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 نشست
سرمقاهل

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در 
تاریخ 28 خرداد 1400 برگزار می شــود تا 
برای جمهوری  هشــتمین رئیس جمهور 
اســامی ایران انتخاب شــود. در آستانه 
از  انتخابات ریاســت جمهوری بســیاری 
ســازمانها و تشــکل ها با نگاهــی به آنچه 
گذشته و فراز و فرودهایی که با تصمیمات 
و عملکرد دولت حاضر گره خورده، به بیان 
انتظارات و خواستهای خود از دولت جدید 
می پردازند، امری که سندیکای شرکتهای 
ســاختمانی ایران نیز به عنوان تشکلی با 
80 سال سابقه فنی و مهندسی از آن غافل 
نبوده اســت چرا که معتقد است بیان این 
انتظارات نه تنها ترسیم تصویری از شرایط 
حاکــم بر صنعت احداث اســت بلکه ارائه 
طریقی اســت برای برنامه ریزی بهتر دولت 
در این حوزه، مســیری که پیمودن آن جز 
با تعامل دولت و بخــش خصوصی مقدور 

نیست. 
در سالهایی که گذشت مسائل و مشکات 
فراوانی گریبان پیمانکاران و مشــاوران را 
گرفت. با آغاز تحریمها مشکاتی همچون 
کاهش درآمد نفتی دولت، نوسان قیمتها،  

افزایش تــورم، و رکود، فعالیــت عمرانی 
را با دشــواری مواجه کــرد. از طرفی ارائه 
اوراق قرضــه  میان مدت به جای مطالبات 
پیمانکاران و تنزیل ناعادالنه آنها، عملیاتی 
نشدن بودجه های عمرانی، جوالن شرکتهای 
خصولتی، مالیات بر ارزش افزوده، تنگناهای 
بیمه، و ... روزگار را بر فعاالن صنعت احداث 
تنگ کرد. بی گمــان هر فعالیت اقتصادی 
می تواند با موانع و مشکاتی همراه شود اما 
در  این ســال ها انفعال و بی تفاوتی دولت 
بر این مشکات دامن زد. مشکاتی که نه 
تنها گره آنها گشوده نشد بلکه بر روی هم 
تلمبار شدند تا در نهایت کرونا از راه برسد 
و آخریــن تیر را بر پیکر نیمه جان صنعت 

احداث فرو بنشاند. 
تشکلهای فنی و مهندسی و فعاالن صنعت 
احداث همچنان که در برابر همه متغیرهای 
تاثیرگذار بر حرفه خود حساس بوده اند در 
18 مــاه اخیر موضوع کرونــا و تاثیر آن را 
بررسی کردند و با دولت به گفتگو نشستند 
هر چند که گفتگوها به کندی پیش رفت 
و نشــان داد تا رسیدن به نتایج مطلوب راه 
دشــواری در پیش اســت. تاش بیحاصل 

تشــکلها برای جبران آثار ناشی از کرونا در 
یک ســال و نیم اخیر نشــان از بی توجهی 
دولت به صنعت احداث و اهمیت آن دارد. 
متاســفانه هر جا هم نشانی از توجه دولت 
به مشــکات فعاالن این حوزه دیده شد، 
گرهگشــایی و تدبیر آن به امــروز و فردا 
کردن موکول شــد. در موارد معدودی هم 
که اراده ای برای حل مشکات وجود داشت 
اقدامات دولــت در برابر خیل مشــکات 
موجود نقش یک مســکن کوتــاه مدت را 

داشت. 
متاسفانه بحرانی که اقتصاد کشور را از ریل 
آن خارج کرده و تاثیرات ناخوشــآیندی بر 
معیشــت مردم گذاشته، بســیار دامنگیر 
اســت و از تاثیر تحریمها تا رکود، از تورم 
تا نوســانات نرخ ارز، از پایین آمدن درآمد 
دولت تا کسری بودجه، از بیکاری تا فساد، 
از نابرابــری تا رکــود و ... را در بر میگیرد. 
این در حالی است که به عقیده کارشناسان 
اقتصادی برای نجات اقتصاد ایران از بحران 
موجود چــاره ای جز رونق تولید نیســت. 
همچنان که در پیشــنهاد مشــخص اتاق 
ایران به دولت آینده افزایش توان رشدزایی 

افزایش توان رشــدزایی اقتصادی به شکل پایدار
 و بــا ثبات و فراگیر مورد تاکید قرار گیرد
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اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر 
مورد تاکید قــرار گرفته اســت.  هرگونه 
تزریق  پول نقد به عنوان یارانه می تواند بر 
مشکات موجود بیافزاید و شرایط را بسیار 

شکننده  تر کند.
صنعت ســاختمان یکی از صنایع پیشرانی 
اســت که در صورت فعال شــدن می تواند  
بیش از 300 صنعت دیگر را وادار به تحرک 
کند و با روشن کردن موتور توسعه به ایجاد 
اشــتغال و کاستن از مشــکات اقتصادی 
دولت  کمــک کند. دولتهای گذشــته از 
اهمیــت این صنعت غافــل ماندند و آن را 
بــه حال خود رها کردنــد.  با این حال در 
سالهای اخیر نه تنها صنعت ساختمان بلکه 
صنایع دیگر نیز با حالی نیمه جان به حال 
خود رها شــده اند، تاش برای ادامه حیات 
نشان از امید است و این امیدواری همچنان 
پابرجاســت تا دولتی متخصــص، متعهد، 
توانمنــد و تعامل کننده بر ســر کار آید و 

اقتصاد کشور نفسی بکشد. 
درباره کم و کیف دولتی متخصص، متعهد، 
توانمند و تعامل کننده نیز می توان با نگاهی 
به نیازهای اقتصادی کشــور و خواســت 
فعاالن اقتصادی تعریف هایی علمی ارائه داد 
که قابلیت بســط و توصیف داشته باشند.  
یا آگاه دولتی است که از شرایط اقتصادی 
کشور، موانع رشد و توسعه، ملزومات توسعه 
اقتصادی و بســترهای الزم برای آن آگاه 
باشد. چنین دولتی می داند راهی که به حل 
مشــکات اقتصادی و تقویت بخش تولید 
می انجامــد از دل صنایع پیشــرویی مانند 
صنعت احداث میگــذرد. این دولت واقف 
اســت وجود یک برنامه و سیاست منسجم 
در بزنگاه هــای اقتصــادی و در هر کدام از 

زیرشاخه های اقتصادی اهمیت دارد. 
اگرچــه فهرســت بلندبــاالی برنامه های 
ریاســت  کاندیداهای  رویکــرد  اقتصادی، 
جمهوری به مسئله رشد و توسعه را نشان 
می  دهــد اما درباره توانایــی آنها در تحقق 
وعده هــای خود و تعهــد آن در حمایت از 
اقتصاد، چشــم انداز روشنی ارائه نمی دهد. 
در زمینــه اقداماتــی کــه نیاز بــه اراده، 
توانمنــدی و تعهــد دولــت دارد می توان  
 تاش برای تعامل سازنده با سایر کشورها ،

 گشــایش در تحریم و مانع زدایی  در عرصه 
بین الملل، ثبات نسبی نرخ ارز، فراهم کردن 
محیط امن برای ســرمایه گذاران خارجی، 
کوچک سازی دولت،  خصوصی سازی واقعی 
بخش اقتصاد، حذف قوانین دست و پاگیر، 
اصاح قوانین بانکی، اصاح و ســاماندهی 
تضامین بانکی، ایجاد فضای رقابتی، شفافیت 
در مناقصات و معامات، تسهیل  بخشی  در 
حوزه صــادرات به ویژه صدور خدمات فنی 
و مهندسی، تعیین تکلیف پروژه های نیمه 
تمام، حل مسائل بنیادینی همچون تنزیل 
اوراق، تعیین تکلیف و توافق بر ســر مفاد 
مشارکت عمومی-خصوصی و ... را بر شمرد. 
در زمینه دولت تعامل کننده نیز آنچه بیش 
از هــر چیزی اهمیــت دارد انعطافپذیری 
دولت در گفتگو با بخش خصوصی اســت. 
طی سالهای اخیر، زیرساخت های مناسبی 
مانند شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی و کمیته مــاده ۷6 قانون برنامه 
پنجم توسعه برای ایجاد فضای تعامل میان 
دولت و فعاالن بخش خصوصی ایجاد شده 
است. توقع فعاالن اقتصادی از دولت آینده 
استفاده بهینه از این ظرفیت ها و مشارکت 

مستمر در این نهادها است.
رئیــس جمهــور آینده بایــد از نظریات و 

تجربیات فعاالن این بخش برای دستیابی 
به اهداف اقتصادی کشــور و حذف موانع 
تولید بهــره ببرد. تجربیات و نظرات بخش 
خصوصی برای حل مشــکات پیش روی 
تولید و صادرات کارگشاســت، به شرط آن 
که نظرات آنها به بهانه بررسی و کارشناسی 
از حیــز انتفاع خارج نشــود، اتفاقی که در 
مورد شــرایط عمومی پیمــان روی داد و 
بعد از ســاعتها کار کارشناسی به سرانجام 

مطلوبی نرسید. 
آنچه بخش خصوصی بر آن تاکید داشته این 
اســت که دولت در مصوبات و بخشنامه ها 
از بخش خصوصی مشاوره بگیرد، متاسفانه 
این تعامــل تاکنون آن طور کــه باید اجرا 
نشده و نتیجه آن بخشنامه های خلق الساعه 
است که تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
را ســردرگم می کند. این تعامل در شکل 
متعالی خود میتوانــد به دلجویی از بخش 
خصوصی زیان دیده از تصمیمات اقتصادی 
سالهای اخیر بپردازد و با تعریف و استفاده 
از ســاز و کار حقوقی عسر و حرج، موجب 
 حرکت ســرمایه های ثابت بخــش تولید 

به سمت رونق و اشتغال زایی باشد.
در آستانه انتخاب  هشتمین رئیس جمهور ، 
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران همگام 
با سایر تشکلهای فنی و مهندسی و دلسوزان 
کشور امیدوار است دولت آینده دولتی برنامه 
محور متخصص، متعهد، توانمند و متعامل 
باشــد. از آنجایی که بســیاری از مسائل و 
مشکات موجود در جامعه ریشه در  سیاست 
اقتصــادی دارد و از اقتصاد سیاســی فاصله 
گرفتن می تواند راهگشا باشد ، زمان آن رسیده 
است که رویکردهای اقتصادی بر سیاستها و 
عملکرد دولت ســایه بیندازد و افزایش توان 
رشدزایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و 
فراگیر مورد تاکید قرار گیرد. در رئوس چنین 
رویکردی سیاســتهایی همچون »خصوصی 
سازی«، »سیاست ارزی«، »توسعه صادرات«، 
»تکمیل طرح هــای نیمه تمام و توســعه 
مشــارکت عمومی و خصوصــی«، »کاهش 
بوروکراسی زائد اداری«، »مبارزه با فساد« و 
»توجه به مقوله سیاست در خدمت اقتصاد« 

است. 

در آستانه انتخاب  هشتمین 
رئیس جمهور، سندیکای 

شرکتهای ساختمانی ایران 
همگام با سایر تشکلهای فنی 
و مهندسی و دلسوزان کشور 

امیدوار است دولت آینده 
دولتی برنامه محور متخصص، 

متعهد، توانمند و متعامل 
باشد. از آنجایی که بسیاری 

از مسائل و مشکالت موجود 
در جامعه ریشه در  سیاست 

اقتصادی دارد و از اقتصاد 
سیاسی فاصله گرفتن می تواند 
راهگشا باشد   زمان آن رسیده 
است که رویکردهای اقتصادی 

بر سیاستها و عملکرد دولت 
سایه بیندازد و افزایش توان 
رشدزایی اقتصادی به شکل 

پایدار و با ثبات و فراگیر مورد 
تاکید قرار گیرد.
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ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران طــی نامــه¬ای ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
برگــزاری ســیزدهمین انتخابات ریاســت جمهــوری و انتخاب آیت اهلل ابراهیم رئیســی 
به عنوان هشــتمین رئیس جمهور ایران اســامی، در راستای همگامی و همکاری با 
گســترش تولید، ایجاد  کشــور ســرفصلهایی را برای  دولت جدید و در جهت توســعه 

کــه امکان تحریم هــای تحمیلی بعدی را  کشــور به نقطه ای  اشــتغال مّولد و رســاندن 
کامــل وضعیت معیشــت مــردم به صورت مســتمر و پایــدار به  منتفــی نمایــد و بهبــود 
کــرد و اعــام آمادگی نمــود در صــورت تمایل  ویــژه در زمینــه صنعــت احــداث عنــوان 

کاربردی به استحضار برساند.  دولتمردان موضوعات را به شکل تشریحی و 
کشــور و اســتمرار آن تا صنعتی  این ســرفصلها شــامل حرکت در مســیر توســعه پایدار 
کامــل اقتصاد مقاومتــی، جلوگیــری از انحــراف در برنامه های مصوب  شــدن و تحقــق 
توســعه فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد اشتغال، راه میانبر برای صنعتی شدن 
کشــور، حمایت از  و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا توجه به پتانســیل-های موجــود در 
بخــش خصوصــی و بسترســازی الزم و قانونــی بــرای توســعه آنها در صنعــت احداث، 
کمــک به رشــد و توســعه صدور خدمــات فنی و مهندســی، توجه به مســئله احداث 
مســکن روســتایی و شــهری، توجه به مســئله احداث مسکن روســتایی و شهری و 

کار است.  کسب و  کامل قانون بهبود مستمر فضای  درخواست برای اجرای 

سرفصلهای پیشنهادی
 سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

 به رئیس جمهور منتخب
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و  راه  وزارت  مالــی  منابــع  از  مهمــی  بخــش 
گذشــته از طریق تبصره  شهرســازی در ســال 
که  1۹ قانــون بودجه ســال 13۹۹ تأمین شــد 
حاال اســتفاده از این امکان قانونی امسال با 

حذف آن با مشکل مواجه شده است.
و  راه  وزارت  مالــی  منابــع  از  مهمــی  بخــش 
گذشته ازطریق تبصره  شهرسازی طی ســال 
1۹ قانــون بودجــه ســال 13۹۹تأمیــن شــد و 
کثــر آن هــا در بخــش  کــه ا ح هــای مهمــی  طر
احــداث و توســعه شــبکه جــاده ای به دلیــل 
کمبــود اعتبــار معطــل مانــده بودنــد ازطریق 
اجــرا  مرحلــه  بــه  قانونــی  ظرفیــت  همیــن 
درآمــد. بــا این حــال اســتفاده از ایــن امکان 
مواجــه  مشــکل  بــا  ســال جاری  در  قانونــی 
کــه بــا حــذف تبصــره 1۹ از  شــده اســت؛ چرا
کشــور امــکان  کل  قانــون بودجــه ســال 1400 
اســتفاده از ظرفیــت تأمیــن مالــی براســاس 
مشــارکت عمومی- خصوصــی در وزارت راه و 
شهرسازی از بین رفته است. موضوع مهمی 
گفت وگو بــا امیرمحمــود غفاری،  کــه ایلنــا در 
معــاون برنامه ریــزی و مدیریــت منابع وزارت 

راه و شهرسازی به آن پرداخته شده تا اثرات 
حــذف ایــن ظرفیــت قانونــی را در پیشــرفت 

کشور جویا شود.  پروژه های عمرانی 

طرح هــای  اعتبــار  کمبــود  جبــران  بــرای 
از  کــه  شهرســازی  و  راه  وزارت  عمرانــی 
کافــی برخــوردار نیســتند  تخصیــص اعتبــار 

کرد؟ چه باید 
خ  نــر بــا  گرفتــه  انجــام  کلــی  بــرآورد  یــک  در 
فهرســت بهای ســال 13۹۹ هزینــه احداث یا 
ح های موجود در پیوست1  قانون  تکمیل طر
بودجه در حوزه زیرســاخت های حمل و نقل 
حداقل حدود 500 هزار میلیارد تومان است. 
کل بودجــه عمرانی  کــه  ایــن در حالــی اســت 
اجرایــی  دســتگاه های  همــه  بــرای  کشــور 
کشــور معادل یک پنجم رقــم موردنیاز مذکور 
زیرســاخت های  موجــود  پروژه هــای  بــرای 

حمل   و نقل نیز نیست.
که چنانچه قرار  معنی این موضوع این است 
باشــد تأمیــن منابــع مالی مــورد نیاز صرفــًا از 
منابع بودجه عمومی و با روند موجود انجام 

ح ها بدون احتســاب  پذیــرد، تکمیل این طر
عدم النفع هــای غیرقابــل بــاور و هزینه هــای 
ک و تعدیل هــا و ... حداقل چندین  اســتهال
دهه به طــول می انجامد. لذا؛ بدیهی اســت 
ح ها بــرای وزارت  تأمیــن منابع مالــی این طر
بخــش  متولــی  به عنــوان  شهرســازی  و  راه 
بســیار  و  راهبــردی  موضوعــی  حمل و نقــل 

کلیدی است.
مالــی  منابــع  تأمیــن  باشــد  قــرار  چنانچــه 
موردنیــاز صرفــًا از منابــع بودجــه عمومــی و 
بــا رونــد موجــود انجــام پذیــرد، تکمیــل این 
عدم النفع هــای  احتســاب  بــدون  ح هــا  طر
و  ک  اســتهال هزینه هــای  و  بــاور  غیرقابــل 
تعدیل ها و ... حداقل چندین دهه به طول 
ح های زیرســاختی  می انجامــد.از طرفــی؛ طر
حمل و نقــل اعــم از جاده و ریــل به دو بخش 
ح های دارای  کلی تقسیم می شوند: اول، طر
بــازده اقتصادی مطلــوب و تــوان درآمدزایی 
که اصطالحًا خودکفا هستند و دوم،  مناسب 
بــه دالیــل مختلــف امــکان  کــه  ح هایــی  طر
درآمدزدایــی از آنهــا وجــود نــدارد ولــی جــزو 

حذف تبصره ۱۹ 
باعث کندی پیشرفت 

پروژه های عمرانی می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد 

تبصره19
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کمیــت در حــوزه ارائــه خدمــات  وظایــف حا
عمومی محسوب می شوند.

در همیــن چهارچــوب در حــوزه برنامه ریزی 
معضــل  ایــن  حــل  راهکاراصلــی  کالن، 
تــالش بــرای تأمیــن منابــع مالــی غیردولتــی 
ازطریــق مشــارکت عمومــی- خصوصی برای 
ح هــای خودکفا مثل آزادراه هــا، بزرگراه ها  طر
و راه هــای اصلــی بــا ترافیــک قابــل توجــه و 
درمقابــل تخصیــص منابــع محــدود موجود 
بودجــه عمومــی بــه حــوزه خدمــات عمومی 
کمیتــی نظیر راه های روســتایی و راه های  حا

کشور است. فرعی موردنیاز 
کردن  در همیــن راســتا و درجهــت عملیاتــی 
راهبــرد فــوق، بنــا بــه پیشــنهاد وزارت راه و 
از پیــروزی  پــس  اولین بــار  بــرای  شهرســازی 
انقــالب اســالمی این اجــازه در بنــد 6 تبصره 
ایــن  بــه   13۹۹ ســال  بودجــه  قانــون  در   1۹
وزارتخانــه داده شــد تــا بتوانــد بــرای تأمیــن 
منابــع مالــی احــداث یــا تکمیــل بزرگراه هــا و 
راه هــای اصلــی نیــز ماننــد آزادراه هــا از روش 

کند. مشارکت بخش غیردولتی استفاده 

کنــون چــه اقداماتــی  در ایــن خصــوص تــا 
انجام داده اید؟

گرفتــه در یــک اقــدام  بــا برنامه ریــزی انجــام 
جهادی وزارت راه و شهرســازی با استفاده از 
کشــور  کل  ظرفیت تبصره )1۹( قانون بودجه 
موفق به تأمین بیش از 80 هزار میلیارد ریال 
منابــع )24.500 میلیارد ریــال اعتبار از محل 
تبصــره 1۹ و جذب ســرمایه گذاری بخش غیر 
دولتی از محل بند )6( تبصره مذکور به ارزش 
تقریبــی 60.000 میلیارد ریال( بــرای قریب به 
ح جــاده ای و ریلی در  کیلومتر انــواع طر هــزار 
کشــور شــد. اتفاقی در شــرایط جنگ  سراســر 
نابرابر اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه 
گشایش  و مضایق مالی شــدید ناشــی از آن، 
کشــور  قابل توجهی در پیشــبرد امور عمرانی 

کرد. در حوزه زیرساخت حمل و نقلی ایجاد 

این طرح ها شامل چه مواردی هستند؟
ح های مشارکت در ساخت  انعقاد قرارداد طر
آزاد راه تهــران- شــمال )قطعه 2(، مشــارکت 
کنارگــذر شــرقی اصفهــان  در ســاخت آزادراه 
گــذاری آزادراه  )قطعــه 3(، اجــرای فراینــد وا
ج، مشارکت در ساخت  کر کمربندی شــمالی 
ســاخت  تهــران،  جنوبــی  کمربنــدی  آزادراه 

ح هایی  آزادراه اصفهان- شــیراز به عنوان طر
آن هــا  دولــت  ســهم  منابــع  کــه  هســتند 
اختصاص یافته است. همچنین، شناسایی 
بازســازی  ح  طــر ســرمایه گذاری  متقاضیــان 
ح احــداث 150  28 دســتگاه لکوموتیــو و طــر
دســت  در  راه آهــن  فرعــی  خطــوط  کیلومتــر 
اقدام اســت. از محل بند )6( تبصره )1۹( نیز 
کمربندی  فرآینــد انعقاد قــرارداد پروژه هــای 
شــیراز، فومــن- شــفت - ســراوان و امامزاده 

هاشم- انزلی نیز در مراحل نهایی است.

متأســفانه این ظرفیــت در قانون بودجه 
کــه عماًل  ســال ۱۴۰۰ دیــده نشــده اســت 
ایــن امر تأمیــن مالی بخشــی از طرح های 
کرد و این  این وزارتخانه را معطل خواهد 
امــر منتج بــه بروز چالش هــای جدی برای 
می شــود  عمرانــی  اجرایــی  دســتگاه های 
و از ایــن رهگــذر شــوک بزرگــی بــه وزارت 
تابعــه  دســتگاه های  و  وشهرســازی  راه 
که اســتفاده از این  وارد شــد.طرح هایی 
ظرفیــت بــرای تأمیــن مالــی آنهــا در ســال 
دچــار  اینکــه  و  بــود  شــده  قطعــی   ۱۴۰۰

کدامند؟ مشکل شده است، 
احداث ده ها کمربندی شهرهای پرجمعیت 
کدشــت،  کمربنــدی جنوبی پا و بــزرگ نظیــر 
گــرگان،  ســنندج، زاهــدان، دماوند، ســاوه، 

چابهــار، ماهشــهر و همچنین بزرگراه ســاوه- 
دهدشــت،  پاتــاوه،  دوم  بانــد  بویین زهــرا، 
بزرگــراه ســیرجان- بافــت- جیرفــت، بزرگــراه 
شــرقی  کنارگــذر  شــهربابک،  بــه  ســیرجان 
دیگــری  پروژه هــای  از  بســیاری  و  ســیرجان 
کــه بعضــًا در پیوســت بودجــه هــم نبودنــد، 
100درصــدی  ســرمایه گذاری  قابلیــت  ولــی 
غیردولتــی داشــتند، جــزو برنامه هــای مهــم 
کــه می توانســتند از این  ایــن وزارتخانــه بــود 

طریق به سرانجام برسند.

چــه  ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  بــرای 
برنامه ای در سال های آتی دارید؟

بودجــه  قانــون  در  ظرفیــت  ایــن  متأســفانه 
که عمــاًل این  ســال 1400 دیــده نشــده اســت 
ح هــای ایــن  امــر تأمیــن مالــی بخشــی از طر
کــرد و همزمــان  وزارتخانــه را معطــل خواهــد 
ح هــای  گــذاری طر وا امــکان  عــدم  به دلیــل 
بزرگراهــی و راه اصلــی بــه بخــش خصوصی و 
تکلیف دولت به تأمین منابع مالی و اعتباری 
حجــم  عمومــی،  منابــع  محــل  از  آن  بــرای 
بــه دولــت تحمیــل  تعهــدات  از  گســترده ای 
که ایــن امر منتــج به بــروز چالش های  شــده 
جــدی بــرای دســتگاه های اجرایــی عمرانــی 
بــه  بزرگــی  ایــن رهگــذر شــوک  از  می شــود و 
وزارت راه وشهرســازی و دســتگاه های تابعه 
که باتوجه  که انتظار این بــود  وارد شــد. چــرا 
به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در 
ح های  گذاری و در راســتای تکمیل طر امر وا
کید نمایندگان  که همواره مورد تأ نیمه تمام 
محترم مجلس شــورای اســالمی قرار داشــته 
و  صیانــت  قانونــی  ظرفیــت  ایــن  از  اســت، 
کــه در عمــل  کمــک شــود  بــه مانــدگاری آن 

به گونه ای دیگر اتفاق افتاد!
بــه هر حــال؛ حداقل بودجــه موردنیــاز برای 
اصلــی  راه  و  بزرگراهــی  ح هــای  طر تکمیــل 
تعریف شده در پیوست یک قانون، 150 هزار 
کل بودجه  میلیارد تومان اســت، درحالی که 
بودجــه  در  حــوزه  ایــن  در  شــده  مشــخص 
نقــدی  کامــل  فــرض تخصیــص  بــا  عمومــی 
کند  10درصد ایــن نیاز را نیز نمی تواند تأمین 
و لــذا قطعــًا به دلیــل محدودیت هــای مالــی 
ایــن مهــم محقــق نشــده و مجــددا بــا خطــر 
تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش هزینه های 

احداث در سنوات آتی روبرو هستیم.
1۹ اردیبهشت- ایلنا

 حداقل بودجه موردنیاز برای 
تکمیل طرح های بزرگراهی و راه 

اصلی تعریف شده در پیوست یک 
قانون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 

است، درحالی که کل بودجه 
مشخص شده در این حوزه در 

بودجه عمومی با فرض تخصیص 
کامل نقدی ۱۰درصد این نیاز را نیز 

نمی تواند تأمین کند و لذا قطعًا 
به دلیل محدودیت های مالی این 

مهم محقق نشده و مجددا با خطر 
تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش 
هزینه های احداث در سنوات آتی 

روبرو هستیم.
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در آغــاز نشســت بررســی همکاری هــای 
پیمانــکاران ایرانی با وزیر کشــاورزی و آب 
اقلیم کردستان عراق، ایرج گابتونچی دبیر 
سندیکای شــرکت های ســاختمانی ضمن 
خیر مقدم به وزیر و هیات همراهان ایشــان 
در خصوص احــداث پروژه های سدســازی 
اظهار کــرد: این ســندیکا 800 عضو موثر 
و پیمانکار بــزرگ دارد که پروژه های بزرگ 
عمرانی داخلی و خارجــی را انجام می دهد 
و پروژه های آبی و سدســازی نیز بخشی از 

این فعالیت های زیرســاختی است. بحث آب 
و پــروژه هــای مربوط بــه آن از پروژه های 
زیرســاختی مورد توجه دولتها بوده است. از 
این بابت بسیار خوشحالیم که خانم وزیر به 
همراه هیات همراه حضور دارند و می توانیم 
درباره آبادانی بیشتر اقلیم و صنعت آن تعامل 
کنیم. پیمانــکاران ایرانی بــه خاطر قرابت 
فرهنگی و نزدیکی به مرزهای ایران می توانند 
همکاری خوبی در این راستا داشته باشند.  

وی با تاکید بر آمادگی شــرکت های عمرانی 

ایران برای همکاری با اقلیم کردستان عراق 
در حوزه سدسازی و آبرسانی افزود: ایران از 
بزرگترین و فنی ترین کشورهای ساخت سد 
آبی در دنیا است. بر اساس آخرین آمار  415 
ســد در حال بهره برداری در کشور داریم که 
340 سد آن، بزرگ مقیاس بوده و 115 سد 
دیگر در حال احداث داریم ضمن اینکه 165 
پروژه سدسازی در مراحل مختلف مطالعات 

و بررسی قرار دارند.
گابتونچی افزود: این موارد نشان می دهد که 

پیمانکاران ایرانی آماده 
سدسازی در اقلیم کردستان

 دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران : 

وزیرکشاورزیوآباقلیمکردســتانعراقباهیاتهمراه،مهمانسندیکایشرکتهایساختمانیایرانبودندتادرزمینهمشارکت
پیمانکارانایرانیدرپروژههایسدسازیوآبرسانیاقلیمکردستانبهگفتگوبنشینند.

اینجلســهروزدوشنبه۱7خردادباحضوردکترحسنداناییفرمشاورمعاوناولرئیسجمهورورئیسستادتوسعهروابطاقتصادی
ایران،عراقوســوریهوجوادکریمیرایزنسرکنسولگریجمهوریاسالمیدراربیلبرگزارشد،وطیآنوزیرکشاورزیوآباقلیم
کردســتانعراقخواهانمشارکتپیمانکارانایرانیدرپروژههایسدســازیوآبرسانیاینمنطقهشد.وزیرکشاورزیوآباقلیم
کردستانعراقراهیاتیمتشکلازقائممقاموزیرآقایعبدالکریمسلیمانحاجی،سخنگوورئیسسازماندامپزشکیآقایحسین
حمهکریم،مدیرکلآموزشوپژوهشآقایدکترصمدصوفیعمر،مدیرسددوکانکوچرجمالتوفیق،مدیرکلوزارتیآقایدهون

دلشادشکراهللو...همراهیمیکردند.

نشست
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مقامات اقلیم کردســتان عراق با یک دانش 
مهندسی ساخت ۷00 ســد ساخته شده یا 
در حال ســاخت از سوی شرکت های ایرانی 
مواجه اســت. وی تاکید کرد: اکثر این سدها 
یا شبکه های بزرگ کشاورزی در پایین دست 
دارند یا برای تولید انرژی برق-آبی اســتفاده 
می شود. به گفته فعال صنفی صنعت ساخت 
و ساز، 85 ســد در ایران با ارتفاع باالی 60 
متر و در مدل های بتنی، خاکی و سنگریزه ای 
احداث شده اند. همچنین بیش از 85 درصد 
سدهای ایران در 40 سال اخیر احداث شده 
که از آخرین دانش و تکنولوژی روز برخوردار 
است. ایرانی ها در زمینه سدسازی به راحتی 
می توانند پیچیده ترین و سخت ترین سدها را 
ایجــاد کنند. ما می توانیم با مدلهای مختلف 
در ساخت سازه های آبی شما مشارکت کنیم. 

امکان تهاتر نفت خام با سرمایه 
گذاری شرکت های ایرانی

در ادامه این نشســت خانم »بیگرد دلشــاد 
شکراهلل طالبانی« وزیر کشاورزی و آب اقلیم 
کردســتان عراق نیز اظهار کرد: طی یک ماه 
اخیر ساخت 9 ســد و دو پروژه آبرسانی در 
اقلیم کردستان عراق را فراخوان داده بودیم 
و درخواســت کرده بودیم کــه این پروژه ها 
به دلیل کمبود منابــع مالی اقلیم، به روش 

P.P.P ساخته شــود. وزیر آب اقلیم گفت: 
تاکنون 40 شــرکت داخلــی و خارجی که 
ایرانی ها نیز میان آنها هســتند برای ساخت 
این ســدها اعــام آمادگی کرده انــد. ما از 
توانمندی شــرکت های ایرانی در سدسازی 
و پروژه های آبرســانی آگاهیم، ضمن اینکه 
طرح اولیه این 9 ســد را شرکت های ایرانی 

ارائه داده اند.
وی به سیستم مذاکره وزارت کشاورزی عراق 
با تک تک شــرکت های پیمانکار برای تهیه 
مکانیزم ســاخت پروژه ها در روزهای آینده 
اشــاره کرد و گفت: متأسفانه در اقلیم دچار 
خشکسالی شــده ایم و به ماندگاری آب نیاز 
مبــرم داریم. بنابراین پروژه های سدســازی 
بــرای ما اهمیــت باالیــی دارد و همچنین 
استفاده از تکنیک های جدید فنی- مهندسی 
برای آبرســانی به اراضی کشاورزی و شهرها 

بسیار مهم است.
وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
درباره نحوه بازپرداخت ســرمایه شرکت های 
سازنده گفت: برای انجام این پروژه ها با حضور 
بخش دولتی و خصوصصی دو کمیته تشکیل 
شده است که یکی از این کمیته ها از وزارت 
برنامه ریزی و کمیته دیگر در نخست وزیری 
این اقلیم ایجاد شــده کــه در آن تعدادی از 
وزرا و معاون نخســت وزیر عضو هستند که 
دربــاره نحوه بازپرداخت ســرمایه مذاکره و 

تصمیم گیری می شود.

کره با شرکتهای ایرانی مذا
 و تفاهم می کنیم

در این بخش از نشســت مهنــدس مهدیار 
مدیرعامل شــرکت عمراب با اشاره به چند 

پــروژه جاری پیمانــکاران ایرانــی در اقلیم 
کــه باتکلیف مانده اند، در زمینه روشــهای 
بازپرداخت پرسید که خانم طالبانی تصریح 
کــرد: برای گفتگــو در زمینه نحــوه تامین 
مالی و بازپرداخت دو کمیته تشــکیل شده 
اســت. با توجه به اینکه پول نقد نداریم تا به 
شرکت های پیمانکار بدهیم می توانیم با آنها 
مذاکره و تفاهم کنیم. بــه عنوان نمونه اگر 
سدی که درست می شــود امکان تولید برق 
داشته باشد از درآمد حاصل از فروش برق به 
پیمانکار می دهیم یا بهره برداری گردشگری 
از اراضی کشــاورزی پایین دســت ســدها 
پیشنهاد می شــود. وی روشی دیگر را تهاتر 

دکترگالبتونچی: 
مقامات اقلیم کردستان عراق با یک دانش 

مهندسی ساخت ۷۰۰ سد ساخته شده 
یا در حال ساخت از سوی شرکت های 

ایرانی مواجه است.   ایرانی ها در زمینه 
سدسازی به راحتی می توانند پیچیده ترین 

و سخت ترین سدها را ایجاد کنند. ما 
می توانیم با مدلهای مختلف در ساخت 

سازه های آبی شما مشارکت کنیم. 

 وزیر آب اقلیم  کردستان: 
  ما از توانمندی شرکت های ایرانی در 

سدسازی و پروژه های آبرسانی آگاهیم، 
ضمن اینکه طرح اولیه این ۹ سد را 

شرکت های ایرانی ارائه داده اند.
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نفت خام اقلیم در برابر ســرمایه سازندگان 
ایرانی عنوان و اظهار کرد: در این کمیته روش 
تهاتر نفت نیز بررســی خواهد شد. همچنین 
در صورتی که شبکه های آبرسانی به شهرها 
تکمیل شد می توانیم با شرکت سرمایه گذار 
درباره دســتیابی به هزینه های فروش آب به 
شهروندان اقلیم مذاکره کنیم. خانم طالبانی 
ادامه داد: برخی شــرکت های خارجی اعام 
کرده اند حاضر هستند با تسهیات بلندمدت 
بانکی ولی با نرخ ســود صفر، این پروژه ها را 

بسازند. 

مشکل توقف پروژه های
 در اقلیم رفع می شود

وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
نیمــه تمام  دربــاره پروژه های سدســازی 
پیمانکاران که به دلیل مســائل مالی متوقف 
شــده، گفت: نخســت وزیر اقلیم کردستان 
دستور داده تا پروژه های نیمه تمام باالی ۷0 
درصد پیشــرفت فیزیکی معادل 33 میلیارد 
دینار تأمین مالی شــود که منتظریم بودجه 
اقلیم به پارلمان ارائــه و در صورت تصویب، 
آن را اجرایی کنیــم. وی تصریح کرد: برای 
پروژه هــای عمرانی نیمه تمــام کمتر از ۷0 
درصد نیز کمیته ای در کابینه نخست وزیری 
اقلیم کردستان تشکیل خواهد شد تا مکانیزم 
عقد قرارداد جدید با پیمانکاران را بررســی 
کنند. همچنان با وزارت منابع آبی عراق هم 
در گفتگو هستیم تا برخی از پروژه های نیمه 

تمام را تامین مالی کنند. 
در ایــن بخش مهندس مهــدی مدیرعامل 
شــرکت بام راه نیز با اشاره به وضعیت چند 

پروژه ناتمام پیمانکاران ایرانی که در ارتباط 
با وزارت کشــاورزی اقلیم کردستان هستند 
تصریح کرد: این پروژه ها متوقف شده اند اما 
خسارت آنها جاری است. ما هزینه هایی را از 
بابت پرســنل نگهبان، ساختمانهای در حال 
استهاک، و ماشــین آالتی که از رده خارج 
می شوند پرداخت می کنیم. عاوه بر این بهره 
وامهایــی را که از بانکهــای ایرانی گرفته ایم 
پرداخت می کنیم در حالی که وجوه مربوط 
به کارکرد پروژه در حســاب ما اســت و ما 

امکان برداشت آن را برای پرداخت بدهی های 
خود نداریم.  

دکتــر گابتونچی نیز در ایــن زمینه گفت: 
مشــکلی که آقای مهندس مهــدی مطرح 
کردند و در رابطه با وزارت کشــاورزی اقلیم 
است به نوعی مشکل همه پیمانکارانی است 
که در اقلیم کار کرده اند. حدود 30 شــرکت 
ایرانی هســتند که صورت وضعیت آنها تایید 
شــده، پول کارکرد آنها در حساب است اما 
عما امکان برداشت ندارند. من از خانم وزیر 
خواهشمندم این موضوع را در هیات وزیران 
مطرح کنند. این 30 شــرکت ۷00 میلیون 
دالر با اقلیم کردســتان قرارداد دارند که نه 
تنها تکلیف ایــن قراردادها به دلیل وضعیت 
مالی اقلیم کردســتان مشخص نیست بلکه 
امــکان برداشــت از کارکرد واریز شــده نیز 
وجود نــدارد که می تواند به ضعیف شــدن 
پیمانکاران و تضعیف توان مالی آنها بیانجامد. 
از طرفی طوالنی شدن پروژه ها باعث می شود 
با هزینه و دشواری بیشتری به اتمام برسند. 
ما مشکات اقلیم کردستان را درک می کنیم 
در عین حال ما شرکتهای خصوصی هستیم 
و شــما به عنوان وزیر یک وزارتخانه اجرایی 
می دانید طوالنی شــدن یک پروژه چقدر به 

شرکتها آسیب می رساند. 
وزیر کشــاورزی و آب اقلیم کردستان عراق 
نیز تاکید کرد: ما از نگرانی های شما آگاهیم 
و حتما این موضوع را در هیات وزیران مطرح 
خواهد کــرد. برای حل مشــکل پروژه های 
مرتبــط با وزارت کشــاورزی و آب اقلیم نیز 
تاش می کنیم بــا پیمانکاران تعامل کنیم و 

مشکل را مرتفع کنیم.

دکتر   دانایی فر  : 
در زمینه برگشت سرمایه نیز خانم 

وزیر 4 مدل پیشنهاد داد که شامل 
مزایای گردشگری، فروش محصول 
نهایی، نفت و فروش زمین بود که 

کمیته درباره نحوه اجرای آن با شرکت 
به توافق خواهد رسید.

نشست
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اقلیم امکان نقد شوندگی 
کند ضمانت های مالی را فراهم 

در ادامه این نشست بهمن دادمان رئیس هیات 
مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 
با اشــاره به تجربه و دانش باالی پیمانکاران 
ایرانی در حوزه سدسازی، زهکشی و آبرسانی 
و همچنین امکان تأمیــن مالی این پروژه ها 
گفت: مشــارکت در طرحهای زیرساختی در 
ایران از 35 سال پیش با مشارکت در ساخت 
آزادراهها و تامین مالی از طریق اخذ عوارض 
شروع شــد. این تجربه را در حوزه آبرسانی 
و سیســتم انتقال آب شــرب و در نهایت به 
آبیاری و زهکشــی هم تســری پیــدا کرد. 
پیمانکاران ما از ایــن بابت اطاعات کافی و 
تجربه کار دارند. بخش دولتی ما نیز می تواند 
در ایــن زمینــه تجربه خود را به اشــتراک 
بگذارد. بر همین مبنا سوال اساسی این است 
که آیا تضمین هایی که اقلیم کردســتان در 
برابر ســرمایه گذاری شرکت های ایرانی ارائه 

می دهد امکان نقد شوندگی دارند؟ 
وی درباره نحوه بازپرداخت و برگشت سرمایه 
ســرمایه گذار دو مدل پیشــنهادی ارائه داد. 
یــک مدل اینکه دولت پــول را یکجا پس از 
اتمام پروژه به مــا برگرداند یا اینکه در برابر 
بهره برداری از محصول و خدمات به دســت 
آمده از سرمایه گذاری ، اصل و سود سرمایه را 
از محل عواید پروژه به سرمایه گذار برگرداند. 
بانکی  دادمان خواستار پشــتیبانی سیستم 
اقلیم کردستان عراق از مدل های مالی مورد 

نظر شد.
خانم طالبانی در پاسخ به مهندس دادمان و 

در زمینه ضمانت پروژه های عمرانی سدسازی 
عنــوان کــرد: از آنجایی که منطقــه اقلیم 
کردستان، کشور مستقلی نیست امکان دادن 
ضمانت از سوی وزارت کشاورزی و آب اقلیم 
کردســتان عراق به پیمانکاران وجود ندارد. 
از همین رو برای آنکه به شــرکت ها ضمانت 
بدهیم نخســت وزیر اقلیم همراه با تعدادی 
از وزرا کمیته ضمانت مالی تشکیل می دهد 
تا درباره نحوه تضمیــن دادن به پیمانکاران 

تصمیم گیــری کند. در این کمیته نخســت 
وزیر، معاون نخست وزیر، وزیر دارایی، رئیس 
ســتاد ســرمایه گذاری، وزیر برنامه ریزی، و 
وزاری مربوط به موضوع پروژه حضور خواهند 
داشــت. ما نمی خواهیم بار مالی روی دوش 
دولت بیفتد در ضمن این که امیدواریم مردم 
از این پروژه ها بهره مند شــوند، عقد اجرایی 
کار بین شرکت و حکومت برقرار خواهد شد 
و وزارت دارایی اقلیم مکلف به ضمانت مالی 

پروژه ها خواهد بود. 

دعوت از شرکتهای عالقمند 
دکتر حسن دانایی فر مشاور معاون اول رئیس 
جمهــور در توضیح ســخنان خانم طالبانی 
عنوان کرد: ضمانت پروژه ها توســط کمیته 
تشکیل شــده خواهد بود. در زمینه برگشت 
ســرمایه نیز خانم وزیر 4 مدل پیشنهاد داد 
که شامل مزایای گردشگری، فروش محصول 
نهایــی، نفت و فروش زمیــن بود که کمیته 
دربــاره نحوه اجرای آن با شــرکت به توافق 
خواهد رسید. از لحاظ حقوقی تضمین کننده 

دولت خواهد بود. 
در بخش پایانی این نشســت دکتر حســن 
دانایی فر مشــاور معاون اول رئیس جمهور با 
اشاره به حضور هیات اقتصادی اقلیم کردستان 
در ایران طــی روزهای آتی، از شــرکتهای 
عضو سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 
خواســت در صورت عاقمندی به مشارکت 
در پروژه های سدســازی و آب رســانی اقلیم 
کردستان، از طریق ســندیکا اعام آمادگی 
کنند تا با هماهنگی هــای الزم زمینه توافق 

آنها با کمیته پروژه های اقلیم فراهم شود. 

 بهمن دادمان :
مشارکت در طرحهای زیرساختی در 

ایران از 3۵ سال پیش با مشارکت در 
ساخت آزادراهها و تامین مالی از طریق 

اخذ عوارض شروع شد. این تجربه را 
در حوزه آبرسانی و سیستم انتقال آب 
شرب و در نهایت به آبیاری و زهکشی 

هم تسری پیدا کرد. پیمانکاران ما از این 
بابت اطالعات کافی و تجربه کار دارند
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 نشست

رئیس نائب سعیدآبادی بیژن مهندس
هیاتمدیرهســندیکا،ورئیسهیات
مدیرهشــرکتبامراهاست.باایشان
درموردتاثیــرکرونابرصنعتاحداث
با که گفتگویی نشســتیم، گفتگو به
کروناآغازشــدوبهمشکالتبزرگتر

پیمانکارانرسید.

از مهندس ســعیدآبادی خواســتیم از کرونا 
و تاثیــر آن بــر جامعه و فعــاالن اقتصادی 
تصویری کلی ارائه دهــد، وی  گفت:»وقتی 
بیماری مانند کووید 19 وارد ایران می شــود 
و دولت از این موضوع خبر دارد یا مطلع تر از 
مردم است باید قبل از فراگیر شدن اثر آن، به 
مردم آگاهی دهد تا مردم بدون ترس و بدون 
احتیاط بیش از حد مواجهه درستی با همه-
گیری داشته باشند. در حالی که در روزهای 
اول شــاهد برخی ماحظــات دولت مبتنی 
بر اطاع رســاني نادرست بودیم و همین امر 
موجب شــد مردم به یکباره درگیر مســئله 

بیماری شــوند بدون آن که اطاع درســتی 
از آن داشــته باشــند. آنها بــرای یافتن راه 
حل به فضای مجازی رفتند، جایی که افراد 
متخصــص و غیرمتخصص اظهار نظر کردند 
و با ســیل اطاعات روبرو شدند، ترسیدند و 
برای اقدام و پیشگیری وسواس نشان دادند، 
امری که هزینه ها را باال برد و کنش عقانی 
را کاهــش داد. بعد با کمــی تاخیر حرف و 

مشاغل را تحت تاثیر قرار داد«
می پرسیم آیا ناشناخته بودن بیماری مسبب 
اصلی گســترش آثار کرونا نبــود، مهندس 
ســعیدآبادی می گوید: »بیماری ناشــناخته 
بود امــا برخی دولتهــا در مواجهه با همین 
ناشــناخته خوب عمل کردند. یک جاهایی 
بیماری مدیریت شــد و یــک جاهایی اراده 
جدی برای مدیریت وجود نداشت مثا یک 
کشوری هاب گردشــگری بود و محدودیتها 
را تهدیدی برای اقتصاد ملی می دانســت. یا 
کشــوری در بســتن مرزها به روی کشوری 
دیگر مردد بود. در کشور ما ضایعات بیماری 
می توانســت کمتر باشــد اگر اطاعات قابل 
اعتماد و به موقع در سطح ملی منتشر می شد 
و راهکارهــای متخصصانه برای پیشــگیری 

صورت می گرفت«
مهندس ســعیدآبادی با اشاره به تاثیر کرونا 
بر صنعت احداث نیز عنوان می کند: »در این 
حرفه دورکاری معنی ندارد. از طرفی رعایت 
فاصله اجتماعــی در محل کار دشــوار و با 

کرونا از جنس افزایش هزینه ها است
مهندس بیژن سعیدآبادی:

فورس ماژور یا حوادث قهری، در واقع شــرایطی اســت که منطقًا امکان اجتناب و یا مقابله با آن، در یک مقطع از زمان وجود نداشــته 
باشد. در پروژه های عمرانی و مباحث قراردادی مرتبط، به شرایطی گفته می شود که امکان ادامه کار برای دو طرف قرارداد، ناممکن 
بوده و البته قابل انتساب به طرف مقابل نیز نباشد. برای همین منظور با  آقایان: مهندس بیژن سعیدآبادی)عضو هیات مدیره و 
رئیس هیات مدیره شــرکت بام راه(، مهندس توحید زورچنگ)عضو هیات مدیره  و  رئیس هیات مدیره گروه توســعه کســب و کار 
آذرستان( . مهندس عباس وفایی عضو کمیسیون قوانین سندیکا  به گفتگو نشتستیم که مشروح این گفتگو به شرح ذیل می باشد:

وگتفگ
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کاهش بهره وری همراه است. پرداخت هزینه 
لــوازم و ملزومات پیشــگیری از بیماری نیز 
در محــل کار وجود دارد. در مجموع صنعت 
احــداث با کاهــش بهره وری بــه علت لزوم 
رعایت پروتکلهای بهداشــتي و بطور عمده 
حفظ فاصله اجتماعی روبرو شد که همراه با 
تامین ملزومات بهداشتی، هزینه های اجرایی 
پروژه ها را به صــورت قابل ماحظه افزایش 
داد و در عیــن حال با ایجاد تاخیر در اجرای 
پروژه ها و طرحها، هزینه سرمایه گذاری ملی 
را نیز تحت تاثیر قــرارداد. وقتی آهنگ کار 
یا بهره وری کاهش می یابد کار در زمانبندی 

تعیین شده قابل اجرا نیست.« 
در بعضــی از کارگاه ها ابتا به کرونا  و  باعث  
تعطیلی آ ن کارگاه ها شده در مدت تعطیلی  
شرکت ها با ایجاد قرنطینه در داخل  کارگاه 
هزینه هــای بســیاری را متحمل شــده اند 
»پرداخت حقوق و هزینه های درمان در مدت 

قرنطینه«
از مهندس ســعیدآبادی پرسیدیم آیا دولت 
متوجه آثار ناشی از کرونا بر این صنعت شده 
و چاره ای برای این کار اندیشــیده است، وی 
گفت:» 1۷ فروردیــن 1399 و با هماهنگی 
ایران  ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
جلسه ای با حضور نمایندگان تشکلهای بزرگ 
صنعت احداث و ریاســت و معاونین سازمان 
برنامه برگــزار گردید و دو کارگروه تخصصی 
جهت پیگیری موضوع جبران آثار ناشــی از 
کرونــا و رفع موانع اجرایــی پروتکل اباغی 
وزارت بهداشــت در حــوزه صنعت احداث 
تشکیل شد. نتیجه فعالیت کارگروه پروتکل 
با همکاری نمایندگان صنعت احداث، وزارت 
بهداشت و ســازمان برنامه اباغ سه ویرایش 
پروتکل بهداشــتی مبارزه با کرونا در صنعت 
احداث بــود که در اردیبهشــت ماه صورت 
پذیرفت. در کارگروه جبران آثار ناشی از کرونا 
نیز دکتر گابتونچی به همراه سایر اعضای این 
کمیته گزارشــی 150-200 صفحه ای تهیه 
کردند. این گــزارش اطاعاتی از کارگاههای 
مختلف را به پیوســت داشت و در نهایت به 
جداول جبران هزینه ها منتج می شــد که در 
اختیار ســازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. 
باالخره مشخص شــد سازمان نمی تواند این 
هزینه هــا را پرداخت کند و پرداختها نیاز به 
قانون دارد. مقرر شــد سازمان برنامه با ستاد 
کرونا جلســه ای داشته باشد و پیشنهاد خود 

را برای جبران آثار ناشــی از کرونا بر صنعت 
احداث مانند الیحه ای به این ستاد ارائه کند 
تا مفر قانونی بــرای پرداخت هزینه ها ایجاد 

شود.«
از نائب رئیس ســندیکا می پرسیم کرونا در 
برابر سایر مسائل و مشکات پیمانکاران چه 
ابعادی دارد، ســعیدآبادی می گوید: »کرونا 
در بعد اجرا از جنس افزایش هزینه ها اســت 
که می توان با مکانیزم هاي مشــابه تعدیل  و 
جبران هزینه تاخیر مجاز آن را جبران کرد. دو 
مشکل کلیدی تری در صنعت ما وجود دارد. 
از جمله این که دولت همیشه در داخل کشور 
کارفرما بوده و کسی در سرمایه گذاری با آن 
رقابت نداشته است. با آغاز تحریمها، فروش 
نفت کاهش یافت و درآمد دولت پایین آمد. 
در نتیجه دولت توان سرمایه گذاری خود را از 
دســت داد بدون این که فکر کند با ظرفیت 
مهندسی موجود چه باید کرد. در این شرایط 
مشارکت عمومی-خصوصی مطرح شد بدون 
این که زمینــه قانونی و بســترهای اجرای 
آن فراهم شــود. متاســفانه بخش خصوصی 
تجربه ای از این نوع مشارکت نداشت، دولت 
هم تاش می کرد با حفظ موقعیت کارفرمایی 
خود و با نگاه از باال به پایین وارد آن شود در 
حالی که در این نوع مشــارکت طرفین باید 
در یک ســطح قرار گیرند و رابطه ای برابر و 
متعادل بر قرار کنند. درســت اســت که در 
متن این مشــارکت نوشته شده بود اختاف 

در مرجع حل اختاف رسیدگی می شود اما 
در عمل و در سطح ملي نهادهای مرجع حل 
اختاف و داوری ایجاد نشــده اســت. ایجاد 
نهادهای حل اختاف مستقل در هر قرارداد 
مشــارکت عمومي - خصوصي که از ترکیب 
نمایندگان نهاد دولت و بخش خصوصي ایجاد 
می شود، اگر چه در کوتاه مدت راهکاري از سر 
ناچاري است، لیکن به لحاظ تخصصی بودن 
امر از یکطرف و از طــرف دیگر ایفاي نقش 
مرجعیت، راهکار مناســب و اطمینان بخشی 
برای تضمین امنیت سرمایه گذاری نیست.   

درباره مشــکل کلیدی دیگر صنعت احداث 
می پرســیم، رئیس هیات مدیره شرکت بام 
راه می گوید: »مدیران و مجریان امروز مانند 
مدیران و مجریان گذشته نیستند. روزگاری 
مجری در کنار تیم پروژه و در خدمت پروژه 
قرار داشت اما امروزه مجری طرف دولت است 
و عدم پرداخت مطالبات و حقوق پیمانکار و 
مشــاور را عامل موفقیت مدیر تعبیر و  آن را 
به رویه ای معمول تبدیل کرده، بدون آنکه به 
آثار مخرب اعمال این رویه و آثار نامطلوب آن 
به منافــع و مصالح ملي، توجه کند. از طرف 
دیگر علیرغم آنکه مطابــق قانون مناقصات 
دولت موظف است مطالبات پیمانکار و مشاور 
را نقــدا پرداخت کند اما به دلیل محدودیت 
مالی در ســالهای اخیر پرداخت غیرنقدی و 
از طریــق اوراق صورت گرفته که پیمانکار با 
20-30 درصد ضرر آن را تبدیل به نقدینگی 
می کند. دولت هیچگاه خسارت واقعی ناشی 
از پرداخت های غیر نقدی از طریق واگذاری 

اوراق را جبران نکرده است.«
وی در یک جمع بندی کوتاه تصریح کرد: »در 
اصل، موضوع این اســت که ســرمایه گذاری 
و بهره وری در کشــور ما شــهید شده است. 
ســرمایه گذار خصوصــی تــاش می کند از 
سرمایه خود حراست کند و امکان عملی این 
امر زمانی میسر است که بتواند مباني کیفی 
و کمی مرتبــط با توجیهات فنی و اقتصادی 
پروژه را محقق نماید شرایط الزم برای تحقق 
این امر مهیا باشــد. اما وقتی ســرمایه گذار 
دولتی است سرمایه گذاری ها عما غیربهره ور 
است. سوابق امر حاکي از آن است که دولت 
توجه کافی نمی کند و یا امکان توجه کافی را 
ندارد که با طوالنی شدن زمان اجرا، پروژه ها 
و طرحها، توجیه اقتصادی خود را از دســت 

می  دهند «

 کرونا در بعد اجرا از جنس افزایش 

هزینه ها است که می توان با مكانيزم 

هاي مشابه تعدیل آن را جبران کرد. 

دو مشکل کلیدی تری در صنعت ما 

وجود دارد. از جمله این که دولت 

همیشه در داخل کشور کارفرما 

بوده و کسی در سرمایه گذاری با آن 

رقابت نداشته است. با آغاز تحریمها، 

فروش نفت کاهش یافت و درآمد 

دولت پایین آمد. در نتیجه دولت 

توان سرمایه گذاری خود را از دست 

داد بدون این که فکر کند با ظرفیت 

مهندسی موجود چه باید کرد.
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مهندس توحید زورچنگ در ســال 1329 
در شــهر ماکو دیده به جهان گشــود. وی 
رئیس هیات مدیره گروه توســعه کســب 
و کار آذرستان شــامل چهار زیر مجموعه 
به نــام های شــرکت عمران آذرســتان ، 
شرکت سازور سازه آذرستان، شرکت روجا 
تجارت آذرستان و شرکت عمارت پیشگام 
آذرســتان می باشد که در ســالهای اخیر 
بــه عنوان عضــو هیأت مدیره ســندیکای 
شــرکتهای ســاختمانی ایران نیز فعالیت 
نموده اند . با ایشــان تماس میگیریم تا در 
مورد تاثیر کرونا بر صنعت احداث به گفتگو 
بنشــینیم. مهندس چند بار ناچار به قطع 
تماس میشود ، روز پر کاری است و او در 
حــال هماهنگی امور با کارگاههای عمرانی 

است. 
دربــاره کرونا میپرســیم و تاثیــر آن بر 
پروژهها، مهنــدس زورچنگ میگوید: » با 

توجه به اهمیت سامتی پرسنل و همکاران 
عزیــز در زمان شــیوع کرونا مــا موظف و 
متعهد بــه رعایت پروتکلهای بهداشــتی 
بودیم. برای ایجاد شرایط استاندارد در تک 
تک کارگاهها و دفاتر مرکزی با کار عظیمی 
مواجه شدیم، اقدام به افزایش تعداد خوابگاه 
برای کارگران، افزایش مساحت اتاقها و ... 
کردیــم که نه تنها هزینهبر بود، بلکه کاری 
شــبانهروزی نیز میطلبید. برای نمونه در 
پروژه ســامانفراز که در اتوبــان حکیم و 
روبروی برج تهران در حدود 1۷0 هزار متر 
مربع زیربنا و حدود 500 نفر پرسنل دارد، 
تمام ســطح زمین در اشغال پروژه است و 
باقی  فضایی برای چیده شــدن کانکسها 
نمی مانــد، آن هم برای تجهیــز کارگاهی 
در 4 طبقــه. همیشــه در پروژهها به غیر 
از کارگران و پرســنلی کــه در رفت و آمد 
هستند افرادی هم کار میکنند که باید در 

محل مستقر شوند یا اســکان یابند که در 
دوران کرونا الزم بود فضای20 متری برای 
اسکان آنها به 40 متر افزایش یابد و اینها 

همه کار و هزینه را به همراه داشت. 
مهندس زورچنگ تاکید میکند: مهمترین 
اتفاقــی کــه در دوران کرونا افتــاد پایین 
آمــدن راندمــان کارگران بــود. در حالت 
عــادی آرماتوربنــد و قالببند  در کنار هم 
کار میکننــد اما رعایت فاصله یک و نیم تا 
دو متری تصریح شــده در پروتکلها کار را 
سخت کرده است. آرماتوربند روزانه 400-

450 هــزار تومان مزد میگیــرد که 300 
کیلوگرم آرماتور ببندد ولی این مقدار با 25 
درصد افت در دوران کرونا به 225 کیلوگرم 
رسیده است. سوال اینجاست که ضرر ناشی 
از این کاهش کار را چه کسی باید پرداخت 
کند؟ کارفرمــا تطویل پروژه در اثر کرونا را 
میپذیرد، اما مســئله اصلی این اســت که 
خسارت ناشی از افزایش مدت پروژه را چه 
کسی پرداخت خواهد نمود؟ فعاالن صنعت 
احداث انتظار دارند سازمان برنامه و بودجه 
کشــور به این مســائل توجه کند و با اباغ 
بخشــنامههای مربوطه، نســبت به جبران 

خسارت چاره اندیشی نمایند. 
وی تصریح میکند: مــا پیمانکارها متضرر 
شــدهایم. این حرف را در شرایطی میزنم 
کــه در 15-16 پروژه درگیر کار هســتم و 
مشــکات را با پوست و گوشت خود لمس 
میکنم. اغلب کارهــای ما جزو طرح های 
عمرانی نیســت و اما کارفرمای ما میگوید 
پرداخــت ضــرر و زیــان منوط بــه اباغ 
بخشــنامه قابل استناد از ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور در این باره میباشــد. در 
اغلب قراردادهای کاری ما به بخشنامههای 
ســازمان برنامه و بودجه استناد شده است، 
ســازمان برنامه باید در ایــن مورد خاص 
نیز بخشــنامه الزم را اباغ کند. به صورت 
رسمی از اول اســفند 1398 یعنی بیش از 
16 ماه اســت که کرونا گریبانگیر مردم و 
فعاالن اقتصادی شــده، اما سازمان برنامه و 
بودجه برای آن چارهای نیاندیشیده است. 

مهندس زورچنگ با اشاره به تاثیر کرونا بر 
آذرستان  هزینههای جانبی شرکت عمران 

در دوران کرونا
 راندمان پایین آمد

مهندس توحید زورچنگ:

وگتفگ
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عنوان میکند: از اول فروردین سال 1400 
تا کنون تنها در دفتر مرکزی 3 بار تســت 
کرونا از کلیه پرســنل صورت گرفته، یعنی 
وقتی فهمیدهایم حتی یکی از پرســنل به 
بیمــاری کرونا مبتا گردیده یا مشــکوک 
بــه کرونا اســت ، از 110 پرســنل حاضر 
در دفتر تســت کرونا گرفتهایم. با توجه به 
تمهیدات دولت و تعطیلیهایی که شــامل 
حرفه ما هم میشد تعداد پرسنل حاضر در 
محل کار را در برخی موارد نصف کردیم ، 
اگرچه به پرســنلی که درخانه مانده بودند 

هم حقوق پرداخت می کردیم.
 چنانچــه مســتحضرید شــرکت ما یک 
هلدینگ متشــکل از 4 شرکت است و در 
این مدت ناچار شــدیم برای رعایت فاصله 
اجتماعی همکاران ، دو شرکت دیگر خود 
را از ســاختمان هلدینــگ منتقل کنیم و 
آنها مجبور به اجاره ســاختمانهای جدید 

گردیده اند. 
از مهنــدس زورچنگ میپرســیم کرونا در 
مقایســه با سایر مشــکاتی که گریبانگیر 
صنعت احــداث بوده چــه جایگاهی دارد، 
ایشــان میگوید: کرونا به مشکات قبلی ما 
اضافه شده اســت. ما از اول اسفند 1398 
اسیر این همهگیری شدیم که تاثیرات قابل 
توجهــی بر روی پروژههای ما داشــته ، اما 
کســی به این مسئله رسیدگی نمیکند. در 
برابر پیگیریهای ما عنوان میشــود جبران 
خسارات ناشــی از کرونا برای دولت هزینه 

دارد اما این وسط کسی نمیگوید پیمانکار 
نگــون بخت چه گناهی مرتکب گردیده که 
ناچار اســت چنین ضرر و زیانی را متحمل 
شــود. پیمانکار برای کســب سود وارد کار 
شده است و توان تحمل ضرر و زیان ناشی 
از مواردی ماننــد همهگیریها را ندارد. در 
این باره دولت بایــد کارفرما را موظف کند 

ضرر و زیان پیمانکار را در نظر بگیرد. 

این فعال صنعت احداث تاکید کرد: ما نوش 
از مرگ ســهراب نمیخواهیم.  داروی بعد 
نمیتــوان بعد از یک هفته گرســنگی 21 
وعده غذایی را یک جا به فرد گرســنه داد، 
چرا که تا آن زمان فرد یا در اثر گرســنگی 
مرده یا اگر هم زنده مانده تا پای جان رفته 
و ضربات روحی فراوانی خورده است. دولت 
باید در 15 ماه گذشته چارهای برای فعاالن 
صنعت احداث میاندیشید و این چارهجویی 

را به امروز و فردا موکول نمیکرد. 
در پایــان از مهندس زورچنگ میپرســیم 
چرا پیمانکاران این کار پر از خون دل را رها 
نمیکنند، میگوید: اگر عشق به وطن نبود 
هیچ پیمانــکاری دوام نمیآورد. ما قرارداد 
بســتهایم و متعهد به انجام کارهستیم و از 
آن جایی که انسان به امید زنده است مدام 
میگوییم باالخره شرایط درست میشود و 
تحمل میکنیم. ضمــن این که ما این کار 
را بلدیم و برای یادگیری آن ســالها تاش 
کردهایم و کســب تجربه نمودهایم، اکنون 
روا نیســت این حرفه شریف را رها کنیم و 
بــه دنبال کار دیگر از جملــه بازرگانی و ... 
برویم، کاری که در حوزه تخصص ما نیست 
و پرداختــن بــه آن دور از اخاق حرفهای 

مورد نظر ماست. 

هم ترین اتفاقی که در دوران کرونا 
افتاد پایین آمدن راندمان کا ر گران 

بود.
سوال اینجاست که ضرر ناشی از این 
کاهش کار را چه کسی باید پرداخت 

کند؟ کارفرما تطویل پروژه در اثر 
کرونا را می پذیرد، اما مسئله اصلی 

این است که خسارت ناشی از افزایش 
مدت پروژه را چه کسی پرداخت 

خواهد نمود؟ فعاالن صنعت احداث 
انتظار دارند سازمان برنامه و بودجه 
کشور به این مسائل توجه کند و با 

ابالغ بخشنامه های مربوطه، نسبت به 
جبران خسارت چاره اندیشی نمایند. 
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مهندس عباس وفایی عضــو هیات مدیره 
سندیکا، عضو کمیسیون قوانین و مدیرعامل 
شــرکت کیهان ابنیه است. با ایشان تماس 
می گیریــم تا در مورد تاثیر کرونا بر صنعت 
احداث به گفتگو بنشینیم. گفتگو تلفنی و 
کوتاه اســت. وی تائید می کند که کرونا در 
صنعت احداث تاثیر گذاشته اما درباره چند 
و چــون آن توضیحاتی دارد که شــنیدنی 

است.
مهندس وفایــی می گوید: »صنعت احداث 
صنعت بســیار گســترده ای می باشد؛ این 
صنعــت از پروژه هــای کوچک شــهری تا 
پروژه های بزرگ ملی را شــامل می شــود. 
بیماری کرونا در بدو ورود منجر به تعطیلی 
پروژه های شــهری گردید، اما اثرات روانی 
ایــن بیماری بر روی هیچ یک از پرســنل 
پروژه هــای بزرگ ملــی را نیــز نمی توان 
نادیده گرفــت. این تاثیــرات روانی باعث 

کاهش شدید راندمان پرسنل گردید. همان 
گونه که در جامعه دیده می شــود، پس از 
همه گیری بیمــاری کرونا مردم به فعالیت 
کمتر و محدود ساختن فضاهای رفت و آمد 
کاری و معیشــتی خود ترغیــب گردیدند. 
فعالیــت به صورت دورکاری و یا در صورت 
حضور در محل کار، محدودیت در برقراری 
ارتباط با دیگران و ماندن در اتاق و پشــت 
میز، همگی از تبعات همه گیری کرونا بود 
که بــه محیط هــای کاری تحمیل گردید، 
 هرچنــد رعایت کامل ایــن محدودیت ها 

در کارگاه ها ممکن نبود.«
مهندس وفایی با اشــاره بــه تاثیر کرونا بر 
افزایــش هزینه ها و تطویل مــدت پیمان 
نیز عنوان می کنــد: » پس از همه گیری 
بیمــاری کرونا، پرســنل متخصص و دفتر 
مرکزی با ترس و رعایت احتیاط بیشتر در 
محل کار حاضر شده و جهت رفت و آمد از 

وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکرده و 
به سمت استفاده از وسایل نقلیه شخصی و 
یا عمومی اختصاصی )آژانس، اسنپ، تپسی 
و ...( گرایــش پیدا کردند. عاوه بر تحمیل 
هزینــه مضاعف ایــاب و ذهاب پرســنل، 
شــرکت های پیمانکاری ملزم به مناســب 
ســازی دفاتر و خواب گاه هــای کارگاهی 
جهت رعایت فاصله اجتماعی و تامین مواد 
ضد عفونــی گردیدند. ایــن عوامل کاهش 
 راندمــان پرســنل و افزایــش هزینه های
 باالسری و تجهیز کارگاه را بدنبال داشت. 
از ســوی دیگر، کاهش راندمان پرســنل و 
همچنین محدودیت های ترددی و فعالیتی 
اعمال شده در جامعه، تطویل مدت پیمان 
را به همراه داشــت. علی رغم این موضوع، 
تا کنون مجوزی از ســوی سازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی جهت لحــاظ نمودن اثرات 
ناشــی از همه گیــری بیمــاری کرونا در 
کارهــای پیمانی صادر نشــده اســت. در 
حالــی کــه وزارت خانه های نفــت و نیرو 
تدابیری جهت تاخیرات مجاز ناشی از کرونا 

اندیشیده اند.«
از مهندس وفایی پرســیدیم آیا کرونا باعث 
تعطیلی پروژه ها یا بیکاری پیمانکاران شده 
است؟ ایشان پاسخ داد: »به صورت عمومی، 
این مســئله بر تعداد پروژه ها تاثیر نداشته 
اســت، افزایش هزینه و تطویــل کار اتفاق 
افتاده اما کار تعطیل نشده است. واقعیت این 
اســت که عمده تاثیر کرونا کاهش راندمان 
و افزایش هزینه های پیمانکاران بوده است. 
بــه عنوان مثال در یکــی از کارگاه های ما، 
ابتــای رییــس کارگاه به بیمــاری کرونا 
و درگیــری حــدود یک و نیم ماه ایشــان 
 بــا این بیمــاری، روند کلــی فعالیت های
 کارگاه را تحت تاثیر گذاشــته و در نهایت 
نیز ناچار به جایگزینی فرد دیگری به جای 
ایشان شدیم که این مسئله نیز تبعاتی را به 

دنبال داشت.«
به بخشــنامه نحــوه جبران آثار ناشــی از 
کرونــا اشــاره می کنیم، بخشــنامه ای که 
دکتــر قانع فر، رئیس نظــام فنی و اجرایی 
در پاییــز 1399 عنوان کرده بود توســط 
نظام فنی تهیه شده و پس از تایید ریاست 

تطویل مدت پیمان؛
 ارمغان کرونا

مهندس عباس وفایی:

وگتفگ
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سازمان اباغ خواهد شــد، مهندس وفایی 
تاکید می کند: »آقای دکتــر گابتونچی و 
همکاران ایشــان از فروردین 1399 پیگیر 
اباغ این بخشــنامه می باشــند، علی رغم 
تاش و پیگیری ایشــان، متاسفانه تاکنون 
پاسخ مثبتی در این زمینه ارائه نشده است. 
شــنیده ها حاکی از آن اســت که علیرغم 
موافقت دکتر قانع فر، تا کنون این بخشنامه 
صادر نگردیده اســت. در نهایت، در جلسه 
نهاد تعامــل که در مورخ 25 اردیبهشــت 
ماه برگزار گردید، شــورای هماهنگی تایید 
و اباغ بخشــنامه مذکور را از دکتر نوبخت 

درخواست نمودند. «
از مهندس وفایی می پرسیم که نتیجه جلسه 
نهاد تعامل چه بوده اســت و ایشان عنوان 
می کند: »دکتر نوبخت بررسی این مسئله 
را به ستاد ملی کرونا محول کرد که به نظر 
می رســد به نتیجه نخواهد رسید. همانگونه 
که می دانید صنایع و مشــاغل بســیاری از 
همه گیری کرونا دچار خسارت گردیده اند، 
و لذا احتماال، ســتاد کرونا بــا این ذهنیت 
 که »خیلی هــا دچار خســارت گردیده اند،
 پیمانکارها هم جزء این خیلی ها!« با مساله 
برخورد خواهند نمود. و این در حالی است 
که صنعت ساخت و ساز از لحاظ ماهوی با 
دیگر مشاغل متفاوت بوده و عاوه بر آن به 
عنــوان موتور محرکه اقتصاد یکی از جریان 
هایی اســت که می تواند چرخ اقتصاد را در 
این دوران دشــوار به گردش درآورد. به هر 
حال ســندیکا و شــورای هماهنگی پیگیر 

این موضوع هســتند اگرچــه تا کنون خبر 
مساعدی در این باره نرسیده است امیدوارم 
با نظر مســاعد همکاران ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور گشایشــی در این خصوص 

حاصل گردد.«
این عضو فعال و خــوش فکر هیات مدیره 
در پایــان گفتگــو از چشــم انداز پیش رو 
می گوید، چشم اندازی که ما فکر می کردیم 
با کرونا در پیوند اســت امــا گویا در گرو 
عوامل بسیاری اســت. وی می گوید: »ما با 
کرونا می ســازیم، کرونا آنقدر توان نداشته 
کــه کارگاه های ما را تعطیــل و زندگی را 

متوقف سازد. مسائل و مشکات پیش روی 
پیمانکاران کــه در حال نابودی پیمانکاران 
بخش خصوصی اســت، آنقــدر عرصه را به 
فعــاالن این زمینه تنگ نمــوده که تبعات 
همــه گیری بیماری کرونا بســیار کوچک 
شمرده شــده و پرداختن به آن در اولویت 
نمی باشد. خسارات ناشــی از پرداخت ها 
در قالب اســناد خزانه، عدم توانایی تامین 
مالــی پروژه ها از ســوی دولــت، توقعات 
کارفرمایان، عدم همکاری و همدلی دولت، 
فشارهای ادارات مالیات و تامین اجتماعی، 
عدم ثبات و افزایش افسار گسیخته قیمت 
مــواد و مصالح به صــورت روزمره، همگی 
تــوان پیمانکاران را کاســته و همه گیری 
بیماری کرونا به لیست این مشکات اضافه 

گردیده است«
در پاســخ به آخرین ســوال ما کــه درباره 
کارآمــدی تشــکل ها در چنین شــرایطی 
 اســت، مهنــدس وفایی تصریــح می کند: 
» اگــر تعامات و پیگیری های تشــکل ها 
نبود، شــرایط دشوارتر از شــرایط کنونی 
بود. بــه نظر می رســد اشــتغال و صنعت 
احــداث از دغدغــه های اصلــی حاکمیت 
 نیســت. تشــکل ها تا جایی که توانسته اند
 مشکات پیشــرو را مطرح و راه حل های 
پیشــنهادی را نیز ارائه داده اند. فهارس بها 
و تعدیل های کنونی نیز نتیجه تاش شبانه 
روزی تشــکل های صنعت احداث در تعامل 
با مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه کشور 

می باشد. «

 اگر تعامالت و پیگیری های تشکل 
ها نبود، شرایط دشوارتر از شرایط 

کنونی بود. به نظر می رسد اشتغال و 
صنعت احداث از دغدغه های اصلی 

حاکمیت نیست. تشکل ها تا جایی که 
توانسته اند مشکالت پیشرو را مطرح 

و راه حل های پیشنهادی را نیز ارائه 
داده اند. فهارس بها و تعدیل های 
کنونی نیز نتیجه تالش شبانه روزی 

تشکل های صنعت احداث در تعامل 
با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه 

کشور می باشد. «
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شرکتدنارهسازازشرکتهایعضوسندیکا
اتوبان اولین اینشــرکتاحداث است.
۶خطهدرجمهوریقزاقستانراانجامداد
وبرایانجامموفقآنازرییسجمهورو
وزیرراهقزاقســتانلوحتقدیردریافت
کرد.درمصاحبهایکهیکپایگاهخبری
تحلیلیبامهندسابوطالبیداشتهایشان
بهتجربیاتارزشمندخودازکارعمرانی
درکشوردوســتوهمسایهقرقیزستان
اشارهکردهاستکهبخشهاییازآنجهت
اطالعخوانندگانماهنامهآبادگراندرپی

میآید:.

از محمد ابوطالبی که شش سال صادر کننده 
نمونه کشــور بوده و به پــاس خدماتی که در 
آبادانی ایران و کشــورهای دیگر کرده است از 
دستان چهار رییس جمهور لوح تقدیر گرفته، 
در مورد شــروع به کارش پرســیدم و ایشان 
گفتند که نخستین کار ما آزاد راه بروجرد خرم 
آبــاد به طول 110 کیلومتر در دو بخش انجام 
شــد. پس از اجرای موفق این پروژه وزارت راه 
با ســپردن پروژه های دیگر ما را به مدت  12 
ســال در استان لرســتان نگه داشت و حدود 
400 کیلومتر راه اصلی را در استان یا نوسازی 
نمودیم. آخرین پروژه بزرگ در داخل کشــور 
سرمایه گذاری و احداث آزاد راه ساوه – همدان  
را انجام داده ایم  و در خارج از کشور بزرگترین 
پروژه هــا و احداث اولین اتوبــان  6 خطه در 
جمهوری قزاقستان را شرکت دنارهساز انجام 

داد. این پروژه آن چنان به مذاق کارفرما  خوش 
آمد که رییس جمهور و وزیر راه قزاقستان  به 
شرکت دنا رهســاز لوح تقدیر داد و در مدت 
18 سال صادرات خدمات فنی و مهندسی در 
این کشور حدود 600 کیلومتر راه و بزرگراه و 

آزادراه احداث نمودیم.
حاال اما کار و کاســبی تقریبا تعطیل اســت. 
تحریم هــا از یک طــرف  FATF  گروه ویژه 
اقدام مالی از طرف دیگر وضعیت ما ایرانی ها را 
در تجارت بین الملل دچار مشکات شدیدی 
کرده است کرونا که آمد اندک فعالیت های ما را 
هم به طور کلی با رکود شدید مواجه کرد. حاال 
برای اینکه حتی بخواهیم از کشوری به کشور 
دیگری مسافرت کنیم کلی موانع را باید پشت 
سر بگذاریم با این همه پروژه های قزاقستان را 
با همه سختی به سرانجام رسانده و یک پروژه 
در دســت اجرا داریم. پس از پیروزی انقاب 
مناســبات تجاری ما با جهان خــارج همراه 
مشکاتی بود اما از سال 1388 که تحریم های 
سازمان ملل شروع شد ســختی های کار هم 
شــروع شــد از همان آنجا بود که بانک های 
خارجی با بانک هــای ایرانی کار نمی کردند و 
تضامین بانک های ایرانی را دیگر قبول نداشتند 
به هر حال ما ایرانی هســتیم و راه هایی برای 
دور زدن تحریم ها پیدا می کردیم اما از ســال 
1396 که با دســتور ترامپ تحریم ها شدیدتر 
شد. دولت امریکا مثل شاکی خصوصی در تک 
تک بانکها و بنگاه های مالی دنیا مامور گذاشت 
هر جای که اثری از یک ایرانی بود مانع تجارت 

آزاد می گردید ولی با ســختی ها کار را انجام 
می دادیــم  تا اینکه کرونــا همه چیز را به هم 

ریخت.
از محمــد ابوطالبــی  پرســیدم کــه از بین 
تحریم ها، FATF  و کرونا کدام بدتر اســت؟ 
 FATF که او در پاســخ گفت که از همه بدتر
است چون دیگر هیچ بانکی حاضر به همکاری 
با ما نیســت. ایران از نظر دانش فنی در میان 
کشورهای منطقه حرف اول را می زند. ترکیه از 
وضعیت تحریم ها علیه ایران نهایت بهره را برد 
و توانست خودش را باال بکشد در حالی که این 
بازارها متعلق به ما بود، آمارها گواهی می دهند 
و  متوجه می شــویم در حال حاضر سهم ما از 
صادرات و خدمات فنی مهندسی در بازار هزار 
میلیارد دالری منطقه  کمتر از دو درصد است 
و در بخش صادرات خدمات فنی و مهندســی 
ساالنه نزدیک به 400 میلیون دالر می شود. در 
حالی که ترکیه ساالنه فقط در بخش خدمات 
فنی و مهندســی بیش از  35 میلیارد دالر و 
در کل  ایــن بازار بیــش از 100 میلیارد دالر 

بهره می برد .
مشکل کجاست ؟ محمد ابوطالبی چنین پاسخ 
داد که دســت اندرکاران دولتی کشور به دلیل 
تقدم مسائل سیاسی به اقتصادی انگیزه کمتری 
بــرای صادرات کاال و خدمات صادرکننده های 
ایرانی دارند در سوی دیگر ماجرا در کشورهای 
رقیب مانند ترکیه و …. سهم وافری از صادرات 
خدمات فنی مهندسی با توجه غفلت ما بهره مند 
می شوند به طور مثال رییس جمهور این کشور 

کرونا شرکت های نوپا را
 از بین می برد

عضو فعال صنعت احداث:

وگتفگ
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وقتی به کشوری همانند ترکمنستان می رود با 
خودش مدیران چند شــرکت خصوصی را هم 
می برد و در همان نشســت ها تمام تاش های 
خودش را می کند تا امضای پروژه های خدمات 
فنی مهندســی را برای شــرکت  های کشور 

خودش بگیرد.
دستی به موهای ســرش می کشد و می گوید 
که برای فهــم این مقوله اجازه بدهید مطلبی 
را بگویم. چند روز پیش در ســاختمان وزارت 
امور خارجه با معاون آقای ظریف جلســه ای 
داشتیم در آنجا به ایشان گفتیم که جمهوری 
آذربایجان ده میلیارد دالر برای بازسازی قره باغ 
اختصاص داده است ما باید دست به کار شویم 
حداقل یک میلیاد دالر از این بازار بگیریم تنها 
واکنش آقای معاون وزیر امور خارجه این بود 
که درخواست شما توســط وزیر امور خارجه 
مطرح شده قرار است طرف آذربایجانی اطاع 
دهد، بدیهی است اگر قراردادی را حضوراً و با 
اصرار گرفتیم برنده ایم وگرنه طرف مقابل هیچ 
انگیزه ای با توجه به شــرایط ما برایش متصور 

نیست که اقدام غیابی انجام دهد.
از مدیر دنارهساز پرسیدم راهکار چیست؟ ابوطالبی 
با بیان اینکه این رویکرد باید تغییر کند گفت که 
مجلس یک کار مهم را در دســتور کار خود قرار 
داده اســت و آن تغییر نام وزارت امور خارجه به 
وزارت خارجه و تجارت امور بین الملل است این 
بســیار مهم است چون وزارت امور خارجه ما در 
حال حاضر فقط کار سیاسی می کند در حالی که 

در دنیا کارکرد این وزارت خانه ها بیشتر اقتصادی 
و تجارت است. یادمان باشد که در بسیاری جاها 
دیپلماسی را شرکت های خصوصی پیش می برند 

نه سیاسی  ها.
ابوطالبی در ادامه گفت که وقتی در حاشــیه 
نشست مدیران شرکت های خصوصی با آقای 
دکتر ظریف در کشور قزاقستان من به عنوان 
ســخنران به وزیر امور خارجه عرض کردم که 
شما کوشش کنید تا ریشه های ما را در داخل 
کشــور خودمان تقویت کنید در آن صورت ما 
می توانیم بســیاری از مشــکات دولت  را در 
داخل از نظر اشتغال و دیپلماسی در خارج را 
حل و تقویت کنیــم ، واکنش و برنامه چنین 
نیست! واقعیت این اســت که در جاهایی که 
وزارت امور خارجه نمی توانــد کاری را پیش 
ببرد شرکت  های خصوصی قدرتمند می تواند 
همزمان با کار، دیپلماســی را هم پیش ببرند 

این کار در دنیا اتفاق می افتد.
وی صادرات خدمات فنی و مهندســی را برای 
کشور بسیار مفید می دانست و گفت که صادرات 
خدمات فنی و مهندســی از چند جهت بسیار 
مفید است نخست اینکه تبادل دانش و تکنولوژی 
می کنیم همچنین وقتی پروژه ای را در کشور اجرا 
می کنیم، اشتغال هم ایجاد می کنیم . بستگی به 
نوع پروژه حدود  200تا 300 نیروی متخصص 
را به طور مستقیم درگیر پروژه می کنیم . شما 
در نظر بگیرید وقتی ما برای بازســازی قره باغ 
وارد کار شــویم چون همجوار کشور ما است و 

فقط یک خط مرز جغرافیایی بین ما است تمام 
کاالهای مــورد نیاز را از ایران می بریم تولیدات 
کارخانه  ها و کارگاههای تولیدی برای صادرات 

افزایش می یابد.
حاال به همه اینها تحکیم روابط ملت ها را اضافه 
کنید اگر شــرکت های ما پروژه را خوب اجرا 
کنند در ذهن مردم آن کشــور ســال ها باقی 
می مانــد کما اینکه ما هنوز بــه خاطر اجرای 
ساختمان هایی نظیر دانشگاه تهران از آلمانها  
به نیکی یــاد می کنیم . همه اینها برای روابط 
سیاسی بهتر و گسترده تر بسترسازی می شود.

محمد ابوطالبی پــس از توضیحاتی در مورد 
انجمــن خدمات فنــی و مهندســی ایران، 
در آخر گفــت: وزنــه ای 20 کیلویی به پای 
صادرکننده ها بســته شــده اســت و از آنها 
می خواهــد که در مســابقات جهانی بدوند و 
رقابت کنند با این وجود هر روز وضع تولید و 
صادرات بدتر می شود. با این همه کار مجلس 
در تاش برای تغییر جهت برای بهبود و وضع 
قوانین در جهت تســهیل صــادرات خدمات 
فنی مهدســی بسیار مهم اســت . امیدواریم 
مجلس تازه نفس با دولــت فعلی و بعدی از 
هر جناحی که باشــد با  برنامه ریزی و وضع 
قوانین و اجرای آن به نوعی برنامه ریزی نماید 
کــه با برون رفت از ایــن بحران ها بتوانیم به 
جایگاه اصلی خودر در صادرات خدمات فنی 

و مهندسی برسیم.

پیمانکار: شرکت دنا رهساز پل روگذر 14 دهانه، 33 متری بزرگراه غرب چین- غرب اروپا  محور شیمکنت -ترکستان 

کرونا شرکت های نوپا را
 از بین می برد
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 نشست

پیامآبادگران:همچنانبامهندسمحمد
و رهساز دنا مدیرعاملشرکت ابوطالبی
صادرکنندهخدماتفنیومهندســیبه
گفتگوپرداختیمتااثراتکرونابرصنعت

احداثراتشریحنماید.

کرونا روی تمام  مهنــدس ابوطالبی می گوید: » 
مشــاغل تاثیــر داشــته اســت. صنعــت احداث 
کرونــا باعث  که  مجموعــه ای از مشــاغل اســت 
کارهــا در ایــن مشــاغل  کنــد یــا متوقــف شــدن 
ایــن فاصلــه  کــه در  شــده اســت. هــر اتفاقــی 
کنون اتفاق افتــاده اثرات  کرونــا تا  یعنــی از آغاز 
بــر جــای  را  روحــی، روانــی و اقتصــادی خــود 
گذاشــته است. در ســاده ترین برداشت رعایت 
کرونــا، هزینــه زیــادی  پروتکل هــای مقابلــه بــا 
کرونا بر ســاعت  بــه همراه داشــته اســت. تاثیــر 
و  بهداشــتی  مــواد  از  اســتفاده  میــزان  کار، 
 گندزدا، ارتباط افراد، پخت و پز، شســت و شــو

 و ...  مشهود است و هزینه و سربارهای زیادی 
بــرای صنعــت مــا بــه همــراه داشــته اســت. در 
مورد مســائل روحــی و روانی نیز عــالوه بر ترس 
طبیعی و اولیه از ابتالی به این بیماری، وقتی 
کرونا آلوده می شــود دیگران  کارگاه به  فردی در 
اســترس می گیرنــد و بیشــتر نگــران می شــوند. 
گوارتری می افتد و اثرات  گاهی اتفاقات نا البته 

عمیق تری بر روی افراد دارد.«
کرونــا  مهنــدس ابوطالبــی بــا اشــاره بــه تاثیــر 
بــر افزایــش هزینه هــا و تطویــل مــدت پیمــان 
کارگاهی  نیــز عنــوان می کند: » بــرای مثال هــر 
کامیون مبتال  راننده دارد، وقتی راننده لودر یا 
کــه  کار نمی آیــد عــالوه بــر ایــن  می شــود و ســر 
کارکنان منتشر  نگرانی از ســرایت بیماری بین 
کارمعطل می شود، این اتفاق و  کل  می شــود، 
اتفاق هایی از این دســت باعث می شــود روند 
کنــد شــود و در نتیجــه تطویل پــروژه روی  کار 
کارفرمــا فقــط تطویــل  دهــد. متاســفانه  فعــال 
را قبــول دارد و اعتبــاری بــرای جبــران اثــرات 
کرونــا قائــل نیســت. مــن عضــو هیات رئیســه 
ایــن مهــم  ولــی  شــورای هماهنگــی هســتم، 
گالبتونچــی و همــکاران ایشــان  توســط  دکتــر 
کامل بررســی و مسائل مربوط به جبران  بطور 
کرونــا را درســازمان برنامــه را  اثــرات ناشــی از 
گالبتونچــی اتفاقاتی  کرده انــد. دکتر  پیگیــری 
احــداث  بــرای صنعــت  مــدت  ایــن  کــه در  را 
افتــاده بــا آمــار و ارقــام مســتدل ارائــه دادند و 

کرونا  حال باید دید ســازمان برنامه می پذیرد 
چــه مصیبت هایــی بــر ســر مــا آورده یا نــه. به 
نظر می رســد الزم اســت در ایــن زمینه از خود 

ایشان سؤال فرمایید.«
کرونا در مقایسه  از مهندس ابوطالبی پرسیدیم 
با ســایر مسائل و مشــکالت صنعت احداث چه 
گفــت: »کرونا  میــزان تاثیرگــذار بوده اســت ، وی 
کرده اســت.  کننــده عمــل  ماننــد یــک تشــدید 
مشــکالتی وجود داشت و هر مشکلی با مشکل 
دیگر تشدید شده بود. کرونا نیز بر این مشکالت 
اضافــه شــد. زلزله 4 ریشــتری وقتی 5 ریشــتری 
می شــود تعــداد بیشــتری آن را حــس می کنند. 
زلزلــه 6 ریشــتری مــردم را نگــران می کنــد و زلزله 
7 ریشــتری ویرانی هایــی بــه بــار مــی آورد. وقتی 
مســائل و مشــکالت روی هم انباشــته می شود 
شــرکتهای ضعیف و نوپــا را از رده خارج می کند. 
در شــرایط عادی تعداد شــرکتهایی با رتبه 4 و 5 
چندین برابر شرکتهای رتبه 1 و 2 بودند اما همین 
شرکت های نوپا به دلیل آسیب پذیری بیشتر با 

ارتعاش حاصل از کرونا از بین می روند«
کرونــا بر صنعت  وی افــزود: »مقادیــر تاثیرگذار 
گالبتونچــی و همــکاران  احــداث توســط دکتــر 
کارگاه  یــک  در  اســت.  شــده  گــزارش  ایشــان 
کنده فــرق دارد،  کارگاه پرا فشــرده هزینه هــا بــا 
کارگاه فشــرده تر هســت تاثیــر اپیدمــی  وقتــی 
بیشــتر و هزینه رعایت پروتکل ها بیشتر است. 
که  بــه هر حــال ایــن هزینه هــا میانگینــی دارد 
کلی بــرای آن اختصاص  می تــوان یک ضریــب 
داد. یا برای تک تک رشته ها ضریبی متناسب 
کارها  کنون تنها تطویل  گرفت. البته تا  در نظر 
گرفته امــا دربــاره هزینه های  مــورد قبــول قــرار 
باالســری ناشــی از ایــن تطویل ســکوت شــده 
کــه بــه عقیده بنــده قابل  اســت. هزینه هایــی 

توجه است. 
کرونا بر صنعــت احداث  می پرســیم دولــت آثــار 
را نادیده می گیرد یا تشــکل ها برای پیگیری آن 
کــه ایشــان می گوید: نفس  کاری می کننــد،  کــم 
تشــکل ها بریده اســت. وقتی تشکل ها مسائل 
و مشــکالت اعضــای خــود را مطــرح می کننــد 
دولتی هــا بــه نشــانه همدلــی و درک ســر تــکان 
کاری نمی کننــد. مــا پیش  می دهنــد امــا هیــچ 
کرونا  خودمــان فکــر می کنیم نکنــد جبران آثــار 
کــه دولت زیر بــار آن نمی رود، اما  بــار مالی دارد 
دولت می تواند برای نشــان دادن حســن نیت 
خود با قبول آثار ناشی از کرونا بر صنعت احداث 
با همکاری تشکل ها و شرایط موجود مشکل را 

حل نماید و راه های جبرانی پیشنهاد شود. 
مــی پرســیم چــرا پیمانــکاران این حرفــه را رها 
کاری بی دردسر نمیروند،  نمی کنند و به سراغ 
که پزشــکی به  کیــد می کند: مثل این اســت  تا
کند. ما در  کار حرفه خــود را رها  دلیل ســختی 
کار تخصصی انجام داده ایم و  صنعــت احداث 
که برای  کار خود عالقــه داریم. ضمن ایــن  بــه 
کشــورعالقمندیم و حضــور  توســعه و آبادانــی 
مــا الزم اســت. من ناامیــد نیســتم و امیدوارم 

همکاران دیگر ما هم ناامید نشوند. 

وقتی مسائل و مشکالت روی هم 
انباشته می شود شرکتهای ضعیف و 

نوپا را از رده خارج می کند. در شرایط 
عادی تعداد شرکتهایی با رتبه 4 و 

۵ چندین برابر شرکتهای رتبه ۱ و 2 
بودند اما همین شرکتهای نوپا به 

دلیل آسیب پذیری بیشتر با ارتعاش 
حاصل از کرونا از بین می روند

کرده است کننده عمل  کرونا مانند یک تشدید 
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خصوصی ســازی در ایران پروژه ای شکست 
خورده اســت؛ زیرا در جایگاه یک سیاســت، 
نــه فلســفه و هــدف آن بــه درســتی از ســوی 
سیاســتگذاران و افکار عمومی درک شد و نه 

اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.
مــردم و سیاســتمداران، تنهــا و تنهــا تحقــق 
هــدف این سیاســت را مــی خواســتند و می 
خواهنــد )پول نقــد در خزانه دولت و معاش 
مرفه برای ملــت( بدون اینکه آماده پذیرش 
کــه در فلســفه آن  الزامــات و قیــودی باشــند 

نهفته است.
کــه می خواهــد پرواز  کودکی   درســت ماننــد 
کنــد؛ امــا از طرفــی فاقــد آن ســطح از بلــوغ 
کــه بپذیــرد آدمیــزاد پــر و بالــی  عقلــی اســت 
بــرای رســاندن  نــدارد و طــرف دیگــر توانــی 
خــودش بــه فــرودگاه و هواپیمــا و در نهایــت 
اســتفاده مناســب از ابزار صحیح بــرای پرواز 

ندارد.
خصوصی ســازی یک ضلــع از مثلث اقتصاد 
گراســت. دو ضلــع دیگــر ایــن  پویــا و توســعه 
هســتند.  نهادســازی  و  آزادســازی  مثلــث 
قاعده این مثلث آزادسازی است. آزادسازی 
زیربنــای ســاختن اقتصــادی پویــا و توســعه 
گراست. آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد 
بــازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص 
کند و  بهینــه منابع در نظــام اقتصادی عمل 
از ســوی دیگــر »کارآفرینــی« را بــه عنوان یک 
نهــاده حیاتی تولیــد ارزش افزوده در اقتصاد 
امــروز، بــه مناســبات تولیــد و تجــارت تزریق 

کند. می 
دالیــل  بــه  ایــران  در  امــا  مثلــث  قاعــده   
مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی 
ح آنهــا در این  که شــر اســت. دالیل مفصلی 
کوتــاه نمی گنجــد؛ امــا، خروجــی ایــن  مقــال 
فلســفه  بــه  اعتقــادی  بــی  و  عالقگــی  بــی   
آزادســازی اقتصــادی، همیــن شــیر بــی یال 
کــه مــا نــام خصوصی  و دم و اشــکمی اســت 

گذاشته ایم. سازی بر روی آن 
کارخانــه یا شــرکتی بــه یک فعــال اقتصادی   
گــذار مــی شــود و از فردا  بخــش خصوصــی وا
تکمیــل  از  پیــش  بســا  چــه  حتــی  و  صبــح، 
گذاری، هــزار مدعی ریز و درشــت،  فراینــد وا
گاهــی بــا تمســک بــه قوانیــن متعــدد و فاقد 
کشــور،  تولیــد  مزاحــم  و  اقتصــادی  منطــق 
گاه بــی هیــچ مستمســک و بهانــه حتــی،  و 
که دارند؛   صرفــا با تکیه بــه جایگاه و قدرتــی 
به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه 

که اینجا را باید چنین و چنان اداره  می آیند 
کنــی و بعضــی از ایــن شــرطها حتــی در خود 

ج می شود!  گذاری در قرارداد وا
کــه محض رضــای خدا  یــک نفر هم نیســت 
بــه حضرات بگوید: عزیزان شــما مگــر از این 
کار چیزی می دانید؟ شــما، بــه ویژه عزیزان 
گــر به رمــوز و فنون مدیریــت بنگاه  دولتــی، ا

واقــف  تجــارت  و  تولیــد  خ  و چرخانــدن چــر
کارخانه تحت مدیریت  کار بنگاه و  که  بودید 
مدبرانــه تان به ورشکســتگی و افالس و رکود 
کــه بعــد از به تــه دیــگ خوردن  نمــی رســید 
کفگیــر رانــت و حمایــت دولتــی، برایــش بــه 
خصوصــی  بخــش  در  جدیــد  مالــک  دنبــال 
باشــید تــا بلکه مــال مرده نقد شــود. شــکی 
گــذاری ها بایــد نهایت  کــه در این وا نیســت 
دقــت در حفــظ حقــوق عمومــی )یــا همــان 
کلمه( و حقوق  حق دولت به معنای وســیع 
جامعــه انجــام شــود؛ امــا راهــش مداخله در 
راه و رســم اداره یــک فعالیــت اقتصــادی یــا 
کــه خودتــان  اموالــی  بــرای  تکلیــف  تعییــن 
گذار  همیــن چند صبــاح پیش به دیگــری وا
کــرده ایــد نیســت. حقــوق عمومــی از مســیر 
تقویــت نظــام حکمرانــی شــرکتی در دولــت 
و  مدیریــت  نظــام  ارتقــای  و  مجریــه(  )قــوه 
نظــارت مالیه عمومی در هر ســه قوه محقق 
کننده حقوق جامعه نیز  می شــود و تضمین 
ســاختن یــک نظــام حســابداری اجتماعــی 
ایــن  فقــدان  در  اتکاســت.  قابــل  و  کارامــد 
گانــه، یعنی حکمرانی شــرکتی  نظامــات ســه 
قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی 
اول  تــای  دو  کــه  اجتماعــی،  حســابداری  و 
ناموجــود  کل  بــه  و ســومی  ناقــص  و  فشــل 
و  سیاســتمداران  بــازی  قهرمــان  اســت، 
گرفتــن یقــه خریــدار اموال  سیاســتگذاران و 
ســابقا دولتــی بــه اســم احقاق حقــوق مردم 
تنهــا خصوصی ســازی را از اهداف سیاســتی 

کند. خود دورتر و دورتر می 
گانه اخیر هم البته الزاماتی  ساختن این سه 
که  کــه ریشــه ای تریــن آنهــا، همانطــور  دارد 
در ابتــدای ایــن یادداشــت ذکــر شــد اعتقــاد 
کشــور بــه »آزادی  سیاســتگذاران اقتصــادی 
یــک اصــل حقوقــی  بــه عنــوان  اقتصــادی« 
متیــن و یــک ضــرورت اساســی برای توســعه 
کــه ایــن اعتقــاد و التزام  کشــور اســت. روزی 
و  حقــوق  و  وظایــف  بازتعریــف  در  را  خــود 
فعــاالن  و  دولــت  متقابــل  محدودیتهــای 
بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات 
کشــور نشــان داد؛ می توان  اقتصاد سیاســی 
بــه آینــده پــروژه خصوصــی ســازی و البته به 
کشــور در مســیر تحقــق آرمــان  گرفتــن  قــرار 
»پیشــرفت و عدالــت« امیدوار شــد. پیش از 
که برود، هر چه بگویند  که بیاید و هر  آن، هر 
کاسه  و هر چه بشــنویم، آش همین اســت و 

همین.

 اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور 

به »آزادی اقتصادی« به عنوان یک اصل 

حقوقی متین و یک ضرورت اساسی 

برای توسعه کشور است. روزی که این 

اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف 

وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل 

دولت و فعاالن بخش خصوصی و نیز 

در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی 

کشور نشان داد؛ می توان به آینده پروژه 

خصوصی سازی و البته به قرار گرفتن 

کشور در مسیر تحقق آرمان »پیشرفت و 

عدالت« امیدوار شد 

پروژه ای 
شکست خورده 

به نام 

خصوصی
 سازی

حسین سالح ورزی
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بــه  آغــاز مــوج چهــارم همه گیــری  بــا توجــه 
در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  و  کرونــا  بیمــاری 
محدودیت هــای  اعمــال  و   1400 فروردیــن 
دبیرخانــه  اقتصــادی،  بنگاه هــای  فعالیــت 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
جهت تعیین تکلیف شــرکتهای پیمانکاری و 
نحــوه فعالیت پروژه ها و دفاتر مرکزی نســبت 
شــرکتهای  فعالیــت  وضعیــت  “اســتعالم  بــه 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  از  پیمانــکاری” 

آموزش پزشکی اقدام نمود.
ایــن نامــه خطــاب بــه دکتــر 
محتــرم  معــاون  رئیســی 
تنظیــم  بهداشــت  وزارت 

شده است.
در متن نامه  آمده است:

و  زحمــات  از  ســپاس  بــا 
حضرتعالــی  موثــر  تالشــهای 
و  محترمتــان  همــکاران  و 
زحمــات  از  تشــکر  و  تقدیــر 
کادر درمان و آرزوی توفیق و 
سالمتی روز افزون از خداوند 
متعال برای دست اندرکاران 
کشــور،  پزشــکی  جامعــه 
می رســاند  اســتحضار  بــه 
شــــــــــــــرکتهای  ســندیکای 
بعنــوان  ایــران  ســاختمانی 
قدیمی تریــن تشــکل صنفی 
بخــش عظیمــی  نماینــده  و 
طرحهــای  پیمانــکاران  از 
کشــور  زیربنایــی  و  عمرانــی 
بــا بیــش از دو میلیــون نفــر 
مختلــف  هــای  طیــف  از 
تــا  زحمت کــش  کارگــران  از 
مهندســان مجرب در اقصی 
بــه  مشــغول  کشــور  نقــاط 
که سهم  فعالیت می باشــند 
بزرگی در آبادانی، اشــتغال و 
کشــور  رونــق تولید و اقتصاد 

دارند.

بــا توجه به شــرایط حاد و خاص ایجاد شــده 
کرونا شرکتهای عضو  به دلیل شــیوع بیماری 
ســندیکا جهــت رعایــت و تمکین دســتورات 
کرونــا در خصوص نحوه  ســتاد ملــی مبارزه با 
کــه عمدتــا  حضــور و ادامــه فعالیــت شــرکتها 
دفاتــر مرکــزی آنهــا در تهــران فعال بــوده و در 
کارگاه هستند درخواست  سراسر کشور دارای 

استعالم از ستاد را نموده اند.
خواهشمند است دستور فرمایید تصمیمات 

کرونــا در مــورد نحــوه  ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
فعالیتهای شــرکتهای پیمانــکاری با موضوع 
کامل یا فعالیت محدود در این بازه  تعطیلی 
زمانی را به این ســندیکا جهت اطالع رسانی 

فوری به اعضا ابالغ فرمایند.
صــادر  کــه  اقدامــی  دســتور  از  پیشــاپیش 

میفرمایید سپاسگزاری مینماید.
با تقدیم احترام
گابتونچی . دبیر ج  ایر

استعالم وضعیت فعالیت 
شرکتهای پیمانکاری در پیک چهارم کرونا

ا�ت �ب
مکا�ت
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کلیدی  گر در مــورد موضوعات  دولــت آینده ا
اقتصــاد ایران برنامه نداشــته  باشــد، اقتصاد 
کشــور را بــه ســمت نامعلومــی می بــرد. مردم 
کاندیداهــا برنامــه مطالبــه  بایــد ایــن دوره از 

کنند.
انتخابــات  برگــزاری  تــا  چندانــی  فرصــت 
ریاســت جمهوری باقــی نمانــده  اســت. ایــن 
دوره از انتخابات در فضایی به نسبت سردتر 
در  می شــود.  برگــزار  گذشــته  دوره هــای  از 
کامــال تحت تاثیر انتخابات  کشــور  فصل بهار، 
می گرفــت،  قــرار  کاندیداهــا  تبلیغــات  و 
انتخابــات  نیســت.  چنیــن  دوره  ایــن  امــا 
ریاست جمهوری برای هر کشوری مهم است 
و بــرای ایــران بیــش از دیگــران اهمیت دارد، 
کشــور به  کــه معــادالت داخلی و خارجی  چرا
طــور معمــول تحت تاثیــر حضور افــراد جدید 
گاهــی ســاختاری  دچــار تحــوالت اساســی و 
می شــود. امــا بــا توجــه بــه شــرایط عمومــی 
که این بار باید اقتصاد  کشــور به نظر می رســد 
در اولویت دولت آینده باشــد. بنابراین آنچه 
از نــگاه عموم مــردم می تواند مبنای انتخاب 

گیــرد، ارائــه برنامه قابل ســنجش  افــراد قــرار 
کشــور طــی چهار ســال  و ارزیابــی بــرای اداره 

آینده است.
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری بایــد بــرای 
کالن  ارائه برنامه، شناخت دقیقی از مسائل 

کشور داشته باشند. مانند اینکه: اقتصاد 
گذشــته، 17 میلیون نفر به  - طی 16 ســال 
کشــور اضافه شــده و  کار  جمعیــت در ســن 
کشــور  که طی این مدت در  خالــص شــغلی 
ایجاد شده 3 میلیون نفر بوده است؛ یعنی 

کشور بیکار مانده است. کار جوان  نیروی 
- ســرمایه اجتماعــی در تمــام بخش هــای 

کشور دچار ریزش شده است.
- بار تکفل در سال ۹۹ به رقمی باالتر از  5/ 
خ مشارکت جوانان  2درصد رسیده یعنی نر
کاهش یافته  است. این وضعیت نمی تواند 

چندان تداوم یابد.
در  اقتصــادی  رشــد  ســاله   10 میانگیــن   -
کشــور تقریبا صفر بوده حــال آنکه میانگین 
گذشــته عدد 18 درصد  تــورم طی یک دهه 
گــر ادامــه  را نشــان می دهــد. ایــن فرآینــد ا
کند، منجر به از بین رفتن بنیان های  پیــدا 

کشور خواهد شد. اقتصاد 
بــه طــور مشــخصی  کشــور  - خــط فقــر در 
عمیق تر شــده و هر روز طبقات بیشتری به 

جامعه فقرا اضافه می شوند.
- مســائل ناشــی از تحریم ما با جهان باقی 

مانده است.
که  کشور ســبب شد  - ســردرگمی سیاســی 
از  بهره گیــری  ماننــد  تاریخــی  فرصت هــای 

مسیر جاده ابریشم را از دست بدهیم.
و  انــرژی  یارانــه  دالر  میلیــارد   100 بــر  بالــغ   -
دیگــر انــواع یارانه ها بــه صــورت غیرهدفمند 
کمی برای  توزیــع می شــود و اثرگذاری بســیار 

خانوارهای ضعیف جامعه دارد.
خ تــورم منطقــه 6 تــا ۹ درصد  - میانگیــن نــر
کشــورهایی مانند  اســت. تورم امــروز ایران با 

سودان و آرژانتین رقابت می کند.
کشــور دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی  - نیــاز 
که بتوان با  متوسط ساالنه 6 درصدی است 
اتکای به آن ضمن خروج از رکود، به اشتغال 

کرد. 3 تا 5 میلیون نفر هم دست پیدا 

ک فساد 14۹ از 180 است  - رتبه ایران در ادرا
کشورهای منطقه هم قابل قیاس  که حتی با 
کشــور  نیســت. در ایــن زمینــه بایــد شــرایط 

بهبود یابد.
کــم بــر  متناظــر بــا ایــن مســائل و شــرایط حا
کشــور می تــوان 5 هدف سیاســتی مشــخص 
را بــرای دولــت آینده متصور بــود: مهار پایدار 
جایــگاه  ارتقــای  فســاد،  بــا  مقابلــه  تــورم، 
کشــور، ایجــاد رشــد اقتصــادی و  بین المللــی 

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

تکلیف پروژه های 
نیمه تمام در دولت 

آینده چیست؟

می توان ۵ هدف سیاستی مشخص 
را برای دولت آینده متصور بود: مهار 

پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای 
جایگاه بین المللی کشور، ایجاد رشد 

اقتصادی و فقرزدایی غیرتورمی.
اما دستیابی به این اهداف بدون 

اینکه دولت برنامه محور باشد ممکن 
نیست. آن هم نه برنامه های خیالی 

و ناکارآمد، بلکه برنامه هایی که 
نخبگان در تدوین آن نقش داشته  
باشند و قابلیت اجرایی پیدا کرده 

 باشد.
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فقرزدایی غیرتورمی.
امــا دســتیابی بــه ایــن اهــداف بــدون اینکه 
دولت برنامه محور باشــد ممکن نیســت. آن 
کارآمــد، بلکه  هــم نــه برنامه های خیالــی و نا
که نخبگان در تدوین آن نقش  برنامه هایــی 
کرده  داشــته  باشــند و قابلیــت اجرایی پیــدا 

 باشد.
کلــی انتخابــات و تردیدهــا در  البتــه ســاحت 
مــورد حضــور چهره هــای مختلــف در عرصــه 
مقالــه(  ایــن  نــگارش  زمــان  )تــا  انتخابــات 
چهره هــای  حداقــل  کــه  می کنــد  مشــخص 
برنامــه  نــگارش  ســمت  بــه  شناخته شــده، 

اجرایی دقیق نرفته اند.
کاندیداهــای  کــه  بــر ایــن اســاس نیــاز اســت 
خــود  برنامه هــای  در  جمهــوری  ریاســت 
کــه از ایــن پــس  یــا اظهارنظرهــای عمومــی 
خواهند داشــت، در مورد 14 مســئله اقتصاد 
ایران پاســخ درخور توجه داشته  باشند. این 

موضوعات چنین هستند:
خ رشــد نقدینگی  1. برنامــه آنهــا برای مهار نر

چیست؟
چــه  غیرنفتــی  صــادرات  افزایــش  بــرای   .2

برنامه ای دارند؟
3. برنامــه عملیاتــی آنهــا بــرای مهــار تــورم و 

بهبود وضعیت معیشتی مردم چیست؟
4. در مــورد تعامــل بــا جهــان چــه دیــدگاه و 

برنامه اجرایی  دارند؟
5. دولــت آینــده در مورد اصــالح نظام بانکی 

چه برنامه ای دارد؟
که دولت آینــده برای  6. اقدامــات اصالحــی  

کســری  کاهش  اصــالح نظــام بودجه ریــزی و 
کار می گیرد، چه خواهد بود؟ بودجه به 

کاندیداهــا بــرای ایجــاد اســتقالل  7. برنامــه 
بانک مرکزی چیست؟

8. اصالحــات در نظــام مالیاتــی، بیمــه ای و 
کاندیداهای  کشور است.  گمرکی از ضروریات 
ریاست جمهوری چه شناخت دقیقی از این 
حوزه ها دارند و برای حل مشــکالت آنها چه 

می کنند؟
۹. طــی دوره چهــار ســاله آینده بــرای جذب 

ســرمایه های خارجــی چــه برنامــه عملیاتــی  
وجود دارد؟

کاندیداها برای مواجهه با فساد و  10. برنامه 
کاهش آن چیست؟

امضاهــای  حــذف  بــرای  دولــت  برنامــه   .11
طالیی چیست؟

12. راهبردهــای دولــت آینــده بــرای اصــالح 
رانتــی  ارز  حــذف  به خصــوص  و  ارزی  نظــام 

4200 تومانی چیست؟
13. دولــت آینده چگونه می خواهد با اصالح 
ایــن بخــش  بــه  را  یارانــه ای، عدالــت  نظــام 

بازگرداند؟
14. تکلیــف پروژه هــای نیمه تمــام در دولــت 

آینده چیست؟

کلیدی  گر در مــورد موضوعات  دولــت آینده ا
مبتالبه اقتصاد ایران برنامه و دیدگاه نداشته 
کشــور را به ســمت نامعلومی   باشــد، اقتصاد 
ایــن  در  مــردم می تواننــد  هدایــت می کنــد. 
دوره زمانــی و بــدون توجــه بــه جنجال های 
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری  سیاســی از 
گری و  مطالبــه برنامــه داشــته  باشــند. افشــا
کشــور دوا  هیاهوهــای زودگذر هیچ دردی از 
نمی کنــد و فقــط چنــد روزی باعث ســرگرمی 
نظــام حزبــی  رســانه ها می شــود. در غیــاب 
که  کشــور این اســت  در ایــران، حداقــل نیــاز 
کاندیداهای ریاســت جمهوری نشــان دهند 
کشــور دارند و برای  چــه تصویری از وضعیت 

اصالح آن چه می کنند؟
20 اردیبهشت-اتاق بازرگانی ایران

دولت آینده اگر در مورد موضوعات 
کلیدی مبتالبه اقتصاد ایران برنامه و 

دیدگاه نداشته  باشد، اقتصاد کشور را 
به سمت نامعلومی هدایت می کند. 
مردم می توانند در این دوره زمانی و 

بدون توجه به جنجال های سیاسی از 
کاندیداهای ریاست جمهوری مطالبه 

برنامه داشته  باشند. افشاگری و 
هیاهوهای زودگذر هیچ دردی از کشور 

دوا نمی کند و فقط چند روزی باعث 
سرگرمی رسانه ها می شود. در غیاب نظام 

حزبی در ایران، حداقل نیاز کشور این 
است که کاندیداهای ریاست جمهوری 

نشان دهند چه تصویری از وضعیت 
کشور دارند و برای اصالح آن چه 

می کنند؟
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 نشست
اله م�ت

دوازدهمین جلسه کمیسیون خدمات فنی، 
مهندســی و عمــران اتــاق بازرگانــی خراســان 
خ 30 فروردین ماه 1400 با رعایت  رضــوی مور
گردید. در این  پروتکل های بهداشــتی برگــزار 
نشســت دکتر محســن خنداندل درخواســت 
فنــی  خدمــات  حــوزه  صادراتــی  جوایــز  کــرد 
ارزی  تعهــدات  رفــع  محــل  از  مهندســی  و 
دل  خنــدان  محســن  دکتــر    . شــود  احیــا 
کمیســیون صــادرات خدمــات فنی و  رئیــس 
مهندســی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
گفت: تقاضا داریم  کشاورزی خراسان رضوی 
تــا جوایز صادراتــی برای حــوزه خدمات فنی 
و مهندســی احیــا شــود. در واقــع پیشــنهاد 
می شــود تــا ظرفیــت اعتبــاری ایــن اقــدام از 
محــل رفــع تعهــدات ارزی خدمــات فنــی و 
اقــدام  ایــن  قطعــا  شــود.  تامیــن  مهندســی 
انگیــزه فعــاالن ایــن حــوزه را تقویــت خواهــد 

کرد.
»محســن خنداندل« در ســیزدهمین جلسه 
کمیســیون خدمــات فنــی مهندســی و  ایــن 
ح های حمایتی  کرد: بحــث طر عمران اظهار 
از رســاله های دانشجویی در حوزه پشتیبانی 
از خدمات فنی و مهندســی از دیگر مطالبات 
در  دانش پایــه  فعالیت هــای  تــا  اســت  مــا 
ایــن بخــش تقویــت شــود. اســتفاده از تــوان 
انجمن هــای تخصصــی از دیگر اموری اســت 
که  کانون توجه قرار بگیرد، اتفاقی  که باید در 
در حرف به دفعات تکرار می شود اما عمال در 
کمتــر از توان تخصصی  بخش هــای عملیاتی 
بهــره  ایــن حــوزه  مهندســین و تشــکل های 
گرفتــه مــی شــود. بازنگــری در قوانیــن حــوزه 
خدمــات فنــی و مهندســی بــا رویکــرد حــل 
مشــکالت فعــاالن ایــن حــوزه در بخش های 
دیگــر  از  نیــز  مالیــات  و  بیمــه  نظیــر  مهمــی 
که باید مورد توجه مســئولین  مواردی اســت 

ذی ربط واقع شود.
حــوزه  در  کــه  هســتیم  معتقــد  افــزود:  وی 
ماموریت هــای  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
مشــخصی بــه بخــش خصوصــی داده نشــده 

بخــش  اساســا  دیگــر  عبــارت  بــه  اســت، 
کشــور مــا محرم بخــش دولتی  خصوصــی در 
و قانونگــذار تلقــی نمــی شــود. در این راســتا 
بایــد از تــوان اتاق بازرگانی به عنــوان پارلمان 
بخــش خصوصی ایران اســتفاده الزم صورت 
بگیــرد. اجرای قانــون بهبود مســتمر محیط 
کار از دیگــر مطالبــات فعــاالن حــوزه  کســب و 
تقاضــا  اســت.  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
داریــم در حــوزه خدمــات فنــی و مهندســی، 
کارگروه های تخصصی در دســتگاه  شــوراها و 
از  بســیاری  کــه  چــرا  بگیــرد  شــکل  قضایــی 
پرونده های اختالفی در شورای حل اختالف 
که تخصص  ح می شــوند  در حوزه هایی مطر

کافی برای رسیدگی به آن ها را ندارند.
خنداندل یادآور شد: مصوبات ستاد تسهیل 
و الزمــه اجــرا شــدن آن بــرای دســتگاه های 
خصوصــی و دولتــی مانند تامیــن اجتماعی، 
بانک هــا و … از دیگــر مطالبات به حق بخش 
بایســتی  ایــن  بــر  عــالوه  اســت.  خصوصــی 
حوزه هــای تخصصــی مالیاتــی در بخش فنی 
کــه ممیزهــا  و مهندســی ایجــاد شــود، چــرا 
ایجــاد  ای  و منطقــه   بــه شــکل جغرافیایــی 
بیــان دیگــر مســئولین نمــی  بــه  مــی شــود. 
تواننــد میان فعالیت تجــاری و خدمات فنی 

و مهندسی تفکیک قائل شوند.
کنونــی  کــرد: شــرایط اقتصــادی  وی تصریــح 
بســیار دشــوار اســت، ایــن مشــکالت ناشــی 
کشــور اســت.  کــم بــر  از اقتصــاد سیاســی حا
گیــر  متاســفانه سیاســت زدگــی باعــث زمیــن 
کشور شده  شــدن فعالیت های اقتصادی در 
اســت. بخش خدمات فنی و مهندسی نیز از 

این حیث آسیب بسیار دیده است.
وی یادآور شد: متاسفانه در کشور ما به کرات 
قوانین و دســتورالعمل های جدیدی تدوین 
کــه ایــن قوانیــن نــه تنهــا راهگشــا  مــی شــود 
بخــش  نفــس  انــدک  همــان  بلکــه  نیســت 
گیــرد، لــذا انتظــار مــی رود   خصوصــی را مــی 
صــورت  ای  رویــه  اصــالح  رابطــه  ایــن   در 
کرد: اطالع رســانی  بگیــرد. خنداندل تصریح 

از دفتر وزارت امور خارجه در استان خراسان 
گیــری از هوش مصنوعی در  در رابطــه با بهره 
گرفته  کشــور امــارات انجام  روند صنایع ملی 
کمیســیون  ح در  کــه به اعتقاد بنده ارزش طر
 2020 ســال  در  ابوظبــی  مطالعــات  دارد.  را 
گروه  که مجوزهای صنعتی در  کند  تایید می 
پیشــگامان صنعتــی، 18 الــی 33 درصــد در 
کرده است و سهم  کشــور امارات افزایش پیدا 
گــذاری در این حوزه بــه 2 میلیارد و  ســرمایه 
600 میلیــون درهم رشــد داشــته اســت. این 
کشــور  مهــم موجــب شــده تــا رشــد صنعتــی 
میلیــون درهــم   ۹0 و  میلیــارد  بــه 6  امــارات 
که امارات  افزایش یابد. این بدین معناســت 
گیری  وارد انقــالب صنعتی چهارم یعنی بهره 
که این مسئله  از هوش مصنوعی شده است 
باعــث تغییــر شــگرفی در تمامــی حوزه هــا در 
کمیسیون صادرات  کشور خواهد شد. رئیس 
مشــهد  اتــاق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
کرد: این مسئله ما را باید به فکر  خاطرنشان 
که پیرامون ما چه اتفاقاتی در حال  فرو ببــرد 
خ دادن اســت. امارات بــا تکیه بر پایداری و  ر
انرژی های تجدیدپذیر، شــهرهای هوشمند 
کشــورهای  کند. ما باید به رویکرد  ایجــاد می 
گام های  کنیــم  کــرده و تالش  پیرامونــی نگاه 
توســعه  ســمت  بــه  حرکــت  بــرای  را  بلنــدی 

برداریم وگرنه بسیار عقب خواهیم ماند.

شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
باید ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را 

کنند ایفا 
در ادامــه محمــد علــی امیرفخریــان، رئیــس 
صنعــت،  ســازمان  خارجــی  بازرگانــی  اداره 
بیــان  رضــوی  خراســان  تجــارت  و  معــدن 
کــرد: بــرای مانــع زدایــی و پشــتیبانی از حوزه 
کمیته  خدمــات فنــی و مهندســی بایــد یــک 
کارشناســی   تشــکیل شود و ســازمان صمت 
کمیســیون  نیز آمادگی دارد تا در این حوزه با 
تخصصی آن در اتاق مشــهد همکاری الزم را 

داشته باشد.
 وی ادامــه داد در حال حاضر به شــرکت های
حــوزه  در  صــادرات  مدیریــت  تخصصــی   
خدمــات فنــی و مهندســی نیــاز داریــم ایــن 
شــرکت ها می توانند بــا رویکرد ارائه اطالعات 
یــا اتحادیــه  ح مشــکالت در انجمــن و  و طــر
شــکل بگیرند. ایجاد چنین ظرفیت هایی ما 
گام های تخصصی سوق خواهد  را به ســمت 

پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها 
دربخش فنی و مهندسی
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ارزی  تعهــد  ایفــای  خصــوص  در  وی  داد. 
شرکت های خدمات فنی و مهندسی عنوان 
کــرد: در قانــون جدیــد شــرکت های خدمات 
فنی و مهندسی باید 10 درصد تعهدات ارزی 
کننــد. بــه بیــان دیگــر 5 درصــد  خــود را ایفــا 
در زمــان تحویــل موقــت و 5 درصــد نیــز در 
کمیته مــاده 1۹٫  زمــان دائــم پروژه بــا تاییــد 
حمیــد  نشســت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس  بابــازاده، 
خدمــات فنــی و مهندســی خراســان رضوی 
تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها و مهندسین 
کاهــش  گذشــته بــه دلیــل  مشــاور در ســال 
کمبــود بودجه  فعالیت هــای عمرانــی در پی 
تعطیــل شــدند و بــا ریــزش بســیاری مواجــه 
بودنــد و ما می توانســتیم مانــع این ریزش ها 
گالیه هــای مــا،  شــویم. وی ادامــه داد: پیــرو 
که  جلســه ای با حضــور اســتاندار برگزار شــد 
کــردم متاســفانه  بنــده در آن جلســه عنــوان 
کاهش چشــمگیر  در بخــش داخلی به دلیل 
بودجه هــای عمرانــی، شــاهد بیــکاری خیل 
عظیمــی از پیمانــکاران و مهندســان مشــاور 
انــرژی،  ســاختمان،  و  راه  حوزه هــای  در 
کــه  هســتیم  امثالهــم  و  شــهری  تاسیســات 
ایــن مســئله موجب از دســت رفتن ســرمایه 
عظیــم نیــروی انســانی تربیــت شــده در این 
گردیده اســت و پیش بینی می شــود  بخــش 
تــا پایــان ســال 1400 بســیاری از شــرکت های 
کوچک پیمانکاران  بزرگ، متخصص و حتی 
ج شــوند.   گردونــه فعالیت خار و مشــاوران از 
ایــن وضعیــت،  از  عبــور  بــرای  مــا  پیشــنهاد 
کــه اســتاندار خراســان رضــوی بــه  آن اســت 
ابــالغ   … و  نظامــی  و  دولتــی  دســتگاه های 
تــا تمامــی پروژه هــای ســاخت و ســاز  کننــد 
 عمرانــی در حوزه هــای مذکــور و پروژه هــای 
گذاری را در سال 1400 به استانداری  سرمایه 

معرفی نمایند.
میلیــارد  هــزار   500 کــرد:  تصریــح  بابــازاده 
فرســوده  بافــت  در  گــذاری  ســرمایه  تومــان 
ایــن  کــه  بگیــرد  انجــام  بایــد  مطهــر  حــرم 
حــال  اســت.  اهمیــت  حائــز  بســیار  مســئله 
کارهای این مهم مشــخص شــود  گــر ســاز و  ا
کار  بخــش عظیمــی از پیمانــکاران مشــغول 
خواهند شــد. رئیس اتحادیــه صادرکنندگان 
خدمــات فنــی و مهندســی خراســان رضوی 
کــرد: در واقع در وهله نخســت باید از  اظهــار 
شرکت ها، مشاورین و پیمانکاران استانی در 
پروژه ها اســتفاده شــود حال در صورت عدم 

ســایر  و  دولتــی  پیمانــکاران  از  پاســخگویی 
گردد. استان ها استفاده 

کرد: برای پروژه های سرمایه  وی خاطرنشان 
گذاری نیز پیشــنهاد می شــود بــه لحاظ این 
کــه شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی 
ضعیف شــدند با بانک هــا هماهنگی صورت 
نیــز  اســتان ها  تســهیالت ســایر  از  تــا  بگیــرد 

استفاده شود.
گره  کــرد: پیشــنهاد تشــکیل  بابــازاده عنــوان 
گذشته  خدمات فنی و مهندســی را در ســال 
ارائــه دادم تــا حداقــل قــدری از تحریم هــای 

داخلی برداشته شود.
در ادامــه  محمدرضــا موســوی، مدیرعامــل 
کــرد:  خاطرنشــان  طــوس  ابــزار  برنــا  شــرکت 
کمبــود نیــروی  متاســفانه در حــال حاضــر بــا 
کار عــادی و ماهــر در حوزه هــای جوشــکاری، 
فلــزکاری، مهندســی نــرم افــزار و الکترونیــک 
کــه پیــش بینی  مواجــه هســتیم؛ بــه طــوری 
می شــود تا ســال آینــده در حوزه هایــی مانند 
تراشکاری با چالش های جدی مواجه شویم. 
کــه بایــد در برنامه ریزی هــا  بــه نظــر می رســد 
کار ماهر، ایــن خالء ها با  بــرای تربیت نیــروی 

دقت بیشتری مدنظر قرار بگیرد.
 

بورس بازی مانع از فعالیت های 
اقتصادی سالم شده است

خدمــات  کمیســیون  جلســه  ســیزدهمین 
 فنی مهندســی و عمران اتاق بازرگانی مشهد 
کشــافی،  ابوالفضــل  دیگــری،  بخــش  در 
نیــرو  خ  ر مهندســی  شــرکت  مدیرعامــل 
کمبــود  کــرد:  خراســان در ســخنانی عنــوان 
مهارت هــای  در  تنهــا  نــه  انســانی  نیــروی 
کامال  خــاص بلکه در زمینه نیــروی اداری نیز 
محســوس اســت. متاســفانه بــورس بــازی و 
لی مانــع از فعالیت های اقتصادی ســالم  دال
که می بایســت  شــده و ایــن در حالــی اســت 
بــه ســمت  بــورس  در  ســرمایه های موجــود 

کنند . تولید حرکت 

 شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
به خوبی معرفی نشده اند

کیــان  شــرکت  مدیرعامــل  نــژاد،  کیانــی  آذر 
گســترش ســالمت آســیا نیــز در همیــن رابطه 
کار نــه تنها برای  کمبود نیــروی  کــرد:  عنــوان 
شــرکت ها  تمامــی  بــرای  بلکــه  تولیدکننــده 
در هــر ابعــادی بــه یــک چالش بــزرگ تبدیل 
شــده اســت. این مســئله در آینده می تواند 

کرد: متاسفانه  تشدید شود. وی خاطرنشان 
شــرکت های خدمــات فنــی و مهندســی بــه 
که بســیاری  خوبی معرفی نشــده اند، چنان 
از محصــول و خدمات این شــرکت ها قابلیت 
کــه در معرفــی  از آن جــا  امــا  صــادرات دارد 
گرفتــه نســبت  کوتاهــی صــورت  محصــوالت 
بــه پتانســیل و ظرفیت های شــرکت ها اطالع 
نــدارد. مدیرعامــل شــرکت  چندانــی وجــود 
کــرد:  گســترش ســالمت آســیا عنــوان  کیــان 
و  فنــی  خدمــات  اســت  مســلم  کــه  چــه  آن 
و  عمــران  رشــته  شــامل  صرفــا  مهندســی 
که  ســاختمان نیســت، لــذا تقاضــا می شــود 
عنوان شرکت های خدمات فنی و مهندسی 
مجــددا مــورد بازنگــری و دســته بنــدی قــرار 

بگیرد.
فریــد  نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
انجمــن  رئیــس هیــات مدیــره  آزاده مافــی، 
مهندســان مشــاور خراســان رضــوی عنــوان 
را  بزرگــی  مشــکالت  اجتماعــی  تامیــن  کــرد: 
بــرای شــرکت های خدمات فنی و مهندســی 
کرده اســت. ما بیشــترین برخــورد را با  ایجاد 
گذشــته  ســازمان تامیــن اجتماعــی در ســال 
داشــته ایم و برای حل مشکالتمان به ستاد 
گوی دولت و بخش  گفت و  تسهیل، شورای 
متعــدد  مراجــع  و  اســتانداری  خصوصــی، 
 دیگــری مراجعــه نمودیــم امــا بــه نتیجــه ای

جلســه  ایــن  پایانــی  بخــش  در  نرســیدیم. 
عالــی  شــورای  جلســه  دهمیــن  مصوبــات 
ح و نظــرات  توســعه صــادرات غیرنفتــی مطــر
گردید. نهایتا محســن  اعضا پیرامون آن اخذ 
صــادرات  کمیســیون  رئیــس  خندانــدل، 
بازرگانــی  اتــاق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
اســتان در جمــع بنــدی ایــن نــکات، عنوان 
کرد: باید در خصوص بند 8 مصوبات شورای 
عالی صادرات غیرنفتــی در رابطه با صادرات 
ماشــین آالت ورود موقــت شــده، اصالحیــه 
بــه  کمیســیون  و پیشــنهادات الزم اعضــای 

سازمان توسعه تجارت ارائه شود.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن بنــد ۹ مصوبه 
و  آالت  ماشــین  ورود  بــا  رابطــه  در  مذکــور 
تجهیزات استفاده شــده در پروژه های برون 
گردیــد پیشــنهاداتی جهــت  مــرزی نیــز مقــرر 
اصالح ارائه شــود تا  با ســهولت بیشتری این 
اقــدام رقم بخــورد. لذا پیش نویس این متن 
توســط دبیــر جلســه تهیــه خواهــد شــد و به 
عنوان پیشــنهاد از دبیرخانــه اتاق به مراجع 

گردد. ذی ربط ارسال می 
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 نشست

در  تهران-شــمال  آزادراه  کــه  شــرایطی  در 
مناســبی  فیزیکــی  پیشــرفت  دو  منطقــه 
ماه هــای  طــی  می رســد  نظــر  بــه  و  داشــته 
بازگشــت  احتمــال  شــود،  افتتــاح  رو  پیــش 
کشورهای  ســرمایه گذاران خارجی به ویژه از 
کره برای ســاخت منطقه ســوم این  چیــن و 

آزادراه وجود دارد.
گزارش ایســنا، آزادراه تهران-شــمال پروژه  به 
کــه در قالــب چهــار  بیســت و چندســاله ای 
گــره  منطقــه تعریــف شــده اســت و می توانــد 
ترافیکــی ســنتی و قدیمــی جــاده چالــوس را 
کنــد وارد فازهــای جدیــدی شــده اســت  بــاز 
گذشــته فاز چهار و پس  که در ســال های  چرا 
گذشته  از فاز اول آن افتتاح شــد و طی ســال 
فــاز دوم آن نیز قرار شــد به صــورت یکطرفه و 

توامان با جاده چالوس مورد بهره برداری قرار 
گیرد.

هزینــه  افزایــش  جملــه  از  مشــکالتی  البتــه 
ساخت سر راه فاز دوم آزادراه تهران-شمال 
فــاز دوم  تکمیــل شــدن  بــرای  گرفــت  قــرار 
هــم دولت باید در ســال جاری و ســال های 
کند. البتــه پس از ایــن مرحله نوبت  فکــری 
بــه تکمیــل آزادراه و ســاخت فاز ســوم آن به 
کــه بــرای ایــن  کیلومتــر می رســد  طــول 47 
فــاز نیــاز بــه ســرمایه گذاری هنگفتــی اســت 
کــه از ســرمایه گذاران داخلــی چنین حجمی 
کسی  کنون نیز  سرمایه گذاری بر نمی آید و تا

برای آن پا پیش نگذاشته است.
بر اســاس اطالعات به دســت آمــده  ، در پی 
کرات وین و در صورت برداشته  پیشرفت مذا

کشــورهای  شــدن موانع و تحریم های بانکی 
خارجــی متعــددی مایــل بــه ســرمایه گذاری 
حتــی  گذشــته  ســال های  طــی  و  هســتند 
نقشــه های عملیاتــی خودشــان را نیــز ارائــه 
داده انــد اما مســائل و مســکالت بانکی مانع 

ورود آن ها به آزادراه تهران-شمال شد.
کــره  در ایــن راســتا شــش شــرکت خارجــی از 
جنوبــی، چیــن و غیره از ســرمایه گذاری در فاز 
کردنــد  ســوم آزادراه تهران-شــمال اســتقبال 
و حتــی طرح هــای مطالعاتــی و نقشــه های 
عملیاتی شــان را ارائــه دادند در همــان زمانی 
کــه فــاز نخســت ایــن آزادراه در حــال ســاخت 
بود، مقرر شد تا تاییدیه های بانک های کشور 
متبوع شان را برای آغاز سرمایه گذاری بیاورند 
کنــون این اقــدام انجام نشــده  اســت و  کــه تــا 
حتی مســئوالن بانکی کشــور تضامیــن الزم را 
بــرای این پــروژه بــه ایــن ســرمایه گذاران ارائه 

دادند.
گرچه برای برآورد عددی در این پروژه نیاز به 
ح مطالعاتی و بررسی مجدد آن ها از  ارائه طر
کشــورهای مذکور اســت و با توجه به  ســوی 
افزایــش هزینه ها، عــدد دقیقــی را نمی توان 
کرد اما به نظر  در حــال حاضر بــرای آن اعالم 
که احتمال ســرمایه گذاری خارجی  می رســد 
بــه ویــژه بــرای چینی هــا وجــود دارد و آن ها 
دوباره بــه آزادراه تهران-شــمال باز خواهند 
که خیراله خادمی - مدیرعامل  گشــت.  چرا 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل 
کرد:  کشــور- اخیرا در این بــاره اظهار  و نقــل 
بــرای ســاخت قطعه ســوم از منابــع خارجی 
کــه  بــرای تامین  اســتفاده خواهــد شــد چرا 
مالی قطعه ســوم آزادراه تهران- شــمال با 5 
کره  که مذا کره شدیم  شرکت چینی وارد مذا
بــا یکی از این شــرکت ها بســیار جدی اســت 
کــرات فشــرده بــا ایــن  و دور جدیــدی از مذا
شــرکت در حال انجام است. وی ادامه داد: 
گــر بــا این شــرکت چینی بــرای تامیــن مالی  ا
ح اجرایی  ســهم دولت به توافق برســیم، طر

این قطعه را هم به سرعت آماده می کنیم.
حــاال بایــد دیــد در ادامه چه اتفاقــی خواهد 
مجــدد  بازگشــت  شــاهد  ادامــه  در  و  افتــاد 
بــه  بــه عنــوان ســرمایه گذار  چینی هــا البتــه 

آزادراه تهران-شمال خواهیم بود؟
1۹ اردیبهشت 

احتمال بازگشت خارجی ها 
به آزادراه تهران-شمال

اله م�ت
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خصوصــی  عمومــی،  مشــارکت  الیحــه 
انتقــادات بســیاری را برانگیختــه اســت؛ بــه 
کشــور از جمله  تازگــی ۹ تشــکل بزرگ عمرانی 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران نیز 
خصــوص  در  مشــترک  بیانیــه ای  انتشــار  بــا 
»الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصی« اعالم 
گذاشــتن قوانین پایــه مانند  کرده انــد: »کنــار 
قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی 
کشــور، مترادف با بی قانونی در حساس ترین 
عمومــی  خدمــات  و  زیربنایــی  پروژه هــای 
بیانیــه ۹  از  کشــور اســت.«. در بخش هایــی 
گذاشــتن »قانون  کنار  تشــکل عمرانــی آمده: 
مناقصات« و نقض مواد »قانون محاسبات« 
کشــور راه درســت مشــارکت بخش خصوصی 
»مشــارکت  گرچــه  ا بیانیــه  ایــن  نیســت. 
عمومــی و خصوصــی« را دارای نقــش مهمی 
زیرســاخت های  فراهم ســاختن  و  ارتقــا  در 
آورده  و  دانســته  عمومــی  خدمــات  و  کشــور 
اســت: »مشــارکت عمومی و خصوصی دارای 
ظرفیت هایی برای توســعه ی پایدار اســت«، 
کفایت در  امــا در عین حــال نبود شــفافیت و 
کشور را نیز زمینه ساز فساد  چارچوب قانونی 
و رفتار نادرســت با وجــوه عمومی هم عنوان 

کرده است. 
اســتاد  گتمیــری،  بهــروز  خصــوص  ایــن  در 
پونزشوســه  دانشــگاه  و  تهــران  دانشــگاه 
پاریــس در خصوص این بیانیه و آســیب های 
احتمالی الیحه مشارکت عمومی-خصوصی 
کــه از نظرتــان  گفتگویــی بــا مهــر انجــام داده 
اســت  اســت ممکــن  می گــذرد. وی معتقــد 
همزمان با تصویب قوانین و مقررات از جمله 
الیحه مشارکت عمومی-خصوصی، با حذف 
رفتارهــای  بــروز  زمینــه  مناقصــات،  قانــون 

غیرشفاف و بی قانونی نیز ایجاد شود.

شــما در بیانیه تان نوشته اید حذف قانون 
کشــور  محاســبات  قانــون  و  مناقصــات 
که ایــن الیحه  بی قانونــی اســت در حالــی 
هنــوز تبدیــل بــه قانــون نشده اســت؛ چرا 

شما درباره آن بیانیه داده اید؟
که اآلن در الیحه اســت، حذف  خوب چیزی 
قانــون برگــزاری مناقصات و مــوادی از قانون 
کشور است. همین اآلن  محاســبات عمومی 

این موضوعات در الیحه وجود دارد.

آیــا  هســتید؟  نگــران  حــد  ایــن  تــا  چــرا 

کــه خیرخواهــی مدیــران  گفــت  نمی تــوان 
از خطــرات مشــارکت در  و تصمیم گیــران 
خواهــد  جلوگیــری  نیمه تمــام  پروژه هــای 

کرد؟
گذشت و  که  ببینید در خصوصی ســازی ایی 
امروز دقیقًا داریم بررسی می کنیم، می بینیم 
که حدود 73 مورد فساد از سوی قوه قضائیه 
کشــف شده است. در  در خصوصی ســازی ها 
که عــدد خصوصی ســازی تقریبــًا یک  حالــی 
عمومــی- مشــارکت  پروژه هــای  ایــن  دهــم 

خصوصــی اســت. یعنی در خصوصی ســازی 
گذار شده تقریبًا حدود 375  که وا آن چیزی 
هــزار میلیارد تومان اســت. این رقم در طول 
2۹ سال خصوصی ســازی، نسبت به عددی 
عمومی-خصوصــی  مشــارکت  بحــث  در  کــه 
که در طول  داریم یک دهم است. از آنجایی 
2۹ ســال این فساد را شاهد بودیم، لذا امروز 
حساســیت بیشــتری روی الیحــه مشــارکت 
شــمول  دامنــه  داریــم.  عمومی-خصوصــی 

لزومــی  اصــاًل  عمومی-خصوصــی  مشــارکت 
و در حــال  تمام شــده  پروژه هــای  بــه  نــدارد 
بهره برداری برســد. شما هم می گوئید و همه 
هم می گویند ما می خواهیم پروژه های نیمه 

تماممان را راه بیندازیم.
کــه مشــارکت عمومی- آیا شــما توجــه دارید 

خصوصــی بــا بحــث خصوصــی ســازی فــرق 
دارد؟ آیا به سابقه، انگیزه و دالیل این الیحه 
ح هــای  توجــه داریــد؟ آیــا مشــکل مــا در طر
دولــت  در  پــول  کمبــود  دلیــل  بــه  عمرانــی، 
که ما باید پول  نیست و آیا شما قبول ندارید 

کنیم؟ این پروژه ها را از یک جایی تأمین 
»الیحه مشارکت عمومی - خصوصی« هم در 
مجلس دهم از اســفند 13۹7 بررسی می شد 
کمیســیون عمران  و هــم مجلــس یازدهم در 
بررســی  حــال  در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
اســت؛ در واقع دو نگاه بنیادی و اساســی به 
که ما بایــد به آن توجه بکنیم.  دولت هســت 
پارادیــم شــیفتی  یــک  تقریبــًا  از ســال 13۹0 
آن  و  داده  خ  ر دولــت  و  برنامــه  ســازمان  در 
کــه: »دولــت توســعه گر« دیگر  هــم ایــن بــوده 
کالن را ندارد پس دولت  بودجه های عمرانی 
باید دیگر »دولت توســعه گر« نباشد و »دولت 

تسهیل گر« باشد.
تقریبًا از ســال 13۹0 بیشــتر از 30 هزار شــرکت 
پیمانــکاری و بیشــتر از 3500 شــرکت مشــاور 
در شــرایط سخت مدیریتی و معیشتی به سر 
می برنــد و هــر چــه تــوان مالی جمع شــده در 
طــول ســال ها بوده اســت، در این 10 ســال از 

جیب خورده و تحلیل رفته اند.
کشــور تعطیل  خیلــی از شــرکت های عمرانــی 
نیــروی  کاهــش  از شــرکت ها  شــدند؛ خیلــی 
آنهــا  انســانی  نیروهــای  دادنــد؛  انســانی 
نمی خواهــم  مــن  البتــه  کردنــد؛  مهاجــرت 
وارد ایــن حــوزه شــوم، ولی از آن یــک نتیجه 
ظرفیــت  بحــث  وقتــی  بگیــرم:  می خواهــم 
عمرانــی  ح هــای  طر اشــتغالی  و  اقتصــادی 
عمومی-خصوصــی«  »مشــارکت  بحــث  و 
ح می شــود، باید با حضور مجموعه این  مطر
شــرکت های پیمانکاری و شرکت های مشاور 
انجــام بشــود. البتــه امــروز اینهــا تــوان مالــی 
گــر الیحه ای  بزرگــی ندارنــد. پــس در نتیجــه ا
کیدش روی  می خواهد نوشــته بشــود باید تأ
حســن  تجربــه،  فنــی،  دانــش  کیفــی،  تــوان 
ســابقه و تــوان برنامه ریــزی و تــوان مدیریتی 
پیمانکاران و مشاوران باشد و نه بحث اینکه 

زمینه چینی فساد
 در بخش هایی 

از الیحه مشارکت 
عمومی- خصوصی

بهروز گتمیری 
استاد دانشگاه تهران 

و دانشگاه پونزشوسه پاریس
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 نشست

پیمانکار و مشاور باید پول بیاورد.

کــه پروژه هــای  بیــش از یــک دهــه اســت 
کشــور  در  عمومی-خصوصــی  مشــارکت 
آیــا قانــون مناقصــات  گــذار می شــوند.  وا
اصــاًل  بردیــد،  نــام  بیانیــه  در  کــه  کنونــی 
مشــارکت  قراردادهــای  نیــاز  پاســخگوی 
هســت؟ آیــا از نظــر شــما در ایــن قانون و 

آیین نامه هایش ایرادی وجود ندارد؟
گفــت قانــون مناقصــات مــا و  چــرا؛ می تــوان 
آئین نامه هــای آن مشــکل داشــته و از قدیــم 
مناقصــات  داخــل  رانتــی  بحث هــای  هــم 
کردیــد،  کــه  بوده اســت. دربــاره ایــن ســوالی 
قانــون  کــه  بگویــم  مــن نمی خواهــم  خیلــی 
گر االن  مناقصــات مــا بی نقص بوده اســت و ا
کیــد می کنیم روی این قانون مناقصات  ما تا
کننــد،  حذفــش  می خواهنــد  الیحــه  در  کــه 
که قانون بی نقصی اســت؛ بر  معتقد نیســتم 
که قانــون ُپرعیبی هم داشــته باشــیم  فــرض 
گذشــته بــا هــم رانتهــا  و خیلــی از مناقصــات 
و ترجیحــات خــاص همــراه بوده اســت؛ ولی 
وجــود  از  ک تــر  خطرنا خیلــی  قانــون  حــذف 

ناقص قانون است.
کید  بــه همیــن دلیل هــم ما بــر این قانــون تا
کید ما، ادعایش این نیســت  می کنیم. این تا
که قانون مناقصــات و آئین نامه های اجرایی 
مصوبــه  همیــن  اســت.  بــوده  بی نقــص  آن 
کمیســیون اقتصــاد مصــوب 8 دی ماه 13۹۹ 
کرده است؛ در راستای  خیلی چیزها را اصالح 
همیــن ما هم نقطه نظراتی داریم. به همین 
کیــد ما روی قانون  که در عین تا دلیل اســت 
مناقصات و آئین نامه های آن، نباید حمل بر 
کــه ایرادی نــدارد. اتفاقــًا اخیراً در  این باشــد 
دولــت، اصالحات خوبی روی آئین نامه های 

اجرایی قانون انجام شده اســت. حذف این 
اصالح اخیر نیز از قضا در همان جهتی است 
کرده است. پس یک نکته این  که ما را نگران 
که پیمانــکاران و مشــاوران توان مالی  اســت 
کیفی  کار، توان  کیفیت  زیــاد ندارند و باید به 
و تــوان مطالعــه و طراحــی و حســن ســابقه، 
بهای بیشتری در »الیحه مشارکت عمومی-
خصوصــی« بدهیــم. چون ایــن الیحــه بعدًا 

قانون خواهد شد.

ارزیابــی  آئین نامــه  اصــالح  می دانیــم 
بــه   ۹۹ مناقصــات در ســال  قانــون  کیفــی 
بــود  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  درخواســت 
خصوصــی  بخــش  نماینــده  به عنــوان  کــه 
انعقــاد  بــرای  آئین نامــه  پیشــنهاد اصــالح 

کــرد.  مطــرح  را  مشــارکت  قراردادهــای 
کــه اآلن اصــالح آئین نامه قانون  بفرمائیــد 

کجا رسیده است؟ مناقصات به 
که  کمیســیون اقتصاد  در ایــن مصوبه جدید 
8 دی ماه 13۹۹ تصویب شــد، شــاهد اصالح 
کــه در واقــع شفاف ســازی  مــاده 16 هســتیم 
کیفی است و ارزیابی بخش  آئین نامه ارزیابی 
خصوصــی در مشــارکت عمومــی خصوصی را 
کیفی  بیان می کند؛ این اصالحیه، روی توان 
گذاشته  پیمانکاران و مشاوران بیشتر دست 
اســت، نــه فقــط روی تــوان مالی مشــاوران و 

پیمانکاران.
اما متأسفانه اآلن پیشنهاداتی از بخش هایی 
تــا  رســیده  دولــت  بــه  برنامــه  ســازمان  از 
اصالحــات جدیــد و شــفاف کننده یعنــی بند 

کنند. »ث« ماده 16 این آئین نامه را حذف 
کــه بر دانش،  البتــه پیشــنهادها و اصالحاتی 
کیــد دارد، در  تجربــه و حســن ســابقه هــم تأ
که توجه به توان مالی هم صفر نشــد،  حالــی 
در پیشــنهادهای جدیــد دیــده می شــود؛ در 
کیفی،  این اصــالح جدید به توان فنی، توان 
و  مطالعــه  تــوان  و  مدیریتــی  و  برنامه ریــزی 
طراحی پرداخته شــده و همچنین برحســب 
که از 20 برابر معامالت متوســط رد  قیمت هــا 
شــدیم در داخــل مــاده 16 آئین نامــه ارزیابی 
کیفــی بــه ایــن مــوارد دقــت شــده اســت. اما 
متأســفانه در ایــن اصالحــات، از قبیــل ایــن 
از  خوبــی  خیلــی  بندهــای  یــک  حــذف  کــه 
کــه  آن پیشــنهاد شــده هــم دیــده می شــود 
متأســفانه در حــال حاضــر پیشــنهاد حــذف 

ح است. این اصالحات در دولت مطر

کنونی الیحــه را نگران  کــه وضعیــت  گفتیــد 
کننــده می دانیــد. اصلی ترین نگرانی شــما 

کنونی الیحه چیست؟ در متن 
کــه در بیانیــه بیشــتر  اساســی ترین بحــث مــا 
کیــد داریم با اســتناد بــه فرازهایی  روی آن تا
از مصوبــه مجمع ســازمان ملــل در تاریخ 18 
دســامبر 201۹ و مربــوط بــه بحث شــفافیت، 
کار  عدالــت و پایــداری بلنــد مــدت در ارجــاع 

است.
بخــش  کــه  اســت  ایــن  فلســفه اش   PPP
نــه  و  خصوصــی  کامــاًل  یعنــی  خصوصــی، 
پوشــش  در  دولتی هــای  نــه  و  خصولتی هــا 
که  خصوصــی بتواننــد بیاینــد و بــا نقدینگــی 
کــه دارنــد و  کیفیتــی  دارنــد و بــا تــوان فنــی و 

 پیمانکاران و مشاوران توان 
مالی زیاد ندارند و باید به 

کیفیت کار، توان کیفی و توان 
مطالعه و طراحی و حسن 

سابقه، بهای بیشتری در »الیحه 
مشارکت عمومی-خصوصی« 
بدهیم. چون این الیحه بعدًا 

قانون خواهد شد.
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پروژه هــای  ایــن  کــه روی  بازنگری هایــی  بــا 
انجــام  درســت  را  کار  می کننــد  نیمه تمــام 

دهند.

در  دیگــری  مشــکل  نگرانــی،  ایــن  از  غیــر 
الیحه نمی بینید؟

که تقریبًا  کــه می دانید  بحث دوم این اســت 
که بــرآورد  86 هــزار پــروژه نیمــه تمــام داریــم 
عــددی آنهــا بین 3000 تــا 4,000 هــزار میلیارد 
تومــان اســت. ایــن عــدد نزدیــک نقدینگــی 
حجــم،  ایــن  ماســت.  ســال  یــک  موجــود 
که بــه جای اینکه  حجم پول عظیمی اســت 
کمکــی بکنــد بــه صــورت  در چرخــه اقتصــاد 
نیمه تمــام رهــا شــده اســت و اصــواًل از 8 یا ۹ 
که صحبت از مشارکت عمومی- ســال پیش 
ح شــد، بحــث این بود  خصوصــی و PPP طــر
بخــش  و  ملــی  ســرمایه های  به گونــه ای  کــه 
خصوصــی داخــل ایــن پروژه هــا شــود و ایــن 
داشــته های دولتــی و داشــته های خصوصی 
گذاشته شده و پروژه های  با هم به مشارکت 

کند. نیمه تمام را تمام 
بنابرایــن مهمتریــن حــرف مــا، بحــث دامنه 
شــمول پروژه هــا در ایــن الیحــه اســت. ایــن 
دامنه شمول به سمت پروژه های تمام شده 
شــده  کشــیده  هــم  بهره بــرداری  حــال  در  و 
که این اتفاق  اســت؛ هیچ دلیلی وجود ندارد 
خ دهــد؛ پشــت ایــن حکــم بــه نظــر مــا یک  ر

رانت بزرگی نهفته است.

پس شــما دو نگرانی عمده در متن الیحه 
می بینید؟

 سه نگرانی عمده در متن الیحه. یک مسئله 
گفتــم، عدم شــفافیت و عدالــت با حذف  کــه 
قانون مناقصات اســت. توضیحی خدمتتان 
که  کــردم: عماًل بحــث به گونه ای شــده  ارائــه 
گــروه تصمیم گیری محور شــده. اســت؛  یــک 
قانــون  هنــوز  چــون  حاضــر  حــال  در  البتــه 
را  متفاوتــی  نســخه های  نشــده،  تصویــب 
کمیســیون ملــی  داریــم. در جاهایــی بحــث 
کمیســیون محلــی  هســت. در بخش هایــی 
که از وزیر و استاندار تشکیل می شود.  هست 
گروه خاصی در  ولی به هرحال در دست یک 
اســتان ها یــا در ســطح ملــی، در دســت یــک 
گروه های  گروه خاصــی قرار می گیرد. عماًل آن 
انجــام  کارهــا  خــاص هــم می تواننــد خیلــی 

دهند.

که آئین نامه هــای اجرایی  نظــر ما این اســت 
مــاه  دی   8 مصوبــه  همیــن  مثــل  را  قانــون 
که آئین نامه  کمیســیون اقتصاد دولت   13۹۹
کرده اســت  کیفــی را اصالح و شــفاف  ارزیابــی 
گــر می خواهیــم واقعــًا بخش  کنیــم و ا تأییــد 
بــا  کنیــم،  ســرمایه گذاری  وارد  را  خصوصــی 
اســتفاده از آن )اصالحیــه آئین نامــه اجرایی 
بــه  را  مناقصــه   ،)13۹۹ مــاه  دی   8 مصــوب 
کنیم؛ رانت هم  طور شفاف و با عدالت برگزار 

ندهیم؛ خودی و ناخودی هم نکنیم.
گــر با نــگاه محــدود خــودی و ناخودی،  امــا ا
کــه در  گروه هــای خــاص و رانت هــای خــاص 
کشــور موجــود بــوده بخواهیم بدهیــم، عماًل 
لطمــه  عمومی-خصوصــی  مشــارکت  ایــن 
اساســی خواهــد خــورد و عمــاًل آن پایــداری 
بلنــد مدتــش ایجــاد نخواهــد شــد، مدیریت 
بیشــتر  فســاد  داشــت،  خواهــد  نادرســت 
می شود و عماًل یک مدیریت نامناسب وجوه 

خ خواهد داد. عمومی ر
که دامنه شمول بود. یعنی ما  نکته دیگر هم 

روی 3 مورد بحث داریم:
1- بحــث دامنه شــمول پروژه های مشــارکت 

عمومی خصوصی.
در  کــه  مناقصــات  قانــون  حــذف  بحــث   -2

الیحه اتفاق افتاده است.
گیــری بــرای  کمیســیون تصمیــم  3- بحــث 

کار یا پروژه ها. ارجاع 
یعنــی این 3 تا نقطه، نقــاط ضعف الیحه ای 

که االن در حال بررسی است. است 

مالحظــه  محــور،   ۳ ایــن  از  غیــر  بــه  پــس 
دیگری روی این الیحه ندارید؟

اثــر جانبــی دیگــری هــم دارد.  یــک  ببینیــد 
الیحــه را دولت آقای روحانی به مجلس ارائه 
داده و دو ماه از عمر این دولت بیشتر نمانده 
که حضور پیدا می کند دولتی  و دولت بعدی 
که احتمااًل با مجلس همسوتر است و  اســت 
مجلســی ها به راحتی می توانند این قانون رو 
بــا یک عالم حــذف و اضافه بیشــتر در جهت 
عدم شفافیت در جهت عدم عدالت و جهت 
اختصاصــی  حوزه هــای  در  بتواننــد  اینکــه 
خودشــان و حوزه های وابســته به خودشان 
بیشــتر پخــش بکنند به راحتی ممکن اســت 
گــردن دولــت قبــل  تصویب شــود. چــون بــه 
می افتــد و عمــاًل رانت هایــش را دولــت بعــد 

کرد. استفاده خواهد 

بــرای مــا به عنــوان بخــش خصوصــی فرقــی 
کــدام دولت باشــد. اما مهم  نمی کنــد دولت 
که هســت و هر مجلســی  که هر دولتی  اســت 
که در  که هســت، این اصولــی  گرایشــی  بــا هر 
که عماًل شــفافیت و عدالت  کردیم  بیانیه ذکر 

کند. و پایداری بلند مدت است را تأمین 
گر این اصول تأمین بشود، بخش خصوصی  ا
که حل معضل پروژه های  معتقد خواهد بود 
خصوصــی  عمومــی  مشــارکت  از  نیمه تمــام 
کســی  می گــذرد. همه بــه این اعتقاد دارند و 
روی این عالمت سوال نمی گذارد. ولی نحوه 
که در  اجــرا مهم اســت و بــا خصوصی ســازی 
خ داده و امــروز شــاهد فســادهای  2۹ ســال ر
آن هســتیم حتــی مثاًل قــرارداد نیشــکر هفت 
تپــه رو فســخ می کنیــم بعد از چندین ســال. 
که این الیحه  کرده  این حساســیت رو ایجاد 

یک قانون درستی بشود.

در مجموع شــما بیشــتر نگــران مندرجات 
کــه  کارهایــی  نگــران  یــا  هســتید  الیحــه 
کــه می فهمم شــما به  می کننــد؟ ایــن طور 

کارها یا رفتارها هم انتقاد دارید.
در اصالح الیحه مشارکت عمومی خصوصی، 
از اوایل سال 13۹7 تا 7-8 ماه پیش، خیلی 
بــه  بــه بخــش خصوصــی مراجعــه می شــد. 
ســندیکاهای مختلــف، بــه مؤسســه تحقیق 
برای توسعه صنعت احداث و انرژی، جامعه 
مهندســان مشــاور، ســندیکای تاسیســاتی، 
و  انبوه ســازان  پیمانــکاران،  ســندیکای 
که  غیــره. همه خیلی زیــاد عالقه منــد بودند 
بــه صــورت آزمایشــی یــک پروژه هایــی اجــرا 
بکننــد و قوانینــش را شــفاف بکننــد و بخش 
خصوصی مشــارکت داشــت. تقریبــًا 8 ماهی 
مجلــس  عمــران  کمیســیون  در  کــه  اســت 
کــه  یازدهــم از نماینــدگان بخــش خصوصــی 
قبــاًل در ایــن 7 -8 ســال درگیــر بودند دعوت 

نمی کنند.
یکی دیگر از نکات بیانیه ما مشــارکت بیشــتر 
بخــش خصوصــی، بویــژه بخــش خصوصــی 
واقعی بــرای اینکه این بی اعتمادی و نگرانی 
بخــش خصوصی از بین بــرود و بتواند بخش 
و  ســاختاری  واقعــی  اصــالح  در  خصوصــی 
کنــد. اینهــا  بنیــادی ایــن الیحــه نقــش ایفــا 
مــوارد اساســی دل نگرانــی بخــش خصوصی 

کردم. که خدمتتان عرض  بود 
28 اردیبهشت-مهر 
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 نشست

آوریــل ســال جــاری میــالدی، ســه ایرانــی، 
کوچک  کاظمی و امیر آقا سمانه اشرف، علی 
از  انســانی  »برداشــت  عنــوان  بــا  مقالــه ای 
در  خشکســالی  باعــث  زیرزمینــی  آب هــای 
کــه در نشــریه nature به چاپ  ایــران اســت« 
رســیده، اطالعــات و داده هــای حوضه های 
آبخیــز، عناصر طبیعــی و انســانی تاثیرگذار بر 
کشــور را از ســال های  آب هــای زیرزمینــی در 
2002 تــا 2015 مــورد مطالعــه قــرار داده انــد. 
اعتمــاد آنالیــن نوشــت بر اســاس پیش بینی 
ســه محقــق، تخلیــه آب هــای زیرزمینــی در 
کشــور طــی ســال های 2002 تــا 2015 معــادل 
کــه نتیجــه آن نیــز  کیلومترمکعــب بــوده   74
از  بیــش  شــوری  ایــران،  کوسیســتم  ا بــرای 
ک و فرونشســت های متعدد زمین  اندازه خا

خواهد بود.
کل  بــر اســاس پیش بینــی این ســه محقــق، 
تخلیــه آب های زیرزمینــی در طی این مدت 
کیلومترمکعــب )معادل 74 هزار میلیارد   74
کــه اضافــه برداشــت 77 درصــد  لیتــر( بــوده 
از ذخایــر آبــی ایــران، نشــانه آشــکار ایــن امر 
کوسیســتم  کــه نتیجــه آن نیــز بــرای ا اســت 
و  ک  خــا انــدازه  از  بیــش  شــوری  ایــران، 

فرونشســت های متعــدد زمین خواهــد بود. 
که بــا وجود اینکه  نویســندگان بــر این باورند 
کاهش  خشکســالی های طبیعــی بــر مبنــای 
بــرای  ماشــه ای  ماننــد  بــه  نــزوالت  میــزان 
کاهــش ذخایــر آب هــای زیرزمینی هســتند، 
توســط  کــه  آبــی  برداشــت های  اضافــه  امــا 
کنان مناطــق مختلــف صــورت می گیرد،  ســا
کاهــش آب هــای زیرزمینی  مهم تریــن دلیل 
کــه ادامه  اســت. نویســندگان هشــدار دادند 
آب هــای  ســفره  مدیریــت  نامناســب  رونــد 
می توانــد  آبریــز  حوضه هــای  و  زیرزمینــی 
زیســت،  محیــط  بــر  جبران ناپذیــری  اثــرات 
کلــی تهدیدی برای  کوسیســتم و به صورت  ا
امنیــت غذایی، امنیت اقتصــادی اجتماعی 
کشــور باشــد. در ادامه بخش هایی از ترجمه 

این مقاله را می خوانید.

یک سوم جمعیت جهان در مناطق با 
تنش آبی زندگی می کنند

بــرای تامیــن 36 درصــد از آب آشــامیدنی و 
کشــاورزی،  42 درصــد از آب مــورد نیــاز برای 
آب های زیرزمینی یک منبع جهانی به شمار 
می آینــد. در ســال های اخیــر منبــع آب های 

از  هــم  زیــادی  فشــار های  تحــت  زیرزمینــی 
جانــب طبیعــت و هم از جانــب فعالیت های 
گرفتنــد. طبیعتــا ســطح آب هــای  بشــر قــرار 
نشــات  تبخیــر  افزایــش  علــت  بــه  زیرزمینــی 
کاهش  گرمای بیش از اندازه زمین،  گرفتــه از 
می یابــد. هــر چنــد حساســیت حوضه هــای 
گرمــای زمین نمی شــوند  آبخیــز محــدود بــه 
و بــه هیدرواقلیم نیــز مربوط می شــود. برای 
نمونــه افزایــش تبخیــر، آب هــای زیرزمینی را 
ک  گیاهــی و خــا کاهــش می دهــد و پوشــش 
را نیــز تحــت تاثیر قــرار می دهد. نویســندگان 
کــه بــا وجــود افزایــش  ایــن مقالــه معتقدنــد 
فشــار بــر ســفره آب هــای زیرزمینــی و اضافــه 
تاثیــر  از آن هــا می شــود،  کــه  برداشــت هایی 
کشــور ها دارند.  قابــل توجهــی در امنیت آبی 
که یک سوم جمعیت جهان در مناطقی  چرا 
که تنش آبــی در آن ها وجود  زندگــی می کنند 
دارد؛ این مناطق شــامل بخش های خشک 
و نیمــه خشــک آســیا، آفریقــا، خاورمیانــه و 
کشــور های مدیترانه ای اســت. در بسیاری از 
ایــن مناطــق آب هــای زیرزمینــی تنهــا منابع 
کــه بارندگی های  قابــل اطمینــان اســت چــرا 
کــم اســت یــا  فصلــی در ایــن مناطــق بســیار 
کــه نویســندگان این  وجــود نــدارد. نکتــه ای 
مقالــه بــر آن اشــاره دارنــد، مطالبــات آبــی در 
که  کشــور هایی اســت  اطــراف مناطق آبی در 
نــام بــرده شــد؛ عمــده آب هــای ایــن مناطق 
بــرای تولیــد غــذا و محصــوالت غذایــی و بــه 
کلی بــرای آبیاری مورد اســتفاده قرار  صــورت 
می گیــرد. امــا نبایــد از ایــن مهــم غافــل شــد 
کــه در دســترس بــودن آب هــای زیرزمینــی و 
امنیت غذایی بسیار به یکدیگر تنیده شدند 
که دسترســی به ایــن ذخایر آبی  گونه ای  بــه 
گرمسیری و البته پرجمعیت  برای کشور های 
گونه ای  از اهمیت باالیی برخوردار اســت. به 
کــه می توانــد مقدمــات رقابتــی بــر ســر منابع 
آبــی باقــی مانــده درجهــان باشــد. بــا وجــود 
اینکــه می بایســت نظارت دقیقــی بر آب های 
ایــن مهــم در  امــا  گیــرد،  زیرزمینــی صــورت 
کشــور های در حال توســعه بــه دلیل ماهیت 
که انســان  پنهــان آب های زیرزمینی و اثراتی 
بــر آن ها می گــذارد، همچنان صــورت نگرفته 
که نباید به  اســت. نویســندگان بر این باورند 
کوچک مقیاس  هیــچ عنــوان از نظارت هــای 
بــر حوضــه آب هــای فرعــی غافــل شــد. تمرکز 
ایــران  زیرزمینــی  آب هــای  بــر  محققــان 

ارقام تکان دهنده
 از بحران آب ایران

اله م�ت
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که خشکی با توســعه سریع  کشــوری  اســت؛ 
اقتصــادی و اجتماعی بــا افزایش تقاضا برای 
کنار  کشــاورزی در  آب بــه ویــژه بــرای بخــش 
ناپایــداری زمیــن همچنیــن مدیریــت ناقص 

گره خورده است. تقاضای آب 
مدیریــت آب هــای زیرزمینــی آنجــا ضــرورت 
از  کیلومتــر مکعــب  کــه تخلیــه 74  می یابــد 
ســفره آب هــای زیرمینی در ســال های 2002 
برابــر   1.6 رفتــن  بیــن  از  معنــی  بــه   2015 تــا 
بــر  اســت.   1۹۹6 ســال  در  ارومیــه  دریاچــه 
اســاس مشــاهدات نویســندگان ایــن مقالــه 
طــی این 14 ســال برخــی حوضه هــای آبخیز 
بــا افزایش ســطح آب ورودی مواجه شــدند، 
کاهشــی بین  اما در بیشــتر حوضه های مهم 
20 تــا 2600 درصــد در ســطح آب حوضه هــا 
کــه بدتریــن آن مربــوط بــه دریاچــه  خ داده  ر
کــه 26 درصد از جمعیــت ایران  نمــک بــوده 
را پشــتیبانی آبی می کند و در مدت 14 ســال 
کاهش ســطح آب داشــته  کیلومتــر مربــع   20
اســت. نویســندگان در بخشــی از مقاله خود 
تخیله آب های زیرزمینی برای ایران و امریکا 
کــرده و به ایــن نتیجه  را بــا یکدیگــر مقایســه 
کــه آنچــه بــرای منابــع آبــی طــی  رســیده اند 
خ داد، در امریــکا  ســال های 2002 تــا 2015 ر
طی ســال های 1۹50 تا 2007 مشــاهده شــد. 
خ تخلیــه منابع آبی بــرای ایــران طی یک  نــر
کیلومتر مکعب در حالی  بازه 14 ســاله 5.25 
کــه برای امریکا طــی یک بــازه بلندمدت 57 
شــده  گــزارش  کیلومترمکعــب   7.5 ســاله، 

است.
محققــان بــا اســتفاده از داده و آمــار نتیجــه 
حوضه هــای  در  آب  تخلیــه  کــه  گرفته انــد 
غربــی  جنــوب  غــرب،  ماننــد  پرجمعیتــی 
محصــوالت  کشــت  کــه  شــرقی  شــمال  و 
آن هــا  در  جــو  و  گنــدم  ماننــد  اســتراتژیکی 
بــه  دارد.  بیشــتری  شــدت  اســت،  مرســوم 
کرخه در ســال های  عنــوان مثــال در حوضه 
خ تخلیــه آب های زیرزمینی  2002 تــا 2015 نر
کــه بــه معنــای  کیلومتــر مکعــب بــوده   0.08
ایــن  در  آب  کیلومترمکعــب   1.08 تخلیــه 
سال ها است. در بخش دیگری از این مقاله، 
بــه تاثیــر افزایــش تقاضــای آب آشــامیدنی از 
حوضه های زیرزمینی نیز اشاره شده؛ بر این 
گــر تقاضای آب بــرای مصــارف خانگی  پایــه ا
نیــز از ســفره آب های زیرزمینی تامین شــود، 
در آن صــورت نگرانی هایــی مبنــی بــر حفــظ 

کشــاورزی از یک طــرف و آبیاری  زمین هــای 
آن هــا بــا آب خانگی از ســوی دیگر در حوضه 

ح می شود. کشور مطر غرب و جنوب غربی 

فشار آبی از ابتدای قرن ۲۱
تحــت  بیســت ویک،  قــرن  اوایــل  از  ایــران 
که  شــرایط خشکســالی طوالنــی مدت بــوده 
نابــودی دریاچه هــا  بــا  ایــن خشکســالی ها، 
از  بیــش  آبــی  تنــش  بــا  همــراه  تاالب هــا،  و 
اســت.  یافتــه  بــروز  کشــور  سرتاســر  در  حــد 
می تــوان خشکســالی در ایــران را نمونه ای از 
که  »مداخلــه بشــری« در منابع آب دانســت 
بــه تنــش آبــی ناشــی از فشــار بــه منابــع آبی 
مدیریــت  طریــق  از  و  تهاجمــی  صــورت  بــه 
آب هــای  ناپایــدار  و  کوتاه مــدت  نادرســت، 
کــرد. در اینجــا، وضعیــت  زیرزمینــی عنــوان 
بــه  انســان،  دخالــت  از  ناشــی  خشکســالی 
دلیــل نســبت بیــش از حــد برداشــت آب از 
منابــع آب زیرزمینــی تجدیدپذیــر موجود در 
حوضه هــای اصلــی ایــران آشــکار می شــود. 
تعداد چاه های ثبت شده از 460 هزار حلقه، 
در ســال 2002 )1381 شمســی( بــه 7۹4 هزار 
حلقه در 2015 )13۹4 شمســی( افزایش پیدا 
خ حفر چاه در  کرده است در واقع، افزایش نر
تمــام حوضه های آبی ایران، از 1.۹ درصد در 
ابرقو تا 350 درصد در هامون و هیرمند قابل 

مشاهده است.

چاه هــا،  تعــداد  روزافــزون  تغییــر  وجــود  بــا 
 25 در  زیرزمینــی  آب هــای  از  برداشــت 
آبــی طــی دوره مــورد  از 30 حوضــه  حوضــه 
کرده اســت. اســتدالل  کاهش پیدا  مطالعــه 
کاهشــی در برداشــت  که تغییر  مــا این اســت 
شــاهدی  آبــی،  حوضه هــای  چاه هــای  از 
آب  ذخایــر  از  حــد  از  بیــش  بهره بــرداری  بــر 
زیرزمینی بــدون توجه به میزان جذب آب و 
نزوالت جوی است. بهره برداری بیش از حد 
از ذخایــر آب زیرزمینــی ایــران در 23 حوضــه 
کشــور با دانســتن اینکه در  از 30 حوضــه آبی 
نیمــی از ایــن حوضه ها، خروجی برداشــت از 
خ 0.۹ رسیده و بیش  آب های زیرزمینی به نر
کل جریــان خروجــی از ذخیره  از ۹0 درصــد از 
آب زیرزمینــی فقــط بــه دلیل برداشــت های 
اســت.  داده  خ  ر می گیــرد؛  صــورت  انســانی 
تناقض افزایش برداشــت انســانی از آب های 
کل بــه ایــن  کاهــش برداشــت  زیرزمینــی بــا 
کــه در برخــی حوضه هــا، ذخایر  دلیل اســت 
آب زیرزمینــی بــه نقطــه اوج بحرانی رســیده 
و برداشــت آب محــدود شــده اســت. جریان 
خروجــی در بیشــتر مناطق ایران بــه ویژه در 
کاهش  مناطق بــا آبیاری زیــاد و پرجمعیت، 

یافته است.

تشدید خشکسالی
 در سه دوره تکاملی

بــا اینکــه برداشــت از آب هــای زیرزمینــی در 
ایــران تا حــد زیادی عامــل انســانی دارد؛ اما 
خشکســالی ایــران با شــرایط اقلیمــی و آب و 
تشــدید  و همچنیــن هیدرولوژیکــی  هوایــی 
شــده اســت. بــا نگاهــی بــه تغییــرات ذخیره 
بــه  ایــران  سرتاســر  در  زیرزمینــی  آب هــای 
مشــخص  انســانی  و  طبیعــی  محرک هــای 
کنــش آب هــای زیرزمینــی به  کــه وا می شــود 
فشــار بیــش از حــد از طــرف منابــع انســانی 
گذاشــته  ســه مرحلــه تکاملــی را پشــت ســر 
تــا   2002 »ترســالی« های  اول،  دوره  اســت. 
2006 اســت. )1381 تا 1384 شمسی(. دوره 
دوم، خشکســالی های 2007 تــا 2010 )1386 
ســال های  ســوم  دوره  شمســی(.   138۹ تــا 
کــه در آن بارندگی هــا نزدیک به  نرمــال بوده 
صفــر شــده اســت؛ یعنــی ســال های 2011 تــا 
2015 )138۹ تــا 13۹4(. در طــول دوره اول، 
مرطــوب  هوایــی  و  آب  و  اقلیمــی  وضعیــت 
منجــر بــه بارندگــی و پر شــدن مجدد نســبتًا 

 نویسندگان بر این باورند که 
نباید به هیچ عنوان از نظارت های 
کوچک مقیاس بر حوضه آب های 

فرعی غافل شد. تمرکز محققان 
بر آب های زیرزمینی ایران است؛ 

کشوری که خشکی با توسعه 
سریع اقتصادی و اجتماعی با 

افزایش تقاضا برای آب به ویژه 
برای بخش کشاورزی در کنار 

ناپایداری زمین همچنین مدیریت 
ناقص تقاضای آب گره خورده 

است.
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 نشست

بــاالی ذخایــر آب زیرزمینی شــده اســت. در 
کــه در همیــن دوره، تعــداد چاه هــای  حالــی 
کرده و برداشت  مجاز، به شدت افزایش پیدا 
از آب های زیرزمینی نیز در باالترین میانگین 
خــود قــرار داشــته اند؛ بــا ایــن حــال، میــزان 
تخلیــه آب هــای زیرزمینــی در مقایســه با دو 

کمترین بوده است. دوره دیگر، 
این دوره ترســالی 5 ســاله با یک خشکسالی 
در ریزش هــای جــوی در 4 ســال بعــد روبــرو 
کاهــش منابع آب زیرزمینی  که منجر به  بــود 
شــد؛ اما تا حد زیادی برداشــت از این منابع 
کنترل بود. اما پس از خشکسالی سال  تحت 
2010 )138۹ شمســی( و با وجود اینکه تعداد 
به طــور  اســت  داشــته  باالیــی  رشــد  چاه هــا 
همزمــان، پر شــدن این ذخایر و برداشــت از 
کاهــش پیدا  آن هــا بــه میــزان قابــل توجهــی 

کرده است.

برداشت بدون استراحت
این موضوع نشــان از فشــار شــدید بــر ذخایر 
گذشــته  ایــران در ســال های  آب زیرزمینــی 
گرچه ممکن اســت دوره ترسالی اخیر  دارد. ا
)201۹-2020( یعنــی 13۹8 و 13۹۹ شمســی، 
تنــش آب زیرزمینــی در برخــی مناطــق ایران 
کاهــش داده باشــد؛ امــا تجزیــه و تحلیــل مــا 
آب  منابــع  کــه  می دهــد  نشــان  وضــوح  بــه 
زیرزمینی بســیار ســریع تر از زمان جبران آن، 
تخلیــه شــده اســت. در طــول دوره 14 ســاله 
مورد بررسی، از هر 30 حوضه، 12 حوضه آبی 
که بدون یک ســال اســتراحت و  وجــود دارد 
ممنوعیــت برداشــت، به طــور مــداوم تخلیه 

تدریجی شده اند.
مناطــق  در  عمدتــا  آبــی  حوضه هــای  ایــن 
کــه در  کشــور واقــع شــده اند  پربرداشــت آب 
به طــور  و  می شــود  انجــام  کشــاورزی  آن هــا 
آبیــاری  زیرزمینــی  آب  منابــع  بــا  ســنتی 
تحــت  کشــاورزی  مســاحت  کل  می شــوند. 
تــا   2005 ســال های  طــی  ایــران  در  آبیــاری 
که  2011 بالــغ بــر 8.85 میلیــون هکتار بــوده 
62 درصــد آن از طریــق آب هــای زیرزمینــی 
کل مناطق  ســیراب می شــود. عالوه بر ایــن، 
آبیــاری و همچنیــن ســطح اختصــاص داده 
شــده بــرای آبیــاری محصــوالت اســتراتژیک 
گنــدم و جو، بــه ترتیــب 12 و 16  ایــران یعنــی 

کرده  درصــد طــی دوره مطالعه افزایــش پیدا 
است. مناطق تحت آبیاری این دو محصول 
 2010 ســال  خشکســالی  از  پــس  اســتراتژیک 
وجــود  بــا   2011 ســال  از  امــا  یافــت،  کاهــش 
کل برداشــت از آب های زیرزمینی  کاهش در 
کشــت رفــت.  بــار دیگــر ایــن مناطــق بــه زیــر 
برداشــت از آب های زیرزمینی به دلیل رشــد 
کــرد و باعــث ایجاد تنش  تعداد چاه ها رشــد 

بیشتر آبی شد.

امنیت غذایی؛ نخستین قربانی
کارآمدی  ایران دارای مشــکالت دیرینه در نا
کشاورزی  شــبکه توزیع آب به ویژه در بخش 
کــه  می دهــد  نشــان  مــا  یافته هــای  اســت. 
کی بــدون بهبود  توجــه بــه تولیــد مــواد خورا
کارایــی آبیــاری دلیــل اصلــی فشــار بــه منابع 
آب زیرزمینــی اســت. اضافــه برداشــت بیش 
از حــد از یــک »آبخــوان« به مانند این اســت 
از  و  شــده  ج  خــار انســان  بــدن  آب  کل  کــه 
میــزان جایگزینــی آب در یــک دوره معیــن، 
خبــری نباشــد. اضافه برداشــت از منابع آب 
که در  زیرزمینی وضعیتی را به تصور می کشد 
آن ذخایــر آب زیرزمینــی حتی در ســال های 
کامل  مرطــوب هیدرولوژیکی قادر به بازیابی 
ســطح  از  درصــد   76 حــدود  در  نیســتند. 
بــا اضافــه برداشــت آب  آبخوان هــای ایــران 
کشــور 77  کل  کــه این عــدد برای  مواجه انــد 
گــر این رونــد متوقف نشــود،  درصــد اســت. ا
نظــر  از  ایــران  جامعــه  بــرای  بزرگــی  عواقــب 
امنیــت اجتماعــی، بحران هــای اقتصــادی و 
مشــکالت زیســت محیطــی به جــای خواهد 

گذاشت.
کاهش منابع آب زیرزمینی  نخستین قربانی 
کشــور اســت. ۹0  در ایــران، امنیــت غذایــی 
کشاورزی  درصد برداشــت آب توســط بخش 
که تحــت اضافه  صــورت می گیــرد و مناطقی 
هســتند،  زیرزمینــی  منابــع  از  آب  برداشــت 
کل جمعیــت ایــران را تشــکیل  71 درصــد از 
 70 ایــران،  مــردم  از  تعــداد  ایــن  می دهنــد. 
کشــور را مصــرف  کل آب مــورد نیــاز  درصــد از 
کــه در حال  می کننــد. حتــی در حوضه هایی 
حاضــر به عنــوان مناطقی با اضافه برداشــت 
بیــش از حــد دســته بندی نشــده اند، تقاضــا 
از  برداشــت  باالســت و  کشــاورزی  بــرای آب 
این آب ها به ســرعت در حال افزایش اســت. 
گــر تعــداد چاه ها،  یافته هــا نشــان می دهــد ا

ایران دارای مشکالت 
دیرینه در ناکارآمدی 

شبکه توزیع آب به 
ویژه در بخش کشاورزی 

است. یافته های ما نشان 
می دهد که توجه به 

تولید مواد خوراکی بدون 
بهبود کارایی آبیاری دلیل 
اصلی فشار به منابع آب 

زیرزمینی است

اله م�ت
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کنونی  مناطــق تحت آبیاری و برداشــت های 
کنــد، در ایــن حوضه هــا، اضافه  ادامــه پیــدا 

کند. برداشت رشد پیدا 

ک افزایش نرخ شوری خا
زیرزمینــی  آب  کاهــش  عمــده  تاثیــر  یــک 
ک و  می توانــد افزایش قابل توجه شــوری خا
کشور  کل  آب باشــد. شــاخص شــوری آب در 
در طول دوره مطالعه، دایما در حال افزایش 
بــوده و ایــن افزایــش شــوری آب می تواند به 
خ های متفاوتی  تنوع مکانی نیز مرتبط و با نر
از 1.5 تــا 183 در مقیــاس حوضــه آبــی مــورد 
بــاروری  نظــر دیــده شــود. شــوری آب روی 
گذاشــته و تاثیرات مخربی  ک تاثیر منفی  خــا
بــر مناطــق اصلــی تولید کننــده مــواد غذایــی 
بلندمــدت  و در  گذاشــت  ایــران خواهــد  در 
مــا  می انــدازد.  خطــر  بــه  را  غذایــی  امنیــت 
کــه ایــن پدیــده در برخی  هشــدار می دهیــم 
و  توجــه  قابــل  ایــران  اســتراتژیک  مناطــق 
کردن  نیازمند اقدامات فوری برای معکوس 
ایــن رونــد اســت. به طور مثــال، حوضــه آبی 
کــه ســهم مهمــی از ســبد غذایــی  »کرخــه« 
ایران دارد، در یک دوره 14 ســاله با رشد 85 
ک روبرو شــده  درصدی شــاخص شــوری خا
کــه باالترین  اســت. در حوضه آبــی »کارون« 
ک را دارد،  تغییر در شــاخص شوری آب و خا
ایــن عدد به 185 درصد می رســد. این حوزه 
منبــع آب زیرزمینــی و آب شــرب 16 شــهر و 

بسیار تعیین کننده است.
خطر زلزله در حوضه های با برداشت زیاد آب

آب هــای  کاهــش  پیامد هــای  از  دیگــر  یکــی 
زیرزمینی، فرونشســت زمین اســت. حداقل 
25 درصد از جمعیــت ایران در جایی زندگی 
می کنند که فرونشست زمین به دلیل کاهش 
خ  چشــمگیر ذخایــر آب زیرزمینــی در آن هــا ر
در  حوضــه  شــده ترین  تخلیــه  اســت.  داده 
میــان 30 حوضــه اصلــی آبــی ایــران، حوضه 
دریاچه نمک اســت و پس از آن اســتان های 
میــزان  بیشــترین  کــه  اســت  ایــران  غربــی 
فرونشست دشت ها در آن دیده می شود. در 
این حوضه ها، طی ســال 201۹، ساالنه 18.۹ 
بــا  رفته انــد.  پایین تــر  ســانتی متر دشــت ها، 
که خطر فرونشســت  توجه به اینکه مناطقی 
زمیــن در آن ها می رود؛ ماننــد تهران و برخی 
کشور، جمعیتی بیش از  کالن شــهر های غرب 
15 میلیــون نفر را در خود جای داده اند، این 

مساله بسیار نگران کننده است.
اجــرای  بــاالی  پتانســل  دلیــل  بــه  تهــران 
فعالیت های ساختمانی، در معرض خطرات 
توجــه  قابــل  کاهــش  گــر  ا اســت.  زمین لــرزه 
ک بــه دلیــل فرونشســت زمین  در ثبــات خــا
ناشی از اضافه برداشت آب های زیرزمینی با 
فعالیت های ساختمانی همراه شود، به طور 
که به موجب  بالقــوه تاثیــرات مخرب زلزلــه را 
یک فاجعه انســانی می شود؛ تشدید خواهد 
کــرد. ایــران بــا 84 میلیــون نفــر جمعیــت، از 
کل آب توســط منابع انســانی  نظــر برداشــت 
در خاورمیانــه رتبــه اول را به خود اختصاص 
در  آب  برداشــت  کل  از  درصــد   34 و  داده 

کــه  زیرزمینــی  آب هــای  دارد.  را  منطقــه 
تقریبــا 60 درصد از منابع آب شــیرین ایران را 
تشــکیل می دهنــد، نقش اساســی در تامین 
تحقیقــات  نتایــج  دارنــد.  آب  ملــی  امنیــت 
کــه یک خشکســالی شــدید  نشــان می دهــد 
گســترده از آب هــای  ناشــی از برداشــت های 
ایــن  می کنــد.  تهدیــد  را  ایــران  زیرزمینــی، 
و  آبیــاری  بــا  مناطــق  در  ویــژه  بــه  موضــوع 
جمعیت زیاد در شمال غربی، عرب و شمال 
که تقاضا آب به شــدت باالست؛  شــرق ایران 
می دهــد  نشــان  یافته هــا  می شــود.  دیــده 
کــه 73 درصــد از اراضــی ایــران تحــت اضافه 
برداشــت شــدید آب زیرزمینــی قــرار دارندکه 
این امر با چاه های خشــک شــده در سرتاسر 

کشور آشکار می شود.

در حــدود 76 درصــد از ســطح آبخوان هــای 
مواجه انــد  آب  برداشــت  اضافــه  بــا  ایــران 
کشــور 77 درصــد  کل  بــرای  عــدد  ایــن  کــه 
گــر این رونــد متوقف نشــود، عواقب  اســت. ا
امنیــت  نظــر  از  ایــران  جامعــه  بــرای  بزرگــی 
اجتماعی، بحران های اقتصادی و مشکالت 

گذاشت. زیست محیطی به جای خواهد 
تعداد چاه های ثبت شده از 460 هزار حلقه، 
در ســال 2002 )1381 شمســی( بــه 7۹4 هزار 
حلقه در 2015 )13۹4 شمســی( افزایش پیدا 
خ حفر چاه در  کرده است، در واقع افزایش نر
تمــام حوضه های آبی ایران، از 1.۹ درصد در 
ابرقو تا 350 درصد در هامون و هیرمند قابل 

مشاهده است.
25 اردیبهشت- اعتماد انالین

یک تاثیر عمده کاهش آب 
زیرزمینی می تواند افزایش قابل 
توجه شوری خاک و آب باشد. 

شاخص شوری آب در کل کشور در 
طول دوره مطالعه، دایما در حال 

افزایش بوده و این افزایش شوری 
آب می تواند به تنوع مکانی نیز 

مرتبط و با نرخ های متفاوتی از ۱.۵ 
تا ۱۸3 در مقیاس حوضه آبی مورد 

نظر دیده شود شوری آب روی 
باروری خاک تاثیر منفی گذاشته 

و تاثیرات مخربی بر مناطق اصلی 
تولید کننده مواد غذایی در ایران 

خواهد گذاشت و در بلندمدت 
امنیت غذایی را به خطر می اندازد
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 نشست

حســب وظیفــه و اختیــار قانونــی، ســازمان 
بخشــنامه های  کشــور  بودجــه  و  برنامــه 
بخشــنامه،  عناویــن  )تحــت  را  متعــددی 
آیین نامه، دستورالعمل و ...( پس از تصویب 
در هیات وزیران، جهت اعمال در قراردادها و 
ح های عمرانی ابالغ می نماید.  مناسبات طر
قانــون   23 مــاده  امــر  ایــن  قانونــی  منشــاء 
برنامــه و بودجــه مصــوب 1351/12/10 بوده 
و درجه اعتبار هر بخشــنامه یا دســتورالعمل 
آیین نامــه   7 مــاده  ذیــل  مفــاد  بــا  مطابــق 
ح هــای عمرانــی  اســتانداردهای اجرایــی طر
مصــوب 1352/4/30 هیــات وزیــران تعیین 
و اعــالم می گردد. مطابق بــا مقرره اخیرالذکر، 
اول  گــروه  نــوع  از  دســتورالعملی  چنانچــه 
باشــد، بــرای تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
کلیه عقــود و پیمان هایی  الزم االجــرا بوده و 
کــه از قواعد قراردادهای عمومــی)1( و دولتی 
ایــن  مفــاد  می بایســت  می کننــد،  تبعیــت 

گذارند. دستورالعمل ها را به مورد اجرا 
کشــور )کــه در آن  ســازمان برنامــه و بودجــه 
زمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاســت جمهوری نامگذاری شــده و ســپس 
مجددا به ســازمان برنامه و بودجه تغییر نام 
داده اســت( مستنداً به مقررات یادشده و به 
تجویز بند 15 از پیوســت نظام فنی و اجرایی 
ح های عمرانی )مصوبه شــماره 24525/ طر
خ 1375/04/04( اقدام به  ت148۹8هـــ مــور
صدور بخشــنامه ای با موضوع دســتورالعمل 
ســوی  از  قیمــت  پیشــنهاد  ارایــه  نحــوه 
پیمانــکاران بــه تفکیک فصل های فهرســت 
که مطابق با مفــاد ابالغیه،  بهــا نموده اســت 
گروه اول )الزم  دســتورالعمل موصوف از نوع 
االجرا( بوده و می بایســت در انعقاد پیمان ها 

گیرد. مورد عمل قرار 
در  و  کشــور  عمرانــی  نیازهــای  بــا  مطابــق 

حــدود بودجــه ســاالنه، پیمان هــای دولتی 
اجرایــی،  و  فنــی  براســاس ضوابــط  فراوانــی 
بخشــنامه های  و  پیمــان  عمومــی  شــرایط 
مربوطــه منعقــد شــده و عمــاًل بخــش زیادی 
عمرانــی  ح هــای  طر مصــروف  بیت المــال  از 
کشــور  می گــردد. بــرای نمونه بودجه عمرانی 
کل  از  16درصــد  معــادل   13۹۹ ســال  در 
که هر غفلت،  کشــور بوده و پیداست  بودجه 
تخلف، اهمال یــا نقصی در مقررات و اجرای 
آنهــا لطمــات بســیاری را بــه بیت المــال وارد 

می سازد. 
مطابق با مقررات برگزاری مناقصات، مقررات 
دســتورالعمل پیشــنهاد قیمــت و عــرف ارائه 
قیمــت در مناقصــات عمومــی، پیمانــکاران 
اســنادی را از ســازمان مناقصه گــذار دریافت 
کرده و بر اســاس آن اســناد و جــداول مقادیر 
کارفرمــا یا مهندســین  بــرآوردی )کــه توســط 
مشــاور تهیــه می گــردد( اقــدام به اســتعالم و 
کاال و  اخــذ قیمت ها از بــازار و تامینکنندگان 

خدمات نمــوده و نهایتًا بــا تجمیع قیمت ها 
مبلغی را به عنوان پیشــنهاد اعالم می دارند. 

این مبلغ بر دو مبنا استوار است:
نخســت قیمت هــای روز مصالــح و خدمات: 
کــه مســلمًا بــه دلیل نوســانات بــازار در طول 
زمان پروژه تغییر یافته و برای جبران این امر 

تعدیل آحاد بها پیش بینی شده است.
کــه ضمیمــه الیتغیــر  دوم احجــام بــرآوردی: 
در  شــرکت کنندگان  و  بــوده  مناقصــه  اســناد 
مناقصه نقشــی در تهیــه آن ندارند. توضیحًا 
احجام مزبور بر اساس نیازها و خواسته های 
کارفرما محاســبه می شــود و سیاست گذاری، 
یادشــده  نیازمندی هــای  و  امکان ســنجی 
دســتگاه  اختیــار  و  اراده  در  منحصــرًا 
مناقصه گــذار اســت. مضافــًا مبلغ بــرآورد )که 
اعــالم  کارفرمــا  در اســناد مناقصــه و توســط 
یادشــده  احجــام  حاصل ضــرب  می شــود( 
در ردیفهــای متناظــر فهرســت آحــاد بهــای 
کشور، پس از اعمال  سازمان برنامه و بودجه 

ضرایب، می باشد.
اســناد مناقصــه نیــز مشــتمل بــر ردیف هــای 
کــه خالصــه ایــن ردیفهــا  فهــارس بهــا اســت 
ج می گــردد. نحوه  در فصــول فهرســت بها در
تنظیــم موارد موصوف در بخشــنامه شــماره 
خ 1387/08/1۹ موســوم  100/76574 مــور
به دســتورالعمل نحوه ارایه پیشــنهاد قیمت 
از ســوی پیمانــکاران بــه تفکیــک فصل های 
دســتورالعمل  اختصــاراً  )کــه  بهــا  فهرســت 
شــد(  خواهــد  یــاد  آن  از  قیمــت  پیشــنهاد 
بــا  مطابــق  و  اســت  شــده  داده  توضیــح 
بــه  ملــزم  پیمانــکاران  مذکــور  دســتورالعمل 
ارائــه دو ضریب برای ارائه عملیات قراردادی 
کل پیمان و  کــه یکــی از ضرایــب بــه  هســتند 
دیگــری -بــه تفکیک- به فصــول فهارس بها 

اعمال می گردد.

نقد و نگاهی اجمالی به دستورالعمل

 نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران
 به تفکیک فصل های فهرست بها و تبصره ذیل مورد 5-2 بند 5 آن

سلمان حاتمی
کارشناس عمران و کارشناس حقوق

و مدیر حقوقی فنی
 شرکت آباد بوم پارس

اله م�ت
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بخشــنامه   5 بنــد   2-5 مــورد  ذیــل  تبصــره 
دســتورالعمل پیشــنهاد قیمت مقرر می دارد 
کاهــش  "ســقف مبلــغ ناشــی از افزایــش و یــا 
کــه ضریب پیشــنهادی  مقادیــر ردیف هایــی 
جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی 
ج  کل باشــد )با رعایت محدودیت های مندر
کثر  در ماده 2۹ شرایط عمومی پیمان(، حدا
تــا 25درصد مبلــغ فصل مذکور مجاز اســت. 
بــرای افزایــش مقادیــر ایــن ردیف هــا، بیــش 
کل  از ســقف یادشــده، ضریــب پیشــنهادی 
مــورد  در  تبصــره  ایــن  مفــاد  اســت.  ک  مــال
قیمت هــای جدیــد موضــوع بنــد )5-3( نیز 
کــم و رعایــت آن الزامــی اســت." بــه ایــن  حا
کــه چنانچــه ســقف هریــک از فصــول  معنــا 
ج در قرارداد بیش  فهرست بها از میزان مندر
کمتــر یــا بیشــتر شــود، ضریــب  از 25درصــد 
کل و  حداقــل )پایینترین ضریب بین ضریب 
ضریب فصول( به آن بخش اعمال می گردد.

که مختصراً اشاره شد پیمانکاران  همانگونه 
دار  عهــده  را  پــروژه  اجرایــی  بــار  عمــاًل  -کــه 
هستند- هیچ نقشــی در تهیه احجام برآورد 
افزایــش ســقف  یــا  کاهــش  نداشــته و عمــاًل 
بــا  کارفرمایــی  نهــاد  قــدرت  یــد  در  قــرارداد 
ح می باشد.  راهنمایی مهندسین مشاور طر
پیمانــکار  یــک  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
کار  متناســب بــا قیمت هــای واقعــی اجــرای 
از عملیــات  بخــش  هــر  و  هــر فصــل  ضریــب 
اجرایــی را محاســبه نمــوده و بــا اعتمــاد بــه 
صحــت برآورده ایــن مناقصه و پیــش از عقد 
قــرارداد اعــالم قیمــت نموده اســت. شــایان 
ذکــر آنکه حتی تغییرات پس از انعقاد قرارداد 

ج از اراده پیمانــکار بــوده و توســط  نیــز خــار
کارفرما صورت می پذیرد. دستورکارهای 

که مطابق با دســتورالعمل پیشــنهاد  از آنجــا 
شــماره  بخشــنامه  همچنیــن  و  قیمــت 
 13۹6/03/31 خ  مــور  ۹6/123257۹
ارایــه  نحــوه  دســتورالعمل  موضــوع  بــا 
تجزیه بهــا همــراه با پیشــنهاد قیمت توســط 
پیمانــکاران، عمــده ردیفهــای یــک قــرارداد 
آنالیــز دقیق می گردد، اعمــال ضریب حداقل 
منطق محاسباتی نداشته و اجحاف در حق 
کمیتی  که از قدرت حا طرفی از قرارداد است 
برخــوردار نبوده و در تغییرات قرارداد و پروژه 

نیز نقشی نداشته است.

عاوه بر این، وجود تبصره مزبور سه تالی 
فاسد را نیز در پی خواهد داشت:

کارفرمــا بــا ســوء اســتفاده از  نخســت اینکــه 
اختیــارات ایــن دســتورالعمل بــرآورد احجام 
ابتدایــی را )منصرف از عمــدی یا غیرعمدی 
بــودن آن( بــه اشــتباه انجــام داده و همــواره 
بــا دلگرمــی بــه ایــن دســتورالعمل مطمئــن 
کــه پیمانــکاران زیــان مربوطــه  خواهــد بــود 
همچنیــن  کشــید.  خواهنــد  دوش  بــه  را 
در فرضــی دیگــر بــه دلیــل محدودیت هــای 
)بــرای  پــروژه  تعریــف  در  مقرراتــی  و  قانونــی 
صفحــه  در  ج  منــدر محدودیت هــای  مثــال 
خ  اول بخشــنامه شــماره ۹6/12۹۹188 مور
که اشعار می دارد عقد قرارداد   13۹6/05/04
اعتبــار  30درصــد  حداقــل  نبــود  درصــورت 
کار و پیش بینی نشــدن اعتبار الزم در  هزینــه 
بودجه ســنواتی پیش از برگــزاری مناقصه در 
همــه انواع پیمان ها حتی به روش فهرســت 
مبلــغ  کارفرمایــان  می باشــد(  ممنــوع  بهــا 
کار  کاهــش داده و در خــالل  بــرآورد اولیــه را 
کــه ایــن امــر در تعــارض  افزایــش می دهنــد 
صریــح با مقصــود قانونگــذار و واضع مقررات 
مبنــی بر عدم تعریــف پروژه بیشــتر و پیش از 
تامیــن منابع مالی آن بوده و عالوه بر تضییع 
بیت المــال، موجــب ایراد خســارت به طرف 

مقابل قرارداد نیز می شود.

دوم آنکه این تبصره مجرای اعمال سلیقه و 
کرده و  ح اولیه را فراهم  عــدم پایبندی به طر
احتمــال برخوردهای بدون پشــتوانه -که در 
ح اولیه بوده و متضمن  تعارض با منافع و طر

 اینکه کارفرما با سوء استفاده از 
اختیارات این دستورالعمل برآورد 

احجام ابتدایی را )منصرف از عمدی 
یا غیرعمدی بودن آن( به اشتباه 

انجام داده و همواره با دلگرمی به 
این دستورالعمل مطمئن خواهد 
بود که پیمانکاران زیان مربوطه را 

به دوش خواهند کشید.

گمرک شهید رجایی پروژه ساخت 65 واحد منازل مسکونی سازمانی 
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بــار مالی بیشــتر اســت- را افزایــش می دهد. 
بــا وجــود ایــن تبصره هــر روز باید ایــن انتظار 
کــه بــا تغییــر در مدیــران یــک نهاد  را داشــت 
ح جدیــدی درافکنده شــده  کارفرمایــی، طــر
 و حاصــل ایــن تغییــرات چیــزی جــز تضییــع

 بیت المال نخواهد بود.

کــه پیــش از  ســوم آنکــه مهندســین مشــاور 
مناقصــه عهــده دار بــرآورد احجــام هســتند، 
کافی  کامــل و  مســتظهر به ایــن تبصره دقت 
بــه برآورد دقیــق پروژه را مبذول نداشــته و از 
کــه هــر تغییــر و هــر افزایــش هزینه ای  آن جــا 
مطلقــًا بــه مشــاور تحمیــل نمی شــود، بســتر 
بــی احتیاطــی فراهم آمده و اعمــال هزینه ها 
که بیت المال اســت و چه  کارفرما  را )چــه به 
کــه حق النــاس اســت( صورت  بــه پیمانــکار 

می دهد.
گفته شــده  تبصــره  مــوارد مذکــور،  بــر  عــالوه 
بــا قانــون و قواعــد مســلم حقوقــی و فقهــی 
بــا  کــه:  ح  شــر بدیــن  اســت.  مخالفــت  در 
مراجعــه بــه منابــع حقــوق و مالحظــه قواعد 
که  پذیرفته شــده به وضوح درخواهیم یافت 
مطابــق با قاعــده "من له الغنــم فعلیه الغرم" 

بــار مســئولیت های یــک عمل حقوقــی )اعم 
از عقــد یــا ایقاع( برعهــده ذی نفع آن اســت. 
قاعــده در فقــه انور و حقوق عرفی این اســت 
کــه هرکــس مســئول اعمــال، نتایــج عمــل و 

حســب مــورد خطاهــای خویش اســت، اعم 
از آنکــه خــود مباشــرتًا انجــام داده یا دســتور 
ارتــکاب آن را داده و یــا وســایل آن را فراهــم 
کســی بار  کنــد. بــه عبارتی مســئولیت بر ذمه 
که منافع را از آن خود نموده است.  می شود 
قانــون  چهلــم  اصــل  بــا  مطابــق  همچنیــن 
کس نمي  که اشــعار مــی دارد "هیــچ  اساســی 
توانــد اعمــال حــق خویــش را وســیله اضــرار 
بــه غیر یا تجــاوز به منافع عمومــي قرار دهد" 
و مســتفاد از قاعــده فقهــی الضــرر و قاعــده 
منــع سوءاســتفاده از حــق در حقــوق عرفی، 
علــی االطــالق افــراد یــک جامعــه و بــه تبــع 
یــک مقــرره  بــه  بــا توســل  کمیــت،  اولــی حا
بــه  خودســاخته، مجــاز بــه تحمیــل هزینــه 
ســایرین نخواهنــد بــود. بدیهی ســت هیــچ 
بخشــنامه ای  و  دســتورالعمل  آیین نامــه، 
تــاب تعــارض بــا قانــون اساســی را نداشــته و 
همچنیــن هیــچ مقــرره ای نیــز نبایــد از دایره 
اصول و احکام حقوقی-فقهی عدول نماید.

ح های  کلیه پروژه ها و طر که در  حــال از آنجا 
عمرانــی بهره بــردار و منتفــع نهایــی از پــروژه 
می باشــد،  اجرایــی  دســتگاه  و  کارفرمــا 
که بــه دلیل  مســئولیت جبــران هزینه هایــی 

 اینکه کارفرما با سوء استفاده از 
اختیارات این دستورالعمل برآورد 

احجام ابتدایی را )منصرف از عمدی 
یا غیرعمدی بودن آن( به اشتباه 

انجام داده و همواره با دلگرمی به 
این دستورالعمل مطمئن خواهد 
بود که پیمانکاران زیان مربوطه را 

به دوش خواهند کشید.

کارهای باقیمانده پایانه مرزی بیله سوار پروژه محوطه سازي و تکمیل 
اله م�ت



 پیام آبادگران                                    
خرداد 1400

 شماره 395

55

خواست و اعمال نظر کارفرما )ذی نفع( انجام 
شــده، برعهده وی خواهد بود. بدیهی ســت 
ح پیش گفتــه پیمانکاران یــک قرارداد  به شــر
دولتــی مطلقــا اذن، اجــازه و اختیــار تغییر در 
قــرارداد را ندارند و این اجازه صرفا برای نهاد 
کارفرمایــی تعییــن شــده اســت. لــذا تحمیل 
ح، با توســل  هزینه های ناشــی از تغییر در طر
بــه تبصــره ذیــل مــورد 5-2 بند 5 بخشــنامه 
تعــارض  در  قیمــت  پیشــنهاد  دســتورالعمل 
آشــکار با اصــل و قواعــد اخیرالذکر می باشــد. 
کارفرمایان هزینه های  کمک تبصره مزبور،  با 
ناشــی از تغییــرات ناشــی از اشــتباه یــا اعمال 
سلیقه خود را به طرف مقابل تحمیل نموده 
کــه مصــداق تــام سوءاســتفاده از اختیــارات 

ناشی از آیین نامه ای دولتی می باشد.
گــر این مقرره  گفته شــد، حتی ا حســب آنچه 
در مجلس شورای اسالمی و به عنوان قانون 
نیز تصویب می شــد، به دلیل تعارضات مکرر 
بــا قانــون اساســی و اصــول و احــکام فقهــی 

توسط شورای نگهبان مردود می شد.
اذعــان  پیش گفتــه  مــوارد  تمــام  از  منصــرف 
لــزوم  بــه  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
بررســی مقــرره تردیــدی در ناصواب بودن آن 
کــه تبصــره موضــوع  باقــی نمی گــذارد. از آنجا
و  شــرکت ها  از  بســیاری  حقــوق  بحــث، 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را تحت الشــعاع 
تضییــع  را  فراوانــی  حق النــاس  و  داده  قــرار 
نمــوده اســت، برخــی شــرکت های عمرانی از 
طریــق ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
ایــران، مراتــب ابطــال تبصــره مزبــور و اصالح 
دســتورالعمل را از ســازمان برنامــه و بودجــه 
خواســتار شــده اند. ایــن موضــوع طــی نامــه 
 13۹3/02/17 خ  مــور  ۹3-1۹1 شــماره 
)پیوست شــماره 4( به اطالع سازمان برنامه 
و بودجه رسانده شد و سازمان مزبور نیز طی 

خ 13۹3/03/07  نامــه شــماره 22323 مــور
)پیوســت شــماره 5( بازبینی و بررسی تبصره 
لــت بــر  کــه همیــن امــر دال را پذیرفتــه اســت 
پذیــرش اشــکال و اقــرار ضمنــی ایــراد تبصره 

مذکور می باشد. 
ســندیکای  اقدامــات  برخــالف  مع االســف 
عنــوان  )بــه  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
و  ســاختمانی(  جامعــه  در  صنفــی  نهــادی 
پیگیری های آن نهاد )اشاره می شود به نامه 
 )13۹۹/11/15 خ  مــور  ۹۹-637۹4 شــماره 
منجــر  ســال،   7 گذشــت  از  پــس  و  کنــون  تا
تغییری ایجاد نشــده اســت و علی رغم وقوف 

ســازمان برنامه و بودجه به اشــکاالت تبصره 
مذکور، همچنان حقــوق پیمانکاران تضییع 

گردد)2(. می 
از جمع بنــدی مــوارد مذکــور، لــزوم اصــالح و 
ترجیحــًا حذف تبصره مــورد بحث به وضوح 
انداختــن  تعویــق  بــه  و  می شــود  احســاس 
بررســی مقــرره مربوطه، موجب خواهد شــد 
–حســب مــورد- بیــت المــال یا حــق الناس 
ح دعــوا و  تضییــع شــده و محملــی بــرای طــر
مراجعــه بــه نهادهــای حل اختالفــات ایجاد 

گردد.

پی نوشت: 
که با موضوع بیت المال منعقد شده و در بر دارنده حقوق عامه هستند، از منظر قانون گذار دارای اوصاف، شرایط و آثار متفاوتی بوده و دقت  1-قراردادهای عمومی )دولتی( از آنجا 
و وسواس بیشتری در شکل گیری آنها انجام می پذیرد. برای مثال در موضوع داوری، محدودیت اصل 13۹ قانون اساسی بر آنها اعمال می شود. همچنین متابعت از شرایط عمومی 
پیمــان، دولتی بــودن یــک از طرفیــن قــرارداد، شــمول آیین نامه تضمین معامالت دولتــی، برخورداری از بودجــه عمومی و ... از دیگر اوصاف و شــرایط قراردادهــای عمومی )دولتی( 

کم بر قراردادهای دولتی )قراردادهای عمومی( نوشته محمدکاظم حبیب زاده، نشر جنگل مراجعه نمایید. کتاب اصول حا می باشد. جهت مطالعه بیشتر به 
که به  خ 1387/08/1۹ اســت  2-این متن ویرایش شــده شــکایتی به دیوان عدالت اداری با موضوع تقاضای ابطال تبصره ذیل مورد 5-2 بند 5 بخشــنامه شــماره 100/76574 مور
 یکی از وکال در ســال 13۹8 ابطال تبصــره مذکور را از دیوان عدالت اداری درخواســت نموده بود و به دلیل ضعف اســتدالل، 

ً
گردید. ظاهرا دلیــل شــمول قاعــده اعتبــار امــر مختوم رد 

که چنان چه موضوعی پیشــتر مورد رسیدگی واقع شده و منجر به صدور حکم  فرصت ســوزی شــده و این امکان از دســت رفته اســت. توضیحًا در آیین دادرســی قاعده ای وجود دارد 
قطعی شده باشد، رسیدگی مجدد به همان موضوع )با همان اصحاب دعوا( ممکن نخواهد بود. این قاعده را قاعده "اعتبار امر مختوم" یا "اعتبار امر قضاوت شده" می گویند.

کارهای باقیمانده پایانه مرزی بیله سوار پروژه احداث392 واحدی مسکن مهر پردیسپروژه محوطه سازي و تکمیل 



 پیام آبادگران                                    
خرداد 1400
 شماره 395

56

 نشست

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
ح هــای  اظهــار داشــت: اینــک بــه بهانــه  »طر
عمرانــی نیمه تمام« و با نام »الیحه مشــارکت 
عمومی و خصوصی«، پرمفســده ترین بخش 
را  دولتــی«(  »معامــالت  یعنــی   ( حکمرانــی 
بــه اتاق هــای تاریک تــر حکمرانــی می برنــد. 
کــه  می دانیــم  موظــف  را  خــود  بنابرایــن 
نگذاریــم از پیچیدگی فنــی معامالت عمومی 
کنشــگران بــه دیگــر رخدادها و  یــا از اشــتغال 
کنند و بی ســروصدا  نگرانی هــا سوءاســتفاده 
ایــن تتمــه  حقــوق مــردم را بــه نــام آقازاده ها 

کنند.
فرشــاد مومنــی در مــورد »الیحه ی مشــارکت 
عمومــی و خصوصــی« اظهــار داشــت: یکی از 
کوتاه،  گــزاره ای  پژوهشــگران مجــرب بودجه  
گویــا و دقیق درباره  واقعیت اقتصاد سیاســی 
کشور دارد مبنی بر اینکه »سالهاست بودجه 
کــه ابزار بهبــود اقتصاد باشــد،  بــه جــای این 
ابــزار توزیــع رانــت شــده  اســت«. متأســفانه 
گرفتار این  گســترده  دیوانســاالری به شــکلی 
که با  توزیع رانت شــده  اســت و سال هاســت 
کتریــن انحراف هــا را  بهتریــن نام هــا، خطرنا

جامه  قانون می پوشانند.
ح هــای  وی ادامــه داد: اینــک بــه بهانــه  »طر
»الیحــه ی  نــام  بــا  و  نیمه تمــام«  عمرانــی 
خصوصــی«،  و  عمومــی  مشــارکت 
)یعنــی  حکمرانــی  بخــش  پرمفســده ترین 
»معامــالت دولتی«( را به اتاق هــای تاریک تر 
حکمرانــی می برنــد. بنابراین خــود را موظف 
فنــی  پیچیدگــی  از  نگذاریــم  کــه  می دانیــم 
کنشــگران به  معامــالت عمومی یا از اشــتغال 
کنند  دیگر رخدادها و نگرانی ها سوءاستفاده 
و بی سروصدا این تتمه  حقوق مردم را به نام 

کنند. آقازاده ها 

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
که بــا وجوه یا  اظهــار داشــت: هــر معاملــه ای 
منابع بخش عمومی انجام شود، »معامله ی 
در  عمومــی«  »معامــالت  اســت.  عمومــی« 
سراســر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتًا چالِش 
معامله با پول دیگران یا در اصطالح فریدمن 

معامله ی نوع چهارم را دارد.
کــرد: معامــالت عمومی  مومنــی خاطرنشــان 
هــزار  دو  قریــب  ســاالنه ی  ارزش  دارای  کــه 
در  همــت(  هــراز   2( تومــان  میلیــارد  هــزار 
گــواه آمار ســازمان همکاری  کشــور اســت، به 
دارای   )OECD(اقتصــادی توســعه ی  و 
در  مبادله شــده  رشــوه ی  حجــم  بیشــترین 
بــه  کــه  میــان 8 شــاخه ی حکمرانــی اســت 
شــاخه ی   7 مجموعــه ی  از  بیــش  تنهایــی 
کل رشــوه  های دولتی را  دیگــر و معادل %57 
در خــود دارد. حساســیت معامــالت عمومی 
کشــور  کــه در قانون اساســی  تــا جایی اســت 
ذکر و در فصل مســتقلی از قانون محاســبات 
کشــور تقنین شده  اســت. نخستین  عمومی 
مــاده ی این فصل، ضمــن تفکیک »موضوع 
معامالت« از »طرق تشــکیل معامالت«، تنها 
طریــق درســت تشــکیل معامــالت عمومی را 
مناقصه یا مزایده دانسته  است. ماده ی آخر 
کــرده  اســت: تصویب  ایــن فصــل نیــز تصریح 
طرق تشکیل معامالت عمومی حتما باید در 

کشور انجام شود. مجلس 
برگــزاری  »قانــون  پــس  داد:  ادامــه  وی 
شــفاف،  مناقصــات  بــرای  مناقصــات« 
مجلــس  در  پاســخگویانه  و  پیش بینی پذیــر 
از  البتــه  شــد.  تصویــب   82 و   81 ســال های 
همان هنگام با هزار ترفند تالش شــده  است 
گفــت:  کــه ایــن قانــون پامــال شــود. مومنــی 
کشــور،  در  تقنیــن  محــل  دموکراتیک تریــن 

نقد و نگاهی اجمالی به دستورالعمل

نگذاریم از پیچیدگی فنی معامالت 
عمومی سوءاستفاده کنند

دکتر فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی

  »طرح های عمرانی نیمه تمام« و با 
نام »الیحه ی مشارکت عمومی و 
خصوصی«، پرمفسده ترین بخش 

حکمرانی )یعنی »معامالت دولتی«( 
را به اتاق های تاریک تر حکمرانی 
می برند. بنابراین خود را موظف 

می دانیم که نگذاریم از پیچیدگی 
فنی معامالت عمومی یا از اشتغال 

کنشگران به دیگر رخدادها و 
نگرانی ها سوءاستفاده کنند و 

بی سروصدا این تتمه  حقوق مردم 
را به نام آقازاده ها کنند 

د �ت �ن
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کــه نماینــدگان دســتگاه ها و  مجلــس اســت 
می کننــد  بحــث  کمیســیون ها  در  بخش هــا 
کــرات صحــن نیــز عالوه بــر پخش  و متــن مذا
مستقیم رادیویی، مکتوب و منتشر می  شود 
گزارش های اعالم وصول، دســتی،  به عــالوه 
فرعــی.  و  اصلــی  کمیســیون های  چاپــی، 
مرکــز  گزارش هــای  و  نماینــدگان  پیشــنهاد 
پژوهش های مجلس نیز همگی با شــماره ی 
قــرار  مــردم  دســترس  در  ســایت  روی  ثبــت 

می گیرد.
وی ادامــه داد: رتبــه ی پــس از مجلــس، بــا 
فاصله ای زیاد، ســازوکار تصویب آیین نامه ها 
کمیســیون های  که ســه الیه   در دولت اســت 
حضــور  بــا  اصلــی  و  فرعــی  تخصصــی، 
تشــکل های  گاه  و  مختلــف  دســتگاه  های 
خصوصی در فرایند تصویب شرکت می کنند، 
بــه عالوه هیــأت تطبیق نیــز روی آنهــا اظهار 
نظــر می کند. در رتبه  پس از این دو ســازوکار، 
البتــه بــا فاصلــه ای غیر قابل مقایســه ، انــواع 

شوراهای عالی و … جای دارند.
از  کــه  بنابرایــن هنگامــی  کــرد:  وی تصریــح 
عمومــی«  »معامــالت  تقنیــِن  باقی مانــدن 
در  می کنیــم،  حمایــت   مقننــه«  »قــوه ی  در 

 – قاعده گــذاری  کــه  می کنیــم  تــالش  واقــع 
دربــاره ی   – نظــارت  و  تفســیر  متعاقبــا  و 
مــردم،  حقــوق  بخــش  وسوســه انگیز ترین 
ســازوکار  دموکراتیک تریــن  در  همچنــان 

کشور انجام شود. قاعده گذاری 
رییــس موسســه دیــن و اقتصــاد متذکر شــد: 
که با ترفندهای  کنون حدود 6 ســال اســت  ا
مختلف، تالش می شود به فاجعه  اقتصادی 
در  عمومــی  معامــالت  قواعــد  »نوشــتن 
دارای  بی تردیــد  )کــه  ادارات«  اتاق هــای 
تبعات سیاســی و اجتماعی نیز خواهد بود(، 
گزارش هــای مرکــز  جامــه  قانــون بپوشــانند. 
پژوهش هــای مجلــس و اســتدالل های فنی 
داخــل جلســات تصمیم  گیــری، در این چند 
ایــن  اســت جلــوی حرکــت  نتوانســته  ســال 
کشــور  ماشــیِن تخریــب ســرمایه های نهادی 
گــزارش، مقالــه و ســخنرانی چنــد  را بگیــرد، 
کنشگران را  متخصص، حساســیت جامعه و 
کافی  نیز بــه اندازه  الزم برنیانگیخته و تحرک 

ایجاد نکرده است.
وی ادامه داد: در جامعه ی قطبی و چند پاره 
کــه  هســت  مخاطــره  ایــن  همیشــه  شــده، 
مباحــث فنــی و ملــی تحت الشــعاع تعلقــات 

جناحــی یــا پیشــداورهای ایدئولوژیــک قــرار 
کنون و در این فرصت اندک، هنگام  گیرد اما ا
کــه آیــا بســتر نظر ســنجی  بررســی آن نیســت 
بهتــری هــم وجــود داشــت یــا نــه؟ اینــک دو 
به عنــوان  کــه  ایــران  فرزنــدان  از  نفــر  – ســه 
کارشناس به جلسه   15 فروردین می روند، در 
تنگنای همیشــگی مبارزه با فســاد هســتند؛ 
که نه اطالع  تنگنــای دفــاع از حقوق مردمــی 
دارنــد، نــه امکانــات و نــه تشــکل، در عیــن 
که هــم اطالعات  گروهــی  ایســتادگی در برابــر 

دارند، هم امکانات و هم تشکل.
کــرد: از نماینــدگام مجلس و  مومنــی تصریح 
کدامنــان در حیطه هــای قــوای ســه  همــه پا
گانه اســتمداد می طلبم، جلوی بسترســازی 
گرفته شود و تصمیم  برای فســادهای جدید 
گیری در این مورد حیاتی همچنان براســاس 
قانون مصوب مجلس صورت بگیرد. بدیهی 
اســت نماینــدگان در ایــن زمینــه مســولیتی 
بســیار خطیــر دارند و امیــد آنکــه از عهده آن 

برآیند.

پایگاه خبری اقتصادی معاصر
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 نشست

فعــاالن حوزه احــداث می گوینــد: دولت باید 
بودجــه عمرانــی را از ســایه بودجــه عمومــی 
کنــد به جــای تعریــف  کــرده و تــالش  ج  خــار
نیمه تمــام  پروژه هــای  جدیــد،  پروژه هــای 

قبلی را به بهره برداری برساند.
جملــه  از  نیمه تمــام  پروژه هــای  اجــرای 
ســوی  از  همــواره  کــه  اســت  موضوعاتــی 
دولت هــا بــه عنــوان یــک دغدغــه بــزرگ یــاد 
شده است. هر چند در این سال ها به دالیل 
مختلــف و تمرکــز دولت بر تامیــن هزینه های 
کافی  کشــور رونق  جاری، بحث های عمرانی 
نداشــته اســت. در این بین بخش خصوصی 
بارهــا آمادگی خود را بــرای اجرا و تکمیل این 
کرده اســت؛ اما متاسفانه روند  پروژه ها اعالم 
گذاری ها شرایط مطلوبی نداشته و بخش  وا
خصوصی را به حضور و سرمایه  گذاری در این 

بخش ترغیب نکرده است.
کارگــروه پیگیــری پروژه هــای  ایــن راســتا  در 
جایــگاه  تقویــت  راســتای  در  نیمه تمــام 
ح هــا  ایــن طر تکمیــل  در  بخــش خصوصــی 
دوران  آن  در  و  شــد  ایجــاد  ایــران  اتــاق  در 
یعنــی در ســال های ۹5 و ۹6 اقدامــات قابــل 
کارگروه در راســتای  مالحظه ای توســط ایــن 
بــرای  اقتصــادی  ترغیــب فعــاالن  تســهیل و 
کــه  پروژه هایــی  تکمیــل  در  ســرمایه گذاری 
گرفت؛ اما  توجیه اقتصادی داشتند، صورت 

این اقدامات هم به نتیجه نرسید.
در همــان روزهــا اعضــای هیات رئیســه اتاق 
ایــران از تریبون هــای مختلــف بــر نبــود عــزم 
گــذاری ایــن  راســخ در بدنــه دولــت بــرای وا
کردند و  کیــد  ح هــا بــه بخــش خصوصی تا طر
خواســتار تغییــر رویکــرد دولــت وقت نســبت 
بــه این موضوع شــدند. آنها بــه عنوان موانع 
جدی در راســتای مشارکت بخش خصوصی 
در اجــرای ایــن پروژه ها به باال بودن ریســک 
فعالیت هــای  بــاالی  ســود  ســرمایه گذاری، 
نامولــد، تأمیــن مالــی ســخت و عــدم تعریــف 
اشــاره  کشــور  در  فکــری  مالکیــت  حقــوق 

می کردند.
عمومــی- »مشــارکت  مســیر  ادامــه  در 

خصوصــی« بــه عنــوان یــک راهــکار در قالــب 
ح شــد  الیحــه  در مجلس دهم و یازدهم مطر
که  و بی نتیجه ماند. البته در همان سال ۹7 
این الیحه از ســوی هیات وزیران به تصویب 
رســید و در مجلــس بالتکلیــف باقــی مانــد، 
کارشناسان اقتصادی نظر مثبت  بســیاری از 

ح  کامــل آن مطــر خــود را در صــورت اجــرای 
کردند.

کمیســیون احداث  محســن چمن آرا، رئیس 
ایــران  اتــاق  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  و 
کــه نبــود قانــون  در ایــن بــاره معتقــد اســت 
منســجم در مورد مشــارکت از علل بی رغبتی 
روش  ایــن  از  اســتفاده  بــه  ســرمایه گذاران 
بخــش  بی اعتمــادی  دیگــر  از ســوی  اســت. 
خصوصــی بــه دســتگاه های دولتــی مانــع از 
کشــور شده است.  توســعه ایده مشــارکت در 
و  شــناخت  بــرای  کافــی  تــالش  او  بــاور  بــه 
معرفــی مــدل مشــارکت عموم-خصوصی در 
ایــران صــورت نگرفته اســت و علی رغم توجه 
جهانی به اجرای پروژه های عمرانی از طریق 
مشــارکت، در ایــران هنــوز این مــدل جایگاه 

خود را پیدا نکرده است.
کــه دولت  کیــد دارد  ایــن فعــال اقتصــادی تا
باید ســهم بودجه عمرانی را در ســایه بودجه 
اجرایــی و عمومــی قرار ندهــد و از طرف دیگر 
کند به جای تعریف پروژه های جدید،  ســعی 
پروژه هــای نیمه تمــام قبلــی را تکمیــل و بــه 
و  مشــکالت  کنــار  در  برســاند.  بهره بــرداری 
تحریم هــا، دولــت بایــد بودجــه عمرانــی را در 
گــر دولــت بــه حل  کنــد. ا جــای خــود هزینــه 
درازمــدت  در  مــردم  معیشــتی  مشــکالت 
زمینــه  بایــد  می دهــد،  اهمیــت  ریشــه ای  و 
کند،  ح هــای نیمه تمــام را فراهم  تکمیــل طر
کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در  کار در  این 
که ســرمایه های  درازمــدت موجب می شــود 
کشــور برگردد و اثرات  کد بــه چرخه اقتصاد  را

خوبی بر رشد اقتصادی بگذارد.
ح  گذشــت حــدود 5 ســال از طر حــال بعــد از 
ایــده مشــارکت بخــش خصوصــی در تکمیــل 
ح هــای نیمه تمام و تغییــر دولت و حضور  طر
ســید ابراهیــم رئیســی بر مســند ریاســت قوه 
مجریــه، بخــش خصوصی امیدوار اســت این 
تغییر، زمینه تحول رویکرد نسبت به تکمیل 
کنــد. البته  ح هــای نیمه تمــام را نیــز مهیا  طر

کــه در هر حــال دولت  به  بایــد اذعان داشــت 
کافی برای تکمیل این  دلیل نداشتن بودجه 
پروژه هــا راهــی جــز بهره گیــری از تــوان بخش 
خصوصی ندارد و در نهایت باید این ظرفیت 

گیرد.   کار  را به 
بــا نگاهــی بــه آمــار و اطالعــات موجــود در 2 
مــاه نخســت ســال جــاری، بیــش از 23 هزار 
و 527 میلیــارد ریال تســهیالت بــرای تأمین 
کوچک، متوســط  مالــی بنگاه هــای تولیدی 
ح هــای نیمــه تمام با پیشــرفت فیزیکی  و طر
بــاالی 60 درصــد در قالــب پروژه رونــق تولید 
پرداخــت شــده اســت. بــر اســاس آمــار ارائــه 
ح و برنامه وزارت  شــده از ســوی معاونت طر
صنعــت، معــدن و تجــارت )دفتــر مدیریــت 
داده، آمــار و فنــاوری اطالعــات(، این میزان 
ح در 2 ماهه  تســهیالت بــه 628 بنگاه و طــر
1400 پرداخت شــده اســت. بر این اساس در 
ایــن مدت یک هــزار و 246 بنــگاه تولیدی و 
ح نیمه تمــام با پیشــرفت فیزیکــی باالی  طــر
ثبــت  تســهیالت  دریافــت  بــرای  درصــد   60
کندگــی پرداخــت این  کــرده بودنــد و پرا نــام 
کشــور و مناطق آزاد  تســهیالت در 31 استان 

بوده است.
در این بازه زمانی همچنین 426 فقره معرفی 
بــه بانــک بــرای دریافت نزدیــک بــه 34 هزار 
و 3۹1 میلیــارد ریــال تســهیالت انجــام شــده 
اســت. درباره میزان پروژه هــای نیمه تمامی 
کشــور وجــود دارد نیز بر اســاس  که در ســطح 
کوچــی، رئیس  اظهــارات محمدرضــا رضایی 
 700 از  بیــش  مجلــس،  عمــران  کمیســیون 
هــزار میلیارد تومان پــروژه عمرانی نیمه تمام 
کــه ســاالنه  کــه جمــع اعتباراتــی  وجــود دارد 
گرفته می شــود بین  بــرای این بخــش در نظر 
70 تــا 80 هزار میلیارد تومان اســت. بنابراین 
ایــن پروژه ها را تنها با منابع دولتی نمی توان 

به اتمام رساند.

1 تیر- پایگاه خبری اتاق ایران

قفل پروژه های نیمه تمام 
در دولت سیزدهم باز می شود؟

ار �ب
ا�ن
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توجــه بــه وضعیــت صنعــت ســاخت وســاز و 
کشــور  و بــا توجــه بــه بــا صدور  مهندســی در 
وضعیــت  بــه  نســبت  مــاده ای   10 بیانیــه ای 
کــم بر ســاخت و  موجــود و سیاســت های حا
که زمینه ساز ایجاد مشکالت  ساز شهر تهران 
بســیار زیاد برای ســازندگان  در حوزه صنعت 
ســاخت وســاز شــده اســت بســیاری از آن ها 
کالن  برای صنعت وســاخت وساز به ویژه در 

شهر ها هشدار های را داده اند.
در  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
همیــن رابطــه حیدریون رئیس تشــکل های 
بــه  اشــاره  بــا  تهــران  اســتان  ســاختمان 
که در حوزه هــای مختلف صنعت  مشــکالتی 
گفــت:  دارد،  وجــود  کشــور  در  ســاختمان 
در بخــش ســاختمان از جملــه بــازار آشــفته 
تولیــد، خریــد و فــروش مســکن  و همچنیــن 
شــیوه های ســاخت و ساز ســنتی وجود دارد 

که باید بسیاری از آن ها رفع شود.
او بــا بیان اینکه ضعف در اســتحکام و ایمنی 
کــه بــه طــور عمده  ســاختمان های احداثــی 
ناشی از اعمال سیاست های نادرست وزارت 
بایــد  اســت  شــهر  وشــورای  وشهرســازی  راه 
هرچه ســریعتر با اقدامات به موقع مشکالت 
گفــت: تعدادی  در ایــن زمینه برطرف شــود، 
ســاختمان  صنعــت  صنفــی  انجمن هــای  از 
آمادگــی خــود را در جهــت بازگرداندن حقوق 
بهره برداران و دســتیابی به مســکن مناسب 
گفتمان مهندســی بین ارکان  و ایجــاد زمینه 
مختلف صنعت ســاختمان از جمله ســرمایه 
گــذاران، ســازندگان، مهندســان و مــردم در 
جهت مطالبه داشتن حق مسکن استاندارد  

را اعالم می کنند.
رئیس تشــکل های ساختمان اســتان تهران  
با اشــاره به مشکالت معضالت و چالش های 
گفــت:  تهــران،  شــهر  در  ســاختمان  بخــش 
و  راه  وزارت  نادرســت  گــذاری  سیاســت 
شهرســازی، شــورای شــهر و ســایر نهاد هــای 
از جملــه اجــرای  مربــوط در زمینــه مســکن 
نادرســت صحیح مالیات بر واحد های خالی 

گسیخته مسکن  ناتوانی درمهار قیمت لجام 
ایــن  در  مشــکالت  و  مســائل  مهم تریــن  از 

بخش است.
حیدریون با بیان اینکه از سوی دیگر داشتن 
مســکن ایمن مقاوم در برابــر زلزله برای تمام 
بهــره بــرداران ســاختمان حــق تمامــی افراد 
اســت، افزود: ناتوانی در تولید مســکن ارزان 
با هدف خانه دار شــدن بیــش از 12 میلیون 
نفــر از جوانــان مســتعد ازدواج در ســال های 
آینــده  از دیگــر مشــکالت در این حــوزه بوده 

است.
کــرد: تحقــق نیافتــن برنامــه دولت  او اظهــار 
و شــورای شــهر در زمینــه بازســازی و احیــاء 
و  فرســوده  بافــت  از  درصــد   10 ســالیانه 
و  مســکنی   بــد  نشــینی،  حاشــیه  توســعه 
کارآمــد و مهاجرت شــهروندان  بافت هــای نا
جملــه  از  هــم  حاشــیه ای   شــهرک های  بــه 

مشکالت و مسائل دراین حوزه است.
کارآمــدی شــورای  حیدریــون در ادامــه بــه نا
عالی شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط 
کنــون اقدامــات  گفــت: تا کــرد و  هــم اشــاره 
احــداث  از  جلوگیــری  حــوزه  در  موثــری 
برگســل های  مرتبــه   بلنــد  ســاختمان های 

فعال تهران انجام نشده است.
رئیس تشــکل های ســاختمان استان تهران 
گسترده ناشی از طوالنی  با بیان اینکه فساد 

شــدن پروســه اخــذ پروانه های ســاختمانی 
در شــهرداری هــم از دیگــر مشــکالت در ایــن 
گفــت: بیــش از 65 درصــد از  بخــش اســت، 
پــروژه هــای ســاختمانی توســط افــراد فاقــد 
کــه زمینه ســاز    صالحیــت ســاخته می شــود 
کیفیت و طول عمر ساختمان ها  می  کاهش 

شود.
از  درصــد   40 اشــتغال  بایــد  افــزود:   او 
مهندســان در تخصص های مرتبــط با حوزه 
کار تمامی  ساختمان به طور قطع در دستور 
قــرار  بخــش  ایــن  در  مرتبــط  دســتگاه های 
که متاسفانه در این حوزه  بی توجهی  بگیرد 

شده است.

از  درصــد   34 بایــد  حداقــل  شــد:  یــادآور  او 
ســاختمان های شــهر تهــران در مقابــل زلزله 
بــه ویژه بافت های فرســوده  نوســازی  شــود 

که در این حوزه ضعف اساسی وجود دارد.
بی تردید مشکالت در حوزه ساخت وساز در 
گذشته ناشی از تصمیمات بدون  ســال های 
کارشناســی در حــوزه ســاختمان بــوده  نــگاه 
اســت بنابرایــن بایــد در آینــده از تجربیــات و 
کارشــناس متخصــص در  تــوان مهندســان و 
این حوزه به ویژه مدیریت شــهری اســتفاده 

شود.
18 خرداد- باشگاه خبرنگاران جوان  

ساخت ۶5 درصد از پروژه های ساختمانی 
توسط افراد فاقد صالحیت!
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 نشست

شــامخ ســاختمان خرداد مــاه بــا قرارگرفتن بر 
عــدد 60٫55 نســبت بــه اردیبهشــت، جهــت 
کــه نشــان دهنــده افزایــش  گرفــت  صعــودی 
کار در خــرداد  کســب و  میــزان فعالیــت هــای 

نسبت به ماه قبل است.
گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اتــاق تعاون  بــه 
ایران، با اســتناد به مجمــوع اظهارات فعاالن 
ســاختمانی در هــر ســه بخــش، عــدد شــامخ 
گذشــته افزایــش  ســاختمان نســبت بــه مــاه 
یافــت. بــا تــداوم انجــام فعالیتهــا در خــرداد 
علیرغــم بــی ثباتــی موجــود در بخشــهایی از 
بازار، شــاخص های میزان سفارشــات جدید، 
ســرعت انجام سفارشــات، میزان مواد اولیه و 
تجهیــزات خریداری شــده و میــزان بکارگیری 
نیــروی انســانی افزایــش یافتنــد. بــا توجــه به 
ثبــات نســبی نــرخ ارز، شــاخص قیمــت خرید 
کاهــش یافت هرچنــد مواد  مواداولیــه اندکــی 
اولیــه داخلی در برخی اقالم مجددا با افزایش 

قیمت مواجه شد.
کارهــای معوق نیز  همچنین شــاخص میزان 
در ایــن دوره افزایــش یافــت. شــاخص  میزان 

کاهــش  جهــت  در  اندکــی  حــد  در  صــادرات 
پیــش رفت. رقم شــاخص قیمت فــروش هم 
میــزان  شــاخص  امــا  شــد.  صعــودی  اندکــی 
که  کاهــش یافت  مصــرف حامــل های انــرژی 
نشــان می دهــد افزایــش فعالیتهــا عمدتــا در 
که انجام فعالیتشان  بخش هایی بوده اســت 
مستقیم با حاملهای انرژی در ارتباط نیست. 
شــاخص میــزان فــروش نیــز  نســبت بــه مــاه 

گذشته بیشتر شد.
کار  کسب و  شــاخص انتظار بهبود فعالیتهای 
در بین فعاالن بخش ساختمان افزایش یافته 
که انتظار افزایش میزان فعالیتها در تیر  اســت 

را نشان می دهد.
هرچنــد با توجه به شــرایط موجود،  بســیاری 

وضعیــت  بینــی  پیــش  اقتصــادی  فعــاالن  از 
کار خــود در مــاه هــای  کســب و  فعالیتهــای 
آینــده را دشــوار دانســتند امــا بــا توجــه بــه در 
پیش بــودن تابســتان، انتظار افزایــش میزان 

سفارشات و میزان فعالیتها را داشتند.
ســاختمان  صنعــت  گــزارش،  ایــن  براســاس 
براســاس اســتاندارد بین المللی طبقه بندی 
کلیــه فعالیت هــای اقتصادی )ISIC(، به ســه 
گــروه اصلــی ســاخت بنــا، مهندســی عمــران 
تخصصــی  ســاز  و  ســاخت  هــای  فعالیــت  و 
یــک  در  می شــود.  دســته بندی  ســاختمان 
تقســیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل 
غیرمســکونی  و  مســکونی  کلــی  بخــش  دو 

)تجاری و عمرانی( است.
در بخش مسکونی طبق گزارش بانک مرکزی، 
متوســط قیمت معامالت مســکن نســبت به 
گذشــته در تهران )به عنوان نمونه آماری  ماه 
کشــور(، 3 درصــد  افزایش یافت.  کل  بــزرگ از 
تعــداد معامــالت نیــز در تهــران 2۹.6 درصــد 

بیشتر شد.
پورتال تخصصی اتاق تعاون ایران/14 تیر

کــه  کــرد  اعــالم  کشــور  محاســبات  دیــوان 
که  ارزیابــی عملکــرد 7 قانون مرتبــط با تولید 
گذشــته به تصویب رســیده اند،  طی 10 ســال 
که ضعف در اجرا و ترک فعل  نشــان می دهد 
مســئوالن اجرایی موجب زمینگیرشدن این 

قوانین و مقررات شده است.
دفتــر روابط عمومــی و امــور بینالملل دیوان 
کــرد: قانــون بهبود  کشــور اعــالم  محاســبات 
کار در ســال 13۹0  کســب و  مســتمر محیــط 
مشــتمل بــر 2۹ مــاده و 1۹ تبصره بــه تصویب 
گذشت حدود 10 سال  رسیده است، لیکن با 
کنــون بخش هایی از احکام  از تصویــب آن، تا

کامل اجرا نشده است. این قانون به طور 
قانــون،  در  ضعــف  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ضعــف در اجــرا، تــرک فعــل مســئولین، عدم 
هماهنگی بین دســتگاه ها، فقدان سیســتم 
پشــتیبانی، عــدم اهتمام جدی دســتگاه ها، 
عدم ثبات  قوانین و مقررات، دریافت نکردن 
نظرات ذینفعان به ویــژه فعاالن اقتصادی و 

وجــود عبــارات نامفهــوم در قانــون از دالیــل 
اجرا نشــدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون 
کــه مــازاد بــر حــدود 21  گونــه ای  اســت. بــه 
درصــد از  احــکام آن فاقــد عملکرد می باشــد 
عملکــرد  و  عملکــرد  عــدم  دالیــل  عمــده  و 
ناقــص احــکام، ناشــی از ترم فعل مســئولین 
ذی ربط با ســهم حدود 85 درصدی اســت. 
که  گــزارش دیــوان محاســبات بیــان می کنــد 
ایــن قانــون الزاماتــی همچــون ایجــاد ثبــات 
گهانی  کید از تغییــرات نا اقتصــادی و پرهیــز ا
بهــره  بــا  اطالعــات  چرخــش  غیرمنتظــره،  و 
پیــاده  زیرســاختی،  فناوری هــای  از  گیــری 
ســازی دولت الکترونیک، اســتماع مطالبات 
گذاران و پاسخگویی به  کارآفرینان و ســرمایه 
آنهــا در چارچــوب قانون در همه دســتگاه ها 
و اســتان ها، تــالش در جهــت افزایــش بهــره 
توســعه  و  ملــی  منابــع  از  اثربخشــی  و  وری 
کشور را در پی داشته ولی در  زیرساخت های 

عمل مغفول واقع شده اند.

کی است  کشور حا گزارش دیوان محاســبات 
کســب  کنشــگران عرصه  فعــاالن اقتصادی و 
و  بخشــنامه ها  بــا  گــذاران  ســرمایه  و  کار  و 
دستورالعمل های متعددی درخصوص این 
قانون روبرو هســتند. بانک مرکزی، ســازمان 
تجــارت،  توســعه  ســازمان  مالیاتــی،  امــور 
وزارت صمــت و ســازمان تامیــن اجتماعــی از 
شــاخص ترین دســتگاه های اجرایی هستند 
که بیشترین بخشنامه ها ودستورالعمل های 
گهــی صــادر  بــدون هیــچ پیــش آ اجرایــی را 

نموده اند.
گام بــرای  کــه اولیــن  الزم بــه یــادآوری اســت 
تصمیم درســت، شفافیت اطالعات و آمار به 
کشور در همه  موقع و در دسترس برای همه 
که در این قانون چندین  زمینه ها می باشــد 
کید شــده است، لکن به دالیل مختلف  بار تا

عملیاتی نشده است.
عصــر  تحلیــالی  خبــری  -پایــگاه  خــرداد   10

قانون  

افزایش فعالیت های کسب وکار شامخ ساختمان خرداد را صعودی کرد

۱۰ سال زمینگیری قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
ار �ب

ا�ن
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تا تشکل و تشــکل یابی در جامعه به عنوان 
ضرورتی حیاتی درک نشود، هیچ مقصودی 
حاصل نمی شود. نهادهای مدنی اند که خرد، 
اراده و قــدرت جمعی را که اســاس و پایه 

توسعه است، فراهم می آورند.
موضوعــی که ایــن روزهــا و در بحبوحه 
انتخابات ریاست جمهوری ذهن نگارنده و 
شاید ذهن بسیاری از مردم عزیز میهن مان 
را درگیر خود ساخته است، موضوع »توسعه 
ایــران« اســت. اینکه چرا به رغــم بیش از 
یک قــرن فعالیت مشــخص و تا حدودی 
برنامه ریزی شــده در این مهــم و با توجه 
به مزیت های ســرزمینی بسیار میهن مان 
از منابــع طبیعی و موقعیت اســتراتژیک 
جغرافیایی گرفته تا سابقه تمدنی و نیروی 
جوان تحصیلکرده و... نتوانســته ایم آنچنان 
که باید و شــاید پیشــرفت کنیم و در رده 
کشورهای »توســعه یافته« قرار گیریم و به 
قول اساتید اقتصادی با ابرچالش هایی نظیر 
آب و محیط زیست، فقر و بیکاری و ضعف 

تولید رقابتی و... دست به گریبانیم.
از جمله دالیل بر شــمرده شــده در علل 
چرایی عدم توسعه یافتگی ایران عزیزمان به 

این موارد اشاره شده است:
- پراکندگــی جغرافیایی و کم آبی به اضافه 
تاریخ سرشار از تخریب و غارت و خاموشی 

چراغ علم.
- انتقادناپذیــری و ضعف در گوش دادن و 

غلبه تفکر قبیله ای در جامعه.
- نبــود اراده، خرد و اولویت »توســعه« در 

جامعه و ارکان تصمیم گیری.
- رابطــه ناموفق دین و دولــت و پیدایش 

قدرت متمرکز در امر حکومت داری.
- ناکارآمــدی نهادهــا و عــدم رویکــرد 

استراتژیک به برنامه ریزی توسعه.
- ساختار ناکارآمد دولت و بحران مشروعیت 

و عدم ثبات سیاسی و انباشت سرمایه.
- خلقیــات و هنجارهای ضدتوســعه ای و 
ضعف فرهنــگ گفت وگــو و بی اعتمادی 

دولت-ملت.
- ظرفیــت پایین حکومت هــا برای تعامل 
بــا جامعه و ضعف سیاســتگذاری علمی و 

منطقی توسعه ای.
البته بی شک موارد فوق تنها بخشی از علل 
عدم توفیق در مدار توسعه یافتگی میهن مان 
هستند و به این موارد می توان علل و عوامل 

دیگری را نیز افزود.
مــن در همیــن محــدوده و بــا تاییــد 
عارضه یابی هــای فــوق و بر اســاس دانش 
اندکم، فکر می کنم برای حل معضل تاریخی 
توسعه نایافتگی در درجه اول باید وجود بحران 
»توسعه نایافتگی« را پذیرفت و باور داشت که 
گریز و گزیری از »توســعه« نیست و اگر هر 
چه سریع تر و منسجم تر در مدار توسعه قرار 
نگیریم، با تاســف بسیار عبور از این گذرگاه 

سخت، بعید و شاید ناممکن خواهد بود.
پذیرش ضرورت »توســعه« و اجماع ملی 
بر ســر آن به گمانم اولین و مهم ترین گام 
اســت و گام پــس از آن، رســیدن به یک 
الگــو و مدل علمی و تجربه شــده جهانی 
در چارچــوب قوت ها و محدودیت های این 
مردم و ســرزمین است. کار در مراحل بعد 
به باور این خدمتگزار، ســاده تر و از مقوله 
شاید بیشــتر تکنیکی و اجرایی است که با 
توجه به توان و دانش باالی فرهیختگان این 
سرزمین و امکانات موجود در دهکده جهانی 

امروز، امری قابل حصول و دستیابی است.
در ایــن میان، آنچه این همــه را چون نخ 
تســبیح به هم پیوند می زند و برداشــتن 
ایــن گام ها چه اولین و چــه آخرین آنها را 
ممکن می سازد، همکاری و همیاری نهادینه 
شــده بین معتقدان این راه و مسیر دشوار 

اســت؛ یعنی ایجاد و تقویت جامعه مدنی؛ 
یعنی احــزاب و انجمن هــا و اتحادیه ها و 
سندیکا؛ یعنی تشکل و تشکل یابی جامعه 
در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی و 

اجتماعی و فرهنگی.
ایــن ارادتمند بر اســاس تجارب چند دهه 
کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی عمیقا باور 
دارم که تا تشــکل و تشکل یابی در جامعه 
ما به عنوان ضرورتــی حیاتی درک و لمس 
نشــود، هیچ مقصودی حاصل نمی شــود. 
نهادهای مدنی اند که خــرد، اراده و قدرت 
جمعی را که اســاس و پایه توســعه است، 
فراهم می آورند و در آغوش کشیدن شاهد 
مقصود را ممکن می ســازند.تاش تک تک 
آحاد مردم و به خصــوص فعاالن اجتماعی 
و اقتصادی و صنعتی، تحقق هدف مقدس 
توسعه را ممکن می سازد. هدفی که چیزی 
جز حاکمیت عشق، صلح، دوستی و افزایش 
ظرفیت یــک جامعــه برای همــکاری و 
مشارکت نیست؛ حکایت سیمرغ و سی مرغ.
پــس هر چــه در این مســیر همصداتر و 
همراه تر و در قالب نهادهای مدنی، صنفی و 
صنعتی منسجم و متشکل تر باشیم، تحقق 
آرزوی دیرین »توسعه« ممکن تر است. امید 
کــه هر یک از ما در حد بضاعت خود بیش 
از پیش در این راه دشــوار، مصمم و کوشا 
و مصداقی باشیم بر امکان »توسعه یافتگی« 

میهن عزیزمان.
همراه شو عزیز/  تنها نمان به درد/  کین درد 
مشترک/  هرگز جدا جدا/  درمان نمی شود.

9 خرداد - اتاق بازرگانی ایران 

تشکل یابی 
درمان  درد توسعه

محسن خلیلی عراقی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
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 نشست

مدیــرکل دفتر توســعه مهندســی ســاختمان 
ح خدمات هفت رشته مهندسی  از ابالغ شــر
ســاختمان و همچنین تعییــن و ابالغ درصد 
حق الزحمــه بیــن رشــته ای در چهــار رشــته 

مهندسی خبر داد.
دفتــر  مدیــرکل  عبدی قهــرودی  علی محمــد 
ح  توســعه مهندســی ســاختمان، از ابالغ شر
خدمــات رشــته های مهندســی و همچنیــن 
بیــن  حق الزحمــه  درصــد  ابــالغ  و  تعییــن 
اصلــی  رشــته  چهــار  در  نظــارت  رشــته ای 
تاسیســات  معمــاری،  )عمــران،  مهندســی 
برقی و تاسیســات مکانیکی(، مهندسی خبر 

داد.
مدیرکل دفتر توســعه مهندسی ساختمان با 
کنــون دو موضوع  که هم ا اعــالم ایــن مطلب 
کــه  ح خدمــات هفــت رشــته مهندســی  شــر
کار  دســتور  در  آن  مقدمــات   ۹6 ســال  از 
بــوده  و همچنین تعیین درصــد حق الزحمه 
گفت:  کار قرار دارد،  بین رشــته ای در دســتور 
گذشــته وقــت فراوانــی صــرف  طــی ســه مــاه 
ح خدمات مهندســی شــد و دفتر  تدوین شــر
بــا  راه  وزارت  ســاختمان  مهندســی  توســعه 
شــورای  نماینــدگان  همراهــی  و  همفکــری 
مهندســی  نظــام  ســازمان های  مرکــزی 
اعضــای  از   برخــی  همچنیــن  و  ســاختمان 
اســتان ها  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
که بــه زودی  موضــوع بــه جمع بندی رســید 
ابــالغ  نهایــی  مهندســی  خدمــات  ح  شــر

می شود.
ح  شــر کنــون  تا اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عبــدی 
خدمات مهندســی در هفت رشته مهندسی 
)عمــران، معمــاری، شهرســازی، تاسیســات 
برقــی، تاسیســات مکانیکــی، نقشــه برداری، 
ترافیــک( بــه شــکل مــدون وجــود نداشــت، 
افــزود: یکــی از دالیــل اختالف ســازمان های 
نظام مهندســی ساختمان اســتان ها فقدان 
که سبب تداخل  ح خدمات مدون بوده  شــر

در ارایه خدمات مهندسی می شد. به عنوان 
نمونــه برخــی از مســئولیت های ناظــر معمار 
ح خدمات  بــا ناظــر ســازه بــه دلیل نبــود شــر
کــه ایــن تداخل ها ســبب بروز  تداخــل شــده 
ح  کــه بــا تدویــن و ابــالغ شــر مشــکالتی بــود 

خدمات این مشکالت حل خواهند شد.
ح خدمــات مهندســی  کــرد: شــر وی تصریــح 
که به  تدوین شــده در هفت رشته مهندسی 
زودی ابــالغ خواهــد شــد، چارچوبــی تعیین 
که اختالفات بین رشته های مهندسی  کرده 
و مهندســان رشــته های مختلــف را برطــرف 
کــه عمــال  کار  کــرد و بخش هایــی از  خواهــد 
ج  بــه دلیــل اختــالف ناظــران از نظــارت خــار

می شد، به چرخه نظارت برمی گردد.

مدیــرکل دفتر توســعه مهندســی ســاختمان 
اعضــای  بیــن  موجــود  مشــکالت  دیگــر  از 
سازمان های نظام مهندسی را تعیین درصد 
بین رشــته ای حق الزحمه نظارت برای چهار 
رشــته عمــران، معمــاری، تاسیســات برقی و 
تاسیســات مکانیکــی برشــمرد و بــا اشــاره به 
اینکــه ســال ها درصــد حق الزحمــه به شــکل 
سلیقه ای در استان ها تعیین می شد از ابالغ 
درصــد حق الزحمــه بیــن رشــته ای نظــارت و 
طراحی برای چهار رشته مهندسی به زودی 

خبر داد.
درصــد  داد:  توضیــح  عبدی قهــرودی 
رشــته  چهــار  بــرای  نظــارت  حق الزحمــه 
مهندســی، ســال ها بالتکلیــف و ســلیقه ای 
اســاس  بــر  اســتانی  هــر  و  می شــد  تعییــن 
اســتان  چهارنفــره  هیــات  از  کــه  مصوباتــی 
حق الزحمــه  درصــد  تفکیــک  می کــرد  اخــذ 
کــه عمــال  تعییــن می کــرد  را  بیــن رشــته ای 
کرده اســت.  مشــکالت عدیــده ای را ایجــاد 
بــه عنوان نمونــه در یک ســاختمان درصد 
نظــارت  بخــش  در  شــده  ارایــه  خدمــات 
توســط ناظــر ســازه، ناظــر معمــاری، ناظــر 
تاسیســات  ناظــر  و  مکانیکــی  تاسیســات 
در  و  متفــاوت  مجــاور  اســتان  دو  در  برقــی 

است. نوسان 
کنون درصد حق الزحمه  کرد: هم ا کید  وی تا
در  رشــته  چهــار  در  رشــته ای  بیــن  نظــارت 
کشــور اخذ بررســی شده  تمامی اســتان های 
و بــا ابالغ درصــد حق الزحمه نگاه ســلیقه ای 
برطــرف خواهد شــد و طبق چارچوب مدون 
در خصــوص اخــذ حق الزحمه بین رشــته ای 

نظارت و طراحی عمل خواهد شد.
ح  شــر ابــالغ  از  بعــد  گفــت:  عبدی قهــرودی 
خدمــات، تعییــن و ابالغ درصــد حق الزحمه 
بین رشته ای در  چهار رشته اصلی مهندسی 

ساختمان انجام خواهد شد.
23 خرداد 

شرح خدمات ۷ رشته مهندسی ساختمان 
ابالغ می شود

 شرح خدمات مهندسی تدوین 
شده در هفت رشته مهندسی که به 

زودی ابالغ خواهد شد، چارچوبی 
تعیین کرده که اختالفات بین 

رشته های مهندسی و مهندسان 
رشته های مختلف را برطرف خواهد 

کرد و بخش هایی از کار که عمال 
به دلیل اختالف ناظران از نظارت 

خارج می شد، به چرخه نظارت 
برمی گردد.

ار �ب
ا�ن
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گذشــته آغاز  تولیــد بــرق ایــن نیروگاه از ســال 
کنون همه ژنراتورهای آن راه اندازی  شد اما ا
کامل مورد بهــره برداری  شــده انــد و به طــور 

گرفته است. قرار 
واحدهــای  نخســتین  از  نیــرو  تولیــد  چیــن 
کــه  عملیاتــی ســد بــرق آبــی بــزرگ جدیــدی 
گورجس  دومین سد بزرگ جهان پس از سد 
گزارش  کــرد. بــه  کشــور اســت را آغــاز  در ایــن 
که فعاالن محیط زیست  ایسنا، با وجود این 
از چیــن بــرای احــداث ســدهای عظیم روی 
رودخانــه یانــگ تســه و انشــعابات آن انتقاد 
کــرده انــد اما مقامات چینی به ســاخت ســد 
کاهش  بــرق آبــی ادامه دادنــد زیرا به دنبــال 
کشــور  آالیندگــی ناشــی از تولیــد بــرق در ایــن 

هستند.
گورجس  که توسط شرکت تری  ســد بایهتان 
)ســه دره( چین ساخته شــده است، دومین 
ســد بــرق آبی بــزرگ جهان بــا ظرفیــت تولید 
که  گیــگاوات بــرق از 16 واحــد خواهد بود   16
تــا اواســط ســال میــالدی آینــده تکمیــل می 
شــوند. بزرگترین پروژه بــرق آبی جهان »تری 
گیــگاوات ظرفیت  که 22.5  گورجس« اســت 
دارد. اوایــل مــاه میالدی جاری نیــروگاه برق 
آبی وودونگده بر روی رودخانه یانگ تسه که 

یک پروژه برق آبی عظیم دیگر چین است به 
کامل عملیاتی شــد. هزینه ساخت این  طور 
که 12 ژنراتور دارد، حدود 1۹ میلیارد  نیــروگاه 
گیگاوات برق  دالر بوده و ظرفیت تولید 10.2 
گذشته  را دارد. تولید برق این نیروگاه از سال 
کنون همــه ژنراتورهــای آن راه  آغــاز شــد امــا ا
کامل مــورد بهره  انــدازی شــده اند و بــه طور 

گرفته است. برداری قرار 
چیــن،  مرکــزی  تلویزیــون  گــزارش  طبــق 
ظرفیــت  در  وودونگــده  آبــی  بــرق  نیــروگاه 
کامــل، ظرفیت تولید ســاالنه 38.۹1 میلیارد 
کیلــووات ســاعت برق را خواهد داشــت. این 
رقــم معــادل صرفــه جویــی 12.2 میلیون تن 

زغال ســنگ استاندارد و حذف ساالنه 30.5 
کربن است.  کسید  میلیون تن آالیندگی دی ا
گزارش اول پرایس، چین با 1.302  بر اســاس 
تراوات ساعت ظرفیت تولید برق آبی تا سال 
201۹، پرچمــدار ظرفیــت برق آبــی در جهان 
کانادا با 3۹8 تراوات ساعت، با فاصله  است. 
زیــادی در رتبه دوم قــرار دارد. چهــار نیروگاه 
گورجس  برق آبی چین شــامل سدهای تری 
گیگاوات، در  و شــیلواودو بــا ظرفیــت 13.86 
میــان بزرگترین نیروگاههای بــرق آبی جهان 
کــردن آالیندگــی  هســتند. چیــن بــرای صفــر 
گذاری  کربــن اقتصادش تا ســال 2060 هدف 

کرده است. 8 تیر- عصر ایران

کرایــه  ســاعتی مربــوط به  بیشــترین افزایــش 
»بولدوزر به قدرت ٣٥٠ اسب بخار با راننده« 
کمترین افزایش در متوســط  بــا ٦٠,١ درصد و 
کرایه ساعتی مربوط به »تانکر آب پاش ١٥٠٠٠ 
لیتــری بــا راننــده« بــا ١٦.١ درصــد نســبت به 

دوره قبل بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران، بیشــترین افزایش  بــه 
کرایــه  ســاعتی مربوط بــه »بولدوزر بــه قدرت 
٣٥٠ اســب بخــار بــا راننــده« بــا ٦٠,١ درصد و 
کرایــه ســاعتی  کمتریــن افزایــش در متوســط 
لیتــری   ١٥٠٠٠ پــاش  آب  »تانکــر  بــه  مربــوط 
بــا راننــده« بــا ١٦.١ درصــد نســبت بــه دوره 
کرایــه    ح آمارگیــری از  قبــل بــوده اســت. طــر
ح هــای  طر در  اســتفاده  مــورد  ماشــین آالت 

عمرانــی از ســال ١٣٦٥ به  صورت شــش ماهه 
در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران 

اجرا می شود.
کرایه   در ایــن آمارگیــری، اطالعات مربــوط به 
اســتفاده  مــورد  انــواع ماشــین آالت  ســاعتی 
ح هــای عمرانــی )٦٠ مــورد(، بــا ارســال  در طر
پرسشــنامه ها ی مربوطه از طریق رایانامه به 
ح های عمرانی در  پیمانکاری های مجری طر
ح  استان تهران، جمع آوری می  شود. این طر
در بهمــن مــاه ســال ١٣٩٩ بــرای جمــع  آوری 
اطالعــات مربــوط به نیمــه   دوم همان ســال 
اجرا شــده اســت. در مقایســه  تمامی ٦٠ قلم 
مورد آمارگیــری این دوره، بیشــترین افزایش 
کرایــه  ســاعتی مربوط بــه »بولدوزر بــه قدرت 

٣٥٠ اســب بخــار بــا راننــده« بــا ٦٠,١ درصد و 
کرایــه ســاعتی  کمتریــن افزایــش در متوســط 
لیتــری   ١٥٠٠٠ پــاش  آب  »تانکــر  بــه  مربــوط 
باراننــده« با ١٦.١ درصد نســبت به دوره  قبل 

بوده است.
کرایــه  ســاعتی  همچنیــن، مقایســه  متوســط 
در این دوره با دوره  مشــابه ســال قبل نشان 
کرایه  ســاعتی  که بیشــترین افزایش  می دهد 
کفــی بــه ظرفیــت ١٠ تــن  مربــوط بــه »تریلــی 
کمترین  کشــنده « بــا ١٤٤,٢ درصــد و  بــدون 
»موتــور  بــه  مربــوط  ســاعتی  کرایــه   افزایــش 
جــوش دیزلی ١٠٠ تــا ١٥٠ آمپر« با ٤٨.٩ درصد 

بوده است.
30 خرداد

راه اندازی دومین سد برق آبی بزرگ جهان در چین

کرایه ماشین آالت مورد استفاده در طرح های عمرانی چقدر بود؟
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 نشست

بر اســاس بخشــنامه صادر شــده توسط وزیر 
هیــات  اعضــای  تمامــی  شهرســازی،  و  راه 
که شــامل  مدیره نظام مهندســی اســتان ها 
عــدم رعایت تعارض منافع شــدند صالحیت 
را  رو  پیــش  انتخابــات  بــرای  شــدن  نامــزد 

ندارند.
بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت 
راه و شهرسازی در تاریخ 12 تیرماه سال 1400 
،  در جهت ارتقای سالمت اداری و بر اساس 
اختیار ناشــی از مــاده 123 آیین نامه اجرایی 
کنترل ســاختمان  قانــون نظــام مهندســی و 

اعالم می گردد:
کلیــه داوطلبــان عضویــت  اینکــه  دلیــل  بــه 
در هیئــت مدیــره ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان ها در زمان ثبت نام برای 
انتخابــات دوره فعلــی، بــه صراحــت تعهد به 
رعایــت عــدم تعــارض منافــع را تقبــل و امضا 

و  موصــوف  تعهدنامــه  طبــق  لــذا  نمودنــد، 
اخالقــی  حرفــه ای،  رفتــار  »نظام نامــه  مفــاد 
در مهندســی ســاختمان« هر یــک از اعضای 
مهندســی  نظــام  ســازمان  مدیــره  هیئــت 
تصــدی  دوره  در  کــه  اســتان ها  ســاختمان 
علــی رغــم وظایف هیــات مدیره آن ســازمان 
نــوع  هــر  نظام نامــه  تعهدنامــه  برخــالف 
کار از طریــق ســازمان، اســتان اعــم از  ارجــاع 
کنترل  کارشناسی موضوع ماده 27، نظارت، 
نقشه و غیره داشته اند و همچنین مسئولین 
ارجــاع خدمات در ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان اســتان از جمله ریاســت سازمان 
مذکــور مرتکــب تخلــف حرفــه ای شــده اند و 
بایــد به قیــد فوریت و بــرای برخــورد قانونی، 
کثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه مرجــع  حدا
گردند. انتظامی برای برخورد قانونی معرفی 

گــزارش فارس بر اســاس بخشــنامه صادر  بــه 

هســتند،  موظــف  مذکــور  شــوراهای  شــده 
ج از نوبــت به تخلفــات مذکور رســیدگی  خــار
کننــد. الزم به ذکر اســت، افراد دارای تعارض 
منافــع بــه دالیل موصوف حائز شــرایط برای 
داوطلبــی جهــت عضویــت در هیئــت مدیره 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 
نمی باشــند و هیئت اجرایی و دســتگاه های 
زمــان  را در  ایــن موضــوع  نظــارت موظفنــد 
احــراز صالحیــت این افــراد لحــاظ نمایند. بر 
اســاس اطالعــات بدســت آمــده نزدیــک بــه 
30 درصــد از اعضــای هیئــت مدیره ســازمان 
کشــور و نزدیک  نظام  مهندســی استان های 
60 درصد شــورای مرکزی بر اساس بخشنامه 
صادر شــده بــه دلیــل رعایت نکردن مســئله 
در  شــدن  نامــزد  صالحیــت  منافــع  تعــارض 

انتخابات پیش رو را ندارند.
13 تیر

کرد:  رییس سازمان نقشه برداری کشور اعالم 
کشور 2۹ اســتان در خطر پدیده  از 31 اســتان 
اســت  الزم  و  دارنــد  قــرار  زمیــن  فرونشســت 
مســووالن تصمیمــات قاطــع در ایــن زمینــه 
که ایران در حال نشســت است.  بگیرند، چرا 
گو  گفت و  غالمعلی جعفرزاده ایمن آبــادی در 
با ایســنا با بیــان اینکه نرخ فرونشســت زمین 
کشــور روز بــه روز در حــال تشــدید شــدن  در 
کــه در این  اســت، افــزود: این در حالی اســت 
زمینه فرهنگ ســازی نشــده اســت و عملکرد 
دســتگاه های مرتبــط بــا ایــن حــوزه رضایــت 
کــه ایــن دســتگاه ها در  بخــش نیســت؛ چــرا 
کاهــش نرخ فرونشســت تصمیمات  راســتای 
بــا  وی  نکرده انــد.  اتخــاذ  محکــم  و  قاطــع 
کیــد بر ضــرورت بازنگــری در بهره بــرداری از  تا
چاه ها، برداشــت آب از ســفره های زیر زمینی 
کــرد: بر اســاس  و مدیریــت منابــع آب، اظهــار 
بررســی های میدانــی مــا در حال حاضــر از 31 
پدیــده  خطــر  در  اســتان   2۹ کشــور،  اســتان 

فرونشست قرار دارند.
کیــد بــر اینکــه زمین ایــران در  جعفــرزاده بــا تا
کرد: برای  حال نشســت اســت، خاطر نشــان 
جلوگیری از روند افزایشی نرخ فرونشست نیاز 

بــه قدرتــی فراتر از قدرت های اجرایی اســت و 
گرفته نشــود،  که جلوی این روند  در صورتــی 
شاهد تخریب بزرگ زیست محیطی خواهیم 
کشــور به  بود. رییس ســازمان نقشــه برداری 
اقدامات این ســازمان برای پایش این پدیده 
کنــون 110 نقطه و  کــرد و یــادآور شــد: تا اشــاره 
کشــور مــورد بررســی و پایــش  44 منطفــه در 
گرفته  این ســازمان از لحاظ فرونشســت قــرار 
کلیــه اطالعات آن و میزان نرخ فرونشســت  و 
به مســووالن مربوط ارســال شــده است، ولی 
دریغ از اینکه دستگاه های مرتبط برنامه های 
کاهش این بحران زیســت محیطی  خود را در 

کنند. اعالم 
را  کشــور  بــرداری  جعفــرزاده ســازمان نقشــه 
کــرد و ادامه  کننــده توصیــف  یــک نهــاد رصد 
کــه از پایش های  داد: اطالعــات و داده هایــی 
انجام شده در زمینه فرونشست اطالع رسانی 

شــده اســت، ولی توجهی به آنها نشده و این 
که نــرخ فرونشســت در ایران  در حالــی اســت 
کیــد بــر  رونــد افزایشــی دارد. جعفــرزاده، بــا تا
اینکــه فرونشســت یــک مخاطــره غیــر قابــل 
کــرد: راه بــرون رفــت از  جبــران اســت، اظهــار 
کنون درهای  کــه از هم ا این بحران آن اســت 
چاه هــا بســته و برداشــت آب هــای زیــر مینی 
متوقف و برنامه های نگهداشت ذخایر زمینی 
اجرایی شود. وی با انتقاد از نحوه جمع آوری 
کــرد: به بهانه جمع  کید  آب های ســطحی، تا
آســفالت  بــه  اقــدام  ســطحی  آب هــای  آوری 
کاهش  که این امــر موجب  کــردن زمین شــده 

نفوذپذیری زمین شده است.
و  خشکســالی  و  اقلیــم  تغییــر  عامــل  دو  وی 
دخالت بشــر در محیط زیســت را از مهمترین 
کشــور نــام برد و  عوامــل فرونشســت زمین در 
که بشــر خردمند  یــادآور شــد: انتظــار مــی رود 
کاهــش فشــار بــر محیط  اقداماتــی در جهــت 
ولــی در حــال حاضــر  کنــد،  اجرایــی  زیســت 
موجــب  انســان  دخالت هــای  کــه  شــاهدیم 
تشــدید شــدن بحران هــای محیــط زیســتی 

شده است.
15 تیر

بخشنامه تعارض منافع نظام مهندسی صادر شد

درگیری 2۹ استان ایران با فرونشست

ار �ب
ا�ن
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شهرســازی  معــاون  صادق مالواجــرد  فرزانــه 
دبیــر  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  معمــاری  و 
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
مصوبه این شــورای عالی در خصوص تعیین 
کــم  ترا فــروش  و  ســازی  بلندمرتبــه  ضوابــط 
کشور  ســاختمانی را به معاون عمرانی وزارت 
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور  کشــور و همچنین اســتانداران سراســر 

کرد. در این مصوبه آمده: ابالغ 
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در 
گزارش دبیرخانه  خ 21/7/13۹۹  جلســه مور
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران 
ح های توســعه و عمران(  )دفتــر نظارت بر طر
شناســی  آســیب  و  ارزیابــی  خصــوص  در  را 
»ضوابــط عــام اســتقرار ســاختمان های بلند 
خ  در شــهرهای ایــران« مصــوب جلســه مــور
16/7/13۹7 ایــن شــورای عالــی اســتماع و 

ضمــن تصویــب تغییــرات پیشــنهادی مقــرر 
کــرد: »ضوابط عــام اســتقرار ســاختمان های 
بلنــد در شــهرهای ایران« بر اســاس تغییرات 
مذکور و اعمال نقطه نظرات اعضای شــورای 
عالی شهرســازی در راســتای تســهیل فرآیند 
تصویب و رفع ابهام و جلوگیری تفسیر پذیری 
کیــد بــر محورهــای زیــر اصــالح  در اجــرا، بــا تأ
و پــس از تأییــد نهایــی دبیــر شــورای عالی به 
عنــوان مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و 
معماری ایران به مراجع ذی ربط ابالغ شود.
کاهش فرآیند بررســی و تصویب  1-بــه منظور 
بــه  گــزارش مربــوط  در شــهرهای مشــمول، 
»ضــرورت احــداث ســاختمان های بلنــد بــه 
همــراه پهنه هــا و محورهــای مناســِب مکان 
کــم ســاختمانی مجاز  یابی شــده و ســقف ترا
قابــل احــداث در آنهــا« با رعایــت چهارچوب 
کلــی ضوابــط عــام بــه عنــوان ســند »ضوابط 

اســتقرار ســاختمان های بلند شــهر« توســط 
کل راه و شهرســازی اســتان )در تکمیل  اداره 
درخواســت  بــا  یــا  و  جامــع(  ح  طــر اســناد 
مشــاور  مهندســان  توســط  شــهرداری 
ذی صــالح تهیه و جهت طــی فرآیند تصویب 

به شورای عالی ارائه شود.
2- متعاقب تصویب ســند مذکور در شــورای 
عالی شهرسازی و معماری ضوابط و مقررات 
کمیســیون ماده 5  تفصیلــی مربوط به آن در 
گرفتــه و به تصویب  اســتان مورد بررســی قرار 

خواهد رسید.
3- مهندســان مشــاور تهیه کننــده »ضوابــط 
استقرار ساختمان بلند در هر شهر« موظفند 
ســند مذکــور را در انطبــاق بــا اصــول توســعه 
 )TOD( عمومــی  نقــل  و  حمــل  بــر  مبتنــی 

کنند. تدوین 
30 خرداد 

تفاهم نامه ســاخت پل آســتاراچای با حضور 
اســالمی  جمهــوری  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کشور آذربایجان  ایران و معاون نخســت وزیر 
و  راه  وزارت  گــزارش  بــه  رســید.  امضــا  بــه 
شهرسازی، روز 1۹ آذر همزمان با سفر محمد 
کشــورمان به  اســالمی وزیــر راه و شهرســازی 
پــل آســتاراچای  کــو، تفاهم نامــه ســاخت  با
بیــن ایــران و جمهــوری آذربایجــان بــه امضا 

کــه بــا حضور وزیــر راه  رســید. در ایــن توافــق 
معــاون  و  اســالمی  جمهــوری  شهرســازی  و 
کشور آذربایجان به امضا رسید،  نخست وزیر 
مقرر شد این پل روی ردوخانه آستارچای با 
کشــور طــی 12 ماه  مشــارکت 50 درصــدی هر 
احداث شود.الزم به ذکر است براساس اعالم 
کشورمان با ساخت این  وزیر راه و شهرسازی 
کمربندی آســتارا  کو - آســتارا به  پل اتوبان با

- اردبیل متصل شــده و قرار اســت براســاس 
گرفته یــک پایانه جدید  برنامــه ریــزی انجــام 
اتومبیل به موازات پایانه ریلی ســاخته شــود 
کریدور ریلی و جاده  تا این دو مسیر و این دو 
کنــار هم بتوانند یــک فرصت متفاوت  ای در 
را بــرای افزایــش تبــادالت تجــاری و رفــت و 

کنند کشور فراهم  آمدهای مرزی بین دو 
1۹خرداد

کل راه و شهرســازی اســتان تهــران از  مدیــر 
کاهــش زمــان اســتعالم مــدارک تحصیلــی بــا 
راه اندازی ســامانه »سجاد« در فرآیند صدور 

کار مهندسان خبر داد. پروانه اشتغال به 
بــا  مهندســی  پروانــه  صــدور  در  تســریع 
گــروه  گــزارش  ســجادبه  ســامانه  راه انــدازی 
پایــگاه  از  صداوســیما  خبرگــزاری  اقتصــادی 
خبــری وزارت راه و شهرســازی؛ آقــای خلیل 
گفت: استعالم مدارک تحصیلی  محبت خواه 
یکــی از فرآیند هــای زمــان بر در صــدور پروانه 
که با  کار مهندســان بوده اســت  اشــتغال بــه 

امــورات جامعــه مهندســین  تســریع  هــدف 
و حــذف فرآیند هــای زائــد و همچنیــن ارائــه 
خدمات بیشــتر در حوزه دولــت الکترونیک، 

سامانه سجاد راه اندازی شده است.
کلمــه ســجاد مخفــف »ســامانه  افــزود:  وی 
اســت،  دانشــگاهی«  اطالعــات  جامــع 
کنــون در حــال انجــام  کــه هــم ا ســامانه ای 
آخریــن مراحــل و اقدامــات نهایی اســت و با 
راه انــدازی این ســامانه بالفاصله و به صورت 
آنالین اســتعالم مدارک تحصیلی متقاضیان 

کشور اخذ می شود. از دانشگاه های 

گفــت: ســامانه مــدارک صادره  محبت خــواه 
از ســال 13۹۹ بــه بعــد را مــورد اســتعالم قــرار 
می دهــد و مدارک تحصیالت قبلی همچنان 
کل راه  گرفته شود. مدیر  باید سنتی استعالم 
و شهرســازی اســتان تهر ان افزایش خدمات 
دولت الکترونیک در راســتای خدمت رسانی 
به جامعه نخبه مهندســی اســتان تهران را از 
کاری سازمان نظام  مهم ترین ســرفصل های 
کل راه و شهرســازی  مهندســی تهران و اداره 

کرد. استان بیان 
8 خرداد 1400

تعیین ضوابط بلندمرتبه سازی و تراکم در هر شهر به استانها واگذار شد

 امضا ی تفاهم نامه ساخت پل آستاراچای بین ایران و جمهوری آذربایجان

تسریع در صدور پروانه مهندسی با راه اندازی سامانه سجاد
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 نشست
اله م�ت

آمــاری  مدل ســازی  قبــل  شــماره  در 
حــاوی  آســفالتی   روســازی  عملکــرد 
کــرو و نانوپلیمــری   و  الیــاف میکــرو، ما
تاثیر این الیاف بر روی عملکرد فیزیکی 
روســازی-مقدمه  و مــواد و روش هــا 
توضیح داده شد  ادامه در پی می آید

۴-مدل سازی آماری 
4-1-تاثیــر الیــاف بــر روی مقاومــت مارشــال 
مخلوط های آســفالتی حاوی انــواع الیاف با 

درصدهای مختلف  

میانگیــن و انحــراف معیــار نتایــج مقاومــت 
مارشــال نمونــه هــای آســفالتی حــاوی انواع 
الیــاف بــا درصدهــای مختلــف در جــدول 10 

ارائه شده است. )جدول 10(
نشــان  مارشــال  مقاومــت  تغییــرات   رونــد 
کــه میانگیــن مقاومت مارشــال در   مــی دهد 
نمونــه ها بــا افزایش انــدازه و افزایش درصد، 
کــرده اســت و از رونــد منظمی  افزایــش پیــدا 
کمترین مقدار  که  برخوردار اســت. بگونه ای 
مقاومت مارشــال مربوط بــه نمونه P1-F1 با 
کزیمم ۹۹4 و  مقــدار مینیمم ۹۹0 و مقــدار ما
بیشــترین مقدار مقاومت مارشــال مربوط به 
نمونــه P2-F3 می باشــد. مقاومت مارشــال 
کــه نمونــه  کــی از بیشــترین بــاری اســت  حا
کند. در  گســیختگی می تواند تحمــل  بــدون 
واقع شاخص مارشــال نشان دهنده سختی 
بیشــتر مخلــوط و مقاومت بیشــتر آن در برابر 
تغییــر شــکل های دائمی می باشــد. در واقع 
کرد نمونــه های  مــی تــوان چنیــن اســتدالل 
حــاوی الیــاف نانو به مقدار 1 درصد بیشــتر از 

تمامی مخلوط ها می باشد. 
در جدول 11، مــدل های مختلف با همدیگر 
مقایســه شــده اســت. در ایــن حالــت، مــدل 
2FI در مقابــل مــدل خطــی پیشــنهاد شــده 
اســت و مــدل مکعبــی در مقابل مــدل درجه 
دومــی به عنــوان مدل دارای خطا پیشــنهاد 

شده است. 
 نتایج ANOVA برای مدل 2FI برای پاســخ 
مقاومــت مارشــال در جــدول 12 ارائــه شــده 
کــه جدول نشــان می دهد  اســت. همانطــور 
مدل معنادار می باشــد، البته این به معنای 
کتورها  معنــادار و غیرمعنادار بودن اثر خود فا
)انــواع الیــاف بــا درصدهــای مختلــف( نمــی 
کمتر از 0/05 به عنوان معنادار  باشد. مقادیر 

گرفته می شود.  )جدول 12.( در نظر 
کــد شــده  کتورهــای  بــر حســب فا   ضرایــب 

مدل سازی آماری عملکرد روسازی آسفالتی
 حاوی الیاف میکرو، ماکرو و نانوپلیمری

   و تاثیر این الیاف بر روی عملکرد فیزیکی روسازی

قسمت دوم

فردین ناصری
تحصیالت کارشناسی ارشدعمران

 گرایش مهندسی راه وترابری

جدول۱0.میانگینوانحرافمعیارنتایجمقاومتمارشالنمونههایآسفالتیحاویانواعالیاف

Fac-
tor Name Units Type Mini-

mum
Maxi-
mum Coded Low Coded High Mean  Std.

.Dev

A F1-P1 mm Nu-
meric 990.00 994.00 991.00 ↔ -1 993.00 ↔ +1 992.00 0.9204

B F1-P2 mm Nu-
meric 1003.50 1009.50  ↔ -1

1005.00
 ↔ +1
1008.00 1006.50 1.38

C F2-P1 um Nu-
meric 1008.50 1018.50  ↔ -1

1011.00
 ↔ +1
1016.00 1013.50 2.30

D F2-P2 um Nu-
meric 1015.50 1021.50  ↔ -1

1017.00
 ↔ +1
1020.00 1018.50 1.38

E F3-P1 nm Nu-
meric 1031.00 1039.00  ↔ -1

1033.00
 ↔ +1
1037.00 1035.00 1.84

F F3-P2 nm Nu-
meric 1069.50 1075.50  ↔ -1

1071.00
 ↔ +1
1074.00 1072.50 1.38

جدول۱۱.مجموعمدلمتوالیمربعات

Source  Sum of
Squares df  Mean

Square
F-val-

ue p-value

Mean vs Total 8.947E+13 1 8.947E+13

Linear vs Mean 2.278E+11 6 3.796E+10 1.34 0.2499

2FI vs Linear 4.913E+11 15 3.276E+10 1.20 0.2956 Suggest-
ed

Quadratic vs 2FI 1.180E+11 6 1.966E+10 0.6997 0.6509

Cubic vs Qua-
dratic 9.447E+11 26 3.634E+10 1.70 0.0776 Aliased

Residual 6.853E+11 32 2.142E+10

Total 9.194E+13 86 1.069E+12
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که  در جــدول 13 ارائــه شــده اســت. همانطــور 
در جــدول نشــان داده شــده اســت، تخمیــن 
ضریــب، تغییــر مــورد انتظــار در پاســخ بــه ازای 
که  کتــور را در زمانی  هــر واحــد تغییر در مقدار فا
کتورهــای باقیمانده ثابت نگه داشــته  تمــام فا

می شوند، را نشان می دهد. 
کتورهای  نتایج مربــوط به ضرایب بر حســب فا
کدشــده در جدول 14 ارائه شــده است. ضریب 
کتــور )الیــاف( در ســطح اطمینــان %۹5  هــر فا
 مشــخص و ارائه شــده 

ً
همــراه بــا عــرض از مبــدا

کتورهــای  کتورهــای اضافــی غیــر از فا اســت. فا
اصلــی بــا تقریــب و بــه روش stepwise در مــدل 
سازی حذف شده است، تا تاثیر آنها در معادله 
کدگــذاری  پیشــنهادی لحــاظ نگــردد. معادلــه 
بــا  کتورهــا  فا نســبی  اثــر  شناســایی  در  شــده 
کتور مفید است. )جدول۱4.( مقایسه ضرایب فا

هــا در شــکل 5  نرمــال داده  توزیــع  نمــودار5   
ایــن  کــه  همانطــور  اســت.  داده شــده  نشــان 
نمودار نشــان می دهد داده هــا از توزیع نرمال 

برخوردار هستند. 
کس،  کس-کا مقــدار الندای بهینه در نمودار با
3 بدســت آمده اســت. این مقــدار، عدد بهینه 
بــرای فرایند مدل ســازی اســت. پــس از تعیین 
گرفته شد  این مقدار، مقدار بهینه الندا در نظر 

گردید.  و مدل سازی از اول اجرا 
در نمودار 7. نمودار مقایســه مقاومت مارشال 
در  انواع الیاف با درصدهای مختلف می باشــد 
کتــور بــر پاســخ در یک  در   هــر نمــودار اثــر هــر فا
نقطــه خاص از فضا مشــخص شــده اســت. هر 
کــه تاثیر الیــاف بر روی  نمــودار نشــان می دهد 

جدول۱2.نتایجANOVAبرایمدل2FIبرایپاسخمقاومتمارشال

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value

Model 6.816E+11 10 6.816E+10 2.86 0.0045 significant
A-F1-P1 4.499E+10 1 4.499E+10 1.89 0.1733

B-F1-P2 1.874E+10 1 1.874E+10 0.7870 0.3778

C-F2-P1 1.052E+11 1 1.052E+11 4.42 0.0389

D-F2-P2 2.748E+10 1 2.748E+10 1.15 0.2861

E-F3-P1 2.665E+10 1 2.665E+10 1.12 0.2934

F-F3-P2 4.662E+09 1 4.662E+09 0.1958 0.6594

Residual 1.786E+12 75 2.381E+10

Lack of Fit 1.645E+12 66 2.492E+10 1.60 0.2295 not significant
Pure Error 1.405E+11 9 1.561E+10

Cor Total 2.467E+12 85

جدول۱3.ضرایببرحسبفاکتورهایکدشده

Factor Coefficient Estimate df Standard Error CI Low 95% CI High 95% VIF

Intercept 1.020E+06 1 16638.03 9.868E+05 1.053E+06

A-F1-P1 24997.74 1 18183.81 -11226.27 61221.75 1.0000

B-F1-P2 -16131.74 1 18183.81 -52355.75 20092.27 1.0000

C-F2-P1 -38228.59 1 18183.81 -74452.60 -2004.58 1.0000

D-F2-P2 19537.21 1 18183.81 -16686.80 55761.22 1.0000

E-F3-P1 -19240.55 1 18183.81 -55464.56 16983.46 1.0000

F-F3-P2 -8046.73 1 18183.81 -44270.74 28177.28 1.0000

نمودار 6.  نمودار توزیع نرمالنمودار 5. نمودار توزیع نرمال
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پایانقسمتدوم نمودار 8. نمودار 3D  مقایسه مقادیر  مقاومت مارشال در نمونه های حاوی انواع الیاف

پاســخ مقاومت مارشــال اثرگذار بوده و ضرایب 
کتور  که این فا کتور نشان می دهد  مثبت هر فا
که  اثر افزایشی بر پاسخ داشته است. بگونه ای 
مقاومــت مارشــال در نمونه حــاوی الیاف نانو 
بــا مقــدار 1% بیشــترین مقدار و الیاف بــا اندازه 

کمترین مقدار می باشد.  کرو با مقدار %5  ما
کــه مقــدار مقاومــت  نتایــج نشــان مــی دهــد 
حــاوی  آســفالتی  هــای  مخلــوط  در  مارشــال 
کمتر  کرو با مقدار 0/5 درصد  الیــاف با اندازه ما
از مخلــوط های آســفالتی حــاوی الیاف میکرو 

جدول۱4.ارائهمعادلهمدلپیشنهادی

معادلهنهاییبرحسبفاکتورهایواقعیمعادلهنهاییبرحسبفاکتورهایکدشده

Marshal resistance)³) =
+1.020E+06

+24997.74 A
-16131.74 B
-38228.59 C
+19537.21 D
-19240.55 E
-8046.73 F

-34516.60 AE
-44445.98 BF
+40835.56 DE
-47511.21 EF

Marshal resistance)³) =
-4.22689E+10

+1.78873E+07 F1-P1
+2.11752E+07 F1-P2
-15291.43537 F2-P1
-1.40752E+07 F2-P2
+2.02322E+07 F3-P1
+3.62682E+07 F3-P2
-17258.29751 F1-P1 * F3-P1
-19753.77081 F1-P2 * F3-P2
+13611.85392 F2-P2 * F3-P1
-15837.07090 F3-P1 * F3-P2

اله م�ت
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جدول۱۶.میانگینوانحرافمعیارنتایجحساسیترطوبتی)TSR( مخلوط های آسفالتی حاوی انواع الیاف 

Fac-
tor Name Units Type Mini-

mum
Maxi-
mum

 Coded
Low

 Coded
High Mean  Std.

.Dev

A F1-P1 mm Nu-
meric 85.00 85.80  ↔ -1

85.20
 ↔ +1
85.60 85.40 0.1841

B F1-P2 mm Nu-
meric 85.50 86.30  ↔ -1

85.70
 ↔ +1
86.10 85.90 0.1841

C F2-P1 um Nu-
meric 88.10 88.90  ↔ -1

88.30
 ↔ +1
88.70 88.50 0.1841

D F2-P2 um Nu-
meric 88.75 89.75  ↔ -1

89.00
 ↔ +1
89.50 89.25 0.2301

E F3-P1 nm Nu-
meric 92.20 93.40  ↔ -1

92.50
 ↔ +1
93.10 92.80 0.2761

F F3-P2 nm Nu-
meric 92.40 93.20  ↔ -1

92.60
 ↔ +1
93.00 92.80 0.1841

جدول 1۷. مجموع مدل متوالی مربعات

Source  Sum of
Squares df  Mean

Square
F-val-

ue
p-val-

ue
Mean vs Total 7827.00 1 7827.00

Linear vs Mean 0.2120 6 0.0353 0.8342 0.5471

2FI vs Linear 0.3306 15 0.0220 0.4679 0.9483

Quadratic vs 2FI 0.5229 6 0.0872 2.03 0.0762
Cubic vs Qua-

dratic 1.26 26 0.0484 1.26 0.2675 Aliased

Residual 1.23 32 0.0385

Total 7830.55 86 91.05

)TSR(برایمدلخطیپاسخحساسیترطوبتیANOVAجدول۱8.نتایج

Source  Sum of
Squares df  Mean

Square
F-val-

ue p-value

Model 0.2120 6 0.0353 0.8342 0.5471 not signifi-
cant

A-F1-P1 0.0306 1 0.0306 0.7224 0.3979

B-F1-P2 0.0382 1 0.0382 0.9012 0.3453

C-F2-P1 0.0002 1 0.0002 0.0053 0.9422

D-F2-P2 0.0457 1 0.0457 1.08 0.3019

E-F3-P1 0.0000 1 0.0000 0.0009 0.9767

F-F3-P2 0.0972 1 0.0972 2.30 0.1337

Residual 3.35 79 0.0423
 Lack of
Fit 2.93 70 0.0419 0.9110 0.6241 not signifi-

cant
 Pure
Error 0.4138 9 0.0460

 Cor
Total 3.56 85

 

به مقدار 0/5 درصد بوده اســت. همچنین 
که مقــدار مقاومت  نتایــج نشــان می دهــد 
مارشــال در مخلــوط های آســفالتی حاوی 
الیــاف بــا انــدازه نانــو بــا مقــدار 0/5 درصــد 
کمتر از مخلوط های آسفالتی حاوی الیاف 
کــرو بــه مقــدار 0/5 درصد بوده اســت. از  ما
طــرف دیگــر، مقــدار مقاومــت مارشــال در 
مخلــوط هــای آســفالتی حــاوی الیــاف بــا 
کمتر از مخلوط های آسفالتی  اندازه میکرو 
حاوی الیاف نانو به مقدار 0/5 درصد بوده 
کــه با  اســت. ایــن نتیجــه نشــان مــی دهد 
الیــاف، مقاومــت مارشــال  انــدازه  افزایــش 

کرده است.     کاهش پیدا 

۴-۲-تاثیر الیاف بر حساسیت 
رطوبتی نمونه های آسفالتی حاوی 
انواع الیاف با درصدهای مختلف  

میانگین و انحراف معیار نتایج حساســیت 
آســفالتی  هــای  مخلــوط   )TSR( رطوبتــی 
حاوی انــواع الیــاف با درصدهــای مختلف 

در جدول 16 ارائه شده است. 
 )TSR( رونــد تغییرات حساســیت رطوبتی  
حساســیت  مقادیــر  کــه  دهــد  مــی  نشــان 
پیــروی منظمــی  رونــد  از   )TSR(  رطوبتــی 
کنند، و روند افزایشــی دارند بگونه ای   می 
که بیشــترین مقدار مربوط به نمونه حاوی 
کرو با مقدار 5% و بیشــترین مقدار  الیاف ما
مربوط به نمونه حــاوی الیاف با اندازه نانو 

با مقدار 1% می باشد. 
جــدول 17.   مــدل مکعبــی در مقابل مدل 
درجــه دومــی بــه عنــوان مــدل دارای خطا 

پیشنهاد شده است. 
 نتایج جدول نشان می دهد مدل معنادار 
نمــی باشــد، البته این به معنــای معنادار و 
کتورهــا )انواع  غیرمعنــادار بــودن اثر خود فا
الیــاف بــا درصدهای مختلف( نمی باشــد. 
کمتــر از 0/05 به عنــوان معنادار در  مقادیــر 
گرفته می شــود. مقدار F مــدل برابر با  نظــر 
که مدل  کــه دال بــر آن اســت  0/83 اســت 
نســبت بــه نویــز معنــادار نیســت. در واقــع 
که مقدار F با  شــانس 54/71 % وجود دارد 

خ دهد. این بزرگی بتواند با توجه به نویز ر

پایانقسمتدوم
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فاجعــه ی اول فروریختــن پل در ســال 1۹07 
بر اثر محاســبات و طراحی اشــتباه مهندس 
ریــزش دهانــه   فاجعــه  دوم  و  کوپــر  تئــودور 

کبک در ســال  بود.  میانی پل 
فاجعــه  اول در یــک روز تابســتانی در ســال 
صــد  بــه  نزدیــک  کارگــری  داد.  خ  ر  1۹07
الرنــس«،  »ســینت  رودخانــه   بــاالی  متــر 
جنوبــی  بخــش  روی  زدن  چ  پــر حــال  در 
کــه متوجه شــد پرچــی را  کبــک« بــود  »پــل 
حــدود یک ســاعت پیــش زده، نصف شــده 
که داشــت ســرکارگر را صدا  اســت. همانطــور 
فــوالد  پیچــش  گوش خــراش  آواز  می کــرد، 
بــه صــدا درآمــد. ُطــّره  عظیــم زیرپایشــان به 
که  رودخانــه فــرو ریخــت؛ بــا چنــان نیرویــی 
کبک، مردم  کیلومتــر آن طرف تر در شــهر  ده 
خ داده است.  از 86  فکر می کردند زلزله ای ر
گوســت 1۹07 روی پــل  کــه روز 2۹ آ کارگــری 
کار می کردنــد، تنهــا یــازده نفر باقــی ماندند. 
برخی زیر فوالد تابیده له شده بودند، برخی 
در اثــر ســقوط، و برخــی تــا پیش از رســیدن 
طــول  ســال  دو  غــرق.  نجــات،  قایق هــای 
کنند. تئودور  ک  کشید تا آوار را از رودخانه پا
کوپــر، مهنــدس عمــران آمریکایی، بــه دلیل 
اشــتباهات مهلــک در محاســبات و طراحی 
حادثــه  ایــن  اصلــی  مقصــر  عنــوان  بــه  پــل 

شناخته شد. 

خ  ر  1۹16 ســپتامبر  یــازده  روز  دوم  فاجعــه 
کــه در اثــر ســهل انگاری  کانــادا  داد. دولــت 
کارفرمــای پیشــین و ریــزش پــل، مدیریت و 
گرفته بود، پــل را با  اجــرای پــل را به دســت 
کرد؛  کنســولی سنگین تر بازطراحی  بازوهای 
کردن، دهنه  میانی ســقوط  امــا هنگام بلند 
کــرد و جــان 13 نفر را نیز بــا خودش برد. پس 
کبــک بــه زیارتــگاه مهندســانی  از ایــن، پــل 
تبدیل شــد تا یادآور قــدرت تخریبی خطاها 

و سهل انگاری های انسانی باشد.
بــه  آییــن »ماموریــت مهنــدس«  تاریخچــه  
کــه هفــت  زمانــی  برمی گــردد،   1۹22 ســال 
نفر از روســای پیشــین »ســازمان مهندسی 
کانــادا« به همــراه تعدادی مهنــدس دیگر، 
در مونترئال جلسه ای برای بحث پیرامون 
کلی و یکارچگی مهندســین، برگزار  رهبــری 
کردنــد. پرفســور هالتیــن یکــی از این هفت 
کــه احســاس می کرد ســازمانی  نفــر بــود. او 
کانادا  نیاز اســت تــا پیونــد همه مهندســان 
ایــن جلســه  در  کنــد،  هــم محکمتــر  بــه  را 
ح  مطــر را  اخالقــی  ســوگندنامه ای  ایــده ی 
از  گرفتنــد  تصمیــم  شــرکت کنندگان  کــرد. 
کیپلینگ بخواهند ســوگندنامه را  رودیــارد 

بنویسد.
اهــداف ایــن آییــن به ماننــد ســوگندنامه ی 
کــردن  گاه  آ اســت:  شــده  تنظیــم  بقــراط 

اهمیــت  و  او  حرفــه ی  از  تازه مهنــدس 
اجتماعــی آن. ایــن آییــن بــه هیچ دانشــگاه 
ســازمان  و  نبــوده،  وابســته  ســازمانی  یــا 
خــاص خــود را دارد. در پایــان ایــن مراســم 
به تازه مهندســان »انشــگتر فوالدیــن« داده 
می شــود تا یــادآور نقش حرفــه ای، اخالقی و 
اجتماعــی آنها باشــد. انگشــتر روی انگشــت 
ح بســیار ســاده ای  کوچک قــرار می گیرد؛ طر
کــه نقــش زینتی نــدارد؛ در بیرون  دارد، چــرا 
گرد نیســت، زیرا  کامــال  چنــد ضلعی اســت و 
کشــیده شــود و یادآور  کاغذ  کار روی  هنــگام 

وظایف مهندس باشد.
»هفــت  ارشــد  سرپرســت  شــارا،  لئونــارد 
کــه مســئول برگزاری  سرپرســت« -ســازمانی 
آییــن ماموریــت اســت- دربــاره ی مراســم و 
تاثیــر  همچنــان  قطعــا   « می گویــد:  انگشــتر 
دارند. لحظه ی اعطای انگشــترلحظه  بسیار 
کــه تا ابــد فراموش  مهمــی اســت، لحظه ای 
نمی شــود. بسیاری از مهندس های مسئول 
دربــاره ی اینکــه این مراســم چقدر برایشــان 

گفته اند.« اهمیت دارد، بسیار 
پیشــین  سرپرســتان  از  یکــی  گلکــی  ران 
سازمان نیز در ادامه می گوید: »تاثیر انگشتر، 
ســوگند، و مراســم تا حــدی زیادی بــه فرد و 
که مراســم بر او دارد، برمی گردد. من  تاثیری 
فقــط می توانم نظرات برخی از مهندســان را 
گفته اند در بسیاری از مواقع  که  کنم  منتقل 
که با مسئله   در زندگی حرفه ای خود، زمانی 
ســختی مواجه بوده اند، انگشــتر را به مشت 
گرفتــه، فکــر می کنند. خــود من نیــز چندین 
کــرده ام. بیشــتر و شــاید همه   کار را  بــار ایــن 

کانادا این انگشتر را می پوشند« مهندسان 
کامال  انگشــتر فوالدیــن. بیــرون این انگشــتر 
کار حضور  صاف نیســت تا مهنــدس هنــگام 

کند. آن را حس 
بــه دنبــال موفقیــت ایــن مراســم و انگشــتر 
نیــز  آمریــکا  در   1۹70 ســال  در  آن،  نمادیــِن 
برنامه  مشابهی راه اندازی شد. البته انگشتر 
کامال  کانادایی،  این مراســم برخالف نمونــه  

گرد و صیقلی است.
معماری آناین

حلقه  فوالدین مسئولیت:
 آیین سوگند مهندسین 

گردآوری و ترجمه: مسعود تقویکانادا
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ســاختمان  حــوزه  در  آمــاری  بررســی های 
کل در فروردیــن مــاه  کــه شــامخ  نشــان داد 
کاهش  1400 با ثبت 40٫5 نسبت به ماه قبل 
که نشــان دهنده  قابــل مالحظه ای داشــت 
کار در فروردین  کسب و  کاهش فعالیت های 

نسبت به اسفند است.
گــزارش پایگاه اطالع رســانی اتــاق تعاون  بــه 
ایران، با استناد به مجموع اظهارات فعاالن 
کل در فروردین ماه  ساختمانی، عدد شامخ 
کاهــش قابــل  گذشــته  1400 نســبت بــه مــاه 

مالحظه ای داشت.
تعطیالت نیمه اول فروردین ماه همزمان با 
عید نوروز و تداوم تعطیلی بســیاری مشاغل 
کرونا علــل عمده  بــا افزایش شــیوع ویــروس 
گســترده میزان فعالیتها در فروردین  کاهش 

ماه بود.
براســاس اطالعــات آمــاری، شــاخص هــای 
انجــام  ، ســرعت  میــزان سفارشــات جدیــد 
سفارشــات، میــزان مــواد اولیــه و تجهیــزات 

خریــداری شــده و  میــزان بکارگیــری نیــروی 
کاهش یافتند. انسانی 

افزایــش  شــاخص قیمــت خریــد مواداولیــه 
کارهــای  یافــت. امــا شــاخص هــای میــزان 
کاهــش  اندکــی  صــادرات  میــزان  و  معــوق 
یافتنــد. رقــم شــاخص قیمت فــروش اندکی 
کــه در صورت  در جهــت افزایــش پیش رفت 
تداوم افزایش قیمت مواد اولیه در ماه های 
آتی، رقم این شاخص افزایش بیشتری را در 
مــاه هــای آینــده تجربــه خواهد نمــود و این 
کاهــش میــزان سفارشــات، بــر میزان  امــر بــا 
کار در بخشهای تولید و  کســب و  فعالیتهای 
ارائه خدمات صدمات بیشتری وارد خواهد 
نمــود. شــاخص میــزان مصــرف حامل های 
کاهــش یافــت. شــاخص میــزان  انــرژی نیــز 

کمتر شد. گذشته  فروش نیز  نسبت به ماه 
علیرغم مشــکالت موجــود، شــاخص انتظار 
کاردر بین فعاالن  کســب و  بهبود فعالیتهای 
بخــش ســاختمان افزایــش یافــت و  با جای 

گیری در  باالی عدد 50، انتظار رونق بیشــتر 
که البته با  در اردیبهشــت را نشــان می دهد 
توجه به انتظار رونق فعالیتهای ساختمانی 
در اردیبهشــت هر سال نسبت به فروردین، 

این پیش بینی دور از ذهن نیست.
صنعت ســاختمان براساس اســتاندارد بین 
فعالیت هــای  کلیــه  بنــدی  طبقــه  المللــی 
اصلــی  گــروه  ســه  بــه   ،)ISIC( اقتصــادی 
و عمــران  مهندســی  بنــا،   ســاخت 

تخصصــی  ســاز  و  ســاخت  هــای  فعالیــت   
ســاختمان دســته بندی می شــود. در یــک 
ســاختمان  بخــش  دیگــر،  بنــدی  تقســیم 
و  مســکونی  کلــی  بخــش  دو  شــامل 

غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است.
بانــک  گــزارش  طبــق  مســکونی  بخــش  در 
مرکــزی، متوســط قیمــت معامالت مســکن 
گذشــته در تهــران )به عنوان  نســبت به ماه 
کشــور(، 3.1 درصد  کل  نمونه آماری بزرگ از 
کاهــش یافت. تعداد معامــالت نیز در تهران 
تعطیــالت  یافــت.  کاهــش  درصــد   60.3
گســترده در فروردیــن و نیز مشــخص نبودن 
کاهش معامالت  ک در  وضعیت قیمــت امال
بازارهــای  کاهــش قیمــت  از ســوی دیگــر  و 

کاهش قیمت مسکن موثر بود. موازی در 
13 اردیبهشت

تعطیالت، شامخ ساختمان 
فروردین ماه را کاهشی کرد
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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 
برنامــه و بودجــه و  بــا ســازمان  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  برنامــه و  بودجــه و  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

web:  www.hesaboketab.comشمـاره تمـاس مـوسسه: 88248853-4

Accounng Instute.
H E S A B & K E T A B

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 66402037  داخلی 100 

و 140   میسر  است.

ارا�ت �ت�ش ا�ن






