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 نشست

سرمقاله

جــای خالی »تدبیر« در اصالح قیمت بنزین
تجربــه مــا بــه عنــوان فعــاالن حــوزه صنعــت 
کارشناســان  گــواه  طــور  همیــن  و  احــداث 
گهانــی  نا تغییــر  کــه  اســت  آن  اقتصــادی 
کاالهــای  قیمــت  یــا  اقتصــادی  پارامترهــای 
کارها  کسب و  اســتراتژیک، تاثیرات مخربی بر 
کشور  و همین طور درک مردم از وضعیت آتی 
می گــذارد. دولــت بــه عنــوان بزرگتریــن نهــاد 
گیــر در حــوزه اجرایــی و معتبرتریــن  تصمیــم 
شــاخص های  وضعیــت  بــر  مشــرف  نهــاد 
هــر  از  بیــش  مــردم،  اقتصــادی  و  معیشــتی 
چالش هــای  از  دیگــری  نهــاد  و  ســازمان 
کشــور  ابرچالش هــای  ســایر  و  اقتصــادی 
بارهــا شــاهد آن  ایــن وجــود  بــا  اســت.  گاه  آ
کــه بــر اثــر بــی تدبیــری در تصمیــم  بــوده ایــم 
سیســتم  عمومی بــه  اعتمــاد  هــم  گیری هــا، 
کشــور آســیب دیــده و هــم اینکــه  حکمرانــی 
کارها  کســب و  عموم مــردم و صاحبان برخی 
گهانی متضرر شــده اند.  در اثر این تغییرات نا
انتظــار  امیــد  و  تدبیــر  دولــت  از  بنابرایــن   
گفتمان حکمرانی اش که متناســب با   می رود 

کــه مبتنــی بــر خــردورزی جمعــی، مدیریــت   
گرایانه و مقید به حقوق شهروندی  مشــارکت 
)طبــق منشــور حقــوق شــهروندی( اســت، بر 

کند. کشور مدیریت 
کــه دولــت محتــرم   بــا ایــن وصــف، فراینــدی 
افزایــش  پراعتــراض  و  حســاس  ماجــرای  در 
کرد بــا مطالبه فــوق الذکر  قیمــت بنزیــن طی 
گهانی  که افزایش شــدید، نا فاصلــه دارد. چرا 

و بدون اعالم قبلــی قیمت بنزین از مصادیق 
رفتار بــدون تدبیر در حوزه اقتصاد محســوب 
اعتراض هــای  اثــر  در  چنانکــه  می شــود. 
خشونت بار، آبان 98 را باید در شمار حوادث 
کرد.  دی ماه 96 و حتی پرهزینه تر از آن تلقی 
افزایــش  نداشــت  توجــه  محتــرم  دولــت  آیــا 
قیمــت بنزیــن بــه عنــوان یکــی از حامل های 
حتــی  اهمیتــی  اســتراتژیک  کاالی  و  انــرژی 
کاالهــای همطــراز خــود دارد و  فراتــر از ســایر 
که امنیت  پیامــی را به جامعه منتقــل می کند 
روانــی مــردم را نســبت بــه وضعیــت امــروز و 
آتــی از  بــه شــرایط  آنــان را نســبت  اطمینــان 
بیــن می برد. به عنوان مثال وقتی در شــرایط 
کاهش شــدید فروش نفت، تشدید تحریم ها، 
افزایــش فشــارهای اقتصادی بر مردم و رشــد 
گاه قیمت بنزین را فراتر از  تورم... دولت به نا
انتظارات افزایش می دهد به معنی آن اســت 
که دولت زیر فشــار شــدید تامیــن هزینه های 
کشــور قرار دارد. ارســال چنین پیامی به  اداره 
ورود  موجــب  روانشــناختی  نظــر  از  جامعــه 
شناســی  آســیب  نظــر  از  و  مــردم  بــه  شــوک 
گســل های  شــدن  فعــال  موجــب  اجتماعــی 
کــه دیگــر  کســانی می شــود  یــاس و تحریــک  
امیــدی بــه تــوان دولــت بــرای اداره اقتصــاد 

کشور ندارند. 
کــه در آن قــرار داریــم  بــا توجــه بــه شــرایطی 
ســایر  یــا  محتــرم  دولــت  داشــت  ضــرورت 
خ  نهادهای مرتبط، هر نوع تغییر در تعیین نر

کاالی مهمی چون بنزین را مشــروط به ایجاد 
افــکار عمومی می کــرد.  اقنــاع  و  ملــی  اجمــاع 
ایجاد اجماع و اقناع ملی، فرایندی را شــامل 
که بــر بســتر آن علت تغییــر قیمت و  می شــود 
همیــن طــور راهکارهــای پیشــگیری وکاهش 
نگرانــی عمومی تشــریح می شــود. ایــن فرایند 
ح مســئله  که از طر شــامل چند مرحله اســت 
همراهــی  یــا  مشــارکت  و  تصمیم ســازی  تــا 
کالن  همگانــی را در بــر می گیــرد. در ادبیــات 
اجرایی می توان این پروسه را به نام تدبیر در 
گیری و مدیریت خردمندانه خواند.  تصمیــم 
از قضــا دولــت محتــرم خــود بیــش از دیگــران 
چنیــن ادعایــی دارد و بــه صراحــت بــه مردم 
کالن را  گیری هــای  وعــده تدبیــر در تصمیــم 

داده بود.
کشــور  که  بدیهــی اســت با توجــه به وضعیتی 
از نظر درآمدهای ارزی )محدویت بی ســابقه 
در فــروش نفــت و دریافــت وجــه آن( و همین 
کــه در صــادرات غیرنفتــی  طــور دشــوارهایی 
 دارد - در صــورت عدم تصویب لوایح پالرمو و

 سی اف تی)CFT(تشدید خواهد شد- دولت 
محتــرم ســال آینــده را ســال ســختی از نظــر 
منابع درآمدی قلمــداد می کند. بنابراین دور 
کنــد منابع درآمدی  کــه تالش  از انتظــار نبود 
کســری بودجه ســال  جدیدی را برای جبران 
99 یــا ترمیــم معیشــت طبقــات آســیب پذیــر 
که به شــدت تحــت تاثیر مشــکالت اقتصادی 

کند. کشور هستند، شناسایی 
در حال حاضر دولت برای افزایش درآمدهای 

جای خالی تدبیر 
در اصالح قیمت بنزین

سرمقاهل



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه 1398

 شماره 383

7

آن  نخســتین  دارد.  بســتر  دو  خــود  ریالــی 
کاالهای اساســی و دومین  افــزودن بر قیمــت 
کــه  کاهــش یارانــه مســتقیم مــردم اســت  آن 
یارانه هــا  هدفمندســازی  ح  طــر قالــب  در 
بــه  پیــش  ســالیان  از  قیمت هــا(  )آزادســازی 
کثریــت شــهروندان واریــز می شــود.  حســاب ا
البته عالوه بر اینها می تواند هزینه های جاری 
کاهش دهد یا با روش بودجه نویســی  خود را 
کردهای غیر  عملیاتــی مانع بخشــی از هزینــه 
ضرور در حوزه های مختلف شود. همین طور 
می توانــد پایــه مالیاتی را توســعه دهد و... اما 
کاالهــای  در مجمــوع افزایــش قیمــت برخــی 
اساســی یا حذف یارانه بخشــی از مردم سهل 
الوصــول تــر و موثرتــر از ســایر روشــهای تامین 
منابــع مــورد نیاز دولت اســت. بر این اســاس 
ایــن  خبــره  افــراد  و  کارشناســان  قــوی  ظــن 
گرفتــار عواقــب حذف  کــه دولــت خــود را  بــود 
یارانه هــا یــا اخــد مالیات های جدیــد از برخی 
کاالهــای دیگر  طبقــات جامعــه یا خدمــات و 
خ  نمی کند بلکه دیر یا زود به ســمت اصالح نر

حامل های انرژی خواهد آمد.
موجــود،  تجربه هــای  طبــق  کــه  آنجایــی  از 
کاالی مهمی چــون بنزین  دســتکاری قیمــت 
یــا  بزنــد  دامــن  موجــود   تــورم  بــه  می توانــد 
کند،  حتــی جریان تــورم انتظــاری را تحریــک 
بــه  مربوطــه  دســتگاههای  داشــت  ضــرورت 
تشــریح دالیــل ایــن تصمیــم می پرداختندکه 
برخــی  حتــی  و  نکردنــد  چنیــن  متاســفانه 
بــه  نســبت  بدبینی هــا  بعــدی،  توضیحــات 

کرد.  انگیزه دولت محترم را تشــدید 
اطــالع  عــدم  می رســد  نظــر  بــه  اول  نــگاه  در 
گذر ســریع  رســانی خــود یک اســتراتژی برای 
مــردم  دادن  قــرار  و  تصمیــم  ایــن  تبعــات  از 
بــا  امــا  بــود  اتخــاذ شــده  در مقابــل تصمیــم 
اصلــی  علــت  می شــود  معلــوم  بیشــتر  تامــل 
اقناع ســازی  و  رســانی  اطــالع  پیوســت  نبــود 
افــکار عمومی، ناشــی از ضعــف منطق دالیل 
اعالمی افزایــش قیمت اســت. به بیان روشــن 
خ بنزیــن افــکار  ادلــه دولــت بــرای افزایــش نــر
عمومــی را اقنــاع نکــرد و از نظــر سیاســی هــم 
اجمــاع ملــی پیرامــون آن شــکل نگرفــت. بــه 
نظــر می رســد دولت در یک مســیر ســردرگم یا 
غیــر قابل اعالم عمومــی ) از جمله پیش بینی 
تحریم های شــدیدتر در سال آتی ( به تصمیم 
کاالی اســتراتژیک  بــرای افزایــش قیمت ایــن 
کافی و  ل  رســید و بــه همین دلیــل از اســتدال

منطق روشــن برای تبیین دلیل تصمیم خود 
برخوردار نبوده است. 

 برای درک بیشتر این نکته باید توجه داشت 
کــه اصــالح قیمــت بنزیــن می توانــد ناشــی از 
دولــت  و  باشــد  اصلــی  عوامــل  دســته  چهــار 
محتــرم بایــد در ابتــدا دلیــل تصمیــم خــود را 
بــه صــورت روشــن و شــفاف بــه مــردم عرضــه 
که بار اصلی فشــار اقتصادی این  می کرد. چرا 

تصمیم بر دوش مردم است.
1 -   تشــدید سیاســت های توزیعــی و رفاهی؛ 
از مقامــات ارشــد  براســاس اظهــارات برخــی 
اجرایــی، دولت محتــرم با هدف خلــق منابع 
جدیــد درآمدی برای حمایت از اقشــار پایین 
دســت، قیمت بنزیــن را افزایش داده اســت. 
ایــن ادعــا در روزهــای پــس از اعتراضــات بــه 
کــرات از ســوی دولتمــردان و مقامــات ارشــد 
ریالــی  کــه  وعــده داده شــد  و  تکــرار  اجرایــی 
از ایــن درآمــد نصیــب خزانــه دولــت نشــده و 
همــه آن در حســاب مــردم بازتوزیــع خواهــد 
شــد. علــت اینکــه  ایــن ادعــا نتوانســت مانع 
کارشناســی شــود آن  اعتراضــات مردمــی و  از 
گفتمان دولت مطابــق نبود. افکار  که بــا  بــود 
کــه این دولت خود را  عمومی فرامــوش نکرده 
مخالــف سیاســت های توزیعــی و بــه اصطالح 
کــرده و بارهــا نســبت بــه  پــول پاشــی معرفــی 
تصمیــم دولــت قبلی بــرای توزیــع یارانه های 

مســتقیم معتــرض شــده و آنــرا یک سیاســت 
کرده است. بنابراین  شکســت خورده معرفی 
اعــالم چنیــن سیاســتی یــک چرخــش آشــکار 
کــه نیاز به  در رویکــرد دولت قلمداد می شــود 
همسو ســازی افکار عمومی داشت. اما چنین 

مسیر و روالی طی نشد. 
گرچــه  ؛  کاال  قاچــاق  بــا  موثــر  مقابلــه    -  2
بــر  کتمانــی  قابــل  غیــر  تاثیــر  قیمــت،  متغیــر 
کاال دارد و چه بســا مهمترین  مســئله قاچاق 
محــرک قاچــاق عــالوه بــر دشــواری معیشــت 
نظــارت  ضعــف  پولشــویی،  نشــینان،  مــرز 
و... محســوب می شــود امــا بــا وجــود تــداوم 
ج جدیــد هنــوز  فاصلــه قیمتــی )بنزیــن بــا نــر
فاصلــه قابــل توجهــی بــا قیمت های آنســوی 
کــه برای یک  مــرز دارد(، قابل توجیه نیســت 
اصــالح جزئی، چنیــن هزینه ســنگین امنیتی 
گــر هدف اصلی  و اقتصــادی پرداخته شــود. ا
صرفا جلوگیری از قاچاق باشــد اصالح قیمت 
که انگیزه قاچــاق را از بین  گونه ای بــود  بایــد 
ببــرد نه آنکه تنها بخشــی از منفعت قاچاق را 

کاهش دهد.
3 -  حرکــت بــه ســوی آزادســازی قیمت هــا؛ 
تصمیــم  بــرای  می تــوان  کــه  دیگــری  دلیــل 
کــه ایــن اقدام  کــرد، این اســت  دولــت اقامــه 
گامی به ســمت آزادســازی  با هدف برداشــتن 
قیمت هاســت. این ادعا نیز پذیرفتنی نیست 
که دولت دست به سرکوب  چون در شــرایطی 
کاالهــای  از  خیلــی  تــا  ارز  خ  نــر از  قیمت هــا 
استثناســازی  بــر  دلیلــی  زده  دیگــر  اساســی 
بــرای  اینکــه  بنزیــن موجــود نیســت. ضمــن 
کاالیــی از جملــه بنزیــن  خ آزاد هــر  تعییــن نــر
ابتــدا بایــد دربــاره قــدرت برابری ریــال با دالر 
بــه توافــق رســید. برآیند دیدگاه دولت نشــان 
بــه  بــه قیمــت موجــود را  خ دالر  نــر می دهــد 
رســمیت نمی شناسد بنابراین در این شرایط 

کرد.  خ آزاد بنزین را تعیین  نمی تــوان نر
کســری بودجه  4 -   تامین مالی برای جبران 
کارشناسان و مردم آن است  کشور؛ ظن قوی 
که دولــت به درآمد حدود 60 هــزار میلیاردی 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین و صرفه جویی 
کســری بودجــه  در مصــرف آن، بــرای جبــران 
خــود چشــم دوخته اســت. با توجه بــه اینکه 
ایــن  آنهــا  اشــارات  و  دولتمــردان  بیانــات  در 
موضــوع مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و بلکــه هــر 
کرده اند، این  کســری بودجه را تکذیــب  گونه 
که اساســا هدف  پرســش بی پاســخ می مانــد 

از آنجایی که طبق تجربه های 
قیمــت  دســتکاری  موجــود، 
بنزیــن  مهمی چــون  کاالی 
موجــود تــورم  بــه   می توانــد 
دامــن بزنــد یــا حتــی جریــان 
کند،  تورم انتظاری را تحریک 
ضرورت داشت دستگاههای 
بــه تشــریح دالیــل  مربوطــه 
ایــن تصمیــم می پرداختندکه 
نکردنــد  چنیــن  متاســفانه 
توضیحــات  برخــی  حتــی  و 
نســبت  بدبینی هــا  بعــدی، 
را  محتــرم  دولــت  انگیــزه  بــه 

تشدید کرد  
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 نشست

خ بنزین  از ایــن ســهمیه بنــدی و افزایش نــر
چه بوده اســت؟ و مهمتــر از آن این تصمیم 
گرفته اســت.  گهانی با چه منطقی صورت  نا
بــه نظر می رســد موضــوع اصلی بــرای مردم 
کنش شــدید آنها به  معتــرض صرف نظر از وا
احتمــال بازگشــت تــورم افسارگســیخته این 
کــه دولــت چرا در این شــرایط دســت  اســت 
بــه تغییــر قیمــت بنزیــن زده اســت در واقــع 
آنهــا می پرســند چــه عواملــی دولــت را وادار 
کــرده اســت. واضح اســت  بــه ایــن تصمیــم 
کــه هــر چــه منطــق دولــت درایــن تصمیــم 
پرمایــه و پراعتبــار باشــد میــزان همراهــی بــا 
آن بیشــتر خواهــد بود. چون مــردم از دولت 
توقع دارند دســت به اقدامــات عبث بزند یا  
که منطق آن قابل تشریح یا  تصمیمی بگیرد 

پذیرش نباشد.
کیــد دولــت و رئیس جمهور محتــرم )البته   تا
پس از اعتراضات مردمی( بر آنکه ریالی از این 
درآمد به خزانه عمومی وارد نمی شود و تحت 
حساب جدیدی در خزانه به حساب مستقیم 
گشت، نشان می دهد دولت  مردم بازخواهد 
کســری بودجه  یا از ابتدا قصدی برای جبران 
کارشناســان( نداشــته  )موضــوع مورد اشــاره 
کــه در اینصــورت همچنان این ســوال مطرح 
که پس هدف چه بــوده و یا اینکه پس  اســت 
از مشــاهده اعتراضات به این نتیجه رســیده 
که  درآمدهــای حاصلــه را بــه مــردم بازگرداند 
نشــان دهنــده لــزران و سســت بــودن منطق 
گر فرض را بر این  تصمیم دولت است. حتی ا
که دولت محترم قصــد تولید منابع  بگذاریــم 
جدیــدی برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
که  داشــته اســت، این پرســش مطرح اســت 
برنامــه دولت بــرای نیمی از درآمــد باقیمانده 
که هیچ توضیحی دراین  چیســت. از آنجایی 
بــاره داده نشــده به نظر می آیــد دولت برنامه 
از پیــش تعیین شــده برای توزیــع درآمدها با 
گیری در بین مردم نداشته  این وســعت و فرا

است. 
 یک محاسبه ساده از آثار مالی سهمیه بندی
نشــان  بنزیــن  قیمــت  شــدن  نرخــی  دو  و   
میلیــارد  هــزار   60 الــی   50 حــدود  می دهــد 
تومــان درآمــد جدید نصیب دولت می شــود 
کــه 50 درصــد آن ناشــی از افزایــش قیمــت و 
50 درصــد مابقــی آن ناشــی از صرفــه جویی 
 در مصــرف داخلــی و امکان صــادرات روزانه
 20 میلیــون لیتــر اســت. طبــق اعــالم دولت 

که حدود 30 هــزار میلیارد تومان  قرار اســت 
بــه صــورت مســتقیم بیــن چندیــن دهــک 
گونه توضیحی  جامعه توزیع شــود اما هیــچ 
دربــاره درآمد احتمالــی 50 درصد باقیمانده 

ارائه نشده است.
هدفمنــدی  قانــون  اســاس  بــر  طرفــی  از   
قیمــت  افزایــش  گونــه  هــر  کــه  یارانه هــا 
حامل هــای انــرژی را در بــر می گیــرد، دولــت 
کثــر  بــر اســاس مــاده 7 آن مجــاز اســت حدا
تــا 50 درصــد وجــوه حاصــل از آنــرا در قالــب 
پرداخــت نقدی و غیــر نقدی بیــن خانوارها 
کنــد. حــال آنکــه بــر اســاس مــاده 8  توزیــع 
از  حاصــل  وجــوه  درصــد   30 اســت  مکلــف 
کمك های  اجراء این قانون را برای پرداخت 
بالعوض، یا یارانه ســود تسهیالت و یا وجوه 
اداره شــده بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان 
گسترس شبکه  کشــاورزی و صنعتی،  بخش 
از  بخشــی  جبــران  عمومــی،  نقــل  و  حمــل 
زیــان شــرکت های ارائه دهنــده خدمات آب 
گازطبیعــی و فرآورده های  و فاضــالب، بــرق، 
نفتــی و شــهرداری ها و دهیاری هــا ناشــی از 
کند. همچنین  اجراء این قانــون و... هزینه 
بــر اســاس مــاده 11 ایــن قانــون دولــت مجاز 
اســت تا 20 درصد وجوه حاصل را به منظور 
جبــران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك 

کند.  دارایی های سرمایه ای هزینه 
بنابراین با اعالم دولت مبنی بر اینکه حدود 
30 هــزار میلیــارد تومان به مــردم باز خواهد 

کــه آیا 50  ح می شــود  گشــت این ســوال مطر
درصــد باقیمانده نیز بر اســاس قانون هزینه 
خواهد شــد یا اینکه سرنوشــت این بخش از 

درآمدها همچنان مبهم خواهد بود. 
گر در دالیل  در ریشــه یابی تصمیم دولــت، ا
4گانــه فــوق عمیق شــویم متوجه می شــویم 
کدام از اینها شــاید تاثیری در تصمیم  که هر 
کــدام نمی تواند علت  دولــت دارند امــا هیچ 
ایــن  هــدف مجهــول  بنابرایــن  باشــد  تامــه 
تصمیــم همــان ســردرگمی دولت یــا مســائل 
منجــر  کــه  عمومی اســت  اعــالم  غیرقابــل 
افــکار  و  مــردم  ذهنیــت  در  اغتشــاش  بــه 

عمومی شده است. 
کــه دولــت تحــت فشــار  واقعیــت ایــن اســت 
کامی تحمیلــی  جریــان مخالــف سیاســی و نا
ج قرار دارد. در این  بــر برجام از داخل و خــار
وضعیــت، قوه تعقــل دولت محتــرم توانایی 
برخــی  بــودن  آمیــز  مخاطــره  میــزان  بــرآورد 
تصمیم ها را یا به دقت و میزان الزم ندارد یا 
آنکــه بــرای آن اولویت قائل نیســت و معتقد 
مکانیســم  بایــد  موجــود  شــرایط  در  اســت 
مدیریــت بر منابــع درآمدی و هزینه ای را به 
که  ســرعت تغییر داد و همســو بــا اقتضائاتی 
کرد. شــاید  پیش می آید تصمیم ها را اصالح 
همیــن رویکرد بتواند رفتــار دولت در اصالح 
گر چنین باشــد  کنــد. ا خ بنزین را تفســیر  نــر
باید نســبت بــه آینده و تصمیم های مشــابه 

زنگ خطر به صدا در آورد. 
گــر از ایــن منظــر بــه تحــوالت آبــان مــاه در  ا
از  نشــانه هایی  بنگریــم  اقتصــادی  حــوزه 
حرکــت بهمن هایــی دیــده می شــود. مــا بــه 
تشــکل قدیمی مدنــی  یــک  تریبــون  عنــوان 
در شــماره تیرمــاه ســال 97 هشــدار دادیــم 
گــر امــروز در برابر مشــکالت مــردم تدبیر  کــه ا
نشود فردا دیر خواهد بود امروز نیز بر همان 
کــه دولــت محتــرم بایــد  نظریــم و معتقدیــم 
خردمنــدی بیشــتری در ماهها و ســال های 
آتی از خود نشــان دهد و در هر تصمیم خود 
منطــق و علــت اتخاذ آنرا بــه صراحت تبیین 
و جریان هــای سیاســی و افــکار عمومــی را بــا 
کند. ایــن تصمیم خــواه درباره   خود همــراه 
کاالیــی چــون بنزین باشــد  افزایــش قیمــت 
خــواه دربــاره ضــرورت پیوســتن به ســازمان 
کــه برخــی رقبــای دولــت مانــع آن   ) FATF(

می شوند.

یــک  تریبــون  عنــوان  بــه  مــا   
در  قدیمی مدنــی  تشــکل 
شماره تیرماه سال 97 هشدار 
گــر امــروز در برابــر  کــه ا دادیــم 
مشــکالت مــردم تدبیر نشــود 
فردا دیــر خواهد بــود امروز نیز 
بر همان نظریم و معتقدیم که 
دولت محتــرم باید خردمندی 
بیشتری در ماهها و سال های 
آتی از خود نشان دهد و در هر 
تصمیــم خــود منطــق و علــت 
اتخــاذ آنرا بــه صراحت تبیین و 
جریان هــای سیاســی و افــکار 

عمومی را با خود همراه کند

سرمقاهل
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  مهنــدس محمــود مصطفی زاده ســردبیر 
ماهنامــه »پیــام آبادگــران« : تشــکر می کنم 
ماهنامــه  اختیــار  در  کــه  فرصتــی  بخاطــر 
گرانبهایــی در امر  قــرار دادید. شــما تجربــه 
مهمــی در  نقــش  و  داریــد  ســاز  و  ســاخت 
بازســازیی های پــس از زلزله هــای مختلف 
که در  کشــور دارید از جملــه در زلزله بم  در 
آن زمــان نایــب رئیس هیات مدیــره بودید 
کارهــای بزرگــی انجــام دادیــد. اخیــرا در  و 
کــه بــا وجــود  خ داد  آذربایجــان زلزلــه ای ر
کــم بــودن دامنــه آن، بــاز هــم ویرانی هــای 
ســندیکای  آورد.  بــار  بــه  را  توجهــی  قابــل 
شــرکتهای ســاختمانی ایــران بررســی ایــن 
نــوع مســائل را از مســئولیت های حرفه ای 
و اخالقی خــود می داند تا درباره نتایج آن 

کارشناســان اطالع  بــه مقامات مســئول و 
خواهشــمندم  جنابعالــی  از  کنــد.  رســانی 
ابتــدا دیدگاه خــود را درباره نحــوه مواجهه 
بــا پدیــده زلزلــه بــه عنــوان یکــی از بالیــای 
کاستن  طبیعی و اقدامات پیشــگیرانه برای 

از تلفــات و ویرانی های آنرا بفرمایید.
مســئله بســیار مهمی کــه درباره زلزلــه باید به 
گاهــی داده و به  کنیــم، درباره آن آ آن توجــه 
کشور  عنوان نماینده جامعه فنی و مهندسی 
آن را نشــر دهیــم و بــه اطــالع هموطنانمــان 
کــه زلزلــه مطلقــًا یــک  برســانیم، ایــن اســت 
بــالی آســمانی نیســت. زلزله ناشــی از خشــم 
الهــی و ناشــی از عملکــرد انســانهایی نیســت 
کــره زمیــن زندگی می کننــد، البته  کــه بر روی 
خســارات ناشــی از آن از بی احتیاطــی و عدم 

حوزه ساخت و ساز 
وسامان ندارد سر

جمعــه  بامــداد  دقیقــه   2:17 ســاعت 
مصــادف بــا 17 آبــان ســال جــاری زلزله ای 
بــه بزرگــی ۵.۹ ریشــتر حوالــی شــهر "َتــرک" 
در شهرســتان میانــه را لرزانــد، و بــا وجــود 
مصــدوم   ۵1۸ و  کشــته   6 آن  کــم  ابعــاد 
گذاشــت. در ایــن اتفاق غــم انگیز  به جــای 
1۵۰۰  واحــد مســکونی بیــن 1۰ تــا 1۰۰ درصد 
زلزلــه  ایــن  جریــان  در  دیدنــد.   خســارت 
حــدود 1۰6 روســتا دچــار حادثــه شــدند و 
عــالوه بــر ســاختمان های محــل ســکونت 
مــردم، محــل نگهــداری احشــام نیــز دچار 
آســیب شــد. همزمانی زلزله جانــکاه بم در 
کــه در آن مهندس  ســال 13۸2 بــا دوره ای 
ملکیانــی فــرد نائــب رئیــس ســندیکا بود و 
کاســتن از ابعــاد  تالشــهای ســندیکا بــرای 
حادثــه و آالم هموطنانمــان در آن دوره مــا 
را بــر آن داشــت تــا پــای صحبت هــای ایــن 
بنشــینیم. احــداث  صنعــت  پیشکســوت 
مهنــدس منوچهــر ملکیانــی فــرد از فعاالن 
سرشناس در حوزه سازندگی و از چهره های 
ماندگار سندیکای شرکت های ساختمانی 
کارشناســی  که در ســال 13۵1  ایران اســت 
ارشــد خــود را در رشــته راه و ســاختمان از 
کرده  دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران اخذ 
است. ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت 
بورگــه«  »ایــران  وتاسیســاتی  ســاختمانی 
از  پرشــماری  عمرانــی  ح هــای  طر مجــری 
کتابخانــه ملــی ایران، ســاختمان  جملــه : 
جدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
دانشــکده صــدا و ســیما، چاپخانــه بانــک 
ملــی ایــران، دانشــگاه بیــن المللــی امــام 
خمینــی در قزویــن، هتــل ۵ ســتاره پــارس 
در تبریــز، ســاختمان جدیــد اتــاق بازرگانی 
می باشــد.  دیگــر  ح  طــر دههــا  و  ایــران 
مهنــدس ملکیانــی در دوره هــای مختلــف 
عضو هیات مدیره سندیکا بوده و چندین 
دوره نیز به عنوان دبیر و نایب رئیس هیات 
مدیــره    و رئیــس هیــات مدیره مســئولیت 
اجرایی داشــته است و در سه دوره متوالی 
ایــن  ریاســت   )13۹۵ تــا   13۸6 ســال  )از 
تشــکل صنفــی را عهــده دار بــوده اســت. 
ســال   13 حــدود  فــرد  ملکیانــی  مهنــدس 
اجتماعــی،  تامیــن  عالــی  شــورای  عضــو 
کار و همیــن  دو دوره عضــو شــورای عالــی 
در  را  نفــت  عالــی  شــورای  عضویــت  طــور 
از  وی  همچنیــن  داراســت.  خــود  کارنامــه 
توســعه  و  تحقیــق  موسســه  بنیانگــذاران 
از  و  ای  حرفــه  مهندســی،  تشــکل های 
بنیانگذاران شورای هماهنگی تشکل های 
کشور است.  مهندســی، صنفی، حرفه ای 

گفت وگو با مهندس ملکیانی فرد، از چهره های ماندگار سندیکا :
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 نشست

مدیریت درست انســانها سرچشمه می گیرد 
اما وقــوع آن به اعمال انســانی ارتباط ندارد 

و ناشی از خشم الهی نیست.
کامــال طبیعــی اســت. چنین  زلزلــه یــک امــر 
وجــود  آســمانی  کــرات  همــه  در  پدیــده ای 
کره زلزله  کــره ماه هم یک  دارد، بــرای نمونه 
خیــز اســت و دهانه هــای بــزرگ آتشفشــانی 
دارد. بنابرایــن بایــد بــه زلزلــه بــه عنوان یک 
که بشــر در بــه وجود  کــرد  امــر طبیعــی نــگاه 
قــدر  نــدارد.  نقشــی  گونــه  هیــچ  آن  آمــدن 
کره زمین  که ما نمی توانیم  مسلم این است 
که باید  را به اراده خود درآوریم و این ماییم 
کره زمین نحــوه زندگی  متناســب بــا ماهیت 

ایمن و درســت را بر روی آن فرا بگیریم.
خیــز  زلزلــه  جهــان  کشــورهای  از  بســیاری 
درون  انرژی هــای  شــدن  جمــع  و  هســتند 
که به شکل آتشفشــان یا زلزله  زمین هســت 
خــود را نشــان می دهــد، معمــوال مناطقــی 
در  تــرک  برداشــتن  احتمــال  کــه  پوســته  از 
گســل نامیــده می شــود  آنهــا قوی تــر اســت 
گســلها  کــه الیه هــای درونــی زمیــن از طریق 
گــر زلزلــه و  انــرژی خــود را بیــرون می ریــزد. ا
جمــع شــدن انــرژی در درون زمیــن جزئــی 
از خلقــت اســت، خداونــد اشــرف مخلوقات 
که  خود یعنی انســان را طوری آفریده اســت 
مغز او می تواند بر تمامی ماهیت زلزله تسلط 
داشــته باشــد چنانچــه امروزه بشــر می تواند 
گســل ها ســاختمانی بســازد  حتی در حوالی 
کــه وقتــی زلزلــه اتفــاق می افتــد جــان هیــچ 
انسانی در معرض خطر نباشد. امروزه ما نیز 
کشــور خــود ســاختمانی بســازیم  قادریــم در 
کــه با وجــود زلزله ای بــه قدرت 8 ریشــتر فرو 
نریــزد، ایــن یک ادعــا نیســت و واقعیت این 
کــم  کــه بــه لحــاظ علــم زلزلــه چیــزی  اســت 
نداریــم و نیــازی به دانــش خارجــی نداریم. 
مقــاوم  امــا  اســت  طبیعــی  امــر  یــک  زلزلــه 
ســاختن ســاختمانها و مصون نگاه داشــتن 
حیــات موجــودات و انســانها در روی آن در 
کار  دست خود انسان است و ما قادریم این 

را انجام دهیم.

   هر وقت زلزله ای می آید یا بالیای طبیعی 
مطبوعــات و  مســئوالن  می افتــد   اتفــاق 
 بــه طــور  یکصــدا و چنــد صباحــی دربــاره 

آن داد ســخن می دهنــد امــا ایــن دغدغــه 
بالفاصله فراموش می شــود، به نظر شــما 
کردن هــا  گوشــزد  کــه ایــن  کــرد  چــه بایــد 
ابعــاد  از  می تــوان  چگونــه  دائمی باشــد؟ 
ارگانهــای  نقــش  و  کاســت  خســارات 
مهندســی نظیــر ســندیکا، انبــوه  ســازان و 
کشور در این باره چگونه  نظام مهندســی 

است ؟
کشــور مــا دو نــوع ســاخت و ســاز وجــود  در 
دارد. یکــی از آنها تحت نظــام فنی و اجرایی 
که سازمان  است و با دیسیپلین هایی است 
تشــکلهای  همــکاری  بــا  بودجــه  و  برنامــه 
شــرکتهای  ســندیکای  جملــه  از  مهندســی 
مــدت  ایــن  طــول  در  ایــران  ســاختمانی 
که  کند. در اغلــب زلزله هایی  توانســته وضع 
کمتریــن آســیب  خ داده  در ایــن مملکــت ر
تحــت  کــه  بــوده  ســاختمانهایی  متوجــه 
پیمانــکاران  توســط  اجرایــی  و  فنــی  نظــام 
عضو این ســندیکا و ســایر انجمن ها ساخته 
که  شــده و علــت آن دیســیپلین هایی اســت 
در محاســبات و اجــرا بــه آن دقــت می شــود 
صالحیــت  دارای  ربــط  ذی  شــرکتهای  و 

هستند.
کســی  کــه در ایــن مملکــت هر  علیرغــم ایــن 

ادعــا می کند قادر اســت ســاختمان بســازد، 
اســت  دقیقــی  بســیار  کار  ساختمان ســازی 
ک در شــن و  کــه تنهــا وجــود خــا بــه طــوری 
ماســه می توانــد بــا اولین تــکان و بــا حداقل 
شــدت بــه ویرانی ســاختمان منتهی شــود. 
دوغــاب ســیمان بــه عنــوان ماده چســبنده 
کند تا  ج شــن و ماســه را پــر  بایــد خلــل و فــر
بتــن  باشــد،  داشــته  را  الزم  مقاومــت  بتــن 
کننــد و بتــوان اســم یــک  کار  و آرمــه بــا هــم 
گذاشــت، امــا وجود الی  قطعــه را بتــن آرمه 
ک می توانــد بــه نابــودی آن بیانجامد.  و خــا
بنده این امر را شــخصا دیده ام. 27-28 روز 
پــس از بتن ریــزی در پایــه یک پــل، پایه پل 
کــه با ضربــات پا خراب می شــود. با  را دیــدم 
بررســی متوجــه شــدم شــن و ماســه موجود 
ک دارد، بــه نظــر می رســید در  در محــل خــا
کــی انجام شــده بود و  محوطــه عملیــات خا
ک بــا ســی. بــی. آر پایین تــر از 4 یعنی به  خــا
کرده  گرد تمام شــن و ماســه را آلــوده  شــکل 
بــود و بــا همین شــن و ماســه پل را ســاخته 
که زود متوجه شدیم  بودند. شانس آوردیم 
که  که پیش پای ما بود این بود  و تنها راهی 
کامل آن را خراب  کمپرسور بیاوریم و به طور 
قســمت  کــدام  نمی دانســتیم  چــون  کنیــم 

کدام قسمت نیست.  محکم اســت و 
معتقدنــد همــه  کــه   ساختمان ســازی 

کاره هســتند به مراتــب از جراحی قلب   ایــن 
گر جــراح اشــتباه  کــه ا حســاس تر اســت چــرا 
کنــد یــک نفــر می میــرد اما بــا رعایــت نکردن 
ساختمان ســازی  در  الزم  دیســیپلین های 
افــراد زیــادی می میرنــد. آن نــوع ســاخت و 
کــه تحت نظــارت نظــام فنــی و اجرایی  ســاز 
می گیــرد،  صــورت  مهندســی  بنگاههــای  و 
جملــه  از  مهندســی  بنگاههــای  توســط  و 
جامعــه پیمانــکاری ما اجرا می شــود معموال 
در زلزله ها ماندگاری باالیی نشــان داده اند. 
که  در زلزله بــم بنده دیدم ســاختمان هایی 
کمی از بم ســاخته  وزارت مســکن در فاصلــه 
گرچــه خرپشــته ها خــراب شــده بودند  بــود ا
بــه  بــام  چــون عمومــا خرپشــته های پشــت 
اســکلت وصل نمی شــوند - البته بهتر است 
کــه وصل شــوند-اما بقیه ســاختمان اصال و 
ابــدا خطــر جانی برای انســانها ایجــاد نکرده 
که تحــت ضوابط نظام فنی و  بــود برای این 

اســتاندارد  غیــر  مصالــح 
بــه  توجهــی  قابــل  آســیب 
می زنــد.  ســاز  و  ســاخت 
از  روزنامه هــا  وقتهــا  گاهــی 
اســتاندارد  غیــر  آهــن  ورود 
 در تنــاژ بــاال خبــر می دهنــد

 مــن به عنوان مهندســی که 
مــوی خــود را در ایــن حرفــه 
بالفاصلــه  کــرده ام  ســپید 
بارهــا  و  می شــوم  ناراحــت 
ایــن  می پرســم  خــودم  از 
کجا  آهن های غیر استاندارد 
کار  رفت و در چه سازه ای به 

گرفته شد 
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اجرایی و توسط وزارت مسکن و پیمانکاران 
ذی صالح اجرا شده بود.

ســاخت و ســاز نوع اول توســط نظــام فنی و 
اجرایــی و شــامل انــواع ســاختمانها، پل ها، 
کمترین آســیب  راهها، جاده ها و... اســت و 
که  را می بیننــد امــا نوع دیگر ســاخت و ســاز 
کار دارنــد بــا مجوز  مــردم بیشــتر بــا آن ســر و 
مهندســی  نظــام  نظــارت  بــا  و  شــهرداری 
-حســب ظاهر- اجرا می شــود. چرا می گویم 
کــه در ایــن نــوع  حســب ظاهــر، بــرای ایــن 
کارفرمــای بخــش خصوصــی  ســاخت و ســاز 
کــه عمدتــًا متکــی بــه پــول اســت نه ســواد و 
ناظــر دســتور می دهــد  بــه  تخصــص، عمــال 
ندهــد  انجــام  را  دســتورات  کــه  ناظــری  و 
بالفاصله عزل می شــود. لذا سیستم ساخت 
کــه بــدون نظارت  و ســازهای خصوصــی مــا 
نظــام فنــی و اجرایــی و با مجوز شــهرداری و 
نظــارت نظــام مهندســی صــورت می گیــرد تا 
حــد زیــادی از اســتانداردهای الزم بهره مند 

نیستند.
 

کردیــد مصالح غیر  که اشــاره    همانطــور 
ج  اســتاندارد در ســاخت و ســازهای خــار
ممکــن  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  شــمول  از 
اســت مخاطره آمیــز و در برابر زلزله ویرانگر 
دربرابــر  می تــوان  توصیفــی  چــه  باشــند. 

چنین ساخت و سازهایی داشت؟
مصالح غیر اســتاندارد آســیب قابــل توجهی 
وقتهــا  گاهــی  می زنــد.  ســاز  و  ســاخت  بــه 
روزنامه ها از ورود آهن غیر اســتاندارد در تناژ 
بــاال خبر می دهند. من به عنوان مهندســی 
کرده ام  کــه موی خود را در این حرفه ســپید 
بالفاصلــه ناراحت می شــوم و بارهــا از خودم 
کجا  می پرســم این آهن های غیر اســتاندارد 
رفت و در چه سازه ای به کار گرفته شد. حتی 
الکتــرود غیر اســتاندارد هــم می تواند فاجعه 
بــه بــار آورد چــون در نهایــت جنــس الکترود 
بایــد با آهــن یکی شــود تــا اتصــاالت بتوانند 
کیــد  تا دلیــل  همیــن  بــه  باشــد.  پاســخگو 
ساختمان ســازی  دیســیپلین های  می کنــم 
که در یک  مهم تــر از دیســیپلین هایی اســت 
جراحــی قلب یــا مغز باید رعایت شــود. اّما از 
که این ســاختمانها اغلب در حالت  آنجایــی 
اســتاتیک پایدار می ماننــد و آزمایش خود را 

تنهــا در حالــت لرزش پــس می دهند، خیلی 
اســتاندارد  غیــر  ســاختمان  کــه  افــرادی  از 
می ســازند عنوان می کنند 10-15 سال است 
اتفاقــی  کنــون  تــا  و  می ســازند  ســاختمان 
کــه اتفــاق یــک بــار  نیفتــاده اســت در حالــی 
کون فیکون می شــود و همه آن با  می افتد و 

ک یکسان می شود. خا

کــه متکــی بــه   در نظــام فنــی و اجرایــی 
ســازمان برنامه و بودجه اســت شــرکتهای 
صاحــب صالحیــت پیمانــکار و مشــاور بــا 
 
ً
کثــرا کار می کننــد، آنهــا ا ضمانت  هــای الزم 
یــا  ســهامی خاص  و  حقوقــی  شــرکتهای 
ســهامی عام هســتند تا مســئولیت پذیری 
باالیی داشته باشند. در ساخت و سازهای 
شــهری نظارت متکی بر فرد حقیقی اســت 
که امروز هست و فردا ممکن است نباشد. 

تضمین هــای ایــن فــرد هــم ممکــن اســت 
قابل قبول نباشــد. از زمان وزارت مهندس 
عبدالعلی زاده بر وزارت مسکن چندین بار 
در قالــب تشــکلها به این مســئله اعتراض 
کردیم نظــارت درون  کردیــم و درخواســت 
شــهری، هــم در بخش اجــرا و هم در بخش 
نظــارت از حالت حقیقی به حالت حقوقی 
کنــون بــه نتیجه نرســیده  کــه تــا  کنــد  تغییــر 
اســت. به نظر شــما ســندیکا برای پیشبرد 

کاری باید انجام دهد؟ این موضوع چه 
ســوال بســیار مهمی اســت و یکــی از راههای 
زلزلــه   از  ناشــی  مخاطــرات  از  جلوگیــری 
افــراد حقیقــی  بــه جــای  کــه  اســت  همیــن 
در  صــالح  ذی  حقوقــی  شــخصیت های 
طراحــی و محاســبه و اجــرا و چــه در نظارت 

و اجــرا  نقش داشــته باشــند. نظــارت بر فرد 
غیــر متخصــص امری محال اســت. چنانچه 
ک در بتن  کــردم وجود مقــداری خــا عنــوان 
رعایــت  عــدم  کنــد،  نابــود  را  آن  می توانــد 
کــه مهنــدس ذی صــالح  بعــد موثــر جوشــی 
از  را  ســاختمان  می توانــد  کــرده  محاســبه 
کنــد. این نــکات را فــردی می داند  هــم پــاره 
که علم مهندســی داشــته باشــد، متخصص 
گــر متخصــص نباشــد هــر چــه به او  باشــد و ا
بگوییــد نمی داند درباره چه چیزی صحبت 
کنون  می کنیــد و مــدام اســتدالل می کنــد تا
که ساخته  هیچ اتفاقی برای ساختمانهایی 
نیفتــاده اســت. هــر چــه بــه او بگوییــد بعــد 
موثــر جوش در مقاطع مختلــف باید مطابق 
بــر  کــه  باشــد  بایــد  محاســباتی  نقشــه های 
کــه باید  کشــش و ممانــی  اســاس نیروهــای 
کسی  کند طراحی شده اّما این امر را  تحمل 

که  کسی  که مهندس باشد و برای  می فهمد 
نفهمد این توضیحات بی فایده است.

کــه تا به امروز در  یکــی از دردهای بی درمان 
که  حوزه مهندســی وجود داشــته ایــن بوده 
گر هــم نظارتی هم توســط نظام مهندســی  ا
انجــام شــده اجرا توســط غیر مهنــدس بوده 
اســت و در نتیجــه ناظر هر چنــد ناظر خوبی 
باشــد امــا نمی تواند بــر غیرمهنــدس نظارت 
کنــد. شــما در ســوالتان به درســتی به نقش 
امــا  کردیــد،  اشــاره  اســتاندارد  غیــر  مصالــح 
که نداند میلگرد زنگ زده چه فجایعی  کسی 
می توانــد بــه بار آورد هر چه به او بگویید چرا 
میلگــرد زنگ زده اســتفاده می کنــد درصدد 
کارش بر خواهد آمد و نهایتًا در وقت  توجیه 
ک  سرکشی مهندس ناظرآثار زنگ زدگی را پا
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 نشست

کــه این  کســی  می کنــد تــا دیــده نشــود، امــا 
گاهی داشته  مسائل را خوانده باشد، بر آن آ
کــرده  باشــد و آن را در آزمایشــگاه آزمایــش 

کاری نخواهد زد.  باشــد دست به چنین 
اهمیــت  بــر  مســکن  ســابق  وزیــر  کــه  ایــن 
ســازنده ذی صــالح و پاســخگو اصرار داشــت، 
امــا  بــود  مــا  بحث هــای  همیــن  راســتای  در 
که جامعــه پیمانکاری این  متاســفانه همین 
حــرف را می زند بالفاصله با ایــن موضع گیری 
کــه »می گوینــد طرح هــای  مواجــه می شــود 
عمرانــی با ســرفصلهای غیرعمرانی برای اینها 
کــه می خواهنــد در این حــوزه نفوذ  کم اســت 
کــه اتفاقــا ایــن حــوزه محــل  کننــد« در حالــی 
حضــور پیمانکار ذی صالح، مهندس مشــاور 
ذی صالح و دستگاه نظارت ذی صالح است. 
از  بعــد  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
ماننــد  نقش هایــی  ایفــای  و  رودبــار  زلزلــه 
کنتــرل  مدرسه ســازی در آن مناطــق بحــث 
ح  مضاعف را در مالقات با شــهردار وقت مطر
بــه طــور دربســت  ایشــان  از طــرف  کــه  کــرد 
پذیرفتــه شــد. حــدود 6-7 شــرکت مشــاور 
که  در آن زمــان بــا شــهرداری قرارداد بســتند 
کنند.  کنترل مضاعف  ســاختمانها را ســرزده 
که در مقاطعی مهندســان  بحث مــا این بود 
کیفیــت ســاخت مســلط  کــه بــه  ذی صــالح 
هســتند و محاســبات می دانند از ساختمان 
کننــد و در هــر مرحلــه ضمن داشــتن  بازدیــد 
کار،  قــدرت الزم بــرای نظــارت و حتی توقــف 
نمــره  ســاختمان  مختلــف  بخش هــای  بــه 
ســاختمان  ایــن  نمــره  بگوینــد  مثــال  دهنــد 
ح  طــر اســت.   14 نمــره   20 از  اســکلت  در 
که  کســی  کــه طــی آن هر  بســیار جالبــی بــود 
بــا پرداخــت  می خواســت ســاختمان بخــرد 
پولــی به شــهرداری می توانســت شناســنامه 
ســاختمان را ببینــد و فریب شــیرآالت روکش 
کابینت هــای  و  آنچنانــی  ســرامیک  طــال، 
خارجــی را نخــورد و به طور خالصــه ببیند در 
پــس ظاهر فریبنده این عــروس چه واقعیتی 
کوتاهی  ح مدت بسیار  نهفته اســت. این طر
اجرا شد اما بالفاصله صاحبان زر و زور جلوی 

گرفتند.  کار را در شهرداری ها  این 

کاســتن  در  کیفیــت  بیمه هــای  نقــش    

از ویرانی هــای زلزلــه چگونــه اســت و چــه 
برآوردی در این باره دارید؟

کیفیــت تــا حــدودی می توانــد جبران   بیمــه 
کننده باشــد اما بیمه ها اصوال فقط خسارت 
میــر  و  مــرگ  جلــوی  و  می کننــد  پرداخــت 
شــهروندان را در زلزله هــا نمی توانند بگیرند. 
کیفیت بسیار  بیمه های ما از لحاظ نظارت بر 
که ما در نظر داشتیم  ضعیف هستند، زمانی 
کنیم  بیمــه را جایگزین ضمانت نامــه بانکی 
کردیم،  به بیمه ایران و سایر بیمه ها مراجعه 
کشــور مقاومت  بســیاری از متولیان بیمه در 
کــه در  می کردنــد و در نهایــت در جلســه ای 
کردند بدنه  سازمان مدیریت برگزار شد اعالم 
کار ندارند. یعنی  کارشناســی قوی برای ایــن 
کارشناســی مهندســی قوی  بیمــه یــک بدنه 
کنتــرل مضاعف  الزم داشــت تا همــان بحث 
را برعهــده بگیــرد. بــه عبارتی بیمــه به لحاظ 
پرداخــت خســارات می توانــد موثــر باشــد اما 
که حفــظ جان انســانها  دربــاره اصــل قضیــه 

کاری نمی تواند انجام دهد.  است 
کل  که    شــاید ســوال اساســی این باشد 
بایــد متحــول  کیفیــت ســاختمان چگونــه 

که مخاطرات پایین آید؟ شود 
 عــالوه بــر بحث ســاخت و ســاز شــهری باید 

کیفیــت ســاختمان در روســتاها هــم مدنظر 
بــرای  ببینیــم  بایــد  واقــع  در  گیــرد.  قــرار 
مقــاوم شــدن ســاختمانها در برابــر زلزله چه 
دیســیپلین هایی باید رعایت شــود و دنیا در 

کرده است. این زمینه چه 
سیستم دیوار حمال و طاق ضربی عمدتا در 
ایران دیده می شود و در جاهای دیگر جهان 
پیشرفته به ندرت وجود دارد، یعنی در ایران 
بســیاری ســاختمانها فاقــد شــناژهای قائــم 
و افقــی اســت و به عبــارت دیگر فونداســیون 
و دیوارهــا و ســقف بــه هــم دوخته نشــده اند 
بــم  در  اســت.  فاجعــه  اصلــی  عامــل  ایــن  و 
کنــار رفتنــد و ســقف های  دیوارهــای حمــال 
ســاختمان  عمــاًل  و  آمدنــد  پاییــن  ســنگین 
کــه بایــد مأمــن انســانها باشــد به مدفــن آنها 
تبدیــل شــد. این دیوار حمــال و طاق ضربی 
کرد  کشــنده یاد  کــه باید از آنها بــه عنوان زهر 
در همــه دهــات ایــران دیــده می شــود. حتی 
طاقهــای بدتــر از طاق ضربی نیز در روســتاها 
گرد در  که بــا انداختن چــوب  دیــده می شــود 
زیــر و چوبهای چیده شــده روی آنها درســت 
که ســنگین اســت  کاهگلی  می شــود و بعد با 
پوشیده می شود. بنابراین داشتن شناز قائم 
که  و افقی و متصل به فونداســیون به طوری 
مثــل یــک جعبــه ای در همــه جهــت دوخته 
شــده  و جلــوی پارگــی را بگیــرد از ضروریــات 

اولیه ساختمان سازی است. 
سبک ســازی ســاختمان بســیار مهم است. 
10 درصــد وزن ســاختمان به صــورت نیروی 
وارد  ســاختمان  نقطــه  باالتریــن  در  افقــی 
نســبت  را  ممــان  بیشــترین  کــه  می شــود 
را  ســاختمان  و  دارد  ســاختمان  پاییــن  بــه 
هــر چــه ســاختمان  بنابرایــن  برمی گردانــد. 
کمتــر  آن  در  زلزلــه  نیــروی  باشــد  ســبک تر 
خواهد بود. در ســال 1967 در زلزله توکیو  5 
کشــته شدند اما ژاپن ظرف 10 سال  هزار نفر 
کــه وقتی 10 ســال  کــرد  چنــان مقاوم ســازی 
بعد در همان شــهر زلزله شدیدترآمد خون از 

دماغ یک نفر هم نیامد! 
امــروزه ژاپنی هــا بــا زلزلــه زندگــی می کنند به 
کــس  کــه وقتــی زلزلــه می آیــد هیــچ  طــوری 
گاهــی اوقات بــا زلزله  وحشــت زده نیســت و 
طــوری  هــم  را  ســاختمانها  می رقصنــد، 
کــه بــه جــای مقاومــت در  کرده انــد  طراحــی 

ســاختمانهای  مقاوم سازی 
موجود در ایران بخصوص با 
کز  اولویت بیمارســتانها، مرا
آموزشی و امدادی و راههای 
دسترســی در اولویت است. 
در زلزلــه بــم اولین جایی که 
ویران شــده بــود خود هالل 
که  احمــر بود یعنی آن جایی 
بایــد به داد مردم برســد اول 
از همــه ویران شــده بــود. با 
کز  اولویت بیمارســتانها، مرا
که  آموزشــی و امدادی است 
صــورت  مقاوم ســازی  بایــد 
بگیــرد، البته یــک زمانی این 
اّمــا بعدهــا  امــر شــروع شــد 

متوقف گردید 
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برابــر زلزله با زلزلــه می رقصند. یعنی به جای 
صلــب قرار دادن، همــه را روی مفصل هایی 
که بعد  کــه قابل حرکت اســت قــرار می دهند 
از زلزله ساختمان را به جای قبلی هل می-
کالیفرنیای آمریکا  دهنــد. تقریبا همه نقــاط 
کــه وســعتی نزدیک به ایــران دارد روی خط 
زلزلــه اســت، حــدود یک مــاه پیــش در آنجا 
زلزلــه  6/5-7 ریشــتری آمــد امــا فقــط 3-2 
کــه آن هــم بــه  خ داد  مــورد آتــش ســوزی ر
دلیــل چوبــی بــودن ســاختمانها و در رفتــن 
گاز از مفصل هــا بــود. پیش بینــی شــد ظرف 
زلزلــه  از  قوی تــر  پس لرزه هایــی  ســاعت   24
کــه آنهــا پیش بینــی  نــه ایــن  خواهــد آمــد. 
کننــد و ما نتوانیــم. هیچ چیزی در علم زلزله 
کــه متخصصان ایرانــی ندانند.  وجود ندارد 
طبــق پیش بینــی، زلزلــه ای قوی تــر از زلزلــه 
اولیــه اتفــاق افتــاد اما هیــچ اتفاقــی نیفتاد! 
اّمــا ایرانی هــا آن فکــر و اســتعداد خداوندی 
بایگانــی  مــا  تخصــص  می کننــد،  بایگانــی  را 
کــردن فکــر و اندیشــه اســت بــه جــای آنکــه 
که  عــالج واقعه را قبل از وقوع بنماییم، بعد 
خ می دهد همه عزادار می شویم  فاجعه ای ر

خ داد.  که چرا ر
مقاوم ســازی ساختمانهای موجود در ایران 
کــز  مرا بیمارســتانها،  اولویــت  بــا  بخصــوص 
آموزشــی و امــدادی و راههــای دسترســی در 
که  اولویــت اســت. در زلزلــه بم اولیــن جایی 
ویران شده بود خود هالل احمر بود یعنی آن 
که باید به داد مردم برسد اول از همه  جایی 
ویــران شــده بــود. بــا اولویــت بیمارســتانها، 
بایــد  کــه  اســت  امــدادی  و  آموزشــی  کــز  مرا
مقاوم ســازی صورت بگیرد، البته یک زمانی 
گردید.  این امر شــروع شد اّما بعدها متوقف 
کشور و تمام  گناه جامعه مهندسی حرفه ای 
کــه در بخــش مســکن ذی مدخــل  کســانی 
چــون  اســت  نابخشــودنی  گناهــی  هســتند 
اینهــا می دانند چگونه می توانند جلوی این 
فجایــع را بگیرنــد و از جــان هموطنــان خود 
کار را نمی کنند باید  گر ایــن  کنند و ا صیانــت 

پاسخگو باشند. 
کــه خود را مهندس  زلزلــه بم برای هر فردی 
بــود. شــهر  یــک دانشــگاه  عمــران می دانــد 
کنــار رفتــه بودند  نابــود شــده بــود، دیوارهــا 
خــواب  مردمی کــه  ســر  روی  ســقف ها  و 

مرکــز  زلزلــه  مرکــز  بــود.  آمــده  پاییــن  بودنــد 
شــهر بــود. زلزله از نــوع عمیق نبــود و حدود 
امــا  داد  خ  ر زمیــن  عمــق  در  کیلومتــری   12
حداقــل  کــه  ســاختمانهایی  جــا  همــان  در 
کرده بودند ســرپا  اصول مهندســی را رعایت 
کــه  اجتماعــی  تامیــن  ســاختمان  ماندنــد. 
فقط چند بادبند زنگ زده و ضعیف داشــت 
که در نمای آن مشخص بود چون نماسازی 
نشده بود، این ساختمان سرپا ایستاده بود 

ج شــده بود. البته از حیز انتفاع خار
که  کــه چــرا مــا  همیشــه افســوس می خــورم 
از طــرف ســندیکا و در معیــت مرحــوم دکتــر 
قالیبافیــان بــه آنجــا رفتــه بودیــم یــک فیلم 
کــه آن را بــه  کامــل تهیــه نکردیــم  جامــع و 
دانشــکده های مهندســی بدهیــم یــا چرا به 

دانشــکده های فنــی و مهندســی پیشــنهاد 
کننــد و آن را  کــه برونــد و فیلم تهیه  ندادیــم 
ج  به مهندسان عمران نشان دهند. در خار
که با ســرعت زیــاد رانندگی  کســانی  کشــور  از 
و  برونــد  کالس  می شــوند  مجبــور  می کننــد 
بــه آنهــا نشــان داده می شــود  کالس  در آن 
برخورد ماشــین با هر ســرعتی چه فجایعی را 

به بار می آورد.
و  مختلــف  ســرعتهای  بــا  را  موضــوع  ایــن   
نشــان  فــرد  بــه  ماشــین  مختلــف  وزنهــای 
کالس بیرون  که وقتی از  می دهند به طوری 
می آیــد خــواه ناخــواه دیگــر نمی توانــد بــا آن 

کند.  سرعت غیرمجاز رانندگی 
درســت روبــروی فــرودگاه بــم اســکلت فلــزی 

یک ســاختمان در حال ســاخت قرار داشــت 
و هنــوز بار اصلــی ســاختمان روی آن نیامده 
بــود، بادبندهایی هــم از ناودانــی 14 یا 16 در 
که نشــان می داد اســکلت  گرفته بود  بنــا قرار 
ســاختمان محاسبه شده اســت و به صفحه 
کنــار ســتون جــوش  ســتون )Base Plate( در 
شــده بــود، و در اثــر زلزلــه چنــان بریده شــده 
گیوتیــن آن را بریده اند یعنی  که انــگار بــا  بــود 
نیروی زلزله درســت به همــان جایی زده بود 
کرده بــود و بادبند را  کــه محاســبه پیش بینی 
قرار داده بود و به درســتی باید بریده می شــد 
 تــا ســاختمان خراب نشــود. ایــن یعنی چه ؟

گــر زلزله هــا   یعنــی مــا زلزلــه را می شناســیم و ا
کشــته می دهنــد جامعــه  فنــی و مهندســی 
را  خــود  کــه  اجرایــی  دســتگاههای  و  کشــور 

گناه  متولــی مســکن می دانند باید احســاس 
کنند. 

خوبــی  بــه  را  زلزلــه  توانســتند  ژاپنی هــا  گــر  ا
کنند و جــان و مال ملت ژاپن را از این  مهــار 
پدیــده طبیعــی و مخاطــره آمیــز بــه درســتی 
محافظــت نماینــد ما نیز باید بــه عنوان یک 
ایمن ســازی  وقــت در  فــوت  بــدون  وظیفــه 
رعایــت  و  ســاختمانها و ســازه های موجــود 
اشــاره  کــه  شــرحی  بــه  مهندســی  اصــول 
شــد تــالش نماییــم.  قطعــًا نقــش دولــت و 
که اشاره  کمیت در رفع اشکاالت موجود  حا
بودجه هــای  میــن 

ُ
تأ و  بسترســازیها  و  شــد 

که امیدوارم هر  الزم، نقشــی اساســی اســت 
روز بیش از دیروز به آن توجه شــود. 
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 نشست

مســکن،  بین المللــی  نمایشــگاه  دومیــن 
شهرســازی و بازآفرینــی شــهری از تاریــخ 8 الی 
10ســال دی مــاه 1398 بــا شــعار»فرصت های 
بــا  مشــارکتی«  پروژه هــای  و  ســرمایه گذاری 
حمایــت وزارت راه و شهرســازی، وزارتخانه ها، 
سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها و شرکت های 
بخش خصوصی در مرکز نمایشگاه های مصلی 
تهــران برگــزار خواهــد شــد. تاریخ برگــزاری این 
که قرار بود در آبان ماه ســال جاری  نمایشــگاه 
برگزار شود به درخواست بخش خصوصی فعال 
در انجمن هــای صنفی بــه دی ماه تغییر زمان 
داد تا زمینه برای مشارکت بخش خصوصی به 

عنوان زنجیره تولید مسکن فراهم شود.
در همیــن راســتا دومیــن نشســت هماهنگــی 
بــرای برگزاری نمایشــگاه مســکن، شهرســازی 
و بازآفرینــی شــهری روز دوشــنبه 27 آبــان در 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران برگزار 
شد. در حاشیه این نشست خبرگزاری فارس با 
دبیر سندیکا دکتر ایرج گالبتونچی مصاحبه ای 
کــرد  کیــد  کــه وی در ایــن مصاحبــه تا داشــت 
علیرغــم نگاه ویــژه دولــت به احیــای بافتهای 
فرســوده هنــوز برنامه جامع و مشــخصی برای 
احیای بافتهای فرســوده وجود نــدارد و دولت 

برنامه مشخصی پیش روی سازندگان و بخش 
خصوصی برای احیای بافت های فرسوده قرار 

نداده است.
غالمرضــا رضائیــان مدیر اجرایی نخســتین 
بــاز  و  شهرســازی  مســکن،  نمایشــگاه 
آفرینــی شــهری در ایــن نشســت ضمن تشــکر 
بــرای  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  از 
میزبانــی ایــن نشســت و بــا اشــاره بــه تعدیــل 
هزینــه حضــور در نمایشــگاه مخصوصا تعدیل 
کــرد:   30-40 درصــدی بــرای اســتانها عنــوان 
4 پانل تخصصی در طی سه روز نمایشگاه برگزار 
خواهــد شــد و مــا آمــاده شــنیدن پیشــنهادها 
جهت انتخاب محورهای مورد بحث و انتخاب 
گروههای مرتبط با هم در این پانل ها  هستیم. 
بــرای  نمایشــگاه  ایــن  در  کــرد:  عنــوان  وی 
نخســتین بار شــاهد حضــور اســتارت آپ های 
دانش بنیــان  شــرکت های  و  شــهری  حــوزه 
که دستاوردهای علمی خودشان  خواهیم بود 

را به نمایش خواهند گذاشت.

محورهای مورد بحث 
مشخص باشد

دکتر ایرج گالبتونچی دبیر سندیکای شرکتهای 

بین المللــی   گــروه  مدیرعامــل  و  ســاختمانی 
اســتراتوس نیــز ضمن خیــر مقدم بــه حاضران 
کــرد: یکــی از وظایــف ســندیکایی مــا  عنــوان 
شــرکت در نمایشــگاههای مرتبــط بــا حرفه ما 
اســت. در مورد پانل هــای تخصصی نیز به نظر 
مــن بهتر اســت در ابتدای امر محــور و موضوع 
اصلــی هــر پانــل مشــخص شــود تــا موضوعات 
مرتبــط  گروههــای  و  آن  در  مطروحــه  فرعــی 
کــرد  تصریــح  وی  شــود.  مشــخص  بحــث  بــا 
سندیکای شــرکتهای ساختمانی با تمام توان 
خود در خدمت برگزاری نمایشگاههای مرتبط 

با حوزه صنعت احداث است.     
وی در بخــش دیگــری از این نشســت و پس از 
کید یکی از حاضران روی ماهیت نمایشــگاه  تا
کرد: من هم نگران تبدیل  بودن رخداد عنوان 
شــدن نمایشــگاه بــه همایش هســتم  چــرا که 
هدف این نمایشگاه باید جذب سرمایه گذاری 
باشــد و نبایــد به همایشــی جهــت صحبت در 
بــاب جــذب ســرمایه گذاری تبدیــل شــود. بــه 
نظر می رســد جایگاه شــرکتهای سرمایه گذاری 
کنونی  و اســتفاده از ظرفیــت بورس در چینش 
کــه  حالــی  در  اســت  مانــده  مغفــول  پانل هــا 
که با ســندیکا  ســازمان بــورس طی جلســه ای 

دولت برنامه مشخصی
 برای احیای بافت  فرسوده ندارد

اظهارات دبیر سندیکا در نشست هماهنگی 

برای برگزاری نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نشست
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گــر پیمانــکاران پــروژه ای  کرد ا داشــت عنــوان 
که بتوانند اقتصادی بودن آن  داشــته باشــند 
کند بورس برای مشــارکت در  را به بورس ثابت 
آن نســخه هایی ارائه خواهد داد و شــاید یکی 
که بتوان چنین نســخه هایی را  از حوزه هایــی 
برای آن نوشت بحث بازآفرینی شهری باشد. 

وی افزود: باید مشخص شود هدف نمایشگاه 
چیســت؟ آیــا هــدف تبییــن نقــش ســازمانها 
و  خصوصــی  دولتــی،  مختلــف  نهادهــای  و 
بازآفرینــی  بحــث  رونــق  در  را  ســرمایه گذاری 
شهری است یا در نظر داریم آنها را برای شرکت 
کنیم. بی شــک  در بازآفرینــی شــهری تشــویق 
هــدف مــورد نظــر مــا روی شــکل و چیدمــان 
نمایشگاه تاثیر دارد. عموما نمایشگاهها جنب 
ســمینارها برگــزار می شــوند اما در حــال حاضر 
هــدف برگزاری نمایشــگاه و در نهایــت برگزاری 
پانل اســت، پس آن پانل باید درباره ســواالتی 
باشد که برای بازدیدکنندگان نمایشگاه ایجاد 

شده است. 

امکانی برای شناخت فرصت های 
سرمایه گذاری

مرکــزی  شــورای  کریمی رئیــس  مهــدی  دکتــر 
کشورهای  فدراسیون توسعه فناوری سازمان 
اســالمی نیز در بخشــی از این نشســت تصریح 
کــه بهتــر اســت یکــی از پانل هــا موضــوع  کــرد 
بین الملــل و ســرمایه گذاری در حوزه بازآفرینی 
کنــد. در  مــورد اســتارت آپهای  را هدفگــذاری 
حــوزه ســاختمان و حوزه هــای مرتبــط بــا آن 
گرفته شــود. بــه دلیل  هــم بایــد پانلــی در نظر 
کشور طرح  کم شدن حجم ســرمایه گذاری در 
کم  موضوعــات مربــوط بــه ســرمایه گذاری نیز 
شــده اســت و این نمایشــگاه می تواند امکانی 
برای سرمایه گذاران ایجاد کند که فرصت های 
سرمایه گذاری مطمئن و سودآور را بشناسند. 

غالمرضــا رضائیــان مدیــر اجرایــی نخســتین 
بازآفرینــی  و  شهرســازی  مســکن،  نمایشــگاه 
کنش به سخنان دکتر کریمی ضمن  شهری در وا
بــرای  حمایتــی  بســته های  اینکــه  بــر  کیــد  تا
گرفته خواهد شــد عنوان  اســتارت آپها در نظر 
کمک  کرده ایــم از دانشــگاهها  کــرد: مــا تــالش 
بگیریــم تــا ایده هــای اســتارت آپــی را در قالب 
کتابهایی گردآوری و در اختیار گروههای هدف 
از جمله فعاالن حوزه ســاختمان قــرار دهیم. 
وی با اشــاره بــه لزوم اســتفاده از ظرفیت های 
کز آموزشــی در نمایشــگاه اعالم  دانشــگاه و مرا
که غرفــه ای را بــه طور رایــگان در  کــرد  آمادگــی 

اختیار آنها قرار دهد. 
نمایندگان و کارشناسانی از بخش های مختلف 
فعــال در حــوزه صنعت ســاختمان و بازآفرینی 
شهری در این نشست حاضر بودند که از جمله 
آنها می تــوان به نماینده روابــط عمومی وزارت 
کمیســیون  نماینــده  شهرســازی،  و  راه 
شــهرداران  مجمــع  معمــاری  و  شهرســازی 
و  معاونــت  نماینــده  ایــران،  شــهرهای  کالن 
برنامه ریــزی شــهرداری تهــران، نماینــده مرکز 
تحقیقــات مســکن، راه و شهرســازی شــرکت 
انجمــن  نماینــده  عمــران شــهرهای جدیــد، 
کشــور،  ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای 
نماینده انجمن صنفی انبوه ســازان، نماینده 
انجمن معماری و شهرسازی، نماینده جامعه 
دانشــکده  نماینــده  نقشــه بردار،  مهندســان 
معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

کرد.  و ... اشاره 
موضوعات مختلفی نیز در این نشست مطرح 
شــد از جمله دعــوت از اتحادیه های مرتبط با 
صنعت ساختمان جهت حضور در نمایشگاه، 
بــه تســهیل گران در بحــث بازآفرینــی،  توجــه 
استفاده از پرســش و پاسخ در پانل ها، دعوت 
کالنشــهرها  از معاونــان شهرســازی و معماری 
از دیگــر موضوعــات  پانلهــا.  بــرای حضــور در 
مطرح شــده در این نشست طرح موضوعات 
کشور،  اصلی مربوط به صنعت ســاخت و ساز 
پذیرش اســتارت آپها به عنوان بخشــی جدی 
کنــار صنعــت، دانشــگاه و دولــت، توجه به  در 
روســتاها و رابطــه شــهر و روســتا در بازآفرینــی 
شهری، استفاده از ظرفیت های دانشگاهی در 
نمایشگاه، و مشارکتی بودن پانل ها بین دولت 

و بخش خصوصی بود.  

پیمانکاران توانایی خود را در نمایشگاه 
ارائه دهند

اجرایــی نخســتین  غالمرضــا رضائیــان مدیــر 
نمایشــگاه مســکن، شهرســازی و بــاز آفرینــی 
شــهری در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ماهنامه  
پیــام آبادگــران در زمینــه جایــگاه پیمانــکاران 
بــه بازآفرینــی شــهری  در برنامه هــای مربــوط 
عنــوان کرد: این نمایشــگاه نقطه آغازی اســت 
بــرای همــکاری  دولــت، شــهرداری ها و بخــش 
خصوصــی در بحــث بازآفرینــی شــهری. بخش 
خصوصــی و فعــاالن مرتبط با صنعــت احداث 
نقــش معنا داری در تحرک بخشــیدن به حوزه 
مســکن دارند و الزم اســت جامعه از این نقش 
ســازنده در حوزه بازآفرینی شهری نیز بهره مند 

شود.  
 وی از  همه پیمانکاران عمرانی، سرمایه گذاران 
و نهادهای مالی دعوت کرد تا در این نمایشگاه 
حضــور یابند و ضمــن ارائه توانمنــدی خود با 
پیشــرفت نویــن ایــن حــوزه آشــنا شــوند. وی 
گر این نمایشگاه بتواند بسته های  کرد ا کید  تا
دولت در زمینه بافت فرسوده را به پیمانکاران 
معرفــی کند دسترســی آنهــا را به این بســته ها 

فراهم می شود. 
مباحثــی  دالیلــی  بــه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
کنــون رغبــت چندانــی از طرف  ماننــد رکــود تا 
پیمانــکاران عمرانــی بــه بحث بافت فرســوده 
دیده نشده است تصریح کرد: نمایشگاه سعی 
کامــل بســته های مربــوط بــه  دارد بــا معرفــی 
بافت فرسوده و بازآفرینی شهری انگیزه حضور 
پیمانکاران را در این بستر جدید فراهم کند.  

اطالع رسانی طرح بازآفرینی شهری 
طــرح بازآفرینــی شــهری در بافتهای فرســوده 
کــه بر اســاس الیحه مشــارکت عمومی و  کشــور 
خصوصــی )PPP( بــه تصویــب هیــات دولــت 
رسیده است، در حال اجرایی شدن می باشد 
و اولین قرارداد آن در بافتهای محله ســیروس 
فیمابین شرکت بام و سازمان بازآفرینی شهری 

به امضا رسیده است.
کــه این طرح بــا هماهنگی شــهرداری  از آنجــا 
و ســایر ارگانهــای ذیربــط و بــا ســرمایه بخــش 
خصوصی قابلیــت اجرایی شــدن دارد، لذا به 
کلیه شــرکتهای محترم عضو می رساند  اطالع 
در صــورت تمایــل می تواننــد از ایــن ظرفیــت 

مناسب بهره مند گردند.

غالمرضا رضائیان:
این نمایشــگاه نقطه آغازی 
اســت برای همکاری  دولت، 
بخــش  و  شــهرداری ها 
خصوصی در بحث بازآفرینی 
خصوصــی  بخــش  شــهری. 
و فعــاالن مرتبــط بــا صنعــت 
داری  معنــی  نقــش  احــداث 
در تحرک بخشیدن به حوزه 
مســکن دارنــد و الزم اســت 
جامعه از این نقش ســازنده 
در حوزه بازآفرینی شهری نیز 

بهره مند شود   
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گفتگــوی  در  و  نشســت  ایــن  حاشــیه  در   
اختصاصی خبرگزاری فارس با دبیر سندیکای 
شــرکت های ســاختمانی، وی  ب ا اشــاره بــه 
نــگاه  اســتقرار خــود  ابتــدای  از  اینکــه دولــت 
ویژه ای به احیای بافت های فرســوده داشــت 
امــا برنامــه مشــخص و جامعــی بــرای آن تهیه 
نشد، گفت: هنوز دولت برنامه مشخص پیش 
روی سازندگان و بخش خصوصی برای احیای 

بافت های فرسوده ارائه نکرده است.
گالبتونچی دبیر ســندیکای شــرکت های  ایرج 
نشســت  دومیــن  حاشــیه  در  ســاختمانی 
هماهنگــی بــرای برگزاری نمایشــگاه مســکن، 

شهرســازی و بازآفرینــی شــهری در گفت وگــو با 
که  خبرگــزاری فــارس،  در پاســخ به این ســوال 
چرا دولت در احیای بافت های فرسوده موفق 
گفت: در خصوص احیای  عمل نکرده اســت، 
بافت های فرســوده بایــد اذعان کنم که دولت 
کرد نگاه ویژه ای  از ابتدای اســتقرار خود سعی 
به احیای بافت های فرسوده داشته باشد. اما 
متاسفانه به خاطر اینکه برنامه مدون و رویکرد 
مشــخص و جامعی برای آن تهیه نشــد بخش 
که چگونه  خصوصــی و ســازندگان نمی داننــد 

باید وارد این عرصه شوند.
وی ادامه داد: پس چون برنامه مشخص پیش 
روی سازندگان نیست این سازندگان و بخش 
بــزرگ  بــه خصــوص در شــهرهای  خصوصــی 
و پایتخــت علیرغــم اینکــه احیــای بافت هــای 
فرســوده می تواند موجب ایجاد فرصت شغلی 
شود اما وارد عرصه ساخت و ساز در بافت های 

فرسوده نشدند.
دبیر سندیکای شــرکت های ساختمانی ایران 
کید کرد: باید نگاه دولت به بخش خصوصی  تا

کند تا ســازندگان بتواننــد برنامه بهتری  تغییر 
را بــرای اجــرای هر چه بهتر احیــای بافت های 

فرسوده از خود نشان دهند.
گالبتون چی تصریح کرد:  بخش خصوصی هنوز 
نمی دانــد چه جایگاهی در احیــای بافت های 
 فرسوده دارد. پس دولت باید برنامه ای مشخص
 در این خصوص ارائه کند و فرصت هم اندیشی 
مؤثر و مناسبی برای بخش خصوصی و تشویق 
گــر دولــت بتواند  کنــد. پــس ا ســازندگان ارائــه 
از مزیت هــای بخــش خصوصــی و ســازندگان 
کنــد چــه بســا می توانیــم بــه جذب  اســتفاده 
ســرمایه گذاری خارجــی در احیــای بافت های 

فرسوده امیدوار   باشیم.
کمبــود بودجــه  وی  بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل 
ایــن  خصوصــی  بخــش  عمرانــی،  طرحهــای 
کــه  روزهــا در ســاخت وســاز و بخــش احــداث 
مقوله جامعی اســت حــال و روز خوبــی ندارد، 
کاهش بودجه های عمرانی باعث شده  گفت: 
کــه حــدود 47 هــزار  تــا شــرکت های پیمانــکار 
شــرکت پیمانکاری و مشاوره هســتند نتوانند 
از تمام ظرفیت خود در بخش ساخت و ساز و 
که شــامل تمام ســازه ها، راه ها و سد و  احداث 

ساختمان است؛ استفاده کنند.
گفت:  دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی 
کمبــود اعتبــار باعث  نبــود برنامــه مشــخص و 
شده که حتی در پروژه های نیمه تمام نتوانیم 
که  کمــک دولت بیایــم چرا  موفــق شــویم و به 
عالوه بر این مشــکالت برنامه مشــخصی نیز از 
ســوی دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام 

وجود ندارد.
گر می خواهیم  کید بر اینکــه ا گالبتون چــی با تا
تمــام شــرکت های بخــش خصوصــی در حوزه 
پیمانکاری و مشاوره از تمام ظرفیت های خود 
کنند، باید به این شرکت ها  کشــور استفاده  در 
صــد میلیــارد دالر پــروژه تعریف و ارائــه دهیم، 
کــه عنوان شــد  گفــت: از ایــن 47 هــزار شــرکتی 
60 درصد آنها شــرکت های جوان هستند پس 
کار بدهیم این  گــر نتوانیم بــه ایــن شــرکت ها  ا

شرکت ها به مشکل خواهند خورد.
کــرد: توجــه بــه بازآفرینی شــهری،  کیــد  وی تا
ح هــای نیمه تمام و صدور خدمات  اتمام طر
کشــور می توانــد  ج از  فنــی مهندســی بــه خــار
کشور درآمدزایی و فرصت شغلی باالیی  برای 

کند. ایجاد 
دبیــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی بــا 
رئیس جمهــور  اظهــارات  از  اینکــه  بــر  کیــد  تا
که رئیس جمهور هم نســبت  اینگونه برمی آید 
به احیای بافت های فرســوده حساس است، 
گفــت:  دولــت بایــد بــرای تصمیمــات خــود بــا 
کــه  بخــش خصوصــی بــه تفاهــم برســد. چــرا 
بــا ورود بخــش خصوصــی بــه احیــای بخــش 
فرســوده هم فرصت شــغلی ایجاد خواهد شد 
کار مناسبی  کســب و  و هم برای آن شــرکت ها 
ایجــاد خواهــد شــد و زیرســاختهای توســعه 

کشور احداث می گردد.

دکتر گالبتونچی  : 
 بخـــــــش خصـــــــــوصی هنـــــــوز 
در  جایگاهــی  چــه  نمی دانــد 
فرســوده  بافت هــای  احیــای 
دارد. پــس دولت بایــد برنامه 
خصــوص  ایــن  در  مشــخص 
کند و هم اندیشــی مؤثر و  ارائه 
مناسبی برای بخش خصوصی 
 و تشویق سازندگان ارائه کند.

از  بتوانــد  دولــت  گــر  ا پــس 
مزیت هــای بخــش خصوصــی 
کنــد  اســتفاده  ســازندگان  و 
چــه بســا می توانیم بــه جذب 
در  خارجــی  ســرمایه گذاری 
فرســوده  بافت هــای  احیــای 

امیدواری باشیم 

برنامه جامع و مشخصی برای احیای بافت  فرسوده وجود ندارد
گفتگوی اختصاصی خبرگزاری فارس با دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی:
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مرکــز مدیریــت بدهــی و دارایی های مالــی عمومی وزارت امــور اقتصاد و 
دارایی در پاسخ به نامه سندیکا با موضوع محاسبه حفظ قدرت خرید 

اسناد خزانه اسالمی نامه ای مکتوب ارسال نمود.
 در پاســخ ارائــه شــده نــکات بســیار مهمــی در خصوص نحوه محاســبه 
بازه زمانی حفظ قدرت خرید اســناد خزانه اســالمی ارائه شــده است 
کلیه فعالین حــوزه صنعت احــداث علی الخصوص  کــه باید مورد توجــه 

پیمانکاران قرار گیرد.
در خصــوص “نحــوه اعمــال بــازه زمانــی محاســبه حفــظ قــدرت خریــد 
عمومی پیمــان” شــرایط  نمــودن  لحــاظ  اســالمی با  خزانــه   اســناد 

مــاه  هــر  آخــر  در  عمومی پیمــان،  شــرایط   37 مــاده  اســاس   بــر 
پیمانــکار بــر اســاس فهرســت بهــای منضــم بــه پیمــان مبلــغ صــورت 
 وضعیــت را محاســبه و آن را در آخــر هــر مــاه بــه مهنــدس ناظــر تســلیم

 می نماید.
کنترل صورت وضعیت پیمانکار، آن را در مدت   مهندس مشاور پس از 
کارفرما  کثــر ده روز از تاریــخ دریافــت از ســوی مهندس ناظر، بــرای  حدا
کنترل شــده را پس  کارفرما نیز صــورت وضعیت های  ارســال می نمایــد. 
کســور متعلقه طبــق پیمــان، باقیمانده مبلغ  کســور قانونی و  از اعمــال 
کثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول  قابل پرداخت به پیمانکار را حدا

صورت وضعیت با صدور چک به نام پیمانکار پرداخت می نماید.
 از طرفــی بــه موجــب تبصره 1 مــاده 2 آیین نامه اجرایــی اصالحی بند هـ 

کشــور، بازه زمانی  کل  تبصــره 5 مــاده واحده قانون بودجه ســال 1397 
 محاســبه حفــظ قــدرت خریــد متناســب بــا شــرایط قــرارداد فــی مابین

ج شــده در قراردادها برای پرداخت مطالبات   و از زمان اتمام مهلت در
با مســئولیت و تایید رئیس دســتگاه اجرایی/ مقــام مجاز از جانب وی 
)موضوع ماده 53 قانون محاســبات عمومی کشور( آغاز شده و پایان آن 

تاریخ سررسید اسناد خزانه می باشد.
بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق چنانچــه در متــن قــرارداد یــا موافقت نامــه 
کارفرما و پیمانکار مهلتی جهت پرداخت مطالبات  تنظیمی فی مابیــن 
کــم بر قرارداد می باشــد و  ج نشــده باشــد، شــرایط عمومی پیمان حا در
کنترل شــده از ســوی  کارفرما صورت وضعیت  بــه موجــب ماده 37 آن، 
که بابت صورت  کسر وجوهی  کرده و پس از  مهندس مشاور را رسیدگی 
کســور  وضعیــت موقــت قبلــی پرداخــت شــده اســت و همچنین اعمال 
کســور متعلقــه طبــق پیمان، باقیمانــده مبلغ قابــل پرداخت  قانونــی و 
کثــر ظــرف 10 روز از تاریــخ وصــول صــورت وضعیــت  بــه پیمانــکار را حدا

پرداخت می کند. 
بــر ایــن اســاس بــازه زمانــی محاســبه حفظ قــدرت خریــد اســناد خزانه 
اســالمی موضوع بنــد “هـــ” تبصــره 5 مــاده واحــده قانــون بودجه ســال 
کشــور، بیســت روز پــس از زمــان تســلیم صــورت وضعیــت  کل   1397
از طــرف پیمانــکار شــروع و پایــان آن نیــز تاریــخ سررســید اســناد خزانــه 

اسالمی می باشد.

  وزارت اقتصاد در پاســخ به  نامه سندیکا  تشریح کرد 

  محاسبه بازه زمانی 
حفظ قدرت خرید اسناد 
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مالــی  دارایــی  و  بدهــی  مدیریــت  مرکــز 
بــا  عمومــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
ارســال نامــه ای پاســخ بــه نامــه ســندیکای 
خصــوص  در  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
موضوع حفظ قدرت خرید )طبق درخواست 
که جهت اطالع  شرکت واریان( را ارائه نموده 
متــن آن منتشــر می گــردد. الزم به ذکر اســت 
که در این نامه قید شــده اســت برای  نکاتی 
کلیه پیمانکاران در شرایط اخذ حفظ قدرت 

خرید و محاسبه آن ضروری است.

گالبتونچی جناب آقای 
دبیر محترم سندیکای شرکتهای 

ساختمانی ایران
بــا ســالم؛ بازگشــت به نامــه شــماره 61270-
خ 14 مهــر 98 منضم بــه تصویر نامه  98 مــور
 98 مهــر   2 خ  مــور 1044-ب-س  شــماره 
شــرکت واریــان در خصــوص نحــوه محاســبه 
حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی سال 

1397 موارد ذیل را به اطالع می رساند:
خزانــه  اســناد  خریــد  قــدرت  الف-حفــظ 

اسالمی سال 1397:
نامــه  آییــن   24 مــاده  مطابــق  الــف-1( 
ح،  د،  ج،  ب،  الــف،  بندهــای  اجرایــی 
قانــون  واحــده  مــاده   5 تبصــره  م   ی،  ط، 

 بودجــه ســال 1397 )موضــوع تصویــب نامه
 8 خ  مــور هـــ   55247 ت   /  11819 شــماره    
وزیــران(  محتــرم  هیــات   1397 اردیبهشــت 
مالــی  اوراق  از  بخشــی  انتشــار  صــورت  در 
اســالمی موضوع ایــن آییــن نامــه بــه شــکل 
اســناد خزانه اســالمی، تمامی شــرایط انتشار 
ایــن اســناد تابــع آییــن نامــه اجرایــی بنــد هـ 

تبصره 5 قانون مذکور خواهد بود.
الف-2( به اســتناد بند ب مــاده 1 آیین نامه 
اجرایــی بند هـــ تبصره 5 قانون بودجه ســال 
نامــه  تصویــب  موضــوع  کشــور  کل   1397
 9 خ  مــور هـــ   55246 ت   /  12155 شــماره 
اردیبهشــت 1397 هیــات محتــرم وزیــران(، 
کثــر معادل  حفــظ قدرت خریــد؛ مبلغی حدا
ســود ســپرده های بانکــی یک ســاله مصوب 
شــورای پول و اعتبــار تا پانــزده درصد )%15( 
اســناد  سررســید  زمــان  تــا  انتشــار  زمــان  از 
خزانه اســالمی به مبلغ بدهی مسجل اضافه 
می شــود. بند مذکور به موجب تصویب نامه 
خ 17 مهر  شــماره 94141 /ت 55455 هـ مور
ح ذیل  1397 هیــات محتــرم وزیــران بــه شــر

گردید: اصالح 
"حفــظ قــدرت خرید؛ مبلغــی معــادل پانزده 
کــه بــه ازای هــر ســال تاخیر در  درصــد اســت 
پرداخــت طلب طلبــکاران تا زمان سررســید 

اسناد خزانه اســالمی به مبلغ بدهی مسجل 
اضافه می شود".

خزانــه  اســناد  خریــد  قــدرت  حفــظ  ب- 
اسالمی سال 1398:

ب-1( بــه موجــب بنــد "ر" مــاده 1 آییــن نامه 
اجرایــی بندهــای الــف، ب، ج، د، هـــ، ز، ح، 
ک، ل، ن، ف، ص تبصــره 5 و بنــد  ط، ی، 
ز تبصــره 8 مــاده واحده قانون بودجه ســال 
نامــه  تصویــب  )موضــوع  کشــور  کل   1398
خ 12 خرداد  شماره 29504 /ت 56597 مور
1398 هیــات محتــرم وزیــران( حفــظ قدرت 
خ ســود مصــوب  خریــد: مبلغــی در ســقف نــر
درصــد   15 معــادل  اعتبــار،  و  پــول  شــورای 
کــه بــه ازای هــر ســال  بدهــی مســجل اســت 
تاخیــر در پرداخــت طلب طلبــکاران تا زمان 
سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی 

مسجل اضافه می شود.
نامــه  آییــن   3 مــاده  موجــب  بــه  ب-2( 
خزانــه  اســناد  انتشــار  الذکــر،  فــوق  اجرایــی 
گذاری به  اسالمی توسط وزارت، به منظور وا
طلبکاران، با سررســید تا ســه سال، با حفظ 
قــدرت خریــد و بــا رعایت مــوارد ذیــل انجام 

می شود:
قــدرت  حفــظ  محاســبه  زمانــی  الف-بــازه 
خرید متناســب با شــرایط قــرارداد فی مابین 

پاسخ نامه سندیکا
 در خصوص حفظ قدرت خرید

 از سوی وزارت اقتصاد
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ج شــده در قراردادها  و از زمــان اتمــام مهلت در
بــرای پرداخــت مطالبــات بــا مســئولیت و تایید 
رئیــس دســتگاه اجرایــی / مقام مجــاز از جانب 
محاســبات  قانــون   53 مــاده  )موضــوع  وی 
تاریــخ  آن،  پایــان  و  آغــاز شــده  عمومی کشــور(، 
در  اسالمی می باشــد.  خزانــه  اســناد  سررســید 
که فاقد قــرارداد بوده و  خصوص ســایر مــواردی 
یــا در قراردادهــای مربوط بازه زمانی مشــخصی 
بــرای پرداخت تعیین نشــده اســت و همچنین 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مطالبــات  بــرای 
کســور، بــازه زمانی محاســبه حفظ قدرت  بابت 
از  یــک  بــرای هــر  از زمــان صــدور حوالــه  خریــد 
صــورت وضعیت ها یا صورت حســابهای صادره 
طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام 
مجــاز از جانــب وی، تــا تاریــخ سررســید اســناد 

خزانه اسالمی می باشد.
کــه بــا اعــالم و تاییــد رئیس  تبصــره 1- مــواردی 
دســتگاه اجرایــی/ مقــام مجــاز از جانــب وی، 
از هرگونــه افزایــش بابــت خســارت تاخیــر تادیــه 
مشــمول  صرفــا  می شــوند،  یــا  شــده  برخــوردار 
گذاری تا  محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ وا
سررســید اســناد می باشند و لذا خســارت تاخیر 
گذاری اسناد قابل تعیین  تادیه، صرفا تا زمان وا

است.
کــه بــازه زمانی محاســبه  تبصــره 2- در صورتــی 
کمتــر یا بیشــتر از یکســال  حفــظ قــدرت خریــد، 
خ ذکر شــده  ســپری شــده باشــند، بــا همــان نــر
بــه مبلــغ  بــا دوره زمانــی )روزشــمار(  متناســب 

بدهی مسجل اضافه می شود.
در پایــان اضافــه می نمایــد بــه اســتناد مصوبــه 
شــماره 51292 /ت 434 مصــوب 24 شــهریور 
1366 هیــات محتــرم وزیــران “مصوبــات هیات 
که وزارتخانه ها، ســازمانها و موسســات  وزیــران 
بــه دولــت مامــور اجــرای آن  دولتــی و وابســته 
هســتند ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده 
و یــا نگردنــد همچنیــن مصوبــات طبقــه بنــدی 
شــده )محرمانــه- خیلــی محرمانه - ســری- به 
کلی سری( از تاریخ ابالغ به وزارتخانه یا سازمان 
که مصوبه به عنوان آن صادر شــده الزم  دولتــی 
کــه هیــات وزیــران بــر  االجــرا اســت. در صورتــی 
حســب مــورد ترتیب خاصــی برای زمــان اجرای 
مصوبــه مقــرر نموده یــا بنمایند مصوبــه مزبور از 

تاریخ مقرر الزم االجرا است.
مهدی بنانی
رئیس مرکز مدیریت بدهی
 و دارایی های مالی عمومی
21 آبان 
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 نشست

اشاره: 
مطلــب ضمیمــه مربــوط به پرســش یکی 
بــه  مربــوط  ابهــام  خصــوص  در  اعضــا  از 
ضریــب باالســری مــورد اعمــال در قیمت 
جدید قــرارداد منعقده بر اســاس ضوابط 
شــرایط  بــه  منضــم  و  تیــپ  قراردادهــای 
عمرانــی  غیــر  ح  طــر در  عمومی پیمــان 

است.
برآورد اولیه پیمان مطابق بخشنامه شماره 
فهرســت های  اســاس  بــر   100/76574 
ضریــب  اســاس  بــر  و   1397 ســال  بهــای 
باالســری1/41 و ضریــب ارتفــاع و ضرایب 
جــزء فصــول محاســبه وجــداول مختلف 
پیمــان  و  تهیــه  اســاس  برایــن  اســناد 
منعقــده شــده اســت، بــا توجه بــه اظهار 
پیمانکار ، ارائه پیشنهاد قیمت بر مبنای 

بخشنامه شماره 100/76574 
) نحــوه ارائــه پیشــنهاد قیمــت از ســوی 
انجــام   ) فصــول  تفکیــک  بــه  پیمانــکار 
هزینــه  بهــای  تجزیــه  بــه  نســبت  و 
بخشــنامه   6 جــدول  مطابــق  باالســری 
کــه ضریــب  96/1232579 اقــدام نمــوه 
الــف  درجــدول  اعمالــی  باالســری 
پیشــنهادی قیمــت بــرای بــرآورد مطابق 
آنالیز 1/30 محاســبه شــده و بر آن اساس 

ضریب جزء فصل محاسبه شده است.
در  کارهایــی  پیمــان،  اجــرای  حیــن  در 
چارچــوب موضــوع پیمــان بــه پیمانــکار 
کــه بــرای آنهــا قیمت و  ابالغ شــده اســت 
مقــدار در فهرســت بهــا و مقادیــر منضــم 
، اســت  نشــده  بینــی  پیــش  پیمــان   بــه 
  نظــر بــه اینکــه بــر اســاس مفــاد بنــد ج 
مــاده 29 شــرایط عمومی پیمــان قیمــت 
در  کار  اجــرای  هزینــه  برحســب  جدیــد 
محل محاســبه شده اســت و تنها ضریب 
باالســری پیمــان بــر اســاس مفــاد بند ج 
آن  بــه  شــرایط عمومی پیمــان  مــاده 29 
تعلــق می گیرد، اختالف نظــر در خصوص 
اعمــال ضریــب باالســری) 1/41 و 1/30( 
کارفرمــا وجود دارد،  فیمابیــن پیمانکار و 
که پیمانکار درخواست دریافت اعالم نظر 

دفتر نظام فنی و اجرایی رانمود.
اعالم نظر دریافتی ضمیمه است.

تاریخ: 13۹۸/۰۵/۰6

شماره: ۹۸-6۰76۸

پیوست:

شماره ثبت: ۹4 تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره۸6-کد پســتی: 1416۹646۹1
کس: 66464۰۸4 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 6646۹1۰۵ - 664۰2۰37-6646۰1۹۵- 66464261 )ده خط(   فا
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تاریخ: 13۹۸/۰6/16

شماره: ۹۸-61۰1۰

پیوست:

شماره ثبت: ۹4 تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره۸6-کد پســتی: 1416۹646۹1
کس: 66464۰۸4 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 6646۹1۰۵ - 664۰2۰37-6646۰1۹۵- 66464261 )ده خط(   فا

 سوال مطروحه برخی از اعضا 

مبنــا  شــاخص  خصــوص  در 

کــه  منعقــده  قراردادهــای  در 

پیشــنهاد قیمــت آنها در ســه 

ماهه ســوم سال 13۹7 اعالم 

شــده اســت و وفــق ضوابــط و 

بخشــنامه های تعدیــل آحــاد 

مــاه  ، شــاخص شــهریور  بهــا 

شاخص مبنا است یا میانگین 

و  تیــر  ماههــای  شــاخصهای 

مرداد و شــهریور و درخواست 

دریافت اعــالم نظر نظام فنی 

که  و اجرائــی به پرســش فوق، 

مراتــب پاســخ ســازمان را بــه 

گاهی می رساند: آ
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 نشست
تاریخ: 13۹۸/۰6/16

شماره: ۹۸-61۰1۰

پیوست:

شماره ثبت: ۹4 تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره۸6-کد پســتی: 1416۹646۹1
کس: 66464۰۸4 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 6646۹1۰۵ - 664۰2۰37-6646۰1۹۵- 66464261 )ده خط(   فا
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محمــد ســتاری فر رئیــس ســازمان مدیریــت 
کــه  اصالحــات  دولــت  در  ریــزی  برنامــه  و 
گفت وگــوی  سال هاســت بــا هیــچ رســانه ای 
گفت وگویــی تفصیلــی با  رودررو نداشــته، در 
روزنامــه شــرق درخصــوص اصــالح ســاختار 

بودجه سخن رانده است. 
رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، ضمن 
گفتمان هــا در قبال  تشــریح دالیــل دگرگونی 
کرد:  بودجه و لزوم اصالح ســاختاری آن ابراز 
»صرفا و با صرف دســتور نبایــد انتظار اصالح 
ساختار بودجه را داشته باشیم«.او می گوید: 
مواجــه  مبنایــی  و  عمیــق  معضلــی  بــا  مــا 
گفتمان الــزام آور برای  هســتیم؛ فقــدان یــک 
کشــور و چارچــوب قانون  مســئوالن در اراده 
اساســی. امــا برای تغییر ایــن اوضاع چه باید 
کــرد؟ آیا نیاز بــه تغییر قانون اساســی داریم؟ 
آیــا بازبینــی تخصیــص قدرت باید در دســتور 
کار قــرار بگیــرد؟ آیــا دولــت بایــد ردیف هــای 
کند و وارد فاز تقابل با برخی  بودجه را حذف 
پاســخ  ســتاری فر  محمــد  شــود؟  جریان هــا 

صریحی برای این سؤاالت دارد.

  ســال ۹7 اصــالح ســاختار بودجــه در 
بودجــه  گرفــت. مشــکل  قــرار  کار  دســتور 
کــه به اصــالح نیــاز دارد؟  کجاســت  کشــور 
اساســا بودجــه جمهــوری اســالمی از چــه 
کنون فرمان  که ا زمانی دچار مشــکل شــد 

اصالح آن صادر می شود؟
کشــور یــا  کل   بحــث دربــاره جایــگاه بودجــه 
مالیــه عمومــی، از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
کشــور از یــک طــرف  کل  اســت؛ زیــرا بودجــه 
قــوا و  بیــن  قــدرت  بیــان چگونگــی تقســیم 
ســایر دســتگاه ها را در بر دارد و از طرف دیگر 
آینــه و نمایشــی از چیدمــان قدرت اســت. از 
کشــور مشــکالت و  کل  گــر در بودجه  ایــن رو ا
چالش هایــی وجــود دارد، بیــان ایــن اســت 
جریــان  چگونگــی  و  قــدرت  پخــش  در  کــه 
اجــزای  و  قلمروهــا  بیــن  بده بســتان های 
ح شــده،  مطر موضــوع  داریــم.  مشــکل  آن 
کلیدی برای سرنوشــت  موضوعی بنیادین و 
توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ایران است.

از همــان  آن،  توزیــع  و  بودجــه  درخصــوص 
کشــور  زمــان جنگ بــا عراق، بین مســئوالن 
اختــالف نظــر وجــود داشــت. در دولت های 
بعــد از جنــگ هــم شــاهد عــدم هماهنگی و 
اســتنباط های متفــاوت از چگونگــی جایگاه 
بودجــه، قلمروهای آن، همچنین چارچوب 
تدویــن و تصویب و اجــرا و عملیات و نظارت 
که ایــن اختــالف نظرها در  بودجــه بوده ایــم 
نهایت بر شــکل و شــمایل بودجــه  تأثیر خود 

گذاشته است. را 
بــه چگونگــی  بحــث مهــم ســاختار بودجــه 
روابــط بیــن ملــت و دولت به معنــای عام باز 

می گردد.

طبق قانون اساسی، جریان بده بستان بین 
عمومی می نامنــد.  مالیــه   را  ملــت  و  دولــت 
از طرفــی قرائــت عــددی و رقمی ایــن مالیــه  
پــس  می شــود.  نامیــده  بودجــه  عمومــی، 
و  عــدد  شــکل  عمومی بــه  مالیــه   نمایــش 
کــه ضمــن اســتنباط واحــد و در  رقــم اســت 
کلی  قالــب عــدد و رقــم، باید بــه یک تفاهــم 
کمیــت از یــک طــرف و بیــن  بیــن اجــزای حا
کمیــت و ملــت از طرف دیگر برســد. البته  حا
واحــد  اســتنباط  انقــالب در حیطــه   از  بعــد 
کارکردهــای بودجــه، مــا شــاهد  از ســاختار و 
تفکــری واحــد و منســجم در ایــن خصــوص 
تخصیــص  درخصــوص  کــه  چرا نیســتیم؛ 
کارکردهــای آنهــا تفــاوت  نظرهایی  بودجــه و 
وجــود دارد. بعــد و قبــل از انقــالب همیشــه 
با این قضیه مشــکل داشته ایم. به خصوص 
در پایــان برنامــه چهارم قبــل از انقالب و آغاز 
خ نفــت افزایــش یافــت  کــه نــر برنامــه پنجــم 
گرفــت،  فزونــی  شــاه  و  حکومــت  قــدرت  و 
این چنیــن بســیاری از حقــوق ملــت نادیــده 
کمیت باید به استنباط  گرفته شــد.کلیت حا
در  برســند.  بودجــه  درخصــوص  واحــدی 
چنین قالبی شــاهد هم گرایــی خواهیم بود. 
به واسطه این هم گرایی شاهد رشد و توسعه 
اقتصادی می شوید. عدم هم گرایی نیز منجر 
کســب وکار  فضــای  در  مشــکالت  کثــرت  بــه 
کشــور  کنــدی رونــد اقتصــادی  و همچنیــن 

گفتگوبا محمد ســتاری فر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه

بخش خصوصی
 باید توسعه یابد
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می شــود. رکود و سایر نابسمانی ها، ماحصل 
گرایی هــا، تعارض هــا و  چنیــن فضایــی در وا
کشور است. عدم استنباط واحد از قضایای 

 
ایــن  کردیــد،  اشــاره  کــه  همان طــور   
نابســامانی ها هم قبــل از انقالب و هم بعد 
که  از انقــالب ملموس اســت. چــرا آن گونه 

باید بودجه سروسامان نیافت؟
در پاسخ به این سؤال به دو مشکل می توان 
»مشــکالت  کــرد:  عمومی اشــاره  بودجــه  در 
پارامتریک« و »مشــکالت ساختاری« بودجه 
گــر  ا کــه  اســت  ایــن  ســؤال  عمومی کشــور. 
بودجــه  پارامتریــک  مشــکالت  اقدامی بــرای 
درســت  مشــکالت  عمــوم  آیــا  شــود،  انجــام 
می شــوند؟ مشــخصا خیر؛ این گونه نیســت. 
گــر مشــکالت  ا پابرجــا می ماننــد.  مشــکالت 
کمتــر هــم نخواهــد شــد.  مــا بیشــتر نشــود، 
بــاز  بودجــه  ســاختار  بــه  بودجــه  مشــکالت 
می گردد و صرفا بــا اصالحات پارامتریک حل 
کشــور ســخت نیازمنــد آن  و رفــع نمی شــود. 
کــه مســئوالن بــا بینــش همه جانبــه،  اســت 
گفتمان  دغدغه عمیق، همت واال نسبت به 
توســعه، وقوفی همه جانبه و یکســان داشته 
باشــند. در ایــن صــورت شــکل گیری منابع و 
چگونگــی مصــارف و همچنیــن چرخــه ایــن 
کارایی و  که باید تا چه میزان  منابع و مصارف 
کشور باشد،  اثربخشی از بودجه برای ملت و 
عملیــات  و  اجــرا  و  نهادمنــدی  از  می توانــد 
گفت  برخــوردار باشــد. به همین جهــت باید 
که مشــکالت ســاختاری بودجه  کرد  کید  و تأ
صرفــا با چنــد اصــالح پارامتریــک حل وفصل 

نمی شوند.
جریــان  و  فونداســیون  و  پــی  و  ســاختار 
بودجــه،  مصــارف  و  منابــع  بســتان  بــده 
کارهــای اثربخــش باشــد  بــه  بایــد معطــوف 
شــکل  ســاختاری  اصالحــات  این گونــه  تــا 
بگیــرد. بنابراین مشــکالت بودجه جمهوری 
اســالمی در »مسائل ســاختاری« و همچنین 
»پارامتریــک« اســت. اصالحــات پارامتریــک 
که ســاختار و  را در جاهایــی انجــام می دهیم 
گر فونداسیون  ســاختمان ما درست باشــد. ا
اســت،  ریــزش  حــال  در  ســاختمان  یــک 
کســی اجازه رنگ آمیــزی و تعویض  مشــخصا 
بنــای  گــر  ا امــا  داشــت.  نخواهــد  را  مصالــح 
ایــن ســاختمان، بنایــی ســالم بــود، ســاالنه 
بــرای نگه داشــت آن، اصالحــات پارامتریــک 

کنــون در ایــران، مالیه  هــم اتفــاق می افتد. ا
عمومی و بودجه نتوانســته اســت در خدمت 
بایــد  باشــد.  مــردم  توســعه  و  امنیــت  رفــاه، 
کــه ایــن مشــکل را نمی تــوان با  بــاور داشــت 

کرد. اصالحات پارامتریک حل وفصل 
در مثالــی برای اصالحــات پارامتریک، ردیف 
ســیل زدگان  بــه  »کمک رســانی  بودجــه ای 
ایــن  ضمــن  بگیریــد.  نظــر  در  را  لرســتان« 
ردیفــی  چنیــن  کشــور،  بودجــه  در  حادثــه، 
گــر بــا تخصیص یافتــن بودجه  تعریــف شــد. ا
بــه ایــن ردیــف و همچنیــن حــل مشــکالت 
مردم ســیل زده لرســتان، به نتیجــه مطلوب 
کــه در ســال  رســیدیم، دیگــر نیــازی نیســت 
شــود.  تعریــف  مجــددا  ردیــف  ایــن  آینــده 
ایــن ردیــف حــذف خواهــد شــد. ایــن روند، 
گر  مصداق اصالحات پارامتریک اســت. ولی ا
ســاختار درســت نباشــد، ایــن ردیــف ممکن 
اســت برای ســال ها در بودجه بماند. بیشــتر 

چنیــن  بودجــه  در  تعریف شــده  ردیف هــای 
وضعیتــی را داشــته اند. اصــوال مشــکالت بــه 
کــه مــا بــه  ایــن دلیــل حل وفصــل نشــده اند 
ســاختاری  نــگاه  عمومــی،  مالیــه  و  بودجــه 
کشــور،  نداریم. حل وفصل مشــکالت بودجه 
خواهــان یــک نگاه عمیــق و بنیادین اســت. 
دلیــل  بــه  بودجــه  معضــالت  حل نشــدن 
می شــود.  تبییــن  نگاهــی  چنیــن  فقــدان 
اصالحــات ســاختاری ســخت نیازمنــد ایــن 
کــه مســئوالن ایــران بازتعریفــی از  امــر اســت 
کشــور داشــته  اوضــاع اقتصــادی و اجتماعی 
کشــور،  و بر حســب مشــکالت و ظرفیت های 
کننــد. این  کشــور پیدا  بــاوری بــرای توســعه 
گفتمان توسعه ای مسئوالن می نامم.  باور را 
گفتمــان مکتــوب و از همــه مهم تــر،  تــا ایــن 

نباشــد،  موجــود  مســئوالن  بــرای  الــزام آور 
و  معنــا  نمی توانــد  بودجــه  ســاختار  اصــالح 
مفهوم داشــته باشــد. در این صورت بحث بر 
کشــور نیز بی معنا خواهد  سر توســعه یافتگی 

بود.

 حــل این مشــکالت ســاختاری بر عهده 
کســی اســت؟ جایگاه ســازمان برنامه  چه 
تفســیر  چگونــه  این بــاره  در  را  بودجــه  و 

می کنید؟
البته ســازمان برنامــه و بودجه برای رفع این 
مشکل، جایگاه چندانی ندارد. در قبال این 
مشــکل، وظیفــه  ناچیــزی بــر عهده ســازمان 
برنامه و بودجه و اداره مالیات خواهد بود. ما 
بــا معضلــی عمیق و مبنایی مواجه هســتیم: 
گفتمان الزام آور برای مسئوالن  »فقدان یک 
کشــور و چارچــوب قانون اساســی«.  در اراده 
بــه  اساســی  قانــون  اصــول  حاضــر  حــال  در 

کمیت، تا حد  عنــوان میثاقی بین ملــت و حا
کد مانده یا از مفهوم حقیقی  گسترده ای یا را

ج شده است.  خود خار
که مالکیت  قانون اساســی بــر این باور اســت 
که در ایران جاری  همــه مالکیت ها و حق هــا 
اســت، از آِن ملت است. طبق مقدمه قانون 
اساســی و مضامیــن صریــح آن، تمــام حــق 
و حقــوق از آِن ملــت اســت. قانــون اساســی 
کانونــی  کــه نقطــه  ایــن موضــوع را پذیرفتــه 
همــان  کشــور،  در  فونداســیون  و  اساســی  و 
مردم هســتند. با این اوصاف، بودجه باید از 
کمیت  کــه از آِن حا آِن ملــت باشــد در حالــی 
که  است و از آِن مردم نیست. ادعا این است 
کمیــت بــرای رفاه  بســیاری از تصمیمــات حا
کــه  مــردم صــورت می گیــرد. امــا از آن جهــت 
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فراینــد و اهــداف این تصمیم هــا، ملت محور 
نیست، مشکالتی ایجاد شده و خواهد شد. 
گــر بــه جهت ملــت در حــال تدویــن بودجه  ا
در  بیشــتری  رفــاه  و  آرامــش  بایــد  هســتیم، 
کارکردها  زندگی مردم حکم فرما باشد. اما آیا 

کنون این گونه بوده است؟ تا
کســب قــدرت مــورد نیاز،  حکومت هــا بــرای 
مــردم  اجتماعــی  زندگــی  در  را  موقعیــت  دو 
محــدود می کننــد؛ یکــی اینکــه از درآمدهای 
بخشــی  دوم  و  می گیرنــد  مالیــات  مــردم 
معنــای  بــه  ایــن  البتــه  را.  آنهــا  آزادی  از 
نیســت  آزادی  بن مایه هــای  محدود شــدن 
کــه آنها محدودیت بردار نیســتند؛ آنها آزادی 
اندیشه را نمی گیرند و نباید هم بگیرند. تنها 
بخــش محــدود و ناچیــزی از آزادی مــردم را 
حصــار می کشــند؛ آن هــم به خاطــر ســالمت 
خــود مــردم. لــذا ایــن سیاســت بــه معنــای 
مقابله با دموکراســی تفســیر نمی شــود؛ برای 
افــراد  یکدیگــر،  بــا  مــردم  دعــوای  در  مثــال 
آزاد نیســتند هــر تصمیمــی را بگیرنــد، بلکــه 
قانــون بــه آنهــا نظــارت خواهــد داشــت. بــر 
این اســاس حکومــت در ازای این دو امتیاز، 
فضــای  امنیــت،  قبیــل،  از  کمیتــی  حا امــور 
تقدیــم  جامعــه  بــه  را  و...  رفــاه  کســب وکار، 
می کنــد. هــدف از ایــن رونــد، هم گرایــی در 
که بی شــک، یک ملــت فهیم  جامعــه اســت 
کــرد. به چنین  ایــن موضــوع را تقبل خواهد 
کمیت  که بین ملت و حا جریان بده  بســتانی 
در اخذ مالیات و بخشــی از آزادی ها و سپس 
کاالهای عمومی به مردم است، مالیه  عرضه 
عمومی می گوینــد. مالیــه عمومی چند ســطر 
بنیادیــن در چگونگــی جایگاه حــق و حقوق 
کیســت، دولــت و ملــت و  و اینکــه حــق از آن 
روابــط بیــن ایــن بیشــتر نــدارد. بیــان عدد و 
رقــم مالیــه عمومی نیــز همــان بودجه اســت 
کــه امــروزه ارقام بیــش از حقایــق آن در افکار 

ح می شود. عمومی طر
که مســائل  گفت تا زمانی    بنابرایــن می توان 
مربــوط بــه مالیــه عمومــی و همچنیــن نــوع 
روابــط بیــن مــردم و حکومــت حــل نشــوند، 
تغییــر در اعــداد و ارقــام بودجــه و همچنیــن 
حذف و اضافه ردیف ها بی معنا خواهد بود.
کــه موازین حق و  همین طور اســت. تا وقتی 
حقــوق و جایگاه ملــت در این اعــداد و ارقام 
ذوب نشــود، ایــن اعــداد و ارقــام نمی توانــد 
کارایــی و اثربخشــی داشــته باشــد. بســیاری 

ج در بودجه، قابل  از عــدد و رقم هــای منــدر
کارکرد این  که چگونگــی  توجیــه نیســت؛ چرا
ارقــام در سرنوشــت مــردم و توســعه یافتگی 
کشــور در هاله هایــی از ابهام قــرار دارد. مردم 
را  قدرتــی  مشــخص،  محکــی  ســنگ  طبــق 
در اختیــار دولــت می گذارنــد و بر اســاس آن، 
کند؛  دولــت هم بایــد به مردم منافعــی روانه 
این یعنی بودجه و مالیه عمومی. بده بستان 
بیــن حکومــت و مردم، باید رونــدی منطقی 

داشته باشد.

    با توجه به مباحث عنوان شده، در حال
 حاضر برای اصالح ساختار بودجه، چنین 
کمیت وجود  تــوازن قدرتی بین مــردم و حا

دارد یا خیر؟
البته این ســخن درستی اســت. این جمله، 
چــون  بــود.  خواهــد  بودجــه  اصــالح  شــعار 
کشــور، بیــان نمایــش چیدمــان  کل  بودجــه 
و  اســت  مــردم  و  کمیــت  حا بیــن  قــدرت 
کمیت را  چگونگــی توزیــع آن بین اجــزای حا
گفته شــود باید ســاختار  گر  در بــر دارد. امروز ا
بودجــه مــورد اصــالح قرار گیرد، بایــد بگوییم 
کــه شــروع اصالحات فقط از بودجه نیســت، 
بلکــه باید از اصالح ســاختار باشــد. ســاختار 
و توزیــع و جریان بده  بســتان های غیر کارآمد 
کــه بودجــه معیوبــی را شــکل داده و این  آن 
کشــور، دائم  بودجــه بــه جــای حــل مســائل 
آن را فزونــی بخشــیده اســت. بــا ایــن حــال 
کجاســت؟ بیــن حکومــت و مردم،  معیــار ما 
بده بســتان ها بایــد چگونه باشــد؟ حکومت 
آمــوزش،  قانــون،  بهداشــت،  اســت  قــرار 
امکانــات و ... را بــرای مــردم فراهــم آورد. اما 
در قبال آن برخی چیزها را نیز از مردم ســلب 
کرد. مردم هــم باید مالیــات بدهند  خواهــد 
و هزینه هایــی بپردازنــد. جهت گیــری مالیــه 
عمومــی و اثــر آن بایــد با ملــت و همــراه ملت 
و بــرای ملــت باشــد. امــروزه مالیــه عمومی از 
نفــت، رانــت و مالیــات بــرای دولــت و قبایل 
داشــته  خــود  در  می توانــد  را  آن  در  ائتــالف 
کــه بودجه از  کمیــت قبــول نــدارد  باشــد. حا
آن ملــت اســت. آنهــا بودجه را به هــر نحوی 
جمع آوری می کنند؛ باید پرســید چرا رشدی 
مشــکل  مــا  توســعه   چــرا  نمی افتــد؟  اتفــاق 
دارد؟ بایــد تــا بــه امــروز مرفه تــر می شــدیم. 
امــا این گونــه نیســت. بایــد اشــتغال، رفــاه و 
توســعه به وجــود می آمــد؛ نه فقــر و بی کاری 

کــه در خصوص  گفت  کالم بایــد  و ... در یــک 
بودجه، بد عمل شده است. ساختار بودجه  
ما غلط اســت. اجرای این ســاختار غلط هم 
در نهایــت نتیجــه غلط و نامطلوبــی را در پی 
کتابــت و هم  خواهــد داشــت. بنابرایــن هــم 

اجرای بودجه ما اشکال دارد.

  بــرای اصــالح ســاختار بودجــه، دولــت 
برخــی  حــذف  بــه  دســت  اســت  ممکــن 
کافــی  را  ایــن تصمیــم  آیــا  بزنــد.  ردیف هــا 

می دانید؟
کافی نیســت. مشــکل ما  خیــر؛ ایــن تصمیم 
مبنایی اســت نه پارامتریک. این مشــکل در 
این 40 ســال، هر روز مضاعف تر شــده است. 
ممکــن اســت در دولتی ردیفی اصالح شــود. 
در دولــت اصالحــات، بســیاری از ردیف های 
بــا  امــا  گرفــت،  قــرار  اصــالح  مــورد  بودجــه 
عوض شــدن دولت هــا یــا مجلــس، روییــدن 
هماننــد علــف هــرز ایــن ردیف هــای مضــر و 
بــدون ارتبــاط با وظایــف بنیادیــن دولت، با 

قدرت و قوت بیشتری همراه بوده است.
کشــور حل شــود باید  گــر بخواهیــم مشــکل  ا
را  مشــکالت  وجــود  کنیــم.  عمــل  منطقــی 
کار  گــردن تحریم ها نبایــد انداخــت. این  بــه 
کاری ناصــواب و غیراخالقی  حاشیه ســازی و 
است. مشکل بن مایه های اقتصاد و بودجه، 
در تحریم نیست؛ بلکه در تفکر قانونمندی و 

اجرا و عملیات ماست.

گفته هــای شــما، تخصیص هــای    بنــا بــر 
مالــی در بودجه و ســایر بخش هــای دیگر، 
بایــد بــا رضایــت مســتقیم مــردم و توســط 

دولت صورت بگیرد.
همین طــور اســت. درحال حاضر و بر اســاس 
در  ارزی  درآمدهــای  از  بخشــی  قانــون، 
صندوق توســعه ملی ســرمایه گذاری خواهد 
گر موقعیتی پیش  شد. حال به عنوان مثال، ا
آیــد و تقاضایــی بــرای حل مشــکالت متروی 
ح شــود تا ضمــن برداشــت از این  تهــران طــر
کننــد، باید  صنــدوق، ایــن معضــالت را حل 
بــا آن مخالفت داشــت، زیرا متــروی تهران از 
آن مــردم تهران اســت نــه همه مــردم ایران. 
گــر متــرو نیــاز دارد بــرای بهبــود حمل ونقل  ا
و اصــالح زندگــی ارتقــا یابد، باید بــه مترو وام 
که پول صندوق توســعه  کرد  داد. باید دقت 
کل ملــت هزینه شــود، نــه فقط  ملــی، بــرای 
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گر درخواســت  مــردم تهــران. بــا این وصــف ا
شــود مثــال ســه میلیــارد از صنــدوق توســعه 
کشور شود، نباید  کل  ملی، صرف آب رســانی 
بــا آن مخالفتــی داشــت. بــرای شــبکه برق و 
گاز هــم همین طــور اســت. بــه ســخن دیگــر، 
برداشــت از صندوق توسعه ملی، برای ملت 

حال و آینده اشکال ندارد.
عمومی همــان  مالیــه  گفــت  بایــد  ازایــن رو 
چگونگــی احــکام اســت. مالیــه عمومی هــم 
بودجــه  همــان  احــکام  ایــن  احکامــی دارد. 
که باید ضمن سیاست های شفاف به  اســت 
آن پرداخــت. ما در بیــش از 90 درصد و حتی 
نزدیک به صددرصد بودجه کشور، مشکالت 
پارامتریــک  مشــکالت  داریــم.  ســاختاری 
گــر ســازمان  کــم هســتند. حتــی ا مــا بســیار 
کنــد و مجریان امر  کار  برنامه وبودجــه خــوب 
نیــز صحیــح تصمیم بگیرنــد، نهایتــا ظرفیت 

اصالح پارامتریک دارند، نه اصالح مبانی.
 

  در صحبت های تان اشاراتی به اصالحات 
اصالحــات  بــرای  داشــتید.  پارامتریــک 

پارامتریک بودجه باید چه کار کنیم؟
در اصالحــات پارامتریک، ردیف های بودجه 
مد نظــر خواهنــد بود. ممکن اســت دولت ها 
کســری  بــرای پنهان کــردن  دربــاره ردیف هــا 
بودجه، دســت بــه نوعی پنهــان کاری بزنند. 
که آیــا این  در ردیف هــای بودجــه بایــد دیــد 
گیری الزم برخوردار  ردیف ها از جامعیت و فرا
و در راستای اهداف و خط مشی های قانونی 
که  هســتند یا خیر؟ آن دســته از ردیف هایی 
در خدمــت اهــداف هســتند، بایــد بماننــد و 
کــرد.  در مقابــل، ردیف هــای دیگــر را حــذف 
کنیــد: وزارت آمــوزش و  بــه ایــن مثــال دقــت 
 پــرورش ممکــن اســت بــه 30 هــزار میلیــارد 
تومان بودجه نیاز داشــته باشد؛ اما سازمان 
برنامــه و بودجــه، فقــط 20 هــزار میلیــارد در 
که چرا  نظر بگیرد. وقتی هم ســؤال می کنیم 
گیری آموزش و پرورش  کفایت و فرا جامعیت، 
را در نظــر نگرفته ایــد و بــه جــای 30 هــزار، 20 
هــزار میلیــارد لحــاظ شــده، پاســخ واضحــی 
رقــم  کم کــردن  بــا  آنهــا  نمی شــود.  ارائــه 
کســری  ردیف هــای بودجــه ای قصــد دارنــد 
بودجــه را نشــان ندهنــد؛ چرا که بــرای دولت 
خوشایند نیســت. در نهایت بودجه عمرانی 
نظــر  و مبلــِغ در  را هــم پرداخــت نمی کننــد 
گرفته شــده بــرای بودجه عمرانی، به ســمت 

بودجه جاری سوق داده می شود.
بایــد از این گونــه جابه جایی هــا تا حد ممکن 
مفــاد  و  ردیــف  بــرای  گــر  ا خــودداری شــود. 
داشــته  درســتی  چیدمــان  آنهــا  بــر  کــم  حا
گفت اصالحات پارامتریک  باشــیم، می توان 
کنــار این موضوع باید به  انجــام داده ایم. در 
تصدی های نامناســب دولت هم پایان داد. 
که از آِن ملت اســت و دولــت آن را  هــر امــری 
تصــدی می کنــد، منجــر بــه ضعیف تر شــدن 
شــد.  خواهــد  دولــت  فربه تر شــدن  و  ملــت 
انجــام وظیفــه حکومتی غیــر از تصــدی امور 
عادی است. ایران خودرو، تیم های ورزشی، 
وظایــف  از جملــه  و...  شــرکت ها  اقســام 
کــه بایــد دولت  تصدی گــری دولــت هســتند 
دســت از آنهــا بــردارد و بــه بخــش خصوصــی 
هــزار   15 حــدودا  کنــون  ا شــوند.  گــذار  وا
میلیــارد تومان از بودجه صرف امور فرهنگی 
نیســت. مشــخصا  کــم  رقــم  ایــن  می شــود. 
بایــد اهمیــت بیشــتری در  آموزش و پــرورش 
مقایســه بــا این مــوارد داشــته باشــد. دولت 
بــرای انجــام وظیفه در حیطه آمــوزش، پول 
کــم دارد. در حالی کــه پــول خــود را بــه امــور 
گر دولت  غیر مرتبــط تخصیــص داده اســت. ا
گفتــه می شــود  کارهــا بــردارد،  دســت از ایــن 
گرفته اســت. این  اصــالح پارامتریــک صورت 
نمونه دیگری از اصالحات پارامتریک اســت. 
گر معلم ما در آموزش و پرورش راســت قامت  ا
شــد، تأثیر آن در جامعه مشهود می شود. در 
ایران متأســفانه نمی توانیم این اصالحات را 
کــه جناح های قدرت  بــه خاطر فضای رانتی 

دارند، به فرجام برسانیم.

 بــا توجــه بــه عمــر باقی مانــده از دولــت 
حســن روحانــی، بــه نظــر شــما آیــا اصالح 
بودجــه بــه فرجــام مطلوبی خواهد رســید 

یا خیر؟
مــن  محکمــی از  جــواب  می خواهیــد  گــر  ا
گفــت خیــر؛ حــرف حق در  بشــنوید، خواهــم 
جغرافیــای مبهــم، قاتــل خویشــتن اســت و 
بیــن  تفاهــم  بودجــه،  نیســت.  اجرا شــدنی 
ملــت  در حال حاضــر  اســت.  دولــت  و  ملــت 
اوج اختــالف را بــا دولــت دارد. دولت هــا در 
کشــور اخــالل ایجــاد می کننــد  ســال آخــر در 
و ایــن معضل هــا را بــه دولــت بعــدی انتقال 
که  می دهنــد. دولــت آقــای روحانــی همیــن 
کافــی اســت!  اخــالل بیشــتری ایجــاد نکنــد  
کنند؛ تــا حاال انجام  کاری  گر می خواســتند  ا
بــرای  گفتمــان و توانایــی  گــر  ا داده بودنــد. 
ایــن اصــالح مهم وجود داشــت، بایــد دولت 
کار می گرفــت؛ نــه در  آن را از همــان ابتــدا بــه 
پایــان عمر دولت. انجــام این مهم از الزامات 
کمیــت فرمــان  اســت و وظیفــه بنیادیــن حا
که آقای روحانی در  کلیدی  نمی خواهــد. آن 
کلید  انتخابات بلند می کرد و می گفت با این 
تدبیر و امید، مسائل را حل می کند؛ در واقع 
کلید بنیادین در چیدمان منظومه سیاست 
کلیــدی به نام اصالح مالیه عمومی بودجه  و 
گرفته نشــد. حتی  کار  که متأســفانه بــه  بــود 

اوضاع و چیدمان وخیم تر شد. 

کنــون دولــت آقــای روحانــی بــا انتشــار   ا
اوراق، در پی تسویه حســاب با بدهکاران 

و پیمانکاران است.
ایــن بــه معنــای ازدیــاد بدهی ها بــرای دولت 
ســیزدهم خواهد بود. در دو ســال باقی مانده 
اوضــاع  دارد،  دولــت  کــه  عملکــردی  ضمــن 
به هیچ وجه بهتر نمی شــود. آنها بهانه تحریم 
گــر تحریــم بهانــه می شــود، در ایــن  را دارنــد. ا
شــرایط چرا انضباط مالی بیشتری در بودجه 
لحاظ نمی شــود؟ باید در این فضا به مقاصد 
اصلــی پرداخــت؛ امــا آیــا این گونــه اســت؟ آیــا 
بــه  دولــت  نــگاه  تحریم هــا،  افزایــش  ضمــن 
مسائل اصلی و فرعی، با تغییری مواجه شد؟ 
کــه بــه انتخابــات نزدیک تر شــده ایم،  هــر بــار 
بی ثباتی و بی انضباطی بیشتر درباره بودجه و 

هزینه های دولت ایجاد شده است. 

که   قانون اساســی بر این باور است 
مالکیت همــه مالکیت هــا و حق ها 
آِن  از  اســت،  جــاری  ایــران  در  کــه 
ملــت اســت. طبــق مقدمــه قانــون 
اساسی و مضامین صریح آن، تمام 
اســت.  ملــت  آِن  از  حقــوق  و  حــق 
را  موضــوع  ایــن  اساســی  قانــون 
کانونی و اساســی  که نقطه  پذیرفته 
همــان  کشــور،  در  فونداســیون  و 
اوصــاف،  ایــن  بــا  هســتند.  مــردم 
بودجــه بایــد از آِن ملــت باشــد در 
کمیــت اســت و کــه از آِن حا  حالــی 

  از آِن مردم نیست

نشست
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کشــور داریم به نــام قیر تقلبی؛  پدیــده ای در 
گذشته  که در چند ســال  طبق بررســی هایی 
کرده ایم، وقتی  انجــام داده ایــم و مرتبا رصــد 
قیمــت قیــر افزایش می یابــد، تولیــد و عرضه 
قیــر تقلبی به بازار توجیه باالیی پیدا می کند 
که قیر ارزان می شود، توجیه  و در دوره هایی 
اقتصــادی تولیــد قیــر غیر اســتاندارد و تقلبی 
میلیــاردی  ســودهای  مــی رود.  بیــن  از  هــم 
تقلبــی  قیرهــای  تولیــد  بــازار  شــده  موجــب 
گرچــه ورود این ماده  گرم باشــد و ا همچنان 
اولیه به پروژه های عمرانی محدود شــده اما 

عرضه به بازار همچنان ادامه دارد.
عقیــل قدیــم، رئیــس بخــش قیــر و آســفالت 

مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی در 
که در  گفــت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر تخلفاتــی 
کرد.  خ می دهد را تشــریح  حــوزه تولیــد قیــر ر
کارخانه هــای  برخــی  متأســفانه  گفــت:  وی 
کاالی  تولیدکننــده قیــر اقــدام بــه تولید ایــن 
گران قیمــت از مواد اولیه بی ارزش  بــاارزش و 
کیفیت  کــه منجــر بــه تولید قیر بــی  می کننــد 

می شود.
کشــور داریــم به نام  وی افــزود: پدیــده ای در 
کــه در چند  قیــر تقلبــی؛ طبــق بررســی هایی 
گذشــته انجــام داده ایــم و مرتبــا رصــد  ســال 
کرده ایــم، وقتــی قیمت قیر افزایــش می یابد، 
تولیــد و عرضــه قیــر تقلبــی بــه بــازار توجیــه 

که قیر  باالیــی پیــدا می کنــد و در دوره هایــی 
ارزان می شــود، توجیــه اقتصــادی تولیــد قیر 

غیر استاندارد و تقلبی هم از بین می رود.
رئیــس بخــش قیر و آســفالت مرکــز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی منشــأ و ماده اولیه 
کرد و  تولید قیر تقلبی را مواد مختلفی عنوان 
کوره اســت موارد  ادامه داد: یکی از آنها نفت 
که مشتقات  دیگر، لجن های اســیدی است 
ســوخته  روغــن  ندارنــد؛  پاالیشــگاهی  پایــه 
موتــور، مــواد پالســتیکی بازیافتــی یــا برخــی 
کرده  که اینها را ذوب  کم ارزش  مــواد معدنی 

و در قیر مخلوط می کنند.
کیفیتی  وی افــزود: مورد دیگــر از قیرهای بی 

رئیس بخش قیر و آســفالت مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی :

کاهش مصرف داخلی قیر
 بدلیل توقف پروژه های عمرانی
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 نشست

که  کشــور وجــود دارد، مــاده ای اســت  کــه در 
تحت عنوان قیر از عراق وارد می شــود، اما به 
کاالیی بــه نام قیــر همخوانی  هیــچ عنــوان با 
نــدارد و نمی تــوان نــام قیــر بر آن نهــاد؛ چون 
کــه  نیســتند  مــوادی  آن،  اولیــه  مــواد  اصــال 
بــرای تولیــد قیــر واقعــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد. این ماده از عراق وارد می شــود در 
که قرار بود سوآپ شود اما وارد صنعت  حالی 

کشور شده است. راهسازی 

چگونه مانع ورود قیر تقلبی به 
پروژه های راهسازی شویم؟

کنترل های در  قدیــم یادآور شــد: هر چه قــدر 
مبــدأ را دقیق تر انجام دهیم، از امکان تولید 
کاســته می شــود. در  کیفیت بیشــتر  قیــر بــی 
کارخانه تولید قیر راهســازی  حال حاضر 181 
کشــور پروانــه بهــره بــرداری دارنــد. تعداد  در 

تولیــدی  واحــد   376 قیــر  تولیدکننــدگان 
کــه ادعای تولید  هســتند امــا تولیدکنندگانی 
قیــر راهســازی و آســفالت معابــر را دارند، 181 
کــه از این تعــداد تنهــا 25 واحد  واحد اســت 
کیفیت برای  تولیــدی  صالحیت تولید قیــر با

صنعت راهسازی را دارند.
همــان  کــه  مبــدأ  در  گــر  ا شــد:  یــادآور  وی 
را  کنترل هــا  هســتند،  تولیــدی  واحدهــای 
کنترل شــود،  افزایــش دهیــم و در مســیر هم 
که قیر  می توانیــم تا حدودی مطمئن شــویم 
تقلبــی وارد صنعــت راهســازی نشــود. بدنــه 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  شــامل  کارفرمایــی 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل 
نقــل  و  و حمــل  راهــداری  نقــل، ســازمان  و 

و  شــهرداری  همیــاری  ســازمان  ای،  جــاده 
کشــور، بنیــاد مســکن انقــالب  دهیاری هــای 
معابــر  آســفالت  متولــی  عنــوان  اســالمی )به 
و  روســتایی(  ح های هــادی  طر در  روســتاها 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران )به 
عنوان متولی توســعه باند فرودگاه ها( باید در 

کنند. این زمینه همکاری 

سود هزار درصدی تولید قیر تقلبی! 
رئیــس بخــش قیر و آســفالت مرکــز تحقیقات 
اینکــه  بیــان  بــا  شهرســازی  و  مســکن  راه، 
اقتصاد تولید قیر تقلبی بسیار پررنگ است و 
گســترده ای از این  ســودجویان به سودهای 
گران انگیــزه  محــل دســت می یابنــد و ســودا
باالیــی بــرای تولیــد قیر تقلبــی دارنــد، یادآور 
گذشــته  شــد: قیمت هر تن قیر طی ماههای 
از 2 میلیــون و 300 هــزار تومــان تــا 4 میلیون 

و 200 هــزار تومــان در نوســان بــوده اســت. از 
کــوره لیتــری 300 تومــان  ســوی دیگــر نفــت 
کیلویــی 3 هــزار تومــان  گــر قیــر را  کــه ا اســت 
)میانگیــن( در نظــر بگیریم، تولیــد قیر تقلبی 

برای متقلبان 10 برابر یا هزار درصد است. 
وی افــزود: بــر اســاس برآوردهای ما در ســال 
96، 300 هــزار تــن قیــر تقلبــی وارد بازار شــده 
کــه رقمی حــدود 300 تــا 400 میلیــارد  اســت 
تومان اقتصاد قیر تقلبی بوده است. بنابراین 
ســود ناشی از تولید قیر تقلبی بسیار باالست 
که این نوع قیر  گران توجیه دارد  و برای سودا

کنند. را وارد بازار 
راه،  تحقیقــات  مرکــز  اینکــه  بیــان  بــا  قدیــم 
بــا  نامه هایــی  تفاهــم  و شهرســازی  مســکن 

کننده قیر و آسفالت به  دستگاه های مصرف 
کرد: این دســتگاه ها  امضــا رســانده، تصریــح 
کشــور  کننــده 85 درصد قیر تولیدی  مصرف 
که مرکــز تحقیقات  کنترل هایی  هســتند و بــا 
داشــته،  دســتگاه ها  ایــن  مصرفــی  قیــر  در 
توانســته ایــم تــا حــدودی از مصــرف قیــر بی 
کنیم.  کم  کیفیــت و تقلبی در آســفالت معابر 
کــه در حــال حاضــر  اعتقــاد مــن ایــن اســت 
میــزان تولیــد قیر تقلبی از حجــم قیرهای بی 
کمتر است. البته عرضه قیر  کیفیت ســال 96 
کارفرماها  کیفیــت و تقلبی باالســت؛ امــا  بــی 
کاهش  گاه تر شــده اند و تقاضای قیر تقلبی  آ
کارفرماها قیرهــای تولیدی  گــر  یافته اســت. ا
کــه  داشــت  احتمــال  نمی کردنــد،  کنتــرل  را 
میزان تولید قیر تقلبی در سال جاری به هزار 

میلیارد تومان برسد.
در ســال 96، 300 هــزار تــن قیــر تقلبــی وارد 
کــه رقمی حــدود 300 تا 400  بازار شــده اســت 
میلیارد تومان اقتصاد قیر تقلبی بوده است. 
که در ســال جــاری این  بــرآورد مــا این اســت 
کاهش یافتــه و 100 هزار تن  رقــم تا یک ســوم 

قیر تقلبی وارد بازار شود
کارفرمــا در احداث  وی بــا بیــان اینکــه ســود 
کارفرما  گفــت: بنابراین  کیفیت اســت  معبر با 
از زد و بندهای پیمانــکاران با تولیدکنندگان 
اینکــه  ضمــن  نمی برنــد.  نفعــی  تقلبــی  قیــر 
پروژه هــای عمرانــی چــون بازتاب رســانه ای 
کیفیت  کارفرماهــا مراقــب هســتند تــا  دارنــد 

معابر احداث شده، باال باشد.

کنترل بر قیر در واحدهای  نحوه 
تولیدی 

رئیــس بخــش قیر و آســفالت مرکــز تحقیقات 
کنترل  راه، مسکن و شهرســازی درباره نحوه 
مرکــز  در  کارگروهــی  گفــت:  تولیــدی  قیــر  بــر 
کــه در آن نمایندگان  تحقیقــات ایجاد شــده 
کننده قیر  تمام دستگاه های اجرایی مصرف 
و آســفالت حضــور دارند. پژوهشــگاه صنعت 
نفــت، ســازمان راهــداری، شــرکت ســاخت، 
شــرکت فرودگاه هــا، بنیــاد مســکن، ســازمان 
شــهرداری ها، ســازمان نوســازی مــدارس به 
در  کارشناســان  و  دانشــگاه  اســاتید  همــراه 
کارگروه شــرکت می کننــد؛ مرکز تحقیقات  این 
بــه صورت رنــُدم از 3 مرحله تولیــد، انتقال و 

گزارش
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مصــرف قیــر شــامل »واحدهــای تولیــدی«، 
»کامیون هــای حامــل قیــر« و »محــل تخلیه 
کامیون ها در پــروژه عمرانی«  قیــر موجــود در 
آزمایش هــا  ایــن  می کنــد.  بــرداری  نمونــه 
اعــالم  کارفرمــا  بــه  و  شــده  مستندســازی 
کــه در چــه تعــداد واحــد تولیــدِی  می شــود 
طرِف قرارداِد دســتگاه دولتــی )کارفرما(، چه 

میزان قیر تقلبی مشاهده شده است.
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثال در ســال 97 
پروانــه و مجــوز 2 واحد تولیــدی قیر به دلیل 

تولید قیر تقلبی باطل شد.
گفته این مقام مسئول در مرکز تحقیقات  به 
راه، مســکن و شهرســازی، بــه جــز ســازمان 
کارفرماهــا بــا مرکــز  نوســازی مــدارس، ســایر 
تحقیقــات تفاهــم نامــه دارند و بــه تولید قیر 

تقلبی حساس شده اند.

چگونه قیر تقلبی از مواد اولیه 
کیفیت و ارزان تولید می شود؟ بی 

قدیــم دربــاره بــه صرفــه تر بــودن مــاده اولیه 
گفت: لجن های اســیدی از  بــرای قیر تقلبــی 
قبیــل روغن موتور ســوخته به دلیــل آنکه به 
صــورت رایــگان از واحدهــای صنفــی جمــع 
آوری شــده و ســپس طــی فرآینــدی بــه قیــر 
تبدیــل می شــوند، به صرفه تریــن مواد برای 
تولید قیر تقلبی هستند. لجن های اسیدی، 
هم به وفور در دســترس هســتند و هم ارزش 
کــوره بــا توجــه به  چندانــی ندارنــد امــا نفــت 
 اینکه یارانه ای بوده و به صورت ســهمیه ای
 توزیع می شود و از سوی دیگر فرآیند تبدیل 
آن بــه قیــر تقلبــی، پردردســرتر از روغن موتور 
صرفــه  گران  ســودا بــرای  اســت،  ســوخته 
کمتــری دارد. لجن های اســیدی  اقتصــادی 
بــه مــوادی از قبلــی روغــن موتــور ســوخته یا 
که صرفا رنگ سیاه  کاالی مشــابه دیگری  هر 
گفتــه می شــود؛ امــا خاصیت  داشــته باشــد، 
گی فنی قیر را ندارد. سپس  چسبندگی یا ویژ
آنها را با مواد معدنی ارزان مانند آهک ادغام 

کرده و به قیر تقلبی تبدیل می کنند.
کرد: 25 واحــد تولید قیر به  وی خاطرنشــان 
طــور منظــم و حداقــل ســالی دو بار بازرســی 
ایــن  عنــوان  هیــچ  بــه  بنابرایــن  می شــوند 
تقلبــی  قیرســاز  نمی تواننــد  تولیدکننده هــا 

کیفیــت در واحدهای  باشــند و قیرهای بــی 
تولیــدی زیرزمینــی ســاخته می شــود. چون 

تولید قیر تقلبی فرآیند پیچیده ای ندارد.

جایگاه قیر تولیدی ایران در دنیا
قدیــم در خصوص محــل مصرف قیــر به طور 
گفت: 85 درصد قیــر تولیدی به مصرف  کلــی 
راهســازی و معابــر می رســد 15 درصــد نیــز در 
صنعت مصرف می شود که شامل ایزوالسیون 
کارخانه هــای ایــزوگام، صنعت  کــف خــودرو، 
پارکینــگ و امثــال آنهــا می شــود. وی دربــاره 
بــا  مقایســه  در  ایــران  تولیــدی  قیــر  کیفیــت 
کشــورهای منطقــه اظهــار داشــت: قیر  ســایر 
ایــران جــزء قیرهــای متوســط به بــاال در دنیا 
محسوب می شود؛ قبل از انقالب قیر تولیدی 
گذاری  در پاالیشــگاه آبــادان، مبنای قیمــت 
قیر در دنیا به حســاب می آمد بنابراین برخی 
که قیر را از نفت شیرین )سبک(  پاالیشگاه ها 
تولید می کنند مانند پاالیشگاه های اصفهان 
و آبــادان استانداردشــان باالتــر از اســتاندارد 
کیفیت قیــر به مــاده اولیه آن  جهانــی اســت. 

وابستگی دارد.

کشور صادرات قیر ایران به ۱۹ 
کشــور  قدیــم بــا بیــان اینکــه قیر ایــران به 19 

دالر  میلیــارد  یــک  افــزود:  می شــود،  صــادر 
ارزآوری قیــر ایران اســت. متأســفانه در حال 
کاهــش  حاضــر صــادرات قیــر ایــران بــه اروپــا 
کیفیت قیر تولیدی  که نشــان می دهد  یافته 
ایران نزولی بوده اســت. بیشــتر مشــتریان ما 
کشــورهای منطقــه هســتند و ســهمی در قیر 
مصرفــی اروپــا نداریــم چــون اســتانداردهای 
اتحادیه اروپا بســیار ســختگیرانه اســت. این 
که متاسفانه به صادرات قیر  نشــان می دهد 

توجهی نکرده ایم.

کاهش مصرف داخلی قیر بدلیل 
توقف پروژه های عمرانی

کشــور 5.5 میلیــون تــن  کــرد: در  کیــد   وی تأ
ظرفیت تولید قیر داریم. در بهترین شرایطی 
می شــود،  وصــول  عمرانــی  بودجه هــای  کــه 
حــدود 3 میلیــون تــن قیــر در داخــل مصرف 
وزارت  را  آن  تــن  میلیــون  کــه 2.2  می شــود 
بــا همــه زیرمجموعه هــای  راه و شهرســازی 
ســازمان  ســاخت،  شــرکت  شــامل  خــود 
راهــداری، شــرکت فرودگاه ها، بنیاد مســکن 
و... مصــرف می کنــد و 800 هــزار تــن را ســایر 
دستگاه ها شامل سازمان نوسازی مدارس، 

شهرداری ها و... به مصرف می رسانند.
قدیم بیان داشــت: 15 درصد این میزان نیز 
بــه مصــرف صنایــع می رســد و درنتیجــه 15 
تــا 1.7 میلیــون تن نیــز صادر می شــود البته 
کــه وضعیــت بودجــه  ایــن در زمانــی اســت 
در  امــا  اســت؛  خــوب  عمرانــی  اعتبــارات  و 
حــال حاضــر متأســفانه این وضعیــت وجود 
شــدت بــه  مــا  داخلــی  مصــرف  االن   نــدارد 
کمرنگ تر کاهش یافته و پروژه های عمرانی    

تولیدکننده هــا  بنابرایــن  اســت  شــده   
بــا  کــه  انــد  آورده  بــه صــادرات روی  بیشــتر 
توجــه بــه اینکــه قیمت قیــر ایران بــه دالیل 
نوســانات قیمتی در داخل افزایش داشــته، 
کم شده  مشــتری های خارجی قیر ایران نیز 
اســت. بــازار قیــر نیاز بــه ثبات قیمتــی دارد. 
کاهشــی  کــه قیمــت جهانــی نفت  در حالــی 
بــوده و درنتیجــه قیمــت مشــتقات نفت نیز 
کاهشــی باشــد، اما قیمــت قیر در ایران  باید 
که در نتیجه، مشتری خارجی  افزایشــی بود 

به سراغ رقبای ما می رود.

تــن  میلیــون   ۵.۵ کشــور  در 
در  داریــم.  قیــر  تولیــد  ظرفیــت 
بهترین شرایطی که بودجه های 
عمرانی وصول می شود، حدود 
داخــل  در  قیــر  تــن  میلیــون   ۳
مصرف می شود که ۲.۲ میلیون 
تــن آن را وزارت راه و شهرســازی 
با همــه زیرمجموعه هــای خود 
شامل شرکت ساخت، سازمان 
فرودگاه هــا،  شــرکت  راهــداری، 
بنیاد مسکن و... مصرف می کند 
و ۸۰۰ هزار تن را سایر دستگاه ها 
شامل سازمان نوسازی مدارس، 
مصــرف  بــه  و...  شــهرداری ها 

می رسانند 
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کمیته مــاده 12 با  کارشناســی  کارگروه  جلســه 
موضوعات »بررســی اجرای آیین نامه تضمین 
معامــالت دولتــی در دو بنــد: اجــرای بنــد )خ( 
ماده )4( آیین نامه تضمین معامالت دولتی و 
اجــرای ماده )11(آیین نامــه تضمین معامالت 
دولتــی« در تاریخ 26 آبــان ماه در اتاق ایران و 
بــا حضــور نمایندگان اتاق ایــران، اتاق تعاون، 
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  قضائیــه،  قــوه 
وزارت  ریاســت جمهــوری،  معاونــت حقوقــی 
نفــت، مرکــز پژوهش هــای مجلــس، صنــدوق 
دانشــگاه  صنــدوق  وشــکوفایی،  نــوآوری 
کارآفرینی، ســندیکای  شــریف، ســازمان ملــی 
شــرکت  و  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
گردید  خدمات مهندسی همراه پوشش برگزار 

گزارش و مفاد آن در ذیل می آید. که 
 

بررسی اجرای بند )خ( ماده )4( آیین 
نامه تضمین معامالت دولتی

علــی چاغرونــد، مدیــر  ایــن نشســت  آغــاز  در 

 12 مــاده  کمیتــه  حرفــه ای  پژوهش هــای 
گفــت: طبــق مــاده 6 قانــون تنظیم بخشــی از 
مقــررات مالــی دولــت، بــه دولــت اجــازه داده 
شــد تــا براســاس پیشــنهاد ســازمان مدیریت 
کشــور، بــرای انجــام معامــالت  و برنامه ریــزی 
دولتی ســایر ضمانت هــای معتبر ماننــد اوراق 
بهــادار ) ســفته، بیمه نامــه و…( و مطالبــات 
صــورت  محــل  از  مشــاوران  و  پیمانــکاران 
بــر  عــالوه  را  آنــان  قطعــی  تعدیــل  و  کارکــرد 
ضمانت نامه های  موجود یا ســپرده نقدی ) به 
اســتثناء چک( به عنــوان ضمانت نامه تعیین 
نمایــد. در ادامــه دولــت این ضمانــت نامه ها 
آیین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی  را طــی 

مصوب 1394 تعیین نمود. 
براســاس بنــد )خ( مــاده )4( ایــن آییــن نامــه، 
ضمانــت نامه هــای صندوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری و صندوق هــای نــوآوری و شــکوفایی 
گرفتــه و ســازمان برنامه و  مــورد پذیــرش قــرار 
بودجــه نیــز دســتورالعمل اجرایــی ایــن بند را 

در ســال 95 طــی بخشــنامه شــماره 1049909 
کلیــه دســتگاه های اجرایــی ابــالغ نمــوده  بــه 
بــا وجــود  گفتــه معترضیــن  اســت؛ لیکــن بــه 
آنکــه عالوه بر قانون، معاونــت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه بر 
 اصالت و مقبولیت این سند صحه گذاشته اند؛

بنیــان  دانــش  شــرکت های  همچنــان    
می بایســت نســبت بــه أخــذ تضامیــن بانکــی 
اقــدام نمایند و برخی از دســتگاه های اجرایی 

این ضمانت نامه ها را نمی پذیرند.
روح الــه آهنگران، مدیرعامل شــرکت خدمات 
از  یکــی  گفــت:   پوشــش  همــراه  مهندســی 
دغدغه هــای شــرکت های دانــش بنیان بحث 
تضامیــن بــوده اســت و دولــت براســاس ماده 
100 قانون برنامه ســوم توســعه و در آیین نامه 
تــا  نمــود  تضمیــن معامــالت دولتــی مصــوب 
صندوق هــای پژوهش و فنــاوری، امکان ارائه 
انــواع ضمانت نامــه را به این نوع از شــرکت ها 
مجموعه هــای  در  لیکــن  باشــند؛  داشــته 

بررسی اجرای ماده 11 آیین نامه تضمین معامالت دولتی 

نحوه جبران خسارت تاخیر تأدیه به پیمانکاران
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کارفرمایــی دولتی هنوز ایــن ضمانت نامه ها 
کارفرماهــا بــا وجــود بند خ  جــا نیفتاده انــد و 
ماده 4 آییــن نامه تضمین معامالت دولتی، 
ایــن ضمانــت نامه هــا را نمی پذیرنــد و مثــال 
در حــوزه نفــت می گوینــد آنهــا بایــد در اوراق 
کننــد  مناقصــه نــوع ضمانت نامــه را تعییــن 
تــا شــرایط بــرای همــگان یکســان باشــد؛ لذا 

معتقدند قراردادها باید اصالح شود.
ابهــام دیگــری در  یــک  افــزود  وی در ادامــه 
بخشــنامه بندخ مــاده 4 آییــن نامه تضمین 
تنهــا  کــه  دارد  وجــود  دولتــی  معامــالت 
کــرده ولی  محصــوالت دانــش بنیــان را بیان 
شــرکت دانش بنیان را نگفته و ممکن اســت 
بنیــان دانــش  محصوالتــش  تمــام   شــرکتی 
  نباشد و بخواهد از این نوع از ضمانت نامه ها

 استفاده نماید.
تعــاون  اتــاق  نماینــده  قاســمی،  ارســالن 
کــرد: در برنامــه ســوم توســعه، ســه  عنــوان 
از  عبارتنــد  کــه  شــد  بینــی  پیــش  صنــدوق 
صندوق توســعه صادرات، صندوق پژوهش 
کــه  و نــوآوری و صنــدوق توســعه روســتایی 
هــر ســه صنــدوق می تواننــد ضمانــت نامــه 
صادرکننــد ولــی بانــک مرکــزی اعــالم می کند 
کــه بــه طور مثــال صندوق توســعه صــادرات 
با قانون پولی و بانکی مغایر اســت و اســتناد 
که صدور ضمانت نامه ها باید در  می نماینــد 
چارچوب قانون پولی و بانکی باشــد. وی در 
ادامه افزود در بخشــنامه بند خ ماده 4 آیین 
نامه نوشته شــده است برحسب درخواست 
که انتخاب این  کارفرما و این نشــان می دهد 
کارفرمــا اســت و ابهام  ضمانــت نامــه اختیــار 

ایجاد می کند.
مرادخانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه 
گفت: دســتگاه ها تخلــف می کنند؛ زیرا وقتی 
مناقصــه  اســناد  در  را  نامــه  ضمانــت  نــوع 
مشــخص می کننــد، مغایــر قانــون اســت زیرا 
طبق ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
گذار شــده  مالــی دولــت، این امــر به دولت وا
و طبــق آن نیــز آییــن نامــه تضمین انــواع آن 
کــرده اســت و بایــد در اســناد ذکــر  را تعییــن 
کننــد یکــی از تضامیــن آییــن نامــه تضمیــن 
معامــالت دولتــی. وی در ادامــه افــزود آیین 
نامــه تضمیــن معامــالت دولتی و بخشــنامه 
بنــد خ مــاده 4 آییــن نامه با همــکاری بانک 

مرکــزی تنظیم شــده اســت و ایــن آیین نامه 
و بخشــنامه بــه بانــک مرکــزی ارتباطــی پیدا 
را  و شــرایط  مناقصــه  اســناد  زیــرا  نمی کنــد؛ 

کارفرما تهیه می کند.
مرادخانــی تصریــح نمود قانون گــذار در ماده 
5 قانــون اساســنامه رســیدگی بــه شــکایات 
کرده اســت  مناقصــات، هیاتی را پیش بینی 
کــه می توانــد عدم رعایت آییــن نامه تضمین 
مناقصــه  برگــزاری  در  را  دولتــی  معامــالت 
رســیدگی نماید و معترضین می توانند در آن 
هیات در مورد تعیین نوع تضمین در اســناد 
مناقصــه و همچنیــن عدم پذیــرش ضمانت 

نامه بند خ ماده 4 شکایت نمایند.
نفــت  وزارت  نماینــده  ســلیمانی،  محبوبــه 
گفت: پس از ابالغ بخشــنامه ســازمان برنامه 
و بودجــه در مــورد بنــد خ مــاده 4 آیین نامه 
تضمین و امکان استفاده از ظرفیت ضمانت 
نامه های صندوق نوآوری و شــکوفایی برای 
بنیــان، واحــد حقوقــی  شــرکت های دانــش 
بــا  کــه  نمــود  وارد  را  ایــراد  ایــن  وزارتخانــه 
وجــود آنکــه ضمانــت نامــه صندوق نــوآوری 
نامــه  آییــن   4 مــاده  خ  بنــد  در  وشــکوفایی 
آمــده اســت ولــی در جــداول مــاده 5، 6، 7 
نیامــده و مورد پذیرش نیســت؛ لذا در ســال 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  اســتعالمی از   96

گرفــت و ســازمان برنامــه پاســخ داد  صــورت 
کارفرماها اختیار استفاده از ضمانت نامه  که 
را دارنــد و پذیــرش آن، براســاس درخواســت 
کــه این نوع از  کارفرمــا می باشــد و در صورتی 
ضمانت نامه، نظر دســتگاه اجرایی را تامین 
نمی کنــد؛ ملزم بــه پذیرش آن نیســتند. وی 
در ادامــه افــزود بــر مبنــای همیــن پاســخ نیز 
وزارتخانــه، بــه 4 شــرکت زیرمجموعــه خــود 
که می تواننــد بپذیرند و این نوع  اعــالم نمود 
ضمانتنامه را برحســب شــرایط قرارداد مورد 
کثر آن ها، ضمانتنامه  توجه قرار دهند؛ ولی ا
بانکــی را انتخــاب می کننــد؛ بنابرایــن به نظر 
می رسد بهتراست آیین نامه تضمین اصالح 
کاال و... بیایــد تــا  شــود و در جــداول تامیــن 
بــرای شــرکت های دانــش بنیــان، اولویــت با 

ضمانت نامه صندوق باشد.
عبدالــه رجبــی، نماینــده معاونــت حقوقــی 
ریاست جمهوری اظهار نمود: به نظر می رسد 
در صــدور ضمانت نامه ها ناهماهنگی وجود 
داشــته باشد زیرا تضمین باید برای دستگاه 
کنــد و از آنجایی  اجرایــی اطمینــان حاصــل 
کــه حکــم ضمانــت نامــه صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی در مــاده 4 آیین نامه آمده اســت 
ولی در جداول نیامده، دستگاه های اجرایی 
ایــن  تــا  دارد  لــذا ضــرورت  تردیــد می کننــد؛ 
هماهنگی بیــن دســتگاه های اجرایی ایجاد 
شــود تا دســتگاه ها این نوع از ضمانتنامه ها 
را بپذیرند و تنها در شــرایط خاص نپذیرند و 

نباید به شکل بی توجه بود.
شــهرام حالج، پژوهشــگر مرکــز پژوهش های 
 80 ســال  در  دولــت  کــرد:  عنــوان  مجلــس 
دامنــه ضمانــت نامه هــا را از حیــث شــکل و 
نــوع توســعه داد و در آییــن نامــه تضمین نیز 
کــه تضمیــن بــا توجه به  آن را تفکیــک نمــود 
کــه در مــواد 5، 6 ، 7 و  نــوع آن، انواعــی دارد 
کــه در مــاده  کارکــردی دارد  8 آورده اســت و 
3 آییــن نامــه بــه آن پرداخته اســت و جنس 
وی  می باشــد.   4 مــاده  کــه  دارد  شــکلی  و 
کاهش  در ادامــه افــزود قانون گــذار بــا هــدف 
فشــار و هزینه های معامالت، شکل تضمین 
را تنــوع بخشــیده اســت وحتــی در برخــی از 
کتفا می شــود؛  کشــورها بــه أخــذ یــک تعهــد ا
لذا رویکرد قانون گذار تنوع بخشــی به شــکل 
تضمیــن بوده اســت و هر نفســیری بر خالف 

 شــهرام حالج، پژوهشــگر مرکز 

پژوهش های مجلس :

دامنــه   ۸۰ ســال  در  دولــت   

ضمانت نامه ها را از حیث شکل 

و نوع توسعه داد و در آیین نامه 

تضمیــن نیــز آن را تفکیــک نمود 

کــه تضمین با توجه بــه نوع آن، 

کــه در مــواد ۵، 6 ،  انواعــی دارد 

کارکــردی  و  اســت  آورده   ۸ و   7

کــه در مــاده ۳ آییــن نامــه  دارد 

بــه آن پرداختــه اســت و جنــس 

 4 مــاده  کــه  دارد  شــکلی   و 

می باشد
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 نشست
نشست

ایــن تنــوع بخشــی اجتهــاد در مقابــل نص و 
نادرست می باشد.

حــالج در ادامــه افــزود بنــد خ مــاده 4 پس از 
بــه  آیین نامــه و در آخریــن مراحــل  تدویــن 
ایــراد  ایــن  آیین نامــه اضافــه شــده اســت و 
که در جداول اضافه نشده  شــکلی می باشــد 
قانــون  دو  مناقصــات  در  همچنیــن  اســت. 
تنظیــم  قانــون   6 مــاده  یکــی  دارد،  وجــود 
کــه تصریــح  بخشــی از مقــررات مالــی دولــت 
گســترش  دارد تــا دامنــه شــکلی تضمین هــا 
گفته  که  یابد و یکی قانون برگزاری مناقصات 
کند  کارفرما مشخص  است تا نوع تضمین را 
کــه ایــن دو قانــون بایــد با هــم جمع شــوند؛ 
را  تضمین هــا  تمــام  بایــد  کارفرمــا  بنابرایــن 

بپذیرد و شاید در مواردی یک نوع را با دلیل 
کنار بگذارد نه اینکه تنها ضمانت نامه  موجه 

بانکی را مورد پذیرش قرار دهد.
صنــدوق  نماینــده  موقــر،  ســلطانی  نازنیــن 
هــدف  کــرد:  تصریــح  وشــکوفایی  نــوآوری 
دانــش  شــرکت های  بــه  کمــک  صنــدوق 
که دســتگاه ها  بنیــان می باشــد و از آنجایــی 
ضمانت نامه صندوق را به صورت مســتقیم 
بــه را  شــرکت ها  صنــدوق   نمی پذیرنــد، 
 بانک هــای عامــل معرفــی می کند و بخشــی 
از مبلــغ را تامیــن می نمایــد تــا ضمانت نامــه 

گیرد. کارفرما قرار  بانکی صادر و در اختیار 
فیض الــه جعفــری، مشــاور حقوقــی شــرکت 
کــرد: ظاهــر مقــررات  همــراه پوشــش عنــوان 
دســتگاه ها  کــه  اســت  ایــن  دهنــده  نشــان 
بایــد ضمانت نامــه صنــدوق را بپذیرنــد و در 
ایــن خصــوص ابهام وجــود ندارد ولــی ابهام 

که با وجــود بنــد خ ماده4،  در جایــی اســت 
ایــن ضمانت نامــه در جــداول مــواد بعــدی 
آییــن نامــه نیامده اســت ولی به هــر حال در 
مــاده 4 اســتفاده از ایــن ضمانت نامه منوط 
که از طرف ســازمان  به دســتورالعملی شــده 
برنامــه ابــالغ هم شــده ولــی اجرا نمی شــود. 
ابهام دوم نیز در خصوص حسب درخواست 
کارفرما تفسیر  کارفرما، نباید به معنی اختیار 
شــود و این اشتباه اســت، لذا پاسخ سازمان 
برنامــه به وزارت نفت برخالف ظاهر قانون و 

مقررات است.
رئیســی، نماینــده صندوق دانشــگاه شــریف 
گفت:  قبل از آیین نامه تضمین نیز صندوق 
تاییــد  بــه  کــه  اساســنامه  طبــق  دانشــگاه 

وزارت علــوم و بانــک مرکــزی رســیده اســت، 
ضمانت نامــه صادر می نمود. این آیین نامه 
کارفرماها  کــرد ولــی متاســفانه  کار را تســهیل 
و  مالــی  موسســات  بــا  را  صندوق هــا  ایــن 
اعتباری اشــتباه می گیرند و شناختی نسبت 
بــه آن ها ندارند. وی در ادامه افزود معاونت 
صندوق هــا  بــا  جمهــوری  ریاســت  حقوقــی 
نیــز  را  و شــروطی  دارد  تضامنــی  مســئولیت 
گذاشــته اســت. صندوق ها  برای صندوق ها 
و  می نماینــد  ســنجی  اعتبــار  را  متقاضیــان 
می کننــد.  صــادر  ضمانت نامــه  پشــتوانه  بــا 
رئیســی افــزود یــک ســامانه ســپاس وجــود 
کــه صندوق هــا ملزم هســتند در صدور  دارد 
ج  کــد ســپاس را پاییــن آن در ضمانت نامــه 
نمایند واین ســامانه تحت نظــارت معاونت 

علمی ریاست جمهوری است.

بررسی اجرای ماده )۱۱(آیین نامه 
تضمین معامالت دولتی

علــی  نشســت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
ای  حرفــه  پژوهش هــای  مدیــر  چاغرونــد، 
گفت: مطابــق بند )11( آیین  کمیتــه ماده 12 
نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394 
تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده اند 
تــا جهت تاخیر در پرداخت هــا بند مورد نظر 
را در اســناد مناقصه لحاظ نموده و براساس 
بــروز آن  شــاخص بانــک مرکــزی در صــورت 
توســط  خدمــات  و  کاال  کننــده  تامیــن  بــه 
دستگاه های اجرایی جریمه پرداخت شود، 
کنون دســتگاه های اجرایی این بند  لیکن تا
را اجرا نکرده اند و همچنین ســازمان برنامه 
کشــور نحوه محاســبه را مشخص و  و بودجه 

ابالغ نکرده است.
کمیســیون  نماینــده  بهایــی،  شــیخ  مجیــد 
کــرد:  طبق ماده  احــداث اتــاق ایــران عنوان 
دولتــی،  معامــالت  تضمیــن  نامــه  آییــن   11
کارفرمــا مطالبات پیمانــکار را ندهد باید  گر  ا
براســاس شــاخص بانک مرکزی بــه پیمانکار 
پرداخت نماید، یعنی ماده 522 قانون آیین 
کند ولی در وسط این  دادرسی مدنی را اجرا 
که اصاًل  کرده اســت  مــاده جملــه ای را بیان 
معنــا و مفهومی نــدارد. عــدم پرداخــت بایــد 
در  بیایــد.  قــرارداد  در  و  مناقصــه  اســناد  در 
ماده 37 شرایط عمومی پیمان نوشته شده 
که 20 روز پس از اینکه صورت وضعیت  است 

مهندس شیخ بهایی :

  طبــق مــاده 11 آییــن نامه تضمین 

کارفرمــا  گــر  ا دولتــی،  معامــالت 

مطالبــات پیمانــکار را ندهــد باید 

مرکــزی بانــک  شــاخص   براســاس 

 به پیمانکار پرداخت نماید، یعنی 

مــاده ۵۲۲ قانــون آییــن دادرســی 

مدنی را اجرا کند ولی در وسط این 

کرده اســت  ماده جمله ای را بیان 

مفهومی نــدارد.  و  معنــا  اصــاًل  کــه 

اســناد  در  بایــد  پرداخــت  عــدم 

مناقصه و در قرارداد بیاید  
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پرداخــت  را  پــول  بایــد  کارفرمــا  شــد،  داده 
می خواهــد  یکســال  از  پــس  وقتــی  و  نمایــد 
کنــد، مــاده 11 بایــد اجرا شــود ولی  پرداخــت 
که در ماده 11 آمده  ذی حساب ها به عبارتی 
اســت، اســتناد می کننــد و ســلیقه ای رفتــار 
گر  که ا می کنند. سازمان برنامه بیان می کند 
کند، بخشــنامه  پیمانــکار پولــش را دریافــت 

5090 را اجرا نکنند.
مرادخانی، نماینده سازمان برنامه و بودجه 
که باید  اظهار نمود: ماده 11، دو قسمت دارد 
از یکدیگر تفکیک شوند و تهیه دستورالعمل 
مربوط به قســمت دوم ماده است و سازمان 
برنامــه موظــف نیســت تا بــرای قســمت اول 
ماده یعنــی جبران تاخیرات، دســتورالعملی 
دوم  قســمت  دســتورالعمل  و  کنــد  تهیــه  را 
که نحوه محاســبه  ماده هم برای این اســت 
تاخیرات مجاز مشخص شود و تاخیرات غیر 
مجــاز بــه مجــاز تبدیل شــود و بــه نوعی بین 
گیــرد؛ لــذا  کارفرمــا و پیمانــکار تهاتــر صــورت 
کارفرمــا نمی توانــد هــم تاخیرات غیــر مجاز را 
کنــد و این  مجــاز نمایــد و هم پــول پرداخت 

امر غیر منطقی است.
وی در ادامه افزود قســمت اول ماده مربوط 
می شــود بــه بنــد ب مــاده 10 قانــون برگزاری 
کارفرمــا  مناقصــات و در مــاده 11 آییــن نامــه 
که در قرارداد مشــخص  کرده اســت  را مکلف 
کســی  نمایــد تا جای ابهامی باقی نماند؛ زیرا 
بــه اســناد مراجعه نمی کند و اســناد ضمیمه 
قــرارداد،  انعقــاد  از  پــس  و  نیســت  قــرارداد 
کم  کارفرمــا و پیمانکار حا قــرارداد فــی مابین 
کنــد تــا این  اســت و پیمانــکار بایــد مراقبــت 

شرط در قرارداد بیاید.
قانــون   5 تبصــره  نامــه  آییــن  در  همچنیــن 
بودجــه و در آیین نامــه ماده 10 قانون برنامه 
که  ششــم، حفــظ قــدرت خریــد آمده اســت 
می گیــرد.  صــورت  جبــران  آن  بــه  توجــه  بــا 
مرادخانــی افــزود دســتورالعملی در ســازمان 
برنامه تهیه شــده اســت ولی بــه لحاظ اینکه 
ح  بــار مالــی دارد، در شــورای عالــی فنی مطر
اســت و پــس از تایید آن، تا پایان ســال ابالغ 
خواهــد شــد. همچنیــن قراردادهــا در حــال 
کــه  اصــالح هســتند و ایــن امــر در قراردادهــا 
توسط سازمان برنامه در حال تهیه هستند، 

ذکر خواهد شد.

 محمد تکلی، نماینده سندیکای شرکت های
ایــن  نمــود:  نیــز عنــوان  ایــران   ســاختمانی 
که بدهکار اســت،  کارفرمــا هر جا  که  رویکــرد 
تعهــد بــه جبــران دارد، قبــاًل در قوانیــن عــام 
مثــل قانــون آییــن  دادرســی مدنــی آمــده و 
کنــون در  آیین نامه تضمین و قانون برنامه  ا
ششــم آمده اســت و برای آن، شاخص بانک 
که تاخیــرات را به  گذاشــته انــد  مرکــزی را بنا 

خ روز به پیمانکار، پرداخت نمایند. نر
از  مــا  درخواســت  کــه  افــزود  ادامــه  در  وی 
که به دســتگاه های  ســازمان برنامه این بود 
کارفرماها به موجب  که  اجرایی اعالم نمایــد 
مــاده 11 آیین نامه تضمین معامالت دولتی، 
نماینــد، حــال  پرداخــت  را  تاخیــر  خســارت 

کارفرماها از ســازمان برنامه ســوال می کردند 
که بخشــنامه 5090 در مورد جبران خســارت 
را چگونــه بــا بحــث حفظ قــدرت خریــد اجرا 
کــه ایــن خــود نیازمنــد دســتورالعملی  کننــد 
کــه فعــاالن حــوزه صنعــت احــداث 4  اســت 

سال است منتظر ابالغ آن هستند.
همــراه  شــرکت  حقوقــی  مشــاور  جعفــری، 
قانــون   10 مــاده  گفــت:  متــن  نیــز  پوشــش 
آییــن   11 از متــن مــاده  برگــزاری مناقصــات 
نامه بهتر اســت، در آنجا چنین آمده اســت 
اســناد  در  بایــد  دولتــی  گــذار  مناقصــه  کــه 
مناقصه، نحوه جبــران تاخیر پرداخت پول 

کــه می پــردازد  کنــد و تعهــد نمایــد  را قیــد 
ولــی ایــن بند از قانــون هیچگاه اجرا نشــده 
اســناد  بــر  عــالوه   11 مــاده  در  ولــی  اســت؛ 
عمــاًل  و  اضافــه شــد  نیــز  قــرارداد  مناقصــه، 
کارفرمــا تکلیفــی به  کــه  طــوری تفســیر شــد 
پرداخــت نداشــته باشــد. وی افــزود فایــده 
که  مــاده 11 آییــن نامــه تضمیــن اینجاســت 
پیمانــکار قصــد مراجعه بــه دادگاه را ندارد، 
گــر پیمانکار بــه دادگاه  در غیــر ایــن صورت ا
کنــد، بــر مبنــای مــاده 522 قانون  مراجعــه 
را  خــود  خســارت  مدنــی،  دادرســی  آییــن 

می کند. دریافت 
رجبــی، نماینــده معاونــت حقوقــی ریاســت 
گر قــراردادی منعقد  جمهــوری بیان نمــود: ا

کــه مطابــق بــا اســناد نباشــد، خــالف  شــود 
قانــون اســت زیــرا قــرارداد، جزئــی از اســناد 
است و عدم ذکر آن در قرارداد، خالف حقوق 
که در مناقصه شــرکت  اشــخاص ثالث اســت 

کرده اند.
در پایــان با توجــه به مباحــث مطروحه مقرر 
گردید در خصوص دستور جلسه اول، اصالح 
آیین نامه تضمین و در مورد دســتور جلســه 
دوم، تهیــه و ابــالغ ســریع تــر دســتورالعمل 
ماده 11 آییــن نامه تضمین، در صحن اصلی 
گفتگــو  کمیتــه مــاده 12 و یــا شــورای  جلســه 

ح شود. مطر



 پیام آبادگران                                   
آبانماه 1398
 شماره 383

36

 نشست

مقدمه: 
که در ســالهای اخیر برای  یکــی از موضوعاتی 
پیمانکاران حوزه صنعت احداث و شرکتهای 
عضو ســندیکا مشــکالتی ایجــاد نموده بحث 
کــه  می باشــد  آور  زیــان  و  ســخت  مشــاغل 
مطابــق قانــون و آئیــن نامه اجرایــی تکالیفی 
کارفرمایان و ســازمان تامین اجتماعی  بــرای 
که در مشــاغل  کارگرانی  مقــرر نمــوده اســت. 
کار داشــته باشــند  ســخت و زیــان آور ســابقه 
بــه اســتناد قانــون و آئیــن نامــه مربوطــه بــا 
ح درخواســت در  کار و طر مراجعــه بــه ادارات 
کمیته های ویژه با احراز شرایط بازنشستگی، 
مشــمول قانــون فوق الذکر می شــوند و پس از 
بــه شــعب  کار، رای  اداره  صــادر شــدن رای 
کارفرما مکلف است  تامین اجتماعی ارجاع و 
کارگــر در نزد  مبلغــی را بــه ازاء مدت اشــتغال 
کارفرما بعنوان حق بیمه بازنشســتگی پیش 
از موعدکارگر در مشــاغل ســخت و زیان آور به 

سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 
گیــر  در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اهمیــت و فرا
بــودن موضــوع و ســوال تعــدادی از اعضــای 
صنــف بنــا بــه تصویب هیــات مدیــره محترم 
کاملی با اشــاره به مستندات قانونی،  گزارش 
نامــه  آئیــن  و  قانــون  مشــکالت  و  ایــرادات 
اجرایی و راهکارهای مواجهه اعالم می گردد.
سندیکا پیگیر رفع مشکالت موجود از طریق 
اصــالح قانون وآئین نامه اجرایی می باشــد و 
گــزارش اقدامات بــه  اعضای  بــا اخذ نتیجه، 

محترم اطالع رسانی می گردد.
                                                                                                                         

الف- قانون و آئین نامه اجرایی:
قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد مشــاغل 
ســخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون 
قانــون  الحاقــی   76 مــاده   2 تبصــره  اصــالح 
تامیــن اجتماعــی در ســال1380 و آئیــن نامه 
باتصویــب   86/2/5 درتاریــخ  آن  اجرایــی 
گردیــده اســت. برخی از  هیــات وزیــران ابالغ 

ح می باشد: بندهای مهم قانون بدین شر
حداقل20ســال  کــه  افــرادی  بنــدب"   1 جــز 
متوالی و25 ســال متناوب درکارهای ســخت 

داشــته  اشــتغال  ســالمت(   و زیان آور)مخــل 
بازنشســتگی  تقاضــای  می تواننــد  باشــند 
نماینــد هرســال ســابقه پرداخــت حــق بیمه 
1/5ســال  آور  زیــان  و  ســخت  درکارهــای 

محاسبه خواهد شد." 
جز4بندب"ازتاریــخ تصویــب این قانون برای 
مشــموالن ایــن تبصــره چهاردرصــد )%4( به 
خ حــق بیمــه در قانــون تامیــن اجتماعــی  نــر
صــورت  در  هــم  آن  شــدکه  خواهــد  افــزوده 
تقاضای مشــموالن این قانون، به طور یکجا 
کارفرمایــان  یــا بــه طــور اقســاطی بــه وســیله 

پرداخت خواهد شد."
که دارای ســابقه  جز6 بندب"بیمه شــدگانی 
کارهــای ســخت و  بیمــه در  پرداخــت حــق 
زیــان آور به تاریــخ قبل از تصویــب این قانون 
باشــند می توانندبــا اســتفاده ازمزایــای  ایــن 
نماینــد. بازنشســتگی  درخواســت  قانــون 
در این صــورت بــا احرازشــرایط توســط بیمــه 
حــق  مکلف انــد  مربوطــه  شــده،کارفرمایان 
بیمه مربوطه و میزان مســتمری برقراری را تا 

ج در تبصــره 2 وهمچنین  احراز شــرایط مندر
چهاردرصــد)4%( میــزان مســتمری برقــراری 
نسبت به ســنوات قبل از تصویب این قانون 

را یکجا به سازمان پرداخت نمایند."

برخی از مواد مهم آئین نامه
مشاغل سخت و زیان آور

ماده 1 ـ آئین نامه
که  کار هایی اســت  کار های ســخت و زیان آور 
در آن عوامل فیزیکی،  شــیمیایی،  مکانیکی، 
کار غیراستاندارد بوده ودر   بیولوژیکی محیط 
اثر اشتغال بیمه شــده تنشی به مراتب باالتر 

از ظرفیت های طبیعی )جسمی و روانی( در 
کــه نتیجــه آن بیمــاری  وی ایجــاد می شــود 
شــغلی و عوارض ناشــی از آن باشــد.  مشاغل 
ســخت و زیــان آور موضــوع ایــن مــاده بــه دو 

گروه تقسیم می شوند:
کــه صفت ســخت و زیــان آور  الــف( مشــاغلی 
با ماهیت شــغلی وابســتگی دارد اما می توان 
بــا بکارگیــری تمهیــدات بهداشــتی،  ایمنی و 
کارفرما سختی و  تدابیر فنی مناســب توســط 

زیان آوری آنها را حذف نمود.
ب( مشاغلی که ماهیتًا سخت و زیان آور بوده 
و بــا بکارگیــری تمهیــدات بهداشــتی،  ایمنــی 
کارفرما،  صفت ســخت  و تدابیــر فنــی توســط 
کان  کما کاهــش یافته ولــی  و زیــان آوری آنهــا 

سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد.
تبصره ـ مشمولین قانون »نحوه بازنشستگی 
جنــگ  و  اســالمی ایران  انقــالب  جانبــازان 
تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل 
ســخت و زیان آور؛ مصوب 1367 و اصالحات 
قانــون  مشــمولین  همچنیــن  و  آن«  بعــدی 
»حفاظــت در برابــر اشــعه؛ مصــوب 1368 و 
اصالحــات بعدی آن« تابــع قوانین و مقررات 

مربوط خواهند بود.

ماده 2- آئین نامه 
مشــاغل  بــودن  آور  زیــان  و  ســخت  تعییــن 
گــروه »الــف« و  موضــوع مــاده )1( و نــوع آن 
کارفرما،  کارگر،  گروه »ب « حســب در خواست 

ایرادات
 قانون  مشاغل 
سخت و زیان آور

 و راهکارهای
 مواجهه با آن

محمد تکلی / کارشناس حقوقی سندیکا

مقاهل
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و  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  تشــکل ها، 
کار و امور اجتماعی  آمــوزش پزشــکی، وزارت 
کارگاه بــا  و ســازمان تامیــن اجتماعــی در هــر 
بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط 
کارشناســان بهداشــت حرفــه ای  کار توســط 
وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کار و امــور اجتماعــی و  کار وزارت  و بازرســان 
کمیته های بــدوی و تجدید  بــا تایید توســط 
نظــر اســتانی موضــوع ایــن آیین نامــه انجام 

می گیرد.
  

ماده 14- آئین نامه
"کارفرمــا مکلــف اســت پــس از احــراز شــرایط 
کارگاه  بازنشســتگی بیمــه شــده مشــاغل در 
وی، طبــق ایــن آئیــن نامــه معــادل 4درصد 
نســبت  شــده  قــراری  بــر  مســتمری  میــزان 
او در مشــاغل ســخت  بــه ســنوات اشــتغال 
تأمیــن  ســازمان  توســط  کــه  را  آور  زیــان  و 
اجتماعی محاســبه می گــردد به طور یکجا به 
ســازمان یاد شــده پرداخت نماید."در تاریخ 
93/07/14 هیــات وزیران مصوبه ای ابالغ و 
ح  اصالح   مــاده 14 فوق االشــاره را  بدین شــر
نمــود :مــاده 14 جدیــد اصالح شــده "کارفرما 
مکلف اســت پــس از تقاضای بیمه شــده و با 
احراز شــرایط بازنشستگی وی ، حسب مورد 
مبالــغ مقــرر در جزءهــای 4 و6 بنــد ب مــاده 
واحــده قانــون یادشــده را به ســازمان تأمین 

اجتماعی پرداخت نماید".(
خ حق  کل نــر کــه مالحظه شــد  گونــه  همــان 
بیمه اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــان آور 
کارفرماســت  کامل به عهده  4درصــد به طور 
اســت. آن  پرداخــت  بــه  مکلــف   وکارفرمــا 
که چنانچه  که وجود دارد این است  نکته ای 
ســخت و زیان آوربودن شــغل بعد از تصویب 
قانون)1380/07/14(باشــد میــزان 4درصــد 
به ماخذ حقوق و مزایای ماهیانه بیمه شده 
که ســخت و  محاســبه می شــودو در صورتــی 
زیــان آور بودن شــغل قبــل از)1380/07/14(
حقــوق  اســاس  بــر  4درصــد  میــزان  باشــد، 
کامل  کارفرما به طور  مســتمری محاسبه و از 

وصول می گردد. 

گزارش تحلیلی:  ب- 
بــه اســتناد تبصــره الحاقــی مــاده76 قانــون 
تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی قانون که 
که از  گردید تنها موضوعی  ح فوق بیان  به شر
کنــون به مرحلــه اجرا  ابتــدای ابــالغ قانون تا
که  کارگرانی است  درآمده است، بازنشستگی 
کارند  در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به 
می تواننــد بــا اســتفاده از ظرفیت ایــن قانون 
زودتــر از موعــد بازنشســته شــوند در صورتــی 
که به نظر می رســد هدف مقنــن با احترام به 
جــان افراد و حفظ حقوق حقه زحمتکشــان 

جامعه، ســالم ســازی محیط و مشاغل بوده 
آئیــن نامــه آن  کــه در مفــاد قانــون و  اســت 
می تــوان توجیــه این دلیل را یافــت لیکن  به 
دالیلی از جمله ایرادات قانون و عدم اجرای 
صحیح آن و آئین نامه اجرائی و صرف جبران 
خدمــت و نــگاه حمایتی به موضــوع از هدف 

مقنن دور شده ایم.
ح آن  غ از ایرادات قانون که در ادامه به شر فار
خواهیــم پرداخت، اجرای قانون به این نحو 
کارگران،  برای هر ســه بخــش بیمه شــدگان،  
و  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  و  کارفرمایــان 
کشــور  اجرایــی  دســتگاههای  ســایر  حتــی 

که می توان  مشــکالتی را در پی داشــته است 
بــه اختصار به این موارد اشــاره نمود:تجمیع 
ســوابق بیمــه شــدگان در زمان بازنشســتگی 
کارگاههــای مختلف  بــا توجه به تغییــر محل 
کارفرمایان مختلف دوره  وعدم دسترســی به 
کاری بــرای پرداخــت حــق بیمــه 4%در زمان 
بازنشســتگی را می تــوان جزئــی از مشــکالت 
بیمه شدگان در زمان احراز شرایط برشمرد.

کارفرمایان از تشــکیل جلســات  عــدم اطــالع 
کننده و عدم حضور در  کمیته های رســیدگی 
کمیته هــای مذکور، محاســبه حــق بیمه %4 
کارگر، عدم  خ دســتمزد روز بازنشستگی  به نر
امکان بررســی مشاغل سخت و زیان آور پس 
گذشت چندین سال درکارهای پروژه ای،  از 
تحمیــل پرداخــت 4درصــد در قراردادهــای 

اعضــای  کثــر  ا کــه  ســوالی 
اســت  ایــن  دارنــد  صنــف 
شــرکت  کــه  صورتــی  در 
موضــوع  بــا  پیمانــکاری 
از  اســتفاده  درخواســت 
شرایط قانون بازنشستگی 
پیــش از موعد در مشــاغل 
کارگــران  زیــان آور  و  ســخت 
ســابق خود مواجه می گردد 
اقدامی می بایســتی  چــه 

انجام دهد؟
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 نشست

کارفرمــا  عنــوان  بــه پیمانکاربــه  پیمانــکاری 
واصــدار آراء ناصحیــح در راســتای حمایت از 
کارگــران و عــدم توجه به قانــون و آئین نامه و 
کننده مشــاغل و موارد دیگر  مصوبــات احصا 
کارفرمایان در مواجهه  را می توان از مشکالت 

با قانون برشمرد.
ســازمان تامین اجتماعی نیز با اجرای قانون 
کــه از  بدیــن شــکل بــا مشــکل مواجــه اســت 
جملــه آن عدم تطابــق هزینه ها و میزان حق 
بیمه دریافتی در مشــاغل سخت و زیان آور و 
کارگــران،  وصول  بازنشســتگی پیش از موعد 
مطالبات و باز بودن تعداد مشــاغل سخت و 
گروههای شــغلی و آراء غیر صحیح  زیان آور و 
کارگــران بــه  کار در جهــت حمایــت از  ادارت 
جهــت زودتر بازنشســته شــدن و... از مواردی 
که ســازمان تامین اجتماعــی در اجرای  اســت 

قانون با آن مشــکل دارد. ســایر دســتگاههای 
ذیربط کشور از جمله وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشکی به جهت سالم سازی محیط 
کار در راســتای حمایــت از ســالمت جامعــه و 
وزارت تعــاون،کار ورفــاه اجتماعــی در راســتای 
بهینه سازی محیط کار و حفظ حقوق کارگران 
و شرکای اجتماعی و رسیدن به نقطه مطلوب 

با مشکالتی  مواجه اند.
اینکــه در حوزه هــای مختلــف  بــه  بــا توجــه 
مشــکالتی با قانــون و نحوه اجــرای آن وجود 
دارد  ضروریســت ایــن قانــون مــورد بازنگــری 
شــرکای  نظــرات  دریافــت  بــا  و  گرفتــه  قــرار 
اجتماعــی و بخــش خصوصــی اقدامــات الزم 

که در همیــن زمینه ایرادات  رابــه عمل آورند 
قانون را به لحاظ ماهوی و شکلی به اختصار 

بیان می دارد:

ج( ایراد قانون مشاغل سخت و زیان آور:
ایرادات و مشکالت موضوع مشاغل سخت و 
زیان آور را باید به دو بخش ماهوی و شــکلی 

تقسیم نمود:

1: ایراد ماهوی :
در  قانــون  شــدن  ماســبق  بــه  عطــف   -1-1
و  ســخت  مشــاغل  بیمــه  حــق  پرداخــت 
کارفرمایــان بــه ســالهای قبــل  زیــان آور بــرای 

ازتصویب قانون )اعتراض به زمان تکلیف(
جــز 6 بنــد ب تبصــره 2 مــاده واحــده  اشــاره 
که سابقه پرداخت  می نماید" بیمه شــدگانی 

آور  وزیــان  ســخت  کارهــای  در  بیمــه  حــق 
بــه تاریــخ قبــل از تاریــخ تصویــب ایــن قانون 
باشــند مــی توانند بــا اســتفاده از مزایای این 
در  نماینــد  بازنشســتگی  درخواســت  قانــون 

ایــن صــورت بــا احــراز شــرایط توســط بیمــه 
کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه  شده، 
مربوطــه ومیزان مســتمری برقراری را تا احراز 
ج در تبصره ) 2 ( همچنین چهار  شرایط مندر
درصــد میــزان مســتمری برقراری نســبت به 
ســنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به 

سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند."
بــه  قانــون  تصویــب  از  قبــل  بــرای  تکلیفــی 
مطابــق  اســت  نمــوده  تحمیــل  کارفرمایــان 
ســالهای  پروژه هــای  بندکارگــران  همیــن 
درخواســت  ح  طــر بــه  اقــدام  شــصت  دهــه 
آور  زیــان  و  کمیته هــای مشــاغل ســخت  در 
می نمایند و مطابق همین بند هم مشــمول 
گردیده و رســیدگی می گردد در صورتی  قانون 
کارفرمایان در ســال 60 تکلیفی به اصالح  کــه 
نداشــته  شــرایط  اصــالح  و  کارگاه  وضعیــت 
آنهــا  بــه  کــه در حــال حاضــر  و هزینه هایــی 
تحمیــل می گــردد غیر قابل پیــش بینی بوده 
اســت. برای مثال حق بیمه مشــاغل سخت 
و زیــان آور در قراردادهــای طرحهای عمرانی 
دهــه 60 مطابــق قانــون از پیمانــکاران پروژه 
کارگــر مطالبه می شــود  کارفرمایــان   به عنــوان 
ح عمرانــی و بــرای دولــت  کــه طــر در صورتــی 
بوده و قابل پیش بینی برای پیمانکار نبوده 
و یا اساسًا بر مبنای ضریب پیمان حق بیمه 
که این 4 درصد را پوشش  را پرداخت نموده 

داده است.
2-1- تحمیل 4% حق بیمه و 4% مســتمری 
محاســبه شــده نســبت به ســنوات اشــتغال 
کارگــر در مشــاغل ســخت و زیــان آور در پایان 
خ روز بصورت  کار و هنگام بازنشســتگی بــه نر
زمــان  بــه  )اعتــراض  اقســاطی  یــا  و  یکجــا 

پرداخت(
بنــد4 بنــد ب تبصــره 2 مــاده واحــده اشــاره 
می نماید:"ازتاریــخ تصویب این قانون جهت 
خ  مشــموالن ایــن تبصــره، چهاردرصد بــه نر
حــق بیمــه مقــرر در قانــون تامیــن اجتماعی 
کــه آن هــم در صــورت  افــزوده خواهــد شــد 
تقاضــای مشــموالن قانــون، به طــور یکجا یا 
بطــور اقســاطی توســط کارفرمایان پرداخــت 

خواهد شد."

 اجرای قانون به این نحو برای 
هر ســه بخــش بیمه شــدگان،  
کارفرمایان و سازمان  کارگران، 
تامین اجتماعی و حتی ســایر 
دســتگاههای اجرایــی کشــور 
پــی داشــته  را در  مشــکالتی 

است

مقاهل
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کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه  تکلیف 
 ایام مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور
خ روز بــه ازای   در زمــان بازنشســتگی بــه نر
که وجود  مــدت ســابقه ایراد دیگری اســت 
ح درخواســت بازنشستگی  دارد.کارگر با طر
کمیته مشــاغل ســخت و  پیش از موعد در 
زیــان آوردر زمان بازنشســتگی،کمیته مزبور 
نســبت به احراز شــرایط بازنشستگی اقدام 
کارگر به مشاغل  و در صورت تایید اشــتغال 
ســخت و زیــان آورکارفرمــای مربوطه پس از 
ســالها مکلــف بــه پرداخــت حــق بیمــه %4 
کــه بــار مالــی مضاعفی به  اضافــی می گــردد 
کارفرما تحمیل می گردد. در زمان پرداخت 
کار از ســوی  و دلیلی بر عدم اصالح شــرایط 
کارگران برای  کارفرمایان و عدم درخواســت 
که قابل اصالح است  اصالح شرایطی است 
کارگــران به دنبال بازنشســتگی زود  کــه  چرا
کارفرمایــان غافــل از هزینه هــای  هنــگام و 

بعدی می باشند. 
در ایــن زمینــه رای دیــوان عدالــت اداری 
کــه هــم زمــان بــا لیســت و در  وجــود دارد 
کارگــر نمی تــوان 4% را واریــز  دوره فعالیــت 
نمــود بایســتی در زمان بازنشســتگی بنا به 
که الزم اســت  کارگــر واریز نمود  درخواســت 

گردد. اصالح و یا لغو 
3-1-تحمیل 4% حق بیمه و 4% مستمری 
کارگــران مشــمول بازنشســتگی  شــاغلین و 
پیش از موعد مشــاغل سخت و زیان آور در 
کارهای سخت و زیان آور طرحهای عمرانی 
و غیــر عمرانــی به پیمانــکاران )اعتــراض به 

تکلیف پرداخت(
ح  در مورد حق بیمه طرحهای عمرانی )طر
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای( بــا توجــه 
کل پیمــان  بیمــه می باشــد، 5  بــه  اینکــه 
کارفرما  بعنوان حق  درصــد مبلغ قــرارداد را 
ح پرداخــت می نماید و1/6درصد  بیمه طر
که از هزینه  مبلغ پیمان حق بیمه پرســنل 
کارگــران( حقــوق  محــل  از  )یــا  پیمانــکار 
پرداخــت می گــردد لــذا پیمانــکاران محلی 
بــرای پرداخــت حــق بیمــه ندارنــد. فــرض 
براینکــه پرداخــت این مبلــغ 4% حق بیمه 

عهــده  بــه  مســتمری  میــزان   %4 بعضــًا  و 
کارفرمــای اصلــی )پیمــان دهنده( نباشــد، 
و  مســتقیم  پیمانکار)کافرمــای  شــرکتهای 
بالواســطه( نیــز نبایــد تکلیفــی از ایــن بــاب 
پیمانهــای  در  هــم  باشــند.زیرا  داشــته 
عمرانی و هم درپیمانهای غیرعمرانی بابت 
کل پــروژه مبالغــی بطــور مقطوع بــه عنوان 
کارفرمای  حــق بیمــه پیمــان عمــاًل توســط 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بــه  اصلــی 
کــه در قریــب بــه اتفــاق  پرداخــت می گــردد 
کارکنان شــاغل  بســیار بیشــتر از حــق بیمه 
در پروژه اســت حتی با احتساب این مبالغ 
بیشــتری  بیمــه  نیــز در مجمــوع حــق   %4
که علی القاعــده مبالغ  پرداخــت نموده انــد 
کارگــران مشــاغل ســخت و  مربــوط بــه %4 
زیــان آور از محــل حــق بیمــه پیمــان قباًل و 
بموقــع پرداخت شــده اســت.درطرحهای 
 %7/8  =%7 نیــز%7)1/9(+  عمرانــی  غیــر 
ازکارفرمــا  را پیمانــکار در باالســری پیمــان 
دریافــت و با رعایت مــاده 38 قانون تامین 
بــه  ســازمان تامیــن اجتماعــی  اجتماعــی 
پرداخــت می کنــد بهــر حــال پرداخــت حق 
کارفرمای  بیمه شــاغلین در پروژه ها بعهده 
نــه شــرکتهای پیمانــکاری و  اصلــی اســت 
نیــز بعهــده  لــذا هرگونــه اضافــه پرداختــی 

شــرکتهای  و  اســت  اصلــی  کارفرمــای 
پیمانکاری نباید پرداختی بنمایند.الزم به 
ح استفســاریه  ذکر اســت بــر همین مبنا طر
پرداخت حق بیمه مشــاغل ســخت و زیان 
کار  گذارنده  آور از عهده پیمانکار بر عهده وا

ح است. در مجلس مطر

2- ایراد شکلی: 
در  کارفرمایــان  از  دعــوت  1-2-عــدم 
کمیته مشاغل سخت و زیان آور  جلسه 

مشــاغل  تشــخیص  و  تطبیــق  منظــور  بــه 
کمیته های  سخت و زیان آور ضروری است 
بــدوی وتجدیــد نظــر ازکارفرمــای مخاطب 
تــا  آورنــد  بعمــل  دعــوت  درجلســه  کارگــر 
صحــت  و  مطروحــه  موضــوع  درخصــوص 
نــوع  هــر  و  فعالیــت  زمــان  و  کارگــر  ادعــای 
کسب اطالع نمایند و نتیجه  اطالعات الزم 
گــردد تــا در صــورت  رای نیــز بــه آنــان ابــالغ 
اعتــراض بــه موقــع از حقــوق قانونــی خــود 
که با عدم رعایت تشریفات  برخوردار شوند 
حضورکارفرمایــان  عــدم  و  دادرســی  آئیــن 
درکمیته هــای بــدوی و تجدیــد نظــر حــق 

قانونی آنها تضییع می گردد. 
کمیتــه و آشــنا شــدن از  حضــور در جلســات 
مصادیق سخت و زیان آوری برای شناسایی 
مشــاغل ســخت و زیــان آور با لحــاظ تکلیف 
قانونــی بنــد 1 الــف تبصره 2 الحاقــی به ماده 
76نسبت به رفع شرایط سخت و زیان آوری 

شغل می توانند اقدام نمایند.
مشــاغل  اعــالم  و  ابــالغ  2-2-عــدم 
کارفرمایان از ســوی  ســخت وزیــان آور به 

کمیته های بدوی و تجدیدنظر 
کار هیات ها مکلف  مطابــق آئیــن دادرســی 
به ابالغ آرا به خواهان و خوانده می باشند. 
عمــل  حاضــر  حــال  در  موضــوع  ایــن  کــه 

نمی شود.
3-3-همســان ســازی و همطراز ســازی 

مشاغل سخت و زیان آور  
ســازی  همطــراز  و  همســان  بــا  کار  ادارات 
مشــاغل مبادرت به صــدور رای می نمایند 
پروژه هــای  در  اینکــه  بــه  عنایــت  بــا  و 

سندیکا در جلسات مختلف 
کارشناســی  ونشســت های 
اعم از کمیســیونهای مجلس 
شورای اسالمی ، اتاق بازرگانی 
ایران و تهران، شورای گفتگوی 
 دولــت و بخــش خصوصــی ،

رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت   
تامیــن  اجتماعــی و ســازمان 
نظــرات اصالحــی  اجتماعــی 
خــود را مطرح و اعــالم نموده 
که امید است با اعمال  اســت 
نظــرات در اصالحــات قانــون 
و آئیــن نامه مشــکالت بخش 

خصوصی مرتفع گردد  
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 نشست

 مشــاغل از بین رفتــه و قباًل 
ً
کثرا پیمانــکاری ا

هم آالینده ســنجی نشــده و مربوط به قبل از 
تصویــب قانون بوده و یا تغییر وضعیت یافته 
انــد همــان شــرایط مشــابه را ندارنــد و دیگــر 
سخت و زیان آور نیستند این همسان سازی 

نبایستی انجام پذیرد.
4-2-تعمیم مشــاغل ســخت و زیان آور به 
گرفتن  گروههای شغلی بدون در نظر  همه 

مشاغل سخت و زیان آور احصا شده 
گــروه" ب"  کنون 13گروه شــغلی از مشــاغل  تا
بــا بررســی های جامــع و طــی مراحــل اداری 
کشــور  توســط شــورای عالی حفاظت فنی در 
ســخت و زیــان آور شــناخته شــده اســت این 
که ســایر مشــاغل همانطور  بــدان معناســت 
پیــش  مربوطــه  نامــه  آئیــن  و  قانــون  در  کــه 
کارگیــری  بینــی شــده اســت می توانــد بــا بــه 

فنــی  وتدابیــر  بهداشــتی،ایمنی  تمهیــدات 
آور  زیــان  از دایــره ســخت و  کارفرمــا  توســط 
کــه در حــال حاضــر  گــردد در صورتــی  ج  خــار
کارگران ســاده و  کننده  کمیته های رســیدگی 
بسیاری از مشاغل معمولی را به استناد آرای 
صادره مشمول قانون سخت و زیان آور تلقی 
که ایــن احراز شــرایط هزینه های  می نماینــد 
کارفرمایــان، دولــت و ســازمان  گزافــی بــرای 

تامین اجتماعی دارد.
د(  اقدامات الزم برای  

      مواجهه با موضوع:
کثــر اعضــای صنــف دارنــد ایــن  کــه ا ســوالی 
کــه شــرکت پیمانــکاری بــا  اســت در صورتــی 
موضوع درخواست استفاده از شرایط قانون 

بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت 
کارگران سابق خود مواجه می گردد  و زیان آور 

چه اقدامی می بایستی انجام دهد؟
کمیته های    بــا عنایت به اینکه ابــالغ آرای 
کثــر مــوارد بــه  مشــاغل ســخت وزیــان آور در ا
کارفرما )شــرکت پیمانکاری( ابالغ نمی گردد و 
کارگر به شــعبه  کمیتــه  از ســوی  رای صــادره 
شــعب  و  می شــود  ارائــه  اجتماعــی  تامیــن 
رای  مبنــای  بــر  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
کمیتــه حــق بیمــه مشــاغل را محاســبه و بــا 
کارفرما مطالبــه می نمایند در  ابــالغ بدهــی از 
کارفرمایــان متوجه موضوع  کثــر  ایــن لحظه ا
درایــن  می شــوند.  کارگــران  درخواســت  و 
حالــت الزم اســت پــس از ابالغ بدهــی تامین 
اجتماعی به شــرکت ، نســبت بــه رای صادره 
کار محل  بــه شــعبه تامیــن اجتماعــی و اداره 

گردد. کارگر اعتراض  تقاضای 
در اعتراض الزم است :

کارگر، شــغل و ســنوات مورد  1-ابتــدا ســابقه 
کارگــر و مبنــای تشــخیص هیات ها و  ادعــای 
که از نــوع "الف"  نحوه احراز مشــاغل ســخت 
و یا "ب" )ماده 1 آئین نامه(می باشد بررسی و 
درصــورت عدم رعایت هــر یک از موارد مذکور 

اعتراض شود. 
گر کمیته مشاغل سخت و زیان آور شغل  2- ا
تشــخیص  "ب"  گــروه  نــوع  از  را  اعالمی کارگــر 
داده باشــد مطابق صورتجلسه شورای عالی 
مشــاغل   94/12/17 خ  مــور فنــی  حفاظــت 
گردیده اند گروه شغلی احصا   گروه "ب"  در 13 
کمیته هــای تعییــن مشــاغل ســخت و زیان   

کار فقــط بــر مبنــای 13گــروه اعالمــی   آور اداره 
گر مــواردی غیر از  می بایســتی عمل نمایند. ا
گــروه "ب" بعنوان مشــاغل ســخت و زیان آور 

گردد قابل اعتراض است.  احراز 
کمیته مشاغل سخت و زیان آور شغل  گر  3-ا
تعییــن شــده را از نــوع "الــف" تشــخیص داده 
باشــد مطابق دســتور العمل اداری،  ضرورت 
گزارش   گــزارش آالینده ســنجی به همراه  دارد 
کارشناســان موضــوع مــاده2، جهــت اتخــاذ 
کمیته وجود داشــته باشــد  تصمیــم اعضــای 
کارگاه،  کار و فعالیت  چنانچه  در زمان اجرای 
آالینده ســنجی صــورت نگرفته باشــد امکان 
کمیته هــا وجــود  کارگــر در  طــرح درخواســت 
ندارد و به عبارتی دیگرمطابق دستور شورای 
عالــی حفاظــت فنــی، طرح بررســی مشــاغل 
کــه  قبــاًل آالینــده  کارگاههــای تعطیــل شــده 
کمیته هــای موضــوع  ســنجی نشــده انــد در 
گر غیر  مشاغل سخت و زیان آور وجود ندارد. ا

گردد قابل اعتراض است.  از این مورد اقدام 
و ســخت  مشــاغل  کمیته هــای  آرای   -4 

کار و ضوابط و   زیان آور مطابق آئین دادرسی 
کارفرما ابالغ  کار الزم اســت به  مقررات قانون 
کارفرما می تواند  گردد و در صورت عدم ابالغ، 
 اعتراض نماید و کمیته های رسیدگی کننده ،

 مجددًا برگزار و رسیدگی صورت می گیرد.
کــه آرا  کارفرمایــان می تواننــد در صورتــی   -۵
صــادره خالف مقررات و ضوابــط بوده واحراز 
واقعی صورت نگرفته باشــد و  یا موارد شکلی 
از جملــه ابالغ قانونی رعایت نشــده باشــد به 
دیوان عدالت اداری مراجعه و شــکایت خود 

ح نمایند. کار مربوطه مطر را از اداره 

ســندیکا در جلســات مختلف ونشســت های 
مجلــس  کمیســیونهای  از  اعــم  کارشناســی 
شــورای اســالمی ، اتاق بازرگانی ایران و تهران، 
گفتگــوی دولت و بخــش خصوصی ،  شــورای 
کار و رفــاه اجتماعی و ســازمان  وزارت تعــاون، 
را  خــود  اصالحــی  نظــرات  اجتماعــی  تامیــن 
که امید اســت با  مطــرح و اعــالم نموده اســت 
اعمال نظرات در اصالحات قانون و آئین نامه 

مشکالت بخش خصوصی مرتفع گردد.

مقاهل
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بیانیه جامعه مهندســان مشاور ایران 

انتقال آب از دریای خزر؛ 
ورت ها والزامات آن ضر

بحران آب و امنیت غذایی واژه هایی هســتند 
کــه در ســال های اخیــر در ادبیــات مهندســی 
و محافــل سیاســی و دیپلماســی به وفــور بــه 
آب  بحــران  خطــر  می شــود.  پرداختــه  آن هــا 
کشــورهای خشــک و نیمه خشــک و یا  نه تنها 
رشــدنیافته و درحال توسعه را تهدید می کند، 
بلکه کشــورهای با اقلیم نســبتًا مناســب و نیز 
کشــورهای پیشــرفته هم نگــران مخاطــرات و 

پیامدهای ناشی از این پدیده می باشند.
پرســش این اســت؛ باوجود حجــم عظیم آب 
کــه ســه چهارم ســطح  دریاهــا و اقیانوس هــا 
عاملــی  چــه  اســت،  گرفتــه  فرا را  زمیــن  کــره 
باعــث پیدایــش پدیــده بحــران آب و نگرانــی 
آن  از  ناشــی  دغدغه هــای  و  مخاطــرات  از 
می شــود و پاســخ چنیــن پرسشــی این اســت 
کیفیت الزم برای  کــه؛ آب دریاها و اقیانوس ها 
اســتفاده در زندگــی انســان ها را ندارند. عالوه 
بــر آن، شــوری زدایی و انتقــال آب از دریاهــا و 
اقیانوس هــا تــا محــل مصــرف مســتلزم صرف 
کــه در بســیاری از مــوارد  هزینه هایــی اســت 

توجیه اقتصادی ندارد.
به مــرور  بحــران آب  بــا   دغدغه هــای مرتبــط 
کمبــود آب شــیرین  و در شــرایط مواجهــه بــا 
در  آمده انــد.  پدیــد  جوامــع  در  تجدیدپذیــر 
سال های اخیر میزان آب شیرین تجدید پذیر 

قابل دســترس از یک ســو تحــت تأثیــر افزایش 
کــره زمیــن، ارتقــا ســطح بهداشــت  جمعیــت 
شــامل  زیســتی  نیازهــای  افزایــش  عمومــی و 
که  ک، خدمــات و ســایر نیازهایی  غذا، پوشــا
بدون تأمین آب برآورده نمی شــوند و از ســوی 
کیفیــت و درنتیجــه  دیگــر تحــت تأثیــر نــزول 
کمیت ناشــی از آالینده هــای صنعتی  کاهــش 
اثــرات  کشــاورزی و همچنیــن تحــت تأثیــر  و 
گذشــته  گرمایش زمین و تغییر اقلیم، بیش از 
محدودشده است؛ و این فرایند کاهش میزان 
کان ادامه دارد و  کما آب شــیرین تجدید پذیر 
از این دیدگاه به مهم ترین نگرانی انســان این 

دوران بدل شده است.
که  کنش هــای مجموعه این عوامل تأثیرگذار   
موجب تنگناهای آبی و بحران آب می شوند، 
که درگذشــته متناســب  کشــورها و جوامعی را 
با ظرفیت های طبیعی، نیازهای انســانی و به  
ویژه متناسب با میزان آب موجود در دسترس 
در مناطق زیســتی خود، توســعه یافته بودند، 
که برای تنگناهای  به ســمتی ســوق می دهد 
جدیــد،  وضعیــت  در  آمــده  پدیــد  کم آبــی 

چاره جویی کنند.
در مواجهــه با این معضل و برای چاره جویی، 
هــر جامعــه ای متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و 
و  اجتماعــی  اقتصــادی  توســعه ای  ظرفیــت 

مالحظــات زیســت محیطی مربوط بــه خود و 
گون  گونا محیط پیرامونی خــود، رویکردهای 
از  بــرای برون رفــت  را  گزینه هــای مختلفــی  و 
و  کم آبــی  تنگناهــای  وضعیــت مخاطره آمیــز 
بحران آب پدید آمده مورد توجه قرار می دهد. 
در این راستا شرط دستیابی به راهکار درست 
مســتلزم  پایــدار،  و  آینده نگــر  و  قابل قبــول  و 
پرداختــن بــه همــه جنبه هــا و بررســی همــه 
گزینه هــای مطــرح و انجام مطالعــات جامع و 

کافی در همه زمینه ها است.
انتقــال آب بیــن حوضــه ای در دوران جدیــد، 
کشــور مــا دارد.  تاریخچه شناخته شــده ای در 
شهر تهران همچنان بی وقفه تشنه و نیازمند 
منابع جدید آب است. انتقال از رودخانه های 
کرج، هراز، جاجرود، طالقان، ماملو و... نه تنها 
کمکی به حل مشکل کمبود آب این کالن شهر 
ننموده اند، بلکه هرکــدام از آن ها به نوبه خود 
زمینه هایــی را بــرای هجــوم جمعیــت مهاجر 
بیشــتر فراهــم نمودنــد و نتیجــه آن کــه؛ ایــن 
چرخــه آب بیشــتر، جمعیــت بیشــتر و دوبــاره 
تشنگی و کمبود آب بیشتر، همچنان ادامه دار 
است و مشکالت کمبود آب کالن شهر، کالن تر 
گرچه اثرات این گونه طرح ها در  شــده اســت. ا
کوتاه مدت عیان نخواهد شد، اما انتقال آب از 
سرشاخه های کارون به اصفهان و یزد و انتقال 
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 نشست

کــه پیامدهای  آب بــه قــم، اقداماتی هســتند 
ناخوشایندشان مشــهود است و آینده روشن 
آن ها موردتردید بسیاری از خبرگان می باشد.

طــرح انتقــال آب از دریــای خــزر بــه ســمنان 
ازجمله طرح هایی است که به عنوان راهکاری 
برای گریز از بحران آب و یا احیانًا باهدف تأمین 
آب برای توســعه بیشــتر آن منطقه در دســتور 
کار قرارگرفتــه و عالوه بر انتقال بین حوضه ای، 
شــوری زدایی آب دریای خزر را هــم در بردارد. 
از ایــن دیــدگاه، ابعــاد، مقیــاس و اهمیت این 
گون فنی، اقتصادی،  گونا طرح، از جنبه های 
اجتماعی و زیست محیطی، آن را به عنوان یک 
موضــوع در مقیــاس منطقــه ای، ملــی و حتی 

بین المللی مطرح می نماید.

بــه  طرحــی  چنیــن  مقبولیــت  گــر  ا بی تردیــد 
تائیــد مســئوالن برســد، الگویــی خواهد شــد 
بــرای تعمیــم اســتفاده از ایــن روش در همــه 
و  گیــالن  و  مازنــدران  گلســتان،  اســتان های 
تمامی اســتان های نیازمنــد بــه آب همجــوار 
دریــای خــزر در اســتان های جنوبــی سلســله 
کارگیری چنین  کــه به   جبــال البرز؛ و صدالبته 
شیوه ای، انگیزه ای خواهد شد برای اقدامات 
مشابه در کشورهای همسایه واقع در سواحل 
دریــای خــزر. پیش بینــی این چنیــن سلســله 
و  قریــب  بــه  یقیــن  پیامدهــای  و  رخدادهــا 
ناخوشایند ناشی از آن ها، سبب نگرانی هایی 
می شود که وضعیت آینده دریای خزر و شهرها 
و تمدن های ساحلی آن، چه در ایران و چه در 

کشورهای هم جوار، از چشمان تیزبین و  دیگر 
آینده نگر خبرگان و اساتید فن دور نماند.

راهکار انتخاب شــده پیش رو بــرای تأمین آب 
ســمنان، از دو عنصر اصلی تأثیرگذار؛ شــیرین 
کردن آب دریای خزر، دریایی با پتانسیل های 
کز صنعتی  بسیار باالی تولید ثروت، دارای مرا
کم و سواحل زنده و مولد و نیز  و جمعیتی مترا
انتقال بین حوضه ای از دریای خزر به اســتان 
ســمنان بــا عبــور خــط انتقــال آب از مناطــق 
گونه هایی بسیار  گیاهی از  جنگلی با پوشــش 
خاص از منظر ملی و بین المللی، تعریف شــده 
اســت. عالوه بر عوامل تأثیرگــذار دیگر، هر یک 
از این دو عنصر به تنهایی دوام و پایداری طرح 
را از دیــدگاه اجتماعــی و زیســت محیطی مورد 

تردید قرار می دهند. از این منظر، آنچه انتظار 
می رود به عنوان الزامات در بررسی همه جانبه 
کافــی و مســئوالنه  بــا دقــت  طــرح پیــش رو 
موردتوجه قرار گیرند، به ترتیبی که اعتبار حال 
و آینــده آن از نــگاه مســئولین، متخصصیــن و 
صاحب نظــران بــه  درســتی مــورد ارزیابــی قرار 

گیرد عبارت خواهند بود از:

از نگاه منطقه ای
ظرفیت هــای  و  نیازهــا  بررســی  ضــرورت    
ســاحلی نواحــی  )در  مبــدأ  در  آب   موجــود 

 دریای خزر(
ظرفیت هــای  و  نیازهــا  بررســی  ضــرورت     

موجود آب در طول مسیر انتقال

    ضــرورت بررســی ظرفیت هــا و نیازهــای 
ســمنان  )اســتان  مقصــد  در  آب   موجــود 
جنــوب در  هم جـــــــــــــــــــــــــوار  اســتان های   و 

کوه  البرز(  رشته  

از نگاه ملی
   ضــرورت بررســی های آمایشــی و تعییــن 
ظرفیت های مناســب برای توســعه سرزمینی 
آمایــش  مطالعــات  انجــام  دیگــر  بیانــی  بــه  و 
ســرزمین در مقیــاس ملــی، به  منظــور تعیین 
ظرفیــت توســعه پذیری در مقصــد و نیازهای 
توســعه ای در مبــدأ، مشــکالت تأمیــن منابــع 
مالــی طــرح و در برابــر آن، ارجحیــت و اولویت 
تأمین مالی برای اتمام طرح های نیمه تمام و 

به بهره برداری رساندن این طرح ها

از نگاه بین المللی
و  ژئوپلتیــک  مطالعــات  انجــام  ضــرورت    
کنوانســیون رژیــم حقوقــی  ملحــوظ داشــتن 
دریای خزر، همراه با بررســی چالش های روز و 
کشــورهای  آتــی و انجام تعامالت و توافقات با 

همسایه ذی ربط در حاشیه دریای خزر.

از نگاه فنی
بررســی پیچیدگی هــای طــرح      ضــرورت 
زمین شناســی،  و  ژئوتکنیکــی  شــرایط  ازنظــر 
لرزه خیزی، هیدرولیکی، میزان و نحوه تأمین 
انــرژی موردنیاز از دیدگاه ایمنــی و ماندگاری و 

پایداری سازه ها در طول دوران بهره برداری.

 از نگاه اقتصادی
    ضرورت بررســی هزینه های سرمایه گذاری 
بــرای تأسیســات نمک زدایــی، خــط انتقــال، 
و  بین راهــی  مخــازن  و  پمپــاژ  ایســتگاه های 
هزینه هــای بهره بــرداری و نگهــداری و تأمین 
انرژی، قیمت تمام شده آب و مطالعات جامع 
در ارتباط با اهداف طرح و درآمدهای حاصل 

از اجرای این طرح و بازدهی سرمایه.

از نگاه اجتماعی
  ضــرورت بررســی وضعیــت جمعیــت فعلی 
بــه لحــاظ اشــتغال و درآمد، بررســی وضعیت 
حــال و توســعه آتــی ناشــی از ورود مهاجــران 
جدید و احتمال خطر شــکل گیری تسلســل و 
توالــی فرآیند افزایــش جمعیت، افزایــش نیاز، 
پیدایش تنگناهای آبی و بحران آب در چرخه 

بیانیه
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نامحــدود افزایش میزان تأمیــن  آب و به تبع آن 
افزایش جمعیت در آینده و احتســاب نیازهای 
مبدأ، طول مســیر انتقال و مقصد و پیش بینی 
و جلوگیــری از بــروز تنش هــای اجتماعــی بیــن 

حوضه ای.

از نگاه مدیریتی
    ضــرورت بررســی شــیوه های رایــج مدیریت 
تأمیــن،  مدیریــت  دیــدگاه  از  مقصــد  در  آب 
تقاضــا، مدیریــت  مدیریــت عرضــه، مدیریــت 
غیرمتعــارف،  آب هــای  از  اســتفاده  مصــرف، 
اســتفاده از آب های برگشتی، بازچرخانی آب؛ و 
به کارگیــری راهکارهای مدیریتی مناســب برای 
پاسخگویی به نیازهای آن منطقه با استفاده از 

ظرفیت های موجود درهمان منطقه

از نگاه زیست محیطی
     ضــرورت بررســی اثــرات نمــک به جامانــده 
ناشی نمک زدایی آب و افزایش نمک در نواحی 
گیاهــی، حیوانی  ســاحلی دریــای خزر بر عناصر 
و انســانی، اثــرات ناشــی از عبــور خــط لولــه در 
مســیر جنگل های هیرکانی و اثــرات نمک های 
باقی مانــده در آب و انتقال یافتــه بــه مقصــد و 
پیش بینــی و ارزیابی تنش هــای اجتماعی بین 
حوضــه ای در طــول دوره ســاخت و در دوران 

بهره برداری.
نظر به اهمیت این طــرح از دیدگاه منطقه ای، 
ملی، بین المللی، فنی، اقتصــادی، اجتماعی، 
مدیریتی و زیســت محیطی؛ جامعه مهندسان 
تشــکل  گیرتریــن  فرا به عنــوان  ایــران  مشــاور 
مهندسی کشور، حسب وظیفه ملی و حرفه ای 
تــا از طریــق هم اندیشــی و  بــر آن اســت  خــود 
دریافــت  حرفه منــدان،  کمــک  بــا  هم افزایــی 
نظــرات اســاتید و درج مقاالت آن ها در نشــریه 
جامعــه مهندســان مشــاور ایــران و همچنیــن 
برپایــی یک همایش ملی با حضور مســئولین و 
متخصصین، در راستای تصمیم سازی مبتنی 
بــر توســعه پایــدار، ضرورت هــا و الزامــات چنین 
طــرح ملی را با اســتفاده از آموخته هــا و تجارب 
بررســی  و  بحــث  بــه  از همــه جوانــب  گذشــته 
گاهی همگان برساند. گذاشته و نتایج آن را به آ
پیشــاپیش از همیــاری، همکاری و مســاعدت 
که  همه متخصصان و ســازمان ها و ارگان هایی 
در ایــن راه ما را یــاری خواهند نمود، قدردانی و 

سپاسگزاری می نماید.
جامعه مهندسان مشاور ایران

خبرگزاری مهر: حســن روحانی رئیس جمهور 
سیزدهم آبان ماه قانون اصالح بند )ه( تبصره 
کشــور بــا  کل  )1( قانــون بودجــه ســال 1398 
موضوع اختصاص قیر رایگان به دستگاه های 
اجرایــی را برای اجرا به وزارت نفت و ســازمان 

کرد. کشور ابالغ  برنامه وبودجه 
بر اســاس این قانون، شــرکت ملی نفت ایران 
مکلــف اســت مبلــغ 60 هــزار میلیــارد ریــال از 
ک مایع تحویلی به  منابع دریافتی بابت خورا
پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها به صورت ماهانه 
کشــور  کل  نــزد خزانــه داری  کــه  بــه حســابی 

کند. افتتاح می شود، واریز 
کشــور نیــز موظــف  ســازمان برنامــه و بودجــه 
اســت 100 درصــد مبالــغ واریــزی را بــه صورت 
ماهانــه بــه دســتگاه های اجرایــی ذی ربط در 
ســقف ســهمیه های تعیین شــده برای خرید 
قیــر مصرفــی و پرداخــت هزینه هــای اجــرای 

آسفالت اختصاص دهد.

کشــور مکلف است  کل  همچنین خزانه داری 
بــه  ایــران  نفــت  ملــی  واریــزی شــرکت  مبلــغ 
کامل براســاس  حســاب مربوطــه را به صورت 
حســاب  بــه  شــده  مشــخص  درصدهــای 
دستگاه های اجرایی مربوط، واریز و با شرکت 

کند. مذکور در پایان سال، تسویه حساب 
کــه بــا عنــوان »استفســاریه بنــد  ایــن قانــون 
کل  )ه( تبصــره )1( قانــون بودجه ســال 1398 
کشــور« در دولــت مصــوب شــد، در جلســه 21 
مهر 1398 مجلس شــورای اســالمی، تصویب 
و در تاریخ یکم آبان به تأیید شــورای نگهبان 

رسید.

قانون تخصیص قیر رایگان به دستگاه های اجرایی ابالغ شد

گفــت: قــرار اســت اتوبان  وزیــر راه و شهرســازی 
کو-آستارا به رشت و اردبیل متصل شود. با

به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی اظهار داشت: در حاشیه اجالس 
کشورهای غیرمتعهد که رئیس جمهوری ایران 
کراتی با همتایان  نیــز در آن حضور داشــت، مذا
کشــورها داشته ایم. به نظر می رسد  خود در آن 
کشــور آذربایجــان  بــا  ســطح ارتباطــات ایــران 
بــه بهتریــن ســطح خــود رســیده و ایــن جــزو 
کشــور است. سطح  پیشرفت های دیپلماسی 
تعامــالت ارتقا یافتــه و تفاهمــات و توافقات دو 
کشــور در حیطــه همکاری هــای فضایــی بهتــر 
کــرد:  و صمیمی تــر شــده اســت. وی تصریــح 

کشــور  جمهوری اســالمی ایران در ســه فصل با 
کــه یکــی از مــوارد  کــرد  گــو  گفــت و  آذربایجــان 
که آستارا ایران به  موضوع تعامالت ریلی اســت 
کشور آذربایجان متصل شود. این مسیر تا رشت 
ادامه یافته و در حال حاضر آنها خواهان تداوم 
این خط ریلی از رشت به آستارا هستند و اینکه 
ســریع تر انجام گیرد.اســالمی ادامه داد: در ایــن 
کار  زمینــه روی ترمینالی به نام آســتارا - آســتارا 
که بار تا آستارای ایران رسانده شود و  شده بود 
از آنجا توسط قطارهای کشور آذربایجان حمل 
شــود. در حاشــیه ی اجــالس بــر گســترش این 
ترمینال توافق شد که یکی از پروژه های مشترک 

ما با کشور آذربایجان به شمار می آید.

کو به رشت و اردبیل احداث می شود آزادراه با
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 نشست

کل مقــررات ملــی و  حامــد مانی فــر، مدیــر 
کنترل ساختمان:

مصــادف  شهرســازی  جهانــی  روز  امســال   
شــده اســت بــا زلزلــه 5٫9 ریشــتری منطقــه 
که متاسفانه منجر به  ترک آذربایجان شــرقی 
کشــته و زخمی شــدن تعدادی از هموطنان 
و بوجود آمدن خســارات مادی شــده است. 
هشتم نوامبر )18آبان( روز جهانی شهرسازی 
کــه در ســال 1949 همزمــان بــا  اســت. روزی 
افتتاح انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی 
دانشــگاه بوئنــوس آیــرس آرژانتیــن با هدف 
باالبــردن عالقــه بــه مباحــث شهرســازی در 
گردید. میان عامه مردم و متخصصان ثبت 

مراســم  برگــزاری  از  کــه  اســت  ســال   60
کشــورهای  بزرگداشــت ایــن روز در برخــی از 
گذرد و در ایران نیز با تاخیر 45ساله  دنیا می 
گرامــی کــه ایــن روز را   حــدود 15ســال اســت 
و  شــهر  مصائــب  و  مســائل  از  و  دارنــد  مــی   
نقــش  و  شــهروندی  حقــوق  و  شهرســازی 

گویند. شهرسازان می 
امســال روز جهانی شهرسازی مصادف شده 
تــرک  منطقــه  ریشــتری   5٫9 زلزلــه  بــا  اســت 
کــه متاســفانه منجــر بــه  آذربایجــان شــرقی 
کشــته و زخمی شــدن تعدادی از هموطنان 

و بوجود آمدن خسارات مادی شده است.
کشــور نشان داده است  تجربیات موجود در 

رخدادهــای  هنــگام  بــه  اخیــر  ســده  در  کــه 
طبیعــی همچــون ســیل و زلزله، شــهروندان 
در شــهرها و روســتاها در صف اول خســارات 
مالی و جانی ناشــی از تخریب ساختمان ها و 

گرفته اند. زیرساخت ها قرار 
کــم توجهــی و بعضــا  کــه ناشــی از  خســاراتی 
و  شهرســازی  اصــول  انگاشــتن  نادیــده 
کــه  اســت  کشــوری  در  ســازی  ســاختمان 
طالیه دار شــهر و شهرنشــینی جهان اســت و 
کم 5000 ســال ســابقه مهندسی را به  دســت 
ثبت رســانده و آثــار جاودانی را از پیشــینیان 
که بر  گذاشــته اســت. آثــاری  خــود به یــادگار 
پایــه عقالنیــت و شــناخت درســت از محیط 
کثــری دانش  کارگیــری حدا پیرامــون و بــا به 
که بســیاری از  روز، طراحی و ســاخته شــدند 

آنها هنوز رقیبی بر خود ندیده اند.
کنترل ســاختمان  قانــون نظــام مهندســی و 
در ســال 1374 بــه تصویــب رســید و یکــی از 
مهــم تریــن اهــداف خــود را تقویت و توســعه 
فرهنــگ و ارزش هــای اســالمی در معمــاری 
و  معمــاری  اصــول  ترویــج  و  شهرســازی  و 
گاهی عمومی نسبت به  شهرسازی و رشد و آ
گذشــت 24سال  کرد، لیکن بعد از  آن تعریف 
از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن و به 
رسمیت شناختن شهرسازان به عنوان یکی 
گانه، هنوز جایگاه شــان  از رشــته های هفت 

 در تحقق اهداف قانون به درستی مشخص 
نیســت. وقــت آن رســیده اســت تــا شــورای 
تدویــن مقــررات ملی ســاختمان به اســتناد 
از  اســتفاده  بــا  و  مذکــور  قانــون   33 مــاده 
پرشــمار  پژوهش هــای  و  جهانــی  تجربیــات 
انجــام شــده، نســبت بــه تدویــن، تبییــن و 
و  اصــول  جایــگاه  تکلیــف  تعییــن  درنهایــت 
قواعــد فنــی منبعــث از رشــته های معماری، 
در  ترافیــک  و  بــرداری  نقشــه  شهرســازی، 
و  بــرداری  بهــره  اجــرا،  محاســبه،  طراحــی، 
ملــی  مقــررات  در  ســاختمان ها  نگهــداری 

کند. ساختمان اقدام 

کانون زلزله  کاهش خسارت در 
درپی بازسازی ۷۰ درصدی 

واحدهای مسکونی
ابوالقاسم سلطانی، مدیرکل راه و شهرسازی 
گزارشــی از  اســتان آذربایجان شــرقی به ارائه 
آخرین خسارت های زلزله در مناطقی از این 
گفت: عمده خسارت زلزله  استان پرداخت و 
در روســتای ورنکش بــا 280 خانوار جمعیت 
که خوشبختانه پیش از این زلزله  بوده است 
حــدود 70 درصــد واحدهــای مســکونی این 
روســتا بازســازی شــده بــود و بــر این اســاس 
کرده  زلزلــه به 30 درصد منازل خســارت وارد 

است.

تقارن زلزله آذربایجان شرقی 
وز جهانی شهرسازی  با ر

مقاهل
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آسیب دیدگی 22۰۰ واحد در میانه
وی با اشاره به این که پنج نفر در شهرستان 
میانــه بر اثر این زلزله جان باخته اند، تعداد 
مجروحان بســتری شده این شــهر را 12 نفر 
کــه به صورت ســرپایی  و تعــداد مجروحــان 
گفت:  درمان شــده اند را 122 نفر برشمرد و 
دو هزار و 200 واحد مســکونی و 40 روستای 
 100 و  هــزار  و  آســیب دیده  شهرســتان  ایــن 
واحد مســکونی نیز در معرض آسیب دیدگی 
پل هــای  تعــداد  ســلطانی  دارد.  قــرار 
تخریب شــده در این شهرســتان را پنج عدد 
گفــت: اقدامــات امــدادی در  کــرد و  عنــوان 
کنــون 15 دســتگاه  آغــاز شــده و تا منطقــه 
کمــک بــه آواربــرداری و  ماشــین آالت بــرای 

سایر اقدامات به میانه اعزام شده است.

آسیب دیدگی ۷4۵ واحد  در سراب
ســلطانی با اشــاره بــه اینکــه در شهرســتان 
 سراب خوشبختانه جان باخته نداشته ایم،
 تعــداد مجروحــان بســتری شــده را 13 نفــر 
شهرســتان  ایــن  در  گفــت:  و  کــرد   عنــوان 
روســتا   25 و  مســکونی  واحــد   745 نیــز 
آســیب دیده اســت و بر اســاس رییس بنیاد 
مســکن شهرســتان ســراب هــزار و 60 واحد 
مســکونی نیز در معــرض آســیب دیدگی قرار 
دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکه در شهرســتان 
ســراب نیــز یک دســتگاه پــل تخریب شــده 
انــوع  دســتگاه   13 کنــون  تا گفــت:  اســت، 
ماشین آالت ســنگین برای انجام اقدامات 

الزم به منطقه اعزام شده است.

آغاز آواربرداری با استفاده از ۶2 
دستگاه ماشین آالت سنگین

مدیرکل راه و شهرســازی استان آذربایجان 
کارگــروه تخصصی حمل و  شــرقی از برگزاری 
نقــل، شــریان های حیاتی و تامیــن و توزیع 
زلزلــه،  کارگــروه مخاطــرات  ماشــین آالت و 
لغــزش الیه های زمیــن، ســاختمان و ابنیه 
در نخســتین ســاعات پــس از زلزلــه خبر داد 
کــرد: بــر اســاس برآوردهــای  و خاطرنشــان 
کارگــروه و بســیج  ایــن دو  صورت گرفتــه در 
ظرفیــت دســتگاه های مختلــف، عملیــات 
آواربرداری را با اســتفاده از 62 انواع ماشین 

آالت سنگین از امروز آغاز می کنیم. 
1۸ آبان / پایگاه اطالع رسانی صما

درجلســه  وزیــران  هیــات  مهــر:  خبرگــزاری 
خ 8 آبان ماه سال جاری طی مصوبه ای  مور
کــرد طللــب بخشــی از شــرکت های   موافقــت 
بخــش خصوصــی از شــرکت دولتــی مدیریت 
شــبکه بــرق ایــران بــا بدهــی آن شــرکت ها به 
ســازمان خصوصی ســازی و امورمالیاتی تهاتر 

شود.
بــا بدهــی 30  پیــش  تــا چنــدی  نیــرو  وزارت 
هــزار میلیــارد تومانی بــه پیمانــکاران، عنوان 
بدهکارتریــن وزارت خانــه را یدک می کشــید. 
گفته وزیر نیرو ســهم بیشــتر  که به  بدهــی ای 
آن به بانک ها تعلق داشت و بخشی دیگر نیز 

مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی بود. 
21 مهر ماه ســال جــاری رضــا اردکانیان، وزیر 
نیــرو بــا بیــان اینکــه دو ســال پیــش بدهــی 
میلیــارد  هــزار   40 رقمی حــدود  نیــرو  وزارت 
گفــت: در حال حاضر با اســتفاده  تومــان بود 
بخــش  توانســتیم  قانونــی  پتانســیل های  از 
قابــل توجهی از بدهی بــه بخش خصوصی را 
که ایــن امر باعث  کنیم؛ بــه نحوی  پرداخــت 
شــد بخــش خصوصــی بــه شــکل مســتمر در 
ح هــای  طر اجــرای  و  ســرمایه گذاری  چرخــه 

جدید قرار بگیرد.
بخــش  بــه  بدهــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خصوصــی باعــث آســیب رســیدن بــه بخــش 
فنی نیروگاه های خصوصی نمی شــود، ادامه 
داد: برنامه تعمیرات و نگهداری این واحدها 
مطابــق برنامــه در حــال انجــام اســت. البتــه 
بــر  ارز  تفــاوت قیمــت  تاثیــر  نمی تــوان منکــر 

قراردادهای بخش خصوصی شد.
کابینــه دولت دوازدهــم همچنین  ایــن عضو 
در تاریخ 31 شهریور ماه سال 98 با حضور در 
که بدهی ایــن وزارتخانه به  گفت  خانــه ملت 
ک  ح های توسعه ای آب و خا پیمانکاران طر

به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
کاهــش بدهی هــای وزارت  کنــون بــا هــدف  ا
ایــن  نیــرو، هیــات وزیــران طــی مصوبــه ای 
کرده است تا بدهی طلبکاران  امکان را فراهم 
به ســازمان خصوصی و ســازی و سازمان امور 
مالیــات در برابــر طلــب آنهــا از شــرکت دولتی 

مدیریت شبکه برق ایران تهاتر شود. 
بــا ایــن مصوبــه، زمینــه بــرای تهاتــر مجموعا 
ریــال  میلیــون   691 و  میلیــارد   484 حــدود 

بدهی دولت به 4 شرکت فراهم شد. 

حفاری تونل بلند آبرســان پروژه چندمنظوره 
کشــور ســریالنکا بــه طــول 15290  اومااویــا در 
شــرکت  یــک  فــراب،  شــرکت  بوســیله  متــر، 
مهندســی ایرانــی بــه پایان رســید و بر اســاس 
گــزارش روابط عمومی شــرکت فراب در هشــتم 
آبان مــاه در مراســمی با حضــور رئیس جمهور 
کشــور ســریالنکا، ســد پوهولپــوال و تونل هــای 
در  اومااویــا  منظــوره  پــروژه چنــد  آب  انتقــال 
کــه یکی از  کشــور افتتاح شــد. ایــن تونل  ایــن 
کشــور  طوالنی تریــن تونل هــای انتقــال آب در 
ســریالنکا بــه طول 15هــزار و 290 متر اســت به 
کشــورمان اجرایــی شــد.  دســت متخصصــان 
احمــد دزفولــی مدیــر ایــن پــروژه در ایــن بــاره 
کار حفــاری ایــن تونــل بلنــد آبرســان با  گفــت: 
دو دســتگاه حفــاری مکانیــزه تی.بــی.ام یکی 
در بخــش ورودی و دیگــری از بخــش خروجی 

انجام شــد و با به هم رسیدن این دو دستگاه 
کار حفــاری بــه پایــان رســید. وی افــزود: ایــن 
تونــل از معــدود تونل های بلند انتقــال آب در 
گونه دسترســی میانی  که هیــچ  جهــان اســت 
برای نقشــه برداری آن وجود نداشــته اســت. 
کشــور ســریالنکا و  این پروژه در جنوب شــرقی 
کشــور  کیلومتــری پایتخت این  در فاصلــه 200 
واقع شــده اســت و شامل 2 ســد ، نیروگاه آبی 
کیلومتــر تونــل انتقــال آب  20 مگاواتــی و 25 
است. پیشــتر رضا اردکانیان وزیر نیرو از تالش 
کشورمان  برای صدور خدمات فنی مهندسی 
بــه اقصی نقاط جهــان خبر داده بود. شــرکت 
و  تأمیــن  )طراحــی،   EPC پیمانــکار  فــراب، 
که  ســاخت( پروژه چندمنظوره اومااویا اســت 
از بزرگ تریــن پروژه های صدور خدمات فنی و 
مهندسی شرکت های ایرانی به شمار می رود.

ک تهاتر می شود مطالبات و بدهی پیمانکاران طرح های آب و خا

افتتاح یک پروژه عمرانی ساخت شرکت ایرانی در سریالنکا
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 نشست

معاون پشــتیبانی، برنامه ریــزی و تحقیقات 
ح  گــزارش دوره اول طر اتاق تعاون از انتشــار 
مهرمــاه  در   PMI خریــد  مدیــران  شــاخص 

سالجاری در بخش ساختمان خبر داد.
علــی مطیــع جهانــی بــا بیــان ایــن مطلــب، 
بخــش  در  آمــاری  بررســی های  گفــت: 
نشــان  ســال جاری  مهرمــاه  ســاختمان 
کل 44.3، در بخــش  می دهــد عــدد شــامخ 
ســاختمان بوده اســت. وی ابراز داشــت: در 
محاســبه عدد شــامخ بخــش ســاختمان، با 
توجــه به اینکه پرســش اول باالتریــن تاثیر را 
کل دارا بــوده و بر اســاس  در معیــار ســنجش 
گرفته، رویکرد بــه کار رفته  مطالعــات صــورت 
از  دیگــر  برخــی  کل  شــاخص  محاســبه  در 
کشــورها نیز موید این مطلب اســت؛ لذا عدد 
کل برابــر بــا عدد شــامخ پرســش اول  شــامخ 
گرفتــه شــده اســت. مطیــع جهانــی  در نظــر 
در تشــریح ایــن بررســی آماری بیان داشــت: 
ح شــامخ، از پاســخ دهندگان خواسته  در طر
ح شــده در قالب  می شــود به 12پرسش  مطر
ســه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش)بهتر 
شــده، بدتر شــده یــا تغییــری نکرده اســت(، 

پاسخ دهند.
 

گــون  گونا و  متنــوع  شــاخص های  میــان  از 
کشورها و سازمان های  که توســط  اقتصادی 

شــاخص  می یابنــد،  انتشــار   بین المللــی  
کــه   )PMI(Purchasing Manager’s Index
نامگــذاری  شــامخ  اختصــار  بــه  فارســی  در 
شــده اســت، یکی از مهم ترین شاخص های 
کثــر  ا پذیــرش  مــورد  کــه  اســت  اقتصــادی 
دارد. درحــال  قــرار  توســعه یافته  کشــورهای 
حاضــر شــاخص شــامخ بــرای حــدود  29000 
کشــور  بنــگاه بخــش خصوصی در بیش از 40 
ایــن  می شــود.  منتشــر  و  محاســبه  دنیــا  
که بر اســاس پایش پرسشــنامه ای  شــاخص 
به دســت می آید، بینش آنی و تصویر سریعی 
کالن به ویژه وضعیت رونق  از شرایط اقتصاد 
و رکــود در بخش هــای ســاختمان، صنعت و 

خدمات ارائه می دهد.
شــامخ  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
کــه بــه اختصــار به  گی هــای خاصــی دارد  ویژ
آن اشــاره می شــود، اینکــه داده های شــامخ 
بــه صــورت ماهانــه در روزهــای ابتدایــی ماه 
انتشــار داده هــای رسمی منتشــر  از  پیــش  و 
می شــود، شــامخ، امکان مقایســه مســتقیم 
کشورهای توسعه یافته و درحال  بســیاری از 
توســعه از طریــق تولید داده های اســتاندارد 
شــده را فراهم می ســازد، داده ها در شامخ بر 
کســب وکارها و نه  اســاس مســتندات واقعــی 
بر اســاس نظرات شــخصی و حدس مدیران 
اینکــه  نهایــت  در  و  می شــوند  جمــع آوری 

توســط  دقیــق  و  مســتمر  به صــورت  شــامخ 
کــز  بازارهــای مالــی، بانک هــای مرکــزی، مرا
تصمیم گیری اقتصادی و رســانه ها در جهان 

پیگیری می شود.
ایــن مقام در خصوص نتایج به دســت آمده 
در مهرمــاه ســالجاری در بخــش ســاختمان 
ابــراز داشــت: در رابطــه با نحــوه ارزیابی عدد 
کل، ایــن عــدد بــرای مهرمــاه معادل  شــامخ 
که وضعیت  که نشان می دهد  44.30 اســت 
بخــش ســاختمان نســبت بــه ماه قبــل روند 
کثــر  ا در  وضعیــت  ایــن  و  داشــته  آرامــی را 
زیربخش هــای ایــن شــاخص قابــل مالحظه 
اســت. بنابــر اعــالم فعــاالن اقتصــادی ایــن 
صنعــت، مقدار تولید یا ارائــه خدمات با رقم 
و  فــروش47.47   میــزان  شــاخص44.30، 
سفارشــات جدیــد46.2  تا حدودی نســبت 
قــرار  کــه  اســت  داشــته  شــهریورکاهش  بــه 
گرفتــن در ماه هــای محــرم و صفــر در پاییــن 
بــودن حجم معامالت بی تاثیر نبوده اســت. 
همزمــان موجودی مواد اولیه با رقم  41.77 
کاهشــی  رونــد  مــاه  بــا شــهریور  در مقایســه 

داشته است.
اولیــه  مــواد  خریــد  قیمــت  داد:  ادامــه  وی 
تاحــدودی  شــهریور  بــه  نســبت    60.76
افزایــش یافتــه  و قیمــت محصــوالت تولیــد 
کمی کاهش  شده 45.57نسبت به شــهریور 

از سوی اتاق تعاون ایران انجام شد؛

انتشار نخستین گزارش» شامخ« 
در بخش ساختمان

گزارش
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کنار سایر متغیرها نشان از ادامه  که در  یافته 
کشــور دارد.  ســایه رکود بر بخش ســاختمان 
میزان بکارگیری نیروی انســانی و نیز مصرف 
یکســان 50.63  رقــم  بــا  انــرژی  حامل هــای 
صــادرات  میــزان  و  نداشــته  تغییرخاصــی 
کاهــش  عــدد49.37 را نشــان  نیــز بــا اندکــی 
کاهــش سفارشــات  بــه  توجــه  بــا  می دهــد. 
 42.41 انبــار  موجــودی  کاهــش  تولیــد،  و 
منطقــی به نظر می رســد. نکتــه جالب توجه 
بــه انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی مرتبط 
کــه با رقــم شــاخص61.39، علــی رغم  اســت 
گفته شده، برای ماه بعد  همه شــرایط پیش 

کرده اند. بهبود وضعیت را پیش بینی 
بــا توجــه  کــرد:  مطیــع جهانــی خاطرنشــان 
بــه ارتبــاط صنعــت ســاختمان با بســیاری از 
کشور، دوره های  صنایع و رســته های شغلی 
رونــق و رکــود آن مســتقیما بــه رونــق و رکــود 
کشــور می انجامــد.  بخــش زیــادی از صنایــع 
کلی، بخش  وی افــزود: در یک دســته بندی 
کلــی  ســاختمان در ایــران شــامل دو بخــش 
مســکونی و غیرمســکونی)تجاری و عمرانــی( 
اســت. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره 
توســط بانــک مرکــزی، در مهرمــاه 98 تعداد 
معامــالت آپارتمان های مســکونی تهران )به 
کشــور( به  کل  عنــوان نمونــه آمــاری بــزرگ از 
که هرچند نسبت به ماه  3400 واحد رسیده 
گذشــته 22 درصــد افزایــش یافته اما نســبت 
گذشــته 63.7 درصد  بــه مــاه مشــابه ســال  
کاهــش نشــان می دهــد. متوســط قیمت هر 
متر مربع نیز به ترتیب 0.4 و 47.7 نسبت به 
گذشــته افزایش  ماه قبل و ماه مشــابه ســال 
کرده اســت. درحالی که قدرت خرید  را تجربه 
در ایــن بــازار بــه دلیــل تــورم بــاال  همچنــان 
ح  طــر می شــود  پیش بینــی  اســت؛  پاییــن 
که با هدف افزایش تولید  اقدام ملی مســکن 
مســکن و پاســخگویی به نیاز جامعه صورت 
می گیــرد، بتوانــد در صــورت اجــرای درســت 
کارشناســانه، در بلندمــدت تغییراتــی را در  و 

بازار مسکن ایجادکند.
ســاخت  بخــش  در  گفــت:  تعاونگــر  ایــن 
تاثیــر  بواســطه  نیــز  عمرانــی  ســازهای  و 
تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا بــر درآمدهــای 
کاهــش درآمدهــای  نفتــی و همزمــان تاثیــر 

کاهــش اعتبــارات عمرانــی دولــت،   نفتــی بــر 
کند بودن آهنگ رشد پروژه های عمرانی دور 

از انتظار نیست.
شــاخص  تحلیل هــای  آخریــن  بــه  نگاهــی   
PMI جهانی در  ماه ســپتامبر نشان می دهد 
از  مــاه حکایــت  ایــن  کــه شــاخص  PMI در 
کاهش شــتاب رشــد اقتصادی جهــان دارد و 
ضعیف ترین میزان رشــد تولید در ســه ســال 
گذشــته را نشــان می دهد. رشــد سفارشــات 
کمترین میزان خود از ســال 2012  جدیــد بــه 
کارهــا  و  کســب  انتظــارات  و  اســت  رســیده 
دربــاره ســال پیــش رو نزدیــک به حــد پایین 
پرسشــنامه ارزیابی شده اســت. نگرانی های 
تجــاری بدلیــل افزایــش عــدم اطمینان هــا و 
نگرانی هــا دربــاره رشــد ضعیــف تــر اقتصــاد، 

جهانــی  صــادرات  دارد.  وجــود  همچنــان 
قــرار دارد و  همچنــان در ســرازیری ســقوط 
فعالیت های تولیــدی، علی رغم برخی عالیم 
کمابیش در وضعیت ثابت قرار  کاهــش رکود، 
دارد. مهمتریــن عامــل بــرای تضعیــف اخیــر 
کاهش تجارت ناشی  شرایط جهانی، ســرریز 
از تولیــد بــه بخــش خدمــات اســت. بخــش 
کمتریــن میــزان رشــد را در طول 3  خدمــات 

سال اخیر نشان می دهد.
بــار در  بــرای نخســتین  ایــران  اتــاق تعــاون  
ح  کشور از مهرماه 1398 نسبت به اجرای طر
کــه نتیجه آن  کرده  شــامخ ســاختمان اقدام 
بصورت ماهانه توســط مرکز آمــار اتاق تعاون 

ایران منتشر خواهد شد.
اتاق تعاون ایران- 2۸ آبان 
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تسلیت

جناب آقای مهندس بهمن دادمان
           رئیس محترم هیأت مدیره شــرکت پورنام

         رئیس هیات مدیره ســندیکای شــرکت های ساختمانی ایران 
ضایعه درگذشــت همســرخواهر بزرگوارتان راخدمت شــما وخانواده محترم ایشــان تســلیت 
 عــرض نموده،بــرای آن مرحــوم رحمــت و غفــران وعلــو درجــات  الهــی و بــرای بازمانــدگان

 طول عمر مسئلت می نماییم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

جناب آقای دکتر علیرضا مقدس زاده  اردبیلی
             مدیرعامل محترم شرکت فرآیندنو

           عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران    
تســلیت  ایشــان  محتــرم  وخانــواده  شــما  راخدمــت  بزرگوارتــان  دایــی  درگذشــت   ضایعــه 
 عــرض نمــوده، بــرای آن مرحــوم رحمــت وغفــران وعلودرجــات  الهــی  و بــرای بازمانــدگان

 طول عمر  مسئلت می نماییم.

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

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

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

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

     حرفه اي در تمام سطوح 

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

      بهبود فرآیندهاي مالی

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

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

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

      استانداردهاي حسابداري

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

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

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

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی)

عضو انجمن حسـابداري ایران (عضویت حقوقی و حقیقی)

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)




