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 نشست
سرمقاهل

الیحه بودجــه از دیرباز مورد توجه فعاالن  
اقتصادی به ویژه صنعت احداث بوده است 
چرا که این سند مهم با تعیین میزان بودجه 
عمرانی، شرایط پیش روی این حوزه را به 
تصویر می کشد و چشــم انداز واضحی از 
رویکرد دولت در سال آینده ارائه می دهد.

یکی از مبانی  توسعه که به شکل مستقیم 
با سیاستهای مالی و پولی  دولت در ارتباط 
اســت، بودجه اختصاص یافتــه به بخش 
عمرانی اســت یا همان تملک داریی های 
سرمایه ای اســت. طرح های تملک دارایی 
ســرمایه ای مهم ترین مجرای حضور بخش 
دولتــی در فرآیند عمران و ســرمایه گذای 
در زیرســاخت کشور به حســاب می آید 
و می تواند نقش مهمی در رشــد و توسعه 
کشور و ایجاد رونق به همراه داشته  باشد. 

برای ارائه تصویری واضح از شــرایط الیحه 
بودجــه باید آن را با بودجه ســال پیش یا 
 سالهای قبل تر مقایسه کرد. به نظر می رسد
 بودجه طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
در ســال 1400 برابر با 104 هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به سال 1399 ظاهرا 

با رشــدی 18 درصدی مواجه بوده است. 
اما در واقعیت امر  آنچه اهمیت دارد سهم 
بودجه عمرانی از کل بودجه اســت. سهم 
بودجه عمرانی از کل بودجه سال 1400 به 
12/3 درصد می رسد که نمایانگر کاهش 4 
درصدی آن نسبت به سال 1399 و کاهش 
16 درصدی نســبت به سال 1390 است؛ 
در کنار این کــم توجهی، عدم تحقق کل 
بودجه اختصاص یافته به این حوزه، تعدیل 
بدهی های گذشته و پرداخت دیون از طریق 
اوراق بر مشــکالت فعاالن صنعت احداث 

افزوده است.
ایرادات الیحه بودجه و مشکالتی که اجرایی 
شدن آن می تواند به همراه داشته باشد از 
دید مرکز پژوهش های مجلس نیز پنهان 
نمانــده و این مرکز در اواخر آذرماه 1399 
با بررســی الیحه بودجه 1400 اشکاالتی 
بر آن وارد کرده که شــامل کسری بودجه 
ســاختاری قابل توجه )حدود 50 درصد(، 
بیش برآورد منابــع حاصل از صادرات نفت 
و افزایش وابســتگی بودجه به نفت به 30 
درصد )با در نظر گرفتن پیش فروش نفت(  

کاهش سرمایه گذاری دولت )کاهش شدید 
ســهم اعتبارات عمرانــی از قانون مصارف 
عمومی نسبت به سالهای گذشته(، افزایش 
قابل توجــه هزینه های جاری )رشــد 60 
درصدی(، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی 
از منابــع عمومی بودجه، افزایش کســری 
تــراز عملیاتی، پیش بینی منابع قابل توجه 
از محــل پیش فروش نفــت و ایجاد بدهی 
تعدیل شونده با نرخ ارز، و در نهایت حرکت 
برخــالف جهت اصالح ســاختاری بودجه 
می باشد که به افزایش کسری بودجه منجر 

شده است. 
اما در میان این ایرادات آنچه بیش از همه 
دلسوزان و فعاالن صنعت احداث را نگران 
می کند کاهش ســهم تملک دارایی های 
ســرمایه ای از مصارف عمومی است  که از 
سال 1390 تا ســال 1400 روند کاهشی 
داشته است، به عبارت دیگر این نسبت در 
الیحه بودجه سال 1400 کمترین میزان در 
10 ســال گذشته است. این در حالی است 
که در قانون برنامه ششــم توســعه نسبت 
بودجه عمرانی ســال 1400 از کل بودجه 

سرمقاله

آخرین بودجه قرن
الیحه بودجه 1400
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حدود 22 درصد پیش بینی شده است. در 
جدول شــماره4 قانون برنامه ششم توسعه 
کشــور که مربوط به اهداف ترســیم شده 
در مورد منابع و مصــارف بودجه در طول 
ســال های برنامه اســت به صراحت اعالم 
شده اســت که اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای باید به تناسب کل بودجه رشد 

منطقی و معقولی داشته باشد.
در ظاهــر رقم پیشــنهادی دولــت برای 
اعتبارات عمرانی در ســال آینده 18درصد 
نســبت به مصوب سال 1399 رشد دارد و 
انبساطی اســت یعنی از 88 هزار میلیارد 
تومان ســال جاری بــه 104 هزار میلیارد 
تومــان افزایش یافته اســت در حالی که 
تحلیلی که از ســوی مرکــز مالی ایران در 
مــورد بودجه ارائه شــده نشــان می دهد 
بودجه عمرانی سال 1395 به قیمت ثابت 
همان سال بیش از 38 هزار میلیارد تومان 
بوده اســت در حالی که بودجه طرح های 
عمرانی ســال 1400 به قیمت ثابت سال 
1395 حدود 26 هزار میلیارد تومان ارزش 
دارد. یعنی با وجود چند برابر شدن هزینه 
تمام شــده و تورم، نه تنها بودجه عمرانی 
رشــد نداشته که کاهش شــدید را تجربه 

کرده است. 
این کاهش شــدید در شــرایطی است که 
حدود 700 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه 
تمام عمرانی وجــود دارد. پروژه هایی که 

فعاالن صنعت احداث و تشــکلهای موجود 
در این حوزه بارها به اهمیت راه اندازی آنها 
اشــاره کرده اند و حتی این کار را تنها راه 
اشتغال آفرینی و گریز از رکود دانسته اند. 
کاهش بودجــه عمرانی و بالتکلیف ماندن 
پــروژه های نیمــه تمام به وضوح نشــان 
می دهد که رغبت یا اراده ای برای روشــن 
شــدن موتور محرک اقتصاد کشور وجود 
ندارد. و اگر هم اراده ای باشــد موکول به 
تامین طرحها با اوراق مالی می شود که با 
دست اندازهای موجود بر سر راه آن انگیزه 

مشارکت را از پیمانکاران سلب می کند.
در این شــرایط بســیاری افراد، مشارکت 
عمومی و خصوصی را راهکار تحرک بخشی 
به طــرح هــای عمرانی مــی دانند. طی 
ســالهای اخیر هم شــاهد اختصاص یک 
تبصــره از بودجه های ســنواتی به همراه 
منابع برای مشارکت عمومی و خصوصی و 
واگــذاری طرح ها به بخش خصوصی بوده 
ایم اما در ایــن زمینه عملکرد قابل قبولی 

مشاهده نمی شود.
سخن کوتاه اینکه رشــد اقتصاد در گروی 
توسعه زیرساختهای بنیادین کشور است اما 
حجم زیاد طرح های زیربنایی که از سالیان 
گذشــته به دلیل محدودیــت منابع مالی، 

تحریم ها و تورم بر روی هم انباشت شده، 
صنعت احداث کشور را به تعطیلی کشانده 
است و موتور توسعه را خاموش کرده است. 
دولت نیز چنــان درگیر دخــل و خرج و 
مصارف عمومی خود شده است که اجرای 
بدیهی ترین دستورالعمل برای روشن کردن 
موتور توسعه یعنی افزایش و تحقق بودجه 
عمرانی را نادیده می گیرد، اگر هم توجهی 
نشــان دهد بسیار کمتر از میزانی است که 
بتواند چراغی را در دل تاریکی روشن کند. 
سندیکای شرکتهای ساختمانی که همواره 
دلسوزانه و همدالنه در کنار دولت ایستاده 
و در کنار فعالیتهای عمرانی و سازنده خود 
تالش کرده دولت را  از نظرات کارشناسی 
خود که برآمده از نظرات فعاالن با تجربه و 
کارشناسان این حوزه است مطلع گرداند،  
اعتقاد دارد تنها راه ورود به فرایند توســعه 
و رشــد اقتصادی کشــور  توجه به بودجه 
عمرانــی  و توســعه متــوازن زیربناهای 
عمرانی  اســت که عالوه بر بهبود کیفیت 
زندگی  عموم مردم ضامن اشتغال و توسعه 
نیروی انسانی است.  سندیکا امیدوار است 
دولت و مجلس با هم افزایی هرچه سریعتر 
در جهت ارتقا و بهبــود اعتبارات عمرانی  
شــرایط تدوین قوانین  مترقــی با نگاه به 

آینده کشور را در دستور کار قرار دهند.

درمیاناینایراداتآنچه
بیشازهمهدلسوزانو
فعاالنصنعتاحداثرا

نگرانمیکندکاهشسهم
تملکداراییهایسرمایهای
ازمصارفعمومیاستاست

کهازسال1390تاسال
1400روندکاهشیداشته
است،بهعبارتدیگراین

نسبتدرالیحه
بودجهسال1400

کمترینمیزان
در10سالگذشتهاست.
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 نشست

9 تشــکل بخــش خصوصــی در نامــه ای الیحــه 
موجــب   را  خصوصــی  و  عمومــی  مشــارکت 
بی قانونی در حــوزه اجرای پروژه های عمرانی و 

کردند.  تاراج اموال عمومی عنوان 
در ایــن بیانیــه بزرگترین تشــکل های مهندســی 
کشــور نســبت بــه  و حرفــه  ای بخــش خصوصــی 
گذاشــتن قانون برگــزاری مناقصات با بهانه    کنار 
مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از 
که قواعد محاسبات  دولت و مجلس خواســتند 
عمومی کشور را بر هم نزنند چرا که این امر منجر 

به  سبب بی  انضباطی مالی می شود.
ایــن بیانیــه توســط 9 تشــکل بخــش خصوصی 
شــرکت های  ســندیکای  اســت.  شــده  امضــا 
شــرکتهای  ســندیکای  ایــران،  ســاختمانی 
کنندگان  تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر 
انجمــن  ایــران،  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
نفــت،  پیمانــکاری  و  مهندســی  هــای  شــرکت 
مشــاور  مهندســان  جامعــه  پتروشــیمی،  و  گاز 
ایران، ســندیکای صنعت بــرق، انجمن صنفی 
ســاختمان  و  مســکن  انبوه ســازان  کارفرمایــی 
کنندگان  اســتان تهران، انجمــن صنفی تولیــد 
انجمــن  و  ســاختمان  صنعتــی  فنــاوران  و 
گاز ایران این بیانیه  شرکت های حفاری نفت و 

کرده اند. را امضا 
که بیشــترین نقش  9 تشــکل بخــش خصوصی 

ح هــای عمرانــی دارند، در این  را در احــداث طر
گذاشــتن  کنار  که  کیــد دارند  بیانیــه مشــترک تا
»قانــون  مــواد  نقــض  و  مناقصــات«  »قانــون 
کشــور راه درست مشــارکت بخش  محاســبات« 
کننــدگان ایــن بیانیه  خصوصــی نیســت. امضا 
همچنیــن بــه روش بررســی و تغییــر الیحــه در 
گذشته نیز اعتراض داشته و اصالح  هفت ماهه  

کردند. این روش را درخواست 
و  عمومــی  »مشــارکت  بیانیــه  ایــن  البتــه 
و  ارتقــا  در  مهمــی  نقــش  دارای  را  خصوصــی« 
کشور و خدمات  فراهم ساختن زیرساخت های 
عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی 
و خصوصــی دارای ظرفیت هایــی برای توســعه  
پایــدار اســت امــا در عیــن حــال نبود شــفافیت 
کشــور زمینه ســاز  کفایــت در چارچوب قانونی  و 

فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.
در ادامــه تصریــح شــده: بنا بر ایــن اوال بــر فراهــم 
کارآمد و شفاف در دوره  اعطا  ساختن فرایندهای 
یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا 
بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری 

کید می شود. بلند مدت را تأمین کنند، تا
در ابتدای این بیانیه با اشــاره به بررســی الیحه 
مشــارکت عمومی و خصوصی توســط 9 تشــکل 
کــه  معتقدیــم  مــا  اســت:  آمــده  کننــده  امضــا 
موفقیت اســتفاده از این الیحــه در برنامه های 

کشــور به ســازگاری با قوانین  آتی توســعه پایدار 
کاربــردی بودن  پایــه ماننــد قانــون مناقصــات، 
کامــل بخــش خصوصــی  ایــن الیحــه و حضــور 
کشــور در چارچوب شــناخته شــده بین  واقعــی 

المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
کننــدگان  در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه امضــا 
کــه نابســندگی  نوشــته اند: دغدغــه آن را داریــم 
چارچــوب قانونی و نبود شــفافیت می تواند مانع 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی 
گــردد و خطر فســاد بیشــتر و مدیریت نادرســت و 

نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.
کید می کنیم بر  این بیانیه در ادامه می افزاید: تأ
کارآمد و شفاف  اهمیت فراهم ســازی رویه های 
برای اعطای قراردادهای مشارکت های عمومی 
ـ خصوصــی و تســهیل اجــرای پــروژه از طریــق 
که شــفاف ســازی، عدالــت و پایداری  قوانینــی 
بلند مــدت را ارتقاء بخشــند و محدودیت های 
بخــش  مشــارکت  بــر  ناخواســته  و  نامطلــوب 
خصوصی را در توســعه و اجرای زیرســاخت ها و 

خدمات عمومی ، از میان بردارند .
بــر  کیــد  تأ ضمــن  کننــدگان  امضــا  پایــان  در 
اصــالح الیحــه مشــارکت عمومــی و خصوصــی 
بــر پایــه محورهای اشــاره شــده در ایــن بیانیه، 
گذاشــتن  کنــار  کــه  معتقدیــم  کردنــد:  کیــد  تا
قوانیــن پایــه ماننــد قانــون مناقصــات و مزایده 
عمومــی و مــوادی از قانون محاســبات عمومی 
کشــور، متــرادف بــا بی قانونی در حســاس ترین 
کشــور  پروژه هــای زیربنایــی و خدمات عمومی 
پروژه هــا،  گــذاری  وا تعمیــم  اســت. همچنیــن 
بــه پروژه هــای تکمیــل شــده و حتی در دســت 

بهره برداری، تاراج اموال عمومی است.
در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن سپردن 
تصمیم گیری و تدوین آیین نامه ها و قوانین نحوه 
گذاری پروژه ها به گروهی ملی یا محلی  ارجاع و وا
متشــکل از وزیــر، اســتاندار، فرمانــدار یــا شــهردار 
گیری  کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم  بیانگر 
در مــورد امــوال عمومــی و بیت المــال بــدون نظر 
کمیت  نماینــدگان مردم و نقض مبانی فکری حا

جمهوری و تفکیک قوا می باشد.
این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به بخش 
کــرد: بــار دیگر اعــالم می داریم  خصوصــی تصریح 
عــدم حضــور بخــش خصوصــی واقعــی در اصالح 
ساختاری و بنیادی این الیحه، مشکالت عدیده 
در اجرای این الیحه و بی اعتمادی و نگرانی توده 
مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص 

را به همراه خواهد داشت.

 انتقادات 9 تشکل
 بخش خصوصی

 به الیحه  مشارکت 
عمومی و خصوصی
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 جناب آقای دکتر گالبتونچی، لطفا برای ورود به 
بحث مختصری از سندیکای شرکتهای ساختمانی 

ایران بگویید.
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران قدمتی 74 
ساله دارد، یعنی 74 سال پیش بعد از جنگ جهانی 
دوم که کشور درگیر بازسازی جنگ و خرابی ها 
بود، مهندسان وقت برای اینکه ساخت وساز کشور 
دارای برنامه و نظامی باشد تصمیم می گیرند یک 
تشــکل صنفی راه بیندازند؛ به همین جهت در 
همان سال ها سندیکای شرکت  های ساختمانی 
را در محلی که امروز وجــود دارد بنیان نهادند. 
رسالت سندیکای شرکت های ساختمانی از 74 
سال پیش تا به امروز این بوده است که خواست 
شرکت های ساختمانی کشور را برای فعالیت بهتر 

و آسان تر به صورت متمرکز پیگیری کند.

کشــور  حکمرانــی  نظــام  در  تشــکل ها  نقــش   
چیست؟

نقش سندیکای شرکت های ساختمانی درهنگام 
تشکیل این بوده است که بتواند هم مسائل صنفی 
شــرکت هایی که در حوزه ســاختمانی فعالیت 
می کننــد را پیگیری کند، هم به دولت هایی که 
در هر مقطعی بر ســر کار بوده اند کمک کند تا 
بتوانند قوانینی به وجود آورند که کســب وکار را 
در این حوزه اقتصادی رونق ببخشد. به خصوص 
در دولت های بعد از انقالب، هدف این بوده که از 
دیدگاههای بخش خصوصی بیشتر استفاده کنند 
و با کمک بخش خصوصی شــرایط کسب وکار 
را بهبود ببخشــند و با بهبود شرایط کسب وکار 

شاخص های اقتصادی را ارتقاء دهند. 
کار ســندیکای شرکت های ساختمانی این بوده 
که به ارتقاء این شاخص ها کمک کند؛ به همین 

خاطر هم تشکیل شده، همیشه هم طرف مذاکره 
با دولت ها بوده اســت، به خصوص طرف مذاکره 
ســازمان برنامه وبودجــه و نهادهایی که با حوزه 
کار پیمان کاری مرتبط هستند. نهادهایی مانند 
کارفرمایان دستگاه های اجرایی، وزارت راه، وزارت 
نیرو، وزارت نفت، شــهرداری ها، سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان هایی که مستقیم و غیرمستقیم 

با کار پیمانکاری در ارتباط هستند. 
یک  طرف سندیکای شرکت های ساختمانی اعضا 
هســتند، یک  طرف آن دولت و یک طرف آن هم 
سایر بخشهای مرتبط با حوزه ساختمان هستند 
مانند فروشندگان مصالح و فروشندگان کاال. عالوه 
بر کارهای داخل کشــور، سندیکای شرکت های 
ساختمانی نیم نگاهی به کارهای خارج از کشور 
هم داشــته و دارد؛ یعنی بــه ترتیبی یک بازوی 
مشورتی، یک عامل هماهنگ  سازی و یک تشکل 
پیگیری کننده مشکالت و مسائل صنفی شرکت ها 
در حوزه ســاختمان است؛ به این ترتیب می تواند 
به عنوان یک مرجع در کنار دولت باشــد که هم 
به آن  خدمات می دهــد، هم در تدوین قوانین و 
مقررات مشارکت می کند و هم باعث بهبود فضای 

کسب وکار می شود.

  آیا نمونــه موفق تجارب جهانی در زمینه 
همکاری انجمن های حرفه ای و صنفی در 
حوزه فعالیت شما با نظام حکمرانی وجود 
داشته است؛ به طورکلی در تجارب جهانی 

انجمن ها چه جایگاهی دارند؟
در  زمینه تجارب جهانی خیلی راه دوری نمی رویم 
وبرای نمونه می توان ترکیه را با ایران مقایسه کرد. 
ترکیه از 40 سال پیش یعنی از زمان آقای تورگوت 
اوزال که بیشتر کارهای ساختمانی را شرکتهای 

اروپایی  انجام می دادند، تصمیم گرفت با هماهنگی 
تشکل های صنفی کشــورش در حوزه صنعت 
ساختمان و همچنین هماهنگی که با فعاالن حوزه 
ساختمان انجام می دهند دو راه جدید را آغاز کند؛ 
یکی از این راهها ارتقاء ساخت وساز در خود کشور 
ترکیه و یکی هم گسترش صنعت ساخت وساز در 
خــارج از مرزهای ترکیه بود. به این ترتیب کمک 
نمود تا این بخــش  اقتصادی فعال بتواند خارج 
از مرزهای ترکیه هم کار کند. تشــکل هایی که 
در حوزه ساخت وســاز بودند توانستند در تعامل 
با دولت در ســاختار مهندسی ترکیه پیشرفت 

چشم گیری ایجاد کنند.
آن ها توانســتند خدمات و دانش خدمات فنی و 
مهندسی ترکیه را به 115 کشور دنیا صادر کنند 
که در طول 40 ســال 340 میلیارد دالر درآمد 
برای ترکیه داشته اســت. در حال حاضر ترکیه 
در صنعت ساختمان دومین تولیدکننده مصالح 
ساختمانی در دنیا است و در رتبه بندی )رنکینگ( 
200 پیمانکار برتر دنیا 40 شرکت ترک قرار دارند 
و 2 میلیون نفر به صورت مســتقیم در صنعت 
ساختمان ترکیه مشغول به کار هستند. بی تردید 
بدون هماهنگی کامل ســندیکاها و انجمن های 
مهندســی با دولت ترکیه چنیــن چیزی اصاًل 

امکان پذیر نبود.
این درحالی اســت  که تعــداد فارغ التحصیالن 
مهندســی ما از ترکیه بیشتر اســت و کارهای 
مهندسی را زودتر از آن ها ایجاد کردیم لیکن هنوز 
نتوانستیم به این هماهنگی دست یابیم.  بخشی از 
تقصیر متوجه خود ما است که نتوانستیم حلقه 
ارتباطی را به خوبی ایجاد کنیم و بخشــی هم 
متوجه دولت ها اســت که نتوانستند از ظرفیت 
بخش خصوصی و ظرفیت این تشکل ها به خوبی 

 نقش سندیکا ها 
در نظام حکمرانی کشور

مصاحبه جهاد دانشگاهی با  آقای دکتر ایرج گالبتونچی، دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 
و مدیرعامل شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

 

گرفت  گذشته مورد توجه جهاددانشگاهی  قرار  که در روزهای پایانی سال   نقش تشکل ها  در نظام حکمرانی موضوعی بود 
که  گفتگو با دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  پرداخت  در همین راســتا خبرنگار ســایت خبری جهاددانشــگاهی به 

گفتگو به شرح زیر می باشد: کردیم. مشروح این  به دلیل اهمیت موضوع  به انعکاس آن در ماهنامه  اقدام 
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 نشست

استفاده کنند. اگر ما بتوانیم این حلقه را تقویت 
کنیم و این ارتباط را بطور مناسب ایجاد کنیم، 
قطعاً می توانیم در این حــوزه ارتقاء پیدا کنیم، 

همان طور که ترک ها توانستند.
نمونه دیگر تجارب جهانی، چین است که آن ها 
هم همین حالت را دارند. هماهنگی بین نهادهای 
مردمی، به خصوص در حوزه های تخصصی مانند 
حوزه های صنعت ســاختمان با دولت همیشه 
آثار خوبی داشــته است بویژه اینکه دولت بتواند 
از ظرفیــت نهادهای بخش خصوصی درســت، 
به موقع و در جهت برنامه های اقتصادی استفاده 
کند. ترکیه این کار را کرده و انشاهلل ما هم بتوانیم 
این کار را خیلی بهتر انجام دهیم. البته دولت های 
ما و به خصوص دولت های بعد از انقالب و دولت-

های 11 ام و 12 ام در این زمینه گام های خوبی 
برداشــته اند ولی قطعاً کافی نیست و باید تالش 

بیشتری صورت گیرد.

  ســندیکا برای تقویت این حلقه ارتباطی 
چه اقداماتی انجام داده  است؟

ما همیشه آمادگی تعامل با دولتها را داشته ایم و 
سعی کرده ایم در قوانین مرتبط با حوزه ساخت  
که دولت تهیه می کند و یا می خواهد تهیه کند 
مؤثر باشــیم؛ آن ها را بررسی کرده و نظراتمان را 
ارائه دهیم. یک طرف ماجرا این اســت که دولت 
بخواهــد از ظرفیت ما اســتفاده کنــد و طرف 
دیگر این است که ما هم بخواهیم کمک کنیم، 
به هرحال تا که از جانب معشوق نباشد کششی 
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد؛ داستان ما با 

دولت هم گاهی اوقات همین طور است. 
ما در مورد قوانیــن، الیحه بودجه و قوانینی که 
مرتبط با حوزه ســاخت اســت و دولت آن ها را 
ارائه می دهد  نظرات و اســتداللهای خود را بیان 
می کنیم. هر زمان دولت از ما درخواست کمک 
کنــد و اطالعاتــی را از ما بخواهــد آن را تهیه 

می کنیم، منظورم از دولت نهادهای دولتی هستند 
که با ما در ارتباط هســتند. به طور مثال سازمان 
برنامه وبودجه راجع به قوانینی که دارد همیشه از 
ما نظرات و اطالعاتی می خواهد که به تنظیم بهتر 
قوانین و بخشنامه ها کمک می کند؛ در این زمینه 
سندیکای شرکت های ساختمانی به عنوان یک 
سندیکا با سابقه ای طوالنی در این زمینه همیشه 
پیش قدم بوده است. عالوه بر آن اگر نکته ای مربوط 
به حوزه صنفی ما وجود داشته باشد که دولت به 
آن توجه نکرده، خودمان برای پیگیری و مکاتبه 
در مورد آن موضوع وارد عمل می شویم. درواقع ما 
دوسویه کار می کنیم، هم نسبت به اقدامات دولت 
در تدوین قوانین، مقررات و ضوابطی که مرتبط با 
حوزه ما است اشراف داریم و اعالم نظر می کنیم، 
هم درجایی که الزم است دولت به صنف ما توجه 
بیشتری کند به آن اطالع رسانی می کنیم و هم 
اینکه به بازخوردهای مختلفی که از قوانین دولت 
و یا از عملکرد خودمان داریم حساس هستیم و 
اطالع رســانی و پیگیری می کنیم که آن قوانین 

تغییر پیدا کنند و یا اصالح شوند.

 این روند به آسانی پیش رفته است و یا با موانع 
متعددی روبه رو بوده است؟

این سؤال کلی است؛ اگر ما بگوییم موانع زیادی 
داشــته قطعاً گاهی اوقــات این طور نبوده؛ همه 
حالت بوده و به نوع نگاه دوســتانی که در سوی 
دیگر موضوع قراردارند و قوانین را تهیه کرده اند 
و همچنین تاثیر قوانین بستگی داشته است. به 
هر حالت وقتی شما می خواهید کار کنید و تراز 
جهانی و بین المللی داشــته باشید سختی های 
خاص خــودش را دارد. در خیلــی از جاها بوده 
که موضوع با ســختی همراه بوده است، به طور 
مثال زمانی که دولت با مشکالتی از جهت منابع 
مالی و بی پولی رو به رو می شود، تأمین منابع مالی 
برای دولت سخت می شود و با راهکارهایی سعی 

می کند تا هم چراغ اقتصــاد را پر نور نگه دارد و 
هم منابعش را برای پرداخت تنظیم کند؛ در این 
حالــت روش های مختلفی را جایگزین پرداخت 
نقــدی می کند به طور مثــال پرداخت از طریق 
اسناد و اوراق که برای دریافت کننده آن یکسری 
مشکالتی ایجاد می کند. دولت هم در مقابل شیوه 
پرداخت نقدی مقاومت می کند چون راهی ندارد 
و شرکت ها و سندیکاهایی که از این کار استفاده 
می کنند و با آن زندگی می کنند به عنوان کسانی 
که در خط مقدم ماجرا هســتند و هر روز با آن 
ســروکار دارند سختی های این روش پرداخت را 

کامال لمس می کنند.
همواره بین کسی که محدودیتی دارد و راه  حلی 
ارایه کرده و کســی که مخاطب آن راه حل قرار 
می گیرد یک تقابلی ایجاد می شــود. این تقابل 
در بعضی از موارد بســیار ســخت می شود زیرا 
دولت نمی خواهد قوانینش را تغییر دهد و شما 
هم نمی توانید آن قوانین را به خوبی پیاده کنید، 
اینجا جایی است که تقابل منافع ایجاد می شود 
و تا زمانی که بتوانید به طریقی آن را رفع کنید 
موضوع ادامه می یابد. عالوه بر آن یکسری قوانینی 
ایجاد می شــود و از جایی نوشــته می شود که 
توجهی به خواســت بخش خصوصی نمی کند. 
به فرض قانونی راجع به بیمه و مشــاغل سخت 
و زیان آور تصویب می شود بدون اینکه توجه کند 
که کارفرمایان طرف قرارداد چطور می خواهند آن 
را پیاده کنند، بین آن ها گاهی اختالف نظر وجود 
دارد و این باعث می شود که سختی کار زیاد شده 
و مجبور می شوید فرآیندی طوالنی را طی کنید تا 

این قوانین تغییر یابد.
به هرحال در برخی موارد با توجه به اینکه دولت 
یا نهادهایی از دولت ظرفیت های بخش خصوصی 
را به خوبی قبول نمی کنند و یا نمی خواهند خوب 
از آن ها اســتفاده کنند، اختالفات و سختی ها به 
وجود می آیند. درجایی که شما یک فضای تعاملی 
پیدا کنید، در آن فضا شــما و دولت نظراتتان را 
بیان می کنید و هنگامی که به این نتیجه می رسید 
که تصویب قانونی به نفع کشور است و نه به نفع 
شخص یا عده ای خاص، آنجا است که تغییرات 
ایجاد می شوند ولیکن به هر حالت می شد خیلی 
بهتــر از این عمل کــرد و از ظرفیت های بخش 

خصوصی بهتر استفاده کرد.

 بیشتر با چه سازمان هایی در ارتباط هستید؟
ســازمان هایی که ما با آن ها ارتباط داریم شامل 
سازمان برنامه وبودجه، وزارتخانه های اجرایی مانند 
وزارت نفت، وزارت راه، مســکن و شهرســازی و 
وزارت نیرو هســتند که طرف قراردادهای اصلی 
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ما هســتند ولی هر وزارتخانه ای که کار عمرانی 
می کند، به عنوان مثال وزارت بهداشت که به نظر 
می رسد مستقیما با ما طرف قرارداد نیست ولی 
همان بیمارســتان و مجتمع درمانی که ساخته 
می شــود ما با آن درگیر هســتیم. شاید به نظر 
برسد وزارت کشور با کار ما درگیر نیست ولی از 
طریق همان ساختمان های فرمانداری، استانداری، 
شهرداری و ... با ما مرتبط است. نمی توان اینطور 
فرض کرد که یک پیمانکار کار عمرانی با چه نهاد 
یا ســازمانهایی ارتباط دارد .  او با همه در ارتباط 
است؛ از آدمی که در خیابان راه می رود تا مدیری 
که در جایی مســئول اســت از فعالیت های ما 
استفاده می کند. دنیای مهندسی دنیای مرتبط با 

همه چیز است و همه جا را در بر می گیرد.

 در ارتباط با سازمان هایی که با آن ها در تعامل 
بوده اید چه مشکالتی از منظر نظام بوروکراسی 

وجود داشته است؟
نظام بوروکراسی در کشور یک نظام کلی است و 
نمی توان  گفت که یک سازمان بوروکراسی کمتر 
و دیگری بوروکراسی بیشتری دارد. سازمان هایی 
که خودشــان را با دولت الکترونیک و بحث های 
اینترنت و شــرایط الکترونیکی وفق بیشــتری 
داده اند، مشکالت بوروکراسی شان کمتر است؛ ولی 
متأسفانه اتفاقی که در کشور ما افتاده است این 
است که برخالف بسیاری از کشورها هم نسخه 
کاغذی مهم است و هم نسخه اینترنتی! یعنی اگر 
مکاتبات فقط بصورت کاغذی بود تکلیف مشخص 
بود اما اآلن در مناقصه به ما می  گویند این 500 
صفحه را اســکن کنید و خــود 500 صفحه را 
هم مهر و ارســال کنید، قبالً فقط مهر و ارسال 

می کردیم اما حاال اسکن هم باید انجام دهیم. 
متأسفانه ما یاد نمی گیریم که درست و کامل از 
تکنولوژی استفاده کنیم بلکه یاد می گیریم که 
تکنولوژی را هم استفاده کنیم. استفاده درست از 
تکنولوژی زمانی معنی می دهد که شما کارهایی 
که قبالً انجام می دادید را به سبک جدیدی انجام 
دهید. به طور مثال در حوزه مناقصات که شــاید 
بیشــترین کار حوزه پیمــان کاری در ارتباط با 
پروژه های بزرگ باشد تلفیقی از سنت و مدرنیته 
اســت درحالی که باید امروز مدرن باشیم و همه 
کارهایمان الکترونیکی و بدون کاغذ انجام شود 
ولی همچنان هر دو روش در کنار هم وجود دارند. 
ما یاد نگرفته ایم که چطور از تکنولوژی بطور بهینه 
و به روز استفاده کنیم بلکه فقط یاد گرفته ایم از آن 

استفاده کنیم. 
در حال حاضر در بســیاری از ســازمان های ما 
استفاده از تکنولوژی گرچه پیشرفت خوبی داشته 

است و نه اینکه استفاده نشود، مثالً همین سیستم 
اتوماسیون باعث شده است استفاده از کاغذ بسیار 
کاهش یابد، در بحــث نامه نگاری ها، برنامه ها و 
نرم افزارهــای کامپیوتــری در این زمینه کمک 
شایانی کرده اند ولی همچنان می شود بهتر عمل 
کرد. توقع شما از دانش آموزی که 20 دفعه یک 
مطلبی را می خواند این است که نمره 20 بگیرد 
ولی اگر 19 گرفت یعنی یک ضعفی وجود دارد. 
در بحث های دولت الکترونیک هم همین است، 
توقعمان این است که بعد از این همه سال ما به 
نقطه ای رسیده باشیم که خیلی بهتر از اآلن باشد.   
البته باز همین ســطح هم خیلی خوب است و 
می شود با تمرین و اجرای بهتر، شرایط را ارتقاء 

داد.

 از نظر شما مهم ترین مسائل و مشکالت نظام 
سیاست گذاری و حکمرانی کشور چیست؟

من مهندسم. مهندسها خیلی اهل کار سیاسی 
نیســتند. ما از قوانینی که به بهتر شدن کار در 
حوزه ما برگردد حمایت می کنیم، در عین حال 
قوانینی که باعث می شــوند حوزه کار مهندسی 
کم رونق شود مورد تأیید ما نیست. به طور مثال 
یکی از مواردی که مورد تأیید ما نیست این است 
که در بودجه سالیانه کشورغالبا سهم طرح های 
عمرانی علی رغم اینکه همه دولت ها به کارهای 
عمرانی نظر دارند، کم می شود؛ یعنی زمانی که 
دولــت در دخل وخرج خود کم مــی آورد اولین 
جایی که فتیله اش را پایین می آورد سهم بودجه 
طرح های عمرانی است. منتها آدم های مختلفی 

از کارگر و مهندس و تکنسین، آدم هایی از قشر 
ضعیف اقتصادی تا قشــر باالی تحصیل کرده به 
این حوزه وصل هستند و زمانی که فتیله کارهای 
عمرانی پایین کشــیده می شود بالطبع تمامی 
این افراد دچار مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 

می شوند.
نکته بعد این است که دولت همواره تالشش این 
است که طرح های بزرگ اشتغال زایی ایجاد کند 
و یا کارخانه تولیدی بسازد، اما هیچ کاری به اندازه 
حوزه مهندســی زودبازده نیست، شما به محض 
اینکه یک پروژه تعریف می کنید دارید یک کانون 
کار تعریف می کنید یعنی در حال ایجاد اشتغال 
هستید. به محض اینکه نیت می کنید و  یک پروژه 
ســاختمانی را شروع می کنید یک کانون کاری 
را ایجاد می کنید؛ یعنی یک گروه افراد می آیند 
و مشغول می شوند و خرید می کنند و کارگران 
مشغول می شــوند، پس از همان قدم اول شغل 

ایجاد می شود. 
یکی از زودبازده ترین و سریع الوصول ترین کارها در 
حوزه اشتغال زایی، کار ساختمان سازی و صنعت 
احداث به طور عام است. ازاین رو هر سیاستی که 
دولت طراحی کند و بتواند در این حوزه تسهیل 
ایجاد کند و باعث اشتغال بیشتر شود، سیاست 
خوبی است. در مقابل هر سیاستی در جهت کاهش 
فعالیت این حوزه اتخاذ کند مورد تأیید ما نیست. 
به طور مثال سیاست دولت در پرداخت کارکردها 
و منابع مالی در پروژه های عمرانی به شکل اوراق 
و اسناد مورد تأیید ما نیست؛ اگرچه دولت شاید 
راهی جز این نداشته باشد ولیکن ما به شدت با این 
قضیه مشکل داریم زیرا وارد مقوالتی می شویم که 
باعث ایراد زیان به سیستم پیمان کاری می شود، 
ازاین جهت این سیاست دولت در پرداخت مورد 
تأیید ما نیست. همچنین سیاست هایی که گاهی 
اوقات در حــوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده 
اتخاذ می شود باعث سخت گیری بیشتر می شود و 
کسب وکار ما را سخت می کند و ما با آن ها موافق 

نیستیم و باید اصالح شوند.
در هر حالت سیاست دولت های ما اگرچه در اکثر 
مواقع چنین نشان می دهد که در جهت حمایت 
از بخش خصوصی اســت ولی گاهی اوقات این 
سیاست ها باعث آسیب به بخش خصوصی شده 
که هیچ کدامشان مورد تأیید ما نیست، همان طور 
که مثال زدم پرداخت کارکرد با اســناد و اوراق و 
یا قوانین ســخت گیرانه ای که در ارتباط با بیمه 
می گذارند مورد تایید ما نیست. مشوق هایی به 
سایر تولیدکنندگان می دهند و به ما نمی دهند، 
به طور مثال می گویند تولیدکنندگان در دریافت 
تسهیالت از مشوق های معینی می توانند استفاده 

مهندسهاخیلیاهلکارسیاسی
نیستند.ماازقوانینیکهبهبهتر

شدنکاردرحوزهمابرگرددحمایت
میکنیم،درعینحالقوانینیکه
باعثمیشوندحوزهکارمهندسی
کمرونقشودموردتأییدمانیست.
بهطورمثالیکیازمواردیکهمورد

تأییدمانیستایناستکهدربودجه
سالیانهکشورغالباسهمطرحهای

عمرانیعلیرغماینکههمهدولتهابه
کارهایعمرانینظردارند،کممیشود؛

یعنیزمانیکهدولتدردخلوخرج
خودکممیآورداولینجاییکه

فتیلهاشراپایینمیآوردسهمبودجه
طرحهایعمرانیاست
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 نشست

کنند درحالی که آن تسهیالت را برای ما و حوزه 
کاری ما ایجاد نمی کنند و می گویند که چون شما 
در حوزه خدمات! هســتید شامل این طرح های 
تشویقی نمی شــوید که هیچ کدام از این ها مورد 

تأیید ما نیستند.

 آیا در جهت بهبود این سیاست ها راهکارهایی 
برای دولت داشته اید؟

اولین راهکار این است که دولت بایستی شناخت 
بهتری از ظرفیت بخش خصوصی را داشته باشد 
یعنی باید به بخش خصوصــی اعتماد کند و از 
آن طــرف هم نگاه بخش خصوصی به دولت باید 
تغییر کند، این نگاه که دولت همواره باید برود و 
پروژه ای ایجاد کند تا ما برویم پروژه را بگیریم و کار 
کنیم، این باید تغییر پیدا کند. نگاه دولت و ما باید 
به یک نگاه مشارکتی برسد، یعنی به این سمت 
برود که ما باید مشارکت کنیم و دولت هم باید ما 
را مشارکت بدهد. برسیم به این نگاه که دولت باید 

از ما نظرخواهی کند و ما هم باید نظر بدهیم
گر   این نگاه ها دوطرفه هستند و یک  طرفه نیست. ا
دولت نگاهش این باشد که:»خب! من یک پولی 
ایجاد می کنم و نفتی می فروشم و می دهم یکسری 
افــراد کار کننــد« می شــود همیــن چیزی کــه اآلن 
وجود دارد؛ یعنی در مقابل آن نگاه دولت، ما همه 
می نشینیم تا دولت نفت بفروشد و با پول آن یک 
پروژه تعریف کند و ما آن پروژه را بگیریم و کار کنیم و 
سودی ببریم و زندگی کنیم. این یک نگاه تجاری به 
موضوع است اما در حال حاضر به این شکل نیست 
و دولت نمی آید همه سرمایه اش را بردارد و بیاورد تا 
یک راه آهن یا سد بسازد، باید ببیند ذینفعان چه 
مقدار دخالت می کنند و خود دولت چگونه عمل 

می کند   و   اولویت بندی چیست؟
یعنــی دولت باید با یک اولویت و برنامه بیاید نه 
اینکه یک دفعه 2000 پروژه را شروع کند و منابع 
مالی هم نداشته باشد و در میان راه بماند. بحث 
این است که ظرفیت های همدیگر را بشناسیم. 

به نظــر من دولت می تواند خیلی بهتر از بخش 
خصوصی اســتفاده کند. البته دولت های ما را از 
ســال های پس از انقالب درگیر مسائلی مانند 
تحریم و بحث های سیاســی کالن کردند، یک 
مقدار شــاید دولت از حوزه اقتصاد مهندسی و 
عملکرد در این حوزه عقب افتاده است و شاید هم 
خودش مقصر نباشد بلکه تقصیر عوامل بیرونی 
است که از طریق سیاســت به آن وارد می شود. 
وقتی شــما در یک فضایی قرار می گیرید که در 
دنیا در مورد شما بد عمل می کنند قطعاً بعضی 
از مــوارد را نمی توانید کنترل کنید، ولی بخش 
خصوصی هم شــاید می توانست خیلی بهتر به 
دولت خدمات بدهد اگرچه بعضی مواقع دولت 
گوش داد و بخش خصوصی هم شنونده خوبی 
بود و توانستند باهم به شکل خوبی گویش کنند 
و تبادل نظر کنند، خیلی از کارها بهتر انجام شد؛ 
پروژه های بزرگی که در کشور ساخته شده است 
نتیجه تعامل دو طرف است ولیکن در بسیاری از 

جاها می توانست بهتر عمل شود.
راهکار اصلی ما این است که دولت ظرفیت بخش 
خصوصــی را  باور کند. دولــت در قوانین خود 
می نویسد که من باید از نظرات بخش خصوصی 
استفاده کنم ولی در عمل استفاده نمی کند، به طور 
مثال گاهی اوقات قوانینی می نویسد که مشخص 
است حتی نظر بخش خصوصی را درباره آن قوانین 
نگرفته است. حال دولت هم گاهی اوقات می گوید 
که بخــش خصوصی واقعی کجاســت؟ بخش 
خصوصی واقعی همان سوال اول شماست، بخش 
خصوصی واقعی تشکل های بزرگ مردم نهادی 
هستند که ریشــه دارند، لذا ایجاد یک شرکت 
یا انجمن تازه که حرفــی برای گفتن ندارد کار 
سختی نیست. اما یک سندیکایی مانند سندیکای 
شرکت های ساختمانی ایران که از 74 سال پیش 
تا کنون وجود دارد، در زمان بازسازی کشور بعد از 
جنگ حاضر است، بعد از انقالب اسالمی پرچم دار 
سازندگی هست، در جنگ تحمیلی پیمانکاران و 

اعضای آن مشغول به کار بوده اند، در زمان آبادانی 
بعد از جنگ تحمیلی نقش داشته است، هرجایی 
که شما بروید خواهید دید که ردپایی از سندیکای 

شرکت های ساختمانی وجود دارد. 
سندیکای شرکتهای ساختمانی سندیکایی است 
با 74 ســال قدمت ، درحــدود 700 الی 800 
عضو دارد و اعضای آن رتبه یک کشــور هستند 
که پروژه های بزرگی مانند ســاخت برج میالد، 
ساخت سد علویان، ســاخت آزادراه قم کاشان، 
ســاخت راه آهن اصفهان شیراز، ساخت راه آهن 
قزوین- رشت و دیگر ساختمان های بزرگی که 
در کشور هست مانند ایران مال را در کارنامه خود 
دارند؛ لذا هنگامی که با چنین سندیکای بزرگی 
روبه رو هستید باید آن را طرف مشورت خود قرار 
دهید، شما نمی توانید بدون گرفتن نظرات آن در 
مورد حوزه مهندســی نظر بدهید؛ به این ترتیب 
هنگامی که شــما ظرفیت اصلی طرف مشورت 
خود را نشناسید در این چرخه قرار می گیرید که 
خودتان به جای او تصمیم بگیرید و هنگامی که 
خودتان را به جای او می گذارید قطعاً تصمیمات 
صحیحی نخواهیــد گرفت زیرا شــما به اندازه 
بضاعتتان تصمیم می گیرید درحالی که شــما 

به اندازه ظرفیت ها باید تصمیم بگیرید.
مســئله ای که وجود دارد این است که بضاعت 
دولــت در ایــن حوزه کامل نیســت و ظرفیت 
انجمن ها و سندیکا را هم در این حوزه با همکاری 
و هم اندیشی کامل نمی کند. اگر دولت ظرفیت 
انجمن ها و ســندیکاها را بشناسد و اگر به جای 
اینکه در جایگاه آنها بنشیند در کنار آنها بنشیند 
و باهم تصمیم بگیرید و اگر انجمن ها و سندیکا 
هم بپذیرند که دولت نیز می تواند در مسائل آنها 
کمک کننده باشد نه این که فکر کنند دولت به نفع 
خود کار می کند، همگی به نفع مردم، مملکت و 
اقتصاد عمل کنند تا حد زیادی این مشکالت حل 

خواهد شد.

 نظر شما این است که نگاه دولت به سندیکاها 
باید تغییر کند؟

دیدگاه هر دو باید تغییر یابد. نگاه دولت باید به 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت 
ســاختمان که شامل ســندیکای شرکت های 
ساختمانی و سندیکاهای همتراز مانند سندیکای 
تأسیسات، سندیکای نفت و گاز و سندیکاهای 
بزرگ و برتر دیگر است تغییر کند، یعنی سعی 

کند از حداکثر ظرفیت آنها استفاده کند.
نگاه سندیکاها و نگاه تشکل ها هم باید این باشد 
که بتوانند حداکثر کمک را بکنند، یعنی بی تفاوت 
به این موضوع نباشــند. اگر مشاهده کردند که 
یک فرآیند یا قانونی علی رغم اینکه درست هم 
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می گویند و تغییر نمی کند، ولی مسیر بی تفاوتی 
را هم نروند و نگویند که نگاه دولت از باال به پایین 
است و قوانین را تغییر نمی دهد؛ اتفاقاً دولت های 
ما نشان داده اند که اگر دستشان باز باشد در خیلی 
از موارد تعامل می کنند. منتها این امر بستگی به 
مدیرانی دارد که در مسئولیت های مختلف دولتی 
قرار گرفته اند. به طور مثال در تیم فعلی سازمان 
برنامه وبودجه، آدم های قابل تعاملی در حوزه ما که 
بخش فنی و اجرایی اســت قرار دارند و با بخش 
صنعت تعامل می کنند ولی برخی از سازمان ها 
هستند که مسیر تعاملی را طی نمی کنند و حتی 
با عملکرد خود مسیر تعامل را تا حدودی می بندند.
وقتی شخصی  در یک جایگاه دولتی قرار می گیرد 
باید مســیر تعامل را هموار کند و هنگامی هم 
که کسی در ســندیکا قرار می گیرد باید مسیر 
پذیرش این تعامل را ایجاد کند. یعنی انجمن ها 
و سندیکاها باید بپذیرند که تعامل کنند و دولت ها 
و  سازمان های دولتی هم بپذیرند که تعامل کنند 
و این تعامل بایــد در جهت حفظ منافع دولت، 
شرکت ها و اقتصاد کشور باشد. اگر چنین نگاهی 
داشته باشیم اکثر قضایا حل خواهند شد ولی اگر 
هر یک فقط به منافع خود اهمیت بدهند مسائل و 
مشکالت نه تنها حل نمی شوند بلکه روزبه روز بدتر 

هم خواهد شد.

 ســندیکاها و انجمن ها بــرای ایجاد این تعامل 
و تقویــت آن چه کارهایــی انجــام داده اند و چه 

راهکاری برای ایجاد این تعامل وجود دارد؟
همیشه سندیکاهای مردم نهاد برای این کارها راه 
دارند و اولین بحثشان این است که از ظرفیتشان 
بیشتر استفاده شود؛ هنگامی که یک سندیکایی 
می گوید از ظرفیت من بیشتر استفاده کنید یعنی 
در خودش این ظرفیت را می بیند. به عنوان مثال 
می گوییم در حوزه قانون گذاری مجلس می تواند از 
نظرات ما استفاده کند. مثالً وقتی قانونی در حوزه 
تجارت در حال تدوین است باید با تجار و کسانی 
که در زمینه تجارت فعالیت می کنند؛ مشــورت 
کند. امکان دارد یک نماینده مجلس پزشک باشد 
و این در تخصص ایشــان نباشد ولی اگر بتواند 
یک تاجری را پیدا کند که طرف مشــورت باشد 
شاید بتواند بهترین قانون را پیاده کند. در حوزه 
ما هم همین طور است، هنگامی که شما در حوزه 
ساختمان یا صنعت احداث فعالیت می کنید باید با 
افرادی که جنس آن کار را می دانند و در کف بازار 

کار ساختمان هستند مشورت کنید.
چون ما به صورت عملی با قوانین و مقررات مرتبط با 
حوزه خودمان زندگی می کنیم، راحت تر می توانیم 
راهکارها را ارائه بدهیم. اولین راهکارش این است 
که مسیرهای تعاملی باز شود، یعنی اگر بخشنامه، 

مقررات، ضوابط یا قانونی می خواهد در این حوزه 
تدوین شود با نظرات ما همراه و همسوباشد؛ منظور 
از نظرات ما نظرات جاهایی است که نماینده این 
صنف هستند؛ نه اینکه دولت بگویند من نظر فالن 
شخص یا فالن بخش را گرفته ام و این نظر همه 
اســت، خیر. نظر آن کانون هایی که شرکت ها به 
آن اعتماد دارند و مرجع هستند. به طور مثال در 
بحث های فنی و مهندسی هنگامی که می گویید 
از اســتاندارد ISTM اســتفاده کرده اید، طرف 
مقابلتان اگر مهندس اروپایی، آمریکایی، ایرانی 
و ... باشد متوجه می شود که به یک استانداردی 
رســیده اید. در حوزه کارهای تشکلی هم باید به 
یک استانداردسازی و مرجع سازی رسیده باشید، 
هنگامی که می گویید نظر سندیکاهای ساختمانی 
در حوزه ســاختمان این  نظر است، این نظر باید 
مرجعیت داشته باشد، شما باید آن مرجعیت را 
ایجاد کنید یعنی هم خودتان ایجاد کنید و هم 
دولت اجازه دهد آن مرجعیت ایجاد شود. به طور 
مثال هنگامی که در مورد حوزه نفت و گاز صحبت 
می کنید، سندیکای نفت و گاز باید به عنوان مرجع 
طرف مذاکرات قرار بگیرد و یا هنگامی که در مورد 
حوزه ســاختمان صحبت می کنید باید سندیکا 

ساختمانی مرجع باشد. 
اگر این مرجعیت را قائل باشــید، می توانید با آن 
مرجع در مورد امورات مرتبط با آن کار مشورت 
کنید، در این صورت تصمیم گیرنده قطعاً تصمیم 
بهتری خواهد گرفت. مهم ترین راهکار این است 
که ما فضای تعاملی و مشــورتی با سازمان ها و 
تشکل های مرتبط را داشته باشیم و این تشکل ها 
و نهادها از طرف حکومت و دولت به عنوان بازوهای 
مشورتی و کمک  کننده در فرایند تصمیم سازی در 
نظر گرفته شوند. البته همان طور که گفتم دولت 
در قوانین خود این را می نویسد لیکن کسانی از 
دولت که می خواهند آن را اجرا کنند باید این را 

ملکه ذهن خود کنند تا قطعاً اجرا شود.
ما در سندیکایی شــرکت های ساختمانی اتفاقاً 
جزء جاهایی هســتیم که بیشترین تعامالت را 
با سازمان های دولتی که با ما در ارتباط هستند 
داریم. به طور مثال با سازمان برنامه وبودجه تعامل 
بسیار خوبی داریم، همچنین با وزارت نیرو و وزارت 
راه، مسکن و شهرسازی. ولیکن این تعامل نوسان 
داشــته و در سال هایی بســیار خوب بوده و در 
سال هایی هم بد بوده است. اتفاقاً درب سندیکای 
شرکت های ســاختمانی همواره برای تعامل باز 
بوده اســت و هرکســی که اینجا بوده ازآنجا که 
سیاست های سندیکا از اتاق فکری که هیات مدیره 
هستند بیرون می آید، همین طور بوده است؛ اما از 
طرف مقابل این تعامل به کسانی که در سازمان ها 
قرار داشــته اند بستگی داشته است. هرگاه آن ها 
می خواســتند که از این ظرفیت استفاده کنند 

فضای تعامل بهتر بوده است.

 آیــا کیفیت تعامل در ارتباط با شایسته ســاالری 
است؟

من نمی گویم شایسته ساالری؛ به هرحال هرکسی 
که در هر سمتی در دولت قرار می گیرد، از طرف 
کســی که انتخاب شده یک معیارهایی دارد و از 
نظر او آن فرد شایسته بوده است و شما نمی توانید 
بگویید هنگامی کــه یک رئیس جمهور وزیری را 
انتخاب می کند مالکهای شایسته بودن را برای 
آن در نظر نگرفته، بلکه قطعاً معیارهای  الزم را 
مدنظر قرار داده است. همچنین نمی توانید بگویید 
یک وزیر شایسته نیســت زیرا باالخره مجلس 
شــورای اسالمی وزیر را طی یک فرایند و با ارائه 
برنامه هــای وی  تأیید می کنــد و به برنامه های 
آن فــرد رأی می دهــد؛ آن وزیر هم هنگامی که 
همکارانش را در ســازمان انتخاب می کند سعی 
می کند تا بر اساس شایستگی هایی که می شناسد 
ایشان را انتخاب کند. بنابراین نمی توانیم بگوییم 
یک فرد شایسته تر است و دیگری نیست؛ بلکه 
این برمی گــردد به اینکه نگاه و تعامل آن فرد با 
بخش خصوصی چگونه است. نگاه و اعتقاد آن فرد 
به بخش خصوصی و خودش مؤثر است، اگر این 
نگاه را داشته باشد که از ظرفیت بخش خصوصی 
استفاده کند تعامل بهتر می شود ولی اگر نگاهش 
این باشد که استفاده نکند تعامل سخت تر خواهد 
شد. در واقع متولیانی که قرار است برنامه ها را اجرا 
کنند باید باور داشته باشند که آن قوانین نوشته 
و مصوب شده در مجلس و دولت، قوانین الزمی 
بوده اند که اهمیت آن ها در اجرایشــان است نه 
اینکه فقط وجود داشته باشند، اگر آن ها به این 
نکته برسند که این قوانین را اجرا کنند بسیاری از 

مسائل حل خواهد شد.
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 نشست

در آغاز این نشست مهندس بیژن سعیدآبادی 
نائب رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایران عنوان کــرد: از زمانی که 
صدور خدمات فنی و مهندســی در کشــور 
شروع شده به خصوص در 15 سال گذشته، 
مــا زمانــی وارد بازار شــده ایم که بیشــتر 
فرصتهــای موجــود در آن از بین رفته بود. 
امــروز بحث بازار جدیــدی به نام جمهوری 
آذربایجان مطرح اســت و به دلیل مناسبات 
فرهنگــی، قومی و مرزهای مشــترک که با 
آذربایجان داریم، این کشور جای خوبی برای 

صدور خدمات فنی و مهندسی است. 

جنــگ قره باغ نیاز آذربایجان را به 

کرد   ساخت و ساز چند برابر 
اولین سخنران این نشست محسن پاک آئین 
بود. وی فعالیــت در وزارت امور خارجه را از 
سال 1360 آغاز کرد و در کشورهای زامبیا، 
ازبکستان، تایلند و آذربایجان سفیر بود. وی 
کــه در فاصله ســالهای 1391 تا 1395 به 
عنوان ســفیر ایران در جمهوری آذربایجان 
فعالیت می کرد عنوان کــرد: در حال حاضر 
قره باغ وضعیت مشــخصی ندارد، جمهوری 
آذربایجــان قره باغ را جــزو تمامیت ارضی 
خود می داند در حالی کــه ارامنه قره باغ در 
ارمنســتان اعالم اســتقالل کرده انــد و اگر 
کشوری در قره باغ سرمایه گذاری کند ممکن 
است دولت آذربایجان اعتراض کند. بنابراین 

موضوع این جلسه مناطق آزاد شده در جنگ 
قره باغ است نه خود قره باغ.

وی گفــت: جمهوری آذربایجان بیشــترین 
مشــترکات را با کشــور ایران دارد، حتی به 
لحــاظ تاریخــی و بر اســاس عهدنامه های 
گلســتان و ترکمنچای زمانی جزو ایران بود، 
مردم آن به لحاظ دینی و مذهبی مسلمان و 
شیعه هستند اگرچه به دلیل زندگی در یک 
نظام غیردینی که مربوط به قبل از فروپاشی 
روسیه اســت نگاهها عموما غیر دینی است. 
یکی دیگر از اشــتراکات ایــران و آذربایجان 
اشــتراک زبانی 30 میلیــون ایرانی با مردم 
آذربایجان است که ظرفیت های خوبی برای 

ایجاد ارتباط و همکاری برقرار می کند. 

حضور در بازار آذربایجان
 نیاز به بسترسازی و برنامه دارد

شرایط ورود به بازار صنعت احداث در جمهوری آذربایجان بررسی شد

نشست»شرایطورودبهبازارصنعتاحداثدرجمهوریآذربایجان«روزسهشنبه19اسفنددرسندیکایشرکتهایساختمانیایران
برگزارشدوطیآنچالشهاوراهکارهایحضورشرکتهایایرانیدربازارکارجدیدآذربایجانبررسیشد.

مهندس بیژن سعیدآبادی:

 فرصتهای موجود در جمهوری آذربایجان منتظر نمی ماند
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سفیر سابق ایران در آذربایجان تصریح کرد: 
آذربایجان کشور در حال توسعه ای است که 
از ســال 2017 با کشــف منابع نفت و گاز 
در دریــای خزر به قدرت نفتــی در منطقه 
تبدیل شــده و صادرکننده گاز به اروپا است. 
آذربایجان بیشــترین درآمد ارزی را از صدور 
گاز و نفــت دارد و در صدد اســت این پول 
را برای توسعه کشور هزینه کند. جمعیت 9 
میلیون نفری این کشــور نیز توزیع پول در 

بین مردم را آسان می کند. 
وی گفت: الهام علی اف مانند حیدرعلی اف و 
به عنوان رهبر آذربایجان به دنبال این هست 
که یک الگوی اروپایی از آذربایجان ارائه دهد، 
به لحاظ جغرافیایی هم این کشور در منطقه 
قفقاز قرار دارد که بخش اروپایی شوروی بود. 
امــروزه بزرگترین اقتصــاد در منطقه قفقاز، 
جمهــوری آذربایجان اســت و رهبران این 
کشور عالقمند هســتند میزبان اجالسها و 
رویدادهای بزرگ بین المللی باشند تا خود را 
مطرح کنند. در حوزه ساخت و ساز نیز بسیار 
فعال هســتند و حتی باکو یک کشور کامال 

اروپایی است.
وی افــزود: آنهــا بــه دنبال تبدیــل کردن 
آذربایجان به هاب گردشــگری در منطقه اند 
و برای همین پیســت های اســکی، هتلها و 
شــهرهای آبادی مانند گنجــه و نخجوان را 
توســعه داده اند. برای این توسعه هم نیاز به 
مصالح دارند و از واردکنندگان مصالح از ایران 
هستند. در سالهایی که من آنجا حاضر بودم 
ســیمان و کرینکر و سرامیک ایران مشتری 
زیادی داشــت کــه البته بعدها مســئوالن 
آذربایجان با ســاخت کارخانه های ســیمان 
تالش کردند وابســتگی خــود را به واردات 
مصالــح کم کنند. هر چنــد اتفاقات اخیر و 
جنگ قره باغ نیازهای جمهوری آذربایجان را 

به ساخت و ساز چندین برابر کرد.  

رقیب اصلی ایران در آذربایجان 
خود ایران است 

وی با اشــاره بــه تاریخچه قره بــاغ و جنگ 
مربوط به آن عنوان کرد: در جنگ اخیر 44 
روزه  قره باغ 7 شهر حائل بین قره باغ و سایر 
شهرهای آذربایجان آزاد شدند. شهرهایی که 
بزرگتر از شــهرک و بسیار به هم نزدیکند. 4 
شهر از این 7 شــهر به ارس نزدیک هستند 
و در برخی مناطق با خــاک ایران هزار متر 

فاصله دارند. این شــهرهای ســوخته و آزاد 
شده نیاز به بازسازی دارند. نزدیکترین کشور 
برای بازســازی آذربایجان کشور ایران است. 
مهندس ایرانی می تواند شب را در بیله سوار 

بگذراند و روز در محل پروژه حاضر شود. 
پاک آئین تصریح کرد: فرصت خوبی برای ایران 
ایجاد شده تا در بازسازی این مناطق حاضر 
شود و فعالیت کند. وقتی بحث بازسازی پیش 
می آید نیاز به مصالح ساختمانی، و خدمات 
فنی و مهندسی برای ساخت زیرساختهایی 
مانند جاده و پل نیز مطرح می شــود. برای 
تثبیت صلح الزم است آوارگان در این مناطق 
ســاکن شوند که برای این سکونت ساخت و 
ساز الزم است. البته کشوری مانند ترکیه هم 
برای بازسازی آذربایجان پیش قدم شده اما 
از لحاظ جغرافیایی بسیار دورتر از ما است و 
اگر بتواند جای ما را بگیرد مایه تاسف است. 
روسیه و سایر کشورها هم رقیب ما هستند. 

اگرچه رقیب اصلی ایــران در این بازار خود 
ایران است.

وی تصریح کرد: اگر معنای رقیب را کســی 
بدانیــم که مانع انجام کار می شــود خود ما 
می توانیم رقیب خود باشیم. اگر با برنامه ریزی 
حاضر شــویم و خوب کار کنیم می توانیم در 
آذربایجان موفق باشــیم. امــا اگر کم توجه 
باشیم، کار مقطعی و کم کیفیت ارائه دهیم، 
و کار ما توجیه اقتصادی نداشــته باشد رقبا 
جای مــا را خواهند گرفت. به غیــر از بازار 
آذربایجان، 7 شهر  آزاد شده برای ما فرصت 

فعالیت بیشتر را فراهم کرده است.  

بازسازی آذربایجان منوط 
به ارائه طرح جامع است

سید عباس موسوی سفیر ایران در آذربایجان 
نیز که به شــکل آنالین در این جلسه حاضر 
شده بود عنوان کرد: روابط جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری آذربایجــان همواره روابط 
خوبی بوده است. هر چند این روابط با فراز و 
نشیب هایی همراه بوده اما روند همواره رو به 
گسترش بوده است به ویژه در دوره اخیر که 
بعــد از جنگ 44 روزه اخیر و با تدابیری که 
مقامات عالی رتبه ایران اندیشیدند و از حق و 
عدالت و تمامیت ارضی کشور همسایه دفاع 
کردند این روابط وارد مرحله تازه ای شده که 
نویدبخــش روابط گرمتری میان دو کشــور 
دوست و همسایه است که اشتراکات فراوانی 

با هم دارند.
وی گفــت: در جنگ اخیر نزدیک 20 درصد 
از ســرزمینه ای جمهــوری آذربایجان آزاد 
شده و به همین اندازه می تواند بر فرصتهای 
اقتصادی و تجاری که جمهوری اســالمی با 
کشــور دوست و همسایه داشته افزوده شود. 
جمهوری آذربایجــان بنا دارد بــا توجه به 
شــرایط اخیر، بازســازی منطقه را به عنوان 
مرحلــه جدیدی از توســعه قلمداد کند و از 
آخرین تکنولوژی ها بهره منــد گردد. دولت 

جمهوریآذربایجانبناداردباتوجهبه
شرایطاخیر،بازسازیمنطقهرابهعنوان
مرحلهجدیدیازتوسعهقلمدادکندواز
آخرینتکنولوژیهابهرهمندگردد.دولت
آذربایجانبناداردشهرهایآزادشدهو

قصباتوروستاهایکوچکآنراتجمیعو
بهشهرهایمدرنتبدیلکندوبرایهمین

قراراستیکطرحجامعشهرسازیرا
ارائهکندکهدرمرحلهتدویناست.
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 نشست

آذربایجان بنا دارد شــهرهای آزاد شــده و 
قصبات و روستاهای کوچک آن را تجمیع و 
به شهرهای مدرن تبدیل کند و برای همین 
قرار است یک طرح جامع شهرسازی را ارائه 
کند که در مرحله تدوین است. همزمان هم 
از کشورهای دوست خود و بخشهای دولتی 
و خصوصی آن دعوات کرده  که در بازســازی 

سهیم باشند.
موسوی گفت: به نظر می رسد عمده این کار 
در حوزه شرکتهای شما باشد که سندیکای 
بزرگ ســاخت و ساز هستید و امروز دور هم 
جمع شدید که این کار را به پیش ببرید. بعد 
از این که طرح جامع شهرسازی آماده شد ما 
بالفاصله آن را دریافت و تقدیم حضور شــما 
می کنیم تا بر اساس آن برنامه ریزی و حضور 
داشته باشید. تا قبل از آن هم ما مقدمات کار 
را از طریق اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی 
استانی همجوار با جمهوری آذربایجان فراهم 

کرده ایم.
وی افزود: مناطق آزاد شده هنوز نظامی است 
و پاکسازی نشده است. پاکسازی بر بازسازی 
مقدم اســت که این کار در حال انجام است 
و از طرف جمهوری اسالمی ایران شرکتهای 
وابســته به وزارت دفاع اعــالم آمادگی برای 
مین زدایی از این مناطق شــده است که این 
کار از بعد انســانی و اقتصادی دارای اهمیت 
اســت. علیرغم دعوت از شــرکتهای ایرانی 
حضور در بازار آذربایجان بسیار رقابتی خواهد 
بود و اگر ما نتوانیم شرکتهای مهم و کارکشته 
خود را که دارای سرمایه و تکنولوژی هستند 
وارد میدان کنیم نمی توانیم در عرصه رقابت 

موفق شویم. 
سفیر ایران در آذربایجان عنوان کرد: مقامات 
جمهــوری آذربایجــان به نزدیکــی مناطق 
آزاد شــده به مرزهای ایــران، ارزانی مصالح 
ساختمانی، ارزانی نیروی کار و تخصص باالی 
مهندســان ایرانی توجه دارند. ضمن این که 
پروژه بســیار عظیم اســت و حداقل سرمایه  
الزم حدود 10 میلیارد دالر اســت که شاید 
بعدها افزایــش یابد. برای حضور در این بازار 
باید در درون کشــور انسجام باشد اما قدری 
ناهماهنگی و رقابت بین اســتانی وجود دارد 
و اگر ســتادی برای هماهنگی نباشد کار را 

مشکل خواهد کرد. 
وی در پایان گفت: سفارت جمهوری اسالمی 
و سرکنســولگری ما این آمادگی را دارند که 

اطالع رسانی و کمک های الزم را ارائه دهند. 
جز یک جــاده اصلی که برای رســیدن به 
مناطق اصلی مانند شوشــا در نظر گرفته اند، 
کار ویژه ای شروع نشده است. بقیه کارها بعد 
از ارائه طرح جامع بــه پیش خواهد رفت. و 
من امیــدوارم شــرکتهای ایرانی عالقمند و 
کارآمد حضور موثری در آذربایجان داشــته 
باشند، بی شــک در هم آمیختگی شرکتها و 
اقتصادهای دو کشور به صمیمی شدن روابط 

این کشورها خواهد انجامید. 

با برنامه مشخص در بازار قره باغ 
حاضر شویم

دکتــر ایــرج گالبتونچی دبیر ســندیکای 
شرکتهای ســاختمانی ایران نیز که به دلیل 
مســافرت کاری در خارج از کشــور حضور 
داشت، به صورت آنالین در این جلسه حاضر 
شــد و ضمن خیر مقدم بــه حاضران عنوان 
کرد: بحث درباره ضــرورت و چرایی حضور 
شــرکتهای ایرانی در آذربایجــان از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. در همین راســتا با 
توجه به پتانســیل ایران در حوزه ساخت و 
ساز ضروری بود یک هم اندیشی با مطلعین و 
فعاالن بازار آذربایجان برگزار شود تا اطالعات 

این افراد به اعضای سندیکا منتقل شود تا با 
برنامه ریزی کافی جهت بازســازی در منطقه 

قره باغ حاضر شوند. 
وی افــزود: در این مــورد چند بحث کلیدی 
وجود دارد که باید به آن توجه شود. همانگونه 
که آقای دکتر موســوی فرمودند پتانســیل 
خوبی در صنعت احداث کشور وجود دارد، از 
طرفــی بازار قره باغ به خاطر نزدیکی مرزها و 
دسترسی یک بازار مدرن منطقه ای محسوب 
می شــود. ما با یک برنامه متقن و مشــخص 
می توانیم در بازســازی قره باغ حاضر شــویم 
چرا که بعد از صلح و ثبات در منطقه، اولین 
چیزی که به وجود می آید سازندگی است و 

حضور ما به عنوان سازندگان موثر است. 
وی تصریح کرد: شرایط فعلی ما را می توان با 
شرایط پس از سقوط صدام در عراق مقایسه 
کــرد و از آن درس گرفــت. بعد از ســقوط 
صدام و باز شــدن بازار صــدور خدمات فنی 
و مهندســی آن بر روی شــرکتهای ایرانی، 
متاسفانه چون برنامه خوبی از طرف مقامهای 
دولتی و شرکتها وجود نداشت، تنها تعدادی 
موفق شدند در این بازار حاضر شوند که عمال 
نتوانستند موفق شوند. بعدا هم که شرکتهای 
بزرگ وارد این بازار شدند مدت زیادی طول 

کشید تا مشکالت را مرتفع کنند.
دبیر سندیکا در ادامه گفت: باید با یک برنامه 
مشــخص از طرف دولت و شــرکتها در بازار 
منطقه قره باغ حضور پیدا کنیم. باید مشکالت 
حضور در این بازار را به خوبی بشناســیم و 
ســفارت و کنســولگری ما هم تالش کند با 
اطالعات مفید خود چالش های ما در این بازار 
را تشریح کند. یکی از اهداف اصلی این جلسه 
بیان چالش ها و ارائه راهکارها است. نزدیکی   
بازار  قره باغ کشــور ما این مزیت را برای ما 
دارد که به راحتی مصالح، ماشــین و نیروی 
انســانی را وارد بازار کنیم. از هم اکنون باید 
بحثهای مربــوط به گمرک و مجوزهای الزم 
برای حضور نیروها در آذربایجان را با همراهی 
سفارت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم. 

دکتر گالبتونچی تاکید کرد: نکته اصلی بحث 
رقبای منطقه ای اســت. باید ببینیم رقبالی 
ما از جملــه ترکیه چگونــه وارد این بازارها 
می شوند. ترکها تجربه مناسبی دارند و زودتر 
از ما وارد این حوزه شــده اند. باید بتوانیم با 
ترکها رقابت کنیم. شــهرهای مهمی ساخته 
خواهد شــد که راههای ارتباطی، تاسیسات 

دکترگالبتونچی:
شرکتهایماپتانسیلوآمادگیخوبی

دارندواگردریکبرنامهخاصدر
منطقهقرهباغهدایتشوندمیتوانند
فعالیتهایخوبیداشتهباشندورقبای

منطقهایراتحتتاثیرقراردهند.
قرابتهایفرهنگیواجتماعیخوبی
بینمنطقهقرهباغوجمهوریاسالمی
وجودداردوحمایتجمهوریاسالمی
میتواندبهپربارترشدنحضورمادر

اینبازارجدیدمنطقهکمککند
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شهری، تصفیه خانه های فاضالب و آب شرب 
و ... نیــاز دارند و اینها هم در حوزه تخصصی 
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران است و 

می تواند مدنظر شرکتها باشد. 
وی افزود: این درست است که بهبود صادرات 
خدمات فنی و مهندســی به روابط سیاســی 
وابسته است اما به نظر من باید تعاملی بین ما و 
وزارت خارجه برقرار شود تا استراتژی مشخصی 
داشته باشیم. سندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایران آمادگی دارد هر گونه همکاری با وزارت 
خارجه انجام دهد و قطعا جلســاتی با معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جناب آقای 
دکتر مهاجر هم برگزار خواهیم کرد تا با برنامه 

مشخصی حضور پیدا کنیم. 
وی در پایان گفت: شــرکتهای ما پتانســیل 
و آمادگی خوبی دارنــد و اگر در یک برنامه 
خــاص در منطقــه قره باغ هدایت شــوند 
می توانند فعالیتهای خوبی داشــته باشند و 
رقبای منطقه ای را تحــت تاثیر قرار دهند. 
قرابت های فرهنگــی و اجتماعی خوبی بین 
منطقــه قره باغ و جمهوری اســالمی وجود 
دارد و حمایت جمهوری اســالمی می تواند 
به پربارتر شدن حضور ما در این بازار جدید 
منطقــه کمک کنــد. البته باید چالشــهای 
حضور در منطقه قره باغ به خصوص مسائلی 
کــه تحریمها ایجاد می کند بشناســیم و در 
راستای رفع آنها بکوشیم. با توجه به شرایط 
کنونی کشــور، ما به بازارهای منطقه ای نیاز 
داریــم که ضمن اشــتغال آفرینی به صنعت 
احداث و اقتصاد کشور کمک کنیم. سندیکا 
از هر گونه همکاری در جهت تدوین ســند 
استراتژی و حاضر کردن شرکتهای قدرتمند 

دریغ نخواهد کرد. 

اراده سیاسی برای همکاری ایران و 
آذربایجان وجود دارد

محســن پاک آئین ســفیر ســابق ایران در 
آذربایجان در بخش دیگری از این نشســت 
گفت: اراده سیاســی هر دو کشــور ایران و 
آذربایجان بر همکاری اســتوار اســت. موانع 
جــدی برای این همکاری وجــود ندارد. اگر 
در کشــوری اراده سیاســی برای کار وجود 
نداشته باشد کار اقتصادی نیز پیش نمی رود. 
این اراده سیاسی برای همکاری در دو کشور 
دیده می شود. البته این همکاری مخالفینی 
هم دارد از جمله رژیم صهیونیســتی که در 

این باره تبلیغات و فضاسازی رسانه ای انجام 
می دهد تــا تاجران و صادرکننــدگان ما را 
دلســرد کند. ارمنســتان نیز در حال حاضر 
مخالف این همکاری تجاری است. ترکیه نیز 
به عنوان رقیب ما مخالف این همکاری است 
و در اخبار خود تالش می دهد نشــان دهد 

ایران در این بازار جدید جایگاهی ندارد. 
وی در ادامه گفت: مقامات آذربایجان از این 
مخالفتهــا آگاهند و آن را مدیریت می کنند. 
بنابراین اراده سیاســی بین دو کشــور برای 
همکاری هــای راهبردی وجود دارد. در حال 
حاضر ثبــات الزم در منطقه برقرار اســت، 
یکی از دالیل کم ثباتی، مناقشه پنهان بین 
ارمنســتان و آذربایجان بر سر شهرهای آزاد 
شــده بود که امنیت را کم کرده بود. اما در 
حال حاضر در این مناطق ثبات ایجاد شده و 
آغاز کار سازندگی و برگشت آوارگان ثبات را 

بیشتر خواهد کرد. 
وی افزود: ما رقبای زیادی داریم اما می توانیم 
ایــن رقابت را به همــکاری تبدیل کنیم. ما 
نباید نگران رقیب خارجی باشیم. باید مراقب 
باشیم ایرانی ها با ایرانی ها رقابت نکنند. یکی 
از ظرفیتهای ما ظرفیتهای اســتانی اســت. 

جمهــوری آذربایجان با 4 اســتان ما یعنی 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و 
گیالن مرز زمینی دارد. با سه استان گلستان 
و مازندران و گیالن مرز دریایی دارد. با استان 
زنجان هم همســانی زبانی دارد. این استانها 
می توانند در جمهوری آذربایجان فعال شوند. 
ایجاد ارتباط سندیکا با این استانها می تواند 

گره گشا باشد. 
وی با اشــاره به شــرایط رفت و آمد بین دو 
کشور تاکید کرد: آذری ها برای آمدن به ایران 
ویــزا الزم ندارند. برای ایرانی ها هم در عرض 
یکی دو روز ویزا صادر می شود. به هر میزان 
همکاری اقتصادی ما رشد کند شرایط بهتر 
خواهد شد. ما در این بخش چند منطقه آزاد 
تجاری از جمله منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد 
آســتارا و منطقه آزاد ماکو را داریم که می-
توانند به فعالیت ما کمک کنند. هر دو کشور 
برای تسریع در فعالیتهای اقتصادی به دنبال 
تسهیالت در گمرکات هستند. گمرکهای ما 
24 ساعته شده است و به دنبال دریچه واحد 
هستیم تا بروکراسی در مناطق مرزی کمتر 
شــود. البته این دریچه واحد در آذربایجان 

وجود دارد. 
وی در پاسخ به سوالی در زمینه واگذاری کارها 
عنوان کرد: به نظر می رسد واگذاری کارها از 
طریق مناقصه است. ما باید با استانداردهای 
بین المللی کار کنیم و قیمت ارائه دهیم. ما در 
دوره فروپاشی شوروی فرصتهای زیادی برای 
حضور در بازار کشورهای همسایه داشتیم اما 
به خاطر رعایت نکردن اســتانداردها و نگاه 
مقطعــی موفق نشــدیم، در نهایت ترکیه و 
دیگران جای ما را گرفتند. نباید این اشتباه را 
در مورد بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان 
تکرار کنیم. غیــر از مناقصه برخی کارها در 
چهارچوب روابط دو جانبه انجام می شــود، 
به همین خاطر ســندیکا می تواند با معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه صحبت 
کند تا سندیکا را به جمهوری آذربایجان در 
موافقت نامه هایی کــه امضا می کنند متصل 
کنند یا جلســه ای با آقای بهمن حسین پور 
داشته باشید که کارهای آذربایجان و ترکیه 
در ریاست جمهوری بر عهده ایشان است.    

وی در پایان گفت: مطالعه میدانی، ســفر و 
دعوت از همتایان و آشنا کردن آنها با ظرفیت 

شرکتهای ایرانی بسیار اهمیت دارد. 

محسنپاكآئینسفیرسابقایراندر
آذربایجان:

دردورهفروپاشیشورویفرصتهای
زیادیبرایحضوردربازارکشورهای
همسایهداشتیمامابهخاطررعایت

نکردناستانداردهاونگاهمقطعیموفق
نشدیم،درنهایتترکیهودیگرانجای
ماراگرفتند.نبایدایناشتباهرادرمورد

بازسازیمناطقآزادشدهآذربایجان
تکرارکنیم
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 نشست

کلید واژه مسئوالن آذربایجان شهر 
هوشمند است 

در بخــش دوم این نشســت حامــد حامدی 
خسروشــاهی پژوهشــگر مســائل قفقاز در 
اندیشکده جریان نیز عنوان کرد: دیپلماتهای 
مــا در دیدار با دیپلماتهای دیگر کشــورها از 
تاریخ مشــترک و اشتراکات صحبت می کنند 
اما بسیاری از سوء تفاهم ها به همین اشتراکها 
برمی گــردد. ما که قصــد کار در آذربایجان را 
داریم الزم اســت یک ســری حساسیت های 
فرهنگــی را رعایــت کنیم. ما بســیار راحت 
می گوییم آذربایجان جزوی از ما بوده اما گفتن 
این حــرف در آذربایجان با واکنش آنها روبرو 
خواهد شد. آذری ها بسیار وطن پرست هستند

وی افزود: شــهرهای آزاد شــده آذربایجان  
30 ســال در اشغال بوده است و در این سی 
ســال تبدیل به ویرانه ای شده اند. آزادی این 
سرزمینها در شــرایطی روی داد که روسیه 
دســت خود را از پشــت ارمنستان برداشت. 
علیرغم کمک هایی که ایــران در جنگ اول 
قره بــاغ به آذربایجــان کرده بــود، در افکار 
عمومی آذربایجان محکوم بود که شهر شوشا 
را گرفت و به ارامنه داد، در جنگ اخیر آقای 
علی اف از ایران رفــع اتهام کرد و تاکید کرد 
خیانتهای داخلی موجب از دست دادن شوشا 
شــد. وی چندین مرتبه از ایران نام برد و از 

کمکهای ایران تشکر کرد. 
وی افزود: آقای علی اف بعد از آزادی شهرهای 
آذربایجان، کنار رود ارس رفت و عنوان کرد 
این مرز ما با ایران مرز دوستی است، علیرغم 
این که ترکیه مدام بر طبل اختالف می کوبید 
و عنــوان می کرد ایران به ارمنســتان کمک 
تســلیحاتی می کند. سیاســت آقای علی اف 
مبتنی بر توازن قوا است و دوست ندارد کشور 
خود را محل فعالیت یک کشــور خاص کند. 
رفتارشناســی آقای علی اف و دولت حاکم بر 
آذربایجان نشــان می دهد ایشان در بازسازی 
قره باغ به ایران سهم خواهد داد. این امر دالیل 
سیاسی و اقتصادی دارد و اگر انگیزه سیاسی 
بر مشــارکت ایران در بازسازی وجود نداشته 
باشد جلســه امروز ما بیهوده است. عالوه بر 
این نیــروی کار ارزان، مصالح ارزان، تجارب 
شرکتهای ایرانی، و راه ارزان نیز اهمیت دارد. 
راه نزدیک و ارزان می تواند مزیت ما نســبت 

به ترکها باشد.
وی تصریــح کــرد: فاصله ما از شهرســتان 

خداآفرین تا شــهرهای فضولی و جبرئیل ده 
دقیقه تا یک ربع اســت که مزیت ما نسبت 
به ترکها و روسها است. ما تا پاکسازی و مین 
 زدایی وقــت داریم و باید این زمان را مغتنم 
بدانیم. هر چند شرکتهای ترک فعال هستند، 
ترکیه قرارد یک شهرک علمی تحقیقاتی را 
بســته است. شرکتهای اســرائیلی هم اعالم 
آمادگی کرده اند. هر چند در شــهرهای هم 
مرز ما احتمال استفاده از شرکتهای اسرائیلی 
کمتر اســت. ما در این دو ســه ماه فرصت 

مطالعاتی داریم. 
خسروشــاهی گفــت: معمــاری جمهوری 
آذربایجان تلفیقی از معماری اسالمی، روسی 
و خزری است. تقریبا ساختمان غیرشیروانی 
آنجا کم است. ما باید این معماری را بشناسیم 
و طرحی مطابــق با این معماری ارائه دهیم. 
کلید واژه مسئوالن آذربایجان شهر هوشمند 
اســت، آنها معتقدند حاال که قرار است این 
شــهرها ساخته شــود بهتر است برای 100 

سال آینده طراحی و ساخته شوند.  
وی افزود: روابط ما با جمهوری آذربایجان فراز 
و نشیب های زیادی داشته است. ما از رابطه 
آنها با اســرائیل گالیه داریــم و آنها از رابطه 
ما با ارمنســتان. آذربایجانی ها بسیار شیفته 
و عالقمند به فرهنگ خود هســتند و شهر 
شوشا را به عنوان محل تولد بزرگان فرهنگ 

خود می دانند. برای همین مطالعات فرهنگی 
و توجه به معماری و ســالیق آذربایجانی ها 

برای ورود به آذربایجان اهمیت دارد. 

پرسش و پاسخ 
در ادامه این نشســت برنامه پرسش و پاسخ 
برگزار شد و حاضران به ارائه دیدگاهها و طرح 

سواالت خود پرداختند.

مهندسســاالرعلیــاریمدیرعامل
شرکتاویولعنوان کرد: قبل از برنامه ریزی 
باید بسترسازی انجام شود، برای برنامه ریزی 
اطالعات وســیع الزم اســت. مــا دو تجربه 
ناموفق در زمینه کار در کشــورهای همسایه 
داریم. زمانی که آذربایجان از شوروی جدا شد 
10 برابر امروز ظرفیت کار برای مهندسان ما 
وجود داشــت اما ما نتوانستیم حتی سهم 1 
درصدی از بازســازی را به دســت آوریم. در 
عراق هم تنها توانسته ایم کارهایی که از دست 
ترکیه ای ها ریخته به دســت آوریم. ما باید از 
ایــن تجربه ها به عنــوان داده های الزم برای 
بسترسازی استفاده کنیم. وی تاکید کرد: در 
زمینه بسترسازی یکی از کارهایی که می توان 
انجام داد بررسی امتیازات ترکها برای کار در 
آذربایجان و فراهم کردن همین امتیازها برای 
پیمانکاران ایرانی اســت. مهنــدس علیاری 
در پایان گفت: اگــر ترکها بخواهند کارها را 
فاینانس کنند پیمانکاران ایرانی تنها به عنوان 
پیمانکار دست دوم و سوم قادر به فعالیت در 

آذربایجان خواهند بود.
در واکنش به بحث احتمال فاینانس پروژه ها 
از طــرف ترکها که توســط مهندس علیاری 
مطرح شد، آقای خسروشــاهی عنوان کرد: 
در شــرایط کنونی دولت ترکیه این توانایی 
را که فاینانس بزرگی به آذربایجان اختصاص 
بدهد ندارد. دولت ترکیه با کسری بزرگی در 
تراز خود مواجه اســت، ضمن این که دولت 
آذربایجان اخیرا خط لوله گاز خود را به اروپا 
رســاند و برای سال آینده 2/2 میلیارد منات 

به بازسازی اختصاص داده است.
در ادامه این نشست سوالی مطرح شد مبنی 
بر این که: »کشــور آذربایجــان مردم ترکیه 
را جــزوی از وجــود خود می دانند و شــعار 
می دهنــد یک ملت با دو دولــت، در چنین 
شــرایطی پتانسیل برای شــرکتهای ایرانی 
وجود دارد کــه با همه امکانــات خود وارد 

مهندسسعیدآبادی:
مابامجموعهحاکمیتدرزمینهتعریف
صدورخدماتفنیومهندسیمشکل

داریمآنهاتفاوتیبینصدورخدماتفنی
ومهندسیباصدورکاالقائلنیستنددر

صورتیکهدرصدورخدماتفنیومهندسی
پابهعمقسرزمیندیگریگذاشتهمیشود
وکاراقتصادیهمراهبافعالیتفرهنگیو
اجتماعیاستبنابراینبایدازآنحمایت
شود.امروزنگرانیهمکارانمادرزمینه

تداوماینحمایتاست.
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این روند بازســازی شــود؟« دکتر پاک آئین 
در پاســخ به این ســوال عنوان کرد: تجار و 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی نباید 
به اختالفات و بحثهــای دولتها توجه کنند 
و از میــدان کار کناره بگیرنــد. ما در 300 
ســال گذشته بیشترین اختالفات را با کشور 
عراق داشتیم اما امروزه بیشترین صادرات ما 
به عراق است. ما اســتقالل آذربایجان را به 
رسمیت شناخته ایم، تمامیت ارضی آنها را به 
رسمیت می شناسیم و امروز باید فارغ از این 
بحثها به همکاری اقتصادی بیندیشــیم. وی 
تاکید کرد: ما مواریث فرهنگی مشــترکی با 
کشورهای همسایه داریم که می توانیم بر سر 
این مواریث دعوا کنیم یا حول همین مواریث 

با هم همکاری کنیم. 
در ادامه یکی از حاضران با اشاره به لزوم هم 
راستا بودن تشکلها برای دادن سرویس های 
الزم به تشکلها خواهان ایجاد کارگروهی در 
این زمینه شد و پیشنهاد کرد انجمن صدور 
خدمات فنی و مهندسی این مسئولیت را بر 

عهده بگیرد. 

مهندساحمدیانازشرکتتوسآبنیز 
درباره مسائل ارزی مربوط به کار در آذربایجان 
و حضور شرکتهای اسرائیلی در آذربایجان سوال 
کرد که در پاسخ دکتر پاک آئین عنوان کرد: در 
آذربایجان به دلیل یک بند از قانون اساسی هیچ 
کشــوری نمی تواند پایگاه نظامی داشته باشد. 
روســیه یک پایگاه نظامی داشت که به دلیل 
همین بند قانون اساسی تعطیل شد. بنابراین 

اسرائیل هم پایگاهی در آن کشور ندارد.

مهنــدسنقــیقیصــری از انجمــن 
صادرکنندگان خدمات مهندســی آذربایجان 
شــرقی و نماینده اتاق نیز با اشاره به این که 
مشکل ما رقابت با شرکتهای هموطن نیست 
بلکه مشکل سیستم دولتی ما از جمله وزارت 
خارجه و وزارت صنعت و معدن اســت عنوان 
کرد: قانون تشویق صادرات خدمات مهندسی 
عنوان می کند دولت باید تا ســه سال نصفی 
از اجاره دفاتر اســتیجاری خارج از کشــور را 
پرداخت کند. سال اول این مبلغ به ما پرداخت 

شد اما سال دوم و سوم آن را دبه کردند. 
وی در زمینه حذف تدریجی وابسته بازرگانی 
نیز نکاتی را یادآوری شد که دکتر پاک آئین 
در ایــن باره عنــوان کرد: مــا دو نوع فعال 

اقتصادی در کشــورهای دیگــر داریم. یکی 
رای زن اقتصادی کــه از وزارت امور خارجه 
اعزام می شود و وظیفه دارد اطالعات الزم را 
به تجار و صادرکننــدگان بدهد. فعال دیگر 
وابســته بازرگانی اســت که از وزارت صمت 
اعزام می شــود و کار اجرایی تــر و ارتباطات 
کارآمدتری با بخش خصوصی دارد. رای زنان 
اقتصادی هنوز اعزام می شــوند اما وابستگان 
بازرگانی به دلیل مشکالت مالی کمتر اعزام 
می شدند، اما درخواست بخش خصوصی برای 
ارسال وابستگان بازرگانی به کشورهای هدف 

نتیجه بخش خواهد بود. 

مهندسسیاوشامینیمدیر عامل و عضو 
هیات مدیره شــرکت پورنام نیز با تشــکر از 
ســندیکای شرکتهای ســاختمانی به عنوان 

مهمترین و قدیمی ترین تشکل مهندسی ایران 
برای برگزاری این جلســه عنــوان کرد: برای 
اولین بار است از زبان یک شخصیت سیاسی 
می شنوم که اراده سیاسی برای صدور خدمات 
فنی و مهندســی وجود دارد. تــا زمانی که 
حمایت سیاسی موثر وجود نداشته باشد ما در 
مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی به جایی 
نمی رســیم. تجلی این اراده، به وجود آمدن 
ذهنیت صدور خدمات فنی و مهندســی به 
عنوان یک اصل بنیادین برای ارزآوری است. 

وی افزود: در ایران امروز تشکلهایی وجود دارد 
که می تواند اراده دولــت برای صدور خدمات 
فنی و مهندسی را در راهیابی به کشور هدف 
رهنمون شــود. هر گونه اقدام در زمینه صدور 
خدمات فنی و مهندســی به کشور آذربایجان 
برای پرهیز از افتراق باید تائیدیه ســندیکای 
شرکتهای ســاختمانی که نزدیک به 80 سال 
سابقه دارد و سایر انجمنهای فنی و مهندسی 
شکل یافته ایران را داشته باشد. این انجمن ها 
می توانند همکاری انجمن های استانی را جلب 

کنند.
وی در پایــان تاکید کرد: در رقابت اقتصادی 
باید به گرفتــن کار و کار کردن فکر کنیم و 
از همکاری های اجتماعی در راستای اهداف 
اقتصادی استفاده کنیم. مهندسان ما در اجرا 
و طراحی دست کمی از مهندسان کشورهای 
رقیب ندارند. امیدواریم حداقل 20 درصد از 
این 2 میلیارد دالر کار به دست مهندسان ما 

و به نفع اقتصاد کشورمان انجام شود. 

مهندسکیومرثدرویشیرئیسهیات
مدیرهشرکتآذرپاسیلوعنوانکرد: 20 
سال است در کشــور آذربایجان کار می کنم 
و به نظر من کار در کشــور آذربایجان بسیار 
راحت اســت. وی تاکید کرد اســرائیل هیچ 
پایــگاه نظامی در جمهوری آذربایجان ندارد. 
درباره ترکیه هم ما نمی توانیم با ترکیه رقابت 
کنیم چرا که دولت ترکیه از شرکتهای خود 

مهندسسیاوشامینی:
ازمانیکهحمایتسیاسیموثروجود

نداشتهباشدمادرمسیرصدورخدمات
فنیومهندسیبهجایینمیرسیم.تجلی
ایناراده،بهوجودآمدنذهنیتصدور
خدماتفنیومهندسیبهعنوانیک

اصلبنیادینبرایارزآوریاست.
امیدواریمحداقل20درصدازاین2

میلیارددالرکاربهدستمهندسانماو
بهنفعاقتصادکشورمانانجامشود.
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 نشست

حمایت می کند تــا جایی که رئیس جمهور 
ترکیــه در آذربایجــان یک قابلمه فروشــی 
تاجــر ترک را افتتاح کرد. کار بازســازی در 
آذربایجان دست ســتاد بازسازی است و ما 
باید بدون اتالف وقت با این ســتاد مذاکره و 
رای زنی کنیم. اگر امیدوار باشیم دولت به ما 
کمک خواهد کرد تا در آذربایجان کار بگیریم 

به نتیجه الزم نخواهیم رسید. 
وی افزود: آغاز کار در 7 شهر بحث شده زمانبر 
است اما کارهای دیگری مانند جاده سازی و 
ساخت راه آهن شروع شده است و الزم است 
تشکلها و شرکتهای مهندسی با تشکیل یک 

کارگروه برای گرفتن این کارها اقدام کنند. 

در این باره آقای خسروشــاهینیز عنوان 
کرد: حضور موفق آقای درویشــی به عنوان 
فــردی ترک زبــان که ســالهای زیادی در 
آذربایجان کسب تجربه کرده است، بر مزیت 
آشــنایی فرهنگی تاکیــد دارد. درباره اراده 
دولت ایران برای بسترســازی صحبت شــد 
که حضور ســفیر ایران در یک جلسه صنفی 
نشان از همین اراده دارد. از طرفی جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل مشــکالت مالی نیاز 
دارد که در بازار آذربایجان حاضر باشد. جنگ 
قره باغ می تواند تعادل اقتصادی منطقه را به 
هم بریزد. قرار است شــاهراههای زیادی از 
منطقه قفقاز بگذرد. قرار است برای بار دیگر 

راه آهن شوروی سابق راه بیفتد. 

مهندسسعیدآبادی در واکنش به سخنان 
مهندس درویشی عنوان کرد: متولی قانونی 
صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه 
تجارت است اما عمال وزارت های مختلفی در 
این زمینــه کار می کنند و هیچ رابطه واقعی 

بیــن این وزارتخانه ها وجود ندارد. قرینه این 
ضعف را می توان در بخش خصوصی دید چرا 
که تشکلهای بخش خصوصی قرینه نهادهای 
دولتی هســتند و اگر آن ناکارآمد است این 

یکی هم ناکارآمد است. 
وی گفت: ما با مجموعــه حاکمیت در زمینه 
تعریف صدور خدمات فنی و مهندسی مشکل 
داریم آنها تفاوتی بین صــدور خدمات فنی و 
مهندسی با صدور کاال قائل نیستند در صورتی 
که در صدور خدمات فنی و مهندسی پا به عمق 
سرزمین دیگری گذاشته می شود و کار اقتصادی 
همــراه با فعالیت فرهنگی و اجتماعی اســت 
بنابراین باید از آن حمایت شــود. امروز نگرانی 

همکاران ما در زمینه تداوم این حمایت است. 

در پاسخ به سوال دیگری در زمینه ضمانت نامه ها 
یا برگرداندن پول، مهندس کیومرث درویشی از 
شرکت آذرپاسیلو عنوان کرد: ضمانت نامه را از 
بانک توسعه یا هر بانک دیگری بگیرید چون 
در باکو شــعبه بانک ملی وجود دارد تراکنش 
تائید می شود. هزینه خاصی برای این کار الزم 
نیســت. در مورد انتقال پــول هم با ثبت یک 
شعبه شرکت در آذربایجان می توانید سود خود 
را از طریق بانک ملــی به ایران منتقل کنید. 
این کار هم هزینه زیادی ندارد و به نرخ روز و 

صرافی بانک ملی انجام می شود. 

در ادامه مهندسآدابیازشرکتبلندپایه 
عنوان کرد: هر دولتــی برای صدور خدمات 
فنی و مهندســی به کشورهای دیگر طرحی 
تهیه می کند. برای نمونه بعد از جنگ جهانی، 
آمریکا طرح مارشــال را برای اروپا و اصل 4 
ترومن را برای کشــورهای خاورمیانه پیاده 
کرد. چینی ها از کمبودهای مالی کشــورها 
استفاده می کنند و با هزینه دولت شرکتهای 
خود را وارد این کشــورها می کند. ما باید از 
دولت خود بپرســیم چرا صنــدوق ضمانت 
صادرات ما هیچ وقت متضرر نمی شــود اما 
صندوق ضمانت صــادرات انگلیس دو بار به 
خاطر حمایت از شرکتهایی که خارج از کشور 

فعال بودند ورشکسته شده است. 
وی افزود: دولــت باید یک طرح برای صدور 
خدمات فنی و مهندســی داشــته باشد، بر 
مبنای آن کشورهای هدف را معرفی کند تا 
در قالب این طرح شــرکتهای ایرانی وارد کار 
اجرایی شوند. متاسفانه دولتی که مصوبه سال 
1373 را درباره جایزه صادراتی اجرا نمی کند 
از ما انتظــار دارد برای صدور خدمات فنی و 
مهندسی پیش قدم باشیم و آخر سر سه برابر 

مهندسدرویشی:
20سالاستدرکشورآذربایجان

کارمیکنموبهنظرمنکاردرکشور
آذربایجانبسیارراحتاست.

آغازکاردر7شهربحثشدهزمانبر
استاماکارهایدیگریمانندجادهسازی

وساختراهآهنشروعشدهاستو
الزماستتشکلهاوشرکتهایمهندسی
باتشکیلیککارگروهبرایگرفتناین

کارهااقدامکنند.
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معمول خروجی پرداخت کنیم، و مالیات بر 
ارزش افزوده بدهیم تا بعدا با ما حساب کند. 
در ادامه و پــس از تاکید مهندس امینی به 
حمایت ترکیــه از فعاالن اقتصــادی خود، 
دکتــر پاک آئین عنوان کرد: در ژاپن و آلمان 
فعاالن اقتصــادی منافع دولت را منافع خود 
می دانند و دولت هم منافع فعاالن اقتصادی 
را منافــع خود می دانند. ما بــه این نگاه نیاز 
داریم. دولت ما هم از تجار و فعاالن اقتصادی 
خود حمایت کرده اســت. اصال بعید می دانم 
بــه اندازه ای که ما از تجار و فعاالن اقتصادی 
گرفتار خود حمایت کرده ایم ترکیه از تجار و 
فعاالن اقتصادی خود حمایت کرده باشد. باید 
بدبینی را کنار بگذاریم و از تاثیر تحریمها هم 
غافل نباشــیم. وی با اشاره به کتاب خود که 
با عنوان »چهار سال آن سوی ارس« منتشر 
شده است تصریح کرد: در این کتاب می توانید 
بخشی از حمایتهای ما را از بازرگانان و فعاالن 

اقتصادی ایران ببینید. 
وی تصریح کرد: انجمنها و تشکلهای مختلف 
برنامه خود را به دولت بدهند. در دولت هدف 
بسترسازی است. اگر تجار و فعاالن اقتصادی 
ما در کشــور آذربایجان مشکلی پیدا کردند 
حتما از آنها حمایت می کنیم مشروط بر این 
که ســند اولیه آنها قوی باشد. بنابراین الزم 
است قوانین و مقررات آذربایجان را بشناسند. 
روسیه یکی از بازارهای ما از مسیر آذربایجان 
اســت اما باید اجناس و مصالــح را دم مرز 
آذربایجــان تحویل دهید تــا از عوارض 18 

درصدی در امان باشید. 
وی در پایــان گفت: دولت علــی اف ترجیح 
می دهــد با ما کار کند تا بــا ترکیه و اگر ما با 
قامت بلند وارد میدان سازندگی در آذربایجان 
شویم وی از ما حمایت خواهد کرد. ایراندوستی 

در جمهوری آذربایجان بسیار قوی است. 

مهندسعباسپورازشرکترضوانمزرعه 
با اشاره به تجربه این شرکت در بازار آذربایجان 
عنوان کرد: تشکیل کارگروه بازسازی بسیار مهم 
است تا این کارگروه برای جلب حمایت بیشتر 
دولت تالش کند. 200 هزار واحد مســکونی 
در آذربایجان در عرض ســه سال به مبلغ 10 
میلیارد دالر ساخته خواهد شد که 2 میلیارد و 
200 هزار منات آن در بودجه امسال آذربایجان 
آمده است. آذربایجان از لحاظ مالی و امکانات 
فنی و مهندسی ظرفیت انجام این کار را ندارد و 

به کشورهای دوست و همسایه نیاز دارد. 

جمع بندی
در بخــش پایانــی این نشســت مهندس
شهبازی عنوان کرد: این جلسه تالشی بود 

برای آگاهی بیشتر از بازاری که وجود دارد و 
ضرورت هایی که ما را شــریک ساخت و ساز 
در آن بازار خواهد کرد. در جلســات بعدی با 
استفاده از همفکری همکاران دیگر و جزئی تر 

و فنی تر وارد بحث ها می شویم. 
وی تاکید کرد: ما با کمک تشــکلها کارهای 
را برنامه ریــزی و تعریــف می کنیم، و هر جا 
مشکلی پیدا شد از دولت مردان می خواهیم 
آن را حل کنند. باید خواسته مشخص داشته 
باشیم و با توجه به ضرورتهای موجود با دولت 
همــکاری کنیم. همچنان که از دولت انتظار 
همــکاری داریم. زمینه کار وجود دارد و ما با 
امتیازهای زیادی که برای کار در آذربایجان 

داریم موفق خواهیم شد.
مهندسبیژنســعیدآبادینائبرئیس
هیاتمدیرهسندیکانیز در جمع بندی از 
مذاکرات این نشســت عنوان کرد: در غیبت 
راهبردهــای دولت و حاکمیــت در بازارهای 
هدف، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
موفــق نخواهد شــد. فرصتهــای موجود در 
جمهوری آذربایجان منتظر نمی ماند. توافقات 
دو جانبه و چند جانبه دولــت ایران با دولت 
آذربایجان و ســایر دولتهای ذی نفع کارســاز 
خواهد بود. در این راستا الزم است تفرقه های 
موجود در بخشهای دولتی و تشکلهای بخش 

خصوصی مرتفع شود. 
وی گفت: برای آغاز فعالیت در آذربایجان حضور 
وابستگان نظامی و رای زنان اقتصادی و تقویت 
آنها در بازار هدف ضروری اســت. الزم اســت 
تعامالت حوزه تشکلی صادرات خدمات فنی و 
مهندسی با دولت تقویت و مطالبات این حوزه 
مطرح شود. ایجاد ستاد ایرانی بازسازی جمهوری 
آذربایجان امری ضروری و حائز اهمیت اســت 
همچنان که ستاد بازسازی جمهوری آذربایجان 

محل تصمیم گیری برای بازسازی است. 

مهندسشهبازیعنوانکرد:
ماباکمکتشکلهاکارهایرابرنامهریزی
وتعریفمیکنیم،وهرجامشکلیپیدا
شدازدولتمردانمیخواهیمآنراحل
کنند.بایدخواستهمشخصداشتهباشیم
وباتوجهبهضرورتهایموجودبادولت

همکاریکنیم.همچنانکهازدولتانتظار
همکاریداریم.زمینهکاروجودداردومابا
امتیازهایزیادیکهبرایکاردرآذربایجان

داریمموفقخواهیمشد
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طریق ی1 از  دولت  بدهی  تسویه 
شرکت ملی نفت ایران

دولتمکلفاستازطریقشرکتملینفتایراندرصورتدرخواستدستگاههایاجرائیذیربطتامبلغ
نهصدهزارمیلیارد)900.000.000.000.000(ریالازخالصبدهیقطعیخودبهاشخاصحقیقی،حقوقی،تعاونی،
بنیادمستضعفان،ستاداجرائیفرمانامام)ره(وبخشهایخصوصیکهدرچهارچوبقوانینتاپایانسال
1399ایجادشدهوهمچنیناجرایتکالیفاینقانونازجملهپرداختتعهداتمربوطبهطرحهایعمرانی،
روز قیمت براساس اشخاص این به گازیصادراتی میعانات و خام نفت تحویل محل از وهستهای دفاعی
صادراتیشرکتملینفتایرانتسویهوازطریقمنابعومصارفعمومیدولتوبراساسجدولشماره)21(

اینقانونباخزانهداریکلکشور،اعمالحسابکند.

2
الف

به  دولت  بدهی  پرداخت 
از  خصوصی  حقوقی  اشخاص 

محل واگذاری اموال

و اموال واگذاری محل از غیردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی بخشهای به دولت بدهی  -3
داراییهایمتعلقبهدولتومؤسساتوشرکتهایدولتیبهاستثنایمواردمصادیقمندرجدراصلهشتاد
وسوم)83(قانوناساسیومشمولواگذاریموضوعقانوناجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم

)44(قانوناساسیازطریقجدولشماره)18(اینقانون،قابلپرداختاست.

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران- محمد تکلی: بودجه کل 
که برای یک سال مالی تهیه و حاوی  کشــور برنامه مالی دولت اســت 
پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای 
که منجر بــه نیل به سیاســت ها و هدف های قانونی  انجــام عملیاتــی 

ح زیر است  :  می شود و متشکل از سه بخش به شر
که شامل اجزای زیر است: 1 ـ بودجه عمومی دولت 

کــه مســتقیم و   الــف( پیــش بینــی دریافت هــا و منابــع تأمیــن اعتبــار 
غیرمســتقیم در ســال مالــی قانــون بودجــه بــه وســیله دســتگاه ها از 

گرفته می شود. کل  طریق حساب های خزانه داری 
یــا  عمومــی  درآمــد  محــل  از  کــه  پرداخت هایــی  بینــی  پیــش  ب(   
اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های 

اجرایی، می تواند در سال مربوط انجام دهد.
2 ـ بودجــه شــرکت های دولتــی و بانک ها شــامل پیش بینــی درآمد و 

دیگر منابع تأمین اعتبار.
که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه  3 ـ بودجه مؤسســاتی 

کشور منظور می شود«.
کــه در ایجــاد بودجه بندی و  یکــی از عوامــل فلســفه وجودی بودجه 
که  بودجه نویســی نقش داشته است منابع و امکانات محدود است 
دولتها و حتی شــرکتها و موسسات خصوصی را هم نیازمند به تعریف 

بودجه می نماید.
بودجــه عالوه بــر مفاهیم و موضوعــات فوق دارای اصولی اســت  من 
الجملــه: اصــل تعــادل بودجــه ، اصــل تقــدم درآمــد بــر هزینــه، اصل 
کــه منظور مــا در این  وحــدت بودجــه و اصــل ســاالنه بــودن بودجــه 
گردد. یکی از نتایج مهم اصل ســاالنه  مطلــب به این اصــل ختم می 
کــه ارزش و اعتبار حقوقــی احــکام مقرر در  بــودن بودجــه ایــن اســت 

قانون بودجه موقتی و یک ساله است .
کشــور از حیــث منابع و مصارف  کل  ماده واحده- بودجه ســال 1400 
بالــغ بــر بیســت و هشــت میلیــون و هشــتصد و بیســت و ســه هــزار و 
ســیصد و نــود و هشــت میلیــارد و چهارصــد و پنجاه و هفــت میلیون 

ح زیر است: )28.823.398.4۵۷.000.000( ریال به شر
گــذاری  الــف- منابــع بودجــه عمومــی دولــت از لحــاظ درآمدهــا و وا
دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه  عمومی دولت از حیث 

هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون 
و هفتصــد و ســی و هفــت هزار و ششــصد و نود و نه میلیارد و دویســت 

و شصت و هشت میلیون )13.۷3۷.699.268.000.000( ریال شامل:
1- منابــع عمومــی بالــغ بــر دوازده میلیــون و هفتصــد و هفتــاد و نــه 
نــه میلیــارد و ســیصد و پنجــاه و شــش میلیــون  هــزار و دویســت و 

)12.۷۷9.209.3۵6.000.000( ریال.
2 - درآمــد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسســات دولتــی بالغ بر نهصد 
و پنجــاه و هشــت هــزار و چهارصــد و هشــتاد و نــه میلیــارد و نهصــد و 

دوازده میلیون )9۵8.489.912.000.000( ریال.
ب - بودجه  شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته 
بــه دولــت از لحاظ درآمدها و ســایر منابع تأمین اعتبــار بالغ بر پانزده 
میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد 
و چهــل و ســه میلیــون )1۵.۷13.21۷.843.000.000( ریــال و از حیث 
هزینه ها و ســایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و ســیزده 
هــزار و دویســت و هفــده میلیــارد و هشــتصد و چهــل و ســه میلیــون 

)1۵.۷13.21۷.843.000.000( ریال.
بــه دولــت اجــازه داده می شــود نســبت به ابــالغ نه میلیون و ســیصد 
و هفتــاد و نــه هــزار و دویســت و نه میلیارد و ســیصد و پنجاه و شــش 
میلیون )9.3۷9.209.3۵6.000.000( ریال منابع عمومی متناســب با 
کند. ابالغ ســه میلیون و چهارصــد هزار میلیارد  مبالــغ مصوب اقدام 
)3.400.000.000.000.000( ریــال )مابه التفــاوت ســقف ابالغــی تا اعتبار 
مصــوب( از شــش ماهــه دوم ســال 1400 و صرفــًا پــس از اطمینــان از 
تحقق منابع و متناســب با روند واریزی به خزانه در شــش ماهه اول 

قابل ابالغ به مصارف مصوب است.
کشــور و با عنایت به  بــا توجــه به اهمیت قانــون برای صنعت احداث 
اینکه اعتبار احکام مقرر در قانون بودجه سالیانه می باشد و ضرورت 
غ از هرگونه نقــد و اظهار نظــر در خصوص  اطــالع اعضــای صنــف، فــار
نحــوه تخصیــص و بودجه بنــدی و نحوه تحقق بودجــه های عمرانی 
 کــه تحقــق ایــن بخــش از بودجــه از مهــم ترین خواســته هــای صنف

گاهی از مفاد مرتبط در جدولی   می باشد به جهت سهولت بررسی و آ
که  گردیده اســت  ح ذیل بــرای صنف و صنعــت احداث احصا  بــه شــر

گردد.  جهت استحضار و مطالعه تقدیم می 

اعتبار احکام سالیانه بودجه و نگاهی به مفاد مرتبط
 قانون بودجه سال 1400  با صنعت احداث کشور  
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3
الف

تسهیالت مالی خارجی 
)فاینانس(

برنامهششمتوسعهدرسال1400سقفتسهیالتتأمینمالیخارجی بارعایتبند)الف(ماده)4(قانون
)فاینانس(برایطرحهایدولتیوغیردولتیعالوهبرباقیماندهسـهمیهسـالهایقبل،معادلریـالیسی
)فاینانس( ازتسهیالتمالیخارجی )30.000.000.000(دالرتعیینمیشود.درمواردیکهاستفاده میلیارد
منوطبهتضمیندولتجمهوریاسالمیایرانمبنیبربازپرداختاصلوهزینههایتسهیالتمالیاخذشده
ازمنابعبانکهایکارگزارخارجیوبانکهاومؤسساتمالیوتوسعهایبینالمللیباشد،وزیراموراقتصادیو
داراییمجازاستپسازتصویبهیأتوزیرانبهنمایندگیازطرفدولتضمانتنامههایکلیویااختصاصی
موردنیازبرایطرحهایمذکورراحداکثرظرفیکماهصادرویااختیارامضایآنراباتصویبهیأتوزیران

بهمقاممسئولذیربطتفویضکند.

درموردکلیهطرحهایدولتیوغیردولتیمتقاضیاستفادهازتسهیالتمالیخارجی)فاینانس(اخذتأییدیه
دستگاهاجرائیذیربط)بهمنظورتأییداولویتبرایاستفادهازتأمینمالیخارجی(،وزارتاموراقتصادی
ودارایی)بهمنظورصدورضمانتنامهدولتی(،بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران)بهمنظورپایش)کنترل(
تعادلومدیریتتـرازارزیکشور(وسازمانبرنامهوبودجهکشور)صرفًابرایپایش)کنترل(طرحهایبخش
دولتیشاملطرحهایشرکتهاوطرحهایتملکداراییهایسرمایهای(ضروریبودهوبازپرداختاصلو
سودتسهیالتهریکازطرحهاازمحلعایداتطرحویامنابعپیشبینیشدهدراینقانونقابلپرداخت

میباشد.

طرحهایبخشهایخصوصیوتعاونی،نهادهایعمومیغیردولتی،شرکتهایدانشبنیان،شرکتهایخالق
ومؤسساتوشرکتهایتابعهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(نیزباسپردنتضمینهایالزمبهبانکهای
ازطرحهای وسودتسهیالتهریک اصل بازپرداخت و استفادهکنند ازتسهیالتمذکور عاملمیتوانند
مذکورازمحلعایداتطرح،تأمینوپرداختمیشود.درخصوصطرحهایغیردولتی،وزارتاموراقتصادی
وداراییموظفاستپسازاخذتضمینالزمازبانکهایعاملکهبهپشتوانهاخذوثایقمناسبوکافیاز

مالکانطرحهاصادرشدهاست،نسبتبهصدورضمانتنامهبازپرداختاقدامکند.

پرداخت مطالبات پیمانکاران از ط2
طریق واگذاری اموال

ردیف محل از ریال )300.000.000.000.000( میلیارد هزار سیصد سقف تا میشود داده اجازه دولت به
ایجادطرحهایزیربنایی برای را بنگاهها،سهاموسهمالشرکه از اینقانون 90ـ۵30000جدولشماره)9(
بااولویتمناطقکمترتوسعهیافتهمندرجدراینقانونبهپیمانکارانومشاورانتعاونی،خصوصی،عمومی
غیردولتیوقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(واگذارنماید.همچنیندولتمجازاستدرسقفاینبند،
نسبتبهواگذاریاموال،امالكوداراییهایخودبرایتکمیلواجرایطرحهایتملکداراییهایسرمایهای

اقدامنماید.

مجوز انتشار اوراق مالی الف۵
اسالمی ریالی 

1-شرکتهایدولتیتاسقفشصتوپنجهزارمیلیارد)۶۵.000.000.000.000(ریالاوراقمالیاسالمیریالی
فنی، توجیه دارای طرحهای اجرای برای تا منتشرکنند خود، توسط سود و اصل بازپرداخت و تضمین با

اقتصادی،مالیوزیستمحیطیخودکهبهتصویبشورایاقتصادمیرسد،بهمصرفبرسانند.

بهدولتاجازهدادهمیشودبرایتأمینمالیمصارفاینقانونازجملهطرحهایتملکداراییهایسرمایهایمحل هزینه اوراق مالی اسالمی ب۵
موضوعاینقانونتامبلغششصدوپنجاهوپنجهزارمیلیارد)۶۵۵.000.000.000.000(ریال،اوراقمالیاسالمی
)ریالی-ارزی(منتشرومنابعحاصلرابهردیفشماره310108جدولشماره)۵(اینقانونواریزکند.منابع
واریزیبارعایتماده)30(قانونبرنامهوبودجهکشورمصوب10/12/13۵1برایتخصیصاعتباراتاینقانون
ومطابقموافقتنامهمتبادلهباسازمانبرنامهوبودجهکشورهزینهمیشود.اصل،سودوهزینههایمربوطبه

انتشاراوراقمذکوردرجداولشماره)8(و)9(اینقانونپیشبینیشدهوقابلپرداختاست.

گزارش از بدهی دولت به ج۵
نسبت تولید ناخالص داخلی 

وزارتاموراقتصادیوداراییموظفاستهرماهگزارشیازنسبتبدهیدولتبهتولیدناخالصداخلیرا
بهمجلسارائهکند.افزایشایننسبتبهبیشازچهلوپنجدرصد)4۵%(،منوطبهاخذمجوزازمجلس

شورایاسالمیاست.

تأییدرییسواگذاری اوراق فروش نرفته د۵ با مربوطه اعتبار برایمطالباتدرسقف تبصره این و)ب( )الف( بندهای نرفته اوراقفروش
به واگذاری قابل کشور بودجه و برنامه سازمان و ذیربط مالی امور مدیر - ذیحساب و اجرائی دستگاه
تعهد وهمچنینسایرهزینههای تأمینکنندگانتجهیزات پیمانکاران،مشاوران، از )اعم تمامیطلبکاران

شدهاعتباراتاینقانونازجملهتملکاراضی(میباشد.

۵

اسناد خزانه اسالمیهـ

میلیارد هزار هشتاد سقف تا کشور وزارت تأیید با آنها به وابسته سازمانهای و کشور شهرداریهای
بازپرداختاصلوسودآنتوسط با و باتضمینخود ریالی مالیاسالمی اوراق ریال )80.000.000.000.000(
همانشهرداریهامنتشرکنند.حداقلپنجاهدرصد)۵0%(ازسقفاوراقموضوعاینبندبهطرحهایقطار
شهریوحملونقلشهریتعلقمییابد.تضمینبازپرداختاصلوسودایناوراقبرایاجرایطرحهای
قطارشهریوحملونقلشهریبهنسبتپنجاهدرصد)۵0%(دولتوپنجاهدرصد)۵0%(شهرداریهااست.
تضمینپنجاهدرصد)۵0%(سهمدولتبرعهدهسازمانبرنامهوبودجهکشوراست.اوراقفروشنرفتهاین
بنددرسقفمطالباتمعوقطرحباتأییدشهرداریمربوطوسازمانبرنامهوبودجهکشورقابلواگذاریبه
طلبکارانآنطرحمیباشد.شهرداریهامجازندباتضمینصددرصد)100%(اصلوسوداوراقمنتشرشده

برایطرحهایقطارشهریوحملونقلشهریدرسقفاینبندباهماهنگیوزارتکشوراقدامنمایند.

بافتهای شهری بازآفرینی به بند این اسالمی مالی اوراق از ریال )10.000.000.000.000( میلیارد هزار ده
فرسودهپیرامونحرمهایمطهرحضرتامامرضا)ع(،حضرتمعصومه)س(،حضرتعبدالعظیمحسنی)ع(
وحضرتاحمدبنموسی)ع(تعلقمییابد.تضمینبازپرداختاصلوسودایناوراقتابیستوپنجدرصد

)2۵%(برعهدهدولتومابقیبرعهدهشهرداریهاست.
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شماره 
شرحبندموضوعبندتبصره

و-دولتاسنادخزانهاسالمیموضوعردیفدرآمدی310103جدولشماره)۵(اینقانونراباحفظقدرتاوراق تسویه خزانهو۵
خریدوباسررسیدتاپایانسال1403صادروتاسقفپانصدهزارمیلیارد)۵00.000.000.000(ریالبهطلبکاران
واگذارکند.بازپرداختایناسناددرقوانینبودجـهسنواتیکلکشورپیشبینیمیشودوخزانهداریکل
کشورموظفاستازمحلاعتباراتردیفهایفصلمربوطهوجدولشماره)8(اینقانوننسبتبهتسویه
آناقدامکند.ایناسنادبابتتأدیهمطالباتقطعیشدهبهطلبکاراندستگاههایاجرائیبااولویتدانشگاه
آزاداسالمیتامبلغپانزدههزارمیلیارد)1۵.000.000.000.000(ریالبهآنانواگذارمیشودوصرفًابراساس
ابالغاعتباروتخصیصهایصادرهتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشوروازمحلاعتباراتهزینهایوتملک
داراییهایسرمایهایوردیفهاوجداولاینقانونصادرمیشود.ماندهمنتشرنشدهاسنادموضوعاینبندبه

ظرفیتاوراقمالیاسالمیموضوعبند)ب(اینتبصرهاضافهمیشود.2

انتشار اوراق مالی – اسالمی  ز۵
توسط بیمه مرکزی 

و )تعاونی حقوقی و حقیقی اشخاص به خود قطعی بدهیهای خزانه، تسویه اسناد طریق از دولت -1
بسیجسازندگی و قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص( غیردولتی، ومؤسساتعمومی نهادها و خصوصی(
کهدرچهارچوبقوانینومقرراتمربوطتاپایانسال1399ایجادشده،بامطالباتقطعیمعوقدولتاز
اشخاصمزبورتامبلغپنجاههزارمیلیارد)۵0.000.000.000.000(ریال)موضوعردیفدرآمدی31010۶جدول

شماره)۵(وردیف42-۵30000جدولشماره)9(اینقانون(بهصورتجمعی-خرجیتسویهکند.

مطالباتقطعیدولتازاشخاصفوقالذکرکهدراجرایبند)پ(ماده)2(قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر
وارتقاینظاممالیکشورمصوب1/2/1394بااصالحاتوالحاقاتبعدیبهشرکتهایدولتیمنتقلشده،با

بدهیدولتبهشرکتهایمذکوربهوسیلهایناسنادقابلتسویهاست.

2-بهدولتاجازهدادهمیشوددرصورتدرخواستمتقاضیان،مطالباتقطعیاشخاصحقیقیوحقوقی
همچنین و است شده ایجاد 1399 سال پایان تا مقررات و قوانین چهارچوب در که تعاونی و خصوصی
مطالباتنهادهایعمومیغیردولتی،صندوقهایبازنشستگی،بانکها)ازجملهبابتیارانهسودبهبنگاههای
پیمانکاران )ص(، خاتماالنبیاء سازندگی قرارگاه کرونا(، بیماری ازشیوع آسیبدیده غیردولتی بخشهای
محرومیتزداییقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(،بسیجسازندگی،شرکتملینفتایرانوشرکتهای
در که دولت از تکلیفی قیمتهای یارانه بابت وزارتخانهها تابعه دولتی نیزشرکتهای و وابسته و تابعه
چهارچوبقوانینومقرراتمربوطتاپایانسال1399ایجادشدهاسترابابدهیاشخاصیادشدهبهبانک
مرکزییابانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکیکهتاپایانسال1399ایجادشدهاست،تاسقفسیصدو
پنجاههزارمیلیارد)3۵0.000.000.000.000(ریالازطریقانتشاراسنادتسویهخزانهوتسلیمبهبانکمرکزی،

بانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکیبهشرحزیرتسویهکند.

1ـ2-حداقلتهاتربدهیازطریقاسناد)اوراق(تسویهخزانهبرایاشخاصحقیقیوحقوقیخصوصیو
تعاونیپنجاهدرصد)۵0%(مبلغماندهفوقالذکراستوباقیماندهآنجهتتهاتربدهیهاینهادهایعمومی
غیردولتی،بانکهاوشرکتهایدولتیتابعهوزارتخانهها)صرفًابابتیارانهقیمتهایتکلیفی(،شرکتهایآب
وفاضالباستانیوشرکتملینفتایرانبااولویتمطالباتحسابرسیشدهوقطعیسازمانتأمیناجتماعی

بهمصرفمیرسد.

حکم در نیرو وزارت تابعه وشرکتهای سازمانها از برق و آب تولیدکننده مطالباتشرکتهای ـ2- 8
مطالباتآنهاازدولتاست

میلیارداوراق بهادار اسالمی ح۵ هزار یکصد معادل تا 1400 سال در شده سررسید اوراق سود و اصل بازپرداخت برای دولت
)100.000.000.000.000(ریالاوراقمالیاسالمیریالیبراساسمقرراتموضوعهمنتشرمیکند.اصلوسودو

هزینههایمترتببرانتشارایناوراقدربودجههایسنواتیکلکشورپیشبینیمیشود.

مجوز انتشار اوراق مالی ط۵
اسالمی طرحهای زیر بنائی 
–وزارتخانه نفت ،صمت و...

وزارتخانههاینفت،صنعت،معدنوتجارتونیروازطریقشرکتهایتابعهووابستهذیربطوباتصویب
شورایاقتصاد،اوراقمالیاسالمی)ریالییاارزی(درسقفسیوپنجهزارمیلیارد)3۵.000.000.000.000(
میادینمشتركوزارت اولویت با گاز و نفت بهمنظورسرمایهگذاریدرطرحهای تا ریالمنتشرمیکنند،
طرحهای همچنین و نیرو وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت توسعهای و زیربنایی طرحهای و نفت
افزایشبهرهوری)راندمان(نیروگاهیوزارتنیروبهمصرفبرسد.بازپرداختاصلوسودایناوراقتوسط
)برای )برایطرحهایوزارتنفت(وعایداتطرح تولیدهمانمیادین افزایش ازمحل شرکتهایمذکور

طرحهایوزارتصنعت،معدنوتجارتووزارتنیرو(تضمینمیشود.

مجوز انتشار اوراق مالی ی۵
اسالمی  ارزی وزارت نفت

وزارتنفتازطریقشرکتهایدولتیتابعهذیربطتاسقفمعادلسهمیلیارد)3.000.000.000(دالراوراق
بازپرداختاصلوسود برای اوراق این باتصویبهیأتوزیرانمنتشرکند. یاارزی( مالیاسالمی)ریالی
اوراقارزی-ریالیسررسیدشدهتسهیالتبانکیوتضامینسررسیدشدهوهمچنینبازپرداختبدهیهای
میگیرد.شرکتهای تعلق نفت باالدستی طرحهای متقابل بیع قراردادهای پیمانکاران به سررسیدشده
مذکورموظفنداصلوسوداوراقمنتشرشدهراحداکثرتاپنجسالازمحلمنابعداخلیخودتسویهکنند.
اوراقفروشنرفتهاینبندباتأییدوزارتنفتوسازمانبرنامهوبودجهکشورقابلواگذاریبهپیمانکاران/

طلبکارانطرحهامیباشد.
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شماره 
شرحبندموضوعبندتبصره

و-دولتاسنادخزانهاسالمیموضوعردیفدرآمدی310103جدولشماره)۵(اینقانونراباحفظقدرتاوراق تسویه خزانهو۵
خریدوباسررسیدتاپایانسال1403صادروتاسقفپانصدهزارمیلیارد)۵00.000.000.000(ریالبهطلبکاران
واگذارکند.بازپرداختایناسناددرقوانینبودجـهسنواتیکلکشورپیشبینیمیشودوخزانهداریکل
کشورموظفاستازمحلاعتباراتردیفهایفصلمربوطهوجدولشماره)8(اینقانوننسبتبهتسویه
آناقدامکند.ایناسنادبابتتأدیهمطالباتقطعیشدهبهطلبکاراندستگاههایاجرائیبااولویتدانشگاه
آزاداسالمیتامبلغپانزدههزارمیلیارد)1۵.000.000.000.000(ریالبهآنانواگذارمیشودوصرفًابراساس
ابالغاعتباروتخصیصهایصادرهتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشوروازمحلاعتباراتهزینهایوتملک
داراییهایسرمایهایوردیفهاوجداولاینقانونصادرمیشود.ماندهمنتشرنشدهاسنادموضوعاینبندبه

ظرفیتاوراقمالیاسالمیموضوعبند)ب(اینتبصرهاضافهمیشود.2

انتشار اوراق مالی – اسالمی  ز۵
توسط بیمه مرکزی 

و )تعاونی حقوقی و حقیقی اشخاص به خود قطعی بدهیهای خزانه، تسویه اسناد طریق از دولت -1
بسیجسازندگی و قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص( غیردولتی، ومؤسساتعمومی نهادها و خصوصی(
کهدرچهارچوبقوانینومقرراتمربوطتاپایانسال1399ایجادشده،بامطالباتقطعیمعوقدولتاز
اشخاصمزبورتامبلغپنجاههزارمیلیارد)۵0.000.000.000.000(ریال)موضوعردیفدرآمدی31010۶جدول

شماره)۵(وردیف42-۵30000جدولشماره)9(اینقانون(بهصورتجمعی-خرجیتسویهکند.

مطالباتقطعیدولتازاشخاصفوقالذکرکهدراجرایبند)پ(ماده)2(قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر
وارتقاینظاممالیکشورمصوب1/2/1394بااصالحاتوالحاقاتبعدیبهشرکتهایدولتیمنتقلشده،با

بدهیدولتبهشرکتهایمذکوربهوسیلهایناسنادقابلتسویهاست.

2-بهدولتاجازهدادهمیشوددرصورتدرخواستمتقاضیان،مطالباتقطعیاشخاصحقیقیوحقوقی
همچنین و است شده ایجاد 1399 سال پایان تا مقررات و قوانین چهارچوب در که تعاونی و خصوصی
مطالباتنهادهایعمومیغیردولتی،صندوقهایبازنشستگی،بانکها)ازجملهبابتیارانهسودبهبنگاههای
پیمانکاران )ص(، خاتماالنبیاء سازندگی قرارگاه کرونا(، بیماری ازشیوع آسیبدیده غیردولتی بخشهای
محرومیتزداییقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(،بسیجسازندگی،شرکتملینفتایرانوشرکتهای
در که دولت از تکلیفی قیمتهای یارانه بابت وزارتخانهها تابعه دولتی نیزشرکتهای و وابسته و تابعه
چهارچوبقوانینومقرراتمربوطتاپایانسال1399ایجادشدهاسترابابدهیاشخاصیادشدهبهبانک
مرکزییابانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکیکهتاپایانسال1399ایجادشدهاست،تاسقفسیصدو
پنجاههزارمیلیارد)3۵0.000.000.000.000(ریالازطریقانتشاراسنادتسویهخزانهوتسلیمبهبانکمرکزی،

بانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکیبهشرحزیرتسویهکند.

1ـ2-حداقلتهاتربدهیازطریقاسناد)اوراق(تسویهخزانهبرایاشخاصحقیقیوحقوقیخصوصیو
تعاونیپنجاهدرصد)۵0%(مبلغماندهفوقالذکراستوباقیماندهآنجهتتهاتربدهیهاینهادهایعمومی
غیردولتی،بانکهاوشرکتهایدولتیتابعهوزارتخانهها)صرفًابابتیارانهقیمتهایتکلیفی(،شرکتهایآب
وفاضالباستانیوشرکتملینفتایرانبااولویتمطالباتحسابرسیشدهوقطعیسازمانتأمیناجتماعی

بهمصرفمیرسد.

حکم در نیرو وزارت تابعه وشرکتهای سازمانها از برق و آب تولیدکننده مطالباتشرکتهای ـ2- 8
مطالباتآنهاازدولتاست

میلیارداوراق بهادار اسالمی ح۵ هزار یکصد معادل تا 1400 سال در شده سررسید اوراق سود و اصل بازپرداخت برای دولت
)100.000.000.000.000(ریالاوراقمالیاسالمیریالیبراساسمقرراتموضوعهمنتشرمیکند.اصلوسودو

هزینههایمترتببرانتشارایناوراقدربودجههایسنواتیکلکشورپیشبینیمیشود.

مجوز انتشار اوراق مالی ط۵
اسالمی طرحهای زیر بنائی 
–وزارتخانه نفت ،صمت و...

وزارتخانههاینفت،صنعت،معدنوتجارتونیروازطریقشرکتهایتابعهووابستهذیربطوباتصویب
شورایاقتصاد،اوراقمالیاسالمی)ریالییاارزی(درسقفسیوپنجهزارمیلیارد)3۵.000.000.000.000(
میادینمشتركوزارت اولویت با گاز و نفت بهمنظورسرمایهگذاریدرطرحهای تا ریالمنتشرمیکنند،
طرحهای همچنین و نیرو وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت توسعهای و زیربنایی طرحهای و نفت
افزایشبهرهوری)راندمان(نیروگاهیوزارتنیروبهمصرفبرسد.بازپرداختاصلوسودایناوراقتوسط
)برای )برایطرحهایوزارتنفت(وعایداتطرح تولیدهمانمیادین افزایش ازمحل شرکتهایمذکور

طرحهایوزارتصنعت،معدنوتجارتووزارتنیرو(تضمینمیشود.

مجوز انتشار اوراق مالی ی۵
اسالمی  ارزی وزارت نفت

وزارتنفتازطریقشرکتهایدولتیتابعهذیربطتاسقفمعادلسهمیلیارد)3.000.000.000(دالراوراق
بازپرداختاصلوسود برای اوراق این باتصویبهیأتوزیرانمنتشرکند. یاارزی( مالیاسالمی)ریالی
اوراقارزی-ریالیسررسیدشدهتسهیالتبانکیوتضامینسررسیدشدهوهمچنینبازپرداختبدهیهای
میگیرد.شرکتهای تعلق نفت باالدستی طرحهای متقابل بیع قراردادهای پیمانکاران به سررسیدشده
مذکورموظفنداصلوسوداوراقمنتشرشدهراحداکثرتاپنجسالازمحلمنابعداخلیخودتسویهکنند.
اوراقفروشنرفتهاینبندباتأییدوزارتنفتوسازمانبرنامهوبودجهکشورقابلواگذاریبهپیمانکاران/

طلبکارانطرحهامیباشد.

شماره 
شرحبندموضوعبندتبصره

 نظارت بر تبعات انتشار اوراق ك۵
مالی اسالمی 

1-بهمنظورمدیریتتبعاتاحتمالیانتشاراوراقمالیاسالمیدربازارهایپولوسرمایهکشور،کمیتهای
مرکزی بانک کل رئیس و دارایی و اقتصادی امور وزیر کشور، بودجه و برنامه سازمان رئیس از متشکل
جمهوریاسالمیایرانودونمایندهازکمیسیونهایبرنامهوبودجهومحاسباتواقتصادیمجلسشورای
اسالمی)بدونحقرأی(برنحوهانتشاراوراقموضوعاینقانوننظارتمیکنند.نرخسوداسمیاوراقمنتشر
شدهونرخحفظقدرتخریداسنادخزانهاسالمیبارعایتموازینشرعیتوسطاینکمیتهتعیینمیشود.

این بهدولتاست. مالیمربوط اوراق انتشار ازدولت،مسؤول نیابت به دارایی و اقتصادی امور 4-وزارت
وزارتخانهمجازاستازکلیهروشهایانتشاراولیهاوراقازجملهتحویلاوراقبهطلبکاران،عرضهتدریجی،
حراج،فروشاوراقبهکسر)کمترازقیمتاسمی(وپذیرهنویسیدربازارهااستفادهکند.سازمانبورسو
اوراقبهاداروبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانحسبموردمکلفندنسبتبهارائهاطالعاتموردنیاز
برای اتخاذتمهیداتالزم و بهوزارتمذکور مالیاسالمیدولت اوراق ازجملهفهرستآخریندارندگان
استفادهازکلیهروشهایانتشاراقدامکنند.بانکمرکزیجمهوریاسالمیایراندربازارثانویهاوراق،مجاز
بهخریدوفروشاوراقمالیاسالمیدولتبودهوازنظرحجمخریدیافروشوروشخریدیافروش)ازجمله
سازوکارحراج،توافقبازپرداخت(درراستایسیاستگذاریپولیخودوهمچنیندرآمدوهزینههایناشی

ازاجرایعملیاتبازاربازاختیارکاملدارد.

۵-بهوزارتاموراقتصادیوداراییاجازهدادهمیشودنسبتبهتأسیسنهادهایواسطناشربامدیریت
ومالکیتدولتویااستفادهازنهادهایواسطموضوعقانونتوسعهابزارهاونهادهایمالیجدیدبهمنظور
تسهیلاجرایسیاستهایکلیاصلچهلوچهارم)44(قانوناساسیباانتقالمالکیتویابدونانتقال
مالکیتبهدولت،برایانتشاراوراقبهادارارزیوتأسیسنهادواسطمولدسازداراییهایدولتبرایانتشار

اوراقمالیاسالمیمربوطاقدامنماید.

۶-بهوزارتاموراقتصادیوداراییاجازهدادهمیشودرأسًاازداراییهاومطالباتدولتبهعنوانپشتوانه
انتشاراوراقمالیاسالمیموضوعاینتبصرهاستفادهکند.اموالمتعلقبهدولتکهسندعادیدارد،نیز

میتواندبهعنوانپشتوانهمورداستفادهقرارگیرد.

مشمول معافیت ها و مستثنیات ل۵
حکم ماده 14

اوراقواسناداینتبصرهوکارمزدتعهدپذیرهنویسیاوراقمالیاسالمیدولت)منتشرشدهدرسال1400(مشمول
مالیاتبهنرخصفرمیشود.همچنینمعامالتبینارکانانتشارودریافتهاوپرداختهایمربوطبهانتشاراوراق
موضوعاینتبصره،صرفنظرازاستفادهیاعدماستفادهازنهادهایواسط،مشمولمعافیتهاومستثنیاتحکم

ماده)14(قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشورمصوب1/2/1394میشود.

کلیهکارمزدهایانتشارومعامالتاوراقدولتدربازارهایاولیهوثانویهبهنحویتعیینگردد،کهخریدو
فروشروزانهاوراقدولترااقتصادینماید.

اقدام بانک مرکزی برای م۵
مدیریت اوراق مالی اسالمی

بهمنظوراجرایسیاستپولیومدیریتنرخهایسودومهار)کنترل(بلندمدتنقدینگی،مهار)کنترل(
تورمودرراستایاجرایعملیاتبازاربازواعطایاعتباردرقبالوثیقه،بانکمرکزیجمهوریاسالمیایران
بدهیبانکهاومؤسساتاعتباریشاملخطاعتباریواضافهبرداشتراتوثیقبهاوراقمالیاسالمیمنتشر
شدهدولتنماید.بدهیایجادشدهبابتساماندهیبانکهاومؤسساتاعتباریوخطوطاعتباریتکلیفیبا
مصوبهشورایپولواعتبارازشمولاینبندمستثنیاست.سازمانبورسواوراقبهادارمکلفبههمکاری

درتوثیقاوراقمالیاسالمیمنتشرشدهدولتنزدبانکمرکزیاست.

ایجادطلبجدیدازدولتدرصورتیمجازاستکهازقبل،مجوزآندرقالبمبادلهموافقتنامهویاتعهدوایجاد طلب  جدید  از دولتن۵
تضمینآنبامبنایقانونیتوسطسازمانبرنامهوبودجهکشورصادرشدهباشد

مهلت واگذاری اوراق غیر ف۵
نقدی 

کلیه برای ،1400 منتشرشدهدرسال بهطلبکاران( )تحویل مالیاسالمیغیرنقدی اوراق واگذاری مهلت
دستگاههایاجرائیازجملهدستگاههایاجرائیموضوعماده)1(قانوناحکامدائمیبرنامههایتوسعهکشور،

تابعقانوناصالحمواد)۶3(و)۶4(قانونمحاسباتعمومیکشوراست.

ث-کارفرمایانواحدهایتولیدی،صنعتی،معدنیوخدماتیواصنافکهحداقلبهمدتیکسالاززمانبخشودگی جرائم بیمه ث۵
تقسیطنسبتبهحفظیاافزایشاشتغالنیرویانسانیکارگاهخودبرمبنایفهرستبهمنماهسال1398
اقدامنمودهاندوفهرستحقبیمهجاریکارکنانشاغلرادرطولدورهتقسیطارسالوپرداختمینمایند،
میتوانندازتاریخالزماالجراءشدناینقانونوحداکثرظرفچهارماه،نسبتبهدرخواستتعیینتکلیف
بدهیهایقطعیشدهمطابققوانینازبخشودگیجریمههایمتعلقهوسایرجریمههابرخوردارشوند.در
مواردیکهکارفرمایانکارگاههایمذکورتاتاریخالزماالجراءشدناینقانونبرمبنایفهرستبهمنماه
یا نیرویکارتعدیلشده بازگشت از باشند،پس نموده اقدام بیمهشدگانکارگاه بهتعدیل 1398نسبت
جایگزینیآنهاورعایتحفظاشتغالحداقلبهمدتیکسالاززمانتقسیطوبرمبنایفهرستبهمنماه

1398،ازبخشودگیجریمههابهشرحفوقبرخوردارمیشوند.

تامین مالی طرح های با اهمیت ظ۵
از  طریق بازار سرمایه

بهدولتاجازهدادهمیشودنسبتبهتأمینمالیطرحهایتملکداراییهایسرمایهایکهاهمیتوکارکرد
راهبردیآنهاباپیشنهاددستگاههایاجرائیذیربطبهتأییدسازمانبرنامهوبودجهکشورمیرسد،ازطریق
ابزارهاوروشهایبازارسرمایهاقدامنماید.سقفمنابعموضوعاینبندحداکثرسیدرصد)30%(اعتبارات

تملکداراییهایسرمایهایمصوبدرهرفصلتعیینمیگردد.

انتشار اوراق توسط قرارگاه ض۵
خاتم االنبیاء 

-قرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(مجازاستتاسقفبیستهزارمیلیارد)20.000.000.000.000(ریالاوراق
مالی-اسالمیبراساستوافقنامهایکهباوزارتاموراقتصادیوداراییامضاءمیکندمنتشرنماید.باالترین
مقامقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاء)ص(تعهدنامهمبنیبرمجازبودنخزانهداریکلکشوربهبرداشتاز
حسابدرآمداختصاصیقرارگاهنزدخزانهوسایرحسابهایبانکیقرارگاهنزدبانکمرکزیوبانکهایعامل
درصورتعدمایفایتعهدبازپرداختاصلوسوداوراقیادشدهراتسلیممیکند.سازمانبورسواوراق
بهادارموظفاستنامهوزارتاموراقتصادیودارایی)خزانهداریکلکشور(مبنیبراخذتعهدمزبوررابه

عنوانتضمیناوراقمزبورقبولکند.
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 نشست

شماره 
شرحبندموضوعبندتبصره

تعیین تکلیف پرونده های ب۶
مالیات بر ارزش افزوده سال 

97-87

ب-بهوزارتاموراقتصادیودارایی)سازمانامورمالیاتیکشور(اجازهدادهمیشودظرفیکسال،آن
اظهارنامههای که تا1397، سنوات1387 دورههای افزوده ارزش بر مالیات مؤدیان پروندههای از بخشی
خودرادرموعدمقررتسلیمنمودهاندوتاکنونموردرسیدگیقرارنگرفتهاند،براساسدستورالعملیکه
بهپیشنهادسازمانامورمالیاتیکشورظرفیکماهبعدازابالغقانونتهیهمیشودوبهتصویبوزیرامور

اقتصادیوداراییمیرسد،بدونرسیدگی،قطعینماید.

اخذ مالیات با استفاده از ط۶
پایگاههای اطالعاتی ماده 

169مکرر

ماده موضوع اطالعاتی پایگاههای از استفاده با 1400 سال در است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان -
)1۶9مکرر(قانونمالیاتهایمستقیمنسبتبهتعیینتکلیفمطالباتتاپایانسال1399مالیاتدولتاز
اشخاصحقیقیوحقوقیاقدامکردهوحداقلسیدرصد)30%(اینمطالباتراوصولوبهردیفدرآمدی
ذیربطمندرجدرجدولشماره)۵(اینقانونواریزکند.بانکهاومؤسساتمالیواعتباریدرصورتعدم
رعایتتکالیففوقوسایرتکالیفمقرردرماده)1۶9مکرر(قانونمالیاتهایمستقیمعالوهبرجریمههای
مزبوردرقانونمالیاتهایمستقیممشمولجریمهایمعادلدودرصد)2%(حجمسپردههایاشخاصنزد
بانکومؤسسهمالیواعتباریدرهرسالمیشوند.اینجریمههاازطریقمقرراتقانونمزبورقابلمطالبه
ووصولخواهدبود.شرکتهایبیمهمکلفنداطالعاتهویتی،مالیواقتصادیاشخاصحقیقیوحقوقی

درخواستشدهرابهترتیبیکهسازمانامورمالیاتیکشورمقررمیکنددراختیارآنسازمانقراردهند.

برخورداری از معافیت ق۶
صادراتی به شرط بازگشت ارز

7-برخورداریازمعافیتهایمالیاتیبرایدرآمدهایحاصلازصادراتکاالهاوخدماتوهرگونهجایزهو
مشوقهایصادراتیمنوطبهبازگشتارزحاصلازصادراتبهچرخهاقتصادیکشوراست.

محل استقرار واحدهای تولیدی د۶
و خدماتی محل دریافت مالیات 

بر ارزش افزوده 

2-مالیاتوعوارضارزشافزودهدریافتیازواحدهایتولیدیوپیمانکارانطرح)پروژه(هایواقعدراستان
بهحساباستانبارعایتجزءهای)1(و)2(بند)ب(ماده)۶(قانونبرنامهششمتوسعهمحلاستقرارواحد

تولیدیمنظورمیشود.

سازمانامورمالیاتیمکلفاستپروندههایواحدهایتولیدیوخدماتیباشخصیتحقیقییاحقوقیدارای
یکمحلفعالیتراکهمحلاستقرارواحدتولیدییاخدماتیآنهادراستانمحلاستقراردفترمرکزیآنها

نیستبهادارهکلامورمالیاتیاستانمحلاستقرارواحدتولیدیوخدماتیارسالنماید.

مالیاتوعوارضبرارزشافزودهواحدهایخدماتیملیبهنسبتسهمهراستانازجمعیتکشور،بهحساب
خزانهاستانذیربطواریزمیشود.

تمدید قانون مالیات بر  ارزش ك۶
افزوده 

از یک هر سهم باشد، نشده الزماالجراء افزوده ارزش بر مالیات قانون شدن دائمی الیحه که مادامی
دستگاههایذینفعازاجرایقانونمالیاتبرارزشافزودهدرسال1400مطابققانوناخیرالذکردرسال

1399است.

شمولیت قانون مالیات بر ارزش ت۶
افزوده بر مناطق آزاد

درسال1400مناطقآزادتجاری-صنعتیمشابهسرزمیناصلیمشمولپرداختمالیاتبرارزشافزوده
)وی.ای.تی(خواهندبود.

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش ل۶
افزوده در پیمانکاری 

درمعامالتپیمانکاریکارفرماموظفاستهمزمانباهرپرداخت،مالیاتبرارزشافزودهمتناسبباآن
رابهپیمانکارپرداختکند.تازمانیکهکارفرمامالیاتبرارزشافزودهرابهپیمانکارپرداختنکردهباشد،
اعتباری،دفاتر و مالی بانکهاومؤسسات استعالم به پاسخ مالیاتیکشورموظفاستضمن امور سازمان
اسنادرسمیوسایردستگاههایاجرائیحقمطالبهآنازپیمانکاریااخذجریمهدیرکردازویرانخواهد
داشت.درمواردیکهبدهیکارفرمابهپیمانکاربهصورتاسنادخزانهاسالمیپرداختمیشوددرصورت
درخواستپیمانکار،کارفرماموظفاستایناوراقراعینًابهسازمانامورمالیاتیکشورتحویلدهد.سازمان
امورمالیاتیکشورمعادلمبلغاسمیاوراقتحویلیراازبدهیمالیاتیپیمانکارکسرواسنادمذکوررابه
خزانهداریکلکشورارائهمیکند.خزانهداریکلکشورموظفاستمعادلمبلغاسمیاسنادخزانهتحویلی

رابهعنوانوصولیمالیاتمنظورکند
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شماره 
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4-سقفمعافیتمالیاتیموضوعماده)84(قانونمالیاتهایمستقیمدرسال1400مبلغچهارصدوهشتادسقف معافیت مالیاتیالف12
میلیون)480.000.000(ریالتعیینمیشود.

نرخمالیاتبردرآمدحقوقکارکناندولتیوغیردولتیاعمازحقوقومزایا)بهاستثناءقضاتومشمولین
تبصرههای)1(و)2(ماده)87(قانونمالیاتهایمستقیموبارعایتماده)۵(قانوناصالحپارهایازمقررات
و دانشگاهها بازنشسته و شاغل پژوهشی( و )آموزشی علمی هیأت رسمی اعضای حقوق پایه به مربوط

مؤسساتآموزشعالیمصوب1۶/12/13۶8بااصالحاتوالحاقاتبعدی(وکارانهبهشرحزیرمیباشد:

1ـ4-نسبتبهمازادچهارصدوهشتادمیلیون)480.000.000(ریالتانهصدوشصتمیلیون)9۶0.000.000(
ریالدهدرصد)%10(

2ـ4-نسبتبهمازادنهصدوشصتمیلیون)9۶0.000.000(ریالتایکمیلیاردوچهارصدوچهلمیلیون
)1.440.000.000(ریال:پانزدهدرصد)%1۵(

3ـ4-نسبتبهمازادیکمیلیاردوچهارصدوچهلمیلیون)1.440.000.000(ریالتادومیلیاردوصدو
شصتمیلیون)2.1۶0.000.000(ریال:بیستدرصد)%20(

4ـ4-نسبتبهمازاددومیلیاردوصدوشصتمیلیون)2.1۶0.000.000(ریالتادومیلیاردوهشتصدوهشتاد
میلیون)2.880.000.000(ریال:بیستوپنجدرصد)%2۵(

۵ـ4-نسبتبهمازاددومیلیاردوهشتصدوهشتادمیلیون)2.880.000.000(ریالتاسهمیلیاردوهشتصد
وچهلمیلیون)3.840.000.000(ریال:سیدرصد)%30(

۶ـ4-نسبتبهمازادسهمیلیاردوهشتصدوچهلمیلیون)3.840.000.000(ریال:سیوپنجدرصد)%3۵(

میزانمعافیتمالیاتساالنهمستغالتاشخاصفاقددرآمدموضوعماده)۵7(قانونمالیاتهایمستقیمو
مالیاتبردرآمدمشاغلموضوعماده)101(قانونمالیاتهایمستقیمساالنهبهمبلغسیصدوشصتمیلیون

)3۶0.000.000(ریالتعیینمیشود

4-اعتبارمالیاتیموضوعبند)ب(ماده)۵(قانونفوقالذکرصرفًادرصورتیبهاشخاصحقوقییاواحدهاینحوه تعلق اعتبار مالیاتی م13
صنفیتعلقمیگیردکهمبلغخریدبه»حسابفروش«فروشندهواریزشدهباشد.

تکلیف بانکها به تامین مالی هـ18
طرح های نیمه تمام با 

پیشرفت80درصد

بانکهایعاملمکلفندنسبتبهتأمینمنابعموردنیازاتمامطرحهایعمرانی)بااولویتطرح)پروژه(های
برخوردار(درسقفدو باالیهشتاددرصد)80%(پیشرفتوپیشرانهایمنطقهایمناطقکم تمام نیمه
هزارمیلیارد)2.000.000.000.000(ریالبراساساعالمسازمانبرنامهوبودجهکشوردرقالبماده)۵۶(قانون
تنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتاقدامنمایند.اعتبارمذکوربایدبرایعملیاتاجرائیودرقالبصورت

وضعیتهایتنظیمیمربوطسال1400پرداختگردد.

راهرسهماهیکباردراختیار بند این ایرانموظفاستگزارشعملکرد بانکمرکزیجمهوریاسالمی
کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیقراردهد.درصورتیکهیکبانکیامؤسسهاعتباریغیربانکی
است موظف مرکزی بانک نماید، خودداری مرکزی بانک توسط تعیینشده تسهیالت پرداختسهمیه از
متناسبباتعهدانجامنشدهنسبتبهافزایشسپردهقانونیآنبانکیامؤسسهاعتباریغیربانکیاقدامو
ازطریقسایربانکهاومؤسساتاعتباریغیربانکینسبتبهپرداختتسهیالتتعریفشده،اقدامنماید.

تامین مالی بانکها از طریق ز18
ایجاد شرکت و صندوق پروژه 

از منابعحاصل ازجمله منابعخود ازمحل دادهمیشود اجازه غیربانکی اعتباری ومؤسسات بانکها به
داراییهای تملک طرحهای و زیربنایی بزرگ )پروژه(های طرح از یک هر در مازاد داراییهای واگذاری
و مالی تأمین قالب در تولیدی و اصلی،صنعتی راههای و بزرگراهی و آزادراهی نظیرطرحهای سرمایهای
تملکوایجادشرکتوصندوقطرح)پروژه(وحداکثرتاسقفچهلدرصد)40%(ازسرمایهپایهخود)با

احتسابسهمسرمایهگذاریدرشرکتهایمرتبطبافعالیتبانکداری(مشارکتنمایند.

بانکهاومؤسساتاعتباریموظفندحداکثرظرفمدتپنجسالپسازبهرهبرداریازطرحهایصنعتو
تولیدیمذکورنسبتبهواگذاریآنهااقدامنمایند.درغیراینصورتباگذشتپنجسالازتاریخبهرهبرداری

مشمولجریمههایماده)17(قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشورمیشوند.

- آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه  ماه پس از ابالغ این قانون 
تهیه می شود و به تصویب هیأت  وزیران می رسد. اجرای احکام مندرج در این  قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود 
و نه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف- رییس مجلس 

شورای اسالمی

کا د�ی ا�ق س�ن �ب
مکا�ق
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 نشست
اله م�ق

چکیده 
 اصالح و ارتقای خواص عملکرد روسازی های
افزودنی هــای از  اســتفاده  بــا  آســفالتی    
 مختلــف همــواره مــورد توجــه پژوهشــگران 
و فعــاالن در حــوزه صنعــت راه ســازی بــوده 
است. الیاف به عنوان یکی از انواع افرودنی ها 
گی هــای مکانیکی و خاص  و نیــز به خاط ویژ
آنهــا، قابلیت هــای زیــادی در تغییــر عملکرد 
آســفالت خواهنــد داشــت. در ایــن مطالعــه 
مدل سازی آماری عملکرد روسازی آسفالتی 
کــرو و نانوپلیمری و  حــاوی الیــاف میکــرو، ما
تاثیــر ایــن الیاف بــر روی مشــخصات فیزیکی 
پرداختــه  آســفالتی  روســازی  مکانیکــی  و 
گســترده ای  کنون مطالعات  شــده اســت. تا
مخلوط هــای  در  الیــاف  عملکــرد  زمینــه  در 
گرفته  آسفالتی و نقش آن در روسازی صورت 
کنــون مطالعــه ای در خصوص  اســت، امــا تا
مدل سازی آماری عملکرد روسازی آسفالتی 
نانــو و تاثیــر  کــرو و  الیــاف میکــرو، ما حــاوی 
و  فیزیکــی  مشــخصات  روی  بــر  الیــاف  ایــن 
نشــده  انجــام  آســفالتی  روســازی  مکانیکــی 
اســت. ایــن مطالعــه بــا هــدف مــدل ســازی 
حــاوی  آســفالت  روســازی  عملکلــرد  آمــاری 
کــرو،  الیــاف پلــی پروپیلــن در اندازه هــای ما
میکــرو و نانــو در دو ســطح 0/۵ و 1 درصــد از 
گرفتــه اســت. بدیــن منظــور،  الیــاف انجــام 
نمونه های آسفالت حاوی 0/۵ و 1% از الیاف 
کــرو، میکــرو و نانــو ســاخته  در ســه ســطح ما

شــد و در معــرض آزمایشــات فضــای خالــی، 
مقاومت مارشال، حساسیت رطوبتی، مدل 
گرفتند.  برجهندگــی و خــزش مکانیکــی قــرار 
داده هــای بدســت آمده به صــورت میانگین 
گردید. به منظور مدل ســازی  گزارش  آمــاری 
Design Ex- افــزار نــرم  از  آمــاری   عملکــرد 
بــا اســتفاده رویکــرد   CCD بــا روش   pert 11
گردید و نتایج به صورت  stepwise اســتفاده 
گردیــد. نتایــج ایــن مطالعــه  گرافیکــی ارائــه 
که اســتفاده از الیاف با اندازه نانو   نشــان داد 
را  بهتــری  عملکــرد  آزمایشــی  تســت های  در 
نســبت بــه الیاف میکــرو و نانو از خود نشــان 
باالتریــن  نانــو  الیــاف  کــه در  بگونــه ای  داد، 
مارشــال،  مقامــت  خالــی،  فضــای  مقــدار 
مــدول برجهندگــی،  حساســیت رطوبتــی به 
که  کلی نتایج نشــان داد  دســت آمد. به طور 
اســتفاده از الیــاف نانــو باعث بهبــود عملکرد 

مخلوط های آسفالتی شده است. 

کلیدی: مدل سازی آماری، روسازی  کلمات 
 Design پروپیلــن،  پلــی  الیــاف  آســفالتی، 

expert

1-مقدمه 
شــبکه راه ها بخش قابل توجهــی از ثروتهای 
ملــی هرکشــور را تشــکیل می دهد. ســاخت، 
آســفالتی  روســازی های  ترمیــم  و  نگهــداری 
عمومــًا اعتبــارات مالــی هنگفتــی را بــه خــود 

هزینه هــای  معمــوال  و  داده  اختصــاص 
نگهــداری ثانویه از هزینه های اولیه ســاخت 
بــه  بنابرایــن  باشــد.  مــی  بیشــتر  بــه مراتــب 
کیفیت مطلــوب و عمر  کارگیــری روســازی بــا 
گیرد  طوالنــی، همــواره بایســتی مدنظــر قــرار 
که منجر به افزایش  ]1[. از این رو راهکارهایی 
آســفالتی  روســازی  عمــر  و  کیفیــت  دوام، 
آن  زودرس  خرابی هــای  از  جلوگیــری  و 
می گردنــد، همواره مــورد توجه پژوهشــگران 
و دســت انــدرکاران صنعــت راه ســازی بــوده 
انــد. روســازی ها بــه مرور زمــان و بــا توجه به 
نحــوه بهره بــردای، حجــم ترافیــک و شــرایط 
کــه راه از آن عبــور  آب و هوایــی منطق هــای 
کنــد و مشــخصات فنی و اجرایــی اولیه،  مــی 
به تدریج فرسوده شده و خرابی در آنها پدید 
مــی آید ]2[. وســعت و شــدت ایــن خرابی ها 
عالوه بر عوامل فوق، تابعی از شــرایط و نحوه 
که علی القاعده بایستی با  نگهداری راه است 
آغاز بهره برداری از سیستم، به طور اصولی و 

مستمر انجام شود.  
از طــرف دیگــر، بهبــود خــواص مخلوطهــای 
آســفالتی همواره یکی از مسائل حائز اهمیت 
در مهندســی روســازی بوده است. افزودنیها 
در  گســترده  طــور  بــه  اخیــر  دهــه  چنــد  در 
گرفتــه انــد و از  آســفالت مــورد اســتفاده قــرار 
که اثرات مطلوبــی بر خواص  مهــم ترین آنهــا 
فیزیکــی و مکانیکــی آســفالت دارد، می توان 
بــه الیــاف پلــی پروپیلــن اشــاره نمــود. از این 
کارایــی بــاال، ســهولت  افزودنــی بــا توجــه بــه 
در  بــودن،  اقتصــادی  و  اســتفاده  نحــوه  در 
روســازی آســفالتی جهت بهبود مشــخصات 
آســفالتی  مخلوطهــای  مکانیکــی  و  فیزیکــی 
اســتفاده شــده اســت ]3[. در همین راســتا، 
طباطبایــی ]4[، شــاه حســینی و همــکاران  

وسازی آسفالتی مدل سازی آماری عملکرد ر
و و نانوپلیمری و، ماکر      حاوی الیاف میکر

وسازی وی عملکرد فیزیکی ر                و تاثیر این الیاف بر ر

فردین ناصری
تحصیالت کارشناسی ارشدعمران

 گرایش مهندسی راه وترابری
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]۵[، ســبحانی و همــکاران  ]6[، چــه و مارتینز  
در  را  ]8[مطالعاتــی  وهمــکاران  ماســاد   ،]۷[
بــه منظــور  از افزودنی هــا  خصــوص اســتفاده 
انــد  انجــام داده  بهبــود عملکــرد روســازی ها 
که  کــه نتایــج ایــن مطــاالت نشــان مــی دهــد 
اســتفاده از ایــن افزودنی هــا منجــر بــه بهبــود 
عملکــرد روســازی ها شــده اســت، اما بــه طور 
کنــون در هیــچ مطالعــه ای بــه مــدل  کلــی، تا
ســازی ایــن فرایندها بــه طور جامــع پرداخته 
نشــده اســت. بــه همیــن منظــور، در مطالعــه 
حاضر به مدل ســازی آماری عملکرد روسازی 
و  کــرو  ما میکــرو،  الیــاف  حــاوی  آســفالتی 
نانوپلیمــری و تاثیر ایــن الیاف بر روی عملکرد 
شــده  پرداختــه  آســفالتی  روســازی  فیزیکــی 

است.  

2-مواد و روش ها 
2-1-خصوصیات   فیزیکی قیر

کــه در راه  مشــخصات فنــی قیرهــای خالصــی 
بــر اســاس  ســازی اســتفاده مــی شــود عمدتــًا 
که بایســتی  درجه نفوذ طبقه بندی می شــوند 
بــا مشــخصات موجــود در اســتاندارد مطابقت 
در  قیــر  کندروانــی  همچنیــن،  باشــد.  داشــته 
گردیــد.  دو دمــای متفــاوت 13۵ و 160 تعییــن 

)جدول-1 (

2-2- مشخصات    مصالح سنگی 
مصالــح ســنگی مــورد اســتفاده از نــوع ســنگی 
کارخانــه آســفالت شــهرداری شــهر  از  آهگــی و 
گردیــد. مشــخصات مربــوط بــه  ســنندج تهیــه 
مصالح ســنگ آهکی در جدول ذیل )جدول 2( 
ارائه شده است. مشخصات مصالح سنگی ارائه 
شــده در نشــریه 206 بــرای تعییــن دانــه بندی، 
شــیوه انتخــاب مصالــح و طــرح اختــالط مبنا و 
کار قــرار داده شــده اســت. )جــدول 2(  اســاس 

)جدول 3( و )جدول 4(
 

2-3-الیاف مورد استفاده
 در تهیه نمونه ها 

در ایــن مطالعــه از الیاف پلی پروپیلــن با اندازه 
قطرهــای مختلف و بــا درصدهــای مختلف در 
گردیــد.  اســتفاده  آزمایشــی  تهیــه نمونه هــای 
خریــد  روش  از  اســتفاده  بــا  نظــر  مــورد  الیــاف 

جدول1.خصوصیاتفیزیکیقیرمورداستفادهدراینمطالعه

نتایجشمارهاستانداردخصوصیاتفیزیکی

)gr/cm3( )دانسیته )چگالیASTM: D70-971/03

)0C( نقطه نرمیASTM: D36-9546

ASTEM: D92-95242نقطه اشتعال

ASTM: D5-9791درجه میزان نفوذ )25 درجه سانتی گراد، 100 گرم، 5 ثانیه 

باالتر از ASTM: D113-99100قابلیت شکل گیری بر حسب سانتی متر

)135 0C( کندروانی قیرASTM: D2170-95268

)160 0C( کندروانی قیر در دمایASTM: D2170-95105

جدول2.خصوصیاتمصالحسنگیآهکیمصرفی

شمارهاستانداردنوعآزمایش
مصالحسنگیآهکی

شن
درشت

فیلرماسهشنریز

---ASTM: D5821-959798شکستگی مصالح )برحسب درصد(

--ASTM:C131-962523افت سایش با روش لوس آنجلس

)برحسب  سدیم  سولفات  برابر  در  وزتی  افت 
درصد(

ASTM: C88-99110-

ASTM: C127-932/572/632/652/50دانسیته 

-ASTM: C127-930/911/11/81جذب آب )برحسب درصد(

-ASTM: C2419-95--62ارزش ماسه ای 

ASTM: D4318-98-NPNPنشانه خمیری

جدول3.ویژگیهایدانهبندیاستفادهشدهدرطرحاختالط

دانهبندی)درصدعبوری(آئیننامه)درصدعبوری(اندازهالک

19100100

12/5100-8589/5

71/5حداکثر 9/575

4/7528-2025/5

2/524-1620/1

116-1213/3

0/312-1012

0/07510-89/5

جدول4.عالئماختصاریمورداستفادهبراینامگذارینمونهها

درصد)P(الیاف)F(عالمتاختصاری
F1-P1 0/5ماکرو پلی پروپیلن
F1-P2 1ماکرو پلی پروپیلن
F2-P1 0/5میکرو پلی پروپیلن
F2-P2 1میکرو پلی پروپیلن
F3-P1 0/5نانو پلی پروپیلن
F3-P2 1نانو پلی پروپیلن
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گرانــول ســیرجان   اینترنتــی از شــرکت نانونــخ و 
خریداری و مطابق با دستور العمل راهنما مورد 

گرفت.  )جدول ۵( استفاده قرار 

2-4-تهیه و ساخت نمونه های آزمایشی 
ح اختــالط مخلوط هــای آســفالتی، از  بــرای طــر
گردید. به ایــن منظور،  روش مارشــال اســتفاده 
گردیــد و  ســه نمونــه بــرای هــر درصــد قیــر تهیــه 
هــر ســری نمونه بــا افزایش نیم درصــدی قیر به 
کــه حداقل دو ســری نمونه  گونــه ای تهیه شــد  
دو  و  بیشــتر  قیــر  درصــد  بــا  آســفالتی  مخلــوط 
کمتر نســبت بــه قیر  ســری نمونــه بــا درصــد قیر 
بهینــه حاصل شــود. میزان بهینــه درصد قیر در 
نمونــه مخلوط هــای آســفالتی مطابق با نشــریه 
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان   101 شــماره 
انســتیتیو   2-MS نشــریه  پیشــنهادان  و  شــور 
گرفتــن فضاهــای خالــی در  آســفالت، بــا در نظــر 
رابطه با بیندر مســاوی با 4/۷ % نسبت به وزن 
مخلــوط آســفالتی تخمیــن زده شــد. بــه منظور 
تهیــه نمونه ها بــا بکارگیری الیاف، از اســتاندارد 
تمامــی  شــد.  اســتفاده   ASTM-D1۵۵9

گرفت.  آزمایشات در سه تکرار انجام 

و  آســفالتی  روســازی  عملکــرد  2-5-بررســی 
مدل سازی آماری 

بــرای تعیین عملکرد روســازی آســفالتی، اندازه 
گیری های مقاومت مارشال مطابق با استاندارد 
ASTM D-1559، حساسیت رطوبتی مطابق با 
استاندارد AASHTO-T283 ، مدول برجهندگی 
مطابــق بــا اســتاندارد ASTM-D4123، خــزش 
گرفــت. در نهایــت داده هــای  دینامیکــی انجــام 
 آزمایشگاهی بدست آمده با استفاده از  نرم افزار

ســطح  روش  بــا  و   Design- Expert  
 ،RSM اختصــاری  صــورت  بــه  یــا   پاســخ  

گرفت.   مورد تجزیه و تحلیل قرار 

3- نتایج آزمایشگاهی
3-1-مقاومت مارشال

 در نمونه های آسفالتی 
نتایج مقاومت مارشــال برای نمونه های حاوی 
الیــاف پلــی پروپیلــن بــا درصدهــای مختلف در 

جدول 6 و نمودار 1 ارائه شده است. 
که با افزوده شدن درصد الیاف  نتایج نشان داد 
از 0/۵ بــه 1 مقاومــت مارشــال افزایــش پیدا 

جدول۵.مشخصاتالیافپلیپروپیلن

نانوپلیپروپیلنمیکروپلیپروپیلنماکروپلیپروپیلننوع
[CH2-CH(CH3)]n]–CH2-CH(CH3)]n]–CH2-CH(CH3)]n–فرمول شیمیایی

2mm25µmnm 20-40قطر

g/cm3 91g/cm3 91g/cm3 90وزن مخصوص

)Gpa( 05/±0 053/93/±0 053/84/±0 3/8مدول االستیسیته

25 ± 25380 ± 25365 ± 360مقاومت کششی

1000000000 >10000000 >100000 >تعداد در گرم  

--15طول

 جدول۶.نتایجمقدارمقاومتمارشالنمونههایآسفالتیحاویانواعالیافپلیپروپیلنبادرصدهایمختلف

عالمتنمونه
اختصاری

مقدارمیانگینمقاومت
)kg(مارشال

)0 F1-P1992نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )5/

) F1-P21006نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )1

)0 F2-P11012نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )5/

) F2-P21018نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )1

)0 F3-P11035نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )5/

) F3-P21073نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )1

نمودار 1. نتایج مقدار مقاومت مارشال نمونه های آسفالتی حاوی انواع الیاف پلی پروپیلن  با درصدهای مختلف

نمودار 2. نتایج حساسیت نمونه های آسفالتی حاوی انواع الیاف پلی پروپیلن با درصدهای مختلف
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کرده است. در واقع اندازه الیاف تاثیر مستقیمی بر روی 
کــه میــزان مقاومت  مقاومــت مارشــال دارد. بگونــه ای 
مارشــال در نمونــه حــاوی 1% الیــاف نانوپلــی پروپیلــن 
بیشترین مقاومت مارشال را از خود نشان داده است. 

3-2-حساسیت رطوبتی در نمونه های آسفالتی
نتایج حساسیت رطوبتی برای نمونه های حاوی الیاف 
پلــی پروپیلــن بــا درصدهــای مختلف به صورت نســبت 
کششــی مرطوب به خشــک )TSR( در جدول  مقاومــت 

۷ و نمودار 2 ارائه شده است. 
 نتایج مربوط به حساسیت رطوبتی، می تواند تحلیل های 
مناســبی برای خرابی های روســازی مانند عریان شــدگی، 
قیرزدگی و پیش بینی رفتار مخلوط های آسفالتی در شرایط 
مختلف از نظر مقاومت در برابر پدیده هایی مانند شارشدگی 
و خستگی ارائه نمود. نتایح نشان داد که افزودن الیاف باعث 
افزایش مقاومت کششــی نمونه ها شده و عملکرد آسفالت 
را در برابــر چرخه هــای ذوب و یــخ بهبــود داده و در نتیجــه 

شاخص TSR افزایش پپدا کرده است. 

3-3تعیینمدولبرجهندگی
درنمونههایآسفالتی

نتایج مــدول برجهندگی برای نمونه هــای حاوی الیاف 
و  بــا درصدهــای مختلــف در جــدول 8  پروپیلــن  پلــی 

نمودار 3 ارائه شده است. 
کننــده ایفــا  کــه الیــاف نقــش مســلح     نتایــج نشــان داد 
کرده و باعث افزایش مقاومت مخلوط آســفالتی از طریق 
کــه در نهایــت ســبب  کاهــش تغییرشــکل دهی هــا شــده 
کــه  کاهــش مــدول برجهندگــی شــده اســت. بگونــه ای 
کمترین مقدار مدول برجهندگی مربوط به نمونه حاوی 
نانو الیاف با مقدار 1% و بیشترین مقدار مربوط به نمونه 

شاهد است. 

3-4-خزش دینامیکی در نمونه های آسفالتی  
نتایج خــزش دینامیکی بــرای نمونه های حــاوی الیاف 
پلی پروپیلن با درصدهای مختلف در جدول 9 و نمودار 

4 ارائه شده است. 
کــه افزدون الیاف منجر بــه کاهش خزش  نتایج نشــان داد 
دینامیکی شــده اســت، همچنیــن، افزایــش درصــد الیاف 
و کاهــش انــدازه آنها باعث کاهــش نتایج خزش دینامیکی 
شــده است، بگونه ای که بیشترین مقدار خزش مربوط به 
نمونه شــاهد و کمترین مقدار مربوط به نمونه های حاوی 
نانو الیاف در سطح 1% می باشد. آزمایش خزش دینامیکی 
کرنــش تجمعی نمونه آســفالتی، عملکــرد نمونه  بــا تعیین 

آسفالتی را در برابر شیارشدگی تعیین می کند. 

جدول7.نتایجحساسیترطوبتینمونههایآسفالتیحاویانواعالیافپلیپروپیلنبادرصدهایمختلف

عالمت نمونه
اختصاری

مقاومت 
کششی 

  )kN( خشک

مقاومت 
کششی 

   )kN( مرطوب

 TSR
)%(

control13/210/982/5نمونه حاوی سنگدانه )بدون الیاف(

F1-P111/69/985/3نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )5/0%(

F1-P211/49/885/9نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )%1(

F2-P111/410/188/5نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )5/0%(

F2-P211/21089/2نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )%1(

F3-P19/89/192/8نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )5/0%(

F3-P29/68/992/8نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )%1(

جدول8.نتایجمدولبرجهندگینمونههایآسفالتیحاویانواعالیافپلیپروپیلنبادرصدهایمختلف

عالمتنمونه
اختصاری

مدول
برجهندگی
)mPa(

Control3400نمونه حاوی سنگدانه )بدون الیاف(
F1-P13250نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )5/0%(
F1-P23100نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )%1(

F2-P12600نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )5/0%(
F2-P22450نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )%1(
F3-P12150نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )5/0%(
F3-P22050نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )%1(

جدول4-9.نتایجخزشدینامیکینمونههایآسفالتیحاویانواعالیافپلیپروپیلنبادرصدهایمختلف

عالمتنمونه
اختصاری

عدروانی1

Control11/42نمونه حاوی سنگدانه )بدون الیاف(
F1-P110/85نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )5/0%(

F1-P210/81نمونه حاوی سنگدانه و الیاف ماکرو )%1(

F2-P110/43نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )5/0%(
F2-P210/37نمونه حاوی سنگدانه و الیاف میکرو )%1(
F3-P19/82نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )5/0%(
F3-P29/72نمونه حاوی سنگدانه و الیاف نانو )%1(

 

نمودار4.نتایجخزشدینامیکینمونههایآسفالتیحاویانواعالیافپلیپروپیلنبادرصدهایمختلف





 پیام آبادگران                                  
فروردین 1400
 شماره 394

42

 نشست
مقاهل

کشور سابقه طرح های زیرساختی 
ح هــای بــزرگ عمرانــی در فالت  گذشــته طر از 
ایــران و حــوزه تمدنی ایران، اجرا شــده اســت 
کاروانســرا،  کــه مثال هــای آن، راه ، پــل بزرگ، 
مدرســه و دانشــگاه، ســد، آب انبــار، قنــات، 
ایــن  اســت.  غیــره  و  آبرســانی  تاسیســات 
پیــش  و  عیالمــی  دوره هــای  از  تاسیســات 
عیالمــی )حــدود 3 هــزار ســال قبــل از میــالد( 
در شهرســوخته سیســتان، حــوزه هلیــل رود 
ســاخته  نقــاط  ســایر  و  شــوش،  )جیرفــت(، 
هخامنشــی  دولــت  توســعه  بــا  کــه  می شــده 
قاجــار  دوران  تــا  و  یافــت  زیــادی  گســترش 
نیــز ادامــه داشــته اســت. همچنیــن ســاخت 
شــهرهای جدیــد نیــز بــه عنــوان ابرپروژه های 
گرفت، مانند  متمرکــز، از دوره ساســانی رونــق 
گور )فیروزآباد(، دارابگرد، بیشاپور،  شــهرهای 
کــه پیشــرفت مهمــی در  جنــدی شــاپور و ... 
تامیــن  و  پــروژه  زمینــه مهندســی، مدیریــت 
مالی پروژه در دنیای باستان به شمار می روند 
)پیــش از آن شــهرهای بــزرگ دنیــا عمدتــًا از 
توسعه تدریجی روستاها و شهرهای قدیمی تر 

ایجاد می شد(. 
توســط   ً عمومــا  عمرانــی  ابرپروژه هــای  ایــن 
مالــی  تامیــن  محلــی  یــا  مرکــزی  دولت هــای 
می شــدند. امــا تامیــن مالــی برخــی پروژه هــا 
غیــره  و  مدرســه  کاروانســرا،  آب انبــار،  ماننــد 
که  توسط بخش خصوصی نیز انجام می شده 

مثال آن بناهای وقفی است.

بــا آغاز اجــرای پروژه های بــزرگ در زمینه های 
راه، راه آهــن، تولیــد و انتقــال بــرق و غیــره در 
اروپــا، آمریــکا، هنــد و امپراتــوری عثمانــی در 
قرن نوزدهم میالدی، در اواخر دوره قاجار نیز 
ح های مختلفی با سرمایه خارجی و بخش  طر
کــه از آن جمله  خصوصــی در ایــران اجــرا شــد 
مــی تــوان به مــوارد زیــر اشــاره نمود: ســاخت 
ســرمایه گذار  توســط  ری  بــه  تهــران  راه آهــن 
بلژیکی )126۷ خورشیدی(، ساخت نخستین 
حــاج  توســط   )1284( تهــران  بــرق  کارخانــه 
امین الضــرب، تاســیس شــرکت نفــت ایــران و 
کنونــی(  انگلیــس )1288( )بریتیــش پترولیــوم 
و اســتخراج نفــت، ســاخت راه آهــن جلفــا بــه 
تبریز توســط روســیه )1294(، ســاخت راه آهن 
 )129۷( بریتانیــا  توســط  برازجــان  بــه  بوشــهر 
)کــه بعدًا جمع شــد(، ســاخت راه آهن زاهدان 
بــه میرجاوه توســط بریتانیا )1298( و ســاخت 
مســجد  بــه  خزیمــه  کیلومتــری   ۵2 راه آهــن 
ســلیمان توسط شــرکت نفت انگلیس و ایران 

 .)1303(
اما ورود درآمد نفت به بودجه کشور، مخالفت 
اقتصــاد  بــه  گرایــش  و  بــا حضــور خارجی هــا، 
باعــث  اوایــل دوره پهلــوی، عمــاًل  دولتــی در 
شــد ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی داخلی 
ایــران  زیرســاخت های  توســعه  در  و خارجــی 
کشــورهای دنیــا  )مشــابه آنچــه در بســیاری از 
اتفاق افتاد(، جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران 

نیابد.

تولید و درآمد نفت ایران 
اولیــن چــاه اســتخراج نفــت در دوره مدرن در 
ســال 18۵9 در پنســیلوانیا حفاری شد و نفت 
گشــت. در اوایل  کاالیی ارزشــمند تبدیل  بــه 
معــادل  نفــت  قیمــت  میــالدی،   1860 دهــه 
حدود بشــکه ای 130 دالر با لحاظ تورم دالر تا 
که با افزایش تولید در مناطق جدید  2019 بود 
مانند روســیه و اندونزی، تا دهه 1880 قیمت 
آن تا معادل حدود بشکه ای 30 دالر به قیمت 

کاهش یافت.   2019
بــه  اســترالیایی  میلیونــر  یــک  نیــز  ایــران  در 
 1280 ســال  در  کــس  دارســی  نا ویلیــام  نــام 
و  کتشــاف  ا امتیــاز  م(   1901( خورشــیدی 
اســتخراج نفــت در تمــام ایــران )بــه جــز پنــج 
گرفت.  اســتان شــمالی( را از مظفرالدین شــاه 
کامــی و در اوج ناامیدی،  پــس از چند ســال نا
نهایتًا در ۵ خرداد 128۷ )1908( نخستین چاه 
نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید. 
طبــق این امتیازنامه، به جز پرداخت پول نقد 
اولیه به شــاه، ســهم دولت ایران 16% از ســود 

خالص بود.
در ســال 1288، شــرکت نفت انگلیــس و ایران 
 )Anglo-Persian Oil Company(APOC
برمــه تشــکیل  نفــت  تابعــه شــرکت  به عنــوان 
گرفــت )این  شــد و اســتخراج نفــت را بــر عهده 
شرکت پس از ملی شدن نفت ایران در 1329، 
بــه بریتیش پترولیــوم تغییر نام داد(. در ســال 
1292 دولــت بریتانیــا بــا پرداخــت 2 میلیــون 
پوند، ۵1% ســهام این شرکت را تصاحب نمود 
کشتی ها  که ســوخت  و نیروی دریایی بریتانیا 
را از ذغــال ســنگ بــه نفــت تغییــر داده بــود، 

بزرگترین مشتری شرکت شد.
درخواست برای صادرات نفت ایران در خالل 
جنــگ جهانــی اول افزایش قابــل مالحظه ای 
یافــت و عمــده نفــت ایــران بــا تخفیــف ویــژه 
بــه نیــروی دریایــی بریتانیــا فروختــه می شــد 
کاهــش ســهم ایــران از درآمد  کــه عمــاًل باعــث 

صادرات نفت شد. 
تــا قبــل از ســال 1308 ، ســهم درآمــد نفــت در 
گرچه  کمتر از 19% بوده اســت. ا کشــور  بودجه 
از 1293 تــا 1308 تولیــد نفــت 23 برابــر شــد، 
ایــران تنهــا ۵ برابــر شــد،  ولــی درآمــد دولــت 
بــه دســت کاری در  ایــران نســبت  لــذا دولــت 
صورت های مالی شرکت نفت انگلیس و ایران 
که منجر به تجدید  مالحظاتــی را عنوان نمــود 
نظــر در قــرارداد دارســی در ســال 1312 شــد. 
که در ســال  کــرات، قرارداد دارســی را  ایــن مذا
1340 پایــان می یافت، تا 13۷2 تمدید می کرد 

یک قرن درآمد نفت
 و طرح های زیرساختی در ایران

محمدرضا حاجی علیخانی 
دکترای مدیریت پروژه

اشاره:
در شــماره 386 )خــرداد 1399(، رونــد تغییــر درصــد 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها بــه تولیــد ناخالــص 
کشــورهای  داخلــی در ایران بررســی شــده و با برخی 
گردیــد. در  درحــال توســعه و توســعه یافتــه مقایســه 
کنیم بــه رابطه بیــن درآمد  ایــن نوشــتار نگاهــی مــی 
ح های  گذشــته و بودجه طر کشــور در یک قرن  نفتی 
زیرساختی )که تا قبل از سال 1381 بودجه عمرانی و 
ح های تملک دارایی های ســرمایه ای  پــس از آن طر

نامیده می شود( و آینده احتمالی این رابطه.
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و ســهم ایران به جای ســود شــرکت، بر مبنای 
که موجب  گرفت  حجــم تولید نفت ایران قــرار 
افزایــش درآمد ایران شــد ]1[. البته با توجه به 
ســرمایه گذاری شــرکت نفــت انگلیــس و ایران 
کشــورها، عماًل ایران از ســود ناشی از  در ســایر 

کشورها محروم شد. عملیات شرکت در سایر 
ایــران تقریبــًا معــادل  تــا ســال 1318، درآمــد 
مالیات دریافتی دولت بریتانیا از شرکت مذکور 
کثر 3۵% بیشــتر بود. ولی از 1319 تا  و یا تا حدا
1329 علیرغم ۵ برابر شــدن تولید )از 126 هزار 
بشکه به حدود 6۵0 هزار بشکه در روز(، درآمد 
مالیاتی دولت بریتانیا از شــرکت نفت انگلیس 
و ایران بین 2.۵ تا 3 برابر درآمد ایران بود ]1[. 
کار  از ســوی دیگر در ســال 132۵ قانون جدید 
کارگران  بــا لحــاظ مزایــا و مرخصی هایی بــرای 
تصویب شد، ولی شرکت نفت انگلیس و ایران 
حاضــر به پذیرش این قانون نشــد و در پی آن 
کارگــران در بخش هــای مختلــف  بــا اعتصــاب 
گســترده ای میان  صنعــت نفت، درگیری های 
کشــتار 23  کارگــران و پلیس روی داد )از جمله 
تیر 132۵(. در نهایت این مسایل و اعتراضات 
نفــت،  صــادرات  از  ایــران  ســهم  کاهــش  بــه 
که در 28 اسفند 1329 نفت ملی  موجب شــد 

شود. 
تولیــد و ســهم ایــران از درآمــد صــادرات نفــت 
شــرکت انگلیــس و ایــران در فاصله ســال های 
کنسرســیوم  1293 تــا 1333 )عقــد قــرارداد بــا 
کتاب »تاریخ شــرکت بریتیش  نفتی( به نقل از 
کمبریج در جدول 1  پترولیوم« چاپ دانشــگاه 

ارائه شده است. 
 در دوره 3۷ ســاله تا 1329 )قبل از ملی شــدن 
کل درآمــد  نفــت(، به طــور متوســط 12.۵% از 
کــه ایــن  فــروش نفــت نصیــب ایــران شــد ]1[ 
کاهشــی بــوده  درصــد در ســال های متاخرتــر 
اســت. تا پایان سال 1329 )ملی شدن نفت(، 
جمعــًا حــدود ۵60 میلیــون دالر درآمــد نفــت 
)بــه قیمــت روز آن زمــان( نصیــب ایــران شــد 
کــه با احتســاب تورم دالر، معــادل حدود ۷.۷ 

میلیارد دالر سال 2019 می شود.
ســال  در  نفــت  تولیــد  نفــت،  شــدن  ملــی  بــا 
کاهــش یافــت )بــه متوســط  1330 بــه نصــف 
34۷ هــزار بشــکه در روز(. پــس از عــدم توافــق 
بــا بریتانیا، ایران توســط بریتانیــا تحریم نفتی 
کاهش بســیار شــدید  شــد و متوســط تولید با 
بــه متوســط 2۵ هــزار بشــکه در روز در خــالل 
کــه تــا ســال  ســال های 1331 و 1332 رســید 

1333 نیــز ادامه یافت. از ســال 1333 امتیاز 
تولیــد و فــروش نفــت ایــران )بــا ســهم %۵0 

کنسرســیومی از شــرکت های  بــرای ایــران( بــه 
فرانســوی  و  هلنــدی  انگلیســی،  آمریکایــی، 
گــذار شــد و از بهمــن 1333 تولید آغاز شــد.  وا
ایــن قرارداد 2۵ ســاله )منتهی بــه 13۵8( بود 
ولــی در ســال 13۵2 بازنگری شــده و تغییراتی 
در آن ایجــاد شــد و مــدت آن تــا 13۷2 تمدید 
گشــت. امــا پــس از انقــالب، ایــن قــرارداد لغــو 
که موجب شــکایت شرکت های حاضر در  شــد 
کنسرســیوم به دیوان الهه شده و پرونده این 

گشت. شکایت در سال 1369 مختومه 
در ادامــه، آمار صــادرات و درآمد نفت ایران در 
یک قرن اخیر ارائه شــده اســت. آمار صادرات 
و درآمــد نفــت ایــران از 1293 تــا 1343 به نقل 
کتــاب تاریخ شــرکت بریتیــش پترولیوم ]2[،  از 
ســایت آنالیــن ایرانیــکا ]3[ و مقالــه 100 ســال 
درآمد نفت و اقتصاد ایران ]1[ اســتخراج شده 
اســت. آمــار صــادرات نفــت بــرای ســال های 
گــزارش مطالعــه انــرژی دنیــا  1344 و 134۵ از 
)منتشر شده توسط شرکت بریتیش پترولیوم( 
]4[ و آمار صادرات سال های 1346 تا 1396 از 
ترازنامه انرژی معاونت امور برق و انرژی وزارت 
نیرو ]۵[ استخراج شده است. با توجه به عدم 
اعالم آمار صادرات نفت در سال های 139۷ تا 
1399، متوســط ۷۵0 هــزار بشــکه در روز فرض 
روزانــه  آمــار متوســط   1 نمــودار  اســت.  شــده 
تولید، صادرات و مصرف داخلی نفت ایران از 
1300 تا 1399 را برحســب بشــکه در روز نشــان 
می دهــد. درآمد صــادرات نفت ایــران، هم به 
تولیــد و صــادرات نفــت، و هم بــه قیمت نفت 
که در طول سال های متمادی،  وابســته بوده 

افت و خیزهای زیادی داشته است.
بــرای تخمیــن مبلــغ دالری درآمــد صــادرات 
نفــت ایــران از 1344 تــا 13۵8، از آمــار ریالــی 
خ اعالمی برای  درآمــد نفتی بانک مرکزی و نــر
دالر اســتفاده شــده اســت ]6[. بــرای تخمین 
درآمــد دالری صادرات نفــت از 13۵9 تا 1396 
، از قیمــت تک محموله نفــت صادراتی بانک 
مرکزی ]۷[ و آمار صادرات نفت ترازنامه انرژی 
ایران 46-96 منتشره در تارنمای دفتر برنامه 
کالن برق و انــرژی وزارت نیرو  ریــزی و اقتصاد 
]۵[ استفاده شده است )البته به دلیل فروش 
نفت با قراردادهای بلندمدت، تخمین درآمد 
خ تک محموله، با درآمد  نفت با استفاده از نر

واقعی مقداری تفاوت دارد(. 
جدول 2 متوسط ساالنه درآمد صادرات نفت 
ایــران نفــت بــه قیمــت روز و بــه قیمــت 2019 
)بــا لحــاظ تــورم دالر( را در دوره هــای مختلف 

زمانی نشان می دهد.
در طی 10۷ ســال 1293 تــا 1399، درآمد ایران 
از صــادرات نفت حــدود 1280 میلیارد دالر به 
که با  قیمت زمــان خود تخمین زده می شــود 
لحــاظ تــورم دالر تا ســال 2019، معادل حدود 

2300 میلیارد دالر سال 2019 می باشد.
بیشــترین درآمــد متوســط ســاالنه )بــا لحــاظ 
تــورم دالر تــا ســال 2019(، معــادل حــدود 88 
میلیــارد دالر مربــوط بــه دوره 13۵3 تــا 13۵۷ 
و پــس از آن در دوره 1384 تــا 1388 بــا حدود 
۷۵ میلیــارد دالر بوده اســت. نمــودار 2 درآمد 
ســاالنه صــادرات نفــت ایــران را در دو حالــت 
بــه قیمت زمــان و به قیمــت معــادل 2019 )با 

جدول 1- سهم ایران از درآمد صادرات نفت )1293 - 1329(
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 نشست
مقاهل

لحاظ تورم دالر( نشان می دهد. 
علیرغــم بــاال بودن قیمــت نفت در ســال های 
1391 تــا 1393، درآمــد ســال های 1391 به بعد 
کاهش صادرات نفت ایران از متوسط  به دلیل 
روزانــه 2.۵ میلیــون بــه 1.3 میلیون بشــکه در 

کاهش یافته است. روز )ناشی از تحریم(، 

درآمد سرانه صادرات نفت
کــه بــر نحــوه اســتفاده و  امــا مســئله دیگــری 
تخصیــص درآمد نفــت تاثیر داشــته، جمعیت 
کشــور بــوده و بــا رشــد جمعیت، ســهم ســرانه 

کاهش یافته  جمعیــت از درآمد صادرات نفت 
اســت. این امر به نوبه خــود موجب تخصیص 
بیشــتر درآمــد نفتی به بودجه جــاری و به تبع 
کاهش بودجه عمرانی شده است. نمودار  آن، 
3 سهم سرانه جمعیت از درآمد صادرات نفت 
را نشــان می دهــد )دالر بــه ازای نفر در ســال با 

احتساب تورم دالر تا 2019(.
بیشترین درآمد ســرانه صادرات نفت در سال 
13۵3 با مبلغ بیش از 3000 دالر به ازای هر نفر 
در ســال بوده اســت. علیرغم باال بودن درآمد 
صــادرات در ســال های 138۷ و 1390، درآمــد 

سرانه صادرات نفت به دلیل افزایش جمعیت 
کمتر از 1۵00 دالر در سال رسید. کشور به 

که در ســال 1396  نکته قابل توجه این اســت 
که صــادرات  )قبــل از خــروج آمریــکا از برجــام( 
نفــت بــه متوســط حــدود 2.۵ میلیون بشــکه 
رســیده بود، با توجه به قیــت نفت و جمعیت 
کشــور، ســرانه درآمد صادرات نفت حدود 600 
کاهــش قابــل توجهــی  کــه  دالر در ســال بــوده 

نسبت به سال های قبل داشته است. 
مهمتریــن  نفــت  صــادرات  ســرانه   4 نمــودار 
صادرکننــدگان نفت در ســال 2016 را براســاس 
اطالعــات ســایت اداره اطالعــات انــرژی آمریکا 
کشور امارات، قطر  گر سه  نشان می دهد ]8[. ا
کویــت را بــرای نمایــش بهتــر نمــودار حــذف  و 
نماییم، نمودار ۵ مقایســه بهتری بین ســرانه 
نفت ایران در ســال 2016 )قبل از خروج آمریکا 
کــه بیشــترین  کشــورهایی  از برجــام( بــا ســایر 
ســرانه صادرات نفــت را دارند )به جــز امارات و 

کویت( به دست می دهد. قطر و 
که ایران یکی از صادر  تصور عمومی این اســت 
کنندگان بزرگ نفت است و انتظار بر این است 
که انرژی در ایران ارزان باشد و صادرات نفت، 
کشور به ارمغان آورد  رفاه و توسعه زیادی برای 
)مانند همسایگان جنوبی(. اما نمودار ۵ نشان 
که حتی در زمان نبود مشــکل برای  مــی دهــد 
صــادرات نفت، ســرانه نفــت ایران از بســیاری 
کمتر اســت )رتبــه 21 جهانی(. مثاًل  کشــورها  از 
سرانه صادرات نفت در نروژ و عربستان حدود 
ده برابــر ایــران اســت و حتــی ســرانه صــادرات 
گینه استوایی ۵ برابر، عراق 4 برابر و برای  نفت 
کانــادا و آذربایجان حــدود 3 برابر  قزاقســتان و 
ســرانه صــادرات ایــران بوده اســت. امــا عموم 
کشــورها علیرغــم داشــتن ســرانه بــاالی  ایــن 
صــادرات نفت، عمالً یارانــه زیادی به انرژی در 
کثراً انرژی را با قیمت هایی  کشور خود نداده و ا
نزدیــک بــه قیمــت جهانــی یــا باالتــر )بــا اخــذ 
رســانند.  مــی  فــروش  بــه  کشــور  در  مالیــات( 
کشــورها نشــان می دهد  بنابراین تجربه ســایر 
که سیاســت قیمت گذاری انرژی ایران نیز باید 
کشورهایی  کشورهای مذکور باشــد نه  مشــابه 
کویــت و قطر )حتی امارات نیز ســوخت  ماننــد 
کشــور خود  را بــا قیمــت بین المللــی در داخل 

به فروش می رساند(.

درآمد نفتی و طرحهای عمرانی
در  آن  ســهم  و  عمرانــی  هزینــه  خصــوص  در 
رســمی  اطالعــات   1344 از  قبــل  تــا  بودجــه 
یافت نشــده ولی هزینه عمرانی از ســال 1344 

جدول 2-  متوسط ساالنه درآمد صادرات نفت ایران   )1399 - 1293(
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گردیده  ج  به بعــد در تارنمای بانک مرکــزی در
و  عمرانــی  هزینــه  نســبت   ،6 نمــودار  اســت. 
درآمــد نفــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی را در 
براســاس   1396 تــا   1344 ســال های  فاصلــه 
اطالعــات تارنمــای بانــک مرکــزی نشــان مــی 
دهد )اطالعات 139۷ به بعد هنوز در تارنمای 

بانک مرکزی ارائه نشده است(.
کــه در فاصلــه ســال های  مشــاهده می گــردد 
13۵2 تــا 13۵۷، ســهم درآمــد نفــت از تولیــد 
ناخالص داخلی )GDP( از 1۵% تا 40% افزایش 
 
ً
کاهش صــادرات نفــت، مجددا یافتــه ولــی بــا 
کاهــش یافــت. در همیــن  ایــن ســهم تــا %20 
ح های عمرانــی از %10  فاصله ســهم هزینــه طر
تــا حدود 20% تولیــد ناخالص داخلــی افزایش 
کاهش یافت. در سال های پس  یافته و سپس 
 درآمد نفتی افزایــش یافت و 

ً
از جنــگ مجــددا

ســهم آن در تولید ناخالص داخلی بیشــتر شد 
)تــا حــدود 1۵%(، ولــی علیرغــم افزایــش مبلغ 
 GDP ح هــای عمرانــی، ســهم آن از هزینــه طر
متناسبًا افزایش نیافت. در سال های 138۷ تا 
1390 نیز علیرغم افزایش درآمد نفت و افزایش 
عمرانــی  هزینــه  ســهم   ،GDP در  آن  ســهم 
افزایــش متناســب نیافــت. مــوارد بــاال نشــان 
که افزایش درآمد نفت الزامًا  دهنده این است 
ح هــای عمرانی  منجــر بــه افزایــش بودجــه طر
که  نمی شــود. برخی علل آن شــاید این باشــد 
کاهش  به دلیــل افزایش جمعیت )کــه موجب 
درآمد ســرانه نفت شده( و بزرگ شدن دولت، 
درآمد نفت بیشتر صرف هزینه جاری می شود 
ح های زیرساختی. نمودار ۷ این  مسئله  تا طر
بودجــه  ســهم  می دهــد؛  نشــان  واضح تــر  را 
کلی  ح های عمرانی )زیرساختی( از بودجه  طر
کاهش یافته و به سهم هزیه های  دولت مرتبًا 

جاری افزوده شده است.

نسبت بودجه طرح های زیرساختی
GDP به 

کشورهای در حال توسعه )اقتصادهای  برخی 
نوظهور( ســهم قابل توجهــی از تولید ناخالص 
داخلی ســاالنه )GDP( را صرف سرمایه گذاری 
چیــن  ماننــد  نموده انــد،  زیرســاخت ها  در 
جنوبــی  آفریقــای   ،)%۵.6( هنــد   ،)%8.3(
کــه هیچ کدام درآمد  )4.۷%( و ترکیــه )%3.۷(، 

صادرات نفت ندارند. 
که در ســال 1396 ،  نمــودار 6 نشــان می دهــد 
نسبت هزینه عمرانی به تولید ناخالص داخلی 
حــدود 3% بــوده اســت. البتــه ســرمایه گذاری 
کشــور، عــالوه بر هزینه  کل در زیرســاخت های 
عمرانــی دولــت، شــامل بودجه ســازمان های 

غیردولتــی مانند شــهرداری ها، بنیادهای غیر 
که شــاید  دولتــی بانک ها و غیره نیز می شــود، 
مبلغی در حدود بودجه عمرانی دولت باشــد. 
کشــور در  کل  بــه ایــن ترتیــب ســرمایه گذاری 

زیرســاخت ها در ســال 1396 احتمــااًل بیــن ۵ 
تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. 
کل در زیرســاخت ها  نســبت  ســرمایه گذاری 
فــرض ۵-6 درصــد،(  )بــا  ایــران  بــه GDP در 
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 نشست
مقاهل

را نشــان می دهــد،  بــه ظاهــر نســبت خوبــی 
در  شــهرداری ها  عمرانــی  بودجــه  ســهم  ولــی 
آن قابــل توجه اســت. بخــش قابــل توجهی از 
کم و عوارض  بودجه شــهرداری ها از فــروش ترا
ساختمانی حاصل می شود )که درآمد ناپایدار 
کــم  ترا بــر  آن  تبعــات  و  می شــود  محســوب 
ســاخت و ساز شــهری و شهرســازی نامناسب 
کشور محسوس است(. به عنوان  در شهرهای 
کمیت  مثال، مطالعات مرکز توانمند سازی حا
کــه  داد  نشــان  دانشــگاهی  جهــاد  جامعــه  و 

از 1۵.۵ هــزار میلیــارد تومــان بودجــه نقــدی 
شــهرداری تهــران در ســال 1398، حدود ۷.۵ 
از محــل  تومــان )حــدود %۵0(  هــزار میلیــارد 
عوارض ساخت و ساز ساختمانی تأمین شده 
اســت. عــوارض ســاالنه بــر ملــک )نه ســاخت 
کشــورهای  کــم فروشــی( در تمامی  و ســاز و ترا
شــهرداری ها  اصلــی  درآمــد  جــزو  پیشــرفته 
کمتر از 2 درصد  به شــمار می آید، ولی در ایران 
از بودجــه شــهرداری ها را تشــکیل می دهــد. 
بخــش عمــده عــوارض ســاختمانی در ایــران 

تغییــر  ســاختمانی  جریمه هــای  بــه  مربــوط 
که جزو یکی  کم مازاد است  کاربری و فروش ترا
از ناپایدارتریــن درآمدهــای شــهرداریها اســت 
کیفیــت فضاهای شــهری را بــا تهدید جدی  و 
مواجــه مــی ســازد ]9[. لــذا در صــورت حــذف 
درآمــد زیانبار عوارض ســاخت و ســاز از بودجه 
در  زیرســاخت ها  کلــی  بودجــه  شــهرداری ها، 

کاهش می یابد. کشور 

کم برخی زیرساختهای ایران  مقایسه ترا
کشورها با تعدادی از 

ازای  )بــه  نســبی  مقایســه ای   3 جــدول  در 
مســاحت یــا جمعیــت( بیــن چند زیرســاخت 
کشــور درحال توســعه  مهــم در ایــران بــا چنــد 
و توســعه یافتــه به عنــوان نمونــه ارائــه شــده 

است)جدول-3 (.
که نســبت زیرساخت هایی  مشــاهده می گردد 
دارای  جمعیــت  درصــد  ماننــد  ایــران  در 
دسترســی بــه بــرق، آب و فاضــالب و همچنین 
نســبت تعداد فرودگاه بــه جمعیت )که با توجه 
به وســعت ایران مورد نیاز اســت(، در مقایســه 
کشــورهای درحال توســعه مورد مقایسه، در  با 
وضعیت نســبتًا خوبــی قرار دارد. ولــی ایران در 
کــم راه، آزادراه، راه آهن، راه آهن برقی  زمینــه ترا
کشــورهای درحال  کثریت  و راه آهــن ســریع بــا ا
توسعه مورد بحث و بالتبع با کشورهای توسعه 
یافتــه ای چون بریتانیا و فرانســه فاصله زیادی 
دارد. در زمینه نسبت تعداد تخت بیمارستانی 
بــه ازای هر یک میلیون نفــر جمعیت نیز ایران 
کشورها مانند هند و مکزیک وضعیت  از برخی 
بهتــری دارد ولــی از ترکیــه، آفریقــای جنوبــی، 

چین، بریتانیا و فرانسه عقب تر است.
مقایســه بــاال می توانــد در خصــوص بســیاری از 
زیرســاخت های دیگــر نیز انجــام پذیرد و نشــان 
که ایــران بــه ســرمایه گذاری  دهنــده ایــن اســت 
مناســب  کــم  ترا بــه  رســیدن  بــرای  زیــادی 
زیرســاخت ها )مقــدار زیرســاخت در مســاحت 
کشــور یــا بــه ازای جمعیــت( مشــابه کشــورهای 
درحال توسعه ای مانند ترکیه، آفریقای جنوبی، 
کم زیرساخت های  چین و بالتبع رســیدن به ترا

کشورهای توسعه یافته نیاز دارد.

آینده درآمد نفت و طرح های 
زیرساختی

بــا عنایت به آینــده بازار نفت، ورود نفت شــیل 
گرایش  بــه بــازار و رقابت صادرکننــدگان نفت، و 
بــه ســوخت های غیرفســیلی، حتــی در صورت 
رفــع تحریم ها و رفع رکود ناشــی از همه گیری 

کشورها جدول 3- مقایسه نسبی چند زیرساخت مهم ایران با برخی 
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کرونا، و به فرض امکان افزایش صادرات  )تا 2.5 
میلیون بشکه در روز(، و با قیمت نفت 50 دالر، 
درآمد نفت ایران در سال 1400 و سال های بعد 
که  شــاید به ســختی به 50 میلیــارد دالر برســد 
حــدود 10% تولید ناخالــص داخلی خواهد بود. 
با توجه به هزینه های جاری زیاد کشور )حقوق 
صندوق هــای  بــه  کمــک  دولــت،  کارمنــدان 
بازنشستگی و ...(، و کسری بودجه، عماًل امید 
کافــی از درآمــد نفت به  چندانــی بــه تخصیص 
کشور(  طرح های زیرســاختی )در حد مورد نیاز 

نخواهد بود.

جمع بندی
در این نوشتار نخست نگاهی شد به روند درآمد 

نفتی ایران در یک قرن گذشته و دیدیم که:
•سهم درآمد فروش نفت از سال 1308 بخش 
مــی داده  را تشــکیل  ایــران  از بودجــه  مهمــی 
)حدود 20%(، ولی این سهم به تدریج افزایش 
یافــت و از 1353 و با تحریم نفتی غرب توســط 
اعراب و جهش قیمت نفت، این سهم افزایش 

قابل مالحظه ای یافت. 
گرچــه در ســال های 1353 تــا 1357 افزایــش  • ا
درآمد نفت موجب افزایش بودجه عمرانی شــد 
گرچه بودجه عمرانی به دلیل محدودیت توان  )ا
فنــی و اجرایــی کشــور به تناســب نمی توانســت 
افزایــش یابــد(، ولــی عمــاًل بــه دالیل مختلــف از 
جملــه افزایش جمعیــت و کاهش درآمد ســرانه 
صــادرات نفــت، و افزایــش هزینــه جــاری دولت 
در دوره هــا بعــدی، رونق نفتی )1387 تــا 1391( 
و افزایــش درآمــد صــادرات نفتــی، افزایــش مورد 
انتظار در ســهم بودجه طرح های زیرســاختی را 

به دنبال نداشت.
•بیشــترین درآمــد ســرانه صــادرات نفــت )به 
قیمت دالر 2019( در ســال های 1357-1353 
)حــدود 3000 دالر( و بعــد ســال های 1384-
1391 بــود ولــی به دلیــل افزایــش جمعیت، در 

دوره اخیر از 1500 دالر فراتر نرفت.
)صــادرات  نفــت  صــادرات  ســرانه  لحــاظ  •از 
نفت ســاالنه به ازای جمعیت(، ایران در ســال 
2016 و در اوج صــادرات نفــت خــود، رتبه 21 در 
که  کشــورهای مهــم صادرکننده را داشــت  بین 
فاصله بســیار زیادی با کشورهای مطرح مانند 

کشــورهای جنوبــی خلیج فــارس، نــروژ و حتی 
کانادا، قزاقســتان و آذربایجان داشــت.  عــراق، 
کشــورهای فــوق ســوخت را بــا قیمــت  عمــوم 
جهانــی )فــوب بنــادر- مثــاًل حــدود 50 ســنت 
بــرای هر لیتــر بنزین( یــا باالتر )با اخــذ مالیات( 
در بــازار داخلــی عرضــه می نماینــد )تــا قبــل از 
کــه موجــب افزایــش  کرونــا(،  دوره همه گیــری 
درآمــد آن دولت هــا شــده اســت، ولــی در ایران 
گازوییــل، برق( نســبت به  انــرژی )گاز، بنزیــن، 
قیمت جهانی، بســیار ارزان تر فروخته می شود 
کاهــش درآمــد دولــت )حــدود  کــه تبعــات آن، 
گزارش مؤسســه  70 میلیــارد دالر ســاالنه بنا به 
بین المللی انرژی - GDP %15(، و سراریز شدن 
این درآمد از دســت رفته به ســمت دهک های 
پردرآمد، قاچاق سوخت و برق )از طریق تولید 
بــدون مجــوز ارز دیجیتــال(، افزایــش بی رویــه 
و هــدرروی انــرژی در بخــش صنعــت و مصرف 
کاهــش بهــره وری انــرژی، و افزایــش  خانگــی، 

آلودگی هوا می گردد.
•افزایــش درآمــد نفت الزامــًا منجر بــه افزایش 
ح هــای عمرانــی نمی شــود. ســهم  بودجــه طر
بودجــه غیرعمرانــی از افزایــش درآمدهــا نفتی 
)مانند دهه 1350 و 1380( بســیار بیشــتر بوده 
که علت آن عمدتًا بزرگ شدن دولت و افزایش 
جمعیت اســت و به هرحال درآمد نفت بیشتر 
ح هــای  تــا طر صــرف هزینــه جــاری می شــود 

زیرساختی.
•سهم بودجه عمرانی به عالوه بودجه عمرانی 
ســازمان های غیردولتی )مانند شــهرداری ها، 
بنیادهــای غیر دولتی، و بانک هــا( احتمااًل به 
حــد قابــل قبولــی حــدود 5 تــا 6 درصــد تولید 
ناخالــص داخلی می رســد ولی بــه دلیل منابع 
ناپایدار بودجه عمرانی شهرداری ها )که عمدتًا 
کم و جرایم اســت(، ایــن بخش از  از فــروش ترا

هزینه عمرانی مفید نیست. 
گرچه ایران در زمینه دسترسی جمعیت به  •ا
بــرق، آب و فاضــالب وضعیت نســبتًا خوبی در 
کم  بین کشورهای درحال توسعه دارد، ولی ترا
کشور( برای راه،  )طول زیرساخت به مساحت 
آزادراه، راه آهن، راه آهن برقی، راه آهن ســریع 
و همچنیــن تعــداد تخت بیمارســتانی به ازای 
کشــورهای  جمعیــت در ایــران، در قیــاس بــا 

کشــورهای  درحــال توســعه و بــه طریــق اولــی 
توســعه یافتــه هنــوز بــه میــزان قابــل توجهــی 
کــه نشــان دهنــده نیــاز بــه توســعه  کــم اســت 

زیرساختها در ایران می باشد.
•با توجه به آینده بازار نفت )به لحاظ قیمت، 
گرایش به سوخت های  کنندگان،  رقابت تولید 
کســری  ماننــد  شــرایط  ســایر  و  غیرفســیلی( 
بودجــه جــاری و غیــره، حتــی در صــورت رفــع 
تحریم ها و افزایش صادرات نفت، بودجه الزم 
کشــورهای درحال توســعه  )در قیــاس با ســایر 
کــه بــرای توســعه زیرســاخت های  و آن مقــدار 
ح های زیرساختی  کشور الزم است( نصیب طر

نخواهد شد. 
• بــرای تامیــن هزینــه طرح هــای زیرســاختی 
نیــاز اســت راهکارهــای مناســبی بــرای ســوق 
دادن یارانــه پنهان انرژی به ســمت طرح های 
گردد. یک روش پیشــنهادی  زیرســاختی اجرا 
که در شــماره 386  کار )همــان طور  بــرای ایــن 
نشــریه نیز عنوان شــد( می تواند به این صورت 
کــه در هــر اســتانی، بســته بــه شــرایط  باشــد 
گانه ای عالوه بر قیمت  اقتصادی، مالیات جدا
کشــوری انرژی اخذ شــود و ایــن مالیات صرف 
)چــه  اســتان  همــان  زیرســاختی  طرح هــای 
طرح ملی و چه اســتانی( شــود. به این صورت 
کاهــش  فیزیکــی  تاثیــرات  منطقــه  هــر  مــردم 
یارانــه انــرژی را در قالــب پیشــرفت طرح هــای 
زیرساختی منطقه مشــاهده می نمایند. برای 
مــردم ملموس خواهد بود به جای آن که انرژی 
که یارانه انرژی بیشــتر به  اســراف شــده، یا این 
دهک هــای پردرآمــد برســد و یــا درآمــد آن بــه 
جیب قاچاقچیان انرژی برسد، صرف توسعه و 
ایجاد اشتغال منطقه خودشان می گردد. این 
روش به صــورت منطقــه ای و مرحلــه ای قابــل 
اجــرا اســت و مشــکالت اجرایــی آن به تدریــج 
کوچک مشــخص شــده و دســت  و در مقیاس 
بعــدی،  مراحــل  بــرای  می تواننــد  انــدرکاران 
مضافــًا  بیاندیشــند.  متناســب  راهکارهــای 
این که افزایش قیمــت حامل های انرژی در هر 
منطقه، انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی 
را نیــز برای ســرمایه گذاری در آن منطقه جهت 
افزایــش بهره وری انرژی، تولید و توزیع انرژی و 

سایر موارد مرتبط افزایش می دهد.
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 نشست

پــس از ســالها حضــور فعــال صنفــی و بــه پشــتوانه 
و فعالیــت  نفر/ســاعت تجربــه مهندســی  هــزاران 
کشــور، ســندیکای شــرکت های  عمرانــی اعضــا در 
بــه مشــکالت پیــش  بــا توجــه  ایــران  ســاختمانی 
روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدویــن مجموعــه 
کاربــردی از ابهامــات و مشــکالت پیمانــکاران  ای 
بــا  کــه توســط ســندیکا و  در حوزه هــای مختلــف 
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و  مکاتبــات رســمی 
نظام فنی و اجرایی حل و فصل شده است، سعی 
در رفــع مشــکالت مشــابه و افزایــش دانــش فنــی 

پیمانکاران در امور قراردادی و فنی باشد.
منتشــر  مختلــف  جلدهــای  در  مجموعــه  ایــن 
کــه در هــر جلــد بــه موضوعــی خــاص بــا  می گــردد 
فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. پرســش 
کارشناســی و پاســخ نهایی از ســوی  اولیه، بررســی 
ارگانهــای مرجــع  یــا  و  برنامــه و  بودجــه  ســازمان 
گرامی  مرتبــط بــا موضــوع در اختیــار متخصصیــن 

قرار دارد.

ایــن مجموعه موضوعی با نام “مجموعه پرســش 
و پاســخ در ارتبــاط با امور پیمانــکاری” همچون 
مهندســی  شــرکت های  بــرای  ابــزاری  جعبــه 
پیمانکاری اســت و به مدیران و مهندسان امکان 

مطالعــه دانــش تجربــی قوانیــن و مقــررات را 
تخصصــی  صنفــی  مجامــع  در  حضــور  بــدون 
گرفتار مشــکالت  فراهم می نماید. قبل از آنکه 
خ داده توســط  گردیــد بــا مطالعــه تجربیــات ر
پیمانکاران دیگر خود را از بروز مشکالت ایمن 
گشته اید  که دچار مشکل  نمایید و در صورتی 
بــا مطالعه آن از مســیر صحیح نســبت به حل 
آن اقــدام نماییــد. ایــن یک پیشــنهاد صنفی 
که ســالها تجربه شــده است.  تخصصی اســت 

همسو 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 
که توســط ســندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامــه 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 ایــن جلــد و اطمینان
در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  ضوابط تعدیل   

1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 1- ارائه کلیه خدمات حسابرسی صورتهاي مالی در جهت اطمینان بخشی، مناقصات، 

     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....     بانک ها (اخذ تسهیالت و ضمانت نامه) و ....

2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 2- ارائه کلیه خدمات حسابداري به شرکت ها بصورت پیمانی با بهره گیري از نیروهاي 

     حرفه اي در تمام سطوح      حرفه اي در تمام سطوح 

3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت3- نظارت بر واحد مالی شرکت ها بصورت پیمانی و ارائه راهکارهاي مورد لزوم در جهت

      بهبود فرآیندهاي مالی      بهبود فرآیندهاي مالی

4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی4- تنظیم الیحه دفاعیه و شرکت در کمیسیون هاي حل اختالف مالیاتی

5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها5- انجام کلیه امور مربوط به اصالح حسابهاي سنواتی و رفع مغایرتها

6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و6- ارائه مشاوره مـورد لزوم در ارتباط با قوانین و آخـرین بخشنامه هـاي مالیـاتی و

      استانداردهاي حسابداري      استانداردهاي حسابداري

7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی7- مشاوره و راهنمایی در جهت خرید و ارتقاء نرم افزارهاي مالی
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی)

عضو انجمن حسـابداري ایران (عضویت حقوقی و حقیقی)

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)

هــر جلــد از ایــن مجموعــه بــرای تمامی فعالیــن حوزه 
ســندیکای  رســمی  وبســایت  در  احــداث  صنعــت 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
 همچنیــن ســفارش و  تهیــه آن یــا از طریــق ســایت

 یا   با شماره های 66464261 و 6640203۷  داخلی 100 
و 140   میسر  است.


