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 برجام شرط الزم است
 نه شرط کافی

یکســال از توافــق جامــع هســته ای بیــن ایران 
گــروه 1+5 )شــامل چیــن، فرانســه، روســیه،  و 
بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و آلمان( با عنوان 
رســمی برنامــه جامع اقــدام مشــترک )برجام( 
که پس از بیســت ماه  ســپری شــد. این توافق 
کم سابقه در عرصه بین المللی منعقد  کره  مذا
شــده و حــدود شــش مــاه بعــد یعنــی از اواخــر 
گذشــته، اجرای آن بین ایران و  دی ماه ســال 
کنگره  غــرب پس از تصویب هــای قانونی آن در 
و مجلس دو طرف و ســایر مقدمات سیاسی و 
گشت، همچنان درکانون بحث و  حقوقی آغاز 
جدل هــای مخالفــان و موافقــان قــرار دارد. در 
همه محافل دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی 
دو اردوگاه موافــق و مخالــف، اصطــاح فرجام 
بــا برجام همزاد شــده اســت. در جوامع هر دو 
کارشناســان  کــره، میــان ناظــران و  ســوی مذا
کــه فرجام و  این ســؤال مطــرح بوده و هســت 
ســرانجام برجــام چه خواهد بــود. نکته جالب 
کــه ســؤال از برجام در  در ایــن میــان آن اســت 
هر دو ســو، صورت مشــترکی دارد، همین طور 
وضعیــت  بــه  نســبت  ســؤال کنندگان  موضــع 
برجام مشــابه است، اما استنادهای مخالفان 
در هــر دو ســو بــرای اثبــات دیدگاه هایشــان در 
مذمت برجام و پیش بینی فرجام ناخوشــایند 
کاما با هم تضاد دارد. یعنی مخالفان  برای آن 
که به تندروی شــهرت دارند و  برجــام در ایران 
کشــور را  حــل و فصل مناقشــه برانگیز مســائل 
بر اســتراتژی برد- برد دولــت ترجیح می دهند 

درست مانند مخالفان تندرو در غرب با ادعای   
کردند.  اینکه "برجــام یعنی هیچ" به آن حمله 
که در آنجا، اوباما متهم به دادن  با این تفاوت 
امتیازهای بیش از حد به ایران شــده، در این 
کــه باید  گرفته  ســو روحانــی در جایگاهی قــرار 
پاســخگوی عقب نشــینی هایش در برابر آمریکا 
گرچــه بررســی مواضــع تندروهــای دو  باشــد. 
ســو  پارادوکســیکال بودن مواضع آنها را نشان 
می دهــد، اما مســئله مهم در حــال حاضر این 
کــه ببنیــم در یک ســالگی ایــن توافــق  اســت 
کشور  استنادات مخالفان و موافقان برجام در 
کدام چه فرجامی برای آن قائل  چیســت و هر 
هستند. الزمه این بررسی، آن است که ببینیم 
کانی در برابر  موافقــان و مخالفان چه موضــع 
برجام دارنــد و نگاه آنها به فرجام برجام تحت 
تأثیر نحوه اجرای این توافقنامه است یا اینکه 

از اساس با اصل توافق مسئله دارند؟ 
از منظــر موافقان و حامیــان، برجام پنجره ای 
بــه  نســبت  مــا  درونــی  گرایــش  کــه  اســت 
می دهــد؛  نشــان  را  بیرونــی  واقعیت هــای 
کــه توســعه درونــی و تعامل  رویکــردی اســت 
مدنظــر  را  پیرامونــی  سیاســت  و  اقتصــاد  بــا 
قلــه  برجــام  قیــاس،  مقــام  در  شــاید  دارد. 
کــه مانند فانوس راه را نشــان  یخی دریاســت 
را  تعامــل  کشــتی  ظلمــات،  در  و  می دهــد 
هدایــت می کنــد تا از برخورد آن بــا صخره ها و 
کند. امــا در منظر  امــواج ســنگین پیشــگیری 
که  مخالفــان، برجــام جعبــه جادویــی اســت 

بایــد همــه موانــع را از پیــش رو بــردارد. چون 
چنین توانی ندارد، پس پرچم انفعال اســت. 
مخالفــان برجــام بــه ایــن بســنده نمی کننــد 
حتــی آن را مظهــر عقب نشــینی ایدئولوژیــک 
دولت در برابــر هژمونی غرب می پندارند حال 
آنکــه موافقان آن را محصول رهیافت درســت 
نظام از موقعیت ایران در جغرافیای سیاســی 
می داننــد.  پیرامــون  جهــان  اقتصــادی  و 
که مخالفان دانسته  بنابراین به نظر می رســد 
و طبــق یــک مهندســی از پیــش تعیین شــده 
مطالبات سنگینی را بر دوش برجام نهاده اند 
گــر برجــام معجــزه نمی کنــد، پس  تــا بگوینــد ا
نــگاه  تفــاوت  از  نــدارد. صــرف نظــر  ضرورتــی 
بنیادیــن مخالفــان و موافقان بــه این توافق، 
بایــد دیــد فرجــام خوش یــا ناخوش برجــام را 
که از اجرای آن  کوتاهی  در همیــن بازه زمانــی 
می گــذرد چگونــه باید ســنجید؟ بــرای چنین 
سنجشی موافقان از دستاوردهای ملموس و 
ناملموس برجام ســخن می گویند. آثار پیدا و 
که البته  پنهان و یا مســتقیم و غیرمســتقیمی 

مخالفان آن را قبول ندارند.
موافقــان در تبییــن دســتاوردهای ناملموس 
بــه  برجــام  غیرمســتقیم   و  درازمــدت  و 
نشــاط  و  شــادابی  چــون  شــاخص هایی 
اجتماعــی عمومــی، امیــد بــه بهبــود اوضــاع 
گرایــش مردم در  کشــور،  سیاســی و اقتصادی 
انتخابات اخیر به حامیان برجام، به حاشــیه 
رفتــن تندروها و افراطیــون، افزایش تعامات 
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کشــورهای  اقتصــادی و دیپلماتیــک ایــران و 
قدرتمند سیاســی و اقتصادی اشاره می کنند. 
عقــای  کــه  نیســت  بی دلیــل  آنهــا می گوینــد 
خصوصــی،  بخــش  اقتصــادی  فعــاالن  قــوم، 
کارشناســان و اهــل فــن از ایــن "جــام تفاهــم" 
در  برجــام  حامیــان  حقیقــت  در  خرســندند. 
کشــور بــه  ایــن چنــد بنــد توافــق میــل درونــی 
ایجــاد ثبات در روابط خارجی، احیای جایگاه 
بین الملــل،  روابــط  در  کشــور  دیپلماســی 
حــوزه  در  افراطــی  اقدامــات  از  پیشــگیری 
دشــمنان  ســاح  خلــع  و  خارجــی  سیاســت 
که  گفتمان ایران هراســی  خارجــی در تشــدید 
ممکــن بود در نهایــت به اتفاقــات پرهزینه ای 
کشــور منتهی شود، را می بینند و فرجام  برای 
اداره  کاهــش هزینــه و چالش هــای  را  برجــام 
اقتصــادی  و  سیاســی  تــوان  افزایــش  کشــور، 
اثرگــذاری مــردم و مطالبــات  افزایــش  مــردم، 
کشــور و...  کان  آنهــا بر تنظیم سیاســت های 

می دانند.
 امــا جبهه مخالفــان برجام، نــگاه متفاوتی به 
معنــا و مفهــوم و الزامــات توســعه اقتصــادی، 
گنجینه لغت  تعامل دیپلماســی و... دارد. در 
آنهــا، تعامــل و اســتراتژی بــرد- بــرد از قضــا به 

معنی عقب نشینی و زیان است.
ادعــای  ســنجش  معیــار  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کیفی بوده و  موافقان و مخالفان در این حوزه 
دارای پیچیدگی زیادی است، می توان ادعای 

کرد. دوطرف را در عرصه ملموس بررسی 
خ  کاهش نر موافقــان در ایــن بخش به تــداوم 

ســرمایه گذاری  رشــد  خ  نــر افزایــش  تــورم، 
خارجــی، تقویــت ضریــب حضــور ایــران در 
اقتصــاد و صنعــت جهانی و بالعکس، رشــد 
بلندپایــگان  آمدهــای  و  رفــت  بی ســابقه 
و  ایــران  بــه  جهــان  اقتصــادی  و  سیاســی 
همیــن طــور حضــور مقامــات ارشــد ایــران 
در قلــب اروپــا، آســیا و مجامــع جهانــی و... 
که شاخص های  توجه دارند و اعتقاد دارند 
فــوق نشــانه بازگشــت ایــران بــه ریــل رشــد 
قــدرت  ترمیــم  و  اقتصــادی  توســعه  و 
دیپلماتیــک اســت.  امــا مخالفــان برجــام 
بــا یــک مغلطــه آشــکار همــه شــاخص های 
فــوق را در راســتای رشــد غرب گرایــی دولت 
می پندارنــد.  ایدئولوژیــک  عقب نشــینی  و 
نابرجامیــان بــرای اینکــه ادعــای خــود را بــا 
جامه حقیقت بپوشــانند، مدعی می شــوند 
که چرا آفتاب برجام در این شــش ماه سایه 
همــه تحریم ها را محو نکرده و از چاه برجام 

همه مردم ســیراب نشــده و تکنولــوژی برجام 
کشــتی  و  نکــرده  نوســازی  را  کشــور  صنعــت 
برجــام از میــان دریــای بیــکاری، رکــود، فقــر و 
حاشیه نشینی به ساحل رفاه و ثبات معیشت 
مــردم نرســیده اســت. آنــان می گوینــد فرجام 
که همه مشــکات  خــوش برجام زمانی اســت 
کنــد، یعنــی از پایــان دادن بــه  کشــور را حــل 
همــه قطعنامه هــای تحریــم ســی ســاله ایران 
در حوزه هــای مختلف تا خاتمه دادن به همه 
که برخــی بیش از  کشــور  معضــات اقتصــادی 

سی سال قدمت دارند. 
در ایــن جــدل نگاهــی ســلبی و ایجابی وجود 
کاســتی ها  دارد. موافقــان برجام مشــکات و 
کارشــکنی مخالفــان  گاه بدعهــدی غــرب و  و 
تنــدروی آن را در غــرب و آثــار نامیمــون آن بر 
رونــد و اجــرای توافق را نادیــده نمی انگارند و 
کــه منافع مردم ایــران از اجرای  کیــد دارند  تأ
ایــن عهدنامــه بایــد بیش از وضعیــت موجود 
باشــد، ولی در عیــن حال نــگاه ایجابی به آن 
گــر فرجــام برجــام را تلــخ  دارنــد و می گوینــد ا
بدانیــم در مقابل چه چیزی می توانیم عرضه 
کمتر و فواید بیشــتری داشــته  که هزینه  کنیم 
کم است  که بر مخالفان حا باشــد؟ اما نگاهی 
افزایــش  و  ایــرادات  برجسته ســازی  موجــب 
واقع نگــری  از  دور  بــه  و  می شــود  توقعــات 
بــا نــگاه ســلبی از برجــام ســلب صاحیــت  و 

می کنند. 
ایــن  برجــام،  حامیــان  منظــر  از  آنکــه  حــال 
چاره جویــی  بــرای  الزم  شــرط  توافق نامــه 

کــه  آنگونــه   - نــه  اســت  کشــور  مشــکات 
کافی.  کنند - شــرط  مخالفان می خواهند القا 
محیــط  حــوزه  در  گــر  ا می گوینــد  برجامیــان 
گر در داد  زیست با معضاتی مواجه هستیم، ا
گر  و ســتد اقتصادی با موانعی روبرو هستیم، ا
کشاورزی، تکنولوژی و رشد علمی  درصنعت، 
کشــور و ســایر موضوعات بــه اقتصــاد جهانی، 
محصــوالت صنعتی، تجربیــات و علم آنها نیاز 
داریــم و برای غلبه بر آنها، برجام و تفکر حامی 
کافــی باشــد.  آن، الزم اســت نــه اینکــه الزامــا 
سیســتم  برقــراری  بــدون  کــه  اســت  بدیهــی 
و  تولیــد  واردات،  هزینــه  بانکــی،  مبــادالت 
صــادرات افزایــش می یابــد، بنابرایــن برقراری 
و  مالــی  نهادهــای  بــا  ایــران  مالــی  اتصــاالت 
سیســتم های بانکی برای رشد صادرات امری 

کافی نیست.  الزم است اما 
مخالفــان برجام در حقیقت شــرط الزم برجام 
کافــی وانمــود می کننــد و می خواهند  را شــرط 
از طریــق ایــن مغالطــه برجــام را توافقــی مضــر 
کــه  کســانی  و رازآلــود نشــان دهنــد. از منظــر 
فعالیت اقتصادی، عمرانــی، تولیدی، علمی، 
تجــاری و... دارنــد برجــام راهگشــا بــوده و از 
قضــا دســتاوردهای آن را نباید محــدود به آثار 
گشایش های اقتصادی، فروش  کوتاه مدت در 
مــراودات  دیپلماســی،  گشــایش های  نفــت، 
مالی، ســرمایه گذاری خارجی در ایران، تعامل 
کرد. بلکه این آثار مربوط  صنعتی و علمی و... 
کوتاه مدت و قابل  به دستاوردهای ملموس و 
که آثار اصلی برجام  سنجش برجام اســت چرا 
کــه خرد،  را بایــد در حــوزه ناملمــوس و جایــی 
کرد.  کم است، رصد  عقانیت، دوراندیشی حا
کنــون در یکســالگی برجام به رغــم انتقاداتی  ا
غربی هــا  بدعهــدی  بــه  نســبت  می تــوان  کــه 
کــه برجام راه  داشــت امــا می توان مدعی شــد 
ایــران هراســی را ناهمــوار و راه ســرمایه گذاری 
زمینــه  و  کــرده  همــوار  را  خارجــی  و  داخلــی 
کشور، تأمین  بهتری برای ســاماندهی اقتصاد 
کاهش  معیشــت مردم، خــروج از رکود و تداوم 
کســب وکار  که همگــی در ارتقای محیط  تــورم 
مؤثــر هســتند، فراهــم آورده و امیدهــا را بــرای 
ســاختن اقتصــادی قوی تــر و متکــی بــر دانش 
بیشــتر و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بیــش 
کرده اســت. از اینرو شایســته  گذشــته مهیــا  از 
کــه نقــد و نظرها بــر این توافــق، اصالت  اســت 
برتــری تعامــل بــر تقابــل در اقتصــاد جهانــی را 

مخدوش و محدود نکند.

 از منظر کسانی که فعالیت 
اقتصادی، عمرانی، تولیدی، 
علمی، تجاری و... دارند 
برجام راهگشا بوده و از 

قضا دستاوردهای آن را نباید 
محدود به آثار کوتاه مدت 
در گشایش های اقتصادی، 
فروش نفت، گشایش های 
دیپلماسی، مراودات مالی، 
سرمایه گذاری خارجی در 

ایران، تعامل صنعتی
 و علمی و... کرد
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گذشـت یک سـال از توافـق برجـام و چنـد مـاه از  بـا 
گفت وگو  اجرای آن، دسـتاوردهای این توافق محل 
و توجـه فعـاالن بخش هـای مختلف اسـت. با توجه 
بـه اینکـه تحریم هـای پیـش از برجـام، بخش مهمی 
از فعالیت های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی 
کنـون بـا گشـایش های  ایـران را هـم دربـر می گرفـت، ا
ایجاده شده، بخش خصوصی گرچه شرایط موجود 
را هنوز مطلوب نمی داند و به رغم اینکه انتقادهای 
و  اجرایـی  دسـتگاه های  عملکـرد  نحـوه  بـه  جـدی 
کـه پـس از  رویکردهـای دولتـی دارد، امـا اعتقـاد دارد 
برجـام گام بـه گام وضعیـت بهتـر شـده و امیـد اسـت 
گزارش ذیل نگاهی  که این روند ادامه داشته باشد. 
بخـش خصوصـی  نماینـدگان  و  فعـاالن  ارزیابـی  بـر 
گـزارش  از یـک سـالگی توافـق برجـام دارد. در ایـن 
کارشـکنی ها  فعـاالن اقتصـادی هـم از مخالفت هـا و 
کارشـکنی  مخالفـان داخلـی برجـام و از بدعهـدی و 
آمریکایی هـا در برقـرار تعامـل سـازنده اقتصادی بین 
ایـران و طرف هـای تجـاری انتقـاد دارنـد. موضوعـی 
که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با روح توافقنامه 
برجـام مغایـرت داد امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت چـرا 
کـه برخـی فعاالن اقتصادی برایـن باروند که با وجود 

نقـش  بـه  توجـه  اقتصـادی،  گشـایش های  همیـن 
کافـی و رضایت بخـش نیسـت. بخـش غیردولتـی 

برجام اقتصاد را از ریاضتی به مقاومتی تغییر داد
محمدباقـر نوبخـت سـخنگوی دولـت با بیـان اینکه 
کشـور را از تحریـم و اقتصـاد ریاضتـی  برجـام شـرایط 
گفـت: بـا توجـه بـه  بـه اقتصـاد مقاومتـی تغییـر داد، 
تزریق اعتبارات دولتی 130 تا 150 هزار فرصت شغلی 
جدیـد تـا شـهریور مـاه در کشـور ایجـاد می شـود. وی 
بـا  کشـور  گذشـته  اینکـه در سـه سـال  بـه  اشـاره  بـا 
گفت: بر اسـاس اسـتمرار  شـرایط تحریم مواجه بود، 
کشـور  گذشـته  رویکـرد غیرمنطقـی و مـردود دولـت 
همچنان در جهت تضعیف بیشتر پیش می رفت تا 
بـه نفـت در برابـر غـذا و صـادرات صفر برسـد. نوبخت 
کـرد: در دولت قبل صادرات بیـش از دو  خاطرنشـان 
میلیـون بشـکه نفـت در روز بـه یـک میلیـون کاهش 
پیـش  صفـر  سـمت  بـه  نیـز  رقـم  همیـن  کـه  یافـت 

می رفـت.
کـه  اسـت  روزی  نخسـتین  امـروز  شـد:  یـادآور  وی 
کنون به صادرات  یکسال از توافق برجام می گذرد و ا
روزانـه بیـش از دو میلیـون و 667 هـزار بشـکه نفـت 
گفت: در این مدت موفق  دسـت یافته ایم. نوبخت 

شـدیم شـرایط تحریمی را به شرایطی سرمایه گذاری 
کنیـم و جایـگاه سیاسـی ایـران را در روابـط  تبدیـل 
کـه قبـل از آن  گونـه ای  بین المللـی ارتقـا دهیـم بـه 
دعـوات  نـه  را  سیاسـی  مدیـرکل  از  باالتـر  مقامـی 

می کردنـد و نـه بـه ایـران می آمدنـد.

گالیه داریم جالل پور: ما دو 
در  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  رییـس  جال پـور  محسـن 
امضـای  بهانـه یک ساله شـدن  بـه  یادداشـت خـود 
برجـام نوشـت: برجـام هـم یـک سـاله شـد. فصـل 
دیگـری از داسـتان پـر ماجـرای ما بـا غـرب ورق خورد 
کـه ببینیم عایدی مـا از این  و حـاال زمـان آن رسـیده 

فصـل چـه بـوده اسـت.
توافـق  مشـعوف  کـه  روزی  از  می گـذرد.  زود  زمـان 
کـرده ام که چرا وقت  شـدیم تـا امـروز بارها به این فکر 
مـا صـرف دعـوای خوبـی و بـدی برجام شـد بـه جای 
کنیـم عایـدی بیشـتری از بـاز شـدن  کـه تـاش  ایـن 

فضـا داشـته  باشـیم.
بـودم  گفتـه  این جـا، آن جـا و خیلـی جاهـای دیگـر 
مهـم،  نیسـت.  مهـم  برجـام   ۹5 یـا   5 »امتیـاز  کـه 

 فاصله میان واقعیت ها
 تا انتظارات بخش خصوصی

فراز و فرودهای برجام از دیدگاه  صاحب نظران   
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فرصت طلبـی و سـهم خواهی مـا از هـر امـکان ایجـاد 
شـده پـس از برجـام اسـت«. امـروز امـا وقتـی بـه یـک 
حـوزه  در  می بینـم  می کنـم،  نـگاه  گذشـته   سـال 
هـم  برجـام  پسـا  فضـای  امتیـاز  از 5  حتـی  اقتصـاد 

نکرده ایـم. بهره بـرداری 
کشـور،  اصلـی  مشـکل  کـه  باشـیم  داشـته   بـاور  گـر  ا
گـر بپذیریـم کـه خروج  امـروز مسـئله اقتصـاد اسـت و ا
از رکـود و رونـق تولیـد و ایجـاد  اشـتغال، هـدف اصلـی 
مـا  بـرای  زمـان  مفهـوم  آن گاه  اسـت،  سیاسـت گذار 
اهمیت بیشـتری پیدا می کند. برای اشـتغال نیاز به 

رونـق داریـم و بـرای رونـق نیـاز بـه امیـد و انگیـزه.
برجـام می توانسـت موتـور محـرک انتظـارات باشـد و 
کـه کاشـت امـا بـا  بـذر امیـد و انگیـزه در جامعـه بـکارد 

کردیـم؟ جوانه هـا چـه 
اتاق هـا در ایـران و تشـکل های بخـش خصوصـی بـا 
درک ایـن واقعیـت، از همـان روزهای آغازین امضای 
اصلی شـان  وظیفـه  کردندکـه  احسـاس  برجـام، 
کثـری از ایـن فضـا بـرای حل معضات  اسـتفاده حدا
اقتصـادی و رونـق بخشـی بـه اقتصـاد و حرکـت بـه 
سـمت افزایـش اشـتغال اسـت و بـه همیـن جهـت 
بـدون نـگاه بـه دیگر جوانب برجـام،  تـاش کردند در 

جامعـه امیـد و انگیـزه بیافریننـد.
و  داخلـی  دیدارهـای  و  ماقات هـا  نشسـت ها،  در 
خارجـی، سـعی کردیـم انتظارهـا را تعدیـل کنیـم و بـا 
تکیـه بـر ظرفیت هـای واقعـی برجـام، امیـد و انگیـزه 

بیافرینیـم.
کـه برجـام می توانـد موتـور محـرک  نـگاه مـا ایـن بـود 
انگیزه آفرینـی در دو سـوی عرضـه و تقاضـا باشـد و در 
سـایه امنیت و آرامش برجام می شـود سرمایه گذاری 
گرفـت.  کـرد و تولیـد و بازار گشـایی را هـدف  را تقویـت 

تکاپـوی مـا همیـن بـود و بس.
حـاال یک سـال از برجـام گذشـته اسـت و مـا دو گایـه 
کـه حتـی در  گایـه اول از دولـت عزیـز اسـت  داریـم. 
این یک سـال، چندان بندی از دسـت و پای بخش 
خصوصی باز نشد و آن جا که می توانست این پرنده 
کنـد، نکـرد. یک سـال پـس از برجـام،  را از قفـس رهـا 
کسـب وکار مسـاعد نیسـت و مشـکات  هنوز فضای 

زیـادی پیـش روی تولیـد و تجـارت قـرار دارد.
پس از دولت، روی سخنم با مخالفان برجام است. 
کاش می دانسـتند نقـش آنهـا در مخالفـت بـا برجـام 
کسـب و  چـه صدمـه ای بـه فضـای  امیـد در فضـای 
کار زد. همان ها که در یک سـال گذشـته تا توانستند 
گروه هـای  کندنـد.کاش  بـذر ناامیـدی در جامعـه پرا
سیاسـی در ایـن شـرایط حسـاس درک می کردنـد کـه 
برجـام بـرای رونق بخشـی اقتصـاد ایـران یـک فرصت 
اسـت و باید غنمیت بشـماریمش. کاش یک سـال، 
اختاف های سیاسی کنار گذاشته و همه حواس ها 

بـه منافـع ملی جلب می شـد.
بـه قـول رئیـس جمهـور در اجـاس اقتصـاد ایـران در 
که اقتصاد به  پسـاتحریم؛ »سـال های طوالنی اسـت 
که  کنون زمان آن رسـیده  سیاسـت یارانه می دهد، ا

سیاسـت به اقتصـاد یارانـه بدهد.«

مخالفان می خواهند
 برجام را بی اهمیت نشان دهند

پـدرام سـلطانی، نایـب رئیـس اتـاق ایـران: فضایـی 
بـاال  بـرای  برجـام  خارجـی  و  داخلـی  مخالفـان  کـه 
بـردن انتظـارات عمومـی از دسـتاوردهای آن ایجـاد 
کرده انـد، بـه بی اهمیت جلوه دادن این توافق منجر 
بـرای  تلـه ای  می شـود. متاسـفانه مخالفـان برجـام 
کـه القـا کنند بایـد در  اقتصـاد کشـور درسـت کرده انـد 
مدت کوتاه از برجام نتایج بزرگ و سطح باال بگیریم. 
کنـون ثمره هـای زیـادی داشـته که  طبیعتـا برجـام تا
البتـه اینهـا نتایـج ابتدایـی بـوده و تناسـبی بـا نتایـج 

کـه از برجـام انتظـار مـی رود، نـدارد. بلندمدتـی 
سـلطانی درباره نتایج و دسـتاوردهای برجام اعتقاد 
هزینه هـای  پولـی،  نقل و انتقـال  »هزینه هـای  دارد: 
لجسـتیک و حمل ونقل، هزینه های بیمه و ریسـک 
کاهش یافته است.  سیاسی با اجرایی شدن برجام 
همچنین برجام توانسته قدرت چانه زنی ایران را در 
تجـارت بـا دنیا در موضوع صـادرات و واردات افزایش 
دهـد. دسترسـی سـریع تر و آسـان تر بـه فنـاوری نیـز از 
کـه ایـن امـور، در همیـن شـش  دیگـر نتایـج آن اسـت 
ماهـه اتفـاق افتـاده و هرچـه جلوتـر رویـم ایـن نتایـج 
کـه مخالفـان داخلـی و  بزرگ تـر خواهـد شـد. جـوی 
خارجـی برجـام مبنـی بر باال بردن انتظـارات عمومی 
کرده اند، منجر به  از دسـتاوردهای ایـن توافق ایجـاد 

بی اهمیـت جلـوه دادن برجـام می شـود.

افزایش اعتماد به نفس بخش خصوصی
تصویـب  تهـران:  اتـاق  رئیـس  خوانسـاری  مسـعود 
کنـون  ا خصوصـی  بخـش  تـا  شـد  موجـب  برجـام 
بـا  کـره  میـز مذا پـای  بیشـتری  نفـس  بـه  اعتمـاد  بـا 
دنبـال  را  کـرات  مذا و  بنشـیند  خارجـی  طرف هـای 
کنـد.  حصـول ایـن توافـق و اجـرای آن نقطـه عطفـی 
کشـور محسـوب می شـود و تصـور اینکـه بـا  در تاریـخ 

اجرای برجام، شـاهد هجوم سـرمایه گذاران خارجی 
گفته  خواهیم بود، نگرشـی سـاده انگارانه اسـت. به 
خوانساری، طی ماه های اخیر اغلب سرمایه گذارانی 
کسـب  کـه وارد ایـران شـده اند، نیـت ارزیابـی محیـط 
کار ایـران و شناسـایی ظرفیت هـا را داشـته اند امـا  و 
ایـن توافـق در بلندمـدت آثار خود را بر اقتصاد نشـان 
گـزارش مجمـع جهانـی اقتصـاد از  خواهـد داد. وی، 
کشـورها از منظـر شـاخص رقابت پذیـری را  وضعیـت 
گفـت: براسـاس ایـن ارزیابـی، ایـران در  یـادآور شـد و 
که نسـبت  کرده  کسـب  کشـور، رتبه 74 را  میان 144 
گذشـته، چند پله صعود را نشـان می دهد. به سـال 

ورود 64 هیات تجاری 
کشور شامل 837 نفر از 28 

گفتـه ولـی اهلل افخمـی راد رئیـس سـازمان توسـعه  بـه 
تجارت سـال گذشـته 64 هیات تجاری شامل 837 
کشـور وارد ایـران شـدند تـا راه هـای توسـعه  نفـر از 28 

کنند. همکاری مشـترک را جسـتجو 
وی می گوید: سرمایه گذاری های مشترک، راه اندازی 
محصـوالت  نمایندگـی  اعطـای  پـروازی،  خطـوط 
ایرانـی بـه کشـورهای دیگر، امضـای تفاهم نامه های 
عقـد  و  کـره  مذا مختلـف،  زمینه هـای  در  همـکاری 
قراردادهـای تجـاری، همـکاری در زمینه گردشـگری 
خدمـات انجـام  گردشـگری،  توسـعه  و   سـامت 

 فنی - مهندسی، و... از جمله نتایج اعزام و پذیرش 
هیات های تجاری بوده است.

خصوصـی  بخـش  بپذیریـم  بایـد  می گویـد:  وی 
کـه از نظـر سـاختار و نهادهـای مـورد نیـاز  توانمنـدی 
بـا شـرکت های خارجـی در مقیـاس  گفتمـان  بـرای 
بـزرگ باشـند در حـوزه سـرمایه گذاری و صـادرات و 
که شرکت ها خارجی  کم داریم. زمانی  واردات بسیار 
بخـش  طـرف  بـا  می خواهنـد  و  می آینـد  ایـران  بـه 
کننـد، اختـاف دو  کـره  خصوصـی خـود در ایـران مذا
طرف بسـیار زیاد اسـت از این رو بخش خصوصی ما 
وظیفـه بسـیار سـنگینی بـر عهـده دارد و بایـد خـود را 

کنـد. توانمنـد 
بخـش  می خواهیـم  گـر  ا کـرد:  اضافـه  راد  افخمـی 
کنـد بایـد بخـش  خصوصـی بـا خارجی هـا مشـارکت 
کنـد و ایـن بخـش  خاصـی را در شـرکت خـود ایجـاد 
داشـته  را  خارجـی  طـرف  بـا  کـرات  مذا توانمنـدی 
باشـد، مقـررات سـرمایه گذاری و بازار هـدف صادراتی 
گـر شـرکت ها نتواننـد دفتـر نمایندگـی  را بشناسـد و ا
دائـر و خدمـات پـس از فـروش ارائـه و عائـم تجـاری 
آنهـا  بـازار  در  نمی تواننـد  قطعـًا  کننـد  ثبـت  را  خـود 
حضـور یابنـد و مانـدگار شـوند. افخمـی راد می گویـد: 
بخـش خصوصـی بایـد از بازاریابـان مطـرح اسـتفاده 
از  نیسـت  تامیـن  قابـل  کشـور  گـر در داخـل  ا و  کنـد 
اسـتفاده  صادراتـی  بازارهـای  در  خارجـی  بازاریابـان 
کـه در صـادرات  کنـد، چـه ایـرادی دارد شـرکت های 
مشـکل دارند بازاریاب خارجی متخصص اسـتخدام 

 افخمی راد: 
اگر می خواهیم بخش خصوصی با 

خارجی ها مشارکت کند باید بخش 
خاصی را در شرکت خود ایجاد کند 

و این بخش توانمندی مذاکرات با 
طرف خارجی را داشته باشد، مقررات 
سرمایه گذاری و بازار هدف صادراتی 

را بشناسد و اگر شرکت ها نتوانند 
دفتر نمایندگی دائر و خدمات پس از 
فروش ارائه و عالئم تجاری خود را 

ثبت کنند قطعاً نمی توانند در بازار آنها 
حضور یابند و ماندگار شوند.
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کننـد. بخـش خصوصـی بایـد توانمنـدی خـود را تـا 
بـزرگ  بـا برنـدی  گـر نگوئیـم  ا کـه  ارتقـا دهـد  حـدی 
مقیاس خارجی قادر به رقابت باشد حداقل در حد 
گفتگـو را  متوسـط های بین الملـل امـکان رقابـت و 
کار، تولید مشترک و حضور در بازار ثالث داشته  برای 

باشـد.

سهم نامطلوب بخش خصوصی 
در ارتباطات خارجی

محمـد آقایـی دبیـرکل مجمـع واردات بـا بیـان اینکه 
خارجـی  طرف هـای  بـا  اقتصـادی  توافقنامه هـای 
عمدتًا ناظر بر جریان های اقتصادی و تجاری بخش 
دولتـی اسـت و سـهم بخـش خصوصـی بسـیار ناچیز 
کشـور بایـد از  اسـت، می گویـد : بـرای تقویـت اقتصـاد 
هیات هـای تجـاری خارجـی، پـل اقتصادی بسـازیم 

و نـه سیاسـی.
دبیـر کل مجمـع واردات معتقد اسـت : تا امروز نباید 
از سـوی  کـه سـرمایه گذاری خاصـی  انتظـار داشـت 
کشـورمان  وارد  کنـون  تا کـه  تجـاری  هیات هـای 
کـه آنهـا بیشـتر  گرفتـه باشـد. چـرا  شـده اند، صـورت 
بـرای آشـنایی بـا وضعیـت فعلـی اقتصـاد ایـران و نیـز 
کشور ما می آمدند.  بازسازی روابط سیاسی خود به 
آنهـا  خـروج  و  ورود  از  میـزان  چـه  تـا  مـا  اینکـه  امـا 
کنیـم، بـه تـوان و  می توانیـم بهره بـرداری اقتصـادی 

پیـدا می کنـد. ارتبـاط  هوشـمندی خودمـان 
وی بـا انتقـاد از بـه حاشـیه رفتن بخش خصوصی در 
کـرات اقتصادی با هیات هـای خارجی می گوید:  مذا
گذاری امور به بخش  اقتصاد کشـور باید به سـمت وا
گرفتـن از  خصوصـی، تقویـت رقابت پذیـری و فاصلـه 
کـه االن  اقتصـاد دسـتوری پیـش بـرود. امـا مسـیری 
گذاشـته  خارجـی  تجـاری  هیات هـای  روی  پیـش 
می شـود، بـر مـدار ایـن رویکردهـا نیسـت. بی شـک 
برای تقویت اقتصاد کشور باید از هیات های تجاری 

خارجـی، پـل اقتصـادی بسـازیم و نه سیاسـی.
کـرد: بـا وجـود توقـع  کیـد  کل مجمـع واردات تا دبیـر 
نداشـتن توسـعه تجارت در فاصله چند ماه از برجام، 
شـاهد این واقعیت تلخ هسـتیم که متاسـفانه بازهم 
فعالیت هـای  محـرم  را  خصوصـی  بخـش  دولـت، 
اقتصادی ندانسته و توافقنامه های تجاری، اقتصادی 
و سـرمایه گذاری بـا طرف هـای خارجـی عمدتـًا ناظـر بر 
جریان های اقتصادی و تجاری بخش دولتی اسـت و 

سـهم بخـش خصوصـی بسـیار ناچیز اسـت.

افزایش تعامل سیاسی 
و اقتصادی ایران با دنیا 

صنایـع  کمیسـیون  عضـو  سـبحانی فر  رمضانعلـی 
سـطح  افزایـش  اسـت:  معتقـد  مجلـس  معـادن  و 
از  دنیـا  بـا  ایـران  اقتصـادی  و  سیاسـی  تعامـات 
دسـتاوردهای مهـم برجـام و دولـت یازدهـم اسـت.
مثبتـی  اثـرات  برجـام  اجـرای  افـزود:  سـبحانی فر 

حضـور  و  داشـته  کشـور  بـرای  اقتصـادی  درحـوزه 
خارجـی  سـرمایه گذاری  افزایـش  و  سـرمایه گذاران 
در کشـور، بازگشـت پول هـای بلوکـه شـده، ارتبـاط بـا 
صنایـع بـزرگ دنیـا و بهره بـرداری از تکنولوژی هـای 
روز، ارتباط بین بانک های ایرانی و خارجی وافزایش 
کشـور  کاالهـای ایرانـی بـه خـارج از  میـزان صـادرات 
بخشی از اثرات مثبت اجرای برجام در حوزه اقتصاد 

اسـت.
آسـیایی،  کشـورهای  بـازار  امـروز  کـرد:  عنـوان  وی 
آمریکایی التین و روسیه آماده پذیرش محصوالت، 
تبادل فناوری، فکر واندیشه ایرانی برای بهره برداری 
کشورها است  از ظرفیت های معدنی و صنعتی این 
و بازرگانـان و دانشـمندان مـا بایسـتی خـود را بـرای 

کننـد.  حضـور در ایـن کشـورها آمـاده 

آثار برجام به  زودی 
به بخش خصوصی نمی رسد

بـه اعتقـاد یک عضو هیات نماینـدگان اتـاق بازرگانی 
کـه آثـار برجـام  ایـران، نمی تـوان خیلـی امیـدوار بـود 
که  بـه زودی بـه بخـش خصوصـی کشـور برسـد. چـرا 
کشـور بایـد تحـرک  گفتـه وی، بخـش خصوصـی  بـه 
داشـته باشـد و خـودش منشـأ اثـر باشـد و در غیـر این 
کـه هیات هایی که بـه دعوت  صـورت طبیعـی اسـت 
دولـت بـه ایـران می آینـد به دنبـال شـرکت های بزرگ 

و همـکاری بـا بخـش دولتی باشـند.
اقتصـادی  رشـد  بـا  گفـت:  حسـینی«  »سـیدحمید 
که بین صفر و نیم درصد بوده اسـت،  گذشـته  سـال 
و  تحریم هـا  لغـو  بـه  توجـه  بـا  می شـود  پیش بینـی 
که به طور تدریجی در حال رخ دادن  گشایش هایی 
اسـت، ایـران بتوانـد در بسـیاری از صنایـع افزایـش 
تولیـد داشـته باشـد و بخش هـای مختلـف از جملـه 
کشـاورزی بتوانند به رشـد  نفت، تجارت، خدمات و 
اقتصادی پنج درصدی در سال جاری کمک کنند.
کمـک  کـرد: اتـاق بازرگانـی در حـال  حسـینی عنـوان 
بـه توسـعه بخـش دولتـی اسـت و بـه توسـعه بخـش 
کمکـی نمی کنـد. در واقـع در ایـن مرحلـه  خصوصـی 

همگی دسـت به دسـت هم داده ایم و بخش دولتی 
را بزرگتر می کنیم و می خواهیم از این طریق به رشـد 

اقتصادی برسـیم.

بخش خصوصی بعد از برجام 
بالتکلیف بوده است

عـاء میـر محمـد صادقـی نائـب رئیـس اتـاق بازرگانی 
کـه هنـوز بعـد از برجـام بخـش  تهـران معتقـد اسـت 
خصوصـی بـه جایـگاه واقعـی خـود نرسـیده اسـت و 
برای اینکه بتواند به رونق اقتصادی کمک کند باید 

از وضعیـت نامشـخص فعلـی خـارج شـود.
سـال  یـک  در  گفـت:  صادقـی  محمـد  میـر  عـاء 
گذشـته بعـد از برجـام تاثیـری کـه در اقتصـاد ملموس 
باشـد مشـاهده نشـد، البتـه در ایـن زمینـه بعضـی از 
دولتمـردان معتقـد هسـتند کـه علـت این اتفـاق این 
کار هستیم و بعد از برجام  هم  که هنوز ابتدای  است 
قرار بر این بوده که به تدریج بعضی تحریم ها برداشته 
شـود. وی افزود: بعد برجام تاش های بهبود و رونق 
فضـای اقتصـادی از سـوی مـردم و بخـش خصوصـی 
گرفـت امـا هنـوز در بخش هـای اقتصـاد ایـن  انجـام 

تـاش بـه پیشـرفتی نرسـیده اسـت.
نائب رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اما با این 
حـال روی هـم رفتـه امیـد بـرای اقتصـاد ایـران وجـود 
کـه دولتمـردان دیپلماسـی خـود را  دارد و نیـاز اسـت 
بیشـتر و ارتبـاط گسـترده تری برقـرار کننـد تـا بتوانیـم 
بـرای سـرمایه گذاری و صـادرات شـاهد تاش هـای 

بیشـتری از طـرف بخـش خصوصی باشـیم. 

کم نبود دستاوردهای برجام 
محمدرضا تابش نماینـده اردکان در مجلس اعتقاد 
دارد: برجام برای کشور در عرصه بین المللی اهمیت 
گاهانه  گاهانه یا ناآ بسزایی دارد که این روزها برخی آ

دست به تخریب دسـتاوردهای آن زده اند.
تابـش نماینـده مـردم اردکان در خصـوص تاثیـرات 
از تاثیـرات برجـام ایـن  برجـام معتقـد اسـت : یکـی 
کانون تهدید خارج شـده و  حس  که ایران از  اسـت، 
امیـد در مردم احیا شـده اسـت. همچنیـن در عرصه 
مشـاهده  را  سـرمایه گذاران  حضـور  نیـز  اقتصـادی 
محسـوب  مهمـی  بسـایر  دسـتاورد  کـه  می کنیـم، 
می شـود. تابـش اضافـه کرد: یکسـری بدعهدی هـا از 
سـوی آمریـکا برجـام را تحـت شـعاع قـرار داده و ایـن 
گر بخواهیم  کشور مناسب نیست. ا اقدام برای این 
کنیـم، توافق  در مقابـل بدعهدی هـا مقابلـه به مثل 

هسـته ای بااثـر می شـود.

180 هیات خارجی تا پیش از ماه رمضان
 به ایران آمد

معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
خارجـی  هیـات   180 بازدیـد  از  تهـران  کشـاورزی  و 

 مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران: 
تصویب برجام موجب شد

 تا بخش خصوصی اکنون با اعتماد 
به نفس بیشتری پای میز مذاکره با 

طرف های خارجی بنشیند و مذاکرات 
را دنبال کند.  حصول این توافق 

و اجرای آن نقطه عطفی در تاریخ 
کشور محسوب می شود و تصور 

اینکه با اجرای برجام، شاهد هجوم 
سرمایه گذاران خارجی خواهیم بود، 

نگرشی ساده انگارانه است
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همچنیـن  و  رمضـان  مـاه  آغـاز  از  پیـش  تـا  ایـران  از 
درخواسـت موسسه انگلیسـی برای برگزاری سمینار 
»جلـب سـرمایه خارجـی بـرای پروژه هـای اقتصـادی 

ایـران« در مهرمـاه خبـر داد.
از  پـس  افـزود:  تهـران  اتـاق  بین الملـل  امـور  معـاون 
اجـرای برجـام تا پیش از آغاز ماه رمضان، حـدود 180 
کردنـد و اتـاق تهـران  هیـات خارجـی از ایـران بازدیـد 
نیـز در ایـن دوره میزبانـی حـدود 70 هیـات را برعهـده 

داشـت.
انگیـزه  بـا  هیات هـا  بیشـتر  کـرد  یـادآوری  بختیـاری 
کنـون  ا امـا  بودنـد  شـده  ایـران  عـازم  یابـی  شـریک 
مالـی، همـکاری  و  بانکـی  برخـی مسـائل  بـه دلیـل 
اقتصـادی بـا شـرکای خارجـی در هاله ای از ابهـام قرار 

اسـت. گرفتـه 
کمیتـه جلـب سـرمایه گذاری خارجـی  گفتـه وی،  بـه 
سـتاد اقتصـادی پسـاتحریم اتـاق تهـران در ماه هـای 
گذشـته با برخی موسسـه های حقوقی و مشـاوره ای 
بین المللـی وارد همـکاری شـده اسـت تـا مطالعـات 
سـرمایه گذار  بـه  کـه  را  پروژه هایـی  امکان سـنجی 
موسسـه های  ایـن  طریـق  از  دارد  نیـاز  خارجـی 

بین المللـی بـه تاییـد برسـاند.
سـرمایه گذاری  جلـب  کمیتـه  مسـئول  همچنیـن 
تهـران  اتـاق  پسـاتحریم  اقتصـادی  سـتاد  خارجـی 
گفـت: سـی ام تیرمـاه )بیسـتم جـوالی( نیـز مدیـران 
موسسه بیمه ساچه ایتالیا به اتاق ایران می آیند. ما 
موافقـت اولیـه مدیران این موسسـه را برای پوشـش 
کـه می خواهنـد بـه  بیمـه ای فعالیـت شـرکت هایی 
کننـد، جلـب  طـور مسـتقیم در ایـران سـرمایه گذاری 

کـرده ایـم.
فریال مستوفی افزود: در مرکز مشاوره سرمایه گذاری 
اتاق تهران با چند موسسـه معتبر بین المللی مانند 
امبروزوتی و رولندبرگر در زمینه مشاوره سرمایه گذاری 
و  اسـت  شـده  امضـا  تفاهمنامه هایـی  حقوقـی  و 
کـه بـه سـرمایه گذاری خارجـی  صاحبـان پروژه هایـی 
نیـاز دارنـد، می تواننـد مطالعات امکان سـنجی خود 
را بـه تاییـد ایـن موسسـه ها برسـانند و ایـن پروژه هـا 
را بـا ایـن مهـر و امضـای معتبـر بـرای تامیـن مالـی بـه 

کننـد. بانک هـای خارجـی ارایـه 

افزایش حضور
سرمایه گذاران خارجی  در ایران 

سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی 
و خارجـی اتـاق ایـران مـی گوید:  پـس از رفع تحریم ها 
جرات حضور سـرمایه گذاران خارجی در ایران بیشـتر 
شـد. بـه طـور نمونـه در دو مـاه نخسـت امسـال 2/2 
میلیـارد دالری مجـوز سـرمایه گذاری خارجـی صـادر 
کـه نشـان می دهـد هیات هـای خارجـی پـس  شـده 
گرفتنـد در بـازار ایـران بـه  از حضـور در ایـران تصمیـم 

صـورت سـرمایه گذاری حضـور یابند.
وی اضافـه می کنـد:  حضـور تعـداد قابـل ماحظـه ای 
کـه  اول سـال  مـاه  از سـرمایه گذاران خارجـی در دو 

تقریبًا نیمی از آن نیز تعطیات بود، بسیار خوشایند 
است.

سلیمی می گوید: بیشتر مجوزهای سرمایه گذاری در 
حوزه تولید مانند تولید انرژی خورشیدی،  مشارکت 
در تولیـد مـواد شـوینده و تولیـد مـواد معدنـی اسـت 
اروپایـی  کشـورهای  از  مشـارکت کنندگان  بیشـتر  و 
ماننـد آلمـان، فرانسـه، انگلیـس و اسـترالیا و چنـد 
کشورهای عربی هستند ضمن اینکه  سرمایه گذار از 
کـره جنوبـی هـم سـرمایه گذاران خوبـی در ایـران  از 
حضـور یافتنـد و بنـا دارند ماشـین آالت سـنگین را در 

کنند. ایـران تولیـد 

بدون برجام اقتصاد فرو نمی پاشید
»سعید لیاز« استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
پیشـرفت  راه  سـر  بـر  بزرگـی  مانـع  تحریم هـا  گفـت: 
اقتصـادی بـود امـا حـذف تحریم ها به تنهایـی موتور 
پیشـران اقتصـاد نیسـت؛ بلکـه بـا مدیریـت درسـت 
اجمـاع  ماننـد  اقدام هایـی  از  می تـوان  مسـائل 
کشـور جلوگیـری  بین المللـی بـر سـر تحریم هـا علیـه 

کـرد. 
لیـاز افـزود: در صـورت ادامـه تحریم هـا نیـز اقتصـاد 
کشـور دچـار فروپاشـی نمی شـد و فقـط منابـع ارزی 
تحـت فشـار شـدیدتری قـرار می گرفـت. وی یـادآوری 
کرد: اقتصاد ایران با 60 میلیارد   درآمد سالیانه حتی 
گفـت:  کنـد و  در زمـان جنـگ توانسـت خـود را اداره 
کوچک سـازی و انقباض  کاهش منابع ارزی موجب 
کـه  اقتصـاد می شـود امـا ایـن سـخن را قبـول نـدارم 
»بـدون برجـام اقتصـاد از هـم می پاشـید«؛ البتـه بـه 
کـرد  کیـد  کـه اقتصـاد مدیریـت شـود. وی تا شـرطی 
کاهش منابع ارزی را  حتی با مدیریت می توانستیم 
که انقاب شد و  کنیم و افزود: در سال 1357  جبران 
سـپس جنـگ پیش آمد، صـادرات نفت کشـور برای 
کامل متوقف شـد. در سـال 1364  یک سـال به طور 
کـه گویی متوقف  نیـز قیمـت نفت آنقدر سـقوط کرد 
شـد. در سـال 1377 نیـز کل درآمـد ارزی ایـران هفت 
میلیـارد دالر بـود امـا بـاز رشـد اقتصادی کشـور منفی 

نشـد. بنابراین سـه بار پس از انقاب مسـائل ارزی و 
نفتـی داشـتیم امـا اقتصاد از هم پاشـیده نشـد.

مهمترین آثار بانکی رفع تحریم ها
ولی اهلل سـیف رئیس کل بانک مرکزی مهمترین آثار 

بانکـی رفع تحریم ها را اینگونه ارزیابی می کند: 
مرکـزی  بانـک  شـده  مسـدود  دارایی هـای   -1
جمهـوری اسـامی ایـران و دولـت آزاد شـده و بانـک 
مرکـزی ایـران امـکان نقـل و انتقـال آنهـا در خـارج از 
کسـب  کشـور را خواهد داشـت. این امر بدون نیاز به 
گرفـت و در  مجـوز از مقامـات اروپایـی انجـام خواهـد 
چارچـوب یـک کانـال مالـی مشـخص و تعریـف شـده 
کـه  از قبـل نیـز نخواهـد بـود و ایـران آزاد خواهـد بـود 
بانک هـای مدنظـر خـود را بـرای نگهداری سـپرده ها 

کنـد. و نقـل و انتقـال آنهـا انتخـاب 
میـان  کارگـزاری  روابـط و خدمـات  کلیـه  انجـام   -2
بانک های ایرانی و بانک های خارجی )به اسـتثنای 

بانک هـای آمریکایـی(؛
3- خدمـات پیام رسـانی مالـی کـه پیـش از ایـن برای 
بانک های ایرانی متوقف شده بود مجددا قابل ارائه 

خواهد بود و تحریم های آن برداشـته خواهد شـد.
4- بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران می توانـد 
کشوری  عواید حاصل از فروش نفت را در هر بانک و 
کـه خـود صاح می داند )به اسـتثنای ایاالت متحده 
کند و از این حیث محدودیتی برای  آمریکا( دریافت 

بانـک مرکـزی ایران وجود نخواهد داشـت.
که از فهرسـت تحریم ها  5- شـعب بانک های ایرانی 
متوقـف  فعالیت هـای  می تواننـد  می شـوند  خـارج 
شـده خـود را ازسـر بگیرنـد و ایـن امـر موجـب خواهـد 
شـد کـه آنهـا در خدمت رسـانی بـه شـهروندان ایرانـی 

بتواننـد نقـش قابـل توجهـی ایفـا کنند.
6-  امـکان خریـد اسـکناس، مسـکوک و طـا بـرای 
بانک هـای ایرانـی آزاد خواهـد شـد و امـکان مدیریت 

ذخایـر از طـرق متنـوع فراهـم خواهـد شـد.
7- امـکان دریافـت وام و تسـهیات خارجـی بـرای 
تامین مالی تجاری و تامین مالی پروژه های عمرانی 

کشـور فراهـم خواهد شـد.
8- امـکان دریافـت وام هـای ترجیحـی و کمک هـای 
موسسـات مالـی خارجـی بـرای جمهـوری اسـامی 

ایـران مجـددا فراهـم خواهـد شـد.
گشـایش  و  بانکـی  ضمانت نامـه  صـدور  امـکان   -۹
ذی نفعـان  و  بانک هـا  نفـع  بـه  اسـنادی  اعتبـارات 

شـد. خواهـد  فراهـم  ایرانـی 
10- اشخاص و نهادهای ایرانی امکان سرمایه گذاری 
در بانک هـا و موسسـات اعتبـاری خارجی را خواهند 
داشـت و خارجیـان نیـز امـکان حضـور در بازارهـای 

مالـی ایـران را به دسـت خواهنـد آورد.
11- امـکان خریـد و فـروش اوراق قرضـه بـرای دولـت 
جمهوری اسامی ایران و بانک ها و موسسات مالی 
ایرانی در بازارهای مالی خارج از کشور فراهم خواهد 

شد.

محمد آقایی:
  اقتصاد کشور باید به 

سمت واگذاری امور به 
بخش خصوصی، تقویت 

رقابت پذیری و فاصله گرفتن 
از اقتصاد دستوری پیش برود. 
اما مسیری که االن پیش روی 

هیات های تجاری خارجی 
گذاشته می شود، بر مدار این 

رویکردها نیست. 
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حسـن روحانـی در جلسـه سـتاد اقتصـادی دولـت، 
تقویـت بانک هـا بـرای ارائـه تسـهیات بـه بنگاه های 
تولیـدی را هـدف اصلـی طـرح اصـاح نظـام بانکـی 
دانسـت و اظهـار داشـت: پرداخـت بدهـی دولـت بـه 
پیمانـکاران از طریـق اوراق بهادار، رونق اقتصـادی را 

تضمیـن می کنـد.
طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  روحانـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
تحـول نظـام بانکـی، آغـاز فراینـد مهمـی در انضبـاط 
پولـی، صـورت مالـی دولـت و شـفافیت و نظم دهـی 
گفـت: بـه ایـن ترتیـب  بـه بدهی هـای دولـت اسـت، 
مسـیر  در  عرصـه،  سـه  ایـن  قبلـی  پیچیدگی هـای 
پشـتیبانی  بـرای  مالـی  امـور  تسـهیل در  و  گشـایش 
قـرار  اشـتغال زا  و  تولیـدی  بخش هـای  از  سـریع 

گرفـت. خواهنـد 
کشـور مـا  رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه اقتصـاد 
گام  گام بـه  اقتصـادی بانک محـور اسـت و امیـدوارم 
بـه سـمت اقتصاد سـرمایه محور حرکـت کند، گفت: 
بانک هـا، درجـه  و  بیـن دولـت  رابطـه  در  شـفافیت 
بـاال می بـرد  را  بانکـی  بـه سیسـتم  اعتمـاد عمومـی 
کـه هـدف  کشـور  و بـرای ایجـاد رونـق اقتصـادی در 
دولـت در سـال جـاری اسـت، باید بتوانیـم تحرکی در 

فعالیـت بنگاه هـای تولیـدی بـا هـدف اشـتغال زایی 
کنیـم. ایجـاد 

کشـور طـی  روحانـی بـا تشـریح وضعیـت اقتصـادی 
گفـت: طـی ایـن دوره زمانـی بـا دو  گذشـته  ده سـال 
کـه در  دوره خـاص مواجـه بودیـم. نخسـت دوره ای 
آن وفـور درآمدهـای نفتـی بـود و بـا افزایـش واردات، 
مشـکل  دچـار  عمـا  تولیـد  و  اشـتغال  ایجـاد  رونـد 
شـد؛ تـورم پیوسـته در حـال افزایـش بـود و بـا ابـاغ 
دستورالعمل هایی به بانک ها مبنی بر ضرورت ارائه 
تسـهیاتی پایین تـر از نـرخ تـورم، عما بانک هـا برای 
عمـل بـه آن اباغیه هـا ناچـار شـدند از بانـک مرکـزی 
که این به نوبه خـود در نرخ تورم  کنند  پـول دریافـت 

کـرده بـود. کشـور، مشـکاتی ایجـاد  و پایـه پولـی 
رئیـس جمهـور افـزود: بـا پاییـن بـودن نـرخ کارمزدهـا 
در مقایسـه بـا نـرخ تورم، عمـا روند بازگشـت وام ها از 
سـوی وام گیرندگان نیز متوقف و شـرایط پیچیده ای 
کـرده بـود. ایـن رونـد بـا تشـدید تحریم هـا  را ایجـاد 
کـه نـرخ ارز نیـز یکبـاره بـا  شـکل دیگـری یافـت، چـرا 
چنیـن  در  و  شـد  برابـر  سـه  عمـا  و  مواجـه  جهـش 
می خواسـتند  هـم  گـر  ا بانکـی  بدهـکاران  فضایـی 
بدهـی و معوقـات خـود را بـه بانک هـا بپردازنـد، از آن 

توانمنـدی برخـورد نبودنـد. 
میـزان  نبـودن  شـفاف  بـه  ادامـه  در  روحانـی  دکتـر 
بدهی هـای دولـت بـه بانک هـا و پیمانـکاران اشـاره 
کرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و 
نحـوه بازپرداخت این بدهی ها، ضـروری بود. دولت 
در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسامی 
کـه ایـن اوراق یکـی از پایه هـای نشـان دهنده  اسـت 

شـرایط اقتصـادی دولـت و جامعـه اسـت.
رئیـس جمهـور، بانـک مرکـزی، سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی و وزارت اقتصـاد را سـه دسـتگاه خـاص 
مسـئول در ارتباط با این اوراق مالی اسـامی معرفی 
گام مهـم در  گفـت: بـا انتشـار ایـن اوراق، یـک  کـرد و 
ایـن  برداشـته می شـود.  اسـامی  دولـت جمهـوری 
و  بـود  خواهـد  کشـور  اوراق  معتبرتریـن  جـزو  اوراق 
گونـه ای  بـه  بایـد  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان 
کارمـزد ایـن اوراق بـه موقـع پرداخـت  کـه  کنـد  عمـل 
مالـی  بـازار  در  اوراق  معتبرتریـن  عنـوان  بـه  و  شـود 

حضـور یابـد.
مشـکات  از  ترتیـب  ایـن  بـه  افـزود:  روحانـی  دکتـر 
اقتصـادی  بنگاه هـای  و  شـده  کاسـته  پیمانـکاران 
بـرای  تـازه ای  جـان  پیمانـکاران  ایـن  بـه  وابسـته 
فعالیـت می گیرنـد و شـرایط بهتری برای ایجـاد رونق 
کشـور ایجـاد می شـود. رئیـس جمهـور  اقتصـادی در 
کـه اخیـرا در ارتبـاط بـا نظـام  بـا اشـاره بـه الیحـه ای 
گفـت: با تصویـب این  بانکـی بـه مجلـس ارائه شـده، 
الیحـه و اجـرای طـرح اصـاح نظـام بانکـی، بانک هـا 
قدرتمنـد شـده، دولـت بـه بدهـکار خـوش حسـاب 
تبدیـل می شـود و اوراق مالـی در مسـیر رشـد و رونـق 
کنـار آن روند تورم  اقتصـادی قـرار خواهند گرفـت. در 
را  ایـن فرصـت  نیـز  بانک هـا  یافتـه و  ادامـه  کاهنـده 
کمتر را در  کارمزد  می یابند تا تسهیات بیشتر با نرخ 
کاهش  اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند 

کارمـزد بایـد تـداوم یابـد. نـرخ 
دکتـر روحانـی افـزود: بـا نظـارت دقیـق روی اجـرای 
کشـور، زمینـه بـرای  طـرح رونـد اصـاح نظـام بانکـی 
یـک تحـول بسـیار خـوب در اقتصـاد و نظـام بانکـی 
کشـور در چارچـوب بندهـای ۹ و 1۹ سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی ایجـاد خواهد شـد. رئیس جمهور 
کیـد بـر اینکـه "بـه طـور منظم اجـرای دقیـق این  بـا تأ
کـرد بـا  کـرد، ابـراز امیـدواری  طـرح را دنبـال خواهیـم 
مسـئول  دسـتگاه های  هماهنـگ  و  دقیـق  اجـرای 
وزارت  و  مدیریـت  سـازمان  مرکـزی،  بانـک  شـامل 
اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یک 
کشـور  تحول بسـیار خوب در نظام مالی و افتصادی 

باشند.
سـتاد  و  جهانگیـری  دکتـر  از  همچنیـن  روحانـی 
اقتصادی دولت و همه دست اندرکاران طرح تحول 

کـرد. کشـور قدردانـی  نظـام بانکـی 

رئیس جمهور: 

 بدهی دولت به بانک ها 
و پیمانکاران شفاف نیست
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کــه در  : ســال های ســال اســت  محمــد طاهــری 
محافــل روشــنفکری ایــران پیشــنهادهایی بــرای 
الگوی توســعه در ایران مطرح می شــود. در طول 
الگــوی  شــوروی  گاهــی  گذشــته  ســال   100
گاهی آمریکا.  پیشــنهادی روشنفکران بوده و 
گاهی  گاهــی الگــوی آلمــان پیشــنهاد شــده و 
تجربــه ژاپــن. ایــن اواخر هم الگوی ســوئد به 
ح  عنــوان اتوپیــای روشــنفکران ایرانــی مطــر
که چون  شــده اســت. احتمــااًل بــا این تصــور 
کشــور سوســیال دموکرات اســت، الگوی  این 
سوسیالیســم  بــر  مبتنــی  نیــز  اقتصــادی اش 
پیشــنهادها  ایــن  آنکــه  از  گذشــته  اســت. 
ح شده اند و بعدها به فراموشی  روزگاری مطر
ح  ســپرده شــده اند. حــال ایــن پرســش مطــر
کــه چــرا در ایــران ایــن قــدر تشــتت  می شــود 
فکــری در حوزه ادبیات توســعه وجــود دارد؟ 
پاســخ بــه ایــن پرســش و پرســش های مهــم 
دیگر را دو مشــاور ارشــد رئیس جمهور در یک 

که مشــاور  میزگــرد داده انــد. مســعود نیلــی 
ارشــد رئیس جمهــور در مســائل اقتصــادی 
مشــاوره  کــه  ســریع القلم  محمــود  و  اســت 
رئیس جمهور در مسائل سیاسی را بر عهده 
مهرنامــه  ماهنامــه  در  میزگــرد  ایــن  دارد. 
انعــکاس یافتــه و دو اندیشــمند سرشــناس 

ایرانــی بــه انعــکاس دیدگاه های خــود درباره 
توسعه پرداخته اند.

مســعود نیلی این گونه پاسخ می دهد: »گاهی 
که عده ای پیشــنهاد  می شــنویم و می بینیــم 
می دهنــد ایران در پیشــبرد توســعه از الگوی 
چیــن یــا الگــوی ژاپــن یــا ایــن اواخــر، الگوی 
کند. خیلی قابل فهم نیست  ســوئد استفاده 
کــه برداشــت مــا از مقولــه توســعه ایــن قــدر 
که  کم عمــق باشــد بــه ایــن دلیــل  ســطحی و 
الگــوی ژاپن یا الگوی ســوئد، قرص یا شــربت 
کنیم و  که بتوانیــم از داروخانه تهیــه  نیســت 
کشــورها توســعه یافته شویم. یا  بعد مثل این 
گزارشــی یا مقاله ای  کنیم متنی یا  اینکــه فکــر 
گر بــه تک تــک توصیه های  وجــود دارد و مــا ا
کنیــم، می توانیم بر اســاس  ایــن متــن توجــه 

کشوری پیشرفته شویم.« الگوی آن 
پاســخ  در  رئیس جمهــور  اقتصــادی  مشــاور 
کــه مبانــی یا اصول مشــترک  بــه این پرســش 
کشــورهای توســعه یافته یــا در حــال توســعه 

چیســت؟ می گویــد: »اصــول توســعه در همه 
کشــورها یکسان اســت اما این الگوی توسعه 
کــه می تواند تفاوت داشــته باشــد. هر  اســت 
کشــوری بــرای اینکــه بخواهــد بــه رفــاه پایدار 
می کنــد  رعایــت  را  اصولــی  برســد،  توســعه  و 
امــا ممکن اســت بر اســاس شــرایط فرهنگی، 
مســیرهای  و  طبیعــی  منابــع  جغرافیایــی، 

طی شده قبلی، الگوها متفاوت باشند.«
گر ذره بین  که دکتر نیلی اعتقاد دارد، ا آن گونه 
کشــورهای توســعه یافته را  بگذاریم و اقتصاد 
کنیــم، می بینیــم در چهــار  تک تــک مطالعــه 
اصــل بــا هــم انطبــاق دارند یــا حداقــل اینکه 
بــه هم نزدیک هســتند. او این چهــار اصل را 

این گونه برمی شمرد.
بخــش  عمــل  آزادی  حیطــه  اول:  اصــل 
خصوصی است. یعنی اینکه بخش خصوصی 
چقــدر می توانــد روی حقوق مالکیــت و دیگر 

حقوق خود اطمینان داشته باشد.
اصل دوم: حیطه دخالت های دولت اســت. 

کجا  کجاســت؟  یعنــی اینکــه خط قرمز دولت 
کجــا نبایــد وارد  کنــد و  می توانــد ورود پیــدا 

شود؟
اصل ســوم: نحوه تعامل با دنیاســت. ارتباط 

کشور با دنیا چگونه باید باشد؟ یک 
اصــل چهــارم: تعریــف نظــام حمایتی اســت. 
دولتــی  حمایت هــای  چارچــوب  و  قاعــده 

چیست؟
کشــورهایی  بــه اعتقــاد مســعود نیلــی، همــه 
گام برداشــته اند، به این  که در مســیر توســعه 
ایــن  و  داده  پاســخ  صراحــت  بــه  پرســش ها 
اصــول و مبانــی را بــه شــکل شــفاف و صریــح 

کرده اند. ترسیم 
او در ادامــه ایــن تحلیل به مبحــث نهادهای 
اقتصــادی اشــاره می کنــد و می گویــد: »نهــاد 
که روی انگیزه  یعنی قواعد تثبیت شده بازی 
آحاد اقتصادی تاثیر می گذارد. نهادها قوانین 
که باعث ساختارمند شدن  و قیودی هستند 
انگیزه هــای نهفته در مبادالت می شــوند. در 

 نیلی :توسعه چهار اصل مهم دارد
 سریع القلم: در تعریف توسعه اجماع نداریم 

  میزگرد مشاوران اقتصادی  و سیاسی روحانی  
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بحث توســعه اقتصــادی، نهادهای اقتصادی 
و در توســعه سیاسی نهادهای سیاسی مهم و 
کیک را تعیین  اثرگذار هستند. اقتصاد، اندازه 
کیــک را  می کنــد و سیاســت، برش هــای ایــن 
گروهی  مشــخص می کنــد و اینکــه چــه فــرد یــا 

کیک سهم دارد.« چقدر از این 
نهادهــای  تفکیــک  بــه  او  ترتیــب  ایــن  بــه 
اقتصــادی می پــردازد و می گویــد: »نهادهــای 
اقتصــادی را در ســه نهــاد خاصــه می کنیــم و 
کار  گــر ایــن ســه نهــاد بــه درســتی  می گوییــم ا
کشــور ممکــن اســت بــه توســعه  نکننــد، یــک 
کشوری  گر  اقتصادی دست پیدا نکند. یعنی ا
کند،  نتواند ســه نهاد مهم اقتصادی را تعریف 
که آن هم نوســان  جــز با اتکا به منابع طبیعی 
خــود را خواهد داشــت، نمی تواند بهبودی در 

کند.« وضع زندگی مردم خود ایجاد 

مســعود نیلــی ســه نهــاد را این گونــه تعریــف 
می کند.

1 - نهــاد حقــوق مالکیــت. منظــور از حقــوق 
مالکیــت داشــتن ســند منگوله دار نیســت. بر 
اســاس تعریف امــروزی از حقوق مالکیت، من 
مالک همه عوایــد حاصل از نوآوری های خود 

هستم.
2 -  نهــاد دومیــن نهــاد اقتصادی، اســتحکام 
کــه بتوانــد قراردادهــا  قراردادهاســت. عاملــی 

گــر بــا بنگاهــی یا  کنــد. یعنــی مــن ا را تضمیــن 
فــردی، به هر شــکل قــراردادی بســته ام، این 
قــرارداد اســتحکام داشــته باشــد. اســتحکام 
کارآمدی قوه  این قرارداد بســتگی به قــدرت و 

قضائیه دارد.
انحصــار  و  رقابــت  موضــوع  ســوم،  نهــاد   -  3
اســت. یعنــی اینکه فعــال اقتصــادی می تواند 
که یک یا چند بنگاه اقتصادی دیگر  در بازاری 

در آن فعالیت دارند، چشــم اندازی برای خود 
کند؟ یا اینکه یک بنــگاه اقتصادی به  ترســیم 
که دیگــر بنگاه ها  کــرده  شــکلی انحصــار ایجاد 
فعــال  یــک  شــوند.  بــازار  وارد  نمی تواننــد 
اقتصــادی می تواند با تکیه بــر لیاقت خود، در 
بازاری رقابتی برای خود چشــم اندازی ترسیم 

کند و سهمی از بازار را در اختیار بگیرد؟
به ایــن ترتیب مســعود نیلــی این گونــه نتیجه 
می گیــرد: »قرار نیســت به فروشــگاهی مراجعه 
کاالی مطلوب خود را بخریم و مصرف  کنیم تا 
کنیــم و توســعه یافته شــویم. می خواهیــم اول 
این پدیده را بشناســیم و بعد برای استقرار آن 
کیفیت  کشــوری به لحاظ  گر  هزینه بپردازیم. ا
که توانســت  سیاســی، به حدی از بلوغ رســید 
توســعه اقتصــادی را بــه عنــوان یــک ضــرورت 
کند، می تواند ســه نهــاد اقتصادی را  نهادینــه 

کند. ایجاد 

مبهم ترین تعاریف توسعه را داریم
توســعه  از  ســریع القلم  محمــود  تعریــف 
نزدیــک بــه دیــدگاه مســعود نیلــی اســت امــا 
او مفصل تــر و مبســوط  تــر بــه تشــریح دیــدگاه 
خــود می پــردازد. او نیز در ابتــدای این میزگرد 
بــه تشــتت فکــری در حــوزه ادبیــات  نســبت 
توســعه ابــراز نگرانی می کند و می گوید: »کشــور 
مــا صاحــب مبهم تریــن تعاریــف در ایــن حوزه 

دکتر نیلی: چهار اصل در 
توسعه همه جوامع وجود دارد: 

1- اینکه بخش خصوصی 
چقدر می تواند روی حقوق 
مالکیت و دیگر حقوق خود 

اطمینان داشته باشد.
2- اینکه خط قرمز دولت 

کجاست؟ کجا می تواند ورود 
پیدا کند و کجا نباید وارد 

شود؟
3 -  ارتباط یک کشور با دنیا 

چگونه باید باشد؟
 4- قاعده و چارچوب 

حمایت های دولتی چیست؟
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کشــورهای در حــال توســعه اســت و  در میــان 
کانونــی، توســعه آن به تاخیر  بــه همیــن دلیل 
افتــاده اســت چــون توســعه یافتگی صراحــت 
مفهومــی می طلبــد. مــا عجیــب بــه فضیلــت 
و  تعریــف مفاهیــم،  و در  ابهــام عاقــه داریــم 
در چارچوب ســازی مفاهیــم، عمومــًا ضعیــف 

هستیم.«
که  کشــوری  بــه اعتقــاد دکتــر ســریع القلم »هر 
کند،  تمایل داشــت به ســمت توســعه حرکت 
کرده اســت. این اصول ربطی  اصولی را رعایت 
بــه جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و بعد نظام باورها 
کشــور یــا ماهیــت نظام  یــا بعــد مســاحت یک 

سیاسی آن ندارند.«
این اصول چه هستند؟ سریع القلم نخستین 
کشــوری  اصــل را این گونه برمی شــمرد: »هیچ 
کــرده، ولی  که توســعه پیدا  را پیــدا نمی کنیــد 
دایــره عملکــرد آن بین المللــی نبــوده اســت. 
کــرده، ارتباطات  که توســعه پیدا  کشــوری  هر 

گسترده بین المللی داشته است.«
پــس  توســعه یافته  کشــورهای  او  اعتقــاد  بــه 
تحکیــم  را  خــود  بین المللــی  روابــط  آنکــه  از 
بخشــیدند، اجرای قاعده و قانون را به عنوان 
یــک اصــل پذیرفتنــد و در مرحله بعــد قوانین 
مربــوط به تولید، واردات، نحــوه بنگاهداری، 
بنیادیــن  قوانیــن  دیگــر  و  مالیاتــی  سیســتم 
کــه بــا  کردنــد  را نوشــتند. یعنــی همــه قبــول 
کننــد.  اصولــی مشــخص، فعالیــت اقتصــادی 
پذیرفتــن ایــن اصــول، باعــث قاعده مندی در 
که سریع القلم نیز  کشورها شــد. قواعدی  این 
بــه عنوان نهادها از آن یاد می کند. او با اشــاره 
به تجربه غرب می گوید: »در اروپا نخست نهاد 
اقتصــادی بــه وجود آمــد. بنــگاه اقتصادی به 
گرفت.  وجــود آمــد و بعد نهاد سیاســی شــکل 
تمریــن  اقتصــادی،  نهادهــای  در  غربی هــا 
کردنــد و بعدهــا حزب تشــکیل دادند  نهــادی 
و بعــد تشــکل های اجتماعــی و جامعــه مدنی 
گر بنگاه اقتصــادی در غرب به  گرفت. ا شــکل 
کار نهاد  وجــود نیامــده بــود، شــاید مقدمــات 

سیاسی شکل دیگری می گرفت.«
که »مردم  او تاش می کند این نتیجه را بگیرد 
گرفتند و  در بنگاه هــای غربــی همکاری را یــاد 
که باید دور هم جمع شــوند، هدف  فهمیدند 
کنند. پس  کنند و قواعدی را مشخص  تعریف 

که بنگاه می سازند و می توانند ثروت  از آن بود 
کنند.« تولید 

در ادامــه ایــن تحلیــل، محمــود ســریع القلم 
کار جمعی غربی ها  تاش می کند به ریشه های 
گیر  کند و آن را به فرا در بنگاه اقتصادی اشاره 
شــدن فرهنــگ مــدارا در غــرب ربــط دهــد. او 
اقتصــادی  فعالیــت  رنســانس،  »از  می گویــد: 
گروه هــای  در بنــگاه شــروع شــد. جریان هــا و 
بــه  گرفتنــد. موفــق  مختلــف صنعتــی شــکل 
اســتخراج معــادن شــدند و بعــد به تجــارت رو 
کار جمعی را آموختند. از همه مهم تر  آوردنــد. 
فرهنــگ مدارا به عنوان یک اصل سیاســی، از 

فعالیت اقتصادی اروپایی ها شروع شد.«

اســتاد سرشــناس دانشــگاه شــهید بهشتی با 
اشاره به اهمیت تولید در شکل گیری عقانیت 
جوامــع  اینکــه  »دلیــل  می گویــد:  غــرب  در 
کــه تولید در  ایدئولوژیک می شــوند این اســت 
میان آنان، اصل نیســت. تولید به انســان ها، 
اصــل همــکاری را می آمــوزد. مهم تریــن دلیل 
تقویــت عقانیــت در چنــد قــرن اخیــر، تولیــد 
و  کنفرانــس  و  کتــاب  هــر چنــد  اســت.  بــوده 
دانشــگاه مهم اســت اما ریشــه ظهور و تکامل 
عقانیــت، در فعالیت هــای اقتصــادی بخــش 
خصوصــی بوده اســت. ســپس اندیشــمندان 

سیاســی و فاســفه آنچه آنان انجام داده اند را 
کرده اند. ایدئولوژیک به معنای  نظریه پردازی 
جزمــی بــودن ریشــه در عــدم خاقیــت فکری 
دارد. خاقیــت فکــری نیــز بــه تولیــد و آزادی 
عمــل در تولید مربــوط اســت. بنابراین، اصل 
مدارا میان انسان ها به فعالیت اقتصادی آنها 
که زمینه ســاز عقانیت است  مربوط می شــود 
و ســپس صــورت تکامل یافته آن در سیاســت 

ظاهر می شود.«
مشــاور سیاســی رئیس جمهــور در ادامــه ایــن 
بحث بــا ارائه تعریفی نزدیک به آنچه مســعود 
کــرد، می گویــد:  ح  نیلــی دربــاره نهادهــا مطــر
»نهــاد، یعنی عده ای به قواعدی اعتقاد دارند 
و به آن پایبند هســتند و بر اساس آن فعالیتی 
می توانــد  فعالیــت  ایــن  می برنــد.  پیــش  را 
باشــد. می توانــد  یــا مدنــی  باشــد  اقتصــادی 
حقــوق بشــری یــا سیاســی باشــد. همچنیــن 
می تواند اجتماعی یا آموزشی باشد. پایبندی 

به قواعد خیلی مهم است.«
که محمود ســریع القلم در این میزگرد  آن گونه 
کــرده، بوروکراســی بــه عنــوان یکــی از  ح  مطــر
اصــول توســعه، از ســال 1700 در اروپــا شــکل 
گرفتــه اســت. در انگلیس، قاعــده و قانون، به 
وجــود آمــد و بعــد بــه قســمت های دیگــر اروپا 
تسری یافته است. این نظام اداری در بعضی 
کشــورهای جنــوب اروپــا بــا  کشــورها از جملــه 
کشــورها مثــل هلنــد و  تاخیــر و بــرای بعضــی 
گرفتــه و بعدها به  آلمــان خیلــی ســریع شــکل 

آمریکا تسری یافته است.
بــه ایــن ترتیب دکتر ســریع القلم از بوروکراســی 
هم به عنوان یکی از اصول توســعه نام می برد 
و می گوید: »بوروکراسی یعنی مجموعه ادارات 
که بر اســاس قواعد و قوانین و  و نظــام اداری، 

کار توسعه را تسهیل می کنند.« آیین نامه ها 
از  یکــی دیگــر  رئیس جمهــور  مشــاور سیاســی 
اصــول توســعه را تفکیک قــدرت اقتصــادی از 
که »میلتون فریدمن«  قدرت سیاسی می داند 
هــم موفقیت بازار آزاد را در آن دانســته و آن را 
به عنوان مقدمه توسعه سیاسی و دموکراسی 
کــرده اســت. او اعتقــاد دارد فعالیــت  ح  مطــر
اقتصادی و قدرت اقتصادی باید از حوزه های 

قدرت سیاسی تفکیک شوند.
مشــاور سیاسی رئیس جمهور از نیروی محرکه 
توســعه بــه عنــوان یکــی از اصــول آن نــام برده 

سریع القلم: 
هر کشوری که تمایل داشت 
به سمت توسعه حرکت کند، 

اصولی را رعایت کرده است. این 
اصول ربطی به جغرافیا، تاریخ، 

فرهنگ و بعد نظام
 باورها یا بعد مساحت یک 

کشور یا ماهیت نظام سیاسی آن 
ندارند، هیچ کشوری
 را پیدا نمی کنید که

 توسعه پیدا کرده، ولی دایره 
عملکرد آن بین المللی 

نبوده است. هر کشوری که 
توسعه پیدا کرده، ارتباطات 

گسترده بین المللی دارد.«
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گفتــه »توســعه، نیروی محرکــه می خواهد و  و 
که توســعه یــک انتخاب  بایــد در نظــر داشــت 
غــرب،  در  توســعه  محرکــه  نیــروی  اســت. 
جوامــع بوده انــد. صنعتگــران و تجــار و حتــی 

مرکانتالیست ها بودند.«
او معتقد است »مردم می توانند دور هم جمع 
کننــد، آمــوزش ببینند.  شــوند و تشــکل پیــدا 
کمیت هــا  ایــن رونــد، طوالنــی اســت. امــا حا
کارهــا  توســعه می گیرنــد،  بــه  وقتــی تصمیــم 

خیلی سریع تر انجام می شود.«
که آقای سریع القلم  تجربه چین، مثالی است 
ح می کنــد و می گویــد: »چیــن 40 ســال  مطــر
کــم  قبــل را در نظــر بگیریــد، فقــر عمومــی حا
می کردنــد.  زندگــی  ســختی  بــه  مــردم  و  بــود 
عمومــی  فقــر  تونــگ«  »مائوتســه  دوره  در 
در درون  امــا  بــود  کــم  کثریــت حا ا در ســطح 
کمونیســت چیــن، افرادی چــون »دن  حــزب 
شیائوپنگ« ظهور می کنند و می گویند به این 
کنیم. همســایه ما  شــکل نمی توانیــم زندگــی 
کــه تبدیل به اقتصــاد دوم جهان  ژاپن اســت 
کشــوری هســتیم، بــا ایــن همه  شــده امــا مــا 
گرســنگی  جمعیــت و امکانــات ولی مردم ما از 
آنقــدر  همفکرانــش  و  شــیائوپنگ  می میرنــد. 

تــاش می کننــد تــا در نهایت موفق می شــوند 
کنند.  بــرای تغییر وضع موجود، اجماع ایجاد 
که تغییر و توســعه  جامعه چین هم می پذیرد 
به نفع مردم اســت. رســیدن به فهم مشترک 
کشــور، شــرط موتور محرکه بودن  از وضع یک 

کمیت است.« حا
کــه بخــش خصوصی  او پذیــرش ایــن نکتــه را 
یکــی از مهم تریــن بنیان هــای توســعه اســت 
کســی تصــور  این گونــه تشــریح می کنــد: »چــه 
بــه  کمونیســت  حــزب  چیــن،  در  می کــرد 
مالــی  گــردش  گــر  ا بگویــد  چینــی  کارآفرینــان 
باالی دو میلیارد دالر دارید، به شــما در حزب 
کمونیســت جایــگاه می دهیــم. می گوید شــما 
طرف مشورت دولت هستید. این یعنی چه؟ 
کمیت و آن سیســتم، برای  یعنــی اینکه آن حا
قائــل  شایســته  جایگاهــی  خصوصــی  بخــش 
کــه دکتــر نیلــی به آن  شــده اســت. اصــل دوم 
کردنــد، یعنــی بخــش خصوصــی بــرای  اشــاره 

توسعه اهمیت دارد.«
بــه اعتقــاد دکتــر ســریع القلم، »جامعــه چیــن 
کند تا عقب ماندگی ها  که باید تاش  فهمیــده 
جبــران شــود. این تــاش عمومی و ایــن اراده 
محکم، نیروی محرکه توســعه در چین است. 

کوچکی مثل بوتسوانا در آفریقا، با  کشور  حتی 
که اعتقاد به رشــد دارد، به توســعه  کمیتی  حا

رسیده است.«
محمــود  اظهــارات  مهم تریــن  از  یکــی  شــاید 
کــه به  ســریع القلم در ایــن میزگــرد ایــن بــوده 
کمیــت  مقولــه توســعه در راســتای منافــع حا
او  اعتقــاد  بــه  اســت.  کــرده  کیــد  تا کشــورها 
کشــور  گر  که ا کند  کمیــت، باید احســاس  »حا
کــرد و مــردم ثروتمنــد شــدند و  توســعه پیــدا 
جامعــه بــه لحــاظ اقتصــادی مســتقل شــد، 
ایــن  نیســت.  کمیــت  حا منافــع  برخــاف 
کــه در آمریــکای التین و آســیا  اتفاقاتــی اســت 
خ داده و البته مدیریت این مســاله همراه با  ر

هنرمندی پیچیده سیاسی بوده است.«
کــرده  نتیجه گیــری  این گونــه  نهایــت  در  او 
کــه »توســعه، در نهایــت یــک سیســتم  اســت 
محرکــه  نیــروی  اســت  ممکــن  می خواهــد. 
توســعه، یــک نفر مثــل ماهاتیر محمد باشــد، 
اما ماهاتیر محمد هم باید یک سیستم ایجاد 
کند تا توســعه محقق شــود. ریشه سیستم در 
همــکاری اســت؛ همکاری، بــرای تولید، برای 
توزیــع، بــرای مدارای اجتماعــی، برای رعایت 

قانون و همه چیز«.
در  را  توســعه  دارنــد  عاقــه  برخــی  ایــران  در 
ج از اصــول ســرمایه داری و اقتصــاد بــازار  خــار
کنند. وقتی از محمود ســریع القلم  آزاد تعریف 
پرســیده اند آیا می توانیم در نبــرد آلترناتیوها، 
یــا  آزاد  بــازار  اقتصــاد  از  بــه غیــر  گزینــه ای  بــه 
کنیم؟ او پاسخ داده است:  ســرمایه داری فکر 
»اینجــا دو بحــث مجزا از هم داریــم. یکی این 
که یــک جامعه، چگونــه تولید می کند.  اســت 
و بعــد، یکــی هــم اینکــه جامعه چگونــه ثروت 
را توزیــع می کنــد. روش متــداول تجربه شــده 
جهانــی، همیــن روش بــازار آزاد اســت، یعنــی 
رقابــت بنگاه ها. وجود فناوری و بعد داشــتن 
سهم در بازار بین المللی، همه اینها مشتقات 
اینکــه،  بــه  می رســیم  بعــد  اســت.  آزاد  بــازار 
که تولید می کند و ثــروت می اندوزد،  کشــوری 
چگونه ثــروت را توزیع می کنــد. اینجا احتمااًل 
آلترناتیوهایــی داریــم. در غیــر ایــن صــورت در 

تولید ثروت دیگر آلترناتیو نداریم.«



 پیام آبادگران                                 
تیر  1395 

شماره 344

19

 یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در سال های
کشـور بـه خوبـی در بخـش  گذشـته منابـع محـدود   
کـه  گـذاری مدیریـت نشـد  هـای عمرانـی و سـرمایه 
کـد شـدن منابـع در دل هـزاران پـروژه  نتیجـه آن را

نیمـه تمـام بـود.
بیـش از 2۹00 طـرح نیمـه تمـام از دولـت هـای نهـم 
که طبق بررسـی های  و دهـم بـه جـای مانده اسـت 
کـه دولـت یازدهـم بخواهـد  انجـام شـده در صورتـی 
وجـوه مـورد نیـاز بـرای اتمـام طـرح های نیمـه تمام 
کند، به بیش از 2 تریلیون و 80 هزار  کنونی را تامین 
میلیـارد ریـال) 208 هـزار میلیـارد تومـان( اعتبـار نیاز 

دارد.
گـو بـا  ایرنـا اظهـار  گفـت و  علـی دینـی ترکمانـی در 
داشـت: نیمـه تمـام مانـدن طـرح هـا در سـال هـای 
ازای بـه  زیـرا  زد  دامـن  تـورم  و  بیـکاری  بـه   پیـش 
گرفت، تقاضـا در جامعه را  کـه صورت   هزینـه هایـی 
کاال از محل به  افزایش داد اما به تناسب آن عرضه 

بار نشسـتن این پـروژه ها تغییری نکرد.
 وی ادامه داد: قفل شدن منابع کشور در طرح های
 نیمـه تمـام، بـه معوقـات بانکـی نیـز دامـن زد زیـرا 
بـرای  توجهـی  قابـل  هـای  وام  گـذاران  سـرمایه 
بانکـی  سیسـتم  از  خـود  هـای  طـرح  انـدازی  راه 
کردنـد امـا چـون طـرح هـا بـه بهـره بـرداری  دریافـت 
نرسـید، امکان پرداخت اقسـاط و تسـویه بدهی ها 
فراهـم نشـد.دینی ترکمانـی بـا بیـان اینکـه ایـران از 
کاال دور اسـت، افزود: زمانی  تکنولوژی روز در تولید 

کار بهبـود نیابد، سـرمایه، مغز و  کـه فضـای کسـب و 
کـرد. فنـاوری بـه ایـن حـوزه ورود پیـدا نخواهـد 

هـای  پژوهـش  و  مطالعـات  موسسـه  اسـتادیار 
بازرگانـی، بـا یـادآوری بـاال بـودن هزینـه هـای جـاری 
گفـت: افزایش هزینه های جاری  در اقتصـاد ایـران، 
معـوق،  مطالبـات  افزایـش  تـورم،  افزایـش  موجـب 

کاهـش صـادرات مـی شـود. و  افزایـش واردات 
دینـی ترکمانـی خاطرنشـان سـاخت: در سـال هـای 
ورشکسـتگی  عامـل  بـه  رویـه  بـی  واردات  گذشـته 

تولیـد داخلـی تبدیـل شـد.
ایـن تحلیلگـر مسـائل اقتصادی افـزود: جلوگیـری از 
کیفیـت تولیدات  کاال و تـاش بـرای ارتقـای  قاچـاق 

داخلـی نیازمنـد برنامـه ریـزی دقیق اسـت.
وی ادامه داد: بخشـی از مشـکات اقتصادی کشور 
در  مـا  زیـرا  گـردد  مـی  بـاز  اقتصـاد  جـذب  تـوان  بـه 
تبدیل منابع حاصل از درآمدهای نفتی به سـپرده 
کننـد، ناتوانیم. کـه بانـک هـا تجهیز می  هـای ارزی 
اخیـر  هـای  سـال  در  یادآورشـد:  ترکمانـی   دینـی 
کاهـش بهـای جهانی نفـت درآمدهای  تحریـم هـا و 
کـه ایـن امـر لـزوم تعـادل  کاهـش داد  کشـور را  ارزی 
در دخـل و خـرج دولـت و هدایـت منابـع بـه سـمت 

کنـد. گـذاری درسـت را بیشـتر مـی  سـرمایه 
هـای  پژوهـش  و  مطالعـات  موسسـه  اسـتادیار 
کاهـش  بـرای  اساسـی  راهـکار  افـزود:  بازرگانـی 
ایـن  رکـود  مشـکل  حـل  و  بیـکاری  کاهـش  تـورم، 
کـه ظرفیـت جـذب را ارتقـا دهیـم زیـرا در ایـن  اسـت 

 صـورت مـی تـوان منابـع درآمـدی را بـه پـروژه هـای
کرد.  سرمایه گذاری تبدیل 

کاهـش هزینـه هـای جـاری دولـت از بودجـه  وی بـر 
گرفتـن  گفـت: مـوازی قـرار  کـرد و  کیـد  کشـور تا کل 
دسـتگاه ها سـبب افزایش سـهم هزینه های جاری 
در بودجـه مـی شـود و در نتیجـه سـهم هزینـه هـای 

کاهـش مـی دهـد. عمرانـی را 
دینـی ترکمانـی، بـا یـادآوری اینکـه بیـش از نیمـی از 
درآمـد هـای نفتـی بـه جـای ظرفیـت سـازی هـای 
مولـد، صـرف هزینـه هـای جـاری مـی شـود، افـزود: 
ایـن هزینـه هـا فقـط مربـوط بـه دولـت نمـی شـود 
کلمه  کمیتـی، بـه معنـای اعـم  بلکـه بـه دسـتگاه حا

کنـد. ارتبـاط پیـدا مـی 
هـای  پژوهـش  و  مطالعـات  موسسـه  اسـتادیار 
کـرد: بـرای حل مشـکل هزینه های  بازرگانـی اضافـه 
جـاری، حـل مشـکل بیـکاری، افزایش سـهم هزینه 
هـای عمرانـی، صـرف منابـع بودجـه بـرای سـرمایه 
گـذاری هـا و باال بردن سـطح تولیـد، ابتدا باید بدنه 
کوچـک سـازی  کمیتـی ترمیـم و  دسـتگاه هـای حا

شـود. 
روی  فقـط  گـر  ا افـزود:  اقتصـادی  تحلیلگـر  ایـن 
کنیم، به  کیـد  کوچـک شـدن قوه مجریـه یا دولت تا
کاهـش هزینـه هـای اجتماعی )بهداشـت و درمان ( 
کمـک  و هزینـه هـای فرهنگـی )آمـوزش و پـرورش( 
کـه آثـار ضـد توسـعه ای قابـل توجهـی در  کـرده ایـم 

پـی خواهـد داشـت.

وژه های نیمه تمام   پر
 منابع کشور را
قفل کرده است

 دکتر علی دینی ترکمانی - تحلیلگر مسائل اقتصادی
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اشـاره: مقالـه ذیـل دربـاره نقـد رقابت هـای ناسـالم 
در حـوزه پروژه هـای عمرانـی اسـت. نویسـنده مقالـه 
کـه تعدیـل غیر واقعی قیمت هـای اعام  اعتقـاد دارد 
شـده در مناقصات عمومـی پروژه های عمرانی زنگ 
خطـر را بـرای شـرکت های عمرانـی بـه صـدا در آورده 
کـه ناشـی از رقابت هـای مخـرب و  و ایـن تعدیل هـا 
گرفتـن اصـول و قواعـد حرفـه ای و اخاقـی  نادیـده 
که در آن  است، سوت مسابقه ای را به صدا در آورده 
که نگاهی به برخی قیمت های  همه بازنده اند. چرا 
اعـام شـده نشـان می دهـد کـه برخی از شـرکت های 
بـه  کـه  گونـه ای در مناقصـات شـرکت می کننـد  بـه 
بـرآورد هزینه هـای پایبنـدی ندارنـد و  اولیـه  اصـول 
دانسـته یـا نادانسـته فضـای فعالیـت در ایـن حـوزه 
را مخـدوش و مشـوش سـاخته اند. در اینکـه رقابـت 
شرکت ها در مناقصات باید براساس اصول و قواعد 

نانوشـته اخاقـی و حرفـه ای باشـد.
و  نویسـندگان  اینکـه  ضمـن  آبادگـران  مجلـه 
کارشناسـان را بـه رعایـت قواعـد نقـد دعـوت می کنـد 
کـه  نظـر موافـق و مخالـف  انتشـار هرگونـه  آمادگـی 
متضمن نکات اخاقی و حرفه ای در این باره باشد 

می کنـد. اعـام  را 
کـه گفـت وگـو دربـاره قواعـد حرفـه ای   بدیهـی اسـت 
و نقـد بـه آسـیب های موجـود می توانـد راهگشـا و 
سـازنده باشـد. مقالـه ذیـل بـه قلـم یکـی از فعـاالن 
غ از تأیید یا رد محتـوای آن  کـه فـار ایـن حـوزه اسـت 
صرفـا جهـت اطـاع فعـاالن صنـف و هرگونـه نقـد و 

نظـر آنهـا منتشـر می شـود.

می بریـد بـن  شـاخ  سـر  بـر  یکـی 
دیـد و  کـرد  نظـر  بسـتان  خداونـد 
می کنـد بـد  مـرد  ایـن  گـر  بگفتـا 
می کنـد خـود  نفـس  بـا  کـه  مـن  بـا  نـه 

سـال ۹5،  آغازیـن  و  سـال ۹4  پایانـی  ماه هـای  در 
پـس از مدت هـا انتظـار و بـا امیـد بـه بهبـود شـرایط 

نیـز  و  عمرانـی  طرح هـای  بـه  اعتبـارات  اختصـاص 
گشـایش های پس از پسـابرجام این شـرکت  امید به 
کـه نتایـج برخـی از آنهـا در ادامـه  در چنـد مناقصـه 

گردیـده، شـرکت نمـود. منعکـس 
ک  نتایـج؛ بسـیار شـگفت آور، ناامیدکننـده و خطرنـا
کامـل از چالـه بـه چـاه بـود، ایـن نتایـج  و مصـداق 
گه گاه خنده و درد خنده  شـگفتی و تعجب شـدید و 
اعضـای کمسـیون مناقصـه را  نیـز به همراه داشـت .
به حکم اخاق مهندسی و حرفه ای سکوت را جایز 
کـه ایـن خنده هـا،  کردیـم  ندانسـته و صراحتـًا اعـام 
کـه  گریه هائـی بـه دنبـال خواهـد داشـت و افسـوس 
تـوان  ته مانـده  کـه  شـرکت هایی  بـرای  پشـیمانی 
مالـی و اعتبـاری خـود را بـه بـاد فنـا داده و بـا اجـرای  
کـه زیـر تازیانـه عوامـل متعـدد طبیعـی  پروژه هائـی 
رفتـه  نابـودی  سـوی  بـه  سـرعت  بـه  غیرطبیعـی  و 
هـدر  بـه  روزه  هـر  آن  در  مصروفـه  سـرمایه های  و 

انـواع  کـه مرتبـًا درگیـر ضبـط  مـی رود و بانک هایـی 
ضمانت نامه هـا و وثائـق آنهـا بـا مراجعـه بـه دادگاه ها 
و مراجـع  قانونـی خواهنـد بـود سـود و ثمـر دیگـری 
نخواهـد داشـت، علی رغـم اینکـه به گواهـی بانک ها 
شـرکت های سـاختمانی با تمامی مشکات موجود 
کنـون جزء بهترین  بـا انجـام  تعهـدات بانکی خـود تا

کشـور بوده انـد. مشـتری های سیسـتم بانکـی 
کثریـت قریب بـه اتفاق عقا  کـه ا جالب تـر اینجاسـت 
کارفرمایـان، مشـاوران و مجریـان طرح ها، به این  در 
واقعیـت تلـخ ایمـان داشـته و وقـوف کامـل دارنـد که 
آینـده روشـنی در انتظـار هیچ یک از دسـت اندرکاران 
کامـًا آمادگـی هرگونـه  در اینگونـه پروژه هـا نبـوده و 
مقابلـه و برخـورد بـا انـواع مشـکات قریب الوقـوع در 

آنهـا را دارا می باشـند.
مـا دسـت اندرکاران،  کـه  افسـوس و صدافسـوس  و 
بخـش خصوصـی را مسـبب و علـت اصلـی و اساسـی 
کـه واقعًا "مسـابقه مـرگ" برازنده ترین  در ایـن پدیـده 

نامگـذاری بـرای آن می باشـد، می داننـد.
کـه در  کـه اینگونـه قیمـت دادن  گاهیـم  همگـی مـا آ
جـداول مشـاهده می گـردد اثـر عمـده کاهنـده ای نیز 
در محاسبات قیمت در دامنه داشته و عمًا نظرات 
کارفرمـا را بااثـر نمـوده و بدتـر  و محاسـبات مشـاور و 
اینکه شبهات و تفکرات عجیب و غریبی را در اذهان 
قلیلی از عوامل ذی نقش که متأسفانه به هر دلیلی 
دیـد و نظـر نیکویـی نسـبت به بخـش خصوصـی دارا 

نبـوده و نمی باشـند، ایجـاد می نماید.
مدیریـت ایـن شـرکت بـا سـابقه 45 سـاله در حرفـه و 
خـود شـرکت بـا سـابقه حضـور 38 سـاله در صنعـت 
احداث کشور به تمامی مشکات دامنگیر همکاران 
و  محمـل  و  موجـب  کـه  شـکل  و  نـوع  هـر  از  عزیـز 
اسـتدالل اینگونـه قیمـت دادن می گـردد، آشـنائی و 
کامـل دارد امـا مرتبًا این سـؤال بـزرگ و زجرآور  وقـوف 
کـه آیـا واقعـًا از چالـه در نمی آئیـم تـا  آزارمـان می دهـد 
بـه چـاه بیفتیـم؟ و یـا اسـتمرار اینگونـه رقابت هـای 
مـرگ آور سرنوشـت مـا و شـرکت هایمان و پروژه هـای 

مسابقه
 باخت - باخت 

چرا؟
مهندس فریدون پورنیا /   شرکت پایاساز 

قیمت های  غیر واقعــی  تعدیــل   
اعالم شــده در مناقصات عمومی 
پروژه های عمرانــی زنگ خطر را 
برای شــرکت های عمرانی به صدا 
در آورده و این تعدیل ها که ناشــی 
از رقابت های مخرب و نادیده گرفتن 
اصول و قواعد حرفه ای و اخالقی 
است، سوت مســابقه ای را به صدا 
در آورده کــه در آن همه بازنده اند. 
چرا که نگاهی به برخی قیمت های 
اعالم شده نشان می دهد که برخی از 
شرکت های به گونه ای در مناقصات 
شــرکت می کنند که به اصول اولیه 
برآورد هزینه های پایبندی ندارند و 
دانسته یا نادانسته فضای فعالیت در 
این حوزه را مخدوش و مشــوش 

ساخته اند
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کجـا نخواهـد بـرد؟ مـورد تعهدمـان را بـه نا
مهندسـی  حرفـه ای  اخـاق  "اصـول  تکلیـف  
اخیرالتصویـب  در هیأت محتـرم وزیران" چه خواهد 
کـه بـا ایـن قیمت ها  گونـه قراردادهائـی  شـد ؟ بـا ایـن 
و  حیثیـت  می توانیـم  چگونـه  می گردنـد  منعقـد 
را  شـخصیت حرفـه ای و صنفـی و مهندسـی خـود 

کنیـم؟ حفـظ 
و  کارفرمایـان  و  مجریـان  کـه  داریـم  اطمینـان  مـا 
کشـور، خـود  نیـز  بـه  هیچ وجـه بـا  مشـاوران متعهـد 
اینگونـه قیمـت دادن هـا موافق نبوده و نگـران آینده 
کـه با  اینگونـه قیمت ها به  تک تـک پروژه هـای خـود 

قـرارداد منجـر می شـود، می باشـند.
کـه ضـرورت و حساسـیت  بنابرایـن بـه نظـر می رسـد 
موضـوع ایجـاب می نماید تا سـندیکای شـرکت های 
عاجـل  چـاره ای  مـورد  ایـن  در  ایـران  سـاختمانی 
دسـت اندرکاران  بـا  الزم  کـرات  مذا بـا  و  اندیشـیده 
در بخـش خصوصـی و عمدتـًا  شـرکت های محتـرم 
عضـو سـندیکا و نیـز مسـئوالن در سـازمان مدیریـت 
کشـور و همچنیـن وزرای محتـرم راه  و برنامه ریـزی 
آمـوزش  و  درمـان  و  بهداشـت  نیـرو،  شهرسـازی،  و 
پزشـکی و دیگـر وزرای محتـرم متولـی امـر و اعضـاء 
کمسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـامی  محتـرم 
بـا اتخـاذ روش هـای معقـول و منطقـی و متفـاوت بـا 
گـذاری طرح هـای عمرانـی بـا  روش هـای فعلـی از وا
کـه از ابتـدا مشـخصًا غیرقابـل قبـول و  قیمت هایـی 

نماینـد. غیراجرائـی می باشـند جلوگیـری 
طبعـًا بانک هـای عامـل نیـز  بایـد  بـا دقـت بیشـتری 
منافـع  و  کـرده  اقـدام  ضمانت نامه هـا  تأدیـه   در 
کوتاه مـدت را فـدای زیان هـای آتـی ننماینـد و یقیـن 
داشته باشند پروژه هائی که با قیمت های غیرواقعی 
به قرارداد می رسند دیر یا زود با مشکات عدیده ای 
که بخشی از آنها نیز دامنگیر بانک های  صادرکننده 
بـود  خواهنـد  مواجـه  شـد  خواهـد  ضمانت نامه هـا 
و اصلـح اسـت در اینگونـه  مـوارد از نظـرات مشـورتی 
اسـتفاده  ایـران  سـاختمانی  شـرکتهای  سـندیکای 

نمایند. 
و  نظـرات  همـکاران محتـرم  بـه  کامـل  احتـرام   بـا  
 سخت کوش عضو سندیکای شرکت های  ساختمانی  
ایـران و  نیـز   دیگـر  همـکاران در  بخـش خصوصی و با 
گاهی از  مشکات عدیده ای که ما را به سوی  علم و آ
اعـام قیمت هـای ایـن چنینـی می کشـاند اطمینان 
داریـم اختـاف قیمت هـا در جـداول نمی تواند تمامًا 
گاهی همکارانی باشـد که  ناشـی از زیاده خواهی و ناآ
باالترین قیمت ها را داده اند و نیز  نمی تواند ناشی از 
توانمندی و امکانات همکارانی باشد که پائین ترین 
قیمت هـا را داده انـد و  ایـن "مسـابقه مـرگ" نابـودی 
و فنـای بنگاه هـای مـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت،  
کـه بـه قیمـت صـرف تمامـی عمرمـان به  بنگاه هائـی 

وجـود آمـده و بـه قیمـت سـپیدی موهـا و ضایعـات 
جسـمی و عصبی مان سـرپا ایسـتاده اند.

ما باید بدانیم بهترین زمان برای آزمون خودمان به 
لحاظ رعایت و یا عدم رعایت تمامی استانداردهای 
کـه تحت  اخاقـی، فنـی و مهندسـی هنگامـی اسـت 
هـر  در  داریـم،  قـرار  رقابتـی  فشـارهای  شـدیدترین 
بـه اصـول منتفـع خواهیـم  پایبنـدی  از  مـا  صـورت 
حرفـه ای  رقبـای  عملکـرد  اینگونـه  بـا  کـه  چـرا  شـد 
کارمـان و معیارهـای اخاقـی،  کارفرمایـان بـه مـا و  و 
مهندسـی و حرفه ای مـان ایمـان و اعتمـاد و اعتقـاد 

پیـدا می کننـد.
بدون تردید همه ما در معرض وسوسه های ناشی از 
چنین فشـارهائی قرار داشـته و داریم، وسوسـه هائی 
گر مـن اینکار را انجام ندهم یک  کـه بـه ما می گویند "ا
کـه از  نفـر دیگـر اینـکار را انجـام می دهـد پس چه بهتر 
قافلـه عقـب نمانـده و خـودم اینـکار را انجـام دهـم"، 
کار نادرسـت  در پاسـخ بـه ایـن وسوسـه ها بایـد گفت 
گر انجام  غیرقابـل پذیرش و غیراخاقی اسـت حتـی ا
نـدادن آن مسـاوی بـا از دسـت دادن موقعیت هـا در 
عرصـه رقابت باشـد، که یقینـًا این موقعیت ها نیز به 

سـرعت از دسـت  نرفته و پایان نمی یابند. 
و  اصلـی  نقـش  بـودن  دارا  اتهـام  از  را  خـود  بیائیـم 
در  قیمـت  نگران کننـده  کاهـش  در  تعیین کننـده 
مناقصـات مبـرا نمـوده و ایـن نقـش را کـه منفی ترین 
نقش در صحنه سـازندگی میهن عزیزمان می باشـد 
عهـده دار  دراز  سـالیان  ایـن  ظـرف  کـه  دیگرانـی  بـه 
بـه  را  لطمـات  بدتریـن  و  بـوده  نقـش  ایـن  اجـرای 
گـردش آن  کشـور و سـرمایه های در  صنعـت احـداث 

نمائیـم. گـذار  وا نموده انـد  وارد 
گناه  توقف پروژه ها و مشـکات  که تا در آینده  باشـد 
پیمانکاران بر کمرخمیده بخش خصوصی سنگینی 

کامل آنان  نگردد. ننموده و منجر به شکست 
 

 بهترین زمــان برای آزمون 
رعایت  لحــاظ  به  خودمان 
و یــا عدم رعایــت تمامی 
اخالقــی،  اســتانداردهای 
فنــی و مهندســی هنگامی 
اســت که تحت شدیدترین 
 فشارهای رقابتی قرار داریم، 
در هر صورت ما از پایبندی به 
اصول منتفع خواهیم شد چرا 
با اینگونه عملکرد رقبای  که 
حرفه ای و کارفرمایان به ما و 
کارمان و معیارهای اخالقی، 
حرفه ای مــان  و  مهندســی 
ایمان و اعتماد و اعتقاد پیدا 

می کنند.
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کشـور مصوب  بودجه در قانون محاسـبات عمومی 
1366/6/1 مجلـس شـورای اسـامی بدیـن شـرح 
کشـور برنامه مالی  کل  تعریف شـده اسـت: »بودجه 
کـه برای یک سـال مالی تهیـه و حاوی  دولـت اسـت 
پیش بینـی درآمدهـا و سـایر منابـع تأمیـن اعتبـار و 
کـه منجـر بـه  بـرآورد هزینه هـا بـرای انجـام عملیاتـی 
و  می شـود  قانونـی  هدف هـای  و  سیاسـت ها  نیـل 

متشـکل از سـه بخـش بـه شـرح زیـر اسـت: 
زیـر  اجـزای  شـامل  کـه  دولـت  عمومـی  بودجـه   -1

اسـت:
 الـف( پیش بینـی دریافت هـا و منابـع تأمین اعتبار که 
مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به 
وسـیله دسـتگاه ها از طریق حسـاب های خزانه داری 

کل گرفته می شـود.
از محـل درآمـد  کـه   ب( پیش بینـی پرداخت هایـی 
عمومـی یا اختصاصی برای اعتبارات جـاری و عمرانی 
می توانـد اجرایـی،  دسـتگاه های  اختصاصـی   و 

 در سال مربوط انجام دهد.
شـامل  بانک هـا  و  دولتـی  شـرکت های  بودجـه   -  2

اعتبـار. تأمیـن  پیش بینـی درآمـد و دیگـر منابـع 
عنـوان  تحـت  کـه  مؤسسـاتی  بودجـه   -  3
منظـور  کشـور  بودجـه  در  فـوق  عناویـن  از   غیـر 

می شود«.
کـه در ایجاد  یکـی از عوامـل فلسـفه وجـودی بودجه 
بودجه بنـدی و بودجه نویسـی نقـش داشـته اسـت 
کـه دولت ها و حتی  منابـع و امکانـات محدود اسـت 
شـرکت ها و مؤسسـات خصوصـی را هـم نیازمنـد بـه 

تعریـف بودجـه می نماید.
بودجـه عـاوه بـر مفاهیـم و موضوعـات فـوق دارای 
اصولـی اسـت، ازجملـه: اصـل تعـادل بودجـه، اصـل 
تقـدم درآمـد بـر هزینه، اصـل وحدت بودجـه و اصل 
کـه یکـی از مهم تریـن اصـول  سـاالنه بـودن بودجـه 
کـه منظـور مـا در ایـن مطلـب بـه ایـن  بودجـه اسـت 

اصـل ختـم می گـردد.
 یکـی از نتایـج مهـم اصـل سـاالنه بـودن بودجـه این 
در  مقـرر  احـکام  حقوقـی  اعتبـار  و  ارزش  کـه  اسـت 

قانـون بودجـه موقتـی و یـک سـاله اسـت.
مـاده واحـده ای  بـه نـام قانـون بودجـه 13۹5در 34 

ریـال(  رقـم) ۹/785/52۹/۹74/000/000  بـا  تبصـره 
روز  علنـی  جلسـه  در  مصـارف  و  منابـع  حیـث  از 
مـاه  اردیبهشـت   هفتـم  و  بیسـت  مـورخ  دوشـنبه 
در  و  شـد  تصویـب  اسـامی  شـورای  13۹5مجلـس 
تاریخ 13۹5/2/2۹ به تأیید شـورای نگهبان رسـید 

گردیـد. ابـاغ  بـرای اجـرا  و 
حـال بـا توجـه بـه اهمیـت این قانـون بـرای صنعت 
کشـور و بـا عنایـت بـه اینکـه اعتبـار احـکام  احـداث 
اسـت  نیـاز  و  می باشـد  سـالیانه  قانـون  در  مقـرر 
باشـند  قانـون مطلـع  از احـکام  مـا  اعضـای صنـف 
غ از هرگونـه نقـد و اظهارنظـر در خصـوص نحـوه  فـار
بودجه هـای  تحقـق  و  بودجه بنـدی  و  تخصیـص 
از  بودجـه  از  بخـش  ایـن  تحقـق  کـه  عمرانـی 
کـه  ایـن حرفـه می باشـد  مهم تریـن خواسـته های 
شـاید در مطلبـی دیگـر بـه آن بپردازیـم بـه جهـت 
گاهی از مفاد مرتبط در جدولی  سـهولت بررسـی و آ
احـداث  صنعـت  و  صنـف  بـرای  ذیـل  شـرح  بـه 
توجـه مـورد  اسـت  امیـد  کـه  نموده ایـم   احصـا 

گیرد.  قرار 

صنعت احداث
  و قانون بودجه  سال 1395 

    محمد تکلی -  عضو کمیسیون اقتصاد
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                     »مفاد مرتبط  قانون بودجه سال 1395 با صنعت احداث«                                                                                   
شرح بندموضوعتبصرهبندردیف

سهم صندوق توسعه ملی از 1الف 1
ارزش فروش نفت و ..

به موجب این بند سهم صندوق توسعه ملی بیست درصد )20درصد( تعیین  گردیده که بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران موظف است بیست درصد )20درصد( منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به 
حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

انتشار اوراق مشارکت  توسط 1ج 2
وزارت نفت 

انتشار اوراق مشارکت ارزیـ  ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد )50.000.000.000.000( ریال با تضمین 
بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام  کند.

واگذاری سهام شرکتهای دولتی  2الف3
به بخش خصوصی 

الف ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق جدول شماره )13(  این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی 
و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی را 

از طریق جدول شماره )18( این قانون پرداخت کند.

ریالی فاینانس  خارجی 43 باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل  )فاینانس( عالوه بر  مالی خارجی  تأمین  در سال 1395 سقف تسهیالت 
خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاههای  می شود.  دالر تعیین   )50.000.000.000( میلیارد  پنجاه 
عامل  بانکهای  به  الزم  تضمین های  سپردن  با  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  تعاونی  و  خصوصی  بخشهای  و  کشوری 

می توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند.

به بخش 4ب5 ارزی  اعطای تسهیالت 
خصوصی -  صندوق توسعه ملی 

به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایه گذاران بخشهای 
خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و 
جمع آوری گازهای همراه  با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

سقف 5الف 6 تا  مشارکت  اوراق  انتشار 
ریال  میلیارد  هزار  یکصد 
شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه 

ها 

به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ..... اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار 
اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 تا سقف یکصدهزار میلیارد )100.000.000.000.000(   ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی 
دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان 
و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل 
طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

انتشار اوراق مشارکت 5ب7

توسط دولت برای طرحهای 
نیمه تمام 

به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد )50.000.000.000.000( ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود 
با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه 
انتشار اوراق مشارکت منتشر کند منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست 
شماره )1( این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. ...

واگذاری اوراق مشارکت فروش 5ج8
نرفته به پیمانکاران طرحهای 

عمرانی 

و  مشاوران  پیمانکاران،  به  قابل واگذاری  تبصره،  این  )ب(  و  )الف(  بندهای  طرحهای  فروش نرفته  مشارکت  اوراق 
تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

انتشار اوراق مشارکت و توسط 5د 9
شهرداری ها

به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به  طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد )70.000.000.000.000( ریال اوراق مشارکت و 
صکوک اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی 
آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد )50درصد( از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری 

اختصاص می یابد

انتشار اسنادخزانه اسالمی 5هـ  10
بابت تسویه بدهی دولت بابت 

طرحهای تملک سرمایه ای

بانام،  یا  و  بی نام  به صورت  سه سال  تا  یک  سررسید  با  را  خرید  قدرت  حفظ  با  اسالمی  خزانه  اسناد  است  مجاز  دولت 
هزار  هفتادوپنج  تاسقف  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرحهای  بابت  خود  مسجل  بدهی  به منظور تسویه  و  کند  صادر 
میلیارد )75.000.000.000.000( ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و 
به  عنوان ابزار مالی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه 

برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. 

به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که انتشار اوراق تسویه خزانه 5و11
در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( 
ـ خرجی  به صورت جمعی  ریال   )125.000.000.000.000( میلیارد  هزار  پنج  و  بیست  و  یکصد  مبلغ  تا  مزبور  اشخاص  از 
تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« صادر 
می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقاباًل بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفًا 
به منظور  تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

انتشار اوراق خزانه اسالمی 5ز12
توسط دولت 

به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد 
)100.000.000.000.000( ریال اسناد خزانه اسالمی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابالغی از سوی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند

تمدید مدت اجرای  قانون 6ب13
مالیات بر  ارزش افزوده 

پایان سال 1395  تا  بعدی آن  و اصالحات  افزوده مصوب 1387/2/17  ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای آزمایشی  مدت 
تمدید می شود.

حکم قانون مالیات و قانون رفع 6ح14
موانع تولید رقابت پذیر مصوب 

1394

اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/4/31 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( در 

سال 1395 مجری می باشد.

حکم پرداخت مالیات بر ارزش 1518
افزوده پیمانکاران 

دستگاههای اجرائی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان 
ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به 
پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی )پیمانکار(، اصل مالیات و جریمه های متعلق از 
طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود. در این صورت 

اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد )10درصد( مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه می شود. همچنین تأخیر در 
پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد )2درصد( در ماه نسبت به 
مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در 

این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
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در تعاریف ســنتی، مدیریت بــا وظایفی مانند 
ســازماندهی  تصمیم گیــری،  برنامه ریــزی، 
کنتــرل و ایجــاد انگیــزه معرفی شــده اســت. از 
کاســیک مدیریت یک پدیــده عمومی  منظــر 
کــه شــیوه های  و یکســان انگاشــته می شــود 
یکســانی از آن توســط همــه مدیــران اعمــال 
می شــود، در صورتی کــه ســبک های مختلفی 
بــرای انجــام همیــن وظایــف ســنتی از ســوی 
که نقش های  مدیران مختلف اعمال می شود 
کونتز  متفاوتی را نشــان می دهد. دکتر هارولد 
ژانــر  چهــار  در  را  مدیــران   Harold Koontz
کــرده اســت، او بــرای مدیــر  یــا نقــش معرفــی 

نقــش تولیدکنندگــی P(producing(، نقش 
نقــش   ،)A(Administration اداره کنندگــی
نقــش  و    )E(Entrepreneurshipکارآفرینــی 
یکپارچه کنندگــی I(Integration( را در نظــر 
  Adizes که پروفســور ادیــزس گرفتــه اســت 
کتاب بزرگ  با الهام از همین تقســیم بندی 
بــه  را  مدیریــت«  بحــران  حــل  »چگونگــی 

که هر یک از نقش های  وجود آورد. او باور دارد 
چهارگانه در دوره های مختلف عمر ســازمانی 
کارکــرد ویــژه ای دارنــد و در هــر مقطعــی از عمر 
ســازمانی یکــی از ایــن نقش ها باید بــا قابلیت 
باالیــی از ســوی مدیــران ارائه شــود تــا بتواند 
متناســب با شــرایط ســازمان ایجاد هم افزایی 
بایــد دقــت  ایــن موضــوع  از  کنــد. صرف نظــر 
داشت، هرگاه یکی از این نقش های چهارگانه 
در مدیران بروز نیابد، مواردی از سوءمدیریت 
اتفاق می افتد. درک این چهار نقش و پررنگ 
بــودن یکی از نقش ها، بهترین شــاخص برای 
ارزیابــی مدیــران اســت، واضــح اســت شــاید 
تجمیــع هر چهار نقش در مدیران به جز موارد 
اســتثنا دور از انتظار است، بنابراین درک این 
نقش هــا و شناســایی آنهــا بــرای هر ســازمانی 

الزامی است.
یکی از بهترین مدل های شناخته شده چرخه 
 Greiner گرینــر حیــات رشــد ســازمانی مــدل 
که در تصویــر می بینید وی  اســت. همان طور 
معتقد اســت یک ســازمان در ســیر تطور رشد 
خــود پنــج مرحلــه را تجربــه می کنــد و در هــر 
مرحلــه نیــز بــا بحران هــای خــاص خــود درگیر 
گــر نتوانــد به ایــن بحران هــا فایق  می شــود و ا

ج خواهد شد. کسب وکار خار گردونه  شود از 

پرویز نصرتی کردکندی - عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن 

آنچه استراتژیست ها
 باید بدانند

ویژگی های مدیران

 از تولد تا مرگ سازمان 

بــا  مدیــری  وقتــی   :)p( تولیدکننــده  نقــش 
بــه  داریــد  کنندگــی  تولیــد  غالــب  مشــخصه 
ســایر  زمینــه  در  او  کــه  اســت  معنــی  ایــن 
کمــی دارد، او بــه صنعت  نقش هــا شایســتگی 
تســلط  می دهــد  انجــام  کــه  کســب وکاری  و 
دارد و بــه شــکل افراطــی در رابطــه بــا جبــران 
کارکردی  عقب افتادگی ها بی قرار اســت، نتایج 
را مدام زیر نظر دارد و دارای انگیزه های باالیی 

کسب موفقیت است. برای 
گــر مدیــری نقــش تولیدکنندگی خوبــی دارد،  ا
را  توانایــی تغییــر جهــت در شــرایط بغرنــج  او 
کارکنان نمی تواند  نــدارد و ارتباطات خوبی بــا 
قابلیــت  توســعه  و  تیم ســازی  و  کنــد  برقــرار 
کارکنــان را نمی فهمد. او بــا چالش های جدید 
گذشــته عمل  مطابــق شــرایط حل مســئله در 
می کنــد و از بحرانــی بــه بحــران دیگــر مــی رود 
هــم  آتش نشــان  یــا  تــاز  تــک  را  مدیــران  ایــن 

می گویند. این مدیران در هر جایی از سازمان 
قابــل شناســایی هســتند و می تواننــد در هــر 
مســئولیت  ســازمان  کارکردهــای  از  حــوزه ای 
داشــته باشــند، این افراد معمــوال صبح اولین 
نفــر در شــرکت حضــور پیــدا می کننــد و آخرین 
کار را تــرک می کنند،  کــه محــل  نفــری هســتند 
در رابطــه بــا تفویــض اختیــار بســیار مقاومــت 
می کننــد، مرئوســان چنیــن مدیری بیشــتر به 
تماشــاچیان یک نمایش تئاتر شــبیه هستند. 
تک تاز دوســت دارد همیشه در خط اول آتش 
کارها با هدایت و تصمیم او پیش رود.  باشد و 
از منظــر او دلیل موفق نشــدن عدم ســماجت 
روحیــه  دارای  او  اســت،  کافــی  نا کوشــش  و 
کند  غیرمنعطف اســت و وقتی ســازمان را ترک 
کار او را نخواهد داشــت و  کســی توانایی انجام 
خــأ بزرگی برای ســازمان به وجــود می آورد چرا 
کوششی  که در توانمندســازی زیردستان هیچ 
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گونه مدیران برای شرکت هایی  نمی کند. این 
کارهــای روتین را  کــه تــازه به وجــود آمده اند یا 
انجــام می دهنــد شــاید مشــکلی ایجــاد نکند 
کمی بزرگ شود  ولی به محض اینکه ســازمان 
کســب وکار شــروع شــود  یا تغییراتی در محیط 

بحران مدیریت نیز در سازمان رشد می کند.
 

:)A(نقش اداره کنندگی
نقــش  در  مدیــران  از  برخــی  شایســتگی 
اداره کنندگــی آنهــا اســت. ایــن نقــش یکــی از 
کسانی  مولفه های الزم در مدیریت است و به 
کــه این نقش غالــب آنها اســت. بوروکرات هم 
گــروه از مدیران بــرای غلبه بر  می گوینــد. ایــن 
مشــکات، نــگاه سیســتمی را بــه کار می گیرند 
کنــکاش قــرار  کار را باالتــر از نتایــج آن مــورد  و 
می دهنــد و چگونگــی انجــام آن را نیــز مدنظر 
کارها را  کننده انجام  قــرار می دهند. یک اداره 
ســهولت می بخشــد ولی در تامین هدف های 
کمتری نشان  از پیش تعیین شده حساسیت 
کردن  گفتمان روزمره اداره  می دهــد. برخی از 
کردن با معانی یکســانی قلمداد  را بــا مدیریت 
که این دو واژه تفاوت های  می کنند در صورتی 
بزرگــی با هم دارنــد. هرچه ســازمانی متمرکزتر 
داشــته باشــید قــدرت اداره کنندگی بیشــتری 
کــه ســازمان بــا موضــوع  وجــود دارد و زمانــی 
ســعی  اختیــار  تفویــض  بســط  و  تمرکززدایــی 
کارکنــان دارد مدیرانی  گســترش مشــارکت  به 
کــه فقــط اداره کننــده هســتند دچــار مشــکل 
مقبولیــت می شــوند. وقتــی به یک ســازمانی 
می شــوید  وارد  دارد  بوروکــرات  مدیــران  کــه 
که افــراد به شــکل افراطی  مشــاهده می کنیــد 
کارهــا با نظم خاصــی انجام  منظــم هســتند و 

می شود.
گریــزان اســت، او بــر  مدیــر بوروکــرات از ابهــام 
کید دارد و از  کار استاندارد تا تقســیم وظایف و 
گونه تغییر را  که هر  تغییــر اجتناب می کنــد چرا 
گونه مدیران  کنترل خود می داند، این  مخــل 
کار دارند  بــه جزئی تریــن موضوع ســازمان نیــز 
و بــرای همه مــوارد قوانینی وضــع می کنند، او 
کیــد دارد و  کارهــا تا بیشــتر برچگونگــی انجــام 
زمــان زیــادی را صرف مشــکات حاشــیه ای و 
کار تعریف  کار می کند و نسبت به انجام  جزئی 
شــده با تمــام جزئیــات حســاس اســت. اداره 

کــردن بخشــی از مدیریــت اســت ولــی فقــط با 
اتــکا به این نقش نمی توان مدیریتی اثربخش 
داشت، وقتی تمام کارکرد مدیریت اداره کردن 
ج می کند  باشــد مدیریــت را از حیز انتفاع خــار
و مرئوســین ایــن نــوع مدیریــت به مــرور زمان 
تیپ های بله قربانگو می شــوند و از خودشــان 
کارشــان بــروز نمی دهنــد و  هیــچ خاقیتــی در 
کار تعریف شــده  فقــط بــا انجــام مــو بــه مــوی 
کار  که اصــل اول  کردن مدیــر  ســعی در راضــی 
که یک مدیر بوروکرات  اســت، می کنند. زمانی 
قبلــی  عــادت  ج شــود طبــق  از ســازمان خــار
ایجــاد تغییــرات بســیار مشــکل خواهــد شــد؛ 
نوآوری در یک فضای مدیریتی بوروکراتیک به 
گر در سیکل حیات  راحتی انجام نمی پذیرد. ا
کارکنــان نیاز داریــد تا با  ســازمان بــه خاقیــت 
کنار بیایید توجه داشــته باشــید  بحــران خود 
که این گونه مدیران ســریعا می توانند ســازمان 

کنند. شما را به مرگ نزدیک 
)E(کارآفرینی  نقش 

ج برنارد شــاو جمله جالبی دارد و می گوید  جر
»انســان های منطقــی خــود را بــا محیط وفق 
می دهنــد، امــا انســان های غیرمنطقی ســعی 
می کننــد محیــط را بــا خــود مطابقــت دهنــد، 
تمام پیشرفت بشــر حاصل تاش های انسان 
کسب وکارها دیگر  غیرمنطقی است.« شــرایط 
کند و هر روزه  شرایط ثبات را نمی تواند تجربه 
کوچک و بزرگی مواجه می شــوند.  بــا تغییرات 
کاری بیشــتر از  مدیــران در ایــن شــرایط بایــد 
تولیــد نتایــج انجام دهنــد، باید فــردی آغازگر 
کارآفریــن باشــند و ایــن نقــش از مدیرانی بر  و 
که خاقیت و قدرت ریســک را توامان  می آیــد 
گی  کارآفرین را به خاطر ویژ داشته باشند. فرد 
شــروع کننده اش، آتش افــروز نیــز می گویند. او 
حضــور خــود را بــه شــکل عجیبی در ســازمان 
می گســترد و محیط هــای چالشــی و بحرانــی 
را بســیار دوســت دارد و در خلــق بیشــتر ایــن 
کننده اســت. این افراد  چالش ها خود شــروع 
کمتــری دارند و  بــه توانایی هــای افراد اعتماد 
نســبت بــه توانایی های خــود اعتقــاد افراطی 
دارنــد. مرئوســین بــه مــرور زمــان به ایــن باور 
کــه نبایــد در رابطــه بــا مشــکات با  می رســند 
که ســریعا  کنند، چرا  مدیر آتش افروز مشــورت 
ارائــه راه حــل تمامــی ماموریــت را  بــه جــای 

کارکنــان را بــه زعــم خودشــان با  تغییــر داده و 
مشــکات بزرگ تری مواجه می کننــد. معموال 
زیردســتان از دونقــش بوروکــرات و آتش افــروز 
کــه بوروکــرات همیشــه مبادرت  گریزاننــد چــرا 
کار  بــه توصیــه می کنــد و آتش افــروز نیــز دائمــا 

جدیدی را به آنها محول می کند.
در زمــان جنــگ جهانــی اول زیردریایی هــای 
کــرده  ســردرگم  و  کافــه  را  متحدیــن  آلمــان 
بود، مشــاوری برای نیــروی دریایی متحدین 
جــذب شــد تا بــرای ایــن موضــوع راهــی پیدا 
فــراوان،  تحقیــق  و  مطالعــه  از  پــس  او  کنــد. 
گــر دمــای آب اقیانــوس را بــه  پیشــنهاد داد ا
آلمانــی  زیردریایی هــای  برســانید  180 درجــه 
که  مجبــور خواهنــد بود بــه ســطح آب بیایند 
در آن هنــگام می تــوان آنها را مــورد هدف قرار 
داد، نیروی دریایی متحدین از این پیشنهاد 
کردن آب اقیانوس  گرم  کرد اما شیوه  استقبال 
که از مشــاور پرســیده  را نمی دانســت و زمانــی 
کرد  گرم  شــد چگونه می شــود آب اقیانــوس را 
گفت: من یک طراح هستم جزئیات  در پاسخ 
چگونگــی را بایــد خودتان انجــام دهید. مدیر 
آتش افــروز زیردســتان خــود را همیشــه درگیــر 
کار می کنــد ولــی در عین حال همیشــه از عدم 
کارآیــی آنهــا شــکوه می کند. در ســازمان هایی 
کــه مدیریت بــا نقــش آتش افروزی ادامــه یابد 

بحران هماهنگی به وجود خواهد آمد.
 

)I(نقش یکپارچه کنندگی
را مجموعــه ای  تعریــف ســازمان  ماتسوشــیتا 
از افــراد می دانــد و وقتــی افــراد نتواننــد یــک 
موجودیــت یکپارچه تشــکیل دهند نخواهند 
تیم هــای  تشــکیل  و  بــه هم افزایــی  توانســت 
هنــری  یابنــد.  دســت  مکمــل  رفتــار  و  کاری 
کار اســت،  فــورد می گویــد بــا هــم بــودن آغــاز 
کار اســت و باهم  بــا هــم مانــدن پیشــرفت در 
کارکــردن موفقیــت اســت. یــک مدیر بــا نقش 
یکپارچه کننــده، اشــخاص را حــول یک محور 
متحد می کند. چنین مدیری دنباله رو کبیر نیز 
خوانــده می شــود. او منحصرا براســاس روابط 
کار خــود را پیــش می برد و بــا محدودیت های 
کاری ندارد، نســبت بــه دیگران  ســازمان هــم 
خالصانــه رفتــار می کنــد، عاقه مند بــه ارتباط 
هــم از درون ســازمان و هــم بیــرون ســازمان 
کسب تایید از سوی دیگران  است و به دنبال 
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کبیر بسیار راحت  است. تشخیص یک دنباله رو 
که از  اســت؛ در نظر بگیرید در جلسه ای هستید 

نماینده هر چهار نقش در آن شرکت دارند.
آتش افروز از همه بیشــتر حرف می زند، بوروکرات 
مــدام بــا او مخالفت می کند، یکه تاز ناآرام اســت 
کارهــا بــرای صحبــت  و مــدام بــرای هماهنگــی 
کبیر  ج می شــود و دنباله رو  تلفنی از جلســه خــار
گوش می دهد تا بتواند نکته  در تمــام این زمان 
کنــد. او  کــردن پیــدا  مشــترکی بــرای هماهنــگ 
کردن  همیشه به دنبال رفع تضادها و یک کاسه 
نظرهــا هســت تــا بتوانــد بــه موضــوع هماهنگی 
دست یابد و خواهان اتحاد سیستم برای انجام 
گونــه  کارهــا اســت. ضعــف بــزرگ ایــن  درســت 
کردن از  کردن یا حداقــل عدول  مدیــران قربانی 
کردن دیگران است.  اهداف سازمان برای راضی 
کــه از هریک از نقش هــای مدیریتی  با شــناختی 
که  کردیم درمی یابیم  که در باال اشــاره شــد پیدا 
گی ها دارای نقاط قوت و ضعف  هریک از این ویژ
هســتند و معمــوال هــر مدیــری به نســبت هایی 
گی هایــی از هــر چهــار نقــش اســت و  دارای ویژ

یکــی از نقش هــا نقش غالب اســت. در هــر دوره 
کلیدی تــر  نقش هــا  از  یکــی  ســازمان  حیــات  از 
بــوده و می توانــد بــه بحران های ســنی ســازمان 
که ســایر  فائــق شــود ولــی ایــن دلیلی نمی شــود 
نداشــته  درســازمان  کارکــردی  هیــچ  نقش هــا   

باشند.

 هرچنــد قابلیت داشــتن چهار نقــش در حد باال 
کمی دارند ولی الزمه موفقیت،  را مدیران بسیار 
داشتن حداقلی از هریک از نقش های چهارگانه 
کارآمــد  اســت و یکــی از مــوارد آموزشــی مدیــران 
کــه در آن ضعیــف  کارکردهایــی اســت  شــدن در 

هستند و باید مورد توجه قرار بگیرد.
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گزارشــی   در  بانکــی  و  پولــی  پژوهشــکده 
کــرد، بانــک مرکــزی بــرای جبــران  پیشــنهاد 
کمبــود نقدینگــی در بازار بیــن بانکی، روزانه 
مقــداری را بــه عنوان ســقف مجــاز تزریقات 
گیــرد و در طول روز  به شــبکه بانکــی در نظر 
پیش از پایان معامالت بازار بین بانکی، این 
خ هــای هدف بــه بانک های  مقادیــر را در نر

کند.  متنوع تزریق 
پژوهشــکده پولــی و بانکــی، ایــن پژوهــش به 
کمیجانی« قائم مقام بانک مرکزی،  کبر  قلم »ا
»حمید زمانزاده« مدیر پژوهشــی پژوهشکده 
مدلســازی  گــروه  پژوهشــگر  بهــادر«  »علــی  و 
مدیریــت  کار  و  ســاز  گــزارش  پژوهشــکده، 
خ هــای ســود در چارچوب سیاســت پولی را  نر
خ سود بانکی  کاهش نر براســاس هشت محور 

کرد. کنونی منتشر  در شرایط 
خ  کاهش نر گزارش سیاستی هشت محور  این 
کان،  سود بانکی شامل بهبود فضای اقتصاد 
تقویــت  پولــی،  و  مالــی  سیاســت  هماهنگــی 
گــری بانــک مرکــزی،  نقــش نظارتــی و تنظیــم 
سیاســت پولــی، سیاســت اعتبــاری و تحریک 
بــازار مســکن، ایجــاد و تعمیــق بــازار بدهــی، 
بازسازی بانکی واصاح ترازنامه بخش شرکتی 

را مورد بررسی قرار داده است.

ارزیابــی وضعیت جــاری اقتصاد کالن، تورم 
و رشد اقتصادی

در  کشــور  کان  اقتصــاد  جــاری  وضعیــت 
کان  اقتصــاد  اصلــی  متغیرهــای  مجموعــه 
خ رشد اقتصادی منعکس  خ تورم و نر  یعنی نر
گزارش رسمی بانک  می شود. براساس آخرین 
از محــدوده  تــورم  خ  نــر نزولــی  رونــد  مرکــزی، 
کنــون  تا  13۹2 ســال  تابســتان  در  درصــد   40
خ تورم  ادامــه یافتــه و در اردیبهشــت 13۹5 نر

میانگین به 10٫4 درصد رسیده است.
همچنیــن نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه از آذرماه 
در  و  رقمی رســیده  تــک  محــدوده  بــه   13۹4
اردیبهشت 13۹5 به حدود هفت درصد کاهش 
یافتــه اســت. به این ترتیب و بــا توجه به تجربه 
تاریخــی اقتصــاد ایــران، محــدوده نرخ تــورم در 
حال حاضر بســیار پایین تــر از محدوده معمول 

گرفته است. خود به لحاظ تاریخی قرار 
در حــوزه تولید و رشــد اقتصــادی، روند نزولی 

)از  ســال  دو  از  پــس  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
اســت.  شــده  متوقــف   )13۹3 ســال  ابتــدای 
خ رشــد اقتصادی پــس از ثبت ارقــام منفی  نــر
در ســال های 13۹1 و 13۹2، از ســال 13۹3 به 
محــدوده مقادیــر مثبــت بازگشــته و در ســال 
13۹3 رقــم مثبــت ســه درصــد و در ســال ۹4 
ارقام مثبت در محدوده یک درصد )بر اساس 

کرده است. آمار مرکز آمار ایران( را ثبت 
که در ســال  بنابرایــن اقتصــاد ایــران در حالــی 
کرده بود، در  13۹3 آهنگ خروج از رکود را آغاز 
گذشــته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد،  سال 
کند و  نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل 

دوباره به شرایط رکودی بازگشته است.
در مجمــوع اقتصــاد ایــران پــس از تجربه رکود 
از   ،13۹2 و   13۹1 ســال های  در  تورمی شــدید 
کان  کرده و شــرایط اقتصاد  فــاز بحرانی عبــور 
ایران به طور نسبی تثبیت شده است. بر این 
کنون پس از تثبیت شــرایط اقتصادی،  مبنا، ا
گــذاری اقتصادی  مهــم ترین هدف سیاســت 

در ایران ایجاد رونق غیرتورمی پایدار است.
ارزیابی وضعیت جاری متغیرهای پولی

بــه  می تــوان  پولــی  متغیرهــای  مهمتریــن  از 
کــه دارای  کــرد  نقدینگــی و پایــه پولــی اشــاره 
سیاســت  اهــداف  تحقــق  مهمی بــر  تأثیــرات 
گذاری پولی هستند. ترکیب مصارف نقدینگی 
شــامل پــول و شــبه پــول و ترکیب منابــع پایه 
پولــی نیز شــامل دارایی هــای داخلــی )بدهی 
بدهــی  و خالــص  مرکــزی  بانــک  بــه  بانک هــا 
دولــت به بانک مرکــزی( و خالص دارایی های 
خارجــی بانــک مرکــزی اســت. پایــه پولــی در 
بهمــن مــاه 13۹4 بــه 147هزار میلیــارد تومان 
خ رشد 17٫1 درصدی پایه  کی از نر که حا رسید 

پولی نسبت به بهمن 13۹3 است.
 13۹4 اســفندماه  در  پــول  حجــم  همچنیــن 
که  بــه 135 هزار میلیارد تومان رســیده اســت 
خ رشــد 11٫7 درصــدی حجم پول  کــی از نر حا
در اســفندماه ۹4 نســبت به اســفندماه 13۹3 

است.

راهکار جبران کمبود نقدینگی 
در بازار بین بانکی
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حجــم نقدینگــی اقتصــاد ایران در اســفندماه 
۹4 بــه 1011 هزار میلیارد تومان رســیده اســت 
خ رشد 2۹٫3 درصدی نقدینگی  کی از نر که حا
در اســفندماه ۹4 نسبت به اســفندماه 13۹3 

است.
بررســی رونــد ضرایب فزاینده پــول و نقدینگی 
تحــوالت  مهمــی از  بخــش  می دهــد  نشــان 
بــه  توجــه  بــا  و  درونزاســت  فزاینــده  ضرایــب 
وضعیــت اقتصادی و تغییرات پایه پولی تغییر 
می کنــد و عمــًا ضرایــب فزاینــده پولــی تحــت 

کامل سیاستگ ذار پولی نیست. کنترل 
کنتــرل  پولــی  گــذار  سیاســت  گــر  ا بنابرایــن 
متغیرهای پول یا نقدینگی را به عنوان هدف 
کند، دستیابی  میانی سیاســت پولی انتخاب 
کنترل پایه پولی  به این هدف میانی از مســیر 

به عنوان هدف عملیاتی میسر خواهد شد.
نســبت پول به شــبه پول در ترکیب نقدینگی 
پــس از تجربــه یــک دوره باثبــات در محدوده 
27 درصد، از اواســط سال 13۹2 با سیر نزولی 
مواجه شــده و به محدوده 15 درصد در ســال 

13۹4 رسیده است.
بررســی ترکیــب پایــه پولــی بیــن دارایی هــای 
در  کــه  می دهــد  نشــان  خارجــی  و  داخلــی 
کــه درآمدهــای نفتی و بــه تبع آن  دوره هایــی 
ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی از روند رو به رشــد 
برخــوردار بــوده، ســهم دارایی هــای خارجــی 
در ترکیــب پایــه پولــی افزایــش و در مقابــل در 
ماننــد  نفتــی  درآمدهــای  کاهــش  دوره هــای 
کاهــش یافتــه  دوره تحریــم اخیــر، ایــن ســهم 

است.
گردش  که سرعت  در ســال های اخیر در حالی 
کاهش بوده اســت، سرعت  نقدینگی در حال 
گــردش پــول از ســیر صعــودی برخــوردار بوده 
و  پــول  گــردش  ســرعت  تغییــرات  واقــع  در  و 
نقدینگــی انعکاســی از تغییر ترکیــب نقدینگی 
کــه در نتیجه  بــه نفــع شــبه پــول بــوده اســت 
کاهش مواجه  گردش نقدینگــی با  آن ســرعت 

شده است .
چارچوب سیاست پولی در ایران در سال های 
گذاری ارزی به سمت هدف  گذشــته از هدف 
کرده اســت. در  کل های پولــی حرکت  گــذاری 
گذاری  کشــورها، هــدف  که بســیاری از  حالــی 
تورمــی را بــه عنــوان چارچــوب اصلــی اعمــال 

سیاســت پولــی برگزیــده انــد، امــا در اقتصــاد 
ایــران هنوز زیرســاخت های الزم بــرای اعمال 
گــذاری  سیاســت پولــی در چارچــوب هــدف 

تورمی فراهم نیست.
پشــتیبانی  اقدامــات  مرکــزی  بانــک  گرچــه  ا
ایجــاد  راســتای  در  را  خــود  عملیاتــی  و 
زیرســاخت های الزم بــرای انتقــال چارچــوب 
کل های پولی  گذاری  سیاســت پولی از هدف 
کرده است،  گذاری تورمی آغاز  به سمت هدف 
امــا ایــن موضوع فرآینــدی زمان بر اســت و در 
کل های  گذاری  زمــان حاضر همچنان هــدف 
پولــی، بــه ویــژه توجــه بــه پویای هــای رونــد 
تحوالت پول و شبه پول در اولویت قرار دارد.

چارچوب عملیاتی مدیریت بازار بین بانکی
خ های  کنونی و با توجه به تجربه نر در شرایط 
آن  منفــی  تبعــات  و  بــاال  بانکــی  بیــن  ســود 
خ های ســود در بازار بیــن بانکی از  مدیریــت نر
درجه باالی اهمیت برخوردار است. چارچوب 
عملیاتی بــرای مدیریت بازار بین بانکی در دو 
کمیابــی نقدینگــی و وجــود  وضعیــت »وجــود 
مــازاد نقدینگــی« قابل تبیین اســت. شــرایط 
اقتصاد ایران نشــان می دهد وضعیت شــبکه 
وجــود  چارچــوب  بــا  حاضــر  حــال  در  بانکــی 
کمیابــی نقدینگــی ســازگاری دارد. در چنیــن 
زمینه ای اجرای سیاست هایی مانند تسهیل 

که مربوط به شــرایط مازاد نقدینگی  مقــداری 
می باشد، قابل اعمال نیست.

شــهریورماه  از  مرکــزی  بانــک  زمینــه  ایــن  در 
خ بازار بیــن بانکی را از طریق  کاهــش نر  13۹4
ایفــای نقــش فعــال تــر در بــازار بیــن بانکــی، 
و  بــازار  ایــن  در  تنظیمی خــود  نقــش  تقویــت 
اعطــای خطــوط اعتبــاری بــه بانک هــا دنبال 

کرده است.
کاهش  البته ایــن اقدامات بانک مرکزی برای 
خ  خ بــازار بیــن بانکــی مؤثر بــوده اســت و نر نــر
ســود بین بانکی از محدوده فراتر از 27 درصد 
در نیمــه اول ســال 13۹4 بــه ســطوح زیــر 20 

کاهش یافت. درصد در پایان سال 13۹4 
همچنیــن حجــم مبــادالت بــازار بیــن بانکــی 
کل نقدینگی اقتصاد به طور مداوم  نسبت به 
که نشــان از افزایش  رو بــه افزایش بوده اســت 
عمــق بــازار بیــن بانکــی دارد. در عیــن حــال 
عملیــات بانــک مرکــزی در بــازار بیــن بانکــی 
کارایی بیشــتر  قابلیت ارتقا در راســتای تأمین 

را داراست.
بــر ایــن مبنــا، بانــک مرکــزی می توانــد ماننــد 
کمبــود نقدینگــی رویکــرد  چارچــوب مرســوم 
فعــال تــری بــرای مدیریــت بــازار بیــن بانکــی 
کنــد. بــرای ایــن منظــور بانــک مرکزی  اتخــاذ 
می توانــد روزانــه اقــدام بــه شناســایی میــزان 

کند. کلی در شبکه بانکی  ذخایر به صورت 
این شناســایی نیازمنــد رصد عملیــات خزانه 
داری، عملیــات ارزی تحویــل ارز بــه بانک ها 
و تزریــق در بــازار و نیــز میــزان ذخایــر قانونــی 
بانک هاســت. سرجمع تغییرات در این موارد 
می توانــد میــزان تزریــق مــورد نیــاز در بــازار را 

کند. تعیین 
بر این اســاس پیشنهاد می شود بانک مرکزی 
به صورت روزانه این مقادیر را به عنوان سقف 
مجــاز تزریقــات روزانــه بانک مرکزی به شــبکه 
بانکــی در نظــر بگیــرد و در طــول روز پیــش از 
پایــان معامات بازار بیــن بانکی این مقادیر را 
خ های هدف به بانک های متنوع تزریق  در نر

کند.
عــاوه بــر این بانــک مرکــزی باید هر برداشــت 
ج از ایــن موارد را مشــمول ضوابط پنجره  خــار
روش  ایــن  بدانــد.  باالتــر  خ هــای  نر و  تنزیــل 
اضافــه  بــه  نســبت  بانک هــا  می شــود  باعــث 

 پیشنهاد می شود
 بانک مرکزی به صورت 
روزانه این مقادیر را به 

عنوان سقف مجاز تزریقات 
روزانه بانک مرکزی به 

شبکه بانکی در نظر بگیرد و 
در طول روز پیش از پایان 

معامالت بازار بین بانکی این 
مقادیر را در نرخ های هدف

 به بانک های متن
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برداشــت یــا رجــوع بــه پنجــره تنزیــل تمایــل 
بیشــتری به مبادلــه وجوه در بــازار بین بانکی 

نشان بدهند و بازار بین بانکی تعمیق شود.
عاوه بر این با توجه به انتشــار برخی از اســناد 
خزانــه تزریق بخشــی از ذخایــر از طریق خرید 
ایــن اوراق توصیــه می شــود البتــه بایــد ایــن 
خرید هــا بــه صــورت منظــم بــا فروش هــا نیــز 

همراه باشند.
ایــن رویــه پیشــنهادی از این واقعیت نشــات 
کــه حجــم بــازار اســناد خزانــه اجــازه  می گیــرد 
ایــن  در  عملیــات  بــر  مرکــزی  بانــک  تکیــه 
بــازار را نمی دهــد امــا انتظــار مــی رود خریــد و 
فروش هــای بانک مرکزی به توســعه و افزایش 
کند.عــاوه بــر ایــن  کمــک  نقدینگــی در بــازار 
بانــک مرکــزی می توانــد بــرای بهبــود ترتیبات 
تعامــل با بانک هــا به عنوان وثیقــه از بانک ها 

کند. اسناد خزانه مطالبه 

ریسک های سیاست پولی 
بــرای  گــذاری  سیاســت  موجــود  شــرایط  در 
چارچــوب  در  بایــد  ســود  خ هــای  نر کاهــش 
کل هــای پولی تنظیم  اهــداف مــورد نظر برای 
کاهــش  بــرای  فشــار  اســت  طبیعــی  شــود. 
خ های ســود به واسطه سیاســت انبساطی  نر
پولــی از مســیر تزریــق نقدینگــی بــه بــازار بیــن 
خ ســود بین بانکی با وجود  کاهش نر بانکــی و 
همه محدودیت ها، قابل پیگیری است. اما با 
کشور، اعمال  توجه به شــرایط موجود اقتصاد 
چنین سیاســتی محدودیت ها و ریســک های 
قابل توجهی برای دســتیابی بــه اهداف مورد 

کل های پولی در بر دارد. نظر 

خ هــای ســود بیــن  نقصــان ارتبــاط میــان نر
خ های سود بانکی بانکی و نر

کشــور و عدم  با توجه به وضعیت نظام بانکی 
خ های ســود بین بانکی  کافی میان نر ارتبــاط 
خ ســود  کاهــش نــر خ هــای ســود بانکــی،  و نر
بیــن بانکــی از مســیر تزریــق نقدینگی بــه بازار 
کامــل خود را در  بیــن بانکــی، نمی تواند اثرات 

گذارد. خ های سود بانکی بر جای  تنظیم نر

خ سود کاهش نر پایداری و ناپایداری روند 
شــرایط  بهبــود  ناحیــه  از  ســود  خ  نــر کاهــش 

سیاســت های  و  کان  اقتصــاد  محیطــی 
رقابــت  کنتــرل  بــرای  مرکــزی  تنظیمی بانــک 
رونــد  می توانــد  بانکــی،  نظــام  در  قیمتــی 
خ هــای پاییــن تــر ســود  پایدارتــری را بــرای نر
خ  کاهــش نر کــه  کنــد، درحالــی  بانکــی ایجــاد 
پایــدار  پولــی  انبســاط  مســیر  از  بانکــی  ســود 
موقــت  کاهــش  بــه  می توانــد  تنهــا  و  نیســت 
خ هــای ســود بیانجامــد و با افزایــش مجدد  نر
گریزناپذیر  خ هــای ســود نیــز  تــورم، افزایــش نر

خواهد بود.

خ تــورم بــا افت  کاهــش ریســک افزایــش نــر
خ سود نر

از دی ماه ۹4 در ســایه اجرای برجام و تســریع 
آهنــگ خروج از رکود بخــش واقعی و بازارهای 

خ رشــد حجــم پــول ســیر صعودی  دارایــی نــر
گرفتــه و از محــدوده ارقــام منفــی به  بــه خــود 
که با توجه به اثرات  محدوده 10 درصد رسیده 
سریعتر و قویتر رشد حجم پول نسبت به رشد 
خ تورم، ریســک افزایش  حجم شــبه پــول بر نر

تورم را افزایش داده است.
خ هــای ســود بانکی  کاهــش نر طبیعــی اســت 
بــا تبدیــل  می توانــد ایــن فرآینــد را تقویــت و 
شــبه پــول به پــول ریســک های افزایــش تورم 
که  کند. بنابراین باید توجه داشت  را تشــدید 
کید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی  تأ
خ سود بانکی از مسیر تزریق به  کاهش نر برای 
بازار بین بانکی، با ریســک بــزرگ افزایش تورم 
مواجــه اســت و هرچــه فشــار سیاســت پولــی 
خ ســود بیشــتر باشــد، ریســک  کاهش نر برای 

بازگشت تورمی نیز قویتر خواهد بود.
سیاست اعتباری و تحریک بازار مسکن

و  معامــات  ارزش  برجــام،  اجــرای  ســایه  در 
افزایــش قابــل  بــا  بــازار ســهام  شــاخص ها در 
کــه ایــن موضوع  توجهــی مواجه شــده اســت 
بــه نقدشــوندگی دارایی هــای مالــی بانک هــا 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه نقــش ویــژه  کمــک 
رکــود بازارهــای دارایــی بــه ویــژه بازار مســکن 
کاهــش  و  بانک هــا  ترازنامــه  تخریــب  در 
درجــه نقدشــوندگی دارایــی بانک هــا، اتخــاذ 
بــازار  تحریــک  بــرای  اعتبــاری  سیاســت های 
مســکن می تواند به بهبــود ترازنامه بانک ها و 
کاهش مشکل نقدشوندگی دارایی ها و به تبع 
خ ســود بانکی  کاهش نر آن ایجــاد فشــار برای 

کند. کمک 

ایجاد و تعمیق بازار بدهی
کمک بزرگی  گرچه  ایجاد و تعمیق بازار بدهی ا
بــه تســهیل مبادلــه دیــون و تأمیــن نقدینگی 
می کنــد و می تواند در بلندمــدت به تدریج به 
کند، اما  کمک  خ های ســود حقیقی  کاهش نر
کاهنده چندانی  کوتاه مدت نمی توانــد اثر  در 

گذارد. خ های سود بانکی بر جای  بر نر

بازسازی بانکی
کــه راه حــل معضل  البتــه بایــد توجــه داشــت 
رقابت قیمتی شــامل راه حل های ســاختاری 
حل هــای  راه  طبیعتــًا  اســت.  عملکــردی  و 
ساختاری   از جمله بازآرایی نظام تنظیم گری 
نظام بانکی، اصاح ســاختار مدیریت ریســک 
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کمیت شــرکتی و اصــاح ترازنامه بانک ها   و حا
فرآیندی میان مدت و زمان بر است.

اقتصــاد  ثبــات  حفــظ  داشــت  توجــه  بایــد 
کاهــش نااطمینانــی و ایجــاد ثبــات در  کان، 
خ  خ ســود و نر متغیرهــای اساســی همچون نر
ارز از مهــم تریــن پیــش نیازهــای بازســازی و 
اصاح ترازنامه بانک ها و بنگاه های اقتصادی 

است.
دولــت باید برای انجام موفق بازســازی بانکی 
به ســرعت اصاحات قانونــی همچون قوانین 
ورشکستگی، دســتورالعمل های حسابداری، 
گذاری خارجی، ضوابط ادغام  قواعد ســرمایه 
و تملیــک، تبدیــل دارایی هــا بــه ســهام و نیــز 

فروش دارایی ها را به مرحله اجرا درآورد.
در راســتای اصــاح ترازنامــه بانکــی ابتــدا الزم 
اســت شــبکه بانکــی یــک مرحلــه شناســایی 
کــه در ایــن مرحلــه میزان آســیب  کنــد  را طــی 
دیدگی ترازنامه بانک ها مشــخص می شود. بر 
این مبنا برخی بانک ها در فرآیند ورشکستگی 
قــرار  بازســازی  فرآینــد  در  دیگــر  برخــی  و 
می گیرنــد. معمــوال فرآیند شناســایی به علت 
عــدم شــفافیت های  و  ای  ترازنامــه  ابهامــات 
اطاعاتی توســط مشــاوران بین المللی انجام 
می شــود. مرحله بعدی بازسازی دارایی های 

سمی است.
کلی ســه روش سپردن بازسازی به خود  بطور 
مدیریــت  شــرکت های  از  اســتفاده  بانک هــا، 

دارایــی و بدهــی خصوصــی و یــا تشــکیل یــک 
شــرکت مدیریت دارایــی و بدهی عمومی برای 
دارد.  ســمی وجود  دارایی هــای  بازســازی 
مطالبــات  مجــدد  بازپرداخــت  احتمــال 
و  بانکــی  شــبکه  تخصــص  میــزان  معــوق، 
بخــش خصوصــی در بازســازی دارایی هــا و نیز 
پیچیدگی هــای ایــن فرآینــد از جملــه مواردی 
که راهکار بهینه را مشخص می کنند. هستند 

افزایــش ســرمایه و بازســازی بانک هــای فعال 
کــه در فرآینــد اصــاح  از دیگــر مــواردی اســت 
ترازنامــه بانکــی مــورد توجه قــرار می گیــرد. هر 
نیــز  دولــت  طریــق  از  ســرمایه  افزایــش  چنــد 
امکان پذیر اســت اما معموال دولت ها شرایط 

گیرانه ای برای استفاده از وجوه  بسیار سخت 
عمومــی در راســتای افزایــش ســرمایه بانک ها 
که بخش بانکی تمایل  اتخاذ می کنند بطوری 
بســیاری بــه افزایــش ســرمایه از محــل وجــوه 

خصوصی داشته باشد.
عــاوه بــر ایــن حضــور ســرمایه خارجــی بــرای 
افزایش ســرمایه و بازسازی ترازنامه و عملیات 
بانکــی نقش مهمــی در بهبود نتایج بازســازی 
خواهد داشــت. وجوه دولتــی می توانند برای 
کاهــش برخــی نااطمینانی هــا و افزایش انگیزه 
بخــش خصوصــی برای بازســازی بانکــی مورد 

گیرد. استفاده قرار 
برخی تحلیل ها در خصوص خرید دارایی های 
سمی شبکه بانکی، با تمسک به تجربه بحران 

یافتــه،  توســعه  کشــورهای  در  جهانــی  مالــی 
کثــری برای دولــت و بانک مرکزی  نقشــی حدا

قائل می شوند.
در تحلیــل ایــن نوشــتار، قائــل شــدن نقشــی 
حداقلــی بــرای دولــت در خریــد مســاله خرید 
نشــأت  واقعیــت  ایــن  از  دارایی هــای ســمی، 
که مســاله خرید دارایی های سمی در  می گیرد 
بــا  کامــا متفــاوت  کنونــی،  ایــران در شــرایط 
کشورهای توســعه یافته پس از بحران  مســاله 

مالی است.
بــروز  زمــان  در  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در 
و  بــا ســقوط حبــاب دارایی هــا  مالــی  بحــران 
ســقوط بازار ابزارهای مشــتقه، نظام بانکی به 
کــه مداخله بانک مرکزی  نقطه بحرانی رســید 
و دولت برای جلوگیری از ســقوط نظام مالی و 

بانکی و مهار بحران ضرورت یافت.
کنونــی اقتصــاد ایــران، نظــام   امــا در شــرایط 
بانکــی نه بــا مســاله ســقوط بازارهــای دارایی 
و ضــرورت مهار ســریع بحران، بلکــه با معضل 
که این  شــدید مطالبات معوق روبه رو اســت، 
بــه  بانکــی  وضعیــت فرآینــد بازســازی شــبکه 
کرده  صــورت تدریجــی و مرحله ای را ضــروری 

است.
بیــن  عملکردهــای  بهتریــن  فرآینــد  ایــن  در 
کثر  گیــری از حدا المللی نشــان می دهــد بهره 
اول  اولویــت  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت 
از  اســتفاده  صــورت  در  و  می شــود  محســوب 
وجوه دولتی، هزینه های آن باید تا حد امکان 
بــر عامــان ایجادکننــده ایــن شــرایط تحمیــل 
شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکی در آینده 

کژمنشی نشود. دچار 

اصالح تراز نامه بخش شرکتی
کلی اصاح وضع موجود اقتصاد ایران  به طور 
کیــد صــرف بــر ترازنامــه بانک هــا و بــدون  بــا تأ
اصاح ترازنامه  بخش شــرکتی ممکن نخواهد 
بــود. بعد از بازســازی بخش بانکی یــا ترجیحًا 
همزمــان بــا آن بایــد بازســازی بخــش شــرکتی 
نیز آغاز شــود. زیرا بدون حمایت بخش بانکی 
از بازســازی بخــش شــرکتی اساســا نمی تــوان 

کرد. اصاح ترازنامه بنگاه ها را دنبال 
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برقــراری  رونــد  از  مســئوالن  کــه  درحالــی 
که درســند برجــام به عنوان  ارتباطــات بانکی 
گنجانــده شــده  یکــی از مهمتریــن اولویت هــا 
که  کامــل ندارنــد و معتقدنــد  اســت،  رضایــت 
این روند باید با ســرعت بیشتری انجام شود، 
گزارش هــای رســمی ارائه شــده از ســوی ایران 
که در  گــروه 1+5 حکایــت از آن دارد  و اعضــای 
مــدت محــدود پس از برجام بخشــی از مســیر 
گسترش روابط بانکی ایران با سایر بانک های 
خارجی طی شده است و با رفع ابهامات باقی 
مانــده مابقــی این مســیر بزودی طــی خواهد 
گــزارش رســانه هــای دولتــی  شــد. بــر اســاس 
کــه از لغو  مثــل "ایــران" درحدود شــش ماهی 
گذشته  رسمی تحریم ها دراواخر دی ماه سال 
می گذرد، مسئوالن ارشد دولت ایران اعتراض 
رســمی خــود را بــه مقامــات امریکایــی اعــام 
که به عنــوان ترس بانک های  کردنــد تا مانعی 
بــزرگ اروپایی از برقراری رابطــه بانکی با ایران 

شناخته می شود از میان برداشته شود. 
امریــکا  خارجــه  امــور  وزیــر  راســتا  درهمیــن 
بانک هــا  تمــام  کــه  کــرده  اعــام  دربیانیــه ای 
درچارچــوب توافــق برجــام می توانند بــا ایران 
که نیاز به  همکاری داشــته باشند و درصورتی 
توضیحــی داشــته باشــند می توانند بــه وزارت 

کنند. خارجه و خزانه داری امریکا مراجعه 
اینکــه  دلیــل  بــه  بــزرگ  بانک هــای  هرچنــد 
بــا  همــکاری  درصــورت  می دهنــد  احتمــال 
ایــران از ســوی امریــکا جریمه   شــوند و خاطره 
امــا  دارنــد،  رابطــه  درایــن  نیــز  ناخوشــایندی 
که مناســبات خــود را با  ترجیح آنها این اســت 
کنون با  شــبکه بانکی ایران از ســر بگیرند. هم ا
کوچک  کارگزاری با صدها بانک  برقراری رابطه 
و متوسط خارجی و عمدتًا اروپایی راه بازگشت 
بانک های بزرگ نیز به ایران بازشــده است و با 
رفع ابهامات و هراس آنها، این مشکل نیز حل 
خواهد شــد. درهمین راســتا تمام هیأت های 
از  اخیــر  ســال  یــک  درطــول  کــه  اقتصــادی 
کشــورهای خارجی بــه ایران آمدند ازســرگیری 
روابــط بانکــی را بــه عنــوان یکــی از محورهــای 

کید قرار داده اند. اصلی همکاری مورد تأ

بــه  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  اخیــر  درســفر   
فرانکفورت آلمــان نیز بانک های آلمانی عاقه 

کردند. خود را برای همکاری با ایران اعام 
بانکــداران  بــا  دیــدار  از  پــس  ســیف  ولــی اهلل   
گفت: بتدریج با آشنا شدن بانک های  آلمانی 
آلمانی با شــرایط و نــوع همکاری با بانک های 
کنــون  کــرده اســت و ا ایرانــی دیدگاه هــا تغییــر 
شــاهد عاقه مندی و تمایل آنهــا به همکاری 

با بانک های ایرانی هستیم.
وی در سفر دو روزه اش به فرانکفورت با اشاره 
کرد:  بــه جلســه بــا بانکــداران آلمانــی تصریــح 
کــه در این جلســات  نــوع ســؤاالت و مطالبــی 
ح شــد، نشان می دهد تحوالت جدی در  مطر
که  خ دادن اســت. واقعیت این اســت  حــال ر
نــگاه ما بــرای همــکاری با بانک هــای اروپایی 
کــه به نفع دو  و آلمانــی، همکاری هایی اســت 

طرف باشد.

کشــورمان بــا بیــان  کل بانــک مرکــزی  رئیــس 
اینکــه ما بــه دنبال ایجاد بســترهای مناســب 
بانکــی  همکاری هــای  ســرگیری  از  بــرای 
همتــای  بــا  دیــدارش  بــه  هســتیم  آلمــان  بــا 
گفــت: در این دیدار  کرد و  آلمانــی خود اشــاره 
ح شــد و طــرف مقابل  بحث هــای خوبــی مطر
گســترش همــکاری نظــام بانکــی آلمان  بــرای 
ایــران  بانــک مرکــزی  و  ایرانــی  بانک هــای  بــا 
گفته ســیف، ینس  کــرد. به  ابــراز عاقه مندی 
کرده اســت بانک مرکزی آلمان  وایدمان اعام 
آمادگــی دارد بزودی در زمینه های تخصصی و 
آموزشی و همچنین روزآمد و استاندارد سازی 

کند. نظام بانکی همکاری با ایران را آغاز 

 ایران 300 حساب نزد
کرد بانک های خارجی باز 

از امضــای ســند برجــام و  یــک ســال  کنــون  ا

گشایش گام به گام
مراودات  بانکی ایران و غرب 
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تحریم هــا  رســمی  لغــو  از  مــاه  شــش  حــدود 
می گذرد و دراین مدت ایران توانســته اســت 
بخصــوص  خارجــی  بانک هــای  از  برخــی  بــا 
ســربگیرد.  از  را  خــود  همــکاری  اروپایــی 
درهمیــن زمینه جیکوب لو وزیــر خزانه داری 
امریــکا با انتشــار بیانیــه ای به مناســبت یک 
امریــکا  کــه  برایــن  کیــد  تأ بــا  برجــام  ســالگی 
درحــال عمل بــه تعهداتش بر اســاس برجام 
که در دوران پسابرجام ایران  کرد  است اعام 
بیــش از 300 حســاب نزد بانک هــای خارجی 
بازکــرده اســت. دراین بیانیــه همچنین آمده 
که ایران بــه لحاظ اقتصــادی از توافق  اســت 
که فــروش نفت این  منتفــع شــده، به طوری 
کشــور افزایــش قابل توجهــی یافتــه، در حال 
کــره میلیاردهــا دالر خــط اعتباری جدید  مذا
اســت و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی به 

بیش از 3 میلیارد دالر افزایش یافته است.
کل بانک  پیــش ازاین ولی اهلل ســیف رئیــس 
گشایش های حاصله  مرکزی ایران نیز درباره 
پــس از اجرای برجام از افتتاح حســاب بانک 
مرکــزی نزد بانک هــای مرکزی آلمــان، ایتالیا 
از 20  بیــش  اروپایــی  بانک هــای  و  اتریــش  و 
مــورد، فعــال شــدن بانــک ایــران و اروپــا در 
 هامبورگ و اتصال آن به ســوئیفت و سیستم 
شــعب  شــدن  فعــال  و  اروپــا   TARGET II
کشورهای  بانک های ملی، تجارت و سپه در 
امــکان  و  شــدن  آزاد  فرانســه،  و  آلمــان 
کشــورهای  در  ارزی  منابــع  جابه جایــی 
مختلف، متناســب با نیازهــای بانک مرکزی 
و تفاهمنامــه بیــن بانک مرکزی و مؤسســات 
خصــوص  در  اروپایــی  صادراتــی  بیمــه 
ح هــای  برقــراری پوشــش بیمــه ای بــرای طر
 ایــران و پیگیــری ارزیابی ریســک ایــران خبر 

داده بود. 
اجــرای  دســتاوردهای  درجمع بنــدی  وی 
مجمــوع،  در  کــرده:  خاطرنشــان  برجــام 
بــا  بانکــی  روابــط  روان ســازی  اقدامــات 
بانک هــای خارجــی، ســبب برقــراری روابــط 
کشــور بــا بیــش از 200  کارگــزاری نظــام بانکــی 
شــده  بین المللــی  بــزرگ  و  متوســط  بانــک 
اســت. ضمــن آنکه فضای پســا برجــام عاوه 

بازارهــای  از  کاال  تأمیــن  امــکان  بــر تســهیل 
کاهــش قیمــت تمام شــده  مختلــف، ســبب 
کاهش  کاالهــای وارداتــی از طریــق حذف یــا 
کاهــش هزینه های حمــل و نقل  واســطه ها، 
و بیمه و همچنین هزینه های بانکی شــده و 
ج از  زمینه مناسبی را برای تأمین مالی از خار

کرده است. کشور فراهم 

جزئیات قرارداد ایران و ایتالیا برای ساخت 
کیلومتری جاده 1200 

کاشــان: قرارداد ایــران و ایرباس در  فخریه 
گام نهایــی / توافــق در خصــوص ضمانــت 

نامه 
راه  وزیــر  مقــام  قائــم  کاشــان  فخریــه  اصغــر 
پیــش  اینکــه  بیــان  بــا  الملــل  بیــن  امــور  در 
جــاده  قطعــات  از  بخشــی  ســاخت  قــرارداد 
کیلومتــری شــهر بــازرگان بــه بنــدر امام   1200

کــرد مبلــغ  خمینــی )ره( امضــا شــده، اعــام 
کل  3/6 میلیــارد یورویــی مربــوط بــه حجم 
 مبــادالت ریلــی، فرودگاهی و بنــدری ایران و

 ایتالیا است. 
وی بــا بیــان اینکه ایــن پیش قــرارداد حدود 
که نهایی شــود، افزود:  4 مــاه زمان نیاز دارد 
موضوع قــرارداد ایران و آناس ســاخت جاده 
کریــدور شــماره 10 میــان شــهر بــازرگان و بندر 
که 5 قطعه را شــامل  امام خمینی )ره( اســت 

می شود.

آنــاس بــر طبــق ایــن قــرارداد ســاخت چنــد 

قطعــه اولویــت دار ایــن پــروژه را بــه صــورت 

BOT متعهــد می شــود و بــرای ســاخت تنهــا 

دو قطعــه اول و دوم ایــن پــروژه، آنــاس 700 

گذاری خواهد  الــی 800 میلیون دالر ســرمایه 

کاشــان ســاخت مابقــی قطعات  کــرد. فخریه 

ایــن پــروژه را هــم از طریــق جــذب فاینانــس 

کــه آنــاس متعهــد بــه تأمیــن این  کــرد  اعــام 

کید بر اینکه  فاینانس ها خواهد بود. وی با تأ

ایــران از منابــع خــود هیچ پولــی را صرف این 

کــرد: آناس متعهد  کرد اضافه  پــروژه نخواهد 

که در فاز اجرایی این پروژه برای  شــده است 

کــرده و 51  ســاخت قطعــات مناقصــه برگــزار 

درصد حجم این مناقصه ها را به شرکت های 

گذار نماید. ایرانی وا
کــه  کــرد  اعــام  همچنیــن  کاشــان  فخریــه   
شــرکت آنــاس فــاز مطالعاتــی ایــن پــروژه را از 
کنون انجام داده اســت و  چنــد مــاه پیش تــا 
مطابق برنامه ریزی انجام شــده اولویت های 
اجــرای پروژه، دو قطعه تبریــز  - میاندوآب و 

اندیمشک  - اهواز است.
کــه از نظــر مــا اولویــت دوم  گفــت   وی البتــه 
ایــن پروژه باید محور خرم آباد باشــد. فخریه 
 1200 میــزان  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  کاشــان 
کیلومتر ذکر شــده هنوز نهایی نشــده اســت، 
که ممکن اســت این پروژه به 1300  کرد  اعام 
کیلومتــر هم برســد. وی زمان بندی ســاخت 
قطعــه اول و دوم ایــن پــروژه بزرگ را 4 ســال 
که بعد از امضای قرارداد ســاخت  کرد  عنوان 

آن آغاز خواهد شد.

فخریه کاشان :
 شرکت آناس فاز مطالعاتی

 این پروژه را از چند ماه پیش
 تا کنون انجام داده است
 و مطابق برنامه ریزی 

انجام شده اولویت های اجرای 
پروژه، دو قطعه تبریز 

 میاندوآب و اندیمشک 
اهواز است.  

پاز نظر ما اولویت دوم
 این پروژه باید

 محور خرم آباد باشد 
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اثــر اقتصــادی  گفــت:  دکتــر محمــود جامســاز 
اروپــا  اتحادیــه  از  انگلیــس  خــروج  سیاســی  و 
چنــدان بــر اقتصــاد ایــران اثــر نخواهد داشــت 
کاهش قیمت نفت اثر خود  مگــر آنکه از طریق 

را بر اقتصاد ایران نشــان دهد.
گفتگــو بــا   ایلنــا در  دکتــر محمــود جامســاز در 
مــورد خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا و تاثیر 
گفــت: جایــگاه  آن بــر رکــود اقتصــادی جهانــی 
مهم اقتصادی و سیاســی انگلیس در اتحادیه 
اروپا بــرای جهان به ویژه غرب و اتحادیه اروپا 
غیرقابل انکار است. خانم مرکل و آقای اوالند 
خــروج انگلیــس از اتحادیه اروپــا را یک فاجعه 
خواندنــد البتــه نتیجــه آرای رفرانــدوم بســیار 
کمــرون هــم  بــود و آقــای دیویــد  غیرمنتظــره 
کرد و قرار شــد پس از 3 ماه از قدرت  اســتعفاء 

کند. کناره گیری 
بــه موجــب پیمــان لیســبون  وی ادامــه داد: 
ســر  بــر  اروپــا  اتحادیــه  و  انگلیــس  کــرات  مذا
چگونگــی خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپــا 2 
بــازه  ایــن  البتــه  کثــر زمــان می بــرد  ســال حدا
کــه عضــو اتحادیــه  کشــوری  زمانــی بــرای  هــر 
اســت و تمایــل بــه خروج ار آن را دارد یکســان 

است. 
کرد: اثر اقتصادی  این اقتصاددان خاطر نشان 
اروپــا  اتحادیــه  از  انگلیــس  خــروج  سیاســی  و 
چنــدان بــر اقتصــاد ایــران اثــر نخواهد داشــت 
کاهش قیمت نفت اثر خود  مگــر آنکه از طریق 

را بر اقتصاد ایران نشــان دهد.
کــه مبــادالت  کــرد: سال هاســت  وی تصریــح 
و  رســیده  حداقــل  بــه  انگلیــس  بــا  ایــران 
کــه می توانــد از طریــق تجــارت خارجی  آثــاری 
البتــه  اســت  ناچیــز  بســیار  بگــذارد  ایــران  بــر 
کشــوری با ســاختار منسجم سیاسی  انگلیس 
از  کشــور  ایــن  خــروج  و  اســت  اقتصــادی  و 
اتحادیــه اروپــا می تواند بــرای خود انگلســتان 
کما اینکــه در حال حاضر  نگران کننــده باشــد، 
حــدود 3 میلیــون امضــاء بــرای یــک رفراندوم 
دیگــر بــرای عــدم خــروج انگلیــس از اتحادیــه 
که  اروپــا  جمــع آوری شــده و بعید هم نیســت 
ایــن رفرانــدوم زیرفشــار نزدیــک بــه 50درصــد 

رای دهندگان مجددا برگزار شود.
گرچه در ابتدای ورود  گفت:  ایــن اقتصاددان  
انگلیــس بــه اتحادیه اروپا ویزای شــینگن و ارز 
یــورو مــورد قبول انگلســتان واقع نشــد همین 
موضــوع یک وجه افتراق بیــن انگلیس با اروپا 
شــد و اعتبار سیاسی عضویت در اتحادیه اروپا 

کرده بود. را بــا چالش مواجه 
وی بــا بیــان اینکــه نگرانی هایی در انگلســتان 

و در اتحادیــه اروپــا در ایــن خصــوص وجــود 
دارد افــزود خــروج انگلســتان از اتحادیه اروپا 
بــه نفع وزن سیاســی اتحادیــه اروپا در جهان 
بــه اعتبــار سیاســی  از ســویی دیگــر  نیســت، 
انگلســتان در جهان نیز افزوده نخواهد شد.

گفــت: خــروج انگلیــس از  جامســاز در ادامــه 
کشور را از قید و بند قوانینی  اتحادیه اروپا این 
اعضــا  کــه همــه  و...  قانــون مهاجــرت  نظیــر 
مشــمول آن هســتند   رها می کند امــا علی رغم 
گفته شــد تنها دلیــل خــروج انگلیس از  آنچــه 

اتحادیه اروپا این مســئله نبوده است.
همــواره  کــه  افراطیونــی  کــرد:  تصریــح  وی 
انگلیس را بر تر از اروپا می دانستند و می دانند 
و مــروج تعصب انگلیســی هســتند بــه رهبری 
شــهردار تندرو سابق لندن قادر شدند حدود 
51 درصــد آراء را به خــود اختصاص دهند اما 
فرهیختــگان و دانشــگاهیان لیبــرال و دولــت 
خــروج  مخالــف  شــدت  بــه  کامــرون  دیویــد 

انگلیس از اتحادیه بودند.
جامســاز ادامــه داد: امــا آثــار هیجانــی خروج 
گذاشــت و  انگلیــس بــر روی پونــد تاثیر منفی 
کاهش داد و  تــا 8 دالر از قیمــت نفت برنت را 
پونــد نیز به پایین ترین قیمت خود طی چند 

سال اخیر رسید.
کــرد: هــر عضــوی بــرای خــروج از  وی تصریــح 

اتحادیــه اروپا 2 ســال فرصت دارد تا مدیریت 
کنــد و مانــع از خــروج شــوک های اقتصادی و 
کشور شود، البته در حال  سیاسی به دولت و 
که مســائل مهم سیاســی بیــن المللی  حاضــر 
خاورمیانــه،  و  منطقــه  در  مناقشــات  نظیــر 
داعش و انصره و مســئله عراق، سوریه و یمن 
کــرات  و عربســتان و ایــران موضــوع مهــم مذا
اروپا و آمریکا و روسیه است با خروج انگلیس 
کــه انگلیــس  از ایــن اتحادیــه معلــوم نیســت 
کــرات از چــه جایگاهــی برخــورد  در ایــن مذا

خواهد بود.
ک اوبامــا وجود  ایــن اقتصــاددان افــزود: بــارا
محــوری  عاملــی  را  کــرات  مذا در  انگلیــس 
نیســت  کشــوری  هــم  انگلیــس  می دانــد.  
قــدرت  و  تاریخــی  ســابقه  بــه  توجــه  بــا  کــه 
کنــار  کــرات  اقتصــادی خویــش از صحنــه مذا
ســال   دو  طــی  گفــت:  وی  شــود.  گذاشــته 
کامــل انگلیس از  کــه سررســید خــروج  آینــده 
اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود مســلما انگلیــس 
کــرد مواضــع قدرت سیاســی و  ســعی خواهــد 
اقتصــادی خــود را تعمیق بخشــد و به عنوان 
کشور مســتقل اروپایی در مجامع حضور  یک 
کنــون تــاش  کــه تا بــه هــم رســاند همچنــان 
داشــته اســت به عنوان یک قدرت اقتصادی 

اروپایی باقی بماند.

دکتر محمود جامساز  - اقتصاددان

 
وپا  وج انگلیس از اتحادیه ار خر
تاثیر ی  بر اقتصاد ایران ندارد
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مـاده 52 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مصـوب 
مناطـق  اداره  چگونگـی  قانـون   ،138/02/17
آزاد تجـاری - صنعتـی  جمهـوری اسـامی ایـران 
اداره  و  تشـکیل   قانـون  و  مصـوب 1372/06/07 
مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384/0۹/05 از 
شـمول حکم این قانون مسـتثنی شـده اسـت. در 
نتیجـه اشـخاص و فعـاالن اقتصـادی در مناطـق 
آزاد تجـاری - صنعتـی و ویـژه اقتصـادی مشـمول 
مالیـات و عـوارض موضـوع قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده نبـوده و معـاف از پرداخـت آن مـی باشـند.
کـه سـازمان امـور مالیاتـی طـی   الزم بـه ذکـر اسـت 
 1388/05/26 مـورخ   5440۹ شـماره  بخشـنامه 
ارزش  بـر  مالیـات  از  معافیـت  برخـورداری  شـرط 
در  اقتصـادی  فعالیـن  بـودن  مقیـم  را  افـزوده 
کـه ایـن امـر موجـب  مناطـق مذکـور تعییـن نمـود 
بـروز اختافاتـی فیمابیـن پیمانـکاران غیـر مقیـم بـا 
سـازمان امـور مالیاتـی شـد. و در نهایـت  منجـر بـه 
حقوقـی  اشـخاص  و  ازشـرکتها  تعـدادی  اعتـراض 
بـه  پاسـخ  در  گشـت.  اداری  عدالـت  دیـوان  بـه 
ایـن شـکایات دفتـر حقوقـی سـازمان امـور مالیاتـی 
مـوارد ایـن  کـه  اسـت  کـرده  اشـاره  مـواردی   بـه 

 به شرح زیر  می باشد:
بـر  مالیـات  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  قانـون   )1
ایـن  نهایـی  مصرف کننـده  کـه  اسـت  مصـرف 
مالیـات را پرداخـت می کنـد و مؤدیـان طبـق مـاده 
کلیه عرضه کنندگان و تولیدکنندگان  8 این قانون 
کـه طبـق مـاده 12 ایـن قانـون اشـخاص  هسـتند 
معـاف از مالیـات نمی باشـند و براسـاس مـاده 20 

نماینـد. پرداخـت  را  مالیـات  بایـد 
2( طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  
که در  اصاحـی 1388 اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
ایـن مناطـق فعالیـت می کننـد بـه مـدت 20 سـال 
معـاف از مالیـات بـر درآمـد و دارایی موضـوع قانون 
مالیـات مسـتقیم هسـتند، لـذا قانـون مالیـات بـر 
که مالیات بر مصرف اسـت، مشـمول  ارزش افزوده 

ایـن حکم نمی شـود.
مناطـق  اداره  و  تشـکیل  قانـون   4 مـاده  در   )3
ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 نیـز شـرایطی بـرای 
کار  که اشـتغال به  معافیت پیش بینی شـده اسـت 
کاال و خدمـات در  تولیـد و خدمـات، انجـام تولیـد 
محـدوده مناطـق ویـژه اقتصـادی و انجام فعالیت 
اسـت، لـذا انجـام فعالیـت خـارج از محـدوده ایـن 

مناطق، مشـمول مالیات می شـود، بنابراین، این 
بنـد بخشـنامه مطابـق قوانیـن اسـت.

در خصـوص ایـن موضـوع، رأیـی از هیـات عمومـی 
اوال  کـه  اسـت  شـده  صـادر  اداری  عدالـت  دیـوان 
آزاد  منطقـه  در  کـه  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 
 13 مـاده  مطابـق  را   می کنـد  اقتصـادی  فعالیـت 
قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد، نسـبت بـه هـر 
بـر درآمـد و دارایـی  از مالیـات  اقتصـادی  فعالیـت 
کرده است  موضوع قانون مالیات مستقیم معاف 
و بـه موجـب مـاده 4 قانون تشـکیل و اداره مناطق 
ویـژه اقتصـادی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که در 
کار تولیـد و خدمـات مشـغول هسـتند،  منطقـه بـه 
را  اقامـت  و  هسـتند  معـاف  عـوارض  پرداخـت  از 
و  دانسـته  تجـارت  قانـون   5۹0 مـاده  از  منصـرف 
کـه در ایـن  بنابرایـن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
مناطـق از مراجـع ذی صـاح مجـوز دارنـد، مقیـم 
کلمـه مقیـم  بنـد 1  می باشـند و طبـق ایـن نظـر، 
بخشـنامه را مغایـر قانـون نمـی دانـد تـا ایـن بنـد را 

کنـد.  حـذف 
 متعاقب اصاح بخشـنامه یادشـده فوق و علیرغم 
طبـق  مالیاتـی  امـور  سـازمان  دیـوان،  رای  صـدور 

بررسی  مشکل مالیات  
 بر ارزش افزوده پیمانکاران

 در مناطق آزاد و   ویژه اقتصادی
محمد تکلی -    کارشناس حقوقی ، عضو کمیسیون قوانین و مقررات 
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مـورخ  شـماره 200/۹3/2۹  بـه  دیگـری  بخشـنامه 
۹3/03/5 هر چند بند "1" مورد ایراد دیوان عدالت 
اداری را اصـاح نمـود، لیکـن ایـن بار شـرط معافیت 
و  ویـژه  مناطـق  سـازمان  از  فعالیـت  مجـوز  اخـذ  را 
آزاد و در مرحلـه بعـدی تاریـخ صـدور ایـن مجوزهـا 
ک عمـل قـرار داد و اجـرای ایـن بخشـنامه را  را مـا
صرفـًا از تاریـخ ۹2/0۹/4 اعـام نمـود. مجـدداً طـی 
 ۹4/01/26 مـورخ   200/۹4/6 شـماره  بخشـنامه 
کـه براسـاس  گشـت  بنـد 2 بخشـنامه قبلـی اصـاح 
ارزش  عـوارض  و  مالیـات  شـمول  عـدم  شـرط  آن، 
کاال و ارائه خدمات توسـط  افزوده نسـبت به عرضه 
فعـاالن اقتصـادی در مناطـق مذکـور، داشـتن مجوز 
فعالیت طبق فرم نمونه پیوست بخشنامه از تاریخ 
۹3/03/5 و قبـل از آن موکـول بـه دارا بـودن مجـوز 
گردیـد؛ لـذا  فعالیـت از سـازمان مناطـق آزاد و ویـژه 
که لحاظ نمودن تاریخ  ماموران مالیاتی با این دید 
انعقـاد قـرارداد و شـروع پیمان به جـای تاریخ صدور 
بخشـنامه های  از  شـدن  بهره منـد  جهـت  مجـوز 
کان  کمـا قانونـی اسـت؛  فاقـد محمـل  نیـز  مناطـق 
نسـبت به شـمول مالیات بر ارزش افزوده نسـبت به 

فعـاالن در ایـن مناطـق اقـدام نمودنـد. 
طبـق قوانیـن مناطـق ویـژه، هیـچ فعـال اقتصـادی 
فعالیـت  اجـازه  ذیصـاح،  سـازمان  از  مجـوز  بـدون 
کـه حسـب مـورد،  بـه طـوری  نـدارد،  را  در منطقـه 
در  فعالیـت  انجـام  جهـت  منعقـده  قراردادهـای 
و  بـه منزلـه مجـوز فعالیـت می باشـد  ایـن مناطـق 
مناطـق  در  فعالیـت  ابتـدای  از  اقتصـادی  فعـاالن 
مزبـور مشـمول مالیـات و عـوارض نمی باشـند؛ لـذا 
کارفرمایـان مربوطـه نیـز از پرداخت مالیات بـر ارزش 
افزوده به پیمانکاران بابت فعالیت در مناطق ویژه 
امتنـاع می ورزنـد. حـال به رغم مسـتندات  قانونی، 
أخـذ  بـه  نسـبت  کان  کمـا مالیاتـی  امـور  سـازمان 
مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده از ایـن فعاالن اقدام 
قالـب  در  اقتصـادی  فعـاالن  نتیجـه  در  می نمایـد، 
انجـام عملیـات پیمانـکاری در داخـل ایـن مناطـق 
کما فی السـابق از ابتـدای اجـرای قانـون مالیـات بـر 
ارزش افزوده تا تاریخ ۹3/03/5 مشـمول پرداخت 
گردیده انـد. اصـل و جرائـم مالیـات بـر ارزش افـزوده 
سـازمان  بخشـنامه های  بـه  وارد  ایـرادات  بررسـی 

مجـوز خصـوص  در  امورمالیاتـی 
افـزوده،  ارزش  بـر  مالیـات  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   .1
مطابـق  و  اسـت  نهایـی  مصرف کننـده  برعهـده 
مفـاد 18 -22 قانـون، مودیـان مکلـف بـه دریافـت 
مالیـات از خریـداران و پرداخت آن در وجه سـازمان 
کارفرمایان در مناطق آزاد به  می باشند، با معافیت 
عنـوان خریـداران نهایـی، بایسـتی پیمانـکاران ایـن 
کـه محلـی بـرای  گردنـد؛ چـرا  قراردادهـا هـم معـاف 
وقتـی  ندارنـد،  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  پرداخـت 
کارفرمـا معـاف می گردد پیمانکاران مالیـات بر ارزش 
پرداخـت  را  آن  کـه  ننموده انـد  دریافـت  افـزوده ای 
نمایند ضمن اینکه بابت خرید مصالح و تجهیزات 
که  )نهاده هـا( قبـًا مالیـات هـم پرداخـت نموده انـد 

گـردد. بایسـتی در اعتبـار مالیاتـی آنهـا ملحـوظ 
2. با توجه به قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
سـازمان  از  مجـوز  بـدون  اقتصـادی  فعـال  هیـچ 
که  مناطـق آزاد، اجـازه فعالیـت در منطقـه را ندارنـد 
مجـوز فعالیـت و مقیـم بـودن پیمانـکار در منطقـه، 
کارفرمایـان  بـا عقـد قـرارداد فی مابیـن پیمانـکاران و 

مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی احـراز می گـردد.
در  کشـور  اجرایـی  و  اقتصـادی  نظـام  کـه  3. حـال 
راسـتای مقررات زدایـی و حـذف قوانیـن زائـد قـدم  
مابیـن  معتبـر  قـرارداد  بـر  عـاوه  اینکـه  برمـی دارد، 
که مطابق ماده 10 قانون مدنی و  کارفرما و پیمانکار 
قوانین دیگر دارای اعتبار اسـت مجدداً درخواسـت 
شـود  سـال ها(  از  بعـد  مواقعـی  )در  دیگـری  مجـوز 
نوعـی اشـکال تراشـی و تحمیـل قانـون زائـد اسـت. 
سـال ها بعـد از اجـرای قانون و در اباغ بخشـنامه ها 
عـدم  از  ناشـی  کـه  اجرایـی  دسـتورالعمل های  و 
شـفافیت قانـون، اجـرای اشـتباه قانـون و یـا تبییـن 
شـرایط و به نوعی وضع قانون و یا رویه جدید بوده 
اسـت، می بایسـتی ایـن حکـم بـرای بعـد از وضـع را 
گـردد بـا عنایت به اینکه در هیـچ قانونی از  مشـمول 
پیمانـکاران درخواسـت ارائه مجـوز برای فعالیت در 
مناطـق نشـده اسـت، لـذا طبق قاعـده فقهی »قبح 
گردد  عقـاب بابیـان« نبایـد از آنهـا مجـوزی مطالبـه 
گـردد و از ایـن محمـل مشـمول  کـه عطـف بماسـبق 

گردنـد. عـدم معافیـت و مشـمول جریمـه 
ارزش  بـر  مالیـات  قانـون   52 مـاده   4 و   3 بنـد   .4
افـزوده بـه صـورت مطلـق، قانون چگونگی تشـکیل 
و اداره مناطـق آزاد و قانـون تشـکیل مناطـق ویـژه را 
که این  از شـمول این قانون مسـتثنی نموده اسـت 
بخشـنامه آن را مقیـد بـه صـدور مجـوز و تاریـخ آن، 

کـرده اسـت.
5. در بنـد 1 بخشـنامه شـماره 200/۹3/2۹ مـورخ 
اداره  چگونگـی  قانـون   13 مـاده  بـه   ۹3/03/5
مناطـق آزاد و مـاده 7 قانـون تشـکیل مناطـق ویـژه 
اسـت؛  شـده  اشـاره  مجـوز  أخـذ  لـزوم  شـرط  بـرای 
لیکـن مـاده 13 در مورد شـرط مجـوز، برای معافیت 

می باشـد. دارایـی  و  عملکـرد  مالیـات 
6. بحـث مجـوز در رای دیـوان، یـک قیـد توصیفـی 
بـدون  مناطـق،  ایـن  در  فعالیتـی  هیـچ  و  اسـت 

اسـت. نگرفتـه  صـورت  مجـوز  داشـتن 
اعـام  صراحـت  بـه  ویـژه  مناطـق  سـازمان   .7
کـه شـکل مجـوز بـه شـکل قـرارداد بـوده  می نمایـد 
از تاریـخ ۹3/05/3 شـکل آن، طبـق فـرم  اسـت و 

می باشـد. مالیاتـی  امـور  سـازمان 
کـه  شـخصی  هـر  یعنـی  مـاده  ایـن  در  مجـوز   .8
را در منطقـه شـروع نمایـد  بخواهـد یـک فعالیتـی 
از سـازمان  بایـد مجـوز  کنـد،  تاسـیس  را  و شـرکتی 
گـر شـرکتی در تهـران  کنـد؛ لیکـن ا منطقـه دریافـت 
تاسـیس شـده اسـت و مجـوز فعالیـت نیـز دارد و آن 
شـخص بـا منطقـه فعالیـت می کنـد، نبایـد ملـزم بـه 
گـردد؛ لـذا اصـل بـر معافیـت اسـت و  دریافـت مجـوز 
بحـث از مجـوز، قیـد دوره آغـاز فعالیـت می باشـد و 

کید سـازمان امور مالیاتـی نیز، فعالیت  همچنیـن تا
در منطقـه اسـت. 

۹. در قانون تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی 
اداره و تشکیل مناطق آزاد مصوب 1374 آمده است 
که معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 در فاصله زمانی 
میـان ایجـاد مناطـق آزاد و شـروع فعالیـت تـا زمـان 
تصویـب قانـون یـاد شـده نیـز قابـل اعمـال اسـت و از 

ایـن تفسـیر نیز می تـوان اسـتفاده نمود.
10. مجـوز بـه معنـای اجـازه دادن بـه یـک شـخص 
بـه  می توانـد  کـه  اسـت  فعالیتـی  یـک  انجـام  بـرای 
هـر شـکلی باشـد و قـرارداد بیـن طرفیـن، می توانـد 
کارفرمـای دولتـی نیـز  کـه  بهتریـن شـکل آن باشـد 
کـرده اسـت و نهایتـًا بـا انعقـاد قـرارداد،  آن را امضـاء 
اجـازه فعالیـت بـه پیمانـکار داده شـده اسـت؛ الزم 
شـکل  دو  بـه  می توانـد  قـرارداد  کـه   اسـت  ذکـر  بـه 
کـه طـرف در قالـب پیمانـکاری،  باشـد )قـراردادی 
کار را انجـام می دهـد و آن قـرارداد، ایـن اجـازه را  آن 
بـه او داده اسـت و همچنیـن شـخصی بـرای خـود، 
کـه مجـوز آن فعالیـت را  پـروژه ای را انجـام می دهـد 

می نمایـد( اخـذ 
کلـی  سیاسـت های  اجـرای  قانـون  مـاده 7  در   .11
کلمـه قـرارداد، بـه عنـوان  اصـل 44 مصـوب 1387، 
یکـی از مصادیـق مجـوز، ذکـر شـده بـود؛ لیکـن در 
کلمـه بـه  اصاحـی ایـن مـاده در سـال 13۹3 ایـن 
کلمه به  نادرسـتی از قلـم افتـاد  لیکـن هـر چنـد ایـن 
کـه در مـاده،  صراحـت نیامـده اسـت ولـی از آنجایـی 
لفـظ چیزهایـی اعـم از اینهـا، بیـان شـده اسـت، لـذا 
مـاده تمثیلـی اسـت و قـرارداد، می توانـد بـه عنـوان 

گـردد. مجـوز تلقـی 

نتیجه گیری
امیـد اسـت سـازمان امـور مالیاتـی بـا قبـول نظـرات 
پیشـنهادی بخش خصوصی و به ویژه این تشـکل 
در اصـاح  پیش نویـس الیحه قانون دائمی مالیات 
بـر ارزش افـزوده ضمن رفع اساسـی این مشـکل، در 
حـال حاضـر در خصـوص مجـوز فعالیـت بـا لحـاظ 
انجـام  راسـتای  در  منعقـده  قراردادهـای  اینکـه 
عملیـات در محـدوده مناطـق فـوق در حکـم مجـوز 
فعالیـت می باشـد و قطعـًا انجـام هرگونـه  فعالیـت 
 بـدون مجـوز در ایـن مناطـق ممکـن نبـوده اسـت ،

ک  تاریـخ شـروع قـرارداد منـدرج در متـن مجـوز، ما
تاریـخ صـدور  بـه  و محـدود  گیـرد  قـرار  برخـورداری 

مجـوز نگـردد.
مضافًا اینکه از دریافت اصل مالیات بر ارزش افزوده و 
کارفرمایان  جرائم متعلقه مربوطه از پیمانکارانی که 
بـر  بـوده و مالیـات  از پرداخـت مالیـات  آنهـا معـاف 
ارزش افـزوده را بـه پیمانـکاران پرداخـت ننموده انـد 
صـرف نظـر نمـوده و در حـل مشـکات ایجـاد شـده 

همـکاری و مسـاعدت الزم را معمـول دارنـد.
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مهندسـی  در  اخاقـی  حرفـه ای  رفتـار  نظام نامـه 
شـامل: فصـِل  سـه  در  سـاختمان 

1- تعریـف اصـول اخـاق حرفه ای، رفتـار حرفه ای و 
عرف پذیرفته شـده مهندسـی

اخاقـی  حرفـه ای  رفتـار  مصادیـق  تعییـن   -2
رفتـار  عمومـی،  رفتـار  موضوعـات  برگیرنـده  در 
و  مهندسـی  قـرارداد  طرف هـای  کارفرمایـان،  بـا 
بـا اشـخاص  اشـخاص در اسـتخدام و نحـوه رفتـار 

همـکار حقوقـی  و  حقیقـی 
تصویـب  نظامنامـه  نقـض  احـراز  شـیوه   -3 

و اباغ شد.
در مقدمـه متـن نظام نامـه، رفتـار حرفـه ای اخاقی 
عبـاس  امضـای  بـه  کـه  سـاختمان  مهندسـی  در 
کیـد  تا رسـیده،  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  آخونـدی 
ایـن نظام نامـه توسـط  اجـرای  کـه رعایـت و  شـده 
مهندسـی  حرفه هـای  بنگاه هـای  و  مهندسـان 
و  مهندسـی  نظـام  قانـون  در  منـدرج  سـاختمان 
اسـت. الزامـی   1374 مصـوب  سـاختمان  کنتـرل 

و  تعاریـف  نظامنامـه  ایـن  نخسـت  بخـش  در 
اصطاحات به کار رفته در نظام نامه در سـه عنوان 
 کلی اصول اخاق حرفه ای در 5 بند، رفتار حرفه ای

شـده  تشـریح  مهندسـی  شـده  پذیرفتـه  عـرف  و   
حرفـه ای  رفتـار  مصادیـق  دوم  فصـل  در  اسـت. 
رفتـار  شـامل  سـاختمان  مهندسـی  در  اخاقـی 
کارفرمایـان، طرف هـای  عمومـی در 17 بنـد، رفتـار 
اسـتخدام  در  اشـخاص  و  مهندسـی   قـرارداد 
در 15 بنـد و رفتـار بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 

همـکار نیـز در 6 بنـد آمـده اسـت.
• اصـول اخـاق حرفـه ای در پنـج  اصل به شـرح زیر 

مقررشده است:
1. رجحـان منافـع عمومـی، حفـظ محیط زیسـت، 
میـراث فرهنگـی و رعایـت قانـون بـر منافع شـخصی 

کار بـه هنـگام تعـارض منافـع. خـود و صاحبـان 
حرفـه ای  نحـو  بـه  مهندسـی  خدمـات  انجـام    .2
بـا  کـه  از اقدامـی  بـا مراقبـت و خـودداری  و همـراه 
ثالـث  اشـخاص  و  کار  صاحبـان  عمومـی،  حقـوق 

باشـد. داشـته  مغایـرت 
3. رفتار شرافتمندانه، مسئوالنه، توام با امانت داری، 
رازداری، انصـاف و حسـن نیـت و منطبـق بـر دانـش 
برابـر  در  مهندسـی  خدمـات  عرضـه  در  حرفـه ای 
که با منافع  کار و خـودداری از هـر اقدامی  صاحبـان 

کار مغایـرت داشـته باشـد. قانونـی صاحبـان 
کـه موجب لطمه به همکاران،  4. احتـراز از رفتـاری 
حرفـه  صاحبـان  وهـن  یـا  اجتماعـی  اعتبـار  سـلب 

مهندسـی باشـد.
کـه زمینـه  از تکفـل هم زمـان امـوری  5 . اجتنـاب 
و موجبـات نمایندگـی یـا قبـول منافـع متعـارض را 

آورد. فراهـم 
عنـوان  تحـت  کـه  نامـه،  نظـام  ایـن  دوم  •فصـل 
مهندسـی  در  اخاقـی  ای  حرفـه  رفتـار  مصادیـق 
ذیـل مـوارد  بـر  می شـود،  شـناخته   سـاختمان 

کید دارد:  تا
•رعایـت اصـول اخـاق حرفـه ای در انجام خدمات 
مهندسـی و انجـام آن هـا مطابـق قوانیـن و مقـررات 

رعایـت  ازجملـه  سـاختمان  مهندسـی  حرفـه ای 
مقـررات  الزامـات  شهرسـازی،  مقـررات  و  ضوابـط 
آئین نامه هـای  کارهـا،  آئیـن  سـاختمان،  ملـی 
رعایـت  بـا  اجبـاری  اسـتانداردهای  و  الزم الرعایـه 
عـرف پذیرفته شـده مهندسـی و خـودداری از قبول 
یـا  کارفرمـا  از  اعـم  مرجعـی  هـر  از  درخواسـتی  هـر 
کـه بـا اصـول مزبـور یـا  ناظـران عمومـی و خصوصـی 
کارها، آئین نامه ها  قوانیـن، مقـررات، الزامات، آئین 
و اسـتانداردهای اجبـاری مغایـرت داشـته باشـد یـا 

احتـراز از آن هـا ملـزم شـده باشـد.
گرفتـن دقت، مهـارت و دانش فنی الزم در  کار  •بـه 

کار حرفه ای. انجام 
•پرهیز از توسل به روش های متقلبانه، متخلفانه 
امتیـازات  مالـی،  منافـع  کسـب  بـرای  مجرمانـه  و 
پروانـه  آوردن  دسـت  بـه  یـا  سـازمانی  و  حرفـه ای 
هرگونـه  یـا  فعالیـت  و  حرفـه ای  کار  بـه  اشـتغال 
گواهینامه صاحیت در امور مهندسـی و فنی برای 

یـا دیگـران. خـود 
محـل  یـا  دفتـر  مؤسسـه،  تأسـیس  از  اجتنـاب   •
کسـب و پیشـه تحـت هـر نـام بـرای انجـام خدمـات 
فنی و مهندسـی بدون داشـتن پروانه اشـتغال ب[

گواهینامـه صاحیـت الزم. کار حرفـه ای یـا 
در  رسـمی  تخصصـی  نظـر  اعـام  از  •خـودداری 
کافـی و ارزیابـی دقیـق  کـه دانـش و اطـاع  زمینـه ای 

نـدارد. آن  از 
دو  در  مسـئولیت  هم زمـان  تصـدی  از  •اجتنـاب 
کـه یکـی بـر دیگـری وظیفـه نظارتـی دارد و  مرجـع 

ابالغ نظام نامه رفتار حرفه ای
 در مهندسی ساختمان

از سوی وزیر  راه و شهرسازی
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کـه احتمـال تضاد منافع  خـود اظهـاری در مـواردی 
دارد. وجـود 

یـا  شـهادت ها  و  فنـی  اظهـارات  در  •راسـت گویی 
نکـردن  کتمـان  و  کارشناسـی  کتبـی  گزارش هـای 

آن. بـه  مربـوط  واقعیت هـای 
• امانـت داری و دقـت در رسـیدگی و تأییـد میـزان 
صـورت  و  صورت وضعیت هـا  در  درج شـده  کار 

مالـی. و  فنـی  کارکردهـای 
•نـدادن اجـازه اسـتفاده از نام، نشـان، مهـر، امضا، 
کار  بـه  اشـتغال  پروانـه  تحصیلـی،  مـدرک  اعتبـار، 
حرفـه ای خـود یـا شـخص حقوقـی وابسـته بـه خـود 
کـه از آن اسـتفاده مغایـر اخـاق یـا  بـه شـخص دیگـر 

قانـون نمایـد.
کار حرفه ای خـود در اختیار  * قـرار نـدادن محصـول 
دیگـری بـرای عرضـه آن بـه نـام طـرف یـا اشـخاص 

ثالث.
کار  • پذیرفتـن مسـئولیت محصـول، خدمـت و آثار 
حرفه ای خود و حرفه مندان تحت سرپرستی خود 
کارهـای فنـی  و امضـای نقشـه ها، مـدارک و دسـتور 
گروهی به منظور اجـرا ارائه  کـه انفـرادی یـا به صـورت 
می کند و پذیرش مسـئولیت حرفه ای مشاوره های 
فنـی و تخصصـی رسـمی خـود ولـو آن که در قبـال آن 

حق الزحمـه دریافت نکند.
مغایـر  و  واقـع  خـاف  وعده هـای  دادن  از  •پرهیـز 
حرفـه ای  خدمـات  اسـتانداردهای  و  اصـول  بـا 

کار. گـذاری  وا بـه  کارفرمایـان  ترغیـب  به منظـور 
مبالغه آمیـز  واقـع،  خـاف  اظهـارات  از  پرهیـز   •
سـوابق،  محصـوالت،  مـورد  در  گمراه کننـده  یـا 
میـزان تحصیـات و دانـش مهندسـی یـا صاحیـت 

یـا  مؤسسـه  کارکنـان  یـا  شـرکا  یـا  خـود  حرفـه ای 
کار می کنـد یـا تشـکل های  کـه در آن  مجموعـه ای 
کـه در آن عضویت دارد  حرفـه ای، علمـی یا صنفی 
گمراه کننده  گهی تبلیغی خاف واقع یا  یا انتشار آ

زمینه هـا. ایـن  در 
•خودداری از اغراق در مورد نوع مسـئولیت خود 
در طرح هـا یـا مشـاغل قبلـی و پیچیدگـی فنـی و 
تخصصی آن ها و اظهار مطالب نادرسـت در مورد 
همـکاران،  مسـتخدمان،  یـا  اسـتخدام کنندگان 
کارهـای قبلی  خـود در هنگام درخواسـت  شـرکا یـا 

اسـتخدام یـا پذیـرش تعهـد حرفـه ای.
• اعمـال دقـت و به کارگیـری بیشـترین دانـش و 
تـاش خـود و رعایـت بی طرفی و اجتناب از اعمال 
تبعیـض در صـدور درسـت و واقعـی تائیدیه هـا و 
گواهی هـا و نگرفتـن مـال یا امتیاز خـارج از ضوابط 
قانونی و عدم تبانی یا توسـل به وسـایل متقلبانه 
در انجـام وظایـف حرفـه ای یـا در ارائـه تأییدیـه یـا 

ردّیـه و ماننـد آنهـا در امـور فنـی و مهندسـی.
• خودداری از اسـتفاده غیرقانونی یا تبعیض آمیز 
و  اداری  مناصـب  و  شـغلی  موقعیت هـای  از 
سـازمانی در امور حرفه ای یا فنی یا غیر آن به نفع 

خـود یـا شـخص دیگـر یـا علیـه دیگـری.

• اعـام وابسـتگی بـه یکـی از طرف هـای اختـاف 
یـا داشـتن جهـات رّد در سـمت عضویـت در شـورای 
یـا  اسـتان  سـاختمان  نظام مهندسـی  انتظامـی 
کشـور  شـورای انتظامی نظام مهندسـی سـاختمان 
طرف هـای  بـه  وجـود،  صـورت  در  کارشناسـی،  یـا 
پذیرفتـن  یـا  رسـیدگی  بـه  ورود  از  قبـل  اختـاف، 

کارشناسـی.
کـه بـه  در بخـش دوم از فصـل دوم ایـن نظـام نامـه 
کارفرمایـان، طرف های قرارداد مهندسـی و  رفتـار بـا 

اشـخاص در اسـتخدام اشـاره دارد آمـده اسـت:
تنهـا  کار حرفـه ای  انجـام  بـه  یـا تعهـد  • پذیرفتـن 
درصورتی کـه مهـارت، صاحیـت حرفـه ای، علمـی 
و فنـی، تـوان مدیریتـی، جسـمی و روانـی، امکانـات 
را  آن  انجـام  بـرای  قانونـی  اختیـار  و  شـرایط  و  الزم 
کار، یـک  دارا باشـد و درصورتی کـه در خـال انجـام 
یـا چنـد شـرط از شـرایط مذکـور را از دسـت بدهـد یـا 
کار یـا سـایر مـدارک  مـدت اعتبـار پروانـه اشـتغال بـه 
از  یـا  یابـد  خاتمـه  کار  آن  انجـام  بـرای  وی  قانونـی 
اسـتفاده از آن محروم شـود، موضوع را بادرنگ به 

کارفرمـا اعـام نمایـد.
•  پایبنـدی بـه انجـام وظایـف و تعهـدات قانونـی، 
یـا  کارفرمـا  قبـال  در  خـود  عرفـی  و  قـراردادی 

خویـش. اسـتخدام کننده 
انضباطـی  و  حرفـه ای  فنـی،  صاحیـت  احـراز   •
کار  گـذاری  وا هنـگام  بـه  اشـخاص  در  الزم  قانونـی 

آنـان. بـه  حرفـه ای 
•رعایت انصاف در توافق با کارفرما یا استخدام کننده 
خدمـات  بهـای  یـا  حق الزحمـه  مـورد  در  خـود، 
حرفـه ای و نیـز در توافـق بـا طرف هـای قـرارداد خـود 

کارفرمـا یـا استخدام شـدگان خـود. به عنـوان 
• خودداری از سوءاستفاده از اضطرار یا کم اطاعی 
کارفرمـا از قوانیـن، مقـررات، وظایـف  و بی اطاعـی 
مهندسـان، اسـتانداردهای خدمـات و محصـوالت 
گرفتـن امتیـاز یـا حق الزحمـه خدمـات مهندسـی  و 
بیـش از عـرف رایـج از وی بـه نحـو فاحـش یـا عرضـه 
خدمـات حرفـه ای و محصـول مهندسـی پایین تـر از 

اسـتاندارد بـه وی.
بـه  از تحمیـل هزینه هـای غیرضـروری  • اجتنـاب 
یـا  باشـد  ذینفـع  آن  در  آنکـه خـود  از  اعـم  کارفرمـا، 

نباشـد.
یـا  وجـه  هرگونـه  دریافـت  و  مطالبـه  از  •اجتنـاب 
کارفرمـا یـا شـخص دیگـر در قبـال خدمـت  امتیـاز از 
کـه بـرای وی انجـام داده، مـازاد  حرفـه ای معینـی 
بـر آنچـه به موجـب قـرارداد اسـتحقاق دریافـت آن را 

دارد.
• خـودداری از قبـول سـمت یـا وکالت یا نمایندگی، 
شـخص  بـرای  حرفـه ای  خدمـت  انجـام  قبـول  یـا 
کارفرما یا اسـتخدام کننده  که بـا  حقیقـی یـا حقوقی 
فعلی وی در فعالیت های مهندسـی دارای تعارض 
کتبی  منافـع یـا رقابت حرفه ای اسـت، مگـر بااطاع 
کارفرمـا یـا اسـتخدام کننده  کسـب موافقـت  قبلـی و 

خود.
کارفرما  کـه بالقـّوه بـا منافـع  • اطـاع دادن مـواردی 
بعـداً  یـا  اسـت  تعـارض  در  وی  اسـتخدام کننده  یـا 

کار بـا آنهـا. متعـارض خواهـد شـد، قبـل از شـروع 
• خـودداری از ارائـه خدمـات یـا مشـارکت در ارائـه 
در  اجـرا  محاسـبه،  طراحـی،  مهندسـی  خدمـات 
اسـتخدام کننده  یـا  کارفرمـا  طـرف  از  کـه  پـروژه ای 
یـا  تأییـد  بازرسـی،  کنتـرل،  بررسـی،  خـود مسـئول 

اسـت. آن  تصویـب 
یـا  کارفرمـا  بـه  واضـح  و  الزم  گاهـی  آ •دادن 
کـه  شـرایطی  مـورد  در  خـود  اسـتخدام کننده 
بـر قضـاوت   او در آن شـرایط می توانـد  گرفتـن  قـرار 
خدمـات   کیفیـت  از  یـا  گـذارد  اثـر  وی  مهندسـی 

بکاهـد. وی  مهندسـی 
کارفرمـا  • عـدم انتشـار و افشـا نکـردن اطاعاتـی از 
کـه بـه مناسـبت همـکاری  یـا اسـتخدام کننده خـود 
حرفـه ای بـا آن هـا بـه دسـت آورده، بـدون موافقـت 
آنـان، مگـر در مـوارد و حـدودی که قانون و مقررات، 
ذیصـاح  مراجـع  نـزد  آن  افشـای  بـه  ملـزم  را  وی 

نمـوده باشـد.
مسـئولیت های  و  مقـررات  ناقـض  مـوارد  اعـام   •
که به او محول شده، همچنین  کاری  مهندسی در 
و  مقـررات  نقض کننـده  مـوارد  رفـع  بـه  اقـدام 
کارفرما بر  مسـئولیت های مذکـور و در صـورت اصـرار 
گزارش  کار و اعام  کناره گیری از ادامه آن  کار،  ادامه 

اقدامـات خـاف بـه مراجـع مربـوط.
یـا  وجـه  قبـول  یـا  دریافـت  درخواسـت،  •عـدم 
امتیـاز، به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، از دیگر 
کارفرما یا استخدام کننده  اشخاص طرف قرارداد با 

 رعایــت اصــول اخالق حرفــه ای در انجام 
خدمــات مهندســی و انجــام آن هــا مطابق 
مهندســی  حرفــه ای  مقــررات  و  قوانیــن 
و  ضوابــط  رعایــت  ازجملــه  ســاختمان 
مقررات شهرســازی، الزامات مقررات ملی 
ســاختمان، آیین کارها، آیین نامه های الزم 
الرعایه و اســتانداردهای اجباری با رعایت 
عرف پذیرفته شــده مهندســی و خودداری 
از قبول هر درخواســتی از هــر مرجعی اعم از 
کارفرمــا یا ناظران عمومــی و خصوصی که 
با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، 
کارهــا، آیین نامه ها و اســتانداردهای  آییــن 
اجبــاری مغایرت داشــته باشــد یا احتــراز از 

آن ها ملزم شده باشد.



در  جـز  آن هـا،  جانشـینان  یـا  نماینـدگان  یـا  خـود 
کارفرما یا اسـتخدام کننده  کـه در قـرارداد با  مـواردی 
خـود تجویـز و تصریح شـده و قبـل از اقـدام بـه آنـان 

باشـد. اطـاع داده 
•در صـورت ورشکسـتگی شـرکت تحـت مدیریـت 
طرف هـای  کارفرماهـا،  شـرکا،  بـه  آن  اعـان  خـود، 
شـرکت اسـتخدام  تحـت  اشـخاص  و   قـرارداد 

 ظرف 10 روز از وقوع آن.
کـه بـه رفتـار بـا اشـخاص  در بخـش سـوم فصـل دوم 
کـرده آمـده اسـت: حقیقـی و حقوقـی همـکار توجـه 

بـا  غیرمنصفانـه  و  ناسـالم  رقابـت  از  اجتنـاب   •
کـه  خـود  همـکار  حقوقـی  اشـخاص  یـا  مهندسـان 

اسـت: زیـر  مـوارد  شـامل 
دیگـر  و  برگزارکننـده  عوامـل  بـا  تبانـی  الـف( 
بـرای  مناقصـه  یـا  مزایـده  در  شـرکت کنندگان 

برنـده. قیمـت  و  شـرایط  بـر  اثرگـذاری 
ب( دادن یـا انتشـار اطاعـات نادرسـت، توسـل 
غیرمتعـارف  روش هـای  و  تهدیـد  فشـار،  بـه 
سـایر  منـع  یـا  حـذف  یـا  کـردن  منصـرف  بـرای 

رقابـت. در  شـرکت  از  رقیـب  حرفه منـدان 
و  ناسـالم  رقابـت  شـرایط  ایجـاد  از  اجتنـاب   •
کارفرما یا  غیرمنصفانـه بیـن حرفه منـدان، در مقـام 

طریـق: از  جملـه  از  وی  عامـل 
بـرای  یـا مزایـده صـوری  برگـزاری مناقصـه  الـف( 

مهندسـی. خدمـات  خریـد  یـا  طرح هـا 
ب( پنهـان داشـتن بخشـی از اطاعـات از بعضـی 
بیشـتر  اطاعـات  دادن  و  شـرکت کنندگان  از 
نادرسـت  اطاعـات  انتشـار  یـا  دیگـر  بعضـی  بـه 
گروهـی از عاقه منـدان شـرکت در رقابـت،  بـرای 

غیررسـمی. یـا  رسـمی  به صـورت 
پ( نقـض شـرایط و مقـررات قانونی و اعام شـده 

در تعییـن برنـده رقابت.
کامـل حقـوق مالکیـت معنوی اشـخاص  •مراعـات 
حقیقـی یـا حقوقی همکار و رقیـب و پرهیز از معرفی 
کارفرما  کار حرفـه ای دیگـران به نام خـود،  محصـول 
که به حقوق مالکیت  یا مؤسسـه خود و هر اقدامی 

معنوی دیگـران لطمه زند.
و  نادرسـت  قضـاوت  و  ارزیابـی  از  •خـودداری 
غیرمنصفانـه در مـورد خدمـات حرفـه ای اشـخاص 
خـاف  انتقـاد  بیـان  یـا  اقـدام  هـر  انجـام  یـا  دیگـر 
واقـع در مـورد خدمـات حرفـه ای یـا سـامت رفتـار 
و شـخصیت آنـان بـه هـر صـورت، همچنیـن طـرح 
آرای  افشـای  یـا  ایشـان  علیـه  واهـی  شـکایت های 
قطعـی نشـده محکومیـت آنـان به نحوی که موجب 

لطمـه بـه آبـروی حرفـه ای، آینده شـغلی یا وضعیت 
شـود. آن هـا  کاری 

کارفرما و پرداخت  * قرار ندادن واسـطه  بین خود و 
بـه  بـرای  یـا دادن وعـده  تعهـد  یـا پذیرفتـن  وجـه، 
کار مهندسـی، جـز در مـوارد قانونـی  دسـت  آوردن 

ماننـد بازاریابـی و وکالـت.
•پرهیـز از دادن هرگونـه وجـه، امتیـاز، وعـده، کمک به 
عوامـل کارفرمـا بـرای بـه دسـت آوردن کار یا برای حفظ 
کار یـا بـه دیگـران بـرای بـه دسـت آوردن موقعیت هـا، 
مناصب و مشاغل مهندسی یا مدیریت های حرفه ای.
درفصـل سـوم ایـن نظـام نامـه نیـز بـه شـیوه احـراز 
شـده  کیـد  تا و  یافتـه  اختصـاص  نظامنامـه  نقـض 
ایـن  موضـوع  اخاقـی  ای  حرفـه  رفتـار  رعایـت  کـه 
مشـمول  اشـخاص  تمامـی  وسـیله  بـه  نظامنامـه 
آن احـراز شـده تلقـی مـی شـود، مگـر آنکـه شـورای 
یـا  اسـتان  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  انتظامـی 
سـاختمان  مهندسـی  نظـام  انتظامـی  شـورای 
)کشـور(، حسـب مـورد، متعاقـب دریافـت شـکایت، 
را  آن  اداری  نقـض  قانونـی  تشـریفات  سـیر  از  پـس 
رای صـادره قطعـی  و  نمـوده  بـه آن حکـم  و  احـراز 

باشـد. شـده 
 منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
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اختیــار  در  کــه  فرصتــی  از  تشــکر  ضمــن   
گر موافقید این  گذاشــتید، ا نشــریه آبادگران 
گفت وگو را با مروری بر پیشــینه شرکت های 

کنیم؟  ساختمانی در ایران آغاز 
پیشکســوتان  مــن  از  نظرتــر  صاحــب  البتــه 
صنعــت احــداث هســتند، لیکــن بــرای اینکــه 
چنــد نکتــه مهــم را متذکر شــوم به پاســخ این 
ســؤال می پــردازم. قبــل از هــر چیز الزم اســت 
که در دهه های آغازین سده اخیر  کنم   اشــاره 
حرفــه ای بــه نــام پیمانــکاری وجــود نداشــت 
که ثبات نســبی بر اوضاع  یعنــی تــا دهــه 1340 
گردیــد، پیمانــکار ایرانی مشــهور  کم  کشــور حا

سراغ نداریم. 

می گفــت حامــی  احمــد  مهنــدس   مرحــوم 
 پــس از بازگشــت از تحصیــل و خــروج متفقین 
که برای ســاخت  از ایــران وضعیت طوری بود 
کشــور حتی یک مجموعه  راه و ســاختمان در 
حرفه ای نداشتیم و حرفه پیمانکاری در ایران 
کمک  ابزارهایی  ابتدا با ساخت جاده و پل به 
مثــل بیــل و فرغون و به صــورت مقاطعه کاری 
کتاب "تاریخچه  گردید. آقای آل یاسین در  آغاز 
علــل  از  یکــی  ایــران"  در  توســعه  برنامه ریــزی 
عــدم دســتیابی به همــه اهــداف برنامه هفت 
کمبــود  ســاله دوم یعنــی از ســال 34 تــا 41 را 
پیمانکاران و مهندســان مشــاور بــا تجربه ذکر 
روزافــزون  بــا تخصیــص درآمدهــای  می کنــد. 

دهه هــای  در  عمرانــی  پروژه هــای  بــه  نفــت 
بعد، شــرکت های پیمانکاری به طور تدریحی 
ظهــور   نمودنــد. اولیــن بــار در برنامــه ســوم 
توســعه در خال ســال های 41 تــا 46 موضوع 
دســتورکار  در  پیمانــکاران  صاحیــت  تعییــن 
کارهــا بــه  کــه برخــی  گرفــت. بــا وجــودی  قــرار 
که ارتبــاط قوی تری  گــذار می گردید  آنهایــی وا
شــرکت های  معــدود  داشــتند،  کمیــت  حا بــا 
که به مرور بر تعدادشــان افزوده می شــد  دیگــر 
نیــز به انــدازه خودشــان پروژه داشــتند، حتی 
شــرکت هایی  هــم  ســابق  سیاســی  مخالفــان 
یــک  کار شــدند.  کردنــد و مشــغول  تاســیس 
ضعــف هــم وجود داشــت و آن اینکــه با وجود 

شرکت های عمرانی از نبود مستندسازی 
و انتقال تجربه آسیب می بینند 

گفت وگو با دکتر علی اکبر نجفی

کبر نجفی مشــاور عالــی مدیرعامــل شــرکت بلندپایه و مدیرعامل شــرکت  دکتــر علــی ا
ح های ماندگار، دکترای مهندســی ســازه از انگلستان )سال1371(، دکترای معماری  طر
از انگلســتان )ســال 1376( و از اعضای انجمن ایرانی مهندســان محاســب ساختمان 
غ التحصیل فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان  است. وی متولد 1337 تهران و فار
از دانشکده فنی دانشگاه تهران است که در گفت وگو با نشریه آبادگران مصائب و موانع 

که از نظرتان می گذرد.  کرد  انتقال تجریه و دانش در فعالیت های عمرانی را تشریح 
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کت با طرف  اجبار شــرکت های خارجی به شرا
ایرانــی برای انجــام پروژه های بــزرگ و خاص، 
کت صوری  برخــی شــرکت های ایرانــی به شــرا
بــا شــرکت های خارجی بســنده می کردند و به 
جای بهره مندی از دانش و تجربه و تکنولوژی 
ایــن شــرکت ها، با دریافــت درصدی ســهم در 
حاشــیه قــرار می گرفتند. معدود شــرکت هایی 
که بطور واقعی با شــرکت های خارجی شــریک 
شــدند قــادر شــدند بــا وقــوع انقــاب و خروج 
نیمه تمــام  شــرکت های خارجــی، پروژه هــای 
را رأســا بــه پایــان برســانند. یــک نمونــه از این 
که اولین  پروژه ها ســد میناب )اســتقال( بود 

گرفت.  کاری اینجانب در آنجا شکل  تجارب 
بــا پیــروزی انقاب اســامی و خصوصــًا پس از 
جنــگ تحمیلــی عــراق با ایــران، شــرکت های 
بســیاری ایجــاد شــدندکه بــا توجــه بــه شــوق 
درآمدهــای  افزایــش  و  کشــور  در  ســازندگی 
و  کوچــک  پروژه هــای  شــدند  موفــق  نفتــی، 
که ســابقًا برای  بزرگــی منجملــه پروژه هایــی را 
اجــرای آنهــا از شــرکت های خارجــی اســتفاده 
می شــد طراحی و اجرا نمایند، مانند ســدها و 
کارخانجات مختلف.  شبکه های آب و برق و 

بــه  نیــاز  کــه  بــود  میزانــی  بــه  ایــن  آیــا   
گردد؟ شرکت های خارجی برطرف 

و  راه  گــون  گونا زمینه هــای  در  مــرور  بــه  بلــه 
ســاختمان اینگونه شد و این امر، هم مرهون 
هــم مدیــون  و  جــرات و جســارت مســئوالن 
عزم و اراده مهندســان مؤمن و میهن دوســت 
که از دهــه 1370 متخصصان  بــود، به طــوری 
و  مدیریــت  را  پروژه هــا  پیچیده تریــن  ایرانــی 
کــه مثال هــای زیــادی از این  اجــرا نموده انــد 
دســت وجود دارد. من فکر می کنم یک نقطه 
ضعف در اینجا داریم و آن عدم مستندسازی 
نســل های  بــه  اطاعــات  و  تجربــه  انتقــال  و 
کــه بــا همت و  بعــدی اســت تــا ایــن ظرفیــت 
تاش و پشــتکار بــه وجود آمده اســتمرار پیدا 
کنــد و پربارتــر شــود. موضــوع عــدم پایــداری 
شــرکت های ســاختمانی نیــز بــه ایــن ضعــف 

دامن زده است.  

شــرکت ها  پایــداری  عــدم  موضــوع  بــه    
کردید، درباره دالیل  این امر چه نظر  اشاره 

و نگاهی دارید؟
سرنوشــت  بــه  اجمالــی  نگاهــی  چنانچــه 
شــرکت های پیمانــکاری ایــران در نیــم قــرن 

کثــر  کــه ا اخیــر بیندازیــم، ماحظــه می کنیــم 
قریــب بــه اتفــاق آنهــا فقــط یــک نســل دوام 
را   پیمانــکاری  راه  بعــدی  نســل  و  داشــته اند 
ادامــه نــداده اســت. علــل زیــادی را می تــوان 
کــرد. یــک علت ســاختار  بــرای ایــن امــر تصور 
درونی این شــرکت ها و روابــط غیر ضابطه مند 
شــرکای آنهاست. علت دیگر عدم برنامه ریزی 
ایــن بنگاه هــا بــرای حیــات درازمــدت اســت. 
کار پیمانکاری  علــت دیگر صعوبــت و ریســک 
که از نزدیک مشقت پدران  اســت و نســل بعد 
خود را لمس نموده اند حاضر به قبول سختی 
دیگــر  علــت  نیســتند.  مســئولیت ها  اینگونــه 
کار و فــراز و  گرفتــن  کشــور، مشــکات  شــرایط 
که یک نمونه آن  نشیب های اقتصادی است 
خ ارز شاهد بودیم  را چندسال پیش در تغییر نر
و نمونــه دیگــرش رکود ســال های اخیر اســت. 
که  ایــن علت ها و علل دیگر موجب می شــوند 
کار پیمانکاری نشــان  نســل جدیــد رغبتی بــه 
ندهــد. در هــر حــال بنــده پیشــنهاد می کنــم 
که  مؤسســه تحقیق و توســعه صنعت احداث 
زمانی نســبت بــه این موضــوع عاقه مند بود، 
تحقیق جامعی انجام دهد تا با آسیب شناسی 
بتوان زمینه های پویائی و استمرار حیات این 

شرکت ها را فراهم نمود.

کــه در بخش    شــما به عنــوان متخصصی 
خصوصــی و پیمانــکاری فعالیــت دارید چه 
برداشتی از موانع پیش رو در عرصه اجرایی 

و عمرانی دارید؟ این موانع و دشواری ها در 
کوچک  میان شــرکت های بزرگ، متوســط و 

چه تفاوت هایی دارند؟ 
پیمانــکاری  شــرکت های  روی  پیــش  موانــع 
گذشــته در مجامــع  بــه تفصیــل در ســال های 
مختلف و در خال شــماره های همین نشریه 
کرات ذکرشده اند. این موانع را می توان به  به 
دو دســته تقســیم نمــود: یکی موانــع عمومی 
کشــور و دیگــری موانــع خــاص  کار در  کســب و 

جامعه پیمانکاری است. 
در قســمت اول قوانیــن و مقــررات نامناســب، 
محدودیت های بخش خصوصی، تبعیض های 
مالیاتــی، مســائل  مــن جملــه  مالــی  و  اداری 
ایــن دســت  از  از تحریم هــا و مــواردی  ناشــی 
پیمانــکاری  حــوزه  در  بــرد.  نــام  می تــوان  را 
می شــود مســائل را بــه چنــد بخــش تفکیــک 
مالــی،  مشــکات  قانونــی،  معضــات  نمــود: 
تنگناهــای رقابتــی و افــول فضــای عمرانــی در 
تــوازن  کشــور. مثالــی از مــوارد قانونــی، عــدم 
کارفرما در قراردادهاســت  تعهدات پیمانکار و 
کــه در شــرایط عمومــی پیمان هــا تجلــی پیــدا 
می کنــد و علی رغم تاش مداوم ســندیکا، این 
تدویــن  در  دلســوزان  چندســاله  تاش هــای 
متون جدید بازتاب شایسته ای نیافته است. 
و  مالیات هــای مســتقیم  قانــون  مثــال دیگــر 
کــه بــا وجــود  مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت 
ح مکــرر آن با بخش های دولتی و تقنینی،  طر
احــداث در  نظــرات دســت اندرکاران صنعــت 

تجدیدنظر انجام شده، تامین نشده  است. 
در  شــرکت  مدیرعامــل  احضــار  دیگــر  مثــال 
صــورت وقــوع حادثه بــه دادگاه طبــق قوانین 
بــه  و غیرضــروری  مزاحــم  کــه  اســت  موجــود 
نظــر می رســد. از جملــه مشــکات مالــی عدم 
ولــو  شــرکت ها  دیرپــای  مطالبــات  پرداخــت 
کــه شــرکت های  بــه صــورت غیرنقــدی اســت 
کوچــک و بزرگ را در آســتانه ورشکســتگی قرار 
داده و ذینفعــان ایشــان را نیز دچار مشــکات 
که  جــدی نمــوده اســت. ایــن درحالــی اســت 
بانک هــا در هــر شــرایطی منافــع تعریف شــده 
خود را از دادن تســهیات بانکی به شــرکت ها 
)کــه به دلیل عــدم وصول مطالبــات، دریافت 
تسهیات ضروری و گاه پیمانکار از بازپرداخت 
کارمزد صدور  آن نیز عاجز می شــود( و دریافت 
و تمدیــد تضامیــن تحصیــل می کننــد. دربــاره 
بخــش  بــا  همــاوردی  در  رقابتــی  تنگناهــای 
گفته شــده و با  گفتنی ها  دولتــی و عمومی نیز 

 در حوزه پیمانکاری می شود 
مسائل را به چند بخش تفکیک 

نمود: معضالت قانونی، 
مشکالت مالی، تنگناهای 

رقابتی و افول فضای عمرانی 
در کشور. مثالی از موارد 

قانونی، عدم توازن تعهدات 
پیمانکار و کارفرما در 

قراردادهاست که در شرایط 
عمومی پیمان ها تجلی پیدا 
می کند و علی رغم تالش 

مداوم سندیکا، این تالش های 
چندساله دلسوزان در تدوین 
متون جدید بازتاب شایسته ای 

نیافته است 
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امیــد به تنظیم شــرایط، از دولت حاضر انتظار 
کــه در این مــورد تدبیری بیندیشــد.  می رفــت 
ابــاغ فاز اول برنامه اصاح نظام بانکی و مالی 
که  کشــور اقدامــی دیرهنگام ولی مثبت اســت 
البتــه نیازمنــد اباغ دســتورالعمل های هریک 
از محورهاســت. یکــی از اهــداف ایــن برنامــه 
ســامان دهی بدهی های دولت است. درحال 
حاضــر میــزان بدهی های دولت )که بخشــی از 
آن مطالبــات شــرکت های پیمانــکاری اســت( 
گونــه ای  باالســت و وضعیــت مالــی دولــت بــه 
را  جدیــدی  عمرانــی  ح هــای  طر کــه  نیســت 
تعریــف نمایــد و حتــی قــادر بــه تامیــن مالــی 
خ  چــر تــا  نیســت  هــم  نیمه تمــام  پروژه هــای 
گردش درآیــد و از  شــرکت های پیمانــکاری بــه 
این رهگذر صدها پیشه وابسته به احداث نیز 
کوچک، متوسط  رونق یابند. لذا شــرکت های 
البتــه  رکــود هســتند و  بــزرگ همگــی دچــار  و 
کوچکتر در تندباد  توان ایســتایی شــرکت های 
کمتر و عوارض مربوط به شــرکت های  حوادث 

بزرگ بیشتر است.   

کــدام دســته از مشــکالت مربــوط بــه   رفــع 
رونــق بخش خصوصی، می تواند شــرکت های 

پیمانکاری را در موفقیت بیشتر یاری برساند؟
یک سری از مشکات کان هستند و در سطح 
ملی باید حل شــوند مثل مهار تورم به قیمت 
رکــود، تضییقــات تجــارت خارجی، غیــر واقعی 
خ ارز، عــدم برنامــه برای رشــد تولید  بــودن نــر
داخلی، نبود اســتراتژی برای رشد صادرات، و 
مســائلی از این دست. یک ســری از مشکات 
نســبتًا خــرد و در ســطح صنعــت احداث اند از 
قبیــل غیرواقعــی بــودن قیمت هــای فهــارس 
انباشــتگی  تعدیــل،  شــاخص های  و  بهــا 
بخشــنامه های مرتبــط بــا پیمانــکاران و لــزوم 
تنقیح آنها، نامتوازن بودن شــرایط قراردادها، 
کارفرمایــان از ظرفیت شــورای  عــدم اســتفاده 
عالــی فنــی، باتکلیفــی قراردادهــا و مطالبــات 

پیمانکاران و مسایلی از این دست. 

  تجربه شــما چه می گویــد؟ آیا اصلی ترین 
مســائل مربــوط بــه مشــکالت داخلــی مثل 
نیــروی  ضعــف  تجربــه،  و  ســرمایه  کمبــود 
و...  مدیریــت  ضعــف  تخصــص،  و  انســانی 
رکــود،  مثــل  بیرونــی  عوامــل  یــا  می شــود 
گــردش مالی  کمبــود نقدینگــی و  تحریم هــا، 
گیر،  کشــور، مقــررات و قوانین دســت و پا در 

گریز، نبــود رقابت واقعی  کارفرمایــان قانــون 
و... مسئله اصلی هستند؟

و  از ضعف هــا  نظــر می رســد مجموعــه ای  بــه 
ایــن  موجبــات  بیرونــی  و  درونــی  مشــکات 
بایســتی  مــا  آورده انــد.  وجــود  بــه  را  مســائل 
باشــیم.  داشــته  برون گــرا  و  درون زا  اقتصــاد 
ایــن پیــام اقتصــاد مقاومتی اســت. مهــم این 
کــه تحلیلــی از وضعیــت موجــود، علــل  اســت 
شکل گیری آن و راهکارهای برون رفت داشته 
باشــیم تــا بن مایــه برنامه ریــزی عملــی بــرای 
گیرد. تامیــن منابع مالی  بهبــود وضعیت قــرار 
بــرای تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام و شــروع 
پروژه هــای اولویــت دار توســط دولــت نیازمند 
تعریــف یــک چرخــه مالــی خودگردان یــا الاقل 
کمتریــن اتکا بــه درآمدهــای دولت اســت.  بــا 
در عیــن حــال بــه میــدان آوردن درآمــد ارزی 

ســال های پردرآمــد نفــت ضــروری و الزمــه آن 
بهبــود روابــط بین المللــی و رفع فســاد داخلی 
گانــه  کــه جــز بــا هماهنگــی قــوای ســه  اســت 
آمارهــای  طبــق  نیســت.  میســر  قــوا  ســایر  و 
موجــود، حجــم بزرگــی از نقدینگــی در اختیــار 
بــه  هدایــت  قابــل  کــه  بانک هاســت  و  افــراد 
و  ملــی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  ســمت 
تقلیــل  بــا  خوشــبختانه  و  می باشــد  غیرملــی 
ســود بانکــی، زمینــه ایــن جابجائــی در حــال 
فراهــم شــدن اســت، ولی آیــا دولــت برنامه ای 
بــرای هدایــت هدفمنــد ایــن نقدینگــی دارد؟ 
بــه اعتقاد بنــده ضروری ترین عامل، انســجام 
چنانچــه  اســت.  توســعه  کان  برنامه ریــزی 
کــه از چرخــه تصمیم ســازی بیــرون  نخبگانــی 
کار  مانده انــد در قالب شــوراهای راهبــردی به 
گرفتــه شــوند، می تــوان بــا تشــخیص اهــداف 
معیــن، مســیر نیل به ایــن اهداف را ترســیم و 
آنــگاه همه امکانات را در راســتای این اهداف 

گرفــت. همچنین بایســتی بازتعریفی از  کار  بــه 
ح آمایش  که از آن جمله طر گذشته  مطالعات 
ســرزمین اســت صــورت پذیــرد. آنچــه مســلم 
است ضعف نیروی انسانی و تخصص و تجربه 
ح نیســت و شــاهد آن  بــه هیــچ عنــوان مطــر
غ التحصیان همه رشــته ها و مهندسان ما  فار
کشورهای پیشرفته  که برخی از آنها را  هستند 
روی دســت می برنــد و چنانچه زمینه بالندگی 
ایشان در داخل فراهم شود در خدمت رشد و 
کشور خواهند بود، بلکه شاهد ضعف  توســعه 

کان نگری و برنامه ریزی هستیم. مدیریت، 

بــا  خــود  فعالیــت  در  شــرکت ها  آیــا   
رقابت هــای ناســالم و هزینه هــای ناشــی از 
عمرانــی  فعالیت هــای  نبــودن  قاعده منــد 
مواجــه هســتند؟ آیــا رقبــای رانــت دار مثــل 

بخــش  فعالیــت  خصولتــی  شــرکت های 
کرده اند؟ خصوصی را دچار مضیقه 

جواب سؤال شما در خود سؤال نهفته است. 
در  محتــرم  جمهــور  رئیــس  گفتــه  اســت  الزم 
گذشــته را  نشســت خبــری 27 دی مــاه ســال 
که ایــن دولت از  نقــل نمایــم به این مضمــون 
ابتــدا پای بخــش خصوصــی رقابتــی غیررانتی 
کــرده اســت و امروز هــم این  فــرش قرمــز پهــن 
گفتــه حتما  فــرش قرمــز را پهــن می کنــد. ایــن 
ناشــی از یــک ارزیابی عمیق از موضوع اســت. 
ضمنــا ایــن موضــوع را بایســتی متذکــر شــوم 
کــه بیــن اســتفاده از اعتبــار و اســتفاده از رانت 
در  مجموعــه ای  چنانچــه  هســت.  تفــاوت 
کاری خــود اعتبــاری  طــول ســالیان فعالیــت 
کرده باشــد و بر مبنای این اعتبار مورد  کســب 
وثــوق و مــورد رجوع باشــد فــرق دارد بــا اینکه 
مجموعــه ای بــدون اینگونــه ســابقه و اعتبــار 
صرفــا به دلیل داشــتن ارتباطات و اطاعات و 



 پیام آبادگران                                 
تیر  1395
شماره 344

42

بــدون طی فراینــد رقابت موفق بــه اختصاص 
منافعی برای خود شود.

گفــت وگــوی دولــت و بخــش    بــه نظــر شــما 
صــورت  بــه  ســال های  اخیــر  در  کــه  خصوصــی 
نهادی در آمده است چه دستاوردی داشته، آیا 

کمکی به بهبود اوضاع داشته است؟
ایــن  آغــاز  از  قبــل  تــا  زیــرا  بــوده  مفیــد  قطعــا 
تریبونــی  هیــچ   13۹0 ســال  در  گفت وگوهــا 
بــرای بیــان مســائل بخش خصوصی جــز اتاق 
که  بازرگانی وجود نداشــت. اتــاق بازرگانی هم 
پارلمــان بخــش خصوصی محســوب می شــد، 
بــا دولــت نداشــت. از  ارتبــاط سیســتماتیکی 
مختلــف  جنبه هــای  جلســات  اولیــن  همــان 
ح شده اند. لذا برقراری  کار مطر کسب و  موانع 
کــه درآن وزرا و مســئوالن رده  ایــن نشســت ها 
بــاالی دولتــی حضــور پیــدا می کننــد می تواند 
گــر ســازوکاری  ا بســیار مفیــد باشــد خصوصــا 
بــرای پیگیــری مطالبــات بخــش خصوصــی از 
نهادها ایجاد شــود. یکی دیگر از نشست هائی 
کمک شــایانی بــه انعکاس مســائل بخش  کــه 
کمیته ماده  کرده تشــکیل جلسات  خصوصی 
کار با حضور  کسب و  که در آنها موانع  76 بوده 
ح و در برخــی موارد به  افــراد ذی مدخل مطــر
اصــاح قوانیــن منجملــه قانــون مالیات هــای 

مستقیم و ارزش افزوده منجر شده است.

کــه شــرایط موجود به ســمت   آیــا امیــد داریــد 
گــر  ا دهــد؟  وضعیــت  تغییــر  مطلــوب  شــرایط 

امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
باالخره نباید امید را از دست داد و نا امیدی 
کشور  در قاموس تاشــگران عرصه سازندگی 
که منتخبین  معنــا ندارد. ماحظه بفرمائید 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
علی رغم مواجهه با بی مهری های مسئوالن 
گاهــی به طــور مکرر  تــا چــه حــد با پشــتکار و 
آنهــا  پی گیــری  و  مســائل  ح  طــر بــه  نــو  از 
می پردازنــد. ایــن روحیــه عمومــی آبادگــران 
کــه هیچگاه از پی گیری  این مرز و بوم اســت 
اصــاح امــور و تغییر وضعیــت موجود، چون 
آن را در راســتای منافــع ملــی می داننــد، نــا 
تغییــر  الزامــات  جملــه  از  نمی شــوند.  امیــد 
خ  که چر وضعیــت، درک این موضوع اســت 
کشــور بــر پایــه فعالیــت پویای  اقتصــاد یــک 
بخــش خصوصی به ویــژه در زمینه صادرات 
و در مورد شــرکت های پیمانــکاری صادرات 
خدمــات فنــی مهندســی می چرخــد. الــزام 
دیگــر دخالت دادن بیشــتر بخش خصوصی 

در تصمیم ســازی ها براســاس این درک اســت 
و راهکارهــای آن وجــود دارنــد. مبــارزه واقعی 
و برنامــه ای بــا فســاد و رقابتی شــدن بــازار نیز 
کــه موجــب پویائی بخش  الــزام دیگری اســت 
خصوصی می شود. یک الزام بزرگ هم از جانب 
بخش خصوصی باید مورد توجه قرارگیرد و آن 
که چشــم امیــدش فقط بــه دولت  ایــن اســت 
نباشــد و از ایــن پــس خود بــه تعریــف پروژه ها 
بپــردازد.  آنهــا  مالــی  تامیــن  دادن  ترتیــب  و 
که با تغییر شرایط رفت و آمدهائی بین  کنون  ا
بنگاه هــای ایرانــی و خارجــی انجــام می شــود 
در  کار  بــه  عاقه منــد  خارجــی  شــرکت های  و 
ایــران هســتند، اوال طرف های ایرانی بایســتی 
بحــث تامیــن مالــی توســط ایــن شــرکت ها از 
کشورشان را به نتیجه  طریق مؤسســات مالی 
کثر  برسانند، ثانیا با توجه به وجود قانون حدا
اســتفاده از تــوان داخلــی ســهم قابــل توجهی 
کار واقعــی برای خود در نظر داشــته باشــند  از 
و هیچــگاه به ســهمی صــوری بســنده نکنند. 
کارفرمایان ایرانی  بدیهی اســت نقش دولت و 

در شکل گیری این دو مهم حیاتی است.

ســندیکای  فعالیــت  بــه  نگاهــی  چــه   
آیــا  داریــد؟  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
کــه بتــوان آنهــا را  ظرفیت هایــی  وجــود دارد 
برای موفقیت بیشتر سندیکا فعال ساخت؟
صنعــت  صنفــی  تشــکل  مهم تریــن  ســندیکا 

در  بزرگــی  نقــش  بنابرایــن  و  اســت  احــداث 
یکپارچگــی صنــف و تنظیــم روابــط اعضــا در 
درون تشــکل و بــا بیــرون دارد. روابــط بیرونی 
می توانــد شــامل تشــکل های غیردولتی دیگر، 
نهادهای دولتی و ســایر مجموعه های مرتبط 
با فعالیت اعضا باشــد. وظیفه اصلی ســندیکا 
شــکل دهی بــه ایــن روابط بــه منظــور حصول 
کــه بــه نوبــه خود  عملکــرد بهتــر صنــف اســت 
کشــور  موجــب رشــد ایــن شــرکت ها و توســعه 
می شــود. مجموعــه شــرکت های پیمانــکاری 
اعــم از اینکــه عضو ســندیکا باشــند یا نباشــند 
کشــورند و ارتقــای ایشــان  ســرمایه های ملــی 
کشــور را به دنبال دارد. این موضوع را  اعتای 
کردم  به شــکلی دیگر در ابتدای عرایضم اشاره 
که یکی از علل عدم تحقق برنامه های توســعه 
در دهه هــای قبــل و بعــد از تاســیس ســندیکا 

نبود پیمانکاران باتجربه بوده است.
ســندیکا در ســال های اخیر جــای خوبی برای 
تصمیم گیری هــای  فراینــد  در  خــود  حضــور 
کــرده ولــی تأثیــر الزم را نداشــته و  دولتــی بــاز 
که چرا نداشته و چگونه  کنیم  بایســتی بررسی 
می توان بیش از این تاثیرگذار بود. اســتفاده از 
ظرفیت هــای اتــاق بازرگانی ایــران می تواند به 
کنــد. بــا توجه به  کمــک  تاثیرگــذاری ســندیکا 
اینکــه آئین نامــه موجــود تشــخیص صاحیت 
از اعضــا روش  زعــم بســیاری  بــه  پیمانــکاران 
مناســبی بــرای تاییــد صاحیــت پیمانــکاران 
آئین نامــه  ســندیکا  اســت  خــوب  نیســت، 
پیشــنهادی خــود را تدویــن و ارائــه نمایــد. در 
حــوزه داخلی ســندیکا ایجاد یــک نهاد داوری 
برای رفع اختافات بین اعضا و احیانا با ســایر 

ذینفعان پیشنهاد می شود. 
کــه نیازمند توجه سندیکاســت  حــوزه دیگری 
تامیــن  بــرای  زمینــه  فراهم ســازی  و  تســهیل 
مالــی پروژه هــا توســط مؤسســات مالی اســت 
امــکان  دولــت  کــه  فعلــی  شــرایط  در  زیــرا 
ح ها را ندارد، الزم اســت  ســرمایه گذاری در طر
کار مناسبی برای استفاده از منابع دیگر  ساز و 
کــه پیمانکار  ازجملــه بانک هــا، بــه وجود آیــد 
گیرند تا  کنــار هم قــرار  و تامین کننــده مالــی در 
اجــرای یک پــروژه محقق شــود. ظرفیت های 
مؤسســه تحقیــق و توســعه صنعــت احــداث و 
کنون به فعل درنیامده و ســندیکا  انرژی هم تا
آن  اصلــی  پدیدآورنــدگان  از  یکــی  عنــوان  بــه 
که  می توانــد روحی تازه به این مؤسســه بدمد 
پژوهش مســائل ساخت و آموزش مهارت ها از 

زمینه های مفید فعالیت مؤسسه باشد. 

 از جملــه الزامــات تغییــر وضعیــت، 
کــه  اســت  موضــوع  ایــن  درک 
کشــور بــر پایــه  چــرخ اقتصــاد یــک 
فعالیــت پویــای بخــش خصوصــی 
در  و  صــادرات  زمینــه  در  ویــژه  بــه 
پیمانــکاری  شــرکت های  مــورد 
صــادرات خدمــات فنی مهندســی 
دخالــت  دیگــر  الــزام  می چرخــد. 
در  خصوصــی  بخــش  بیشــتر  دادن 
تصمیم ســازی ها براساس این درک 
اســت و راهکارهای آن وجود دارند. 
مبــارزه واقعــی و برنامه ای با فســاد و 
رقابتــی شــدن بــازار نیز الــزام دیگری 
کــه موجــب پویائــی بخــش  اســت 

خصوصی می شود.
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تاریخ:95/1/28

شماره: 95-52948

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326

»بنام خدا«

جناب آقای مهندس غالمحسین حمزه مصطفوی 
ریاست محترم امور نظام فنی اجرائی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

موضوع: اجرای پیمان به روش سرجمع

پس از سالم
      به پیوســت تصویر نامه شــماره 95/55/1018 مورخ 95/1/21 شرکت بردو درارتباط با بند » و 
« ماده 11 پیمان اجرای  کار های ســاختمانی به صورت ســرجمع ) جبران خســارت دیر کرد در 

پرداختها( موضوع بخشنامه شماره 100/4605 مورخ 1389/2/4 ارسال و به استحضار می رساند:
شرکت بردو به استناد اظهار نظر شماره 51395/ف/22 مورخ 89/8/22 آن امور محترم در خصوص 
خســارت دیرکرد در پرداختها که اعالم گردیده است » خسارت دیرکرد در پرداختها بابت تأخیر 
در پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار صورت می گیرد ، از اینرو منظور از اصل بدهی، 
 مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار می باشــد که بعد از اعمال کسور مربوطه بدست می آید«

 )یکبرگ تصویر نامه ضمیمه است ( 
درخواســت اعالم نظر در محاسبه خسارت بدهی کارفرما بابت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

که می بایست به همراه صورت وضعیت پرداخت گردد را می نماید.
بابررســی بعمل آمده باتوجه به اینکه وفق ضوابط، پرداخــت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به همراه 
صورتحســاب ،تأکید شــده است، به نظر این ســندیکا مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قسمتی از اصل 
بدهی کارفرما به پیمانکار است که عدم پرداخت آن مشمول خسارت بند » و« ماده 11 پیمان اجرای 

کارهای ساختمانی بصورت سرجمع می گردد که الزمست به پیمانکار پرداخت گردد.
تقاضــا دارد مقرر فرماینــد در صورت تأیید مراتب را جهت اعالم به پیمانکار به این ســندیکا ابالغ 

نمایند.

با تقدیم 
احترام
  بهمن 
دادمان
 دبیر 
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جناب آقای مهندس  عبدالمجید سجادی نائینی
عضو  محترم هیأت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

مدیرعامل  محترم شرکت رامکله
گرامــی جنابعالی را تســلیت عــرض می کنیم. بــرای آن  بــا دریــغ و تأســف، درگذشــت مادر همســر  

مرحومه غفران الهی و برای شما و بازماندگان محترم  صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
هیأت مدیره و بازرسان  سندیکای  شرکت های ساختمانی ایران
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در  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  آخونـدی،  عبـاس  دکتـر 
سوسیالیسـم  عنـوان  تحـت  اقتصـادی  میزگـرد 
را  خـود  نظـرات  نقطـه  ایـران  در  گری  سـودا و  بـازار 
در  گری  سـودا و  بـازار  سوسیالیسـم  زمینه هـای  در 
که اقتصـاد را  کـرد و تله هـای سیاسـی  ایـران تشـریح 

برشـمرد. می کننـد  تغییـر  دسـتخوش 
دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسـازی در میزگرد 
گری  اقتصـادی با موضوع سوسیالیسـم بازار و سـودا
 در ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف با حضور
گـزاره اصلـی را محـور   حسـین راغفـر و سـعید لیـاز، 4 
گـزاره نخسـت  گفـت:  صحبت هـای خـود دانسـت و 
کـه اساسـا جریـان مدرنیتـه و نوگرایـی در  ایـن اسـت 
ایـران بـا گرایـش چـپ وارد ایـران شـد و با گذشـت 100 
سـال از مشـروطه، هنوز هم سـایه اندیشـه چپ را در 
تمـام فرآیندهـای روشـنفکری، دولت مـدرن، فرآیند 

تصمیم گیـری و تصمیم سـازی می تـوان دیـد.
گزاره های اصلی  وزیـر راه و شهرسـازی در بیـان سـایر 
که  گزاره دوم این است  گفت:  محور سخنرانی خود 
آیـا اساسـا چیـزی به مفهـوم بـازار آزاد در ایـران وجود 
گری )مرکانتیلیستی(  دارد؟ یا نظام، نظام بازار سودا

اسـت. معتقـدم نظـام بـازار در ایـران شـکل نگرفـت 
آزاد  بـازار  نظـام  عنـوان  تحـت  ایـران  در  آنچـه  زیـرا 
نقـد می شـود بـه واقـع نقـد نظـام بـازار آزاد نیسـت. 
هنـگام  در  کـه  اسـت  ایـن  سـوم  گـزاره  همچنیـن 
صحبـت از سیاسـت هـای اقتصـادی بایـد یک بـار از 
دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی و بار دیگر از منظر 

کنیـم. اقتصـاد سیاسـی بـه موضـوع نـگاه 
که اساسـا ایسـم ها  گـزاره چهـارم نیز این نکته اسـت 
کشـور ایـران حـل نمی کننـد و  مشـکلی از مشـکات 
کـه سـرانجام بایـد بـه آن توجه داشـته باشـیم  آنچـه 
مفهومـی اسـت تـا بتوانیـم در ایـران مـورد بازخوانـی 
قـرار دهیـم. لـذا بـه دنبال مفهوم ایران شـهر هسـتم 
را  بشـری  دسـتاوردهای  بتـوان  مفهـوم  آن  در  کـه 

مـورد بازنگـری قـرار داد.
وزیـر راه و شهرسـازی با اشـاره به اینکه مبنـای ورود 
صحبـت خـود بـه بحـث میزگـرد سوسیالیسـم بـازار 
گری در ایـران، اقتصـاد سیاسـی اسـت و بـا  و سـودا
موضوع هـای  جـزو  موضـوع،  ایـن  اینکـه  بـر  کیـد  تا
گفـت: در رجـوع به عصر ناصـری در  پرچالـش اسـت 
که تجار بزرگی داشـتیم  شـرح مفهوم بازار می بینیم 

کـه اتحـاد منافـع فراوانـی با دربـار داشـتند و در همه 
چیـز از جملـه سـود بـا هـم شـریک بودنـد و عمـده 
فعالیت های آن دوره نه بر مبنای شفافیت، رقابت 
کـه در مبادلـه امتیـاز بوده و تعریف بسـیار  و فنـاوری 
ویژگـی  ایـن  و  بـود  گرایانه  سـودا بـازار  از  اسـتاندارد 
کـه در قرن 16 تـا 1۹ میادی در  مختـص ایـران نبـود 
کشـور انگلسـتان و در سراسـر جهان مطرح بود.وی 
ادامه داد: اساسـا نقد مرکانتیلیسـتی از آنجا شـروع 
که  گـر بخواهیـم اقتصـادی داشـته باشـیم  کـه ا شـد 
کنـد بایـد بـه تخصص گرایـی  رفـاه اجتماعـی ایجـاد 
کـرد.  مطـرح  را  آن  نیـز  اسـمیت  آدام  کـه  برسـیم 
که بیش از 100 سـال  همچنین نکته من این اسـت 
گذشـت و مـا هیچـگاه نتوانسـتیم وارد  از مشـروطه 
کنیم. گری عبور  بازار آزاد اقتصادی شـده و از سـودا
سوسیالیسـم  بحـث  معتقـدم  داد:  ادامـه  آخونـدی 
بحثـی ریشـه دار تـر از بحـث روز مـا اسـت و اساسـا بـه 
نحـوه ورود اندیشـه نوگرایـی بـه ایـران مرتبط اسـت. از 
گرایانه  طرفی آنچه ما در سنت داشتیم سیستم سودا
کـه در آن مباحثـی همچـون بـازار آزاد معنایـی  بـود 
نداشـت و بـازار بـه دنبـال آن بـود تـا خـود را بـه قـدرت 

 میزگرد  سوسیالیسم بازار 
و سوداگری در ایران

دیدگاه های دکتر آخوندی، لیالز و راغفر 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
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کنـد و ایـن بحـث تـا انقـاب ادامـه داشـت. وصـل 
گفـت: اصلـی ترین آموزه سوسیالیسـم مالکیت  وی 
کیست؟  ابزار تولید بود و اینکه ابزار تولید در اختیار 
ابـزار  تمـام  کـه  می گویـد  اساسـی  قانـون   44 اصـل 
تولیـد در اختیـار دولـت اسـت و مـا ایـن رونـد را در 
کارگر در اروپا از سـال هـای 1۹18 تا  اساسـنامه حـزب 

2013 نیـز شـاهد بودیـم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سه عامت برای او 
مهم هستند در تشریح آنها گفت: مالکیت ابزار تولید، 
نبود سیستم ضد انحصار و ضد رقابت را  قبل و پس 
از انقـاب شـاهد بودیـم. قانون ضد انحصار هیچگاه 
گـذاری  در ایـران شـکل نگرفـت امـا سیسـتم قیمـت 

گسـترش  شـدن  دولتـی  جریـان  و  گرفـت  شـکل   
بیشـتری پیـدا کـرد. در ادامه ما همچنـان فاقد نظام 
کنترل رقابت بودیم تا به مفهوم  ضد انحصار و نظام 
کـه تحـول بزرگـی را  و سیاسـت هـای اباغـی اصـل 44 
کرد، رسـیدیم.  گشـایش اقتصـادی ایـران مطرح مـی 
آخوندی ادامه داد: بر اسـاس سیاسـت های اباغی 
خصوصـی  بخـش  عناویـن  تمامـی  بـه   ،44 اصـل 
اجـازه ورود بـه اقتصـاد و بهره منـدی از آن داده شـد 
که تحول بزرگی به شمار می آید. اما مهم این است 
کنیـم و این آن  کـه تلـه سیاسـت را در این اصل پیدا 
کـه رخ داد. بدیـن معنـا و بـر اسـاس  چیـزی اسـت 
آمـار، خصوصـی سـازی در ایـران بـه معنـای واقعـی 
گذاری هـا بـه  خصوصـی سـازی نبـود بلکـه تغییـر وا
دیگـر نهادهـای دولتـی و عمومـی، خصوصی سـازی 

تلقـی شـد و اصـل 44 در تلـه سیاسـت افتـاد.
در  بعـدی  سیاسـت  تلـه  گفـت:  آخونـدی 
بـا  بـود  قـرار  گرچـه  ا کـه  بـود  ایـن  خصوصی سـازی 
بـازار  بهینـه  تخصیـص  منطـق  خصوصی سـازی 
که  کم شـود اما آن منطق اجرا نشـد. بدین معنا  حا
نـه قانـون خـود انحصـاری ایجـاد شـد و نـه سیسـتم 
نظـام  نـه  و  خدمـات  سـازی  تجـاری  نـه  و  رقابتـی 
گـذاری جمـع شـد. بـه همیـن دلیـل، وقتـی  قیمـت 
در ایـن سیاسـت نـه سیسـتم رقابت، نـه قانون ضد 
انحصـار و نـه سیسـتم رفـع قیمت گـذاری را داریـم 
کـه مثـا راه آهـن  کـه رخ می دهـد ایـن اسـت  اتفاقـی 
تحـت اختیـار وزارت راه و شهرسـازی بـه یـک ارگان 
دولتـی دیگـر محـول می شـود. در حالیکـه هـدف از 

بـه واقـع ایـن نبـود. خصوصـی سـازی 
هـای  تلـه  سـایر  بیـان  در  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
که مطلب  سیاسـی یادآور شـد: تله سیاسـت بعدی 
که پس  مهمی در اقتصاد سیاسـی اسـت این اسـت 
که مقررات  گمان پیش می آیـد  از ایـن اتفاقـات ایـن 
امتیـاز بیشـتری  نیـز  بـه همیـن دلیـل  و  ایـراد دارد 
کـه هیچکـدام از قواعـد رقابـت را رعایـت  کسـی  بـه 

می دهیـم. نمی کنـد 
امـکان  بـه  دیگـر  سیاسـت  تلـه  داد:  ادامـه  وی 

صرفه جویـی در مصـرف انـرژی مربـوط اسـت. بارهـا 
راجـع بـه قیمـت حامـل انـرژی بحـث شـد و اینکـه تا 
آزاد نشـود امکان صرفه جویی انرژی وجود نخواهد 
انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی  داسـتان  کل  داشـت. 
کـرد؟ نخسـت اینکـه  چـه سرنوشـتی در ایـران پیـدا 
نداریـم  قیمـت  افزایـش  وجـه  هیـچ  بـه  شـد  گفتـه 
یـک  در  داشـت.  نخواهیـم  نیـز  را  رشـد  و 10درصـد 
یارانه هایـی  منابعـش  تمـام  و  کـرد  ایسـت  لحظـه 
کل داسـتان  کـه توزیـع شـدند. یعنی هـر مرتبه  شـد 
توزیـع  ابـزار  قیمـت  اصـاح  و  یارانه هـا  هدفمنـدی 

کامـا سیاسـی شـد. یارانـه بـرای یـک هـدف 
وزیـر راه و شهرسـازی در جمـع بنـدی صحبـت هـا 
بـازار  سوسیالیسـم،  مفاهیـم  بـه  گـر  ا گفـت:  خـود 
در  نکنیـم  دقـت  گری(  )سـودا مرکانتالیسـیم  آزاد، 
 اصاحات بعدی بار دیگر در تله سیاست می افتیم. 
ایـران  در  چـپ  مفهـوم  سیاسـت  تلـه  جریـان  در 
کـرد. بدیـن معنـا، اندیشـه چپ  قلـب ماهیـت پیـدا 
هیچـگاه در ایـران منجـر بـه دولت رفاه نشـد. کسـی 
کند سیسـتم جامـع رفـاه داریم. به  کـه ادعـا  نیسـت 
گسـترده ای هزینه هـای رفاهی  رغـم آنکـه به شـکل 

در بخـش هـای مختلـف داریـم.

حسین راغفر عضو هیأت علمی 
دانشگاه الزهرا: 

کـه  تجربه هاسـت  بهتریـن  از  یکـی  ایـران  تجربـه   
مـردم  آزاد  بـازار  نـام  بـه  چگونـه  می دهـد  نشـان 

شـدند. چپـاول 

آن  از  نـام سوسیالیسـم  بـه  وزیـر  آقـای  کـه  آنچـه   
رفاقتـی"  داری  "سـرمایه  واقـع  در  کردنـد  صحبـت 

اسـت.
کارکرد دولت جمع   ما هنوز در ایران دولت نداریم، 
آوری مالیات و توزیع آن به صورت خدمات عمومی 
کـه مـا در ایـران نداریـم. مـا یـک دسـتگاه بزرگ  اسـت 

بروکراتیـک داریـم که توزیع منزلت می کند. 
 مـا بـدون اصاحـات سـاختاری امـکان اصاحـات 
را نداریـم، بنابرایـن تمـام ایـن سیاسـت های  دیگـر 
اباغی مثل اصل 44 و اقتصاد مقاومتی و ... تنها به 
کنند و در غیر این  در شرایطی می توانند تحقق پیدا 

صـورت تبدیـل بـه صرفـا کاغذ و سـمینار می شـوند.
مثـل  نامولـد  فعالیت هـای  کـه  زمانـی  تـا   
کـه همـان  خریدوفـروش پـول، زمیـن و امثـال اینهـا 
گری اسـت پـاداش می گیرنـد توسـعه صنعتـی  سـودا

گیـرد. نمـی  شـکل 
کمتـر  دنیـا  از همـه  ایـران  ک  امـا مالیـات   سـهم 
اسـت. حـدود یک سـال پیش الیحـه عواید حاصل 
از مالیـات بـر سـرمایه در مجلـس رد مـی شـود، چرا؟ 
که در  بـرای اینکـه ایـن هشـتصد هزار مسـکن خالـی 
ایران وجود دارد اموال همین تصمیم گیران اسـت.

کارشناس اقتصادی: سعید لیالز تحلیلگر 
 بررسـی رفتـار رهبـران دولت هـای ایـران در تاریـخ 
معاصـر نشـان می دهـد آن هـا هـرگاه قیمـت نفـت در 
بازارهـای جهانـی افزایـش یافتـه و درآمـد دولتشـان 
افزایـش یافتـه اسـت، دریافـت مالیـات از مـردم را رهـا 
کرده انـد، واردات بـرای رفـاه را افزایـش داده و بـا پـول 
حاصـل از درآمـد نفـت محبوبیـت خریده انـد. از ایـن 
منظـر دولـت امیرعباس هویدا در اوایل دهـه 1350 با 
رفتـار دولـت محمـود احمدی نژاد در نیمـه دوم دهه 
کرده اند. 1380 تفاوتی نیست و آن ها عین هم عمل 
  اقتصـاد ایـران بـرای رسـیدن بـه توسـعه و عبـور از 
بحران هـا راهـی جز آزادسـازی اقتصـاد ایران نـدارد و 
گرفت. که بتوان آن را نادیده  این مساله ای نیست 
  مـا سـرمایه دار بـد یـا سـرمایه دار خوب نداریـم و در 
هـر جایـی و در هـر بخشـی از تاریـخ، سـرمایه داران 

کـردن سـود هسـتند.  کثـر  دنبـال حدا
گـر می خواهیـم فسـاد از بیـن بـرود بایـد اقتصـاد   ا
دنبـال  همیشـه  اینصـورت  غیـر  در  و  کنیـم  آزاد  را 

کنیـم. کمـه  محا را  آن هـا  تـا  می گردیـم  فاسـدها 
در انتهـا دکتـر مدنـی زاده بـا ارائـه فیلمـی از وضیعـت 
مشـابه  تقریبـا  حالـت  یـک  از  کـه  ژاپـن  و  هنـد 
کردنـد ولـی بـه نتایـج مختلـف رسـیدند، بـه  شـروع 
کـه  کردنـد  بیـان  و  پرداختـه  موضـوع  جمع بنـدی 
بـرای  بـازی  زمیـن  کـردن  فراهـم  دولـت  وظیفـه ی 
بـازی  بـه  نبایـد  و خـود  اسـت  اقتصـادی  بازیکنـان 

بزنـد. دسـت 

دکتر آخوندی:
 بر اساس سیاست های ابالغی 

اصل 44، به تمامی عناوین 
بخش خصوصی اجازه ورود 
به اقتصاد و بهره مندی از آن 
داده شد که تحول بزرگی به 

شمار می آید. اما مهم این 
است که تله سیاست را در 
این اصل پیدا کنیم و این 

آن چیزی است که رخ داد. 
بدین معنا و بر اساس آمار، 

خصوصی سازی در ایران به 
معنای واقعی خصوصی سازی 
نبود بلکه تغییر واگذاری ها به 

دیگر نهادهای دولتی و عمومی، 
خصوصی سازی تلقی شد و 
اصل 44 در تله سیاست افتاد.



 پیام آبادگران                                 
تیر  1395
شماره 344

48

30 ویژگی 
افراد توانا

دکتر محمود ســریع القلم، اســتاد دانشگاه 
گی  در وب ســایت شــخصی خــود، ســی ویژ

کرده است: افراد توانا را منتشر 
کاری انجــام  کســی  1- وقــت ندارنــد علیــه 

دهند
2- وقــت ندارند پشت ســر دیگران صحبت 

کنند
گذشته، متوقف  3- وقت ندارند در وقایع 

شوند
که دروغ بگویند 4- وقت ندارند 

5- بســیار انتخــاب می کننــد چــون ذهــن 
اولویت بندی شده دارند

6- تفاوت های انسان ها را می ستایند
کســی را ماننــد  7- به دنبــال ایــن نیســتند 

کنند خود 
کیفیت غذای خــود را با دقت  8- حجــم و 

زیر نظر دارند
۹- بــد بــودن بعضــی انســان ها را، عــادی 

می دانند
10- با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر 

آنها مسلط   هستند
11- در فهم رفتار انســان ها، اول منافع آنها 

را می شکافند
ترجیــح  مســاوات  بــر  را  کارآمــدی   -12
کــه مســاوات خــود نتیجــه  می دهنــد زیــرا 

کارآمدی است
کارآمدی را نتیجه رقابت می دانند  -13

14- راستگو هستند چون منافع درازمدت 
دارند

اضافــه  حــروف  از  اســتفاده  در  15- حتــی 
دقــت می کننــد تا اعتمــاد دیگــران را حفظ 

کنند
16- از افــراد توانــا، بــا مهــارت و باهــوش، 

هراسی ندارند
شــعاع  گســترش  حــال  در  دائمــا   -17

شبکه های ارتباطی خود هستند
که آنها را می بینید، بهتر  18- بعــد از 6 مــاه 

پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

شدن آنها را متوجه می شوید
1۹- اطرافشان، مملو از افراد تواناست

20- میلی متری مراقب سخنانشان هستند
21- مبنای توانایی هایشان، قدرت نرم است

22- یک تا صد هر مسئله ای را، دقیق طراحی و مانیتور می کنند
کسی، درخواستی داشته باشند 23- به ندرت از 

گر الزم باشد، ظرفیت تنها ماندن را دارند 24- ا
که درخواب هم اغلب، مسئله حل می کنند 25- آن قدر تاش می کنند 

26- با هر فردی، دوست نمی شوند
کتابی این روزها می خوانید؟ 27- وقتی با فردی آشنا می شوند می پرسند: چه 

28- سلول های مغزشان، فرصت استراحت ندارند
2۹- شناخت عمیقی از طبع بشر دارند

30- سؤاالتشان از پاسخ هایشان به مراتب مهم تر است.
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30 ویژگی 
افرادضعیف

دکتر محمود ســریع القلم اســتاد دانشــگاه 
سیاســی  علــوم  رشــته  در  بهشــتی  شــهید 
به تازگی و در ادامه نوشــته های خود، متن 
گی های افراد ضعیف  جدیدی را درباره ویژ
کــه بــه نقــل از ســایت »عصر  کــرده  منتشــر 

ایران« در پی می آید.
1- به ندرت سؤال می کنند.

2- تفاوت میان تدبیر و حیله را نمی دانند.
3- قابل پیش بینی نیستند.

4- بــه نــدرت فــرد توانمنــدی اطرافشــان 
پیدا می شود.

5- نهایت تاش خود را می کنند تا نگویند: 
کردم. اشتباه 

پــول  بــه  می خواهنــد  ســریع  خیلــی   -6
برسند.

خوبــی  آدم هــای  دارنــد  اصــرار  خیلــی   -7
هستند.

کاه  را  همــه  ســر  می کننــد  تصــور   -8
گذاشته اند.

تغییــر  حلقــه  و  فکــر  و  روش  دائمــا   -۹
می دهند.

10- شــخصیت داشــتن و ثبات شــخصیتی 
برای منافع آنها آفت است.

کارهای خود  11- بــه ندرت به پی آمد های 
اهمیت می دهند.

بــا ارادت، چاپلوســی و وارونــه جلــوه   -12
دادن مسائل رشد می کنند.

کســب پــول و مقام عجله  13- چــون برای 
دارند، بسیار تزویر می کنند.

14- بیهوده می خندند.
15- بــرای ارائه تصویــر مثبت از خود، از هر 

حیله ای استفاده می کنند.
16- در رابطــه بــا یــک موضــوع، بــه افــراد 

مختلف تفاسیر مختلف می گویند.

17- بسیار طمع و حسادت دارند.
زحمــت  ســال  ســی  ندارنــد  حوصلــه   -18
بکشند تا احترام دیگران را به دست آورند.

1۹- مجهز به صفت چاپلوسی اند.
کار دیگــران  20- بســیار وقــت می گذارنــد تــا ســر از 

درآورند.
کــه می گوینــد صحــت  آنچــه  21- حداقــل نصــف 

ندارد.
22- اعتماد به نفس مبتنی بر جهل دارند.

کوتاه مدت هستند. 23- افرادی بسیار 
کار خود را پیش می برند،  24- چــون با حیله گــری 

کارند. بسیار فراموش 
25- زبانشان بسیار تلخ است.

26- اهل هیاهو هستند.
کار  27- بــرای رســیدن بــه پــول بــا هــر اهریمنــی 

می کنند.
28- تقریبــا به جز پــول و مقام، هیچ اصل دیگری 

برای آنها مهم نیست.
کیفیت اســت  2۹- نتیجه )1(: اتومبیل بنز آنقدر با 
کــه نیــازی بــه دروغ و تبلیــغ و وارونــه ســازی برای 

فروش ندارد.
30- نتیجــه )2(: توانایی هــا و خاقیت هــای افــراد 
که نیازی به بازی و  باشخصیت آنقدر فراوان است 

تزویر و جعل ندارند.
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مقدمه مترجم:
کارشــناس  یــک  لیبــرزون  والدیمیــر  آقــای 
یــک  بــا  کــه  هســتند  پروژه هــا  برنامه ریــزی 
کشــور روســیه  که در  نرم افزار برنامه ریزی پروژه 
کار می کننــد و  طراحــی و نوشــته شــده اســت، 
کــه در تهیه ایــن نرم افزار  از اشــخاصی هســتند 
گفته های جالبی  همکاری داشــته اند. ایشــان 
در خصــوص برنامه ریــزی و مدیریــت پروژه هــا 
ح می کنند از  کــه ایشــان مطــر دارنــد. مطالبــی 
دیربــاز در اجــرای پروژه ها مشــاهده شــده بود 
تــا اینکــه در دهــه 80 میــادی زنجیــره بحرانی 
را در  و خــود  گردیــد  عنــوان   Critical Chain :
ح  مقابــل مســیر بحرانــی: Critical Path مطــر
ســاخت. در روش مســیر بحرانــی یــا CPM مــا 
نظــری بر اینکــه آیا منابــع چگونه در دســترس 
قــرار دارنــد، نداریــم و بر اســاس نحــوه و میزان 
دسترســی بــه منابــع برنامه ریــزی نمی کنیــم. 
در ایــن روش، مســیر بحرانــی از مســیر رابطــه 
منطقــی بیــن فعالیت هــا و مــدت اجــرای آنهــا 

می گــذرد. امــا در روش زنجیــره بحرانــی مســیر 
بــه  دســتیابی  و  دسترســی  مســیر  از  بحرانــی 
منابــع می گــذرد. همه در دهه 70 خورشــیدی 
که دوران  کمبودهــای مطلقی  کشــورمان با  در 
اجــرای پروژه هــا را ماه هــا و ســال ها بــه تعویق 
می انداخت آشــنا هســتیم. از نبــود تخته برای 
قالب بنــدی تــا نبــود ســیمان و قس علی هــذا. 
یــک زمان میلگــرد نبود و زمانــی دیگر تیرآهن. 
امــا برنامه ریــزی بــا نگــرش بــر نبــود مصالــح یــا 
دسترســی به مصالح تهیه نمی شد و به همین 
خاطــر اهــداف برنامه هــا در زمان مقــرر محقق 
کنــون قالب بندی ها فلزی شــده  نمی گردیــد. ا
کارخانه هــای  بــه تختــه مرتفــع شــده،  و نیــاز 
کمبــودی  ســیمان متعــددی احــداث شــده و 
کوچــک و متوســط، چندان  بــرای پروژه هــای 
ح نیست. اما اینها جای خود را به مصالح  مطر
کم مصرف تر و مهم تری داده است.  کمیاب تر و 
شیشــه نمای ساختمان ها می تواند یک منبع 
ج را به تعویق  کــه اتمام یک بــر گلوگاهی باشــد 

ریســک  بــا  را  هــدف  خاتمــه  و  انداختــه 
مواجه ســازد. به همین ترتیب ســرامیک 
کف یا دیوار باید نصب شود  که در  خاصی 
و می توانــد منشــأ خریــد خارجــی داشــته 
که میزان خرید  باشــد. به خصوص زمانی 
زیــاد باشــد. یک نکته مهــم در پروژه های 
کــه  اســت  مالــی  منابــع  محدودیــت  مــا 
در ایــن مقالــه بــه آن نیــز پرداختــه شــده 
اســت. محدودیــت منابــع مالی در مســیر 
گیرد.  بحرانــی بایــد مــورد امعان نظــر قــرار 
در حقیقــت وقتــی منابع تشــکیل دهنده 
یــک فعالیــت هســتند، چگونــه می تــوان 
محاسبات را بدون توجه به آنها و فقط بر 
کرد  اســاس رابطه منطقی اجراء محاسبه 

و بر مبنای آن عمل نمود؟
آقــای والدیمیــر لیبــرزون مقالــه حاضــر را 
در ســال 2014 نگاشــته اند و اینک ترجمه 
آن بــه مدیــران پروژه هــا تقدیــم می گردد. 
امید اســت ایــن مباحــث به ایــن انجامد 
کــه مدیــران پروژه هــا بــه توانائــی چنیــن 
گیرند،  کار  ابزارهائــی پی بــرده و آنها را بــه 
زیــرا تصور می شــود دیگر عدم اســتفاده از 

این ابزارها دیر شده باشد.

مسیر بحرانی منابع
مسیر بحرانی منابع یا: 

کــه از ایــن پــس   Resource Critical Path
بــه RCP بــه آن ارجاع می شــود، اینچنین 
ح می سازد:  در مقابله با CPM خودرا مطر
 PMBOK در  پروژه هــا  بحرانــی  مســیر 
اینچنین تعریف شده است: مسیر بحرانی 
هســتند  فعالیت هائــی  رشــته  از  عبــارت 
کــه میــزان شــناوری )Float/Slack( آنهــا 
کــه معمــواًل  کمتــر از مقــدار حــدی باشــد 
صفر اســت. شــناوری مقدار فرجــه زمانی 
که یک فعالیــت می تواند به تعویق  اســت 
افتــاده یــا از تاریــخ زودترین شــروع خود، 
کــه در تاریــخ خاتمــه  گــردد  دچــار تأخیــر 
پروژه اثری نداشــته باشد. زودترین زمان 
ممکــن  زمانــی  نقطــه  زودتریــن  شــروع، 
کــه بــر  بــرای شــروع یــک فعالیــت اســت 
اساس محاسبات شــبکه منطقی پروژه و 
همچنین هر محدودیت زمانی محاســبه 

می گردد. 
محــــــــــــدودیت های   ،RCP در  امـــــــــــــــا 
می تواننــد  پــروژه،  زمانـــــــــبندی  برنامــه 

نوشته: Vladimir Liberzon  کارشناس تکنولوژی مدیریت اسپایدر
ترجمه:  عبدالمجید قوام

وژه ویکردی به مدیریت برنامه زمانبندی پر  ر
از طریق :  مسیر بحرانی منابع
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محدودیت های منابع، مالی، تدارکاتی، محدودیت های تحمیلی زمانی 
باشند. 

کــه دارای تاریخ های تحمیلــی و فعالیت ها  مســیر بحرانــی در پروژه هائی 
یــک  فقــط دارای  تقویم هــای مختلــف هســتند، می توانــد  بــا  و منابــع 
فعالیــت انتهایــی باشــد. در چنین مواقعــی، مدیریت زمانبنــدی پروژه، 
بایــد به زمان های شــناوری فعالیت ها خیلی توجــه نماید. فعالیت های 
کمتر، بحرانی تر از فعالیت های با شــناوری بیشــتر هستند. با  با شــناوری 
این حســاب، شناوری باید بر اساس تمامی محدودیت های زمانبندی، 

که منطق شبکه به حساب در می آورد، محاسبه شود.  به ترتیبی 
پــروژه، هیچــگاه  اغلــب پکیج هــای نرم افــزاری برنامه ریــزی و مدیریــت 
شناوری فعالیت ها را درست حساب نمی کنند، زیرا آنها محدودیت های 
منابع را در حین محاســبه پس رو )Backward Pass( مورد رســیدگی قرار 

نمی دهند و به آن توجهی ندارند. 
که توســط این پکیج ها محاســبه می شــود،   )Total Float( کل شــناوری 
کــرده و نشــان  کارهــای اجرائــی را محاســبه  فقــط زمــان ذخیــره بــرای 
کامل فرامــوش می گردد. چنین  می دهــد، و دســتیابی به منابع به طــور 
گردیــد. این زمان های  زمــان ذخیــره ای در عمل قابل اســتفاده نخواهد 
 PMBOK که در شــناوری در حقیقت شناوری واقعی فعالیت ها نیستند 

به آن پرداخته می شود.
کار را مورد رسیدگی قرار دهد.  مسیر بحرانی باید تمامی محدودیت های 
ایــن محدودیت هــا دربرگیرنــده محدودیت هــای منابع و مالی هســتند. 
 RCP می خوانیم. در اینجــا بین  )RCP( مــا ایــن را مســیر بحرانــی منابــع
و CPM تفاوت آشــکار می گردد. محاســبه RCP شــبیه به محاسبه روش 
متعــارف مســیر بحرانــی اســت به جــز آنکه هــر دوی زمان هــای زود و دیر 

)شروع و خاتمه( از طریق مسیر پیش رو و پس رو
)Forward / Backward( "تســطیح منابــع" )مــواد و مصالــح و مالــی( بــه 
که بدین ترتیب محاســبه می شود،  دســت می آیند. شــناوری فعالیت ها 
تحت عنوان "شناوری منابع" نامیده می شود. البته این منابع می توانند 

نیروی انسانی نیز باشند. 
 Critical( که در زنجیــره بحرانی تعریــف RCP دقیقًا شــبیه تعریفی اســت 
گر محدودیت های منابع مالی و تدارکات را به  Chain( می شود. در واقع ا
زنجیره بحرانی بیافزائیم به RCP می رســیم. RCP هم اینک در روســیه و 
که در زنجیره  که تجربه شده اســت و نظیر آنچه  در جهان 10 ســال اســت 

بحرانی پدید آمده است به موفقیت های شایانی دست یافته است. 

RCP مشخصات و خصوصیات
که در زیر می آید، پروژه ســاده ای با 3 فعالیت را در نظر  به وســیله مثالی 
می گیریــم. دو فعالیــت دارای مــدت برنامه ریــزی شــده 10 روز هســتند و 
فعالیــت ســوم 15 روز. دو فعالیــت اول بــه منبــع A نیاز دارند تــا به انجام 
گر این 3 فعالیت غیروابسته  رســند، و فعالیت ســوم منبع B را نیاز دارد. ا
کــه داریــم،  کاســیکی  بــه یکدیگــر یــا مســتقل  باشــند، بــر اســاس حــس 
فعالیت ســوم بحرانی می گردد. زیرا 15 روز اســت و 2 فعالیت دیگر 10 روز، 
که هر یک از دو فعالیت اول 5 روز زمان شــناوری دارند. )شــکل  در حالی 
گانــت چــارت بــه صــورت میله هــای  1( زمان هــای دیــر )Late Date( در 

توخالی نمایش داده شده اند.
 

شکل)1( مسیر بحرانی و شناوری منابع قبل از تسطیح
 

گر زمانبندی با فرض اینکه فقط یک واحد از هر منبع در دسترس  حال ا
گرفت، محاســبه شــود، دو فعالیت اولی فقــط می توانند به  قــرار خواهــد 
دنبال یکدیگر به انجام رســند و یک شــناوری 5 روزه برای فعالیت ســوم 

ظاهر می گردد. )شکل 2(
شــکل)2( مســیر بحرانــی منابــع و شــناوری منابع بعــد از تســطیح منابع 
کــه به یکدیگر مرتبط یا متصل نیســتند،  RCP می توانــد فعالیت هائــی را 

گردد.  شامل 

شکل )2(

 روش متعــارف مســیر بحرانــی بــرای حالــت تقویــم متفــاوت فعالیت ها و 
تاریخ های اجباری این عمل را انجام می دهد.

در حالــت محاســبه "مســیر بحرانــی منابــع"، این محاســبه برای شــرایط 
محدودیت منابع و محدودیت های مالی و تدارکاتی نیز انجام می شود.

کــه شــامل  شــکل )3( مثالــی از یــک پــروژه بــا مســیر بحرانــی منابــع را 
فعالیت های متعلق به مســیرهای شــبکه های مختلف هســتند، نشــان 

می دهد.

شکل )3( مسیر بحرانی منابع - دربرگیرنده فعالیت های مسیرهای شبکه های مختلف

که  کل  شناوری های منابع فعالیت ها دارای مزیت بزرگی بر فراز شناوری 
توســط اغلب نرم افزارهای مدیریت پروژه محاسبه می گردند، است. این 
که اجرای  کل متعارف، دوره را  مزیت، امکان پذیری آن اســت. شــناوری 
یک فعالیت در قالب برنامه زمانبندی جاری در شــرایط نامحدود بودن 
منابــع، می توانــد بــه تعویــق افتــد، نشــان می دهد. امــا "شــناوری منبع 
کــه اجــرای یک فعالیت در چارچــوب مجموعه ای از  فعالیــت" دوره ای را 
دسترســی به منابع در قالــب زمانبندی جاری می تواند بــه تعویق افتد، 

نشان می دهد.
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RCP تکنولوژی برنامه ریزی پروژه به روش
در اینجا گام به گام، دیتیل های مربوطه تشریح می گردند. این تکنولوژی 
کار  که به  تنها یک تئوری نیست، بلکه در روسیه سالیان متمادی است 

گرفته شده و امکان پذیری خود را نشان داده است.

گام اول: برآورد ریسک
که احتمال موفقیت در  تجارب ما در برنامه ریزی پروژه ها نشان می دهد 
انجام و تکمیل یک پروژه در قالب زمانبندی و بودجه پیش بینی و مقرر 

شده خیلی پائین است.
کثر احتمال تحقق تاریــخ خاتمه و هزینه های  بر اســاس تجارب مــا، حدا
تعییــن و مقــرر شــده، از 38درصد بیشــتر نمی شــود. بنابرایــن تکنولوژی 
برنامه ریزی پروژه باید همواره شبیه سازی ریسک ها را دربر داشته باشد، 

تا بتواند نتیجه واقعی را محقق سازد.
برنامه ریز پروژه 3 برآورد را باید انجام دهد: )خوش بینانه، خیلی محتمل 

و بدبینانه(.
داده هــای مورد نیاز باید برای محاســبات مربــوط به زمانبندی و بودجه 
گردنــد. نســخه های برنامه هــای "خیلــی واقعــی" یــا "بدبینانــه"  فراهــم 
می تواننــد مشــتمل بــر فعالیت هــای اضافه تــر و هزینــه بیشــتری باشــند 
کار برنــد یــا تقویم هــای متفاوتــی غیــر از برنامــه  و منابــع دیگــری را بــه 

"خوش بینانه" داشته باشند.
در ایــن نســخه ها، منابــع ممکــن اســت، هزینــه و بازدهــی و بهــره وری 
کاری و  مختلفی داشــته باشــند. فعالیت ها ممکن اســت، مقادیــر حجم 
کنند. برنامــه تأمین منابع مالــی و تدارکات  مــدت اجــرای متفاوتی پیــدا 
 WBS نیــز می توانــد متفــاوت باشــد. تمــام داده هــای پروژه مشــتمل بــر
می توانــد متفاوت باشــد. WBS نســخه "خوشــبینانه" بایــد زیرمجموعه 
WBS نســخه های "خیلــی واقعــی یــا محتمــل" و "بدبینانه" باشــد. تمام 
کــه می خواهیــم زمانبندی 3  محدودیت هــای زمانبنــدی بایــد هنگامی 
گیرند. در ایــن هنگام،  کنیم، مورد رســیدگی قــرار  حالتــی مذکــور را تهیــه 
زمانبندی، محدوده های پروژه را در قالب )مدت و بودجه خوشبینانه و 

بدبینانه( نشان می دهد.

گام دوم: برآورد تولرانس ریسک
که در هزینه و مدت اجرای  سازمان ها توسط سطوح مختلف تولرانسی، 
پروژه های مختلف دارند، مشخص می گردند. برنامه ریز، باید احتماالت 
خ مصرف مــواد و مصالح را  تاریخ هــای هدف گــذاری شــده، هزینه ها و نــر
کند. این امــر تاریخ خاتمه پروژه و هر  در هــر مایل اســتون از پروژه برآورد 
مرکــز هزینــه ای را نیــز دربــر می گیرد. بــر مبنای ایــن احتمــاالت، نرم افزار، 
تاریخ هــای هــدف، هزینه هــا، نیاز به مــواد و مصالح را محاســبه می کند. 
کــرات قــراردادی و تصمیم گیری هــا را  ایــن داده هــای هــدف، مبانــی مذا

شکل می دهند.

گام سوم: محاسبه "زمانبندی هدف"
"زمانبنــدی هــدف" عبــارت از "زمانبنــدی محدودیــت منابــع" پــروژه بــه 
که به صورت خیلی محتمل )خوشــبینانه( مدت  صورت "پس رو" اســت 
اجــرای فعالیت ها، نیازمندی های مواد و مصالــح، هزینه ها و تاریخ های 

هــدف مایــل اســتون های زمانبنــدی را محاســبه می کنــد. تاریخ هــای 
خاتمــه پروژه و مایل اســتون های اصلــی آن، معمواًل در مفــاد قراردادی 
کار  تعریــف شــده اند و به عنوان تاریخ های هــدف در زمانبندی هدف به 

برده می شوند.

گام چهــارم: محاســبه "ذخیره موارد غیرمترقبــه" برای: زمان، مصالح 
و هزینه 

و  تعریــف  جهــت  پــروژه  خوشــبینانه  نســخه  کــه  می شــود  پیشــنهاد 
جایگــذاری فعالیت هــا در محــور زمــان بــرای عوامــل اجرائــی پــروژه بــه 
که "ذخیــره غیرمترقبه" محاســبه شــده باید  گرفتــه شــود، در حالــی  کار 
گرفته  کار  توســط تیم مدیریــت پروژه یا PM جهت مقاصــد مدیریتی به 
شــود. بنابرایــن مــا نــه تنهــا تاریخ هــا و هزینه هــای فعالیت هــا را به طور 
که به  خوشــبینانه، بلکــه "ذخایــر غیرمترقبه" را نیز محاســبه می کنیم - 
صورت اختاف بین مقدار جاری )معمواًل خوشــبینانه( و نســخه هدف 
در تاریخ هــای شــروع و خاتمــه فعالیت هــا، تقاضــای مصالــح و هزینــه، 
کنتــرل پروژه  که بــرای حصول  می باشــد. مدیــر پــروژه برآوردهــای زیر را 

مؤثر مورد نیازند، به دســت می آورد:
الف( تاریخ های هدف شروع و خاتمه فعالیت ها، نیازهای مواد و مصالح 

و منابع و هزینه در حالت زمانبندی پروژه خوشبینانه.
که نشــان دهد زمان برای  ب( شــناوری های منابع فعالیت ها، به طوری 
کــدام فعالیــت می تواند به تعویــق افتد بدون آنکــه تاریخ خاتمه  اجــرای 

پروژه در زمانبندی جاری دچار تأخیر نگردد. 
ج( ذخیره غیرمترقبه فعالیت در مقوالت: زمان، هزینه و مصالح

شــکل )4( اطاعــات آنالیــز زمانبندی و ریســک بــرای یک پــروژه نمونه را 
که عبارت از خرید یک بســته نرم افزاری  به عنوان مثال نشــان می دهد، 
است. ستون ها مدت اجرای خوشبینانه فعالیت ها، زمان های ضربه گیر 
)ذخیــره غیرمترقبــه زمانی( بــرای تاریخ های شــروع و خاتمه هر فعالیت، 
ضربه گیــر هزینه )ذخیره هــای غیرمترقبه هزینه( و شــناوری های منابع را 
گانت چارت  نشــان می دهنــد. زمانبنــدی پروژه به صــورت میله ســبز در 

نمایش داده شده است. 

شکل )4( نتایج آنالیز ریسک در یک پروژه نمونه
عــاوه بــر اینهــا، ذخیره های دیگــری بــرای مدیریت، نظیــر ضربه گیرهای 
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از  دیگــری  مــوارد  تــا  شــود  اضافــه  می توانــد  محاســباتی،  غیرمترقبــه 
گردند. "پتانسیل های وقایع ریسک آمیز ناشناخته" نیز تجویز 

که  گرفته شوند. هنگامی  کار  کرات قراردادی به  این اطاعات باید در مذا
قــرارداد امضــاء می گــردد و  یا مدت و بودجه پــروژه تصویب می گردد، تیم 
مدیریــت پــروژه میتوانند احتمال اجرای موفقیت آمیز پروژه را محاســبه 
بــا  کننــد. "زمانبنــدی هــدف" و "ذخیــره هــای غیرمترقبــه" در انطبــاق 
گردد.  "احتمال موفقیت پروژه در چارچوب هدف جدید" باید به هنگام 
داده هــای اولیــه خوشــبینانه، خیلــی محتمــل و بدبینانــه بایــد در یــک 
گردند تا فرصت برای به هنگام سازی  "پایگاه اطاعاتی ویژه پروژه" ذخیره 
ســریع اطاعــات پــروژه و تغییر حالــت دادن به برنامــه از حالت جاری به 
خوشــبینانه، خیلی محتمل و بدبینانه، میسر و فراهم باشد. این پایگاه 

گردد. اطاعاتی باید به طور منظم به هنگام 

کنترل پروژه
کنترل پــروژه پرداخته  در اینجــا بــه اصــول بنیادیــن متدولــوژی RCP در 

می شود.
بــرآورد  کنیــد در حالیکــه  برنامه ریــزی  روز،  بــه  روز   را  فعالیت هــا  الــف( 
کار می گیریــد، امــا توجــه ویژه ای بــه شــناوری منابع و  خوشــبینانه را بــه 
ذخیره هــای مدیریت و غیرمترقبه داشــته باشــید. شــناوری های منابع، 
کــه می توانند مورد اســتفاده قرار  ذخیره هــای زمانــی را نشــان می دهند، 
گیرنــد بــدون آنکــه تاریخ هــای هــدف پــروژه را در زمانبندی خوشــبینانه 
جــاری بــه تأخیــر اندازنــد. ذخیره هــای غیرمترقبــه، زمان هــای اضافــی، 
گرفتــه شــود، بدون  کار  کــه می توانــد بــه  ذخیره هــای هزینــه و مصالــح را 
آنکــه تاریخ هــای هــدف زمانبنــدی، نیازمندی هــای مصالــح و بودجه را 
مــورد تخطی قرارداده و از آن تجاوز نمایند، نشــان می دهد. ذخیره های 
ریســک آمیز  وقایــع  بــرای  کــه  را  فوق العــاده ای  ذخیره هــای  مدیریــت، 

ناشناخته، پیش بینی شده است، نشان می دهند. 
گزارش هــای عملکــردی مشــتمل خواهــد بــود بــر: علل تأخیــرات در  ب( 
انجــام و اتمــام فعالیت ها و بیشــتر شــدن هزینه ها از مبالغ تعیین شــده. 
گــر ایــن دالئــل و علــل در لیســت پتانســیل های وقایــع ریســک آمیز قرار  ا
نداشــت، در این شــرایط باید پایگاه اطاعاتی ریسک، به هنگام و اصاح 
شــود. مدیران پروژه ها باید همواره ذخیره های مدیریتی در دســترس را 
کنند و به طور منظم ذخیره های غیرمترقبه را بازبینی و محاسبه  کنترل 

مجدد نمایند.
ج( تیــم مدیریــت پــروژه بــه طــور منظــم احتمال تکمیــل پــروژه در زمان 
مقــرر و بــدون تجــاوز از بودجه مصوب پــروژه را برآورد می کنــد. )این یکی 
گر این  از انتخاب هــای آنالیــز ریســک پــروژه در نرم افــزار اســپایدر اســت( ا

گیرد. کار  احتمال خیلی پائین بود، تیم باید اقدامات اصاحی را به 
د( تیم مدیریت پروژه به طور منظم برآوردهای پایگاه اطاعاتی پروژه را در 

موارد خوشبینانه، خیلی محتمل و بدبینانه به هنگام و اصاح می کند.
کــه برآوردهــای خوشــبینانه بــرای بخش هــای اجرائــی  توصیــه می شــود 
کارگیری زمانبندی  گرفته شــود. با به  کار  جهــت زمانبندی فعالیت ها به 
کارآمــدی و اســتفاده غیرمؤثــر  کنتــرل پــروژه، ریســک نا خوشــبینانه در 
کــه بــا روش تئوری  کاهــش می یابــد. ایــن مــوردی اســت  از زمــان منبــع 

زنجیــره بحرانی در توافق قرار می گیرد. اما نمی توان با پیشــنهاد اجتناب 
کــه در ادامه آمده  گســیختگی و تجزیــه فعالیت هــا موافــق بــود. مثالی  از 
کــه اجرای فعالیت  اســت، )شــکل 5( زمانبندی پروژه نمونه را در حالتی 
گســیخته شــده تا اســتفاده بهتــری از منابع پروژه بــه عمل آید،  2 از هــم 

نشان می دهد.

 

گسیخته شده. شکل )5( پروژه نمونه با اجرای فعالیت 

انتخاب دیگری نیز میســر اســت: به تأخیراندازی فعالیــت )4( و اجتناب 
که می تواند مدت پروژه را 22 روز افزایش دهد. این  از تفکیک فعالیت 2 
که در باال نشان داده شده، به شدت بهترین راه حل است. ماحظه  کار 
که فعالیت )2( و فعالیت )4( هردو به واسطه منبع )B( به اجراء  فرمائید 
در می آینــد. وقتــی منبع )B( محدود اســت، یا بایــد در فعالیت 2 مصرف 
شود یا در فعالیت 4. فعالیت های 3 و 5 با منبع )A( به انجام می رسند. 
کــه فعالیت 4 بــه انجام  فعالیــت 5 هنگامــی می توانــد آغــاز و انجام شــود 
که هر  کنید میلگرد یا بتن یا انکربولت یا هرچیز دیگر  رسیده باشد. فرض 
کار را نیز می تواند  دو فعالیــت 2 و 4 بــدان نیــاز دارنــد. این منبع، نیــروی 
شــامل شــود. مثًا ارجاع آرماتوربند و قالب بند از این پی و سازه به پی یا 
گر منابع به فقط فعالیت 2 تخصیص یابد، فعالیت  ســازه ای دیگر. حال ا
4 قابــل انجــام نیســت و لــذا فعالیــت 5 باقی می مانــد تا فعالیــت 4 تمام 
شــود. ما می توانیم منابع را برای 2 روز از فعالیت 2 مرخص و به فعالیت 
گســیخته می شــود.  کنیم و تخصیص دهیم. بنابراین فعالیت 2  4 اعزام 
که بعد از بازگشــت منابع از فعالیت 4 به فعالیت  اما نتیجه این می شــود 
 آغــاز و به پیش مــی رود، حال آنکه به مــوازات آن و 

ً
2، فعالیــت 2 مجــددا

که به منبع )A( وابســته بود به انجام خواهد رســید.  همزمان فعالیت 5 
کار اتخاذ نمی شــد، بعــد از اتمام فعالیت  گر چنین سیاســت  در حالیکــه ا
که با منبــع )A( قابل انجام بود، و این  2 تــازه فعالیــت 4 آغاز و فعالیت 5 
منبــع نیــز در اختیار بود، باتکلیف رها می شــد، ســپس 22 روز بعد و 22 
که در محاســبات  روز دیرتــر پــروژه خاتمــه می یافت. این اســت فایده ای 
کنترل پروژه قرار دارد و به همین ســادگی می توان پروژه ها  برنامه ریزی و 
کارهــا را بــدون افزایــش هزینــه و فقــط بــا انجــام محاســبات ســاده و  و 

سیاستگذاری های دقیق به موفقیت رسانید.
معمــواًل تعــداد زیــادی فعالیت هــای "زیربحرانی" در مســیرهای مختلف 
کوتــاه در اجــرای فعالیت های  که هرگونــه تأخیرات  شــبکه وجــود دارند، 

گردد. زیربحرانی مزبور، می تواند به تغییر در RCP منجر و رهنمون 
ایــن امــر بــا مفروضــات "تئــوری زنجیــره بحرانــی" در تناقــض می افتــد، 
کــه می گویــد: زنجیــره بحرانــی هیچــگاه در دوران اجرائــی پروژه  جائــی 

تغییــر پیدا نمی کند.
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تخصیص شناوری ها
کنتــرل پروژه را فراهم  کلیــه اطاعات مورد نیاز برای  شــناوری فعالیت ها 
کــه دارای تخصیــص منابع پیچیده هســتند  نمی ســازند. در پروژه هائــی 
که یک فعالیت دارای شــناوری های  گردد  کم  ممکن اســت شــرایطی حا
گردد. شــروع فعالیت نمی تواند به عهده تعویق  شــروع و خاتمه مختلف 
گرچه خاتمه آن  افتد، بدون آنکه تاریخ خاتمه پروژه را به تأخیر اندازد، ا

می تواند بدون آنکه پی آمد جدی داشته باشد، به تأخیر افتد.
منابــع غالبــًا بــه طــور منفرد بــه یک فعالیــت تخصیــص داده می شــوند. 
گــروه از  چندیــن نــوع تخصیــص مســتقل وجــود دارد. درکنــار ایــن، یک 
منابــع می تواننــد به یــک فعالیت تخصیص داده شــوند تا مقــدار معینی 
کار انجــام پذیــرد، یــا طــی یــک پریود زمانــی معین، چنیــن تخصیصی  از 
کارهــای فعالیت را به  گــروه منابع، بقیــه  گیــرد، در حالیکه ســایر  صــورت 
طور مســتقل و مجرد، زودتر، همزمان یا دیرتر به انجام می رســانند. یک 

مثال از چنین پروژه ای در شکل )6( آمده است.
فعالیت )1( باید توسط منبع )A( و )B( به طور مستقل به انجام رسد.

منبــع )A( بــرای مدت 5 روز و منبع )B( برای مدت 3 روز تخصیص داده 
می شــوند. مدت فعالیت 2 به مقدار 10 روز اســت و به منبع )B( نیاز دارد 
تا به انجام رســد. مدت پروژه 13 روز اســت، بنابراین، شــروع فعالیت )1( 
می تواند 8 روز به تعویق افتد ولی پایان آن نمی تواند به تأخیر افتد بدون 
آنکه تاریخ خاتمه پروژه را به تأخیر اندازد. در این زمانبندی فعالیت )2( 

گرچه زودتر از فعالیت غیربحرانی )1( به اتمام می رسد.  بحرانی است، ا
تخصیــص منابــع همچنیــن می تواند توســط میزان شــناوری اش متمایز 
گــردد. "تخصیــص شــناوری" می تواند بدین صــورت تعریف شــود: مقدار 
که منبع تخصیص یافته می تواند به تأخیر افتد، بدون آنکه تاریخ  زمانی 
خاتمــه پــروژه را به تأخیر انــدازد. در خصوص تخصیــص منابع پیچیده، 
گــروه منابع می تواننــد فعالیت خاصی را مســتقل از یکدیگر  که  هنگامــی 
به اجراء در آورند، منبع تخصیص ممکن است بحرانی و یا بر روی برخی 

فعالیت ها، غیربحرانی باشد.

 

شکل )6( تخصیص شناوری )1(

گــر فرمــان اجرائــی بــرای انجــام فعالیت های پــروژه مذکور در شــکل )6(  ا
گرچه خاتمه  کنــد و معکوس شــود، فعالیــت )1( بحرانی می گــردد ا تغییــر 
کل پروژه را به تأخیر  آن می توانــد به تأخیر افتد بــدون آنکه تاریخ خاتمه 

اندازد. )شکل 7(
تخصیــص منبــع )B( بازهــم بحرانــی باقی می مانــد. در هــردو زمانبندی 

میزان شناوری تخصیص منبع )B( صفر است.

شکل )7( تخصیص شناوری )2(

تفکــر "تخصیــص شــناوری" بــرای مدیریــت منابــع و بیــش از آن از نظــر 
کنترل پروژه خیلی سودمند و پر فایده است.  اطاعاتی برای 

کــه در  مســیر بحرانــی تخصیــص داده شــده، منابعــی را نشــان می دهــد 
دورانی از مراحل اجرائی مختلف دوره عمر پروژه بحرانی می گردند. 

گیری نتیجه 
"مســیر بحرانــی منابــع" عبــارت از "مســیر بحرانــی واقعــی" اســت و نظیــر 

که در PMBOK Guide تعریف شده است. آنچیزی است 
گــر منابع پروژه نامحدود باشــند، در آن هنــگام، RCP معادل و مترادف  ا
بــا مســیر بحرانی متعارف و مرســوم می گردد. شــناوری فعالیت هــا باید با 
نگــرش و مراعــات محدودیت هــای زمانبندی محاســبه شــود. شــناوری 
کنترل پروژه قابل استفاده می گردند، زیرا آن شناوری ها   منابع فقط برای 

که ذخیره زمانی فعالیت واقعی را نشان می دهند.  هستند 
کنترل پروژه، بســیار  کــه در  شــناوری های تخصیصــی ابزارهائــی هســتند 
قدرتمنــد، عمــل می کننــد. این شــناوری ها ذخیره هــای زمانــی منابع را 
گرفته  کار  کــه می تواند بــرای مدیریــت منابع پــروژه بــه  نشــان می دهنــد 

شود.
که زنجیره بحرانی به درســتی تعریف شــده باشــد، ممکن اســت  هنگامی 
که مشــابه با RCP است. هردو RCP و زنجیره بحرانی  چنین به نظر رســد 
پیشنهاد می کنند تا برآورد خوشبینانه مدت زمان اجرای فعالیت ها مورد 
گیــرد و مــوارد غیرمترقبه و مدیریــت ضربه گیرهــا در مرحله  اســتفاده قــرار 
گرفته شــود. رویکرد RCP پیشنهاد می کند تا از طریق  کار  کنترل پروژه به 

گردند. شبیه سازی ریسک های پروژه، ذخیره های غیرمترقبه محاسبه 
شبیه سازی ریسک های پروژه این امکان را می دهد تا نه تنها موارد عدم 
اطمینــان )غیرقطعــی: Uncertainty( از مدت اجــرای فعالیت و اطاعات 
گردند، بلکه تمامی وقایع ریســک آمیز محتمل، نیز  هزینــه، شبیه ســازی 
قابــل شبیه ســازی می گردنــد. زمانبندی های خیلی محتمــل و بدبینانه 
که زمانبندی خوشبینانه  ممکن است حاوی فعالیت ها و منابعی باشند 

آنها را دربر نداشته است.
ح زیر: این دو تئوری در نتایج خود متغایر و متفاوت هستند. به شر

کند.   RCP می تواند در دوران اجراء پروژه تغییر 
گسیختگی فعالیت برخی اوقات ضروری است.   چند پارگی یا 

  منابع بحرانی در مراحل مختلف از دوره عمر پروژه می توانند تغییر یابند.

از  نمونه هائــی  و  مترجــم  از  مطالــب  تشــریح  خصــوص  در  گفتــاری 
کشور پروژه هایی در 

که در مدیریــت پروژه و در سیســتم برنامه ریزی  ایــن مباحــث نشــان داد 
گــردد و البته مــا باید  کنتــرل پــروژه چــه مــوارد متعــددی بایــد ملحوظ  و 
کار از مدیریت پروژه قــرار داریم. ما چه اعتقاد  کجای ایــن  کنیــم در  تفکــر 
داشــته باشیم یا نداشته باشیم در دنیا سیستم های مدیریت پروژه این 
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کار می گیرند. کرده و به  مباحث را ردیابی 
کشــور مــا و البتــه به طوری  تاریخ هــای تحمیلــی: در اغلــب پروژه هــا در 
کشــورهای مختلــف مشــاهده می شــود،  کــه اینــک در دیگــر پروژه هــا در 
کارفرمایــان در قراردادها، تاریخ های مختلفی را الزام و تحمیل می کنند. 
برای آنکه به اهداف متصوره دســت یابیــم باید برنامه ریزی های خاصی 
CPM آن قــدرت و  را انجــام دهیــم. روش هــای مرســوم تحــت عنــوان 
که نه فقط در چارچوب  توانمندی را ندارند که اهداف ما را محقق سازند 
گزیر هســتیم  کار را به انتها برســانیم. نا زمــان بلکــه در چارچــوب بودجه 
گیریم. روش زنجیره بحرانی نیز  کار  روش های نوین تری را نظیر RCP به 
که منابع محدودیت داشــته  کارآئــی بهتــری از CPM پیدا می کنــد، آنگاه 
باشند. روش CPM به محدودیت منابع نمی پردازد و برنامه را بر اساس 
کرده و شناوری فعالیت ها را در خصوص مدت  زمان فعالیت ها محاسبه 
اجرای آنها حســاب می کند. برای آنکه شــناوری منابع را به دســت آوریم 
گرفته شــوند. CPM فقط مواردی را  کار  بایــد نرم افزارهــای مخصوص به 
کــه محدودیت منابع نداریم پاســخ می دهد. با نرم افزارهای برنامه ریزی 
متــداول البتــه می توانیــم تخصیص منابــع را انجام دهیــم و مدت زمان 
کار را به دســت آوریم و ســپس با تغییراتی در برنامه و مدت اجرای  اتمام 
فعالیت ها و یا تغییر در برخی ارتباطات درون شبکه، باز به تاریخ خاتمه 
پروژه، در تاریخ مورد نظر برسیم. اما هیچگاه شناوری منابع را در دست 
کی می توان منبــع را در اختیار داشــت و این  کی و تــا  کــه بدانیــم  نداریــم 
مهلــت چقــدر می توانــد افزایش یابد. ایــن روش RCP و نرم افــزار خاصی 

که در این مقاله آقای لیبرزون بدان پرداخته است. است 
کشــور مــا نیز مدتــی را به عنــوان پیش گیــری در انتهای  از قبــل حتــی در 
گر به هــر دلیلــی برخــی نیازها محقــق نگردید  کــه ا پــروژه قــرار می دادنــد 
که اینک در  فرصت برای جبران باشد. این همان "بافر یا ضربه گیر" است 
که برای پروژه و برای برخی فعالیت ها "بافر  ســطح جهان متداول شــده 
کل مــدت اجرای  گــر فعالیتی در  یــا ضربه گیــر" می گذارنــد. در ایــن روش ا
کل پروژه 10 روز زمان می توانســت دربر داشــته باشد، به عنوان ضربه گیر، 
کند،  کارهــا بروز  که ممکن اســت در  بــرای پیشــگیری از هرگونــه تأخیری 
که بر اســاس  کرده و با اعمال احتمال مثا 20درصد  کمتر منظور  زمان را 
گر فعالیت  آنالیــز ریســک به دســت می آید، به آن 8 روز زمــان می دهند. ا
که به مقصود رســیده اند و با فراغ بال پروژه را ادامه می دهند  تمام شــد 
کــرد باالخره طــی 10 روز مــدت اولیه  گــر بنــا بــه هــر دلیل تأخیــری بروز  و ا
کل پروژه جلوگیری می شــود.  کار به اتمام رســیده و از تأخیر در  مورد نظر 
گر بر اســاس 10 روز اولیه پیــش می رفتند با بروز 2 روز تأخیر  که ا در حالــی 

کار طی 12 روز انجام و  2 روز تأخیر حادث می گردید. غیرمترقبه، آن 
که مدیر پروژه برای  ذخائر غیرمترقبه: اینها ذخیره ســازی هائی هســتند 
اســتفاده خــودش بــرای پیش بینی و پیشــگیری از تصادفــات و حوادث 
کار، مصالــح و هزینه ها را برای  کار می گیــرد. زمان، نیروی  غیرمترقبــه بــه 
خــودش ذخیره می کند تا در دوران بروز تصادفات و حوادث غیرمترقبه، 
کــه بــه صــورت  دچــار مشــکل نگــردد. برنامــه زمانبنــدی غیرمترقبــه را 
کار می گیرد و برنامه فشــرده  بدبینانه اســت، مدیر پروژه برای خودش به 
خ  خوشــبینانه را بــه عوامل اجرائی می دهد. حــال هر حادثه نامطلوبی ر
دهد، شرایط بدتر در زمان ها و در منابع، برای عوامل اجرائی پیش بینی 
کارها بدون مشــکل پیش روند.  شــده است. شــرایط خوشــبینانه یعنی 

کاری بیشــتری را در خود دارد.  کم  این برنامه، زمان های فشــرده تر و ترا
که همه چیز به خوبی فراهم است  این برنامه بدان صورت تهیه می شود 
کارها فشــرده تر دیده  کارهــا را پیش بــرد. بنابرایــن  و بــا ســرعت می تــوان 
شــده اند و چنانچه مشــکلی پیش آید تازه به برنامه واقع بینانه یا خیلی 
که همه محدودیت ها و  محتمل و بعد از آن به برنامه بدبینانه می رسند 
ریسک ها در آن ملحوظ شده و تحت بدبینانه ترین شرایط و بروز تمامی 

که به تاریخ قراردادی و بودجه مصوب می رسیم.  ریسک ها است 

تخصیص منفرد منابع
کلیه منابع به طور صحیح و واقعی به برنامه وارد نشوند، حتی  چنانچه 
گر تســطیح منابع به خوبی انجام شــود، باز برنامه تهیه شده با واقعیت  ا
که به ســیمان نیاز دارد  وفق نخواهد داشــت. بتن ریزی به همان میزان 
بــه ماســه و شــن نیــز نیــاز دارد. چنانچــه در برنامه ها فقط ســیمان را به 
فعالیــت بتن ریــزی تخصیص دهیم، ماســه یا شــن می توانــد در مقطعی 
ک  گردد. همینطور اســت پمــپ بتن یا ترا کمبــود داشــته و منبع بحرانی 
کامل منابع باید به فعالیت ها  گروه  میکســر و یا حتی ســیلوی ســیمان. 
که در مقطعی  تخصیص داده شــوند. در پروژه های مختلف دیده شــده 
ســیمان به عنوان مصالح مهم در پروژه وجود داشــته ولی به علت نبود 
مصالح شــن و ماســه، بتن ریزی به تعویق افتاده اســت. وقتی بتن ریزی 
کل پروژه را بــه تأخیر می اندازد،  بــه تعویــق می افتد، و در مســیر بحرانی، 
که بحرانی بــودن فعالیت ها را تعیین می کنند،  یعنی این منابع هســتند 
نــه خــود فعالیت ها، مگر نــه آنکه بنا بــه تعریف: فعالیت هــا تلفیق منابع 

گروه منابع باید به فعالیت ها تخصیص داده شوند.  و هزینه هستند؟ 

کشور نمونه ای از یک پروژه به اجراء درآمده در 
کارفرما منابــع مالی را به  کــه همه چیز فراهم بــود و  در یــک پــروژه نمونه 
صــورت قابــل قبــول تأمیــن می کــرد، )از ذکر نــام پروژه ها بــه خاطر حفظ 
امانت اجتناب می شــود( در یک برهه، شیشــه نما عامل  اصلی در عدم 
گردیده بود و نصب شیشه نما به فعالیت بحرانی تبدیل  پیشرفت پروژه 
گردیــده بــود. حال آنکه در برنامه اولیه با توجه به اینکه شیشــه ها را یک 
که قبًا نیز در پروژه مشابهی برای همین پیمانکار شیشه  کارخانه معتبر 
کــه باز هم به همان  ســاخته و بــه موقع تحویل داده بود و تصور می شــد 
ترتیب 2 ســال قبل نیازها را برآورده ســازد، این فعالیت ها در قالب ســایر 
که آغاز و انجام و خاتمه یابند،  فعالیت ها به ترتیبی ملحوظ شده بودند 
و ســاخت و نصب شیشــه در مســیر بحرانی قرار نداشــت. فقط به خاطر 
ج مربوط به قاب ها یا المل های شیشــه و ســاخت  برخی خریدهای خار
آنهــا، مجموعه ســاخت و نصب شیشــه به خاطر برخورد بــا فعالیت های 
انتهائی پروژه، تبدیل به فعالیت های بحرانی شده بودند. اما به واسطه 
کــه پروژه هــا طبیعتــًا بــا آن روبــرو هســتند )بــه  بــروز مســائل و مشــکاتی 
آن اشــاره نمی شــود( تاریــخ عقد قــرارداد بــا پیمانکار فرعی نمــا به عهده 
کــه در برنامــه زمانبندی  گردیــد تــا تاریخــی را  تعویــق افتــاد، ایــن باعــث 
کار باشــد، برهم خــورده و  که هــوا مناســب  بــرای نمــا لحاظ شــده بــود، 
که  کار در زیــر تابش ســخت آفتاب رســید  ایــن فعالیت هــا بــه تابســتان و 
گردیــد. زیــرا در شــرایط تابــش  کاری  گروه هــای  کاهــش بازدهــی  باعــث 
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کــه برای نصب  مســتقیم آفتــاب بازدهــی افت پیدا می کند و محاســباتی 
کارآئی نداشت. از طرف دیگر شیشه های طراحی  شیشه شده بود، دیگر 
کــه صدها نوع از شیشــه باید در ابعــاد و اندازه های  شــده بــه ترتیبی بود 
ح های ویژه بر روی شیشــه، ســاخته  مختلــف و با اشــکال متفــاوت و طر
گردیــده و در محلــی انبار شــده و به طبقــات منتقل و  کارگاه حمــل  و بــه 
نصــب می گردیــد. وزن شیشــه ها بــا توجــه به ابعــاد آنها متجــاوز از یکصد 
که حمل آنها و جابجائی و انتقال و نصب در قاب مربوطه را  کیلوگــرم بــود 
 CPM گردید سیستم با مشــکل مواجه می ســاخت. بعد از آنکه مشاهده 
کنترل  کارآئی نــدارد و باید منبــع )یعنی شیشــه(  کنتــرل فعالیــت،  یعنــی 
شــود، برنامه ریــزی جدیــد بــر اســاس زنجیــره بحرانــی و ســپس RCP بــه 
گرفتــه شــد و "منبــع" به عنــوان عامل اصلــی در تعیین مســیر بحرانی  کار 
گرفت. زمان های شــناوری براســاس شناوری منبع  مورد شناســائی قرار 
گردید. برای تمامی تیپ های شیشه ها برنامه زمانبندی تهیه  محاســبه 
کدام جبهه )شــمال-  جنوب - غرب -  کدام طبقه و در  شــد. هر تیپ در 
شــرق - منطقــه دارای شکســتگی تقاطع جنوب و غرب( هــر ناحیه برای 
گردید. برنامه منبع  خود دارای برنامه زمانبندی بر مبنای منبع شیشــه 
کنترل  کیپ مجزای نصاب به اجــراء درآمده و تحت  شیشــه، توســط دو ا
کنتــرل  کارخانــه ســازنده تحــت  گردیــد. مســیر ســاخت شیشــه در  واقــع 
کارخانه تا رســیدن به ســایت و ســپس در  گردید و ســیر ســاخت در  واقع 
گزارش های روزانه تهیه و ارائه شــد.  گرفت و  کنترل قرار  محــل انبــار مورد 
کار  کارکردها. سیســتم WIP  نیــز )یعنی  گزارش هائــی مبنــی بر تأخیرات و 
که  گردید. ســپس مشــاهده شــد  و مصالــح در طــول فراینــد(، وارد عمل  
رونــد انتقــال بــه طبقــه و بیــرون دادن شیشــه و نصــب در قــاب مربوطه 
زمانبــر بــوده و بــا "اهــداف زمانــی الزامــی و تحمیلــی" پــروژه همخوانــی و 
انطبــاق ندارد. بدیــن خاطر طرق مختلف انتقال بــه ارتفاع مورد ارزیابی 
که  گرفــت و در نهایــت بــا اســتفاده از تجهیــزات ویــژه حمل شیشــه  قــرار 
بــه صــورت روباتیــک شیشــه را از روی زمیــن برداشــته و به ارتفــاع حمل 
کیلو  که بیــش از یکصد  می کــرد، ســرعت انتقال قطعات ســنگین شیشــه 
کار به ســرعت خاتمه یافت.  وزن داشــتند، افزایــش یافت و بدین ترتیب 
کارگاهی با شرکت پیمانکار فرعی نصاب نما برگذار و  همه هفته جلســات 
مســائل بررســی و مورد تحلیل واقع می گردید تا نمای پروژه زودتر خاتمه 
یابد. در اینجا برنامه خوشبینانه تهیه و به عوامل اجرائی دیکته می شد. 
کارهای داخلی ســاختمان در مقطعی بدانجا  کــه  ضمــن ابراز این نکته، 
کارهای داخلی قابل  که نمای بیرونی باید خاتمه یابد تا برخی  می رســد 
کاذب در این راستا اشاره  که می توان به سقف های  انجام و اتمام باشند 
کاذب خود همواره یک منبع بحرانی در پروژه ها قرار  که منبع سقف  کرد 

می گیرد. 
کار  کارســنجی و زمان ســنجی بر روی  در تمامی این دوران و این مراحل 
کاری نصاب شیشــه با ارزیابی هائی  گروه های  صورت می گرفت و بازدهی 
کار داده می شــد به  کــه در رونــد اجــرای  کــه انجــام می گرفــت و تغییراتــی 
کیپ هــای نصــاب شیشــه نتایــج  کــرد. ا نحــو چشــمگیری ارتقــاء پیــدا 
کرده و  کنترل پروژه به دست می آمد سؤال  که توسط  زمانسنجی هائی را 
کاری خود استفاده می کردند. در این فعالیت  از آن برای باالبردن سرعت 
کــه یک فعالیــت واحد  گردید  یگانــه نصــب شیشــه نما، بــه خوبی عیــان 

کند و همه نظرها را  چگونه می تواند تمامی انرژی پروژه را به خود جذب 
که پروژه را تشکیل می دهند.  معطوف خود سازد زیرا این منابع هستند 
که این پروژه در میان  گردید  کارها، سیستم به ترتیبی فعال  در طول این 
کارخانه شیشــه و شــرکت پیمانکار نصاب نما  تمامی پروژه های ســاخت 
که هردو از شــرکت های بزرگ هســتند، ســریعترین پروژه ساخت شیشه و 
کیفیت نیــز همواره مرغوبیت  کنترل  گردید. شــایان ذکر اســت  نصــب نما 

کنترل می کرد. کارها را  انجام 

گرفتن شیشه از دستگاه انتقالی و جایگذاری در قاب

شیشه منبع بحرانی بدون شناوری   برنامه ریزی
RCP بر اساس منبع شیشه با روش 

کالیمر انتقال از پائین با دستگاه مخصوص حمل شیشه  به سمت 
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دانــش مدیریــت پــروژه  نیــاز فــوری و حیاتــی 
کشور ماست. با اندك  توجهی به تعداد و حجم 
و  کشــور  جــاری  درطرح هــای  ســرمایه گذاری 
که قرار اســت در طی این  آن دســته از پروژه هــا 
دهــه به ویــژه در حــوزه پروژه های زیــر بنایی به 
اجــرا درآیند، به اولویــت و اهمیت این موضوع 
اســتراتژیك در ایران پی می بریم. اما متأســفانه 
پرداختــن بــه دانــش و مهــارت مدیریت علمی 
کشــور بــه هیــچ عنــوان متناســب  پروژه هــا در 
بــا ایــن هــدف اســتراتژیك نیســت. شکســت؛ 
پروژه هــای  مانــدن  ناتمــام  و  زیــاد  تأخیــرات 
زیربنایــی از مهمتریــن ثمرات نهادینه نشــدن 
طرح هــای  در  پــروژه  علمــی  مدیریــت  اصــول 
کشــور اســت. مطابــق آمــار ســازمان مدیریت و 
کشــورمان قریب 10هــزار پروژه  برنامه ریــزی؛ در 
کاره ملــی و بیــش از 40هزار پــروژه ناتمام  نیمــه 
که ساالنه میلیاردها تومان  شــهری وجود دارد 
کیفیتی ناشی  خسارت های زمانی؛ هزینه ای و 
از عــدم مدیریــت علمی ایــن پروژه هــا را بر روی 
دســت مردم به جا می گذارد. بر اســاس همین 
آمــار، متوســط زمــان اتمــام پروژه هــای ملی در 
کشــور نزدیــك بــه 2٫22 برابــر زمــان برنامه ریزی 
شــده پروژه هــا بــوده اســت! یعنــی یــك پــروژه 
کم 8 ساله  چهارســاله به طور متوســط دســت 
به اتمام رســیده اســت! این آمار نشان دهنده 
خسارت فوق تصوری است که به کشور از منظر 
عدم مدیریت علمی پروژه ها وارد می شــود. به 

عنوان نمونه، محاســبات نشان می دهد فقط 
کان فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی،  در پــروژه 
ایــن  از  بــه ازای هــر روز تأخیــر در بهره بــرداری 
کشــور زیانی )عدم النفع( معــادل روزانه  پــروژه، 
بیست میلیون دالر متحمل خواهد  شد و این 
کارگیری  گیــری و بــه  کــه بــا فرا در حالــی اســت 
در  پــروژه  مدیریــت  روش هــای  و  تکنیك هــا 
گر پــروژه ای بزرگ، چند مــاه زودتر به  پروژه هــا ا
بهره برداری برســد می تواند اثری تعیین کننده 
کشور داشته باشد. به عنوان نمونه  در اقتصاد 
پــروژه فــرودگاه امــام خمینــی)ره( را با  فــرودگاه 

امارات مقایسه کنید.
بهره بــرداری  و  اداره  اجــرا،  دنیــا،  در  امــروزه 
کار بســتن  بــه  و  گیــری  بــا فرا از پروژه هــا جــز 
امکان پذیــر  پــروژه"  "مدیریــت  تکنیك هــای 
نبــوده و وضــع موجــود نشــان می دهــد، اتــکا 
به شــیوه مدیریت ســنتی جهت انجام بهینه 
شــدن  طوالنــی  نمی کنــد.  کفایــت  ح هــا  طر
ضعــف  پروژه هــا؛  اجــرای  زمــان  زیــاد  بســیار 
کیفــی پروژه هــای اجــرا شــده؛ هزینه   مشــهود 
تمــام شــده بســیار بــاالی پروژه هــا نســبت به 
برآوردهــای اولیــه؛ فقــدان اســتراتژی اجــرای 
قــوی جهــت انجــام پروژه هــا؛ ضعــف آمــوزش 
در جهــت بهره برداری از پروژه های اجرا شــده 
و... را می تــوان بــه عنــوان بخشــی از زنجیــره 
کشور ارزیابی نمود.  مشکات مهم پروژه های 
زمــان  در  اعتبــارات  تخصیــص  عــدم  گرچــه  ا

را در طوالنــی  بســیار مهمــی  نقــش  مناســب 
شــدن پروژه ها ایفا می کند و هر چند توجه به 
ســاخت داخل ممکن اســت در ابتدای امر به 
کیفیت تجهیزات ســاخته شده و  پائین آمدن 
طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها بیانجامد؛ 
امــا "فقــدان بینــش صحیح و علمــی مدیریت 
و  علت العلــل  عنــوان  بــه  می تــوان  را  پــروژه" 
منشاء عمده مشکات و معضات پروژه ها در 

کشور به شمار آورد.
کشــور عمومًا به همان روش ســنتی  پروژه های 
و برنامه ریــزی نشــده اداره شــده و فقــدان دیــد 
سیستماتیك در ارتباط با به کار بستن مجموعه 
تکنیك های مدیریت پروژه؛ ســبب شــده؛ همه 
ساله مدیران ارشد اجرایی کشور؛ میلیاردها دالر 

خسارت به منافع ملی وارد سازند.
دانــش؛  به کارگیــری  را  پــروژه  مدیریــت  گــر  ا
مهارت هــا؛ ابــزار و تکنیك هــای الزم در اجرای 
تامیــن  و  نیازهــا  رفــع  منظــور  بــه  فعالیت هــا 
انتظــارات متولیــان پروژه هــا بدانیم، اســتقرار 
یــك نظــام هدف منــد در خصــوص مدیریــت 
پروژه ها؛ قادر اســت دانش الزم جهت هدایت 
و مدیریــت آنهــا را در صنعــت مربوطــه ایجــاد 
کارها؛  نموده؛ عــاوه بر برنامه ریــزی و هدایت 
میزان نزدیکی عملیات به اهداف ســازمانی را 

مشخص تر و سهل الوصول تر نماید. 
نگارنــده در پرتو نزدیک به دو دهه فعالیت در 
حوزه مدیریت پروژه بنا دارد تا یادداشت های 
کوتــاه در ایــن نشــریه وزین را  به نحوی ســاده 
و آســان اصلی ترین مفاهیم مدیریــت پروزه را 
بــا مخاطبــان مرور نماید. عزیــزان عاقمند در 
گســترده تر  صــورت نیاز به مطالب تکمیلی تر و 
ســایت  در  را  مطالــب   تفصیــل   می تواننــد 

مؤسسه مدیریت پروژه آریانا دنبال نمایند.

معرفی نویسنده مجید فراهانی
بین المللــی  کنفرانــس  صنعــت  کمیتــه  دبیــر   •
کارشــناس  ارشــد  و  سرپرســت  پــروژه،  مدیریــت 
کنترل پروژه های ملی پارس جنوبی برنامه ریزی  و 

• عضو مؤسس، شورایعالی و هیأت مدیره انجمن 
مدیریت پروژه ایران 

 PMP گواهینامه مدیریت پروژه حرفه ای • دارنده 
گواهینامه مدیریت پروژه  از موسسه PMI آمریکا و 

PRINCE II از OGC انگلستان
• ســرارزیاب جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه ایــران و 

جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران
FARAHANI@ARYANAPM.COM   

وژه ؟! چرا مدیریت پر
مجید فراهانی - مدیرعامل موسسه مدیریت پروژه آریانا
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اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـوری، 
قانـون  اصاحـی   )107( مـاده  اجرایـی  آیین نامـه 
هیـات  تصویـب  بـه  کـه  را  مسـتقیم  مالیات هـای 
امـور  وزارت  بـه  اجـرا  بـرای  اسـت،  رسـیده  وزیـران 

کـرد. ابـاغ  نفـت  وزارت  و  دارایـی  و  اقتصـادی 
گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی دولـت، متـن ایـن  بـه 

آییـن نامـه بـه شـرح زیراسـت:

آیین نامه اجرایی ماده )107( اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم

در  زیـر  اصطاحـات  آیین نامـه  ایـن  در   -  1 مـاده 
می رونـد: کار  بـه  مربـوط  مشـروح  معانـی 

اشـخاص  درآمدهـای  ایـران:  در  درآمدهـا  الـف- 
که  حقیقـی و حقوقـی خارجـی مقیـم خـارج از ایران 

ایـران تحصیـل می شـود. بابـت فعالیـت در 
اشـخاص  درآمدهـای  ایـران:  از  درآمدهـای  ب- 
ایـران  از  و حقوقـی خارجـی مقیـم خـارج  حقیقـی 
کـه بـدون انجـام فعالیـت در ایـران از ایـران تحصیـل 

می شـود.
ایـران:  از  خـارج  مقیـم  خارجـی  اشـخاص  پ- 
مقیـم  کـه  خارجـی  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 

می باشـند. ایـران  از  خـارج 
کـه اشـخاص حقیقـی  ت- سـایر حقـوق: حقوقـی 
اختیـار  ایـران،  از  خـارج  مقیـم  خارجـی  حقوقـی  و 
گـذار می کننـد و حـق مذکـور در  اسـتفاده از آن را وا
قـرار می گیـرد،  ایـران مـورد اسـتفاده و بهره بـرداری 
و  امـوال  از  بهره بـرداری  و  اسـتفاده  حـق  قبیـل  از 
دارایی هـا، حـق توقـف بارُگنـج )کانتینـر(، حق ثبت، 

حـق اختـراع و اسـناد علمـی.
و  مسـتقیم  مالیات هـای  قانـون  قانـون:  ث- 

آن. بعـدی  اصاحیه هـای 
مـاده 2- ضرایب تشـخیص درآمد مشـمول مالیات 
اشـخاص خارجـی مقیم خـارج از ایـران بابت درآمد 
حاصـل از فعالیـت در ایـران، بـه شـرح زیـر تعییـن 

می شـود:
1 - الـف- فعالیت هـای پیمانـکاری و خدمـات فنـی 
کار  در ایـران نسـبت بـه عملیـات هـر نـوع امـور راه و 
سـاختمانی، توسـعه، بهره بـرداری، نظـارت ، تهیـه 
نقشـه برداری،  تأسیسـات،  و  سـاختمان ها  طـرح 
مشـمول  درآمـد  فنـی.  محاسـبات  و  نقشه کشـی 
مالیـات بابـت ناخالـص وجـوه دریافتـی 20 درصـد

کتشـاف،  ا فنـی،  خدمـات  و  ب-پیمانـکاری   -  1
توسـعه و بهره بـرداری در حوزه هـای هیدروکربـوری 
باالدسـتی. درآمـد مشـمول مالیـات بابـت ناخالص 

وجـوه دریافتـی 15 درصـد
1 - پ- درآمـد حاصـل از قراردادهـای پیمانـکاری 

کـه مبالـغ لـوازم  بابـت لـوازم و تجهیـزات در مـواردی 
و تجهیـزات بـه طـور جـدا از سـایر اقـام در قـرارداد 
مالیـات  مشـمول  درآمـد  باشـد.  نشـده  مشـخص 

بابـت ناخالـص وجـوه دریافتـی 10 درصـد
و  ریلـی  طریـق  از  مسـافر  و  بـار  حمـل  الـف-   -  2
کشـور. درآمد مشـمول  جاده ای از ایران به خارج از 
مالیـات بابـت ناخالـص وجـوه دریافتـی 20 درصـد
2 - ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی، جاده ای، 
مالیـات  مشـمول  درآمـد  ایـران.  در  هوایـی  و  آبـی 

بابـت ناخالـص وجـوه دریافتـی 18 درصـد
کمک هـای فنـی. درآمـد  3 - آمـوزش، تعلیمـات و 
دریافتـی  وجـوه  ناخالـص  بابـت  مالیـات  مشـمول 

15درصـد
در  سـرمایه  بهره بـرداری  از  حاصـل  درآمـد   -  4
فعالیت های اقتصادی در ایران به اسـتثنای موارد 
مذکـور در بندهـای فـوق. درآمـد مشـمول مالیـات 

ناخالـص وجـوه دریافتـی 20 درصـد بابـت 
5 - خدمـات تشـخیصی و درمانـی پزشـکی درآمـد 
مشـمول مالیـات بابت ناخالـص وجـوه دریافتی 30 

درصد

6 - سـایر خدمـات درآمـد مشـمول مالیـات بابـت 
ناخالـص وجـوه دریافتـی 30 درصـد

تبصره 1 - درآمد حاصل از فعالیت های خدماتی از 
قبیـل آمـوزش، تعلیمـات و کمک هـای فنی و سـایر 
خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که 
محـل ارایـه خدمـت خـارج از ایران باشـد، مشـمول 
درآمـد در ایـران یـا از ایـران نخواهـد بـود. خدماتـی 
کـه بـه صـورت غیرحضـوری و از طریـق سـامانه های 
الکترونیکـی و نظایـر آن بـه ایـران ارایه می شـود ارایه 

خدمـات در ایران محسـوب می شـود.
گاز  و  نفـت  باالدسـتی  قراردادهـای  در  تبصـره2- 
پیمانـکار  بـا  تابعـه(  )شـرکت های  نفـت  وزارت 
خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشـی 
از موضـوع قـرارداد را بـه موجـب مقـررات مربـوط بـه 
اشـخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دسـت 
گـذار نمایـد، مبالـغ پرداختـی بـه پیمانکاران  دوم وا
مالیـات  مشـمول  درآمـد  محاسـبه  در  دوم  دسـت 
پیمانـکار دسـت اول کسـر و مانـده بـا نـرخ مذکـور در 
جـزء )ب( ردیـف )1( جـدول موضـوع ایـن مـاده بـه 
عنـوان درآمـد مشـمول مالیـات تعییـن می شـود و 

از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت؛

ابالغ آیین نامه اجرایی
 ماده 107  اصالحی

 قانون مالیات های مستقیم 
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چنانچـه پیمانـکار دسـت دوم از اشـخاص حقوقـی 
کسـر مبالـغ پرداختـی بـه پیمانـکار  خارجـی باشـد، 
مالیـات  وصـول  و  کسـر  بـه  مشـروط  دوم  دسـت 
بـه  پرداختی هـای  در  قانـون   )107( مـاده  موضـوع 

می باشـد. دوم  دسـت  پیمانـکار 
ماده 3- ضرایب تشـخیص درآمد مشـمول مالیات 
بابـت  ایـران  از  خـارج  مقیـم  خارجـی  اشـخاص 
ایـران  از  ایـران  در  فعالیـت  بـدون  کـه  درآمدهایـی 
تحصیـل می کننـد، بـه شـرح زیـر تعییـن می شـود:

تأسیسـات،  و  سـاختمان ها  طـرح  تهیـه   -  1
محاسـبات  و  نظـارت  نقشه کشـی،  نقشـه برداری، 
فنـی درآمـد مشـمول مالیـات بابـت ناخالـص وجـوه 

درصـد  20 دریافتـی 
گذاری امتیازات و سایر حقوق به: 2 - وا

معدنـی  و  تولیـدی  واحدهـای  صاحبـان  الـف- 
مشـروط بـر آنکـه امتیـازات و حقوق مذکـور منحصراً 
مربـوط بـه فعالیت هـای تولیـدی و معدنـی باشـد. 
وجـوه  ناخالـص  بابـت  مالیـات  مشـمول  درآمـد 

درصـد  20 دریافتـی 
ب- وزارتخانه هـا، سـازمان ها، مؤسسـات دولتـی و 
شـهرداری ها درآمد مشـمول مالیات بابت ناخالص 

وجـوه دریافتـی 20 درصد
بابـت  مالیـات  مشـمول  درآمـد  مـوارد  سـایر  پ- 

درصـد  30 دریافتـی  وجـوه  ناخالـص 
گـذاری فیلم هـای سـینمایی بـه عنـوان بهـا  3 - وا
یـا تحـت هـر عنـوان دیگـر. درآمـد  یـا حـق نمایـش 
مشـمول مالیـات بابـت ناخالـص وجـوه دریافتـی 20 

درصـد
مـاده 4- در قـرارداد پیمانـکاری )اعـم از دسـت اول 

و دوم( چنانچـه بهـای لـوازم و تجهیـزات خریـداری 
باشـد،  نشـده  تفکیـک  قـرارداد  مبلـغ  کل  از  شـده 
قـرارداد مشـمول مالیـات موضـوع مـاده  کل مبلـغ 
تفکیـک  صـورت  در  بـود.  خواهـد  قانـون   )107(
مبالـغ لـوازم و تجهیـزات در قراردادهـای اصاحـی و 
الحاقـی بعـدی، معافیت لـوازم و تجهیزات، نسـبت 
بـه پرداخت هـای پـس از انعقـاد قـرارداد اصاحـی و 

می باشـد. جـاری  الحاقـی 
مـاده 5- پرداخت کننـدگان وجـوه مکلفنـد در هـر 
که  پرداخـت، مالیـات متعلـق را بـا توجـه بـه مبالغی 
کسـر و تـا  کرده انـد  از اول سـال تـا آن تاریـخ پرداخـت 
پایـان مـاه بعـد از آن بـه اداره امـور مالیاتـی پرداخـت 
دریافت کننـدگان،  بـا  صـورت  ایـن  غیـر  در  کننـد، 
و  مالیـات  اصـل  پرداخـت  مسـئول  متضامنـًا 

بـود. خواهنـد  آن  متعلـق  جریمه هـای 
که اشـخاص مشـمول مقررات  مـاده 6- در مـواردی 
باشـند،  نماینـده  دارای  ایـران  در  آیین نامـه  ایـن 
نماینـده اشـخاص مزبـور مکلفنـد در اجـرای تبصـره 
)2( ماده )177( قانون نسـبت به تسـلیم اظهارنامه 
اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس 
کسـر مالیـات پرداختـی  مـاده )107( قانـون پـس از 
موضـوع مـاده )5( ایـن آیین نامه، پرداخت نمایند.

ایـن  موضـوع  فعالیـت  کـه  صورتـی  در   -7 مـاده 
شـعبه،  قبیـل  از  نمایندگـی  وسـیله  بـه  آیین نامـه 
کارگـزار و امثـال آنهـا در ایـران انجام شـود،  نماینـده، 
مقیـم  خارجـی  اشـخاص  مالیـات  مشـمول  درآمـد 
مـاده   )4( تبصـره  مقـررات  حسـب  ایـران  از  خـارج 
در  حکـم  ایـن  شـد.  خواهـد  تعییـن  قانـون   )107(
شـرکت  توسـط  مسـتقیمًا  کـه  قراردادهایـی  مـورد 

اصلـی خارجـی )دفتـر مرکـزی( منعقـد و شـعبه امـور 
نمی باشـد. جـاری  می دهـد،  انجـام  را  هماهنگـی 

خارجـی  شـرکت های  نمایندگـی  و  شـعب  تبصـره- 
کسـر  در ایـران مکلـف بـه رعایـت مقـررات مربـوط بـه 
کارکنان  و وصـول مالیـات تکلیفـی و مالیـات حقـوق 
در  اصلـی  شـرکت  قـرارداد  موضـوع  فعالیـت  بابـت 

می باشـند. ایـران 
مقـررات  و  قانـون  برابـر  کـه  مـواردی  در   -8 مـاده 
مالیات هـای مسـتقیم، درخصـوص فعالیت هایـی 
مشـمول  درآمـد  تعییـن  بـرای  دیگـری  نحـوه  کـه 
حسـب  اسـت،  شـده  مقـرر  آن  مالیـات  و  مالیـات 

شـد. خواهـد  اقـدام  مربـوط  مقـررات 
کلیـه اشـخاص موضـوع صـدر مـاده )107(  مـاده ۹- 
کـه وفـق مقـررات ایـن آیین نامه بابـت درآمد  قانـون 
را  متعلـق  مالیـات  ایـران  از  یـا  ایـران  در  حاصـل 
کـرده باشـند و یـا از جانـب آن هـا پرداخـت  پرداخـت 
مشـمول  مذکـور،  درآمدهـای  بابـت  باشـد،  شـده 

قانـون نمی باشـند. ایـن  مالیـات دیگـر موضـوع 
مـاده 10- در مـورد قراردادهـای مشـارکتی اشـخاص 
خارجـی مقیـم خـارج از ایـران بـا اشـخاص ایرانـی، 
درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت 
سـهم مشـارکت، بـا رعایـت مقـررات ایـن آیین نامه و 
مـواد  مقـررات موضـوع  رعایـت  بـا  ایرانـی  اشـخاص 
)۹4( و )106( قانـون مشـمول مالیـات خواهـد بـود. 
در  صرفـًا  وجـوه  پرداخت کننـدگان  صـورت  ایـن  در 
کسـر  بـه  مکلـف  خارجـی  اشـخاص  بـه  پرداختـی 
امـور  اداره  حسـاب  بـه  آن  واریـز  و  متعلـق  مالیـات 

مالیاتـی بـا رعایـت مقـررات می باشـد.

رییـس سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا بیـان اینکه 
تحـت  مالـی  نهـاد  نهمیـن  تاسـیس  اجرایـی  رونـد 
نظـارت سـازمان بـورس آغـاز می شـود، از متقاضیان 
فعالیـت  مجـوز  دریافـت  بـرای  خارجـی  و  داخلـی 
کـرد. دعـوت  اعتبـاری  رتبه بنـدی  موسسـه های 

قانـون  اسـاس  بـر  اینکـه  بیـان  بـا  فطانـت،  محمـد 
بـازار اوراق بهـادار، تعـدادی نهاد مالی باید تاسـیس 
رتبه بنـدی  موسسـه های  آنهـا  جملـه  از  کـه  شـود 
فعـاالن  همیشـگی  دغدغه هـای  از  افـزود:  اسـت، 
مالـی  وضعیـت  و  ریسـک  از  گاهـی  آ سـرمایه،  بـازار 
موسسـه های  پـس،  ایـن  از  کـه  شرکت هاسـت 
پرداخـت. خواهنـد  موضـوع  ایـن  بـه  رتبه بنـدی 

تهیـه  بـه  بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان  رییـس 
موسسـه های  فعالیـت  و  تاسـیس  دسـتورالعمل 
گفـت: از امروز، همه افرادی  کرد و  رتبه بنـدی اشـاره 

می تواننـد،  هسـتند  فعالیـت  بـه  عاقه منـد  کـه 
در  رتبه بنـدی  موسسـه های  تاسـیس  درخواسـت 
کننـد. فطانـت بـا  ایـران را بـه سـازمان بـورس ارایـه 
کـه حداقـل سـرمایه بـرای تاسـیس ایـن  بیـان ایـن 
کرد:  موسسـه ها باید 50 میلیارد ریال باشـد، اضافه 
نهادهـای مالـی رتبه بنـدی اعتبـاری، باعـث پیونـد 
کشـور بـا سـایر بازارهـای سـرمایه دنیـا  بـازار سـرمایه 

می شـود.
نهادهـای  و  موسسـه ها  همـه  از  داد:  ادامـه  وی 
دعـوت  رتبه بنـدی،  بین المللـی  عرصـه  در  فعـال 
تاسـیس  بـرای  را  خـود  درخواسـت  می شـود 
کننـد. رییـس  موسسـه رتبه بنـدی در ایـران اعـام 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـا بیـان اینکه ترجیح 
می دهیم پیشـنهاد تاسیس این نهادهای مالی در 
کـه تکنولـوژی، ابـزار و تجربـه  ایـران، توسـط افـرادی 

داشـته اند،  بین المللـی  عرصـه  در  را  فعالیـت  ایـن 
موسسـه های  داریـم  تمایـل  افـزود:  شـود،  ارایـه 
طـرح  ایـن  در  ایرانـی  موسسـه های  بـا  بین المللـی 
شـریک شـوند و بـه طـور مشـترک ایـن موسسـه ها 
کننـد. رتبه بنـدی اعتبـاری بـه  کشـور تاسـیس  را در 
معنـای ارزیابـی میـزان ریسـک و احتمـال پرداخـت 
به موقع تعهدات مالی ناشران اوراق و سهام است. 
رتبه بندی اعتباری پیش شـرط حضـور در بازارهای 
مالی و سـرمایه اسـت و امروزه موسسات رتبه بندی 
از کلیدی ترین نهادهای مالی در کشورهای توسعه 
کـه در بازارهـای  یافتـه بـه شـمار می رونـد بـه طـوری 
می تـوان  را  سـرمایه گذاری  کمتـر  جهانـی،  مالـی 
سـرمایه گذاری  گزینـه  انتخـاب  از  قبـل  کـه  یافـت 
گزارش هـای موسسـه رتبه بنـدی در ایـن رابطـه  بـه 

توجهـی نداشـته باشـد.

  آغاز تاسیس موسسه های رتبه بندی اعتباری در ایران
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مرکـزی  شـورای  اعضـای  از  یکـی  مرتاضـی  مینـو 
مدنـی  نهادهـای  مدنـی:  جامعـه  سـازمان های 
کـه بـر محوریـت انسـان و  در راسـتای توسـعه پایـدار 
محیـط زیسـت بنـا مـی شـود از سـال 1۹۹0 مطـرح 
و  اصاحـات  جنبـش  بـا  همزمـان  ایـران  در  شـد. 
حـدود  شـد.  مطـرح  موضـوع  ایـن   1376 سـال  از 
13000 نهـاد مدنـی در 8سـال دوره اصاحـات شـکل 
کـه متاسـفانه 60-70 تا بیشـتر فعـال نبودند.  گرفـت 
مسـائل  بـه  برمی گـردد  نیسـتند  فعـال  چـرا  اینکـه 
که  اقتصادی و بخشـی از آن برمی گردد به دیدگاهی 
کـه عمومـًا،  مسـئولین و نهادهـا بـه تشـکل ها دارنـد 
گـردد  آنهـا را سیاسـی می بیننـد. بخـش دیگـر برمـی 
به تفاوت بین NGO  )نهادهای مسـتقل و مردمی( 
و GO )نهادهـای تحـت نظـارت و دخالـت مسـتقیم 
بـا  مـا  سـختی ها،  وجـود  بـا  هرحـال  بـه  دولـت(. 

پایـداری توانسـتیم مجـوز بگیریـم. 

سـعید دهقـان بـه عنـوان یکـی از اعضـای شـورای 
از  مـا  مدنـی:  جامعـه  سـازمان های  مرکـزی 
گردهم جمع شده ایم  عرصه های مختلف در اینجا 
تـا بـا هم اندیشـی از پتانسـیل های یکدیگـر اسـتفاده 

گوهـای اجتماعـی مـا در  گفـت و  کنیـم. متاسـفانه 
طول یک دهه اخیر بسیار تضعیف شده و تاش ما 
که در این جلسه ببینیم چگونه می توان  این است 
مجموعه از حامیان جامعه مدنی قدرتمند داشـت 

کنـار دولـت و ملـت باقـی مانـد؟! و در 

حامیـان  انجمـن  موسـس  حسـینی پور  خانـم 
از  مـا  جامعـه  متاسـفانه  خیابـان:  و  کار  کـودکان 
میـزان  بلکـه  نبـرده  سـودی  تنهـا  نـه  اینNGOهـا 
بسـیار  اخیـر  سـال های  در  اجتماعـی  آسـیب های 
بیشـتر شـده. مـا بایـد آسیب شناسـی را از خودمـان 
کاری  چـه  مـا  از  کـدام  هـر  ببینیـم  و  کنیـم  شـروع 

دهیـم. انجـام  می توانیـم 

خانم ضیایی مهر نماینده موسسـه رویش نهال 
جـوان: هـر چقدر ما بتوانیم جامعه مدنی بی شـکل 
کنیـم، قـدم خیلـی خوبـی  کـرده و متشـکل  را جمـع 
است؛ چون با تمام تفاوت ها در اهداف و برنامه ها، 

ک هستیم.  در بسـیاری از مسـائل دارای اشترا

و  نابینـا  هنرمنـدان  انجمـن  نماینـده  مصطفـوی 
کـه دولـت بـا  کاری را  کم بینـا: NGOهـا بایـد بتواننـد 

بـا  بودجـه و امکانـات، توانایـی انجـام آن را نـدارد، 
کمتریـن امکانـات بـه انجـام برسـانند. 

انجمن هـای  نماینـده  طبیـب زاده  مهنـدس 
کـه شـورا  کاری  گاز و پتروشـیمی:  مهندسـی نفـت، 
که  قصد انجام آن را دارد، یک پروژه اجتماعی است 
گـر دو بحـث فرهنگ سـازی و توانمندسـازی انجـام  ا
گرفته اسـت. باید اسـتراتژی  کار بزرگـی صـورت  شـود 
دارنـد،  حضـور  جلسـه  ایـن  در  کـه  سـازمان-هایی 

بررسـی شـود و دالیـل موفقیـت آنهـا بیـان شـود.

خانم عزیزپناه نماینده انجمن حمایت از حقوق 
فـازی  یـک  کارهـا  پیشـبرد  »بـرای  بایـد    : کـودکان 
گرفتـه  نظـر  در  زمانـی  سـقف  یـک  و  شـده  تعییـن 
شـود« همه ما یک فصل مشـترک داریم و به دنبال 
کنـار هم قرار  تغییـر در حوزه های خودمان هسـتیم. 
گرفتـِن ظرفیت هـای مـا می توانـد منجـر بـه نتیجـه و 

کارهـای موثـر شـود. انجـام 

دکتـر بهـزاد رحمانـی عضـو هیأت مدیـره »حجم«: 
اسـم شـورای سـازمان های جامعـه مدنـی، اسـمی 
جامعـه  فعلـی  وضعیـت  بـرای  شایسـته  و  ضـروری 

 گفت وگوی
 اهالی
 نهادهای
 مدنی

نخستین نشست هم اندیشی  شورای سازمان های  جامعه مدنی و نهادهای مدنی 

شـورای سـازمان های جامعـه مدنـی جمعـی از نماینـدگان سـازمان های جامعـه معدنـی ایـران 
گام هـای  گردهـم آوردن بخـش بزرگـی از فعـاالن و نهادهـای مدنـی  کـه تـالش می کننـد  بـا  هسـتند 
اساسی  و مستمر برای ساختن نهادهای توانمند و اثرگذار بردارند و به تجمیع سرمایه اجتماعی 

کنند. کمـک  کشـور  در 
 نخستین نشست هم اندیشی این شورا با نهادهای مدنی روز چهارشنبه 23 تیرماه برگزار شد 
تـا دربـاره اهـداف، برنامـه و مسـیر راه آینـده ایـن شـورا گفتگـو و تبـادل نظـر شـود. در ایـن نشسـت 

کندگـی NGOهـا و لـزوم تجمیع آمار آنها گفتگو شـد.   دربـاره تعـدد و پرا
جلسـه با سـخنرانی مهندس محمد عطاردیان رئیس شـورای مرکزی سـازمان های جامعه مدنی 
گفـت: تشـکل های مدنـی دو نـوع هسـتند: یکـی سـندیکاها یـا  آغـاز شـد. وی در ایـن نشسـت 
انجمن هـا و دیگـری سـمن ها یا سـازمان های مـردم نهاد. تشـکل های کارگری و کارفرمایـی داریم 
گفته می شـود. اینها با ترتیبی  کانون صنفی    به آنها 

ً
که در حقیقت آنها سـندیکا هسـتند و جدیدا

گرد یک منافع اقتصادی  دور هم جمع هستند و مسائلشان را پیگیری می کنند، اما در حقیقت 
خاصی دور هم جمع هستند؛ مثل کارگران و کارفرمایان و هر صنفی که یک هدف اقتصادی دارد 
و از منافع صنف خود دفاع می کنند. ولی اینها در عین حال تشکل های مردمی هستند و در این 
تشـکل ها هـر کسـی بـه تشـکل مربـوط بـه حـوزه خـود می پیونـدد. امـا کسـانی کـه در تشـکل های 
گونی داشـته و برای یک هدف مشـخص  مـردم نهـاد عضـو می شـوند، می تواننـد فعالیت های گونا

فعالیـت  کننـد و بـدون توجه به مسـائل صنفی و اقتصـادی، به نیازهای جامعـه بپردازند.
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بازرگانــی،  اتــاق  رییــس   مســعود خوانســاری 
کشــاورزی تهران در نامه ای  صنایع، معادن و 
به معاون اول رییس جمهوری از اباغ دستور 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای توقف 

کرد. اخذ مالیات بر تسعیر ارز قدردانی 
خردادمــاه  تهــران  اتــاق  نماینــدگان  هیــات 
اخــذ  خــود  نشســت  پانزدهمیــن  در  امســال 
مالیات بر تسعیر ارز از صادرکنندگان را اقدامی 
بازدارنده و مانعی پیش روی توسعه صادرات 

کرده بودند. کشور تلقی 
پــس از آن نیــز رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
بــه  نامــه ای  در  تهــران  کشــاورزی  و  معــادن 
معــاون اول رییــس جمهــوری و رییس ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی درخواســت های 
گانه  بخــش خصوصی را در قالب مطالبات ده 
کــرد. در دومیــن مــاده از ایــن نامــه  منعکــس 
خ تســعیر ارز  کــردن ســود تفــاوت نــر »معــاف 
حاصــل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض 
کــردن ایــن معافیت برای  و عطف به ماســبق 
بازرگانــان از ســال 13۹0« آمده بود. درباره این 
ماده توضیح داده شــده بود: با هدف توســعه 
کشــور،  صــادرات و ایجــاد انگیــزه نزد بازرگانان 
رفع معضل مالیات تســعیر ارز موضوعی بسیار 
گذشــته و نیز  خطیــر و حیاتی برای ســال های 
ســال 13۹5 اســت. با عنایت به اهداف دولت 
در توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود 
بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی 

کشــور از  در این بخش بی اثر شــده و بازرگانان 
تبدیــل  از تســعیر و  ناشــی  پرداخــت مالیــات 
ارز حاصــل از صــادرات معــاف شــوند. بدیهی 
اســت ضــرورت ایجــاد انگیــزه و نشــاط ایجاب 
می کنــد ایــن موضــوع به ســال های پیــش نیز 
نشســت های  برگــزاری  از  پــس  یابــد.  تســری 
متعــدد بــا معــاون اول رییس جمهــوری، وزیر 
کارشناســان  امور اقتصادی و دارایی، رییس و 
بخــش  نماینــدگان  و  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
تشــکل های  و  تهــران  اتــاق  در  خصوصــی 
بخــش خصوصــی، ایــن مالیــات حذف شــد و 
کشــور بخشنامه  رییس ســازمان امور مالیاتی 
ابــاغ  تیرمــاه  دوم  و  بیســت  سه شــنبه  را  آن 
کــرد. برابــر ایــن بخشــنامه تســعیر ارز در مــورد 
کشــورهایی  فروش هــای صادراتــی ریالــی )بــه 
موضوعیــت  عــراق(  و  افغانســتان  ماننــد 
نــدارد. همچنیــن جــدا از ریالی یــا ارزی بودن 
فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی 
با رعایت مقررات قانونی امکان پذیر اســت.  از 

که با  طرف دیگر در مورد فروش های صادراتی 
خ ارز مرجع یا مبادله ای ثبت می شود اما در  نر
خ ارز توافقی  زمان تسویه یا تاریخ ترازنامه از نر
)آزاد( در صرافی هــای مورد تایید بانک مرکزی 
خ ارز توافقی  استفاده می شود، فقط تفاوت نر
در صرافــی در تاریــخ اولیــه و تاریخ های بعدی 
مبنــای محاســبه ســود یا زیــان تســعیر ارز قرار 
می گیرد. این بخشــنامه در مــورد پرونده های 

مالیاتی سال 13۹1 به بعد قابل اجراست.
پس از اباغ این بخشــنامه، رییس اتاق تهران 
در نامــه ای بــه »اســحاق جهانگیــری« معاون 
اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتــی، از توجــه به خواســته های 
گرفتن ماده 2  بخش خصوصی و در دستورکار 
کرد  گانه اتاق تهــران قدردانی  از مطالبــات ده 
گام رو به جلو در  و آن را »نشــانه برداشتن یک 
کشور و مهمتر از آن  کسب وکار  تسهیل فضای 
نشان دهنده همراهی دولت در برابر مطالبات 

به حق بخش خصوصی« دانست. 

قدردانی اتاق تهران از همراهی 
دولت با بخش خصوصی 

نامه مسعود خوانساری به اسحاق جهانگیری

هیات نمایندگان اتاق تهران 
خردادماه امسال در پانزدهمین 
نشست خود اخذ مالیات بر 
تسعیر ارز از صادرکنندگان 
را اقدامی بازدارنده و مانعی 
پیش روی توسعه صادرات 
کشور تلقی کرده بودند.
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در  مـا  می باشـد.  ایـران  مدنـی 
فعالیت هـای  گذشـته  سـال  چنـد 
ایـن نهـاد  از  انجـام دادیـم،  زیـادی 
هزینه هـای  و  کـرده  محافظـت 
بـا  کرده ایـم؛  پرداخـت  هـم  زیـادی 
کمـال مطلـوب خـود  ایـن حـال در 

. نیسـتیم

مجمـع  نماینـده  بختیـاری 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی کشـور: 
اصطاحاتـی  از  تعـادل  و  تعامـل 
در  و  کنیـم  رعایـت  بایـد  کـه  اسـت 
کـه ایـن دو نکتـه رعایـت  کاری  هـر 
خواهـد  مانـدگاری  باعـث  شـود، 
شـد. بـا تعامـل بـا سـتاد توان افزایی 
دیگـر  و  مردم نهـاد  سـازمان های 
را  امکاناتـی  می تـوان  سـازمان ها 
کـه موجـب تسـهیل در  کـرد  ایجـاد 
سـازمان های  اهـداف  بـه  رسـیدن 

باشـد. مدنـی 

ورزش  گـــروه  نماینـــده  امیـــدی 
خانـــواده بـــر توانمندســـازی: مـــا یـــک 
ــات  ــام حبـــس اطاعـ ــه نـ ــکلی بـ مشـ
ـــات  ـــازمانی اطاع ـــچ س ـــه هی ک ـــم  داری
را در  ثبـــت شـــده خـــود  نهادهـــای 

مـــا نمی گـــذارد. اختیـــار 

زنـان  نماینـده  علی نـژاد  خانـم 
بتوانـد  شـورا  گـر  ا کارآفریـن:  مدیـر 
دو  ایـن  ترویـج  و  فرهنگ سـازی 
موضـوع را رسـالت خـود قرار دهـد، کار 

می گیـرد. صـورت  بزرگـی  بسـیار 

نماینـده  امینـی  سـارا  خانـم 
حمایـت از حقـوق حیوانـات: بایـد 
کرد  حس تعلق خاطر به شـورا پیدا 

و از مـن بـه مـا تبدیـل شـد.

مهنـدس  نشسـت  پایـان  در 
گروهی  عطاردیان با بیان اینکه کار 
مخالفـت  هـم  بـا  گـر  ا دارد؛  شـرط 
کردیـم، از هـم نرنجیم، با این شـعر، 
پایان جلسه نخست هم اندیشی را 

کـرد:  اعـام 

تـو پــای بـه راه در نـــه و هیــــچ مــپرس
خــودراه بگویدت که چــون باید رفت

بنیان گـذار جمهـوری  بـه روح پرفتـوح  را  بیکـران خـود  درود 
اسامی ایران، حضرت امام خمینی )ره( و  مهندسان شهید 
می کنـم  تقدیـم  اسـامی  ایـران  مهندسـی  پیش کسـوتان  و 
هیـأت  اجـاس  کـه  نوزدهمیـن  کرم  شـا را  بـزرگ  خداونـد  و 
عمومـی سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان در صـدد اسـت 
چکیـده ای از  دانـش و علـم و هنـر مهندسـان ایـن سـرزمین را 

ارائـه نمایـد. 
پس انـداز  تنهـا  مـوارد،  کثـر  ا در  و  اصلی تریـن  مسـکن، 
آمـار  بانـک  آخریـن  اسـاس  بـر  و  اسـت  ایرانـی  خانواده هـای 
در  مسـکن  صاحـب  جمعیـت  اسـامی،  جمهـوری  مرکـزی 
شـهرهای بـزرگ بـه 64٫4 درصـد رسـیده  اسـت و همان گونـه 
کنترل سـاختمان نیز  کـه در مقدمـه قانـون نظـام مهندسـی و 
ذکر شده است، سازمان نظام  مهندسی ساختمان را مکلف 
به صیانت از تنها دارایی ارزشمند خانوارهای ایرانی می کند. 

در تاریخچه تاسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
این سـازمان ها موفق شـده اند با  رعایت و اجرای مقررات ملی 
کیفیتـی  سـاختمان،حداقل 14میلیـون واحـد مسـکونی را بـا 
گذشـته بـه مصرف کننـدگان تقدیـم  قابـل  قبـول و متفـاوت از 
کشور  با برنامه ریزی  کنند؛ لذا الزم است منتخبان مهندسان 
و  معمـاری  بـه  هویت بخشـی  و  اصـول  رعایـت  صحیـح، 
شهرسازی، صرفه جویی مصرف  انرژی در ساختمان، افزایش 
عمـر مفیـد سـاختمان ها، اسـتحکام بنـا و اسـتفاده از مصالـح 
نظـام  سـازمان  بیست سـاله  دسـتاوردهای  از  اسـتاندارد  کـه 
کیـد خـود  قـرار  مهندسـی سـاختمان اسـت را مـورد توجـه و تا
دهند تا این صنعت مهم کشور در شرایط مناسب به فعالیت 
ادامه داده و ایمنی، سامت،  بهداشت، رفاه، آسایش و صرفه 

اقتصـادی را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان بیـاورد. 
کی از قرارگیری در مسـیر حقیقی رشـد  یقینًا شـرایط امروز حا
و تکامـل سـازمانی و تعالـی صنعـت بـوده  کـه در برنامه هـای 
کسـب  کنـار آن،  گرفتـه اسـت و در  سـازمان مـورد توجـه قـرار 

اخـاق  رشـد  واسـطه  بـه  کـه  ارزشـمند  اجتماعـی  جایـگاه 
آمـده  دسـت  بـه  جامعـه  در  مهندسـان،  بیـن  در  حرفـه ای 
عضـو  مهندسـان  نفـری  400هـزار  جمعیـت  اسـت.  امـروز 
سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان ظرفیـت بزرگـی از  علـم 
کـه از ظرفیـت  و فنـاوری را در ایـن سـازمان پدیـد آورده انـد 
جغرافیـای  در  مسـکن  سـاخت و  سـاز  بـر  نظـارت  و  طراحـی 
ایـران فراتـر اسـت و آمادگـی دارد در سـایر حوزه هـای صنعـت 
صـادرات  و  کشـور  عمرانـی  طرح هـای  و  دیگـر  سـاختمان 
بایـد  کـه  نمایـد  نقـش  ایفـای  مهندسـی  و  فنـی  خدمـات 
مقـررات  دوم  مبحـث  توسـعه  و  بازبینـی  ایـن  مسـیر،  در 
رویکـردی  چنیـن  گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  سـاختمان  ملـی 
تصدی گـری  امـور  از  دولـت  مسـئولیت  بـار   سـبک کردن 
نظـام  افزایـش مسـئولیت  سـازمان  و  بـوده  کشـور  واجرایـی 
برون سـپاری  نتیجـه  و  اسـتان ها  سـاختمان  مهندسـی 
محـدوده  در  دولـت  چابک  کـردن  و  خدمات،کوچـک  ارائـه 
و  مـردم  بـه  اجرایـی  امـور  گـذاری  وا و  سیاسـت گذاری 

بـود.  مردم نهـاد  خواهـد  سـازمان های 
نوزدهمیـن اجـاس هیـأت عمومـی سـازمان نظام مهندسـی 
کـه  دسـتاوردهای  کشـور در حالـی برگـزار می شـود  سـاختمان 
ارزشـمندی را در طـول حیـات بیست سـاله همچـون میراثـی 

مانـدگار بـرای جامعـه مهندسـان  بـه یـادگار می گـذارد. 
حمایـت  بـا  و  انجام شـده  کوشـش های  تمامـی  بـا  مطمئنـًا 
نظـام  مهندسـی  سـازمان  هفتـم  دوره  هیأت مدیره هـای 
در  نیـز  عمومـی  هیـأت  اجـاس  از  دوره  ایـن  سـاختمان 
اعضـای  بـا  انتخـاب  و  شـد  خواهـد  برگـزار  مطلوبـی  شـرایط 
محتـرم شـورای مرکـزی دوره هفتـم سـازمان نظـام مهندسـی 
ساختمان در مسیر رسیدن  به اهداف عالیه نظام جمهوری 
کنتـرل  اسـامی ایـران و ذکرشـده در قانـون نظـام مهندسـی و 
کشـور موثرتر و  سـاختمان  در حوزه امور زیربنایی و اقتصادی 

بـر خواهـد داشـت.   گام  مسـتحکم تر 

اهمیت   توسعه
 مبحث دوم
رات ملی ساختمان    مقر

پیام ترکان به اجالس نظام مهندسی ساختمان 

کشـور در پیامـی بـه مناسـبت نوزدهمیـن اجـالس نظـام مهندسـی  کبـر تـرکان رئیـس نظـام مهندسـی سـاختمان  ا
سـاختمان در کیـش گفـت: »نوزدهمیـن اجـالس هیـأت عمومـی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان کشـور در حالی 
کـه  دسـتاوردهای ارزشـمندی را در طـول حیـات بیست سـاله همچـون میراثـی مانـدگار بـرای جامعـه  برگـزار می شـود 

ح ذیـل اسـت: کامـل پیـام بـه شـر مهندسـان  بـه یـادگار می گـذارد. «  متـن 
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و   PAM و   PDM و نـت  مدیریـت  آموزشـی  سـمینار 
مهنـدس  توسـط  تیرمـاه  شـنبه22  سـه  روز    RCM
محمدرضـا رسـتمی تهرانـی در سـندیکا برگـزار شـد. 
سـرفصل های ایـن سـمینار شـامل تعریـف نگهـداری 
و  کتیک هـا  تا و  تکنیک هـا  )نـت(،  تعمیـرات  و 
سیستم های نت، استراتژیهای نگهداری و تعمیرات 
ماشـین آالت، تکنیک هـای CM و روش هـای پایـش 
وضعیـت، عوامـل مؤثـر بـر بـروز خرابی های اضطـراری 
کاهـش عمـر اجـزاء ماشـین، نـکات مهـم در مـورد  و 
نگهـداری روغن  هـا مـواد آالینـده سـوخت و... بـود. 
مهنـدس رسـتمی در تعریـف نگهـداری و تعمیـرات 
کلیـه  بـه  کـرد: نگهـداری و تعمیـرات  )نـت( عنـوان 
حفـظ  جهـت  در  کـه  می شـود  گفتـه  اعمالـی 
وضعیـت  در  کـن  اما و  تجهیـزات  ماشـین آالت، 
قبـول،  قابـل  اسـتاندارد  بـا  مطابـق  و  مطلـوب 
تعمیـرات  و  نگهـداری  سیسـتم  می گیـرد.  صـورت 
اسـت  فرم هـا  و  روش هـا  از  متشـکل  مجموعـه ای 
کـه هدف هـای مذکـور را بـرآورده می سـازد. مبحـث 
نگهداری و تعمیرات در ماشـین آالت عمرانی دارای 

می باشـد.  خـود  خـاص  ویژگی هـای 
گـروه تکنیک هـا،  وی بـا تقسـیم مبحـث نـت بـه سـه 
مـوارد  ایـن  تشـریح  بـه  سیسـتم ها  و  کتیک هـا  تا
کتیک هـای نـت را می تـوان  کـرد: تا پرداخـت و عنـوان 
کتیک های  به دو بخش مهم تقسیم کرد که شامل تا
کتیک مبتنی بـر خرابی و  نـت بـدون برنامه ریـزی یـا تا
اسـت. برنامه ریـزی  بـر  مبتنـی  نـت  کتیک هـای  تا
 RCMاطمینـان قابلیـت  بـر  مبتنـی  نـت  دربـاره  وی 
گفـت: نـت مبتنـی بر قابلیت اطمینـان را شـاید بتوان 
توانمندتریـن ابـزار تعریـف فعالیت هـای نـت، تعییـن 
فواصـل اجـرای آن هـا و نحـوه اجـرای آن هـا دانسـت. 
نـت مبتنـی بـر قابلیـت اطمینـان RCM یـک روش 
مهندسـی بـرای ایجـاد ارتبـاط بیـن فعالیت هـای نـت 
کمـک یـک سـاختار منطقـی  و سـازوکار خرابی هـا بـه 
اسـت. هدف آن دسـتیابی به یک روش نت مطمئن 
)متناسـب بـا میـزان هزینـه( بـه وسـیله انجـام مـوارد 
ضـروری)و نـه بیشـتر( اسـت. بـا توجـه بـه روش هایـی 
بـرای شناسـایی و حـذف سیسـتماتیک   RCM کـه
خرابی هـا اتخـاذ می کنـد، می تـوان آن را نـت آنالیتیک 

)نـت مبتنـی بـر تحلیـل( نامیـد.
بـرای  می تواننـد  ماهنامـه  محتـرم  خواننـدگان 
کاس آموزشـی بـه فصلنامـه  خوانـدن مشـروح ایـن 

کننـد.  مراجعـه  ماشـین آالت 

کمیسیون ماشین آالت در روز سه شنبه 2۹  جلسه 
تیرمـاه بـا معرفـی »روغـن موریـس« توسـط نماینـده 
کـه نمایندگـی  شـرکت موریـس و نماینـدگان شـرکتی 
کـه  دیـدار  ایـن  در  شـد.  آغـاز  دارد،  را  شـرکت  ایـن 
ادوارد هومسـی نماینـده شـرکت موریـس، علیرضـا 
کلیـد  بازرگانـی  شـرکت  رئیـس  عدنـان  حسـینی 
فـوالد پایـه، و اردشـیر خواجـه نـوری نماینـده فروش 
کلیـد فـوالد پایـه، حضـور داشـتند  شـرکت بازرگانـی 

 قابلیت های روغن موریس  تشریح شد.
در ابتـدای جلسـه ادوارد هومسـی نماینـده شـرکت 
شـرکت  ایـن  دربـاره  مختصـری  توضیـح  موریـس 
ایـن شـرکت خصوصـی در سـال  گفـت:  ارائـه داد و 
فرآورده هـای  تولیـد  زمینـه  در  را  خـود  کار   186۹
کـرد و در حـال حاضـر محصـوالت خـود  روغنـی آغـاز 
کشـور دنیـا ارائـه می دهـد و عـاوه  را در بیـش از 80 
بـر تولیـد محصـوالت معمـول خـود در زمینـه تولیـد 
محصوالتی با مشـخصات درخواسـت شده از طرف 
 KBS مشـتریان نیز پیشـرو اسـت. وی افزود: شـرکت
 13۹1 سـال  از  پایـه(  فـوالد  کلیـد  بازرگانـی  )شـرکت 

نمایندگـی رسـمی موریـس در ایـران اسـت. 
آقای علیرضا حسینی عدنان رئیس شرکت KBS  نیز 
گفـت: روغن های  بـه تشـریح انـواع روغـن پرداخت و 
که تولیدکننـدگان داخلی  گـروه اول پایـه نفتـی دارند 
گـروه فعـال هسـتند. در ایـن مـورد  مـا اغلـب در ایـن 
مهـم  تریـن مشـکل سـولفورزدایی و عناصـر سـنگین 
کـه بـه خوبـی انجـام نمی شـود و آسـیب های  اسـت 

زیـادی بـه ماشـین آالت وارد می کنـد. 
گـروه دوم و سـوم نیـز حاصـل از پاالیـش نفـت خـام 

میـان  در  را  عملکـرد  باالتریـن  سـوم  گـروه  اسـت. 
خـام  نفـت  از  شـده  حاصـل  معدنـی  روغن هـای 
بسـیار  گـروه 3 خواصـی  پایـه  روغن هـای  داراسـت. 
دارنـد   4 گـروه  سـینتتیک  روغن هـای  بـه  نزدیـک 
روی  بـر  می تواننـد  روانکارهـا  تولیدکننـدگان  و 
از  پایـه  ایـن روغن هـای  بـا  تولیـد شـده  محصـوالت 
کلمه "سـینتتیک" اسـتفاده نمایند. روغن پایه های 
گروه 4 از پلی آلفا الفین ها )PAOs( تشکیل شده است. 
سـینتتیک پایـه)PAO(  بـوده و بـه روش شـیمیایی 
گـروه 5 می تواند شـامل مـاده پایه  سـاخته می شـوند. 
بـا کیفیـت پاییـن ماننـد نفتنیـك )Naphthenic( و یا با 
کیفیت باال مانند استرها باشد. وی تصریح کرد: هنوز 
گـروه 2 و  هیـچ واحـدی جهـت تولیـد روغن هـای پایـه 
باالتر در ایران راه اندازی نشده است و تولیدکنندگان 
روانکارهـا، نیـاز خود به این روغن های پایـه را از طریق 
افـزود: واردکننـدگان  تامیـن می نماینـد. وی  واردات 
گر فرمول خاصی داشـته باشـند  یـا مصـرف کننـدگان ا
می تواننـد آن را بـه موریـس ارائـه دهنـد تـا موریـس بـر 

اسـاس آن فرمـول روغـن مـورد نظـر را بسـازد. 
در پایـان ایـن دیـدار مهندس  محمودمصطفـی زاده  
کیـد روی ایـن  کمیسـیون ماشـین آالت بـا تا رئیـس 
دنبـال  بـه  سـندیکا  عضـو  شـرکت های  کـه  نکتـه 
استفاده از محصوالتی هستند که بیشترین بازدهی 
داشـته  زیسـت محیطی  آسـیب های  کمتریـن  بـا  را 
باشـد، این شـرکت ها را مشـتریان بالقوه ای دانسـت 
که در صورت ارائه بسته ای از تخفیفات و تسهیات 
از طـرف شـرکت موریـس و شـرکت نمایندگـی آن در 

ایـران بـه مشـتریان بالفعلـی تبدیـل می شـوند.

 
 
سمینار آشنایی
 با مدیریت نت 

بررسی  مزیت های
 روغن موریس 
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تضمیــن  شــرکت  ســالیانه  عمومــی  مجمــع 
تیــر  ایــران روز شــنبه 1۹  شــرکت های ســاختمانی 
مــاه برگــزار شــد تــا طبــق دســتور جلســه، اعضــای 
ــره و بازرســان شــرکت تضمیــن انتخــاب  هیأت مدی

شــوند. 
مجمــع عمومــی تضمیــن در نوبــت اول و بــا اســتقرار 
کــه شــامل آقایــان مهنــدس  هیــأت رئیســه در پانــل 
جلســه،  رئیــس  عنــوان  بــه  خوانســاری  جــواد 
مهنــدس ناصــر شــفیعیان و مهنــدس محســن 
بنی هاشــمی بــه عنــوان ناظــران جلســه، و دکتــر 
بــه عنــوان منشــی جلســه  غالمرضــا علــی زاده 

رســمیت یافــت.

رئیــس  نائــب  خوانســاری  جــواد  مهنــدس 
هیأت مدیــره  رئیــس  و  ســندیکا  هیأت مدیــره 
شــرکت تضمیــن بــا اشــاره بــه اینکــه پارس همــگام از 
که  شــرکت های زیرمجموعــه شــرکت تضمین اســت 
بــه نوعــی در واســطه گری بیمــه فعــال اســت، افــزود: 
کــس  کســی می گیــرد و بــه  ایــن شــرکت بیمــه را از 
بنابرایــن درآمــد آن پورســانت  دیگــری می دهــد، 
ــام  ــه ن ــد و فــروش بیمــه ب بــه حســاب می آیــد و خری
شــرکت اصلــی صــادر می شــود و ارزش افــزوده هــم 
بــه شــما )بــه عنــوان خریــدار( و بــه بیمــه اصلــی )بــه 
پارس همــگام  و  اســت  عنــوان فروشــنده( مربــوط 

ایــن ارزش افــزوده را در دفتــر خــود اعمــال نمی کنــد. 
کــه  کــرده  اشــتباه  پارس همــگام  شــرکت  البتــه 
کنــون توضیــح الزم را در ایــن بــاره بــه مشــتریان  تا
که خدمــات بیمه ای  خــود نــداده اســت. از عزیزانــی 
دنبــال می کننــد  پــاس همــگام  از طریــق  را  خــود 
شــرکت  ایــن  نــام  بــه  را  چک هــا  خواهشــمندم 
ــه  ــه ثبــت ایــن چک هــا در دفتــر ب ک ننویســند. چــرا 
ــه ارزش  ــرای خــود آنهــا در مقول ــام پارس همــگام ب ن

افــزوده مشــکل ایجــاد می کنــد. 
کیــد بــر اســتقبال اعضای  مهنــدس خوانســاری بــا تأ
و  اعضــا  نظــر  از  تضمیــن  شــرکت  هیأت مدیــره 
کــرد: بــا توجــه بــه  ســهم داران ایــن شــرکت، تصریــح 
ســهم 51 درصــدی ســندیکا در شــرکت تضمیــن، و 
ــره  طبــق اساســنامه ســه نفــر از اعضــای هیأت مدی
و یــک نفــر از بازرســان توســط ســندیکا انتخــاب و 
کــه ســندیکا مهنــدس محمــود  معرفــی می شــود 
خوانســاری،  جــواد  مهنــدس  مصطفــی زاده، 
را  نائینــی  ســجادی  عبدالمجیــد  مهنــدس  و 
مهنــدس  و  هیأت مدیــره  اعضــای  عنــوان  بــه 
عضــو  عنــوان  بــه  را  پورشــیرازی  محمدعلــی 

اســت. کــرده  معرفــی  بازرســان 
پــس از ایــن ســخنان مجمــع عــادی ســالیانه نوبــت 
اول شــرکت تضمیــن بــه اتفــاق آراء اعضــای معرفــی 
کــه وفــق تبصره 2 مــاده 4  شــده انتخابــی ســندیکا را 

انتخــاب شــده بودنــد، مــورد تائیــد قــرار داد.  

در ادامــه دکتــر غالمرضــا علــی زاده، مدیرعامــل 
بــا  ســاختمانی  شــرکت های  تضمیــن  شــرکت 
گذشــته با  کیــد بــر اینکــه شــرکت تضمیــن در ســال  تأ
کوتاه مــدت  ســرمایه گذاری بــه شــکل ســپرده های 
ارزش  بــردن  بــاال  و  پــول  ارزش  حفــظ  در  ســعی 
گــزارش مالــی و ترازنامــه ایــن  ســرمایه داشــته اســت، 
کــه مــورد تائیــد حاضــران قــرار  شــرکت را ارائــه داد 

گرفــت. 
و  مجمــع  گزارش هــای  تائیــد  از  پــس  و  پایــان  در 
انتخــاب  جهــت  رأی گیــری  کاندیداهــا،  معرفــی 
4 عضــو هیأت مدیــره و دو عضــو هیــأت بازرســان 
کــه مهنــدس علــی آزاد، مهنــدس  گرفــت  صــورت 
محمــد  مهنــدس  نورانی پــور،  هدایــت  اهلل 
محســنین  ســیروس  مهنــدس  انصاری فــر، 
مهنــدس  و  هیأت مدیــره  اعضــای  عنــوان  بــه 
ســیروس پشــوتن و مهنــدس علــی احســان بــه 
عنــوان اعضــای علی البــدل هیأت مدیــره انتخاب 
شــدند. مهنــدس غالمرضــا خوش گفتــار منفــرد 
کاظــم عــارف آذر بــه عنــوان اعضــای  و مهنــدس 
تقــی  زاده  ســیدمحمدباقر  مهنــدس  و  اصلــی 
بازرســان  علی البــدل  عضــو  عنــوان  بــه  مطلــق 

شــدند. انتخــاب 

برگزاری  مجمع عمومی سالیانه  
شرکت تضمین 

مدیرعامل شرکت تضمین 
شرکت های ساختمانی

 گزارش مالی و ترازنامه
 این شرکت را ارائه داد
 که مورد تائید حاضران

 قرار گرفت. 
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مجمـع عمومـی عـادی نوبـت دوم شـرکت تعاونـی 
 21 دوشـنبه  روز  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های 
گـزارش  تیرمـاه برگـزار شـد تـا طبـق دسـتور جلسـه، 
سـال  در  بـازرس  گـزارش  و  سـال  در  هیأت مدیـره 
مالـی  صورت هـای  درمـورد  و  شـود  قرائـت   ۹4
سـال ۹4 اتخـاذ تصمیـم شـود. در نهایـت بودجـه 
روزنامـه  و  تصویـب   13۹5 سـال  پیشـنهادی 

شـود.  تعییـن  گهـی  آ ج  در جهـت  کثیراالنتشـار 
مجمـع عمومـی عـادی نوبـت دوم شـرکت تعاونـی 
پانـل  تشـکیل  بـا  ایـران  سـاختمانی   شـرکت های 
گلبـن بـه  کـه شـامل مهنـدس محمدباقـر  ریاسـت 

عنـوان رئیـس جلسـه، مهندس ناصر شـفیعیان 
و  ناظـر  عنـوان  بـه  علـی زاده  غالمرضـا  دکتـر  و 
جلسـه  منشـی  عنـوان  بـه  درخشـان  مهنـدس 

بـود، رسـمیت یافـت.

رئیـس  گلبـن  محمدباقـر  مهنـدس  ابتـدا  در 
عملکـرد  دربـاره  تعاونـی  شـرکت  هیأت مدیـره 
گزارشـی  سـاختمانی  شـرکت های  تعاونـی  شـرکت 
رفـع   ۹5 سـال  در  را  تعاونـی  اولویـت  و  داد  ارائـه 
از  تـا  کـرد  اعـام  تعاونـی  ایـن  حقوقـی  مشـکات 
گـزارش بازرسـان  تـاراج امـوال آن جلوگیـری شـود. 

قرائـت  گفتـار منفـرد  نیـز توسـط مهنـدس خـوش 
بازرسـان  هیـأت  کـرد  کیـد  تأ ایشـان  کـه  شـد، 
بـرای  را  مـواردی  و  بازبینـی  و  بررسـی  را  ترازنامـه 

اسـت. کـرده  توصیـه  اصـاح 
گـزارش  هیأت مدیـره،  گـزارش  تصویـب  از  بعـد 
هیـأت  انتخـاب  بحـث  مالـی،  گـزارش  و  بازرسـان 
بـه  کـه  آمـد  بازرسـان طبـق دسـتور جلسـه پیـش 
اداره  توسـط  داوطلبـان  تائیـد  در  تأخیـر  دلیـل 
تعـاون، ایـن مسـئله به جلسـه آینده موکول شـد و 
گردیـد مهنـدس خوش گفتار تا آمـدن بازرس  مقـرر 
کار خـود ادامـه دهـد.  جدیـد بـه عنـوان بـازرس بـه 

توسـط مشـارکت  اوراق  »انتشـار  جمهـوری   رئیـس 
ایـده ای  را  خصوصـی«  بخـش  بـزرگ  هـای  شـرکت    
قابـل تحقـق  دانسـته و قـول داده اسـت ایـن موضـوع 
را پـی گیـری کنـد تـا هـر چـه زودتـر مقدمـات اجـرای آن 
فراهـم آیـد.   ایـن خبـر را محسـن جال پـور رئیـس 
کشـاورزی ایـران  اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن و 
بـه  جمهـوری  رئیـس  افطـار  ضیافـت  گـزارش  در 
خصوصـی  بخـش  نماینـدگان  و  بازرگانـان  افتخـار 
اتـاق  رئیـس  داد.  قـرار  خـود  تلگرامـی  کانـال  در 
حجاریـان  مسـعود  اسـت:»دکتر  نوشـته  ایـران 

توسـط  مشـارکت  اوراق  انتشـار  اجـازه  خواسـتار 
شـد.  خصوصـی  بخـش  بـزرگ  هـای  شـرکت 
بـا  کوتـاه  صحبتـی  از  پـس  هـم  جمهـوری  رئیـس 
نیـا  دکتـر طیـب  و  اول(  معـاون   (  دکتـر جهانگیـری 
)وزیـر اقتصـاد( تحقـق ایـن ایـده را ممکـن دانسـت و 
کنـم و  گیـری مـی  گفـت: شـخصا ایـن موضـوع را پـی 
کار  بهتـر اسـت هـر چـه زودتـر مقدمـات انجـام ایـن 
توضیـح  هـم  )جال پـور(  مـن  وقتـی  شـود.  فراهـم 
نیـاز مالـی  اوراق،  ایـن  انتشـار  کـه در صـورت  دادم 
انـواع اوراق مشـارکت، تأمیـن  بـا عرضـه  شـرکت هـا 

مـی شـود و منابـع بانک هـا می توانـد به شـرکت های 
 کوچک و متوسط اختصاص یابد، رئیس جمهوری 

قول پی گیری جدی دادند«

  اخبار صنعت ساختمان
احتمال انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی

برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی 
شرکت های ساختمانی

بعد از تصویب گزارش هیأت مدیره، 
گزارش بازرسان و گزارش مالی، 
بحث انتخاب هیأت بازرسان طبق 
دستور جلسه پیش آمد که به دلیل 
تأخیر در تائید داوطلبان توسط اداره 
تعاون، این مسئله به جلسه آینده 
موکول شد
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دوشـنبه  شـامگاه  خـرد،  کافـه  نشسـت  ششـمین 
بیسـت و یکـم تیـر در محـل باشـگاه اندیشـه برگـزار 
کـه بـا حضـور شـخصیت ها و  شـد. در ایـن مراسـم 
دو  از  بـود،  همـراه  تربیتـی  و  علمـی  صاحب نظـران 
کتـاب جدیـد اثـر مرتضـی نظـری پژوهشـگر آمـوزش و 

رونمایـی شـد. انسـانی  توسـعه  و  پـرورش 
در ایـن نشسـت دکتـر حسـن عشـایری، دکتـر اقبـال 
قاسمی پویا از مؤلفان و پژوهشگران ملی، مهندس 
اسـامی  نماینـده مجلـس شـورای  داود محمـدی 
و  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس  نایـب  و 
مطهری نـژاد رئیـس انجمـن روابـط عمومـی ایـران از 
جملـه سـخنرانان ایـن نشسـت بودنـد. همچنیـن 
پژوهشگران و اساتیدی از دانشگاه تهران، دانشگاه 
فرهنگیان و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و 
نیز معلمان و کارشناسان آموزشی و فرهنگی در این 

مراسـم حضـور داشـتند.
کتاب »نگاِه تربیتی به توسعه« مشتمل بر 26 مقاله 
و گفتـار در زمینـه آمـوزش و پرورش و توسـعه انسـانی 
کـه توسـط نشـر قطـران در 224 صفحـه و پنـج  اسـت 
کتـاب "نقـش شـبکه های اجتماعـی  گفتـار منتشـر و 
مجازی در تربیت دینی فرزندان" که عنوان پژوهش 
کارشناسـی ارشـد بـوده، در 260  نویسـنده در دوره 
صفحه و هفت فصل توسـط انتشـارات مشـق شـب 

روانـه بازار نشـر شـده اسـت.
دکتر عشایری با موضوع تفکر انتقادی، مطهری نژاد 
بـا موضـوع ارتبـاط مؤثـر در محیط هـای آموزشـی و 
دکتـر اقبـال قاسـمی پویا بـا موضـوع نقـش آمـوزش  و 
پرورش در توسعه یافتگی در این نشست با حاضران 

گـو پرداختند. بـه گفـت و 
همچنیـن، داود محمـدی نماینـده مـردم تهـران در 
مجلـس شـورای اسـامی ضمـن بیـان برنامه هـای 
آتـی مجلـس بـرای ارتقـاء جایـگاه آمـوزش و پـرورش، 

کلیـدی و اساسـی مطـرح شـده در  پیرامـون مسـائل 
کتـاب »نـگاه تربیتـی بـه توسـعه« و ضـرورت تـداوم 

فعالیت هایـی از ایـن دسـت مطالبـی ارائـه نمـود.

توسعه، زیرساخِت تربیتی می خواهد
نشسـت  ایـن  در  کتـاب  نویسـنده  نظـری  مرتضـی 
گفـت: آمـوزش و پـرورش قبـل از آن کـه یـک دسـتگاه 
گسـترده اجتماعـی اسـت  اجرایـی باشـد، یـک نهـاد 
کـه زیرسـاخت تربیتـی توسـعه را فراهـم مـی آورد، امـا 
بـه بـاور مـن آمـوزش و پـرورش در ایـران دچـار غربـت 
گفتمانـی شـده اسـت. نمی توانیـم از توسـعه حـرف 
بزنیم، اما حاضر به پذیرش الزامات توسعه نباشیم. 
سیاسـیون، احـزاب و حـوزه عمومـی هنـوز آمـوزش و 
پـرورش را در عمـل جـدی نمی پندارنـد تـا در فضـای 
فکـری و گفتمانـی جامعه ایران دربـاره نقش آموزش 
و پرورش در توسعه یافتگی، تحرک فکری و گفتمانی 
به وجـود نیایـد، سـخن از هـر نوع تحـول در آمـوزش و 

پـرورش راه بـه جایـی نمی بـرد.

کار خیر با طعم توسعه
مرتضـی نظـری بـا بیـان توافـق صـورت گرفتـه بـا یکی 
گذشـته بـه  گفـت: سـال  از مؤسسـات خیریـه تهـران 
دعوت یکی از دوستان در یکی از مراسم های گلریزان 
کـردم. میهمانـان  در یـک مؤسسـه خیریـه شـرکت 
عمومـًا از طبقـه مرفه و ثروتمند بودند. وقتی لبخند 
که دست سـازه های آنها  دختران معلول را می دیدم 
توسـط حاضـران بـه قیمت هـای بعضًا چندیـن برابر 
کار در تأمین هزینه های  خریـداری می شـود و بـا این 
نگهـداری بچه هـا کمـک می کننـد خیلی خوشـحال 
شـدم و البتـه متأثـر از این که چقـدر این کار می تواند 
که تمکن مالی باالیی  گسترده باشد و همچون من 

نـدارم چـه کمکـی می توانـم بکنـم؟ همانجا تصمیم 
کمـک دوسـتان رسـانه ای و فرهنگـی،  گرفتـم اواًل بـا 
کار خیـر بـه وجـود بیاوریم و شـاید  تحولـی در مفهـوم 
کـه بـه ذهنـم  گلریـزان فکـری اولیـن واژه هایـی بـود 
رسـید و بـه عنـوان اولیـن قـدم تصمیـم بـر آن شـد 
ایـن  بـه  را  تألیفـی ام  آثـار  فـروش  از  تـا سـود حاصـل 
مؤسسـه خیریه که دختران معلول را تحت پوشـش 

کنـم. دارد، هدیـه 
نظـری در ادامـه افـزود: از همیـن جـا تقاضـا می کنـم 
که به پیشرفت ایران و مسائل آموزش  کسانی  همه 
نـگاه  کتـاب  تهیـه  بـا  هسـتند،  عاقمنـد  توسـعه  و 
تربیتـی بـه توسـعه، هـم مقـاالت و یادداشـت هایی 
شـده  تألیـف  اسـاتیدم  نظـارت  تحـت  تمامـًا  کـه  را 
کنند و هم در یک موضوع انسان دوستانه  دریافت 
اسـاتید  پشـتوانه  بـه  لـذا  نماینـد.  مشـارکت  خیـر  و 
از  درس آمـوزی  افتخـار  سـال ها  ایـن  در  کـه  بزرگـی 
بـه  عزیـز  دانشـجویان  تمـام  از  داشـته ام،  را  ایشـان 
ویژه دانشـجویان رشـته های جامعه شناسی و علوم 
تربیتـی و از تمـام همـکاران عزیزم یعنـی فرهنگیان و 
معلمـان فکـور و آزاداندیـش ایـران دعـوت می کنـم بـا 
تهیـه و مطالعـه ایـن کتـاب، تجربـه مشـارکت در یک 
کار خیر با طعم توسـعه و خردورزی را در زندگی خود 

رقـم بزننـد.

گلریزان فکری، نخستین تجربه
کبر ملکی عضـو هیأت مدیره  در همیـن ارتبـاط علی ا
مؤسسه نیك آفرینان غدیر که در این رونمایی حاضر 
بود، از خدمات و پوشش شبانه روزی این مؤسسه 
بـرای دختـران دارای معلولیت هـای جسـمی خبـر 
داد و ضمـن تشـکر از اقـدام نویسـنده کتـاب از تـاش 
این مؤسسه برای خلق و توسعه مفهوم متفاوتی از 
نیکوکاری در سطح مدارس توضیحاتی به حاضران 

ونمایی کتاب  با طعم توسعه ر
 و به نفع خیریه

دکتر اقبال قاسمی پویا:
 خواندن این کتاب را به همه عالقمندان توسعه، توصیه می کنم
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کـرد و افـزود: ایـن بـرای نخسـتین بـار اسـت  ارائـه 
کـه مـا بـه تعبیـر آقـای نظـری، یـک گلریـزان فکـری 
گاهـی و  کـه بـرای آ کسـانی  برگـزار می کنیـم. یعنـی 
دانایـی جامعـه بهـا و ارزش قائـل هسـتند، یـک یـا 
کـه در ارتبـاط بـا آمـوزش و  کتابـی  چنـد نسـخه از 
پـرورش و توسـعه یافتگی نـگارش شـده خریـداری 
در  پولشـان  بـا  کـه  و مطمئـن هسـتند  می کننـد 
تأمین نیازهای ضروری و درمانی دختران معلول 

کرده انـد. مشـارکت 

توصیــه دکتر اقبال قاســمی پویــا، مؤلف و 
مدرس و پژوهشگر ملی

نـام  چهره هـای  از  پویـا  قاسـمی  اقبـال  اسـتاد 
آشـنای تعلیـم و تربیـت و پژوهـش، در ششـمین 
کافـه خـرد، ضمـن سـخنانی در تبییـن  نشسـت 
یادداشـتی،  طـی  توسـعه،  در  آمـوزش  نقـش 
تربیتـی  نـگاه  کتـاب  مطالعـه  بـه  را  مخاطبـان 
بـه  خطـاب  وی  کردنـد.  دعـوت  توسـعه  بـه 
تربیتـی  نـگاه   « نوشـت:کتاب  دوسـتان  کتـاب 
و  کلـی  نـوع مفاهیـم  ایـن  از  بـه دور  بـه توسـعه« 
کـه امـروز در  انتزاعـی بـه مطالبـی پرداختـه اسـت 
بحـث توسـعه در سراسـر جهـان مطـرح اسـت و 
کوشـندگان راه توسـعه تـاش می کننـد بـر اسـاس 
کیـد  تأ آنهـا  بـر  توسـعه یافته  جامعـه  ویژگی هـای 
نهنـد. مصداق هـای ایـن مفاهیـم در بسـیاری از 
کشـور های توسـعه یافته بـه صـورت عملی محقق 
شـده و جامعه هـا شـاهد و ناظـر آن هسـتند. در 
بحـث توسـعه، از انسـان توسـعه یافته سـخن بـه 
میـان می آیـد کـه ویژگی هـای آن ملمـوس و عینی 

آسـمانی. رویایـی  نـه  اسـت 
این یادداشت می افزاید:

اسـت،  آمـده  هـم  کتـاب  ایـن  در  کـه  همچنـان 
هـر  نـه  امـا  اسـت  توسـعه  بنیادیـن  رکـن  آمـوزش 
و  نشـانگان  توسـعه،  بـرای  آمـوزش  آموزشـی. 
کـه بـا آمـوزش و پـرورش سـنتی  سـنجه هایی دارد 
شـوربختانه  دارد.  بسـیاری  تفاوت هـای  ایسـتا  و 
مـا از نبـود سـاختار و برنامه هـای توسـعه محـور در 
بتوانـد  سـنخ  ایـن  از  کتاب هایـی  شـاید  رنجیـم. 
مسـؤالن و دسـت اندرکاران را از سـریر تعصـب بـه 
زمین واقعیت ها فرود آورد و میهن ما هم در مسیر 
توسـعه  یافتگی قـرار گیـرد. شـاید پرسـیده شـود آیـا 
در  اسـت؟  شـدنی  مـا  جامعـه  در  وضعـی  چنیـن 
پاسـخ باید گفت آری شـود اما به خون جگر شـود. 
خـون جگـر خـوردن بـرای نوشـتن و نشـر این گونه 
که برخی  کتاب ها از نمونه های تاش هایی است 

کشـور بـدان مبـادرت مـی ورزنـد. کوشـندگان  از 
ایـن چهـره  نـام آشـنا در حـوزه تعلیـم و تربیـت و 
و  معلمـان  بـه  را  کتـاب  ایـن  خوانـدن  پژوهـش 
دغدغـه  کـه  افـرادی  کلیـه  و  معلمـان  دانشـجو 

کـرد.  توصیـه  دارنـد،  توسـعه 

انتشـارکتاب "ایـران و شـاخص های جهانی توسـعه"، 
در  توسـعه  برنامه ریـزی  "تاریخچـه  کتـاب  هماننـد 
ایـران: بـا اقبـال گسـترده فرهیختگان، کارشناسـان و 
دغدغه منـدان آینـده ایـران روبـرو شـده اسـت. از ایـن 
روی مجله آبادگران بر آن شـد تا ضمن معرفی بیشـتر 
کتاب  کتاب در چند شـماره به درج فرازهایی از متن 

بپردازد.
نکتـه مهـم و اثرگـذار در این کتاب، بررسـی معیارهای 
کرامـت و منزلـت  رشـد اقتصـادی و پیشـرفت از منظـر 
انسان است.  توسعه ای که نشانه آن فقط کارخانه و 
صنعت و برج و شـاهراه نیسـت. بلکه »اصولی جهان 
شمول« مانند: سطح زندگی، کیفیت نظام آموزشی، 
و بهداشـت، خدمـات اجتماعـی، رضایـت  سـامت 
شغلی، مشارکت اجتماعی، آزادی های فردی و حق 
انتخاب، پایداری محیط زیسـت و تغییرات اقلیمی، 
حکمرانی خوب و عدالت اجتماعی، شفافیت دولت 
از مهاجرت هـای جوانـان  و سـرکوب فسـاد، نگرانـی 
مـردم  و  بـه اطاعـات  آزاد  گریـز مغزهـا، دسترسـی  و 

گرفته اسـت. سـاالری و سـامت سیاسـی را در بر 
کتابی مسـتدل  در واقع ظرافت نویسـنده در نوشـتن 
بـه  اسـتناد  بـا  جهـان  در  ایـران  وضعیـت  دربـاره 
از اجتماعـی،  اعـم  توسـعه،  گـون  گونا شـاخص های 
معتبـر  منابـع  از  و  سیاسـی  اقتصـادی،   فرهنگـی، 
کـه  بین المللـی و دولتـی و دانشـگاهی، در ایـن اسـت  
توسـعه نیافتگی  از  برون رفـت  بـرای  تاشـی  شـاید 
برانگیـز  انـدوه  و  واقع بینانـه  کتـاب  گیـرد.  صـورت 
اسـت، زیـرا به اسـتناد جدیدترین آمارها، تـا فروردین 
13۹5، رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی هفتاد و 
پنجم، در رابطه مردم با زیسـت بومشـان رتبه هفتاد 
کیفیـت زندگـی پنجـاه و هشـتم، از  و هفتـم، از لحـاظ 
لحـاظ مردم سـاالری رتبـه صـد و پنجـاه و هفتـم، از 
لحـاظ آزادی اقتصـادی صدوهفتـاد و یکـم و از لحاظ 
کـت پـس از ونزوئـا مقـام پنجـم را احـراز  شـاخص فا

کـرده اسـت. 
نویسـنده در بخش نهایی به آسیب شناسـی توسـعه 
گون تاریخی و اجتماعی  می پردازد که جنبه های گونا
و تمرکز دولتی یا دولت متمرکز را برمی شمارد. بدیهی 
کـه توسـعه نیـاز بـه آرامـش و صلـح و اعتـدال و  اسـت 
ثبـات دارد، بـه عبـارت دیگـر محیـط پـرورش اقتصـاد 

محیطی اسـتوار، آرام و امیدبخش اسـت. 
»چه باید کرد« بخش نهایی کتاب برای نشان دادن 

راه حل هـا  پیمـودن  در  توفیـق  امـا،  اسـت.  حـل  راه 
منوط به فراهم آوردن محیط و پیش زمینه سیاسی 
گزیـدن از بحـران و بحران زایـی  مسـالمت آمیز و دوری 

است. 
دکتـر محمـود سـریع القلم در مقدمـه دلنشـین کتاب 
نشـان  وضـوح  بـه  تاریـخ  مطالعـه  اسـت:  نوشـته 
کرده انـد: کشـورها از دو طریـق توسـعه پیـدا  می دهـد 

کـرده، تشـکل  گروه هـای تجـاری، صنعتـی رشـد  1. یـا 
کرده و در یک فرایند نسـبتا طوالنی، تنظیمات  پیدا 

اداری، حکومتـی، سیاسـی  را تغییـر داده اند.
2. یـا خـود حکومت هـا مسـئولیت تغییـر و تحـول را 
از بـاال پذیرفته انـد و اقشـار اجتماعـی را همـراه خـود 

کرده انـد.
آمریـکا  شـمال  و  اروپـا  غـرب  تجربـه  اول  درطریـق 
مصادیق اصلی هسـتند و در طریق دوم، کشـورهای 
در حـال توسـعه بعـد از جنـگ جهانـی دوم در آسـیا، 
آمریـکای التیـن و بعضـا در خاورمیانـه، نمونه هـای 
بـارز را نشـان می دهنـد. هـر دو طریق اصول مشـترکی 
کرده انـد و در تحقـق ایـن اصـول جغرافیـا،  را رعایـت 
ایدئولـوژی، قشـربندی اجتماعـی و دیگـر  فرهنـگ، 
متغیرها، چندان نقشی ایفا نکرده و مانعی نبوده اند. 

کلیدی تریـن ایـن اصـول بـه صـورت زیـر هسـتند:
1. صنعتی شدن

2. تجارت بین الملل
3. یادگیری از تجارب دیگران

4. نظام اداری و مالیاتی شفاف
5. تمرکز در فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت

6. تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی
7. مدیریت کارآمد

ریـل  بـا  اقتصـادی  توسـعه  ریـل  بـودن  منطبـق   .8
خارجـی سیاسـت 

رتبه بنـدی  آمـده اسـت اسـت: در  پایـان مقدمـه  در 
کشـورهای جهـان در شـاخص های توسـعه یافتگی، 
توسـعه،  جهانـی  شـاخص های  و  ایـران  کتـاب 
مقایسـه ای دقیـق و نـادر از وضعیـت شـاخص های 
توسـعه ایـران در مقیـاس جهانـی عرضـه می کنـد. بـا 
کارگیـری مؤسسـات مختلف  بحثـی مقایسـه ای و بـه 
بین المللـی، جایـگاه ایـران را بـا آمـار و ارقـام و دور از 
مباحـث صرفـا ایده آلـی بـه تصویـر می کشـد. ایـن آمـار 
و ارقـام بـا آنچـه هـر شـهروند در زندگـی روزمـره خـود در 

کشـور تجربـه می کنـد، سـازگاری دارد.

ونمایی از کتاب ایران ر
 و شاخص های جهانی توسعه

نویسنده: مهندس احمد آل یاسین




