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 نشست

پایان ســال سخت و پرمشقت  1398 برای 
فعاالن و پیمانــکاران صنعت احداث با آغاز 
سال پراسترس، پردردسر و رکود توام با تورم 
غیرقابل تصور سال 1399 همراه شد و این 
تقارن نامیمون، هم محصول سیاســت های 
ناکارآمد داخلی و تحریم های ظالمانه خارجی 
بود و هم ارمغان ویــروس ویرانگر و مرگبار 
کوویــد 19)کرونا( بود. ترکیب مشــکالت 
سابق و مصیبت های جدید ناشی از اپیدمی 
و پاندومی کووید 19 گرچه همه کســب و 
کارها و صنایع مختلف و معیشــت مردم را 
 تحت تاثیر قرار داده اســت اما گویی آوار آن
 بر سر صنعت احداث و حوزه عمرانی کشور 

سنگین تر است. 
ویروسي که ابتدا گمنام اما ترسناک بود قریب 
به یکســال پیش از مرزهای شهر ووهان در 
کشور چین به هزاران کیلومتر دورتر و به این 
سو و آن سو پرکشید، مانند امپراطوری های 
اسطوره ای به جهان گشایی و تسخیر تقدیر 
بشریت روی آورد. مرزها، کشورها و شهرهای 
زیادی را درنوردید. تا اینکه در اوایل آخرین 
ماه سال گذشته به کشــور ما رسید )بنا بر 
برخی نظــرات کرونا در بهمن ماه وارد ایران 
شده بود نه اسفندماه( و از همان زمان تاکنون 
که در پاییز به ســر می بریم، کل کشــور را 
مقهور قدرت شیطانی و تخریبگر خود کرده 

است.

انگار مشکالت و مصایب ناشی از نابسامانی 
اقتصــاد کالن، تبعات تحریم های خارجی و 
موانع قانونی و شــبه قانونی ناشی از کسب 
و کارهای بخش خصوصــی و... کم بود که 
ســونامی ویرانگر کرونا هم از راه رســید، به 
قول آن شــاعر محترم »گل بود به سبزه نیز 
آراسته شــد«. شرح مصیبت های کرونا و در 
عین حال تالش های طاقت فرســای فعاالن 
صنعت احداث در شــماره پیشین مجله به 
قلم دکتر ایرج گالبتونچی دبیرسندیکا روایت 
شــد، اکنون آنچه در این باره می شود گفت 
تکرار هشدارهایی است که در سالیان اخیر 

داده ایم.
اپیدمی کرونا از یک  طرف با کاهش راندمان 
کار و تحمیل هزینه های اجرای پروتکل های 
بهداشتی درکارگاهها، هزینه کرد فعالیت های 
عمرانی را افزایش داده و از طرف دیگر موجب 
افزایش نرخ سایر خدمات و محصوالت سایر 
صنایع شده است. افزایش قیمت ارز در نتیجه 
کاهش ارزش پول ملی  تغییرات پی درپی در 
نرخ مصالح و ماشــین آالت ولوازم یدکی و 
بطور کلی بی ثباتی اقتصادی کشــور به این 
مشکالت دامن زده است. عالوه بر این کمبود 
نقدینگی و عــدم پرداخت مطالبات وتامین 
نیازهای روزمره کارگاهها بصورت نقدی در 
روند فعالیت ها نیز اثر منفی گذاشته و ادامه 
این روند تعطیلی اکثرفعالیت های عمرانی در 

سطح کشور را در پی خواهد داشت.
 از آنجایــی که دولت به عنــوان کارفرما در 
صنعت احــداث حضــور دارد، بنابراین باید 
مسولیت ضرر و زیانهای پیمانکاران ومشاوران 
شاغل ناشــی از کرونا را به عهده بگیرد که 
متاســفانه بعد از گذشت نزدیک بیک سال 

هنوز خبری نیست.
جامعه پیمانــکاران درمقابل مشــکالت و 
چالش ها و حتی شــرایط بحرانی ســابق با 
چاشنی صبر، تحمل والبته به قیمت از دست 
رفتن بخشی از اعتبار، امکانات و توانمندی ها 
و ظرفیت هــای مادی و معنوی توانســتند 
روزگار خود را ســپری کنند و به اصطالح با 
ســیلی صورت خود را سرخ نگه دارند، برای 
جلوگیری از خاموش شــدن چراغ عمرانی 
کشــور، همه توان خود را بــه کار گرفتند 
و اجــازه ندادنــد که در طوفان مشــکالت، 
ظرفیت هایی کــه ماحصل بیش از نیم قرن 
تالش متخصصان و آبادگران کشور است به 
اضمحالل و نابودی برود بلکه تالش کردند با 
ابتکارات جدید و رجوع به تجارب ارزشمند 
گذشــته، اجــازه ندهند ایــن جامعه دچار 
فروپاشی شود. اما متاسفانه ضربات ناشی از 
اپیدمی کرونا سنگین تر از آن بود و هست که 
تنها با همت و تحمل فعاالن صنعت احداث 
)مانند خیلی از کسب و کارهای دیگر( تحت 

کنترل و مدیریت در آید. 

سرمقاله

 ناگهان
ود دیر می شود  ز

سرمقاهل



 پیام آبادگران                                  
مهرماه  1399
 شماره 390

9

قدرت این بلیه چنان است که تمام حواس، 
انــرژی و مدیریت دولت و حتی بخش هایی 
از حاکمیــت را متوجه خود کــرده چرا که 
هر گونه سهل انگاری یا ضعف مدیریت می 
توانست و همچنان می تواند، هزینه و تبعات 
نامیمون آنرا مضاعف و حتی چند برابر کند. 
از اینرو متناســب با میزان تاثیرگذاری این 
ویروس راهکارهایی اندیشــیده شد از جمله 
اینکه فعالیت برخی از کسب و کارها متوقف 

و برخی از محیط ها قرنطینه شدند.
پس از گذران موج اول کرونا، استراتژی دولت 
بر این اصل قرار گرفت که هم جان ها حفظ 
شود و هم نان مردم تامین شود )چرخ های 
تولید و اقتصاد کشــور به چرخش درآید(. 
در این مرحله بخشــی از فعالیت ها از جمله 
صنعت احداث با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
از سر گرفته شد. پیمانکاران در روزگاری که 
پروژه های فعال در درست داشتند به سختي 
حریف مشــکالت ناشــی از اقتصاد کالن و 
کم لطفی دولت نسبت به بخش خصوصی 
مي شدند، اکنون که عموم فعالیت های این 
حوزه متوقف و هزینه های متعددی بر دوش 
پیمانکاران مانده اســت، بدیهی است که با 

گرفتاری های تازه ای مواجه شده اند.
اکنون که در ســال جهش تولید ملی و در 
ماه هــای پایانی دولت دوازدهــم قرار داریم 
که  بایدپروژه های عمرانی زیادی به سرانجام 
برســد،  امیدواریم پیمانــکاران در دریای 
مشکالت رها نشــوند. حداقل وظیفه دولت 
دراین شــرایط بحرانی در راســتای حفظ 
اشتغال وتوانمندی شرکتهای سازنده، تثبیت 
قیمــت مصالح وخدمات اســت؛ همچنین 
اعالم تعدیل های ماهیانه وافزایش اعتبارات 
 عمرانــی وپرداخت هــای بموقــع می تواند
 از شدت آسیبی که به این بخش وارد شده 

بکاهد.
گرچه شــرایط دردنــاک دولــت و اوضاع 
نابسامان اقتصاد کالن کشــور و تنگناهای 
 ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه را درک
 می کنیــم اما امیدواریم که در حد وســع 
موجود، دولت به مشکالتی که پیمانکاران با 
آن مواجه هستند نیز توجه شود و مشکالت 
ناشی از کرونا مانند سایر چالش های سابق بر 

روی هم تلنبار نشوند.
همانطور که قبال نیز اشاره شده است تلنبار 
کردن مشکالت حوزه های مختلف کشور و 
بالتکلیف نگه داشتن اوضاع نابسامان گرچه 
این امکان را فراهم می کند که مدیریت های 

مربوطه و مســوالن مرتبط به طور موقت از 
زیربار مسولیت های خود شانه خالی و جامعه 
را درمیان مشکالت به حال خود رها کنند اما 
به وقت اتفاق هایی از جنس ظهور <ترامپ< 
در عالم سیاســت و روابط بین الملل، عدم 
امکان فروش نفت در اثر تحریم های ظالمانه، 
اعتراضات مردمی و شورش های پراکنده به 
هنــگام افزایش قیمت بنزین ) آبان 1398( 
و اخیرا ظهور ویــروس مرگبار کووید 19 و 
... روند حوادث چنان پیش می رود که گره 
ای بر گره های بسته کشور می افزاید. کافی 
است در تازه ترین اتفاق از این دست به رصد 
تبعات کرونا بپردازیم تا روشن شود که قدرت 
ویرانگری و تخریبی کرونــا تنها زاده درون 
نحس این ویروس نیست بلکه او مانند یک 
گوی آتشین بر تن جنگل خشکیده و آماده 

اشتعال کشور فرود آمده است.
این ویروس ویرانگر ارمغانی جز مرگ انسان ها، 
ترس جوامع و تخریب اقتصاد کشورها ندارد 
اما اگر به آمارها رجوع کنیم در همه جوامع 
به یکســان ویرانگری نکرده است. در چین 
که مهد این ویروس محســوب می شــود 
ماههاست که مردم از تبعات مرگبار آن امان 
یافته اند و اقتصادشان به ریل خود بازگشته 
اســت. در جوامع دوربرمان یعنی خاورمیانه 
تدابیر دولت ها و ظرفیت های اقتصادی شان 
موجب کنترل دامنه نفوذ این ویروس شد و 
هیچ گاه هیچ کدامشان به مرحله ای که ما 

بدان رسیدیم نزدیک نشدند. در اروپا و آمریکا 
دولت های خدمات بهداشتی و هزینه های بی 
ســابقه ای را صرف مبارزه بــا آن کردند و 
اولویت اول دولت آنان بوده است که هم چرخ 
صنایع بچرخد و هم جان مردم حفظ شود. 
صرف نظر از ارزیابی میزان موفقیت شان در 
تامین این هدف، نکته مهم آن است که آنان 
در دوران ماقبل ظهور کووید19 با بحران ها و 
چالش هایی ویرانگر مواجه نبودند و به همین 
خاطر توانستند امکانات زیادی را برای مقابله 

با کرونا به میدان بیاورند. 
در ایران علی رغــم همه تالش ها، تحرکات 
و از جان گذشــتگی کادر پزشکی و ستادی 
حوزه بهداشــت و درمان و امدادگران بخش 
سالمت، پشــتیبانی، اما بخش لجستیک و 
امدادرســانی با محدودیت هــا و تنگناهایی 
مواجه شــد که حاصل بحران های پیشین 
است و مانع از تجهیز کافی نیروهای مقابله 
کننده با کرونا شده است. در چنین شرایطی 
عالوه بر افزایش نرخ مــرگ و میر مردمی، 
آســیب کســب و کارها و حتی معیشــت 
بخش مهمــی از مردم بــا چالش های تازه 
مواچه گشــت که دولت علی رغم اشراف به 
آن تــوان چاره جویی نــدارد. به عنوان یک 
تریبون قدیمی الزم است این هشدار را تکرار 
کنیم اگر در ســطح کالن و از طریق اصالح 
برخی سیاست های هزینه ساز و یا ناکارآمد 
به سمت کاهش بار اقتصادی و روانی جامعه 
حرکت نشــود، روز به روز تــوان جامعه در 
تحمل این فشــارها کاهش می یابد و تلنبار 
شدن این گونه مشکالت ممکن است عواقب 
خود را در قالب آسیب های متعدد اجتماعی، 
سیاســی و امنیتی و...  نشان دهد. وقتی در 
کشــوری مانند آمریکا علی رغم هزینه های 
چندصدمیلیارد دالری و بسته های بی سابقه 
حمایتی دولت فدرال از معیشت مردم و کسب 
و کارهایی که تحت تاثیر تبعات این ویروس 
قرار گرفته اند، کارشناسان از تاثیرات عمیق 
آن بر ســاختار حکمرانی و انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور سخن می گویند، بدیهی 
اســت که تبعات این اتفاق در کشــورهایی 
که حمایت های اقتصادی از معیشــت مردم 
و کســب و کارهای آنان به دلیل ضعف های 
اقتصادی دولت، در حد مقبول صورت نگرفته 
است می تواند در اشکال دیگری ظاهر شود 
که اگر امروز برای آن چاره جویی نشود فردا  

ممکن است خیلی دیر شود.

به عنوان یک تریبون قدیمی الزم 
است این هشدار را تكرار کنیم اگر 

در سطح کالن و از طریق اصالح 
برخی سیاست های هزینه ساز 

و یا ناکارآمد به سمت کاهش بار 
اقتصادی و روانی جامعه حرکت 

نشود، روز به روز توان جامعه در 
تحمل این فشارها کاهش می یابد 
و تلنبار شدن این گونه مشكالت 

ممكن است عواقب خود را در 
قالب آسیب های متعدد اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی و...   نشان دهد 
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 نشست

برجســته ترین  شــجریان  محمدرضــا  اســتاد 
که  هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی ایران 
از وی با عنوان »خسرو آواز ایران« یاد می شود 
پس از تحمل دوره طوالنی بیماری پنجشنبه 
17 مهرماه در ســن 80 ســالگی در بیمارســتان 
جــم تهران درگذشــت. اســتاد شــجریان زاده0 
موســیقی دان،  مشــهد،  در   1319 مهــر  اول 
آهنگ ساز، خواننده و خوشنویس ایران زمین 
 )Grammy Awards( ِگرمــی و نامــزد 2 جایــزه 
کــه ســایت انجمن آســیا وی را بــه  عنوان  بــود 
پرآوازه تریــن هنرمنــد موســیقی اصیــل ایرانی 
کــرد. همچنیــن روزنامه ونکوورســان  معرفــی 
او را یکــی از مهم تریــن هنرمنــدان موســیقی 
در ســال 2010 و یکــی از ۵0 صــدای برتــر جهان 
کــرده  بود. مرحــوم شــجریان در طول  معرفــی 
فعالیــت هنری خــود موفق به تولیــد 60 آلبوم 
کنســرت داخلی و  موســیقی، و اجــرای دههــا 
بین المللی شــد. اما یاد ایــن هنرمند بزرگ در 
کشــور بیش از هر  نزد مهندســان و ســازندگان 
گره خــورده  چیــزی بــا خاطــره »بــاغ هنر بــم« 
گرامــی داشــت یــاد  کــه بــا  اســت؛ خاطــره ای 

گویه آن می پردازیم.  خسرو آواز ایران به وا

پــروژه بــاغ هنر بم به همت اســتاد محمدرضا 
شــجریان آغــاز و بعــد از زلزله ســال 82 و بعد از 
کنســرت های همنــوا بــا بــم، در ســال  اجــرای 
کــه در پی آن  کلنگ زنــی شــد، رویــدادی   83
انجمن شرکتهای ساختمانی ایران بر  آن شد 
که به یاری هنرمند محبوب بشــتابد و او را در 

احداث باغ هنر بم یاری رساند. 
تصمیــم ایــن  از  پــس   چنــدی 

 و در شــب 21 رمضان 1384 استاد شجریان و 
هیات همراه ایشان مهمان انجمن شرکتهای 
ســاختمانی ایــران بودنــد تــا بــه بررســی ابعاد 
گــون پــروژه باغ هنر بــم بپردازنــد. در این  گونا
دیدار مهنــدس بهاءالدین ادب رئیس هیات 
کــه اســتاد  مدیــره ســندیکا بــا اشــاره بــه ایــن 
شــجریان برازنده عنوان جهان پهلوان هنری 
کرد: شــجریان اعتبار خود  اســت خاطرنشــان 
را بــه میــدان آورده و اعتبــار شــجریان اعتبــار 
که به  ملــی مــا اســت. ایــن غیرت ملــی اســت 
میدان آمده و سعی و تالش انجمن شرکتهای 
بخــش  دیگــر  انجمنهــای  و  ســاختمانی 
خصوصی در حوزه ســاخت و ســاز یاری دادن 

به انجام این پروژه است. 
اســتاد شــجریان نیــز در ایــن نشســت هــدف 
کشــیدن  دوش  بــر  را  پــروژه  ایــن  اجــرای  از 
مســئولیت انســانی این فاجعه عظیم در حد 
تــوان و ادای وظیفــه بــه بازمانــدگان و مــردم 
گل خانه  کــه با خشــت و  کویرنشــین دانســت 
ســاخته انــد. بایــد نوجــوان و جــوان بمــی را 
که بم  امیدوار سازیم و به دیگران یادآور شویم 

را فراموش نکنند. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود عنوان 
کــرد: بعضی ها می پندارند ایــن پروژه برای بم 
که  بیش از حد نیاز است، دلیل آن این است 
گرفته ایم. باید  ما ۵0 ســال آینده را نیز در نظر 
کنیم.   آینده مردم بم را بسازیم و شهر را زنده 
کــه شــجریان بــرای  در ۵ دی مــاه 1386 بــود 
کمك  تکمیل باغ هنر بم محمدرضا شــجریان 
که  خواست. محمدرضا شجریان در نشستی 
کرد، از سازمان های  در فرهنگستان هنر برگزار 

دولتــی و شــرکت های خصوصــی خواســت در 
کننــد. این  کمــك  تکمیــل پــروژه بــاغ هنــر بم 
اســتاد آواز ایران با اشــاره به پــروژه باغ هنر بم 
کرد بودجه الزم برای به پایان رســیدن  عنوان 
این کار چهار ونیم تا پنج میلیارد تومان اســت 
کمك هــای مردمی  کــه تــا به  حــال با توجــه به 
دی وی دی  و  کنســرت  بلیط هــای  فــروش  و 
انجمــن صنفــی  کمــك  و  آن  و  ســی دی های 
ســاختمانی  شــرکتهای  مهندســان)انجمن 
ادب  بهاء الدیــن  مرحــوم  توســط  ایــران( 
جمــع آوری  تومــان  میلیــون   900 توانســتیم 
کنیم. وی شورای شهر بم را پیشنهاد دهنده 
شــورای  کــرد:  عنــوان  و  معرفــی  طــرح  ایــن 
شــهر نیــاز بــه ســاخت یــك مجتمــع فرهنگــی 
آموزشی داشــت و از ما خواست در این زمینه 
پیش قــدم باشــیم. بــاغ هنــر بــم در زمینی به 
کــه 13  مســاحت 14 هکتــار احــداث می شــود 
هکتار آن شامل فضای سبز و باغ های سنتی 
ایرانــی اســت. البته بخشــی از هزینه ســاخت 

توسط شهرداری تأمین خواهد شد. 
اما ره مقصد دراز بود و»موانع« و »نامالیمات« 
بســیار. نهایتــًا ســال 88، اســتاد شــجریان بــا 
گالیــه آمیــز، از ادامــه پــروژه  انتشــار نامــه ای 
کــه برافروخته بود،  کشــید. اما شــعله ای  کنار 
خاموش نشــد. در ســال 94 ســاخت بــاغ هنر 
گرفتــه شــد و بــا حمایت هــای  دوبــاره از ســر 
معنــوی اســتاد آواز ایران بیســت و پنجم دی 
مــاه 1397 فــاز اول باغ هنر در مســاحت 4200 
متــر مربــع بــه ثمــر نشســت و در غیاب اســتاد 

شجریان افتتاح شد.
مهــر مــاه همــان ســال حســن ریاضــی، عضــو 

»مهربانی« 
که با »بم« 

امتداد یافت 
 همکاری سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 با خسروآواز ایران در پروژه باغ هنر بم

یادمان
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در  بــم  هنــر  بــاغ  سیاســتگذاری  شــورای 
گفتــه بود: ایــن پروژه  این بــاره بــه همشــهری 
شــجریان  اســتاد  پیگیــری  و  پیشــنهاد  بــا 
کنســرت معروف ایشــان  مطرح شــد و پس از 
گروهــی از معتمــدان اســتاد در قالــب  توســط 
شــورای سیاســتگذاری بــاغ هنــر برنامه ریزی 
کرد: پس از آماده ســازی   شــد. ریاضی تصریح 
کار جانمایی در شــهر بم آغاز شد و  نقشــه ها، 
کلید خورد و  پروژه باغ هنر بم در همان ســال 

وارد مرحله اجرایی شد.

کیــد بــر اینکــه دقــت نظر اســتاد  ریاضــی بــا تأ
نظــارت  و  ســال ها  ایــن  طــول  در  شــجریان 
پــروژه  از  ایشــان  بازدیدهــای  و  مســتقیم 
موجب شــد تــا الگــوی بســیار مناســبی برای 
فضای آموزشی موســیقی ایرانی فراهم شود، 
گفــت: ایــن مجموعه بــا الهام از ســاختارهای 
فضــای مرکــز حفظ و اشــاعه موســیقی ایرانی 
گروه های  ساماندهی شده است و در این راه 
بســیاری به واســطه احترام و ارادت به استاد 
افــزود: در  او  شــجریان مشــارکت داشــته اند. 

که  گروه ها مردم شریف ایران بودند  صدر این 
از ابتدای این حرکت و اعالم اســتاد شــجریان 
کمک های خود شــروع پــروژه باغ هنر بم را  با 
امکان پذیر ســاختند. همچنین در طول این 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  مســیر 
ایران و به ویژه زنده یاد بهاء الدین ادب، یاریگر 
شــورای سیاســتگذاری بــاغ هنــر بــم بودنــد. 
امــا خاتمــه ایــن پــروژه بــا حمایــت بی دریــغ 
خودروســازی  صنایــع  و  مرعشــی  مهنــدس 

کرمان سرانجام یافت. 

 1386 مــرداد   2۵ در  ادب  مهنــدس 
درگذشــت. در ســالروز درگذشــت مهنــدس 
بــه  ای  نامــه  طــی  شــجریان  اســتاد  ادب، 

سندیکا چنین نوشت:  
کــه بی دوســت نباشــم هرگز در دلــم بــود 
کرد که سعی من و دل باطل بود چه توان 
مهندس بهاءالدین ادب در میان مانیست. 

یاد خوبی هایش هست و 
امتداد نگاهش رو به امید 
ســال  چنــد  عطوفــت.  و 
پیــش یکــی از یــاران ما در 
باغ هنر بم، پیشنهاد داد 
را  کشــور  مهندســان  کــه 
کار  کــه همــواره دســتی در 
خیــر دارنــد، به مشــارکت 
بــم  بــاغ هنــر  در ســاخت 
کنیم. مــن از این  دعــوت 
پیشنهاد استقبال کردم و 

کند.  گیری  قرار شد دوست ما مسئله را پی 
آن روزهــا مهندس ادب مســئولیت انجمن 
مهندســان را برعهده داشت. صحبت های 
اولیه به جلســه ای منتهی شــد. نخســتین 
بــار شــادروان ادب را در ایــن جلســه دیدم. 
مــردی مصمم، دقیق و با ذهنی هوشــیار و 

دارای اراده ای برای عمل بود.

گویــی مهنــدس ادب، تعبیر شــعر ســعدی 
کار برآید، به ســخندانی  که: »به عمل  بــود 
نیســت« بعدهــا چند بار دیگر در جلســاتی 
که برای باغ هنر بم برگزار شــد، او را دیدم. 
بیمــاری بر تن او می تاخــت ولی اراده اش 
گیر بود  کــرد. او پی  کاری  را نمــی توانســت 
و بــا یاران دیگرش در انجمن، دســت ما را 

برای یاری فشردند.
حتــی تا روزهای آخــر عمر خویش همچنان 
کار بــاغ هنــر بــم بــود و یکــی دو روز  گیــر  پــی 
کارهای  که ما را تنها بگــذارد،  پیــش از ایــن 
کرد.امروز شــادروان  گیری می  مانــده را پی 
که  کنــار مــا نیســت، امــا بــر ماســت  ادب در 
یــاد خوبی هایــش را زنــده نگــه داریــم. این 

کــه امــروز زمانــه مــا  یــادآوری از آن روســت 
بیــش از هــر چیــز بــه این روحیــه نیــاز دارد. 
مــا با یادآوری شــادروان ادب به خود یادآور 
که چقدر به دلبســتگی به مردم  می شــویم 
که دنیــا را از  نیــاز داریــم، چقــدر نیــاز داریــم 
کینه و حســد و نفــع نبینیم.  دریچــه تنــگ 
که انســان های  بــه خود یــادآور مــی شــویم 
دیگر را فراموش نکنیم. یادآور می 
که ما در  که فراموش نکنیم  شویم 
گــرداب روزمرگــی غرق شــده ایم و 

کرده ایم.  دیگران را فراموش 
یاد شــادروان مهنــدس ادب یک 
زندگــی  یــادآوردن   بــرای  بهانــه 
در  هرگــز  ادب  شــادروان  اســت. 
نقطــه  و  نشــد  خالصــه  خــودش 
پایانش دیگران و دیگران بود. من 
کردم از  گویه ای  به ســهم خود، وا 
مهربانی اش که تا بم امتداد یافت 
کمک او  و در بــاغ هنــر خیمه زد. بی تردیــد 
بــه برآمــدن ایــن بــاغ، فــردا در غریو شــادی 
کــی دوباره خواهــد یافت؛  زلزلــه زدگان پــژوا 
که جای نیکی همیشــه سبز  به نشــانه این 

کنده از جوانه های امید. است، آ
یادش گرامی- محمدرضا شجریان

نامه استاد شجریان به سندیکا در سالروز درگذشت مهندس ادب

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران سوم آبان 1384
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کمیتــه مــاده 12  کارگــروه تخصصــی  جلســه 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
جهــت بررســی موضوعات "بررســی چگونگی 
صدور مفاصا حســاب  تامین اجتماعی برای 
موسســات حسابرســی" و "بررســی مشکالت 
مقاطعــه کاران ناشــی از عــدم اجــرای تبصــره 
الحاقــی مــاده 38 قانــون تامیــن اجتماعی"؛ 
در تاریــخ 17/06/99 و بــا حضــور نمایندگان 
گفتگوی دولت و بخش  اتــاق ایران، شــورای 
حقوقــی  معاونــت  خوزســتان،  خصوصــی 
ریاســت جمهــوری، قــوه قضائیــه، ســازمان 
تامین اجتماعی، جامعه حسابداران رسمی 
ایــران،  مدیریــت  مشــاوران  انجمــن  ایــران، 
ســندیکای شرکت های ســاختمانی و شرکت 
گردید.  مهندسین مشاور مهاب قدس برگزار 
جامعــه  دبیــرکل  علــوی،  محمــد  ســید 
نــوع  داشــت  اظهــار  رســمی  حســابداران 
فعالیــت مؤسســات حسابرســی در ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در چارچــوب فعالیت های 
کــه  پیمانــکاری منظــور می شــود. در حالــی 
کــه  پیمانــکاران  برخــالف  مؤسســات  ایــن 
قراردادهای طوالنی مــدت منعقد می کنند، 

امــا  دارنــد  ماهــه  دو  کثــر  حدا قراردادهــای 
کــه تعــداد آن ها  مجبورنــد بــرای هــر قــرارداد 
زیاد اســت، پروســه طوالنی مــدت دریافت و 
کــه هم زمان بر  تســویه مفاصاحســاب خود را 

و هم هزینه بر اســت انجــام دهند. همچنین 
از  تامیــن اجتماعــی برخــی  شــعب ســازمان 
گزارش  قراردادهای اینگونه موسســات نظیر 
قراردادهــای  مشــمول  را  ســرمایه  افزایــش 
مقطــوع مــی داننــد و حــق بیمــه را براســاس 
کننــد.  ضریــب 16/67درصــد محاســبه مــی 
جامعــه  اعضــای  درخواســت  بنابرایــن 
تأمیــن  ســازمان  از  رســمی  حســابداران 
کــه حرفــه حسابرســی  اجتماعــی ایــن اســت 
هیــچ  کــه  زائــد  تشــریفات  ایــن  مشــمول 

کار آنها ندارد، نباشد. سنخیتی با نوع 
 

ایــن درخواســت بــا توجــه بــه اعــالم خبــری 
امــور  معــاون  آرویــش،  مقصــود  ســوی  از 
پیمانکاران ســازمان تأمیــن اجتماعی مبنی 
بر مکانیزه شدن فرایند صدور مفاصاحساب 
کلیــه پیمانــکاران، پاســخ داده شــد.  بــرای 
کــه بــه ادعای آرویــش، با مکانیزه شــدن  چرا
ایــن فرآیند، بخش زیــادی از اقدامــات زائد، 
صــدور  و  شــده  حــذف  زمان بــر،  و  هزینه بــر 

کاهش می یاید. مفاصاحساب به یک روز 
   

بررسی مشکالت موسسات حسابرسی
 در فرایند صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی 

چالش های مقاطعه کاران در نحوه محاسبه  حق بیمه با سازمان تامین اجتماعی

 محسن عامری، مدیر دبیرخانه 
کمیته ماده 12 :

مشكل اینجاست که اگر در 
روند کار، اجرای قرارداد از زمان 

پیش بینی شده، طوالنی تر و یا در 
اواسط کار، پروژه متوقف شود، 

سازمان تأمین اجتماعی دریافت 
حق بیمه را که باید در پایان مهلت 
قرارداد، انجام شود، تغییر نمی دهد 
و حق بیمه را با استفاده از اطالعات 

اولیه مندرج در قرارداد محاسبه 
و با ابالغ بدهی حق بیمه محاسبه 

شده را بر مبنای کل قرارداد
 )نه کارکرد( مطالبه می نماید 

در تازه ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12، پیشنهاد صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی به صورت تجمعی برای مؤسسات 
حسابرسی و اصالح آیین نامه تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در راستای حل مشکالت مقاطعه کاران ارائه شد 

نشست
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کمیته  قدرت اهلل قدسی، مشــاور دبیرخانه 
ماده 12 پیشنهاد نمود در بازنگری مجموعه 
بخشنامه های 14، برای مشمولین ماده 47 
قانــون تامیــن اجتماعی از جمله موسســات 
بــه  حســاب  مفاصــا  صــدور  حسابرســی، 
که ســازمان تامین  گردد  نحــوی پیش بینــی 
اجتماعــی یــک مفاصاحســاب جامــع بــرای 

قراردادها صادر نماید.

مدیــر  عامــری،  محســن  رابطــه  ایــن  در 
کمیته ماده 12 بــا توجه به این که  دبیرخانــه 
همچنــان بــا مکانیــزه شــدن امــور مربوطــه، 
بــرای هــر قرارداد مؤسســات حسابرســی یک 
می شــود،  صــادر  گانــه  جدا مفاصاحســاب 
که صدور مفاصاحســاب به  ایــن پیشــنهاد را 
صورت تجمعی برای مؤسســات حسابرســی 
گفت: این  انجام شــود را مناســب دانســت و 
پیشــنهاد را بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی در 

کرد. گذاشته و پیگیری خواهیم  میان 

  بررسی مشکالت مقاطعه کاران 
ناشی از عدم اجرای تبصره الحاقی 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی
در ادامه جلســه موضوع تبصره الحاقی ماده 

ح شد. 38 قانون تأمین اجتماعی مطر
کمیتــه   محســن عامــری، مدیــر دبیرخانــه 
ماده 12 اظهار داشــت بنا بر اعالم تشــکلهای 
کمیته مــاده 12  کــه در دبیرخانــه  اقتصــادی 
ح نمودنــد بــر اســاس مــاده 38 قانــون  مطــر
کــه  کاران  کلیــه مقاطعــه  تامیــن اجتماعــی 
در طــی مناقصه هــای دولتــی و غیــر دولتــی، 
اقدام به قرارداد با نیروهای خود می نمایند؛ 

مــی بایســتی نســبت بــه بیمــه ایــن نیروهــا 
اقــدام نمایند و طبــق تبصره الحاقــی به این 
کارفرمایــان مکلفنــد مطالبــات  کلیــه  مــاده 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از مقاطعه کاران و 
کــه حداقل یک ســال  مهندســین مشــاوری 
از تاریخ خاتمه تعلیق و با فســخ قرارداد آنان 
گذشــته و در این فاصله جهت پرداخت حق 
کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه  بیمه 
تامیــن اجتماعــی  مفاصــا حســاب ســازمان 
مراجعــه ننموده انــد را ضمــن اعالم فهرســت 
مهندســین  و  کاران  مقاطعــه  مشــخصات 
کار و آخریــن قســط  کل  مشــاور از محــل %۵ 
نگهــداری شــده بــه ایــن ســازمان پرداخــت 

نمایند. 
گر  که ا گفت مشــکل اینجاســت  وی در ادامه 
در روند کار، اجرای قرارداد از زمان پیش بینی 
کار، پــروژه  شــده، طوالنی تــر و یــا در اواســط 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  شــود،  متوقــف 
که باید در پایان مهلت  دریافــت حق بیمه را 
قــرارداد، انجام شــود، تغییــر نمی دهد و حق 
ج  بیمه را با اســتفاده از اطالعــات اولیه مندر
در قــرارداد محاســبه و بــا ابــالغ بدهــی حــق 
کل قرارداد  بیمه محاســبه شــده را بر مبنای 

کارکرد( مطالبه می نماید. )نه 
کــه ســازمان  کاران بــر ایــن باورنــد  مقاطعــه 
تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا توجه بــه وضعیت 
را  کارفرمــا  بیمــه ای  بدهــی  پــروژه،  اجــرای 
کنــد. در  قطعــی و بــرای دریافــت آن اقــدام 
بــه  کارفرمــا  پاســخگویی  عــدم  رابطــه  ایــن 
اســتعالم ها، قرارها و ابالغیه های صادر شده 
توســط ســازمان تأمین اجتماعــی، به عنوان 

ح است.   یک مسئله جدی مطر

  در ایــن بــاره، مقصــود آرویــش، معــاون امور 
در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  پیمانــکاران 
مــورد رویه موجود ســازمان اینگونــه توضیح 
کــه بعــد از اتمــام مهلت تعیین شــده در  داد 
کارفرمــا  بــرای  بالفاصلــه  ســازمان  قــرارداد، 
بــرای  قــرار صــادر می کنــد و رونوشــتی از آن 
گر بعد از ســه  کار ارســال می شــود. ا مقاطعه 
ماه پاســخی دریافت نشــد، دوباره فرم صادر 
کــه یــک مــاه مهلــت  شــده، ابــالغ می شــود 
پاســخی  گــر  ا بــار  ایــن  و  دارد  پاســخگویی 
دریافت نشــد، ســازمان طبق مبلــغ قرارداد، 
کنــد و بدهی به  صــورت حســاب صــادر  مــی 
مقاطعــه کاران ابــالغ می شــود. البتــه در ایــن 
زمان امکان شــکایت وجود دارد و پرونده در 
که  هیات هــای تجدیدنظــر بررســی می شــود 
ح های عمرانــی، حق بیمه  در آنجــا بــرای طر

کارکرد تعیین می شود. براساس آخرین 
تأمیــن  ســازمان  پیمانــکاران  امــور  معــاون 
اجتماعی از برگزاری جلســاتی جهت بررســی 
 14 بخشــنامه های  مجموعــه  نویــس  پیــش 
موضــوع مــاده 38 قانــون تامیــن اجتماعــی 
مقاطعــه  تلخیــص  و  تنقیــح  عنــوان  تحــت 
گفــت می تــوان در بررســی  کاران خبــر داد و 
ایــن پیش نویــس، پیشــنهادات را بررســی و 
لحاظ نمود و در ادامه اظهار داشت می توان 
پیشــنهاد اصــالح آیین نامــه تبصــره الحاقــی 
مــاده 38 قانــون تأمیــن اجتماعــی را ارائــه و 

پیگیری نمود.
در نهایت قرار شــد این پیشــنهاد نیز از سوی 
ســازمان  بــرای   12 مــاده  کمیتــه  دبیرخانــه 
تأمیــن اجتماعــی ارســال شــده و اصالحــات 

گیرد. موردنظر نیز در اختیار سازمان قرار 
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یــا  معجــزه  راه حــل  ابــر  بــه  دســتیابی  بــرای 
کشــور نیازمند پاالیش  گشــایش اقتصادی در 
اصول صحیح حکمرانی اقتصادی از توهمات 
کــه تئوری هــای علمــی  شــبه علمی هســتیم 
برای ثبات اقتصادی، رانت زدایی از اقتصاد و 
رشد پایدار اقتصادی را جایگزین راهکارهای 
فضایــی می کند و یک چارچــوب علمی برای 
پیشــگیری از خطاهای سیاســت گذاری را در 

اختیار می گذارد.
گشــایش اقتصــادی در زمانه  گفتن از  ســخن 
شــبیه تر  طنــز  بــه  شــاید  ابرچالش  هــا  تکثیــر 
ایــن  دلیــل،  همیــن  بــه  احتمــاال  و  باشــد 
غ از  پرونــده بــه ســرعت بایگانی شــد. اما فــار
کمیــت به  نــوع نــگاه دولــت و ســایر ارکان حا
گفت  گشــایش اقتصــادی، باید  تکنیک های 
اتفاقــا معجزه هــای اقتصــادی بــزرگ همانند 
معجــزه آلمــان در وضعیتــی مشــابه شــرایط 

فعلی اقتصاد ایران رقم خورده است.

تاریخــی  بــرش  ایــن  در  گــر  ا می رســد  به نظــر 
الگویابــی  بــرای  عزمــی  ایــران،  اقتصــاد  از 
نشــود،  ایجــاد  اقتصــادی  معجزه هــای  از 
کــه بــا دوپینــگ نفتــی  راه حل هــای تکــراری 
باعث تسکین موقت آشفتگی های اقتصادی 
می شــود، دیگــر جوابگــو نخواهــد بــود و هیچ 
جایگزینــی جــز تســلیم شــدن در برابــر رونــد  
کــه  نگران  کننــده ای  و  پرشــتاب  تحــوالت 
کنــون، همه بازارها را یکی پس از دیگری  هم ا

درمی نوردد، در دسترس نخواهد بود.
که سیاســت گذاران و  امــا در چنیــن وضعیتی 
تصمیم گیــران در معــرض انــواع پیشــنهادها 
بــرای نجــات اقتصــاد ایــران از آشــفتگی های 
گرفته و می گیرنــد، باید به  در هــم تنیده قــرار 
کدام راه حل تن داد؟ یکی مشــکل را سیاسی 
چاره جویی هــای  در  را  راه حــل  و  می دانــد 
سیاسی می بیند، دیگری مشکل را مدیریتی 
عنوان می کند و پیشــنهاد تغییرات مدیریتی 
در ســطوح ارشــد اجرایــی و  سیاســت گذاری 
خطاهــای  دیگــر  یکــی  می کنــد،  ارائــه 
سیاست گذاری را ریشــه ابرچالش ها می داند 
کیفیت تکنیک های سیاست گذاری  و بهبود 
موانــع  دیگــر  گروهــی  می دانــد،  کافــی  را 
کرده  بین المللــی را عامل آشــفتگی ها عنــوان 
کار می دانــد و  و راه حــل دیپلماتیــک را چــاره 
باالخــره هرکــدام از این رویکردها هــم هزاران 
که هر یک  راهــکار خاص خود را  مدعــی دارد 

نوشدارو می داند.
و  سیاســت گذاران  می رســد  نظــر  بــه 
زمانــی  کــه در مقاطــع  تصمیم گیــران اصلــی 
مختلــف همــه این راه حل هــا را بــه زعم خود 
نــوع  ایــن  بــه  را  خــود  اعتمــاد  آزموده انــد، 
راه حل هــا از دســت داده و دچــار ســردرگمی 
گــر چــه  شــده اند. واقعیــت هــم ایــن اســت ا
هرکــدام از این راه حل ها ممکن اســت شــرط 
اقتصــادی باشــد،  بــرای بهبــود اوضــاع  الزم 
نــوع  ایــن  اتفاقــا  نیســت.  کافــی  شــرط  امــا 
نســخه پیچی توســط صاحب نظــران به جای 
راه حل یابــی  در  تصمیم گیــران  همراه ســازی 
گره ذهنــی آنان را  گره گشــایی از مشــکالت،  و 
کــه بــه نظر می رســد  پیچیده تــر می کنــد. چرا
کثر سیاست گذاران از مشکالت  تصویر ذهنی ا
اقتصادی چیزی شبیه »حکایت فیل موالنا« 

 پایش اصول حکمرانی؛ 
راهی برای گشایش اقتصادی

علی میرزاخانی

مقاهل

 سیاست گذاران و تصمیم گیران 
اصلی که در مقاطع زمانی مختلف 
همه این راه حل ها را به زعم خود 
آزموده اند، اعتماد خود را به این 

نوع راه حل ها از دست داده و دچار 
سردرگمی شده اند. واقعیت هم 

این است که اگر چه هرکدام از این 
راه حل ها ممكن است شرط الزم 

برای بهبود اوضاع اقتصادی باشد، 
اما شرط کافی نیست
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کــه یکــی آن را چونان  در اتــاق تاریــک اســت 
نــاودان، دیگری بادبــزن، آن دیگری عمود و 
آخــری تخــت توصیــف می کنــد . در اینجا نیز 
کل  ارائــه راه حل های جزیره ای و مجزا از یک 
به هم پیوســته باعث می شود خطای ذهنی 
هــم  از  جــدا  را  مشــکالت  کــه  سیاســت گذار 

می بیند، تشدید شود.
امــا دنیای واقعی چیزی متفــاوت از این نوع 
که در آن بتوان مشکالت  تصویر ذهنی است 
تکنیک هــای  بــا  را  درهم تنیــده  اقتصــادی 
غیرمرتبــط به یــک راهکار جامع رســاند. این 
مــدل چاره جویــی جز اینکــه سیاســت گذار را 
کند،  بــا چالش هــای متنــوع جدیــد غافلگیــر 
نتیجــه دیگــری به دنبــال نخواهــد داشــت. 
گویــای همیــن  نیــز  تجربــه ســال های اخیــر 

واقعیت است. 
92 مابیــن  ســال های  در  مثــال،   به عنــوان 

از  ســرخوش  سیاســت گذار،  کــه   9۵ تــا   
در  گهــان  نا بــود،  تــورم  شــدن  تک رقمــی 
در  پیش بحــران  ســیگنال های  بــا   96 ســال 
کــه مواجهه  موسســات اعتباری مواجه شــد 
کنــار سیاســت پولی  غلــط بــا ایــن پدیــده در 
بــه  را  ارزی  گســل  ارزی،  سیاســت  از  مجــزا 
تحــرک درآورد و با شــوک مهیــب ارزی، همه 
دســتاوردهای مهــار مصنوعی تــورم را به باد 
خ بهره باال مقصر شناخته شد  داد. این بار نر
خ بهره منفــی جایگزین  و رویکــرد تفریطــی نر
که جهش غیرعــادی بــورس را به دنبال  شــد 
کنون هم سیاســت گذار، میان دعوای  آورد. ا
که  گروه دچار این ســردرگمی شــده است  دو 
آیا بــورس حبابــی باعث جهش ســایر بازارها 

می شود؟
که علت التهاب این بازارها را نه در   در حالــی 
که در جای دیگری باید  میان ایــن معلول ها 

کرد. جست وجو 
سیاســی،  تکنیکــی،  راه حل هــای  بنابرایــن 
مدیریتــی یــا دیپلماتیــک به دلیــل اینکــه بــا 
مشــکالت  بــه  جزیــره ای  نــگاه  پیش فــرض 
از  متشــکل  و  می شــوند  ح  مطــر اقتصــادی 
کل به هم پیوســته در چارچوب  اجــزای یک 
یک راه حل جامع )total solution( نیســتند، 
بحــران  از  عبــور  بــرای  الزم  شــرط  گرچــه  ا
خــود  دل  در  را  کافــی  شــرط  امــا  هســتند، 

ندارنــد. بــه همیــن دلیــل باید به دنبــال یک 
که راهکارهای  راه حل جامع یا ابرراه حل بود 
تکنیکــی صحیــح را بــه اجــزای متناســبی از 
راهکارهای مدیریتی، دیپلماتیک و سیاسی 

پیوند بزند.
کــه در ریــل ثبات  کشــورهایی  بررســی تجربــه 
نشــان  گرفته انــد،  قــرار  اقتصــادی  توســعه  و 
که همگی بالاســتثنا بــا رجوع به این  می دهد 
ابرراه حــل، راه را یافته انــد. اولیــن قــدم همــه 
ک ســازی »اصــول حکمرانــی  ایــن جوامــع، پا
کاذب«  گاهــی  اقتصــادی« از »شــبه علم« و »آ
کــه اصــول  کــرد  بــوده اســت. می تــوان ثابــت 

حکمرانی اقتصــادی چه بر »رقابت آزاد« ، چه 
بــر »عدالــت بــه معنی حقــوق برابر بــرای همه 
انســان ها« و چه بر »قواعد همه شمول« تکیه 
کنــد در همــه ایــن حــاالت بــه مســیر واحدی 
کــه  منتهــی خواهــد شــد. هــر سیاســتمداری 
جــز  از ایــن مســیر وارد شــود، در میــان جنگل 
تئوری هــا ســردرگم خواهــد شــد.  از  انبوهــی 
بنابرایــن دســتیابی بــه ابرراه حــل معجــزه یــا 
گشــایش اقتصــادی نیازمنــد پاالیــش اصــول 
حکمرانــی اقتصــادی از توهمات شــبه علمی 
ثبــات  بــرای  علمــی  تئوری هــای  کــه  اســت 
رشــد  و  اقتصــاد  از  رانت زدایــی  اقتصــادی، 
راهکارهــای  جایگزیــن  را  اقتصــادی  پایــدار 
فضایی برای این مسائل می کند و چارچوب 
علمی پیشگیری از خطاهای سیاست گذاری 
را در اختیــار می گذارد. تنها با شــیفت به این 
که طراحی ســاختار مناســب  پارادایــم اســت 
مدیریتــی و تعیین دقیــق ماموریت تیم های 
مختلــف اقتصــادی، سیاســی و دیپلماســی 
بــرای خلق یک معجزه اقتصادی امکان پذیر 
خواهد شــد و در غیر این صورت، این چرخه 
معیــوب سیاســت های وصله پینه ای اســت 
که با شتابی فزاینده، مقصد نامعلوم آینده را 

کرد. تعیین خواهد 
روزنامه دنیای اقتصاد 22 شهریور 

 باید به دنبال یک راه حل جامع 
یا ابرراه حل بود که راهكارهای 

تكنیكی صحیح را به اجزای 
متناسبی از راهكارهای مدیریتی، 
دیپلماتیک و سیاسی پیوند بزند.
بررسی تجربه کشورهایی که در 

ریل ثبات و توسعه اقتصادی قرار 
گرفته اند، نشان می دهد که همگی 
بالاستثنا با رجوع به این ابرراه حل، 

راه را یافته اند
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 نشست

و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
گفت: تداوم مشــکالت ساختاری  کشــاورزی 
کارآیــی  اقتصــاد و بــه ویــژه ناهماهنگــی و نا
در سیاســت گذاری اقتصــادی موجــب شــده 
کارآمدی هــا، پشــت تحریم هــا  نا از  بســیاری 

پنهان شود.
آقای غالمحسین شافعی در نهمین نشست 
هیــات نماینــدگان اتاق ایــران افــزود: به رغم 
تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششــم توســعه 
در ده ســال  اخیــر، تقریبا تمامــی متغیرهای 
خ رشد اقتصادی،  کالن اقتصادی از جمله نر
ســرمایه گذاری، توزیــع درآمد و درآمد ســرانه 
حقیقی نســبت به ســال آغازین این دهه در 
کنــار  قــرار دارد. در  وضعیــت نامطلوب تــری 
تداوم مشکالت ســاختاری اقتصاد و به ویژه 
کارآیــی در سیاســت گذاری  ناهماهنگــی و نا
ایــن  از  کالن، بخشــی  اقتصــادی در ســطح 
گســترده و  موضــوع به تحریم های اقتصادی 
کشــور برمی گردد؛ تهیــه و تصویب  بی ســابقه 
بــروز  از  اســت  نتوانســته  مزبــور  برنامه هــای 
و تــدوام مشــکالت فــوق از جملــه تحریم هــا 
کارآمدی ها،  کنــد و بســیاری از نا پیشــگیری 

پشت تحریم ها پنهان شده  است.
کســب وکار به رغم تالش هــای انجام  محیــط 

عــدم  و  اســت  نامســاعد  همچنــان  شــده 
کالن و دخالت در  ثبــات متغیرهای اقتصــاد 
کارهــای بــازار و حجــم انبــوه مقررات،  ســاز و 
فعاالن بخش خصوصی را ســردرگم و خسته 
کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی از فرصــت 

تهیــه برنامــه هفتم توســعه نباید به ســادگی 
گذشت.

در ایــن راســتا، اتــاق ایــران از مقــام معظــم 
سیاســت های  ابــالغ  مرحلــه  در  رهبــری 
و  محتــرم  دولــت  از  و  هفتــم  برنامــه  کلــی 
تدویــن  مرحلــه  در  ذی ربــط  دســتگاه های 
برنامه، درخواســت دارد بــرای تقویت بخش 
کشور  خصوصی و نقش آفرینی آن، در توسعه 

کند. تصمیم های قاطعی اتخاذ 
که برای نقش آفرینی بخش  شایان ذکر است 
خصوصــی واقعی در عرصــه اقتصاد، تضمین 
حقوق مالکیت، حــذف رانت جویی و فراهم 
کار مساعد منوط به  کســب و  ســازی محیط 
اقتصــادی  هماهنــگ  سیاســت های  اتخــاذ 
اســت. به عنــوان نمونــه از ناهماهنگی های 
سیاســتی تحــوالت چندماهــه اخیــر بــورس 

کاال است. اوراق بهادار و بورس 
دولــت نمی توانــد هــم صحبــت از مشــارکت 
گســترش  طریــق  از  اقتصــاد  در  مــردم 
هــم  و  کنــد  بــورس  در  مــردم  ســهامداری 
و  قیمت گــذاری  در  مــداوم  بطــور  همزمــان 
مدیریــت بنگاه های حاضر در بورس دخالت 

کند.
نمی توان ســهام بنگاه هــا را در قالب ETF به 
کرد اما در قالــب یک آیین نامه  گذار  مــردم وا
بــرای  را  شــده  گــذار  وا بنگاه هــای  مدیریــت 

سال ها، در دست دولت نگه داشت.
کــرد اما  گســترش صادرات  نمی تــوان امر بــه 
گاهی  گیــر و  همزمــان بــا مقــررات دســت و پا
کننــده را تنبیه  متناقــض، بنگاه هــای صــادر 
کنــون بیــش از 4 دهــه آزمــون و خطــا  کــرد. ا
که اقتصاد یک سیستم  باید دریافته باشــیم 
که مدیریت  به هم پیوسته و نظام مند است 
آن توسط سیاست مداران و مدیران اجرایی 
غیرهماهنــگ نمی توانــد نتیجــه مطلوبی به 

بار آورد.

تامین مالی بخش خصوصی از بورس 
و نظام بانکی

کشــور طــی ماه هــای  گرفتــن بــورس در  اوج 
کــه بازارهــای مالی  گذشــته در شــرایطی بــود 
در همه دنیا به دلیل شــوک وارده به اقتصاد 
کرونا با افت بی سابقه  جهانی از ناحیه شیوع 

همراه بوده  اند.
کشــور  کــه  رشــد فزاینــده بــورس در دوره ای 
بــا رکــود عمیقی دســت و پنجه نــرم می کند و 

پنهان شدن بسیاری از 
ناکارآمدی ها  پشت تحریم ها

 غالمحسین شافعی:

س�ت
�ش �ن

دولت نمی تواند هم صحبت از 
مشارکت مردم در اقتصاد از 

طریق گسترش سهامداری مردم 
در بورس کند و هم همزمان بطور 
مداوم در قیمت گذاری و مدیریت 
بنگاه های حاضر در بورس دخالت 
کند. نمی توان سهام بنگاه ها را در 
قالب ETF به مردم واگذار کرد اما 

در قالب یک آیین نامه مدیریت 
بنگاه های واگذار شده را برای 

سال ها، در دست دولت نگه داشت.
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طــی یــک دوره ده ســاله نزولی بــوده و حجم 
کرونا  فروش شرکت ها و صادراتشان به دلیل 
بهبــود  از  ناشــی  نمی توانــد  بــوده،  کاهشــی 
عملکــرد بخــش واقعــی اقتصــاد و بنگاه های 
کشــور باشــد و رابطــه معنــاداری بین جهش 
بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی شود.

اتــاق ایــران ضمــن تقاضــا از دولــت محتــرم 
در خصــوص عــدم حمایــت از ســفته بازی در 
بــازار ســرمایه پیشــنهاد  هربــازاری از جملــه 
کاذب  که برای جلوگیری از هیجانات  می کند 
و ایجــاد محدودیت برای شــروع ســفته بازی 
کاهــش نوســانات وضــع مالیات بــر عایدی  و 

کار خود قرار دهد. سرمایه را در دستور 
در  ایــران  اتــاق  کیــد  ا پیشــنهاد  همچنیــن 
گــذاری  وا دولتــی،  گذاری هــای  وا خصــوص 
بــا  همزمــان  دولتــی  شــرکت های  مدیریــت 
گــذاری مالکیــت آنهــا به بخــش خصوصی  وا
واقعــی از طریــق بــازار ســرمایه اســت. راهکار 
گذار شرکت های سودده دولتی در  بعدی، وا

بورس است.
متاسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی 
شــرکت های زیــان ده دولتــی بــا قیمت هــای 
بــاال در بــورس فروختــه شــدند و مقــام ناظــر 

کنشی بر این مساله نشان ندادند. وا
که بایــد مورد توجــه قرار  نکتــه مهــم دیگــری 
کــه در راســتای تامیــن مالــی  گیــرد آن اســت 
الزامــی  ســرمایه  بــازار  از  خصوصــی  بخــش 
اســت تا فرآیند و رویه های ورود شــرکت های 
خصوصــی به بــورس و افزایش ســرمایه آن ها 

تسهیل شود.
که بخش خصوصی انتظار  اقدام مهم بعدی 
دارد در شــرایط فعلــی انجــام شــود، اصــالح 
نظــام بانکــی اســت. با توجــه به اینکــه نظام 
کشــور با مشــکالت عدیده ای دســت  بانکــی 
و پنجــه نــرم می کنــد، امــروز فرصتی اســت تا 
از  خصوصی شــده  و  خصوصــی  بانک هــای 
طریــق بــورس افزایــش ســرمایه دهنــد؛ ایــن 
گیرد  افزایــش ســرمایه باید به شــکلی صورت 
که حق تقدم خرید سهام داران اصلی و خرید 
ســهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود 
تا ترکیب ســهام داری بانک ها اصالح شــود و 
کمیت  گام هایی بــرای اســتقرار حا همزمــان 
شــرکتی در ایــن مورد برداشــته شــود. فروش 
ســهام بــه خریــداران جدیــد فرصتــی فراهــم 
می ســازد تا تیم مدیریتی ایــن بانک ها تغییر 
کنــد و اصالحاتــی در ســاختار مدیریتــی آنهــا 

ایجاد شود.

مسائل و مشکالت روز؛ مشکل تأمین 
مواد اولیه تولید

کشــور بــه اشــکال مختلفــی  1-بخــش تولیــد 
داخلــی  و  خارجــی  تهدیدهــای  معــرض  در 
کــه در ورود مواد  اســت. تحریم ها و مشــکلی 
کرده،  اولیــه، واســطه ای و ســرمایه ای ایجاد 
بــا تنگناهــای  کشــور را  واحدهــای صنعتــی 
عدیــده مواجه ســاخته اســت از طــرف دیگر 
تصویب بخشنامه ها و آئین نامه های متعدد 
کارشناســی و بدون  و بعضًا خلق الســاعه غیر 
بــه مشــکالت  اعمال نظــر بخــش خصوصــی 

کنار عوامل  تولیدکننــدگان افزوده اســت. در 
خ بــاال و بی ثباتــی ارز، هزینه تأمین  فــوق، نــر
مــواد اولیــه تولیــد را به صــورت غیرمتعارفــی 
کــه ادامــه فعالیــت  افزایــش داده بــه حــدی 

کرده است. برای تولیدکنندگان را دشوار 
2-عالوه بر مشــکالت فوق، مشکل تأمین ارز 
تولیدکننــدگان در ســامانه نیمــا و مشــکالت 
ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه 
و ماشــین آالت و تجهیــزات بــرای واحدهای 
تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو شدن حجم 
کشــور،  گمرکات  قابل توجهی از مواد اولیه در 
عــدم تخصیــص ارز و عــدم ترخیــص به موقع 

است.
عــدم تخصیــص ارز بــه واحدهــای تولیــدی 
کرده اســت  بســیاری از واحدهــا را ســرگردان 
را  کاال  ترخیــص  نیــز  گمــرک  دیگــر  طــرف  از 
کــرده و در ایــن میــان  منــوط بــه تأمیــن ارز 
کشــور در یک سیکل  بخش عظیمی از تولید 
گر این مشــکل  گرفتار شــده اســت. ا معیوب 
کشــور  تولیــد  بــرای  می توانــد  نشــود،  حــل 
بحران ســاز شــود. توقف تولید ریزش شــدید 
اشــتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به 
که غلبه بر آن  بحران هایی مبدل خواهد شد 

بسیار دشوار خواهد بود.
ایــن مشــکالت  بــر  به خوبــی  3-آمارهــا هــم 
گزارش شــامخ  صحــه می گذارنــد؛ بــر اســاس 
شــاخص  امســال،  مــرداد  در  ایــران  اتــاق 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
کمتریــن مقــدار را در میــان  بــا عــدد 40.24 
که نشان دهنده  زیرشاخص های شامخ دارد 
کمبود مــواد اولیه برای بنگاه های اقتصادی 
است. همچنین شــاخص قیمت خرید مواد 

پیشنهاد اکید اتاق ایران در 
خصوص واگذاری های دولتی، 
واگذاری مدیریت شرکت های 

دولتی همزمان با واگذاری مالكیت 
آنها به بخش خصوصی واقعی از 

طریق بازار سرمایه است. راهكار 
بعدی، واگذار شرکت های سودده 

دولتی در بورس است.
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 نشست
س�ت

�ش �ن

اولیــه نیــز با عــدد 90.27 افزایــش در قیمت 
مواد اولیه را نشان می دهد.

کســب وکار در بهار  گــزارش پایــش محیط  در 
99، عمده تریــن مشــکل فعــاالن اقتصادی 
غیرقابل  پیش بینی بودن و تغییرات قیمت 

مواد اولیه و محصوالت بوده است.
گفت به دلیل سیاست های  4-لذا می توان 
که هم راســتایی الزم را  گمرکی  ارزی، پولی و 
با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل 
گشــته اســت و هشــدارهای الزم در  همــراه 
ایــن زمینه  از ســوی اتــاق ایران داده شــده 
کــه در جهت رفع  اســت. انتظــار بر ایــن بود 
مشــکل تأمین مواد اولیــه به موقع اقدامات 
که طبق روال هیچ  گیرد  جدی تــری صورت 
توجهــی نشــد و طبــق روال هــای معمــول و 
غیرعــادی همواره در ایــن موارد عالج واقعه 

را به بعد از وقوع موکول می کنیم.
نهاده هــای  غذایــی  امنیــت  وضعیــت   -۵
کشــاورزی به دلیل عدم تأمین  تولید بخش 
قابل توجهــی  بخــش  نیافتــن  اختصــاص  و 
از ارزهــای موردنیــاز بــه این نهاده ها بســیار 
نگران کننــده اســت و تداوم آن ها نســبت به 
ســال های قبل با نقصان شــدید روبروســت 
هــم  کشــاورزی  بخــش  در  مســئله  ایــن  و 
اســتمرار تولید را تهدید می کند و هم درآمد 
کرد. در خصوص  کشــاورزان را متأثر خواهــد 
کمبــود نهاده هــا قطعًا  تولیــدات زراعــی نیــز 
کشــت پاییزه را با مشــکالت فراوانــی مواجه 

کرد. خواهد 
بخــش  اقتصــادی  جنــگ  شــرایط  6-در 
کشــور از دولت و مجلس  خصوصــی و تولید 
محتــرم انتظــار دارنــد تا با ایجــاد هماهنگی 
و  ســاز  مرتبــط،  ســازمان های  بیــن  الزم 

روی  پیــش  مشــکالت  حــل  بــرای  کاری 
تولیدکنندگان ارائه دهند.

بــا وجــود پیگیری هــا و طــرح دغدغه هــای 
گفته شــده  بخــش خصوصــی در حوزه های 
کــه بســیاری  همچنــان شــاهد آن هســتیم 
از مســائل مطروحــه بــه قــوت خــود باقــی و 
که غفلت  نگرانــی بخش خصوصی آن اســت 
از تجــارب فعــاالن اقتصــادی و هشــدارها و 
پیش بینی هــا، شــرایط پیــش روی اقتصــاد 
گذشــته نابســامان ســازد و  کشــور را بیــش از 
سالی که با عنوان جهش تولید از سوی مقام 
معظم رهبری نام گذاری شده است، فاصله 

معناداری با عنوان سال داشته باشد.

تعهدات ارزی صادرکنندگان
اتــاق ایــران بــه عنوان مشــاور قوای ســه گانه 
همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل 
کشــور اســت  از صادرات به چرخه اقتصادی 
اندک انــد  بســیار  کــه  دارد  راســخ  اعتقــاد  و 
کــه بــه عمــد ممکــن اســت ارزهــای  افــرادی 
که  کشــور بازنگردانده اند  صادراتی خود را به 
مســتوجب برخورد قانونی هستند اما بر این 
کید دارند که نباید جای استثنا  مسئله هم تا
با قاعده عوض شود و به شیوه ای رفتار شود 
کــه  حرفــه ای  و  محتــرم  صادرکننــدگان  کــه 
کنار  در شــرایط موجــود، بایــد با تمام قــوا در 
دولــت محترم بــا روحیه ای مضاعــف در رفع 
کننــد بــا  کشــور تــالش  مشــکالت اقتصــادی 

انواع اتهامات ناروا روبرو شوند.
شــرایط  بــا  ایرانــی  محصــوالت  صــادرات 
کشــور طی سال های 97  ســخت اقتصادی 
کــه بــر  و 98 حــدود 8۵ میلیــارد دالر بــوده 
اســاس اعــالم بانــک مرکــزی 27.۵ میلیارد 

بازنشــگته  اقتصــادی  چرخــه  بــه  آن  دالر 
گرفته  است. با توجه به بررسی های صورت 
که این میزان تعهد ارزی از سوی  باور داریم 
کارت صحــت  بخش خصوصــی و صاحبــان 

ندارد.
بخشــی از ایــن عــدم بازگشــت ارز مربوط به 
صادرات انواع ســوخت است )10.7 میلیارد 
دالر( حدود یک سوم از این عدم رفع تعهد 
کارت  کــه  مربــوط بــه صادرکنندگانــی اســت 
بازرگانــی نداشــته اند و بــا رویه هــای دیگری 
کرده انــد. بخش دیگری  اقــدام به صــادرات 
کاالهــای تولیــدی از  از آن نیــز بــه صــادرات 
محل ورود موقت یا از محل بخشنامه های 
متاســفانه  اســت.  گرفتــه  صــورت  متعــدد 
مســئوالن مشــکالتی را به وجــود آورده اند و 
گــردن افراد  که آن را  بــه دنبال این هســتند 
دیگــری بیندازنــد و در ایــن میــان مظلوم تر 
از فعــاالن اقتصــادی نیســت. بــه خصــوص 
کــه فعــاالن اقتصــادی در تحریم هــا و جنگ 
تحمیلــی امتحــان پــس داده انــد؛ آنچــه در 
تــوان داشــتند بــرای مقابله بــا مضیغه های 
که به آنها  گرفتند. تا زمانی  کار  اقتصادی به 
عنوان ســرداران جبهه اقتصــادی داده ایم، 
کــه یک شــبه ایــن ســرداران  چگونــه اســت 
جنــگ اقتصــادی، خائــن می شــوند؟ حــق 
کــه مــورد حمایت  فعــاالن اقتصادی اســت 
باهــم  شــرایط همــه  ایــن  در  و  گیرنــد  قــرار 
کنیم و در مقابل  می توانیم مشکالت را حل 

تحریم، باید تسهیل ایجاد می کردیم.
جنــگ  شــرایط  در  کــه  نیســت  شایســته 
اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی مهری 
گذشــته بــا تنگناهــای  گیرنــد و بیــش از  قــرار 
گون مواجه شــوند و ما نگــران ادامه این  گونا
روش هســتیم. بــه عنــوان رئیس اتــاق ایران 
شــاهد تالش هــای تشــکل های اقتصــادی، 
اعضــای هیــات رئیســه و فعــاالن اقتصــادی 
که  هســتیم اما به ســهم خود عــرض می کنم 
کــه به رغم تالش، نتوانســته ایم  شــرمنده ایم 
که باید موفق باشیم  در رفع مشــکالت آنطور 
گر  که ا امــا در عیــن حال بــه آینده امیدواریــم 
که  حرف ما مورد قبول واقع نمی شــود آنطور 
مقــام معظــم رهبــری فرموده اند، مســئوالن 
و تصمیم گیران بر اســاس فرمایشــات ایشــان 

کنند و برنامه بریزند. حرکت 
اتاق بازرگانی- 13 مهر 
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دوره  در  بحــران  مدیریــت  و  تصمیم گیــری 
کرونا چقدر با الگوی توســعه  شــیوع ویروس 
اطهــاری،  کمــال  دارد؟  ارتبــاط  ایــران  در 
پزوهشــگر حــوزه توســعه بــه »پایــگاه خبــری 
کرونــا را از  اتــاق ایــران« می گویــد: بایــد پــرده 
کنــار زد؛ بایــد دیــد پــس آن  تصمیم گیری هــا 
پــرده چــه ســاختار ها و الگو هــای توســعه ای 
کرونا فایــق آید. اما  توانســته اســت بر بحران 
کرونا  اینکه در تمام سطوح از یک جهان پسا
نظــم  می دهــد  نشــان  می کننــد،  صحبــت 

کم بر جهان، قابل تحمل نیست. کنونی حا
شــویم؟  فائــق  مســئله  ایــن  بــر  چگونــه  مــا 
که اطهــاری دربــاره آن می گوید: به  نکتــه ای 
که  خ می دهد  گرامشــی »بحران زمانی ر گفته 
نظم موجود قابل ادامه نیست؛ اما جهان نو 
هم نمی تواند متولد شــود.« ما وظیفه داریم 
کار بگیریــم، بــه ویــژه  کــه خــرد جمعــی را بــه 
کــه در حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی  کســانی 
کار می کننــد تــا بتوانیــم الگــوی جایگزیــن و 
نقشــه راه ایجابــی ارائــه بدهیم. تــا در درجه 
اول جامعــه خودمــان بــه صورت یــک توافق 
جمعی شکل بگیرد و نهاد های جدید ایجاد 
کــه جهــان نــو  شــود، در ایــن صــورت اســت 
متولــد می شــود. هیــچ چیــز در دنیا خــود به 

گــر خود بــه خودی  خ نمی دهــد و ا خــودی ر
باشــد، بد ترین نوع آن است و مشابه زلزله یا 

کرونا خواهد بود.
او ادامه می دهد: اتفاقاتی که بیرون از جریان 
موجــود تفکــر بشــر بر او حــادث شــود، ضربه 

گفته  بزرگــی اســت و شــوک وارد می کنــد. بــه 
کاســتلز مــا در دوران جهانی شــدن  مانوئــل 
با ســه هویــت رو بــه رو هســتیم، یکــی هویت 
کشــور های مختلف اســت؛ یعنی  موجــود در 
که رســمیت و مشــروعیت دارند،  نهاد هایــی 
این نهاد ها دیگر به شــکل سابق قابل تداوم 
نیســتند و بایــد نهاد هــای جدیــد جایگزیــن 
آن ها شــوند؛ اما این امر مشــکل اســت چون 

مقاومت می کنند.
گاهانه ای برای  گر فعالیت آ گفته اطهاری ا به 
که یک  تعریــف و اقناع جامعه صــورت نگیرد 
توافــق در جامعه شــکل بگیــرد. البته ممکن 
اســت در مقابــل جهانی شــدن یــک هویــت 
مقاومتــی هم شــکل بگیرد، ایــن هویت انزوا 
کرونا دوره ای  طلــب اســت، و می گوینــد پســا
کــه مــا منــزوی شــویم و بــه چارچــوب  اســت 

دولت ملی برگردیم.
که این ها از دولت  کید می کند: تفسیری  او تا
ملــی دارند، نازل تر از قانون اساســی اســت و 
کنار  حتــی بحــث درون زایــی و برون نگــری را 
می گذارنــد و برون زایــی و درون نگــری را مــد 

نظر قرار می دهند.
گفته اطهاری، پژوهشگر توسعه در مواجه  به 
با بحران می توانیم از هویت برنامه ای سخن 
کشور هایی  بگوییم. در دوران جهانی شدن، 
توانســتند  و  داشــتند  برنامــه ای  هویــت  کــه 
کننــد، توانســتند از  آن را بــه خوبــی تعریــف 
کننــد، برنــده  دوران جهانی شــدن اســتفاده 
کرونایــی هــم توانســتند  باشــند و در دوران 
بهترین مقابله را با این ضربه داشته باشند. 
کره جنوبــی، ژاپن،  کشــور هایی مثل چیــن، 
دســته  ایــن  از  اروپایــی  کشــور های  بیشــتر 

بودند.
کشــورهای اســکاندیناوی در  او بــه وضعیــت 
کشور هایی  مواجهه با بحران اشــاره می کند: 
در  توانســتند  اســکاندیناوی  آلمــان،  مثــل 
گذشــته بــه بحــران 2008 فائــق شــوند و هــم 
بــه خوبــی ســامان دادنــد.  را  کرونــا  بحــران 
کشــور ها یــک خصیصه مشــترک دارند،  ایــن 
کــه  دارنــد  توســعه ای  الگــوی  یــک  این هــا 
رشــد اقتصــادی را بــه خوبــی و خالقانــه هــم 
بــا جهانی شــدن و هم اقتصــاد دانش تعریف 
کردنــد و ایــن الگــوی توســعه پیونــد دارد بــا 
گیر؛ به بیان دیگر  یک سیاســت اجتماعی فرا

شیوه انتظام بخشی دارند.

دولت ها باید در حمایت از بنگاه ها   
انتظام گر باشند نه مداخله گر

کمال اطهاری :

در مواجه با بحران می توانیم از 
هویت برنامه ای سخن بگوییم. در 

دوران جهانی شدن، کشور هایی که 
هویت برنامه ای داشتند و توانستند 

آن را به خوبی تعریف کنند، 
توانستند از دوران جهانی شدن 

استفاده کنند، برنده باشند و 
در دوران کرونایی هم توانستند 

بهترین مقابله را با این ضربه داشته 
باشند
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کید می کند: نوع مواجهه با بحران  اطهاری تا
بــه زبدگــی در برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 
اقتصــادی و نحوه آموزش جامعه برمی گردد؛ 
کف سیاست اجتماعی  یعنی چارچوب های 
را داریــد، پیوســته آمــوزش می دهیــد، نظــام 
احســاس  مــردم  و  داریــد  کاملــی  بیمــه ای 
و  تــرس  احســاس  و  می کننــد  خوشــبختی 
هــراس ندارند، رقابت را به حرص و آز تبدیل 
نمی کننــد، ایــن امر می تواند در ســطح بنگاه 
فرقــی نمی کنــد. در چنیــن  و  فــرد  یــا  باشــد 
جامعــه ای دیگــر یــک بــازی خوشــایند، هــم 

پیوند و جماعتی ندارد.
در  توســعه  اقتصــاد  پژوهشــگر  اطهــاری، 
کرونا،  گیــر ناشــی از  پاســخ بــه اینکه رکــود فرا
کمــک  بــه  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای 
مالــی نیــاز دارنــد. بنگاه هــای اقتصــادی بــه 
بســته های حمایتــی نیــاز دارنــد. آیــا ممکــن 
کنند  که دولت ها بــه این رویه عــادت  اســت 
کارکرد دولت  و ایــن رویه هــا اثر بلند مدت بــر 
کره  داشــته باشد؟ می گوید:  حتی در چین و 
جنوبــی، دولــت توســعه بخــش وجــود دارد؛ 
امــا نــه در شــکل دولــت مداخله گــر. دولــت 
بایــد در حمایــت از بنگاه هــا انتظام گــر باشــد 
نــه مداخله گــر؛ امــا دولت هــای ایران بیشــتر 

مداخله گر هستند.
که آیا وقتی  اطهاری در پاسخ به این پرسش 
ایــن بحــران جمــع شــود، تمــام نهاد هــا بــه 
کارکرد اصلی و واقعی خودشــان برمی گردند؟ 
ایــن حمایت هــا توافقــی  می گویــد: در واقــع 
یافتــه  توســعه  جوامــه  در  طرفــی  از  اســت، 

جامعه مدنی قوی است.
کمیت الگو های  گفته اطهاری در ایران حا به 

ابتدایــی را بــه صــورت افــراط و تفریــط را در 
که  طــول زمان برداشــته اســت؛ فکــر می کند 
گســیختگی؛ امــا این گونه  رقابــت یعنی لجام 

نیست.
عــده ای نگران ماهیــت نظارت ها و تداوم آن 
در آینده هســتند ولی اطهاری معتقد است: 
شــکل  بخردانــه  چارچــوب  در  امــری  وقتــی 
بگیــرد، قــدم به قدم انکشــاف پیــدا می کند. 
مگــر دولت هــای رفــاه اروپا بــه توتالیتاریســم 
جلــوی  رفــاه  دولت هــای  انجامیــد؟ 
دولت هــای  گــر  ا گرفتنــد.  را  توتالیتاریســم 
رفاه تشــکیل نمی شــد، فاشیســم ادامه پیدا 
می کرد و نوع اســتالینی سوسیالیســم بر اروپا 

کم می شد. حا

که نتوانســته  کســی  کید می کند:  اطهــاری تا
کنــد و نقــش خود را  جهانی شــدن را تعریــف 
کند، قبال  در جهانی شــدن توافقی مشــخص 
که در ایران  دچار بحران بوده اســت. چیزی 
وجود دارد، یک فرهنگ بســیار بزرگ جامعه 
که به خوبی تشخیص می دهد  مدنی اســت 
کیســت و بــا آن می جنگد.  دشــمن اصلیــش 
جامعــه مدنی ایــران با این فرهنــگ و تجربه 
تاریخی عظیم می داند دشــمن اصلی خود را 
گاهی اوقات ممکن  کند.  کجــا انتخاب  کی و 
کند؛ اما برخالف جوامع دیگر  که خطا  اســت 
خطــا پایدار نیســت؛ بنابرایــن در این بحران 
هــم جامعــه مدنــی توانســت ســربلند بیرون 

بیاید.
بهداشــت،  وزارت  کار  می دهــد:  ادامــه  او 
درمان و آموزش پزشــکی اصــاًل اتفاقی نبوده 
بهتریــن  از  یکــی  بهداشــت  وزارت  اســت، 
و  ســواد  لحــاظ  از  ایــران  دســتگاه های 

پژوهش محوری است.
کمیــت باید  کــه حا او معتقــد اســت:  درســی 
کــه از فرصت هــای تاریخی  بگیــرد این اســت 
کالن روند ها را تشــخیص  کند، نوع  اســتفاده 
کره جنوبــی و حتی اروپا یاد  بدهــد، از چین، 
که  بگیرد. ما باید یک ترکیب خالق از اصولی 
گرفتند، انتخاب  کار  این هــا برای توســعه بــه 
جهانی شــدن  آمــاده  این هــا  تمــام  کنیــم. 
توافقــی هســتند. این هــا درس هایــی اســت 
از  را  کرونــا  پــرده  بایــد  بگیریــم؛  بایــد  مــا  کــه 
که پس  کنــار بزنیم و ببینیم  تصمیم گیری هــا 
آن پرده چه ساختار ها و الگو های توسعه ای 
کــه ترکیــب  توانســته اســت بــر آن فائــق آیــد 
خالقــی از آن بســازیم. ایــن تصویــر می توانــد 
جامعه ما را به آنچه شایسته است، برساند.

نوع مواجهه با بحران به زبدگی 
در برنامه ریزی و سیاست گذاری 
اقتصادی و نحوه آموزش جامعه 

برمی گردد؛ یعنی چارچوب های کف 
سیاست اجتماعی را دارید، پیوسته 

آموزش می دهید، نظام بیمه ای 
کاملی دارید و مردم احساس 

خوشبختی می کنند و احساس 
ترس و هراس ندارند، رقابت را به 
حرص و آز تبدیل نمی کنند، این 
امر می تواند در سطح بنگاه باشد 
یا فرد و فرقی نمی کند. در چنین 

جامعه ای دیگر یک بازی خوشایند، 
هم پیوند و جماعتی ندارد.
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اســت  معتقــد  فیــچ  تحقیقاتــی  مؤسســه 
خارجــی  و  داخلــی  عوامــل  از  مجموعــه ای 
شــده  ایــران  در  ساخت وســاز  افــت  موجــب 
اســت، اما از سال 2022 رشد این بازار شروع 

خواهد شد.
اســت  معتقــد  فیــچ  تحقیقاتــی  مؤسســه 
خ بــاالی تورم  کــرد دولــت، نــر کاهــش هزینــه 
کاهــش  و افــت قــدرت خریــد مــردم موجــب 
ساخت وســاز در ایــران در ســال 2020 و 2021 
می شــود، امــا از ســال 2022 صعــود صنعــت 
ســاختمانی ایــران شــروع می شــود و در ایــن 
خ رشــد 4.1 درصدی را ثبــت خواهد  ســال نر
گزارش درحالی که بازگشت  کرد. بر اساس این 
بــر  منفــی  تأثیــری  کرونــا  شــیوع  و  تحریم هــا 
ساخت و ساز در بخش صنعت ایران به ویژه 
گــذارد، انتظــار می  گاز مــی  در بخــش نفــت و 
رود طــی ســال های آینــده شــرکت های بیــن 
المللــی بــرای بهره منــدی از پتانســیل باالی 
مصــرف و تقاضــای فزاینــده بــازار ایــران وارد 
این بازار شــوند. فیچ همچنین معتقد اســت 
کــه توافــق راهبــردی ایــران و چیــن می توانــد 
کمــک خوبــی بــه بخــش ساخت وســاز ایــران 
کنــد و تأمیــن مالــی چیــن در ایــن بخش طی 

ســال های آینده روبه رشد خواهد بود.
گــزارش نوشــته اســت  صنعــت  فیــچ در ایــن 

ســاخت و ســاز ایران در ســال 2019 بــه دلیل 
بازگشت تحریم های آمریکا و افت درآمدهای 
نفتی ایران، رشد منفی 7.7 درصدی داشته 
کمتر از 2۵ درصــد تولید  گرچــه  اســت. نفت ا
ناخالــص داخلی ایران را به طور مســتقیم به 
خــود اختصاص داده اســت، امــا منبع اصلی 
دســتیابی دولت ایران به ارز اســت. در حالی 
کوچــک و  کــه ایــن منبــع بــه دلیــل تحریم هــا 
کوچک تــر شــده اســت، دولــت مجبــور اســت 
کاهــش  را  زیرســاختی  پروژه هــای  بودجــه 
کاهــش  خ بــاالی تــورم و  دهــد. به عــالوه، نــر
ساخت وســاز  بــازار  بــر  مــردم  خریــد  قــدرت 

مســکونی تأثیر منفی می گذارد.
کاهــش تقاضــای مصرف کننــده بــه نوبه خود 
انگیــزه ای بــرای فعالیت بخــش خصوصی در 
این حوزه و حتی در بخش ساخت وسازهای 
دلیــل  بــه  نمی گــذارد.  باقــی  غیرمســکونی 
کاالهــای وارداتــی و مشــکالت  قیمــت بــاالی 
کاالها، بسیاری  متعدد در مسیر واردات این 
کســب وکارها خود را باسیاست های دولت  از 
و  کــرده  واردات هماهنــگ  بــرای جایگزینــی 
تــالش نموده اند دایره مشــتریاِن هدِف خود 
کننــد. بــا این وجــود، همچنان  گســترده تر  را 
مشــکل  بــا  کســب وکارها  از  زیــادی  تعــداد 
کاهــش فروش و دسترســی محدود بــه منابع 

بانک هــا(  نامناســب  )بــه دلیــل وضــع  مالــی 
کــه  معناســت  بــدان  ایــن  هســتند.  روبــرو 
کشــور بــه طــور اعم و در  ســرمایه گذاری ها در 
کاهشــی  بخــش ساخت وســاز بــه طــور اخص 

خواهد بود.
در ســال 2021 انتظــار داریــم با از میــان رفتن 
کرونــا و رنــگ باختــن  شــوک ناشــی از شــیوع 
تحریم هــای آمریــکا، اقتصــاد ایــران بــه ثبات 
نســبی برســد. امــا بــه دلیــل ناتوانــی دولــت 
زیرســاختی،  پروژه هــای  مالــی  تأمیــن  در 
بعیــد اســت در این ســال شــاهد رشــد مثبت 
بخــش ساخت وســاز باشــیم. در واقــع رشــد 
بخــش ساخت وســاز ایران از ســال 2022 آغاز 

می شود.
پیش بینی شــده صنعــت ساخت وســاز ایــران 
رشــد 4.1 درصــدی را در ســال 2022 تجربــه 
که  کند و رشد مثبت این بخش تا سال 2029 
آخریــن ســال دوره 10 ســاله مــورد پیش بینی 
ما اســت ادامه داشــته باشــد. متوســط رشد 
صنعت ساخت وســاز ایران طی دوره 10 ساله 
2020 تــا 2029 بالــغ بــر 2.22 درصــد در ســال 

پش بینی شده است.
  اتکا به چین برای تأمین مالی پروژه ها

می توانــد  چیــن  و  ایــران  راهبــردی  توافــق 
کمــک خوبــی بــه بخــش ساخت وســاز ایــران 

رشد ساخت وساز  ایران
 از سال 2022  شروع خواهد شد

 مؤسسه تحقیقاتی فیچ معتقد است:
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 نشست

کــه تحت فشــار تحریم های آمریــکا قرار  کنــد 
دارد. ایــران و چین اخیرًا بــا بازنگری توافق 
که بر اســاس  کرده انــد  ســال 2016 موافقــت 
در  دالر  میلیــارد   400 اســت  قــرار  چیــن  آن 
و  زیرســاخت ها  گاز،  و  نفــت  بخش هــای 
آینــده  ســال  پنــج  طــی  ایــران  حمل ونقــل 
کنــد. این توافق بــا توجه به  ســرمایه گذاری 
کــه تحریم هــای آمریکا بــر اقتصاد و  تأثیــری 
گذاشــته، بسیار  صنعت ساخت وســاز ایران 

حائز اهمیت است.
بــه نظر مــا تعهد چیــن برای ســرمایه گذاری 
در ایــران می تواند موتور محرک خوبی برای 
کشور باشد. با این  بخش ساخت وســاز این 
توافــق اجــرای برخی پروژه هــا ادامه خواهد 
یافــت و حتی برخی پروژه ها از برنامه زمانی 
جلــو خواهنــد افتــاد. چیــن در حــال حاضر 
نیــز در برخــی پروژه هــا بــه عنــوان پیمانــکار 
از  کــه  دارد  حضــور  مالــی  تأمین کننــده  یــا 
آن جملــه می تــوان بــه پــروژه 2.7 میلیــارد 
 - قــم   - تهــران  سریع الســیر  خــط  دالری 
اصفهــان و پروژه 2.۵6 میلیارد دالری برقی 
ســازی مســیر ریلی تهران - مشهد و خط 8 
کــرد. ما انتظار داریم این  مترو تهران اشــاره 
پروژه ها با ســرمایه گذاری چین به پیشرفت 

خود ادامه دهند.
انتظــار مــی رود تأمین مالی چیــن در بخش 

آینــده  ایــران طــی ســال های  ساخت وســاز 
حاضــر  حــال  در  چیــن  باشــد.  روبه رشــد 
تأمیــن مالــی 11 پــروژه را در ایــران برعهــده 
دارد. چیــن بعد از هند دومین ســرمایه گذار 
خارجــی بزرگ در بخش ساخت وســاز ایران 
اســت و با توجه به اراده چین برای حمایت 
می شــود  پیش بینــی  مهــم،  پروژه هــای  از 
ســهم چیــن در ایــن زمینــه بیشــتر و بیشــتر 

شــود. تأمین مالی این بخش از سوی دیگر 
کشــورهای غیراروپایــی مثــل هند و روســیه 

نیز ممکن اســت افزایش یابد.
کریــدور حمل ونقلی  هنــد و روســیه هر دو از 
ایــن  می کننــد.  حمایــت  جنــوب   - شــمال 
کریــدور قرار اســت اروپا و روســیه را از طریق 
کنــد. درحالی  ایــران بــه هند و آســیا متصل 
کــه موانــع بســیاری در راه این پــروژه وجود 
هنــدی  و  روســی  شــرکت های  امــا  دارد، 
ســرمایه گذاری های ســنگینی را بــرای ایــن 
پــروژه در ایــران به ویــژه در بنــادر و خطوط 
ریلــی انجــام داده انــد و انتظــار مــی رود این 

یابد. ادامه  سرمایه گذاری ها 
کوتاه مــدت  در  کــه  مشــکالتی  رغــم  بــه 
بخــش ساخت وســاز ایــران را آزار می دهــد، 
چشــم انداز این بخش در بلندمدت روشــن 

است.
 

ساختمان سازی مسکونی
 و غیرمسکونی

بــر  کرونــا  شــیوع  و  آمریــکا  تحریم هــای 
و  مســکونی  ساختمان ســازی  چشــم انداز 
کوتاه مــدت ســایه افکنــده  غیرمســکونی در 
اســت. امــا در بلندمــدت بــا رفــع تحریم هــا 
انتظار داریم پتانســیل بــاالی تقاضا در این 

تحقیق

در سال 2021 انتظار داریم با از 
میان رفتن شوك ناشی از شیوع 

کرونا و رنگ باختن تحریم های 
آمریكا، اقتصاد ایران به ثبات 

نسبی برسد. اما به دلیل ناتوانی 
دولت در تأمین مالی پروژه های 

زیرساختی، بعید است در این 
سال شاهد رشد مثبت بخش 

ساخت وساز باشیم. در واقع رشد 
بخش ساخت وساز ایران از سال 

2022 آغاز می شود.
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جــذب  را  بین المللــی  شــرکت های  بخــش 
دالر  میلیــارد   200 بــه  ایــران  کنــد.  ایــران 
ســرمایه برای مدرن ســازی زیرساخت های 
گر این ســرمایه  گاز خود نیاز دارد و ا نفــت و 
صنعــت  بــه  می توانــد  شــود  ایــران  وارد 
تــالش  بدهــد.  خوبــی  رونــق  ساخت وســاز 
ح  دولــت با هدف ارائــه جایگزینــی برای طر
کارآمدتر باشــد نیز  که ارزان تر و  مســکن مهر 
می تواند بخش ساختمان ســازی مســکونی 

کند. را از جهــت عرضه تقویت 
شــیوع  اثــرات  کاهــش  بــرای  ایــران  دولــت 
کرونــا بر فعالیت های اقتصادی، بســته های 
گذاشته است  حمایتی محدودی را به اجرا 
کــه از آن جملــه توزیــع منابع مالی بین ســه 
کم بهره به چهار  میلیــون نفر، ارائه وام های 
بازپرداخــت  مهلــت  تمدیــد  و  نفــر  میلیــون 
اقســاط وام هــای دریافتــی اســت. در عیــن 
گســترده  آنقــدر  دولــت،  کمک هــای  حــال 
کــه تقاضــای داخلــی را تــا حدقابــل  نیســت 

توجهی افزایش دهد.
پیش بینــی مــا از چشــم انداز منفــی بخــش 
ساختمان ســازی مســکونی و غیرمســکونی 
چشــم انداز  بــا  هماهنــگ  کوتاه مــدت،  در 
اقتصــادی  کالن  شــاخص های  ضعیــف 
کاهــش مصــرف بخــش  کشــور اســت.  ایــن 
اقتصــادی  فعالیت هــای  افــت  خصوصــی، 
اثــر  در  دولــت  محــدود  ســرمایه گذاری  و 
کرونا رشــد بخــش ساختمان ســازی  شــیوع 
مســکونی و غیرمســکونی را تحــت تأثیــر قرار 

می دهد.
کسب وکارهای ایرانی تحت فشار  خانوارها و 
مجموعه ای از عوامل مثل تورم باال، شرایط 
ســخت وام دهی بانک هــا، محدودیت های 
کــرد دولت  کاهــش هزینــه  کرونــا و  ناشــی از 
قــرار دارنــد. محدودیت هــای فاصله گذاری 
برخــی  و  بازگشــته  دوبــاره  اجتماعــی 

شده اند. تعطیل  کسب وکارها 
بخش ساخت وساز مسکونی در میان مدت 
و بلندمــدت چشــم انداز مثبت تری نســبت 
بــه ساخت وســاز غیرمســکونی دارد و علــت 
ح  کردن طر آن تصمیــم دولت برای متوقف 
مســکن مهر است. ســوءمدیریت در اجرای 
ح عواقــب ناخواســته ای بــه دنبال  ایــن طــر
کــه بــه رشــد صنعــت ساخت وســاز  داشــت 

کشور ضربه زد.
گذاشــته شــد  کــه بــه اجرا  ح جایگزینــی  طــر
ح  تفاوت هایــی با مســکن مهر دارد. این طر

متعــددی  منابــع  از  مهــر  مســکن  برخــالف 
تأمیــن مالی می شــود، مثــاًل از منابع ناشــی 
تســهیالت  و  انــرژی  یارانه هــای  اصــالح  از 
می دهنــد.  ارائــه  بانک هــا  کــه  نوســازی 
گرفتــن از بانک مرکزی بــه دلیل تورم  قــرض 
آورد  پدیــد   2012-2013 در  کــه  شــدیدی 
جدیــد  ح  طــر در  همچنیــن  شــد.  متوقــف 
مســکونی  واحــد  هــزار   ۵70 تنهــا  دولــت، 
که نسبت به هدف گذاری  ساخته می شــود 

کمتر است. ح مســکن مهر بسیار  طر
دولــت  جدیــد  ح  طــر داریــم  انتظــار  مــا 
شــرکت های بخــش خصوصــی را در بخــش 
هزینه هــای  و  کنــد  فعــال  ساخت وســاز 
کاهــش  تدریجــی  طــور  بــه  را  خانه ســازی 
دهــد. بــا ایــن حــال پیش بینــی می کنیم در 
بــاال  همچنــان  مســکن  قیمــت  کوتاه مــدت 
باقــی بماند و سیاســت های جدید مســکن 
دولــت در دوره ای بلندمدت تــر تأثیر خود را 

روی قیمت ها نشــان خواهند داد.
برآوردهــا نشــان می دهــد هرســال 7۵0 هــزار 
تقاضــا بــرای مســکن در ایــران بــدون پاســخ 
کســری  می مانــد و ایــن رقــم موجب تشــدید 
ح جدید  کشور می شود. طر مزمن مسکن در 
کسری ارائه شده  کاهش این  که برای  دولت 

ح مسکن مهر را ندارد. است اشکاالت طر
 

ساخت وساز بخش صنعت
 رونق بیشتری خواهد داشت

شــیوع  و  تحریم هــا  بازگشــت  کــه  درحالــی 
در  ساخت وســاز  بــر  منفــی  تأثیــری  کرونــا 

بخــش  در  ویــژه  بــه  ایــران  صنعــت  بخــش 
گاز می گــذارد، انتظــار مــی رود طــی  نفــت و 
بین المللــی  شــرکت های  آینــده  ســال های 
بــرای بهره مندی از پتانســیل باالی مصرف 
ایــن  وارد  ایــران  بــازار  فزاینــده  تقاضــای  و 
از  یکــی  بلندمــدت  در  ایــران  شــوند.  بــازار 
بزرگ تریــن بازارهای مصرف در خاورمیانه و 

شــمال آفریقا به حساب می آید.
ایــران طــی دهه هــای آینده به بیــش از 200 
توســعه  بــرای  ســرمایه گذاری  دالر  میلیــارد 
گاز خود نیاز دارد و  زیرســاخت های نفــت و 
کانون  گاز در  ما انتظار داریم صنعت نفت و 
ایــران  در  زیرســاختی  ســرمایه گذاری های 

قرار داشته باشد.
ایــران  بلندپروازانــه  برنامه هــای  باتوجه بــه 
بــرای توســعه صنایــع پایین دســتی، انتظار 
داریــم رونــد روبه رشــد ســرمایه گذاری ها در 
ایــن بخــش ادامــه داشــته باشــد و مســلمًا 
ایــن رونــد بــه تقویت بخش ســاخت و ســاز 
کمک  در دوره 10 ســاله مــورد پیش بینــی ما 

می کند.
رادار اقتصــاد فیــچ در پایــان نوشــته اســت: 
ایــران نیــاز مبرمــی به جــذب ســرمایه برای 
اقتصــاد  پایین دســتی  بخش هــای  توســعه 
برآوردهــا،  برخــی  اســاس  بــر  دارد.  خــود 
ایــران بــه 100 میلیــارد دالر ســرمایه در ایــن 
حــوزه طــی 10 ســال آینــده نیــاز دارد. ایران 
بــرای تکمیــل هــر چــه بیشــتر زنجیــره تولید 
بــه  ح هایــی  طر داخــل،  در  هیدروکربن هــا 
ارزش 60 میلیــارد دالر برای جذب ســرمایه 
خارجــی در بخــش پتروشــیمی خــود تهیــه 

کرده است.
 FATF امــا بــه نظر می رســد بــدون تصویــب
و همچنیــن حــل وفصــل مشــکالت تحریــم 
ایــن  از   هیچ کــدام  کــردن  اجرایــی  امــکان 
روی  همــه  و  نباشــد  مقــدور  برنامه هــا 
ســرمایه گذار  جــذب  بــرای  می مانــد.  کاغــذ 
و  چیــن  جملــه  از  جهــان  هرکجــای  از 
هندوســتان  و غیــره نیــاز بــه ارتبــاط بانکــی 
اعمالــی  تحریم هــای  اعظــم  بخــش  رفــع  و 
دارد. بــدون تعیین تکلیــف خود با تحریم و 
بخصــوص بــا FATF نبایــد انتظــار زیادی از 

کشورهای آماده همکاری داشت.
تسنیم- 5 مهر 

پیش بینی ما از چشم انداز منفی 
بخش ساختمان سازی مسكونی 

و غیرمسكونی در کوتاه مدت، 
هماهنگ با چشم انداز ضعیف 

شاخص های کالن اقتصادی 
این کشور است. کاهش مصرف 

بخش خصوصی، افت فعالیت های 
اقتصادی و سرمایه گذاری محدود 

دولت در اثر شیوع کرونا رشد 
بخش ساختمان سازی مسكونی 

و غیرمسكونی را تحت تأثیر قرار 
می دهد 
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 نشست

کمیســیون  اعضــای  هم اندیشــی  نشســت 
عمــران بــا محوریــت دبیرخانــه دائمی توســعه 
صادرات خدمات فنی و مهندســی  برگزار شد. 
کــه چهارشــنبه  دوم مهرماه   در ایــن نشســت  
برگــزار شــدجی افرام عضو شــورای مرکزی نظام 
گفــت: در ســال 90 ســهم ایــران از  مهندســی 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی در دنیا 1.6 
کــه ایــن رقــم از ســال 98 بــه بعــد  درصــد بــود 

کاهش زیادی داشته است.

سهم ۱.۶ درصد خدمات فنی و 
کننده است کشور نگران  مهندسی در 

کمیســیون  در نشســت هــم اندیشــی اعضــای 
عمــران بــا محوریــت دبیرخانــه دائمی توســعه 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، مومنــی 
مقــدم نماینده معاونت مســکن و ســاختمان 
بــا اشــاره بــه اینکه بــرای صــدور خدمــات فنی 
گفــت:  و مهندســی بایــد قوانیــن اصــالح شــود 
کشــورهای توســعه یافتــه بــه دلیــل قوانین  در 
افزایــش  شــاهد  دارد،  وجــود  کــه  مناســبی 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی هســتیم 
امــا در ایــران این قوانین وجود نــدارد و همین 
که مشــکالت زیــادی در  موضــوع باعــث شــده 
حــوزه صدور خدمات فنی و مهندســی شــاهد 

کشــور  شــش  بــه  بایــد  مــا  گفــت:  او  باشــیم. 
همســایه خود خدمات فنی و مهندسی صادر 
که  کنیــم با توجه بــه بانک پیمانــکاران خوبی 
در ایــن بخــش داریم باید نگاه توســعه گرانه به 

این موضوع داشته باشیم.

کاهش صادرات خدمات فنی و 
مهندسی

در ادامه نشست مجید جی افرام عضو شورای 
مرکــزی نظــام مهندســی اظهــار داشــت: نبــود 
رقابــت ســالم بیــن شــرکت های صادرکننــده، 
نبــود حمایت سیاســی از صادرکنندگان و تورم 
کشــور از  کــه میــزان درآمــد  باعــث شــده اســت 
کاهــش  صــادرات خدمــات  فنــی و مهندســی 
بــه درآمــد ایــران از  بــا اشــاره  یابــد. جی افــرام 
کرد :  صادرات خدمات نظام مهندســی اظهار 
در سال 90 درآمد دنیا از صدور خدمات فنی و 
که ایران  مهندســی 90 میلیارد دالر بوده است 

سهم 1.6 درصدی داشته است.
او افــزود: امــا باتوجه بــه تشــدید تحریم ها این 

رقــم بــرای ایران در ســال 98 به حــدود ۵00 
میلیون دالر رسید.

کیــد بــر اینکــه در  ایــن مقــام مســئول  بــا تا
کشــورها عقــب مانده ایــم  ایــن بخــش از ســایر 
وجــود  مشــکالت،  مهمتریــن  از  یکــی  گفــت: 
بروکراســی های شــدید بــر ســر راه شــرکت های 
صادرکننــده اســت. جی افــرام ادامــه داد: یکی 
از موثرتریــن راهکارهــا بــرای افزایــش صــادرات 
کنسرســیوم  تشــکیل  مهندســی  خدمــات 
شــرکت های صادراتی اســت تا بتوانیــم در بازار 

گفتن داشته باشیم. جهانی حرفی برای 
نظــام  ســازمان  مرکــزی  شــورای  عضــو 
گفــت: با وجــود چنیــن تورمی در  مهندســی 
کشــورها  کشــور نبایــد مــا از رقابــت بــا ســایر 
در حــوزه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
ایجــاد  داد:  توضیــح  او  بمانیــم.  عقــب 
و  پایــه  بلنــد  و شــرکت های  تشــکیالت موثــر 
کنسرســیوم های صادراتــی باعث  همچنیــن 
که میــزان صادرات خدمــات فنی  می شــود 

و مهندســی افزایش یابد.
کــرد: مــا بارها ایــن موضوع  جــی افــرام تصریح 
کمیســیون  امیدواریــم  و  ایــم  کــرده  اعــالم  را 
و  الزم  اقدامــات  بتوانــد  مجلــس  عمــران 
برنامه ریزی هــای موثــر در این بخــش را انجام 
خدمــات  صــادرات  افزایــش  شــاهد  تــا  دهــد 
کــرد:  اظهــار  او  باشــیم.  مهندســی  و  فنــی 
نظام مهندســی، توانمندی هــای زیــادی دارد 
اما متاســفانه در این بخش نتوانســتیم از این 
کنیــم امــا ســعی مــی  توانمندی هــا اســتفاده 
کمیته  بررسی شاهد  کنیم با ایجاد دبیرخانه و 

ارتقای این موضوع باشیم . 

نشست

کاهش سهم ایران از صادرات 
خدمات فنی و مهندسی در دنیا 

 مجید جی افرام عضو شورای مرکزی نظام مهندسی:

مومنی مقدم :
در کشورهای توسعه یافته به دلیل 

قوانین مناسبی که وجود دارد، 
شاهد افزایش صادرات خدمات 
فنی و مهندسی هستیم اما در 

ایران این قوانین وجود ندارد 
و همین موضوع باعث شده که 

مشكالت زیادی در حوزه صدور 
خدمات فنی و مهندسی شاهد 

باشیم
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کمیسیون عمران مجلس با بیان این  که  عضو 
ترکیــه بخشــی از بــازار خدمات فنی مهندســی 
گفــت: این در  کرده اســت،  منطقــه را تصاحب 
که دولت توانســته از ظرفیت این  حالی اســت 
کشــورها بــا جمعیتــی حــدود 700 میلیــون نفر 

کند. استفاده 
مجتبی یوســفی با اشــاره به ضــرورت تقویت و 
توســعه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی، 
کشــورهای  کرد: حجــم باالیی از درآمد  اظهــار 
پیشــرفته مربــوط بــه صــادرات خدمــات فنــی 
بــه  توجــه  بــا  رو  ایــن  از  اســت،  مهندســی  و 
گسترده در عرصه نیروی انسانی  ظرفیت های 
بــرای  ایــن ظرفیــت  از  تــوان  متخصــص، مــی 

کرد. کشور استفاده  افزایش درآمدزایی 
وی ادامــه داد: بــر اســاس آمــار ایــران در ســال 
و  فنــی  خدمــات  صــادرات  حــوزه  از  گذشــته 
مهندســی درآمــدی حــدود ۵00 میلیــون دالر 
که به نظرم بخشــی از ایــن درآمد  کــرده  کســب 
گذشــته  بــه قراردادهــای ســال های  مربوطــه 

است.
گفــت: به دلیل عــدم رایزنی و عدم ارتباط  وی 
کشــورها، میــزان  موثــر وزارت خارجــه بــا دیگــر 
کشــور در عرصه صــادرات خدمات فنی  درآمد 
و مهندســی با چشــم انــداز این بخــش فاصله 

زیادی دارد، متأســفانه در شرایط فعلی برنامه 
مدونی در عرصه دیپلماســی اقتصادی وجود 
نــدارد. ایــران در ســال های اخیــر نتوانســته از 
کشــورهای منطقــه،  ظرفیت هــای موجــود در 
کشورهای عضو  کشورهای مشــترک المنافع و 
پیمــان عدم تعهــد برای پیشــبرد اهدافش در 

کند. این عرصه استفاده 
خارجــه  امــور  وزارت  در  کــرد:  کیــد  تأ وی 
کشــورمان بایــد یــک معاونت قوی و بــه روز در 
عرصــه اقتصــادی تشــکیل شــود، بــا توجــه به 
اهمیــت ایــن بخــش، معاونــت مذکــور باید در 
حــد و شــأن وزرای اقتصــادی دولت باشــد، از 
ایــن رو وجــود یــک معاونــت تشــریفاتی بــرای 

کشور راهگشا نخواهد بود.
کمیســیون عمــران مجلــس با اشــاره به  عضــو 
این که بنیه مالی بســیاری از شــرکت های فنی 
گفــت: از ایــن رو  و مهندســی ضعیــف اســت، 
بایــد با حمایت دولت در راســتای برندســازی 
ایــن شــرکت ها اقــدام شــود، یعنــی با تشــکیل 
هلدینگ هــای داخلی و تشــکیل شــرکت های 
کشــورهای منطقه نسبت  مشــترک المنافع با 
به افزایش صادرات خدمات فنی و مهندســی 
افزایــش  راه هــای  از  یکــی دیگــر  اقــدام شــود. 
تقویــت بنیه مالی شــرکت های مذکــور، عرضه 

که می تواند بسیار  آن ها در بازار ســرمایه است 
راهگشا باشد.

کرد: یکی از ضروریات بسیار مهم  یوسفی بیان 
و تأثیرگــذار در بحث توســعه صادرات خدمات 
فنی و مهندســی، ایجــاد اســتانداردهای فنی 
کیفیت  گر نوع و  برای شــرکت ها اســت، قطعًا ا
یک شــرکت متناســب بــا اســتانداردهای بین 
کل مجموعــه  المللــی و جهانــی نباشــد، عمــاًل 
کشــور در ایــن رابطــه  شــرکت های مهندســی 
متضرر خواهند شــد، بنابر این باید سیستمی 
برای فعالیت شرکت های صادرکننده خدمات 
ایجاد شــود، تا تمام شــرکت ها متناســب با آن 

کنند. عمل 
تسنیم- 14 مهر 

پای چوبین
صادرات خدمات فنی و مهندسی

ترکیه بازار خدمات فنی مهندسی منطقه  را تسخیر کرده است

 یكی از ضروریات بسیار مهم و 
تأثیرگذار در بحث توسعه صادرات 

خدمات فنی و مهندسی، ایجاد 
استانداردهای فنی برای شرکت ها 
است، قطعاً اگر نوع و کیفیت یک 
شرکت متناسب با استانداردهای 
بین المللی و جهانی نباشد، عماًل 

کل مجموعه شرکت های مهندسی 
 کشور در این رابطه متضرر

 خواهند شد، بنابر این باید 
سیستمی برای فعالیت شرکت های 
صادرکننده خدمات ایجاد شود، تا 
تمام شرکت ها متناسب با آن عمل 

کنند 
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 نشست

کمیســیون احــداث، خدمــات فنــی و  رئیــس 
مهندســی می گوید: ســطح صــادرات خدمات 
فنــی و مهندســی ایــران به رغــم ظرفیت هایی 
کــه ایــن حــوزه دارد، در پایین ترین ســطح قرار 
کمبود منابع  گرفته و عمده ترین مشکل نیز به 
مالــی فعــاالن ایــن حــوزه و نبــود حمایت های 

دولت مربوط می شود.
توســعه  در  تولیــد  رونــق  و  اشــتغال  ایجــاد 
طــی  مهندســی،  و  فنــی  خدمــات  صــادرات 
گذشــته به عنوان برون رفت اقتصاد  سال های 
کســری بودجــه معرفی شــده  از رکــود و جبــران 
اســت. فعاالن اقتصــادی حــوزه خدمات فنی 
ایــن  کــه  کرده انــد  کیــد  تأ بارهــا  مهندســی  و 
حــوزه 34 میلیــارد دالر ظرفیت صادرات دارد. 
که موانعی برای  کید شــده است  بااین حال، تأ

کردن این هدف وجود دارد. اجرایی 
ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی 
گفتــه فعاالن  کــه بــه  و مهندســی در شــرایطی 
کرونــا و  ایــن حــوزه به واســطه شــیوع ویــروس 
تحریم ها، صادرات به پایین ترین ســطح خود 
رسیده اســت، حداقل خواسته صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی از دولت دوازدهم در 

ماه های پایانی فعالیت خود است.
کمیســیون احداث،  محســن چمــن آرا، رئیس 
خدمات فنی و مهندسی »نقل وانتقال مالی«، 
»نبود ســرمایه گذاری های مشــترک« و »ضعف 

پذیــرش ضمانت نامه هــای صادراتــی« را ســه 
چالــش عمــده صادرکننــدگان خدمــات فنی و 

مهندسی عنوان می کند.

چمن آرا در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
می گوید: متأســفانه ســطح صــادرات خدمات 
کــه  ظرفیت هایــی  به رغــم  مهندســی  و  فنــی 
ســطح  پایین تریــن  در  امــا  دارد  حــوزه  ایــن 
مشــکل  عمده تریــن  اســت.  قرارگرفتــه  خــود 
کمبود منابــع مالی فعــاالن این حوزه  هــم بــه 
بازمی گــردد.  دولــت  حمایت هــای  عــدم  و 
کــه فقــط در قالــب تزریــق پول  حمایت هایــی 

خالصه نمی شود.
بزرگ تریــن  از  یکــی  اینکــه  بابیــان  چمــن آرا 
مشــکالت پیــش روی صادرکننــدگان خدمات 
فنی و مهندســی بــه صــدور ضمانت نامه های 
کــه دولــت بایــد  کــرد  کیــد  ارزی برمی گــردد، تأ

کند. معضل ضمانت های صادراتی را حل 
بارهــا پیشــنهاد  افــزود:  او در همیــن زمینــه، 
از طریــق صنــدوق توســعه  تــا دولــت  دادیــم 
کشــورهایی طرف  ملــی دریکــی از بانک هــای 
ایــن  از  تــا  کنــد  مــا ســپرده گذاری  بــا  معاملــه 
کنیم.  طریــق بتوانیم ضمانت نامــه را دریافت 
کشــورها را  یــا اینکــه مطالبــات خود را از ســایر 
کند تا  در یــک بانــک مشــخص ســپرده گذاری 
شرکت های خدمات فنی و مهندسی فعال در 
کشــورها از آن به عنــوان ضمانت اســتفاده  آن 
کنند؛ اما متأســفانه هنوز ایــن بحث عملیاتی 
کشــورهایی ماننــد عراق  نشــده اســت و حتی 
کــه دوســت های ایران هســتند  و افغانســتان 
ایــران  اقتصــادی  فعــاالن  بــرای  ســهمی  امــا 
قائــل  خــود  بازارهــای  در  صادرکننــدگان  و 

نیستند.
کــه ایران در  او همچنیــن خاطرنشــان می کنــد 
بســیاری از بانک های منطقه ای دارای ســهام 
است که می تواند از آن ها به نفع صادرکنندگان 

گیرد. بهره 
به عقیده چمن آرا، فراتر از مشکالت بین المللی 
کمبــود نقدینگــی یکــی از مهم تریــن موانــع  و 
توسعه صادرات به خصوص صادرات خدمات 
اســتراتژی  و  برنامــه  نبــود  مهندســی،  و  فنــی 
کجا  کند  که معلوم  مشــخص اقتصادی اســت 

کجا برسیم. قرار داریم و قرار است به 
از  به خوبــی  اقتصــادی  فعــاالن  می گویــد:  او 
کــه دولــت بــا آن هــا مواجه اســت  تنگناهایــی 
گاه انــد و در ایــن شــرایط انتظــار معجــزه هــم  آ
ندارند؛ اما داشتن برنامه و استراتژی مشخص 
دولــت  از  مــا  درخواســت  حداقــل  اقتصــادی 

است.   /  16 مهر اتاق بازرگانی ایران

صادرات خدمات فنی مهندسی 
نیازمند تدوین استراتژی اقتصادی 

محسن چمن آرا  رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی:

 ضرورت حمایت از صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی در 

شرایطی که به گفته فعاالن این 
حوزه به واسطه شیوع ویروس کرونا 
و تحریم ها، صادرات به پایین ترین 

سطح خود رسیده است، حداقل 
خواسته صادرکنندگان خدمات 

فنی و مهندسی از دولت دوازدهم 
در ماه های پایانی فعالیت خود 

است.

دیدگاه
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که  کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: شاهد آن هستیم  رییس 
مهندسان کشورمان که هزینه بسیار زیادی برای تحصیل آن پرداخت 
گــزارش صما،  شــده اســت امــروز نانوانــی و مسافرکشــی می کننــد. بــه 
کمیسیون  کوچی در نشست هم اندیشی اعضای  محمد رضا رضایی 
عمــران بــا ســازمان نظام مهندســی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه توان 
کشــورمان برای  صادرات خدمات نظام مهندســی بســیار  مهندســان 
گفت: در بحث صادرات نظام مهندسی وزارت امور خارجه  باال است، 
کــه می توانــد شــرکت های صادرکننده را  نقــش مهمــی دارد بــه طوری 
کشورها  کشورمان در  مورد حمایت قرار دهند. وی ادامه داد: سفرای 
بایــد ضمــن ایفــای نقش سیاســی و فرهنگی خــود از نقــش اقتصادی 
کشــورمان در بخش  کــه دارنــد غافــل نشــوند و در حال حاضر ســفرای 
کنند.  سیاســی متمرکــز هســتند و باید بخــش اقتصــادی را هم فعــال 
کمیســیون عمران با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت امور  رییس 
خارجه باید تقویت شود، گفت: با تکیه بر وزارت امور خارجه می توانیم 
درآمد حاصل از صادرات خدمات مهندسی را افزایش دهیم . رضایی 
کید کرد: در حالی که بخش مهندسی کشورمان توان صادرات بیش  تا
از 30 میلیارد دالر خدمات مهندســی دارد اما من امروز از بیان عددی 

که صادر می شود شرمنده هستم.

جایزه معماری تهران
وی افــزود: هــر چنــد از ایــن جلســات مکــرر برگــزار شــده امــا خروجــی 
نداشــته اســت و در آغــاز دوران جدیــد مجلــس می توانیم با اســتفاده 
کنیم  گذشــته بحث صــادرات خدمات مهندســی را احیا  از تجربیــات 
کمیســیون عمران با اشــاره به اختالفات ایجاد شــده در دوره  . رییس 
گذشــته اختالفات جدی بیــن وزارت راه  قبــل اظهار داشــت: در دوره 
و شهرســازی، شــهرداری ها و ســازمان نظام مهندســی وجود داشــت 
و هر یک از این دســتگاه ها قصد داشــتند تا ســازمان نظام مهندســی 

بــه عنــوان ابــزاری در دســت خودشــان باشــد و متاســفانه ســازمان 
نظام مهندســی بین شــهرداری و وزارت راه وشهرســازی له می شــد. 
کمیســیون عمــران همــان زمــان وارد موضوع شــد و  کــرد:  کیــد  وی تا
کرد و اجــازه نداد تعرضــی به نظام  از اســتقالل نظــام مهندســی دفــاع 
گفــت: انتظار ما از ســازمان  کوچی  مهندســی صــورت بگیــرد. رضایی 
کیفیت ساخت و ســاز را بتواند افزایش  که  نظام مهندســی این اســت 
دهــد. در حــال حاضــر 20 میلیون نفر در بافت فرســوده و آســیب پذیر 
کند تــا احیای  کمک  زندگــی می کند و ســازمان نظــام مهندســی باید 
بافــت فرســوده هــر چه ســریع تر و قوی تر انجام شــود. وی با اشــاره به 
گفت: در حال حاضر ۵00 هزار مهندس  وضعیت اشــتغال مهندســان 
کار هســتند اما متاســفانه شغلی پیدا نمی کنند. رییس  آماده ورود به 
کشورمان  که مهندسان  کمیســیون عمران افزود: شــاهد آن هســتیم 
کــه هزینه بســیار زیادی بــرای تحصیل آن پرداخت شــده اســت امروز 
کاهش ساخت و ساز  کنند. وی با اشــاره به  نانوانی و مسافرکشــی می 
مسکن در کشور گفت: شهرداری ها به دلیل رکود ساخت و ساز و برای 
که با  درآمدزایی دست به فروش فضای سبز زدند این در حالی است 
کنیم و  کشور را حل  تولید ساختمان می توانیم هم مشکل مسکن در 
گفت: در حال حاضر در بدترین  کنیم. وی  هم در اقتصاد رونق ایجاد 
نقطه تهران قیمت مســکن به متری 1۵ میلیون تومان رســیده است 
که این اقشار ضعیف را تحت فشار قرار می دهد.رضایی کوچی با اشاره 
به طرح دو فوریتی مجلس درباره ســاخت 4 میلیون واحد در 4 ســال 
گفت: نهادهای ساختمانی در کشورمان تولید می شود و هیچ مشکلی 
در این حوزه نداریم. همچنین اراضی برای ساخت و ساز فراهم است، 
توان مهندســی هم برای این ساخت و سازها بسیار باالست، بانک ها 
هم توان مالی برای ارایه تســهیالت دارند. بنابراین چرا به جای تولید 
یک میلیون واحد در ســال فقط 100 هزار واحد ســاخته می شــود، این 

کردیم./6 مهر نشان می دهد به طور غلط سیاست گذاری 

تهران-قم-اصفهــان  سریع الســیر  راه آهــن  تکمیــل  بررســی  نشســت 
کیــد بــر تکمیــل پــروژه توســط  بــه ریاســت وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
گزارش ایلنا، جلســه بررسی تکمیل  ســرمایه گذار چینی برگزار شــد. به 
راه آهن سریع الســیر تهران- قم- اصفهان به ریاســت محمد اســالمی 
وزیر راه و شهرســازی در ســاختمان دادمان برگزار شــد و روند تکمیل 
کید شــد. پیگیری  گرفت و بر تکمیل آن تا این پروژه مورد بررســی قرار 
اصفهــان  قــم-  تهــران-  سریع الســیر  راه  آهــن  ح  طــر پیشــرفت  رونــد 
گذشــته در ســاختمان دادمان با حضور  که روز  موضوع نشســتی بود 
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی مدیرعامل شرکت 
راه آهــن جمهوری اســالمی ایــران، خیراله خادمی مدیرعامل شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل، حســین مهــری مدیرعامل 
بانــک صنعــت و معــدن و تجــارت، نماینــده بانــک مرکــزی، پیمانکار 

و ســرمایه گذار چینــی در ســاختمان دادمــان وزارت راه و شهرســازی 
برگزار شــد.در این نشســت، موضوعاتی همچون مباحــث مالی پروژه 
گرفت. در خصوص موضوع  و فعال ســازی مابقی LC مورد بحث قــرار 
مالی پروژه مقرر شــد تا تمهیدات الزم برای تســهیل در مراودات مالی 
و همچنین فعال سازی مابقی LC نیز انجام شود. سرمایه گذار چینی 
کرد با تمــام قدرت رونــد اجرای پروژه را ســرعت  ایــن پــروژه نیز اعــالم 
گفتنی اســت،  کــرد.  می دهــد و مشــکالت موجــود را برطــرف خواهــد 
کیلومتر اســت  قطار ســریع الســیر تهران- قــم- اصفهان به طول 409 
کنار آن اهمیت این  کاهش می دهد. در  که فاصله تهران- اصفهان را 
که با انجام این روند، ایران وارد تکنولوژی  موضوع به آن دلیل است 
قطــار سریع الســیر می شــود و رونــد بهره بــرداری و خدمت رســانی بــه 

مردم متفاوت می شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس:

 توان صادرات خدمات نظام مهندسی بسیار باال است

راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان تکمیل می شود
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 نشست

هــزار   100 احــداث  منظــور  بــه  تفاهم نامــه ای 
پاییــن  دهک هــای  بــرای  مســکونی  واحــد 
جامعــه بیــن یک شــرکت ایرانی و یک شــرکت 
که ســابقه ســاخت 3۵ هزار واحد در  ترکیه ای 
ایران را دارد به امضا رســید. این تفاهم بدون 
که دچار تحریم اســت  عبــور از مجــرای بانکــی 

انجام شد.
گــزارش ایســنا، در روزهــای اخیــر ربیعــی،  بــه 
ســخنگوی دولــت و نوبخــت رئیــس ســازمان 
برنامــه ســاخت 100 هــزار  از  برنامــه و بودجــه 
گروههای محــروم خبر  واحــد مســکونی بــرای 
بــا همیــن  نامــه ای  دادنــد. همزمــان تفاهــم 
هــدف ببــن دو شــرکت ایرانــی و تــرک منعقــد 
شــد. عالالدین ختایی، مدیرعامــل بازار تهاتر 
ایرانیــان در خصــوص جزئیــات این مشــارکت 
خ ارز و  گفــت: در شــرایط تحریــم و نوســان نــر
گــذاری  کرونــا ســرمایه  البتــه شــیوع ویــروس 
درایــران  بــا چالش هــای جــدی  مواجه شــده 
اســت. به همین دلیل و باتوجه به مشــکالت 
کوزو بسیار  گروه  گرفته با  مذکور تفاهم صورت 

ارزشمند است.
شــرکت  فعالیــت  ســابقه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داد:  توضیــح  ایــران،  در  کــوزو  ســاختمانی 
کــوزو ترکیــه بــا رتبــه حــدود  گــروه ســاختمانی 
١١٠ جهانــی، ســابقه احداث 17 هــزار واحد در 

کارنامه  پردیــس و 20 هــزار واحد در پرنــد را در 
گســیل تجهیزات قالبهای  که حاال  خــود دارد 
ســاختمانی و سرمایه خود را برای احداث 100 
کرده است. هزار واحد مسکونی در ایران آغاز 

زمینه اشتغال یک میلیون نفر
کید بــر اینکه این اقــدام ملی می  ختایــی بــا تا
کشــور را برطرف  توانــد بخشــی از نیــاز مســکن 
کرد: این اقدام یعنی ساخت  کند، خاطرنشان 
100 هزار واحد مسکونی زمینه اشتغال حداقل 
کشــور فراهــم می کند. از  یــک میلیون نفر را در 
طرفی با افزایش ساخت  و ساز  یک اتفاق مهم 
کارخانجات  دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشــتر 
که این چرخه  خ می دهد  صنعت ساختمان ر
در نهایــت بــه بهبــود شــاخص های اقتصادی  
کید بر اینکه به  کشــور منجر می شود. وی با تا
کشــور  خ تولید مســکن در  حرکــت درآمدن چر
مزایــای فراوانــی دارد، افــزود: در حقیقت این 
کــه مدنظر  رخــداد همــان جهش تولید اســت 
مقــام معظــم رهبــری اســت. نبایــد فرامــوش 
در  عرضــه مســکن  و  تولیــد  افزایــش  کــه  کــرد 
کاهــش قیمت هــای مســکن نیز تاثیر بســزایی 
خواهد داشت.  مچنین دو شرکت بزرگ انبوه 
گذاری  ســازی دیگــر ترکیه به منظــور ســرمایه 
جذب این حرکت شــده انــد.  مدیرعامل بازار 
تهاتــر ایرانیــان ادامــه داد: بــرای موفقیــت هر 

چــه بیشــتر در عملــی شــدن ایــن هــدف مهم 
از بخــش عمومــی و دولتــی تنها انتظــار داریم  
در رونــد صــدور مجــوز و طــی مراحــل  فنــی و 
گــرا  اداری ســرعت الزمــه یــک حرکــت تحــول 
داشــته باشــد. این مســئله یکــی از مهمترین 
خواســته های ما از مســئوالن و دســتگاه های 

ذیربط است.

کیفیت  قیمت واحدها بستگی به 
سازه دارد

کیــد بــر اینکه در شــرایط ســخت  ختایــی بــا تا
گــذاری  ســرمایه  توانســته ایم  کنونــی  تحریــم 
ملــی  پروژه هــای  ســمت  بــه  را  بین¬المللــی 
کنیم، توضیــح داد: میانگین ســاخت  جــذب 
هــر مترمربــع یــک واحد مســکونی بســتگی به 
مســاحت واحدهــا و تعداد طبقات و بســتگی 
بــه متریال مصرفــی دارد. از طرفی تامین مالی 
پــروژه به صورت مشــترک از ســوی طرف ترک 
و طــرف ایرانــی یعنــی بــازار تهاتــر ایرانیــان در 
که مبادله شــده و با  قالب یک مشــارکت نامه 

کشور انجام خواهد شد. تولیدات داخل 

زیرساختهای شهری توسط دولت 
فراهم شود

وی با اشــاره بــه اینکه تامین زیرســاخت های 

ترکیه ۱00 هزار  واحد مسکونی  در ایران می سازد

اخبار صنعت
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شــهری یکــی از دغدغه هــای بــزرگ مــا و طــرف 
تــرک اســت، افــزود: بر اســاس مــکان یابی های 
انجام شــده زیرساخت های شــهری باید فراهم 
شــود و دســتگاه های ذیربــط هــم باید ســرعت 
که  بیشــتری در این خصوص داشته باشند چرا 
گر زیرســاخت ها بــه موقع فراهم نشــود، مردم  ا
کن  نمی توانند در واحد های ســاخته شــده سا

شوند.
ختایــی با بیان اینکه یکــی از انتظارات حداقلی 
و مهــم مــا همــکاری مســئوالن و نهادهــا بــرای 
زمیــن  و  جــواز  بــه  مربــوط  هزینه هــای  کاهــش 
خواهــد  شــهرهایی  در  پروژه هــا  گفــت:  اســت، 
که زمینه صدور مجوزهای ســاخت مســکن  بود 
بــرای یــک اقــدام ملی میســر باشــد. وزارت راه و 
شهرســازی هم ضمــن تفاهمنامــه با بــازار تهاتر 
کــه آمادگی  کرده  ایرانیــان رســما اعالم حمایــت 
الزم برای سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای 
ســاخت مســکن در طــرح اقــدام ملــی را دارد. 
از طرفــی از بانــک مســکن هــم انتظــار مــی رود 
تســهیالت ارزان قیمت در اختیار خریداران قرار 
دهــد. از متولیــان صدور پروانه ســاخت از نظام 
گرفته تا بنیاد مسکن و ...  مهندسی ساختمان 
هم انتظار تســریع در روند صدور پروانه ساخت 
داریم.مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص 
توانمنــدی موجــود برای ســاخت انبوه مســکن 
کلی برای ســاخت مســکن  توضیــح داد: به طور 
در مقیــاس 100 هــزار واحــد در ســال با مشــارکت 
کشــور  کشــور و نیز  انبــوه ســازان توانمنــد داخل 
دوســت و بــرادر ترکیــه؛ توانایــی ســاخت داریم. 
گســترده انبوه سازی ترک و  که چند شــرکت  چرا 
کارخانه های صنعت  کشور و  انبوه سازان داخل 
کامل برای  همکاری دارند تا  ساختمان آمادگی 
مــا همزمــان بتوانیم در اســتان ها پروژه ها را آغاز 

کنیم.

گروه هدف هستند دهک های پایین 
گروه های هدف ما برای تولید  وی با بیان اینکه 
گفت:  مسکن دهک های پایین جامعه هستند 
مــا ســاخت مســکن ارزان را  در اولویــت برنامــه 
ریزی هــای خود قرار داده ایم و ظرف ســه ســال 
مــی توانیــم به هــدف بــزرگ و مهم ســاخت ٣٠٠ 
که  کرده ایم  هــزار واحد برســیم. ما برنامه ریــزی 
٣٠٠ هــزار واحد با همکاری شــرکت های توانمند 
گشــا و تاثیرگــذار   ســاخته شــود  تــا بتوانیــم راه 

باشیم.   ۵ مهر 

شــامخ بخش ســاختمان ایران در شــهریور 
ایســتاد  بــر روی عــدد ۵0.۵4  مــاه امســال 
کاهــش بهبــود وضعیت  کــه نشــان دهنــده 
صنعــت ســاختمان در شــهریور ماه نســبت 

به ماه قبل است.
گــزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق تعاون  بــه 
کل در شــهریور مــاه 99 عدد  ایــران، شــامخ 
کاهش  کــه بیانگر  ۵0.۵4 را نشــان می دهد 
در  ســاختمان  صنعــت  وضعیــت  بهبــود 
بــه مــاه قبــل اســت  شــهریور مــاه  نســبت 
گزارش، شاخص، »انتظارات  .براساس این 
تولیــد در ماه آینده« با رقــم 36.02، نگرانی 
فعاالن اقتصادی نسبت به وضعیت بخش 

ســاختمان در مهرماه  را نشان می ¬دهد.
اســتاندارد  براســاس  ســاختمان  صنعــت 
کلیــه  طبقه¬بنــدی  بین¬المللــی 
گروه  فعالیت هــای اقتصــاد )ISIC(، به ســه 
و  عمــران  مهندســی  بنــا،  ســاخت  اصلــی 
تخصصــی  ســاز  و  ســاخت  فعالیت¬هــای 
ســاختمان دســته بندی می شــود. در یــک 
ســاختمان  بخــش  دیگــر،  بنــدی  تقســیم 
و  مســکونی  کلــی  بخــش  دو  شــامل 
اســت.  عمرانــی(  و  )تجــاری  غیرمســکونی 
مــاه  چنــد  همچــون  مســکونی  بخــش  در 
خ ارز و انتظــارات تورمــی  اخیــر، افزایــش نــر
حاصــل از آن، عــدم تــوازن عرضــه و تقاضــا 
گرانه، افزایش  و نیز تــداوم معامــالت ســودا
آورد.  پدیــد  را  مســکن  قیمــت  مجــدد 
کان  کمــا هــم  عمرانــی  بخش¬هــای  در 
گزارش نشد و  پیشــرفتی در میزان فعالیتها 
با توجه به مشــکالت موجــود از جمله عدم 
و هزینه هــای  تعدیــل  بیــن مبلــغ  تناســب 
جاری، فعالیتهای این بخش با چالشــهای 
کلیــه  بــه  اســتناد  بــا  روبروســت.  زیــادی 
اظهــارات فعاالن ســاختمانی، عدد شــامخ 
کمــی  گذشــته  ســاختمان نســبت بــه مــاه 
کاهــش یافــت .بــا توجــه بــه افزایش بیشــتر 
قیمت مواد اولیه و مصالح مورد نیاز بخش 
کمبــود عرضــه  ســاختمان و از ســوی دیگــر 
بخشــی از این مواداولیه و نیز تردید نسبت 
کاهــش قدرت  بــه شــرایط آتــی، همچنیــن 
کاهش میزان سفارشات جدید،  خرید و نیز 

میــزان فعالیت هــای تولید یــا ارائه خدمات 
کاهش  کمی  ساختمانی نسبت به ماه قبل 

یافت.
گزارش واحد آمار اتاق تعاون، متناســب  به 
کاهش میــزان فعالیتها، شــاخص¬های  بــا 
نیــز  و  انســانی«  نیــروی  بکارگیــری  »میــزان 
»میــزان خریــد مــواد اولیــه« در مقایســه بــا 
کردنــد.  کاهشــی را تجربــه  مــاه قبــل، رونــد 
هرچنــد قیمــت مــواد اولیــه نســبت بــه ماه 
قبل بیشــتر شــد، اما قیمت فروش با توجه 
کاهــش قــدرت خریــد و فضــای رقابتــی  بــه 
در برخی فعالیت های ســاختمانی، از رشــد 
کمتــری برخــوردار بــود. میــزان فــروش هــم 
کاهش یافت. ســرعت  نســبت به مــاه قبــل 
مــاه  بــه  نســبت  کمــی  سفارشــات  انجــام 
معــوق  کارهــای  و  یافــت  افزایــش  گذشــته 
کمتــر شــد. البته  و ناتمــام نیــز تــا حــدودی 
بویــژه  ســاختمانی  فعالیتهــای  برخــی  در 
کــه نیــاز بــه تجهیــزات وارداتی  فعالیتهایــی 
گمرکــی و عدم  دارنــد بــا توجه به مشــکالت 
کمبود  ترخیــص بــه موقــع، بدلیل نبــود یــا 
مواد اولیه مورد نیاز، سرعت انجام فعالیتها 
کارهای معوقه  کاهش یافت و بالتبع میزان 
کاهــش میزان  افزایــش یافــت. بــا توجه بــه 
فعالیتها، میزان مصرف حامل¬های انرژی 
کمتر شــد و با توجه به مشکالت موجود  نیز 
گمرکی و فرآیند صادرات، صادرات  در حوزه 
گذشــته بهبودی  این بخش نســبت به ماه 

مشاهده نشد.
 اتــاق تعــاون  ایــران بــرای نخســتین بــار در 
کشــور از مهرمــاه 1398 نســبت بــه اجــرای 
که نتیجه  کرد  ح شامخ ساختمان اقدام  طر
آن بــه صورت ماهانه توســط مرکــز آمار اتاق 
تعــاون ایــران منتشــر می شــود. همچنیــن 
می تواننــد  محققیــن  و  ذینفعــان  کاربــران، 
اتــاق  تخصصــی  پورتــال  بــه  مراجعــه  بــا 
 www.icccoop.ir تعــاون ایران بــه نشــانی 
گزارش دســت  بــه نســخه الکترونیکــی ایــن 
یابنــد و نظــرات، پیشــنهادات و انتقــادات 
الکترونیــک پســت  طریــق  از  را   خــود 

میــان  در   icc-statistics@icccoop.ir  
بگذارند./ فارس- 13 مهر 

شامخ ساختمان ایران در شهریور ماه منتشر شد

کاهش بهبود وضعیت صنعت ساختمان
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اتــاق تعــاون ایــران جهــت رونق ایــن صنعت در 
شــهریور ماه ســال جاری بیســتمین نمایشگاه 
نهمیــن  و  ســاختمان  صنعــت  بین المللــی 
نمایشــگاه بین المللی صنعت آسانســور را برگزار 
کنندگان  کــرد تا تعامل تولیدکننــدگان و مصرف 
در فضــای نمایشــگاهی بتواند نقــش مهمی در  
پویایی این صنعت پیش رو داشته باشد. علی 
مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و 
تحقیقات مســئول امور نمایشــگاهی ایــن اتاق 
معتقــد اســت افزایــش قیمت مســکن در ســال 
گذشته به اوج خود رسید، حتی در ماه های آخر 
ســال 98 بــا وجود عدم معامله گســترده ملک، 
ایــن رونــد بــاز هــم به شــکل رکــود تورمــی ادامه 

داشت.
علی مطیــع جهانی اظهار داشــت: رکــود تورمی 
می تواند به تنهایی تمام صنعت ساختمان یک 
گرچه قیمت  کشــور را به خواب عمیق فرو ببرد. 
ملک باال رفته و این می تواند انگیزه خوبی برای 
ســازندگان باشــد، ولی از طرفــی افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی، مواد و مصالح مصرفی نیز بر 

انگیزه آنان بی تاثیر نیست.
مطیع جهانی در ادامه به شاخص مدیران خرید 
کرد و ابراز داشت: اتاق تعاون  ســاختمان اشــاره 
ایران برای نخستین بار در کشور از مهر ماه سال 
1398 نســبت به اجرای طرح شــاخص مدیران 
خرید ساختمان )PMI( که در ایران با نام شامخ 
که  کرد. این شاخص  شــناخته می شــود، اقدام 
به عنــوان مهمترین شــاخص اقتصــادی در 40 

کشــور دنیا محاســبه می شــود و وضعیت رکود و 
تــورم در بخش صنعت ســاختمان را با اخذ نظر 
از 100 شرکت بزرگ ساختمانی محاسبه می کند، 
بــرای  صحیــح  برنامه ریزی هــای  در  می توانــد 
شــرکت های  و  تولیدکننــدگان  سیاســتگذاران، 

حوزه ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
کید  وی بــه نتایــج آماری این بررســی اشــاره و تا
کــرد: نتایــج بــه دســت آماده از شــش ماهــه اول 
ســال 1399 نشــان مــی دهــد،  در فروردیــن ماه 
عــدد شــاخص بــه  18.7۵ رســید )عــدد زیــر ۵0 

نشــان از رکــود دارد( یعنــی در این مــاه وضعیت 
صنعــت ســاختمان به دلیــل تعطیلی ناشــی از 
گرفت،  کرونا در رکود شــدید قرار  شــیوع ویروس 
ولــی ایــن وضعیت در اردیبهشــت و خــرداد ماه 
کــه عدد شــاخص بــه ترتیب  بهبــود یافــت، چرا

60.۵۵ و 64.36 رسید.
گفته وی، با توجه به نوســات شــدید نرخ ارز  به 
و افزایش قیمت مواد اولیه این عدد در ماه های 
مــرداد و شــهریور بــه شــکل نزولــی از ۵2.94 بــه 
۵0.۵4 رســید. بنابراین با ادامه این  روند پیش 
بینی می شــود در ماه های آینده عدد شــاخص 
که این صنعت را  با بحران روبرو  به زیر ۵0 برسد 

خواهد کرد.
ایــن مقام مســئول یــادآور شــد: طبــق اظهارات 
چالش هــای  مهمتریــن  ســاختمانی،  فعــاالن 
بنیادیــن در ایــن صنعــت، عــدم ثبات نــرخ ارز، 
دشــواری تامیــن مــواد اولیــه، افت شــدید بــازار 
ســرمایه و محدودیت های مبادالت صادراتی و 
کســب و  تامین مالی به عنوان مهمترین موانع 

کار در این صنعت عنوان شده است.
مســئول امــور نمایشــگاهی اتــاق تعــاون خاطــر 
نشان کرد: چنانچه سیاست های تسهیل گری 
در بخش مسکن انجام نگیرد و از افزایش قیمت 
مصالــح ســاختمانی، مــواد و متریال خــام اولیه 
جلوگیری نشــود، قطعًا این صنعت در ماههای 
آینده با رکود شدید روبرو خواهد شد و به دنبال 

آن قیمت مسکن با چالش مواجه می شود.
فارس/ 16

صنعت ساختمان  در  وضعیت هشدار

 طبق اظهارات فعاالن ساختمانی، 
مهمترین چالش های بنیادین 

در این صنعت، عدم ثبات نرخ 
ارز، دشواری تامین مواد اولیه، 

افت شدید بازار سرمایه و 
محدودیت های مبادالت صادراتی 
و تامین مالی به عنوان مهمترین 
موانع کسب و کار در این صنعت 

عنوان شده است.

اخبار صنعت
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 بررســی قراردادهــای پیمانــکاری و ســاخت و 
تولید با دستگاه های اجرایی در شرایط فورس 
کمیســیون  مشــترک  نشســت  محــور   مــاژور، 
صنایــع و احــداث، خدمــات فنی و مهندســی 
اتــاق ایــران بــود و اعالم شــد در شــرایط فعلی، 
بهترین فرصت با همکاری تشــکل های بخش 
خصوصی فراهم شــده تا نســبت به اصالح بند 
پیمانــکاری  قراردادهــای  در  مــاژور«  »فــورس 

کنند. اقدام 
و  صنایــع  کمیســیون  مشــترک  نشســت  در 
اتــاق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  احــداث، 
کــه اوایــل شــهریور بــا حضــور ابوالفضل  ایــران 
کمیســیون صنایع،  گلپایگانــی رئیــس  روغنــی 
کمیســیون احداث،  محســن چمــن آرا رئیــس 
خدمــات فنی و مهندســی و جمعــی از فعاالن 
و نمایندگان تشــکل های اقتصادی برگزار شد، 
بــر ضــرورت و اصــالح قراردادهــای پیمانــکاری 
به خصــوص بنــد فــورس مــاژور در ایــن نــوع از 

کید شد. قراردادها تأ
فعــاالن بخــش خصوصــی حاضــر در  بــاور  بــه 
ایــن نشســت، جهــش تولید از مســیر تســهیل 

کســب وکارها میســر اســت؛  در فرآینــد اصــالح 
کــه مضاعــف بــر تحریم هــای  امــا در شــرایطی 
را  کشــور  داخلــی  افتــاد  هــم  کرونــا  خارجــی، 

تعریــف  اســت،  کــرده  مواجــه  محدودیــت  بــا 
درســتی از شــرایط فــورس مــاژور وجــود ندارد. 
کمیســیون  گلپایگانی، اعضا  گفتــه روغنــی  بــه 
صنایــع در خصوص انعقــاد قراردادها با دولت 
گریبان  کــه درواقــع  دچــار مشــکالتی شــده اند 
کشــور اســت. او  کلیــه بنگاه هــای تولیدی  گیــر 
کمبود منابع مواجه اســت و به  افزود: دولت با 
همین علت در قراردادهای پیمانکاری خود با 
تولیدکنندگان مشــکالت جدیــدی را به وجود 
کمیسیونهای  که  که ضرورت دارد  آورده اســت 
تخصصــی اتــاق در یــک هم افزایــی نســبت بــه 

کنند. یافتن راه حل های مؤثر اقدام 
کید  در همین رابطه، محسن چمن آرا ضمن تأ
بــر بازتعریــف قراردادهــای پیمانــکاری، اظهــار 
کــرد: راه حل مشــخص این موضوع این اســت 
که تا به امروز شرایط به  کنیم  که اوال مشــخص 
چه نحوی بوده است و از این به بعد قرار است 
کــه قراردادهــای پیمانــکاری را چگونــه تنظیم 
که در شــرایط فعلی  کنیــم. یکی از راهکارهایی 
گیرد، در وهله اول اصالح و در  بایــد موردتوجه 

وهله دوم، خاتمه قرارداد است.

کرونا به عنوان شرایط اضطراری
 در قراردادها شناخته شود

در نشست مشترک کمیسیون صنایع و احداث اتاق ایران مطرح شد

 جهش تولید از مسیر تسهیل در 
فرآیند اصالح کسب وکارها میسر 
است؛ اما در شرایطی که مضاعف 
بر تحریم های خارجی، کرونا هم 

افتاد داخلی کشور را با محدودیت 
مواجه کرده است، تعریف درستی 
از شرایط فورس ماژور وجود ندارد
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مــاژور،  فــورس  بحــث  در  کــرد:  تصریــح  او 
مانیفستی بنام شرایط عمومی پیمان وجود 
زیــادی  مشــکالت  مانیفســت  ایــن  در  دارد. 
و  صنایــع  بحــث  در  امــا  اســت.  دیده شــده 
ســازندگان این مشکالت بیشــتر است. اعالم 
شــرایط فورس ماژور توســط دولت موضوعی 
گی هــای موجود  سیاســی اســت. باوجود ویژ
دولت و عدم شفاف ســازی از سوی دولت، با 
کره شــد و برخی  وزارتخانه هــای مختلف مذا
پیمانکاران مشــمول ماده 48 شــدند. بدین 
معنا که خاتمه پیمان برای آنان در نظر گرفته 
شــد. بنابرایــن هرگونه ســود و زیــان پیمانکار 
تــا آن مقطــع خاتمــه می یافــت. در خصوص 
این دســته پیمانکاران مشــکلی ایجاد نشد. 
در ســایر مــوارد ازجملــه مهندســین مشــاور 
کــه متکــی بــه نیــروی انســانی هســتند و در 
کرونا تعطیل بودند، متأسفانه  دوران شــیوع 
هیچ گونــه حمایتــی حتــی از ســوی ســازمان 
تأمین اجتماعی هم برایشان صورت نگرفت، 
کتور  ازآنجایی که برخی از این پیمانکاران با فا
کــرده و اقــدام بــه فــروش محصــول  معاملــه 
کرده انــد بنابرایــن ضــرورت آمــوزش بــه ایــن 

دسته از پیمانکاران طراحی شده است.

چمــن آرا توضیــح داد: در شــرایط فعلــی بایــد 
کــه قــرارداد نبســتن بهتر از قــرارداد  بپذیریــم 
کــردن اســت. دومــًا در تنظیم  بســتن و ضــرر 
قراردادهــا با توجه به مســائل حقوقی، متنی 
که به طور مثال تا ســقف  تهیه و تنظیم شــود 
معینــی بــا دالر روز قرارداد و از بیش از ســقف 
خ نوســان یافته آن روز در نظر  معین دالر با نر

گرفته شود.

ضرورت هماهنگی بین تشکل های 
بخش خصوصی

بخــش  معضــالت  از  یکــی  افــزود:  چمــن آرا 
خصوصی عــدم هماهنگی میان تشــکل ها و 
واحدهای بخش خصوصی است. متأسفانه 
کارفرمایان  پیمانــکاران زیــر بــار قراردادهــای 
کــه  می رونــد درحالی کــه پیشــنهاد داده ایــم 
گیرد  قــرارداد اســتاندارد »فیدیک« مبنا قــرار 
کمیســیون احــداث در این  کــه خوشــبختانه 
زمینــه اقدامــات خوبــی انجــام داده اســت. 

سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث، 
خدمــات فنــی و مهندســی اتــاق ایــران هــم 
پیشــنهاد داد تا در شــرایط فعلی، نحوه ورود 
کســب وکارها و تنظیــم قراردادهــا بــا توجه به 
گر در  شــرایط اضطــراری امروز تعریف شــود و ا
همین زمینه نیاز به بازنگری جدیدی است، 
قوانیــن بــا نقطــه نظــرات بخــش خصوصــی 

کند. تغییر 
بــه عقیده آبایی، قوانیــن فعلی و به خصوص 
بند فورس ماژور تعریف شــده در قراردادهای 
پیمانــکاری بــا شــرایط حــال حاضــر تطابــق 
کــه قراردادها  ندارنــد و دقیــق معلوم نیســت 
او  پیمانــکاران.  یــا  کارفرماهاســت  نفــع  بــه 
همچنیــن خواســتار موضع گیری اتــاق ایران 
شــد  پیمانــکاری  ضمانت هــای  ضبــط  در 
ضبــط  بــه  نســبت  بی جهــت  کارفرماهــا  تــا 
ضمانت نامه هــای پیمانــکاران اقدام نکنند. 
که در شــرایط فعلی،  کــرد  آبایی خاطرنشــان 
تشــکل های  همــکاری  بــا  فرصــت  بهتریــن 
بخــش خصوصــی فراهــم شــده تــا نســبت به 
اصــالح بنــد »فــورس مــاژور« در قراردادهــای 

کنند. پیمانکاری اقدام 
که  کارفرمایــان پیمانکاران  آبایی افــزود: قباًل 
کثــرًا دولتی هم بودند منابــع مالی خوبی در  ا
اختیار داشــتند امــا در حال حاضر این منابع 
بــا محدودیت مواجه اســت و ایــن به معنای 
کــه بخــش خصوصــی بایــد از  فرصتــی اســت 
گفتــه آبایــی، بخــش  کنــد. بــه  آن اســتفاده 
خصوصــی بایــد در قراردادهــای پیمانــکاری 
کمیســیون باید در  کنــد و اتــاق و  تجدیدنظــر 
ایــن راســتا پیش قــدم شــوند و بــرای تغییــر 
کنند.  تیــپ قراردادهــای پیمانــکاری اقــدام 
در ادامــه این نشســت، فعــاالن و نمایندگان 
تشــکل های اقتصــادی حاضر بــه بیان نقطه 
نظرات خود درباره ضرورت اصالح بند فورس 

ماژور در قراردادهای پیمانکاری پرداختند.

کرونا، مصداق 
شرایط فورس ماژور است

کمیسیون صنایع   صادق نیت حقیقی عضو 
که دارد  کــرد: دولت به دلیل شــرایطی  اظهار 
تمایلــی بــه رعایــت قانــون نــدارد. درحالی که 
در قراردادهــا شــرایط فورس ماژور به روشــنی 
تعریف شــده اســت؛ شــرایطی ماننــد جنــگ، 
و  گیــردار  وا بیماری هــای  قهریــه،  حــوادث 
گر لحاظ  کــه ا کرونا  شــرایط ناشــی از ویــروس 

س�ت
�ش �ن

  در شرایط فعلی باید بپذیریم که 
قرارداد نبستن بهتر از قرارداد 

بستن و ضرر کردن است. دوماً در 
تنظیم قراردادها با توجه به مسائل 
حقوقی، متنی تهیه و تنظیم شود 
که به طور مثال تا سقف معینی با 

دالر روز قرارداد و از بیش از سقف 
معین دالر با نرخ نوسان یافته آن 

روز در نظر گرفته شود.
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کنیم درمیابیم ما در شــرایط فورس ماژور قرار 
داریــم. امــا متأســفانه دولت به دلیــل منافع 
خــود و یــا مســائل سیاســی از اعــالم شــرایط 

فورس ماژور سر باز میزند.
منطقــه ای  بازرگانــی  اتاق هــای  او،  بــاور  بــه 
مرجــع مناســبی بــرای اعــالم شــرایط فــورس 
مــاژور اســت. البتــه ازآنجایی که دولــت بنا به 
مسائل سیاسی و تحریم ها تمایلی به شرایط 
که با  فــورس ماژور ندارد، پیشــنهاد می شــود 
تغییــر نــام فورس مــاژور به نامــه ای دیگری از 
ج و یا هر نام دیگری می توان  قبیل عسر و حر

کرد. شرایط آن را برقرار 
خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  حقیقــی  نیــت 
عامــل  بایــد  آن هــا  در  بازنگــری  و  قراردادهــا 
گرفتــه شــود. در حــال حاضــر  زمــان در نظــر 
ضبــط  خصــوص  در  اجرایــی  دســتگاه های 
ضمانت نامه هــا فشــار زیــادی بــر پیمانکاران 
وارد آورده انــد. تشــکل ها تالش هــای فراوانی 
موفــق  چنــدان  ولــی  عمل آورده انــد  بــه 
که  نبوده انــد. بنابرایــن، در مورد شــاخص ها 
بنــا به اظهارات دولت نیــاز به تعدیل دارند و 
که در تاریخی تنظیم  کتورهایی  یا پرداخت فا
که پرداخت آن ها به زمانه ای شش  می شوند 
مــاه یــا یک ســال آینده موکول شــده اســت و 
شامل تعدیل هم نمی شوند باید عامل زمان 

گرفت. را در نظر 

بخش خصوصی، ناتوان از هر حرکتی 
روبه جلو

پیــام باقــری نایب رئیــس ســندیکای صنعت 
برق ایران نیز در این نشست گفت: متأسفانه 
که  بخــش خصوصــی به جایی رســیده اســت 
در  نیســت.  متصــور  جلویــی  بــه  رو  حرکــت 
خصوص قراردادها دســته بندی قراردادهای 
موجود و آتی مناسب است. البته باید متذکر 
کــه در تعریف فورس مــاژور نقصی وجود  شــد 
نــدارد بلکــه دولت بنا بــه منافع خــود آن را از 
ســازمان برنامه وبودجــه اســتنکاف می کند و 
سازمان برنامه وبودجه هم هیچ گاه به دنبال 
نبــوده اســت  مــاژور  فــورس  اعــالم وضعیــت 
و بخــش خصوصــی را از حــق حقوقــی خــود 

بازمی دارد.
کــرد: در قراردادهــای مختلف  او خاطرنشــان 
مــواد قانونــی صریحــی بــرای شــرایط فــورس 
کرونا هم مصداق  ماژور وجود دارد و بیماری 
کشــور  در  مــاژور  فــورس  وضعیــت  درســت 

پیمــان  عمومــی  شــرایط  طبــق  اســت. 
چنانچه دولت نتواند ظرف مدت شــش ماه 
کنــد یــا راهکارهایی  ایــن وضعیــت را جبــران 
پیش بینــی نکند، باید قرارداد را خاتمه دهد 
اما متأسفانه دستگاه های اجرایی استنکاف 

می کنند.
رویکــرد  حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  او 
ســمت  بــه  حرکــت  برنامه وبودجــه  ســازمان 
ایــن  اســت.  جبرانــی  بخشــنامه های 
کامل را نمی دهند.  بخشــنامه ها اوال پوشش 
خ ارز، قبــل از نوســانات  مثــاًل در خصــوص نــر
اخیر حدود ۵0 تا 60 درصد شــرایط قراردادها 
را جبــران می کــرد ولی با نوســانات اخیر حتی 
10 درصــد هــم جبــران شــرایط را نمی کند. در 

کرونا هم همین اتفاق افتاده است.  خصوص 
بنابرایــن باید بخش خصوصــی این اختیار را 
گــر آثــار جبرانی نتوانســت  کــه ا داشــته باشــد 
ادامــه  بــه  تشــویق  بایدوشــاید  کــه  آن گونــه 
کنــد. امــکان خاتمه قــرارداد طبق  همــکاری 
قانــون وجــود داشــته باشــد. از طــرف دیگــر، 
نســخه های قراردادهــا در میــان پیمانــکاران 
و  اســت  متفــاوت  تجهیــزات  ســازندگان  و 
که در  نســخه واحدی وجود نــدارد و با مدلی 
ســازمان برنامه وبودجه در حال دنبال شدن 
کفایت موضوعات متعــدد قراردادها را  اســت 

نمی کند.
او پیشــنهاد داد تــا اتــاق وارد فضای ســاختار 
حقوقــی و قــراردادی صنایع مختلف شــود و 

کند. در بازنگری در موضوع قراردادها ورود 
 در پایــان این نشســت به پیشــنهاد روســای 
کمیسیون¬های احداث و صنایع اتاق ایران، 
کمیتــه قراردادهــای پیمانــکاری و  »تشــکیل 
ســاخت و تولیــد بــا دســتگاه های اجرایــی با 
حضور کمیسیون صنایع، کمیسیون احداث 
تشــکل های  مهندســی،  و  فنــی  خدمــات  و 
مربوطــه و برگــزاری جلســات منظــم هفتگــی 
از  اســتفاده  و  بازنگری هــا  خصــوص  در 
»اولویت بنــدی  موجــود«،  ظرفیت هــای 
موضوعات قراردادهای پیمانکاری و ساخت 
بــا توجــه  بــا دســتگاه های اجرایــی  تولیــد  و 
کوتاه مــدت و  بــه عامــل زمــان و موضوعــات 
موجــود«  قراردادهــای  رصــد  و  میان مــدت 
تشــکل های  و  کمیســیونها  از  »اســتعالم  و 
مربوطــه بــرای معرفــی قراردادهــای مذکــور« 

مصوب شد-  4 شهریور-اتاق بازرگانی 

 یكی از معضالت بخش خصوصی 
عدم هماهنگی میان تشكل ها و 
واحدهای بخش خصوصی است. 

متأسفانه پیمانكاران زیر بار 
قراردادهای کارفرمایان می روند 
درحالی که پیشنهاد داده ایم که 

قرارداد استاندارد »فیدیک« 
مبنا قرار گیرد که خوشبختانه 

کمیسیون احداث در این زمینه 
اقدامات خوبی انجام داده است
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 نشست

بیســتمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان تهران 20 الی 23 شهریور ماه برگزار 
تهــران  ســاختمان  صنعــت  نمایشــگاه  شــد. 
)Iran Confair( بزرگتریــن نمایشــگاه صنعــت 
ســاختمان و ساختمان ســازی ایــران بــوده و 
همچنیــن یکــی از معروفترین نمایشــگاههای 
خاورمیانــه اســت. ایــن نمایشــگاه همــراه بــا 
نهمین نمایشگاه آسانسور، پله برقی، باالبرها 
و قطعــات و تجهیــزات جانبــی بــا حضــور وزیر 
راه و شــهر ســازی و سرپرســت وزارت صمــت 
کــرد و تحقق شــعار »جهش  کار  برگــزار آغــاز به 
توانمندی هــا و  تولیــد« و معرفــی فرصت هــا، 
پتانســیل های موجــود در صنعت ســاختمان 
کار  کســب و  ، لــزوم رونــق اقتصــادی و توســعه  
مســکن،  بخــش  بــر  کــم  حا رکــود  شــرایط  در 
اســتفاده از ظرفیت هــا، دانش و تــوان داخلی 
در برآوردن نیازهای داخلی در شــرایط سخت 
تحریــم و اتکابــه دانــش بومــی ســازی شــده با 
معرفی آخرین دستاوردهای داخلی از اهداف 

برگزاری آن بود. 

کشور ب ۱.۵ میلیون نفر در 
یش از یک خانه دارند

در  شهرســازی  و  راه  وزیــر  اســالمی  محمــد 

نمایشــگاه  بیســتمین  از  بازدیــد  حاشــیه 
نهمیــن  و  ســاختمان  صنعــت  المللــی  بیــن 
گفت: مطمئن  نمایشگاه بین المللی آسانسور 
کــه همــه برگزارکنندگان، غرفــه داران  هســتیم 
را  بهداشــتی  پروتکل هــای  بازدیدکننــدکان  و 
رعایــت می کننــد. وی ادامــه داد: در شــرایطی 
کرونــا در  کــه اقتصــاد جهانــی متاثــر از شــیوع 
کشــور  مســیر رشــد منفــی اســت، بحمداهلل در 
مــا  اقتصــاد در حرکت هســت. اســالمی افزود: 
بــرای  کــه  در ســالی  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری 
رونــق اقتصــادی نیــاز مبرم به توســعه فعالیت 
که مورد  در حوزه ســاختمان و مســکن داریــم 
رئیــس  و  رهبــری  معظــم  مقــام  موکــد  تاییــد 
جمهــور اســت،  امیدواریم برگزاری نمایشــگاه 
یــک عامل تحــرک بخش برای فرآیند ســاخت 
و ساز و  تولید مصالح ساختمانی و تاسیساتی 

باشد.

جایزه معماری تهران
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: محصوالت 
مــا  صنعتــی  و  تکنولــوژی  دســتاوردهای  و 
محــدود  تاسیســات  و  ســاختمان  حــوزه  در 
بازارهــای  مــا  بازارهــای داخلــی نیســت و  بــه 
که با رشــد  صادراتــی وســیعی در اختیار داریم 

تولیــد و رعایت الزامات و اســتانداردهای ملی 
گسترش  و بین المللی می توانیم ســهم بازار را 
دهیــم و بــا رعایــت اخــالق حرفــه ای در بحث 
کیفیــت این بازارها را پایدار نگه داریم و از این 
طریــق اشــتغال و تولیــد در ایــن عرصــه رونــق 

کند. پیدا 
کیــد بــر نقــش تعــاون در اقتصاد  اســالمی بــا تا
گسترده  ابراز داشــت: نقش تعاون را به عنوان 
کشــور هســت  ترین نهاد مردمی در اقتصادی 
ج می نهیم و برای اینکه تعاون توسعه پیدا  ار
کنــد تفاهم نامه ای هم با اتــاق تعاون منعقد 
کردیــم و امیدواریم با ایــن تفاهم نامه بتوانیم 
گام هــای موثــری برداریم. وی اذعان داشــت: 
که در ســالجاری در بخش  چند انتظار مهمی 
ســاختمان و مســکن داریم و به طور مشــترک 
کنیم این اســت به  با وزارت صمت دنبال می 
کیفی  طور روزافــزون بتوانیم در جهت ارتقای 
کنیم  محصــوالت و پایدارســازی تولیــد اقــدام 
و پشــتیبانی وزارت صمــت و راه وشهرســازی 
در دولــت، موجــب شــود قیمــت نهاده هــای 
کنتــرل شــده باشــد و  ایــن حــوزه بــه صــورت 
تولیــد  جریــان  و  ســاز  و  ســاخت  مزیت هــای 
مســکن برای جامعــه هدف را بتواند تســهیل 
کنترل شــده بتوانیم جریان  کند و با یک نظام 

 بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان تهران برگزار شد

ار ص�نع�ت �ب
ا�ن
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تولیــد را بــه صــرف وصــالح ســازنده و ملــت 
کنیم. رعایت 

از تکنولوژی هــای  اســتفاده  ادامــه داد:  وی 
روز در جهــت عایــق ســازی، بهینــه ســازی 
کنتــرل پــرت انــرژی و پــرت مصالــح نکتــه  و 
کــه با الزامــات فنی  حائــز اهمیت دوم اســت 
که در وزارت راه منتشــر شــده  و مقررات ملی 
کنترل برای آســیب پذیری از زلزله  بخصوص 
کنترل مصرف انرژی و  و تلفات انرژی بتوانیم 
مقاوم سازی ساختمان ها را با تکنولوژی روز 

بتوانیم انجام دهیم.
صنعتــی  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کلمــه نکتــه  ســازی بــه معنــای واقعــی 
ســوم اســت، اینکــه بتوانیــم بــا حداقل 
که در همسایگی  کسانی  مزاحمت برای 
ســاخت و ســاز قــرار دارنــد اقــالم و اجــزا 
تولیــد  کارخانه هــای  در  را  ســاختمان 
کنیم و در ســر ساختمان اقدام به نصب 

کنیم.
 محمــد اســالمی دربــاره ارســال پیامــک 
کــرد: در بحــث  خانه هــای خالــی اظهــار 
کــه بیش از یــک  واحــد دارند،  مالکینــی 
حدود 1.۵ میلیون نفر شناســایی شدند 
کنون  که برایشان پیامک ارسال شده و ا
در آســتانه بازخوردگیری هستیم و مردم 
کننــد هم به  هــم به ســایت مراجعه می 

پیامکها پاسخ می دهند.
کشــور  وی افــزود: معتقــدم در طــول تاریــخ 
کــه توانســتیم از  یــک فرصــت طالیــی بــوده 
کنیــم و به محض اینکه راســتی  آن اســتفاده 
آزمایی هــا به ســرانجام برســد، ســازمان امور 
اخــذ  برگه هــای  صــدور  بــه  نســبت  مالیاتــی 

کرد. مالیات اقدام خواهد 
وزیــر راه و شهرســازی دربــاره قیمت گــذاری 
متاثــر  مســکن  بــازار  مســکن گفت:  بــازار  در 
اختیــار  در  و  اســت  مــوازی  بازارهــای  از 
بخــش مسکن نیســت امیدواریــم در فراینــد 
دهــد  مــی  خ  ر کشــور  در  کــه  آوری  التهــاب 
تــا  باشــند  داشــته  مردم خویشــتنداری 
شــرایط  از  و  شــود  آرام  پرالتهــاب  بازارهــای 
گفت: ســقوط  نرمالــی برخــوردار شــویم. وی 
دالر در برابــر طــال و ســقوط ارزش پــول ملــی 
منفــی  اقتصــاد  رشــد  و  کشــورها  از  خیلــی 
گریبانگیر جهانی شــده و در  که  چیزی اســت 
کشــور ما مســائل متفاوتی بر آن عارض شــده 
کرد: ما در این راســتا  است.اســالمی تصریــح 

کردیــم و اولین بار  بــه بحــث اجــاره بهــا ورود 
که دولــت در زمینــه اجاره هــا مداخله و  بــود 
که اقدامی موثر  کرد  کنترل  افزایش قیمتها را 

و نتیجه بخش بود.
کشــور  وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه 
گفــت  دارد  فراوانــی  صادراتــی  بازارهــای 
بــا  رقابــت  قــدرت  مــا  داخلــی  محصــوالت 
بــا  بایــد  مــا  و  دارنــد  را  جهانــی  بازارهــای 
تکیــه بــر اســتانداردهای جهانــی بــه ســمت 
تکنولوژی هــای روز برویــم و بهینــه ســازی و 

کار قرار بدهیم. کیفی سازی را در دستور 

کاهش قیمت تمام  نمایشگاه موجب 
شده تولید مسکن می شود

بهمــن عبدالهی رئیس اتاق تعــاون ایران در 
حاشیه افتتاح بیســتمین نمایشگاه صنعت 
ساختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور، پله 
برقــی، باالبرها و قطعــات و تجهیزات جانبی 
کیفی محصوالت  کرد: ارتقای ســطح  عنوان 
دســتیابی  بســتر  کــردن  فراهــم  و  تولیــدی 
از  را  صادراتــی  بازارهــای  بــه  تولیدکننــدگان 
جمله اهداف برگزاری بیســتمین نمایشــگاه 
برگــزاری  و  کــرد  عنــوان  ســاختمان  صنعــت 
و  مســکن  تولیــد  افزایــش  در  را  نمایشــگاه 

کاهش قیمت تمام شده موثر دانست.
کــرد: در نمایشــگاه امســال  عبدالهــی اظهــار 
بالــغ بــر 4۵0 شــرکت داخلــی در حوزه هــای 
مختلف صنعت ســاختمان مشارکت داشته 
شــرکتهای  نماینــدگان  از  زیــادی  تعــداد  و 
دلیــل  بــه  آنهــا  کشــورهای  کــه  خارجــی 
محدودیــت ســفر امکان حضور نداشــتند در 

کــه با توجه به  کردند  نمایشــگاه حضــور پیدا 
گســتردگی صنوف صنعت ساختمان  تنوع و 
این تعداد از نظر ما مثبت و قابل توجه بود.

از  تجــاری  هیاتهــای  همچنیــن  افــزود:  وی 
کشــورهای هــدف صادراتی از جمله ســوریه، 
ترکیــه، عــراق وافغانســتان، عمــان و امــارات 
کنشــگران، تعاونگــران و  کننــدگان،  و تولیــد 
کشــور بــا رعایت  فعــاالن صنعــت ســاختمان 
کرده  کامــل پروتکل هــای بهداشــتی شــرکت 

اند.
حضــور  دیگــر  مســئله  افــزود:  عبدالهــی 
امســال  نمایشــگاه  در  امــر  متخصصیــن 
اســت و بازدیــد بــه صــورت عمومــی نیســت 
بلکــه متخصصــان صنعــت ســاختمان مــی 
و  کننــد  پیــدا  تواننــد در نمایشــگاه حضــور 
باقــی عالقمنــدان از طریــق فضــای مجازی 
آنالیــن  پخــش  از  تواننــد  مــی  اینترنــت  و 

کنند. نمایشگاه استفاده 
وی در پاســخ بــه ســوال ایســنا در خصــوص 
کنتــرل قیمتهــا  تاثیــر برگــزاری نمایشــگاه در 
در بــازار مســکن به ویژه مصالح ســاختمانی 
امســال  نمایشــگاه  برگــزاری  از  کــرد:  اظهــار 
کنیــم ؛ اول معرفی  ســه هــدف را دنبال مــی 
کشــور تــا تولیدکننــدگان  تولیــدات صنعتــی 
فرصــت عرضــه محصــوالت و توانمندیهــای 
خود را داشــته باشند. دوم بحث مارکتینگ 
و بازاریابــی و فــروش محصوالت چه در حوزه 
بازارهــای داخلــی چــه خارجــی و بین المللی 
کید  کــه بــا توجه بــه شــعار جهــش تولیــد و تا
بــر توســعه صادرات هدف مهمــی برای ما در 
ســال جاری محســوب می شود و باید زمینه 
بــرای دســتیابی تولیدکننــدگان بــه بازارهای 

جهانی و صادراتی را فراهم کنیم.
رئیــس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ســومین 
کمک بــه ارتقای ســطح  هــدف مــا بررســی و 
کشــور است.تولید  کیفی محصوالت تولیدی 
کیفی بــودن آن بحث  محصــول یــک بحث و 
که باید توامان دیده شــود لذا  دیگری اســت 
تولیدکننــدگان با عرضه محصــوالت و رقابت 
کیفی محصوالت  با یکدیگر در سطح افزایش 

خود می توانند اهتمام داشته باشند.
به گفته عبدالهی برگزاری این نمایشگاه در حوزه 
مسکن می تواند به تسهیل تامین نیازمندیهای 
کاهش  تولیدکنندگان و افزایش تولید مسکن و 

قیمت تمام شده آن کمک کند.
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گفت: بخــش  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
ح  خصوصــی احــداث و بهره بــرداری از ۵ طــر
کشــور را از طریق مشارکت با دولت  بزرگراهی 

گرفت. برعهده خواهد 
گزارش ایلنا، امیرمحمــود غفاری، معاون  بــه 
و  راه  وزارت  منابــع  مدیریــت  و  برنامه ریــزی 
شهرسازی با بیان این مطلب اظهار داشت:  
به منظور حضور بخــش خصوصی در اجرای 
کشور، این وزارتخانه پس  ح های عمرانی  طر
ح هــای  گــذاری تعــدادی از طر از تصویــب وا
گــذاری ۵  گذشــته بــا وا کشــور، روز  بزرگراهــی 
کشــور  ح مهــم بزرگراهــی و شــریانی دیگــر  طــر
گذاری آن ها به بخش خصوصی  موافقت و وا

تصویب شد.
ح ها با توجه  وی افــزود: تامین مالی ایــن طر
بــه ایجــاد ظرفیــت قانونی مناســب در ســال 
جاری و بر اســاس بند )6( تبصره )19( قانون 
کشــور صــورت مــی  کل  بودجــه ســال 1399 
که  کــه بر اســاس ایــن ظرفیــت قانونی  گیــرد  
به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون 
سال جاری تصویب شد، امکان ارتقاء شبکه 
کشــور و متعاقب آن تســهیل تردد،  جاده ای 
کاهــش ترافیــک، افزایــش ســهم جابه جایی 
بــا  بزرگراهــی  محورهــای  در  کاال  و  مســافر 
مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است.
غفــاری بــا اشــاره به اینکــه در جلســه چهارم 

گذاری متشــکل از سازمان برنامه و  کارگروه وا
کشور، وزارت دادگستری، وزارت راه و  بودجه 
شهرســازی و اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و 
گذاری  ح های توجیهی وا کشاورزی ایران طر
ح هــا بررســی و بــه تصویــب رســیده  ایــن طر
اســت، خاطر نشــان ســاخت: بر اســاس این 
مصوبه به زودی فراخوان شناسایی سرمایه 
ح هــای مذکــور از طریق رســانه های  گــذار طر

جمعی منتشر خواهد شد.
ح را مشــارکت به  گــذاری پنج طر وی روش وا
کــرد و افــزود: در این روش  روش BOT بیــان 
بخشــی از ســرمایه مورد نیاز توسط دولت به 
بخش خصوصی اعطا و بخشی از اعتبار مورد 
نیاز توســط بخش خصوصی هزینه می شود. 
پــس از اتمام یــا در جریان مراحــل احداث با 
توجــه بــه نــوع قــرارداد منعقد شــده، اصل و 
ســود آورده بخــش خصوصی با بهــره برداری 
و اخــذ عــوارض تردد از وســایل نقلیــه تامین 

می شود.
گــذاری این طرح ها  وی درخصــوص نحــوه وا
افــزود: احــداث پــروژه بزرگــراه امامزاده هاشــم 
 30 مشــارکت  بــا  آقاسیدشــریف   -  -خمــام 
بخــش  درصــدی   70 و  دولــت  درصــدی 
ایــن  مهــم  پروژه هــای  از  یکــی  غیردولتــی 
گذار خواهد شد. که بزودی وا وزارتخانه است 
ح دوم، افزود:   همچنین وی  درخصوص طر

ح  پروژه فومن  -شــفت  -ســراوان از محل طر
احــداث بهســازی راه اصلی نمین  -آســتارا - 
اردبیل سرچمبا مشارکت 30 درصدی دولت 
گــذار  ا و  دولتــی  غیــر  بخــش  درصــدی   70 و 

می شود .
 - پاتــاوه  پــروژه  افــزود:  همچنیــن  غفــاری 
ح احــداث  راه اصلی  دهدشــت از محــل طــر
پــروژه  و  میــدان  بابــا   - شــهرضا  -بهبهــان 
ح احــداث باند  کمربنــدی شــیراز از محل طر
کمربندی شــیراز- ســه راهی  دوم شــهرضا - 
که  ح دیگری هســتند  تخــت جمشــید دو طر
کارگــروه مــاده 27 قانــون  بــر اســاس مصوبــه 
گذار خواهند شــد. وی در خصوص  الحاق وا
ح در  گفــت: این طر پــروژه پاتاوه  -دهدشــت 
یک دوره 3 ساله توسط سرمایه گذار احداث 
و طی 20 ســال  مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه 
در ســالجاری از ایــن طریــق مراحــل احداث 
بخــش قابل توجهی از محورهای بزرگراهی با 
مشــارکت بخــش خصوص اجرایی می شــود، 
گفــت: ایــن  کمربنــدی شــیراز،  در خصــوص 
ح نیز با مشــارکت 30 درصدی دولت و 70  طر
گذار می شــود  درصــدی بخــش خصوصــی وا
ح قبلــی در دوره ای 3 ســاله  کــه هماننــد طــر

احداث خواهد شد.29 شهریور

گذاری ۵ طرح بزرگراهی  وا
به بخش خصوصی

اری واک�ن
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کمیتــه  کارگــروه تخصصــی  در نشســت اخیــر 
در  شــد  پیشــنهاد  وکار  کســب  از  حمایــت 
تأمیــن  ســازمان  نرم افــزار  اصــالح  راســتای 
اجتماعی، این ســامانه اختالف دســتمزدها 
را بــه جــای قطعــی، بــرآوردی در نظــر بگیــرد 
و اجــازه دهــد در ســایر ســطوح دســتمزد بــا 
کار  رعایــت حداقــل موردنظــر شــورای عالــی 
کارفرمــا، خوداظهاری  کارگــر و  و طبــق توافق 

مبنای عمل باشد.
کمیتــه حمایت از  کارگــروه تخصصی   جلســه 
کار موضوع بنــد )ب( ماده 12 قانون  کســب و 
کشــور در  احــکام دائمــی برنامه های توســعه 
کمیته  تاریــخ 13/07/99 در محل دبیرخانه 
و بــا حضــور نمایندگانــی از اتــاق ایــران، اتاق 
اصنــاف، اتــاق تعــاون، قــوه قضائیــه، وزارت 
کار و رفاه اجتماعی، ســازمان تامین  تعــاون، 
اجتماعی، ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
کارفرمایی  کانــون عالی انجمن هــای صنفــی 
کارگران  کانــون عالی انجمــن صنفــی  ایــران، 
و ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران 

گردید. برگزار 
کمیته حمایت  کارگروه تخصصی  در نشســت 
کار رونــد اجــرای مصوبــه اعضــای  کســب و  از 
کمیتــه در هفتادوهفتمیــن نشســت دربــاره 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  ســامانه  اصــالح 
نرم افــزار  اتوماتیــک  محاســبات  توقــف  و 
محاســباتی حــق بیمه برابــر مــاده 39 قانون 

تأمین اجتماعی بررسی شد.
کار در  کســب و  از  کمیتــه حمایــت  اعضــای 
کردند  هفتادوهفتمین نشست خود تصویب 
کــه اصــالح نرم افــزار محاســباتی حــق بیمــه 
که در محاسبه  ســنواتی باید به نحوی باشد 

افزایش هــای  ســنواتی،  بیمــه  حــق  کســر  و 
کار تنهــا درباره حداقل  اعالمی شــورای عالی 
مــزد روزانــه بــه صــورت اتوماتیــک محاســبه 
شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان 
اعــالم و اعمــال مــزد در نرم افــزار طبــق توافق 

کارگران باشد. کارفرمایان با 
همچنیــن قــرار شــد نشســتی بــرای بررســی 
پیشــنهاد  بــا  مرتبــط  ایــرادات  و  مشــکالت 
کارگران،  کارفرمایــان با  انعقاد قــرارداد جدید 
با رعایت حداقل مزد تعیین شــده در مصوبه 
کار و بدون افزایش دســتمزد،  شــورای عالــی 
کســر حــق بیمه  بــه عــالوه نحــوه محاســبه و 
ســنواتی بر اســاس قرارداد جدید و همچنین 
اصــالح مــاده 77 قانــون تأمیــن اجتماعــی و 
ارائه راهکار برای آنها، برگزار تا مجدد موضوع 
کســب و  کمیته حمایت از  در صحــن جلســه 

ح شود. کار مطر
  مشــکل بخــش خصوصــی در ایــن موضــوع 
عبارت اســت از اینکه در قراردادهای موقت، 
کارفرما  کارگر و  میــزان حقوق و مزایا با توافــق 
بــه  و  مشــخص  قــرارداد  انعقــاد  هنــگام  بــه 
که  امضای دو طرف می رســد مگر در مواردی 
صراحــت قانونــی اعــالم مــی دارد پرداخت ها 
نبایــد از حداقــل دســتمزد مصــوب شــورای 
ســازمان  هرچنــد  باشــد.  کمتــر  کار  عالــی 
ج  تأمیــن اجتماعــی از پذیــرش دســتمزد در
کاهش  شــده در لیســت بیمه آنها به اســتناد 
ج در لیســت، خودداری  دســتمزدهای مندر

می کند.
گفته هــای او نرم افــزار ســازمان تأمیــن  طبــق 
قطعــی  را  دســتمزدها  اختــالف  اجتماعــی 
کارفرمــا  از حســاب  اعــالم، اجرائیــه صــادر و 

ســازمان  رویــه  ایــن  کــه  می کنــد  برداشــت 
تأمین اجتماعی مغایر ماده 40 قانون تأمین 

اجتماعی است.
   وحید اســماعیلی، نماینده ســازمان تأمین 
اجتماعــی بیــان نمــود بــا توجــه بــه مصوبــه 
کســب وکار مبنی  کمیتــه حمایت از  اعضــای 
تأمیــن  ســازمان  نرم افــزار  رویــه  اصــالح  بــر 
اجتماعی، الزم اســت برای نحوه شناســایی 
قراردادهــای جدیــد و تأییــد آنهــا ســازوکاری 
منظــور شــود تا طبــق آن ســامانه موردنظر را 
کنیــم. در حقیقــت باید راهــکاری در  اصــالح 
که طبق آن جدیــد بودن قرارداد  گرفت  نظــر 
برای ســازمان تأمین اجتماعی محرز شــود و 
که ایــن قــرارداد می تواند نســبت به  بپذیــرد 

گذشته افزایشی نداشته باشد. سال 
کار باید  وی ادامه داد: مصوبه شــورای عالی 
اجــرا و طبق آن الزم اســت حداقل دســتمزد 
گر  که ا رعایت شــود. ایــن نگرانی وجــود دارد 
اهمــال  مصوبــات  ایــن  اجــرای  در  ســازمان 
کارفرمایــان بــه تدریج به ســمت  کلیــه  کنــد، 
کنند و این  عدم افزایش دســتمزدها حرکــت 

کارگران خواهد بود. به ضرر 
کار  کسب و  کمیته حمایت از  مدیر دبیرخانه 
پیشــنهاد داد: می توان این بدهی و اختالف 
گرفت و درباره  در ســامانه را بــرآوردی در نظر 
کارفرمــا  بــه  و  نکــرد  صــادر  قطعــی  رأی  آن 
ثابــت  ارائــه مدارکــی  بــا  تــا  بدهیــم  فرصتــی 
کرده و بــا رعایت  کنــد قــرارداد جدید منعقــد 
کار،  حداقل دســتمزد موردنظر شورای عالی 
در ســایر سطوح دستمزدی طبق توافق بین 

کرده است. کارگر عمل  خود با 

2 پیشنهاد برای اصالح نرم افزار محاسباتی 
حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی

 در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شد؛ 
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س�ت
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با تقدیم احترام
ایرج گالبتونچی

 دبیـر
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390151

در ارتباط با دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت  ارز 
در پیمان های ریالی فاقد تعدیل 

کارفرمایــان در خصوص بخشــنامه های جبــران آثار ناشــی از افزایش قیمــت ارز در پیمان هــای ریالی فاقد  نظــر بــه برداشــت های متفــاوت برخــی از 
تعدیل و بعضا اعالم و اعمال برخی  موارد مغایر با ضوابط بخشــنامه ها در قراردادهای منعقده، از جمله موضوع حذف شــمول دســتمزد از ضوابط 
کارفرما اعالم نموده است  گردیده اســت و  ح  که در قرارداد منعقده شــرکت رژیان پی با ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی مطر بخشــنامه 
گرفته  و مشمول دستمزد نمی گردد و درخواست اصالح صورت  که بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز صرفا به مصالح و  تجهیزات تعلق 

وضعیت وفق نظر خود را می نماید.
ایــن ســندیکا پــس از دریافــت اظهارنظر نظام فنــی و اجرایی در خصوص موضوع،  مراتب آن را  پیمانکار اعالم نمود تا نســبت به درخواســت انجام  

ج می گردد. گردد، مکاتبات مرتبط در اقدامات وفق ضوابط بخشنامه و قرارداد اقدام 



 پیام آبادگران                                  
مهرماه  1399
 شماره 390

40

 نشست
اله م�ت

پیگیری موضوع هزینه تنزیل اوراق 
مالی اسالمی سال 97

 از معاون حقوقی رئیس جمهور

مالــی  اوراق  تنزیــل  هزینــه  موضــوع 
که به  اســالمی ســال 97 طــی نامــه¬ای 
امضای دبیر سندیکا رسیده بود از خانم 
رئیــس  حقوقــی  معــاون  جنیــدی  دکتــر 
جمهــور پیگیــری شــد. متن  نامــه بدین 

ح است:  شر

تاسیس:  1326

تاریخ: 1399/07/20

شماره: 99-631۵4

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

1399/07/21 

 6893/ 10/1/ص

 دارد
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 نشست
ضایعه درگذشت   مرحوم مهندس   ناصر  راجی

  مدیرعامل شرکت ساختمانی  رک 
را به  پرسنل و کارکنان شرکت ساختمانی رک،  جامعه مهندسی 
نمــوده عــرض  تســلیت  مرحــوم  آن  محتــرم  خانــواده  و   کشــور 
گرامی  کرده  آرامش ابدی و برای  بازماندگان  برای آن عزیز  سفر  

سالمتی ، صبر  و شکیبایی خواهانیم.

ی
ن
�تما� رک�ت  سا�ن

ش
�

 رک  

  هیات مدیره  و بازرسان  سندیکای شرکت های ساختمانی  ایران

 
�س ای مه�ن �ت آ

ا�ب ا �ن �ب

صاری ا ا�ن مح�ر�ن
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ریاست  محترم هیات مدیره 
شرکت  ساختمانی کیسون

 ضایعه درگذشــت  برادر بزرگوارتان جناب آقای هرمز  انصاری ،
 شــاعر نویســنده و بنیان گذار موسســه آموزشــی زبان ســیمین  
را  بــه    شــما و  خانــواده محتــرم   تســلیت عــرض نمــوده بــرای 
گرامی  کــرده  آرامــش ابدی و بــرای  بازمانــدگان  آن عزیــز  ســفر  

سالمتی ،   صبر  و شکیبایی خواهانیم.

مدیریت  محترم 
شرکت  ساختمانی  آرمه نو

افشــار منوچهــر   مهنــدس  مرحــوم  درگذشــت   ضایعــه 
ریاست هیات مدیره  سابق شرکت آرمه نو  را  به    مدیریت 
جامعــه  آرمه نــو،  ســاختمانی  شــرکت  کارکنــان  محتــرم، 
کشــور و خانــواده محتــرم آن مرحــوم تســلیت  مهندســی 
کرده  آرامش ابدی و برای   عرض نموده برای آن عزیز  سفر  

گرامی سالمتی،  صبر  و شکیبایی خواهانیم. بازماندگان 
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مدیر عامل محترم و
 ریاست هیات مدیره 

شرکت  ساختمانی آرمه نو

ضایعــه درگذشــت والــده بزرگوارتــان راخدمــت شــما وخانــواده محتــرم تســلیت عــرض 
گرامی سالمتی    کرده  آرامش ابدی و برای  بازماندگان  نموده، برای آن برای آن عزیز  سفر  

صبر  و شکیبایی خواهانیم..
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مدیرعامل محترم
 شرکت مهندسی

 پل وساختمان الموت

ریاست  محترم   هیأت امناء 
مؤسسه تحقیق وتوسعه 

صنعت احداث وانرژی

ضایعه درگذشت   مرحوم مهندس  محمد غنی زاده 
عضو هیات مدیره تحقیق و توسعه  صنعت احداث،

 قائم مقام سابق سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
کشــور  تســـــــــــــلیت عرض نمــوده، برای   بــه   جامعــه مهندســی 
کــرده  رحمــت وغفــران وعلــو درجــات  الهــی   آن عزیــز  ســفر 

خواستاریم.
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ا�ن ضایعه درگذشت   مرحوم مهندس  محمد غنی زاده را  تسلیت عرض نموده  برای آن �ن

گرامی سالمتی و صبر و شکیبایی خواستاریم عزیز آرامش ابدی و برای  بازماندگان 
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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 66402037  
داخلی 100 و 140   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   




