
385
ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN

 Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

No.385, Dey & Bahman 1398 (February.2020)سال 37   دی و بهمن 1398    شماره  385  دوره جدید  155  قیمت :  200000 ریال 

 جای خالی  فراکسیون   بخش خصوصی   در مجلس  
صدای فعاالن عمرانی کشور خاموش است 

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بازوی مشورتی قانونگذاران است

در نشست هم اندیشی پیشکسوتان و فعاالن حوزه عمرانی سندیکا مطرح شد 

کشور   اقتصاد 
رویکرد تازه می خواهد

8



ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN

 Syndicate Of Iran Construction Companies
 Monthly Magazine

سال 34   دی و بهمن ماه   1398   شماره 385 دوره جدید 155

385
ارگانرسمیسندیکایشرکتهایساختمانیایران

PAYAM-E-ABADGARAN

 Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

No.384, Dey & Bahman 1398 (jan.2020)سال 37   دی و بهمن 1398    شماره  385  دوره جدید  155  قیمت :  200000 ریال 

 جای خالی  فراکسیون   بخش خصوصی   در مجلس  
صدای فعاالن عمرانی کشور خاموش است 

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران بازوی مشورتی قانونگذاران است

در نشست هم اندیشی پیشکسوتان و فعاالن حوزه عمرانی سندیکا مطرح شد 

فهرست مطالب

نوشته  های نویسندگان، لزوما نظرات نشریه نیست.نقل مطالب نشریه فقط با ذکر ماخذ مجاز است.

تهران، خیابان طالقانی،  بین میدان فلسطین و خیابان ولیعصر،  خیابان شهید برادران مظفر )صبای جنوبی(،
 شماره 86،  ك.پ: 1416964691 تلفن: 66464261-66971400 – 66402037 
 فكس: 66464084 پست الكترونیكی:
payamabadgaran@yahoo.com 
www.acco.ir :نشانی الكترونیكی

    صاحب امتیاز:   سندیكای شرکت های ساختمانی ایران
    مدیرمسئول:   مهندس جواد خوانساری

    شورای سیاست گذاری:
مهندس  منوچهر ملكیانی فرد  )نماینده هیأت مدیره( 

مهندس جواد خوانساری )مدیرمسئول( 
 مهندس بهمن دادمان )رئیس هیأت مدیره( 

دکتر ایرج گالبتونچی)دبیر سندیكا(
مهندس ساالر  علیاری )خزانه دارسندیكا(

مهندس محمود مصطفی زاده )سردبیر(
   رئیس کمیسیون انتشارات:  مهندس علی ورزنده 

    سردبیر: مهندس محمود مصطفی زاده

   کمیسیون انتشارات و تحریریه:
مهندس علی ورزنده )رئیس کمیسیون انتشارات( 

      مهندس محمود مصطفی زاده )سردبیر(
مهندس  محمدعلی پور شیرازی ) کمیسیون عضویت و پیگیری(

مهندس سیامک مسعودی )کمیسیون قوانین و مقررات( 
مهند س عالءالدین سادات باریكانی 

 

   حروفچینی، امور بازرگانی و اشتراك:  فریبا پورآقا                     
  خبرنگار:  آرزو نوری
   عكس و صفحه آرایی: داود خانی
  مسئول تبلیغات و  آگهی : سید مهدی برقی
   لیتوگرافی و  چاپ:  پیمان نواندیش )88828734(

کمیسیون انتشارات در رد یا قبول مقاالت ارسالی مختار است و در ویرایش علمی، ادبی و خالصه سازی آن مجاز است، در ضمن  مقاالت ارسالی عودت داده نمی شود 

  اقتصاد کشور  رویكرد تازه می خواهد
سرمقاله 8

اهداف و ابهامات  طرح شامخ
30 - مقاله

  نشست اولین  هماندیشی پیشكسوتان و فعاالن حوزه عمرانی 
سندیكا  -   نشست 10

  دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت در هتل 
المپیک تهران  -  کنفرانس 32

  صدای سازندگان کشور در مجلس  خاموش است 
16  -  نشست

فرونشانی کربن اصلی ترین راه مقابله  با گازهای گلخانه ای است    
-  نشست 34

  کار سیاسی نمی کنیم
-  نشست 22

صنعت هیدرومكانیک آمیزه ای  از تجربه، تخصص و نوآوری
- مقاله 35

آئین گرامیداشت جانباختگان  زلزله بم
-  یابود 41

5 انتظار مهم  بخش خصوصی  از مجلس آینده
- مقاله 40

انتشار اوراق مالی اسالمی  برای هزینه کرد در بافت های فرسوده
-خبر 43

اهمیت و نقش گروه FATF  در مبادالت بانكی بین المللی
-گزارش 44

زمابندی پرداخت   دستگاه های دولتی
26 به پیمانكاران اعالم شود -  مكاتبات سندیكا

پیگیری موضوع جبران هزینه های تنزیل اسناد خزانه اسالمی
27  -  مكاتبات سندیكا

   همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن
28  -  همایش

احیای شورای عالی تامین اجتماعی ضروری است 
29  -  سخنرانی

شرکتهای دولتی؛ دمل چرکین  در بودجه
- دیدگاه 42



 پیام آبادگران                                    
دی و بهمن 1398
 شماره 385

8

 نشست

سرمقاله

 ما به عنوان تریبون یک صنف بزرگ و قدیمی 
 مدت هاست که بنا به مسئولیت های حرفه ای
را  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  اجتماعــی  و   
زیــر ذره بیــن رصــد و تحلیــل قــرار داده ایــم و 
کــرده ایم ضمــن همراهی و همســویی  تــاش 
گرایانه  بــا ایده حکمرانــی خردمندانه و تحول 
راهکارهــای  کشــور،  بوروکراســی  ســاختار  در 
علمــی و منطقــی را بــرای عبــور از چالش ها را 
گواهی مقاالتی  کنیم. بــه  در ایــن حوزه ارائــه 
کــه نشــریه »پیــام آبادگــران« در ماههای اخیر 
کــه  منتشــر نمــوده، تــاش مــان بــر آن بــوده 
متغیرهــای الزم برای بهبود اوضاع اقتصادی 
کنیــم و  و زیرســاختی را شناســایی و معرفــی 
بــا بررســی عملکــرد دولــت و ســایر نهادهــای 
مرتبط، توجهات را به سرچشمه چالش های 
کــرده و در عین حال  کشــور جلب  موجــود در 
تجربیــات علمــی و تاریخــی خــود را دراختیــار 
میزانــی  بــه  دهیــم.  قــرار  محتــرم  مســئوالن 
کــه نگرانــی هــای ما بیشــتر شــده بــه الطبع با 
گفته ایم  صراحت بیشتری در این باره سخن 

 بــه عنــوان مثــال بــا ارائــه آمــار و مســتندات 
کــه وضعیت بخشــی  رســمی نشــان داده ایــم 
که مــی تواند نقش مهمی در رونق  خصوصــی 
کشــور مالیــات  تامیــن  اشــتغالزایی،   تولیــد، 
 و ... را به عهده دار شــود، چندان به سامان 
نیســت و در عین حــال راهکارهای الزم برای 
کنون در  کرده ایــم. ا گوشــزد  بهبــود اوضــاع را 
کشــور الزم  فصــل بررســی بودجــه ســال آتــی 
اســت یکبار دیگر دلســوزانه و صادقانه چشــم 
کرده و نقطه نظرات  انداز اقتصادی را بررسی 
دلســوزان یــک صنف بــزرگ و فعــال در عرصه 

کنیم. ح  کشور را مطر توســعه و سازندگی 
کــه از نظر بودجه  دولت محترم معتقد اســت 
کشــور  بنــدی و تعیین اولویت های ســال آتی 
در مضیقــه تامین منابــع الزم قرار دارد. درک 
آنچــه دولتمــردان و ســایر مســئوالن محتــرم 
گویند چنان ســخت نیســت.  در این باره می 
تشــدید تحریــم هــای اقتصــادی و تنش های 
دیپلماســی بــه مــرور محدودیت هــای منابع 
کرده، اما در این شرایط  مالی دولت را تقویت 

کرد؟  که چه باید  ســوال اصلی این است 
کنونــی و  پیــش فــرض عبــور از چالــش هــای 
را  امــروز  کــه  ایــن اســت  آســانتر  البتــه مســیر 
بــه فــردا بفروشــیم و فکــر فــردا را بــه فرداهای 
دیگــر بســپاریم. امــا مخاطــره ایــن رویکرد آن 
یــا  گشــایی مشــکات  گــره  کــه هرچــه  اســت 
کشــور موکول بــه آینده  اصاحــات اقتصــادی 
شــود، انباشــت مشــکات راه عبــور از آنهــا را 
ایــن  بــرای  اســت  کافــی  کنــد.  مــی  دشــوارتر 
کشــور  عمرانــی  حــوزه  سرنوشــت  بــه  منطــور 
کاهــش مــداوم  اثــر  کــه در  نگاهــی بیفکنیــم 
فعــاالن  بــه  هــا  ح  طــر واســپاری  و  اعتبــارات 
ح ها نیمه  بخــش بخصوصی، بســیاری از طــر
کاهش فعالیت آنها  کاره مانــده و با تعطیلی یا 
کنار  گوشه و  اشــتغال شمار زیادی از مردم در 
کشور دچار بی ثباتی و ناپایداری شده است. 
کار برای فعاالن  عــاوه بــر این بیکاری و نبــود 
ایــن بخــش موجــب تحدیــد ظرفیت های آن  
که در طول فعالیت های چند دهه ای  شــده 
که بســیاری از  بدســت آمده اســت به طــوری 

 اقتصاد کشور 
رویکرد تازه می خواهد 

سرمقاهل
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کنون بیکاری  شــرکت های بخش خصوصــی ا
پنهــان یــا آشــکار دارنــد و معیشــت و اشــتغال 
نیــروی انســانی آنهــا بــه همیــن نســبت دچار 
آمارهــای  براســاس  اســت.  شــده  ثباتــی  بــی 
گفته دکتر محمد  مستند و رسمی دولت و به 
باقــر نوبخــت معــاون محترم رئیــس جمهور و 
کشور در سال  رئیس سازمان برنامه و بودجه 
جاری حدود 44 هزار میلیارد تومان در حوزه 
گرفته اســت.  عمرانی تخصیص اعتبار صورت 
که اعتبارات عمرانی  این رقم بیانگر آن اســت 
گذشــته افزایش دارد  اندکــی نســبت به ســال 
گذشــته آمــار رســمی تخصیــص اعتبار  )ســال 
حــدود 43 هزار میلیــارد تومان بوده اســت(. 
حــوزه  در  دولــت  گــذاری  ســرمایه  خ  نــر ایــن 
کشــور  گــر بــا تــورم واقعــی  کــه البتــه ا عمرانــی 
گذشته روند  محاسبه شود نسبت به سالیان 
که همچنان  کاهشــی دارد و نشــانگر آن است 
بایــد نگــران معیشــت مردم و اشــتغال، رشــد 
ناخالــص ملــی، وضعیــت بخــش خصوصــی و 

... بود. 
بــا توجه به چشــم انداز تــداوم تنش در حوزه 
کمیت تحریم های  دیپلماسی و همچنین حا
اقتصــادی و تجــاری، بدیهــی اســت وضعیت 
موجــود در فضــای حکمرانــی فعلــی نــه تنهــا 
تغییــر زودهنگامــی نخواهد داشــت بلکه باید 
نگران تشدید مشکات موجود بود. بنابراین 
کــردن معضات فعلــی عاوه بــر اینکه  معــوق 
ســر رســید چالش ها پر تعــداد و در عین حال 
کنــد، متاســفانه بر عمــق آنها  نزدیــک تــر مــی 
گــر در شــرایط فعلــی   مــی افزایــد. چــه بســا ا
ایــن معضــات  از  بــرای عبــور  فرصــت هایــی 
و  یــاس  دچــار  بازهــم  مــردم  نشــود،  ایجــاد 

ســرگردانی و رفتارهای خشونت بار بشوند.
کشــور  کــردن مشــکات  کنــار موکــول  امــا در 
کــم ســاختن رویکــرد سیاســت روزمرگــی  و حا
آتــی  ســال  بودجــه  تدویــن  در  آن  نمــاد  کــه 
گذشــته- دیده   کشــور -مشــابه برخی از ادوار 
که  می شود، دیدگاه های دیگری وجود دارد 
کنــد در همین وضعیت موجود  مشــخص می 
کشور حداقل  می توان چشــم انداز دیگری از 
مقدمــه  کــرد.  ترســیم  اقتصــادی  حــوزه  در 
که دولت و  ترســیم چشم انداز تازه این است 
کمیت بایــد واقعیت های حوزه اقتصادی  حا
و پیــش شــرط هــای عبــور از چالــش هــا را بــه 
رسمیت شــناخته بشناسد چنانکه باید همه 

کشــور در تدوین  گــذر از چالش های  الزامــات 
سند بودجه ای و سایر اسناد مهم باالدستی 
گیــرد و  یــا پاییــن دســتی مــورد پذیــرش قــرار 
کشــور پیاده  مهمتــر آنکه در سیســتم اجرایی 
گردد. بــرای درک بهتر مطلــب باید به  ســازی 
منابع درآمــدی اصلی الیحه  در مقابل منابع 

کرد.  اصلی هزینه ای آن اشاره 
بر اســاس اعام سرپرســت مرکــز پژوهش های 
مجلــس بــه رســانه ها نــوع محاســبات الیحه 
کــه مــا در ســال  بودجــه 99 نشــانگر آن اســت 
99 بــا یــک بودجــه عمومــی حــدود 484 هزار 
کــه در آن بــا  میلیاردتومانــی مواجــه هســتیم 
حــدود 78 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد نفتی 
درآمــد  تومــان  میلیــارد  هــزار   195 حــدود  و 
کــه حدود  گمرکــی مواجه هســتیم  مالیاتــی و 
88 هــزار میلیــارد تومــان نیــز انتشــار اوراق در 
گرفــت. بــه عبــارت دیگــر  آن صــورت خواهــد 
در  را  خــود  اصلــی  اتــکای  دارد  قصــد  دولــت 
کشــور  ســال آینده بــر تامین هزینه های اداره 
که  گیری قرار دهد. درحالی  از طریــق مالیات 
براســاس اســناد هزینه، تقریبا قریب به اتفاق 
درآمدهــای مالیاتــی و ســایر درآمدهــای دیگر 
دولت قرار است در بخش جاری )نه عمرانی( 
که دولت به  گردد. این درحالی اســت  هزینــه 
که  معنــای قــوه مجریــه مــدت طوالنی اســت 
بــه عنــوان یــک سیســتم اجرایــی و حکمرانی 

وابســته بــه درآمدهــای سرشــار و رانتــی نفت 
کشور نیز  بوده و همه ساختارهای بوروکراسی 
بر این شــالوده نهادینه شــده است. بنابراین 
گیری دولت در بودجه  گر دقیق تــر به جهت  ا
بنــدی ســال آتــی بنگریم بــا یک پارادایــم تازه 
که البته بیــش از آنکه برآمده  مواجه هســتیم 
کشــور  از یــک اســتراتژی جدیــد در حکمرانــی 
باشــد، برســاخته یــک تحمیل و اجبار ناشــی 
از تحریــم هــا و تنــش هــا در حوزه دیپلماســی 

است. 
اســت  ایــن  اصلــی  ســوال  و  مســئله  کنــون  ا
بــه حکمرانــی  نفتــی  از دولــت  گــذر  ایــن  کــه 
گفتمانــی دارد یــا  مدنــی و مــدرن آیــا تبعــات 
نــدارد؟ آنچه در ســطور فوق بــه عنوان وجود 
گــذر از وضــع موجــود غیــر از  راهکاریــی بــرای 
ح  تعویــق مســائل و مشــکات بــه آینــده مطر
شــد، ریشــه در این رویکرد دارد. واقعیت این 
کشــور درحــوزه اقتصــادی نیازمند  کــه  اســت 
گفتمانی و پاردایم جدید اســت.  یــک فضــای 
در ایــن رویکــرد دولــت و نهــاد هــای مســئول 
گذشــته خود  بایــد رفتارها و شــیوه های عمل 
کــه از ایــن پــس  را تغییــر دهنــد. نمــی شــود 
هــای  بخــش  از  را  مالــی خــود  منابــع  دولــت 
کنــد اما به میــل و رغبت خود  مردمــی تامین 
گام بایــد زمینه و  کنــد بلکــه در اولیــن  هزینــه 
کند  بســتر امــکان پرداخــت مالیــات را فراهم 
 )سیاست هایی در پیش بگیرد که درآمد های

همچنیــن  یابــد(،  افزایــش  مــردم  عمومــی   
فضــای رشــد بیشــتری بــه بخــش خصوصــی 
کــه از جیــب  کنــد اعتباراتــی  بدهــد و تــاش 
 مــردم تامیــن می شــود را به ســمت مطالبات 
 آنها مانند تامین اشتغال، تامین زیرساخت ها، 
بخــش  رشــد  کشــور،  ســازندگی  و  آبادانــی 
بخــش  و  مــردم  نقــش  تقویــت  و  خصوصــی 
خصوصــی در اقتصــاد و تولیــد و ... هدایــت 
تــوان  مــی  آنچــه درحــال حاضــر  البتــه  کنــد. 
گذشــته  کــرد این اســت فعا ســیاق  دریافــت 
ایــن  در  اســت.  کــم  حا دولــت  رفتارهــای  بــر 
بــه  از رفتارهــای  بایــد  رویکــرد جدیــد دولــت 
گذشــته خود فاصله بگیرد و به سمت  ســیاق 

کنــد و  کشــور حرکــت   اصــاح بودجــه نویســی 
کاهــش  در تدویــن لوایــح بودجــه اصــل را بــر 

 هزینــه هــای جــاری و افزایــش هزینــه هــای 
سرمایه ای قرار دهد. 

 دولــت و نهــاد هــای مســئول 
باید رفتارها و شــیوه های عمل 
دهنــد.  تغییــر  را  خــود  گذشــته 
نمی شــود که از این پس دولت 
منابــع مالــی خــود را از بخــش 
کنــد اما به  هــای مردمــی تامین 
کند  میــل و رغبــت خــود هزینــه 
گام باید زمینه و  بلکــه در اولین 
بستر امکان پرداخت مالیات را 
فراهم کند   یعنی سیاست هایی 
در پیــش بگیــرد کــه درآمد های 

عمومی مردم افزایش یابد 
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 نشست
نشست

روز دوشــنبه 23 دی مــاه شــماری از فعــاالن 
ســندیکای  در  احــداث  صنعــت  شــاخص 
گــرد آمدنــد تــا دربــاره  شــرکتهای ســاختمانی 
انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسامی 
و »انتظارات صنعت احداث از مجلس شورای 

کنند.  اسامی« تبادل نظر 

گابتونچی  ج  در ابتدای این نشســت دکتــر ایر
دبیــر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
ضمن خیر مقدم به حاضران و عرض تســلیت 
در  هموطنانمــان  باختــن  جــان  مناســب  بــه 
هواپیما،واقعهدرگذشــت   ســقوط  حادثــه 
کرمان و شــهادت ســردار ســپهبد  عزاداران در 
کدام از  کرد: هــر  حاج قاســم ســلیمانی عنوان 
ایــن وقایــع غمــی جانــکاه بــود و آرزو می کنیم 
کمتــری ببیننــد و ایــن  مــردم غــم و مصیبــت 
گرچه بســیاری از  کشــور مــا دور شــود. ا بایــا از 
این مســائل به خاطر موقعیت سوق الجیشــی 
مملکت ما   و اجتناب ناپذیر است اما می توان 

کاست.  با مدیریت بهتر از شدت آنها 
کرد: جلسه حاضر به توصیه بزرگان  وی عنوان 
انتخابــات  دربــاره  ســندیکا  پیشکســوتان  و 
مجلس شــورای اسامی تشــکیل شده است، 
که یک  ســندیکا به خاطر شــان و جایگاه خود 
نهــاد مردمــی و صنفــی اســت در ایــن موضوع 
کــه  آنجایــی  از  امــا  نمی کنــد،  ورود  سیاســی  
حتــی  و  تصویــب  در  مهمــی  نقــش  مجلــس 
کشــور دارد، یکی از  تخصیــص بودجــه عمرانی 
دغدغه های فعاالن این حوزه و پیشکســوتان 
که بتوانند تاثیر بیشــتری  ایــن حوزه آن اســت 
که مســئول قانونگذاری در  کســانی  بر ذهنیت 
مجلس هســتند بگذارند و خواســتهای صنف 

گوش آنان برسانند.  خود را به 
وی افــزود: خوشــبختانه بــه نظــر می رســد در 
فضــای انتخاباتــی این دوره افراد بیشــتری به 
اهمیت بخــش خصوصی و صنعت احداث در 
کشــور پی برده اند، و مطالبات بخش  توســعه 
ح ها  گذشــته در  قالــب طر خصوصــی بیــش از 

ح  یــا قوانیــن بودجــه ســالیانه در مجلــس طــر
خواهد شد. 

کشور  به جز تالش در راه آبادانی 
هدف دیگری نداریم

کــرد: این روزها شــرایط  دبیــر ســندیکا تصریح 
وضعیــت  اســت،  ســخت  بســیار  پیمانــکاری 
کشــور هم مثل ســالهای قبل مســاعد نیســت 
کثر تــوان خود را به  گرچه همه دوســتان حدا ا
که خدمت می کنند    کار می برند تا در هر جایی 
بــه ســهم خــود تاثیرگــذار باشــند امــا بــه نظــر 
می رســد این تاشــها برای بهتر شــدن شرایط 

کافی نیست. 
شــرایط  معتقدیــم  مــا  گرچــه  ا گفــت:  وی 
گرچــه مــا  کشــور ســخت اســت، ا پیمانــکاری 
معتقدیــم بــا فعالیــت بیشــتر می توان شــرایط 
گرچــه ما معتقدیم قانون  کرد، ا بهتــری فراهم 
گرچه مــا معتقدیم تاش  کــم نداریــم، ا خوب 
مــا به میــزان الزم قدر نهاده نمی شــود اما چه 

 ضرورت تشکیل فراکسیون 
بخش خصوصی  در مجلس آینده

در نشست هماندیشی پیشکسوتان و فعاالن حوزه عمرانی سندیکا مطرح شد 
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کشــور  کــه بــه جــز تــاش در راه آبادانی  کنیــم 
هــدف دیگــری نداریــم . ایــن هــدف مقدس 
باعــث می شــود با ســختی های زیــادی روبرو 
کسوت  که در  شویم. تقاضای ما از دوستانی 
قانونگــذاری یــا اجــرای قانــون هســتند ایــن 
بــه عنــوان  بــه بخــش مهندســی  کــه  اســت 
توجــه  کشــور  اشــتغالزای  بخــش  مهم تریــن 
گــر بــه ایــن بخــش اشــتغالزا چــه در  کننــد. ا
قالب صــدور خدمات فنی و مهندســی و چه 
کشــور بها داده  در قالــب ســازندگی در داخل 
نشود شرایط برای فعالیت اقتصادی بیش از 

بیش سخت تر خواهد شد.
کید کرد: نگاه دولتمردان و قانونگذاران  وی تا
تغییــر  کشــور  بــه مقولــه مهندســی  بایــد  مــا 
که از این  کنــد و نگاه آنها این باشــد  اساســی 
کثر استفاده را  کشور حدا پتانسیل موجود در 
کــه در برهه های  کننــد، فرهیختگان بی ادعا 
که  کشــور به خصــوص در 40 ســالی  مختلــف 
از انقاب شــکوهمند اسامی می گذرد نشان 
کشــور  که همــواره در خدمت کردن به  دادنــد 
و هموطنــان خود جلوتر از دیگران هســتند و 
تنها خواســته آنها فراهم شــدن شرایط برای 

کار است.  ادامه 
 گابتونچی در پایان گفت: دولت و قانونگذاران
که به بخش خصوصی،   راهی ندارند جز این 
قوانینــی  وضــح  و  آن،  در  موجــود  پتانســیل 
کنند. معیار  کــردن آن توجه  بــرای بهتر عمل 
کشور شرایط  کار در  کسب و  سنجش شرایط 
کار  که شــرایط  کار پیمانــکاران اســت و زمانی 
در  کار  و  کســب  نباشــد  خــوب  پیمانــکاران 

کشور هم شرایط خوبی نخواهد داشت. 

از منابع موجود 
استفاده درست نمی کنیم

رئیــس  نائــب  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
که در این نشست  هیات مدیره ســندیکا نیز 
کــه مــا موانــع  حضــور داشــت بــا بیــان ایــن 
کار  و  کســب  حــوزه  در  زیــادی  مشــکات  و 
کشــور  داخــل  در  پیمانــکاری  و  مهندســی 
کــرد: موانع و مشــکات حاضر  داریــم عنــوان 
کاهــش تولید  ناشــی از تحریم هــای موجــود، 
کشــور،  درآمــد  کاهــش  نفــت،  صــادرات  و 
کار،  و  کســب  حــوزه  فعالیت هــای  کاهــش 

کاهــش مالیــات و منابــع مالیاتــی در اثــر رکود 
کاهــش ســرمایه گذاری دولت و  کار،  کســب و 
کشور و موارد دیگر  ســرمایه گذاری خارجی در 

است.
کثــر شــرکتهای  ا گفــت: در حــال حاضــر  وی 
پیمانــکاری مطالبــات انباشــته ای از دولــت 
که  دارند به ویژه از ســالهای 90 به این طرف 
گر بخشی  کنند و ا نتوانســته اند آنها را وصول 
که  کاغذ بــوده  کرده انــد به صــورت  را وصــول 
همیــن امــر تــوان اجرایــی و مالــی آنهــا را بــه 
کاهش داده اســت. با ایــن همه و به  شــدت 
که مســئله عمــده ای  نظــر مــن مســئله پــول 

است مسئله اصلی ما نیست. 
که  گفــت: پــول یکــی از ابزارهایــی اســت  وی 
کند.  کار را تحریک  کســب و  می تواند محیط 
کمبــود تحــرکات  کــه از  مــا مشــکاتی داریــم 
کشــور ناشــی شــده اند. بــرای مثال  پولــی در 
کشــور حدود 2700 هزار میلیارد  گر نقدینگی  ا

تومــان باشــد بــر اســاس آمــار تنهــا 600 هــزار 
گردش  میلیــارد تومــان از این منابــع مالی در 
گر این 2700 هزار  که ا اســت. به نظر می رســد 
میلیــارد تومــان می توانســت در یــک محیط 
غ از تورمی  مناســب 2 یا ســه بار بچرخد - فار
کشــور  کــه بــه همــراه داشــت- قــادر بــود در 
کند. در واقع مشکات  اشتغال زیادی ایجاد 
که از منابع  ما بیشتر از این امر ناشی می شود 
که دالیل  موجود اســتفاده درست نمی کنیم 

آن باید بررسی شود.
کمبود  گفــت: در مقطع زمانــی  ســعیدآبادی 
کــه  اســت  ایــن  از  صحبــت  دولــت  منابــع 
بــه اجــرای پروژه هــا ورود  بخــش خصوصــی 
کنید  کنــد. فرض  کند و ســرمایه گذاری  پیــدا 
کــه در حــال حاضــر در محیــط  ریســک هایی 
بیرونــی وجــود دارد، وجــود نداشــته باشــد و 
محدودیتــی از ایــن بابت نباشــد، بازهم باید 
دیــد آیا بخــش خصوصی مــا آمادگــی دارد به 
پیــدا  ورود  کشــور  داخــل  در  ســرمایه گذاری 
کــه برای ورود  کنــد. به نظــر من اولین مانعی 
بخش خصوصــی فعال در صنعت احداث به 
حــوزه ســرمایه گذاری وجــود دارد ایــن اســت 
مــا  پیمانــکاری  و  بنگاههــای مهندســی  کــه 
دیدگاههــای پروژه محــور دارند به این معنی 
کــه یــک پــروژه را می گیرنــد، طی چند ســال، 
2 یــا 3 ســال اجــرا می کننــد و تحویــل دولــت 
کنــد و در نتیجــه  تــا بهره بــرداری  می دهنــد 

کوتاه مدت است.

فرایندهای غایب در ساختار 
شرکتهای مهندسی و پیمانکاری

گر قرار باشــد به  گفت: ا نائب رئیس ســندیکا 
کنیم باید نگاههای  سرمایه گذاری ورود پیدا 
کوتاه مدت خود را به نگاههای 15-20 ســاله 
قدیمــی  داســتان  گزیــر  نا کــه  کنیــم  تبدیــل 
جــدا بــودن مدیریــت از مالکیــت نیــز باید در 
ســازمانهای ما اتفــاق بیفتد. ســازمانهای ما 
به مناســبت نوع فعالیت خود فرآیندهایی را 
که در حالت حداقلی شــامل  دنبــال می کنند 
کثــری شــامل طراحــی  اجــرا و در حالــت حدا
کــه نهایتا همــراه بــا فرآیندهای   و اجــرا اســت 
برنامه ریــزی،  ماننــد  پشــتیبانی  و  مدیریتــی 
مالی، اداری، و تدارکات ســاختار سازمانهای 

مهندس سعیدآبادی:
گر قرار باشــد به ســرمایه گذاری ورود   ا
کوتاه مدت  کنیــم باید نگاههای  پیدا 
ســاله   20-15 نگاههــای  بــه  را  خــود 
گزیر داستان قدیمی  تبدیل کنیم که نا
جــدا بــودن مدیریــت از مالکیــت نیــز 
بایــد در ســازمانهای ما اتفــاق بیفتد. 
نــوع  مناســبت  بــه  مــا  ســازمانهای 
فعالیــت خــود فرآیندهایــی را دنبــال 
که در حالت حداقلی شــامل  می کنند 
شــامل  کثــری  حدا حالــت  در  و  اجــرا 
کــه نهایتا همراه  طراحی و اجرا اســت 
بــا فرآیندهــای  مدیریتــی و پشــتیبانی 
و  اداری،  مالــی،  برنامه ریــزی،  ماننــد 
را  مــا  تــدارکات ســاختار ســازمانهای 

شکل می دهند 
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 نشست

ما را شکل می دهند. 
وی افــزود: امــا وقتی به حوزه ســرمایه گذاری 
فرایندهــای  حضــور  می کنیــم،  پیــدا  ورود 
که در ســاختارهای فعلی  دیگری الزم اســت 
مــا وجود خارجی ندارند. پدید آوردن پروژه، 
اقتصــادی  و  فنــی  توجیــه  پــروژه،  انتخــاب 
کــردن قابلیت هــای مدیریتی  پــروژه، فراهــم 
ایــن فرآیندهــا، تــوان تامیــن و بســیج منابع 
مالــی، اجرا، بهره  برداری و فروش محصول و 
نهایتا تســویه حساب با ســرمایه گذار از محل 
کــه در  درآمدهــا و ...،  فرآیندهایــی هســتند 
ســاختار شــرکتهای مهندســی و پیمانــکاری 

غایب اند.
شــد:  خاطرنشــان  ســعیدآبادی  مهنــدس 
بنابرایــن دو مانــع اصلــی درونــی در ســاختار 
شــرکتهای پیمانکاری وجــود دارد. یکی این 
که  کوتاه مدت دارند  که شــرکتها اساســا نگاه 
بایــد به نگاههــای بلند مدت تبدیل شــود و 
که ســاختارهای درونی ما نیازمند  دیگــر این 
ســرمایه گذاری زیــاد بــرای طراحی و اســتقرار 
فرایندهــای جدید و ایجاد ســاختار مناســب 
کار جدید اســت. راه حل  کســب و  در محیط 
ایــن امــر هــم مشــخص اســت، در شــرایطی 
احــداث  از ســرمایه گذاری صنعــت  صحبــت 
کمبــود نقدینگی  کــه بیشــتر مــا دچــار  اســت 
گزیریم  و ضعــف تــوان مالی هســتیم، پــس نا
کنسرســیوم یــا مشــارکت جمــع  کــه در قالــب 
گذاری بــرای ایجاد و  شــویم تــا توان ســرمایه 
اســتقرار ســاختار مناسب در راســتای   قبول 
مسئولیت های بیشتر، توزیع ریسك و حضور 
گذاری پروژه ها به طور مستقل یا  در سرمایه 

کنیم.  در مشارکت با دولت را فراهم 
بــا هــم جمــع  کــه وقتــی  ایــن  بیــان  بــا  وی 
می شــویم ریســکهای ناشــناخته پیش رو در 
محیط بیرونی کاهش می یابد ولی ریسکهای 
درون مشــارکت ســر جــای خود وجــود دارد، 
کرد: اساســا ما ســاختارهای حقوقی  تصریح 
و قانونــی درون مشــارکت و مراجع تخصصی 
که  حــل اختــاف و داوری را فراهم نکرده ایم 
کردیم حــل و فصل  گــر با هــم اختاف پیــدا  ا
و تعییــن تکیــف اختافــات را بــه آن مراجــع 
کنیــم. مــا در حــوزه درونی  تخصصــی ارجــاع 
لــوازم  و  مشــارکت  مســائل  روی  بایــد  خــود 

کنیــم تــا اختافــات احتمالــی مخــل  کار  آن 
بهره  وری سرمایه گذاری نشود. 

بــه نظــر  نیــز  بیرونــی  گفــت: در محیــط  وی 
می آیــد تغییر رویکرد دولت )دولت به معنای 
که  کمیت( شــرط اساسی اســت. مادامی  حا
رویکرد دولت تغییر نیابد و منابع انسانی را با 
منابــع نفتی جایگزین نکند احســاس خوبی 
در بخــش خصوصــی بــه وجــود نخواهــد آمد 
کرد  و فعــاالن ایــن بخــش احســاس خواهند 
کــه بــه مــردم اقبال  کــم شــده  درآمــد دولــت 
گــر درآمد دولت بــاال برود این  نشــان داده و ا
اقبال از بین می رود و لذا برنامه های توسعه 
بنگاههــا بلنــد مدت نبــوده و بصــورت پایدار 
گرفت. بنابراین تغییر رویکرد  شــکل نخواهد 
کمیت بسیار اهمیت دارد.  مورد اشاره در حا
کمک  گــر ایــن رویکرد تغییــر یابد و موانــع با  ا
طرفین برطرف شــود، رفته رفتــه میزان تاثیر 
افزایــش  کل  اقتصــاد  در  خصوصــی  بخــش 

گر بطــور مثال   پیــدا می کنــد و ایــن افزایــش ا
محقــق  درصــد   30 بــه  کنونــی  درصــد   10 از 
کمیت نتواند  شــود، می تواند باعث شــود حا
بــه ســادگی و بطــور مســتقل سیاســت های 
اقتصــادی را تغییر دهد. در این بخش یعنی 
بســیار  می توانــد  مجلــس  بیرونــی،  محیــط 
که تعامل دوسویه ای  اثرگذار باشد به شرطی 
بیــن نماینــدگان و فعــاالن بخــش خصوصی 
کــه مطالبــات  ایجــاد شــود، بــه ایــن شــکل 
بخــش خصوصــی فعــال در صنعــت احــداث 
همــراه با راهکارهای مناســب بــه نمایندگان 
منتقل شود تا به میزان الزم اثرگذار باشند. 

رکود حاضر تبعات 
اقتصاد دولتی است

در ادامه این نشســت مهندس علیرضا ناصر 
معدلی موسس شرکت پرلیت و عضو شورای 
که  کرد: واضح است  عالی سندیکا نیز عنوان 
کشــور مــا اینگونــه اســت. 85  چــرا  وضعیــت 
درصد اقتصاد ما دولتی است، تاریخ 80-70 
ســاله جدیــد دنیا نشــان می دهد سرنوشــت 
بخــش دولتــی در سرتاســر دنیا فســاد، رکود، 
بیــکاری و در نهایــت فروپاشــی اســت. رکــود 

حاضر نیز تبعات اقتصاد دولتی است.
که طبق فرمایش امام راحل  وی با بیان این 
گر  کرد: ا مجلــس در راس امور اســت، تصریح 
بخــش خصوصــی وارد عرصه اقتصاد نشــود، 
کار خــود را می کنــد و ســهم  اقتصــاد دولتــی 
85 درصــدی خــود را بــه 90 درصــد، و ســهم 
90 درصــدی را به 95 درصد می رســاند. باید 
مانند چین و به تدریج این اقتصاد دولتی را 

کنیم. به اقتصاد خصوصی تبدیل 
وی با اشاره به این مقاومت 40 ساله در برابر 
که  کسانی  کرد: یکی از  دولتی شــدن، عنوان 
رهبــر مقاومــت در برابــر دولتــی شــدن اســت 
مقام معظم رهبری اســت. به دستور ایشان 
که  قوانینی برای خصوصی ســازی وضع شــد 
متاســفانه بخش خصوصی نتوانســت از آنها 
کنــد. در دوران احمدی نــژاد هــم   اســتفاده 
گرفتند. پاالیشگاه  شرکتهای خصولتی شکل 
گرفتنــد، آن را خصولتی و در  اصفهــان را از ما 
کردنــد،  بخش خصوصی  نهایــت بی صاحب 

هم نتوانست حرفی بزند. 

 مهندس علیرضا ناصر معدلی:
وضعیــت  چــرا   کــه  اســت  واضــح    
کشــور مــا اینگونــه اســت. 85 درصــد 
تاریــخ  اســت،  دولتــی  مــا  اقتصــاد 
نشــان  دنیــا  جدیــد  ســاله   80-70
می دهــد سرنوشــت بخــش دولتی در 
سرتاســر دنیــا فســاد، رکــود، بیــکاری 
رکــود  اســت.  فروپاشــی  نهایــت  و در 
 حاضر نیز تبعات اقتصاد دولتی اســت
 نقطه شــروع اصــاح اقتصاد مجلس 
کــه عاشــق  اســت. امیــدوارم افــرادی 
مملکت هســتند و به تبعــات اقتصاد 
مجلــس  بــه  هســتند  واقــف  دولتــی 

کنند شورای اسامی راه پیدا 

نشست
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اقتصــاد  اصــاح  شــروع  نقطــه  افــزود:  وی 
که عاشــق  مجلــس اســت. امیــدوارم افرادی 
مملکــت هســتند و به تبعــات اقتصاد دولتی 
واقف هســتند به مجلس شورای اسامی راه 

کنند. پیدا 

تفکر اجرایی داشته باشیم 
حضــور  از  انتقــاد  بــا  ناصرمعدلــی  مهنــدس 
کمرنــگ شــرکتها در جلســات هــم اندیشــی 
گاهــی وقتها، رفتــار ما در بخش  کرد:  عنــوان 
خصوصی شــبیه رفتار لشــکر شکست خورده 
که نباید ناامید باشــیم. این  اســت در حالــی 
نــوع مســائل در دنیا 300-350 ســال ســابقه 
دانشــگاههای  تشــکیل  کــه  حالــی  در  دارد 
کشور  مدرن و توجه به شکوفایی صنعتی در 
ما به 70-80 ســال پیش بازمی گردد و تجربه 
کافــی در این زمینه وجود نــدارد. البته نباید 
از ایــن عقــب ماندگــی افســرده شــویم بلکــه 
بایــد بــه پیــش برویــم و بدانیــم خداونــد بــه 
که در جهت عدل و صاح این  کســانی  تمام 

کرده است.  کمک  کرده اند  مملکت حرکت 
کرد:  مهنــدس ناصرمعدلی در پایــان تصریح 
کــه مملکــت را از حالت  هــدف مــا این اســت 
کــه نتیجه اقتصاد دولتی اســت  آتش ســوزی 
نجــات دهیــم و آینــده بهتــری بــرای آن رقم 
کندگــی  بزنیــم، بــرای ایــن منظــور بایــد از پرا
بپرهیزیم، دور هم جمع شویم و سازماندهی 
که  کنیــم. در حــال حاضــر بســیار مهم اســت 

تفکر اجرایی داشته باشیم. 

باب اول قانون تجارت تیر خالص
کشور بود  به اقتصاد 

کانون عالی  دکتــر حمیدرضا ســیفی دبیــرکل 
انجمن های  صنفی کارفرمایی ایران )کعاصکا( 
کرد:   نیــز در این نشســت حاضر بــود و عنوان 
بخش خصوصی هنوز خود را باور نکرده است.

کشور  وی افزود: پیش از هر چیز باید ببینیم 
در چــه شــرایطی قــرار دارد و رســالت مــا بــه 
عنوان بخش خصوصی در این باره چیست. 
ســده  آینــده  ســال  صــد  کــه  مســتحضرید 
گردشــگری اســت. رشــد اقتصــادی صنعــت 
گردشــگری بــا 4/2 درصــد از رشــد جهــان بــا 
که  3/6 درصــد جلو افتاده اســت. می دانید 

کشــوری موفق اســت  گردشــگری  در صنعت 
گرچــه در  کــه تاریــخ و تمــدن داشــته باشــد ا
حال حاضــر فاقد زیرســاختهای الزم باشــد. 
بــه  مصــر  و  باســتان  ایــران  زمینــه  ایــن  در 
ترتیــب بیشــترین ســابقه تاریخــی و تمدن را 

داشته اند. 
گر قرار باشد ایران را بسازیم  سیفی افزود: اما ا
ابوســعید  بســازند.  را  آن  بایــد  کســانی  چــه 
ابوالخیــر بــه ابوعلی ســینا رســید، یــک هفته 
کردند. بعد از مناظره از ابوعلی سینا  مناظره 
گفت  پرســیدند ابوســعید را چگونــه می بیند 
آنچــه ما می دانیــم او می بیند، و از ابوســعید 
پرســیدند ابوعلی ســینا را چگونــه می بینــد، 
ســینا  ابوعلــی  می بینیــم  مــا  را  آنچــه  گفــت 
کشــان آنجاســت. ساختن  کوری عصا مانند 
کشــور تفــاوت بیــن دیدن و دانســتن اســت. 
کــه امــروز مســئول اند  بســیاری از دوســتانی 
افراد دلسوزی هستند اما در مرحله دانستن 
گــر شــما  هســتند و بــه دیــدن نرســیده اند. ا
کشــور ســاخته شــود بایــد  می خواهیــد ایــن 

جای این دو عوض شود. 
که بخش خصوصی این  گفــت: تا زمانــی  وی 
کشور دارد راه خود را می رود و مدام به پروژه 
و مناقصه و فرایندهای اقتصادی توجه دارد 
کشور  کشــور توجه ندارد این  و به زیرساخت 
که  کــه آدمهایــی  ســاخته نخواهــد شــد چــرا 
کرده انــد به دیدن  کنــون رفته انــد و تجربــه  تا
هســتند  دانســتن  مرحلــه  در  و  نرســیده اند 
کــه فکــر می کننــد  کاری را می کننــد  یعنــی آن 
درســت اســت و ناخواســته حرکتــی می کنند 

کشور است. که به ضرر اقتصاد 
سیفی تصریح کرد: بخش خصوصی این کشور 
5 قانــون بیشــتر نــدارد. قانــون بهبــود فضای 
کار، قانون اصل 44، قانون اســتفاده  کســب و 
قانــون  داخلــی،  تولیــد  تــوان  از  کثــری  حدا
مالیا تهای مســتقیم و قانون تجارت. زیربنای 
که مربوط به  این قانونها قانون تجارت اســت 
87 سال قبل است. مجلس 18 سال روی آن 
کرد و باب اول آن تصویب شد. اما باب اول  کار 
کشــور بود.  ایــن قانــون تیر خاص بــه اقتصاد 
وقتــی با برخــی نمایندگان صحبــت می کردیم 
کرده ایــد در  کــه چطــور ایــن قانــون را تصویــب 

نهایت می گفتند: »من نخوانده ام!«

کانــون عالــی انجمن هــای  صنفــی   دبیــرکل 
کرد: نمی شــود قانون  کارفرمایــی ایرانعنــوان 
تجــارت را درســت تصویــب نکنیم امــا انتظار 
مــا  کنــد.  رشــد  مــا  اقتصــاد  باشــیم  داشــته 
امــا  کنیــم  تصویــب  را  قانونــی  نمی توانیــم 
نظارت درســتی بر اجرای آن نداشــته باشیم 
ولی انتظار داشــته باشــیم اقتصاد ما درست 
که همین فردا بگویند  شــود. اینگونه نیست 
مدیریــت حــوزه اقتصــاد ما در دســت بخش 
گام جلو برویم  گام بــه  خصوصی باشــد، باید 
کــه نقش  تــا در نهایــت بــه نقطــه ای برســیم 
کننــده ای در برنامه ریــزی اقتصادی  تعییــن 

کشور داشته باشیم. 
یــک  اســامی  شــورای  مجلــس  افــزود:  وی 
گر بــرای پروژه ای  جایــگاه ریل گــذاری دارد. ا
که اجرا می شــود طراح و ناظر درســتی وجود 
کند دچار  کاری  نداشــته باشــد پیمانکار هــر 
مشــکل خواهــد شــد و آن پــروژه بــه نتیجــه 
نخواهد رسید. متاســفانه امروزه ما در حوزه 
کشور طراح و ناظر  تصمیم گیری و ریل گذاری 

درستی نداریم. 
قانــون  در  و  ســال   40 از  بعــد  گفــت:  وی 
داخلــی  تولیــد  تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا
کشــور اضافه  کنسرســیوم بــه قوانیــن  قانــون 
شــد ولی بــرای تصویب همین بند دوســتان 
گــر ایــن همــکاری و  کردنــد. ا زیــادی تــاش 
هماهنگــی اتفــاق نیفتــد مــا نمی توانیم این 
قالــی را درســت ببافیــم و بــه قول شــاعر »آن 
گلیم  کــه خود را دیده انــد خود  جهان بینــان 
گر ما خود به نقطه ای  خویش را بافیده اند«، ا
بگیریــم،  تصمیــم  درســت  کــه  نرســیده ایم 
را  خــود  ســاختارهای  و  بچینیــم  اســتراتژی 
بســازیم بــه نتیجه نمی رســیم. امــروز 4 اتاق 
که  بخــش خصوصــی و 3 هزار تشــکل داریم، 
بایــد دید چقــدر همراســتا و هماهنگ با هم 
هســتند؟ تا این اتفــاق نیفتد مــا نمی توانیم 

انتظار یک تحول اساسی داشته باشیم.
که به یک هدف برسیم  گفت: برای این  وی 
باید منابع انســانی، ثروت و مدیریت داشــته 
کشــور ما 10 درصد ثروت دنیا را دارد  باشــیم. 
و تنها 1 درصد جمعیت جهان را دارد و نباید 
بیکاری آن از متوسط جهانی باالتر باشد. در 
تولیــد مهنــدس ما مقــام دوم دنیــا را داریم، 
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امــا در مدیریت دچار مشــکل هســتیم. عدم 
مدیریــت صحیــح باعــث شــده جامعــه ما در 

کار و معیشت به این نقطه برسد.  حوزه 
بــرای  اول  گام  گفــت:  پایــان  در  ســیفی 
اینکــه اقتصــاد در مســیر درســت بیفتــد باید 
توســط نماینــدگان مجلــس برداشــته شــود. 
بخــش خصوصــی هــم بایــد ضمــن انعــکاس 
خواســت های خود به ایــن مجلس همچون 

کنار آن بایستد. بازوی مشورتی در 

کاذب کارهای  کشور با 
 اداره می شود

مهنــدس نــادر عطایــی رئیس هیــات مدیره 
کارآفرینــان توســعه گرا و عضــو شــورای  کانــون 
عالی سندیکا سخنران دیگر این هم اندیشی 
کشور ما بیکاری  کرد: چرا در  بود. وی عنوان 
وجود دارد و ارزش پول ملی تقلیل یافته و به 
صفر نزدیک شــده اســت؟ در پاســخ می توان 
بــه عــدم توجه بــه ســازندگی، عــدم توجه به 
کشور،  اجرای پروژه های اساســی و زیربنایی 

کرد.  و عدم توجه به تولید اشاره 
کارآفرینــان توســعه گرا در  کانــون  افــزود:  وی 
گذشــته طــی نامــه ای بــه  بهمــن مــاه ســال 
کرد به جای  مقام معظم رهبری درخواســت 
شــعار »تولیــد« از شــعار »ســازندگی و تولیــد« 
که تولید بدون سازندگی  اســتفاده شــود چرا 
گر فــردی بخواهد یک  عملــی نخواهد بود و ا
کنــد بایــد قبــل از همــه  کارخانــه راه انــدازی 
کارخانه باشــد. از دالیل  بــه فکر ســاختن آن 
کشــور عــدم توجــه به  کنونــی  عمــده شــرایط 
کارخانجــات،  ســازندگی، ســاخت و توســعه 
عــدم توجــه به اســتخراج معــادن و فــراورش 
اســت. در حــال حاضــر 70 درصــد پروژه ها در 

کشور ما در حالت تعلیق قرار دارند. 
گفــت: متاســفانه وقتــی افــراد بــه هیات  وی 
کاری  کمــه یــا مجلــس راه می یابنــد دیگــر  حا
که باید با  بــه بخــش اجرایی ندارند در حالــی 
افراد این بخش در ارتباط باشــد و از مشــاوره 

کنند.   آنها استفاده 
مهندس عطایی با اشاره به اهمیت مصوبات 
کرد: مجلس شــورای اسامی  مجلس عنوان 
کارهــای بزرگــی  انجــام دهــد بــه  قــادر اســت 

که این  که افــراد ملی و وطن پرســت  شــرطی 
ک را دوست دارند به آن راه یابند. خا

کارهای  کشــور ما با  گفت: در حال حاضر  وی 
که  کاذب اداره می شــود و افــراد بــه جای این 
کار ســازندگی انجــام دهنــد به مسافرکشــی و 
کاال روی آورده انــد  کــردن  دســت بــه دســت 
گر 4 ســال در یک  کــه همیــن افراد ا در حالــی 
کنند به تکنیسین تبدیل می شوند  کار  کارگاه 
و می توانند مملکت خود را بســازند. ما تولید 
کاذب و  کــم نداریم اما متاســفانه شــغل های 
کردن ملزومات زندگی مردم  دست به دست 

گرانی است.  یکی از دالیل عمده 

گران شدن ساختمان در اثر وجود 
شرکتهای دولتی

کرد:  مدیرعامــل شــرکت جهانپارس تصریــح 
در اســتانبول ترکیــه 5 شــرکت دور هــم جمع 
که شــرکت لیــدر آنها فقط  شــدند و در حالــی 
19 ســال ســابقه دارد در نظــر دارنــد فــرودگاه 
که بودجه الزم  بین المللی سوم اســتانبول را 
بــه  اســت  انجــام آن 24 میلیــارد دالر  بــرای 
شــکل BOT انجــام دهند. دولــت هم به آنها 
که دولت  گارانتی می دهد. در حالی  ساورین 

ما به سازندگان ضمانت نامه نمی دهد. 
کدام  که برجام امضا شد هر  گفت: زمانی  وی 
کشــور حــدود 20 قرارداد  ح  از شــرکتهای مطر
کــه نــه پروژه ها  کردنــد، در حالــی  پایــه امضــا 
گــذاری بودنــد نــه دولــت ســاورین  آمــاده وا
گارانتی می داد. دولت ما نمی خواهد بدهکار 
کــه بزرگتریــن بدهــکار بانکی  باشــد در حالــی 
اســت. وقتــی دولتــی  آمریــکا  جهــان دولــت 
نخواهــد بدهــکار شــود در واقــع نمی خواهــد 

مملکت را بسازد.
کــرد:  عنــوان  ســندیکا  عالــی  شــورای  عضــو 
کــه  وی  کنــد،  رحمــت  را  امیرکبیــر  خداونــد 
باعــث افتخــار ایرانیــان اســت تنهــا 39 مــاه 
کارهــای مانــدگار  در مصــدر حکومــت بــود و 
کــه مــا 34 مــاه  زیــادی انجــام داد در حالــی 
کاری انجام ندادیم.  برجام را داشتیم و هیچ 
که دولت  مهم تریــن دلیــل آن هم این اســت 
کانون  گارانتی نمی دهد. ما از طرف  ساورین 
کارآفرینــان توســعه گرا و ســندیکا در معاونتــی 

کشور راه اندازی شده  کل  که توســط  بازرسی 
پیشــنهاد دادیم آنها پروژه را در رهن بگیرند، 
و تــا مســتهلک شــدن ســرمایه  و بهــره پــول 
گر در این  گارانتــی بدهند. ا خارجی ســاورین 
34 ماه دولت آمادگی جذب ســرمایه داشت 
کشــور می شد اما دولت  200 میلیارد دالر وارد 

کار را نکرد.  این 
مهندس عطایی با اشــاره به صندوق توسعه 
کرد: طبــق قانون ایــن صندوق  ملــی عنــوان 
بخــش خصوصــی  توســعه  بــرای  100 درصــد 
اســت ولی مصارف آن در این مســیر نیســت. 
گــذار مــی- پروژه هــا بــه شــرکتهای دولتــی وا

شــود و آنهــا پروژه هــا را دوبــاره بــه مناقصــه 
را  کار هزینــه باالســری  ایــن  بــا  و  می گذارنــد 
کــه بــه طــور معمــول 25 درصد اســت بــه مرز 
ادغــام  وزارتخانه هــا  می رســانند.  درصــد   50
می شــوند و 50 شــرکت بــه عناویــن مختلــف 
که وجود  در زیرمجموعــه آنها شــکل می گیرد 
گران شــدن  گران شــدن ســاختمان و  آنها به 

حقوق دامن می زند. 
گفت: ســازندگان  مهنــدس عطایــی در پایان 
که صدای  کشــور را می سازند  کشــور در حالی 
گــوش می رســد، و این  تیشــه از همــه جــا بــه 
کــه مایحتاج  کســانی اســت  تیشــه در دســت 
گرانــی بــه  مــردم را 10 دســت می چرخاننــد و 

وجود می آورند. 
افــراد  امیــدوارم  گفــت:  پایــان  در  وی 
شــورای  مجلــس  بــه  متعهــد  و  متخصــص 
اســامی راه یابنــد، تا همین افــراد متخصص 
نظــرات  و  ایــده  خــود  تصمیم گیری هــای  در 

ج نهند.  کارشناسان بخش خصوصی را ار

کار  نباید اعتبارات عمرانی وسط 
تبدیل به حیاط خلوت شود

دکتــرای  دانشــجوی  رشــنو  آرش  مهنــدس 
پیمانــکاران  انجمــن  ســابق  دبیــر  و  عمــران 
کــرد:  عنــوان  نشســت  ایــن  در  لرســتان 
که از تصمیمات  کسانی  متاسفانه  بیشترین 
نمایندگان مجلس صدمه می بینند شــرکتها 
کــه تصمیم می گیرند  که آقایانی  هســتند چرا 
یکبــار چــک  هنــوز  ندارنــد،  اجرایــی  ســابقه 
کــه بدانند دنیا دســت  آنهــا برگشــت نخورده 

نشست



 پیام آبادگران                                  
دی و بهمن 1398

 شماره 385

15

که وقتــی اوراق  کیســت، هنــوز نفهمیده انــد 
خزانــه را تخصیــص می دهند پیمانــکار روی 
آن حســاب می کند و نبایــد اعتبارات عمرانی 

کار تبدیل به حیاط خلوت شود.  وسط 
کــرد: بــه نظــر می رســد مملکــت  وی تصریــح 
کســی غیــر از بخــش  بــه بن بســت رســیده و 
خصوصــی قادر نیســت آن را از این بن بســت 
کــه  کنــد. فعــاالن بخــش خصوصــی  ج  خــار
از  بوده انــد  بهــره وری  دنبــال  بــه  همــواره 
که به دنبال بهره وری  تصمیمات مسئوالنی 

نبوده  اند صدمه دیده است.
وی با اشــاره به لزوم تغییر ادبیات مســئوالن 
کــرد: ما باید  دربــاره بخــش خصوصی عنــوان 
کــه 30 هــزار شــرکت عمرانــی در  کنیــم  قبــول 
کــه 97 درصــد آنهــا پایــه 5  کشــور وجــود دارد 
گیر مالیاتی  هســتند و توان قوانین دست و پا
کــدام از این  و تامیــن اجتماعــی را ندارند. هر 
که ورشکست می شوند 4-5 خانواده  شرکتها 
کردند  کارگری  که  بدبخت می شــوند، آنهایی 
کرده اند  و از ایــن راه فرزنــدن خود را مهندس 
امــروز فرزند خود را یک ورشکســته می یابند. 
دادگاه،  درگیــر  روز  هــر  کــه  ورشکســته ای 
چک های برگشــتی و مســائل مالیاتی اســت.   
گفت: ما عشــایر و روســتاییان را به شــهر  وی 
و نمی توانیــم  کردیــم  قفــل  را  آوردیــم، شــهر 
پاسخگوی نیازهای آن باشیم. ما باید از شهر 
به روستا، و از مصرف کننده به مولد برگردیم.

تعریف بخش خصوصی در نوع 
مدیریت آن است

مهنــدس محمــود مصطفی زاده عضــو هیات 
که در این نشست حاضر بود  مدیره ســندیکا 
که از بخش  کرد: ما 40 ســال اســت  نیز عنوان 
واقعیــت  امــا  می کنیــم  صحبــت  خصوصــی 
کشــور بخــش  کســی در  کــه هیــچ  ایــن اســت 
خصوصــی را تعریــف نکرده و بــه همین خاطر 
که وقتی دوســتان بــه مجلس می روند  اســت 
در آنجــا خلــط مبحــث می شــود. مــا بخــش 
فعــاالن  کــه  می دانیــم  بخشــی  را  خصوصــی 
آن ســود دانایی هــای خــود  را می بردنــد و در 
عیــن حال ضــرر ندانم کاری ها  را از جیب خود  
می پردازند. اما در سالیان اخیر به خصوص از 

دوران دولت قبل، یک بخش دیگر در فضای 
گرچه بعضی  که ا کشــور ســربرآورده  اقتصادی 
آن را خصولتــی و برخــی عمومــی می نامند اما 
اینهــا همــه بخــش دولتی هســتندکه ســود و 
زیــان آنها به جیب مدیران آنهــا ربط ندارد به 
همیــن خاطــر مدیــران ایــن بخش احســاس 
مسئولیت چندانی برای سودآوری شرکتهای 

تحت مدیریت شان ندارند. 
وی افزود: بخش خصوصی در ســهام تعریف 
نمی شــود، تعریــف بخــش خصوصــی در نوع 
دنیــا  کجــای  هیــچ  در  اســت.  آن  مدیریــت 
که  شــما مالک را نمی شناســید، مدیر اســت 
گــر نتوانــد ســود بنــگاه  مدیریــت می کنــد و ا
عــوض  برســاند،  معقــول  نقطــه  بــه  را  خــود 

می شــود. متاســفانه اینجــا اینگونه نیســت، 
هســتند،  ضــررده  دولتــی  شــرکتهای  کثــر  ا
هســتند.  ده  زیــان  مــا  بانکهــای  بیشــتر 
بــه مجلــس هســتند  اینهــا مســائل مربــوط 
مجلــس  وارد  می خواهنــد  کــه  دوســتانی  و 
شــوند نبایــد بــه دنبــال منافع فردی باشــند 
را  مملکــت  موجــود  واقعیت هــای  بایــد  و 
بــرای آن  تــا  کننــد  پشــت تریبــون آن اعــام 
چاره اندیشــی شــود و خــود نیــز از مشــکات 
کــردن راه حل هــای  مطلــع باشــند و در پیدا

الزم فعال باشند.

اصل 44 به بدترین شکل ممکن 
اجرا شد

کنش به سخنان مهندس مصطفی زاده  در وا

ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی،  ایــرج  دکتــر 
از  قولــی  نقــل  بــه  ســاختمانی  شــرکتهای 
مرحــوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی از مقام 
 معظــم رهبــری اشــاره کرد که بیــان کــرده بودند: 
می شــد اجــرا  درســت   44 اصــل  ایــن  گــر   »ا
انقابی در اقتصاد مملکت به وجود می آمد«.

کرد: متاسفانه به بدترین  گابتونچی تصریح   
شــکل ممکن اصــل 44 اجرا شــد و نتیجه آن 
که معلوم نیســت  به وجود آمدن بخشــی بود 
چیســت، نــه دولتــی اســت و نــه خصوصــی. 
کــه آنهــا بــه  و هنــوز بــرای مــن ســوال اســت 
کســانی بخش خصوصــی می گوینــد و ما  چــه 

کسانی.  به چه 

کسیون بخش خصوصی  تشکیل فرا
در مجلس 

 مهندس محمــد عطاردیان دبیر ســندیکای
 شــرکتهای ساختــــــــمانی ایـــــــــــــــران نـــــــــــــــیز
کرد:   در بخــش پایانــی این نشســت تصریــح 

کشــور،  کنونــی   بــه نظــر می رســد در شــرایط 
بیش از هر زمانی الزم اســت مجلس شــورای 
کســیونی با محوریت  اســامی به تشــکیل فرا

کند. بخش خصوصی توجه 
 تجربــه تاریخی نشــان می دهــد دکتر مصدق 
کــرد،  ملــی  را  نفــت  نفــره   8 کســیونی  فرا بــا 
که می توانــد راهنمای نمایندگانی  تجربــه ای 

کشور را دارد.   که دغدغه توسعه  باشد 
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 نشست

دومین هم اندیشــی سندیکا درباره »انتظارات 
صنعت احداث از مجلس شورای اسامی« روز 
دوشــنبه 7 بهمــن برگزار شــد. در این نشســت 
که  23 دی ماه برگزار  همچون نشست پیشین 
ح مطالبــات  شــده بــود، حاضــران ضمــن طــر
صنفــی صنعت احداث خواســتار پیگیری این 
موارد توســط نماینــدگان آتی مجلس شــورای 

اسامی شدند.

گابتونچی  ج  در ابتدای این نشســت دکتــر ایر
دبیــر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
کرد:  ضمن خوشــامدگویی به حاضران عنوان 
هدف ما از برگزاری این هم اندیشــی این است 
کــه نقطه نظــرات خــود را به عنوان ســازندگان 
مجلــس  آتــی  نماینــدگان  اطــاع  بــه  کشــور 

برسانیم.  
کــرد: این نقطه نظــرات متعلق به  وی تصریــح 
کــه به عنوان طایه  صنف فرهیخته ای اســت 
کشــور فعال هستند پس الزم  داران ســازندگی 
اســت قانونگــذران مجلــس شــورای اســامی 

بــه ایــن نظــرات، خصوصــا در حــوزه تدویــن و 
تصویــب قوانیــن مرتبط با امور ســاخت و ســاز 
گذشــته  ســنوات  در  کننــد.  توجــه  کشــور  در 
شــرکت  انتخابــات  در  فــردی  صــورت  بــه  مــا 
که مدنظر ما بود  کاندیدایی  می کردیــم و از هــر 
کنون نیــز  درصدد انتقال  حمایــت می کردیم، ا

بــه  خــود  نظــرات  نقطــه  شــفاف تر  و  بهتــر   
نمایندگان بعدی مجلس هستیم.

کار  کسب و  قانون بهبود فضای 
خوب اجرا نمی شود

وقتــی  معتقدیــم  مــا  افــزود:  ســندیکا  دبیــر 
که قرار  قانونگــذاران ارتبــاط مناســبی با آنانــی 
کننــد  اســت بــه عنــوان مجریــان قانــون عمــل 
تصویــب  بهتــری  قانــون  هــم  باشــند  داشــته 
می شــود و هــم در مقــام اجــرا بــا چالش هــای 
کشــور ما  کمتری روبرو می شــود. الحمداهلل در 
قانگــذاران خوبــی وجــود دارنــد و قانون هایی 
مترقــی تصویــب شــده اســت امــا مشــکل ایــن 
کــه بیشــتر ایــن قوانیــن بــه خوبــی اجرا  اســت 

صدای سازندگان کشور 
در مجلس  خاموش است 

سخنرانان دومین نشست هم اندیشی

 

مهندس خوانساری:
  تاشــهای دکتــر مصــدق از جایــگاه 
شــدن  ملــی  بــه  مجلــس  همیــن 
صنعــت نفــت انجامیــد. مجلــس این 
حرکــت بــرای  را  راه  بایــد  نیــز   دوره 
 بخــش خصوصــی و صنعــت احــداث 
توســعه  ریــل  بــه  کشــور  تــا  کنــد  بــاز 
گردد. بیــش از 400 حرفه با صنعت  باز
راه  و  هســتند  درگیــر  ســاختمان 
کشــور بــا حضــور  پیشــرفت و توســعه 

فعاالن این صنعت هموار می شود 

نشست
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که این امر یا ناشی از فهم نامناسب  نمی شود 
گاه نبودن قانونگذاران  مجریان از قانون و یا آ

از ظرفیت مجریان بوده است. 
کــرد: می توانیــم از قوانیــن خوب  وی عنــوان 
خوبــی  بــه  گــر  ا کــه  ببریــم  نــام  متعــددی 
انقابــی در سیســتم  اجــرا شــوند می تواننــد 
کننــد مثــل قانــون  کشــور ایجــاد  اقتصــادی 
که بســیار  کار  کســب و  بهبــود مســتمر فضای 
مترقــی اســت، خــوب تنظیــم شــده و در آن 
بــه بخــش خصوصــی بها داده شــده اســت تا 
کــه دولت نقش  که بســیاری از اموری  جایــی 
تصدیگری و انجام وظیفه آنها را برای خود در 
گرفته بوده در لقای این قانون به بخش  نظر 

گذار می شود. خصوصی وا
گــر ایــن قانــون خــوب اجرا شــود رتبــه ایران   ا
کــه بــه نوعــی  کار  کســب و  در شــاخص های 
در  اســت  اقتصــادی  بهبــود  شــاخص های 
در  متاســفانه  امــا  می یابــد،  ارتقــا  منطقــه 
اجــرای ایــن قانــون چالش هایی پیــش آمده 
کــه ســازمانهای دولتــی عمــا  از جملــه ایــن 
 در اجــرای آن مقاومــت می کننــد و مجریــان
 خصوصی قادر به استفاده از ظرفیت های آن 

نیستند. 
ایــن قانون علیرغم مترقی بــودن، خوب اجرا 
نمی شود. حتی ممکن است آمارگیری نشان 
کــه بیــش از 15 درصــد این قانــون اجرا  دهــد 

نشده است.
گابتونچــی افــزود: قانونهــای مختلفی  دکتــر 
کــه  کار مــا وجــود دارنــد  کســب و  در فضــای 
و  می کننــد  ایجــاد  زیــادی  ظرفیت هــای 
کسب  می توانند به فراخور موضوع در فضای 
گــر مــا اصــل 44 قانــون  کار تاثیــر بگذارنــد. ا و 
که ظرفیتی برای خصوصی ســازی  اساســی را 
اســت درست اجرا می کردیم طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری »اجرای درست اصل 44 
کند«.  می توانســت انقابی در اقتصــاد ایجاد 
اجــرا  را   44 اصــل  می خواســتیم  کــه  زمانــی 
کنیم چون ارتبــاط مجریان با قانونگذاران به 
درستی ایجاد نشد به جای بخش خصوصی 
گردید  بخش جدیدی به نام خصولتی ایجاد 
که نه دولتی و نه خصوصی است. این بخش 
کار بایــد بکنــد، از  جدیــد معلــوم نیســت چــه 

طرفــی  شــان و منزلــت دولــت را می خواهــد و 
از طرفــی آزادی عملکــرد بخــش خصوصــی را 
خواهان اســت و در واقع بافت ســومی ایجاد 
که بــه جای ایجــاد پیشــرفت در اقتصاد  شــد 

باعث تخریب آن می شود.  
دبیر ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران 
که انتخاب  کرد:  برخی دوستانی  خاطرنشان 
می شــوند در مجلــس تحــت تاثیــر احــزاب و 
گاه فراموش  فضاهای سیاسی قرار می گیرند و 
کــه به عنــوان وکیــل آنها به  کســانی  می کننــد 
مجلــس آمده انــد چــه خواســته هایی دارنــد 
اما ما تاش می کنیم در همین نشســت های 
کنیم  دوســتانه نقطــه نظــرات خود را عنــوان 
و ایــده خــود را در راســتای پویایــی اقتصادی 
کشــور به نماینــدگان آینده مجلس  و توســعه 

کنیم.  منتقل 
کرد: اعضای ســندیکا در  کیــد  وی در پایــان تا
طول 70 سالی که از حیات سندیکا می گذرد و 
که از انقاب اسامی گذشته  در  طی40 سالی 
کشور نقش داشته اند و  همواره در ســازندگی 

علیرغم همه خستگی ها و سختی ها هیچ گاه 
از پــای ننشســته اند و وظایــف ملــی خــود را 
کــه می داننــد در نهایت  کرده انــد چــرا  دنبــال 
می شــود.  نهــاده  ج  ار خــوب  کار  و  زحمــت 
کشــور و به تاســی از آن ســندیکای شــرکتهای 
و  ســخت  بســیار  روزگار  ایــران  ســاختمانی 
گذرانده اســت  دورانهــای پــر فراز و نشــیبی را 
کشــیده اند و  کــه زحمت  کســانی  امــا همواره 
کار کرده اند پیروز و سربلند بوده اند.  خالصانه 
چنانچه ســندیکا سربلند اســت و اعضای آن 

طایه دار این سربلندی هستند. 

اولین حامی بخش خصوصی
 مقام معظم رهبری است 

در ادامه این نشست پانلی با حضور مهندس 
محمد عطاردیان عضو شــورای عالی سندیکا 
جــواد  مهنــدس  صنــف،  پیشکســوتان  از  و 
و  خوانســاری عضــو هیــات مدیــره ســندیکا 
از پیشکســوتان صنــف، و مهنــدس محمــود 
مصطفــی زاده عضــو هیــات مدیــره ســندیکا 
دکتــر  و  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه  ســردبیر  و 

گابتونچی دبیر سندیکا تشکیل شد. 
مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلــی عضو شــورای 
عالی ســندیکا بــه عنوان اولین ســخنران این 
کشــور مــا وارد یک جنگ  کرد:  بخــش عنوان 
اقتصادی شــده اســت و جنــگ اقتصادی به 
که  مراتــب ســخت تر از جنگ تحمیلی اســت 
کرده ایــم. بــرای همین  بســیاری از مــا تجربــه 
کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز عنــوان  اســت 
کــه در بخــش اقتصــادی  کســانی  کرده انــد بــا 
فعالیت می کنند باید مانند رزمندگان برخورد 

کرد.  
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بخــش خصوصــی 
کرد: تخریب ناشــی از جنگ در عرض  عنــوان 
8 ســال قابــل بازســازی اســت امــا بازســازی 
تخریب ناشــی از اقتصاد دولتی50 سال طول 
کشورهای پیشرفته  زیادی در دنیا  می کشــد. 
به دلیل اقتصاد دولتی نابود شــده اند. مثال 
این مدعا وضعیت اروپای غربی و شــرقی بعد 
کشــور  از جنــگ اســت، و مثــال آن در داخــل 
اتمــام پروژه هــا بــا 20 برابر قیمت و چنــد برابر 

زمان توسط بخش دولتی است.

 

گابتونچی : ج  دکتر ایر
وقتــی قانونگذاران ارتباط مناســبی با 
که قرار اســت به عنوان مجریان  آنانی 
کنند داشــته باشــند هم  قانــون عمل 
قانــون بهتری تصویب می شــود و هم 
کمتری  در مقــام اجــرا بــا چالش هــای 
کشــور  روبــرو می شــود. الحمــداهلل در 
مــا قانگــذاران خوبــی وجــود دارنــد و 
شــده  تصویــب  مترقــی  قانون هایــی 
که بیشتر  اســت اما مشکل این است 
ایــن قوانین بــه خوبی اجرا نمی شــود 
که این امر یا ناشــی از فهم نامناســب 
نبــودن  گاه  آ یــا  و  قانــون  از  مجریــان 
قانونگــذاران از ظرفیــت مجریان بوده 

است. 
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 نشست

ناصــر معدلــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
بخــش  طرفــدار  اولیــن  کــرد:  کیــد  تا خــود 
که  خصوصی مقام معظم رهبری بوده اســت 
در طی این 40 سال طرفداری خود را با اعام 
قوانینی مانند اصل 44 نشان داده اند. اخیرا 
گر بخش خصوصی قادر به  کرده اند ا نیز اعام 
کاری اســت بخش دولتی حق دخالت  انجام 
که باید رهرو  کســی  کار را نــدارد. اولیــن  در آن 
مقــام رهبری در این زمینه باشــد ســندیکای 
شرکتهای ســاختمانی به عنوان قدیمی ترین 

کشور است.  و دلسوزترین ارگان 
کــرد: صنعــت احــداث و در راس  وی تصریــح 
که باید پیش قراول بخش  آن سندیکا اســت 
هــر  ایجــاد  بــرای  کــه  چــرا  باشــد  خصوصــی 
زیربنای تجاری و صنعتی باید زیرساختهایی 
ســاخته شــود و ســندیکا  بــا 70 ســال قدمت 
کشور بوده است.  دارد مرکز سازندگی در این 

پیشکســوت صنعــت احــداث افــزود: قوانین 
گــر  خوبــی در مجلــس تصویــب می شــود امــا ا
کنترلــی روی قوانیــن نباشــد بــه خوبــی اجــرا 
کنترل و پرســش درباره  نمی شــوند، مســئول 
عدم اجرای قانون نیز مجلس اســت بنابراین 
کســانی  امــروز مــا اینجــا جمــع شــده ایم تــا با 
کــه می تواننــد بــا تصمیمات  ســخن بگوییــم 
کشــور را از آســیب اقتصــاد  و نظــارت درســت 
دولتــی در امــان نگــه دارنــد. مــا اینجــا جمــع 
که بــه قانون گذاران مجلــس درباره   شــده ایم 
آثار تخریبی اقتصاد دولتی هشــدار دهیم و از 
آنان بخواهیم به ظرفیت بخش خصوصی در 

کنند.   کشور توجه  توسعه 

کشور با  هموار شدن راه توسعه 
حضور فعاالن بخش خصوصی

مدیــره  هیــات  عضــو  خوانســاری  مهنــدس   
کــرد: در زمــان انتخابات  ســندیکا نیز عنــوان 
مجلــس ششــم به دیــدار دکتــر محقــق داماد 
حضــور  کــه  کردنــد  عنــوان  ایشــان  رفتیــم، 
کــه در جامعــه فعالیــت  افــرادی ماننــد شــما 
دارنــد و بــا اقتصــاد و صنعــت در ارتباطنــد در 
مســائل اجتماعــی بــه خصــوص در مســائل 
مملکــت  کــردن  قانونمنــد  و  تصمیم ســازی 
کنید  بســیار موثــر اســت و بهتــر اســت تــاش 

گروهــی از میــان خــود را به مجلس شــورای  و 
گروهی  اسامی بفرستید. در آن دوره با تاش 
مــا مهندس ادب به عنوان نماینده صنف به 

مجلس شورای اسامی رفت. 
کردند  که مهندس ادب  وی افزود: با تدبیری 
که در  دیــداری بــا آقای ناطــق نوری داشــتیم 
کردم سیاســتمداران  آن ماقات بنده عنوان 
نــام خود را در تاریخ با ســاخت آثار ســازندگی 
از  مــا  گــر  ا و  کرده انــد  ثبــت  معمــاری  و 
سیاستمداران 2500 سال پیش به خوبی یاد 
می کنیــم به خاطــر آثار مهندســی باقی مانده 
از دوره آنهــا اســت. همچنیــن در این جلســه 
از آقــای ناطــق نــوری خواســتیم قــدر جامعه 
کردن  مهندســی را بداننــد و بــرای قانونمنــد 

کنند.    حقوق جامعه مهندسی تاش 
بــه اهمیــت  بــا اشــاره  مهنــدس خوانســاری 
پیشــرفت  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
کــرد:  عنــوان  کشــور  صنعتــی  و  اقتصــادی 
همیــن  جایــگاه  از  مصــدق  دکتــر  تاشــهای 
مجلس به ملی شدن صنعت نفت انجامید. 
مجلــس ایــن دوره نیز بایــد راه را برای حرکت 
کند  بخــش خصوصــی و صنعــت احــداث بــاز 

کشــور به ریل توســعه بازگردد. بیش از 400  تا 
حرفه با صنعت ساختمان درگیر هستند و راه 
کشور با حضور فعاالن این  پیشرفت و توسعه 

صنعت هموار می شود.

دو وظیفه اصلی مجلس؛ قانونگذاری 
و نظارت

عالــی  کانــون  دکتــر حمیدرضــا ســیفی دبیــر 
کــه در ایــن نشســت حاضر  کشــور  کارفرمایــی 
کرد: داســتانی از دیدار حضرت  بود نیز عنوان 
کــه مصــداق  موســی بــا خداونــد وجــود دارد 
کشــور اســت.  جایــگاه بخــش خصوصــی در 
کــوه طــور مــی رود و بــه  حضــرت موســی بــه 
او  پاســخ  کــه در  خداونــد می گویــد لن ترانــی 
جوابــی می آید. ســه شــاعر دربــاره این جواب 
کــه تفســیر حضــرت موالنــا،  تفســیری دارنــد 
شــبیه جایگاه بخشــی خصوصی اســت، آنجا 
را  تــو  کــه  کســی بگویــد  کــه می گویــد: »ارنــی 
که با منی همیشه چه ارا چه  ندیده باشد، تو 
لن ترانی«، یعنی سرنوشت بخش خصوصی و 

مملکت در هم تنیده شده است.  
کشــور ما به 75 درصــد انرژی دنیا  وی افزود: 
کشــور دنیا هم مرز است  مســلط است، با 15 
و شــاهراه ارتباط آســیای میانه، غرب، شرق، 
و شــمال اســت. بیشــتر جــاده ابریشــم از این 
کشور رد شده یعنی در حوزه اقتصاد در نقطه 
اســتراتژیک دنیا واقع شــده اســت. 42 درجه 
کشــوری ماننــد  اختــاف دمــا دارد. از طرفــی 
آمریــکا 5 درصــد جمعیــت دنیــا را دارد اما 25 
که این  درصــد انــرژی دنیــا را مصرف می کنــد 
بــه  تامیــن می شــود  فــارس  از خلیــج  انــرژی 
که به این  عبارتی ایران جزو کشورهایی است 

راحتی دست از سر آن برنمی دارند. 
وی با اشــاره به انتخابات مجلس و مطالبات 
صنعت احــداث از نماینــدگان افزود: مجلس 
شورای اسامی دو وظیفه اصلی قانونگذاری 
کنون  و نظــارت را بر عهده دارد. متاســفانه تا 
بــه  نماینــدگان مجلــس مــا علیرغــم تمایــل 
بــه خاطــر نداشــتن دانــش الزم  و  خدمــت، 
کــه برای تیشــه  کرده انــد  قوانینــی را تصویــب 
کافــی بوده انــد. مثال  زدن بــه ریشــه اقتصــاد 
که به تنهایی قادر اســت  کار اســت  آن قانون 

 

 مهندس علیرضا ناصر معدلی:
عــرض  در  جنــگ  از  ناشــی  تخریــب   
امــا  اســت  بازســازی  قابــل  ســال   8
اقتصــاد  از  ناشــی  تخریــب  بازســازی 
می کشــد.  طــول  ســال  دولتــی50 
کشورهای پیشرفته  زیادی در دنیا به 
دلیــل اقتصــاد دولتی نابود شــده اند. 
اروپــای  وضعیــت  مدعــا  ایــن  مثــال 
غربــی و شــرقی بعــد از جنــگ اســت، 
اتمــام  کشــور  داخــل  در  آن  مثــال  و 
پروژه هــا با 20 برابــر قیمت و چند برابر 

زمان توسط بخش دولتی است 

نشست



 پیام آبادگران                                  
دی و بهمن 1398

 شماره 385

19

کوچــک مــا را نابــود  کنــد، یــا قانــون  صنایــع 
کار مجلس بر روی  که بعد از 18 سال  تجارت 
آن بــاب اولــش تصویــب شــده و تیــر خــاص 
که  بــه اقتصــاد مملکت اســت. عــاوه بــر این 
مجلس روی اجرای قوانین پیشرو نیز نظارت 

کافی نداشته است.  
ســیفی در پایــان خواســتار توجــه نمایندگان 
مجلس آتی به پتانسیل، تجربه و دانش فنی 
موجــود در بخش خصوصی و اســتفاده از آن 
در زمــان تصویــب قوانیــن شــد. وی از بخش 
درســت  اجــرای  ناظــر  خواســت  خصوصــی 
قوانیــن باشــد و از طریــق تشــکلهای صنفــی 
گــوش نمایندگان  تخلــف در ایــن مــوارد را به 

مجلس برساند. 
وی با اشــاره به سرنوشــت یک فعال صنعتی 
کارگاه تولیــد ســماور راه  بــا وام امیرکبیــر  کــه 
انداختــه بــود و بعد از شــهادت امیرکبیر برای 
گرفت، عنوان  پس دادن وام تحت فشــار قرار 
کــرد: سماورســاز تــا جایــی تحــت فشــار قــرار 
کور شــد و در میدان نقــش جهان  کــه  گرفــت 
گدایــی افتــاد تــا ســمبلی باشــد از نتیجه  بــه 
کشــور. یعنی خط تفکر  تــاش بــرای تولید در 
اســتعماری در این سرزمین به راحتی دست 
کشــور برنمی دارد و برای  از ســر رشد و توسعه 
که  مبــارزه بــا این روند راهی نیســت جــز این 
مجلــس و دولــت از دانــش افــراد متخصــص 
اجــرا بهره منــد  توانمنــد در قانونگــذاری و  و 

شوند. 

کسی باشیم  نباید منتظر 
کانــون  مهنــدس محمــد عطاردیــان رئیــس 
کارفرمایی ایران و عضو شورای عالی سندیکا 
مطالبــات  اســت  الزم  اینکــه  بیــان  بــا  نیــز 
برحــق خــود را با تمــام تــوان از دولتمــردان و 
کنیــم، تصریح  نماینــدگان مجلــس پیگیــری 
گفتــه »بــه راه بادیه  کــه ســعدی  کــرد: چنــان 
گــر مــراد نیابم  رفتــن بــه از نشســتن باطــل، ا
بــه قدر وســع بکوشــم«، مــا نمی دانیم موفق 
کنیم.  می شــویم یا نمی شویم ولی باید اقدام 
یکــی از مشــکات فرهنــگ ملی ما این اســت 
کارهــا را  کســان دیگــری  کــه منتظــر  هســتیم 
کاری انجام  انجــام دهند و بعــد بگوییم چــرا 

نشــد. بیــش از 3 هزار ســال دیوانســاالری در 
کس  که  کشور بوده و ما را عادت داده به این 
دیگــری فرمــان دهد و ما بگوییم چشــم، و از 
کاره ایم. که پس ما چه  خودمان نمی پرسیم 
در  غ  ســیمر داســتان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
غ  کــه بــرای یافتن ســیمر منطق الطیــر عطــار 
پیــش می گیرنــد  در  را  قــاف ســفری  قلــه  در 
تــن  فــراوان 30  از طــی موانــع  پــس  و وقتــی 
کــوه می رســند متوجــه می شــوند  از آنــان بــه 
غ خــود آنــان بوده اند و خودشــان  کــه ســیمر

بــه  را  کارهایشــان  بایــد  کــه  هســتند   
کســی  ســرانجام برســند. مــا نیــز نباید منتظر 
 باشــیم و خودمان باید برای بهبود وضعیت 

کنیم.  اقدام 
کهن ما نیز نیاز به ناجی  متاسفانه در ادبیات 
کــه حافظ هم عنوان  نهادینه شــده تا جایی 
کز طرفی،  کرده »شــهر خالیست ز عشــاق بود 
کاری بکنــد«،  مــردی از خویــش بــرون آیــد و 
کاری مــا  بــرای  کــس  هیــچ  بدانیــم  بایــد    
که باید برای خود  کــرد و این ماییم   نخواهــد 

کنیم.  کاری 

در قانون اساسی مشروطه
 انتخابات صنفی بود 

مهنــدس محمــود مصطفــی زاده عضو هیات 
کــه در ایــن نشســت حاضــر  مدیــره ســندیکا 
بــود ســخنان خــود را بــا اشــاره به این ســوال 
کــه چــرا صنــف و حرفه ما در ســپهر  کــرد  آغــاز 
که  کشــور علیرغم زحمــات زیادی  اقتصــادی 
می کشــد آنچنــان نمــودی ندارد، و در پاســخ 
کرد: در قانون اساسی مشروطه  به آن عنوان 
انتخابــات صنفــی بــود و صنــوف نماینــدگان 
خــود را به مجلس می فرســتادند. بعد از این 
دوره اصناف همچنان نقش مهمی در سپهر 
کشــور داشــتند. قبل از  سیاســی و اقتصادی 
انقاب ها ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
و  تصمیم ســازی  مراجــع  بیشــتر  در  ایــران 
گــر  ا و  داشــت  فعــال  حضــور  تصمیم گیــری 
شــرکتهای   50 و   40 دهــه  دو  در  می بینیــم 
ایرانــی می تواننــد جــای شــرکتهای خارجــی 
را بگیرنــد بخــش اعظــم آن مربوط بــه قدرت 
کــه نمایندگان آن به خوبی  این ســندیکا بود 
کز تصمیم سازی و تصمیم  توانسته بود در مرا

گیری حضور فعال داشته باشند. 
توســط شــرکتهای  کــه  افــزود: جوانانــی  وی 
یافتنــد  پــرورش  و  دیدنــد  آمــوزش  ســندیکا 
بــا وجــود شــرایط  توانســتند بعــد از انقــاب 
کشــور را ســرپا نگــه  دشــوار بخــش ســازندگی 
دارنــد. امــا در همیــن دوران حرفــه و صنــف 
گام از جایگاههای تصمیم ســازی  گام بــه  مــا 
و تصمیم گیری رانده شــد. بی شــک ســندیکا 
کــدام از  یــک تشــکل صنفــی اســت امــا هیــچ 
و  دانــش  از  قانونگــذاران  و  سیاســتمداران 

تجربه انباشته در تشکلها بی نیاز نیستند.
بــه  اشــاره  بــا  ســندیکا  مدیــره  هیــات  عضــو 
نماینــدگان  و  دولتمــردان  توجــه  اهمیــت 
مجلس به نظرات تخصصی بخش خصوصی 
گر بخــش خصوصــی ارتباطات  کــرد: ا عنــوان 
کز تصمیم گیری و تصمیم ســازی  خود را با مرا
بــه ویــژه قانونگذاری تنظیم نکنــد نمی تواند 

کشور  موثر باشد.  در سرنوشت خود و 
همــه  ایــن  گــر  ا کــرد:  تصریــح  مصطفــی زاده 
مانــده  باتکلیــف  نیمه تمــام  پروژه هــای 

مهندس محمود مصطفی زاده:
اســت  صنفــی  تشــکل  یــک  ســندیکا 
سیاســتمداران  از  کــدام  هیــچ  امــا 
تجربــه  و  دانــش  از  قانونگــذاران  و 
انباشــته در تشــکلها بی نیاز نیســتند 
نماینــدگان مجلس باید با تشــکلها و 
سندیکاهای حوزه خود دیدار داشته 
باشــند تــا در تصمیم-ســازی از آنهــا 
کمک بگیرند و در تصمیم گیری ها این 

کنند.  خواسته ها را پی گیری 
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کــه ارتبــاط درســتی بــا  بــه دلیــل ایــن اســت 
زمــان  نداریــم، هــر  ســازمانهای تصمیم ســاز 
کــه آقایــان نیاز بــه پــول دارنــد روی اعتبارات 
عمرانــی دســت می گذارنــد و اصــا بــرای آنهــا 
کارگران، مهندسان و عوامل  که  مهم نیســت 
گرفته انــد یا نه.  پروژه هــای زیربنایــی حقــوق 
کــه از حــق بخــش عمرانی  کســی هم نیســت 
کند. نمایندگان مجلس باید با تشکلها  دفاع 
جلســات  و  دیــدار  کشــور   ســندیکاهای   و 
مســتمر  داشــته باشــند تا در تصمیم سازی از 
کمــک بگیرنــد و در تصمیم گیری ها این  آنهــا 

کنند.  خواسته ها را پی گیری 
بخــش  فعــاالن  خواســته  پایــان  در  وی 
خصوصــی را تــاش نماینــدگان مجلس برای 
کار از فضــای  کســب و  حــذف قوانیــن مخــل 

اقتصادی حاضر دانست. 

سود بخش خصوصی
 در پیشرفت مملکت است

دکتــرای  دانشــجوی  رشــنو  آرش  مهنــدس 
پیمانــکاران  انجمــن  ســابق  دبیــر  و  عمــران 
لرستان نیز در این نشست حاضر بود و عنوان 
کرد: این جلســه نشــان داد در حوزه عمرانی، 
احســاس نیــاز بــرای تعامــل بیــن نمایندگان 
مهندســی  حرفــه ای  تشــکلهای  و  مجلــس 
کسانی  کنون  ایجاد شــده است. متاسفانه تا 
که  برای بخــش خصوصی تصمیم می گرفتند 
کشور غافل  از اهمیت این بخش در پیشرفت 
بودنــد. بخــش خصوصــی نیز در اغلــب موارد 
جوابگــوی تصمیمــات اشــتباه دولتمــردان و 
که تفکراتی در مســیر اقتصاد  نمایندگانی بود 
دولتــی داشــتند.  وی افزود: به نظر می رســد 
در ســالهای اخیــر اهمیــت بخــش خصوصــی 
کشــور مــورد توجــه قــرار  در رشــد اقتصــادی 
که نمایندگان و  گرفته، و جای امیدواری دارد 
دولتمــردان از توانایی هــا و نظرات این بخش 
بهره منــد شــوند و بســتر الزم را بــرای فعالیت 
کنند. خواســته بخش خصوصی بر  آن فراهم 
اساس بهره وری و سود است و سود آن نیز در 

پیشرفت و اقتدار مملکت است.

مشارکت در امر اجتماعی محصول 
جامعه مدرن است 

مدیرعامــل  امینــی  ســیاوش  مهنــدس 
شــرکت پورنــام و عضو هیات مدیــره انجمن 
گفــت:  نشســت  ایــن  در  نیــز  راهســازی 
مشــارکت در امــر اجتماعی محصــول جامعه 
کرات  مــدرن اســت و حتما بایــد همه مــا به 
کنیــم تــا نواقص به  ایــن مشــارکت را تمریــن 

حداقل برسد.
حــال  در  گفــت:  پورنــام  شــرکت  مدیرعامــل 
کشــور مزیت  حاضــر تــوان علمی و مهندســی 
اقتصــادی  مزیــت  ایــن  و  اســت،  اقتصــادی 
می تواند برای صدور خدمات فنی و مهندسی 
که در حال حاضر  کار رود. یکی از راههایی  به 
مــا می توانیم نقــش موثر سیاســی، اجتماعی 
کشــور داشــته باشــیم  ج از  و اقتصادی در خار
کــه  اســتفاده از ایــن تــوان مهندســی اســت 
کشــور وجــود دارد، نمونه  بــه طــور بالقــوه در 
کار در دوره تورگــوت اوزال در ترکیه قابل  ایــن 
کــه دولتــی نظامی توانســت  مشــاهده اســت 
با تشــخیص به موقع و درســت از تــوان ملی، 

بازارهــای عمرانــی منطقــه را در آن دوران بــا 
کند و نتیجه آن  حمایت سیاسی موثر تسخیر 

که امروز می بینیم. همان چیزی است 
گفــت: ایــن مزیــت اقتصــادی  وی در پایــان 
کمیــت از جمله  بایــد بــا حمایت سیاســی حا
تقویــت شــود. در  مجلــس شــورای اســامی 
کســانی می توانند ایــن مهم را به  مجلــس نیز 
گاهی داشته باشند  که آ منصه عمل برسانند 
و بــه اهمیت این موضوع در اقتصاد ملی پی 

برده باشند. 

مجلس از دانش فنی تشکلهای 
گردد بخش خصوصی بهره مند 

 مهنــدس نــادر عطایــی رئیس هیــات مدیره 
کارآفرینــان توســعه گرا و عضــو شــورای  کانــون 
عالی سندیکا سخنران دیگر این هم اندیشی 
کــرد: امام خمینی مجلس را  بــود. وی عنوان 
در راس امــور می دانســت اما این مجلس آرام 
کرســی های  که  آرام بــه خاطــر افــراد ضعیفــی 
کنار رفت.  آن را به دســت آوردند از راس امور 
که عاشــق این مرز و بوم  هر فرد وطن پرســتی 
است می تواند در مجلس یا دولت مسئولیتی 
کمــک مشــاوران ایــن  را بــر عهــده بگیــرد و بــا 
مملکت را بسازد. نباید درباره رشته تحصیلی 
نمایندگان مجلس حساســیت زیادی نشــان 
دهیم، آقای ماهاتیر محمد پزشــکی خوانده 
بــود اما دگرگونی بزرگی در ســازندگی و اقتصاد 

کرد.  کشورش ایجاد 
بــه رشــته تحصیلــی اردوغــان  بــا اشــاره  وی 
گردش  که امروز  کرد: شــرکتهای ترکیــه  عنوان 
مالــی باالیــی دارنــد اغلــب شــرکتهایی بودند 
کــه در زمــان اردوغــان بــه ثبــت رســیدند و از 
حمایــت وی بهره منــد بودنــد. ایــن در حالی 
کشور مدام  که ما به عنوان ســازندگان  اســت 
عنــوان می کنیــم از بخش خصوصــی حمایت 
که حمایت از این بخش به معنای  شــود چرا 
کســی به خواست  کشــور اســت اما  حمایت از 

ما توجه نمی کند. 
کارآفرینــان  کانــون  مدیــره  هیــات  رئیــس 
کــرد: امیدواریــم  توســعه گرا در ادامــه عنــوان 
مجلــس یازدهــم بتوانــد بــا تصویــب قوانیــن 

 مهندس نادر عطایی:

یازدهــم  مجلــس  امیدواریــم   

کارگشــا  بتوانــد با تصویب قوانین 

کشــور را از معضل موجود رهایی 

بخشــد، و در این مســیر از دانش 

فنی و توان موجود در تشکلهای 

گردد.  بخش خصوصی بهره مند 

نشست
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رهایــی  موجــود  معضــل  از  را  کشــور  کارگشــا 
و  فنــی  دانــش  از  مســیر  ایــن  در  و  بخشــد، 
تــوان موجود در تشــکلهای بخش خصوصی 

گردد.  بهره مند 

سندیکا در فضای صنفی
کار می کند  

در بخش پایانی این نشست دکتر گابتونچی، 
کرد: درهای ســندیکا به  دبیر ســندیکا عنوان 
که صاحبان اصلی ســندیکا  روی اعضــای آن 
هســتند باز است. ســندیکا در فضای صنفی 
کار می کند، اساســنامه آن هــم اجازه فعالیت 
تــاش  مــا  امــا  نمی دهــد  مــا  بــه  را  سیاســی 
می کنیــم بــا رعایــت چهارچوبهــای الزم و در 
کار ما مربوط است موثر  که به حوزه  جاهایی 

باشیم. 

نقطه نظرات حاضران
گابتونچی دبیر  ج  در ایــن نشســت دکتر ایــر
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
شــکل  بــه  کــه  را  حاضــران  نظــرات  نقطــه 
گرفته  یادداشــت هایی در اختیــار پانل قــرار 
بــود و در آنهــا انتظــارات فعــاالن ایــن صنف 
ح شــده بــود را  از نماینــدگان مجلــس مطــر
اضافــه  آن  بــه  را  تکمیلــی  نکاتــی  و  خوانــد 
اطــاع  از آن جهــت  کــه قســمت هایی  کــرد 

ج می گردد: خوانندگان محترم در
•در فقــه اســامی تجارت افراد آزاد اســت و 
که بخش  کمــک می کند به ایــن  همیــن امــر 
گرفته شــود و در قوانین ما  خصوصی جدی 

به آن اهمیت داده شود. 
•مدلهــای مختلف بــازار آزاد با تکیه بر توان 
گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  خصوصــی  بخــش 
چــون مالکیــت خصوصــی در فقــه اســامی 
محتــرم شــمرده شــده و مــورد توجــه بزرگان 
راهگشــای  می توانــد  مدل هــا  ایــن  بــوده 

اقتصاد باشد
رقابــت  در  بتوانــد  خصوصــی  بخــش  گــر  •ا
فعالیــت  می توانــد  کنــد  شــرکت  منصفانــه 
بهتری در راســتای توسعه اقتصادی داشته 
اصــل  خصوصــی  بخــش  در  رقابــت  باشــد، 

مهمی اســت و رقابت غیر منصفانه همیشــه 
از  یکــی  اســت،  خصوصــی  بخــش  ضــرر  بــه 
که  نماینــدگان مجلس  باید به آن  مــواردی 
که  کننــد رســیدن بــه قوانینــی اســت  توجــه 
کنــد. نماینــدگان مجلــس  رقابــت را تقویــت 
کــه رقابت واقعی دور از  کنند  بســتری ایجاد 

رانت و شــرایط موجود ایجاد شود. 
ح شــد  •اصل 44 به خاطر ایجاد رقابت مطر
اما چون درست اجرا نمی شود و نگاه رقابتی 

کشور وجود ندارد به نتیجه نمی رسد.  در 
•بخــش خصوصی قادر به اجرای پروژه های 
بزرگــی اســت و از ظرفیــت باالیــی برخــوردار 
اســت بنابرایــن بهتــر اســت نهادهــای نیمــه 
گــر  کننــد و ا کار  دولتــی در حوزه هــای دیگــر 
ایــن حــوزه هســتند در  کار در  بــه  عاقمنــد 

کنند.   رقابت عادالنه شرکت 
مجلــس  جدیــد  دوره  در  امیدواریــم   •
کمیســیون عمران توجه بیشــتری به صنعت 

احداث داشته باشد. 
دیــوان  کشــور،  کل  بازرســی  نهــاد  •ســه 
کمیســیون اصــل 90 نهادهای  محاســبات و 
که در اختیــار دولت، قوه قضائیه  نظارتی انــد 
کار نظارتــی را انجــام  کــه  و مجلــس هســتند 
که  می دهنــد از جملــه دربــاره پروژه ها چنان 
کشــور در  کل  یکــی از فعالیت هــای بازرســی 
همیــن زمینــه اســت. بــه هــر حــال، مــا نهاد 
کــم داریــم اجــرا  کــم نداریــم و آنچــه  نظارتــی 

نکردن قوانین خوب است.
•باید در دولت قوانین و ظرفیت هایی ایجاد 
که راههای مشــارکت بخش خصوصی  شــود 
واقعــی در ســرمایه گذاری و اجــرای پروژه هــا 

فراهم شود. 
کمک دولت  •کمک به توســعه و اشــتغال با 
فنــی و مهندســی در داخــل  در زمینه هــای 
کــه  قوانینــی  اســت.  کشــور الزم  از  ج  و خــار
مــا دربــاره تســهیل صــدور خدمــات فنــی و 
مهندســی داریــم حــدود 17-18 ســال پیش 
تصویب شــده و با توجه به فضای فعلی دنیا 
کــه نمایندگان مجلس  نیــاز به تغییراتی دارد 
کنند. البتــه آنها  بایــد بــه این مســئله توجــه 
بخــش  تشــکلهای  روی ظرفیــت  می تواننــد 

خصوصی برای اعمال این تغییرات حســاب 
کنند.  

غ التحصیــل  فار هــزار   253 ســال  هــر   •
کــه 80 درصد آنها  کشــور داریم  مهندســی در 
غ التحصیــل دانشــگاه آزاد هســتند. ایــن  فار
و مهندســی  فنــی  از ظرفیــت  افــراد بخشــی 
گر برای آنها اشــتغال ایجاد  کشــور هســتند و ا
نشــود شــرایط نامطلوبــی خواهنــد داشــت. 
امیدوارم مجلس محترم قوانینی در راستای 
کند،  ایجاد اشتغال در حوزه مهندسی وضع 
که ریزش  عــاوه بر این دربــاره بحث بودجــه 
کشــور آسیب می زند اقدامات  آن به اشتغال 

موثری انجام دهند.
•نحــوه پرداخــت صکــوک هزینه هایــی را به 
کــه باید با  بخــش خصوصــی تحمیل می کند 
قوانین موضوعه ای در مجلس درست شود. 
کــه بــه  گیــرد  کار قــرار  •قوانینــی در دســتور 
کند.  کمک  فعالیــت موثر فعــاالن اقتصــادی 
عــاوه بر ایــن نمایندگان مجلــس باید درباره 
اجــرای قوانیــن خوبــی ماننــد قانــون بهبــود 
کید و پیگیری  کار تا کســب و  مســتمر فضای 

داشته باشند. 
تولیــد  تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا •قانــون 
کــه  داخلــی نیــز قانــون بســیار خوبــی اســت 
بیشــتر مســائل فعــاالن اقتصادی را پوشــش 
کــه بایــد آن را اجــرا  می دهــد ولــی مجریانــی 
کننــد یــا قصــد اجــرای آن را ندارند یا یــا آن را 
خوب درک نمی کنند، وکای مجلس باید در 

این زمینه نیز پیگیر باشند. 
و  نهــاد  مــردم  تشــکلهای  کســیون  فرا گــر  •ا
بخــش خصوصــی در مجلــس تشــکیل شــود 
می توانــد ارتبــاط خوبــی با بخــش خصوصی 

کند.  برقرار 
چــرا  کننــد  بررســی  مجلــس  نماینــدگان   •
کامل اصــل 44 محقق  ظرفیت هــای اجرای 
نمی شــود و به جای خصوصی سازی واقعی، 
نهادهــای خصولتــی در پرتــو عــدم رقابــت و 

رانت شکل می گیرند. 
مــردم نماینــده  بایــد  نماینــدگان  همــه   • 

گــر  ا و  باشــند  خصوصــی  بخــش  و    
 غیــر از ایــن باشــد آنهــا وکیل الدولــه هســتند 

نه وکیل الرعایا 
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 نشست

سومین هم اندیشی سندیکا درباره انتخابات 
شــنبه  ســه  روز  اســامی  شــورای  مجلــس 
ســومین  ابتــدای  در  شــد.  برگــزار  بهمــن   15
هم اندیشــی ســندیکا درباره انتظارات صنعت 
دکتــر  اســامی،  شــورای  مجلــس  از  احــداث 
گابتونچــی دبیر ســندیکای شــرکتهای  ج  ایــر
ســاختمانی ایــران ضمــن خوشــامدگویی بــه 
کــرد: ســومین نشســت هــم  حاضــران عنــوان 
حــوزه  فعــاالن  حضــور  بــا  ســندیکا  اندیشــی 
و  خواســتها  انعــکاس  هــدف  بــا  و  احــداث 
نیازهای بخش خصوصی و صنعت احداث به 
نمایندگان آتی مجلس  برگزار می شود. یکی از 
محورهای این نشست بررسی اقداماتی است 
کــه در پی آن نمایندگان در جهت بهتر شــدن 
کار بــه ویژه در حرفــه ما قدم  کســب و  فضــای 

خواهند برداشت.

انتخابات سمبل   دموکراسی است 
شــرایط  در  معمــوال  افــزود:  ســندیکا  دبیــر 
نامســاعد اقتصادی و اجتماعی افراد به جای 

اصاح مســیر بــه بی اعتنایی و عدم مشــارکت 
پیمانــکاری  حرفــه  بــرای  امــا  می آورنــد  روی 

بی اعتنایی به منزله خوردن سم است. 
که برای  کید روی این نکته  دبیر ســندیکا با تا
کاری نشــد نــدارد، تصریــح  پیمانــکاران هیــچ 
کرد: پیمانکار در مســیر ســازندگی با مشکات 
زیادی مواجه می شــود اما بــا تدبیر خود همه 
موانع را از سر راه برمی دارد تا سازه ای مناسب 
و ایمن بسازد. پیمانکاری شغلی مخاطره آمیز 
کشور ما از  و پرمســئولیت  است اما مهندسان 
آزمونهــای مختلــف ســربلند بیــرون آمده اند و 
در جای جــای مملکت نشــانه های این اراده 

وجود دارد.
کــرد: انتخابــات مجلــس شــورای  وی عنــوان 
غ از رنــگ و بــوی سیاســی آن و  اســامی فــار
بــا معیارهــای فنــی و صنفــی، آزمــون دیگــری 
کــه برآینــد آن تاثیــر  بــرای پیمانــکاران اســت 
گذاشتن روی قانونگذران در راستای ساختن 
زندگــی بهتر و ایجاد شــرایط مناســب در حوزه 
نماینــدگان  از  مقابــل  در  اســت،  ســازندگی 

مجلــس انتظــار دارد بعــد از ورود بــه مجلــس 
کار  بــه  مرتبــط  قوانیــن  بررســی  زمــان  در  و 
کارشناســان  مهندســی از مشــاوره و مشــورت 

این حوزه بی بهره نمانند.
از  انتخابــات  افــزود:  گابتونچــی  دکتــر 
ســمبل های دموکراســی اســت، بعد از انقاب 
کشور  شــکوهمند اسامی این سمبل بارها در 
گــر هم ایــراد یــا نقــدی بر آن  مــا تکــرار شــده، ا
وارد بــوده، نتوانســته خللــی در ایــن اندیشــه 
کــه صنــدوق رای از بهترین  بــه وجود بیــاورد  

راههای بهتر شدن امور است. 
دبیر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
کــرد: بنــده بــه عنــوان پیمانــکار  خاطرنشــان 
کــه رهبــر فرزانــه انقــاب در آبان  در جلســه ای 
ماه ســال جــاری با فعاالن اقتصادی داشــتند 
که  کــه موضــوع  غ از ایــن  حضــور داشــتم. فــار
کســی هســت،  منظــور از بخش خصوصی چه 
محور ســخنرانی ایشــان توجه ویــژه به بخش 
که باید به  کردند  خصوصی بود، ایشان عنوان 
گذاری  بخــش خصوصی بهــا داده شــود و از وا

سندیکا بازوی مشورتی قانونگذاران است
دبیر سندیکا در سومین هم اندیشی انتخابات مجلس با اعالم اینکه کار سیاسی نمی کنیم، گفت:
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کــه ایــن بخــش قــادر بــه انجــام آن  کارهایــی 
است به سایر بخشها جلوگیری شود.

گابتونچی در پایان به فرازی از سخنان  دکتر 
مقــام معظم رهبری در دیدار ایشــان با 2500 
ح  که بدین شــر کــرد  فعــال اقتصــادی اشــاره 
که  بــود: »مخاطــب سیاســت های اصــل 44 
چارچــوب آن نیز تبیین شــده شــما هســتید 
و ایــن سیاســتها بــرای شــما هــم ایجــاد حق 
می کنــد و هــم تکلیــف. البتــه در اجــرای این 
گذاری  سیاســتها درســت عمــل نشــد زیــرا وا
کارخانه ها به افراد سوءاســتفاده چی،  برخی 
نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشــد 
بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را 
برای فعاالن پرشمار و سالم بخش خصوصی 
کرد .فعاالن بخــش خصوصی باید  نامســاعد 
با اســتفاده از ظرفیت های سیاستهای اصل 
راه،  نقشــه   و  عملیاتــی  برنامــه   یــک  بــا   ،44
زنجیره ای تخصصــی از »تولید علم و طراحی 
و مهندســی« تا »تولیــد محصول و بازاریابی« 
را تشــکیل دهنــد. معنای سیاســتهای اصل 
بــه  خصوصــی  بخــش  شــدن  جایگزیــن   44
جــای بخــش دولتی نیســت، ایــن دو بخش 
کنند و مزاحم هم نباشند؛  کمک  باید به هم 
کاری  بخــش خصوصــی می توانــد  گــر  ا مثــًا 
و نهادهــای  انجــام دهــد، بخــش دولتــی  را 
بخــش  رقیــب  را  خــود  غیردولتــی  عمومــی 
کار ورود نکننــد و  خصوصــی نداننــد و بــه آن 

کنار بکشند.« گر هم فعالیت دارند،  ا

باید بخش خصوصی زنده شود
در ادامه این نشست پانلی با حضور مهندس 
عالــی  شــورای  عضــو  عطاردیــان  محمــد 
ســندیکا و از پیشکســوتان صنــف، مهنــدس 
گــروه بین المللــی  قبــاد چوبــدار مدیرعامــل 
ســیدرضا  مهنــدس  و  پــارس،  آبادراهــان 
در  اقتصــادی  فعــاالن  از  میرمحمدصادقــی 

شهر اصفهان تشکیل شد. 
مهنــدس علیرضــا ناصرمعدلی عضو شــورای 
عالی ســندیکا به عنوان اولین ســخنران این 
کاندیداهــا بیــش از مــا به  کــرد:  پانــل عنــوان 
اهمیت بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد 

گاه اند  کشــور و اهمیت آن در نجات اقتصاد آ
چرا که متوجه شده اند بیشتر مطالبات مردم 
کارهــای عمرانــی، جلوگیری از  کــردن  پیــاده 
که ریشه  بیکاری و ریشــه کنی فســادی است 

در اقتصاد دولتی دارد. 
کــرد: شــما بهتــر از من  وی در پایــان تصریــح 
کــه هیچ حکوتی بــا اقتصاد دولتی  می دانیــد 
که  کسانی  به ســرانجام نرسیده اســت. تمام 
کشور می طپد اعتقاد دارند  دلشان برای این 
بخش خصوصی باید زنده شود. رهبر معظم 
انقــاب نیز بزرگتریــن حامی بخش خصوصی 
اســت و بیــش از فعــاالن بخــش خصوصی به 

دفاع از این بخش پرداخته است. 

تنها جناح صنف ما منافع ملی است 
در ادامه این نشســت مهنــدس قباد چوبدار 
از  و  پــارس  آبادراهــان  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد:  پیشکســوتان صنعــت احــداث عنــوان 
کارهــای  گذشــته ســندیکا  در طــی ســالیان 
گامهای مثبتی برداشته  خوبی انجام داده و 
و توانســته بــه حیــات خــود و اعضایــش را در 
اوج چالش ها و مشــکات تداوم بخشــد، اما 
در برخــی مــوارد از اهمیــت مجلــس شــورای 
تســهیل گر  قوانیــن  بــه  رســیدن  در  اســامی 

غافل بوده است. 
کــرد: دو دلیل عمــده وجود  چوبــدار تصریــح 
که نشــان می دهد چرا ما باید حســاس  دارد 
کشــور را حــق خــود  بــه قانونگــذاری  بــودن 
کــه  بدانیــم. یکــی از ایــن دالیــل ایــن اســت 
صنــف مــا 2-3 میلیــون اشــتغال مســتقیم 
ایجــاد  مســتقیم  غیــر  اشــتغال  میلیونهــا  و 
کــرده، متخصــص و  می کنــد. افــراد تحصیــل 
که  سخت کوشــی در ایــن صنف وجــود دارند 
بدون توجه به جناح بندی سیاسی در حوزه 
اقتصــادی فعالیت می کنند. مــا جناح بندی 
نداریــم و تنهــا جنــاح  صنــف مــا منافــع ملــی 
اســت، و نمونــه ایــن مدعــا زندگــی و ســابقه 
پیشکســوتان ایــن صنــف اســت. دلیــل دوم 
کشور 50-30  که از بودجه عمومی  این است 
گرچه با شــیوه های سختی مانند  درصد آن ا
که  اوراق و تهاتــر توســط مــا جذب می شــود، 

گــر از محــل بودجــه غیرعمومی)پروژه هــای  ا
غیرعمرانــی( هــم 30 درصــد بــه ایــن میــزان 
صنــف  ایــن  گفــت  می تــوان  شــود  افــزوده 
کشــور را مدیریت  کل بودجه عمومی  معادل 
که صدور خدمات فنی  می کند. عاوه بر این 
و مهندسی به تنهایی معادل با این ظرفیت 

است.
مدیرعامل آبادراهان پارس افزود: الزم است 
مجلس شــورای اســامی به ایــن نکته توجه 
کــه دامنــه تاثیرگــذاری ایــن صنــف بــا  کنــد  
که موانع قانونــی و اصاح قوانین  شناســایی 
موضوعه بیشــتر خواهد شد. البته ما فعاالن 
حــوزه ســازندگی همــواره در صحنــه بوده ایم 
کاری خــود  و بــا نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه 
کنون مجلس شورای  ارتباط داشته ایم اما  تا
اســامی را به عنوان اولین پله این ارتباط در 

نظر نگرفته ایم. 
بــا  نزدیــک  آینــده  در  امیــدوارم  گفــت:  وی 
اصــاح قوانین و ایجاد بســتری بــرای اجرای 
آنهــا مشــکات موجــود در حــوزه ســازندگی 
تخصصــی  ســندیکاهای  و  شــود،  برطــرف 
کــه بــه  طــرف مشــورت نمایندگانــی باشــند 
بخــش خصوصــی اعتقــاد دارنــد چنانچــه در 
ح نیمه تمام در اســتانها و  مــورد 70 هــزار طــر
گر  ح نیمه تمــام در پایتخــت نیــز ا 7 هــزار طــر
به دیدگاه ها و مشــورت های ســندیکا و سایر 
کافــی وجــود داشــت تعــداد  تشــکلها توجــه 
کنونی  پروژه های نیمه تمام به نصف میزان 

تقلیل می یافت. 
کــه بــا وجــود همــه  وی در پاســخ بــه ســوال 
بی مهری هــا چــرا بایــد بخــش خصوصــی در 
کــرد: همــه  کنــد، تصریــح  انتخابــات شــرکت 
کــه از رای هــای ما در مســیر  گایــه داریــم  مــا 
درست استفاده نمی شود اما رای دادن حق 
ما اســت، ممکن است از صندوق خواست و 
نیــاز ما بیــرون نیاید اما نمی تــوان با صندوق 
بــرای  تــاش  ضمــن  اســت  الزم  کــرد.  قهــر 
انتخاب هوشمند، تمرین خود را برای نقش 
که بسیار هم به  کشور-  آفرینی در سرنوشــت 

کشیده- ادامه دهیم. درازا 
کــرد:  عنــوان  پایــان  در  چوبــدار  مهنــدس 
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بخــش خصوصــی هــم بایــد مســئولیت پذیر 
بــا  بایــد  بخــش  ایــن  باشــد،  ریســک پذیر  و 
ســازماندهی الزم به میدان آید تا تصدیگری 
بــه بخــش  گــذاری  کاهــش یابــد و وا دولــت 

گیرد. خصوصی صورت 

که منافع حمایت از احزابی 
 بخش خصوصی را دنبال می کنند 

دکتــر علی عبدالعلی زاده وزیر اســبق مســکن 
ایــن  در  نیــز   )1384-1376( شهرســازی  و 
کــرد: ســندیکا  نشســت حاضــر بــود و عنــوان 
کشــور  از تشــکل های حرفــه ای بســیار موفق 
کــه بیــن فعالیــت سیاســی و فعالیــت  اســت 
کشــیده   صنفــی خــود خــط فاصله مناســبی 
را  ســندیکا  پیمانــکاری،   شــرکتهای  اســت. 
گرایشی  تشــکیل داده اند و مدیران آنها با هر 
که  در ســندیکا پذیرفته می شــوند به شرطی 
گرایــش فکــری و سیاســی خود را در ســندیکا 
عمــران  و  آبادانــی  کار  بــه  و  نکننــد  اعمــال 

بپردازند. 
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور عنوان 
کــرد: مــا طــی 40 ســال فرصــت توســعه را از 
دست داده ایم و در این مدت ترکیه، مالزی، 
کره جنوبی  کرده اند.  کره جنوبی پیشــرفت  و 
در ســال 1353 تیــم توســعه خود را بــه ایران 
کشتی ســازی  فرســتاد و آنهــا بــا بازدیــدی از 
کجــا  کردند:»ایــران  عنــوان  فــارس  خلیــج 
گرد پــای ایران  کی می شــود ما بــه  کجــا؟  مــا 
کــه در ایران  برســیم ؟« یعنــی درســت زمانی 
کره  پیــکان، و آریــا شــاهین تولید می شــد در 
جنوبــی دوچرخــه هــم تولید نمی شــد. قبل 
کار آمــدن ماهاتیر محمــد نصف مردم  از ســر 
مالــزی باالی درخت زندگی می کردند ولی در 
24 ســال رهبــری وی مالزی به مالــزی امروز 
تبدیل شــد. 24 ســال فرصت زیادی بود اما 

40 سال از آن زیادتر است. 
از  دیگــری  بخــش  در  عبدالعلــی زاده  دکتــر 
سخنان خود با اشاره به دو دوره حضور خود 
کرد: قبل  در مجلس شــورای اســامی عنوان 
از ورود بــه مجلــس »دولــت بــزرگ« را شــیوه 
کشــور می دانســتم امــا  مناســبی بــرای اداره 

کشور و مطالعه  ورود به مجلس، بازدید از 40 
کشــورداری آنهــا مرا به ایــن نتیجه  در شــیوه 
که »دولت بزرگ یعنی چه؟ همه چیز  رســاند 

را بدهید دست مردم«. 
کــرد نمایندگان  وی در پایــان ابراز امیدواری 
مجلــس جایــگاه واقعــی بخــش خصوصــی و 
کشــور بداننــد و بســتر  تشــکلها را در توســعه 

کنند.  حضور و فعالیت آنها را فراهم 

سندیکا بازوی مشورتی 
قانونگذاران است

نیــز  گابتونچــی، دبیــر ســندیکا  ج  ایــر دکتــر 
کنــش بــه ســخنان دکتــر عبدالعلی زاده  در وا
کرد: ورود سندیکا در بحث انتخابات  عنوان 
کــه دیدگاههای  مجلــس از ایــن منظر اســت 
گــوش نماینــدگان آینــده  صنــف خــود را بــه 
شــامل  دیدگاههــا  ایــن  برســانیم.  مجلــس 
درخواســت بــرای رقابت منصفانــه، و اجرای 
که  اصــل 44اســت. ما خواهــان آن هســتیم 
کســری بودجه خود را از محل بودجه  دولت 
کاســتن از این  که  عمرانــی تامیــن نکند چــرا 

بودجــه می توانــد ضربــه بزرگــی بــه اشــتغال 
غ التخصیــان  بزنــد، ایــران باالتریــن تــراز فار
گروه بیکار بماند  گر ایــن  مهندســی را دارد و ا
کشــور  بحرانهــای اجتماعــی زیادی دامن گیر 
خواهــد شــد. یکــی از مســائل مــورد توجه در 
این زمینه توجــه به بازارهای تازه در صنعت 
که نماینــدگان باید برای ورود  احداث اســت 
کننــده ای  بــه ایــن بازارهــا قوانیــن تســهیل 

کنند.  تصویب 
وی افــزود: مــا خواهــان توجه نماینــدگان به 
که چرا بخش خصوصی  این ســوال هســتیم 
تــوان ورود در بحث ســرمایه گذاری یا اعتماد 
ایــن  گــر  ا و  نــدارد،  را  کار  ایــن  بــرای  کافــی 
عــدم اعتمــاد دوســویه اســت چــرا دولــت و 
بخــش خصوصــی بــرای ایجاد اعتمــاد تاش 
نمی کننــد. مــا از نماینــدگان می خواهیــم به 
که چــرا بــه نظرات  ایــن ســوال پاســخ دهنــد 
ســندیکا و ســایر تشــکلهای تخصصی درباره 
ح های نیمه تمام، مســکن ملی، مســکن  طر

اجتماعی و ... توجه نمی شود. 
دبیــر ســندیکا افــزود: ما می خواهیــم صدای 
گوش  کار خــود به  خــود را در حــوزه مرتــب با 
قانونگذاران برسانیم. ما دغدغه هایی داریم 
کــه ایــن دغدغه هــا  و بــه دنبــال آن هســتیم 
در الیه هــای مختلــف قانونگــذاری بنشــیند 
و بحــث شــود. مــا می خواهیــم این ســندیکا 
کارهــای مهمــی در تاریــخ  کــه شــرکتهای آن 
دوران  جنــگ،  دوران  طــی  کشــور  ســاخت 
ســازندگی و بعــد از آن داشــته اند بــه عنــوان 
بازوی مشــورتی طرف مشــورت قانونگذاران 

باشند.  

کار کسب و  تالش برای رونق 
 و توسعه بخش خصوصی

 با تصویب قوانین
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مهنــدس 
کارفرمایی  کانــون  محمــد عطاردیان رئیــس 
نیــز  ســندیکا  عالــی  شــورای  عضــو  و  ایــران 
کــرد: در اغلــب انتخابــات از جمله در  عنــوان 
نیــز  جمهــوری  ریاســت  پیشــین  انتخابــات 
کارفرمایی تاش  کانــون  تشــکل هایی مانند 

 مهندس قباد چوبدار:
هــم  خصوصــی  بخــش   
و  مســئولیت پذیر  بایــد 
ایــن  باشــد،  ریســک پذیر 
بخش باید با ســازماندهی 
تــا  آیــد  میــدان  بــه  الزم 
کاهش  تصدیگــری دولــت 
گــذاری بــه بخش  یابــد و وا

خصوصی صورت گیرد 

نشست
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ماننــد  خواســت هایی  ح  طــر بــا  و  کرده انــد 
بــه  احتــرام  و  خصوصــی  بخــش  از  حمایــت 
حقــوق مــردم از نماینــدگان مــورد نظــر خــود 
کرده انــد. پیشــنهاد مــا بــه مجلس  حمایــت 
کســیون بخــش خصوصی  آینــده تشــکیل فرا
کــه می توانــد بــا تصویب  کســیونی  اســت، فرا
کار و توســعه  کســب و  کــه بــه رونــق  قوانینــی 
بــرای  را  راه  می انجامــد  خصوصــی  بخــش 

کند.   کشور باز  توسعه 

که تفکر دولتی دارند افرادی 
گره گشا نیستند   

از  میرمحمدصادقــی  ســیدرضا  مهنــدس 
فعاالن اقتصادی در شــهر اصفهان به عنوان 
کرد: اشــتباه  ســخنران دیگــر این پانل عنوان 
که فکــر می کنند باید  دولتهــای ما این اســت 
کاری انجــام دهنــد در  بــرای اطرافیــان خــود 
که دولتها آمده اند تــا به ملت خدمت  حالــی 
کارفرمایان و  کــه  کننــد. واقعیــت ایــن اســت 
کشــور و  که با ســازندگی  پیمانکاران هســتند 
ایجــاد اشــتغال بــه مــردم خدمــت می کنند، 
گرچــه در برابر این خدمت با توقیف و ضبط  ا

اموال خود مواجه می شوند. 
نماینــدگان  امیــدوارم  کــرد:  تصریــح  وی 
مجلــس یازدهــم طرفــدار بخــش خصوصــی 
تفکــر  کــه  افــرادی  تــاش  کــه  چــرا   باشــند 
بــاز مــا  مشــکات  از  گرهــی  دارنــد   دولتــی 

کرد.   نخواهد 

اصل 44 آرمان میزان نقش آفرینی 
بخش خصوصی است 

علمــی  هیــات  عضــو  شــهبازی،  یاســر  دکتــر 
دانشــکده معمــاری و شهرســازی تبریــز  نیــز 
کنونــی  شــرایط  در  گفــت:  نشســت  ایــن  در 
تبصــره 19 می تواند راهکار اصلی برای  بخش 
کنونی  خصوصــی بــرای برون رفت از مســائل 
عمومــی- مشــارکت  الیحــه  بحــث  باشــد. 
خصوصــی تنهــا مربــوط بــه بخش ســاخت و 
ساز نیست و دولت در همه عرصه ها نیازمند 
 44 اصــل  اســت.  خصوصــی  بخــش  حضــور 
آرمــان میــزان نقش آفرینی بخــش خصوصی 

اســت، آمــار بانــک جهانــی نشــان می دهــد 
فراینــد ورود بخــش خصوصــی بــه مشــارکت 
در  و  حاضــر  حــال  در  عمومی-خصوصــی 
نهایــت بــه ســمت خصوصی ســازی خواهــد 

بود. 
دکتر شــهبازی به تشــریح نقش تبصــره 19در 
کاهش زمان  افزایــش بهره وری با اســتفاده از 
و هزینــه، تجهیز به ســرمایه مضاعف، انتقال 
ریســک، تمرکــز بــر ارائــه خدمــات، نــوآوری و 
...پرداخــت و دربــاره دالیــل موفــق نبــودن 
که باعث  گفت: یکــی از دالیلی  تبصــره 19 نیز 
شــده تبصــره 19 مــا را بــه مشــارکت عمومــی 
کافی  خصوصی نرساند توجیه پذیری مالی نا
کــه  بــرای بخــش خصوصــی اســت  پروژه هــا 
طبــق مصوبه شــورای اقتصاد می تــوان آن را 
کرد. مشــکل  کاربری پروژه ها مرتفع  با تغییــر 
بعــدی ریســک پذیری بــاال یــا عــدم توجیــه 
که طبق مصوبه شورای اقتصاد  منافع اســت 
می توان معافیت مالیاتــی را به عنوان راهکار 
ایــن امــر پیشــنهاد داد. مســئله دیگــر تــرس 
دســتگاههای اجرایــی از امــکان ورود مقــام 

که در این  گذاری اســت  قضایی به مســئله وا
گر  مــورد هــم طبــق مصوبه شــورای اقتصــاد ا
گذاری هــا طبــق مصوبه مــاده 27 الحاق 2  وا
گونه مرجــع قضائی حق  صــورت بگیــرد هیچ 
تامیــن  مــورد  داشــت.در  نخواهــد  دخالــت 
اعتبــارات تبصــره 19 نیــز بســیاری معتقدنــد 
کفــاف پروژه هــا را نمی دهــد امــا  ایــن اعتبــار 
راه حــل ایــن مســئله نیــز بــا دادن اختیــار به 
جابجایــی  بــرای  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
اعتبــار در بیــن طرحهای مصــوب پیش بینی 

شده است. 
وی در پایان عنوان کرد: مجلس و نمایندگان 
آن بایــد بــه جــای حرکت به ســمت مدیریت 
مســائل روزمــره وظیفــه تعییــن اســتراتژی را 
از  حمایــت  ایدئولــوژی  گــر  ا باشــند.  داشــته 
ح شــود دیگــر دغدغه  بخــش خصوصــی مطر
اینکه چه حزب سیاســی در دولت یا مجلس 

باشد وجود نخواهد داشت. 

کشور  پیمانکاران به شرایط 
حساس باشند 

هیــات  رئیــس  عطایــی  نــادر  مهنــدس 
کارآفرینــان توســعه گرا و عضــو  کانــون  مدیــره 
شــورای عالــی ســندیکا آخرین ســخنران این 
کرد: از بزرگترین  هم اندیشــی بود.  وی عنوان 
مشــکات ســازندگان ایــن مــرز و بــوم خالــی 
گذاشــتن عرصــه اســت. دبیر ســندیکا دعوت 
کرده، انتخابات مجلس پیش رو است، کشور 
در شرایط ناهنجاری قرار دارد، اما بسیاری از 

همکاران متوجه این اضطرار نیستند. 
بــه  مــردم  ســایر  از  بیــش  بایــد  پیمانــکاران 
کارگاههــای  کشــور حســاس باشــند،  شــرایط 
کشــور پخــش اســت، بــا هــر  آنهــا در سراســر 
کوچکی همه ماشــین آالت و تجهیزات  اتفاق 

کشــور اســت غارت  که ســرمایه ملی این   آنها 
می شــود.  وی بــا بیــان اینکه ظرف 40 ســال 
که  گذشــته یکی از اشــتباه بزرگ مــا این بوده 
نتوانســته ایم اهمیــت حرفه خــود را به مردم 
کــرد: بخشــی از اداره  نشــان دهیــم، تصریــح 
کشــور در دســت بخــش خصوصــی امــا ایــن 
نگرفتــه  قــرار  واقعــی اش  جایــگاه  در  بخــش 

است. 

 دکتر علی عبدالعلی زاده:
حرفــه ای  تشــکل های  از  ســندیکا 
کــه بیــن  کشــور اســت  بســیار موفــق 
فعالیــت سیاســی و فعالیــت صنفــی 
خــود خــط فاصله مناســبی کشــیده  
اســت. شــرکتها ســندیکا را تشــکیل 
گرایشی  داده اند و مدیران آنها با هر 
بــه  می شــوند  پذیرفتــه  ســندیکا  در 
گرایش فکری و سیاســی  کــه  شــرطی 
خود را در سندیکا اعمال نکنند و به 

کار آبادانی و عمران بپردازند
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 نشست

از  مطالبــات  و  پیمانــکاران  مشــکات  بــه  توجــه  بــا 
دســتگاه های دولتی و عدم دریافــت نقدینگی، فروش 
همزمانــی  و  اوراق  تنزیــل  بــاالی  هزینه هــای  و  اوراق 
بــا شــرایط ســخت اقتصــادی پیــش آمــده، دبیرخانــه 
بــه  نامــه ای  طــی  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
دکتــر نوبخــت ریاســت ســازمان برنامــه و بودجه ضمن 
ح مشــکات پیــش روی پیمانــکاران، درخواســت  طــر
اعــام برنامــه پرداخت هــای دســتگاه های دولتــی بــه 
پیمانکاران را ارائه نموده تا پیمانکاران بتوانند در این 
شــرایط برنامه ریزی پرداخت هــای پروژه های عمرانی 

را تدوین نمایند.

گرامی جناب آقای دکتر نوبخت حضور 
معاون محترم رئیس جمهور 

و رئیس سازمان برنامه و بودجه
با سام؛ احتراما، همانطوری که مستحضرید پیمانکاران 
کلــی شــاغلین  طرح هــای عمرانــی و غیرعمرانــی و بطــور 
صنعــت احــداث بدلیــل عــدم دریافــت مطالبــات و یــا 
دریافــت بخشــی از مطالبــات بــا اوراق مالــی اســامی و 
فــروش آنها با تنزیل باال عما تــوان پرداخت هزینه های 
کارگران و مهندســان خود را از  پروژه ها از جمله دســتمزد 
کارگاه ها حقوق شــاغلین اعم از  کثر  دســت داده اند. در ا
کارگران ماهها به تعویق افتاده  کارمندان و  مهندســین، 
اســت. در ســه ماهــه پایانــی ســال 1398، پیمانــکاران و 
مشــاوران نگران پرداخت های پایان ســال خود هستند 
عــدم پرداخــت بــه موقــع حقــوق هــای معوقه عیــدی و 
کارگاه های عمرانــی را در جای  کارگران می توانــد  پــاداش 
جای کشور به تعطیلی کشانده و متشنج نماید. با عنایت 
به سوابق تخصیص بودجه در سالهای اخیر و همچنین 
فرماینــد  دســتور  اســت  خواهشــمند  جــاری  ســال  در 
کمک و  کشــور با هــدف  کارفرمایــان پروژه هــای عمرانــی 
مســاعدت بیــش از پیــش برنامه هــای پرداخــت در ســه 
ماهه پایانی سال به مجریان طرح ها و پیمانکاران شاغل 
را اعام نمایند تا شرکتهای شاغل بتوانند با برنامه ریزی 
گذر نمایند. پیشاپیش از دستور  مشخص از این مرحله 

عاجلی که صادر می فرمایید سپاسگزاری می نماید.
گالبتونچی با تقدیم احترام، ایرج 

ت
ا� ب

� مکا�ت

سندیکا در نامه ای  به رئیس سازمان برنامه و بودجه
 خواستار شد 

زمابندی پرداخت
  دستگاه های دولتی

 به پیمانکاران اعالم شود
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  نوبخت دکتر آقای جنابحضور گرامی 

  برنامه و بودجه  سازمان و رئیس جمهور رئیس محترم معاون
 
 ؛سالم با

 بدلیل احداث صنعت شاغلین کلی بطور و عمرانی وغیر عمرانی های طرح پیمانکاران مستحضرید همانطوریکهاحتراماً، 
 پرداخت توان عمال باال تنزیل با آنها اوراق مالی اسالمی و فروش با مطالبات از بخشی دریافت و یا مطالبات دریافت عدم

 اعم شاغلین حقوق هاکارگاه اکثر در نداداده را ازدست خود مهندسان و کارگران دستمزد جمله از هاپروژه هایهزینه
  .است افتاده به تعویق هاماه وکارگران کارمندان ،مهندسین از

 بموقع پرداخت عدم هستند خود سال پایان پرداختهای نگران مشاوران و ، پیمانکاران1398پایانی سال سه ماهه در 
و کشانده کشور به تعطیلی  جای جای در را عمرانی هایکارگاه تواندمی کارگران وپاداش عیدی معوقه هایحقوق

  .متشنج نماید
 فرمایند همچنین در سالجاری خواهشمند است دستورهای اخیر و سوابق تخصیص بودجه در سالبا عنایت به 

 پایانی ماهه سه در پرداخت هایبا هدف کمک و مساعدت بیش از پیش برنامه کشور عمرانی هایپروژه کارفرمایان
 این از مشخص ریزیبرنامه با بتوانند شاغل شرکتهای تارا اعالم نمایند  شاغل پیمانکاران و طرحها به مجریان سال

 نمایند. گذر مرحله
  .نمایدسپاسگزاری می ،فرمائیدپیشاپیش از دستور عاجلی که صادر می

 با تقدیم احترام  
 ایرج گالبتونچی 
 رـدبی        

 
 رونوشت: دبیرخانه
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شــرکتهای  ســندیکای  نامــه 
ساختمانی ایران به ریاست سازمان 
در  نوبخــت  دکتــر  بودجــه  و  برنامــه 
خصــوص پیگیــری مشــکات نحــوه 
اســناد  تنزیــل  هزینه هــای  جبــران 
خزانه اســامی و درخواست تغییر در 
کارهای مرتبط از سوی دولت  ســاز و 
پیمانــکاران  و  اعضــا  اطــاع  جهــت 

منتشر می گردد.

گرامی جناب آقای حضور 
 دکتر نوبخت

ریاست محترم سازمان 
کشور برنامه و بودجه 

موضوع: نحوه جبران 
هزینه های تنزیل اسناد خزانه 

اسالمی
باسام و احترام؛

در  مســتحضرید  کــه  همانطــوری 
کاهــش  دلیــل  بــه  اخیــر  ســالهای 
کشــور  عمرانــی  بودجــه  نقدینگــی 
کلیــه مطالبــات پیمانکاران از ســوی 
طریــق  از  اجرایــی  دســتگاههای 
بــا  اســامی  اســناد خزانــه  گــذاری  وا
ســاله  ســه  الــی  یــک  سررســیدهای 

تسویه می گردد.
پیمانــکاران و مشــاوران بــرای تامین 
نقدینگــی و راه انــدازی پروژه و ایفای 
گزیــر به فروش  تعهــدات قــراردادی نا
اوراق مالــی اســامی قبل از سررســید 
هزینــه  محــل  ایــن  از  و  می باشــند 
تحمیــل  پیمانــکاران  بــه  مضاعفــی 
کی  می گردد. محاســبات موجــود حا
که میزان ضرر و زیان واقعی  از آنســت 
وارده بــه پیمانــکاران از محــل تنزیل 
اســناد خزانه اســامی علیرغم اعمال 

پیگیری موضوع 
جبران هزینه های 

تنزیل اسناد 
خزانه اسالمی

تاسیس:  1326

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
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 حضور گرامی جناب آقای دکتر نوبخت
 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

 تنزیل اسناد خزانه اسالمی هایهزینهنحوه جبران موضوع: 
 

 با سالم و احترام؛
همانطوریکه مستحضرید در سالهای اخیر به دلیل کاهش نقدینگی بودجه عمرانی کشور کلیه مطالبات پیمانکاران از    

گردد. های اجرایی از طریق واگذاری اسناد خزانه اسالمی با سررسیدهای یک الی سه ساله تسویه میسوی دستگاه
پروژه و ایفای تعهدات قراردادی ناگزیر به فروش اوراق مالی  اندازیپیمانکاران و مشاوران برای تأمین نقدینگی و راه

 گردد.باشند و از این محل هزینه مضاعفی به پیمانکاران تحمیل میاسالمی قبل از سررسید می
 محاسبات موجود حاکی از آنست که میزان ضرر و زیان واقعی وارده به پیمانکاران از محل تنزیل اسناد خزانه اسالمی  

 و در بازه زمانی %16ساله  2و در بازه زمانی  %7به طور متوسط در بازه زمانی یکساله  اعمال حفظ قدرت خریدعلیرغم 
 باشد.می %20ساله  3

های لذا هزینه ،های عمرانی بصورت غیرنقدی انجام پذیردها و فعالیت اجرائی طرحها و پروژهنظر به آنکه مقرر نیست هزینه
واسطه ه ب "به پیمانکاران فعال در اجرای طرحهای عمرانی کشور تحمیل گردیده، امری که صرفا "تنزیل اسناد مذکور عمال

 ها وقوع یافته و متاسفانه تداوم آن در غیبتمحترم در تغییر نحوه تامین مالی طرحها و پروژه تصمیم دولت
زمینه تحلیل بیش از پیش بنیه مالی شرکتهای پیمانکار و خروج  ،هاگیر شدن طرحها و پروژهساز وکارهای جبرانی، با زمین

 فراهم نموده است.  ،ر پی دارددتدریجی ایشان از عرصه فعالیتهای عمرانی که آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را 
کاهش نرخ  های حضرتعالی در زمینه فعال نگهداشتن طرحهای عمرانی،با امعان نظر به شرایط اقتصادی کشور و دغدغه

های ملی، مولد و زاینده کشور، مصرانه درخواست دارد بیکاری و صیانت از موجودیت شرکتهای پیمانکار بعنوان سرمایه
موافقت و مقرر فرمایند، مراتب نحوه جبران عاجل هزینه تنزیل اسناد خزانه اسالمی توسط دولت محترم مورد بررسی 

 بالغ گردد.قرار گرفته و سازوکار مربوطه تعیین و ا
 با احترام مجدد            
 ایرج گالبتونچی            

 دبیـر                 
 رونوشت: دبیرخانه

حفظ قدرت خرید به طور متوســط در بازه زمانی 
یکساله 7 درصد و در بازه زمانی دو ساله 16 درصد 

و در بازه زمانی سه ساله 20 درصد می باشد.
نظــر بــه آنکــه مقــرر نیســت هزینه هــا و فعالیت 
بــه  عمرانــی  پروژه هــای  و  ح هــا  طر اجرایــی 
صــورت غیرنقدی انجام پذیرد لــذا هزینه های 
تنزیل اســناد مذکور عما بــه پیمانکاران فعال 
کشــور تحمیــل  در اجــرای طرحهــای عمرانــی 
کــه صرفــا بــه واســطه تصمیــم  گردیــده، امــری 
مالــی  تامیــن  نحــوه  تغییــر  در  محتــرم  دولــت 
ح ها و پروژه ها وقوع یافته و متاسفانه تداوم  طر
گیر  آن در غیبت  سازوکارهای جبرانی، با زمین 
شــدن طرحها و پروژه ها، زمینه تحلیل بیش از 
پیــش بنیــه مالی شــرکتهای پیمانــکار و خروج 

تدریجی ایشــان از عرصــه فعالیت های عمرانی 
کــه آثــار نامطلــوب اقتصــادی و اجتماعــی را در 

پی دارد، فراهم نموده است.
کشــور  اقتصــادی  شــرایط  بــه  نظــر  امعــان  بــا 
فعــال  زمینــه  در  حضرتعالــی  دغدغه هــای  و 
خ  کاهــش نــر نگهداشــتن طرحهــای عمرانــی، 
شــرکتهای  موجودیــت  از  صیانــت  و  بیــکاری 
پیمانــکار به عنوان ســرمایه های ملــی، مولد و 
کشور، مصرانه درخواست دارد موافقت  زاینده 
و مقــرر فرماینــد مراتــب نحــوه جبــران هزینــه 
دولــت  توســط  اســامی  خزانــه  اســناد  تنزیــل 
کار  گرفتــه و ســاز و  محتــرم مــورد بررســی قــرار 

گردد. مربوطه تعیین و اباغ 
با احترام مجدد
گالبتونچی/ دبیر ج  ایر
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 نشست
همایش

بیســت و دومیــن جشــنواره ملــی و همایــش 
ســالیانه انجمــن علمــی بیــن المللــی بتــن و 
کنفرانــس ملــی ســالیانه بتــن و زلزلــه 4 تــا 5  
دی 1398 توســط انجمــن بین المللی بتن و 
تحت حمایت ســیویلیکا در شهر تهران برگزار 
گردیــد.  محــور اصلــی ایــن همایــش ضرورت 
اجــرای اســتانداردهای ملــی نظــام بازرســی 
کیفیت بتن و ساخت و  بتن در جهت ارتقای 
سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر حوادث 
طبیعی )زلزله و سیل( همسو با توسعه پایدار 

در خدمت امنیت و منافع ملی بود. 
معاون فنی پژوهشــی شــرکت توســعه منابع 
بتــن  بین المللــی  کنفرانــس  در  ایــران  آب 
و زلزلــه بــا اشــاره بــه نقــش مصالــح بتنــی در 
گفت:  مهــار ســیاب ها در مناطق ســیل خیز 
فــارس  و  اســتان خراســان، خوزســتان  ســه 
کــه  کشــور هســتند  از اســتان های ســیل خیز 
امســال شــاهد جــاری شــدن ســیل در ایــن 

مناطق بودیم. 
ســیل  جریــان  در  افــزود:  ســعیدی  علیرضــا 
فروردین ماه امســال 2.5 میلیارد مترمکعب 
بــه  کارون، 3.2 میلیــارد مترمکعــب  بــه  آب 
کرخه  ســد دز، 2.7 میلیارد مترمکعب آب به 
که این میــزان ورود آب در چند ده  وارد شــد 
کم نظیر بوده است. سعیدی  گذشــته  ســال 
وقــوع ســیل در  از  پیــش  کــرد:  خاطرنشــان 
تمــام  بــه  فــارس  و  خوزســتان  اســتان های 
بخش هــای این اســتان دربــاره روند جوی و 
شــرایط بحرانــی هشــدار داده بودیــم و اعام 
کــه در برخــی از حوضچه هــای  کــرده بودیــم 

خواهیــم  بیشــتری  آبــی  آورده هــای  آبخیــز، 
داشت.

معاون فنی پژوهشــی شــرکت توســعه منابع 
آب ایــران ادامــه داد: بــه هــر حــال وضعیــت 
کار رفتــه در ســدها و بتــن مــورد  مصالــح بــه 
که با این  اســتفاده در این ســدها نشــان داد 
حجم ورودی آب این ســدها تا چه اندازه در 
حــد باال قابلیت و توان باالیی در مقابل این 

حجم از آب را دارند.

کیفیت بتن می تواند  افزایش 
عامل رشد اقتصادی باشد 

کنفرانس ملی بتن و زلزله  جــواد برنجیــان در 
کیفیت بتن مصرفی در  با بیان اینکه افزایش 
پروژه های ســاخت و ســاز می تواند خســارت 
حداقــل  بــه  را  حــوادث  و  ســوانح  از  ناشــی 
کیفیت بتن می تواند  گفت: افزایش  برساند، 
کاهــش  و  ملــی  و  اقتصــادی  رشــد  عامــل 
خسارات جانی و مالی باشد. وی ادامه داد: 
کشــورمان شاهد وقوع زلزله های  سالیانه در 
از بتــن در  کــه اســتفاده  متعــددی هســتیم 
ســاخت و ســازها می توانــد خســارات ناشــی 
از وقــوع ایــن زلزله هــا را بــه حداقــل برســاند. 
رئیس انجمن بین المللی بتن شاخه ایران با 
کیفیت بتن در  اشــاره به چشــم انداز افزایش 
کیفیت بتن ایران  گفت: تا ســال 1404  ایران 

باید به 5 مگاپاسکال برسد.

ساخت دیواره های بتنی می توانست 
سیل اخیر را مهار

رئیــس مرکــز تحقیقــات بتــن بــا بیــان اینکــه 

ســاخت دیواره های بتنی می توانســت سیل 
گفت: دربــاره جلوگیری از  کنــد،  اخیــر را مهار 
وقــوع چنین حوادثی هم راهکار پیشــگیرانه 
کرده ایم  و هــم درمــان را بــه مســئوالن ارائــه 
اما نســبت به اجرای این راهکارها تصمیمی 

اتخاذ نمی شود.
کنفرانس مصطفی احمدوند  در حاشیه این 
در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکه ســاخت 
دیواره هــای بتنــی می توانســت ســیل اخیــر 
کنــد، ادامــه داد: دربــاره جلوگیری از  را مهــار 
وقــوع چنین حوادثی هم راهکار پیشــگیرانه 
کرده ایم  و هــم درمــان را بــه مســئوالن ارائــه 
اما نســبت به اجرای این راهکارها تصمیمی 

اتخاذ نمی شود.
از ســیل بندهای  کــرد: اســتفاده  کیــد  تا وی 
کمتری نســبت به نمونه  بتنــی هزینه  بســیار 
بــا  می تواننــد  مســئوالن  و  دارد  آن  ســنگی 
بــه  نســبت  کمتــری  بســیار  هزینــه  صــرف 
کنند. رئیس  جلوگیــری از این ســوانح اقــدام 
مرکــز تحقیقــات بتن بــا بیان اینکــه در تهران 
کــه از اســتاندارد  کارگاه تولیــد بتــن دارد   50
هســتیم،  مطمئــن  فقــط  کارگاه  دو  بــودن 
کارگاه ها مجــوز تولید بتن را  گفــت: تمام این 
دارند اما به دلیــل عدم نظارت ها نمی دانیم 

کیفیتی بتن تولید می کنند. با چه 
حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار  احمدونــد 
میــزان صــادرات بتــن از ایــران ســالیانه بیــن 
4 تــا 5 میلیــون تــن اســت. وی بــا اشــاره بــه 
گواهینامــه  آغــاز دوره هــای آموزشــی و ارائــه 
صاحیــت بین المللــی تولیــد بتــن خبــر داد 
آمریکایــی  کارشناســان  حضــور  بــا  گفــت:  و 
گواهینامــه صاحیــت  ارائــه  آمــوزش و  دوره 
بین المللی تولید بتن در ایران آغاز می شود.

احمدوند همچنین با اشاره به ارائه راهکاری 
برای رفع آلودگی هوای تهران گفت: با انتقال 
دانــش از آمریــکا، راهکاری برای رفــع آلودگی 
که اما متاســفانه  کرده ایم  هوای تهــران ارائه 

مسئوالن به آن اهمیت نمی دهند.
وی ادامه داد: در آمریکا در شــهرهایی مانند 
لس آنجلــس آلودگــی هوا بــه مراتــب از تهران 
بدتــر اســت اما آنها بــا راهکار ایجــاد چفت در 
کوه هــا توانســته اند در هوا توربوالنــس ایجاد 
کنند. احمدوند  کنند و جریان هوا را هدایت 
ح در تهــران هــم قابــل  کــرد: ایــن طــر کیــد  تا
ح  را به  اجــرا اســت و تمــام جزئیــات ایــن طــر
شــهرداری و نهادهــای مرتبط ارائــه داده ایم 

اما هنوز باتکلیف است.

 در همایش ســالیانه انجمن علمی بین المللی بتن مطرح شــد

بتن های مورد استفاده در 
سدسازی ها کیفیت باالیی دارند
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اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  نماینــدگان 
ســازمان تامیــن اجتماعــی و اعضــای هیــات 
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  مدیــره 
کارفرمایــی ایــران روز چهارشــنبه 18 دی ماه 
در محــل ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
کردنــد و بــه بحــث و بررســی در  ایــران دیــدار 
مشــکات  و  مســائل  مهمتریــن  خصــوص 
کارفرمایــی  حــوزه  و  ســازمان  فی مابیــن 

پرداختند.
در این دیدار عادل دهدشتی معاون فرهنگی 
و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه تمامی بخشــنامه های صــادره در این 
ســازمان با دریافت نظرات شرکای اجتماعی 
تنظیــم و بــه مرحله اجــراء درمی آیــد، عنوان 
در  اجتماعــی  تامیــن  مفاهیــم  تســری  کــرد: 
بــا  نظام منــد  ارتبــاط  مــردم،  عمــوم  میــان 
کمیتــی و  شــرکای اجتماعــی و نهادهــای حا
افزایش رضایتمندی مخاطبان، ســه راهبرد 

اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی است.
گســترش تعامــات میــان ســازمان و  وی بــر 
کــرد و  کیــد  کارفرمایــی تا تشــکلهای عمــده 

گفــت: به طــور قطع نفــس برگزاری جلســات 
تعاملــی، در قالب دبیرخانه شــورای شــرکای 
و  تنقیــح  شــورای  و  فکــر  اتــاق  اجتماعــی، 
می توانــد   ... و  مقــررات  و  قوانیــن  تلخیــص 
عــاوه بــر امــکان مــرور چالش ها و مشــکات 

فی مابیــن زمینــه هــای الزم را جهــت تبییــن 
حــل  جهــت  اجرایــی  مناســب  راه کارهــای 
ایــن  بایســتی  و  ســازد  فراهــم  مشــکات 

مراودات ادامه یابد.
ادامــه  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
توضیحــات مختصری در مورد شــرایط فعلی 
کــرد:  خاطرنشــان  و  نمــود  ارائــه  ســازمان 
وضعیــت تامیــن اجتماعــی در حــال حاضــر 
بــا احتســاب 42 میلیــون نفــر جامعــه تحــت 
از  خدمــات  تنــوع  بــه  توجــه  بــا  و  پوشــش 
حساســیت ویژه ای برخوردار است. در واقع 
گــر ســازمان در حــوزه منابــع و مصــارف در  ا
آینده با مشــکل روبرو شود به طور قطع تاثیر 
کمیــت  مســتقیم بــر جامعــه ذی نفعــان و حا

گذاشت. خواهد 
که  کنم  وی افــزود: خوشــبختانه باید عــرض 
هــر چه به انتهای ســال نزدیک تر می شــویم 
گرفته فاصلــه بین منابع  بــا مدیریت صــورت 
کاهش می یابد. بر اســاس آخرین  و مصــارف 
آمــار موجــود میــزان مصــارف و هزینه هــای 
 9600 ســال  پایانــی  هــای  مــاه  در  ســازمان 

عطاردیان: محمد  مهندس 

احیای شورای عالی تامین اجتماعی 
وری است ضر

 عادل دهدشتی معاون فرهنگی 
تامیــن  ســازمان  اجتماعــی  و 

اجتماعی:
اجتماعــی  تامیــن  وضعیــت   
در حــال حاضــر بــا احتســاب 
42 میلیــون نفــر جامعــه تحت 
پوشــش و بــا توجــه بــه تنــوع 
خدمــات از حساســیت ویــژه 
ای برخــوردار اســت. در واقــع 
گر ســازمان در حــوزه منابع و  ا
مصــارف در آینــده بــا مشــکل 
روبرو شــود به طــور قطع تاثیر 
مستقیم بر جامعه ذی نفعان و 

کمیت خواهد گذاشت  حا



 پیام آبادگران                                    
دی و بهمن 1398
 شماره 385

30

 نشست
اخبار 

میلیــارد تومان بوده اســت و میــزان وصولی و 
درآمدها و بررســی آمار نشان می دهد سازمان 

در حال رسیدن به نقطه تعادل است.
از  بخــش دیگــری  عــادل دهدشــتی در  دکتــر 
ســخنان خــود بــه مطالبــات ســازمان تامیــن 
اجتماعی در بخش درمان غیرمســتقیم اشاره 
کرد و گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری مبلغ 
600 هــزار میلیــارد تومــان به وزارت بهداشــت 
بابت بدهی های بخش درمان پرداخت شده 
اســت و بدهی 13 هزار میلیــارد تومانی به این 
وزارت خانــه به حدود 5 هزار میلیارد رســیده، 
کل بدهی های ســازمان  که بزودی  بــه طوری 
وزارت  بــا  غیرمســتقیم  درمــان  بخــش  در 

بهداشت تهاتر می شود.
وی افــزود: اولویــت دیگر ما در مورد متناســب 
مســتمری  و  بازنشســتگان  حقــوق  ســازی 
بگیــر  حداقــل  آنــان   %65 کــه  اســت  بگیــران 
کار ســازمان  هســتند. این موضوع در دســتور 
تبصــره دو  از در  آن  پرداخــت  و محــل  اســت 
کشــور و از محل50 هزار میلیارد تومان  بودجه 

گرفته شده است. بدهی دولت در نظر 
عادل دهدشــتی در ادامه به اســتراتژی اصلی 
کــرد و  معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی اشــاره 
بســتر  ایجــاد  ایــن معاونــت  گفــت: ماموریــت 
ارتبــاط فی مابیــن  برقــراری،  مناســب جهــت 
که در قالب  سازمان و شرکای اجتماعی است 
کارشناســی  اتــاق فکــر و نشســت های متعــدد 
می تــوان دغدغه های اصلــی تامین اجتماعی 
کــرد و با مشــارکت  و ذی نفعــان آن شناســایی 

یکدیگر مشکات موجود را حل نمود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی در ادامــه افزود: 
تشــکیل شــورای تنقیــح و تلخیــص قوانیــن با 
حضور نمایندگان شــرکای اجتماعی ســازمان 
بــرای انجــام اصاحــات پارامتریــک در قانــون 
یکــی از اقدامــات مهم ســازمان در ســال های 
اخیــر اســت، بازنگــری در قانــون بازنشســتگی 
در مشــاغل ســخت و زیــان آور و یــا مــاده 47 
که به موضوع بازرســی از دفاتــر قانونی مربوط 
می شــود از جملــه مهمتریــن مــواردی اســت 
که در شــورای یاد شــده، مورد بحث و بررســی 
گرفته اســت. البته مدیرعامل سازمان به  قرار 
کید داده اســت  واحدهــای ســتادی دســتور ا

اتاق تعاون ایران برای نخســتین بار در 
کشور از مهرماه 1398 نسبت به اجرای 
که  ح شامخ ساختمان اقدام نموده  طر
نتیجــه آن بصــورت ماهانه توســط مرکز 
آمــار اتاق تعــاون ایــران منتشــر خواهد 
شــد. در همین راســتا محاســبه شامخ 
کل اقتصــاد، بــا همــکاری ســه  ترکیبــی 

اتاق در حال انجام است.
و  متنــوع  شــاخص  های  میــان  از 
کشــورها  که توســط  گون اقتصادی  گونا
انتشــار  بین  المللــی   ســازمان  های  و 
 PMI   می یابند، شاخص مدیران خرید
که در    )Purchasing Manager’s Index
فارســی به اختصار »شــامخ« نامگذاری 
مهم تریــن  از  یکــی  اســت،  شــده 
که مورد  شــاخص های اقتصادی است 
کشــورهای توســعه یافته  کثــر  پذیــرش ا
شــاخص  حاضــر  درحــال  دارد.  قــرار 
شــامخ برای حــدود 29000 بنگاه بخش 
کشــور دنیــا   از 40  بیــش  خصوصــی در 
محاسبه و منتشر می شود. در ایران نیز 
ح توســط اتــاق بازرگانی  اجــرای این طر
ایــران در بخش صنعت از مهرماه ســال 
که  گردید. نتایج این شــاخص  97 آغــاز 
بر اساس پایش پرسشنامه  ای به دست 
می  آیــد، بینــش آنــی و تصویر ســریعی از 
کان به  ویــژه وضعیت  شــرایط اقتصــاد 
رونق و رکود در بخش  های ساختمان، 

صنعت و خدمات ارائه می دهد.
گی های این شاخص عبارتند از: ویژ

اهداف و 
ابهامات 

طرح شامخ 

کــه هیــچ بخشــنامه ای بــدون دریافــت نظرات 
شرکای اجتماعی به مرحله اجراء نرسد.

احیای شورای عالی تامین اجتماعی 
ضروری است

در ادامــه جلســه مهنــدس عطاردیــان، رئیــس 
کارفرمایی با  کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کیــد بــر اهمیــت تعامــات مســتمر فی مابیــن  تا
گفــت: احیــای شــورای  کارفرمایــان  ســازمان و 
کثــری  حدا حضــور  و  اجتماعــی  تامیــن  عالــی 
کارگری در  کارفرمایی و  نمایندگان تشــکل های 

این شورا الزامی است.
وی افــزود: مــا از معاونــت فرهنگــی و اجتماعی 
که برای حل مشــکات موجود در  می خواهیــم 
کارفرمایــی، تمــام قد پشــت ما بایســتد،  حــوزه 
بــرای توســعه  کارفرمایــان  بایــد توجــه داشــت 
کشــور تاش می کنند و قصــد خدمت به  پایــدار 

این مرز و بوم را دارند.
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  ریاســت 
کارفرمایــی ضمــن تقدیــر از اقدامــات معاونت 
گروه هــای  از  حمایــت  جهــت  در  فرهنگــی 
تشــکلهای  کــرد:  خاطرنشــان  کارفرمایــی 
کانون عالی مشــکات زیادی  کارفرمایی بویژه 
در حــوزه ســازمان تامیــن اجتماعــی دارند اما 
از مســئوالن  اولیــن و مهمتریــن خواســته مــا 
کردم  کــه قبــا اشــاره  ایــن ســازمان همانطــور 
تشــکیل مجدد شــورای عالی تامین اجتماعی 

است.
مهنــدس عطاردیــان افــزود: خوشــبختانه وزیر 
کار و رفــاه اجتماعــی نیــز بــا شــکل گیری  تعــاون 
شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی موافق اســت. 
گــر ایــن شــورا مجــددا فعال شــود.به  بــه واقــع ا
نفــع ســازمان تامیــن اجتماعــی و ضامن حفظ 
کارفرمایان  استقال آن است، ما در کانون عالی 
به جد پی گیر این موضوع هســتیم و از معاونت 
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز می خواهیــم در ایــن 
کم توجهی به  کند. وی به  زمینــه از مــا حمایت 
کارفرمایــان در واحدهای اجرایی اشــاره  تکریــم 
گفت: متاســفانه برخی از رفتــار همکاران  کــرد و 
کارفرمایان  شــما در شــعب بویژه در اســتانها بــا 
مناســب نیســت و بایــد در این زمینــه اقدامات 

گیرد. موثری صورت 
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• داده  هــای شــامخ بــه صــورت ماهانــه در 
انتشــار  از  پیــش  و  مــاه  ابتدایــی   روزهــای 

داده  های رسمی منتشر می شود.
• شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری 
کشــورهای توسعه  یافته و درحال توسعه  از 
از طریق تولید داده  های استاندارد شده را 

فراهم می سازد.
•داده  ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی 
کسب  وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و 

حدس مدیران جمع  آوری می شوند.
توســط  دقیــق  و  مســتمر  به صــورت   •
کز  بازار هــای مالــی، بانک های مرکــزی، مرا
در  رســانه ها  و  اقتصــادی  تصمیم گیــری 

جهان پیگیری می شود.
ح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته  در طر
در  شــده  ح   مطــر 12پرســش   بــه  می شــود 
قالــب ســه معیــار وضعیــت نســبت بــه ماه 
پیــش )بهتر شــده، بدتر شــده و یــا تغییری 
نکرده است(، پاسخ دهند. درنهایت معیار 
ســنجش این شــاخص عددی بین 0 تا 100 
اســت. عــدد 0  و 100 بــه ترتیــب بــه معنــای 
گزینه  که 100 درصد پاســخگویان  آن اســت 
»بدتر شــده اســت« و»بهتر شــده اســت« را 
انتخــاب نموده انــد، عدد 50 نشــان دهنده 
عــدم تغییــر وضعیــت نســبت به مــاه قبل، 
بــاالی 50 نشــانه بهبــود وضعیــت نســبت 
بــه ماه قبــل و زیر 50 به معنای بدتر شــدن 
وضعیت نســبت بــه ماه قبل اســت. بر این 
اساس، چنانچه عدد محاسبه  شده زیر 50 
باشــد، امــا از عدد محاســبه  شــده ماه قبل 
که ســرعت  بیشــتر باشــد، نشــان می دهــد 
کاهش یافته اســت.  بدتــر شــدن وضعیت، 
در مقابــل، چنانچــه عــدد محاســبه  شــده 
کمتر  بــاالی 50 باشــد امــا از عــدد ماه قبــل 
کــه ســرعت بهبــود  باشــد، نشــان می دهــد 
کاهش  وضعیــت در مقایســه بــا مــاه قبــل، 

یافته است.
الزم بــه ذکــر اســت در حــوزه تعیین شــامخ 
ساختمان، دبیرخانه سندیکای شرکتهای 
ح  ســاختمانی ایران با دبیرخانه اجرای طر
اتــاق  همــکاری  بــا  و  تعــاون  اتــاق  شــامخ 

بازرگانــی ایــران مشــارکت نمــوده اســت و از 
کلیــه اعضای محترم درخواســت می نماید 

ح مشارکت داشته باشند. تا در این طر

سواالت مطرح شده 
در این طرح:

1-میــزان فعالیت های انجام شــده )تولید، 
ارائــه خدمات و ...( در مقایســه با ماه قبل 
چگونه اســت؟ )بیشــتر از ماه قبــل/ مانند 

کمتر از ماه قبل( ماه قبل / 
2-میزان سفارشــات جدید مشتریان شما 
اســت؟  چگونــه  قبــل  مــاه  بــا  مقایســه  در 
کمتر  )بیشــتر از ماه قبل/ ماننــد ماه قبل/ 

از ماه قبل(

یــا  ســفارش  تحویــل  و  انجــام  3-ســرعت 
کار در مقایســه بــا مــاه قبــل چگونه  فرآینــد 
مــاه  ماننــد  قبــل/  مــاه  از  )بیشــتر  اســت؟ 

کمتر از ماه قبل( قبل/ 
4-موجــودی مواد اولیه یا لــوازم خریداری 
شــده در مقایسه با ماه قبل چگونه است؟ 
کمتر  )بیشــتر از ماه قبل/ ماننــد ماه قبل/ 

از ماه قبل(
کارکنــان )بکارگیــری  5- میــزان اســتخدام 
نیــروی انســانی( شــرکت در مقایســه با ماه 
قبــل چگونــه اســت؟ )بیشــتر از مــاه قبل/ 

کمتر از ماه قبل( مانند ماه قبل/ 
6- قیمــت خریــد مواد اولیــه یا لــوازم مورد 

نیــاز در مقایســه با ماه قبل چگونه اســت؟ 
کمتر  )بیشــتر از ماه قبل/ ماننــد ماه قبل/ 

از ماه قبل(
یــا  )انبــار(  نهایــی  محصــول  7-موجــودی 
کارهــای معــوق و ناتمــام در مقایســه با ماه 
قبــل چگونــه اســت؟ )بیشــتر از مــاه قبل/ 

کمتر از ماه قبل( مانند ماه قبل/ 
در  خدمــات  یــا  کاال  صــادرات  میــزان   -8
مقایســه با ماه قبل چگونه اســت؟ )بیشــتر 
از  کمتــر  قبــل /  مــاه  قبــل/ ماننــد  مــاه   از 

ماه قبل(
9-قیمــت فــروش محصــوالت تولید شــده 
)خدمات ارائه شده( در مقایسه با ماه قبل 
چگونه اســت؟ )بیشــتر از ماه قبــل/ مانند 

کمتر از ماه قبل( ماه قبل/ 
10-میــزان مصرف حاملهای انرژی شــرکت 
اســت؟  چگونــه  قبــل  مــاه  بــا  مقایســه  در 
کمتر  )بیشــتر از ماه قبل/ ماننــد ماه قبل/ 

از ماه قبل(
در  خدمــات  و  کاالهــا  فــروش  11-میــزان 
مقایســه با ماه قبل چگونه اســت؟ )بیشــتر 
کمتــر از ماه  از مــاه قبــل/ ماننــد ماه قبل / 

قبل(
فعالیت هــای  بــا  ارتبــاط  در  12-انتظــارات 
شــرکت در مــاه آینــده چگونه خواهــد بود؟  
)بهتر از ماه جاری/ مانند ماه جاری/ بدتر 

از ماه جاری(
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 نشست

بین المللــی  نمایشــگاه  و  کنفرانــس  دومیــن 
صنعــت ســاخت روز 8 دی مــاه 98 در هتــل 
کارکرد و تا 10 دی ماه  المپیــک تهران آغاز بــه 
ادامه داشــت. برنامه های دومین نمایشگاه 
کارگاه های آموزشی با  صنعت ساخت شامل 
ح و اجرای سازه های مختلط  موضوعات طر
)فــوالدی، بتنــی(، نگاهی بــه تجربیات دیگر 
ســازی  مقــاوم  سیاســتگذاری  در  کشــورها 
 MFCA لــرزه ای، آشــنایی با بهره وری ســبر و

در صنعت ساخت و تاب آوری بود. 
کنفرانــس دو پانــل بــا موضوعــات  در روز اول 
روش هــای تولید صنعتــی، مصالح و تجارب 
هــای  انــرژی  کاربــرد  و  بــزرگ،  پروژه هــای 
ســاختمان  صنعــت  در  تجدیدپذیــر  و  نــو 
)ساختمان های سبز( برگزار شد، عاوه بر آن 
که  گرفته شــده بود  کارگاه و پانل در نظر  پنج 

روز 10 دی برگزار شد.

ارتقا صنعت ساخت
کنفرانس است  از اهداف این 

امیــد صدری دبیر اجرائی نمایشــگاه صنعت 

بین المللــی  کنفرانــس  دومیــن  و  ســاخت 
کنفرانس  صنعــت ســاخت در افتتاحیه ایــن 
کنفرانــس و  ایــن  کــرد:  عنــوان  نمایشــگاه  و 
کیفی دانش  نمایشــگاه با هدف ارتقا ســطح 
محصــول  صــادرات  بحــث  و  ســاختمانی 
محصــوالت  همــه  از  شــرکت   40 حضــور  بــا 

کرد. کار  ساختمانی آغاز به 

کنفرانس  محورهای 
کنفرانس  در ادامه علی شاهانی دبیر دومین 
و نمایشــگاه بین المللــی صنعــت ســاخت در 
کنفرانس  کســب شــده از  خصوص تجربیات 
کرد: پیرو دســتور مقــام معظم  قبلــی عنــوان 
کان اقتصاد  رهبــری و ابــاغ سیاســت هــای 
مقاومتی و ســند چشم انداز 20 ساله در این 
کنفرانــس بــا هــدف ارتقــا صنعــت ســاخت و 
کشــور صنعتی  تثبیــت ایران به عنوان اولین 

در منطقه برگزار می شود.
کنفرانــس در  کــرد: در ایــن  شــاهانی عنــوان 
جهــت  در  علمــی  شــرایط  تامیــن  خصــوص 
کارآفرینی در صنعت ساخت، بررسی  توسعه 

کشــور و ارایــه  مشــکات ســاخت و ســازهای 
راهکارهای علمی، رشد بهره وری در ساخت 
کیفی پروژه،  سازه های ایمن و ارتقای سطح 
ایجاد تعامل و ارتباط بین هسته های علمی 
ســاخت،  صنعــت  عرصــه  فعالیــن  و  کشــور 
پیشبرد تکنولوژی ساخت در کشور در جهت 
تثبیت جایگاه ایران به عنوان تکنولوژی اول 

ساخت صحبت خواهد شد.
کنفرانــس بین المللــی صنعت  دبیــر دومیــن 
ساخت در خصوص موضوعات این کنفرانس 
کــرد: محورهای فوق شــامِل بافت- تصریــح 
های فرســوده، ارزیابی و بهســازی سازه های 
موجود، مصالــح و روش های تولید صنعتی، 
کیفیت و بهره بــرداری و بهره وری،  مدیریــت 
نظامــات اداری-حقوقی- قراردادی و بیمه، 
تامین ســرمایه و شناســایی چالش های آن، 
شهرســازی  معمــاری  هوشــمند،  شــهرهای 
و  نــو  انرژی هــای  کاربــرد  و  پایــدار  توســعه  و 

تجدیدپذیر در صنعت ساختمان است.
کــرد: همچنیــن مــا در این  شــاهانی تصریــح 
کنفرانــس تامین ســرمایه، صــادرات و صدور 

کنفرانس

در دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت در هتل المپیک تهران مطرح شد: 

 رکود اقتصادی مانع حضور بخش خصوصی 
در حوزه ساخت و ساز است
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خدمــات مهندســی و تاب آوری و مهندســی 
مهمتریــن  از  یکــی  را  فرســوده  هــای  بافــت 
قــرار  هــا  پانــل  در  بحــث  مــورد  محورهــای 

داده ایم.

کاهش  هشدار جدی 
کشور کیفیت ساخت و سازها در 

و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
کیفیــت ســاخت  کاهــش  از  نیــز  شهرســازی 
کشــور بــه دلیــل افزایــش قیمــت  و ســازها در 
کیفیــت مســکن  مصالــح ســاختمان و افــت 

قشر متوسط خبر داد.
کنفرانس و نمایشگاه  محمد شکرچی زاده در 
که  بین الملــی صنعــت ســاخت بــا بیــان این 
بــه دلیــل افزایش قیمت مصالح ســاختمانی 
کیفیت ســاخت مســکن برای اقشار متوسط 
رکــود  کــرد:  اظهــار  اســت،  یافتــه  کاهــش 
اقتصــادی باعــث شــده تــا بخــش خصوصی 
نتوانــد ســرمایه خــود را وارد حوزه ســاخت و 

کند. ساز 
بودجــه  کمبــود  کــه  ایــن  یــادآوری  بــا  وی 
عمرانی نیز باعث شــده بخــش دولتی نتواند 
کاره را بــه اتمام برســاند و  پــروژه هــای نیمــه 
کنــون صدها پــروژه نیمه تمــام عمرانی  هم ا
کرد: افزایش قیمت  کشــور داریم، تصریــح  در 
مصالــح ســاختمانی باعــث شــده تــا میــزان 
اســتفاده از مصالح غیر استاندارد در ساخت 

و سازها افزایش یابد.
و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
که همچنان مصرف  شهرســازی با بیان ایــن 
برابــر  ســه  تــا  دو  ســاختمان ها  در  انــرژی 
میانگیــن جهانی اســت، افــزود: چالش عدم 
کشــور منجــر بــه  مدیریــت مصــرف انــرژی در 
تخریــب ســرمایه های ملــی و توســعه پایدار و 

شکاف عدالت بین نسلی می شود.

تولید مشترک مصالح ساختمانی بین 
کشورهای منطقه ایران و برخی 

کنفرانــس  در  نیــز  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
بین المللی صنعت ســاخت از تولید مشــترک 
برخــی  همــکاری  بــا  ســاختمانی  مصالــح 
گفت: در حال  کشــورهای منطقه خبــر داد و 
کشــور برای ایجاد فرصت های  رایزنی با چند 

بزرگ صدور خدمات فنی مهندسی هستیم. 
محمد اســامی با اشــاره بــه اینکه بر اســاس 
برنامه ششــم توســعه برای بازآفرینی شــهری 
گرفتــه  صــورت  برنامه ریــزی  محلــه   2700
گفــت: مهمتریــن موضــوع در احیــاء  اســت 
کیفیت بخشی به زندگی  بافت های فرسوده، 
مــردم و از میــان برداشــتن حاشیه نشــینی و 

سکونت گاه های غیررسمی است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا بــا اعمــال 
در  عمــل  و  اقــدام  ح ریــزی،  طر سیاســت، 
کرد:  حــال اجرای برنامه ها هســتیم، تصریح 
ســرانه های شــهری بعــد از احیــاء بافت های 

فرســوده بایــد ارتقاء یابــد. در حــال رایزنی با 
کنــار  وزارت میــراث فرهنگــی هســتیم تــا در 
حفــظ بافت های فرســوده تاریخــی، مالکان 
تاریخــی  ارزش  از  کــه  فرســوده  بافت هــای 
ندارنــد بتوانند بــا یک نوســازی دارای ارزش 

افزوده شوند.
صــدور  بــه  ادامــه  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
خدمات فنی مهندســی حوزه ســاخت و ساز 
کنونی به یک  کــرد و افزود: در شــرایط  اشــاره 
آسیب شناســی در بحث صدور خدمات فنی 
کشورهایی  مهندسی نیاز داریم اینکه به چه 
صادرات داشته ایم؟ فرصت ها آسیب دیده و 

کنیم؟ کجا می توانیم فرصت آفرینی  در 
کمیسیون های  اســامی با اشاره به اینکه در 
کــه وزارت راه و شهرســازی در آن  مشــترکی 
اســت زمینه هــای خدمــات فنــی مهندســی 
کــرد:  نشــان  خاطــر  کرده ایــم،  فراهــم  را 
اعتمادسازی و ارائه تضامین از سوی دولت، 
فنــی  خدمــات  توســعه  در  مهــم  اصــل  دو 

مهندسی است.
مصالــح  مشــترک  تولیــد  از  همچنیــن  وی 
کشــورهای منطقــه از  ســاختمانی بــا برخــی 
گفت: در  کردســتان خبــر داد و  جملــه اقلیــم 
که تحریم  و استکبار مزاحمت هایی  شرایطی 
را بــرای مــا ایجــاد می کنیم در حــال رایزنی با 
کشــور بــرای ایجــاد فرصت هــای بزرگ  چنــد 
هســتیم.  مهندســی  فنــی  خدمــات  صــدور 
کار تضامینــی را  ایــن  بــرای پیشــبرد  دولــت 
کارفرمایان قرار  که مورد پذیرش  ارائه می کند 

گرفت. خواهد 

وزیر راه و شهرسازی:
بــه  کنونــی  شــرایط  در   
در  آسیب شناســی  یــک 
خدمــات  صــدور  بحــث 
فنی مهندســی نیاز داریم 
کشــورهایی  اینکــه به چه 
داشــته ایم؟  صــادرات 
آســیب دیده  فرصت هــا 
می توانیــم  کجــا  در  و 
کنیــم؟  فرصت آفرینــی 
ارائــه  و  اعتمادســازی 
تضامیــن از ســوی دولت، 
دو اصــل مهــم در توســعه 
فنــی مهندســی  خدمــات 

است.
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صنعــت  توســعه  بــرای  تحقیــق  موسســه 
و  تشــکلها  از  متشــکل  انــرژی  و  احــداث 
صنعتــی  و  عمرانــی  اول  تــراز  شــرکت های 
نهــاد   25 حمایــت  و  همــکاری  بــا  کشــور، 
و  کربــن  »فرونشــانی  همایــش  تخصصــی 
گری در صنایع  چشم انداز آن برای توسعه 
در  آذرمــاه   10 روز  در  را  انــرژی«  و  احــداث 
کرد  جامعه مهندســان مشــاور ایران برگزار 
گزیده ای  کــه به دلیل اهمیت تخصصی آن 
ح شــده در همایش منتشــر  از مطالب مطر

گردد. می 
کاربــردی در چند بخش  این نشســت علمی 
گردیــد. ابتــدا آقــای مهندس اشــتری  برگــزار 
گویی، از ســوی موسســه  ضمــن خــوش آمد 
تحقیــق بــرای توســعه بــه معرفی موسســه و 
تشــریح فعالیت هــا و تأثیــرات آن در جامعــه 
و  پرداختنــد  کشــور  اقتصــادی  و  مهندســی 
ســپس در بخش دوم، فرازهایی از سند ملی 
کشــور توســط خانــم مهنــدس  تغییــر اقلیــم 
گردیــد. در بخش ســوم این  اوجاقــی قرائــت 
کــه عمدتا بــا شــرکت متخصصان و  همایــش 
کشــور  کارآفرینــان برجســته انــرژی و احــداث 
که  گردید  برگــزار شــد، ســخنرانی اصلی ایــراد 
کــره  طــی آن بحــران افزایــش درجــه حــرارت 
زمین و تغییرات اقلیمی آلودگی بوجود آمده 
کربــن به  کســید  ناشــی از نشــر غیــر طبیعــی ا

گرفت. درون جو مورد بررسی قرار 
کردنــد  کیــد  در ایــن همایــش ســخنرانان تا
که بــه دلیل انقــاب صنعتــی و فعالیت های 
صنعتــی جهانــی طــی150-140 ســال اخیــر، 
بــه ویــژه در نیمــه دوم قرن بیســتم بــه بعد، 
کارخانجــات صنعتــی و  بــرای تأمیــن انــرژی 
ســوخت های  از  انــرژی  تولیــد  نیروگاه هــای 
هیدروکربورهــا  و  ســنگ  زغــال  فســیلی 
اســتفاده شــده اســت و حاصــل آن انتشــار 
طبیعــی  چرخــش  بــر  مــازاد  و  زیــاد  بســیار 
کربن  کســید  گلخانه ای مانند دی ا گازهــای 
کــره  در جــو و نهایتــا افزایــش درجــه حــرارت 
زمین شده است. این ازدیاد درجه حرارت، 
کنــون منجــر بــه افزایــش  از دو قــرن پیــش تا
یــک  میــزان  بــه  زمیــن  کــره  حــرارت  درجــه 
که تغییــرات عظیم آب و  درجه شــده اســت 
گردیده اســت. این فرآیند،  هوایی را موجب 
بــه همین وضع و شــدت، در صــورت ادامه، 
کره زمین بســیار ســخت و  زندگــی را بــر روی 
کرد، از ســوی دیگر  تقریبا غیر ممکن خواهد 
کشــورهای جهــان، توســعه  بــرای بســیاری 
گســترش صنایــع و تکنولــوژی تعریــف  بــا  را 
کنــون الگــوی جانشــینی بــرای  کرده انــد و تا
آن اندیشــیده نشــده اســت و نهایتــا جهــان 
کان بــه ایــن رونــد تهدیــد آمیــز صنعتی  کمــا

شدن ادامه می دهد. 

گذشــته، جامعــه جهانــی بــا  در دوســه دهــه 
تغییــرات  و  هوایــی  و  آب  بحــران  شــناخت 
هــای  وکنفرانــس  نشســت ها  اقلیمــی، 
را  کنوانســیون هایی  و  برگــزار  متعــددی 
که به نام محل برگزاری  تصویب نموده است 
کیوتــو، پاریــس و بیاریتــس نــام  نشســت ها، 
کنوانســیون ها پیرامون  بــرده می شــود. این 
تمهیــدات و محدودیت هــا بــرای مقابلــه بــا 
اثرات تغییر اقلیم و در عین حال دستیابی به 
توســعه پایدار جهانــی در دو مرحله )تا 2015 
کشورهای  وسپس تا 2030 ( تصویب و اغلب 
گذاشــتند. بر اساس  جهان بر روی آن صحه 
کشــورها  نامه هــا،  موافقــت  و  اســناد  ایــن 
گلخانــه ای محدوده  گازهــای  کاهــش  بــرای 
که در  جغرافیائــی خــود تعهداتــی پذیرفتنــد 
صــورت عدم انجــام این تعهــدات جرایمی را 

باید بپذیرند.
گازهای  کاهش اثــرات  دولــت ایــران نیز برای 
گازهــای محتوی  گلخانــه ای ومهمتریــن آن 
کســیدوکربن، درمعاهــده پاریــس تعهداتــی  ا
که  در مقابــل جامعــه جهانی پذیرفته اســت 
کشــورها  همــگام بــا آنهــا وبــا همــکاری دیگــر 
گــردد.  محقــق  بایســتی   2030 ســال  تــا 
گازهــای  انتشــار  جهانــی  محدودیت هــای 
گلخانــه ای  تــا ســال 2030 بــرای نگهداشــت 
کره زمین تا حد  میزان افزایش درجه حرارت 

 در »فرونشــانی کربن و چشــم انداز آن برای توسعه گری  در صنایع احداث و انرژی« تاکید شد

ونشانی کربن اصلی ترین راه مقابله فر
 با گازهای گلخانه ای است

کنفرانس
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کثــر 1/5 درجــه ســانتیگراد خواهــد  یــک و حدا
کشــورهای اروپایــی از هــم  بــود. بدیــن منظــور 
صفــر  »انتشــار  برنامه ریــزی  دنبــال  بــه  کنــون  ا

کربن« تا سال2050 و قبل از آن هستند.
همایــش،  ایــن  ســخنرانی  دوم  قســمت  در 
انــرژی  کنــدوکاو  شــرکت  از  جهرمــی  مهنــدس 
پــارس به بررســی شــرایط ویــژه ایران بــه عنوان 
مزیت هــای  و  پرداخــت  نفت خیــز  کشــور  یــک 
اقتصــادی اســتفاده از فرآیندهای فرونشــانی و 
کربــن در ابعاد مختلــف پرداخت.  گاز  انباشــت 
وی ضــرورت اجرای تعهــدات بین المللی ایران 
نشــر  زیســت محیطــی  از جرائــم  در جلوگیــری 
گلخانه ای حاصل از  افزایش استخراج  گازهای 
گســترده در  و بهــره وری نفــت، ایجــاد اشــتغال 
کــه در  نفــت،  باالدســتی و فرودســتی  صنایــع 
برنامه های توسعه ششــم لحاظ شده است، را 

مورد اشاره قرار داد. 
در قســمت پایانی همایش، در بخش پرسش و 
که از جذابیت و هیجانی خاص برخوردار  پاسخ 
بازتــاب هــای مثبــت  و  آثــار  از  بــود، حاضریــن 
همایش و ضرورت استمرار و تدوام بحث درباره 
آن در بخــش هــای مختلــف عمرانــی و صنعتی 

کشور سخن به میان آوردند.
کــه بــرای مقابله با  کید شــد  در ایــن همایــش تا
ک و تجدیدپذیر  تغییرات اقلیمی، انرژی های پا
بایســتی جایگزین ســوخت های فســیلی شوند 
گلخانه ای  گازهای  که منشــأ اصلی تولید و نشــر 
هســتند. تــا آن زمــان با راهــکار بهبــود راندمان 
ســوزاندن  از  ناشــی  کربنیــک  گاز  نشــر  انــرژی 
و  داد  کاهــش  بایــد  را  فســیلی  هــای  ســوخت 
بنابر پیمان هــای جهانی مقابله با تغییر اقلیم، 
کاربرد روش های  راهــکار اصلی در حال حاضر، 

کربن است. فرونشانی 
از  کربــن یکــی  روش هــای صنعتــی فرونشــانی 
کاســتن نشــر تا پایان  راهکارهای اساســی برای 
فســیل       ســوزی  افــول  بــه  رو  دوران  یافتــن 
اســت. در دهــه حاضر، در جهــان و برای تأمین 
کربــن شــرکتهای  خدمــات مختلــف فرونشــانی 

بسیاری تأسیس و فعال شده اند. 

مقدمه
شروع سد سازی نوین در ایران به دهه 1330 
کنده ای  باز می گردد. در این دهه مطالعات پرا
کشور انجام شده  در قالب برنامه های توسعه 
که در آنها ضرورت ســاخت و بهره برداری  بود 
کشاورزی  از سدها به منظور افزایش تولیدات 
گرفتــه  قــرار  و تامیــن آب شــرب مــورد توجــه 
بود)1(.  برنامه سدســازی در ایران با مطالعات 
که توسط مهندسین مشاور امریکایی  جامعی 

هــارزا در دهــه 1340 منحصــرا بــرای مدیریــت 
گرفت جدی شــد.  کشــور صــورت  منابــع آبــی 
نتیجــه این مطالعــات اولویت بنــدی احداث 
کشــور بود. لــذا تا پیروزی  ســدهای با اهمیت 
انقاب در سال 1357 بیشتر سدهای ساخته 
ج، دز،  کر شده مانند ســدهای سپیدرود )2( ، 
کارون 1 و لتیــان نیازهــای فــوری و اصلی آب و 
کار  کشور را تامین نموده بود و هنوز جای  برق 
زیــادی برای بهره بــرداری از منابــع آبی جهت 

دکتر علی اکبر نجفی

ومکانیک آمیزه ای  صنعت هیدر
 از تجربه، تخصص و نوآوری

1-  از ایــن میــان می تــوان بــه مطالعــات شــرکت امریکایــی D&R(Development and Resources Corporation( در دهــه 1330 در 
که ســاخت ســد دز را پیشنهاد نموده بود. ســاخت سد دز در ســال 1338 آغاز و در  کرد  خصوص توســعه اســتان خوزســتان اشــاره 

سال 1341 به پایان رسید.

که اولین سد ایران است از سال 1335 شروع شد و در سال 1340 به پایان رسید. مهندسین مشاور اتکو-افر    2- ساخت این سد 
Etco-Ofer  طراح سد و شرکت فرانسوی ساسِر Saser پیمانکار سد بودند.
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مقاهل

کشاورزی و تولید برق وجود  مصارف شرب و 
داشت. 

در مقطــع ســال 1357 ســدهایی بــا اهمیت 
کمتر مانند سدهای پیشین و میناب  نسبی 
که با خروج شــرکای  در حــال ســاخت بودنــد 
خارجــی توســط شــرکت های ایرانــی در دهه 
که  1360 تکمیــل شــدند. الزم بــه ذکــر اســت 
که پــس از پیروزی  بخــش بزرگی از ســدهایی 
ســدهای  ماننــد  شــدند،  ســاخته  انقــاب 
گذشــته  مطالعــات  در   ،3 کارون  و  کرخــه 
بررســی و پیش بینی شــده بودند. بــه عنوان 
گتوند  مثــال ســدی در موقعیــت فعلــی ســد 
بر پایه مطالعات شــرکت هارزا توســط مشــاور 
فرانســوی موننکــو در دهــه 1350 پیشــنهاد 

شــده و مهندســین مشــاور آلمانــی المایــر در 
دهــه 1360 آن را تاییــد و نهایتــا مهندســین 
کایتک همراه با شرکت مشانیر  مشــاور چینی 
در دهــه 1370 آن را بــه مرحلــه اجــرا نزدیــک 
نمودنــد. بنابراین در هنــگام پیروزی انقاب 
یک نقشه راه اولیه در این حوزه وجود داشت 
کان بعدی  که زمینه خوبی برای تصمیمات 
فراهــم می نمــود. دیــدگاه اســتقال طلبانه، 
گرایانــه  رفــاه  حــال  عیــن  در  و  ای  توســعه 
دولت هــای پــس از انقــاب در جهــت تامین 
کشــاورزی موجــب توجــه  بــرق، آب شــرب و 
جــدی بــه بخش سدســازی و بــه روز نمودن 
مطالعــات و هدایــت میــزان قابــل توجهــی از 

گردید. در واقع  کشــور به این ســمت  بودجه 
دو دهــه پــس از پایــان جنــگ عــراق بــا ایران 
شــاهد رشد چشمگیر صنعت سدسازی و به 
تبــع آن ظهــور صنعــت هیدرومکانیک بومی 

کشور بود. در 
صنعــت هیدرومکانیــک بــه عنــوان بخشــی 
کشــور بــا اوج  جدایــی ناپذیــر از صنعــت آب 
گیــری فعالیت های سدســازی در ایــران بروز 
جــدی یافــت. تــا پیــروزی انقــاب تجهیزات 
کامل  هیدرومکانیــک ســدها تقریبــا به طــور 
ج از ایــران طراحی و ســاخته می شــد  در خــار
مــی  نصــب  خارجــی  متخصصیــن  توســط  و 
گردیــد. لذا تا این زمــان دانش فنی مورد نیاز 
ایــن رشــته در ایــران وجود نداشــت. شــرکت 

کــه پس  نیرپــارس اولیــن شــرکت ایرانــی بــود 
از انقــاب بــا نصــب تجهیــزات ســد پیشــین 
کــه توســط شــرکت هــای اروپایــی طراحــی و 
گردید.  ســاخته شــده بــود وارد ایــن صنعــت 
که توســط  ســپس تجهیــزات ســد 15 خــرداد 
شــرکت های خارجــی طراحــی شــده بــود، در 
نیرپــارس ســاخته و نصــب  کارخانــه شــرکت 
گردید. با اباغ بخش نیروگاه سدهای مارون 
و علویــان به شــرکت نیرپارس، این شــرکت با 
گیــری از مهندســین خارجــی اقــدام به  بهــره 
فراهم نمودن دانــش فنی طراحی تجهیزات 
هیدرومکانیــک نمــود. از جمله شــرکت های 
کردنــد  همــکاری  نیرپــارس  بــا  کــه  خارجــی 

 Knight Piesold و CKD می تــوان دو شــرکت
که شــرکت اخیرالذکر در سد مسجد  را نام برد 

سلیمان با نیرپارس همکاری داشت. 
توجــه بــه اهمیت طراحــی مهندســی در آغاز 
راه موجــب پایه گــذاری صحیــح ایــن صنعت 
وجــود  دیگــر   ســوی  از  گردیــد.  ایــران  در 
کارخانه های نیرپارس و  گسترده در  امکانات 
ک این امکان را فراهم نمود  ماشین سازی ارا
که دانــش طراحی تجهیــزات هیدرومکانیک 
کیفیــت،  بــا  صنعتــی  و  فنــی  بســتر  یــک  در 
بومی ســازی  بنــای  ســنگ  و  درآیــد  بالفعــل 
نهــاده  ایــران  در  تخصصــی  صنعــت  ایــن 
شــود. هــدف مقالــه حاضر آشــنائی بیشــتر با 
صنعــت هیدرومکانیــک و بیان مســائل این 
کــه با جلب توجه  صنعت اســت به این امید 
ذینفعان، امکان رفع مشــکات و شــکوفایی 

گردد.  بیشتر این سرمایه ملی فراهم 

کاربرد تجهیزات هیدرومکانیک
تنــوع تجهیــزات هیدرومکانیک محدود و در 
که  غالب پروژه ها تکراری اســت به این معنی 
نوع آنها در پروژه های مختلف تکرار می شوند 
ســاخت  و  طراحــی  پــروژه  هــر  البتــه  ولــی 
منحصربــه فرد خود را دارد. این تجهیزات نه 
کانال های  فقط در سدها، بلکه در تونل ها و 
انتقال آب پایین دســت ســدها، شبکه های 
کاربرد  آب و فاضاب و نیز تاسیسات ساحلی 
دارند، لکن در ســدها بیشــترین تمرکز و تنوع 
این تجهیزات به چشــم می خورد. تصویر زیر 
کاربرد دارد را  آنچه به طور عمومی در ســدها 

به طور شماتیک نشان می دهد.
 

تجهیــزات  کاربــرد  کلــی  طــور  بــه 
هیدرومکانیک در سدها را می توان به سه 

بخش اصلی تقسیم نمود:
کنتــرل ســطح آب در پشــت ســد، توســط   )1
اســتاپ  و  آزاد  و  رادیــال  دریچه هــای ســرریز 

گ های غلطکی  ال
توســط  ســد،  نیــروگاه  بــه  آب  هدایــت   )2
ک، شــامل لوله هــای با قطر  مجموعه پنســتا
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کاهنده ها، مقاطع مربع، چندراهی ها،  بــاال، 
گیــر و دریچــه هــای ورودی  آشــغال  شــبکه 

نیروگاه
3( تنظیم آب خروجی برای مصارف شــرب و 

کشاورزی، توسط دریچه ها و شیرآالت

اهمیت تجهیزات هیدرومکانیک 
در سدها

بخــش تجهیزات ســدها حــدود 5% تــا 7% از 
هزینه احداث ســد را شــامل می شــود، لیکن 
بــا توجه به ابعــاد تخصصی و بــه دلیل اینکه 
بهره برداری از سد وابستگی تام به تجهیزات 
بســیار  اهمیــت  از  دارد،  هیدرومکانیــک 
زیــادی برخــوردار اســت. تحقق اهــداف یک 
ح سدســازی تنها پــس از اتمــام عملیات  طــر
نصب تجهیزات، قابل حصول است و در غیر 
اینصــورت صرفًا اجرای عملیات ســاختمانی 
با تمام هزینه های سرســام آور، دســتیابی به 

کرد.  ح را تامین نخواهد  اهداف طر
هیدرومکانیــک  پروژه هــای  اجــرای  فراینــد 
فرایند طوالنی و پیچیده ای اســت و بایستی 
ح سدســازی یا  از اولیــن قــدم هــای یک طــر
شــبکه انتقــال آب بــه آن توجــه نمــود، زیــرا 
عاوه بر دخالت در مرحله طراحی پایه، قبل 
از تهیــه نقشــه های اجرایی باید مشــخصات 
تجهیــزات معلــوم باشــند تــا به عنــوان مثال 
ایــن  بــه  مربــوط  بتــن  در  مدفــون  قطعــات 
تجهیزات در نقشه ها پیش بینی شوند. برای 
بررســی اهمیت تجهیزات هیدرومکانیک در 
ســدها، فراینــد یــک پــروژه هیدرومکانیک را 

کرد: می توان به مراحل زیر تقسیم 
1(  طراحی

2( مهندسی خرید و تامین
3( ساخت و تولید

4( حمل و نصب و راه اندازی
5( بهره برداری

که ممکن  چنانچــه طراحی صحیح نباشــد، 
است ناشــی از بی دقتی، نقص دانش فنی یا 
برون ســپاری نامناسب باشد، هم در مرحله 
ســاخت و هم در مرحله نصب مشکل ایجاد 
بــرداری  می شــود، چــه بســا در حیــن بهــره 

کنــد. باتوجه بــه تفاوت  هــم مشــکاتی بــروز 
تجهیــزات،  طراحــی  ســد،  هــر  مشــخصات 
دفترچــه  دارای  و  پــروژه  آن  بــه  منحصــر 
محاســبات و مشــخصات قطعــات بــرای آن 
پــروژه می باشــد. بــرای تکمیــل طراحــی نیاز 
بــه مهندســینی با تخصــص هــای مختلف و 
گون  گونا آشــنایی با نــرم افزارهای تخصصــی 
است. چنانچه این افراد متفرق و در ساختار 
ســازمانی یک شرکت در قالب بخش طراحی 
دســتیابی  نباشــند،  منســجم  مهندســی  و 
کامــل و جامــع تقریبــا غیــر  بــه یــک طراحــی 
که این افــراد ارتباط  ممکــن اســت، خصوصا 
ســازمانی بــا بخــش خریــد و ســاخت ندارند. 
لــذا وجود یک واحد طراحی منســجم دارای 

بــه  نیــل  بــرای  موردنیــاز  دیســیپلین های 
اهــداف پــروژه ضــروری اســت. ایــن موضوع 
کــه اطاعات  از ایــن جهــت نیــز اهمیت دارد 
بــرای  شــرکت  داخــل  در  بایســت  مــی   فنــی 
آینــده  در  نــوآوری  و  آتــی  هــای  طراحــی 
نگهــداری و جهت اســتفاده در شــرایط بهره 

برداری و تعمیرات آرشیو شوند. 
تخصــص هــای متفاوت در ایــن زمینه موارد 
زیر را پوشــش می دهند: تهیــه مدل ریاضی، 
تفســیر مــدل هــای هیدرولیکی، محاســبات 
طراحــی  لوله هــا،  طراحــی  هیدرولیکــی، 
از  مانــوری  تجهیــزات  طراحــی  دریچه هــا، 
قبیــل وینچ هــا، جرثقیل هــا و ســیلندر هــای 

هیدرولیــک، طراحــی تجهیزات شــیرخانه از 
کشــویی،  قبیــل انــواع شــیرهای پروانــه ای، 
ســوزنی، هــاول بانگــر و دیســمنتل جوینت، 
و  مانیتورینــگ  و  کنتــرل  سیســتم  طراحــی 
باالخــره تبدیــل ایــن مــوارد بــه نقشــه هــای 

ساخت و نصب.
چنانچه مهندســی خریــد و تامین نامطمئن 
کــه بــه دلیــل تخصصــی بــودن اجزاء  باشــد، 
از اســتفاده  هیدرومکانیــک،   تجهیــزات 

آب بندهــا،  انــواع  مختلــف،  هــای  آلیــاژ   
 ... و  رنــگ  و  کابــل  خــاص،  الکترودهــای 
کیفیت آنها ضروری اســت، شــاهد  دقــت در 
مشــکات عدیــده ای در ســاخت و نصــب و 
گونه  بهره بــرداری خواهیم بــود. تامیــن این 

نیــز تجهیــزات ســاخته شــده  و  اولیــه  مــواد 
مانند شــیرآالت، موتورها، بلبرینگ ها، جک 
هــای هیدرولیــک، پمپ هــا، تابلوهــا و ابــزار 
اطمینــان  قابــل  کننــدگان  تامیــن  از  دقیــق 
کنترل طراحی قبل از  اهمیت اساســی دارد. 
ســفارش گذاری، انجام دقیق مراحل تست، 
کیفیــت، پیش بینــی روش  گواهــی  دریافــت 
ضرورت هــای  جملــه  از  بارانــدازی  و  حمــل 
کلیــدی در خریدهــای یک پروژه هســتند. از 
کــه در پروژه هــای هیدرومکانیــک اجزاء  آنجا
بــه قطعــات ســاختنی، تجهیــزات خریدنی و 
کنتــرل تفکیک می شــوند،  مجموعــه بــرق و 
الزم اســت در طراحــی بخش هــای مختلــف 
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کامل وجود داشــته  یکپارچگــی و هماهنگی 
باشد. 

که ممکن  چنانچه ســاخت ناصحیح باشــد، 
اســت به علت هایی از قبیــل ضعف در تولید 
نقشــه های شــاپ، نیروی انســانی غیرماهر، 
و  فضــا  نداشــتن  رواداری هــا،  رعایــت  عــدم 
ادوات مناسب برای تولید و نیز نبود سیستم 
موجــب  شــود،  ایجــاد  موثــر  کیفــی  کنتــرل 
کاری، اتــاف منابع و بروز مشــکل در  دوبــاره 
مراحــل نصــب و راه انــدازی می گــردد. وجود 
کارخانــه متعلــق بــه شــرکت هیدرومکانیــک 
به جای برون ســپاری ســاخت در دســتیابی 
به ســاخت درســت تجهیزات ضروری است. 
کارخانــه ای بایــد واجد ماشــین آالت  چنیــن 
کاری، بورینگ،  برش، جوشــکاری، ماشــین 
تراشــکاری، رول، سندباســت و رنگ آمیزی 
کارآمــد  باشــد و از نیــروی انســانی باتجربــه و 

گرفته شود.  بهره 
کــه  چنانچــه نصــب نادرســت انجــام شــود، 
کار  ممکــن اســت ناشــی از شــرایط محیطــی 
کم  کار در ارتفــاع )ســرریزها(، محیــط  ماننــد 
نور )تونل ها(، محدودیت فضا )شیرخانه ها( 
کمبــود  یــا  ک )سرســره ها(  و محیــط خطرنــا
دانــش و تجربــه تیم نصب باشــد، مشــکات 
عدیــده ای را برای راه انــدازی و بهره برداری 

کرد. وجود تجهیزات ساختنی  ایجاد خواهد 
ماننــد دریچه هــا و تداخــل آن بــا تجهیــزات 
مانــوری از قبیــل جرثقیــل، وینــچ و سیســتم 
نصــب  تیــم  می کنــد  اقتضــا  هیدرولیــک 
کیپ هــای متخصــص در زمینه های  شــامل ا
مکانیــک، بــرق و هیدرولیــک و افــراد ماهــر 
در عملیــات فلــزکاری باشــد تــا همزمــان بــه 
طــور هماهنــگ عمــل نماینــد. فوقــا اشــاره 
کــه پروژه های هیدرومکانیک طوالنی  گردید 

که بسیاری  هســتند، این بدان جهت اســت 
از تجهیــزات در فرایند زمانی و اجرایی مابین 
عملیات ساختمانی سدها می بایست نصب 
پیمانــکار  بــا  کامــل  تعامــل  در  لــذا  و  شــوند 
ســیویل بطور منقطع و به موازات پیشــرفت 

کار ابنیه سدها انجام می شوند.
چنانچه بهره برداری از تجهیزات سد درست 
کــه غالبــا بدلیــل اســتفاده از  انجــام نشــود، 
مــوارد  بســیاری  )در  نامناســب  اپراتورهــای 
از نفراتــی  گــروه مســتقر در بهره بــرداری غیــر 
که توسط سازنده تجهیزات آموزش  هســتند 
کمبــود بودجــه بــرای نگهداری و  دیده انــد(، 
تعمیــر به موقع، بهره بــرداری پیش از موعد، 
عــدم رعایــت دســتورالعمل های بهره برداری 
و عدم رعایــت الزامات طراحی پیش می آید، 
موجــب  را  زیــادی  هزینه هــای  و  مشــکات 
گاه آســیب وارده بــه تجهیــزات به  می شــود. 
که بایســتی یــک تجهیز تعمیر  گونه ای اســت 
گرچه  که  گردد  کا جایگزین  اساسی شــده یا 
پیش بینــی برخــی از ایــن مــوارد در طراحی و 
اجرای ســد شده است، عما به خاطر ارتفاع 
آب دریاچــه بــه علــت آبگیــری ســد و جریــان 
بــودن  کانالهــا و عملیاتــی  و  تونل هــا  آب در 
گاه غیرممکن و یــا با معضات  نیــروگاه ســد، 
گیری از  گونــی روبه روســت. برای پیــش  گونا

مقاهل

ذیصــاح  پیمانکـــــــــاران 
و توانــا از ســـــــرمایه های 
محســوب  کشــور  ملــی 
می شوند و حفظ ایشان 
یک وظیفه ملی به شمار 
مــی رود. اصـــــــــلی تریــن 
مشکــــــات پیمانــکاران 
صنعــت هیدرومکانیک، 
گر چاره ای اندیشیده  که ا
از بســـــــــــیاری   نشـــــــــــود 
گردونــه  از  ایشـــــــــــــــــان 
ج  کشــور خــار ســازندگی 

خواهند شد
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این معضات بایســتی قــرارداد بهــره برداری 
تجهیزات هیدرومکانیک به صورت مستقل 
تعریــف و ســازوکار اجرایــی آن با تیــم آموزش 
کرده باشــند  گواهی معتبر دریافت  کــه  دیده 
مشــخص شــود. همچنیــن تجهیــزات بطــور 
کارشناسان باتجربه یا  دوره ای منظم توسط 
نمایندگان سازندگان بازدید و بازرسی شوند 
گواهینامــه صحت عملکــرد تجهیز دریافت  و 
بهره بــرداری  از  اینکــه  مهــم  نکتــه  نماینــد. 
پیش از موعد و تشریفاتی خودداری و عادت 
ناپسند اســتفاده از خدمات رایگان پیمانکار 
تشــریفات  انجــام  بــدون  بهره بــرداری  در 

گذاشته شود. کنار  تحویل 

مشکالت پیمانکاران
 تجهیزات هیدرومکانیک

پیمانــکاران ذیصــاح و توانــا از ســرمایه های 
کشور محسوب می شوند و حفظ ایشان  ملی 
یک وظیفه ملی به شمار می رود. اصلی ترین 
مشکات پیمانکاران صنعت هیدرومکانیک، 
گــر چــاره ای اندیشــیده نشــود بســیاری  کــه ا
ج  کشــور خــار گردونــه ســازندگی  از ایشــان از 
خواهند شــد، در شــماره 381 نشریه آبادگران 
بیــان  موجــز  صــورت  بــه  نگارنــده   توســط 
شــده انــد، لکن بــه امید حل آنهــا در اینجا به 

بیانــی دیگــر ارائــه می گردند. این مشــکات را 
می توان به چند بخش تقسیم نمود:

1( مشکالت رقابت نابرابر:
 نبــود مکانیــزم و دســتورالعمل های شــفاف 
در تشــخیص صاحیــت ســازندگان موجــب 
شده ارزیابی سلیقه ای در برگزاری مناقصات 
کاری  گیرد و شــرکت هــای با ســوابق  صــورت 
کنــار  گســترده، در رقابــت  شــفاف و امکانــات 
که ســابقه اجرایی و  گیرند  شــرکت هایی قــرار 
کارخانه ساخت ندارند. این  بخش طراحی و 
امر راه را برای ورود شــرکت های بی صاحیت 
به مناقصات تجهیزات باز می کند و در نتیجه 
ج  پیمانــکاران صاحب صاحیت را از دور خار
کیفیت اجرای پروژه ها را تنزل می دهد.  کرده 

2( مشکالت قراردادی: 
 این مشکات عبارتند از:

 الــف( اجرای قرارداد به عنوان اقام بودجه ای 
عنــوان  بــه  را  هیدرومکانیــک  پیمانــکار  کــه 
پیمانکار زیرمجموعه شرکت های ساختمانی 

قرار می دهد.
 ب( عــدم همخوانی نحوه پرداخت با ماهیت 
اجرا در قراردادها که موجب می شود نقدینگی 
که بخش  الزم برای ســفارش مواد و تجهیزات 
اعظم قراردادهای هیدرومکانیک است تامین 

نگردد. 
ج( عــدم همخوانــی مبالــغ تعدیل بــا واقعیت 
کــه خرید ارزی  هزینــه ها منجملــه در مواردی 

صورت می گیرد.
 د( عدم استفاده از قراردادهای یکسان مناسب 
کــه ماهیتــًا بــا قراردادهــای  تامیــن تجهیــزات 
معمــول متفاوت اســت. هـ( عدم رســیدگی به 
موقع و منصفانه به تاخیرات قراردادی و عدم 
که ناشی  جبران هزینه های ناشی از تاخیراتی 

از قصور پیمانکار نبوده است.
3( مشکالت تطویل و تحویل: 

کنــد پیشــرفت عملیات  باتوجــه بــه ســرعت 
ســاختمانی ســدها، بخــش تجهیــزات دچار 

تطویــل می گــردد، نتیجتا ســازنده تجهیزات 
بــا  پــروژه ای  درگیــر  طوالنــی  مــدت  بــرای 
کمبود  که موجــب  کم می شــود  مبلــغ اولیــه 
و  انســانی  نیــروی  مشــکات  و  نقدینگــی 

فرسودگی تجهیزات می گردد. 
کــه پروژه هــا بدون  مشــکل دیگــر ایــن اســت 
در  پیمانــکار  هزینــه  بــه  موقــت  تحویــل 
دســت بهــره بــرداری نامناســب و در معــرض 
گذشــت  ک قــرار می گیرنــد و علیرغــم  اســتها
ســالها از افتتــاح پــروژه بــه دســت مســئولین 
هنوز انتظار میرود پیمانکار جهت رفع نقص 

اقدام نماید. 

4( مشکالت مالی:
  مطالبــات بــه حــق پیمانــکاران مربــوط بــه 
کارکرد تایید شــده ایشان ماه ها و بلکه سالها 
به تعویق می افتــد درحالیکه همزمان ارزش 
پــول نــزول می کنــد. باوجــود ایــن تاخیــر، به 
خ تنزیل  جــای پرداخــت نقــدی، اوراق با نــر
بــه  ارزش  کاهــش  ایــن  جبــران  بــدون   %30

پیمانکار تحمیل می شود.
که نبــود نقدینگی،   مضافــا در شــرایط فعلــی 
بنگاه هــای اقتصادی را دچــار بحران نموده، 
موقــع  بــه  پرداخــت  بــه  موظــف  شــرکت ها 
اقســاط تســهیات بانکــی، حــق بیمه هــای 
قانونی و فرا قانونی تامین اجتماعی، مالیات 
که با عدم تادیه  و عوارض هستند، به نحوی 
کــدام از ایــن مــوارد، عــاوه بــر  بــه موقــع هــر 
پرداخت جرائم سنگین، هیچگونه خدمات 
کار جدید نیز  کننــد و  بانکــی نمی توانند اخذ 
که این چرخه معیوب مشکات مالی  بگیرند 

را الینحل می نماید.

توضیح پایانی
در نــگارش بخش هایــی از این مقاله، از متن 
و تصاویــر تهیــه شــده توســط شــرکت تامیــن 
گــروه فنــاوری نوین  کاالی نویــن نیــرو )عضو 
گرفته شــده اســت و بدینوســیله  نیــرو( بهــره 
زحمــات ســرکار خانــم فراهانــی و همــکاران 

ج نهاده می شود. ایشان ار
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 نشست

حســین ساح ورزی نایب رئیس اتاق ایران با 
اشاره به یازدهمین انتخابات مجلس شورای 
اسامی، در یادداشتی به مهم ترین انتظارات 
بخــش خصوصی از مجلــس یازدهم پرداخته 

است.
بــا  مطابــق  ایــران  اســامی  شــورای  مجلــس 
قانون اساسی مصوب 1358 مجلس خبرگان 
در  تجدیدنظــر  هیــات  مصــوب  همچنیــن  و 
قانــون اساســی در 1368، یکــی از ارکان اداره 
کشــور ایران به حســاب می آید. قانون اساسی 
اختیارات گسترده ای به این نهاد قانون گذاری 
داده است.به طور مثال و براساس اصل  هفتاد 
و یکم قانون اساسی »مجلس  شورای  اسامی  
در عمــوم  مســائل  در حــدود مقــرر در قانــون  
اساسی  می تواند قانون  وضع کند.« و براساس 
اصل  هفتاد و ششم: »مجلس  شورای  اسامی  
کشــور را  حــق  تحقیــق  و تفحص  در تمــام  امور 
دارد.« همچنیــن برپایه اصل  هشــتادم قانون 
اساســی نظــام جمهــوری اســامی »گرفتــن  و 
کمک های  بدون  عوض  داخلی  و  دادن  وام  یــا 
خارجی  از طرف  دولت  باید با تصویب  مجلس  
شــورای  اســامی  باشــد.« همچنین براســاس 
اصــل  هشــتاد و هفتــم: »  رئیس  جمهــور بــرای  
هیــات  وزیــران  پــس  از تشــکیل  و پیــش  از هــر 
اقــدام  دیگر بایــد از مجلس  رای  اعتماد بگیرد. 
در دوران  تصــدی  نیــز در مــورد مســائل  مهم  و 
مورد اختاف  می توانــد از مجلس  برای  هیات  
گاه  وزیران  تقاضای  رای  اعتماد کند.« ناظران آ
باور دارند این اختیارات گسترده موجب شده 
است مجلس شورای اسامی همپا و همسنگ 
حوزه هــای  در  کشــور  اداره  در  دولــت  نهــاد 
گون به ویژه در حوزه اقتصاد سهم و نقش  گونا
کارنامــه مجلــس  داشــته باشــد. امــا ارزیابــی 
قانون گــذاران  هماننــد  فعلــی  قانون گــذاری 
که بیشــترین اعضای  دوره قبــل بــه این دلیل 
مجلس ها با استفاده از موقعیت های محلی، 
قومی و استانی رای آورده و عضویت رسمی در 
هیچ حزب و جمعیت سیاسی نداشته اند، کار 

دشواری است.
کــه رایشــان  ایــن نماینــدگان بــه ایــن دلیــل 
مطابق با قانون اساسی مخفی می ماند فاقد 
کارنامه روشن هستند و به این ترتیب بررسی 
کارنامه نمایندگان دشــوار اســت. امــا با توجه 
به ســابقه و تجربــه فعالیت های مجلس های 
قانون گــذاری دوره هــای پیشــین می تــوان بــا 
نمی تــوان  را  فعلــی  نوشــت.مجلس  جــرات 

کــه دو  درحــوزه سیاســت خارجــی و اقتصــاد 
کســب و کار ایرانیان و  متغیر سرنوشت ســاز بــر 
نیز معیشــت آنهاســت، موفق دانســت. برای 
روشــن شــدن بیشــتر ایــن ادعــا می تــوان بــه 
هفتــم  دوره  قانون گــذاری  مجلــس  عملکــرد 
که براســاس یکــی از مصوبه های آن  پرداخت 
قیمت حامل هــای انرژی بدون واقعیت های 
موجــود تثبیــت شــد و پایــه انحــراف هــزاران 
کشــور شــد. بــا توجــه  میلیــارد ریــال از منابــع 
از  را  تاثیــر  اینکــه اقتصادایــران بیشــترین  بــه 
بودجه هــای ســاالنه می پذیــرد و نیز بــا توجه 
به اینکه این قانون های بودجه در ســه ســال 
تازه ســپری شــده از سوی نمایندگان مجلس 
فعلــی تایید و تصویب شــده اســت، این نهاد 
کان شــریک بــدون چون و  درحــوزه اقتصــاد 
چرای دولت است. کسری بودجه های مزمن 
و درآمدهای خیالی در بودجه های ســه سال 
اخیر که به رشد شتابان تورم منجر شده است 
و راه رشــد منفــی را بازکــرده اســت نمونه ای از 
کارنامــه مجلــس فعلی اســت. مجلــس فعلی 
بــدون وجود عناصــر قدرتمند پارلمانتاریســم 
امــا از تاثیرگذاری های مجلس هــای قبلی نیز 

دور بوده است.

محورهای مجلس یازدهم
بــرای  یارگیری هــا  و  تبلیغــات  کنــون  هم ا
انتخابات دوره بعدی در سراسر ایران شروع 
شده است. به نظر می رسد این انتخابات نیز 
بــدون حضــور نیروهــای قدرتمندتــر و بدون 
حضــور جــدی احــزاب مســتقل از جبهه ها و 
ائتاف هــا برگــزار شــده و در پایان بــا توجه به 
کــه به طور آشــکار و ناپیدا  محدودیت هایــی 
کارشــناس  و  موثــر  چهــره ای  حضــور  بــرای 
وجود دارد، نفــرات ورزیده تر در فن تبلیغات 
گر بخواهــم انتظارات  بــه مجلــس راه یابند. ا
فعــاالن بخش خصوصــی را از مجلــس آینده 
به طــور خاصــه یــادآور شــوم به چنــد نکته و 

کوتاه اشاره می کنم: به صورت 

کســانی  یکــم - نهاد ناظر و موثر بر اینکه چه 
و  شــوند  حاضــر  انتخابــات  در  می تواننــد 
صــدر  ح  شــر بــا  بایــد  آورنــد  دســت  بــه  رای 
کنند و اجازه دهند نیروهای  بیشــتری عمل 
بــه  اقتصــاد  درحــوزه  به ویــژه  کارشــناس 

مجلس راه یابند.

دوم -  ائتاف هــا و جریان های سیاســی موثر 
در انتخابــات مجلــس بعــدی بایــد از حضــور 
کارشــناس و دانشــمند در بخــش  نیروهــای 
که می شود  کرده و تا جایی  اقتصاد اســتقبال 

گروه ها را به مجلس بفرستند. این 

کمیســیون های  تاســیس   - ســوم 
اقتصــادی درمجلــس آینــده نباید براســاس 
راس  در  بایــد  و  باشــد  سیاســی  البی هــای 
کمیســیون های اقتصادی، بودجه، صنعت 
کارشــناس  نیروهــای  انــرژی  و  بازرگانــی  و 

باشند. حاضر 

چهــارم- مجلس بعدی باید و بهتر اســت به 
جــای اینکه هــر روز قانون تازه ای را دردســتور 
کار قــرار دهــد قانون هــای اقتصــادی فعلــی را 
در چارچوب هــای الزام های روز دســته بندی 

کند.  کرده و قانون های بازدارنده را لغو 
 

کثریــت اعضای مجلــس بعدی باید  پنجــم - ا
به ویــژه  اقتصــاد و  امــر  یــک دوره فشــرده در 
داســتان بســیار بــا اهمیــت بودجــه بگذرانند 
تــا در موقــع تصویــب مهم تریــن ســند مالی و 

کارشناسی بدهند. سیاسی کشور رای 

یادداشت حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران

5 انتظار مهم
 بخش خصوصی

 از مجلس آینده

مقاهل
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گرامیداشــت یــاد و خاطره بیــش از 30  آئیــن 
لــرزه پنجــم دی مــاه  هــزار جانباختــه زمیــن 
سال 82 شهرستان بم با حضور محمدجواد 
کرمان، محمد شکرچی زاده  فدائی اســتاندار 
معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه 
کثیــری از مــردم بــم در  و شهرســازی و جمــع 

بهشت زهرای این شهر برگزار شد.

کشور را زلزله بم مهندسی 
کرد  مبهوت 

رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی 
بــم  زلزلــه  کــه  کــرد  عنــوان  مراســم  ایــن  در 
کــرد. وی  عصــر  کشــور را مبهــوت  مهندســی 
روز پنجشــنبه 5 دی در مراســم شانزدهمین 
ســالگرد زلزلــه پنجــم دی ماه 82 در بهشــت 
گفت: بم سرمایه ارزشمند جهانی  زهرای بم 
کهــن دارد  اســت و ریشــه در تاریــخ ســرزمین 
کــه حضور در  ســرزمین نخلســتانها و مکانــی 
آن توفیــق مــی خواهــد. اراده مصمــم مردم، 
کمــک  بــم  مــردم  و  بین المللــی  کمک هــای 

کردند شهر بم مستحکم تر ساخته شود.
رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی 
کشــور  توضیــح داد: بم جزو اولین شــهرهای 
که بیشترین درصد ساختمان اسکلت  است 
کمتر مورد  را دارد امــا متاســفانه آنچه در بــم 
گرفته سیما و منظر شهر بم است. توجه قرار 
ارزش بــم و میراث بزرگ به ســاختمان بزرگ 

فلــزی و بتنی نیســت. آنچه بــم را بم می کند 
ســیما، نخلســتان ها و ارگ قدیــم بم اســت. 
ح جامع و  گزارشــی درباره طــر گذشــته  ســال 
که دســتور  ح تفضیلــی بم بــه وزیر دادیم  طــر
ح ویژه بــا محوریت مرکز  دادنــد بــه عنوان طر

گیرد. کار قرار  تحقیقات در دستور 
حفــظ  بــرای  بایــد  داد:  ادامــه  شــکرچی 
نخلســتان ها زمیــن مناســب بــرای جمعیت 
در حــال رشــد بم تامین شــود زیرا نخــل را با 
که پیشــینیان  نفر تعریف می کنند همان طور 
مــا بــرای شــمردن نخــل نفــر بــکار می برنــد و 
گــر بــر زمیــن افتــاد انــگار انســان  یــک نخــل ا
کــرد: روز  کیــد  بــر زمیــن افتــاده اســت. وی تا
کشــور روز ایمنــی  پنجــم دی مــاه در تقویــم 
کشــور  ســاختمان ها و روز میثــاق مهندســی 
گرفــت و مــا از مهندســان انتظــار داریــم  نــام 
ســاختمان های مقــاوم بســازند زیــرا اســتان 
گســل های مختلفــی دارد و زلزله خیز  کرمــان 

است .

پرتلفات ترین زلزله ایران 
الزم بــه ذکــر اســت زمین لــرزه پنجــم دی ماه 
بــم، زمین لــرزه ای بــود بــا بزرگــی 6/6 ریشــتر 
که در ســاعت 5:26 بامداد روز جمعه 5 دی 
1382 بــه مــدت 12 ثانیــه شــهر بــم و مناطق 
کرمــان را لرزاند.  اطــراف آن در شــرق اســتان 
گذشــته  ســده  در  زمین لــرزه  ایــن  فاجعــه 

ایــران بی ماننــد بــود از ایــن واقعه بــه عنوان 
مرگبارترین زلزله تاریخ ایران یاد می شود.

الزم بــه ذکــر اســت در آن زمان بــم حدود 90 
که یک ســوم این  هــزار نفــر جمعیت داشــت 
جمعیــت در زلزلــه جان باختنــد، یــک ســوم 
مجــروح و تعــداد زیــادی از مــردم ایــن شــهر 

بی خانمان شدند. 
در این زمین لرزه 70 درصد از ســازه های شهر 
که  بم به طورکل تخریب شــدند. ارگ بم هم 
گلی جهان به حساب می آمد  بزرگترین سازه 
و 2500 سال قدمت داشت نیز در این حادثه 

کامًا ویران شد. 
بــا وجــود آنکــه زلزلــه بم 6.6 ریشــتر بــود و در 
خ  جهان زلزله هایی به مراتب از این قوی تر ر
داده، بم یکی از پرتلفات ترین آنها بود. طبق 
کشــور زلزله سال 1369 رودبار در  آمار رســمی 
کشــته پرتلفات تر  گیــان بــا 37 هــزار  اســتان 
از بــم بــوده اســت، اما بــه صورت غیررســمی 
زمین لــرزه بــم پرتلفات تریــن زمین لــزره قــرن 
گرفتــه اســت. در پــی ایــن  اخیــر ایــران لقــب 
کمک  کشــور بــه ایــران پیشــنهاد  حادثــه 60 
کشــور نیروهــای خــود را بــرای  دادنــد و 44 
کمــک بــه عملیــات امــداد بــه ایــران ارســال 
که بعد از  کــه از جملــه آنها آمریکا بــود  کردنــد 
20 ســال با هواپیمــای نظامی خــود به یاری 

زلزله زدگان شتافت. 

آئین گرامیداشت جانباختگان  زلزله بم 
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رشــد اقتصــادی ایران در ســال جــاری منفی 
مــا  ملــی  درآمــد  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 
گر تورم 40 درصدی  افزایــش نخواهد یافت. ا
کنونــی بودجه ای  کنــار بگذاریــم، بودجــه  را 
 انقباضــی خواهــد بــود. قیمت هــا روز بــه روز
  افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش می یابد. 
ســطح  یابــد،  کاهــش  ملــی  درآمــد  وقتــی 
کاسته  قیمت ها افزایش می یابد، از اشــتغال 

 و بــر بیــکاری افزوده می شــود و ضمنا به تبع 
 آن، درآمدهــای مالیاتــی دولــت نیــز تقلیــل

 می یابد.
درآمدهــای  روی  توانســت  نخواهــد  دولــت 
کرده بر اســاس طیف  که پیش بینی  مالیاتی 
کنــد، مگر آنکه  مودیــان موجود، حســاب باز 
گســترش دهد. از  طیــف مودیــان را قاطعانه 
شــرکت های تولیــدی بــرای تشــویق مالیات 
دریافــت نکند و به جای آنها از شــرکت هایی 
گردش مالی دارند  کــه هزاران میلیــارد تومان 
پرونــده  فاقــد  مالیاتــی  امــور  ســازمان  در  و 
کنــون ا کنــد.  دریافــت  مالیــات   هســتند، 
گریــزی   تــا 50 هــزار میلیــارد تومــان مالیــات 

گزارش شده است.
از ســوی دیگر، ضــرورت دارد اصاح ســاختار 
کلید بزنیم. درحال حاضر،  دریافت مالیات را 
درآمدهــای  از  بســیاری  دریافــت  از  دولــت 
کارآمدی نظــام مالیاتی  مالیاتــی بــه ســبب نا
تــا  کشــورها 85  از  بســیاری  اســت.  محــروم 
90 درصــد منابــع بودجــه خــود را از وصــول 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  مالیات هــای 
تامیــن می کننــد. بنابرایــن مالیــات اولیــن و 
گزینــه درآمــدی دولــت اســت و  مهــم تریــن 
دهنــدگان مالیــات  بــه  اســاس،  همیــن  بــر    
گاه تکیــه  ایــران  در  امــا  گوســت؛  پاســخ    
رس  آســان  درآمدهــای  وصــول  دولت هــا، 
گاه اصاح نظــام مالیاتی  نفتــی بــوده و هیــچ 
گرفته نشــده اســت؛ به همین ســبب  جــدی 
غ گونــه و فــار  دولت هــا بــی محابــا، اســراف 
گویی به ملت، در بستری از رانت و   از پاســخ 
فساد از جیب مردم و نسل های آینده هزینه 
کســری بودجه روبه  می کننــد و همواره نیز با 

رو می شوند.
کسری بودجه را  که می تواند این  از راه هایی 
کند، انتشــار اســکناس از سوی بانک  جبران 

مرکزی است. این اقدام، پایه پولی را افزایش 
دنبــال  بــه  را  نقدینگــی  افزایــش  و  می دهــد 
که نقدینگی افزایش می یابد، اثر  دارد. زمانی 
مســتقیمی روی افزایش تقاضــا می گذارد؛ در 
که عرصه ثابت بوده و به این ترتیب،  صورتی 
بــاز هــم قیمت ها افزایــش می یابــد. اختاف 
کــه  نقدینگــی و پایــه پولــی، اعتبــاری اســت 
کشــور خلــق شــده و  از ســوی نظــام بانکــی 
تخصیص یافته اســت. در حال حاضر بخش 
کــه در  عمــده ای از حجــم عظیــم نقدینگــی 
ســال های اخیر به شــدت افزایــش یافته، در 
گردش ندارد و بنابراین  بخش واقعی اقتصاد 
تــورم توام با رکود اقتصــاد را از نفس انداخته 
گذشته  اســت. طبق آمار دولتی، تنها در ماه 
برگشــت  چــک  تومــان  میلیــارد  هــزار  صــد 
که نشــان از عمق فاجعــه دارد.  شــده اســت 
شــرکت های دولتــی و خصوصــی ســازی، بــه 
کنند،  کمک  جای آنکه به توســعه اقتصادی 
کــرده اند.  کشــور را بــا توســعه وارونــه روبه رو 
گذشــته ســودآور بودند،  که در  شــرکت هایی 
بــا قیمت هــای بســیار نــازل و بــدون مزایــده 
که با  در اختیــار افــرادی قــرار داده شــده انــد 
رانت هــا در ارتبــاط بــوده اند. این شــرکت ها 
منتــج به ضــرر و زیان شــده و دارایی ها بر باد 

کارگران نیز چندین ماه معوق  رفتــه و حقوق 
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل هــم نبایــد از 
آنها انتظار توســعه داشــت. بایــد تکلیف این 
شــرکت ها روشــن شــود و تحــت حسابرســی 
از  بخشــی  متاســفانه  گیرنــد.  قــرار  واقعــی 
حسابرسی ها توام با رانت و مخدوش بوده و 
در آنها به زیان منافع ملی عمل شــده است. 
حتــی دیــوان محاســبات عمومی نیــز وقتــی 
گزارش تفریغ بودجه را ارائه دهد،  قصد دارد 
گر این  کافی دسترســی ندارد و ا بــه اطاعات 
اطاعات درســت نباشــد، نمی توانــد مبنای 
درســتی برای بودجه ریزی ســال بعد باشد. 
کارآمــد دولتی  اینهــا همــه ناشــی از اقتصاد نا
گر تغییــر ماهیت ندهد  اســت. این اقتصــاد ا
و بــا اقتصــاد رقابتــی جایگزیــن نشــود، بعید 
می دانــم بــا ایــن سیاســت های عجوالنــه به 

سامان برسد.
در افزایش قیمت بنزین، دولت می توانســت 
طبق روال نامطلوب مرســوم از بانک مرکزی 
کــه از طریق چاپ اســکناس  کند  اســتقراض 
انجام می گرفت. هرچند این اقدام نقدینگی 
را بــاال برده و تــورم را ایجاد می کرد، اما از نوع 
خ بنزین بهتر بود؛ زیرا  عملکــرد در افزایش نــر
افزایــش قیمت بنزیــن پتانســیل نارضایتی و 
کرد و منجر به فاجعه  اعتراضی مردم را فعال 
بسیار غم انگیزی شد. به عقیده من، دولت 
کاغذ چاپ اســکناس دچار مشــکل شده  در 
که  اســت؛ وگرنــه بــرای دولــت راحــت تر بــود 
کنــد تــا اینکه به  از بانــک مرکــزی اســتقراض 
خ بنزیــن روی آورد و تبعات آن را  افزایــش نــر
خ بنزین،  کنــد. افزایش نر بــر جامعه تحمیل 
بــه خــودی خــود تــورم زاســت و در یکــی، دو 
ماه آینده، این تورم خود را بیشتر در اقتصاد 

نشان خواهد داد.
شــرکت های دولتی دمــل چرکینی در بودجه 
کــه بــار اضافــی را بــر دوش  دولتــی هســتند 
دولــت قــرار داده انــد. دولــت باید از شــر این 
شرکت ها به نحوی رها شود و آنها را به بخش 
کند و بخش خصوصی را از  گذار  خصوصــی وا
کند. دولت  طریــق اعتبارات بانکی، حمایت 
گــر بخش عمــده ای از یارانه هــای پرداختی  ا
پرداخــت  طریــق  از  و  کنــد  قطــع  را  کنونــی 
یارانــه، بــه بخش خصوصــی واقعــی تولیدی 

دکتر محمود جام ساز

شرکتهای دولتی؛ 
دمل چرکین
 در بودجه
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که به  گزارشی  مرکز پژوهشــهای مجلس در 
کشور  کل  بررســی الیحه بودجه سال 1399 
در بخــش مســکن و شهرســازی پرداختــه 
بودجــه  الیحــه  بررســی  عنــوان  بــا  اســت  
کشــور در بخــش مســکن  کل  ســال 1399 
و شهرســازی آورده اســت: در تبصــره »5« 
 1399 ســال  بودجــه  الیحــه  ماده واحــده 
اولویــت  بــا  اســامی  مالــی  اوراق  انتشــار 
هزینه کــرد منابع حاصــل از آن در بازآفرینی 
شهری و بافت های فرسوده به شرکت های 
گــذار شــده اســت درحالی کــه در  دولتــی وا
قانون بودجه سال 1398 انتشار این اوراق 
کشــور و ســازمان های  بــه شــهرداری های 
گذار شده بود. بر اساس این  وابسته آنان وا
گزارش ،در تبصــره »14« ماده واحده الیحه 
جدیــدی  پتانســیل   ،1399 ســال  بودجــه 
بــا 102  در حــوزه مســکن از اعتبــاری برابــر 
هــزار میلیــارد ریال به تولید و اشــتغال )بند 
»الــف« تبصــره »18«(، حمل ونقــل ریلــی، 
نظــر  در  کشــاورزی  نهاده هــای  و  مســکن 
که هرچنــد ســرجمع اعتباری  گرفتــه شــده 
قابــل ماحظــه اســت، بااین وجــود محــل  
هزینه کرد آن به طور شــفاف تبیین نشــده و 
ســهم بخش مســکن تدقیق نشــده است. 
پژوهش هــای  مرکــز  مطالعــات  اســاس  بــر 
مجلس شــورای اســامی، در تحلیل امور و 
فصول با جداســازی اعتبــارات موضوع آب 
و فاضــاب؛ فصــل مســکن )بــا اعتبــار 497 
میلیــارد ریال( در حدود 40 درصد افزایش، 
فصل توســعه و خدمات شهری، روستایی 

و عشــایری )با اعتبار 31.196 میلیارد ریال( 
حــدود 7 درصــد افزایش و فصــل تحقیق و 
توســعه در امــور مســکن، عمــران شــهری و 
روســتایی )بــا اعتبــار 1.461 میلیــارد ریــال( 
حدود 45 درصــد افزایش در الیحه بودجه 
ســال 1399 نسبت به بودجه مصوب سال 
گزارش می افزاید  1398 داشــته اســت. این 
فصــل مســکن دارای ســهم 5.1 درصدی از 
امور مســکن و عمران شــهری و روستایی و 
همچنین ســهم امور مســکن در ســه فصل 
کمتر از  ذکــر شــده از مجموع امــور دهگانــه 
یــک  درصــد )0.76 درصــد( اســت و به  نظر 
که قرار است به برنامه ها  می رسد اعتباراتی 
و فعالیت های بخش مســکن و شهرســازی 
و مدیریــت شــهری اختصــاص یابــد تــا بــه 
نحــوی بتوانــد تحوالتــی را در ایــن بخــش 
کند در الیحه بودجه ســال 1399 به  فراهم 
کلیت بودجه پیش بینی  میزان متناسب با 
گــزارش مرکــز پژوهش هــای  نشــده اســت. 
کــه در یک ارزیابی  مجلــس تصریح می کند 
کاهنــده قابل  کیفــی، مبتنــی  بــر اعمال اثــر 
خ تــورم در ســال 1398 و تداوم  ماحظــه نر
آن در عملکــرد بودجــه ســال 1399، به نظر 
می رســد به  واسطه رشــد هزینه های واحد 
عملــی  طــور  بــه  مرتبــط،  حوزه هــای  در 
ســهم و حجم منابع مؤثر در فصل مســکن 
افزایــش محــدود و در فصــل توســعه و  بــا 
عشــایری  و  روســتایی  شــهری،  خدمــات 

کاهش قابل ماحظه ای داشته است.
16 دی-فارس

انتشار اوراق مالی اسالمی
 برای هزینه کرد در بافت های فرسوده

بهره تســهیاتی بدهد، آنهــا می توانند ظرفیت 
تولیدی خود را افزایش دهند و ایجاد اشــتغال 
کننــد و بــر درآمــد ملــی بیفزاینــد تــا بــه مــرور از 
کاســته و ســطح  کاران  شــدت تورم و تعداد بی 
عمومی قیمت ها با سطح دستمزدها متناسب 

شود.
و  بانک هــا  بــه  دولــت  خــود  حاضــر  حــال  در 
دارد.  بدهــی  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
مجمــوع بدهــی بخــش دولتــی و غیردولتی به 
سیســتم بانکــی، تقریبــا 85 درصــد نقدینگــی 
کشــور است و ســرانه آن به ازای هر ایرانی،  کل 
بیــش از 18 میلیــون و 400 هــزار تومــان اســت. 
منابــع بانکی هــم به دلیل آنکــه از طریق رانت 
اعتبــارات چندصدمیلیــاردی بــه افــراد خاص 
کشــیده اســت. ایــن منابــع بــه  داده انــد، تــه 
ج  کشــور خار بخش مســکن، طا و ارز رفته یا از 
ج شــده و آنهــا قادر به  و از دســت بانک هــا خار
گیری آنها نیستند. بیشتر شرکت هایی  بازپس 
مربــوط  غیرمســتقیم  یــا  انــد،  گرفتــه  وام  کــه 
بــه بانک هــا هســتند یــا مربــوط بــه بنیادهای 
کــه بــه راحتــی می تواننــد در موعــد  فرادولتــی 
بــه  نکننــد.  پرداخــت  را  خــود  اقســاط  مقــرر، 
همیــن علــت، بانک هــا از منابــع تهــی شــده و 
نمی تواننــد به شــرکت های خصوصــی تولیدی 
که ایــن از معضات  کنند  تســهیات پرداخــت 
کــه نظــام بانکــی بــا آن دســت به  بزرگــی اســت 
کشــور  گریبــان اســت. از ســویی نظــام بانکــی 
مستقل نیست و تحت آمریت دولت قرار دارد. 
که سیســتم بانکی مســتقل و سیستم  تا زمانی 
گمرکی اســتانداردی نداشــته باشیم  مالیاتی و 
گســترده صــورت  و مبــارزه بــی امــان بــا فســاد 
نگیــرد، دولــت بــا توجــه بــه مشــکات داخلــی 
مدیریتــی و چندگانگــی و همچنیــن تحریم ها، 
گر  کنــد. ا کشــور را بســامان  نمی توانــد اقتصــاد 
FATF نیز امضا نشــود، از 20 فوریه تحریم های 
اروپایــی نیــز بــه تحریم هــای آمریکایــی افزوده 
شــده و ایران وارد لیســت ســیاه می شــود و آن 
صحیــح  مدیریــت  عــدم  چــوب  مــردم  زمــان، 

دولتمردان را خواهند خورد.
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 نشست

 ،FATF گــروه ویژه اقــدام مالی یا به اختصــار
در  کــه  اســت  دولتــی  بیــن  ســازمان  یــک 
بــه  نگــرش  بــا  ابتــکار جــی7  بــا  ســال 1989 
بــا  مبــارزه  بــرای  توســعه  سیاســت های 
گروه میزان پیشرفت  پولشــویی بنا شد. این 
کشــورهای عضــو در این ســازمان را در زمینه 
رصــد  گــروه  ایــن  توصیه هــای  پیاده ســازی 
می کنــد. بــر اســاس همیــن رصــد و نظــارت، 
کشــورها را بــه چند  کاری اقــدام مالــی،  گــروه 
کشورهای همکار  کرده  است؛  دســته تقسیم 
کامًا بــه  FATF پایبند هســتند از جمله  کــه 
کشــورهای در حال  آمریــکا،  اســترالیا، ژاپــن. 
که ســعی در پیاده سازی توصیه ها  همکاری 
عربســتان.  و  ســوریه  عــراق،   مثــل  دارنــد 
کــه هنــوز بــه  کشــورهای غیــر همــکار ســفید 
کشــور  گــروه ویژه اقدام مالی در  پیاده ســازی 
کشــورهای غیــر همکار  خــود نپرداخته انــد و 
کــه ریســک تعامــل اقتصــادی در  ک  خطرنــا
کشــور و دو  آن زیاد اســت. در حال حاضر 36 
ســازمان منطقــه ای )اتحادیه اروپا و شــورای 
فــارس  خلیــج  عــرب  کشــورهای  همــکاری 

کویــت، عمــان، قطــر،  )متشــکل از  بحریــن، 
عربســتان ســعودی، امارات متحــده عربی(( 

گروه عضو هستند. در این 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی همــواره یــک بیانیــه 
که  کشــورهایی  کــه در آن یک لیســت از  دارد 
کننده ای  مقــررات مالــی و پولشــویی نگــران 

دارند منتشر می کند و در آن از اعضای خود و 
که در فعالیت های  کشــورها می خواهد  دیگر 
جانبــه  دو  مالــی  روابــط  و  خــود  اقتصــادی 
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  را  دقــت  کثــر  حدا
ج  فعالیت های تروریســتی و پولشویی به خر
دهند. در لیســت منتشــر شــده تا سال 2015 
کــره شــمالی بــه عنــوان  کشــورهای ایــران و 
ک شــناخته شدند، اما بنا  کشــورهای خطرنا
بــه تعهد ایران بــه اجرای »برنامــه اقدام« در 
12 ماه آینده )ســال 2016(، اقدامات متقابل 
علیــه ایــران برای مدت یک ســال بــه تعلیق 
گذشــته  رونــد در چهــار ســال  ایــن  درآمــد. 
گــزارش اخیــر  ادامــه داشــته اســت امــا در دو 

هشدارهایی به ایران داده شد.
که بر اســاس حقــوق بین الملل  با وجود این 
تحریــم  هیچ گونــه   FATF ســیاه  فهرســت 
رســمی را با خود به همراه نــدارد، در واقعیت 
 FATF گرفتــه در فهرســت ســیاه کشــور قــرار 
اغلب خود را در معرض فشــار مالی می بیند. 
کشوری در فهرست دولت های  که نام  وقتی 
گروه اقدام مالی  غیرهمــکار و مناطق پرخطر 

  

دیدگاه

 FATF وه اهمیت و نقش گر
در مبادالت بانکی بین المللی

در  کشــوری  نــام  کــه  وقتــی   
فهرست دولت های غیرهمکار 
گــروه اقــدام  و مناطــق پرخطــر 
مالی قرار داشته باشد، بانک ها 
و موسســات مالــی و اعتبــاری 
مهم دنیا، در برخورد با بانک ها 
و شرکت های آن کشور، نهایت 
احتیــاط را به خــرج می دهند و 
گاه بــه همیــن دلیــل از برقــراری 
روابط با آنها خودداری می کنند.
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قرار داشــته باشد، بانک ها و موسسات مالی 
و اعتبــاری مهــم دنیــا، در برخورد بــا بانک ها 
کشــور، نهایــت احتیــاط را  و شــرکت های آن 
گاه بــه همیــن دلیل از  ج می دهنــد و  بــه خــر

برقراری روابط با آنها خودداری می کنند.
کتبر 2019  گــروه ویژه اقدام مالی در نشســت ا
کرد ایــران تا فوریه 2020 مهلت خواهد  اعام 
داشــت تــا اصاحــات را تکمیل و نظــام مالی 
خــود را با اســتانداردهای جهانــی هماهنگ 
گروه به ایــران مهلت داد تــا فوریه  کنــد. ایــن 
کنوانســیون پالرمــو را بــه اجــرا درآورد و   2020
کند. خود را با معیارهای بین المللی منطبق 
دولــت ایــران بــا اجرایــی شــدن برجــام چهار 
گروه  الیحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه 
 )FATF( ویــژه اقــدام مالــی علیــه پولشــویی
کــرد: 1- الیحــه اصــاح قانــون مبــارزه  ارائــه 
که شــورای نگهبــان آن را تائید  بــا پولشــویی 
کــرده اســت. 2- الیحــه اصاح قانــون مبارزه 
که از ســوی شــورای  با تامین مالی تروریســم 

نگهبان تایید شده است.
کنوانســیون بین المللی  3- الیحــه الحاق به 
کــه   )CFT( مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم
کرده  مجلس شــورای اســامی آن را تصویــب 
کــرده و درانتظار  امــا شــورای نگهبان آن را رد 
نظــام  مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
کنوانسیون مبارزه با جرائم  اســت. 4- الیحه 
کــه آن هم در  ســازمان یافته فراملــی )پالرمو( 
مجلس شــورای اســامی تصویب شده اما به 
دلیــل مخالفــت شــورای نگهبان و پافشــاری 
مجلــس به مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ارجــاع شــده و هنــوز ایــن الیحــه باتکلیــف 

است.

)FATF ( تبعات لیست سیاه
مســائل  کارشــناس  جام ســاز،  محمــود 
جهــان  ســطح  در  کــه  جا آن  از  اقتصــادی: 
بــا   FATF اســت،  زیــاد  قاچــاق  و  پولشــویی 
هدف جلوگیری از پولشــویی در جهان ایجاد 
کشــورها به آنها پیوستند و  شــد و بسیاری از 

حساب های آنها شفاف است.
کــه  کشــوری  بــا  معاملــه  طــرف  کشــورهای 
از شــفافیت  FATF اســت، می تواننــد  عضــو 
کننــد و با  کشــور اطمینــان حاصــل  مالــی آن 
خیــال راحــت معاملــه خــود را انجــام دهند. 

کــه به  کشــوری  در واقــع تجــارت خارجــی بــا 
FATF پیوســته آســان اســت. از طــرف دیگر 
ســرمایه گذاران بین المللی ســعی می کنند در 
کــه از نظــر  کننــد  کشــورهایی ســرمایه گذاری 
ســرمایه امــن و حســاب ها شــفاف باشــند تــا 
نگــران ضبط اموال، برنگشــتن ســود یا اصل 

سرمایه خود نباشند.
ایــران در جنگ اقتصادی قــرار دارد و از زمانی 
که تحریم های آمریکا آغاز شــده، این وضعیت 
بدتر شده است. در دولتهای نهم و دهم زمانی 
که مسائل هســته ای مطرح شد، تحریم های 
که رئیس جمهور وقت  متعدد آمریکا آغاز شــد 
بــه آن توجه نکــرد. بعد از آن ترامــپ در آمریکا 
که برجام توافق  کرد  رئیس جمهور شد و اعام 
ج شــد و در نتیجــه  بــدی اســت و از آن خــار
کــرد. ترامپ  تحریم هــای شــدیدتری را اعمال 
همــه ابعاد معاماتی مالی ایران با همه دنیا و 
گازی و فلزات را تحریم  فــروش نفت، میعانات 
کرد. همچنین بسیاری از شرکت ها و مقامات 

ایرانی تحریم شدند.
کشــور انگلیــس، فرانســه و آلمــان جــزو  ســه 
که توافق برجام را امضا  کشورهای 5+1 بودند 
کردنــد، زیــرا نخواســتند پیــرو سیاســت های 
کردند برجــام را حفظ  آمریــکا باشــند و تاش 

کنند.
برجــام  حفــظ  بــرای  مذکــور  کشــور  ســه 

کردنــد،  ســازوکارهای مختلفــی را پیشــنهاد 
یکــی از ایــن ســازوکارها اینســتکس بــود تــا از 
طریــق آن ایــران بتوانــد برخــی اقام خــود را 
کند.  صــادر و پــول آن را بــه راحتــی دریافــت 
البتــه اجــرای آن مشــروط به پیوســتن ایران 
کــرد ایران  بــه FATF اســت. اروپــا پیشــنهاد 
لوایــح مختلــف FATF از جمله CFT و پالرمو 
را بپذیرد تا در برجام بماند و اینستکس اجرا 
شــود. به دلیل چندگانگی قــدرت در ایران و 
کــرد FATF را در  بــا وجود اینکه دولت تاش 
کنــد اما بــا مخالفت مواجه  مجلــس تصویب 
که  شد. استدالل مخالفان FATF این است 
که ایران در جنگ اقتصادی قرار  از آن جایی 
کشــور را به دشمن  دارد نباید اطاعات مالی 
داد. در ایــن میــان اتحادیــه اروپــا ســه بار به 
ایــران بــرای تصویــب FATF فرصــت داده و 

آخرین  مهلت نیز رو به اتمام است. 
گــر ایــران FATF را تصویــب نکنــد برجــام به  ا
طور کلی فراموش خواهد شد، در این شرایط 
تحریم هــای  بــه  اروپــا  اتحادیــه  تحریم هــای 
آمریــکا اضافــه خواهــد شــد. یعنــی تحریم ها 
که در این شرایط اقتصاد  مضاعف می شــوند 
کوچک تــر خواهــد شــد و به  کشــور روز بــه روز 
گرفت.  شــدت در تنگنــای مالی قرار خواهــد 
کشــور  وارد  ســرمایه ای  نــه  صــورت  ایــن  در 
می شــود و نه سرمایه گذاری صورت می گیرد، 
زیرا انباشت سرمایه به دست عده ای خاص 
که به رانت های دولتی مرتبط هستند  است 
و بــه اطاعــات فرادولتی دسترســی دارند؛ به 
کــه بــا وجــود نقدیندگی  همیــن دلیل اســت 
از  بخش خصوصــی  کشــور،  در  زیــاد  بســیار 

کمبود نقدینگی رنج می برد.
بــه نظــر می رســد اقتصــاد ایــران هــم از بعــد 
مسائل داخلی و هم از منظر مسائل خارجی 
ایــن  و  اســت  اساســی  تغییــرات  نیازمنــد 
که  تغییــرات باید در جهت تلطیف تعارضاتی 
بــا اروپا داریم باشــد تا بتوانیــم رابطه تجاری 
کنیــم و از انزوای تجاری  خــود را با آنها حفظ 
ج شویم چرا که در حال حاضر کشورهای  خار
گر هم در  زیادی با ایران در ارتباط نیستند و ا
ارتبــاط هســتند اوال تحریم هــا را دور می زنند 
ثانیا معامات شــان با ما بیشــتر در حد تهاتر 

که البته به نفع ما نیست. کاالست 

 تجــارت خارجــی با کشــوری 
پیوســته   FATF بــه  کــه 
آســان اســت. از طــرف دیگــر 
ســرمایه گذاران بین المللــی 
در  می کننــد  ســعی 
کشــورهایی ســرمایه گذاری 
کــه از نظر ســرمایه امن  کننــد 
و حســاب ها شــفاف باشــند 
امــوال،  ضبــط  نگــران  تــا 
اصــل  یــا  ســود  برنگشــتن 

نباشــند. خــود  ســرمایه 
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 نشست

تسلیت

جناب آقای مهندس مجتبی ضــرابی 
              مدیرعامل محترم شرکت اتوماسکوپ

           عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران    
ضایعه درگذشــت مادر بزرگوارتان راخدمت شــما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،برای آن 

مرحومه رحمت وغفران وعلودرجات  الهی، وبرای بازماندگان طول عمرمسئلت می نماییم.
هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

  جناب آقای مهندس ساالرعلیاری 
               مدیرعامل محترم شــرکت اویول

            عضو هیات مدیره ســندیکای شــرکت های ساختمانی ایران    
 ضــــــــایعه درگذشـــــــت برادرهـــــــــــمسر بزرگوارتــان راخدمــت شــما و خـــــانواده محــــــــــــترم ایــــــــــــشان 
تســلیت عــرض نموده،بــرای آن مرحوم رحمت وغفــران وعلودرجات  الهی، وبــرای بازماندگان طول 

عمرمسئلت می نماییم.
 

مقاهل

هیأت مدیره  و بازرسان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

خانواده محترم خـــزاعی

ضایعه درگذشت جناب آقای 
مهندس فریدون خزاعی 

 راخدمت خانواده محترم  آن مرحوم تسلیت عرض نموده،
بــرای آن عزیــز رحمت،غفــران وعلو درجــات  الهی وبرای 

بازماندگان طول عمرمسئلت می نماییم.
هیأت مدیره  و بازرســان سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران




