حــدود 150 لیتــر 
در  شــده  کشــف  قیمــت  بــا  کــه  می شــود، 
بــازار آزاد چیــزی در حــدود 750 هــزار تومــان 
خانــواده ای  ماهانــه  هزینــه   شــد.  خواهــد 
 750 بــه  به ســختی  دو  یــا  یــک  دهــک  از 
یارانــه  درنتیجــه  می رســد.  تومــان  هــزار 
از  قابل توجهــی  بخــش  می توانــد  بنزیــن 
هزینه هــای جــاری خانوارهــای دهک هــای 
بــه  باتوجــه  کــه  دهــد؛  پوشــش  را  ضعیــف 
تــورم ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن )5 تــا 
20 درصــد(، نهایتــا ایــن افزایــش قیمــت بــه 
اســت.   2 یــا  یــک  دهــک  خانوارهــای  نفــع 
 750 همیــن  نیــز  دهــم  دهــک  خانــواده  
ــا توجــه  هزارتومــان را دریافــت می کنــد، امــا ب
بــه هزینــه  ماهانــه خانوارهــای ایــن دهــک 
تومــان  میلیــون   10 تــا   5 بیــن  چیــزی  کــه 
اســت، میــزان تــورم و افزایــش هزینــه بــرای 
ــه  دریافتــی بنزیــن اســت.  آنهــا بیشــتر از یاران
اقتصــاد  علــم  اصــول  پیشــنهاد  نهایــت  در 
بــا  قیمت هــا  آزادســازی  حاضــر،  شــرایط  در 
برنــده  کــه  یارانه هاســت  بازتوزیــع  عملیــات 
اســتدالل های  برخــاف  آزادســازی  ایــن 
منتقــدان بــازار آزاد، اقشــار ضعیــف جامعــه 

. هســتند
اصــرارش  از  دولــت  عمــل  در  واقعیــت: 
نکشــید.  پــس  پــا  بنزیــن  قیمــت  ثبــات  بــر 
قیمــت بنزیــن در طــول ایــن ســال ها ثابــت 
آن  از  جامعــه  پردرآمــد  گروه هــای  و  مانــد 
بــه  منجــر  دولــت  اصــرار  تــا  شــدند  منتفــع 
کســری  کســری بودجــه پنهــان شــود.  ایجــاد 
کــه  کــه بــه نحــوی تامیــن می شــود  بودجــه ای 
ــدرت  ــف ق ــورم و تضعی ــه ت ــر ب ــت منج در نهای
پــول ملــی می شــود. در واقــع دولــت از یــک 
)مخصوصــا  خانــوار  بــه  ارزان  کاالی  طــرف 
تحویــل  بــاال(  دهک هــای  خانوارهــای 
عــوارض  دلیــل  بــه  طرفــی  از  و  می دهــد، 
همیــن سیاســت، بــا بــه وجــود آوردن تــورم از 
قــدرت خریــد آنهــا )بــه خصــوص خانوارهــای 
ثبــات  حــال  می کاهــد.  پاییــن(  دهک هــای 
و  اخیــر  ســال های  طــول  در  بنزیــن  قیمــت 
اصــرار بــر تــداوم ایــن سیاســت در دولت هــای 
اقتصــاد  تئــوری  کــدام  مبانــی  بــر  مختلــف، 

باشــد؟ می توانــد  بــازار 

بازار پول
اقتصــاد  کلیــدی  حوزه هــای  از  یکــی  ادعــا: 
تنظیم گــری  کــه  اســت  پــول  بــازار  کشــور، 
گــروه  اســت.  مرکــزی  بانــک  عهــده  بــر  آن 
اساســا  را  لیبرالــی  تئوری هــای  منتقــد، 
رانــت زا و فســادزا می خواننــد. آنهــا معتقدنــد 
بانــک  نیــز  پولــی  سیاســت های  مــورد  در 
لیبــرال  رســانه های  تحت تاثیــر  مرکــزی 
گرفتــه و موسســات مالــی و بانک هــای  قــرار 
در  آمدنــد.  پدیــد  متعــددی  خصوصــی 
برخــی  نیــز  بانکــی  شــبکه  بــاز  فضــای 
نقدینگــی  و  روییدنــد  غیرمجــاز  موسســات 
گســترش دادنــد. امــا در ایــن  اقتصادایــران را 
ــا واقعــا  ــت آی ــاره سیاســت های اجرایــی دول ب
و  آزاد  اقتصــاد  سیاســت های  از  برخاســته 

اســت؟ بــوده  رقابتــی 

پــول،  بــازار  مــورد  در  آزاد:  اقتصــاد  مبانــی 
تصمیمــات  آخریــن  از  یکــی  بــه  می تــوان 
کــرد:  رجــوع  بــاره  ایــن  در  کمیــت  حا
غیرمجــاز.  مالــی  موسســات  ســاماندهی 
غیرمجــاز،  مالــی  موسســات  مــورد  در 
می کنــد:  صــدق  آزاد  اقتصــاد  اصــل  یــک 
عامــل  هــر  کامــل  »مســئولیت پذیری 
خــود«.  اعمــال  نتایــج  برابــر  در  اقتصــادی 
طبــق ایــن اصــل، توصیــه تئــوری اقتصــاد آزاد 
ــتگی  ــام ورشکس ــت از اع ــه دول ک ــت  ــن اس ای
موسســات جلوگیــری نکنــد و ســپرده گذاران 

زیــان  در  را  عمــده  ســهامداران  و  کان 
امتیازاتــی  و  کنــد  شــریک  آمــده  به وجــود 
ماننــد اعطــای ســهام در موسســه   جدیــد را 

بدهــد. آنهــا  بــه 

غیرمجــاز،  موسســات  مــورد  در  واقعیــت: 
که بانک  گونــه ای پیش رفــت  ســاماندهی بــه 
مرکــزی وادار شــد 35 هــزار میلیــارد تومــان 
ســپرده گذاران  ســپرده  تــا  کنــد  چــاپ  پــول 
 35 ایــن  واقــع،  در  امــا  شــود.  بازپرداخــت 
هــزار میلیــارد تومــان نقدینگــی جدیــد بــود 
در  مختلــف  اشــکال  بــه  را  خــود  بعدتــر  کــه 
بــا  دولــت  داد.  نشــان  دارایــی  بازارهــای 
پایــه  افزایــش  و  بانــک مرکــزی  از  اســتقراض 
پولــی، تامیــن زیــان ســپرده گذاران موسســات 
گرفــت؛  ورشکســته را تنهــا بــه ظاهــر برعهــده 
کل  امــا تحمیــل هزینــه واقعــی آن را بــر عهــده 
ــان موسســات  ــه نوعــی زی گذاشــت و ب مــردم 
ــه جــای ســپرده گذاران و ســهامداران  ــی ب مال
کل مــردم ایــران  موسســات ورشکســته، بیــن 
خــاف  دقیقــا  دولــت،  عمــل  شــد.  تقســیم 
نوشــتن  بنابرایــن  بــود.  آزاد  اقتصــاد  اصــول 
اقتصــاد  پــای  بــه  ایــن حــوزه  کارآیی هــای  نا

آزاد، نشــانه چیســت؟ بــازار 

رد ادعای بزرگ
گروهــی  بیــان شــده  بررســی اســتدالل های 
خ  نــر ماننــد  حوزه هایــی  در  نهادگرایــان،  از 
آزادســازی  برنــدگان  و  انــرژی  یارانــه  ارز، 
واقعیــت  کــه  می دهــد  نشــان  قیمت هــا، 
هیــچ  آزاد،  بــازار  مناســبات  بــا  داده  خ  ر
آنچــه  نــدارد. در تمامــی حوزه هــا،  تناســبی 
دولت هــا انجــام داده انــد، نــه تنهــا ســنخیتی 
در  حرکتــی  بلکــه  نداشــته،  آزاد  بــازار  بــا 
بــوده  نیــز  آن  تئوری هــای  جهــت  خــاف 
ــان  ــده، نش ــی ش ــتدالل های بررس ــت. اس اس
بــا  حتــی  گاهــی  دولت هــا  کــه  می دهنــد 
از  قهرنــد.  نیــز  اقتصــاد  علــم  اولیــه  اصــول 
بــه  دولــت  عملکــرد  دادن  نســبت  ایــن رو 
برچســب زنی  بــه  آزاد  اقتصــاد  ایده هــای 
می مانــد.  اقتصــاد  علــم  اصلــی  جریــان  بــه 
روزنامه نــگاری باســابقه نئولیبــرال دانســتن 
دولــت یازدهــم و دوازدهــم را تهمــت بــه آن 
دولــت دانســته اســت و البتــه تهمتــی بزرگ تــر 

نئولیبرالیســم! بــه 

 بــر طبق اصــول اقتصــاد آزاد، تورم 
ریشــه پولــی دارد و راه مهــارش، 
کنترل  خ ارز نیست، بلکه  کنترل نر
رشــد نقدینگی و پایه پولی است. 
که رشــد نقدینگــی و پایه  هنگامی 
پولــی در اقتصــادی از حد متعارف 
بــاال  کنــد، وقــوع تورم هــای  عبــور 
گــر  ا حــال  بــود.  خواهــد  الجــرم 
حفــظ  و  ارزی  پمپــاژ  بــا  پیش تــر 
مصنوعــی ارزش پــول ملــی، مانع 
باشــیم،  شــده  ارز  خ  نــر حرکــت 
ذخیــره تورمــی انباشــت شــده، به 

شکل جهش ارزی ظهور می کند  
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 نشست

دنیــای اقتصــاد : روایت هــا از جنــگ جهانــی 
در  نازی هــا  سیاســی  عمــر  پایــان  دوم، 
آلمــان را بــه زمــان خودکشــی آدولــف هیتلــر 
محققــان،  برخــی  امــا  می دهنــد.  نســبت 
ــد؛ از نظــر آنهــا  ــه موضــوع دارن ــگاه دیگــری ب ن
شکســت نظامــی و سیاســی آلمــان هیتلــری، 
نــه در روســیه و آخریــن پناهــگاه هیتلــر بلکــه 
بــه واســطه سیاســت های اقتصــادی دوران 
شکســت،  مبــدأ  درواقــع  بــود.  زمامــداری 
بــا  مداخله گرایانــه  سیاســت های  اجــرای 
بهتــر  مدیریــت  و  معیشــت  حفــظ  هــدف 
طــول  در  نازی هــا  بــود.  جنگــی  شــرایط 
گرفتنــد. آنهــا  کار  ــه  زمامــداری دو سیاســت ب
بــرای تحقــق رویــای خــود ابتــدا بــه ســمت 
کردنــد؛ امــا پــس از بــروز  چــاپ پــول حرکــت 
ــا هــدف  پیامدهــای تورمــی ایــن سیاســت، ب
جنــگ  زمــان  مدیریــت  و  تــورم  بــا  مقابلــه 
سیاســت  بــه  اقــدام  پیــروزی،  قصــد  بــه 
بــه  روز  سیاســت  ایــن  کردنــد.  جیره بنــدی 
ــددی  ــای متع کااله ــد و  ــترده تر می ش گس روز 
تــا جایی کــه  قــرار مــی داد.  را زیــر چتــر خــود 
کوپــن  از  سوءاســتفاده کنندگان  بــا  برخــورد 
همــه  بــا  رفــت.  پیــش  نیــز  اعــدام  حکــم  تــا 
اینهــا، جیره بنــدی در نهایــت نــه تنهــا خیــال 
کمــک  نازی هــا را از جنبــه اقتصــاد داخلــی و 
بــه مدیریــت جنگــی راحــت نکــرد، بلکــه منجــر 
ایــن  پایــان  در  شــد.  »قحطــی«  بحــران  بــه 
داســتان، ده هــا هــزار نفــر از آلمان هــا پیــش 
از آنکــه بمب هــای متفقیــن بــر سرشــان فــرود 
اقتصــادی  بــه دســت سیاســت های  بیایــد، 
دولــت نــازی و قحطــی بــه وجــود آمــده، جــان 

از دســت دادنــد. را  خــود 
 اقتصــاد آلمــان در دهــه پایانــی زندگــی رایــش 
ســوم، صحنــه اتفاقــات عجیبــی بــود. در ایــن 
ابتــدا  در  آلمانــی  سیاســت گذاران  ســال ها 
ناشــی  تــورم  کنتــرل  بــرای  گرفتنــد  تصمیــم 
را  قیمت هــا  دولــت  هزینه هــای  افزایــش  از 
خ هــای  نر ترتیــب  ایــن  بــه  کننــد.  ســرکوب 
خ هــا  نر ایــن  از  تخطــی  و  تعییــن  مصوبــی 
اعــدام  جملــه  از  شــدیدی  مجازات هــای  بــا 
نهایــت  در  سیاســت  ایــن  امــا  شــد.  روبــه رو 
کاالهــای  عرضــه  شــدید  کاهــش  باعــث 
نازی هــا  شــد.  آلمــان  اقتصــاد  در  ضــروری 
کمبــود  کوپــن ایــن  گرفتنــد بــا توزیــع  تصمیــم 
کننــد امــا ایــن سیاســت نــه تنهــا  را جبــران 
بــر  یکســو  از  بلکــه  نکــرد  رقیق تــر  را  شــرایط 

تنگنــای ســمت عرضــه افــزود و از ســوی دیگــر 
غیررســمی  اقتصــاد  یافتــن  جریــان  باعــث 
مبادلــه  در  آلمــان  ملــی  پــول  رفتــن  کنــار  و 
کاالهــای ضــروری شــد. نکتــه جالــب توجــه 
کــه برخــی از اقتصاددانــان عقیــده  ایــن اســت 
دارنــد بــا توجــه بــه تخلیــه مزمــن شــوک جنگ 
بــه  سیاســت ها  ایــن  آلمــان،  اقتصــاد  در 
کــه در  مراتــب مخرب تــر از ترکش هایــی بــود 
ــزرگ آلمــان  ــه دهــه 1940 بــه شــهرهای ب میان

می شــد. شــلیک 

چهارسوار آخرالزمان
جدیــد  عهــد  کتــاب  در  یوحنــا  مکاشــفه  در 
کــه حضورشــان بــه معنــای  از چهــار ســواری 
نــام  اســت  بشــر  زندگــی  پایــان  و  آخرالزمــان 
قحطــی  بیمــاری،  جنــگ،  برده شده اســت؛ 
کشــور  بــرای  و مــرگ. نیمــه دوم دهــه 1940 
جنــگ زده آلمــان صحنــه حضــور ایــن چهــار 
ســوار پیــام آور مــرگ بــود. طــی ایــن ســال ها 
و  ســاختمان ها  از  درصــد   25 حــدود  در 
کشــور وضعیــت مخروبــه  زیرســاخت های ایــن 
کشــور  ایــن  مــردم  غالــب  قــوت  داشــت، 
ســیب زمینی بــود و ســبد مصرفــی مــردم ایــن 
کشــور تنهــا محــدود بــه موادغذایــی عمدتــا 
می شــد.  کشــت  آلمــان  در  کــه  بــود  نباتــی 
ایــن  در  آلمان هــا  گرفتــاری  همــه  البتــه 
کــه  چــرا  نبــود.  جنــگ  بــه  مربــوط  ســال ها 
وضعیــت معیشــتی مــردم آلمــان حتــی پیــش 

از رســیدن فصــل شکســت در جنــگ جهانــی 
اشغال شــده  کشــورهای  از  بســیاری  از  دوم 
کــه  می رســید  نظــر  بــه  واقــع  در  بــود.  بدتــر 
خ داده در آلمــان بیــش از  فاجعــه معیشــتی ر
آنکــه ناشــی از تصمیــم دشــمنان آلمــان پــس 
بــود  از شکســت باشــد ناشــی از تصمیماتــی 
ــرای عبــور  ــی ب ــه خــود سیاســت مداران آلمان ک
کــرده بودنــد  از شــرایط دشــوار جنــگ اتخــاذ 
امــا ایــن سیاســت ها خــود بــه عاملــی بــرای 
دشــوارتر شــدن شــرایط تبدیــل شــد.  در آغــاز 
دهــه 1930 اقتصــاد آلمــان بــه ســرعت در حــال 
کشــور در  منبســط شــدن بــود. اقتصــاد ایــن 
تــا 1935 ســاالنه در حــدود  ســال های 1930 
9 درصــد بزرگ تــر شــده بــود. بخــش صنعــت 
کشــور در نیمــه نخســت دهــه 1930  در ایــن 
کــرده  رشــدی در حــدود 20 درصــد را تجربــه 
ایــن ســال ها در حــدود 5 میلیــون  بــود. در 
کــه در  تــورم  نــرخ  بــود و  شــغل ایجــاد شــده 
حــدود یــک دهــه پیش تــر در اقتصــاد آلمــان 
گذاشــته بــود در محــدوده 15 تــا  ســر بــه فلــک 
18 درصــد در نوســان بــود. امــا در میانــه دهــه 
1935 و بــا شــروع ورود بــه وضعیــت زرد جنــگ 

کــرد. همــه چیــز در اقتصــاد آلمــان تغییــر 

کنترل قیمت شکست 
آلمــان  نظامــی  هزینــه   1930 دهــه  آغــاز  در 
بــرای تحقــق رویــای نازیســم بــه میــزان زیــادی 
باعــث  هزینه هــا  ایــن  بــود.  یافتــه  افزایــش 
کســری بودجــه دولــت شــد.  افزایــش شــدید 
کســری بودجــه شــروع  دولــت بــرای جبــران 
خ  نــر ایــن ترتیــب  بــه  کــرد و  بــه چــاپ پــول 
تــورم از اوایــل ســال 1934 شــروع بــه حرکــت 
کــرد. دولــت  بــه ســمت محــدوده 20 درصــد 
گرفــت تــا  کنتــرل شــرایط تصمیــم  نــازی بــرای 
کــه در ســال  »دفتــر نظــارت بــر قیمت هــا« را 
کــرده  ایجــاد  محــدود  مســئولیت  بــا   1931
کاالهــای  ــه ایــن ترتیــب  کنــد. ب ــر  ــود، فعال ت ب
پارامترهــای  بــه  توجــه  بــدون  مختلــف 
هزینــه  چــون  هزینه هایــی  و  اقتصــادی 
سراســر  در  مصــوب  نرخــی  بــا  جابه جایــی 
نیــروی  از  بخشــی  می شــد.  عرضــه  آلمــان 
را  قیمت هــا  کنتــرل  مســوولیت  هیتلــر  ویــژه 
کــه  گرفــت و نکتــه عجیــب ایــن بــود  بــر عهــده 
کــه  کســانی را  ایــن مامــوران ویــژه ، بســیاری از 
خ  کاال بــا قیمــت بیشــتر از نــر اقــدام بــه عرضــه 
از  برخــی  در  و  دســتگیر  می کردنــد،  مصــوب 

کدام سیاست 
اقتصادی
 آلمان را 

زمین گیر کرد؟
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هــدف  مهم تریــن  می کردنــد.  اعــدام  مــوارد 
ایــن  اقــدام  ایــن  از  آلمانــی  سیاســت گذاران 
کمتــراز 30  ــورم را در محــدوده  خ ت ــر کــه ن ــود  ب
ــد. در طــی ســال های 1936  درصــد نگــه  دارن
کــه دولــت آلمــان  و 1937 بــه نظــر می رســید 
توانســته بــه هــدف خــود یعنــی مهــار تــورم 
کنــد. آلمانی هــا حتــی در ایــن  دســت پیــدا 
ســال ها تجــارت خارجــی خــود را محــدود بــه 
کردند و بســیاری  کشــورهای تحت نفوذ خود 
کاالهــای وارد شــده بــه آلمــان نیــز در عمــل  از 
بــا ماحظــات ذهنــی سیاســت گذاران آلمانــی 
قیمت گــذاری  ایــن  می شــد.  قیمت گــذاری 
ویرایــش  را  تــورم  خ  نــر توانســت  دســتوری 
یــک نتیجــه قابــل  ایــن سیاســت  امــا  کنــد، 
کمبــود شــدید  پیش بینــی دیگــر نیــز داشــت: 

کاال و مــواد غذایــی.

خودزنی در شرایط جنگی
کاال  عرضــه  شــدت  بــه  قیمت هــا  کنتــرل 
بــه  بــود  قــرار داده  تاثیــر  تحــت  را  آلمــان  در 
از  از ســال 1935 بســیاری  پــس  کــه  نحــوی 
کمبــود شــدیدی مواجــه  کاالهــای ضــروری بــا 
حــال  در  آلمــان  ســال ها  آن  در  شــدند. 
پهنــه  هــر  فتــح  از  پــس  و  بــود  کشورگشــایی 
می توانســت غنایــم زیــادی را از زغال ســنگ 
گرفتــه تانفــت نــروژ، بــه یغمــا ببــرد.  رومانــی 
مدت هــا  از  آلمــان  اقتصــاد  دیگــر  ســوی  از 
جنــگ  بــا  مواجهــه  آمــاده  را  خــود  پیــش 
کــرده بــود و هزینــه نظامــی آلمــان در نیمــه 
نخســت دهــه 1930 )در محــدوده 10 درصــد 
ــا  تولیــد ناخالــص داخلــی( تفــاوت چندانــی ب
ســال های آغــاز جنــگ نداشــت. ایــن بــه ایــن 
کــه جنــگ جهانــی دوم یــک شــوک  معناســت 
اقتصــادی بــزرگ بــرای اقتصــاد آلمــان نبــود. 
ســوی  از  شــده  اعمــال  سیاســت های  امــا 
کاال در ایــن  سیاســت گذاران آلمانــی، عرضــه 
ــود. ــرده ب ک ــه رو  ــی روب ــوک بزرگ ــا ش ــور را ب کش
سیاســت گذاران  شــرایط،  شــدن  بدتــر  بــا 
جیره بنــدی  بــا  گرفتنــد  تصمیــم  آلمانــی 
کاالهــا بــه مدیریــت اوضــاع بپردازنــد. بــه ایــن 
کاالهــای ضــروری زندگــی از  ترتیــب تمامــی 
کره و مارمــاالد یکی  گرفتــه تــا  صابــون و نمــک 
کوپنــی قــرار  کاالهــای  پــس از دیگــری در رده 
گوســت ســال  گرفتنــد. در هفتــه پایانــی مــاه آ
1939، غــذا، لبــاس، چــرم و صابــون در رده 
ایــن  در  گرفــت.  قــرار  جیره بنــدی  کاالهــای 

دوره شــهروندان آلمانــی تنهــا می توانســتند 
نیازهــای ابتدایــی خــود را آن هــم بــا مجموعه 
کننــد. در ایــن  کاالهــا تامیــن  محــدودی از 
کــی  خورا مــواد  و  میوه هــا  عمــل  در  دوران 
نوشــیدنی  به عنــوان  قهــوه  حتــی  وارداتــی، 
روزمــره درآلمــان نایــاب شــد و در عمــل تنهــا 
کثریــت قریــب بــه اتفــاق  گزینــه موجــود بــرای ا
کوپن هایــی  شــهروندان آلمانــی اســتفاده از 
داده  قــرار  اختیارشــان  در  دولــت  کــه  بــود 
تمامــی بــرای  تقریبــا  کوپن هــا  ایــن   بــود. 
ــه  ــود ب ــده ب ــاص داده ش ــی اختص ــواد غذای  م
جــز برخــی از مــواد غذایــی خــاص، میوه جــات 

و ســبزی های غیــر وارداتــی.
آلمان هــا همچنیــن قوانیــن ســختگیرانه ای 
کوپن هــا  دزدی  یــا  کوپــن  مبادلــه  بــرای 
بــه  را  کوپن هــا  کــه  کســانی  و  کردنــد  وضــع 
یــا معاوضــه  کاال می فروختنــد  جــای خریــد 
اجبــاری  کار  اردوگاه هــای  بــه  می کردنــد 
ابتــدا  در  کوپن هــا  می شــدند.  فرســتاده 
امــا  می شــد  شــامل  را  کاال  قلــم   12 حــدود 
کاالهــا افزایــش امــا میــزان  رفتــه رفتــه تعــداد 
فــرد  هــر  بــه  شــده  داده  اختصــاص  جیــره 
تــا پیــش از  کــرد. بــرای مثــال  کاهــش پیــدا 
شــهروند  هــر  جیــره   ،1942 مــی  ســال  مــاه 
کمتــر  کیلوگــرم مــواد غذایــی بــه  آلمانــی از 2 
کاهــش یافــت. در ســوی مقابــل  گــرم  از 600 
کوپن هــا بــه اعــدام  نیــز جــرم سوءاســتفاده از 

بــود. کــرده  تغییــر پیــدا 
قــدری  بــه  جیره بنــدی  ســال ها  ایــن  در 
کــه بــه  کســانی  کــه حتــی  عجیــب و غریــب بــود 
کوپــن مربــوط بــه  رســتوران می رفتنــد بایــد 
مــواد غذایــی مــورد اســتفاده بــرای پخــت غــذا 

بــه رســتوران ها تحویــل می دادنــد. را 
ــا تضعیــف موقعیــت آلمــان  در دهــه 1940 و ب
در جنــگ رفتــه رفتــه اوضــاع بدتــر شــد. بــه 
پــول  ایــن ســال ها در عمــل  کــه در  نحــوی 
گذاشــته شــد و مــواد غذایی  کنــار  ملــی آلمــان 
چنــد  کــه  بــود  رســیده  ارزشــی  چنــان  بــه 
گران قیمتــی چــون  کاالهــای  قــرص نــان بــا 
کمیــاب  ــا  ــو تعویــض می شــد. ب خــودرو و پیان
از  ایــن ســال ها بســیاری  گوشــت در  شــدن 
حیواناتــی  پــرورش  و  شــکار  بــه  خانواده هــا 
البتــه  بودنــد.  آورده  روی  خرگــوش  چــون 
اینهــا خانواده هــای خوشــبخت بودنــد چــرا 
کــه در آن ســال ها تقریبــا یک چهــارم مــردم 
روی  حتــی  برخــی  و  بودنــد  گرســنه  آلمــان 

گوشــت مــردگان آورده بودنــد.  بــه خــوردن 
سیاســت نازی هــا در نیمــه دوم دهــه 1940 
ج  را خــر تمامــی منابــع خــود  کــه  بــود  ایــن 
گــر شکســت  کــه ا کننــد، بــه نحــوی  جنــگ 
نیروهــای  غنیمــت  بــرای  چیــزی  خوردنــد 
ــید  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام ــی نمان ــن باق متفقی
پــس  و  قیمــت  کنتــرل  سیاســت های  کــه 
از  بیــش  کیــد  تا کنــار  در  جیره بنــدی  آن  از 
کثــری  انــدازه رایــش ســوم بــر خودکفایــی حدا
اقتصــاد آلمــان، چنــان بایــی بــر ســر اقتصــاد 
از  بســیاری  عمــل  در  کــه  بــود  آورده  آلمــان 
شــهروندان آلمــان چیــزی جــز ســیب زمینی 
ح حــال  بــرای خــوردن نداشــتند. بررســی شــر
کــه  کنان آن زمــان آلمــان نشــان می دهــد  ســا
در نیمــه اول دهــه 1940 مصــرف مــواد غذایی 
کاهــش داشــته   در آلمــان حــدود 40 درصــد 
خ مــی داد  کاهــش در شــرایطی ر اســت. ایــن 
تمامــی  تقریبــا  فتــح  دوره  در  آلمان هــا  کــه 
به عنــوان  را  اشــغالی  اراضــی  غذایــی  منابــع 
کــردن جمعیــت اســاو،  کــم  بخشــی از پــروژه 
بــه داخــل مرزهــای آلمــان انتقــال می دادنــد 
کلــن در ســال 1943،  و تــا پیــش از بمبــاران 
آلمــان  در  چشــمگیری  خســارت  عمــل  در 
بــه همیــن دلیــل  بــود.  بــه وقــوع نپیوســته 
آن  دارنــد  عقیــده  اقتصاددانــان  از  برخــی 
کــه باعــث مــرگ بیــش از ده هــا هــزار  چیــزی 
جنــگ  بحبوحــه  در  گرســنه  آلمانــی  نفــر 
بلکــه  جنــگ  ترکش هــای  نــه  بــود،  جهانــی 
کــه مغــز متفکــران  ترکــش سیاســت هایی بــود 
جنــگ زده  روزهــای  از  عبــور  بــرای  نازیســم 

کــرده بودنــد. تقویــم، آن را طراحــی 
کار آمــدن نخســتین دولــت آلمانــی  بــا روی 
یــک  کــه  ارهــارد  لودویــک  جنــگ،  از  پــس 
سیاســت گذاری  زمــام  بــود  اقتصــاددان 
گرفــت.  کشــور را بــر عهــده  اقتصــادی در ایــن 
ــه  ک ــرد  ک ــام  ــم اع ــتین تصمی ــارد در نخس اره
نخواهــد  اعمــال  قیمت هــا  کنتــرل  دیگــر 
از  برخــی دیگــر  کنــار  ایــن تصمیــم در  شــد. 
کاهــش مالیــات  اقدامــات اصاحــی از جملــه 
ــی زود شــرایط را  ــول، خیل ــه پ ــش عرض کاه و 
بــرای آلمــان چندپــاره آن روزهــا تغییــر داد. 
هفــت  از  کمتــر  گذشــت  بــا  کــه  نحــوی  بــه 
کاال و مــواد غذایــی بــه میــزان  مــاه، عرضــه 
چشــمگیری افزایــش یافــت و دولــت رســما 
کاال  کوپن هــای دریافــت  کــه دیگــر  کــرد  اعــام 
جایــی در اقتصــاد آلمــان نخواهــد داشــت. 
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 نشست

اشاره: 
پیــرو دعــوت ســازمان ملــی زمین و مســکن از 
ســندیکا بــرای اجــرای قراردادهــای مشــارکت 
در ســاخت ســازمان توســط اعضای ســندیکا 
کــه  بــا حضــور  در جلســه   روز یکشــنبه 16 تیــر 
نماینــدگان هیات مدیره و مدیر عامل محترم 
ســازمان ملــی  زمیــن و مســکن و نماینــدگان 
گردید )گزارش نشســت  بخش خصوصی برگزار 
در نشــریه در همیــن  شــماره پیــام آبادگــران 
بــه چــاپ رســید( متعاقبــًا جلســاتی بــا حضور 
کمیســیون  نمایندگان محترم هیات مدیره و 

مســکن  زمیــن  ملــی  ســازمان  در  اقتصــاد 
"مشــارکت  قراردادهــای  متــن  خصــوص  در 
نظــرات  گردیــد  مقــرر  و  برگــزار  ســاخت"  در 
گــردد.  اعــام  نویــس  پیــش  برمتــن  ســندیکا 
کمیسیون  بنا به تصویب هیات مدیره محترم 
اقتصــاد بــا حضــور آقایــان مهنــدس ملکیانــی 
فرد، مهندس زورچنگ و مهندس یوســفیان 
 98/04/26 و   98/04/24 هــای  تاریــخ  در 
بــا برگــزاری دو جلســه متن قــرارداد مشــارکت 
توسعه گر تدوین شده توسط انجمن فن آوران 
که به استناد آئین نامه باز آفرینی  ســاختمان  

  97/03/10 خ  مــور  29906 شــماره  شــهری 
هیــات وزیــران تدویــن شــده بــود را اصــاح و 
بازنگــری و بعنــوان متن مــورد تایید ســندیکا 
بــه شــرکت بــاز آفرینــی شــهری ارســال نمــود. 
در ادامــه با بررســی متن قرارداد "مشــارکت در 
ساخت" سازمان ملی زمین و مسکن با در نظر 
گرفتن نکات قراردادی ازجمله : متعادل بودن 
قراردادهــا ، تضمیــن هــا و حل اختــاف های 
قراردادهــای مذکــور اصاحــات الزم را انجام و 
به سازمان ارسال نمود. متن مکاتبات جهت 
گردد. گرامی تقدیم می  استحضار خوانندگان 
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کـــرد:  رئیـــس ســـازمان امـــور مالیاتـــی اعـــام 
دولتـــِی  دســـتگاه های  کـــه  صورتـــی  در 
ظـــرف  عمرانـــی،  پروژه هـــای  کارفرمـــاِی 
2 مـــاه صـــورت وضعیـــِت پیمانـــکاران را 
کارفرمـــا  تســـویه نکننـــد، مالیـــات آنهـــا بـــه 

منتقـــل مـــی شـــود.
 امیدعلـــی پارســـا رئیـــس ســـازمان امـــور 
مالیاتـــی در نامـــه ای خطـــاب بـــه مدیـــران 
احـــکام  هـــا،  اســـتان  مالیاتـــی  امـــور  کل 
از  اســـتفاده  کثـــر  حدا قانـــون  مالیاتـــی 
کشـــور  ـــی  ـــی تولیـــدی و خدمات ـــوان داخل ت
مصـــوب 15 اردیبهشـــت ســـال جـــاری در 
ــرد. کـ ــاغ  ــامی را ابـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــون، چنانچـــه  ـــر اســـاس مـــاده 13 ایـــن قان ب
کارفرمـــاِی  دولتـــِی  دســـتگاه های 
کـــه طـــرف قـــرارداد  پروژه هـــای عمرانـــی، 
و  پیمانـــکاران  مشـــاور،  مهندســـان 
شـــرکت های ســـازنده پروژه هـــای عمرانـــی 
هســـتند، صـــورت وضعیـــت آنهـــا را ظـــرف 
نکننـــد،  تســـویه  مـــاه  کثـــر ظـــرف 2  حدا
پرداخـــت  بـــر  عـــاوه  مذکـــور  دســـتگاه 
بیمـــه، حـــق  عـــوارض،  مالیـــات،   اصـــل 
 و بیمـــه بیـــکاری متعلقـــه، جریمـــه هـــای 

کـــرد. مربوطـــه را نیـــز پرداخـــت خواهـــد 
 

که طــرف قرارداد بــا پیمانکاران،  کلیــه دســتگاههای موضوع مــاده )2( این قانون  مــاده 13- 
بیمــه  و  عــوارض، حق بیمــه  مالیــات،  و ســازندگان می باشــند مکلفنــد  مهندســان مشــاور 
کثــر دوماه پــس از دریافت صورت  بیــکاری مربــوط بــه هر صــورت وضعیت را ظــرف مدت حدا
کنند در غیــر این صورت دســتگاه مذکور عــاوه بر پرداخت اصــل مالیات،  وضعیــت پرداخــت 
عــوارض، حــق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط بــه آن را نیز پرداخت می کند.

اد   ا  ی بخ ا ال ور  ا ا ا ر 

رد ا  را  اب  صو   ی  ا د  و خد ول وا   اد ا  دا ا و  ا

تکلیف  دستگاه کارفرما  به پرداخت مالیات
در صورت عدم تسویه ۲ ماهه با پیمانکار
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اثــر  بــر  ایــران  اقتصــاد  چشــم اندازتاریک    
ــع درآمــدی  تحریم هــا و ابهــام در تأمیــن مناب
را  کســب وکارها  آینــده  بودجــه ســال 1398، 
می رســد  نظــر  بــه  و  کــرده  پیش بینی ناپذیــر 
کاهــش مصــرف بخــش خصوصــی و ُافــت  بــا 
همیشــه  از  بیــش  رکــود  عمــق  صــادرات، 

خواهــد شــد.
گرچــه    بنگاه هــا و شــرکت های خصوصــی ا
طی چهار دهه گذشــته به دلیل سیاســت های 
پــر  مبهــم،  شــرایط  در  همــواره  ایــران  غلــط 
ریســک و پیش بینی ناپذیــر قــرار داشــته اند؛ امــا 
گرفتــار  کنــون اقتصــاد ایــران در پیچ وخم هایــی  ا
کــه ابهــام، ریســک و پیش بینی ناپذیــری  شــده 

کــرده اســت. را دوچنــدان 
اتفــاق  بــه  قریــب  اغلــب  کنــون  هم ا   
تحــوالت  دلیــل  بــه  خصوصــی  بنگاه هــای 
از  متأثــر  عمدتــًا  کــه  کشــور  اقتصــاد  ســریع 
کوتاه مــدت  برنامه ریــزی  از  اســت،  سیاســت 
عاجــز هســتند چــه رســد بــه برنامه ریزی هــای 
کنونی،  که در شــرایط  میان مدت و بلندمدت 

نظــر می رســد. بــه  ناممکــن  کامــًا  امــری 
هــر  از  بیــش  کــه  مســئله ای  دو  امــا    
بنگاه هــای  و  شــرکت ها  فعالیــت  چیــز 
خصوصــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار خواهــد 
آمریــکا  ایاالت متحــده  تحریم هــای  داد، 

اســت.   1398 ســال  بودجــه  و  ایــران  علیــه 
تحریم هــای آمریــکا عــاوه بــر اینکــه دسترســی 
بــه مــواد اولیــه تولیــد را دشــوارتر می کنــد، بــه 
کاهــش  هــم  را  ایــران  صــادرات  قطــع  طــور 
کســری تــراز تجــاری  کشــور بــا  داده اســت و 

می شــود. روبــرو  شــدیدی 
   بودجــه 433 هــزار میلیــارد تومانــی ایــران 
بودجه هــای  ریســک ترین  پــر  از  یکــی  نیــز 
تاریــخ جمهــوری اســامی محســوب می شــود. 
 12 رشــد  بودجــه  ایــن  در  مالیات هــا  میــزان 
هــزار میلیــارد تومانــی داشــته و بــه 126 هــزار 
کــه بــا توجــه بــه  میلیــارد تومــان رســیده اســت 
ــران، بســیار  ُکنــد شــدن چرخ هــای اقتصــاد ای
بعیــد بــه نظــر می رســد، ایــن میــزان مالیــات 
محقــق شــود. عــدم تحقــق مالیات هــای ســال 
کــرد  کســری بودجــه روبــرو خواهــد  آینــده را بــا 
که  کســری، بــر مصــارف بودجــه عمرانــی  و ایــن 
بــه 65 هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت، 

گذاشــت. تاثیــر منفــی خواهــد 
تأمیــن عــدم  می دهــد،  نشــان  تجربــه     
بودجــه عمرانــی، تاثیــر عمیقــی بــر فعالیت های 
کســب وکارها را  بخــش خصوصــی می گــذارد و 
ــا رکــود مواجــه می کنــد. در پــی ایــن مســئله،  ب
مصــرف بخــش خصوصــی )ســطح تقاضــا( نیــز 
کاهــش می یابــد و نــرخ بیــکاری باالتــر مــی رود.

  رشــد 12 هــزار میلیــارد تومانــی مالیات هــا 

کــه صنــدوق  در بودجــه 98 در حالــی اســت 
اســت  کــرده  پیش بینــی  پــول  بین المللــی 
میــادی   2019 ســال  در  ایــران  اقتصــاد  کــه 
بــا رشــد منفــی 3.6 درصــدی روبــرو خواهــد 
شــد. مرکــز پژوهش هــای مجلــس ایــران نیــز 
ــد  ــه »رش ک ــت  ــدار داده اس ــی هش گزارش ــی  ط
خوش بینانه تریــن  در  ایــران  اقتصــادی 
حالــت بــه منفــی 3.8 درصــد« خواهــد رســید.

   بنابرایــن، در ایــن شــرایط ایــران بــه هــر 
مالیات هــای  کــرد  خواهــد  تــاش  قیمتــی 
ایــن  و  کنــد  محقــق  را  خــود  نیــاز  مــورد 
بنگاه هــا  اینکــه  مگــر  بــود  نخواهــد  ممکــن 
فشــار  تحــت  را  خصوصــی  شــرکت های  و 
ــود  ــه رک ک ــته  گذش ــال  ــش س ــی ش ــذارد. ط بگ
شــده،  کــم  حا ایــران  اقتصــاد  بــر  عمیقــی 
بســیاری از صاحبــان بنگاه هــای خصوصــی 
بــر اثــر فشــارهای مالیاتــی بــه فعالیــت خــود 
گــر  بــرای همیشــه پایــان دادنــد؛ بنابرایــن، ا
داشــته  ادامــه  خصوصــی  بخــش  بــر  فشــار 
باشــد، بعیــد نیســت ســال آینــده هــم تعــداد 
کان بــرای  کســب وکارهای خــرد و  زیــادی از 

شــوند. تعطیــل  همیشــه 
تحقــق  در  فراوانــی  تردیــد  اینکــه  عــاوه    
مالیات هــای ســال آینــده وجــود دارد، ســهم 
117 هــزار میلیــارد تومانــی درآمدهــای نفتــی 
در بودجــه ســال آینــده نیــز در هالــه ای از ابهام 
میلیــارد  هــزار   117 حــدود  ایــران  دارد.  قــرار 
تومــان درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت بــرای 
کــرده اســت؛ ولــی بــا وجــود  خــود پیش بینــی 
مشــخص  ایــران،  علیــه  بانکــی  تحریم هــای 
نیســت ایــن درآمــد نفتــی قــرار اســت چگونــه 

کشــور شــود. وارد 
ابهــام در تحقــق درآمدهــای  بنابرایــن،     
مالیاتــی و مشــخص نبــودن شــرایط فــروش 
نفــت و جــذب درآمدهــای آن، تصویــر تاریکــی 
ترســیم  آینــده  ســال  در  ایــران  اقتصــاد  از  را 
دشــواری،  وضعیــت  چنیــن  در  می کنــد. 
کاهــش  خصوصــی  بخــش  تقاضــای  ســطح 
می یابــد و در پــی آن نیــز بســیاری از بنگاه هــا 
خــود  فعالیت هــای  ســطح  از  شــرکت ها  و 
ــران  ــن ای گرفت ــرار  ــات ق ــت. تبع کاس ــد  خواهن
رفتــن  بــاال  جــز  چیــزی  مالــی،  تنگنــای  در 
خ تــورم، تعمیــق رکــود و افزایــش بیــکاری  نــر

بــود. نخواهــد 
 @EGHTESADBAZAR

 روزهای سخت
 بنگاه های خصوصی در سال 9۸

مقاهل
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کـــــــه در  از جمــــله مجمــــــــوعه های تولیــدی 
مجموعــه  می شــوند  گرفتــه  بــکار   کارگاه هــا 
 دســتگاه ها و تجهیــزات تولیــد و دانــه بنــدی 
نظــر می رســد  بــه  کــه  اســت  مصالــح ســنگی 
مشــخصی  دالئــل  بــه  کارگاه هــا  برخــی  در 
دچــار  را  پــروژه  و  می شــوند  ســاز  دردســر 
کــه منجــر بــه ناتوانــی در  مشــکاتی می کننــد 
می شــود.  فعالیت هــا  برنامــه  طبــق  اجــرای 
ایــن دالئــل مشــخص نمی توانــد چیــزی جــز 
بهــره  یامدیریــت  و  نصــب  خریــد،  انتخــاب، 
کــه  باشــد  نادرســت  و  نامناســب  بــرداری 
قبیــل  ایــن  بــه  گاهــی  آ کــم  از  ناشــی  عمدتــٌا 
خ  کــم توجهــی بــه نــر دســتگاه ها، بخصــوص 
عــدم  و  و قطعــات مصرفــی  لــوازم  ک  اســتها
تجهیــزات  آنهــا،  بموقــع  تأمیــن  و  ترمیــم 
کارهــای  کار و نهایتــأ ســاز و  جانبــی، شــرایط 

آنهاســت. بــه  مربــوط  اجرایــی 
کــه  اســت  شــده  دیــده  کارگاه هــا  برخــی  در 
ــه  علیرغــم داشــتن مجموعه هــای تولیــد و دان
کمــا بیــش عریــض و طویــل و بــا  بنــد ی مصالــح 
کمــی مقــدار مصالــح  راندمــان اســمی بــاال، از 
تولیــد شــده و در نتیجــه وقفــه در فعالیت هــای 
گــر از آنهــا  گله منــد بــوده انــد، ا اجرایــی وابســته 
گله مندیــد می گوینــد  کــه چــرا  پرســیده شــود 
چنانچــه  نمی کننــد.  کار  خــوب  دســتگاه ها 
ایــن  کارشناســان  توســط  مجموعه هــا  ایــن 
بدقــت  آنهــا  مســایل  و  شــوند  بازدیــد  حرفــه 
گیــرد نتیجــه ایــن خواهــد  مــورد بررســی قــرار 
واحــد  کــه  شــرایطی  طــرف  یــک  از  کــه  بــود 
ــد  ــا بع ــم خرابی ه ــرای ترمی ــی را ب ــدی وقت تولی
بگــذارد فراهــم نشــده و  کاری  از هــر شــیفت 
از طــرف دیگــر پشــتیبانی خوبــی هــم صــورت 
گــر هم وقتی را صــرف ترمیم  کــه ا نگرفتــه اســت 
بــه عــدم تأمیــن  بــا توجــه  ایــن ترمیــم  کــرده 
دو  هــر  ایــن  و  گیــرد  انجــام  بدرســتی  نیازهــا 
گاهــی افــراد تصمیم گیــر  مســأله ناشــی از عــدم آ
گی هــای ایــن قبیــل دستگاه هاســت. بــه ویژ
بشــدت  قطعــات  و  لــوازم  دســتگاه ها  ایــن 
مصرفــی دارنــد، شکســت و بستشــان بســیار 
سرپرســتی  بــرای  خبــره  افــراد  اســت،  زیــاد 
منــد  نیــاز  دارنــد،  الزم  تعمیــر  و  نگهــداری  و 
بــرای  کافــی  وقــت  و  امکانــات  و  تجهیــزات 
شــیفت  یــک  بــرای  تعمیرنــد،  و  نگهــداری 
و  تعمیــر  و  نگهــداری  شــیفت  یــک  بایــد  کار 
جابجایی هایــی  و  تغییــرات  شــوند،  ترمیــم 
ناراضــی  دلیــل  بهــر  افــراد  می طلبنــد،  را 

را  تولیــد  رونــد  ســاده  خیلــی  می تواننــد 
بازدیــد  نماینــد،  روبــرو  مشــکل  بــا  دائمــًا 
و  کار  حیــن  در  آن  اجــزا  دائمــی  بازرســی  و 
کار ایــن  کار جــزو الینفــک  بعــد از هــر شــیفت 
ایــن  کثــر  ا بــه  متأســفانه  دستگاه هاســت. 
گاهــی توجه نمی شــود و بســتر  مــوارد بدلیــل ناآ
کوششــی  انجامشــان فراهــم نمی گــردد، حتــی 
کــه بررســی آن  گــردش اطاعــات  بــرای ثبــت و 
آشــنا  مشــکات  ریشــه  بــا  را  مدیــران  بتوانــد 

نمی آیــد. بعمــل  نیــز  نمایــد 
گــر  کــه در چنیــن شــرایطی حتــی ا  پــر پیداســت 
کیفیــت تریــن دســتگاه ها را هــم  ــا  بهتریــن و ب
کــرده و بهتریــن نصــب راهــم داشــته  خریــداری 
باشــیم تولیــد بســرعت مســله دار خواهــد شــد. 
رودخانه هــا،  از  اســتخراجی  ســنگی  مصالــح 
کلــی  کوهپایه هــا و بطــور  کوه هــا و  مســیل ها، 
بســترهای غنــی از مصالــح بــرای تبدیــل شــدن 
انــواع  فیلــر،  )شــامل  ســنگی  دانه هــای  بــه 
ماســه و شــن، بیــس و بــاال ســت و حتــی خــرده 
ســنگ های درشــت تــر از باالســت( و رســاندن 
و  تفکیــک  و  مناســب  ابعــاد  بــه  آنهــا  ابعــاد 
دســته بندی مــورد نظــر، بایــد در مجموعــه ای 

از دســتگاه ها و تجهیــزات، پروســه ای را طــی 
نیــاز  گــر  ا نیــاز اســت شســته،  گــر  ا کــه  نمایــد 
دســته بندی  حــال  هــر  در  و  شکســته  اســت 
کنتــرل شــده  شــوند و یــا بعضــأ بــه اختاطــی 

در آینــد.
تجهیــزات  و  دســتگاه ها  تمامــی  ســاختمان 
تولیــد  مجموعــه  یــک  در  شــده  گرفتــه  بــکار 
کــه بــه  و دانــه بنــدی مصالــح طــوری اســت 
راحتــی می تــوان ســه بخــش مجــزا از هــم را در 
کــه مســتقیمأ  آنهــا تشــخیص داد: بخــش اول 
گــردش در تمــاس اســت و  بــا مصالــح در حــال 
کــه عمدتــأ بــا مصالــح  دو بخــش دوم و ســوم 
گــردش در تمــاس نیســتند و یــا نبایــد  در حــال 

باشــند.
بخــش اول لــوازم و مصالــح و قطعــات مصرفــی 
کــه بــا عبــور  دســتگاه ها و تجهیــزات هســتند 
کــه توســط آنهــا روی مصالــح  مصالــح و اعمالــی 
مســتهلک  ســرعت  بــه  می گیــرد  صــورت 
بســیار  بعضــأ  عمــری  بعبارتــی  می شــوند، 
تــوری ســرندها، چکــش  ماننــد  دارنــد  کوتــاه 
الواتورهــا.  الســتیک  یــا  و  سنگ شــکن ها 
کــه ســازه های اصلــی دســتگاه  بخــش دوم امــا 
را تشــکیل داده و عمدتــأ نگهدارنــده ی لــوازم 
هســتند  اول  بخــش  یــا  مصرفــی  قطعــات  و 
بدنــه ی  مثــل  دارنــد  بســیار طوالنــی  عمــری 
و  الواتــور  شاســی  و  شــکن  ســنگ  یــا  ســرند 
کــه قســمت عمــده ی آنهــا بیــرون  بخــش ســوم 
بــوده و وظیفــه ی  از تجهیــزات و دســتگاه ها 
تبدیــل انــرژی الکتریکــی بــه مکانیکــی مــورد 
نظــر را دارنــد مثــل الکتــرو موتــور ســرند، ســنگ 
ــور و ملحقــات آنهــا، عمــر ایــن  ــا الوات شــکن و ی
بخــش نیــز نســبتأ طوالنــی اســت، امــا ایــن هــر 
کــه عمدتــأ  بــه دالیلــی  دو بخــش می تواننــد 
ناشــی از اســتفاده از مــواد و مصالــح نامناســب 
در  انســانی  خطاهــای  نیــز  و  کیفیــت  بــی  و 
اســت  بــرداری  بهــره  یــا  و  نصــب  ســاخت، 
کل مجموعــه را متوقــف  کار بــاز ایســتند و  از 
خریــد  از  بایــد  صــورت  ایــن  در  کــه  نماینــد، 
گرفتــه تــا نصــب و بهــره بــرداری مــورد بــاز بینــی 
ــد. گیرن ــرار  و مســولین مربوطــه مــورد ســوال ق

مثــأ بــرای تولیــد و دانــه بنــدی یکصــد هــزار 
تــن مصالــح شکســته از ســنگ بســیار ســخت، 
ده  ســرند،  تــوری  تعویــض  بــار  ســه  حتــی 
یکبــار  و  شــکن  ســنگ  چکــش  تعویــض  بــار 
تعویــض الســتیک الواتورهــای یــک مجموعــه 
ــه اجــزای آن درســت ســاخته و نصــب شــده  ک
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امــا  باشــد،  طبیعــی  امــری  می توانــد  باشــند 
بدنــه ی  اساســی  تعمیــرات  حتــی  و  تعویــض 
دســتگاه ها امریســت غیــر طبیعــی و تعمیــرات 
و  گیربکس هــا  موتورهــا،  الکتــرو  تعویضــات  و 
کارآمــدی  ملحقــات آنهــا هــم نشــانی اســت از نا

بــرداری. بهــره  متصدیــان 
ــزات  ــتگاه ها و تجهی ــدگان از دس کنن ــتفاده  اس
می بایســتی  مصالــح  بنــدی  دانــه  و  تولیــد 
بــه  توجــه  بــا  خریــد  شــدن  قطعــی  از  پیــش 
جنــس و ســختی مصالــح ورودی بــه مجموعــه 
دانه هــای  ســاعت  در  تولیــد  و  ابعــاد  و 
خروجــی، بــا فروشــنده تعاملــی داشــته باشــند 
بــکار رفتــه  کــه در نتیجــه آن مــواد و مصالــح 
در ســاخت دســتگاه ها، چگونگــی ســاخت و 
ــوازم و  برنــد ملحقــات آن و نیــز عمــر تولیــدی ل
ــق  ــورد تواف ــود و م ــن ش ــی روش ــات مصرف قطع
گیــرد و فروشــنده بــه نوعــی نســبت بــه آن  قــرار 

متعهــد شــود.
لــوازم  کــه  اســت  الزم  نکتــه  ایــن  آوری  یــاد 
دارای  کار  شــروع  در  مصرفــی  قطعــات  و 
کــه ایــن راندمــان در زمــان  راندمانــی هســتند 
کــرده اســت،  تعویــض افــت قابــل ماحظــه ای 
ابتــدا  کوبیتــی در  گــر راندمــان چکــش  ا مثــا 
وقتــی  و  باشــد  شکســته  مصالــح  تــن  یکصــد 
رســید  ســاعت  در  تــن  پنجــاه  بــه  راندمــان 
متوســط  دارای  قطعــه  ایــن  شــود،  تعویــض 
راندمــان هفتــاد و پنــج تــن در ســاعت مصالــح 
شکســته خواهــد بــود و عمــر تولیــدی آن نیــز 
کــه راندمــان تولیــدی آن  طــول مدتــی اســت 
ــر  گ کــه ا از یکصــد تــن بــه پنجــاه تــن می رســد. 

ایــن تعویــض بموقــع صــورت نگیــرد از آن بــه 
ــدا  کاهــش پی ــه تنهــا راندمــان بســرعت  بعــد ن
دســتگاه  بدنــه  کــم  کــم  بلکــه  کــرد  خواهــد 
ک  ــد یعنــی وارد اســتها نیزصدمــه خواهــد دی
کــه  بخــش دوم دســتگاه می شــویم، چیــزی 
کــه  چــرا  بیفتــد  اتفــاق  نبایــد  عنــوان  بهیــچ 
مصرفــی  لــوازم  گــر  ا حتــی  افتــاد  اتفــاق  گــر  ا
شــرایط  دســتگاه  دیگــر  گــردد  تعویــض  هــم 
وراندمــان قبلــی را نخواهــد داشــت. تعمیــرات 
کارگاه از  پــی در پــی و بــه تبــع آن دردســرهای 

می شــود. شــروع  بی توجهــی  ایــن 
ــه ایــن  ــح ورودی ب ــه مصال ــوط ب اطاعــات مرب
مجموعــه )بخصــوص ســختی و منخنــی دانــه 
بنــدی آن(، مصالــح خروجــی و اینکــه میــزان 
کار  ســاعت  یــک  در  دانــه  دســته  هــر  تولیــد 
دســتگاه چنــد تــن یــا متــر مکعــب باشــد، نــوع، 
و  دســتگاه ها  آرایــش  چگونگــی  و  گی هــا  ویژ

مــورد  ســازه های  حتــی  و  جانبــی  تجهیــزات 
هماهنگــی  و  یکپارچگــی  ایجــاد  بــرای  نیــاز 
را  ســنگی  مصالــح  تولیــد  مجموعــه  اجــزاء 

می کنــد. مشــخص 
فعالیت هــای  زمانبنــدی  برنامــه  و  گی هــا  ویژ
کــه مجموعــه  پــروژه نیــز مشــخص می نمایــد 
نــوع  چــه  از  و  چقــدر  زمانــی  هــر  در  تولیــدی 
بــا  و  کــرده  تولیــد  بایــد  را  ســنگی  دانه هــای 
کــه پــروژه  چــه راندمانــی در حــال تولیــد باشــد 
کمبــود مصالــح ســنگی بــرای انجــام  دغدغــه ی 
بعبارتــی  باشــد.  نداشــته  فعالیت هایــش 
کل مجموعــه و نیــز راندمــان تولیــد  ظرفیــت 
و  نصــب  خریــد،  زمــان  دانه هــا،  از  یــک  هــر 

راه انــدازی ایــن مجموعــه را برنامــه زمانبنــدی 
گــو  می کنــد.  مشــخص  پــروژه  فعالیت هــای 
از  متأثــر  گیــر،  تصمیــم  مدیــران  نظــر  اینکــه 
وضعیــت نقدینگــی پــروژه، می توانــد پروســه ی 
ــد. ــح ســنگی را تســریع هــم بنمای تولیــد مصال

کارشناســان  بــه  اطاعــات  ایــن  چنانچــه 
یــا  و  ســنگی  مصالــح  تولیــد  تجربــه  بــا 
و  دســتگاه ها  ایــن  معتبــر  تأمین کننــدگان 
تجهیــزات در بــازار ارائــه شــود، هــر یــک از آنهــا 
نــوع  بررســی شــامل  قابــل  اولیــه  ح  طــر یــک 
ــان و  ــی چیدم ــان و چگونگ ــتگاه ها، راندم دس
ســازه های احتمالــی مــور نیــاز آنهــا را پیشــنهاد 
طــی  بایــد  اولیــه  ح هــای  طر می نماید.ایــن 
از  متشــکل  کارشناســی  جلســه ی  چنــد 
قبولــی  قابــل  ح  طــر بــه  طرفیــن  کارشناســان 
کــه بــر اســاس آن ســفارش ســاخت  منجــر شــود 
و خریــد دســتگاه ها و تجهیــزات جانبــی آن هــا 
داده می شــود. بدیهــی اســت تأمین کننــدگان 
را نصــب  کــه دســتگاه  بــود  متعهــد خواهنــد 
بــه راندمــان مــورد نظــر  کــرده و  و راه انــدازی 
کل مجموعــه را بــه پرســنلی  برســانند. ســپس 
کــه در دوره ی نصــب و راه انــدازی آموزش هــای 
بــه  آن  از  و  نمــوده  گــذار  وا انــد  دیــده  را  الزم 
پشــتیبانی  خدمــات  ارائــه  بــه  نســبت  بعــد 
بخصــوص تأمیــن لــوازم و قطعــات مصرفــی و 
باشــند. پایبنــد  قــرارداد خریــد  یدکــی طبــق 

بررســی  حاصــل  کــه  ح  طــر شــدن  نهایــی  بــا 
بــا  شــده  قطعــی  ح هــای  طر کلیــه ی 
تأمین کننــدگان بــوده اســت از تأمین کنندگانــی 
ح نهایــی شــده،  ــا آن هــا طــر کــه در همــکاری ب
اســتعام صــورت می گیــرد. ایــن اســتعام بایــد 

باشــد: زیــر  مــوارد  شــامل 
 1- کیفیت دستگاه ها و متعلقات: مشخصات

گی های اجزاء دستگاه ها و تجهیزات  و ویژ
به  متعلقات:  و  دستگاه ها  قیمت   -2

تفکـــیک دســــــتگاه ها و مــــــتعلقات
3- هزینــه نصــب و راه انــدازی: زمــان نصــب 

و راه انــدازی
4- زمــان راه انــدازی آزمایشــی: شــروع نصــب 
یکمــاه پــس از ارائــه نقشــه ی فونداســیون ها و 

راه انــدازی یکمــاه پــس از شــروع نصــب
5- آمــوزش و تحویــل قطعــی: تحویــل قطعــی 
از تولیــد آزمایشــی و رســیدن  پــس  دو هفتــه 
ح در اطاعــات  راندمان هــا بــه راندمــان مطــر

پیشــنهادی
تعهــد  حداقــل  پشــتیبانی:  خدمــات   -6
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بــا  یدکــی  و  مصرفــی  لــوازم  تأمیــن  ســال  ده 
اول  خریــد  کیفیــت 

کل دســتگاه: بــرق  7- بــرق مــورد نیــاز بــرای 
شــهر یــا ژنراتــور

8- تجهیــزات ایمنــی، هشــدار دهنــده و بــاز 
ــت ــا قیم ــراه ب ــنهادی هم دارنــده پیش

ــی  ــوازم و قطعــات مصرفــی و یدک 9- لیســت ل
یــا  یــک دوره ی حداقــل شــش ماهــه  بــرای 
یکصــد هــزار تــن تولیــد همــراه بــا قیمــت بــا 
ک آنهــا در ارتبــاط بــا  خ اســتها توجــه بــه نــر

ورودی مصالــح  جنــس 
بازرســی،  بازدیــد،  دســتورالعمل های   -10
و  دســتگاه ها  کل  تعمیــرات  و  نگهــداری 

ت  ا تجهیــز
مربــوط  اطاعــات  کــه  می گــردد  یــادآوری 
خروجــی  ورودی،  مصالــح  مشــخصات  بــه 
و  تفکیــک  بــه  تولیــدی  مصالــح  حجــم  و 
زمــان بهــره بــرداری از دســتگاه و زمانبنــدی 
تولیــد هــر دانــه نیــز همــراه بــا ایــن اســتعام 
مجــددأ ارائــه می شــود تــا چنانچــه خطایــی 
در برآورد هــا و پیــش بینی هــا وجــود داشــته 

گــردد.  بازبینــی  مجــددأ  باشــد 
از  پــس  قطعــأ  و  چیــز  هــر  از  قبــل  احتمــااًل 
دریافــت اســتعام مدیــران تصمیم گیــر بایــد 

باشــند. داده  پاســخ  نیــز  زیــر  بــه ســواالت 
مقــدار مصالــح مــورد نیــاز پــروژه   -1
ــرای تهیــه آن ایجــاد یــک  ــه ب ک آنقــدر هســت 
مجموعــه تولیــدی توجیــه اقتصــادی داشــته 

؟ شــد با
پــروژه  نیــاز  مــورد  مصالــح  خریــد   -2
ــه  ــا چ ــت؟ ب ــر اس ــکان پذی کار ام ــه ی  از منطق

؟ قیمتــی
3- معــدن بــا ذخیــره ی مناســب در دســترس 

هســت؟هزینه ی آن چیســت؟
4- پــرت معــدن چقــدر پیــش بینــی می شــود 
در  کــرد؟  حــذف  را  آن  می تــوان  درکجــا  و 

تولیــدی؟ یــا در سیســتم  معــدن 
از  شــکل  هــر  بــه  مربــوط  ریســک های   -5
توســط  مدیریــت  و  شناســایی  قابــل  تولیــد 

هســت؟ پــروژه 
مربــوط  ســازوکارهای  و  امکانــات  پــروژه   -6
از  بــرداری  بهــره  و  معــدن  از  اســتخراج  بــه 
دســتگاه های تولیــدی و حمل هــای مربوطــه 
را در تمــام طــول اجــرا پــروژه خواهــد داشــت؟
خریــداری  مصالــح  خریــد،  صــورت  در   -7
کیفیــت مــورد نظــر را خواهــد داشــت؟  شــده 

ثابــت می مانــد؟ کیفیــت  ایــن  آیــا  و 
8- نیــاز بــه جابجایــی معــدن و دســتگاه های 

تولیــدی در پــروژه هســت؟
مجموعــه  بــه  کارگاه  تجهیــز  صــورت  در   -9
کار چــه  تولیــدی سرنوشــت آن بعــد از اتمــام 

خواهــد بــود؟
کــه  10- مشــکات و مســائل خــاص منطقــه 
بــر هزینه هــای تمــام شــده هــر بخشــی تأثیــر 

هســتند؟ چه هــا  می گذارنــد 
زیســت  الزامــات  و  محدودیت هــا   -11
محیطــی در مــورد معــدن و بهــره بــرداری از 
آن و مجموعــه تولیــدی چه هــا هســتند و چــه 

دارنــد؟ هزینه هایــی 
تولیــدی  سیســتم  جــاری  هزینه هــای   -12
بخصــوص هزینــه ی تأمیــن لــوازم و قطعــات 
کل تولیــد تخمیــن زده شــده  مصرفــی بــرای 

اســت؟
13- خریــد مصالــح یــا ایجــاد و بهــره بــرداری از 
کــدام یــک در  معــدن و مجموعــه ی تولیــدی، 

اولویــت اســت؟ چــرا؟
خریــد  فــوق  ســواالت  بــه  پاســخ  چنانچــه 
مصالــح  تولیــد  تجهیــزات  و  دســتگاه ها 
ــزام نمــود بایــد قبــل ویــا  ســنگی را توجیــه و ال
بــه مــوازات ســفارش خریــد بــه نــکات زیــر نیــز 
گرفتــه  تصمیــم  آن  مــورد  در  و  شــده  توجــه 

باشــد. شــده 
1- یــک معــدن انتخــاب شــود یــا چنــد تــا و 

کجــا بــا توجــه بــه محــل اجــرای پــروژه.
ــدی  ــتگاه های تولی ــا دس ــدن ت ــه مع 2- فاصل
چقــدر باشــد بهتــر اســت بــا توجــه بــه امکانات 

حمــل از معــدن تــا پــای دســتگاه.
حمــل  معــدن  از  اســتخراجی  مصالــح   -3
دانــه  مصالــح  یــا  باشــد  داشــته  بیشــتری 

مصــرف. محــل  تــا  شــده  بنــدی 
چــه  مصالــح  پــرت  میــزان  بــه  توجــه  بــا   -4
بــه  پــرت  کــه  گیــرد  صــورت  بایــد  اقدامــی 

کجــا. و  برســد  حداقــل 
ــاز، در  ــورت نی ــتخراجی، در ص ــح اس 5- مصال
معــدن دپــو شــود یــا پــای دســتگاه ها و یــا هــر 

جــای دیگــر.
6- آیــا می تــوان از مجموعــه تولیــدی ســیار 

ــد. ــت باش ــد ثاب ــا بای ــرد ی ک ــتفاده  اس
راندمانــی  چــه  بــا  معــدن  از  اســتخراج   -7

اســت. بهتــر  باشــد 
8- اســتخراج بــه پیمــان داده شــود یــا امانــی 

گیــرد. انجــام 

یــا  تــا دپــو و  9- بارگیــری و حمــل از معــدن 
دســتگاه های تولیــدی بــه پیمــان داده شــود 

گیــرد. ــی انجــام  ــا امان ی
10- اســتخراج و حمــل تــا پــای دســتگاه بــه 
پیمانــکار  دو  یــا  شــود  داده  پیمانــکار  یــک 

از هــم. جــدا 
پــروژه  توســط  تولیــد مصالــح  11- مجموعــه 
امــکان  کــه  پیمانــکاری  از  یــا  شــود  تجهیــز 

گــردد. اســتفاده  دارد  تجهیــز 
سیســتم  خــود  پــروژه  کــه  صورتــی  در   -12
بــرای  از پیمانــکار  را تجهیــز نمایــد  تولیــدی 

نــه. یــا  نمایــد  اســتفاده  تولیــد 
13- هــر ســه بخــش اســتخراج، حمــل و تولیــد 
را بــه یــک پیمانــکار بدهــد یــا دو پیمانــکار یــا 

ســه پیمانــکار.
بــه  یــا  و  کــردن  کار  امانــی  ریســک های   -14
پیمانــکار دادن قابــل تشــخیص و مدیریــت 

ــه. ــا ن ــت ی هس
15- زمــان اســتخراج، حمــل و دپــو و تولیــد 
هــر چــه  اســت،  بهتــر  باشــد  مصالــح چقــدر 

ســریعتر یــا همزمــان بــا مصــرف.
مصــرف  از  بیشــتر  تولیــد  صــورت  در   -16
کــردن آنهــا هســت  امــکان صــورت وضعیــت 

یــا نــه.
مصــرف  از  بیشــتر  تولیــد  صــورت  در   -17
کمیــت مصالــح تغییــر محسوســی  کیفیــت و 

چــرا. و  نــه  یــا  می کنــد 
کار نیرو هــای مــورد  18- بــا توجــه بــه برنامــه 
کارشناســان اســتخراج معــدن  نیــاز بخصــوص 
کار دعــوت  بــه  تولیــد مصالــح چــه زمانــی  و 
در  کــه  کار  ابتــدای  در  اســت.  بهتــر  شــوند 
یــا  باشــند  داشــته  مشــارکت  تصمیم ســازی 

پــس از آن و در زمــان بهــره بــرداری.
چــه  نیــاز  مــورد  جانبــی  تجهیــزات   -19
زمانــی بایــد تهیــه شــود مثــل دســتگاه های 

مصالــح. جابجایــی  و  حمــل  بارگیــری، 
بــرای  الزم  تجهیــزات  و  کار  ابــزار   -20
کمپرســور،  تعمیــرات احتمالــی مثــل باالبرهــا، 
موتورجــوش، دســتگاه بــرش چــه زمانــی بایــد 

گیــرد. قــرار  دســترس  در 
21- چــه میزانــی از لــوازم و قطعــات مصرفــی 
ــان  ــا( در زم ک آنه ــتها خ اس ــر ــه ن ــه ب ــا توج )ب
صــورت  در  کــه  شــود  تهیــه  دســتگاه  خریــد 
وجــود مشــکات مالــی احتمالــی در آینــده، 
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 نشست

تولیــد مصالــح متوقــف نشــود.
باشــد  مصالــح  خریــد  بــه  تصمیــم  چنانچــه 
هــم بهتــر اســت بــه نــکات زیــر توجــه شــود.
کننــدگان مصالح در منطقه    تمامــی تولیــد 
گیرنــد )آیــا  کار شناســایی و مــورد بررســی قــرار 
کل مصالح و یا بخشــی از آن را  توانایــی تولیــد 

کیفیــت مــورد نظــر دارنــد یــا نــه(. بــا 
گیرد.   حتمأ چند فروشنده مد نظر قرار 

مــورد  مصالــح  مصالــح،  خریــد  از  قبــل    
برســد. تاییــد  بــه  و  گرفتــه  قــرار  آزمایــش 

  آزمایــش مصالــح توســط خریــدار هــم بایــد 
انجــام شــود.

فروشــنده  واحــد  در  خریــدار  نماینــده   
شــود. مســتقر 

  همــواره بیــش از مصــرف ماهانــه خریداری 
و دپو شــود.

خریــداری  مصالــح  از  بخشــی  اینکــه  بــه    
محــل  در  تولیــد  پروســه  از  بخشــی  و  شــده 

شــود فکــر  گیــرد  شــکل  مصــرف 
محلــی  کننــدگان  تولیــد  بــا  مشــارکت    

گیــرد. قــرار  نظــر  مــد  می توانــد 
تولیــد  تجهیــزات  توســعه ی  و  وام  دادن   
کننــدگان محلــی هــم می توانــد مــد نظــر قــرار 

گیــرد )درصــورت نیــاز(
 مصالــح خریــداری شــده حتمــأ باســکول 
)در  آن  رطوبــت  میــزان  مــورد  در  و  شــده 
کــه مصالــح شســته می شــود( قبــأ  صورتــی 

باشــد. شــده  توافــق 
بارگیــری و حمــل  از دپــو    مصالــح حتمــأ 

شــود.

بــرای  تصمیم گیــر  مدیــران  کــه  کلــی  نــکات 
کارگاه خــود بــه دســتگاه های تولیــد  تجهیــز 

مصالــح ســنگی بایــد مــد نظــر قــرار دهنــد.
  در انتخــاب سرپرســت بــرای ایــن بخــش از 
کنیــد  کارگاه دقــت شــود، شــخصی را انتخــاب 
کــه حســن شــهرت داشــته و ســوابق و تجــارب 
درخشــانی در زمینــه ی تولیــد مصالــح داشــته 

باشد.
  اطاعــات مربــوط بــه نــوع مصالــح ورودی 
کیــد می شــود بخصــوص ســختی آن( بــه  )تأ
تولیــدی  و تجهیــزات  مجموعــه دســتگاه ها 
ــی  ــح خروج ــه مصال ــوط ب ــات مرب ــز اطاع و نی
کــه مــورد نیــاز پــروژه اســت و زمــان راه انــدازی 
کل دســتگاه و هــر یــک  دســتگاه و راندمــان 
گرفتــن اســتعام و پیشــنهاد  ــرای  از دانه هــا ب
نــوع و آرایــش دســتگاه ها بدقــت تهیــه شــود.
کــه  تأمین کنندگانــی  انتخــاب  در   
پیشــنهاد  و  اســتعام  آنهــا  از  می خواهیــد 

کــه دربــازار ایــن حرفــه  بگیریــد دقــت نمائیــد 
باشــند. معتبــر  و  داشــته  شــهرت  حســن 
  پیشــنهادات و ســتعامات تأمین کنندگان

کارشــناس مشــاور یــا سرپرســت   را بــا تفــاق 
را  نتیجــه  و  بررســی  بدقــت  شــده  انتخــاب 
پیشــنهاد  دهنــده  ارائــه  تأمین کننــده ی  بــا 
کــه  دهیــد  فرصــت  و  بگذاریــد  میــان  در 
ح قابــل  کارشناســان دو ســازمان بــه یــک طــر

برســند  قبــول 
ــا  ــه ب ک ــل قبــول  ح هــای قاب   از مجمــوع طر
کرده ایــد  هــر یــک از تأمین کننــدگان قطعــی 
کارشناســان  کمــک  بــه  نهایــی  ح  طــر یــک 
دقــت  نهایــی  ح  طــر در  نماینــد.  خودتهیــه 

ــته  ــم وابس ــی به ــتگاه ها خیل ــه دس ک ــد  نمایی
گــر یکــی از اجــزا دچــار مســأله  کــه ا نباشــند 
بهتریــن  شــود.  متوقــف  سیســتم  کل  شــد 
در  بتوانــد  مجموعــه  هــر  کــه  آنســت  ح  طــر
کار نمایــد. قالــب ســه بخــش مســتقل نیــز 

ح نهایــی را همــراه بــا اطاعــات   ایــن طــر
کامــل از مشــخصات مصالــح ورودی )حتــی 
خروجــی  مصالــح  ابعــاد  و  نمونــه(  ارائــه 
بایــد  دســتگاه  کــی  اینکــه  و  آن  میــزان  و 
کأ  اســتارت بخــورد و بــا چــه راندمانــی هــم 
کــه پــروژه بــه  و هــم هــر دانــه بایــد تولیــد شــود 
کمبــود مصالــح در  هیــچ عنــوان دغدغــه ی 
زمــان انجــام هــر فعالیــت مصالــح بــر نداشــته 
کلیــه ی تأمین کننــدگان بدهیــد  باشــد را بــه 
و اســتعام نهایــی را همــراه بــا نظــرات آنهــا 

جویــا شــوید.
جلســات  تأمین کننــدگان  تــک  تــک  بــا    
را  نظــرات  و  گذاشــته  جانبــه  دو  بررســی 

. ید بشــنو
کــرده و  انتخــاب  را    تأمین کننــده نهایــی 
دســتور خریــد را همــراه بــا معرفــی نماینــده 
بــر  ناظــر  کار  مراحــل  تمــام  در  کــه  خــود 
تأمین کننــده  از  بدهیــد.  باشــد  فعالیت هــا 
ســاخت  در  االمــکان  حتــی  کــه  بخواهیــد 
یکنواخــت  المان هــای  از  دســتگاه ها 
و  لــوازم  مصــرف  در  کــه  نمایــد  اســتفاده 
قطعــات امــکان مانــور بیشــتری بوجــود آیــد.

خریــد  داد  قــرار  در  کــه  نماییــد  دقــت   
نتیجــه ی  بــه  بــرای  الزم  تضمین هــای 
درســت و دلخــواه رســیدن فرامــوش نشــود.

کــه      حتمــأ تأمین کننــده را ملــزم نماییــد 
خــود نصــب و راه انــدازی مجموعــه را بعهــده 
ایــن  بــه  کــه چنانچــه  باشــد  یادتــان  گیــرد. 
گونــه  کننــده هیــچ  مهــم توجــه نکنیــد، تولیــد 
بعهــده  خطا هایــش  قبــال  در  مســئولیتی 
بخواهیــد  خودتــان  چنانچــه  و  نمی گیــرد 
نصــب و راه انــدازی را بعهــده بگیریــد قطعــأ 
هزینــه ای دو یــا ســه برابــر خواهیــد داشــت.

کــه  باشــد  ملــزم  بایــد  تأمین کننــده   
ــا راندمــان مــورد نظــر راه انــدازی  دســتگاه را ب
و طــی حداقــل دو هفتــه تولیــد آزمایشــی و 
طبــق  مشــکات  رفــع  ضمــن  نیــرو  آمــوزش 
نظــر سرپرســت واحــد دســتگاه تحویــل شــود 

گــردد. کامــل  ایشــان  بــه  و پرداخــت 
کــه در زمــان خریــد دســتکاه    دقــت نماییــد 

ماشین آالت
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لــوازم و مصالــح مصرفــی و بعضــأ یدکــی حداقــل 
کار دســتگاه یــا یکصــد هــزار  بــرای شــش مــاه 
و  شــود  خریــداری  تأمین کننــده  تولیــداز  تــن 
گــردد.  بــرای دوره هــای بعــد نیــز برنامــه ریــزی 
قطعــات  و  لــوازم  ک  اســتها خ  نــر بــه  )توجــه 

ــت( ــد اس ــک بای ــی ی مصرف
ســفارش  هنــگام  در  کــه  شــود  دقــت    
کلیــه ی مــوارد ایمنــی و تمهیــدات مربوطــه از 
تأمین کننــده خواســته شــود و ایــن مســأله بــا 

گــردد. هماهنــگ  واحــد   HSE مســئول 
و  نظــر  مــورد  زمیــن  ســازی  آمــاده  بــرای    
ســاخت فونداســیون ها حتمــأ پــس از دریافــت 
نقشــه های نهایــی از تأمین کننــده ی نهایــی، 
مراحــل  تمــام  در  را  تأمین کننــده  نظــارت 
 بهانــه ای بــرای اتــاف زمــان 

ً
کــه بعــدا بخواهیــد 

ح نشــود. مطــر
  نصــب نبایــد بیــش از چهــار الــی شــش هفتــه 
طــول بکشــد. بــه ایــن مســأله توجــه داشــته 
نبایــد  دســتگاه  کامــل  راه انــدازی  باشــید. 

بیــش از دو مــاه طــول بکشــد.
نقشــه ی  تهیــه  بــرای  بایــد  تأمین کننــده    
کار را ببینــد  فونداســیون ها حتمــا محوطــه ی 
بــاد توجــه نمایــد  )بــه شــیب زمیــن و مســیر 
کلیــه دســتگاه ها  کــه بــه  کنتــرل  محــل اتــاق 
ژنراتورهــای  محــل  و  باشــد  داشــته  اشــراف 
ک  گــرد و خــا کــه عــاری از  اصلــی و یــا یــدک را 

کــه: کنــد( بطــوری  باشــد تعییــن 
•دســتگاه ها از هــم فاصلــه ی معقولــی داشــته 
کــه بتــوان بیــن آنهــا مانورکــرد )بــرای  باشــند 

تغییــرات و جابجائی هــا(
کــه  •شــیب الواتورهــا مناســب انتخــاب شــود 
مصالــح برنگــردد و عمــق الســتیک الواتــور هــم 

کــه مصالــح از اطــراف بریــزد. طــوری نباشــد 
کــه آب  گــودی قــرار نگیــرد  • دســتگاه ها در 

زیــر دســتگاه ها جمــع شــود.
کلیــه دســتگاه ها  ــار روی  ــه ب کنتــرل ب •اطــاق 

دیــد داشــته باشــد.
اطــاق  محــل  بــرای  ک  خــا و  گــرد  مســیر   •
کنتــرل و اتــاق تابلوهــا و ژنراتورهــا مــورد توجــه 

گرفتــه باشــد.  قــرار 
کشــی ها مناســب و از رو و در ارتفــاع  • کابــل 
کشــی ها  ــل  کاب باشــد. صرفه جویــی در هزینــه 
باعــث انتخــاب محــل نــا مناســب تجهیــزات و 

ژنراتورهــا و تابلوهــا نشــود.
کــه امــکان مانــور  • محــل رمــپ طــوری باشــد 

ک وجــود داشــته باشــد. حداقــل دو تــرا

•دپــوی زیــر الواتورهــای انتهایــی مناســب و 
ــرای دپــوی قبــل از حمــل مصالــح در  محلــی ب
اطــراف خروجــی الواتورهــا پیــش بینــی شــود.
کار و تعمیــرات  ــزار  •محلــی بــرای نگهــداری اب
احتمالــی و نیــز اســتقرار یــک دســتگاه تــراش و 

گــردد. در صــورت نیــاز باســکول پیــش بینــی 
که برای شستشــو از آب اســتفاده  •در صورتی 
می شــود خــروج ســریع آب از محوطــه و امــکان 
نظــر  در  مجــدد  اســتفاده  بــرای  آب  بازیابــی 

گرفتــه شــود.
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــپ تمهیدات ــن رم •در پایی
شــیب  در  و  رمــپ  روی  کــه  ک هــا  ترا فــرار  از 

تــردد دارنــد چیــده شــود.
ــین  ــه ماش ک ــدازی  ــت ان ــپ دس ــاالی رم •در ب
را بــه پشــت ســیلو هدایــت نمایــد پیــش بینــی 

شــود.
ــراری  ــای اضط ــتگاه ها، تابلوه ــب دس •در نص
و نیــز عائــم راهنمایــی بــاالی دپــو و آژیرهــای 
کنــار  نشــود.در  فرامــوش  گــو  بلنــد  و  خطــر 
دســتگاه ها راهــرو بــرای انجــام امــور بازدیــد و 

نگهــداری و تعمیــر پیــش بینــی شــود.
در  کــه  ثابــت  چکــش  یــک  االمــکان  •حتــی 
یــا  ســیلو  درون  ســنگ  کــردن  قفــل  زمــان 
در  گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  فکــی  دهانــه 

گــردد. بینــی  پیــش  فیــدر  بــاالی 
گویــای مجوز  کــه  •چــراغ راهنمــای قرمــز وســبز 
داشــتن بــرای ریختــن بــار درون ســیلو باشــد 
ــدگان  ــوزش رانن ــن آم ــدر ضم ــاالی فی ــم در ب ه

کاربــرد آن، الزم اســت بــه 
جــوی،  حــاد  شــرایط  وجــود  صــورت  •در 
مثــل رطوبــت زیــاد، بــاران زیــاد و رعــد و بــرق 
پیــش بینی هــای الزم در ســاخت تجهیــزات 

گیــرد. صــورت  برقــی  بخصــوص 
کلیــه الکترو موتورها پوشــش  کــه  •دقــت شــود 

گیــر وتســمه ها حفاظ داشــته باشــند. بــاران 
محــل  بــه  الواتورهــا  پایــه  کــه  شــود  •دقــت 
کــه  دپــوی مصالــح زیــر الواتــور نزدیــک نباشــد 
لــودر صدمــه  هنــگام جابــه جایــی بارتوســط 

ببیننــد.
کــه  •ارتفــاع انتهــای الواتورهــا طــوری باشــد 
کــه  زیــر آنهــا دپــوی مناســبی تشــکیل شــود 
الواتورحداقــل  زیــر  بــار  بــه جابــه جایــی  نیــاز 

گــردد.
نباشــد  طــوری  الواتورهــا  پائیــن  •ســمت 
یاشــد.  زمیــن درتمــاس  بــا  الواتــور  توپــی  کــه 
زمیــن  از  الواتــور  ابتــدای  ســانت   70 حداقــل 

باشــد. داشــته  فاصلــه 
•در اطــراف دســتگاه محلــی بــرای اســتراحت 
کــه  شــود  بینــی  پیــش  پرســنل  ســرویس  و 

ک باشــد. گــرد و خــا عــاری از 
اضطــراری  شــرایط  بــرای  اولیــه  •امکانــات 
کمک هــای اولیــه و امکانــات الزم  مثــل جعبــه 
بــرای مــداوای اولیــه حادثــه دیــده در محــل 

گــردد. اســتراحت پرســنل پیــش بینــی 
•محلــی بــرای انبــار قطعــات و لــوازم مصرفــی و 

کنــار دســتگاه ها پیــش بینــی شــود. یدکــی در 
لــوازم داغــی  و  انبــار قطعــات  بــرای  •محلــی 
بینــی شــود چــون  کنــار تعمیــرگاه، پیــش  در 
معمــوأل از داغی هــا اســتفاده مجــدد می شــود.

کــه شوت ســازی های ورودی و  •دقــت شــود 
خروجــی مصالــح بــه دســتگاه ها و تجهیــزات 
نکنــد  شــلوغ  را  دســتگاه ها  اطــراف  جانبــی، 
و  ورودی  همــه ی  بــه  دســتیابی  امــکان  و 
خروجی هــا بــه ســادگی امــکان پذیــر باشــد و 
مصالــح در پیــچ و خــم شــوت ها قفــل نشــود

کــه قیف هــای روی الواتورهــا بــه  •دقــت شــود 
انــدازه ی مناســب بــوده و درســت نصــب شــود 

کمتــری زیــر توپی هــا بریــزد. کــه مصالــح 
•دقــت شــود الواتورهــا بــا توجــه بــه شــیب و 
ــه دانه هــا از  ک ســرعت دارای بغــل بنــد باشــند 
اطــراف الواتورهابــه بیــرون و بخصــوص بیــن دو 
کــه وقتــی بــه توپــی  نواررفــت و برگشــت نریزنــد 

می رســند الواتورهــا را پــاره نماینــد.
که الســتیک الواتورهــا فاصله ی  • دقــت شــود 
کــه  معقولــی بــا شاســی الواتورهــا داشــته باشــد 
کمــی جابجایــی روی توپــی  کار و بــا  در هنــگام 

کــه پــاره شــود. بــه شاســی برخــورد نکنــد 
الواتورهــا  انتهــای  فاصلــه  کــه  شــود  •دقــت 
کــه بــار را بداخــل ســرند و یــا هــر دســتگاه  آنجــا 
نظــر  از  بعــدی  دســتگاه  بــا  میریــزد  دیگــری 
و  شــده  دپــو  بــار  کــه  نباشــد  انطــور  ارتفاعــی 
باعــث توقــف و بریــدن الســتیک الواتــور شــود.

و  دســتگاه ها  آرایــش  کــه  شــود  •توجــه 
کمتریــن رفــت  کــه  ســازه های آن طــوری باشــد 
آنهــا  زیــر  یــا  و  کنــار  از  نگهــداری  افــراد  آمــد  و 

گیــرد  صــورت 
زمینــی  زیــر  ســازه های  از  کــه  صورتــی  در   •
امــکان  کــه  شــود  توجــه  می شــود  اســتفاده 
کاری  تمیــز  و  نگهــداری  اقدامــات  انجــام 

باشــد. امکانپذیــر 
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کشــور، به دلیل سیاست های  فضای اقتصادی 
بــه  روز  تحریم هــا  فشــار  و  مســئوالن  کارآمــد  نا
کوچک تــر می شــود. بــا چنیــن سیاســت ها  روز 
و افزایــش فشــار تحریم هــا، متاســفانه، فضــای 
بســیاری  و  شــده  کوچک تــر  کار  و  کســب 
به کاهــش  ناچــار  داخلــی،  کارخانه هــای  از 
کاال هســتند؛ از ســوی دیگــر ایــن عوامــل  تولیــد 
از  کار  نیــروى  از  بخشــی  اخــراج  زمینه ســاز 
کارفرماهــا،  کارخانه هــا شــده و حتــی برخــی از 
ناچــار هســتند تــا نیروهــای خــود را بــه مرخصــی 

بفرســتند.  اجبــاری 
عــدم  دلیــل  بــه  کارخانه هــا  از  بســیاری  حتــی 
توانایــی الزم در تامیــن هزینــه مــواد اولیــه و عــدم 
کافــی در ایــن زمینــه، ناچــار  دســتیابی بــه ارز 
کاهــش دهنــد. در  تــا تولیــد خــود را  شــده اند 
حــال حاضــر، افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا 
نهاده هــای  تمامــی  قیمــت  تــا  شــده  باعــث 
تولیــدی افزایــش یابــد و افزایــش نــرخ نهاده های 
تولیــدی در نهایــت قیمــت تمــام شــده تولیــد را 

بــاال بــرده اســت. 
اقتصــادی در ســال  اینکــه رشــد  بــه  بــا توجــه 
اســاس پیش بینــی   بــر  و  بــود  گذشــته، منفــی 

بانــک  جملــه  از  بین المللــی  ســازمان های 
کــه میــزان رشــد اقتصــادی، در ســال  جهانــی، 
کــرده ،  آینــده را نیــز منفــی 5/4 پیــش بینــی 
کــه فضــای اقتصــادی مــا روز بــه  به نظــر می رســد 
کوچک تــر هــم خواهــد شــد.اقتصاد زمانــی  روز 
کشــور  کــه ســرمایه گذاری ها در  بــزرگ می شــود 
کافــی باشــد و میــزان تولیــد نیــز رشــد  بــه انــدازه 
کنار  کنــد. بــرای افزایش رشــد اقتصادی، بایــد در 
رشــد تولیــد، میــزان اشــتغال نیــز افزایــش یابــد و 

کاهــش یابــد.  نــرخ بیــکاری 
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی، بایــد حجــم 
گســترش یابــد.  کشــور مــا  تجــارت خارجــی در 
بــا دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال، فضــای 

اقتصــادی منبســط می شــود. 
بــرای ایــن منظــور بایــد درب هــای کشــور بــه روی 
ســرمایه گذاران  و  شــود  بــاز  خارجــی  بازرگانــان 
بــا  خارجــی در ایــران حضــور داشــته باشــند و 
کننــد  کشــور  خــود تکنولوژی هــای جدیــد را وارد 
میــزان  تکنولوژی هــا،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  تــا 
تولیــد افزایــش یابــد و رشــد اقتصــادی مــا مثبــت 
شــود. امــا بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی 
در  ســرمایه گذاری  ریســک  بایــد  مطلــوب، 

کاهــش یابــد ، تحقــق ایــن امــر مســتلزم  کشــور 
برخــوردارى از ثبــات سیاســی و اقتصــادی اســت 
کشــور بیاینــد و  تــا ســرمایه گذاران خارجــی بــه 

تولیــد افزایــش یابــد.
ایــن وضعیــت حتمــا می توانــد بــه بزرگتــر شــدن 
کــه مــا  کنــد، ایــن در حالــی اســت  کمــک  اقتصــاد 
کوچک تــر  کــردن اقتصــاد، آن را  بــه جــای بزرگتــر 
در  کــه  گفــت  بایــد  کرده ایــم.  منقبض تــر  و 
وضعیــت  از  مــردم  بزرگتــر،  اقتصــادی  فضــای 
معیشــتی مناســب تری برخــوردار هســتند. چــرا 
کاالهــا در  کوچکتــر شــدن اقتصــاد، عرضــه  کــه بــا 
کاهــش می یابــد و در نتیجــه بــا افزایــش  کشــور 
قیمت هــا، قــدرت خریــد مــردم افــت می کنــد. 
کنونــی، تــورم بیــداد می کنــد و آمــار  در شــرایط 
عجیــب و بســیار متفاوتــی از ســوی مســئوالن 
مطابقتــی  کــدام  هیــچ  کــه  می شــود  شــنیده 
رکــود  و  ندارنــد  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  بــا 
کــه در  اقتصــادی بــه مرحلــه ای رســیده اســت 
جملــه  از  اقتصــادى  بخش هــاى  از  بســیارى 
کرده اند  قیمــت مســکن یــا خــودرو رشــد عجیبــی 
نــزول  به شــدت  معامــات  حجــم  حالی کــه  در 
کــرده، در حــال حاضــر روابــط تجــاری مــا بــه دلیــل 

اقتصاد کوچک تر 
به معنای رشد  فقر است 

صاد  ا  گر  ا ا  مود 

مقاهل
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مشــکات سیاســی در حوزه هــای بین المللــی و 
عــدم تصویــب لوایــح FATF و CFT در وضعیــت 
تــورم  نــدارد. در چنیــن شــرایطی،  قــرار  خوبــی 
اعــام  درصــد   50 رســمی  آمارهــای  ســوی  از 
کــه ایــن عــدد تــا چــه  می شــود؛ امــا معلــوم نیســت 
انــدازه بــا اقتصــاد مــا هماهنــگ اســت. حتــی در 
کــه تــورم بــه انــدازه  گفتــه شــده  برخــی از آمارهــا، 
اســت.  رســیده  نیــز  درصــد  یــا 85  درصــد   75
بــزرگ  اقتصاددانــان  و  تحلیل گــران  از  برخــی 
بین المللــی از جملــه اســتیو یونگــه نــرخ تــورم در 
کرده انــد.  ایــران را بیــش از 200 درصــد نیــز ذکــر 
کاالهــای  قیمــت  بــه  نگاهــی  راســتا  ایــن  در 
قیمــت  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز  اساســی 
از بیــش  اساســی  کاالهــای  از   بســیاری 
کــرده، هزینــه اجاره بهــا بــاال رفته   50 درصــد رشــد 
و بســیاری از مســتاجران برای حفظ آبروی خود 
در مقابــل دوســتان و آشــنایان خــود مجبــور بــه 
ــه اجــاره  فــروش منــزل مســکونی خــود شــده و ب
کــه  نشــینی روى آورده انــد، ایــن در حالــی اســت 
بــا افزایــش هزینه هــای زندگــی، بهــاى اجــاره نیــز 
بشــدت افزایــش یافته وتــوان مالی مســتاجران را 

کاهــش داده اســت . در پرداخــت اجــاره 
از ســوى دیگــر تنهــا 20 درصــد افزایــش در حقــوق 
کارمنــدان ایجــاد شــده اســت. یعنــی بــا وجــود 

تــورم 50 درصــدی، تنهــا 20 درصــد حقــوق بــاال 
رفتــه، و 30 درصــد در ایــن میــان فاصلــه وجــود 
سیاســت های  اعمــال  بــا  متاســفانه  دارد. 
ــد دیپلماســی  اقتصــادی نامناســب و نحــوه رون
در رفــع یــا تلطیــف تحریم هــا مــردم بیشــتر از همه 
دولــت  شــرایطی  چنیــن  در  دیده انــد.  آســیب 
کســری بودجــه خــود دســت بــه  بــرای تامیــن 
کــه نتیجــه ای جز افزایــش تورم  اقداماتــی می زنــد 

کشــور نــدارد.  بــرای 
کافی بــرای تامیــن هزینه های  وقتــی دولــت پــول 
بــه  کشــور  ارزی  منافــذ  و  نــدارد  کشــور  جــاری 
و  بانکــی  نفتــی،  بیمــه  ای،  تحریم هــای  دلیــل 
گزیــر اســت  پتروشــیمی بســته اســت، دولــت نا
و  جــارى  از  اعــم  را  خــود  ریالــی  هزینه هــای  تــا 
هزینه هــاى تحمیلــی بودجــه را بنحــوى تامیــن 
گمــرک،  ــر مالیــات، عــوارض،  کنــد. منابعــی نظی
فــروش خدمــات دولتــی و صــادرات از منابعــی 
کــه دولــت می توانــد هزینه هــای خــود را  هســتند 

کنــد. ــا آن هــا تامیــن  ب
کنون  اما متاســفانه در حوزه صادرات غیر نفتی ا
شــاهد ایــن موضــوع هســتیم که ارزهــای حاصل 
از صــادرات بــه چرخــه اقتصــادی بازنمی گــردد. 
و  درآمدهــا  کاهــش  به دلیــل  مالیات هــا  یــا  و 
نهادهــاى  و  شــرکت ها  مالیاتــی  فرارهــاى  یــا 

بــا  نمی شــوند،  وصــول  موثــر  بطــور  فرادولتــی 
ــی،  چنیــن مشــکاتی در تامیــن درآمدهــای ریال
کســری بودجــه پنهانــی مواجــه اســت.  دولــت بــا 
ــه  ــد ب ــت می توان کســری ،دول ــرای جبــران ایــن  ب
انتشــار اوراق قرضــه روی آورد؛ امــا دیگــر مــردم 
اعتمــادی بــه دولــت ندارنــد و رغبتــی به خریــد 
ایــن اوراق نشــان نمی دهندلــذا ایــن راهکارهــا 
کند.  کســری بودجــه دولــت را جبــران  نمی توانــد 
بنابرایــن دولــت ناچــار اســت تــا از بانــک مرکــزی، 

کنــد. یعنــی حیــاط خلــوت خــود، اســتقراض 
کشــور رشــد  بــا چــاپ پــول بیشــتر پایــه پولــی 
رفتــن  بــاال  و  پولــی  پایــه  رشــد  بــا  و  می کنــد 
ــر می شــود.  ــورم در جامعــه پررنگ ت نقدینگــی، ت
یعنــی مــردم هزینه هــای دولــت را از طریــق تــورم 
پــس می دهنــد و به تدریــج جامعــه مــا در فقــر 
بزرگــی  بخــش  به ویــژه  مــی رود  فــرو  بیشــتری 
ــه طبقــات مــادون درآمــدى  ازطبقــه متوســط ب
ــارزه  ــا مب ــت ب ــت دول ــه الزم  اس ک ــد  ــزش می کن ری
ــه از عوامــل  ک ــادى  ــدین اقتص ــا مفس ــه ب قاطعان
مهم عدم توزیع عادالنه ثروت هســتند از یکســو 
رویکــرد  بــا  اقتصــادى  سیاســت هاى  تغییــر  و 
سیاســی و ایدیولوژیــک خــود بــه سیاســت هاى 
ملــی  منافــع  تامیــن  راســتاى  در  واقع گرایانــه 

به ایــن امــر خاتمــه دهــد.

جناب آقای مهندس جواد خوانساری
  مدیرعامل محترم شركت هریسون  - مدیرمسئول ماهنامه آبادگران 

گرامی  جنابعالی  مهندس علی خوانساری را  به شما و خانواده محترم  تسلیت عرض   درگذشــت برادر  
می نماییم. برای آن مرحوم  آرامش ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.
هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

جناب آقای دكتر امیرمحمد  امیرابراهیمی
  مدیرعامل محترم شركت  تابلیه

گرامــی  جنابعالــی   را  بــه شــما و خانواده محترم  تســلیت عــرض  می نماییــم. برای آن  درگذشــت همســر 
مرحومه  آرامش ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

تسلیت
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 نشست

جناب آقای مهندس دادمان 
    ریاست محترم هیات  مدیره شركت ساختمانی پورنام

گرامــی  جنابعالــی  مرحوم حاج عزیز دادمان را  به شــما و خانواده محترم  تســلیت  درگذشــت عمــوی  
عــرض  مــی نماییــم. بــرای آن مرحوم  آرامــش ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شــکیبایی مســئلت 

می نمائیم.
هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

جناب آقای مهندس بهروز عباسی 
  مدیرعامل محترم شركت ساختمانی  بردینگ 

 درگذشــت  آقــای   دکتــر  داریــوش عباســی رئیس محتــرم هیات مدیــره شــرکت بردینــگ را  بــه جنابعالــی ، 
شــركت بردینــگ و  و خانــواده محتــرم  آن مرحــوم  تســلیت عــرض می نماییم. بــرای آن مرحــوم  آرامش ابدی  و بــرای بازماندگان محتــرم  صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمائیم.
هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

اعضای محترم  هیات مدیره شركت ماهدشت  
كاركنان    درگذشــت  آقای مهندس  ناصر  بابازاده مدیرعامل محترم شــرکت ماهدشت  را  به  
شــركت  ماهدشــت  و خانواده محترم  آن مرحوم  تســلیت عرض می نماییم. برای آن مرحوم  آرامش 

ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

جناب آقای مهندس احسان طاهری
    ریاست محترم هیات  مدیره شركت ساختمانی  آندا

درگـــذشــــت مــادر  همـسر گــرامی  تان را  به شــما و خــــانواده مــــــحترم  تــــــــسلیت عرض می نماییم. 
برای آن مرحومه آرامش ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

هیات مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

تسلیت

جناب آقای مهندس محمد ظفری
    مدیر محترم دفتر فنی شركت مهندسی توسعه هدیش

درگـــذشــــت پدر  گــرامی  تان را  به شــما و خــــانواده مــــــحترم  تــــــــسلیت عرض می نماییم. برای آن 
مرحوم  آرامش ابدی  و برای بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

کمیسیون فنی  سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
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مــدل   Potan کریــن  تــاور  دســتگاه  یــک 
متــر،   50 فلــش  و  متــر   45 حــدود  ارتفــاع  بــا  تــن  ده 
کلیــه قطعــات  کالســکه و  کار، بــا  کامــًا ســالم و آمــاده 
رســد. مــی  فــروش  بــه  دادن،  ارتفــاع  جهــت  الزم 

88776961 تلفــن:   

گهی فروش آ
یک دستگاه

کرین     تاور 



بررسی

راهکارهاي نوین

تامین مالی از طریق بازار سرمایه

سمینار علمی کاربردي 

بررسی راه هاي نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه: عرضـه و پذیرش، صـندوق 

private equity  انتشــــــار اوراق بدهی، صندوق هاي سرمای هگذاري تامین مالی

بررسی و پی شبینی شرایط اقتصاد کالن کشـور و اثرآن بر صنایع گوناگون با تمرکز 

بر صــــــــــــــــــــــــــــنعت ســــــــــــــــــــــــــــاختمان

بررســـی صـــنعت ســــاختمان و شــــرک تهاي بورســــی این صــــنعت

پرسش و پاسخ آزاد و مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوره

سرفصل هاي سمینار:

سخنران و مدرس:

جناب آقاي مهندس امیــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــالحی
مدیـــــــــــر ســـــــــــــــرمایه گذاري کارگــــــــــزاري بورســــــــــــــــیران 

مدیـــــــــــر ســـــــرمایه گذاري صـــــــندوق ســــــــرمایه گذاري بانک خاورمیــانه

آقاي جوادي (معاون محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم بانک خاورمیانه)

آقاي دکتر مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایخی

آقاي امیري (مدیرعامل کارگزاري بورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیران)

مهندس دادمان (رئیس هیات مدیره ســــــندیکاي شــــــرکتهاي ســـــــاختمانی ایران)

مهندس ســعید آبادي (نائب رئیس هیات مدیره ســندیکاي شــرکتهاي ســـاختمانی ایران)

اعضاي پنل تخصصی:

اعضـــــــــــــــــــــــــــــــــاي هیات مدیره شـــــــــــــــرکتها

مدیران عامل و مدیران عالی شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکتها

مدیران ارشــــــــــــــــــد حوزه مالی شـــــــــــــــــــــــــــرکتها

کارشــــــناســـــــان ســـــــرمایه گذاري  شـــــــــــــــــــــرکتها

مخاطبین سمینار:

چهارشـــــــــــــــــــــــــنبه 16 مرداد 1398 

ســــــــــــــــــــــــــــــاعت 8:30 الی 12

خیابان طالقانی، جنب سینما فلســـــــــــــــطین،

خیابان شــــــــــــــهید برادران مظفر، پالك 86،

ســـــندیکاي شـــــرکتهاي ســـــاختمانی ایران

اطالعات برگزاري:

ثبت نام آنالین از طریق کانال تلگرامی و وبســــــــایت 

ســــــندیکاي شــــــرکتهاي ســــــاختمانی ایران

جهت دریافت اطالعات تکمیلی لطفا با شـــــــــــماره 

02166464261 داخلــی 116 ارتباط بــرقـــرار نمایید.

نحوه ثبت نام:

h t t p : / / a c c o . i r / 8 8 7 4

@ I S C C c h a n n e l

با مشــــارکت و همکاري 

شرکت کارگزاري بورسیران

ســندیکاي شــرکتهاي ســاختمانی ایران در راســـتاي 

توانمندسازي اعضــاي خویش و شرکتهاي فعال در حوزه 

صنعت احداث با قوانین و مقررات و روشهاي تامین مالی از 

طریق بازار سرمایه با توجه به شرایط اقتصـــــادي خاص 

حاکم بر فضاي کسب و کار و با نگاه تخصصی به این حوزه 

نســــــــــبت به برگزاري سمینار فوق اقدام می نماید.



FOSCARINI

BISAZZA
BAGNO

DUNE

DUNE

DUNE

کاشی رسامیک  
ساخت اسپانیا 

کاشی رسامیک/ساخت اسپانیا 

اسلب پرسالنی/ساخت ایتالیا 

روجا تجارت آذرستان

8796 تلفن :  تلفن :

عرضه کننده کاشی ، رسامیک،موزاییک شیشه ای،شیرآالت و 

چینی آالت بهداشتی و روشنایی های دکوراتیو ایتالیایی 

موزائیک های شیشه ای /ساخت ایتالیا 
BISAZZA

MOSAICO

چینی آالت لوکس بهداشتی 

FMG




