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سرمقاهل

سرمقاله

 

از مهمترین دالیل و علل دســتیابی به توســعه 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  حوزه هــای  در  پایــدار 
فرهنگــی، سیاســی و... وجود زیرســاخت های 
کــه توســعه پایــدار برآن شــکل  بنیادیــن اســت 
بــه  توجــه  بــدون  کــه  کشــورهایی  می گیــرد. 
ظرفیت زیرســاخت ها قصد ایجــاد پروژه های 
توســعه ای روبنایــی دارنــد قطعــًا بــا شکســت 
تأسیســات  دوام  زیــرا  شــد  خواهنــد  مواجــه 
روبنایــی  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
ســازه های  تأســیس  و  پایه گــذاری  بــدون 
بنیادین فیزیکی فرهنگی، حقوقی و اجتماعی 
اســتمرار نخواهد داشت زیرا بر سطوح سست 
گلیــن بنــا شــده اند و فــرو خواهنــد ریخــت.   و 
بدین جهت پروژه های تأسیساتی، ساختمانی 
گرفتــن زیرســاخت های حقوقــی و  بــا درنظــر 
فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی ســنگ بنای 
توســعه پایدار هســتند و به همت مهندســین 
و متخصصین در عرصه ســاخت و ســاز جاده، 
پــل، تونــل، ســد، تأســیس شــبکه های بــرق، 
گازرســانی،  ارتباطــات مخابــرات، آب رســانی، 
فاضــاب، احیــای چاه هــای نفــت و معــادن، 
ایجاد نیروگاه ها، پتروشــیمی ها، پاالیشــگاه ها 
از  امثالهــم)infrastructure(  پدیــد می آیــد.  و 
مهمتریــن ملزومــات و پیش نیازهای توســعه 
پایدار کشورها هستند. اما موفقیت در احداث 
پروژه های زیربنایی عاوه بر وجود مهندسین 

ســاخت  دانش بنیــان  ح هــای  طر و  طراحــان 
کار و موقعیت های  وساز و تأسیسات و نیروی 
کانی  کونومی نیازمند سرمایه گذاری های  ژئوا
که اغلــب بخش خصوصی تــوان تأمین  اســت 
آن را نــدارد و لــذا دولت هــا عــاوه بــر وظایــف 
ایجــاد تأمیــن مالــی  کاســیک خــود، متولــی 
زیرســاخت ها و ســازه های بنیادیــن به عنوان 
کشورهائی  کاالهای عمومی هستند در  تولید 
که دســتیابی به توســعه همه جانبه و پایدار را 
کاالهای عمومی  پی می گیرند ســاخت و ســاز 
دولت هــا  توســط  عمرانــی  پروژه هــای  تحــت 
تعریــف و تأمیــن مالــی می شــوند و بــا حفــظ 
کارفرما  موازیــن حقوقــی و قانونــی بــه عنــوان 
براســاس  را  پــروژه  ســاخت  در  اجــرا  و  ح  طــر
قراردادها و پیمان نامه های متداول و مرسوم 
بــه پیمانــکار بخــش خصوصــی وامی گذارنــد. 
عمرانــی  کارگاه هــای  تجهیــز  اســت  بدیهــی 
کرده و  صدهــا بخش اقتصــادی دیگر را درگیــر 
در تأمیــن مصالــح و ملزومــات و ماشــین آالت 
مورد نیاز در سطوح مختلف فنی و حرفه ای و 
که زنجیروار به هم متصل اند مشاغل  تولیدی 
پدید می آیند و بیکاران جذب می شوند تولید 
که خود  ملــی و تقاضای ملی افزایــش می یابد 
باعــث تحریک عرضه ملی اســت و شــکوفایی 
اقتصــاد را بــه همــراه دارد. لــذا اهمیــت قضیه 
کــه پروژه های عمرانــی در حین  در این اســت 

اجــرا و قبــل از تکمیــل نیــز تحــرک اقتصــادی 
کرده و رشــد اقتصــادی و رفاه ملی را در  ایجاد 

پی دارند.
از  برخــوردار  کشــورهای  کنیــد  تصــور  حــال 
اجتماعــی،  اقصــادی،  غنــی  زیرســاخت های 
کــه مســیر توســعه پایــدار  حقوقــی و فرهنگــی 
کشــور  یــک  چگونــه  ســاخته اند  همــواره  را 
کشــور توســعه یافته  گــذار را بــه یــک  در حــال 
تبدیــل می کننــد. البتــه در فرایند رشــد پایدار 
درجــه بــاز بــودن اقتصــاد، تعامــل بــا اقتصــاد 
اســت  الزاماتــی  از  رقابت پذیــری  و  جهانــی، 
کــه توســعه بــدون تحقــق آنهــا شــکل نخواهد 
گرفــت. یکــی از وجوه تعامل بــا اقتصاد جهانی 
جــذب ســرمایه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
کــه نقــش اساســی در ســاخت  خارجــی اســت 
می کنــد  ایجــاد  تأسیســی  بنیان هــای  ســاز  و 
کــه الزمــه ایــن امــر برقــراری و اســتقرار روابــط 
مطلوب سیاســی و اقتصــادی از طریق اعمال 
که  سیاســت های خارجــی دیپلماتیک اســت 
تجــارت  بســط  آن  نتایــج  مهمتریــن  از  یکــی 
خارجــی  تجــارت  متأســفانه  اســت.  خارجــی 
شــدید  تحریم هــای  تحــت  ســال ها  طــی  مــا 
گرفتــه؛ تحریم هــای  آمریــکا و متحدانــش قــرار 
بانکــی، نفتــی، حمل و نقــل نفتکش ها، بیمه 
فنــی  قطعــات  از  بســیاری  ورود  نفتکش هــا، 
مــورد لــزوم هواپیماهــا و ســایر تجهیــزات فنی 

تخصیص بهینه منابع ارزی؛ 
مسئولیت دولت

برای عبور از چالش  تحریم
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کــه در زمان احمدی نژاد به ســبب شــیوه های 
صــدور  بــه  منجــر  وی  دیپلماســی  نامأنــوس 
قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل در 
کشور را در انزوای  9 ژوئن 2010 بر علیه ما شد و 
که در مازمت با  سیاســی و اقتصادی قرار داد 
کارآمدی سیاســت های اقتصاد دولتی نفتی  نا
رانتــی وی و تیمــش رشــد اقتصــادی منفــی و 
تورم 40درصدی فقر، فاصله شــکاف طبقاتی، 
فساد بانکی، اختاس های هزاران میلیاردی، 
قاچــاق،  چینــی،  کاالهــای  بنجــل  واردات 
دســتاوردهای  از  داخلــی  تولیــدات  تضعیــف 
ح هــای عمرانــی  از همــه مهمتــر طر بــود.  آن 
گرانیگاه توســعه اقتصــادی و همه جانبه و  کــه 
پایــدار اســت یکی پــس از دیگــری متوقف و به 
گذشــته اضافه شد  ح های نیمه تمام  انبوه طر
و دســتیابی به رشــد مثبت اقتصادی به رؤیا و 
آرمان تبدیل شد. در دولت روحانی با تاش و 
گفتگوهای دیپلماتیک در سه شنبه 29 تیرماه 
کشــورهای 5+1  94 برجــام به امضــای ایران و 
که در 29 تیر تبدیل به قطعنامه 2231  رســید 
کــه تحریم هــای موضــوع 6 قطعنامــه  گردیــد 
قبلــی و انتظار می رفت آثــار مثبت اقتصادی و 
سیاســی آن در زندگی آحاد مردم آشــکار شود، 
اما متأســفانه به جز پرداخــت و ورود مقادیری 
کــه در ارقــام آن هــم تناقــض  مطالبــات ایــران 
کشــور  دارد،  وجــود  مســئولین  میــان  شــدید 
نتوانســت از ظرفیت برجام بهره مند شــود و با 
بــه قدرت رســیدن ترامپ و به تعویــق افتادن 
 تحریم ها در هر 120 روز، برجام روز به روز بیشتر
 تضعیــف شــد زیرا یکی از مزایــای برجام، ورود 
ســرمایه های خارجــی همــراه بــا تکنولــوژی به 
که با مخالفت هــای ترامپ هیچگاه  کشــور بود 
علیرغــم  آمریــکا  کــه  کنــون  ا نشــد.  محقــق 
کرات ســران اروپا، مرکل، ترزا می و امانوئل  مذا
ج شــد؛ بــه نظــر  مکــرون بــا وی، از توافــق خــار
که به پرســتیژ اروپا لطمه وارد شده و  می رســد 
لذا اروپا درصدد حفظ برجام است ضمن آنکه 
کره با ایران  پیشــنهادات آمریکا را در مــورد مذا
موشــک های  محدودیت هــای  خصــوص  در 
پذیرفتــه  منطقــه ای  مداخــات  و  بالســتیک 
اســت زیرا اروپا مایل نیســت مــراودات تجاری 
بیــش از 1000میلیــارد دالری خــود بــا آمریــکا را 
در مقابــل حمایــت از برجــام مخدوش ســازد. 
لــذا اما حفظ برجــام از نظر اروپا جنبه نمادین 
کمیســیون  کلــود یانکــر رئیس  گرچــه ژان  دارد 
اروپا به کشورهای اروپایی پیشنهاد داده برای 

در امان ماندن از جرایم مربوط به تحریم های 
آمریــکا علیــه ایــران انتقــال مســتقیم پــول بــه 
گیــرد اما معلوم نیســت  بانــک مرکزی صــورت 
ایــن پیشــنهاد تــا چــه حــد از قــدرت اجرایــی 
برخوردار است. معذلک در این راستا اتحادیه 
اروپا اعام نموده که برای مقابله با تحریم های 
آمریکا انتقال مســتقیم پول به بانک مرکزی را 

مورد بررسی قرار خواهد داد.
کمیســیون مشــترک اروپــا روز 25  قــرار اســت 
ماه می در وین در ســطح معاونان وزرای امور 
خارجــه و در 28 مــی در نشســتی در بروکســل 
در ســطح وزرای امــور خارجــه با هــدف یافتن 
راه حل هایــی بــرای حفــظ برجــام و دور زدن 
تحریم هــای بانکــی آمریکا جلســه ای تشــکیل 
کنند. این در حالی  کــره  دهنــد و  رایزنی و مذا
ح  کــه آمریــکا قــرار اســت بــه زودی طــر اســت 
علیــه  بــر  را  جهــان  کشــورهای  همــه  ائتــاف 
که طبیعتًا در دعــوای اروپا و  کند  ایــران اعــام 
آمریکا به ســبب حفظ منافع مشترک غیرقابل 
انــکار طرفیــن تنش ها،  بیشــتر از نوع سیاســی 
ممکــن  البتــه  و  اقتصــادی؛  نــه  بــود  خواهــد 
کــه دســتیابی بــه راه هایــی بــرای حفظ  اســت 
که مرکز ثقل تنش هاســت - البته نه به  برجــام 
گذشــته - بیانجامــد. زیرا بی شــک  اســتحکام 
تحریم هــای جدید آمریــکا موقعیت برجام را به 
شــدت تنزل خواهد داد. زیــرا تعامات تجاری 
که  و اقتصــادی شــرکت های بــزرگ چندملیتی 
کــرده و  ســرمایه گذاری های زیــادی در آمریــکا 
بیشترین مبادالت پولی و بانکی را با بانک های 
کار با ایران  آمریــکا دارند قطعًا از ادامه یا شــروع 
به منظور حفظ منافع خود، سرباز خواهند زد.
شرکت های بین المللی و چندملیتی از آنجایی 

مختلــف  کشــورهای  در  متنوعــی  منافــع  کــه 
گرچه از آزادی عمل برخودارند اما قطعًا  دارند 
تصمیماتشــان را بــر مبنای حفظ منافعشــان 
حفــظ  منظــور  بــه  اروپــا  امــا  می کننــد  اتخــاذ 
تعهــدات خــود در مقابــل جامعــه بین المللــی 
و حفــظ برجــام تــاش دارد تــا قانــون انســداد 
کوچک و متوسط  تحریم ها برای شــرکت های 
که چندان با آمریــکا مراودات تجاری  اروپایــی 
کوچک و  گذارد تا شرکت های  ندارند را به اجرا 
متوســط بتوانند صرفنظر از تحریم ها در ایران 
کننــد و مراودات تجــاری خود  ســرمایه گذاری 
که در ایــن مورد درصدد  کنند  بــا ایران را آغــاز 
جلــب رضایــت آمریکا نیز هســتند. امــا به طور 
کشــور مــا مخصوصــًا در زمینه های نفت  قطع 
کشور نیازمند  گاز و زیرســاخت های اساســی  و 
که  جــذب ســرمایه گذاری های هنگفت اســت 
کوچک و متوسط  از حیطه عمل شــرکت های 
ج است و معلوم نیست تا چه حد  اروپایی خار
این شرکت ها بتوانند اقتصاد شکننده ایران را 

متحول سازند.
بــه هرحــال از ایــن منظــر جامعــه پیمانــکاران 
کشــور  شــرکت های ســاختمانی و تأسیســاتی 
چــه برجام برپای بماند یا نمــاد خود را مکلف 
می داننــد بــه نــدای وجــدان و وظیفه  شــغلی 
تــوان  در  چــه  هــر  بــا  می کشــند  دوش  بــر  کــه 
کــرده  دارنــد از دســتاوردهای خــود حراســت 
کــه  کشــور  و ظرفیت هــای زیربنایــی بنیادیــن 
کثر  ســنگ بنای توســعه پایدار اســت را با حدا
بهره گیــری از دانــش و داشته هایشــان به نحو 
بهینه افزایش دهند مشروط بر آنکه دولت در 
این لحظات حســاس تاریخی از ِســنت ِســنت 
کــه بــه نحو قابــل توجهــی تقلیل  منابــع ارزی 
کــرده و آن  کثر اســتفاده را  خواهــد یافــت حدا
را میــان بخش هــای واقعی اقتصــاد تخصیص 
بهینــه نماید؛ جلوی فســاد بانکــی، اختاس، 
تعارضــات  و  بگیــرد  را  مدیــران  بی کفایتــی 
قدرت های داخلی بر ســر تقسیم تکه پاره های 
اقتصــاد ایــران را در جهــت یکپارچگــی منافــع 
کنــد. دخالت هــای  ملــی بــه وحــدت تبدیــل 
بــه منابــع  اتــکاء  حداقلــی دولــت در اقتصــاد 
و  مزیت هــا  ظرفیت هــا،  شــناخت  و  داخلــی 
نیــروی ماهــر و متخصــص در راســتای بهبــود 
کار در زمانی  کســب و  معیشــت افــراد و فضای 
کــه تحریم هــای اقتصــادی از هــر طــرف مــا را 
احاطــه و در انــزوا قرار می دهد شــرط اساســی 

کشور است. بقای اقتصادی 

جامعـــه  منظـــر  ایـــن  از  هرحـــال  بـــه 
پیمانـــکاران شـــرکت های ســـاختمانی 
برجـــام  چـــه  کشـــور  تأسیســـاتی  و 
برپـــای بمانـــد یـــا نمـــاد خـــود را مکلف 
می داننـــد بـــه نـــدای وجـــدان و وظیفه  
کـــه بـــر دوش می کشـــند بـــا هر  شـــغلی 
چـــه در تـــوان دارنـــد از دســـتاوردهای 
کـــرده و ظرفیت هـــای  خـــود حراســـت 
که ســـنگ  کشـــور  زیربنایـــی بنیادیـــن 
کثر  بنای توســـعه پایدار است را با حدا
بهره گیـــری از دانش و داشته هایشـــان 

بـــه نحـــو بهینـــه افزایـــش دهند
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عالــی  کانــون  فروردیــن   27 دوشــنبه   روز   
کارفرمایی ایــران میزبان  انجمن هــای صنفی 
و هیــات  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
که با حضور  همراه ایشان بودند. در این دیدار 
تعــدادی از اعضــای هیات مدیره ســندیکای 
محــل  در  و  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
سندیکا برگزار شد حاضران در باره »حمایت از 
کاالی ایرانی« و موانع موجود در این مسیر به 
اظهارنظر پرداختند. در این نشست پیرامون 
برنامه هــای اشــتغال زایی، آمــوزش و حمایت 
از صــدور خدمات فنی و مهندســی و تســهیل 

کار بحث و هم اندیشی شد. کسب و  فضای 
ابتــدای نشســت مهنــدس حمیدرضــا  در 
کانــون عالــی انجمن های  کل  ســیفی دبیــر 
کارفرمایــی ایــران  بــا خیرمقــدم بــه  صنفــی 
حاضــران، موضــوع جلســه را درمــورد شــعار 
اعامی ســال توســط مقــام معظــم رهبــری و 
وظیفه هر یک ازدســت انــدرکاران در حمایت 
کــرد و  کاالی ایرانــی عنــوان  از تولیــد ملــی و 
کانــون در این باره  از  خواســتار تبیین دیدگاه 

منظر اعضای آن شد. 

مهنــدس محمــد عطاردیــان رئیــس هیــات 
کانون عالی،  ضمن عرض خیر مقدم  مدیره 

کار و رفاه اجتماعی و همراهان  به وزیر تعاون، 
کار و سازمان تامین  کرد: وزارت  ایشــان عنوان 
اجتماعی با حمایت از نیروی انسانی به عنوان 
عنصر اصلی تولید، نقش کلیدی در روند تولید 
و توسعه دارند. متاسفانه یک سوم حق بیمه 
تامیــن اجتماعــی مربوط به درمان اســت ولی 
در بودجه سال 1397 تصویب کرده اند که این 
کار  که این  مبلــغ به حســاب خزانه واریز شــود 
خــاف اســت. حق النــاس و بیت المــال با هم 

که می خواهند  فرق دارند. اســتدالل می کنند 
کننــد و وزارت بهداشــت  درمــان را یکپارچــه 
کار را بــر عهــده بگیرد، اما مــا معتقدیم  انجــام 
کار را انجــام  گــر وزارت بهداشــت ایــن  حتــی ا
دهــد بایــد زیــر نظر ســازمان تامیــن اجتماعی 
گیرد تا هزینه کرد پول مشخص شده و  صورت 
قراری بین تامین اجتماعی و وزارت بهداشت 
گذاشــته شــود. وی افــزود: بــا انحال شــورای 
عالی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی مانند 
کــه در  گوشــت قربانــی شــده اســت. در حالــی 
شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی جلــوی ایــن 

کارها را می گرفتند. 

مهنــدس منوچهر ملکیانی فرد عضو هیات 
کــرد: فرهنــگ  مدیــره ســندیکا  نیــز عنــوان 
حمایــت بایــد عــوض شــود. نباید رقابــت را از 
کشــور را بست. فرهنگ حمایت  بین برد و در 
کــه قوانیــن مزاحــم را  بایــد بــه نحــوی باشــد 
کنیــم و قوانیــن تســهیل گر را جــاری  پاالیــش 
ســازیم از جملــه قانون بهبود مســتمر فضای 
که در آن ذکر شــده هر ضابطه ای  کار  کســب و 
که دولت می گذارد باید با صاحبان آن صنعت 
کید  کنــد. عــاوه بــر ایــن باید بــا تا همفکــری 
روی ایجــاد یــک معاونــت بخــش خصوصی، 

در 

دیدار نوروزی وزیر  تعاون ، کار  و رفاه با هیات مدیره کانون عالی مطرح شد:

تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی
 حمایت از تولید و کاالی ایرانی است

مهندس ملکیانی فرد:
بـــه نحـــوی  بایـــد   فرهنـــگ حمایـــت 
کـــه قوانیـــن مزاحـــم را پاالیش  باشـــد 
را جـــاری  کنیـــم و قوانیـــن تســـهیل گر 
بهبـــود  قانـــون  جملـــه  از  ســـازیم 
کـــه در  کار  کســـب و  مســـتمر فضـــای 
کـــه  ضابطـــه ای  هـــر  شـــده  ذکـــر  آن 
دولـــت می گـــذارد بایـــد بـــا صاحبـــان 
کند. عـــاوه بر  آن صنعـــت همفکـــری 
کیـــد روی ایجـــاد یک  ایـــن بایـــد بـــا تا
بحـــث  خصوصـــی،  بخـــش  معاونـــت 
دسترسی مســـتقیم بخش خصوصی 
ح  کنیـــم.  بـــه مقامـــات دولتـــی را مطـــر

 نشست
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بحث دسترســی مســتقیم بخــش خصوصی 
ح  کنیم.  به مقامات دولتی را مطر

وی افــزود: بــا توجه بــه اینکه الیحــه مالیات 
ح اســت و تا  بــر ارزش افــزوده در مجلس مطر
اول خــرداد بــرای تصویب بــه صحن مجلس 
بــرای  آن  از  نســخه ای  اســت  الزم  مــی رود، 
گیرد  کانون قرار  اصــاح و اعام نظر در اختیار 
تا اشــتباهات احتمالــی در آن به تولید لطمه 
نزنــد. در مــورد ســازمان تامیــن اجتماعــی با 
که این ســازمان در حال حاضر 33  وجــودی 
درصــد از هــر فعالیتی می گیرد، اما متاســفانه 
و  دارد  کار  و  کســب  توســعه  کمی بــه  توجــه 

سازمان روز به روز افت می کند. 

همچنیــن مهنــدس نصراله محمدحســین 
کانــون عالــی  فــاح عضــو هیــات مدیــره 
کارفرمایــی ایــران  در  انجمن هــای صنفــی 
گفت: قانون اساسی بر اصولی  ســخنان خود 
کیــد دارد، و هــر ســال یک شــعار اقتصادی  تا
محقــق  مــوارد  در  امــا  می شــود  انتخــاب 
کســی  نشــدن اصول یا شــعارهای اقتصادی 
بازخواســت نمی شــود. مــا بــه صنعتــی قوی 
را  صنعــت  بایــد  داریــم،  احتیــاج  توانمنــد  و 
که بــا واردات بی رویه و  کــرد در حالی  تقویــت 

غیرضروری به جنگ صنعت رفته ایم. 

نائــب  شــجاعت  حمیدرضــا  مهنــدس 
کانــون عالی  رئیــس و عضــو هیــات مدیره 
کارفرمایی ایران  اظهار  انجمن های صنفی 
متمــادی  ســالهای  در  متاســفانه  داشــت: 
ح شــده در شعار اقتصادی سال  اهداف مطر
به صورت مطلوب محقق نشــده است. پس 
کــه ســال  کــه امســال  گام ایــن اســت  اولیــن 
کاالی ایرانــی نامگــذاری شــده،  از  حمایــت 
کنیم.  کمتــر  کاالی ایرانــی  فاصلــه خــود را بــا 
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ســرمایه گذاری و 
توجه به بخش خصوصی راهگشا خواهد بود 
که 80 درصد  اما ما رقیبی به نام دولت داریم 
اقتصــاد را در اختیــار دارد و اجــازه تحــرک بــه 

بخش خصوصی و تعاون نمی دهد. 

کانون عالی  مهندس اضعر آهنی ها بازرس 
کارفرمایــی ایــران  نیز  انجمن هــای صنفــی 
کاالی  کرد: در بحث تولید و حمایت از  کید  تا
ایرانــی بایــد به یــک زنجیــره به هم پیوســته 
کــه بــدون اصاح  کــرد، چــرا  از عوامــل توجــه 

نتیجــه  بــه  نمی تــوان  مختلــف  بخش هــای 
رســید. وی بهــره بــاالی وامهــای مربــوط به 
از  حمایــت  نبــود  بی رویــه،  واردات  تولیــد، 
تولید داخلی، ضعــف بنیادین برخی قوانین 
و نحوه اجرای نادرست آنها و نبود استراتژی 
بــرای جلــب ســرمایه گذار و توســعه صنعتــی 
را از موانــع اصلــی تولیــد داخلی دانســت و با 
اشــاره بــه اینکه ما بخش خصوصــی توانمند 
کرد: دولت باید شرکای  نســاخته ایم، عنوان 
اجتماعی را در همه شرایط به بازی بگیرد نه 

در شرایط خاص.
وی بــا اشــاره به اینکــه ایجاد اشــتغال باید با 
کرد: در هر  کید  نــگاه اقتصادی اتفاق افتد، تا
کاالی ایرانی  ح شــدن حمایــت از  حــال مطر
گرفــت و بــا مطالبه گری  را بایــد بــه فــال نیک 
کرد. به نظر  مسیر آن را برای دولت مشخص 
کاالی ایرانی در حد قابل قبولی  کیفیت  مــن 
اســت، اما در مورد برندســازی و بازاریابی آن 

کافی انجام نشده است.  اقدام 

عضــو  علی آبــادی  ابوالفضــل  مهنــدس 
کارفرمایان اســتان تهران نیز با اشاره  کانون 
کــرد  بــه برخــی قوانیــن و آیین نامه هــا عنــوان 
کمیتی در برخی موارد  متاسفانه نهادهای حا
به جای تعامــل مداخله گری می کنند. دولت 
و بخــش خصوصــی بایــد بــه تعامل برســند و 

کند.  بخش خصوصی نیز خود را تقویت 
مهندس ســیاوش امینی عضو دیگر هیات 
کانون  با بیان اینکه حمایت از تولید  مدیره 
کاالی ایرانــی می توانــد به ایجاد اشــتغال و  و 
کار در جامعه بیانجامد، عنوان کرد:   گسترش 

کــه ایجــاد  از مهم تریــن منابــع اقتصــادی مــا 
اشتغال و تولید ثروت می کند صدور خدمات 
که پایه های اجتماعی  فنی و مهندسی است 
کــه بــا  گســترده ای دارد. جــای تاســف دارد 
وجــود 70 ســال ســازندگی و ســاخت و ســاز 
که توســط شرکتهای ما  موفق در شــهر تهران 
صورت گرفته، این شرکتها به عنوان پتانسیل 
صــدور خدمات فنی و مهندســی مورد توجه 
قرار نگرفتند. در مقام مقایسه، ترکیه که توان 
مهندسی و مدیریتی ما را ندارد اقتصاد خود 
را بر اســاس صدور خدمات فنی و مهندســی 
شــکل داد و همین بخش پایه محکمی برای 
ســایر بخش های اقتصادی شــد.  وی افزود: 
که حیــات و ممات آن به  کردســتان عراق  در 
ایــران وابســته بود، ترکها حضــور دارند. ما در 
کشــورهای منطقه  توان مهندســی چیزی از 
کند و شــرکت  کســی جرات  گر  کــم نداریم اما ا
گمرکی و  ج ببــرد بــا وجــود قوانیــن  را بــه خــار
مالیاتــی و عدم حمایت سیاســی فاتحه خود 
که یکی  را خوانده اســت. این در حالی است 
از منابع تولید ثروت ملی صدور خدمات فنی 
که بــدون حمایــت موثر و  و مهندســی اســت 

همه جانبه سیاسی امکان پذیر نیست. 

مهندس محسن خلیل عراقی عضو هیات 
کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی  مدیــره 
کــرد: صادرات  کارفرمایــی ایــران  نیــز عنوان 
کیفیت و استاندارد  مستلزم قیمت مناسب، 
که این اصول رعایت نشــود  اســت و تا زمانی 
 صادرات عملیاتی نمی شــود. حدود 20 سال
  قبــل خانــم فیــروزه خلعتبــری یــک بررســی 
گــر بهــره وری  کــه نشــان مــی داد ا انجــام داد 
 GDP شرکتهای دولتی 10 درصد افزایش یابد
مــا 2 درصد باال می رود. در شــرایط حاضر در 
که هم فروش  کشــور ما شرکت هایی هســتند 
کافی دارند اما مشــکل  کافــی و هم صــادرات 
کشور زمانی  ما بهره وری اســت. لذا تحول در 
عملی می شود که دانش و تخصص سازندگی 

ارتقا یابد و این امر مستلزم آموزش است. 
کیــد روی ایــن نکتــه  وی در پایــان ضمــن تا
کــه دولتهــای مــا احــزاب را برنمی تابنــد امــا 
تشــکل ها را می پذیرند، خواســتار پشــتیبانی 
و  شــد  تشــکل ها  از  کار  وزارت  روزافــزون 
ســاختمان  عنــوان  تحــت  را  درخواســتی 
که  کرد  ح  کانون مطــر مناســب برای اســتقرار 
دکتــر ربیعــی تصمیم گیــری در ایــن بــاره را به 

مهندس  شجاعت :
از  حمایـــت  ســـال  کـــه  امســـال 
کاالی ایرانـــی نامگـــذاری شـــده، 
کاالی  بایـــد  فاصلـــه خـــود را بـــا 
کنیـــم. بـــرای نیـــل  کمتـــر  ایرانـــی 
ایـــن هـــدف ســـرمایه گذاری  بـــه 
خصوصـــی  بخـــش  بـــه  توجـــه  و 
مـــا  امـــا  بـــود  خواهـــد  راهگشـــا 
که  رقیبـــی به نـــام دولـــت داریم 
80 درصـــد اقتصـــاد را در اختیـــار 
دارد و اجـــازه تحـــرک بـــه بخـــش 
نمی دهـــد.  تعـــاون  و  خصوصـــی 
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 نشست
کردند.  مشورت با تامین اجتماعی مشروط 

مهنــدس جمال رازقــی جهرمی رئیس اتاق 
بازرگانی استان فارس و عضو هیات مدیره 
کرد: باید دیــد چرا مصرف  کانــون  نیز عنــوان 
کاالی  و  نمی خــرد  ایرانــی  کاالی  مــا  کننــده 
کشور  ج از  تولید شده ما توان رقابت را در خار
کــه تولیــد در  نــدارد. اصــل ماجــرا ایــن اســت 
کشور ما دچار بحران قیمت تمام شده است 

که باعث شده تولید سودآور نباشد. 
وی افزود: وظیفه دولت ریل گذاری و وظیفه 
بخــش خصوصــی حرکــت ســریع روی ریــل 
کرده  اســت امــا باید دیــد دولــت ریل گــذاری 
کــه  اســت؟ ایجــاد موسســات و بانک هایــی 
بــا رقابــت ناســالم وضعیت فعلــی را در بهره و 
کرده اند و مردم را به ســمت  خ ســود ایجاد  نر
تنبلــی ســوق دادنــد را می تــوان ریل گــذاری 
فرمــان  مــا  کشــور  در  متاســفانه  دانســت؟ 
اقتصاد در دســت سیاســت اســت در صورتی 
گر فرمان سیاســت در دســت اقتصاد بود  که ا

کشــوری بــا ایــن پتانســیل، بــه چنیــن روزی 
خ دستمزد آن چنان  نمی افتاد. به نظر من نر
که بانک و بیمه  بر قیمت تمام شده اثر ندارد 
و بروکراســی اداری و سیاســت خارجــی دارد. 
کار نگذاشــته  کارآفریــن واقعــی ما پا به عرصه 

چون قیمت تمام شده باال است.

ج گابتونچی دبیر سندیکای  سپس دکتر ایر
 شرکتهای ساختمانی ایران  نیز در سخنان 
کاالی  خود با اشاره به اینکه برای حمایت از 
ایرانی باید به رونق چرخه فعالیت مهندسی 
گفــت: برای این منظــور وزارت  کنیم،  توجــه 
رفــع  و  کار  و  کســب  محیــط  تســهیل  در  کار 

مشــکات آن نقش دارد. ما به عنوان فعاالن 
کاالی مهــم و اســتراتژیکی  حــوزه مهندســی 
گر  که می تواند ارزآور و غیرنفتی باشد. ا داریم 
کاالی ایرانی  می خواهیم مشــکل اشــتغال و 
حل شــود یکــی از راه حل ها توجــه خاص به 
ظرفیــت صــدور خدمــات فنــی و مهندســی 
کار می تواند از وزارتخانه های  که وزارت  است 
وزارت  یــا  معــدن  و  صنعــت  ماننــد  مرتبــط 
خارجــه بخواهد شــرایط و محیط مناســب را 
کند.  برای فعالیت بیشــتر مهندســان فراهم 
که بحث  بــرای مثــال در عــراق بعد از داعــش 
ح شــده در نظــر دارنــد حدود  بازســازی مطــر
نظــر  در  بازســازی  بــرای  دالر  میلیــارد   3-2
کردن  کــه ظرفیت خوبی بــرای فعال  بگیرنــد 

کاالی ایرانی است.  تولید و 
وی افــزود: مــا در حــال حاضــر در عــراق 57 
بخــش  کــه شــرکتهای  داریــم  پــروژه قطعــی 
کار  آنهــا  در  شــرکت   40 قالــب  در  خصوصــی 
می کننــد، حدود 2 میلیــارد دالر قرارداد ثبت 
کــه بــا ظرفیــت موجــود می توانــد به 5  شــده 

میلیــارد دالر برســد. یعنی ظرفیــت خوبی در 
گــر درســت  کــه ا زمینــه بازســازی وجــود دارد 
فعال شــود به اشتغال نیروها منجر می شود. 
که  کند  کار مطالبه  که وزارت  توقع این است 
هیــات دولــت جلوتــر از رقبای منطقــه ای در 

بحث بازسازی عراق وارد شوند. 
کرد: نکتــه دیگر این  دکتــر گابتونچــی تصریح 
گذشــته در  کــه شــرکتهای مــا در ســال  اســت 
کسب  کارهای عمرانی از لحاظ بیمه و محیط 
کار و ... بسیار تحت فشار بوده اند که معاونان 
محترم وزیر و مسئوالن تاش کردند فشارها را 
کــه بودجه طرح های  کنند اما در فضایی  کــم 
عمرانی پایین است، مشکات پیرامونی مانند 
نوســانات نــرخ ارز، مباحــث بیمــه و معوقــات 
کار را سخت تر می کند. به  کارگری و ... شرایط 
نظــر من دولت تدبیر و امید و معاونان محترم 
وزیــر فضــای تعاملــی خوبــی داشــته اند، باید 
در همیــن فضــا فشــار را روی مجموعه هــای 
کــه فعالیت تاشــگران  کنیم  کــم  پیمانــکاری 
کیفیت  حوزه مهندســی بیشتر شود و بتوانند 

کاال و محصول خود را باال ببرند.
کرد: یکــی از راههای برون  کید  وی در پایــان تا
رفت از شــرایط فعلــی، توجه ویژه بــه خانواده 
که دکتر ربیعی با حضور  کشور است  مهندسی 
خود در سندیکا در مقاطع متفاوت آن را اثبات 
کرده انــد. امیــدوارم ایــن بحث هــا و تعامل هــا 

گسترش یابد تا از ثمره آن بهره مند شویم.  

مهنــدس مرتضــی رجبی دیگــر عضو هیات 
کــرد: در صادرات  کانــون  نیز عنــوان  مدیــره 
خدمات فنی و مهندسی دیپلماسی ضعیفی 
که نه تنها در امور خارجه بلکه در  وجود دارد 
کار هم باید جایی  معاونــت بین الملل وزارت 

برای این بحث باز شود. 
کار و  وی با اشاره به لزوم اصاحاتی در قانون 
احیای شورای عالی تامین اجتماعی، عنوان 
کــرد: در بحــث ســه جانبه گرایــی انتظــار ما از 
کارهــای اجرایــی به شــرکای  گــذاری  شــما وا
اجتماعــی اســت. عــاوه بــر ایــن درخواســت 
نظــر  تجدیــد  و  بــدوی  هیاتهــای  در  داریــم 

کارفرمایان هم حاضر باشند.  نماینده ای از 

در ادامه این جلســه مهنــدس حمیدرضا 
ســیفی  با اشــاره بــه اینکه هنوز در 7 اســتان 
کارفرمایی شــکل نگرفته  کانون عالــی  کشــور 
اســت، بــا ارائــه مســتنداتی بــه برخــی نکات 

گابتونچی:  ج  دکتر ایر
گر می خواهیم مشکل اشتغال    ا
کاالی ایرانـــی حـــل شـــود یکی  و 
از راه حل هـــا توجـــه خـــاص بـــه 
ظرفیـــت صـــدور خدمـــات فنـــی 
وزارت  کـــه  اســـت  مهندســـی  و 
وزارتخانه هـــای  از  می توانـــد  کار 
مرتبط مانند صنعـــت و معدن یا 
وزارت خارجه بخواهد شـــرایط و 
محیط مناســـب را بـــرای فعالیت 
کند. بیشـــتر مهندســـان فراهـــم 
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ح  کــه بدیــن شــر کــرد  کانــون اشــاره  مدنظــر 
کشــور در حال توســعه است.  بود:»ایران یک 
توسعه با حرکت از یک سطح به سطح باالتر؛ 
ســطح وســیعی از نیازمندی هــا و انتظــارات 
جامعــه هــدف را در پــی دارد. محــرک اصلــی 
کارآمــدی بنیــان اقتصــادی یــک جامعــه در 
حال توسعه؛ ساختاردهی منعطف و منطبق 
بــا نــوع تغییــرات اســت تــا ضمــن هدایــت و 
کنترل توســعه؛ جلوی اضمحــال و واماندگی 
منابــع  آن  تبــع  بــه  و  ســازمان ها  ســاختاری 
گرفته شــود. لذا  انســانی، مالی و تکنولوژیکی 
کارفرمایــی ایران ســاختار  کانــون  نیــاز اســت 
بنابرایــن  نمایــد.  اجــرا  و  پی ریــزی  را  نوینــی 

پیشنهاد می گردد:
کل تشــکل های زیرمجموعــه  1-ســاماندهی 

کار  وزارت 
ماننــد  فعالیت هایــی  اختیــار  تفویــض   -2
رتبه بنــدی  کاریابــی،  ایمنــی،  و  آمــوزش 
ایمنــی و خدمــات و امثــال آن به تشــکل ها و 

زیرمجموعه ها
3- جلســه مدون و هدف گرا با 4 تشکل جهت 
گیر)کانون عالی، اتاق بازرگانی  تقویت اشتغال فرا

ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون( 
از  شــده  برنامه ریــزی  و  قاطــع  حمایــت   -4
کارفرمایان جهت ورود به قانون بهبود  کانون 

کار کسب و  مستمر فضای 
ورود  قانونــی؛  زیرســاخت های  بهبــود   -5  
کثری اســتفاده از  کانــون عالــی به قانــون حدا
تــوان خدماتــی و تولیــدی داخــل در تامیــن 

کشور و تقویت آنها نیازهای 
یــک  صــورت  بــه  آموزشــی  ســاماندهی   -6
کــردن  مانیتــور  جهــت  بهینــه  ســاختار 
آموزش هــای مختلــف برای همه تشــکل ها از 

جمله در حیطه ایمنی و سایر موارد.
آیین نامــه  بازســاختاردهی  و  اصــاح   -7

تشکیل تشکل ها و رفع موانع آنها
گذاری اداره امور استانی به تشکل های  8- وا
اداره  کــردن  ج  خــار رقابــت  از  و  کارفرمایــی 

کانون های استانی.  کارهای استان ها با 

در ادامــه مهنــدس محمــد عطاردیــان  بــا 
که:  اشاره به این شعر حافظ 

که یار به حالش نظر نکرد، که شد   »عاشق 
  ای خواجه درد نیست وگرنه طببیب هست« 
 و پاسخ هوشنگ ابتهاج به این شعر حافظ که
کــه یــار بــه حالــم نظــر نکرد،   »عاشــق منــم 

  ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست«
کرد ما درد داریم و طبیب ما می تواند   عنوان 
که امــروزه وجود  گفتگوهای اجتماعی باشــد 

موثری ندارد.
وی بــا اشــاره بــه بحــث احیــای شــورای عالی 
ســوم  یــک  واریــز  عــدم  و  اجتماهــی  تامیــن 
دریافتــی تامیــن اجتماعــی بــه خزانــه، عنوان 
کــرد: در پــی اعتــراض مــا بــه انحــال شــورای 
عالــی تامیــن اجتماعــی، در ایــن بــاره صورت 
جلسه ای امضا شد و با توجه به امضای همه 
شرکای اجتماعی به ما وعده داده شد شورای 
عالــی زنــده شــود و ســازمان تامیــن اجتماعی 
ســازمان مستقلی باشد، دولت 3 درصد خود 
کنــد و در جلســات شــورای عالــی  را پرداخــت 
کنــد نــه اینکــه شــرکای اجتماعــی بــه  شــرکت 
که  هیچ انگاشــته شوند و دولت با 3 درصدی 

می دهد فرمانده همه چیز باشد. 

عطاردیــان،  مهنــدس  ســخنان  تائیــد   در 
کردنــد:  تصریــح  ملکیانی فــرد   مهنــدس 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــر اســاس تعریف 
سال1372 مجلس شورای اسامی، عمومی و 
غیردولتــی تعریــف شــده و حق النــاس در آن 
کســانی است  که مربوط به  ح اســت چرا  مطر
که بــه صندوق پرداختی دارند، دولت حافظ 
بیت المال اســت و باید بــه اجرای حق الناس 
و  بیت المــال  ادغــام  باشــد.  احترام گــذار 
حق الناس شــرعا اشتباه اســت و تنها راه حل 
که  کــه ســازمان تامیــن اجتماعی  ایــن اســت 
مربــوط بــه حق النــاس اســت بــه اساســنامه 

سابق خود برگردد. 

بعــد از مطالــب اعــام شــده توســط اعضــای 
 کانون کارفرمایی کشور و مهمانان حاضر، ابتدا 
کار، تعــاون و رفاه با بیان ســرفصل های  وزیــر 
مــورد اشــاره از  مهنــدس محمدحســن زدا 
معــاون بیمه ای ســازمان تأمیــن اجتماعی  
که  کند  که این ســرفصل ها را بیــان  خواســت 

کرد: خ ذیل اعام  وی آنها را به شر
1-امکان تجدید نظر در بدهی قطعی شده با 

دستور مدیرعامل فراهم شد
ح هایی  ٢-کاهش 1/2 درصدی حق بیمه طر

که از بودجه عمرانی اجرا نمی شود
3-پذیرش اســناد خزانه به عنوان حق بیمه 

ممکن خواهد شد
کاهــش 1/2 درصــدی حــق  4-ســاماندهی و 

بیمه مهندسین مشاور
محیــط  در  کارفرمایــی  ســهم  پرداخــت   -4
واقعــی خواهــد بــود و آنهــا از پرداخــت ســهم 

خود معاف خواهند بود
5- ارتباط بر خط با اتاق ایران برای تمدید و 

کارت بازرگانی صدور 
ســخت گیری  ســاله  یــک  حسابرســی  6-در 

نخواهد شد
کاال ٧- معافیت حق بیمه از خرید 

در  بیمــه  حــق  از  پیمان هــا  معافیــت   -8
کارگاههای ثابت 

کرد می توان بخشــودگی جرائم را  وی تصریح 
که دکتر  هــم به هیــات دولــت پیشــنهاد داد، 
ربیعی در این باره نظر مثبت خود را ارائه داد.

ک سرشــت معــاون وزیر و  دکتر ســلیمان پا
کشــور نیز  رئیــس ســازمان فنــی و حرفه ای 
کاالی ایرانی مصرف شــود  گر بناســت  گفت: ا
کیفیت نیروی انسانی هم توجه شود  باید به 
گرفته شود. ساالنه 16  و بحث آموزش جدی 
میلیون نفر ســاعت در حوزه صنایع و صنوف 
آمــوزش ارائه می شــود امــا باید دید چــرا تاثیر 
کافی ندارد. ســازمان فنــی و حرفه ای بودجه 
و امکانات الزم را ندارد و با یک درصد بودجه 
آموزشــی از عهده این ماموریت برنمی آید. در 
این مورد نقش بخش خصوصی و تشکلها، و 
ارتباط طرفین آموزشــی با هم بســیار اهمیت 
و  فنــی  خدمــات  صــدور  حــوزه  در  مــا  دارد. 
گســترش همکاری های  مهندســی نیــز بــرای 

آموزشی اعام آمادگی می کنیم. 
کار  ک سرشــت وزیر  در تائیــد ســخنان دکتر پا
کانون خواست نقش محوری برای تدوین  از 

ک سرشـــت معـــاون وزیر  دکتر پا
 و رئیس سازمان فنی و حرفه ای

کشور:  
و  خصوصـــی  بخـــش  نقـــش   
طرفیـــن  ارتبـــاط  و  تشـــکلها، 
آموزشـــی با هـــم بســـیار اهمیت 
صـــدور  حـــوزه  در  مـــا  دارد. 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی نیـــز 
همکاری هـــای  گســـترش  بـــرای 
می کنیـــم آمادگـــی   اعـــام  آموزشـــی 
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 نشست
کار و  طرحــی جهــت آمــوزش مبتنــی بــر بــازار 
کارگاه  جریان ســازی دوره های آموزشــی جوار 

کند.  ایفا 

کار و  در ادامه  دکتر عیسی منصوری معاون 
کرد: پیشنهاد  کار  نیز عنوان  اشــتغال وزارت 
کســب  مــن حرکــت به ســمت توســعه فضای 
کانــون بایــد میزبان  کار اختصاصــی اســت.  و 
کار اختصاصــی بــه  کســب و  گفتگــو در زمینــه 
کشــور باشــد. در ســال  ویــژه در فضای جاری 
کار در جلســات هیــات دولــت  1396 وزارت 
که یکی  کــرد  ح  گیــر را مطــر بحــث اشــتغال فرا
بــه  وزارت خارجــه  آن ورود  از ســرفصل های 
حــوزه اقتصــاد و ایجــاد تغییراتــی در ســاختار 
کشــورهای دوســت  وزارت خارجــه بود. ما به 
تجــاری  آزاد  توافقــات  پیشــنهاد  همســایه  و 
دادیــم و فکــر می کنــم بایــد بــرای بــاز شــدن 

کار بــه بازارهای منطقه ای با  کســب و  فضای 
کنیم.  بســتر حقوقی و پیش زمینــه الزم ورود 
متاســفانه در بازارهــای بــزرگ شــرکتهای مــا 
کار،  نمی تواننــد حاضر باشــند چــون صاحب 
کار  پروژه را بــه یک مجموعه محول می کند و 
کانــون می توانــد در این  را تقســیم نمی کنــد. 
زمینــه ورود بــه بــازار را بــرای شــرکتهای خود 
کــه پروژه هــای بزرگــی در حوزه  کنــد  تســهیل 

پیمانکاری بگیرند. 
کار هم از سال 97  در مورد آموزش در محیط 
مقرر شد نام هر کس که به عنوان آموزش وارد 
کارگاه می شود در سازمان فنی و حرفه ای ثبت 
شود و فقط در لیست بیمه مسئولیت مدنی 
وارد شــوند. دانش آموختگان دانشگاهی هم 
عــاوه بر اینکــه حدود 6 ماه بیمه مســئولیت 

کمک  مدنــی دارنــد حــدود 300 هــزار تومــان 
که  کارفرمایانی  هزینه دریافت می کنند. برای 
کارآموزان را قبول می کنند نیز تسهیاتی  این 

گرفته شده است.  در نظر 

کار و رفــاه  دکتــر علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون 
کــه صــورت  اجتماعــی  بــا تقدیــر از دعوتــی 
گرفتــه و با اظهار خوشــحالی از مطالب جدی 
کلیــه مطالبی  ح شــد روی  کــه مطر و موثــری 
که آقای زدا، معاون سازمان تامین اجتماعی 
گذاشــت و درباره  کردند انگشــت تایید  اعام 
کانون  کارهای اجرایی وزارتخانه به  گذاری  وا
کاریابــی و ...  از جملــه آمــوزش، رتبه بنــدی، 
کــه پیشــنهاد آن از طــرف مهنــدس ســیفی و 
کــرد  مهنــدس رجبــی ارائــه شــد درخواســت 
کارها ارائه شــود تــا درباره آن  فهرســتی از این 

نظر داده شود.

کار، تعــاون و رفــاه افــزود: اصــل محــور  وزیــر 
کانــون در اســتانها اســت و بایــد اتــاق  شــدن 
اصناف و اتاق بازرگانی دعوت شــوند و درباره 
اســتانها  در  کار  واقعــی  محیــط  در  آمــوزش 
کنیم. تجربه نشان داده است  تسهیل سازی 
که برای آموزش می روند در  70درصد افرادی 

کارگاه ها می مانند. 
کــرد: در دوره اخیــر مــا 46درصد  وی تصریــح 
تشــکل های  داشــتیم.  تشــکل ها  افزایــش 
جامعــه  یــک  شــکل گیری  زیربنــای  صنفــی 
قدرتمند اســت و باید از ظرفیت آنها استفاده 
کانــون نویســندگان،  کــرد. در ایــن بــاره مــا به 
قالــب  در  فیلم ســازان  و  داستان نویســان، 
نظــر  از  کانون هــا مجــوز داده ایــم.  و  نهادهــا 
کاال  کارفرمایی نیــز در حــوزه تولید  کانــون  مــا 
گــر نتوانیم  و خدمــات نقــش محــوری دارد. ا
کارفرمایی را سامان دهیم  کارگری-  گفتگوی 
گــر اتحادیه های بزرگی  به جایی نمی رســیم. ا
کنیم چنانچه  گفتگو  که با هــم  کنیم  درســت 
کشــور  گرفــت تفاهــم ملــی در  کــره صــورت  در 

کاالی ایرانی شکل می گیرد. برای تولید 
وی افزود: در مورد ســه جانبه گرایی هم شما 
باید محور فعالیت باشید. چنانچه می دانید 
تعییــن  مــورد  بــا همیــن ســه جانبه گرایی در 
حداقل دستمزد پیشرفت زیادی داشته ایم. 
مؤسســه تامین اجتماعی متعلق به شما هم 
هســت و با سه جانبه گرایی می توان پیرامون 
مهارت، امنیت شــغلی، و امنیت ســرمایه نیز 
 بــه نتیجــه رســید. تــا پایــان ســال می توانیــم

 7 - 8 ســه جانبــه بــزرگ را ســامان دهیــم. از 
که می توان با سه جانبه گرایی  جمله مسائلی 

کارورزی است. کرد  حل 
کانــون  اســتان  در 7  شــد  گفتــه  افــزود:  وی 
شــکل نگرفته، باید جلســاتی در این استانها 
کانون عالی هم  گذاشــته شود و نماینده ای از 
کانون اســتان تشــکیل شــود.  حاضــر شــود تا 
آیین نامــه مربوطه را هم باید با نظر دوســتان 
کنیم. در مــورد ســاماندهی آموزش و  اصــاح 
تفویض هــا، نظم دهــی ســامانه ها را پی گیری 

می کنیم.
کار افــزود: در مــورد اصــاح قوانیــن باید  وزیــر 
کنیم؛ چون در مجلس  چراغ خاموش حرکت 
ح اســت باید از  بحــث اصــاح ســاختارها مطر
کرد. باید نقش شــرکای  این فرصت اســتفاده 
اینکــه  بــدون  دهیــم  افزایــش  را  اجتماعــی 

تعهدات میان نسلی از بین برود. 

دکتر علـــی ربیعـــی، وزیـــر تعاون 
کار و رفـــاه اجتماعـــی:

کارفرمایی نیز  کانـــون   از نظر مـــا 
کاال و خدمـــات  در حـــوزه تولیـــد 
گـــر نتوانیم  نقـــش محوری دارد. ا
کارفرمایـــی  کارگـــری-  گفتگـــوی 
جایـــی  بـــه  دهیـــم  ســـامان  را 
اتحادیه هـــای  گـــر  ا نمی رســـیم. 
که بـــا هم  کنیـــم  بزرگـــی درســـت 
کـــره  در  چنانچـــه  کنیـــم  گفتگـــو 
گرفـــت تفاهـــم ملـــی در  صـــورت 
کاالی ایرانی  کشـــور برای تولیـــد 

می گیـــرد شـــکل 
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نخســتین نشســت هــم اندیشــی وزیــر راه و 
شهرسازی با تشکل های حرفه ای حمل ونقل 
اردیبهشــت   9 یکشــنبه  روز  مســکن   و 
در مرکز تحقیقات راه و شهرســازی برگزار شــد 
و دکتــر آخونــدی نقطــه نظــرات نماینــدگان 
تشــکلهای مختلف حوزه احــداث را در قالب 
دو پانــل تخصصــی شــنید. در پانــل دوم این 
رئیــس  دادمــان  بهمــن  مهنــدس  نشســت، 
هیــات مدیــره ســندیکا بــه عنــوان نماینــده 
بــود و  مهندســان پیمانــکار عمرانــی حاضــر 
از مســائل و مشــکات موجــود درایــن حــوزه 

گزارشی جامع ارائه داد.
شهرام اجتهادی مشــاور وزیر راه و شهرسازی 
و دبیر اجرایی این همایش در ابتدای مراســم 

با اشاره به عاقمندی انجمن ها و تشکل های 
شهرســازی  و  مســکن  و  حمل ونقــل  حــوزه 
کشــور و برگزاری نشســت هایی  بــرای توســعه 
گفت: امروز نخســتین نشست  از این دســت، 
بــا  صنفــی  تشــکل   60 از  بیــش  هم اندیشــی 
حضــور وزیر راه و شهرســازی انجام می شــود و 
پیشنهاد ها و راهکارهایی که قرار است توسط 
مطــرح  حرفــه ای  تشــکل های  نماینــدگان 
شــود بــرای مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
از اهمیــت و جایــگاه ویژه ای برخوردار اســت. 
گرفتــه  کــه امــروز در پیــش  وی افــزود: راهــی 
کیدات وزیر راه  گرفته از تا شــده اســت نشــات 
کارشناسی  و شهرسازی بر استفاده از ظرفیت 

تشکل ها و انجمن ها است.

دکتــر شــکرچی زاده رئیــس مرکــز تحقیقــات 
راه، مسکن و شهرسازی نیز در این نشست 
بــه تاریخچــه مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
گفــت: بیــش از 1500  شهرســازی پرداخــت و 
پروژه تحقیقاتی در این مرکز انجام شده است 
و ســاالنه حــدود 40 دســتورالعمل و نشــریه 
گذشــته 80  کــه البته ســال  تدویــن می شــود 
استاندارد ملی از مرکز تحقیقات تدوین شد. 
گواهینامــه  همچنیــن ســال 96 بالــغ بــر 460 
فنــی صــادر شــد. رئیس مرکــز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی افزود: این مرکــز دارای 
8 آزمایشــگاه منحصــر بــه فــرد اســت و محور 
 اصلــی فعالیت هــای آن تــاب آوری شــهری و 

ارتقای ایمنی حمل ونقل است.

در نشست هم اندیشی وزیر راه با تشکل های حوزه احداث تاکید شد 

بدون تقویت بخش خصوصی 
امکان توسعه وجود ندارد
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 نشست

 مهنــدس محمــد رجبــی نماینــده بخــش ریلــی : مــا در زمینــه خطوط 
فرعی برای دسترسی به مناطق صنعتی موفق نبوده ایم و علیرغم تاش 
کمــی در جابجایــی بار و مســافر  راه آهــن بــرای خریــد نــاوگان، بهــره وری 
داشــته ایم. وی بــه مشــکاتی ماننــد تنظیــم مقــررات، رقابت بــا دولت، 
افزایــش تصدیگری دولت، بحران مالی، شــفاف نبودن قدرت مدیریتی 

کرد.  شرکت راه آهن  و ... اشاره 

مهندس رضا خادمی زاده نماینده حمل ونقل جاده ای کشور: مشکات 
که در حال نابودی اســت به خاطر عدم تدبیر  امروز حمل و نقل جاده ای 
برخی مدیران، عدم اجرای قانون، عدم نظارت بر اجرای قوانین، و اجرای 
کشور در اقتصاد و اشتغال بحرانی  ســلیقه ای قانون است. امروز وضعیت 
اســت و باید بر اســاس این موارد تصمیم گیری الزم شــود. متاسفانه آنچه 
گرفته بلکه  در حوزه حمل و نقل انجام شده نه تنها امید به آینده را از ما 
جایی برای قانون هم نگذاشته است. واقعیت این است که بخش حمل 
و نقــل در جنــگ تحمیلی تاثیر مهمی در رفــت و آمد نیروها به جبهه های 
جنــگ داشــته و در هدفمنــدی یارانه هــا هــم پیشــقراول و پیشــرو بــوده 
 اســت، اعتراض امروز ما به خاطر عملکــرد برخی مدیران و تصمیمات آنی
گهانی منجر می شــود. ادغــام راهداری و  کمبودهــای نا که به   آنهــا اســت 
حمــل و نقــل، بزرگترین ضربه ممکن بــه حمل و نقل بود و حمل و نقل را 
گذشته اصل 44 قانون اساسی  کرد. در 5 سال  با عدم توجه مظلوم واقع 
در ســازمان راهداری مغفول واقع شــد و تعامل تشــکلها با این ســازمانها 
کــه 90 درصد حمل و نقل جاده ای توســط  کاهــش یافت در حالی  بســیار 
کاما خصوصی صــورت می گیــرد. وی در ادامه به  ایــن بخــش و به شــکل 

آسیب شناسی طرح سپهتن، خط 3، و نوسازی ناوگان پرداخت. 

 مهنــدس اســعدی ســامانی دبیــر انجمــن شــرکت  های هواپیمایــی: 
کار اختیــارات و تکالیفــی را بــرای بخش  کســب و  قانــون بهبــود مســتمر 
کــرده اســت. در این بــاره نوســازی ناوگان،  خصوصــی و تشــکلها تعریــف 
انجمــن  در  مســافر  حقــوق  دســتورالعمل  تهیــه  و  قیمتهــا  آزادســازی 
شــرکتهای هواپیمایــی با همکاری جناب آقای وزیر ممکن شــده اســت 

و امیدواریــم در مــورد برخی قوانیــن از جمله عوارض متعــدد روی بلیط 
هواپیمــای مشــتریان اصاحاتی صــورت بگیرد. الزم اســت درباره تاخیر 
گیرد.  وی با اشــاره به ســایر مســائل این  پروازهــا هــم اقداماتــی صــورت 
حوزه  مشکات انجمن های موزای و هم صنف با انجمن خود، از جمله 
در صنعت حمل و نقل هوایی، بحثهای نابرابری جنســیتی و مشــکات 

کرد.   ح  آموزشی و معیشتی را مطر

کانــون انبوه ســازان ایران: تشــکل ها  گــر رئیس  مهنــدس جمشــید برز
ســرمایه اجتماعــی جوامــع هســتند و می توانند جامعــه را از نابســامانی 
کنند.  نجــات دهنــد و بــا همکاری دولتمــردان موانع و مشــکات را حل 
گر جایگاه تشــکلها به رســمیت شــناخته شــود جامعه به جایگاه واقعی  ا
خــود می رســد و در غیــر این صــورت دچار ناپایداری می شــود، تــا زمانی 
کنیم و نتوانیــم در حــوزه تخصصی خــود نقش ایفا  کــه فرابخشــی عمــل 
کنیــم موفــق نخواهیــم بــود. دکتــر آخوندی بــا شــجاعت در برابــر رانت و 
فســاد ایســتاده اند، ما هم به عنوان تشــکل در حمایت از ایشــان تاش 
کرده ایــم. در 5-6 ســال اخیــر حــوزه مــا بدتریــن شــرایط اقتصــادی را 
گردن  گذشته را  که اشــتباهات  می گذراند اما این امر دلیل بر آن نیســت 
گرفت  کنونــی بیاندازیم. وقتی دولت تدبیر و امیــد دولت را تحویل  وزیــر 
800 هــزار میلیــارد تومــان بدهی معوقــه و 400 هزار میلیــارد تومان پروژه 
نیمه تمام با وجود صندوق خالی و تحریم ها وجود داشت. با این وجود 
از شــما درخواســت داریــم آیین نامــه اجرایــی مــاده 29 قانــون نظامــات 
کنید تا جایگاه تمــام فعالین حوزه فنی  کشــور را ابــاغ  صنفی مهندســی 
کــه  کشــور مشــخص شــود، و دوســتان مــا از از ایــن نگرانــی  و مهندســی 

مستقل از سازمان نظام مهندسی خواهند بود، درآیند. 
وی افــزود: از مشــکات مــا می تــوان به عــدم تامیــن نقدینگــی در حوزه 
رفــع  بــرای  کافــی و ســرمایه گذاری  نبــود توجــه  مســکن و شهرســازی، 
کار  کســب و  کافی به قانون بهبود مســتمر  حاشیه نشــینی، عدم اهتمام 

کرد. کارگران اشاره  در وزارت و اصاح نشدن قانون بیمه 

کبــری رئیــس انجمــن مهندســان مشــاور معمــار و  مهنــدس جــواد ا
که ضرورت تحول در ســازمان توســعه  شهرســاز:  بیش از دو دهه اســت 

پنــل اول این نشســت با حضور مهرداد تقی زاده معــاون حمل ونقل وزیر 
راه و شهرســازی بــه عنــوان رئیــس پانــل، محمــد رجبــی رئیــس انجمــن 
شــرکت های حمل ونقــل ریلــی و مدیرعامــل شــرکت رجــا، مهنــدس رضا 
کانون سراســری انجمن هــای صنفی  خادمــی زاده رئیــس هیات مدیــره 
کشــور در بخش مســافر مقصد، اســعدی  راننــدگان حمل ونقل جاده ای 

ســامانی دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی، جمشــید برزگــر رئیــس 
کبری رئیس انجمن مهندســان مشــاور  کانون انبوه ســازان ایران، جواد ا
کانون  معمــار و شهرســاز و دکتر حمیدرضا ســیفی رئیس انجمــن صنفی 
کنندگان نقطه نظرات  کشــور برگزار شــد. در این پانل شــرکت  کارفرمایی 

کردند ح  ح ذیل مطر خود را به شر

پانل اول؛ بیان مشکالت و دغدغه ها
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ویکرد دولت پانل دوم؛ سواالت بنیادین مهندس دادمان از ر

کشــور آشــکار شــده اســت. رویدادها  به خصوص در نظام فنی و اجرایی 
گرفته اند اما بخش فکری و عملی ما نتوانسته همزمان  به سرعت شکل 
بــا ایــن رویــداد توســعه یابد. وجــود بیــش از 70 هــزار پروژه هــای ناتمام 
ح ها  کارآمدی الگــوواره طر که نشــانه های نا یکــی از این رویدادها اســت 
گذشــته بــوده اســت. تــاش ســازمانها و وزارتخانه ها برای  طــی دو دهه 
کندی پیشــرفت مواجه است، و در نهایت  تحرک بخشــی پروژه ها هم با 
گفــت ایــن تاش هــا عقیــم مانده انــد و راه حل هــای مناســبی  می تــوان 
بــرای راه انــدازی ایــن پروژهــا اندیشــیده نشــده اســت. عــدم تخصیــص 
کوچک شــدن نهادهای درگیر توســعه از  بودجــه مناســب در این بــاره و 
جمله مهندســان مشــاور و پیمانکاران هم بر مشکات دامن زده است.  
گرفته ایم و  وی افــزود: مــا از جریــان تحوالت واقعــی جامعه خود فاصلــه 
استراتژی های مناسبی برای سازماندهی توسعه نیافته ایم. ما رویکرد و 
نــگاه به توســعه را در دولتمردان نهادی نکرده ایــم. اینکه منتظر بمانیم 
جریانات خود به خودی به انتظام و حیات نهادهای توســعه بیانجامد 
گامــی در انتظــام و ســازماندهی آنهــا برداریــم راه  گاهانــه  بــدون اینکــه آ
خطایــی اســت. ســازمانها و نهادهــای توســعه گر در معــرض  اضمحــال 
کشــور  گرفته اند. ســازمان برنامه و بودجه طراحی ســازمان توســعه  قرار 
را در چهارچــوب تشــخیص صاحیــت عوامــل بــه درســتی تبیــن نکرد و 
کــه آســیب های جدی به  کرد  از ســال 1392 بــه بعــد تصمیماتــی اتخــاذ 
کرد:  کبری عنوان  کرد.  مهنــدس ا مهندســان مشــاور و پیمانکاران وارد 
کار و توســعه به ویژه در امــر پروژه های  بــه نظــر می رســد در ســازماندهی 
بزرگ و نیمه بزرگ به نوعی دچار سردرگمی شده ایم. خوشبختانه الیحه 
مشــارکت عمومی خصوصی برای جلب مشــارکت مردم در دست تدوین 
اســت. در ایــن بــاره ما نیازمنــد تدویــن اســتراتژی، نهادســازی، انتظام 
بخشی نیروها و منابع و اصاح نگاه و نگرش خود به نهادهای توسعه گر 
کارآفرین گرایی اســت و ایجاد  کــه  را داریــم. توجــه به چهارچوب توســعه 

فضای شفاف و امن، بسترساز بقای سازمانهای توسعه ایی است. 

کشور:  کارفرمایی  کانون  دکتر حمیدرضا سیفی رئیس انجمن صنفی 
یــک ســری وظایــف بــر عهده ملــت اســت و یک ســری وظایف بــر عهده 
کننــد. بله مــا در بلوغ تشــکلی ضعیف  کــه بایــد به آنهــا عمل  کمیــت  حا
گر جامعه تشــکلی ما قوی بود امــروز اینگونه با ما رفتار  ظاهــر شــده ایم، ا
کرده ایم  کشــیده ایم امــا تا امروز عمــل  نمی شــد. ما ســختی های زیادی 
چــون اینجــا ســرزمین ما اســت. بــا وجود ایــن تاش مــا و با وجــود نگاه 

کار می لنگد؟  کجای  استراتژیک وزیر، باید دید 
وی افزود: متاســفانه معماری درســتی برای حوزه تشــکلی نشــده است 
و بــدون تشــکلهای اقتصــادی و مهندســی نمی توان بــه نتیجه مطلوب 
رســید. در مــورد برنامــه اســتراتژیک هــم نبــود یک نظــام فنــی و اجرایی 
یکپارچــه باعث شــده بــه جای برنامــه اســتراتژیک ملی به نوعــی برنامه 
استراتژیک جزیره ای وجود داشته باشد. نبودن یکپارچگی باعث شده 
برآیند مناسبی برای تاش نیروهای مختلف وجود نداشته باشد. وقتی 
بــه نظام فنــی اجرایی یکپارچه اعتقاد داشــته باشــیم معماری درســتی 
هم برای تشــکلهای فنی و مهندسی روی خواهد داد. برای حل بحران 

غ از تحکمی ایجاد شود. بیرونی باید مدیریت یکپارچه و فار

 مهــرداد تقــی زاده معــاون حمل ونقــل وزیــر راه و شهرســازی: ضمــن 
تشــکر از همراهی تشــکلها در این هم اندیشــی، انتظار ما از تشــکلها این 
که دربــاره موضوعی از آنها نظرخواهی می کنیم در  که زمانی  خواهــد بود 
که  بیان واقعیات صداقت داشــته باشــند. عاوه بر این در هر موضوعی 
تشــکلها را وارد میــدان می کنیم از جمله همراهــی نمایندگان آنها با وزیر 
گزارشــی از عملکرد یا  کشــور، از آنهــا انتظــار داریــم  ج از  در ســفرهای خــار

نتایج حاصل از اقدامات خود را ارائه دهند. 

پانــل دوم نشســت هم اندیشــی وزیــر راه و شهرســازی بــا تشــکل های 
حرفــه ای بعــد از ظهــر همــان روز به ریاســت حامــد مظاهریــان و حضور 
کانون انجمن های صنفــی رانندگان جاده ای  محمــد خانبلوکی رئیــس 
کشــتی رانی، یونس جاویــد رئیس  کشــور، مســعود پل مــه دبیــر انجمــن 

انجمــن شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی، ســید ابوالفضــل بهره دار 
گتمیری رئیس  رئیس انجمن مهندســی حمل ونقل ریلی ایــران،  بهروز 
انجمن جامعه مهندســان مشــاور، و بهمن دادمان رئیس هیات مدیره 

سندیکای شرکت های ساختمانی   برگزار شد.

مسعود پل مه دبیر انجمن کشتی رانی و رئیس هیات مدیره فدراسیون 
کرد: ما از  حمل ونقل و لجســتیک ایران  در ابتدای این نشســت عنوان 
کردیم و انتظــار داریم این وزارت از ما  تغییــرات مثبــت وزارت راه حمایت 
کند. امیدوارم این تغییر ساختاری در وزارت یعنی وجود مشاور  حمایت 

در امور تشکل ها مزید بر علت شود و حمایت وزارت از تشکلها را بیشتر کند. 
کار هر روز در حال افزایش است و  وی افزود: مشکات ما در حوزه کسب و 
کــی و پویایی و نقش پذیری بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده  چاال
که یکی از  کاهش است   است. نقش بخش خصوصی در این بخش رو به 
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 نشست
کمیتی  که در نتیجه بعضی ســازمانهای حا دالیــل آن هزینه هایی اســت 
گذشــته بنگاههای مــا فقــط هزینه های  بــه مــا تحمیــل شــده اســت. در 
مدیریتی مانند تامین مالی را متقبل می شدند ولی امروز الگو تغییر یافته 
کوچک و متوســط ما هزینه بقا پرداخت می کنند.  و بســیاری بنگاههای 
کمیتی قائم به ذات به ماموریت سازمانی خود  متاسفانه سازمانهای حا
کشــور است. این  گاه چالشــی برای منافع عمومی و ملی  که  فکر می کنند 
نوع رویکرد با اصل رقابت پذیری در تناقض اســت. ما ســازمانهایی داریم 
کــه از دل خــود آنهــا برخواســته اند بــه رقابت بــا بخش  کــه بــا شــرکتهایی 
خصوصــی می پردازند. برخی مجموعه های دولتی بخش خصوصی را نه 
که بعد از  به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی بلکه به عنوان ابزار می بینند 

گذاشته می شود. کنار  کار  اجرای 
کوچــک شــدن دولــت را داشــته ایم امــا روز بــه روز  وی افــزود: مــا انتظــار 
 شــاهد افزایــش تصدیگــری دولت هســتیم. در بخــش دریا تقریبا شــرکت
 100 درصــد خصوصــی نداریــم. طبیعتا انتظار داریم دولت بخشــی از اجرا 
کند. من قبول دارم  گذار  کامل به بخش خصوصی وا و نظــارت را بــه طور 
کارآمــدی وجــود دارد امــا همه این  در بخــش خصوصــی هــم مقــداری نا
کــه دولت  کارآمــدی از بطــن خصوصی گــری نیســت. یکــی از چیزهایی  نا
کنترل و  گاه به ابــزار  کــه  را فربه تــر می کنــد ســیطره بر حوزه مجوزها اســت 
کــردن بخــش خصوصــی تبدیــل شــده اســت. الگوبرداری های  محــدود 
کــه در حوزه  مــا از جهــان بــه زیرســاخت و زیربنــا محــدود شــده در حالی 

رویکردهای نوین مدیریتی هم نیاز به این الگوبرداری داریم. 
وی در پایــان خواســتار توجــه بــه دریانــوردان تجــاری و صــدور خدمــات 
کرد: دریانــوردان تجاری ما  مهندســی در حــوزه دریانوردی شــد و عنــوان 
همــواره و در همــه موضوعات مظلوم واقع شــده اند و ایــن مظلومیت به 
کاما مشــهود  ویژه در بخش درآمدی و حوزه های مرتبط با اشــتغال آنها 
اســت. ناوگان ما نیاز به تمهیداتی دارد تا دریانوردان ما روی شــناورهای 
ایرانــی حضــور داشــته باشــند و از طرف دیگــر، ظرفیت مناســبی نیز برای 
صــادرات خدمات مهندســی در بخــش دریانــوردی وجــود دارد. تنها راه 
پویایی حوزه لجستیک تغییر رویکرد دولت از نگاه هزینه فایده به هزینه 
فرصت اســت زیرا لجســتیک موتور محرکه تمامی شــقوق اقتصادی تلقی 
می گردد و مقدمه این تحول آزاد سازی فعالیت های تجاری در حوزه بندر 

و دریا با ابزار شایسته ساالری و رقابت پذیری بخش خصوصی است.

سید ابوالفضل بهره دار رئیس انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی ایران: 
کشور  انجمن های علمی در دنیا محور همه تصمیم سازی ها هستند. در 
ما 370 انجمن علمی ثبت شده وجود دارد اما دیوار ضخیمی بین دولت 
و ایــن انجمن هــا وجود دارد در حالی وجــود انجمن های علمی به عنوان 
کشــور اســت  تشــکل مردمی چکیده و عصاره همه بخش های موجود در 
گر این دیوار حداقل در حوزه حمل  که باید از وجود آنها اســتفاده شــود. ا
و نقل شکســته شــود و اســتمرار داشته باشد شاید یک شــکوفایی اتفاق 
کرده انــد  کار و تجربه انــدوزی  کــه ســالیان زیــاد  گــر از نیروهایــی  بیافتــد، ا
دیــد.  خواهیــم  فرایندهــا  مجموعــه  در  را  آن  تاثیــرات  شــود،  اســتفاده 
متاســفانه هرگز نگاه اجرایی عملی به انجمن های علمی نبوده و در هیچ 
قانونی نگاه انجمن های ذی ربط مورد توجه قرار نگرفته اســت. در حالی 
که یک بخش خصوصی ضعیف را به  کیفیت باال داریم  انتظار بهره وری و 

وجود آورده ایم.

گتمیری رئیس انجمن جامعه مهندســان مشاور:   دولت از  دکتر بهروز 
مکنت سابق برخوردار نیست و نمی تواند نقش تولی گری گذشته را داشته 
باشــد و نظام سه عاملی را شکل دهد. تغییر پارادایم در حال شکل گیری 
که از دوره تولی گری و تصدیگری به دوره مشــارکتی دولت خواهیم  اســت 
رســید. بعــد از غلبه نگاه فنی، و نگاه یکپارچــه در حوزه اقتصادی و ملی، 
که به مسائل اقتصادی و ملی  گیر و جامع  از 1985به بعد عاوه بر نگاه فرا
گفتمان ملی هم وارد صحنه می شــود و در ســایه آن صحبت  وجود دارد 
گر  از ســال نــگاه مطالعات برنامه ریزی مشــارکتی و دموکراتیک می کنیم. ا
که متاسفانه  به این برنامه ریزی مشارکتی نمی رسیم به این خاطر است 
اعتماد عمومی به دولت خدشــه دار شــده و نیاز به بازســازی دارد. بدون 
گون  کار اداره مملکت ممکن نیست. از شکل های گونا مشارکت هم عما 
که دولت باید به سراغ آنها برود. وی افزود: ساز  مشــارکت سخن می رود، 
گفتمان عمومی بین حکومت و مردم از طریق تشکل ها خواهد بود.  کار  و 
متاســفانه نــگاه حکومــت به مــا به عنوان مهندس مشــاور بــه جای نگاه 
که این نگاه نقــش خردورزانه  کالبدی اســت،  مشــورتی و مشــارکتی نــگاه 
گرفته است. همه راه حل ها از بودجه و ابزار فیزیکی  این جامعه را نادیده 
نمی گذارد و احتیاج به خردورزی در مورد مســائلی مانند حاشیه نشــینی 
کــه دولت از عدم نگاه  و بحــران آب و آلودگــی و ... دیده می شــود. ضرری 
مشــارکتی می بــرد بیشــتر اســت و نبایــد داشــتن نــگاه مشــارکتی و تغییــر 
ســاختار را فقط از بخش خصوصی انتظار داشــت. چــرا دولت اول داخل 
خانه خود را جارو نمی کند و مدام به بخش خصوصی فشار می آورد. وی 
کرد: دولت باید در حوزه عمل هم نگاه مشــارکتی را نشــان دهد و  تصریح 
نظــر بخش خصوصی را بشــنود و در تصمیم ســازی ها دخالــت دهد. این 
تغییــر پارادایم یک شــبه اتفــاق نمی افتد و باید برای ایــن امر برنامه ریزی 
کــرد. این مســئله مربوط به فروپاشــی و فرســایش بزرگترین ســرمایه های 
ملی ما از جمله 70 درصد شــرکتهای مهندس مشــاور اســت و باید با نگاه 

گیرد.   ویژه ای مورد توجه قرار 

حمل ونقــل  شــرکت های  انجمــن  رئیــس  جاویــد  یونــس  مهنــدس 
بین المللی:

 بــا نــگاه سیســتمی متوجه می شــویم در حــوزه حمــل و نقــل بین المللی 
و  راه  وزارت  می طلبــد  کــه  هســتند  ذی مدخــل  زیــادی  دســتگاههای 
شهرســازی در ایــن شــاخه ها هم تاثیــر موثری داشــته باشــد. وی درباره 
کرد استدعای بخش حمل و  ادغام دو وزارت راه و شهرســازی هم عنوان 

نقل تفکیک این دو وزارتخانه است. 
وی افــزود: عوامــل سیاســی و فرهنگــی و اجتماعــی روی حمــل و نقل ما 
ج از  بــه خصــوص در حمل و نقــل بین المللی تاثیــر دارند و عناصــری خار
کشــور در مورد آنها تاثیرگذار هســتند. در حوزه ارز هم شــرکتهای  مرزهای 
کمبــود آن فعالیت خــود را  کنــون بــه خاطر نبــود ارز یــا  مــا از فروردیــن تــا 
تعطیل کرده اند، در واقع عملکرد یا تصمیم یک وزارتخانه بر روی عملکرد 
وزارتخانــه دیگــر یا بنگاههای مرتبط با آن تاثیــر دارد و برای تصمیم گیری 
کان و سیستمی داشــت. در مورد ارزش افزوده هم تصمیمات  باید نگاه 
گمرک  کاال یا خدمت از جمله بیمه و  در این باره در همه حوزه های یک 
کوچ قراردادهای حمل و نقل  و ... تاثیر دارد و همین ارزش افزوده باعث 

بین المللی از ایران شده است.
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کنوانســیونهای بین المللی در حوزه  کید روی پیوســتن و رعایت  وی با تا
کرد: قانون تجارت و ثبت شــرکتها و  حمل و نقل و تجارت جهانی عنوان 

بیمه و قانون دریایی ما باید با تفکر سیستماتیک به روزرسانی شوند.

کانون انجمن های صنفی رانندگان جاده ای  محمد خانبلوکی رئیــس 
کــه دایــره بســته  کار درســتی دانســت  کشــور  نیــز ادغــام دو وزارتخانــه را 
مدیریتــی را شکســت. وی بــا بیــان اینکــه مــن نماینــده 600 هــزار راننده 
کــرد آقــای وزیــر نهایــت محبــت را بــه  کیــد  کشــور هســتم تا حمل ونقــل 
کــدام بخشــنامه را  کردنــد، مــا تعامــل داریــم. ســازمان حمل ونقــل  مــا 
کــرده اســت؟   وی در ادامــه بــه عــدم افزایــش نرخ  بــدون نظــر مــا صــادر 
کنون در برابر افزایش نرخ عوارض  کرایه حمل  بار جاده ای از ســال 93 تا  
کرد و پیشــنهاد داد  جــاده ای و بیمــه شــخص ثالث و ســایر موارد اشــاره 
کرایه حمل محاســبه  کیلومتر برای محاســبه نــرخ  تعییــن شــاخص تــن 
گردد. وی درخواســت  کرایه حمــل حذف  شــود و الگــوی تعییــن توافقی 
کــرد ســن بازنشســتگی راننــدگان بــر مبنــای قوانین ســازمان راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای محاســبه شــود و حقوق بازنشســتگی آن ها افزایش 
کارت هوشمند به صنف  کرد تا وظیفه صدور  یابد.  همچنین درخواست 
گون بــرای اســتفاده از بیمــه رانندگان  گونا ســپرده شــود تــا از ورود افــراد 

جلوگیری و زمینه برای رانندگان حرفه ای فراهم شود.

مهنــدس بهمــن دادمــان رئیس هیــات مدیره ســندیکای شــرکتهای 
ســاختمانی ایــران  : نــگاه ویــژه دکتــر آخونــدی بــه بخــش خصوصــی و 
تشکلهای حرفه ای در دولت حاضر نگاه یگانه ای است. تعامل و اعتقاد 
گو با بخش خصوصی در شــرایط فعلی نقطه امیدی  گفت و  بــه تعامــل و 
کــه از این  کــه به همت واالی ایشــان هنوز روشــن اســت. جا دارد  اســت 
کردن نتایج این  توجه سپاسگذار باشیم و با انگیزه و نشاط در راه شکوفا 
تعامل بکوشــیم. در دعوتنامه جناب وزیر هم اندیشــی با صاحبنظران و 
حرفه ورزان به عنوان سرلوحه سیاست های اجرایی اعام شده است، از 
اینــرو اجازه می خواهم به اندکی قبل از این سیاســتهای اجرایی برگردم. 
هر دولتی با استراتژی معینی در جهت توسعه و رشد و تعالی می کوشد و 
در این مســیر با یک رویکردی، سیاســتهای اجرایی ناشی از آن را تنظیم 
می کنــد، ایــن رویکــرد مبنای رفتــار، تنظیم روابط و انســجام بخشــیدن 
گفت  کلــی باید  بــه بخش هــای مختلــف اداره جامعه اســت. در یک نظر 
گذشــته متاسفانه  رویکرد عمده و اصلی دولت تدبیر و امید طی 5 ســال 
گسترش آن و به عنوان محوری برای حل معضات  در جهت سازندگی و 
اجتماعــی چــون اشــتغال نبــوده اســت. همگــی مــا بــه اهمیــت بخــش 

گســتره وســیع اجتماعــی آن و از ســوی  ســاختمان بــه معنــای اعــم آن و 
کشــور به احــداث زیرســاخت ها واقف هســتیم ولی آیا  دیگــر وســعت نیاز 
گر احداث زیرساختها  کمیت بوده است؟ آیا ا این مورد توجه محوری حا
محــور بــود با چنین نحــوه از بودجه ریــزی مواجه بودیم. در ســال 1397 
کاهش داشــته اســت  میزان بودجه عمرانی در مرحله تصویب 42 درصد 
و در بودجــه جاری حداقل در بخش حقوق ها  با16الی20 درصد افزایش 
کاستن از تملک های دارایی سرمایه ملی و افزودن  مواجه هستیم یعنی 

به هزینه های جاری. 
گر ســازندگان مورد توجه بودند مطالبات عقب  کرد: آیا ا وی خاطرنشــان 
افتاده آنها را با شــیوه اســناد خزانه اســامی و لحاظ حفظ قدرت خرید 8 
گر به دنبال شــفافیت و ســامت و  درصــد ســاالنه انجــام می دادیــم؟ آیا ا
گــذاری پروژه ها بودیم در اســناد مناقصه های متعدد  رقابــت ســالم در وا
بــا واژه نحــوه پرداخــت بــه هــر طریــق مــن جملــه اوراق مشــارکت، اوراق 
کــه مبنای  کــدام از آنها به تشــخیص دولت ذکــر می کردیم  تســویه یــا هــر 
گر به انسجام بخشــی به فعالیت های عمرانی و حفظ  رفتاری باشــد؟ آیا ا
ســرمایه های ملی مصرف شــده توجه داشتیم با 520 یا 620هزار میلیارد 
که بعد از 5 ســال عمده آنها  کاری داشــتیم  تومان پروژه نیمه تمام ســر و 
کمبود منابع باز باید شاهد تعریف  به مرحله اجرا نمی رسید؟ آیا با وجود 
پروژه هــای جدید و برگــزاری مناقصه با منابع غیرواقعی و اعتبارات واهی 
کارآفرین صحبت  گــر از  لــزوم ایجــاد اشــتغال و ســازمانهای  باشــیم؟ آیــا ا
کان به سرنوشت 30 هزار شرکت پیمانکار و 3  کما می کنیم شایسته است 
گر به شرایط فعلی رکود و بیکاری  هزار شرکت مشاور بی اعتنا باشیم؟ آیا ا
کثری بــا نهایت جرایم و  حرفــه معترفیــم بایــد در جهت اخذ مالیات حدا
کنیم تــا باقی مانده ســازمانهای موجود هم  ســخت گیری قانونــی همت 
که حفظ قدرت خرید 8 درصد باشد ولی  از میان برود؟ آیا درســت اســت 
جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و بیمه بیش از ماهی 2 درصد و ســالی 
کامل با دست بردن در حساب و برداشت  24 درصد باشد و ضمن اقتدار 

کردن همراه باشد؟ و ممنوع الخروج 
گر دیگر منابع دولتی نداریم و دیگر نمی توانیم در توســعه  وی افــزود: آیــا ا
که به ســرمایه خارجی اهمیــت می دهیم از  فعــال باشــیم، همان انــدازه 
که به   LC کرده ایــم؟ آیــا حاضریــم همــان ســرمایه گذار داخلــی اســتقبال 
گارانتــی وزارت  گــذار ایرانــی هم بدهیــم.  خارجــی می دهیــم به ســرمایه 
کنیم. آیا در ســرمایه گذاری های  اقتصاد و بانک مرکزی را برای آن فراهم 
بخــش خصوصــی به دنبال انســجام قوانیــن و جلوگیری از رفتار بخشــی 
بــازار مالــی و  بــر ســر راه تشــکیل  آیــا موانــع  عوامــل اجرایــی بوده ایــم؟ 
کارا را برداشــته ایم؟ آیــا سیســتم بانکــی بــرای تولیــد و  پولــی متشــکل و 
احــداث اقدامی درخــور نمــوده اســت؟ آیــا بــرای ورود ســرمایه خارجی از 
بخــش خصوصــی مســاعدت خواســته ایم؟ قوانیــن و ضوابــط مشــارکت 

کرده ایم؟ عمومی خصوصی را برای این منظور تدوین و اصاح 
که ما را به رویکردهایی رهنمون  کرد: اینها ســواالتی هســتند  وی تصریح 
که رویکردها  می کنــد و جمع بندی ما از مجموع شــرایط فعلی این اســت 
در جهت ارتقا و توســعه ســازندگی و احداث زیرســاخت ها الاقل به لحاظ 
اجرایی نیســت. آیا در این شرایط برای حفظ حیات شرکتهای مهندسی 
کارآمدی  که با اعتماد جمهوری اسامی تشــکیل شــده و صاحب تجربه و 
شــده اند، بــه دنبــال آمــاده نمــودن زمینه های صــادرات خدمــات فنی و 
کشــورهای همجــوار مثــل عــراق و ســایرین بوده ایــم؟ این  مهندســی بــه 
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 نشست
اماها و آیاها همگی نشــان از انســجام و رفتار غیر توســعه ای دارد. مشــکل 
کاســتی های زیــادی دارد ولیکن  اصلــی رویکــرد اســت. بخش خصوصــی 
کرد. رشــد و  کــه می توان به نواقــص و معایب غلبه  در فضــای رونق اســت 
بالندگی نتیجه اعتماد و اتکای به آن است. ما همگی با انگیزه زیاد آماده 
انســجام بخشــیدن و اصاح رویکرد هستیم. انتظار داریم توجه به بخش 
که در مشــی  خصوصــی دائمی باشــد. ایــن را به دکتــر آخونــدی نمی گویم 
که در شرایط  خود اســتمرار دارند بلکه مخاطب ســایر مسئولینی هستند 
که  گذشته با عجله برخی همکاران ما را صدا زده اند  ناآرامی های دی ماه 
که نا  کنیم. بعد از یکی دو جلسه  بگویید مشــکلتان چیســت تا آن را حل 
آرامی ها تمام شــد، عزم و اراده رفع مشــکل به یکباره رخت بربست و همه 

چیز فراموش شد. 
گفــت: من فکــر می کنــم ایــن روش جناب آقــای دکتر  مهنــدس دادمــان 
آخوندی برای تحقق بخشــیدن به ماده 14 قانون بهبود مســتمر فضای 

که  کار بتواند تداوم یابد و منشائی برای امیدواری همه ما است  کسب و 
در آن ذکر شده است: »به منظور تعامل مستمر با فعالن اقتصادی اعم از 
کارگری و تاش برای حل مشکلت آنان و ارائه پیشنهاد برای  کارفرمایی و 
اصلح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرائی 
گفــت وگــو، وزراء و رؤســای دســتگاههای اجرائــی و قضائــی  بــه شــورای 
کل این دســتگاهها در  کســب وکار و رؤســاء و مدیــران  مرتبــط بــا محیــط 
کــز اســتانها موظفند یکــی از معاونان خود را به عنوان مســئول بهبود  مرا
کار تعیین و معرفــی نمایند«. امیــدوارم در این موضوع   کســب و  محیــط 
گرفتــن وقت ماقــات با  مقاوم وزارت و معاونین ایشــان تســهیل  امــکان 
شود و انشاء اهلل جلسه بعدی این همایش را با میزبانی یکی از تشکلهای 
حرفــه ای شــاهد باشــیم. بــاز هــم از همــکاری و محبــت دکتــر آخوندی و 
همــکاران ایشــان تشــکر می کنم و امیدوارم این جلســه ســر منشــا تحول 

کمیت و بخش خصوصی باشد. اساسی در روابط فی مابین حا

همراهی آخوندی
 با دغدغه های نمایندگان تشکل ها

آخونــدی  عبــاس  دکتــر  اندیشــی  هــم  ایــن  ســخنران  آخریــن   
کــه بــا اشــاره بــه هــدف اصلــی برگــزاری ایــن نشســت اظهار  بــود 
 کــرد: علــت اصلــی برگــزاری ایــن نشســت تشــریح فهــم ، درک و

 نگرانی های مان از شرایط ایران از منظر فعاالن حرفه ای صنوف 
حمل ونقل، مسکن، شهرسازی، IT و درخواست برای مدیریت و 

هدایت بهتر امور بود.

کشــور  دکتــر آخونــدی بــا اشــاره بــه نگرانی های خود نســبت به وضعیت 
بیان داشــت: نگران ایرانم البته این نگرانی همراه با امید و اراده اســت. 
که  در هــر صــورت ما باید نگران ایران باشــیم زیــرا در وضعیتی قرار داریم 

کرد. گر دقت نکنیم نسل های بعدی ما را سرزنش خواهند  ا
ح شده از سوی نمایندگان  وی افزود: ضمن استفاده از تمام نکات مطر
کــرده تا پیگیری های  بخــش خصوصی مطالب مورد توجه را یادداشــت 

الزم از سوی معاونان در حوزه های مختلف انجام شود.
گفــت: جلســات در حوزه هــای مختلف بــا اصناف  وزیــر راه و شهرســازی 
کرد و موارد  گفت وگو خواهیــم  گذشــته  ادامــه خواهد داشــت و همچون 

قابل اقدام پی گیری خواهد شد.
ح شــده از جانــب نماینــدگان انجمن هــا  وی بــا اشــاره بــه مطالــب مطــر
و تشــکل های حرفــه ای در حوزه هــای ســرمایه های اجتماعــی، فنــی و 
ح شده صحت دارد و هر بنگاه  کرد: تمام مطالب مطر مهندسی تصریح 
در ایــران دو جنبــه دارد؛ یکــی ســرمایه شــخصی و دیگری ســرمایه های 
گــر بنــگاه داری در ایــران بــا مخاطــره مواجــه شــود  اجتماعــی و ملــی. ا
همــه بایــد نگــران باشــیم. از ایــن رو نمی توانیم نســبت به ایــن موضوع 
کنیم. لــذا از عمق جان به  کنــار آن عبور  بی تفــات باشــیم و بــه راحتی از 
کــه بنگاه ها بزرگ ترین  حرف هــای انجمن هــا صحه می گذارم و باور دارم 
که شوربختانه به شکل بنیادین به  ثروت تجاری و مادی ایران هستند 
کنار بحــث بنگاه ها  کمتــر توجه می شــود. آخوندی ادامــه داد: در  آن هــا 
که اساســا اقتصاد بدون ســرمایه  بحث ســرمایه های اجتماعی قرار دارد 
اجتماعی قابل شــکل گیری نیســت. در حوزه اقتصــاد یک موضوع مورد 

بی توجهی قرار می گیرد و آن اینکه سنگ بنای سرمایه مادی و اقتصادی، 
سرمایه  اجتماعی و نظام حقوقی و حکمروایی است. زیرا بدون سرمایه 
کمیــت قانون بــه مفهــوم عام آن  اجتماعــی، نظــام حقوقــی و بــدون حا
که در  که ســرمایه مــادی ایجاد شــود. ســرمایه ای  محــال ممکــن اســت 
غیاب ســرمایه اجتماعی ایجاد شــود بیشتر شبیه سرمایه راهزنها است. 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکل ما در جامعه ایران بی توجهی 
که  کی از آن است  کرد: نگرانی من حا به سرمایه اجتماعی است، تصریح 
سرمایه های اجتماعی و بنگاه به مفهوم یک نهاد اجتماعی مورد توجه 
کاالیی به انسان شمرده  کاال و نگاه  که مهم است  قرار نمی گیرند و آنچه 
کرد: نمی توان از فرسایش منابع زیستی،  کید  می شــود. دکتر آخوندی تا
توسعه های ناسازگار با اقلیم و خالی شدن بخش عمده ای از سرزمین و 
کیفیت زندگی و  کرد و تنزل  تمرکز جمعیت در نقاط محدود چشم پوشی 

صعوبت امکان جابه جایی و حمل ونقل را دید و نگران نبود.
که چطور می شود  کنیم  وی ادامه داد: بنابراین باید به این موضوع فکر 
کرد و  کــرد و جمعیت را در ایــران توزیع  از منابــع زیســتی ایــران حفاظت 
از منابــع مــادی، فرهنگــی و اجتماعــی آن به طــور بهینه بهره بــرد. ما به 
کرده ایم،  راحتی از انباشــت ثروت روابط تجاری در جنوب ایران غفلت 
کــه مــردم جنوب بــا ملت هــای آن ســوی آب ها روابــط تجاری  در حالــی 
دیرینــه ای داشــته اند و خود یک ثروت محســوب می گــردد. در هر نقطه 
که با توجهی در حال  ایران منابع فرهنگی زیاد و ارزشمندی وجود دارد 
که سیل  کرد: شاهد هســتیم  فرســایش هســتند. آخوندی خاطرنشــان 
خ بهــره وری از  ظرفیت هــای فرهنگــی،  کاهــش نــر تمرکزگرایــی موجــب 
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سیاســی، اجتماعــی، مادی، تجاری و اقتصادی شــده اســت. وزیر راه و 
شهرســازی در ادامــه با اشــاره به انگاره هــای ذهنی خود اظهار داشــت: 
گایه هــای صنف و  در مــورد بحــث مشــارکت توجــه به بخــش خصوصی 
که همه درســت بــود و نیازی به  حرفه هــای مــورد نظر زیاد صحبت شــد 
که تصور شما از همکاری دولت  پاســخ من نیست. اما سوال اینجاســت 
و جامعــه مدنــی و حرفــه ای در روزگار مدرن چیســت؟ وی ادامه داد: آیا 
که ما بــا این وضــع اقتصاد سیاســی می توانیم یک  شــما تصــور می کنید 
خصوصی سازی خوب و یک مشارکت عمومی خصوصی مطلوب داشته 

کنیم؟ باشیم یا برای اقدام باید یک مرحله پایین تر را نگاه 
وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه این ســواالت بیــان داشــت: در ایران 
کــه مفهــوم تجاری ســازی  تجاری ســازی را اجــرا نکرده ایــم و در صورتــی 
کاالی عمومی و خصوصی بدون قیمت تمام شده نیست  که  این اســت 
و بهره بــردار بایــد بهــای آن را بپــردازد. آیــا بــدون تجاری ســازی امــکان 
هزینــه  می خواهنــد  بســیاری  ایــران  در  دارد؟  وجــود  خصوصی ســازی 
کــه بودجه درآمد ملی اســت. این  کنند، درحالی  خــود را ســربار بودجــه 
گفت:  کابینه دولت با اشــاره به نتایج بی توجهی به تجاری ســازی  عضو 
خ بهره وری و  افزایش قیمت پروژه ها، افزایش قیمت تمام شده، تنزل نر
بادکردن بودجه و از حیز انتفاع افتادن بودجه از جمله این موارد است. 
خ  آخونــدی بــا بیان اینکــه تجاری ســازی و آزادســازی قیمــت در ایران ر
کاالها و خدمات قیمت گذاری  کثر  کرد: همچنان ا نداده اســت، تصریح 
کنترلی به شــدت فعالیت دارند  می شــود و ســازمان های قیمت گذاری و 
نتیجــه  می کننــد.  صحبــت  خصوصی ســازی  از  همــه  حــال  عیــن  در  و 
کاهشــی ســرمایه گذاری ملــی اســت. به ظاهر  ایــن رفتــار متعــارض رونــد 
از  غ  فــار ولــی  ریلــی شده اســت.  خصوصی ســازی در صنعــت هوایــی و 
که سرمایه گذاری  ماهیت طرف دریافت کننده این صنایع ، می توان دید 
ک ســرمایه   پیشــین آنها را نیز  کفاف اســتها جدید در این صنایع حتی 
نمی نماید. آیا این نوع خصوصی ســازی مایه افزایش  بهره وری در ایران 
کرد: مــا در این وزارتخانــه به دنبال  کیــد  اســت؟ وزیــر راه و شهرســازی تا
گر بخش زیرساخت  که ا تجاری ســازی هســتیم و به شدت اعتقاد داریم 
تجاری سازی نشود بخش خصوصی نمی تواند سرمایه خود را برگرداند.

کمیت قانون است مبنای مشارکت خصوصی-عمومی حا
کرد: پیشــنهاد می شــود  آخوندی خطاب به انجمن ها و تشــکل ها بیان 
انجمن هــا بــرای چگونگی مطالبه از دولت از مشــاوران تجاری و حقوقی 
کنند تا نحوه چگونگی مطالبه از دولت را به جای اینکه همواره  استفاده 
کننــد. زیــرا معتقــدم  از دولــت درخواســت یارانــه داشــته باشــند را پیــدا 
کار  کسب و  که از دولت درخواســت یارانه می کند یعنی  بخش خصوصی 
که  کس  آن تجاری نیست و اصوال آن بنگاه بخش خصوصی نیست. آن 
از دولت یارانه دریافت می کند نمی تواند شــریک دولت باشد. حال آنکه 
بخــش خصوصــی منابــع مالیاتی دولــت اســت و از این موضــع می تواند 

مطالبه گر حقوق قانونی خود باشد.
کرد: در اقتصاد سیاســی بحــث موردنظر من  وزیــر راه و شهرســازی بیان 
خواســته های بخــش خصوصــی از دولــت و برعکــس اســت، به طوری که 
کمیت نیز  کنــد و حا بخــش خصوصــی از دولــت رعایت قانــون را مطالبه 
کنــد. آخونــدی یادآور شــد: بخش خصوصــی می تواند  از قانــون تبعیــت 
متقاضی اعمال رقابت باشــد. در واقع شــما می توانید از دولت بخواهید 

که چرا  ح این ســوال  کارهــا بر مبنــای رقابت باشــد. وی با طر کــه ارجــاع 
گفت: ریشه در  کنون در حال فرسایش است؟  بنگاهداری در ایران  هم ا
از بیــن رفتــن اصل رقابت و تجارت اســت. اما آیا تشــکل ها آن را از دولت 
مطالبــه می کننــد یــا هــر وقت یک مقــام دولتــی را می بینند طلــب یارانه 
می کننــد؟ آخونــدی بــا بیــان اینکــه به شــدت طرفــدار بخــش خصوصی 
کرد: بدون بزرگ شــدن بخش خصوصی امکان توســعه  هســتم، تصریح 
کــه از طریق هــای مختلف با توســعه  وجــود نــدارد و نهایتــًا ملــت ایــران 
کشــورهای دیگر آشناســت. تمنــای توســعه در ایران ریشــه دار و فزاینده 
اســت. امــا آیــا تمنای توســعه از طریق دولــِت توزیع کننــده یارانه محقق 
کمیــت قانــون؟ تشــکل های یارانه بگیر  می شــود یــا دولــِت مبتنی بــر حا
نمی تواننــد ادعــای اســتقال در پنــدار و رفتــار داشته باشــند. وزیــر راه و 
که متکی به صاحیت های  کرد: ما هنوز حرفه ورزانی  شهرسازی تصریح 
فنی و اجتماعی و اقتصادی خود باشند و بتوانند مستقل از دولت اعام 

کم تر داریم. دلیل آن هم اتکای آنان به دولت است. کنند را  نظر 

تفاهم دولت و تشکل ها در 5 اصل
تفاهــم دولــت و تشــکل ها در 5 اصــل  راه و شهرســازی خواســتار  وزیــر 
شــد  مشــارکت  و  قانــون  کمیــت  حا رقابــت،  آزادســازی،  تجاری ســازی، 
کنیم مشــارکت بایــد بر مبنای  گفــت: پــای این اصول بایســتیم و قبول  و 
اصل حقوقی باشد و دو طرف موجودیت یکدیگر را بپذیرند. وی با اشاره 
کــرد: فناوری های مدرن، دنیا را به ســمتی برد  بــه مقیــاس بنگاه ها بیان 
کــه امــروزه بنگاه هایی در زمینه ملی با ســختی مواجه شــده اند و در واقع 
فنــاوری با مقیــاس ملی امکان وجود ندارد لذا باید به ســمت دســتیابی 
کنند.آخوندی بــا توجه به نقش اندیشــه  بــرای مقیــاس فراملــی حرکــت 
کرد: اندیشه  ایران شــهری در خصوص مســائل مقیاس بنگاهداری بیان 
ایران شهری بازتاب و کاربرد در مقیاس توسعه دارد و درصورتی که مقیاس 
فراملــی پذیرفته شــود، بدون فوت وقت باید در پی شــرکای فراملی بود. 
کشــورهای واقــع در حــوزه تمدنــی اولیــن می تواننــد اولین شــرکای ایران  
کســتان، افغانســتان،  کشــورهای پا باشــند. از نظــر بنــده شــرکای ایــران 
ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه عراق 
کنون به برعکس آن عمل می شود. و سایر همسایگان هستند البته هم ا

کرد زیرا  کرد: ایران را بایــد در چارچوب حوزه تمدنی محافظت  کیــد  وی تأ
که می توان حمل ونقل، نظام مهندســی، بــازار صدور  در آن صــورت اســت 
خدمــات، توریســم و تمــام صنایــع را در قالــب مقیاس هــای فراملــی باهم 
کار بخش خصوصی پیگیری مســائل  داشــت.وزیر راه و شهرســازی افزود: 
از منظــر اقتصــاد خرد و بنگاه اســت و اینجانب به عنوان نماینده دولت نیز 
باید در خصوص مسائل ملی صحبت کنم. اما نقطه نظرات ما باید در یک 
کرده و به نتیجه برسد.وی با اشاره به روش های ارتباط با  نقطه تاقی پیدا
نمایندگان بخش خصوصی یادآور شد: با توجه به محدودیت های زمانی 
بــرای برقــراری ماقــات حضــوری میزگردهــای مجــازی تشــکیل داده ایم. 
کانــال مســتقیم شهراه)ســامانه مدیریت خدمات شــهروندی  همچنیــن 
وزرات راه و شهرســازی( وجــود دارد و بنــده به طــور مرتــب آن را ماحظــه و 
کرد: نشست امروز برای من  کنترل می کنم. آخوندی در پایان خاطرنشان 
فوق العاده آموزنده بود و امیدوارم پیرو آن ارتباط فراحرفه ای شکل بگیرد 
که  کیــد می کنم  کــه از ایــن رو بــه معاونــان خــود در بخش هــای مختلف تأ

جلسات را به طور مستمر و مستقیم با نمایندگان تشکل ها برگزار کنند.

همراهی آخوندی
 با دغدغه های نمایندگان تشکل ها
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هم اندیشی

کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان   اعضــای 
کار و رفاه اجتماعی، ســازمان  وزارت تعــاون، 
کارفرمایــی  تشــکلهای  و  اجتماعــی  تأمیــن 
عالــی  شــورای  احیــای  موضــوع  کارگــری،  و 
تأمین اجتماعی و اعتراض فعاالن اقتصادی 
و  مفاصاحســاب  صــدور  عــدم  بــه  نســبت 
مطالبه جریمه بخش خصوصی در تخصیص 
پرداخــت  بــرای  اســامی  خزانــه  اســناد 
کســورات حق  مطالبــات تأمین اجتماعی در 
کردند. در این نشست  خانم  بیمه را بررسی 
جنیــدی معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور، 
کاظــم دلخــوش نماینــده مجلــس و  آقــای 
کهــزادی نماینده قوه  رئیس جلســه،آقای 
قضائیه، آقای دکتر سالح ورزی قائم مقام 
کمیته شاپور محمدی نماینده وزارت  دبیر 
اقتصــاد، دکتــر قانــع فــر نماینــده ســازمان 
نماینــده  بنانــی  دکتــر  بودجــه،  و  برنامــه 

وزارت اقتصــاد، آقای محمــدی و آرویش از 
سازمان تامین اجتماعی، آقایان مهندس  
عطاردیان  و مهندس ملکیانی فرد و  آقای 
کارفرمایی  کانون عالــی  قدســی و تکلــی از 
و ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
از بخــش خصوصــی  فعــاالن  از   و شــماری 

 اتاق های تهران و تعاون حضور داشتند

حســین ســاح ورزی، نایــب رئیــس اتــاق 
کمیتــه مــاده 12   ایــران و قائــم مقــام دبیــر 
کــرد  و در مــورد  دســتور جلســه را قرائــت  
کارگــری  تشــکل های  نماینــدگان  پیشــنهاد 
کارفرمایــی مبنــی بــر احیــای شــورای عالی  و 
گذشته  گفت: این شــورا در  تأمین اجتماعی 
فعالیت می کرد و به ادعای شرکای اجتماعی 
زمــان  آن  در  اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان 
مســائل مربوط به این ســازمان به درستی و 

با سهولت پیگیری می شد.
بــر  از ســال 1391،  اظهــارات وی  اســاس  بــر 
اســاس مــاده 113 قانــون مدیریــت خدمــات 
ســازمان  مدیریــت  چگونگــی  و  کشــوری 
 تأمیــن اجتماعی، صنــدوق تأمین اجتماعی 
به ســازمان تغییر یافت و ترکیب آن به شــکل 
و  مدیرعامــل  مدیــره،  هیــات  امنــا،  هیــات 
هیــات نظــارت به تصویب رســید و در نتیجه 
که ترکیب آن  شــورای عالی تأمین اجتماعــی 
کارفرما  6 نفــر نماینده دولــت، 5 نفر نماینده 

کارگر بود، حذف شد. و 3 نفر نماینده 
وی ادامــه داد: بــا هیات امنایی شــدن ارکان 
اصــل  اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان  اصلــی 
سه جانبه گرایی این سازمان محقق نمی شود 
و  برنامه ریزی هــا  در  دولــت  حضــور  کــه  چرا
نماینــدگان  از  پررنگ تــر  سیاســتگذاری ها 
کــه 70  کارفرمایــان شــده در حالــی  کارگــران و 

درنشستی با حضور نمایندگان دولت و مجلس و سازمان تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت

اصرار کارفرمایان
 بر احیای شورای عالی 

  سازمان تامین اجتماعی
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کارفرمایان و 21  درصد ســهم این ســازمان به 
کارگران تعلق دارد. درصد آن به 

کارفرمایــان  مطالبــه  اســاس،  ایــن   بــر 
کمیتــه مــاده  بخــش خصوصــی از دبیرخانــه 
12 احیــای شــورای عالــی تأمیــن اجتماعی و 
گرایی در این سازمان  تحقق اصل سه جانبه 

است.

گرایی  به قوت خود  تا وقتی سه جانبه 
باقی بود مشکلی نبود

آقــای مهنــدس عطاردیــان به عنــوان رئیــس 
کارفرمایــی ایــران  بــا اشــاره بــه  کانــون عالــی 
کیــد ILOبر این  گرایــی و تا اصل ســه جانبــه 
کارفرمایی برای  موضوع و درخواست جامعه 
 احیــای شــورای عالی اظهار داشــت تــا وقتی
گرایــی  بــه قــوت خود باقــی بود   ســه جانبــه 
گاه یک دفعه شورای  مشــکلی نبود ولی به نا
کردنــد و  عالــی تامیــن اجتماعــی را تعطیــل 
گذاشــتند و دولــت  کارفرمــا را بیــرون  کارگــر و 
کمترین ســهم در صندوق را داشــت زمام  که 
که نتیجــه آن هم از  گرفــت  امــور را به دســت 
بیــن رفتــن منابــع صنــدوق و مشــکاتی بود 
گاهید و بــرای نمونــه این  کــه همــه شــماها آ
دخالت هــا بــه بند ز تبصــره 7 قانــون بودجه 
کــه ســهم درمــان  ســال 97 اشــاره نمودنــد 
بیمه شــدگان می بایســتی به حســاب خزانه 
که این هم مــورد موافقت  گردد  دولــت واریــز 
کارگران نبود. ایشان درخواست  کارفرمایان و 
ســازمان تصمیمــات  تمــام  کــه   نمودنــد 
 تامیــن اجتماعــی می بایســتی با حضور ســه 
کــه این  کارفرمــا و دولــت باشــد  کارگــر  طــرف 
عالــی  شــورای  احیــای  صــورت  در  موضــوع 

نتیجه می دهند.

این بیت المال نیست
که مال دولت باشد  

آقــای مهنــدس ملکیانــی فرد عضــو هیات 
مدیــره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
ایــران  بــا اشــاره به 13 ســال ســابقه خدمت 
در  کارفرمایــی  جامعــه  نماینــده  بعنــوان 
اثــرات  و  اجتماعــی  تامیــن  عالــی  شــورای 
مثبــت شــورا در زمــان حیــات خــود  و رشــد 
بیــان  را  گله  مندی هــا  کاهــش  و  ســازمان 

نمودند توجه داشــته باشــید ایــن تصمیمی 
بگیریــد حــول محــور  کــه شــما می خواهیــد 
کارگران و  کارفرمایــان یا  منافع ملی اســت نه 
ســازمان به لحــاظ حیطه تعهدات ســازمان 
از  بازنشســتگان  و  بیمــه  مشــموالن   بــرای 
نظــر جامعــه تحــت پوشــش در حــد برخــی 
کشــورهای همســایه اســت لذا بایستی به  از 
ایــن موضوع بــا دقت برخورد شــود . مطابق 
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، ســازمانی اســت عمومــی 
ایــن صنــدوق  اینکــه ســرمایه  غیــر دولتــی. 
کارفرمــا و  کــه مرکــب از ســهم 23 درصــدی 
کارگــر و 3درصــدی دولــت اســت  7درصــدی 
و بــر اســاس قوانیــن جمهوری اســامی حق 
النــاس اســت و بایســتی توســط مــردم اداره 
شــود و توســط ضابطه مندی دولت نظارت 
که مال دولت  شــود و این بیت المال نیست 

که  شورای عالی  کید ما بر این است  باشد. تا
کــه عمــًا مجلــس تامیــن  تامیــن اجتماعــی 
کــه شــما معتقــد  بــود همانطــور  اجتماعــی 
هســتید ایــن اتــاق بازرگانی بعنــوان یک قوه 
کــه این دیــد و تفکر شــما  بــه حســاب بیایــد 
مایــه خوشــحالی اســت عیــن همیــن قضیــه 
در مــورد ســازمان تامیــن اجتماعــی صــادق 
اســت. ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه علــت 
تصمیمات بســیار غلط بدین شــکل درآمده 
که  که بهره وری بســیار پایین اســت درحالی 
که در همین جمع هستند  بسیار افراد نخبه 
در آنجــا حضــور دارند. در ترکیــب های قبلی 
کارفرمایان  کارگــران و  کثریــت با نماینــدگان  ا
بــود و قابــل مقایســه اســت وضعیــت فعلــی 
دیگــر  االن  کــه  قبلــی  وضعیــت  بــا  ســازمان 
که از  کارگران نیســت  کارفرمایــان و  نماینــده 

کند. گیری  برخی تصمیمات غلط جلو 

که عین پیشنهاد تصویب شود  استدعا دارم 
کاهش نماینده  نه اینکه تغییراتــی در جهت 

کارفرمایی. کارگری و 

کاظــم دلخــوش، نماینــده  در ادامــه، ســید 
کمیته مــاده 12  مجلــس و رئیــس دورهــای 

کــه هــر ســه ضلــع این  بــا بیــان ایــن مطلــب 
مثلــث )ســازمان تأمیــن اجتماعی و شــرکای 
اجتماعــی ایــن ســازمان( بــا احیای شــورای 
گفت:  عالی تأمین اجتماعی موافق هستند، 
که  بــا توجــه به شــرایط پیچیــده و حساســی 
مواجــه  آن  بــا  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
تصمیم گیــری  بــرای  دارد  ضــرورت   اســت، 
در مــورد احیــای این شــورا بررســی های الزم 

انجام شود.
کارگــران،  نماینــدگان  افــراد  ســایر  ادامــه  در 
نماینــده ســازمان تامیــن اجتماعــی و وزارت 

ترکیــب  بــه  و  ح  مطــر را  خــود  نظــرات  کار 
اصــاح بــه  و  داشــتند  ایــراد   پیشــنهادی 

کشــوری و اصــاح ماده 113   قانــون مدیریت 
را اشاره نمودند.

وی سه راهکار را برای این موضوع پیشنهاد 
کــه قانــون خدمــات  داد: بــا توجــه بــه ایــن 
کمیســیون اجتماعی  کار  کشــوری در دستور 
مجلــس قــرار دارد، می تــوان از ایــن ظرفیــت 
اســتفاده و بــه صــورت قانونی این مشــکل را 
کرد. از طرفی الیحه ســاختار وظایف  برطرف 
نیز در دســت بررســی اســت و می توان از این 
طریــق وارد شــد. راه حل بعدی نیــز تعامل و 

توافق در مورد ترکیب شوراست.
کمیتــه مــاده 12  وی درنهایــت از دبیرخانــه 
هفتــه  یــک  مــدت  ظــرف  کــرد  درخواســت 
کمیســیون  اعضــای  حضــور  بــا  نشســتی 
اجتماعــی مجلس و نمایندگان تشــکل های 
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بررســی  منظــور  بــه  کارفرمایــی  و  کارگــری 
دقیق تر ابعاد و زوایای موضوع ترتیب دهد.

در ادامــه، مراتــب اعتــراض بــه عــدم صــدور 
فعــاالن  جریمــه  مطالبــه  و  مفاصاحســاب 
بخــش خصوصی در تخصیص اســناد خزانه 
تأمیــن  مطالبــات  پرداخــت  بــرای  اســامی 
مــورد  بیمــه  حــق  کســورات  در  اجتماعــی 

گرفت. بررسی قرار 
محمــدی،  شــاپور  اظهــارات  اســاس  بــر 
مدیرعامــل ســازمان بــورس در حــال حاضــر 
بــازار  در  اوراق  ایــن  فــروش  اصلــی  مشــکل 
کــه زمینه  اســت. بنابرایــن تعهــد می دهیــم 
فــروش ایــن اوراق را در بــورس یــا فرابــورس 
کنیــم تــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی  فراهــم 
بتوانــد بــا فروش ایــن اوراق، منابع الزم را در 

خ ندهد. اختیار بگیرد و دیگر جریمه ای ر

ایــن مســئله  مــورد  در  دکتــر ســاح ورزی  
گفــت: اســناد خزانــه، مــدت دار  اســت.  نیــز 
و  بنابرایــن مشــمول جریمــه دیرکــرد شــده 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ماهیانه 2 درصد 
مطالبــه  پیمانــکاران  از  و  محاســبه  جریمــه 

میشــود. از طــرف دیگــر در متــن تفاهم نامه 
وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی به 

جریمه دیرکرد اشارهای نشده است.
لیســت های  متأســفانه  کــرد:  تصریــح  وی 
بیمه برخی از شــرکتهای پیمانکاری از سوی 
ســازمان تأمیــن اجتماعی تا موعد سررســید 
اســناد خزانــه اســامی تحویلــی به ســازمان 
از  نمی گیــرد.  قــرار  پذیــرش  مــورد  مذکــور، 
ســوی دیگر وزارت اقتصاد بر اســاس صورت 
وضعیــت، اســناد خزانــه را به پیمانــکار ارائه 
که این امــر به منزله تسویه حســاب  می کنــد 
اســت، درحالی که ســازمان تأمین اجتماعی 
مفاصاحســاب را بــه زمــان سررســید اســناد 

خزانه موکول می کند.

آقــای دکتــر بنانــی نماینــده وزارت اقتصاد و 
رئیس مرکز مدیریت بدهــی های وزارتخانه 

ســال  نامــه  آئیــن  در  کــه  نمودنــد  اشــاره 
جــاری تعلق ســود بــه اســناد خزانه ســازمان 
 تامیــن اجتماعــی بــا عنــوان اینکــه ســازمان
طلبــکاران زمــره  در  اجتماعــی  تامیــن    
گرفتــه بــه اســناد تحویلــی بــه ســازمان   قــرار 

 سود تعلق  می گیرد.
افــزود: مــاده 12   کمیتــه  قائــم مقــام دبیــر    

 دســتگاه هــای اجرایی علیرغــم قراردادهای 
پیمانــکار  بــه  نقــد  پــول  بایــد  کــه  منعقــده 
کنــد اســناد خزانــه اســامی ارائــه  پرداخــت 
کل  می دهنــد و همچنیــن 5 درصــد از مبلــغ 
پیمانــکار را بــه زمان سررســید اســناد موکول 
کنند. با توجه به مدت دار بودن اســناد،  می 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی مفاصاحســاب را 
صــادر نمی کند، بنابراین پیمانکار 5 درصد از 
کند. کارفرما را نمی تواند آزاد  کار خود نزد  کل 

عنــوان  بــه  را  پیشــنهاد  دو  ورزی  ســاح 
اجرایــی  دســتگاه  کــرد:   ح  مطــر راهــکار 
ســودی مشــابه پیمانــکاران بــرای ســازمان 
جرائــم  تــا  کنــد   منظــور  اجتماعــی  تأمیــن 
اســناد  یعنــی  دهــد،  پوشــش  را  قانونــی 
قــدرت خریــد  بــا محاســبه حفــظ  را  خزانــه 
کند. به  بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ارائــه 
اجرایــی  دســتگاه  ذیحســاب  دیگــر  عبــارت 
را  عمرانــی  اعتبــارات  درصــد   6.6 معــادل 
ســود  کــردن  اضافــه  و  اســناد  صــورت  بــه 
و  پرداخــت  اجتماعــی  تأمیــن  بــه   قانونــی 
کل پیمان هــا را بــه  هــر ماهــه صــورت حــق 
تأمیــن  مبلــغ  محــل  از  تــا  ارســال  ســازمان 
شــده، هزینه و در پایان ســال، صورتحساب 
فیمابین تســویه شــود. وی پرداخت جریمه 
دیرکرد توســط دســتگاه اجرایــی را به عنوان 

کرد. ح  راهحل بعدی مطر

جمع بندی و پیشنهادات
1-مقرر شد برای رسیدن به نتیجه مطلوب، 
کمیســیون  اعضــای  حضــور  بــا  نشســتی 
اجتماعــی مجلس و نمایندگان تشــکل های 
کارفرمایی به منظور بررسی احیای  کارگری و 
شــورای عالــی تأمیــن اجتماعــی در فرصــت 

نزدیک برگزار شود.
2- در مورد دســتور جلســه دوم نیز قرار شــد 
لعیا جنیدی، معــاون حقوقی رئیس جمهور 
ســازمان  مدیرعامــل  محمــدی،  شــاپور  و 
کمیته  که به نمایندگی از دولت، عضو  بورس 
مــاده 12 نیــز هســتند به همــراه خزانــه داری 

کنند. کشور تصمیم گیری  کل 

مهندس ملکیانی فرد:
 مطابق مصوبه مجلس شـــورای اســـامی ســـازمان تامین اجتماعی، ســـازمانی 
 اســـت عمومـــی غیـــر دولتـــی. اینکـــه ســـرمایه ایـــن صنـــدوق کـــه مرکب از ســـهم
 23 درصـــدی کارفرمـــا و 7درصـــدی کارگـــر و 3درصدی دولت اســـت و بر اســـاس 
قوانین جمهوری اســـامی حق الناس اســـت و بایســـتی توســـط مردم اداره شود 
و توســـط ضابطـــه مندی دولـــت نظارت شـــود و این بیت المال نیســـت که مال 
کید ما بر این اســـت که  شـــورای عالی تامین اجتماعی که عمًا  دولت باشـــد. تا
مجلس تامین اجتماعی بود همانطور که شـــما معتقد هستید این اتاق بازرگانی 
به عنـــوان یک قوه به حســـاب بیایـــد که این دید و تفکر شـــما مایه خوشـــحالی 

اســـت عین همین قضیه در مورد ســـازمان تامین اجتماعی صادق اســـت.

هم اندیشی
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• برگزاری مجمع عمومی ساالنه سندیکا
کمیســیون  • تبیین ســرفصل های ماموریت 

تحقیق و توسعه
• برگــزاری نشســت با آقای محمد حســن زدا 

معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی 
• ســاماندهی و تفکیک عضویت ســندیکا در 

مجامع و تشکلها 
• ســاماندهی نماینــدگان فعــال ســندیکا در 
هــای  کمیتــه  هــا،  کارگــروه  اتاقهــا،  مجامــع، 

کارشناسی دولتی و غیردولتی تخصصی و 
کمیتــه هــای اجرایی مشــترک  • ســاماندهی 

سندیکا
• برگــزاری نشســت بــا آقایــان پورمحمــدی و 

ح پیشنهادات تأمین مالی شافعی برای طر
• پیگیری و برگزاری جلســات هم اندیشــی با 
کمیجانی قائــم مقام محترم بانک  آقــای دکتر 
ح مشکات مالی و بانکی صنعت  مرکزی و طر

احداث
• برگــزاری جلســه هــم اندیشــی با آقــای دکتر 

قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد
• ارســال دعوتنامــه بــرای آقــای دکترجمالــی  

گــذاری ایــران جهت  رئیس ســازمان ســرمایه 
برگزاری نشست

• نامــه نــگاری بــا ســازمان برنامــه و بودجــه 
در مــورد عواقــب توقــف طرحهــای عمرانــی ، 

اشتغال وامنیت ملی 
• صــدور بیانیه مبنی بر وحــدت و همراهی و 
ابراز همدردی با داغدیدگان حادثه تروریستی 

در رسانه های جمعی
کارگــروه تعامل با نظام مهندســی  • تشــکیل 
از  دعــوت  ســندیکا،  نماینــدگان  از  متشــکل 
هیــات رئیســه نظــام مهندســی به ســندیکا و 

ح موضوعات مرتبط طر
در  مطالبــات”   اخــذ  “کارگــروه  تشــکیل   •
دبیرخانــه جهــت پیگیــری مطالبــات معوقــه 

سندیکا از اعضا
• پیگیری امضا منشــور اخاقی توســط اعضا 

ورودی به سندیکا
• دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق

نماینــدگان  وظایــف  ح  شــر مستندســازی   •
سندیکا در تشکلها 

• برگــزاری مجمــع عمومــی شــرکت تضمیــن 

شرکت های ساختمانی
کمیســیون  • بررســی آیین نامه پیشــنهادی 
تحقیق و توســعه در خصوص شرایط عضویت 

در شورای عالی سندیکا
• پیگیــری بررســی  موضــوع مــاده 10 برنامــه 

ششم توسعه درکمیسیون قوانین و مقررات
• اعــام نمایندگان ســندیکا بــرای انتخابات 
تضمیــن  شــرکت  بازرســان  و  مدیــره  هیــات 

شرکتهای ساختمانی
• تنظیــم پیش نویس نامه چکیده مطالبات 
مالــی و بانکی مورد نظر صنعت احداث جهت 
کمیجانی توسط  ح در هم اندیشی با آقای  طر

کمیسیون اقتصاد و دبیرخانه اجرایی
کاندیداهای هیأت  کمیته بررسی  • تشــکیل 
مدیــره و اجرائــی شــورای هماهنگــی و انجــام 

هماهنگی های الزم
42611ت54257  مصوبــه  بررســی  ابــاغ   •
کمیسیون  خ 4/14/ 96 هیأت وزیران به  مور

قوانین ومقررات
شــورای  در  ســندیکا  نماینــدگان  معرفــی   •

هماهنگی تشکلهای مهندسی 

نگاهی بر  عملکرد  سندیکا
در سال 1396

کمیسیون های سندیکا در سال96 دوره پرتاشی 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
آنچــه در ذیــل می آید  مروری بر  پیگیری مصوبات هیات مدیره و  حضور 
که به میزبانی  نمایندگان ســندیکا در نشســت ها و همایش ها یی است 

نهادها و تشکل های مختلف  برگزار شده است.
  امیدواریم پیگیری ها و جلسات  مشترک با دست اندکاران و مسئوالن 
کننده ای  در صحنه ســازندگی کشــور در پی  مختلف  چشــم انداز   امیدوار 

داشته باشد.

کا ی
د�
س�ن

بخش دوم

پیگیری مصوبات هیات مدیره
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در  تاخیــر  موضــوع  بررســی  دســتور  ابــاغ   •
کمیســیون قوانیــن و  پرداخــت حــق بیمــه در 

مقررات
بــه  وابســته  شــرکتهای  حضــور  بررســی   •
در  غیرخصوصــی  و  نظامــی  نهادهــای 
کمیسیونهای فنی،  فعالیتهای پیمانکاری در 

قوانین و مقررات و تحقیق و توسعه
نامعقــول  شــرایط  ج  در موضــوع  بررســی   •

کمیسیون فنی مناقصات در 
• بررسی موضوع “مشاغل سخت و زیان آور”  

کمیسیون قوانین و مقررات 
• ابــاغ تبریــکات ســندیکا بــه وزیــران مرتبط، 
اعضــای  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  ریاســت 
شــورای شهر و شــهردار به همراه خواسته های 

سندیکا 
جدیــد  شــیوه  بــه  اعتــراض  متــن  تنظیــم   •
ارســال مناقصه و برگزاری مناقصات به شــیوه 

الکترونیکی 
• بررســی موضــوع دالیــل ارائه قیمــت پایین 
در  نامعقــول  شــرایط  ج  در و  مناقصــات  در 
گذار  مناقصات توســط دستگاه های مناقصه 

کمیسیون فنی در 
• برگــزاری جلســه با دعوت از روســای هیأت 
کشور  مدیره و دبیران هشت تشکل مهندسی 
بــرای جلســه مشــترک در خصــوص انتخابات 

شورای هماهنگی
• تنظیــم و ارســال بخشــنامه بــه شــرکتهای 
عضو در مورد نشســت با اعضای شــورای شهر 

و شهردار تهران برای اعضای سندیکا
• پیگیــری ها در خصوص ثبت نشــان )لوگو( 

سندیکا
کمیسیونهای اتاق  • پیگیری دریافت لیست 

بازرگانی
در  جلســه  تشــکیل  بــرای  ریــزی  برنامــه   •
هماهنگــی  شــورای  انتخابــات  خصــوص 
فــرد،  ملکیانــی  دادمــان،  آقایــان:  حضــور  بــا 

گابتونچی عطاردیان، خوانساری و 
• جلسه با 3 نفر از اعضای شورای شهر تهران 
کمیسیون  کمیســیون عمران، عضو  )ریاســت 

کمیسیون حمل و نقل(  بودجه و عضو 
• برنامه ریزی برای بررســی آیین نامه داوری 
سندیکا توسط اعضای منتخب هیات مدیره

کمیسیون عضویت • بررسی آیین نامه 
• انجــام برنامــه ریــزی و هماهنگــی برگــزاری 
جلســه با امــور قراردادهــای قرارگاه ســازندگی 

خاتم االنبیاء 
• بررســی برنامــه ماموریــت و تعییــن اهــداف 

کمیسیون تحقیق  و توسعه سندیکا توسط 
• جلسه با نماینده سندیکا در انجمن صدور 

خدمات فنی و مهندسی ایران
اجرایــی  انتخابــات هیــات  نتایــج  بررســی   •
و  مهندســی  تشــکلهای  هماهنگــی  شــورای 

چگونگی ادامه همکاری سندیکا با شورا
بحــث در خصــوص موضــوع هــم   •
در  ج  منــدر مختلــف  تشــکلهای  بــا  صدایــی 
بیانیــه ماموریــت ســندیکا تهیه شــده توســط 

کمیسیون تحقیق و توسعه
• ابــاغ محورهــای بیانیه مصوب ارائه شــده 
بــه  توســعه  و  تحقیــق  کمیســیون  ســوی  از 

کمیسیونها 
• اباغ بررســی آیین نامه دادرسی تجارت به 

کمیسیون حقوقی
• بررســی موضوع بررســی و تصویب تشــکیل 
پیشــنهاد  بــه  پایــش  و  ریــزی  برنامــه  کمیتــه 

کمیسیون تحقیق و توسعه
• سفر آقایان  مهندسان یوسفیان و عابدیان 
گــزارش فنــی از مناطــق  کرمانشــاه و تهیــه  بــه 

زلزله زده
• حمایــت معنوی از همایش شــرکت هســکو 

وابسته به هپکو
• تصمیــم بــه حضــور آقــای مهنــدس توحید 

زورچنگ در برنامه رادیویی 
نامــه  ویــژه  خصــوص  در  میزگــرد  تشــکیل   •

درگذشت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 
کمــک  خصــوص  در  اعضــا  از  درخواســت   •

کشور رسانی به زلزله زدگان غرب 
اتخــاذ تصمیــم واحــد در خصــوص نحــوه   •
شــورای  بــا  تعامــل  و  همــکاری  چگونگــی 

هماهنگی
• معرفــی آقــای مهنــدس عطاردیــان بعنوان 
نماینــده ســندیکا در مرکــز ملــی رتبــه بندی و 

اعام به اتاق بازرگانی ایران
کمکهــای  پیگیــری در خصــوص دریافــت   •

کرمانشاه اعضا به زلزله زدگان استان 

• صــدور نامــه و اطــاع رســانی بــه اعضــا در 
خصوص تامین مالی پروژه های عمرانی

• معرفــی نماینــده بــه اتــاق بازرگانــی تهــران 
در خصــوص شــرایط عضویــت اعضــا دراتــاق 
بــا هماهنگــی موسســه تحقیــق برای توســعه 

صنعت احداث
• برگــزاری جلســه بــا برخــی از اعضــای هیات 
ح آن  مدیــره درارتبــاط با مشــکات اعضا و طر

با معاونت ریاست جمهوری 
• برگزاری نشســت مشــترک بخش خصوصی 

با نمایندگان دولت و مجلس
• پیگیری برگزاری جلســات با موضوع "آیین 
پیشــنهادی  اختــاف"  حــل  و  داوری  نامــه 

کمیسیون حقوقی
• برگزاری جلسه در خصوص بررسی و اصاح 
آییــن نامه داوری و حل اختاف پیشــنهادی 

کمیسیون حقوقی
• تنظیــم و تدویــن نامــه به دکتــر تاجگردون 
کار  نشســت  و   ٩٧ ســال  بودجــه  پیرامــون 
آفرینــان بخش خصوصی بــا نمایندگان دولت 

و مجلس
گزارش مالی از عملکرد سندیکا جهت  • تهیه 

ح در هیات مدیره  طر
• تنظیــم و تدویــن آخرین نســخه آیین نامه 
عضویــت  کمیســیون  پیشــنهادی  عضویــت 
جهــت جمــع بنــدی و اعمــال نظــرات نهایــی 

اعضای هیات مدیره 
• تنظیــم و تدوین نظــرات اعضا در خصوص 
مشــکات مالیاتی و عــدم صدور ضمانت نامه 
توســط برخی از بانکهــا در قالب نامه ای برای 

ح در جلسه با وزیر اقتصاد  طر
بــر  کمیســیون عضویــت  برگــزاری جلســات   •
اساس آیین نامه جدید و انتخاب رئیس و مخبر

• بررسی موضوع ضرورت تشکیل فدراسیون 
کنفدراسیون صنعت احداث  و 

• ارســال دعوتنامــه بــرای مدعویــن ســندیکا 
در ســومین همایــش نظــام فنــی و اجرایــی بــا 
هماهنگی ریاست هیات مدیره و جناب آقای 

مهندس ملکیانی فرد
برگــزاری جشــن هفتــاد  تصویــب موضــوع   •
شــرکتهای  ســندیکای  فعالیــت  ســالگی 

ساختمانی ایران
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کمیســیون  رئیــس  بــا  جلســه  در  حضــور   •
امنیــت ملــی مجلــس در خصــوص حمایت از 
ح های  گــذاری طر توان بخــش خصوصی و وا

نیمه تمام به بخش خصوصی
رئیــس  بــا  اعضــای هیــات مدیــره  جلســه   •

سازمان نظام مهندسی ایران
• جلســه مدیریتی بــا معاون درآمد ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی  مقــرر شــد ســه هفتــه دیگر 
بــا ایشــان ماقــات داشــته  کارگــروه  مجــددا  

باشند
• حضــور  فعــال در جلســات مرکــز پژوهــش 

های مجلس
در   UN HABITAT جلســه  در  حضــور   •
خصــوص موضــوع مدیریت شــهری در جهان 

در محل وزارت راه وشهرسازی
• حضــور در جلســه هم اندیشــی پایــداری در 

سازمان محیط زیست با حضور خانم ابتکار
کمیته راهبردی  • حضــور  فعال در جلســات 
رفــاه  و  کار   ، تعــاون  وزارت  تحقیقــات  مرکــز 

اجتماعی
• حضــور در جلســه بــا آقــای دکتــر تقــی نــژاد 
معــاون وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی و رییــس 
کشــور در خصــوص مالیــات بــر  امــور مالیاتــی 

ارزش افزوده
کل  دبیــر  بــا  تعامــل  جلســه  در   حضــور   •
موضــوع خصــوص  در  ایــران  بازرگانــی   اتــاق 

 همکاری های آموزشی 
• حضــور در  جلســه تعامــل بــا اتــاق بازرگانی 

تهران در خصوص همکاری های آموزشی
• حضــور  فعــال در ســمینار امنیــت شــغلی و 
گــذاری و تولیــد : بــا حضــور شــرکای  ســرمایه 
بــا  کارگــران، دولــت(  اجتماعــی )کارفرمایــان، 

کار حضور وزیر 
مشــکات  بررســی  جلســه  در   حضــور   •
کمیتــه مــاده 12 قانون احکام  پیمانــکاران در 

کشور دایمی 
• تعامــل و برگزاری جلســه مشــترک ســندیکا 
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه در بحــث مــورد 

تشخیص صاحیت

• حضور  فعال در نشست هماهنگی با شش 
و  مســائل  خصــوص  در  پیمانــکاری  تشــکل 
مشــکات مربوط به اســناد خزانه اســامی در 

محل انجمن راهسازی
ریاســت  دادمــان  مهنــدس  آقــای  دیــدار   •
هیــات مدیــره ســندیکا بــا آقــای حبیــب زاده 

عضو شورای شهر تهران
مدیــره  هیــات  محتــرم  ریاســت  جلســه   •
ســندیکا بــا جنــاب آقــای ســیف معــاون امــور 
توســعه  ایــران در خصــوص  اتــاق  تشــکلهای 

همکاری های فی مابین
• جلسه و مصاحبه با دکتر عقیلی مدیرعامل 

بانک خاورمیانه 
کار بــا موضــوع  • حضــور در جلســه در وزارت 

اتباع خارجی غیر مجاز
• دیدار با معاون ریاســت جمهوری و ریاست 
محترم ســازمان برنامه و بودجــه جناب آقای 
مشــکات  و  مســائل  ح  طــر و  نوبخــت  دکتــر 
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  در  پیمانــکاران 

ریزی
• جلســه دبیــر ســندیکا بــا ریاســت ســازمان 

برنامه و بودجه 7 دی
کارگروه مبحث 22 رایزنی  • حضور در جلســه 
گرفتن خــط اعتباری  بــا مجلس بــرای درنظــر 

نگهداری ساختمانها در بودجه سال 97
بــا شــهرداری  حضــور در جلســه رای زنــی   •
بازســازی  پروانــه  کــردن  اجبــاری  جهــت  در 
ســاختمان و شناسایی نقایص ساختمانهای 

خطر آفرین تهران 
کمیتــه مــاده 22 قانــون  • حضــور در جلســه 
مراتــب  بررســی  موضــوع  بــا  دائمــی  احــکام 
پیشــنهاد در ممانعــت از ثبــت فعالیــت هــای 
موسســات غیرتجاری به دلیل بدهی مالیاتی 

اعضا
 • حضور در جلسه با نمایندگان وزارتخانه ها 
و ســازمانهای مهــم دولتــی در خصــوص ســفر 
ح  معــاون اول رییــس جمهــور بــه عــراق و طــر
در  شــاغل  پیمانــکاران  مســائل  و  مشــکات 

عراق

و  اســتانداردها  دفتــر  جلســه  در  حضــور   • 
طرح های آب و آبفا وزارت نیرو با موضوع بررسی 

مشکات آیین نامه اسناد خزانه اسامی
• حضور در جلســه ســازمان تامین اجتماعی 
و خانــم نجفــی نماینــده دفتــر پایــش قوانیــن 
کار وزارت اقتصاد و دارایی( در  کســب و  مخل 
این جلسه مشــکات قانون مشاغل سخت و 
زیــان آور از ســوی نماینده ســندیکا بــه عنوان 
مقــرر  و  گردیــد  ح  اصلــی مســئله مطــر طــراح 
کارگروهی متشکل از نمایندگان مراجع  گردید 
ذیربــط بــا هــدف اصــاح آییــن نامــه اجرایــی 
گردد  قانون مشاغل سخت و زیان آور تشکیل 
کارگــروه مــی  نماینــده ســندیکا نیــز جــزو ایــن 

باشد.(
• حضور در جلسات اتاق های بازرگانی:

کار اتاق  کسب و  کمیسیون  - جلســات  
تهران

کمیسیونهای اتاق  - انتخابات 
- کمیتــه تعامــل بــا بــا اتــاق ) انتخابــات 
ســال 97 اتاق (/ سازکارهای دقیق برای 

گیری عضو 
کار اتــاق  کســب و  - کمیســیون تســهیل 
تهران با موضوع بررســی مشــاغل سخت 

و زیان آور 
کار  کسب و  - کمیســیون تسهیل فضای 
با موضوع بررســی شــاخص ورشکستگی 

در اتاق ایران 
در  عمومــی  روابــط  آموزشــی  کارگاه   -

تشکلهای اقتصادی
بررســی  بازرگانــی:  اتــاق  بنــدی  رتبــه   -
مســائل رتبــه بنــدی و ســواالت در ایــن 

خصوص
بــا  کار  و  کســب  تســهیل  کمیســیون   -
موضوع بررسی مشکات مشاغل سخت 
که با حضــور خانم جلودار زاده  وزیــان آور 

نماینده مجلس
کسب و  کارشناسی با معاونت  - جلســه 
کار اتاق تهران با موضوع بررســی مشــکل 

کارگران ساختمانی قانون بیمه اجباری 

شرکت در نشست ها و همایش ها 
کا ی
د�
س�ن
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• حضور در جلسات نظام فنی و اجرایی:
- بررسی آیین نامه نظام فنی و اجرایی

کمیته نظام فنی  - شانزدهمین نشست 
کشور )فوق العاده( و اجرایی یکپارچه 

• حضــور در جلســات موسســه تحقیــق برای 
توسعه صنعت احداث:

- موضــوع بررســی ظرفیــت هــای برنامه 
ششم

کمیته راهبردی  - کارگــروه تامیــن مالی و 
توســعه صنعــت  بــرای  مؤسســه تحقیــق 

احداث
کمیته راهبردی  - کارگــروه تأمیــن مالی و 
توســعه صنعــت  بــرای  موسســه تحقیــق 
احداث با موضوع مروری بر بودجه ســال 
97 ، پیشــنهاد تشکیل فدراسیون مرتبط 
کارگــروه ،  بــا صنعــت احــداث و تشــکیل 
بررســی دغدغــه هــای صنعــت احــداث و 
انــرژی ،  بررســی دســتور رهبــری در عــدم 

ورود نظامیان به پروژه های اقتصادی
- کارگروه و گزارش تفصیلی و پیشنهادات 

مربوط به برنامه سال 97 
شــورای  جلســات  در  فعــال  حضــور   -
هماهنگی تشــکلهای مهندسی، صنفی، 

کشور: حرفه ای 
- جلسات با موضوع نظام فنی و اجرایی 

- برنامه شورا
کارگــروه  جلســات  در  فعــال  حضــور    -

تعیین استراتژی 
- حضــوردر انتخابــات هیــات اجرایــی و 

هیات بازرسان
- کمیته تشــخیص صاحیــت با موضوع 
تغییــر آییــن نامــه تشــخیص صاحیــت و 

اصاح برخی از ماده های مربوطه
شــورای  مالیــات  و  بیمــه  کمیتــه   -
هماهنگی با موضوع اسناد خزانه اسامی
- بازنگری بخشنامه ها و آیین نامه های 

شورا
- کمیته تشــخیص صاحیــت با موضوع 
اصــاح جــداول پیوســت 2 آییــن نامــه – 

تنظیم نامه به دفتر نظام فنی و اجرایی 
موضــوع  بــا  مالیــات  و  بیمــه  کمیتــه   -
مشــکات اســناد خزانــه اســامی شــاغل 

سخت و زیان آور 

موضــوع  بــا  مالیــات  و  بیمــه  کمیتــه   -
مالیات بر ارزش افزوده

گفــت و  • حضــور فعــال در جلســات شــورای 
گوی دولت و بخش خصوصی:

کمیته ماده 12 - جلسات  
گفتگــوی  شــورای  عمومــی  -جلســات 

دولت و بخش خصوصی
مراتــب  بررســی  موضــوع  بــا  -جلســات 
اعتراض اجرای حکم ماده 46 قانون رفع 
موانع تولیــد و دســتورالعمل های مرتبط 

بانک مرکزی با حضور وزیر اقتصاد
بخــش  اعتــراض  موضــوع  بــا  -جلســات 
 46 مــاده  حکــم  اجــرای  بــه  خصوصــی 
قانــون رفــع موانــع تولیــد و پیشــنهادات 
گردیــد در مــورد  کــه مقــرر  اصــاح قانــون  
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی اســناد 
مــوارد  ســایر  بــرای  و  گــردد  حسابرســی 
گیری بین بانکهای عامل و بانک  تصمیم 

مرکزی اتفاق بیفتد
مالیــات  تعلــق  موضــوع  بــا  -جلســات 
برافزایــش بهــای ناشــی از تجدیــد ارزیابی 
کــه مقرر  دارایــی هــای اشــخاص حقوقــی 
گردید پیشــنهاد و اصاح در الیحه بودجه 

ج شود.  97 در
گفتگوی دولت  -71 امین جلسه شورای 
و بخش خصوصی با موضوع اسناد خزانه 

اسامی
اعتــراض  بررســی  موضــوع  بــا  -جلســه  
بــه تبصــره 3 مــاده 186 قانــون  تشــکلها 

مالیاتهای مستقیم
کارشناســی بررسی نحوه اجرای  -جلسه 
کارگــران  مــاده 5 قانــون بیمــه اجتماعــی 

ساختمانی
-جلســه بــا موضــوع بررســی عــدم صدور 
شــرکتهای  بــرای  بانکــی  نامــه  ضمانــت 
ســوی  از  اصلــی  )طــراح  پیمانــکاری 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران 

بوده است(
• حضور در جلسات برگزار شده در تشکلهای 

مرتبط با صنعت احداث:
کنفرانس ایمنی  -کمیته علمی تخصصی 
شهری و ریسک جامعه مهندسان مشاور
-جلســه مشــترک بــا انجمن مهندســان 

معمار و شهرساز
در  مشــاور  مهندســان  جامعــه  -جلســه 
و  بخــش خصوصــی  خصــوص مشــکات 

بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی
حضــور فعــال در جلســات ســازمان نظــام   •

مهندسی:
کمیتــه تخصصــی تشــخیص  - جلســات 
مهندســی  نظــام  ســازمان  صاحیــت 

ساختمان استان تهران
- کمیتــه تخصصــی تشــخیص صاحیت 
کارگروه /  ح وظایف  با موضوع تعیین شــر

کارگروه تقسیم وظایف بین اعضای 
ملــی  مقــررات   22 مبحــث  کمیتــه   -

ساختمانی با نمایندگان بیمه مرکزی
نظــام  ســازمان   22 مبحــث  کمیتــه   -
که چهار پرپــوزال برای اجرایی  مهندســی 
شــدن موضــوع نوشــته شــد و بــرای اخــذ 
ارســال  نظــام  بــه هیــات مدیــره  بودجــه 

گردید
گذاری  • حضور در جلســه در شــرکت سرمایه 
کارگروه  از بیمه  بیمه ایران با موضوع تشــکیل 

ایران / سندیکا / موننکو / سازمان برنامه
ســالیانه  عمومــی  مجمــع  در  حضــور   •

فدراسیون صنعت آب ایران
کنفرانــس  مقدماتــی  میزگــرد  در  حضــور   •

مدیریت ریسک در شرکت ها 
و  چالشــها  “ارزیابــی  کنفرانــس  در  حضــور   •
کار در بنــگاه های صنعت  کســب و  فرصتهای 

آب، آبفا و برق”
حضــور در دوره آموزشــی قوانیــن حمــل و   •
نقــل در وزارت صنعت و معــدن و تجارت در 9 

شهریور با نماینده سندیکا
• حضور در جلسه استاندارد 

• حضــور در جلســه هــم اندیشــی و تعامــل 8 
تشــکل عضــو شــورای هماهنگــی در خصوص 

انتخابات شورای هماهنگی
نشســت  همایــش  جلســه  در  حضــور   • 
انجمــن ها بــا پارک علم و فــن آوری با موضوع 
بیــن همــکاری  و  تفاهــم  و  اندیشــی   هــم 

 انجمن ها و شرکتهای دانش بنیان 
روش هــای آموزشــی  کارگاه  در  حضــور   • 

گیری تشکلها  تصمیم 
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پاگرد

دلیل یک
بــه نظــر می رســد افــراد از طریــق تجربــه، یــاد 
کارهای مثبتی  که برای بســیاری از  می گیرنــد 
کــه انجام می دهند، جواب مناســبی دریافت 
نمی کنند، آنها در نوجوانی و جوانی به تدریج 
کارهــای زیــر، خیلــی فایــده و  کــه  می آموزنــد 

عاقبتی ندارند:
ماحظــه  کــردن،  رعایــت  کــردن،  خوبــی 
کــردن، احترام  کردن، منصــف بودن، جبران 
کردن برای دیگران، توانایی  گذاشــتن، جا باز 
کردن، ســهم بــرای دیگران  دیگــران را تقدیــر 
قایل شدن، انجام وظیفه نسبت به دیگران، 
کــردن، حریم شــخصی افراد  نوبــت را رعایــت 
وقــت  بــودن،  ادب  بــا  کــردن،  ماحظــه  را 
از  را  گــره ای  رســیدن،  ســرموقع  گذاشــتن، 
کــردن، پول قرض دادن، حمایت  دیگران باز 
کردن، بد نگفتن، بدی شخصی را نخواستن، 

کار مثبت دیگر. کردن و صدها  کمک 
همــکار،  دوســت،  همســایه،  از  افــراد  وقتــی 
کار و دســتگاه های اجرایــی در برابــر  محیــط 
که انجــام می دهنــد، جواب  کارهــای مثبتــی 
و  را می رونــد.  راه خــود  شایســته نمی گیرنــد 
ســپس به تدریج از خود می پرســند: چرا باید 
کنــم و وقــت بگــذارم وقتــی از طــرف  رعایــت 
نتیجــه  نمی بینــم.  مثبتــی  برخــورد  مقابــل 

آنکــه، جامعــه مدنــی شــکل نمی گیــرد و افراد 
کوچک رو می آورند؛ آنچه  گروه های بسیار  به 
جامعه شناسان بدان، ذره ذره شدن جامعه 
کــردن  جبــران    )Atomization( می گوینــد 
انتظــار جبــران داشــتن،  و   )Reciprocation)

جزیی از طبع بشر است.
کــه اتومبیــل خــود را نــه  وقتــی بــه شــخصی 
دوبلــه بلکــه در ردیــف ســوم در خیابــان پارک 
کنید  کرده می گویید: لطفــًا قدری جلوتر پارک 
تــا مزاحــم رفــت و آمــد مــردم نشــوید و پاســخ 
می شــنوید: من هــر جا دوســت داشــتم پارک 
می کنــم، خودبخــود و اتوماتیــک می آموزیــد، 
کردن معنا ندارد. افراد تجربه می کنند  رعایت 
کــه بــه طــور واقعــی و جــدی، دیگــران را قبول 
نکنند و حداقل این است که بی تفاوت شوند؛

دلیل دو
خصلــت  دو  قدیمــی،  بســیار  ســاختارهای 
افــراد شــکل داده انــد:  را در  پایــداری  نســبتًا 
حــذف و انحصار. چــون افراد رعایــت یکدیگر 
را نمی کننــد و مرتــب حریم هــا را می شــکنند، 
دو خصلــِت، حــذف دیگــران و ایجــاد انحصار 
معقــول  تعامــل  و  معقــول  رفتــار  جایگزیــن 
می شــوند. افراد نســبت به همه شــهروندان، 
گروه های  احســاس وظیفه نمی کنند بلکه در 

کوچک، هوای همدیگر را دارند. وقتی  بسیار 
گروه است و مورد وثوق  ج از یک  شخصی خار

و اعتماد نیست، حذف می شود.
گاه به خود می گویند:  افــراد در درون و ناخودآ
که برای "من" فایده ای  کنم  شــخصی را قبول 
داشته باشد. حذف و انحصار باعث می شود تا 
"ما" شکل نگیرد و ارتباطات اجتماعی خاصه 
فرهنــگ  مــن. در  و دوســتان  مــن  شــود در: 
جمــع،  مــا،  مفاهیمی ماننــد:  آســیا،   شــرق 
عامــه، عمــوم و مردم بســیار مقدس هســتند 
 LG، Samsung، Toyota و بــه همیــن دلیــل
و Panasonic شــکل می گیرنــد. زیمنــس و بنــز 
گرفته اند اما  براســاس تفکــرات لیبرالی شــکل 
پاناســونیک و سامســونگ براســاس تفکــرات 

کنفوسیوسی به وجود آمده اند.
کردن  هــم آلمانی ها و هم ژاپنی ها، در رعایت 
کســب  حدود و حقوق یکدیگر، تجربه مثبت 
کــه همدیگــر را قبــول  می کننــد و می آموزنــد 
رعایــت  افــراد  آنقــدر  کننــد.  اعتمــاد  و  کننــد 
که حــذف و انحصــار بی معنا  هــم را می کننــد 
می شــوند. وقتــی فــرد اولویت داشــته باشــد، 
قهرمان شدن و خودنمایی نیز رشد می کنند.

خودخواهی و Ego همه جا سایه می افکنند. 
وقتــی درک دیگــران، فهــم دیگــران و رعایــت 
خــود  باشــند،  نداشــته  اهمیــت  دیگــران 
ناخواســته  بزرگ پنــداری  خــود  و  بزرگ بینــی 
کشــورهای  در  چــرا  پیــدا می کننــد.  پــرورش 
جهان سوم علم و دانش رشد نمی کند؟ چون 
افــراد حاضــر نیســتند بر آنچــه دیگــری انجام 
داده صحــه بگذارنــد و آجری بر روی آجرهای 
علمــی در  رنســانس  چــرا  بگذارنــد.  گذشــته 
گرفت چــون هر اندیشــمندی و  اروپــا صــورت 
گرفت و بــر روی آن بنا  کار قبلــی را  مخترعــی، 
کرد ولی حذف نکرد. نظر قبلی  کــرد. او را نقــد 

کرد. گرفت و آن را بهتر  را 
گفتــه می شــود چهــار مرحلــه از انقــاب  چــرا 
صنعتــی داشــته ایم چــون بــه عنــوان مثــال، 
کارهــای نســل اولی هــای  نســل دومی هــا بــر 
کردنــد، آنهــا را حــذف نکردند،  کامپیوتــر، بنــا 
یکدیگــر را نابود نکردند، تخریب نکردند بلکه 
که  کامپیوتر  آنــرا بهبود بخشــیدند تا صنعــت 
زمانــی در IBM خاصــه شــده بــود امــروز بــه 

نرم افزار Block chain تبدیل شود.
نگرفتــه،  شــکل  "جمــع"  کــه  کشــورهایی  در 
تجربیــات منقطع هســتند، مرتب اشــتباهات 
گذشــتگان تکرار می شــوند، هر فردی به دنبال 
ُدّکان خــودش اســت، ارتبــاط و اتصــال و تداوم 
نیســت. محمدرضــا شــاه از پــدرش نیاموخت 

چرا همدیگر را
 قبول نداریم؟

 دکتر محمود سریع القلم

پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  
 از فشار ناشــی از باال رفتن از پله ها اســت و این پاگرد

ردکمیسیون انتشارات     در مجله......
پاگ
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کشــور نمی توانــد یــک نفره  کــه مدیریــت یــک 
باشــد. جمعی فکــر و عمل نکــرد. آنقدر حذف 
که در نهایت نتوانست  کرد  کرد و انحصار ایجاد 

انبوهی از مسائل غفلت شده را حل کند؛

دلیل سه
مجبــور  کننــد،  قبــول  را  یکدیگــر  گــر   ا افــراد 
کنند و   Share کار کار و پیشــبرد  می شــوند در 
کردن یعنی جمعی   Share .کنند شریک پیدا 
دادن.  انجــام  را  کاری  جمعــی  کــردن.  فکــر 
کــردن. ایــن از ابهت  جمعــی مشــکلی را حل 
و شــوکت افراد می کاهــد. نمی توانند قهرمان 
شــوند و خودنمایی و خودبزرگ پنداری را به 

.)Self-obsession( نمایش بگذارند
از  مهم تــر  خیلــی  فــرد  شــرایطی،  چنیــن  در 
جمــع اســت و خیلــی جلوتــر از جمــع حرکــت 
کار، حل موضوع، ســازمان، جامعه  می کنــد. 
کشــور خیلی اهمیــت ندارند؛ فرد و عظمت  و 
فــرد مهم اســت. این فرهنگ بــه مریدپروری 
کردن یعنی نفی فرد و   Share  .منجر می شود
که اهل  اهمیت جمع. عــاوه بر این، افرادی 
کــردن هســتند دو ویژگی را در خود به   Share

صورت غیرمستقیم ایجاد می کنند:
 اول، اخاقی تــر می شــوند وخودخواهی هــای آنهــا
 کاهش پیدا می کند و دوم، بیشتر یاد می گیرند 
چــون با صدای بلند اعام می کنند: من خیلی 
مســائل را نمی دانــم. به مــن بیاموزید. ممکن 
کســری از مســائل را بفهمم. شاید  اســت فقط 
بدانــم. شــاید هم ندانــم. اینگونه افــراد به طور 
واقعــی متواضــع می شــوند و َاداهای مصنوعی 
 Share .تواضع را نمی توانند از خود نشان دهند
کــردن و خصلت Share کردن در جوامعی یافت 
می شــود که جمــع مقدم بر فرد باشــد و حقوق 
کثریت، مقدم بر خودخواهی های فردی باشد؛ ا

دلیل چهار
که  در جاهایــی افــراد یکدیگر را قبــول ندارند 
تخصــص  و   )Opinion( نظــر  میــان  تفــاوت 
(Expertise( را نمی دانند. همه انسان ها حق 
دارنــد نظــر بدهنــد و از مطالعــات و تجربیات 
ولــی  کننــد.  اســتفاده  خــود  مشــاهدات  و 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری صرفــًا در دایره 

افراد متخصص انجام می پذیرد.
کــه تخصــص مبناســت، افــراد،  در جاهایــی 

متخصصین را می پذیرند و قبول می کنند.
تخصص از سه طریق قابل شناسایی است:

مــدرک(  نــه ضرورتــًا  )و  کیفــی  1-تحصیــات 
2-تجربه     3- تولید متون

داشــتن مدرک بــا متخصص شــدن متفاوت 
ســطح  تحصیــل،  محــل  و  دانشــگاه  اســت. 
کرده در  که یک فرد تحصیل  دانش اساتیدی 
گرفته تعیین کننده هســتند.  معرض آنها قرار 
کــه مــدرک دکتــری داشــت دلیــل  هــر فــردی 
کشــورهای غربی،  بــر تخصــص او نیســت. در 
گر فردی چندبار  که ا دانشــگاه هایی هســتند 
به آنها ســر بزند، حضور فیزیکی داشــته باشد 
گپــی بــا چنــد اســتاد تــدارک ببیند،  و احیانــًا 
کوتاه، دکترا هــم می تواند بگیرد. از  در مدتــی 
کدام دانشگاه درس  افراد باید پرســید: شــما 
خوانده  اید؟ اساتید شما چه کسانی بوده  اند؟ 
کرده  ایــد؟ تولیــد انبــوه  کــدام متــون را خلــق 
کــه آنها، دیگران  مدرک داران باعث می شــود 
را قبــول نداشــته باشــند چــون خــود، مجــوز 
کرده اند. وقتی مــدرک داران  اظهارنظــر پیــدا 
کرده ها می شــوند و هرم  ده هــا برابر تحصیــل 
کیفیــت تحصیل اصالت  تخصــص و دانــش و 

گونه ای  خود را از دست می دهند، شرایط به 
کــه همــه خــود را حداقــل در  شــکل می گیــرد 
کشوری  داشــتن دکترا مســاوی می دانند. در 
کــه راحت دکترا می دهند، به تدریج تخصص 

از بین می رود. 
کــم  گابــی )ضعیــف و  وقتــی دانشــگاه های 
معنــای  می کننــد،  پیــدا  گســترش  کیفیــت( 
کاذب فردی  تخصــص از میان مــی رود و غرور 
کــه تفــاوت میــان  رشــد می کنــد. جامعــه ای 
بدانــد،  را  تحصیل کرده هــا  و  مدرک دارهــا 
بــه معنــای تخصــص هــم پــی می بــرد. وقتی 
کار و ســمت اجرایی  فــردی در البــای ده هــا 
که رتبه جهانی 9000 دارد دکترا  از دانشــگاهی 
می گیــرد طبعــًا ادعا پیــدا می کنــد و دیگران را 
کاس  که نه درست  هم قبول ندارد در حالی 
رفتــه، نه درســت متــون خوانده، نه درســت 
دانشجو بوده و نه درست تحقیق انجام داده  

که  ولی مدرک دکتــری به او مجوزی می دهد 
کردن مشــکات جامعه" را به عنوان  "لیســت 
علــم و تخصــص بــه دیگــران تحویــل دهــد. 
درســت درس خوانــدن در متخصــص شــدن 

کلیدی است. بسیار 
آیــا این چهار دلیل، تقدم و تأخر دارند؟ اصاح 
و  راه حــل  کجــا شــروع می شــود؟ دو  از  امــور 
راهبرد قابل طرح اســت: یکی تخصصی شدن 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری هــا و خــروج 
از مریــد پــروری، فرهنــگ حــذف و حلقه های 
پــرورش  و  اجــرا  تشــخیص،  دوم،  و  انحصــار 
فرهنگ مدنی. آموزش گســترده مدنیت برای 
رعایت حقوق یکدیگر، حساس بودن به قول، 
کــردن بــرای یکدیگر.  وفــای بــه عهــد و جا بــاز 
تحقــق ایــن امــور، ســهل نیســتند. صرفــًا بــا 

سخنرانی هم به وجود نمی آیند.
کشــید تا اروپایی ها به ســرمایه  دهه هــا طول 
اجتماعــی همــکاری و اعتماد متقابل دســت 

اجتماعــی  ســرمایه  ایــن  آســیایی ها  یابنــد. 
کنفوســیوس یافتنــد. اصــل در  را در مکتــب 
ایــن چهــار دلیل، دســتیابی به جمع اســت. 
ســرمایه، فنــاوری، صنعت، رشــد اقتصادی، 
در  عمومــًا  ثــروت  تولیــد  و  نســبی  مزیــت 
قالــب ســرمایه اجتماعــی جمــع قابــل تحقق 
کــره جنوبــی  هســتند. آلمــان، ژاپــن و اخیــراً 
هســتند.  واقعیــت  ایــن  بــارز  نمونه هــای 
تئــوری  بــدون  نمی توانــد  کشــوری  هیــچ 
کنــد. مبنــای ایــن تئــوری، ایجــاد  پیشــرفت 
 ســرمایه های اجتماعــی- فرهنگــی هســتند: 
تعامــل، اعتمــاد، همکاری، بــرای یکدیگر جا 
کــردن و رعایــت حدود یکدیگر. ســپس با  بــاز 
ایــن زیربنــا می تــوان بــه شــاخص های رشــد 
و توســعه اقتصــادی و ســپس آزادی دســت 
یافــت. مســئولیت این تشــخیص و تغییر نزد 

نخبگان سیاسی است.
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نقد و ربرسی

شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

الف1

ب

سهم صندوق 
توسعه ملی از 
ارزش فروش 

نفت و ..

( تعیین  الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد )32
میشود. بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این 
( شركت ملی نفت ایران از كل صـادرات نفـت و میعانـات گازی)معـاف از تقسـیم سـود  وجوه و سهم چهارده و نیم درصد )14.5
( مناطق نفت خیز، گازخیز و كمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109  سـهام دولـت( و همچنین سهم سه درصد )3

جدول شماره )5( این قانون اقدام نماید.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره )5( 
این قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه میلیون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون )959.314.403.000.000( 
( صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و كمتـر  ریال و منابع مربوط به سه درصد)3
توسـعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره )5( این قانون پنجاه 

هزار و هشتصد میلیارد )50/800/000/000/000( ریال تعیین می شود.

الف3

 

تأمین مالی  
خارجی 

)فاینانس(

 

مجوز قانونی 
تضمین دولت 

الف- با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 سقف تسهیالت 
تأمین مالی خارجی )فاینانس( برای طرح ها عـالوه بـر باقیمانده سهمیه سـال قبل، معادل ریالی سی میلیارد )30.000.000.000( 
دالر تعیین می شود.در مواردی كه استفاده از تسهیالت مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیالت مالی أخذشده از منابع بانكهای كارگزار خارجی و بانكها و مؤسسات توسعه ای 
بین المللی  باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های 
كلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذكور را حداكثر ظرف مدت یك ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت 

وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض نماید.

طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های الزم به بانك های عامل می توانند 
از تسهیالت مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سـود هریك از طرح های مذكور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت 

خواهد شد.  

 تسهیالت ارزی  ب4
به بخش خصوصی 

برای طرحهای 
توسعه باالدستی 

نفت وگاز

به بانكهای عامل اجازه داده می شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به موارد ذیل اقدام 
كنند: 

1-سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعه ای  باال دستی نفت و گاز با 
اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی و.. . 

2-طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه و یك )51( درصدی بخش  
خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه یافته  بر اساس مزیت های منطقه ای.

اعتبار احکام سالیانه ای بودجه  و نگاهی به
 مفاد مرتبط قانون بودجه سال1397با صنعت احداث  

مقدمه :
که  از بودجه درســالهای 1289و 1312شمســی وجود داشته ،  غ از تعاریفی  فار
کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای  بودجه در قانون محاسبات عمومی 
کشور برنامه مالی دولت  کل  ح تعریف شده است :»بودجه  اسالمی بدین شر
که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع  است 
که منجر به نیل سیاست ها  تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی 

ح زیر است  : و هدف های قانونی می شود و متشکل از سه بخش به شر
که شامل اجزای زیر است:  1 ـ بودجه عمومی دولت 

که مســتقیم و غیرمســتقیم   الــف( پیــش بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار 
در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه 

گرفته می شود. کل  داری 
که از محل درآمد عمومی یــا اختصاصی برای   ب( پیــش بینــی پرداخت هایــی 
اعتبــارات جــاری و عمرانــی و اختصاصــی دســتگاه های اجرایــی، می توانــد در 

سال مربوط انجام دهد.
2 ـ بودجه شــرکت های دولتی و بانک ها شــامل پیش بینی درآمد و دیگر منابع 

تأمین اعتبار.
کشــور  کــه تحت عنــوان غیــر از عناوین فوق در بودجه  3 ـ بودجــه مؤسســاتی 

منظور می شود«.
و بنــدی  بودجــه  ایجــاد  در  کــه  بودجــه  وجــودی  فلســفه  عوامــل  از   یکــی 

که دولتها و   بودجه نویسی نقش داشته است منابع و امکانات محدود است 
حتی شرکتها و موسسات خصوصی را هم نیازمند به تعریف بودجه می نماید.
بودجــه عــالوه بر مفاهیــم و موضوعات فوق دارای اصولی اســت  من الجمله: 
اصــل تعادل بودجــه ، اصل تقدم درآمد بر هزینه ، اصل وحدت بودجه و اصل 
گردد.  که منظور ما در این مطلب به این اصل ختم می  ســاالنه بودن بودجه 
کــه ارزش و اعتبار  یکــی از نتایــج مهــم اصل ســاالنه بــودن بودجــه این اســت 

حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است .
مــاده واحده ای با 25 تبصره با رقم) 12/225/523/740/000/000ریال (از حیث 
منابع و مصارف در جلســه علنی روز یکشــنبه مورخ 96/12/20مجلس شورای 

اسالمی تصویب شد و برای اجرا با نام قانون بودجه سال 1395ابالغ گردید.
کشــور و با عنایت به  حال با توجه به اهمیت این قانون برای صنعت احداث 
اینکه اعتبار احکام مقرر در قانون بودجه ســالیانه می باشــد و ضرورت اطالع 
غ از هرگونه نقد و اظهار نظر در خصوص نحوه تخصیص و  اعضــای صنــف ، فار
که تحقق این بخش ازبودجه  بودجه بندی و نحوه تحقق بودجه های عمرانی 
از مهم ترین خواســته های این حرفه می باشــد به جهت ســهولت بررســی و 
ح ذیل برای صنــف و صنعت احداث  گاهــی از مفــاد مرتبــط در جدولی به شــر آ

گیرد. که امید است مورد توجه قرار  احصا نموده ایم 
 محمد تکلی 
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شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

مجوز انتشار الف5
اوراق اسالمی  
تا سقف تا سقف 

چهل و پنج هزار 
میلیارد ریال 

الف- شركت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات 
پژوهشی و پارک هـای علـم و فنـاوری با تصویب هیات امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد )45.000.000.000.000( ریال اوراق 
مالی اسالمی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین 

و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر كنند.

مجوز انتشار ب5
اوراق مالی 

اسالمی برای 
طرحهای نیمه 

تمام )اریالی - 
ارزی(

ب-دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد )260.000.000.000.000(ریال اوراق مالی اسالمی )ریالی- ارزی( منتشر و منابع 
حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره )5( این قـانون واریز كند. منابع واریزی به طرحهای تملك دارایی های سرمایه 
ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره )1 (و همچنین اعتبارات طرح های تملك دارایی های 
سـرمایه ای اسـتانی این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود. سود و 

هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره )9( این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد.

اوراق فروش ج5
نرفته 

اجرائی،  دستگاه  رئیس  تأیید  با  طرح  معوق  مطالبات  در سقف  تبصره،  این  )ب(  و  )الف(  بندهای  طرح های  نرفته  فروش   اوراق 
و  مشاوران  پیمانكاران،  از  اعم  طرح  طلبكارن  تمامی  به  واگذاری  قابل  كشـور  بـودجه  و  برنامه  سازمان  و  ذی ربط  ذی حساب 

تأمین كنندگان تجهیزات همان طرحها و همچنین سایر هزینه های طرح ها است.

اوراق مالی د5
اسالمی ریالی  

شهرداری کشور 
و سازمان های 

وابسته

شهرداری های كشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت كشور )سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های كشور( تا سقف 
پنچاه و پنج هزار  میلیارد )55.000.000.000.000( ریال اوراق مـالی اسـالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود 
( از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شـهری  آن توسط همان شهرداری ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد )50
و رفع آلودگی هوا اختصـاص می یابـد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 
( سهم دولـت بر عهده سـازمان  ( شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد )50 ( دولت و پنجاه درصد )50 پنجاه درصد )50

برنامه و بودجه كشور می باشد.

اسناد خزانه هـ5
اسالمی تا سقف 

95 هزار میلیارد 
ریال  با سررسید 

تا سه  سال 

به طلبكاران )طرح های تملك دارایی های  تا سه سال را صادر و  با سررسید  با حفظ قدرت خرید و  اسناد خزانه اسالمی  دولت 
سرمایه ای، خرید تضـمینی محصـوالت اسـتراتژیك كشـاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش، تادیه بدهی 
های سازمان های بیمه پایه سالمت و مطالبات تولید كنندگان برق( تا سقف نود و پنج هـزار میلیارد )95.000.000.000.000( ریال 
واگذار كنـد باز پرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی كل كشور پیش بینی می شود و خزانه داری كل  كشور 
موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول 8 این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. مبلغ چهل و هفت هزار 

و پانصد میلیارد ریال موضو ع ابین بند به بیمه سالمت ایرانیان اختصاص می یابد.

5

 
و

 
اوراق تسویه 

خزانه 

دولت از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در چهارچوب 
مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا مبلغ 

بیست  هزار میلیارد )20.000.000.000.000( ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه كند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی كشور به شركت های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شركت های مذكور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسـات اعتبـاری 

غیربانكی از طریق تسویه بدهی های بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

اسناد خزانه ز5
اسالمی

با سررسید کمتر 
از یکسال  

دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری كل كشور، تا مبلغ یكصد هزار میلیارد )100.000.000.000.000( ریال اسناد خزانه 
اسالمی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص های اولویت دار ابالغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه 
كشـور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه د اری كل كشور می باشـد. انتقـال 

تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

اوراق مالی ح5
اسالمی 

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تـا معــادل سی هزار میلیارد )30.000.000.000.000( 
ریال اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید. اصـل و سـود و هزینـه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی كل كشور 

پیش بینی می شود.

اوراق مالی ط5
اسالمی ارزی –

ریالی 

وزارت  توسعه ای  و  بنایی  زیر  طرح های  و  نفت  وزارت  مشـترک  میادین  اولویت  با  گاز  و  نفت  طرح های  در  سرمایه گذاری  به منظور 
صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذكور از طریق شـركت هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی 
)ریالی- ارزی( در سقف سی و پنج هزار میلیارد )35.000.000.000.000( ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط 
وزارت  های  طرح  )برای  طرح  عایدات  و  نفت(  وزارت  های  طرح  )برای  میادین  همان  تولید  افزایش  محل  از  مذكور  شـركت هـای 

صنعت،معدن و تجارت( تضمین نمایند.

اوراق مالی ی5
اسالمی ارزی 
–ریالی برای 

بازپرداخت اصل 
و سود ..

وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیالت بانكی و 
تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانكاران قراردادهای بیع متقابل طرح های باالدستی نفت 
نماید.  منتشر  وزیران  تصویب هیأت  با  ارزی(  )ریالی-  اسالمی  مالی  اوراق  میلیارد )3.000.000.000( دالر  معادل سه  تا سقف  گاز  و 

شـركت های مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

سقف معافیت الف6
مالیاتی 

سقف معافیت مالیاتی ماده )84( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصالحات بعدی آن در سال 1397، مبلغ دویست و 
هفتاد و شش میلیون )276.000.000( ریال تعیین میگردد. نـرخ مالیات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذكور 
( و به نسبت مازاد سه برابر ،تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه15درصد  تاسه برابر  برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده درصد )10
برابر 35درصد تعیین می شود. میزان  ( و نسبت به مازاد شش  برابر بیست و پنج درصد)25 برابر تا شش  و نسبت به مازاد چهار 
معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد )57( و )101( قانون مالیات های مستقیم مبلغ دویست و شانزده میلیون )216/000/000(ریال 

تعیین می گردد.

»مفاد مرتبط  قانون بودجه سال1397صنعت احداث«
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شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

قانون مالیات بر و 6
ارزش افزوده 

سازمان امور مالیاتی كشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب 
كاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تععین نماید.مقررات این بند در خصوص دوره هایی كه مالیات آنها قطعی نشده است،جاری 

خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. 
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جلب مشارکت 
هر چه بیشتر 

بخش خصوصی و 
تعاونی در اجرای 

طرحها و پروژه 
های منتخب 

جدید و نیمه تمام 

و بهره برداری 
طرح ها در 

قالب ساز و کار 
مشارکت عمومی 

– خصوصی 

در اجرای ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین 
و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
مصوب 4/3/1381 با اصالحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه 
های منتخب جدید و نیمه تمام )با اولویت طرحهای نیمه تمام( و بهره برداری طرحها و پروژه های تكمیل شده یا در حال بهره برداری، در 
قالب سازوكار مشاركت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد )از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری( با 
بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین كاالها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، 
طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1- برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید كه انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین 
می كند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و 
هفت میلیون )43.894.647.000.000(ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره)1( این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود 
تسهیالت در قالب قرارداد مشخص، به بانكهای منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانكهای مذكور، بر اساس شرایط و 
منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند)الف( تبصره)3( 
این قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعالم می نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط 

رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می كند.

یا  دارایی سرمایه ای  تملك  فراهم می نمایند كه طرحهای  را  بودجه كشور شرایطی  و  برنامه  با همكاری سازمان  اجرائی  2- دستگاه 
طرحهای غیرانتفاعی»دارای اهداف اجتماعی«، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیالت جزء)1( این تبصره و در قالب قرارداد 

منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

3- دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاكمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال )به استثنای اموال موضوع اصل 
هشتاد و سوم )83( قانون اساسی( و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام  نماید.

( از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست  4- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد)50
هزار میلیارد )20.000.000.000.000(ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سالهای آتی نیز الزم االجراء است.

6- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای 
)1( و )2( بند )ث( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

كشور و اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می باشد.

7- دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه¬های سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالكیت دولت از روشهای مشاركت 
عمومی- خصوصی استفاده نماید.

8- درآمد ناشی از اجرای احكام این تبصره پس از واریز به خزانه داری كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و برای تكمیل 
سایر طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره )5( این قانون به همان دستگاه اجرائی 

اختصاص می یابد.

9- دستگاههای اجرائی ذی ربط مجازند طرح)پروژه( های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذكور در این تبصره و سایر قوانین 
مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران )موضوع ماده )115( قانون محاسبات عمومی كشور( به فروش برسانند.

10- نیروی انسانی طرح)پروژه( های در حال بهره برداری كه وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار 
می شود وفق سازو كارهای ماده )21( قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده )45 ( قانون الحاق موادی 

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)1( مصوب 15/8/1384 خواهد بود.

11- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح)پروژه(، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده 
)27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( صورت می پذیرد. 

آیین نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب 
هیأت وزیران می رسد.

12- مدارس دولتی بر اساس مواد )7(، )25( و )28( قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم این تبصره مستثنی می باشند. 

»مفاد مرتبط  قانون بودجه سال1397صنعت احداث« نقد و ربرسی
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شماره 
شرح بندموضوعبندتبصره

قانون مالیات بر و 6
ارزش افزوده 

سازمان امور مالیاتی كشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب 
كاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تععین نماید.مقررات این بند در خصوص دوره هایی كه مالیات آنها قطعی نشده است،جاری 

خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. 
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جلب مشارکت 
هر چه بیشتر 

بخش خصوصی و 
تعاونی در اجرای 

طرحها و پروژه 
های منتخب 

جدید و نیمه تمام 

و بهره برداری 
طرح ها در 

قالب ساز و کار 
مشارکت عمومی 

– خصوصی 

در اجرای ماده )27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)2( به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین 
و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
مصوب 4/3/1381 با اصالحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه 
های منتخب جدید و نیمه تمام )با اولویت طرحهای نیمه تمام( و بهره برداری طرحها و پروژه های تكمیل شده یا در حال بهره برداری، در 
قالب سازوكار مشاركت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد )از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری( با 
بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین كاالها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، 
طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

1- برای آن دسته از طرحهای نیمه تمام یا جدید كه انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین 
می كند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و 
هفت میلیون )43.894.647.000.000(ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره)1( این قانون به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود 
تسهیالت در قالب قرارداد مشخص، به بانكهای منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانكهای مذكور، بر اساس شرایط و 
منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع بند)الف( تبصره)3( 
این قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعالم می نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط 

رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می كند.

یا  دارایی سرمایه ای  تملك  فراهم می نمایند كه طرحهای  را  بودجه كشور شرایطی  و  برنامه  با همكاری سازمان  اجرائی  2- دستگاه 
طرحهای غیرانتفاعی»دارای اهداف اجتماعی«، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیالت جزء)1( این تبصره و در قالب قرارداد 

منعقده فی مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود.

3- دولت می تواند نسبت به ارائه تضامین حاكمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال )به استثنای اموال موضوع اصل 
هشتاد و سوم )83( قانون اساسی( و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام  نماید.

( از درآمدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست  4- دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد)50
هزار میلیارد )20.000.000.000.000(ریال صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره شده طرحهای این تبصره نمایند.

5- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سالهای آتی نیز الزم االجراء است.

6- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشاركت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای 
)1( و )2( بند )ث( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده )31( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

كشور و اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می باشد.

7- دولت می تواند در بهره برداری و توسعه حوزه¬های سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با حفظ مالكیت دولت از روشهای مشاركت 
عمومی- خصوصی استفاده نماید.

8- درآمد ناشی از اجرای احكام این تبصره پس از واریز به خزانه داری كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و برای تكمیل 
سایر طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف 210300 جدول شماره )5( این قانون به همان دستگاه اجرائی 

اختصاص می یابد.

9- دستگاههای اجرائی ذی ربط مجازند طرح)پروژه( های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذكور در این تبصره و سایر قوانین 
مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران )موضوع ماده )115( قانون محاسبات عمومی كشور( به فروش برسانند.

10- نیروی انسانی طرح)پروژه( های در حال بهره برداری كه وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار 
می شود وفق سازو كارهای ماده )21( قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین نامه های مربوطه و همچنین ماده )45 ( قانون الحاق موادی 

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)1( مصوب 15/8/1384 خواهد بود.

11- هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح)پروژه(، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده 
)27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( صورت می پذیرد. 

آیین نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب 
هیأت وزیران می رسد.

12- مدارس دولتی بر اساس مواد )7(، )25( و )28( قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم این تبصره مستثنی می باشند. 
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اخبار صنعت ساختمان

کمیســیون عمران مجلس  نایب رئیس اول 
شورای اسامی با انتقاد از تخصیص بودجه 
کرد:  کید  کافــی بــه بخش عمرانی کشــور تا نا
کافی منجر بــه افزایش  تخصیــص بودجــه نا
بیــکاری در بخــش پروژه های عمرانی شــده 
کاهش  اســت. علیم یارمحمدی بــا انتقاد از 
55 درصــدی بودجــه در بخــش پروژه هــای 
عمرانــی اظهار داشــت: این به آن معناســت 
کشــور  کــه 55درصــد از پروژه هــای عمرانــی 
باید متوقف شــوند. این نماینده مجلس با 
اعــام اینکه نبود نقدینگــی و اعتبارات مالی 
روی اجرای قراردادهای عمرانی پیمانکاران 
تاثیرات منفی به همراه داشته است، یادآور 
شــد: در حــال حاضــر پیمانــکاران بــه دلیــل 
خرید لوازم و تجهیزات و مصالح ساختمانی 
مورد نیاز خود بدهکار هســتند و با توجه به 
اینکه شــرایط آنها لحظه به لحظه به سمت 
بحــران پیش می رود، باید بــرای این منظور 

چاره اندیشی شود.

تحقق اهداف دولت در بافت 
فرسوده بسیار مشکلی است

کمیسیون عمران مجلس  نایب رئیس اول 
بــه  اشــاره  بــا  اســامی همچنین  شــورای 
برنامه های بخش مســکن و ســاختمان در 
گفــت: دولــت در نظــر دارد تــا در  ســال 97 
سال جدید سیاست های خود را در بخش 
مسکن، در امر نوسازی بافت های فرسوده 
 از طریــق پرداخــت یارانــه و مشــارکت مردم
 دنبال کند.  یارمحمدی با بیان این مطلب 
که  افزود: رییس جمهوری هم در نشســتی 
با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی داشت، 
بــه طــور جدی بــه ایــن مســئله پرداخت و 
آن را مــورد توجــه قــرار داد.وی بــا اشــاره به 
که در این زمینه اندیشــیده شــده  تدابیری 
اســت، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس قرار 
کاهش  شــده تا ســود تسهیات نوســازی را 
دهند تا سازندگان و مجریان ساختمان ها، 
بــا  نوســازی  تســهیات  از  اســتفاده  بــرای 
کننــد. ســود پاییــن انگیــزه مشــارکت پیــدا 
یارمحمــدی ادامــه داد: رییــس جمهــوری 

در ایــن خصــوص بــه بانک هــای مربوطه و 
بانــک مرکــزی دســتور داده تــا این مســئله 
را مــورد توجه قــرار دهند و به طــور قطع در 
ســال آینده اتفاقاتی در ایــن بخش خواهد 
افتــاد. امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل تعلــل 
کــه دولت  بانک هــا رســیدن بــه آن اهدافی 
کار بســیار مشــکلی اســت. دنبــال می کند، 
کمیســیون عمران مجلس همچنین  عضو 
کــرد: دولت به طور قطــع این هدف  کیــد  تا
را دنبــال می کنــد و اهــداف هــم در زمینــه 
ســاخت چند هزار واحد مســکونی در سال 

در مناطق فرسوده مشخص شده است.

 دولت سختگیری بیشتری برای رعایت
کند   ضوابط ساخت و ساز اعمال 

ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه ســخنان 
ارتقــای  راهکارهــای  درخصــوص  خــود 
کرد: با توجه به  کیفیت ســاختمان ها بیان 
خ  کشــور ر گذشــته در  که ســال  زلزله هایــی 
کشــور  کــه از ایــن محــل به  داد و خســاراتی 
تحمیل شــد، باید موضوعــات را به صورت 
کرد تا دالیل وقوع  کاوی و بررســی  دقیق وا

این اتفاقات و خسارات مشخص شود.
یارمحمدی با اشاره به اینکه سازمان های 
ایــن  مرکــزی  شــورای  و  مهندســی  نظــام 
گروهــی  و  کرده انــد  پیگیــری  را  مســئله 
فعالیــت  زمینــه  ایــن  در  هــم  محققــان  از 
کرد: دولت بنا به ظرفیت  می کنند، تصریح 
پروژه هــای  اجــرای  بخــش  در  بایــد  خــود 
دولتــی،  ســاختمان های  و  راه  و  مســکن 
ســختگیری بیشــتری برای رعایــت ضوابط 

کند. ساخت و ساز اعمال 
وی با بیان اینکه رعایت اســتانداردها باید 
در تمــام جوانــب ســاخت و ســاز از جملــه 
گیرد و  مصالح ســاختمانی مورد توجــه قرار 
گفت:  به ســمت و سوی تکامل پیش برود 
به این ترتیب هم در بعد اجرا و هم در بعد 
کاربــردی و اجزای تشــکیل دهنده  مصالــح 
برطــرف  موجــود  ضعف هــای  ســازه، 
می شــود و شــاهد ایــن حجــم خســارت ها 
 درصــورت وقوع یک حادثــه نخواهیم بود.

  منبع: صما

وژه های عمرانی  توقف 55 درصدی پر

بخشنامه های زیر از سوی سازمان برنامه و 
بودجه اباغ شده است:

رشــته  پایــه  واحــد  فهرســت بهای   -1
تاسیسات مکانیکی سال 1397

رشــته  پایــه  واحــد  فهرســت بهای   -2
تاسیسات برقی سال 1397

3- فهرســت بهای واحــد پایــه رشــته ترمیــم و 
بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397

4- فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و 
ترمیم قنات سال 1397

پایــه رشــته چــاه  5- فهرســت بهای واحــد 
سال 1397

6- فهرســت بهای واحد پایه رشــته خطوط 
انتقال آب سال 1397

7- فهرســت بهای واحــد پایه رشــته شــبکه 
توزیع آب سال 1397

8- فهرســت بهای واحــد پایه رشــته شــبکه 
جمع آوری و انتقال فاضاب سال 1397

9- فهرســت بهای واحد پایه رشته انتقال و 
توزیع آب روستایی سال 1397

10- فهرســت بهای واحــد پایه رشــته آبیاری 
تحت فشار سال 1397

رشــته  پایــه  واحــد  فهرســت بهای   -11
سدسازی سال 1397

12- فهرســت بهای واحد پایه رشــته نگهداری، 
تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397

13- فهرســت بهای واحد پایه رشته راه، راه 
آهن و باند فرودگاه سال 1397

14- فهرســت بهای واحــد پایــه رشــته ابنیه 
سال 1397

رشــته  پایــه  واحــد  فهرســت بهای   -15
راهداری سال 1397

16- فهرســت بهای واحد پایه رشــته آبیاری 
و زهکشی سال 1397

رشــته  پایــه  واحــد  فهرســت بهای   -17
آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397

18- تســهیل فرآینــد مربــوط بــه تشــخیص 
صاحیت شرکت های مهندسان مشاور

19- راهنمای ارزیابی عملکرد ســامانه های 
آبیاری و زهکشی سطحی

کامــل بــه  عاقمنــدان بــرای دریافــت متــن 
آدرس زیر مراجعه فرمایند:

https://goo.gl/sY3tiR

بخشنامه های فهارس بها
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تحصیــات  و  جوانــی  نوجوانــی،  دوران  از 
خود بگویید؟

کارمنــد ســاده دولــت در اداره دارایــی  پــدرم 
ریاضــی  رشــته  در  مــن  و  بــود  محــات  شــهر 
گرد ممتاز  کردم و شــا تحصیــات خود را تمام 
شهرســتان های اســتان مرکــزی شــدم، البته 
آن موقع هنوز اســتان مرکزی وجود نداشــت. 
کــه آن دوران  کنکــور عمومــی و اختصاصی  در 
کنکــور عمومی نفر  کردم. در  رایــج بود شــرکت 
رشــته  ســه  کنکــور  ســه  در  و  شــدم  صــدم 
کشــاورزی، داروســازی  اختصاصی دانشــکده 
و ریاضــی دانشــگاه تهــران نام نوشــته و قبول 
که به  شــدم. متاســفانه با وجود عاقه وافری 
کنکور دانشکده  رشته های فنی داشتم، مرا از 
فنی ترســانده بودنــد و در این رشــته امتحان 
کمتر از من  که رتبه  کسانی  که  ندادم در حالی 
داشــتند در آن دانشــکده قبول شــدند. چهار 
تهــران  کشــاورزی دانشــگاه  ســال دانشــکده 
را بــا معــدل خــوب در ســال 1346 بــه پایــان 
کلیــد معمــای  رســاندم. در دوران تحصیــل 

کلی در  هــم دوره ای های خــود بودم و به طور 
کار  تمــام زندگی به حل مســئله و همــکاری و 

صادقانه عاقه داشته ام. 
مــادرم معلــم قرآن بــود و در عین حــال با تنها 
چــرخ خیاطــی موجــود در محلــه بــرای همــه 
لبــاس می دوخــت. دلســوز  رایــگان  بــه طــور 
همــه محلــه بــود و اهالی محــل قــدردان این 
که وضع جســمی خوبی  محبــت بودند و به او 
نداشــت خدمــت می کردنــد. تاثیــر مــادرم بــر 
که در 4 ســال  روی شــخصیت من باعث شــد 
کــه  دانشــجویان  باشــگاه  در  خــود  تحصیــل 
از طریــق تعاونــی تشــکیل شــده بــود بــدون 
هیچ چشمداشــتی به امور رســتوران و ســلف 
کنــم. و ایــن  ســرویس دانشــجویان خدمــت 
خدمت شــبانه روزی حتــی اجازه نــداد در آن 
کــه مــادرم بیمار بــود عیــادت طوالنی  ســالها 

مدتی از او داشته باشم. 
مدیــره  هیــات  نفــر   8 رســتوران،  اداره  بــرای 
آنهــا  وظیفــه  مهم تریــن  و  می شــد  انتخــاب 
تهیه غذا برای دانشــجویان بود. من مســئول 

رســتوران بــودم و برای تهیه ســه وعده غذای 
دانشــجویان و مــواد اولیه جهت تهیــه غذاها 
لیســت  شــب   10 ســاعت  می کــردم.  تــاش 
کوپنهای فروخته شــده را برای من می آوردند 
کــه بایــد آمــاده  کــه از روی آن میــزان مــوادی 
می بود و تحویل می شــد را محاسبه می کردم 
و 6 صبــح مــواد را از انبــار آشــپزخانه تحویــل 
می گرفتــم. در تمام طــول روز  بر تهیه و توزیع 
صبحانه، نهار و شام نظارت می کردم. با اینکه 
کارگاهها)عملیــات(  و  کاســها  بــودم  مجبــور 
کار  کار در باشــگاه بــروم، امــا همیــن   را حیــن 
کارگاه،  که باعث شــد با تدارک  مقدمه ای بود 
مکانیزمها و پروسه های رسیدن به نتیجه در 
پروژه ها آشنا شوم. و البته با نظارت بر کار، چرا 
کارکنان آشپزخانه  که در آن موقع هم برخی از 
از مــواد اولیــه بــرای خــود برمی داشــتند و در 
کــه برای  کار اهمــال می کردند  انجــام درســت 
جلوگیــری از ایــن امــر دو نفــر از دانشــجویان 
کشــیک در آشــپزخانه حاضر  بــه عنــوان ناظــر 

بودند. 

مهنــدس عطااهلل هاشــمی در دی مــاه  1323 در شــهر  محــات  
کشــاورزی از  غ التحصیــل رشــته مهندســی  متولــد شــد. وی فار
که با ورود به ســازمان  کشــاورزی دانشــگاه تهران بود  دانشــکده 
تــا  و  کــرد،  آغــاز  را  خــود  کار  پیمانــکاران  درجه بنــدی  و  برنامــه 
کــه مســئول امور مشــاوران و پیمانــکاران و مشــاور رئیس  زمانــی 
 این  سازمان شد و طی 32 سال شاهد فراز و نشیب های زیادی 

در آن بود. 

مهندس هاشــمی اصول فنــی و اجرایــی را بــه همــراه  آقــای حاج 
ســید جوادی نوشــته، و در سالهای اخیر شــرایط عمومی پیمان 
کنون بیش از 20 بار ویرایش شــده و  کــه تا  کرده  جدیــدی تالیــف 
گذشته و در چهارمین سمپوزیوم  در آســتانه انتشار است. ســال 
مدیران حرفه ای پروژه آقای عطااهلل هاشــمی تقدیر شد، اینک و 
که با تاریخ سازمان  در آستانه 70 سالگی سندیکا سرگذشت او را 

مدیریت و برنامه ریزی درهم آمیخته ورق می زنیم. 

فراز و نشیب های سازمان برنامه  
 گفتگو با  مهندس عطااهلل هاشمی 
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کردیــد و طــی  غ التحصیلــی چــه  بعــد از فار
کار در سازمان  که شما را به  کدام مسیر بود 

برنامه رساند؟
کسانی  که به  بعد از تحصیل بحث از این بود 
غ التحصیل شــده اند برای خرداد ســال  که فار
بعــد آمــاده بــه خدمــت داده می شــود، مــن 
که با این تدبیر  تلگرافی به شــاه زدم و نوشتم 
غ التحصیــان  فار و عمــر  وقــت  از  یــک ســال 
دانشکده های فنی و کشاورزی تلف می شود، 
کا یک دوره  معاف  گر ارتش به ما نیاز ندارد  ا
شویم، یا از همین حاال به سربازی برویم. این 
تلگرف را در شرایطی زدم که خود من به دلیل 
اینکــه تنهــا اوالد ذکــور پــدر بــودم از ســربازی 
بــودم. چنــدی بعــد جــواب تلگــراف  معــاف 
کــه در آن نوشــته شــده بــود: »ایــن  مــن آمــد 
مهندس درســت می گویند و ترتیبی بفرمایید 
کثــر تــا بهمن ماه امســال به ســربازی  کــه حدا
برونــد، و در خــال ایــن ایــام ســازمان برنامــه 
که نامه را برای  کارآموزی دهد«.  بــرای آقایان 
دانشــجویان آوردم و دانشــجویان دانشــکده 
ما، دانشــکده فنــی، تبریــز و پلی تکنیک برای 

کردند.  کارآموزی اقدام  رفتن به 
بــا توجه به عاقــه من برای تحصیل در رشــته 
فنــی، بــرای تحصیل در پلی-تکنیک با شــرط 
گفتند یکــی دو روز دیر  که  کــردم  معــدل اقدام 
کرده  اید و می توانیــد با پرداخت پول در  اقــدام 
گفتم  که  دانشکده پلی تکنیک درس بخوانید 
دانشکده پولی به درد من نمی خورد، و نرفتم. 
کارآموزی دانشــجویان و تاش من  مصادف با 
بــرای دریافت معافی، یکی از همکاســی های 
کــرد: آقــای مهنــدس محمد  ســابق ام عنــوان 
بوترابــی در امورپیمانکاران دفتر فنی ســازمان 
کــه بــه عنوان  برنامــه بــه دنبــال فــردی اســت 
دستیار در درجه بندی پیمانکاران به او کمک 
کار مــن در رســتوران  کنــد. وی دربــاره 4 ســال 
دانشکده خبر گرفته بود و بعدها به من گفت، 
که 4 سال چنین مسئولیتی  کسی  باور داشته 
کارهــای بزرگتــری را به  کنــد می توانــد  را قبــول 

سرانجام برساند.
درجه بنــدی  دســتورالعمل  دوران  آن  در 
برنامــه  ســازمان  و  ســندیکا  را  پیمانــکاران 
توســط  و  تهیــه  ســوال هایی  می نوشــت. 
پیمانــکاران پاســخ داده می شــد  و بر اســاس 
اطاعات به دســت آمــده درجه بندی صورت 
که آنجا بــودم آقای بوترابی  می گرفــت. مدتی 

بــه  دادن  ســامان  و  ســر  بــرای  کــرد  عنــوان 
درجه بندی ها به کس دیگری احتیاج نیست 
کار می می کنــی. البته  و توبــه انــدازه چند نفــر 
ســال 1347 مــن در آزمــون اســتخدامی چند 
که آقای  ســازمان و وزارتخانــه انتخاب شــدم 
کــرد و از مــن  بوترابــی بــا رفتــن مــن مخالفــت 
کارمند در ســازمان برنامه  خواســت به عنوان 

بمانم.  

آقــای مهندس هاشــمی، لطفــا تصویــری از 
فضــای آن دوره دفتــر فنــی و ســازمان برنامه 
ارائه دهید تا بتوانیم با ساختار فعلی موجود 

برای اداره امور پیمانکاران مقایسه کنیم.
کاران  مقاطعــه  امــور  دفتــر   1342 ســال  تــا 
کار پیمانــکاران  کــه مســئول  وجــود داشــت 
بــود. مدیر آن آقــای مهندس امیــر پایور بود. 
ایــن دفتــر بعدهــا در دفتــر فنــی ادغــام شــد. 
دفتــر فنی دفتری بود بــرای تصویب پروژه ها، 
تائید صاحیت پیمانــکاران، تائید صاحیت 
مهندســان مشــاور، نوشــتن پیمان و شــرایط 
عمومی پیمــان و روش حق الزحمــه و قرارداد 
که رئیس آن آقای مهندس  مهندسان مشاور 
که بعدا معاون  کهکشان و بعدا آقای قوامیان 
کشــاورزی و نیرو شــد، بود و مســتقیم زیر نظر 
آقای صفی اصفیا مدیرعامل ســازمان برنامه 
و  بــود  از دولــت  ایــن ســازمان جــدای  بــود. 
روســای آن عمومــا بعــدا وزیــر یــا معــاون وزیر 
می شــدند. وقتــی مــن وارد ســازمان برنامــه 
و دفتــر فنــی شــدم آقــای مهنــدس قوامیــان 
کــه بعــدا معــاون وزیــر نیــرو شــد، رئیــس دفتر 
فنــی ســازمان برنامــه بودند و آقــای مهندس 
کارشــناس ارشــد امــور پیمانــکاران  ابوترابــی 

بودند. 
اولین فهرســت پیمانــکاران در ســال 1342 از 
طریــق دفتــر امــور مقاطعــه کاران بــا همکاری 
البتــه  شــد.  منتشــر  پیمانــکاران  ســندیکای 

در ســال 1339 فهرســتی از پیمانــکاران تهیه 
که منتشر نگردیده بود. آن فهرست  شده بود 
توســط امــور مقاطعــه کاران و ســندیکا تهیــه 
که  که بعدا در فهرســت سال 1342  شــده بود 
به اسم »فهرســت مقاطعه کاران« منتشر شد 
شــرکتهای  و  مشــاوران  اســامی پیمانکاران، 
کار می کردند نیــز در آن  کــه در ایــران  خارجــی 
آورده شــده بــود. بعد به این نتیجه رســیدند 
کــه بایــد در فهرســت ســال 1342 تجدید نظر 
شود و این تجدید نظر عاوه بر حذف یا اضافه 
شــدن نام برخی شــرکتها شــامل درجه بندی 
جدیــد هم می شــد. آن ســالها درجه بندی  از 
1 تــا 3 بــود، و در اســتانها هم درجــه 3 محلی 

وجود داشت. 
که من هنوز در دفتر فنی نبودم،  در سالهایی 
در لیســت پیمانکاران تغییرات جزئی حاصل 
دیگــری  لیســت  بــود، در ســال 1346  شــده 
توسط دفتر فنی و با همکاری سندیکا منتشر 
کــه شــرکتهای خارجی و مشــاوران  شــده بود 
را نداشــت، و بعــد از انتشــار آن پیمانــکاران 
که چــرا در آن  جدیــد بــه آن اعتراض داشــتند 
و  نیســت  جدیــد  شــرکتهای  نامــی از  لیســت 
همین امر باعث شــد فرم های جدیدی برای 
که رســیدگی  درجه بنــدی مجــدد تهیه شــود 
و بحــث روی آنهــا تا ســال 1349-1350 طول 

کشید. 
نظــارت  و  فنــی  معاونــت   1349 ســال  در 
کــه دارای 4 دفتــر بــود. یکــی از  تشــکیل شــد 
آنهــا دفتــر امــور پیمانــکاران و ســازندگان بود 
و  آقــای بوترابــی به عنوان رئیــس آن انتخاب 
کارشناس مسئول تشخیص  شــدند. من هم 
دفتــر  ایــن  شــدم.  پیمانــکاران  صاحیــت 
عــاوه بــر تشــخیص صاحیــت پیمانــکاران، 
و  داخلــی  ســازندگان  صاحیــت  تشــخیص 
کسانی  خارجی را پیگیری می کرد. سازندگان 
کاال و تجهیزات فنی  کــه برای طرحهــا  بودنــد 

امـــور  دفتـــر  طریـــق  از   1342 ســـال  در  پیمانـــکاران  فهرســـت  اولیـــن 

مقاطعـــه کاران بـــا همـــکاری ســـندیکای پیمانکاران منتشـــر شـــد. البته در 

که منتشـــر نگردیده  ســـال 1339 فهرســـتی از پیمانـــکاران تهیه شـــده بود 

بـــود. آن فهرســـت توســـط امـــور مقاطعـــه کاران و ســـندیکا تهیه شـــده بود 

که به اســـم »فهرســـت مقاطعـــه کاران«  کـــه بعـــدا در فهرســـت ســـال 1342 

کـــه در  منتشـــر شـــد اســـامی پیمانکاران، مشـــاوران و شـــرکتهای خارجـــی 

کار می کردنـــد نیـــز در آن آورده شـــده بـــود. ایـــران 
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می فروختند. دفتری دیگر نیز با نام  مشاوران 
بــرای تشــخیص صاحیــت و  کارشناســان  و 
کار مشــاوران  تاســیس شــد. در ایــن  ارجــاع 
که  مقطــع دفتــر فنــی هــم یکــی از دفاتــر بــود 
شــرایط عمومی پیمــان و تصویــب پروژه هــا و 
تعیین حق الزحمه مشاوران را بر عهده داشت 
و از آن زمان شروع به تنظیم فهرست بها کرده 
کــه اولیــن فهرســت بهــای پایــه در ســال  بــود 
1352 منتشــر شــد. در نهایــت معاونت فنی و 
نظــارت پنــج دفتر یعنی این ســه دفتــر و دفتر 
امور انفورماتیک و دفتر تحقیقات و معیارهای 
فنی را زیر نظر داشــت.  رئیس دفتر تحقیقات 
و معیارهــای فنــی هــم مهنــدس معین فر بود 
که مشخصات و معیارهای فنی و تیپ را تهیه 
می کــرد. از طریــق دفتــر انفورماتیــک یکــی از 
کــه Mainframe  بزرگی بود  کامپیوترها  اولیــن 
وارد ایران شد. قبا سازمان مدیریت صنعتی 

کرده بود.  کامپیوترها را وارد  یکی از این 

با تبدیل ســازمان برنامه به سازمان برنامه 
و بودجه چه تغییراتی در این سازمان اتفاق 

کارها مانند سابق بود؟ افتاد و آیا روال 
کــه ســازمان برنامــه تاســیس  از ســال 1328 
شــده بــود 60 درصــد درآمــد نفت به ســازمان 
بانــک  در  نفــت  پــول  می شــد.  داده  برنامــه 
واریــز  برنامــه  ســازمان  صنعتــی  اعتبــارات 
می شــد، ذی حســاب ســازمان برنامــه پول را 
هزینه می کرد. یعنی ســازمان برنامه مهندس 
مشــاور می گرفــت و خــود طرح هــا را تصویب، 
اجــرا و پرداخــت می کــرد و دســتگاهها صرفــا 
دوم  برنامه هــای  طــی  در  بودنــد،  بهره بــردار 
بهره بــردار  دســتگاههای  تدریــج  بــه  ســوم  و 
تبدیــل بــه مجــری شــدند و ســازمان برنامه، 
صرفــا برنامه ریزی و نظــارت می کرد و تصویب 
پروژه هــا و تحویل گیــری آنهــا را انجــام می داد 

و البتــه ایــن نقــش فقــط در مــورد طرحهــای 
عمرانی و نه جاری برقرار بود. در برنامه چهارم 
گردید و دســتگاههای  کم رنگ تر  روال نظارت 
و  نظــارت  پیمانــکاران  کار  بــر  خــود  اجرایــی 
تحویل گیری می کردند لیکن تصویب پروژه ها 
کان با ذی حساب  کما با سازمان و پرداختها 
طرحهــای عمرانــی بــود و وزارت دارایی در آن 
کار تهیه و  دخالــت نداشــت و آن وزارت صرفا 

اجرای بودجه جاری را داشت. 
در ســال 1351 همراه بــا تصویب برنامه پنجم 
وقــت   وزیــر  نخســت  هویــدا،  آقــای  عمرانــی 
کــرد و اســم  بودجــه عمرانــی و جــاری را یکــی 
ســازمان برنامــه را ســازمان برنامــه و بودجــه 
و  برنامــه  نــام  همیــن  بــا  قانونــی  و  گذاشــت 
کج را پایه  بودجه به مجلس برد. او این بنای 
گذاشــت، و تخصیص بودجه عمرانی و جاری 
را بــر عهــده ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
که به نوعی حیات خلوت او در زمان  گذاشت 
کــه از بودجــه عمرانی برداشــت  بی پولــی بــود 
کنــد، این روند بعد از انقاب هم ادامه یافت. 
بعــد از ســال 1352 ســازمان برنامــه و بودجــه 
کار برنامه ریزی و نظــارت برنامه و تهیه  صرفــا 
و تدویــن اســتانداردها و قیمتهــا و معیارهــا و 
تشخیص صاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران 
و مشــاوران را انجام می داد.  و در برنامه سوم 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط ناظر بود 
و در برنامه چهارم اجرا را به دســتگاهها داد و 
فقط نظارت برنامه ای می کرد و تهیه معیارها 
و اســتانداردهای فنــی و تصویــب پروژه هــا و 
مســائل مشاوران و پیمانکاران و حق الزحمه 
و  پیمانهــا  مســائل  و  را  بهــا  آنالیــز  و  مشــاور 

قراردادها را انجام می داد. 
که امروزه هم جاری  در قانون برنامه و بودجه 
اســت یــک فصــل دربــاره اجــرای طرحهــای 
کــه 3 مــاده 21 ، 22،  و 23 آن  عمرانــی بــود 

وظیفه معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه 
بود. در ماده 21 عنوان شده اجرای طرح های 
عمرانــی بر مبنــای این قانون و ســایر مقررات 
عمومی کشــور انجام خواهد شــد. در ماده 22 
ذکر شــده تشــخیص صاحیت پیمانــکاران و 
مشــاوران در قالــب آیین نامــه هیــات وزیــران 
توســط ســازمان برنامه و بودجه خواهد بود. 
کار به  گــراف دیگــری آمــده بــود ارجــاع  در پارا
قالــب  در  مشــاور  مهندســان  و  پیمانــکاران 
توســط  وزیــران  هیــات  مصــوب  آیین نامــه 
دســتگاه اجرایی انجام می شود. در ماده 23 
که ســازمان بــرای تهیه معیارها  هم آمده بود 
و اســتانداردهای فنــی و شــرایط قراردادهــا و 
کارهــا آیین نامــه ای  معیارهــای فنــی اجــرای 
خواهد نوشــت و بر اساس آن دستورالعمل ها 
و ضوابط و بخشنامه های الزم را برای اجرا به 

کرد.  دستگاهها اباغ خواهد 
دفتــر فنی در ســال 1351 بر طبــق این 3 ماده 
کارهــای قبلی را انجام می داد اما دیگر  همان 
تصویــب طرحهــا پروژه ها بــر عهــده آن نبود و 
خود دســتگاههای اجرایی مسئول آن شدند 
تــا بــا مطالعــات مشــاور در ایــن بــاره تصمیــم 
بگیرنــد. بــه جــای دســتورالعمل درجه بندی 
کــه فیمابین ســندیکا و ســازمان  پیمانــکاران 
برنامــه عمل می شــد و در ســال 1350 متوقف 
شــد، آیین نامه مصــوب هیات وزیــران به نام 
کار  تشــخیص صاحیــت پیمانــکاران اســاس 

گرفت. قرار 

کجا رسید؟ درجه بندی به 
بــه   1353 ســال  در  و  منتفــی  درجه بنــدی 
جدیــد  متقاضیــان  و  قدیــم  پیمانــکاران 
که من  رتبه بنــدی داده شــد. در ســال 1347 
برگــزار  محــدود  مناقصــات  شــدم  اســتخدام 
گرفتــن  بــرای  می شــد و لیســت پیمانــکاران 
کار توســط دفتــر فنــی ارائــه می شــد لیکــن تــا 
و  و  رشــته  و  درجــه  اســاس  بــر   1352 ســال 
کارهــای در دســت اجــرای آنهــا درباره  میــزان 
گرفته  کار تصمیم  گرفتن  شایستگی آنها برای 
می شد. در آن دوران 8 رشته راه، ساختمان، 
بــرق،  کشــی،  لولــه  آبیــاری،  شــبکه  و  کانــال 
گرم و سرد، ساختمانهای  تاسیســات و تهویه 
فلــزی و چاههــای عمیــق وجود داشــت. من 
کــه اســامی، تخصــص  دفتــر جدایــی داشــتم 
و درجــه 360 پیمانــکار در 3 درجــه مختلــف 
در آن قید شــده بــود. ضمن اینکــه اطاعاتی 

که ســـازمان برنامه تاسیس شـــده بود 60 درصد درآمد نفت  از ســـال 1328 
بـــه ســـازمان برنامـــه داده می شـــد. پـــول نفت در بانـــک اعتبـــارات صنعتی 
ســـازمان برنامه واریز می شـــد، ذی حســـاب ســـازمان برنامه پـــول را هزینه 
ح ها  می کـــرد. یعنی ســـازمان برنامـــه مهندس مشـــاور می گرفت و خـــود طر
را تصویـــب، اجـــرا و پرداخـــت می کرد و دســـتگاهها صرفا بهره بـــردار بودند، 
در طی برنامه های دوم و ســـوم بـــه تدریج دســـتگاههای بهره بردار تبدیل 
بـــه مجری شـــدند و ســـازمان برنامه، صرفـــا برنامه ریزی و نظـــارت می کرد و 
تصویـــب پروژه هـــا و تحویل گیـــری آنهـــا را انجـــام مـــی داد و البتـــه این نقش 

فقـــط در مـــورد طرحهای عمرانـــی و نه جاری برقـــرار بود.
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میــزان  و  دارنــد  کنــون  ا کــه  کاری  دربــاره 
شــده  ذکــر  آن  در  کارفرمایــان  رضایتمنــدی 
کارها تاش می شــد  گــذاری  بــود. البتــه در وا
کار  کار منطقــه  کــه در آن  کار بــه پیمانکارانــی 
گــذار شــود، ضمــن اینکه  دیگــری داشــتند وا
گاهی  کار نداشته باشند.  پیمانکار بیش از 3 
وقتهــا بــا آقــای ابوترابــی بــه دفتــر آقــای دکتر 
شــالچیان، وزیــر راه می رفتیــم و بــا همفکری 
هم لیســت پیمانکاران را پیشنهاد می دادیم 
که برای آنها دعوتنامه مناقصه ارســال شــود، 
و داوطلبان در صورت تمایل اســناد مناقصه 
را بخرند و پیشنهاد بدهند. این روش تا قبل 
از ســال 1352 ادامه داشــت. در سال 1352 و 
  N در آیین نامــه جدیــد، پیمانــکاران از یک تا
که N  باالترین رتبه بود.  رتبه بندی می شدند 
باالترین رتبه در آن دوران شــرکت تسا با رتبه 
24 و بعــد از آن شــرکت آرمــه رتبه 19، شــرکت 
ک رتبــه 13، و شــرکت روشــه رتبــه 12 را  ســتا
داشــتند. البتــه رتبه هــای 1 و 2 محلــی بودند 
و از 3 بــه بــاال سراســری بود. ایــن رتبه بندی 
قابــل تغییــر در طــول یــک ســال یکبــار و بــه 

اصطاح دینامیک بود.
که با مقاومت ســندیکای  تعــداد پیمانکاران 
آن روز  ثابت مانده بود در ســال 1352 به 700 
شــرکت رســید و شــرکتهای جدید هم آمدند. 
کیســون رتبــه 7، و شــرکتهای تابلیــه  شــرکت 
و پرلیــت رتبــه 6 را بــه عنــوان باالتریــن رتبــه 

کردند.  شرکتهای جدید دریافت 
بــا همیــن  تــا 1357  تمــام ســال های 1352 
رتبه بندی ادامه دادیم. دفتر امور قیمت های 
کار فهرســت بها را  کــه  پایــه هم تاســیس شــد 
کار دفتر فنی تنها به   انجــام می داد. بنابرایــن 
پیمان پیمانکاران و مشــاوران و حق الزحمه 
کار کمی نبود و اقا  مشاور تبدیل شد که البته 
15-16 قرارداد تیپ وجود داشت. در سالهای 
1352 تــا 1357 درجه بنــدی دینامیــک شــد 
ایــن  در  آمــد.  بیــرون  اســتاتیک  حالــت  از  و 
کار  حداقــل  رتبــه،  دینامیــک،  درجه بنــدی 
کار مناسب وجود داشت و  کثر  مناسب و حدا
سازمان برنامه هر ماه بولتن های سوال درباره 
که  کار پیمانــکاران منتشــر می کرد،  وضعیــت 
کارفرما درباره آن نظر  پیمانکاران مشــاوران و 
می دادنــد و ظرفیــت آزاد پیمانــکاران بــرآورد 
می شــد و بــه دســتگاهها ابــاغ می شــد تــا بــا 
اطاع از این ظرفیت خالی از پیمانکار دعوت 
کنند. حدود 5 سال این دفترچه منتشر شد. 

کمتر از قبل-  در این روند نیز سندیکا - البته 
در تعییــن رتبه ها و ضرایــب برای اعطای رتبه 

تاثیرگذار بود.
ســازمان  در  شــرایط  انقــاب  وقــوع  بــا 
مدیریت و برنامه ریزی چگونه شــد و بحث 
کار آنها به  درجه بنــدی پیمانکاران یا نحوه 

کجا رسید؟ 
با وقوع انقاب انتشــار دفترچه اعام ظرفیت 
گردید. متوقف شــد و درجه بندی هم ابطال 
کار به پیمانکار داده  گر قرار است  عنوان شد ا
گهی خواهد شد و شرکتهای  شود در روزنامه  آ
کار دعوت  واجد شــرایط از طریــق مناقصه به 
کم  می شــدند. تا ســال 1360 ایــن ضابطه حا
امــور پیمانــکاران و  کار در دفتــر  ایــن  و  بــود 

سازندگان انجام می شد.
در دولــت آقــای رجایــی آیین نامه تشــخیص 
 1360/2/30 در  پیمانــکاران  صاحیــت 
کــه طبق آن هر شــرکتی  تصویــب و ابــاغ شــد 

صرفــا بــر اســاس نیــروی انســانی، دو دیپلمه 
رتبــه 1 و بــا دو دیپلــم و یک تکنیســین رتبه 2 
کار و ماشــین  و .... می گرفــت، وجــود ســابقه 
و ســرمایه در رتبــه تاثیــری نداشــت. باالترین 
کس 2  رتبــه 7 و پاییــن تریــن رتبــه 1 بود. هــر 
مهندس و 2 تکنســین و 2 دیپلم داشت رتبه 
7 را دریافــت می کــرد. و بایــد بــه ایــن نیروهــا 
بخشــی از سهام شــرکت داده می شد. در این 
راستا چون شــرکتهای موجود نمی خواستند 
کســی شــریک شــوند برای  شــرکت خــود را بــا 
دریافــت رتبــه نمی آمدنــد و تنهــا شــرکتهای 
تازه تاســیس از آن استقبال می کردند. با این 
که   رونــد حدود 700 شــرکت دارای رتبه بندی 

کنده  گرفته بود و عموما پرا تا آن زمان شــکل 
گرفتند و از این  شدند و صرفا 300 شرکت رتبه 
300 شــرکت حدود 50 شرکت رتبه 7 داشتند. 
کــردن با این  کار  دســتگاهها هــم عاقه ای به 
شرکتها نشان نمی دادند و به سراغ شرکتهای 
نداشــتند  رتبــه  مقطــع  آن  در  قدیمی کــه 
کــه مــا بــرای حــل این  می رفتنــد. بــه طــوری 
مشــکل در ســال 1367 آیین نامــه جدیــدی 

نوشتیم. 
ایــن آییــن نامــه جدیــد چــه بــود و بــا چــه 

سرنوشتی روبرو شد؟
من ســال 1363 مســئول امــور پیمانــکاران و 
ســازندگان شــده بــودم. بــه همه دســتگاهها 
کارایــی نــدارد و  کــردم ایــن آیین نامــه  اعــام 
آیین نامه پیشنهادی تهیه و به دولت تقدیم 
کــه از یک تا 8 رتبه داشــت و رتبه 1 و 2  کردیــم 
محلی و  8 باالترین رتبه به شمار می رفت. در 
کار مهم بود، هر شــرکت  آن آیین نامه ســابقه 

بایــد حداقــل دو مهنــدس در هیــات مدیــره 
کارکرد و پرسنل  خود داشــته باشد، ماشین و 

داشته باشد. 
وقتــی آیین نامــه را بــه دولــت بردیــم، علــت 
گفتــم 90 درصــد  کــه  نوشــتن آن را پرســیدند 
پیمانکارانــی  دســت  در  راه  وزارت  کارهــای 
کــه بــا آیین نامه دولــت شــهید رجایی  اســت 
رتبــه ندارنــد، و مــا نمی توانیــم جلــوی ارجاع 
کار از ســوی دســتگاههای اجرایــی بــه آنهــا را 
کارها در دست پیمانکاران  بگیریم و 10 درصد 
رتبه بنــدی شــده آیین نامــه موجــود اســت. 
گــروه قاعــده به حســاب  کــدوم  بــه نظر شــما 
گروه  گفتند  که  گروه استثناء؟  کدام  می آیند و 
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گفتم:»خــوب! ایــن آیین نامــه آن  اول. و مــن 
قاعده اســت. واقعیت و فرهنــگ عمومی اجرا 
این است«. در هر حال آیین نامه پیشنهادی 
کار  در ســال 1367 تصویب و تا ســال 1381 به 
که هنــگام تدوین  گفته نمانــد  گرفتــه شــد. نا
ایــن آیین نامــه نظــر ســندیکا از جملــه آقــای 
مهنــدس عطاردیــان را هم جویا شــدیم و بعد 

آن را به هیات دولت بردیم.

پیمانــکاران  و  مشــاوران  امــور  دفتــر  شــما 
بودیــد. لطفــا دربــاره ایــن دفتر هــم توضیح 

بدهید.
مــن تــا ســال 1373 دفتــر امــور پیمانــکاران و 
کــه ایــن دفتــر در  ســازندگان را اداره می کــردم 
کارشناسان  سال 1370 با  دفتر امورمشاوران و 
و  مشــاوران  امــور  دفتــر  و  گردیــده  ادغــام 
کــه اینجانب تا ســال  پیمانــکاران ایجــاد شــد 
1373 در دفتر حاصل از ادغام مسئولیت اداره 
را بر عهده داشته ام و بعد از 27 سال خدمت، 
گذاشــته  کنار  در امــور پیمانکاران و مشــاوران 
کــه تمام پیمانکاران ســالهای  شــدم در حالی 
1346 تــا 1373 را می شــناختم و در فضایــی 
که حضور شــرکتهای دولتی پررنگ شــده بود، 
بارهــا مرا بــه خاطــر مقابله بــا ورود شــرکتهای 
که  دولتی مورد انتقاد قرار داده بودند در حالی 
شــرکتهای خصوصی  توانایی خود را به اثبات 
رســانده بودنــد و نیــازی بــه شــرکتهای دولتی 
نبود. برای مثال شرکتهای پرلیت و تابلیه یک 
پروژه 3 ســاله سدســازی را در دو سال و نیم با 
کنار رفتن  کیفیت باال به اتمام رســاند. بعــد از 
از  دفتر امور مشــاوران و پیمانکاران، اینجانب 
تا 5 ســال هم مشــاور رئیس ســازمان برنامه و 

بودجه در امور فنی بودم. 
و  مشــاوران  امــور  دفتــر  رئیــس  مــن  از  بعــد 
آقــای  شــدند.  شــریفی نیا  آقــای  پیمانــکاران 

زنجانــی ســال 1373 از ســازمان برنامه رفتند 
و آقــای حمیــد میرزاده بــه جای ایشــان آمد، 
و بعد هم آقای نجفی دو ســال مدیر ســازمان 
در  مــن  کــه  شــدند  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
دوره ایشــان و آبان ماه سال 1378بازنشست 
شــدم. و در آن سالها تا به حال طرف مشاوره 
بســیاری از ســازمانها و دســتگاهها، و مسئول 
اختافــات  و حــل  داوری  یــا  قراردادهــا  امــور 

شرکتهای زیادی بوده ام. 

و بعــد از آن 5 ســال و در طــی ایــن ســالها 
هــر جــا نامــی از اصــول نظــام فنی یا شــرایط 
هــم  را  شــما  نــام  بــوده  عمومی پیمــان 
شنیده ایم. لطفا در این باره توضیح دهید.
در ســال 1373 با دفتر فنی و آقای حاج ســید 
جــوادی شــروع به نوشــتن اصــول نظــام فنی 
کــه اولیــن متــن آن در  کردیــم  در 30 صفحــه 
ســال 1367 و دوره آقای مهندس موسوی، و 
دومین آن در سال 1375 توسط دولت مرحوم 
آقای هاشمی رفســنجانی بــه تصویــب هیــات 
دولــت رســید. اصول نظــام فنی مــوارد زیادی 
کــم بــر تعیــن صاحیــت،  از جملــه  اصــول حا
کــم بــر  کار، اصــول حا کــم بــر ارجــاع  اصــول حا
کــم  حا اصــول  تعدیل هــا،  و  قیمت گذاری هــا 
که بایــد طرفین را مســاوی بداند،  بــر قرارداها 
کم بر تدوین معیارها و استانداردها،  اصول حا
اصول مناقصه گزاری ها و ... را در خود داشت. 
در واقع این اصول، به نوعی ضابطه اساسی  و 

باالدستی بحث های فنی است. 
ســومین ویرایــش از ایــن اصــول نظــام فنــی و 
مهندسی در ســال 1385 تصویب شد، زمانی 
کــه من نبــودم، و متاســفانه با ویرایــش انجام 
شده از شکل اولیه و درست خود بیرون آمده 
اســت. مــن حــدود 20 صفحه بر ایــن ویرایش 
که قابل تامل اســت  به عنوان  گرفتــه ام  ایــراد 

مثــال در ایــن ویرایش اســم پیمانــکار را »ذی 
و  کارفرمــا  کــه  حالــی  در  گذاشــته اند،  نفــع« 
مشــاور هــم می تواننــد ذی نفع باشــد و باید از 
کرد. متاسفانه مطلع  کلمه پیمانکار استفاده 
شــده ام در حــال حاضــر نوشــتن نظــام فنــی 
که از  گرفته  کار قرار  کشــور در دســتور  یکپارچه 
کنون بــا انتقادهای زیادی مواجه شــده  هم ا
اســت. و اینجانب با مطالعه آن متوجه شــدم 
کــه صرفا تشــکیات ســازی و ســوق همکاران 
به ســوی شــورای عالی فنی و ســازمان برنامه 
و بودجــه عصــاره این نظام یکپارچه اســت نه 

کمال.  رفع مشکل به صورت تمام و 

تهیــه  کــه  عمومی پیمانــی  شــرایط  دربــاره 
کرده اید توضیح دهید؟

زمانی دفتر پیمانکاران و مشاوران از دفتر فنی 
که با تاش زیادی پیمانکاران را  انتقاد داشت 
رتبه بندی می کند و آنها را به دست دفتر فنی 
می سپارد و دفتر فنی با شرایط عمومی پیمان 
را بیچــاره می کنــد.  آنهــا  مــورد تدویــن خــود 
گرفتاری هــا، و در  بــرای رفــع مقــداری از ایــن 
ســالهای1360-1363   وقتــی بیــن پیمانــکار 
و مشــاور اختافــی پیــش می آمد بــه همراهی 
مرحوم مهندس شعار آنها را دعوت می کردیم 
کنیم. آقای  و ســعی می کردیم اختاف را حل 
کــه آن  کیایــی مدیرعامــل ره شــهر  مهنــدس 
زمــان معــاون بــود در برخــی از ایــن جلســات 
کــه بعدهــا و در ســال 1388  شــرکت می کــرد 
گفت دفتــر فنی بــرای تجدیــد نظر در  بــه مــن 
کرده تا هر کسی  شرایط عمومی پیمان دعوت 
کند  بــرای اصــاح آن داوطلــب اســت شــرکت 
کــرد و بعد  که شــرکت ره شــهر ابــراز عاقمندی 
از طــی مراحل مختلف تجدید نظر در شــرایط 

گذار شد.  عمومی پیمان به ره شهر وا
مدت پیمان 18 ماه بود که من به عنوان مدیر 
پــروژه ره شــهر طــی 9 مــاه در 53 مــاده پیــش 
نویــس تجدیــد نظــر را حاضــر و بــه دفتــر فنــی 
کردم. قرار بود ظرف 9 ماه دوم قرارداد  ارسال 
لیکــن  شــود.  منتشــر  و  اصــاح  پیش نویــس 
جلســات 35 نفــره، و جلســات 12 نفــره صرف 
کــه از ســندیکا هــم مهنــدس  دفــاع از آن شــد 
ملکیانی فرد، مهندس جمالی، و .....  شرکت 
کشــید  می کردند و جلســات آن 3 ســال طول 
و برخــی مــواد تــا 19 بــار ویرایش شــد. باالخره 
کامل در آبان ســال 1391 به دفتر  یک نســخه 
که آقایان در دفتر فنی سعی  فنی تقدیم شد، 

کـــه بـــا  زمانـــی دفتـــر پیمانـــکاران و مشـــاوران از دفتـــر فنـــی انتقـــاد داشـــت 
تـــاش زیـــادی پیمانـــکاران را رتبه بنـــدی می کنـــد و آنهـــا را بـــه دســـت دفتر 
فنـــی می ســـپارد و دفتـــر فنی بـــا شـــرایط عمومی پیمـــان مـــورد تدوین خود 
در  و  گرفتاری هـــا،  ایـــن  از  مقـــداری  رفـــع  بـــرای  می کنـــد.  بیچـــاره  را  آنهـــا 
ســـالهای1360-1363   وقتـــی بیـــن پیمانـــکار و مشـــاور اختافـــی پیـــش 
می آمـــد بـــه همراهـــی مرحـــوم مهنـــدس شـــعار آنهـــا را دعـــوت می کردیـــم و 

کنیـــم  ســـعی می کردیـــم اختـــاف را حـــل 
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که هنوز ادامه  کنند  کردند خود آن را ویرایش 
دارد.  من در بســتر بیماری بودم وقتی از این 
موضوع مطلع شــدم بر نسخه آبان 1391 پس 
از 7 ویرایــش نســخه پاالیــش شــده ای را در 
اردیبهشــت 1393 به سندیکا پیشنهاد دادم 
که ســندیکا 500 نسخه از  کند  که آن را منتشــر 
کــرد تا نظر اعضا را بگیــرد. البته من  آن تکثیــر 
چند ویرایش مجدد روی همین نسخه تکثیر 
که آماده چاپ  شــده تا به حال انجام داده ام 
امــا متاســفانه در هزارتــوی اختــاف  اســت. 
نظرها در ســازمان برنامه و بعضا هم ســندیکا 

کرده است.  گیر  با حقیر و سازمان برنامه 
شــرایط  بــر  برنامــه  ســازمان  کــه  حــال 
رضایــت  شــده  پاالیــش  عمومی پیمــان 
نمی دهــد و و بر نقطه نظر خــود اصرار دارد به 
که قرار است پیمانکاران  نظر من در شــرایطی 
ایــن  از  ســرمایه گذار باشــند می تواننــد خــود 
کننــد تــا به  شــرایط عمومی پیمــان اســتفاده 

تدریج این شرایط عمومی پیمان رواج یابد. 

که شــما بــر شــرایط عمومی  تجدیــد نظــری 
 نوشته اید چه نکات برجسته ای نسبت به 

شرایط عمومی جاری دارد؟
شــرایط عمومی پیمانــی از ســال 1339 وجود 
که بــه تدریــج ســازمان برنامــه در آن  داشــت 
تغییراتی جزئی داد. در ســال 1378 بر اساس 
اصاحــات  عمومی پیمــان  شــرایط  همــان 
کــه متــن آن همیــن  جدی تــری انجــام شــد 
کــه بســیار یکطرفــه  متــن موجــود و ... اســت 
کــه طــی  امــا شــرایط عمومی پیمانــی  اســت 
35 جلســه نوشــته ایم یــک طرفــه نیســت و 
کــه بعدا اینجانب در آن  بخصوص اصاحاتی 
کامــا روان و  کــرده ام شــرایط عمومی پیمــان 
کننده از ســوء استفاده و  متعادل و جلوگیری 
خودمحوری های طرفیــن بوده و پروژه محور 
که 55 صفحه  است. شــرایط عمومی پیمانی 
بود در این تجدید نظر به 153 صفحه تبدیل 
که به همه ابعاد مســائل پرداخته  شــده، چرا 
شــده اســت تا نیاز به ســوال از دفتر فنی را به 

حداقل برساند. 
کلیــدی در این شــرایط عمومی  برخــی نکات 

 پیمان تدوین شده شامل موارد زیر است:
1-باید مواد واضح و روشن و بدون تفسیر باشد.
که این شــرایط عمومی پیمان  2-باید هیاتی 
را نوشته و به آن وارد است مرجع پاسخ گویی 

به آن باشد نه صرفا دفتر فنی

کنــار  3- بایــد هیــات 3 نفــری حــل اختــاف 
کــه طرفیــن بــه  پیمــان وجــود داشــته باشــد 
گــر شــکایتی دارند در  کنند و ا نظــر آنهــا عمــل 
تــا  کننــد  کار مطــرح  یــا داوری پایــان  دادگاه 
کارفرمامحوری  کم باشد نه  پروژه محوری حا
که خود بخشــی از  و داوری شــورای عالی فنی 

دولت است و حامی منافع دولت نه طرفین 
بــرای  موجــود  عمومی پیمــان  شــرایط  4-در 
دادن هزینه تحمیل شــده به پیمانــکار درباره 
تاخیر مجاز صراحتی وجود ندارد، البته منعی 
نیــز ذکــر نشــده، و صرفــا بــا توجــه به مــاده 54 
بــر طبق ســایر قوانیــن می توان برای خســارت 
که  کرد،  یــاد شــده و دریافت ضرر و زیان اقــدام 
در شــرایط عمومی پیمــان جدیــد ایــن امــر بــه 
گرفته اســت. البته  کید قــرار  صراحــت مــورد تا

که عرض شــد در شــرایط  به نظر من همانطور 
عمومی پیمــان جاری هم این امــر وجود دارد، 
می گویــد  عمومی پیمــان  شــرایط   54 مــاده 
کم بر این قوانین، قوانین جمهوری  قوانین حا
اسامی ایران است، یکی از این قوانین قانون 
گفته شده به هر کسی  که در آن  مدنی است 

زیان زدی باید جبران ضرر و زیان کنید. 
5- در مورد شورای عالی فنی هم، باید گفت 
در اصــل 139 قانــون اساســی نوشــته شــده 
صلــح دعــاوی یا ارجــاع آن بــه داوری در هر 
مورد موکول به تصویب هیات وزیران است، 
ذکر نشده که هیات دولت باید داور را تعیین 
کــه باید اجــازه داوری را  کند بلکه قید شــده 
کرده  بدهد. در این مورد قانون مدنی عنوان 

کســی می توانــد دعــوای خــود را بــه داور  هــر 
کــه مورد تائید طرفین اســت  مرضی الطرفیــن 
گر به نتیجه نرســیدند داوری  ارجــاع دهنــد. ا
را بــه هیــات داوری یا ســه نفره بســپارند یا به 
دادگاه برونــد. لذا انتخاب داور توســط هیات 
وزیــران خاف قانــون اساســی و قانون مدنی 
است. ضمن اینکه خاف قانون شورای عالی 
فنــی نیز هســت چــون وظایــف شــورای عالی 
کشــور ذکر  فنــی در تبصــره 80 قانــون بودجــه 
کــه در آن داوری وجــود نــدارد و هیات  شــده 
وزیــران نمی توانــد در قانــون چیــزی اضافــه 
کنــد مگر اینکــه مجلس تصویــب نماید. البته 
که در  کرده ام  در تجدیــد نظر این نکته را ذکــر 
صــورت تمایــل، طرفیــن متفقــا می توانند به 

کنند.  شورای عالی فنی مراجعه 

در مجموع بنده معتقدم در نوشــتن شــرایط 
عمومی پیمــان بایــد دو طــرف یعنــی دولــت 
دســتگاههای  و  بودجــه  و  برنامــه  )ســازمان 
اجرایــی( و پیمانــکاران همــکاری و نه تعامل 
نظــرات  برآینــد  همزمــان  و  باشــند،  داشــته 
مــورد  نظــر منصفانــه  گــر  و اصلح)ا منصفانــه 
گیــرد( به هر  کیــد باشــد، مــورد تدوین قــرار  تا
حــال شــرایط عمومی پیمان به نوعــی با عدم 
قبولی دفتر فنی بر محتوای جلسات 35 نفره 
و 12 نفره در طول 3 سال و البته ویرایش ها و 
رای زنی هــای متعدد، به محاق رفته و شــاید 
کــه دفتــر فنــی  در انتظــار فرصتــی می باشــند 
مانند شــرایط عمومی گذشته نظرات آن دفتر 

کند.   را به نوعی تحمیل 
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بهــادار  اوراق  خزانــه،  اســناد  تکلــی:  محمــد 
کل با  کــه خزانــه داری  بانــام یــا بی نامی اســت 
کوپــن ســود بــا  بهــای اســمی معین و بــدون 
کثر تا سه سال منتشر کرده  سررسیدهای حدا
و در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی و با 
توافق بستانکاران در اختیار آنها قرار می دهد. 
کــه مبتنــی بر  ایــن اســناد ابــزاری مالــی اســت 
بانکــی، ذی نفعــان  بــه  نظــام  بدهــی دولــت 
بــه  وســیله  و  بــوده  منابــع  تامین کننــدگان  و 
خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، 

براساس قانون بودجه منتشر می گردد.
بنــد )هـــ( تبصــره )5( قانــون بودجه ســال 96 
چنین اشعار  می دارد: " در سال 1396 دولت 
مجــاز اســت اســناد خزانــه اســامی با حفــظ 
قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت 
کند و به منظور  تسویه  بی نام و یا بانام، صادر 
بدهی مســجل خــود بابت طرحهــای تملک 
دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت 
بــا قیمــت  کشــاورزی  تضمینــی محصــوالت 
فــروش در بــورس بــه قیمــت اســمی تا ســقف 
نود و پنج هــزار میلیــارد )95.000.000.000.000( 
گذارکند. اســناد مزبوراز  ریــال به طلبــکاران وا

پرداخــت هرگونــه مالیــات معاف می باشــد و  
به  عنوان ابــزار مالی موضوع قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسامی ایران محسوب شده 
و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر 
می شود. اسناد خزانه اسامی از قابلیت داد و 
ســتد در بازار ثانویه برخوردار اســت و سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار بایــد ترتیبــات انجــام 
معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس 
کند. خرید و فروش این اوراق توســط  فراهــم 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ممنوع 
اوراق  ایــن  ســود  و  اصــل  اســت.بازپرداخت 
کشــور  کل  در قوانیــن بودجه هــای ســنواتی 
کشــور  کل  پیش بینــی می شــود و خزانه داری 
موظــف اســت از محــل اعتبــارات ردیفهــای 
ایــن   )9( و  جــداول)8(  و  مربوطــه  فصــل 
 قانــون نســبت بــه تســویه آن اقــدام نمایــد."
در آییــن نامه اجرایی این بند از تبصره قانون 

بودجه آمده است: 
"حفــظ قــدرت خریــد عبــارت اســت معــادل 
کثــر مبلغ تا هشــت درصــد )%8(  مبلغــی حدا
کــه به ازای هر ســال تاخیــر در پرداخت طلب 
طلبــکاران تــا زمــان سررســید اســناد خزانــه 

اضافــه  مســجل  بدهــی  مبلــغ  اســامی به 
می شود." )بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی (.
شــماره352 در  کــه  قبلــی  گــزارش   مطابــق 

ح  گردیــد ،طــر نشــریه پیام آبادگــران منتشــر 
گفتگو و نشست  موضوع در جلسات شورای 
تخصصی دبیرخانه شــورا با موضوع" بررســی 
رئــوس مشــکات پیمانــکاران و مهندســان 
مشــاور بخش خصوصــی در صنعت احداث" 
در تاریــخ 96/05/02 و 96/05/17در اتــاق 
ایران و با حضور نمایندگان تمامی تشــکل ها 
و انجمن های مهندسی مشاور و پیمانکاران 
صنعــت احداث برگزار شــد. در این نشســت 
مشــکات مربــوط بــه اســناد خزانــه و اوراق 
کشور، به عنوان  کنونی  مشــارکت در شــرایط 
مهــم تریــن مطالبه پیمانــکاران و مهندســان 
گردید در  گردید و مقرر  مشــاور از دولت مطرح 

صحن اصلی شورای  گفتگو مطرح گردد:
شــرکتهای  ســندیکای  نظــر  از  کــه  مــواردی 
 ساختمانی ایران بعنوان مشکات اسناد خزانه

 اسامی   به آن اشاره شد به شرح زیر بود:
خ پائین حفظ قدرت خرید : 1- نر

بــازه  بــه  فــراوان   اعتراض هــای  از  بعــد 

اقدامات انجام شده 
و  نتایج  اخذ شده اسناد خزانه اسالمی 

 مقدمه: اســناد خزانه اســامی یکی ازشــیوه ها و ابزار 
پرداخت مطالبات پیمانکاران مطابق قوانین بودجه 
ســال های  اخیــر وآییــن نامــه اجرایــی آن می باشــد. 
دولــت در اجرای این قانون بــرای پرداخت مطالبات  
شــرکتهای پیمانــکاری حــوزه صنعــت احــداث  مــن 
جمله اعضای این سندیکا که بابت صورت وضعیتها 
کارکرد هــای خود مطالباتــی از دولت دارند ازاســناد  و 
خزانه اسامی اســتفاده می نماید.اجــرای این قانون 
کــه در  و روش پرداخــت آن یکــی از موضوعاتــی بــود 
سالهای اخیر برای اعضای صنف مشکاتی به همراه 
داشته که این سندیکا برای رفع مشکل پیگیری های 
گــزارش ذیل به  کــه در  همــه جانبه ای داشــته  اســت 

استحضار شما خوانندگان گرامی می رساند.

مقاهل



 پیام آبادگران                                  
اردیبهشت   1397

شماره 366

45

خزانــه  اســناد  خریــد   قــدرت  حفــظ  زمانــی 
آییــن  یــک مــاده 2  اســامی موضوع تبصــره 
نامــه اجرایــی بند هـــ تبصره 5 قانــون بودجه 
سال 95در تاریخ 95/10/6در جلسه شورای 
ح و  گفتگــوی دولــت و بخش خصوصــی مطر
گردید: وزارت اقتصاد و دارائی  در نهایت مقرر 
کارگروهــی بــا حضــور نماینــدگان اتــاق ایران، 
کمیته فقهی،  وزارت امور اقتصادی و دارائی، 
ســازمان بــورس اوراق بهــادار  و نماینــدگان 
کمیســیون اقتصادی مجلس  تشــکیل دهد 
تــا جهــت حفــظ قــدرت خریــد اســناد خزانه 
اســامی موضوع تبصــره 1 مــاده 2 آیین نامــه 
اجرایــی بنــد هـ تبصــره 5 قانون بودجه ســال 
95 مبنــی بر حفظ قدرت خرید اســناد خزانه 
اســامی از زمان انتشار تا زمان سررسید ارائه 
در  جلســاتی  برگــزاری  از  نماید.پــس  راهــکار 
کمیتــه فقهی بورس نظر   ســازمان بورس نظر 
خــود را مبنــی بــر عــدم اشــکال شــرعی حفظ 
قــدرت خریــد اســناد خزانــه اســامی تا تاریخ 
سررســید توســط دولــت بــه دبیرخانــه شــورا 

اباغ نمود.
که  در ادامــه ایــن اقدامات به نظر می رســید 
مشــکل حفــظ قــدرت خریــد بــا اصــاح بــازه 
کــه بــا ابــاغ آییــن نامه  گردیــده  زمانــی حــل 
اجرایــی بنــد ه تبصــره 5 قانون بودجه ســال 
1396 در تاریخ 96/03/20به تصویب هیات 
گر چه در تبصره 1 ماده 2 آیین  وزیران رسید ا
نامــه بــازه زمانی حفظ قدرت خریــد تا تاریخ 
گشــت، لیکن  سررســید اســناد خزانه اصاح 
کــه  در بنــد ب مــاده 1، حفــظ قــدرت خریــد 
تاقبــل از ایــن بــه میــزان 15% تا زمان انتشــار 
کثــر تــا %8  اســناد بــود ، معــادل مبلغــی حدا
کــه بــه ازای هرســال تاخیــر در پرداخت  شــد 
طلــب پیمانــکاران به زمان سررســید اســناد 
خزانه اســامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه 
می شــود... لذا آیین نامه جدید برای  اسناد 
خزانــه، صرفــا بــه لحــاظ شــکلی اصاح شــد 
و قــدرت خریــد اســناد را تــا تاریــخ سررســید 
خ  کاهش نر کرده اســت، لیکن عما با  حفظ 
حفــظ قدرت خریــد از 15%  بــه 8% ، با فرض 
سررســید یکســاله اســناد، قدرت خرید صرفا 
1% افزایش داشته )15% به دو تا 8% یا همان 
16%( و تغییــرات مــورد نظــر فعــاالن بخــش 

خصوصی اعمال نشده است. 
کثرتا مبلــغ " این امکان را  ضمنــًا عبارت "حدا
که  کارفرما و ذیحســاب فراهم می نماید  برای 
رقمی کمتر را برای حفظ قدرت خرید پرداخت 

گردد. کلمه »تا« می بایست حذف  نماید و 

در  فرابــورس  ســازمان  مشــارکت  عــدم   -2
تنزیــل اســناد خزانــه اســامی در ســال 95 و 
96و فروش اجباری اســناد خزانه اســامی در 

خ تنزیل 36درصد  بازار سرمایه با نر
طبــق قوانیــن مختلف از جملــه بند ب ماده 
قانــون   26 مــاده  ششــم،  برنامــه  قانــون   10
رفــع موانــع تولید و بند )ب (مــاده 36 قانون 
کشــور،  توســعه  دائمی برنامه هــای  احــکام 
بانک مرکزی اجــازه ورود به حوزه ایجاد بازار 
ثانویه را ندارد و ســازمان بورس مکلف است 
تــا بازار ثانویه ایــن اوراق را راه اندازی نماید، 
لیکــن عــدم راه انــدازی این بازار، مشــکاتی 
ایجــاد  بــرای پیمانــکاران و شــعب بانک هــا 

نموده است.
اســناد خزانه اســامی با نماد سخاب 1 تا 7 از 
که دارنده پس از یافتن  این نوع اوراق اســت 
مشــتری و پرداخــت مبلغی حــدود 5 درصد 
ارزش آن بــه عنــوان حــق العمــل، بــه شــعب 
کــرده و اوراق  منتخــب بانــک ملــی مراجعــه 
را انتقــال می دهــد. معمواًل فروشــنده اوراق 
بــه نقدینگــی  بــه ســبب نیــاز  )پیمانــکاران( 
کســر بیــش از 30 درصــد از مبلغ اســمی به  بــا 

فروش اوراق اقدام می نمایند. 
الزم به ذکر است با توجه به حجم باالی اوراق 
بدهــی و اعتقــاد بعضــی فعــاالن بازار بــه تاثیر 
منفــی انتشــار اوراق بدهی بــر ارزش معامات 
، ســازمان بــورس در مقطعــی از پذیــرش این 
اوراق در بازار ممانعت نمود و موجب افزایش 
که این  گردید  ریسک نقد شوندگی این اوراق 

گردید. ریسک به پیمانکارا ن تحمیل 

3-عدم پذیرش هزینه های تنزیل 
مالی مترتب بر آن بعنوان هزینه های 

قابل قبول مالیاتی 
ســازمان امــور مالیاتی از پذیــرش هزینه های 
مالی مترتب بــر اوراق بدهی به عنوان هزینه 
و  می کنــد  خــودداری  مالیاتــی  قبــول  قابــل 
دارنــدگان اســناد خزانــه اســامی، عــاوه بــر 
تاخیر در دریافت مطالبات خود و با از دست 
دادن درصــدی از مبلــغ اســمی این اوراق در 
هنــگام فــروش در بــازار غیررســمی، مالیــات 
ایــن مابه التفاوت را نیز باید به ســازمان امور 

مالیاتی پرداخت نمایند.

4-پرداخت مطالبات جاری )حال( 
پیمانکاران از طریق اسناد خزانه 

اسالمی. 
خاصــی  شــرایط  اســامی در  خزانــه  اســناد 

کــه دولــت مطالبات انباشــته  گردید  ح  مطــر
داشــت و تاخیــر در پرداخت هــا ایجــاد شــده 
کردند  بود؛ لذا پیمانکاران نیز شرایط را درک 
کنون  و بــا دولــت همــکاری نمودنــد؛ لیکــن ا
کار بــه جایی  بــه رویه جــاری تبدیل شــده و 
که مطالبات جاری پیمانکاران  رسیده است 
نیــز بــا ارائــه ایــن اوراق انجام می شــود و این 
موضــوع در متن قراردادهای ایشــان نیز ذکر 

می شود.
5- عدم امکان آزادسازی سپرده های 

گذاری ضمانت  کار با وا حسن انجام 
نامه بانکی بدلیل پرداخت از طریق 

اسناد خزانه اسالمی. 
که در  یکی از مشکات پیمانکاران این است 
حال حاضر روند اعطای ســپرده های حســن 
گذشــته و قبل از  کار وجود نــدارد؛ در  انجــام 
گیری اسناد خزانه اســامی، ضمانت  شــکل 
گذاشته می شد و سپرده  کارفرما  نامه ای نزد 
زودتــر از موعد به صورت نقــدی برای تامین 
کارها به پیمانکار پرداخت  نقدینگی و انجام 
ایــن  مکانیزمی بــرای  بایــد  لــذا  می گشــت، 

مشکل اندیشیده شود.

6- عدم توجه به شرایط قراردادی :
 شــرایط قراردادهــای دولــت بــا پیمانــکاران 
ح هــای تملــک دارایی های  بــرای انجــام طر
ســرمایه ای، بــر مبنای اســناد خزانــه تنظیم 
نمی شــود و قراردادهــا، خــود قیمــت و مفــاد 
مشــخصی دارند و پیمانکاران نباید متحمل 
این ریســک شوند. در سال های 94 و 95 به 
دلیــل نبــود نقدینگــی، بخشــی از مطالبــات 
پیمانــکاران از طریــق اســناد خزانه اســامی 
کــه پیمانکاران   گشــت. از آنجایــی   پرداخــت 
جهــت  نیــاز  مــورد  نقدینگــی  تامیــن  بــرای 
پرداخت حقوق پرسنل و... به ناچار مجبور 
بــه فــروش ایــن اوراق بــا تنزیل شــدند و این 
 امــر ضرر و زیان زیادی را بــه آن ها وارد نمود،

در حالیکه در قراردادهای آن ها با کارفرمایان 
دولتی، اینگونه موارد پیش بینی نشده بود. 
 با توجه به مشکات برشمرده فوق سندیکای

 شــرکتهای ســاختمانی ایران به همراه سایر 
تشــکلهای هم صنف ، موضوع را در شــورای 
ح  گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی مطــر
نشســت  ویکمیــن  هفتــاد  در  کــه  نمودنــد 

گردید . ح  گفتگو موضوع مطر شورای 
خواســته ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی 
که در دســتور جلســه شورای  در این جلســه 

گردید عبارت بودند از: ح  گو نیز مطر گفت و 
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مقاهل
1-جبــران خســارت وارده بــه اســتناد قاعــده 

فقهی اتاف. 
جبران ضرر و زیان پیمانکاران ضروری اســت 
بــدون  پیمانــکاران  مطالبــات  پرداخــت  و 
گرفتــن خســارت وارد شــده بــه آن ها  در نظــر 

اجحاف در حق بخش خصوصی می باشد. 
طرهــای  بــرای  الزم  بودجــه  2-تخصیــص 
عمرانــی  و اصــاح نســبت تخصیــص بودجــه 

عمرانی نسبت به بودجه جاری. 
3-پرداخــت بخشــی از مطالبــات بــه صورت 
گذاری اســناد  نقــدی و بخشــی به صــورت وا

خزانه اسامی.  
وضعیتهــا  صــورت  بابــت  مطالبــات  کلیــه 
دار  مــدت  اوراق  صــورت  بــه  نمی تواننــد 
عوامــل  دســتمزد  چــون  گــردد  پرداخــت 
اجرائی،کرایــه حمــل مصالــح و..، هزینه های 
که ضروری است حداقل  جاری نقدی اســت 
گردد. صورت وضعیتها بصورت نقد پرداخت 

بــازار  4-معامــات اســناد خزانــه اســامی در 
فرابورس شکل بگیرد.

خ 8% حفــظ قــدرت خریــد تــا  5- اصــاح نــر
تاریخ سررســید بــا توجه به هزینه های ســود 

بانکی و تامین نقدینگی از بازارسرمایه
6- جبــران هزینــه و پرداخت ســود به اســناد 
بــا آییــن نامــه اجرایــی   گذارشــده مطابــق  وا
محــل  از  ماقبــل  95و  ســال  بودجــه  قانــون 
بودجــه قانــون  اصــاح  80قانــون   تبصــره 

 سال 56.
7- هزینه های مالیاتی اســناد خزانه اســامی 
 بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی 

کشور مورد قبول باشد. سازمان امور مالیاتی 
پس از بحث و بررســی موضوع در این جلسه 
مشــکات ناشــی از حفظ قدرت خرید اسناد 

خزانه اســامی موضوع آیین نامه اجرایی بند 
)ه( تبصره 5 قانون بودجه 1396 مورد بررسی 
گرفت و در نهایت قرار شد برای رسیدگی  قرار 
ح شــده در این  بــه پیشــنهادات جدید مطــر
کمیته ای با حضور اتــاق ایران، بانک  حــوزه، 
مرکــزی، ســازمان بــورس، مجلــس، ســازمان 
و  کشــور  کل  خزانــه داری  برنامه وبودجــه، 

کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل شود.
گفتگــو  در هفتادوششــمین جلســه شــورای 
بخــش  پارلمــان  رئیــس  و  ح  مطــر موضــوع 
گفت وگو در  خصوصــی مصوبــه قبلی شــورای 
مورد مشکات اسناد خزانه و اوراق مشارکت 

را در این نشست پیگیری نمود.
مدیریــت  مرکــز  رییــس  بنانــی،  مهــدی 
بدهی هــا و دارایی هــای وزارت امــور اقتصاد 
اظهــار داشــت، پیشــنهاد پیــش بینی حفظ 
ســود  خ  نــر اســامی با  اســناد  خریــد  قــدرت 
ســپرده بانکــی، از ســوی وزارت اقتصــاد بــه 

ســازمان برنامــه و بودجــه در تدویــن پیــش 
نویــس آییــن نامــه مربــوط بــه اســناد خزانه 

داده شده است.
شــاپور محمــدی مدیرعامل ســازمان بورس 
از عملیاتــی شــدن پذیــرش اســناد خزانــه و 
همچنیــن اوراق مشــارکت در فرابــورس خبــر 
خ قدرت خرید اســناد خزانه  داد و در مــورد نر
کــرد: هیچ گونــه  کیــد  و اوراق مشــارکت نیــز تأ
خ وجود ندارد و  مشــکلی برای تعیین این نــر
کند،  که دولــت اعام  می توانیــم با هــر نرخی 

کنیم. عمل 
گردید از ســال 97  در پایــان ایــن بحث مقــرر 
اســناد  خریــد  قــدرت  حفــظ  خ  نــر بعــد،  بــه 
خزانــه اســامی که بابــت تســویه بدهی هــای 
دولــت منتشــر می گردد؛بــه صــورت شــناور و 

متناســب با ســود ســپرده های یکساله بانک 
)مصــوب  اســامی ایران  جمهــوری  مرکــزی 
شــورای پــول و اعتبار( در حــدود منابع قابل 
پیــش بینــی در لوایــح بودجــه ســنواتی، در 
گردد.  آییــن نامه هــای مربوطــه پیش بینــی 
و دارایــی  اقتصــادی  امــور  وزارت  همچنیــن 
پیــش  کشــور،  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  و 
نویس»آییــن نامــه مربــوط به انتشــار اســناد 
را   »97 ســال  بودجــه  اســامی قانون  خزانــه 
جهت اظهارنظــر فعالین بخش خصوصی به 
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
ایران ارسال نمایند و طبق ماده 2 و3 قانون 
کار، نظرات  کســب و  بهبــود مســتمر محیــط 
فعاالن اقتصادی در این خصوص را دریافت 
اقتصــادی دولــت، در  کمیســیون  و  نماینــد 
نامــه  نویس»آییــن  پیــش  بررســی  جلســات 
مربوط به انتشــار اسناد خزانه اسامی قانون 
بودجه ســال 97«، از نماینــده اتاق ایران نیز 

دعوت به عمل آورد.
آییــن نامــه اجرایــی بنــد هـــ تبصــره 5 قانــون 
بودجــه ســال 97 در تاریــخ 97/2/9 بــدون 
دریافــت نظــرات بخــش خصوصــی علیرغــم 
قانــون  صریــح  نــص  و  مکــرر  پیگیری هــای 
مبنــی بــر اســتعام نظــرات بخــش خصوصی 
هیــات از ســوی   ، نامه هــا  آییــن  تدویــن   در 

کــه در این آیین  گردید   محتــرم دولــت  ابــاغ 
نامــه جدیــد هرچنــد پیگیری هــای ســندیکا 
خ حفــظ قــدرت  منتــج بــه نتیجــه شــده و نــر
زمانــی  بــازه  لیکــن  گردیــده  اصــاح  خریــد 
تشــکلها  نماینــدگان  کــه  انــد  داده  تغییــر   را 
بــا اطــاع از ایــن موضــوع در پایــان هفتــاد و 
اعتــراض  گفتگــو  شــورای  جلســه  هفتمیــن 
خــود را به  وزیــر محترم اقتصــاد و نمایندگان 
ســازمان و  اســامی  شــورای   مجلــس 

بــازه  تغییــر  بابــت  بودجــه  از  و  برنامــه   
خزانــه  اســناد  خریــد  قــدرت  حفــظ  زمانــی 

ح نمودند. اسامی مطر
اعــام  تشــکلها  نماینــدگان  جلســه  ایــن  در   
نمودنــد عدم تعلق ســود برای دوره مســجل 
شــدن بدهــی تــا زمــان انتشــار اســناد خزانــه 
مغایــر بــا قانــون و قاعــده فقهــی و خواســته 
اصــاح  خواســتار  و  بــوده  خصوصــی  بخــش 
پیگیــر  کــه ســندیکا در حــال حاضــر  شــدند 
اصــاح بازه زمانــی حفظ قدرت خرید اســناد 
بعــدی  اقدامــات  کــه  اسامی اســت  خزانــه 

گزارش می گردد. متعاقبًا 
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کارفرمایی  کانــون عالــی انجمن های صنفــی 
کارگر، روز چهارشنبه  ایران به مناسبت هفته 
نماینــدگان  میزبــان  مــاه  اردیبهشــت   5
ســندیکای  محــل  در  کارگــری  تشــکل های 
که در این  شــرکت های ساختمانی ایران بود 
دیــدار طرفیــن بــه بحــث و بررســی مســائل و 
مشــکات مبتابــه راههــای برون رفــت از آن 
کــه تامیــن اجتماعــی بــه عنــوان  پرداختنــد 
کارفرمایان محور  کارگران و  مهم ترین مسئله 

گفتگو بود. این 
در ابتدای این نشست آقای مهندس محمد 
کعاصــکا  مدیــره  هیــأت  رئیــس  عطاردیــان 
ضمــن خیرمقــدم و تبریــک فــرا رســیدن اول 
گفت و  کارگر را تبریک  مه و بزرگداشــت هفته 
کارگران در موضوع  کارفرمایان و  کرد:  عنــوان 
کار بــا هم ســهیم هســتند و جز اینکه دســت 
بــه دســت هم دهنــد و مســائل این حــوزه را 
کننــد راه دیگــری ندارند. ضمــن اینکه  حــل 
هــر فــردی حقــوق خــود را دارد و بایــد از آن 
کشــور  کنونــی نجات  کنــد، در شــرایط  دفــاع 
حــرف اول را می زند. در ســالهای اخیر تاش 
مــا برای حل مشــکل بیمه شــدگان و رعایت 
تامیــن  عالــی  شــورای  در  جانبه گرایــی  ســه 

اجتماعی بوده است. 
وی افــزود: متاســفانه تامیــن اجتماعــی هــر 
ســال بیش از ســال قبــل تحلیل مــی رود. در 
بودجه امسال هم تصویب شد یک سوم حق 
بیمه های پرداختی را به حساب خزانه واریز 
که باید دید واریز حق الناس به حســاب  کند 
بیت المال از لحاظ شــرعی درست است؟ در 
این باره نامه ایی با امضای تمام تشــکل ها و 
اتاق ها به شــورای نگهبان نوشــتیم تا چنین 
کنــد، امــا شــورای نگهبــان این  قانونــی را رد 
که با توجه به  کرد در حالی  قانــون را تصویب 
گــر این پول به خزانه  کمبــود بودجه دولت، ا
برود در حقیقت به جیب دولت رفته اســت. 
می خواهنــد این پــول را به وزارت بهداشــت 
کــه سیســتیم درمــان را در  و درمــان بدهنــد 
که درچنین صورتی هم  کند،  کشور یکپارچه 
بایــد تامیــن اجتماعی قــرارداد ببنــدد و پول 
کــه  کتــاب در اختیــار نهــادی  را بــا حســاب و 
درمان را انجام می دهد، قرار دهد. به نظر ما 
کارفرمایی در این  کارگری و  باید تشکل های 
باره متحد شــوند و جلوی اجرای این قانون 
را بگیرنــد. عــاوه بــر ایــن بــا احیــای شــورای 
عالــی تامین اجتماعــی از اتفاق هایــی از این 

کنند. دست جلوگیری 
وی در ادامه با اشــاره به بدهــکاری 150 هزار 
میلیــارد تومانــی دولــت از ســهم 9 درصــدی 
کــرد: مــن بــه عنــوان  خــود در بیمــه تصریــح 
کارفرمایــی ایــران هــم برای  کانــون  نماینــده 
تولیدکننــدگان  بــرای  هــم  و  شــدگان  بیمــه 
کــه چگونــه از حقــوق بیمــه و  نگــران هســتم 
کنند و تولیــد را تداوم  درمــان خود اســتفاده 

بخشند. 
دبیــرکل  محجــوب  علیرضــا  دکتــر  ادامــه  در 
کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس  خانه 
ح  کرد: این نشســت فرصتــی برای طر اظهــار 
موضوعات مهم است، از جمله بحث تامین 
کــه از جهات  اجتماعــی به عنــوان موضوعی 
مختلف از جمله منابع و مصارف، آینده آن، 
شــیوه هدایــت و تغییــر ســاختار احتمالی آن 
که همه ما باید بــا انگیزه  مســئله روز اســت، 
کنیم. مصوبه  و دقــت این بحث ها را دنبــال 
بنــد »ز« تبصــره 7 قانــون بودجــه 1397 بــه 
که بنده  کور اســت  نظــر مصوبــه یک طرفــه و 
در ســوال از وزیر بهداشــت در صحن مجلس 
کــه خود ســهم خود  کــردم خزانه ای  عنــوان 
را نپرداختــه چــه صاحیتــی بــرای نگهداری 

در نشست نمایندگان تشکل های کارفرمایی و  کارگری در سندیکا تاکید شد

ورت گفت و گوهای دو جانبه   ضر
 بین تشکل های کارگری و کارفرمایی

 نشست
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کارفرما دارد.   کارگر و  سهم 
وی افــزود: اینکــه بدهــکار، قاضــی و مجــری 
شــود از عجایب روزگار است. در خزانه پول از 
یک طرف می آید و از طرفی می رود وعملیات 
حســابداری در آن اتفــاق نمی افتــد، و خزانه 
آن محــل امن قابــل اعتماد بــرای این اتفاق 
نیست. موضوع دیگر این است که نهادی که 
گــرو می گیرد حداقل  پــول تامین اجتماعی را 
60 درصــد آن را برای هزینــه درمان الزم دارد 
و وزارت بهداشــت صراحتــا اعام می کند اول 
طلــب ما را بدهید بعد مســتمری را پرداخت 
که وزارت بهداشت باید همان  کنید در حالی 
که برای درمان آحاد مردم می دهد  سرانه ای 

کند.  به تامین اجتماعی هم پرداخت 
کرد: سازمان تامین اجتماعی باید  کید  وی تا
توســط صاحبــان آن اداره شــود و اینکــه همه 
صندوق ها در ســازمان تامیــن اجتماعی وارد 
شــود درســت نیســت و باید اصاح شــود و به 
که در  قانــون خــود تامین اجتماعــی و ترکیبی 
اساسنامه پیش بینی شده برگردیم. پیشنهاد 

ما توقف و اصاح بند »ز« خواهد بود. 
محجوب با اشاره به اینکه باید به بدهی های 
دولت به این صندوق ســامان داده شود، چرا 
کــه موضــوع بین  نســلی و مهــم اســت، درباره 
ســایر مســائل مربــوط بــه تامیــن اجتماعــی و 

راهکارهای پیشنهادی سخن گفت. 
کعاصکا  مهندس حمیدرضا ســیفی دبیــرکل 
کرد با این روند چیزی از ســازمان  نیــز عنوان 

تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند. 
در این نشســت، مهندس حمیدرضا ســیفی 
صادقــی  حســن  آقــای  و  کعاصــکا  دبیــرکل 
کارگری  رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه 
کارگــران  نیــز مبرم تریــن مشــکات مشــترک 
کارفرمایــان را مــورد اشــاره قــرار داد و ایــن  و 
بــه  کــه چــرا  کــرد  ح  را مطــر ســؤال مشــترک 
و  کارگــری  بالقــوه  نیــروی  همــه  ایــن  رغــم 
کارفرمایی  کارگری و  کارفرمایی، تشــکل های 
در متبلورســازی ایــن قــدرت و اعمــال آن بــر 
اقتصادی سیاسی برای ارتقای توسعه پایدار 

کارآمد هستند؟  نا
در پایــان ایــن هــم اندیشــی، پیشــنهاد آقای 
تــداوم  بــرای  مبنــی  عطاردیــان  مهنــدس 
تقویــت  بــرای  جانبــه  دو  نشســت های 
کارگران و  مشــترکات و تضعیف افتراقات بین 
که با اتفاق آرا  گذاشته شد  کارفرمایان به رای 

به تایید حاضران رسید.

شــورای  نشســت  ششــمین  و  هفتــاد  در 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی با حضور 
کرباســیان، وزیــر امــور اقتصــاد  دکتــر مســعود 
پیشــنهادهای  ایــران،  اتــاق  در  دارایــی  و 
فعــاالن بخش خصوصــی در مــورد تبصــره 19 
قانــون بودجه ســال 1397 مربــوط به تکمیل 

گرفت. پروژه های نیمه تمام مورد بحث قرار 
کرباســیان در ایــن نشســت بــا اشــاره به  دکتــر 
گفت وگــو  ثمربخــش بــودن جلســات شــورای 
ح های  کــرد: مــا مصمم بــه اجــرای طر اظهــار 
نیمه تمام هســتیم، قرار بــود آیین نامه تبصره 
19 از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه تدوین 
شود اما این آیین نامه با نظر بخش خصوصی 
کارآفرینــان آن از  کثر  کــه ا نهایی می شــود چرا 
بخش خصوصــی هســتند؛ ســپس آیین نامــه 

مستقیم به هیات دولت ارائه می شود.
حســین ســاح ورزی، نایب رئیس اتــاق ایران 
گفت:  هم با اشــاره به تبصره 19 قانون بودجه 
ســابقه این موضوع به ماده 27 قانون الحاق 
بــاز می گردد و دســتورالعمل آن چندین بار در 
ح و اصاح شده است.  گفت وگو مطر شــورای 
آیین نامــه تبصــره 19 توســط ســازمان برنامــه 
و بودجــه تدویــن شــد و نهایتًا عمــده نظرات 
تشــکل ها و فعاالن حوزه مربوطه در اصاحیه 

گرفــت؛ هنوز چنــد مورد  نهایــی مــد نظر قــرار 
نیــاز به اصاحیه دارد و امروز آیین نامه نهایی 

تبصره 19 قانون بودجه تدوین می شود.
 مهنــدس محمدرضــا انصــاری، نایب رئیــس 
ح هــای نیمه تمام  اتــاق ایران با اشــاره بــه طر
ح هایــی  کــه طر کــرد: 12 ســال اســت  اظهــار 
نیمه تمــام بــه ارزش بالــغ بر 700 هــزار میلیارد 
تومان متوقف شــده است، همچنین سه الی 
چهار میلیون نفر اشــتغال خود را از طریق آن 

دست داده اند.
ح ها  گــر ایــن طر گفتــه مهنــدس انصاری ا بــه 
کامل اجرا شــود بالــغ بر 800 هزار شــغل ایجاد 
کــه البتــه ایــن میزان شــغل نیــاز به  می شــود 
150 هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری دارد، 
کمتری در  درحالی کــه برای تبصــره 19 بودجه 
گرفتــه شــده اســت بنابراین می تــوان به  نظــر 

ایجاد 200 هزار شغل امیدوار بود.
درادامــه ایــن نشســت حمیــد پورمحمــدی، 
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه با اشــاره به 
کرد:  تبصــره 19 قانــون بودجه ســال 97 بیــان 
مــا دو هــدف اساســی را دنبال می کنیــم، اول 
که از تاب  کردن بخش خصوصی اســت  فعال 
کافــی بــرای ایفــای نقــش در اقتصــاد  و تــوان 
برخــوردار نیســت درحالی که پایه اصــل 44 بر 

در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

76 هزار پروژه نیمه تمام 
در انتظار تصمیم دولت
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ح ریزی  اســاس مشــارکت بخش خصوصی طر
شده است.

او دومیــن هدف را مشــارکت بخش خصوصی 
با دولت به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم 
کــرد: 76 هــزار پــروژه نیمه  دانســت و تصریــح 
دولــت  منابــع  و  دارد  وجــود  کشــور  در  تمــام 
گــر بخواهیــم  محــدود اســت، بــه طــور مثــال ا
کنیم حدود 20  پروژه های حوزه آب را تکمیل 

سال به طول می انجامد.
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه تبصــره 19 
بخــش  مشــارکت  بــرای  مناســبی  فرصــت  را 
خصوصــی و دولــت دانســت تــا بــازار 500 هــزار 

میلیارد تومانی داخل فعال شود.
از  تعــدادی  داد:  توضیــح  پورمحمــدی 
بخــش  را  نیمه تمــام  عمرانــی  پروژه هــای 
خصوصــی و دولــت باید بــه صورت مشــارکتی 
گــذاری  قابل وا نیــز  تعــدادی  و  داده  انجــام 
بــه بخــش خصوصــی اســت. مشــارکت دولت 
پروژه هــای  زمینــه  در  خصوصــی  بخــش  و 
همچنیــن  و  جدیــد  پروژه هــای  نیمه تمــام، 
پروژه هــای آمــاده بهره بــرداری، قابــل انجــام 

است.

قیود مشارکت بخش خصوصی و دولت
او دربــاره قیــود مشــارکت بخــش خصوصــی با 
دولت توضیح داد: اول اینکه پروژه باید از نظر 
اقتصــادی بــرای بخش خصوصــی توجیه پذیر 
گــذاری  باشــد و بخــش خصوصــی پیــش از وا
کاربــری آن را از دولــت  پــروژه می توانــد تغییــر 

کند. درخواست 
پروژه هــا  توجیه پذیــری  بــرای  او  گفتــه  بــه 
گرفته شــده اســت، ضمن  تمهیداتــی در نظــر 
اینکــه دولــت حق قیمت گــذاری محصوالت و 

خدمات نهایی پروژه ها را ندارد.
معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: 
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  قیــد  دومیــن 
کــه دولــت بایــد بخــش  بــا دولــت ایــن اســت 
کنــد.  مالــی  حمایــت  و  تجهیــز  را  خصوصــی 
قانــون بودجــه اجــازه داده بخشــی از بودجــه 
کار شــود. همچنین  کشــور صرف این  عمرانی 
به صندوق توسعه ملی اجازه داد برای تأمین 
مالــی ارزی مشــارکت داشــته باشــند، ضمــن 
اینکــه نظــام پولی و مالــی به ویــژه بانک های 
توســعه ای می توانند تأمین مالی این پروژه ها 
را انجام دهند و مجلس به دولت اجازه داد تا 
جــذب 30 میلیارد دالر فاینانس خارجی برای 

پروژه ها داشته باشد.
کــرد: اجــازه داده شــده تا  پورمحمــدی اعــام 
بــه نفع بخــش خصوصــی دارایی هــای دولت 
ترهیــن شــود و بــرای اولیــن بــار ایــن امــکان 
فراهم شــد تا در صورت جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی وزارت اقتصاد ریســک سیاســی آن را 
پوشــش دهــد و در فاینانــس پروژه ها تضمین 
کمیتــی توســط وزارت اقتصاد داده شــود.  حا
همچنیــن ســازوکار اختــاف دولــت و بخــش 

خصوصی پیش بینی شده است.
گفتــه او 14 هــزار و 500 پــروژه احصــا و بــه  بــه 
گــذاری به  که خواســتار وا مجلــس ارائه شــده 
بخــش خصوصی یا مشــارکت این بخش برای 

ح ها هستند. تکمیل طر

8 اولویت دولت
 در طرح های نیمه تمام

ح  طــر  8 بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  معــاون 
اتمــام  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــرای 
گفت: ما  ح های نیمه تمام پیشــنهاد داد و  طر
پیش نویــس آیین نامــه تهاتــر مطالبات بخش 
که مبلغ  کرده ایم  خصوصی با بانک ها را آماده 
آن 100 هــزار میلیارد تومان اســت و با توجه به 
همــکاری مجلــس می شــود ایــن را بــه عنوان 

گذاشت. کشور نام  نظام ملی تسویه مالی 
دولــت  امســال  داد:  ادامــه  محمــدی  پــور 
در  واحــد  هــزار   100 کــم  دســت  بازســازی 
دارد.  کار  دســتور  در  را  فرســوده  بافت هــای 
دولــت خــودش نمی خواهــد این هــا را بســازد 
و حتمــًا بخــش خصوصــی برای احیــای بافت 
ح دولت در این  فرسوده راهکارهایی دارد. طر
که قبــل از اجرایی شــدن  زمینــه آمــاده اســت 

باید با بخش خصوصی مشورت شود.
او با اشاره به برنامه دولت در خصوص اصاح 
حمل ونقــل عمومی گفــت: دولــت می خواهــد 
ناوگان فرســوده حمل ونقل از موتورســیکلت، 
و  گــن  وا مینی بــوس،  کامیــون،  کســی،  تا
گر بخش  کنار بگــذارد، بنابراین ا لوکوموتیــو  را 
خصوصــی در ایــن زمینــه آمادگــی دارد برنامه 
دولــت در این خصوص آماده و تنظیم اســت. 
کنــد و  دولــت می توانــد بــه ایــن بخــش ورود 
کند. حتی نماینده خود را در این زمینه اعام 
گردشــگری  ح وســیع  پورمحمــدی دربــاره طر
گفــت: اتمــام هتل هــای 4 ســتاره و 5  دولــت 
ســتاره و اقامتگاه هــا در برنامــه دولت اســت و 
ح توســط ســازمان برنامــه و بودجه و  ایــن طر

گردشگری نهایی شده است. سازمان 
کشاورزی  او با اشــاره به ســه اولویت در بخش 
کنــش بــه  گلخانــه ای در وا کشــت  کــرد:  بیــان 
مشکات آب و خشکسالی ها، افزایش پرورش 
ماهیــان در قفــس و افزایــش صنایــع تبدیلی، 
که برای  کشــاورزی دولت اســت  اولویت هــای 
ح هایــی تدویــن شــده و دولــت  آن هــا نیــز طر

آماده حمایت از به بخش خصوصی است.
دربــاره  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  معــاون 
گفت:  کوچک در روســتاها و عشایر  ح های  طر
دولــت با حــدود 14 تــا 15 هزار میلیــارد تومان 
ح هــا را مــورد حمایــت قــرار می دهــد.  ایــن طر
که بخــش خصوصــی وارد شــود  خــوب اســت 
کند، ضمــن اینکه  و در ایــن زمینــه نقــش ایفا 

تسهیات این بخش حدود 6 درصد است.
ح هــای  طر کــرد:  اظهــار  پورمحمــدی 
ح هــای صنعتــی هــم جــزو  دانش بنیــان و طر
گر به معنای واقعی  اولویت های دیگر اســت. ا
گفت وگو بین دولت و بخش خصوصی صورت 
که نام بــرده شــده روی میز  ح هــای  گیــرد، طر
ســازمان برنامــه و بودجــه اســت و مــا آمــاده 

ح ها هستیم. کردن این طر عملیاتی 

بخش خصوصی به اندازه الزم از منابع 
خط اعتبار خارجی استفاده نمی  کند

کرباســیان وزیر امــور اقتصاد و  پــس از آن دکتر 
دارایی در زمینه تهیه پیش نویس تهاتر بخش 
گفــت: 100 هــزار میلیارد  خصوصــی با بانک ها 
تومــان پیش بینــی شــده و بقیــه بخش هــا در 
رقابــت بــا بخــش خصوصــی می تواننــد از این 

کنند. منابع استفاده 
مناطــق  بازســازی  بــه  اشــاره  بــا  کرباســیان 
گفت: دولــت تصمیم خوبی  فرســوده شــهری 
کرده و به اســتناد قانون  در ایــن زمینــه اتخاذ 
اختیــار  در  را  دولــت  مــازاد  اراضــی  می تــوان 

توسعه گر قرار داد.
کــردن خودروهــای فرســوده  ج  او دربــاره خــار
کرد: منابــع آن از  از حمل ونقــل شــهری بیــان 
محــل مــاده 12 تضمین می شــود و هــدف آن 

صرفه جویی سوخت است.
کید بر لزوم  وزیــر امور اقتصــادی و دارایی بــا تأ
امنیت سرمایه گذاری گفت: حضور نمایندگان 
کمــک می کند. دولت  قــوه قضائیه به این امر 
کــرده و قطعــًا اتــاق در ایــن  مــواردی را تهیــه 
خصوص نظراتــی دارد و باید با تجمیع آرا این 

کنیم. موضوع را نهایی 
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کرباســیان بــا بیــان اینکــه 36 میلیارد   دکتــر 
دالر منابــع خــط اعتبــار خارجــی در اختیــار 
بــر  جمهــور  رئیــس  کیــد  تأ گفــت:  داریــم، 
منابــع  ایــن  از  خصوصــی  بخــش  اســتفاده 
ایــن منابــع  از  بــرآورد  انــدازه  بــه  امــا  اســت 

استفاده نمی شود.
کرد:  او بــا اشــاره بــه اجــرای اصل 44 اظهــار 
محــدود  گــذاری  وا بــه  اصــل  ایــن  عمدتــًا 
شــده اســت و بــه ســایر شــقوق آن پرداخته 
نشــده، حتی مجلــس وقتی از مــا توضیحی 

کتفا می کند. گذاری ها ا می خواهد به وا
حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مجلــس نیــز 
در ایــن نشســت بــه بیــان برخــی اشــکاالت 
گفــت:   و  پرداخــت  آیین نامــه  در  موجــود 
تبصره 19 قانون بودجه ســال 96 شــفافیت 
بیشــتری داشت، این تبصره در قانون سال 
گســترده شــده امــا هنوز  جدیــد تا حدودی 

شفافیت الزم را ندارد.
ســپس تعدادی از اعضای بخش خصوصی 
بــه بیــان نظــرات خــود پرداخته و بــه نکاتی 
همچون مغفول مانــدن تضمین پرداخت، 
پاییــن بــودن امنیــت ســرمایه گذاری و عدم 

کردند. اطمینان از ثبات قوانین اشاره 
کمیجانی، قائم مقام بانــک مرکزی نیز  کبــر  ا
کــرد: در چنــد بنــد تبصــره 19 قانــون  اظهــار 
بودجه 97 نظام بانکی سهم اصلی تضمین 
که الزم اســت از ابتدا  مالــی را بر عهــده دارد 

تکالیف بانک معین شود.
و  استحکام بخشــی  لــزوم  بــر  همچنیــن  او 
گفت:  کــرد و  کید  مقاوم ســازی آیین نامــه تأ
گهــان 14 هــزار پــروژه را به سیســتم  نبایــد نا
آن  مشــکات  از  کــه  کنیــم  محــول  بانکــی 
گاهیــم، بهتــر اســت در ســال های آغازیــن  آ
یــک  در  اســت  بهتــر  کنیــم.  ســبک تر  را  کار 
یــا دو ســال ابتدایــی موانــع اجرایــی نظــام 
بانکــی، دولــت و بخــش خصوصی بــه موقع 
شناسایی شــوند تا بتوانیم آن ها را از سر راه 

برداریم.

پیشنهاد ترمیم آیین نامه تبصره 19 
قانون بودجه 97 

کمیســیون  محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس 
اقتصــادی مجلــس دربــاره فراینــد انتخــاب 
گفــت: تعریــف ســرمایه گذار در  ســرمایه گذار 
آیین نامه مشــخص اســت، بهتر اســت افراد 
ممنــوع بــرای ســرمایه گذاری نیــز در آن ذکر 
کمیســیون اقتصــادی مجلس  شــود.رئیس 
قانــون   19 تبصــره  کــه  کــرد  آمادگــی  اعــام 
بودجه 97 بعد از انجام اصاحات به قانون 
پایــه تبدیــل شــود.پور ابراهیمی همچنیــن 
برنامــه  اجــرای  بــرای  کــه  داد  پیشــنهاد 
گرفتــه شــود تا بتــوان از  زمان بنــدی در نظــر 
ابتدای تابســتان عملیــات اجرایی آن را آغاز 

کرد.

که مســئله ارز  امــان اقتصاد  چنــد وقتــی اســت 
که در برخی موارد حتی  ایران را بریده به  نحوی 
کــه ارتباط مســتقیم  کاالهایــی  خریــد و فــروش 
یــا غیرمســتقیم بــا ارز دارنــد، بــه حالــت تعلیــق 
که مردم  درآمــده اســت. این نه بــار اولی اســت 
ایران آن را تجربه می کنند و )به زعم نویســنده( 
آن  شــاهد  کــه  بــود  خواهــد  بــاری  آخریــن  نــه 
خواهیم بود. به نظر می رسد این درد همچون 
که در بدن بیمار اقتصاد ایران  ســرطانی اســت 

کرده است. رخنه 
ایــن بــدن بــا مســکن های مختلــف یــک دوره 
کــم دردی را تجربــه می کند؛ اما دیــری نمی پاید 
کــه دوبــاره بیمــاری عــود می کنــد. حــال ســوال 
کــه آیــا ایــن ســرطان چــاره ای دارد  ایــن اســت 
سیاســت های  ایــن  بپذیریــم  بایــد  اینکــه  یــا 
مســّکنی تنهــا چــاره موجــود اســت؟ نوســانات 
و  نگذاشــته  خواننــدگان  بــرای  صبــری  ارزی 
این جــا هــم محل مناســبی برای ارائــه نظریات 
گفت پاســخ ابتدایی  اقتصادی نیســت اما باید 
این ســوال در اقتصاد با  عنــوان الگوی ماندل-

شــده  داده  میــادی   60 دهــه  در  فلمینــگ 
کــه بــا عناویــن  اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه 
،)impossible trinity( غیرممکــن   تثلیــث 

 تثلیــث نامقــدس )unholy trinity( یــا تثلیــث 
ناســازگار )irreconcilable trinity( نیز شــناخته 
می شــود به بحث عدم امکان داشتن هم زمان 
خ ارز ثابت، حرکت آزادانه ســرمایه و سیاست  نر
پولــی مســتقل می پردازد. بــا وجــود وارد بودن 
انتقــاد بــه ایــن نظریــه اما نکتــه قابــل تاملی در 
کــه جــزو دروس پایــه ای و اولیــه  آن وجــود دارد 
کان اســت و می تــوان از آن بــرای حل  اقتصــاد 
ریشــه ای مشــکل ارز در اقتصاد ایران اســتفاده 

کرد.

 دالر؛ درد 
همیشگی  
اقتصاد ایران

حسین توکلیان؛ اقتصاددان
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یــک   گاهــی  چنــد  از  هــر  کــه  شــده  مرســوم 
اقتصــادی  مبنــای  اقتصــادی  کارشــناس 
خ تــورم داخلی و  خ ارز را تفــاوت نــر تعییــن نــر
خ تــورم خارجــی دانســته و معتقــد اســت  نــر
خ ارز بــر ایــن مبنــا تعیین می شــد،  گــر نــر کــه ا
نبودیــم.  ارز  خ  نــر جهشــی  افزایــش  شــاهد 
گفــت ایــن  در عیــن صحــت ایــن ادعــا، بایــد 
برابــری  به عنــوان  اقتصــاد  در  )کــه  نظریــه 
 )purchasing power parity( خریــد  قــدرت 
برقــرار  بلندمــدت  در  می شــود(،  شــناخته 
کوتاه مدت  اســت حــال آن که ایــن نوســانات 
باعــث  یک بــار  ســال  چنــد  هــر  کــه  اســت 
می شــود تا عــدم رعایت این نظریه به شــکل 
خ ارز در جهــت جبــران  یــک جهــش آنــی نــر
کنــد. امــا آنچــه بــر  ایــن تفاضــل خودنمایــی 
اســاس مبانــی نظــری اقتصــاد بین الملــل در 
بــا  اســت  ارز  خ  نــر تعیین کننــده  کوتاه مــدت 
خ بهره پوشــش داده نشــده  عنوان برابری نر
شــناخته   )uncovered interest parity)
کــه خــود ریشــه در الگــوی ماندل- می شــود 
فلمینــگ دارد. مبنــای ایــن نظریه آن اســت 
دو  بیــن  انتخــاب  تصمیم گیــری  در  فــرد  کــه 
دارایــی داخلــی و خارجــی عــاوه بــر تفاضــل 
خ ســود داخلــی و خارجــی بــه  موجــود در نــر
خ ارز نیز نــگاه می کند.  تغییــرات انتظــاری نــر
خ ســود دارایــی  بــه بیــان دیگــر چنانچــه نــر
خ ســود دارایــی داخلی  خارجی نســبت به نر
که شــاهد  کمتر اســت اما انتظار بر این اســت 
خ ارز در سررســید دوره نگهــداری  افزایــش نــر
دارایــی خارجی باشــیم و ایــن افزایش باعث 
خ سود دارایی خارجی  می شــود تا مجموع نر
خ ســود داخلــی بیشــتر  خ رشــد ارز از نــر و نــر
شــود، فــرد به ســمت خریــد دارایــی خارجی 
کرد. بر این اساس تعادل  ســوق پیدا خواهد 
خ ســود داخلی برابر  که نر خ می دهد  زمانــی ر
خ رشــد  خ ســود خارجــی و نــر بــا مجمــوع نــر
انتظاری ارز باشــد. ایــن نظریه در واقع عامل 
کوتاه مدت ارز  اصلــی تعیین کننده نوســانات 
خ ســود  خ ســود داخلی از نر را تفــاوت بیــن نر

خارجی در نظر می گیرد.
کــه انتظــار بــر  بــر اســاس ایــن نظریــه زمانــی 
خ ارز باشــد، فــرد می تواند به جای  افزایــش نر
دارایــی  ســراغ  بــه  داخلــی  دارایــی  انتخــاب 
اساســی  کنــد. پیش فــرض  خارجــی حرکــت 
این نظریه امکان حرکت آزادانه ســرمایه یا به 
بیان دیگر باز بودن حســاب ســرمایه اقتصاد 

اســت. در واقــع، چنانچــه بــازار دارایی هــای 
اقتصاد امکان معامله دارایی های خارجی را 
که به دنبال حفظ قدرت  مهیا سازد، افرادی 
خریــد بین المللــی خــود هســتند می تواننــد 
بــا خریــد دارایی های خارجی بــه هدف خود 
که هدف  دســت یابند. به یاد داشــته باشیم 
که با مشــاهده نوســانات  بســیاری از افرادی 
را  خــود  ارز  بالقــوه  و  پنهــان  تقاضــای  ارزی 
کــرده و وارد ایــن بــازار می شــوند بــه  بالفعــل 
دنبــال حفظ ارزش دارایی های خود نســبت 
بیــان دیگــر  بــه  یــا  بــه دارایی هــای خارجــی 
حفظ قدرت خرید بین المللی خود هســتند. 
که در اقتصــاد ایران تنها  شــوربختانه از آنجــا 
دارایی  خارجی در دســترس افــراد و خانوارها 
پول خارجی اســت، بــا وقوع نوســانات ارزی 
کــه خود  ســریعا اقــدام بــه خریــد ارز می کننــد 

باعــث تشــدید بیشــتر بــازار می شــود. این در 
گر دارایی خارجی به جز پول  که ا حالی است 
خارجــی در اختیــار خانوارهــا بود بســیاری از 
این تقاضاها می توانســت به جــای حرکت به 
ســمت بازار ارز، به ســمت بــازار بورس حرکت 

کاهش یابد. کند و نوسانات ارزی به شدت 
کنــار ایــن نظریــه، نظریــه برابــری نــرخ بهره  در 
کــه افــراد در جهت  پوشــش داده شــده اســت 
کانال از  پوشــش نوســانات ارزی ناشــی از ایــن 
طریــق ابزارهــای مالی مانند ابزارهای مشــتقه 
اقدام به پوشش ریسک می کنند. به بیان دیگر 
افــراد در جهــت جلوگیری از ریســک نوســانات 
نگهــداری  و  ارز  خــود  خریــد  جــای  بــه  ارزی 
آن اقــدام بــه خریــد ابزارهایــی ماننــد فــوروارد 
که ابزارهایی  (forward(، آتی و ســلف می کنند 
در جهــت خریــد و فــروش ارز در دوره های بعد 
هستند. این رویکرد نیز خود عاوه بر نیاز به باز 
بودن حساب سرمایه، نیازمند زیرساخت های 

فنی و بازار مالی عمیق است.
که دنیــا مبتنی بر  دو راهــکار علمــی و اجرایی 
کرده و با اســتفاده از آنها نوســانات  آنها عمل 

کنتــرل می کننــد ایــن دو  کوتاه مــدت ارزی را 
رویکــرد اســت. اســتفاده از ابزارهای مشــتقه 
خود به دلیل مشــکات فقهی نیاز به بررسی 
امــا  امــکان اجــرا دارد.  و مطالعــه در جهــت 
رویکرد اول قابل اجراســت اما قابلیت اجرای 
آن نیازمنــد تعامــل بــا اقتصادهــای خارجــی 
کــه ارز بــه مفهوم  اســت. بایــد دقــت داشــت 
اســت  ج  خــار دنیــای  بــا  اقتصــادی  ارتبــاط 
پــس مشــکات آن نیــز بــه مفهــوم مشــکل با 
اقتصادهــای خارجی اســت. بنابراین به نظر 
در  ارز  بــازار  اصولــی  کنتــرل  راهــکار  نگارنــده 
گام اول برطرف ســازی مشــکات پیــش روی 
تعامــات اقتصــادی بــا اقتصادهــای خارجی 
اســت تــا بتــوان همــراه بــا تعمیــق بازارهــای 
امــکان ایجــاد زیرســاخت  بــه  مالــی داخلــی 
خارجــی  دارایی هــای  معاملــه  انجــام  بــرای 
عــاوه بــر ارز را مهیــا ســاخت تــا افــراد بتوانند 
بــرای حفــظ قــدرت خریــد بین المللــی خــود 
گام  در  باشــند.  داشــته  ارز  جــز  گزینه هایــی 
بعد و با برطرف ســازی مشــکات فقهی سایر 
ابزارهــای مالــی امکان پوشــش ریســک های 
کارگــزاران اقتصــادی را مهیــا ســاخت.  ارزی 
که اقتصادی مانند چین با چنین  گفت  باید 
رویکردی توانسته به دلیل در اختیار داشتن 
غ از  حجــم باالیــی از دارایی های خارجــی فار
قدرت اقتصادی خود، قدرتی مازاد یابد و به 
همیــن دلیل ابــزار اقتصادی قــوی در اختیار 
که می تواند به جای تسلیحات  داشــته باشد 
نظامی تهدیــدی جــدی بــرای ابرقدرت های 
اقتصــادی دنیــا باشــد. ایــران نیز بــا توجه به 
حجــم درآمدهای نفتی بــاالی خود می تواند 
از  اســتفاده  بــا  همچنیــن  و  طریــق  ایــن  از 
ظرفیت هــای داخلــی خــود بــه ایــن ابــزار در 

ابعادی متفاوت دست یابد.
ایــن راهکارهــا، راهکارهایــی مبتنــی بــر اصول 
کــه  ابتدایــی علــم اقتصــاد اســت و تــا زمانــی 
نخواهیم به این اصول ابتدایی احترام بگذاریم 
نبایــد توقع مدیریت صحیح اقتصاد را داشــت 
کــه پیش تــر بحث شــد باید بدن  و همان طــور 
نیمه جــان این اقتصاد بیمار را با مســکن های 
زودگــذر زنــده نگــه داریم و شــاهد تشــنج های 
قابــل پیش بینی هر چند ســال یک بار باشــیم 
که این بدن تا  اما آنچه مســلم است این است 
جایی توان این مســکن ها را دارد و خدا به داد 

که این توان پایان یابد. روزی رسد 
 دنیای اقتصاد 
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کتورهای انسانی از  ارگونومی یا مهندســی فا
 Nomos کار و کلمه یونانی Ergo به معنی  دو 
به معنی قانون و قائده مشــتق شده است و 

کار است. در لغت به معنی قانون و قائده 
کاری، ارگونومی  در بســیاری از محیط هــای 
از  بســیاری  و  نیســت  مطرحــی  موضــوع 
افــراد راجــع بــه ارگونومــی اطاعــی ندارنــد و 
کــه ایجــاد می کنــد نمی داننــد.  مشــکاتی را 
گفته شــد و در  معنــی واژه ارگونومــی در بــاال 
ادامــه مطلــب در ابتدا ارگونومــی را تعریف  و 
ســپس در مورد بیماری ها و نحوه برخورد با 

آن و مزایا و معایب آن صحبت می کنیم.
 ارگونومــی علــم و مهــارت طراحــی مشــاغل 
کار بــرای تطابــق بــا توانایی هــا و  و محیــط 
محدودیت هــای انســان اســت در واقــع بــه 

کار با فرد است. مفهوم تناسب 
ارگونومــی بیشــتر بر روی ایــن موضوع بحث 
کار چگونــه بــر انســان اثر  کــه انجــام  می کنــد 
پرســش های  بــه  پاســخ  بــرای  و  می گــذارد 
کنش هــای فیزیولوژیــک بــدن در  ح وا مطــر
کارهــای جســمانی، عوامــل محیطــی  برابــر 
ارتعــاش،  روشــنایی،  صــدا،  گرمــا،  ماننــد: 
کاری را مورد مطالعه قرار می دهد. در  نوبت 
کاهش خستگی  ارگونومی بر روی روش های 

کید می گردد. تا
کار و نوع  هــدف ارگونومــی، طراحی محیــط 
کامًا با قابلیت های  که  گونه ای است  کار به 
جســمانی و روانی انســان ســازگار باشــد. هر 
چــه میــزان ایــن ســازگاری و تناســب بیشــتر 
بیشــتر  نیــز  فنــی  ایمنــی  و  بهــره وری  باشــد 

خواهد شد.
کار  چالــش ارگونومــی در واقــع بین انســان و 
اســت و برای رســیدن به خواســته های بهتر 
بایــد توانایی هــای باالتری داشــته باشــیم و 
کار و  بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تناســب 

کاری باید ایجاد شود. انسان در محیط 
ارگونومــی در تمــام علوم هــا جایــگاه ویژه ای 
دارد و می تــوان بــا آموزش هــای مناســب به 
کار به باالترین ســطح خود  افــراد در محیــط 
رســاند. عدم توجه به اصول ارگونومی منجر 
به بروز بسیاری بیماری ها می شود. در واقع 
کاهــش بیماری ها  یکــی از اهــداف ارگونومی 
که با بهبود  کار می باشــد  و عــوارض ناشــی از 

کار و امکانات  کار و طراحی محیط  وضعیــت 
کارگر  کارمنــد و  و وســایل بنــا بــه ابعاد بدنــی 
به طــوری  را تحقــق می بخشــد  ایــن هــدف 
کــه محیــط امن و مناســب را جهــت فعالیت 

کارکنان فراهم می آورد.
برای دســتیابی به اهداف ارگونومی باید سه 
گــی را مــورد توجه قــرارداد: فرد، محیط و  ویژ
گی هــا را ارزیابــی و  کار در واقــع ارگونومــی ویژ
اندازه گیری می کند و از نتایج به دست آمده 
برای تناسب و تطابق بیشتر انسان و محیط 

کارش استفاده می کند. و 
در  کــه  ارگونومــی  دســتاوردهای  از  برخــی 
کارکنــان  و  کارفرمایــان  بــرای  کار  محیــط 

اهمیت زیادی دارند عبارتند از:
کارفرمایــان حائز  کــه بــرای  الــف( مــواردی 

اهمیت است:                         

کیفیت  کاراتر عملیات تولید، بهبود  - انجام 
فرآورده           

کاهش هزینه تولید                        - افزایش بهره وری، 
کار در بین  - افزایــش حســن نیــت و روحیــه 

کارکنان           
کاهش خطاهای انسانی                                           -
کار                                     کاهش حوادث ناشی از   -
کاهش هزینه های درمانی                                        -
کاهش غیبت ها                                                    -

کاهش پرداخت غرامت  -
کارکنان حائز اهمیت  کــه برای  ب(مواردی 

است:
کاهش فشارهای شغلی    -

کاهش آسیب ها و بیماری های شغلی   -
کار کاهش حوادث ناشی از    -

کارکنان -  افزایش راحتی و آسایش 
-  باال رفتن سطح تندرستی

-  افزایش ایمنی
-  افزایش رضایت شغلی

رعایــت مســائل  عــدم  بــه دلیــل  متاســفانه 
مشــکات  بــا  افــراد  ارگونومــی،  بــه  مربــوط 
اســکلتی-  اختــاالت  ماننــد،  بلندمدتــی 
بیماری هــای  دوم  رتبــه  در  کــه  عضانــی 
کــه  کار قــرار دارد مواجــه می شــوند  ناشــی از 
غیــره  و  درد  گــردن  درد،  کمــر  بــه  می تــوان 
کــرد. همچنین بیماری هــای دیگری  اشــاره 
از  یکــی  کــه  کارپــال  تونــل  ســندرم  مثــل 
کار اســت  شــایع ترین بیماری های ناشــی از 
از  کــه  کارمنــدان   %25 حاضــر  حــال  در  و 
کامپیوتر اســتفاده می کنند دچار این عارضه 
می شــوند و همچنیــن زنــان دو برابــر مردان 
بیماری هــای  از  بســیاری  می شــوند.  مبتــا 
کار  کار و اختاالت ناشــی از  شــغلی ناشــی از 
هنــوز عمده ترین عامل از دســت رفتن زمان 
کار به  کار، افزایــش هزینه ها و آســیب نیروی 
شــمار می آیــد و یکــی از بزرگ تریــن معضات 
کشــورهای صنعتــی  بهداشــت حرفــه ای در 

است.
بــرای اینکــه بتــوان از آســیب های ناشــی از 
کنترلی  کــرد باید از روش هــای  کار جلوگیــری 
پایــش  ایــن روش هــا شــامل  کــرد  اســتفاده 

سامت، آموزش و ورزش است.

 ارگونومی 
چیست؟

مهندس  نگارمصطفی زاده
      کارشناس ارشد ایمنی بهداشت

(HSE( محیط زیست

مقاهل
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پایــش ســامت بایــد هــر ســال توســط طــب 
ح پایش  کار بــرای افــراد صــورت بگیرد در طــر
کشف  ســامت به ارزیابی وضعیت سامت و 
مرحلــه  بــه  هنــوز  کــه  مشــکاتی  و  مســائل 
کشــف مشــکاتی  بیمــاری نرســیده اند و نیــز 
کــه شــاید فــرد از آن بــا خبــر شــویم ولــی بــه 
عنــوان بیمــاری یــا مشــکل تلقی نمی شــوند 
پرداخته و راه های تشــخیص درمانی و ســایر 
توصیه های الزم ارائه می دهد. آموزش بحث 
که افراد باید با باال بردن سطح  مهمی اســت 
دانــش خود از اصول ارگونومی و رعایت موارد 
کار خود بتوانند از آســیب های شــغلی  آن در 

کنند. کم 
کــردن اســتقامت بــدن در مقابــل  بــا ورزش 
ثابــت  موقعیت هــای  و  اســتاتیک  کارهــای 
کاری و تحمــل فشــار  تــوان  کاری افزایــش و 

در فــرد باالتــر مــی رود انجــام حرکات ورزشــی 
کار از خستگی و  کششــی، راه رفتن در محیط 

تنش ماهیچه ها جلوگیری می کند.
کاری ارگونومیک فقط  کــردن محیــط  فراهــم 
کارمنــدان هم  کارفرمایان نیســت و  بــر عهــده 
خــود  بــرای  ارگونومیــک  محیــط  می تواننــد 
بــرای راهــکار  چنــد  اینجــا  در  کننــد.   ایجــاد 
 صحیــح نشســتن روی صندلــی را پیشــنهاد 

می کنم:
در  صندلــی  روی  نشســتن  نحــوه  شــاید 
از  یکــی  ولــی  نباشــد  ظاهــر موضــوع مهمــی 
گــردن درد و  کمــردرد،  دالیــل بیماری هــای 

بیماری های ستون فقرات است.
که روی  1- توجــه به ارتفــاع صندلی هنگامی 
صندلــی می نشــیند ارتفاع آن بایــد در حدی 
کمر  کف پاها روی زمیــن و زانوها با  که  باشــد 

که ارتفاع  در یک راستا قرار بگیرد. در صورتی 
صندلــی با قد شــما هماهنگ نیســت از یک 

کنید. زیرپایی استفاده 
2-بهتــر اســت آرنــج هــا به بــدن چســبیده و 
عمــود قرارگیرنــد . مــچ دســت و انگشــتان را 
صاف نگه دارید و از خم شــدن آن جلوگیری 
کارکــردن بــا مــوس  کنیــد بخصــوص هنــگام 
کنیــد. به چپ و راســت  بــه ایــن نکتــه دقــت 
کامًا صاف  کمرتان باید  صندلی خم نشوید. 

کار خم نشوید. باشد. قوز نکنید و روی میز 
گونه ای  گــردن بایــد بــه  3- حفــظ وضعیــت 
کمــی پایین تــر از صفحه  کــه ســر شــما  باشــد 
مانیتــور باشــد و یــا بــرای نوشــتن و مطالعــه 
گردن شــما بیــش از انــدازه خم  کــردن نبایــد 

شود.
کوچک ها   اثر بزرگ 

گم شد  میخ از نعل افتاد نعل بی میخ 
  اسب بی نعل از دست برفت 

سوار بی اسب از رفتن بماند 
 در این حال دشــمن از راه رســید و ســوار را 

بکشت.

   منبع : 
کتاب عوامل ارگونومیک -حمیدرضا حیدری 

کتاب مقدمه ای بر ارگونومی آر. اس بریجر   

که  گونه ای اســـت  کار به  کار و نـــوع   هـــدف ارگونومـــی، طراحی محیـــط 
کامًا با قابلیت های جســـمانی و روانی انســـان ســـازگار باشد. هر چه 
میزان این ســـازگاری و تناســـب بیشتر باشـــد بهره وری و ایمنی فنی نیز 

بیشـــتر خواهد شد.
کار اســـت و برای رســـیدن به  چالش ارگونومی در واقع بین انســـان و 
تری داشـــته باشـــیم و برای  خواســـته های بهتـــر باید توانایی های باال
کاری باید  کار و انســـان در محیـــط  رســـیدن به ایـــن هـــدف تناســـب 

شود. ایجاد 
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حضور محترم مخاطبان ارجمند؛
بخش هــای  دربــاره  ارزشمندشــان  نظــرات  نقطــه  ارائــه  ســبب  گرامی بــه  مخاطبــان  و  دوســتان  نظــر  دقــت  و  همراهــی  از  می دانیــم  خــود  وظیفــه   
کنیــم.  ارائــه می شــود، صمیمانــه قدردانــی  انــدرکاران آن  بــه دســت  یــا  ارســال  بــه نشــریه  بــه طــرق مختلــف  و  کــه در مناســبت ها  مختلــف نشــریه 
کــه بــا توجــه بــه ورود نشــریه بــه ســال جدیــد بــا دریافــت نقــد و نظرهــای مخاطبــان عزیــز شــناخت  کــرده ایــم  تی را تدویــن  در همیــن راســتا ســواال
کنیــم. از اینــرو تقاضــا داریــم ضمــن مطالعــه ایــن بخــش در  کســب  بهتــر و دقیــق تــری نســبت بــه جایــگاه نشــریه و اعتبــار بخش هــای مختلــف آن 
یــا از طریــق شــماره 09355092878 کمیســیون انتشــارات ســندیکا و  بــه  بــه صــورت ارســال مســتقیم   صــورت امــکان دیدگاه هــای ارزشــمندتان را 
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 صاحدید(:

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

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

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

2-به تناسب و موقعیت زمانی نشریه را مطالعه می کنم 
3- به صورت موردی یا اتفاقی نشریه را مطالعه می کنم 

گرافیک محتوای نشریه ج ( ارزیابی 
کدام بخش می دانید؟       سرمقاله           مقاالت اقتصادی                 اطاع رسانی درباره سندیکا              بسترسازی برای  1-مزیت نشریه را در 
کشور           بخش آموزشی و اطاع رسانی عمومی                    کاهش و رفع مشکات صنفی       ارائه نقطه نظرات اعضای سندیکا به مسئولین 

کدام بخش ها را ضعیف ارزیابی می کنید؟ کدام بخش ها را مناسب و   -2

کارشناسان نشریه را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟    الف( عالی            ب( خوب         ج( متوسط         د( ضعیف  3- نقطه نظرات 

کافی نشان نداده است؟ 4- نشریه نسبت به چه مسائلی توجه 

گرافیک و ظاهر نشریه  چه نظری دارید؟     5- درباره 

کلمات: . . . . . .  . .                   الف( جلد  مجله: . . . . . .  . .                         ب( فونت 

       ج( آراستگی صفحه ها: . . . . . .  . .     د( آراستگی عکس ها : . . . . . .  . .

کدام بخش را بیشتر مطالعه می کنید؟  6- در هر شماره 

   الف( سرمقاله                                  ب( بخش های اقتصادی  

کارشناسان مختلف       ج(بخش های مربوط به سندیکا     د( بخش های سرگرمی و اطاع رسانی عمومی                        هـ( مقاالت 

7- در مجموع نمره نشریه در چه میزانی ارزیابی می کنید؟         الف(کمتر از ده             ب( بین ده تا پانزده           ج( پانزده تا 17         د( باالتر از 17   

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  10- آیا تمایل دارید نشریه را از طریق ارائه رپرتاژ فعالیت های حرفه ای یا آ
                                 

فرم نظرسنجی




