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13 آبان امسال در امریکا یکی از حساس 
تریــن انتخابات ریاســت جمهوری تاریخ 
این کشور برگزار شــد. برآوردهای رسانه 
ای حاکی از آن اســت که مردم ایران در 
کوران این رقابت، به شــدت پیگیر نتایج 
آن بودند. چنانکه دوقطبی شدیدی نسبت 
به ترامپ و بایدن شکل گرفت و این سوال 
مهم پیش آمد که علت توجه کم ســابقه 

مردم ایران به این موضوع چیست؟
براســاس رویکــرد های واقــع بینانه می 
توان مدعی شد حساســیت مردم نسبت 
به پیــروزی یــا شکســت هر کــدام از 
کاندیداهای رقابت انتخاباتی آمریکا، تابعی 
از تصویرسازی شان نسبت به تاثیر نتیجه 
این رقابت بر آینده حیات نظام سیاســی 
کشور، زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه 
ایران اســت. در بحث حیات نظام سیاسی 
کشور موضوع خطر براندازی نظام از سوی 
آمریــکا در دوران رییــس جمهور ترامپ 

مطرح بود و در بحــث حیات اقتصادی و 
از  »برجام«  احتماعی جامعه، سرنوشــت 
خصلت تعیین کنندگــی باالیی برخوردار 
است. از نظر مردم ایران، با توجه به اینکه 
»برجام« بــه عنوان یک ســند مهم بین 
المللــی با خروج آمریــکا از آن به چالش 
اساســی کشیده شد، نتیجه این رقابت در 

احیا یا مرگ قطعی آن موثر است.
پیش بینی قریب به اتفاق کارشناسان آن 
اســت که با پیروزی مجدد ترامپ برجام 
بــه طور قطع دچار مرگ می شــود اما با 
پیــروزی احتمالــی بایــدن امیدها برای 
برگشــت موفقیت آمیز برجام از اتاق کما 

زنده می شود. 
ترامپ از ســال 1397 با خــروج از برجام، 
تحریــم ها را علیه ایران احیا و فشــارهای 
اقتصادی تازه ای را اعمال کرد و با استراتژی 
فشار حداکثری در پی انعقاد توافقی جدید 
بر آمد. در چنین فضایــی، دقایق گرگ و 

میش انتخابات آمریکا برای ایرانیان اهمیتی 
فراتر از ادوار پیشین آن یافت.

بیم بخشــی از مــردم ایــران آن بود که 
بــا پیروزی مجــدد ترامپ و تداوم فشــار 
حداکثری، شرایط اقتصادی کشور بیش از 
پیش با بحران ها و چالش های سهمگینی 
مواجه شــود. امیدشــان نیز آن بود که با 
شکست ترامپ، فرصت های جدیدی برای 
بازگشت ایران به اقتصاد جهانی فراهم شود. 
اکنون این رقابت ها با همه حواشی خود در 
حال نهایی شدن است و بر اساس واقعیت 
های موجــود ترامپ بر خــاف تصورش 
متحمل شکست شده است. اگر اتفاق خارق 
العاده ای رخ ندهد، حدود دو ماه دیگر باید 

سکان قدرت را تحویل بایدن بدهد. 
با روی کار آمدن رســمی رییس جمهور 
بایدن، انتظار ایرانی ها برای تعیین تکلیف 
دوباره »برجام« به نقطه سرنوســت سازی 
می رســد. البتــه باید توجه داشــت که 

سرمقاله

»بایدهای« 
بازگشت به برجام
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»برجام« هــم ابعاد سیاســی و هم ابعاد 
اقتصــادی دارد و از قضا برای عموم مردم 
ایران و به خصوص فعاالن بخش خصوصی 
پیامدهای اقتصــادی »برجام« از اهمیت 
بیشــتری دارد و امید دارند که در دوران 
احیای »برجام«، ابعاد اقتصادی آن بیشتر 

مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. 
مسئله مهم این اســت که پس از تشدید 
فزاینــده و مــداوم منازعات سیاســی و 
امنیتــی ایران با جهان غــرب در دودهه 
اخیر و به تبع آن کاهش تعامل اقتصادی، 
تجــاری و صنعتــی ایران با بســیاری از 
کشورهای توســعه یافته، توافق »برجام« 
روند معکوســی را شکل داد و به مسیری 
برای تســهیل مراودات تجاری، اقتصادی، 
صنعتی و... ایران با اقتصاد جهانی تبدیل 
شــد. اکنون که تغییر مهمی در ســکان 
قدرت ایــاالت متحده آمریــکا رخ داده، 
ضرورت احیای این مســیر مــورد توجه 
مردم و کارشناســان و فعاالن بخش های 

مختلف قرار گرفته است.
البته احیای برجام آن چنان که به نظر می 
رســد ساده نیست و مسیر بازگشت به آن 
از ســوی ایران و آمریکا احتماال با شرایط 
تازه ای مواجه شــود. احیای برجام برای 
آمریکا، ایران و جهان حامی دیپلماســی 
فرصت تازه ای محســوب می شــود که 
از مزایــای مختلف آن بهره مند بشــوند. 
از منظــر عموم مردم، بســیاری از فعاالن 
اقتصادی و کســب و کارهای مختلف، با 
پایان سیاست فشار حداکثری علیه ایران، 
ضرورت تقویت ریشه های برجام بیش از 
پیش ضرورت دارد. چرا که »پایان ترامپ« 
فرصت تازه ای برای اقتصاد ایران اســت و 
این فرصت نباید صرفا از دریچه مســائل 
سیاسی تبیین شود بلکه همانطور که دود 
فشــار حداکثری به چشم مردم )دشواری 
بی سابقه آنها در تامین معیشت( و فعاالن 
بخــش خصوصــی در همه حــوزه های 
عمرانــی، صنعتی، تجــاری و... رفت، آنها 
اکنون انتظار دارند جبران فرصت های از 
دســت رفته در معادالت مربوط به احیای 

»برجام« مورد توجه قرار گیرد. 
توافــق »برجام« مانند درختی اســت که 
سایه امنیت، صلح و توسعه را می گستراند 

اما به رغم اقبال مردم، در مســیر طوفان 
های بزرگی قــرار دارد، بنابراین تضمین 
تداوم و پایــداری، نیاز به تقویت ریشــه 
هــای آن احســاس می شــود. در هر دو 
کشــور ایران و آمریکا، جریان هایی وجود 
دارند که منافع خود را در تشــدید تنش 
و فشــار های فزاینده گاه خشــونت آمیز 
می جوینــد. به این جریان ها باید مواضع 
برخی کشــورهای منطقه ای را افزود که 
منافع خود را در تنش میان ایران و غرب 
جســتجو می کنند و نگران هژمونی ایران 

در فردای عصر تعامل با غرب هستند. 
برای کســب منافع ملموس تر و بیشــتر، 
»برجــام« را باید فراتر از یک اســتراتژ ی 
مقطعی و محدود بــه کارنامه یک دولت 
بدانیم. همانطور که این سیاست )محدود 
سازی برجام به دوران رییس جمهور اوباما( 
در آمریکا شکست خورد، در ایران نیز باید 
دقت شــود برجام محصول خواست یک 
دولت نیست بلکه باید آنرا یک استراتژی 
کان، معقول و آینده نگرانه با هدف تولید 
اقتدار بیشــتر نظام و دسترسی سریع تر 
به رشــد و توســعه اقتصادی تلقی کنیم. 
بنابراین اگر شرط و شروطی برای بازگشت 
به »برجام« مطرح گردد، باید در راستای 
توسعه و تقویت بهره مندی بیشتر از منافع 

اقتصادی آن باشد. 
با این وصف، به نظر می رســد استراتژی 
بازگشــت به برجام به عنــوان یک موضع 
رســمی به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه 
این اســتراتژی را باید به نحوی پیش برد 
که نحوه بازگشت طرفین، موجب پایداری 
و قوام بیشــتر برجام شــود. صرف نظر از 
اینکه آمریکا با چــه  اهدافی وارد چرخه 
بازگشــت به برجام خواهد شد، ایران باید 
اســتراتژی خود را با بهره مندی بیشــتر 
از منافع اقتصــادی، صنعتی و تجاری آن 
متــوازن کند. تا بخشــی از آســیب های 
جــدی که بــه ارکان اقتصادی کشــور و 
معیشــت مردم در دوران فشار حداکثری 

وارد شده است، جبران شود.
برکسی پوشــیده نیست که حوزه عمرانی 
کشور نیز از پیامدهای منفی خروج امریکا 
از برجام و فشارهای حداکثری ترامپ بی 
نصیب نبوده اســت. در این دوران سخت، 
عــاوه بر کاهش ســرمایه گــذاری های 
خارجــی در پروژه های عمرانی و صنعتی، 
بودجه های ســاالنه کشــور نیز متاثر از 
فشــارهای مالی دولت، به ســمت تقویت 
هزینه های روزمــره و جاری جریان یافته 
ما اعتبارات عمرانی با در نظر گرفتن تورم 
روندی کاهشی داشته است. تقلیل تصویب 
و تخیصص اعتبارات عمرانی از سوی دولت 
و کاهش توان بخش خصوصی برای سرمایه 
گذاری، موجب روند نزولی ســازندگی زیر 
ساخت های کشور و تنگناهای شدید برای 
فعاالن ایــن حوزه شــده و حتی موضوع 
صدور خدمات فنی- مهندســی را بخاطر 
فشــارهای آمریکا بر همسایگان را با موانع 

جدی مواجه ساخته است.
پایــان کام اینکــه امیدواریــم مجموعه 
حکمرانی و تصمیم گیری کشور، »برجام« 
را صرفا عرصه ای برای رقابت های سیاسی 
و کســب اعتبار و اقتدار سیاسی و امنیتی 
تلقی نکند بلکه آثــار اقتصادی و صنعتی 
و حتی معیشــتی آنرا برای عموم مردم و 
فعاالن بخش خصوصــی در نظر بگیرد و 
فرصت هــای »برجام« را به محملی برای 
بهــره مندی از همــه منافع آن بخصوص 

منافع اقتصادی جامعه  تبدیل کند. 

پایانکالماینکهامیدواریم
مجموعهحکمرانیوتصمیم

گیریکشور،»برجام«راصرفا
عرصهایبرایرقابتهای

سیاسیوکسباعتبارواقتدار
سیاسیوامنیتیتلقینکند

بلکهآثاراقتصادیوصنعتیو
حتیمعیشتیآنرابرایعموم
مردموفعاالنبخشخصوصی
درنظربگیردوفرصتهای
»برجام«رابهمحملیبرای
بهرهمندیازهمهمنافعآن

بخصوصمنافعاقتصادی
جامعهتبدیلکند.
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مسیر  تدبیر 
با ایجاد راه های امید 

دکتر ایرج گالبتونچی 
تدبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 

هرا
ف - 

خوا
ن 

ه آه
را

اینکه دولتهای یازدهم و دوازدهم توجه و عاقهای 
 بســیار به توســعه زیر ســاختهای حمل ونقل

 کشــور داشــته اند، انــکار ناپذیر اســت. اگر 
دولــت مرحوم هاشــمی رفســنجانی از حیث 
کارهــای عمرانی زیر بنائــی، دولتی عاقه مند 
 بــه سدســازی و دولت دکتــر احمــدی نژاد
 را دولت مســکن ســاز با ســاخت مسکن مهر 
بدانیــم بی تردیــد مســیر تدبیر دولــت دکتر 
روحانــی در اجرای طرحهای عمرانی از توســعه 
 زیرســاختهای حمل و نقل، خصوصــاً احداث

 راه آهــن و بزرگراه ها می گذرد که صدالبته وزن 
احداث راه آهن در آن بارزتر اســت. شاید  از این 
منظر دولت دکتر روحانی دولتی راه آهن ساز باشد .

اگر چه در تمامی دولــت های پس از  انقاب 
اسامی توسعه و ساخت زیرساخت های حمل 
ونقل کشــور به عنوان یک محور اصلی توسعه 
کشور مدنظر و مکرر اجرای طرحهای مرتبط با 
آن مورد تاکید  مقام معظم رهبری  بوده است 
اما کارنامه دولت دکتــر روحانی در این زمینه 

درخشان تر است.
بــرای نمونه اتمام عملیــات راه آهن قزوین - 
رشــت، احداث راه آهن خــواف- هرات، محور 
جدید میانه  - بستان آباد - تبریز   و طرح های 

در حال اجرای میانــه - اردبیل، اقلید - یزد و 
رشت -کاسپین که به عنوان طرحهای الویتدار  
و مهم دولت با پیشــرفت خوبی در حال انجام 

هستند می تواند گواهی براین مدعا باشد.
در بخش آزادراه ها هم دولت تدبیر وامید کارنامه 
خوبی از خود برجای گذاشــته اســت تکمیل 
عملیــات اجرایی بخــش اول آزاد راه تهران  - 
شمال و آزادراه همت - کرج به عنوان یک پروژه 
مهم ملی کار نامه خوبی در این بخش  محسوب 
می شود. عاوه برآن  آزادراه های در حال ساخت  
منجیل به رشت وطوالنی ترین پروژه آزاد راهی 
کشور یعنی آزادراه اصفهان -شیراز  را  نیز می 
توان به عنوان نمونه های شاخص دیگر در حال 
اجرا  در حوزه احداث راه های اصلی و شــریانی 

کشور  نام برد.
باید به  این نکته توجه ویژه داشــت که  فشار 
تحریم های ظالمانه در دولت دوازدهم بیشــتر 
شــده اما با این وجود احــداث  آزادراه ها  و راه 
آهن های جدید در کنار اجرای دیگر پروژه های 
زیرساختی نه تنها متوقف یا کند نگردیده بلکه 
روند اجرایی خود را حتی در برخی مواقع بهتر 

از گذشته حفظ کرده است.
در ایــن رهگذر نقش بخــش خصوصی اعم از 

پیمانکاران، مشاوران و ســازندگان تجهیزات، 
ستودنی وشایان تقدیر است.

مشــارکت بخــش خصوصی در احــداث این 
پروژههای مهم ملی و تحمل شــرایط سخت 
فعلــی و نهایتاً  اتمام کارهای مذکور بزرگترین 

وجه کار بوده است.
بخش خصوصی کشور در حوزه ساخت  همواره 
نشان داده است تشنه خدمت به کشور و انجام 
کارهای مهم است و دولتها باید  به این مساله  

توجه و اعتماد بیشتری داشته باشند.
در ســخت ترین شــرایط کار در حوزه صنعت 
احداث کشــور که اغلب پرداخت کارکرد آنها 
با شــیوه های غیر نقدی همراه بوده و در کنار 
آن در ســال جــاری  کار تحــت پروتکل های 
بهداشتی و وجود مشکات ریز  و درشت برای 
فعالین این حوزه مهم اقتصادی کشور که ذکر 
آنها در حوصله این مقاله نیســت؛ ماندگاری و 
تــداوم خدمت آنها مثال زدنی بوده اســت. اما 
کریدورهــای احداثی جدید که مســیر تدبیر 
دولت در دســتیابی به پاســخ های مناسب در 
آزمون توســعه حمل و نقل  کشــور بوده اند، 
نشان می دهد این مسیرها قطعا به راه های امید 

ختم خواهد شد.
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درحوزهطرحهایآزادراهیوحتیراهآهن
بهدلیلآنکهسرمایهگذاریوبازگشت

سرمایهبرایپیمانکارانوسرمایهگذاران
عمالًملموسترازدیگرطرحهااست
بهنظرمیرسدمیتواندراینبخش

فعالیتبیشترینمود.اگرچهبایدتوجه
داشتکهدولتدراینخصوصنیز
طرحهایمهمیراباسرمایهگذاریو
مشارکتبخشخصوصیبهسرانجام

رسانیدهومیتواندبارفعمشکالتموجود
دراجرایاینپروژههاباموفقیتوتجربه
بهتریپروژهبعدیرادرمدلمشارکت

بخشخصوصیودولتبهسرانجامبرساند

راه آهن قزوین - رشت 

 امید به حمل ونقل  امن تر، ایمن تر و آسانتر  
و تجــارت مطمئنتر و رســیدن به اقتصادی 

مقاومتر و پویاتر.
و اینکه در این آزمون مهم وصد البته سخت 
آن هم در این شــرایط ناشــی از فشــارهای 
فزاینده تحریم ها نمی تــوان از مدیریت موثر 
ســازمان برنامه وبودجه کشور در ساماندهی 
بودجه کم طرح های عمرانی برای اجرای این 
پروژه ها و همچنین نقش بی بدیل وزارت راه 
و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل در اجرای این پروژه ها 

به آسانی گذشت.
در این مسیر برای آنکه قطار طرحهای عمرانی 
به طور عام و قطار عبوری از راه های توســعه 
و زیرســاخت های حمل و نقل کشور حداقل 
با شــتاب ســال جاری به حرکت خود ادامه 
دهــد باید قطعاً بازنگری ویــژه ای  در بودجه 
پیشنهادی در بخش طرحهای تملک دارایی 

سرمایهای به عمل آید. 
به این منظور در مقایســه بیــن بودجه های 
سال 1399 و پیشنهادی سال 1400 میتوان 
دریافت که اگر دارایی های سرمایه ای  در قانون 
بودجه سال 1399 برابر 5 / 107 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود و این رقم در سال  
1400 به 2 / 225 هزار میلیارد تومان  رسیده 
است که رشــدی برابر 5 / 109  درصد دارد، 
لیکــن در اجرای طرح های تملک دارایی های 
ســرمایهای در ســال 1399 مبلغ 88 هزار 
میلیاردتومان و در ســال 1400  مبلغ  104 
هزار میلیارد تومان یعنی با رشــدی  2 / 18 

درصد لحاظ  شده است.
این مســاله نشــان می دهد از رشد  5 / 109 
درصــدی  منابــع حاصــل  از دارایی هــای 
ســرمایه ای فقط 2 / 18 درصد به طرحهای 
تملک دارایی ســرمایه اختصاص یافته است  
که با لحاظ تعدیل یا تورم ســال جاری به آن 
قطعا نمی توان انتظار داشت، قطار  موصوف به 

حرکت خود  در مســیر احداث راه آهن ها و 
آزادراه ها و  طرح های عمرانی و زیربنایی کشور 

با شتاب مشابه سال 99 طی طریق نماید.
برای توضیح بهتر اگر توجه کنیم که افزایش 
تعدیل کلی رشــته ای در  سه ماهه اول  سال 
1399  به طور متوســط حــدود 21درصد و 
در ســه ماهه دوم ســال 99 به طور متوسط  
حــدود 65 درصد بوده و حتــی اگر چنانچه 
افزایش شاخص های  شــش ماهه دوم سال  
1399  لحاظ نگردد بــاز هم این  نکته مهم 
نمود بیشــتری خواهد یافت که دولت و صد 
البته مجریان ، پیمانکاران و مشاوران طرحه ای 
عمرانی در ســال  آینده شرایط سخت تر  و 
پرفشارتری  برای اجرای پروژه ها در پیش رو  

خواهند داشت.
در صورت عــدم اصاح بودجه در این بخش، 
ممکــن اســت این شــرایط باعث شــود به 
جای رســیدن بــه توفیق اتمام پــروژه های 

هدف گذاری شده در سال 1400 با انبوهی از 
پروژه های نیمــه تمام و تعطیل روبرو گردیم. 
شایان ذکر اســت با توجه به اینکه در حوزه 
طرح هــای آزاد راهی و حتی راه آهن به دلیل 
آنکه ســرمایه گذاری و بازگشت سرمایه برای 
پیمانکاران و ســرمایه گذاران عمًا ملموس تر 
از دیگر طرح ها است به نظر می رسد می توان 
در این بخش فعالیت بیشــتری نمود. اگرچه 
باید توجه داشــت که دولت در این خصوص 
نیــز طرح های مهمی را با ســرمایه گذاری و 
مشارکت بخش خصوصی به سرانجام رسانیده 
و می تواند با رفع مشــکات موجود در اجرای 
این پروژه ها با موفقیت و تجربه بهتری پروژه 
بعدی را در مدل مشارکت بخش خصوصی و 

دولت به سرانجام برساند.
بدون شک این نسخه امتحان شده و شفابخش 
در صورتی که در برنامه ریزی و بودجه ســال 
آینده جدی تر گرفته شود بتواند ماندگاری در 
مدار توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور 

را بیش از پیش فراهم تر کند.
در ایــن حــوزه بازنگری و تدویــن قوانین و 
سرمایه گذاری و جلب مشارکت سرمایه گذاران 
به ویــژه در بخــش تعهــدات مــورد لــزوم 
ســرمایه گذاران از سوی دستگاه های اجرایی، 
اقــدام برای حضــور ســرمایه گذاران و یاری 
گرفتن از بخش خصوصی به ویژه تشکل های 
مردم نهاد این بخش می تواند بســیار مهم و 

موثر باشد.
 با این حال به امید به اصاح این بودجه توسط 
دولت  و مجلس محترم همچنان باید در مسیر 
سازندگی کشــور  قرار داشــت و به احداث 

راههای ارتباطی کشور اهتمام ورزید.
ســخن آخر اینکه خداوند به همه آنانی که در 
این حوزه فعالیت می کنند توفیق خدمت بیشتر 
اعطا نماید؛ به تمامی آنانی که در احداث راه های 
ارتباطی کشور به عنوان سمبل امید به توسعه 

بیشتر کشور، تاش کرده و  می کنند.
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 نشست

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از طوالنی شدن 
اجرای برخی پروژه ها تا 24 ســال و تکمیل 
نشــدن آنها، تاکید کرد: هیچ یک از پروژه ها 
نباید زمان بندی بیش از 40 ماه داشته باشند.
محمد اســامی در دهمین نشست شورای 
حمل و نقل و لجستیک سال 99 که با حضور 
مدیران عامل شرکت ها و سازمان های حمل و 
نقل به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، 
افزود: با توجه به اینکه حوزه مسوولیت وزارت 
راه و شهرسازی تاثیر مستقیم بر زندگی مردم 
داشته و بهبود عملکرد، رضایت اجتماعی را به 
دنبال خواهد داشت، بر افزایش بهره وری در 
نظام حمل و نقل و لجستیک تاکید می شود.

اســامی، بر رعایت ســه نکته کلیدی در 
نظام حمل و نقل و لجســتیک تاکید کرد و 
ادامه داد: توســعه همه جانبه زیرساخت ها با 
ارائه کیفی و ســپردن پروژه ها به کارآمدان، 
پاسخگو بودن، رسیدگی به امور مردم، ارائه 
گزارشی از اقدامات و رویکردهای شرکت ها 
و ســازمان ها در ایام کرونا و ارائه گزارش به 
رییس جمهوری و رهبر معظــم انقاب در 
دســتور کار قرار بگیرد. وی درباره توســعه 
همه جانبه زیرســاخت ها و اجرای باکیفیت 

آنها، تاکیدکرد: اجرای قاطعانه و مستحکم 
مدنظر مجموعه های  زیرساختی  پروژه های 

وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: ســرفصل ها و 
منابع مختلف برای انجــام پروژه ها تعریف 
شده است که باید از طریق آنها منابع انجام 
و تکمیل پروژه ها تامین شود و نباید در انجام 
پروژه های زیرساختی فقط به ردیف بودجه 

بسنده کرد.
وی بــا ابراز رضایت از انجام اقدامات مهم در 
سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: اقدامات 
بازآفرینی شــهری در این دوره و پس از 40 
ســال در چابهار بســیار حائز اهمیت بود و 

رضایت مردم را به دنبال داشت.

تالش برای جلب رضایت اجتماعی 
در حوزه های حمل ونقل

اســامی اعام کرد: الیحــه بودجه 1400 
وزارت راه و شهرسازی، الیحه مطلوبی است 
که باید تاش کرد از طریق آن نســبت به 
محرومیت زدایی، توسعه و پیشرفت متوازن 

همه جانبه اقدام کرد.
وی گفت: اصاحات سیاســتی، برنامه ای و 

عملیاتی باید فراگیر در همه ســازمان ها و 
یکپارچه اجرا شــود، در سال 1400 انتظار 
می رود تــا همه ســازمان ها، کارآمد، نوآور، 
خاق، پیشرو، خدمتگزار و پاسخگو باشند، 
زیرا پاسخگو بودن، رسیدگی به امور مردم و 
باز کردن گره از زندگی آنان برای دولت حائز 

اهمیت است.
وزیــر راه و شهرســازی، همچنین بر تغییر 
فرهنگ رفتاری افرادی از جمله مشــاوران، 
پیمانــکاران، عرضه کننــدگان و خدمــات 
دهندگانی کــه با وزارت راه و شهرســازی 
فعالیــت می کننــد، تاکید کــرد و گفت: 
پیمانکارانی که خوب کار می کنند و درستکار 
هستند باید مورد احترام باشند و در همکاری 

مشترک با وزارتخانه، آسیب نبینند.
وی گزارش های ارائه شده توسط شرکت ها و 
سازمان های تابعه وزارتخانه را در ایام کرونا، 
مثبت و تاثیرگذار عنوان کرد و از ارائه مجدد 
آنها در نشست بعدی با حضور وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی خبر داد.
اســامی گفت: چکیده گزارش ســازمان ها 
راه و  و شــرکت های زیرمجموعــه وزارت 
شهرســازی و دســتاوردها در ایام کرونا و 
ارتباطات با کسب و کارهای فعال حوزه حمل 
و نقل خدمت رییس جمهور ارایه خواهد شد، 
همچنین این چکیده به شکل کتاب درآمده و 

به رهبر معظم انقاب تقدیم می شود.
وزیر راه و شهرســازی، سیاست وزارتخانه را 
کاهش قیمت حمل و نقل و افزایش ســهم 
ترانزیت برشــمرد و افزود: افزایش بهره وری 
در چیدمان نظام حمل و نقل پیگیری خواهد 
شد و تاش می کنیم تا بار سریع تر، ایمن تر، 
مطمئن تر و با هزینه کمتر جابه شــود و به 

نقاط مصرف برسد. 
وی در عین حال خواستار بازنگری در طرح 
جامع لجستیک در شرایط کرونایی شد. وزیر 
راه و شهرسازی پیشــتر با بیان اینکه برای 
رشد اقتصادی باید سرمایه ها در مسیر مولد 
و تولید و کارآفرینی فعال شود، گفت: تاش 
وزارت راه توســعه لجستیک از مسیر جذب 

سرمایه های بخش خصوصی است.
وی، دو روز پیــش با ســفر به سیســتان و 
بلوچستان 13 پروژه دریایی و بندری با چهار 
هزار و 133 میلیارد ریــال اعتبار را در این 
اســتان افتتاح و عملیات اجرایی 11 پروژه 
عمرانی با 15 هــزار و 964 میلیارد ریال را 

آغاز کرد. 
18آبان-

 وزیر راه وشهرسازی : 

وژه های عمرانی  پر
حداکثر ٤٠ ماهه ساخته شود

نشست



 پیام آبادگران                                  
آبانماه  1399
 شماره 391

13

با توجه به تصمیمات اباغی ستادملی مبارزه 
با کرونا جهت اجــرای محدودیت فعالیتها 
در ســطح کشــور در دوره موج سوم شیوع 
ویروس کرونا و عدم شــفافیت نحوه فعالیت 
شرکت های پیمانکار و کارگاه های عمرانی، 
دبیرخانه سندیکا جهت تعیین تکلیف و نحوه 

فعالیت اعضای خود و سایر پیمانکاران نسبت 
به پیگیــری موضوع از ســتاد ملی کرونا و 
سازمان برنامه و بودجه اقداماتی را طی هفته 
جاری انجام داده است. متن نامه ارسالی به 
وزارت بهداشت جهت اطاع منتشر می گردد. 
الزم به ذکر است پس از حصول نتیجه، فورا 

موضوع به اطاع اعضا خواهد رسید.

جنابآقایدکترحریرچی
دبیرمحترمستادملیمبارزهباکرونا

موضوع:فعالیتشرکتهایپیمانکاری
با ســام؛ احترامــا با ســپاس از زحمات و 
تاشــهای موثــر حضترعالــی و همکاران 
محترمتــان در خصوص بررســی و کنترل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضمن 
تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمان و آرزوی 
توفیق و سامتی روز افزون از خداوند متعال 
برای همه دســت اندرکاران جامعه پزشکی 

کشور به استحضار می رساند،
سندیکای شرکت های ســاختمانی ایران به 
عنوان قدیمی ترین تشکل صنفی و نماینده 
بخش عظیمی از پیمانکاران طرح های عمرانی 
و زیربنایی کشور با بیش از دو میلیون نفر از 
طیف های مختلــف از کارگران زحمتکش تا 
مهندسان مجرب در اقصی نقاط کشور مشغول 
به فعالیت می باشند که سهم بزرگی در آبادانی، 

اشتغال و رونق تولید و اقتصاد کشور دارند.
با توجه به شرایط حاد و خاص ایجاد شده به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، شرکت های عضو 
سندیکا جهت تمکین از دستورات ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در خصوص نحوه حضور و ادامه 
فعالیت شرکت ها که عمدتا دفاتر مرکزی آنها 
در تهران فعال بوده و در سراسر کشور دارای 
کارگاه هستند درخواست استعام از ستاد را 

نموده اند.
خواهشمند است دستور فرمایید تصمیمات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا در مورد نحوه 
فعالیتهای شرکت های پیمانکاری و عملیات 
عمرانی و مبنی بر تعطیلی کامل یا فعالیت 
محدود از اول آذرماه را به این تشکل جهت 

اطاع رسانی فوری به اعضا اباغ فرمایند.
پیشــاپیش از دســتور اقدامی کــه  صادر 

می فرمایید سپاسگزاری می نماید.
باتقدیماحترام
ایرجگالبتونچی.دبیر

پیگیری وضعیت فعالیت شرکت های پیمانکاری
 در محدودیتهای آذرماه کرونایی
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جنابآقایآهنگران
و برنامهریزی محتــرم معــاون
هماهنگیامورمناطقآزادتجاری-

صنعتیوویژهاقتصادی
موضوع:لیستبرخیازپیمانکاران
دارایسابقهفعالیتدرمناطقآزاد

تجاریاقتصادی
باسالم؛

احترامــا بازگشــت بــه نامه شــماره 
2832/30/992 مورخ 18 شهریور 99 
با موضوع اعام اسامی شرکت هایی که 
ســابقه فعالیت در مناطق آزاد تجاری 
صنعتی و ویژه اقتصادی داشــته اند به 
پیوست فهرست شرکت های عضو این 
سندیکا که ســابقه همکاری و فعالیت 
در مناطق آزاد تجاری صنعتی داشــته 
اند جهــت هرگونه اقدام الزم به حضور 

تقدیم می دارد.
متعاقبا اســامی سایر شرکت های فعال 

در این مناطق تقدیم می گردد.
پیشــاپیش از اقدامــی کــه معمــول 

میفرمائید سپاسگزاری می نماید.

باسپاس
ایرجگالبتونچی/دبیر

معرفی اعضای سندیکا به سازمان امور مناطق آزاد 
تجاری و اقتصادی

ســندیکا قصد دارد تا فهرســتی از پیمانکاران عضو خویش که در 
مناطق آزاد تجاری اقتصادی فعالیت داشــته انــد را به دبیرخانه 
ســازمان امور مناطق آزاد تجاری و اقتصادی جهت درج در لیست 
پیمانکاران مــورد نظر معرفی نماید. بر همین اســاس طبق نامه 
شــماره 99-63019 مورخ 19 شهریور ماه از کلیه اعضای محترم 
که دارای سابقه فعالیت در مناطق آزاد بوده اند درخواست نمود تا 

با تکمیل فرم اظهارنامه مربوطه آمادگی خویش جهت قرار گرفتن 
در فهرست مذکور را اعام نمایند.

پس از تجمیع اظهارنامههای دریافت شده و طی نامه ای به معاونت 
برنامه ریزی و هماهنگــی امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 

اقتصادی این امر صورت گرفته است.
در متن نامه چنین آمده است:

پیگیری
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بــا تــاش حامیــان جامعــه مدنی)حجــم( و 
کمک اولین نشســت آناین با عنوان  شــبکه 
روز  کار«  و  کســب  آینــده  و  کرونــا  »بحــران 
دوشــنبه 19 آبان ماه در پلتفرم اسکای نیوز و 

با حضور دکتر پدرام سلطانی برگزار شد. 
در آغاز این نشســت آنایــن مهندس محمد 
شــورای  مدیــره  هیــات  رئیــس  عطاردیــان 
ســازمان های جامعــه مدنــی و عضو شــورای 
حجــم  تــاش  بــه  اشــاره  بــا  ســندیکا  عالــی 
معرفــی  بــه  نشســت ها  ایــن  تشــکیل  بــرای 
کردنــد:  دکتــر ســلطانی پرداختنــد و عنــوان 
مهنــدس پدرام ســلطانی متولد ســال 1348 
زاهــدان هســتند. ایشــان تا خرداد ماه ســال 
از  و  بودنــد  ایــران  اتــاق  رئیــس  1398نائــب 
کنــون نائــب رئیــس  آذر مــاه ســال 1397 تــا 
و  آســیا  بازرگانــی  اتاقهــای  کنفدراســیون 
اقیانوســیه هســتند. همچنین عضو شورای 
عمومی فدراســیون جهانی اتاقهای بازرگانی 
بین المللــی)ICC(  و رئیــس هیــات مدیریت 
دکتــرای  آموختــه  دانــش  و  پرســول  شــرکت 
حرفــه ای پزشــکی و MBA دانشــگاه تهــران 
و دانشــگاه منچســتر هســتند. دکتر سلطانی 
که در  شــخصیتی بــزرگ، فرهیختــه و خیرنــد 
مناطق محروم کشور مدرسه سازی کرده اند.
کار  کســب و  پــدرام ســلطانی نیز درباره آینده 

که این اتفاق  گفت: از زمانی  کرونــا  در دروان 
در ایــران و جهان افتاده خیلــی چیزها تغییر 
کــرده و چیزهــای زیــادی تحت الشــعاع قــرار 
گرفته است. بسیاری چیزها نیز تغییر خواهد 
کارها و سبک  کسب و  کرد و آینده پیش روی 
زندگی فردی بشــر متفــاوت از دوران پیش از 

کرونا خواهد بود. 
کرد: اما قبــل از هر چیز باید دید  وی تصریــح 
کرونا بحــران بوده اســت؟ در تعریف های  آیــا 
که برای بحــران وجود دارد دو واژه  مختلفــی 
کــه  مهــم بــه چشــم می خــورد یکــی اتفاقــی 
باعث بی ثباتی آشکار و جدی شود و دیگری 
که مخاطره آمیز باشــد و خطرات جدی  ایــن 
را در بر داشــته باشــد. با این تعریف از بحران 
و بــا تکیــه بــر ایــن دو واژه، ســوال دیگــر ایــن 
که آیا بحران صرفا غیرمنتظره اســت؟  اســت 
بحــران از حیــث نوع وقوع و جریــان وقوع به 
ســه دســته بحران آنی و فــوری مانند بایای 
گیریهــا، بحرانهــای در حــال  طبیعــی و همــه 
شــکل گیری)Emerging( و بحرانهای پایدار 

تقسیم می شوند. 
وی دربــاره بحران هــای در حال شــکل گیری 
کــه یک بنــگاه اقتصادی  کــرد: زمانی  عنــوان 
دچــار مشــکل فــروش می شــود یــا بــه تدریج 
و  ســلیقه  از  می دهــد  انجــام  کــه  تولیــدی 

کم  ج می شــود ســودآوری آن  نیــاز بــازار خــار
می شــود، هزینه ها از سودآوری جلو می زند و 
ســرمایه موجود شرکت را فرسایش می دهد. 
که شــما در جریــان آن قرار  این اتفاقی اســت 
می گیریــد و در یــک دوره زمانــی رشــد یافتــه 
کننده یــا مخاطــره آمیز  بــه مرحلــه بی ثبــات 

می رسد. 
ســلطانی با اشاره به نوع سوم بحران تصریح 
کرد: برخی بحرانها پایدار هســتند. جامعه ما 
گذشــته نمونه بســیار خوبی  در 10-12 ســال 
برای این جنس از بحران اســت. از سالهایی 
که ما دچار تحریم شــدیم، مســائل سیاســی 
داخلی درگرفت و انباشت مطالبات به وجود 
گذشــته  کــه باعــث شــد ما در یــک دهه  آمــد 
مرتــب در بحــران باشــیم، جامعــه ایرانــی از 
ثبــات الزم برخــوردار نباشــد و مخاطرات آن 
گر از همین منظر به  روز به روز بیشــتر شــود. ا
کنیم می توانیم بگوییم همه گیری  کرونا نگاه 
که مبدا آن بود بحران  کشور چین  کرونا برای 
آنــی قلمداد شــد امــا وقتی اتفاق افتــاد برای 
کشــورهای دیگــر آشــکار و قابــل پیش بینــی 
که ممکن اســت به ســمت آنها هم برود  بــود 
کرونا  و در آنجــا نیــز شــکل بگیرد. همه گیــری 
برای شهر وهان و استان مربوطه بحران آنی 
بود اما برای بقیه اســتانهای چین بحران در 

ح شد: کار مطر کسب و  کرونا و آینده  در وبینار بحران 

کسب و کار سالم کافی نیست؛
 کسب و کار باید مقاوم باشد
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کسب و کار

حــال شــکل گیری بود. در نهایــت این بحران 
که نتوانستند آن  کشورهایی  منتشر شد و در 

کنند به بحران پایدار تبدیل شد.  کنترل  را 
پدرام ســلطانی افزود: ســوال دیگر این است 
کــه آیــا یــک اتفــاق می توانــد بــرای همــه یک 
که  کســی  بحــران قلمداد شــود؟ ســیل برای 
گلی دارد می تواند بحران تلقی شود اما  خانه 
که خانه اش اصولی ساخته شده  کسی  برای 
کشــوری  بحــران تلقــی نمی شــود. زلزله برای 
که برای آن آماده نشده بحران است  مثل ما 
که خود را برای  کشور زلزله خیز ژاپن  اما برای 
کــرده بــه نــدرت تبدیــل بــه بحران  آن آمــاده 
می شــود. برای انســان ســالم ســرماخوردگی 
گــذرا اســت امــا بــرای  یــک بیمــاری ســاده و 
که تحت شیمی درمانی است  بیمار سرطانی 
که  کسانی  می تواند بحران آفرین باشد. برای 
سالها در بورس هستند و یک پرتفوی متنوع 
مبتنــی بــر پس انــداز خود دارند ســقوط ســه 
چهــار ماهــه اخیــر بــورس می تواند یــک عدم 
و نفــع یا زیان معمول باشــد اما بــرای آنهایی 
کــردن وارد بورس  کــه در ســال 1399 با قرض 
شــدند بحران اســت. زیان 1 میلیــارد تومانی 
کل نقدینگی آن 2 میلیارد  کــه  بــرای بنگاهی 
تومان اســت بحران به شمار می رود اما برای 
بنگاهی با 100 میلیارد تومان نقدینگی زیان 1 
میلیارد تومانی بحران نیســت. بنابراین یک 
کرونا  اتفاق برای همه بحران نیســت و اتفاق 

نیز برای همه یک بحران نبود. 
کرونا  کشــورها  کثر  کشــور مــا و ا گفــت: در  وی 
و  دولتهــا  درمــان،  و  بهداشــت  نظــام  بــرای 
کرونا  کارها یــک بحران بــود.  کســب و  برخــی 
گردشــگری،  کارهایــی ماننــد  کســب و  بــرای 
کار خود را از دســت  که  کارگری  رســتورانها یــا 
کارهایــی  کســب و  داد بحــران بــود امــا بــرای 
کــه فــروش آنایــن  ماننــد اســتارت آپ هایی 
داشتند یا تولیدکنندگان مواد بهداشتی یک 
بحران نبــود و برای آنها فرصتی هم به وجود 
آورد. بــه نظــر می رســد بــا تعریف هــای ارائــه 
که در  کار ســالم  کســب و  شــده باید دید یک 
کمی دارد چه نوع  برابر بحران آســیب پذیری 

کاری است.  کسب و 
ســالم  کار  و  کســب  گفــت:  ســلطانی  دکتــر 
که در 5 محور اصلی مالی،  گی هایــی دارد  ویژ
مدیریــت منابع انســانی، عملیــات و فناوری 
کار سالم دارای  کســب و  قابل تعریف اســت. 
ســودآوری عملیاتی اســت یعنی الزم است از 

کار خود  سودآور  محل فعالیت اصلی کسب و 
باشــد و وضعیــت مالی باثباتی داشــته باشــد 
که به شــدت بــه بانکها  بــرای مثــال بنگاهــی 
گر سودآوری هم داشته  مقروض است حتی ا
باشــد وضعیــت باثباتی نــدارد. بنابراین یکی 
کســب  کــه می تواند ســامت  از ریســک هایی 
کار را بــه مخاطــره بینــدازد ریســک مالــی،  و 

فروش و سودآوری بنگاه است. 
کرد:  گــی عملیــات نیــز عنــوان  وی دربــاره ویژ
یــک بنــگاه بایــد از مــکان و تجهیــزات تولیــد 
که  کارآمد برخوردار باشد. یک واحد تولیدی 
تجهیزات و ماشــین آالت فرســوده دارد هرآن 
ممکن اســت بــا خرابــی ماشــین آالت مواجه 
کیفیــت  و  گــردد  متوقــف  آن  تولیــد  شــود، 
تولیــد آن از رقبــا عقــب بمانــد. یــک فعالیــت 
اقتصادی صنفی مانند آرایشــگاه یا رستوران 
کند  کار  که مکانی اجاره ای دارد و مرتب باید 
کارکــرد خــود را اجــاره دهــد   کــه در 20 روز اول 
کار  کســب و  و ده روز آخر ســود داشــته باشــد 
در مخاطره ای اســت و سامت  الزم را ندارد. 
که مبتنی بر مدل- کارهایی  کسب و  طبیعتا 
کسب و  های قدیمی هستند امکان رقابت با 
کارهای روزآمد را ندارند و هرآن ممکن اســت 
دچــار مشــکل شــوند چــون بهره وری و ســود 
کمتــری دارنــد بــه عبارتــی فناوری  عملیــات 
اســت.  آســیب پذیر  آنهــا  کار  و  کســب  مــدل 
که نیروی انســانی توانمند، با  کاری  کســب و 
کار ســالمی  کســب و  انگیزه و با مهارت ندارد 

کاری  کســب و  قلمــداد نمی شــود. در نهایت 
که باالی ســر آن مدیریت توانمند، باتجربه و 
که در مقاطع  با درایتی وجود نداشــته باشــد 
خــاص و شــرایط اضطــرار بــا ســرعت تصمیم 

کار سالمی نیست. کسب و  بگیرد نیز 
کســب  گفــت: امــا آیــا فقــط ســالم بودن  وی 
بــا  قرینه ســازی  گــر  ا می کنــد؟  کفایــت  کار  و 
کرونا در جامعه وجود دارد  که  کنونی  شرایط 
کــه افــراد  داشــته باشــیم ماحظــه می کنیــد 
مشــاغل  ســالمندان،  ماننــد  آســیب پذیری 
 ... و  بیمــاری زمینــه ای  پرخطــر، دارنــدگان 
کرونا هســتند. امــا آنهایی  بیشــتر در معــرض 
که جوانتر هســتند، بیمــاری زمینه ای ندارند 
آســیب  کمتــر  دارنــد  مناســبی  وضعیــت  و 
گــر بیشــتر  می بیننــد ولــی همیــن قشــر هــم ا
کرونــا قــرار بگیرند ریســک ابتای  در معــرض 
کرونــا در آنهــا افزایش می یابــد، نمونه این امر 
کار هم  کســب و  کادر درمانی اســت. در مورد 
کار ســالم در  کســب و  همینطــور اســت. یــک 
شرایط عادی قادر به ادامه فعالیت و توسعه 
اســت امــا در شــرایط غیرعــادی بــرای ادامــه 
دادن فعالیت خود الزم اســت مقاوم باشد و 

بیش از رقبای خود دوام بیاورد. 
کار مقاوم باید موارد  کســب و  وی افزود: یک 
که  کاری  کســب و  احتیاطی را در نظر بگیرد. 
بــا دو ماه توقــف عملیات و فروش آن متوقف 
یا ورشکســت شــود منابع احتیاطی را در نظر 
کــه  کرونــا دیدیــم  نگرفتــه اســت. در شــرایط 
که بیشــتر  کارهای ضعیف تر  کســب و  چگونه 
داشــتند  قــرار  مالــی  ریســکهای  معــرض  در 
بــه شــدت آســیب پذیر بودنــد  در ایــن دوره 
کــه بالشــتکی از منابع  کارهایی  کســب و  امــا 
کــرده بودند بیش از  نقــدی برای خود فراهم 
همکاران خود توانســتند شرایط فعلی را تاب 

بیاورند. 
کرد: در شــرایط  پــدرام ســلطانی خاطرنشــان 
شــرکت هایی  داریــم  قــرار  مــا  کــه  تحریمــی 
بــه میــزان  کــه مــواد اولیــه تولیــدی خــود را 
احتیاطــی تــدارک دیدنــد بیشــتر از همتایان 
کار خــود را ادامــه  کســب و  خــود توانســتند 
کار مقــاوم بایــد  کســب و  دهنــد. پــس یــک 
Buffer)ضربه گیــر( یــا اصطاحــا بالشــتکی از 
منابــع ضــروری و مــورد نیــاز داشــته باشــد تا 
در شــرایط ریســک یــا بحــران بتوانــد بیشــتر 
اســت.  انعطــاف  بعــد  نکتــه  بیــاورد.  دوام 
کــه مدل منعطــف دارند و  کارهایــی  کســب و 

درشرایطتحریمیکهما
قرارداریمشرکتهایی
کهمواداولیهتولیدی

خودرابهمیزاناحتیاطی
تداركدیدندبیشتراز
همتایانخودتوانستند
کسبوکارخودراادامه
دهند.پسیککسبو
 Bufferکارمقاومباید
)ضربهگیر(یااصطالحا

بالشتکیازمنابعضروری
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کنــار فروش معمول فروش  بــرای نمونه در 
آنایــن هــم داشــتند توانســتند بــه حیات 

خود ادامه دهند. 
که باعث  گــی دیگــری  وی در ادامــه بــه ویژ
بــه  بحــران  شــرایط  در  بنگاههــا  می شــود 
و  کــرد  اشــاره  دهنــد  ادامــه  خــود  حیــات 
گفت: ســرعت عمــل اهمیت باالیــی دارد. 
کارهــای  کســب و  کار در  نگاهــی بــه مــدل 
آنهــا  راس  در  و  شــرقی  جنــوب  آســیای 
کره ای ها نشــان  داد آنها به چه  چینی ها و 
کردند  ســرعتی اپلیکیشــن هایی را طراحی 
و فــروش و خدمــات و اطاع رســانی خــود 
از  یکــی  انجــام می دادنــد.  از طریــق آن  را 
شــرکت های  کــه  گی هایــی  ویژ مهم تریــن 
کره ای را پیش از دیگران از بحران  چینی و 
نجــات داد همین ســرعت عمــل در انجام 
تغییــرات الزم بــود. در واقــع موضــوع ایــن 
بحث ســازگاری اســت، یک بنگاه انعطاف 
الزم را دارد و به ســرعت تغییرات الزم را به 
وجــود می آورد. اما اینکه چقدر می تواند با 
کار را ادامه دهــد و تغییرات  ایــن تغییــرات 
کنــد مربــوط بــه  را در درون خــود نهادینــه 
فرهنــگ ســازمان اســت. بعد از شــوکهای 
خ قیمت نفت و هزینه انرژی برای  نفتی نر
گران شد، در شک نفتی سال 72  بنگاهها 
بــرای مدیریــت بحــران در  و 73 بنگاههــا 
کاهش مصــرف انرژی روی  مرحلــه اول به 
کــه بنگاهها تا  آوردنــد امــا ســوال این بــود 
چه حدی می توانســتند ایــن مدل را دوام 
بیاورنــد؟ بنگاههــا ســازگاری نشــان دادند 
امــا بهــره وری آنها دســتخوش تغییر شــد. 
بنابرایــن بنگاههــا بایــد در همــان شــرایط 
طــور  بــه  و  می زدنــد  تغییراتــی  بــه  دســت 
کار بــه مدل  کســب و  کلــی از مــدل ســنتی 
کــوچ می کردنــد مثــا ماشــین آالتی  جدیــد 
کــم مصرف تر را  بــا بهــره وری انــرژی باالتر و 

استفاده می کردند. 
اتاقهــای  کنفدراســیون  رئیــس  نائــب 
کــرد:  اقیانوســیه عنــوان  و  آســیا  بازرگانــی 
کار را مقــاوم  کســب و  کــه  مســئله بعــدی 
کــه در بــازار  کســانی  می کنــد تنــوع اســت. 
کــه  ســرمایه هســتند همــواره شــنیده اند 
الزم است ســبدی از سهام داشته باشند. 
شــرکت های تک محصولی یا تک فعالیتی 
در  بحــران  یــا  مخاطــره  وقــوع  صــورت  در 
معرض زیان و حتی ورشکســتگی هســتند 

کار  کــه صرفــا  بــه طــور مثــال شــرکت هایی 
کرونا  گردشگری انجام می دادند در بحران 
که  بیشــتر آســیب دیدنــد تــا شــرکت هایی 
گردشگری بخشی از پرتفوی آنها بوده و در 
کنــار آن فعالیت های دیگری نیز داشــتند. 
برابــر  در  فعالیــت  تنــوع  بــا  شــرکت هایی 
کمتــری دارند و  مخاطــرات آســیب پذیری 
که برای یــک فعالیت  حتــی عامــل بیرونی 
آنهــا تهدیــد اســت می تواند بــرای فعالیت 
دیگــر آنهــا فرصــت تلقــی شــود. در همیــن 
کــه تولیــد  ســالها مــا بنگاههایــی داشــتیم 
خ ارز  آنها تولید صادراتی بود و با افزایش نر
کمتری دیدند و ســودآوری بیشــتری  زیان 
تحریــم  شــرایط  حــال  عیــن  در  داشــتند. 
که به شــدت وابســته به  برای بنگاههایی 
واردات مواد اولیــه بودند و در بازار داخلی 
رقبای زیادی داشــتند بحران بیشــتری به 

همراه داشت.  

پــدرام ســلطانی افــزود: همســنگ بــا تمام 
نــکات ذکر شــده باید به موضــوع مدیریت 
کــرد. مدیریت ریســک  ریســک هــم اشــاره 
کارهایــی ماننــد بانکــداری و نهادهای  در 
در  امــا  اســت  تعریــف شــده   ... و  بورســی 
گونه مفاهیم  که با ایــن  کارهایــی  کســب و 
معــرض  در  شــدت  بــه  نیســتند  آشــنا 
ریســک های مختلف محیطی قــرار دارند. 
که تا  که درجه وقوعی  ریسک عاملی است 
حدی قابل اندازه گیری است روی کسب و 
کار تاثیر بگذارد. به عبارتی ریسک احتمال 
وقــوع دارد و می تواند با شــدت مشــخصی 
بــر همیــن  کار تاثیــر بگــذارد.  کســب و  بــر 
که با مدیریت ریسک آشنا  کســانی  اساس 
هستند ریسکها را تقسیم بندی می کنند و 

تمهیداتــی برای به حداقل رســاندن تاثیر 
ریســک ها در نظــر می گیرند. متاســفانه ما 

در این بخش ضعف بسیاری داریم.
وی با اشاره به مقاله ای از هاروارد بیزینس 
ریویــو به تفاوت بین بنــگاه مقاوم و بنگاه 
گفت: بنگاه مقاوم  کــرد و  غیرمقاوم اشــاره 
کمتــری دارد  در برابــر بحــران تاثیرپذیــری 
چون بــرای رویارویی با بحــران تمهیداتی 
گرفته اســت، ســرعت بازگشــت به  در نظــر 
شــرایط قبــل از بحــران در چنیــن بنگاهی 
باالتــر اســت و می توانــد پــس از بازگشــت 
سهم خود را در برابر رقبای غیرمقاوم خود 
کند. اثرگذاری بحران در یک بنگاه  بیشــتر 
مقاوم به تعبیر مرســوم به شــکل V نشان 
داده می شود یعنی تا حدی پایین می آید 

اما به سرعت باال می رود. 
اتفــاق  هــر  کــرد:  تصریــح  ســلطانی  دکتــر 
گســترده اتفــاق  کــه در ســطح  یــا بحرانــی 

می افتد هنجارها و نورم)Norm (بیزینس 
را از سطحی به سطح جدید ارتقا می دهد 
و مجموعه هنجاری یا چهارچوب و فضای 
کار را در جامعــه بــه  کســب و  جدیــدی از 
وجــود می آورد. در 100 ســال اخیر تحوالت 
که نورمهای  غیــر فناورانه مهمی بوده انــد 
کار را به وجــود آورده اند از  کســب و  جدیــد 
جملــه وقوع جنــگ جهانــی اول همزمان 
کسب  با آنفوالنزای اســپانیایی باعث شــد 
شــخصی  کار  و  کســب  مــدل  از  کارهــا  و 
بــه مــدل بنگاهــی روی آوردنــد. بنــگاه به 
تعبیــر امــروزی پــس از جنــگ جهانی دوم 
گســترش یافــت و بــا مکانیــزه شــدن تولید 
کــرد. حتی احداث  ســرعت بیشــتری پیدا 
بناهــا بــرای ســاخت ماشــین های جدیــد 
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 نشست

هم تغییر یافت تا در برابر بحرانها و جنگهای 
بعدی مقاوم باشد. 

وی افــزود: در ســالهای پس از جنگ جهانی 
دوم نهادهــای بین المللی از جمله ســازمان 
ملــل، بانــک جهانــی، صنــدوق بین المللــی 
گرفتنــد. در  پــول، و ســازمان تجــارت شــکل 
کار  و  کســب  جدیــد  هنجارهــای  زمــان  آن 
کشــورها  شــد.  تجــارت  توســعه  بــر  مبتنــی 
متوجــه شــدند نیاز به مدیریــت یکپارچه ای 
کاهش  در مدیریــت جهانــی وجــود دارد و با 
موانــع تجــاری می تواننــد ریســک جنــگ را 
بــه حداقل برســانند یعنی بــه تعبیر فردریک 
که از مرزهایی  باستیا به این نتیجه رسیدند 
کاال عبور نمی کند سربازها عبور می کنند.  که 
که جهانی شــدن بعد از  با همین تعریف بود 
جنــگ جهانــی دوم بنا نهاده شــد. در اوایل 
دهه 1970میادی شک نفتی 1973 و 1974 
که ظرف یک ســال قیمت نفت  موجب شــد 

5 برابر شود و بنگاهها به سمت صرفه جویی 
بیشــتر در مصرف انرژی رفتند. خودروسازها 
کمتر  کردنــد ماشــین هایی با مصــرف  تــاش 
کنند. فعالیت انرژی های تجدیدپذیر  تولیــد 
کووید  که به  بســیار جدی دنبال شد. تا این 
کــه در همیــن چنــد مــاه مدل و  19رســیدیم 

کار را بسیار تغییر داد.  کسب و  فرایندهای 
کووید  گفــت: شــاید هیــچ عاملی ماننــد  وی 
حرکــت  در  شــتابی  چنیــن  19نمی توانســت 
 IT از  اســتفاده  ســمت  بــه  مــا  بنگاههــای 
اســتفاده  و  مجــاری  فضــای  از  اســتفاده   ،
کــردم  عنــوان  چنانکــه  بدهــد.  دورکاری  از 
هنجارهــای  مــورد  در  شــده  ذکــر  مثالهــای 
گرفته بر پایه اتفاقات غیرفناورانه بوده  شکل 
اســت. البته انقابهای صنعتی نیز نورمهای 

کار به وجود آورده اند اما  جدیدی در کسب و 
کرونا و همه گیــری، اتفاقهای  بــرای قیاس بــا 

بحران آفرین مدنظر من بوده است. 
کــه دو فضــای  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ســلطانی 
عنــوان  دارد  وجــود  نااطمینانــی  و  ریســک 
گفتــه  ریســک هایی  بــه  نااطمینانــی  کــرد: 
کــه احتمال وقوع و شــدت اثــر آنها  می شــود 
قابــل اندازه گیــری و پیش بینــی نیســت. در 
بایــای  از  بســیاری  ریســک  اولیــه  تعاریــف 
در  را   ... و  همه گیری هــا  جنگهــا،  طبیعــی، 
زمیــن نااطمینانــی تعریــف می کردنــد و ایــن 
اتفاقات برای ساده ســازی یا فــرار از مواجهه 
بــه زمیــن نااطمینانــی رانــده می شــدند امــا 
پس از اتفاق افتادن، آشــنایی با آنها و تاش 
کاستن از تاثیرات آنها اجازه  برای مدیریت و 
کرد.  تعریــف آنهــا را در زمیــن ریســک فراهــم 
بــه زعم بســیاری از افــراد همه گیری هــا دیگر 
در دســته بندی نااطمینانــی قــرار نمی گیرند 

ماننــد  سرشــناس  چهره هــای  برخــی  حتــی 
گیتــس درباره مخاطــرات جدی چنین  بیل 
از  بودنــد.  داده  اخطــار  همه گیری هایــی 
ابتــدای قرن 21 همه گیــری در نقاط مختلف 
جهــان روی داده بــود اما تبدیــل به پاندمی 
دنیــا  مدیریــت  نظــام  وگرنــه  بــود،  نشــده 
می بایســت همه گیری هــا را در دســته بندی 

ریسک خود قرار می داد. 
کشــورهایی مثــل  کــرد: تفــاوت  وی تصریــح 
بــا  یــا حتــی  مــا  کشــورهایی مثــل  بــا  چیــن 
که آنها آمادگی  کشورهای پیشرفته این است 
برای مدیریت این ریسک را داشتند. به این 
کــه قبــا ســارس در چیــن بــه وجــود  جهــت 
آمده بود و چینی هــا با بیماری های همه گیر 
روبرو شــده بودنــد آمادگی مدیریــت اپیدمی 

که بســیاری از ابعاد  را داشــتند و علیرغم این 
بیمــاری برای آنها ناشــناخته بود ظرف چند 
کننــد و تقریبا  کنترل  کرونــا را  مــاه توانســتند 
زندگــی خــود را بــه حالــت عــادی برگرداننــد. 
که به چین داشــتم، در  در یکی از ســفرهایی 
که داخل اتاق هتل بود چیزی مانند  کمدی 
که  که بــرای من ناآشــنا بود  کاهخــود دیــدم 
گاز اســت و در  متوجــه شــدم ماســک ضــد 
گذاشته اند تا افراد درون هتل در  هتل آن را  
 زمان آتش ســوزی یا حمات شــیمیایی و ...
کننــد. در ســفرهای بعــدی و   از آن اســتفاده 
در هتلهــای بعــدی نیــز چنیــن وســیله ای را 
که ســازمان  که بخشــی از الزاماتی بود  دیــدم 

گردشگری از هتلهای چینی خواسته بود. 
کرد: مدیریت در سطح حکمرانی  وی تصریح 
کشــورها بســیاری از نااطمینانی ها  در برخی 
کرده اســت  را در قالب ریســک دســته بندی 
کشــوری  و بــرای آنهــا تعاریــف دارد. وقتی در 
کشــورهای اروپایی  کشــور ما یــا برخی  مانند 
بحــث بر ســر اعمــال قرنطینه یا عــدم اجرای 
کشــوری ماننــد چین بافاصلــه آن را  آن بــود 
کــرد در  کوتــاه  انجــام داد و دامنــه بحــران را 
گریبانگیر  کــه بحران هنــوز هم هنــوزه  حالــی 
کار را انجام ندادند.  که این  کشورهایی است 
دکتر ســلطانی در ادامه افــزود: تاثیر بحران بر 
بنگاههای اقتصادی شــامل مــواردی مانند 
آســیب به جریــان درآمدی یا ســامانه تولید، 

تفاوتکشورهاییمثلچینبا
کشورهاییمثلمایاحتیباکشورهای

پیشرفتهایناستکهآنهاآمادگی
برایمدیریتاینریسکراداشتند.

بهاینجهتکهقبالسارسدر
چینبهوجودآمدهبودوچینیهابا
بیماریهایهمهگیرروبروشدهبودند
آمادگیمدیریتاپیدمیراداشتندو

علیرغماینکهبسیاریازابعادبیماری
برایآنهاناشناختهبودظرفچند

ماهتوانستندکروناراکنترلکنندو
تقریبازندگیخودرابهحالتعادی

برگردانند.

کسب و کار
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کســری مالــی شــدن، ایجــاد مشــکل  دچــار 
در زمینــه تامیــن، و حتــی اخــذ تصمیمــات 
بنگاههــا  بســیاری  البتــه  اســت.  نادرســت 
ورطــه  در  را  خــود  نادرســت  تصمیمــات  بــا 
بحــران می اندازنــد. ایــن تصمیمــات شــامل 
مواردی مانند سرمایه گذاری حساب نشده، 
تخصیص دادن بخش اعظم پرتفوی شرکت 
بــه یــک فعالیــت پرریســک، عــدم مدیریــت 
قاطــع یک اتفاق، و ... اســت. در مطالعه ای 
که توســط مکنزی در چین انجام شده است 
و بــه آموخته های مدیــران بنگاههای چینی 
ایــن  اغلــب  می پــردازد،   چالــش  زمــان  در 
کرده انــد: در زمــان چالــش  مدیــران عنــوان 
بایــد مخاطــرات و پیامدهــای آن را بــه طــور 
گذاشــت. عاوه  کارکنــان در میان  شــفاف بــا 
آنهــا را در جریــان  بــدون الپوشــانی  ایــن  بــر 
که باید  میزان تاب آوری شرکت و تصمیماتی 
گرفته شــود قــرار داد. این مدیران توانســتند 
روشــهای ارتباط سازمانی را در دوران بحران 
که قبا  تنوع دهند و متوجه شدند مدلهایی 
برای ســرگرمی استفاده می شــدند توانستند 
اطاع رســانی  متعــارف  مدلهــای  از  بهتــر 

کنند. سازمانی عمل 
مدیــران  تجربیــات  ســایر  دربــاره  ســلطانی 
کرونــا نیز عنوان  بنگاههــای چینــی در دوران 
کرونــا باعــث شــد آنها بــه تحول  کــرد: بحــران 
کســب  و  دیجیتــال خــود ســرعت ببخشــند 
کار خــود را بــه فضــای مجــازی و پلتفرمهــا  و 
کننــد. مدیــران متوجه شــدند نظام  مبتنــی 
تصمیم گیری در یک شــرکت از نظام عمودی 
یــا سلســله مراتبی بایــد به نظامی با سلســله 
کمتــر تبدیل شــود و راس ســازمان با  مراتــب 
همه الیه ها ارتباط مســتقیم داشــته باشد تا 
فاصله اباغ تصمیم گیری را با بازخورد حاصل 
کنــد و اتفاق ها را ســرعت ببخشــد.  کــم  از آن 
کرونــا مدلهــای جدیــد همــکاری  در شــرایط 
بین ســازمانی طراحی شد برای نمونه برخی 
که در حــوزه تهیه و تولید  شــرکت های چینی 
فیلــم ســینمایی فعالیــت می کردند با بســته 
کار خود را از دست  کســب و  شــدن سینماها 
دادنــد اما برخی از آنها به ســمت شــرکت ها و 
که به صورت آناین در  مجموعه هایی رفتند 
زمینه تولیدات سینمایی فعالیت می کردند. 
کرونــا چنــدان  چینی هــا تــا پیــش از بحــران 
بــا مقولــه دورکاری آشــنا نبودنــد امــا اذعــان 
را  کرونــا ارزش دورکاری  می کننــد در بحــران 

کان آن را به عنوان مدل  کما متوجه شدند و 
گرفتند. کاری در پیش 

جهانــی  فدراســیون  عمومــی  شــورای  عضــو 
اتاقهــای بازرگانی بین المللــی افزود: موضوع 
دیگر ضــرورت آموزش و پشــتیبانی از آموزش 
مســتمر در ســطح ســازمان اســت. مدیــران 
که مصاحبه شدند  ارشد ســازمانهای چینی 
ابراز می-کنند که به جهت اضطراری که برای 
مانــدن در خانــه یــا حفــظ فاصلــه اجتماعی 
داشــتند بــه لزوم انتقــال برخــی توصیه ها به 
پرســنل و آشنایی خود با مسائل پیش آمده 
پــی بردنــد، در نهایــت حجــم آمــوزش درون 
کار افزایش یافت.  ســازمانی و آمــوزش حیــن 
کنــون از آموزشــهای  آنهــا متوجــه شــدند تــا 
درون ســازمانی ضمن خدمت محروم مانده 
بودنــد. همچنیــن مدیران روشــهای ارزیابی 
کارکنان خود را تغییر دادند، ارزیابی به شیوه 

کــه دورکار بــود و زیــر نظــر  فراینــدی از فــردی 
کار دشــواری بــه نظــر می رســید  مدیــر نبــود 

بنابراین ارزیابی ها نتیجه محور شد. 
کــه مدیران  ســلطانی افزود: مشــکل دیگری 
با آن مواجه شــدند ترس پرســنل از بازگشت 
کرونــا بــود، یکــی از مدیران  کار بــه دلیــل  بــه 
کترینگ در  که مدیریت فروشــگاه زنجیــره ای 
کرد: در این  وهــان را بر عهده داشــت عنــوان 
زمینه ما فراخوانی برای همکاری داوطلبانه 
درون مجموعــه دادیــم و چنــد برابر پرســنل 
کار شــدند. آنهــا متوجــه  الزم داوطلــب ایــن 
کارها به جای استفاده از  شــدند برای برخی 
نظام دستوری بهتر است از نظام داوطلبانه 
موضــوع  شــود.  اســتفاده  ســازمانی  درون 
کارکنــان بود.  کمک به مقاوم ســازی  بعــدی 
کارکنــان بــه جهــت نگرانــی روحــی از امنیــت 

کاری، شــرایط آینده و ســامت خانواده خود 
متوجــه  مدیــران  و  بودنــد  شــده  شــکننده 
کارکنــان  کمــک بــه  شــدند نقــش آنهــا بــرای 
بســیار برجســته اســت و می تواننــد حامیــان 

کارکنان خود باشند.  بهتری برای 
تقویــت  بعــدی  موضــوع  کــرد:  تصریــح  وی 
انســجام درون سازمانی بود. مدیران عنوان 
پوشــش ها  کــه  دورکاری  شــرایط  در  کردنــد 
گاه حضــور اعضــای  تقریبــا غیررســمی بــود و 
خانــواده در پس زمینه دیده می شــد فضای 
کارکنــان ایجــاد  صمیمیــت بیشــتری را بیــن 
کارکنان را افزایش داد.  کرد و انسجام درونی 
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
کرد: تجربــه مدیران چینــی می تواند  عنــوان 
بنگاههــای  کاری  مدلهــای  و  فرایندهــا  در 
که خــود ما از  کار رود. درس هایی  مــا نیــز بــه 
که مدلهای منعطف  گرفتیم این اســت  کرونا 

کار مقاوم تر هســتند. مدل منعطف  کســب و 
کار برخی بنگاهها امکان بازاندیشی  کســب و 
کــرد و درجه پایین  کرونــا ممکــن  را در دوران 
نگرانــی مجــال اندیشــه به مدلهــای جدید را 
کشــور مــا موضــوع مدیریت  کــرد. در  مقــدور 
ریســک حلقه مفقوده مدیریت اســت. همه 
ما باید موضوع همه گیری ها را در چهارچوب 
ریسک بنگاههای خود در نظر بگیریم. ما در 
ســطح ملــی هــم چنیــن نقطــه ضعف هایــی 
از  مــا  کشــور  هــم  و  بنگاههــا  هــم  داریــم.  را 
نظــر بنیانهــای اقتصــادی و ســامت بســیار 
آســیب پذیر هستند. بنیانهای سامت نظام 
کشور ما بســیار ضعیف تر  بهداشــت و درمان 
که تصور می کردیم. موضوع ما  از چیزی بــود 
کمبود دارو نبود بلکه فقدان  کمبود منابع یا 
مدیریت مناســب برای همه گیری بحرانهای 
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 نشست

کرد.  که شــرایط را ایــن چنین  بهداشــتی بود 
و  بهداشــت  نظــام  در  تصمیم گیــری  اصــوال 
گاهــی و  درمــان مــا تــوام بــا تردیــد و نقــص آ
دانــش در ایــن زمینــه بــود. در بنگاههای ما 

نیز همین اتفاق افتاد. 
در دوران  کــرد:  دکتــر ســلطانی خاطرنشــان 
کار ســالم  کســب و  کرونــا متوجــه شــدیم یک 
گی های  کار بایــد ویژ کســب و  کافــی نیســت و 
باشــد.  داشــته  را  مقــاوم  کارهــای  و  کســب 
عاوه بر قاطعیت در تصمیم گیری، جســارت 
و ســرعت در تصمیم گیــری نیــز اهمیت دارد. 
کن  که تعلل در قرنطینه یا تعطیلی اما دیدیم 
کشــور رقم زد.  عمومــی چــه وضعیتی را برای 
که متناســب با اندازه  کدام از بنگاهها هم  هر 
خودشان در این تصمیم گیری ها تعلل کردند 
کارکنان خود را در معرض آســیب قرار  نه تنها 
کار خود نیز آســیب  کســب و  دادنــد بلکــه بــه 
زدنــد. در زمــان بحــران چــه در ســطح بنگاه 

کشور هیچ ماحظه ای باالتر از  چه در ســطح 
که بحران مدیریت شــود تا زمان  این نیســت 
کاهــش یابد و وضعیــت تا حد  و عمــق اثــر آن 

ممکن به شرایط باثبات تبدیل شود. 
کارهــای مــا  کســب و  کرونــا بــرای  وی افــزود: 
و  کســب  از  خیلــی  اســت.  نــوآوری  فرصــت 
کارهــا مــدل فعالیــت خــود را تغییــر دادنــد یا 
در آســتانه تغییر آن هســتند. تا پیــش از این 
کــه مــدل فعالیــت  کارهایــی  کســب و  مــا بــه 
آنهــا مبتنی بــر IT بود اســتارت آپ می گفتیم 
ولــی امروزه ایــن مدل یک مــدل الزامی برای 
کرونــا  کارهــای مــا اســت. در دوران  کســب و 
فرایندهــای  از  بســیاری  در  نــوآوری  فرصــت 
کاری درون ســازمان فراهم شــد. فرایندهای 
کرونا مبتنی بر همبســتگی  کاری مــا پیــش از 

و وابســتگی نیروی انســانی بــود و واحدهای 
کار  هــم  از  ع  منتــز نمی توانســتند  مختلــف 
کرونــا متوجــه شــدیم  امــا در شــرایط  کننــد 
واحدهــا بایــد بتواننــد به طور جزیــره ای هم 
کاری  کرونــا مهارت های  کننــد. در دوران  کار 
نیز دستخوش نوآوری شدند. مهارتی مانند 
IT دیگــر مختــص به بخش IT بنــگاه نبود و 
کار با اپلیکیشــن ها،  کارکنــان نیــز بایــد  ســایر 

نرم افزارها و پلتفرمها را یاد بگیرند. 
کــرد: در دوران  دکتــر پــدرام ســلطانی تصریح 
منابــع  مدیریــت  در  نــوآوری  فرصــت  کرونــا 
کردن،  انســانی وجود دارد. روش انگیزه مند 
کرونا  و جذب و اســتخدام پرسنل در شرایط 
بــا شــرایط عــادی فــرق دارد. بســیاری از مــا 
کار تــک محصولــی  کســب و  متوجــه شــدیم 
کار آســیب پذیری اســت و بســیاری  کســب و 
کار غافل  کســب و  از مــا از فرصت هــای آینده 
مســئولیت های  زمینــه  در  حتــی  بوده ایــم. 

فرصتهــای  هــم  کرونــا  دوران  در  اجتماعــی 
و  تبلــت  خریــد  شــد.  شناســایی  نــوآوری 
کمتــر  اعطــای آن بــه دانش آمــوزان مناطــق 
توســعه یافتــه بــه آنهــا امــکان آمــوزش داد و 
کــه نتایج آن  کــرد  آنهــا را شــهروند دیجیتــال 
در ســالهای آتی مشــهود خواهد بود. شــیوه 
مدیریت ما هم از مدیریت سلسله مراتبی به 
مدیریت باز، از شــیوه مدیریــت غیر منعطف 
بــه  میــز  پشــت  مدیریــت  از  و  منعطــف  بــه 

کوچنده تبدیل شد.  مدیریت 
وی با اشــاره به مجموعــه فرصتهای نوآوری 
ح شــده در وبینــار، پیشــنهاد مطالعــه  مطــر
کتــاب »قوی ســیاه« نوشــته نســیم نیکاس 
کــرد قوی ســیاه  طالــب را ارائــه داد و عنــوان 
به تعبیــر نیکاس طالب همــان رویدادهایی 

کم  که مــا احتمال وقــوع آنها را بســیار  اســت 
بیفتــد بحرانهــای  اتفــاق  گــر  ا امــا  می بینیــم 
کارهــا ایجــاد می کنــد.  کســب و  جــدی بــرای 
نوشــته  می کنــد«  احمــق  »فقــر  دیگــر  کتــاب 
که  ســندهیل موالنیتیــن و الدارشــفیر اســت 
در حــوزه اقتصــاد رفتــاری اســت و نگاهــی به 
کمبــود منابــع در همه  کــه  ایــن مســئله دارد 
فــرد،  روی  منفــی  آثــار  چــه  آن  زمینه هــای 

خانواده و سازمان دارد. 
کــرد: به نظر  دکتــر ســلطانی در پایــان تصریح 
کس چیــزی را نمی توانــد بفهمد یا  مــن هیچ 
که بخواهد بنابراین چیزی  بیاموزد تا زمانــی 

به نام فهماندن وجود خارجی ندارد. 

گریز است کمیت هوشمند بحران  حا
مهنــدس عطاردیــان بــا اشــاره بــه ســخنرانی 
مبســوط و روشــنگر دکتــر ســلطانی، عنــوان 
کــرد: در شــرایط حاضــر و با توجه بــه عملکرد 
دولــت، بخش خصوصــی قادر به بســیاری از 
فعالیتهــای ســازنده ذکــر شــده در ســخنرانی 
گفته می شــود بخش  شــما نیست. همیشــه 
امــا  بزنــد  اقــدام  بــه  بایــد دســت  خصوصــی 
کار  هــر وقــت بخــش خصوصــی بــرای انجــام 
می شــود  صحنــه  وارد  پیشــنهادی  ارائــه  یــا 
خصوصــی،  بخــش  ایــن  می شــود  متوجــه 
بخــش خصوصــی مدنظــر دولتمــردان نبوده 
اســت و تعریف آنها از بخش خصوصی شامل 
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بخشــهای دیگری می شــود. به هر حال در 
کشور وجود  کنونی امکان تعطیلی  شــرایط 
کارهــا الزم  کســب و  بــرای حفــظ  نــدارد و 
اســت تمهیداتی از طرف دولت اندیشــیده 
شــود و ایــن تمهیــدات می توانــد از طــرف 
فعــاالن بخــش خصوصــی ارائــه شــود. بــه 
نظر شــما بخش خصوصــی در این زمینه و 
گفتگــوی بــا دولــت چــه مــواردی را باید  در 

خاطرنشان شود؟
در پاسخ به سوال مهندس عطاردیان دکتر 
کــرد: دولت مــا در معنای  ســلطانی عنــوان 
گرفتار است  عام آن در بحران خودســاخته 
کــی توانــد  و ذات نایافتــه از هســتی بخــش 
که در  کــه بود هســتی بخش؟ مــا از نهــادی 
بحــران جدی قــرار دارد نمی توانیــم انتظار 
کــه بخــش خصوصــی را از  داشــته باشــیم 
کرونــا اتفاق  که  کند. زمانــی  ج  بحــران خــار
گرچــه بــرای اســتان هوبئــی چیــن  افتــاد، ا
کشورهای دنیا قابل  بحران بود برای ســایر 
پیشــگیری بــود و می توانســت تبدیــل بــه 
کمیت هوشــمند بحران  بحــران نشــود. حا
که بحران همیشــه در پیش  گریز اســت زیرا 
مختلــف  بحرانهــای  در  ســالها  مــا  اســت. 
قــرار داشــته ایم و یکی از دالیــل عمده این 
وضعیت نداشتن مهارتهایی برای بازی در 

صحنه جهانی بوده است. 
بحرانهــای  افــزود:  ســلطانی  پــدرام  دکتــر 
کشــور را پایین  مختلــف ســرمایه اجتماعی 
کرده  آورده و از نظــر مالــی دولــت را ضعیف 
بین المللــی  تحــرک  نظــر  از  کشــور  بــود. 
کــردن  فراهــم  امــکان  و  شــده  محــدود 
کم شده بود، وضعیت  تجهیزات بهداشتی 
اقتصادی و معیشــت مردم مناســب نبود. 
بــا وجــود ایــن شــرایط ناشــی از بحرانهــای 
کرونا مواجه شــدیم و معلوم  انباشــته ما بــا 
که دولــت بحران  کــه در این شــرایط  اســت 
بــرای  شــنوایی  گــوش  دارد  بحــران  روی 
توصیه های بخش خصوصی ندارد. دولت 
نمی تواند مســائل و مشــکات مــا را به طور 
که می تواند  کاری  کند و تنهــا  اساســی حل 
انجام دهد رســیدگی به مســائل ایی اســت 

کــه بــه نوعی »از این ســتون به آن ســتون« 
اســت. به نظر من در یک نــگاه واقع بینانه 
ارائــه پیشــنهاد بــه جایی نخواهد رســید و 
کند  که بایــد این پیشــنهادها را اجرا  کســی 

قادر به اجرای آن نیست.
وی در پاســخ به ســوالی درباره سازمانهای 
غیــر  ســازمانهای  کــرد:  عنــوان  غیردولتــی 
کــه ماموریــت محــور هســتند و بــه  دولتــی 
که  دنبــال انتفــاع نیســتند هــم در صورتــی 
اصول یک ســازمان مقــاوم را دنبال نکنند 
گر  کنونی آســیب خواهند دید. ا در شــرایط 
ســازمانهای انتفاعی با قطع شــدن فروش 
ســازمانهای  ایــن  در  می افتنــد  خطــر  بــه 
غیرانتفاعی هم با قطع شدن حمایت های 
گر  مالــی ایــن مخاطرات به وجــود می آید. ا
ســازمانهای غیــر انتفاعی ما مــدل فعالیت 
کار در فضای مجازی  خــود را بــا دورکاری و 
منطبق نکنند نمی توانند ماموریت خود را 

انجام دهند. بــه نظر من اصل مطلب این 
کنونی سازمانهای غیر  که در شرایط  اســت 
دولتی ما تا حد ممکن خود را از پیامدهای 
کنند. در این شــرایط و  کرونا حفظ  بحــران 
کارها الزم اســت  کســب و  کمــک بــه  بــرای 
ســازمانهای مدنــی مــا در مدیریــت ابعــاد 
کرونا نقش آفرین باشــند. بخش خصوصی 
را  نفــس  کمپیــن  کرونــا  بحــران  وقــوع  بــا 
کرد تــا ملزومات بیمارســتانها را  راه انــدازی 
کند و توانســت در ماههای اولیه به  فراهــم 

کند.  کمک رســانی  270-280 بیمارســتان 
لذا سازمانهای مدنی ما هم در این شرایط 
باید یک تغییر جهت ماموریتی در راستای 
کرونا داشته باشند.    کنترل بحران  کمک به 
دکتر سلطانی در پاسخ به سوال دیگری در 
کرونا  زمینــه توصیــه بــه بنگاههــا در دوران 
کســب  کــرد: بنگاههــا بایــد پلتفــرم  عنــوان 
کار خــود را از حالــت حقیقــی بــه مجازی  و 
افزایــش  را  خــود  دورکاری  دهنــد.  تغییــر 
بــر  مبتنــی  را  اقتصــادی  فعالیــت  دهنــد، 
که در  نیازهای امروز مشــتریان یا نیازهایی 

آینده تقویت خواهد شد تغییر دهند. 
دربــاره  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
کرد:  کار ســالم نیز تصریح  کســب و  الزامات 
کار الزامــات  کســب و  کــه محیــط  مادامــی 
ســامت را بــه میــزان الزم به وجــود نیاورد 
کار ســالم دشــوار اســت. در  کســب و  ایجاد 
و  تــوان  رکــود  دوران  در  و  کنونــی  شــرایط 

که می تواند  مدیریت درون بنگاهی اســت 
کار سالم را رقم بزند. کسب و 

مهنــدس  آنالیــن  ســمینار  ایــن  پایــان  در 
که دورکاری در  عطاردیان با اشــاره به این 
پروژه هــای عمرانــی عمال ممکن نیســت و 
کارگاههــای عمرانی در شــرایط  بســیاری از 
کنونی هم فعال هســتند، لزوم بررســی این 
کرد.   موضوع را در وبینارهای آتی یادآوری 

که در محیط  گفته میشــه  کالس، دوره، ســمینار یا هر رویداد آنالینی  گرفته شــده و به   Web-based seminar از عبارت Webinar: 1-وبینار
کامال آنالین، زنده، تعاملی و دو طرفه تو یک زمان مشخص برگزار میشه. وب و با استفاده از اینترنت به صورت 
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ســی و دومین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان همدان با 
دستور کار بررســی مسائل و موانع جاری 
انجمــن پیمانــکاران عمرانــی و انجمن 
چالش های  و  همدان  اســتان  انبوه سازان 
حوزه خدمات فنی مهندسی با شهرداری، 
سازمان نظام مهندسی و اداره امور مالیاتی 

استان همدان برگزار شد.
در این نشســت، فعاالن بخش خصوصی 
حوزه عمرانی اســتان همدان، خواســتار 
تســهیل و روان ســازی فرایندهای صدور 
نقشــه های ســاختمانی  کنترل  و  پروانه 

شدند.
رئیس انجمن پیمانکاران همدان با اشــاره 
بــه اعام شــاخص های تقویم ســه ماهه 
اول و دوم ســال 99 از طــرف ســازمان 
برنامه وبودجــه به صــورت علی الحســاب 

خواستار بازنگری در این شاخص ها شد.
غفاری گفت: از اســفند 98 شاهد افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی مانند فوالد، شن 
و ماسه، ســیمان آجر و بلوک و ملزومات 
اجرای نازک کاری ساختمان ها و تأسیسات 

ســاختمانی هســتیم و حمل ونقل که در 
بعضی موارد 100 درصد و در برخی موارد 

150 درصد افزایش قیمت داشته است.
او تأکید کرد: در شــرایط اقتصادی کنونی 
که درگیر یــک جنگ اقتصادی و اپیدمی 
کرونا هستیم بسیاری از پروژه ها با تأخیر 
اجرا می شــود کــه این تأخیرهــا درباره 
پروژه های با درصد پیشــرفت فیزیکی باال 

باید مجاز تلقی شود تا پیمانکاران بیش از 
این ضرر و زیان نبینند.

رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن همدان 
نیز در این نشســت اظهــار کرد: در حال 
حاضر تعداد 1515 فقره پروانه ساختمانی 
با زیربنــای 1 میلیون و 565 مترمربع در 

شهر همدان در حال اجراست.
پارســا مهر افزود: یک میلیون و 300 هزار 
مترمربع پروانه ســاخت هم برای امسال 
اخذ شده و در حال حاضر 8 هزار و 122 
واحد در حال ســاخت اســت که از این 
طریــق برای 24 هزار نفر ایجاد اشــتغال 

کرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
کرد: در حال حاضر دســتمزد مهندسان 
ساختمان باید به صورت یکجا و آن هم در 
ابتدای کار که پروژه هیچ گونه پیشــرفتی 
ندارد پرداخت شــود و ایــن خاف عقل 
و قانون تجارت اســت که در شهر تهران 
و اکثر اســتان ها خاف ایــن رویه بوده و 

به صورت مرحله ای پرداخت می شود.
موانــع مالیاتی فعــاالن حــوزه عمرانی 

مشکالتوموانعحوزهعمرانو
خدماتفنیمهندسیاستانهمدان

رئیسانجمنپیمانکارانهمدان:
درشرایطاقتصادیکنونیکهدرگیر
یکجنگاقتصادیواپیدمیکرونا
هستیمبسیاریازپروژههاباتأخیر
اجرامیشودکهاینتأخیرهادرباره
پروژههایبادرصدپیشرفتفیزیکی
باالبایدمجازتلقیشودتاپیمانکاران

بیشازاینضرروزیاننبینند.
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نیز موضــوع دیگری کــه رئیس انجمن 
انبوه ســازان اســتان همدان به آن اشاره 
کرد و گفت: بر اســاس مــاده 77 قانون 
اماکی  مالــکان  مســتقیم،  مالیات های 
کــه از ســال 1395 به بعد اخــذ پروانه 
ســاختمانی و ایجاد بنا کرده اند باید 25 
درصــد از ســود خالص خــود را مالیات 
پرداخــت کنند و تعیین ســود خالص را 
نیز از مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش 
آپارتمان هــای احداثــی روز هزینه کرد 
)شــامل خرید زمین و هزینه ساختمان( 
به دســت می آورنــد که انتظــار می رود 
ارزیابی هزینه های انجام شــده در زمینه  
ساخت وســاز در زمان فروش به روز شود 
و مالیات بر اســاس تفاوت فروش روز و 

هزینه روز محاسبه شود.
عــدم اعطای تســهیات بانکی توســط 
بانک های اســتان به بخش مســکن نیز 
به عنوان یکی دیگر از موانع حوزه عمرانی 
اســتان موردبحث و بررسی قرار گرفت و 
پارســا مهر در این خصوص گفت: اعطای 
تســهیات بانکی به بخش مسکن توسط 

بانک های اســتان انجام نمی گیرد این در 
حالی اســت که دولت اعطای 20 درصد 
از ســرجمع اعتبارات کلیه بانک ها را به 
بخش مســکن اختصاص داده و تاکنون 

اقدامی صورت نگرفته است.

رئیــس اتــاق همدان نیــز با اشــاره به 
رونق  در  نقش صنعت ساختمان ســازی 
اشــتغال گفت: در این شرایط که بیشتر 
مشــاغل دچار رکود و تعطیلی هســتند 
ساختمان سازی توانســته پایدار بماند و 

این مهم قابل تقدیر است.
علی اصغر زبردست ادامه داد: نظام مهندسی 
و شهرداری باید همه تاش خود را جهت 
تقویت تعامــل با فعاالن حوزه عمرانی به 
کار ببندند تا بتوان به توســعه اشتغال و 

تولید مسکن ادامه داد.
دبیر شــورای گفت وگوی استان همدان 
با اشــاره به برخــی موانع ایجاد شــده 
بــرای فعــاالن اقتصادی حــوزه عمرانی 
استان خواســتار تسهیل امور در سازمان 
نظام مهندســی ســاختمان و شهرداری 
همدان شــد و افزود: فرایند پر پیچ وخم 
کنترل نقشه های ساختمانی و مانع تراشی 
در صدور نقشــه پروانه در این ســازمان 
موجب نارضایتی فعالین بخش خصوصی 
در حوزه خدمات عمرانی و فنی مهندسی 
واقع شــده که انتظار مــی رود با حذف 

مراحل اضافی و دست و پاگیر شرایط را 
برای فعالین حوزه عمرانی اســتان بهبود 

بخشیم.
در پایان اســتاندار همدان نیز تســهیل 
و روان ســازی فرآینــد صــدور پروانــه 
ســاختمانی را ضروری دانســت و تأکید 
کرد: ســال گذشــته مصوبه هایی در این 
راستا صادر شده بود که هنوز اجرا نشده 

است.
او به دستگاه های مرتبط مانند شهرداری، 
نظام مهندســی تــا 15 آذرمــاه ســال 
جاری مهلت داد تا با تشــکیل جلســه 
و آسیب شناســی این موضــوع موانع را 
برداشــته و روند صدور پروانه ساختمانی 

را با اعمال اصاحاتی شتاب بخشند.
شــاهرخی بــا اشــاره بــه وقت گیــر و 

خســته کننده بودن روند صــدور پروانه 
ســاختمانی و نارضایتــی مــردم گفت: 
باید رضایتمندی  برآیند تاش مسئوالن 
و آسایش مردم باشد که برخی نسبت به 

این وظیفه مهم بی توجهی می کنند.
اســتاندار همدان خاطرنشان کرد: مردم 
از نرخ دستمزد مهندسان نظام مهندسی 
اســتان نیز گایه مند هستند و این مورد 
مهــم باید در کمیته مربوطــه با نظارت 
بازنگری  معاونت امور عمرانی استانداری 

و قانونمند شود.
25 آبان- پایگاه خبری اتاق ایران

موانعمالیاتیفعاالنحوزهعمرانی
نیزموضوعدیگریکهبراساسماده
77قانونمالیاتهایمستقیم،مالکان
امالکیکهازسال1395بهبعداخذ
پروانهساختمانیوایجادبناکردهاند
باید25درصدازسودخالصخودرا
مالیاتپرداختکنندوتعیینسود
خالصرانیزازمابهالتفاوتدرآمد

حاصلازفروشآپارتمانهایاحداثی
روزهزینهکرد)شاملخریدزمینو

هزینهساختمان(بهدستمیآورندکه
انتظارمیرودارزیابیهزینههایانجام
شدهدرزمینهساختوسازدرزمان
فروشبهروزشودومالیاتبراساس

تفاوتفروشروزوهزینهروزمحاسبه
شود.
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کمیســیون احــداث و خدمــات  نایب رئیــس 
گفتگویــی  فنــی و مهندســی اتــاق ایــران در 
کــرد: به نظر می رســد مهم ترین مانع  عنوان 
درراه تحقق اهداف صادراتی خدمات فنی و 
مهندســی، عدم برنامه ریــزی و هدف گذاری 
اســت.  جهانــی  بازارهــای  در  حضــور  بــرای 
در  مــا  سیاســی  دیپلماســی  محدودیــت 
کشــورهای مختلف باعث  برقــراری روابــط با 
شده تا دیپلماسی اقتصادی هم تحت تأثیر 
گیرد؛ جالب تر اینجاست که  این موضوع قرار 
از بخش خصوصی توقع داریم تا بدون هیچ 
ابــزار و پشــتوانه ای در میدان هایــی حضــور 

که حمایت دولت را می طلبد کنند  پیــدا 
گفــت: شــیوع ویروس  ســادینا آبایــی ایــران 
کرونا و تغییرات پیش آمده در ســطح جهانی 
از معیــار و  کــه بســیاری  نشــان داده اســت 
اســتانداردهای جهانــی در حــال حاضــر نیاز 
بــه بازتعریــف دارنــد. یکــی از مهم تریــن این 
کل، خدمات فنی و  مقوله هــا صــادرات و در 
کــه حتی در ایــران هم این  مهندســی اســت 

تعریف با چالش های بسیاری همراه است.
سادینا آبایی نائب رئیس کمیسیون احداث و 
خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در گفت وگو 
با »پایــگاه خبری اتاق ایران« به مناســبت روز 
ملــی صــادرات افــزود: یکی از مشــکات فعلی 
فعــاالن خدمــات فنی و مهندســی این اســت 
کــه خدمــات فنــی و مهندســی صرفــًا در حوزه 
احداث تعریف می شــود درحالی که این مقوله 
ابعاد مختلفی دارد و از ایده، اجرا، مهندسی و 

... را شامل می شود.
حاضــر  حــال  در  متأســفانه  کــرد:  اظهــار  او 
صادرکننــدگان خدمات فنی و مهندســی در 
کرونــا قرارگرفته اند و همین  چالش تحریــم و 
امــر باعث شــده تا دسترســی بــه منابع مالی 
جهانــی بــا محدودیت هــای بســیاری همراه 
گر از دهه 70 تا  که ا شود. این در حالی است 
سال های گذشته را در نظر بگیریم، صادرات 
خدمات فنی و مهندسی با رشد چشمیگری 
همــراه بوده اســت؛ منتهی به رغم این رشــد 
روزافــزون هیچ گاه نخواســتیم برنامه مدونی 
کنیم و نقشــه راهی  بــرای ایــن حوزه تعریــف 
گر هم  در ایــن حــوزه وجود نداشــته اســت؛ ا
گرفته، صرفــًا باانگیزه بخش  اقدامــی صورت 

خصوصی بوده است.

آبایــی افــزود: در شــرایط حــال حاضــر، روند 
که شــرکت های خدمــات فنی  روبــه رشــدی 
و مهندســی داشــتند رو بــه تنــزل قرارگرفتــه 
که  است؛ آن هم به رغم ظرفیت های داخلی 
وجــود دارد. از طرفــی بایــد به ایــن نکته هم 
که بازارهــای خدمات  توجه داشــته باشــیم 
کشــورهایی  بــه  محــدود  مهندســی  و  فنــی 
که  ماننــد عراق، افغانســتان و ســوریه اســت 
کشــورها هــم بزرگ تریــن معضات را  همیــن 
بــرای فعــاالن و شــرکت های خدمــات فنی و 

مهندسی به وجود آورده اند.

کمیســیون احــداث و خدمــات  نایب رئیــس 
کرد:  فنی و مهندســی اتاق ایران خاطرنشــان 
در حــال حاضــر آمارهــای دقیقــی از صــادرات 
کشــور وجــود  خدمــات فنــی و مهندســی در 
می دهــد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  و  نــدارد 
نبــود آمــار دقیــق در حــوزه صــادرات خدمات 
فنی و مهندســی به دلیل همــان نبود تعریف 
که باعث شــده  مشــخص در این حوزه اســت 
تــا آمارهــای مختلفــی در دســت باشــد. برای 
نمونه وقتی صحبت از خدمات می شود، این 
خدمات صرفًا با ارسال یک کد صورت می گیرد 

اما در آمارهای صادراتی لحاظ نمی شود.
کیــد بر اینکــه پتانســیل صادرات  آبایــی بــا تأ
کشــورهای  در  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
منطقه تا سقف 30 میلیارد دالر وجود دارد، 
ادامــه داد: بــه نظــر می رســد مهم ترین مانع 
درراه تحقق اهداف صادراتی خدمات فنی و 
مهندســی، عدم برنامه ریــزی و هدف گذاری 
اســت.  جهانــی  بازارهــای  در  حضــور  بــرای 
در  مــا  سیاســی  دیپلماســی  محدودیــت 
کشــورهای مختلف باعث  برقــراری روابــط با 
شده تا دیپلماسی اقتصادی هم تحت تأثیر 
گیــرد؛ جالب تر اینجاســت  ایــن موضــوع قرار 
کــه از بخــش خصوصــی توقع داریــم تا بدون 
میدان هایــی  در  پشــتوانه ای  و  ابــزار  هیــچ 
را  دولــت  حمایــت  کــه  کننــد  پیــدا  حضــور 
کــه  می طلبــد. به خصــوص در بــازار رقابتــی 
می کنــد  تغییــر  روز  فناوری هــای  به واســطه 
و بخــش خصوصــی هــم بــه دلیــل نداشــتن 
هیچ گونــه حمایتــی، روزبــه روز از ایــن بازارها 

عقب تر می افتد.
کمیســیون احــداث و خدمات  نایــب رئیس 
کــرد: در  کید  فنــی و مهندســی اتاق ایــران تا
همــه جای دنیا، شناســایی بازارهای هدف 
به واســطه دولت ها صورت می گیرد و دولت 

باید حامی بخش خصوصی باشد.
او در پایــان خواســتار اصاح زیرســاخت ها و 
رویه هــای داخلــی توســط دولــت دوازدهــم 
و  شــد  خــود  فعالیــت  پایانــی  ماه هــای  در 
و  ارز  خ  نــر افزایــش  از  صحبــت  کــرد  کیــد  تا
که  تاثیــر آن بــر صادرات ایــن حوزه تــا زمانی 
نداشــته  وجــود  درســتی  زیرســاخت های 

باشد، اشتباه است.
30 مهر - پایگاه خبری اتاق ایران

پتانسیلصادراتخدماتفنیو
مهندسیدرکشورهایمنطقهتاسقف

3٠میلیارددالروجوددارد،
بهنظرمیرسدمهمترینمانعدرراه

تحققاهدافصادراتیخدمات
فنیومهندسی،عدمبرنامهریزیو
هدفگذاریبرایحضوردربازارهای

جهانیاست.

  وگتفگ

نایب رئیس کمیسیون 
احداث و خدمات فنی و مهندسی 

اتاق ایران مطرح کرد

صادرات خدمات 
فنی و مهندسی 
ول است و به نز ر
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محمــد ســتاری فر، معــاون اســبق ســازمان 
برنامه وبودجــه در ســالهای 1364 تا 1368، 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  اســبق  رئیــس 
بیــن ســالهای 1376 تا 1380، رئیس ســابق 
بیــن  برنامه ریــزی   و  مدیریــت  ســازمان 
ســالهای 1380 تا 1383و اقتصاددان و عضو 
عامه طباطبایــی  دانشــگاه  هیئت علمــی 

است. 
را  ایــران  توســعه یافتگی  فراینــد  نتیجــه  وی 
برپایی چرخه بن ســازه توسعه یعنی »قدرت 
جامعه قوی- قدرت دولت قوی« می خواند 
به نظم کشــاندن  از  پــس  اســت  معتقــد  و 
دولــت، می تــوان جامعــه منظــم و بســامان 
ایــن  از  محــوری  پرســش  آورد.  پدیــد  نیــز 
که اساســا بــرای نیل به توســعه،  قــرار اســت 
کمیتــی مردم ســاالر، تــا  وجــود جامعــه و حا
چــه میــزان از اهمیــت برخــوردار اســت؟ آیــا 
ممکــن  توســعه  مردم ســاالری،  فقــدان  در 
گفت وگوی خود  خواهــد بــود؟   ســتاری فر در 
بــا روزنامــه شــرق نقطــه عزیمــت توســعه را 
صندلــی قــدرت و دولــت دانســته و معتقــد 
است پس از به نظم کشاندن دولت، می توان 
جامعه منظم و بســامان نیــز پدید آورد. وی 
یــک  گــر در  ا کــه  اذعــان می کنــد  همچنیــن 
ج، فســاد،  ج ومر جامعــه وضع بی ثباتــی، هر

گســترده، عدم شــفافیت و ...  نابرابــری، فقر 
گیرد و بتواند  گر اقتداری شکل  برقرار باشد، ا
کشــور را ســامان ببخشــد، از وضعیت  وضــع 

ج و ... بهتر خواهد بود. ج ومر هر

به عنوان یک اقتصــاددان، چه توصیه ای 
آن،  نتیجــه  در  و  حکمرانــی  بهبــود  بــرای 

بهبود وضعیت معیشتی مردم دارید؟
کنون به آن دچارند،  که مردم مــا ا وضعیتــی 
هیــچ وقت بــا آن مواجه نبوده انــد. در تاریخ 
75ســاله برنامه هــای توســعه ایــران، وضــع 
کشــور هیــچ گاه بدیــن صــورت نبوده اســت. 
کشــور مــا دالریزه نبــود. اما پس  گذشــته  در 
کشــور تا حدی دالریزه شــد،  از جنــگ وقتی 
بــه هــم  سرنوشــت آدم هــای جامعــه مرتبــا 
کــه شــهروندان  اســت  ایــن  اســت.  خــورده 
ایرانــی تا حدود زیــادی درگیر معاش ســطح 
اولیــه خــود شــده اند. وقتــی مــا درگیــر ایــن 
ســطح از معیشت باشــیم، نمی توانیم راجع 
که توســعه لشــکر  به توســعه حرف بزنیم چرا
قوی و آدم های امیدوار می خواهد. با وجود 
اینکه مهم ترین مشکل معیشتی امروز مردم 
گرفتاری های  در حــوزه اقتصادی اســت، اما 
بازار اقتصاد و معاش مردم را در نارسایی ها، 
گرایی هــا و فســاِد بــازار سیاســت می دانم.  وا

بــازار سیاســت باعث شــده مردم تــا این حد 
گرفتــاری بیفتند. پــس راه حل  بــه مشــقت و 
کــه مهم تریــن درد  مســئله اقتصــادی مــردم 
کشــور است، در درجه اول در حوزه سیاست 
که این بازار سیاســت  خواهــد بود. تــا زمانی 
نادرســت و رانتــی، ســلطه خود را بــر اقتصاد 
ادامــه دهــد، وضع بــه همین منــوال خواهد 

بود. 
اقتصــاد، رونــق و ثبــات می خواهــد امــا همه 
کــه حوزه سیاســت  اینهــا بــه هم خــورده چرا
گــرا و درخودمانده، آن  رانتــی، غیرکارآمــد، وا
را بــه هــم زده اســت. پس راه حــل اقتصادی 
از راه سیاســت می گــذرد. مــا بایــد خودمــان 
و  داخلــی  سیاســی  مناســبات  همــه  در  را 
کنیم. در بلوا و آشوب،  بین المللی، بازتعریف 
هم ملت و هم دولت ضرر می کنند. باید بازار 
کنــد. این اساســا از  سیاســت خــود را اصاح 
شایسته ســاالری،  آزاد،  انتخابــات  طریــق 
می توانــد  پاســخ گویی  و  شــفافیت  اعتمــاد، 
در بــازار سیاســت اتفــاق بیفتد و ایــن دولت 
بــا وجــود ظرفیت هــای عظیــم در جامعــه، 
جامعــه  برپایــی  بــرای  را  بســترها  می توانــد 
قوی و چرخه بن ســازه توســعه یعنی »قدرت 
جامعــه قوی-قــدرت دولــت قــوی« فراهــم 
کنــون محتــاج قانــون  آورد. در واقــع ایــران ا
کمیت  که در درجه اول، حا توســعه ای است 
بــر  بــرای خــود بپذیــرد و ســپس آن را  آن را 
بــا  واقــع  در  کنــد.  ســاری  و  جــاری  مــردم، 
گذاشــتن به فرایندهای توســعه، به تدریج  پا
قانون مندی و نهادمندی برخاسته از قانون 

که جاری و ساری می شود. است 
به نظر من نقطه شروع فرایند توسعه یافتگی 
در عصــر حاضــر، صندلی قــدرت خواهد بود. 
کــه بــر ایــن صندلــی تکیــه می کنــد،  جریانــی 
گــر بخواهــد مدعــای مشــروعیت و توســعه  ا
بــرای ایرانیــان را داشــته باشــد، بایــد بتواند 
کند  در وهلــه اول خــود را به نظم و بســامان 
)Rule of Law( و پــس از آن نیز مملکت را به 
نظــم بکشــاند. پــس نقطه اصاحــی در ابتدا 
میان چرخــه قدرت دولت و قــدرت جامعه، 
قــدرت دولت خواهد بود. دولت باید خود را 
گفتمان  کمیت بایــد دارای  کنــد. حا تنظیــم 
کــه می خواهــد بــا ایــران چــه  باشــد و بگویــد 
گفتمان توســعه ای و  کنــد. همچنین باید به 
برخاســته از قانون اساســی نیز پایبند باشد. 

محمد ستاری فر:

بازار سیاست
 باید خود را  اصالح کند
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 نشست

که به توســعه  کــره و دیگــر جاها  در تایــوان و 
نیــز  بــدان  و  رســیدند، مانیفســتی داشــتند 
گون  گونا کردند. پس روابط ارگان های  عمل 
کمیت باید منظومه و ســپهر بشود، همه  حا
این منظومه را بفهمند، به آن معتقد باشند 
و از برخــورد ســلیقه ای بــا آن نیــز خــودداری 
کمیــت  کننــد. چنیــن فراینــدی، برپایــی حا
)قــوای مختلــف( توســعه ای، همگــرا، مقیــد 
کارایی ها  در قدرت، پاسخ گوبودن و عمل به 
و اثربخشــی ها را نتیجــه خواهــد داد.  ایــران 
کنون در میانه راه توســعه یافتگی اســت. در  ا
که  کم هزینه تریــن راه  ایــن مســیر، بهتریــن و 
کشــور را بــه  کنــد و  می توانــد انســجام ایجــاد 
توسعه برساند، برپایی یک انتخابات آزاد در 
چارچــوب همین قانون اساســی خواهد بود 
تــا هرکــس نیز بر هــر صندلی نشســت، بتواند 
گرفته،  که در آن قرار  مطابــق با آن جایگاهی 
اختیــار، قدرت و پاســخ گویی داشــته باشــد. 
ایــن قانــون اساســی امروزیــِن مــا، از قوانیــن 
را  کار خــود  کــه  کــره، مالــزی و... در زمانــی 
کردنــد، بهتــر و پیشــروتر اســت اما به  شــروع 
کردار نیک  قانون ما عمل نمی شــود. باید به 
کــرد. مــردم زمانــی به مــا اعتنا  بیشــتر توجــه 
کمیــت  کــه مــا بتوانیــم حا خواهنــد داشــت 
قانــون از بــاال )Rule of law( را ابتــدا در خود 
کنیم. در  قدرت و نظام تصمیم گیری محقق 
کنیم: اول  این راســتا باید به ســه چیز توجه 
کــه موازین  اینکه مســئوالن ســوگند بخورند 
قانون را در وهله اول بر خود و سپس بر ملت 

کنند. جاری 
دوم اینکه متناسب با این قانون حکمروایی 
کنند . در اقتصاد سیاســی  چیده و آن را اجرا 

گــذار از وضــع موجود  بــه اینهــا آســتانه برای 
گر  نامطلــوب به وضــع مطلــوب، می گویند. ا
کشــور متحــول  ایــن شــرط ها برقــرار باشــد، 
گــذار  بــرای  تــاش  ایــران،  شــد. در  خواهــد 
توســعه ای،  ســامان  بــه  نابســامانی ها  از 
گرفتــه و هــر بــار به خاطــر عدم  بارهــا صــورت 
مهــم  ایــن  مســئوالن،  طــرف  از  الزم  تقیــد 
بــه شکســت انجامیــده اســت. آخریــن بــار، 
ســند  بــرای  کــه  بــود  همه جانبــه ای  تــاش 
کلــی  سیاســت های  و  20ســاله  چشــم انداز 
از  برخاســته  چهــارم  پنج ســاله  برنامــه  و  آن 
امــا  گرفــت،  صــورت  باالدســت  اســناد  ایــن 
توفیــق نیافــت. ایــن اســناد مهــم برخاســته 
توســعه  70ســاله  تجــارب  از  جمع بنــدی  از 
از  گســترده ای  خیلــی  مشــارکت  بــا  و  ایــران 
کارشناســان وزارتخانه هــا، ســازمان برنامه و 

که پس از تصویب  کمیسیون های دولت بود 
در دولــت، تقدیــم   رهبــری شــد و منجــر بــه 
تشــخیص  مجمــع  همه جانبــه  مشــارکت 
مصلحــت نظام،   مجلس شــورای اســامی و 
کمیســیون های آن شــده و نهایتــا، تأییــد و 
همراهی دو مجلس ششــم و هفتم را با خود 
داشــت. بنا بود حســب این برنامه 20ســاله، 
آن  رویکردهــای  بــه  متعهــد  نظــام  کلیــت 
شــوند، از برخوردهای ســلیقه ای خودداری 
قانون منــدی  از  برنامــه  رویکردهــای  شــود، 
و  کارآمــد  اجــرای  بــرای  نهادمنــدی  و 
گــر اینهــا صــورت  اثربخــش برخــوردار شــود. ا
می گرفــت، امــروزه ایــران در منطقــه، قدرت 
اول اقتصــادی بــود و چرخه »قــدرت جامعه 
قوی-قدرت دولت قــوی« دائما عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، امنیتی و... 

را هر روز به مراتب واالتری ســوق می داد.
امــا متأســفانه ایــن برنامــه مهــم در دســت 
که اعتقادی به نظم  دولت هــای نهم و دهم 
نداشــتند  توســعه ای  ســازمان  و  ســامان  و 
انحــراف  بــه  بودنــد،  قانون گریــز  و  برنامــه  و 
کشــیده شــد. آن هــم در عصری  همه جانبــه 
که ایــران از باالترین منابــع ارزی و فرصت ها 
حالــی   در  بــود.  برخــوردار  انســانی  منابــع  و 
اقتصــادی،  نابســامانی های  از  بســیاری  کــه 
اجتماعــی و سیاســی امــروز مــا، ریشــه در آن 
دارد.   برنامه گریــزی  و  قانون گریــزی  دوران 
کنون باید برای تعهد و الزام به ظرفیت های  ا
کرد و حرکــت و امید  قانونــی موجــود، تــاش 
ســاخت. با این رویکرد، می تــوان اصاحاتی 
کمیت  کلیت حا را در نظم و ســامان اجرائــی 
و  فــاز  و  ســطح  ایــن  از  پــس  آورد.  پدیــد 
و  اولیــه، حســب ضرورت هــا  آرامــش  ایجــاد 
الزامــات عصــری، بایــد اصاحــات بنیادیــن 
بــه  پاســخ گویی  جهــت  اساســی  قانــون  در 
گیرد.  نیازهــا و مطالبات عصری مدنظــر قرار 
کــه باید ثمــره اش، برپایی چرخه  اصاحاتــی 
بن ســازه توسعه یعنی »قدرت جامعه قوی-

قدرت دولت قوی« باشــد تا بتوان در فضای 
انتخاب هــا و  بســط فرصت هــا، بســط حــق 
بســط عرصه هــای آزادی، جامعــه ایرانــی را 
در جایگاهی در شــأن ظرفیت های انســانی، 

فیزیکــی، تمدنی و تاریخی خود قرار داد.
تلخیص از روزنامه شرق- 25 آبان

راهحلاقتصادیازراه
سیاستمیگذرد.ماباید

خودمانرادرهمهمناسبات
سیاسیداخلیوبینالمللی،

بازتعریفکنیم.دربلواو
آشوب،همملتوهمدولت

ضررمیکنند.بایدبازار
سیاستخودرااصالحکند.
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تازه تریــن شــامخ بخــش ســاختمان حکایت 
کــه میــزان فعالیت هــا در صنعــت  از آن دارد 
ساختمان طی مهر ماه نسبت به شهریورماه 

روند افزایشی یافته است.
گــزارش اتاق تعــاون ایــران، بررســی های  بــه 
کی از آن اســت  آماری صنعت ســاختمان حا
مــاه  مهــر  در  ســاختمان  بخــش  شــامخ  کــه 
کــه بیانگر  امســال عــدد 53.13 بــوده اســت 
بهبــود اندک وضعیت صنعت ســاختمان در 
مهرمــاه نســبت به ماه قبل اســت زیرا میزان 
مــاه  بــه  نســبت  شــده  انجــام  فعالیت هــای 

گذشته روند افزایشی داشت.
اســتاندارد  اســاس  بــر  ســاختمان  صنعــت 
کلیــه فعالیت های  بیــن المللی طبقه بندی 
گروه اصلی ساخت  اقتصادی )ISIC(، به سه 
بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت 
دســته بندی  ســاختمان  تخصصــی  ســاز  و 
می شــود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش 
کلی مسکونی و  ساختمان شــامل دو بخش 

غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است.

ارز،  خ  نــر نوســانات  مســکونی  بخــش  در 
افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی، عــدم 
تــوازن عرضــه و تقاضــا و نیز تــداوم معامات 
گرانه، افزایش مجدد قیمت مسکن را  ســودا

پدید آورد.
کان پیشرفتی  کما در بخش های عمرانی هم 
عــدم  و  نشــد  گــزارش  فعالیت هــا  میــزان  در 
کافی بر تداوم این  تخصیــص بودجه عمرانی 

امر دامن زده است.
بــا اســتناد به اظهــارات فعاالن ســاختمانی، 
مــاه  بــه  نســبت  ســاختمان  شــامخ  عــدد 
کمی افزایش یافت. علیرغم افزایش  گذشــته 
بیشــتر قیمــت مــواد اولیــه و از ســوی دیگــر 
مواداولیــه،  ایــن  از  بخشــی  عرضــه  کمبــود 
آن  بدنبــال  و  جدیــد  سفارشــات  میــزان 
میــزان فعالیت هــای تولیــد یا ارائــه خدمات 
افزایــش  ماهانــه  مقیــاس  در  ســاختمانی 

یافت.
شــاخص،  دو  ایــن  افزایــش  بــا  متناســب 
نیــروی  بکارگیــری  میــزان  شــاخص های 

اولیــه در  مــواد  نیــز میــزان خریــد  و  انســانی 
مقایســه با مــاه قبل، روند افزایشــی را تجربه 

کردند.
بــا توجه به روند افزایشــی قیمت مواد اولیه، 
کمــی صعــودی شــد. میــزان  قیمــت فــروش 
فروش هم نسبت به ماه قبل افزایش یافت. 
کاهــش  کارهــای معوقــه هــم اندکــی  میــزان 

یافت.
کرونا و نیز  با توجه به افزایش شــیوع ویروس 
مشــکل تأمین برخی تجهیــزات به خصوص 
از نــوع وارداتــی، ســرعت انجــام سفارشــات 

کاهش یافت. گذشته  کمی نســبت به ماه 
کمتر شــد  میــزان مصــرف حامل هــای انرژی 
و بــا توجــه بــه تــداوم مشــکات موجــود در 
کشــور، در صــادرات ایــن  حــوزه صــادرات در 
گذشــته تفاوت خاصی  بخش نســبت به ماه 

مشاهده نشد.
علیرغم تمام مشــکات موجود، فعاالن این 
کار خود را در  کســب و  حــوزه بهبود وضعیت 

ماه آینده انتظار داشتند.

شامخ ساختمان مهرماه اعالم شد

فعالیت های ساختمانی افزایش یافت
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ش نشست
ار� گ�ز

فعــاالن اقتصادی باالخــذ پیمانکاران صنعت 
احــداث در ســال 1399 هجــری شمســی با دو 
که  معضل اساســی و بی ســابقه مواجه شدند 
کشــور تلقی  مــی توانــد نقطه عطف ســازندگی 

گردد .
گســیخته و بی ســابقه  حادثــه اول تــورم لجام 
که از ابتدای ســال 1397 شروع و در  اقتصادی 
شش ماهه اول سال 1399 به اوج خود رسید .
گیر  شدن  کرونا و فرا حادثه دوم شیوع ویروس 
که منجر  بیماری covid - 19  در جهان و ایران 
کلیــه فعالیتهــای اقتصــادی از  بــه باتکلیفــی 

گردید . کشور  جمله صنعت پیمانکاری 
کــه هر یــک از معضــات فوق  قابــل ذکر اســت 
بــه تنهایی قــادر اســت جامعــه پیمانــکاری را 
که  بــه چالش جدی بکشــاند لذا واضح اســت 
همزمــان شــدن ایــن دو بیمــاری مهلــک چــه 
تاثیر سویی بر فعاالن این حرفه دشوار خواهد 
کــه جبــران آنهــا صرفــا بــا همــکاری  گذاشــت 
 بی دریغ دولت و دســتگاههای اجرایی میسر 

خواهد بود .
کمیســیون فنــی در راســتای تعهــد حرفه ای و 
صنفی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
اقــدام به تشــکیل جلســات متعدد بــه منظور 
یافتن راهکارهای مناســب مقابله با معضات 
پیــش آمــده نمــوده تــا بتوانــد بــا اقداماتــی به 
هرچنــد  قدمــی  بتوانــد  زیــر  ردیفهــای  ح  شــر

کوچک در رفع مشکات بردارد .  
کمیســیون  اهم اقدامات انجام شــده توســط 

ح زیر می باشد . فنی در سال 1399 به شر
1- تهیه و تکمیل جداول تاثیر شــرایط شــیوع 

کرونا در قراردادهای رشته ابنیه ویروس 
2- تهیه و تکمیل جداول تاثیر شــرایط شــیوع 

کرونا در قراردادهای رشته راهسازی ویروس 
شــاخصهای  در  موثــر  عوامــل  خ  نــر تهیــه   -3
تعدیل ســال 99 مــورد درخواســت دفتر نظام 

فنی و اجرایی
4- بر رســی و تعیین نــرخ مصالح خاص جهت 

تولید فهرست بهای آتی
انســانی  نیــروی  دســتمزد  خ  نــر بررســی   -5

   ....................
محدودیت هــای  و  مشــکات  بــه  توجــه  بــا 
گســترش  شــرایط  از  ناشــی  آمــده  عمــل  بــه 

کرونــا و بــه تبــع  آن چگونگــی  شــیوع ویــروس 
و بخصــوص  پیمانــکاری  فعالیت شــرکت های 
کمیســیون  به  کارگاه،  فعالیت هــای  در داخل 
بررسی نحوه فعالیت شــرکت ها و تبعات ناشی 

کرونا پرداخت. از بیماری 
گردیــد  بــا توجــه به بــاال بــودن ضریب  عنــوان 
کندگی  کــم جمعیتــی و تنــوع قومیتــی و پرا ترا
محل ســکونت پرســنل شــاغل، نگرانی از بروز 
کرونــا در  زمــان بازگشــت از  و شــیوع بیمــاری 
مرخصی افراد شــاغل در هالــه ای از ابهام بوده 
کرا ت   که در این راستا با  تشکیل جلسات و مذا
کنتــرل و انجام تمهیدات  در ارتبــاط  بــا نحوه  
کــم جمعیتی در  کــه ترا بهداشــتی در مواقعــی 
اتوبــوس و مینی بوس ایاب و ذهاب پرســنل و 
کاری  تجمع در ساعات آغازین و پایان شیفت 
کارت زنــی و تجمــع در صــف تحویل  در محــل 
کارگری  کم جمعیتی در اتاق های  غــذا و نیز ترا
کاری وجــود دارد،  ایــن نگرانــی  کیپ هــای  و ا
را افزایــش می دهــد و موضــوع فــوق از اوایــل 
کنون دغدغه  فکری  اسفند ماه ســال 1398 تا
کارگاه های پیمانکاری بوده و امورات  مدیران 

اجرایی را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در ایــن راســتا  از معاون محتــرم رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در خواســت 
کارگاه های پیمانکاری  تعلیق و توقف فعالیت  

گردید.
خ  مــور  98-2370 شــماره  )نـــــــــــامه های  
1398/12/24 و 62589 - 99 مورخ 1399/3/21( 
و متعاقــب اعــام نظــر نظــام فنــی و اجرایی به 
هماهنگــی   شــورای   محتــرم  رئیــس  عنــوان  
تشــکل های مهندســی، صنفــی و حرفه ای در 
قهــری  حــوادث  شــرایط  مصادیــق   خصــوص 
 در قراردادهــای حــوزه نظــام فنــی و اجرایــی
قراردادهــای  در  شــده  پیش بینــی  کشــور   

که تصریح می نماید: منعقده 
در  قهــری  حــوادث  شــرایط  »مصادیــق   
قراردادهــای  حــوزه نظــام  فنــی و اجرایــی 
طرفیــن  اســت  شــده  پیش بینــی  کشــور 
اجــرا   و  ســاخت  پیمانــکاری  قرارداد هــای 
خدمــات  ســاخت،  و  ح  طــر پیمانــکاری  و 
بازرســی و مشــاوره میدانــی )ماننــد  نظارت 
 کارگاه،  ژئوتکنیک و نقشه برداری( و خدمات

انفورماتیکــی  کارهــای  در  اجــرا  و  نصــب   
و  متعلقــه  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  می تواننــد 
پروژه )مانند پیشــرفت فیزیکی، زمان اتمام 
بــا رعایــت  و تامیــن اعتبــار الزم ســاالنه( و 
دســتورالعمل الزامات  بهداشــتی و سالمت 
وزارت  ابالغــی  پروژه هــای   در  کار  محیــط 
بهداشــت، درمــان  و آموزش پزشــکی و این 
کارفرما  سازمان حســب مورد  با مساعدت 
دهنــد   ادامــه  را  قــرارداد  موضــوع  خدمــات 
در  موجــود  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  یــا 
مفــاد قراردادهــای منعقــده )ماننــد تمدیــد 
مــدت قــرارداد، تعلیــق و...  به گونه ای عمل 
کــه ضمن رعایت  حقوق طرفین قرار  نمایند 
کیفیــت، هزینــه و زمان بهینه  داد،  الزامــات 

پروژه  های  تامین شود...«
خ 99/1/26   تصویــر نامــه  شــماره 30511 مــور

ج می گردد.  در
متعاقب مکاتبات به عمل آمده،  این سندیکا 
اقــدام بــه تنظیــم  آنالیــز هزینه هــای اضافــی و 
کرونا نمود و در بررســی های به عمل  مرتبط با 
ح  آمــده هزینه هــای متاثــر از بیمــاری بــه شــر
اطاعات جداول شماره 1 و 2 محاسبه و اعام 

گردید.
احــداث  هزینــه  شــامل  هزینه هــا،  ایــن 
ایجــاد  منظــور   بــه  اضافــی  ســاختمان های 
فضــای مناســب در ســاختمان های مرتبط با 
کارگاه و هزینه  هــای اضافــی غذا، ایاب  تجهیــز  
و ذهــاب، تامیــن  تجهیــزات اضافــی  و لوازم و 
مــواد بهداشــتی مطابــق پروتکل هــای اعــام 

شده می باشد.
ج در  ضمنــا در این بررســی ، راهکارهــای مندر
مفــاد  مــواد 43 و 49 شــرایط عمومــی پیمــان   

ح  بوده است.  نیز مطر
بــا  ارتبــاط  در  کمیســیون   اقدامــات  ســایر   

گردیده است: موارد زیر انجام 
خ اقام مورد درخواســت دفتر نظام    تهیه نر
فنــی و اجرایــی در دوره  هــای  ســه ماهه هــای 
تولیــد  در  اســتفاده   مــورد  و  جــاری   ســال 

شاخص های تعدیل
و  خــاص  اقــام  خ  نــر تعییــن   و  بررســی   
اضافــی مصالــح عمومــی و ماشــین آالت مــورد 
دوره در  اجرایــی  و  فنــی   نظــام   درخواســت 

ونا بر قراردادهای عمرانی تاثیر شیوع کر
وری بر گزارش ها و اقدامات کمیسیون فنی سندیکا  در سال 1399   مر
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تاسیس:  1326

تاریخ:1398/12/24

شماره:99-6237٠

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 تلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا

 "به نام خدا"
 

 دکتر نوبختجناب آقای حضور گرامی 
 رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورمحترم معاون 

 های شرکتهای پیمانکاری در شرایط کنونیکارگاه موضوع: 
 

 سالم؛ پس از
احتراماً،     همانطوریکه استحضار دارند پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی و بطور کلی شاغلین صنعت احداث 

های اجرایی در شرایط فعالیت کارگاهادامه به دلیل عدم دریافت بخشنامه از سوی آن سازمان در خصوص چگونگی 
 کنونی در وضعیت نامشخص قرار دارند.

ها، با ع ویروس کرونا در سطوح جامعه، چگونگی فعالیتهای پیمانکاری و باالخص در کارگاهنظر به گسترش و شیو
توجه به باال بودن ضریب تراکم جمعیتی و تنوع قومیتی و نیز پراکندگی جغرافیایی محل سکونت پرسنل شاغل در 

از مرخصی پرسنل شاغل بسیار باالست، باشد، نگرانی از بروز و شیوع ویروس کرونا در زمان بازگشت ای از ابهام میهاله
های ایاب و ذهاب پرسنل، تجمع در ساعات آغازین و پایانی شیفت کاری در بوستراکم جمعیتی در اتوبوس و مینی

های کاری این نگرانی را زنی و تجمع در صف تحویل غذا و نیز تراکم جمعیتی در اتاقهای کارگری و اکیپمحل کارت
طرفی مراجعات مکرر و متعدد روزانه از خارج کارگاه جهت امورات مختلف اجرایی و ادارات نیز دهد و از افزایش می

 باشد. در حال انجام می
از اوایل اسفندماه تاکنون دغدغه فکری مدیران باشد، که خارج از روند متعارف فعالیتهای پیمانکاری می روند فوق

 تعطیل جریان داشته است. صورت نیمه های پیمانکاری بوده و امورات اجرایی بهکارگاه
بینی رفع معضل های پیمانکاری تا زمان پیشکارگاهفعالیت ای خواهشمند است دستور فرمایند، با صدور بخشنامه

یاهرتاریخی که صالح می دانید متوقف وتعلیق اعالم گردد 1399ماه سال  اردیبهشتکنونی و یا حداقل تا پایان 
 مات پیشگیرانه، سایر تعهدات پیمانکاری نیز مورد توجه قرار گیرد.بعمل آوردن اقداتاضمن 

 را دارد. آورند کمال تشکراین مورد بعمل میقبالً از اقدامی که در 
 با تقدیم احترام

 ایرج گالبتونچی
 دبیـر             

 
 
 

www.acco.ir  info@acco.ir

خ  نــر افزایــش  بــا  مواجــه  اقــام  در  کار  حجــم 
کاهش یابد. غیرمتعارف تا سقف 25 % 

خ ارز در مقاطعی    ج( مشــابه بخشنامه تغییر نر
تاخیرات مدت پیمان مجاز شود

  چ( تبدیل قرارداد به پیمان مدیریت
  ح( اســتفاده از مــاده 81 قانــون مقــررات مالــی 

دولت تا سقف 25% و تکرار به دفعات 
کمیسیون  برخی ضوابط  در ادامه برنامه جلسات 

کــه در مواقعــی مانــع  و دســتورالعمل های جــاری 
قانونــی  قابلیت هــای  از  برخــورداری  و  اســتفاده  

گرفت. کار قرار  می گردد بررسی و در دستور 

کمیســیون آقایان مهندسان: یوسفیان،  اعضای 
روزی طلــب، همیــری، صدرعضــدی، یزدانــی، 
ظاهــری، مدنــی، ســهرابی، عــارف آذر و خانــم 

مهندس شوقی

 سه ماهه های سال جاری
خ دســتمزد  نیــروی   بررســی  نــر
آن  تغییــرات  رونــد  و   انســانی 

 در  سال 1399
  اظهــار نظر در ابهامات مطروحه 
توسط شــرکت ها و اعام نکات نظر 

قانونی و قراردادی
قــراردادی  مشــکات  بررســی      
نماینــدگان  حضــور  بــا   شــرکت ها 
کمیسیون  و  ذیصاح در جلســات  

بانظر اعضا
تغییــرات  رونــــــــــــــــــــد  بررســی     
دوره هــای  تعدیــل   شــاخص های 
ســال  دوم  و  اول  ماهه هــای  ســه 

1399
  بررســی  موارد نارســائی در مورد 
خســارت عــدم پرداخــت تعهــدات 
در  تاخیــر   تادیــه  و  کارفرمــا  مالــی 
که  الزم است با صدور  اوراق خزانه 
بخشــنامه ای مانــع اجــرای خاف 

شود 
به منظور برون رفت از شرایط فعلی 
مشــکات  مبتــا بــه فعالیت هــای 
پیمانــکاری ناشــی از تاثیر تغییرات 
خ مصالــح،  نــر ارز در   خ  نــر روزمــره 
کاال و تجـــــــــــــــــهیزات و خدمــات، 
ح زیر  پیشــنهاد های اجرایی به شر

گردید: ح   مطر
مابه التفــاوت  پرداخــت  الــف(     
خ مصالــح اقام اصلی بر اســاس  نــر
خ  نرخنامــه  ســه ماهــه چهــارم  نــر

سال 1398 
خ میلگرد،   از جمله مابه التفاوت نر
روال  طبــق  ســیمان  و  آهــن آالت 
قبلــی و براســاس روش نرخنامــه و 
با اصاح ضر یب باالســری 1/14 به 

باالسری پیمان 
خ پیمان، موضوع    ب( تغییر در نر
خ پیمان براساس  تجدید نظر در نر
ســال  بودجــه  قانــون   80 تبصــره 

1356
خاتمــه  مجــوز  پ(دریافــت    
اســت  راهــکار  یــک  نیــز  پیمــان 
)اختیار  خاتمه پیمان به پیمانکار 

داده شود(
پیمانــکار  درخواســت  بــا  ت(    



 پیام آبادگران                                  
آبان ماه  1399
 شماره 391

30

 نشست

تاسیس:  1326

تاریخ:٠3/21/1399

شماره:99-62589

پیوست:

شماره ثبت: 94

آدرس : تهــران خیابــان طالقانــی- خیابان شــهید برادران مظفر)صبای جنوبی(-شــماره86-کد پســتی: 1416964691
کس: 66464084 www.acco.ir  info@acco.irتلفن: 66469105 - 66402037-66460195- 66464261 )ده خط(   فا
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1398سال 1
شهریورتیر و مردادسه ماهه اولسه ماهه چهارمردیف
230,000265,000310,000340,000مترمکعبخاک رس طبیعی کیسه ای جهت گچ و خاک با کرایه حمل1

مترمکعبخاک شن دار2
165,000190,000220,000240,000مترمکعبماسه بادی3

510,000610,000660,000720,000مترمکعبماسه خاک دار ماسه کفی4

570,000680,000740,000810,000مترمکعبماسه شسته بتنی5

600,000720,000780,000850,000مترمکعبماسه شسته بتنی دانه بندی شده6

430,000520,000560,000610,000مترمکعبشن طبیعی7

450,000540,000580,000630,000مترمکعب میلیمتر4/75شن شسته دانه بندی شده 8

430,000520,000560,000610,000مترمکعب میلیمتر9/5شن شسته دانه بندی شده 9

420,000500,000545,000600,000مترمکعب میلیمتر12/5شن شسته دانه بندی شده 10

410,000490,000530,000580,000مترمکعب میلیمتر19شن شسته دانه بندی شده 11

410,000490,000530,000580,000مترمکعب میلیمتر25شن شسته دانه بندی شده 12

510,000610,000660,000720,000مترمکعبشن تهیه شده از سنگ کوهی13

480,000570,000620,000680,000مترمکعبسنگ قلوه14

300,000360,000390,000430,000مترمکعبمخلوط شن و ماسه رودخانه ای تونان15

مصالح زیراساس تهیه شده از مصالح رودخانه ای با دانه 16
 میلیمتر50بندی صفر تا 

380,000450,000500,000550,000مترمکعب

تهیه شده از مصالح رودخانه % 50مصالح اساس باشکستگی 17
 میلیمتر37/5ای با دانه بندی صفر تا 

560,000670,000720,000790,000مترمکعب

600,000720,000780,000850,000مترمکعبسنگ الشه بنایی18

2,600,0003,100,0003,700,0004,000,000مترمربعسنگ پالک صیقلی تراورتن سفید درجه یک19

750,000900,0001,000,0001,050,000مترمربعسنگ پالک صیقلی مرمریت آباده درجه یک20

1,100,0001,250,0001,400,0001,450,000مترمربعسنگ پالک صیقلی چینی سفید الیگودرز درجه یک21

1,200,0001,400,0001,550,0001,650,000مترمربعسنگ پالک صیقلی چینی کریستال قروه درجه یک22

850,0001,000,0001,100,0001,150,000مترمربعسنگ پالک صیقلی گرانیت گل پنبه ای23

800,000950,0001,050,0001,100,000مترمربعسنگ پالک صیقلی گرانیت نطنز24

850,0001,000,0001,100,0001,150,000مترمربعسنگ پالک صیقلی گرانیت کرم نهبندان25

2,000,0002,350,0002,600,0002,700,000مترمربعسنگ گرانیت یزد26

1,100,0001,300,0001,550,0001,650,000تنپودر سنگ معمولی27

2,000,0002,400,0002,700,0002,900,000مترمکعبپوکه رسی لیکا28

1,200,0001,400,0001,600,0001,700,000مترمکعبپوکه معدنی قروه29

 بدون کرایه حمل0فهرست نرخ مصالح عمومی در مبداء خرید 

1399سال  واحدشرح
سندیکای شرکتهای ساختمانی
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 نشست

1398سال 1
شهریورتیر و مردادسه ماهه اولسه ماهه چهارمردیف

 بدون کرایه حمل0فهرست نرخ مصالح عمومی در مبداء خرید 

1399سال  واحدشرح
سندیکای شرکتهای ساختمانی

1,650,000تن(سنگ آهک پخته  )کلوخه اهک زنده 30

1,900,0002,200,0002,500,0002,700,000تنفله (هیدراته  )پودر آهک 31

1,350,0001,550,0001,800,0001,950,000تنگچ پاکتی درب کارخانه32

3,5004,0004,5004,600قالبآجر فشاری33

2,7503,5004,0004,200قالب سانتی فله5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 34

4,0005,0005,8006,000قالب سانتی فله5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 35

قالب سانتی بسته بندی شده3آجر ماشینی سوراخدار سفید 36
3,5004,2004,8005,000قالب سانتی بسته بندی شده5/5آجر ماشینی سوراخدار سفید 37

4,5005,5006,5006,800قالب سانتی بسته بندی شده5/5آجر ماشینی سوراخدار قرمز 38

4,0005,3006,4006,700قالب20 *20*10بلوک سفالی آجر تیغه به ابعاد 39

26,00030,00034,00035,500قالب40*25*16بلوک سفالی  سقفی به ابعاد  40

90,000105,000120,000130,000کیلوگرمروان کننده بتن41

150,000180,000250,000270,000کیلوگرمفوق روان کننده42

13,00014,50016,50018,000قالب40*20*10بلوک سیمانی دیواری به ابعاد  43

450,000500,000600,000650,000مترمربعکفپوش بتونی44

39,00044,00050,00055,000قالب60*25*10بلوک سیمانی سبک به ابعاد  45

بلوک سیمانی توخالی کف پر با دانه رسی منبسط شده به 46
50*20*15 سانتیمتر 15 تا 12ضخامت  

32,00038,00042,00046,000قالب

2,320,0003,250,0003,550,0004,200,000مترمکعب کیلو سیمان تولید کارگاه به وسیله بتونیر400بتن با عیار 47

با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای با  (بیندر)آسفالت قشر آستر 48
3,800,0003,900,0004,000,0004,000,000تن میلیمتر19دانه بندی صفر تا 

با سنگ شکسته از مصالح  (بالک بیس)آسفالت قشر اساس 49
تن میلیمتر25رودخانه ای با دانه بندی صفر تا 

تن(ماسه آسفالت  )آسفالت نرم پشت بامی 50
140,000160,000180,000195,000مترمربع30*30موزاییک سیمانی ساده به ابعاد  51

190,000220,000240,000260,000مترمربع30*30موزاییک ایرانی آجدار برای فرش محوطه به ابعاد  52

220,000250,000270,000290,000مترمربع25*25موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  53

230,000260,000280,000300,000مترمربع30*30موزاییک ایرانی با سنگ موزاییک معمولی به ابعاد  54

55
 به 5موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تا نمره 

30*30ابعاد  
250,000290,000330,000350,000مترمربع

500,000530,000560,000600,000متر مربع دسیمترمربع6 تا 4کاشی دیواری درجه یک به مساحت 56

500,000530,000560,000600,000متر مربع دسیمترمربع9 تا 6کاشی دیواری درجه یک به مساحت 57
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1398سال 1
شهریورتیر و مردادسه ماهه اولسه ماهه چهارمردیف

 بدون کرایه حمل0فهرست نرخ مصالح عمومی در مبداء خرید 

1399سال  واحدشرح
سندیکای شرکتهای ساختمانی

 9 تا 4کاشی کف ، سرامیک درجه یک به مساحت 58
دسیمترمربع

500,000550,000600,000650,000متر مربع

 16 تا 9کاشی کف ، سرامیک درجه یک به مساحت 59
دسیمترمربع

550,000600,000650,000700,000متر مربع

70,000130,000140,000متر مربع400*10گونی چتایی 60

180,000200,000210,000230,000مترمربع میلیمتر3 به ضخامت 1عایق رطوبتی پیش ساخته درجه 61

200,000220,000230,000مترمربع میلیمتر4 به ضخامت 1عایق رطوبتی پیش ساخته درجه 62

120,000170,000230,000240,000کیلوگرمالکترود معمولی63

300,000420,000550,000570,000کیلوگرم میلیمتر4 یا 5 ایرانی به قطر 6010الکترود 64

75,00095,000140,000150,000کیلوگرممفتول سیاه65

85,000105,000155,000180,000کیلوگرمپروفیل و قوطی معمولی66

140,000180,000300,000335,000کیلوگرمورق گالوانیزه رنگی67

92,000120,000160,000170,000کیلوگرممفتول گالوانیزه68

92,000120,000160,000170,000کیلوگرم4سیم گالوانیزه نمره 69

95,000125,000170,000175,000کیلوگرم2*2/5سیم خاردار 70

35,00037,00040,00045,000مترمربع22توری سیمی مرغی چشمه سه چهارم با مفتول نمره 71

100,000130,000155,000185,000کیلوگرمتوری گالوانیزه گابیون72

85,000130,000190,000210,000مترمربع گرمی900رابیتس گالوانیزه 73

345,000450,000720,000740,000کیلوگرمورق الومینیومی ساده74

33,000,00047,000,00055,000,00060,000,000مترمکعبتراورس خارجی75

30,000,00045,000,00050,000,00055,000,000مترمکعبتخته نراد خارجی76

19,000,00021,000,00023,000,00025,000,000مترمکعبتراورس ایرانی77

15,000,00016,500,00018,000,00019,500,000مترمکعبتخته الوار ایرانی78

16,00017,50019,00020,000کیلوگرمچوب گرد سفید خشک79

33,000,00047,000,00055,000,00060,000,000مترمکعبچوب چهارتراش خارجی80

19,000,00021,000,00023,000,00025,000,000مترمکعب5*5چوب چهارتراش ایرانی 81

31,000,00034,000,00038,000,00041,000,000مترمکعب میلیمتر3تخته فیبر به ضخامت 82

16,000,00017,500,00019,000,00020,000,000مترمکعب میلیمتر18نئوپان به ضخامت 83

 میلیمتری ایرانی راش، ملج، صنوبر، ممرز و سایر 36سه الیی 84
گونه ها

92,000,000110,000,000130,000,000140,000,000مترمکعب

50,000,00060,000,00070,000,00076,000,000متر مکعبMDFورق 85

830,000950,0001,200,0001,300,000متر مربع سانتیمتر1/5 به ضخامت MDFورق 86
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 نشست

1398سال 1
شهریورتیر و مردادسه ماهه اولسه ماهه چهارمردیف

 بدون کرایه حمل0فهرست نرخ مصالح عمومی در مبداء خرید 

1399سال  واحدشرح
سندیکای شرکتهای ساختمانی

 میلیمتر با طرح 2کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ضخامت 87
پولکی به صورت رول

متر مربع

 و ضخامت 33*33کفپوش الستیکی به صورت تایل به ابعاد 88
 میلیمتر1/5

مترمربع

 سانتیمتر به 25*25کفپوش پالستیکی از نوع وینیل به ابعاد 89
 میلیمتر به صورت تایل2ضخامت 

متر مربع

175,000200,000220,000240,000مترطول سانتیمتر15نوارآب بند از نوع پی وی سی به عرض 90

200,000220,000250,000270,000متر طول سانتیمتر20نوارآب بند از نوع پی وی سی به عرض 91

760,000840,000900,000900,000مترمربع میلیمتری ساده  قواره شده10شیشه 92

1,260,0001,350,0001,400,0001,400,000مترمربع میلیمتری ساده رنگی قواره شده10شیشه 93

مترمربع میلیمتری مشجر قواره شده10شیشه 94
1,260,0001,350,0001,400,0001,400,000متر مربع میلیمتری ساده قواره شده10شیشه نشکن سکوریت 95

1,840,0001,950,0002,000,0002,000,000متر مربع میلیمتری رنگی قواره شده10شیشه نشکن سکوریت 96

780,000850,000900,000900,000مترمربع میلیمتر قواره شده6شیشه باز تابنده رنگی به ضخامت 97

160,000165,000170,000185,000کیلوگرمضد زنگ معمولی98

0کیلوگرمضد زنگ برای رنگ اپوکسی99

100,000105,000110,000120,000کیلوگرمرنگ نیمه پالستیک100

170,000180,000185,000210,000کیلوگرمرنگ پالستیک101

250,000260,000275,000300,000کیلوگرمرنگ روغنی102

180,000190,000200,000220,000کیلوگرمرنگ آلکیدی103

440,000470,000500,000550,000کیلوگرمرنگ زینک ریچ104

300,000320,000340,000370,000کیلوگرمرنگ پلی استر105

400,000430,000460,000500,000کیلوگرمرنگ اپوکسی106

300,000320,000340,000370,000کیلوگرمرنگ اکلیل آلومینیومی107

180,000210,000230,000250,000کیلوگرمرنگ ترافیک سرد108

72,00075,00080,00085,000کیلوگرمتینر روغنی109

260,000270,000280,000300,000کیلوگرمتینر برای ضدزنگ اپوکسی110

120,000130,000140,000150,000کیلوگرمتینر فوری111

کیلوگرمتینر مخصوص رنگ ترافیک112
کیلوگرمتینر رنگ اپوکسی113
کیلوگرمتینر رنگ شبرنگ114
کیلوگرمتینر مخصوص رنگ سیلیکات روی دار115
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1398سال 1
شهریورتیر و مردادسه ماهه اولسه ماهه چهارمردیف

 بدون کرایه حمل0فهرست نرخ مصالح عمومی در مبداء خرید 

1399سال  واحدشرح
سندیکای شرکتهای ساختمانی

60,00065,00069,00075,000کیلوگرمبطانه روغنی116

200,000210,000220,000240,000کیلوگرمبطانه شیشه117

24,00025,00026,00028,000کیلوگرمبطانه مخصوص دیوار گچی118

8,0008,5009,0009,600کیلوگرممل119

100,000105,000110,000120,000کیلوگرمسریشم120

150,000170,000200,000270,000کیلوگرمپیچ و مهره گالوانیزه جور121

130,000145,000180,000240,000کیلوگرمپیچ و مهره سیاه جور122

180,000210,000250,000340,000کیلوگرم8/8پیچ و مهره گالوانیزه 123

220,000250,000310,000420,000کیلوگرم10/9پیچ و مهره گالوانیزه 124
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 نشست

 کرایه ساعتی ماشین آالت بر حسب دستگاه ساعت

1398سال 
نام منطقهسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اولسه ماهه چهارم

واحدشرح عاملردیف
سندیکا شرکتهای ساختمانی ایران

1399سال 

تهران2,000,0002,300,0003,000,000دستگاه ساعت(جهت چالزنی  ) و دریل واگن و شیلنگ 900کمپرسور 34
تهران000دستگاه ساعت تن در ساعت120کارخانه آسفالت 35
تهران2,440,0002,800,0003,700,000دستگاه ساعت تن در ساعت120  (فینیشر  )دستگاه پخش آسفالت 36
تهران1,540,0001,800,0002,300,000دستگاه ساعت کیلو وات300موتور برق 37
00دستگاه ساعت تن350سیستم تولید و دانه بندی شن و ماسه به ظرفیت 38

00دستگاه ساعت مترمکعب بر ساعت75ایرانی به ظرفیت  (بچینگ پالنت  )ایستگاه بتن ساز 39

00دستگاه ساعت تن در روز120یخساز به ظرفیت 40

00دستگاه ساعت تن با راننده30کامیون حمل سنگ به ظرفیت حدود 41

00دستگاه ساعت لیتر با راننده15000تانکر آب پاش به ظرفیت 42

00دستگاه ساعت تن متر500تاورکرین 43

00دستگاه ساعت کیلو3000دستگاه ترپان با وزن حدود 44

00دستگاه ساعت با اپراتورMINIMATIC H205 D TAMROCKجامبو دریل 45

00دستگاه ساعت متر100 لیتر بر ثانیه و ارتفاع 100پمپ با دبی 46

00دستگاه ساعت آمپر400موتور جوش دیزلی 47

00دستگاه ساعتدستگاه خم کن برقی میلگرد48

00دستگاه ساعتویبراتور برقی49

00دستگاه ساعت کیلوگرم بر سانتیمترمربع140 تا 120چکش هیدرولیکی با فشار 50

00دستگاه ساعت تن تست کشش100جک هیدرولیکی 51

00سر مته چکش حفاری52

00داربست فلزی53
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