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مسائل بسیار کلیدی که توسط نمایندگان سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای تاسیساتی و صنعتی ایران و انجمن اپک 
در اولین مالقات با معاونت جدید فنی و امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور مطرح شد

حل مسائل صنفی 
در چهارچوب منافع ملی

و  برنامــه  بــزرگ پیمانــکاری در ســازمان  بــه همــراه نماینــدگان تشــکل های  9 خــرداد نماینــدگان ســندیکا  وز دوشــنبه  ر
که با حضــور جناب آقای  کننــد. در این دیدار  ح  بودجــه حاضــر شــدند تا مســائل و مشــکالت مبتالبه پیمانــکاران را مطر
یربنایی ســازمان، جناب آقــای دکتــر قانع فر رئيــس محترم امــور نظام فنی  مهنــدس امانــی معاونــت محتــرم فنــی و امــور ز
و اجرایــی ســازمان، جنــاب آقای مهنــدس امينی ریاســت محترم واحد تشــخيص صالحيــت امور پیمانکاران و مشــاوران 
دفتــر نظــام فنــی و اجرایی و جناب آقای دکتر شــکيبایی معاونت محترم امور نظام فنی و اجرایی ســازمان برنامه وبودجه 
گفته شــد، بلکه   که نــه تنها از چالشــهای موجود در حــوزه صنعت احــداث  ح شــد  کشــور برگــزار شــد مباحــث مهمــی مطر

راه حل هــای پیشــنهادی را از زبان فعاالن این حوزه به همراه داشــت.

در ابتــدای این دیدار جنــاب آقای دکتر قانع فر 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  امــور  رئیــس 
برنامه وبودجه کشــور بــا بیان این که دوســتان 
پیمانکار ما پس از معارفه شما عالقه مند بودند 
با معاونت جدید دیدار کنند و آشنایی بیشتری 
داشته باشند، عنوان کرد: نمایندگان 5 تشکل 
بــزرگ پیمانــکاری کشــور در این جلســه حضور 
دارند تا مســائل مربوط به صنف خود را مطرح 

کنند. 
امیدوارم همانگونه که در دیدار با مشــاوران 
به نتایج خوبی رســیدیم از گفتگوهای امروز 

نیز نتایج خوبی حاصل شود. 

حل مسائل صنفی در چارچوب منافع ملی
در ادامــه مهنــدس بهمــن دادمــان رئیــس 
شــرکتهای  ســندیکای  مدیــره  هیــات 
ســاختمانی ایــران ضمــن تبریک بــه معاون 

جدیــد ســازمان و تقدیــر از زحمــات معاون 
آرزوی  شــما  بــرای  مــا  کــرد:  عنــوان  قبلــی 
موفقیت و صبوری داریم چرا که فعاًل وضعیت 
مناسبی برای عمران و صنعت احداث وجود 
ندارد. در شــرایط کنونــی جامعه پیمانکاری 
کشــور بــا مضایــق و محدودیتهــای فراوانــی 
کــه جنابعالــی بــه آن اشــراف  روبــرو هســت 
دارید. مشــکالت زیــادی وجــود دارد ولی ما 
همــواره در جهــت حــل مســائل صنفــی در 
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نشست

کثری  چارچــوب منافع ملی و در تعامل حدا
کرده ایــم و  تــالش  بــا نظــام فنــی و اجرایــی 
کان به تالش خود ادامه خواهیم داد. از  کمــا
دکتر قانع فر و همکاران ایشان نیز متشکریم 
کــه با تعامل خوب، امــکان طرح و همفکری 
مســائل صنــف را فراهم کرده انــد. امیدواریم 
بــا حضــور شــما این تعامل شــکوفاتر شــود و 
مــا شــاهد یکدســتی کامل در برطــرف کردن 
توســعه  و  پیشــرفت  بــرای  موجــود  مســائل 

باشیم. 
بیشــتری  جلســات  امیــدوارم  افــزود:  وی 
و  باشــیم  شــما  خدمــت  در  ازاین دســت 
وظایــف خــود را در جهــت توســعه پایــدار و 
آبادانــی کشــور در تعامــل بــا ســازمان برنامه 

ادامه دهیم. 

کارهای ساختمانی
 به اهل آن سپرده شود 

دبیــر  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر  ادامــه  در 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
نیز ضمن اشــاره به تعامل مســتمر ســندیکا 
بــا نظــام فنی و اجرایــی عنوان کــرد: پیش از 
هر ســخنی الزم می دانم حادثه متروپل را به 
مردم شریف آبادان تسلیت عرض کنم و برای 
را مســئلت  روح درگذشــتگان علــّو درجــات 
در  ســاختمانی  کارهــای  امیــدوارم  نمایــم. 
جای جــای ایران به اهل آن ســپرده شــود تا 

شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
وی در ادامه عنوان کرد: الزم است تصویری از 
صنعت احداث در اقتصاد کشور در دو حوزه 
کالن و نظام فنی و اجرایی داشته باشیم. در 
حــوزه نظام فنی و اجرایی بــه مواردی مانند 
ضــرورت تســریع ابــالغ شــاخص های تعدیل 
 ، بهــار فصــل  بــرای  ماهانــه  تعدیــل  به ویــژه 
تحلیلی از اضافه شدن حقوق و دستمزد که 
چه به روز پیمانکاران آورده اســت، مشکالت 
اســناد خزانه، مشــکالت آیین نامه تشخیص 
صالحیت، لزوم تخصیص مناســب اعتبارات 
بــه دلیل شــرایط موجــود، و شــرایط عمومی 
کــرد و توضیحاتــی را  پیمــان اشــاره خواهــم 
ارائــه خواهــم نمود. در بحث حــوزه کالن نیز 
بــه مــواردی مانند نامشــخص بــودن متولی 
و  تولیــد  واژه   تفکیــک   ، کشــور پیمانــکاری 
خدمــات در مــورد پیمانکاران، بهــا دادن به 
بحث مشــارکت عمومــی و خصوصی با توجه 
بــه بودجــه عمرانی، لــزوم و ضــرورت دریافت 
تشــکل های  و  خصوصــی  بخــش  نظــرات 
اقتصــادی، اصــالح قوانین خصوصی ســازی، 
و بحث هــای مربــوط بــه صــدور خدمــات و 
مهندسی ارائه خواهم داد. در این خصوص 
موارد مذکور را در قالب یک فایل پاورپوینت 

به سمع و نظر شما می رسانم.

گالبتونچــی در خصوص وضعيت اشــتغال 
کرد: جمعیت بیکار باالی  در کشــور اشاره 
کشور بر اساس اطالعات مرکز آمار  15 سال 
ایــران از بهار 1398 تا زمســتان ســال 1400 
2 میلیــون نفــر اضافه شــده  تقریبــًا حــدود 
خ بیــکاری هم بــه همیــن ترتیب  اســت. نــر
خ بیکاری در قشــر  کرده اســت. اما نر تغییر 
تحصیل کــرده اضافه شــده و از بهــار 1400 تا 
زمســتان 1400 حدود2 درصد بــه جمعیت 
اضافه شــده  کشــور  بیــکار  غ التحصیــل  فار
کــه نشــان  42 درصــد رســیده  بــه  اســت و 
می دهــد بایــد تدبیری برای اشــتغال آن ها 
صــورت بگیــرد. بــا توجــه بــه آنچــه شــما در 
 ، کشــور برنامه وبودجــه  ســازمان  ســامانه 
ثبــت می کنید 55 هــزار شــرکت پیمانکاری 
مشــاور  مهندســی  شــرکت    300 و  و3هــزار 
گر بخواهیم به همه این شــرکت ها  داریم. ا
همــت  هــزار   5 حــدود  بایــد  بدهیــم  کار 
تعریــف  بودجــه  دالر  میلیــارد   200 معــادل 
عمــاًل  کشــور  کنونــی  شــرایط  در  کــه  کنیــد 

نیست.  ممکن 
 90 در  پیمانــکاری  شــرکت های  افــزود:  وی 

هــزار رشــته - رتبــه تائید صالحیت شــده اند 
که بیشــترین تجمــع شــرکت های رتبه بندی 
شــده به گــواه آمار در تهران بــوده  و کمترین 
آن در اســتان قــم و خراســان جنوبــی دیــده 
می شود. رشد تعداد شرکت های پیمانکاری 
از ســال 1397 تــا 1399 حــدود 13 درصــد، از 
ســال 1399 تا 1400 حدود 8 درصد و از سال 
1400 تــا 1401 حــدود4/5 درصد اضافه شــده 
اســت، بــه عبارتــی هرســال بــر ایــن ظرفیــت 
در  پیمانــکاران  تعــداد  اســت.  اضافه شــده 
ســال  1397 حــدود 40 هــزار بــوده کــه امــروز 
البتــه  اســت.  رســیده  شــرکت  هــزار   55 بــه 
بیشــتر ایــن شــرکت ها رتبــه 5 هســتند یعنی 
کــه  نیروهایــی جــوان و دانشــگاهی هســتند 
کارهای  شرکت تاســیس می کنند و بیشتر به 
گرایش  ســاختمانی، آب و راه عالقه مندنــد و 
کمتــری بــه کارهای تاسیســات و نفت دارند. 
درمجمــوع بیش از 95 درصــد از پیمانکاران 
در رتبه هــای 2 تــا 5 حضــور دارنــد. در مــورد 
مهندســان مشــاور نیز حــدود 70-80 درصد 

تجمع در رتبه 3 است. 
کــرد: بــا توجه بــه بررســی ما در  وی تصریــح 
سندیکا در مورد مشاغل صنعت پیمانکاری 
که بیمه تامین اجتماعــی پرداخت می کنند، 
پیمانــکاران به طــور مســتقیم 2/5 میلیــون 
گــر در هــر  کرده  انــد. ا کار  نفــر را مشــغول بــه 
 10 باشــند حــدود  نفــر عضــو   4 خانــواده ای 
مــا  کار  از  کشــور  جمعیــت  از  نفــر  میلیــون 
غ التحصیــالن  متاثــر می شــوند. در مــورد  فار
مهنــدس  هــزار   230 ســالی  دانشــگاهی، 
کشور داریم  غ التحصیل از دانشــگاه های  فار
ایــاالت  از  جمعیــت  ســرانه  بــه  نســبت  کــه 
متحــده آمریــکا و روســیه هــم بیشــتر اســت. 
چیــن و ترکیــه در ایــن جــدول  جزو 10 کشــور 
غ التحصیالن مهندســی  با باالترین تعداد فار
در ســال نیســتند امــا بعــدًا بــه شــما خواهم 
گفــت کــه آن هــا بــا اهمیــت دادن بــه بخــش 
خصوصی چه دستاوردهایی در حوزه صدور 

خدمات فنی و مهندسی داشته اند.

دانشــگاه های  تعــداد  گفــت:  گالبتونچــی 
ایــران از مجمــوع 10 کشــور برتــر دنیــا بیشــتر 
کــه2400 دانشــگاه  اســت. نســبت بــه چیــن 
تعــداد2600  بــا  مــا  دانشــگاه های  نیــز  دارد 
دانشــگاه بیشــتر اســت. نکتــه  اینجاســت که 
کشــور در  5 هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه 
ایــن بخــش هزینه می شــود و نتیجــه  کار آن 
غ التحصیــالن بیــکار آن هــم با حــدود 42  فار

مهندس دادمان: 
در شرایط کنونی جامعه پیمانکاری 

کشور با مضایق و محدودیتهای 
فراوانی روبرو هست. مشکالت 

زیادی وجود دارد ولی ما همواره 
در جهت حل مسائل صنفی در 

چارچوب منافع ملی و در تعامل 
حداکثری با نظام فنی و اجرایی 

تالش کرده ایم
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غ التحصیالن است.   درصد از کل فار

افزایش دستمزد، 
شوک 51 درصدی 

به پروژه های عمرانی
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبيــر 
ایران در زمينه افزایش حقوق و دستمزد نيز 
کرد: با توجه به جدول افزایش حقوق  عنوان 
گر در سال 1400  و دستمزد سال 1401-1400، ا
فــردی 2 میلیــون و 600 هــزار تومــان حقــوق 
میلیــون   4 حــدود  مزایــا  ســایر  بــا  می گرفتــه 
کــه امســال بــا توجــه  تومــان می شــده اســت 
بــه افزایــش پایــه حــدود 6 میلیــون و 300 هزار 
تومــان می شــود که حــدود69 درصــد افزایش 
کــه بــا مزایــا 59 درصد می شــود.  حقــوق دارد 
کارگاه هــای مــا افــراد متخصصــی هســتند  در 
کــه حقــوق آن هــا تــا 28 میلیــون تومــان  هــم 
گــر فراوانی  می رســد و میانگیــن را بایــد دیــد. ا
دســتمزدها را ببینید 30 درصد کارگری و سایر 
کــه حــدود 6-10 میلیون تومان اســت،  آن هــا 
حدود 51 درصد حقوق هــای ما افزایش یافته 
اســت. بــه عبارتــی در آغــاز ســال، 51 درصــد 
شــوک به پروژه های عمرانی واردشــده اســت. 
شــما می خواهید آن را با تعدیل ســه ماهه ای 
کــه آبــان یا آذرمــاه بیــرون خواهد آمــد جبران 
کنیــد، کمــا اینکه تا صورت وضعیت شــود و به 
ذی حسابی برود بیشــتر از اینها طول خواهد 
کشــید و حتــی بــه پایــان ســال می رســد و این 
تــازه مربــوط به شــش ماه اول ســال اســت که 
گر اعتبار وجود داشــته باشد،  در پایان ســال ا

کرد. دریافت خواهند 
وی تصریح کرد: پیمانکاران باید این شوک را 
تحمل و پرداخت کنند! اما ســوال اینجاســت 
کــه از کجــا و از چــه منبعی پرداخــت کنند. در 
بحث مهندسی و ساخت 25 درصد دستمزد 
در بهــای تمام شــده تاثیــر می گــذارد، نــرخ ارز 
کــه تاثیــر  و قیمــت مصالــح و ... هــم هســتند 
دارند. اما در مورد تاثیری که دستمزد دارد، با 
مقایسه نرخ تورم و دستمزد می بینید که اینها 
در هــم تنیده اند و با هــم ارتباطات تنگاتنگی 
دارنــد و تغییــرات آن ها به هم وابســته اســت. 
دســت  دســتمزد  روی  کــه  ایــن  محــض  بــه 
می گذارید تورم هم تاثیر می پذیرد یعنی با باال 
رفتن دستمزد تورم هم باال می رود یعنی شما 
اول سال به حقوق دست می زنید و آخر سال 
تورم را می گیرید اما ببینید در طول ســال چه 

به روز فعاالن اقتصادی می آید. 

دیگــر  مــا  طرفــی  از  گفــت:  ســندیکا  دبيــر 
نمی توانیــم کارگــر و مهنــدس بــه تعــداد کافی 
گهــی اســتخدام  پیــدا کنیــم. همــه جــا پــر از آ
اســت در نتیجــه تقاضــا باالســت. کارگــر بــرای 
گر باشد دستمزد  کارهای عمرانی کم است و ا
آن بــاال اســت. یکــی از علت هــا ایــن اســت که 
می تواننــد  راحتــی  بــه  مهندســان  و  کارگــران 
آمــار  مــن  کننــد.  اســتفاده  بیــکاری  بیمــه  از 
استفاده کنندگان از بیمه بیکاری سال 1400 را 
گرفته ام، حدود 300 هزار نفر بیمه شده تامین 
اجتماعــی هســتند کــه در ســال 1400 از بیمــه 
کردنــد. دســتمزد آن هــا در  بیــکاری اســتفاده 
بیمه بیکاری حدود 55 تا 80 درصد دستمزد 
شــاغلین  متوســط  به طــور  اســت.  شــاغلین 
حــدود 5/5 میلیــون تومــان در مــاه حقــوق 
می گیرنــد، بــر ایــن اســاس متوســط دریافتــی 
بیــکاری حــدود  از بیمــه  کننــدگان  اســتفاده 
67/5 درصد حقوق متوســط شاغلین است. 
یعنــی شــما بــا توجــه بــه تعــداد آن هــا ماهانه 
حــدود 1100 میلیــارد تومان از بیمه بیکاری به 
آن هــا می دهید که با لحــاظ عیدی حدود 14 
گر آن ها  هزار میلیارد تومان در سال می شود. ا
کار می کردند عــالوه بر این که شــما  پیــش مــا 
14هــزار میلیارد را نمی دادید ما 30 درصد هم 
حق بیمه آن ها را به سازمان تامین اجتماعی 
می دادیــم یعنی 18 هزار میلیارد تومان دولت 
به در سال بابت پرداخت به آن ها، هزینه می 
کنــد کــه در نهایت آن ها بیمه بیــکاری بگیرند 
و کار نکننــد یــا در نهایــت در جاهــای دیگری 

کنند! کار  مانند اسنپ 

کــه دولــت  وی افــزود: یعنــی بــه جــای ایــن 
افزایــش حقــوق بدهــد و آن را تــا اتخــاذ یــک 
گــردن فعــاالن اقتصــادی  راهــکار جبرانــی بــه 
کنــد. مــا  بیانــدازد بایــد ایــن بحث هــا را حــل 
کارگــران و مهندســان اضافــه کاری و حــق  بــه 
کاری و حــق  از اضافــه  ماموریــت می دهیــم. 
ماموریــت ســازمان تامین اجتماعــی بیمه کم 
کــه مــا می گوییــم حداقــل ایــن عــدد  می کنــد 
را کــه کــم می کنیــد به خــود آنــان بازگردانید یا 
مثال ســبد ارزاق غیر نقدی بــه آن ها بدهید یا 
ســقف معافیت مالیاتی آن هــا را باال ببرید ولی 
حقــوق را در ابتــدای ســال به این شــکل و به 
ایــن نســبت افزایــش ندهید زیــرا بســیار تورم 
زا اســت. بــه نظــر مــی رســد عملکرد ســازمان 
تامیــن اجتماعــی هــم باید بــا کمک ســازمان 

برنامه وبودجــه تغییر یابد چون عالوه بر همه 
این فشــارها، ســازمان تامین اجتماعی فشــار 
زیــادی بــر فعاالن بخــش خصوصــی در زمینه 
مســائل بیمه ای مــی آورد. ما تاثیــرات افزایش 
جهشــی حقــوق را بــه آقــای دکتــر میرکاظمــی 
بــدون  افزایــش حقــوق  کــه  کردیــم  منعکــس 
کمک به فعاالن اقتصادی که بتوانند مشــکل 
را کنتــرل کننــد می توانــد چــه تبعاتــی داشــته 
باشد. قطعا تعدیل نیروی کار را به همراه دارد. 
ضد اشتغال و همراه با تورم است. پیش بینی 
کــردن افزایش قیمــت اقالم  مــا بــدون اضافــه 
جــاری، حداقــل ایجــاد60 درصد تورم اســت. 
کارگــران، اخــذ  راهــکار مــا بخشــیدن مالیــات 
 ، مالیــات از همــه قطب های اقتصادی کشــور
تغییــر شــیوه ابالغ شــاخص های تعدیــل و ... 

است. 
کنتــرل سیســتم  گفــت: بــرای  دبيــر ســندیکا 
و  عاجــل  تصمیــم  یــک  در  بایــد  پیمانــکاری 
قطعی شــاخص های تعدیل موقت ماهیانه و                        
شــاخص های قطعی در پایان ســه ماهه ابالغ 
شــود چون امــکان کنترل کارگاه بــا این حجم 
کار و این افزایش ها عمال وجود ندارد. شــایان 
ذکر اســت که تعدیل ســه ماهه سوم و چهارم 
ســال 1400 نیز تا کنون ابالغ نشــده که باید در 

خصوص ابالغ آن تسریع شود.

اوراق مّدت دار است 
اما پرداخت ما نقدی است

اســناد  زمينــه  در  گالبتونچــی  ج  ایــر دکتــر 
بــه   1395 ســال  از  کــرد:  عنــوان  نيــز  خزانــه 
فعاالن اقتصادی اســناد خزانه داده شد. اول 
گفتــه شــد از بــازه زمانی تاریخ انتشــار تا تاریخ 
سررســید، حفظ قدرت خرید تعلق نمی گیرند 
شــرکت های  ســندیکای  پیگیــری  بــا  امــا 

دکتر گالبتونچی:
برای کنترل سیستم پیمانکاری 

باید در یک تصمیم عاجل 
و قطعی شاخص های 

تعدیل موقت ماهیانه و      
شاخص های قطعی 

در پایان سه ماهه ابالغ شود 
چون امکان کنترل کارگاه با این 

حجم کار و این افزایش ها
 عمال وجود ندارد.
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ســاختمانی و دیگــر تشــکل های مرتبــط بــازه 
زمانــی اصالح شــد ولــی در ســال 1396 گفتند 
ســال  دوبــاره  می دهنــد.  ســود  درصــد   8 تــا 
1397 گفتنــد 10 تــا 15 درصــد می دهنــد امــا از 
تاریــخ مســجل شــدن بدهی تــا تاریخ انتشــار 
گفتیــم یعنــی چــه؟  را ســود نمی دهنــد. بعــد 
پرداخــت  و  می دهیــد  مــدت دار  اوراق  شــما 
صورت وضعیــت را موکــول بــه آینــده می کنیــد 
در حالی که ما نقد پرداخت کردیم. آخر سال 
1397 باالخــره قبــول کردنــد و نــرخ  15 درصد 
هــم از میانگین تورم آن ســال را گذاشــتند که 
از آن سال تا کنون به صورت 15 درصد مانده 
اســت. شــما صورت وضعیت مــن پیمانــکار را 
بــه صورت اوراق و اســناد می دهید و هرســال 
گر  هــم 15 درصــد روی آن می گذاریــد امــا من ا
کارگزاری  100 واحد از شــما بگیریم با تنزیل در 
بــورس 75 درصــد نهایتا می گیــرم. مگر من در 

کار مهندســی خود چقدر ســود برآورد کرده ام 
که 25 درصد آن را به این ترتیب باید بپردازم؟ 
وی برای روشن شدن توضیحات خود مثالی 
زد و گفــت: بــرای مثــال در یک پــروژه اجرایی 
کشــور 5 میلیــارد و 350 میلیــون  در شــمال 
تومــان صورت وضعیــت بــوده، ارزش افزوده و 
کــه 8 میلیــارد  و  قــدرت خریــد را گذاشــته اند 
761 میلیون تومان شده و اوراق آبان 1403 را 
داده انــد کــه آن را در بازار تنزیــل کردیم و بعد 
از کــم کردن ارزش افــزوده و هزینه های تنزیل 
در نهایــت 3 میلیــارد و 986 میلیــون تومــان 
باقــی مانده اســت. بعد باید با ایــن 3 میلیارد 
و 986 میلیــون تومــان کار کنیم که دفعه بعد 
کــم و کمتر می شــود. به ایــن ترتیــب پیمانکار 
بایــد از منابــع خــود مثــال فروش ماشــین آالت 
و تجهیــزات خــود این کســری را جبران کند تا 
بتواند تعهدات خــود را انجام دهد و بنابراین 
کمتــر می شــود و نهایتــا از  رفتــه رفتــه توانــش 

چرخه خدمت به کشور خارج می شود. 

وی گفــت: برای این که فکر نکنید این اتفاق 
فقــط در کارهــای بــزرگ می افتــد من یــک کار 
کوچــک هــم مثــال می زنــم. اســناد و مــدارک 
دیگــر  مثــال  عنــوان  بــه  را  کــرج  در  پــروژه ای 
آورده ام کــه صورت وضعیت و تعدیل پیمانکار 
بــوده  تومــان  میلیــون   700 و  میلیــارد   2 آن 
کــه21/6 درصــد تنزیــل شــده اســت و نهایتــا 
2 میلیــارد و 115 میلیــون تومــان باقــی مانــده 
اســت. تا دو سال پیش اداره مالیات می گفت 
بــه من ربطی ندارد کــه تنزیل می کنید و حتی 
مالیات بخش تنزیل شده را از ما اخذ می کرد. 

ج گالبتونچــی گفــت: در یک بررســی کلی  ایــر
بر روی اوراق یک ســاله، دو ساله و 2/5 ساله 
کارگزاری محاســبه شــده اســت را  که با قیمت 
گــر به مــن اوراق یک  مالحظــه مــی فرمایید، ا
گر اوراق دو ســاله  ســاله بدهید  8/5 درصد، ا
گــر اوراق 2/5 ســاله بدهیــد 24  بدهیــد 19 و ا
درصــد پیمانکار باید از خودش بدهد. جالب 
این که وقتی ما صورت وضعیت می دهیم شما 
10 درصد را کم می کنید و در صندوقی ســپرده 
گر بگوییم ســپرده پــروژه را بدهید  می کنیــد. ا
می گوییــد برویــد ضمانت نامــه بانکــی بیاورید 
تــا بدهیــم. ضمانت نامــه بانکی کــه می دهیم 
می گوییــد بــرای حفظ قــدرت خرید ســودش 
را حســاب نمی کنیــم. می گوییــم چرا حســاب 
نمی کنید، آن هم بخشی از صورت وضعیت ما 

بوده است یعنی آن 25 درصد با این وضعیت 
حــدود 50 درصد ریزش خواهد داشــت. نیت 
پیمانکار این اســت کــه 10 درصد را بگیرد و در 
کارگاه هزینه کند و کارها را جمع کند که با این 
روش امکان این روش عمال با دریافت سپرده 

بسیار کاهش می یابد. 

وی افــزود: دولــت بخشــنامه ای مختــص در 
ایــن خصــوص صادر کرده اســت، یکبــار اعالم 
کــرده ســود اوراق ســپرده شــده را می دهیــم 
یکبــار گفته نمی دهیم. آنقــدر تعارض قوانین 
در ایــن بــاره وجــود دارد، و بــه قــدری بــه نظر 
مــا بی اعتنــا هســتند که می پرســیم پــس این 
بنــد 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر کســب و کار 
بــرای چیســت؟  دوبــاره در تاریــخ 1400/11/2 
گفته انــد حفــظ قــدرت خریــد را بــرای ســپرده 
حســاب نمی کنیــم که این مســئله در تعارض 
کم  با آیین نامه اسناد خزانه اسالمی و روح حا
بر جبران خســارت تاخیر در پرداخت و حفظ 

قدرت خرید اسناد است. 

دبيــر ســندیکا افــزود: نکته بعــد در خصوص 
اوراق  صــورت  بــه  پرداخــت  پیــش  دریافــت 
اســت. ببینیــم این مســئله چــه می شــود. در 
صــورت وجــود اعتبــار و پــس از تاییــد کارفرما 
مبنــی بــر پرداخــت پیــش پرداخــت، اوال باید 
مبلغی را در بانک سپرده کنیم تا ضمانت نامه 
بانکی بگیریم سپس اوراق معادل مبلغ پیش 
پرداخــت بدون محاســبه حفظ قــدرت خرید 
بگیریــم و تنزیل کنیم. این در حالی اســت که 
دستگاه اجرایی معادل پیش پرداخت را کسر 
می کند. بــرای نمونه در پروژه ای در زنجان ما 
6 میلیــارد و 459 میلیــون تومــان بایــد پیــش 
پرداخــت می گرفتیم، بدون آنکه حفظ قدرت 
خریــد بدهنــد معــادل آن اوراق داده اند، این 
اوراق را برده ایــم فروخته ایــم نهایتــا 4 میلیارد 
و 369 میلیــون تومــان دریافت کرده ایم یعنی 
مــا باید حــدود6 میلیارد تومــان ضمانت نامه 
بدهیــم کــه کارفرما از مــا 6/5 میلیارد کم کند 

کنیم.  ولی 4 میلیارد تومان دریافت 

اسناد خزانه 3 ساله 
یعنی نابودی سیستم پیمانکاری

کيــد کــرد: در تهیه  ج گالبتونچــی تا دکتــر ایــر
آیین نامــه اســناد خزانه نظــر مــا را نمی گیرند. 
و  خریــد  قــدرت  حفــظ  بیــن  تناســبی  هیــچ 
ارزش پــول ملــی و تــورم نیســت. مــدت زمــان 

دکتر گالبتونچی:
 یکی از چالشهای بزرگ در حوزه 

تشخیص صالحیت، طوالنی 
شدن پرونده های رسیدگی 

به خصوص در زمینه سامانه 
ساجات است. پیشنهاد ما در 
این مورد استفاده از ظرفیت 

تشکلها است. البته آقای دکتر 
قانع فر و آقای دکتر شکیبایی و 
همکاران ایشان تالش کرده اند 

از این ظرفیت استفاده کنند. ما 
پیشنهاد داریم بررسی رتبه های 
1 و 2 را هم بر عهده ما بگذارند 

و صدور و ارائه گواهی نامه را 
همچنان نظام فنی و اجرایی 

سازمان برنامه وبودجه بر عهده 
داشته باشند 
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3 ســاله اســناد خزانه یعنی نابودی سیستم 
پیمانــکاری، قــرار بــود اســناد خزانــه را بــرای 
گذشــته بدهنــد، آن  مطالبــات قطعی شــده 
کــه نمی دهند بلکه مطالبات حال و آینده  را 
ما را با اســناد پرداخت می کنند. مورد بعدی 
پرداخــت پــروژه بــا اســناد به جــای پرداخت 
از  کــه مــا  کثــر قراردادهایــی  ا نقــدی اســت. 
قبــل داشــتیم پرداخت به شــکل نقدی بود 
کــه  و ایــن مــوارد را ندیــده بودیــم. اآلن هــم 
دســتگاههای اجرایــی در مناقصــات خود را 
راحت کرده اند و می گویند پرداخت کارکردها 
بخشــی بــه صــورت نقد و بخشــی بــه صورت 
چــه  نمی دانیــم  مــا  و  بــود.  خواهــد  اســناد 
بایــد کــرد و بــا چه مبنایــی باید قیمــت کار را 

کرد.  محاسبه 
سازمان مالیاتی هم در زمینه دریافت اسناد 
کمــک نمی کنــد. بیمــه هــم می گویــد اســناد 
خزانــه را قبــول نمی کنــد و عمــال در دریافــت 
آن بســیار ســخت عمــل می کنــد. می گوییــم 
دولــت عنوان کرده بیمه باید اســناد را قبول 
کند، می گویند دســتگاههای اجرایی اوراق را 
تحویــل مرکــز می دهد تا این اوراق به شــعبه 
پــروژه برســد  مربوطــه در شهرســتان محــل 
شــما بایــد همچنان حــق بیمــه بدهید، بعد 
از این که رســید ما بازپرداخــت می کنیم تازه 
تنزیل آن را هم باید بدهید، خیلی جاها هم 
قبــول نمی کننــد یعنی دولــت اوراقی تحویل 
می دهد که سازمانهای وابسته به دولت هم 
آن را قبــول نمی کننــد یــا بــه ســختی دریافت 
می کنند. ما این وســط مانده ایم که چه باید 
گــر لیســت بیمــه ندهیــم  بکنیــم. از طرفــی ا
کارگرها و پرســنل بــه ما اعتــراض می کنند که 
بیمــه ما دچار مشــکل می شــود کــه حق هم 
گــر  کنیــم، از طرفــی ا دارنــد و بایــد پرداخــت 
مالیات ندهیم هــم بالفاصله ممنوع الخروج 
بســته  مــا  بانکــی  حســابهای  و  می شــویم 
می شود. به هر حال باید در مورد اوراق چاره 
راهگشــایی اندیشــیده شــود. لــذا در نهایــت 
درخواست ما در این بحث، پرداخت نقدی 
مطالبات پیمانکاران و در صورت پرداخت با 

اسناد، جبران هزینه تنزیل آن است.
 

مسائل و مشکالت پیمانکاران 
در زمینه رتبه بندی

دبير سندیکا در زمينه تشخيص صالحيت 
خدمــات   ، حاضــر تشــکلهای  گفــت:  نيــز 
خــود  اعضــای  بــه  آموزشــی  و  مشــاوره ای 

شــرکت های  ســندیکای  مثــال  می دهنــد. 
بــا  توافق نامــه  یــک  ایــران  ســاختمانی 
سازمانهای برنامه وبودجه استان تهران دارد 
که رتبه 3 و 4 و 5 را در ســندیکا بررســی  کنیم 
و آن هــا گواهی نامــه را صــادر کننــد و تحویل 
پیمانکار متقاضی بدهند. یکی از چالشهای 
بــزرگ در حوزه تشــخیص صالحیت، طوالنی 
شــدن پرونده های رســیدگی بــه خصوص در 
زمینه ســامانه ســاجات اســت. پیشــنهاد ما 
در ایــن مــورد اســتفاده از ظرفیــت تشــکلها 
اســت. البتــه آقای دکتــر قانع فر و آقــای دکتر 
شــکیبایی و همکاران ایشــان تالش کرده اند 
کنند. ما پیشــنهاد  از ایــن ظرفیت اســتفاده 
داریــم بررســی رتبه هــای 1 و 2 را هم بر عهده 
را  گواهی نامــه  ارائــه  مــا بگذارنــد و صــدور و 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  همچنــان 

برنامه وبودجه بر عهده داشته باشند. 

کــرد: مــا مشــکالت  دبيــر ســندیکا تصریــح 
آیین نامه ای و کارشناســی داریم. یکی از این 
مــوارد افــت رتبــه شــرکت ها در زمــان تمدید 
بــه دلیل تغییــر نصابها اســت. وقتی شــرایط 
کاال باال می رود، نصابها  تغییر می کنــد قیمت 
را  شــرکت ها  رتبه بنــدی  و  می ریــزد  هــم  بــه 
افــول می کنــد. شــرکتی 30  دچــار مشــکل و 
ســال اســت تاسیس شــده، ولی شــما سابقه 
15 ســال آخــر آن را در نظــر می گیریــد. مثــاًل 
همیــن  آقای مهندس ملکیانی فرد 40 ســال 
است کار می کند، کتابخانه ملی و ساختمان 
کنــاری شــما را ســاخته اســت یــا هــر کــدام از 
، منتهی شــما ســابقه را به 15  دوســتان دیگر
گر شــرکتی تــوان و  ســال محــدود می کنیــد. ا
ســابقه دارد چــرا لحاظ نمی شــود. به نظر ما 
باید سابقه مورد نظر را حداقل 20- 25 سال 
کنیــد. فرم هــای محاســبه نصــاب بر حســب 
تــورم و تعدیــل خیلی جاها دچار مشــکالتی 

که باعث کاهش نصاب می شوند.  هستند 
وی گفــت: محاســبه تــوان مالی شــرکت ها بر 
اســاس حســابداری مالیاتــی انجام می شــود 
کــه خیلی چیزهای دیگر اســت که  در حالــی 
می توانــد توان مالی شــرکت ها را نشــان دهد 
گر کســی بخواهد  یــا این که جدیداً گفته اند ا
رتبــه 5  بگیرد باید 5/5 درصد ســقف رتبه را 
کنــد یعنی شــرکتی که درخواســت رتبه 5  کار 
دارد اول بایــد 5/5 میلیــارد تومــان کار کند. 
کثر شــرکت های  ایــن در شــرایطی اســت که ا

رتبه 1 بیکار هستند. 

دبير ســندیکا گفــت: عدم توجه بــه آموزش 
کشــور در  کار در خــارج از  و فنــاوری نویــن و 
فرآینــد رتبه بندی شــرکت ها مســئله دیگری 
اســت. خیلی از دوســتان دوره می گذارند که 
تاثیــر در رتبه بنــدی آن هــا ندارد. عــدم ابالغ 
روش بروزرســانی اظهارنامه مالیاتی داستان 
دیگری اســت. مورد بعدی شــرط عدم تغییر 
گر 30 ســال  هیــات مدیــره اســت، می گویند ا
هیات مدیره شما ثابت بماند مشکلی ندارد. 
در حالــی کــه ممکــن اســت در این 30 ســال 
کنــد، یا بــه دلیلــی خارج بشــود  کســی فــوت 
حداقل بگویند 75 درصد هیات مدیره باید 
ثابــت باشــد. یعنی شــما در 30 ســال باید به 
کــه رتبه خــود را  هیــات مدیــره دســت نزنید 

که بسیار سخت گیرانه است. کنید  حفظ 

دکتر گالبتونچی افزود: شــما به شرکت ها در 
حوزه نظام فنی و اجرایی 4 ســال به 4 ســال 
رتبــه می دهیــد در حالــی کــه وقتــی بــه یــک 
افسر درجه می دهند دیگر افسر است. مورد 
کمیتــه 17  بــودن اعضــای  بعــدی نامــوزون 
اســت کــه 4 نفــر از دولت و یک نفــر از بخش 
گر مــا را رتبه بندی می کنید  خصوصــی دارد. ا
بایــد حداقــل تعــداد مــا در ایــن کمیته هــا و 
کارگروههــای مربوطه بیشــتر باشــد. در مورد 
بــا  نیــز عــدم هماهنگــی ســاجات  ســاجات 
دولــت  دارد.  وجــود  دولتــی  آیین نامه هــای 
بخشــنامه ای را ابــالغ می کنــد و شــما تــالش 
داریــد آن را اعمــال کنیــد؛ امــا ســامانه شــما 
بارگــذاری  را  آن  نمی توانیــد  و  دارد  مشــکل 
کنید و ما باید به شــرکت ها بگوییم 2- 3 ماه 
که رتبه شــان  نرویــد دنبــال رتبــه بندی تــان 
افت نکند. عصر ارتباطات اســت و باید یکبار 

برای همیشه مشکل ساجات حل شود.
بررســی  رونــد  کنــدی  بــه  ادامــه  در  وی 
پرونده هــا اشــاره کــرد و عــدم وجــود ســاز و 
کار مناســب بــرای حــل مشــکل، ســلیقه ای 
عمــل کــردن، عدم توجــه کارشــناس به نامه 
دســتگاههای دولتــی در خصوص نــوع کار و 
تفکیــک کارهــا و عــدم امــکان بهره منــدی از 
امتیــاز درج قراردادهــای بخــش خصوصی را 

از دیگر مشکالت پیمانکاران برشمرد. 

کــه  پیمانــکاری  ایــن  بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
رتبــه دارد و از ســوی ســازمان برنامــه تعیین 
فراینــد  یــک  اســت  ناچــار  شــده  صالحیــت 
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تشــخیص صالحیــت و راســتی آزمایی مجدد 
طــرف  از  کیفــی  ارزیابــی  فرآینــد  عنــوان  بــه 
کارفرماهــا را هــم بگذرانــد. مثــال آیــا جراحــی 
کــه از نظــام پزشــکی مجــوز دارد بــرای هــر  را 
عمــل جراحی کنترل می کننــد. اما من آبادگر 
عالوه بر این که 4 سال یکبار کنترل می شوم 
مجددا توســط کارفرمــا و برای هر مناقصه به 

کنترل می شوم.  صورت مجزا 
بعــدی  مشــکل  را  اعتبــار  تخصيــص  وی 
اعتبــار  تخصیــص  لطفــَا  گفــت:  و  دانســت 
بخــش  وضعیــت  تــا  شــود  انجــام  موقــع  بــه 
کنتــرل  پیمانــکاری بخــش خصوصــی قابــل 

باشد.

تبصره 4 قانون بودجه 
باعث تضعیف بخش خصوصی 

خواهد شد
دبيــر ســندیکا گفــت: ما شــنیده ایم شــرایط 
عمومــی پیمــان توســط نظام فنــی و اجرایی 
اوال  اســت.  اقــدام  مســیر  در  و  شــده  تاییــد 
درخواســت دارم در ایــن مرحلــه آن را بــرای 
بررســی بــه تشــکلها هــم بدهیــد تــا آن هــا نیز 
گرچه در  نظــرات نهایــی خود را ارائه دهنــد. ا
بررســی اولیــه به نقطه نظرات ما توجه شــده 
کــه  امــا در مقطعــی ایــن تعامــل قطــع شــده 

باعث نگرانی ما از نتیجه نهایی است.  
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: 

گــر  ا و  نــدارد  متولــی  پیمانــکاری  سیســتم 
همکاری ســازمان برنامه وبودجه بویژه نظام 
فنی و اجرایی سازمان نبود در زمان کرونا این 
سیســتم از میان می رفت. البتــه نظام فنی و 
اجرایــی هســت اما در کنار آن ســازمان نظام 
مهندسی، وزارت راه و ... هم هستند. ما باید 
متولــی مشــخص داشــته باشــیم. شــما بایــد 
بدانیــد نداشــتن متولــی چه بر ســر مــا آورده 
اســت. معلوم نیست ما تولید کننده هستیم 
یــا خدمات ارائــه می کنیم. هرجا نیــاز بدانند 
کننده اید امــا هر وقت  می گویند شــما تولیــد 
درخواســت تســهیالت و وام و بهره منــدی از 
مزایای تولیدکنندگان را داریم می گویند شما 
خدماتی هســتید. ســال گذشته از ستاد رفع 
موانــع تولید درخواســت کردیم پیمانکاران و 
مشاوران را به عنوان تولیدکننده به رسمیت 
بشناســد که در پی درخواســت ما این ستاد 
کــرد و بــه  پیــش نویــس مصوبــه ای را تهیــه 
کــه »شــرکت های پیمانــکاری و  دولــت ارائــه 
مهندســان مشــاور حــوزه صنعــت احــداث را 
گر  بــه عنــوان واحدهای تولیــدی بداننــد«. ا
ســازمانه برنامــه که ما آن را بــه عنوان متولی 
پیمانــکاری کشــور قبــول داریــم این مــورد را 
پیگیری کند بخش عمده ای از مشــکالت ما 

حل خواهد شد. 
وی گفت: به نظر می رسد دولت که در شرایط 
کافی بــرای اجــرای طرح های  فعلــی بودجــه  
عمرانی ندارد باید مسئله مشارکت عمومی-
خصوصی را بسیار جدی گرفته و فعال نماید 
کــه بســتر قانونــی و  امــا مشــکل ایــن اســت 
چهارچوب حقوقی مناســبی برای آن تعریف 
نشــده است. ســهم دو طرف مساوی نیست 
و بــه این ترتیــب توجیه برای ســرمایه گذاری 
کم اســت. دولت مشوق هایی ایجاد نمی کند 
کــه بخــش خصوصــی را تشــویق به مشــارکت 
کنــد. به طــور کلــی این مشــارکت ســاز و کار و 
قانون مشــخصی ندارد. انتظار ما این اســت 
کــه نظــام فنی و اجرایی با مشــارکت تشــکلها 
ایــن قانــون را تدویــن کنــد به نحــوی که هم 

سرمایه گذار منتفع شود و هم دولت.

اقتصاد شکوفا
 با وجود بخش خصوصی واقعی 

ج گالبتونچی در بخش دیگری از سخنان  ایر
گفــت: در قانــون اساســی بخش هــای  خــود 
و  تعاونــی  دولتــی،  بخــش  را  اقتصــادی 
خصوصــی دانســته ایم. حــاال هــم صحبــت از 
مشــارکت عمومــی- خصوصــی اســت امــا در 

تبصــره 4 قانون بودجه یک ترم جدید به نام 
بخــش غیردولتی خلق شــده و رقیب دیگری 
کــرده اســت.  بــرای بخــش خصوصــی ایجــاد 
بــه نظــر می رســد بایــد قانونــی نوشــته و اجرا 
شــود کــه با مشــارکت ویــژه بخــش خصوصی 
طرح هــای نیمــه تمام انجام شــده بــه اتمام 
برســد. تبصــره 4 قانــون بودجه بــدون تردید 
باعــث تضعیف بخش خصوصی خواهد شــد 
و مشــکالت بسیاری ایجاد خواهد کرد. ما به 
کمــک همکاران تــالش زیادی کردیــم و برای 
تعدیــل آن پیگیری های مختلفی کردیم، اما 
همچنــان این ماده در بودجه هســت و ســاز 
کار اجرایی آن شــفاف و مشــخص نیســت.  و 
شما به عنوان سازمان برنامه وبودجه حافظ 
منافــع کشــور در بخــش برنامه وبودجــه هــم 
هســتید و نبایــد اجازه دهید این مــوارد وارد 
از ظرفیــت  اســتفاده  نبایــد  و  بودجــه شــود 
بخش خصوصی که عاشــق کشور و سازندگی 

ایران اسالمی هستند مغفول بماند. 
وی افزود: شما باید نظرات بخش خصوصی 
را طبــق مــاده 2 و 3 قانــون بهبــود مســتمر 
فضای کسب و کار از ایشان بگیرید . یعنی هر 
کاری کــه می کنید این قانــون باید در اولویت 
باشد. ما شنیدیم دولت جناب آقای رئیسی 
رئیــس جمهــور محتــرم عالقه منــد اســت بــا 
وضعیــت  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات 
کند. ما  نابســامان خصوصی ســازی را اصالح 
بــه عنوان بخــش خصوصی واقعــی آماده ایم 
خصوصی ســازی  سیاســتهای  اجــرای  بــرای 
گر کشور می خواهد اقتصاد  مشــارکت کنیم. ا
شــکوفا داشــته باشــد باید بخــش خصوصی 

کند.  واقعی را فعال 

وضعیت صدور 
خدمات فنی و مهندسی

دبيــر ســندیکای شــرکت های ســاختمانی 
در زمينــه صدور خدمــات نيز گفت: آخرین 
آیین نامه هــای مــا در مــورد صــدور خدمــات 
فنــی و مهندســی مربــوط بــه 20 ســال پیــش 
اســت. در ســالهای اخیــر هــم تحوالتــی روی 
کنیــم.  کــه بایــد آیین نامه هــا را اصــالح  داده 
از ســال 1373 تــا 1400 مــا 33 میلیــارد دالر 
صدور خدمات فنی و مهندسی در 29 کشور 
داشــتیم. پیمانــکاران ما به قدری پتانســیل 
کار  کشــور  کــه هــم می تواننــد داخــل  دارنــد 
کــه  . ســال 1400  کشــور کننــد و هــم بیــرون از 
توجه دولت بیشــتر شــده 1/85 میلیارد دالر 
کار صــدور خدمــات دارنــد. در زمــان جنــگ 

دکتر گالبتونچی:
سال گذشته از ستاد رفع 

موانع تولید درخواست کردیم 
پیمانکاران و مشاوران را به عنوان 

تولیدکننده به رسمیت بشناسد 
که در پی درخواست ما این ستاد 
پیش نویس مصوبه ای را تهیه کرد 

و به دولت ارائه که »شرکت های 
پیمانکاری و مهندسان مشاور 

حوزه صنعت احداث را به عنوان 
واحدهای تولیدی بدانند«. اگر 

سازمانه برنامه که ما آن را به 
عنوان متولی پیمانکاری کشور 

قبول داریم این مورد را پیگیری 
کند بخش عمده ای از مشکالت ما 

حل خواهد شد.
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داعــش بــا وجــود مشــکالت ضمانت نامــه و 
 مشــکل شــیوع کرونــا ایــن مبلــغ پایین 

ً
بعــدا

آمــده بــود اما مجدد در ســال 1400 بــاال رفته 
است. 

کرد: امســال پیمانکاران  گالبتونچی تصریح 
کار  دالر  میلیــارد   2 دنیــا  کشــور   13 در  مــا 
گرفته اند، در گذشــته )در ســال 1390(همین 
دوســتان بیــش از 4 میلیــارد دالر  در ســال 
صــدور خدمات فنی و مهندســی داشــته اند 
گر بستری آماده شود و ظرفیت آماده  یعنی ا
به کار را به خارج از کشور بفرستید می توانیم 
کار بگیریــم. بخش خصوصی مــا در خدمات 
فنی و مهندســی ظرف 3 ســال یعنی از سال 
1392 تا ســال 1395 توانســت 2 میلیارد دالر 

کار بگیرد.  در عراق 

وضعيــــــــــــــــت  بــه  نگاهــی  گــر  ا گفــت:  وی 
پیمانکاران برتر دنيا بياندازیم 74  شــرکت 
چینی جــزو 250 پیمانکار برتر دنیا هســتند. 
ایــن رتبه بنــدی دارد.  ترکیــه 44 شــرکت در 
هنــد نیز بــا برنامه ریزی از ســال 2016 به این 
مجموعــه پیوســته  و 5 پیمانــکار هنــدی در 
حــال حاضــر جــزو 250 پیمانــکار برتــر دنیــا 
هســتند. امــا مــا تنهــا طــی دو ســال 2015 و 
2014 توســط دو شــرکت در ایــن رتبه بنــدی 
حاضــر بودیــم. البتــه باز هــم می توانیــم وارد 
را  آن  پتانســیل  و  شــویم  رتبه بنــدی  ایــن 
کشــور  پیمانــکاری  شــرکت های  از  بســیاری 
دارنــد. امــا حمایــت دولت در ایــن خصوص 
الزم است. در بازه ای که صدور خدمات فنی 
و مهندســی مــا 34 میلیــارد دالر بــوده ترکیه 
424 میلیــارد دالر صــادرات خدمــات فنــی و 

مهندسی داشته است.
ســاالنه  صــادرات  بیشــترین  افــزود:  وی 
خدمــات فنــی و مهندســی در ایــران در طی 
در  بــوده  دالر  میلیــارد   4 گذشــته  ســالهای 
کــه ترکهــا طــی یــک ســال حــدود 32  حالــی 
میلیــارد دالر صــادرات داشــتند. 20 درصد از 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی ترکیه به 
فدراســیون روســیه بــوده اســت و بیشــترین 
کار را در این کشــور داشته اند در حالی که ما 
روابــط خوبی با این فدراســیون داریم و باید 
برنامه ریــزی کنیــم تا پیمانکاران و مشــاوران 
مــا برای انجام کار خدمات فنی و مهندســی 
صــدور  از  درصــد   12 ترکیــه  برونــد.  آنجــا  بــه 
ترکمنســتان دارد همچنیــن 26  را در  خــود 

میلیــارد دالر بــه عراق صــدور خدمات فنی و 
مهندسی داشــته اســت. این مقایسه نشان 
می دهــد بــرای حل ایــن مشــکل باید بخش 
خصوصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی 
متولی مشخص داشته باشد تا بتواند فعالتر 
عمــل کنــد و دولــت حمایت بیشــتری از این 
فعالین اقتصادی داشــته باشــد تا از ظرفیت 
و  بیشــتر در جهــت صــدور خدمــات  آن هــا 
نیــروی دانشــگاهی و متخصــص و  اشــتغال 

کارگری استفاده شود.  حتی 

وی در پایان گفت: شرکت های ما مشکالت 
ساختارســازی دارند. تا حدی این شــرکت ها 
کــه  هســتند  روزمــره  مشــکالت  مشــغول 
کننــد. همچنیــن  نمی تواننــد ساختارســازی 
نمی تواننــد  تحریم هــا  بحــث  دلیــل  بــه 
ضمانت نامــه بانکــی بگیرنــد و در مناقصــات 
بین المللی حضور یابنــد. بیمه و مالیات هم 
بــه حــدی بــه ایــن شــرکت ها فشــار می آورند 
کــه نمی تواننــد کار کننــد. ما برنامــه، هدف و 
متولــی بــرای بازارهــای بین المللــی نداریــم. 
ایــن  در  برنامــه داشــتیم می توانســتیم  گــر  ا
حــوزه جای ترکیــه را بگیریــم. پیمانــکاران ما 
تــاج محــل را ســاخته اند کــه از شــاهکارهای 
مهندســی و معمــاری جهــان اســت و امــروز 
هــم می توانند ســازه هایی بــه مراتــب بهتر از 
آن بســازند. بایــد بیشــتر بــه ایــن ســازندگان 
شناســنامه دار اعتماد شــود تا شــاهد بهبود 
مهــم  بخــش  ایــن  در  اقتصــادی  شــرایط 

اقتصادی کشور باشیم. 

شرایط اقتصادی نتیجه اجرای 
معکوس برنامه های توسعه

مهندس منوچهر ملکيانی فرد نائب رئيس 
هيات مدیره سندیکا نیز با تشکر از برگزاری 
ایــن جلســه عنــوان کرد: امــروز دولــت بحث 
اجــرای سیاســت خصوصی ســازی را مطــرح 
می کنــد کــه مــن فکــر می کنــم بایــد فرصت را 
کمــک دولــت برویــم.  مغتنــم شــماریم و بــه 
کار را بکنــد امــا  بخــش خصوصــی بایــد ایــن 
ارتباط آن با دولت گسیخته است. به همین 
که نزدیک ترین ارتباط را با ســازمان  دلیل ما 
خــود  متولــی  را  آن  و  داریــم  برنامه وبودجــه 

می دانیم درخواست همکاری داریم.
وی افزود: 5 برنامه قبل از انقالب که شــامل 
دو برنامــه 7 ســاله و ســه برنامــه 5 ســاله بود 
بــه نــام برنامــه عمرانــی خوانــده می شــدند، 

برنامه ششــم با انقالب اسالمی مصادف شد 
و هرگــز انجــام نشــد. بعــد از انقالب در ســال 
کــه جنــگ تمــام شــد  1368 درســت زمانــی 
برنامــه ای بســیار مترقــی بــه نــام برنامــه اول 
نوشــته شد. اســم برنامه از برنامه عمرانی به 
برنامه توســعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 
و اقتصــادی تغییــر یافــت یعنــی مســیری که 
در برنامه کشــورهای توسعه یافته طی شده 
توســعه  واژه  ســوم  برنامــه  در  البتــه  اســت. 

سیاسی حذف شد. 
بــار   22 دوم  و  اول  برنامــه  در  گفــت:  وی 
توســط  خصوصی ســازی  سیاســت  اجــرای 
آن  متخصصــان  و  برنامه وبودجــه  ســازمان 
مطرح شــده اســت. در طــول همیــن برنامه 
برنامه وبودجــه،  ســازمان  آمــار  اســتناد  بــه 
تعداد شــرکت های دولتی 2 برابر شــده است 
یعنــی درســت مخالف برنامه. مبنــای برنامه 
ســوم اجرای خصوصی سازی و محول کردن 
امــور تا حــد امکان بــه بخــش خصوصی بود 
کــه مطلقــا به این شــکل عمل نشــد و با 180 
درجــه تغییــر انجــام شــد. در برنامــه چهــارم 
عنوان شــده بود: »توانمندســازی بخشهای 
خصوصــی و تعاونــی به عنــوان محرک اصلی 
دولــت  تصــدی  کاهــش  و  اقتصــادی  رشــد 
کارآمــد آن در قلمــرو امــور  همــراه بــا حضــور 
کمیتــی در چهارچــوب کلــی سیاســتهای  حا
اصل 44  که ابالغ خواهد شــد «. اما درســت 
در برنامــه چهــارم همــه چیــز دولتــی شــد. 
کــه قانــون بهبــود مســتمر  در برنامــه پنجــم 
کســب و کار مطــرح شــد بــاز هــم اصــل 44 و 

مهندس ملکیانی فرد:
یعنی وقتی همه چیز دولتی 

می شود راهی جر تقسیم فقر 
وجود ندارد. پاره ای از تصمیمات  

که با کرامت انسانی همخوانی 
ندارد به دلیل عدم توجه

 به برنامه های بسیار مترقی 
گذشته است.
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گفتگــو  کــردن آن از طریــق شــورای  اجرایــی 
و قــرار دادن معاونت هایــی بــا نــام معاونــت 
بخــش خصوصــی در دســتگاههای اجرایــی 
مطرح شد تا بخش خصوصی بتواند مسائل 
خــود را مطــرح کنــد. هیــچ یــک از مــواد این 
اســت.  نشــده  اجــرا  دقیــق  به طــور  قانــون 
بود:»کلیــه  شــده  عنــوان  آن   22 مــاده  در 
در  هســتند  مکلــف  اجرایــی  دســتگاههای 
انتخــاب طــرف قــرارداد در معامــالت خود از 
جملــه پیمانکاری هــا و امثــال آن ها چنانچه 
از  اعــم  عمومــی  بخــش  حقوقــی  اشــخاص 
و  حقیقــی  اشــخاص  و  غیردولتــی  و  دولتــی 
حقوقــی بخش هــای تعاونــی و خصوصــی از 
لحــاظ ضوابــط عمومــی قــرارداد در شــرایط 
حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  باشــند  برابــر 
بخش های تعاونــی و خصوصی را در اولویت 
قرار دهند.« هرگز چنین چیزی پیاده نشد و 

درست برعکس آن پیاده شد. 

تا دیر نشده به برنامه برگردیم
عنــوان  ملکيانی فــرد  منوچهــر  مهنــدس 
کــرد: قوانینــی بــه عنــوان توســعه فرهنگــی، 
یــا  امــا  شــد  نوشــته  اقتصــادی  اجتماعــی، 
کــه شــرایط  برنامــه اشــکال داشــت یــا اجــرا 
و  تجربــه  شــد.  بدتــر  بــه روز  روز  اقتصــادی 
مطالعــات بنــده نشــان می دهــد علــت ایــن 
شــرایط، معکوس اجرا شــدن برنامه ها است 
اقتصــادی  وضعیــت  آن همیــن  نتیجــه  کــه 
اســت. یعنی وقتی همه چیز دولتی می شود 
راهی جر تقســیم فقر وجود نــدارد. پاره ای از 
تصمیمــات  که بــا کرامت انســانی همخوانی 
نــدارد بــه دلیــل عــدم توجــه بــه برنامه های 

بسیار مترقی گذشته است. 
فنــی  افــزود: نظــام  رئيــس ســندیکا  نائــب 
قانع فــر  آقــای  آن  راس  در  و  اجرایــی  و 
اســت پیمانــکاری  جامعــه  بــرای   امیــدی 
و  تجربــه  تحصیــالت،  آقای قانع فــر  چــون   
کیــد دولت  که تا کافــی دارد. حــاال  شــفافیت 
روی خصوصی ســازی اســت و مقــام معظــم 
رهبری به شیواترین جمله به اصل سیاست 
»هــر  کــه  کرده انــد  اشــاره  خصوصی ســازی 
جــا بخــش خصوصــی انگیــزه و تــوان الزم  را 
دارد بخــش دولتــی ورود نکنــد«، پیشــنهاد 
که با نگاهی جدید  مشــخص من این اســت 
بخش خصوصی را محور توســعه قرار دهیم. 
خصــوص  بــه  عمرانــی  حوزه هــای  تمــام  در 
کار  وارد  نظامــی  نیروهــای  کــه  حوزه هایــی 

شــده اند بخــش خصوصــی نیــز هــم انگیزه و 
هم توان کافی دارد. جاهای بسیار معدودی 
وجــود دارد که این بخش انگیزه یا توان اجرا 

نداشته باشد. 

کــه  متاســفم  کــرد:  تصریــح  ملکيانی فــرد 
آن  نویســنده  کــه  برنامه وبودجــه  ســازمان 
کافــی بــر  برنامه هــای مترقــی اســت نظــارت 
اجــرای برنامــه نــدارد. شــاید بــه ذهــن شــما 
برسد که نظارت بر اجرایی شدن برنامه جزو 
وظایف مجلس است نه سازمان برنامه، ولی 
وقتــی ســازمان برنامــه می بینــد برنامه اش را 
اجرایــی نمی کنند یا حتــی برعکس آن عمل 
می کننــد بایــد در برنامــه بعدی خــود عنوان 
نوشــتن  کنیــد  اجــرا  گــر نمی خواهیــد  ا کنــد 

برنامه برای چیست ؟

اصــل  اجــرای  گفــت:  پایــان  در  وی 
کــه بخــش  ایــن اســت  بــه  خصوصی ســازی 
خصوصی در نوشــتن و اجــرای برنامه حاضر 
باشد. بنابراین باید در نوشتن برنامه هم به 
که برای  کرد، امری  نظرات این بخــش توجه 
رســیدن بــه توســعه الزم اســت. در نهایت ما 
نباید ناامید باشــیم. همه ما ایرانی هســتیم 
و قلــب همــه مــا بــرای ایــران می تپــد. باید تا 
دیر نشده به برنامه برگردیم. هر برنامه  بدی 

بهتر از بی برنامگی است! 

توسعه از مسیر 
بخش خصوصی می گذرد 

در ادامه این نشست مهندس طبيب زاده 
از سندیکای نفت و گاز و پتروشيمی)اپک( 
در زمینــه اصــل 44 قانــون اساســی عنــوان 
و  دلســوزان  کیــدات  تا علیرغــم  کرد:امــروز 
کارشناســان، بخــش خصوصــی نداریــم . در 
از مســیر  در همــه جــای جهــان  کــه  حالــی 
بخــش خصوصــی بــه توســعه رســیده اند، به 
عبارتــی توســعه از مســیر بخــش خصوصــی 
گــر به بخــش خصوصــی جایگاه  می گــذرد و ا
الزم ارائــه نشــود توســعه ای صــورت نخواهد 

گرفت. 
وی بــا اشــاره به تجربه ســالها حضور خود 
در ســازمان برنامه وبودجــه و اپــک عنوان 
گاز  کــرد: چالشــهای مربوط بــه حوزه نفــت و 
می تــوان  ســرفصل   20 در  را  پتروشــیمی  و 
دســته بندی کرد که این مشــکالت در ســایر 
صنــوف صنعــت احــداث هــم قابــل تعمیــم 

صنعــت  چالشــهای  زمینــه  در  وی  اســت. 
احــداث به مــواردی مانند مســائل بازار پول 
و ســرمایه، احاله تعهدات تامین منابع مالی 
در  شــفافیت  عــدم  پیمانــکاران،  عهــده  بــر 
قراردادهای حاضر در حوزه تقســیم ریســک 
قراردادهــا،  در  حاضــران  بیــن  مســئولیت  و 
ورود  مطالبــات،  موقــع  بــه  پرداخــت  عــدم 
انــواع اوراق قرضــه بــرای پرداخــت مطالبات 
پیمانــکاران، عــدم افتتــاح اعتبــار اســنادی 
ریالی، نیاز بــه تامین ارز خارجی برای تامین 
کاالهای ســاخت داخــل، عدم امــکان خرید 
از  و ســازندگان خارجــی  منابــع  از  مســتقیم 
طریق سیستم بانکی، کاهش پول ملی و باال 
رفتــن بهــای ارز خارجــی و تاثیــرات آن بــرای 
اجــرای پروژه هــا،  عــدم پاســخگویی ضرایب 
تعدیل سازمان برنامه برای پوشش تغییرات 
تضامیــن  دریافــت  امــکان  عــدم  قیمــت، 
قــراردادی، خــروج پیمانــکاران خارجــی بــه 
دلیل تحریمها، عدم اســتقبال از پیمانکاران 
رتبه بنــدی،  نداشــتن  دلیــل  بــه  ایرانــی 
اشــکاالت موجود در قانــون مناقصات، عدم 
تمکین دســتگاههای اجرایی به قوانین و ... 

کرد و توضیحاتی ارائه داد. اشاره 

رشته نگهداری در عنوان 
رشته های تشخیص صالحیت 

تعریف شود  
رئيــس  نائــب  کرمانــی  فــرزاد  مهنــدس 
گاز و پتروشــيمی)اپک(  ســندیکای نفــت و 
نيز عنوان کرد : در چند ســال گذشــته تعامل 
تشــکلها و ســازمان برنامه وبودجه قابل تقدیر 
بوده که این امر به خاطر حضور دکتر قانع فر و 
آقای شکیبایی بوده است. نحوه عملکرد این 
افراد می تواند الگوی خوبی برای تعامل باشد. 

وی افــزود: شــاید مســئله ای جزئــی بــه نظر 
برســد اما با توجــه به تیپ پروژه ها، ســازمان 
کاال جــا مانــده و  از موضــوع خاصــی ماننــد 
بایــد بــه آن توجه کنــد. در پروژه هــای نفتی 
تامیــن کاال اهمیــت طــراز اّول دارد و نیــاز به 
زمینــه  ایــن  در  خــاص  پرداختهــای  پیــش 
اســت و مشــارکت کافرما را می طلبد. در این 
مورد مســائلی ماننــد عدم تناســب در نحوه 

پرداخت و پیش پرداخت وجود دارد. 

ایشان همچنين پیشــنهاد دادند جلسات 
مرتــب و برنامه ریــزی شــده ای بیــن معاونت 
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بــا  ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  محتــرم 
پیمانــکاری  بــزرگ  تشــکل های  نماینــدگان 

حاضر در جلسه برنامه ریزی و اجرا شود. 

هيــات  عضــو  بقایــی  مجيــد  مهنــدس 
مدیره ســندیکای شــرکت های تاسيساتی 
ســازمان  کــرد:  عنــوان  نيــز  تجهيزاتــی  و 
برنامه وبودجــه بــه نوعــی حامــی مــا فعــاالن 
کار  صنعت احداث است. در گذشته تقسیم 
توسط سازمان برنامه وبودجه انجام می شد 

گرفته شود. کار از سر  که امیدواریم این 
وی افزود: بسیاری از شرکت های پیمانکاری 
کار ســازندگی  به ویــژه در درجــه اّول عاشــق 
وطن هســتند و برای همیــن تا کنون در این 
مســیر ایســتاده اند. تجربــه ایــن پیمانــکاران 
ارزشــمند اســت و باید از آن اســتفاده شــود. 
کــه چــرا خصوصی ســازی اجرا  امــا ایــن نکته 
نمی شــود بــه ایــن دلیــل اســت کــه مدیــران 
دولتــی را بــرای ایــن کار انتخــاب می کنند که 
اصــاًل بــه بخش خصوصــی اعتقــادی ندارند. 
در حالیکــه بــرای تحقــق ایــن امــر از مدیران 
کار در بخــش  کــه تجربــه  بخــش خصوصــی 

خصوصی را دارند باید استفاده شود.  

ک عضو هيات مدیره  مهندس اباذر چــاال
و  تاسيســاتی  شــرکت های  ســندیکای 
تجهيزاتی نیز خواهان تعریف رشته جدیدی 
به نام رشــته نگهداری در عنوان رشــته های 
تشــخیص صالحیــت شــد. وی تعریــف ایــن 
و  ســاختمانها  از  نگهــداری  بــرای  را  رشــته 
تاسیسات ایجاد شــده ضروری دانست. وی 
تشــکیل این رشــته را بــرای اشــتغال زایی نیز 

موثر دانست. 

کارگروههای سه جانبه 
تشکیل شود

خانــم  نشســت  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
مهنــدس آزاده عمرانــی عضــو هیــات مدیــره 
کــرد: تعلــل کارفرمایــان  ســندیکا نیــز عنــوان 
در زمینه تصمیم گیــری درباره پروژه ها باعث 
پروژه هــا  توقــف  و  پیمانــکاران  بــه  صدمــه 
در  زیآن هــم  و  ضــرر  ایــن  متاســفانه  اســت. 
جایــی دیــده نمی-شــود. همچنیــن بعضــی 
از بخشــنامه های الزم االجرا مانند بخشنامه 
تعدیل در سازمانهایی که بودجه غیرعمرانی 
دارنــد در زمــان خــود ابــالغ نمی شــود و بــه 
کار می کنند  کــه بــا آن ســازمان  پیمانکارانــی 

صدمه می زنند. 

مهندس ســيامک مســعودی عضــو هيات 
مدیــره ســندیکا نيــز عنــوان کــرد: ایجــاد یــا 
اصــالح یــک ســری قوانیــن  رونــدی طوالنــی 
نتیجــه  بــه  موجــود  حاشــیه های  بــا  و  دارد 
خودمــان  صنفــی  حــوزه  در  مــا  نمی رســد. 
در زمینــه تامیــن اجتماعــی، بانــک مرکــزی، 
کــه  داریــم  مشــکالتی  کار  اداره  و  دارایــی، 
می توانیــم بــا حضــور ایــن نهادهــا، ســازمان 
احــداث  صنعــت  تشــکل های  و  برنامــه، 
کارگروه هایــی ســه جانبــه تشــکیل دهیــم و 
مصوباتــی بگیریم که بــه وحدت رویه تبدیل 
شــوند. شــاید این کارگروهها بتوانند گره گشــا 
باشــند و مفری برای عملیاتی شــدن قوانین 

موجود باشند. 

بخش غیردولتی
 واقعیت اقتصاد ما است

در ادامه مهندس حميد امانی معاون فنی 
و امــور زیربنایــی ســازمان برنامه وبودجــه 
کــه اخيــرا جایگزیــن دکتــر حميدرضا عدل 
شــده اند، با ابــراز اميــدواری برای تشــکيل 
جلســات آتی عنــوان کرد: جمــع حاضر آثار 
گر به  وجــودی گســترده ای دارنــد که حتــی ا
آثــار فیزیکی آن ها بســنده کنیم، موج مثبتی 
در درون افــراد ایجاد خواهد کرد. مشــکالتی 
که به آن ها اشــاره شد به خوبی دسته بندی 
شــده بود که امیدوارم  با همراهی شــما حل 

شود. 

وی افــزود: یکی از مهم ترین مســائل مطرح 
شــده بحــث خصوصی ســازی و نقش بخش 
خصوصــی بــود. بنــده قبــاًل در وزارت صنعت 
و معــدن بــودم و با مســائل بخش خصوصی 
قانــون  در  خصوصــی  بخــش  هســتم.  آشــنا 
اساســی در کنار بخش دولتی و تعاونی آمده 

است اما از این دو بخش عقب مانده است. 
کــه بخش هــای اقتصــادی ما  درســت اســت 
تعاونــی و بخــش خصوصــی بــوده اســت اّمــا 
عنوان شده مالکیت در هر کدام از این موارد 
کــه موجب ضرر به  تا حدی رعایت می شــود 
کشور نشــود. در سال 1386-1385  اقتصاد 
احســاس شــد دولت مداری محــض دارد به 
کشــور صدمــه می زنــد و  فعالیتهــای عمــده 

همین امر منشا قانون اصل 44 شد. 

وی گفــت: البّته بخش هایی از قانون اجرای 
فشــارهای  اثــر  بــر   44 اصــل  سیاســت های 
مختلــف تغییر یافته اســت. اما در زمینه واژه 
غیردولتی که در قانون بهبود مســتمر کسب 
اشــاره شــده، واقعیتــی در  آن  بــه  کار هــم  و 
اقتصــاد مــا وجــود دارد که بی توجهــی به آن 
آسیب زا است. ما نمی توانیم بگوییم اقتصاد 
مــا ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی 
اســت. مــا بخش هــای غیردولتی هــم داریم. 
یکی از اختالفات بخش دولتی و خصوصی بر 
ســر واژه غیردولتی اســت، چون بازیگر بزرگی 
است و می تواند قواعد بازی را عوض کند. در 
مشــارکتهای دولتــی و خصوصــی در خیلی از 
مــوارد ایــن کارکرد اختالطی باعث شــده نه از 
قواعــد دولتی تبعیت کنــد نه از قواعد دولتی 

مهندس  امانی:
درست است که بخش غیردولتی 

واژه خلق الساعه است اما 
واقعیت اقتصاد ما است. ما 
باید در آستانه برنامه هفتم 

با همفکری شما برای گذار از 
بخش دولتی و عمومی به بخش 

خصوصی اقدام کنیم.
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که شرایط را بدتر از گذشته می کند. 

کيد کرد: اوایل بعد از جنگ  مهندس امانی تا
گذاری سهام واحدها به  خصوصی سازی با وا
مدیــران دولتی آغاز شــد که به نوعــی رفتن از 
یک سمت میز به سمت دیگر بود، در نهایت 
این روند کنار گذاشــته شــد اما در گام بعدی 
گذاری ســهام به  نــگاه مــا اجتماعــی شــد و وا
از  بایــد  آن هــا  البتــه  شــد.  مطــرح  ایثارگــران 
حمایــت دولت بهره مند می شــدند امــا نه در 
قالب فعالیت اقتصــادی بلکه در قالب نتایج 
دیگــری  مقطــع  در  اقتصــادی.  فعالیتهــای 
بــا نــگاه منفــی بــه فعــاالن بخــش خصوصی، 
می خواستیم به انسانهای فرهیخته فرهنگی 
اقتصــادی  فعالیــت  کــه  بدهیــم  تســهیالت 
کننــد. چنیــن تجربه هــای افراطــی و تفریطــی 
در اقتصــاد مــا روی داد. در نهایــت در ســال 
بخــش  بــه  دولتــی  بخــش  از  انتقــال   1387
عمومــی مطــرح بــود. رابطــه دولــت و بخــش 
خصوصی در ســایر دنیا هم عاری از فســاد یا 
مشــکل نیست. ســازمان خصوصی ســازی ما 
هــم بــه قدر کفایــت توانمنــد نبود. تــا این که 
در نهایت ســهام به صندوقهای بازنشستگی 
گذار شد. این یک گام بود اما منزلگاه  بزرگ وا

خوبی نبود. شــاید یک محل خوب مشارکت 
بخــش عمومــی و دولتــی، مشــارکت بخــش 
عمومی و مختلط با بخش خصوصی باشد تا 

کم کم اینها خارج شوند. 

کشــورها  ســایر  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه بخــش غیردولتــی  افــزود: درســت اســت 
واژه خلق الســاعه اســت امــا واقعیــت اقتصاد 
ما اســت. مــا باید در آســتانه برنامــه هفتم با 
همفکری شــما بــرای گذار از بخــش دولتی و 
عمومی به بخش خصوصی اقدام کنیم. باید 
طــرح تحــول و نقشــه راهــی که مقــام معظم 
رهبــری فرمودند برای توســعه صنعت دنبال 

گیرند.  شود باید مدنظر قرار 

ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  معــاون 
برنامه وبودجــه تصریــح کــرد: ایــن که شــما 
فرمودید متولی ندارید معضلی جدی اســت 
و قاعدتــا کســی که مجــوز و گواهی صالحیت 
و  مهندســی)پیمانکاران  شــرکت های  بــه 
مشــاوران( می دهــد بایــد متولــی باشــد . در 
گــذار بــه ســمت بخــش  برنامــه هفتــم بایــد 
کنیــم. خصوصی ســازی  خصوصــی را دنبــال 
و اداره شــرکت ها هــدف نیســت و بــه عنــوان 
ابــزاری بایــد در خدمــت هــدف اصلــی یعنی 
بهبود رشــد اقتصادی و تولید ســرانه داخلی 

و توسعه باشد. 

وی در زمينــه انجــام پــروژه عنــوان کــرد: در 
زمینه انجام پروژه، ممکن اســت مشــارکت با 
بخــش خصوصی به شــکل تصادفی در چند 
مــورد انجــام شــده باشــد ولــی تکــرار نشــده 
اســت. ما بایــد این موارد را محــور قرار دهیم 
و اصــالح کنیــم. بخــش خصوصــی نمی تواند 
مســیر مشــارکت خــود را بــا تغییــرات ســلیقه 
دولــت تغییــر دهــد. بایــد تضمیــن دولتی در 
این مورد باشد. حضرت آقا در مورد »تدوین 
راه صنعت« به این موضوع اشاره کردند و آن 
را مســئله ای فرابخشی دانســتند. ما نیز باید 
بــه ایــن امر به چشــم موتور توســعه کشــور و 
توســعه پایــدار باید نــگاه کنیم. بــا وجود این 
نگاه فرابخشی، دیگر بخشی نگری نمی کنیم. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان 
در  همراهــی  و  همفکــری  بــا  امیــدوارم  کــرد: 
زمینــه برنامــه هفتم بودجــه محورهای مورد 
نظــر شــما را بدانیــم. البّتــه هــر بخشــی بایــد 
تصمیم گیــری  بیــن  بدانــد.  را  خــود  جایــگاه 

و تصمیم ســازی تفــاوت وجــود دارد. اینجــا 
صحبــت از تصمیم  ســازی بخــش خصوصــی 
اســت. مجموعــه کارشناســی ایــده می دهند 
و مدیــر تصمیم می گیرد، در نهایت کســی که 
تصمیــم می گیــرد مســئول اســت. در چنیــن 
شــرایطی ممکن اســت در برخی موارد بحث 
تعارض منافع وجود داشــته باشــد در برخی 
ک نظر وجود داشته باشد.   موارد هم اشترا

وی افــزود: در شــرایط بعــد از تحریــم بخــش 
خصوصی می توانست نقش بیشتری ایفا کند 
اما در برخی زمینه ها از جمله کاالهای اساسی 

شرکت های خصوصی کنار زده شدند.  

ســازمان  زیربنایــی  امــور  و  فنــی  معــاون 
برنامه وبودجــه در پایــان خواهان همــکاری 
در  خصوصــی  بخــش  حضــور  و  همفکــری  و 
تصمیم ســازی ها به ویــژه در این مقطع شــد 
کــه بایــد تصمیمــات بزرگــی گرفته شــود. وی 
همچنیــن با اشــاره به پیشــنهاد برنامه ریزی 
نماینــدگان  بــا  مرتــب  جلســات  برگــزاری  و 
کیــد داشــتند آمادگــی  تشــکل های حاضــر تا
ایــن  بــا  ماهانــه ای  جلســات  حتــی  دارنــد 

تشکلها داشته باشند. 

نهاد تعامل ثمرات زیادی داشت
دکتــر  نشســت  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
قانع فــر رئيــس امــور نظــام فنــی و اجرایــی 
ســازمان برنامه وبودجــه کشــور نيــز عنــوان 
گر موافق هســتید موضوعات اصلی را  کــرد:     ا
دســته بندی کنیم و کارگروه متناســب با آن را 
ایجاد کنیم. پیش نویس هایی بنویسیم تا در 
جلســات مناسبی تصمیم نهایی گرفته شود. 
قبل از شــورای گفتگو، شــورایی به نام شورای 
هماهنگــی و نهــادی بــه نــام نهــاد تعامــل بــا 
کنون نیز فعال هستند(  حضور 18 تشکل )که ا
داشــتیم که ثمرات زیادی را به همراه داشــته 
است از جمله جلسات نهاد تعامل که حداقل 
ســه ماه یکبار برنامه داشت و دارد. همچنین 
مقرر شــد آیتم ها و موضوعات مربوط به سال 
بــرای  تــا جلســات  1401 نیــز مشــخص شــود 
بررسی آن ها تعیین گردد و جلسه نهاد تعامل 

در سال جدید تشکیل شود.

مهنــدس  صحبت هــای  بــا  نشســت  ایــن 
ســيد احمــد امينــی رئيس واحد تشــخيص 
مشــاوران  و  پیمانــکاران  امــور  صالحيــت 
ســازمان  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  دفتــر 

برنامه وبودجه به پایان رسيد.

مهندس  امانی:
امیدوارم با همفکری و همراهی 

در زمینه برنامه هفتم بودجه 
محورهای مورد نظر شما را 

بدانیم. البّته هر بخشی باید 
جایگاه خود را بداند. بین 

تصمیم گیری و تصمیم سازی 
تفاوت وجود دارد. 

اینجا صحبت از تصمیم  سازی 
بخش خصوصی است.


