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حــوزه  در  خصوصــی  بخــش  پیمانــکاری 
صنعــت ســاخت و انــرژی، حــال وروز خوبــی 
ندارد. البته که این جمله شاید کمی تکراری 
نتوانــد وخامــت حــال  تعبیــری  بــه  و  باشــد 
زارش را به خوبــی نشــان دهــد ولــی واقعیــت 
کشــور بــا آن تــوان  اســت. بخــش خصوصــی 
گرچــه  ا نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  بــاالی 
همواره آماده خدمت به کشور بوده و هست 
کنــون، شــرکت های ایــن حــوزه  از نظــر  ولــی ا
فعالیت های کاری  و اقتصادیشان در شرایط 
مســاعدی قــرار ندارنــد.  بعضــا رکود،توقــف و 
کار این بنگاه هــای مهم اقتصادی  تعطیلــی  
بــروز  و  اشــتغال  کارآفرینــی،  در  کــه  کشــور 
خالقیت ها، سازندگی میهن، حفظ نیروهای 
جوان و مستعد کشــور نقش داشته و دارند، 

قطعًا پیامد خوبی برای آینده کشور ندارد.
دســتاوردهای  تردیــد  بــدون  بخــش  ایــن 
شــکوهمند  انقــالب  از  بعــد  به ویــژه  بزرگــی 
اســالمی ایــران را تجربه کرده اســت. ســاخت 
ابرســازه های مهم و زیربنایی کشور به دست 

و  اقتــدار  عــزت،  از  نمــادی  شــرکت ها  ایــن 
توانایی ملی اســت. همواره گام برداشــتن در 
کــه ســازندگی و آبادانی را بــه همراه  مســیری 
داشته باشد و منافع ملی حفظ گردد و البته 
کارنامه درخشانی را برجای بگذارد، سرلوحه 
کار ایــن فعالین مهم اقتصادی کشــور بوده و 

هست.
ســال 1401 بــرای فعالیــن ســخت کوش ایــن 
بخــش مهــم با یک شــوک بــزرگ همــراه بود. 
البته این شــوک فقط شــامل حــال آنها نبود 
و تمــام بخش هــای اقتصــادی کشــور را متاثر 
کرد. این شــوک افزایــش 57 درصدی حقوق 
کارگران بود. عالوه بر این شــوک بزرگ در آغاز 
سال، شوربختانه در ماه  دوم سال با افزایش 
قیمــت نســبتا قابــل توجــه در برخــی اقــالم 
پایــه ای و کاالهــای  نیز همراه بودیم. اساســًا 
فــرض بر آن اســت که در پیمانــکاری صنعت 
ســاخت، تغییر قیمت ها و شــوک های از این  
دســت بــا تعدیــل اعالمــی از ســوی ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور پوشش داده می شود 

و بــر این مبنــا قیمت انجام کار تعدیل شــده 
و از ایــن منظــر پیمانــکاران متحمــل فشــار 
مضاعــف یــا خســارت افــزون نمی شــوند، اما  

واقعیت چیز دیگری است.
بــه  اقــدام  ابتــدای ســال  دولــت محتــرم در 
و  اعــداد  ایــن  بــا  آن هــم  و  حقــوق  افزایــش 
ارقــام می کنــد ولــی ســازمان برنامه وبودجــه 
طبــق  کشــور  پیمانــکاری  متولــی  به عنــوان 
تعدیل هــای  شــاخص های  ابــالغ  بــا  روال 
قطعی ســه ماهه اول و دوم تا پایان سه ماهه 
ســوم سال و قطعی سه ماه ســوم و چهارم تا 
پایان فصل بهار ســال بعد نســبت به جبران 
گرچــه در  افزایــش قیمت هــا اقــدام می کنــد. ا
عمــل حتــی ایــن تاریخ هــا نیــز بــرای اعــالم 
شــاخص ها عمومــًا رعایــت نشــده و در بــازه 
زمــان طوالنی تــری شــاخص ها قطعــی اعالم 
کنیم در همان زمان های  می شود، اما فرض 

ذکرشده شاخص های قطعی اعالم شود.
بــا ابــالغ شــاخص ها، پیمانــکاران نســبت به 
تهیه صورت وضعیت تعدیل قراردادهایشان 

 حال وروز پیمانکاری
 صنعت احداث در شوک بزرگ

سرمقاهل
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اقــدام می کننــد ســپس فراینــد رســیدگی آن 
کارفرمایان طی  توســط مهندســان مشــاور و 
می شــود کــه در بهتریــن حالت یــک ماه این 
پروســه به طــول خواهــد انجامید تــا تعدیل 
شــش ماهه اول ســال در مــاه دهــم ســال به 
گــردد.  ذیحســابی جهــت پرداخــت تحویــل 
گر طرح  ماجرا از اینجا تازه شــروع می شــود. ا
گر تامین اعتبار شده  بودجه داشته باشد و ا

کلید می خورد. باشد، آنگاه فرایند پرداخت 
بــا  اخیــر  ســنوات  در  عمومــًا  پرداخت هــا 
اختصــاص و تحویــل اوراق و آن هــم از نــوع 
سه ســاله انجام می شــود. فراینــد اختصاص 
اوراق و تحویل آن هم حکایتی است تا اوراق 
کــد آن در بــورس  بــه نــام پیمانــکار شــود و 
نمــاد شــود، عمری می گــذرد و تجربه نشــان 
داده اســت، حداقــل از زمــان ورود کارکرد به 
ذی حســابی اختصــاص اوراق و تحویــل آن 
بــه پیمانــکار بیــن 45 روز تا دو مــاه به طول 
می انجامــد. اوراق عمومــًا سه ســاله تحویــل 
می شــود و به فرض اعالم شدن آن در بورس 
جهــت فــروش، فراینــد فــروش آن بــا تنزیــل 
حــدود 25 درصــد انجــام می شــود. همیــن 
فرایند در پایان ســال می باید انجام شود که 
عمــًا تا فروردین ســال بعد به طــول خواهد 
انجامیــد. از ضرر اوراق فعــًا می گذریم که در 
جای خود باید به تفصیل بیان کنیم که چه 

به روز شرکت های ما آورده است.
حال ســوال این اســت شــوک وارده ناشــی از 
افزایــش دســتمزد و گران شــدن دیگــر کاالها 
و مصالــح را پیمانــکار حداقل باید یک ســال 
کند تا تعدیل قیمت های شش ماهه  تحمل 
را دریافــت کنــد. پــول کارکــردی را بگیــرد کــه 
دیگــر ارزش واقعــی وجــه دریافتی بــا آنچه او 
کرده است، برابری و همخوانی ندارد. هزینه 

از  را  درصــدی   57 افزایــش  بایــد  پیمانــکار 
اولیــن ماه ســال تحمل و پرداخــت کند و به 
انتظــار بنشــیند تا حداقــل در ابتدای ســال 
گــر همه چیز طبــق روال و برنامه پیش  بعــد ا
برود، این افزایش را در قالب تعدیل دریافت 
کنــد. آخــر ایــن چــه ســازوکاری بــرای جبران 
گــر قرار بــه جبران  افزایــش هزینه ها اســت؟ ا
اســت بایــد به موقــع انجــام شــود نــه اینکــه 
افزایــش صــورت پذیرفته را پیمانــکار آن هم 
در طــول یــک ســال تحمــل کنــد و در آخــر و 

بعد از گذشت بیش از یک سال، صرفًا شش 
مــاه آن به صــورت اوراق بــا 25 درصد ریزش 

جبران شود!
کــه پیمانــکاران  ســوال اساســی ایــن اســت 
از چــه محــل و منابعــی بایــد ایــن هزینه هــا 
بــدون  کارهــا ادامــه دهنــد؟  بــه  را تامیــن و 
کنــار  تردیــد تحمــل ایــن افزایــش هزینــه در 
دیگر افزایش قیمت ها بســیار ســخت و عمًا 
ناممکــن اســت، آن هــم در طول یک ســال. 
در ایــن حالــت یا باید پیمانــکار از توان مالی 
خــود در جهــت کنتــرل ایــن موضــوع اقــدام 
کنــد کــه قطعــًا منجر بــه کاهش تــوان مالی و 
کاریش می شــود یا باید از طریق فروش  بنیه 
ماشــین آالت و امکانــات در اختیارش با این 
، کنار بیاید. در این  مشــکل بزرگ و مخل کار
حالت توان کاریش به شــدت کاهش می یابد 
و عمــًا حیــات آنهــا را تهدیــد می کنــد. در هر 
کارهــا طبــق  دو حالــت عمــًا امــکان انجــام 
برنامه پیش بینی شــده را بدون قصور واقعی 
از دســت خواهــد داد و نهایتــًا بــا ایــن تــوان 
کار را طبق  مستهلک شده نخواهد توانست 
روال به سرانجام برساند و این موضوع قطعًا 
پیامد خوبی بــرای یک بنگاه اقتصادی و در 
نهایــت بــرای اقتصــاد صنعت احداث کشــور 
و بــرای توســعه و عمــران مملکــت نخواهــد 

داشت.
اساســًا  کــه  اســت  ضــروری  نکتــه  ایــن  ذکــر 
افزایــش دســتمزد و حقــوق در ابتــدای هــر 
ســال انعکاس و رابطه مســتقیمی با افزایش 
تــورم در همــان ســال دارد. مقایســه نمــودار 
افزایــش حقــوق و دســتمزد بــا افزایــش تورم 

در ســنوات گذشــته به ویژه در 15 ســال اخیر 
نشــانگر رابطــه مســتقیم بین این دو اســت. 
عمومًا هر وقت حقوق و دستمزد در ابتدای 
ســال افزایــش می یابد تورم نیــز باالتر می رود 
تــا این افزایــش را به ترتیبی تبعــی در جامعه 

کند. تعدیل 
بنابرایــن در بحــث تعیین حقوق و دســتمزد 
ســالیانه باید بــه تاثیر آن در تمام بخشــهای 
اقتصادی کشــور و به ویژه صنعت توجه ویژه 
داشــت و راهکارهای مختلف در بهتر شــدن 
ســطح رفــاه اجتماعی را مدنظر قــرار داد؛ اما 
چــرا بایــد بــه عملکرد حــوزه صنعــت احداث 
کشور به ویژه در فقره افزایش حقوق سالیانه 
توجه ویژه داشت؟ دلیل آن مشخص است. 
میلیــون   2.5 از  بیــش  احــداث  صنعــت  در 
و  هســتند  شــاغل  مســتقیم  به صــورت  نفــر 

اساسًا افزایش دستمزد و حقوق 
در ابتــدای هر ســال انعــکاس و 
رابطه مســتقیمی با افزایش تورم 
در همــان ســال دارد. مقایســه 
نمودار افزایش حقوق و دستمزد 
با افزایش تورم در سنوات گذشته 
به ویژه در 15 ســال اخیر نشــانگر 
دو  ایــن  بیــن  مســتقیم  رابطــه 
اســت. عمومًا هــر وقت حقوق و 
دستمزد در ابتدای سال افزایش 
می یابد تورم نیــز باالتر می رود تا 
این افزایش را به ترتیبی تبعی در 

جامعه تعدیل کند.
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بیمــه پرداخــت می کننــد. این نفرات شــاغل 
ســهم بزرگی از حقوق بگیران کشــور را شــامل 
گــر بــه هرکــدام از این افــراد یک  می شــوند و ا
خانــواده حداقل چهارنفره در ارتباط باشــد، 
کارکــرد  کشــور از  10 میلیــون نفــر از جمعیــت 
فعالیــن و شــاغلین این گروه متاثر می شــوند 
و لــذا بایــد در تعییــن دســتمزد ســالیانه، بــه 
نظــرات ایــن بخــش مهــم و بــزرگ اقتصادی 

کرد. که توجه  ، البته  کشور
امــا بحث اصلی ما آن بود که در کنار افزایش 
حقــوق و دســتمزد و افزایــش دیگــر کاالهای 
عمومــی و خــاص، پیمانــکاری از ســازوکاری 
بــه نــام تعدیل در عمــل برخوردار اســت؛ اما 
دو نکتــه مهــم و قابل توجــه اســت: نخســت 
آنکــه نمی تــوان در چنیــن شــرایط اقتصادی 
، تعدیل  با همان ســازوکار اعالم 9 ماه یک بار
قطعــی هر شــش ماهه را اعالم کــرد و آنچه به 
کشــور در  روز صنعــت احــداث و پیمانــکاری 
بخــش خصوصــی آمــده و می آیــد را نادیــده 

گرفت. 
فــوری  و  عاجــل  اقدامــی  در  و  قطعــًا  بایــد 
کنــد. در عصر گســترش  ایــن ســازوکار تغییــر 
بایــد  مجــازی  فضــای  توســعه  و  ارتباطــات 
برای حفظ شــرایط، ماهانه تعدیل  قیمت ها 
محاســبه و  بــه پیمانــکاران پرداخــت گــردد. 
چنانچه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری این 
کار در حال حاضر سخت است، می توان سه 
مــاه یک بــار ایــن کار را انجام داد یــا در پایان 

هرمــاه شــاخص موقت اعالم کــرد و نهایتًا در 
کرد. پایان سه ماه شاخص ها را قطعی 

مــورد  کــه همــواره  نکتــه دوم و مهمتــر  امــا 
خصــوص  در  حــوزه  ایــن  فعالیــن  اعتــراض 
اعــالم شــاخص ها بــوده اســت بحــث عــدم 
جبــران  در  شــاخص ها  ایــن  پاســخگویی 
هزینه هــا یا بــه تعبیر بهتر کمتر اعالم شــدن 
واقعــی  مقــدار  بــه  نســبت  شــاخص ها  ایــن 

افزایش هزینه ها بوده است. 
مــا معتقدیم بــا ســازوکارهای ماننــد احیاء و 
پرداخــت مابه التفــاوت نرخ مصالــح  در کنار 
تعدیل دیگر  بخش های قراردادی، می توان 
بــه پرداخــت  واقعــی افزایــش ایــن هزینه هــا 

اقدام نمود.
گرچــه بخصــوص در ســال های اخیر تعامل  ا
و  مســئولین  بیــن  مثبتــی  و  خــوب  بســیار 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  متولیــان 
برنامــه  و بودجــه و ســندیکاها و تشــکل های 
بخــش خصوصــی شــکل گرفته و در پرتو این 
تعامــل، هم اندیشــی و همــکاری نظــر بخش 
خصوصــی بهتــر اخــذ و در قوانیــن و مقررات 
مربوطــه منعکــس می شــود امــا با ایــن حال 
در مــورد تعدیــل همــواره ایــن بحــث مطرح 
کامل  که شــاخص های اعالمــی به طور  بوده 
افزایش هزینه ها را پوشش نمی دهد. شایان 
کمیســیون فنــی ســندیکای  کــه  ذکــر اســت 
ســاختمانی ایــران یکــی از مراجــع اعالم نرخ 
عوامل به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه 

و بودجه است و این نرخ ها اساسًا بر اساس 
دریافت اطالعات مربوطه از اعضای سندیکا 
ســازمان  بــه  آن  انعــکاس  و  جمع بنــدی  و 
برنامــه و بودجه انجام می شــود. اما مشــکل 
اساســی آنجا اســت که مســئولین باالدســتی 
ســازمان برنامه و بودجــه  بعضًا   نظرات  امور 
نظــام فنــی و اجرایــی و حتــی شــورای عالــی 
فنــی در این خصوص را نیــز نمی پذیرند و در 
شــاخص های مــورد نظر آنها دخــل و تصرف 
می کننــد و ایــن فرآینــد عــالوه بــر طوالنی تــر 
شــدن فرآینــد اعالم شــاخص ها بعضــًا باعث 
شکل گیری و اعالم غیر واقعی شاخص ها می 
شــود. در چنین شــرایطی حال  و روز صنعت 
احــداث و پیمانکاری کشــور قطعــًا خوب که 
نیســت و هــر روز بدتــر هــم خواهد شــد. الزم 
اســت مســئولین محتــرم ســازمان برنامــه و 
کارشناسی تشکل ها و امور  بودجه به نظرات 
نظــام فنی و اجرایی کشــور و به ویژه شــورای 
کننــد و از اعمــال نظــرات  عالــی فنــی توجــه 
شــخصی بــه دالیــل غیرکارشناســی اجتنــاب 

نمایند.
نمی شــود افزایــش قیمت ها و بــاال رفتن نرخ 
عوامل را شاهد بود ولی بار اصلی این افزایش 
قیمت ها که ناشی از عوامل مختلفی است را 
بــه فعالین اقتصادی صنعــت احداث و دیگر 
کــرد.  تحمیــل  کشــور  اقتصــادی  بخشــهای 
نــگاه ســازمان برنامــه و بودجــه و در راس آن 
معاونت محترم ریاســت جمهوری و ریاســت 
ســازمان برنامــه و تمــام ارکان آن بایــد حفظ 

ســاختمانی  شــرکت های  سندیکای 
ایــران که همــواره خواهــان تعامل 
بــا نهادهــای متولــی اســت. اعتقاد 
راســخ دارد بهتــر شــدن کارهــا در 
گــرو اســتفاده از قوانیــن مناســب 
و مترقــی اســت کــه قانون گــذاران 
در کشــور تهیــه و توســط نهادهای 
متولــی مصوب کرده اند مانند قانون 
بهبود مستمر کسب وکار. قانونی که 
اساس و بنیان آن اخذ نظرات بخش 
خصوصی و فعالین این حوزه است.

سرمقاهل
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سرمایه های واقعی کشور باشد. شرکت های 
پیمانکاری کشور سرمایه های کشور هستند 
کــه امتحــان خــود را در ســازندگی و آبادانــی 
کشــور به خوبی داده اند و کارنامه درخشانی 
را نیــز در ورای این امتحانات بزرگ به یادگار 

گذاشته اند.
ســازندگی کشــور مدیــون تــالش و همــکاری 
و موثــر در دولــت خدمتگــزار  گاه  آ مدیــران 
ســخت کوش  و  توانــا  پرســنل  و  مدیــران  و 
بنگاه هــای  و  خصوصــی  شــرکت های 
اقتصــادی در ایــن بخــش و دیگر بخشــهای 
بــرای  هســت.  و  بــوده  کشــور  اقتصــادی 
تــداوم چنیــن کارکــردی بایــد نگاه هــای تازه 
و شــیوه های نــو مبتنــی بــر آزموده هایــی به 
شیوه  گذشته را به کار بست و با حقایق کنار 
آمــده و از نتایج آنها برای بهتر شــدن زندگی 
کــرد.  اســتفاده  عمومــی  اجتماعــی  رفــاه  و 
نبایــد به ادامه شــیوه های گذشــته که بعضًا 

کارآمد شده اند اصرار داشت. نا
کار  و  ســاز  باهمــان  تعدیــل  ابــالغ  و  اعــالم 
زیــرا  اســت  کارآمــدی  نا شــیوه  قدیمــی 
بنگاه هــای اقتصــادی بخــش خصوصــی در 
حــوزه صنعــت احــداث را فرســوده، خســته 
و از میــدان خــارج می کند. وقتــی نگاه همه 
اقتصــادی  فعالیت هــای  در  درگیــر  عوامــل 
کشــور حرکت در مدار شکوفایی اقتصادی و 
توســعه رفاه و آســایش اســت، وقتی عملکرد 
آنهــا در ایــن مســیر اســت، بایــد کــه از همــه 
کــرد. بایــد از  ظرفیت هــا و نظــرات اســتفاده 
ایجاد شــوک های بزرگ و مخــرب به اقتصاد 
فشــارهای  شــدیدترین  تحــت  کــه  کشــور 
ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه اســت دوری 
جســت. با  اتخاذ سازو کارهای مناسب   هم 
بنگاه هــای  اقتصادی حفظ می شــوند و هم 
چرخ اقتصاد کشور با شتاب مناسب حرکت  
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  هــم  و  می کنــد 
می تواند در تعامل باهم در مســیر سازندگی 
کشــور به پیش بروند. اشــتغال مولــد و پایدار 
تنهــا در پرتــو ایــن تعامــالت شــکل می گیرد. 
نیــروی فعال اقتصادی کشــور بایــد در ورای 
مســتمر  هم اندیشــی های  و  تعامــالت  ایــن 
بتواننــد به کشــور خدمــت کننــد و بی تردید 

باید مسئولین امر به چنین باوری برسند.
گرچه خســته است  بخش خصوصی کشــور ا

گرچــه متحمــل شــوک های بزرگــی اســت  و ا
امــا الاقــل بخــش صنعــت احــداث به ویــژه 
آمــاده  همــواره  آن  تشــکل  قدیمی تریــن 
هم افزایی و خدمت صادقانه بوده و هست. 
به شــرط آنکه شیوه های نو و تازه بکار گرفته 

شود. 
الغرض قصه ســازوکار اصــالح تعدیل و اعالم 
کــه  رســانید  اینجــا  بــه  بایــد  را  شــاخص ها 
نمی تــوان و نبایــد در ابتــدای ســال چنیــن 
مختلــف  عرصه هــای  فعالیــن  بــه  را  شــوکی 
اقتصادی کشور وارد کرد و آنها را رها کرد تا آن 
را تحمل کنند و خود را با آن تطبیق بدهند. 
شــوک هایی  چنیــن  اعمــال  از  قبــل  بایــد 
کنتــرل آن نیز اندیشــیده شــود.  شــیوه های 
کاری مــا اصــالح ســازوکار تعدیــل  در حــوزه 
گرچه ما اعتقاد  شــاید از آن شــیوه ها باشــد ا
داریــم به جــای افزایش بیــش از تــوان بنگاه 
برای حقوق و دستمزد سالیانه که مستقیمٌا 
باعث افزایش تورم شــود راهکارهای دیگری 
را می تــوان اندیشــید و بــه کار گرفت ازجمله 
و  مالیــات  معافیت هــای  ســقف  افزایــش 
و  نقــدی  غیــر  پرداخــت  حقــوق،  بیمــه ای 
مــوارد دیگر که در مجال دیگــری باید به آن 

به تفصیل پرداخت.
سندیکای شــرکت های ساختمانی ایران که 
همــواره خواهــان تعامل با نهادهــای متولی 
اســت. اعتقــاد راســخ دارد بهتر شــدن کارها 
گرو اســتفاده از قوانین مناســب و مترقی  در 
و  تهیــه  کشــور  در  قانون گــذاران  کــه  اســت 
کرده انــد  توســط نهادهــای متولــی مصــوب 
 . کســب وکار مســتمر  بهبــود  قانــون  ماننــد 
قانونــی کــه اســاس و بنیــان آن اخــذ نظرات 

بخش خصوصی و فعالین این حوزه است.
بخــش  تشــکل  قدیمی تریــن  نظــر  کنــون  ا
ایــن  حاضــر  بحــث  مــورد  در  خصوصــی 
اعــالم شــاخص  کــه اصــالح ســازوکار  اســت 
تعدیــل قیمت ها به ویژه از نظــر زمان اعالم 
گرفتــن  آنهــا می بایــد انجــام پذیــرد و البتــه 
نظــرات تشــکلهای بخش خصوصــی به ویژه 
ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
بــرای تدویــن ســازوکار مناســب تعییــن نرخ 
آینــده  ســنوات  بــرای  انشــااهلل  دســتمزدها 
و  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  حتمــًا 

عملیاتی شود.

کــه  اشــاره کنیم  اســت  جالــب  پایــان  در 
پیمانــکاری  قراردادهــای  در  تعدیــل  بحــث 
مــا  دغدغــه  همیشــه  کــه  اســت  موضوعــی 
بوده اســت. بــرای نمونــه در شــهریور 1373 
طرح هــای  مشــکالت  بررســی  ســمینار  در 
عمرانی کشور که در مشهد مقدس به ابتکار 
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران، 
مدیــرکل وقــت دفتــر مشــاوران، پیمانــکاران 
و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  ســازندگان  و 
انجمن شــرکت های ساختمانی و تاسیساتی 
خراسان برگزار شد و سخنرانان بسیار مهمی 
از جملــه وزیــر وقــت مســکن و شهرســازی، 
مدیــرکل وقت دفتــر مشــاوران و پیمانکاران 
ســازمان برنامــه و بودجــه و رئیــس و دبیران 
تشــکل های پیمانکاری و جامعه مهندسان 
مشاور کشــور برگزار شد، مهمترین مشکالت 
فعالیت هــای پیمانــکاری در آن مقطع مورد 
کیــد ســخنرانان ســمینار بــوده و مجموعه  تا
این سخنرانی ها در کتابچه سمینار منعکس 
شــده اســت. وقتــی کتابچــه ایــن همایــش را 
بعــد از گذشــت 28 ســال، ورق می زنیم نکته 
کــه هنــوز هــم بســیاری از  عجیــب آن اســت 
در  تعدیــل  خصــوص  در  به ویــژه  مشــکالت 
قراردادهــای پیمانکاری همان اســت که بود 
گــر بــه تاریخ ســمینار توجه نکنید، شــاید  و ا
فکر کنید همین امروز این مطالب ارائه شده 
اســت. چــرا؟ شــاید بــه ایــن دلیل کــه تعامل 
به خوبــی  نتوانســتیم  یــا  نداشــتیم  خوبــی 
تعامــل کنیــم. امــا بــه نظــر مــا تــاش بــرای 
تعامل در جهت ســازندگی و عمران میهن 
عزیز کاری مقدس است و ما اهل تعاملیم.

اصالح ســازوکار اعالم شــاخص 
تعدیــل قیمت ها بــه ویژه از نظر 
زمــان اعالم آنهــا می بایــد انجام 
نظــرات  البتــه گرفتــن  و  پذیــرد 
تشکلهای بخش خصوصی به ویژه 
ســندیکای شرکتهای ســاختمانی 
ســازوکار  تدویــن  بــرای  ایــران 
مناســب تعیین نرخ دســتمزدها 
انشااهلل برای سنوات آینده حتمًا 
بایــد در دســتور کار قــرار گرفته و 

عملیاتی شود.
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نشست

ج  ایــر دکتــر  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
پیمانــکاران  مشــکالت مبتالبــه  گابتونچــی 
کشــور را در دو موضــوع تشــخیص صالحیت 

کردند.  و قوانین و مقررات مطرح 
وی در زمینــه تشــخیص صالحیــت مواردی 
ماننــد تاخیــر بررســی در مراحــل تشــخیص 
صالحیــت و رتبه بنــدی، افــت رتبه هــا در اثــر 
افزایــش ضریــب وزنــی و بــاال رفتــن نصابهــا و 
اجرایی نشــدن مصوبه هیات وزیران در رفع 
برخــی مشــکالت آیین نامــه را از موانــع مهــم 

فعالیت پیمانکاران برشمردند.
دبیــر ســندیکا در زمینــه قوانیــن و مقــررات، 
خزانــه  اوراق  ماننــد  مشــکالتی  و  مســائل 

اسالمی و تنزیل ناشی از دیرکرد پرداخت ها، 
تعارض قوانیــن )مانند موضوع حفظ قدرت 
خریــد(، و نگرانی جمعی در مورد زمان اعالم 
تعدیلهــا و اثــر مســتقیم افزایش دســتمزدها 
بــه قیمت تمــام شــده پــروژه را از اصلی ترین 

مشکالت پیمانکاران برشمرد. 
گالبتونچی تمدید رتبه های شرکتهایی  دکتر 
پیمانــکاری کــه تغییراتــی در هیــات مدیره و 
کلی شــرکت نداشــته اند را خواستار  ســاختار 
کــه این موضــوع یکی  شــده و اعــالم نمودند 
بــزرگ  شــرکتهای  اصلــی  دغدغه هــای  از 
پیمانــکاری را مرتفــع خواهــد نمود.  ایشــان 
افزایــش  تبعــات  خصــوص  در  همچنیــن 

نامتعــارف حقــوق 57 درصدی ســال جاری 
کردنــد و درخواســت داشــتند  نکاتــی را ذکــر 

این افزایشها به صورت واقعی دیده شود. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
هزینه هــای مترتــب و تحمیلــی بــه دولــت و 
پرداخــت  بــرای  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
اقتصــادی  رکــود  شــرایط  در  بیــکاری  بیمــه 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  نمــوده،  اشــاره 
کــه از ســازمان تامیــن  انبــوه نیروهــای کاری 
بیــکاری  بیمــه  حقــوق  مطالبــه  اجتماعــی 
می نمایند، بودجه های فراوانی در ســالهای 
اخیــر مصــروف پرداخــت ایــن حقــوق شــده 
کــه می تــوان بــا راهــکاری ســنجیده، از ایــن 

در دیدار با دکتر قانع فر مطرح شد

 درخواست تمدید رتبه بندی
 شرکتهایی که تغییر نداشته اند

ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  امــور  رئیــس  قانع فــر  دکتــر  بــا  دیــدار  در  ایــران  مهندســی  و  فنــی  تشــکل  نماینــدگان 
شــنبه  روز  کــه  جلســه  ایــن  در  پرداختنــد.  پیمانــکاران  مبتالبــه  مشــکالت  و  مســائل  بررســی  بــه  کشــور  بودجــه  و   برنامــه 
17 اردیبهشــت به درخواســت ســندیکا و با حضور نمایندگانی از انجمن راهســازی و انجمن تاسیســات و تجهیزات برگزار شــد، 
دکتر ایرج گالبتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران مسئله رتبه های شرکتهایی پیمانکاری را یکی از دغدغه های اصلی 
شــرکتهای بزرگ پیمانکاری دانســت و تمدید رتبه بندی شــرکتهایی را که در هیات مدیره و ساختار کلی شرکت تغییراتی نداشته اند را 

خواستار شد.
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حجم ریالی بسیار بزرگ در اجرای طرح های 
، بهره  کار زیربنایــی و اشــتغال پایــدار نیــروی 

برد.
حــوزه  نماینــدگان  جلســه  ایــن  ادامــه  در 
ســازندگی و آبادگری کشور مشکالت خود در 
زمینــه رتبه بنــدی، تعدیــل، شــرایط عمومی 
پیمــان، مناقصات، فهرســت بها، و... را اعالم 
آنهــا  رفــع  زمینــه  در  پیشــنهاداتی  نمــوده، 
که به طور فهرست وار می توان  کردند  مطرح 

کرد:  به موارد زیر اشاره 
دارای  پیمانــکاری  شــرکتهای  حفــظ   -1
 قدمت باال که ســرمایه های کشــور محســوب 

گردند می 
2- تمدیــد صالحیت شــرکتهای بــزرگ که به 
، دچار افت  دالیــل خــارج از قصــور پیمانــکار

رتبه می گردند
3- اعــالم تعدیــل موقت ماهیانه در شــرایط 
تاثیــر  کــه  دســتمزدها  درصــدی   57 رشــد 
مســتقیم ایــن موضوع بر هزینــه های جاری 

کارگاه، غیر قابل اغماض است.
کارشناســی  تــوان  از  اســتفاده  امــکان   -4
ســندیکا و ســایر تشــکلهای صنعــت احداث 
در کلیــه ســطوح دفتــر نظــام فنــی و اجرایی 
علی الخصوص در بخش تشخیص صالحیت
برخــی  در  مناقصــه  مبلــغ  تبییــن  عــدم   -5
مناقصــات و اعالم پرداخت بخشــی از وجوه 

پیمان به صورت اسناد خزانه اسالمی
6- بــروز رســانی بخشــنامه 5090 بــا موضــوع 
تاخیرات )با هماهنگی ریاســت محترم نظام 
کارگروهــی  فنــی و اجرایــی و دبیــر ســندیکا، 
و  فنــی  نظــام  نماینــدگان دفتــر  از  متشــکل 
اجرایــی، ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان 
و نماینــدگان ســندیکای شــرکتهای  قزویــن 
و  بررســی  حــال  در  ایــران  ســاختمانی 

بروزرسانی این بخشنامه می باشند. (
و  فنــی  خدمــات  صــدور  تقویــت  لــزوم   -7

مهندسی
دکتــر  نشســت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
قانع فــر رئیــس امــور نظــام فنــی و اجرایــی 
کشور ضمن قدردانی از اعالم نظرات، یکی از 
راهکارهای برون رفت از مشــکالت این حوزه 
را همــکاری نزدیک دفتر نظام فنی و اجرایی 
و  دانســت  خصوصــی  بخــش  تشــکلهای  بــا 
فیمابیــن  همــکاری  هرگونــه  از  کــرد  اعــالم 

حمایت می کند.
دکتر قانع فر در پاســخ به درخواســت  تمدید 
صالحیــت شــرکتهایی کــه تغییــری در هیات 
تمدیــد  کــرد  عنــوان  نداشــته اند،  مدیــره 

صالحیــت بــدون بررســی پرونده هــا در حال 
حاضر محمل قانونی ندارد. 

در رابطــه با موضــوع اجرایی نشــدن مصوبه 
مشــکالت  برخــی  رفــع  در  وزیــران  هیــات 
آیین نامــه اعــالم شــد قــرارداد مشــاوره مرکــز 
تــا  کثــر  وحدا منعقــد  ســازمان  انفورماتیــک 
پایــان فصل بهــار این مشــکل مرتفع خواهد 

گشت. 
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  کــه  نمــود  اعــالم 
جدیــد در حال طی نمــودن مراحل نهایی 

است.  ابالغ 

در ادامه دکتر شــکیبایی از بررسی موضوع 
اعــالم تعدیــل موقــت بعــد از هــر فصــل در 
جبران تغییــر هزینه های پروژه ها خبر داد.

تشــخیص  واحــد  رئیــس  امینــی  آقــای   
صاحیــت پیمانــکاران و مشــاوران ضمن 
اســتقبال از تشــکیل جلســات بــا نمایندگان 
تشــکل های فنی و مهندســی، اعــالم آمادگی 
نمودند که در طراحی شیوه نامه ها و وحدت 
رویه از کارشناســان سندیکا و سایر تشکل ها 

دعوت به عمل آید.
که وجود فرماندهی  دکتر قانع فر ضمــن این 
و  فنــی  صــادرات  امــور  پیشــبرد  در  واحــد 
از  دانســت،  ضــروری  را  کشــور  مهندســی 
کامــل دفتر نظــام فنــی و اجرایی در  آمادگــی 
زمینــه   در  خصــوص  بــه  پیشــنهادات  اخــذ 
ضوابطــی کــه جــای آن در نظــام فنــی کشــور 

خالی به نظر می رسد خبر داد.
 وی از راه انــدازی ســامانه پرســش و پاســخ 
نظــام فنــی و اجرایــی در راســتای دسترســی 
ســریع ذی ربطــان بــه پرســش و پاســخ های 
از  جلوگیــری  و  داد  خبــر  پذیرفتــه  صــورت 
تضییــع وقــت مراجعیــن و امکان اســتناد به 
ایــن مجموعــه جهــت حــل اختالفــات بیــن 
دســتگاههای  و  مشــاوران  و  پیمانــکاران 
اجرایــی در سراســر ایــران را از مزایــای ایــن 

موضوع برشمردند. 
در پایــان ایــن دیــدار دکتــر ایــرج گالبتونچی 
دبیر سندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران 
ســاختار  در  فنــی  مســتقل  معاونــت  نبــود 
از  یکــی  را  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
و  دانســت  حــوزه  ایــن  معضــالت  بزرگتریــن 
پیشــنهاد ایجــاد معاونت فنی در ســازمان را 
ارائــه نمــود کــه مــورد اســتقبال  حاضرین در 

گرفت. جلسه قرار 

دکتر قانع فر ضمن این که وجود 
فرماندهی واحد در پیشبرد امور 
صادرات فنی و مهندسی کشور را 
ضروری دانست، از آمادگی کامل 
دفتر نظام فنی و اجرایی در اخذ 

پیشنهادات به خصوص در زمینه  
ضوابطی که جای آن در نظام 

فنی کشور خالی به نظر می رسد 
خبر داد.
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سفیر ایران در عراق و در جمع پیمانکاران ایرانی مطرح کرد

حمایت از پیمانکاران ایرانی 
با اتخاذ سیاست واحد

پیمانکاران ایرانی که صدور خدمات فنی و مهندســی به کشورهای 
همســایه را در برنامه خود داشــتند، در پی روابط دوســتانه ایران با 
کشــور  کردند وارد بازار ســاخت و ســاز در این  همســایه خود، تالش 
که تا زمان ورود داعش به عراق روند مطلوبی داشت  شوند. تالشی 
گرفت.  اما بعد از آن و در طی چند ســال اخیر در فضایی مبهم قرار 
که بارها از حســن روابط مســئوالن و دولتمردان  پیمانــکاران ایرانی 
ایرانــی و عراقــی شــنیده بودنــد، انتظــار داشــتند این روابــط امکان 
اســتفاده از ظرفیت های موجود در بازار ساخت و ساز عراق را برای 
آنهــا فراهــم کنــد اما نه تنهــا این اتفاق نیفتــاد بلکــه پیمانکارانی که 
با پذیرفتن همه ریســکها و مشــکالت موجود قدم به عراق گذاشــته 
بودنــد بــا نیروی انســانی و تجهیــزات خود در آنجا زمین گیر شــدند. 
این پیمانکاران موفق به دریافت مطالبات خود نشدند، پروژه های 

آنهــا بالتکلیــف مانــد، و خســارات زیادی بــه آنها وارد شــد. با وجود 
چنیــن خســارتی، پیمانــکاران ایرانــی توصیــه دولــت را پذیرفتنــد و 
گذاری  همچنــان در عــراق مانده انــد چرا که ترک عراق بــه معنای وا

همین بازار محدود ســاخت و ســاز به رقبای منطقه ای است. 
در همیــن زمینه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران و انجمن 
کردنــد تــا روز  صــدور خدمــات فنــی و مهندســی مقدماتــی فراهــم 
شــنبه 17 اردیبهشت ماه نمایندگان شــرکتهای پیمانکاری فعال در 
عــراق بــا محمد کاظــم آل صادق ســفیر جمهوری اســالمی در عراق 
دیــداری داشــته باشــند و به بیان مســائل و مشــکالت جــاری خود 
کشــور عراق بپردازند.  در زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی به 
کــه طی آن ســفیر ایــران در عــراق از اتخاذ سیاســت واحد  دیــداری 

بــرای حمایت از پیمانکاران ایرانی خبر داد.

نشست
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در آغــاز این نشســت دکتــر ایــرج گالبتونچی 
دبیر ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران 
کــه ســندیکای شــرکتهای  بــا اشــاره بــه ایــن 
ســاختمانی بــا  700 عضــو و ســابقه 75 ســال 
ساخت و ساز در کشور انجمن مادر در حوزه 
ساخت و ساز است، فیلم کوتاهی از فعالیتها 
و دســتاوردهای اعضای سندیکا در عمران و 
آبادی کشــور به نمایش گذاشــت و گزارشی از 
وضعیت پیمانکاران ایرانی، و صدور خدمات 

فنی و مهندسی به ویژه در عراق ارائه داد.

وضعیت پیمانکاری در ایران
آمــاری  بــا مقایســه  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
وضعیــت اشــتغال و بیــکاری نیروی انســانی 
کــرد:  در بهــار 1398، 1399، و 1400 عنــوان 
غ التحصیل آموزش  ســهم جمعیت بیکار فار
کشــور در ســال  1396 حــدود  کل  عالــی از 
36 درصــد بــوده اســت، و در بهــار 1400 بــه 
که نشــان می دهد حجم  40 درصــد رســیده 
غ التحصیالن دانشگاهی ما بعد  زیادی از فار
کار ندارند. با توجه  از اتمام تحصیــل امکان 
به این که جمعیت 15 ســال به باالی کشــور 
کــه 62 میلیــون هســتند و جمعیــت جــوان 
غ التحصیل های  کشــور به خصوص برای فار

دانشگاهی باید فکر اساسی شود. 
شــرکت   500 و  هــزار   56 مــا  افــزود:  وی 
مهندســی داریم که از ایــن میان حدود 53 
هــزار شــرکت پیمانــکاری هســتند و 3 هزار و 
پیمانــکاران   . مشــاور مهنــدس  شــرکت   500
در 11 رشــته و مشــاوران در 5 رشــته تاییــد 
گر دولــت بخواهد  صالحیــت می شــوند کــه ا
کار بدهــد  کشــور  بــه همــه اینهــا در داخــل 
میلیــارد   200 همت)معــادل   5300 بایــد 
کار ارجاع دهد که بــا توجه به  ( بــه آنهــا  دالر
وضعیــت بودجــه، نفــت و تحریم هــا چنیــن 
گــر بــه تعــداد  چیــزی امکان پذیــر نیســت. ا
پیمانکارهــا نگاه کنیم هر ســال حــدود 10 تا 
12 درصــد بــه ظرفیت آنهــا اضافه می شــود. 
مثــال در ســال 1399 حــدود 70 هزار رشــته-

رتبــه بــوده که در ســال 1400 تبدیــل به  86 
هزار رشــته-رتبه شده است. به طور تقریبی 
از ســال 1397 تــا 1400 هــر ســاله 10درصــد با 
غ التحصیل هــای  دانشــگاهی  توجــه بــه فار
حجم شــرکتهای مهندســی زیاد می شود که 
بایــد برای این شــرکتها کار ایجاد کنیم وگرنه 
بیــکار  غ التحصیــل  فار مهنــدس  نیروهــای 

می مانند. 
وی افــزود: رتبه هــای پیمانــکاری بــه ترتیب 

کــه در رتبــه 5 تجمعــی از  از 1 تــا 5 هســتند 
که بیشــتر  شــرکتهای جــوان دیــده می شــود 
آنها در حوزه ســاختمانی و راه تجمع دارند. 
این امر نشــان می دهد باید برای شــرکتهای 
رتبه 5 که جوان و آماده کار هستند پتانسیل 
ایجاد کنیم و برای آنها جای کار مناســب در 
نظــر بگیریم. مشــاوران هم 3 رتبــه دارند که 
در رتبــه 3 تجمــع زیادی دیده می شــود. در 
مجمــوع ما جمعیــت جوان و آماده به کاری 
کار کنیم که با  داریــم که باید برای آنها خلق 
توجــه به وضعیــت مالی موجــود این امکان 

کشور وجود ندارد. در داخل 
از  کــه  آمــاری  طبــق  افــزود:  ســندیکا  دبیــر 
شــرکتهای سندیکا و سایر شــرکتهای بخش 
خصوصــی گرفته ایــم نیروهایــی کــه بــه طــور 
مســتقیم در این 53 هزار شرکت مشغول به 
کار هســتند 2 میلیــون و 600 هــزار نفرنــد که 
کــدام از این افــراد 4 میلیــون نفر  گــر بــه هر  ا
را ارتبــاط دهیــم 10 میلیــون نفــر از جمعیت 
و  پیمانــکاری  و  کشــور در حــوزه مهندســی 
گر کسب  مشــاوره کشــور فعالیت می کنند و ا
و کار آنهــا رونــق یابــد اقتصــاد 10 میلیون نفر 

بهتر خواهد شد.
گالبتونچی افزود: در مقایسه بین کشورهای 
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بزرگ دنیا مانند فدراســیون روسیه و ایاالت 
کشــورها، ایــران بیشــترین  متحــده و ســایر 
دارد.  ســال  در  را  غ التحصیــل  فار جمعیــت 
هــزار   233 فابریــکا  نشــریه  اعــالم  طبــق 
غ التحصیل می شوند.  مهندس در ســال فار
گر به سرانه جمعیت توجه کنیم ما در دنیا  ا
بیشــترین تولیــد ســاالنه مهنــدس را داریــم 
کــه باید دیــد برای آنها چــه ظرفیت هایی در 
نظــر گرفته ایــم. تعــداد دانشــگاه های ایــران 
کشــورهای  از مجمــوع تمــام دانشــگاه های 
انگلســتان، اســترالیا، کانــادا، آلمــان، هلنــد، 
هنگ کنــگ  و  بلژیــک  دانمــارک،  ســوئیس، 
بیشتر است. در ایران 2640 دانشگاه وجود 
کــه از ایــن میــان ســهم وزارت علــوم از  دارد 
جمعیت دانشجویی 68 % و سهم دانشگاه 
آزاد 32 % اســت. ایــن در حالــی اســت که بر 
 CISC اســپانیایی  موسســه  اعــالم  اســاس 
کرده  چین 2481 و هند 1620 دانشگاه دایر 
اســت. ایــن تعــداد دانشــگاه حــدود 5 هــزار 
میلیارد تومان از بودجه کل کشور را می بلعد 
غ التحصیالن نزدیک  و با باال بردن تعداد فار
به 50 درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید 
می کند. یعنی ما برای تربیت نیروی انســانی 
برنامــه داریــم امــا بــرای جــذب آنهــا برنامــه 

مناسب نداریم. 
مــا  کــرد:  تصریــح  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
کشــور  داخــل  در  نیــرو  ایــن  جــذب  بــرای 
کــه  چــرا  دهیــم  انجــام  کاری  نمی توانیــم 
کمبــود بــازار یــا پروژه هــای مناســب داخلــی 
و  داریــم  پیمانــکاری  فعالیت هــای  بــرای 
ج از کشــور فکــر کنیــم. کاهش  بایــد بــه خــار
شــدید پروژه هــای عمرانــی باعث بیــکاری و 
نابودی شــرکت های پیمانکاری است و الزم 
اســت بازارهــای جدیــد بــرای فعالیــت ایــن 
شــرکتها پیدا شود. البته حضور در بازارهای 
خدمــات  صــدور  در  فعالیــت  و  بین المللــی 

فنی و مهندسی الزاماتی دارد. 
کــه با آغــاز یــک پروژه  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
مشــغول  افــراد  از  وســیعی  حجــم  عمرانــی 
کــرد: وقتــی پــروژه  کار می شــوند عنــوان  بــه 
اقتصــادی  چرخــه  نیســت،  فعــال  عمرانــی 
بیــکار می ماند امــا وقتی پروژه هــای عمرانی 
فعال می شــوند از ایجاد موج وسیع بیکاری 
جلوگیــری  مهاجــرت  و  تحصیل کــرده  قشــر 
می کند. با فعال شــدن چرخه ساخت و ساز 
چرخــه عظیمــی از اقتصــاد کشــور مرتبــط با 

فعالیت هــای پیمانکاری فعال می شــود. در 
نهایــت اشــتغال پایــدار و مطمئــن در کشــور 
بــه  موثــر  و  مطمئــن  ارزآوری  شــده،  ایجــاد 
که به قطع وابســتگی به نفت  وجــود می آید 
کشــور  بــه عنــوان محصــول اصلــی صادراتی 
کمــک می کنــد. در نهایــت حضــور ایــران در 
بازارهــای جهانی به عنوان نمادی از قدرت 

و عزت ملی و اســالمی ایران رقم می خورد. 

وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی 
وی افــزود: مــا ســازمانهای زیــادی داریم که 
در حــوزه صــدور خدمــات فنی و مهندســی 
کار می کنند مانند ســازمان برنامه و بودجه، 
شهرســازی،  و  راه  وزارت  صمــت،  وزارت 
ســازمان توسعه و تجارت، وزارت نیرو، بانک 
مرکــزی، بانــک توســعه صــادرات، صنــدوق 
ضمانــت صــادرات، وزارت ارتباطات و ... که 
هر کدام یک قســمت صدور خدمات فنی و 
مهندسی دارند و واقعا معلوم نیست متولی 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــدور  اصلــی 
گفتنــد وزارت صمت  کجاســت؟ یــک مدتــی 
مســئول اســت امــا بعدهــا گفتــه شــد وزارت 
وزارت  اســت.  مشــترک  اتــاق  مســئول  نیــرو 
خارجــه هــم بــه نوعــی نقــش متولــی را ایفــا 

می کند.
بــه  مربــوط  آمــار  طبــق  گفــت:  گالبتونچــی 
عملکــرد صادرات خدمات فنی و مهندســی 
که از ســال 1373 تا ســال 1398 تهیه کردیم 
حــدود 32 میلیــارد دالر در قالــب 900 پروژه 
و  فنــی  خدمــات  صــدور  تقریبــی  کارنامــه 
مهندســی ایــران اســت. در ســالهایی مثــل 
کــه توجــه دولــت بیشــتر شــده،  ســال 1390 
گذاشــته و اجــازه فعالیــت  جایــزه صادراتــی 
داده ظرفیــت صــادرات فنی و مهندســی ما 
بــه 4/2 میلیــون دالر رســیده اســت. یعنــی 
ایــن ظرفیت در کشــور وجــود دارد که حتی 
بیشــتر از ایــن میــزان کار کنیم. ســال 1394 
درهای عراق به روی پیمانکاران ما  باز شــد 
آنهــا بــا ورود در مناقصــات 2/3 میلیــارد  و 
که  گرفتنــد. ایــن نشــان می دهد  دالر پــروژه 
کنار ما فعال باشــد می توانیم  گــر بازاری در  ا
بــا هماهنگــی الزم آن بازار را از دســت رقیب 

منطقه ای بگیریم. 
کشــورهای  در  کار  کندگــی  پرا دربــاره  وی 
مختلــف نیــز عنــوان کــرد: ما در کشــورهایی 
ماننــد ازبکســتان، تاجیکســتان، بنــگالدش 

کســتان، ســریالنکا، قزاقستان  افغانســتان پا
ترکمنســتان، آذربایجــان، ارمنســتان، عــراق  
بــالروس،  یمــن،  عمــان،  متحــده،  امــارات 
کار  ، ســودان و ونزوئال  کنیا، الجزایر جیبوتی، 
کرده ایم اما بیشترین حجم کار بین سالهای 
1391 تــا 1395 در عــراق بــوده اســت. مــا در 
عــراق حــدود 4 میلیــارد دالر قــرارداد ثبــت 
کــه 2 میلیــارد دالر آن مربــوط  شــده داریــم 
بــه مپنــا و بقیــه آن مربــوط بــه پیمانــکاران 
بخــش خصوصــی اســت. امــا از ســال 1395 
کار  گرفتن  کــه داعش وارد عراق شــد امــکان 

کم شد.  برای ما 
وی افــزود: در ایــن بازه بخــش خصوصی ما 
بــا 40 شــرکت 60 پــروژه در عــراق گرفتنــد که 
از ایــن میــزان 1/3 دهــم در جنــوب عــراق، 
حــدود  و  ســلیمانیه  در  دالر  235میلیــون 
400 میلیــون دالر در اربیل اســت. بیشــترین 
و  اســکان  و  اعمــار  وزارت  در  کار  حجــم 
شــهرداری و حدود 452 میلیون دالر است. 
بــا وجود پتانســیل بــاال نتوانســتیم از وزارت 
ورزش  وزارت  در  بگیریــم.  زیــادی  کار  نفــت 
و جوانــان پروژه هــای بزرگی مانند ورزشــگاه 
بــرق  وزارت  در  داریــم.  را  تاجیــات  و  الــزورا 
پروژه هــای بزرگــی داریــم. در بخــش حمــل 
در  داریــم.  جاده ســازی  پروژه هــای  نقــل  و 
زمینــه نمادهــای شــهری پــل خبــات و پــل 
داریــم.  را   ... و  رانیه ســیتی  و  دهباشــیان 
وزارت  و  اســتانداری  بــا  هــم  پروژ ه هایــی 
ســرمایه گذاری داریــم. تصفیه خانه های آب 
و فاضــالب هــم در کردســتان و جنوب عراق 

در دست اجراست.
پیمانــکار   250 رتبه بنــدی  گــر  ا افــزود:  وی 
برتــر در جهــان را ببینیــم متوجــه می شــویم 
چیــن 65 شــرکت در این رتبه بندی داشــت 
که در ســال 2020 به 74 شــرکت تبدیل شد. 
رتبه بنــدی  ایــن  در  شــرکت   44 هــم  ترکیــه 
250 پیمانــکار  ایرانــی جــزو  2 شــرکت  دارد. 
برتــر دنیــا هســتند امــا جــا داشــت بــا چنین 
ظرفیــت عظیمی ما جایــگاه باالتری در این 
رتبه بنــدی داشــته باشــیم. هندوســتان در 
ســالهای 2009 تا 2015 در این جدول نبوده 
اما با هماهنگی دولت و پیمانکاران از ســال 
2016 بــه مــرور وارد ایــن جدول شــده و با 5 
گرفتــه  پیمانــکار از فرانســه و آلمــان پیشــی 
اســت. وقتــی هندوســتان می توانــد چنیــن 
کاری کنــد قطعــا که ما عقبه بیشــتری داریم 

نشست
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کاریم.  قادر به این 
رقیــب  مهم تریــن  افــزود:  گالبتونچــی 
همــان  در  کــه  اســت  ترکیــه  مــا  منطقــه ای 
صــادرات  دالر  میلیــارد   34 مــا  کــه  بــازه ای 
داشــتیم، حدود 425 میلیارد دالر صادرات 
اســت.  و مهندســی داشــته  فنــی  خدمــات 
تولیــد ناخالــص داخلــی آن 6 درصــد اســت 
که ســهم صدور خدمات فنی و مهندســی از 
اقتصــاد ترکیه حدود 30 درصد اســت. یعنی 
بــر  را  از اقتصــاد خــود  زیــادی  ترکیــه حجــم 
مبنای صدور خدمات فنی و مهندسی پایه 
که ما  گذاشته است. با این ظرفیت عظیمی 
داریــم قطعــا می توانیــم برنامــه ای مشــابه با 

کنیم. برنامه ترکیه را پیاده 
کندگــی بــازار صــدور خدمات  گفــت: پرا وی 
می دهــد  نشــان  ترکیــه  مهندســی  و  فنــی 
شــرکتهای پیمانــکاری ترکیــه بــا موفقیت در 
5 قــاره رقابــت کرده و در 128 کشــور به ارائه 
خدمــات می پردازند. این ســهم در اوراســیا 
در  درصــد،   25 خاورمیانــه  در  درصــد،   46
آفریقــا 17 درصــد و در اروپــا 7 درصد اســت. 
بســیار  ترکهــا  مــا  اطــراف  حــوزه  در  یعنــی 
فعــال هســتند و قــرارداد آنهــا در ســالهایی 
بــه 31/6 میلیــارد دالر هــم رســیده اســت. 
فدراســیون  بــه  ترکیــه  صــادرات  بیشــترین 
روســیه اســت کــه در ســال 2021 حــدود 84 
بــوده اســت یعنــی حــدود 20  میلیــارد دالر 
درصد از صادرات خدمات فنی و مهندســی 
ترکیــه در ســال 2021 بــه فدراســیون روســیه 
بــوده اســت. بعــد از آن ترکمنســتان، لیبی و 
عــراق در رتبه هــای بعــدی صــادرات ترکیــه 
قــرار گرفته انــد کــه نشــان می دهــد آنهــا این 
ظرفیــت را خــوب می شناســند. 7 درصــد از 
صادرات خدمات فنی و مهندســی ترکیه در 
عراق انجام شــده اســت در حالی که ما قادر 
کــه داریــم و نیروهایــی  بودیــم بــا پتانســیلی 
کــه بــه عــراق برده ایــم ایــن بــازار را از دســت 
آنهــا بگیریــم امــا تــا کنــون موفــق به ایــن کار 

نشده ایم. 
صــادرات  برنامــه  ترکهــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
خدمــات فنــی و مهندســی خــود را از ســال 
کویــت شــروع  1972 در لیبــی و عربســتان و 
شــدند.  عــراق  وارد   2009 ســال  از  کردنــد. 
کــه   2015 ســال  تــا  ســال  همــان  از  هــم  مــا 
کنــد وارد عراق شــدیم حدود  داعــش ظهور 
گرفتیــم امــا بــه انــدازه 5  کار  2 میلیــارد دالر 

میلیــارد دالر ظرفیت کار ایجاد کردیم. یعنی 
بــا ماشــین آالت و تجهیزاتــی کــه پیمانکاران 
ایرانی به عراق برده اند به راحتی می توان 5 
میلیــارد دالر کار گرفت و با یک برنامه خوب 
و متقــن می توان بــه 20 میلیارد دالر هم فکر 

کرد. 

مشکالت صدور خدمات فنی و مهندسی
صــدور  مشــکالت  دربــاره  گالبتونچــی  ج  ایــر
خدمــات فنــی و مهندســی نیــز عنــوان کرد: 
مشــکالت ســاختاری شــرکتهای پیمانکاری 
بخــش خصوصی یکــی از موارد اصلی اســت 
و شــرکتهای مهندســی بایــد تراز خــود را باال 
ببرنــد. مــا حمایــت موثــر و قاطــع دولــت و 
کمیتــی از صدور خدمات فنی  نهادهــای حا
و مهندســی را نداریــم. همه می گویند صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی خــوب اســت اما 
نبود یک استراتژی واحد، و برنامه مدون به 
ویژه از سوی دولت باعث عدم دسترسی به 
بازارهــای هــدف و ورود به ایــن بازارها بوده 
اســت. همچنین در مراودات بانکی به ویژه 
مشکالت مربوط به صدور ضمانت نامه های 
مشــکالتی  پــول  جایــی  بــه  جــا  و  مختلــف 
داریــم. قبال می توانســتیم در عــراق از طریق 
کانترگارانتــی یــا   back to back  سیســتم 
جابجایــی  مشــکل   »counter guarantee  «
کنیــم امــا امــروز بــا 100 درصــد  پــول را حــل 
deposit  هــم در عــراق بــه مــا ضمانت نامــه 
نمی دهنــد. البته مــا راه حل هایی برای این 
مــورد پیشــنهاد کرده ایــم از جملــه این که از 
منبــع پولــی که جمهــوری اســالمی در عراق 
مســدود  را  دالر  میلیــون   200 حــدود   دارد 
)deposit( کنــد تــا از محــل آن ضمانت نامــه 
صادر شــود. به این ترتیب ما ضمانت نامه را 
در عــراق می گیریم و تمام تضامین را به یک 

بانک داخلی پرداخت می کنیم.  
صــدور  مشــکالت  ســایر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خدمات فنی و مهندسی افزود: مشوق های 
الزم بــرای تشــویق فعالیــن این حــوزه وجود 
و  بیمــه  گمــرک،  در  خصــوص  بــه  نــدارد 
مالیات که فشــارهای زیادی بــه پیمانکاران 
وارد می شــود. عــدم توجــه ویــژه دولــت در 
بــه  جهــت  دولت هــا  مابیــن  فــی  کــرات  مذا
دســت آوردن بازارهای بین المللی نیز دیده 
کــه می کند  کارهایی  می شــود. ترکیه یکــی از 
کــه مســئوالنش را می فرســتد تــا  ایــن اســت 

که  کنند  کشورهای دیگر را مجاب  مسئوالن 
فالن پروژه را باید به ما بســپارید. مســئوالن 
مــا هم بــه راحتــی می توانند با طــرف عراقی 
آن  از  را  بــزرگ  پروژ ه هــای  تــا  کننــد  گفتگــو 

کنند. کشورمان 
کار در مرحلــه  وی افــزود: مشــکالت ارزی و 
کاریابی( نیز  بازاریابی )هزینه بربــودن فرآیند 
وجــود دارد. قوانیــن مرتبــط بــا فعالیتهــای 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی قدیمــی 
اســت و بایــد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
کنــد. بحث هــای دیگــری مانند عدم  تغییــر 
تخصیص کد بیمه تامین اجتماعی به کارگاه 
ج از ایران)حتی با ارائــه قرارداد و  هــای خــار
کشــور و وزارت  تاییــد ســفارت ایــران در آن 

 من با آقای رئیس جمهور 
مالقاتی خواهم داشت و در 

نظر دارم بحث داشتن سیاست 
واحد اقتصادی در کشور و 

حمایت از پیمانکاران و بازرگانان 
ایرانی را با اتخاذ سیاست واحد 
که را مطرح کنم که بسیار مهم 

است.
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خارجــه( وجــود دارد. اما در نهایــت بزرگترین 
اســت.  ضمانت نامــه  بحــث  مــا  مشــکل 
کــه یــک ســتاد عالــی  پیشــنهاد مــا ایــن بــود 
برای صدور خدمات فنی و مهندســی در حد 
معــاون رئیــس جمهــور وجود داشــته باشــد. 
وزارت خارجه به عنوان دبیر این ستاد باشد 
و این ســتاد صدور خدمات فنی و مهندســی 
کارگــروه عربــی، آفریقایی و کشــورهای  را در 3 

کند.  همسایه و غیرعربی فعال 
ســخنان  پایانــی  بخــش  در  ســندیکا  دبیــر 
کــه قائلــه  خــود گفــت: تــا قبــل از ســال 2015 
داعــش پیــش بیاید پیمانــکاران مــا در قالب 
کنسرســیومهای مختلــف و بــه صــورت منفرد 
و  کردنــد  شــرکت  بین المللــی  مناقصــات  در 
گرفتنــد  60 پــروژه بــزرگ زیرســاختی عــراق را 
زمــان ورود  تــا  کردنــد.  بــه فعالیــت  و شــروع 
گــر هــم  ا و  داعــش مشــکلی وجــود نداشــت 
وجود داشــت به کمک سفارت، ستاد توسعه 
روابــط با عراق و ... قابل حل بود. اما از زمان 
وضعیت هــا  صــورت  پرداخــت  داعــش  ورود 
مرکــزی  دولــت  کــه  ترتیبــی  بــه  شــد  مشــکل 
کردســتان هم  پرداختــی نکــرد. دولــت اقلیم 
کــه  بــا پرداخــت چک هــای بی محــل  اوایــل 
تنزیــل می شــد، صورت وضعیت را از حســاب 
ج می کرد و به حســاب شــرکتهای  دولــت خــار
مــا مــی آورد اما اعــالم می کــرد پــول نداریم به 
شــخصی  چــک  پیمانــکاران  بدهیــم.  شــما 
یــک  کــه  می آوردنــد  بیــرون  و  می کشــیدند 
گروهــی بیرون ایســتاده بودنــد و می خریدند. 
یعنــی پیمانکاران برای اداره کارگاهها چک ها 
را تنزیل می کردند. این کار انجام شــد تا سال 

که  94کــه با نچــروان بارزانی جلســه داشــتیم 
کــه  قــول داد 50 میلیــون دالر بــه مــا بدهــد 
پروژه هــا را نگــه داریــم امــا خلــف وعــده کــرد، 
بعــدا با کمک ســتاد و وزارت صمت و انجمن 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صادرکننــدگان 
گــر  گرفتیــم و دیدیــم ا برنامــه ای را از شــرکتها 
بتوانیــم در آن مقطع 200 میلیون دالر تزریق 
کنیم شــرکتها می توانند خودشــان را در عراق 

نگه دارند.
وی گفــت: البتــه این توصیه ای بــود که آقای 
گفتند بر شــما تکلیف  که  کرد  رســتم قاســمی 
کــه در عــراق بمانیــد، چــون بــا بیــرون  اســت 
آمــدن از عــراق بــازار را از دســت می دهیــد و 
بــازار بین المللــی دشــوار خواهــد  حضــور در 
شــد. ایشــان بــه عنــوان دبیــر توســعه روابــط 
کــه  زمانــی  تــا  کــرد  پیشــنهاد  عــراق  و  ایــران 
شــرایط عراق بهتر شــود 200 میلیون دالر وام  
کارمــزد بدهنــد. امــا از  5 درصــد بــا 2 درصــد 
ســال 2015 تا امروز وضعیت بــه ترتیبی پیش 
که شــرکتهای خدمات فنی و مهندســی  رفته 
عــالوه بر این که بخــش عمده ای از مطالبات 
را دریافــت نکرده اند، بابــت نگهداری کارگاه و 
خواب ماشــین آالت و شــارژ ضمانت نامه)به 
طریــق کانتر گارانی( حــدود 750 میلیون دالر 
کار در عراق سخت  خسارت دیده اند. فضای 
شده چون دوستان نمی توانند ضمانت نامه 
بگیرنــد و کار خــود را گســترش دهنــد یا حتی 
مطالبــات خــود را بگیرند. امــا نمی توان منکر 
کــه همچنــان پتانســیل بزرگــی در عــراق  شــد 
وجــود دارد کــه با حفظ بازار و حل مشــکالت 

به دســتاوردهای بزرگی منجر خواهد شد.
 200 وام  پرداخــت  سررســید  گفــت:  وی 
میلیــون دالری رســیده و همــه دوســتان در 
ســرفصل غیــر جــاری رفته انــد و حتی دســته 
پیگیــری  بــا  بگیرنــد.  نمی تواننــد  هــم  چــک 
خدمــات  صادرکننــدگان  انجمــن  ســمت  از 
فنــی و مهندســی متوجــه شــدیم وزیر صمت 
کــه بــا  پیشــنهاد تمدیــد دو ســاله آن را داده 
تایید در کمیسیون فرعی به کمیسیون اصلی 
که  اقتصادی رفته تا تمدید شود. البته سالی 
این وام به ما پرداخت شــد گفتند باید بروید 
کونلون بانک چین بیاورید. در چین  آن را  از 
مجبــور شــدیم بــرای تبدیــل یــورو بــه یــوان 
ریــزش پول را تحمل کنیم و برای انتقال پول 
آن را بــه کشــور ثالــث ببریــم، این پــول حدود 
12 درصــد ریــزش داشــت. عالوه بــر این که 5 

علیرغم مشکالت باید کار در 
عراق را ادامه دهیم چرا که 
ظرفیت کار عمرانی در عراق 

بسیار زیاد است و باید از آن 
استفاده کنیم،  دولت باید تمام 
قد از فعاالن اقتصادی حمایت 

کند

نشست
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درصد هم بانک ســود خواست. 2 درصد هم 
صنــدوق ضمانــت کارمزد خواســت. هر ســال 
کــه تمدیــد می شــود 5 درصــد ســود و 2  هــم 

کارمزد روی آن می آید.  درصد 
کرد: البته برای مســاعدت  کیــد  گالبتونچــی تا
خ روز پرداخت با شــما حســاب  گفتنــد بــه نــر
می کنیــم، یعنــی  دالر را 3 هــزار و 300 تومــان 
دادنــد امــا از مــا تضامیــن بــه روز خواســتند. 
گفتیم شــما برای صنعت گرها در قالب بند 20 
خ روز دریافت محاســبه  رفع موانع تولید به نر
پرداخــت  روز  خ  نــر بــه  مــا  بــا  امــا  می کنیــد 
محاســبه می کنیــد. تــا امــروز ایــن وام شــده 
گر  خ امروز و با 40 درصد over که ا وامــی به نــر
پیمانــکاران زندگی خود را هم بفروشــند قادر 

به پرداخت آن نیستند.  

شرکتهای صدور خدمات فنی و مهندسی 
حاصر در عراق

در ادامــه جلســه شــرکتهای صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی حاضــر در عــراق بــه بیــان 
مشــکالت خــود پرداختنــد. مهنــدس بابــک 
عنــوان  ک  ارا گام  صنعتــی  شــرکت  از  خلفــی 
کرد: از ســال 2012 وارد کار در کردستان عراق 
شــدیم. بزرگتریــن خــط انتقــال بــرق اســتان 
کیلومتر بود انجام شد و به  که 150  سلیمانیه 
ما لوح تقدیر دادند اما همچنان مطالبات ما 
معــوق مانده اســت. بــرای دریافــت مطالبات 
تمام تــالش خود را کردیم اما بی نتیجه ماند. 
کــه طلــب ما به شــکل پــول صوری  در حالــی 
در حســاب بود و پرداخت نمی شــد ما بدهی 
معوق داشــتیم و برای آن تحت فشار بودیم.

در ادامــه مهندس فرزاد انــاری عضو هیات 
کرد:  مدیره شــرکت آبادراهان پارس عنوان 
گانــه اربیــل را انجــام  دو قطعــه از قطعــات 5 
می دادیم. حدود 20 درصد کار که انجام شــد 
موضــوع داعــش پیش آمــد و کار بــرای مدتی 
متوقــف شــد. امکانــات و تجهیزات مــا نیز در 
پروژه متوقف ماند، از این رو فعال بازپرداخت 
وام برای ما دشــوار اســت. البته ما یک ســال 
بــا  کار  کردیــم.  شــروع  را  کار  مجــددا  اســت 

کند در حال انجام است. روندی 

مهنــدس نوید مشــرف مدیر عامل شــرکت 
خــط   ســاز نیز عنــوان کــرد: با تشــویق دولت 
وارد کار در عــراق شــدیم امــا در باتــالق بزرگی 

کارهــای مربوط بــه خطوط  گیــر افتادیــم. مــا 
انجــام  عــراق  اربیــل  و  ســلیمانیه  در  را  بــرق 
می دادیم. با وجود مشــکالت زیاد 36 روســتا 
و تعــدادی اتوبان را برق رســانی کردیم. زمانی 
کــه قــرار بــود چــک مــا تبدیــل بــه پــول شــود 
مصــادف شــد بــا ورود داعــش بــه عــراق و بــه 
ناچــار چک هــا را تنزیــل کردیــم. شــرکت مــا 2 
میلیون دالر خسارت دیده است. راه برگشت 
نداریــم، البتــه قــرار هــم نیســت کــه برگردیــم. 
چــرا که گفته می شــود ســنگر اقتصــادی خود 
را در عــراق حفــظ کنیــم. در چنیــن شــرایطی 
وام پرداخــت شــده هم به یــک معضل اصلی 

تبدیل شده است. 

شــرکت  عامــل  مدیــر  مهدیــار  مهنــدس 
عمــراب نیــز عنــوان کرد: ما ســه پــروژه بزرگ 
در عــراق داریــم. یکــی از آنهــا پــروژه آبرســانی 
اســت و بــا وجــود نیــاز شــدید مــردم منطقه، 
دولــت کردســتان اقبالــی بــه انجام آن نشــان 
نمی دهــد، ما نیــز قادر به برداشــت مطالبات 
خــود کــه در بانــک قــرار دارد نیســتیم. ناچــار 
مقــدار زیــادی پــول را  تــا 45 درصــد تنزیــل 
کرده ایــم. انــدازه این پروژه  60 کیلومتر اســت 
امــا 7-8 ســال اســت مثل آتش در دســت ما 
کارند  اســت. همه پرســنل و تجهیزات بر ســر 
پاســخگوی  کســی  و  اســت  متوقــف  کار  امــا 
شــرایط موجــود نیســت. بالــغ بــر 50 میلیــون 

دالر در این پروژه خسارت دیده ایم. 
تصفیه خانــه  مــا  بعــدی  پــروژه  گفــت:  وی 
فاضالب و شــبکه آن در شــهر الشــطره اســت 
که از ســال 2012 تا کنون گرفتاری های زیادی 
بــرای مــا بــه همــراه داشــته اســت. در نهایت 
هــم دبیر دولــت یعنــی آقــای حمیدالغزی در 
ایــن باره مرا صــدا زد و گفت: »شــماها آمدید 
کار مــا را انجــام ندهیــد«. ســپس  کــه  اینجــا 
کار مــا را گرفــت تــا بــه قیمــت 4 برابــر بــه یــک 
عراقــی بدهد. آیا مظلوم تر از این می شــود در 

کشوری حضور داشت. 
که داریم یک سد در  وی افزود: پروژه دیگری 
کارفرمای آن  کــه  کردســتان اســت  ســلیمانیه 
در اربیل اســت. طراحی کار با شــرکت دیگری 
بــود کــه بــا شــروع کار همــکاران مــا در زمینــه 
کارفرما  جاســازی ســد اخطــار دادنــد. مــا بــه 
گیری ســد را اصالح کردیم.  اعــالم کردیم و جا
عالوه بر پول ما که در حساب مانده، و عالوه 
بر خســارات وارده، چند بار ناچار به فروش و 

خرید ماشین آالت شده ایم. با این همه هنوز 
کســی پاســخگوی ما نیســت. به نظر می رسد 
برای حل مشکالت ما در عراق فشار سیاسی 
الزم اســت. بایــد مســئوالن ما یک بــار فقط و 
فقــط بــرای حل مســائل مــا پیمانــکاران وارد 
کــه مــا زینت المجالــس  عمــل شــوند نــه ایــن 
موضوعــات  مجالــس  همــان  در  و  باشــیم 

ح شود.  دیگری مطر

در ایــن بخــش دکتــر گابتونچــی نیــز عنوان 
کمیتــه ای  کــرد: 40 شــرکت حاضــر در عــراق، 
در انجمــن صــدور خدمات فنی و مهندســی 
مهنــدس  کــه  داده انــد  تشــکیل  ســندیکا  و 
مســئولیت  مهدیــار  و  امینــی  خواجــوی، 
آنهــا  کنــار  بــر عهــده دارنــد. بنــده هــم  را  آن 
کــه بــا دولت  هســتم. قــرار بــود در تفاهماتــی 
کردیــم، یعنــی طبــق صــورت جلســه با  عــراق 
وزارت اعمــار و اســکان و صورت جلســه آقای 
قاســمی با آقــای نچیروان کمیته ای مشــترک 
بیــن ما و طرف عراقی برای بررســی مشــکالت 
دو  در  شــود.  تشــکیل  ایرانــی  پیمانــکاران 
مقطــع، یــک بــار آقای قاســمی و یــک بار هم 
آقــای شــریعتمداری بنــده و آقــای مهدیــار را 
بــرای کمیتــه معرفــی کردند، طــرف عراقی نیز 
نماینــدگان خــود را معرفی کرد امــا هیچ وقت 
این کمیته تشــکیل نشــد. زمانــی هم که اتاق 
مشترک از وزارت صمت به وزارت نیرو منتقل 
شــد در یادداشــت تفاهم اجالس نوشته شد 
کمیته تشــکیل می شــود. آقای پیل تن نیز در 
سازمان توســعه تجارت پیگیر تشکیل کمیته 
بود اما عمال این کمیته تشــکیل نشــد. عالوه 
بــر موضوع داعش ماجــرای کرونا در آن زمان 

کمیته شد.  بهانه عدم تشکیل 
گفــت: این کمیته علیرغم این که صورت  وی 
جلســه آن بــا وزارت اعمــار و اســکان و وزارت 
تخطیــط امضــا شــده بــود تشــکیل نشــد و ما 
وزارت  وزیروکیــل  اذکار  خانــم  پیــش  حتــی 
کمیتــه  تخطیــط رفتیــم امــا اتفاقــی نیفتــاد. 
می توانســت بــه عنــوان یک بــازوی فنــی کنار 
و  فنــی  و بحث هــای  تشــکیل شــود  ســفارت 
حقوقی را دنبال کند. البته چند بار دوســتان 
گــر دولــت نمی تواند به  که ا کردنــد  پیشــنهاد 
مــا کمک کند اجــازه دهد ما از طریق حقوقی 
کنیــم امــا وزارت خارجــه و  مســئله را دنبــال 
کار بــه صالح  کــرد ایــن  ســتاد توســعه عنــوان 
نیســت چــون مراودات ایــران با عــراق فراتر از 



 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

1819

گرچه به پیمانکاران  این حرفهاســت. یعنی ا
ح دعوای حقوقــی را نمی دهند اما  اجــازه طر

مسائلشــان نیز پا بر جا می ماند. 

هیــات  رئیــس  امینــی  مهنــدس  ادامــه  در 
مدیره شــرکت پورنام عنوان کردند: فیلمی 
که مالحظــه فرمودید در حضور مقام رهبری 
نمایــش داده شــد و بعدهــا شــنیده شــد کــه 
ایشــان ایــن فیلــم را خصوصی تــر دیده انــد. 
بــا  رهبــری  دیــدار مقــام  از  بعــد  یــک هفتــه 
فعــاالن اقتصــادی ایشــان در حضور پرســنل 
عنــوان  و  کردنــد  صحبــت  هوایــی  نیــروی 
ایــران  در  ســازندگی  حماســه  کــه  نمودنــد 
کــه باید رســانه ها به آن  صــورت گرفته اســت 
بپردازنــد. ایشــان بــه درســتی فرمودنــد، چرا 
که توان مهندســی و قدرت اجرایی مهندس 
ایرانــی آن گونــه اســت کــه در هیــچ زمینه ای 
در طراحی و اجرای هیچ سازه ای در خشکی 
و آبی نیســت که شــرکتهای ایرانی به بهترین 

وجه قادر به ســاخت آن نباشند. 
وی در مورد مشــکالت پیمانــکاران ایرانی در 
عــراق نیز گفت: بدون حمایت سیاســی موثر 
هیــچ شــرکتی در زمینه صــدور خدمات فنی 
و مهندســی موفــق نبــوده اســت. مــا از ایــن 
حمایــت سیاســی بــه خصــوص در زمانــی که 
کــرد برخــوردار بودیــم. در آن  داعــش حملــه 
زمان آقای رســتم قاســمی و دولت و مجلس 
دســت مــا را با مصوبه 10 مــاده ای گرفتند. در 
مــاده 10 مصوبــه هیات دولت ایــن وام اعالم 
کــه بــه هــر دلیلی  شــد و تصریــح شــد چنــان 
پیمانکاران نتوانســتند وام را پرداخت کنند، 
هزینه دولت به شــمار آمــده و دولت موظف 
اســت بعد از گرفتن مطالبات به بانکها تادیه 
کــه همــکاری  کنــد. بــه دور از انصــاف اســت 
نادیــده  دوره  آن  در  را  مقامــات  همراهــی  و 
بگیریــم امــا ایــن کــه گفتــه شــد مــا در باتالق 
گیــر فتاده ایــم کامــال درســت اســت. ایــن کــه 
گفتند پاســخ گوی ما نیســتند درســت است. 
و عموما با این جمله که من صالحیت ندارم 

جواب می دهند.
پــروژه  دو  از  کــه  اســت  ســال   5 افــزود:  وی 
نمی توانیــم  امــا  می کننــد  بهره بــرداری  مــا 
مطالبــات خــود را از ایــن دو پــروژه دریافــت 
عــراق  در  بــودن  وضعــی،  چنیــن  در  کنیــم. 
کــردن در باتــالق. در زمینــه یــک  گیــر  یعنــی 
پــروژه راه ســازی نیز وزیــر راه به مــن می گوید 

برویــد از قبــاد طالبانــی بودجــه بگیریــد. در 
جلســه ای با حضــور آقــای دانایی فــر و آقای 
قبــاد قول داده شــد اختالفات کنار گذاشــته 
شــود و جاده تمام شــود اما باز هم پرداختی 
صــورت نگرفــت. 140 دســتگاه ماشــین آالت 
کــه بخشــی از آن را آوردیم اما  مــا آنجا بودند 
بــرای فروش بخشــی از آن و پرداخــت هزینه 
کارگاه دچار مشــکل هســتیم. با شروع حمله 
داعــش مــن خواســتم ماشــین آالت را بیاورم 
جلســه  صــورت  نــدارد.  امــکان  گفتنــد  امــا 
کارکرد آنها را پرداخت  که باید ساعات  کردیم 
اســت  10 ســال  را می بــرم.  آنهــا  وگرنــه  کنیــد 
ماشــین آالت مــا آنجــا خوابیــده، یــا فرســوده 
شــده اند یــا فروخته ایم و یا صــورت وضعیت 

مربوط به آن را نمی دهند.

شــرکت  از  قائمــی  حمیــد  مهنــدس 
کــه در عــراق مدیریــت  شایســتگان فــارس 
شــرکت لوتکــه را بــر عهــده دارنــد نیــز عنوان 
کردنــد: از ســال 1389 بــا حکــم آقــای غرضی 
در  مهندســی  نظــام  ســازمان  نماینــده 
اجــالس  اولیــن  در  شــدم.  عــراق  کردســتان 
آقــای  دوران  در  عــراق،  و  ایــران  اقتصــادی 
کاالهای ایرانی  که  کردیم  احمدی نژاد تالش 
کنیــم چون  را در اســناد مناقصــه عــراق وارد 
فقــط کاالی اردنــی و ترکیه ای بود. پیشــنهاد 
دادیــم تدویــن مقررات ملی کردســتان عراق 
را بر عهده بگیریم و با این کار کل اســتاندارد 
ساختمان سازی آنها بر روی استاندارد ایران 
کنیــم. از ســال 2010 ســهام شــرکت  منطبــق 
پــروژه  چندیــن  و  خریدیــم  را  عــراق  لوتکــه 
زیربنایــی انجام دادیــم. پروژه رانیه ســیتی را 
8 سال است که تحویل داده ایم. نهال هایی 
درخــت  همــه  کاشــتیم  پــروژه  ایــن  در  کــه 
شــده اند و بچه هایــی که در آن شــهر به دنیا 
آمده انــد بــه مدرســه می رونــد امــا هــر ســال 
بــه بهانه هــای واهــی پــروژه را از مــا تحویــل 

نمی گیرند.
کــه در ابوغریــب شهرک ســازی می کنــد و  وی 
شهرک رانیه را تحویل داده است افزود: ما در 
عــراق هم ســرمایه گذار و هــم پیمانکاریم. در 
کردســتان  که دولت  بخشــی500 واحد داریم 
کــه برای مــا 55 هــزار دالر  فــروش واحدهــا را 
هزینــه برداشــته 73 هــزار دالر تصویــب کرده 
با توجه به شــرایط اقتصادی این خانه ها 30 

هزار دالر هم فروش نمی رود. 

وی در مــورد مشــکالت دو پــروژه دیگــر خود 
یعنــی زیتــون ابوغریــب و پــروژه حســینیه نیز 
کــرد: در مورد پروژه  توضیحاتــی داد و عنوان 
که در  حسینیه مشکالت حقوقی وجود دارد 
ایــن باره مــدارک حقوقــی و مســتندات ارائه 
شــده و دو هفتــه دیگــر قرار اســت در دادگاه 
حاضــر شــویم، و امیدواریم ســفارت حمایت 
الزم را از مــا بکنــد. مــا بــرای حــل مشــکالت 
خــود در عراق تالش زیادی کردیم اما به نظر 
می رســد بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب 
بیــن  و مشــترک  کارگروهــی مجــرب  بــه  نیــاز 
کــه با  دولتمــردان و بخــش خصوصــی اســت 
اســتفاده از تمامی ظرفیت هــای موجود کمر 

همت به رفع مشکالت ببندند.

عــراق  حــوزه  مســئول  قاعــدی  مهنــدس 
نظــر  بــه  کــرد:  عنــوان  هــم  پورنــام  شــرکت 
آقــای  دفتــر  از  مــا  مشــکالت  حــل  راه  مــن 
عــراق  وزرای  هیــات  دبیــرکل  حمیدالغــزی 
گــر  می گــذرد و بایــد بــا ایشــان گفتگــو شــود. ا
بتوانیــم اعتبــاری از محل منابع بلوکه شــده 
کنیم و در اختیار  جمهوری اســالمی دریافت 
مجموعه های ســازنده قرار دهیم به کمرنگ 
پــای  جــا  شــدن  ســفت  و  مشــکالت  شــدن 
پیمانــکاران ایرانــی در عــراق منجــر خواهــد 

شد. 

مدیرعامــل  علیــاری  ســاالر  مهنــدس 
کردســتان عــراق  کــه در  شــرکت اویــول نیــز 
اجــرای ســد زالن را بــر عهــده دارنــد عنــوان 
کار در  کــه  کردنــد: حــدود 7-8 ســال اســت 
کارگاههــای پیمانــکاری مــا در عــراق تقریبــا 
متوقــف شــده اســت. در حالــی که مــا هزینه 
کارگاه را پرداخــت می کنیم امــا آنها مطالبات 
و خســارات ما را پرداخت نمی کنند. در عراق 
کار زیــادی بــرای پیمانــکاران ایرانــی  حجــم 
وجــود دارد، پیمانــکاران ایرانــی نیــز تــوان و 
تخصــص اجرایــی باالیــی دارند. بــرای نمونه 
زالن  ســد  طراحــی  بازنگــری  مــا  قــرارداد  در 
قیــد شــده بود که مــا بــا بازنگــری آن متوجه 
آن  طراحــی  در  اردنــی  شــرکت  اشــتباهات 
شــدیم. بــا اصالحــات انجــام شــده کار را آغاز 
کنــون بــه 43 درصــد پیشــرفت  تــا  کردیــم و 

رساندیم.
وی افــزود: با وجــود این توانمندی ها ســهم 
مــا از کارهای عمرانی عراق بســیار کم اســت. 

نشست
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بــه نظر می رســد مســئوالن مــا اعــداد و ارقام 
مربــوط بــه توانمنــدی پیمانــکاران ایرانــی را 
تزئینــی تلقــی می کننــد در حالــی که مــا از 15 
ســال پیش در سدســازی رتبه سوم جهان را 

داریم. 
وی در پایان گفت: تا زمانی که کارها نظام مند 
بی نتیجــه  تالشــها  نباشــد  سیســتماتیک  و 
اخیــر  ســال   8-7 ایــن  در  مــا  بــود.  خواهــد 
کــردن و حل مشــکالت  قدمــی در نظام منــد 
و  برنداشــته ایم  عــراق  در  خــود  پیمانــکاران 
متاســفانه به پتانســیل موجود در بازار عراق 
که حل مســائل  دسترســی نداریــم در حالــی 
بازار عراق و رونق آن بسیار مهم است و باید 

نهادی به این منظور تشــکیل شود.  

خواجــوی  نــوری  بهــزاد  مهنــدس  آقــای 
مدیرعامل شرکت بلند پایه نیز عنوان کرد: 
کار عمرانی در داخل ایران  پیمانــکاران برای 
هم مشکالتی دارند اما به حل مشکالت امید 
دارنــد و انتقــاد نمی کنند، اما همین شــرکتها 
دربــاره مشــکالت موجــود در عراق احســاس 
کســی  ناامیــدی می کنند چــون فکر می کنند 
گر  کــه پیگیــر مشکالتشــان باشــد. ا را ندارنــد 
حــس مســئولیت در مســئوالن دیــده شــود 
پیمانــکاران همچنــان مشــکالت موجــود در 
عــراق را تحمل می کنند. یک زمانی ســازمان 
ملــل عــراق را ســطح 3 فورســت ماژور اعــالم 
کــرد و ما می توانســتیم از آنجا بیــرون بیاییم، 
و ماندیــم.  بمانیــم  مــا خواســته شــد  از  امــا 
امــروز هم باید در عراق بمانیــم اما برای این 
ماندن باید متولی داشــته باشــیم. متاسفانه 

تعــداد محدودی از مســئوالن مــا تصویری از 
کار پیمانــکاران ایرانــی در عــراق دارنــد. برای 
کــه ما یک  نمونــه وزیــر ورزش مــا خبر نــدارد 

ورزشگاه در عراق ساخته ایم. 

حمایت از پیمانکاران ایرانی و بازرگانان 
ایرانی مهم است

جمهــوری  ســفیر  آل صــادق  کاظــم  محمــد 
اســالمی در عــراق نیــز بــا تبریک به مناســبت 
عید ســعید فطر عنوان کرد: بسیار خوشحال 
شــدم از همــت بلند ایرانی و کارهای ســختی 
کــه به دســت پیمانکاران انجام شــده اســت. 
دوســتان  کــه  مشــکالتی  حجــم  از  همزمــان 
دارنــد متاســف شــدم. مــن بــا این مشــکالت 
بیگانه نبودم اما طی 11 ســال گذشــته بیشتر 
فعــال  امنیتــی  و  در حــوزه مســائل سیاســی 
بــودم و وارد مســائل اقتصــادی نشــدم. امــا 
دارم  دوش  بــر  را  مســئولیت  ایــن  کــه  امــروز 
قطعــا یکــی از دغدغه های جدی من اقتصاد 
کشــورم و تــالش بــرای رفع مشــکالت کســانی 

اســت که در این عرصه فعالیت می کنند.
وی افزود ســالها پیــش توئیتــی از وزیر دیدم 
کــه می خواســتند شــرکتی ایرانــی را خلــع یــد 
کــرد که جلوی  کننــد اما حســی ملی مرا وادار 
کار را بگیرم و عنوان کردم باید از شــرکت  این 
مــن  تماس هــای  بــا  شــود.  حمایــت  ایرانــی 
کمیتــه ای  مجلــس  نماینــدگان  از  تعــدادی 
کــه بــا بازدیــد و ابــراز رضایت  تشــکیل دادنــد 
کار  از عملکــرد شــرکت مزبــور خواهــان ادامــه 

شرکت در پروژه شدند. 
وی تصریــح کرد: ایــن روزها که رئیس جمهور 
عنــوان کردند اولویت کار اقتصادی در کشــور 

همســایه مخصوصا عراق است و برای همین 
عرصــه  وارد  مســئولیت  احســاس  بــا  بنــده 
شــدم. به نظر من هم علیرغم مشکالت باید 
کار در عــراق را ادامــه دهیــم چــرا کــه ظرفیت 
کار عمرانــی در عراق بســیار زیاد اســت و باید 
از آن اســتفاده کنیــم، البتــه فســاد هم وجود 
ریشــه  عراقــی  موسســات  اغلــب  در  و  دارد 

دوانده است.
وی بــا اشــاره به لــزوم حمایــت از پیمانکاران 
کــرد: آقای اردوغــان به ایــران آمد اما  عنــوان 
در ضیافــت نهار که آقای جهانگیری همتای 
تــا مشــکل  گفــت  ایشــان بودنــد ننشســت و 
فالن شــرکت مــرا حل نکنید من ســر میز غذا 
گونه از  نمی نشــینم. یــک مســئول بایــد ایــن 
نیــروی انســانی، مهندســان و ارزآوران خــود 
کننــد. تجار عراقی می گویند ما لوازم  حمایت 
ایرانی را دوست داریم اما بازرگان ایرانی با ما 
خــوب تــا نمی کند. چرا؟ چون بــازرگان ایرانی 
توســط مســئوالن حمایــت نمی شــود و برای 
همین رفتــار متفاوتی دارد. ترکیــه به بازرگان 
گــر تاجــر عراقــی 25 درصد از  خــود می گویــد ا
کن،  گذار  کاال را به او وا پول را داد 100  درصد 
گــر مشــکلی هم پیدا کردی مــن حمایت ات  ا
می کنم. اما تاجر ایرانی توســط مسئول خود 
حمایــت نمی شــود و می گویــد تــا 100 درصــد 

کاال را نمی دهم.  پول را ندهید 
از  قــد  تمــام  بایــد  دولــت  کــرد:  کیــد  تا وی 
ایــن  مــن  کنــد.  اقتصــادی حمایــت  فعــاالن 
کــه تــا از این  نکتــه را بــه وزیــر اقتصــاد گفتــم 
فعــاالن اقتصــادی حمایت نشــود آنها دلگرم 
خانــدوزی  آقــای  بــه  ایشــان  نمی شــوند. 
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گــر فعــاالن اقتصــادی در 10درصد کار  گفتنــد ا
پیشــرفت داشــته باشــند مــا مشــکالت بیمــه 
کــه بنده  و مالیــات و ... آنهــا را حــل می کنیــم 
کردم بــرای دلگرمــی این فعــاالن باید  عنــوان 
ســند و مدرکــی ماننــد مصوبه دولتــی در این 
مورد وجود داشــته باشد. من با اتاق بازرگانی 
هم درباره مشکالت موجود در عراق صحبت 
کــه آنها صحبــت از اتــاق داوری کردند.  کــردم 
کــه بایــد دربــاره آن به طــور جدی  موضوعــی 

بحث شود. 
از  بعــد  کــرد:  تصریــح  عــراق  در  ایــران  ســفیر 
جنــگ اوکراین و بعد از فــروش نفت وضعیت 
مالی عراق بهتر شده است. عراقی ها به دلیل 
مشــکالت مالی قبلی خود دنبال ســرمایه گذار 
هستند، هیچ وقت بودجه عمرانی نداشتند، 
عمرانــی  بودجــه  در  دالر  میلیــارد   22 اخیــرا 
گنجانده اند و بیشــتر دنبال سرمایه گذار  خود 
کــه دوســتان پیمانــکار بایــد بــه این  هســتند 
نکته توجه کنند. بنده هم تمام توان و تالش 
خود را برای پیگیری و رفع مشــکالت شــما به 
گرفت. من با آقــای رئیس جمهور  کار خواهــم 
مالقاتــی خواهم داشــت و در نظــر دارم بحث 
داشــتن سیاســت واحــد اقتصــادی در کشــور 
و حمایــت از پیمانــکاران و بازرگانــان ایرانی را   
ح کنم که بســیار  اتخاذ سیاســت واحد را مطر

مهم است.

سندیکا از نمایی دیگر 
کــه دبیــر ســندیکا از فعالیتها و  کوتاهی  فیلــم 
دســتاوردهای شــرکتهای عضو ســندیکا ارائه 
کــرد در اســفند ماه ســال گذشــته تهیه شــده 
بــود تــا طــی دیدار بــا مقــام رهبری به ایشــان 
ارائه شــود. این فیلم در دیدار با مقام معظم 
جهــت  و  بــود  درآمــده  نمایــش  بــه  رهبــری 
آشنایی ســفیر جمهوری اسالمی در عراق نیز 
بــا فعالیت شــرکتهای ســاختمانی ایــران ارائه 

شد.  
ج میالد،  در ایــن فیلــم پروژ ه هایــی ماننــد بــر
شــازند،  نیــروگاه  تهــران،  بین المللــی  ج  بــر
ســیمان زابل، فاز 19 پارس جنوبی، پاالیشگاه 
گازی بندرعباس، ســاختمان اداری  میعانات 
مجلــس شــورای اســالمی، دانشــکده صــدا و 
 ، گلــی تبریز ســیما، اتــاق بازرگانــی، هتــل ایــل 
پاالیشــگاه بندرعبــاس، ســاختمان صنــدوق 
جنوبــی،  پــارس  پاالیشــگاه  ملــی،  توســعه 
طبقاتــی  پارکینــگ  ایــران،  ملــی  کتابخانــه 

 ، فــراز ســامان  طبقاتــی  ج هــای  بر رشــت، 
ســاختمان مســکونی تجــاری ســهیل تهــران، 
کــن بندرعبــاس،  شــهرک واوان، آب شــیرین 
بیمارســتان بندرعبــاس، آشــیانه هواپیمــای 
فرودگاه امام خمینی و ... به عنوان نمونه  ای 
از پروژ ه هایــی کــه به دســت اعضای ســندیکا 

انجام شده به نمایش درآمد.
آزاد  ســد  نیــز  آبــی  پروژه هــای  زمینــه  در 
داریــان،  ســد  خداآفریــن،  ســد  کردســتان، 
بیگلــو  احمــد  ســد  شــیرتپه،  انتقــال  کانــال 
، ســد شهید رجایی ساری، سد  مشکین شهر
ســیمره، تصفیه خانه قم تونل های آب بر سد 
، ســامانه انتقال آب  گتونــد، نیــروگاه چم شــیر
گرمســیری و ... بــه عنــوان نمونــه ای از تــالش 

سازندگان ایرانی معرفی شد.  
در  حــوزه پروژه هــای حمل و نقــل نیز جاده 
جــاده   ،  3 کارون  ســد  شــهرکرد،  بــه  ایــذه 
طبقــه  دو  بزرگــراه   ، شــهر نیــک  بــه  چابهــار 
امــام خمینــی در اصفهان، پــل بزرگ آزادراه 
باغملــک  اصلــی  جــاده  رشــت،  بــه  منجیــل 
 ، هفتــگل، قطعــه 4 راه آهــن اصفهــان شــیراز
F از منطقــه یــک آزادراه  تونــل و پــل قطعــه 
متــروی  چهــار  و  ســه  خــط  شــمال،  تهــران 
لی مســجد ســلیمان، پل  کابلی ال تهران، پل 
فلــزی راه آهــن قزویــن- رشــت بــا بزرگتریــن 
دهانــه پل هــای ریلــی، آزادراه تهران شــمال 
قطعه 3، پل شــماره 2 قطعه 2 آزادراه تهران 
شــمال، تونــل توحیــد تهــران، تونــل رســالت 
تهــران، اســکله بنــدر شــهید رجایــی و ... به 
کارنامــه مهندســان ایرانی  عنــوان بخشــی از 

به نمایش درآمد.
ج از  در ادامــه بــه بخشــی از پروژه هــای خــار
کشــورهایی  در  جملــه  از  شــد  اشــاره  کشــور 
بنــگالدش،  تاجیکســتان،  ازبکســتان،  ماننــد 
کســتان، ســریالنکا، قزاقستان،  افغانســتان، پا
عــراق   ارمنســتان،  آذربایجــان،  ترکمنســتان، 
بــالروس،  یمــن،  عمــان،  متحــده،  امــارات 

، ســودان و ونزوئال.  جیبوتی، کنیا، الجزایر
در بخشــی از این فیلم عنوان شده بود ارزش 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی ایــران از 
ســال 1373 تا سال 1399 معادل 32 میلیارد 
دالر در قالب 891 پروژه بوده اســت. در میان 
ایــن پروژه ها، پروژه هایی مانند شــهر ورزشــی 
بغــداد، راه آهــن بغــداد بــه بصــره بــر روی پل 
فــرات، مجموعه ورزشــی الــزوراء، ســد نیروگاه 
بــرق آبــی درالــوک در کردســتان عــراق، جاده 

دربنــدی خــان عــراق، تونــل پایــاب اومــا اویــا 
سریالنکا، شهرک رانیه کردستان عراق، اتوبان 
دربنــدی خان عراق، پــل و زیرگذر پل خباتی 
ماموســتاییان  روگــذر  پــل  عــراق،  ســلیمانیه 
سلیمانیه عراق، تصفیه خانه آب در سودان، 
تصفیه خانه آب در شــطره عراق، ســاختمان 
پارلمــان جیبوتــی، فــرودگاه ســوکاترا در یمن، 
شــهرک مســکونی 7008 واحــدی نیواوهدا در 

ونزوئال و ... دیده می شود.
از  فــرازی  فیلــم  ایــن  آغــاز  در  کــه  همچنــان 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری آمــده بــود، در 
بخــش دیگــری از ایــن فیلــم بــه فــراز دیگــری 
از ســخنان مقــام معظــم رهبــری در 28 آبــان 
که ایشــان فرموده بودند:»  1398 اشــاره شــد 
کارهــای  در  غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای 
خصوصــی  بخــش  رقیــب  مطلقــًا  اقتصــادی 
نشــوند. این آن حرفی اســت که ما به همه ی 
و  گفتیــم  غیردولتــی  عمومــی  نهادهــای 
کــه بخــش خصوصی  می گوییــم. در جاهایــی 
کــه  نــدارد  رغبتــی  یــا  نــدارد  را  الزم  تــوان  یــا 
گــر چنانچــه بخــش  بــه آنجاهــا وارد بشــود، ا
خصوصــی بعــد از مدتــی وارد آنجا شــد، اینها 
از آنجــا هــم مهاجــرت کننــد بــه یــک نقطه ی 
؛ بروند آنجــا کار کنند  دوردســت تر و ســخت تر
و ســرمایه گذاری کنند، جدًا از رقابت با بخش 

کنند.« خصوصی پرهیز 
پیشــنهادهایی  قالــب  در  فیلــم  پایــان  در 
و  عمــران  متولیــان  و  مســئوالن  از   ، اثرگــذار
کــه  بــود  شــده  درخواســت  کشــور  آبادانــی 
فرماندهــی واحــد یــا متولــی مشــخص بــرای 
فرماندهی صدور خدمات فنی و مهندســی و 
ســتاد عالی صــدور خدمات فنی و مهندســی 
مــواردی  همچنیــن  شــود.  تشــکیل  کشــور 
مانند رفع مشــکل دریافت ضمانت نامه برای 
کارهــای خارجــی، اجرای دقیق قانــون بهبود 
مســتمر فضــای کســب و کار بــه ویــژه مــاده 2 
تــوان بخــش  از  کثــری  و 3آن، اســتفاده حدا
خصوصــی در اجرای پروژه 4 میلیون مســکن 
کاهــش  ســیزدهم،  دولــت  دوره  طــول  در 
ســخت گیری و فشار بر شــرکتهای پیمانکاری 
و مهندســان مشــاور در حوزه مالیات، بیمه و 
کید قرار گیرد. همچنین  ارزش افــزوده مورد تا
بــر  بــود  شــده  خواســته  ایرانــی  مســئوالن  از 
کیــد  ظرفیــت و پتانســیل شــرکتهای ایرانــی تا
کننــد و طرفهای خارجــی را برای ارجاع کار به 

شرکتهای ایرانی مجاب نمایند. 

نشست
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دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 
در برنامــه صبحگاهــی »ســالم تهــران« که روز 
دوشــنبه 2 اســفند 1400 در شــبکه پنج سیما 
بــه نمایش درآمــد ضمن تشــریح وظایف این 
نقــش  و  ایرانیــان  دســتاوردهای  ســندیکااز 

آن ها در بهبود شرایط گفت. 
گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســیما، ایرج  بــه 
اشــاره  بــا  تهــران«  »ســالم  در  گالبتونچــی 
بــا فعــاالن  انقــالب   بــه جلســه رهبــر معظــم 
اقتصادی، گفت: در آن جلســه بیشــتر ســعی 
و  خصوصــی  بخــش  توانمندی هــای  کردیــم 
انقــالب  از  بعــد  کــه  را  مهمــی  دســتاوردهای 
گزارشــی ارائــه  اســالمی داشــته ایم بــه  عنــوان 
داده و توضیح دهیم که دولت بیشــتر باید به 
بخش خصوصی اعتماد کند و به طورکلی باید 
گذار و  کارهای بیشــتری به بخش خصوصی وا
باید در توســعه زیرســاخت های کشــور بیشتر 
هرچــه  اساســًا  کــه  چرا شــود  داده  مشــارکت 
کشــور  کند  زیرســاخت ها بیشــتر توســعه پیدا 

بی نیازتر می شــود. ما ظرفیت بزرگی در بخش 
مهندســی در بازارهای خصوصــی داریم؛ این 
گر متمرکز و هدایت شــوند می توانیم  توان ها ا
در صــادرات دانــش فنی بــه خارج از کشــور و 
موفقیت هــای  فرامرزهــا  ساخت وســاز  حــوزه 

کنیم. بزرگی کسب 
گــزارش خــود،  وی بــا اشــاره بــه بخــش دیگــر 
عنــوان کرد: بخش دیگر گزارش من مربوط به 
کــه قانون بهبود مســتمر کســب وکار  ایــن بود 
قانون مترقی است. مجلس شورای اسالمی و 
دولــت در تهیه قوانین و اجــرای آن باید الزامًا 
نظــر بخــش خصوصــی را دخالــت دهنــد و بــر 

کنند. اساس آن عمل 
گالبتونچــی بــا بیان اینکه رهبــر معظم انقالب 
عالقه منــد  بســیار  آن  توســعه  و  صنعــت  بــه 
ساخت وســاز  امــور  داشــت:  اظهــار  هســتند، 
پیشــران تولیــد و صنعــت بــه حســاب می آید؛ 
و  پیشــرفته  صنعــت  بتوانیــم  اینکــه  بــرای 
بایــد  اساســًا  باشــیم  داشــته  توســعه یافته 

باشــد  داشــته  بیشــتری  رونــق  ساخت وســاز 
یعنی برای اینکه بتوانیم یک کارخانه داشــته 
باشــیم و در آن کاال تولیــد کنیــم ابتــدا باید به 
کارخانه و ســاخت راه دست  توانایی ســاخت 
فضــای  و  تأسیســات  بتوانیــم  و  کــرده  پیــدا 

داخلی آن را بسازیم.
کار ویژه ســندیکای شرکت های   وی با معرفی 
ســاختمانی، بیان کرد: ســندیکا اولین تشکل 
 1326 ســال  در  کــه  اســت  کشــور  مهندســی 
حتــی پیــش از ســازمان برنامه تشــکیل شــده 
است. من واژه پیمانکاران را نمی پسندم و در 
واقع آبادگر هســتند و ســندیکای ســاختمانی 
آبادگــر  از 700 شــرکت پیمانــکاری و  متشــکل 
را در  آنهــا ساخت وســازهای مختلــف  اســت. 
بازه هــای متفاوت انجام می دهنــد مانند راه، 
ســاختمان، مســکن، بیمارســتان، پاالیشــگاه 
شــرکت های  را  ساخت وســازی  نــوع  هــر  و 
کــه درواقع تشــکلی از  عضــو انجــام می دهنــد 
مجموعــه شــرکت های حــوزه احــداث و حوزه 

 بررسی دستاوردهای ایرانیان 
در حوزه ساخت وساز



 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

22

ساخت وساز کشور است.
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر   
ایــران بــا توجه بــه ابــر پروژه های این تشــکل، 
عنــوان داشــت: پیمانــکاران عضو این تشــکل 
ابــر پروژه های زیادی را اجــرا کردند برای مثال 
بــرج  شــهری  نمادهــای  از  کشــور  داخــل  در 
میــالد، تونل توحید، تونل رســالت، پروژه های 
گرفتــه  صــورت  شــهری  حــوزه  در  کــه  بــزرگ 
اســت، می تــوان نــام بــرد. از دیگــر پروژه هــای 
بزرگ راه آهــن اصفهان-شــیراز راه آهن قزوین-

رشــت، پاالیشــگاه بندرعبــاس، اســکله شــهید 
دیگــر  و  بندرعبــاس  بیمارســتان  رجایــی، 
موارد اســت. بزرگ ترین دســتاورد مــا در حوزه 
صنعت ساختمان  پس از پیروزی انقالب این 
اســت کــه در طراحی و اجرای همه ســازه های 
بــوده و می توانیــم به طــور  مهندســی بی نیــاز 

کنیم. کامل پیچیده ترین سازه ها را طراحی 
گالبتونچــی درباره حضور چینی ها در ســاخت 
بزرگــراه تهران-شــمال، ابــراز کــرد: بــرای تهران 
آوردنــد امــا پــس ازآن  شــمال نیــز چینی هــا را 
توســط پیمانــکاران ایرانــی بــه پایــان رســید و 
قســمتی کــه در حال حاضر بهره برداری شــده 
اســت پیمانکاران این سندیکا  آن را به نتیجه 
که  رســاندند. از سیاست های دولت وقت بود 
دســت چینی هــا در ایــن پــروژه باز شــود که از 
دولت دهم آغاز شد. تا آنجایی که اطالع دارم 
قطعــات بعدی را نیز پیمانــکاران ایرانی انجام 

می دهند.
ایــن  از  بهره بــرداری  زمــان  بــه  پاســخ  در  وی 
بزرگــراه، مطــرح کــرد: بســتگی دارد چــرا کــه در 
ایــن آزادراه بــه شــیوه های مختلفــی فعالیــت 
انجــام شــد مثًا مــدل تهاتری که بنیــاد نیز به 
کمک وزارت راه آمد و درواقع قسمتی را  آماده 
می کند. زمان بندی دقیق را در ذهن ندارم اما 
حــدوداً هر 2 یا 3 ســال یک بار نقشــه ها آماده 
داده  تحویــل  بهره بــرداری  بــرای  و  می شــود 

خواهد شد .
دبیر سندیکای شــرکت های ساختمانی ایران 
با اشــاره بــه اقدامــات برون مرزی این شــرکت، 
گفــت: 40 شــرکت روی 57 پــروژه زیرســاختی 
کــه  پروژه هایــی  از  یکــی  می کننــد.  کار  عــراق 
به تازگی به اتمام رســیده اســت ورزشــگاه الزورا 
در شهر بغداد است که توسط پیمانکار ایرانی 
کــه  طراحــی و اجــرای آن انجــام شــده اســت 
هم زمان با میالد امیرالمؤمنین علیه السالم در 
بغداد افتتاح شــد. در این مراسم آقامحمدی 

از ایــران و ســفیر جمهــوری اســالمی در بغداد 
و وزرای عــراق حضــور داشــتند. این ورزشــگاه 
یکی از ورزشــگاه های مدرن و پیشــرفته اســت 
کــه معمــاری بســیار زیبایــی دارد. حــدود 50 
کــه  شــرکت ایرانــی عــالوه بــر پیمانــکار اصلــی 
طراحی و اجرا را بر عهده داشــته اســت تأمین 

مصالح این ورزشکار را انجام دادند.
موردنیــاز  وســایل  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ورزشــگاه الزورا را از ایران تأمین کردیم، مطرح 
کــرد: فقــط آسانســور و سیســتم های تهویــه از 
اســپانیا وارد شــد. 50 شــرکت در زمینه مصالح 
گــروه  کردنــد، 6  ســاختمانی در آنجــا حمایــت 
انجــام  را  طراحــی  کارهــای  مشــاور  مهنــدس 
دادنــد و یــک پیمانــکار مــادر که بــرج میالد را 
در تهران ســاخته اســت، پیمانــکار اصلی بود. 
وســعت  مترمربــع  هــزار   42 حــدود  ورزشــگاه 
تیــم  اســت.  نفــری  هــزار   17 حــدودًا  و  دارد 
الــزورا تیــم محبوبــی در عراق اســت. ورزشــگاه 
مــدرن مخصوصــًا چمــن آن کــه توســط ایــران 
تأمین شــده بود دســتاورد بزرگی در این زمینه 
یــک  شــامل  ورزشــگاه  می آیــد.  حســاب  بــه 
اســتادیوم، یک باشــگاه ورزشــی و یک هتل 4 
ســتاره بوده و حدودًا 4 ســال ساخت آن زمان 

برده است.
گالبتونچــی با توجه به نظــر وزرای عراق درباره 
این ورزشگاه، اظهار داشت: وقتی وزیر ورزش 
به آنجا آمده بود در دفتر یادبود آنجا جمله ای 
کــه بســیار معمــاری زیبــا و عالــی دارد  نوشــت 
کــه توانایی ســاخت  و ایرانی هــا نشــان دادنــد 
پروژه هــای بزرگ بــا معماری عالــی دارند. وزیر 
صنعــت نیــز در دفتــر آنجــا و در مصاحبه های 
ایرانــی  شــرکت های  توانمنــدی  از  تلویزیونــی 

کرد. تقدیر 
دســتاورد  بیــان  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
معظــم  رهبــر  کیــد  تأ کــرد:  عنــوان  ایرانیــان، 
کــه در بحث جهــاد تبیین  انقــالب ایــن اســت 
دســتاوردهای  از  مناســبتی  و  منبــر  هــر  در 
بــزرگ گفته شــود. پیمانکاران در داخل کشــور 
فعالیت های بسیار زیادی دارند. همچنین در 
خارج از کشــور نیز پروژه های بزرگ اجرا کردند 
ماننــد تصفیه خانه های آب و فاضالب مثًا در 
کردســتان عــراق و دیگر بخش های این کشــور 
کــه در زمــان نزدیکی بــه پایان خواهد رســید و 

افتتاح خواهد شد.
دبیر ســندیکای شرکت های ســاختمانی ایران 
با بیان علت ارزان نشــدن مســکن، گفــت: بازار 

گفت وگو

 بزرگ ترین دستاورد ما در 
حوزه صنعت ساختمان  پس 

از پیروزی انقالب این است 
که در طراحی و اجرای همه 
سازه های مهندسی بی نیاز 

بوده و می توانیم به طور کامل 
پیچیده ترین سازه ها را طراحی 

کنیم
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مســکن مؤلفه هــای مختلفــی دارد؛ یکــی از 
مؤلفه های آن، ســازنده ها هســتند. کسانی 
کــه ســاخته و می فروشــند و در بــازار داللــی 
می کنند، کســانی که پول را به بازار مســکن 
می آورنــد و کســانی که مصالــح را می دهند، 
همگــی باهم نقــش دارند. ما فقط ســازنده 
هســتیم فقط ســفارش گرفته و می ســازیم. 
گر یــک پروژه طبــق برنامــه زمان بندی آن  ا
انجام شود یعنی کسی که سفارش می دهد 
گــر به موقــع بــه تعهــدات مالی خــود عمل  ا
کند و به موقع بتواند آن چیزی را که در متن 
قرارداد تعهد کرده اســت انجــام دهد یعنی 
مثــًا دولت بتواند به موقــع پرداخت هایش 
را با همان مکانیســمی کــه پیش بینی کرده 
انجــام دهــد قطعــًا پــروژه ارزان تــر بــه پایان 
خواهد رســید. وقتــی پروژه مشــمول تأخیر 
در زمان می شــود به همان اندازه تورم تأثیر 
می گــذارد و قیمت را گران می کند. این گران 
شــدن قیمت باعث می شــود که قیمت کار 
کــه  تمام شــده بــاال بــرود و باعــث می شــود 

مشتری گران تر تهیه کند.
گالبتونچــی با ارائه راهکار بــرای بهبود بازار 
مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  مطــرح  مســکن، 
هــرروزه  کــه  چرا اســت  مســکن  بازارهــا 
کار  مخصوصًا در حوزه شــهری مــردم با آن 
دارند. باید این حوزه را کنترل کنیم؛ عالوه 
بــر اینکه برای اقشــار کم درآمــد باید برنامه 
داشــته باشــیم که نظر ســازندگان و بخش 
خصوصــی را بــرای تدوین برنامــه بگیریم و 
آن را اجــرا کنیــم، بایــد بتوانیــم بــرای دیگر 
اقشــار جامعــه نیــز بــا مدل هــای متفــاوت 
تولید مســکن داشته باشیم. دولت باید بر 
تولید مســکن نظارت کند و اجازه دهد که 
تولید مسکن توسط تشکل ها، پیمانکاران 
و مهندســین مشــاور طراحی و اجرا شــود. 
وقتــی دولت خــودش وارد فضای مســکن 
شــود قطعــًا می توانــد مشــکالتی را در پــی 

داشته باشد .
وی بــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت بخش 
خصوصی برای بهبود و رونق بازار مسکن، 
کــرد: دولت برای نوشــتن برنامه باید  بیان 
نظــر بخــش خصوصــی را بگیــرد تــا اتفاقــی 
رخ  مجــددًا  داد  رخ  مهــر  مســکن  در  کــه 
رهبــر  نــزد  مــا  گالیه هــای  از  یکــی  ندهــد. 
معظــم انقالب این بحث بــود که به قانون 
بهبود فضای مستمر کسب وکار یعنی اخذ 

داده  اهمیــت  خصوصــی  بخــش  نظــرات 
نشده است. 56 هزار و 500 شرکت مشاور و 
پیمانکار در بخش خصوصی داریم که 53 
هزار مورد آن برای کارهای عمرانی هستند 
ساختمان ســازی  عمــده ای  بخــش  و 
می کننــد بــرای اینکــه بتــوان ایــن بخش را 
کــرد بایــد با کمــک این افــراد برنامه را  وارد 
کــرده و فشــارهای مختلفــی که در  تدویــن 
حوزه ساخت وســاز وجود دارد مانند فشار 
بیمــه، مالیات بــر ارزش افزوده و غیره را کم 
کنیم تا این گروه ها بتوانند مشارکت کنند؛ 
گر مشــارکت این این ها بیشــتر شود قطعًا  ا
می توانــد رونــق بــازار مســکن بهبــود پیــدا 

کند.
دبیر ســندیکای شرکت های ســاختمانی 
عملــی  چگونگــی  بــه  اشــاره  بــا  ایــران 
مســکن،  میلیــون   4 ســاخت  شــدن 
توجــه  بــا  مــا  کشــور  در  داشــت:  اظهــار 
دارد،  وجــود  کــه  مهندســی  دانــش  بــه 
هســتند  کــه  باالیــی  تــراز  تولیدکننــدگان 
یــک  بــا  انســانی خیلــی خــوب  نیــروی  و 
یــک   ســاخت  مشــخص،  برنامه ریــزی 
در  امــا  اســت  شــدنی  مســکن،  میلیــون 
ایــن بــاره دو مســئله اهمیــت دارد؛ اول 
تــوان مجریــان و دیگر توان پشــتیبانی از 
کار پشــتیبانی یعنــی مســئله را  کار اجــرا. 
کنیم؛  کافــی تولیــد  بــرای اجــرا به انــدازه 
ســریع  ســاخت  مختلــف  روش هــای 
در  منطقــه  جغرافیــای  بــه  توجــه  بــا  را 
کــه تــوان  نظــر بگیریــم و از پیمانکارانــی 
در  کنیــم.  اســتفاده  دارنــد  را  کار  ایــن 
مشــارکت بیــن بخــش خصوصی و دولت 
4 میلیــون نهضــت ملی مســکن در طول 
اســت.   انجــام  قابــل  فعلــی  دولــت  عمــر 
زیرســاخت سهم مهمی دارد مثل وجود 
درواقــع  غیــره.  و  مدرســه  بیمارســتان، 

گرفته شــود. باید یــک مجموعه در نظر 
تهــران«  »ســالم  برنامــه  اســت  گفتنــی 
برنامــه صبحگاهــی گــروه اجتماعی شــبکه 
تهیه کنندگــی  بــه  کــه  اســت  ســیما  پنــج 
شــنبه  از  مهاجــر  مازیــار  و  شــعبانی  علــی 
تــا پنجشــنبه ســاعت 6:30 تــا 9 صبــح بــا 
سیاســی،  چــون  مختلفــی  بخش هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی ورزشــی با 
اجــرای مصطفــی امامــی و صدیقــه مرادی 

روی آنتن شبکه پنج می رود.

دولت باید بر تولید مسکن 
نظارت کند و اجازه دهد که 

تولید مسکن توسط تشکل ها، 
پیمانکاران و مهندسین مشاور 

طراحی و اجرا شود. وقتی دولت 
خودش وارد فضای مسکن شود 
قطعًا می تواند مشکالتی را در پی 

داشته باشد .
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کارشناســان اقتصادی و فعاالن بازار مسکن 
معتقدنــد دولــت بــا اجــرای چنــد سیاســت 
ملــی  نهضــت  در  ســاخت  هزینــه  می توانــد 
راهــکار  مهم تریــن  کنــد.  کنتــرل  را  مســکن 
کارشناســان تغییــر شــیوه های  از نظــر ایــن 

ساخت مسکن است.
روزنامــه ایــران: برنامه ســاخت یــک میلیون 
خانه دارشــدن  هــدف  بــا  ســال  در  مســکن 
دهک های هدف )اقشار ضعیف و متوسط( 
اجــرا می شــود. بنابرایــن ســاخت بــا هزینــه 
، بار مالی طرح را برای دولت به عنوان  کمتــر
کاهــش  کاهــش می دهــد،  متولــی ســاخت، 
کاهــش  بــر  تأثیــر مســتقیم  هزینــه ســاخت 
کــه  اقشــاری  یعنــی  دارد.  گــذاری  وا هزینــه 
متقاضــی دریافــت مســکن در نهضــت ملــی 
مســکن هســتند، در نهایــت واحد خــود را با 
هزینه ای متناسب با توان مالی خود دریافت 
کارشناســان اقتصــادی و فعــاالن  می کننــد. 
بازار مســکن معتقدند دولــت با اجرای چند 
سیاســت می تواند هزینه ساخت در نهضت 
ملی مســکن را کنترل کنــد. مهم ترین راهکار 
کارشناســان تغییــر شــیوه های  از نظــر ایــن 
ســاخت مسکن اســت. تغییر شــیوه ساخت 

از ســنتی بــه اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
در ساختمان ســازی، منجــر به سبک ســازی 
ســاختمان می شــود و از ســوی دیگــر زمــان 
ساخت را کاهش می دهد، هر چه ساختمان 
از نظر وزنی سبک تر و زمان ساخت آن کمتر 
باشــد، هزینــه تمــام شــده ســاخت بــه طــرز 
چشــمگیری کمتر می شــود. به این ترتیب با 
کاهــش زمان ســاخت، تورم ســاالنه ســاخت 

مسکن هم کمتر خواهد بود.

تأمین مسکن ارزان
هــدف دولــت از ســاخت 4 میلیون مســکن، 
تأمین مســکن ارزان قیمــت برای متقاضیان 
مصرفی اســت. یعنــی دولت بــا حمایت های 
یارانه ای مختلف قصد دارد مشــکل مســکن 
اقشــار آســیب پذیر را حل کند. در این روش 
مســکن به صورت انبوه ســاخته می شود. در 
ســاخت انبوه مســکن به روش های مختلف 
گر قرار  می توان هزینه ساخت را کاهش داد. ا
گذاری به اقشار کم  باشد مسکنی که برای وا
درآمد ســاخته می شــود با قیمت تمام شده 
گذار شــود، هــدف دولت  روز بــازار بــه آنهــا وا
در ســاخت مســکن ارزان بــرای ایــن اقشــار 

گالبتونچــی،  ایــرج  کــرد.  را محقــق نخواهــد 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
در گفت وگــو بــا »ایــران«، برنامه هایــی مانند 
معافیت مالیاتی  ســازندگان مســکن انبوه یا 
کاهــش هزینه هــای بیمــه ای را راهــکاری در 
اجرای سیاســت های ســاخت مســکن ارزان 
کید می کند که برای کاهش  می داند. اما او تأ
قیمــت مســکن اقشــار ضعیــف، دولــت بایــد 
هزینــه تمــام شــده ســاخت را بــه روش هــای 
گالبتونچــی بــه برخــی از  کنــد.  کــم  مختلــف 
روش هایی که به کاهش هزینه ساخت منجر 
می شود، اشــاره کرده و می گوید: »روش های 
ساخت با توجه به اقلیم و شرایط منطقه ای 

متفاوت است.
ســاخت مســکن در مناطــق مختلــف کشــور 
نباید با یک شیوه مشترک باشد. شیوه های 
مختلف ســاخت متناسب با شــرایط اقلیمی 
او  می دهــد.«  کاهــش  را  هزینه هــا  مناطــق 
ســریع،  ســاخت  »روش هــای  می افزایــد: 
پیــش  تجهیــزات  از  اســتفاده  از  تلفیقــی 
ســاخته و تجهیزات ســنتی اســت. اســتفاده 
از شــیوه تلفیقــی، ســرعت ســاخت و کیفیت 
ســاخت را بــاال می بــرد.« موضــوع دیگری که 

رسی شد زان را در گفت وگو با دکتر گالبتونچی بر  راهکارهای ساخت خانه ار

کاهش هزینه تمام شده
 ساخت در نهضت ملی مسکن



 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

25

ایــن فعال بخش مســکن برای کاهش هزینه 
ســاخت مســکن انبــوه پیشــنهاد می دهــد، 
فــروش واحدهــا«  »مشــارکت ســازنده ها در 
اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه »دولــت بــه جای 
قیمــت ســاخت می توانــد قیمت فــروش را با 
تعیین شــرایط و الزامات فنی در ســاخت، به 
گفتــه گالبتونچی  ســازندگان ارائه دهــد.« به 
»در ایــن روش مثــًا دولــت حداقــل شــرایط 
بایــد  ســاختما ن ها  کــه  مهندســی  و  فنــی 
داشــته باشــند، مشــخص می کند و براساس 
رعایت شــرایط و الزامات فنی، قیمت فروش 
برای ســازندگان مشــخص می شــود. در این 
حالــت نــرخ مشــارکت بــاال مــی رود و تنظیــم 
بــازار مســکن صــورت می گیرد. وقتــی قیمت 
شــاخص های  و  باشــد  دســتوری  گــذاری 
تعدیــل و تورم هــم در قیمت فــروش در نظر 
گرفتــه نشــود این موضــوع به تدریــج کیفیت 
ســاخت را پایین مــی آورد و دوام ســاختمان 
کــم و هزینــه را بیشــتر می کنــد.« مهم تریــن 
موضوعی که برنامه های انبوه ســازی مسکن 
در کشور آن را دنبال کرده است تأمین زمین 
گذاری به ســازندگان اســت. با توجه  بــرای وا
بــه هزینه باالی زمین در قیمت تمام شــده، 
تأمیــن زمیــن ازســوی دولــت قیمــت نهایــی 

مسکن حمایتی را کاهش می دهد.
هــدف دولــت این اســت که بــا تأمیــن زمین 
رایــگان یــا ارزان، مســکن ارزان بــرای اقشــار 
کم   درآمــد را ایجاد کنــد. اما برای نتیجه گیری 
بهتر از این برنامه دبیرسندیکای شرکت های 
ســاختمانی معتقد اســت: »دولــت می تواند 
کنــد و ســاخت و  در تأمیــن زمیــن مشــارکت 
گــذار کند. مشــارکت  فــروش را بــه ســازنده وا
سازنده در ساخت و فروش مسکن انبوه، به 
گونه می تواند باشــد که مثًا با ســاخت  ایــن 
گــذار  هــزار واحــد،500 واحــد بــه ســازنده  وا
شــود تــا بــه قیمت عــرف منطقــه بفروشــد و 
گذار شــود. با این  500 واحــد هم به دولت وا
شــیوه، مقــداری از بــار تأمین مالــی از دوش 

دولت برداشته می شود.«

ساخت مسکن در مناطق پرتقاضا
بر اساس قیمت زمین و مسکن، تقاضا برای 
مســکن در مناطــق مختلف متفاوت اســت. 
اقشــار ضعیــف، متقاضی مســکن در مناطق 
ارزان تــر هســتند. این موضوعی اســت که به 
نظر دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی، 
می تــوان از آن بــرای کاهــش هزینــه ســاخت 
بهــره برد. به این ترتیب که »برآورد کنیم بازار 
مســکن در چــه مناطقــی متقاضی بیشــتری 
دارد و بیشــترین حجــم ســاخت در همــان 
مناطــق باشــد. در ایــن مناطــق مثــًا اجــازه 
ســاخت هــزار و 500 واحد داده شــود که 500 
گذار شــود.«  واحد برای فروش به ســازنده وا

گــذاری ســاخت مســکن بــرای  همچنیــن وا
کارکنــان ادارات، وزارتخانه هــا و شــرکت ها به 
کاهش  ســازندگان انبــوه روش دیگری بــرای 
هزینه ساخت است. از سوی دیگر به اعتقاد 
بخشــی  گــر  ا مســکن،  بخــش  کارشناســان 
تعاونی هــا  بــه  مســکن  ســاخت  عملیــات  از 
گــذار شــود، ایــن اقــدام در کاهــش قیمت  وا
تمــام شــده مؤثر اســت. گالبتونچی با اشــاره 
به نقش تعاونی ها در ســاخت مســکن ارزان 
می گوید: تعاونی ها نقش رابط میان دولت و 
ســازندگان را برعهده دارنــد، تعاونی از دولت 
امکاناتــی دریافت می کند و برای ســاخت به 
بخــش خصوصی ســفارش می دهــد. تعاونی 
هــم در تأمیــن منابــع مالی هم در مشــارکت 
در ســاخت می توانــد فعالیت کند.« مشــکل 
مهمــی که ممکن اســت در ســاخت مســکن 
انبوه خود را نشــان دهد دشــواری در تأمین 
مصالــح با کیفیت برای حجم باالی ســاخت 

وساز است.
دبیر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی در 
ایــن خصــوص می گویــد: در انبوه ســازی ها، 
ماننــد ســاخت 4 میلیــون مســکن، ممکــن 
اســت بحــران تأمیــن مصالــح بــروز کنــد. امــا 
کــه بــا توجــه بــا منطقــه  راهــکار ایــن اســت 
ســاخت، مصالــح متنوعی را اســتفاده کنیم. 
مثــًا در مناطــق شــمالی اســتفاده از چــوب 
می توانــد جایگزیــن اســتفاده از آهن باشــد. 
یــا مثــًا مؤلفــه مســکن روســتایی با مســکن 
شــهری متفاوت اســت. اســتفاده از مصالح، 
کاهــش  موجــب  منطقــه،  هــر  بــا  متناســب 
هزینــه ســاخت می شــود یا برای هــر منطقه، 
بســته ای ویژه برای ساخت طراحی شود. در 
ســاخت مســکن انبوه از مواردی که ساخت 
پــروژه را گــران می کند می تــوان اجتناب کرد. 
مثــًا آسانســور از تجهیزاتی اســت کــه  هزینه 
نهایی ســاخت را باال می برد. ساخت مسکن 
کــم جمعیت که  کــم در مناطــق  در طبقــات 
مشــکلی در تأمیــن زمیــن نــدارد بــه اعتقــاد 
کارشناسان اقتصادی هزینه ساخت مسکن 
بــه  می دهــد.  کاهــش  را  مناطــق  ایــن  در 
گفتــه گالبتونچــی »در مجمــوع نــوع طراحی 
بــر هزینه هــای  بــر اســاس شــرایط منطقــه، 
ســاخت اثــر دارد. همچنیــن تعییــن مشــوق 
کاهش  برای ســازندگان و پیمانــکاران مانند 
مالیــات ســاالنه و ارائــه خدمات ویــژه، منجر 

به کاهش هزینه نهایی ساخت می شود.«

زمان ساخت
در  مهمــی  نقــش  پــروژه  اجــرای  زمانبنــدی 
کاهــش قیمــت ســاخت دارد. وقتی ســاخت 
پــروژه ای در 2 ســال زمانبنــدی شــود هزینه 
گر زمان ســاخت  ســاخت کــم می شــود. امــا ا
طوالنــی شــود هر ســال اضافــه، تورم ســاالنه 

بیشتری را به هزینه ساخت تحمیل می کند. 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
و  ســازنده  تــوان  »براســاس  اســت:  معتقــد 
اســتعداد منطقــه و نیــاز منطقه بایــد برنامه 
زمانبنــدی مشــخص شــود. یــا با اســتفاده از 
ســاخت  روش  ماننــد  جدیــد  فناوری هــای 
بــا  ســریع  مســکن  ســاخت  تونلــی«  »قالــب 

هزینه کمتر انجام شود.«
نکتــه مهــم دیگــر در ســاخت مســکن ارزان 
از  اســتفاده  ســاخت،  هزینــه  کاهــش  و 
بــاال اســت.  تــوان ســاخت  بــا  ســازنده هایی 
گالبتونچی با اشــاره به این موضوع می گوید: 
باشــد  داشــته  منابــع  مشــکل  دولــت  گــر  »ا
سازندگان باید بتوانند با منابع خودشان کار 
را ادامه دهند و مســکن را به اتمام برســانند 
تــا متولی ســاخت منابع مالــی را تجهیز کند. 
ســازندگان  از  مهــر  مســکن  در  متأســفانه 
غیرحرفه ای هم اســتفاده شــد کــه بر کاهش 
کــه  درحالــی  داشــت.  اثــر  ســاخت  کیفیــت 
استفاده از ســازنده و طراحان شناسنامه دار 
کیفیت مســکن را تضمیــن و هزینه اضافه به 

دولت تحمیل نمی کند.
گــر تعامــل بیــن ســازنده توانا،  او می افزایــد: ا
تشــکل های بخــش خصوصی و دولــت برقرار 
شــود، قیمــت تمــام شــده ســاخت مســکن 

انبوه کاهش می یابد.

»روش های ساخت با توجه 
به اقلیم و شرایط منطقه ای 

متفاوت است.  ساخت مسکن 
در مناطق مختلف کشور نباید 

با یک شیوه مشترک باشد. 
شیوه های مختلف ساخت 
متناسب با شرایط اقلیمی 
مناطق هزینه ها را کاهش 

می دهد
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اخبار

توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: جمهوری 
ارمنســتان آمادگــی خــود را بــرای همــکاری با 
کریدور ترانزیتی  پیمانکاران ایرانی در ساخت 

شــمال- جنوب این کشور اعالم کرد.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، خیــراهلل خادمــی در 
دیدار گنل سانوسیان وزیر مدیریت منطقه ای 
از  ارمنســتان  جمهــوری  زیرســاخت های  و 
آزادراه  دو  منطقــه  اجرایــی  عملیــات  رونــد 
تهران- شــمال با اشــاره به برگزاری هفدهمین 
اجالس کمیسیون مشــترک اقتصادی با کشور 
ارمنســتان در شــهر ایــروان گفــت: ایــن بازدید 
بــه دنبــال تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک دو 
کشــور در صــدور خدمــات فنــی و مهندســی و 
اســتفاده از توان پیمانکاران ایرانی در احداث 
مســیر جایگزین و کریدور ترانزیتــی میان ایران 
و ارمنســتان و همــکاری پیمانــکاران ایرانی در 
تکمیل بخشــی از کریدور شمال-جنوب کشور 

ارمنستان صورت گرفت.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

کید بر پیشرفت صنعت  حمل و نقل کشور با تا
راهســازی کشــور گفت: با توجه بــه توانمندی 
جامعــه مهندســی کشــور و اجرای بســیاری از 
ابــر پروژه هــای راهســازی در حــوزه آزادراهــی، 
کنــون بــا اســتقبال  بزرگراهــی و راه آهــن هــم ا
کشورهای همسایه در بهره مندی از تخصص 
و دانــش ایرانی هــا در توســعه شــبکه حمــل و 
نقل رو به رو هستیم. خادمی در این بازدید با 
اشاره به صعوبت اجرای عملیات راهسازی در 
دل رشته کوه های البرز اظهار داشت: منطقه 
دو آزادراه دارای 59 رشته تونل در باند رفت و 
برگشــت به طول 37 کیلومتر اســت و در واقع 
70 درصد مســیر از تونل تشــکیل شده است و 
تونل های ســه قلوی البرز به عنوان بلندترین 
تونــل خاورمیانه به طــول 6.5 کیلومتر یکی از 
شــاهکارهای مهندســی کشــور در ایــن آزادراه 

قرار دارد.
وی توان فنی مهندســی و اجرایی مهندسان 
گفــت: بیش  ایرانــی را قابــل توجــه دانســت و 
هــزار  از  بیــش  و  انســانی  نیــروی  نفــر   1900 از 

کاری  جبهــه   93 در  آالت  ماشــین  دســتگاه 
در منطقه دو آزادراه تهران- شــمال مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند و تمام عملیــات اجرایی 
توســط مهندســان و پیمانکاران ایرانی انجام 
می شــود. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
پیشــرفت  کشــور  نقــل  و  حمــل  زیربناهــای 
فیزیکی کل منطقه دو آزادراه تهران - شــمال 
کرد و افــزود: باند  را بیــش از 57 درصــد اعالم 
 25 دوم  بانــد  و  درصــد   78 آزادراه  ایــن  اول 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
خادمــی بــرآورد هزینــه بانــد اول شــامل بانــد 
غربی، تونل البرز شــرقی و حفاری باند شــرقی 
تومــان دانســت و  را 5 هــزار و 535 میلیــارد 
کنون قریب به 2,900 میلیارد  اظهار داشت: تا
تومان در این پروژه هزینه شــده است و برای 
اتمــام ایــن بخش بــه بیــش از 2,650 میلیارد 
تومــان اعتبار نیاز اســت. وی اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل باند شــرقی و تونل شرقی البرز را 
حــدود 9 هزار و 200 میلیارد تومان اعالم کرد.

29 اردیبهشت

پروانه ســاخت اولین شــهرک خصوصی کشور 
بــا ســرمایه گذاری بخش خصوصی در اســتان 
بوشــهر با حضور وزیر راه و شهرســازی و مدیر 
عامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد اعطا 

شد.
پروانــه  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
بــا  کشــور  خصوصــی  شــهرک  اولیــن  ســاخت 
عنــوان شــهرک خلیــج فــارس بــا ســرمایه گذار 
بخش خصوصی به مســاحت 43 هکتار واقع 
در شهرســتان برازجــان اســتان بوشــهر  طــی 
مراســمی بــا حضــور رســتم قاســمی وزیــر راه 
و شهرســازی و علیرضــا جعفــری مدیرعامــل 
محــل  در  جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت 
وزارت راه و شهرســازی اعطــا شــد. بــر اســاس 
صــدور ایــن پروانه ســاخت مســاحت فاز اول 
کاربری هــای  ایــن شــهرک 23 هکتــار بــوده و 
انتظامــی،  آموزشــی،  تجــاری،  مســکونی، 
مذهبــی،  فرهنگــی،  درمانــی،  و  بهداشــتی 
جهانگــردی، حمل ونقل و انبــارداری، فضای 

سبز و … دارد.
همچنیــن ســرمایه گذار بخــش خصوصــی بــه 
کردن  عنــوان شهرک ســاز موظف به محصــور 
پروانــه  صــدور  زمــان  از  مــاه   6 طــی  شــهرک 
گفتنی است شهرک خلیج  بهره برداری است. 
فــارس در شهرســتان برازجان اســتان بوشــهر 
صــدور  بــه  منجــر  کــه  اســت  شــهرکی  اولیــن 
پروانه بهره برداری شــده است. شرکت عمران 
بــا هــدف  شــهرهای جدیــد در حــال حاضــر 
مســکن  توســعه  سیاســت های  از  پشــتیبانی 
کشــور و همچنیــن مدیریــت تقاضــا در اقشــار 
 46 ، مختلــف اجتماعی، در 14 اســتان کشــور

کار دارد. شهرک را در دستور 
و  مســکونی  نقــش  بــا  مذکــور  شــهرک های 
کامــل  مطالعــات  و  مشــخص  اهــداف  بــا 
امکان ســنجی و مکان یابــی تهیــه شــده اند و 
بــه صــورت تقریبــی بیــش از 659 هــزار نفــر را 
در خود جای خواهند داد. این شــهرک ها به 
جز 20 شــهر جدیدی اســت که توسط شرکت 

عمــران شــهرهای جدیــد در قالــب شــهرهای 
جدید نســل نو در دست پیگیری است.

بــه  کشــور  ســازی  شــهرک  یکپارچــه  ســامانه 
بــرای  برخــط  و  هوشــمند  بســتری  عنــوان 
ثبــت، رســیدگی و پیگیــری موضــوع احــداث 
شــهرک توســط بخــش خصوصــی و نظام مند 
مــاه  فروردیــن  در  کشــور  در  تقاضاهــا  کــردن 
ســتاد  پیونــد  بــا  و  شــده  راه انــدازی   1401
مدیریت شــهرک ســازی به تمامی ادارات کل 
اســتانی و دســتگاه های مرتبط، بخش اصلی 
و  طوالنــی  فراینــد  کــه  ســازی  شــهرک  موانــع 

کرد. بروکراتیک اداری است، مرتفع 
درخواســت   70 از  بیــش  اخیــر  ماه هــای  در 
احــداث شــهرک توســط بخــش خصوصــی و 
عمومی به ستاد شهرک سازی رسیده وبعد از 
راه اندازی ســامانه شهرک ســازی روزانه بیش 
از 10 مــورد مراجعــه مســتقیم و غیر مســتقیم 
بــرای ثبــت درخواســت بــه ایــن ســامانه ثبت 

می شود.

مشارکت ایران در ساخت آزادراه شمال- جنوب ارمنستان

اعطای پروانه ساخت اولین شهرک خصوصی کشور



 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

 پیام آبادگران                                  
فروردین واردیبهشت  1401

 شماره 401

2627

مقدمه:
در حقــوق خصوصی اصلی داریم به نام اصل 
بیانگــر  حقیقــت  در  اصــل  ایــن  ع.  تبــر عــدم 
گر کســی مالی به کســی  کــه ا ایــن نکته اســت 
بدهد و یا خدمتی به کســی بکند، باید هزینه 
شــخص  اینکــه  مگــر  بگیــرد  را  قیمــت اش  و 
مقابل)خدمــت گیرنده یــا گیرنده مال( اثبات 
کــه ایــن مال یــا خدمــت بــرای جبران  نمایــد 
کــه شــخص اول بــه وی  بدهــی قبلــی بــوده 
داشــته اســت. ایــن موضــوع بــه صــورت یــک 
مــاده قانونی نیز در قانون مدنی آمده اســت.  
گــر این شــخص به  بنابرایــن بــه طریــق اولی ا
کســی  دلیــل خواســت و دســتوری، مالــی بــه 
بدهــد و یــا خدمتــی بکنــد، حتمــا مســتحق 
دریافــت اجــرت و یــا قیمت مــال خواهــد بود 
و بدیهــی اســت کــه در ایــن مواقــع قاضــی به 
نکتــه اساســی،  رای می دهــد.  ایــن موضــوع 
رویکــرد قانون در بســتر حقوق عمومی اســت 
گر  کــه موضوع این بحث خواهد بــود و اینکه ا
پیمانکاران کاری انجام دادند و یا فروشندگان 
کاال، مالــی بــه تصرف دســتگاههای درآوردند، 
کافی، دســتگاههای  در صــورت عــدم بودجه 

اجرایی چه تکلیفی دارند؟

مستندات در بستر حقوق عمومی:
نگاههــا و دیدگاهها در بســتر حقــوق عمومی 
و حقــوق خصوصــی بــا هــم متفاوتنــد و آنچه 
وجه تمایــز اصلی این تفــاوت می گردد، تصور 
و فلســفه حمایت از حقوق عامه مردم اســت 
کــه البتــه شــخصَا خیلی تجربــه خوبــی از این 
تفــاوت دیــدگاه نــدارم و بــه همیــن دلیل هم 

ایــن تصــور را بیشــتر بــه یــک "توهــم" نزدیکتر 
می بینــم.  نکتــه و فرق اساســی کــه این بحث 
در حقوق عمومی پیدا می کند، بودجه بندی 
مصــوب، صالحیت و اجازه شــخص ســفارش 
کار است که  دهنده مال و درخواســت کننده 
اتفاقــا باید با مکانیزم و تشــریفات خاصی هم 

که : کارها صورت بگیرد. بدین معنی  این 
کار و  اوال باید اجازه قانونی برای سفارش 

خدمات و خرید و فروش مال داشته باشند 
و قبال تامین اعتبار شده باشد.

ثانیا شــکل و تشــریفات قانونی مربوطه اعم از 
مناقصه یا مزایده رعایت شده باشد.

ثالثــا شــخص امضا کننده قرارداد و اشــخاص 
صالحیــت  همگــی  قــرارداد،  کننــده  اداره 

کرده باشند. مربوطه را به طور قانونی اخذ 
رابعا  شــرایط قــراردادی از جمله مدت زمان 
رعایــت   ، مقــرر کفیــت  و  وهزینــه  مشــخص 

گردد. گزارشات رسمی تهیه  گردیده و 
خوب! نکات باال که خیلی خوب هستند ولی 
بــا ذکر بعضی مثالهای واقعی و مصادیق آنها، 

به بیان مشکالت ایجاد شده میپردازم:

پــول  کارفرماهــا  کــه  ایــم     بســیار شــنیده 
ندارند ولی باز هم به پیمانکار فشــار می آورند 
کــه باید ادامــه بدهــی و اخطار می کننــد که از 

برنامه عقب افتادی و جریمه خواهی شد.
   کارفرمایــان بــا وجــود نداشــتن بودجــه، از 
اعــالم تعلیق طفره می روند ، چرا که می دانند 
گر تعلیق اعالم کنند، هم مجبور می شوند  که ا
تا مدتهــای تاخیرات مجاز پیمانکار را بیشــتر 
تاییــد کننــد و هــم پیمانــکار بنــا به مــاده 49 
که  شــرایط عمومی پیمان، حق پیــدا می کند 
برای بار دوم، تعلیق را نپذیرفته و درخواست 
خاتمــه پیمــان نمایــد. بنابراین معمــوال تمام 
عــدم  اخطارهــای  متمرکــز  را  خــود  تــالش 
کارکــرد بــه پیمانــکار  می کننــد تــا از ادعاهــای 

پیمانکاران در امان باشند.
  چــه بســیار کارفرماهایــی که با وجود کســر 
بودجه پروژه، پیمانکاران را با دالیل واهی، به 

اعمال ماده 46 هم تهدید می کنند.
کارفرمــا تهدید می کند که بــا عقب افتادن    
وقتــی  و  خســارت زده ای  مــن  بــه  برنامــه،  از 
کــه تامیــن مالــی  پیمانــکار اعتــراض می کنــد 

ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور،
راه باریکه نجات پیمانکاران  و فعالیتهای خدماتی

احمد فتحعلیان
وژه های عمرانی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مهندس عمران، مدیر پر
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اله م�ق

از طــرف کارفرمــا صــورت نگرفتــه، در جــواب 
می گویــد کــه پیمانــکار موظف هســت که کار 
گــر پــول نداشــت، تاخیــرات  کارفرمــا ا کنــد و 
را مجــاز میکنــد و بــه مــدت پیمــان اضافــه 

می کند.
این موارد و موارد بسیار بیشتر در حالی است 
که دستگاههای اجرایی موظف هستند برابر 
بند "الف" ماده 10 قانون برگزاری مناقصات به 
نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی 
معاملــه در مــدت قــرارداد اطمینــان حاصــل 
اســناد مرتبــط قیــد نماینــد.  را در  و مراتــب 
مــاده،  همــان  "ب"  بنــد  برابــر  همچنیــن  و 
نحــوه ضمــان تأخیر تعهــدات را بــه صراحت 
تعییــن نماینــد و در اســناد درج نمایند. ولی 
اجرایــی، معمــوال  و دســتگاههای  کارفرماهــا 
بــه وظایــف قانونــی خــود کــه مــاده 10 قانــون 
اســت،  نمــوده  تکلیــف  مناقصــات   برگــزاری 
عمل نمی کنند. یعنی نه تامین بودجه کامل 
می کننــد و نه اینکــه برای تاخیــرات تعهدات 
خود ضمانت تاخیر تعهدات تعیین می کنند. 
معموال رســم شده است که بدون پیش بینی 
بودجه، نسبت به تعریف پروژه اقدام می کنند 
و چــون پیمانــکاران نیــز به حــق قانونی خود 
واقــف نیســتند، کارفرمایان از ســواالت زیر در 

امان هستند:
الف- آیا بودجه پروژه تامین شده است؟

ب- بودجــه از چــه منبعی و با چــه فرآیندی 
تهیه خواهد شد؟

ج- در صــورت عــدم انجام تعهــدات مالی از 
کارفرمــا، ضمــان تاخیــر تعهــدات چه  طــرف 

خواهد بود؟
بنابرایــن ایــن رســم ناصحیــح تعریــف پــروژه 
زمــان  در  بودجــه  کامــل  پیش بینــی  بــدون 
تعریف شــده بــرای پــروژه همچنــان جاری و 

ساری است.
کارفرماهــا  شــد  گفتــه  قبــال  کــه  همانطــور 

موظف هســتند طبق ماده 10 قانون برگزاری 
مناقصــات، هــم بودجــه مربوطــه را تهیــه و 
پیش بینی کنند و هم ضمان تاخیر تعهدات 
مالی خود را در اســناد ذکر کنند. حال سوال 
گــر کارفرما ایــن وظایف خود  اینجاســت کــه ا
گرفتــن حــق  را انجــام نــداد، آیــا راهــی بــرای 
؟ در حالیکه  پیمانــکاران وجــود دارد یا خیــر
در خــود مــاده مزبــور ضمانــت اجرایی دیده 

نشده است.
جــواب مثبــت اســت. دالیــل چنــدی وجود 
آویــز  دســت  و  دلیــل  بهتریــن  ولیکــن  دارد 
قانونی، مــاده 92 قانون محاســبات عمومی 
که بیــان می کنــد: "در مــواردی  کشــور اســت 
کــه بــر اثر تعهد زائــد بر اعتبار یا عــدم رعایت 
مقــررات ایــن قانــون خدمتــی انجام شــود یا 
مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی 
ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد. 
کــه رد عیــن آن میســر نبــوده و  و در صورتــی 
یــا فروشــنده از قبــول امتنــاع داشــته باشــد 
و همچنیــن در مورد خدمــات انجــام شــده 
مکلف به قبــول وجه مورد معامله در حدود 
بعــد  ســال  اعتبــارات  یــا  موجــود  اعتبــارات 
دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است 
و اقدامــات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف 

نخواهد بود"
این ماده قانونی که محافظت از آن به عهده 
ذیحســابان ادارات و دســتگاههای اجرایــی 

می باشد، حاوی چند نکته اساسی است:
   اول اینکه این کار یعنی ایجاد تعهد مازاد 
، تخلف اداری محسوب خواهد شد  بر اعتبار

و باید مورد تعقیب قرار بگیرد.
   هــر کار و فعالیــت و هــر خرید هر مالی که 
دســتگاههای اجرایی آنها را انجام می دهند 
باید قبال تامین اعتبار شــده و اعتبار مصوب 

و مشخص داشته باشند.
   کارفرمایــان و دســتگاههای اجرایــی حق 

ندارنــد تعهــدی مــازاد بر بودجــه مربوطه، بر 
عهده دولت قرار دهند.

   آنچــه دســتگاههای اجرایی از اشــخاص 
خواهــد خواســت یــا خرید خدمت بــوده و یا 
خریــد مال )اعم از خریــد تجهیزات و مصالح 

و ...( می باشد.
شــده  خریــداری  خدمتهــای  مــورد  در     
تــا  ندارنــد  حــق  مصــوب،  اعتبــار  از  خــارج 
خدمــت انجــام شــده را بالتکلیــف رهــا کنند 
بلکــه مکلــف و موظــف هســتند تــا خدمــت 
مــورد نظــر را تســجیل نمایند یعنــی مدرک و 
مســتندات مربــوط بــه خدمــت مــورد نظر را 
تهیه و تایید نمایند تا متعاقبا در بودجه آتی 
کلیه خسارات  گردد. بدیهی اســت  پرداخت 
مربــوط به دیرکرد در تادیه دین ایجاد شــده 

به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.
   در مــورد مــال تصرف شــده نیز دو حالت 
در  مربوطــه  مــال  اینکــه  اول  دارد:  وجــود 
صــورت قابــل رد بــودن و رضایت فروشــنده، 
مســترد گــردد. دوم اینکــه در صورتــی کــه رد 
عیــن آن میســر نبوده و یا فروشــنده از قبول 
کــه در مورد  امتناع داشــته باشــد، همانطور 
خدمــات گفته شــد، مکلــف به قبــول و وجه 
مورد معامله در حدود اعتبارات سال جاری 
و یــا ســال آتی می باشــد. بنابراین فروشــنده 
که مــال فروخته شــده را  حــق انتخــاب دارد 

. کند یا خیر مسترد 

نتیجه گیری:
کــه قبــال در مقدمــه گفته شــد، در  همانطــور 
ع اســت و  حقــوق خصوصی اصل بر عدم تبر
کســی که خدمتی برای کسی انجام می دهد 
یا مالی به کسی می دهد، باید هزینه مربوطه 
را از تحویــل گیرنــده خدمت یا مال اخذ کند 
و هیــچ کــس نمی تواند از این حــق ممانعت 
نماید. فقط شــک داشــتیم که آیــا در حقوق 
گر خدمتی به اشخاص عمومی  عمومی نیز ا
انجام شــد و یا مالی به ایشان فروخته شود، 
می تــوان هزینه مربوطــه را اخذ نمــود یا خیر 
کــه  و حمایــت قانــون چگونــه خواهــد بــود. 
جواب به اســتناد ماده 92 قانون محاسبات 
عمومــی، مثبت ارزیابی گردید به گونه ای که 
اوال دســتگاه اجرایــی و فــرد و مدیــر متخلف 
بهــای  ادامــه  در  و  شــده  قانونــی  پیگیــرد 
خدمــات و اموال تصرف شــده باید تســجیل 

شده و در بودجه پروژه دیده شود.
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مالیاتــی  اختــالف  حــل  هیات هــای  قانــون 
و نحــوه اعتــراض بــه برگه هــای ابــالغ بدهــی 
مالیاتــی موضــوع مــاده 238 اصالحــی قانون 

مالیاتهــای مســتقیم تغییر یافت. ســندیکای 
معــاون  نامــه  ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  مالیاتــی  درآمدهــای 

کشــور در ایــن زمینــه را بــرای شــرکتهای عضو 
کرد.  خود ارسال 

در متن این نامه آمده بود: 

تغییر قوانین هیات های حل اختالف مالیاتی
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پیــرو ابــالغ بخشــنامه 44167/57مــورخ 10/03/1401 موضــوع تعییــن 
گذاری اسناد خزانه اسالمی باستحضار می رساند:  روش وا

 پیرو درخواست اعضای محترم سندیکا مبنی بر پیگیری حل مشکالت 
اســناد خزانه اســالمی )اخزا(، ســندیکا از ســال 1395 پیگیــر حل تبعات 
اجــرای ایــن نــوع روش پرداخــت مطالبــات بــوده اســت و هــر ســال بــا 
موضوعاتی از قبیل حفظ قدرت خرید، بازه زمانی ، پذیرش هزینه تنزیل 
بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و خســارت ناشــی از تنزیل اســناد و ... 
را پیگیــری و مطالبــه نمــوده و بــه نتایجــی هم دســت یافته اســت که در 
گزارشات قبلی به استماع اعضای محترم رسیده است، در آخرین اقدام 
بنــا به خواســته صنف مبنی بــر افزایش حفظ قدرت خرید، در جلســات 

بــا ســازمان برنامــه و بودجــه و ارائــه گزارشــی از آثــار زیانبار اســناد خزانه 
اســالمی، اصــالح و افزایــش حفــظ قــدرت خریــد و جبــران هزینــه تنزیل 

که  گردید  تحمیلی به پیمانکاران  از سوی دولت در خواست 
نهایتــا در تصمیــم های متخــذه  دولت حفظ قدرت خرید اســناد را بعد 
از شــش ســال از 15 درصد به 18 درصد تغییر داده اســت که بخشــنامه 

گردد. مذکور جهت استحضار تقدیم می 
و اعــالم مــی دارد پیگیری جبران هزینه تنزیل جزو برنامه های ســندیکا 

گردد. بوده و از سازمان برنامه و بودجه و مراجع ذیرربط پیگیری می 
با تشکر

سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
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اواســط  در  اقتصــاددان  رنانــی  محســن 
فروردیــن ســال جــاری در نامه ای بــه رئیس 
می  دانــم  روحانــی،  نوشــت:»آقای  جمهــور 
کــه تمــام ایــن طرح  هــای نیمه تمــام، قابــل 
بخــش  بــا  مشــارکت  طریــق  از  گــذاری  وا
خصوصی نیست اما در دولت شما الیحه ای 
کــه پشــت عنــوان خــوب  تهیــه شــده اســت 
کار  »مشــارکت عمومــی و خصوصــی« ســاز و 
ک و مفســده آمیزی را طراحی  بســیار خطرنــا
گر در مجلس تصویب شــود،  کرده اســت که ا
کــه با این ســاختار مجلــس به احتمــال زیاد 
تصویــب می شــود، از ایــن پــس ســودجویان 
می توانند در هر دســتگاه اجرایی بر روی هر 
پــروژه ای و در هــر مرحلــه از دوره عمــر پروژه 
-از مطالعــات پایــه، تــا طراحــی و از احــداث 

و اجــرا تــا بهره بــرداری- کــه رانتی برای شــان 
متصور باشــد، مهر مشارکت بزنند و در قالب 
ایــن گونــه جدیــد قراردادهــا ایــن پروژه هــا را 

کنند. گذار  وا
موسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احداث 
طــی  گذشــته  ســال  اردیبهشــت  اوایــل  در 
بیانیــه ای خواهــان بازنگــری و اصــالح الیحه 
مشــارکت  و  خصوصــی  و  عمومــی  مشــارکت 
در  شــد.  آن  اصــالح  در  خصوصــی  بخــش 
بیانیه موسســه تحقیق و توسعه که متشکل 
از  9 تشــکل بــزرگ صنعت احــداث)از جمله 
اســت(،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
مشــارکتهای  مهــم  نقــش  بــر  کیــد  تا ضمــن 
نابســندگی  دربــاره  خصوصــی،  و  عمومــی 
چارچــوب قانونــی و نبــود شــفافیت در ایــن 

گســترده  قانــون و تاثیــر آن بــر ایجــاد فســاد 
اخطار داده شده بود. 

همچنیــن فعاالن صنعــت احــداث خواهان 
کارآمد و شفاف برای  فراهم ســازی رویه های 
و  عمومــی  مشــارکت  قراردادهــای  اعطــای 
خصوصی شــده بودنــد. در مهمترین بخش 
این بیانیه تصریح شده بود که کنار گذاشتن 
قوانیــن پایه مانند قانون مناقصات و مزایده 
محاســبات  قانــون  از  مــوادی  و  عمومــی 
در  بی قانونــی  بــا  متــرادف  کشــور  عمومــی 
حساس ترین پروژه های زیربنایی و خدمات 

عمومی کشور است. 
در ادامــه ایــن نامــه آمــده بــود: افــزون بر آن 
ســپردن تصمیم گیری و تدویــن آیین نامه ها 
گــذاری پروژه هــا  و قوانیــن نحــوه ارجــاع و وا

در نامه تشکلهای حرفه ای و مهندسی طرح های عمرانی مطرح شد  

هشدار در مورد الیحه 
مشارکت عمومی و خصوصی

الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در اسفند 1397 از سوی دولت به دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ارائه شد و برخی از تشكلهای 
فنی و مهندسی در فرایند بررسی آن نقش موثری داشتند. در اواخر نیمه اول سال 1399 بررسی الیحه مشارکت عمومی و خصوصی در 
دستور کار کمیسیون عمران دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. اما در این بررسی از همكاری و مشارکت بخش خصوصی 

استفاد نشد و الیحه به سمتی رفت که زنگ خطر را برای دلسوزان کشور به صدا در آورد.

نشست
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 ، بــه گروهــی ملــی یــا محلــی متشــکل از وزیــر
کنــار  ، فرمانــدار یــا شــهردار بیانگــر  اســتاندار
در  تصمیم گیــری  اصولــی  مبانــی  گذاشــتن 
بــدون  بیت المــال  و  عمومــی  امــوال  مــورد 
نظــر نماینــدگان مــردم و نقــض مبانی فکری 

کمیت جمهوری و تفکیک قوا می باشد. حا
در نهایــت آنچــه که باعــث دغدغــه و نگرانی 
بخــش خصوصی شــده بود نه تنهــا نظر مرکز 
پژوهشــهای مجلــس، بلکــه نظــر »دیده بــان 
شفافیت و عدالت« را نیز جلب کرد. چنانچه 
اواخر سال گذشته نشست خبری با موضوع 
»انحراف در قراردادهای مشــارکت عمومی و 
خصوصی« بــا حضور دکتر احمد توکلی برگزار 
گذاری  شــد تــا درباره بــروز فســاد بــزرگ در وا
طرح هــای نیمــه تمــام دولتــی هشــدار داده 
شــود.  کمــی بعد از این نشســت نیــز در نامه 
مهندســی  و  حرفــه ای  تشــکلهای  برخــی 
مخاطــرات  بــه  نســبت  عمرانــی  طرح هــای 
گســترده تبصره 4 الیحه بودجه 1401هشــدار 
جــدی داده شــد. بــه دلیل اهمیــت موضوع 
مشــروح  زمینــه  ایــن  در  شفاف ســازی  و 
مباحــث مطــرح شــده در جلســه »دیده بان 
تشــکلهای  نامــه  و  عدالــت«  و   شــفافیت 
حرفــه ای و مهندســی طرح هــای عمرانــی را 

درج می نماییم. 

بروز فساد بزرگ در واگذاری طرح های 
نیمه تمام دولتی

احمــد توکلی در این نشســت عنــوان کرد: ما 

بــه یــك حلقــه  فســاد سیســتمی، شــبکه ای، 
و  قوانیــن  هســتیم.  مواجــه  پــررو  و  قانونــی 
مشــارکت عمومی و خصوصی را دارند از آغاز 
گر قانون اجرا شــود،  طــوری می نویســند که ا
فســاد بشود و منابع به ســمت خاصی برود. 
فســاد یک بنایی است که اول در خانه ای یا 
گر زود به داد آن خانه  کشــوری پیدا شــود و ا
یا کشــور نرســند، فســاد همه جــا را می گیرد. 
فسادها مثل خودشان را تکثیر می کنند. اول 
کنده است و ممکن است در جایی  فساد پرا
10 درصد باشد. در یک مرحله ای از فساد که 
به آن سیستماتیک می گویند؛ دستگاه های 
مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی 

آلوده می شــوند. چــون چاقو دســته خورش 
کــه بایــد کنتــرل  را نمی  بــرد، وقتــی مســئولی 
کنــد و ســالمت را حفــظ کنــد و طــوری رفتــار 
نکنــد که دیگران از وی مایوس شــوند، اینها 
کــه  خودشــان آلــوده بشــوند، آنوقــت اســت 
فســاد سیستماتیک می شــود. یعنی کشور از 

خودش دفاع نمی کند. 
وی افزود: وقتی رهبر معظم انقالب فرمودند 
کنید مســئوالن شــوخی  کــه با فســاد مبــارزه 
گرفتند االن دیگر فساد شبکه ای شده  است. 
، وقتــی اســت که فســاد  از ایــن مرحلــه بدتــر
گر  قانونــی بشــود. فســاد قانونی یعنــی چه؟ ا
آدمهــای فاســد که به مجــاری تدوین قانون 
نفــوذ کننــد، به دســتگاههای تصمیم ســاز و 
کنند آنگاه قانون متناســب  تصمیم گیر نفوذ 
با حوایج آنان نوشــته می شود و نه متناسب 
بــا حوایج مــردم. آن وقت قانونگرایی فســاد 

می آورد.
هــم  آن  از  بدتــر  مرحلــه ی  یــك  افــزود:  وی 
State Captureیــا می گوینــد   آن  بــه  داریــم. 
Elite Capture  یعنــی ســلطه بــر نخبــگان، و 
ســلطه بر دولت. یعنی کســانی کــه یك موقع 
بایــد نفــوذ می کردند در مقامــات دولت حاال 
یــك ســطح می رونــد بــاال و می گوینــد اصال ما 
نفوذی نیســتیم. دولت را می گیرند و در این 

مرحله فاتحه  همه چیز خوانده  است.
توکلــی افــزود: متأســفانه مــا بــه ایــن مرحلــه  
کــردن  فســاد قانونــی رســیدیم. یعنــی نفــوذ 
در مجــاری تصمیم گیــری و تصمیم ســازی و 

کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون 
مناقصات و مزایده عمومی و موادی 
کشور  عمومی  محاسبات  قانون  از 
مترادف با بی قانونی در حساس ترین 
خدمات  و  زیربنایی  پروژه های 

عمومی کشور است. 
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شــکل دادن به قانون که وقتی قانون را اجرا 
می  کنیــد منابــع یــك طرفه مــی رود بــه طرف 
آنهــا. آنچه تحــت عنوان مشــارکت در تبصره 
4 الیحــه بودجــه 1401 و نیــز الیحه مشــارکت 
کمیســیون عمــران  عمومــی و خصوصــی در 
آن  نمونــه   اســت  بررســی  حــال  در  مجلــس 

است. 
گفــت:  وی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
یــك مفهومی در مغــرب زمین متولد شــد که 
چون دولتها هزینه شــان بــاال می رفت و توان 
تأمین این هزینه ســنگین را نداشتند گفتند 
گر دولت کم  یك فرمولی درست می کنیم که ا
آورد در منابــع الزم اداره  کشــور یــك مقــدار از 
کار را منتقل کنیم به بخش خصوصی، یعنی 
مشــارکت بخــش خصوصــی و بخــش دولتی 
کــه بــهPPP معروف اســت. مــا االن طرحهای 
از ایــن  آمــاده اســتفاده  نیمه تمــام داریــم و 
روش هســتیم، اما فقط از اســمش اســتفاده 
خصوصــی  بخــش  روش  ایــن  در  می کننــد. 
گر  هــم باید ســرمایه بیــاورد و هــم مدیریت. ا
قــرار باشــد یك عــده ای پــروژه ای را به کســی 
بفروشــند، خودشــان هم مقررات بنویســند، 
خودشــان هــم تصویب کنند، خودشــان هم 
کننــد،  کننــد، خودشــان هــم نظــارات  اجــرا 
کــه دارد می افتد ولو به اســتناد  ایــن اتفاقــی 
کــه  یــك قانــون باشــد. در واقــع ایــن قانونــی 
درست کرده اند یك فساد بسیار بزرگ قانونی 

می شود.
وی افــزود: در تمــام دنیــا فســادخیزترین جا 
معامالت دولتی اســت و اتفاقًا همه کشــورها 
به این مسئله حساس هستند و می خواهند 
ک بماننــد. مــن اخالق در  کارکنــان دولــت پــا
میلیــون   5 کــردم،  ســرچ  را  عمومــی  بخــش 
منبــع آمــد که چــرا اخالق در بخــش عمومی 
مشــارکت  الیحــه  ایــن  در  امــا  اســت؟  مهــم 
عمومــی و خصوصــی و نیــز در دســتورالعمل 
مــاده 27 قانــون الحــاق 2 ایــن احکامــی کــه 
در دســتورالعمل درج کردنــد اصــال مرتبط با 
مــاده 27 نیســت و مــاده  27 قانــون بــه ایــن 
مــوارد اشــاره ای ندارد. در مــاده 27 می گوید 
باید آیین نامه ای نوشــته شود تا قراردادها را 
تعریف کند نه اینکه این اشــخاص خودشان 
قــرارداد ببندنــد. ایــن مقــرره تحــت عنــوان 
دســتورالعمل مشــارکت خصوصــی و عمومی 
تصویب شده اســت. حاال اینها در چه چیزی 

نفــره  کمیتــه ای هفــت  مشــارکت می کننــد؟ 
گذاری اســت و وظیفه  تحت عنوان کمیته وا
گــذار کننــد  دارنــد پروژه هــای اقتصــادی را وا
گذار  کــه البته در گذشــته بخشــی از آنهــا را وا
کرده انــد. این بنگاه ها هم بیشــتر بنگاههای 
بــا رویکــرد و توجیــه اجتماعی هســتند یعنی 
کاالی ممتــاز  کاالی ممتــاز تولیــد می کننــد. 
بــه کاالیــی گفته می شــود که وقتــی دو نفر با 
هم معامله می کنند، خریدار نمی تواند تمام 
منافع آن را کســب کنــد. در نتیجه زیر نقطه 
بهینه تولید می شــود. مثال من وقتی آموزش 
می بینــم و حقــوق خــود مــن باال مــی رود، در 
عیــن حال علم اطرافیانــم را هم زیاد می کنم 
و مــن چــون تحصیل کــرده هســتم احتمــاال 
جــرم کمتری مرتکب می شــوم. پــس آموزش 
آثار خارجی مثبت دارد. خارجی یعنی اینکه 
دو طــرف معاملــه نمی توانند از آن اســتفاده 
کننــد. در اثــر یک معامله بوجــود می آید ولی 
خــارج از معاملــه بــه حســاب می آیــد. دولت 
تمــام  می دهــد.  سوبســید  آن  بــرای  دارد 
مدرســه ها و بیمارستان ها، ورزشگاه ها، تئاتر 
می گیرنــد.  قــرار  ممتــاز  کاالی  زمــره  در   ... و 
دولــت اجــازه می گیرد که این صنــف کاالها را 

که این بسیار بد و مضر است.  بفروشد 
لحــاظ  از  مــا  دولــت  االن  کــرد:  کیــد  تا وی 
دارایــی وضع خوبی نــدارد. حاال می خواهند 
دارنــد  مــردم  کــه  بفروشــند  را  کاالهایــی 
وقتــی  می کننــد.  اســتفاده  آن  از  مســتقیمًا 
از  را  مــا عــده ای  اینگونــه می شــود در واقــع 
کاالهای مهم حــذف می کنیم  دایره مصــرف 
از دســت  را  اولّیــات  و در نتیجــه یــک عــده 
ک اســت و باید  می دهنــد کــه بســیار خطرنــا
جلــوی عواقــب آن ایســتاد و بــرای آن چــاره 

یافت. 

دســتورالعمل  ایــن  در  امــا  افــزود:  توکلــی 
می گویــد: بــدون اســتثناء )غیــر از امنیــت و 
کــه دولــت دارد را می- دفــاع( هــر مایملکــی 

تواند بفروشــد. مثال دولت می تواند دستگاه 
کار و فعالیــت اســت را  کــه در حــال  دولتــی 
بفروشــد. هفــت نفــر هســتند در مرکــز و نیــز 
در اســتانها کــه شــامل وزیر یــا باالترین مقام 
ســازمان، معاونش)بــه انتخــاب خــودش( و 
یــک نفــر هــم از بخــش خصوصــی و یــک نفر 
هــم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و ســه 
نفر هــم نماینده دولت)دادگســتری(، وزارت 
اقتصــاد و ســازمان برنامــه(. یعنــی در واقــع 
یــک نفرنــد چون وقتــی وزیر دســتوری دهد 
معاونــش ســرپیچی نمی کنــد آنهــم در ایــن 
کــه مــا بداخالق شــدیم. آن کســی  شــرایطی 
را کــه از بخــش خصوصــی انتخــاب می کننــد 
بــه وزیــر رای می دهــد. کســی هم کــه از اتاق 
بازرگانــی مــی آید چــون بحــث تقویت بخش 
خصوصی اســت حتما بــه وزیر رای می دهد. 
یعنــی در واقــع یک نفــر تصمیــم می گیرد که 
چــه چیــزی بفروشــند، چــه وقت بفروشــند، 
بــا چــه قــراردادی بفروشــند، بــه چــه قیمتی 
بفروشــند؟ چقدر به خریدار مورد نظر کمک 
گر الزم باشــد در بودجه برایش اعتبار  کنند؟ ا
می خواهــد؟  وام  چقــدر  خریــدار  بگذارنــد. 
کدام بانک موظف اســت بــه آنها وام بدهد؟ 
کنــد و بــه  دولــت بایــد وامشــان را ضمانــت 
دولــت می گویند قیمت هر چقدر تمام شــد، 
من همه آن را می خواهم و دولت باید تامین 
کنــد و یا مابه التفاوت بدهــد. بنابراین چون 
پــول مابه التفــاوت را نــدارد رهــا می کند و آن 
بنــگاه هرچه دلش خواســت قیمــت می زند. 
در کجــای دنیا تنها یک نفر برای ثروت ملت 

تصمیم می گیرد؟ 
کنــون  کیــد کــرد: خالصــه ایــن کــه مــا ا وی تا
در مرحلــه فســاد قانونــی هســتیم. تنهــا یک 
گر این  مرحلــه مانــده تا بــه آخر کار برســیم. ا
مرحلــه  آن  بــه  اســت  ممکــن  نکنیــم  را   کار 
هــم برســیم. چــون ایــن طوری اســت مــا به 
مصوبات مجلس حساســیم، ما به مصوبات 
کمیســیونهای دولــت و بــه مصوبــات هیــأت 
دولت حساسیم. اینها به شکل قانونی فساد 
را می گذارند وســط و تماشا می کنند. کسی با 
کنی  گــر برخــورد  آن برخــورد نمی کنــد. تــازه ا
غیر قانونــی عمــل می کنــی و تو قانون شــکنی 

 وقتی رهبر معظم انقالب فرمودند 
که با فساد مبارزه کنید مسئوالن 
شوخی گرفتند االن دیگر فساد 
شبكه ای شده  است. از این مرحله 
بدتر، وقتی است که فساد قانونی 

بشود
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بــدی  مرحلــه   در  مــا  می کنــی.  برخــورد  کــه 
گر ادامه یابد و تکرار شــود برای  هســتیم که ا
همــه ما بد اســت و بــرای فرزندانمان هم بد 

است.

در ادامــه ایــن نشســت محســن جلواتــی 
قائــم مقام مدیرعامل دیده بان شــفافیت 
و عدالــت بــا بیان اینکه افرادی در ســازمان 
برنامه و بودجه در دولت گذشــته در هنگام 
تدوین این الیحه بر ســر اعضای کمیســیون 
عمــران مجلــس کاله گذاشــتند، گفــت: آنهــا 
گفتنــد قانون  بــه اعضای کمیســیون عمران 
کــه تنهــا دارای 30 مــاده اســت،  مناقصــات 
کمیســیون عمــران  55 ایــراد دارد. اعضــای 
مجلــس هــم متقاعــد شــدند تــا در هنــگام 
تدوین الیحه مشارکت عمومی - خصوصی، 
کنــار بگذارند و در الیحه  قانــون مناقصات را 

ذکر شود.
وی افــزود: دیده بــان عدالــت و شــفافیت به 
موضــوع  ایــن  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
 28 تاریــخ  در  مرکــز  ایــن  و  کــرد  گوشــزد  را 
بهمــن 1399جلســه ای بــا ســازمان برنامــه و 
کمیســیون عمران برای اعالم ایرادات قانون 
مناقصــات برگــزار کــرد امــا آنهایی کــه مدعی 
ایــراد در قانــون مناقصات بودنــد، حاضر به 
حضور در جلســه نشدند. دوم اسفند 1399 

بــار دیگــر مرکــز پژوهش هــا طــی نامــه ای بــه 
ســازمان برنامــه، خواســت تا ایــرادات قانون 
مناقصــات ذکــر شــود امــا علی رغــم گذشــت 
یک ســال هنوز پاســخی به درخواســت مرکز 

پژوهش های مجلس داده نشده است.
گــذاری  وا انحرافــات  دیگــر  از  جلواتــی 
پروژه هــای عمرانــی را دســتورالعمل موضوع 
مــاده 27 قانون الحاق برخــی مواد به قانون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2( 
دانســت که از سوی سازمان برنامه و بودجه 

تهیه و ابالغ شده است.

تبصره 4 الیحه  بودجه همان خط 
انحرافی را دنبال می کند

گــروه معامــالت بخــش عمومــی  نهایــت  در 
دیده بــان شــفافیت و عدالت اعــالم می کند: 
کــه در مجلس  تبصــره 4 الیحــه  بودجه 1401 
دقیقــا  متاســفانه  اســت،  بررســی  حــال  در 
همان خــط انحرافی دســتورالعمل ماده  27 
قانــون الحــاق 2 و الیحه مشــارکت عمومی و 
خصوصــی را دنبــال می کنــد. حــدود هفــت 
نــام  مــوارد،  ایــن  تمــام  در  کــه  اســت  ســال 
مشــارکت عمومی و خصوصی پوششی شده 
است برای تصاحب کامل اختیارات مجلس 
تشــریفات  در  قانونگــذاری  موضــوع  در 

معامالت دولتی.

تبصــره 4 الیحــه بودجــه همه دســتگاههای 
یــک  ظــرف  کــه  می کنــد  مجبــور  را  اجرایــی 
مــاه پروژه هــای خــود را بدون رعایــت قانون 
کامــال  کــه  برگــزاری مناقصــات و بــا مقرراتــی 

کند. گذار  مبهم و قابل تفسیر است وا
گــذاری چنــد ماهــه تا چند  اوال ایــن روش وا
سال دعاوی حقوقی بدتر از خصوصی سازی 
را در پی خواهــد داشــت؟ ثانیــا ایــن مقررات 
پــر  و  بــزرگ  بــازار  چــه  قابل تفســیر  و  مبهــم 
پــی خواهــد  را در  منفعــت تفســیر فروشــی 
داشــت؟ شایسته نیست نمایندگان مجلس 
موســوم بــه انقالبــی امضــای خــود را در پای 

چنین مصوباتی بگذارند.

هشدار جدی نسبت به مخاطرات 
گسترده تبصره 4 الیحه ی بودجه 14۰1

در  فعــال  مهندســی  و  حرفــه ای  تشــکل   9
ســازمان  رییــس  بــه  نامــه ای  طــی  احــداث 
مجلــس  رییــس   ، جمهــور رییــس  برنامــه، 
شــورای اســالمی، رییــس مرکــز پژوهشــهای 
مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
نســبت بــه مخاطــرات گســترده در تبصــره 4 
الیحه بودجه 1401 هشــدار دادند. متن این 
نامه که روز 2 اسفند توسط موسسه تحقیق 
و توســعه صنعت احداث منتشــر شد  بدین 

شرح است:
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در نامه تشکلهای حرفه ای و مهندسی طرح های عمرانی مطرح شد  
هشدار در مورد الیحه 

مشارکت عمومی و خصوصی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس

معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور
موضــوع : هشــدار جدی نســبت به مخاطرات گســترده فنــی، حقوقی، 
اقتصــادی و اجتماعــی تبصــره 4 الیحــه بودجــه 1401 و درخواســت کنار 

گذاشتن این شیوه ی برخورد با طرح های عمرانی
باسالم و احترام؛

به اســتحضار می رساند که مســئله  طرحهای عمرانی، در غیاب دو رکن 
تدبیر و عزم کافی، طی سالیان اخیر به معضل طرحهای عمرانی تبدیل 
کنون  گردیده و از دولتی به دولت دیگـر منتقل شده است؛ تا جایی که ا
ســخن از بحـــران طرحهای عمرانی نیمه تمام اســت. باید دقت داشت 
کــه بحــران طرحهای عمرانی، فراتر از بحران کســب و کار فعاالن صنعت 
احــداث و انــرژی اســت. گرچــه بحران کســب  وکار مهم اســت اما شــاید 
در نظــر برخی، موضوعی صنفی ـ تشــکلی تلقی شــود، اما اولی بی گمان 
موضوعی ملی و نیازمند مشــارکت همه دلســوزان کشــور اســت. هشدار 
، شــاهد بارز این  دلســوزانه متخصصــان اقتصادی و قانونگذاری کشــور

گفتگو می کنیم. کنون درباره مسئه ای فراتشکلی و ملی  که ما ا است 
طرحهای عمرانی مهمترین مجرای تبدیل منابع کشــور به زیرســاختها 
کــه  و ســرمایه گذاریهای ثابــت اســت. زیرســاختها و ســرمایه گذاریهایی 
آمــوزش، بهداشــت و درمــان، ایمنــی و امنیــت و حتــی خــوراك مــردم 
آنهــا اســت . سالهاســت وعده هــای انتخاباتــی و  گــروی  کشــورمان در 
تمایــالت بخشــی یــا منطقــه ای ســبب شــده  اســت مطالعــات آمایــش 
سرزمین در پیدایش و مکان یابی درست طرحها و پروژها نادیده  گرفته 
 شــود. بــه نحو مشــابه تعییــن ابعــاد و احجام برخــی طرح هــا و پروژه ها 

نیز بیش از آن که طبق نظرات کارشناســی باشــد، تابع فشــارها و روابط 
مقامات شــده  اســت. شــیوه های تعریف و طراحــی، اجــرا و بهره برداری 
نیز به موقع تدبیر و بهســازی نشــده  است. البته هر یك از ما به تناسب 
کنونــی مســئولیت  اختیــارات و قــدرت خــود، در رســیدن بــه وضعیــت 
داریــم. امــا پرســش اساســی امروز این اســت کــه باید با چه شــیوه ای با 
معضل طرحهای نیمه  تمام مواجه شد و جهت گیری برای حل معضل 
بایــد چگونــه باشــد؟ تجربه انــدوزی از گذشــته، اتکا بــه دانایــی و تدبیر 
جمعی و بهســازی و اجرای دقیق قوانین، یا این که، تســامح و تساهل، 
، در پیــش گرفتــن رفتارهای غیــر نظام مند و شــتاب زده و  ضعــف تدبیــر
کنشــهای کوته بینانــه؟ آیــا می توان بــرای حل معضل ناشــی از ضعف  وا

کرد و امید بهبود داشت؟ ، مجوز بی تدبیری بیشتر صادر  تدبیر
برطبــق اصــل )44( قانون اساســی، نظــام اقتصادی جمهوری اســالمی 
ایــران باید بر پایه ســه بخش دولتی، تعاونــی و خصوصی با برنامه ریزی 
منظم و صحیح اســتوار باشــد. مطابق قانون اساســی بخش غیردولتی 
نمی توانــد جای بخش خصوصــی را بگیرد. »بخــش غیردولتی« واژه ای 
اســت کــه در تبصــره 4 بــه کار رفتــه و حتما مســئولین تهیــه کننده این 
تــا فعالیــن  نماینــد  ارائــه  واژه  ایــن  از  تعریفــی مشــخص  بایــد  تبصــره، 
اقتصادی بتوانند درک و برداشــت یکسانی از قانون داشته باشند یا به 

بیانی دیگر به فهم مشترکی دست یابند. 
کم بر تبصره ی )4( الیحه ی بودجه ی 1401 عالوه بر جایگزینی   نگرش حا
بخــش خصوصی بــا بخش غیر دولتــی، از نظر شــتابزدگی و ضعف تدبیر 
گــذاری دههــا هــزار پــروژه بــدون ســازوکار مناســب و   کم  نظیــر اســت. وا
روشــهای اجرایی روشــن و شفاف، طی مدت سه ماه!! چنین بی نظمی 
و بی قاعدگی در گذشــته را شــاید تنها بتوان در دســتورالعمل ماده )27( 
قانــون الحــاق )2( مثــال زد. بــر هم زدن تمام تجارب گذشــته و ســپردن 
اختیار ســه قوه به چند نفر و طی مصوبه  ای که نه مجلس کنترلی بر آن 
داشته  است و نه هیأت وزیران! همان شد که اهل فن پیش  بینی کـرده 
 بودند. دســتورالعمل ماده )27( قانون الحاق )2( چه دســتاورد عملی و 
ملموسـی در بستر سازی و نهاد سازی مشارکت عمومی و خصوصی کشور 
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داشــت؟ چرا هنوز هم شــاهد و نشــانه  ای از گفت  و شــنود کارشناسی 
درباره  این روش مشاهده نمی شود؟ نه تنها در بیرون سازمان برنامه 
، بلکــه حتی در درون آن ســازمان، آیا گفت  و شــنود و  و بودجــه کشــور
هم فکری برای بهبود این دستورالعمل انجام شده  است؟ چقدر برای 
کاهــش نقایــص مــورد تذکر اعضای مجلس شــورای اســالمی و مجمع 
کز پژوهشــی و تشــکلهای مردم نهاد و  تشــخیص مصلحت نظام یا مرا

کارشناسان مستقل، اقدام شده  است؟
کــه تشــکلهای بخــش  بیــش از یــك ســال اســت مشــاهده می شــود 
خصوصی در فرآیند تصمیم گیری و سیاســتگذاری مشــارکت عمومی 
و خصوصی کنار گذاشــته شــده اند. با کمال تعجب اخیرا در رسانه ها 
دیــده می شــود که حتی بیش از یك ســال اســت گفت  و شــنود میان 
نهادهای رسمی تصمیم گیری مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و 
مرکز پژوهشــهای مجلس هم متوقف شــده  است. در چنین فضایی، 
گهــان در الیحــه  بودجــه ی ســاالنه، حکمی  مشــاهده می شــود کــه نا
ماننــد »تبصــره ی )4( الیحــه بودجــه 1401« درج شــده  اســت که طی 
که  آن قرار اســت طی مدت یك ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشــور 
به تدریج طی 50 سال شکل گرفته )و البته نیازمند بهسازی مدبرانه 
اســت(، طی مدت یك ماه دگرگون شــود. از آن بدتر حکم شده  است 
که بالفاصله طبق این سیل مقرراتی جدید و طی مدت یك ماه، انواع 
گذار شــود. آیا چنین  دارایی هــای مشــهود و نامشــهود کشــور بایــد وا
تجربــه ای در جایــی از جهــان وجــود دارد؟ دســتاورد آن چــه بــوده  
اســت؟ تدبیر کارشناســی، چقــدر چنین رویکــردی را تأییــد می کند؟ 
آیــا می تــوان بدون یك برنامه ی درازمدت یا الاقل پنج ســاله )موضوع 
، مصوب  بندهــای 2  و 3  مــاده ی یــك قانــون برنامــه و بودجه کشــور
1351( بــرای اصــالح نظــام اجرایی طرحهــای عمرانی بــه رفع معضل 
ایــن طرحهــا امید واقعـــی داشــت؟ آیا هیــچ تدبیر و خرد کارشناســی 
می  پذیرد که معضل ایجاد  شده طی چند دهـه در 4 ماه حل شود؟ 
بنابرایــن پیشــنهاد می شــود تبصره ی )4( الیحه بودجــه حذف گردد 
ع وقــت برنامه ریــزی مدبرانــه و متکــی بــه تجربــه در فضای  و در اســر

شــفاف کارشناســی انجام شــود و در ســال مالی پیش رو، یعنی ســال 
1401 ، بر اجرای گام مربوط به همان ســال نظارت و پافشــاری شــود. 
گر اصرار بــه تصویب تبصره  بودجه ای بــرای طرحهای عمرانی  البتــه ا
کنــار هشــدار نســبت بــه خطــرات تبصــره  )4( الیحــه  وجــود دارد، در 
1401، پیشنهاد ایجابی برای حرکت واقعی و بهسازی نظام طرحهای 
عمرانــی نیــز وجود دارد. اندکی تأمل در ذخیره دانش و تجربه  کشــور 
نشــان  می دهد، شــواهد و ابزارهای بسیار مناســبتری در نظام تدبیر 
کشــور وجــود دارد. از جملــه تدابیــری ماننــد بنــد »د« تبصــره  )19( 
بودجه  ســال 1396 کــه قبال در مجلس تصویب و در شــورای نگهبان 
تأیید شده  است، اما در اجرای آن تعلل شده  است. آیا بند یاد شده 
بــه مراتب مدبرانه تــر و مؤثرتر از احکام مندرج در تبصره ی )4( الیحه  
گذاری بر اســاس قوانیــن و مقررات  بودجــه  ســال 1401 نیســت؟ آیا وا
شناخته شده  برگزاری مناقصات کشور در فضای شفاف و رقابتی و با 
گذاری با روشهای خلق الساعه،  رعایت مهلت های معقول، بهتر از وا

شتابزده، مبهم و مجمل نیست؟
مــا براین باوریــم که حل معضل طرحهای عمرانی جــز با تدبیر و عزم 
گیــر و بهره گیــری از ذخیــره دانــش و تجربــه تمام دســت اندرکاران  فرا
دلســوز کشــور از جملــه بخــش خصوصــی ممکــن نیســت. ما بــر این 
کــه مشــارکت واقعــی در احــداث و اتمــام پروژه هــا جــز از راه  باوریــم 
مشــارکت واقعی در تدبیر و برنامه ریزی ممکن نیســت. ما تشــکلهای 
حرفــه ای و تخصصــی صنعــت احــداث و انــرژی آمادگی کامــل خود را 
برای پیمودن درســت این مسیر مهم و فوری اعالم می  کنیم و انتظار 

پاسخ مثبت از سوی قوای مقننه و مجریه کشور داریم. 
گذاری  ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران ضمن اســتقبال از وا
پروژه هــای نیمــه  تمام به بخش خصوصــی دارای صالحیت و اهلیت 
گــذاری و فراهــم نمودن یــک فضای  کــه شــفافیت در وا اعتقــاد دارد 
گذاری ها می باشــد و پیشــنهاد می کند در یک  رقابتــی از ضروریات وا
کار مشخص اولویت را بر اهلیت متقاضیان و اطمینان از عدم  ساز و 

وابستگی به متقاضی بخش های دولتی و خصولتی بنا نهند. 
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پنــج تشــکل صنعــت احداث طــی نامــه ای از وزارت کار و ســازمان تامین 
اجتماعــی درخواســت کــرده بودند مســائل مربوط به مشــاغل ســخت و 
زیــان آور شــرکتهای پیمانــکاری حل شــود. در نامــه ای که بــه این منظور 
تهیه  شــده بود به نحوه احراز و تعیین مشــاغل ســخت و زیان آور و عدم 

ابالغ ها و ... ایراداتی وارد شده بود. 
اردیبهشــت  کــه روز یکشــنبه 18  بــود  ایــن درخواســت  بــه  کنــش  در وا
، وزارت  کار جلســه ای در تامیــن اجتماعــی بــا حضــور نماینــدگان وزارت 
، اداره وصول سازمان تامین اجتماعی،  بهداشت، اداره سخت و زیان آور
نماینده ســندیکای تاسیســاتی و تجهیزاتی ایران، و نماینده ســندیکای 

شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. 
پس از بحث های مطرح شــده در این جلسه، اعضای حاضر تصمیماتی 
گرفتند که مقرر شد این تصمیمات به صورت دستور اداری ابالغ و اقدام 

گردد. این تصمیمات به شرح زیر بودند: 
الــف: قانــون و آئین نامــه کــه در حال بررســی و اصالح اســت بــرای اصالح 

اساسی قانون پیگیری شود.
ب: در قانون و آئین نامه فعلی این اقدامات انجام شود:

1-ســامانه مشــاغل ســخت و زیان آور که طراحی شــده است ســریع تر راه 
اندازی شود و درخواست ها از طریق سامانه باشد. یکی از مزایای سامانه 

این اســت که در خصوص درخواســت ها ابتدا ســازمان تامین اجتماعی 
شــغل متقاضــی را احــراز و اعــالم می نمایــد. و ســپس در کمیته ها مطرح 

شود و همزمان به کارفرما اطالع داده خواهد شد. 
2-احــراز و تعیین مشــاغل ســخت و زیــان آور صرفا بر اســاس آئین نامه و 

مصوبات باشد
3-ابالغ رای کمیته ها به کارفرمایان و حق دفاع کارفرما

4-درخواست گردید دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور از ادارات کار زیر 
مجموعه وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود.

5-مشــاغل گروه ب که در کمیته ها مورد احراز قرار می گیرد به انجمن ها 
و سندیکاها اعالم گردد.

6- درخواســت مشاغل ســخت کارگران شــاغل در کارگاههای تعطیل در 
صورتــی کــه دارای مســتندات و گزارش آالینده ســنجی و ســوابق داشــته 

باشد در کمیته ها مطرح شود
7- در خصوص ادعای کارگران برای اســتفاده از مزایای مشــاغل ســخت 
کارگــر پیمانــکاران فرعــی باشــند ابتــدا احــراز و  کــه  و زیــان آور در صورتــی 

مشخصص گردند و از پیمانکار اصلی مطالبه نگردد.
در پایان این جلسه مقرر شد نتیجه هر گونه اقدام و پیگیری  و در صورت 

ابالغ محتوای دستورالعمل اطالع رسانی  گردد. 

مشکالت مشاغل سخت و زیان آور 
حوزه پیمانکاری بررسی شد
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در جلسه ای که روز شنبه 24 اردیبهشت با حضور جناب آقای مهندس 
ســید احمــد امینــی رئیــس واحد تشــخیص صالحیــت امور پیمانــکاران 
و مشــاوران دفتــر نظــام فنــی و اجرایی ســازمان برنامه و بودجه کشــور و 
نمایندگان ســندیکا در ســازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، مسائل 
و مشــکالت مربوط به آیین نامه تشــخیص صالحیت و ســامانه ســاجات 

مورد بررسی قرار گرفت. 
ج گابتونچی دبیر ســندیکای شــرکتهای  در آغاز جلســه آقای دکتر ایر
ســاختمانی ایــران، ضمن تشــکر از آقــای مهندس امینــی در تخصیص 
وقت برای نمایندگان ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی، از همیت آقای 
دکتر قانع فر در همراهی و به مشــارکت گیری تشــکلها در امور نظام فنی و 
اجرایی به عنوان نقطه عطفی در ارتباط دوجانبه نام برده و ابراز امیدواری 

نمــود کــه فرصــت بــه دســت آمده 
در جهــت رفــع مشــکالت و موانــع 
کاری پیمانــکاران و مشــاوران و در 
راســتای منافــع ملی بــه کار گرفته 

شود. 
پیشــنهاد  گالبتونچــی،  دکتــر 
تــوان  و  ظرفیــت  از  اســتفاده 
کارشناسی سندیکا در بخش های 
رویــه،  وحــدت  تهیــه  تقنینــی، 
پرونده هــای  پایــش  و  آمایــش 
مطــرح  را  صالحیــت  تشــخیص 

نمــوده، ایــن موضوع را نه تنها در راســتای اهداف ســندیکا و اعضای آن 
بلکه در جهت منافع ملی دانست. 

همچنیــن درخواســت تمدیــد رتبه بندی شــرکتهایی که هیــات مدیره و 
ســاختار ثابتی داشــتند را خواستار شــدند. ایشان اشــاره کردند وقتی در 
گر  اصنــاف و گردهمایی  دیگر از جمله نظامیان درجه ای بگیرند آیا مثال ا
2 سال کار نکنند درجه شان افت می کند یا پزشکان وقتی نظام پزشکی 
گرفتنــد و چنــد ســالی کار نکردنــد دیگــر حــق کار ندارنــد؟ بنابراین وقتی 
هیات مدیره و ســازمان شــرکتی ثابت اســت و توانســته به رتبه ای برســد 
آیا باید با افت رتبه به دالیل مختلف از جمله کم شــدن کارهای عمرانی 

روبرو شود؟ 
بــه  ایشــان همچنیــن ضــرورت مشــارکت در اصــالح رویه هــای مربــوط 
آیین نامه تشــخیص صالحیت را با هماهنگی و هم اندیشــی  را خواســتار 
شدند و عنوان کردند: بعضی وقتها چیزی که در قانون یا بخشنامه آمده 
اجرا نمی شود و به جای آن مواردی که در آیین نامه تفسیر شده، اجرایی 
می شــود. بــرای نمونــه این کــه یک کار بزرگ همــان امتیــازی را بگیرد که 
مجمــوع چند کار کوچک به دســت می آوردند درســت به نظر نمی رســد 
چــرا کــه هــر کــدام از آن کارهــای کوچــک از آغــاز تا پایــان مســیری را طی 
کرده اند و چند بار زحمت فراهم کردن مقدمات کار و تسویه حساب و ... 

بر عهده پیمانکار بوده است. 
کیــد کــرد تا رفع مشــکالت اجرایــی نمودن بخشــنامه اخیر  گالبتونچــی تا
دولــت در خصوص تشــخیص صالحیت در ســامانه ســاجات الزم اســت 
رتبــه شــرکتهایی که دارای رتبه هســتند حداقل 3 ماه تمدید شــود. وی 
گفت: با توجه به این که بسیاری از شرکتها در دوران کرونا به ویژه 2 سال 
اخیــر امــکان کار نداشــتند، تمدید 2 ســاله عمال نتوانســت کارآمد و موثر 

باشد و به نظر می رسد در این وضعیت باید تجدید نظر شود. 

کــرد:  وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بحــث ارزیابــی در مناقصــات عنــوان 
شرکتهایی که رتبه بندی شده اند نیازی به این ارزیابی به شکل فعلی و با 
این سخت گیری را ندارند و اقدام برای چنین ارزیابی های سختی مانند 
این اســت که از یک جراح بخواهیم هر بار که به اتاق عمل می رود برای 

تایید توانایی خود گواهی نامه جدیدی ارائه دهد. 
دبیر سندیکا در بخش پایانی سخنان خود خواهان برخورد تشویق آمیز 
با پیمانکاران در زمینه کســب رتبه بندی شــد، برخوردی که در آن نقاط 
قوت شرکتها بیشتر مورد توجه گیرد، برای نمونه حضور یک پیشکسوت 
مهندسی در میان نیروی انسانی شرکت مزبور یا انجام موفقیت آمیز یک 
پروژه عمرانی در خارج از کشور  و ... به عنوان امتیاز مثبتی برای شرکتها 

در نظر گرفته شود. 

در ادامــه مهندس ســیامک مســعودی 
ســندیکا  قوانیــن  کمیســیون  رئیــس 
خواســتار برگــزاری جلســات منظــم بیــن 
امــور  ریاســت  و  ســندیکا  نماینــدگان 
پیمانــکاران و مشــاوران در راســتای حــل 
صالحیــت  تشــخیص  بخــش  مشــکالت 
عــدم  موضــوع  وی   شــد.  پیمانــکاران 
همخوانــی بیــن آیین نامــه ابالغــی هیات 
وزیران بــه شــماره 99352/ت 59051 هــ 
ســاجات  ســامانه  و   1400/09/02 مــورخ 
را موجــب افــت رتبــه پیمانــکاران در حــال تمدیــد صالحیــت برشــمرد و 
درخواست کرد تا در صورت امکان برای این دسته از پیمانکاران تا زمان 

حل مشکل، تمدید موقت صادر گردد.

آقــای مهنــدس امینــی نیــز  ایشــان در رابطــه با درخواســت تمدیــد رتبه 
پیمانکاران تا زمان امکان اســتفاده از آیین نامه فوق االشــاره در ســامانه 
ســاجات، اعــالم نمودند هرچنــد در این موضوع، کامــال مطالبه به حقی 
مطــرح گردیــده اســت، لیکــن ســازمان برنامــه فعال محمــل قانونــی برای 
اجــرای ایــن تمدیــد موقت نــدارد و به همیــن دلیل فعال اقدامــی در این 
زمینــه امکان پذیــر نمی باشــد. ولــی با ایــن حال ایشــان قــول دادند این 
موضــوع را با هماهنگی ریاســت محترم امور نظــام فنی پیگیری و نتیجه 

را به سندیکا اعالم کنند. 
امینــی در بخش دیگری از ســخنان خود اعالم نمــود: موضوع مطالعات 
تطبیقی تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران در سایر نقاط جهان 
در دستور کار این حوزه قرار گرفته و کارشناسان سازمان در حال بررسی 

آن هستند.
وی ادامــه داد در ایــن اصــالح آئین نامــه از وحــدت رویــه نیــز بــه منظــور 
مناســب تر و کارآمدتر شــدن کارشناسی پرونده های تشخیص صالحیت 
اســتقبال می کنــد و حتمــا ایــن موضــوع را در دســتور کار دارنــد و قطعا از 
نظرات ســندیکای شرکتهای ساختمانی در این زمینه استفاده خواهند 

نمود. 
مهندس امینی در پایان ضمن اســتقبال از برگزاری نشســت های منظم 
کید کرد با توجه به اهمیت  و اســتفاده از ظرفیت کارشناســی ســندیکا، تا
فراوان موضوع صدور خدمات فنی و مهندســی و عالقه مندی دوجانبه 

در این باره، پیشنهاد برگزاری یک نشست اختصاصی دارد.

مسائل و مشکالت آیین نامه تشخیص صالحیت بررسی شد
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نشر

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

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
کــه در هر جلــد بــه موضوعی خاص  می گــردد 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبــط با موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

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

است که سالها تجربه شده است.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  پنجــم   جلــد  
 ” دوم(  )بخــش  پیمــان  عمومــی  “شــرایط 
تهیه و تدوین شــده است  و شامل مهمترین 
ابهامــات و ســواالت شــرکت های پیمانــکاری 
بــا موضــوع “مــواد شــرایط عمومــی پیمــان” 

می باشــد کــه توســط ســندیکا در طــی ســالها 
فعالیــت و ارتباط با ســازمان برنامــه و بودجه 

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

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

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

 یــا   بــا شــماره های 66464261 و 66402037  
داخلی 100 ،  140  و 142  میسر  است.

 انتشار جلد   پنجم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع

  شرایط عمومی پیمان
جــلــــد  

 )بخش دوم(
شرایط عمومی پیمان 
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این مجمــــوعه با عنــــوان  پرســش و پاســخ در ارتبـــاط با امــــور پیمانــــکاري، شــامل ابهــامــــات 
مطــــروحه در قراردادهــاي منعقــده ســال هــاي اخیــر کــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و 
ســایر نهادهــای مرتبــط بــا امــور پیمانــکاری )وزارت امــور اقتصــادی و دارائــی، ســازمان تامیــن 
اجتماعــی و شــهرداری( مطــرح و همــراه اظهــــار نظـــرهاي  صــادره ایــن نهــــاد  تجمیــع گردیــده 

اســت.  
مجمــوعه حاضـر جلد دوم  از بخش  نخست  در موضوع »شرایط عمومی پیمان« است . 

ــایر  ــاع کار و س ــوه ارج ــط نح ــه  »ضواب ــوط ب ــاي مرب ــخ ه ــش و پاس ــر پرس ــاي دیگـ ــش ه در بخ
ــد. ــد ش ــه خواه ــراردادی« ارائ ــای ق ــوع ه موض

ضوابط نحوه ارجاع کار

شماره  پنـجم

)بخش  دوم(



برجهـــایخنـــککننـــده
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