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 نشست
سرمقاهل

الیحه بودجه پیشــنهادی دولت برای سال 
آینده مایــه تعجب و حیرت فعاالت بخش 
خصوصی شــده اســت. انتظار این بود که 
دولت در ســال پایانی خود بر روند کاهش 
پــی در پی اعتبــارات عمرانــی در قیاس 
بــا اعتبارات جاری کشــور پایــان داده و 
 فعاالن بخش خصوصی را نســبت به تغییر
 روند رکود و سکون بخش عمرانی امیدوار 

می ساخت.
 در این الیحه میزان اعتبارات تملک دارایی های
 ســرمایه ای حدود یــک میلیون و چهل 
هزار میلیون ریال معادل یکصدوچهار هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است. گرچه 
از نظر عدد نســبت به سال گذشته حدود 
18 درصد افزایش نشــان مــی دهد اما در 
واقع نسبت به ســال گذشته کاهش یافته 
و متاســفانه روند نزولی ده ساله را تکمیل 

کرده است. 
دولت محترم تدبیر و امید، بودجه نویســی 
را در شــرایطی آغــاز کرد کــه در اولین 
الیحه اش به مجلس )سال 1392( نسبت 
اعتبــارات عمرانی به بودجه عمومی حدود 

30 درصد بود اما در ســال پایانی )1399( 
این نسبت به حدود 12 درصد کاهش یافته 
است. دولتی که با گفتمان اعتدال و تقویت 
زیرساخت های توسعه، 8 سال سکانداری 
قوه اجرایی کشــور را بر عهــده گرفت، در 
پایان عمر خــود پایین ترین نرخ اعتبارات 
عمرانی در قیاس با بودجه عمومی کشــور 

را تحویل داد. 
نگاه واقع بینانه به سرفصل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای نشان می دهد نرخ 
رشــد 18 درصدی نسبت به سال گذشته 
در قیاس با تورم رســمی و به خصوص در 
مقام مقایسه با رشد قیمت اقالم و مصالح، 
کاهش شدیدی را نشان می دهد. عالوه بر 
این تعدیل هایی که بعدا صورت می گیرد 
بازهم ارزش واقعی این اعتبارات را تضعیف 

می کند.
اکنون این پرســش را می توان طرح کرد 
که علت چنین سیاستی در بودجه نویسی 
چیســت آیا دولت از تبعات این روند مثل 
کاهش اشــتغال و اضمحالل سرمایه های 
انسانی و مادی بخش های زیرساختی آگاه 

نیســت؟ به نظر می رسد آگاه است اما در 
یک روند فرسایشــی و منفعالنه دچار این 
وضعیت شده است. روند فرسایشی به نوع 
حکمرانی اقتصادی کشــور بر می گردد و 
روند منفعالنه به اندیشــه سیاســت ورزی 
حکمرانان نســبت به خیر و شــر اقتصاد 

دولتی بر می گردد.
آنچــه امــروز در حــوزه عمران شــاهد 
حکمرانــی  از  بازتابــی  هســتیم 
هــای ســال  در  کشــور   اقتصــادی 
 گذشته اســت و بدتر آنکه مسیر پیش رو 
افق بهتری را نشــان نمی دهد. از آنجایی 
که شــاخص های برنامه ریزی به آســانی 
تغییر نمی کند و به صورت فرایندی دچار 
 تغییر و تحول می شــود، بنابراین می توان
 پیــش بینی کرد در صورت تداوم گفتمان 
حاکم بر حکمرانی اقتصــادی ) از متن به 
حاشــیه رفتــن اقتصاد در مســائل کالن 
سیاسی و دیپلماسی(، وسعت هزینه های 
جاری، غیر ســرمایه گــذاری و غیر مولد 

اقتصادی به مرور سنگین تر خواهد شد. 
بر همــه کارشناســان و اهل فــن واضح 

سرمقاله

 اعتبارات عمرانی؛
یک گام به پیش
 دو گام به پس
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اســت که تنگدســتی دولت از یک سو و 
عــدم نگرش های خالقانــه و آینده نگرانه 
در ادبیــات بودجــه نویســی و حاکمیت 
ساختار دولت گرایی در آن از سوی دیگر، 
موجب تضعیف مداوم حوزه عمرانی شــده 
و دولتمردان در شــرایط دشوار، مجبور به 
گزینــش بین مدیریت مســایل روزمره با 
ضرورت های میان مدتی و حتی ســالیانه 
شده اند. به عبارت روشن مسئوالن اجرایی 
کشــور در ســایه تحریم، نبود درآمدهای 
ارزی کافی، کاهش شدید درآمدهای نفتی 
و ... مجبور به تدوین الیحه ای شده اند که 
چرخه کاهش اشتغال و افرایش مشکالت 
 معیشــتی بخشــی از جامعه را تشــدید 
می کند و در نهایــت موجب چالش های 

سیاسی و اجتماعی برای کشور می شود. 
اعتقاد کارشناســان بر این اســت که اگر 
مسئله توسعه، عمران، اشتغال و سازندگی 
بــرای کشــور مهم اســت - کــه البته بر 
اســاس روح قانون اساســی، رویکردهای 
آرمانی نظــام، رهنمودهای های رهبران و 
نهادهای باالدســتی قوای سه گانه کشور 
و ... مهم اســت - باید بســتر تامین آن از 
قبیل سازندگی کشور در همه ابعاد صنعتی، 
تکنولوژیکی، اقتصادی و ... فراهم شود. حال 
آنکه با وجود چنین واقعیت هایی در بودجه 
نویسی و خاموش شــدن گفتمان توسعه 
در اثر فشــارها و تحریم های بیرونی چراغ 
سازندگی کشور هر سال کم سوتر می شود.
 فعاالن بخش خصوصی نگران هستند ادامه 
این روند سرمایه ها و فرصت های زیادی را 
بسوزاند. سرمایه های انسانی و مادی که در 
دهه های اخیر بخشــی از میراث عمرانی و 
سازندگی کشور را هویت و شکل داده اند، 

در خطر اضمحالل فرسایشی قرار گیرد.
از ســوی دیگر تجربه نشــان مــی دهد، 
متاســفانه اصالحــات مجلــس در الیحه 
پیشــنهادی دولت در جهــت اصالح این 
وضعیت نیســت و از قضا مجلســیان نیز 
معمــوال در جهــت افزایــش هزینه های 
جاری اقدام می کننــد چرا که آنها نیز در 
شرایط سخت و دشــوار موضوعات روزمره 
را بر آینده نگــری ترجیح می دهند. نکته 
تلخ تر اینجاســت که باتوجه به محدودیت 
منابع درآمدی الیحه، با هر میزان افزایش 
هزینه های جاری در مجلس، فشــار آن بر 
اعتبارات عمرانی منتقل می شود. بدتر آنکه 
معموال همین اعتبــارات اندک عمرانی در 

زمان تخصیص قربانی کســری نامشهود و 
پنهان بودجه می شود و در نهایت دو نهاد 
دولت و مجلس در کاستن از این اعتبارات و 
هزینه کرد آن در بخش جاری و اضطراری 

به اشتراک نظر می رسند.
اما موضوع دوم به ســاختار بودجه نویسی 
بر می گردد که ارتباط چندانی با وضعیت 
فشارها و تحریم ها و میزان بودجه و ... ندارد، 
بلکه به رویکرد دولت گرایی و تمرکزگرایی 
و چه بسا عدم اعتماد یا عدم تحمل بخش 
خصوصی بر می گردد. همین بستر فکری 
زمینه تعلل در تدوین راهکارهای شجاعانه 
 و حقیقــی را دچار فراهم مــی کند. مثل
 طرح های نیمه تمام که در ســالیان اخیر 
مورد بحــث های فراوانی قرار گرفته اما در 
نهایت راهکار خاص و تمام کننده ای برای 
آن از ســوی دولت عملیاتی نشــده است. 
در حالــی که بخش خصوصی بارها و بارها 
در نشست های مشــترک با دولتمردان و 
مجلسیان پیشنهادهای کارشناسی شده و 

منطقی ارائه کرده است.
جالب اینجاســت رد پای بی اعتنایی و کم 
توجهی به بخش خصوصی به همان میزان 
کــه در نهادهای اجرایی حاکمیت دارد، در 
نهادهای مردمی و نظارتی مثل مجلس نیز 

متاسفانه جاری است. 
بــه عنوان مثــال با وجود کاهــش مداوم 
اعتبارات عمرانی در لوایح بودجه ســالیانه 
و وجود هزاران پروژه نیمه تمام درکشــور 

و به رغم تاکید کارشناسان مبنی بر اینکه 
چــاره ای جز واگذاری طــرح ها به بخش 
خصوصی نیست، شــاهد آن هستیم طرح 
واگذاری این پروژه ها که عملیاتی شــدن 
آن منوط بــه تصویب الیحه »مشــارکت 
عمومی- خصوصی« است به مدت طوالنی 
در مجلس معطل مانده و به عبارتی خاک 

می خورد.
 درآذرماه 139۷ دولت الیحه »مشــارکت 
عمومــیـ  خصوصی« را با قید یک فوریت 
در جلســه هیات وزیران به تصویب رساند. 
به رغم ارســال این الیحه به مجلس )دوره 
دهم( تکلیف آن مشــخص نشد. در دوره 
مجلس جدیــد )دوره یازدهم( نیز کلیات 
 الیحــه مجددا تایید شــده امــا هنوز در

 صحن علنی مطرح نشده است.
اگر در ذهنیت دولتمردان و مجلسیان، به 
میزانی که قانون اساســی در تفسیر اصل 
44 تاکید دارد، بخــش خصوصی صاحب 
اعتبار و جایــگاه بود، اینگونه سرنوشــت 
طرح ها یا لوایح مرتبــط با فعالیت بخش 
 خصوصی و حوزه سازندگی کشور بالتکلیف

 نمی ماند. 
قــوه مجریه و قــوه مقننه بایــد با عبرت 
گیــری از تجربــه تحریم هــای اقتصادی 
که موجودیت نظام سیاســی و بقای نظام 
اقتصادی کشور را هدف گرفته بود، اصالح 
ساختار بودجه ریزی در کشور را دستور کار 
خود قرار دهند. این سخن البته حرف تازه 
ای نیست بلکه کارشناسان اقتصادی سال 
هاست که درباره عواقب تعویق آن هشدار 
می دهند اما متاســفانه، نبــود همدلی با 
بخش خصوصی و همچنین فراگیری نظام 
تحریم ها و فشــارهای اقتصــادی مانع از 

توجه به راهکارها شده است. 
در هر حال مسئله اصلی این است که نظام 
تصمیم گیری کشــور با کاســتن از دامنه 
تهدیدات، بحران ها، چالش ها و فشارهای 
خارجی، زمینه مراودات اقتصادی، تجاری و 
...را با جهان پیرامونی تسهیل کند و در بعد 
داخلــی نیز باید اعتماد به بخش خصوصی 
تقویت شود و آنگونه که قانون اساسی اشعار 
می دارد، دولت باید واگذاری امور به بخش 

خصوصی را مجدانه دنبال کند.
اتخاذ چنین رویکردی نیازمند اســتفاده از 
فرصت ها، تصمیم گیری های دشــوار است 
که زمینه های آن باید از ســوی مجموعه 
نهادهــای اجرایی، تقنینی و نظارتی فراهم 

مسئلهاصلیایناستکهنظام
تصمیمگیریکشورباکاستن
ازدامنهتهدیدات،بحرانها،
چالشهاوفشارهایخارجی

زمینهمراوداتاقتصادی،
تجاریو...باجهانپیرامونی

راتسهیلکندودربعدداخلی
نیزبایداعتمادبهبخش

خصوصیتقویتشودوآنگونه
کهقانوناساسیاشعارمی

دارد،دولتبایدواگذاریامور
بهبخشخصوصیرامجدانه

دنبالکند.
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درهای نیمه باز  
به روی  صادرکنندگان خدمات  فنی و مهندسی ایران 

 )بخش اول(

بــه  غیرنفتــی  صــادرات  توســعه  بــه  توجــه      
عنــوان یک رویکرد اصلــی در برنامه اقتصادی 
کشــور بوده  دولت همــواره مدنظر دولتمردان 
گذشــته،  اســت. در این راســتاء بویژه در دهه 
صــادرات خدمــات فنی ومهندســی بــه عنوان 
کم هزینه، ســهل الوصــول و از منظر  صادراتــی 
اشــتغال زایی آسان و مطمئن، علی الخصوص 
کشــورهای همســایه ایران، بــه عنوان یکی  به 
از محورهــای توســعه پایــدار  و در جهــت برون 
رفــت از اقتصــاد متمرکــز دولتــی نفــت محــور؛ 
همــواره مدنظــر و در اولویــت بخش خصوصی 
و همچنیــن یکــی از اهداف اصلــی دولت ها در 

تدوین برنامه اقتصادی آنها بوده است. 
کل ســازمان توســعه  گزارشــات رئیــس   طبــق 
تجارت ایران در سال گذشته )سال 98( حدود 
کشــور همسایه صادرات  ۲۴ میلیارد دالر به 1۵ 
غیر نفتی داشته، عددی که نشان دهنده سهم 
حدود ۲ درصدی از مجموع واردات کشورهای 
همسایه است. بخش خصوصی به واسطه نیاز 
به رشــد و توسعه و حضور در بازارهای مختلف 
و بنابه ضرورت های اقتصادی نسبت به بخش 
دولتی )یا خصولتی( اساســًا می بایست فرصت 
طلبی و تالش بیشتری را  در این زمینه مبذول 
کــه صد البته علیرغــم تمام محدودیت ها  دارد 
بــه آن اهتمــام داشــته اســت و البتــه در ایــن 
ماموریت ملی تالش بسیار داشته، نقشی مهم 
کنون ایفاء  کــه از  او انتظار می رود را تا و آنچــه را 
کله  که شــا نمایــد، اما متاســفانه باید پذیرفت 
کفه  صــادرات ایران دولتــی ویاخصولتی بوده و 
قوانیــن حمایتی نیــز در بخــش واردات همواره 
ســنگین تر  از  بخــش صــادرات بوده اســت و در 
کلی بخــش خصوصی نیز نتوانســته  یــک نــگاه 

که باید و شایســته او بوده  بــه آن موفقیتی 
دست یابد.

کشــور پهناور    ایــران بــه عنوان هفدهمین 
بــا غنــای منابــع طبیعــی سرشــار،  دنیــا و 
ســنی  میانگیــن  بــا  جمعیتــی  داشــتن  بــا 
جــوان 3۲ســال و بالغ بــر 80 میلیون نفر در 
موقعیتی ممتاز بــرای ایجاد نقش محوری 
برای توســعه زیرســاختهای عمرانی خود و 
کشــورهای همسایه قرار داشته و بی تردید 
نیــز  ژئوپلتیکالــی  و  جغرافیایــی  موقعیــت 
مزید بر علت می باشــد. براین اساس ایران 
می تواند محور توسعه زیرساختها و عمران 
کشــورهایی  دیگــر  و  همســایه  کشــورهای 
که خواهــان دانش فنی ومهندســی  باشــد 

ایرانی هستند.  
 در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت تــا بــا 

کــه  آنچــه  و  گذشــته  آنچــه  بــه  نگاهــی 
پیش روســت تاحــد ممکن به این جمع 
کــه حضــور صادرکننــدگان  بنــدی رســید 
کشــورمان  ومهندســی  فنــی  خدمــات 
کــدام یــک از بازارهــا امکانپذیــر و بــا  در 
بــه  بــود و  مزیــت نســبی همــراه خواهــد 
تبــع نکاتــی در جهت حضور هرچــه بهتر 
و موثرتــر  نیــز در این مقالــه مختصرًا ذکر 

گردید. خواهد 
کشورهای هدف؛  در بخش اول این مقاله 
خلیج فــارس  حاشــیه  کشــورهای  شــامل 
و  شــرقی  همســایگان  عمــان،  دریــای  و 
کشــورهای حــوزه CIS  بــه تناســب هر یک 
بــه  نســبت  و  تحلیــل  مســتقاًل  بازارهــا،  از 
ارائــه راهکارهــا برای حضور در ایــن بازارها 

مبادرت خواهد شد.

مهندس ایمان فرجی  
  نائب رئیس  کمیته ازبکستان در اتاق ایران

 

دکتر ایرج گالبتونچی 
  دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 

اله م�ق
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گــذرا بــه ســوابق و بررســی جامــع  بــا نگاهــی 
حضــور  ســنجی  امــکان  فعلــی،  شــرایط 
کشورهای حوزه خلیج  شرکت های ایرانی در 
فــارس همچون قطر، امارات، بحرین، عمان 
وکویــت؛ به دالیلــی همچــون رشــدو توســعه 
و  بــاال  اســتانداردهای  اقتصــادی،  ســریع 
گیری هــای  جهــت  در  مغایرتهــا  همچنیــن 
سیاســی بــا ایران عمــاًل ایــن نکتــه در اذهان 
کار  کســب و  که فضایی برای  تداعی می گردد 
کشورها -  و توسعه شرکت های ایرانی در این 
بــرای حداقل آینده ای نزدیک - را نمی توان 
کشــورها همواره در دوراهی  متصور بود. این 
انتخــاب بیــن این ایــران و عربســتان، عمومًا 

متمایل به عربستان  بوده اند.

در  کــه  قطــر  کشــور  در  مثــال  طــور  بــه    
حــال حاضــر بــه واســطه در پیــش رو بــودن 
و   ۲0۲۲ فوتبــال  جهانــی  جــام  مســابقات 
کالن توســعه زیرســاخت های۲030(1)  برنامه 
جــذاب  و  ممتــاز  موقعیتــی  دارای  حکمــًا 
بــرای صــادرات خدمات فنی و مهندســی در 
منطقــه بــوده مصائــب و چالش هایی جدی 
شــرکت های  بزرگتریــن  حتــی  روی  پیــش 
تدابیــری  قطــر  دولــت  اســت.  ایرانــی 
اعمــال  زیرســاختی  پروژه هــای  درخصــوص 
درپروژه هــای کــه  ترتیــب  ایــن  بــه   کــرده، 
 زون بندی شده و استراتژیک، قرارداد دست 
 اول بــا شــرکت های مــادر قطــری بــه عنــوان
 General Contractor در قالــب پیمان هــای 
میگــردد.  انعقــاد   BOT/BOOT ویــا   PPP
)بــه طــور مثــال طراحــی و ســاخت یــک زون 

شــهری در قالــب Mega Project مشــتمل بر 
گذر وفضای ســبز  پــل، تقاطــع، خیابان هــاو 
 همــراه با تصفیه خانه ، ایســتگاه های پمپاژ،
 شبکه های آب و فاضالب و گاز شهری و... و  یا 

.)Energy City Qatar-ECQ پروژه
 پــس از آن پــروژه مــادر تبدیــل بــه پکیج هــای
کاماًل  کارفرمــا  در فرآینــدی   مســتقل و زیــر نظر 
شفاف به شرکت های عمومًا خارجی با عنوان 

گذار می گردد. پیمان دست دوم وا

  به طور مثال، شرکت هایی همچون مان (2)،
کوبسز، الرسن  بسیکس، َبم، سامسونگ، جا
که عمومًا در رتبه بندی  توبرو، مــک درموت 
و رنکینــگ جهانیENR (3)  رتبه های زیر 100 

شرکت برتر دنیا را دارا هستند، در پروژه هایی 
همچون مترو دوحه، توســعه شهری منطقه 
 ،Hamad فــرودگاه  توســعه  ح  طــر  ،Lusail
البیــت،  الریــان،  اســتادیوم های  ســاخت 
ح  التوماما، راس ابوعبود و اجوکیشــن و یا طر
 (4) DMWR اســتراتژیک مخــازن ذخیــره آب
مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. پــس از آن 
نیز شــرکت های بین المللی عمومًا ترکیه ای، 
هنــدی، چینــی و اروپــای شــرقی بــه عنــوان 
پیمانــکاران دســت ســوم )بازهــم در فرآینــد 
بســته های  عهــده دار  شــفاف(  مناقصاتــی 
ساخت - نصب (5)  و تدارک - خرید (6)  وفق 
کارفرما می گردند.  استانداردهای مورد تائید 
متاســفانه علیرغــم حضــور افرادی بــا اصالت 
فــارس،  اســتان های  از  )عمومــًا  ایرانــی (7) 
که پاسپورت قطری دارند  بوشهر و هرمزگان( 
کشــور را تشــکیل  و بالغ بر 1۵% از جمعیت آن 
کار ایرانی   می دهنــد و امــکان تامیــن نیــروی 
کارگــری را داشــتند، هیچ  اعــم از مهندســی و 
گاه ایــن هم افزایــی به شــکلی سیســتماتیک 
کــه فقــط تعــدادی  صــورت نگرفــت؛ بســانی 
معدود از مهندسین ایرانی به همراه یک الی 
 دو شــرکت در زمینه هــای تخصصی همچون
 لولــه رانی یــا پایپ جکینــگ در قالب پیمان 
کشــور مشــغول  دســته چهــار و پنــج در ایــن 

 به فعالیت می باشند.

که قریب به دو دهه  کشــور امارات نیز     در 
برنامه تحول زیرســاخت های خــود را به جد 
و زودتــر از قطــر شــروع نمــود نیــز روال بــرای 

حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان  )امارات، قطر و عمـــان(

درکشورهایحوزهخلیجفارسحضور
شرکتهایتامینکنندهنیرویانسانی

بینالمللیدربخشهایکارگری،
تکنسینومهندسیهموارهپررنگ
وچشمگیربودهاست.متاسفانهدر
کشورمانچنینسازوکاریتاکنون

ایجادنگردیدهوبهتبعآنشرکتهای
صادرکنندهخدماتفنیومهندسی
بامقولهتامیننیرویانسانیازمسیر
اینشرکتهابیگانهمیباشندکهاین
موضوعمنجربهازدسترفتنبخشی

ازمزیترقابتیشرکتهایایرانی
میباشد.
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صادرکننــدگان خدمــات فنــی ومهندســی به 
همین شــکل بوده اســت. به اســتثنای یکی 
از شــرکت های خوشنام صنعتی-پیمانکاری 
 ، فراســاحل  حــوزه  در  فعــال  شــرکت  یــک  و 
انــدک حضــور شــرکت های ممتــاز ایرانــی در 
پروژه هــای راهســازی و انبوه ســازی مســکن 
و  مانــدگاری  بــه  منجــر  و  نبــوده  اثــر  منشــاء 

توسعه در بازار نگردیده است. 
که این شــرکت بین المللی     قابــل ذکر اســت 
توانســت با هدایت هوشــمند سرمایه، ایجاد 
پلتفرمی بیــن المللــی مبتنــی بــر مزیت هــای 
آمــوزش  و  بهــره وری  ارتقــاء  خــود،  نســبی 
ســازمانی، ســهم خــود در بــازار امــارات را در 
ضمــن  و  کــرده  ایجــاد  صنعتــی  پروژه هــای 
 حفظ، آنرا ارتقاء بخشد بسانی که این شرکت 
  ADNOCو AL DARو EMAAR همکاری با
را در ســابقه خــود بــه یــدک می کشــد و اولین 

کــه  باشــد  ایرانــی  شــرکت  تنهــا-  شــاید  و   -
کنون در جزایر شنی مصنوعی نخلی شکل   تا
جمیرا (8)  توانســت ســاختمانی ویالیی و دو 
طبقــه را در مســاحتی بالــغ بــر ۲000 مترمربــع 
ح واجراء نماید.  کمتر از ۲ ماه طر زیربنا و در 

در  ومهندســی  فنــی  خدمــات  مارکــت       
لحــاظ ماهــوی متفــاوت  بــه  کشــور عمــان 
کل  طــور  بــه  امــا  نیســت  قطــر  و  امــارات  بــا 
کشــور و بــه تبــع حجم  ســایز اقتصــادی ایــن 
کشــور  پروژه هــای آن در مقایســه بــا ایــن دو 
محدودتــر می باشــد امــا شــرکت های ایرانــی 
دارای آزادی عمــل بیشــتر جهــت اخــذ ویــزا 
و ثبــت شــرکت در راســتای تســهیل حضــور 
می باشند. شعبه بانک ملی ایران در مسقط 
نیــز می توانــد بخشــی از نیازهــای شــرکت ها 
بــه ضمانت نامه هــای بانکــی را مرتفع نماید 

کارفرمایان عمانــی از پذیرش  هرچند عمــوم 
بصــورت  ایرانــی  بانک هــای  نامــه  ضمانــت 
مســتقیم معذوریــت دارنــد امــا بــه هــر روی 
در توافقــات داخلــی بــا شــرکت های محلــی، 
بعضًا این ضمانت نامه ها می توانند راهگشــا 
کنسرسیومی متشکل  گذشته  باشد. در دهه 
از چندیــن شــرکت ایرانــی توانســت قــرارداد 
کشور عمان را  بندرگاه ماهیگیری ســویق در 
که شاید بزرگترین  منعقد نماید اما به دالیلی 
و  ایجــاد  ایرانــی در  آن، ضعــف شــرکت های 
هم افزایــی  درکنسرســیوم،  روابــط  مدیریــت 
و بعضــًا درک صحیح منافع مشــترک باشــد، 
کنسرســیوم، منفــردًا و  ایــن پــروژه بــه جــای 
کیفیتــی قابل قبول  توســط یکــی از اعضــاء با 
به اتمام رســید. بدنبال آن حضور یکی دیگر 
ایرانــی  نیمــه دولتــی   Brokerاز شــرکت های
و انعقــاد قــرارداد خــط انتقــال آب بــه شــهر 
جبــل االخضــر نیــز به دلیــل ضعــف عملکرد، 
 اختالفات داخلی فیمابین شــرکا و در نتیجه

کارفرمــای عمانــی نتوانســت  عــدم رضایــت 
منجــر به رونــق حضور شــرکت های ایرانی در 
کماینکه ضعــف عملکرد و  گــردد  بــازار عمان 
سرنوشــت این پروژه نســبتًا بــزرگ تبدیل به 
که  کارفرمایــان  عمانــی شــد  مصداقــی بــرای 
مــن بعد همه شــرکت های ایرانــی را با همان 
که  چشــم می نگریســتند. الزم بــه ذکر اســت 
حضــور متفاوت چند شــرکت معتبر ایرانی در 
رسته مهندسی مشاور )رسته آب( و پیمانکار 
و  غیرهمســطح  تقاطــع  ســاخت  پــروژه  در 
اورهال پاالیشگاه در حال جبران این نقیصه 

می باشد.
   

اله م�ق
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  بــا توجــه بــه نیــاز اساســی افغانســتان به 
بازســازی زیرســاخت های خــود، ســابقًا و به 
عــراق، صــادرات  بــازار  در  گشــایش  مــوازات 
خدمــات فنــی و مهندســی به این همســایه 
شــرقی بیش از پیش مورد توجه  شرکت های 
ماحصــل  امــا  قرارگرفــت.  مهندســی  و  فنــی 
از  پــس  افغانســتان  انــداز توســعه در  چشــم 
یــک دهــه راه به جایی نبــرد و صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی نتوانستند با توجه 
به ظرفیت هــای صادراتی خود، در بازارهای 
لغــو  شــاید  کننــد.  نقش آفرینــی  افغانســتان 
فعالیت آرین بانک )که با ســرمایه 10 میلیون 
ســال  در  صــادرات  و  ملــی  بانکهــای  دالری 
مجــوز  افغانســتان  مرکــزی  بانــک  از   ۲00۴
کم  گرفته بود( نیز آخرین تیر به پیکر  فعالیت 
جان فعالیت شــرکت های فنی ومهندســی و 
کشور  کاال و تجار در این  حتی صادرکنندگان 
بــود. ایــن بانــک در ســالهای اخیــر توانســته 
کارشــکنی  بــود علیرغــم فشــارهای آمریــکا و 
کارفرمایــان افغانســتانی، بخشــی از مصائــب 
در  را  تجــار  و  ومهندســی  فنــی  شــرکت های 
گارانتی  کانتر  خصوص تهیه ضمانت نامه )یا 
گشــایش اعتبارات  با بانکهای محلی دیگر( و 

اسنادی )LC( مرتفع نماید.
 در سالیان گذشته چند شرکت ایرانی موفق به 
انعقاد قرارداد سد ســازی در افغانستان شدند 
 امــا به دالیــل نــا امنی تــوام با فســاد ریشــه ای
 و ... نهایتًا عطای حضور در این بازار را به لقایش 

بخشــیدند. موضوع عدم امنیت بــه حدی در 
که در برخی  محوریت بازار افغانستان قرار دارد 
که با تامین مالی بانک  از مناطــق و مناقصات 
جهانی و امثالهم صورت می پذیرد، مناقصات 
به علت نرسیدن به حداقل نصاب شرکت های 
الزم،  برگزار نمی گردد یا ابطال می شود. حضور 
همچــون مســائلی  به دلیــل  افغانســتان   در 
 بــی ثباتی سیاســی دولت مرکزی افغانســتان، 
گروه هــای رادیــکال و جنــگ طلــب و  حضــور 
فقدان امنیت وسطح باالی فساد همگی مزید 
بر علت بوده است که هیچ گاه شرکت ها نگاهی 
ماندگار و توســعه طلبانــه به این بازار نداشــته 
کــه تولید کننــدگان  باشــند. فــی الواقــع آنقــدر 
ســیمان و میلگــرد در بــازار افغانســتان نفــوذ 
و  پیمانــکار  شــرکت های  گاه  هیــچ  کردنــد؛ 
مهندســین مشــاور ایرانــی نتوانســتند اهداف 
کشــور محقق ســازند و با تداوم   خــود را در این 
ایــن وضعیــت و بــه تنهایــی بخــش خصوصی 
شــاغل در  حــوزه خدمات فنی و مهندســی در 
ایــن بازار موفقیــت چندانی نخواهد داشــت و 
نیاز اســت دولت به حمایت قاطع فکری برای 
حضــور  موثــر شــرکت های ایرانــی  در ایــن بــازار 

بیندیشد.

کســتان، یــک      بــازار ۲00 میلیــون نفــری پا
بازار  وارداتی اســت و نســبت تقریبًا دو برابری 
کســتان زمینه حضور  واردات به صادرات در پا
کرده  در بازار این کشور را بصورت بالقوه فراهم 

کشــور نیز حضور شرکت های  اســت اما در این 
کمرنگ و بعضًا مقطعی بوده است. ایرانی 

کســتان  گی های بنیادین پا  در خصــوص ویژ
کســتان یک  کــه بــازار پا بایــد در نظــر داشــت 
کاماًل رقابتی اســت و اتاق های بازرگانی،  بازار 
اتحادیه ها و تشکل ها نقش بسیار پررنگی در 
اقتصاد این کشور دارند، نقش دولت نیز صرفًا 
قانونگذاری و تســهیل تجارت اســت وعمومًا 
همیــن  نــدارد.  بــازار  در  مســتقیم  دخالتــی 
خ تورم  مسئله یکی از عوامل پایین بودن »نر
کشور است. بنابراین یکی  و بیکاری« در این 
کســتان  از شــروط ورود و ماندگاری در بازار پا
توجه به رقابت پذیری خدمات و متعاقب آن 

ایجاد سازوکار بومی سازی است.
ســازمان  در  عضویــت  ســاله   ۲۵ ســابقه   
تجــارت جهانــی (9)  و داشــتن تجــارت آزاد با 
کشورهای جنوب آســیا (10) و همچنین چین 
کســتان را  و مالــزی، رقابــت و ورود بــه بــازار پا
کرده  کشــورهای همســایه  ســخت تر از ســایر 
اســت. امــا بــه هــر روی در اواخــر ده هــای 70 
کشــورمان توانســتند به  و 80 شــرکت هایی از 
ترتیب پروژه های »احــداث بزرگراه دالبندین 
کیلومتر در ایالت بلوچســتان« و  به طــول 8۵ 
کیلوولــت در ایالــت   »خــط انتقــال بــرق ۵00 

پنجاب« را به انجام رسانند.
کســتان  کل بازارهای افغانســتان وپا   به طور 
کنون هیچ گاه امنیِت خاطری پایدار  جهت  تا
حضــور و توســعه، نــه تنهــا برای شــرکت های 
کشورهای  ایرانی بلکه برای سایر شرکت ها از 

همسایگان 
شــــــرقـــــــی 

کستـــان(       )افغانسـتان و پا
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 نشست

کشــورهای  کشــور یــا حوزه  در حوزه شــمالی 
شــامل  کــه   CIS مشــترک المنافع  مســتقل 
آذربایجــان،  گرجســتان،  جمهوری هــای 
 ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، بالروس،
 تاجیکســتان، قرقیــز و قزاقســتان، لیتوانــی،
می باشــد روســیه  و  اســتونی   اوکرایــن، 
فنــی  خدمــات  صـــــــادرات  بــرای  شــرایط 
کمی  متفــاوت وبعضــًا منحصرد  ومهندســی 

به فرد می باشد.

گرجستان، ترکمنستان  کشــورهای       در 
 آذربایجــان علیرغــم پتانســیل باال و 

ً
و اخیــرا

برخورداری از پشــتوانه های پایدار اقتصادی 
و  توریســم  و  وگاز  نفــت  منابــع  همچــون 
گردشگری، به دالیل سیاسی و بعضًا امنیتی 
عمــاًل در حال حاضر، مجالی به شــرکت های 
بــرای حضــور موثــر داده نمی شــود.  ایرانــی 
ویــزای  اخــذ  امــکان  حتــی  طوریکــه  بــه   
کشوری همچون ترکمنستان -  توریستی در 
کیلومتــر مرز مشــترک با  دارای بیــش از 1۲00 
کیلومتر آن مرز آبی اســت - نیز  که ۴00  ایران 

مقدور نمی باشد. 
خاطر نشان می گردد که ج.ا.ا. بعد از استقالل 
ترکمنستان از اتحاد جماهیر شوروی در سال 
که  کشــورهایی بود  1991 میالدی، جزو اولین 
اســتقالل ترکمنستان را به رسمیت شناخت. 
کــه مکمل  فضاهــای ســرزمینی مشــترک نیز 
ژئوپلتیک یکدیگر می باشند، مزید بر علت در 

گردید.  نزدیکی دوکشور به هم 

به اختصار در مورد بازار ترکمنستان می توان 
که ایران بعد از روسیه بیشتر ین  بیان داشت 
ترکمنســتان  بــا  را  تجــاری  مبــادالت  حجــم 
مشــهد-  تاجــان-  راه آهــن  خــط  داشــت. 
گاز 139 میلیون دالری  سرخس، خط انتقال 
کورپیه-کردکــوی در غرب ترکمنســتان و ســد 
دوســتی 1۶7 میلیــون دالری در جنــوب این 
کشــور در یــک همــکاری اقتصــادی ســاخته 
شــد. خــط انتقال بــرق بلخان آبــاد- علی آباد 
گســترش برنامه  و چندیــن پروژه دیگر مانند 
انبارهــای  ســاخت  نــوری،  فیبــر  ارتباطــی 
بــزرگ و ســایر پروژه هــا مــن جمله پاالیشــگاه 
مایــع  گاز  ترمینــال  ســاخت  ترکمن باشــی، 
(11) ، تصفیــه خانــه آب مــرو و ســاخت اتوبان 

گســترش روابــط دوجانبــه دو  مثال هایــی از 
کشــور می باشــند بــه طوریکــه در ســال ۲009 
ترکمنســتان  در  صنعتــی  پــروژه   100 حــدود 

ساخته یا در حال ساخت توسط شرکت های 
ایرانــی بــود. امــا بــه غایــت، ماحصــل روابــط 
گرفته در ســال ۲01۶ از محل اختالف  شــکل 
گاز  در پرداخــت مطالبــات معوقــه صــادرات 
ترکمنســتان به )استان های شــمالی و شرق 
گرایــی عمیــق و اختــالف  ایــران( منجــر بــه وا
که نتیجه  گردید  کشور  در مناســبات بین دو 
کامیون های  گمرکــی  آن افزایــش تعرفه های 
ایرانــی و یــا بســتن مقطعی مــرز باجگیــران و 
خط راه آهن و همچنین از برگزاری نمایشگاه 
کــه محور  گردیــد. موضوعــی  »ایــران پــروژه« 
مبادالتــی و صــادرات ایــران بــه ازبکســتان و 
حــوزه شــرقی قزاقســتان را با چالشــی جدی 

مواجه نموده است.
کشــورهای  میانــه  آســیای  حــوزه  در   
به دلیــل  نیــز  ارمنســتان  و  تاجیکســتان 
و  پویــا  ازاقتصــادی  برخــورداری  عــدم 
مســایلی همچــون ســطح پایین بهــره وری، 
بیــکاری و درآمــد انــدک و اختالفــات مــرزی 
گریبان  بــا همســایگان،  همــواره دســت بــه 
بــرای تامیــن امنیــت و  بــا مصائبــی جــدی 
توســعه  آن  تبــع  بــه  و  جــاری  هزینه هــای 

زیرساخت های خود بوده اند.
کــه اقتصــاد تاجیکســتان در حــال   هرچنــد 
گــذار از ایــن مقطــع و ایجــاد جذابیــت برای 
ســرمایه گذاری خارجی می باشــد. سابقًا نیز 
تعداد معدودی از شــرکت های نیمه دولتی 
کشــور از محل خطوط اعتباری  و خصوصی 
ایــران )بــا عاملیت بانک توســعه صــادرات( 
کشــور مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد  در آن 
مــدت،  کوتــاه  درافقــی  الوصــف  مــع  امــا   
نمی تــوان بــر روی آن برنامــه ریــزی نمــود. 
کــه  کشــور ارمنســتان  شــایان ذکــر اســت در 

کشورمان  دارای روابط مناسب و پایداری با 
بــا  مثبــت  تعاملــی   

ً
اخیــرا نیــز،  می باشــد 

شــرکت های ایرانی صورت نمی گیــرد. پروژه 
خط ســوم انتقال بــرق ۴00کیلوولت به طول 
که  کیلومتــر از ایــران بــه ارمنســتان نیز   ۲7۵
گــذاری  در قالــب اعتبــار خریــدار بــا ســرمایه 
بالغ بر 80 میلیون یورو توســط بانک توسعه 
گردید نیز  صادرات ایران در سال 9۴ منعقد 
کــش و قوس های فــراوان در حــال انجام  بــا 
که اتمــام آن در آینــده ای نزدیک  می باشــد 
کل ارمنستان  پیش بینی شده است. به طور 
توان تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی 
کاال از خلیج فارس به  ترانزیــت منابع انــرژی و 
کشــورهای  مقصــد دریــای ســیاه و از آنجــا بــه 
گرفتــن  قــرار  بــا  را دارد. ارمنســتان  اروپایــی 
ُکریــدور خلیــج فــارس - دریــای ســیاه به  در 
کوتاهتریــن مســیر اســتراتژیک برای  عنــوان 
دسترســی اتحادیــه اروپا به بازارهای آســیا و 
بالعکــس، بــه یک بازیگــر مهم تبدیل شــده 
گیــری از وام های  کشــور بــا بهره  اســت. این 
المللــی  بیــن  مالــی  موسســات  ای  توســعه 
توســعه  بانــک  جهانــی،  بانــک  همچــون 
کــی اف دبلیــو آلمــان در  زیرســاخت اروپــا و 
حال  توســعه وبهسازی پروژه های زیربنایی 
خــود می باشــد امــا نکتــه حائز اهمیــت این 
عمــوم  ارمنســتانی  کارفرمایــان  کــه  اســت 
شــرکت های ایرانــی را به دالیــل عــدم امــکان 
فعالیتهــای بیــن المللــی بانکــی منتج شــده از 

تحریم ها، رد صالحیت می کنند.
کشــورهای قزاقستان و ازبکستان       در 
محیــط حضور بــرای صادرکنندگان خدمات 
کشــور  کمی هموارتر اســت.  فنی ومهندســی 
کشــورمان بــه واســطه عضویت  قزاقســتان و 

کشورهای  مستقل مشترک المنافع در حوزه شمال
(CIS )کشورهای حوزه

اله م�ق
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در موافقــت نامــه تجــارت ترجیحی اوراســیا، 
امکان بهــره مندی از تعرفه هــای ترجیحی و 
کاالهــای ســاختمانی و همچنین  رقابتــی در 
مصالح عمده ســاختمانی از جمله ســیمان، 
کاالی  میلگــرد و بالــغ بر یکصد و بیســت قلم 

ساختمانی را دارا می باشند.
کنار مصالح  کار اقتصــادی در   بــه تبع نیروی 
ارزان؛ مزیــت نســبی و ارزش افــزوده ای قابل 
توجه در توســعه خدمات فنی ومهندسی در 
ایــن بخــش ایجــاد می نمایند اما بــه هر روی 
حضــور در ایــن بازار مســتلزم همسان ســازی 
نمــودن  برطــرف  همچنیــن  و  اســتانداردها 
مســائل و مشکالت ضمانت نامه های بانکی 
و همچنین تســهیل در خطوط حمل ونقلی 
از جملــه مســیر هوایــی و همچنیــن ریلــی و 

زمینی می باشد.
کشور قزاقســتان به عنوان دومین اقتصاد    
کشــورهای مشــترک المنافع  بــزرگ در حــوزه 
-پــس از روســیه- و بــا تکیــه بــر منابــع غنــی 
منابــع  همچنیــن  و  فلــزات  و  طــال  معــادن 
کالن توســعه  گاز و همچنیــن برنامــه  نفــت و 
کــه ایــن  ۲030 و۲0۵0 مبیــن ایــن امــر اســت 
بــر  مبتنــی  و  تکنوکــرات  سیاســتی  بــا  کشــور 
بــا اقتصادهــای جهانــی  همافزایــی و صلــح 
بدنبــال توســعه تمامی زیرســاخت های خود 
اســت.  یافتــه  توســعه  کشــوری  عنــوان  بــه 
که  قزاقســتان یکی از معدود بازارهایی است 
گذاری بلند مدت و ایجاد  در صورت سرمایه 
پلتفورمی محلــی می تواند بازاری ماندگار و پر 
کماینکه  رونق برای شرکت های ایرانی باشد 
پروژه هــای حــوزه  در  اخیــر  ســال های   در 
 راه و ابنیه فنی چند شــرکت ایرانی توانستند 
منشــاء اثرات بســیار ارزنده برای جامعه فنی 

کشورمان باشند.  ومهندسی 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  نیــز  ازبکســتان  کشــور 
و  اخیــر  اقتصــادی  ســاختاری  رفرم هــای 
گــذاری  ســرمایه  درب هــای  نمــودن   بــاز 
ایجــاد قوانیــن حمایتــی، در  و  المللــی  بیــن 
گــذار بــه دوره ای جدیــد می باشــد اما  حــال 
کشور قزاقستان  مصائب مربوط به حضور در 
کشــور نیز مصــداق داشــته مضافًا به  در ایــن 
کشــور در راســتای حمایــت  اینکــه دولــت آن 
از شــرکت های محلی خــود، همواره وام های 
دریافتــی از بانک هــا و موسســات مالــی را بــه 
کوچک تقسیم می نماید. به طور  بسته های 
کل ازبکســتان با جمعیــت 33 میلیون نفری 
و تولیــد ناخالــص داخلی بیــش از ۴0 میلیارد 
محســوب  مســتعد  کشــورهای  از  یکــی  دالر 
که دارای چشــم انداز تجاری خوبی  می شود 
اســت. روابــط دیرینــه ایــران و ازبکســتان و 
کشــور  احســاس نزدیکــی فرهنگی مردم این 
با فارســی زبانان ازبکســتان در آســیای میانه 
کشــور یکــی از  کــه این  مبیــن ایــن امــر اســت 
در  صادراتــی  هــدف  کشــورهای  مهمتریــن 
کاال و خدمــات فنــی  هــر دو حــوزه صــادرات 
ومهندسی به شمار می رود. بررسی آمارهای 
کلی وزارت صمت در سال 98 نشان می دهد 
کشــورمان به ازبکســتان از  کلی  کــه صــادرات 
نظر ارزشی ۶0 درصد و از نظر وزنی ۶7 درصد 
در 8 ماهــه ابتدایــی  ســال جــای نســبت بــه 

مدت مشابه سال 97 رشد داشته است.
همچنیــن یکــی دیگــر از شــاخص های بســیار 
 Doing مهــم بــرای ورود بــه یــک بــازار، شــاخص
کــه همــان تســهیل در تجــارت   )Business(DB
که ازبکستان توانســته در میان کشوهای  است 
 جهان از این لحاظ در رتبه ۶9 که رتبه ای نسبتًا 

قابل قبول است  قرار گیرد. 
 بــه منظــور مقایســه، ایــران و عــراق در ایــن 
رتبه بنــدی،  رتبه هــای به ترتیــب 1۲7 و 17۲ 
قرار دارند. اما مشــکالت فعلی حضور در این 
بــازار نیــز عمومــًا همانند مشــکالت بازارهای 

قزاقستان و ترکمستان می باشد.
گذار  از ســال ۲01۲ بانکها و موسسات سرمایه 
 EBRD, WB, IsDB, ADB توسعه ای همچون 
 برنامه ای ویژه و مدون برای توسعه پروژه های

  زیرساخت ها در اقصی نقاط کشور ازبکستان 
 داشته اند. سرمایه گذاری بانکها و موسسات

پلتفــورم  اســاس  بــر  ســرمایه گذاری  و  مالــی 
گارانتی  فاینانس و توافقات دولتی و ساورین 
گــزارش صنــدوق بیــن المللــی   می باشــد. در 
 .IMF Country Report No پــول بــه شــماره
و  تمامی گزارشــات  مــی ۲019  خ  مــور  1۲9/19
 آنالیزهای شــاخص های پیشــرفته مالی اعم
  از میــزان دارایی، بدهی و برنامه توســعه ای

کشور ازبکستان با این مضمون جمع بندی   
که آینده اقتصادی این کشور با  گردیده است 
  در نظر گرفتن اصالحات ساختاری اقتصادی

گــذاری   اعــم از قوانیــن مهاجــرت، ســرمایه 
و روشــن   ... و  بانکــی  مســائل  همچنیــن   و 

 روبــه توســعه بــوده و بــه طور اخص ریســک 
سرمایه گذاری در این کشور پایین می باشد.  

کنفرانس که متعلق به اتاق        تصویر فوق 
 شرکت BI Group یکی از چند شرکت برتر قزاقستان 
در حوزه راه و انبوه سازی می باشد؛ مبین ارزش زمان و 
کنفرانس که در اتاق   بهره وری است بنحوی 
 صندلی برای نشستن 

ً
 این شرکت، تعمدا

وجود نداشته و مسائل بصورت ایستاده مورد بحث و 
تبادل قرار می گیرد.

1- QNV 2030 | Qatar National Vision 2030
2- MAN Enterprise-BESIX-BAM-SAMSUNG-
JACOBS-LARSEN-TUBRO- McDermott
3- ENR | Engineering News-Record, https://
www.enr.com

4-   Doha Mega Water Reservoir
5-   Construction
6-   Procurement 
7-  Man powering
8-  Palm Jumeirah | Nakheel

9-  WTO I World Trade Organization
10-  SAARC I South Asian Association for   
Regional
11- LPG
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شرکتهایتوانمند
نسبتبهثبت

شرکتومشارکت
باشرکتهایمحلی
ازطریقشعببرون
مرزیخوداقدام
نمایند/حضوردر
پروژههادرقالب

پیمانکاردستدوم/
انعقادقراردادهای
مهندسی،طراحیو

نظارت/آموزشمستمر
پرسنل

آموزشهایبین
المللیوبهبودمستمر

شرکتها/مذاکره
باوزارتکهرباو

اِشغال)شغلها(قطر
برایضمانتنامههای
بانکصادراتدوحه/
تعریفپروژههای
مشتركسرمایه

گذاری/تسهیالتویزا
واقامتازطریقامور

خارجه

سطحباالیاستانداردهاوکنترل
متقنقوانینواستانداردها/حضور
پررنگشرکتهایبینالمللی/
ویزایکاریبرایاتباعایرانی/
مسائلبانکیوضمانتنامهها/
ضعفشرکتهایایرانیدرتامین
نیرویانسانیومدیریتجامع

پروژه



حجمباالیفعالیتهایعمرانی/جزو
باالترینردههادرشاخصGDP-رده
نهم/مسابقاتجامجهانی2022/برنامه
کالنتوسعهای2030/نزدیکیبهمرزهای
آبیایرانوبعدکممسافت/امکانتامین
سیمان،میلگردوسایرمصالحساختمانی/

اعتبارباالیدرتامینمالی/ثبات
اقتصادی/رقابتبااماراتبرایتبدیل
شدنبههابمنطقهای/توسعهقوانین

سرمایهگذاری
واقامتی/شفافیت

درارجاعکار

قطر

آموزشهایبین
المللیوبهبودمستمر
شرکتها/مذاکرهبا
وزارتمنابعآبو
ادارهحیاواتربرای
ضمانتنامههایبانک
ملیمسقط/تعریف
پروژههایمشترك
سرمایهگذاری/

تسهیالتویزاواقامت
ازطریقامورخارجه

حجممتوسطفعالیتهایعمرانی/رده
67درشاخصGDP/برنامهتوسعه

زیرساختهایعمرانیعمان/نزدیکیبه
مرزهایآبیایرانوبعدکممسافت/امکان

تامینسیمان،میلگردوسایرمصالح
ساختمانی/عالقهبههمکاریباشرکتهای
ایرانی/وابستگیبهصادراتنفتی/رقابت
بادیگرکشورهایحوزهخلیجفارسبرای
تبدیلشدنبههابمنطقهای/حسن

رابطهباکشورهایهمجواروثباتسیاسی/
حضورشرکتهایبینالمللی/شفافیتدر

ارجاعکار

عمان

آموزشهایبین
المللیوبهبودمستمر
شرکتها/مذاکرهبا
کارفرمایانبرای
ضمانتنامههای
بانکهایصادراتو
ملی/تسهیالتویزا
واقامتازطریقامور

خارجه

حجممتوسطفعالیتهایعمرانی/رده30در
شاخصGDP/کشورشاخصوترانزیتی
درحوزهخلیجفارس/نزدیکیبهمرزهای
آبیایرانوبعدکممسافت/امکانتامین
سیمان،میلگردوسایرمصالحساختمانی/
نزدیکیباشرکتهایایرانی/غیروابستگیبه
صادراتنفتیودارایاقتصادمولد/رقابت
باباکشورهایناحیهخلیجفارس/ثبات
سیاسی-اقتصادی/حضورشرکتهایبین

المللی

امارات

حجمکمفعالیتهایعمرانی/رده58در
شاخصGDP/کشوریکامالًوابستهو

مصرفگرا/نزدیکیبهمرزهایایرانوبعدکم
مسافت/امکانتامینسیمان،میلگردوسایر
مصالحساختمانی/ثباتسیاسی-اقتصادی

کویت

شرکتهایتوانمند
نسبتبهثبت

شرکتومشارکت
باشرکتهایمحلی
ازطریقشعببرون
مرزیاقدامنمایند/
انعقادقراردادهای
مهندسی،طراحیو

نظارت/آموزشمستمر
پرسنل

آموزشهایبین
المللیوبهبود
مستمرشرکتها/

مذاکرهباکارفرمایان
برایپذیرشضمانت
نامههایبانکهای

ایرانی/تعریفپروژهها
درمناطقامن

حجمگستردهفساددولتی/عدم
استقراردولتیمتمرکزوکارآمد/
عدمپذیرشضمانتنامهبانکهای
ایرانی/ناامنیگستردهوحضور

گروهکهایترویستی

دارایمزرهایگستردهباایران/رده۱۱3
درشاخصGDP/کشوریکاماًلوابستهو
مصرفگرا/قرابتفرهنگی/امکانتامین
سیمان،میلگردوسایرمصالحساختمانی/
بیثباتدرسیاسی-اقتصادی/اقتصاد
سنتیووابستهبهکشورهایهمسایه/
حجمباالیفعالیتهایعمرانیدر

پروژههایعمرانی/

افغانستان

غنایبسیارباالیشرکتهایمحلی
وبازاریکاماًلرقابتی/عدمپذیرش

ضمانتنامهبانکهایایرانیو
خبرناامنیدربرخینقاط

دارایمزرهایگستردهباایران/رده۱54در
شاخصGDP/پنجمینکشورپرجمعیتدنیا/
قرابتفرهنگی/امکانتامینسیمان،میلگردو

سایرمصالحساختمانی/
بیثباتیسیاسی-اقتصادی/اقتصادنیمهسنتی/
حجمباالیفعالیتهایعمرانیدرپروژههای
عمرانی/کشورینیمهصنعتیومصرفکننده/

پاکستان

توصیه ها  راهکار ها مشکالت مختصات  و مزایای بازار نام بازار

درجدولزیرخالصهایازمزایا،مشکالت،راهکارهاوتوصیههایمربوطبهبازارهایهدفتوضیحدادهشدهدراینمقالهارایهمیگردد:

س
فار

ج 
خلی

زه  
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ی 
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ور
ش
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ی

شرق
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گا
سای

هم

حوزه
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شرکتهایتوانمند
نسبتبهثبت

شرکتومشارکت
باشرکتهایمحلی
ازطریقشعببرون
مرزیاقدامنمایند/
انعقادقراردادهای
مهندسی،طراحیو

نظارت/آموزشمستمر
پرسنل



آموزشهایبین
المللیوبهبودمستمر
شرکتها/مذاکرهبا
مقاماتدولتیبلند
پایهوکارفرمایان
پرنفوذ برایپذیرش
ضمانتنامههای

بانکهایایرانیوکنترل
مستمرودقیقروی
محصوالتومصالح
صادراتی/توجه

بیشتربهبودشرایطو
مناسباتدیپلماتیک

فیمابین

عدمپذیرشضمانتنامهبانکهای
ایرانی/عدمتمایلبههمکاریبا

شرکتهایایرانیبدلیلمسائلسیاسی/
حضورپررنگشرکتهایبینالمللی/

ویزایکاریبرایاتباعایرانی

دارایاقتصادینوظهوروآزادباحجمباالی
GDPاصالحاتاقتصادی/رده۱۱6درشاخص
/روابطیخوببااتحادیهاروپا،چینوامریکا
/دارایثبات/حرکتبهسمتاقتصادمدرن/
حجمباالیفعالیتسرمایهگذاریدرصنایعو

جذبتوریست/

گرجستان

عدمپذیرشضمانتنامهبانکهای
ایرانی/عدمتمایلبههمکاریبا

شرکتهایایرانیبدلیلمسائلسیاسی/
حضورپررنگشرکتهایبینالمللی
علیالخصوصترکیهای/ویزایکاری
برایاتباعایرانی/عدمهمکاری

ترکمستاندرحملونقلزمینیبرای
صادراتبهازبکوقرقیزستان

دارایمزرگستردهزمینیباایران/بیشاز6
میلیونجمعیت/کشوریمسلمانوسکوالر/
جایگاهچهارمدرذخایرنفتیجهان/دارای
اقتصادیمبتنیبرصادراتنفتوگاز/

اقتصادیبستهوبدوناصالحات/رده۹4در
شاخصGDP/روابطیخوببااتحادیهاروپا،
چینوامریکا/دارایثبات/حرکتبهسمت

اقتصادمدرن/

ترکمنستان

غنایپایینوبودجهاندكپروژههای
عمرانی/عدمپذیرشضمانتنامه

بانکهایایرانی/عدمتمایلبههمکاری
باشرکتهایایرانیبدلیلمسائل

سیاسی/حضورشرکتهایآذربایجانی،
قزاق،ترکیه/ویزایکاریبرایاتباع

ایرانی/

دارای35کیلومترمرززمینباایران/رده۱۱۱
درشاخصGDP/قبلازاستقاللارمنستان
اقتصاداینکشوراقتصادیصنعتمحوربود/
ساختاراقتصادیارمنستانازسال۱۹۹۱
اساسًاتغییرکردهاست؛بخشهاییهمچون
ساختمانسازیوخدماتجایکشاورزیو

صنعترابهعنوانسهامداراناصلی
رشداقتصادیگرفتهاند/کشاورزیوصادرات

انبوهمحصوالت/صادرکنندهالکل
/دچارتورمبسیارشدیدناشیازشرایطکوید/
سابقًایکیازواردکنندگاناصلیموادغذایی

ازایران

ارمنستان

سایزکوچکپروژههایعمرانی/
عدمپذیرشضمانتنامهبانکهای

ایرانی/حضورشرکتهایآذربایجانی،
قزاق،ترکیهوچینی/عدمتوانمندی
شرکتهایایرانیدرتامینمالی

پروژهها/عدمهمکاریترکمستاندر
حملونقلزمینی

قرابتفرهنگیوملیتیباایران/رده۱20در
شاخصGDP/راهاندازیدولتالکترونیک/
منابعاندكنفتوگازوگستردهپنبهوآب
/کشاورزیوصادراتمحصوالتنساجی،
گوشتولبنیات/صادرکننده۱7میلیون
نیرویکاربهکشورهایهمسایه/50درصد
جمعیتکشورهایحوزهCIS/کشوریدر
حالتوسعهواصالحاتاقتصادیورویه

سرمایهگذاری/بکربودنبازاربرایصادرات
کاالوخدماتفنیومهندسی/

ازبکستان

عدمپذیرشضمانتنامهبانکهای
ایرانی/عدمتمایلبههمکاری
باشرکتهایایرانیبدلیلمسائل

سیاسی/حضورشرکتهای
آذربایجانی،قزاق،ترکیهواروپایی/
ویزایکاریبرایاتباعایرانی/

فسادنیمهگستردهدولتی/عدم
توانمندیشرکتهایایرانیدر
تامینمالیپروژهها/تورموافت

ارزشپولملی

دارایمزرآبیباایران/رده56درشاخص
GDP/راهاندازیدولتالکترونیک/منابع
گستردهنفتوگازومعادن/کشاورزیو
صادراتانبوهمحصوالت/دومیناقتصاد

منطقهCISپسازروسیه/بکربودنبازار/در
حالتوسعهوبروزرسانیزیرساختها/جذب
باالیسرمایهگذاریخارجی/دارایغنایباال
دراورانیوم،روی،کروم،سربومنگنزوطال/

یازدهمینمنبعبزرگنفتدردنیا/

قزاقستان

توصیه ها  راهکار ها مشکالت مختصات  و مزایای بازار توصیه ها نام بازار راهکار ها مشکالت مختصات  و مزایای بازار نام بازار

پایانقسمتاول
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 نشست

بانک ها باید در حوزه مســکن وارد شده و زمینه تامین مالی ساخت 
و تولید را در قالب 25 درصد از تســهیالت اعطایی فراهم کنند اما 

نحوه هزینه کرد طرح مجلس برای ساخت مسکن شفاف شود.
حســین راغفر، عضو هیــات علمی دانشــگاه الزهــرا در گفتگو با 
خبرگزاری فارس با اشــاره به تاثیر نحوه تســهیالت دهی بانک ها 
در حال حاضر گفت: تســهیالت اعطایی بانک ها اگر به سمت حوزه 
تولید برود، ســبب جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم را 
به همراه خواهد داشت اما در شرایط کنونی عمده این تسهیالت به 
فعالیت های زود بازده، سفته بازی و سوداگری اختصاص پیدا کرده و 
زمینه افزایش تورم را به وجود می آورد. این اقتصاددان ضمن اشاره 
به شــاخص های مرتبط با تولید و افزایش رقم تســهیالت اعطایی 
توسط بانک ها، تاکید کرد: در سال گذشته با رکود عمیقی در حوزه 
تولید مواجه بودیم و این امر بیانگر آن اســت که تسهیالت اعطایی 
بانک ها به حوزه تولید وارده نشده و زمینه تامین مالی سفته بازی و 

واردات کاالهای غیر اساسی را مهیا کرده است.
*تسهیالت اعطایی بانک ها به مقصد تولید نمی رسد

وی در بیان علت حرکت بانک ها به سمت اعطای تسهیالت به بخش 
غیر مولد اقتصاد، افزود: تسهیالت ارائه شده به حوز های سفته بازی 
و بخش غیر مولد اقتصاد در مدت زمان کوتاهی به بانک برگشــته و 
سود مطلوبی برای بانک دارد، در نتیجه بانک از ارائه این تسهیالت 
استقبال می کند. راغفر، با اشاره به لزوم هدایت منابع داخلی بانک ها 

در قالب تســهیالت به بخش تولید، اظهار داشــت: بهبود شــرایط 
اقتصاد به جز هدایت منابع داخلی بانک ها به حوزه تولید امکان پذیر 
نیست. کارکرد اصلی بانک، تجمیع منابع خرد مردمی و هدایت آن 

به حوزه تولید است.

*ضرورت هدایت تسهیالت بانکی به حوزه ساخت مسکن
این اســتاد دانشگاه با اشاره به این نکته که بخشی از تسهیالت باید 
به حوزه ساخت مسکن هدایت شود، گفت: در بسیاری از کشورهای 
سرمایه داری دنیا، مسئله مســکن یک مسئله سیاسی و پر اهمیت 
تلقی شــده و دولت تمام تالش خود را بــرای هدایت منابع داخلی 
بانک ها به حوزه تولید و ســاخت مسکن به کار می بندد. برای مثال 
بخشــی از سود تسهیالت بانکی توسط دولت پرداخت می شود، چرا 
که مســئله مسکن جزء اساســی ترین نیاز خانوار است و در حیات 
نظام سیاســی نقش موثری ایفــا می کند. راغفر با اشــاره به نحوه 
تامیــن مالی طــرح جهش تولید و تامین مســکن در قالب هدایت 
منابع داخلی بانک ها، گفت: قطعا بانک ها باید در حوزه مسکن وارد 
شــده و زمینه تامین مالی ســاخت و تولید را در قالب 25 درصد از 
تسهیالت اعطایی فراهم کنند اما نحوه هزینه کرد طرح مجلس برای 
ســاخت مسکن شفاف شــود و کلیه دهک های درآمدی را از جمله 

حاشیه نشین ها نیز جزء قشر هدف این طرح قرار گیرند.
2 آذر 

تسهیالتبانکها
بایدبهحوزهساختمسکنهدایتشود

گفت وگو
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عبداهلل درگذشت و اندوهی بزرگ دوستان و 
گرفت. همراهانش را در 

او انسانی شریف و زحمتکش بود .
کــرد  شــرکت بانــه را بــا دوســتانش تاســیس 
همــه  بــا  اجرایــی  کارهــای  بــار  همیشــه  و 

مشکالتش بر دوش او بود .
مــن بــا عبــداهلل سرشــار از دبیرســتان شــرف 
کالس های باالتری بود ولی  آشنا بودم، او در 
در محیط دبیرســتان با هم آشنا شده بودیم 
.در دانشــکده فنــی او یک ســال از من جلوتر 
بــود و زودتر مهندس شــد و شــرکت تاســیس 

کرد.
که بارها دعوت  او باغ بزرگی در شمال داشت 

کــه بــه آنجــا بــروم ولی فرصــت آن  کــرده بــود 
فراهــم نشــد. ضمنــا در یکــی از خیابان های 
کنار هم  خیابان جردن دو مجتمع آپارتمانی 
که خــودش هم در آنجــا زندگی  ســاخته بــود 
می کرد و بسیاری از اعوان و انصار و پرسنلش 
مجتمــع  دو  آن  در  ارزان  بســیار  شــرایط  بــا 

زندگی می کردند.
کــه مــن ویــالی بــزرگ خود را  در ســال 13۶7 
در خیابــان جــردن بــه علــت مشــکالت مالی 
و خانوادگــی بــه مبلــغ حــدود چهــل میلیون 
در  آپارتمــان  یــک  بــودم  فروختــه  تومــان 
خیابان بخارست به مبلغ حدود ده میلیون 
که او هم  تومان از یک فروشــنده ای خریدم 

غ التحصیــل دانشــکده فنــی تهــران بود و  فار
کــه در آن زمــان مبلغ قابل  بقیــه پول ویــال را 
کاری شرکت  گرفتاری های  ج  توجهی بود خر
کردم. من ویال را در تاریخی  و خانوادگی خود 
کــرده بــودم تحویــل خریــدار دادم  کــه تعهــد 
ولــی فروشــنده آپارتمــان از تحویــل بــه مــن 
کــرد و ناچــار شــدم بــرای تحویل  خــودداری 
آپارتمان دست به اقدامات قانونی بزنم و لذا 
که خانواده و  دنبــال یک آپارتمان می گشــتم 

خودم در خیابان نمانیم.
کرد و بــه زور مرا  عبــداهلل سرشــار اطالع پیــدا 
در  کنــار خــودش  آپارتمــان  در  تــا  کــرد  وادار 
یکــی از آن مجتمع ها به طــور موقت تا خالی 
کنــم البته هر  شــدن آپارتمــان خــودم زندگی 
کردم اجاره ای هــم از من نگرفت.  چه اصــرار 
کن  کردم و در آنجا ســا بــه ناچــار آنجا را تمیــز 
شــدم. خودتان عبداهلل را با آن مهندس هم 
که آپارتمانش را به من فروخت  دانشکده ای 

کنید. مقایسه 
بــه هر حال در اثــر اقداماتم پس از شــش ماه 
درگیری آپارتمان خریداری شده تخلیه شد و 
کردم و به آنجا نقل مکان  آنرا تمیز و بازسازی 
نمودم. این محبت عبــداهلل را هرگز فراموش 
فروشــنده  مهنــدس  کار  آن  از  و  نکــرده ام 
که هم دانشــکده ای خودم هم بود  آپارتمان 

هنوز در تعجبم.
مــن و عبــداهلل هر دو مشــکالت مالــی خود را 
کمک هم بر طرف می کردیم .البته بیشــتر  بــا 

کمک می کرد. که به من  عبداهلل بود 
یــاد او همیشــه زنــده اســت و او را همچنــان 

محترم می داریم و از او زیاد آموختیم.
زنــد  نعــــــــمت  در  آنکــه  نشــمار  دوســت 
الف یـــــــــــــــاری و بــــــــــــــــــــــــــرادر خــــــــواندگی
گیرد دســت دوســت که  دوســت آن باشــد 
و درماندگــی پریشـــــان حــــــــــــــــــــــــــــالی  در 

خاطره ای از زنده یاد؛ 

عبداهلل سرشار
به قلم مهندس محمد عطاردیان
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در ادامــه پیگیری های ســندیکا در خصوص 
حل مشــکل مالیاتــی شــرکتهای صادرکننده 
و مهندســی در ســال 1397  فنــی  خدمــات 
جلســه ای در روز شــنبه تاریــخ ۲۲ آذر 1399 
با حضــور دکتــر نهاوندیان معــاون اقتصادی 
گالبتونچی دبیر و ســایر  رئیس جمهور و دکتر 

گردید.  نمایندگان سندیکا برگزار 
گالبتونچی ضمن  ݢدر این نشســت آقای دکتر  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
صادرکننــده  شــرکتهای  مشــکالت  تشــریح 
خدمــات فنی و مهندســی با موضــوع مالیاتی 
کرد: تعدادی از شــرکتهای پیمانکاری  عنــوان 
عضو ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران 
کشــور و با  کنونی  در شــرایط اقتصــادی خاص 
قبــول تمــام ســختی ها و دشــواریهای موجود 
در عرصــه صــدور خدمــات فنــی و مهندســی، 
ارزی و  ارز خــاص و ســهمیه  بــدون دریافــت 
کشــور مشــغول به  عــدم انتقــال ارز به خارج از 
که بر اساس قانون بودجه  فعالیت می باشــند 
ســال 1399 ، موضــوع صــادرات خدمات فنی 
شــمول  از  کشــاورزی  بخــش  و  مهندســی  و 
شروط این بند یعنی رفع تعهد ارزی به منظور 

استفاده از مشوق های مالیاتی مستثنی شده 
اند. )جزء 1 بند ک تبصره ۶(

گالبتونچــی افــزود: ولــی ایــن حکــم در  دکتــر 
بنــد ج تبصــره 8 قانــون بودجــه ســال 1398 
بــرای اســتفاده از مشــوق هــای مالیاتــی در 
که  ســال 97، تصریح نــدارد. در حــال حاضر 
ســازمان امور مالیاتی پرونده های ســال 97 
اینگونه صادرکنندگان را رســیدگی می نماید، 
ســود  و  ارزی  درآمــد  شناســایی  بــه  نســبت 
خ ارز و مطالبــه مالیــات  نــر از تســعیر  ناشــی 
عملکــرد مربــوط بــه ســال 97 آنهــا هماننــد 
ســایر مشــمولین این حکم )رفــع تعهد ارزی 
بــه منظــور اســتفاده از مشــوقهای مالیاتــی( 

اقدام نموده است.
کــه درآمدهــای  کــرد: در حالــی  وی تصریــح 
کســر همه هزینه ها  حــوزه پیمانکاری پس از 
و در پایان پروژه قابل محاســبه بوده و ســود 
و  مشــخص  پیمانــکاری  فعالیــت  از  ناشــی 
در پرونــده مالــی شــرکت ثبــت می گــردد این 
اقدام سازمان امور مالیاتی مشکالت فراوانی 
بــرای شــرکتهای صادرکننــده خدمــات فنــی 

پیگیری هــای  و  نمــوده  ایجــاد  مهندســی  و 
گرفته از بانک مرکزی و ســازمان امور  صــورت 
مالیاتــی با عنــوان اینکه بایســتی موضوع در 
ح شود به  شــورای هماهنگی اقتصادی مطر

نتیجه ای نرسیده است.
در پایان دبیر سندیکا اعالم نمود درخواست 
سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران برای 
گرفتار این موضوع تسری استثناء  شرکتهای 
ک تبصره ۶ قانون  مربــوط بــه جکم جز 1 بند 

بودجه سال 99 به سال 97 می باشد.
 دکتــر نهاوندیان نیــز در این دیدار با حمایت 
هــر چــه بیشــتر از صــادرات غیرنفتی بــه ویژه 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
ح شــده توســط  اعــالم نمــود: »موضــوع مطر
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی، مشــکل 
شــود  تــالش  می بایســتی  و  اســت  بزرگــی 
وی  گــردد«  حــل  شــرکتها  ایــن  مشــکل  تــا 
راهکارهای الزم را اعالم نمود و بیان داشت: 
بــرای حــل مشــکل شــرکتهای ایــن حــوزه از 
طریق ریاســت محترم ســازمان امور مالیاتی 

پیگیری های الزم را انجام خواهند داد.

گرفت  گالبتوچی دبیر سندیکا با دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور صورت   در دیدار دکتر 

رفع مشکل مالیاتی 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

 دکتر نهاوندیان:
 »موضوع مطرح شده 
توسط سندیکای 
شرکتهای ساختمانی، 
مشکل بزرگی است و 
می بایستی تالش شود تا 
مشکل این شرکتها حل 
گردد« وی راهکارهای 
الزم را اعالم نمود و بیان 
داشت: برای حل مشکل 
شرکتهای این حوزه از 
طریق ریاست محترم 
سازمان امور مالیاتی 
پیگیری های الزم را انجام 
خواهند داد.
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با توجه به تصمیمات ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت اجرای 
محدودیت فعالیت ها در ســطح کشــور در دوره موج ســوم شیوع 
ویروس کرونا و عدم شــفافیت نحوه فعالیت شرکت های پیمانکار و 
کارگاه های عمرانی، دبیرخانه ســندیکا جهت تعیین تکلیف و نحوه 
فعالیت اعضای خود و ســایر پیمانکاران نسبت به پیگیری موضوع 
از ســتاد ملی کرونا و سازمان برنامه و بودجه اقداماتی را انجام داده 

است. 
متن نامه ارســالی به وزارت بهداشت جهت اطالع منتشر می گردد. 
الزم به ذکر اســت پس از حصول نتیجه، فورا موضوع به اطالع اعضا 

خواهد رسید.

جنابآقایدکترحریرچی
دبیرمحترمستادملیمبارزهباکرونا
شــرکتهای فعالیــت موضــوع:

پیمانکاری
با ســالم؛ احتراما با ســپاس از زحمات و 
تالشــهای موثر حضرت عالی و همکاران 
محترمتان در خصوص بررســی و کنترل 
شــرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا و 
ضمن تقدیر و تشــکر از زحمــات کادر 
درمــان و آرزوی توفیق و ســالمتی روز 
 افــزون از خداونــد متعــال بــرای همه
 دست اندرکاران جامعه پزشکی کشور به 

استحضار می رساند،
ایران  سندیکای شرکتهای ســاختمانی 
به عنوان قدیمی ترین تشــکل صنفی و 
 نماینــده بخش عظیمــی از پیمانکاران
 طــرح های عمرانی و زیربنایی کشــور 
بــا بیــش از دو میلیــون نفــر از طیف 
های مختلف از کارگــران زحمتکش تا 
مهندســان مجرب در اقصی نقاط کشور 
مشــغول به فعالیت می باشند که سهم 
بزرگی در آبادانی، اشتغال و رونق تولید 

و اقتصاد کشور دارند.
با توجه به شــرایط حــاد و خاص ایجاد 
شــده به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا، 
شرکتهای عضو ســندیکا جهت تمکین 
از دستورات ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
در خصوص نحوه حضور و ادامه فعالیت 

شرکتها که عمدتا دفاتر مرکزی آنها در تهران فعال بوده و در سراسر 
کشور دارای کارگاه هستند درخواست استعالم از ستاد را نموده اند.

خواهشمند است دستور فرمایید تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در مورد نحوه فعالیتهای شــرکتهای پیمانکاری و عملیات عمرانی و 
مبنی بر تعطیلی کامل یا فعالیت محدود از اول آذرماه را به این تشکل 

جهت اطالع رسانی فوری به اعضا ابالغ فرمایند.
پیشاپیش از دستور اقدامی که  صادر می فرمایید سپاسگزاری می نماید.
باتقدیماحترام
ایرجگالبتونچی-دبیر

پیگیریوضعیتشرکتهایپیمانکاری
درموجسومشیوعکرونا
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 نشست
وبینار

کوویــد 19 در فضــای  وبینــار حضــور و اثــرات 
صنعــت احــداث روز دوشــنبه 8 دی مــاه بــه 
همــت ســازمانهای جامعــه مدنــی و شــبکه 
شــد.  برگــزار  روم  اســکای  پلتفــرم  در  کمــک 
ســازمانهای  وبینــار  چهارمیــن  وبینــار  ایــن 
کــه طــی  کرونــا بــود  جامعــه مدنــی در دوران 
عضــو  طبیــب زاده  محمدرضــا  مهنــدس  آن 
هیــات مدیــره انجمن شــرکتهای مهندســی 
گاز و پتروشــیمی بــود به  و پیمانــکاری نفــت 
کوویــد 19 در فضــای صنعــت احــداث  اثــرات 

پرداخت.  
کبر سهیلی  در آغاز این سمینار آنالین علی ا
عضــو هیــات مدیــره حامیــان جامعــه مدنی 
کرد:  ضمــن خیــر مقدم بــه حاضــران عنــوان 
صنعــت احداث مجموعه شــرکتها و صنایعی 
کار زیربنایی و توســعه ای انجام  کــه  هســتند 
که به وجود می آورند  می دهنــد و با ظرفیتــی 
کم شــدن  کار و  کســب و  باعث بهبود فضای 
نیــاز مــا بــه شــرکتهای خارجی می شــوند. در 
کنونی پرداختن به اثــرات اقتصادی  شــرایط 
کرونــا در صنعــت احــداث از مباحــث مهمــی 
کــه پرداختــن بــه آن ضــروری اســت،  اســت 

که دولتمردان، فعاالن اقتصادی  امیدواریــم 
کرونا  و مدیــران تشــکلها بــرای دوران پــس از 
تدبیــری بیندیشــند تــا امــکان فعالیت هــای 
توســعه ای فراهم شود. این امر بدون درایت 
مقــدور  بخــش خصوصــی  اهتمــام  و  دولــت 
نیست. وی در معرفی سخنران برنامه عنوان 
کرد: مهندس طبیب زاده فوق لیسانس راه و 
ســاختمان از دانشــگاه تهران هســتند و طی 
گذشته در بخشهای مختلف نزدیک  ۵ دهه 
بــه دولت، بخــش خصوصــی و جامعه مدنی 
فعالیــت داشــته اند. ایشــان مقــاالت زیــادی 
کنفرانس هــای زیــادی  کرده انــد، در  منتشــر 
بــا عنــوان  کتابــی  حاضــر بوده-انــد و اخیــرا 
»نظــام فنــی و اجرایــی و مدیریت پــروژه« به 
قلم ایشــان منتشر شده اســت. ضمن تشکر 

که دعوت ما را پذیرفتند.  از ایشان 

در ادامه مهنــدس محمدرضا طبیب زاده با 
کووید COVID19( 19( ویروس  که  بیــان این 
گذشــته حضور داشته  جدیدی نیســت و در 
که در سال ۲019  کرد: اما آنچه  اســت تصریح 
میــالدی بــا تغییــر شــرایط ژنتیکــی خــود و از 

کرد  حیــوان به انســان در ووهان چین ظهور 
قطعا پدیده ای خاص اســت.  از ظهور آن در 
کلیه شــرایط جهــان را در  کنون  ســال۲019 تا
ابعــاد مختلف اقتصادی، سیاســی، امنیتی، 
اجتماعــی، فرهنگــی تحــت تاثیــر جــدی قرار 
انســان های  گرفتــن جــان  داده اســت و مــا 
بســیاری در اقصــی نقاط جهــان باالخص در 
کشــور عزیزمــان ایــران را شــاهدیم . بــه علت 
اثــرات وســیع آن در موارد فوق دانشــمندان 
دانشــمندان  آن  پــی  در  و  پزشــکی  علــم 
مســائل اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی بــه 
دنبــال راهــکار بــرای مقابلــه بــا تاثیــرات این 
جــان  شــاید  کــه  ک  خطرنــا بســیار  ویــروس 
میلیون ها انسان را در آینده می گیرد هستند 
در  آن  کســن  وا مــورد  در  امیــد  بارقه هــای  و 
آینــده نه چندان دور وجــود دارد ولی به نظر 
کسن موثر در جهان و به  می رسد تا حضور وا
کارگیری آن در اقصی نقاط جهان شاید چند 

سالی پیش رو داریم.
گفــت: بدون شــک همه جهان بایســتی  وی 
کار خــود  کســب و  شــرایط و فضــای زندگــی و 
را با این شــرایط و خصوصا شــرایط پس از آن 

دو وبینار سازمانهای جامعه مدنی بررسی شد؛

 اثرات کرونا در فضای صنعت احداث
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کووید 19 بر  وقــف دهنــد. ورود من به بحــث 
اساس درخواســت آقای مهندس عطاردیان 
کووید 19 بــر صنعت  گرفت تــا اثــرات  صــورت 

کشور بررسی شود.  پیمانکاری و احداث 
کــرد:  تصریــح  طبیــب زاده  مهنــدس 
کوویــد 19 به انســان بــرای نگاه  آموزش هــای 
کره زمین، طبیعت، و انسان حائز اهمیت  به 
اســت. زمین در منظومه شمسی منحصر به 
فــرد اســت و انســان شــاهکار خلقــت اســت.  
بشــر خردمنــد اســت اما هنــوز بــه ظرفیت ها 
و پدیده هــای مــادر زمیــن پی نبرده اســت و 
گهــگاه او را از خــود رنجیــده می کنــد. بشــر به 
دنبال رفاه ورضایت بیشتر و به دنبال توسعه 
محیط وامکانات اســت و در این ارتباط باید 
به طبیعت احترام بگذارد. طبیعت، پسماند 
کنش نشــان  وآلودگــی را بر نمی تابد و بدان وا
کنش طبیعت به اشکال مختلف  می دهد. وا
کنــون  تا میکروب هــا،  و  ویروس هــا  ماننــد 
کام مرگ فرستاده است.  میلیون ها بشر را به 
کنش ها در عین حال همراه با هشــدار  این وا
و آمــوزش ســازگاری و ارائه مدل های صحیح 

طبیعی به بشر بوده است. 
مــا،  بــاور  19بــه  کوویــد  ویــروس  افــزود:  وی 
وجــوش  جنــب  بــی  و  بی شــعور  موجــودی 
اســت، نه زنده اســت، نه رونــده، نه خزنده، 
نــه جهنــده و نه پرنده، بلکه صرفا چســبنده 
بــه ســلول ها اســت، عمرکوتاهــی هــم دارد. 
ظاهــرا بشــر متمدن اعتبــار شــعور را صرفا به 
خــود اختصاص داده یا اینکه اصول شــعور را 
کووید 19 نانوگرمی  کرده اســت. ایــن  بد معنا 
در مــدت چنــد ماه شــیوع، دســت آوردهای 
گذاشت، این ویروس با شعور  شــگرفی به جا 
گر  بیــن انســان وحیوان تفاوت قائل اســت. ا
کشــتن یــک انســان مبتــال رأی  قاطعانــه بــه 
می دهــد دیگــری را صرفــا ناقــل ویــروس قرار 
داده، بدون اینکه به خودش آســیب برساند 
گروهی دیگر را به ســادگی رها می کند  وحتــی 
که نه مبتال شوند ونه خطری برای  به طوری 
دیگران به حساب آیند. با این همه ذکاوت، 
کوویــد 19 را موجــودی بی جــان  آیــا می تــوان 
کــه تمام  و بــی شــعور قلمــداد نمــود درحالی 
شــعور وخــرد وتجــارب انســان را بــه چالــش 

کشیده است؟ 

کــرد:  عنــوان  احــداث  صنعــت  فعــال  ایــن 
کرونــا باعــث توقــف و رکود بســیاری  ویــروس 
فعالیت های تولیــدی، اقتصادی، اجتماعی 
و شــیوع بیــکاری شــده اســت. اما بــه همراه 
محیطــی،  زیســت  زیبــای  مدل هــای  خــود 
بهداشــتی و اجتماعــی و امنیــت را به ارمغان 
همــه  بــرای  حیــات  امنیــت  اســت.  آورده 
موجــودات از جملــه خود انســان به شــرطی 
بــه طبیعــت  رســاندن  آســیب  از  کــه دســت 
انســان  بــه  قاطــع  کوویــد 19خیلــی  بــردارد. 
که مالکیت زمین از آن تو نیســت و  نهیب زد 
بنابراین حق دســت انــدازی به آن را ندارید. 
گســتره غالــب  کوویــد 19 چالشــی عظیــم در 
و  اســت  انداختــه  راه  بــه  کشــورهای جهــان 
کــه مخاطــب اصلــی ایــن چالش هــا  شــگفتا 
عمدتا سیاســتمداران و اقتصادیون دلواپس 
گــرای پیشــین  کار ســنتی و واپــس  کســب و 
کمتریــن  کــه  کرونــا بــه بشــر آموخــت  اســت. 
کــم خــردی،  گاهــی و  خســارت انســان از ناآ
کووید 19 به  کووید 19 اســت،  تلفات انســانی 
شــدت طرفدار زمین، محیط زیســت، هوای 
ک، تثبیــت درجــه حــرارت زمیــن، ترمیــم  پــا
گســترش جنگل ها، حفظ  الیــه ازن، حفظ و 
کربن تولیدی بشــر،  کاهــش  حیــات وحــش، 
کووید 19 رأســا  کاهــش خشکســالی اســت.  و 
تصمیــم نــدارد اجازه دهد زمین دســتخوش 
آشــفتگی مجــدد شــود. برخــالف شــعار ضــد 
پزشــکی  دانــش  ارتقــا  1انســان ها،  کوویــد 
گسترش ایمنی و سالمت  سالمت، آموزش و 

کووید است.   بشر از اهداف هوشمندانه 
نظام هــا  بســیاری   19 کوویــد  افــزود:  وی 
کارهــای زیاده خواه و آسیب رســان  وکســب و 
کرده و خواســتار بنا نهادن  انســان را متوقف 
اقتصادهای عدالت پرور و ضد فقر می باشــد. 
که قبــل از  تــا همیــن جا روشــن شــده اســت 
کوویــد 19جوامع  بازگشــت به شــرایط قبل از 
گر  گزیر به انتخابی بزرگ هســتند، ا بشــری نا
موفق بــه انتخاب اصلح بشــویم از هم اینک 
کووید  کار اصالحات توصیه ای  باید دست به 
کارگیــری روش های نوین برای خلق  19 و بــه 

ایده ها وپروژه های اقتصاد آبی شویم. 
افــزود:  ادامــه  در  طبیــب زاده  مهنــدس 
اقدامــات  و  سیاســت ها  از  مجموعــه ای 

انجــام   19 کوویــد  زمینــه  در  دولتهــا  توســط 
که از جملــه می توان به بســتن مرزها،  شــده 
محدودیتهــای  دائمــی،  قرنطینه هــای 
هــای  گردهمایــی  از  جلوگیــری  جابجایــی، 
کــردن شــهرهای بــزرگ و یــا  بــزرگ و تعطیــل 
کــرد. در نتیجــه این  کشــور اشــاره  کل  حتــی 
بــه  گســتردهای  بســیار  تغییــرات  اقدامــات 
فعالیتهــای اقتصادی و زندگی مردم تحمیل 
کســب  شــده اســت. در حالیکــه بســیاری از 
کارهــا در حــال تدویــن و توســعه طرحهای  و 
کار و بقــا در زمــان همه گیــری جهانــی  ادامــه 
کارفرمایان نیــاز دارند  کنونی هســتند، تمــام 
گســترش  کافی برای رویارویی با  تــا به میزان 
کوویــد 19آمــاده شــوند، شــرایط را مدیریــت 

کنند و پاسخگویی مناسب داشته باشند. 
 19 کوویــد  بــه  رســیدگی  بــرای  گفــت:  وی 
کــه از طرف  کارفرمایــان بایــد توصیه هایــی را 
مقامات ملی و محلی ارائه می شــود را دنبال 
کار اعالم  کنند و اطالعات ضروری را به محل 
و  کســب  شکســت  بالقــوه  ریســک  نماینــد. 
کسب  کنند. برنامه ادامه  کارشــان را بررســی 
کــه بــا دســتورالعمل های  کار را بــه طــوری  و 
پیشــنهادی مقامــات ملــی و محلــی تطابــق 
کنند تا  کنند و آن را مرور  داشته باشد تدوین 
کارگران و خانواده شــان انعطاف  با حمایت از 
کارشــان را بهبود ببخشــند.  کســب و  پذیری 
کوویــد 19کــه  ریســکها و خطــرات مربــوط بــه 
کار  کارگــران و ســایر افــراد در ارتبــاط بــا محل 
کنیــد.  کــم  و  بشناســید  می کنــد  تهدیــد  را 
کار را بهبــود دهنــد و اصول  بهداشــت محــل 
فاصله اجتماعی )یا همان فاصله فیزیکی( را 
کنند؛  کامــال رعایت  کار  در تمــام نقــاط محل 
کار خــود  را بــرای جبــران  کســب و  توانایــی 
که  کارگران باالخص در بخشهایی  خســارات 
کووید 19 هســتند  کارگــران بیشــتر در معرض 

کنند. ارزیابی 
کلــی  طــور  بــه  کــرد:  تصریــح  طبیــب زاده 
کارفرمایــان موظفنــد تــا از ســالمتی و ایمنــی 
کارشــان  کارگران و ســایر افراد حاضر در محل 
اطمینان حاصل نمایند. این مســئله شامل 
کار در شــرایطی عــاری از ریســکها و  محیــط 
خطرات سالمتی و همچنین تامین امکانات 
کارگــران به جهت انجــام وظایف  کاری بــرای 
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کــه بــه طــور  کاریشــان اســت البتــه تــا جایــی 
معقول قابل انجام باشــد. بیشتر قوانین ملی 
در خصــوص ایمنــی و ســالمت چنیــن مــواد 

قانونی دارند. 
از  دیگــری  بخــش  در  طبیــب زاده  مهنــدس 
ســخنان خــود به ضوابط ســازمان بهداشــت 
 ILO دســتورالعملهای  WHOو  جهانــی 
کرونا اشاره  کار در دوران  ســازمان بین المللی 
کوویــد 19 یــک بیمــاری عفونــی  گفــت:  کــرد و 
که با جدیدترین نوع ویروس شناخته  اســت 
شدهCOVID19 ایجاد می گردد. در رویارویی 
کارفرمایــان ملــزم بــه انجــام چــه  کویــد 19  بــا 
کارگرانشان  کاری هســتند تا سالمتی و ایمنی 
کنند؟ به نظر می-رسد  کار تامین  را در محل 
کار  بین المللــی  ســازمان  دســتورالعمل های 
یکی از کامل ترین دستورالعمل هایی است که 
کســب  کووید 19 برای فضای  درباره مقابله با 
کارفرمایــان ارائــه   کار و صاحبــان صنایــع و  و 
کارگــران هم  شــده اســت و به حفــظ و ایمنی 
کرده است. این راهنما توسط سازمان  توجه 
کار )ILO( در ۲9 محور  تدوین شــده  جهانــی 
کنــد محــل  کمــک  کارفرمایــان  بــه  تــا  شــده 
کووید 19 مدیریت  کارشــان را در زمان شــیوع 
کنــد. محتــوای ایــن راهنمــا شــامل مــواردی 
کار، حفاظت  کســب و  ماننــد ادامــه فعالیــت 
کارگران و پاســخ به برخی از سواالت مرتبط  از 
 OSH کار و ایمنی و بهداشــت شــغلی با محل 

کارفرمایان دارند. که برخی  است 
مســائل  شــامل  محورهــا  ایــن  گفــت:  وی 
کارفرمایــان  متعــددی اســت از جملــه اینکــه 

کووید 19را به  می بایســت اطالعات مربوط به 
کارگــران ارائــه دهنــد و آن را پنهــان نکنند. در 
کنند  کارفرمایان باید شــفاف عمل  ایــن بــاره 
و همــه اطالعــات ضروری مربوط به ســالمتی 
کارفرمایان  کارگــران قــرار دهنــد.  را در اختیــار 
کار  باید برای حفظ امنیت و بهداشــت محل 
کــردن ارتباطات نفر با  کم  اقداماتی همچون 
کار، اطمینان از فاصله اجتماعی  نفر در محل 
کار، ضــد عفونی منظم  میــان افــراد در محــل 
کافــی  امکانــات  کــردن  فراهــم  کار،  محــل 
بهداشــتی و ... را انجــام دهنــد. در فاصلــه-
گذاری اجتماعی )فاصله گذاری فیزیکی( باید 
فاصلــه حداقــل دو متــری بیــن افــراد رعایــت 
شــود. در همیــن زمینــه پایه گــذاری شــرایط 

کاری، افزایش فضای فیزیکی میان  منعطــف 
کار  کار، تغییر فرهنگ محل  کارگــران در محل 
با حذف دست دادن و ...، بازبینی سفرهای 
کاری، استفاده از خدمات پیک،  غیرضروری 
تحویــل در درب محــل و یــا بیــرون بــر بــرای 
کاالها نیز قابل  ارسال و دریافت محصوالت و 

توجه است. 
کار  کارفرمایان بــرای ادامه  کــرد:  وی تصریــح 
کوویــد 19 را در محل  بایــد خطــرات و ریســک 
کارگــران مســئولند  کننــد.  کار خــود مدیریــت 
تــا مراقبتهــای معقول در خصوص ســالمت و 
ایمنی خودشــان و ســایر افراد داشــته باشند 
کارفرمــای خــود  و همچنیــن موظفنــد تــا بــا 
کننــده  کنتــرل  بــرای پیاده ســازی اقدامــات 
کارگــران  نماینــد.  همــکاری  پیشــگیرانه  و 
که از هرنوع  همچنیــن موظفند تــا در صورتی 
بیمــاری، مشــکالت جســمی و یــا روحــی رنج 
کاریشــان را  کــه عملکــرد  می برنــد بــه طــوری 
تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و یــا ممکــن اســت 
ایمنی، بهداشت و یا رفاه سایر افراد حاضر در 
کارفرمایشــان  کار را در خطر قرار دهد،  محــل 
کارگــران علــی الخصــوص در  کننــد.  را مطلــع 
شــرایط بحرانــی حال حاضــر در برابر حفاظت 

خود و سایرین موظفند.
کرد: بیمه های خســارات  طبیب زاده عنــوان 
کارگران را در برابر صدمات  کارگران در حقیقت 
کار حمایــت می کند.  و بیماریهــای مرتبــط با 
کــه آثــار، غرامات و  کــه این مســئله  در حالــی 
صدمات COVID 19 تحت پوشــش بیمه ای 
که  کارگــران قــرار می گیرد یا خیر ســوالی اســت 
بــه ســازمان قضــا و شــرایط خــاص آن ارجــاع 
گــروه خاصــی  کــه  داده می شــود. از آنجایــی 
کارگران آســیب پذیرتر از ســایرین هستند و  از 
ممکــن اســت طبــق قوانین خاصی از ایشــان 
گیــرد و از طرفــی ادعــای  محافظــت صــورت 
کارگری نیاز بــه تحقیق و تفحص  غرامــات هــر 
کارفرمایان می-بایســت  در ایــن زمینه دارد، 

کشور خودشان را بسنجند.  شرایط 
احتمــااًل  کــرد:  کیــد  تا طبیــب زاده  مهنــدس 
وظایــف  خصــوص  در  مشــخصی  قانــون 
کار  کوویــد 19 در محــل  کارفرمــا در ارتبــاط بــا 
کار مرتبــط  وجــود نــدارد، امــا بیشــتر قوانیــن 
کارفرمایــان را وادار به  با بهداشــت حرفــه ای، 

احتماالًقانونمشخصیدرخصوص
وظایفکارفرمادرارتباطباکووید
۱۹درمحلکاروجودندارد،اما

بیشترقوانینکارمرتبطبابهداشت
حرفهای،کارفرمایانراواداربه
فراهمکردنوحفظمحیطکار

حدالمقدورامنمیکندتاازامنیت
وسالمتکارگرانودیگرافراد

درمحلکاراطمینانحاصلشود.
کارفرماموظفاستکارگرانیراکه
بیمارهستندیادرمعرضبیماری
قرارگرفتهاندکنترلکند.باید

دستورالملهایالزمرابهکارگران
ارائهدهد.
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کار حدالمقدور  کردن و حفــظ محیط  فراهم 
کارگران  امــن می کنــد تــا از امنیــت و ســالمت 
کار اطمینــان حاصل  و دیگــر افــراد در محــل 
که  کارگرانــی را  کارفرمــا موظــف اســت  شــود. 
قــرار  بیمــاری  معــرض  در  یــا  هســتند  بیمــار 
کند. باید دســتورالمل های  کنترل  گرفته انــد 
کارفرمــا باید از  کارگــران ارائه دهد.  الزم را بــه 
اتخــاذ  یــا بخشــنامه های  آخریــن سیاســتها 
گاه  کشــوری یا محلی آ شــده توسط مقامات 

باشد و بر طبق آنها اقدام نمی کند. 
کووید  کارگــران عالیم  کســی از  گر  وی افــزود: ا
19 را داشــت و مشــکوک بــه ابتــال بــود، بایــد 
 
ً
کشــوری یا محلی، فورا طبق توصیه مقامات 
گر یکی  تحت مراقبتهای پزشکی قرار بگیرد. ا
ج از کشور بازگشته   از سفر خار

ً
کارگران اخیرا از 

کارفرمایان قانون  که  باشد، توصیه می شــود 
کنند، حتی  خود قرنطینگی 1۴ روزه را اعمال 
گر توســط دولت الزامی اعالم نشــده باشــد.  ا
کووید  کارگران مشــکوک به ابتال به  گر یکی از  ا
که اجازه  19 باشد، به شدت توصیه می شود 
کار بــه او داده نشــود و در  حضــور در محــل 
کرد  صورت لزوم حتی می بایست او را تشویق 
کوویــد 19بدهد و تاییدیه پزشــکی  که تســت 
گر تســت منفی بــود می تواند  کند. ا دریافــت 
گــر تســت مثبــت  کار خــود بازگــردد، امــا ا بــه 
اعــالم شــد می تواند بــرای مدت غیــاب خود 
کارگران  مرخصــی اســتعالجی بگیــرد. برخــی 
ممکــن اســت مخصوصــًا بــه علــت خطــرات 
وســایل  از  اســتفاده  و  روزانــه  آمــد  و  رفــت 
نقلیــه عمومــی، همچنــان نگران باشــند. در 
کار از خانه  کارفرمــا می توانــد بــا  ایــن شــرایط 
گر این امکان فراهم  کنــد و ا کارگــران موافقت 
کارگران اجازه اســتفاده  کارفرما باید به  نبود، 
از مرخصــی اســتحقاقی با حقــوق یا مرخصی 

بدون حقوق را بدهد. 
موقــت،  کارگــران  گفــت:  ادامــه  در  وی 
قــراردادی و یا غیررســمی در صــورت بیماری 
کار را دارند. با  یا آســیب دیدگی حق غیبــت از 
ایــن حــال، اینکه برای روزها یا شــیفت هایی 
کار نمی کننــد حــق اســتفاده از مرخصــی  کــه 
اســتعالجی یا دیگر مزایا را داشــته باشــند، تا 
حد زیادی به قوانین کشوری و سیاست های 
کارفرما  شــرکت بســتگی دارد. وظیفه قانونی 

حصــول اطمینــان از امنیــت و ســالمت افراد 
کار از جملــه اربــاب رجــوع  حاضــر در محــل 
کند  کارفرما احســاس  کــه  اســت. در صورتــی 
کارگران برای دیگران ایجاد  که حضــور یکی از 
گــر عالیــم COVID 19 را  خطــر می کنــد )مثاًل ا
کارگــر مرخصی  داشــته باشــد(، می توانــد بــه 
که شــرایط  اســتعالجی بدهد، بــا این توجیه 
کار را نــدارد. اربــاب رجــوع  الزم بــرای انجــام 
رعایــت  بــا  را  کار  محــل  در  حضــور  اجــازه 

پروتکل های ILO دارد.
کرونــا نیــز  وی در زمینــه دورکاری در دوران 
کار در  کــرد: قبــل از تنظیــم سیاســت  عنــوان 
کــه آیــا  کارفرمــا بایــد تصمیــم بگیــرد  منــزل، 
یــا  قابلیــت دورکاری دارد  نظــر  مــورد  شــغل 
کارفرمــا باید  گــر جــواب مثبت اســت،  خیــر. ا
داشــتن تجهیزات، تکنولــوژی و توانایی الزم 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر همــکاران و 
شــرکت را در نظــر بگیــرد. همچنیــن یادآوری 
در  کارکنــان  کــه  اســت  مهــم  موضــوع  ایــن 
کنند، مســئولیت ســالمت و  کار  کــه  کجا  هــر 
کار  امنیــت فیزیکــی و روانی آنها حیــن انجام 
کارفرما باید  کارفرما است.  همچنان بر عهده 
که حاوی  کند  راهنما و دستورالعملی تنظیم 
کارکنان در خانه  کار  توصیه-هــای الزم برای 

باشد.
کرد: مشــخص   مهنــدس طبیــب زاده عنوان 
کارکنــان دربــاره  کارفرمــا و  کــردن انتظــارات 
کار دقیقــا چیســت و شــرایط مرتبــط  اینکــه 
بــا آن چگونــه اســت ضــروری اســت. بــه طور 
کار در منزل موافقت  گر هر دو طرف بــا  کلــی ا
می گیــرد.  تعلــق  کارکنــان  بــه  بیمــه  کننــد، 
کار  کارکنان باید از دســتورات شرکت مبنی بر 
کنند، در محیط غیررســمی  در منزل اطاعت 
کارکنان باید  کار از جملــه خانه شــخص، نیــز 
اقدامــات الزم بــرای حفظ ســالمت و امنیت 
توصیه هــای  و طبــق  انجــام دهنــد  را  خــود 
.چــون  نماینــد  عمــل  کارفرمــا  و  پزشــک 
کارفرمایــان اســت آنهــا  مدیریــت ریســک بــا 

کارگرانموقت،قراردادیویاغیررسمی
درصورتبیمارییاآسیبدیدگیحق
حال، این با دارند. را کار از غیبت
که شیفتهایی یا روزها برای اینکه
کارنمیکنندحقاستفادهازمرخصی
داشته را مزایا دیگر یا استعالجی
باشند،تاحدزیادیبهقوانینکشوری
دارد. بستگی شرکت سیاستهای و
وظیفهقانونیکارفرماحصولاطمینان
در حاضر افراد سالمت و امنیت از
است. رجوع ارباب جمله از کار محل
درصورتیکهکارفرمااحساسکندکه
دیگران برای کارگران از یکی حضور
عالیم اگر )مثاًل میکند خطر ایجاد
۱۹راداشتهباشد(،میتواند COVID
با بدهد، استعالجی کارگرمرخصی به
انجام اینتوجیهکهشرایطالزمبرای
کارراندارد.اربابرجوعاجازهحضور
پروتکلهای رعایت با را کار محل در

دارد. ILO
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 نشست

کاهش دهند.  می توانند فعالیت ها را تغییر یا 
دلیــل  بــه  گاهــی  کــرد:  عنــوان  طبیــب زاده 
امــکان  کاری  وظایــف  و  شــغل  ماهیــت 
دورکاری وجــود نــدارد. در چنیــن شــرایطی، 
کارفرمــا باید اقدامــات پیشــگیرانه را به عمل 
آورند از جمله طول مــدت ارتباطات فیزیکی 
را  افــراد  افــراد و همچنیــن میــزان مجــاورت 
کاری افراد را به صورت  کاهش دهد .ساعات 
رویدادهــای  کنــد.  تنظیــم  هماهنــگ  غیــر 
و  بینــدازد  تعویــق  بــه  را  اهمیــت  کــم  کاری 
کاهــش دهــد  کاری مهــم را نیــز  رویدادهــای 
یــا  کاری  ســاعات  می تواننــد  .کارفرمایــان 
کارگــران را تغییــر دهنــد. در  کاری  نوبتهــای 
کار  نیــروی  کــه  کارفرمایــان،  از  برخــی  مــورد 
آنهــا بــر اســاس دســته توافــق جمعــی شــکل 

کاری  گرفتــه، ممکــن اســت تغییر تنظیمــات 
کارگران )و بــه طور بالقوه با  بدون مشــورت با 
اتحادیه هــا( ممکن نباشــد بنابرایــن، قویًا به 
کــه هنگام در  کارفرمایــان پیشــنهاد می شــود 
گرفتن انجام تغییرات خاص در فعالیتها  نظر 
)درصورت امکان( اتحادیه های مربوطه را در 
گزینه ها و الزامات  جریــان قرار دهنــد و درباره 
مخصــوص پیــش از انجام هر تغییــر، نظر آنها 
کــه درباره یک  را جویــا شــوند. ILO می دانــد 
بنــگاه اقتصادی ســخن می گویــد بنابراین به 
کارفرمایــان اجازه می دهدبا توجه به ســقوط 

کاهش دهند. تقاضا فعالیت ها را 
کارگر از  کرد: پیش از انفصال یک  وی تصریــح 
کرد.  خدمت، بایــد رویه ها و اصولی را رعایت 

گزینه دیگری  در قــدم اول بایــد دید آیا هیــچ 
کســب  بــرای نقل و انتقال فرد در درون خود 
کار یــا واحــد تجــاری وجــود دارد؟ عــالوه بر  و 
این توجه بــه قوانین مربوطه، یا توصیه های 
مرتبــط در زمینــه وضعیــت فعلــی و بررســی 
توافقــات  و  قوانیــن  تحــت  کــره  مذا الزامــات 
دسته جمعی از جمله در صورت امکان ورود 
ضــروری  موضــوع  بــه  مرتبــط  اتحادیه هــای 

است. 
کار نیز  مهنــدس طبیب زاده در زمینه خاتمه 
کارها مجبور  کسب و  کرد: در شرایطی  عنوان 
کشــوری  کار می شــوند. قوانیــن  بــه خاتمــه 
و اقدامــات امنیتــی، اقدامــات پیشــگیری و 
کنتــرل بیماریهای عفونی بــه دولت طیفی از 
که می تواند فعالیت های  اختیارات می دهــد 

کار را تحــت تأثیر قرار دهــد، از جمله  کســب و 
بــه  دســتور  صــدور  بــه  می تــوان  مــوارد  ایــن 
کــردن رفت  کار یا محدود  بســتن محل هــای 
کرد. تحت چنین شرایطی  و آمد مردم اشــاره 
تخطی از دســتورات وضع شده توسط دولت 
جرم محســوب می شود و مجازات آن جریمه 
کووید  یــا زندان خواهد بود. در نتیجه بحران 
کارهــا بــا دســتور دولــت  کســب و  19 برخــی از 
کار خود شده اند. همچنین  مجبور به خاتمه 
کســری  کاری به دلیل  کســب و  ممکن اســت 
بودجــه یا نبود مشــتریان، عدم دسترســی به 
کار  منابع و شــرکای تجاری مجبــور به خاتمه 
شود. لذا در این مورد بایستی تمهیدات الزم 
گرفته  توســط دولتها برای جبران شرایط باال 

شود. 
کارفرمایــان  گفــت:  طبیــب زاده  مهنــدس 
کارگــران را به طــور موقت و بدون  نمی تواننــد 
برخــی  البتــه  کننــد  اخــراج  کار  از  پرداخــت 
جمعــی  دســته  توافقــات  یــا  کار  قوانیــن  از 
اخــراج  حــق  کارفرمایــان  بــه  اســت  ممکــن 
بــدون پرداخــت در طــی  را  کارگــران  موقتــی 
دوره های خاصــی بدهد. با افزایش توجهات 
تــرس  گســترش   ،19  COVID پیشــرفت  بــه 
و نگرانــی ممکــن اســت باعــث انــگ زدن بــه 
که بیمار می شــوند یا در معرض  کســانی شود 
کارفرمایــان بایــد الزامــات  آن قــرار می گیرنــد. 
کارگــران را مــورد  مربــوط بــه تأمیــن ســالمتی 
کار بایــد به نحوی  مالحظــه قــرار دهنــد. این 
رفتــار  احتمــال  هرگونــه  از  کــه  شــود  انجــام 
غیرقانونــی تبعیــض آمیــز یــا تعــرض بــر علیــه 
کــه بــه  کارگــران یــا اعضــای خانــواده افــرادی 
COVID 19 مبتال شده اند، جلوگیری شود. 

بــرای  کارفرمایــان  افــزود: ممکــن اســت  وی 
 COVID پیشگیری یا مدیریت انتشار و خطر
از  شــخصی،  اطالعــات  کار  محــل  در   19
جملــه تاریخچــه ســفر یــا وضعیــت ســالمتی 
کننــد. آنهــا  را جمــع آوری، اســتفاده و افشــا 
که ایــن رویه ها  کنند  بایــد اطمینــان حاصــل 
و اعمــال در صــورت وجود در راســتای قانون 
ملی درباره افشــای اطالعات ســالمت باشد. 
دالیــل  نبایــد  کارفرمایــان  کلــی،  طــور  بــه 
کنند، مگر  کارگر را افشــا  مرخصــی یــا دورکاری 
که این اطالعات را برای انجام  کارگرانی  بــرای 

وظایف شغلی خود نیاز دارند. 

درشرایطموجودفعاالنحاضردر
صنعتاحداثکشوربهعلتشرایط

سنگینتحریمنمیتوانندکاالو
تجهیزاتخودراازخارجازکشورواز
)LC(طریقبازکردناعتباراتاسنادی

توسطبانکهایایرانیچهدولتی
چهخصوصیتامیننمایندوالجرم
بایستیبرایتسهیلدراینموضوع

Banking(بادادنهزینهبینبانکی
fee(کهاینعددممکناستتا

20درصدیابیشتربرسدLCبرای
سازندگانکاالوتجهیزاتازطریق

بانکهایکشورهایواسطهباپرداخت
feeاشارهشدهامکانپذیراست.
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ایــن فعال صنعت احداث در زمینه زندگی با 
کار پیمانکاران  کســب و  کوویــد 19 در فضــای 
کــرد: ضوابــط وزارت  صنعــت احــداث عنوان 
بهداشــت ایــران در ۶ محــور بــه ایــن بحــث 
پرداختــه  کار  و  کســب  فضــای  در  شــاغلین 
اســت. پیش از هر چیزی وزارت بهداشت به 
فاصله گذاری اجتماعی برای کاهش مواجهه 
کــرده اســت.  و قطــع زنجیــره انتقــال اشــاره 
غربالگــری، مراقبــت و بازتوانــی شــاغلین در 
گرفته اســت. در  کووید 19 نیز مورد توجه قرار 
این زمینه همه موظف هســتند در بدو ورود 
کار فــرم خــود اظهــاری را مبنــی بر  بــه محــل 
کووید 19  عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط با 
پــر نمایند. عالوه بر این بررســی روزانه عالئم 
گروههــای آســیب پذیر  شــاغلین، مراقبــت از 
کار برای این  کردن شــرایط محیــط  و فراهــم 
افــراد )در صورت عدم امــکان دورکاری( الزم 

است. 
و  بهداشــت  گفــت:  طبیــب زاده  محمدرضــا 
حفاظت فردی و جزئیات آن  محور دیگر مورد 
کارفرما موظف اســت اقدامات  کید اســت.  تا
ترویجی و آموزشــی را به منظور آموزش موارد 
کارگاه انجام دهد  بهداشت فردی به پرسنل 
از جملــه شستشــوی مکــرر دســتان بــا آب و 
صابــون مایــع بــه مــدت حداقــل ۲0 ثانیــه و 
در صــورت آلودگی مشــهود حداقل ۴0 ثانیه، 
بــر  کننــده  ضدعفونــی  محلــول  از  اســتفاده 
پایــه الــکل در صورت عــدم دسترســی به آب 
و صابــون، عــدم اســتفاده از الــکل صنعتــی 
)الــکل متیلیــک یــا متانــول( به عنــوان ماده 
گندزدا به دلیل خطرات ســمی  ضدعفونی و 
کار در فضای  ک لباس  آن، عــدم تکاندن خــا
کمپرسور باد برای تمیز  بســته و یا استفاده از 
کاری، خشک  کردن لباســها در پایان ساعت 
کردن لباســهای شستشو شده زیر نور آفتاب 
کارگاه،  در محــل تمیز و به دور از آلودگی های 
پرهیــز از دســت زدن بــه چشــمان، بینــی، یا 
دهــان، عــدم اســتفاده مشــترک از تجهیزات 
کاله ایمنی دســتکش،  حفاظــت فردی نظیر 
کاهش  کافــی،  کفــش ایمنــی، ماســک خوب 
کافــی و تغذیه  اضطــراب، نوشــیدن مایعــات 
مناســب، ممنوع بودن اســتعمال دخانیات 
بــه دلیــل تأثیر آن بر تضعیف سیســتم ایمنی 
کبریــت به  بــدن، عــدم اســتفاده از فنــدک و 

صورت مشترک، و ...
تاییــد  مــورد  بعــدی  گفــت: محورهــای  وی 
موادغذایــی،  بهداشــت  بهداشــت،  وزارت 
بهداشت ابزار و تجهیزات و آموزش بهداشت 
کار نیز جزو  است. بهداشت ساختمان محل 
الزامات اســت. در این زمینه تهویه مناســب 
گذاشــتن درب و پنجره هــا  بــرای محــل، بــاز 
بــرای اوقاتــی از روز، تفکیــک محــل تحویــل 
گرد  کــه  گونــه ای  لبــاس از محــل اســکان بــه 
ک و آلودگــی بــه محــل اســکان منتقــل  و خــا
از  اســتفاده  مســتمر،  گندزدایــی  نشــود، 
ســطل درب-دار پدالی، حذف آبخوری های 
کیــد  تا مــورد   ... و  کارگاه  ســطح  از  عمومــی 

است. 
مهندس طبیب زاده در جمع بندی سخنان 

خــود بــه چالش هــای بخــش خصوصــی  در 
کنونی و پسا  کشور در شرایط  صنعت احداث 
گفت: مــراد از دوران پســا  کــرد و  کرونــا اشــاره 
کرونا  کرونا دوران ختم اپیدمی نیســت. پســا 
مانند ویروس آنفلوانزا با بشر زندگی می کند و 
کسن این ویروس را در فصول سرد سال  ما وا
اســتفاده می نماییــم، امــا بحث مــا از دوران 
کرونــا در مــورد فعاالن حاضــر در جامعه  پســا 
کارهای صنعتی است، قطعا  انســانی و انواع 
کرونــا موجــب تغییــرات شــگرف در  ویــروس 
آینده راهبری جهان توسط بشر خواهد بود.

بــه  عمــل  شــک  بــدون  افــزود:  وی 
کار  بین المللــی  ســازمان  دســتورالعمل های 
ILO نیاز به دقت کامل قانون گزار و همچنین 
توجــه خــاص پــاره ای از زیربخش هــای قــوه 
کار و امور اجتماعی،  مجریه همچــون وزارت 
ســازمان تامیــن اجتماعی، وزارت بهداشــت 
و درمــان و ســازمان محیــط زیســت خواهــد 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  پیشــنهاد  لــذا  داشــت 
دســتورالعمل ها مــورد توجه خــاص مقامات 
فوق الذکــر بــه منظــور بومی ســازی و تعییــن 
کارفرمایــان  کارهــای  هزینــه  در  آن  اثــرات 
امــر  کارگــران در  و همچنیــن حفــظ حقــوق 
مــورد  گندزدایــی  موضــوع  و  فاصله گــذاری 

توجه ویژه قرارگیرد. 

چالشهای صنعت احداث
کامل  کــرد: اطالعــات و داده های  کیــد  وی تا
و مناســبی در ایــن وبینــار از مراجــع مختلف 
کارگیــری هر  که لــزوم بــه  ذیصــالح ارائــه شــد 
یــک از آنهــا در همــه ابعاد جامعــه من جمله 

ممکناستپروژههابهصورتریالی،
ریالی-ارزییاارزیتوسطکارفرمایان

دراسنادنوشتهشود.ولیهیچ
گاهارزاینقراردادهابهصورتارز

خارجی)Hard currency(باباز
کردنLCتوسطکافرمایانپرداخت
نمیشودوروشریالیازطریقارز
نیماییبهصورتریالومشابهآن

صورتمیگیردکهبانوساناتارزآزاد
موجوددرکشوروفضایبینالمللی

تفاوتهایعمدهداردوازاینبابتباز
جبرانتفاوتبهعهدهپیمانکاراست.
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 نشست

کارآفرینــان حاضــر در صنعــت احــداث امــری 
کشور در بخش  الزامی است. صنعت احداث 
گذشــته بــر  خصوصــی حداقــل در یــک دهــه 
یــک جانبــه ســنگین و  اســاس تحریم هــای 
غیــر عادالنــه دولــت آمریــکا تحت فشــارهای 
گرفتــه اســت و بــه واقــع  بســیار فزاینــده قــرار 
بخــش خصوصی فعال در این صنعت امکان 
حرکــت آســوده و راحــت و بر اســاس نرم های 
بین المللــی در مســیر تمرکــز بــر روی اجــرای 

پروژه ها از او سلب شده است .
گفــت: در شــرایط تحریــم بســیار  طبیــب زاده 
کلیــه  ســنگین ایالــت متحــده امریــکا عمومــا 
ج  خــار جهــان  بــا  بانکــی  و  مالــی  تبــادالت 
گرفتــه و عمال موضوع  تحت تاثیــر جدی قرار 

ج و مزیــد بــر  Swift و FATF از دســترس خــار
گردیــده اســت و عــدم حضــور و توافــق  علــت 
ایــران بــا FATF شــرایط را بســیار ســنگین تر 
جــدول  از  ایــران  نــام  عمــال  و  اســت  نمــوده 
 International credit ( رده بنــدی بین المللی
rating=ICR ( حذف شــده است .حذف نام 
ایــران از جــدول بیــن المللی ICR بــه معنای 
کشور ایران  که در این طبقه بندی  این است 
طبقه بنــدی   )  High Risk بــاال)  ریســک  بــا 
کشــورهای خارجی  می شــود و به هیــچ وجه 
حاضــر بــه آورد منابــع مالــی خــود بــه ایــران 

نیستند. 
کــرد: در  ایــن فعــال صنعــت احــداث تصریح 

فعــاالن حاضــر در صنعــت  شــرایط موجــود 
ســنگین  شــرایط  علــت  بــه  کشــور  احــداث 
کاال و تجهیزات خود را از  تحریــم نمی تواننــد 
کشــور و از طریق بازکــردن اعتبارات  ج از  خــار
اســنادی)LC( توســط بانکهــای ایرانــی چــه 
دولتــی چه خصوصی تامیــن نمایند و الجرم 
بایســتی بــرای تســهیل در ایــن موضــوع بــا 
دادن هزینــه بیــن بانکــی )Banking fee (کــه 
این عدد ممکن است تا ۲0 % یا بیشتر برسد 
کاال و تجهیزات از طریق  LC برای سازندگان 
 fee کشــورهای واســطه با پرداخت بانکهای 
اشــاره شــده امکان پذیــر اســت. در ســالهای 
کشور  اخیر به دلیل شــرایط خاص اقتصادی 
و عــدم فــروش نفــت بــه عنــوان منبــع اصلی 

کشور، دولت تامین  تزریق به بودجه اجرایی 
منابــع مالــی را به عهــده پیمانــکاران اجرایی 
محول نموده اســت. این بدین معنی اســت 
که برای ورود به پروژه پیمانکار موظف است 
که خود نســبت به ارائه روش مطمئن تامین 
منابــع مالی) Finance (اقــدام نماید و در غیر 
اینصــورت نمی توانــد توفیقــی بــرای ورود بــه 
پروژه هــا حاصــل نمایــد. روش قانونی جاری 
کشــور من جملــه قانون  کــه در قانــون  قبلــی 
مناقصــات ذکــر شــده تامیــن منابــع مالی به 
کارفرما است عمال این موضوع منتفی  عهده 

شده است. 
گفــت: روشــهای معمــول تامیــن منابــع  وی 
مالــی در پروژه هــا عالوه بر درخواســت تامین 
کــه از طریــق  منابــع مالــی چــه پــروژه هایــی 
ح  طــر طریــق  از  چــه  و  عمرانــی  ح هــای  طر
هــای عمومی و غیر عمرانی انجام می شــود از 
انواع اوراق قرضه مدت دارپرداخت می شــود 
کــه  گرچــه در ضوابــط جــاری نوشــته شــده 
هزینه هــای مربــوط بــه توقف پرداخــت پول 
اوراق توســط دولت جبران می شود ولی این 
مســیر راهــکار نبوده و عمال دو راهکار توســط 
پیمانــکار بایســتی پیگیــری شــود. در روش 
اول پیمانــکار از منابــع مالــی خود نســبت به 
تامین منابع مالی پروژه از ابتدا اقدام نماید. 
طبیعتــا بایســتی به بــازار پــول و منابع بانکی 
که از این بابت بایستی  داخلی مراجعه نماید 
خ ســود بانکــی موجــود را راســا بپــردازد و  نــر
هزینه های تامین پول را در قیمت های خود 
کــه این امــر رقابــت او را دچار مشــکل  ببینــد 
ج می شــود. در روش  می نمایــد و از بــازار خار
کار الجرم  دوم بــه علــت نیاز فــوری از شــروع 
همــان ابتــدا نســبت بــه فــروش اوراق قرضــه 
کســری  که این به معنای مبلغ   اقــدام نماید 
اوراق  روی  بــر    %  ۴0 تــا  اصــالح  ضریــب  بــا 
کــه مشــخص نیســت پیمانکار  گیــرد  صــورت 
ایــن هزینه ها را به چه ترتیب بایســتی تامین 
نمایــد. هزینه هــای مربــوط بــه تعهــد دولــت 
بســیار  ارقامــی  اوراق  رســانی  روز  بــه  بــرای 

پایین تر از ارقام مبالغ در بازار می باشد.
کــرد: بــه دلیل مشــکالت  کیــد  طبیــب زاده تا
عنوان شده و عدم توزیع ریسک و مسئولیت 
صنعــت  در  قــرارداد  در  حاضــر  فعــاالن  بیــن 

در حاضر فعاالن موجود شرایط در 
شرایط علت به کشور احداث صنعت
و کاال نمیتوانند تحریم سنگین
تجهیزاتخودراازخارجازکشورواز
)LC(طریقبازکردناعتباراتاسنادی
چه دولتی چه ایرانی بانکهای توسط
خصوصیتامیننمایندوالجرمبایستی
دادن با موضوع این در تسهیل برای
) Banking fee( بانکی بین هزینه
یا % 20 تا است ممکن عدد این که
بیشتربرسدLCبرایسازندگانکاالو
بانکهایکشورهای تجهیزاتازطریق
شده اشاره fee پرداخت با واسطه

امکانپذیراست.
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احــداث، پیمانــکاران بــه علــت نبــود منابــع 
مالــی و نوســانات وســیع قیمت هــا خصوصــا 
نــزاع  و  درگیــری  معــرض  در  ارزی  نوســانات 
کارفرمایان قرار دارند و متاسفانه  قراردادی با 
پیمانــکاران مواجه با خلع یدهای متعددی 
بــه  پاســخگویی  بــرای  کارفرمایــان  توســط 
کار  کنترلی و نظارتی به جهت ادامه  مقامات 
می باشــند و مضافــا بــه اینکــه در عمل مدت 
اجــرای پروژه هــا ۲ الــی 3 برابــر مــدت اولیــه 
پیمان هــا افزایــش می یابــد و بــر اســاس آمــار 
کشور من جمله سازمان  مقامات رســمی در 
برنامــه و بودجــه زمــان اجرایــی پروژه هــا در 
خ  کشــور بــاالی 10 ســال اســت. نوســانات نــر
ارز در طــول چنــد ســال اخیــر و جهــش تــا 10 
خ دالر یک پاشــیدگی جــدی در نظام  برابــر نر
وجــود  بــه  احــداث  صنعــت  و  پیمانــکاری 
کار  ابتــدای  از  پیمانــکاران  کــه  اســت  آورده 
نمی تواننــد تصمیــم بگیرنــد بــا چــه قیمتــی 
می توانند به پروژه وارد شــوند؟ و عالوه بر آن 
از طرفــی میزان تعدیــل قراردادهــا در اختیار 
آنهــا نیســت و توســط ســازمان برنامــه اعــالم 
که این توافقات  می شود لذا سوال این است 
در آینده تا چه میزان ریسکهای مالی را تغییر 

خواهد داد .
بــه  پروژه هــا  اســت  ممکــن  گفــت:  وی 
صــورت ریالــی، ریالــی- ارزی یــا ارزی توســط 
کارفرمایان در اســناد نوشــته شود. ولی هیچ 
 گاه ارز ایــن قراردادهــا بــه صــورت ارز خارجی 
کــردن LC توســط    )Hard currency ( بــا بــاز 
کافرمایان پرداخت نمی شــود و روش ریالی از 
طریق ارز نیمایی به صورت ریال و مشابه آن 
که با نوسانات ارز آزاد موجود  صورت می گیرد 
کشــور و فضــای بین المللــی تفاوت هــای  در 
عمــده دارد و از ایــن بابــت باز جبــران تفاوت 

به عهده پیمانکار است.

کووید 19 مشکلی جدید 
در فضای صنعت احداث

مهنــدس طبیــب زاده با اشــاره به مشــکالتی 
کــه پیــش از ایــن فعــاالن صنعــت احــداث را 
کوویــد 19 را در ســر  کــرده بــود، حضــور  درگیــر 
کشور مشکلی  راه  پروژه های صنعت احداث 
گفت: ویروس های مخربی  جدید دانســت و 

گذشــته از جمله طاعــون قرن 1۴و  در قــرون 
آنفوالنــزای اســپانیایی وجــود داشــته اســت 
که عالوه بر تلفات شــدید انســانی آثار مخرب 
گذاشــته اســت. امــا در  اقتصــادی بــر جــای 
 COVID19  کرونــا یــا همــان مــورد ویــروس 
کنونــی  کــه دیــده می شــود در شــرایط  آنچــه 
انســان بــا یــک موجــود بــا شــعور و باهــوش 
در  و  اســت  مواجــه  میکروســکوپی  ولــی 
کــه این ویــروس هم  هوشــیاری همــان بس 
کل جهان را درنوردیده و تمام روابط  کنون  ا
کــره زمیــن را دســتخوش  اجتماعــی انســان 
تغییر جدی نموده اســت. شاید با پیشرفت 
کوویــد 19 نتواند هم چون  علــم و تکنولــوژی 

طاعــون و یــا آنفلوانــزای اســپانیایی تلفــات 
انســانی بر جای بگذارد ولــی بی تردید اثرات 
دیگــر آن در زندگــی بشــر بــه مراتــب بیشــتر از 
کــه مســلم  .آنچــه  گذشــته اســت  ســالهای 
اســت عملکــرد این ویروس در فاصله بســیار 
کوتاه مانند آنفلوانزای اســپانیایی پیچیده و 
کمتر از یکسال به  گسترده است، به طوریکه 
کل  کــرده و  کره زمین مســافرت  همــه نقــاط 

جمعیت زمین را درگیر نموده است. 
کنــون  تا کوویــد19  اثــرات  آنچــه  افــزود:  وی 
جهــان  مــردم  بــه  زیــادی  بســیار  نویدهــای 
حضــور  بــرای  مــا  وطنــان  هــم  همچنیــن  و 
و  فــردی  زندگــی  و  کار  و  کســب  فضــای  در 

که مهم ترین آن  اجتماعی شــان داده اســت 
دورکاری بــرای انجــام وظایف محوله اســت. 
اثــرات ایــن دورکاری در همــه ابعــاد زندگــی 
از جملــه رفتــار انســان بــا طبیعــت و محیــط 
زیست به خوبی نمایان است به عبارت دیگر 
که دســت  ایــن ویــروس تــالش نموده اســت 
بشــر را از آلودگی هــای بیشــتر محیط زیســت 
کند . بدون شک بایستی بعد از حذف  کوتاه 
کامل این ویروس در دو ســال آتی این روش 
کشــور قــرار  مــورد اســتفاده مقامــات رســمی 
کووید  گیرد. آنچه مسلم است نوید و آموزش 
کســب و  19بــرای ما فعــاالن حاضر در فضای 
کشــور بــرای ادامــه راه  کار و صنعــت احــداث 

که ما  آینده بســیار ارزنده اســت از جملــه آن 
کنار دولت نســبت به اصالح  کنون در  از هم ا
ارائــه  ســازنده  پیشــنهادات  کار  روش هــای 
کار اصلی جامعه جهانی من جمله  نماییم . 
کار تطبیق  کســب و  جامعــه ایــران در فضای 
کروناست، بدون شک دنیا به  با شــرایط پسا 
گشــت لذا از  کرونــا برنخواهد  شــرایط قبــل از 
کنون بایســتی همه مــا به فکــر انطباق  هــم ا

خود با شرایط آینده باشیم
کووید19 بــه عنوان  کــرد: حضــور  وی عنــوان 
بــر  دیگــری  قــوز  ناخواســته  مهمــان  ایــن 
قوزهــای اشــاره شــده در اواســط بحــث، بــر 
کشــور  احــداث  صنعــت  پیمانــکاران  پشــت 
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 نشست

کووید  از اواخر ســال  قــرار داده اســت. عمــال 
گذشــته به ایران وارد شــد و برداشت و تصور 
اولیــه مســئوالن از اثرات این ویروس بســیار 
ک و باهــوش ارزیابــی صحیحی نبود  خطرنــا
و بعضــا بــه علــت اعمــال مدیریتــی صحیــح 
و  تغییــرات  آن  اثــرات  بــا  تناســب  بــدون  و 
چالش هــای بــس بــزرگ در صنعــت احداث 
برجــای  خــود  از  کشــور  در  پیمانــکاری  و 
کــه تاثیــرات دو اصــل مهم شــامل  گذاشــت 
در  گندزدایــی  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
اجــرای پروژه ها بوده اســت .خدمــات تمام 
شــامل  احــداث  صنعــت  در  پیمانــکاران 
کارهــای انتقالــی از  کارهــای دفتــر مرکــزی و 
دفتــر مرکــزی بــه ســایت و باالخــره عملیــات 
اجرایــی در انــواع ســایت های مختلــف چــه 
ســایت های بســته )ماننــد پاالیشــگاه هــای 

گاز، تصفیه خانه های آب و فاضالب(  نفت و 
چه ســایت های خطــی )مانند خطــوط لوله 
و  راه ســازی  پروژه هــای  و  نفــت  گاز،  آب، 
که ماهیت این پروژه ها  نظایر آن( می باشــد 
و  دارد  ای  عمــده  تفاوت هــای  یکدیگــر  بــا 
هزینه هــای خاص خود را در ارتباط با اثرات 

کووید 19 طلب می نماید  
وی افــزود: از همــان ابتــدا اعضــای خانواده 
کاری  گروه هــای  صنعــت احداث با تشــکیل 
کــره بــا مقامــات ذیربط  متخصــص وارد مذا
بــا وزارت بهداشــت و  مملکــت مــن جملــه 
و  برنامــه  ســازمان  بــا  آن  از  پــس  و  درمــان 
بودجــه شــدند و از ابتــدای ســال ایــن تیــم 

بــه  اقــدام  خصوصــی  بخــش  کارشناســی 
برگزاری جلســات متعدد با مسئوالن ذیربط 
بــا دو ارگان فــوق با محوریت ســازمان برنامه 
و بودجه داشــتند. در جلســات با مســئوالن 
کــه طــی آن اثــرات دو  گردیــد  ذیربــط تــالش 
گندزدایی  عامــل فاصله گــذاری اجتماعــی و 
در بخش هــای مختلــف مهندســی در دفتــر 
مرکزی و همچنین اثرات پارامترهای فوق در 
کارگاه ها تا  بخش های دیگر پروژه من جمله 

کار بررسی شد.  اتمام 
پروژه هــای  انــواع  کــرد:  کیــد  تا طبیــب زاده 
صنعــت احداث دارای تفاوت های عمده ای 
کار از منظــر نظــام اجرایــی  در نحــوه اجــرای 
پــروژه مــن جملــه روش هــای ســه عاملــی و 
کــه طبیعتــا  همچنیــن روش دوعاملــی دارد 
کووید19  بر روی این پروژه ها  بــار مالی اثرات 

بســیار متفــاوت بــوده  اســت و علــی القاعــده 
کووید 19 بــر اجرای انواع  بــرای تعیین اثــرات 
پروژه هــا، بایســتی ضرایبی با عنــوان ضرایب 
بــرای جبــران هزینه هــای  کوویــد 19  اثــرات 
اضافی با مقامات ذیربط من جمله سازمان 
برنامه توافق شــود. متاســفانه تــا این لحظه 
گرفته توســط  و علیرغم پیگیری های صورت 
بخــش خصوصــی ایــن مهــم انجــام نشــده و 
پیمانکاران در شرایط بسیار نامطلوب اجرای 
گرفته انــد و ایــن شــرایط باعــث  پروژه هــا قــرار 
گســیختگی انــواع صنوف پیمانــکار در  از هــم 
گردیده است در این ارتباط  بخش خصوصی 
از رئیــس محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه و 
مســئوالن ذیربط درخواســت تســریع در این 
امر را دارد تا بیش از این فشارهای مالی جدی 

کشور وارد نشود . به صنعت پیمانکاری 
گفت: با توجه به شــرایط پیش  وی در پایان 
کوویــد در مراجع  کســن  رو در مــورد تولیــد وا
مختلف بین المللی و تامین و رســیدن آن به 
کامل  ک سازی  که با پا ایران به نظر می رســد 
ایرانــی شــاید در  پیکــره جامعــه  از  اپیدمــی 
خوشــبینانه ترین حالت 1/۵-۲ ســال  زمان 
الزم اســت ولــی مهم تریــن مســئله  فضــای 
کروناســت . به  صنعــت احداث از زمان پســا 
کووید  نظر می رســد در همین زمان10 ماهه، 
که تغییرات شگرفی در فضای  19 نشــان داد 
کار جامعه بشری من جمله  زندگی و کسب و 
ایــن  کشــور مــا الزم اســت، در قســمت اول 
وبینار اشاره شد که کووید 19 بسیار هوشمند 
کامل  و زیــرک اســت و برخورد بــا آن و حذف 
آن نیاز به تخصص علمی و عملی می باشد و 
گرفت  این مســئله به راحتی صورت نخواهد 
و ممکــن اســت جهش های دیگــری در دنیا 
کشــور انگلیس دیده  کــه اخیــرا در  همانطــور 
شــده نمایــان شــود .در زمینــه دورکاری نیز، 
که با اجماع  وظیفه ما پیمانکاران این است 
و با تبادل نظر شــناخت صحیحی از شــرایط 
کار در آینــده نزدیــک ترســیم نماییــم و برای 
پایــداری و نگهــداری حرفــه پیمانــکاری در 
که  صنعــت احــداث نظرات ســازنده خــود را 
بــه نحــوی در قوانین موجود اثرگذار اســت را 
بــه ذینفعان مقابل نظام من جمله ســه قوه 

مقننه، مجریه و قضاییه ارائه نماییم. 

خانوادهصنعت اعضای ابتدا همان از 
کاری گروههای تشکیل با احداث
متخصصواردمذاکرهبامقاماتذیربط
مملکتمنجملهباوزارتبهداشتو
درمانوپسازآنباسازمانبرنامهو
بودجهشدندوازابتدایسالاینتیم
به اقدام خصوصی بخش کارشناسی
مسئوالن با متعدد جلسات برگزاری
محوریت با فوق ارگان دو با ذیربط

سازمانبرنامهوبودجهداشتند.
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وزیــر خارجــه جمهــوری آذربایجــان در ســفر 
کــه مرزهای  گفته بــود  اخیــر خــود بــه ایــران 
آذربایجــان بــا ایــران، مرز دوســتی و توســعه 
احیــای  کــه  هســتیم  بــاور  ایــن  بــر  و  اســت 
ایــن مرزهــا مــی تواند پــروژه هــای همکاری 

کند. کشور ایجاد  جدیدی برای ۲ 
بــرای مناســبی  فرصــت  فراخــوان  ایــن   بــا 
 شــرکت های ایرانی بخصوص در استانهای 
همجوار با جمهوری آذربایجان فراهم شــده 
کات زبانی و  گیــری از اشــترا اســت تا با بهــره 
و  ماهــر  نیــروکاری  از  برخــورداری  فرهنگــی، 
مهندســی  و  فنــی  دانــش  نیــز  و  متخصــص 
مناطــق  بازســازی  در  موفــق  تجربه هــای  و 
زلزلــه زده، در زمینــه صــدور خدمــات فنــی 
و  ســاختمانی  هــای  حــوزه  در  مهندســی  و 
راهســازی، توســعه خطوط مخابراتــی، برق 
کارخانجــات وابســته به  گاز و نیــز احــداث  و 
کشــاورزی و توسعه روش های نوین  صنایع 
کشــاورزی در ایــن زمینــه مشــارکت داشــته 

باشد.

بخش خصوصی توان
 الزم فنی را دارد

ارژنــگ عزیــزی، معــاون اقتصادی اســتاندار 
اردبیــل بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث بازســازی 
قره باغ در جلسات دولت و بخش خصوصی 
گرفتــه،  کار قــرار  اســتان اردبیــل در دســتور 
در  خصوصــی  بخــش  نماینــدگان  گفــت: 
طبــق  و  کرده انــد  آمادگــی  اعــالم  بــاره  ایــن 
هماهنگی های بعمل آمده نظام مهندســی 
کشــاورزی، معدن و ســاختمان این توانایی 
کــرده و تجربه  کــه در موضــوع  ورود  را دارنــد 

کافی و الزم هم در این زمینه دارند.
کــرد: جمهــوری آذربایجــان  عزیــزی اضافــه 
استان های مرزی ایران را در بحث بازسازی 
کرده و در صورت  قره باغ دعوت به همکاری 
موافقــت دو طــرف بخش خصوصی اســتان 
اردبیــل بــا هماهنگــی بخــش دولتــی  آماده 

مشارکت در این زمینه است.
وی افــزود: بخــش خصوصــی تــوان الزم بــه 
لحاظ نیروی انســانی و تجهزات فنی را دارد 
و هیــچ مشــکلی هــم در ایــن ارتبــاط وجــود 
می تواننــد  کشــاورزی  مهندســان  نــدارد،  
کشــت فــرا ســرزمینی، مهندســان  در بحــث 
عمــران در بحــث راهســازی و ســاختمان و 
مهندسان معدن هم در بحث معدن آماده 

کنند. با طرف آذری مشارکت 
توان ساخت ۵ هزار واحد مسکونی 

کیلومتر راه  و 1۵۰ 
کهنمویــی رییس هیات  محمدعلــی نجاری 
مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمات فنی 
و مهندســی و رییــس میــز آذربایجــان اتــاق 
بازرگانــی تبریــز توانمندی های شــرکت های 
فنــی و مهندســی ایــن اســتان را بســیار بــاال 
کــرد: در حــال حاضر تعداد  توصیــف و اضافه 
۴0 شــرکت بزرگ و بین المللی در این اســتان 
انجــام  کیفیــت  لحــاظ  بــه  کــه  دارد   وجــود 
پروژه های مختلف جزو بهترین ها هستند و طی 
سال های اخیر در کشورهای همسایه حضور یافته 

کارنامه ای درخشان داشته اند. و 
کیــد بر اینکــه باید از شــرایط جدید  وی بــا تا
جمهــوری  در  آمــده  وجــود  بــه  فرصــت  و 
کشــور برای بازســازی  آذربایجــان و نیــاز این 
مناطق آزاده شــده به بهترین شــکل ممکن 
 بهره برداری کرد، افزود: با توجه به ظرفیت ها
 و توانایــی هــای اقتصــادی، تجــاری و فنــی 
و مهندســی آذربایجــان شــرقی مــی تــوان بــا 

 مساعدت دستگاه دیپلماسی و بسترسازی های
الزم، نســبت به اعزام شــرکت هــای مختلف 
فعــال در حوزه های راه ســازی، ســاختمان 
بــرای  مســکونی  هــای  مجتمــع  و  ســازی 
شــده  آزاد  مناطــق  بازســازی  در  مشــارکت 

کرد. جمهوری آذربایجان اقدام 
کهنموئــی اظهــار داشــت: تعــدادی  نجــاری 
تبریــز  مهندســی  و  فنــی  هــای  شــرکت   از 
گذشــته نیــز در حــوزه هــای  در ســال هــای 
جمهــوری  ســازی  راه  و  ســازی  ســاختمان 
آذربایجــان و نخجــوان نیز مشــارکت داشــته 
نخجــوان   - جلفــا  جــاده  احــداث  کــه  انــد 
مجتمــع  تعــدادی  و  اردوبــاد  نخجــوان-  و 
از جملــه دســتاوردهای  کــو  با مســکونی در 

آنهاست.
بــا  و  اســاس  بــر همیــن  کــرد:  یــادآوری  وی 
توجــه بــه ظرفیت های شــرکت هــای فنی و 
مهندســی تبریــز، توانایــی ســاخت تعداد ۵ 
کیلومتــر راه در  هــزار واحــد مســکونی و 1۵0 
مناطــق آزاده شــده جمهــوری آذربایجان را 
کشــور همســایه  داریم و برای حضور در این 

آمادگی شرکت های ایرانی 
برای بازسازی  قره باغ
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 نشست

کمتریــن زمــان ممکــن آمــاده  و دوســت در 
هستیم.

دستگاه دیپلماسی زمینه را 
کند فراهم 

تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رییــس  ژائلــه  یونــس 
گفــت: بخــش خصوصــی تبریــز آمادگــی الزم 
کافــی بــرای بازســازی مناطــق آزاده شــده  و 
جمهــوری آذربایجــان را دارد، امــا تحقــق آن 
نیازمند فراهم شــدن زمینه توســط دستگاه 

کشورمان است. دیپلماسی 
وݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤفزݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ:ݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ حاݤݤݤݤݤݤݤݤلݤݤݤݤݤݤݤݤ حاݤݤݤݤݤݤݤݤضرݤݤݤݤݤݤݤݤ شــرݤݤݤݤݤݤݤݤکتݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ بسیاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ 

مجرݤݤݤݤݤݤݤݤبݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ حوݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ مختلفݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤعمݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤختݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کشتݤݤݤݤݤݤݤݤ  کشــاݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ  وݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ فنیݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ مهندݤݤݤݤݤݤݤݤســیݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کهݤݤݤݤݤݤݤݤ ســوݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤبقݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ صنعــتݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ تبرݤݤݤݤݤݤݤݤیــزݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤجــوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کش گوݤݤݤݤݤݤݤݤناݤݤݤݤݤݤݤݤگوݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ  خشــاݤݤݤݤݤݤݤݤنیݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤجرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ طرݤݤݤݤݤݤݤݤحݤݤݤݤݤݤݤݤ هــاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ 

وݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤهــاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ مختلــفݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ بــهݤݤݤݤݤݤݤݤ خصــوݤݤݤݤݤݤݤݤصݤݤݤݤݤݤݤݤ همســاݤݤݤݤݤݤݤݤیهݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤ

کهݤݤݤݤݤݤݤݤ مــیݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤنندݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤ مســاݤݤݤݤݤݤݤݤعدݤݤݤݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ هموݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤݤݤݤݤݤݤݤنــدݤݤݤݤݤݤݤݤ 

یݤݤݤݤݤݤݤݤ زݤݤݤݤݤݤݤݤمینهݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ حضوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤســطݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤستگاݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤیپلم

اݤݤݤݤݤݤݤݤســیݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ نسبتݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ قرݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤغݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ عملݤݤݤݤݤݤݤݤ 

شــوݤݤݤݤݤݤݤݤندݤݤݤݤݤݤݤݤ.ݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤشاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤبقهݤݤݤݤݤݤݤݤ 100ݤݤݤݤݤݤݤݤ ساݤݤݤݤݤݤݤݤلهݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤتاݤݤݤݤݤݤݤݤقݤݤݤݤݤݤݤݤ 

باݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤگاݤݤݤݤݤݤݤݤنــیݤݤݤݤݤݤݤݤ تبرݤݤݤݤݤݤݤݤیــزݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ عرݤݤݤݤݤݤݤݤصــهݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤقتصاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤیــرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ 

عضوݤݤݤݤݤݤݤݤیــتݤݤݤݤݤݤݤݤ ثاݤݤݤݤݤݤݤݤبتݤݤݤݤݤݤݤݤ تعــدݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ ۵ݤݤݤݤݤݤݤݤ هزݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ نفرݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ تجــاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ

کنندݤݤݤݤݤݤݤݤگاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ صنعتــیݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤقتصاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤ گاݤݤݤݤݤݤݤݤنــاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤلیدݤݤݤݤݤݤݤݤ 

ݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤذݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤباݤݤݤݤݤݤݤݤیجــاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ شــرݤݤݤݤݤݤݤݤقیݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤینݤݤݤݤݤݤݤݤ تشــکلݤݤݤݤݤݤݤݤ خبــرݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ 
اݤݤݤݤݤݤݤݤظهاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤشــتݤݤݤݤݤݤݤݤ:ݤݤݤݤݤݤݤݤ تبرݤݤݤݤݤݤݤݤیزݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ بسیاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤݤݤݤݤݤݤݤشتهݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ 

صنعتیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ جملهݤݤݤݤݤݤݤݤ نفــتݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ پاݤݤݤݤݤݤݤݤالݤݤݤݤݤݤݤݤیشݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ صناݤݤݤݤݤݤݤݤیعݤݤݤݤݤݤݤݤ پترݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤ

شــیمیݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ ماݤݤݤݤݤݤݤݤشــینݤݤݤݤݤݤݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤالݤݤݤݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤݤݤݤ  صنعتیݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ موݤݤݤݤݤݤݤݤتوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤساݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤ

ݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ قطعاݤݤݤݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤݤݤݤ فوݤݤݤݤݤݤݤݤالݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ جزݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤ قطبݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤصلیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤیرݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ شماݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ میݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ.ݤݤݤݤݤݤݤݤ

ژݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤئلــهݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤمــهݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ:ݤݤݤݤݤݤݤݤ بــرݤݤݤݤݤݤݤݤ همینݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤســاݤݤݤݤݤݤݤݤسݤݤݤݤݤݤݤݤ تبرݤݤݤݤݤݤݤݤیزݤݤݤݤݤݤݤݤ جزݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤ 

مرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤکــزݤݤݤݤݤݤݤݤ عمــدݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤصلــیݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤلیدݤݤݤݤݤݤݤݤ صناݤݤݤݤݤݤݤݤیــعݤݤݤݤݤݤݤݤ مرݤݤݤݤݤݤݤݤتبطݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کهݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤلی ســاݤݤݤݤݤݤݤݤختماݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ شــماݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ میݤݤݤݤݤݤݤݤ رݤݤݤݤݤݤݤݤوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ 

دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤݤݤݤ شیشــهݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ ســیماݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤجرݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ صناݤݤݤݤݤݤݤݤیــعݤݤݤݤݤݤݤݤ مرݤݤݤݤݤݤݤݤبوݤݤݤݤݤݤݤݤطݤݤݤݤݤݤݤݤ 

وݤݤݤݤݤݤݤݤ  کاݤݤݤݤݤݤݤݤشــیݤݤݤݤݤݤݤݤ  وݤݤݤݤݤݤݤݤ پنجــرݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ  دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤبݤݤݤݤݤݤݤݤ  بــهݤݤݤݤݤݤݤݤ ســوݤݤݤݤݤݤݤݤلهݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ 

سرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤمیکݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ ساݤݤݤݤݤݤݤݤیرݤݤݤݤݤݤݤݤ مصاݤݤݤݤݤݤݤݤلحݤݤݤݤݤݤݤݤ ساݤݤݤݤݤݤݤݤختماݤݤݤݤݤݤݤݤنیݤݤݤݤݤݤݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ حتیݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کشــوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤهاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ خاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤجــیݤݤݤݤݤݤݤݤ نیزݤݤݤݤݤݤݤݤ صــاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ میݤݤݤݤݤݤݤݤ شــوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ. بــهݤݤݤݤݤݤݤݤ 

ݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ توݤݤݤݤݤݤݤݤلیــدݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤݤݤݤ مرݤݤݤݤݤݤݤݤبــوݤݤݤݤݤݤݤݤطݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ صناݤݤݤݤݤݤݤݤیعݤݤݤݤݤݤݤݤ ســاݤݤݤݤݤݤݤݤختماݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ 

ساݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤذݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤباݤݤݤݤݤݤݤݤیجاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ شرݤݤݤݤݤݤݤݤقیݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ تبرݤݤݤݤݤݤݤݤیزݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ ترݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤستاݤݤݤݤݤݤݤݤن

گفتݤݤݤݤݤݤݤݤ:ݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ صوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤتیݤݤݤݤݤݤݤݤ  دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤهاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ جهاݤݤݤݤݤݤݤݤنیݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤنســتݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ 

کهݤݤݤݤݤݤݤݤ شــرݤݤݤݤݤݤݤݤکتݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤینݤݤݤݤݤݤݤݤ منطقهݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤســاݤݤݤݤݤݤݤݤزݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ قرݤݤݤݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤݤݤݤ 

باݤݤݤݤݤݤݤݤغݤݤݤݤݤݤݤݤ حضوݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ مشــاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤکتݤݤݤݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤشتهݤݤݤݤݤݤݤݤ باݤݤݤݤݤݤݤݤشندݤݤݤݤݤݤݤݤ،ݤݤݤݤݤݤݤݤ مناݤݤݤݤݤݤݤݤفعݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤ

قتصــاݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ چنینݤݤݤݤݤݤݤݤ همکاݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤݤݤݤ هاݤݤݤݤݤݤݤݤییݤݤݤݤݤݤݤݤ همݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ نفعݤݤݤݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤݤݤݤ

یرݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ وݤݤݤݤݤݤݤݤ همݤݤݤݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤݤݤݤ نفعݤݤݤݤݤݤݤݤ آݤݤݤݤݤݤݤݤذݤݤݤݤݤݤݤݤرݤݤݤݤݤݤݤݤباݤݤݤݤݤݤݤݤیجاݤݤݤݤݤݤݤݤنݤݤݤݤݤݤݤݤ خوݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤهدݤݤݤݤݤݤݤݤ بوݤݤݤݤݤݤݤݤدݤݤݤݤݤݤݤݤ.

فعاالن اقتصادی آذربایجان غربی 
آمادگی دارند

حســن انتظار رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، 

گفــت: فعــاالن  کشــاورزی ارومیــه  معــادن و 
کافــی  آمادگــی  آذربایجان غربــی  اقتصــادی 
بــرای مشــارکت در بازســازی منطقــه قره بــاغ 
و توســعه مــراودات اقتصــادی بــا جمهــوری 
بــرای  کافــی  را دارنــد و ظرفیــت  آذربایجــان 
مناطــق  توســعه  در  مشــارکت  و  بازســازی 

مختلف جمهوری آذربایجان وجود دارد.
"انتظار" با انتقاد از ســهم انــدک ایران در بازار 
جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: ایران به 
عنوان کشوری قدرتمند و دارای ظرفیت باید 

پیشتاز مراودات اقتصادی در منطقه باشد.
ســازمان صنعــت،  رییــس  بابایــی  غالمرضــا 
معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز با اشــاره 
بــه تولیــد ســاالنه بیــش از چهار میلیــون تن 
و  ظرفیــت  گفــت:  اســتان  ایــن  در  ســیمان 
حــوزه  نیازهــای  تامیــن  بــرای  الزم  آمادگــی 
ســاختمانی جمهوری آذربایجــان به ویژه در 

منطقه قره باغ در این استان وجود دارد.
وی با اشــاره بــه اینکه جمهــوری آذربایجان، 
کاالهای  عــالوه بــر اینکه بــازار مناســبی بــرای 
حلقــه  اســت،  غربــی  آذربایجــان  صادراتــی 
کشــورهای آســیایی میانه و  وصــل تجارت به 
اوراســیا به شــمار مــی رود، افزود: تّجــار فعال 
کشــور روسیه اغلب اهل جمهوری آذربایجان 
هستند که بازار تجارت را در دست دارند و می 
کشــورهای  تــوان از طریــق آنها صــادرات را به 
دیگــر انجــام داد. رییــس ســازمان صنعــت، 
کرد:  معدن و تجــارت آذربایجان غربی اضافه 
گر متولیان واردات و ترانزیت کشور جمهوری  ا
آذربایجان شرایط مساعد و سهل و روان را در 
مبــادالت تجاری با ایران و شــرایط ترانزیتی را 
کنند، رونق اقتصادی  در مرزهای خود مهیــا 
کاالهــای صادراتی ایجاد می شــود. بابایی  در 
با اشــاره به هــم مرز بودن آذربایجــان غربی با 
گفــت: ایــن  جمهــوری خودمختــار نخجــوان 
امــر می توانــد ظرفیتی مضاعف برای توســعه 
مراودات با این منطقه و همچنین جمهوری 

آذربایجان باشد.

شرکت های ایرانی آماده حضور 
می شوند 

مشــترک  اتــاق  رییــس  پیرمــوذن  حســین 
گفت:  بازرگانــی ایران و جمهــوری آذربایجان 
عمرانــی،  زمینه هــای  تمامــی  در  می توانیــم 
اقتصــادی، صنعتــی فعالیت هــای مشــترکی 
داشــته باشــیم؛ در مــورد بارانــداز و شــهرک 

صنعتی مشــترک بــا جمهــوری آذربایجان به 
کرونا آنها  کنترل  که پــس از  توافق رســیده ایم 

را عملیاتی می کنیم.
پیرموذن افزود: فعاالن بخش صنعت، تولید 
و حتی نظام ساختمانی آمادگی مشارکت در 
بازســازی قره باغ آذربایجــان را دارند و در ماه 
کمیسیون مشترک  آینده با برگزاری نشســت 
اقتصــادی ایــران و آذربایجان تالش خواهیم 
کــرد تا زمینه مشــارکت ایــران را در این حوزه 
کــرد: مــا آمادگــی  کنیــم. وی اضافــه  فراهــم 
پذیــرش پیشــنهادات به صــورت مکتوب در 
بازســازی قره بــاغ و همراهــی مجموعه هــای 
تولیــدی، اقتصــادی، ســرمایه گذاری و حتی 
صنعــت ســاختمان را داریم تا بســتر و زمینه 

این مشارکت و همکاری متقابل فراهم آید.
که در  کشــوری بــود  کــرد: ایــران تنهــا  او بیــان 
و  اقتصــادی  روابــط  توانســت  کرونــا  دوران 
تجاری خــود را با جمهــوری آذربایجان حفظ 
کند، روابط تجاری دو کشور همچنان پررونق 
گمرک های بیله ســوار، آســتارا  و جلفا  اســت و 
صادراتــی  ظرفیــت  افزایــش  بــا  ایــام  ایــن  در 
در  فعالیــت  نیــز  کنــون  هم ا و  بــوده  مواجــه 
گذرگاه های مرزی ۲۴ ساعته است. پیرموذن 
با بیان اینکه در سال جاری صادرات از گمرک 
هشــت  آذربایجــان  جمهــوری  بــه  بیله ســوار 
کــرد: در  درصــد افزایــش داشــته اســت، بیــان 
همین مــدت ترانزیت نیز به ایــن جمهوری از 

طریق ایران تداوم داشته است.

تجربه صنعت راه و ساختمان ایران 
آســیب دیده  مناطــق  بازســازی  بحــث  در 
ســاختمان  و  راه  بخــش  قره بــاغ،  جنــگ  از 
جمهــوری  در  فعالیــت  حــوزه  مهم تریــن 
ســاخت  نیــز  کنــون  هم ا اســت،  آذربایجــان 
از  شــده  آزاد  مناطــق  بــه  ارتباطــی  راه هــای 
اشــغال آغاز شــده و در این راســتا و با توسعه 
فعالیت ها در این زمینه شرکت های ایرانی با 
پشــتوانه تجربه و توان فنی می توانند حضور 

خوبی در این بخش داشته باشند.
محبــوب حیــدری مدیــرکل راه و شهرســازی 
کل  اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکه ایــن اداره 
در  مشــارکت  آمادگــی  خصوصــی  بخــش  و 
گر  گفت: ا بازسازی و نوسازی قره باغ را  دارد، 
کشــوری صورت  هماهنگی الزم با مســووالن 
بگیرد این توانایی و قابلیت در استان وجود 
کند. کــه در بازســازی قره بــاغ مشــارکت  دارد 

ار ص�نع�ق �ب
ا�ن
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 نشست

ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران طی نامه ای خطاب به ریاست 
کشــور جناب آقای  محترم نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه 
دکتر قانع فر، درخواســت تعیین شــاخص مبنای تعدیل ســه ماهه دوم 

سال 1399 را نمود.
مســتحضرید  کــه  گونــه  همــان  اســت:  آمــده  چنیــن  نامــه  متــن  در 
شــاخص های تعدیــل ســه ماهــه دوم ســال 99 به صــورت ماهانــه )تیر، 
آذر 99   ۲ خ  مــور و شــهریور 99( طــی بخشــنامه ۴۵7۴79/99  مــرداد 
خ ۲  که در بخشــنامه ۲۵9۲۲7/99 مور گردیده اســت. از آنجایــی  ابــالغ 
مرداد 99 با موضوع ابالغ شاخص های موقت تعدیل سه ماهه دوم 99 
اشــاره ای بــه ابــالغ شــاخص های قطعی به صــورت ماهانه نشــده بود و 
بــر این اســاس پیمانکاران، مشــاورین و دســتگاه های اجرایی اساســا از 

چنین موضوعی تا زمان ابالغ شــاخص های ماهانه ســه ماهه دوم سال 
99 اطالع نداشــتند و نظر به اینکه در قراردادها تعیین شــاخص مبنای 

پیمان یک دوره قبل از تاریخ برگزاری مناقصه ضروری است.
لــذا بــا توجــه بــه ماهانــه اعــالم شــدن شــاخص های تابســتان 99 لطفــا 
که مناقصه  راهنمایی بفرمایید شاخص مبنای پیمان برای پیمانهایی 
آنها در ســه ماهه ســوم ســال 99 برگزار شــده یا می شــود، به چه ترتیبی 

گردد. محاسبه و تعیین می 
خواهشــمند است دستور بفرمایید در ابالغ نظر آن سازمان تسریع الزم 

معمول دارند.
با تقدیم احترام
گالبتونچی . دبیر ج  ایر

درخواست تعیین شاخص مبنای تعدیل
 سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹

ا�ق �ب
مکا�ق
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گزارشــی بــه  دبیرخانــه ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی ایــران در 
گرفته بــرای برگزاری  اعضــای ســندیکا با اشــاره به پیگیری هــای صورت 
کار  کــه وزارت تعــاون،  کرد  انتخابــات هیــات مدیــره ایــن ســندیکا اعالم 
و رفــاه اجتماعــی بــار دیگــر بــا هرگونــه برگــزاری مجامــع تــا اول بهمــن 
گــزارش آمــده اســت: اعضــای محتــرم و  کــرده اســت. در ایــن  مخالفــت 
که اطالع دارید درحال حاضر هیات مدیره  گرامی، همانگونه  همــکاران 
دوره بیســت و ســوم ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایران در حال 
انجــام وظیفــه می باشــد. با توجه بــه اینکه در موعد قانونــی، دبیرخانه 
ســندیکا قصد برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات را 
کووید 19 و  در اســفند ســال 98 داشته است، متاســفانه با ورود ویروس 
کشــور مجوز برگزاری مجامع  از ســوی مسئوالن  کم بر  شــرایط خاص حا
گردیــد و  کشــور و اتــاق بازرگانــی ایــران لغــو  کار، وزارت  ذیربــط در وزارت 

ایــن ممنوعیــت بــه دفعــات متعــدد تمدید شــده اســت. هیــات مدیره 
کرات جهت دریافت مجوز برگزاری مجمع  جــاری طی نامه نگاری و مذا
به صــورت غیرحضــوری نیــز اقدامــات الزم را در دفعات متعــدد از طریق 
که مجوز برگزاری  کار و اتــاق بازرگانــی ایران پیگیری نموده اســت  وزارت 
کار وزارت تعاون،  چنیــن رویدادی صادر نشــده اســت. معاونت روابــط 
کید بر  کار و رفــاه اجتماعــی طی نامه ای در تاریــخ ۲9 آذرماه مجددا با تا
که تــا تاریخ 1 بهمن  عــدم برگزاری مجامع تشــکل ها اعالم نموده اســت 
کلیه هیات مدیره های سابق دارای اعتبار بوده و زمان فعالیت آنها   99
گردیده است. هیات مدیره منتخب شما  قصد دارد تا در اولین  تمدید 
فرصت ایجاد شــده توســط مســئولین ذیربط نســبت به برگزاری مجمع 
گزارشــی مســتند از  فــوق العــاده و مجمــع عادی اقــدام نموده و طی آن 
گرامی خواهد نمود. پیگیری های مربوطه را تقدیم حضور شما سروران 

کــه روز 1 آذرماه  کرونا  در چهــل و پنجمیــن جلســه ســتاد ملی مبــارزه بــا 
کلیــه فعاالن  گردیــد مصوبــات ذیــل تصویــب و جهــت اطــالع  99 برگــزار 
گردید. مصوبه بند ۴ این جلسه عنوان می دارد موارد  اقتصادی منتشر 
مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای 
که آخرین مهلت آن از تاریخ 1 آذر  مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی 
99 تــا 1 بهمن 99 باشــد و نیز احکام اجــرای ماده ۲38 قانون مالیاتهای 
مســتقیم و مــاده ۲9 قانــون ارزش افــزوده بــرای مدت مذکــور، به مدت 
گردید  یک و نیم ماه تمدید می شــود. بر اســاس بند ۵ این مصوبه مقرر 
بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم 
به تجمع عوارض مصوب ۲۲ دی 1381 به شــرط پرداخت اصل مالیات 

و عوارض، از اول آذر تا پایان سال 1399 تمدید می شود.
بنــد ۶ مصوبــه اعالم می دارد مهلت تســلیم اظهارنامــه مالیات بر ارزش 
افزوده دوره ســوم و چهارم ســال 1399 و سررســید پرداخت مالیات آن 
کلیه مودیان مالیاتی به مدت یکســال تمدید می شود. همچنین  برای 
کســب  گردیــد صدور یا پروانه  در بنــد 7 مصوبــه این جلســه ســتاد مقرر 

کار اشــخاص حقیقی موضوع ماده 18۶ قانون مالیاتهای مســتقیم تا  یا 
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی  پایان ســال 1399 نیاز به اخد 

مالیاتی نخواهد داشت.
کلیه عملیــات اجرایی موضوع فصل  گردید  در بند 8 صورتجلســه مقــرر 
نهــم از بــاب چهــارم قانــون مالیاتهــای مســتقیم )وصــول مالیــات( تا 10 

بهمن 1399 برای اشخاص حقیقی موقوف االجرا می شود.
گردید آخرین مهلت تســلیم اظهارنامــه مالیات عملکرد  در بنــد 9 مقــرر 
که در بازه  اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم 

زمانی 1 آذر تا 1 بهمن 99 باشد تا تاریخ 30 بهمن تمدید می شود.
بنــد 10 مصوبــه اظهــار می دارد مهلــت ارائــه صورتهای مالی حسابرســی 
شــده توســط سازمان حسابرســی یا موسسات حسابرســی عضو جامعه 
حســابداران رسمی ایران موضوع  ماده ۲7۲ قانون مالیاتهای مستقیم 
که در اجرای مقررات ماده مذکور، ملزم  برای اشخاص حقیقی و حقوقی 
کثر تا تاریخ 30  به ارائه صورتهای مالی حسابرســی شــده می باشند حدا

بهمن 99 تمدید می شود.

مخالفت مجدد وزارت کار با برگزاری انتخابات مجامع تشکل ها تا اول بهمن ماه 

ونا تمدید زمانی موضوعات مالیاتی در ستاد ملی کر
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ار� گ�ن

کشــور  آذرماه را می توان ماه بودجه در تقویم 
دانســت. هر ســاله دولــت در این ماه بــا ارائه 
پیشــنهادات خــود در قالــب الیحــه بودجــه 
ســال آینــده، برنامــه هــای اقتصــادی خــود 
کنــد. همزمان  را بــرای ســال بعــد علنــی مــی 
بــا ارائــه الیحــه دولــت، نماینــدگان مجلس، 
کســب  فعــاالن  و  اقتصــادی  کارشناســان 
وکارهــای مختلف درباره ابعاد و جزئیات این 
کنند و خواهان اصالحاتی  الیحه ابراز نظر می 

در آن می شوند. 

کانــون های بحــث درباره  یکــی از مهمتریــن 
الیحه بودجه، برنامــه دولت درباره اعتبارات 
عمرانــی )تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای( 
کــه هــر ســال پیرامــون آن بحــث های  اســت 
افــکار  و  مجلــس  فضــای  در  داری  دامنــه 

گیرد. عمومی شکل می 
امســال نیــز طبــق معمــول یــک دهــه اخیــر 
اعتبــارات عمرانــی محــل بحــث هــای جدی 
ســنت  طبــق  دولــت  کــه  چــرا  اســت  شــده 
نانوشــته خــود، در ســال آخر بودجه نویســی 

خــود بــاز هــم از میــزان واقعی آن در مقایســه 
کاســته اســت.  بــا اعتبــارات ســایر بخــش هــا 
کشــور در مضیقه  که  ایــن اتفــاق در شــرایطی 
ســایر  و  بیــکاری  افرایــش  اشــتغال،  کاهــش 
مشــکالت معیشــتی مــردم قــرار دارد، دارای 
پیامدهــای منفــی جبــران ناپذیــری خواهــد 
بــود. به عبــارت دیگر دولت محتــرم بر خالف 
کشــور از توجه  شــعارها و بر خالف مقتضیات 
کرده  کشــور غفلت  کافــی به زیرســاخت های 
و همچنان »در بودجه« را بر پاشــنه نیازهای 

اعتبارات عمرانی الیحه بودجه؛
 هر سال دریغ از پارسال

چهار پیشنهاد بخش خصوصی به دولت و مجلس
کارشناسان اقتصادی:   الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیاز به اصالحات جدی دارد
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روزمره می چرخاند. 
پــس از انتشــار جزئیات الیحــه بودجه 1۴00، 
در بخش دوم این الیحه که به تملک دارایی 
هــای ســرمایه ای )بودجــه عمرانــی( مربــوط 
کل مصــارف  از  از 1۲ درصــد  بیــش  اســت و 
عمومی دولت 1۴00 را تشکیل می دهد، رقم 
گرفته شــده برای ســال آینــده حدود  در نظر 
که  10۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 
رشــد 18 درصــدی نســبت به قانــون بودجه 

سال جاری داشته است.
که رقم بودجه عمرانی معین شــده  در حالی 
 18 افزایــش  کشــور   1۴00 بودجــه  الیحــه  در 
درصــدی نســبت به ســال جــاری را بــه خود 
هــزار   10۴ بــه  آن  میــزان  و  داده  اختصــاص 
میلیارد تومان رســیده، با این وجود، ســهم 
کل بودجه عمومی دولت به عدد 1۲.3  آن از 
کــه در نــوع خــود بی ســابقه  درصــد رســیده 

است.
نکتــه طنــز امــا در عیــن حــال تلــخ مســئله 
که بودجه از نظر حجمی باالترین  اینجاست 
رقــم یــک دهه اخیر و از نظر ارزشــی )نســبت 
بــه بودجــه عمومــی( در پاییــن ترین ســطح 
یــک دهه اخیــر قــرار دارد. به عبارت روشــن 
دولت در سالهای اخیر به طور مداوم فاصله 
میان اعتبارات عمرانــی با اعتبارات جاری را 

افزایش داده است.
بــه بودجــه  ســهم بودجــه عمرانــی نســبت 
کشــور در ســال های 1391، 139۲ و  عمومــی 
1393 بــه ترتیــب ۲8، ۲8.۲ و 30.۶ درصــد 

بوده است. 
از  بســیاری  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن    
بودجــه  و طراحــان  اقتصــادی  کارشناســان 
مصــوب  بودجه هــای  اساســًا  معتقدنــد، 
تملــک  اعتبــار  عنــوان  تحــت  کــه  عمرانــی 
دارایی های ســرمایه ای شــناخته می شوند، 
کــه دولــت بــر  بــر خــالف ســایر هزینه هایــی 
مبنای الیحه بودجه محاسبه می کند، ذات 
هزینه ای نداشته و به عنوان منبعی درآمدزا 

برای دولت عمل می کند.
در واقــع یکــی از راهکارهــای حــل مشــکالت 
کشــور  کردن وابســتگی  کم  کســری بودجه و 
به فــروش نفــت، افزایــش ســرمایه گذاری در 
که متأســفانه  پروژه هــای زیرســاختی اســت 

فشــارهای  وجــود  بهانــه  بــه  ســاله  همــه 
اقتصــادی ناشــی از تحریم، میزان ســهم آن 
کشــور در حــال  نســبت بــه بودجــه عمومــی 

کاهش است.

رشد ناچیز بودجه عمران 
به شرطها و شروطها!

بعــد از آنکــه الیحــه دولــت بــه مجلــس ارائه 
مــی شــود، نمانیــدگان مجلــس مــی تواننــد 
بــا ارائــه پیشــنهادهایی نســبت بــه اصــالح 
گذشــته  کننــد. در ســالیان  رونــد آن اقــدام 
بودجــه  در  توجــه  قابــل  اصالحــات  برخــی 
انتظــار  نیــز  امســال  اســت  گرفتــه   صــورت 
کمیسیون های تلفیق  می رود نمایندگان و 
و عمرانــی نســبت بــه اصــالح الیحــه اقــدام 
گــوار اعتبــارات عمرانی را  کننــد و وضعیــت نا

مقداری بهبود ببخشند. 
کنون از مجلس  که تا با این همه، خبرهایی 
انتظــارات  مطابــق  چنــدان  شــده  منتشــر 
نیست. مهمترین خبر دراین حوزه آن است 
کــه ممکــن اســت 7000 میلیــارد تومــان بــه 
بودجه 10۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای 
ســال آینــده افزوده شــود تا میــزان اعتبارات 
پیــش بینــی شــده بــه رقــم 111 هزارمیلیــارد 
که اوال  تومان برســد. اما مســئله اینجاســت 
که نســبت  ایــن رقــم در قیاس بــا فاصله ای 
دارد،  کل  بودجــه  بــه  عمرانــی  اعتبــارات 
چندان نیست. ثانیا نسبت به تحقق همین 
امــا و کمیســیون تلفیــق مجلــس،   مصوبــه 
کــه بــا فــرض  گــر هــای زیــادی وجــود دارد   ا
مجلــس،  نهایــی  صحــن  در  آن  تصویــب 
احتمــال تحقــق چندانی نــدارد. شــرط اول 
تحقــق ایــن مصوبه در صورت نهایی شــدن 
کــه ســال آینــده دولــت بتواننــد  ایــن اســت 
روزانــه ۲.3 میلیــون بشــکه نفــت بــا قیمــت 

کند.  حداقل ۴0 دالر صادر 
کمیســیون  با توجه به آنکه در نشســت اخیر 
عمران مجلس پیشنهاد شده تا سهم 1۴.۵ 
درصــدی وزارت نفــت از محــل درآمدهــای 
حاصــل از فــروش نفــت و فرآورده های نفتی 
کــردن پاالیشــگاه هــا و امــور  کــه بــه اورهــال 
جــاری وزارتخانــه اختصــاص مــی یابــد به 11 
 3.۵ تفــاوت  مابــه  و  یافتــه  کاهــش  درصــد 

درصــدی برای اجــرای پروژه های عمرانی در 
گرفته شود. نظر 

بــا توجه بــه پیش بینی فــروش ۲.3 میلیون 
بشکه نفت با قیمت ۴0 دالر برای سال 1۴00 
درآمدهــای نفتــی حــدود ۲00 هــزار میلیــارد 
 3.۵ گــر  ا اســت.  شــده  پیش بینــی  تومــان 
درصــد این رقــم یعنــی 7000 میلیــارد تومان 
بــه پروژه هــای عمرانــی اضافــه شــود ســهم 
عمــران از بودجــه تــا 111 هزار میلیــارد تومان 
افزایــش خواهــد یافــت. البته ســهم نفت در 
حالــی ۲۵0  در  آینــده  ســال  بودجــه  الیحــه 
که  درصــد نســبت بــه امســال افزایــش یافته 
در نیمــه اول ســال 1399 فقــط 17 درصــد از 
درآمــد نفتی بودجه محقق شــد و به همین 
کارشناســان معتقدنــد اتکای بودجه  لحاظ 
گونه است.  ســال 1۴00 به نفت مقداری رویا
به نظر می رســد دولت پیــش فرض را بر رفع 

کامل تحریمها قرار داده است.

قصه پرغصه طرح های
 نیمه تمام ادامه دارد 

کاهــش مــداوم اعتبــارات عمرانــی در لوایــح 
بودجــه ســالیانه و وجود هزاران پــروژه نیمه 
که چــاره ای  تمــام درکشــور بیانگــر آن اســت 
ح هــا به بخــش خصوصی  گــذاری طــر جــز وا
گذاری  ح وا وجــود نــدارد. اما متاســفانه طــر
ک  که در مجلس خا این پروژه ها سالهاست 
مــی خــورد و تحقــق آن منــوط بــه تصویــب 
الیحه »مشارکت عمومی- خصوصی« است 
کــه در مقدمــات اولیــه آن در مجلــس دهــم 
انجام شده اما تصویب نهایی آن در مجلس 
کار  گــردش  فعلــی منتطــر مانده اســت. مرور 
این الیحه نشــان می دهــد 18 آذرماه 1397 
دولت الیحه »مشارکت عمومی ـ خصوصی« 
را با قید یک فوریت در جلســه هیات وزیران 
بــه تصویــب رســاند. بــه دنبــال آن مجلــس 
که  کرد  دهم بررسی مجدد این الیحه را آغاز 
به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز 30 
کلیــات آن در  شــهریورماه 1399 از تصویــب 
کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن 

علنی به تصویب نرسیده است.
کی اســت دســت  کارشناســی حا برآوردهای 
کــم 700 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه عمرانی 
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ش نشست
ار� گ�ن

گفتــه  نا و  دارد  وجــود  کشــور  در  تمــام  نیمــه 
که با رقم 10۴ و حتی 111 هزار میلیارد  پیداست 
کرد. یعنی  تومــان نمی توان آنها را جمع و جور 
ح  گــر بــا همیــن رونــد پیــش برویــم و هیــچ طر ا
جدیــدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شــش 
کاره به  تــا هفــت ســال دیگر پــروژه هــای نیمــه 

پایان می رسد.

پیشنهادات چهارگانه بخش خصوصی  
خصوصــی بخــش  فعــاالن  و   کارشناســان 
کانون ثابت نقد و بررسی   درسال های اخیر به 
گیــری هــای پرانتقــاد الیحــه بودجــه و  جهــت 
آن  عمرانــی  و  ســازندگی  هــای  افــق  تضعیــف 

تبدیل شده اند. 
 نقد و بررسی در محافل خصوصی و در نشست های
فعــاالن ســایر  و  دولتمــردان  بــا  مشــترک    
 بخش خصوصی یکی از ماموریت هایی اســت 
کــه اتــاق بازرگانــی ایران بــه عنوان یک تشــکل 
بخــش خصوصی پیرامون الیحه بودجه دنبال 
کند. امســال نیز قبل از تدویــن و ارائه این  مــی 
الیحــه از ســوی دولــت، بخــش خصوصــی بــه 
وظایــف و مســئولیت های اخالقــی و حرفه ای 
کرد و پیشــنهادات مدون و راهگشــا  خود عمل 
کارآمدتــر را به  بــرای بودجــه بندی مناســبت و 
که البته به نطر می رســد محل  کرد  دولت ارائه 
کافــی دولتمــردان قــرار نگرفته  تامــل جدی یــا 

است.
ازمجمــوع دیدگاه های بخــش خصوصی چهار 
پیشــنهاد روشــن دربــاره ایــن الیحــه بــه دولت 
ارایه شــده اســت. بر اســاس آنچه اتاق بازرگانی 
کرده است، حاصل جمع و نقاط  ایران منتشــر 

ک دیدگاه های فعاالن بخش خصوصی  اشــترا
کم نتیجه  بــرای اصالح روندهــای پرهزینه امــا 
بودجه بندی کشور شامل موارد ذیل می شود 
که البته به دولت و سایر نهاد ها موثر و تصمیم 

گیر یا تصمیم ساز ارائه شده است. 
سیاســت های  اســتمرار   1۴00 1-بودجــه 
قــوه  اســت.  گذشــته  ســال   ۵0 بودجه ریــزی 
مجریــه و قــوه مقننــه بــا درس آمــوزی از تجربــه 
و  موجودیــت  کــه  اقتصــادی  تحریم هــای 
گرفته  کشــور را هدف  مقبولیــت نظام سیاســی 
بــود، بــا دو هــدف اساســی بازآفرینــی ســاختار 
بازتعریــف نحــوه مدیریــت و  کشــور و  اجرایــی 
)نه فقــط  تولیــد  از  از منابــع حاصــل  اســتفاده 
کشــور، اصالح ســاختار  گاز در  صادرات( نفت و 
کار خــود قرار  کشــور را دســتور  بودجه ریــزی در 
اســتفاده  نیازمنــد  دهنــد. چنیــن اصالحاتــی 
و  دشــوار  تصمیم گیری هــای  فرصت هــا،  از 
کارشناســان  گســترده آحــاد مــردم و  حمایــت 
کــه زمینه هــای آن عمدتــًا بایــد توســط  اســت 

سیاست مداران فراهم شود.
هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای 
ســاماندهی هــزاران پروژه عمرانــی و لغو اجرای 
که توجیه اقتصادی  ح ها  صدها مورد از این طر
ندارنــد و در اثر فشــارهای محلی و منطقه ای و 
دستگاهی به بودجه تحمیل شده است، اقدام 
کردنــد، هــرگاه ایــن دو قوه به  جــای دمیدن در 
گروه های مختلف برای افزایش  خواســته های 
کســری  حقــوق و دســتمزد، ســعی در حــذف 
کردنــد، هــرگاه ایــن دو قوه  بودجــه ســاختاری 
گسترش پرداخت یارانه  به جای روی آوردن به 
کردند  به عنوان راهی برای حامی پروری سعی 

که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی باالتر را هدف 
قــرار دهنــد، هــرگاه دســتگاه دولتــی و عمومــی 
کنده کاری  کاری و پرا کــه دوبــاره کاری و مــوازی 
کــم  فایــده بــودن وجــود آنهــا محــرز  می کننــد و 
است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل 
از نفــت به جــای آنکــه صــرف پرداخــت حقــوق 
و دســتمزد شــد، صــرف رشــد و توســعه تولیــد 
گام هــای عملی برای  گفت  شــد آنگاه می تــوان 

اصالح ساختار بودجه برداشته ایم.
۲-  تعییــن تکلیــف سیاســت ارزی و حمایتــی 
دولت در بودجه 1۴00 ضروری است، پیشنهاد 
کــه یا  مشــخص دربــاره ایــن موضــوع آن اســت 
کاالهای اساســی  مابه التفاوت قیمت حمایتی 
بــا قیمــت ارز بــه شــکل یارانــه نقــدی بــه مردم 
کاالی مشخصی تبیین  پرداخت شود و یا سبد 
و دسترســی مــردم به این ســبد بــا قیمت های 

یارانه ای تضمین شود.
گــزارش مســتقلی دربــاره دالیــل توجیهــی   -3
پیش بینی رشــد ۵۵ درصد مالیات بر اشخاص 
حقوقــی خصوصــی و در عین حــال رشــد منفی 
اســت  موردنیــاز  دولتــی  حقوقــی  اشــخاص 
کــه نشــان دهد هــر یــک از متغیرها  به گونــه ای 
ســود  بــر  تأثیــری  چــه  ارز  خ  نــر و  تــورم  ماننــد 
قبیــل  از  مختلــف  بخش هــای  در  شــرکت ها 
گذاشته اند و  پتروشــیمی، فوالد، معدن و غیره 
چه سهمی در این پیش بینی دارند. همچنین 
چــه ســهمی از ایــن افزایــش مربــوط بــه مقابله 
و  فعالیت هــا  کاهــش  یــا  مالیاتــی  فرارهــای  بــا 

امتیازهای مالیاتی است.
۴- مجلس شــورای اسالمی در تصویب بودجه 
طــی حکمــی دقیــق رونــد نامطلــوب ۲0 ســال 
اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع 
ح هــای عمرانــی  بــه طر گاز  و  نفــت  از  حاصــل 
کــه  کنــد و دولــت تنهــا مجــاز باشــد  را تضمیــن 
پــس از تخصیص اعتبــارات عمرانــی در صورت 
گاز بــر اعتبارات  مــازاد منابــع حاصــل از نفــت و 
صــرف  را  اضافــی  منابــع  عمرانــی  ح هــای  طر

کند. پرداخت هزینه های جاری 
کشور در شرایطی در سال  سهم بودجه عمرانی 
1۴00 به پایین ترین سطح خود در 10 سال اخیر 
که هنوز خبری از تحقق وعده  کرده  تنــزل پیدا 
راه انــدازی صنــدوق هــای بورســی پــروژه های 

عمرانی نیست  
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کمیســیون عمــران مجلس، بــا بیان   رئیــس 
در   1۴00 بودجــه  عمرانــی  اعتبــارات  اینکــه 
تکمیل پــروژه هــای عمرانی اثرگذار نیســت، 
هــزار   700 حــدود  کنونــی  شــرایط  در  گفــت: 
میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه تمــام عمرانــی 
کشــور وجــود دارد، از ایــن رو ردیــف های  در 
توانــد  نمــی  شــده  گرفتــه  نظــر  در  اعتبــاری 

کند. کم  دردی از مشکالت حوزه عمران 
مــردم جهــرم در مجلــس شــورای  نماینــده 
از بســیاری  عمــر  داد:  ادامــه   اســالمی، 
 پــروژه هــای عمرانــی به بــاالی 1۵ ســال می 
رســد و ایــن پــروژه هــا در آســتانه مســتهلک 
شــدن و فرســودگی قــرار دارند، با ایــن روند، 
گذشته  اعتبارات هزینه شــده در ســال های 

نیز به هدر خواهد رفت.

گذاری به بخش خصوصی وا
کار اساسی است  راه 

کوچی با بیان اینکه راهکار اساســی  رضایــی 

برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های 
گذاری آن ها به بخش خصوصی  عمرانی، وا
مجلــس  عمــران  کمیســیون  گفــت:  اســت، 
در دوره دهــم و یازدهــم بــه مســئله الیحــه 
کرده تا از  مشــارکت عمومی-خصوصی ورود 
این طریــق پروژه های نیمــه تمام به بخش 

گذار شود. خصوصی وا
کمیســیون عمران مجلس ادامه داد:  رئیس 
قطعــا دولــت و مجلــس بایــد از هــر فرصتــی 
ســمت  بــه  مــردم  نقدینگــی  هدایــت  بــرای 
بخــش تولیــد و پروژه های عمرانی اســتفاده 
گذاران به  کننــد، با ایــن رویکرد هم ســرمایه 
ســود خواهنــد رســید و هم قفل پــروژه های 

عمرانی شکسته خواهد شد.

پروژه های عمرانی در سال آینده با 
این وضعیت به سرانجام نمی رسد

گفت:  کمیسیون عمران مجلس  ســخنگوی 
بــا توجــه بــه بدهــی دولــت بــه پیمانــکاران 

پــروژه های عمرانی و عملکرد دســتگاه های 
ســال  در  اعتبــارات  تخصیــص  در  اجرایــی 
کــه اعتبــار در نظر  جــاری، بــه نظر نمی رســد 
گرفتــه شــده در الیحــه بودجــه 1۴00، بتوانــد 

پروژه های عمرانی را به ســرانجام رساند.
ســیدالبرز حســینی ، بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ســال  بودجــه  الیحــه  در  عمرانــی  اعتبــارات 
گفــت: بــر اســاس الیحــه بودجه ســال   ،1۴00
کشــور حــدود 10۴  آینــده، اعتبــارات عمرانــی 
که نشــان دهنده  هــزار میلیارد تومان اســت 
افزایــش 11 تــا 13 درصد اعتبــارات عمرانی در 
ســال آتــی در قیــاس بــا ســال 99 اســت. این 
گذشــته به  که در ســال های  در حالی اســت 
صــورت میانگین اعتبارات عمرانی حدود ۲0 

تا ۲۵ درصد افزایش می یافت.
نماینده مــردم خدابنده در مجلس شــورای 
اســالمی ادامه داد: با توجــه به بدهی دولت 
به پیمانکاران پــروژه های عمرانی و عملکرد 
دستگاه های اجرایی در تخصیص اعتبارات 
که اعتبار  در ســال جاری، بــه نظر نمی رســد 
گرفته شده بتواند پروژه های عمرانی  در نظر 

را به سرانجام برساند.
بــرای  شهرســازی  و  راه  وزارت  گفــت:  وی 
اجــرای پروژه های حوزه راه و مســکن حدود 
۵00 هــزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز دارد این 
که در الیحه بودجه  مســئله نشــان می دهد 
تنهــا یــک ســیزدهم اعتبــارات مورد نیــاز، در 

گرفته شده است. نظر 
کمیســیون عمران مجلس ادامه  ســخنگوی 
کمیســیون عمــران در جریــان  داد: اعضــای 
بررســی الیحــه بودجــه 1۴00 بــر ایــن مســئله 
که نحــوه تخصیــص اعتبارات  کردنــد  کیــد  تأ
گــزارش شــود تــا  عمرانــی بــه صــورت شــفاف 
کــه اعتبــارات چگونــه و بــر  گــردد  مشــخص 
اســاس چه شــاخص هایی میان پروژه های 

عمرانی توزیع می شود.

الیحه بودجه نیازمند
 اصالحات بنیادی

کاظــم موســوی« عضو هیات رئیســه  »ســید 
کمیســیون اقتصــادی مجلس با بیــان اینکه 
بایــد در بودجه شــرکت های دولتی در ســال 
گفت:  1۴00 اصالحــات اساســی انجام شــود، 
در بودجه سال 99 اعتبارات عمرانی 80 هزار 
که در بودجه  میلیــارد تومان اســت در حالی 

رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران:

وژه های عمرانی قصه پر
 سر دراز دارد 
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 نشست
شورای وگتفگ

ســال آینــده ایــن رقــم بــه 103 هــزار میلیــارد 
تومان رسیده است.

اقتصــادی  کمیســیون  رئیســه  عضــو هیــات 
بودجــه ســال  در مجلــس اظهارداشــت: در 
1۴00 هزینــه هــای جــاری دولــت ۶0 درصــد 
بــرای تکمیــل کــه  یافتــه در حالــی   افزایــش 
 زیرســاخت هــای مورد نیاز بایــد بودجه عمرانی 

کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد.
اســتانهای  توســعه  کــرد:  کیــد  تا موســوی 
کشــور  در  برخــوردار  کــم  نقــاط  و  محــروم 
اســت  بیشــتری  عمرانــی  بودجــه  نیازمنــد 
کــه دولــت در بودجــه 1۴00 میــزان  در حالــی 
کاهــش  اعتبــارات عمرانــی را  از نظــر واقعــی 
که نمایندگان محترم  داده اســت و مطمئنم 
مجلس روی این اعتبارات اصالحات زیادی 

خواهند داشت. 

وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه 
کشور نیمه تمام عمرانی در 

کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه  عضو 
کنــون 30 درصــد بودجــه عمرانی ســال 99  تا
گفت: در حال حاضر ۲  کرده،  تخصیص پیدا 
که ارزش آن  کد پروژه وجود دارد  هــزار و 300 
چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومان است.
گفت وگــو بــا ایلنــا درباره  مجتبــی یوســفی در 
بخــش  تومانــی  میلیــارد  هــزار   10۴ بودجــه 
عمران در الیحه بودجه 1۴00 اظهار داشــت: 
کلیــات الیحــه بودجه 1۴00 شــبیه بــه رویای 
بایدنی است تا اینکه یک بودجه واقع بینانه 

کشور. نسبت به شرایط 
را  نفــت  فــروش  درحالــی  داد:  ادامــه  وی 
کــه  گرفته انــد  نظــر  در  بشــکه  میلیــون   ۲.3
امــروز حتــی نیمــی از این عدد هــم به فروش 
نمــی رود. از ســوی دیگــر هزینه هــای جــاری 
که قابل  کشــور را تــا ۶0 درصد افزایــش دادند 
پذیرش نیســت و مشــخص نشده این رقم از 

چه منابعی تامین خواهد شد.
کمیســیون عمــران افزود: با همین  این عضو 
کشــور  شــرایط  و پیش بینــی  ارقــام  و  اعــداد 
می توان عدد کسری بودجه را با آنالیز دقیق، 
کــرد بــا ایــن حــال 10۴ هــزار میلیــارد  احصــا 
تومــان به پروژه های عمرانی اختصاص داده  
که در سال  شــده  اســت. این در حالی اســت 
که نصف این  که رقم بودجه عمرانی  گذشته 
عــدد بــود زیــر 30 درصــد آن تخصیــص پیــدا 

کرد.
گر  یوســفی بــا بیــان اینکــه ایــن عــدد حتــی ا
گرانی هــای امروز به  محقــق هم شــود با ایــن 
انــدازه همــان ۵0 هــزار میلیــارد تومان ســال 
گفت: 10۴  هزار میلیارد تومان  گذشته است، 
بودجــه عمرانی در این افزایــش چند برابری 
خ ارز و رشــد  نــر قیمت هــا ناشــی از افزایــش 
قیمت های مصالح به دلیل سوء مدیریت ها 
و عــدم نظــارت در بازارهایــی ماننــد فــوالد، 
قیر و پتروشــیمی ها و...  رقم باالیی نیست و 

افزایش بودجه محسوب نمی شود.
وی با اشاره به پروژه های نیمه تمام عمرانی 
کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار  در 
کــه در بودجــه  کــد پــروژه وجــود دارد  و 300 
گنجانــده شــده اند و ارزش آن چیــزی حدود 

700 هزار میلیارد تومان است.

با بودجه غیرواقعی نمی  توان اقتصاد 
کشور را نجات داد

کمیســیون احــداث، خدمــات فنی و  رئیــس 
مهندســی اتــاق ایــران معتقــد اســت: یکی از 

کــه باید بــرای بهبود  مهمتریــن مولفه هایــی 
کســب وکار مورد توجه باشــد،»بهبود  محیط 

روابط بین الملل« است.
»پایــگاه  بــا  گفت وگــو  در  چمــن آرا  محســن 
خبــری اتــاق ایــران« افــزود: متاســفانه ایــن 
بــدون  کــه دولت هــا  اســت  هــر ســاله  رســم 
کارشناسان،  کردن نظرات  مشــورت و لحاظ 
صرفــا آمار و ارقامی را ارایه دهند و بودجه ای 
که به هیچ عنوان با واقعیات  کنند  را تدوین 
جامعــه و به خصوص مولفه هــای اقتصادی 
ســازگار نیســت. امســال هــم، بودجــه 1۴00 
از ایــن رســم مســتثنی نشــده و ما با ســندی 
کــه اهدافی بــرای آن در نظر  مواجه هســتیم 
که بــه هیچ عنــوان عملیاتی  گرفتــه می شــود 
نیســت .او با اشــاره به رشد درآمدهای نفتی 
کرد: در  کید  در الیحه بودجه ســال آینــده، تا
گرفتــن فــروش نفــت در الیحــه بودجــه  نظــر 
ســال 1۴00 مصــداق غیرواقعی بــودن ارقامی 
گنجانــده می شــود؛  کــه در ایــن ســند  اســت 
کــه آیا واقعا امکان  بــدون توجه به این نکته 
عملیاتــی شــدن آن هســت یــا خیر. یــا نحوه 
تحقــق ایــن اعــداد و ارقام قــرار اســت به چه 

شکل باشد؟
چمــن آرا افزود: بــرای نجات از ایــن وضعیت 
گشایشی در روابط خارجی  در وهله اول باید 
کــه بهبــود  اتفــاق بیفتــد تــا امیــدوار باشــیم 
حاصــل می شــود. ضمــن اینکــه بایــد ســایر 
کــه سال هاســت  راهکارهــا و پیشــنهادهایی 
از ســوی فعــاالن و صاحب نظــران اقتصادی 
بــه عنــوان   ارایــه می شــود، عملیاتــی شــود. 
گفته می شــود دولت باید  مثال سال هاســت 
کند؛ اما متاسفانه هیچ زمان  کوچک  خود را 
بــه ایــن  توجــه نشــده اســت و برعکــس در 
مواجــه  دولتــی  بــا  هــم  بودجه نویســی ها 

که روز به روز بزرگتر هم می شود. هســتیم 
چمن آرا با بیان اینکه شــورای اقتصاد، طبق 
که  آیین نامــه ماده ۲7، به دولت اجازه داده 
ح های نیمه تمام خود  بخشی از پروژه ها و طر
گذاری  گذارکنــد، وا را بــه بخش خصوصــی وا
دارایی هــای دولــت به بخش خصوصــی را از 
که ضرورت  دیگــر مولفه هایی عنــوان می کند 
دارد در بودجه سال 1۴00 به عنوان مبنا قرار 
گیــرد تــا نقدینگــی بخــش خصوصــی در ایــن 

حوزه متمرکز و اقتصاد بهبود یابد. 

چمنآرارئیسکمیسیوناحداث،
خدماتفنیومهندسیاتاقایران:
براینجاتازاینوضعیتدروهله
اولبایدگشایشیدرروابطخارجی

اتفاقبیفتدتاامیدوارباشیمکه
بهبودحاصلمیشود.ضمناینکه
بایدسایرراهکارهاوپیشنهادهایی

کهسالهاستازسویفعاالنو
صاحبنظراناقتصادیارایهمیشود،

عملیاتیشود.بهعنوانمثال
سالهاستگفتهمیشوددولتباید

خودراکوچککند؛امامتاسفانه
هیچزمانبهاینتوجهنشدهاست
وبرعکسدربودجهنویسیهاهمبا
دولتیمواجههستیمکهروزبهروز

بزرگترهممیشود.
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که از شــروع تعیین  حــدود چهار ســال اســت 
گذاری به  تکلیــف پروژه هــای نیمه تمام بــا وا
متقاضیــان بخــش خصوصــی یا اتمــام آنها با 
تــوان بخــش خصوصــی می گــذرد؛ امــا بخش 
خصوصــی معتقد اســت در بدنــه دولت اراده 
گذاری هــا وجــود نــدارد.  کافــی بــرای ایــن وا
حــاال در آســتانه تصویب بودجه ســال 1۴00، 
کارآمــد برای  مشــخص نیســت آیا نســخه ای 

پروژه های نیمه تمام پیچیده می شود یا نه.
ح هــای  طر گــذاری  وا دربــاره   139۵ ســال  از 
نیمه تمام به بخــش خصوصی می گویند. آن 
که یکــی از چالش های  زمــان عنوان می شــد 
اتمــام  چگونگــی  یازدهــم  دولــت  اصلــی 
ح های نیمه تمام اســت. شورای اقتصاد،  طر
طبــق آیین نامــه مــاده ۲7، بــه دولــت اجــازه 
ح هــای  طر و  پروژه هــا  از  بخشــی  کــه  داده 
گذار  نیمه تمام خــود را به بخش خصوصی وا
شــود. امــا موانعــی بــر ســر راه اســت. دولــت 
کــردن بخش  بــه دنبــال این اســت تا بــا قانع 

خصوصی، سرمایه های آنان را برای مشارکت 
کشــور جلب  ح های نیمه تمام  در تکمیــل طر

کنند.
در آبان ماه 139۶ علی عبدالعلی زاده، رئیس 
نیمه تمــام«  پروژه هــای  پیگیــری  »کارگــروه 
پروژه هــای  گــذاری  وا جزئیــات  دربــاره 
نیمه تمــام بــه بخــش خصوصــی، بــه پایــگاه 
گفــت: »مــا قبــاًل در حوزه  خبــری اتــاق ایــران 
گذاری هــا بــا مشــکالتی مواجــه بودیم ولی  وا
بــا اصــالح آیین نامه هــا و مقــررات ایــن موانع 
برطرف شــده اســت. از شهریور سال 139۵ تا 
اآلن تا حدود زیادی این موانع برطرف شــده 
گذارشــده اســت. اما  اســت و ۴ هــزار پــروژه وا

گذار نشده است.« خیلی از پروژه ها وا
می خواهــد  »دولــت  کــه  بــود  گفتــه  او 
را  خصوصــی  بخــش  تشــویقی  باسیاســت 
وارد  عرصــه  ایــن  در  ســرمایه گذاری  بــرای 
و  تکمیــل  نیمه تمــام  پروژه هــای  تــا  کنــد. 
ایــن  بــرای  بــه بهره بــرداری برســد. راه هــم 

ســاختار  اســت،  شــده  همــوار  گذاری هــا  وا
بخــش  و  اســت  طراحی شــده  گــذاری  وا
خصوصــی می توانند در تکمیل این پروژه ها 
از  خبــر  بعــد  مدتــی  امــا  کننــد.«  همــکاری 
همــان  آمــد.  میــان  بــه  دولــت  کارشــکنی 
زمان حســین ســالح ورزی نایب رئیــس اتاق 
گفــت: »در بدنه  ایــران در برنامــه تلویزیونی 
ح هــای  گــذاری طر دولــت عالقــه ای بــرای وا
نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد«.
گرچــه بارهــا از لزوم حضــور بخش خصوصی  ا
ولــی  شــده  گفتــه  نیمه تمــام  ح هــای  طر در 
که باید  موانع اجرایی زیادی بر سر راه هست 
گــذاری پروژه های نیمه تمام  اصالح شــود. وا
بــه بخــش خصوصی بــا توجه بــه ضعف های 
که  قانونــی و نبود مکانیســم اصولــی، آن طور 
بایــد و شــاید بــه نتیجــه نرســیده اســت. امــا 
ا ز دو ســال قبــل الیحــه مشــارکت عمومــی 
و  شــده  ارائــه  دولــت  ســوی  از  خصوصــی  ـ 
کنون توســط مجلس شورای اسالمی در  هم ا
حال اصالح است. طبق برآوردها بیش از 700 
هــزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره 
که برای تکمیل آنها باید  کشور وجود دارد  در 

چاره اندیشی شود.
که درآمد نفتی دولت به حداقل  در شــرایطی 
ممکــن رســیده اســت و بودجــه عمرانــی در 
گذاری  صــرف امــور اجرایی می شــود شــاید وا
پروژه هــای نیمه تمــام بــرای حــل مشــکالت 
اشــتغال و رونــق اقتصــادی یکــی از راه هــای 
ایــن  در  دولــت  باشــد.  دولــت  بــرای  اصلــی 
پروژه هــا بــه دلیــل هزینه هــای هنگفــت آن، 

به تنهایی قادر به تکمیل نیست.
دولــت  کــه  بــود   1397 آذرمــاه  هیجدهــم 
الیحــه »مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی« را بــا 
قیــد یک فوریــت در جلســه هیات وزیــران به 
تصویــب رســاند. بــه دنبــال آن مجلس دهم 
کــرد اما به  بررســی مجــدد ایــن الیحه را آغــاز 
نتیجه نرسید. مجلس یازدهم هم در سی ام 
کلیــات آن در  از تصویــب  شــهریورماه 1399 
کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن 
که  علنــی بــه تصویب نرســیده اســت. اتفاقی 

بخش خصوصی هم منتظر آن است.
از طرفــی در بــر اســاس تبصــره 19 در بودجــه 
کــردن  اجرایــی  بــرای   1399 و   1398 ســال 

 

سرنوشت مبهم پروژه های 
نیمه تمام در سال ۱400
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 نشست
صنعت

مــاده ۲7 قانون الحــاق برخی مواد به قانون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی دولــت )۲(، 
دســتگاه های اجرایــی مکلــف شــده  بودنــد 
کشــور تمهیدات  کل  از محــل منابــع بودجه 
ح جدید، نیمه تمام  الزم را بــرای اجرای طــر
و آمــاده بهره بــرداری و در حــال بهره بــرداری 
یــا  و  گــذاری  وا قــرارداد  انعقــاد  طریــق  از 
مشــارکت با بخش هــای خصوصــی، تعاونی 
کننــد.  و شــهرداری ها و دهیاری هــا فراهــم 
امسال هم باید در الیحه بوده به این تبصره 

توجه شود.
کمیسیون احداث  محســن چمن آرا، رئیس 
ایــران  اتــاق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  و 
ایــن  می گویــد: خواســت بخــش خصوصــی 
کــه دولت ســهم بودجه عمرانــی را در  اســت 
کارهای اجرایی و عمومی قرار  ســایه بودجه 
کنــد به جــای  ندهــد و از طــرف دیگــر ســعی 
پروژه هــای  جدیــد،  پروژه هــای  تعریــف 
نیمه تمــام قبلــی را تکمیل و بــه بهره برداری 
و  مشــکالت  از  خیلــی  کنــار  در  برســاند. 
تحریم هــا، دولــت باید به این مســئله واقف 
که بودجه عمرانی در جای خود هزینه  شود 
گر حل مشــکالت معیشــتی مردم در  شــود. ا
درازمــدت و ریشــه ای بــرای دولــت اهمیــت 
ح های نیمه تمام  دارد، بایــد اجازه دهــد طر
کوتاه مــدت  در  کار  ایــن  شــود،  تکمیــل 
اشــتغال زایی دارد و در درازمــدت ســببمی 
کد به چرخه اقتصاد  که سرمایه های را شود 
کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی 

کشور خواهد داشت.
 بخــش خصوصــی معتقــد اســت: برخــی از 
تکمیــل  صــورت  در  نیمه تمــام  پروژه هــای 
شــدن بهــره وری خوبی خواهد داشــت ولی 
به شــرط این کــه موانــع و مشــکالت قانونــی 
برطرف شــود. باید در بودجه ســال آینده به 

کافی شود. این نکته توجه 
 ۴00 پــروژه  اجــرای  برآوردهــا  آخریــن  طبــق 
مســکن  ملــی  اقــدام  ح  طــر واحــدی  هــزار 
حــدود 8۶ هــزار میلیــارد تومان هزینــه در بر 
خواهد داشــت. البته این بررســی مربوط به 
که برای  هزینه های تابســتان امســال اســت 
هــر واحــد 80 متری بــه قیمــت ۲.7 میلیون 
و  شــده  محاســبه  مترمربــع  هــر  در  تومــان 

کند. ممکن است در آینده افزایش پیدا 
آمــار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام 
کشــور ایــران ارائه می شــود. بعضــی این رقم 
برخــی دیگــر  تومــان و  را 700 هــزار میلیــارد 
1000 هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن می زنند. 
آنچه مســلم است با توجه به خشکی منابع 
کاهــش درآمدهــا، افت صــادرات و  ناشــی از 
کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این 

کافی در اختیار ندارد. ح ها بودجه  طر
10 آذر - اتاق بازرگانی ایران

 الیحه مشارکت عمومی ـ خصوصی
 در دست اصالح؛تکلیف 

ابرپروژه های نیمه تمام چه می شود؟
کشــور بــه  گــذاری پروژه هــای نیمــه تمــام  وا
بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه ضعف هــای 
که  قانونــی و نبــود مکانیزم اصولــی، آن طور 
باید و شاید به نتیجه نرسیده و این در حالی 
کــه از دو ســال قبــل الیحــه مشــارکت  اســت 
عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارایه شده 
کنون توســط مجلــس در حال اصالح  و هم ا
هــزار   700 از  بیــش  برآوردهــا  طبــق  اســت. 
کاره در  میلیــارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه 
که برای تکمیــل آنها باید  کشــور وجــود دارد 

چاره اندیشی شود.
که به دلیل  گــذاری پروژه های نیمــه تمام  وا
هزینه هــای هنگفــت آن، دولــت بــه تنهایی 
کار  قــادر بــه تکمیــل آنهــا نیســت در دســتور 
الیحــه  دولــت   1397 آذرمــاه   18 دارد.  قــرار 
»مشــارکت عمومــی ـ خصوصــی« را بــا قیــد 
بــه  یــک فوریــت در جلســه هیــات وزیــران 
تصویــب رســاند. به دنبــال آن مجلس دهم 
که به  کــرد  بررســی مجــدد این الیحــه را آغاز 
نتیجــه نرســید. مجلــس یازدهم نیــز روز 30 
آن  کلیــات  تصویــب  از   1399 شــهریورماه 
کمیســیون عمــران خبــر داد امــا هنــوز در  در 

صحن علنی به تصویب نرسیده است.
که پروژه های نیمه  از جمله وزارتخانه هایی 
تمــام بســیاری را در اختیــار دارد وزارت راه 
کــه بعضــا در آغــاز اجــرا  و شهرســازی اســت 
هســتند. از جملــه ایــن طرحها می تــوان به 
ح اقدام ملی مســکن، بازآفرینی 1۴0 هزار  طر
کارآمد شــهری، بندر شــهید  هکتــار بافــت نا

بهشــتی چابهــار، آزادراه تهــران ـ شــمال، راه 
آهن لرســتان به خوزســتان و بســیاری دیگر 

کرد. از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره 
طبــق آخریــن برآوردهــا اجــرای پــروژه ۴00 
مســکن  ملــی  اقــدام  ح  طــر واحــدی  هــزار 
حــدود 8۶ هزار میلیــارد تومان هزینه در بر 
خواهــد داشــت. البتــه این بررســی مربوط 
که  بــه هزینه هــای تابســتان امســال اســت 
بــرای هــر واحــد 80 متــری بــه قیمــت ۲.7 
میلیــون تومــان در هــر متــر مربع محاســبه 
شــده و ممکن اســت در آینده افزایش پیدا 

کند.
خصوصــی،  ـ  عمومــی  مشــارکت  قــرارداد 
کــه در آن طــرف عمومــی  قــراردادی اســت 
طــرف  ظرفیتهــای  از  گانــه(  ســه  )قــوای 
و  کاالهــا  منظورتامیــن  بــه  خصوصــی 
قــرار  وی  وظایــف  ح  شــر در  کــه  خدماتــی 
کنــد. در ایــن قــرارداد  دارد اســتفاده مــی 
گذاری  طرف خصوصی مســئولیت سرمایه 
بــرای پدیدآوری و یا بهره برداری و حســب 
بــر  را  پــروژه  انتقــال  یــا  بهره بــرداری  مــورد 
که سابقه  عهده خواهد داشــت. این مدل 
از  بســیاری  در  دارد  جهــان  در  ســاله   100
کشــورهای دنیــا از جمله برزیل اجرا شــده 
میلیــارد   100 شــد  موفــق  درمقاطعــی  کــه 
تومــان ســرمایه بــرای اجــرای پــروژه هــای 

کند. زیرساختی جذب 
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام 
کشــور ایــران ارایه می شــود. بعضــی این رقم 
را  700 هــزار میلیــارد تومــان و برخــی دیگــر 
1000 هــزار میلیــارد تومان تخمیــن می زنند. 
آنچه مســلم است با توجه به خشکی منابع 
کاهــش درآمدهــا، افت صــادرات و  ناشــی از 
کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این 

کافی در اختیار ندارد. طرحها بودجه 
طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون 
کمیســیون عمران  عمــران مجلس، اعضای 
مجلــس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت 
تمــام  نیمــه  پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن 
کردند  عمرانــی، به بررســی ایــن الیحــه ورود 
تــا با تصویب الیحــه، پروژه های مذکور طبق 

گذار شوند. ضوابطی به بخش خصوصی وا
10 آذر ایسنا 



 پیام آبادگران                                  
آذرماه  و دی 1399

 شماره 392

43

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

قراردادی و فنی باشد.

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

گرامی قرار دارد. متخصصین 

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

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  ”ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
شــرکت های پیمانــکاری بــا موضــوع “ضوابط 
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که توسط ســندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

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

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

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

 یــا   بــا شــماره های ۶۶۴۶۴۲۶1 و ۶۶۴0۲037  
داخلی 100 و 1۴0   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   




