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ا سر

  اقتصاد ایران
 در سال 96

و  سیاســی  اقتصــادی،  سیاســت های 
پیــروزی  از  پــس  روحانــی  آقــای  اجتماعــی 
اســتمرار  فی الواقــع   12 دوره  انتخابــات  در 
کــه  بــود  همــان سیاســت های دوره یازدهــم 
چندان دســتاوردی برای ملت ایــران به ویژه 
رفــاه  و  معیشــت  اقتصــادی  زمینه هــای  در 
که  مــردم و قــدرت خریــد و ذکــر مــواردی دیگر 
کالم اســت، ببار نیــاورد. دوران  موجــب اطاله 
زمامداری دولت یازدهم با شــعار امید و تدبیر 
بــا اهــداف بازگرداندن امیــد و اعتمــاد جامعه 
کســب و  بــه دولــت و رفــع فقــر، بهبــود فضای 
کار، برون رفــت از رکــود، باالبــردن ســطح رفاه، 
اقتصــادی و اجتماعــی جامعه به پایان رســید 
امنیــت،  آزادی،  شــعار  دوازدهــم  دولــت  در 
اهــداف  آرامــش و پیشــرفت ســمت و ســوی 
دولــت را روشــن نمــود. بهترین اهــداف آقای 
روحانی نجات اقتصاد، احیای اخالق، تعامل 
که دولت راســتگویان  بــا جهان بود و می گفت 
و درســتکرداران را تشــکیل می دهم. پرســش 
دولــت  یازدهــم  دولــت  آیــا  کــه  اینجاســت 
اســت؟  نبــوده  درســتکرداران  و   راســتگویان 
علی ایحال شعار دوباره ایران جذابیت خود را 
کار  در میــان جامعــه به همــراه واهمــه از روی 
آمــدن اصولگرایــان خــود را در شــکل ریختــن 
آراء بــه نفــع آقــای روحانی نشــان داد. اجرای 
قانــون  اجــرای  شــهروندی،  حقــوق  منشــور 
انتشــار دسترسی آزادانه به اطالعات تدوین و 
اجرای قوانین شــفافیت همــه جانبه و اجرای 
فصل حقوق ملت در قانون اساسی به عنوان 
پایــه و اســاس سیاســت های روحانــی عنــوان 
شــد. البتــه عمــل بــه ایــن شــعارهای جــذاب 
پیشــینی  ضرورت هــای  مســتلزم  بی بدیــل  و 
که باید مســیر را برای تحقق آنها فراهم  اســت 
که مسیر تحقق این  آورد. این در حالی اســت 

کمیــت جمهوری اســالمی طی  شــعارها در حا
ســالها پرســنگالخ بــوده و عبــور از آن تنهــا بــا 
تدبیــر و مدیریت علمــی و دانایی محور، وجود 
نهادهــای  تأســیس  بــرای  جــدی  اراده هــای 
حقوقی پیشــرفته و ســازمان های توســعه گرا و 
گروهی و جناحی  ترجیح منافع ملی بر مصالح 
و خــواص و تخصیــص بهینــه منابــع بودجــه 
کشــور امکان پذیر  بین نیازهای واقعی اقتصاد 
اســت. ریشــه بســیاری از مفاســد اقتصادی و 
اجتماعــی و عــدم تحقق اهــداف بودجه های 
که برشی از برنامه های 5ساله توسعه  سالیانه 
دســتوری  تخصیــص  بــه  معطــوف  هســتند 
که  بودجه هــای ســالیانه به حوزه هایی اســت 
نه تنها بر پیشــرفت اقتصادی و توســعه پایدار 
کشــور تأثیر مثبت نمی گذارند بلکه راه توســعه 

را نیز مسدود می سازد.
کاهش شــیب تورم  افتخــار دولــت یازدهــم در 

کــه خــواه ناخــواه بــا توجــه بــه وجــود  اســت 
بــه  احمدی نــژاد،  زمــان  در  کــه  شــوک هایی 
اقتصــاد وارد شــد و تــورم را بــه طــور جهنــده 
افزایــش داد در زمان آقای روحانی بازار تقریبًا 
از ایــن شــوک های قیمتــی تخلیــه شــده بود. 
کاهش یابــد البته  لذا می بایســت شــیب تورم 
سیاســت های ضدتورمی آقای روحانی هم در 
کاهش شــیب تورم مؤثر بود. اما سیاست های 
اخیــر پولی و ارزی و مخصوصًا تنزل مطلوبیت 
روابــط خارجــی، مســلمًا تــورم را در ســال 97 
که بیــن 13 تا  گرداند  بــه دورقمــی بــاز خواهــد 
15درصــد پیش بینــی می شــود. بهرحــال هــر 
که در جهت رفــع رکود و بازگرداندن  سیاســتی 
گردد مســلمًا درصدی  رونق به اقتصاد اعمال 
کــه الزامًا  از تــورم را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
پدیــده نامطلوبــی نخواهــد بود به شــرط آنکه 
اهداف رونق اقتصادی و توســعه محقق شود 
اما ســال اول دولــت دوازدهم به پایان رســید 
کــرد  رســوب  دولــت  فعالیت هــای  از  آنچــه  و 
چیــزی جــز افزایــش فقــر و نابرابــری اقتصادی 
ایــران  امنیــت  بــرای  بــزرگ  خطــر  یــک  کــه 
کاهــش صــادرات غیرنفتــی و تعطیلی  اســت، 
مولــد  کارگاه هــای  و  کارخانه هــا  از  بســیاری 
بخــش خصوصــی، افزایــش اختــالس و فســاد 
کاهــش قــدرت خریــد پولی و مالــی و دالری  و 
کــه از مــرز 5000 تومان نیــز فراتر رفــت، افزایش 
صف مهاجــرت تحصیل کــردگان و نخبگان به 
کانــادا و اســترالیا، عدم ســرمایه گذاری داخلی 
و  قــدرت خریــد  کاهــش  گرانــی و  و خارجــی، 
بیــکاری و مشــابهات دیگــر مهمتریــن شــعار 
که ایجاد امنیت و آرامش بود  دولت دوازدهم 
و اصــواًل یکی از وظایف اصلی دولت  هاســت و 
نیازی به بازگویی آن نبوده اســت را به شــدت 

زیر پرسش می برد.

وجـــود هـــزاران میلیـــارد مطالبـــات 
پیمانکاران از دولت، عقب افتادگی  
کارگـــران زحمتکش و  ماه هـــا حقوق 
کارگران فوالد  فقیر از جمله از جمله 
آلومینیـــوم،  ک،  ارا هپکـــو  مبارکـــه، 
نظایرهـــم  و  تپـــه  هفـــت  نیشـــکر 
بربـــاد رفتن هـــزاران میلیـــارد تومان 
 
ً
کثرا کـــه ا ســـپرده های آحـــاد جامعه 
از اقشـــار دون پایه درآمدی هستند 
دســـتیابی  بـــرای  اعتراضاتشـــان   و 
رفته شـــان  دســـت  از  حقـــوق  بـــه 
از  ناشـــی  همـــه  می شـــود  ســـرکوب 

اســـت  بی امنیتـــی 
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کاالی عمومــی  یــک  را  آدام اســمیت امنیــت 
از  آن  حفــظ  و  تولیــد  و  تأمیــن  کــه  می دانــد 
وظایــف اصلــی دولتهاســت. واژه امنیــت بــه 
مفهــوم ایمنــی عــدم تــرس، مصــون بــودن از 
تعرضــات دیگــران نســبت بــه حقــوق ذاتــی و 
کــردن  بــا آرامــش زندگــی  فطــری انســان ها و 
اســت. تحت لــوای امنیت و آرامــش، می توان 
بــه توســعه اقتصــادی اندیشــید. در اقتصــاد 
بــه قــول آدام اســمیت، امنیــت مفهــوم وجود 
بــرای  مالکیــت  حقوقــی  حفــظ  بــرای  قانــون 
مطالبــات  وصــول  بــرای  و  قراردادهــا  انجــام 
و زدودن هــر نــوع شــک و بیمــی در مــورد بــه 
کوشــش ناشــی  دســت آوردن ثمــره فعالیت و 
کار و ســرمایه گذاری اســت. ایجــاد امنیــت  از 
منجر به شــکوفایی اعتماد اجتماعی می شود 
گفتــه فرانســیس یوکوهاما بــا بزرگترین  کــه بــه 

سرمایه ها برابر است.
وجــود هــزاران میلیــارد مطالبــات پیمانکاران 
کارگران  از دولــت، عقب افتادگــی  ماه ها حقوق 
فــوالد  کارگــران  جملــه  از  فقیــر  و  زحمتکــش 
نیشــکر  آلومینیــوم،  ک،  ارا هپکــو  مبارکــه، 
هــزاران  رفتــن  بربــاد  نظایرهــم  و  تپــه  هفــت 
که  میلیــارد تومــان ســپرده های آحــاد جامعه 
از اقشــار دون پایــه درآمــدی هســتند و  کثــرًا  ا
از  بــه حقــوق  بــرای دســتیابی  اعتراضاتشــان 
دست رفته شان ســرکوب می شود همه ناشی 

از بی امنیتی است.
وجــود 3/5 میلیــون نفــر بیــکار برابــر آمارهای 
رسمی و 4/5 میلیون نفر دانشجوی آماده به 
کار وجود مفاسد اقتصادی اعم از مالی و پولی 
در دســتگاه دیوانســاالری و عوامــل وابســته، 
بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسســات مالی 
نجومــی،  حقوق هــای  پرداخــت  اعتبــاری،  و 
کــردن امــوال عمومــی، نادیــده  حیــف و میــل 
وضعیــت  اقلیت هــا  و  زنــان  حقــوق  گرفتــن 
اســف انگیز بیمه ها، بدهکاری دولت به بانک 
مرکــزی، نقدینگی 1462 هزار میلیارد تومانی، 
که باید  تخلیه بانک ها از ســپرده های مردمی 
در تجهیز منابع اعتباری و تســهیالتی تولیدی 
گرفتــه می شــد؛ بــه  کار  بخــش خصوصــی بــه 
که در  ســبب اختالس هــا و وام هــای الوصــول 
تضمین هایــی  شــمردن  بی اهمیــت  نتیجــه 
پرداخــت  آنهــا  براســاس  وام هــا  کــه  اســت 
گرانی های مســتمر ســبد معیشــتی  می شــود. 
کاهش شیب تورمی اعالمی،  خانوارها علیرغم 
کــه به طور متوســط  افزایــش خــط فقر مطلق 

35 میلیــون نفــر را در درون خــود جــای داده 
اســت، بی ارزشــی پــول ملــی رکــود و امثالهــم 
مسلمًا شعار آزادی امنیت، آرامش و پیشرفت 

آقای روحانی را مخدوش می سازد.
کشــور ثروتمنــد و غنــی مــا بــه لحاظ معــادن و 
که این  کان هــای نفتــی و غیرنفتــی قادر نبــود 
کند و در  ذخایر ارزشــمند را به سرمایه تبدیل 
جهت اعتالی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
گــزارش روزنامــه ایران  کنــد. بــه  کشــور هزینــه 
کشــور مــا با دارا بــودن 38 نوع مــاده معدنی و 
کشــف شده،  غیرنفتی، 37 میلیون تن ذخایر 
کشــور  57 میلیــون تــن ذخایــر بالقــوه جزو 15 
ثروتمنــد جهان از لحاظ معادن بالقوه اســت. 
مضــاف آنکــه 175 میلیارد بشــکه نفــت در جا 
کشورهای جهان  کشــف شده اســت و در بین 
گاز در ردیف دوم قرار  بــه لحاظ غنای مخــازن 
گزارش شــرکت نفت در ســال 2017  داریــم. به 
فــروش صــادرات نفــت 777 میلیــون بشــکه 
کشــورهای  بــود 62 درصــد از ایــن میــزان بــه 
آســیایی و 38 درصــد بــه اروپــا صــادر شــد. در 
بشــکه  میلیــون   180 همچنیــن   2017 ســال 
گازی صــادر شــد؛ میانگیــن قیمــت  میعانــات 
ســال  ایــن  در  گازی  میعانــات  و  خــام  نفــت 
52 دالر در بشــکه بــود. صــادرات 17میلیــون 
گازوئیل از  کــوره و 4 میلیــون بشــکه  تــن نفت 
دیگــر صــادرات نفتــی ایــران بــوده اســت. امــا 
کــه بخشــی از آن هنوز به  درآمدهــای حاصلــه 
کشــور وارد  دلیــل تحریم هــای اقتصــادی بــه 
نشــده به اضافه درآمدهــای مالیاتی، عوارض 
فــروش خدمــات دولتــی و ســایر درآمدهــا در 
کــه معطوف  مقابــل هزینه های جــاری دولت 
کارکنــان  کارمنــدان،  حقــوق  پرداخــت  بــه 
دیــوان ســاالری بــزرگ دولــت و بازنشســتگان 
کــه بــه دولــت از  دولتــی اســت و هزینه هایــی 
ســوی قدرت های فرادولتی تحمیل می شــود 
و دولــت حتی فاقد قدرت نظارت بر آنهاســت 
پرداخــت  کفایــت  برون مــرزی  هزینه هــای  و 
نمی کند و دولت را مجبور به دســت اندازی به 
که هزینه هــای زیربنایی  بودجه هــای عمرانی 
پایــدار  اقتصــادی  توســعه  و  ســازندگی  بــرای 
کشــور اســت می نماید به همیــن دلیل هزاران 
ح نیمه تمــام روی زمیــن مانــده و مســلمًا  طــر
60هــزار میلیــارد تومــان بودجــه عمرانی ســال 
بودجه هــای  سرنوشــت  همــان  بــه  هــم   97
کســری بودجــه  پیشــین دچــار خواهــد شــد. 
کــه بیــن 30 تــا 50 هــزار میلیــارد  ســال جــاری 

عــدم  از  متأثــر  می شــود  زده  تخمیــن  تومــان 
تخصیــص بهینــه منابع بیــن نیازهــای واقعی 
اقتصــاد، فقــدان نــگاه توســعه ای مســئوالن، 
تحمیــل هزینه های دســتوری و برون مرزی، و 
بودجــه نهادهــای تبلیغات اســالمی و دینی و 
که در تولیــد ناخالص داخلی نقشــی  حــوزوی 
ایفــا نمی کننــد و عــدم انتظام مالــی در اجرای 
گرچه شــکاف آماری بین 30 تا  بودجه اســت. 
کســر بودجه عظیم  50 هــزار میلیارد تومان در 
اســت اما این شــکاف آماری همواره به ســبب 
عدم شــفافیت های اقتصادی دولت تقریبًا در 
کشــور ما عادی جلــوه می کند اما یک حقیقت 
کسری های پنهان  که  را آشکارا بیان می نماید 
که  موجود در بودجه های سالیانه وجود دارد 
در وهله نخســت به دلیــل تدوین یک بودجه 
متــوازن، آشــکار نیســت امــا درآخــر هــر ســال 
خود را نشــان می دهــد. بودجه های ســالیانه 
قاعــده  ایــن  از  هــم  روحانــی  آقــای  در دوران  
کالم آنکه با تالشی  مســتثنی نیســت. مخلص 
کــه دولــت در جهــت تأمیــن رفــاه اقتصــادی و 
اجتماعــی جامعــه و تأمیــن امنیــت و آرامــش 
متحمل می شــود آثــار قابل قبول و ملموســی 

در جامعه برجای نگذاشته است. 
در زمینــه دیپلماســی خارجی نیز با بن بســتی 
کــه در اجــرای برجــام بــه وجــود آمــده و بــا نرم 
شــدن تدریجی اتحادیه اروپــا در مقابل آمریکا 
که به ســرکردگی آمریــکا در مورد  و تحریم هایــی 
مسائل غیر برجام نظیر موشک های بالستیک 
و ســایر مــوارد ادعایــی از جملــه نقــض حقوق 
بشر دخالت های نظامی در منطقه وضع شده 
دولت راه بسیار سخت و دشوار و پر پیچ و خمی 
در سیاســت خارجی و دیپلماســی بین المللی 
کشتی طوفان زاده سیاست  در پیش رو دارد تا 
را از امــواج ســهمگین اقیانــوس مخالفت های 
بین المللــی بــه آرامــی بر ســاحل امن بنشــاند. 
مســلمًا  خارجــی  سیاســت های  در  پیــروزی 
کشــور را از انزوای اقتصادی برون خواهد برد و 
بهبــود تجــارت خارجی و تــراز بازرگانی را در پی 
که ورود سرمایه گذاران خارجی  خواهد داشت 
که به رشد اقتصادی تولید داخلی  و تکنولوژی 
و افزایش اشــتغال و رفع بیکاری و افزایش رفاه 
اقتصادی و اجتماعی کمک می کند، را تسهیل 
گــر دولــت دوازهم قــادر به  می ســازد. مســلمًا ا
تحقــق وعده هــای خــود نباشــد، بــا انتخابات 
آراء  چشــمگیر  ریــزش  شــاهد  ســیزدهم  دوره 

انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود.
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ســومین همایش ســاالنه نظام فنی و اجرایی 
ســالن  در  اســفند   6 شــنبه  روز  عصــر  کشــور 
کشــور برگزار  الغدیــر ســازمان برنامــه و بودجه 
شــد. در ایــن همایــش از شــرکتهای برگزیــده، 
پیشکسوت و پیشرو در سرمایه گذاری و عمل 
کــه توســط شــورای  بــه مســئولیت اجتماعــی 
هماهنگــی تشــکل های مهندســی، صنفــی و 
کشــور انتخاب و به سازمان برنامه و  حرفه ای 
کشور معرفی شده بودند تجلیل شد.  بودجه 

سرمایه گذاری اولویت نخست
 در مبحث توسعه نیست

غالمحســین  همایــش  ایــن  ابتــدای  در 
و  فنــی  نظــام  امــور  رئیــس  حمزه مصطفــوی 
گفت:  کشور   اجرایی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور باید پرداختن به  امروز اولویت نخســت 
کــردن نگــرش ملی  حــوزه اندیشــه و نهادینــه 
باشــد و در این راســتا الزم اســت تا معیارهای 

کند. جامعه تغییر 

 وی ادامــه داد: ســال 96 را بایــد نقطه عطفی 
کشــور برشــمرد،  بــرای نظــام فنــی و اجرایــی 
زیــرا قانون احکام توســعه موضــوع نظام فنی 
و مهندســی یکپارچــه در قالــب قانون مصوب 
کشــور مجموعــه  شــد. نظــام فنــی و اجرایــی 
که  اصول، برنامه ها، عوامل و اســنادی اســت 
از طریق ســاماندهی و ایجاد بســتری مناسب 
به دنبــال ایجاد هماهنگی و جهت گیری های 
ح ها و  مشــترک دژ مدیریت و بهــره برداری طر

پروژه های سرمایه گذاری است.
کید کرد: سازمان برنامه و بودجه مصمم  وی تا
ســاخت  عرصــه  در  را  جدیــدی  فصــل  اســت 
کــه در آن  کشــور رقــم بزند  و ســاز و مهندســی 
کرد  بســیاری تعاریــف و مقررات تغییــر خواهد 
  و عوامل اجرایی پروژه ها به عنوان توسعه گران

کرد.  کارفرمایــان فعالیت خواهند   و 
مبحــث  در  نخســت  اولویــت  ســرمایه گذاری 
توســعه نیســت، زیرا یک قرن اســت بــا وجود 
تبدیــل چاه  هــای نفــت بــه ســرمایه، امــا پول 

 
 تخصیص۳۰هزار میلیارد به طرح های عمرانی

در  سومین همایش ساالنه نظام فنی و اجرائی کشور مطرح شد 

مهندس حمزه مصطفوی:
 ســـازمان برنامـــه و بودجه مصمم 
اســـت فصل جدیـــدی را در عرصه 
ســـاخت و ســـاز و مهندسی کشور 
بســـیاری  آن  در  کـــه  بزنـــد  رقـــم 
تعاریـــف و مقـــررات تغییـــر خواهـــد 
کـــرد و عوامـــل اجرایـــی پروژه ها به 
کارفرمایان  گـــران و  عنوان توســـعه 

کرد. فعالیـــت خواهنـــد 
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گرو  حرف نخســت را نمی زند، بلکه توسعه در 
دانش و دانایی ملی است.

کــرد: امروز بایــد معیارهای جامعه  کیــد  وی تا
آبادانــی ســرزمین مــادری،  بــه  ماننــد عشــق 
داشــتن  ایرانــی،  اندیشــه  و  انســانی  نیــروی 
برنامــه جامع دقیق و همــه جانبه با تصویری 
روشــن از آینده، پایبنــدی به قانون، رعایت و 
برابری حقــوق انســانها و نظم پذیری و وجود 
کشور باز  یک زبان مشــترک در ساخت و ســاز 

تعریف شود.
ایــن مقــام مســئول ســازمان برنامــه و بودجه 
ح جامع سرزمین را بتوانیم  گر طر کرد: ا کید  تا
توســعه  چشــم انداز  و  رســانده  ســرانجام  بــه 
کشــور مشــخص شــود، مهندســان می توانند 
کردن  بــه وظیفــه خود یعنــی ایجــاد و فراهــم 
جامعــه  بــه  رســیدن  بــرای  مناســب  محیــط 

ایده آل بپردازند.

سالمت جامعه از رقابت
 به دست می آید 

همچنین در این مراسم  مهندس محمدرضا 
انصاری رییس شورای هماهنگی تشکل های 
گفــت:  کشــور  مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
ح های فنی و مهندســی بر انســان  بایــد در طر
که  کــرد و نه پــول؛ چرا و ثــروت انســانی تکیــه 
گــر تنهــا بــه پــول تکیه شــود،  در ایــن فرآینــد ا
شــرکت های یک نســلی بعد از مــدت زمانی با 
از بیــن رفتن ســرمایه انســانی مواجه خواهند 

شد.
گرفتاری  وی ابراز داشــت: دولت امروز با تمام 
خــود چاره ای جز مراجعه به بخش خصوصی 
ایــن  نســخه های  و  دیدگاه هــا  به کارگیــری  و 

بخش در تشکل های مختلف ندارد.
در  مهندســی  تاریخچــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کرد:  ایران به 5 هزار پیش بازمی گردد، عنوان 
کتاب  که در  ابتکارهــا، درک فنی و مهندســی 
مهندســی ایران منتشــر شــده برای هر ایرانی 

افتخارآمیز است.
تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
کشــور در ادامه  مهندســی، صنفی و حرفه ای 
کیــد بــر لــزوم مشــورت دولــت بــا بخــش  بــا تأ
کــرد: ایــن موضــوع از پایه  خصوصــی تصریــح 
تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون  جملــه  از  قانونــی 

رقابت پذیر نیز برخوردار است.

گفت: دولت همواره طی ســال های اخیر  وی 
از طریــق شناســایی درآمدهــای نفتــی اقــدام 
بــه تعریف پــروژه می کــرده و بخــش خصوصی 
دو  هــر  و  اســت  می شــده  منتفــع  آنهــا  از  نیــز 
طــرف از ایــن فرآیند آســوده خاطــر بودند، اما 
گر بتواند  امــروز دولت پول نــدارد و در نهایت ا
ممکــن اســت، تنهــا 20 هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای تملــک دارایــی ســرمایه ای اختصــاص 
در  دولــت  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  بدهــد. 
دوره ای بیــش از 60 هــزار میلیــارد تومان پول 
برای تملک دارایی های سرمایه ای در اختیار 

داشت.
انصــاری با بیــان اینکه این موضــوع می تواند 
خصوصــی  بخــش  بــرای  عطــف  نقطــه  یــک 
گفــت: در موضوع توســعه دولت  کند،  ایجــاد 
و جامعــه همگــی از منافــع مشــترک برخوردار 
هســتند و نمی تواننــد خــود را از یکدیگــر جدا 
بدانند. فرآیند توســعه بــه معنای برخورداری 
از پــول نیســت، زیرا پــول یکــی از ابزارها برای 

توسعه است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اســتفاده 
انجــام  بــرای  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت  از 
ح هــای نیمه تمــام اهمیــت یافتــه اســت،  طر

کــرد: در حــال حاضــر 77 هــزار پــروژه  تصریــح 
ح  طــر تومــان  میلیــارد  هــزار   500 معــادل  و 
عهــده  از  دولــت  کــه  دارد  وجــود  نیمه تمــام 
اجــرای آنهــا برنمی آیــد. ایــن موضــوع باعــث 
تــا 3 میلیــون نفــر بیــکار از درون ایــن  شــده 
طرحهــا بیــرون بزنــد و تبدیــل بــه مقولــه ای 
کنــون 9 قانــون و 4 مصوبــه در  کــه هم ا شــده 

مورد آن وجود دارد.
کرد: بر اســاس مــاده 27 الحاق 2  وی اضافــه 
ح هــای نیمه تمــام جریان  کــه بــه موضــوع طر
بــا  را  نیمه تمــام  طرحهــای  می تــوان  داد، 
که  گذاشــت  تــوان بخــش خصوصــی بــه اجــرا 
بررســی ها نشــان می دهد، یک چهــارم از این 
عــدد معــادل 700 هــزار شــغل از ســوی بخش 

خصوصی قابل اجراست.
تشــکل های  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
کشــور ادامــه  مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
کارگزاری براساس  گروه  داد: در حال حاضر 17 
آیین نامه هــا تشــکیل شــده اما بــه دلیل قفل 
بــودن فرآیندهای دولتی، مانــع از اجرای آنها 

که نیازمند یک عزم جمعی است. شــده 
زیــادی  مدت هــای  از  پــس  افــزود:  انصــاری 
الیحه مشارکت عمومی- خصوصی )PPP( در 
کنون ایــن الیحه از  کــه هم ا حالــی اجــرا شــده 
کنون برای بررســی بر روی میز  7 مــاه پیــش تا
دولــت باقــی مانــده اســت. موضوع صــادرات 
خدمــات فنی و مهندســی نیز از دیگر مواردی 
که می تواند تقاضای آن ســوی مرزها را  اســت 

به رایگان در اختیار قرار دهد.
ایــن واحدهــای  اجــازه داد  بایــد  گفــت:  وی 
بخــش خصوصــی در شــرایط ســالمی درآمدزا 
سوءاســتفاده  و  رانــت  بــا  اینکــه  نــه  باشــند، 
کننــد.  فراهــم  را  اســتعدادها  مــردن  زمینــه 
کنترل  ســالمت جامعــه و اقتصاد نــه از طریق 
بلکــه از رقابــت بــه دســت می آینــد و ایــن در 
که از پیمانکار درمانده نمی شود  حالی اســت 

کارآیی دریافت می کند. و 
ح های فنی و  کرد: بایــد در طر کید  انصــاری تأ
کرد  مهندســی بر انســان و ثروت انسانی تکیه 
گــر تنها به  کــه در ایــن فرآینــد ا و نــه پــول؛ چرا
پول تکیه شــود، شــرکت های یک نســلی بعد 
از مدت زمانی با از بین رفتن ســرمایه انسانی 

مواجه خواهند شد.

 مهندس محمدرضا انصاری:
 پـــس از مدت هـــای زیـــادی الیحـــه 
خصوصـــی  عمومـــی-  مشـــارکت 
کـــه  شـــده  اجـــرا  حالـــی  در   )PPP(
کنون این الیحـــه از  ۷ ماه پیش  هم ا
کنـــون بـــرای بررســـی بـــر روی میـــز  تا
دولت باقـــی مانده اســـت. موضوع 
صـــادرات خدمات فنی و مهندســـی 
کـــه  اســـت  مـــواردی  دیگـــر  از  نیـــز 
می تواند تقاضای آن ســـوی مرزها را 

بـــه رایـــگان در اختیـــار قـــرار دهد.
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 طوالنی بودن اعطای مجوزهای
 مورد نیاز بخش خصوصی 

مهنــدس نــادر عطایــی، عضــو شــورای عالــی 
نیــز  کشــور  ح  مطــر کارآفرینــان  از  و  ســندیکا 
در ایــن همایــش ضمــن قدردانــی از زحمــات 
عطــاءاهلل  مهنــدس  و  مصطفــوی  مهنــدس 
کــرد: اجازه دهید با شــعری از  هاشــمی عنوان 

که می گوید: کنم  امــام محمد غزالی آغاز 
یــاری از  گزیــزم  غزالــی،  ای 
گویــد نکــو  کنــم،  بــد  گــر  ا کــه 
کــه، عیبــم را مخلــص آن شــوم 
گویــد روبــرو  آئینــه،  همچــو 
که چون شــانه، با هزار زبان  نه 
گوید  پشــت ســر رفته، مو به مــو 

کشــور بایــد در   بــا وضعیــت اقتصــادی فعلــی 
و  بگذاریــم  کنــار  را  تعــارف  همایش هــا  ایــن 
واضح تر ســخن بگوییم تا شاید راه حلی برای 
کشورهای جهان با  کثر  مشــکالت پیدا شود. ا
کشــور ما  چالــش اقتصــادی مواجه هســتند و 
کانون  هم در شــرایط خاصی قــرار دارد. ما در 
کارآفرینان توســعه گرا مشــکالت را بررســی و در 
که توجه به آن  کرده   ایــم  ایــن باره ارائه طریق 

راهگشا خواهد بود. 
از  تولیــد  و  ســازندگی  کــرد:  تصریــح  وی 
موضــوع  اســت.  توســعه  اصلــی  مولفه هــای 
از  توســعه  حــال  در  کشــورهای  در  ســازندگی 
اهمیــت خاصی برخوردار اســت زیــرا به دلیل 
خیلــی  زیربنایــی  پروژه هــای  اجــرای  عــدم 
کار، بیکارنــد و  عظیمــی از جوانــان آمــاده بــه 
بــه ناچــار بــرای ادامــه زندگــی خود به ســمت 
گاه مخرب دست  کاذب و غیرمولد و  مشــاغل 
بــه تشــدید بحــران  امــر  کــه همیــن  می زننــد 
اقتصــادی می انجامــد. بــه حمــدا... انقــالب 
کشــور ایران به عنوان  اســالمی تثبیت شــده و 
دنیــا شــناخته  قدرتمنــد  کشــورهای  از  یکــی 
کشــور ثروتمند  کشــور ما  شــده، از طــرف دیگر 
با شــرایط آب و هوایی مناســب و امنیت الزم 
کار اســت، با این همه مشکالت جدی  جهت 

کار وجود دارد. برای انجام 
متوجــه  کانــون  بررســی های  بــا  گفــت:  وی 
شدیم این مشــکالت ناشی از عدم اجرای 50 
درصــد پروژه های اصلی و زیربنایی اســت.  تا 
کــه پروژه هــای اساســی و زیربنایــی به  زمانــی 
کشــور حــل  اجــرا در نیایــد مشــکل اقتصــادی 

کار صحیــح به حرکت  کســب و  نخواهد شــد و 
در نخواهد آمد.

وی بــا اشــاره بــه میــزان اشــتغالزایی پروژه هــا 
کرد و عنوان نمود: این پروژه های فصلی  اشاره 
و پروژه هــای زیربنایــی می توانــد بــه اشــتغال 
کنــد، البتــه درصــد  کمــک  جوانــان بیــکار مــا 
اشــتغال در زمــان بهره برداری نســبت به زمان 
ساخت بسیار اندک است، از همین رو اهمیت 
اجــرای پروژه هــای اساســی و زیربنایــی قابــل 
کید اســت. از طرف دیگر اجرای این پروژه ها  تا
یــک نــوع ســرمایه گذاری و پس انــداز ملــی بــه 
شــمار می آیــد و نســلهای بعــدی از مزایــای آن 

کشور ساخته می شود.  بهره مند می گردند و 
کــرد: عــدم اجــرای  کیــد  مهنــدس عطایــی تا
کــه  کشــور  اساســی  و  زیربنایــی  پروژه هــای 
از  بیشــتر  زده  دامــن  را  اقتصــادی  مشــکالت 
اینکــه مربــوط بــه تحریم یا عوامل دیگر باشــد 
مربــوط بــه بی توجهــی بــه ســازندگی و تولیــد 
پروژه هــای  گــر  ا اســت.  مســئوالن  طــرف  از 
زیربنایــی بــا الگــوی صحیــح بــه اجــرا درآینــد 
کشــور بــه همــراه خواهند  کالنــی برای  منافــع 
کشــور  داشــت. برای اینکه مشــکل اقتصادی 
کثــر  ا بایســتی  شــود  حــل  اصولــی  شــکل  بــه 

ســوی  بــه  خصوصــی  و  دولتــی  ســرمایه های 
اجرای پروژه های زیربنایی سوق داده شود تا 

کالن و تجارت صحیح شکل بگیرد. اشــتغال 
وی با اشــاره به ترقی امــارات از طریق فرودگاه 
امــارات  دولــت  حمایــت  و  خــود  بین المللــی 
کــرد:  عنــوان  خصوصــی  بخــش  از  ترکیــه  و 
بــزرگ  تشــریفات اداری و بروکراســی از موانــع 
کشــور است. یکی  اجرای پروژه های زیربنایی 
کنونی فعالیــت بخش خصوصی،  از مشــکالت 
مــورد  مجوزهــای  اعطــای  شــدن  طوالنــی 
نیــاز می باشــد. متاســفانه بــرای دریافــت یک 
مجــوز  BOT، چهــار تــا پنــج ســال زمــان نیــاز 
اســت. مشــکل دیگــری در این زمینه مســئله 
کــه متاســفانه بــا وجود  ترک تشــریفات اســت 
مصوبــات و قوانیــن موجــود، تــرک تشــریفات 
بــرای تســریع در فعالیــت اقتصــادی نیــز بعضًا 
شــش ســال زمان نیاز دارد. البته هیچ قانونی 
تــرک  و  کــره  مذا بــا  پروژه هــا  گــذاری  وا بــرای 
تشریفات برای بخش خصوصی حتی با شرط 
تامین سرمایه وجود ندارد. این قبیل پروژه ها 
فقــط بــه شــرکتهای دولتــی و شــبه دولتــی و 
کــه قانونی در  گذار می شــود. زمانی  خارجی وا
گذر است،  این باره وجود ندارد و زمان هم در 

گود شود. بخش خصوصی چگونه وارد 
وی بــا اشــاره بــه امکان اســتفاده از پتانســیل 
بــاره  ایــن  نبــود امکانــات در  بــه  گردشــگری، 
کرد و پیشــنهاداتی برای بهبود شــرایط  انتقاد 

که شــامل موارد زیر بود: را ارائه داد 
1-کاهــش تصدیگــری دولت الزم اســت و باید 
دولت دست از بنگاه داری بردارد و به رسالت 
از  و  بازگــردد  اســت  نظــارت  کــه  خــود  اصلــی 
بخــش خصوصــی بــه صــورت جــدی حمایت 

شــود حتی به قیمت دریافت مالیات بیشتر
گذاری  ح وا کنونی الزم است طر 2-در شرایط 
پروژه ها با ترک تشــریفات به بخش خصوصی 
بــه طــور دو فوریتــی تصویــب شــود تــا بخــش 

خصوصی بتواند مملکت را بسازد. 
3- تامیــن ســرمایه بــرای اجــرای پروژه هــای 
جــذب  آن  بــرای  راه  بهتریــن  کــه  اساســی 
ســرمایه گذاری خارجــی اســت و در ایــن بــاره 
تضمیــن دولتــی بــه عنــوان امری متــداول در 
دنیــا عنصــر اساســی و اجتناب ناپذیــر اســت. 
خوشــبختانه با تالش دولتمردان برجام برای 
120 روز دیگر تمدید شــد، باید در 90 روز باقی 
مانــده  تــالش شــود توافــق نامه هــای پایــه بــا 

مهندس نادر عطایی:
کاهـــش تصدیگـــری دولـــت الزم   
از  دســـت  دولـــت  بایـــد  و  اســـت 
بنـــگاه داری بـــردارد و بـــه رســـالت 
کـــه نظـــارت اســـت  اصلـــی خـــود 
بازگـــردد و از بخـــش خصوصـــی به 
صورت جدی حمایت شـــود حتی 
بـــه قیمـــت دریافـــت مالیات بیشـــتر
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شــرکتهای خارجــی بــه قــرارداد اصلــی تبدیل 
شود.

ملــی  توســعه  صنــدوق  از  اســتفاده  بایــد   -4
کثر  کنــون ا هــم تســهیل شــود. متاســفانه تــا 
گذار  پروژه هــای بزرگ به شــرکتهای دولتــی وا
و بانــک عامــل بــرای اخــذ تســهیالت معرفــی 
بــه  نهایــت  امــا همیــن پروژه هــا در  می شــود 
گذار  شــکل دســت دوم به بخش خصوصی وا
کار را چند  که هزینه و زمان اجرای  می شــود، 
برابــر می کنــد. در صورتــی طبق قانــون صریح 
تشــکیل صنــدوق تســهیالت آن صرفــا بــرای 

گرفته شــده است.  بخش خصوصی در نظر 
پروژه هــای  مالــی  تامیــن  نحــوه  دربــاره  وی 
اساســی نیز پیشــنهاد داد 15 درصــد از هزینه 
اجــرای پــروژه توســط بخــش خصوصــی، 85 
درصــد توســط فاینانســر خارجــی یــا صندوق 
توســعه ملی تامین شــود و دولت بازپرداخت 
کنــد و در مقابــل  اصــل و ســود آن را تضمیــن 
دولــت  رهــن  در  اقســاط  پرداخــت  تــا  پــروژه 

باشد.
مشــاغل  از  جلوگیــری  روی  پایــان  در  وی 
کاذب، حــل و فصــل تشــریفات اداری، دادن 
کز  اختیــارات دربــاره صــدور مجوز و ... بــه مرا
خ ارز، اصالح  اســتانها، مهار تــورم و تثبیت نــر
کار و ســازندگی،  کار، تشــویق مردم به  قانــون 
و  تعامــل  بانکــی،  بهــره  خ  نــر آوردن  پاییــن 

کرد. کید  ج  و... تا ارتبــاط با دنیای خار

تخصیص۳۰هزار میلیارد
ح های عمرانی  به طر

دکتــر محمدباقــر نوبخــت در همایش ســاالنه 
کشــور با اشــاره بــه این  نظــام فنــی و اجرایــی 
مــا  همــکاران  کرده ایــم  ســعی  مــا  کــه  نکتــه 
از  برنامــه و بودجــه در زمســتان  در ســازمان 
گرمایــش و در تابســتان از ســرمایش مناســب 
کار اصلــی مــا در پهنه و  برخــوردار باشــند امــا 
کشور و در طرحهای عمرانی است  جای جای 
کــه همکاران ما در این بخش نه در تابســتان 
گرمــا و در زمســتان  بــرای محفــوظ مانــدن از 
برای مصون ماندن از سرما مامنی ندارند. در 
کارهای ســازمان برنامه و  گفت  واقع می توان 
کارهای  کارهای جاری و  بودجه در دو بخش 
عمرانــی انجــام می شــود، و شــما عزیــزان در 
کارهــای عمرانی همکاران ما هســتید  بخــش 

و ما قدردان تالش شما هستیم.
کــه در چهــار  وی افــزود: واقعیــت ایــن اســت 
محدودیت هایــی  بــا  کشــور  گذشــته،  ســال 
ایــن  از  یکــی  و  بــود  مواجــه  توســعه  بــرای 
بــا  بــود.  منابــع  محدودیــت  محدودیت هــا، 
کشــور تدبیرهای  اینکــه متولیــان نظــام اداره 
مناســب را بــرای رهایــی از منابــع نفتی اتخاذ 

کردند اما همچنان بخشی از منابع توسعه ما 
از نفت تامین می شود.  

وی افــزود: قیمــت نفــت در ســال 1392، 104 
گــزارش، قیمــت  دالر بــود و براســاس آخریــن 
نفــت در ســال 1396 و برابــر عملکــرد بودجه، 
51 دالر اســت و مقایســه این دو عدد در چهار 
که تنها 157  گویای این اســت  گذشــته  ســال 
میلیــارد دالر از طریــق فــروش نفــت حاصــل 
گذشته،  شده و روند مقایسه آن با سال های 
که در آن سال ها درآمد نفت  گویای این است 

251 میلیارد دالر بوده است.
بــا  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
که دولــت یازدهم در چهار  اظهــار این مطلب 
محدودیت هایــی  چنیــن  بــا  گذشــته  ســال 
مواجه شــده است، اظهار داشــت: ما وظیفه 
خــود می دانیــم از اهتمام ارزنده  مهندســان، 
اجــرای  رونــد  در  پیمانــکاران  و  مشــاوران 
بــه ایــن  کنــم،  ح هــای عمرانــی قدردانــی  طر
کــه آنــان بــه رغــم تمــام محدودیت هــا  دلیــل 
کاســتی ها، همــکاری بســیار شایســته ای با  و 

دولت داشته اند.
ایــن  بــر  تــالش دولــت  ادامــه داد: همــه  وی 
بــوده تا این مقدار محدود منابع را به ســمت 
مباحــث عمرانــی پیش ببرد و امروز شــاهدیم 
عملکــرد بخــش عمرانی بودجــه از حدود 210 
هــزار میلیــارد ریال در ســال 1392 بــه بیش از 
420 هزار میلیارد ریال در ســال 1395 افزایش 
یافتــه و رشــد بیــش از 90 درصــدی را بــه ثبت 

رسانده است.

 دکتر محمدباقر نوبخت:
از  می دانیـــم  خـــود  وظیفـــه  مـــا 
مهندســـان،  ارزنـــده   اهتمـــام 
در  پیمانـــکاران  و  مشـــاوران 
ح هـــای عمرانـــی  رونـــد اجـــرای طر
که  کنـــم، بـــه ایـــن دلیل  قدردانـــی 
آنان بـــه رغم تمـــام محدودیت ها 
بســـیار  همـــکاری  کاســـتی ها،  و 
داشـــته اند. دولـــت  بـــا  شایســـته ای 
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کشــور با بیان  رئیــس ســازمان برنامه و بودجه 
اینکــه رشــد قابــل توجــه جمهوری اســالمی در 
کارشناســان و  زمینــه اقتصــادی مــورد تاییــد 
گفت: رشد اقتصادی در  منتقدان بوده اســت 
سال جاری میزان بسیار مناسبی بوده و مورد 
قــرار  جهانــی  منتقــدان  و  کارشناســان  تاییــد 
گرفته اســت. در سال جاری توانستیم با اجازه 
مقــام معظــم رهبری 14 هزار میلیــارد تومان از 

کنیم. صندوق توسعه ملی استفاده 
میــزان  بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رئیــس  معــاون 
گفــت: در 9 ماهــه ســال جــاری  اشــتغال زایی 
کــه 935 هــزار نفر وارد  برنامــه این بوده اســت 
کار شوند اما 918 هزار نفر وارد بازار شدند  بازار 
و ما بــه تفاوت این میزان به جمعیت بیکاران 
کشور افزوده شد. در برنامه برای اشتغال زایی 
هم مقرر شده تا تا یک میلیون و 33 هزار شغل 
در ســال آینده ایجاد شــود این در حالی اســت 
کار  کــه 807 هــزار نفر در ســال آینــده وارد بــازار 
غ التحصیالن  که70 درصد آنها را فار می شــوند 

دانشگاهی تشکیل می دهند.
گفــت: در  وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خود 
مورد طرح های عمرانی امیدوارم بنیان فعالیت 
را بین بخش خصوصی و دولتی طوری محکم تر 
ببندیم تــا بتوانیم با همه محدودیت ها اقتصاد 

مردمی و مقاومتی را اداره کنیم.

تجلیل از شرکت های برتر
 در حوزه مهندسی

پیشکســوتان  از  همایــش  ایــن  پایــان  در 
پیمانــکار،  و  مشــاور  مهندســین  شــرکت های 
پیمانــکار  و  مشــاور  مهندســین   شــرکت های 
پیشــگام در صــدور خدمات فنی و مهندســی، 
ح هــای  پیشــگام در ســرمایه گذاری اجــرای طر
عمرانــی و پایبنــد بــه مســئولیت اجتماعــی بــا 
اهــدای تندیــس و لــوح،  تقدیــر به عمــل آمد. 
انتخاب این شرکتها توسط شورای هماهنگی 
حرفــه ای  و  صنفــی  مهندســی،  تشــکل های 
کشــور انجام شده بود. اســامی این شرکت ها و 

ح زیر است: مدیران آن به شر
1-مهنــدس علی آقا بابا- مدیرعامل شــرکت 

احداث )1336(
مدیرعامــل  سرشــار-  عبــداهلل  2-مهنــدس 

شرکت ساختمانی بانه )1338(
3- مهندس نادرعطایی- مدیرعامل شرکت 

جهانپارس)1354(

4- مهنــدس موســی مرادیانــی- مدیرعامــل 
شــرکت مهندســین مشــاور آرتــک و همــکاران 

)1343)
5- مهندس بهرام فریورصدری - مدیرعامل 

شرکت مهندسین مشاور شارستان)....(
مدیرعامــل  امیرانــی-  بابــک  مهنــدس   -6

شرکت مهندسان مشاور سازه )1349(
7- مهندس محسن میرحیدر- رئیس هیات 
مدیره شرکت مهندسین مشاور پیرراز )1362(

پیشرو در صدور خدمات فنی و مهندس
مدیرعامــل  مهدیــار-  فرزیــن  مهنــدس   -8
مهندســی شــرکت  مدیــره  هیــات  رئیــس   و 

  عمراب (1375( 
هیــات  رئیــس  کلهــر-  محمــد  مهنــدس   -9

کیهان)1370( مدیره پارس 
مدیرعامــل   - رهنمــا  نصــراهلل  10-مهنــدس 

ک )1370( گام ارا شرکت 
11-مهندس محمدحسن بدیع- مدیرعامل 

شرکت مهندسین مشاور آتک )1360(

پیشرو در سرمایه گذاری
ح های عمرانی   در اجرای طر

12- مهنــدس محمــد نعمتــی- رئیــس هیات 
و  ح  طــر مشــاور  مهندســین  شــرکت  مدیــره 

آفرینش عمران )1377(
13-دکتــر محمــد نــادری- مدیرعامل شــرکت 

رامپکو)1371( 
 14- مهندسان: مسعود فقیهی، کمال الدین

شــرکت  فوزی،مدیــران  محســن  ارجاعــی،   
مشارکت دزون-بردو )1370(

 15-مهندس سعید مهذب ترابی- مدیرعامل 
شرکت مهندسی قدس نیرو )1366(

 16- مهندس منوچهر مومن زاده- مدیرعامل
 شــرکت ساختمانی سیمین سپاهان )1366(

پیشرو در حوزه
 مسئولیت پذیری اجتماعی

17-مهندس خسرو خوش خلقی- دبیر انجمن 
پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی )1354(

هیــات  عضــو  کپــور-  خا پرویــز  18-مهنــدس 
گنو )...( مدیره شــرکت مهندسی مشاور 

ذوالفقــاری-  محمــد  ســید  19-مهنــدس 
مدیرعامل شرکت تابان شهر )1354(
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ســاماندهی تعاونی های به اصطالح اعتباری و 
کشــیدن آن ها عمل پســندیده ای بود  به نظم 
کم بر  کــه بــرای اصــالح وضعیــت اقتصــادی حا
کشور ضرورت تام داشت اما چند ایراد اساسی 
بر نحوه اجرای این تصمیم درســت وجود دارد 
که نیازمند تامل است که متاسفانه کمتر به آن 
توجــه می شــود. اینجانب به عنــوان یک فعال 
که  بخــش خصوصی آمادگــی دارم در هر جایی 
الزم باشــد در این زمینه با هر مسئولی مناظره 
کنــم تــا ابعــاد پنهــان ایــن ماجــرا و زیــان مردم 

ناشی از آن روش شود.
 در این مجال چند ایراد را تشریح می کنم.

۱- ادغــام موسســات مالــی ورشکســته نظیــر 
که برخی به هیچ وجه  فرشتگان با موسساتی 
بــه طور حتــم  را نداشــتند  شــرایط فرشــتگان 
اشــتباه بوده اســت. با روش های منطقی تری 
می شــد معضل موسسات به ظاهر اعتباری را 
کــرد. به نظــر اینجانب مدیریــت با عجله  حل 
و شــتابزده، موجب بروز این همه خســارات بر 
کــه به هر  مــردم، دولــت و نظام مقدس شــده 
حــال ملت تاوان آن را پــس داده و می دهند! 
و  ریختــن میوه هــای خــراب  همــه می داننــد 
ســالم در یک ســبد اشــتباه محض اســت و به 
طــور حتــم موجــب خرابــی میوه هــای ســالم 
کــه همیــن طــور نیــز شــد! در حالــی  می شــود 

کــه الزمه ســاماندهی تعاونی هــا تجمیع آن ها 
گانــه و مجــزا از یکدیگــر  نبــود و بهتــر بــود جدا
وادار می شــدند تا پاسخگو باشند و بعد از قرار 
گرفتــن در قرنطینه و ریکاوری های الزم، آنگاه 
نســبت بــه تجمیع یا اتخــاذ راهکارهــای دیگر 
اقدام می شــد؛در ایــن صورت ابعاد خســارات 

کاهش می یافت!

2-چــرا صاحبــان و مدیــران ایــن تعاونی هــا 
و پشــتیبانان آن هــا معرفــی نمی شــوند و چــرا 
کاران رانت خــوار باید به این  آبــروی این خطــا
شکل و با تضییع حقوق مردم حفظ شود؟ آیا 
معرفی آن ها و نحوه عمل شان مرهمی بر زخم 
که  مال باختــگان نیســت و موجب نمی  شــود 
افراد دیگری در آینده دســت به اعمال مشابه 
نزننــد؟ نکتــه قابــل تعمــق دیگــر، ایــن اســت 
کدام وزیــر تعاون  کــه ایــن تعاونی هــا در زمــان 
تاســیس  مختلــف  اســتان های  در  چگونــه  و 
گذشــته اســت؟ و  شــدند و پشــت پــرده چــه 

هدف اصلی چه بوده است؟

۳- الزم اســت به اســتحضار برساند در حال 
حاضــر مدیــران همان تعاونی هــای منحله در 
کاســپین شــاغل  باالترین ســطح در موسســه 
هســتند، ابقای آن ها در سمت های مدیریتی 
و تصمیم ســازی، چگونه قابل توجیه اســت؟ 

کــه امــروز در  مهم تریــن مســئله ایــن اســت 
مجمع عمومی کاســپین »فرشــتگان« دارای 
حــدود  جلیــن  امیــد  و  ســهم  53درصــد 
کشــاورزان 10درصــد ســهم  23درصــد و عــام 
کــه  هســتند، ایــن ســهام موجــب می شــود 
کاســپین خــود را وام دار آن هایــی  مدیریــت 
دارنــد؛  بــاال  مدیریتــی  ســهام  کــه  بدانــد 
بنابراین هیــچ امیــدی بــه ســامان گیری این 
مال باختــگان  منافــع  جهــت  در  موسســه 
کاران همچنــان در  نخواهــد بــود زیــرا خطــا
توجــه  می ماننــد!  رأس  در  هســتندو  رأس 
مقامــات مســئول را بــه ایــن حدیــث شــیوا و 
که  کــرم )ص( جلب می کنم  پرمغــز از پیامبر ا
لُملــُک َیبقی َمــَع الُکفر َو الَیبقی 

َ
فرمودنــد: »ا

کفــر، انکار حق خــدا و ظلم،  گر  َمــَع الُظلــم« ا
انــکار حق بنده خدا باشــد، خداوند تبارک و 
تعالــی انکار حــق بنده )حق النــاس( را بدتر و 
پســت تر از انکار حق خــود می داند! بنابراین 
کاران و  گرفتن خطا این طور در پوشــش قرار 

حامیان آنها چگونه قابل توجیه است؟

دولــت  تصمیــم  از  اطــالع  محــض  4-بــه 
بســیاری از ایــن تعاونی هــا، ســهام یــا مالکیت 
ک و دارایی هــا و تولیدی هــای  مربــوط بــه امــال
ســودده، خــود را به صورت عاجل بــا دادن وام 
کرده انــد. در  گــذار  بــه افــراد مــورد نظرشــان وا
نتیجه دارایی های موثر و نقد شــونده موجود، 
کنون خود را ناتوان از  تعاونی ها را استتار کرده و ا
ایفای تعهدات و پرداخت وجوه سپرده گذاران 
نشان می دهند! الزم است در رسیدگی به این 
چپاول حق الناس از طرق افراد خبره و مستقل 
گزارش به ملت بزرگ ایران به خصوص  اقدام و 

مال باختگان داده شود.
 رعایت حقوق شهروندی از طریق اطالع رسانی

گران  گرفتن مــال آنها از یغما  درســت به آنها و 
گفته شــود  صــورت می گیــرد، نــه اینکــه صرفــا 
کــدام از ایــن تعاونی ها افــراد با  پشــت ســر هــر 
محتــرم  ریاســت  و  داشــتند  حضــور  نفــوذی 
جمهــور بفرماینــد »بــرای پرداخــت بــه مــردم 
کردیم«. این  مالباخته، دست در جیب مردم 
بــا نفوذهــا چرا معرفی نمی شــوند؟ چرا فســاد 
کســی را یارای  که  ایــن چنینــی نهادینه شــده 
مقابله با آن نیســت؟ عامالن فساد بزرگ ترین 
کشــور و نظام مقــدس وارد  ظلــم را بــه ملــت، 
کنید تا درس عبرتی  می کننــد! آن ها را معرفی 

برای دیگران شود

صاحبان موسسات مالی
 غیر مجاز را معرفی کنید 

تا عبرتی برای دیگران شود
  مهندس منوچهر ملکیانی فرد/ عضو هیات مدیره ســندیکای شــرکت های ساختمانی ایران
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در اســفند مــاه ســال 1396 در راســتای ارائــه 
کارگاه آموزشی  خدمات آموزشــی به اعضا، سه 
کــه آخریــن آنهــا بــا نام  در ســندیکا برگــزار شــد  
»تبییــن قانــون و ِآیین نامــه مشــاغل ســخت و 
زیــان آور« یکشــنبه 13 اســفند بــا حضــور دکتــر 
گالبتونچــی دبیر ســندیکا، آقای محمود  ایــرج 
کار وزارت  کل بازرســی  خالقیــان معــاون اداره 
کار و رفــاه اجتماعــی، محمــد اصابتی  تعــاون، 
قــدرت اهلل  و  فنــی  عالــی  دبیــر ســابق شــورای 
کارفرمایی  قدوسی مشــاور بیمه ای سندیکای 

شرکت های ساختمانی ایران برگزار شد. 

ایــرج  دکتــر  آموزشــی  کارگاه  ایــن  ابتــدای  در 
کرد: امیدوارم  گالبتونچی دبیر ســندیکا عنوان 
که درباره مالیات،  گانــه  کارگاههای ســه  با این 
کشــور و بیمــه  ج از  کار بــه خــار اعــزام نیــروی 
مشــاغل ســخت و زیــان آور در اســفندماه برگزار 
شــد بــه ســواالت و مســائل شــما پاســخ داده 
باشــد. دربــاره مشــاغل ســخت و زیــان آور باید 
گرچــه مســائل زیــادی را بــرای مــا بــه  بگویــم ا

کارفرمــا و پیمانکاران در بــدو امر ایجاد  عنــوان 
کرده، اما مســائل قانونی آن درســت اجرا شــود 

می تواند موثر ثمر واقع شود. 
کــه در ایــن بحــث  وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی 
که  وجود داشت، افزود: در دوره ای بعد از این 
کارگاه یک پروژه جمع آوری می شــد و پروژه به 
کارگران با  گروهــی از  مرحلــه پایانی رســیده بود 
حمایت و یا مساعدت برخی از نیروها در وزارت 
کار شــکایاتی را علیــه پیمانــکاران  کار و ادارات 
کارکرد ما ســخت و زیان آور  مبنی بر اینکه فالن 
کردند، و حکمی هم در تایید  اســت، طرح می 
ادعایشان از ادارات کار می گرفتند و پیمانکاران 
 هــم ناچــار بــه پرداخــت خســارت می شــدند. 
مشکل اصلی در آن مقطع این بود که پیمانکاران 
پــروژه در  ایــن مــوارد را در برآوردهــای هزینــه 
گرفتند و جبــران این ایــن هزینه ها  نظــر نمــی 
گرفت.    در عقــد قراردادها مورد توجه قرار نمی 
گرچــه تا حد زیادی این مشــکل برطرف شــده 
اما هنوز مقداری در این مســئله مشکل داریم 
گــر بتوانیــم مثل پرداخــت حق بیمــه، آن را  و ا

با مکانیســم هایی مشــخص در قــرارداد لحاظ 
بــه  کرده ایــم  بــر اســاس آنچــه لحــاظ  کنیــم و 
کارگرانمان در مشاغل سخت و به تعبیری زیان 
کنیم، دیگر مشکلی نخواهد بود. آور پرداخت 

و  ســخت  مشــاغل  افــزود:  گالبتونچــی  دکتــر 
زیــان آور دو دســته هســتند و نظر ما بــه عنوان 
که مشاغل  پیمانکار این است به سمتی برویم 
 زیــان نداشــته باشــند. امــا پذیــرش ســخت و

هــا  فعالیــت  از  برخــی  در  بــودن  آور  زیــان   
اجتناب ناپذیر اســت. برای اینکــه بتوانیم این 
کنیم تا مخاطرات  مســئله را به درستی بررسی 
کمتــری از آن ناحیــه وجود داشــته باشــد بهتر 
اســت درک درســتی از قانون داشــته باشــیم و 
کارگاه هــا بــرای باال بــردن اطالعــات ما در  ایــن 
همیــن زمینــه اســت. در ایــن فرصت مــن وارد 
کــه متخصصــان امــر  جزئیــات نمی شــوم چــرا 
در اینجــا حاضرنــد و ترجیــح می دهــم از نقطه 
کنــم امــا یــادآوری چند  نظــرات آنهــا اســتفاده 

نکته را ضروری می بینم.
کرد: حضور شــما در این  دبیــر ســندیکا تصریح 

 

در کارگاه آموزشی تبیین قانون و آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور مطرح شد:

پیمانکاری؛ هم سخت است  و هم زیان آور  
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دوره هــای آموزشــی و بازخــورد آن بــه ســندیکا 
کند و بتواند  کمک می کند شــرایط را بهتر رصد 
کند.  کالس های مفیدتر و  با ســطح باالتر برگزار 
در مورد مشاغل سخت و زیان آور هم اطالعات 
که در دوره های  کمک می کند  و نظر شما به ما 
بعد مســائل با تحلیل بهتری شــکل بگیرد. در 
پایان ســال بــرای شــما آرزوی موفقیــت دارم و 
کلی هم  آرزو می کنم، پیمانــکاری امروز به طور 
کار  ســخت و هم زیان آور اســت، چون هم باید 
کنــی و هم باید پول نگیری یــا با تاخیر بگیری، 
کــه بســیار اســترس آور و زیــان بــار اســت شــاید 
زیانبارتریــن شــغل دنیا چرخاندن یک شــرکت 
کســی  گــر قــرار باشــد بــه  پیمانــکاری باشــد و ا
بیمــه مشــاغل ســخت و زیــان آور تعلــق بگیــرد 
باالتریــن نــرخ را بایــد بــه مدیرعامــل آن داد. 
امــروز مدیــران عامــل و صاحبــان شــرکت های 
پیمانــکاری باید صبــر و تحمل و تــالش زیادی 
بتواننــد شــان  کارمنــدان  تــا  دهنــد   نشــان 
 چــرخ زندگــی شــان را بچرخانند. امــروز فضای 
کشــور ما و به خصــوص بخش خصوصی  کاری 
یعنــی پیمانــکاری، شــرایط فعالیــت ســخت، 

زیان آور و طاقت فرساست.
وی افزود: در این فضای ســخت و طاقت فرسا 
کنترل مشــکالت تعامل  هــر چــه بتوانیم بــرای 
کم اســت. اغلب شما در جریان هستید  کنیم، 
که در اســفند ماه آنقدر فشار روی ما زیاد است 
گوگرد هم ســخت تر  کــردن در معــدن  کار  کــه از 
اســت. حتــی از حفــاری در تونــل زیرزمینــی و 
که همــه از ما  ســاخت راه ســخت تر اســت چــرا 
توقع دارند و انتظار آنها هم به جا است ولی به 
کوتاه است و خرما بر نخیل.  هر حال دســت ما 
به هر حالت، پیمانکاری امروز در هر شکل آن، 
هم سخت است و هم زیان آور، به قول معروف 
کــه باالتــر نشســت اســتخوانش ســخت تر  هــر 
تــا  از مدیرعامــل  مــا  خواهــد شکســت، همــه 
ایــن مســائل هســتیم ولــی  مدیرپــروژه درگیــر 
گاهی ما از قوانین می تواند یک مســکن باشد  آ
کجاهــا می توانیــم ایــن ســختی و  کــه ببینیــم 

زیان آوری را التیام ببخشیم. 

مروری بر نقاط پیدا و پنهان قوانین 
مشاغل سخت و زیان آور

کل  در ادامــه محمــود خالقیــان معــاون اداره 
کار و رفاه اجتماعی  کار وزارت تعــاون،  بازرســی 
گفــت: امــروز بحــث  بــه ســخنرانی پرداخــت و 
کارهــای ســخت و زیــان آور  قانــون و آیین نامــه 

کرد. بعد از پیــروزی انقالب  را بررســی خواهیــم 
اسالمی، از سال 1358 یک الیحه بازنشستگی 
که در 6 ماده تصوب شــد  به مجلس داده شــد 
و بــه مــدت یــک ســال در خصوص مشــمولین 
قانــون تامیــن اجتماعــی مصــوب 1354 اجــرا 
شــد. مجــددا در ســال 1367 مــاده واحدی به 
که بــه مدت یک ســال اجرا  مجلــس داده شــد 
شــد و بر اســاس تبصره 4 همین مــاده واحده، 
ســابقه پرداخــت در مشــاغل ســخت و زیان آور 
یــک ســال و نیم بــود. در ســال 1370 یک ماده 
واحــده تمدیــد مهلــت بازنشســتگی داده شــد 
کــه آن هــم یک ســال اجرا شــد و بعد مســکوت 
مانــد. مجــددا در ســال 1380 همیــن قانــون و 
مــاده واحــدی اصــالح تبصــره 2 الحاقــی مــاده 
76 قانــون تامیــن اجتماعی به تصویب مجمع 
ســال  از  رســید.  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
که جاری  1380به بعد و حدود 16 ســال اســت 
اســت. آیین نامــه ایــن قانــون زمان داشــت اما 
تمدید شد و در سال 1386 دائمی شد و بحث 
کارهــای ســخت و زیــان آور در مناطــق بــد آب و 
ک تشخیص فقط  هوا از اینجا حذف شــد و مال

آالینده سنجی شد.
وی افــزود: مطابــق ایــن قانــون و پــس از ســال 
1380 چنــد استســفاریه بــر قانــون رفــت. چون 
گر فردی 20 ســال متوالی  خود قانون می گوید ا
حــق  پرداخــت  ســابقه  متنــاوب  ســال  یــا 25 
آور داشــت  زیــان  و  بیمــه در مشــاغل ســخت 
کند، ســال  می توانســت از مزایای آن اســتفاده 
گر  که ا 1390 استســفاریه بــه مجلــس ارائه شــد 

کرده  کار  فــردی چند ســالی در ســنوات مــاوی 
که  کنــد؟  باشــد نبایــد از ایــن قانــون اســتفاده 
کــرد به ازای هر ســال  مجلــس محتــرم تصویب 
ســابقه پرداخت حق بیمه در مشــاغل ســخت 
و زبــان آور یــک و نیــم ســال برای آنها محاســبه 
شود. مجددا در سال 1392 استسفاریه جدید 
که منظــور از 20 ســال متوالی  بــه مجلــس رفت 
چیســت آیــا همان 7 هزار و ســیصد روز اســت، 
فــردی 10 روز غیــب داشــت چه می شــد؟ چون 
کســی بیــش از 10 روز غیبــت  گــر  در آن زمــان ا
داشت سابقه او از متوالی به غیر متوالی تبدیل 
می شــد. مجــددا مجلــس جهــت تســهیل در 
کار  کــرد و  کار 7 هــزار و ســیصد روز را تصویــب 
کارگاههــای متعــدد را متوالــی دانســت. در  در 
اجــرای همین استســفاریه تصویب نامه هیات 
وزیــران موجــب اصالح اجزایی از مــاده 12 و 14 

در آیین نامه شد. 
وی افزود: متاسفانه تعدد قوانین و آیین نامه ها 
را در مورد مشاغل سخت و زیان آور داریم. البته 
که در  ســختی و زیان آوری دو مقوله جدا اســت 
قانون یکی حساب شده است. اما باید هر کاری 
که ســخت باشــد زیان آور هم هست؟ در قانون 
که به  بیشتر مشاغل زیان آور مدنظر بوده است 
عنوان مثال اشتغال در آن شغل باعث بیماری 
کشــور ما حدود 6  شــغلی نشود. متاســفانه در 
قانون ســخت و زیــان آور داریــم، از جمله بحث 
بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی، شرایط 
کار، قانــون حفاظت درباره  کار در قانون  حیــن 
اشعه، قانون بازنشستگی جانبازان و معلولین 
کارکنان بالینی  عادی و قانون ارتقای بهره وری 
کدام باید در جایگاه خود  که هر  نظام ســالمت 
اســتفاده شــود تا خلط مبحث نشــود و عدالت 
گذشــته بــرای تجمیع موارد  برقرار شــود. ما در 
مربــوط بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور در ایــن 

کردیم.   قوانین مختلف تالش 
کــرد: متاســفانه از ســال 1380 بــه  وی تصریــح 
که  بعــد، بســیاری از افــراد شــاغل در مشــاغلی 
ســخت و زیان آور نیستند درخواست می دهند 
تــا شــغل آنهــا ســخت و زیــان آور اعــالم شــود. 
ولــی در مورد مشــاغل ســخت و زیــان آور واقعی 
کارگر 5- 8 ســال اســت.  کثر میانگین عمر  حدا
کار ســخت و زیــان آور  گــر  کشــورهای دیگــر ا در 
باشــد بــا تمهیــدات انجــام شــده عمــر بعــد از 
بازنشستگی تازه شــروع یک عمر دوباره است. 
کردن  روشــهای مــا در ارفاق در زود بازنشســته 
افراد و ســایر عوامل اینها هم دســت به دســت 

آور واقعی آور واقعی ولــی در مورد مشــاغل ســخت و زیــان

دکتر گالبتونچی:
و  عامـــل  مدیـــران  امـــروز   
هـــای  شرکــــــــــــت  صـــــــاحبان 
پیمانـــکاری باید صبـــر و تحمل 
و تالش زیادی نشـــان دهند تا 
خ  کارمنـــدان شـــان بتوانند چر
بچرخاننـــد.  را  شـــان  زندگـــی 
کشـــور ما و  کاری  امـــروز فضای 
بـــه خصوص بخـــش خصوصی 
شـــرایط  پیمانـــکاری،  یعنـــی 
و  زیـــان آور  ســـخت،  فعالیـــت 

ســـت سا قت فر طا
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که 6 قانون در مورد مشاغل سخت و  هم داده 
زیان آور داشته باشیم.

جاهــای  در  کار  قانــون  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مختلف درباره مشاغل سخت و زیان آور بحث 
شــده. اولیــن مــورد در مــورد خدمت ســربازی 
کــه مــدت نظــام وظیفــه را جزو ســابقه  اســت 
حســاب می کنــد. بعــد از آن، در ســال 1383 
که  تبصــره جدیــدی بــه مــاده 14 اضافــه  شــد 
مدت ســابقه حضور داوطلبانــه در جبهه جزو 
کرده انــد.  کارهــای ســخت و زیــان آور حســاب 
که شــغل عادی  تبصــره صراحــت دارد فــردی 
دارد ولــی حضــور داوطلبانــه در جبهه داشــته 
باشــد نمی تواند از مزایای این قانون استفاده 
کند بلکه باید شــغل ســخت و زیان آور داشــته 
کار، مزایــای  باشــد. در مــورد مــاده 31 قانــون 
کار مشــاغل سخت و زیان آور را بر اساس  پایان 
30 ســال نمی دهند بلکه وی مزایا را بر اســاس 
کارکرد 20-25 ســال دریافت خواهد  ســالهای 
کار اســت  کــرد. بحــث دیگــر مــاده 52 قانــون 
کارهــای ســخت و زیــان آور و  کــرده در  کــه ذکــر 
کار 6 ســاعت در روز و 36  زیرزمینــی ســاعت 
ســاعت در هفتــه اســت و آن را هــم موکــول به 
کار  که توســط شورای عالی  کرده  آیین نامه ای 

و وزارت بهداشت تهیه شده است.
کــه مــاده ای  کار  وی افــزود: مــاده 52 قانــون 
ســختگیرانه اســت در خصــوص شــرایط حین 
موضــوع  بــه  ارتباطــی  و  اســت  کارگاه  در  کار 
کار ســخت و زیــان آور نــدارد.  بازنشســتگی در 
تبصــره مــاده 20 همیــن آیین نامــه در این باره 
گفته شــده اســت  صراحــت دارد. در مــاده 61 
زیــان آور شــناخته شــد  و  گــر شــغلی ســخت  ا
کارگــران ممنوع اســت.  کار اضافــی بــه  ارجــاع 
کارگــران عمومــا از اضافه  ولــی چــون دریافتــی 
کار اســت اســتقبالی از آن نشــده اســت. ایــن 
تداخل مشــاغل ســخت و زیــان آور با مشــاغل 
کمتــر از موضــوع  کارفرمــا  عــادی باعــث شــده 
که رســالت  کنــد در حالــی  مــاده 52 اســتقبال 
کار اســت،  کار در حین  ما سالم ســازی محیط 
کید روی بازنشســتگی با عنوان مشــاغل  نــه تا

سخت و زیان آور. 
کار مرخصــی  وی افــزود: در مــاده 65 قانــون 
کارهای ســخت و زیان آور از 4 هفته به 5 هفته 
کار  افزایــش یافتــه اســت. در مــاده 75 قانــون 
کارهــای مشــاغل ســخت و زیــان آور و  انجــام 
کرده است،  حمل بار زیاد را برای زنان ممنوع 
امــا در آیین نامــه قبــل از ســال 1386 در یکــی 

از بندهــا عنــوان شــده بــا نظــر ویــژه بــه بانوان 
کنیــد، در  مشــاغل ســخت و زیــان آور را تاییــد 
که شــغل ســخت و زیــان آور بــرای زنان  حالــی 
ممنوعیــت قانونــی داشــته و وجود ایــن نکته 
نشان از استقالل این دو آیین نامه بوده است. 
نظــام  کارکنــان  بهــره وری  ارتقــای  قانــون  در 
بالینی سالمت خانمهای پرستار و موضوع 16 
ســازمان نظام پرستاری را از موضوع ماده 75 

کرده است.  کار استسناء  قانون 
کرد: مــاده 83 ارجاع هر نوع  خالقیــان تصریح 
کار در شــب و نیــز ارجــاع  کار اضافــی و انجــام 
ک و حمل بار  کارهای سخت و زیان آور و خطرنا
با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از 
کارگر نوجوان را ممنوع   وسایل مکانیکی برای 
کارگاههای ســاختمانی  کرده اســت. در برخی 
کار  ســوال می شــود این نوجوانــان مــی توانند 
که  که باز می گردد به ماده 52 و تا زمانی  کننــد 
کمیته سخت و زیان آور شناخته نشود،  کار در 

برای ما محرز نیست. 
کارهای ســخت و زیان آور  وی افزود: در تعریف 
کار ذکر شــده  در ماده 1 تبصره  ماده 52 قانون 
که  کارهایی است  کار ســخت و زیان آور  اســت: 
در آنها عوامل فیزیکی ، شــیمیایی ، مکانیکی و 
که  کار، غیر اســتاندارد بوده  بیولوژیکی محیط 
کارگــر تنشــی به مراتــب باالتر از  در اثــر اشــتغال 

ظرفیت های  طبیعی )جسمی و روانی ( در وی 
که نتیجــه آن بیماری شــغلی  ایجــاد می گــردد 
و عــوارض ناشــی از آن می باشــد. در تبصــره 2 
ماده 76 قانون تامین اجتماعی همین تعریف 
کردن مواجهه  کم  کار روی  است. اما در قانون 
کید شــده اســت. بحث تعریف  کارگر تا کارگــر با 
کارهای ســخت و زیان آور ســخت گیرانه اســت 
گــروه ســخت و  و در مــاده 52 حــدود 18-17 
کنون  کرده اســت و چــون تا زیــان آور را مطــرح 
کسی درخواستی در این زمینه نداشته چیزی 
به آن اضافه نشــده اســت. در تبصره تبصره 2 
الحاقــی مــاده 76 قانــون تعریــف تقریبا همان 
تعریف ماده 71 اســت اما ســهل تر و ذکر شــده: 
»که نتیجه آن بیماری شــغلی و عوارض ناشی 
گیــری تمهیدات  کار  از آن بــوده و بتــوان بــا به 
فنــی، مهندســی، بهداشــتی و ایمنــی و غیره، 
صفت ســخت و زیان آور بودن را از آن مشــاغل 
که موجب مشــاء  کاهــش داد یــا حذف نمود« 
گــروه شــغلی الــف و ب شــده  دیــده شــدن دو 
اصالحیــه  بــا   1386 و   1380 ســال  از  اســت. 
کــه  آیین نامــه هــدف قانونگــذار تامیــن شــده 
کارگر از محیط  قبل از دچار شــدن به بیماری، 
محیــط  یــا  و  کــم  وی  مواجهــه  یــا  ج  خــار کار 

سالم سازی شود. 
کار چنانچه  خالقیان افزود: در ماده 52 قانون 
کار را بــه حــد اســتاندارد  بــا رفــع نقــص بتــوان 
رســاند دیگر شغل ســخت و زیان آور محسوب 
که ماده  کید روی این نکته  نمی شود. وی با تا
52 قانون کار شرایط حین کار را مشخص کرده 
و قانــون تامین اجتماعی هم تبصره 2 الحاقی 
مــاده 76 را بــه منظور بازنشســتگی مشــخص 
کرده اســت، افزود: بنــد 18 آیین نامه ماده 52 
به منظور حسن اجرای مقررات این آیین نامه 
کمیتــه ای بــرای تطبیق مشــاغل  بــر تشــکیل 
آیین نامــه،  ایــن  مــواد  بــا  زیــان آور  و  ســخت 
کارهای  که در این آیین نامه  بررسی مشــاغلی 
ســخت و زیان آور ذکر نگردیده اســت و بررســی 
که شــغل یــا مشــاغل با اتخــاذ تدابیر  مــواردی 
بیــن  از  آنهــا  زیــان آوری  و  حالت ســختی  الزم 
کید قرار داده اســت. مــاده 20 به  رفتــه مورد تا
صراحت می گوید تصمیمــات بند 18 ماده 52 
کمیته های موضــوع  ارتباطــی بــه تصمیمــات 
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان 
اینهــا  کــه  زمانــی  تــا  نــدارد.  تامین اجتماعــی 
گانــه  جدا آنهــا  مــورد  در  بایــد  هســتند  جــدا 
گر ماده  گرچه به نظر من ا تصمیم گیری شود. ا

محمود خالقیان :
که  کارفرماهـــا ســـوال دارند   بســـیاری از 
کســـی  چـــه  بـــا  ســـنجی  هزینه آالینـــده 
کـــه بـــا توجـــه بـــه بنـــد »د« ماده  اســـت 
مکلفنـــد  کارگاههـــا  کارفرمایـــان    8
ایـــن  کمیته هـــای  و  کارشناســـان  بـــا 
آیین نامه همـــکاری و مدارک مـــورد نیاز 
را در اختیـــار آنـــان قرار دهنـــد، یعنی این 
هزینه برعهده آنها اســـت و بهتر اســـت 
بـــرای کاهـــش این هزینه ها هر ســـال به 
کارگاه بپردازنـــد آالینده ســـنجی محیـــط 
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کارگاهــی اجــرا شــود دیگــر نمی توانــد از  52 در 
کند.  ماده 76 هم استفاده 

بازنشســتگی  قانــون  مــورد  در  ادامــه  در  وی 
نیــز   76 مــاده   2 تبصــره  و  اجتماعــی  تامیــن 
گفــت: ایــن تبصــره دو بنــد دارد، بنــد »الــف« 
کارهای ســخت و زیــان آور و بند  کــه بــه تعریــف 
که دو  کار می پــردازد  کــه بــه ایمن ســازی  »ب« 
کارگاه ناایمنــی  ســال بعــد از تصویــب آن نبایــد 
کار ســخت و زیان آوری هم باشــد  گــر  باشــد و ا
کار باشــد. قانونگــذار واقف  مربــوط به ماهیت 
که اول امحای مشــاغل سخت و زیان آور  بوده 
کند و بعد در بنــد »ب« به حمایت از  را مطــرح 
که متاسفانه  مشــاغل سخت و زیان آور بپردازد 
استسفاریه ها در جهت تسهیل در بازنشستگی 
بود و نه در جهت تسهیل در ایمن سازی، هیچ 
کــه در جهت  استســفاریه ای بــه مجلس نرفت 
تعریــف اهرمی تشــویقی یــا تنبیهی بــرای ایمن 

کارفرما باشد.  کار از طرف  کردن شرایط 
کــرد: در بنــد 1 ایــن قانــون  خالقیــان تصریــح 
کارفرمــا مکلف شــده ظرف دو ســال از تصویب 
قانــون)1380( نســبت بــه ایمن ســازی شــرایط 
کار مطابق حد مجاز و اســتاندارهای مشخص 
کند. در  کار و سایر قوانین اقدام  شده در قانون 
بند 2 نیز بحث انجام معاینات پزشــکی مطرح 
کمتر از ســالی یک بار باشد. ولی  که نباید  کرده 
متاســفانه بند »ب« پررنگ شــده، آیین نامه و 

استسفاریه دارد. 
که حداقل بیســت  وی افــزود: در جــز 1 افرادی 
ســال متوالی و بیســت و پنج ســال متناوب در 
کارهــای ســخت و زیــان آور )کــه مخل ســالمتی 
باشد اشتغال داشته باشند( و در هر مورد  حق 
بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند 
بازنشســتگی  مســتمری  تقاضــای  می تواننــد 
نماینــد. هــر ســال ســابقه پرداخت حــق بیمه 
کارهــای ســخت و زیــان آور یــک و نیم ســال  در 
که با استســفاریه سال  محاســبه خواهد شــد. 
90 اصــالح شــده و ســابقه پرداخــت حــق بیمه 
کارهای ســخت و زیان آور به هر میزان، قبل  در 
یــا بعد از اشــتغال در مشــاغل عادی بــه ازاء هر 
ســال ســابقه، یک و نیم )1/5( ســال محاسبه 
خواهــد شــد. ایــن استســفاریه در واقع بیشــتر 
کنون ما  شــکل حمایتی داشــت، بــه هر حــال ا
ک بررسی باشد  کرده ایم  یکسال مال بخشنامه 
کار  که یکســال و بیشــتر از آن ســابقه  و افــرادی 
ســخت و زیــان آور دارنــد می توانند درخواســت 
بررســی دهنــد تا روی ســایر ســوابق وی اضافه 

کرد  گر فرد 30 سال سابقه را جمع  شود. البته ا
باید سن او باالی 50 سال باشد.

بحــث  مــا  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کرده ایــم و روی بحث هــای  ایمن ســازی را رهــا 
مــواردی  در  حتــی  کرده ایــم.  تمرکــز  حمایتــی 
جلوگیــری  کارگاه  ایمن ســازی  از  کارگــران 
از مزایــای بازنشســتگی  تــا بتواننــد  می کردنــد 
که  کننــد  مشــاغل ســخت و زیــان آور اســتفاده 
کردن یک ســال بــه جای  قانونگــذار بــا لحــاظ 
کارگران برای  یک ســال و نیم ســعی در تشویق 

کرده است.  کارگاه  سالم سازی 
کرد:  وی دربــاره 7 هزار و ســیصد روز نیز عنوان 

کســی 7 هــزار و 300 روز خالــص  گــر  گفتــه شــد ا
کار مشــاغل و ســخت داشــت به او بدون شرط 
ســنی 20 ســال مزایــا را بدهنــد. خوشــبختانه 
در آیین نامــه دولــت تفکیــک شــد و در صورتی 
کــه بیمــه شــدگان موضــوع ایــن تبصــره قبل از 
رســیدن بــه ســابقه مقــرر در ایــن قانــون دچار 
فرســایش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال 
گردنــد بــا تاییــد  کارهای ســخت و زیــان آور  در 
 91 مــاده  ) موضــوع  پزشــکی  کمیســیون های 
قانــون تأمیــن اجتماعــی( بــا هــر میزان ســابقه 
تبصــره   ایــن  در  ج  منــدر مزایــای  از  خدمــت 
برخــوردار خواهند شــد. جــزء 3 در مورد ســایر 
بیمه شدگان صندوق است، قانونگذار در جزء 
3 در مــورد تامیــن مالــی این قانــون تمهیداتی 
دیده و بحث افرایش پلکانی ســنوات را در نظر 
گرفته اســت. بعد از ســال 80 هر سال یک سال 
اضافــه شــد و االن 20 ســال بایــد ســابقه حــق 
پرداخت بیمه با سن 60 سال را داشته باشند. 
در این بند آمده: »در مورد ســایر بیمه شدگان 
بــرای  بیمــه  حــق  پرداخــت  ســابقه  حداقــل 
تاریــخ  از  بازنشســتگی  مســتمری  از  اســتفاده 
تصویــب این قانون هر ســال یک ســال افزایش 
خواهــد یافــت تــا آنکــه ایــن حداقل به بیســت 

سال تمام برسد.« 
بنــد 4 هــم در مــورد مشــاغل  گفــت:  در  وی 
ســخت و زیــان آور از تاریــخ تصویب ایــن قانون 
جهــت مشــموالن ایــن تبصــره، چهــار درصــد 
(4%( بــه نــرخ حق بیمــه مقرر در قانــون تأمین 
کــه آن هــم  در  اجتماعــی افــزوده خواهــد شــد 
صورت تقاضای مشــموالن قانون، بطور یکجا 
کارفرمایان پرداخت  یا به طور اقساطی توسط 
گــر فردی در شــغل  خواهــد شــد. ســال 1380 ا
ســخت و زیان آور بازنشست می شد و همکاری 
که به ســن بازنشســتگی نرســیده بود،  داشــت 

قدرت اهلل قدوسی:
 یکـــی از خواســـته های ما این اســـت 
کارفرما  که ابـــالغ به نشـــانی قانونـــی 
و دفتر مرکزی شـــرکت باشد تا بتوانند 
کننـــد.  اقـــدام  اعتـــراض  مهلـــت  در 
کـــه در فرم  خواســـته دیگر این اســـت 
تقاضـــای ســـخت و زیـــان آور، بنـــدی 
کارفرمـــا را قیـــد  اضافـــه شـــود و نظـــر 
کارفرما  نماینـــد. نحوه ابـــالغ رای بـــه 
هم مشـــخص نیســـت و باید حداقل 
طـــی دو ســـطر نامـــه مـــوارد را بـــه وی 

دهند. توضیـــح 
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که در  تامیــن اجتماعــی 4 درصــد بــرای فــردی 
کار می کــرد طلــب  کنــار فــرد بازنشســت شــده 
که مگر  کردنــد  کارفرماهــا اعتــراض  می کــرد امــا 
در قانــون ذکــر نشــده در صــورت درخواســت 
کــه درخواســتی نکرده   کارگــر  مشــموالن و ایــن 
و هنوز معلوم نیســت این شــغل جزو مشــاغل 
ســخت و زیــان آور هســت یــا نــه. بــرای همیــن 
که طی آن  دیوان عدالت اداری بخشنامه ای  را 
کارفرما می داد  کارفرمــا بایــد 4 درصد اضافــی را 
کــرد و حاال مجــددا استســفاریه ای در این  لغو 
که یا پیمانــکار به عنوان  بــاره به مجلس رفتــه 
کند و  کارفرمــا از روز اول ایــن مبلــغ را محاســبه 

کار بابت آن پول بگیرد یا نه.  کننده  گذار  از وا
گفــت:  نیــز  ب  جــزء   5 بنــد  دربــاره  خالقیــان 
ایــن بنــد دربــاره  تشــخیص مشــاغل ســخت و 
زیــان آور و نحوه احــراز توالی و تناوب اشــتغال، 
نحــوه تشــخیص فرســایش جســمی و روحی و 
که  ســایر مــوارد مطروحــه در این تبصــره اســت 
گفته  که  بــه موجــب آیین نامــه ای خواهد بــود 
کثر ظرف چهار ماه توسط سازمان  شــده »حدا
کار و امــور  تأمیــن اجتماعــی و وزارتخانه هــای 
اجتماعی و بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی 
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید« 
کنــون چند بــار اصالحیه  کــه ایــن آیین نامــه تا 
خــورده و بازبینــی شــده و در آیین نامــه جدید 
کــه فرصت هــای خوبی در آن دیده شــده هنوز 
به دولت ارائه نشــده اســت. در ســال 1380 به 
کــه مربــوط به  کار چیــزی تحمیــل شــد  وزارت 
تامین اجتماعی بود، یعنی بحث بازنشستگی 
مربوط به ســازمان تامین اجتماعی اســت و به 
گذاشته شده  کار  کار در وزارت  عهده بازرســان 
کار  اســت، در آیین نامــه خواســته شــده ایــن 
گذار شــود، چرا  دوبــاره بــه تامیــن اجتماعــی وا
کار در مورد مشــاغل سخت و زیان آور  که وزارت 
گــر دبیرخانه این  کنــون هم ا یــک رای دارد و تا
کار بــوده بــه معنــی متولــی بــودن  کار در وزارت 
ایــن امــر نیســت. در ایــن مــورد جــای وزارت 
که مســئول صیانت از سالمتی افراد  بهداشــت 

است خالی است. 
دارای  کــه  بیمه شــدگانی  دربــاره  افــزود:  وی 
کارهای ســخت  ســابقه پرداخت حق بیمه در 
و زیــان آور بــه تاریخ قبــل از تاریــخ تصویب این 
قانــون باشــند هــم در جــزء 6 ذکــر شــده آنهــا 
قانــون  ایــن  از مزایــای  بــا اســتفاده  می تواننــد 
درخواســت بازنشستگی نمایند در این صورت 
کارفرمایان  با احراز شــرایط توســط بیمه شده، 

مربوطــه مکلفند حــق بیمه مربوطــه )همان4 
درصــد جــزء4( و میزان مســتمری برقــراری را تا 
ج در تبصــره2 و همچنین  احــراز شــرایط منــدر
برقــراری  مســتمری  میــزان   )%4( چهاردرصــد 
نســبت به ســنوات قبل از تصویب این قانون را 
یکجــا بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخت 
نماینــد. خالقیان افــزود: خیلــی از صندوق ها 
ایــن بخش را اجــرا می کنند اما ســازمان تامین 
اجتماعی این قســمت را تا احراز شرایط را اجرا 
کــه زودتر  نمی کنــد، یعنــی بــه میزان ســالهایی 
بازنشسته می کند مستمری نمی گیرد در حالی 
که صندوق آینده ساز میزان مستمری برقراری 

را می گیرد. 
تعــاون،  وزارت  کار  بازرســی  کل  اداره  معــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: در واقــع حق بیمه 
4 درصــد را پــس از تصویــب قانــون و 4 درصــد 
حق بیمه و 4 درصد برقراری مســتمری را پس 
از تصویــب قانــون می گیرند، تا ســال 1393 هم 
که  یــک 4 درصــد دریافت می شــد. ولی چیزی 
که  از اجزای 4 و 6 مستفاد می شود این نیست 

کنون اجرا می شود. ا
وی درباره آیین نامه مشــاغل ســخت و زیان آور 
کــرد: در تبصــره مــاده 2 آیین نامــه  نیــز عنــوان 
مشــاغل ســخت و زیــان آور اســتاندارد حــدود 
و  و ســخت  بیمــاری زا  عوامــل  تمــاس شــغلی 
زیــان آور وجــود دارد اتخــاذ تصمیــم قطعــی در 
اظهارنظــر  و  اندازه گیــری  مســتلزم  کمیته هــا 
وزارت  حرفــه ای  بهداشــت  کارشناســان 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و یا ســایر 
کز دارای مجوز از وزارتخانه یادشــده اســت.  مرا
البتــه بحث هــای روحــی و روانــی و بیولوژیــک 
گاه قابــل اندازه گیــری نیســت و بایــد بــا تطابق 
گــر تماس شــغلی وجود  کــرد، و ا تصمیم گیــری 
نبایــد  و  نیســت  الزم  آالینده ســنجی  نــدارد 

کرد.  سلیقه ای عمل 
وی افــزود: در تعییــن ســخت و زیــان آور بــودن 
گــروه »الف« و »ب« تعریف  مشــاغل، در ماده 1 
گروه »الف«  ســخت و زیان آور  شــده اســت. در 
بودن در ماهیت شــغل نیست و می توان آن را 
برطرف کرد اما گروه »ب« گروه مشاغل با صفت 
ســخت و زیان آور اســت. یکی از ارزشــمندترین 
مصوبــات شــورای عالی حفاظت فنــی در مورد 
گروه  مشــاغل ســخت و زیان آور همیــن تدوین 
گرفتن حق اعمال سلیقه از استانها بود  »ب« و 
گروه »الف«  که ماهیت  که بســیاری از مشاغلی 
گــروه »ب« می گنجاندنــد. حــاال  داشــتند را در 

گروه شغلی  گروه شــغلی به 13  گروه »ب« از 59 
گروه »الف«  ســخت و زیان آور رسیده است. در 
کمیته های اســتانی با آالینده سنجی از محیط 
کــه تماس شــغلی وجــود دارد،  کار در مــواردی 
اظهارنظــر می کننــد. البتــه تبصــره ای در ســال 
کارگــران موضوع  1389  بــه ایــن مــاده اضافه و 

کرد.  بازنشستگی را از این ماده جدا 
گفت: مــاده 2 درباره آالینده ســنجی  خالقیــان 
که مجوز دارند یا خود  که توسط افرادی  است 
کارشناسان باید انجام شود. ماده 3 آیین نامه 
کارفرما را طی  کارگاه توســط  بحث ایمن ســازی 
کــرده، در تبصره ایــن بند ذکر  دو ســال مطــرح 
که بعــد از تصویب  کارگاههایــی  شــده در مــورد 
شــغل  می دانــد  کــه  کارفرمایــی  قانــون،  ایــن 
ســخت و زیــان آور اســت در بدو تاســیس مجوز 
گاهی از روند ســالمت و  الزم را بگیــرد. ماده 4 آ
کار را در  تشخیص به هنگام و صیانت از نیروی 
کارفرمایی  گر  نظر دارد. در ماده 6 عنوان شده ا
کند شــغل از شــرایط ســخت و زیــان آوری  ادعا 
ج شده، کمیته بدوی استان موظف است  خار
کارشناسان مســئله را بررسی و  گزارش  حســب 
کارگر تعلق  که به  کند تا مزایای  نتیجــه را اعالم 
می گرفت از این پس بر اســاس مشــاغل عادی 
کار های  کشوری  باشــد. ماده 7 سیاستگذاری 
سخت و زیان آور را  مخصوصا در امور فرایندی 
گذاشــته  بــه عهده شــورای عالی حفاظت فنی 
و  بــدوی  کمیتــه  دو   8 مــاده  مطابــق  اســت. 
کارگر  تجدید نظــر وجود دارد. فرصــت اعتراض 
بــه تائیــد و تصویب مشــاغل ســخت و زیــان آور 
که  کمیته تجدید نظر 15 روز اســت، افرادی  به 
به این امر اعتراض دارند فقط ســه ماه فرصت 
کمیته هــای اســتانی موظــف  اعتــراض دارنــد. 
هســتند در مورد نوع شــغل هم اظهار نظر هم 
کنند و بگویند شغل جزو گروه الف است یا گروه 
کارگــر می تواند به این امــر هم اعتراض  کــه  ب، 

کند. 
کارفرماها ســوال  کــرد: بســیاری از  وی تصریــح 
کســی  کــه هزینه آالینــده ســنجی بــا چه  دارنــد 
است که با توجه به بند »د« ماده 8  کارفرمایان 
کمیته های  کارشناســان و  کارگاههــا مکلفند با 
ایــن آیین نامــه همــکاری و مــدارک مــورد نیــاز 
را در اختیــار آنــان قرار دهند، یعنــی این هزینه 
کاهش  برعهــده آنهــا اســت و بهتر اســت بــرای 
این هزینه ها هر سال به آالینده سنجی محیط 
کمیته های  کارگاه بپردازنــد. در ماده 9 وظایف 
بــدوی و تجدیــد نظــر مطــرح شــده اســت. در 
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مــاده 10 ذکــر شــده وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی هر 4 ســال یکبار باید تغییرات 
کار  حــدود تمــاس شــغلی آالینده هــای محیط 
و عوامــل بیماری زا را به شــورای عالی حفاظت 
که آخرین نســخه آن مربوط به  کند  فنی اعالم 
که متاسفانه عوامل ارگونومیک  سال 95 است 
مانند خم و راست شدن زیاد جزو مواد آالینده 
کــه جزو مســائل مربوط به  ذکــر شــده در حالی 

سختی و زیان آور بودن شغل است. 
محمــود خالقیان افزود: ماده 11 مشــاغلی را به 
صراحــت به عنوان مشــاغل ســخت و زیــان آور 
کــه در  کــه شــامل مشــاغلی  کــرده اســت  ذکــر 
بــا زندانــی  ندامتگاه هــا و زندان هــا مســتقیمًا 
در  مســتقیمًا  کــه  مشــاغلی  دارنــد،  ارتبــاط 
کــز روان درمانــی بــا بیماران روانــی مرتبط و  مرا
کارگری را در انرژی  گر شما  خبرنگاری هستند. ا
گرفته ایــد و وی ادعــای ســخت و  کار  اتمــی بــه 
زیــان آور بــودن دارد به شــرط رســیدن به تائید 
خــود ســازمان انــرژی اتمــی، وزارت بهداشــت 
ادعــای  رئیــس جمهــوری  و معاونــت توســعه 
وی قابــل تاییــد اســت. در مــورد پاالیشــگاهها 
کارگران  کم بــود و  هم نظیر چنین شــرایطی حا
کارگــر عــادی درخواســت  نمی توانســتند مثــل 
بررســی ســخت و زیــان آور بودن شــغل خــود را 
بدهند. مشــاغل ذکر شــده در ماده 11 هم باید 

تاییدیه را از مراجع ذی صالح بگیرند. 
استســفاریه  مــورد  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
7 هــزار و 300 روز،  مــاده  12 قبــال اینگونــه بــوده 
کار ســخت و  گر ایامی در زمان اشــتغال به  کــه ا
زیــان آور واقع شــود بــه عنوان ســابقه اشــتغال 
که استســفاریه  باعث شــد  محســوب می شــود 
تغییراتــی صــورت بگیــرد. در بنــد »ط« غیبــت 
کثــر بــه مــدت ده روز در ســال  غیــر موجــه حدا
کار باعث  کارگا ه های مشــمول قانــون  در مــورد 
کار می شــد، اما استســفاریه  از بین رفتن توالی 
کید قرار داد. ماده 14  360 روز خالص را مورد تا
بحــث پرداخت حــق بیمه را مطــرح می کند. و 
کارگاه  گر شغلی در یک  ماده 15 عنوان می کند ا
ســخت و زیان آور تشخیص داده شد نمی توان 
کارگاه  کارگاهــی دیگــر تســری داد. هــر  آن را بــه 
باید مختص به خود بررســی شــود. ماده 16 در 
خصــوص مشــاغل ســخت و زیــان آور نیروهای 

مسلح و ...است. 

و  ســخت  مشــاغل  بــرای  مشــترکی  کمیتــه 
زیان آور تشکیل شود

مشــاور  قدوســی  قــدرت اهلل  آقــای  ادامــه  در 

شــرکت های  کارفرمایــی  ســندیکای  بیمــه ای 
کــرد: اینکــه بگوییم  ســاختمانی ایــران عنــوان 
کمیته هــای بررســی مشــاغل ســخت ربطی به 
کار نــدارد ادعای درســتی نیســت، ما به  وزارت 
که مســئولیت  عنــوان یــک شــریک اجتماعــی 
خواســته هایی  می پذیریــم،  را  قانــون  اجــرای 
کمیته های ســخت  داریــم. در مــورد ابالغ آرای 
کجا  و زیان آور  اساســا معلوم نیســت ایــن ابالغ 
انجــام می شــود. یکــی از خواســته های ما این 
کارفرمــا و  کــه ابــالغ بــه نشــانی قانونــی  اســت 
دفتر مرکزی شــرکت باشــد تــا بتوانند در مهلت 
کنند. خواســته دیگر این اســت  اعتراض اقدام 
کــه در فــرم تقاضــای ســخت و زیــان آور، بندی 
کارفرما را قید نمایند. نحوه  اضافه شــود و نظر 
کارفرمــا هــم مشــخص نیســت و  ابــالغ رای بــه 
باید حداقل طی دو ســطر نامــه موارد را به وی 
کن اخطاری بدون  توضیح دهند و ابتدا به ســا

کنند. کپی رای ارسال  حتی 
کارگاهای تعطیل  ح شــکایت از  وی افــزود: طر
که نه آالینده سنجی در آنها  وجهی ندارد چرا 
کار می تواند گزارش بازرس   مقدور ایست و نه 
 موضوعیتــی درباره آنها داشــته باشــد. با این 
ح می شــود و  کان ایــن بحــث مطــر کمــا حــال 
حتــی بــه صــدور رای منجر می شــود. شــرایط 
کار باید در زمان اشتغال بررسی شود.  سختی 
گفته شده است ظرف دو سال باید  وی افزود: 
کارگاههــا شــرایط ســخت و زیــان آور را برطــرف 
کننــد، بهتــر اســت بــرای عملی شــدن ایــن امر 
کارشناس بهداشــت و آالینده سنجی را به  نظر 
کارفرما بدانــد ایراد و ضعف  کارفرمــا بدهیــد، تا 

کار وی چه بوده تا آن را برطرف نمایند. 
گذشته  کردن با  کار  وی افزوده: امروزه شــرایط 
کار یک  فرق بسیاری دارد. نباید ایراد یا خرابی 
ماشین یا دستگاه را به سایر موارد تسری دارد 

کارگاه الف به ب را ندهند.  و تطبیق از 

وی در پایــان پیشــنهاد داد در مــورد مشــاغل 
کمیتــه مشــترکی  ســخت و زیــان آور بــه نوعــی 
وجود داشــته باشد و هزینه مربوط به مشاغل 

سخت و زیان آور از قبل دیده شود.

کارفرما هــم باید در  کارگــر یا  حــق دفاع برای 
آئین نامه دیده شود

آقــای محمــد اصابتی مدیرکل ســابق بازرســی 
کار و رفــاه اجتماعــی و دبیــر  کار وزارت تعــاون، 
ســابق شــورای عالــی حفاظــت فنی نیــز عنوان 
که  کارهای ســخت و زیــان آور از آن چیزی  کرد: 
گرفته و نگاه به ســمت  در ذهن ما بوده فاصله 
کار رفته، تا در بخش هایی  سالم سازی محیط 
که امــکان سالم ســازی نیســت، از مزایای  هــم 
مربــوط به مشــاغل ســخت و زیان آور اســتفاده 
کارساز باشد،  کنیم. بحث اصالح فرم می تواند 

کارفرمــا هم بایــد در  کارگــر یــا  حــق دفــاع بــرای 
کم شــود. در  آئین نامــه دیــده شــود تــا خطاهــا 
مــورد اقدامــات اصالحــی، بعضــی جاهــا خــود 
عوامــل اجرایــی هــم بازدارنده شــده اند، یعنی 
مخالفت هایی با سالم سازی محیط کار توسط 
گاه تشــکلهای صنفــی صورت  کارگــران و  خــود 

می گیرد.  
وی افزود: موضوع ماده 52 قانون کار و ماده 76 
تامیــن اجتماعی را نباید بــا هم پیوند داد وگرنه 
کارفرماها دردســر ایجاد می شــود. به نظر  بــرای 
کنیم  مــن ما نمی توانیم ایــن دو را بــا هم جمع 

و یک کمیته مشترک برای آن در نظر بگیریم. 
وی درباره اســتفاده از وســایل حفاظت فردی 
کاهش زیان آور بودن مشــاغل نیز عنوان  بــرای 
کرد: اســتفاده از این وســایل به عنــوان آخرین 
اقــدام توصیه شــده و نمی تــوان آن را به عنوان 

گرفت.  اقدامات مطلق در نظر 
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 5 روز   HSE تعالــی  نشــان  جشــنواره  اولیــن 
بزرگداشــت  روز  بــا  همزمــان   96 مــاه  اســفند 
مقــام مهندس بــا حضور مســئوالن وزارت راه 
و شهرســازی، ســازمان های نظام مهندسی و 
کرد. این جشنواره  شهرداری تهران آغاز به کار 
کــه بــه همــت معاونت مســکن و ســاختمان و 
کنترل ســاختمان وزارت  دفتر مقــررات ملی و 
گزار شــده بــود  به مدت 3  راه و شهرســازی بــر 

روز تا 7 اسفند ماه برقرار بود.

مهندســان در توســعه اخالق عمومی پیش 
قدم باشند

کیــد بر تفکیک  وزیــر راه و شهرســازی ضمن تا
اخــالق عمومــی و اخــالق خصوصــی در حــوزه 
ایجــاد  بــرای  الزم  شــرط  گفــت:  مهندســی 
ســرمایه اجتماعی عدالت اســت و مســئولیت 
اجتماعــی ایجــاب می کنــد هرکــس بــه انــدازه 

سهم خود پاسخگو باشد.
عبــاس آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی روز 5 

نشــان  ملــی  جشــنواره  اولیــن  در  اســفندماه 
گرامیداشــت روز مهندس  تعالــی HSE ضمــن 
و همچنیــن تســلیت مجــدد بــه خانواده های 
جــان باختــگان حادثــه هواپیمــای تهــران – 
گفت: مهــم ترین بحثی  یاســوج و مردم ایران 
کــرد  کــه امــروز راجــع بــه آن صحبــت خواهــم 
مهندسی، اخالق و امید اجتماعی است. زیرا 
امیــد اجتماعــی ســرمایه اجتماعی محســوب 
که بدون عدالت قابل تحقق نیست. می شود 
وی ادامــه داد: مهندســی مبتنــی بــر عدالــت 
گیری  اســت و ثبــات و پایــداری از طریــق قــرار 
هرچیزی در جای خود محقق می شــود. وزیر 
راه و شهرســازی ادامــه داد: وقتــی از اخــالق 
صحبت می کنیم منظور اخالق عمومی اســت 
کــه  و اخــالق عمومی بــه عدالــت بــر می گــردد 
واالترین ارزش آن به شمار می رود. همچنین 
کــه در  بحــث ایمنــی از دیگــر مباحثــی اســت 
مهندســی مورد توجــه قــرار دارد و از نظر بنده 
ایمنی یک رفتار عادالنه با طبیعت، انســان ها 

و جامعه است.
که یک  کــرد: ایمنــی پیــش از آن  وی تصریــح 
رفتــار عادالنــه باشــد تغییــر و تحــول در رفتار، 

بینش و رویه است.
خواجــه  روز  گرامیداشــت  بــا  آخونــدی 
از  تبعیــت  اهمیــت  بــر  طوســی  نصیرالدیــن 
که خواجــه نصیرالدین  گی هایــی  اصــول و ویژ
گفــت:  کــرد و  کیــد  گرفــت تا در زندگــی پیــش 
خواجه نصیرالدین طوســی عالوه بر مهندس 

و منجم سرشناس یک سیاستمداربود.
عنــوان  تحــت  کتابــی  و شهرســازی  راه  وزیــر 
کتــاب  کــه وقتــی بــه آن  اخــالق ناصــری دارد 
مراجعــه می کنیــد، مباحثــی از جملــه اخــالق 
فــردی، سیاســت عمومــی و سیاســت مــدرن 
کتــاب  در آن پرداختــه شــده اســت. در ایــن 

بزرگ ترین فضیلت عدالت است.
کیــد بر اینکــه بدون عدالــت اخالق،  وی بــا تا
گفت: وقتی خواجه  مفهومی نخواهد داشت، 
نصیرالدین طوســی از عدالت ســخن می گوید 
که شــامل برابــری، تعدیل و  ســه منظور دارد 

اجرای قوانین و مقررات است.
گفت:  کابینه دولت دوازدهم همچنین  عضو 
در رابطــه عدالت و اخالق باید در نظر داشــته 
که از رابطه بین این دو مفهوم سرمایه  باشیم 
اجتماعــی ایجاد می شــود و جامعه به ســمت 
که جامعه  بهبود پیش مــی رود. باید بپذیریم 
کــه باید در  مــا در حــال زوال اجتماعــی اســت 
گــر زوال اجتماعی  صــدد رفع آن برآییــم. زیرا ا
کــم نبــود خلــق ارزش افــزوده و  در جامعــه حا

امید به جامعه و پیشرفت را شاهد بودیم.
بــا  اینکــه  بــر  کیــد  بــا تا وزیــر راه و شهرســازی 
کالمی را  شــفافیت ســخن می گویــد و در لفافــه 
کمتر  گفــت: در جامعــه  کرد،  ح نخواهــد  مطــر
مســئله اجتماعی را به صــورت اجتماعی حل 
که  می کنیم و این مهم ترین مســئله ای اســت 

باید بر روی آن تمرکز داشته باشیم.

کار مربــوط بــه  4۵ درصــد از حــوادث حیــن 
فعالیت های ساختمان است

در ابتدای این همایش حامد مانی فر مدیرکل 
دفتــر مقــررات ملــی ســاختمان با بیــان اینکه 
موضــوع ایمنــی در صنعت ســاختمان آن طور 

واگذاری ساختمان سازی
 به مهندسان واجد شرایط

در اولین جشنواره نشان تعالی HSE مطرح شد:
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گفــت: آمارهــا  کــه بایــد اجرایــی نشــده اســت 
کــه45 درصــد از حــوادث  کــی از آن اســت  حا
کار مربــوط بــه فعالیت های ســاختمان  حیــن 

است.
گفت: این جشنواره در این دوره به عنوان  وی 
اولیــن فعالیــت و رویــداد انجــام  شــده بــا نــگاه 
در  و  عملیاتــی   HSE خصــوص  در  ترویجــی 

گرفته است. مرحله اجرا قرار 
و  اجرایــی  حــوزه  پیونــد  ادامــه  در  مانی فــر 
گی های  علمی در این رویداد را از مهم ترین ویژ
گفــت: قطعــًا پیوند  جشــنواره HSE دانســت و 
کشور )وزارت راه و شهرسازی(  دستگاه اجرایی 
و حــوزه علمی و تولید دانش )دانشــگاه تهران( 
گی های جشــنواره  از مهم ترین و قوی ترین ویژ
بایــد  کــه  مــی رود  شــمار  بــه  کشــور  در  فــوق 

گیرد. موردتوجه قرار 
مدیــرکل دفتــر مقررات ملــی ســاختمان ادامه 
داد: خوشــبختانه ایــن اقــدام دارای پشــتوانه  
انجــام  بــا  کــه  اســت  عمیقــی  و  علمی قــوی 
ســال ها  از  معتبــری  تحقیقاتــی  فعالیت هــای 
قبل از ســوی دانشــگاه تهران آغازشــده و امروز 
کــه خروجی خوب و معتبــری نیز به  می بینیــم 

همراه داشته است.
کار نشــان تعالــی HSE یــک  وی بابیــان اینکــه 
بازرســی  فراینــد  یــک  و  اســت  ارزیابــی  فراینــد 
بازرســی  نــگاه  در  کــرد:  تصریــح  نیســت، 
قــرار  رصــد  مــورد  را  ســاختمانی  کارگاه هــای 
می دهیم و تنها اشــکاالت آن ها را می نویســیم 
که در این  کاســتی ها  و بعــد از بابــت نقص ها و 
کارگاه هــا ازنظر ایمنی وجود دارد، به آن ها تذکر 

می دهیم.
مانــی فــر بابیــان اینکــه نشــان تعالــی HSE از 
و  تشکیل شــده  مختلفــی  درجه بندی هــای 
شامل تک ســتاره تا هفت ســتاره است، اظهار 
کارگاه هــای  کــه  امتیــازی  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
ســاختمانی دریافت می کنند، نشــان تعالی به 

آن ها تعلق می گیرد.
کارگاه هــای  ارزیابــی  نتایــج  مــورد  در  وی 
کرد: ارزیابی ها در محور های  ســاختمانی بیان 
کــه در  محیط زیســت، ســالمت و ایمنــی بــوده 
امتیــاز  کســر  بیشــترین  محیط زیســت  محــور 
و  داشــتیم  آن  مصــرف  و  انــرژی  بخــش  در  را 
کارگاه های ساختمانی نسبت به مصرف انرژی 

کاهش مصرف انرژی  در ساخت وساز، توجه به 
کردن آن توجه الزم را ندارند. و بهینه 

باید ساختمان ســازی را به مهندسان واجد 
صالحیت سپرد

نظــام  ســازمان  رئیــس  قربانخانــی  حســن 
مهندســی ساختمان استان تهران نیز با اشاره 
به این مطلب که باید به نیرو ها و منابع انسانی 
عضو ســازمان های نظام مهندسی ساختمان 
توجــه بیشــتری شــود و آن هــا در امر ســاخت و 
گفــت: حوادث اخیر تهران  گردند،  ســاز دخیل 
که مردم اعتماد  همچون وقوع زلزله نشان داد 
که هم  و اطمینــان الزم را بــه ســاختمان هایی 
که باید  کنــون در آن زندگــی می کنند، ندارنــد  ا
در ایــن حوزه افــراد واجد صالحیــت را دخالت 
کار ســاختمان ســازی را بــه مهندســان  داد و 

واجد صالحیت سپرد.
نظــام  ســازمان  رئیــس  قربانخانــی  حســن 
مهندسی ســاختمان اســتان تهران  روز پنجم 
اســفندماه همزمــان بــا روز مهنــدس در اولین 
گفت: مهندســی   HSE جشــنواره نشــان تعالی
و مهندســان در حــال حاضــر در رویارویــی بــا 
پدیده هــای مختلــف بــه خوبــی فکــر می کنــد، 
کرده و ســپس به اجرا اقــدام می کنند  طراحــی 
کــه در طی مســیر اجرا با آزمایــش میزان ایمنی 

و امنیت را در ساخت و ساز تخمین می زنند.
گره ها  کرد: ما معتقدیم بسیاری از  وی تصریح 
کــه در حوزه ســاخت و ســاز وجود  و مشــکالتی 
دارد با مهندسی و مهندسان گشوده می شود.
قربانخانــی ادامــه داد: در حــال حاضر حد غال 
کار  بــه  اشــتغال  تهــران  اســتان  در  مهندســی 
کنون این رقم به بیش  که از سال 90 تا داشتند 

از 60 هزار نفر رسیده است.
که  کــرد: بســیار جــای تاســف اســت  وی بیــان 
بــا این میــزان از منابع مهندســی هنــوز هم در 
تهران و بیشتر شهر های کشور ساختمان هایی 
که بیشــتر آن ها توســط افراد  ســاخته می شــود 
فاقد صالحیــت صورت می گیــرد. روز مهندس 
کــه بایــد بــه نیرو هــا  ایــن پیــام را برایمــان دارد 
بیشــتری  توجــه  مهندســی  انســانی  منابــع  و 
شــود و بــا دخیل کــردن آن هــا در امر ســاخت و 

کنیم. کنونی را برطرف  سازمشکالت 
قربانخانــی یــادآور شــد: حــوادث اخیــر تهــران 

که مردم اعتماد  همچون وقوع زلزله نشان داد 
که هم  و اطمینــان الزم را بــه ســاختمان هایی 
کــه باید  کنــون در آن زندگــی می کننــد ندارنــد  ا
در ایــن حوزه افــراد واجد صالحیــت را دخالت 
کار ساختمان سازی را به مهندسان واج  داد و 

صالحیت سپرد.
مهندســان  کــه  زمانــی  تــا  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه ســاخت و ســاز ورود نکننــد ســاختمان ها 

کیفیت الزم را نخواهند داشت.
رئیس ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران 
که مدیریت شــهرداری  با اشــاره به این مطلب 
مهندســی  نظــام  بــا  مناســبی  تعامــل  تهــران 
کــه  حلــی  راه  تنهــا  گفــت:  دارد،  ســاختماتن 
مشــکالت ســاخت و ســاز را حــل می کنــد ورود 

مهندسان به امر ساخت و ساز است.

تعالــی  نشــان  نخســتین  برگزیــده  شــرکت   ۵
HSE شدند

در این جشنواره با حضور وزیر راه و شهرسازی 
پنــج   HSE تعالــی  نشــان  اولیــن جشــنواره  در 
کــه   HSE شــرکت دریافت کننــده نشــان تعالــی
حائــز دریافــت یک ســتاره ایــن نشــان از هفت 
کل راه  ســتاره شــده اند، و همچنیــن مدیــران 
و شهرســازی هشــت اســتان، معرفــی و تقدیــر 

شدند.
کــه  پنــج شــرکت دریافت کننــده نشــان تعالــی 
همگــی بــا امتیازهــای مختلــف، حائــز دریافت 
 HSE یــک ســتاره از هفت ســتاره نشــان تعالی
شــدندبه ترتیب شــامل جنرال مکانیک، دی، 
بنــا  چــاوش راه  و  پاســارگاد  پایاســازه  پرلیــت، 
هستند. نمایندگان شرکت های فوق در اولین 
جشــنواره نشــان تعالــی HSEنشــان خــود را از 

کردند. وزیر راه و شهرسازی دریافت 
همچنیــن در جشــنواره فــوق، از هشــت اداره 
راعایــت  دلیــل  بــه  نیــز  شهرســازی  و  راه  کل 
کنترل ساختمان تقدیر به عمل  مقررات ملی و 
کل اســتان های فــوق در اولین  آمــد. مدیــران 
جشــنواره بر روی سن حاضر شده و تقدیرنامه 

کردند. خود را از وزیر راه و شهرسازی دریافت 

اطمینان دارم مهندسان از بخش نامه عدم 
تعارض استقبال می کنند

وزیر راه وشهرسازی در حاشیه اولین جشنواره 
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روز  تبریــک  HSEضمــن  تعالــی  نشــان  ملــی 
مهندس و ابراز امیدواری بابت اینکه ســازمان 
نظام مهندسی بتواند به ماموریت های اصلی 
خــود جامه عمل بپوشــاند درعین حال بخش 
نامه عدم تعارض منافع را مقدمه ای بر رعایت 
کــرد  تلقــی  ســاختان ها  ایمن ســازی  مقــررات 
کــه جامعــه مهندســی  وگفــت: اطمینــان دارم 
وســازمان های نظــام مهندســی از ایــن بخش 

کرد. نامه استقبال خواهند 
گــزارش صمــا عبــاس آخونــدی درحاشــیه  بــه 
جمــع  در    HSEتعالــی جشــنواره  اولیــن 
خبرنــگاری  ســوال  بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران 
مبنــی براینکــه بخــش نامــه عــدم تعــارض چه 
پیامدهــای مثبتــی بــرای صنعــت ســاختمان 
که  خواهــد داشــت ضمن توضیح ایــن مطلب 
اقدامــات وخدمــات  بــه  بتوانــد  بایــد  جامعــه 
کند و مهندسان به  کامل  مهندسی اطمینان 
عنــوان یک مرجع قابل قبــول درجامعه نقش 
گفــت : بــا ایــن رویکرد  آفرینــی داشــته باشــند 
که دولت بحث اخالق مهندســی  مدتی اســت 
که عمدتا متکی به عدم تعارض منافع بوده  را 
کــرده و در ایــن موضــوع آیین  ح  اســت را مطــر
نامــه در هیــات وزیران بــه تصویــب و متعاقب 
کرده  آن آییــن نامه ودســتورالعمل هایی ابالغ 

است.
که  وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این موضوع 

با این نگاه اقدام به اصالح دســتورالعمل های 
قبلی کردیم خاطرنشان ساخت: حرف اساسی 
کــه در حــوزه  کســانی  کــه تمــام  مــا ایــن اســت 
عمومی چــه دولــت، شــهرداری و شــرکت هایی 
کــه نهایتا باید یــک فعالیت  دولتــی قــرار دارند 
کنند نباید  کنترل و تایید  مهندسی را نظارت، 
در موضــوع اجــرا و طراحی مســوولیت داشــته 
گر دو طرف میز بنشینند امکان  که ا باشند چرا 

و احتمال خطا وجود دارد.
کــه می تواند  کــرد: آن چیــزی  کیــد  آخونــدی تا

کند این است  درجامعه این اطمینان را ایجاد 
کــه مهندســان بــه ایــن اخــالق عمومی وفــادار 
باشــند و به آن عمل می کنند. به همین خاطر 
این موضوع در صدر برنامه های وزارتخانه راه 
وشهرســازی قرارگرفــت و موضوع را با ســازمان 
مطمئــن  و  کردیــم  ح  مطــر مهندســی  نظــام 
کــه ســازمان های نظام مهندســی در  هســتیم 
سراسرکشور و همچنین همه مهندسان از این 

کرد. امر استقبال خواهند 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت: البته 
ایــن موضوع، افــزون بر بحث اخــالق عمومی و 
ایجــاد اعتمــاد جامعه بــه مهندســان از جهت 
تفکیک شــغل بســیار مهم اســت تا مهندسان 
کار می شــوند  بــازار  کــه وارد  کســانی  جــوان و 
اجــرا  و  نظــارت  بــه مشــاغل طراحــی،  بتوانــد 

دسترسی داشته باشند.
کید بر اینکه اصلی ترین بحث این  آخوندی با تا
کنیــم و مانع از  که مــا فرآیندها را اصالح  اســت 
گر خدای نکرده  ایجاد تعارض منافع شــویم تا ا
خ داد، افــراد منفعتی در  درفرآیندهــا تخلفــی ر
 اغماض فرایندها نداشته باشند اظهار داشت:

 بنابراین بحث عــدم تعارض منافع مقدمه ای 
بــر رعایــت ایمن ســازی ســاختمان ها اســت و 
بــرای افزایــش ایمنــی البتــه مقــررات خاص آن 
موجود اســت ولی همه مهندسان باید نسبت 

به این موضوع آموزش ببیند.

دکتر آخوندی:
 حـــرف اساســـی مـــا این اســـت 
کـــه در حوزه  کســـانی  کـــه تمـــام 
عمومی چه دولت، شهرداری و 
شـــرکت هایی دولتی قـــرار دارند 
کـــه نهایتـــا بایـــد یـــک فعالیـــت 
کنتـــرل و  مهندســـی را نظـــارت، 
کننـــد نبایـــد در موضـــوع  تاییـــد 
مســـوولیت  طراحـــی  و  اجـــرا 
گـــر دو  که ا داشـــته باشـــند چـــرا 
طـــرف میـــز بنشـــینند امـــکان و 

احتمـــال خطـــا وجـــود دارد 
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١- دالر بخریــم یا مســکن؟ ســکه چقدر باال 
کی اتفــاق می افتد؟  مــی رود؟ جهش بعدی 
نشــان  و  ایــن پرســش ها  اســت  تلخــی  قصــه 
کار  کــه در اقتصــاد ایــران یــك جــای  می دهــد 
کمین این فرصت ها  می لنگد. ســفته بازان در 
کوتــاه، ثــروت خــود را  هســتند تــا در فرصتــی 
کنند و ســراغ بــازار ملتهــب بعدی  چنــد برابــر 
بــرای  فرصتهایــی  چنیــن  وقتــی  برونــد.   
می شــود  فراهــم  بی دردســر  ثروت انــدوزی 
آیــا اقبالــی بــه فعالیت هــای مولــد اقتصــادی 

خواهد بود؟

٢- ریشــه التهاب هــای نوبتــی در بازارهــای 
ایــران چیســت؟ پاســخ را مــی تــوان بــا مثال 
داد.  توضیــح  فریدمــن«  »میلتــون  بادکنــک 
این اقتصــاددان، اقتصاد تورمی را به بادکنکی 
که چــاپ پول بدون پشــتوانه  تشــبیه می کــرد 
همانند دمیدن باد در بادکنک عمل می کند. 
ســطح قیمت ها را می توان به ســطح بادکنک 
که با دمیدن باد )چاپ پول بدون  کرد  تشبیه 
پشــتوانه( افزایــش می یابــد. بــه عبــارت دیگر، 
افزایش نقدینگی همان اثری را روی قیمت ها 
کــه دمیدن بــاد در بادکنک؛ هر دو باعث  دارد 

قیمت هــا  تــورم  باعــث  یکــی  می شــوند  تــورم 
گرانی  دیگــری باعث تورم بادکنــک. یعنی این 
کــه باعــث تــورم می شــود بلکــه تــورم  نیســت 
کنترل  گرانی می شود و به همین دلیل،  باعث 

گرانــی در خیابــان و مغــازه امکان پذیر نیســت 
بلکــه در اتــاق فرمــان چــاپ پــول بایــد انجام 
که  شــود. اما صورت پنهان داســتان آن است 
دولت با فشــار انگشــتان خــود می تواند موقتا 
از متورم شــدن بخش هایی از ســطح بادکنک 
گرچه فشــار  کنــد. در عیــن حــال، ا جلوگیــری 
دســت دولت از متورم شــدن سطوحی خاص 
انتقــال »تــورم  باعــث  امــا  جلوگیــری می کنــد 

بیشتر« به سطوحی دیگر می شود.

کار آمــدن دولت نهم  ٣- یــک مثــال: بــا روی 
پولــی  انبســاط  یــك  شــاهد   ١٣٨٤ ســال  در 
کم ســابقه در اواخر همان ســال و نیز در ســال 
هــم  بعــدی  ســال های  در  کــه  بودیــم   ١٣٨٥
کم و بیــش ادامــه یافــت. قابــل پیش بینی بود 
کــه با دمیدن در بادکنک تورم شــاهد افزایش 
قیمت ها باشــیم. اما این هم قابل پیش بینی 
که دولت می تواند از انتقال تورم به برخی  بود 
کــه  کنــد؛ جایــی  ســطوح بادکنــک جلوگیــری 
دستش پر بود یعنی بازار ارز و سکه. به همین 
دلیــل، ســفته بازان، ســطحی را نشــانه رفتند 
کــه معلــوم بود فشــار دســت دولــت نمی تواند 
کند و فشار روی  از متورم شــدن آن جلوگیری 
ســطوح دیگــر هم بــه آنجا منتقل خواهد شــد 

یعنی بازار مسکن.
جهــش  بی ســابقه ترین  باعــث  فرآینــد  ایــن   
قیمت مسکن در سالهای ١٣٨٥ و ١٣٨٦ شد. 
کمیــن نشســتند تا  پــس از آن، ســفته بازان در 
خــاص  ســطوح  روی  از  دولــت  دســت  فشــار 
بادکنک )دالر و ســکه( برداشــته شود یا نتواند 
که بــا تلنگر  ایــن فشــار را ادامــه دهــد. اتفاقــی 
تحریم و خالی شــدن دست دولت از دالرهای 
کلید خورد و افزایش شــدید قیمت دالر  نفتــی 
کاالهای وارداتی را در سال های  و سکه و همه 
90 و 91 بــه دنبــال داشــت...و ایــن داســتان 

همچنان ادامه دارد...
کردن  تنهــا راه نجــات اقتصــاد ایــران، متوقف 
ایــن  تــا  اســت.  نوبتــی  جهش هــای  ماشــین 
ماشــین در حرکت اســت هیچ کــس برای خلق 
اقتصــادی  مولــد  فعالیت هــای  ســراغ  ثــروت 
نخواهــد رفــت و مســیر ثروت انــدوزی فقــط با 
ســوار شــدن به این ماشــین طی خواهد شد. 
فرمــول متوقف ســازی این ماشــین مخرب در 

مطالب قبلی توضیح داده شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد اسفند 96

ریشه التهاب های نوبتی
 در اقتصاد ایران 

علی میرزاخانی- سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد

  تنهـــا راه نجـــات اقتصـــاد ایـــران، متوقف 
کردن ماشـــین جهش های نوبتی اســـت. 
تا این ماشـــین در حرکت اســـت هیچ کس 
بـــرای خلـــق ثـــروت ســـراغ فعالیت هـــای 
مولـــد اقتصـــادی نخواهـــد رفـــت و مســـیر 
ثروت انـــدوزی فقـــط بـــا ســـوار شـــدن بـــه 
ایـــن ماشـــین طـــی خواهـــد شـــد. فرمول 
در  مخـــرب  ماشـــین  ایـــن  متوقف ســـازی 
مطالب قبلی توضیح داده شـــده اســـت.
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گاهــی از خــودم می پرســم وقتی پنجاه ســال 
کرمان جایگزین خیلی از  کشــاورزی در  پیش 
کشاورزی رو  کرمانی ها به  کســب وکارها شد و 
کجا بودند؟ آوردند، محققان و دانشگاهیان 
کرمــان ســرزمینی  کــه بگویــد  کســی بــود  آیــا 
گنــج  نبایــد  و  اســت  آب  کــم  و  خشــک 

کرد؟ ج  گونه خر گران بهایش را این 
گر دانشــگاهیان و محققان آن دوره، با نگاه  ا
علمی ومحاسبات صحیح آینده این مسیر را 
کــرده بودند، آیــا باز هم دچــار بحران  گوشــزد 

کرمان می شدیم؟  بی آبی در 
اصفهــان  ذوب آهــن  کــه  ســال ها  همــان  در 
گــر  ا می شــد،  ســاخته  زاینــده رود  کنــار  در 
ایــن  روی  پیــش  خســارات  پژوهش گــران 
هشــدار  مســئولین  و  مــردم  بــه  را  تصمیــم 
ایــن  دچــار  اصفهــان  امــروز  آیــا  می دادنــد 

ک می شد؟ خشکسالی هولنا
وقتــی اواخر دهــه چهل و اوایــل دهه پنجاه، 
مســیرهای  در  ســرعت  بــه  کشــور  اقتصــاد 
گام برمی داشــت، آیاچنین تذکراتی  نادرست 

کارساز نبود؟ 
وقتــی ایــن همــه صنایــع پــر مصــرف بــر پایــه 
شــکل  کشــور  در  یارانــه ای  و  ارزان  ســوخت 

گوشزد نبود؟ می گرفت آیا نیاز به هشدار و 
از خودم می پرسم آیا دانشگاهیان و محققین 

ما در این سال ها به رسالت خود عمل کرده اند؟  
وقتــی رونــد تاریخــی این ســه دهــه را مطالعه 
از  بســیاری  در  می شــویم  متوجــه  می کنیــم، 
این مقاطع تاریخی، دانشــگاه و دانشگاهیان 
رســالت خود را انجام داده و هشــدارهای الزم 
بــه دالیــل  یعنــی ســمت عرضــه  را داده انــد. 
مختلــف از جملــه وطــن دوســتی و احســاس 
مســئولیت،کار خــودش را بــه درســتی انجــام 
داده اما مشــکل در ســمت تقاضا بوده  است. 
این که چــرا حکومت ها و دولت هــا در پنج دهه 
کارشناسان  گذشته به توصیه ها و هشدارهای 

گوش نکرده اند، دالیل متعددی دارد.
شاید یکی این باشد  که پایه های حکمرانی در 
کشور ما به جای تولید ثروت، بر اساس توزیع 

گرفته  است. آن شکل 
که حکمرانی با اتکا به منابع  یعنی در شرایطی 
خدادادی بین نســلی،توزیع ثروت را به جای 
تولیــد ثــروت در سیاســت گذاری مــد نظــر قرار 
گوش شنوایی  داده مسلمًا برای این اخطارها 

پیدا نخواهد شــد و در چنین ساختاری هیچ 
دلیلــی برای پرداختــن به دانــش، بهره وری، 
نــوآوری و خالقیــت وجــود نــدارد. در طــرف 
کــه درآمدهــای خــود را  مقابــل، دانشــگاهی 
کــرده و  متکــی بــه همیــن سیســتم  توزیعــی 
بودجــه اش توســط دولت و مجلــس  مصوب 
و تأمین می شــود، جرأت و جسارت برای ابراز 
کم کم بــه وادی محافظه  واقعیــت نداشــته و 

کشیده می شود. کاری و پرهیز از اظهار نظر 
دولت هــا  کــه  اســت  طرفــه  دو  مســیر  ایــن   
سیســتم  بــا  کشــور  کــردن  اداره  دلیــل  بــه 
بــه اخطــار  توزیــع منابــع، چنــدان اعتنایــی 
دانشــگاهیان نکرده و از طرف دیگر دانشــگاه 
و دانشــگاهیان به دلیل وابســتگی به بودجه 
دولتــی و بــرای افزایــش  میــزان ســهم خود از 
ایــن توزیــع، چندان عالقه ای بــه بیان وقایع 
و پیش گیــری از پیامدهای آن بــرای آیندگان 

را نداشته باشند. 
کنون می توانــد امیدوار  بــا این حــال آن چه ا
از  ســرمایه گذاری  ریــل  باشــد،تغییر  کننــده 
عنصــر »ســرمایه« بــه عنصر »دانش« اســت. 
چــون خالقیــت و فکــر، جایگزین پول شــده 
و به عبارتی، ســرمایه انســانی چند پله باالتر 
اســت. دوره  گرفتــه  قــرار  مــادی  از ســرمایه 
حکمرانی هــای توزیعــی بــه پایــان رســیده و 
از طرفــی بــه  دلیل عدم نیــاز به بودجه و پول  
پژوهش هایــی،  و  فعالیت هــا  چنیــن  بــرای 
دســت  محتــاج  را  خــود  نیــز  دانشــگاهیان 
درازی بــرای توزیــع بودجــه توســط دولــت و 
مجلس نمی بیند و شــاید بهترین زمان برای 
که  فعــاالن اقتصــادی و دانشــگاهیان اســت 
طرحــی نو در اندازند و پیمانی تازه با اقتصاد 

ببندند. 
کــه هم دانشــگاه  تنهــا در ایــن صــورت اســت 
هــم  و  پیــدا می کنــد  را  واقعــی خــود  جایــگاه 
بخش خصوصی می تواند توانمند تر و مجهزتر 
گر چنین  کشور حضور یابد. ا در عرصه اقتصاد 
داشــت  انتظــار  می تــوان  دهــد  خ  ر تغییــری 
دانشــگاه توان، انگیزه، جرأت و جســارت ابراز 
کرده و از رکو خمودگی  واقعیات را دوباره پیدا 
هــم  بخــش خصوصــی  و  ج شــود  فعلــی خــار
می توانــد بــا راهکارهــای معقــول و منطقی در 
کشــور را  عرصــه بین المللــی و رقابتی، اقتصاد 
از اقتصــاد توزیعــی بــه تولیــدی ســوق دهــد و 

جایگاه واقعی خود را بازیابد.

جای خالی 
تحقیق

 مهندس محسن جالل پور

گاهی از خودم می پرســـم وقتی 
کشـــاورزی  پیـــش  ســـال   ۵۰
کرمـــان جایگزیـــن خیلـــی از  در 
کرمانی ها  کسب وکارها شـــد و 
آوردنـــد،  رو  کشـــاورزی  بـــه 
کجا  محققـــان و دانشـــگاهیان 

بودنـــد؟

کـــه بگوید کرمان  آیا کســـی بود 
آب  کـــم  و  خشـــک  ســـرزمینی 
گران بهایش  گنج  است و نباید 

کرد؟ ج  گونه خـــر را ایـــن 



را                                   اد یا   
اسفند1396 و 
فروردین  1397

شماره 365

29

 موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با دعوت 
از ســه صاحب نظر برجســته در حــوزه اقتصاد 
و سیاست، ششمین ســمینار سالیانه تحلیل 
و بررســی چشــم انداز اقتصاد ایران و جهان  را 
کرد. بخش هایی  در هفته آخر بهمن 96 برگزار 
از متن ســخنرانی دکتر محمود ســریع القلم در 
ســمینار چشــم انداز اقتصاد ایــران و جهان در 

ذیل می آید: 
که  ورودی ها در یک سیســتم دو نوع هســتند 
می تــوان به ایده ها و تفکر ها و ماهیت مدیران 
کــرد،  کشــور اشــاره  و سیاســت گذاران در یــک 
کــه مهم تریــن موضــوع در مدیریــت  معتقــدم 
کمیــت  بــه حا کم دانشــی اســت.  ایــران  کالن 
کــرد  در ایــران می تــوان غیر سیاســی هــم نــگاه 
کمبــود  کشــور  زیــرا مشــکل در بخــش اعظــم 
دانــش اســت و نمی داننــد نظــام بین الملــل و 
کار می کند. یکی از  اقتصــاد بین الملل چگونــه 

راهکارهای موجود تحلیل محتواست.
که سیاست مداران بیشتر از  یعنی واژه هایی را 
حد معمول از آن اســتفاده می کنند را انتخاب 
که معنا  می کنیم و از طریق آنها سعی می کنیم 

که در ایران  کنیم. یکی از واژه هایی  اســتخراج 
بســیار از آن استفاده می شــود انتظار صداقت 
ح  مطــر بعضــا  کــه  اســت  بین الملــل  نظــام  از 
کشور حداقل صداقت  کاش فالن  که  می شود 
داشــت. ایــن ایــده ارتباطــی بــه واقعیت های 
نظــام بین الملــل ندارد زیــرا نظــام بین الملل، 
اقتصــاد بین الملل، صنعــت در جهان و آی تی 

و غیره بر اساس صداقت نیست.
صداقــت در یک فضای دیگری قابلیت اطالق 
کشــور بــه  دارد بنابرایــن ایــن دانــش بایــد در 
بر اســاس  بین الملــل  نظــام  کــه  بیایــد  وجــود 
منافــع حرکــت می کنــد و تصمیــم می گیــرد. ما 
در  کــه  داریــم  بین الملــل  نظــام  از  انتظاراتــی 
کشــوری  ســطح جهــان واقعی نیســتند. هیچ 
در جهــان بــه انــدازه انگلیــس و آمریــکا روابــط 
اســتراتژیک دو جانبــه ندارنــد امــا همیــن دو 
که در اختیار دارند با یکدیگر  کشور با اطالعاتی 
در ســطح جهانی رقابت می کنند و بســیاری از 

مسائل را به یکدیگر نمی گویند.
نخســت وزیر  داووس،  جلســات  از  یکــی  در 
گروهــی از  هنــد جملــه ای بســیار مهــم بــرای 

کــه مــا هندی هــا  کــرد  ح  دانشــگاهیان مطــر
کــه در دهه هــای 70  دوره ای طوالنــی وقتــی 
و 80 و 90 مدیریــت می کردیــم قــدری بــا غرب 
ارتباط داشــتیم و نگاهی به روسیه و شوروی 
و چیــن داشــتیم و نگاهــی بــه اروپــا و آمریــکا 
کــه در سیاســت  هــم داشــتیم امــا تــا زمانــی 
کســی سراغ ما نیامد.  خارجی ابهام داشــتیم 
که ما نظام  کــرد  زمانــی اقتصــاد هند تیک آف 
بین الملــل را بــه صــورت شــفاف پذیرفتیــم و 

گرفت. اتفاقات مهمی صورت 
یــک  نیســت.  ایده آل هــا  عرصــه  حکمرانــی 
کشــور می توانــد بــرای افــق دید آنها را داشــته 
کننــد  باشــد امــا بــرای اینکــه تصمیم ســازی 
کند. رشــد اقتصادی  بایــد به فکت ها رجــوع 
بــه  برمی گــردد  کشــور  اقتصــادی  تحــوالت  و 
که به نظر می رسد باید وجود  ایده ها و اصولی 
که تجربه بشــری اســت و قابل  داشــته باشــد 
که  حصول اســت، اولین اصول آن این اســت 
بایــد حریــم بیــن توســعه اقتصــادی و هویــت 
گــر  کنیــم، حتــی ا و امنیــت ملــی را مشــخص 
کنیم  علمی و غیر سیاســی به این مسئله نگاه 
کشور حریم بین هویت  برای بســیاری در این 
و امنیــت ملــی و توســعه اقتصادی مشــخص 

نیست.
کنیم  ح  کشــور مطر آیا می توانیم ایده ای را در 
کــه داشــتن یــک هویــت قــوی و ترویــج یــک 
هویــت در ســطح منطقه ای و حتی در ســطح 
کمیــت اســت امــا به شــرطی  جهانــی میــل حا
ج نکند و هزینه هــای ترویج  کــه از جیبش خــر
کشــور بخشــی از تولیــد ناخالــص  هویــت یــک 
کشــور باشد.  داخلی و قدرت اقتصاد ملی یک 
که سیاست  کشــور بســیار شنیده می شــود  در 
خارجــی بــرای امنیــت ملی ما اســت، شــخصا 
اعتقــاد دارم بر اســاس متــون علمی کــه ایــران 
سیاســت خارجی نــدارد بلکه دکتریــن امنیت 
بر اســاس  خارجــی  سیاســت  زیــرا  دارد  ملــی 
را  کشــورها  کــه  متــون علمی یعنــی سیاســتی 
بــه همدیگر قفــل می کند، روابــط اقتصادی را 
تســهیل می کنــد و ســوءتفاهم ها را به حداقل 

می رساند.
که به واسطه  کنیم  کشور نگاه  گر فکت گونه به  ا
بــودن  پاییــن  و  محیط زیســتی  بحران هــای 
مــردم  از  بخشــی  اقتصــادی  شــاخص های 
کشور به تدریج به سمت مرکز و شمال  جنوب 
کشــور حرکت می کنند، در 15 سال آینده ایران 
بــا مشــکل مناطــق خالــی از ســکنه در جنوب 

امنیت ملی و هویت ملی 
وت ملی  به میزان تولید ثر

وابسته است
 دکتر محمود سریع القلم/ استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه
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روبــه رو  امنیــت ملــی  یعنــی مســئله  خــودش 
که بدون نگاه اقتصادی  می شــود. این اســت 
بدون تولید ثروت ملی و بدون قفل شــدن به 
کشــور نمی توانــد به  اقتصــاد بین الملــل، یــک 
که به دنبال امنیت ملی  دنبال خروجی باشد 

و هویت ملی است.
که آیا این یک بحث تئوریک  حاال باید ببینیم 
کجا به این موضوع  کشــور هســت یا خیر از  در 
کشور این مسئله  کدام اتاق فکر در  پرداختیم 
کــه ایــن ســه  را مــورد بررســی قــرار داده اســت 
کشــور چــه رابطه ای دارند؟  کلیدی در  مفهوم 
کشور رفت  ج از  که به خار ترامپ اولین سفری 
بــه عربســتان بــود. 470 میلیــارد دالر قــرارداد 
کشور امضا شد، آمریکایی هایی  اسلحه با این 
که در این مســئله دخیل بودند می گفتند این 
قــرارداد 10 ســاله آینــده اســلحه بیــن آمریــکا و 
عربستان حدود 100 میلیارد دالر آن، تحقیق و 
توسعه برای  ای تی است یعنی آمریکا به جایی 
کــه پــول وجــود دارد تــا آن را وارد آمریکا  رفتــه 
کنند زیرا ســخت افزار تســلیحات چندان مهم 

نیست بلکه نرم افزار ها مهم هستند.
که امســال بــه یک اقتصــاددان  جایــزه نوبلــی 
چنیــن  وجــود  نشــان دهنده  شــد،  داده 
مســئله ای در جهان است. بعضی اوقات باید 
یــک  اجتماعــی  و جریــان  اندیشــه  چارچــوب 
که مســئله  سیســتم را تــکان دهنــد و بگوینــد 
اول و پراهمیت تــان ثــروت اســت نــه امنیــت 
ملــی، امنیــت ملــی زیــر مجموعه تولیــد ثروت 

ملی است، این تجربه جهانی است.
درحال حاضر چین یــک ناو هواپیمابر دارد اما 
کــه اولین  11 نــاو دیگــر را در حال ســاخت دارد 
که هر  آن ســال 2022 به آب انداخته می شــود 
کــدام از آنهــا حــدود چهــار میلیــارد دالر هزینه 
کشــور طراحی انجــام داده  دارد، درواقــع ایــن 
که بدون سر صدا و هیاهو در بازه زمانی  است 
مشــخصی از آمریــکا جلــو بزننــد و بیــش از 200 
میلیــارد دالر بــرای قــدرت نظامی خــود هزینه 
می کنــد؛ بنابرایــن همــه مــا از دانشــگاهیان تا 
بخــش خصوصــی بایــد به مســئله خــود یعنی 
کنیــم و دراین زمینه  تولید ثروت بیشــتر توجه 
که  خانه تکانی مفهومی و تئوریک انجام دهیم 
آیــا مســئله یک و اصلی ما اقتصــاد ما یا هویت 
و امنیــت ملــی مــا اســت؟ هیچ کــس هویــت و 
امنیــت ملــی را نفــی نمی کنــد امــا بــدون پــول 

امکان پذیر نیست.
کشــور  یــک  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مســئله 

نمی توانــد ســیگنال های متناقــض از خودش 
نشــان دهد، شــما به ندرت می توانیــد اعتماد 
گــر ســیگنال های  کســی را بــه دســت بیاوریــد ا
باهــوش  انســان ها  زیــرا  بدهیــد  متناقــض 
هستند سیستم ها هوشمند هستند دولت ها 
ســیگنال های  ایــن  و  هســتند  هوشــمند 

متناقض را متوجه می شوند.
ایــن ســیگنال های متناقــض بــه درد اقتصــاد 
نمی خــورد، اقتصــاد برخــالف امنیــت ملــی به 

شدت به شفافیت نیاز دارد.
انتظــار توســعه  کشــور در  یــک  کــه  نمی شــود 
کار  دنیــا  بــا  بخواهــد  و  بنشــیند  اقتصــادی 
درعین حــال  و  باشــد   FDI انتظــار  در  و  کننــد 
نشــان  خــودش  از  متناقــض  ســیگنال های 
دهــد. آیــا می توان ایــن مســئله را در مجموعه 
مســئله  در  نه تنهــا  کــرد  ح  مطــر کمیــت  حا
سیاســت بلکــه در حــوزه روابــط اجتماعی نیاز 
که در مــراودات حتی خودمان شــفاف  داریــم 
کنیم.  باشیم و ســیگنال های همگون منتقل 
قفل شدن به اقتصاد بین الملل در حوزه مالی 
بانکــی تجــاری و فناوری یکی دیگر از مســائلی 
کــرد. واژه قفل را  کــه بایــد بــه آن توجــه  اســت 
کــردم زیرا قفل  گاهانه دراین زمینه اســتفاده  آ
شدن رفتار عقالنی به دنبال خودش می آورد.
بــا  ونچرهــا  جوینــت  طریــق  از  بتوانیــم  بایــد 
حاضــر  درحــال  کنیــم  برقــرار  ارتبــاط  دنیــا 
برقــرار  آمریــکا  بــا  خوبــی  ارتبــاط  هندی هــا 
کــه مهندســان  کرده انــد. مشــاهده می کنیــم 
و دانشــجویان و محققــان جــوان هنــدی در 
بــاال  حقوق هــای  بــا  آمریکایــی  شــرکت های 
هنــد  درحال حاضــر  و  شــدند  بــه کار  مشــغول 
ســاالنه 125 میلیــارد دالر نرم افــزار می فروشــد 
کــه نتیجــه  ایــن رقــم بســیار باالیــی اســت  و 

ارتباطات جهانی است.
گــر ایــن پتانســیل را بــا تــوان فنــی- علمــی و  ا
متوجــه  کنیــد  مقایســه  ایــران  دانشــگاهی 
گر ایــران بــا دنیــا ارتبــاط برقرار  کــه ا می شــوید 
کنند چه بســا رقم های بسیار باالتری را بتواند 
کند. مســئله بعدی این  کســب  برای خودش 
که تا مزیت نســبی خودمان را مشخص  اســت 
نکنیــم در ابهــام اســتراتژی توســعه اقتصادی 
کــدام یک از  کشــور همچنــان باقــی می مانیم. 
کشاورزی، صنایع  حوزه های اقتصادی مانند 
غذایــی، آی تــی، پتروشــیمی یا دیگــر حوزه هــا 

مزیت نسبی برای ایران به شمار می روند؟
راهبــرد  یــک  بــه  نیــازی  ایــن زمینه هــا  آیــا در 

10ســاله میان مــدت نداریم چه برســد به یک 
ممکــن  ســاله؟   25 تــا   20 بلندمــدت  راهبــرد 
اســت ما با سیاســت عربستان مشــکل داشته 
کشــور نگاه نوین به اقتصاد  باشــیم اما همین 
کرده اســت و در حوزه  آی تی نیز  خــودش پیدا 
گفتــن دارد، مســئله  حرف هــای جــدی بــرای 
و  میان مــدت  اجمــاع  مــورد  اســتراتژی  دیگــر 
سال هاســت  کــه  اســت  ایــران  در  بلندمــدت 
ح  به عنوان یک مشــکل بزرگ ایــران آن را مطر
کــه قابــل  کشــوری اســت  می کنــم زیــرا ایــران 
پیش بینــی نیســت حتــی بنگاه هــای اروپایــی 
کشــور مــا بیایند  که به  کــه بســیار عالقه مندند 
که حتی  کننــد اعالم می کنند  و ســرمایه گذاری 
گــر همــه موانــع را در نظــام بین الملــل بــرای  ا
ایــران پشــت ســر  حضــور و ســرمایه گذاری در 
بگذاریم، مشــکل بعدی ما خود ایران اســت، 
امــا نمی دانیم واقعا این مســئله جدی اســت 
یــا خیــر. آیا نبایــد از ابهــام دراین زمینــه بیرون 
بیاییم و به سمت ثبات سیاست ها، برنامه ها 

کنیم؟ و تصمیم گیری ها حرکت 
کشــور بــرای مبارزه با فســاد هیــچ نیازی به  در 
متعــدد  ســمینارهای  و  همایش هــا  برگــزاری 
بــاز  را  خبرنــگاران  دســت  بایــد  بلکــه  نداریــم 
که حقوقدان هم باشند  بگذاریم؛ خبرنگارانی 
کننــد و این  و روی موضوعــات فســاد مطالعــه 
خودبه خــود  اینگونــه  کننــد  منتشــر  را  نتایــج 
بخش اعظمی از این مســائل حل می شود. در 
اروپا در قرن نوزدهم دموکراسی نبود اما آزادی 
رســانه وجــود داشــت. آزادی رســانه به مراتب 
فکــر  آزادی  اســت،  سیاســی  آزادی  از  مهم تــر 
کــردن و فعالیــت اقتصــادی به مراتــب مقدم تر 
کمااینکه این موارد بسیار  است بر دموکراســی 
آمریــکا شــکل  اروپــا و  از دموکراســی در  زودتــر 
سیاســت گذاری  آخــر  مســئله  اســت.  گرفتــه 
اقتصــادی غیر سیاســی و غیر امنیتی و آن روی 
کــه در ابتــدا بــه آن  ســکه همــان اصلــی اســت 

کردم. اشاره 
کنیــم  گــر بخواهیــم بــه صــورت علمی بحــث  ا
پیــدا  توســعه  و  رشــد  بخواهــد  کشــوری  هــر 
کنــد، بایــد حکومــت داشــته باشــد؛ حکومــت 
کــه فراتر از افراد اســت  بــه معنــای state اســت 
کــه مشــکالت هویتــی حــل  و سیستمی اســت 
که  شــده باشــد حاال باید از خودمان بپرســیم 
آیــا در ایــران state بــه این معنا وجــود دارد؟ یا 
که state داشته  اساســا به نقطه ای رسیده ایم 
گــر علمی بخواهیــم بــه انتخابات در  باشــیم؟ ا
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که  کنیم بــه این نتیجه می رســیم  ایــران نــگاه 
در  قــدرت  هارمونــی  حفــظ  بــرای  انتخابــات 
کمتر شــاهد برگزاری  کشــور صــورت می گیــرد و 
انتخابات برای تغییر اندیشــه ها و سیاســت ها 

هستیم.
اما مشاهده می کنید که در انگلیس چه اتفاقی 
گر حــزب ما در  که ا کرد  کامــرون اعــالم  افتــاد و 
انتخابــات رای بیاورد عضویت و عدم عضویت 
رفرانــدوم می گذاریــم  بــه  را  اروپــا  اتحادیــه  در 
ج  گــر مــردم بخواهنــد از اتحادیــه اروپــا خــار و ا
که همیــن اتفاق هم افتاد. مســئله  می شــویم 
اقتصــادی  و  سیاســی  قــدرت  تفکیــک  دیگــر 
کــه البتــه نمی خواهم به  کشــور اســت  در یــک 
کنم و نگاه من  کشــورهای توســعه یافته اشاره 
کره جنوبــی،  کشــورهای نوظهــوری ماننــد  بــه 
اندونزی، ویتنام، برزیل، سنگاپور و... است.

کشــورها چنیــن تفکیکــی را صورت  همــه ایــن 
کشــور  کــه البتــه ممکــن اســت در یــک  دادنــد 
ایــن  تحقــق  درصــد  دیگــر  کشــور  بــه  نســبت 
گر  هــدف متفــاوت باشــد. فریدمــن می گویــد ا
کشوری قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی  در 
جــدا نشــود، آزادی متولد نمی شــود. مســئله 
اقتصــادی  و  سیاســی  نظــم  پذیــرش  بعــدی 
جهانی اســت، شــاید ظاهــر این مســئله برای 
کشــوری  گــر  ا امــا  نباشــد  خوشــایند  عــده ای 
می خواهد به رشــد و توســعه اقتصادی دست 
کند، باید قواعدش را در همین منظومه  پیــدا 
جهانــی پیــش ببــرد. درحال حاضــر می گوییم 
کــه می تواند  کشــوری قدرتمند اســت  بنگاه یا 
کند؛ یعنی به عنــوان مثال چین  قاعدهســازی 
کــرده  پیــدا  قــدرت  بــا قاعده ســازی خــودش 
که دارد قاعده ســازی  اســت و از طریــق قدرتی 
که بنیــان و قدرت  می کنــد. اما روســیه از آنجا 
کند.  اقتصــادی ندارد نمی تواند قاعده ســازی 
بــا تانک و جنگنــده نمی توان قاعــده در نظام 

بین الملل ساخت.
مســئله بعــدی ائتالف های اقتصــادی به ویژه 
در ســطح منطقــه ای اســت، بــه عنــوان مثال 
ســازمان هایی ماننــد آســه آن یا شــانگهای در 
آســیا، اتحادیــه اروپا و دیگــر ائتالف ها در حال 
شــکل گیری و تقویت هستند و می خواهند به 
کشورهای  یکدیگر قفل شوند. به عنوان مثال 
کرده اند  عضــو آســه آن 35 تــا 50 درصد تعهــد 
گر  کاهش دهند. ا تا هزینه های نظامی شان را 
ایــران نیز به همســایگان خــود این گونه وصل 
که در مکتب های امنیتی و  شــود نیازی ندارد 
کند و در این شرایط بیشتر  نظامی آن قدر سیر 

به نفوذ در بازارهای منطقه ای فکر می کنیم تا 
در مکاتــب امنیتــی. مســئله بعدی بروکراســی 
که ریشــه در ثبات اقتصادی یک  کارآمد اســت 
که یک  کشــور دارد و وقتی خوب عمل می کند 
کشور ثبات داشته باشد. به نظر من بروکراسی 
کنون وجود دارد ریشــه در  که هم ا کارآمــدی  نا
کشــور اســت. بدون این  که در  نوســاناتی دارد 
واقعیت هــای جهانــی نمی توانیــم بــه خوبــی 
کنیم و در جمعی بنشــینیم جلســه  حکمرانی 
کــه همــه مثــل هــم فکــر می کننــد و  بگذاریــم 

کنیم. می خواهیم تصمیم سازی بین المللی 
مســئله بعدی سیاســت گذاری آنالین اســت. 
کشورمان  که برای  متاســفانه یکی از اتفاقاتی 
که اهمیت مان را از دســت  افتــاده این اســت 
داده ایــم و ایــن بــه خاطــر قفــل نشــدن ما به 
گــر ایــن  کــه ا کشــورهای جهــان اســت  دیگــر 
گر در  اتفــاق بیفتــد اهمیــت پیــدا می کنیــم. ا
عالم خودمان تصمیم گیری و سیاست گذاری 

کنیم، اهمیت بــرای جامعه جهانی نخواهیم 
خارجــی  سیاســت  بعــدی،  مســئله  داشــت. 
در خدمــت مقتضیات رشــد اقتصادی اســت 
کــه چیــزی بــه اســم سیاســت  بــه ایــن معنــا 
خارجــی مســتقل نداریــم و سیاســت خارجی 
در  بایــد  وزارت خارجــه  راهروهــای  یعنــی 
و  باشــد  کشــور  یــک  ملــی  اقتصــاد  خدمــت 
دیگــری  کار  کشــور  یــک  دیپلماســی  اساســا 
نــدارد. وضع جهانی ایران یکی دیگر از نکاتی 
کــه بر اســاس چارچــوب تعریــف شــده  اســت 

کنم. می خواهم به آن اشاره 
که در شــرایط فعلی،  اولین مســئله این اســت 
امنیت ملی و ســاخت قدرت بر رشــد و توسعه 
اقتصادی مقدم شــمرده می شــود اما نکته ای 
گر بخواهیم قفل  ح اســت و آن اینکه ا قابل طر

شــویم و اقتصــاد و امنیت ملی و مســائل دیگر 
کردم رشــد و توسعه  که تعریف  را در چارچوبی 
دهیــم، بایــد تــا حــدودی ســاخت قــدرت در 
که  ایــران متحــول شــود. این به آن معناســت 
باید اولویت های خودمان را در ساخت قدرت 
تغییــر و تحــول دهیم. ماهیت وجــودی ایران 
باید قدری متحول شــود و اولویت ایران آینده 
کشــور باشــد. تلقی مــا از رشــد اقتصادی  ایــن 
کشــور چیســت؟ بــه نظر من،  در وضع موجود 
تلقــی مــا از رشــد و توســعه اقتصــادی بیشــتر 
تهیــه ابــزار عمومی اســت، یعنــی اینکــه عامــه 
مــردم یکســری نیازهــا دارنــد و بایــد آن را در 

گذاشت. اختیارشان 
ایــن نــوع تلقــی از توســعه اقتصــادی بــا آنچــه 
بســیار  هســتند،  آن  دنبــال  بــه  هندی هــا 
متفــاوت اســت. چنــد مــاه پیــش یک شــرکت 
هندی بزرگ ترین شــرکت تولیدکننده قطعات 
که ارزشــی بالغ بر 23  خودرو در آمریکا را خرید 

کشــوری  میلیــارد دالر داشــت. مگــر می شــود 
کنــد امــا جایــگاه خــودش را در  ثــروت تولیــد 
اقتصــاد بین الملــل و ســهم بــازارش را تعریــف 
گــر در ایران اجماع اســتراتژیک  نکرده باشــد. ا
از دولــت دیگــر شــکل نگرفتــه و  پــس  دولــت 
که در ایران هنوز  نمی گیرد به این  دلیل اســت 
که می گوید  state نداریــم و این یعنــی مرکزیتی 
در اتــاق فکــر همه چیــز باهم دیده می شــود و 
گــر بعضــی اوقات تمــام ابعــاد زندگی تــان را با  ا
کنیــد، می توانید  هــم ببینیــد و درصد گــذاری 
کــه زندگی  کنیــد و بگویید  اســتراتژی طراحــی 
مــن مانند دایره های متداخل المپیک اســت 
کــه در هــر حــوزه و بخــش مختلف اتــاق فکری 
کرده ام و بر اساس مقتضیات می توان  طراحی 

درصد ها را تغییر داد.
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کارگاه آموزشــی اســفند مــاه 1396 در  دومیــن 
ایــران  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
»تبییــن  موضــوع  بــا  اســفند   9 چهارشــنبه 
بــه  اعــزام  ایرانــی  کارگــران  بیمــه  بخشــنامه 
کشــور« با حضور مدیران و مســئولین  ج از  خار
مربوطه ســازمان تامین اجتماعی برگزار شــد. 
کل امــور  در ایــن برنامــه آقــای معینــی مدیــر 
کارفرمایان و ســازمان ها،  فرهنگــی اجتماعــی 
کل اتباع   کل اداره  آقای حسین جودکی مدیر 
آقای حسن زاده  معاون محترم  امور ایرانیان 
کل اتباع ، آقای مقصودلو  کشور اداره  ج از  خار
ج  گروه امور اجرایــی بیمه ایرانیان خار رئیــس 
کل اتبــاع، آقــای تقــوی رئیــس  کشــور اداره  از 
گروه هماهنگی و مطالعات امور بیمه ایرانیان 
مهنــدس  اتبــاع،  کل  اداره  کشــور  از  ج  خــار
بیــژن ســعیدآبادی نایب رئیس هیــات مدیره 
مشــاور  قدســی  قــدرت اهلل  آقــای  و  ســندیکا 

کارفرمایی شــرکت های  بیمــه ای ســندیکای 
ساختمانی به ایراد سخنرانی پرداختند. 

اطــالع  و  آموزشــی  برنامــه  ایــن  ابتــدای  در 
رســانی نایب رئیس هیات مدیره ســندیکای 
شــرکت های ســاختمانی ایــران بــا اشــاره بــه 
کاهــش  و  کشــور  نفتــی  درآمدهــای  کاهــش 
ســرمایه گذاری دولــت در پروژه هــای عمرانی 
گفــت: بخش خصوصــی و نهادهــای مردمی 
کشــور  اقتصــاد  در  پررنگ تــری  حضــور  بایــد 
داشــته باشــند و دولت نقش تصمیم گیری و 
نظــارت را برعهده بگیرد و تصدی گری دولت 
کید  کاهــش یابد. مهندس ســعید آبادی با تا
بــر اینکه دولت و بخش خصوصــی باید برای 
کــرد:  چنیــن تغییــری آمــاده شــوند، تصریــح 
کوچک تر و چابک تر شــود  بخش دولتی باید 
بخــش  بگیــرد.  فاصلــه  دیوان ســاالری  از  و 
خصوصــی هــم باید آماده رقابت های بیشــتر 

 

در کارگاه آموزشی تبیین بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور مطرح شد:

استراتژی مشخصی برای حمایت
 از صدور خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد

مهندس سعیدآبادی: 
در  مناســـب  رویکـــرد  فقـــدان 
امـــر صـــادرات خدمـــات فنی و 
مهندســـی موجب شده است 
حمایت هـــای دولـــت از صدور 
خدمـــات فنـــی مهندســـی بـــه 
موقـــع و در زمـــان خـــود اتفـــاق 
نیفتد، برای ایجـــاد این رویکرد 
و تغییـــر ســـاختار موجـــود نیاز، 
انجمن هـــای  بیشـــتر  تعامـــل 
و  خصوصـــی  بخـــش  صنفـــی 
دولـــت  ربـــط  ذی  بخشـــهای 

ضـــروری اســـت
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باشــد و به موازات این تغییر به ســرمایه گذاری 
کند. عــالوه بر این باید  و تامین ســرمایه توجه 
بانک هــا و موسســات مالــی هم از صــادرات به 
طــور عــام و صادرات فنــی و مهندســی به طور 
که مــا منابع زیادی  کنند چــرا  خــاص حمایت 
در ایــن زمینــه داریــم، بــا توجــه بــه فعالیت30 
هزار شــرکت پیمانکار و 3 هزار مهندس مشاور 
که بین 50-70 ســال قدمت و ســابقه مدیریت 
دارنــد می توانیــم درآمــد خوبــی در ایــن زمینه 
کشــور  از طریــق صادرات  فنی مهندســی برای 

داشته باشیم. 
ســعیدآبادی ادامــه داد: در ســال هــای اخیــر 
عمــده صــادرات خدمــات فنی و مهندســی ما 
کاهش  گرفت اما با  کشــور عراق صــورت می  به 
که منجر به ناامنی  قیمت نفت و ظهور داعش 
کاهــش تــوان مالــی دولــت عــراق شــد، ایــن  و 
کاهــش شــدیدی داشــته  بخــش از صــادرات 
اســت. از طــرف دیگــر فقــدان رویکرد مناســب 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــادرات  امــر  در 
از  دولــت  حمایت هــای  اســت  شــده  موجــب 
بــه موقــع و  صــدور خدمــات فنــی مهندســی 
در زمــان خــود اتفــاق نیفتــد، برای ایجــاد این 
رویکــرد و تغییــر ســاختار موجــود نیــاز، تعامــل 
بیشــتر انجمن های صنفــی بخش خصوصی و 

بخشهای ذی ربط دولت ضروری است.
وی با بیان اینکه تا دو ســال قبل وقتی نیروی 
کشــور می بردیــم،  ج از  بــه خــار ایــران  از  کار را 
را  کار  ایــن  چگونــه  بایــد  کــه  نمی دانســتیم 
انجــام دهیم و بــا چالش هایــی مواجه بودیم، 
گفــت: هیچکــدام از بیمه ها پوشــش های الزم 
کــه  را تامیــن نمی کردنــد. امــا از دو ســال قبــل 
بخشــنامه تامیــن اجتماعــی صــادر شــد، ایــن 
مشــکل برطرف شد. دولت و بخش خصوصی 
برای توســعه صادرات عزم و اراده جدی دارند 
و راه دشوار صادرات خدمات فنی مهندسی را 

کرده اند. با همکاری آغاز 

اولویــت  در  کارفرمایــان  بــا  تعامــل ســازنده 
سازمان تأمین اجتماعی است

رضــا معینــی، مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی 
تأمیــن  ســازمان  ســازمان های  و  کارفرمایــان 
گفــت: معاونت  اجتماعــی نیــز در ایــن جلســه 
فرهنگــی و اجتماعی برای شناســایی و احصاء 
کارفرمایان  مسائل و خواسته های تشکل های 
برنامه های اصولی را در دســت اقدام دارد و در 

همین راســتا در ســال جاری بالغ بر 100 جلسه 
برگــزار شــده اســت و بــرای رســیدن بــه ارتباط 

دوسویه و منطقی تالش می کنیم.
کارفرمایان  وی ادامه داد: خواسته ها و مسائل 
دســته بندی شــده و بــا همــکاری واحدهــای 
مختلف ســازمان تأمین اجتماعی برای انجام 
خواســته ها درچارچوب قانون آماده همکاری 

هستیم.
ســازنده  تعامــل  اینکــه  بــر  کیــد  تأ بــا  معینــی 
تأمیــن  ســازمان  اولویــت  در  کارفرمایــان  بــا 
تولیــد  داشــت:  اظهــار  اســت،  اجتماعــی 
کتاب هــا و محصــوالت فرهنگــی مختلــف ویژه 
کارفرمایان با قوانین و مقررات تأمین  آشــنایی 
اجتماعی به خوبی در حال انجام است و برای 

پاســخگویی بــه ســواالت و ابهامــات احتمالی 
تالش می شود.

کشــور به  ج از  کار به خار اعالم اعزام نیروی 
سازمان تأمین اجتماعی ضروری است

حســین جودکی مدیــرکل اداره اتباع ســازمان 
تبییــن  آموزشــی  کارگاه  در  اجتماعــی  تأمیــن 
ج  کارگــران ایرانی اعزام به خار بخشــنامه بیمه 
کــه بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و  کشــور  از 
اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی و سندیکا 
برگزار شــد، اظهار داشــت: تمهیدات خاصی از 
ســوی ســازمان تأمین اجتماعی برای پوشش 
کشــور  ج از  کار اعزامــی به خار بیمــه ای نیــروی 
کار بــا ســهولت  پیش بینــی شــده اســت و ایــن 

قابل انجام است.
که  کارفرمایــان و پیمانکارانــی  جودکــی افــزود: 
کشــور اعــزام می کنند،  ج از  کار بــه خــار نیــروی 
مکلــف به اعــالم به ســازمان تأمیــن اجتماعی 

هستند.
کل  وی با بیان اینکه دو ســال از تاسیس اداره 
اتباع در سازمان اجتماعی می گذرد و این اداره 
کارفرمایان و  کل برای پاســخگویی به نیازهای 
بیمه شدگان ایجاد شده است، اظهار داشت: 
پوشــش بیمــه ای اتبــاع خارجــی مقیــم ایــران 
کشــور و پیگیــری انعقــاد  ج از  و ایرانیــان خــار
کشــورها از  توافقــات تامیــن اجتماعی با ســایر 

کل است. جمله فعالیت های این اداره 
جودکــی افزود: توافق مربــوط به ارائه خدمات 
کــه بین ایــران و ترکیه انجام  تامیــن اجتماعی 
و به تصویب مجلس شــورای اســالمی رســیده 

کشورها است. است، قابل تعمیم به سایر 
گفت:  مدیرکل اتباع ســازمان تأمین اجتماعی 

حسین جودکی:
و  فنـــی  نیروهـــای  اعـــزام   
مهندســـی بـــه دو دســـته قابل 
از  عـــده ای  اســـت؛  تقســـیم 
افـــراد توســـط شـــرکت ها اعزام 
بیمـــه  مشـــمول  و  می شـــوند 
اجباری هســـتند و عده ای هم 
بـــه روش هـــای دیگـــری اعـــزام 
کـــه از قانـــون بیمـــه  می شـــوند 
از  خـــارج  ایرانیـــان  اختیـــاری 

می کننـــد. تبعیـــت  کشـــور 
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بیمــه  کل دربــاره  اداره  ایــن  از تشــکیل  قبــل 
زیــادی  کشــور تقاضاهــای  از  ج  ایرانیــان خــار
کشــور خواهــان  ج از  داشــتیم و ایرانیــان خــار
اســتفاده از خدمــات تامیــن اجتماعــی بودند 
کل اتبــاع اقدامــات قابــل  بــا تشــکیل اداره  و 
ج  توجهــی برای ارائه خدمات بــه ایرانیان خار

کشور انجام شده است. از 
گرفته  جودکــی با اشــاره به تالش های صــورت 
مهندســی  و  فنــی  خدمــات  صــادرات  بــرای 
نیروهــای  اعــزام  گفــت:  کشــورها،  ســایر  بــه 
فنــی و مهندســی بــه دو دســته قابــل تقســیم 
اســت؛ عده ای از افراد توســط شــرکت ها اعزام 
می شــوند و مشــمول بیمــه اجبــاری هســتند 
و عــده ای هــم بــه روش هــای دیگــری اعــزام 
که از قانون بیمــه اختیاری ایرانیان  می شــوند 

کشور تبعیت می کنند. ج از  خار
ج از  وی اظهــار داشــت: تمامــی ایرانیــان خــار
کشــور می تواننــد از خدمــات ســازمان تأمیــن 
کنند. این افراد در صورتی  اجتماعی اســتفاده 
کــه بــه ایــران رفــت و آمــد دارنــد، می توانند به 
هــر یــک از شــعب تأمیــن اجتماعی در سراســر 
کنند و از خدمات بیمه ایرانیان  کشور مراجعه 

کشور بهره مند شوند. ج از  خار
جودکی ادامه داد: در شــعب تأمین اجتماعی 
می تواننــد  کشــور  از  ج  خــار ایرانیــان  وکالی 
نســبت به نام نویســی و انجام مراحل مربوطه 
کارگــزاران   ، ایــن  بــر  عــالوه  و  نماینــد  اقــدام 
کشــور مســتقر هستند  تأمین اجتماعی در 22 
کشــورها می تواننــد بــا  و ایرانیــان مقیــم ایــن 
کارگــزاران، تحــت پوشــش تأمین  مراجعــه بــه 
ســامانه  همچنیــن  گیرنــد.  قــرار  اجتماعــی 
کشــور نیــز  ج از  اینترنتــی بیمــه ایرانیــان خــار
کشــور  آماده ارائه خدمات به ایرانیان خا ج از 

است.
اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان  اتبــاع  مدیــرکل 
توسعه خدمات این سازمان به اتباع خارجی 
مقیم ایران را از دیگر برنامه ها و مأموریت های 
گفت: اســتفاده  کــرد و  کل اتبــاع عنــوان  اداره 
کارگاه هــا  تمامــی  در  خارجــی  کار  نیــروی  از 
مشــمول قانون تامین اجتماعی است و برای 

بیمه اتباع خارجی الزام قانونی وجود دارد.
کــه به صــورت قانونی  گفــت: افرادی  جودکــی 
کار هستند و پروانه اشتغال دارند  مشــغول به 
کشور عضو  کشور خود بیمه باشند و آن  گر در  ا
کار باشــد،  مقاوله نامــه شــماره 19 بین المللی 

فقــط 3 درصد حقوق فرد بــرای بیمه حوادث 
کشور خود  گر در  کار دریافت می شــود و ا حین 
بیمه نباشــند نیز 27 درصد حق بیمه توســط 
ســازمان تأمیــن اجتماعی دریافت می شــود و 
این افــراد از تمامی خدمــات تامین اجتماعی 

بجز بیمه بیکاری برخوردار هستند.
اتبــاع  کل  اداره  معــاون  حســن زاده  مجیــد 
ســازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه به 
کارگران ایرانی اعزامی  تشریح بخشــنامه بیمه 
گفت: در تدوین  کشــور پرداخت و  ج از  به خار
این بخشــنامه بــه حالت هــای مختلــف اعزام 
کار توجــه شــده اســت و ایــن امــکان  نیــروی 
که شرکت ها با اعالم لیست  فراهم شــده است 

کنند. کار اعزامی آنها را بیمه  نیروی 
ســابقه  دارای  شــرکت های  افــزود:  وی 
لیســت  کارگاهــی  کــد  دارای  و  بیمه پــردازی 
کشور را به سازمان  ج  کار اعزامی به خار نیروی 
دربــاره  و  می کننــد  ارســال  اجتماعــی  تأمیــن 
کارگاهــی پــس از انجام  کــد  شــرکت های فاقــد 
کدکارگاهی صادر شده و امکان ارسال  بازرسی 

لیست فراهم می شود.
چگونگــی  تشــریح  بــه  ادامــه  در  حســن زاده 
بیمــه شــدن نیروهــای شــاغل در قراردادهای 
کــه  گفــت: در زمانــی  پیمانــکاری پرداخــت و 
کار به شــرکت پیمانــکار، غیرایرانی  گذارنــده  وا
گــر  باشــد مشــمول مــاده 38 نخواهــد بــود و ا
کار ایرانی باشد مشمول این قانون  گذارنده  وا

خواهد بود.
ج  که در خار گفت: شرکت هایی  وی همچنین 

کشــور ثبــت شــده اند می تواننــد در داخــل  از 
کارگاهــی  کــد  کننــد و  کشــور نمایندگــی ایجــاد 
که  کنند و در صورتی  بگیرند و پرســنل را بیمه 
هیچ یک از اینها قابل انجام نباشــد می توانند 
کننــد و تحــت پوشــش  لیســت افــراد را اعــالم 

گیرند. کشور قرار  ج از  بیمه ایرانیان خار
گــروه بیمــه  زین العابدیــن مقصودلــو، رئیــس 
کشــور نیز در این جلســه به  ج از  ایرانیــان خــار
بیــان توضیحاتــی درباره ضــرورت بیمه نیروی 
کشــور پرداخت  ج از  کار ایرانــی اعزامــی بــه خار
در  کار  از  ناشــی  حــوادث  زمــان  در  گفــت:  و 
و  حادثــه  گزارش هــای  بایــد  کشــور  از  ج  خــار
کمک  کاهــش عــوارض و  کارفرمــا در  اقدامــات 
 به حادثه دیده به تامین اجتماعی اعالم شود

کار   و در ایــن مــوارد نیــازی بــه حضــور بــازرس 
نخواهد بود.

بازنشستگی پیش از موعد به جان اشتغال 
کشور افتاده

قدرت اهلل قدســی مشــاور بیمه ای ســندیکای 
کارفرمایی شــرکت های ســاختمانی نیز در این 
کارگاهی  کد  گفــت: بازرســی بــرای دادن  کارگاه 
کار؛ منجــر بــه ایجــاد  بــه شــرکت ها در ابتــدای 

تاخیر در استفاده از خدمات می شود.
کــه در اســفند 95  گفــت: دســتورالعملی  وی 
کــرد. اول  صــادر شــد؛ چنــد مطلــب را روشــن 
اینکــه تمامــی ایــن قراردادهــا مشــمول مــواد 
که  کــه تصریح شــد قراردادهایی  38 و 41 بــود 
گذارنده آن خارجی باشــد، مستثنی است و  وا
نیازی به اخذ مفاصاحساب و رعایت مواد 38 

و 41 نیست.
کــه تا  قدوســی افــزود: امیدوایــم پیمانکارانــی 
کار  کارگاهی،  کــد  قبــل از دســتورالعمل صــدور 
خــود را در زمینــه خدمــات فنــی و مهندســی 
کــرده  اما بــا مشــکل مواجه شــده اند،؛  شــروع 
مشکالتشــان  صــادره  دســتورالعمل های  بــا 

برطرف شود.
کارفرمایــی  ســندیکای  بیمــه ای  مشــاور 
گفــت:  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 
اجتماعــی  تامیــن  بیمه شــدگان  نام نویســی 
ســنتی اســت و می تواند به نحــو بهتری انجام 
شــود. بازنشســتگی پیش از موعد در مشــاغل 
که به جان تولید  سخت و زیان آور بالیی است 
کشــور و ســازمان تامیــن اجتماعــی  و اشــتغال 

افتاده است.

زین العابدین مقصودلو: 
از  ناشـــی  حـــوادث  زمـــان  در 
بایـــد  کشـــور  از  کار در خـــارج 
گزارش های حادثه و اقدامات 
عـــوارض  کاهـــش  در  کارفرمـــا 
کمـــک بـــه حادثه دیـــده به  و 
تامین اجتماعی اعالم شود و 
در این مـــوارد نیازی به حضور 

کار نخواهـــد بود بـــازرس 
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کمیســیون برنامــه و بودجه و محاســبات  عضو 
کشــور  مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه 
گفت: حــدود 87  گــران اداره مــی شــود.  بســیار 
گذشــته صرف  کشــور تا 30 ســال  درصد بودجه 
کنون  که ا کشــور می شد درحالی  بخش عمرانی 
کمتر از 17 درصد رســیده اســت و  این میزان به 
دولت و مجلس قدرت مانور چندانی در بودجه 
ندارنــد. حســینعلی حاجــی دلیگانــی بــا بیــان 
گفت: فروش نفــت، اخذ مالیات و  مطلــب فوق 
گذاری سهم شرکت های دولتی زمانی به ثمر  وا
کــه این منابــع مالی در حــوزه عمرانی  می رســد 
کشــور صرف شــود عالوه بر این موضــوع، منابع 
بودجه سال آتی بیشتر صرف اعداد و ارقامی می 
که قابل توجیه نیست. وی با بیان اینکه  شــود 
کنونی قدرت مانور را از مجلس و دولت  بودجــه 
کمتر از یک سوم  کرد:  گرفته اســت خاطر نشــان 
بودجــه مختــص بخــش عمرانــی اســت و بیش 
از 70 درصــد آن مربــوط به هزینه هــای جاری و 
اســناد خزانــه و اوراق مشــارکت اســت. نماینده 
حــوزه انتخابیه شاهین شــهر با بیــان اینکه باید 
گذشــته  عقبگــردی به بودجه های ســال های 
گفت: در چند سال اخیر بخش  داشــته باشیم، 
کارمندان دولت  کشور توسط  اعظمی از بودجه 
از دو جهت تعداد و حقوق های نجومی بلیعده 
گفــت: به هرحال بــه جز دغدغه  می شــود. وی 
کارمنــد  هــای ذکــر شــده مدیریــت ایــن تعــداد 
نیازمنــد نهــاد چابــک اســت. حاجــی دلیگانی 
کنونی  با اشــاره بــه اینکــه بودجــه ریزی هــای 
گاز و نفــت  خــالف عدالــت اســت، ادامــه داد: 
متعلــق به همه ملت اســت و همــه احاد مردم 
ایــران حــق دارنــد از این ســهم ببرنــد بنابراین 
بــا این شــیوه بودجــه ریزی بــا مشــکل مواجه 
خواهیــم شــد. عضــو برنامــه و بودجــه مجلس 
کثر مــی تواند  با اشــاره بــه اینکــه مجلــس حدا
10 درصــد تــا 15 درصــد تغییــرات را در الیحــه 
گفــت: برابر برنامه ششــم توســعه  کنــد  اعمــال 
کاهش  بایــد ســاالنه 15 درصد از حجــم دولت 
یابــد اما ایــن مســئله در الیحه بودجــه رعایت 
نشــده اســت عــالوه بــر ایــن موضــوع، انطباق 

کم است. مواد الیحه با برنامه توسعه 
نماینــده مردم شاهین شــهر در مجلــس با بیان 
که نیمه تمام  اینکــه برخی از پروژه هــای عمرانی 
مانده اند در حال تبدیل شــدن به آثار باســتانی 
هســتند، افــزود: دولــت باید به ایــن نکته توجه 
عمرانــی  بودجــه  کاهــش  کــه  باشــد  داشــته 
کشــور مــی شــود. وی  موجبــات ایجــاد رکــود در 

بــا بیــان اینکــه دســت درازی دولــت بــه بودجه 
گفت: اعتبارات  عمرانی موضوع تازه ای نیســت 
ســرمایه گذاری های عمرانی )موســوم به تملک 
دارایی های ســرمایه ای( در الیحه بودجه ســال 
1397 حدود 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده )درواقــع تنها 16 درصــد از مصارف بودجه 
عمومی کشور صرف توسعه زیرساختی می شود( 
کــه در مقایســه با رقــم قانــون ســال 96 (71 هزار 
کاهش داشــته  میلیارد تومان( حدود 15 درصد 
اســت. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه آنچــه در حوزه 
اعتبــارات ســرمایه ای در عمــل تخصیــص داده 
کمتر از عدد مصوب است، شاید بتوان  می شود 
کاهش در راســتای  که این  گرفت  چنین نتیجه 
گرفته است. افزایش دقت بودجه دولت صورت 
کاهش بودجه عمرانی چه معنایی دارد ؟

نســبت   76-96 ســال های  طــی  گفــت:  وی 
اعتبــارات  بــه  عمرانــی  اعتبــارات  عملکــرد 
هزینــه ای به رغــم نوســانی بــودن، در مجمــوع 
که به تدریج  سیر نزولی داشته است. به نحوی 
از 45 درصــد در ســال 76 بــه حــدود 19 درصد 
امــر بدیــن  ایــن  در ســال 96 خواهــد رســید. 
که به تدریج سهم عمده ای از منابع  معناست 

بودجــه عمومــی دولــت صــرف امــور هزینــه ای 
کاهــش یافته  شــده و ســهم اعتبــارات عمرانی 
بودجه هــای  تحقــق  درصــد  متوســط  اســت. 
گذشته حدود 67 درصد و  عمرانی در 20 سال 
برای بودجه های جاری حدود 97 درصد بوده 
کرد:  کید  اســت. حاجــی دلیگانی همچنیــن تا
ح با  در ســال 96 مقرر شــده بود تعداد 299 طر
اعتبــاری برابر بــا 1.815 هزار میلیــارد تومان به 
ح با اعتباری  اتمام برســد از این تعداد 46 طــر
برابر 91.6 میلیارد تومان به اتمام رسید و 253 
ح بــا اعتبــاری بالــغ بر هــزار میلیــارد تومان  طــر
ح ها با اعتباری برابر  برای ســال 97 و ســایر طر
با 6.5 هزار میلیارد تومان برای ســال های آتی 
گفتنی اســت  بــه الیحــه 97 منتقــل شــده اند. 
ج در قانون  ح های مندر ح از طر تعداد 25 طــر
96 )با ســال خاتمه بعــد از 96( از الیحه 1397 
حذف شــده اند. وی در خصــوص نکته بعدی 
ح هاي تملک  کرد: در بخــش طر خاطــر نشــان 
دارایي هــای ســرمایه ای، نــوع نــگاه دولــت در 
ح هــای مشــارکتی و خروج منابــع حاصل از  طر
حــق انتفاع پروانه بهره برداری از الیحه بودجه 
ح هــای  97 باعــث شــده میــزان اعتبــارات طر
عمرانــی فصــل صنعت و معــدن از محل منابع 
کاهــش مواجه  عمومــي بودجــه بــا 44 درصــد 
کاهش  که این میزان  شود. این در حالي است 
از منابــع عمومــي تخصیصــی به ســازمان های 
توســعه ای مانند ایــدرو و شــهرك های صنعتی 
که نیازمند منابع  را در ایفــای تعهــدات قانونی 
تملکی از محل بودجه عمومی یا منابع داخلی 
که  کرد، چرا  هســتند با مشــکل روبه رو خواهد 
ح هــای مشــارکتی، موضــوع تســهیالت  در طر
که بــا موضــوع منابــع مــورد نیاز  ح اســت  مطــر

کاماًل متفاوت است. تملکی 

پروژه های عمرانی نیمه تمام 
ک است در حال استهال

در ســال  هــر حــال  بــه  گفــت:  وی همچنیــن 
97، میزان اســتقراض دولت )بدون احتســاب 
 38.5 ارزی(  ذخیــره  صنــدوق  از  برداشــت 
هــزار میلیــارد تومان )معــادل 10 درصــد منابع 
که نســبت  گرفته شــده اســت  عمومی( در نظر 
گذشــته  به 34.5 هزار میلیارد تومان در ســال 
11.4 درصد رشد داشته است. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاســبات مجلس در ادامه 
کرد: پیش از اینکــه پروژه های عمرانی  تصریــح 
کلیــد خــورده مســتهلک شــود بایــد فکــری به 

حال آنها شود. 15 اسفند- صما

بودجه عمرانی 
فدای حقوق 

کارمندان
 شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه
 و محاسبات مجلس :
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شــرکت   مدیرعامــل  آزاد،  علــی  مهنــدس 
فرعــی راه، دبیــر انجمــن شــرکتهای راهســازی 
در  شــده  یــاد  چهره هــای  از  یکــی  و  کشــور 
کتــاب »چهره هــای مانــدگار راه ســازی ایران« 
کــه متولــد  ســال 1319 تجریــش و   اســت. وی 
غ التحصیل راه و ساختمان دانشکده فنی  فار
کشــور  اســت ، حــدود 55 ســال بــه راهســازی 

کرده است. خدمت 

کــه در اختیار ما قرار  ضمن تشــکر از فرصتی 
دادیــد، لطفــا از ســندیکا و آشــنایی خود با 

این تشکل قدیمی بگویید. 
این ســندیکا ســابقه 70 سال خدمت در همه 
حروف مرتبط با پیمانکاری را دارد و طی این 
که یکی از آنها  سالها ، دو هدف   داشته است 
تجمیــع نیروهــای ســازنده و ســاماندهی آنها 
کردن  بــرای حل مشــکالت و دیگــری توانمند 
آنها برای خدمت به ایران بوده اســت. با این 
هــدف، ســندیکا در ســالهای 1326 تشــکیل 

شد.
قبــل از انقــالب، پیمانــکاران مــا بالــغ بــر 400 

گرد آمده بودند.  که در سندیکا  شــرکت بودند 
حــدود ســال 1340 هــم انجمــن تاسیســاتی و 
تجهیزاتی، تشــکیل شــد ولی رابطه تنگاتنگی 
دوران  آن  در  تعامــل  داشــت.  ســندیکا  بــا 
بســیار آســان بــود و مانند امــروز تشــتت افکار 
وجــود نداشــت. این ســندیکا توســط مردانی 
کــه عالقمنــد بودنــد، اداره می شــد، مجموعه 
کــه جز خدمــت بــه مملکت هیچ  انســانهایی 
که در سندیکا  کســانی  فکر دیگری نداشــتند. 
که باید  کار می کردند  کاری و تقوا  بودنــد با فدا
که مدیون این  کنیم، چرا  از تــک تک آنها یاد 

بزرگان و خادمان مملکت هستیم.
در مورد آشــنایی مــن با ســندیکا، باید عنوان 
کنم ، در سال 1345 دکتر عبدالمهدی شریف 
کــه دکتــری اقتصــاد داشــت، بــازرس  امامــی 
ســندیکا بــود و مســائل فنی ســندیکا را با من 
کار بودم،  کــه در شــرکت ایران کار مشــغول بــه 
ح می کــرد. از طریــق آقــای شــریف امامی  مطــر
پای من به ســندیکا باز شــد و در ســال 1357 
از طــرف بــزرگان ســندیکا جزو لیســت 19 نفره 
کاندیــدای هیات مدیره بــودم. در آن دوران،  

مــن به جمــع انقالبی پیشــنهاد دادم نیروی 
جوانــی خود را با نیــروی عقل و تجربه هیات 
کنند تــا افکار  مدیــره قدیمــی ســندیکا جمع 
خردمندانــه قبلی هــا ادامــه یابــد و بــا نیروی 
که متاســفانه به  جوانی آنها امور جریان یابد 
این حرف ها توجهی نشد و من چند سالی از 
گرفتم. تنها در شرکت تعاونی  کناره  ســندیکا 
کــه مســئله تشــکیل  تــا زمانــی  فعــال بــودم 
شــرکت تضمین پیش آمد و مهندس مولوی 
که در شــرکت تضمین باشــم  از من خواســت 
کــه همیــن امــر باعث برگشــت مجــدد من به 
ســندیکا و 5 دوره حضــور در هیــات مدیــره 
شــد. البتــه در دوره آخــر بــه دلیــل اعتقــادم 
برای احترام به پیشکسوتان و به خاطر عدم 
رعایــت ایــن مــورد از طــرف برخــی دوســتان 
مهنــدس  و  انصــاری  مهنــدس  همــراه  بــه 
عطاردیان از ســندیکا اســتعفا دادم. هرچند 
در دوره بعــد بــه عنــوان عضو هیــات مدیره، 
افتخار خدمت نصیبم شــد ولی دو دوره آخر 
گذار  هیات مدیره، جای خود را به جوانان وا

کردم.

پیمانکاری در آن دوران چگونه بود؟ 
که چرا  کشــور  دربــاره فلســفه پیمانــکاری در 
عــده ای به ایــن حرفه جلب می شــدند، باید 
گفت پیمانکاری واسطه تبدیل سرمایه های 
زیرســاختی  بــه ســرمایه های  پولــی مملکــت 
در  و  بودنــد  عالقمنــد  کــه  کســانی  و  اســت 
خــود شایســتگی مدیریــت می دیدنــد، بــرای 
ایــن خدمــت، بیش از معمــول اعــالم آمادگی 
می کردند. آنها پول دولت را تبدیل به سرمایه 
 زیرســاختی می کردند و در قبال ریسک خود ،

معمولــی  کارمنــد  برابــر  چنــد  حقوقــی  تنهــا   
می گرفتند.  

بــه  توســعه  زیرســاخت های  ســاخت  اصــوال 
4 نهــاد ســازمان برنامــه و بودجــه، نهادهــای 
کارفرمایی موجود در وزارتخانه ها، مهندسین 
وقتــی  اســت.  مربــوط  پیمانــکاران  و  مشــاور 
کار می کــردم  مــن در ســال 1341 در ســد دز 
پیمانــکار،  هــم  کارآمــوزی می دیــدم،  و دوره 
کشــور خارجــی بــود و هــم مشــاورها خارجــی 
 بودنــد، ولی وقتی در ســال 1342 در راه قدیم

 خرم آباد-اندیمشک، کار می کردم،  پیمانکاران 
هنــوز  مشــاوران  گرچــه  ا بودنــد،  ایرانــی 
پیمانــکاران  وظیفــه  البتــه  بودنــد.  خارجــی 
کار بــود، حتــی پــدر  در بــدو امــر تهیــه نیــروی 

مهندس علی آزاد تشریح کرد:

مردانی که در خواب هم 
به عظمت ایران فکر می کردند
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پیمانکارانــی  از  اصغــرزاده  حاجــی  مهنــدس 
کار و مصالح را تهیه می کردند،  که نیــروی  بــود 
کار را آغــاز  اغلــب پیمانــکاران بــا ایــن رویکــرد 
کــه وقتــی صحبت از  کردنــد. فرامــوش نکنیــد 
پیمانــکاران آن دوره می کنیــم، خصوصیاتــی 
کار  کدامنــی،  ماننــد صداقــت، راســتگویی، پا
درســت و دشــوار بــه ذهــن می رســد، چنانچه 
آقــای حاجی اصغرزاده بارها عنوان  کرد: تحت 
کار توجه  کیفیت بــاالی انجام  هر شــرایطی به 

کنید. 
الگوهــای خوبــی  آن دوره، همــه  مهندســان 
کار  برای خود داشتند و برای نمونه اساتید فدا
و زحمتکــش دانشــکده فنــی ماننــد مهندس 
عبداهلل ریاضی، دکتر مجتبی ریاضی، مهندس 
جفــرودی،   کاظــم  مهنــدس  حامــی،  احمــد 
کاظــم  مهنــدس  بــازرگان،  مهــدی  مهنــدس 
خلیلــی،  عبدالحســین  مهنــدس  حســیبی، 
مهنــدس صفی اصفیا، مهنــدس مجید اعلم، 
دکتر حســن شــالچیان و صدها معلــم دیگرکه 
در برابر عظمت آنها باید سر تعظیم فرود آورد. 
آنهــا در خدمــت بــه مملکــت عالقمنــد بودنــد 
و جوانــان نیــز از آنهــا الگــو می گرفتند. مشــکل 
که الگوی مناسبی  امروز جوانان ما، این است 
کــه از آنها  بــرای یادگیری ندارنــد. این افرادی 
کــه در خواب هم به  نــام بردم، افــرادی بودند 
کــه  عظمــت ایــران فکــر می کردنــد. همانطــور 
که روزی  ســالوادر دالی در پاسخ به این سوال 
گفته بود: تمام  چند ســاعت نقاشــی می کند، 
طــول روز، چــون در خواب هم به نقاشــی فکر 

می کنم. 
کار در آن دوران بســیار دشــوار  البتــه شــرایط 
بــود. مــن 3 ســال در قطعــه 25 ســیرجان بــه 
کیلومتــری   200 در  کــردم.  کار  بندرعبــاس 
نــام  بــه  قهوه خانــه  یــک  تنهــا  حاجی آبــاد  از 
نبــود.  دیگــری  چیــزی  و  بــود  ممدتبعیــدی 
گردنــه، تحویل  گــر تریلــی، بولــدوزر را قبــل از  ا
گردنه  گــذر از  کــه بعد از  مــی داد، نصــف زمانی 
گردنه  که  تحویل مــی داد، پول می گرفت. چرا 
کامیونهــا بــرای اینکــه  کــوه بــود و  بــاالی قلــه 
خ می گذاشــتند  چرخشــان نیفتد، الوار زیر چر
کرمان را به  که سیرجان و  و این تنها راهی بود 
بندرعبــاس وصل می کرد. ما روزی 18 ســاعت 
کارگرهــا ســر ظهر تخته ســنگی  کار می کردیــم. 
بــزرگ را از زیــر آب بیــرون می آوردنــد و نــان را 
روی آن درســت می کردند و با چایی به عنوان 
کپرها و ماســه  نهــار می خوردنــد. زندگی ما در 

بادی ها می گذشت، بنده در زمان ساخت راه 
ســرباز- راســک - بلوچســتان، بــرای ارتباط با 
کیلومتــر راه را طی  خانــواده مجبــور بودم،  30 
گاه ســیم قطــع بود و  که  کنــم تــا تلگــراف بزنم 
مجبــور بــودم ســه روز بعد دوباره ســر بزنم. در 
راه میناب - ســیریک - جاســک، همــکار ما و 
زن اتریشــی او ظهــر مجبــور بودنــد، ظهرهــا از 
کنترل و  گرفتــن در دو خمره یخ دار بــرای  قــرار 

کنند.  گرما استفاده  تحمل 
 

کردیــد،  آقــای مهنــدس از الگوهــا صحبــت 
کمی  برای روشن شــدن مطلب در این باره 

توضیح دهید.  

یکــی از الگوهــای خــوب دوران مــا ، مهنــدس 
احمــد حامــی بــود. ایشــان اســتاد راهســازی 
که  و مصالــح ســاختمانی  دانشــکده فنــی بود 
کــرده بود و  زمــان رضاشــاه در آلمــان تحصیل 
کشــور بازگشــته بودنــد. وی  بــرای خدمــت به 
معــاون وزیر راه و محقق بودند و از انســانهای 
عالقمنــد به میهن با خلــوص 100 درصد بود و 
کلیه راههای مملکت ومعادن سنگ و مصالح 
که  را نقطــه بــه نقطــه می شــناخت، تا حــدی 
گردان می پرســید،  اهــل  بــرای امتحــان از شــا
کوهها  کجا هستند، سپس سوال هایی درباره 
و راههــا و ســنگهای منطقــه مربــوط بــه خــود 
دانشــجو، از او می پرســید. او مرد شــریفی بود 

کــه معتقــد بــود، بــرای ســاخت مملکــت باید 
البتــه  بــه دســت مهندســان ســپرد،  کشــور را 
مهندســان مدنظر ایشــان مهندسان آن دوره 

بود. 
دیگــر الگــوی دانشــجویان آن دوره مهنــدس 
ریاضــی بودند، مــن به عنوان نــان آور خانواده 
مجبور بودم ،   برای عقب نماندن از درسهای 
دانشــگاه حــدود 4 صبــح بــه دانشــکده بــروم 
کنــم.  کالس هــا مطالعــه  تــا ســاعت شــروع  و 
همســفرهای مــن در ایــن ســفر صبح گاهــی با 
اتوبــوس از تجریــش تا دانشــکده فنی، حبیب 
جگرکــی و ممــد ســبزی فــروش و ... بودنــد. 
وارد حیــاط  دانشــکده  از الی  نرده هــا  بنــده 
کنــم. آقای  فنــی می شــدم تــا درس ها را مــرور 
مهنــدس ریاضی از ســاعت 6/5 در دانشــکده 
که همه دروس  قدم می زد و به عنوان معلمی 
بــود  را می دانســت، پاســخگوی دانشــجویان 
و نظــم و ترتیــب دانشــگاه را زیــر نظــر داشــت. 
نظــم موجــود  و  فکــری  و  همبســتگی روحــی 

بعد از انقالب، ســـازندگی ادامه 
کـــه منابـــع مالـــی  یافـــت. چـــرا 
گذشـــتگان هنوز موجـــود بود و 
همـــه از آن بهـــره می بردند ولی 
کـــم به دلیل عـــدم مدیریت  کم 
و  بـــدون تخصـــص  و  آینده نگـــر 
تجربه، چیزی بر ســـر ایـــران آمد 
کـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم. 
ایـــران  در  کـــه  کســـانی  همـــه 
خدمـــت  نیـــت  کرده انـــد،  کار 
کشـــور را داشـــته اند امـــا بـــا  بـــه 
پتانســـیل و توانایی ها و دیدگاه 
که نتایـــج مختلفـــی را به  خـــود 

اســـت  همراه داشـــته 
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ایشــان  ماننــد  افــرادی  را  فنــی  دانشــکده  در 
نــام  نمی تــوان  اصــال  کردنــد.  پایه گــذاری 
دانشــکده فنــی را آورد و یــادی از ایــن بــزرگان 

نکرد. 

پیمانــکاری در ســالهای ۷۰ تــا 9۰ را چگونــه 
ارزیابی می کنید؟

بعــد از انقــالب، ســازندگی ادامــه یافــت. چــرا 
گذشــتگان هنــوز موجود بود و  کــه منابع مالی 
کم به دلیل  کم  همــه از آن بهره می بردند ولی 
عــدم مدیریــت آینده نگــر و بــدون تخصــص و 
که امروز شاهد  تجربه، چیزی بر ســر ایران آمد 
کار  ایــران  کــه در  کســانی  آن هســتیم. همــه 
کشــور را داشــته اند  کرده انــد، نیــت خدمت به 
که  امــا با پتانســیل و توانایی هــا و دیدگاه خود 

نتایج مختلفی را به همراه داشته است. 
کار پیمانکاری  که مــن تــازه وارد  در ســالهایی 
کار را امــری  شــده بــودم، همــه افــراد شــاغل، 
می دیدنــد.  ایــران  بــه  خدمــت  راســتای  در 
در نتیجــه جامعــه بــرای پیمانــکاران احتــرام 
زیــادی قائــل بود و تمــام مجموعــه از خدمت 
گسترش  موجود راضی بودند. امروزه مملکت 
امــا  شــده  زیــاد  پیمانــکاران  تعــداد  و  یافتــه 
مســئوالن  چــون  هســتند،  ناخشــنود  همــه 
کار بزرگــی انجام  نمی داننــد، پیمانــکاران چــه 
می دهنــد. از طرفــی در بین حرفه منــدان نیز، 
آن هــدف اصیل و تعهــدات اجتماعی و توجه 
بــه وطــن ارزش خــود را از دســت داده  اســت. 
کــم رنــگ شــدن اهــداف نیــز بــه دلیــل  ایــن 
گسســت در چرخــه انتقــال تجربــه و اخالق به 
نســل های بعــد اســت. بــه یــاد دارم پیرمردی 
کــه به بچه های  بــه نام حــاج آقا فرهنمند بود 

تجریــش، در خانه خود تعلیم مــی داد. او بعد 
انســانیت،  آداب  مذهبــی،  آداب  آمــوزش  از 
اخــالق و زندگــی را نیــز بــه مــا می آموخــت. آن 
زمان می خواستند، سر پل تجریش را آسفالت 
گفــت: »مبــادا بــه روی  کــه ایشــان مــا  بکننــد 
کار را بکنید، انگار  گــر این  کنید، ا آســفالت تف 
گرمای  کــه در ایــن  کارگــر زحمتکشــی  بــه روی 
تابســتان، آســفالت داغ را درست می کند، تف 
کرده ایــد«. افرادی مثل او فکــر و اخالق خوب 
که متاســفانه  را در جامعــه نهادینــه می کردند 
ایــن توجه به تعلیم، در ســالهای اخیر مغفول 

مانده است.

درباره تاریخ راه در ایران بگویید.
ایــران  راههــای  بــه  هخامنشــیان  زمــان  از 

توجــه  شــد و راه هــا بــا اولویــت حمــل و نقــل 
نیروهای نظامی ســاخته  شد. ما حدود 2600 
کیلومتــر راه در دوران هخامنشــی بــه نــام راه 
شاهنشــاهی داشــتیم. راهی مانند راه ابریشم 
که در زمان  کارنامه ملت ماست و پل هایی  در 
ساســانیان ســاخته شد نیز بســیار قابل توجه 
هســتند. ســابقه درخشــانی از ســاخت  پــل و 
ابنیه در دوران صفویه داریم. پل هایی هم در 
این دوران ساخته شد. تا پایان دوران قاجار، 
کی بودنــد. قبــل از دوران  کشــور، خا راههــای 
کیلومتــر راه آهــن تهران  پهلــوی اول، فقــط 8 

شهرری وجود داشت. 
راهســازی نویــن در ایــران در اوایــل قــرن 20 
که قبل از آن در ســال 1319 طی  طــوری بــوده 
کــردن مســیر  تهــران- تبریــز 12 روز، تهــران- 
مشــهد 13 روز، و تهران - بوشــهر 37روز طول 
که شورشــی  می کشــید. در دوران پهلــوی اول 
گنبــد روی  گــرگان و  توســط ترکمن هــا در بیــن 
هنگــی  تــا  کشــید  طــول  روز   28 بــود،  داده 
گــرگان بــرود و همیــن امــر ذهــن  از رشــت بــه 
مســئولین مملکــت را متوجــه اهمیــت راههــا 
کشــور در آن ســال  کل بودجه  کرد و 25 درصد 
گرفت ، یعنی در سال 1319  به راهسازی تعلق 
کل  کــه مــن متولــد شــدم، 25 درصــد بودجــه 
کــه این  مملکــت بــه راهســازی تعلــق داشــت 

بودجه دو برابر بودجه جنگ بود. 
کیلومتر کشور 2500   در ابتدای ســال 1395 در 

هــزار   37 بزرگــراه،  کیلومتــر  17هــزار   ، آزادراه   
راه  کیلومتــر  50هــزار  اصلــی،  راه  کیلومتــر 
 12 روســتایی،  راه  کیلومتــر  هــزار   130 فرعــی، 
کیلومتــر راه آهــن، 70 فــرودگاه و    250  هــزار 
هــزار  آنهــا  ارزش  کــه  داشــتیم  متــرو  کیلومتــر 
تریلیــارد تومــان بــود. بــر اســاس آمــار راههای 
کــه بر  موجــود،    جــزو معــدود مــواردی اســت 
اســاس آن می توانیــم بگوییــم، ایــران در زمره 
کشــورهای پیشــرفته اســت.  آنچــه امــروز بــه 
کشــور از آن یاد  عنــوان زیرســاختهای توســعه 
ســخت کوش  انســانهای  دســترنج   ، می شــود 
کــه بــا تحمــل  گمنــام و صادقــی اســت  گاه  و 
مصائب بســیار در دل بیابانهای بی آب و علف 
گرانمایــه  کوهســتانهای صعب العبــور،   عمــر  و 
کردند. این زیرساخت ها را باید  خود را سپری 
به عنوان ثروت ملی به رســمیت شــناخت و از 

کرد.  آنها نگهداری و حراست 

عنـــوان  بـــه  امـــروز  آنچـــه 
کشـــور  توســـعه  زیرســـاختهای 
از آن یـــاد می شـــود ، دســـترنج 
گاه  انســـانهای ســـخت کوش و 
کـــه با  گمنـــام و صادقـــی اســـت 
تحمـــل مصائـــب بســـیار در دل 
و  علـــف  و  بـــی آب  بیابانهـــای 
صعب العبـــور،    کوهســـتانهای 
گرانمایـــه خـــود را ســـپری  عمـــر 
را  زیرســـاخت ها  ایـــن  کردنـــد. 
ثـــروت ملـــی  بـــه عنـــوان  بایـــد 
بـــه رســـمیت شـــناخت و از آنها 
کـــرد.  حراســـت  و  نگهـــداری 
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که   »توســعه، راه پرفراز و بدون نشــیبی است« 
چهــار مرحلــه دارد و هــر مرحلــه آن، از مرحلــه 
خ  پرهزینه تــر ر و  قبلــی ســخت تر و طوالنی تــر 
می دهد. تاســیس صنایع مدرن و اســتفاده از 
فناوری های جدید )مدرن سازی سرمایه  های 
در  همــوار  دشــت های  مثابــه  بــه  اقتصــادی( 
چــارک ]یــک چهــارم[ اول راه توســعه اســت. 
ســپس آمــوزش علمــی و انباشــت مهارت های 
فنی نیروی انسانی )مدرن سازی سرمایه های 
انســانی( بــه مثابــه تپه هــای نــه چنــدان بلند 
خ  ر آنــگاه  اســت.  توســعه  راه  دوم  چــارک  در 
نمــودن تحــوالت سیاســی و اجتماعــی مدرن 
گســترش مشــارکت  مثــل تمریــن دموکراســی، 
و  احــزاب  تاســیس  روزنامــه،  انتشــار  زنــان، 
ســرمایه های  اجتماعــی(  )مدرن ســازی   ....
چــارک  در  کــه  اســت  کوهچه هایــی  به منزلــه 
کنیم. آنگاه  ســوم راه توســعه بایــد از آنها عبــور 
شــکل گیری اخالق اجتماعی جدید و تحوالت 
مــدارا  اندیشــه،  در  رواداری  ماننــد  فرهنگــی 
اجتماعــی،  عقالنیــت  دگرپذیــری،  عمــل،  در 
قانون پذیــری، احتــرام بــه حقــوق شــهروندی 
و.... )مدرن ســازی ســرمایه های فرهنگی( به 
کوهســتان های عظیم پر از ســنگالخی  مثابــه 
کــه در چــارک چهارم مســیر توســعه قرار  اســت 
که در دو چارک اول مســیر  گرفته اند. تحوالتی 
خ می دهد را مدرنیزاسیون )نوسازی(  توسعه ر

آخــر  کــه در دو چــارک  می گوییــم و تحوالتــی 
)نوگرایــی(  مدرنیتــه  را  خ  می دهــد  ر توســعه 
می گوییــم. حرکــت جامعــه در ایــن چارک هــا 
یعنــی  دهــد.  خ  ر همزمــان  می توانــد  البتــه 
همزمان که همه جامعه در چارک اول در حال 
حرکتنــد، پس از چندی بخش هایی از جامعه 
بــه چــارک دوم می رســند، ســپس بخش هــا یا 
کمتری  کمتری به چارک ســوم و باز عده  عــده 
وارد چــارک چهارم توســعه می شــوند. پس در 
عمــل، جامعــه همزمــان در هــر چهــار چــارک 
توســعه در حــال پیشــروی اســت اما معیــار ما 
کثریت جامعه  کثریت « اســت. یعنی وقتــی ا »ا
بنگاههــای  اجتماعــی،  نهادهــای  )مــردم، 
اقتصــادی، اجــزای حکومــت و ...( در چــارک 
اول در حرکت هستند، می گویم این جامعه در 
مرحله اول توسعه است. و به همین ترتیب تا 
چارک چهارم. وقتی می گوییم جوامع »توسعه 
یافته«، یعنی آنها هم هنوز دارای بخش هایی 
کــه در چارک هــای قبلــی در حرکــت و  هســتند 
کثریت بخش هــای  آن جوامع  فعالیت انــد اما ا

وارد چارک چهارم شده اند.
در ایــران حرکــت در مســیر توســعه را تقریبــا از 
کرده ایــم. اما حرکت  انقــالب مشــروطیت آغــاز 
پرقدرت در چارک اول را تقریبا از 1310 شمسی 
کردیم. در هشــتاد ســال اخیر ما چارک  شــروع 
اول توســعه را خیلــی خــوب رفتــه ایــم و البتــه 

کمک مان آمده است.  درآمدهای نفتی نیز به 
حتــی در برخــی حوزه هــای این چــارک، زیاده 
دوم  چــارک  در  حرکــت  ایــم.  کــرده  نیــز  روی 
گرچــه رســما از تاســیس دانشــگاه  توســعه را 
کرده ایم امــا تقریبا  تهــران در ســال 1313 آغــاز 
گرفتــه اســت.  از دهــه چهــل شمســی شــتاب 
متاسفانه در دو دهه اخیر گسترش بی ضابطه 
کیفیت حرکــت در این چارک  دانشــگاهها، به 
می رســد  نظــر  بــه  یعنــی  اســت.  زده  آســیب 
کیفیــت الزم  کنــون ســرمایه های انســانی مــا  ا
برای تحقق توســعه را ندارند و به همین علت 
احتماال ما برای چند نســل در مســیر توســعه 

درجا خواهیم زد.
بــا  همزمــان  نیــز  ســوم  چــارک  در  حرکــت 
چارک های قبلی بوده اســت اما در دوره هایی 
یــا دهــه  انقــالب مشــروطیت  مثــل ســالهای 
امــا  اســت.  گرفتــه  شــتاب  شمســی،  بیســت 
گســتره ایــن حرکــت محدود  در ایــن دوره هــا، 
بــه بخش هایــی از جمعیــت شــهرهای بــزرگ 
بــوده اســت. تقریبا در ســالهای پــس از جنگ 
کــه تحــرکات مربــوط بــه چارک  تحمیلــی بــود 
گســترده در همــه  ســوم راه توســعه، بــه طــور 
کشــور  مناطــق و بیشــتر بخش هــای جمعیتی 
کنون نیز با سرعت در حال  گرفت و هم ا شکل 
کــدام از چارک هــا هر  پیــش روی اســت. در هــر 
چه ســرعت این پیشروی بیشتر باشد تنش ها 
و مشــکالت و پدیده هــای غیر طبیعــی و یا غیر 
گســترش فضای  خ می نماید.  اخالقی بیشــتر ر
که  مجازی در ســالهای اخیر باعث شده است 
ناهنجاری های مربوط به چارک ســوم توسعه 
خ نمایــد.  جامعه مــا تقریبا چند  بــه ســرعت ر
کــه در چارک دوم و ســوم توســعه  دهــه اســت 
درجــا می زند. تنها بخش های بســیار ناچیزی 
از جامعــه ایرانــی وارد چــارک چهــارم توســعه 
ک باشد، گمان  گر روند گذشته مال شده اند و ا
نمی کنم به این زودیها جامعه ایران به صورت 
گســترده وارد چــارک چهارم شــود. مــا در واقع 
چند دهه اســت در انتهای مدرنیزاسیون و در 

ابتدای مدرنیته داریم درجا می زنیم.
به رغم همۀ این ها )اشاره نویسنده به انتساب 
مطلــب خــالف واقــع به او بــه عنــوان مقاله ای 
دربــاره ارز در فضــای مجازی( مــن امید فراوان 
که همین شــبکه های مجازی پر آسیب،  دارم 
گســترده ی جامعــه ایــران بــه  مقدمــات ورود 

چارک چهارم توسعه را فراهم آورند.
  عصر ایران

مراحل 4 گانه توسعه؛ 
در دو مرحله درجا زده ایم   

 دکتر محسن رنانی؛ پژوهشگر توسعه
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الیحه مالیات بر ارزش افزوده؛ 
فرصت ها و چالش ها

محمــد تکلی:پــس از طی شــدن دوره آزمایشــی قانــون مالیات بر ارزش افــزوده، الیحه 
قانــون دائمــی مالیــات بــر ارزش افــزوده توســط ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی تدوین  گردید .ســندیکای شــرکتهای ساختمانی ایران به نمایندگی 
کشور نظرات اصالحی خود در  طیف وسیعی از سازندگان و مجریان طرحهای عمرانی 
ویرایــش هــای متعــدد متن الیحــه را در جلســات مختلف حضوری و مکاتبــه ای اعالم 
نمــود و متــن مــورد تاییــد ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی به 

گردید. کمیسیون اقتصا دی هیات دولت ارسال 
کمیســیون اقتصادی  بــا عنایــت به عــدم اعمال نظــرات ســندیکا در الیحه ارســالی به 
که متاسفانه  ح نمود  کمیسیون نظرات خود را مطر  هیات دولت، سندیکا با حضور در 

مورد توجه و عنایت واقع نگردید.

در تاریخ 95/12/23متن نهایی الیحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت محترم 
 تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید. پس از ارسال الیحه، مرکز پژوهش های مجلس 
بــا دعــوت از کارشناســان خبــره و فعــاالن بخش خصوصی الیحــه مذکور را مورد بررســی 
قــرار داد. ســندیکا بــا توجــه بــه تجربه اجــرای قانــون از ســال 87 با حضور در جلســات 
کارشناســی، ایــرادات اساســی الیحــه را عالوه بر عــدم قابلیت اجرایی برخــی از مواد آن 
کارآمــدی دراز مــدت قانــون در  از جملــه مــاده 16 نظــرات اصالحــی خــود را در راســتای 
ح نمــود که برخــی از مواد اصالح گردیــد و در برخــی از اصالحات نظرات  جلســات مطــر
ســندیکا اعمال نگردید.  ســندیکا در ادامه اقدامات خود نامه شــماره 57997 - 97  را 
به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال و در جدول تطبیقی متن قانون 
فعلــی و متــن الیحه مالیات بــر ارزش افزوده و نظرات اصالحی خــود را تدوین و تقدیم 

کمیسون نمود.  نمایندگان محترم عضو 
امید اســت مجلس شــورای اســالمی با اعمــال نظرات بخــش خصوصی فعال 
کــه نقــش بــه ســزایی در تولیــد، اشــتغال و تحصیــل مالیــات بــر ارزش  جامعــه 
کاهش نارضایتی مودیان مالیاتی را دارد اقدام  افزوده، اجرایی شدن قانون و 

الزم را مبذول نماید.

 گزارش فعالیت های سندیکا برای اصالحات مورد نیاز  در الیحه دولت 
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1

- تاریخ تعلق مالیات به   
شرح زیر است:

 :      

ارائه  تاریخ  یا  صورتحساب  تاریخ 
مقـدم  کـه  هرکـدام  خدمت، 

باشـد حـسب مورد؛ 

 3-    عرضه کاال و ارائه خدمات 
به شرح ذیل است: 

: تاریخ پرداخت علی الحساب     
و یا تاریخ  تأیید صورت وضعیت، هر کدام که مقدم باشد.

 3-    عرضه کاال و ارائه خدمات به شرح ذیل 
است: 

: “تاریخ  تعلق مالیات برارزش افزوده تاریخ     
پرداخت صورتحساب و یا صورت وضعیت و مالیات بر ارزش افزوده توسط 

کارفرما”

2
4 6   

و  و تجهیزات سرمایه ای معدنی،کشاورزی  ماشین آالت 
،معدن   صنعت  وزارت  تشخیص  به  صنعتی  تولید  خط 

وتجارت 

4 6   

معدنی،      سرمایه ای  تجهیزات  و  آالت  ماشین 
  کشاورزی و خط تولید صنعتی به تشخیص وزارت ذیربط 

3

 5   

صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد 
تجاری  صنعتی مناطق ویژه  اقتصادی از طریق مبادی 
خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط 
گمرک یا برگ خروجی )در مورد صادرات کاال(و اسناد و 

مدارک مثبته )در مورد صادرات خدمات(

5   

صادرات کاال و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری  صنعتی 
مناطق ویژه  اقتصادی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز 
گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی )در مورد صادرات کاال(و 

اسناد و مدارک مثبته )در مورد صادرات خدمات(

        
          

    

4

 5   

سرمایه ای  تجهیزات  و  آالت  ماشین  عرضه 
معدنی،کشاورزی و خط تولید صنعتی به تشخیص وزارت 

صنعت ،معدن  وتجارت توسط واحدهای مجاز

 5   

 عرضه ماشین آالت و تجهیزات سرمایه ای معدنی     
واحدهای  تشخیص  به  صنعتی  تولید  خط  و  کشاورزی     

مجاز وزارت ذیربط

5

  4  
یـا خـدمت  بهاي کـاال   ،
منـدرج در صورتحـساب خواهد 
که صورتحساب  مواردي  در  بود. 
آن  ارائه  از  یا  و  نباشد  موجود 
موجب  به  یا  شودو  خودداري 
احراز  مثبته  مدارک  و  اسناد 
شود کـه ارزش منـدرج در آنهـا 
محاسبه  مأخذ  نیست،  واقعی 
یا خدمت  کاال  روز  بهاي  مالیات 
می  مالیات  تعلـق  روز  تاریخ  به 

باشد.

یا  بهاي کاال   ،     -
خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. 

ارائه  از  یا  و  نباشد  موجود  صورتحساب  که  در  مواردي 
آن خودداري شود و یا به موجب اسناد  و مدارک مثبته 
احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نیست، مأخذ 
محاسبه مالیات  متعلق، ارزش روز کاال یا خدمت به تاریخ 

روز تعلق مي باشد. 

، بهاي کاال یا خدمت مندرج در     -
و  نباشد  بود. در  مواردي که صورتحساب موجود   خواهد 
یا از ارائه آن خودداري شود و یا به موجب اسناد  و مدارک مثبته احراز 
شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نیست، مأخذ محاسبه مالیات  متعلق، 

ارزش روز کاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق مي باشد. 

بهاي   ،     «  : تبصره: 
تایید شده  یا صورت وضعیت  و  یا خدمت مندرج در صورتحساب  کاال 

توسط کارفرما خواهد بود.”

6

بودن  واقعی  غیر  احراز  صورت  :در      
تهاتر  کسر،  قابل  مربوط  معامله  مالیاتی  اعتبار  معامله، 

و  پذیرش نخواهد بود. 

:    

با توجه به اینکه شرایط احراز غیر واقعی بودن معامله یا نحوه تشخیص آن 
نا مشخص و دشوار می باشد، و مالک تشخیص معامله صوری مشخص 
نمی باشد پیشنهاد میگردد دستورالعمل  و یا نحوه تشخیص غیرواقعی 

بودن معامالت در این پیش نویس درج  یا کاًل تبصره حذف گردد.
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7

34  

موضوع  مالیات  مشمول  مؤدیان 
دفاتر،  از  مکلفند  قانون  این 
فرمهاي  سایر  و  صورتحسابها 
یا  و  صندوق  ماشینهاي  مربوط، 
سایر وسایل و روشهاي نگهداري 
مالیاتي  امور  سازمان  که  حساب 
استفاده  مي کند،  تعیین  کشور 
مذکور    مدارک  نمایند. 
    از سال مالي 
نگهداري  مؤدیان  توسط  مربوط 
مأموران  مراجعه  صورت  در  و 

مالیاتي به آنان ارائه شود.

حسب  مکلفند  قانون  این  موضوع  مؤدیان  3  
مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک )اعم از الکترونیکی 
یا غیر الکترونیکی( را مطابق مقررات قانون مالیات های 
مستقیم برای تعیین مأخذ  مشمول مالیات خود تنظیم 
و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب ها، فرم ها، 
 سامانه های مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روش هاي 
مالیاتي کشور  نگهداري حساب که توسط سازمان  امور 
مکلفند  مذکور  مودیان  نمایند.  استفاده  می شود  تعیین 
مراجعه  صورت  در  را  مذکور  مدارک  و  اسناد  و  دفاتر 

ماموران مالیاتی به آنها ارایه دهند.

   

3 

     

رسیدگی  با  همزمان  سال  هر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  رسیدگی  زمان 
مالیات عملکرد سال مذکور می باشد در صورت عدم رعایت زمان مزبور، 

اظهار نامه مودی قطعی تلقی می گردد. 

8

    - گمرک 
مکلـف  ایـران  اسالمی  جمهوري 
ایـن  موضـوع  مالیـات  اسـت 
از  ترخیص  از  قبل  را  قانون 
در  و  وصول  کاال  واردکنندگان 
پروانه هاي گمرکی و یا فرمهاي 
نماید  درج  مورد  حسب  مربوط 
اشخاص  به  مربوط  اطالعات  و 
مشمول  حقوقی  و  حقیقـی 
به  را حداکثر  قانون  این  مقررات 
امور  سازمان  به  ماهانه  صورت 
مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان 
امور  سازمان  همزمان  دسترسی 
هاي  پایگاه  به  کـشور  مالیاتی 
آورد.  فراهم  را  ذیربط  اطالعاتی 
گمرک جمهوري اسـالمی ایـران 
وصـولی  مالیـات  اسـت  مکلـف 
بعد  ماه  پانزدهم  تـا  را  مـاه  هـر 
به حساب مخصوصی نـزد خزانـه 
ایـن  بـه  داري کـل کـشور کـه 
امور  سازمان  توسط  منظور 
می گردد،  اعالم  کشور  مالیاتی 

واریز نماید.

ایران  اسالمي  جمهوري  گمرک   4 4  
از  قانون را قبل  این  مکلف است مالیات متعلق موضوع 
ترخیص قطعی از  واردکنندگان کاال وصول و همزمان به 
حساب هایي که بنا به درخواست سازمان نزد  خزانه داري 
کل کشور افتتاح و اعالم مي گردد واریز کند و ضمن درج 
در پروانه هاي  گمرکي و یا فرم هاي مربوط حسب مورد، 
مربوط  به  اطالعات  به  سازمان  برخط  دسترسي  امکان 
اشخاص حقیقي و حقوقي مشمول مقررات این قانون و 

پایگاه های اطالعاتی ذی ربط را  فراهم نماید. 

این    EPC و  خارجی  پیمانکاران  از  مضاعف  مالیات  از  اجتناب  جهت 
تبصره اصالح گردد 

حساب  به  کارفرمایان  سوی  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  واریز  با  که 
می  دارد حل  وجود  در حال حاضر  که  مشکلی  مشاوران  و  پیمانکاران 

گردد.

4 4   

پیمانکار  توسط  خارجی  کاالی  تامین  که  پیمانکاری  قراردادهای  "در 
برای  کارفرما  توسط  پرداختی  افزوده  ارزش  بر  مالیات  میگیرد،  انجام 
از برگ سبز گمرکی و قبض  ارائه یک نسخه  ،به شرط  وارداتی  کاالی 
مالیات پرداختی که توسط کارفرما مهر و امضا شده باشد ، مورد قبول 
قرار میگیرد ، واز کاالی وارداتی فوق نباید مجددآ مالیات بر ارزش افزوده 

اخذ شود .”

9

     
  

و  کاالها  دولتی  غیر  خریداران  و  کارفرمایان   - 5  
خدمات مشمول مالیات، مکلفند مالیات متعلق  موضوع این 
به  مالیات عرضه کاال و خدمات  تعلق  تاریخ  را در  قانون 
مؤدیان طرف معامله  مشمول این قانون پرداخت نمایند. در 
صورت استنکاف، سازمان می تواند حسب درخواست  مؤدی 
و با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعالم مراتب به اشخاص 
مذکور، از طریق عملیات  اجرایی نسبت به وصول مالیات و 

جرایم متعلق اقدام نماید. 

         
         
         
          
        

       3       :
 وثانیاً:  در صورت نیاز، این ماده به این شرح اصالح گردد: 

مشمول  خدمات  و  کاالها  دولتی  غیر  خریداران  و  -کارفرمایان  5
مالیات، مکلفند مالیات متعلق  موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات 
عرضه کاال و خدمات به مؤدیان طرف معامله  مشمول این قانون پرداخت 
نمایند. در صورت استنکاف، سازمان می تواند حسب درخواست  مؤدی و 
با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعالم مراتب به اشخاص مذکور، از طریق 

عملیات  اجرایی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق اقدام نماید. 
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سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  در   -  6  
کارفرما  می شود،  استفاده  دولت  عمومی  منابع  از  که 
مکلف است مالیات متعلق را حداکثر تا پانزدهم ماه   بعد 
یا  وضعیت  صورت  یا  و  پرداخت  علی الحساب  تاریخ  از 
صورتحساب حسب مورد، به حساب  واریز  نماید. 
در غیر این صورت جرایم متعلق از کارفرما وصول خواهد 
شد.    پیمانکاران و مهندسین  مشاور   در رابطه با پرداخت 
مالیات متعلق و جرایم مزبور مسئولیتی نخواهند داشت. 

اوالً:      3        

ثانیاً:  در صورت تدوین این ماده بدین شرح اصالح گردد: 

درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای که ازمنابع عمومی دولت استفاده 
می شود،کارفرما مکلف است مالیات متعلق را حداکثر تا پانزدهم ماه   بعد 
ازتاریخ پرداخت  علی الحساب و یا صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، 
به حساب  )پیمانکار، مهندسین مشاور(واریز  نماید. در غیر این صورت 
جرایم متعلق از کارفرما وصول خواهد شد.  پیمانکاران و مهندسین  مشاور 

 دررابطه با پرداخت مالیات متعلق وجرایم مزبورمسئولیتی نخواهند داشت. 

11

در  مالیاتي  مؤدیان    
تکـالیف  نـدادن  انجـام  صورت 
در  یـا  و  قـانون  ایـن  در  مقـرر 
این  مقررات  از  تخلـف  صـورت 
مالیات  پرداخت  بر  عالوه  قانون، 
مشمول  تأخیر،  جریمه  و  متعلق 
خواهند  زیر  شرح  به  اي  جریمه 

بود:

1-عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت 
پنج درصد  و  معادل هفتاد  مقرر 
تاریخ  تا  متعلق  مالیات   )%75(
حسب  شناسایي  یـا  نام  ثبت 

مورد؛

صورتحساب  صدور  عدم   -2
معادل یک برابر مالیات متعلق؛

در  قیمت  صحیح  درج  عدم   -3
ما  برابر  یک  معادل  صورتحساب 

به التفاوت مالیات متعلق؛

4- عدم درج و تکمیل اطالعات 
اعالم  نمونه  طبق  صورتحساب 
شده معادل بیست و پنج درصد 

)25%( مالیـات متعلق؛

از  اظهارنامه  تسلیم  عدم   -5
به  شناسایي  یا  نام  ثبت  تاریخ 
پنجـاه  معادل  مورد،  حسب  بعد 

درصـد )50%( مالیـات متعلق؛

و  اسناد  یا  دفاتر  ارائه  عدم   -6
مدارک حسب مورد معادل بیست 
وپنج درصد )25%( مالیات متعلق

4- مؤدیان مالیاتي در صورت تخلف از مقررات   
مالیات،  پرداخت  بر  عالوه  ذیل  موارد  در  قانون  این 

مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود

الف-- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل 1،000،000 
ریال یا بیست درصد20%( مالیات فروش، برای هر دوره 
که  کدام  هر  شناسایی،  یا  ثبت نام  دوره  از  قبل  مالیاتی 

بیشتر باشد؛

معادل  مقرر،  مهلت  در  اظهارنامه  تسلیم  عدم  ـ  ب 
1،000،000ریال یا بیست درصد )20%( مالیات فروش، 

برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛ 

و  (کاالها  )درآمدهای  فروش  مورد  در  بند  این  حکم 
خدمات کتمان شده به شرط احراز نیز جاری خواهد بود.

ج- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد، معادل 
ده درصد )10%( مالیات فروش نسبت به اسناد ومدارک 

ارایه شده.؛

د-مویان مکلف به داشتن دفاتر در صورت عدم اراه دفاتر 
معادل پانزده درصد مالیات فروش 

)فعاالن  خریدار  یا  خود  اقتصادی  شماره  درج  هـ-عدم 
در  اقتصادی(  شماره  داشتن  به  مکلف  اقتصادی 
فروش  مالیات   )%10( درصد  ده  معادل  صورتحساب، 

همان صورتحساب؛

و-         
    %     

  

ز-کتمان تمام یا بخشی از عرضه کاال و ارائه خدمات در 
مالیات   )%50( درصد  پنجاه  معادل  تسلیمی،  اظهارنامه 

متعلق فعالیت کتمان شده؛

غیر  صورتحساب های  و  مدارک  و  اسناد  به  استناد  ح- 
مالیات  اصل  وصول  بر  عالوه  استرداد،  به  منجر  واقعی 
و جرایم متعلق، و همچنین اعمال جریمه موضوع ماده 
)48( این قانون از زمان استرداد، جریمه ای معادل %25 

وجوه استرداد شده.

از  قانون  این  مودیان  توسط  فروش  مالیات  دریافت  ط- 
کاالها و خدمات معاف و همچنین وصول مالیات فروش 
توسط اشخاص غیر مشمول فراخوان های اجرای قانون 
، عالوه بر وصول مالیات فروش و جریمه تاخیر موضوع 
به  آن  صدرصد)%100(  معادل   ، قانون  این   )48( ماده 

عنوان جریمه وصول خواهد شد.

بند  بند)ز(جریمه  اعمال جریمه  در صورت  ـ    
اعمال  بود.همچنین درصورت  نخواهد  مطالبه  قابل  )ج( 

جریمه بند ز جریمه اخیر بند  ب اعمال نخواهد شد.

  در صورت وصول جریمه بند الف  جریمه بند 
ب اعمال نخواهد شد.

4    

عدم  به  عنایت  با  و  ماده10  یک  تبصره  توضیحات  به  توجه  با  و( 
بند  پرداخت موضوع  تاخیر  و دریافت جریمه  اعتبارصورتحساب مذکور 
وماده47الیحه،دریافت جریمه 100% موضوع این بند اجحاف بوده . لذا 
پیشنهاد میگردد جریمه این بند تا 10% تقلیل یابد و کلمه ویا استناد 

حذف گردد.
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پرداخت  در  تأخیر    3  
قانون  این  موضوع  مالیاتهاي 
تعلق  موجب  مقرر،  مواعد  در 
درصد  دو  میـزان  به  جریمهاي 
ماه،     )2%(در 
تأخیر  مدت     

خواهد بود.

-پرداخت  43    
موضوع  عوارض  و  مالیات 
از  پس  قانون  ماده)43(این 
موعدمقررموجب تعلق جریمه اي 
معادل دو درصد )2%( به ازاء هر 
ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد 

بود.

این  موضوع  مالیات هاي  پرداخت  در  تأخیر   -4  
به  میزان  تعلق جریمه اي  قانون در مواعد مقرر، موجب 
دو درصد )2%(  در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده 
از زمان      یا سررسید 

پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. 

ماده 48:تأخیر در پرداخت مالیات هاي موضوع این قانون در مواعد مقرر، 
موجب تعلق جریمه اي به  میزان دو درصد )2%(  در ماه، نسبت به مالیات 

پرداخت نشده از زمان        خواهد بود. 

13

مربوط  احکام   33  
باب  نهم  و  هشتم  فصول  به 
پنجم  باب  سوم  فصل  و  چهارم 
)202(  ،)191(، 6 ومواد

مالیاتهاي  قانون  33 و)230(تا
 1380/11/27 مصوب  مستقیم 
و  مستقیم  در  موردمالیات هاي 
جاري  قانون  این  مالیات هاي 
قانون   )251( ماده  حکم  است. 
مصوب  مالیات هاي  مستقیم 
1380/11/27 در مورد این قانون 

جاري نخواهد بود.

باب  نهم  و  هشتم  فصول  به  مربوط  احکام   -3  
مواد)97(،   )161(،  و  پنجم  باب  سوم  فصل  و  چهارم 
 ،)177( ماده   )1( تبصره  مکرر،   )169(  ،)169(  ،)162(
آن،   )1( تبصره  و   )186(   ،)182(  ،)181(  ،)178(
لغایت )232(،   )230( ،)219( ،)202( ،)198( ،)191(
ماده  اخیر  قسمت   ،)243(  ،)239(  ،)238(   ،)235(
)257(، )274( لغایت )279(قانون  مالیات هاي مستقیم 
آن    بعدی  اصالحات  1366/12/03و  مصوب 

     جاري است. 

در مواردی که احکام فوق الذکر در خصو درآمد مشمول 
مالیات باشد، در مورد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به 

ماخذ محاسبه مالیات جاری خواهد بود.

منظور  به  شود  می  داده  اجازه  سازمان  به   :  
رسیدگی به پرونده های قابل طرح این قانون در شورای 
عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور را به دو برابر 

افزایش دهد.

ماد 31:

رسیدگی  تجدید  درخواست  251مکرر  و  ماده251  حکم  که  ازآنجائی 
از شورای عالی مالیاتی  بوده  و ماده 251مکرر درخصوص درخواست 
تشکیل هیات سه نفره تجدید رسیدگی است  پیشنهاد می شودبه منظور 
حفظ حقوق مودیان  در این خصوص  و نیز استفاده کامل از ظرفیت 
احکام  مواد یاد شده ، حکم این مواد نیز در ردیف مواد جاری در این 

قانون قرار گیرند .
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ایــران،  بیمــه  مشــترک  جلســه  برگــزاری   •
جهــت  ســندیکا  و  همــگام  پــارس  مرکــزی، 

کمیته ریسک تشکیل 
کنفرانس ایمنی  • برگزاری جلســات مختلــف 
در  اجرایــی  و  علمــی  )کمیته هــای  شــهری 

جامعه مشاوران و سندیکا(
• دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه فنــی حرفــه ای 
کشــور وتفاهم بر سر شــروع دوره ماشین آالت 

از ترم آینده
• دیــدار بــا آقایــان دکتــر شــیبانی و مهنــدس 

کنفرانس ایمنی شهری مانی فر در خصوص 
• برگــزاری جلســه بــا نماینــده ســازمان ملــل 
کنفرانــس ایمن ســازی  در ایــران در خصــوص 

شهرها
بــا  مالــی  تامیــن  کارگــروه  جلســه  برگــزاری   •
نماینــدگان تامین ســرمایه نویــن در خصوص 
توانمند ســازی شــرکت های عضو در راســتای 

سیاست های ماموریت سال 96 سندیکا
• پیگیــری موضــوع مشــاغل ســخت و زیــان 
کمیســیون بهداشــت مجلــس شــورای  آور در 

اسالمی
خصــوص  در  مکاتبــه  و  پیگیــری   •
درخواســتهای اعضــا بــه ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریزی
کمیســیون  • پیگیــری و برگــزاری جلســه بــا 

عمران مجلس
• برگزاری جلســه هم اندیشــی و هماهنگی با 

انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز
کار  کارشــناس وزارت  کارشناســی با  • جلســه 

در خصــوص ارائه مشــکالت اعضــا در موضوع 
مشاغل سخت و زیان آور

• هماهنگــی بــا 6 تشــکل  پیمانــکاری دیگــر 
مشــکالت  و  مســایل  بررســی  خصــوص  در 

پیمانکاران و اتخاذ سیاست های واحد
کمیتــه ماده 12 قانــون احکام با  • شــرکت در 

موضوع بررسی رئوس مشکالت پیمانکاران
• برگزاری جلســه با اعضای 7 تشکل صنعت 
مــورد  در  هماهنگــی  شــورای  عضــو  احــداث 

انتخابات پیش روی شورای هماهنگی
• هماهنگی جهت برگزاری نشستی صمیمی 
با حضور اعضای شــورای شهر و شهردار تهران  
ح مشکالت از سوی اعضا به  و درخواســت طر
دبیرخانــه جهــت تجمیــع و دعوت بــه حضور 

اعضا در این نشست
گفتگوی دولت و  • حضور در جلســه شــورای 
بخــش خصوصی با موضوع مشــکالت اســناد 

خزانه اسالمی
• حضور در جلســه هم اندیشــی با 8 تشــکل 
شــورای  انتخابــات  خصــوص  در  مختلــف 
شــرکتهای  ســندیکای  محــل  در  هماهنگــی 

تاسیساتی
کمیته مرکزی اعطای نشان عالی • حضور در 

HSE و برگــزاری اولیــن جلســه در وزارت راه و 
شهرسازی

• شــرکت در جلســات موسســه تحقیق برای 
توسعه در خصوص انتخابات در اتاق بازرگانی 

در سال آینده
• ارســال پیــام تبریــک بــه جناب آقــای عدل 

کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بــا  مکاتبــه   •
در  خارجــی  اتبــاع  از  اســتفاده  خصــوص  در 

ح های اجرایی طر
• جلســه بــا مدیــرکل فرهنگــی بیمــه تامیــن 
ح مشــکالت پیمانــکاران در  اجتماعــی و طــر

ارتباط با سازمان تامین اجتماعی
بــا اعضــای  پیگیــری در خصــوص جلســه   •

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
• دیدار با معاون ریاســت جمهوری و ریاست 
محترم ســازمان برنامه و بودجــه جناب آقای 
مشــکالت  و  مســائل  ح  طــر و  نوبخــت  دکتــر 
پیمانکاران در محل سازمان برنامه و بودجه

• دیدار حضوری برخی از اعضای ســندیکا با 
ح موضوعات و مشــکالت  دبیــر ســندیکا و طــر

مربوطه و هم اندیشی و راهنمایی های الزم
بیمــه  کمیتــه  جلســه  در  فعــال  حضــور   •
موضــوع  بــا  هماهنگــی  شــورای  مالیــات  و 
مشکالت اســناد خزانه اسالمی شاغل سخت 

و زیان آور
گوی  گفت و  • حضور فعال درجلســه شورای 
دولــت و بخــش خصوصــی در خصــوص اوراق 

خزانه
• حضــور فعــال در جلســه مربوط بــه مبحث 

22 سازمان نظام مهندسی ساختمان
از نماینــدگان مجلــس و پیگیــری  • دعــوت 
جهت برگزاری جلســه مشــترک بــا نمایندگان 
مجلس در خصوص بودجه ســال 97 درتاریخ 

21 دی

نگاهی بر  عملکرد  سندیکا
در سال 1396

کمیسیون های سندیکا در سال96 دوره پرتالشی رقم  برای دبیرخانه و 
خــورد. نماینــدگان فعاالن عمرانی و ســاختمانی در ســندیکا رایزنی ها و 
کارشناسان و صاحب  جلســات نقد و نظر پرشــماری را با اعضای خود، 
نظران، دولتمردان و ... برگزار کردند. ماحصل این رایزنی ها و فعالیت  ها، 
 صدها  جلسه و نشست مشترک، کارگاه های آموزشی و تخصصی و  مکاتبه 
 با مقامات و نهادهای مســئول بوده اســت. مجموعه این فعالیت ها در 
گزارش عملکرد ســاالنه ســندیکای شــرکت های   کتابچه ای  تحت عنوان 
که در آن به تفصیل و  ســاختمانی ایران از ســوی دبیر خانه منتشر شــده 

کمیسیون ها و دبیرخانه تشریح شده است.  ح  عملکرد  با تفکیک شــر
آنچه در ذیل می آید سرفصل تالش همکاران و نمایندگان جامعه بزرگ 

صنعت احداث درسندیکا  است.
 امید است  سال پیش رو برای همه اعضای سندیکا سالی نیکو و سرشار 
گام های مثبت و تحــول آفرین در   از  موفقیــت باشــد و این صنعت شــاهد 
کشــور باشــد. همچنین امیدواریــم پیگیری ها  عرصه عمران و ســازندگی 
و جلســات  مشــترک با دســت اندکاران و مســئوالن مختلف  چشــم انداز   

کننده ای  در صحنه سازندگی کشور در پی داشته باشد. امیدوار 



را                                   اد یا   
اسفند1396 و 
فروردین  1397

شماره 365

47

یا  
اسفند

فروردین 
شماره 

یا  
اسفند

فروردین 
شماره 

• هماهنگی هــای اولیــه و آغــاز امــور اجرایــی 
بــه برگــزاری نشســت چــاره اندیشــی  مربــوط 
بخــش  کارآفرینــان  اقتصــادی  مشــکالت 
خصوصــی بــا دولت و مجلــس در 21 دیماه در 

محل سندیکا
نماینــدگان  مشــترک  نشســت  برگــزاری   •
سندیکا جهت هماهنگی بیشتر و حضور موثر 
در جلســه مشــترک بخش خصوصــی با دولت 

و مجلس
• برگزاری نشســت مشــترک بخش خصوصی 
بــا دولــت و مجلس با موضــوع چاره اندیشــی 
بخــش  کارآفرینــان  اقتصــادی  مشــکالت 
کارآفرینــان  کانــون   همــکاری  بــا  خصوصــی 

گرا و شرکت جهانپارس  توسعه 
• برگــزاری جلســه در خصــوص نشــان تعالــی 
نماینــدگان  و  بــا حضــور دبیــر ســندیکا   HSE

کنفرانس دبیرخانه این 
دکتــر  آقــای  بــا  جلســه  برگــزاری  پیگیــری   •
جهانگیــری و تهیــه و ارســال مکاتباتی در این 

خصوص
موسســه  مدیرعامــل  بــا  جلســه  برگــزاری   •
گفتگو  تحقیق برای توســعه صنعت احداث و 
در خصوص درخواســت ایشــان بــرای برگزاری 

ح های نیمه تمام در اسفند ماه همایش طر
• حضــور اعضــای هیــات مدیــره در همایــش 

کشور ساالنه نظام فنی و اجرایی 
• برگــزاری جلســه شــورای عالــی ســندیکا بــا 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  گــزارش  موضــوع 
بودجــه  الیحــه   7 تبصــره  "ز"  بنــد  خصــوص 
ســال 97 ، مشــکالت ناشــی از اقتصــاد دولتی 
بخــش  امکانــات  از  اســتفاده  پیشــنهاد   ،

خصوصی برای اجرای پروژه ها
ارزش  بــر  مالیــات  خصــوص  در  مکاتبــات   •
کمیســیون اقتصاد مجلس شــورای  افــزوده با 

اسالمی
کارشناســی  اقدامــات  انجــام  و  مکاتبــات   •
موضــوع  ح  طــر خصــوص  در  هماهنگــی  و 
مشــکالت شــرکتهای فعال در صنعت احداث 

کار در حوزه بیمه و 
• تنظیم و ارسال بیانیه سندیکا در خصوص 
برگــزاری دوازدهمین دوره  انتخابات ریاســت 

جمهوری 
 • تهیه تفاهم نامه همکاری آموزشی تکنسین

 و مهنــدس ماشــین آالت بیــن اتــاق ایــران، 

و  فنــی  دانشــگاه  و  کلــن  دانشــگاه  ســندیکا، 
حرفه ای

• تنظیــم و ارســال نامــه به آقــای دکتر همتی 
رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

• تنظیــم و ارســال نامــه بــه آقای تقــوی نژاد 
کشور رئیس سازمان امور مالیاتی 

• تنظیم و ارســال پیام تبریک به دکتر حسن 
روحانــی ریاســت محتــرم جمهــوری و ارســال 

ج در نشریات  برای در
• پیشــنهاد بودجه مالی ســال 96 با 12.5 در 

صد افزایش نسبت به سال 95
• تنظیم و ارسال نامه با موضوع اصالح الیحه 
کمیســیون های  مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه 
اقتصــاد، برنامــه و بودجــه مجلــس، اتاقهــای 
کمیســیون اقتصاد  بازرگانــی ایــران و تهــران و 

هیات دولت
• پیگیری درخواســت استرداد یک در هزار از 

اتاق بازرگانی
و  مدیــره  هیــات  تغییــرات  آخریــن  اعــالم   •
ارســال نامــه معرفــی نماینــدگان ســندیکا در 

شورای هماهنگی 
کمیته عمومی  • اعالم نمایندگان سندیکا در 
مبحث22 ســازمان نظام مهندســی ارسالی از 

شورای هماهنگی
• تنظیــم و ارســال نامــه بــه آقایــان نوبخت و 
شــافعی با موضوع عدم رعایــت قوانین جاری 

کشور توسط مدیران اجرایی 
گهــی اعــالم نتیجــه انتخابات  • اخــذ پاســخ آ

انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران 
ح  • پیگیری نامه اتاق تهران در خصوص طر

کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 
بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  بــا  مکاتبــه   •

موضوع تاخیر در پرداختها
• دعــوت از 6 تشــکل همســو بــرای برگــزاری 
نشســت مشــترک در خصــوص مســایل روز از 
جمله وزرای پیشــنهادی و انتخابات شــورای 

هماهنگی
• پیگیــری و مکاتبات در خصوص مشــکالت 

بیمه و اسناد خزانه
کارگــران ایرانی  • پیگیــری بررســی بخشــنامه 
ج و تنظیم و ارســال نامه به آقای  اعزام به خار
کمیته مــاده 12  دکتــر ســالح ورزی  دبیرخانــه 
قانــون احــکام دائمــی با موضــوع: بخشــنامه 

ج کارگران ایرانی اعزام به خار بیمه 

• تنظیــم و ارســال نامــه بــه آقای نادر ســیف 
اتــاق ایــران در خصــوص الحــاق دومــاده بــه 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
ســردار  آقــای  بــه  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
عبدالهــی قــرارگاه خاتــم االنبیــاء  در خصوص 
لــزوم توجــه منطقی و عادالنه از طرف شــرکت 
ســپانیر ورفع مشــکالت تحمیلی به شرکتهای 

عضو سندیکا.
• دریافت پاسخ نائب رییس شورای اسالمی 

شهر تهران به پیام تبریک سندیکا
امــور  معاونــت  ســوی  از  نامــه  دریافــت   •
تشــکل های اتاق ایــران در خصــوص مباحث 
از  پــس  تشــکلها  توانمندســازی  و  حمایتــی 
ح ارزیابــی و ظرفیت ســنجی  مشــارکت در طــر
میلیــون   60 اختصــاص  تصویــب  و  تشــکلها  
ایــن  در  اقدامــات  کــه  ســندیکا  بــه  تومــان 

کامل صورت پذیرفته است. خصوص بطور 
• معرفــی آقای مهندس ملکیانی فرد بعنوان 
ســازمان  تعامــل  نهــاد  در  ســندیکا  نماینــده 

برنامه و بودجه
• تنظیم و اطالع رسانی بخشنامه درخواست 
اعالم مشــکالت حوزه مالیاتی شرکتهای عضو 

کارگروه مالیاتی ح در  به سندیکا برای طر
• تنظیم و ارســال  نامه به آقای دکتر نوبخت  
برای اعــالم فهرســت طرحهــای عمرانی نیمه 

تمام به سندیکا
• تنظیــم و ارســال نامــه بــه ســردار عبدالهــی 
رئیس قرارگاه خاتم االنبیا )ص( برای تشــکیل 
کارگــروه جهت حل مشــکالت شــرکتهای عضو 

سندیکا
• تنظیــم و ارســال نامه به آقای ســالح ورزی 
ح موضوع اســناد خزانه اســالمی در  جهت طر

گفتگو اولین جلسه شورای 
• ارســال لیســت اســامی شــرکتهای فعــال و 
کارآفرین برای دومین دوره مراسم  باســابقه و 

نشان امین الضرب
• تنظیــم و ارســال نامــه اعتــراض بــه پیــش 
نویش بخشنامه جبران خسارت اسناد خزانه 

اسالمی به شورای هماهنگی 
• ارسال نمومه تفاهم نامه همکاری آموزشی 
بــه آقــای ســازگارنژاد معاونت محتــرم و رئیس 

کشور  آموزش فنی و حرفه ای 
• دریافت پاســخ از ســازمان تامین اجتماعی 
کارگران  در خصوص مکاتبات با موضوع  بیمه 
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کشور ج از  ایرانی اعزام به خار
• ارســال نامــه درخواســت مالقات با ریاســت 
محترم ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 
بــرای دریافــت  اعضــا  بــه  فراخــوان  ارســال   •
مالیــات  قانــون  اصــالح  خصــوص  در  نظــرات 
بــر ارزش افــزوده جهــت تجمیــع و ارســال بــه 
کار و تامین اجتماعی اتاق  کمیسیون مالیات، 

ایران
• معرفی نماینده به ســازمان نظام مهندسی 
در خصــوص جلســه مربــوط بــه تعییــن حــق 

الزحمه مهندسین ناظر ساختمان
• اطالع رســانی نامــه شــورای هماهنگــی بــه 
اعضا جهت استفاده از ظرفیت بند الف تبصره 

19 قانون بودجه سال
• اطالع رسانی تالش تشکلهای عضو موسسه 
تحقیــق برای توســعه صنعت احــداث برای به 
تعویــق انداختن بند ت ماده 3 آیین نامه بند 
الف ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون برگزاری 

مناقصات و معامالت دولتی به اعضا
در  اعضــا  بــه  اطالع رســانی  و  نامــه  صــدور   •

خصوص تامین مالی پروژه های عمرانی
اصالحــی  نظــرات  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
ســندیکا در خصــوص الیحــه بودجــه ٩٧ برای 

آقای دکتر تاجگردون
دکتــر  آقــای  بــرای  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
جهانگیری/ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
با موضوع تســهیل دریافــت ضمانتنامه بانکی 

برای اعضای سندیکا
دکتــر  آقــای  بــرای  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا 
موضــوع تســهیل دریافــت ضمانتنامــه بانکــی 

برای اعضای سندیکا
• تنظیم و اطالع رســانی نامه ای در خصوص 
دریافــت مشــکالت اعضــا در حــوزه مالیــات بــر 
مالیات هــای  جدیــد  قانــون  و  افــزوده  ارزش 

مستقیم
• دریافت نامه  از 17 شرکت عضو در خصوص 
عــدم صــدور ضمانــت نامــه بانکــی در پاســخ 
تجمیــع  ســندیکا   57352 شــماره  نامــه  بــه 
مشــکالت و تنظیم نامه ای در این خصوص و 

انجام اقدامات الزم 
• نامــه بــه شــورای هماهنگــی و اتــاق ایــران 
در خصــوص اطالع رســانی دوره های آموزشــی 

قوانین و مقرراتی برگزار شده توسط سندیکا
هماهنگــی،  شــورای  اعضــا،  بــا  مکاتبــات   •

کار سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
• دریافت نظرات اعضای سندیکا در خصوص 

اسناد خزانه اسالمی
دبیــر  )اســتقرار  دبیرخانــه  تحــوالت  تغییــر   •

جدید( / 
آبادگــران،  پیــام  ماهنامه هــای  توزیــع   • 
مجلــس،  دولــت،  بــه  صــادره  نامه هــای 
و  ارگانهــای دولتــی  و  ســازمانها  وزارتخانه هــا، 

غیردولتی، اعضای سندیکا
گــزارش حضــور نماینــدگان  • تهیــه و انتظــار 
ســندیکا در مرکز پژوهشــها در جلسات مالیات 

بر ارزش افزوده
بــه  گاز  و  نفــت  انجمــن  شــکوائیه  بررســی   •
شورای نگهبان پیرامون ارجحیت شرکت های 

کمیسیون اقتصاد بومی در برنامه ششم در 
• پرداخــت حــق عضویــت شــورای هماهنگــی، 
موسســه تحقیق برای توســعه صنعت احــداث و 
سایر انجمن هایی که سندیکا در آنها عضویت دارد

گــزارش عملکــرد ســال 95 و  • تهیــه و انتشــار 
گــزارش عملکــرد مالــی جهــت ارائــه بــه مجمع 

عمومی سندیکا
بــا  بنــام ســندیکا  آمــوزش  تخصیــص مرکــز   •
کشــور وفنــی حرفه ای  ســازمان فنی حرفه ای 

استان تهران
• تســویه حساب مطالبات سندیکا از شورای 

هماهنگی تشکلهای مهندسی
ح وظائف  • پیگیــری در خصــوص تدوین شــر
کار روابط  ح  دبیرخانــه و تهیــه آیین نامه و شــر

عمومی و امور بین الملل
• ارســال نامــه مســتقیم اعالم بدهــی به 420 

عضو سندیکا و انجام پیگیریهای مربوطه 
• پیگیــری و عقد قرارداد طراحی و راه اندازی 

وبسایت جدید سندیکا
گــزارش جهــت ارائــه به هیــات مدیره  • تهیــه 
 در خصوص موضوع مشــاغل سخت و زیان آور 
ح استفســاریه 4 درصــد از پیمانــکار بــه  و طــر

کار )کارفرمایان( گذرنده  وا
کمیتــه مــاده 12 قانــون احکام با  • حضــور در 

موضوع بررسی رئوس مشکالت پیمانکاران
• مشــارکت و تکمیل مدارک الزم در خصوص 

رتبه بندی تشکلها به اتاق بازرگانی
مجموعــه  از  بازدیــد  جهــت  هیــات  اعــزام   •

صنعتی ماموت از سوی سندیکا
• اطالع رســانی پیشــنهاد تامین مالی با روش 

اوراق منفعت از ســوی شــرکت تامین ســرمایه 
نوین برای اعضای سندیکا

کارگاه سه روزه آموزشی ILO توسط  • برگزاری 
کارفرمایی در سندیکا کانون عالی 

گــزارش حضــور نماینــدگان  • تهیــه و انتشــار 
ســندیکا در مرکز پژوهشــها در جلسات مالیات 

بر ارزش افزوده
• پیگیری و مکاتبه در خصوص درخواستهای 

اعضا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
• راه انــدازی سیســتم ایمیلینــگ ســندیکای 
دامنــه  بــا  ایــران  ســاختمانی  شــرکت های 

mailacco.ir
کمیســیون  کمیته راهبری  • برگــزاری جلســه 

تحقیق و توسعه در محل سندیکا
• هماهنگــی جهــت بازرســی فنــی از سیســتم 
امنیتــی  سیســتم  و  مداربســته  دوربین هــای 
گــزارش جهــت رفع  ســاختمان ســندیکا و ارائــه 
مشکالت و نواقص )ُاِورهال کامل بعد از 6 سال(

کــره با شــرکت همکاران سیســتم جهت  • مذا
آمــوزش مجــدد پرســنل جهــت بهــره بــرداری 

کامل از امکانات اتوماسیون اداری
• تکمیــل و ارســال اطالعات اعضای ســندیکا 
بــرای اتــاق تهــران طبــق درخواســت معاونــت 

تشکلهای اتاق تهران
• هماهنگی دعوت و برگزاری جلســه مشترک 
کارگروه ماشــین آالت با انجمــن تولیدکنندگان 

و واردکنندگان 
• هماهنگــی و همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات و 
کار و رفــاه اجتماعــی  تعلیمــات وزارت تعــاون، 
جهت برگــزاری دوره های آموزشــی مورد تایید 
کار با موضوع ایمنی در سه سطح برای  وزارت 
اعضا توســط دبیرخانه آموزش ایمنی ســندیکا 
خانــه  وزارت  معتبــر  گواهینامه هــای  ارائــه  و 
گواهی صالحیت  مربوطــه )پیش نیاز دریافــت 

ایمنی پیمانکاری( 
و  اعضــا  اطالعــات  جامــع  فرمــت  تدویــن   •
اطالعــات  کلیــه  آوری  جمــع  برنامــه  اجــرای 
اعضای سندیکا بصورت استاندارد جهت بهره 
برداری ها و رفــع نیازهای فعلی و ایجاد امکان 

تحلیل اطالعات سندیکا
کارشناسان  • برگزاری نشســت هم اندیشی با 
و صاحب نظران ماشــین آالت )شرکتهای عضو 
و برندهــا( در خصوص تدوین برنامه آموزشــی 

کاربردی ماشین آالت منسجم و 



را                                   اد یا   
اسفند1396 و 
فروردین  1397

شماره 365

49

• برگزاری جلسات در خصوص تدوین برنامه 
آموزشی ماشین آالت

بــه  تجــاری  دادرســی  نامــه  آییــن  ارســال   •
اعضای هیات مدیره جهت اطالع

• برنامــه ریزی برای دریافت آخرین اطالعات 
ج در ســالنمای 97  ارتباطــی اعضــا جهــت در

سندیکا
کارگیری ثبت اطالعات آنالین  • طراحی و بــه 
جهــت  در  پیاپــی  ســال  دومیــن  بــرای  اعضــا 

تسریع و سهولت امر
ح تجمیــع اطالعــات  • اتمــام مرحلــه اول طــر
در  واحــد  اطالعاتــی  بانــک  تشــکیل  و  اعضــا 

سندیکا
• پیگیــری پرداخــت حــق عضویــت معوقــه از 

اعضای سندیکا
همایــش  برگــزاری  خصــوص  در  پیگیــری   •
ســاالنه ماشــین آالت بــا نــام “ماشــین آالت، 

ثروت ملی”
برگــزاری  پیشــنهادی   برنامــه  تدویــن   •

دوره های آموزش ایمنی فصل زمستان
کاربران، دریافت اطالعات و  • پیگیری تعریف 
آموزش بهره برداری از اتوماســیون اداری اتاق 

بازرگانی تهران
کانون  • برگــزاری مجمــع عمومــی و انتخابات 

کارفرمایی  عالی 
کارآفرینــی  • امضــا تفاهــم نامــه بــا دانشــکده 

دانشگاه تهران
 • تهیه نامه واطالع رسانی به اعضا در خصوص

کشور  همیاری برای زلزله زدگان غرب 
نشــریه  سیاســتگزاری  شــورای  برگــزاری   •

آبادگران
بــا  آشــنایی  گردهمایــی  اطالع رســانی   •

فعالیتهای اتاق تهران به اعضا
کتاب دســتورنامه رابرتز  • اطالع رســانی چاپ 

به اعضای سندیکا 
و  اطالع رســانی  تســلیت،  پیــام  ارســال   •
گل و حضــور در بزرگداشــت  هماهنگــی ارســال 
همســر جنــاب مهنــدس قبــاد میزانی ریاســت 

سابق دفتر فنی سندیکا
کمکهــای  دریافــت  خصــوص  در  پیگیــری   •

کشور اعضا به زلزله زدگان غرب 
• پیگیری دریافت مطالبات معوق از اعضا

• هماهنگی و پیگیری و اخذ قرار داد بمنظور 
چاپ و توزیع سالنمای سال 97 سندیکا

• طراحــی فرآینــد ثبتنام هــای آنالیــن جهــت 
برگزاری رویدادهای مختلف در محل ســندیکا 

جهت تسریع امور
ح مســائل اعضا و  • پیگیــری در خصــوص طر
انعــکاس آن به دولــت با توجه به نامه شــرکت 
تهران جنوب به معاون اول ریاست جمهوری

کلیدی قانون تامین  کتاب “نکات  • طراحــی 
کاران”  کارفرمایان-مقاطعــه  اجتماعــی ویــژه 
بهــره  بــرای  از ســوی ســندیکا  بازنشــر  جهــت 
گیران ثبتنام شــده  بــرداری اعضا و ارائــه به فرا

در سمینار آموزشی 12 دی
• برگــزاری ســمینار آموزشــی “تبییــن قانــون 
حــوزه  بخشــنامه های  و  اجتماعــی  تامیــن 
امــور  معاونــت  همــکاری  بــا  پیمانــکاری” 
اجتماعی و فرهنگی ســازمان تامین اجتماعی 

در محل سندیکا
• برگــزاری نشســت جامعــه مدنــی در محــل 

سندیکا
•• برگزاری نشســت چاره اندیشــی مشــکالت 
کارآفرینان بخش خصوصی با دولت  اقتصادی 

و مجلس در 21 دیماه
کارگروه مشــترک مجلس،  • پیگیری تشــکیل 

دولت و بخش خصوصی
• رفع مشــکل اصلی ایجاد شــده در ســرور نرم 

افزار امنیتی اینترنت شبکه سندیکا
کیفــی ســمینار  • تحلیــل آمــاری نظرســنجی 
  “تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های

 حوزه پیمانکاری” 
• برگــزاری هســته مرکــزی آمــوزش بــا حضــور 
کیــش )نماینــده  آقــای مهنــدس صفا جنــاب 
انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران و عضــو هیــات 

مدیره انجمن مدیریت پروژه اروپا(
• اطالع رسانی شاخص های قطعی دوره های 

سه ماهه اول و دوم سال 96 به اعضا
بــه  خارجــی  مناقصــه  چنــد  اطالع رســانی   •

اعضای سندیکا
• بروزرســانی سیســتم های ســخت افــزاری و 
نــرم افزاری امور مالی و تهیه نســخه پشــتیبان 

کامل اطالعات
• تنظیم و ارســال نامه به قرارگاه خاتم االنبیا 
در خصوص عدم حل اختالف فی ما بین اعضا 

و قرارگاه و درخواست تسریع حل موضوع

برگــزاری  خصــوص  در  اولیــه  هماهنگــی   •
سمینار بازآموزی مالیاتی در اسفندماه

و  ســندیکا  ســالنمای  سفارشــات  دریافــت   •
انجام امور اداری جهت انجام سفارشات

• اطالع رسانی دومین همایش جایزه دادمان 
)تقدیر از چهره های ماندگار و برترین های راه و 

شهرسازی ایران(
• جلسه با مسئولین شرکت تضمین شرکتهای 
ســاختمانی جهت برگزاری دوره های آموزشــی 
و ایجاد مرکز مشاوره برای ارتقاء دانش مالیاتی 

و تنظیم دفاتر مالیاتی اعضا
• بررسی و پیگیری در خصوص جلسات حل 
کــره  اختــالف مالیاتــی و بررســی ســوابق و مذا
معرفــی  و  انتخــاب  جهــت  جدیــد  نفــرات  بــا 

نمایندگان جدید سندیکا
موضــوع بــا  بخشــنامه  اطالع رســانی   • 

 نحــوه دریافــت مســتندات فیزیکــی در فراینــد 
تشخیص صالحیت

کپی طبقات اول و  کلی تجهیزات  • ســرویس 
کپی های سازمان کیفیت  دوم جهت بهبود 

معرفــی 15 شــرکت پیشکســوت، فعــال در   •
زمینــه ســاخت و فعــال در زمینــه مشــارکت در 
امور اجتماعی به همایش ســاالنه نظام فنی و 

کشور اجرایی 
• همکاری با شورای هماهنگی تشکلها برای 
ارائــه اطالعات مورد نیاز نظــام فنی اجرایی در 

راستای برگزاری همایش ساالنه 
قانــون  تبییــن  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری   •

مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
کارگران  کارگاه آموزشــی تبیین بیمه  • برگزاری 
کشــور بــا همــکاری  ج از  ایرانــی اعــزام بــه خــار
کارفرمایــان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت 

سازمان تامین اجتماعی
بــا  • اطالع ژرســانی نامــه همــکاری آموزشــی 
شــرکت تضمین و چندین موضــوع مالیاتی به 

اعضا
• هماهنگــی جهت برنامه ریــزی تور بازدید از 

نماینده ولو سوئد در ایران برای اعضا
• رفع مشکالت بوجود آمده سخت افزاری در 
سیســتم های دبیرخانه بدلیل نوســانات مکرر 

برق و نوسازی تجهیزات    
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از  ارز  خ  نــر کــه  کــرد  بیــان  اقتصــاددان  یــک 
پیــروی  ارز   خ  نــر علمی تعییــن  فرمول هــای 
نمی کنــد و بــا  توجــه بــه اینکــه با فــروش نفت 
دولــت  اختیــار  در  ارزی  منابــع  بــزرگ  بخــش 

خ ارز نیز با دولت است. است، تعیین نر
گفت وگــو با ایســنا اظهار  محمــود جام ســاز در 
خ ارز چهــار نظریه وجود  کــرد: دربــاره تعیین نر
خ  دارد. دو نظریه ســنتی به تفسیر تغییرات نر
ارز در بلندمدت می پردازد و دو نظریه جدیدتر 
کوتاه مــدت  ارز در  خ  نــر بــه نوســانات  بیشــتر 

توجه می کند.
وی چنین توضیح داد: در نظر داشــته باشید 
کــه در آن  خ تعادلــی ارز نیز نرخی اســت  کــه نــر
برابــر  کشــور  یــک  صــادرات  و  واردات  ارزش 
باشــد. وقتــی ارزش واردات از ارزش صــادرات 
کــه  بیشــتر می شــود، بــه ایــن مفهــوم اســت 
کســری تــراز تجــاری روبرو می شــود و  کشــور با 
خ مبادله  بــه این ترتیب در نظام شــناور ارز، نر
ارز افزایــش پیــدا می کنــد و ارزش پــول داخلی 
ج  کاهــش می یابد. در نتیجه صــادرات به خار
گران می شود. این امر  کشور ارزان و واردات  از 
کاهش واردات و  منجــر به افزایش صــادرات و 

ایجاد تعادل تجاری می شود.
خ مبادله  او بــه نظریــه برابری قــدرت خرید نــر
بــه  نظریــه  ایــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  ارز 
دو  در  عمومی قیمت هــا  ســطح  از  نســبتی 
خ  کشــور می پــردازد. بــر اســاس این رویکــرد نر
کــه قیمــت  گونــه ای تعییــن شــود  ارز بایــد بــه 
کشور یکسان شود.  کاالی یکســان در دو  یک 
ایــن نظریــه بــه عــدم وجــود هزینــه حمــل و 
نقــل، تعرفه ها و ســایر محدودیتهــای تجاری 
در  کاالهــا  تمــام  کــه  نحــوی  بــه  دارد  توجــه 
ســطح بین المللــی قابــل مبادله باشــد و هیچ 
خ نمی دهــد. به دلیل  تغییــر ســاختاری هــم ر
دیگــری  نظریــه  نظریــه،  ایــن  فــروض مطلــق 
تحــت عنوان برابری قدرت خرید نســبی پدید 
خ ارز با تغییر  که در آن تغییرات نر آمده اســت 
کشــور متناسب  نســبی ســطح قیمت های دو 
خ ارز در  که با داشــتن نر گونه ای  می شــود. به 
ســطح ســال پایــه با توجــه به تغییرات ســطح 
کشــور در فاصله ســال  عمومی قیمت ها در دو 
کنیم. خ تعادلی راز را پیدا  پایه تا زمان حال نر
پولــی،  رویکــرد  در  داد:  توضیــح  چنیــن  وی 
تغییــرات  ایجــاد  در  را  اساســی  نقــش  پــول 
خ ارز ایفا  بلندمدت تر از پرداخت ها و تعیین نر
کل در پول ملی  می کنــد. عدم عرضــه و تقاضا 

منجر به عدم تعادل تراز پرداخت ها شده و بر 
خ ارز و تراز  کشــور و نــر اســاس نوع نظــام ارزی 
پرداخت هــا تاثیــر می گــذارد تــا مجــددا تعادل 
خ ارز  و  عرضــه و تقاضــای پول برقرار شــود. نــر
کشــور به عرضه  خ رشــد ارز و تقاضای پولی  نــر
کشــورها بســتگی دارد.  و تقاضــای پــول دیگر 
بایــد بگویــم در مــدل پیچیــده رویکــرد پولی، 

خ ارز از انتظارات  تقاضــای پول در نتیجه نــر
هــم  کشــورها  بهــره  خ  نــر تفــاوت  تورمــی و 
تاثیــر می گیرد.همچنیــن بــر اســاس رویکــرد 
خ ارز تابــع  تــراز موجــودی اوراق بهــاردار، نــر
کل ثروت  خ بهره خارجــی و  مســتقیمی از نــر
خ بهره داخلی  جامعــه و تابعی معکوس از نر

و اوراق قرضه خارجی است.
گفــت: بــه طورکلــی در بلندمــدت  جام ســاز 
خ ارز مبتنــی بــر نظریه  اســاس الگوســازی نــر

برابری قدرت خرید و الگوهای پولی است.
گفت: البته باید بگویم  این اســتاد دانشــگاه 
گاه از طریــق این  خ ارز هیــچ  کشــور مــا نــر در 
خ ارز مثل  روش ها مشــخص نشده است. نر
کاال و خدمات همــواره در  خ  خ بهــره و نــر نــر
اختیــار دولــت بــوده اســت و اقتصــاد دولتی 
گفتــه می شــود بخــش بســیار عظیــم و  کــه 
عمــده ای از تصدی گــری و مالکیــت اقتصاد 
کــه حــدود 80 تــا 90  کشــور را در اختیــار دارد 
درصد برآورد می شــود. بــه این ترتیب حجم 
عظیمی از اقتصاد در دســت دولت است و با 
توجــه به اینکه دولت مالکیت و تصدی گری 
بخــش مختلــف اقتصــاد از جملــه واردات و 
صــادرات را بــه ســیطره دارد،  قیمت ها هم به 
صــورت رقابتــی هم تعییــن نمی شــود چون از 
اساس بازاری برای رقابت وجود ندارد. زمانی 
که اقتصــاد آزاد  بــازار بــرای رقابت وجــود دارد 
کشــور وجــود  باشــد و بازیگــران اقتصــادی در 
داشــته باشــند تــا بــه ایــن ترتیــب قیمت ها بر 
کل تعییــن شــود ولی  اســاس عرضــه  و تقاضــا 
کنــون در دولت در تمام موارد اعم از ارز، طال  ا
کننده  و خدمــات دولتــی و... دولــت تعییــن 

است.
کرد: هیچ فرمول خاص علمی که بر  وی بیــان 
کرد، وجود  خ ارز را تعیین  اســاس آن بتوان نر
نــدارد چــون اقتصــاد مــا بــر اســاس موازیــن 
اقتصــاد عمل نمی کند. در حال حاضر قیمت 
وضعیــت  نشــانه های  مهم تریــن  از  یکــی  ارز 
کــه آیــا  اقتصــاد ایــران اســت. نشــان می هــد 
اقتصاد ما در حال توسعه است؟ آیا در رکود و 
کشور در حال توقف  توقف اســت؟ آیا اقتصاد 

است؟
کــرد: به هــر حال یک نــگاه به  جام ســاز بیــان 
آن  بیانگــر  منابــع درآمــدی دولــت می توانــد 
کشــور  خ ارز و درآمد ارزی  که اصــوال نــر باشــد 
اســت.  گازی  و  نفتــی  تولیــدات  بــه  وابســته 
کــه وابســتگی  کشــورهایی  بــه اقتصــاد تمــام 

 چه کسی 
جز دولت 

می تواند نرخ ارز را
 تعیین کند؟

دکتر محمود جامساز

گاه از  خ ارز هیچ  کشـــور ما نر در 
طریـــق این روش ها مشـــخص 
مثـــل  ارز  خ  نـــر اســـت.  نشـــده 
کاال و خدمات  خ  خ بهره و نر نر
همـــواره در اختیـــار دولت بوده 
گفته  که  است و اقتصاد دولتی 
می شـــود بخش بســـیار عظیم 
و  تصدی گـــری  از  عمـــده ای  و 
کشـــور را در  مالکیـــت اقتصـــاد 
که حـــدود 8۰ تا 9۰  اختیار دارد 

درصـــد برآورد می شـــود.
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شــدیدی بــه تولیــد یــک نــوع مــواد معدنی 
دارنــد، تمام بودجــه را بر آن مبنــا پی گیری 
می کننــد وابســتگی شــدیدی بــه درآمــدآن 
دارند بــه اقتصــاد تک محصولــی می گویند.  
کــه در اقتصــاد ایــران مــوارد  درســت اســت 
گر  دیگــری بــرای فــروش وجــود دارند ولــی ا
کنیم،  کم  صــادرات نفت را از اقتصــاد ایران 
بــزرگ بســیار  اثــر  بــا  دولــت  کــه   می بینیــم 
کنون  کســری بودجه مواجه خواهد شــد. ا  
که ما نفت داریم دولت می تواند با استفاده 
کند.  کسری بودجه را تامین  از منابع نفتی 
مثــال دالر نفــت را بــه واردکننــده فروختــه و 
واردکننــده واردات انجــام دهــد و البته این 
کشــور است و تولید  واردات به زیان اقتصاد 
گــر بــرای واردات هم  را زمین گیــر می کنــد و ا
کار نــرود، بانک مرکــزی می تواند ارزها را  بــه 
گردش  کرده و  پول پرقدرت را به  خریداری 
کــرد و چنیــن وضعیتــی تــورم  وارد خواهــد 

کرد. جدی ایجاد خواهد 
کــه  ایــن در حالــی اســت  کــرد:  بیــان  وی 
صــورت  بــه  هــم  دولتــی  سیاســت های 
و  ناعادالنــه  شــکل  بــه  منابــع  تخصیــص 
غیــر بهینــه عمــل می کند و به جــای اینکه 
منابــع ارزی برای تــدارک در تهیه  وتامین 
جهــت  در  همچنیــن  و  زیرســاخت ها 
همــکاری  بــا  و  تولیــد  توســعه  و  گســترش 
کار رود ولــی چنیــن  بخــش خصوصــی بــه 
نیســت و به صورت بهینه توزیع نمی شود 
کشــور دچــار عــدم تعادل اســت   و اقتصــاد 
کــه  مــی رود  بــه ســوی جاهایــی  منابــع  و 
کشــور زیــان اقتصــادی ایجاد  بیشــتر برای 

می کنند.
کــرد: این در حالی  ایــن اقتصاددان بیان 
کــه درآمــد نفتــی مربــوط بــه همــه  اســت 
مــردم اســت و مربــوط بــه دولــت نیســت 
و دولــت در نظام هــای دموکراتیــک بایــد 
منافــع ملــی را بــه منافــع شــخصی ترجیح 
دهــد ولی واقعا در مواردی منافع ملی در 
گم شــده  گروهــی و شــخصی  پــس منافــع 
می شــود به همین دلیل بخش خصوصی 
گسترش  تضعیف شــده و دامنه فقر بسیار 
کرده و به ایــن ترتیــب 20 میلیون تا  پیــدا 
30 میلیــون نفــر از جمعیــت زیــر خــط فقر 
بی خانمان هــا  تعــداد  و  هســتند  مطلــق 
کشــور ما  هر روز بیشــتر می شــود و رکود از 

ج نشــده است. هنوز خار

مشــاور پولی و بانکی وزارت راه و شهرســازی 
گفــت: 50 درصــد تســهیالت بانکــی به بخش 
که هیچ  بازرگانــی و خدمات اختصــاص دارد 
کــدام از ایــن شــرکت ها بورســی نیســتند و از 
محمدهاشــم  برخوردارنــد.  شــفافیت  عــدم 
بت شــکن در همایش »مدیریــت، تولید ملی 
که در دانشکده مدیریت  و توسعه اشــتغال« 
بــا  برگــزار شــد،  دانشــگاه عالمــه طباطبایــی 
بازارمحــور  مــا  کشــور  اقتصــاد  اینکــه  بیــان 
گفــت:  اســت،  محــور  بانــک  بلکــه  نیســت 
کــه در خصوص شــرکت های بورســی  ســوالی 
شــفافیت  آیــا  کــه  اســت  ایــن  اســت  ح  مطــر
شــرکت های  در  مالــی  تامیــن  بــه  توانســته 
کنــد یــا خیر بــه معنــای دیگر  کمــک  بورســی 
که در بــورس فعال هســتند  آیــا شــرکت هایی 
هســتند  برخــوردار  باالیــی  شــفافیت  از  و 
توانســته اند ســهم بیشــتری از منابــع بانکــی 
کننــد؟ پاســخ این ســوال قطعا خیر  دریافــت 
گفــت: در حــال حاضــر 50 درصد  اســت. وی 
تســهیالت بانکــی بــه شــرکت های بازرگانــی و 
کــدام آنها  که هیچ  خدمــات اختصــاص دارد 
در بــازار ســرمایه و بــورس حضــور ندارنــد. در 
حقیقــت ارزش افزوده آنها در عدم شــفافیت 
که شفاف هستند  شان است و شــرکت هایی 
تنبیــه می شــوند این یکی از اشــکاالت عمده 

بازار بورس و ســرمایه است.
و  راه  وزارت  بانکــی  و  پولــی  مشــاور 
ارائــه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  شهرســازی 
غیرشــفاف  شــرکت های  بــه  تســهیالت 
کل بــازار پولی، مالی  که به  ایــرادی اســت 
و ســرمایه ایــران وارد اســت، یــادآور شــد: 
کل تســهیالت نظــام بانکــی بــه  10 درصــد 
اختصــاص  ســاختمان  و  مســکن  بخــش 
بخــش  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  دارد 
کــه  نداریــم  بــزرگ  شــرکت  اصــال  مســکن 
کالن بگیــرد چــه برســد  بتوانــد تســهیالت 
بــه اینکــه در بورس حضور داشــته باشــد. 
گــر قرار اســت جهت گیری تامیــن مالی به  ا
ســمت شــرکت های بورســی باشــد باید به 
که  شــرکت های شــفاف تر اختصــاص یابــد 

در حــال حاضر اینگونه نیســت.
و  مدیریــت  علمی دانشــکده  هیــأت  عضــو 
حسابداری دانشــکده عالمه طباطبایی در 
کــرد: همواره  خصــوص اوراق بدهــی اظهار 
گفتــه شــده دولــت یــک بدهکار بدحســاب 
از بانک هــا  بــه عنــوان مثــال روزی  اســت. 
افزایــش  شــاهد  کــه  می کــرد  بهره بــرداری 
بانک هــا  بــه  دولــت  بدهــی  گســترده  حجــم 
عمرانــی  پروژه هــای  مشــارکت  اوراق  شــامل 
بودیــم. بانک هــا نیز در زمان سررســید ســود 
اوراق پــول نداشــتند در نتیجــه از ســپرده ها 
بدهــی  بــه  کــه  می کردنــد  پرداخــت  را  آن 
دولت بــه بانک ها تبدیل می شــد. در نتیجه 
حجــم زیــادی از منابع مالــی در بانک ها فریز 

می شود.
کارکــرد اصلی بــازار بدهی باید  وی ادامــه داد: 
اوراق مشــارکت شــرکتی باشــد نــه دولتــی. در 
روی  دولــت  نیــز  ای  هســته  کــرات  مذا زمــان 
انتشــار اوراق ثانویه حساســیت زیادی داشت 
که  و دائما به ما به عنوان بانک فشــار می آورد 
کــرات تمام  کنیــم. وقتی مذا بــورس را تقویــت 

کامال فراموش شد. شد بورس نیز 
مدیرعامل ســابق بانک عامل بخش مسکن 
افزود: جایگاه توســعه در بازار ســرمایه است 
کامــال بروکراتیــک نبــوده  چــون نظــام بانکــی 
کــه  و از انعطــاف برخــوردار نیســت در حالــی 
کامال منعطف اســت و  ســاختار بازار ســرمایه 
ابزارپذیــری خوبــی در آن بــرای تامیــن مالی 

می گیرد. شکل 
خبرگزاری مهر-29 بهمن 

مشاور پولی و بانکی وزارت راه و شهرسازی: 

بانک ها سود 
اوراق مشارکت 
را از سپرده ها 

پرداخت می کنند  
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عمومــی و  مجمــع  جلســه  برگــزاری  از  پــس 
ســندیکا،  جدیــد  هیأت مدیــره  انتخابــات 
کارایی،  تحــوالت جدیدی در راســتای  ارتقــاء 
کیفیــت جلســات و هدفمنــدی فعالیت های 
گرفت. حضور  کمیســیون ماشــین آالت شــکل 
کمرنگ شــرکت های عضو سندیکا در جلسات 
کمیسیون از یک  و در دوره های آموزشــی این 
ح برخی انتظارات اصولی مســئوالن  ســو و طر
پیمانــکاری،  شــرکت های  در  ماشــین آالت 
ســاختار  تدویــن  و  تعریــف  ضــرورت  قبیــل  از 
کلــی ماشــین آالت در شــرکت ها از ســوی دیگر 
آن  بــر  را  ماشــین آالت  کمیســیون  مســئوالن 
داشــت تا با تشــکیل جلســات هم اندیشی به 
شناســایی مشــکالت و چالش ها و ارایه راهکار 

گیری از خرد جمعی بپردازند. با بهره 
و  ســندیکا  دبیــر  حمایــت  بــا  منظــور  بدیــن 
تشکیل هسته مرکزی آموزش، از پیشکسوتان 
مدیریــت ماشــین آالت در شــرکت های عضــو 
انجمــن  از  ســندیکا و همچنیــن نمایندگانــی 
آالت  ماشــین  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

راهســازی  و  ســاختمانی  معدنــی،  ســنگین 
تشــکیل شــد. این هســته در نقش اتاق فکر و 
کانونی برای انتقال  آموزش های تخصصی در 
رابطه با طیف وسیعی از موضوعات مربوط به 
حوزه ماشــین آالت شــامل مســائل مدیریتی، 
 خدماتی و فنی به ارزیابی و تبادل نظر پرداخته 
 است که در ذیل به برخی مصوبات، توصیه ها
آسیب شناســی  محصــول  کــه  هــا  ارزیابــی  و   
عضــو  شــرکت های  ماشــین آالت  وضعیــت 

سندیکاست، اشاره می شود.
  شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری فعــال در 
گون سروکار دارند  صنعت احداث با منابع گونا
که یکی از آنها "ماشین آالت و تجهیزات" است 
کــه جــزء دارایــی فیزیکی محســوب می شــود. 
ایــن منبع علی رغم جایگاه مهمی که در حوزه 
درآمدی شــرکت ها دارد و از طریق داد و ســتد 
و نوســازی و باز ســازی قابل جایگزینی اســت، 
همچــون منابع دیگــر از قبیل بیمــه، مالیات، 
دعــاوی، دفتر فنی و... متأســفانه مورد توجه 
قــرار نمی گیــرد. بنابراین باید به طــور اصولی و 

قابل درک عینی به این منبع پرداخته شود.
آموزشــی  تجــارب  جمــع آوری  منظــور  بــه   *
ســندیکا بــه طور اعــم و در حوزه ماشــین آالت 
بــه طور اخــص بــه همــراه فهرســت دوره های 
اجــرا شــده و اســاتید آن و همچنیــن تجــارب 
حاصــل از مطالعــات و امــور اجرایــی شــخصی 
گــون ســندیکا بــه ویــژه در  گونا در حوزه هــای 

بخــش ماشــین و تجهیــزات، از طریــق مدیــر 
آمــاری در  عامــل شــرکت های عضــو ســندیکا 
مــورد باالتریــن مقــام ماشــین آالت شــرکت ها 
امــکان  صــورت  ایــن  در  شــود.  درخواســت 
تقســیم معرفی شــدگان در جامعــه آمــاری بــه 
کارگروه های تخصصی و ارتقاء منزلت و جایگاه 
جملــه  آن  از  و  تخصصــی  هــای  کمیســیون 
کمیسیون ماشین آالت وجود خواهد داشت.

 براســاس نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل 
وضــع موجــود آمــوزش در ســندیکا، بــر تهیه و 
بــرای  کاربــردی  و  تدویــن ســاختار هدفمنــد 
وضــع مطلــوب متمرکــز شــویم. در ایــن راســتا 
برنامه های فعلی  تاحصول نتایج مصوبه های 

جدید تداوم می یابد.
 تدویــن مکانیــزم ممیــزی شــرکت های عضو 
ایــن هســته  ح وظایــف  از شــر یکــی  ســندیکا 

فکری آموزشی است.
 برای ساماندهی و تجمیع امور ماشین آالت 
ایجــاد معاونــت ماشــین آالت در  در شــرکتها، 
دستور بررســی های این هسته منظور خواهد 

شد.
بــاال  در  اشــاره  مــورد  پیشــنهادی  ســاختار   
که به  بایــد بــه نحــوی طراحــی و تدوین شــود 
جای اعمال اجبار برای آموزش مدیران، آنان 
خود برای اخذ پاســخ به نیاز های آموزشی به 

سندیکا مراجعه نماید.
و  نقــش  تعریــف  ســندیکا  اصلــی  وظیفــه   
ماشــین آالت  مدیــر  و  ماشــین آالت  جایــگاه 
که مدیریت ماشــین آالت  می باشــد به نحوی 
گواهینامــه بین المللی  از ایــن طریق مجهز به 
شــود. در ایــن ارتباط از نظــرات و تجارب ملی 
کــه  کیــش  و بین المللــی آقــای مهنــدس صفا
مدیریــت  انجمــن  فعــاالن  و  فرهیختــگان  از 
پــروژه ایــران و همچنیــن عضــو هیأت مدیــره 
 )IPMA( انجمــن بین المللــی مدیریــت پــروژه
می باشــند، خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب روند 
ارتقــاء وزن و جایــگاه مدیریــت پــروژه در مورد 

 ارزیابی های فنی و  آموزش های
وری با تشکیل اتاق فکر   ضر

گزارشی از تازه های کمیسیون ماشین آالت سندیکا
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تولیــدی  و  زیربنایــی  امــور  فنــی،  معــاون 
گفــت: یکی  کشــور  ســازمان برنامــه و بودجه 
کردن حضور  از رموز توفیق توســعه، نهادینه 
و ادامه فعالیت شــرکت های بزرگ و توانمند 

اعم از ییمانکاری و مشاوره است.
فنــی  نظــام  خصــوص  در  عــدل  حمیدرضــا 
داشــت:  اظهــار  کشــور  یکپارچــه  اجرایــی  و 
در ابتــدای ســال 1396 بــا مصوبــه مجلــس 
شــورای اســالمی، براســاس مــاده 34 قانون 
کشــور،  توســعه  دایمی برنامه هــای  احــکام 
افزایــش  منظــور  بــه  شــد  موظــف  دولــت 
تملــک  ح هــای  طر اثربخشــی  و  کارامــدی 
قانــون  رعایــت  بــا  ســرمایه ای  دارایی هــای 
کلــی اصــل 44  نحــوه اجــرای سیاســت های 
خصــوص  در  را  اقداماتــی  اساســی،  قانــون 
ســه موضــوع مهــم، تهیــه ســند نظــام فنــی 
روش هــای  از  اســتفاده  کشــور،  اجرایــی  و 
اجرایی مناســب »مشــارکت بخش عمومی - 
ح های  خصوصی« و ســازوکار تامین مالی طر
و  بــزرگ  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک 
گشایش اعتبارات اسنادی  متوسط از طریق 
ریالــی و ارزی بــه عمــل آورد. وی افــزود: در 
همین راســتا، آیین نامه اجرایی این ماده با 
مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصــی تهیــه و بــرای بررســی و تصویــب، 
در  کــه  اســت  شــده  وزیــران  هیــات  تقدیــم 
حال بررســی اســت و ســند مرتبط نیز توسط 

سازمان در دست تهیه است.
تولیــدی  و  زیربنایــی  امــور  فنــی،  معــاون 
تصریــح  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 

از  بایــد  کــه  مهــم  موضوعــات  از  یکــی  کــرد: 
ســوی ســازمان در تهیــه ســند نظــام فنــی و 
گیــرد، توجه  کشــور مورد توجــه قرار  اجرایــی 
شــرکت های  توانمنــدی  و  مانــدگاری  بــه 
مهندســین مشــاور و پیمانــکار خواهــد بود. 
گذشــته ســازمان  خوشــبختانه از ســال های 
روی ایــن موضوعــات متمرکــز بــوده و توجــه 
کرد:  خاصــی را داشــته اســت. عــدل عنــوان 
کردن  یکــی از رمــوز توفیــق توســعه، نهادینه 
حضــور و ادامــه فعالیــت شــرکت های بزرگ و 

توانمند اعم از ییمانکاری و مشاوره است.
بخــش  این کــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
و  فنــی  نظــام  حــوزه  در  کشــور  خصوصــی 
کشــور از عوامــل تاثیرگــذار  اجرایــی یکپارچــه 
کشــور بــه شــمار می رونــد،  اصلــی در عمــران 
کشــور از ســال 1394   ســازمان برنامه و بودجه 
و  فنــی  نظــام  ســاالنه  همایــش  برگــزاری  بــا 
کشــور از پیشــگامان این نظــام تقدیر   اجرایی 
بــه عمل مــی آورد. معاون فنی، امــور زیربنایی 
کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  تولیــدی  و 
خاطرنشــان کرد: در ســال جاری نیز قرار اســت 
ســومین همایش ســاالنه نظام فنــی و اجرایی 
کشــور با معرفی شرکت های مشــاور و پیمانکار 
در ســه محور ماندگاری، صدور خدمات فنی و 
مهندسی و سرمایه گذاری در اجرای طرح های 
عمرانــی، همزمــان بــا روز مهنــدس در پنجــم 
اســفندماه 1396 بــه همــت امــور نظــام فنی و 
اجرایی - معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی 

سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کند.
خبرگزاری مهر-1 اسفند

راهکاری برای افزایش 
کارآمدی طرح های عمرانی

معاون سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

مدیریــت ماشــین آالت نیز اعمال خواهد شــد. 
تأســیس انجمــن فــرا صنفــی ماشــین آالت نیــز 

گیرد. کار قرار  می تواند در دستور 
 نظرات و پیشنهادات هسته مرکزی بر حسب 
کمیســیون ماشــین آالت  موضــوع به جلســات 
منتقــل و مــورد تبــادل نظــر قــرار می گیرنــد. در 
حــال حاضــر موضــوع نــاوگان ماشــین آالت و 
اســتاندارد سازی پارامترهای پیش بینی شده 
در نــاوگان در "سیســتم مرکزی" شــرکت ها و در 

"پروژه" در دست بررسی است.
ســندیکا  آموزشــی  همــکاری  ایــن،  بــر  عــالوه   
بــرای دوره هــای بلندمدت بــا دانشــگاه فنی و 
ح  حرفــه ای در حــوزه ماشــین آالت در قالب طر
مشــترک آموزشــی ســندیکا، دانشــگاه فنــی و 
کلــن  کاربــردی  حرفــه ای و دانشــگاه علمــی - 
سیســتم  هــای  گــی  ویژ از  اســتفاده  بــا  آلمــان 
دوآل آلمــان تــداوم دارد. در ایــن راســتا نتایــج 
برخــی مباحــث  و  مرکــزی  تصمیمــات هســته 
کمیسیون ماشین آالت با هدف منظور نمودن 
آنهــا در ســرفصل های آموزشــی دانشــگاه فنــی 
کمیســیون  نماینــدگان  توســط  حرفــه ای  و 
کمیتــه مشــترک برنامه ریــزی  ماشــین آالت در 
کــه متشــکل از تعدادی  ماشــین آالت ســنگین 
از مدیران پژوهش و برنامه ریزی های آموزشــی 
نماینــدگان  و  دانشــگاه  ذیربــط  اســاتید  و 
می باشــد،  ســندیکا  ماشــین آالت  کمیســیون 

ح می گردد. مطر
دبیــر  فعالیت هــا  گســترش  منظــور  بــه  ضمنــًا 
اعضــای  تمــام  از  بخشــنامه ای  طــی  ســندیکا 
کــه  کرده انــد  درخواســت  ســندیکا  محتــرم 
بــرای  را  شــرکت  ماشــین آالت  مقــام  باالتریــن 
بهره برداری بیشــتر از خرد جمعی به دبیر خانه 

سندیکا معرفی نمایند.
بــرای  کــه تقویــم آموزشــی  شــایان ذکــر اســت 
کوتــاه مــدت نیــز  برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
که از ابتدای ســال نو به اجرا  تهیه شــده اســت 

گذاشته خواهد شد.
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پنجــم  اســفندماه بــه طــور همزمان ســه خبر 
که  گذاشته شد  روی سایت های خبری ایران 
کشور است  مربوط به دو تشکیالت اقتصادی 
که نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری ها و 
کالن اقتصادی دارند. یکی خبری  متغیرهای 
کــه از طــرف دولــت افغانســتان بــر روی  بــود 
گذاشــته شــد  خروجــی خبرگزاری های جهان 
که باعث تاســف و در عین حال نگرانی فراوان 
از عملکــرد وزارت نفــت و وزارت امــور خارجــه 
گاز  شــد و حکایت از آغاز مرحله دوم خط لوله 
که  گاز ترکمنستان را  که  موسوم به تاپی است 
دارای ذخایر بســیار اندکی نســبت به ایران در 
کســتان  گاز طبیعــی اســت به مقصد پا زمینــه 
و هندوســتان از طریــق افغانســتان دارد. این 
که هزینــه اجرای این پــروژه بر  درحالــی اســت 
پایــه برآوردهای اولیه چیزی حدود 10 میلیارد 
کــه  زمانــی  اینجاســت  عجیــب  و  اســت  دالر 
کستان، افغانستان  دولت های هندوستان، پا
کاری تصمیم  و ترکمنســتان بــه انجام چنیــن 
که  کرد  گرفتــه بودنــد، وزیر نفــت ایران، اعــالم 
این مســئله آنچنان جدی نیســت و تامین 10 
میلیارد دالر هزینه اجرای این خط لوله به این 
زودی هــا امکان پذیر نیســت. بنابراین انتقال 
کســتان و هندوســتان  گاز طبیعــی ایــران به پا
گزارش های معتبــر بین المللی  بــا اینکــه بنا بــر 
و  داراســت  را  جهــان  گاز  ذخایــر  بزرگ تریــن 

گاز طبیعی ایران را بیش از  حتــی میزان ذخایر 
کافی  روســیه می داننــد، همچنــان از جذابیت 
برخوردار اســت. یعنــی هزینه ســنگین صورت 
گاز عســلویه  لولــه  بــرای احــداث خــط  گرفتــه 
کســتان ادامــه پیــدا  کــه بایــد بــه پا تــا زاهــدان 
که این خود نشــانه  می کرد، عمال بیهوده بوده 
بی اطالعی مسئوالن ما در بخش نفت و ضعف 
وزارت امور خارجه در درک مســائل بین المللی 
کــه آن هم بر  و منافــع ملــی دارد. نکتــه دیگری 
گذاشته شد،  روی خروجی سایت های خبری 
کارون به  مقولــه انتقال نفــت خام حوزه غــرب 
میــزان یک میلیــون و 200 هزار بشــکه در روز با 
کیلومتر برای انتقال  خط لوله ای به طول 1200 
کــوره در جنوب خوزســتان  بــه ایســتگاه پمپــاژ 
کــه بــه معنــای  و ســپس جزیــره خــارک اســت 
که  خــام فروشــی نفــت اســت. در همین حــال 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس از عربســتان 

کویــت و امــارات از ســال 2022 نفتی  گرفتــه تــا 
کرد زیرا  بــه صورت نفــت خام صادر نخواهنــد 
در حــال احــداث پاالیشــگاه های جدیــد نفت 
خبــری  پتروشیمی هســتند،  مجتمع هــای  و 
بــر روی ســایت های  کــه توســط وزارت نفــت 
گذاشــته شــد، مایــه نگرانــی و در عین  خبــری 
حال تاســف فراوان محافل داخلی و شــگفتی 
محافــل مالــی، اقتصــادی در ســطح جهانــی 
کــه از  کســی در دولــت نیســت  شــده اســت و 
کــه ایــن دو میلیــارد  کنــد  وزارت نفــت ســوال 
کــه قــرار اســت بــرای ســاخت این خط  دالری 
لولــه بــرای انتقــال نفــت خــام هزینــه شــود با 
که در برگیرنده  کــدام توجیه علمی، اقتصادی 
گرفته؟ و وزیر  منافع ملی ایران باشــد، صورت 
کــه اصــوال اعتقــادی بــه صنایــع پاییــن  نفــت 
دســتی نفت ندارد و تا به حال برای جلوگیری 
پایینــی دســتی  صنایــع  در  ســرمایه گذاری  از 
واحدهــای  و  نفــت  پاالیشــگاه های  از  اعــم 
پتروشــیمی هر آنچه از دستش می آید را انجام 
کاری را می کند؟  داده بــا چــه توجیهی چنیــن 
که بــر روی خروجی ســایت های  مطلب ســوم 
گذاشــته شــد، مصاحبــه مدیرعامــل  خبــری 
که آن هم به معنای  شرکت فوالد مبارکه است 
صدمه زدن به منافع ملی است. فوالد مبارکه 
پــس از شــرکت نفــت بــا درآمدی حدود ســه و 
نیــم میلیــارد دالر بزرگ ترین بنــگاه اقتصادی 
بــه عملکــرد  بســیاری  و صنایــع  اســت  کشــور 
ایــن بنگاه اقتصادی وابســته هســتند. ولی در 
مصاحبــه مدیرعامــل ایــن شــرکت هیچگونــه 
اشــاره ای بــه جلوگیــری از خام فروشــی فوالد و 
تولیــد فوالدهای خاص با ارزش افزوده بســیار 
باال اشــاره نشــده اســت. بنابراین این پرسش 
ح است که واقعا سیاست های اقتصادی و  مطر
عملکرد بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور تحت 
کســی بر  نظارت چه تشــکیالتی هســتند و چه 
که آقای  آنها نظارت می کند؟ به یاد دارم زمانی 
دری نجف آبادی، وزیر اطالعات بودند در یک 
نشســت عمومی به مناســبت مبعــث پیامبر از 
کــه آیــا در وزارت اطالعات  کردم  ایشــان ســوال 
تشــکیالتی بــه عنوان بخــش اقتصــادی وجود 
کــه پاسخشــان منفی بــود. یعنی  دارد یــا خیــر 
کشــور بــه خــود زحمــت  هیچ گونــه نهــادی در 
که بازتاب های  گونه موارد را  که این  نمی دهــد 

غفلت های 
پر هزینه

 بهمن آرمان - اقتصاددان

صـــورت  ســـنگین  هزینـــه   
گرفتـــه بـــرای احـــداث خـــط 
گاز عسلویه تا زاهدان  لوله 
کســـتان ادامه  که بایـــد به پا
پیـــدا می کرد، عمـــال بیهوده 
که ایـــن خود نشـــانه  بـــوده 
مـــا  مســـئوالن  بی اطالعـــی 
ضعـــف  و  نفـــت  بخـــش  در 
در  خارجـــه  امـــور  وزارت 
درک مســـائل بین المللی و 

منافـــع ملـــی دارد.
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افــراد  دهــد.  قــرار  بررســی  مــورد  دارنــد  ملــی 
مختلفی به عنوان جاســوس یــا عوامل بیگانه 
کشــور دســتگیر می شــوند ولــی تــا به حــال  در 
کــه برای یــک تصمیم گیری غلط  دیده نشــده 
که به احتمال قوی ریشــه در فســاد  اقتصادی 
گرفتن برخی سیگنال هاســت، فردی  مالی یــا 
را حتــی مــورد پرســش قــرار دهنــد یــا حداقــل 
گیرد. این  یــک بازجویی ابتدایی از او صــورت 
تشــکیالت هیچکدام خود را موظف به رعایت 
منافع ملی نمی دانند. در رابطه با وزارت نفت 
و عملکــرد آن بیــش از ایــن چیــزی نمی تــوان 
می داننــد.  بداننــد،  بایــد  کــه  آنــان  نوشــت. 
ولــی در رابطــه بــا فــوالد مبارکــه و نقــش آن در 
کافــی وجــود  کشــور، شــاید اطالعــات  اقتصــاد 
که نگارنده از پیش  نداشــته باشــد. از آنجایی 
بزرگ تریــن ســرمایه گذاری  ایــن  انقــالب در  از 
صنعتــی تاریخ ایــران حضور داشــته ام، دارای 
و  ندارنــد  دیگــران  کــه  می باشــم  اطالعاتــی 
ضرورتــی بــر روشــن شــدن پــاره ای از مســائل 
مرتبــط بــر ایــن صنعــت اســتراتژیک نیســت. 
که به  کشــورهای پیشــرفته  که حتی  صنعتــی 
دوران فراصنعتــی وارد شــده اند، همچنــان بر 
آن  از  اســتراتژیک حاصــل  کاالی  تولیــد  و  آن 
که  کیــد دارنــد. آمریکا، ژاپن، آلمــان و ایتالیا  تا
گــروه G7 یــا هفــت اقتصاد بــزرگ جهان  عضــو 
هســتند، همچنــان بزرگ تریــن تولیدکنندگان 
فوالد جهان نیز هســتند ولی با یک دگردیسی 

بنیــادی، یعنی تمرکز بــر روی تولید فوالدهای 
فــوالد  و  مبارکــه  فــوالد  زنــگ.  ضــد  و  ویــژه 
فــوالد  تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن  خوزســتان 
ایــران هســتند. فــوالد مبارکه همچنــان تمرکز 
خود را بر روی تولید فوالدهای با ارزش افزوده 
کــه  گذاشــته اســت. فــوالد خوزســتان  پاییــن 
کــه در اصطــالح  اصــوال خــام فروشــی می کنــد 
اقتصادی به آن خون فروشی می گویند. البته 
که چرا در طول ســال های پس از انقالب  ایــن 

که ساخت آن  گذاری ســنگینی  برای ســرمایه 
بیش از انقالب آغاز شــده بود و چند بار بدون 
هیچگونه منطق نظامی توســط عراق بمباران 
کم  کارآمــد و ضعیف حا شــد، مدیریت هــای نا
که جای پرسش  بوده اســت، مقوله ای اســت 
و تامل فراوان دارد. زیرا در سایر مدیریت های 
کــم  نیــز چنیــن جــوی حا بحــران خوزســتان 
ظاهــری  چهــره  آن  واقعــی  بازتــاب  اســت. 
کــه پــس از  شــهرهای بــزرگ خوزســتان اســت 
گذشت 29سال از پایان جنگ همچنان چهره 
جنــگ زده دارد. ولــی در مــورد فــوالد مبارکــه 
گونــه ای دیگــر اســت و اصــرار این  موضــوع بــه 
مجموعه بزرگ اقتصادی و تاثیرگذار بر اقتصاد 
کاالهــای با ارزش افــزوده پایین  ملــی بــر تولید 
پیچیــده ای  داســتان  اســت  شــده  گذاشــته 
کــه احتمــاال متاثــر از جریان هــای خاص  دارد 
سیاســی، مالــی و اقتصــادی اســت یــا خیلــی 
که چنین  خوشــبینانه نادانــی مدیریت اســت 
نیســت. زیرا مدیرعامل فعلی آن در سال های 
و  داشــته  اشــتغال  کار  بــه  ایتالیــا  در  جنــگ، 
صنعــت فــوالد را به خوبــی می شناســد. البته 
نمی توانــد  یادشــده  عوامــل  وزن  محاســبه 
یــک  کار  زیــرا  شــود.  انجــام  نگارنــده  توســط 
کارشناس آشنا به صنعت  اقتصاددان و یا یک 
فوالد نیســت و باید نهادهای ویــژه ای به این 
کار بپردازنــد. البتــه موضــوع بســیار طوالنــی و 
که مکاتبات آن در اســتانداری  پیچیده اســت 
خوزســتان، ســازمان صنعت معــدن و تجارت 
اســتان و دبیرخانــه فــوالد مبارکه وجــوددارد. 
 خالصه ســخن اینکــه مدیریت ایــن مجموعه

و  نامعلــوم  دالیــل  بــه  بنــا  اقتصــادی  بــزرگ 
مشکوک مخالفت خود با تولید فوالد ضدزنگ 
کــه قیمــت آن در بازارهــای جهانی شــش برابر 
کرده.  تولیدات فوالدمبارکه اســت رسما اعالم 
گزارش شــرکت  کــه بــر پایــه  جالــب اینجاســت 
مهندس مشاور اتریشی که مدیرعامل پیشین 
آن یک ایرانی است، با اصرار من و حس میهن 
گزارش هــای توجیه پذیری  پرســتی به رایــگان 
گذاشــته اســت.  ایــن پــروژه را در اختیار ایران 
گونــه مــوارد در ایران بســیار روی  البتــه از ایــن 
می دهــد. ولــی اینکــه هیچ نهادی مســئولیت 
کارها را به عهده نمی گیرد؛ وا... اعلم. اینگونه 

روزنامه آرمان - 96/12/8

عنـــوان  بـــه  مختلفـــی  افـــراد   
جاســـوس یـــا عوامـــل بیگانه 
کشـــور دســـتگیر می شوند  در 
ولـــی تا به حـــال دیده نشـــده 
کـــه بـــرای یـــک تصمیم گیـــری 
بـــه  کـــه  اقتصـــادی  غلـــط 
در  ریشـــه  قـــوی  احتمـــال 
گرفتـــن برخی  فســـاد مالـــی یا 
را  فـــردی  سیگنال هاســـت، 
حتی مورد پرســـش قرار دهند 
بازجویـــی  یـــک  حداقـــل  یـــا 
گیـــرد. ابتدایـــی از او صـــورت 
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سندیکای شــرکت های ساختمانی ایران، طی 
ســال  های اخیــر و در راســتای ارائــه خدمــات 
آموزشــی بــه اعضــای خــود اقــدام بــه برگــزاری 
کارگاه هــای متعــددی در حــوزه مســائل مبتــال 
مقــررات  و  قوانیــن  جملــه  از  پیمانــکاران  بــه 
کــه بــا  کارگاه  نمــوده اســت. بعــد از برگــزاری 4 
اســتقبال حاضــران مواجه شــد، تصمیــم بر آن 
گانــه در اســفندماه برگزار  کارگاه هــای ســه  شــد 
کــه اولیــن آنها بــا موضوع »تبییــن قانون  شــود 
 1394 ســال  مصــوب  مســتقیم  مالیات هــای 
 6 یکشــنبه  روز  مرتبــط«  بخشــنامه های  و 

اسفندماه 96 در سندیکا برگزار شد.
آقــای احمــد غفــارزاده عضو هیأت مستشــاری 
امــور مالیاتــی مرکز عالــی دادخواهــی مالیاتی و 
کارگاه بــود  مــدرس و نویســنده، مــدرس ایــن 
کــرد: مالیات وجــوه و اموالی اســت  کــه عنــوان 
کــه دولــت از اشــخاص بــه موجــب قانــون بــه 
ج عمومی دریافت می کند.  منظور تأمین مخار
مهمتریــن موضوع در این تعریف بحث قانونی 
 51 اصــل  از  گرفتــه  نشــأت  کــه  اســت،  بــودن 
قانــون اساســی اســت. مبانــی قانــون مالیــات 
که  ایران همین اصل 51 قانون اساســی اســت 
می گوید: »هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر 

بــه موجب قانون. موارد معافیت و بخشــودگی 
و تخفیــف مالیاتــی به موجب قانون مشــخص 
می شود.« یعنی به جز مجلس شورای اسالمی 
ســایر منابــع حق برقــراری مالیــات ندارنــد. در 
واقــع برقــراری مالیات، معافیت، بخشــودگی و 

تخفیف مالیاتی باید به موجب قانون باشد.
کشــورهای  کثــر  وی افــزود: در حــال حاضــر در ا
که براســاس آن پایه هــای مالیاتی وضع  اصلــی 
کــه  می شــود اصــل توانایــی پرداخــت اســت، 
بــه نظــر امــری بدیهی می رســد اما برخــی دیگر 
معتقد بودند براساس اصل فایده باید مالیات 
کــه از خدمــات عمومــی  کســانی  گرفــت یعنــی 
اســتفاده می کننــد مالیــات بدهنــد، البتــه این 
اصل طرفدار زیادی نداشــت چون دهک های 
که از خدمات عمومی استفاده می کنند  پایین 
قــادر به پرداخت مالیات نیســتند. بنابراین در 
کشــورها توانایــی پرداخــت اصــل مالیات  کثــر  ا
توانایــی  اشــخاصی  چــه  دیــد  بایــد  و  اســت 
کــه درآمد  پرداخــت مالیــات دارند. اشــخاصی 
دارند، ثروت دارند و مصرف می کنند می توانند 
کــه در حــال حاضــر 95درصد  مالیــات بدهنــد 
ایــن  براســاس  کشــورها  پایه هــای مالیاتــی در 
کشــور ما مالیات بر درآمد،  ســه مورد است. در 

یــا  ارث  بــر  مالیــات  )مثــال  ثــروت  بــر  مالیــات 
خانه هــای خالی( و مالیات بــر مصرف )مالیات 

ارزش افزوده( داریم.
کرد: در ادبیات مالیات، تمام  غفارزاده تصریح 
خ هــای ما معمــواًل یا  خ دارند. نر مالیات هــا نــر
خ تناســبی مثل  تناســبی یا تصاعدی اســت. نر
کــه درآمــد  مالیــات بــر حقــوق اشــخاص اســت 
خ های  خ ثابت اســت. در نر هر چقدر باشــد نــر
خ هــم افزایش  تصاعــدی بــا افزایــش درآمــد نــر
که 15 تا 25درصد  خ مــاده 131  می یابــد مثل نر
گفت  اســت. در مورد مالیات تکلیفــی هم باید 
این مالیات در منبع پرداخت می شود، عمومًا 
که حذف  در این مورد نگاه به ماده 104 اســت 
شــده اما به غیــر از آن ما 8-7 مالیــات تکلیفی 
دیگر هم در قانون داریم. مالیات تکلیفی یعنی 
کارفرما پولی پرداخت می کند ســهم  که  همین 
کند و بقیه را پرداخت نماید مثل  دولت را جدا 
مالیــات حقــوق. تکلیــف ایــن قانــون برعهــده 
پرداخت کننده اســت و بر دو نوع علی الحساب 
که  )ماده 104 ســابق( و قطعی تقسیم می شود 
کــه در مالیات قطعی ســازمان  مالیــات قطعــی 
کار دارد. مثل مالیات  کارفرما ســر و  مالیاتــی بــا 

بر حقوق.
وی در ادامــه با توضیح دربــاره مالیات بردرآمد، 
اجــاره را به عنــوان یکــی از مالیات های تکلیفی 
 برشمرد و عنوان کرد: تبصره 9 ماده 53 مالیات را از

کامل؛ در   اجاره بهــا می داند و نــه از محل رهن 
مــورد رهــن و اجــاره هــم تکیفی مســتأجر فقط 
در مــورد بخــش اجــاره اســت، در درآمــد اجاره 
ک محاسبه  25درصد به عنوان هزینه اســتهال
خ های  و 75درصــد جهــت مالیــات درآمد بــا نر
گر  تعییــن شــده محاســبه می گــردد. مســتأجر ا
شــخص حقوقی باشــد برای پرداخــت مالیات 
خ مالیات تکلیفی بســتگی به  تکلیــف دارد، نــر
موجر دارد. البته مالک معاف نیســت و به نحو 

دیگری اجاره می دهد.
گفت: اشــخاص  وی دربــاره مالیــات بــر حقوق 
حقوقــی منبع درآمدشــان یــا از تســلیم نیروی 
کار  کار خــود اســت، یا از ســرمایه و یــا تلفیقی از 
و ســرمایه، یا دارای درآمدهای اتفاقی هســتند 
که  کار اســت  که بحث ما درباره تســلیم نیروی 
که در قبال  کار داریم  در آن با اشخاص حقیقی 
کارفرما می تواند  کار درآمد دارد، البتــه  تســلیم 

شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

کارگاه آموزشی برای 
تبیین قانون مالیات های مستقیم

  برقراری مالیات، معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی
 باید به موجب قانون باشد 
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کلیه درآمدهای نقدی و غیرنقدی  وی افزود: 
مستمر و غیرمستمر مشــمول مالیات هستند 
مگــر اینکــه طبــق قانون معاف شــده باشــند. 
برخــی معافیت هــا وابســته بــه شــخص اســت 
ماننــد معافیت بــه خاطر جانبازی یــا خانواده 
کننــد از این  کار  کجــا  شــاهد، و ایــن افــراد هــر 
معافیت هــا  برخــی  برخوردارنــد.  معافیــت 
وابسته به نوع شغل هستند مثاًل افراد نظامی 
گر در  کارکنان وزارت اطالعــات، و این افراد ا یــا 
جــای دیگــر و شــغل دیگــر شــاغل شــوند دیگر 
مربــوط  معافیت هــا  برخــی  نیســتند.  معــاف 
بــه منطقه هســتند مثــل مناطــق آزاد تجاری 
کمتر  صنعتی )نه مناطــق ویژه(؛ برای مناطق 
توســعه یافته هــم 50درصــد بخشــودگی تعلــق 
می گیرد. برخی معافیت ها برای حفظ حداقل 
کمتــر از حــدی  کــه  معیشــت اســت و افــرادی 
درآمد داشته باشند معاف از مالیات هستند.
غیرنقــدی  درآمــد  گــر  ا کــرد:  عنــوان  وی 
باشــد ماننــد اتومبیــل بــا راننــده و بی راننــده 
)اختصاصــی( و مســکن بــا اثاثیــه و بی اثاثیــه 
خ توسط سازمان مالیاتی  )اختصاصی فرد(، نر
کــه در  اســت. مســکن هایی  مشــخص شــده 
گــذار می شــود مشــمول  کارگــر وا کارگاه هــا بــه 

مالیات نمی شوند.
گفت: در مورد این  وی درباره تصریح ماده 86 
کــه: »پرداخت هایی  تبصــره قبــاًل اینگونه بــود 
از  بــه اشــخاص حقیقــی غیــر  کارفرمایــان  کــه 
کســورات  که مشــمول پرداخت  کارکنــان خود 
بازنشســتگی یــا بیمــه نمی باشــند، بــا عنــوان 
جلســات،  در  حضــور  حــق  حق المشــاوره، 
حق التدریــس، حق التحقیــق و حــق پژوهــش 
معافیــت  رعایــت  بــدون  می کننــد،  پرداخــت 
موضوع ماده 84 این قانون مشــمول مالیات 
خ 10درصــد بــود.« در 96/6/11  مقطــوع بــه نر
این حکم اصالح شــد و بــا حذف 5 عنوان ذکر 
که از طرف غیر  شــد: »در مورد پرداخت هایــی 
از پرداخت کننــده اصلــی حقــوق به اشــخاص 
حقیقــی بــه عمــل می آیــد، پرداخت کننــدگان 
مکلفنــد هنگام هــر پرداخت، مالیــات متعلق 
را بــا رعایــت معافیت هــای قانونــی مربــوط بــه 
حقــوق به جــز معافیت موضوع مــاده 84 این 
خ مقطــوع 10درصــد محاســبه،  قانــون، بــه نــر
کثــر تــا پایــان مــاه بعــد با فهرســتی  کســر و حدا

حاوی نام و نشــانی دریافت کننــدگان و میزان 
کنند  آن بــه اداره امور مالیاتــی محل پرداخت 
و در صورت تخلف، مســئول پرداخت مالیات 
و جریمه هــای متعلــق خواهنــد بــود.« یعنــی 
گــر فــرد حقوق بگیر اصلی باشــد معافیت پایه  ا
خ 10درصد بــه وی تعلق می گیرد  نمی گیــرد، نر
ولی از ســایر معافیت ها برخوردار است. برخی 
ایــن مــاده را بــه مــاده 104 تفســیر می کننــد در 
کار و استمرار  که این مورد درباره تسلیم  حالی 
کــه مشــمول مــاده 86  کار اســت، افــرادی  در 
فصلــی  خریــد  فهرســت  طریــق  از  نمی شــوند 

گزارش می شوند.
کرد: شــرکت ها باید تا آخر ماه  غفــارزاده عنوان 
آینــده مالیــات متعلقه را به عالوه فهرســت به 
سازمان مالیاتی ارسال کنند در غیر این صورت 
مالیات هــای  بــه  کــه  ســنگینی  جریمــه  بایــد 

کننــد. البته  تکلیفــی تعلــق می گیــرد پرداخت 
ســازمان مالیاتــی در مورد بخشــودگی و میزان 
بخشــودگی جرائــم اختیــار دارد مگــر اینکــه در 
قانــون حکــم به عدم بخشــودگی شــده باشــد 
مثــل عدم تســلیم اظهارنامه، البتــه عموما در 
پایــان ســال میــزان بخشــودگی ها قابــل توجه 

است.
عضــو هیأت مستشــاری امــور مالیاتــی تصریح 
گــر حق ســنوات و حقوق  کــرد: تا ســال 1394 ا
ایــام مرخصی در زمــان بازنشســتگی پرداخت 
گــر در طــی  می شــد از مالیــات معــاف بــود و ا
خدمــت پرداخــت می شــد مشــمول پرداخت 
ایــن  دیگــر   1394 ســال  از  امــا  بــود  مالیــات 
مشــول  هــم  خدمــت  زمــان  در  پرداخت هــا 

مالیات نخواهد شد.
کــرد: قبل از  وی دربــاره مــاده 107 هــم عنــوان 

اصــالح قانــون مالیــات اشــخاص خارجــی هم 
ماننــد ایرانی ها محاســبه می شــد و خارجی ها 
در  اســت؛  بــاال  مالیــات  ریســک  می گفتنــد 
اشــخاص  مالیــات  قانــون،  جدیــد  اصالحیــه 
خارجــی بــه شــکل تکلیفی اســت. درآمــد این 
اشــخاص خارجــی در ایران بر دو نوع اســت؛ یا 
درآمدهایــی در ایــران دارند و برای آن در ایران 
حضور دارند، یــا درآمدهایی هم از ایران دارند 
کــه نیاز به حضور در ایران ندارند. در ماده 107 
در هــر دو مــورد ضریب هایــی مشــخص شــده 
اســت. برای شــخص حقوقی نرخ این مالیات 
گر قراردادی به شــکل  25درصــد خواهد بود. ا
EPC باشــد و P هم در قرارداد مشخص باشد، 
در صورت وضعیت هم این مورد تفکیک شده 
باشد، تجیهزات مشمول مالیات نخواهد بود.

از  غیـــر  بـــه  جدیـــد  اصالحیـــه   در 
کـــه بـــه شـــیوه  هزینـــه هـــای پرداختـــی 
که  تهاتر انجام می شـــود در بقیـــه موارد 
پرداخت نقـــدی باالی ۵ میلیون تومان 
کنـــش بانکـــی ارائه  اســـت باید برگـــه ترا
شـــود. در مورد چک ها البتـــه ایرادی در 
این باره وجـــود ندارد. اصـــل این حکم 
کدفروشـــی  بـــرای جلوگیـــری از پدیـــده 
کـــه برخـــی فروشـــنده ها ســـعی  اســـت 
دارنـــد از افشـــای اطالعـــات خـــود برای 

کنند ســـازمان مالیاتی جلوگیـــری 
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وی دربــاره روش های رســیدگی تعیین درآمد 
گفت: در ماده 97 سابق موارد علی الرأس  هم 
کــه ترازنامه  مشــخص شــده بود، در مــواردی 
نیســت یــا اظهارنامــه و ترازنامــه داده بودیــم 
ولی موقع مراجعه می گفتیم دفتر نداریم، و یا 
کــه مؤدی ایراد می گفت و پرونده  در مواردی 
را بــه هیــأت بنــد 3 می فرســتاد و در صــورت 
ایــن  کنــون  ا امــا  می شــد  علی الــرأس  تأییــد 
حکم لغو شــده اســت. در طی ایــن مدت، در 
که نظام جامــع مالیاتی  ادارات امــور مالیاتــی 
کامــل بــه اجــراء درنیامــده اســت  بــه صــورت 
مــواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانــون 
 1380 ســال  مصــوب  مســتقیم  مالیات هــای 

مجری خواهد بود.
ح جامــع مالیاتی  وی افــزود: احتمــااًل نــام طر

ح شــامل 32 پروژه  را شــنیده باشــید. این طر
که ســعی دارد وضع مالیاتی ما را بهبود  اســت 
ببخشــد و یکــی از مــوارد آن انتخــاب نمونه بر 
ح بررسی  مبنای ریســک اســت. طبق این طر
که امــری هزینه بر  تمــام پرونده هــای مالیاتی 
و زمان بــر اســت هــر ســال نخواهــد بــود، بلکه 
پرونده های پرریسک حسابرسی خواهد شد. 
شــاخص های زیادی برای تشــخیص ریســک 
که می تواند شامل ارزیابی  پرونده وجود دارد 
اطالعــات  بــا  آن  تطبیــق  و  اظهارنامــه  ارقــام 
ج در بانک هــای اطالعاتــی، یــا بررســی  منــدر
ســوابق مــؤدی یــا نســبت های مالــی شــرکت 
وی باشــد. بخش اول ارزیابی توسط سیستم 
شــرکت های  و  بــود،  خواهــد  شــده  طراحــی 

پرریســک برای حسابرســی مشخص خواهند 
طبــق  ندهــد  اظهارنامــه  شــرکتی  گــر  ا  شــد. 
وی  بــرای  مالیاتــی  ســازمان   ،97 مــاده 
مــؤدی  و  کــرد  خواهــد  درســت  اظهارنامــه 
کردن نظر ســازمان مالیاتی  می توانــد برای رد 
اظهارنامــه مــورد تأییــد خــود را ارائــه دهد. با 
کمتر  اجرای این روش تماس مؤدی و مجری 
خواهد شــد و به میزان زیادی از فساد در این 

کاسته خواهد شد. حوزه 
کرد:  وی دربــاره روش علی الــرأس هم عنــوان 
این روش، روشــی آســان اما غیرعادالنه است 
ح نمی شــود و روی  کــه بحث ضــرر و زیان مطر
کیــد دارد. در مــورد  ســود پیش بینــی شــده تأ
مــردود شــدن دفاتــر هم می تــوان با اشــاره به 
کرد.  تبصــره 2 ماده 97 درخواســت رســیدگی 

در ایــن تبصره ذکر شــده: »هرگاه طبق اســناد 
و مــدارک ابــرازی یــا بــه دســت آمــده امــکان 
تعییــن درآمــد واقعــی مــؤدی وجــود داشــته 
باشــد، اداره امــور مالیاتی مکلف اســت درآمد 
مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد 
و مــدارک مزبور یا دفاتر، حســب مورد، تعیین 

کند.«
وی درباره فعالیت های پیمانکاری وســاخت 
گفــت: در مــاده 77 قبــل از ســال 95،  وســاز 
معامالتــی  ارزش  مأخــذ  بــه  10درصــد  میــزان 
کنون  گرفته می شــد امــا ا ملــک مــورد انتقــال 
مالیــات  حالــت  از  ســاز  و  ســاخت  مالیــات 
مقطــوع بیرون آمده و به شــکل مالیات ســود 
شــده  اســت اما فقط در مورد ســاختمانهایی 

گرفتــه  1 فروردیــن 95 پروانــه ســاخت  از  کــه 
آن  از  قبــل  ســاختمانهای  مــورد  در  باشــند. 
تاریخ مالیات بر اســاس ماده 59 خواهد بود. 
که پروانه خــود را از ایــن تاریخ به  کســانی  امــا 
1000نفــر  زیــر  شــهرهای  بــرای  می گیرنــد  بعــد 
مــورد  در  و  بــود  خواهنــد  مالیــات  از  معــاف 
گــر ســازنده حقیقی باشــد  شــهرهای بزرگتــر، ا
بــر اســاس اســتاندارد 29 حســابداری ســود و 
زیان محاســبه خواهد شد. در مورد اشخاص 
حقوقــی نیز ســاخت و ســاز شــغل محاســبه و 
مالیات دریافت می شود. مگر اینکه بیش از 3 
گذشــته  کار  گواهی پایان  ســال از تاریخ صدور 
باشــد. در مــورد اشــخاص حقوقــی 10 درصــد 
گرفته می شــود تا پایان  مالیات علی الحســاب 
ســال مالیــات مشــخص شــود. بــرای فعالیت 
اســتاندارد شــماره 9  مبنــای  بــر  پیمانــکاری 
حســابداری عمل خواهد شــد و بعد از تعیین 

سود و زیان مالیات محاسبه خواهد شد. 
غفــارزاده در مــورد هزینــه هــای قابــل قبــول 
کــرد: مــاده 147 شــرایط  مالیاتــی نیــز عنــوان 
قابــل قبــول بــودن هزینه هــا از نظــر مالیاتــی 
کــرده اســت:» هزینه هــای قابــل  را مشــخص 
قبول برای تشــخیص درآمد مشــمول مالیات 
که ضمن مقررات ایــن قانون مقرر  به شــرحی 
کــه  هزینه هایــی  از  اســت  عبــارت  می گــردد 
در حــدود متعــارف متکــی بــه مدارک بــوده و 
منحصرًا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در 
دوره مالــی مربــوط بــا رعایت حــد نصاب های 
که هزینــه ای در این  مقرر باشــد. در مــواردی 
قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های 
مقــرر در ایــن قانون بوده ولــی پرداخت آن به 
وزیــران  هیــأت  مصوبــه  یــا  و  قانــون  موجــب 

گرفته باشد قابل قبول خواهد بود«. صورت 
با این تفسیر در حد متعارف متکی به مدارک 
بــودن یعنــی برای خرید ســنگ وســط بیابان 
کد ملی و شــماره تماس فروشنده  دســتخط، 
کند اما خرید از ایران خودرو بدون  کفایت می 
کتور رسمی قابل استناد نیست. مورد دیگر  فا
که هزینه هایی قابل قبول هستند  این است 
کــه در راســتای ایجــاد درآمــد بــرای موسســه 
باشــد نــه هزینه هایــی مانند هدیه. ســومین 
کــه مطابــق بــا حدنصــاب  شــرط ایــن اســت 
مشــخص شــده توســط قانون و مربوط به آن 
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دوره مالی باشد. در مورد دوره مالی دو استثنا 
که برای  وجــود دارد، یکــی در آخــر دوره مالــی 
گرفته می شــود  برخــی هزینه ها ذخیره در نظر 
و دیگری در مورد قســمتی از هزینه های دوره 

قبل. 
وی افــزود: در اصالحیــه جدید به غیر از هزینه 
های پرداختی که به شیوه تهاتر انجام می شود 
کــه پرداخــت نقــدی بــاالی 5  در بقیــه مــوارد 
کنش بانکی  میلیون تومان اســت باید برگه ترا
ارائــه شــود. در مورد چک هــا البته ایــرادی در 
ایــن بــاره وجود نــدارد. اصــل این حکــم برای 
که برخی  کدفروشــی اســت  جلوگیری از پدیده 
فروشــنده ها ســعی دارنــد از افشــای اطالعات 
کنند.  خــود بــرای ســازمان مالیاتی جلوگیــری 
بهتــر اســت پرداخت از حســاب شــرکت باشــد 
گردانــی پرداخت داشــته باشــد  گــر تنخــواه  و ا
بهتــر اســت وی حســابی مشــخص و مختــص 
به پرداختهای شــرکت داشــته باشــد تــا بتوان 
مشــمول  ارز  تســعیر  ســود  کــرد.  دفــاع  آن   از 
مالیاتــی  هزینــه  شــامل  آن  زیــان  و  مالیــات 
گر منشــاء صادراتی داشته باشد  می شــود اما ا
ســود آن مشــمول مالیات نمی شود و زیان آن 

هم مشمول هزینه مالیاتی نمی شود.
و   148 مــاده  تشــریح  بــه  ادامــه  در  غفــارزاده 
گذشته فقط  گفت: در  بندهای آن پرداخت و 
جرایــم پرداختــی بــه بانکهــا بــه عنــوان هزینه 
مورد قبول قرار می گرفت اما در اصالحیه جدید 
جریمه شناســایی شده هم قابل قبول است. 
کارمــزد پرداختی به موسســات مالی و  ســود و 
اعتباری غیرمجاز هم غیرقابل قبول هســتند. 
اوراق جــزو هزینه هــای  تنزیــل  مــاده 148  در 
قابــل قبــول نیســت امــا ســندیکا می توانــد به 
کند از ظرفیت تبصره  وزارت دارایی پیشــنهاد 
کــه  کننــد  1 مــاده 148 در ایــن مــورد اســتفاده 
بــه هزینه هــای پیش بینــی نشــده موسســات 
گــر تعمیــرات  می پــردازد. در مــورد تعمیــرات ا
اساســی و بــرای بهبــود وضع موجود باشــد به 
عنــوان هزینــه پذیرفتــه نمی شــود و باید روی 
قیمــت تمــام شــده دارایی بــرود و در ســنوات 
که  آتی مســتهلک شــود ولــی تعمیــرات جزئی 
بــرای حفظ وضع موجود اســت جــزو هزینه ها 

هستند. 
گفت: دادرسی  وی درباره دادرسی مالیاتی نیز 

بــا صدور برگ تشــخیص آغاز می شــود. و برای 
بــر  بــرای مالیــات  و  مالیــات مســتقیم 30 روز 
ارزش افــزوده 20 روز فرصــت اعتــراض وجــود 
و  اداره مالیاتــی  بــه  کار مراجعــه  اولیــن  دارد. 
گزارش رسیدگی در اجرای  دریافت تصویری از 
مــاده 237 قانون مالیاتهای مســتقیم و ماده 
35 آییــن نامــه مــاده 219 و بنــد 25 دادرســی 
گــر  مالیاتــی اســت. در بنــد 25 تصریــح شــده ا
گــزارش رســیدگی  مــودی بخواهــد مــی توانــد 
کــه بــر مبنای  گــزارش اجــرای قــرار را بگیــرد  یــا 
لوایــح  بایــد  بنویســد.  را  خــود  دفاعیــات  آن 
دفاعیــات خــود را بنــد بنــد و بــر اســاس ادلــه 
قانونی بنویســد. امــور مالیاتی یک ماه فرصت 
رســیدگی بــه اعتــراض شــما را دارد، و عموما با 
گــر توافــق صورت  توافــق بــه پایــان می رســد. ا
که سه  نگرفت پرونده به هیات بدوی می رود 
عضــو دارد و شــما می توانیــد در اولین اعتراض 
یکی از اعضای آن را از صنف یا تشــکلی معرفی 
کنیــد. ایــن هیــات بایــد از شــما 10 روز قبــل از 
کنــد و جلســات آن فقــط بــا  مراجعــه دعــوت 
حضور ســه نفر رسمی خواهد شد. رای صادره 
قطعــی اســت مگــر اینکــه ظــرف 20 روز مودی 
کنــد. مــودی بــرای  یــا اداره مالیاتــی اعتــراض 
اعتــراض بایــد مالیات مــورد قبــول را پرداخت 
کنــد. هیــات تجدید نظر هم 3 عضــو دارد ولی 
اعضای آن نباید جزو هیات بدوی باشد وگرنه 
رای اعتبار نخواهد داشت، رای صادره قطعی 

خواهد بود.

وی افــزود: در ادامــه می توان به شــورای عالی 
کــه نحوه تنظیــم الیحه  کرد  مالیاتــی مراجعــه 
آن بــه دلیل شــکلی بــودن فــرق دارد و در این 
کرد  بــاره می تــوان از نقــص رســیدگی شــکایت 
گفــت در مــورد بندهــای فالن و فــالن اظهار  و 
نظر نشده است. در مورد عدم رعایت مقررات 
قانونــی یا نقض مقررات قانونی هم می توان بر 
کرد تا پرونــده در هیات  حســب مورد شــکایت 
هم عرض بررســی شــود. شــورا بررســی می کند 
و یــا مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد و رای باطــل 
شــده به هیات هم عرض ارســال می شــود. باز 
هــم می تــوان می تــوان بــه 251 مکــرر و دیوان 
کرد. 251 مکرر در مورد  عدالت اداری شــکایت 
مالیاتهای قطعی شده است که در مرجع دیگر 
ح نباشــد و شکایت مستند بر مدارک  قابل طر
کــه شــکایت بایــد بــه طور پســتی  کافــی باشــد 
ارســال شــود یــا بــه دبیرخانــه وزارت اقتصاد و 
دارایی تحویل و رســید دریافت شــود. در این 
مــورد وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی اختیــار دارد 
ح شــدن یا نشــده ایــن پرونده  کــه درباره مطر
تشــخیص  صــورت  در  کنــد.  تصمیم گیــری 
که توســط وزیر  برای رســیدگی هیاتی 3 نفری 
انتخــاب شــده اند، بــه پرونده رســیدگی و رای 

صادره آنها قطعی است.
کرد: برای شــکایت به دیوان  غفــارزاده تصریح 
عدالــت اداری 3 مــاه از زمان ابالغ رای فرصت 
کمیســیون  دارید، برای دیوان هم رای قطعی 
و هیــات الزم اســت، و بایــد فــرم دادخواســت 
پــر شــده، مســتندات ضمیمــه شــود، هزینــه 
دادرســی بــرای مرحلــه بــدوی و تجدیــد نظــر 
دیــوان  بــه  شــکایت  بــرای  شــود.  پرداخــت 
کرد  می توان »دســتور موقت« هم درخواســت 
گــر شــعبه تشــخیص داد از  کــه بــر مبنــای آن ا
ســازمان مالیاتــی می خواهد عملیــات اجرایی 

کند. خود را تا زمان صدور حکم متوقف 
مــورد  در  کارگاه  ایــن  پایانــی  بخــش  در 
ک، هزینــه معامــالت و خریــد  اســتهال هزینــه 
دارایی هــا و تجدیــد ارزیابــی دارایی، فهرســت 
 216 مــاده  و   ،169 مــاده  فصلــی،  معامــالت 
 توضیحاتی ارائه شــد و بخش پرســش و پاسخ

 با حضور آقای امیری مشــاور مالیاتی ســندیکا 
برگزار شد. 

گـــر مـــودی  در بنـــد 2۵ تصریـــح شـــده ا
گـــزارش رســـیدگی  بخواهـــد مـــی توانـــد 
کـــه بر  گـــزارش اجـــرای قـــرار را بگیـــرد  یـــا 
مبنـــای آن دفاعیـــات خود را بنویســـد. 
بایـــد لوایـــح دفاعیـــات خـــود را بند بند 
و بـــر اســـاس ادله قانونی بنویســـد. امور 
مالیاتـــی یک مـــاه فرصت رســـیدگی به 
اعتـــراض شـــما را دارد، و عموما با توافق 
گـــر توافـــق صورت  بـــه پایان می رســـد. ا
بـــدوی  هیـــات  بـــه  پرونـــده   نگرفـــت 
کـــه ســـه عضـــو دارد و شـــما  مـــی رود 
از  یکـــی  اعتـــراض  اولیـــن  در  می توانیـــد 
تشـــکلی  یـــا  صنـــف  از  را  آن  اعضـــای 

کنیـــد معرفـــی 



را                                   اد یا   
اسفند1396 و 
فروردین  1397
شماره 365

60

ماه هــای  در  یازدهــم،  دولــت  قیمتــی  ثبــات 
هــم  در  حــال  در  دوازدهــم  دولــت  آغازیــن 
گران  شکســتن است. در ماه های اخیر شاهد 
شــدن های مــوردی بوده ایم، اما آنچه بیشــتر 
گرانی مزمن  شایسته توجه است، چهل سال 
گریزی  که ظاهرا از آن  کشــور اســت  در اقتصاد 
نیســت. حتــی تدبیــر تک رقمی کردن تــورم در 
ســال های اخیــر پایــدار نبــود. این یادداشــت 
بخــش نهایی از ســه یادداشــت متوالی ا ســت 
که هدف آن بررسی راه رسیدن به ثبات پایدار 

است.
عملیاتــی  راهــکار  چهــار  بــه  یادداشــت  ایــن 

خواهد انجامید
گذشــته، یــک تبلور ناپایــدار را در  در ماه هــای 
خ ســود ســپرده بانکی دیدیم و تبلور دیگر را  نر
گر  که ا در بــازار ارز. در نیمــه اول ســال دیدیــم 
کنیم، در رقابت  خ سود سپرده بانکی را رها  نر
خ ســود بــاال مــی رود، حتی  بیــن بانک هــا، نــر
بــه قیمــت زیــان ده شــدن و اضافــه برداشــت 
بانک هــا از منابــع بانک مرکــزی. در نیمه دوم 
خ ســود،  کاهش دســتوری نر که  ســال دیدیم 

بــازار ارز را متالطــم می کند. چــرا بانک  مرکزی 
تــورم  بــا  تــوام  ارزرا  و  بانکــی  نمی توانــد ســود 

کند؟ مدیریت 
کالن دو رو دارد: بــر یــک روی  ســکه اقتصــاد 
کاال و خدمــات تولیــدی  ســکه میــزان واقعــی 
ج شــده و بــر روی دیگــر جمــع قیمت همه  در
کاالها و خدمــات. آنچه این دو وجه را مرتبط 
می کنــد، نقدینگی اســت و آنچه بــه نقدینگی 
خ بهره و پایه پولی اســت،  شــکل می دهد، نــر
همــان پول چاپ شــده توســط بانک مرکزی. 
در حکمرانــی اقتصــادی مــا عمــال هــم اختیــار 
ج شــده  پایــه پولی از دســت بانک  مرکزی خار

خ بهره. و هم اختیار نر
گذشــته، حکمرانــی اقتصادی  در چهل ســال 
کشــور عمــال مدیریــت پایــه پولــی را در اختیــار 
مجلــس، ســازمان برنامــه و بودجــه و هیــات 
دولــت قــرار داده اســت. وقتــی مجلــس ســند 
جیــب  از  می کنــد،  تصویــب  ناتــراز  را  بودجــه 
بانک مرکــزی چنیــن می کنــد. وقتــی ســازمان 
گنــدم را از  برنامــه و بودجــه خریــد تضمینــی 
تســهیالت  یــا  می زنــد  کلیــد  بانک هــا  منابــع 

تکلیفــی اعطــا می کنــد، از جیــب بانک مرکزی 
چنین می کند. پیــش از این هم رئیس دولت 
از جیب بانک مرکزی، مسکن مهر می ساخت. 
کــه باشــد، چــاپ پــول از  بــه هــر نیــت خیــری 
سوی بانک مرکزی، دیر یا زود به کاهش ارزش 
خ بهره و  ریــال می انجامــد. منتها با بازی بــا نر
خ ارز، می تــوان تحقــق تورم را قــدری عقب  نــر
انداخــت. مثــال بانک مرکزی از طریــق افزایش 
بــه  را  ســپرده ها  یکســاله،  ســپرده های  ســود 
ســمت ســپرده های مدت دار هدایــت می کند 
ترازنامــه بانک هــا  از نقدینگــی در  تــا بخشــی 
حبــس و تورم زایی اش به آینده موکول شــود. 
خ ســود باال، تسهیالت را هم  اما از آن طرف نر
گران می کند و منجر به افزایش هزینه بنگاه ها 
کاهش هزینه بنگاه ها  می شــود. پس به اســم 
کمــک بــه رشــد اقتصــادی، از بانک مرکــزی  و 
کاهــش دهد.  خ ســود را  خواســته می شــود نر
که رســما موظف  بدیــن ترتیــب، بانک مرکزی 
بــه مدیریــت تورم اســت، عمال مســئول رشــد 

اقتصادی می شود.
کمک به رشــد اقتصادی  بانک مرکــزی با نیت 
کاهــش می دهــد، امــا  ســود ســپرده بانکــی را 
نقدینگــی آزاد می شــود و بــازار ارز را متالطــم 
گذاشــتن بر بخشــی  می کنــد. بــرای ســرپوش 
کاهــش قــدرت ریــال، بانک مرکــزی همواره  از 
کاهش قــدرت ریال در  کــرده تا جلــوی  تــالش 
کاالی وارداتــی را بگیرد. بــا این هدف،  خریــد 
بانــک مرکزی ارز نفتی را ارزان می فروشــد. اما 
این سیاســت، مشوق واردات و عمال در حکم 
یارانــه دادن به تولیدکنندگان خارجی  اســت. 
افزایــش  را  پولــی  پایــه  گــر مقــام بودجه ریــز،  ا
خ  گزیر به افزایش نر نداده بود، بانک مرکزی نا
سود نمی شد تا بعد درجهت رشد اقتصادی، 
گر  کاهــش دهــد و بــازار ارز را بهــم بزنــد. ا آن را 
منابع بانک مرکزی در بازار ارز تلف نشده بود، 
بــازار ارز مســتعد تزلــزل نمی بــود. برای نشــان 
کشــورهمین  دادن ضعــف حکمرانــی اقتصــاد 
که ابــزار بانک  مرکزی در اختیار ســازمان  بــس 
برنامه و بودجه  است و وظیفه سازمان برنامه 

گردن بانک  مرکزی. و بودجه به 
گرانــی مزمن  کــه  تــا اینجــا مشــخص می شــود 
یــا  اتخــاذ  از  ناشــی  گذشــته،  ســال  چهــل 
یــک سیاســت  اقتصــادی خــاص  عدم اتخــاذ 

و ثبات پولی در گر
  اصالح حکمرانی  

 امیر کرمانی 
MIT دکترای اقتصاد از دانشگاه 

پویا ناظران
 دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو

فرهاد نیلی
 دکترای اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان
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کنترل  گرانی مزمن،  نیســت. مهم ترین عامــل 
سیاســت گذار بودجــه ای بر ابزار سیاســت گذار 
از  ناشــی  گرانــی  فی الجملــه،  اســت.  پولــی   
کشور است. بی نظمی در حکمرانی اقتصادی 

خ بهره ابزار دیگر سیاســت گذار پولی ا ســت،  نر
کارآیی بانک مرکــزی در نظارت  امــا به خاطــر نا
بــر نظام بانکــی ، بانــک مرکزی عمــال اختیاری 
خ بهــره نیــز نــدارد. وضــع ترازنامــه نظام  بــر نــر
کشور وخیم است. تجمیع دارایی های  بانکی 
خ سود سپرده باال، زیان  موهوم باعث شده نر
ک  بانک هــا را نیز افزایــش دهد. تبعات خطرنا
نظــام بانکــی زیــان ده، اختیــار بانک مرکزی بر 
کاهــش داده  خ بهــره را بیــش از پیش  ابــزار نــر
کــه عوایــد دارایــی بانک از ســود  اســت. آنــگاه 
ثبــت  بــه  بانــک  باشــد،  کمتــر  ســپرده هایش 
دارایی هــای موهومی چــون جریمــه دیرکــرد و 
ســود معــوق روی مــی آورد، تا عجالتــا از محل 
نقدینگــی ســپرده های جدیــد، اصــل و ســود 
بــازی  ایــن  بپــردازد.  قدیمــی را  ســپرده های 
کــه در دنیا بازی  ک و ناپایداری ا ســت  خطرنــا
پانــزی خوانــده می شــود و غیرقانونــی ا ســت. 
ســود  افزایــش  بــا  کــه  می دانــد  بانک مرکــزی 
ســپرده، عمق بازی پانزی شــدت می یابد و با 
ج می شــود  کاهش ســود، ســپرده از بانک خار
گســتره بــازی پانــزی علنــی شــود. تنهــا راه  تــا 
کیفیــت دارایــی بانک هــا  درســت، نظــارت بــر 
موهومی اســت،  دارایــی   ثبــت  از  جلوگیــری  و 
گر این به حذف برخی بانک ها از نظام  حتــی ا

کشور منجر شود. اعتباری 
بــازی  در  پیشــرو  بانک هــای  مشــترک  وجــه 
کشــور اعطای تســهیالت به اشــخاص  پانــزی 
ســهامداران  بــه  نزدیــک  حقوقــی  و  حقیقــی 
کــه  بانک هایــی  در  آنهاســت.  عمــده 
ســهامدار اصلــی دولــت اســت و هیات مدیره 
اعضــای  از  یکــی  منصوبیــن  هیات عامــل  و 
کابینــه دولــت هســتند، بخشــی از تســهیالت 
نــه  و  سیاســی  ســفارش های  از  منبعــث  کــه 
توجیــه اقتصــادی اســت، در عمــل تبدیل به 
دارایی های مســموم بانک می شود. در مورد 
ســایر بانک هــا هــم، بــاز منویات ســهامداران 
بــر منطــق ریســک و ســود بانکــداری  عمــده 
بیــان ســاده، ســهامدار  بــه  غالــب می شــود. 
تســهیالت  خــود  بــه  ســپرده گذار  جیــب  از 
گــر بــرای بانــک توجیه  اعطــا می کنــد، حتــی ا

اقتصــادی نداشــته باشــد. در نتیجــه، بانــک 
جریــان  کاهــش  و  تســهیالت  عدم وصــول  بــا 
نقــد دارایــی مواجــه می شــود. برخــی از ایــن 
ســهامداران روابط قوی بــا نهادهای صاحب 
کشــور دارنــد و برخی، خــود نهادهای  قــدرت 

کشور هستند. صاحب قدرت 
چــه دولتــی، چــه حکومتــی و چــه رابطــه دار، 
ورای  را  خــود  بانــک  قدرتمنــد  ســهامداران 
نظــارت بانک مرکــزی می داننــد. نبــود نظارت 
بی تعــارف بــر نظــام بانکــی، بــرای ثبــات نظام 
روزی  کــه  اســت؛ چرا ک  کشــور خطرنــا پولــی 
کار چندانــی  کــه بــازی پانــزی بحرانــی شــود، 

کســی برنخواهــد آمــد. عدم تمکیــن  از دســت 
بانــک از ناظر بانکی مصــداق دیگری از ضعف 
راه حــل آن طبعــا در  اقتصــادی  و  حکمرانــی 
نمونــه،  به عنــوان  اســت.  حکمرانــی   اصــالح 
کــه  بــا منــع اعطــای تســهیالت بــه اشــخاصی 
بــا ســهامداران عمــده بانــک ذی نفــع واحــد 
در  ســم  بیشــتر  گســترش  از  می تــوان  دارنــد، 
ولــی  کــرد.  جلوگیــری  بانکــی  نظــام  ترازنامــه 
بــا توجــه بــه قــدرت ســهامداران مذکــور، ایــن 
کــه بانک مرکــزی بتوانــد بــه  تصمیمی نیســت 
ارزیابــی  بــا  تنهایــی بگیــرد. در نمونــه دیگــر، 
دارایــی بانک هــا، حذف دارایی های مســموم 
و حــذف بازیگــران متمــرد و ورشکســته نظــام 
بانکــی، بانک مرکــزی می توانــد از نظــام بانکی 
آنکــه  بــه  مشــروط  کنــد،  ســم زدایی  کشــور 

کشــور قدرت  حکمرانــی سیاســی و اقتصــادی 
مقابله  با چنان سهامدارانی را به بانک مرکزی 

کند. اعطا 
کســی مسئول اصالح حکمرانی اقتصادی  چه 
کشور است؟ سیاســتمداران برای رضای خدا 
کــردن رای در دوره بعد، به مطالبات  یــا جمع 
خ ســود  گر نر کنش نشــان می دهند. ا مــردم وا
کــه  کاهــش می دهنــد، به خاطــر آن اســت  را 
کرده  گمان می کنند افکار عمومی آن را مطالبه 
گنــدم می خرند،  گــر بــا پــول بانک هــا  اســت. ا
به خاطــر تلقــی آنهــا از مطالبــه عمومی ا ســت. 
کم درآمد  گــر بــا چــاپ اســکناس بــرای اقشــار  ا

که مردم  مســکن می ســازند به خاطر آن است 
را راضــی نگــه دارنــد. سیاســتمدار بــا طیفی از 
گاهی متعارض و متناقض، مواجه  مطالبــات، 
کند. در  که باید میان  آنها تعــادل برقرار  ا ســت 
ایــن بیــن،  انگیــزه اصلــی سیاســتمدار تثبیت 
قــدرت و تامین منافع جناحی ا ســت و پاســخ 
بــه همــه مطالبات متعــارض و متناقــض، ابزار 
تثبیــت قــدرت و تامیــن منافع اســت. در این 
کاهش  گاهی هم مطالباتــی چون  چارچــوب، 
تورم را از مســیر ناپایدار و موقت ســرکوب ارزی 

برآورده می کند.
با واقع گرایی نســبت به انگیزش سیاســتمدار، 
گر مطالبه ها همصدا شــده و به  که ا می بینیــم 
ســمت بهبود مولفه های حکمرانی اقتصادی 
کند، می تواند بر رفتار سیاستمدار  کشور تغییر 
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تاثیــر بگــذارد. شــرایط اقتصــادی مــا، نتیجــه 
قطعــی ســاختار حکمرانــی اقتصــادی ا ســت. 
کم یا  حتــی بــا تغییــر اســم و عنــوان جنــاح حا
نــام افــراد صاحــب قــدرت، شــرایط اقتصادی 
روابــط  ســایه  در  شــد.  نخواهــد  ایــن  از  بهتــر 
گرانی  کنونــی مجلــس و دولــت و بانک مرکزی، 
روابــط  ایــن  ســاختار  نمی شــود.  رفــع  مزمــن 
کند. چه تغییراتی باید در  که باید تغییر  اســت 
حکمرانــی اقتصادی مطالبه شــود؟ حکمرانی 
اقتصــادی بــه تغییــرات بســیاری نیــاز دارد اما 
ح  در این یادداشــت تنها چهار پیشــنهاد مطر
ک انتخاب این چهار پیشنهاد،  می شــود. مال
تناســب بــا دو اشــکال حکمرانی قید شــده در 
نظــام پولی و مالی و قابلیت دســتیابی در افق 

دو ساله بوده است.
کنــد. بــرای  1- مجلــس بودجــه تــراز تصویــب 
تحقق این امر ســه راهکار پیشــنهاد می کنیم. 
کارشناســی و غیرسیاســی   یکــم، ایجــاد نهــاد 
مجلــس  انتخاباتــی  تحــوالت  از  مســتقل  کــه 
و دولــت اداره شــود و بــا نــگاه بلندمــدت، بــه 
انتظــاری  و هزینه هــای  ارزیابــی علمی درآمــد 
بودجه و سایر قوانین مجلس بپردازد. ارزیابی 
کارشناســی آنقــدر مهــم اســت  غیرسیاســی و 
کشــورهای توســعه یافته چندیــن نهاد  کــه در 
کارشناســی مستقل به ارزیابی هر سند بودجه 
یــا قانون مالیاتــی می پردازند. ما به دســت کم 
یک نهاد این چنینی نیاز داریم. دوم، مجلس 
کــه به ارزیابی نهاد مذکور،  الیحه بودجه ای را 
ناخالــص  تولیــد  درصــد   3 از  بیــش  کســری 
داخلــی دارد، از دولــت تحویل نگیــرد، مگر در 
کســری بودجه در چنین  که اضطرار  شــرایطی 

مقیاســی توسط رئیس مجلس و رئیس دولت 
پذیرفتــه و بــه مجلــس اعــالم شــود. ســوم، بــا 
تغییــر در آیین نامــه داخلــی مجلــس ، تصویب 
که بیش از 3 درصد تولید ناخالص  بودجــه ای 
آرا  ســوم  دو  نیازمنــد  دارد،  کســری  داخلــی، 
که بیش از 7 درصد  باشد و تصویب بودجه ای 
کســری دارد، مســتلزم  تولیــد ناخالص داخلی 
کســری  نحــو،  بدیــن  باشــد.  آرا  ســه چهارم 
بودجه فقط در شرایط اضطرار مجاز می شود.
2- اســتقالل بانک مرکــزی از مقــام بودجه  ریز 
میســر  مهــم  ایــن  یابــد.  قانونــی  رســمیت 
نمی شــود مگــر آنکــه اســتقالل بانک مرکزی از 
سیاســت گذار بودجه ای در قانون به رسمیت 
کمیســیون  بانکــی  کمیتــه  شــود.  شــناخته 

بــرای  جدیــدی  ح  طــر مجلــس  اقتصــادی 
صــورت  در  کــه  کــرده  طراحــی  بانک مرکــزی 
ح درصحن  اعمــال اصالحات نهایی، قابل طر
تغییراتــی  ح  طــر ایــن  اســت.  مجلــس  علنــی 
کلیــدی در حکمرانی اقتصادی اعمال می کند 
کــه می توانــد دســت مقامــات بودجه ریــز را از 
کند تا دیگر به بانک مرکزی به  کوتاه  پایه پولی 

دید خودپرداز نگاه نکنند.
همــه  بــر  بانک مرکــزی  نظارتــی  اقتــدار   -3
غ از تعلقات نهادی ســهامدار،  بانک هــا، فــار
از  اســت  الزم  منظــور،  ایــن  بــه  شــود.  نافــذ 
بانک مرکــزی  بــرای  مجلــس  ح  طــر یکســو 
کلیــه  بــر  بانک مرکــزی  نظارتــی  قــدرت  بــر 
کید  غ از تعلقات نهــادی، تا ســهامداران، فار
ورزد و از ســوی دیگــر، ســران قــوا تصمیــم به 
ســهامداری  از  حکومتــی  نهادهــای  خــروج 
بانک هــا بگیرنــد. عالوه بر آن، بــازوی نظارتی 
تعــارض  واجــد  افــراد  از  بایــد  بانک مرکــزی 
منافع با نظام بانکداری خالی شــده و با یک 
کارشناســی زبده، مســتقل و با جسارت  بدنه 

شود. جایگزین 
4- دارایی هــای موهــوم بانک هــا شناســایی 
و بازیگــران بــد از نظــام بانکــی حــذف شــوند. 
که  ارزیابی ریســک ترازنامه بانک، علمی است 
در طول ســال ها پیشــرفته شــده اســت. برای 
انجــام ایــن مهــم بــازوی نظارتــی بانکــی باید 
هم به علم روز در ارزیابی ریسک بانکی مجهز 
شــود، هم آمادگی الزم بــرای مدیریت عواقب 
کوتاه مدت حذف بازیگران بد را داشته باشد. 
کالم آنکه نوشــتن و تصویــب بودجه  مخلــص 
تــراز باید یکی از شــاخص های مهم جامعه در 
ارزیابــی عملکردنماینــدگان مجلس و اعضای 
هیــات دولــت شــود. بی طرفــی و بی تعارفــی 
بانک مرکــزی در نظــارت بــر سیســتم بانکــی، 
بایــد شــاخص مهــم دیگــر جامعــه شــود. در 
ســایه چنــان مطالبــات اجتماعی و بــا تحقق 
اقتصــادی  حکمرانــی  در  فــوق  تغییــر  چهــار 
خ بهره  کشــور، رفته رفته اختیار پایه پولی و نر
گشــت تا در  بــه سیاســت گذار پولی باز خواهد 
جهت حفــظ ارزش ریال مدیریت شــود. پس 
کاالها و خدمات  از آن، تورم - افزایش قیمت 
خ ارز نیــز بــه یک ثبــات پایــدار خواهند  - و نــر

رسید.

عنـــوان  بـــه  مختلفـــی  افـــراد   
جاســـوس یا عوامـــل بیگانه در 
کشـــور دســـتگیر می شـــوند ولی 
کـــه  تـــا به حـــال دیـــده نشـــده 
بـــرای یـــک تصمیم گیـــری غلط 
که بـــه احتمال قوی  اقتصـــادی 
گرفتن  ریشـــه در فســـاد مالی یا 
برخـــی سیگنال هاســـت، فردی 
قـــرار  پرســـش  مـــورد  حتـــی  را 
دهند یا حداقـــل یک بازجویی 

گیـــرد. ابتدایـــی از او صـــورت 
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کشــورمان وجــود   روزهــای خاصــی در تاریــخ 
مهــم  وقایعــی  و  حکایت هــا  یــادآور  کــه  دارد 
که نوروز یکی از این  وتأثیرگذار در تاریخ اســت 

روزهای خاص است.
دربــاره فلســفه و علــل پیدایــش جشــن نــوروز 
که برخی تاریخ  نظرهای متفاوتــی وجود دارد 
که آغاز پیدایش جشن  نویســان بر این باورند 
نــوروز مربوط به جمشــید، چهارمین پادشــاه 

پیشدادی است.
کتاب ایرانیان به جمشــید  کهن  ترین  اوســتا، 
که دارای فره ایزدی بوده و به  کرده  جم اشاره 
فرمــان اهورامزدا به جنگ با اهریمن پرداخته 
که موجب خشکسالی و قحطی و نابودی خیر 

و برکت شده بود.
پــس از نابــودی اهریمــن بــار دیگر شــادمانی و 
خرمــی و خیــر و برکــت به مــردم ارزانی داشــته 
که خشک شده بود سبز شد  شد و هر درختی 
و مــردم آن روز را نــوروز یــا روز نوین خواندند و 

این رسم برای ایرانیان جاودانه شد.
زبــان  بــه  کــه  باورنــد جمشــید  برایــن  برخــی 
فارســی جــم نامیده می  شــد و در جهان ســیر 
کــه بــه آذربایجــان رســید،  می کــرد، هنگامــی 
بــا تــاج و تختی مرصــع بر بلنــدای نقطه ای در 
گرفت و روشنایی آن تاج و تخت  مشرق جای 
کرد  در هنگام طلوع خورشید مردمان را خیره 
گرفتنــد و  و آن روز را روز نــو خواندنــد و جشــن 
که به معنای شــعاع است بر نام  لفظ »شــید« 

وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند.

آیین های نوروزی در دوران هخامنشی 
کــه  دارنــد  اعتقــاد  پژوهشــگران  از  برخــی 
باقی مانــده  نگاره هــای  ســنگ   و  حجاری هــا 
مراســم  دهنــده  نشــان   هخامنشــی  دوران  از 
از  و  اســت  بــوده  تخت جمشــید  در  نــوروزی 
جانــب اقوام و ملــل به پادشــاه هدایایی اهدا 

می شده است.
جــا  بــه  آثــاری  اشــکانیان  دوران  در  نــوروز  از 
نمانده اســت هــر چند اشــکانیان ایرانــی  نژاد 
و زرتشــتی  بودند اما تســلط 80 ساله یونانیان 
کــه آنــان در بــاب آداب و رســوم  موجــب شــد 

ایرانی بی  قید شوند.
در دوران ساسانی، مراسم عید نوروز را بین 6 
تا 30 روز برگزار می کردند و روز ششــم فروردین 
بــزرگ را خــرداد روز مــی  نامیدنــد و  نــوروز  یــا 
ایــن روز را متعلــق بــه فرشــته مقــدس خــرداد 

می دانستند.
پادشــاهان ساســانی نیــز در دربارهــای خــود 
برگــزار  خاصــی  شــکوه   بــا  را  نــوروز  آیین هــای 
رفــع  بــه  را  اول  روز  پنــج  شــاه  و  می کردنــد 

حاجت های مردم می پرداخت.
کــه مــردم در  از رســم رایــج ایــن روزگار آن بــود 
بامــداد عید نوروز به یکدیگر آب می پاشــیدند 
و شــکر هدیــه می دادنــد و دلبســتگی  ایرانیان 
که  گذشــته خــود موجب شــد  بــه ســنت های 
که نمادی از عظمت و شــکوه آنان بود،  نــوروز 
دوران  در  حتــی  اســالمی،  دوران  سراســر  در 
که اعتنایی به این رســوم نداشــتند،  خلفایی 
گاهی فرمانروایان اموی  برپا شود و آشنایی و آ

کمــان  و عباســی از آییــن  هدیــه دادن بــه حا
بــه  عــرب  فرمانروایــان  گرایــش  بــرای  دلیلــی 

برگزاری نوروز شد.
کشــورهای  در  ایــران  بــر  عــالوه  نــوروز  عیــد 
تاجیکســتان،  کســتان،  پا افغانســتان، 
و  ترکیــه  قرقیزســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری 
شــمال عــراق برگــزار می شــود و در ایــن ایام با 
پریایــی ســفره نــوروزی بــا پوشــیدن لبــاس نو 
گیرنــد و بــه دیــد و بازدیــد یکدیگر   جشــن مــی 

می روند و عیدی می دهند.
ســیر، سمنو، ســنجد، سکه، ســبزی، سماق و 
که به  ســیب، هفت ســین ســفره نوروزی است 
آن قران مجید و آینه و شمعدان نیز اضافه شده 
است و هر کدام نماد یک موضوع خاص است.

حاجی فیروز از دیگر نمادهای خاص عید نوروز 
اســت و افرادی با پوشــیدن لباس قرمز و رنگ 
 کــردن صــورت خــود و زدن دف در خیابان ها 
کننده فرا  و محله ها حضور می یایند و تداعی 

رسیدن سال نو است.
همچنیــن در ایــن ایــام برخــی از اقــوام ایرانــی 
نمایش ها و بازی های مختلفی که نشان دهنده 
شادی است بر گزار می کنند که می توان به اسب 
 سواری، شمشیربازی، کمنداندازی، ورزش های 
زورخانــه ای، طنــاب  بازی ، هفت ســنگ و بازی 
های بومی اشاره کرد که همه آنها اصل بر شادی 

و نشاط بوده است.
نوروز با همه دگرگونی هایش هنوز نماد شادی 
گردهمایی و پیوند انسان با طبیعت است. و 

ایرنا- 1 فروردین 97

وزی وزی آیین های نور  آیینهای نور
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سعدی درباره بهار چنین می سراید:
نوبهــاری  بــاد  ای  ُبســتان  حــال  اســت   چــون 
قــراری بــی  فریــاد  برآمــد  بلبــان  کــز 
کــن  گــذر  گنــج نــوش دارو، بــر خســتگان   ای 
گذاری؟ مرهم به دست و ما را مجروح می 
بــرآرد   هــر ســاعت از لطافــت، رویــت عــرق 
نوبهــاری بــاران  گل،  و  شــکوفه  بــر  چــون 

صابــر ترمــذی، شــاعر قــرن ششــم هجــری و 
معاصر خاقانی و انوری و سنایی نیز چه خوش 

سروده است:
گل جمــال  و  بهــار  فــّر  و  بــاغ  حســن   بــا 
گل حــال  نکوبــاد  کــه  مــا،  حــال  نیکوســت 
پــری صــورت  پــر  و  شــد  آذری  نقــش   پــر 
گل جمــال  از  چشــم  و  خــرم  بهــار  از  بــاغ 

فخرالدیــن عراقی، عارف مشــهور قرن هفتم، 
گویــد و اینکه باید  از زودگذری بهار ســخن می 

این موسم را بسیار غنیمت شمرد:
گــذرد مــی  بهــار  نســیم  کــه  بیــا   بیــا 
گــذرد مــی  شرمســار  ُرَخــت  ز  گل  کــه  بیــا 

کــه وقــت بهــار اســت و موســم شــادی  بیــا 
گــذرد مــی  کار  وقــت  منتظــرم،  مــدار 

یــک نفســی بــه صحــرا خــرام   ز راه لطــف، 
گــذرد کنــم، چــون بهــار مــی  کــه عیــش تــازه 

کرده اند بهاریه بهار و نوروز در شعر پارسی بازتابی زیبا دارد. شاعران از دریچه نگاه خود به آمدن بهار نگاه 
و هر یک به فراخور حس و حال خود شــعری در وصف آن ســروده اند. ردپای بهاریه ها را می توان تا 
کرد، با این حال اشــعار بهاری هر ساله با شعر شاعران معاصر طراوت  اولین شــعرهای پارســی دنبال 

خود را باز می یابند. 
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 خیــام، فیلســوف و ریاضیــدان نــام آشــنای 
قرن ششــم و ترانه ســرا و رباعی گوی بی همتا، 

نوروز را چنین می خواند:
اســت خــوش  نــوروز  نســیم  گل،  چهــره   بــر 
در صحن چمن، روی دل افروز خوش است
گویی خوش نیســت که گذشــت هرچه   از دی 
خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است

گریســت ابرآمــد و بــاز از برسرســبزه 
گلرنــگ نمی بایــد زیســت بــی بــاده 
گه ماست این سبزه که امروز تماشا
کیست؟ گه  ک ما تماشــا تاســبزه خا

شــاعران معاصــر لطیــف طبع  نیز با ســتایش از 
کردن بــه این جلوه  بهــار، دیگــران را بــه توجــه 
زیبای پروردگار و غنیمت شــمردن لحظه های 

آن، فرا می خوانند.
 

سر سبزترین بهار تقدیم تو باد
آواز خوش هزار تقدیم تو باد

که لحظه ای است روئیدن عشق گویند 
آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

وحید امیری

که جویبار را می دوزی بر دشت 
که آبشار را می دوزی کوه  بر 

باران نخ و سوزنی است در دستانت
بر روی زمین بهار را می دوزی

جلیل صفربیگی

دلــــــنشین انتظــار  رســــــــــــــــــیده  پایــان  گوییــا 
پــس بــزن مطــرب دوبــاره بر ســه تــار دلنشــین

کــن زنــده  را  عاشــقان  بــاغ  کوچــه  خاطــراِت 
ای بنــان قــدری بخــوان از یــک »بهار دلنشــین«

فصــل باران، توی ایــوان، عطریاس و چای هل
دلنشــین شــهریاِر  شــعِر  محــِو  می نشــینم 

چــای خــوردن، شــعرخواندن، دیــدن روی بهار
بــه چــه حالــی می دهــد ایــن چنــدکار دلنشــین

ک من ک را چون خا ای بهــاران ســبزکن این خــا
دلنشــین افتخــار  هــزاران  دارد  تنــش  بــر 

نوبهــار بــادا  زنــده  بــادا،  زنــده  بــادا،  زنــده 
دلنشــین دیــار  ایــن  بــادا  زنــده  بــادا،  زنــده 
محسن کاویانی 

 

یک توسن بی سوار باید باشد
گشته و بیقرار باید باشد سر 

کرده است که آسمان تعجب  گونه  این 
از تاختنش... بهار باید باشد

سعید  یابانکی
 



را                                   اد یا   
اسفند1396 و 
فروردین  1397
شماره 365

66

کنون در پی آن هستند   بسیاری از نوآوران هم ا
کننده انرژی  تا با یکپارچه ســازی خواص تولید 
بــا جاده هــا مــا را به ســوی آینده ای بهتر ســوق 
خورشــیدی  پنل هــای  کنــون  ا هــم  دهنــد. 
می توانند بر روی شمار زیادی از جاده ها نصب 
شده و بارها و بارها بدون هیچ نشانی از خوردگی 
یا تخریب مورد استفاده قرار گیرند.نسل بعدی 
جاده هــا می تواننــد بــه راحتــی برف و یــخ روی 
کاهــش  کننــد، آلودگــی صوتــی را  خــود را ذوب 
دهند و حتی با الهامات هنری مردم را خشنود 
کــه توانســته اند   کننــد. در زیــر بــه چنــد جــاده 
ک دست بزنند اشاره می کنیم به تولید انرژی پا

کره جنوبی ۱-مسیر خورشیدی در 

این مســیر ویژه یکــی از بزرگراه های پــر رفت و آمد 
کیلومتری  کــه در طــول مســافت 36  کــره اســت 
آن می تواند شــاهد وجود پنل های خورشــیدی 
کی را ایجاد کرده اند. زیادی بود که منبع انرژی پا

2-پل بادی در ایتالیا

عکس هــا  در  کــه  همان طــور  ویــژه  پــل  ایــن 
بــه راحتــی قابــل تشــخیص اســت، بــه جــای 
بهره گیــری از پایه هــای مرســوم بــرای پل هــا، از 
که موجب  یک سری توربین بادی بهره می برد 
ک را  می شــود تا بتوان حجم باالیــی از انرژی پا

کرده و به مصرف رساند. تولید 

۳-بلوک های جاده ای فوتو ولتی

 ایــن قطعــات در حقیقــت بــه نحــوی طراحــی 
کــه می تــوان بــا اســتفاده از آنهــا خطر  شــده اند 
رانندگــی در جاده هــای یــخ زده را بــه حداقــل 
رســاند. ایــن بلوک هــا قابلیــت جــذب نیــروی 
خورشیدی و اعمال آن به صورت انرژی حرارتی 
را دارند که این امر موجب می شود تا از یخ زدگی 

جاده جلوگیری شود.

4-مسیر دوچرخه سواری شب پر ستاره
 در هلند

بــا  ویــژه  دوچرخه ســواری  مســیر  ایــن   
آمیختــه ای هــم  در  ال.ای.دی   نورهــای 

کــه بــا الهام از نقاشــی   پوشــیده شــده اســت 
ونگــوک مشــهور،  نقــاش  ســتاره  پــر   شــب 

 طراحی شده اند.
انــرژی  منبــع  وســیله  بــه  المپ هــا  ایــن   
خورشیدی در طول روز تامین نیرو می شوند 
کامــال  صــورت  بــه  نیــز  دلیــل  همیــن  بــه   و 
را ســواری  دوچرخــه  بــرای  مســیری   ســبز، 

کــه در تمــام جهــان بی نظیر   مهیــا می کننــد 
است.

کیلومتری ۵-جاده خورشیدی 96۰ 
 در فرانسه

ایــن جــاده ویــژه می توانــد انــرژی مــورد نیــاز 5 
میلیون نفر از اهالی فرانسه را تامین کند که این 
کشــور  رقــم برابــر با 8 درصد از کل جمعیت این 

به حساب می آید.

آلودگــی  برابــر  در  خورشــیدی  6-محافظــت 
کشور هلند صوتی در 

ایــن دیــواره جالــب می تــوان صــدای حرکــت 
خودروها را به خود جذب کرده و آنها را به جهتی 
 مخالــف بــا محیــط زندگــی عمومی انســان هــا

 بازتاب کند. به این ترتیب این دیواره که مجهز 
به سلول های خورشیدی نیز هست، می تواند 
کــرده و به صورت  از آلودگــی صوتــی پیشــگیری 

ک بپردازد. همزمان به تولید انرژی پا
منبع: engadget به نقل از عصر ایران   

جاده های
 سبز جهان
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ح  کــه تهــران منتظــر اجــرای طــر در روزهایــی 
جدیــدی بــرای ســاماندهی ترافیــک و آلودگی 
نخســتین  ح  طــر کــه  رســیده  خبــر  هواســت، 
کم انتشــار)ULEZ(  بــرای مقابله  منطقــه فوق 
مرکــز  در   2019 آوریــل  از  نیــز  هــوا  آلودگــی  بــا 
لنــدن عملیاتــی خواهــد شــد. پیــش از این در 
کم انتشار در این شهر  ح منطقه  ســال2009 طر
بــه اجــرا در آمــده بود و هــر چند ســال یک بار، 
تالش می شــود با طرحی جدید شــهروندان به 

کمتر دعوت شوند. ترافیک و آلودگی هوای 
شــهرداری لنــدن طــی بیانیــه ای رســمی اعالم 
که به تازگی تعرفه جدیدی برای عوارضی  کرده 
کم انتشار  که اهالی لندن بابت ورود به منطقه 
پرداخــت می کننــد، وضــع شــده اســت. طبق 
تــردد  از  پیشــگیری  به منظــور  اقــدام،  ایــن 
وســایل نقلیــه آلوده تــر و قدیمی تــر و تشــویق 
به پیاده روی یا دوچرخه ســواری و اســتفاده از 
 ULEZ ح حمل ونقل عمومی در مرکز لندن طر
ح  ح جدید برخالف طر رســما معرفی شــد. طر
کاری هفتــه  کــه فقــط شــامل روزهــای  قبلــی 
بــود، در 24ســاعت شــبانه روز و 365روز ســال 
که استانداردهای   ULEZ ح اجرا می شود. طر
ح قبلــی  ســختگیرانه تری دارد، جایگزیــن طــر
تردد60هــزار  روی  آن  اجــرای  و  شــد  خواهــد 

ح  وســیله نقلیــه مؤثــر خواهــد بــود. طبــق طر
کــه در ســال2019  جدیــد، تخمیــن زده شــده 
میــزان  بــه  نیتــروژن  کســید  ا گازهــای  انتشــار 

کاهش خواهد یافت. 20درصد در مرکز لندن 
ح جدیــد وجود  دو نــوع ســطح شــارژ بــرای طر
دارد؛ نخست 12/5پوند در روز برای خودروها، 
ون ها و موتورسیکلت ها و 100پوند در روز برای 
کامیون هــا، اتوبوس هــا و مینی بوس هــا. ایــن 
هزینه هــا عــالوه بــر هزینه شــارژ روزانــه خواهد 
ون هــای  و  اتومبیل هــا  کــه  به طــوری  بــود، 
کامیون ها  بیشــتر آلوده کننده 24پوند در روز و 

111/5پوند می پردازند.

کجا مصرف می شود؟ درآمد طرح 
کمک  ح بــرای  تمــام درآمــد حاصــل از این طر
کاهــش  بــه حفــظ نــاوگان حمل ونقــل ســبز و 
لنــدن  آلودگــی در سراســر شــبکه حمل ونقــل 
وجــه  مهم تریــن  ایــن  شــد.  خواهــد  هزینــه 
ح لنــدن و تهران اســت. شــهردار  شــباهت طــر
کســازی  لنــدن بــا تمــام تــوان خــود در حــال پا
را   ULEZ ح  و طــر اســت  لنــدن  آلــوده  هــوای 
یک ســال زودتر از زمان برنامه ریزی شــده وارد 
کرده است. صادق خان همچنین  مرحله اجرا 
که اتوبوس های هیبرید- دیزل  گرفته  تصمیم 

الکتریکــی جدیــد شــهر لنــدن را از ســال 2019 
 ULEZ ح  کنــد. طــر نــاوگان حمل ونقــل  وارد 
تنها بخشــی از اقدامات ســختگیرانه ای است 
کیفیت هــوا در لندن  کــه شــهردار برای بهبــود 
معرفی می کند. او در حال توســعه پیشنهادها 
کــردن اســتاندارد یــورو 6  بــه منظــور اجبــاری 
کامیون هــا  بــرای اتوبوس هــا، مینی بوس هــا و 
گســترش منطقــه ULEZ بــه  در ســال 2020و 
کــردن همه وســایل نقلیه )از  منظــور اجباری 
جملــه اتومبیل هــا، ون ها و موتورســیکلت ها( 
در  جنوبــی  و  شــمالی  دایــره  جاده هــای  تــا 

سال2021 است.

ح در یک دوره میان مدت نتایج اجرای طر
ح ULEZ انتظار می رود  با اجرای اقدامات طر
کسید نیتروژن از وسایل نقلیه  که انتشــار دی ا
گازهای  کاهش یابد؛ انتشار  سنگین 50درصد 
اتوبوس های مســافربری و مینی بوس ها، یک 
کمتر شود. انتشارآالینده های خودروها   ســوم 
8درصد و انتشــار آالینده های ون ها 12درصد 
ح بیش  کاهــش یابــد. پــس از اجــرای این طــر
از 30هــزار نفــر در مرکــز لنــدن و 100هــزار نفــر در 
کــه انتشــار  سراســر لنــدن، دیگــر در جاهایــی 
کســید نیتــروژن بــاالی حــد مجــاز اســت  دی ا
کرد،19مدرســه در مرکز لندن  زندگــی نخواهند 
و 42مدرســه در سراسر لندن در مناطق باالی 
حــد مجــاز آالینــده نخواهنــد بــود و 45درصد 

کاهش می یابد. انتشار آالینده  ها در جاده ها 

موافقت 60درصدی مردم
60درصــد  تقریبــا  نظرســنجی ها،  براســاس 
ح شهردار حمایت  شــهروندان لندن از این طر
در  لنــدن  شــهردار  خــان،  صــادق  کرده انــد. 
این بــاره می گویــد: هــوای مرگبــار لنــدن یکی از 
بزرگ تریــن چالش هــای بهداشــتی ایــن نســل 
هــوای  در  را  تنفــس  نمی توانیــم  مــا  اســت. 
کــودکان  ســمی ادامه دهیــم زیــرا به رشــد ریه 
آســیب می رســاند و باعــث بیمــاری مزمــن و 
مــرگ زودرس می شــود. من مصمــم به اقدام 
جســورانه ای برای رســیدگی به این آلودگی  ها 
بنابرایــن  هســتم.   - همــه  بــرای  و  یک بــار   -
کــه از 8 آوریل  کنــم  خوشــحال هســتم تأییــد 
بــرای  ســختگیرانه  اســتانداردهای   2019
وســایل نقلیــه دیزلــی در مرکــز لنــدن اعمــال 

خواهد شد.
6 اسفند- صما

 طرح جدید لندن برای 

مقابله با آلودگی هوا
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رشته های فنی و مهندسی چند سالی است که 
گروه مواجه  کاهش عالقــه داوطلبان به این  با 
شده اند. اساتید و پژوهشگران دالیل متفاوتی 
کرده اند.  را دربــاره چرایــی این موضوع مطــرح 
در این گزارش یک نگاه آماری و تحلیلی به این 

موضوع داشته ایم.
دیگــر بــرای همه ما یک امر عادی شــده اســت 
کــه با رســیدن به یک رویــداد تاریخی در تقویم 
رسمی کشور، با برجسته سازی آن رویداد، یک 
یا دو روز فضای رســانه ای به سمت و سوی آن 
واقعــه مــی رود. اما در ایــن میــان رویدادهایی 
که تنها با چند  کشور هستند  در تقویم رســمی 
پیامک تبریک »تبلیغاتی« از آن عبور می شود. 
پنــج اســفند یکــی از آن روزهــا اســت؛ روزی بــه 
نــام »مهنــدس« بــه مناســبت زادروز خواجــه 

نصیرالدین طوسی. 
گــر بخواهیــم تعریفــی دقیــق و امــروزی از واژه  ا
کســی  مهنــدس  دهیــم،  ارائــه  »مهنــدس« 
که بــا دانــش، علــوم و اطالعــات ریاضی  اســت 
ارائــه  فنــی  مســائل  حــل  بــرای  راه حل هایــی 
می دهــد، یــک تعریــف جامــع بــرای یــک قرن 
گذشــته می توانــد باشــد، اما ایــن تعریف قطعا 

دچار دگردیسی شده است. 
قطعــا مهنــدس فراتــر از مرزهای »حل مســئله 
نمی شــود  کــه  معنــی  ایــن  بــه  اســت،  فنــی« 
»مهنــدس« بــود و اقتصــاد را در نظــر نگرفــت، 
نمی تــوان ادعــای مهنــدس بودن داشــت و در 
مســائل سیاســی و اجتماعــی و هنــر صاحــب 
ایــده و »طــرح خالقانه« نبــود. قطعا یک نظام 
خــود،  مهندســین  توســط  مهندسی شــده 
جلــو  روبــه  حرکــت  و  پیشــرفت  در  می توانــد 

تاثیرگذار باشد.

چند قدم در دانشگاه
بهانــه  و  موضــوع  طــرح  مســائل  ایــن  همــه 
کــه در ایــن روز به صحــن یکی از  اولیــه ای شــد 
دانشــگاه های تهــران برویــم و بــا دانشــجویان 
گــروه فنــی و مهندســی دربــاره نــگاه  و اســاتید 
و جهان بینــی ایــن قشــر بــه محیــط پیرامونــی 
خــود و حتــی مشــکالت فعلی آنها بــه گفت وگو 

بنشینیم.
بــه خــود جلــب می کــرد،  را  نــگاه  ابتــدا  آنچــه 
سبک و ســطح فکری دانشجویان به خصوص 
دانشجویان ترم اولی است. با دو سه نفر از آنها 
کــردن واحد،  هــم کالم شــدم، اما بــه جز پــاس 
تکمیل جزوه، حضور و غیاب اساتید، سیستم 
که  اداری و سلف ســرویس و... چیــزی از آنچــه 
مدنظــر بــود، حاصل نشــد. تنهــا علــی، یکی از 
دانشــجویان تــرم پنجم رشــته برق قــدرت بود 
کــه تعریفــی تازه از مهنــدس بودن ارائــه داد. او 
گفت: »مهندس بودن فقط یک اســم و رشــته 
تحصیلــی نیســت، بلکــه یــک مــدل ذهنــی و 
الگوی رفتاری است. یک دانشجوی مهندسی 
کند و  کنــد، فکر  بایــد حول همه مســائل تمرکز 
راه حلی برای آن مشــکل ارائه دهد. مهندسی 
کردن یعنی جمع دانش مهارتی و تئوریک  فکر 

برای میل به عملگرایی.«
صحبــت  و  دانشــکده  آزمایشــگاه  در  حضــور 
»واقعــی« بــا دانشــجویان آچاربه دســت، دیگر 
برنامــه حضــور مــن در روز مهنــدس بــود. رضا 
کارشناسی ارشــد  دانش آموختــه  واحــدی، 
در رشــته مهندســی سیســتم های اطالعاتــی 
او مهم تریــن مشــکل قشــر  اســت،  پیشــرفته 
دانشجویان مهندســی را عدم اعتماد صنعت 
عنــوان می کنــد و می گویــد: »مســئله اعتمــاد 

که ما هم با آن  صنعت یکی از مســائلی اســت 
دســت و پنجه نرم می کنیم. البته در پروژه ای 
کردیــم  کــردن هســتم ســعی  کار  کــه در حــال 
که ما  کاری  کنیــم، یعنی  این مســئله را ترمیم 
که آمدیم محصول مان را قبل  کردیم این بــود 
از قــرارداد دومــاه به صورت آزمایشــی و رایگان 
کارفرمــا از محصــول  گــر  کردیــم تــا ا راه انــدازی 
قــرارداد  بســتن  بــه  اقــدام  داشــت،  رضایــت 

کنیم.«

نگاهی بر  وضعیت موجود
امــا در ایــن میــان نظر اســاتید دربــاره وضعیت 
علوم مهندســی قابل تامل است؛ دکتر سلطان 
کامپیوتر و نرم افزار دانشگاه  آقایی، استاد علوم 
آزاد اســالمی اصفهــان از آن دســت اســاتیدی 
کــه بزرگ تریــن مشــکل دانشــجویان و  اســت 
غ التحصیــالن مهندســی را بیــکاری عنــوان  فار

می کند.
»بیــکاری  گفــت:  مــا  بــا  گفت وگویــی  در  او 
دانشجویان فنی و مهندسی به دلیل وضعیت 
امــروزه  کــه  اســت  موضوعــی  کشــور  صنعــت 
کرده اســت، و  غ التحصیــالن را درگیــر خــود  فار
که این  این مســئله آنجایی بحرانی تر می شود 
غ التحصیالن برای فرار از بیکاری به مقاطع  فار
ارشــد و دکتــری روی می آورنــد و ایــن مســئله 
وضعیت گروه های فنی و مهندسی را بحرانی تر 

کرده است.«
تناســب  عــدم  دربــاره  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
کار بــا آموخته هــای دوران تحصیــل برای  بــازار 
»تمامــی  گفــت:  نیــز  مهندســی  دانشــجویان 
ســرفصل دروس دانشــگاهی به صورت تئوری 
که خیلی از ســرفصل ها  اســت. درســت اســت 

افول رویای مهندس شدن!؟
کندگی دانشجویان در گروه آموزشی در سال 95آمار داوطلبان کنکور دکتری در رشته های فنی و مهندسی طی سال های 94 تا 96آمار مهاجرت و خروج دانشگاه های فنی به کل مهاجران/ اعداد به درصد  پرا
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کال  کرده اســت، ولی  طی چندســال اخیر تغییر 
کار  در هیچ ســرفصلی از دروس دانشــگاهی ما، 
تجربی به دانشــجوی مهندسی یاد نمی دهند 
کارهای  گیری  و خود دانشــجو ملزم است به فرا
نیــز  کارآمــوزی  البتــه در دوره  بپــردازد.  عملــی 
زیاده روی دانشــجو نمی تواند اثر داشته باشد و 
کارآموزی را  که فقط فرم  هســتند دانشــجویانی 

گذراندن دوره ای تحویل می دهند.« بدون 
کوچ دانشــجویان فنی و مهندســی  اما مســئله 
به رشته های علوم انسانی به خصوص در دوره 
تحصیــالت تکمیلــی یکــی دیگــر از موضوعــات 
مهمی بود که این استاد اعتقاد داشت: »چرایی 
ایــن موضــوع ســاده اســت. وقتی دانشــجویان 
کار فنــی و صنعتی  فنــی و مهندســی می بیننــد 
برایشــان در فضای بیرونی تعریف نشده است، 
براســاس بــازار مناســب رشــته های انســانی از 
گرایــش پیــدا  جملــه مدیریــت بــه ایــن ســمت 
می کنند، مثال بسیاری از دانشجویان مهندسی 
کارشناســی در  گذرانــدن دوره  کامپیوتــر بعــد از 
دوره های باالتر به سمت رشته مدیریت تمایل 

پیدا می کنند.«

مهندسین را باور ندارند
دانشــکده  اســتادیار  هاشــمی،  سیدمحســن 
علــوم و  کامپیوتــر دانشــگاه  و  بــرق  مهندســی 
گفت وگــو با »فرهیختــگان«،  تحقیقــات نیــز در 
کشور  درباره عمده مشــکل جامعه مهندســین 
که متاســفانه  گفــت: »در وهلــه اول باید بگویم 
کشور باور ندارند و مشکل دوم  مهندسین را در 
که اولویت آنها  به خود این قشر بازمی گردد؛ چرا
توجــه به مباحث تئــوری و اخذ مدرک به جای 

گیری مهارت ها است.« فرا
او با بیان اینکه توجه به اســتفاده از محصول و 
کشــورهای خارجی به جای اســتفاده  خدمات 
از دســتاوردهای مهندســین داخــل، مشــکل 
»برآینــد  افــزود:  مــی رود،  شــمار  بــه  مــا  دیگــر 
کــه امروز  مســائل مطرح شــده، باعث می شــود 
کشــور مواجــه باشــیم؛  بــا مهندســان بیــکار در 
از  یــا درخواســتی  کشــور مــا  از ســوی دیگــر در 
گر هم  مهندســان برای حل مســائل نداریــم یا ا
داریــم، توانایــی حــل آن از ســوی مهندســان 
وجــود نــدارد و همــواره درحال اختــراع چرخ در 

زمینه های مختلف هستیم .«
عضــو هیات علمــی دانشــکده مهندســی برق و 
کامپیوتــر دانشــگاه علــوم و تحقیقات تهــران در 
کرد: »با ایــن حال درصد  همیــن زمینه تصریح 
کمی از جامعه مهندسی ما نیز از سوی دیگران 
لطمه می بینند، یعنی آنها قدرت حل مسئله را 

کشور دارند،  چه در سطح سازمان خود و حتی 
ولــی چــون برخــی مدیــران ارشــد نمی توانند از 
طریق این مهندســان ذی نفع باشــند، ترجیح 
بــا  از طریــق مشــارکت  را  می دهنــد مشــکالت 
که آن هم به دلیل ضعف  کنند،  خارجی ها حل 
دانــش نظــارت تبدیــل بــه تضییــع منابــع ملی 

می شود.

آمارها چه می گویند؟
مســئله مهاجرت دانشجویان فنی و مهندسی 
به رشــته های علــوم انســانی را می تــوان از نگاه 
آمــار نیــز مــورد نقــد و بررســی قــرار داد. آمارهــا 
نشــان می دهد از ســال 1388 تــا 1392، حدود 
کنکــور  در  پذیرفته شــدگان  کل  از  درصــد   13
کارشناسی ارشــد علــوم انســانی را مهاجــران از 
غیــر علــوم انســانی تشــکیل داده انــد و تنهــا در 
ســال 1392، از 114 هــزار و 858 پذیرفته شــده 
در تحصیــالت تکمیلــی، 50 هــزار و 467 نفــر در 
که 43 درصد  گروه علوم انســانی قبول شده اند 
کل را شــامل می شــود و 29 هزار و 367 نفر از  از 
گروه فنی و مهندسی به علوم انسانی مهاجرت 

کرده اند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بحث مهاجرت 
گروه از دانشــجویان، دانشــگاه هایی است  این 
کــه  کــه بیشــترین آمــار مهاجــرت را دارنــد؛ چرا
مهاجــران  کل  از  درصــد   50 میانگیــن  به طــور 
گــروه فنــی و مهندســی بــه علــوم انســانی را  از 
کشــور  دانش آموختــگان دانشــگاه های اصلــی 
یعنی صنعتی شــریف، تهــران، امیرکبیر و علم و 
صنعت تشــکیل می دهند. بررســی آمار مربوط 
به مهاجرت و خروج از دانشگاه های اصلی فنی 
و مهندســی نسبت به کل مهاجران در دهه 80 
نیز نتایج قابل توجهی را نشان می دهد؛ آماری 
که براســاس آن در سال 82، 50 درصد؛ در سال 
در  درصــد؛  ســال 84، 50  در  درصــد؛   40 ،83
ســال 85، 35 درصــد؛ در ســال 86، 40 درصــد 
و در ســال 87، 35 درصــد بــوده اســت. با همه 
ایــن تفاصیــل ولــی آمــار مربــوط بــه مهاجــرت 
دانشــجویان فنــی و مهندســی و حتــی علــوم 
پایه به دانشــگاه های دولتی علوم انسانی حائز 
که در تمام 6 ســال  اهمیــت خاصی اســت؛ چرا
یعنی از سال 1382 تا 1387، آمار مربوط به این 

مهاجرت بیش از 90 درصد بوده است.
گروه  کــه از این  از ســوی دیگر دانش آموختگانی 
کرده اند،  به رشــته های علوم انســانی مهاجرت 
بیشــتر تمایل شــان تحصیل در رشــته مدیریت 
که براســاس آمار از ســال 1382  بوده اســت، چرا
تــا 1392، 15 هــزار و 591 نفــر از دانش آموختگان 

کنکــور  در  پایــه  علــوم  و  مهندســی  و  فنــی 
کارشناسی ارشــد، رشــته مدیریت را بــرای ادامه 
تحصیل انتخاب کرده اند و بعد از آن رشته علوم 
اقتصادی با هزار و 365 نفر، علوم تربیتی هزار و 
466 نفر، الهیات هزار و276 نفر، علوم اجتماعی 
967 نفر، جغرافیا 959 نفر، زبان 634 نفر، علوم 
سیاسی 522 نفر، فلسفه 484 نفر، روانشناسی 
358 نفــر و حقــوق 176 نفــر در رده هــای بعدی 
قرار داشــته اند. این آمار در نشــریه عصر اندیشه 

مدتی پیش منتشر شده است.
  

کاهش عالقه به رشته های مهندسی
عقب تــر  کمــی  می شــود  حتــی  را  مســئله  ایــن 
بــه  عالقــه  کاهــش  کــه  آزمون هــا  ورودی  در  و 
 حضــور در رشــته های مهندســی اســت، مــورد 

بررسی قرار داد.
کــه از ســال 1389 شــروع شــده،  کاهــش  ایــن 
 933 و  هــزار   171 ریــزش  بــا   1396 ســال  در 
گــروه ریاضــی و فنــی مواجه شــده  داوطلــب در 
گــر بخواهیم نگاهی تفکیکــی به میزان  اســت. ا
کنکــور  گــروه ریاضــی و فنــی  شــرکت کنندگان در 
داشته باشیم، متوجه می شویم که امسال این 
کمتریــن میــزان شــرکت کنندگان یعنی  گــروه بــا 
تنهــا 148 هــزار و 429 داوطلــب روبــه رو بــوده 
که این آمار در سال 1395، 162  است، در حالی 
هــزار و 879 نفــر، ســال 1394، 181 هــزار و 846 
نفــر، ســال 1393، 223 هــزار و 401 نفــر، ســال 
1392، 251 هــزار و 956 نفــر، ســال 1391، 260 
هــزار و 55 نفــر و ســال 1390، 284 هزار نفر بوده 
کاهش عالقه مندی به تحصیل را  اســت. البته 
شاید بتوان تنها به محدود به مقطع لیسانس 
کــه بــرای دوره های  کارشناســی دانســت؛ چرا و 
ایــن  نه تنهــا   96 ناپیوســته  کارشناسی ارشــد 
مســئله وجــود نداشــت، بلکــه آمــار داوطلبــان 
ثبت نام کننــده در ایــن آزمــون نســبت به ســال 
گذشــته تعــداد 117 هزار و 272 نفــر یا به عبارت 
دیگر 13. 35 درصد رشد داشته و از میان 878 
گروه  هزار و 388 داوطلب ثبت نام کننده، سهم 
فنــی مهندســی 200 هــزار و 194 داوطلــب بوده 
است. البته در این میان یک آمار قابل تامل نیز 
وجود دارد، به گونه ای که در سال 1394 تنها 40 
گروه فنی و مهندســی  هــزار و 185 داوطلــب در 
بودنــد،  کــرده  ثبت نــام  دکتــری  مقطــع  بــرای 
کاهش  هرچنــد ایــن میــزان بــرای ســال 95 بــا 
روبه رو شــده و به رقم 31 هزار و 801 نفر رســیده 
بود، ولی در ســال 96 دوباره روند صعودی را در 
گرفته و به رقم 48 هــزار و 759 داوطلب  پیــش 

رسید. /  منبع:  صما 
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حضور محترم مخاطبان ارجمند؛
که پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را به حضورتان تبریک بگوییم. از اینکه مجله آبادگران را مورد تفقد و توجه قرار داده اید، مایه مباهات  مفتخر هستیم 
کشور موضوعات مختلف  که متناسب با واقعیت های  گامی در راستای آبادانی میهن بردارد  ماست. بر این باور هستیم »پیام آبادگران« زمانی می تواند 
دیدگاه ها و نقد و نظرهای خودش را به حضور خوانندگان و مخاطبانش عرضه کند. در این مسیر تالش کرده ایم با تدوین و انتشار نقطه نظرات برخاسته 
از تفکر اعضای محترم سندیکای شرکت های ساختمانی و همچنین مساعدت گرفتن از دیدگاه های کارشناسان ارجمند در بخش های مختلف، وظیفه و 
ماموریت رسانه ای خویش به نحو شایسته به منصه ظهور برسانیم. چرا که دغدعه پیوسته و جدی دست اندرکاران این نشریه آن است که سطح کیفی 
گرامی به سبب  گرافیکی آنرا به میزان انتظار مخاطبان فهیم و ارجمندش ارتقا دهند. وظیفه خود می دانیم از همراهی و دقت نظر دوستان و مخاطبان  و 
 ارائه نقطه نظرات ارزشمندشــان درباره بخش های مختلف نشــریه که در مناســبت ها و به طرق مختلف به نشــریه ارســال یا به دست اندرکاران آن ارائه 
تی را تدوین کرده ایم که با توجه به ورود نشریه به سال جدید با دریافت نقد و نظرهای مخاطبان  می شود، صمیمانه قدردانی کنیم. در همین راستا سواال
کنیم. از اینرو تقاضا داریم ضمن مطالعه این بخش در  عزیز شــناخت بهتر و دقیق تری نســبت به جایگاه نشــریه و اعتبار بخش های مختلف آن کســب 
صورت امکان دیدگاههای ارزشمندتان را به صورت ارسال مستقیم به کمیسیون انتشارات سندیکا و یا از طریق شما تلفن ... به صورت تصویری تلگرام 

) عکس از فرم نظرسنجی( بفرمایید. بدیهی است که هر گونه تحول جدید در نشریه متاثر از جمع بندی دیدگاه های ارزشمند شما خواهد بود. 

الف( مشخصات عمومی
1-  نام و نام خانوادگی )در صورت صالحدید(:

2- سن، جنس و تحصیالت )در صورت صالحدید(:
3 -  رشته تحصیلی یا حوزه فعالیت حرفه ای )در صورت صالحدید(:

4 -  محل فعالیت یا سکونت )در صورت صالحدید(:

ب( میزان دسترسی به نشریه
کنم  2-به تناسب و موقعیت زمانی نشریه را مطالعه می  کنم     1- هر ماه و مرتب نشریه را مطالعه می 

کنم  3- به صورت موردی یا اتفاقی نشریه را مطالعه می 

گرافیک محتوای نشریه ج ( ارزیابی 
کدام بخش می دانید؟       سرمقاله           مقاالت اقتصادی                 اطالع رسانی درباره سندیکا              بسترسازی برای  ۱-مزیت نشریه را در 
کشور          بخش آموزشی و اطالع رسانی عمومی                   کاهش و رفع مشکالت صنفی      ارائه نقطه نظرات اعضای سندیکا به مسئولین 

کنید؟ کدام بخش ها را ضعیف ارزیابی می  کدام بخش ها را مناسب و   -2
کنید؟    الف( عالی            ب( خوب         ج( متوسط         د( ضعیف  کارشناسان نشریه را در چه سطحی ارزیابی می  ۳- نقطه نظرات 

کافی نشان نداده است؟ 4- نشریه نسبت به چه مسائلی توجه 
گرافیک و ظاهر نشریه  چه نظری دارید؟     ۵- درباره 

کلمات: . . . . . .  . .                   الف( جلد  مجله: . . . . . .  . .                         ب( فونت 
       ج( آراستگی صفحه ها: . . . . . .  . .     د( آراستگی عکس ها : . . . . . .  . .

کنید؟  کدام بخش را بیشتر مطالعه می  6- در هر شماره 
   الف( سرمقاله                                  ب( بخش های اقتصادی  

کارشناسان مختلف       ج(بخش های مربوط به سندیکا     د( بخش های سرگرمی و اطالع رسانی عمومی                        هـ( مقاالت 
کنید؟         الف(کمتر از ده             ب( بین ده تا پانزده           ج( پانزده تا 17         د( باالتر از 17    ۷- در مجموع نمره نشریه در چه میزانی ارزیابی می 

کنید؟ کیفیت نشریه یاری  8- آیا تمایل دارید با ارسال مطالب و مقاله یا نقطه نظراتتان به صورت مستمر به افزایش 
  الف(بله                      ب( خیر                      ج ( در صورت امکان   

9-چه توصیه ای به سردبیر یا دست اندرکاران نشریه دارید؟

کنید؟ گهی های تان یاری  ۱۰- آیا تمایل دارید نشریه را از طریق ارائه رپرتاژ فعالیت های حرفه ای یا آ
                                  

              با تشکر 
                                                                                                    سردبیر پیام آبادگران

  

فرم نظرسنجی




