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 نشست

 تازه تریــن گزارش مرکز آمار ایران نشــان
 می دهد نرخ تورم ســاالنه مرداد ماه 1399 
برای خانوارهای کشور به ٢5,8 درصد رسیده 
که نســبت به ماه قبــل، ۰.۶ درصد کاهش 
دارد. این در حالی اســت که تورم نقطه به 
نقطه )تغییر شاخص نســبت به ماه مشابه 
سال قبل( به 3۰.۴ درصد رسیده که نسبت 
به ٢۶.9درصد ماه قبل تا 3.5 درصد افزایش 
دارد. این روزها در برخی محافل اقتصادی از 
ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران )ظهور ابر تورم( 
سخن گفته می شــود، صرف نظر از اینکه 
این ســخن قابل نقد است اما هشدار دهنده 
اســت چرا که مشخص می کند در ذهنیت 
 برخی از کارشناســان اقتصادی تیره بینی و
 یــاس نگــری در حــال غلبه بــر راههای 

امیدبرانگیز و راهکارهای مدبرانه است. 
این در حالی است که بانک مرکزی خردادماه 
امسال طی بیانیه ای چارچوب هدف گذاری 
نرخ تورم را اعالم و بر این اساس، هدف نرخ 
تورم خود را برای بازه زمانی یک ســاله، ٢٢ 
درصد با دامنه مثبت و منفی ٢ واحد درصد 

تعیین کرد.
این نهــاد مالی در توضیح هدف گذاری نرخ 
تورم خود تاکید کرده اســت: بــا توجه به 
سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین 
باتوجه به وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی 
کشــور، بانک مرکــزی اعتقــاد دارد که در 
چارچوب فرضی ها و سناریوهای واقع بینانه، 
نرخ تورم در ســال جاری بــه روند کاهنده 
خود ادامه خواهد داد. بر این اســاس، بانک 
مرکزی هدف نرخ تورم خــود را ٢٢ درصد 
با دامنه مثبت و منفی ٢ واحد درصد تعیین 
می کند که با توجه بــه کاهش قیمت  های 
جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت 
ترازنامه بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری 
و نرخ های سود موجود، این هدف تورمی به 
صورت پایدار قابل دســتیابی است. هرچند 
با توجه به نرخ های ســود، سیاســت پولی 
همچنان انبســاطی باقی می مانــد، ولی به 
تدریج و با بازگشــت متغیرهــای واقعی به 
روندهای طبیعی، از انبســاط سیاست پولی 
کاسته شــده و نرخ تورم روند کاهشی خود 

را حفظ خواهد کرد و متناســب با آن، بانک 
مرکزی هدف تورمی خود را در میان مدت به 
سمت نرخ های پایین تر بازنگری خواهد کرد.

این اقدام بانک مرکزی در ایامی که افزایش 
قیمت ها همچنان یک معضل ملی به شمار 
می آید، قابل توجه است و نشان می دهد که 
سیاستگذار پولی به شرایط اسفناک جامعه 
اشراف دارد و تالش می کندگام های مفیدی 
در این راستا بردارد. از نظر علمی کامل شدن 
چرخه کنترل تورم در فضای سیاست گذاری 
اخیر، مستلزم اعالم نرخ تورم هدف و تشریح 
فرآیندهــای الزم بــرای تحقــق این هدف 
اســت. چارچوب هدف گذاری تورم یک ابزار 
برای جهت دهی به سیاست های پولی بانک 

مرکزی است.
تورم در ایران یک واقعیت نیم قرنی است که 
همزاد رشد نقدینگی است. اما اقتصاد ایران 
ســه سال پیاپی اســت که درگیر تورم های 
باالســت، اتفاقی که در هیچ دولتی طی ۴ 
دهه گذشــته سابقه نداشــته است. اجماع 
کارشناســان این است که تورم در ایران هم 

سرمقاله

 تورم در اقتصاد ایران؛
از سیاست های مالی- پولی 

تا شیوه های حکمرانی

سرمقاهل



 پیام آبادگران                                  
مردادماه  1399

 شماره 388

9

ریشه اقتصادی و هم ریشه های سیاسی دارد. 
از همین روســت که سیاست کاهش تورم 
صرفا نباید محدود به یک برنامه اقتصادی یا 

سیاست مالی و پولی باشد.  
ازنظر کارشناسان شرایط اقتصادی کشور در 
حال حاضر به گونه ای است که اگر در شیوه 
حکمرانی اقتصادی اصالحاتی صورت نگیرد، 
ایران به یکی از الگوهای ناکارآمدی اقتصاد 
در جهان تبدیل خواهد شد. با توجه به اینکه 
بانک مرکزی تنها سیاست های پولی کشور 
را تنظیم می کند و تاثیری در شــیوه های 
حکمرانــی و عوامل کالن موثــر برتحریم 
مانند تنظیم سیاســت خارجــی یا تنظیم 
سیاست های اقتصادی کشور و کاهش تنش 
در عرصه های داخلی و خارجی ندارد، بنابراین 
نمی توان به این هدف گذاری چندان امیدوار 

بود مگر آنکه تحوالت تازه ای رخ دهد. 
تــورم در ایران ارتباط مســتقیمی با میزان 
دسترسی کشور به دارایی ارزی خود، تنظیم 
روابط خارجی، میزان رشد نقدینگی، میزان 
تحریم های خارجی و شــدت اجــرای آنها، 
میزان تسهیل در روابط تجاری و در نهایت 
نحوه سیاســتگذاری های اقتصــادی دولت 
و پولی بانک مرکزی دارد. براســاس تجربه 
سالیان اخیر، در هر دوره یک یا چند موضوع 
علت رشــد تورم بــوده اســت. در دوره ای 
دالرهای ارزان دربازار موجب رشد نقدینگی 
می شد، در دوره ای تحریم ها موجب کاهش 
درآمدهــای ارزی و به تبع آن گرایش دولت 
بــه خلق پول یا درآمد از طریق افزایش نرخ 
کاالها و خدمات می شــد، در دوره ای هم 
سیاست های مالی و پولی انبساطی به تورم 
سرســام آور دامن زده اســت. بــا این حال 
ضعف حکمرانــی اقتصادی و عــدم الزام و 
 پایبندی نهاد حاکمیت )فراتر از قوه مجریه (
 به برنامه های توســعه محــور، عدم ثبات 
سیاست های مالی و پولی درکنار فشارهای 
خارجــی و تحریمها که موجب افزایش نرخ 
مبادله و شکل گیری تورم انتظاری می شود، 
از عوامل اصلی عدم مقابله با تورم هســتند. 
نکته جالب البته تاسف برانگیز این است که 
پدیده تورم در عرصه جهانی، دیگر آن معادله 
مجهول چنددهه پیش نیست که خیلی از 
جوامع را آزرده کرده بود،  بلکه اکثریت قریب 
به اتفاق کشــورها توانسته اند برای مهار آن 
راهکارهای موفقیت آمیــز و پایدار بیابند و 
امروز جز چند کشور معدود از جمله ایران، 
کمتر کشــوری وجود دارد که با این پدیده 

دست و پنجه نرم کند.

در ســه ســال اخیــر تقریبا همــه عوامل 
 تولید تــورم در کنار هم مشــغول عملیات 
 تورم زایی بوده اند. در حوزه سیاست خارجی 
شدیدترین تحریم ها علیه ایران اعمال شده 
اســت و دولت کمترین دسترسی به میزان 
دارایی ارزی داشته است. از طرفی در میزان 
رشد نقدینگی نیز به باالترین سطح سال های 
اخیر رسیده ایم. سیاست های پولی نیز کامال 
تحــت تاثیر واقعی و روانــی ذخایر در حال 
کاهش ارزی بوده است. تولیدات داخلی تحت 
تاثیر افزایش قیمت نهاده های تولید یا کمبود 
آنهــا از برنامه های خود در اغلب موارد عقب 
مانده اند. در حوزه عمرانی و زیرســاخت ها 
نیز وضعیت امیدوار کننده نیست و دولت به 
دلیل آنکه زیر فشار هزینه های جاری که با 
اپیدمی کرونا تشدید شده است، ضرورت های 
این بخش را نادیده می گیرد. طبیعی است 
که در چنین شــرایطی کالف تورم بیش از 

پیش پیچیده و مخرب می شود. 
در اثر همین تصویر از اقتصاد کشــور است 
که مردم می پندارند این کالف چنان در هم 
تنیده که به آسانی باز نخواهد شد و همین 
یاس و نگرانی مردم بر ســیر صعودی تورم 
انتطاری می افزاید و عرصه تولید و سازندگی 

نیز تحت فشار قرار می گیرند. 
هیچ زمانی و هیــچ دولتی در ایران اینگونه 
در برابر موج فزاینده افزایش قیمت ها منفعل 
نبوده اســت. می تــوان پذیرفت این انفعال 
بیــش از تابع نظام کارگزاری دولت باشــد، 
تابع سیاســت های کالن نظام مند حاکم بر 
آن اســت، از همین رو بیش از آنکه تعیین 
و هدفگذاری سیاســت های تورمی راه چاره 
باشد، تغییر در شــیوه حکمرانی می تواند 
منبع و ریشه تولید تورم در اقتصاد کشور را 

بخشــکاند و در یک شرایط عادی و متاثر از 
رفتارهای اقتصادی، مهار آنرا به سیاســت ها 

مالی و پولی کشور محول کند. 
نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که بدانیم اگر 
ســال 99 را با تورم باال به پایان برسانیم به 
احتمال زیاد سال 1۴۰۰ نیز تورم باالیی را در 
پیش خواهیم داشت. نقطه دردناک اینجاست 
کــه هر چه تورم باالتر رود، پایین آوردن آن 

دشوارتر خواهد بود. 
بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازیگری موفق 
در عرصه پولی کشــور باشد، عالوه بر اینکه 
باید سیاستگذاری مستقل و بلندمدتی نسبت 
به دولت داشته باشد، باید زمین مناسب برای 
تنظیم سیاست های پولی در اختیار داشته 
باشد که حتی تامین آن از عهده دولت ها نیز 
بر نمی آید. به نظر می رسد مسئوالن بانک 
مرکزی برای تامین مســئولیت ها و وظایف 
قانونی خود در کنترل و مهار تورم،  نسبت به 
چشمه های تورم زای اقتصاد کشور بی توجه 
نباشند و سازوکارهای اعالمی خود را دراین 

باره را تقویت کنند.
اکنون با عبور نظام نوین سیاسی ایران از چهل 
ســالگی، وجود تورم های پی در پی و حتی 
هشدار کارشناسان نسبت به ظهور احتمالی 
ابرتورم ) ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران(، باید 
بیش از گذشته نگران بود. اگر سیاست های 
موجود نسبت به مهار تورم کارآمدی ندارد، 
باید نســبت به این سیاست ها نگران بود که 
چرا سیاســت های موجود برگرفته از چهل 
سال شیوه حکمرانی است و اگر آنها تورم زا 
هســتند به معنای آن است که تورم نه تنها 
مهار نخواهد شــد بلکه با طوالنی تر شدن 
عمر این سیاســت ها، تشــدید خواهد شد. 
برای جامعه ای که از آسیب های اجتماعی، 
اقتصادی و ... بســیاری رنج می برد، چیزی 
بدتر از آن نیســت که بداند آب از چشــمه  
شاید اقتصاد کالن )حکمرانی اقتصادی( گل 
آلود است. بی شک چنین تصویری هر گونه 
تالش های کوتاه مدت و مقطعی برنامه ریزان 
و سیاستگذاران را از طریق دمیدن در تورم 

انتطاری ناکام خواهد گذاشت.
تورم روز به روز بر تولید کنندگان و کارگران 
فشار فزاینده ای می آورد و عمال اقتصاد را از 
تولید محور به توزیع محورر هدایت می کند 
یعنی کارگاه ها و کارخانه ها تعطیل و سیستم 
داللی و ربا جان می گیرد حاکمیت می تواند 
با حمایــت از تولید داخلی و مهــار واردات 
کاالهای که تولید داخل دارند از فروپاشــی 

تولید و اشتغال جلوگیری نماید.

اگر سیاست های موجود نسبت به 
مهار تورم کارآمدی ندارد، باید 
نسبت به این سیاست ها نگران 
بود که چرا سیاست های موجود 

برگرفته از چهل سال شیوه 
حكمرانی است و اگر آنها تورم 

زا هستند به معنای آن است که 
تورم نه تنها مهار نخواهد شد 

بلكه با طوالنی تر شدن عمر این 
سیاست ها، تشدید خواهد شد 
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دولت پایه گذار جریان تازه ای 
در مسیر صادرات باشد

 شامخ

نایــب رئیس اتاق ایران به مناســبت هفته 
دولــت، مهمتریــن خواســته های بخش 
خصوصی در یک ســال باقی مانده از عمر 
دولت دوازدهم را بیان کرد. به باور انصاری، 
دولت باید پایه گذار توســعه پایدار در کشور 
باشــد و در همین زمینه با توجه به کمبود 
درآمدهــای ارزی، باید اهتمــام ویژه ای به 

صادرات داشته باشد.
دولت دوازدهم، ماه های پایانی فعالیت خود 
را ســپری می کند؛ آن هم در شرایطی که با 
محدودیت های ناشــی از اعمال تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً 
به صفر رســیده و صادرات نیز محدود شده 
اســت. به باور فعاالن اقتصادی در شــرایط 
فعلی، بزرگ ترین تنگنــای دولت برای اداره 
اقتصــاد در بخش هــای گوناگــون کمبود 
درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی 
بر فعالیت های اقتصادی و متغیرهای کالن 

برجای گذاشته است.
نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با »پایگاه 
خبری اتاق ایــران« می گویــد: دولت باید 
بپذیرد که ســرمایه عظیمی به نام »مردم« 
وجود دارد که قابلیت تولید و صادرات دارند؛ 

بنابراین اگر مانند سایر کشورهایی که ظرف 
5۰- ۶۰ ســال گذشته مسیر توسعه را طی 
کردند و به موفقیت رســیدند؛ دولت هم بر 
توانایی های داخلی  تکیه کند، قطعاً پایه گذار 
جریان تازه ای خواهد شد که منجر به توسعه 

صادرات و بهبود تولید می شود.
انصاری بر ضرورت حمایــت دولت و بانک 
مرکــزی از صادرکننــدگان تأکیــد کرد و 
خواستار اخذ و اجرای سیاست های تشویقی 

در همین راستا شد.
او در ادامــه بر اهمیــت »هدایت نقدینگی 
به ســمت تولید« و »جذب سرمایه گذاری 

خارجی« خاطرنشان کرد و گفت: خوشبختانه 
در بیانات مقام معظم رهبری هم شاهد بودیم 
کــه این دو مؤلفه مــورد توجه قرار گرفتند 
و ایشــان هم خواســتار رفع موانع جهش 
تولید شــدند؛ اما باید برای پیاده کردن این 
اهداف توجه داشته باشیم که درنهایت این 
مردم هستند که می توانند اهداف مذکور را 
عملیاتی کنند و دولت باید بسترساز حرکت 

مردم باشد.
انصاری خاطرنشــان کرد: رشد بازار سرمایه 
در چند وقت اخیر، فرصت بســیار مناسبی 
را بــرای دولت فراهم کرده اســت تا با اخذ 
سیاســت هایی، نقدینگی جذب این بازار و 

درنهایت تولید مولد شود.
به باور نایب رئیس اتاق ایران این امر محقق 
نخواهد شد مگر با تسهیل ورود شرکت های 
به اصطالح استخوان دار به بازار سرمایه. او در 
همین زمینــه گفت: در حال حاضر پذیرش 
شــرکت ها در بورس با ســختگیری انجام 
می شود که الزم است این مسیر هموار شود.

انصاری خاطرنشــان کرد که تســریع ورود 
بنگاه های قابل اعتماد به بازار سرمایه، باعث 

استحکام روند بازار  می شود.

 محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران:
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نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری شــفاهی، از به حاشیه 
رفتن بروجرد در پی احداث آزادراه اراک-خرم آباد و بروز مشــکالت 
عدیده اقتصادی برای این شهر انتقاد کرد. فاطمه مقصودی در جلسه 
علنی یکشنبه ٢۶ مردادماه مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
گفت: مشــاهده ســیل بنیان کن فقر نه نیازی به تحقیق دارد و نه 
مشاجره اثبات، تنها کافی است بعضی از تصمیمات غیرکارشناسی 
و بی تجربگی برخی از مســئوالن را در یک سری از پروژه ها ببینیم. 
وی گفت: بروجرد دومین شــهر استان لرستان و سی و نهمین شهر 
پرجمعیت ایران در کنار دشــت حاصل خیز ســیالخور و در دامنه 
کوه های زاگرس از گذشــته های دور تا امروز واقعیت ویژه ارتباطی 
در مســیر شــاهراه تهران جنوب با جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفر با 
معضل بزرگ آزادراه خرم آباد- اراک به مشــکالت عدیده اقتصادی 

دچار شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
شــورای اسالمی بیان کرد: از دست رفتن زیرساخت ها و اعتبارات و 

منابع عمومی، مطرود شدن دومین شهر بزرگ استان، فرار سرمایه 
و سرمایه گذار، مهاجرت نیروهای انسانی جویای کار و حتی شاغالن، 
افزایش بیکاری و فقر، کاهش جمعیت، نابودی کشــاورزی، صنعت 
و اقتصاد، تعطیلی اکثر پروژه های عمرانی و فرهنگی، عدم توســعه 
شهری و ایجاد مشکالت اقتصادی- اجتماعی تنها گوشه ای از ضرر 
این آزادراه است که شهر بزرگ من را ندیده و از کنارش با بی رحمی 

عبور کرده است.
مقصودی تأکید کرد: این ناکارآمدی نشــان می دهد که یک چنین 
شهری با این ظرفیت نباید بن بست و راه ارتباطی آن با بقیه شهرها 

قطع شود.
عضو هیأت رئیســه کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراهای 
مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: راهکار اتصال راه آهن دورود- 
بروجــرد- مالیر و احداث ۴ خط اصلی از آزادراه لرســتان، مســیر 
 بروجرد به مالیر و اســتان همدان و اتصال بروجرد به کریدور شرق

 به غرب است./ ٢7مرداد 

جزئیات بسته قیمت گذاری دولت برای سیمان و میلگرد

سرپرست وزارت صمت گفت: در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت موضوع گرانی های 
افسارگســیخته ســیمان، فــوالد و مصالح 
ساختمانی بحث شد. به گزارش خانه ملت، 
حسین مدرس خیابانی در خصوص برگزاری 
جلســه مدیران وزارت صمت با علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس، گفت: در چند هفته اخیر 
متأسفانه در بحث قیمت مصالح ساختمانی 
مانند سیمان و فوالد اتفاقاتی افتاد که موجب 
شد تا همه مســئوالن دولتی در این زمینه 
احساس نگرانی کنند چون مصالح ساختمانی 
جزو نیازهای اصلی عمرانی و آبادانی کشور و 

بخش عمده ای از صنایع مرتبط هستند.
وی ادامــه داد: در این جلســه تصمیماتی 

گرفته شــد تا قیمت های این بازار متعادل 
شود و مجلس شــورای اسالمی تالش دارد 
تا به دولت در شرایط سخت اقتصادی کنونی 
کمک کند و جلسه ای که برگزار شد در این 

راستا بود.
سرپرســت وزارت صمت بیان کرد: در این 
جلســه که با حضور نایــب رئیس مجلس 
شورای اسالمی و نمایندگان و دستگاه های 
اجرایی برگزار شد، نتایجی که وزارت صمت 
در این رابطه رســیده بود و در جلسه دولت 
ارائه شــد به سمع و نظر نمایندگان و آقای 

نیکزاد رسید.
وی افزود: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که در هفته های گذشته نیز برگزار شد 

موضوع گرانی های افسارگســیخته سیمان، 
فــوالد و مصالح ســاختمانی بحث شــد و 
مجموعه اقداماتی که دولت برای ساماندهی 
این موارد انجام شد به نمایندگان ارائه شد و 
در این رابطه مجلس هم نقطه نظرات تکمیلی 
و اصالحی داشت که مجموع آنها باید موجب 

تثبیت قیمت سیمان و فوالد در بازار شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: ورقه های فوالدی 
در خودروسازی کاربرد دارد و میلگرد هم در 
ســاخت خانه ها و ســایر مصالحی که برای 
انبوه سازان با آن ســروکار دارند امیدواریم 
که بتوانیم بسته هایی که ابالغ شده بتوانند 

موجب شود تا بازار از ثبات برخوردار شود.
7 مرداد- خانه ملت 

تذکر نماینده بروجرد به وزارت راه:

آزادراه اراک-خرم آباد، بروجرد را به بن بست می کشاند
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و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
شهرســازی از انتشــار نســخه ویرایــش شــده 
ســاختمان؛  ملــی  مقــررات  نهــم  مبحــث 
و  بتنــی  ســاختمان های  اجــرای  و  طراحــی 

انتشار آیین نامه بتن ایران خبر داد.
محمــد شــکرچی زاده افــزود: با توجــه به این 
کشــور  کــه بیش از ۵٠ درصد ســاختمان ها در 
بتنــی هســتند، ایــن اتفــاق بــرای مهندســی 
محســوب  مهمــی  رخــداد  کشــور،  عمــران 
می شــود و از ایــن پــس، طراحــی ســازه های 
متکــی  داخلــی  آیین نامه هــای  بــه  بتنــی 

می شود.
بتــن  آیین نامــه  انتشــار  از  همچنیــن  وی 
ایران) آبا(از ســوی ســازمان برنامــه و بودجه 
خبــر داد و افــزود: تدویــن مباحــث مقــررات 
کنتــرل ســاختمان در ابتــدای دولــت  ملــی و 
تدبیــر و امیــد، بــار دیگــر بــه مرکــز تحقیقــات 
و  شــده  ســپرده  شهرســازی  و  مســکن  راه، 
کارگیــری متخصصان تراز اول  این مرکــز با به 
کشــور، مشــاوران، اســاتید و صاحب نظــران، 
کار تدویــن ویرایــش جدید مباحــث از جمله 
آن،  متعاقــب  و  کــرد  آغــاز  را  نهــم  مبحــث 
ســازمان برنامــه نیــز در قــراردادی، بازنگــری 
کــه آخریــن ویرایــش آن مربــوط بــه ١٨  آبــا را 
ســال قبل بود در سال ٩٣ به مرکز تحقیقات 

سپرد.
گذشته این دو  شــکرچی زاده توضیح داد: در 
کــه هــر دو مربوط به  مــدرک مهم مهندســی 
طراحی سازه های بتنی بودند، با هم تفاوت  
اغلــب  نتیجــه  در  داشــتند،  تناقضاتــی  یــا  و 
کشــور،  بتنــی  ســازه های  طــراح  مهندســان 
بــرای رهایی از ســردرگمی بــه آیین نامه های 

خارجی مراجعه می کردند.
دو  ایــن  جدیــد  ویرایــش  کــرد:  تصریــح  وی 
که هر دو در مرکــز تحقیقات انجام  مجموعــه 
شده، با هم هماهنگ است و انتظار می رود 
بــا  آینــده  در  بتنــی  ســازهای  رونــد طراحــی 
اســتفاده از ایــن دو مرجــع طراحــی، متکــی 
کــه هماهنــگ با  بــه آیین نامه هــای داخلــی 
کشــور و تجربیات  شــرایط و مصالــح موجــود 

داخلی اســت، بهبــود قابل مالحظــه ای پیدا 
کند.

و  مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
شهرســازی در ادامه از تالش دست اندرکاران 
اجــرای  و  طراحــی  مجموعــه  دو  تدویــن 
ســاختمان های بتنــی، مبحث نهــم مقررات 
ایــران  بتــن  نامــه  آییــن  و  ســاختمان  ملــی 

کرد. قدردانی 
گزارش، اولین نسخه آیین نامه  براساس این 
بتــن ایــران در ســال 13۷۰ و بخــش دوم آن 
در ســال 13۷4 منتشــر شــد. در ســال 13۷۷ 
گســترش یافــت و  کمیتــه تدویــن آیین نامــه 
تعداد اعضای آن به 26 نفر بالغ شــدند. این 
کمیته به دو زیر مجموعه »مصالح و مســایل 
اجرایی« و »اصول تحلیل و طراحی« تقسیم 
کردنــد. بــر این اســاس  کار بازنگــری را آغــاز  و 
اولیــن تجدید نظر آبا در ســال 13۷۹ تصویب 
کــه بــه همراه  و از ســال 138۰ الزم اجــرا شــد 
»واژه نامــه  نــگارش  کار  آیین نامــه،    تدویــن 
بتــن« و »تفســیر آیین نامه« نیز انجام شــد و 
تفســیر بخــش اول یک بار نیز در ســال 13۷۹ 

تجدید نظر شده  است.
که بیش از 18 ســال  پس از اولین بازنگری آبا 
که  از آن می گذرد، با توجه به پیشرفت هایی 
در ســال های اخیــر در زمینه »فنــاوری بتن« 
و »تحلیــل و طراحــی« حاصل شــده  اســت و 
نیــاز به ِاعمال برخــی اصالحات، نظام فنی و 
کشــور، در تفاهم نامــه 2۵ تیرماه ۹3  اجرایی 
بــا تشــکیل دبیرخانــه دائمــی آئین نامــه بتن 
در مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، 
کــرد  گــذار   کار بازنگــری آن را بــه ایــن مرکــز وا
تــا در فرآینــد نظرخواهــی از صاحب نظــران، 
 متخصصــان و دســت اندرکاران این صنعت، 
فنــی-  دائمــی،  کمیته هــای  تشــکیل  بــه 
کرده و براســاس  اجرایــی و هماهنگــی اقدام 
کارگروه هــای تخصصی، نســبت به  مدیریــت 
کنــد. مرکــز تحقیقــات راه،  ایــن مّهــم اقــدام 
از  تفاهم نامــه ای  در  شهرســازی،  و  مســکن 
ســوی ســازمان برنامــه، مســئولیت تهیــه و 

گرفته است. تدوین ملحقات آبا را برعهده 

طراحی 
سازه های بتنی 

به آیین نامه های 
داخلی

 متکی می شود 

 با توجه به این که بیش از ۵0 درصد 
ساختمان ها در کشور بتنی هستند، این 

اتفاق برای مهندسی عمران کشور، رخداد 
مهمی محسوب می شود و از این پس، 

طراحی سازه های بتنی به آیین نامه های 
داخلی متكی می شود. تدوین مباحث 

مقررات ملی و کنترل ساختمان در ابتدای 
دولت تدبیر و امید، بار دیگر به مرکز 

تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی سپرده 
شده و این مرکز با به کارگیری متخصصان 

تراز اول کشور، مشاوران، اساتید و 
صاحب نظران، کار تدوین ویرایش جدید 

مباحث از جمله مبحث نهم را آغاز کرد و 
متعاقب آن، سازمان برنامه نیز در قراردادی، 
بازنگری آبا را که آخرین ویرایش آن مربوط 

به 18 سال قبل بود در سال 93 به مرکز 
تحقیقات سپرد.

 رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
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کــه اقتصــاد بــه ثبــات و پایــداری  بــه میزانــی 
کار مســاعد  کســب و  نزدیــک شــود و محیــط 
باشــد، انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت 
و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می یابد 
کــه اقتصــاد در ورطــه بی ثباتــی  و بــه میزانــی 
انگیــزه  شــود،  گرفتــار  مزمــن  تــورم  تلــه  و 

کارآفرینی از بین می رود. سرمایه گذاری و 
که  صنعتگر دلســوز و بزرگواری را می شناســم 
کار تولید بوده و  از اواخــر دهــه 4۰ تا امــروز در 
کمر  که در ایــن راه  ســال های طوالنی اســت 
کــرده و فرد موفقی محســوب می شــود.  خم 
گاهــی حــال و احوالــی از هــم می پرســیم و از 
که می شناســمش همــواره او را فردی  زمانی 

ملی گرا و مومن و معتقد می دانم.
اخیــرا شــنیدم قصــد دارد خــط تولیــدش را 
کند.  گــذار  کارخانه اش را وا متوقــف و زمیــن 
کــردم؛ بازنشســتگی بهانــه بود.  پــرس و جــو 
خــالص  را  خــودم  »می خواهــم  بــود:  گفتــه 
کارگران  کنم.«. گفته بود؛ »مدت هاست پول 
را از محــل ســاخت و ســاز و فــروش آپارتمــان 
در تهــران می پــردازم و خیلــی وقت اســت به 
کشــور ما، تولید  که در  ایــن نتیجه رســیده ام 
که برایم خبر را آورد در  خطاســت.« دوســتی 
کارش بوده و  گفت: ۵۰ ســال عاشق  وصفش 
هر روز ســاعت ۵ صبح از خانه بیرون می زده 
و 1۰ شــب بــه خانه بــر می گشــته و غیر ممکن 

کارخانه اش دل بکند. است بتواند از 
خواســتند من و برخی دوســتان پــا در میانی 
کارخانــه را تعطیل نکند. پرســیدم  که  کنیــم 
گفتنــد:  کجاســت؟  کارخانــه اش  زمیــن 
زیــادی  ارزش  روزهــا  ایــن  کــه  فالن جاســت 
گاه  آقــای مهــدی آ یــاد جملــه  کــرده.  پیــدا 
گفتــه بــود: »عمــده شــرکت های  کــه  افتــادم 
کــه در  مــا ورشکســته هســتند فقــط زمینــی 
کرده  آن واقــع شــده اند قیمــت زیــادی پیــدا 
گفتم: دنبال دلیل نگردید؛ »زمان«  اســت.« 
کردن  و»زمین« بهتریــن انگیزه برای تعطیل 
کرده انــد.  ایجــاد  کارخانــه  آن  تولیــد  خــط 
کشــور ما  گفتم: متأســفانه در  گفتنــد چطور؟ 
که انگیزه  عوامل و دالیل زیــادی وجود دارد 
تولیــد و ســرمایه گذاری را از بیــن می بــرد و در 
مقابل انگیزه برای خرید و فروش و نگهداری 

ک و مستغالت و ارز و طال  دارایی ها مثل امال
که پیرمرد تصمیم  را افزایش می دهد. زمانی 
کنــد، ســود و  کارخانــه اش را احــداث  گرفــت 
انگیزه تولید در اقتصاد ایران بیشــتر از خرید 
ک بود اما امــروز انگیزه  و فــروش زمیــن و امال
کارخانــه و فــروش  کــردن  و منفعــت تعطیــل 

زمین آن قوی تر است.
گذر زمان باعث شــده نظام  که  واضح اســت 
کند.  کارآفریــن تغییراساســی  فکــری پیرمــرد 
ارزش هــای ذهنــی همــه مــا در طــول زمــان 
ثابــت نمی مانــد و انتخاب هــا و تصمیم های 
اقتصــادی مــا از دوره ای بــه دوره دیگر تغییر 
کــه در یــک دوره زمانــی  می کنــد. تصمیمــی 
ح اســت؛  بــه عنــوان بهتریــن انتخــاب مطــر
الزامــا در دوره هــای بعــدی بهترین نیســت. 
که اقتصاددانان نقش  به همین دلیل است 
بــرای  انگیــزه  ایجــاد  در  را  سیاســت گذاری 

فعالیت اقتصادی سالم بسیار مهم و اساسی 
می دانند. ســاختار سیاسی خوب ساختاری 
که توان تنظیم و تدوین ســازوکارهای  اســت 
کارآفرینــان را  مناســب بــرای فعالیــت ســالم 
کند. درجه خــوب بودن حکمرانی در  فراهم 
کشورها در قانونگذاری صحیح و سالم سازی 
کشوری را می توان  کســب وکار است و  فضای 
که بتواند انگیزه های تولید را  موفق دانســت 

باال ببرد.
به قول میلتون فریدمن» هنر سیاست گذار 
که در آن منفعت افراد  ایجاد فضایی است 
کار درســت باشــد. در  نادرســت در انجــام 
کار  غیــر این صورت حتی افراد درســت هم 

خوب را انجام نخواهند داد«.
ایــران  اقتصــاد  را دهــه طالیــی   دهــه چهــل 
می دانند و در تاریخ معاصر ایران کمتر دوره ای 
فاصلــه  در  می شناســیم.  دوره  ایــن  شــبیه 
ســال های 1342تــا 13۵2میانگیــن نرخ رشــد 
ســاالنه  میانگیــن  و  درصــد   2/11 اقتصــادی 
نــرخ تــورم 2/6 درصــد بــوده اســت. عــالوه بــر 
آن، مهم تریــن صنایــع ایــران در همیــن دوره 
پایه گذاری شدند. دلیل موفقیت سیاست گذار 
صحیــح،  سیاســت گذاری  بــا  کــه  بــود  ایــن 
ذی نفعان واردات را به ذی نفعان تولید تبدیل 
که دولت هــای ما  کــرد. بــر خــالف دوره حاضــر 
ذی نفعــان تولید را با سیاســت های نادرســت 
اقتصادی به ذی نفعان سفته بازی و قماربازی 

تبدیل کرده اند.
کرد بــه میزانی  سیاســت گذار را بایــد متوجــه 
که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شــود و 
محیط کسب و کار مساعد باشد، انگیزه برای 
ایجــاد  و  تولیــد  و  بلندمــدت  ســرمایه گذاری 
که  ارزش افــزوده افزایش می یابد و به میزانی 
اقتصــاد در ورطــه بی ثباتی و تله تــورم مزمن 
کارآفرینی  گرفتار شود، انگیزه سرمایه گذاری و 
از بیــن مــی رود. در حــال حاضــر تــورم باعــث 
خ بازده حاصل از نگهداری دارایی ها  شده نر
بیــش از بــازده حاصل از ایجــاد ارزش افزوده 
بــرای  انگیــزه  اقتصــادی،  باشــد. در چنیــن 
ســرمایه گذاری در مستغالت و خرید و فروش 
کارآفرینی  ملک و مسکن منطقی تر از تولید و 

گرفتاری هایش است. با همه 

»زمان« و»زمین« 
زمینه 

سرمایه گذاری را 
تغییر داده اند

محسن جالل پور / فعال اقتصادی
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 نشست
وگتفگ

که  که در ایران اتفاق افتاده این اســت  آنچه 
گذاشــته اند. کنار   اقتصاددانان را از دولت ها 
دولــت  همیــن  در  االن  مثــال  عنــوان  بــه    
هیــچ  می بینیــد  کنیــد  نــگاه  کــه  دوازدهــم 
اقتصاددانــی حضــور نــدارد. مجلــس هــم از 
همیــن مشــکل رنــج می بــرد. چندیــن دوره 
کاربلــد  و  برجســته  اقتصــاددان  کــه  اســت 
از  نداشــتیم. چطــور می توانیــم  در مجلــس 
که اقتصاددان ندارد انتظار داشته  مجلســی 

کنند؟ که قوانین اقتصادی تصویب  باشیم 
فریدمــن  تومــاس  از  مصاحبــه ای  یــک  در 
کــه دوســت داریــد بعــد از امریــکا  می پرســند 
کنید؟ پاســخ می دهد  کشــور زندگی  کدام  در 
پاســخ  می پرســند،  کــه  را  دلیلــش  تایــوان. 
می دهــد: »زیــرا تایوان هیچ منبــع زیرزمینی 
قــرار  شــرایط خاصــی  در  گــر  ا و حتــی  نــدارد 
کش هم از چین وارد  بگیرد، مجبور است خا
کشور با تکیه بر نبوغ و خالقیت  کند، اما این 
جــای  بــه  یعنــی  مــی رود.  پیــش  مردمــش 
اتــکا بــه منابــع از ســرمایه های انســانی خود 
کننــد.« با این مثــال می خواهم به  اســتفاده 

که ما واقعــا دچار نفریــن منابع  اینجــا برســم 
هســتیم. یعنــی آنقــدر بــه ایــن منابــع متکی 
کســی به ســراغ  کــه به هیــچ عنوان  هســتیم 

خالقیت و نبوغ نمی رود.

مشکل عدم استفاده از اقتصاددانان 
در دولت ها است

در همیــن خصــوص حمیــد دیهیــم اســتاد 
کــرد:  عنــوان  تهــران  دانشــگاه  اقتصــاد 
بیاندازیــد،  کشــور ها  بــه دیگــر  نگاهــی  گــر  »ا
کــه در میــان وزرای آن هــا حداقل  می بینیــد 
چنــد اقتصــاددان حضــور دارد. علتــش ایــن 
کــه بــه هیــچ عنــوان نمی توان بــا یک  اســت 
را  اقتصــادی  سیاســت های  اقتصــاددان 
کرد. ضمــن اینکه  پیــش بــرد یا برنامــه ریزی 
کــه اقتصــاد نخوانده انــد، ایده های  افــرادی 
که همــه آن ها  آرمانــی دارنــد و فکــر می کننــد 
قابل اجرا اســت. تنها یک اقتصاددان اســت 
کــه می داند چه برنامه هایی قابل اجرا اســت 
خیــاالت  و  رویــا  صرفــا  برنامه هایــی  چــه  و 
کردم تنها یک  که اشــاره  اســت. اما همانطور 
کافی نیســت.  اقتصــاددان بــرای یــک دولت 
کــه الزم اســت  زیــرا بــه عنــوان مثــال زمانــی 
سیاســت ها  و  برنامه هــا  دربــاره  توضیحاتــی 
بدهــد، بایــد چندین ســاعت صــرف توضیح 

حمید دیهیم استاد اقتصاد دانشگاه تهران :
اگر نگاهی به دیگر کشور ها بیاندازید، 

می بینید که در میان وزرای آن ها 
حداقل چند اقتصاددان حضور دارد. 

علتش این است که به هیچ عنوان 
نمی توان با یک اقتصاددان سیاست های 

اقتصادی را پیش برد یا برنامه ریزی 
کرد. ضمن اینكه افرادی که اقتصاد 

نخوانده اند، ایده های آرمانی دارند و فكر 
می کنند که همه آن ها قابل اجرا است. 
تنها یک اقتصاددان است که می داند 
چه برنامه هایی قابل اجرا است و چه 

برنامه هایی صرفا رویا و خیاالت است 

  اقتصاددانان در ایران از ایستگاه 

سیاستگذاری حذف شده اند
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کند و با توجه به  دادن به افراد غیراقتصادی 
گرفته می شــود.  کمبــود وقت معموال نادیده 
از ســوی دیگر وقتــی چندین اقتصــاددان در 
تیم دولت حضور داشــته باشــند برنامه های 

پخته تری هم ارائه می کنند.
که در ایران  وی ادامــه داد: »متاســفانه آنچه 
که اقتصاددانان را از  اتفــاق افتاده این اســت 
گذاشــته اند. به عنــوان مثال  کنــار  دولت هــا 
کنید  که نگاه  االن در همین دولت دوازدهم 
می بینیــد هیــچ اقتصاددانــی حضــور نــدارد. 
کــه  اســت  فــردی  اقتصــاددان  از  منظــورم 
تحصیــالت اقتصادی داشــته باشــد و االن با 
مدرک دکترای اقتصاد در دولت فعالیت کند. 
کثر دولت های  متاســفانه ما این خــالء را در ا
گذشــته شاهد بودیم و هنوز هم آن  4۰ سال 
را رفــع نکــرده اند. البتــه نمی گویم هیچ وقت 
و در هیچ دولتی حضور نداشــتند، اما یا تنها 
یــک نفر بوده و یــا اصال هیــچ اقتصاددانی در 

هیات دولت حضور نداشته است.«
او افزود: »البته این مختص دولت ها نیست. 
مجلــس هم از همین مشــکل رنج می برد. ما 
که اقتصاددان برجسته  چندین دوره اســت 
کاربلــد در مجلس نداشــتیم. خب با توجه  و 
گذاری اســت  کــه قانــون  کارکــرد مجلــس  بــه 
آیــا لــزوم حضــور اقتصاددانــان در ایــن نهــاد 
از  می توانیــم  چطــور  نمی شــود؟  احســاس 
که اقتصاددان ندارد انتظار داشته  مجلســی 
کنند؟  که قوانین اقتصــادی تصویب  باشــیم 
که ما دچار مشکالت و معایب  اینگونه اســت 
گــذاری هســتیم و بعضــا  بســیاری در قانــون 
که  قوانینی در حوزه اقتصاد تصویب می شود 
کارایی ندارد بلکــه بعضا موجب بروز  نــه تنها 

مشکالت جدیدی می شوند.«
کرد:  ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصادی اظهــار 
خدمــت  قطعیــت  بــا  مــن  دیگــر  ســوی  »از 
کــه عمده مشــکل ایران  شــما عــرض می کنم 
کــه  اســت  اقتصــادی  کالن  سیاســت های 
ایــن هــم بــه دلیــل فقــدان اقتصاددانــان در 
کمیتــی و دولتــی اســت. البتــه  نهاد هــای حا
مــا اقتصاددانانــی در برخــی بخش هــا داریم، 
امــا در بخش هــای تصمیم گیر مــا دچار خالء 
فقدان اقتصاددانان برجســته هســتیم. این 
اقتصادانــان  کشــور  در  کــه  اســت  حالــی  در 
بســیاری حضــور دارنــد و می تواننــد وضعیت 
کــه ما  کننــد؛ لــذا تــا زمانــی  کشــور را متحــول 
کــه باید در هــر دولتی  بــه این نتیجه نرســیم 

باشــد  اقتصــاددان حضــور داشــته  چندیــن 
اصــالح  را  خــود  اقتصــادی  سیاســت های  و 
اقتصــادی  مشــکالت  نمی توانیــم  نکنیــم، 
کنیم.« کشور را به صورت دائمی حل و فصل 
کــرد: »در مجمــوع  کیــد  دیهیــم در پایــان تا
کــه ما امــروز بعــد چهل  موجــب شــده اســت 
ســال نــه در یــک یا دو حــوزه بلکــه در تمامی 
حوزه های اقتصادی دچار مشــکل هســتیم. 
کشــوری زندگی  که ما در  موضــوع این اســت 
گاز بســیار باالیی  که ذخایــر نفت و  می کنیــم 
کســب  دارد و از همیــن راه درآمــد بســیاری 

ج  خــر اصولــی  را  آن  تنهــا  نــه  امــا  می کنیــم، 
نمی کنیم بلکه آنقــدر بی برنامه جلو می رویم 
کردن به  که مشــکالت مداوم در حال سرایت 
کمی  گــر دولت هــا  بخش هــای دیگــر اســت. ا
ارتبــاط خود با اقتصاددانان بهبود ببخشــند 
می توانیــم  مــا  کننــد،  اســتفاده  آن هــا  از  و 
کنیم، ولی متاســفانه هیچ  مشــکالت را حــل 
کدام از دولت ها توجه خاصی به این مســئله 

ندارد.«

وابستگی به منابع طبیعی
 در راس هرم مشکالت

همچنین وحید شــقاقی شــهری اقتصاددان 
کــرد: »در یــک مصاحبــه ای از توماس  اظهــار 
که دوســت داریــد بعد از  فریدمن می پرســند 
کنید؟ پاســخ  کشــور زندگــی  کــدام  امریــکا در 
کــه می پرســند،  می دهــد تایــوان. دلیلــش را 
منبــع  هیــچ  تایــوان  »زیــرا  می دهــد:  پاســخ 
گر در شــرایط خاصی  زیرزمینی ندارد و حتی ا
کش هم از چین  قرار بگیرد، مجبور اســت خا
کشــور بــا تکیــه بــر نبوغ و  کنــد، امــا ایــن  وارد 
خالقیــت مردمــش پیــش مــی رود. یعنــی به 
جــای اتــکا بــه منابع از ســرمایه های انســانی 
کنند.« با این مثال می خواهم  خود استفاده 
که ما واقعا دچار نفرین منابع  به اینجا برسم 
هســتیم. یعنــی آنقــدر بــه ایــن منابــع متکی 
کســی به ســراغ  کــه بــه هیــچ عنوان  هســتیم 

خالقیت و نبوغ نمی رود.«
کشــور هایی هســتیم  وی افزود: »ما از جمله 
کــه منابع عظیم در حوزه های مختلف داریم 

وحید شقاقی شهری اقتصاددان:
از جمله کشور هایی هستیم که 

منابع عظیم در حوزه های مختلف 
داریم که حتی اگر نفت و گازمان را 

کنار هم قرار دهیم، ما در جایگاه 
نخست جهان قرار داریم. اما 

متاسفانه ما نتوانستیم از این منابع 
بهره برداری درستی انجام دهیم 

و این منابع مسیر توسعه کشور را 
منحرف کرده است.
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 نشست
نشست

کنار هــم قرار  گازمــان را  گــر نفــت و  کــه حتــی ا
دهیــم، مــا در جایــگاه نخســت جهــان قــرار 
داریــم. امــا متاســفانه مــا نتوانســتیم از ایــن 
منابــع بهــره بــرداری درســتی انجــام دهیم و 
کشــور را منحــرف  ایــن منابــع مســیر توســعه 
کرده اســت. یعنی به عنوان مثال ما به جای 
بهــره بــرداری از ســرمایه های انســانی خــود، 
کردیم. این  صرفــا بر این منابع و ذخایر تکیه 
کشــور اســت،  نخســتین انحــراف اساســی در 
زیــرا دیگر به جای اینکه ما به ســمت اقتصاد 
کنیــم و  کنیــم و ســعی  دانــش بنیــاد حرکــت 
خالقیــت  و  نبــوغ  و  خــود  انســانی  منابــع  از 
کنیم، صرفا دو دستی  دانشگاهیان استفاده 
گاز چسبیدیم و حاضر هم نیستیم  به نفت و 

کنیم.« کمی تغییر ایجاد 
ادامــه  اقتصــادی  مســائل  تحلیلگــر  ایــن 
عــرض  کــه  همانطــور  همین جــا  »از  داد: 
ج شــدیم و دیگــر  کــردم از مســیر توســعه خــار
ایــن  مختلــف  دولت هــای  در  نتوانســتیم 
مســیر را به ســمت منابــع انســانی برگردانیم. 
متاســفانه دولت های ما عمدتا با شــعار های 
گرفته اند  پوپولیســتی آمده اند و رای مردم را 
کدام از وعده های خود  و اما در عمل به هیچ 
عمل نکرده اند و وابســتگی به منابع طبیعی 
انــد. حتــی سیاســت های  نــداده  کاهــش  را 
که توســط مقــام معظم رهبــری اعالم  کالنــی 
شــد هم نتوانســت مفیــد باشــد و دولت ها را 

کند.  مجبــور به قطــع اتکا بــه منابع طبیعــی 
که بهره برداری منابع  دلیلش هم این اســت 
طبیعی ســاده اســت و هیچ نیــازی به نبوغ و 
خالقیت و تالش ندارد. به همین دلیل است 
کشــور شده  که می گویم این یک نفرین برای 

است.«
کــه  اســت  ایــن  »واقعیــت  کــرد:  اظهــار  او 
گذشته  رویکرد های دولت های طی 4۰ سال 
کــه ســرمایه های انســانی مــا  موجــب شــده 
ســرخورده دســت بــه مهاجــرت بزننــد و یک 
که پیامد  کم شــود  کشــور حا اقتصاد رانتی بر 
بــوده  شــفافیت  عــدم  و  گســترده  فســاد  آن 
کــه هیچ  اســت. همیــن مســئله باعث شــده 
کشــور مــا تولیــد فعالیــت چندانــی  وقــت در 
کمتــر بــه آن توجــه شــود. از  نداشــته باشــد و 
سوی دیگر این منابع طبیعی آنقدر نیاز های 
کــه هیچ وقت  کرده اســت  دولت هــا را تامین 
به مســئله مالیات توجــه نکردند. زیرا نیاز به 
که دردســر های خاص  یک منبع درآمد دیگر 

خود را دارد، وجود ندارد.«
وی ادامــه داد: »از ســوی دیگــر مــا مدیــران 
کارآمــد را هــم طی این چنــد دهه از  خــالق و 
دســت دادیــم و هیچ نیــروی دیگــری تربیت 
نکردیم. زیرا نظام آموزشی ما در یک اقتصاد 
رانتــی فعالیــت دارد و هیــچ وقــت در خدمت 
کارآمد نبوده اســت. به  یک نظــام اقتصادی 
که می بینیــم چقدر طی  همیــن دلیل اســت 

کرده  ســال های اخیر مدرک گرایــی رواج پیدا 
و نخبــه پــروری و افزایــش مهارت به حاشــیه 
کله مدیران  رانده شــده اســت؛ لــذا وقتی شــا
مــا مدیران پرورش یافتــه در چنین اقتصاد و 
نظام آموزشی هستند دیگر نمی توان از آن ها 
که وابستگی به منابع طبیعی  انتظار داشــت 
کاهــش دهنــد یا خالقیــت و نبوغی از خود  را 
کشور را حل و فصل  نشــان دهند و مشکالت 

کنند.«
گفت: »شاید عجیب  شقاقی شهری در پایان 
باشــد، اما ایــن اقتصــاد رانتی حتــی فرهنگ 
مــردم مــا را هــم تغییــر داده اســت. نمونه آن 
مســئله یارانه ها اســت. همه مــردم به دنبال 
بــه  را  یارانه هایــی  دولــت  کــه  هســتند  ایــن 
بخش هــای مختلف اختصــاص دهد و یارانه 
کند تا آن ها آســوده تر زندگی  نقدی پرداخت 
کننــد؛ بنابراین مــا زمانی می توانیم به ســراغ 
کشور  مســائل و مشــکالت موجود در اقتصاد 
کــه ابتــدا وابســتگی و اتــکا بــه منابع  بیاییــم 
کاهش دهیم. ما باید این نفرین را  طبیعی را 
کنیم. شما نمی توانید در یک  کشور باز  از سر 
اقتصــاد رانتی نفس بکشــید و بــه دنبال این 
کنید.  که مشــکالت اقتصادی را حل  باشــید 
زیرا این اقتصاد رانتی و اتکا به منابع طبیعی 
کشــور قرار  کــه در راس هــرم مشــکالت  اســت 

دارند.«
منبع: پایگاه خبری فرارو 
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انجمن علمی دانشــجویی مهندسی عمران 
تربیــت مــدرس  و محیــط زیســت دانشــگاه 
بــا همــکاری انجمــن مهندســی زلزلــه ایــران  
وبینــار »نگاهــی بــه آینــده مهندســی عمران 
کارآفرینی« را  در ایران و بررســی امکان هــای 

برگزار می کند.
مهندســی  ســاختمان،  اخبــار  گــزارش  بــه 
کــه هــدف  عمــران ازجملــه مشــاغلی اســت 
کاربــرد علــم در ایجاد ســازندگی و عمران  آن 
کــه بــه آبــادی یک  اســت. یعنــی هــر چیــزی 
کشور بازمی گردد مانند سد، فرودگاه، جاده، 
ج، تونــل، دکل هــای مخابراتی،  راه آهــن، بــر
ســاختمان های مقــاوم در برابــر زمین لــرزه، 

ســیل و آتــش و نیروگاه هــای بــرق و مصالــح 
بــرای  مناســب  کیفیــت  با و  ارزان  ســبک، 
کار مهندس عمران  ساخت وســاز، در حیطه 
قــرار می گیــرد. بــرای آغــاز تمامــی پروژه های 
کارآمــد عمران نیاز  عمرانــی به یک مهندس 
داریــم تــا عالوه بــر رعایــت جنبه هــای فنی و 
کنــد. چــون  اجرایــی، اقتصــادی نیــز عمــل 
مهندســی  در  اصــل  یــک  بــودن  اقتصــادی 

عمران است.
ماننــد  امــروزه  عمــران  رشــته  کار  بــازار 
گذشته  رشــته های مهندســی دیگر به رونق 
کــه تحصیل  نیســت، برخــالف ایــن موضوع 
دانشــگاه های  در  مهندســی  رشــته های  در 

گذشــته بســیار راحت تــر  کشــور، نســبت بــه 
می دانیــم  کــه  همان طــور  اســت.  شــده 
هــدف این رشــته آموزش و تربیــت نیروهای 
کشــور  که در ســازندگی  متخصــص ای اســت 

نقش مؤثری را دارند.
وبینــار نگاهــی بــه آینــده مهندســی عمــران 
کارآفرینــی،  ایــران و بررســی امکان هــای  در 
کمــک پنــاه )عضــو  بــا ســخنرانی دکتــر علــی 
عمــران  مهندســی  دانشــکده  هیئت علمــی 
و محیط زیســت دانشــگاه تربیــت مــدرس و 
عضو هیــات مؤســس و هیات مدیره انجمن 
مــاه شــهریور  یکــم  شــنبه  روز  ایــران(   زلزلــه 
ساعت 16، به صورت مجازی برگزار می شود.

برگزاری وبینار »نگاهی به آینده مهندسی عمران در ایران«

از  حمایــت  جهــت  در  وزیــران  هیــأت 
صــادرات خدمــات فنی مهندســی و ایجاد 
بازارهــای  ســازوکارهای مناســب مالــی در 
کارمــزد )حــق  خ هــای  هــدف، بــا اصــالح نر
بیمه( خدمــات صندوق ضمانت صادرات 

کرد. ایران موافقت 
هیــات وزیران با توجه به شــرایط تحریم ها 
صــادرات  از  کثــری  حدا حمایــت  لــزوم  و 
نیــز  و  کشــور  مهندســی  فنــی  خدمــات 
کیــد دولــت مبنی بــر ایجاد ســازوکارهای  تأ
مناسب مالی در بازارهای هدف، با اصالح 
خدمــات  بیمــه(  )حــق  کارمــزد  خ هــای  نر
صنــدوق ضمانت صادرات ایــران موافقت 

کرد.
بر این اســاس، ضمانت نامه های مورد نیاز 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به 

صورت های زیر صادر شود:

بــا  مناقصــه  در  شــرکت  ضمانت نامــه   -1
تأییــد صالحیت ســازمان برنامــه و بودجه 
کارگروه موضوع ماده  کشــور یا حسب مورد 
)1۹( آئین نامــه اجرایــی حمایــت از صــدور 

خدمات فنی و مهندسی
2- ضمانت نامــه حســن انجــام تعهــدات، 
کســور  اســترداد  پرداخــت،  پیــش 
گواهــی ســقف  و همچنیــن  وجه الضمــان 
نیــاز  مــورد  اعتبــاری  و  ضمانت نامــه ای 
کارگروه  بــرای صادرکنندگان پــس از تأییــد 
اجرایــی  آئین نامــه   )1۹( مــاده  موضــوع 
حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی
برای صــدور ضمانت نامه های »شــرکت در 
کار،  مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام 
کثر 2  کســور وجه الضمان«، در مقابل حدا
درصــد وجه نقد یا ســایر وثایق مورد قبول 
بــه  نســبت  و ۹8 درصــد ســفته  صنــدوق 

کارمــزد صــدور  خ  ارزش ضمانــت نامــه و نــر
ضمانــت نامــه به میــزان نیم درصــد ارزش 

ضمانت نامه های مورد نیاز می باشد.
که  در مــورد خســارت و تأمیــن ذخایــر فنی 
کفــاف پرداخــت آنها  درآمدهــای صنــدوق 
اداره  چگونگــی  قانــون  مطابــق  ندهــد،  را 
صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران اقــدام 

خواهد شد.
کارمزد برای ســایر پیمانکاران نیازمند  خ  نر
بــه اخــذ انــواع ضمانــت نامه هــای شــرکت 
تعهــدات،  انجــام  حســن  مناقصــه،  در 
وجــه  کســور  اســترداد  پیش پرداخــت، 
کــه مشــمول بندهای  گمرکــی  الضمــان، و 
فوق نمی شــوند، در پروژه های برون مرزی 
کشور )و  و پروژه های صادرات محور داخل 
گروه ریســک 2 برای ایران(  مبنا قــراردادن 

تعیین می شود.1۰ مرداد-  خبرگزاری مهر

اصالح کارمزد صندوق ضمانت صادرات 
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 نشست
دیدگاه

»اصالحــات  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
و  مناســب«  »حکمرانــی  اقتصــادی«، 
از  اســتونی  کشــور  موثــر«  »سیاســت گذاری 
ابتــدای اســتقالل، عامــل شــتاب دهنده بــه 
کشــور بــوده اســت.  رشــد اقتصــادی در ایــن 
گســترده«، »آزادی  در طــرف مقابل، »فســاد 
اقتصــادی پاییــن و دموکراســی نامناســب«، 
»ضعــف  و  کســب و کار«  در  شــفافیت  »عــدم 
کشــتی اقتصادی  قوانین« عوامــل بازدارنده 
گرچــه  ا بوده انــد.  حرکــت  از  گرجســتان 
از  یکــی  بــه  فعلــی،  مقطــع  در  گرجســتان 
کشــورها تبدیل شــده اما در 1۵  شــفاف ترین 
کرده  سال مورد بررسی توقف نسبی را تجربه 

بود.
»اســتونی« و »گرجســتان« پــس از اســتقالل 
از اتحــاد جماهیر شــوروی شــرایط اقتصادی 
اقتصــادی  مســیر  امــا  داشــتند.  مشــابهی 
متفاوت، در یک و نیم دهه منتهی به ســال 
کشــور را بــه دو نقطــه متضــاد  2۰۰۵ ایــن دو 
رســاند؛ به نحوی کــه میــزان درآمد ســرانه هر 
شهروند اســتونیایی در سال 2۰۰۵ در حدود 

گرجســتانی بــود. افزایش  4 برابر هر شــهروند 
درجــه آزادی اقتصاد، اصالحات چند جانبه 
در  حکمرانــی  شــیوه  بهبــود  و  اقتصــادی 
اقتصاد طی این ســال ها استونی را به یکی از 
کرده بود.  مرفه ترین فرزندان شوروی تبدیل 
در حالی که گرجستان در ابتدای قرن بیست 
کشــورهای جهان  و یکــم یکــی از فاســدترین 
بخــش  از  دولــت،  ســلطه  به واســطه  بودکــه 
خصوصــی قدرتمنــدی برای شــتاب دهی به 
اقتصاد بیمار خود برخوردار نبود. این تفاوت 
گرجستانی  آشــکار در نهایت سیاست گذاران 
را بــه فکــر تغییــر شــرایط انداخــت. بــه ایــن 
ترتیــب در ســال 2۰۰۵ دوره ای از اصالحــات 
کشور  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این 
گرجســتان  کمتر از یک دهه  کــه در  آغاز شــد 
کشــورهای جهــان از نظر  را بــه دهک بــاالی 
آزادی اقتصادی و مبارزه با فســاد رساند. در 
کشــور  گــزارش با نــگاه بــه تجربه این دو  ایــن 
منطقه پس از اســتقالل سیاســی، بــا تکیه بر 
آمارهای اقتصادی نتیجــه تفاوت در رویکرد 
کشور   بررسی شده است. اقتصادی این دو 

گــزارش پایگاه خبــری اقتصــادی معاصر،  بــه 
کشــور  دو  اقتصــادی  رشــد  مســیر  بررســی 
می دهــد  نشــان  »اســتونی«  و  »گرجســتان« 
کشــور در مقطــع اســتقالل  گــر چــه ایــن دو  ا
اتحــاد شــوروی شــرایط رفاهــی مشــابهی  از 
قابل توجــه  اقتصــادی  رشــد  امــا  داشــتند، 
اســتونی در 1۵ ســال بعد از اســتقالل و توقف 
گرجســتان، باعــث شــد تــا  نســبی همزمــان 
کشور به  ســطح رفاه مصرف  کنندگان این دو 
گرا شــود. به  طوری که  میــزان قابل توجهی وا
در ســال 2۰۰۵ در حالی که درآمد متوســط هر 
شــهروند اســتونی حــدود 1۷ هــزار دالر بــود، 
گرجســتانی تنها  درآمد متوســط هر شهروند 
حــدود 4 هــزار دالر باشــد. »مختصــات مبدا 
کنــار »مســیر عبــوری متفاوت«  یکســان« در 
گرایی  که این وا گواه آن اســت  کشــور  این دو 
نــه از طریق رشــد Extensive« بلکه از طریق 

»رشد Intensive قابل توضیح است. 
بــه  کــه  اســت  رشــدی   Extensive رشــد 
تولیــد  عوامــل  از  کمــی  اســتفاده  پشــتوانه 
 »Intensive حاصــل شــده در حالی کــه رشــد 

اصالحات اقتصادی 
 حکمرانی مناسب 

  سیاست گذاری موثر
تفاوت های الگوی رشد

 و توسعه دو کشور 
»استونی« و »گرجستان« 
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بــه  را  تولیــد  منابــع  از  بهینه تــر  اســتفاده 
تصویــر می کشــد. بررســی ها نشــان می دهــد 
»حکمرانــی  اقتصــادی«،  »اصالحــات  کــه 
مناســب« و »سیاســت گذاری موثر« اســتونی 
از ابتدای اســتقالل، عامل شــتاب دهنده به 
کشــور بــوده اســت.  رشــد اقتصــادی در ایــن 
گســترده«، »آزادی  در طــرف مقابل، »فســاد 
اقتصــادی پاییــن و دموکراســی نامناســب«، 
»ضعــف  و  کســب و کار«  در  شــفافیت  »عــدم 
کشــتی اقتصادی  قوانیــن« عوامــل بازدارنده 
کــه  از حرکــت بوده انــد. عواملــی  گرجســتان 
»ثبــات  حیــث  از  گرجســتان  تــا  شــد  باعــث 
اقتصــادی«، »تشــکیل ســرمایه های فیزیکی 
و انســانی« و نهایتا »رشــد اقتصــادی« توقف 
را  قابل مالحظــه  رشــد  اســتونی  امــا  نســبی 
گــزارش ضمــن بررســی  کنــد. در ایــن  تجربــه 
شــرایط ابتدایی، مســیر رشــد اقتصادی این 
کشــور را بیــن ســال های 1۹۹1 تــا 2۰۰۵ در  دو 
کشــیده شــده  قالــب آمار و شــواهد به تصویر 
گرجســتان در مقطــع فعلــی،  گرچــه  اســت. ا
کشــورها تبدیل شده  به یکی از شــفاف ترین 
امــا در 1۵ ســال مورد بررســی توقف نســبی را 

کرده بود. تجربه 

گرایی پازل وا
یکــی از پازل هــای اقتصــاد توســعه در صحنه 
 Divergence گرایی یــا اقتصــاد بین الملل، وا
کشورهاســت. بــه عبــارت دیگر،  ســطح رفــاه 
کشــورها ســطح توســعه و  در مقطعــی عمده 
درآمــد ســرانه یکســانی داشــتند، امــا بعــد از 
کشــورها رشــد مثبت و  گذشــت زمــان برخــی 
که این  کــرده  برخــی دیگر رشــد منفــی تجربه 
گسســت بین ســطح درآمد  گرایی و  باعــث وا
کشورهای مختلف  و رفاه مصرف  کنندگان در 
شــده اســت. بــه همیــن دلیــل اقتصاددانان 
توســعه همــواره دنبال پاســخ مناســبی برای 
همیــن  در  بوده انــد.  گرایــی  وا ایــن  دلیــل 
که در ابتدای  کشورهایی  گرایی در  راســتا، وا
مسیر، ساختار مشابهی داشته اند، به میزان 
روشــن تری قابل مطالعه و بررســی اســت. به 
کشورهای عضو اتحاد جماهیر  همین دلیل، 
کــه از همه لحاظ شــرایط مشــابهی  شــوروی 
گرایــی  گسســت و وا اتفاقــا درجــه  و  داشــته 
بیشــتری نیــز داشــتند، همــواره مــورد عالقــه 
شــوروی  اتحــاد  اســت.  بــوده  اقتصاددانــان 

اســتونی،  لتونــی،  کشــور   1۵ شــامل  ســابق 
قزاقســتان،  بــالروس،  روســیه،  لیتوانــی، 
ترکمنســتان،  آذربایجــان،  اوکرایــن، 
مولــداوی،  گرجســتان،  ارمنســتان، 
ازبکســتان، قرقیزســتان و تاجیکســتان بــود 
که در ســال 1۹۹1 فروپاشید. بعد از استقالل، 
کشــور لتونی، استونی، لیتوانی به اتحادیه   3
اروپا پیوســتند و بقیه در درجه های مختلف 
گرچه در سال  پشت درهای توسعه ماندند. ا
کشــورها همگــرا بود  1۹۹1 درآمــد ســرانه این 
گذشــت  و تفــاوت آن چنانــی نداشــت، اما با 
کشــورها بــه مراتب  گرایــی بیــن این  زمــان وا
افزایش یافت. در همین راســتا، این مطالعه 
کشــور »اســتونی«  گرایی بین اقتصاد در دو  وا
و »گرجســتان« را در 1۵ ســال بعد از فروپاشی 
کرده  شــوروی و استقالل سیاســی ریشه یابی 

است. 
در حالی که اســتونی در این مدت مســیر رشد 
گذاشــت،  را بــا ســرعت قابل توجــه پشت ســر 
گرجستان یک توقف نسبی را در این سال ها 
گزارش  کرده بود. بــه بیانی دیگر، این  تجربــه 
در تــالش اســت تا به این ســوال پاســخ دهد 
کــه چــه عواملــی تفــاوت بیــن رشــد و توقــف 
کشــور را در بــازه زمانــی 1۹۹۰ تا 2۰۰۵  ایــن دو 
 2۰۰۵ ســال  از  بعــد  البتــه  می کنــد.  توجیــه 
گســترده ای را  گرجســتان اصالحات  کنــون  تا

کشورها  کرده و به یکی از شفاف ترین  شــروع 
کســب و کارهای اقتصــادی بوده  درخصــوص 
کشور درخصوص  است. در حالی که رتبه این 
شــاخص »بیزینــی« در دهــه ۹۰ حــدود 14۰ 
کاهــش یافته  گذشــته بــه 13  بوده، در ســال 
ایــن حــال مطالعــه فعلــی توقــف  بــا  اســت. 
گرجســتان در 1۵ ســال بعد از  نســبی اقتصاد 
فروپاشــی شــوروی را در قیاس با رشــد سریع 

استونی به تصویر می کشد.

رشد مرده در مقابل رشد زنده
اقتصاددانــان معمــوال در یــک دســته بندی 
دســته  دو  بــه  را  اقتصــادی  رشــد  مرســوم، 
رشــد بســطی یا Extensive و رشــد تشدیدی 
حالتــی  در  می کننــد.  تقســیم   Intensive یــا 
ممکــن اســت منبــع رشــد اقتصــادی در یک 
کشــور افزایــش عوامــل تولید از جملــه نیروی 
در  و  باشــد  ســرمایه  و  طبیعــی  منابــع  کار، 
حالــت دیگــر ممکــن اســت رشــد اقتصــادی 
مذکــور از جانــب اســتفاده بهینه تــر از عوامل 
رشــد  باشــد.  شــده  حاصــل  مذکــور  تولیــد 
از  کــه عمدتــا  گرفتــه در حالــت اول  صــورت 
ســمت اســتفاده بیشــتر از انباشــت ســرمایه 
و عوامــل تولید بوده به رشــد بســطی و رشــد 
کــه عمدتــا از جانــب افزایــش  در حالــت دوم 
کارآیی منابع موجود بوده به رشــد تشدیدی 
معروف است. بنابراین اینکه رشد اقتصادی 
کدام عامل اتفاق افتاده باشــد، در  از جانــب 
بلندمــدت روی رفــاه مصرف  کننــده تفــاوت 
اول  حالــت  در  رشــد  دارد.  اهمیتــی  حائــز 
کمیــت عوامــل تولیــد بــوده و از  محــدود بــه 
که رشــد بســطی را تجربه  کشــورهایی  جمله 
منابــع  بــا  کشــورهای  بــه  می تــوان  کرده انــد 
کــرد. رشــد در حالــت  طبیعــی فــراوان اشــاره 
دوم عمدتــا بــه سیاســت گذاری، حکمرانــی، 
ســاختار و زیرســاخت های اقتصــاد بســتگی 
کشــورهای آســیای جنوب شرقی  دارد؛ رشــد 
از این نوع رشــد اســت. بنابراین در مقایســه 
کشــورها تفــاوت بین این  گرایی رشــد بین  وا
دو رشــد حائــز اهمیــت اســت؛ به ویــژه زمانی 
گرایی در بازه های زمانی نه چندان  که این وا
بلندمــدت صــورت می گیرد. بــه همین دلیل 
گرایی با  گزارش ســعی شــده تا ایــن وا در این 
بررســی این دو دســته رشــد مورد بررسی قرار 

گیرد.

یكی از پازل های اقتصاد توسعه در 
صحنه اقتصاد بین الملل، واگرایی 

یا Divergence سطح رفاه 
کشورهاست. به عبارت دیگر، 

در مقطعی عمده کشورها سطح 
توسعه و درآمد سرانه یكسانی 

داشتند، اما بعد از گذشت زمان 
برخی کشورها رشد مثبت و برخی 

دیگر رشد منفی تجربه کرده که 
این باعث واگرایی و گسست بین 

سطح درآمد و رفاه مصرف  کنندگان 
در کشورهای مختلف شده است
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 نشست
 

کشور در یک مبدا دو 
تولیــد  می توانــد  کــه  متغیرهایــی  جملــه  از 
کند می توان به »موقعیت  بســطی را تحریک 
منابــع  »ســطح  »وســعت«،  ژئوپلیتیــک«، 
طبیعی«، »جمعیت«، »اســتقالل سیاســی« 
کرد. بررسی ها  و »ســطح اولیه تولید« اشــاره 
معیــار   ۵ هــر  درخصــوص  می دهــد  نشــان 
از  اســتقالل  مقطــع  در  کشــور  دو  مذکــور، 
اتحاد شــوروی وضعیت یکســانی داشته اند. 
جــزو  کشــور  دو  هــر  جمعیــت،  درخصــوص 
کم جمعیت بوده اند. به طوری که  کشورهای 
اســتونی جمعیتی معادل 3/ 1 میلیون نفر و 
گرجستان جمعیتی حدود ۷/ 4 میلیون نفر 
داشته اســت. وضعیت مشابهی درخصوص 
متغیرهــای وســعت و موقعیــت جغرافیایــی 
کم اســت؛ به طوری که مســاحت اســتونی  حا
کیلومتــر مربــع و مســاحت  حــدود 4۵ هــزار 
مربــع  کیلومتــر  هــزار   ۷۰ حــدود  گرجســتان 
اســت. بررســی ســطح منابــع طبیعــی در دو 
از  گرجســتان  کــه  از آن اســت  کــی  کشــور حا
حیث منابــع طبیعی از جملــه وجود معادن 
و موقعیــت جغرافیایــی بــه منظــور مقیــاس 
گردشــگرپذیری وضعیــت بهتری داشــته؛ به 
همیــن دلیــل از ایــن حیث زمینه برای رشــد 
اســت.  بــوده  گرجســتان مهیاتــر  اقتصــادی 
کشــور  درخصــوص اســتقالل سیاســی نیز دو 
کرده اند. اســتونی  شــرایط یکســانی را تجربه 
گرجســتان در ســال 1۹21 در  در ســال 1۹4۰ و 
گرفته  ســیطره اتحــاد جماهیــر شــوروی قــرار 
و هــر دو بعــد از تجربــه اقتصادی نــه چندان 
مناسب، در سال 1۹۹1 به استقالل رسیدند. 
ســطح محصول اولیه آخرین متغیری اســت 
را  کشــور  دو  بیــن  بســطی  رشــد  تفــاوت  کــه 
توضیــح می دهد. بررســی ها نشــان می دهد 

که در سال های بعد از استقالل، درآمد سرانه 
هــر مصرف کننــده اســتونیایی حــدود 6 هزار 
دالر و ســطح درآمــد ســرانه هــر مصرف کننده 
گرجستانی به طور متوسط حدود 3 هزار دالر 
بوده اســت. بنابراین ســطح محصول سرانه 
گرجســتان پایین تر بوده است. به همین  در 
دلیــل بر مبنــای اصل ظرفیت خالــی، انتظار 
گرجســتان پله های رشــد اقتصادی  می رفت 
کند. نتیجه نهایی  را با سرعت بیشتری طی 
کشــور مورد بررســی به طور  اینکــه اقتصاد دو 
مبــدا  در  بســطی،  رشــد  حیــث  از  تقریبــی 
گر هم تفاوتی بوده،  یکسانی قرار داشــتند و ا
گرجستان بوده است. به بیانی دیگر،  به نفع 
رشــد بســطی تفــاوت در مســیر رشــد این دو 
کشــور را توضیح نداده و این تفاوت از طریق 

رشد تشدیدی توجیه خواهد شد.

حکمرانی علت، رشد معلول
توجهــی  قابــل  حــد  بــه  را  تشــدیدی  رشــد 
»سیاســت گذاری  و  خــوب«  »حکمرانــی 
موثــر« توضیــح می دهــد. بــه تعبیــری دیگــر، 
یکســان  کشــور  بــرای دو  اولیــه  شــرایط  گــر  ا
کشــوری ســریع تر  باشــد، رشــد اقتصادی در 
کــه حکمرانــی و فضای  اتفــاق خواهــد افتــاد 
باشــد؛  داشــته  موثرتــری  سیاســت گذاری 
و  حکمرانــی  جنــس  چــه  هــر  به طوری کــه 
سیاســت گذاری بهتــر و موثرتر بوده، شــرایط 
برای استفاده از عوامل تولید فراهم تر بوده و 
زمینه برای »ثبات اقتصادی« و شــکل گیری 
فیزیکــی«،  »ســرمایه  انســانی«،  »ســرمایه 
»ســرمایه اجتماعــی« و »ســرمایه خارجــی« 
آماده تر اســت رشد اقتصادی ســریع تر اتفاق 
گفت جنس  خواهــد افتاد. بنابراین می توان 
یــا  ورودی  سیاســت گذاری«  و  »حکمرانــی 
علــت و تشــکیل ســرمایه و رشــد اقتصــادی 
خروجــی یــا معلــول خواهنــد بود. بررســی ها 
نشــان می دهد از ابتدای اســتقالل، استونی 
فضای حکمرانی و سیاســت گذاری مناســبی 
کــه همیــن باعث شــد تا رشــد  کــرد  را شــروع 
در  کنــد.  تجربــه  نیــز  را  بیشــتری  اقتصــادی 
طــرف مقابــل، عدم شــکل گیری یــک فضای 
گرجســتان باعث شــد  حکمرانی مناســب در 
کشــور 1۵ ســال بعد از اســتقالل در تله  تا این 

کند. گیر  درآمد پایین 
بعد از استقالل، استونی به سرعت اصالحات 
سیاســی، نهــادی و اصالحــات اقتصــادی را 
که منجر به شکل گیری یک دولت  کرد  شروع 
کمیتی شد و هیچ نهاد  کامل حا با اســتقالل 
یا عامل دیگری تداخل سیاستی درخصوص 
حوزه اقتصادی نداشــت. به عالوه پیوســتن 
به اتحادیه اروپا به این استقالل و اصالحات 
کــرد. نتیجه  کمــک قابل توجهــی  اقتصــادی 
کمتــر از 1۵ ســال اســتونی  کــه در  بــود  ایــن 
کشــورهای اتحادیــه اروپا  اقتصــاد خــود را به 
را  ســرانه  درآمــد  افزایشــی  مســیر  و  نزدیــک 
گرجســتان بعد  کــرد. در طــرف مقابــل،  طی 
از اســتقالل، درگیر جنگ و نزاع داخلی شــد، 
گسترده  کرد و فســاد  گیر  در دام درآمد پایین 
بازداشــت  حرکــت  از  را  کشــور  ایــن  اقتصــاد 
و  نهــادی  اصالحــات  فقــدان  به طوری کــه  و 
کشــور به شــدت به  چشــم  اقتصــادی در این 
می خــورد. بعد از انقالب رز در ســال 2۰۰3 در 

سیستم بانكی استونی در زمانی کوتاه 
به خصوصی سازی رسید و رقابت در 
این بخش از اقتصاد شكل گرفت. به 
همین دلیل نرخ بهره در این کشور 

به کمتر از 3 درصد کاهش یافت و در 
بلندمدت پایدار ماند. این عامل باعث 

شد تا تمایل سرمایه گذاران خارجی 
به ورود به بازارهای استونی افزایش 
یابد. در طرف مقابل، کاهش رقابت 

و عدم خصوصی سازی در گرجستان 
باعث شد نرخ بهره در این کشور 
به 20 درصد نیز برسد. یكی دیگر 

از مالك های توسعه یافتگی ساختار 
بخش حقیقی و تولید اقتصاد است.
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که امید به توسعه و اصالحات  کشور بود  این 
کشور زنده شد. اقتصادی در دل مردم این 

اثر دوره سقوط سنگین
در سال های پایانی قبل از فروپاشی شوروی، 
کشور  کشوری به  شدت ســقوط اقتصادی از 
دیگر )اعضای شوروی( در سال 1۹8۹ منتقل 
گرجستان نسبت  شد. آسیب پذیری اقتصاد 
گستره  به اســتونی از سقوط شوروی بیشتر و 
زمانــی ســقوط نیــز بیشــتر بــود. طــول دوره 
تــا 1۹۹3  ســقوط اســتونی از 1۹8۹ شــروع و 
کــه در ایــن مــدت درآمد  بــه طــول انجامیــد 
کشور حدود 33  ناخالص داخلی ســرانه این 
آســیب پذیری  دوره  یافــت.  کاهــش  درصــد 
گرجســتان بیشــتر و در بــازه زمانــی 1۹88 تــا 
1۹۹4 بــه طول انجامیــد. به طوری که در این 
کشور حدود 8۰  بازه زمانی درآمد ســرانه این 
کاهــش یافــت. با ایــن حال، از ســال  درصــد 
خ رشــدهای  کشــور نر 1۹۹3 بــه بعــد ایــن دو 
کردنــد.  متفاوتــی از درآمــد ســرانه را تجربــه 
به طوری که درآمد سرانه استونی در 2۰۰۵ به 
گرجستان  1۷ هزار دالر رســید و درآمد ســرانه 
در این سال تنها به حدود 4هزار دالر افزایش 
کشــور  خ رشــد درآمد ســرانه این دو  یافت. نر
در ایــن دوره بــه ترتیــب 6/ 6 و 6/ 1 درصــد 
بــوده اســت. ایــن دوره بــه ســقوط ســنگین 
یــا Plunge مشــهور اســت. بــا توجه بــه اینکه 
گرجســتان  تولیــد  ابتــدای مســیر ســطح  در 
گمانه زنی می شــد  پایین تــر از اســتونی بوده، 
کشــور به واســطه ظرفیــت  ایــن  کــه اقتصــاد 
بیشــتری  رشــد  بیشــتر،  خالــی  اقتصــادی 
داشته باشد به همین دلیل رشد قابل توجه 
شــناخته  ســورپرایز  یــک  به عنــوان  اســتونی 
گویــای آن  می شــود؛ بنابرایــن ایــن حقیقت 
که محصــول اولیــه تنها بخــش اندکی  اســت 
کشــور را  از تفــاوت رشــد اقتصــادی ایــن دو 
توضیــح می دهــد؛ در حالی کــه تفــاوت درآمد 
ســرانه در سال 1۹8۰ حدود ۵/ 1 برابر به نفع 
اســتونی بــود ایــن نســبت در ســال 1۹۹3 به 
حــدود ۵ برابــر نزدیک شــد. پــازل اصلی این 
گرجســتان رشد قابل توجهی را  که چرا  است 
گفت  بعد از این ســال تجربــه نکرد؟ می توان 
که به احیای   rebound effect اثر بازگشــت یــا
گفتــه  اقتصــاد بعــد از یــک ســقوط ســنگین 
می شود، در حالی که برای استونی به درستی 
گرجســتان حاصل  و خوبی اتفاق افتاد برای 

نشــد، دلیل این تفاوت در سرعت برگشت را 
در متغیرهــای مهــم اقتصــادی در ایــن برهه 

1۵ ساله می توان جست.

تشکیل سرمایه انسانی و فیزیکی
سرمایه گذاری داخل یکی از متغیرهای مهم 
توضیح دهنده رشــد اقتصادی در بلندمدت 
کــه انباشــت ایــن سرمایه هاســت  اســت؛ چرا
تعییــن  را  بعــدی  دوره هــای  در  تولیــد  کــه 
در  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  می کنــد. 
بــازه زمانــی 1۹8۹ تا 2۰۰۵ اســتونی حدود 3۰ 
کل  گرجســتان حــدود 2۰ درصد از  درصد اما 
تولیــد ناخالــص داخلی ســاالنه خود را صرف 
ســرمایه گذاری در ماشــین آالت و تجهیــزات 
اســت. درخصــوص ســرمایه گذاری در  کــرده 
اتفــاق  رونــد مشــابهی  نیــز  انســانی  ســرمایه 
خ ثبت نام در  گرجســتان نر افتاده اســت. در 
دبیرســتان حــدود ۹۵ درصد اما در اســتونی 
1۰۰ درصــد بــوده اســت. در اســتونی تقریبــا 
همــه افــراد در ســن مناســب بــه دبیرســتان 
گرجســتان  بــرای  می رونــد امــا ایــن نســبت 
در حالی کــه  اســت؛  بــوده  درصــد   8۰ حــدود 
در ســال 2۰۰4 حــدود 6۷ درصــد از جوانــان 
ایــن  می رفتنــد،  دانشــگاه  بــه  اســتونیایی 
گرجســتان حــدود 42 درصــد  نســبت بــرای 
ایــن  بــوده اســت. در مقایســه ای دیگــر، در 
و  عمومــی  ج  مخــار در حالی کــه  زمانــی  بــازه 
خصوصــی روی آمــوزش در اســتونی حــدود 
کشــور بوده این نســبت  6 درصــد تولیــد این 
گرجســتان تنهــا حــدود 2 درصــد بوده  بــرای 
اســت. سایر شاخص های ســرمایه گذاری نیز 
روند مشــابهی داشــته اند. در استونی حدود 
نفــر در ســال  بــرای هــر 1۰۰۰  کامپیوتــر   483
2۰۰۵ وجــود داشــته در حالی کــه ایــن تعــداد 

گرجســتان حــدود 42 دســتگاه بــوده  بــرای 
اســت. تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در 
ایــن ســال به ازای هــر 1۰۰۰ نفر برای اســتونی 
گرجســتان حــدود 4۰  حــدود ۵13 نفــر و در 
نفر بوده اســت. این وضعیت شرایط تجارت 
کســب و کارها را بــرای اســتونیایی ها فراهــم  و 
کــرده بــود. ســرمایه گذاری خارجــی تقریبا در 
کشور وجود نداشته است،  اوایل 1۹۹۰ در دو 
امــا درجــه آزادی اقتصــاد بیشــتر در اســتونی 
باعث شده تا به طور متوسط در این 1۵ سال 
کشــور  ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این 
ســرمایه گذاری خارجــی شــود. ایــن در حالی 
گرجســتان تنها  کــه این نســبت بــرای  اســت 
حــدود 4 درصــد بــوده اســت. در پایــان ایــن 
کیفیت  گر چه شــهروندان اســتونیایی  دوره ا
زندگــی بهتــری نســبت بــه قبــل از اســتقالل 
گرجســتان بدتر شــده  داشــتند امــا وضعیت 
بــود؛ بنابرایــن حکمرانــی خــوب در اســتونی 
باعــث شــده تــا انباشــت ســرمایه انســانی و 
کشور اثر فزاینده قابل توجهی  فیزیکی در این 
در  ایــن  باشــد،  داشــته  اقتصــادی  رشــد  در 
گرجســتان به  کــه عدم اهتمــام  حالــی اســت 
کشور  این متغیرها توقف نســبی اقتصاد این 

را توضیح می دهد.

صادرات، تورم و ساختار اقتصاد
کــه رشــد شــدید اقتصــادی  از دیگــر عواملــی 
را می توانــد توضیــح دهــد ثبــات اقتصــادی، 
اســت.  اقتصــاد  بــودن  بــاز  درجــه  و  تــورم 
بررســی ها نشــان می دهــد اســتونی ســاختار 
گرجستان داشته  تجاری بازتری در قیاس با 
خدمــات  و  کاالهــا  صــادرات  حجــم  اســت. 
اســتونی در ایــن دوره حــدود ۷3 درصــد امــا 
گرجســتان تنها حــدود 33درصد بوده  برای 
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گرجســتان موانــع وارداتــی زیــادی را  اســت. 
آزادی  سیاســت  اســتونی  امــا  کــرده  اعمــال 
گرفتــه اســت. به طــوری   تجــاری را در پیــش 
گرجســتان حــدود 1۰  کــه درآمــد تعرفــه ای در 
کمتــر از یــک درصــد  درصــد امــا در اســتونی 
کل درآمــد مالیاتــی بــوده اســت. یکــی دیگــر 
کــه آزادی تجــارت را توضیــح  از متغیرهایــی 
تجــارت  شــکل گیری  اداری  رونــد  می دهــد 
گمرک  کاال از  است. در حالی که روند ترخیص 
گرجســتان حــدود 4/ 3 روز بــود در اســتونی 
تنهــا حــدود ۷/ 1 روز اعالم شــد. یکی دیگر از 
عوامل موثر بر رشــد اقتصادی، ثبات اقتصاد 
کالن اســت. در اوایل دهه  و ریســک اقتصاد 
۹۰ بــه دلیــل سیاســت های پولــی انبســاطی 
گرجســتان بــه میــزان قابل توجهــی  تــورم در 
دلیــل  همیــن  بــه  بــود.  اســتونی  از  باالتــر 
کشــور بــاال بوده  ریســک اقتصادکالن در این 
و ســرمایه گذاران بالقوه تمایلــی به راه اندازی 
کــه هزینــه  خ بهــره  کســب و کار نداشــتند. نــر
تولید کننــدگان  بــرای  ســرمایه  مالــی  تامیــن 
که  محســوب می شــود، عامل دیگری اســت 
کشــور را  تفــاوت رشــد اقتصــادی در ایــن دو 

توضیح می دهد. 
کوتــاه به  سیســتم بانکــی اســتونی در زمانــی 
خصوصی سازی رسید و رقابت در این بخش 
بــه همیــن دلیــل  گرفــت.  اقتصــاد شــکل  از 
کمتــر از 3 درصد  کشــور به  خ بهــره در این  نــر
کاهــش یافــت و در بلندمــدت پایــدار مانــد. 
این عامل باعث شد تا تمایل سرمایه گذاران 
خارجی به ورود به بازارهای اســتونی افزایش 
و  رقابــت  کاهــش  مقابــل،  طــرف  در  یابــد. 
باعــث  گرجســتان  در  عدم خصوصی ســازی 
کشــور بــه 2۰ درصد نیز  خ بهره در این  شــد نر
ک های توسعه یافتگی  برسد. یکی دیگر از مال
ساختار بخش حقیقی و تولید اقتصاد است.
یــا  صنعــت  بــر  مبتنــی  تولیــد  به طوری کــه 
بــرای  را  متفاوتــی  رفــاه  ســطح  کشــاورزی 
کشورها به ارمغان می آورد. در حالی که قبل از 
کشاورزی از  استقالل از شوروی، سهم بخش 
کشور مورد بررسی برابر  ارزش افزوده در هر دو 
بوده اما این نســبت برای اســتونی به صورت 
گرجســتان رو  کاهش اما برای  پیوســته رو به 
گذاشــت. به طور متوســط در بازه  به افزایش 
گرجستان 2۰  مورد بررســی این نســبت برای 
درصــد و برای اســتونی ۵ درصد بوده اســت. 

کردن  کــه تالش بــرای مــدرن  بــه ایــن معنی 
تولیــدات و همین طــور آزادی انتقــال نیروی 
کار و عوامــل تولیــد در اســتونی بیشــتر بــوده 
اســت. عــالوه برایــن صنعت و خدمات رشــد 

بیشتری در اقتصاد استونی داشته اند. 
در دهــه منتهــی بــه 2۰۰۵ بیــش از ۷۵ درصد 
از صادرات اســتونی صنعتــی بوده در حالی که 
 3۵ از  کمتــر  گرجســتان  بــرای  نســبت  ایــن 
درصــد بوده اســت. این تفــاوت از این حیث 
که رشــد تولیدات صنعتی مبتنی  مهم اســت 
بر تحقیق، رشــد تکنولوژی و ســرمایه انسانی 
باالســت. بنابرایــن زیرســاخت های اقتصــاد 
گرفت.  کشــور به میزان بهتری شــکل  در این 
زمــان مــورد نیــاز بــرای شــروع یــک بیزینــس 
بــود  روز   ۷ حــدود  اســتونی  در  در حالی کــه 
گرجســتان 11 روز بــود. بنابرایــن شــواهد  در 
که عالوه بر ســرمایه انســانی  نشــان می دهــد 
و فیزیکی، اســتونی درخصــوص درجه آزادی 
و  رقابــت  کســب و کار،  شــفافیت  اقتصــادی، 
ثبات اقتصادی عملکرد بهتری داشته است. 
که جنس حکمرانی و سیاســت گذاری  از آنجا 
در یک اقتصاد روند حرکت متغیرهای مذکور 
را متاثر می ســازد بررســی تفــاوت حکمرانی و 
سیاســت گذاری در این دوکشور حائز اهمیت 

است.

دموکراسی و حکمرانی
می تــوان  را  حکمرانــی  نمودهــای  از  یکــی 
یافــت.  کشــورها  در  دموکراســی  درجــه  در 
کشــورهای  جهانــی  معیــار  یــک  براســاس 
دموکراســی  درجــه  یــک  براســاس  جهــان 
بیــن صفــر تــا 1۰ رتبه بنــدی می شــوند. نمــره 
دموکراســی در اســتونی در ابتــدای اســتقالل 
از روســیه 6 بــوده اســت. بــا ایــن حــال، رتبه 
امــا  بــود   4 حــدود  گرجســتان  دموکراســی 
کشــور رو به افزایش  نمــره دموکراســی در این 
کانالی  گذاشــت و در ســال 2۰۰۵ به 6 رســید. 
را  اقتصــادی  رشــد  روی  دموکراســی  اثــر  کــه 
می سنجد حکمرانی خوب است. دموکراسی 
منجــر بــه بهبــود ســرمایه اجتماعی می شــود 
به طوری کــه زیرســاخت های موجــود باعــث 
شــکل  بــه  و  متحــد  جامعــه  تــا  می شــود 
کنــد. بهبــود  هماهنــگ و هارمونیــک عمــل 
کاهش  عملکــرد سیاســی، مبــارزه با فســاد و 
نابرابری، انسجام جامعه را افزایش می دهد. 

کیفیت سرمایه اجتماعی  کمیت و  همچنین 
 1۹۹۹ ســال  از  می دهــد.  قــرار  تاثیــر  راتحــت 
کمیــت و دولــت در اســتونی بــه شــدت با  حا
کــرده امــا بی توجهــی بــه ایــن  فســاد مبــارزه 
کشــور  گرجســتان باعث شــد تا این  مقوله در 
کشورهای منطقه و جهان  یکی از فاسدترین 
شــناخته شود. نابرابری درآمد در استونی به 
گرجســتان بوده  کمتر از  میــزان قابل توجهــی 
اســت. در حالی کــه ضریــب جینــی در ابتدای 
کشــور برابــر و معــادل  اســتقالل بــرای هــر دو 
38صــدم بود اما در پایان دوره مورد بررســی 
گرجستان افزایش یافت و ضریب  نابرابری در 
جینی به 4۰صدم رســید، این در حالی است 
کاهش یافت و  کــه ضریــب جینی در اســتونی 
به 36 صدم رسید. بنابراین بررسی ها نشان 
کشور  می دهد تفاوت رشد اقتصادی این دو 
را می تــوان در یــک ســه ضلعی توضیــح داد. 
اســتونی  در  دموکراســی  بــه  توجــه  ابتــدا  در 
بــرای حکمرانــی و سیاســت گذاری  زمینــه را 
بعــدی  گام  در  اســت.  کــرده  فراهــم  بهینــه 
سیاســت گذاری خوب تشکیل ســرمایه های 
بــرای  بهینــه  زیرســاخت های  و  مختلــف 
کرده اســت و در  کشــور را فراهم  اقتصــاد ایــن 
نهایت این زیرســاخت ها شرایط را برای رشد 
کرده اســت. این در  پایدار در اســتونی فراهم 
گرجســتان در  که ضعف اقتصاد  حالــی اســت 
این ســه ضلــع منجر به توقف نســبی اقتصاد 

کشور شده است. این 
گــر چه رشــد اقتصــادی قابل توجه  بنابرایــن ا
اســتونی در 1۵ ســال بعد از فروپاشی شوروی 
و منتهــی بــه 2۰۰۵ در قیــاس با توقف نســبی 
گرجســتان را می توان به عواملی مانند آزادی 
اقتصــادی و حکمرانــی موثــر نســبت داد، اما 
گرجســتان از ســال 2۰۰۵ بــه بعــد اصالحــات 
کــرده و امــروزه درخصوص  گســترده را شــروع 
شفافیت اقتصادی یکی از بهترین کشورهای 
دنیا به حســاب می آید. به همین دلیل تغییر 
کشور از ســال 2۰۰۵ به بعد امروزه  مســیر این 
به عنوان یک نمونه موفق در اقتصاد جهانی 
که باعث  شناخته می شود. بنابراین عواملی 
گرجستان پس از 1۵ سال توقف نسبی  شــده 
گیــرد حائــز  روی ریــل رشــد قابل توجــه قــرار 

اهمیت است. 
منبع: دنیای اقتصاد-22 مرداد

اله  م�ت
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گفت: آســیب شناســی  وزیر راه و شهرســازی 
که  ســاختمان ها بعــد از زلزله هــا نشــان داده 
بیشــترین  داخلــی،  کننــده  جدا دیوارهــای 

آسیب را در هنگام حوادث تجربه می کنند.
گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمد اســالمی  بــه 
نشســت  حاشــیه  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کمیســیون عمــران مجلــس بــا وزیر  اعضــای 
راه و شهرســازی، اظهــار داشــت: 8 نماینــده 
ح  ســواالت متنوعــی را در ایــن نشســت مطر
ح شــده، از  کردنــد و بــر اســاس ســواالت مطر
کنــون در ایــن جلســه حاضــر  صبــح امــروز تــا 

بوده و به سواالت نمایندگان پاسخ دادم.
ح شــده از ســوی  وی دربــاره ســواالت مطــر
ســواالت  بیشــترین  گفــت:  نماینــدگان، 
نوســازی  دربــاره  مجلــس  نماینــدگان 
توســعه  مســکن،  بــازار  فرســوده،  بافــت 
خانه هــای  احــداث  ریلــی،  زیرســاخت های 
روســتایی، پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانی و 
تدویــن ضوابــط و مقــررات ملــی احــداث بنا 
کــه در بحث تنظیم  بود؛ این در حالی اســت 
ضوابط، وزارت راه و شهرسازی مقید به این 
که مقررات ملی ســاختمان را مرتبًا به  اســت 
کــه به عنــوان مثــال، آئین  روزرســانی نمایــد 
احــداث  روش هــای  دربــاره  کــه   28۰۰ نامــه 
بنــای مقاوم در برابر زلزله اســت، مرتبًا به روز 
رسانی می شود و اخیرًا جدیدترین نسخه آن 

نیز، منتشر شده است.
که پس  کــرد: در آســیب شناســی  کیــد  وی تأ
بــه ایــن  گرفــت،  از زلزله هــای اخیــر صــورت 
کننــده  کــه دیوارهــای جدا نتیجــه رســیدیم 

آســیب  بیشــترین  ســاختمان ها  در  داخلــی 
گر  کــه حتی ا گونــه ای  کرده انــد؛ بــه  را تجربــه 
خــوِد بنــا مقــاوم بوده، اما بیشــترین آســیب 
کننده و ســازه های مشــابه  را دیوارهای جدا
وارد کرده اند. اسالمی تصریح کرد: تکنولوژی 

جدیدی طراحی شــده تا نوعــی از دیوارهای 
که هم عایق  کننده داخلی ساخته شود  جدا
صدا باشد و هم آسیب جانی در هنگام زلزله 

نداشته باشد.
ایمنــی  آیین نامــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
اســتاندارد  یــا  زلزلــه  برابــر  در  ســاختمانها 
بــرای  ای  ســازه  قوانیــن  مجموعــه   28۰۰ 
طراحی لرزه ای سازه در برابر زلزله است. این 
کــه بعدها در فصلی  مقــررات در دهــه چهل، 
گامی در  گرفت،  از اســتاندارد ۵1۹ ایران قــرار 
مســیر مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله های 
اجــرای  و  تصویــب  بــود.  ایــران  در  مخــرب 
اجبــاری آیین نامــه طراحــی ســاختمانها در 
ســالهای  در   )28۰۰ )اســتاندارد  زلزلــه  برابــر 
1366و 136۷ نیــز عــزم ملــی و برنامــه دولت 
ایــران را بــا وجهــه علمــی، رســمیت قانونــی 
بخشــید. تدوین این آیین نامه موجب رونق 
ضوابــط مهندســی در رونــد ســاخت و ســاز 
کشور شد و در عین حال، تالش برای اجرای 
کاهش  گیــر آن و جلوگیری از تخلفات، در  فرا

خسارات ناشی از زلزله، بسیار مؤثر بود.
نظــر در »آیین نامــه  هیــات دولــت، تجدیــد 
طراحی ســاختمانها در برابر زلزله« را بر عهده 
وزارت مســکن و شهرســازی )مرکز تحقیقات 
کــه  گذاشته اســت  مســکن(  و  ســاختمان 
ایــن مهــم هــر ۵ ســال یکبــار انجام پذیــرد.از 
کــه در ایــن  مهمتریــن بحث هــای ســازه ایی 
آیین نامه بحث می شــود تعیین نیروی زلزله 
کنتــرل نــا منظمی ها در  وارد بــر ســاختمان و 

سازه می باشد.

دیوارهای جداکننده  
داخلی بیشترین 
آسیب را در زلزله

 وارد می کنند

وزیر راه و شهرسازی:
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 نشست

کــه در ســال 2۰۰8  یــک مطالعــه تحقیقاتــی 
کشــور  گرفــت  نشــان داد وقتــی یک  صــورت 
سیســتم حقوقی اش از بین می رود، تورم در 
کمیت  گر حا آن ســر به فلک می کشد. حتی ا
قانــون تنهــا در چنــد بخــش ضعیــف باشــد، 
در نهایــت بــا آن نــوع روســای بانــک مرکــزی 
کــه دیگــر اســتقالل خــود را  روبــه رو می شــود 
ندارند و در نهایت خود تبدیل به یک عامل 

پیرو و وفادار به سیســتم در آمده اند.
تــورم  چــرا چیــن، ویتنــام و برزیــل در مهــار 
گوئــه، آرژانتین،  موفــق بودند اما پــرو، نیکارا
روزنامــه  نــه؟  زیمبابــوه  و  ترکیــه  ونزوئــال، 
کشورها  نیویورک تایمز با بررسی تجارب این 
به منشــأ سیاســی طغیان تورم پرداخت. به 
نوشــته ایــن روزنامــه، اقتدارگرایــی فــردی و 
پوپولیســتی باعــث تضعیــف و از میــان رفتن 
نهادها، رقیبان سیاســی و سرانجام سیستم 
حقوقی می شــود. ایــن رویه اســتقالل بانک 
مرکزی را به عنوان مهم ترین نهاد مهارکننده 
تــورم بــه دلیــل مداخله هــای دائمــی از بین 
کــه در برخی  می بــرد. بــه همین دلیل اســت 
از برهه هــا و اخیــرا در ترکیــه و ونزوئــال مهــار 
تورم ســرکش به ماموریتی غیرممکن تبدیل 
که ترکیه در  می شــود. آمارها نشــان می دهد 
مــاه جــوالی پــس از ســال ها در حــال تجربه 
 16 حــدود  در  یعنــی  رقمــی  دو  تــورم  کــردن 
درصد اســت و ونزوئال نیز طبق آخرین برآورد 
ســال  پایــان  تــا  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
2۰18 تــورم یک میلیون درصــدی را میزبانی 

می کند.
گــزارش پایگاه خبــری اقتصــادی معاصر،  بــه 
روزنامه نیویورک تایمز به مدل های سیاســی 

و  می کنــد  اشــاره  برزیــل  و  ویتنــام  چیــن، 
نظام هــای  ذیــل  را  کشــورها  از  ایــن دســته 
بوروکراتیــک،  دیکتاتــوری  و  دموکراتیــک 
بــه دلیــل  کــه در آن  تقســیم بندی می کنــد 
تــورم  قانــون  کمیــت  حا و  نهادهــا  تــداوم 
در  گرچــه  ا درواقــع  اســت.  شــده  مدیریــت 
مقاطعــی در نظام هــای دموکراتیک نیز تورم 
گونه ای  کرده، اما طراحــی قواعد به  طغیــان 
که با تغییر سیاســتمداران و برنامه ها  اســت 

اقتصاد دوباره به ریل بازمی گردد.
خ  بحران هــای تورمی مانند آنچــه در ترکیه ر
بــرای  گرفتــه  بــر  را در  کشــور  داده و سراســر 
هــر حکومتــی می توانــد خبر بدی باشــد، اما 
ایــن وضعیت می توانــد بــرای اقتدارگرایان و 
ک باشــد.  پوپولیســت های قدرتمند خطرنا
به نوشــته روزنامــه نیویورک تایمــز، این نوع 
بحران ها به طــور غیرمعمولی برای این افراد 
ناخوشــایند اســت، به طــور غیرمعمولــی آنها 
کــردن رویه  کنــد  را از ســر و ســامان دادن یــا 
تــورم عاجــز می ســازد. آنهــا، معمــوال به طور 
خ تــورم باالتــری دارنــد و ارزش  متوســط نــر
پول رایج خود را به طور مصنوعی پایین نگه 
کشورها بانک های مرکزی   می دارند. در این 
کمتر اجازه  کمتری برخوردارند و  از استقالل 
مداخلــه بــه آنهــا داده می شــود؛ فاجعــه ای 
کــه بــه خــودی خــود نشــانه هایی از  بالقــوه 
فراتــر  مســئولیت هایی  پذیــرش  و  تضعیــف 
از سیاســت های پولــی اســت امــا ایــن رویه، 
هســته مرکــزی قاعــده حکومتــداری مــردان 

قدرتمند را تشکیل می دهد.
پیــش از ترکیــه، نیکوالس مادورو و ســلف او 
هوگو چاوز در ونزوئال چنین رویه ای داشتند 

کشــور را از ســوی رونق به سمت ویرانه ای  و 
کنترل  ســوق دادند و این به خاطر غیــر قابل 
خ داد. وقتی ایــن بحران ها در  شــدن تــورم ر
خ می دهد، رهبران  کشــورهای دموکراتیک ر
منتخب به طور معمول جای خود را به افراد 

که تورم را مهار  کنند. دیگــر می دهند 
کشــورهای  تورم هــای ایــن چنینــی بارهــا در 
و  گوئــه  نیکارا پــرو،  ماننــد  التیــن  آمریــکای 
نــوع  اینهــا  امــا  اســت.  داده  خ  ر آرژانتیــن 
دیگــری از اقتدارگرایــی به حســاب می آینــد؛ 
که به وســیله احزاب، پادشاهان  کشــورهایی 
کــه ممکــن  یــا نظامی هایــی اداره می شــوند 
است به فروپاشی برســند، چنانکه در برزیل 
ایــن امر اتفاق افتــاد اما آنهــا اراده و انعطاف 
کــه برخــی اصالحات را  ایــن مســئله را دارند 
قدرتمنــد،  پوپولیســت های  کننــد.  اعمــال 
به دلیــل روابــط خاص شــان بــا شــهروندان، 
سیاســت گذاری،  دســتگاه های  و  نخبــگان 
تمایــل دارند متفاوت باشــند. مــادورو مدام 
کــرد و دراماتیک تریــن بحــران را  پــول چــاپ 
به وجــود آورد. یــک دهه پیــش از آن، رابرت 
موگابه در زیمبابوه، دست به اقدامی مشابه 

زد و به همان نتیجه رسید.
اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
نــه،  یــا  گرفتــه  قــرار  ترکیــه در همیــن مســیر 
مشــخص نیســت امــا وی از مدت هــا پیــش 
دســت بــه رفتارهای مشــابه زده و بــه منافع 
و  نمی کنــد  فکــر  خــود  کشــور  بلندمــدت 
خویــش  خودســاخته  سیســتم  در  محصــور 
پیــروی  مشــابه  الگوهــای  از  و  اســت  شــده 
می  کند. از هم پاشــیدن ترکیــه، بیش از آنکه 
ناشــی از چنگ زدن های اردوغــان به قدرت 
کوچک از آسیب شناســی  کالس  باشــد، یک 
چنیــن حکومت هایــی اســت، چنانکــه دیگر 
پیش تــر  نیــز  قدرتمنــد  پوپولیســت های 
ایــن  شــدند.  دچــار  سرنوشــت  همیــن  بــه 
گرچــه  آسیب شناســی بــه یادمــان مــی آورد ا
برخاســتن  حــال  در  نظام شــان  ظاهــر  در 
که  اســت، اما ریسک هایی نیز به همراه دارد 

احتماال به فروپاشــی منجر خواهد شد.

چه نوع تورمی تهدیدکننده است؟
کــه تــورم می توانــد  هــر دیکتاتــوری می دانــد 
کنــد و موجب از بین  خطرات اساســی ایجاد 
رفتــن مشــروعیت در ســطح عمومــی شــود و 
خشــم نخبگان را برانگیــزد. رهبران منتخب 
فقــط  اوقــات(  اغلــب  )در  دموکراســی ها  در 
کرســی خود را از دســت می دهنــد، اما دولت 

گزارش روزنامه نیویورک تایمز 

دالیل موفقیت و شکست ۹ کشور
 در مواجهه با بحران تورم

اله  م�ت
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کنــد.  ســقوط  به آســانی  می توانــد  اقتدارگــرا 
کارگــران عصبانــی از تــورم در  در ســال 1۹8۹، 
چیــن بــه دانشــجویان آرمان گــرا در تظاهرات 
که البته حکومت در  ضد حکومتی پیوســتند 
عصر مدرن پاسخی خونین به این اعتراضات 
داد. تــورم می تواند بــرای اقتدارگرایان بســیار 
بایــد  ایــن صــورت  باشــد، در غیــر  ک  خطرنــا
متصــور  را  پیش بینــی  غیرقابــل  اصالحــات 
شــد. رهبــران ویتنــام، در دهــه 1۹8۰ نگــران 
که تورم منجر به ســقوط سیســتم  این بودند 
کمونیســتی شــود، از این رو به سمت اقتصاد 
کردنــد. اقتدارگرایی  بــازار محور چرخش پیدا 
دارای چندین شــکل است: دولت تک حزبی 
)ماننــد  پادشــاهی  چیــن(،  یــا  کوبــا  )ماننــد 
نظامــی  دیکتاتــوری  یــا  ســعودی(  عربســتان 
)مانند تایلند امروزی یا حکومت های نظامی 
کــه  در چنــد دهــه اخیــر(. مــردان مســتبدی 
پایه های قدرت خود را مستحکم و نهادهای 
چالشــگر را نابود می کنند، می توانند به دست 
کنند  خــود و بــه آســانی بحران هایی را ایجــاد 
کنترل این بحران ها سخت  شود. که در ادامه 

وقتی رشــد به خطر تبدیل می شود
عامــل عمده به وجود آمدن این گونه مســائل 
معمــوال در نحــوه بــه قــدرت رســیدن مــردان 
قدرتمند اســت: آنها در یک دموکراسی نصفه 
و نیمــه یــا در بعضــی مواقــع از دل رژیم هــای 
نظامــی یــا تک حزبــی قــدرت می گیرنــد. ایــن 
را  قدیمــی  سیســتم  آنهــا  می شــود  موجــب 
بــرای  را تهدیــدی  کــه آن  ببرنــد، چرا بیــن  از 
شــروع  نقطــه  دقیقــا  ایــن  می بیننــد.  خــود 
یــک محقــق  اریــکا فرانتــز،  مشــکالت اســت. 
که در دانشــگاه  حــوزه مطالعاتــی اقتدارگرایی 
می گویــد:  می کنــد،  تدریــس  میشــیگان 
ســمت  بــه  را  آنهــا  آینــده   از  نااطمینانــی 
اســت،  بــد  درازمــدت  در  کــه  انتخاب هایــی 

سوق می دهد.
رقبایشــان  و  نهادهــا  آنهــا  کــه  همان طــور 
تضعیــف  را  خــود  مشــروعیت  می کوبنــد،  را 
بــه رشــد پیوســته  بــرای رســیدن  می کننــد و 
عاجزتر و ناامیدتر می شــوند. این رویه موجب 
ولخرجی می شــود و در مورد اردوغان مصداق 
بــارز مقــروض شــدن فــراوان اســت. دولــت او 
وام هــای  روی  تــا  کــرد  تشــویق  را  شــرکت ها 
همیــن  و  کننــد  بــاز  ویــژه  حســاب  خارجــی 
سیاســت موجب رشــد شــگرف اقتصاد شــد و 
که در این عرصه اردوغان محبوب  همان گونه 
می شــد، او درهای سیاســت را به روی رقبای 

خــود می بســت. امــا حــاال بحــران بدهی های 
ارزی درحال انفجار اســت. چین هم در ظاهر 
این سهم درخشانش را از پروژه های زیربنایی 
و ســرمایه گذاری های افراطــی به دســت آورده 
کــه توســط یــک  اســت. امــا دیکتاتوری هایــی 
یــا حزبــی  نظامــی  دیوان ســاالری ســلطنتی، 
مــردان  کــه  دارنــد  چیــزی  می شــوند،  اداره 
آن  نابــودی  به دنبــال  قدرتمنــد  و  اقتدارگــرا 

هستند: نهادها.
کارکرد منصفانه یا  گر نهادها به نــدرت  حتــی ا
درســت داشــته باشــند، دســت کم این نقطه 
کــه قابــل پیش بینی هســتند  مثبــت را دارنــد 
باعــث  ایــن  بماننــد.  مســتقل  می تواننــد  یــا 
می شــود آنها بهتر بتوانند مشــکالت را اداره یا 
کنند، به خصوص  از بروز مشکالت پیشگیری 
مرکــزی  بانــک  گــر  ا مرکــزی.  بانــک  مــورد  در 
یــک دیکتاتــوری به عنوان یــک نهــاد معتبر و 
مســتقل دیده شود، راحت تر می تواند تورم را 
گر بانک مرکــزی به عنوان یک  کند. اما ا مهــار 
که مردان قدرتمند  نقطه حساس دیده شود 
خــود را مجــاز به دخالــت در امــور آن بدانند، 
مهــاری  غیرقابــل  نقطــه  بــه  می توانــد  تــورم 
برســد. مــردان قدرتمنــدی هماننــد چــاوز یــا 
کــه داماد خــود را در راس امور مالی  اردوغــان 
که در  قرار داده اســت، تمایل داشــته و دارند 
کننــد. هر چند هر  امــور بانــک مرکزی دخالت 
کوتاه مدت شــیرینی رشــد  دوی ایــن افراد در 
خــود را چشــیده اند، اما بــه نهادهــا به عنوان 

یک دشمن یا رقیب نگریسته اند.
در این شــرایط تورم رشد می کند اما آنها دیگر 
که مهم ترین  قــادر به مهار تورم نیســتند، چرا

کرده اند. نهــاد مهار تورم را تضعیف 

مردان قدرتمند چگونه بحران ساز 
می شوند؟

کشورهایشــان را به  مــردان قدرتمند اقتصــاد 
گفته  طــرق مختلف تضعیــف می کننــد. بنابه 
کــه در ســال 2۰۰8  یــک مطالعــه تحقیقاتــی 
کشور سیستم  گرفته است، وقتی یک  صورت 
حقوقی اش از بین می رود، تورم در آن ســر به 
کمیت قانون تنها  گر حا فلک می کشد. حتی ا
در چنــد بخــش ضعیــف باشــد، در نهایــت بــا 
آن نوع روســای بانک مرکزی روبه رو می شــود 
کــه دیگر اســتقالل خــود را ندارنــد و در نهایت 
وفــادار  و  پیــرو  عامــل  یــک  بــه  تبدیــل  خــود 
دیکتاتوری هــای  آمده انــد.  در  سیســتم  بــه 
در  ســعی  اغلــب  چیــن،  ماننــد  بوروکراتیــک 
تقویــت سیســتم های حقوقــی خــود دارنــد تا 

گر  کننــد، حتــی ا راه حکومــت خــود را همــوار 
بــاز  سیســتم های قانونی شــان ناقــص باشــد 
هم می تواند منجر به دوام آنها شــود. اما یک 
کســازی  که دســت به پا رهبــر ماننــد اردوغان 
سیســتم قضایــی خــود زده اســت، دســتگاه 
قضایی را به عنوان یک دشمن تلقی می کند.

اقتصــاد  قدرتمنــد،  مــردان  مدیریــت  تحــت 
کمتر به ســمت شایسته ســاالری مــی رود و به 
ایــن ترتیب احتمــاال به تقویت یــک حباب یا 
افزایش بدهی منجر می شود تا رشد. مقامات 
که اولین  رده میانی و ســطح پاییــن می دانند 
کاری انجام دهند  کــه  وظیفــه آنها این اســت 
کــه خوشــایند مــردان قدرتمند باشــد تا مورد 
گیرنــد، بنابراین  ســتایش و تشــویق آنهــا قــرار 
در  می دهنــد.  پــوچ  وعده هــای  بیشــتر  آنهــا 
اینجــا خوش خدمتــی جای شایسته ســاالری 
را می گیــرد. در یــک سیســتم بوروکراتیک تــر، 
بــه  شایسته ســاالری  تئــوری،  در  دســت کم 
سیســتم  ایــن  در  می چربــد.  خوش خدمتــی 
مقامــات بــه چشــم اندازهای بلند مــدت نظر 
دارنــد و از داده هــای اقتصــادی ناخوشــایند 
کــه چنین  درس می گیرنــد. این گونــه نیســت 
مدیرانــی روشــن فکرتر هســتند، بلکــه آنهــا به 
فکــر  ثبــات خــود  بــا  و  مــدت  دراز  کمیــت  حا
کمیتــی مــردان  می کننــد. امــا در سیســتم حا
قدرتمنــد، حتی در میان خود مدیران، رشــد 

کمتر از پیوستگی برخوردار است.
در تحقیقــات فرانتــز اشــاره ای بــه ایــن شــده 
کــه دیکتاتورهــا در جنگ چگونــه رفتار  اســت 
شــخصیت های  وی  گفتــه  بــه  و  می کننــد 
یــا  دقیــق  اطالعــات  بــه  همیشــه  دیکتاتــور 
توصیه هــای روشــنگر دسترســی ندارنــد. آنها 
کردن خودشــان در میان حلقه های  با ایزوله 
گرفته انــد و در  وفــادار و چاپلــوس خــود قــرار 
می گیرنــد.  قــرار  فاجعه بــار  خطاهــای  مســیر 
اریــکا فرانتــز می گویــد: این سیاســت تا حدی 
کورکورانــه در تصمیم گیری های اقتصادی هم 
خ  تاثیــر می گــذارد. او می افزایــد: نوســانات نــر
تورمــی در حکومــت مــردان قدرتمنــد بیشــتر 
از هــر نــوع دیکتاتــوری دیگــر دیــده می شــود. 
که مــردان قدرتمنــد صرفا  نتیجــه ایــن اســت 
کشــور را دچــار بدهــی فــراوان نمی کننــد، آنها 
غیرقانونــی  و  غیرهوشــمندانه  کارهــای  بــا 
سیاســت های غلــط خــود را بــه بانــک مرکزی 
دام  در  می تواننــد  آنهــا  می کننــد.  تحمیــل 
کشــورها فاصله  که دیگر  بحران هایــی بیفتند 

بســیاری با این نوع بحران ها دارند.
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کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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 نشست
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 پیام آبادگران                                  
مردادماه  1399

 شماره 388

29

تاسیس:  1326

تاریخ:1399/۵/21

شماره: 99-62876

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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 نشست

تاسیس:  1326

تاریخ:1399/0۵/08

شماره: 99-62836

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

بــا توجه بــه صدور بخشــنامه نظام فنی 
اجرایی بــا موضوع تمدید رتبه های 3 و 
کرونا و  4 و ۵ در شــرایط شــیوع بیماری 
جلوگیری از مراجعات مکرر متقاضیان، 
گالبتونچی رئیس ســندیکای  ج  دکتر ایر
ایــران  ساختـــــــــــــــمانی  شــرکت های 
 2 و   1 رتبه هــای  تمدیــد  “درخواســت 
پیمانــکاران از نظــام فنــی و اجرایــی” را 
در نامــه ای بــه دکتر قانع فــر رئیس امور 
نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و 
کــرد. متــن نامه  ح  کشــور   مطــر بودجــه 

ح است. گالبتونچی بدین شر دکتر 

جناب آقای دکتر سیدجواد قانع فر
رئیــس محتــرم امور نظام فنــی و اجرایی 

کشور سازمان برنامه و بودجه 
نامــه  دریافــت  پیــرو  احتــرام،  و  ســالم  بــا 
 ۹۹ تیــر   2۹ خ  مــور  2۰6۹8۹/۹۹ شــماره 
آن ریاســت محترم دربــاره موضوع تمدید 
پایه هــای  پیمانــکاری  گواهینامه هــای 
منظــور  بــه  اســت  خواهشــمند   ۵ و   3،4
حفــظ ســالمت و پیشــگیری از مراجعــات 
و اقدامــات منتهــی بــه تمدیــد صالحیــت 
 2 و   1 رتبه هــای  دارای  پیمانــکاران 

دستورات مشابهی صادر فرمایید.
کــه مراحــل اخــذ،  تصدیــق مــی فرماییــد 
اقدامــات و مراجعات مربــوط به پایه های 
مخاطــره  امــکان  و  بــوده  بیشــتر  باالتــر، 

همچنان باالست.
کــه اســتحضار داریــد با  ضمنــا همانگونــه 
بــر  پیمانــکاران  امتیــازات  نصــاب  تغییــر 
 11۷۹21/۹۹ شــماره  بخشــنامه  اســاس 
خ 11 خــرداد ۹۹ و بــا توجه بــه افزایش  مــور
خ دالر و رشــد شــدید قیمت ها  گهانی نر نا
در اثــر تحریم هــای ظالمانــه، تنهــا در دو 
ســال اخیــر، ایــن نصابهــا بیــش از دوبرابر 
افزایــش یافته اســت و ایــن موضوع باعث 
افت شــدید رتبه هــای پیمانکاران خواهد 

گشت.
لــذا بــا توجــه بــه فشــارهای همــه جانبــه 
کشــور  کم بر  وارده و شــرایط اســتثنایی حا
خواهشــمند   ،1۹ کوویــد  پاندمــی  اثــر  در 
اســت دســتور فرماییــد اجرای بخشــنامه 
اعمــال  و  افتــاده  تعویــق  بــه  الذکــر  فــوق 
ضرایــب جدید به شــرایط غیرفورس ماژور 

گردد. فعلی موکول 
با تشکر

گالبتونچی  ایرج 
دبیر

ح شد از سوی سندیکای شرکت های ساختمانی مطر

درخواست تمدید رتبه های ۱ و ۲ پیمانکاران از نظام فنی و اجرایی

ا�ت �ب
مکا�ت
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/4

شماره: 99-62943

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا



 پیام آبادگران                                  
مرداد ماه  1399
 شماره 388

32

 نشست

تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/۵

شماره: 99-62948

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

ا�ت �ب
مکا�ت
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تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/۵

شماره: 99-62948

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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 نشست

تاسیس:  1326

تاریخ:1399/6/10

شماره: 99-629۵2

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

ا�ت �ب
مکا�ت
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 نشست

نایــب رییــس انجمــن ســازندگان و تولیدکننــدگان مســکن، 
گفــت: بــا روش تهاتــر در حــوزه تامیــن مصالــح ســاختمانی 
می تــوان واحدی را ارزان ســاخت و البتــه صحبت هایی هم 

ح های بازآفرینی شهری شده است. برای حضور در طر
و  ســازندگان  انجمــن  رییــس  نایــب  ختایــی،  عالءالدیــن 
گفتگو با خبرگزاری فارس، ضمن  تولیدکنندگان مســکن، در 
کشــور و نوســانات موجــود  بیــان اینکــه شــرایط اقتصــادی 
که هزینه های ســاخت مســکن به  در ایــن بــازار باعث شــده 
گفت: هدف تهاتر، ساخت  شــکل چشمگیری افزایش یابد، 
مسکن ارزان است و در همین زمینه اقدامات بسیار زیادی 

کاهــش قیمــت مصالــح ســاختمانی را در دســتور  در حــوزه 
کار خــود قــرار داده ایــم. همچنیــن در ایــن زمینه هــم قرارداد هایــی را با 

کرده ایم. بخش های مختلف منعقد 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مصالح ســاختمانی در مقایســه با ســال 
گذشــته بیــش از 3۵ تــا 4۰ درصــد افزایــش قیمت داشــته اســت، افزود: 
گذشــته مســکن مهار نشــد و ما نتوانســتیم قیمت تمام شــده  در ســال 

کاهش دهیم. ساخت مسکن را 
که با سازندگان انبوه سازان و  این مقام مسئول، توضیح داد: قراردادی 
کاهش قیمت تمام شده ساخت  سایر دستگاه ها منعقد می شود باعث 
که  کاهــش قیمت هــا باعث می شــود  مســکن می شــود و در نتیجــه ایــن 

مسکن ارزان قیمتی به دست متقاضیان برسد.

تفاهم نامه تهاتر برای ساخت ۱00هزار واحد مسکونی
کارت قراردادی  ختائی با اشاره به اینکه بازار تهاتر ایرانیان در قالب تهاتر 
با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام برای 
کرده اســت، ادامه داد: در این  ســاخت 1۰۰ هزار واحد مســکونی منعقد 
تفاهم نامه سعی شده مصالح ساختمانی مورد نیاز برای این واحد ها را 
کنیم و در ازای آن واحد مســکونی و یا تامین مصالح ســاختمانی  تامین 

کنیم. در سایر شهر ها را تهاتر 
کرد: در  نایــب رییــس انجمــن ســازندگان و تولیدکنندگان مســکن بیــان 
این زمینه بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام همکاری های بسیار 
گلستان  خوبی داشته و در بسیاری از شهر ها از جمله آذربایجان شرقی، 
که وزارت  و غیره این تهاتر ها انجام شده، اما با توجه به بخشنامه هایی 
کرده است هنوز در شهر تهران برای  کل صادر  راه و شهرسازی به ادارات 

کارت مصالح ساختمانی اقدامی صورت نگرفته است. استفاده از 

 60 درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن، مصالح 
ساختمانی است

ختایی با اشاره به اینکه 6۰ درصد از قیمت تمام شده ساخت مسکن به 
کرد: 3۰ درصد از  کید  دستمزد و تامین مصالح ساختمانی باز می گردد تا
قیمت ساخت مسکن مربوط به دستمزد، 3۵ درصد مربوط به مصالح 
کاشی و سرامیک است و 2۵ درصد قیمت  ساختمانی عمومی از جمله 
مسکن هم مربوط به مصالح ساختمانی پایه از جمله میلگرد آهن  و 1۰ 

درصد هم مربوط به بخش حمل و نقل مربوط می شود.

که در این زمینه پرداخت می شود  کارمزد هایی  خ  کرد: نر کید  ختائی، تا
2.۵ درصد اســت و به هیچ عنوان در این بخش تحریم ها و یا نوســانات 

گذاشت. اقتصادی تاثیر نخواهد 
کارت 6۰ درصد از قیمت  کرد: با اســتفاده از ایــن تهاتــر  ختائــی، تصریــح 
کاهش  تمام شده ساخت مسکن در بازه زمانی دو تا سه ساله می تواند 
که  1۰ درصدی برای ســازندگان به همراه داشــته باشد، اما به این شرط 

در این زمینه قیمت ها تغییر محسوسی نداشته باشند.
کرد: بــا روش تهاتــر در حــوزه تامیــن مصالح  ایــن مقــام مســئول اضافــه 
ســاختمانی می تــوان واحدی را ارزان ســاخت و البته صحبت هایی هم 
ح های بازآفرینی شــهری شــده است، درباره نوسازی  برای حضور در طر
کراتــی انجام شــده، امــا قــراردادی در این  بافت هــای فرســوده هــم مذا

بخش منعقد نشده است.
که  کیــد بــر اینکه هــدف ما این اســت  مدیرعامــل بــازار تهاتــر ایــران بــا تا
گفــت: ما بــه دنبال  کنیــم  کارخانجــات فعــال  ظرفیت هــای خالــی را در 
کنیم و بتوانیم  که جهشــی در فروش و تولید مســکن ایجاد  آن هســتیم 
کنیم ایجاد بازار فروش باعث ایجاد  کارخانه در این زمینه فعال  ظرفیت 
کارخانه جات افزایش یابد  که فــروش  جهــش در تولید می شــود و زمانی 

تولید هم رونق خواهد یافت.

فروش اقساطی مصالح با استفاده از روش تهاتر
کارخانجــات صنعــت ســاختمان ارائه  وی بــا بیــان اینکــه فراخوانــی بــه 
گر فروش عمده داشــته باشــند از  گفت: در این فراخوان آمده ا کرده ایــم 
طریــق تهاتــر آن ها را خریداری و در اختیار ســازندگان قرار خواهیم داد و 
ک مــازاد ی هم دارند  گر امال کــرده ایم ا همچنیــن بــه بانک ها هم اعالم 

آن ها را در اختیار سازندگان فعال در صنعت ساختمان قرار دهند.
کار تهاتر مصالح ساختمانی آن  ختائی، توضیح داد: از جمله مزیت های 
که می توانیــم تمامی مصالح ســاختمانی را با فروش اقســاطی به  اســت 
که از این طریق ارزان تر و به صرفه تر برای ســازندگان  ســازندگان بدهیم 

می شود.
گر متوســط ســالیانه یک  کــرد: ا کید  مدیــر عامــل بــازار تهاتــر در پایــان تا
کشــور تامین می شــود  میلیون واحد مســکونی تولید شــود نیاز مســکن 
و اســتفاده از مصالــح ســاختمانی در ایــن بخش نقش بســیار موثری در 

گذاشت. حوزه مصالح ساختمانی بر جای خواهد 
۹ مرداد- فارس

کاهش قیمت تامین مصالح ساختمانی با استفاده از قرارداد تهاتر 
ار ص�نع�ت �ب

ا�ن



 پیام آبادگران                                  
مردادماه  1399

 شماره 388

37

پس از سالها حضور فعال صنفی و به پشتوانه 
هزاران نفر/ساعت تجربه مهندسی و فعالیت 
کشــور، ســندیکای شرکتهای  عمرانی اعضا در 
مشــکالت  بــه  توجــه  بــا  ایــران  ســاختمانی 
پیــش روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدوین 
کاربردی از ابهامات و مشــکالت  مجموعــه ای 
که توســط  پیمانــکاران در حوزه های مختلف 
سندیکا و با مکاتبات رسمی با سازمان برنامه 
و بودجــه و نظــام فنــی و اجرایــی حــل و فصل 
شــده اســت، ســعی در رفع مشــکالت مشــابه 
امــور  در  پیمانــکاران  فنــی  دانــش  افزایــش  و 

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
که در هــر جلد بــه موضوعی خاص  گــردد  مــی 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایــی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبط بــا موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

ایــن مجموعــه موضوعــی بــا نــام “مجموعــه 
امــور  بــا  ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش 
بــرای  ابــزاری  جعبــه  همچــون  پیمانــکاری” 
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری اســت و بــه 
مدیــران و مهندســان امــکان مطالعــه دانــش 
تجربــی قوانیــن و مقــررات را بــدون حضــور در 
مجامــع صنفــی تخصصــی فراهــم مــی نماید. 
گردید با مطالعه  گرفتار مشــکالت  قبل از آنکه 
خ داده توســط پیمانــکاران دیگــر  تجربیــات ر
خــود را از بــروز مشــکالت ایمــن نماییــد و در 
گشــته اید با مطالعه  که دچار مشــکل  صورتی 
آن از مســیر صحیــح نســبت به حــل آن اقدام 
نماییــد. این یک پیشــنهاد صنفــی تخصصی 
کــه ســالها تجربــه شــده اســت. همســو  اســت 

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
بــا موضــوع “ضوابــط  پیمانــکاری  شــرکتهای 

که توســط سندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

گشته است. کشور تجمیع  بودجه 
کارشناسی و رسمی سازمان   هر سوال با پاسخ 
برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار 
داشــتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نیز اقدامات الزم را بعمل آورید.
  امــکان مطالعــه فهرســت این جلــد و اطمینان

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هر جلد از این مجموعه برای تمامی فعالین حوزه 
صنعت احداث در وبســایت رســمی ســندیکای 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
 همچنین ســفارش و  تهیه آن یا از طریق ســایت

 یــا   بــا شــماره های 66464261 و 664۰2۰3۷  
داخلی 1۰۰ و 14۰   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع
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