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 پروژه های عمرانی نیمه تمام عمری به درازای 
کشــور دارد. در  برنامه های توســعه و سازندگی 
گفتمــان ســازندگی و  کــه  دوران پــس از جنــگ 
کم بود، وجــود طرح های  کشــور حا  آبادانــی بر 
نشــانی  وعمرانــی  زیرســاختی  ای   توســعه 
کشــور  آینــده  بــه  امیــد  آفرینــش  بالندگــی و   از 
 محسوب می شد. به رغم نیاز کشور به فراهم سازی 
هــای  بخــش  بــرای  الزم  هــای   زیرســاخت 
متنوع، به مرور و با کاهش تزریق اعتبارات مورد 
نیــاز، ایــن پــروژه هــا در ردیــف عوامل مشــدده 
گرفتنــد.  رکــود و تــورم  وکاهــش اشــتغال قــرار 
دولــت هــا از یکســو با هــدف ایجاد زیرســاخت 
و  کشــاورزی  و  صنعتــی  توســعه  بــرای  الزم 
همچنیــن پاســخگویی بــه نیازهــای زندگــی و 
شــئون مختلــف حیــات اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصادی مردم برای اجرای طرح های عمرانی 
اقــدام به برنامه ریــزی و تعیین افق های میان 
کردنــد و در عین حال   مــدت و بلندمــدت مــی 
به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش 

مــداوم  افزایــش  یــا  ریالــی  و  ارزی  درآمدهــای 
هزینــه هــای جاری بــا محدودیت هایــی برای 
به بارنشــاندن این طرح ها مواجه بودند. این 
چالش در دولت های سازندگی و اصالحات به 
عنوان یک مسئله اما با رهیافت های مشترکی 
کوشــیدند از  مطــرح بــود و طــی آن دولتمردان 
ضرورت اجرای این طرح ها غافل نشوند و تاثیر 
منفی تساهل در آن را بر رشد اقتصادی، توسعه 
صنعتی و شکوفایی کشاورزی و مباحثی مانند 
اشــتغال آفرینی، افزایش رفاه عمومی و شکاف 
مناطق توســعه یافته و توسعه نیافته را نادیده 
کــه به رغم  نگیرنــد. نتیجه ایــن راهبرد آن بود 
کاهــش درآمدهــای ارزی در برخــی از ســال ها، 
چراغ فعالیت های حوزه عمرانی روشــن ماند. 
ماحصــل ایــن رهیافــت و راهبــرد دولــت هــای 
کــه وضعیت دشــوار اجرای  فــوق الذکــر آن بــود 
پروژه های عمرانی نیمه تمام به مرحله بحران 
نرســید و مردم نیز از آثــار و برکات اجرای آنها به 

صورت مستقیم و غیر مستقیم منتفع شدند.

کشــورو  که در برابر آینده  گــذر از دولت هایی  بــا 
اســتاندارد  حیــات  بــرای  الزم  هــای  بنیــان 
کشــور احســاس مســئولیت  نســل فعلــی و آتی 
که راهبــرد آینده  کردنــد و ورود به عصــری  مــی 
 نگرانــه و خردورزانــه بــه حاشــیه رفت، مســئله 
پــروژه هــای عمرانی نیمــه تمام بــه عنوان یک 
چالش به یک واقعیت تلخ تبدیل شد و فعاالن 
این عرصه و مردم مناطق مختلف کشور را مانند 
کارشناســی  ســایر صاحــب نظــران حــوزه های 
کرد. در این دوره طرح های توســعه ای  نگران 
با دو تهدید مستقیم مواجه شدند. اول اینکه 
در مــوارد زیــادی تعریف و برنامــه ریزی عمرانی 
ج از یک نظام توجیه پذیر و عقالنی صورت  خار
گرایانه  گیری از منطق توسعه  گرفت و با فاصله 
بــه میــزان قابــل توجه ای تحــت تاثیر مســائل 
 سیاســی، تصمیمــات ســطحی و تامیــن فوری

 نیازهای منطقه ای بدون پشــتوانه مطالعاتی 
که  گرفت. به عنوان مثال یکی از تصاویری  قرار 
از عملکــرد دولــت ســابق در اذهــان عمومی به 

ر ی ک ز عمرا  
از ر های  ند  از  
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جای مانده، سفرهای استانی بی شمار و کلنگ 
کلنگ هایی با  که  زنی های پی در پی آنهاست 
کتاب  نام طرح های عمرانی و بدون حســاب و 
گرفتــن اعتبــارات الزم بر زمین  دقیــق و در نظــر 
کامل  زده می شــد اما این روند فاقد یک نظام 
 مطالعاتــی، اجرایــی، تامیــن اعتبار و مشــارکت 
 بخش خصوصی واقعی بود.عالوه براین جهت گیری 
آشــکار  حمایــت  راســتای  در  دولــت   کالن 
و وجــود عنصــر  بخــش خصولتــی  از  پنهــان  و 
رقابــت با بخــش خصوصــی در درون نهادهای 
ای تــازه  آفــت  بــه  را  عمرانــی  حــوزه   اجرایــی، 
  گرفتار کرد. رقابت نابرابرخصولتی ها یا شرکت های
کــه فعالیــت عمرانــی    وابســته بــه نهادهایــی 
آنهــا  تخصصــی  و  ذاتــی  ماموریــت  و  وظیفــه 
 محسوب نمی شود، موجب شد که طرح های
کمبــود اعتبــارات در چنبــره   عمرانــی عــالوه بــر 
وهمچنیــن  الزم  تخصــص  و  دانــش  کمبــود 
و شــبه  از ســوی مجریــان خصولتــی  انحصــار 
گیــرد. ماحصل  دولتــی و شــبه خصوصــی قــرار 
که تعریف طرح های عمرانی  این اتفاق آن شد 
کــه از ابتدا تــا انتهای آن  کنــد  از مســیری عبــور 
ابهــام های زیادی در خصوص نحوه تخصیص 
که  منابع و جایگاه بخش خصوصی )و هر آنچه 
ریشه در نهادهای مردمی دارد(، شکل بگیرد. 
گیــری و اجرایی در  خروجــی این نظام تصمیم 
که برجای  حوزه عمرانی میراث نامبارکی است 
ماند وهنوز پابرجاســت و برای دولت یادزدهم 
و حتی دوازدهم دردســرهای زیــادی به همراه 
داشــته اســت. چنانکه اشــاره به سرنوشت رها 
گستره طرح های کشور در   بودن سرمایه های 
گفتمــان  اصلــی  عناصــر  از  یکــی  تمــام  نیمــه    
دولــت یازدهم را تشــکیل می داد. بار ســنگین 
طــرح هــای نیمه تمام بخشــی از توجــه دولت 
و مجلس را در ســالهای اخیــر به خود معطوف 
کــرده و نشســت هــا و جلســات هــم اندیشــی 
مجلــس،  دولتــی،  هــای  نهــاد  در  معتــددی 
مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، اتــاق بازرگانــی، 
ســندیکای شرکت های ســاختمانی و ... برگزار 
شــده و پیشــنهادات و طرح های مختلفی نیز 
کــه هنوز  تهیــه و تدویــن شــده اســت امــا هنوز 

است این قصه سر درازی دارد.
کســتر توســعه  کــه دولــت یازدهــم از خا زمانــی 
نامــوزون با شــعارعقالنیت و خــردورزی دراداره 
امور جامعه سر برآورد، این امید ایجاد شد که راه 

بازگشت به دوران شعارهای سطحی مسدود و 
به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند از آن 
محافظت گردد چرا که این بازگشت هزینه های 
برگشت ناپذیری به جامعه دارد. در سال های 
آغازیــن دولت یازدهم نشــانه های مشــهودی 
گــذر از آن دوره دیــده شــد امــا  از تــالش بــرای 
ایــن رویکرد به مرور با شــدت یافتن مشــکالت 
کم رنگ شــد. با افرایش نقدینگی  مالــی دولت 
بلوکه شده یا درانحصار بنیادها و نهادهایی که 
همزمان خصلت خصولتی، شبه دولتی و شبه 
خصوصی دارند و به صورت اقتضایی یا ترکیبی 
از منافــع هــر ســه بخش بهــره می برنــد، تامین 
منابع طرح های عمرانی دچارمحدویت شــده 
است. دولت امکان مانور و برنامه ریزی خاصی 
نســبت بــه درآمدهــای خــود نــدارد و قریــب به 
 صددرصــد درآمدهــای ارزی و ریالی دولت باید 
و شــوند  کشــور  جــاری  هــای  هزینــه   صــرف 
 علی الظاهر امکان هر گونه دخل و تصرف در آن 
 به دلیل فشارهای اجتماعی وجود ندارد. وجود 
این نابسامانی ها و شرایط تحریمی باعث شده 
کــه دولت فعلی نیز در حوزه عمرانی ناخواســته 
و به مرور درخطر سرنوشــت مشابه دولت قبلی 
که  گیرد. البته ایــن امیدواری وجــود دارد  قــرار 
آثــار زیانبــار میــراث نامبــارک طــرح هــای نیمه 
که دولت  گذشــته مانع از آن بشود  تمام دولت 

مســتقر اجازه دهد چنین میراثــی از خود برای 
آیندگان برجای بگذارد. 

کشــور و دولت در ورطــه میراث  امــا بــرای آنکه 
گرفتــار نمانــد و در آن چرخــه  برجــای مانــده 
گذشــته منجر نشــود، الزم  به بازتولید شــرایط 
اســت خردجمعی و ضرورت های ملی، آرمانی 
کارشناسی محترم شمرده شده  و رویکردهای 
و مهمتــر از آن نســبت بــه الزامــات آن وفاداری 
کــه تهدیدها و  عملــی ابــراز شــود. در شــرایطی 
تحریــم هــا بــار دیگر بازگشــته یا محتمل اســت 
گذشــته  کــه برگــردد، باید تجارب و اشــتباهات 
را از اتــاق های فکر و آرشــیوها بــه میدان عمل 
که بخش خصوصی  کشاند. واقعیت این است 
کشــور  فعــال در حوزه عمران نگران سرنوشــت 
و نگــران ماحصــل فعالیت های چنــد دهه ای 
از آن اســت.  خــود و اندوختــه هــای حاصــل 
گونه تنگنــای دولت همراهی  ایــن بخش با هر 
کــه دولــت و  کنــد امــا انتظــار دارد  کــرده و مــی 
همــه بخــش هــای حکومــت نــگاه ابــزاری یــا 
 ناتــوان انگاری به بخش خصوصی را به عنوان

گر آغوش  کنار بگذارنــد و ا گزاره نادرســت   یــک 
گشــایند،  همــکاری بــه ســوی این بخــش می 
از ســر اضطرار و ناچاری نباشــد بلکه براســاس 
گریزناپذیــر  درک ضــرورت هــای بلنــد مــدت و 
گیری بخش  باشــد و در مسیر فعالیت و قدرت 
خصوصــی موانــع پرشــمار از جملــه رانــت ها و 
انحصــارات بخش خصولتی و دولتی را برچیند 
و دســت از رقابت نابرابر با ایــن بخش بردارند. 
بدیهی اســت دولتمــردان و خردمندان عرصه 
گــر طرحــی نــو بــا مشــارکت  کشــور ا کمیــت  حا
اندیشــمندان، صاحــب نظــران و نماینــدگان 
نهادهــای مدنــی رونمایــی نکننــد روزمرگــی، 
گیــری  کارآمــدی ســاختار تصمیــم  کاهلــی و نا
کشــور مســیری پیــش روی  و تصمیــم ســازی 
که با هدف و خواســت  گذاشــت  دولت خواهد 

مطلوب آن متفاوت خواهد بود.
بــه  تــوان خوشــبینانه  نمــی  ایــن صــورت   در 
نشســت.  ســازنده  و  مثبــت  تحــوالت  انتظــار 
برای آنکه سرنوشت طرح های عمرانی مشابه 
را  هــا  واقعیــت  بایــد  نگــردد  گذشــته   میــراث 
دریافــت و بخش خصوصی را به معنای بخش 
صاحــب دانش و تخصص و ســرمایه اجتماعی 

پذیرفت.

 

کستر  که دولت یازدهم از خا زمانی 
توســعه نامــوزون با شــعارعقالنیت 
جامعــه  امــور  دراداره  خــردورزی  و 
که  ســر بــرآورد، این امید ایجاد شــد 
راه بازگشــت بــه دوران شــعارهای 
ســطحی مســدود و بــه عنــوان یک 
ســرمایه اجتماعــی ارزشــمند از آن 
محافظت گردد چرا که این بازگشت 
ناپذیــری  برگشــت  هــای  هزینــه 
هــای ســال  در  دارد.  جامعــه   بــه 
 آغازین دولت یازدهم نشــانه های 
از  گــذر  بــرای  تــالش  از  مشــهودی 
آن دوره دیــده شــد اما ایــن رویکرد 
بــه مرور با شــدت یافتن مشــکالت 

کم رنگ شد مالی دولت 
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 نشست

 در مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا  صورت گرفت

گزارش عملکرد 96 
9 ی  ش های عمرا ا رسی  ب

مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران روز یکشنبه 3 
تیر در حالی در سالن همایشهای سندیکا برگزار شد که عالوه بر بررسی دستور جلسه، وضعیت 
کننده حوزه عمرانی با حضور فعاالن و پیشکســوتان این حوزه مورد بررســی  نامســاعد و نگران 
قــرار گرفــت و پیشــنهاد و نقطه نظرات اعضــای پانل برای خروج از وضعیــت فعلی و ایجاد بهبود  

ح شد. درعرصه سازندگی و تداوم توسعه زیرساخت کشور مطر
کار مجمع سالیانه؛  دستور 

1
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هیــات  رئیــس  دادمــان  بهمــن  مهنــدس 
گزارش  مدیــره  ضمن خیر مقدم بــه حاضران 
که  خــود را ارائــه داد و اظهار داشــت: در ســالی 
کم بر فضای کســب و  گذشــت بنا برشــرایط حا
گســترده بر  کار در هالــه ای از ابهام و بالتکلیفی 
کشــور، سندیکا آینده ای  فعالیت های عمرانی 
را پیش بینــی  احــداث  بــرای صنعــت  دشــوار 
نمــود. در عیــن حــال برخــورداری از تجــارب 
سالها تحمل سختی های طاقت فرسا و تالش 
و فعالیت توسط شما عزیزان و سربازان آبادانی 
ایران ما را امیدوار به عبور از نامالیمات موجود 
نمود. علیرغم تــالش دولت تدبیر و امید برای 
رهایــی از بنــد تحریم ها و خــروج از رکود تورمی 
گذشــته، دوران ســپری شــده  در ســه ســال 
گذشــته بــرای صنف مــا، صنعت  در ســالهای 
احــداث وکل بخــش خصوصی بســیار ســخت 
و فرسایشــی بوده اســت. بســیاری از شرکتها و 
کــه دارایی های  اعضــا چنان تحلیــل رفته انــد 
مستقیم را که هیچ، سرمایه های انسانی خود 
را نیــز از دســت داده انــد. در فضــای غیررقابتی 
کم بر عرصه اقتصاد آخرین امیدهای بخش  حا

خصوصی در خطر از دست رفتن است.
کرد: هیات مدیــره و اتاق های فکر  وی تصریــح 
که  گذشــته بــه دنبــال ایــن بوده اند  طی ســال 
راههــای بــرون رفت بخــش خصوصــی را از این 
کننــد و در عین حــال راههای  ورطــه جســتجو 
جذب حمایت و پشتیبانی های دولت و اصالح 
قوانیــن و مقــررات را در جهــت بسترســازی ها و 
رفع موانع را تبیین، پیشــنهاد ومطالبه نماید. 
در این راستا اعضای هیأت مدیره دوره بیست 
کارگروه هــا  و  کمیســیون ها  همــراه  بــه  ودوم 
کوشــیدند  وکمیته هــای پرتــالش در ســندیکا 

ومحیــط  درونــی  واولویت هــای  ضرورت هــا 
بیرونــی را تحلیــل و تعییــن نمــوده، تمهیدات 
الزم در جهت همگرایی وانسجام اهداف اعضا 
ســندیکا و صنف را فراهــم آورند. در بعد داخلی 
گذشــته توانمندسازی  ســندیکا، مطابق سال 
اعضا در مدیریت و مهارت و استانداردســازی را 
کره  بهترین راه حل بــرای باالبردن تعامل و مذا
بــا نهادهای قــدرت تشــخیص داده و اســتمرار 
آموزش های الزم و نقد و تبیین قوانین و مقررات 
کار را پیگیری نمودیم. سندیکا  حوزه حســب و 
در سال 96 موفق به برگزاری کالسهای آموزشی 
در حوزه های مختلف مورد نیاز اعضا و همچنین 
برگــزاری دوره ایمنی با همــکاری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای اعضای خود گردید که 
با حمایت وهمیاری شایسته اعضای سندیکا، 
کلیــه نیروهای  در رســیدن بــه اهــداف تربیــت 
گواهینامه هــای  ذیصــالح صنعــت احــداث بــا 

صالحیت و مهارت به عمل آمد.
دادمــان افــزود: در بعــد بیرونی، نشســت های 

مشــترکی با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر 
وتأثیرگذار در زمینه تسهیل، شفاف سازی و رفع 
موانع و ابهامات قانونی، حذف قوانین و لوایح 
کار و استفاده از  و آیین نامه های مخل کسب و 
ظرفیت های قانونی موجود برگزار شده است. 
به عنوان مثال سندیکا در تعامل با اتاق بازرگانی 
ایــران موضوعات و مشــکالت صنفی خــود را با 
حضــور نمایندگان ســندیکا درکمیتــه موضوع 
ماده 12قانون احکام دائمی و شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی مطرح نمود و با اخذ 
مصوبــات قابل قبــول برای صنف در بســیاری 
از موضوعــات مطروحــه نتایــج خوبــی حاصل 
گردیــد. موضوعــات صنفــی، مالیــات بــر ارزش 
افزوده، مشــاغل ســخت وزیــان آور، پروژه های 
نیمــه تمــام و مطالبــات معــوق پیمانــکاران و 
گــذاری اوراق مالــی خزانــه  اســالمی   نحــوه وا
از جملــه موارد مطروحه در ایــن رایزنی ها بود. 
کارشناسان اقتصادی  نشست هم اندیشــی با 
ومالــی بانک مرکزی و اعــالم مطالبات اعضا به 
قائم مقام محترم بانک مرکزی، نشست هیات 
مدیــره بــا معاونــت بیمــه ای ســازمان تامیــن 
اجتماعــی در جهت حــل مشــکالت بیمه ای، 
نشســت هیات مدیره با معاونت سازمان امور 
کارگروه مشــترک  مالیاتی و پیشــنهاد تشــکیل 
بــا ســازمان امــور مالیاتی جهت رفع مشــکالت 
اعضا، نشست با جناب آقای مهندس شافعی 
ریاســت محترم نظام فنی اجرایی در خصوص 
مســائل مبتالبه، به ویژه آیین نامه تشــخیص 
صالحیــت ورتبه بنــدی و اعــالم عواقــب توقف 
طرحهــای عمرانــی، اشــتغال و امنیــت ملــی، 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  ابــالغ  درخواســت 
اصالحــی صنعت احــداث، مالقات و نشســت 
بــا چنــد هیأت  تجــاری خارجــی در زمینه های 
ســرمایه گذاری و ورود تکنولــوژی و تجهیزات با 
کشــورهای اروپای غربی و شــرقی در سال 96 از 
جمله فعالیت های سندیکا است که البته سایر 
گــزارش دبیــر  خدمــات و اقدامــات ســندیکا در 
محترم سندیکا و گزارش کمیسیونها به سمع و 

نظر شما اعضای محترم خواهد رسید.
کرد: خدمات  رئیس هیات مدیره خاطرنشان 
فــوق در ســال گذشــته میســر نبوده اســت جز 
بــا راهنمایی ها و اعالم نیازها و پیشــنهادات و 
که  پشــتیبانی شــما اعضای وفــادار و صمیمی 
بــا وجــود همــه مشــکالت وهمــه نارســایی ها 
مــا را تنهــا نگذاشــتید و بــه مــا فرصــت دادیــد 
بــا روحیــه ای مضاعــف و ترکیــب جوانتــر و بــا 
 روحیه تر در دوره بیست وسوم در خدمت تان

از  بخشــی  عنــوان  بــه  کــه  آنچــه   . باشــیم    

کار مجمع سالیانه؛ دستور 
  گزارش  مهندس دادمان،  رئیس هیات مدیره
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 نشست
فعالیت هــای ســندیکا خدمــت تان ارائه شــد 
توسط تیم مســئولیت پذیر و پر جنب وجوش 
کنــار کمیســیونها و اتاقهــای فکر  دبیرخانــه در 
خدمــات  دبیرخانــه،  اســت.  گردیــده  میســر 
فنی، حقوقی، قراردادی و مشــاوره های حوزه 
مالــی، بیمــه ای و غیره را بــه اعضا ارائــه داده و 
در عین حال خدمات وسیع آموزشی و رفاهی 
قالــب  را در  فنــآوری اطالعــات  و  ارتباطــات  و 
کنفرانس ها  برگزاری ســمینارها، همایش هــا و 
ونمایشگاه ها و انتشار کتاب و نشریه و سایت و 
کانال تلگرام را به اعضا محترم عرضه می دارند 
که جا دارد مراتب ســپاس و تشکر خود را اعالم 

داریــم. اقدامــات انجــام شــده در ســال 96 و 
تدوین برنامه های ســال جــاری، وظایف بس 
خطیــر وگســترده تری را در ســال97 بــرای این 
که قطعا با همراهی،  دبیرخانــه رقم زده اســت 
همفکــری وپشــتیبانی همــه جانبــه اعضــای 
کلیه  محتــرم امکان پذیر می باشــد. مجــددا از 
گرامی انتظار داریــم حمایتهای همه  ســروران 
جانبه خود را از خدمتگزاران خود در ســندیکا 

دریغ نفرمایند. 
مدیــره  هیــأت  کــرد:  عنــوان  خاتمــه  در  وی 
ســندیکا ســپاس و تشــکر صمیمانــه خــود را از 
کمکهای مادی  که با  مدیران شــرکتهای عضو 

و معنــوی خویــش و با مســاعدتهای اثر بخش 
در طول ســال96 یاری رسان سندیکا بوده اند 
کمکها در  گونه  ابــراز می دارنــد.  امیدواریم این 
طــول ســال جــاری نیــز تــداوم یابد. فرصــت را 
کارکنان سندیکا در  مغتنم شمرده از تالشهای 
خدمت رســانی به شــرکتهای عضو، صمیمانه 
که گذشــت تعدادی  تشــکر می کنم.  در ســالی 
از مدیــران ارشــد شــرکتهای عضو بســتگانی را 
که از  گرامــی خــود از دســت دادنــد  از خانــواده 
خداوند منان برای درگذشتگان آمرزش ابدی 
و بــرای بازماندگان صبر و شــکیبایی مســئلت 

می نماییم. 

گالبتونچــی  در ادامــه ایــن برنامــه دکتــر ایــرج 
دبیــر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران  
که  ک را سپاســگذارم  نیز اظهار داشــت: یزدان پا
گزارش عملکرد  فرصتی داد تا یکبــار دیگر بتوانم 
که در  ســندیکای شرکتهای ســاختمانی ایران را 
جهت اعتالی نام و جایگاه شرکتهای عضو تالش 
کرده اند خدمت اعضای محترم حاضر در جلسه 
ارائه نمایم. ســعی اینجانب و همکاران خدومم 
در دبیرخانه آن بود که بتوانیم در شرایط سخت 
گامی  کنونی  اقتصادی فعلــی و روزهای ملتهب 
در جهــت حــل مشــکالت برداریــم و همچنــان 
شرکتهای عضو را در مسیر آبادانی و خدمتگذاری 

امیدوار و سربلند نگه داریم. 
کوششــی فروگــذار نبودیم  وی افــزود: ما از هیچ 
که هر روز ســخت تر  اما شــرایط ســخت موجود 
هم می شــود تــوان بســیار و نیــروی مضاعفی را 
گرفته اســت. مســائل  از مــا و دبیرخانــه محترم 
و مشــکالت قبلی هنوز پا برجاســت اما امید نیز 
زنده اســت. سندیکای پرافتخار ساختمانی در 
طول 70 ســال نامالیمات زیادی دیده است اما 
بســیاری از بزرگان معتقدند شرایط امروز بسیار 

ســخت و طاقت فرســا و حساس اســت اما ما در 
ســال 96 نیــز به فعالیــت خــود ادامــه داده ایم. 
عملکــرد  جامــع  گــزارش  و  کاری  برنامه هــای 
بــه صــورت مجلــد در اختیــار شــما عزیــزان قرار 
گرفته اســت تا دقیق تر و بیشــتر با فعالیت های 

سندیکای خویش آشنا شوید. 
وی افــزود: مصوبــات هیــات مدیــره  در ســال 
گذشــته در راســتای ظرفیت هــای برنامه هــای 
اقتصادی و عمرانی بوده و بر اساس چالش های 
روی داده در حوزه صنعت احداث با رصد دقیق 
و تصمیمات سازنده برای برون رفت از شرایط و 
حل مشــکالت اقدام شده است و دبیرخانه نیز 
تالش خود را برای اجرایی نمودن این مصوبات 

کار بسته است. به 
وی تصریح کرد: بدیهی است با توجه به شرایط 
پیش آمده در صنعت احداث در سالهای اخیر، 
همگرایــی شــرکتها و تشــکلهای فعــال بیــش از 
پیش رخ نموده و تشــکلها وظیفه سنگین تری 
را باید بدوش بکشند تا شرکتها در یک همگرایی 
جدی در قالب تشــکل خود، قــدرت چانه زنی و 
توانمنــدی خــودرا در فضــای ســخت اقتصادی 

کنونــی به رخ بکشــند. درســال گذشــته بیش از 
2500 فقــره مکاتبــه توســط دبیرخانــه ســندیکا 
ثبت شده است. بیش از نیمی از این تعداد نامه 
از طریــق ســندیکا تهیــه و تنظیــم شــده و صادر 
شــده اســت. همچنین حضور موثــر نمایندگان 
دبیرخانــه در مجامــع بیــرون ســازمانی و تعامل 
بــا ســازمانها و تشــکلها نیز به نحــو قابل توجهی 
افزایش یافته و برونداد مسائل و طرح و پیگیری 
موضوعــات مبتــال بــه صنــف در مجامــع مرتبط 
و مختلــف یکــی دیگــر از سیاســتهای دبیرخانه 
کــه در ایــن خصــوص نتایجــی نیــز به  می باشــد 
دست آمده که مهمترین آن به شرح ذیل است:

گواهینامــه صالحیــت  1- رفــع مشــکل تمدیــد 
پیمانکاران که طی آن ما توانستیم بخشنامه ای 
گر کل عملکرد پیمانکار به دلیل مسائل  بگیریم که ا

مالی پایین آمده تا 4 سال رتبه وی تمدید شود
2- رفــع برخــی مشــکالت موجــود در خصوص 

مالیات بر ارزش افزوده
3- رفع ابهام بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج 

از کشور با صدور بخشنامه جدید
4-اصالح موضوع معافیت کارفرمایان مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
کــردن  قطعــی  و  تهیــه  در  خــوب  تاثیــر   -5

شاخص های تعدیل و فهرست های بها
6- رفع مشکل صدور ضمانت نامه از سوی بانکها 
با توجه به بدهی معوق شرکتهای پیمانکاری که 
در ایــن باره بحث پیچیده ای با بانکها داشــتیم 
که همــه پیمانکاران مشــکالت  کــه در شــرایطی 
مالــی دارنــد برخی بانکها با اشــاره به تســهیالت 
معــوق از صــدور ضمانتنامــه بــرای پیمانــکاران 
که در برخی موارد توانستیم  خودداری می کنند 
بــه بانکهــا بقبوالنیم ایــن ضمانت نامه هــا برای 
کار گرفتن شــرکتها ضروری اســت  ادامه حیات و 
تــا بتوانند معوقات را پرداخت کنند، در این باره 

دستاوردهای خوبی داشتیم.  
7- رفع مشــکل اســناد خزانه اســالمی با حفظ 

کار مجمع سالیانه؛ دستور 
 گزارش دکتر ایرج گالبتونچی، دبیر سندیکا
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قدرت خرید اسناد خزانه
قراردادهــای  از بخشــنامه  رفــع مشــکل    -8
جدیــد-  بخشــنامه  صــدور  و  ســرجمع 
پیگیری های ما باعث صدور بخشنامه جدید 
گرچــه در آن همه موارد رفع نشــد ولی  شــد- ا

بسیاری از مشکالت بخشنامه قدیم حل شد
جلســات  برگــزاری  کــرد:  عنــوان  گالبتونچــی 
متعدد حضوری با مسئولین دولت و مجلس و 
استفاده از ظرفیت های موجود برای پیگیری 
کار و حضــور پرتــوان  موضوعــات و دســتورات 
که باعث  کلیه مجامع  کارشناسی ســندیکا در 
ثبــت برخــی قوانیــن و بخشــنامه های صادره 
اصالحی بنام سندیکا گردیده است، برگ های 
دیگری از فعالیت های منسجم و برنامه ریزی 
دقیــق نماینــدگان شــما در ایــن دوره اســت. 
کارشناسی طبق  کمیســیون های تخصصی و 
هدایــت هیــات مدیــره بــه صــورت منظــم بــه 
کارشناســانه  برگزاری جلســات و بررســی های 
کارگــروه،  خویــش اقــدام نمــوده و بــا تشــکیل 
کمیتــه و یــا نشســت های تخصصــی نســبت 
بــه بحــث، تبــادل نظــر و تجمیــع آراء و ارائــه 
بازوهــای  عنــوان  بــه  مربوطــه  راهکارهــای 
تالشــهای  ســندیکا  کارشناســی  مشــورتی 
بســیاری نموده اند و حرکت و تالش در مســیر 
کارشناســی نتایج قابل تاملی را بــرای اعضا در 

پیش داشته است.
موثــر  تعامــل  و  دوســویه  ارتبــاط  گفــت:  وی 
دبیرخانــه و اعضــا یکــی از سیاســت های بنده 
بــه عنــوان دبیــر بــوده و تــالش در جهــت رفــع 
مشــکالت ارتباطــی، تغییــر رویه هــای اطــالع 
رسانی و خبری، تسریع امور ارتباطی آغاز شده 
و بــه زودی اخبــار بهره برداری هــای جدید به 
سمع و نظر شما خواهد رسید و همگی شاهد 
نتایج آن خواهیم بود. بی شک هوشمندی و 
مســئولیت پذیری و حفظ و تقویت ارتباطات 

اعضــا و دبیرخانــه ســندیکا الزمــه  دو ســویه 
پیشرفت خواهد بود و تقاضا می کنم حمایت، 
فکــری، معنــوی و همیاری هــای  پشــتیبانی 
خویش را از سندیکای خویش دریغ نفرمایید.
گالبتونچــی در پایــان افــزود: ما در ســال  دکتــر 
گذشــته نــکات مختلفــی را مــورد بحــث قــرار 
دادیم از جمله پیشــنهادهایی برای اشــتغال 
کــه در شــرایط جدیــد  پایــدار شــرکتهای عضــو 
کشــور و تامیــن مالــی پروژه هــا از بحث هــای 
کمیســیونها  که در هیات مدیره و  مهمــی بود 
پیگیری می شــد. مشــاغل ســخت و زیــان آور، 
فعلــی  بــرای وضعیــت  واحــد  سیاســتگذاری 
پیمانــکاری از دیگــر مــوارد مــورد پیگیــری در 
کمیســیونها بود. ما جلســات  هیــات مدیره و 
متعددی با ســایر تشــکلها در خصوص اسناد 
خزانه داشتیم که این جلسات به صدور اسناد 
خزانــه منتج شــد، در جلســات هیــات مدیره 
کمیســیونها برنامه هایــی بــرای تامین مالی  و 
پروژه ها مطرح شد و دالیل ارائه قیمت پایین 
کنترل آن بررسی شد.  در پروژه ها و راه حلهای 
بررســی ها در خصــوص درج شــرایط نامعقول 
در مناقصات پیمانکاری توسط دستگاههای 
مناقصه گــذار و تبعــات آن و بحث در خصوص 
شرایط عمومی پیمانها و چگونگی فعال کردن 
کــه منافع پیمانکاران  شــرایط عمومی پیمان 
را در بر داشته باشد توسط دبیرخانه پیگیری 
شــد. جلســات خوبی با اعضای شــورای شهر 
داشــتیم تــا بتوانیــم مشــکالت اعضــا را مرتفع 
کنیم. مشکالت  کار آنها را بهتر  کنیم و شــرایط 
صنعــت احداث را در موضــوع رقابت با بخش 
غیرخصوصی مورد بحث قرار دادیم و جلسات 
که موازی  مختلفی بــا قرارگاهها و دیگر نقاطی 
کار می کننــد داشــتیم و از آن طــرف بــا دولــت 
بحــث در  رقابتهــا.  برابــری در  بــرای مطالبــه 
خصوص آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران 

انتخابــات شــورای هماهنگــی و همــکاری  و 
ســندیکا بــا آن از دیگــر محورهــای بحــث مــا 
کــه در بیانیــه ماموریــت  در ســال 96 بــود چــرا 
سندیکا به موضوع همصدایی اشاره شده بود 
که چگونه ســندیکا با سایر تشــکلها برای حل 
کند. بحث در خصوص  مشکالت هم اندیشی 
کرات ما  بودجــه عمرانی نیــز از محورهــای مذا
کمیســیون  در نشســتهای مختلف با اعضای 
عمــران بــود. راههــای مســاعدت بــه اعضــا در 
کارفرمایان و اختالف بین  خصوص اختالف با 

خودشان نیز توسط سندیکا پیگیری شد. 
وی تصریــح کرد: یــادآوری دو نکته را نیز ضروری 
می دانم از جمله اینکه ما در سال گذشته 4 محور 
بیمــه، مالیــات، مالیات بــر ارزش افــزوده و بیمه 
مشــاغل ســخت و زیــان آور را موضــوع دوره های 
آموزشی خود قرار دادیم که اعضا نیز از آن استقبال 
کردنــد. در مــورد بحــث حضور مــا در مناقصات، 
طبــق گمانه زنی ها توصیه می  کنیم تا جایی که 
ممکــن اســت بخــش خصوصــی در مناقصــات 
شرکت کند اما ما باید این ظرفیت را داشته باشیم 
گــر نمی توانیــم از مناقصــه ای خارج شــویم  کــه ا
بدانیم چگونه بایــد در مورد برگزارکنندگان و رقبا 
بحث کنیم. به هر حال دبیرخانه سندیکا در سال 
گذشــته طبق عرف و در حد توان اهتمام خود را 
برای رســاندن صدای اعضا بــه گوش نهادهای 
گرچه وصف حــال ما از  حکومتی به کار بســت. ا

زبان سعدی این است که:
که برآید به زبانم ســخن عشــق تو بی آن 
رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم
حالــم پریشــانی  ز  بنالــم  کــه  گویــم  گاه 
بازگویم که عیان است چه حاجت به بیانم
نــه مرا طاقت غربت نه تــو را خاطر قربت
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم
سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم
که به پایان رســدم عمر و به پایان نرسانم

درادامه مهندس ساالرعلیاری 
گــزارش  ســندیکا  خزانــه  دار 
تصریــح  و  داد  ارائــه  را  مالــی 
گــزارش ســال مالــی 1396 در دو بخــش عملکــرد مالــی و بودجــه  کــرد: 
گــزارش دارایی ها و  خواهــد بــود. وی با اشــاره به ترازنامــه، جزئیاتی از 
بدهی هــا را بــه حاضــران ارائــه 
داد. وی خواســتار توجه اعضا 
از  غ  فــار همیــاری  بحــث  بــه 
موضــوع حق عضویت شــد و با 
اشــاره بــه شــرکتهای جدیــدی 
شــده اند،  ســندیکا  عضــو  کــه 
را   97 بودجــه  پیشــنهادهای 

ارائه داد. 

 مهندس علیاری حداقل حق عضویت پیشــنهادی را برای شــرکتهای 
و  اعــالم  تومــان  هــزار   200 و  میلیــون   3 مبلــغ   1397 ســال  در  عضــو 
کرد حاضران به هیات مدیره اجــازه جابجایی هزینه های  درخواســت 

فصل های انجام نشــده را به فصلهای انجام شــده بدهند.  
محمدعلــی  مهنــدس  توســط  نیــز  ســندیکا  بازرســان  هیــات  گــزارش 

پورشــیرازی قرائــت شــد و وی 
نظــر هیــات بازرســان را درباره 
 1396 ســال  مالــی  عملکــرد 
هیــات  عملکــرد  و  ســندیکا 
مدیره ســندیکا اعــالم و آنها را 
مطابــق بــا اساســنامه و مــورد 
تائیــد هیــات بازرســان عنوان 

کرد.

کار مجمع سالیانه؛ دستور 
  گزارش مالی و هیات بازرسان



را                                   اد یا   
خرداد   1397
شماره 367

14

 نشست

در بخــش دیگــری از ایــن جلســه طبــق روال 
سالهای گذشته، از بین کمیسیونهای متعدد 
کمیسیون توسط دبیر آنها  گزارش دو  سندیکا 
کمیســیونها  گزارش ســایر  ارائــه شــد، و دربــاره 
پانــل مدیریــت مجمع حاضــران را بــه مطالعه 
مجلد»گــزارش به مجمع عمومی عادی ســال 

1397« ارجاع دادند.
گزارش آن در مجمع  که  یکی از کمیسیونهایی 
که مهندس  ارائه شــد کمیســیون قوانین بــود 
گفــت:  آن  عملکــرد  دربــاره  وفایــی  عبــاس 
کامــل آن خدمت شــما ارائه  کــه متن  گزارشــی 
شــده رئــوس اهــم فعالیتهــا و اقدامــات انجام 
کــه  کمیســیون می باشــد  شــده در جلســات 
کمیســیون توســط  ادامه اقدامات و مصوبات 
کمیســیون و ســندیکا در جلسات  نمایندگان 
کمیســیونهای  پژوهش هــای مجلــس،  مرکــز 
گــوی دولت و بخش  گفت و  مجلس، شــورای 
خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و تهران، سازمان 

برنامــه و بودجــه، ســازمان تامیــن اجتماعــی 
گردیــده و در  و ســایر مراجــع ذیربــط پیگیــری 

مواردی به نتایجی هم رسیده است. 
کمیســیون در ابتــدای ســال بــا تنظیــم شــرح 
کمیسیون  وظایف، برنامه، تعیین نمایندگان 
نیازهــای  بررســی  و  بیرونــی  جلســات  در 
در  ســندیکا  اهــداف  اســاس  بــر  کمیســیون 
راســتای حل مشکالت اعضاء از طریق بررسی 
قوانین موجود یا ارائه پیشنهادات و نظرات در 
قوانین و بخشنامه های در حال تدوین مراجع 
که رئوس  و ســازمان های ذیربط اقدام نمــود. 

آن به شرح زیر است:

1-بررســی الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ارسالی دولت به مجلس شورای اسالمی   
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  الیحــه  کمیســیون 
بــه  اســفند 1395  کــه در 25  ارســالی دولــت 

مجلــس شــورای اســالمی ارســال نمــود را در 
چند جلسه مورد بازبینی قرارداد و نتیجه این 
بررســی ها بــه مجلــس شــورای اســالمی و مرکز 
کمیســیون اقتصــادی مجلس،  پژوهش هــا و 
اتــاق  دولــت،  هیــات  اقتصــادی  کمیســیون 
گردید و نماینده سندیکا  بازرگانی ایران ارسال 
کمیســیون در جلســات مرکــز پژوهش هــای  و 
اصالحــی  نظــرات  و  شــدند  حاضــر  مجلــس 
کــه نتیجه آن  کمیســیون را پیگیــری نمودنــد 

اصالح موارد مدنظر سندیکا بود. 

2-بررســی ابهام ارائه لیســت پرسنل دفتر 
کارگاه و بررســی بخشنامه جدید  مرکزی در 
ج از کشــور ؛  کارگــران ایرانــی اعــزام بــه خــار
 با عنایت به اینکه تعدادی از اعضا در خصوص 
نحــوه ارائــه اســامی پرســنل دفتــر مرکــزی در 
کارگاه ســواالتی  از ســندیکا داشــته و  لیســت 
بــا توجــه بــه طــرح موضــوع در هیــات مدیــره 
محترم، موضوع در جلسه کمیسیون با حضور 
کمیســیون و  آقــای قدســی مشــاور بیمــه ای 
گرفت.  سندیکا مورد بحث و بررسی اعضا  قرار 
ج  کارگران به خار که با اعزام  و بحث شرکتهایی 
کشــور با مشکل بیمه های تامین اجتماعی  از 
کمیسیون بررسی  گردند در جلسه  مواجه می 
شــد و در پایان سال نیز با دعوت از نمایندگان 
کارگاه آموزشــی بــا  ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ج  کارگران به خار عنوان تبیین بخشنامه اعزام 

گردید. از کشور  برای اعضای سندیکا برگزار 

؛ آو  زیــان  و  ســخت  مشــاغل   3-بررســی 
و  ســخت  مشــاغل  خصــوص  در  کمیســیون 
زیان آور گزارش تحلیلی از مشاغل سخت و زیان 
آور و جمــع بنــدی اقدامات انجام شــده و ارائه 
گزارش به هیات مدیره محترم را بعنوان اولین 
اقــدام خــود در ســال 96 اعالم نمــود و متعاقبًا 
مشــاغل  پرداخــت %4  استفســاریه  طــرح  بــا 
گذارنــده  کارفرما)وا ســخت و زیــان آور توســط 
کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای  کار( در 
در  ســندیکا  و  کمیســیون  نماینــده  اســالمی 
جلســات مجلــس حاضــر و نســبت بــه تاییــد 
موضــوع و دفــاع از طــرح اقــدام نمــود و عنوان 
کننــده  گــذار  کــرد شــرکتهای عضــو ســندیکا وا
کارفرمــا یــا   کار نیســتند و آن 4 درصــد را بایــد 
کند. متاســفانه به  کار پرداخت  کننده  گــذار  وا

دلیل بار مالی، این طرح تصویب نشد.
در ادامه در جلسات کمیسیون تسهیل کسب 
کار اتــاق تهــران موضــوع مشــاغل ســخت و  و 
که قانون و آیین نامه برای  زیان آور و مشکالتی 
اعضــای صنف ایجاد نمــوده در حضور معاون 
گردید  کار و رفاه اجتماعی مطرح  وزیــر تعاون، 
کارگروهی در  کــه نتیجه این اقدامات تشــکیل 
اتــاق تهــران بــرای اصــالح آیین نامه می باشــد 
ایــن  در  ســندیکا  و  کمیســیون  نماینــده  کــه 
جلسات حاضر می باشند. ما در حال صحبت 
که در  با ســازمان تامین اجتماعی هم هستیم 
که شرکت های پیمانکاری دایر هستند  زمانی 
مشــاغل ســخت و زیــان آور آنهــا تعیــن تکلیف 
کردن  شــود از ایــن رو باید شــرکتهای مــا در رد 
لیســت بیمه خود دقت الزم را داشته باشند. 
کمیســیون بــا همــکاری دبیرخانــه  در ادامــه 
کارشناســان  کار و  بــا دعوت از نماینــده وزارت 
و  ســخت  مشــاغل  آموزشــی  کارگاه  ذیربــط 

زیان آور در اسفندماه برای اعضا برگزار نمود. 

تشــخیص  آیین نامــه  اصــالح  4-پیگیــری 
صالحیت و رتبه بندی 

که از بحث های اساســی  از جملــه موضوعاتی 
کمیســیون در دوره های اخیر بــوده و اقدامات 
آیین نامــه صــورت  اصــالح  جهــت  در  زیــادی 
که در حال حاضر نیز اصالح برخی  گرفته است 
از آیتم هــای آییــن نامــه بــا حضــور نماینــدگان 
ســندیکا در شورا و ســازمان برنامه مورد بحث 
کــه نتیجــه آن تمدیــد  گرفــت  و بررســی قــرار 
گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری بــرای دوره 
گرفتــن تــوان مالــی  چهارســاله بــدون در نظــر 
پیمانــکاران اســت. در همیــن زمینــه طبــق یک 

کار مجمع سالیانه؛ دستور 
 گزارش کمیسیون قوانین و مقررات

پیشنهاد اصالح تاریخ تعلق مالیات  
بــرارزش افزوده در حــوزه پیمانکاری 
بــه زمــان پرداخــت صــورت وضعیت 
از ســوی کارفرمــا جهت حل مشــکل 
عمده پیمانــکاران بودکــه در آخرین 
مالیاتــی ح  مطــر قوانیــن   اصــالح 
 بــه تاریــخ تاییــد صــورت وضعیت از 
کارفرما مورد تایید نمایندگان  ســوی 
دولــت و مرکــز پژوهش هــای مجلس 
گرفــت و منتظــر تصویــب قانون   قــرار 

در مجلس می باشیم 
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صورت جلســه با آقایان مهندسین مصطفوی و 
باالر، توافق شــده اســت به جای 15 سال سابقه 
اجرایــی طبــق آیین نامــه فعلی 25 ســال ســابقه 
گواهی نامــه در آیین نامه  منتهی به درخواســت 
اصــالح شــود. مصوبــه ایــن اصالحیــه در هیات 
ح شــد و چون بــه خوبــی از آن دفاع  دولــت مطر
گردیده  نشــد به سازمان برنامه و بودجه عودت 
اســت امــا مقــرر اســت دوبــاره بــه هیــات دولــت 

جهت تصویب ارسال شود.  

5-بررســی و اقــدام در مورد تبصــره ماده 10 
برنامه پنجساله ششم توسعه

موضوع ماده 10 قانون  برنامه ششــم توســعه و 
کارفرمایان به  کــه در خصوص الــزام  تبصــره آن 
درجه بنــدی به عنــوان »پرداخت خســارت در 
کمیسیون بررسی شد  قراردادها« می باشــد در 
کمیســیون به هیــات مدیره  کید   و پیشــنهاد ا
ســندیکا مطالبه اجــرای فراز بند 10 از ســازمان 
برنامــه و بودجــه اســت که طی دســتورالعملی 
»دســتگاه های تحت پوشــش و دستگاههای 
در  موضــوع  درج  جهــت  را  کشــور  اجرایــی 
قراردادهــای منعقــده ملــزم نماید« نامــه ای از 
ســوی ســندیکا برای ریاســت محترم ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــرای اجــرای این بنــد قانون 
ارسال گردید که متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم 

برای آن مصوبه بگیریم. 

6-بررســی وضعیــت نماینــدگان ســندیکا در 
 هیات های حل اختالف مالیاتی و تصمیم گیری
کــه در ایــن زمینــه تعییــن   در خصــوص آنهــا  
و  کارشناســان  شــد،  ســازمان  و  ســاختار 
بــه  شــدند،  انتخــاب  هیات هــا  نماینــدگان 
حق الزحمــه   و  شــد.  اطالع رســانی  شــرکتها 
حضــور در جلســات نماینــدگان اصــالح شــد. 
تامیــن هزینه هــای حق حضــور در جلســات از 
کننده  حاضر در جلسات   شــرکتهای اســتفاده 
کار  ایــن دســتور  بررســی  قابــل  از موضوعــات 
که در جهت ایفای نقش  کمیسیون می باشــد 
کارآمــد نمــودن خدمــات  بهتــر نماینــدگان و 
ســندیکا در حــال بازنگــری و اصــالح ســاختار 

می باشد و در کمیسیون تحت بررسی است.

42611/ت  شــماره  مصوبــه   7-صــدور 
موضــوع  بــا   14/04/96 خ  مــور  54275
الحــاق تبصره به مــاده 26 آیین نامه  طبقه 
بنــدی و تشــخیص صالحیــت پیمانــکاری؛ 
تصویــب نامــه مذکــور، مصوبــه مثبتی اســت و 
که رتبه خود  بخش قابل توجهی ازشــرکتهایی 
را از دســت داده اند و تنزل رتبه دارند ناشــی از 
کفایت تــوان مالی برای احراز رتبه اســت  عــدم 

کــه  با اجــرای  مصوبه مذکور حل خواهد شــد. 
کمیسیون، سندیکا طی نامه ای  به پیشنهاد 
ضمن تشکر از سازمان برنامه و بودجه با اعالم 
درخواســت های خــود اصالح ســایر مشــکالت 
اصالح آیین نامه را درخواست نمود. ابالغ این 
که در  مصوبــه از نتایج اقدامات ســندیکا بوده 

بند فوق تشریح گردید.

از  بیمــه  حــق  پرداخــت  تاخیــر  8-بررســی 
کارفرمایــان دســتگاه های دولتی در  ســوی 

طرحهای عمرانی 
بــا عنایــت به مشــکالت عدیــده پیمانــکاران از 
عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات از ســوی 
دســتگاههای دولتی، مشــکل تاخیر پرداخت 
حــق بیمه پیمانــکاران و عدم دریافت لیســت 
دســتور  اجتماعــی  تامیــن  شــعب  ســوی  از 
کمیســیون بازگشــت بــه نامه شــورای  جلســه 
که نتیجه بررسی و نظرات خود  هماهنگی بود 
و راهکارهــای پیشــنهادی را بــه هیــات مدیره 
محتــرم و شــورای هماهنگــی اعالم نمــود و در 
جلسات شــورای هماهنگی با حضور نماینده 
گردید و نظرات برای  کمیسیون بحث و بررسی 

سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.

9-بررسی آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 
قانون برگزاری مناقصات .

موضوع آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون 
کمیســیون مورد بررســی  برگزاری مناقصات در 
گرفــت و طــی نامه ای نظــرات به شــورای  قــرار 
کــه  گــوی دولــت و بخــش خصوصــی  گفــت و 
گردید  درخواســت اظهار نظر نموده بــود اعالم 
و مقرر گردید آقای مهندس یوسفیان نماینده 
کمیتــه بازنگــری بخشــنامه ها  کمیســیون در 
مصوبــات  هماهنگــی،  شــورای  قوانیــن  و 
کمیســیون در خصوص آیین نامــه بند ج ماده 
 12 قانــون برگزاری مناقصــات را مطرح نمایند.
که ابزاری  کیفی اســت   از جمله این موارد ارزیابی 
شده که کارفرماها می توانند با دستکاری امتیازها 
برنده مناقصه را مهندســی کنند. از دیگر موارد در 
مورد توان نیروی انســانی اســت که برای مناقصه 
کــه تــازه در حال برگزاری اســت معرفــی نیروی  ای 
انســانی می خواهنــد و ایــن امــر با فلســفه وجود 
بخش خصوصی مغایرت دارد. به نظر ما شــرکت 
خصوصی هنگامی که کار ندارد باید کوچک باشد 
و بعــد از برنــده شــدن اقدام به گرفتن نیــروی الزم 
گذشته  کند. یا در مورد حســن ســابقه 5 ســال 
که در آن شــرکت  کارفرمای هــر مناقصه ای  کــه 
کــه  می کنیــد بــرای خــود فرمــی متفــاوت دارد 
باید برویم و حســن ســابقه خود را امضا شــده 
کرده ایم   بیاوریــم، مــا در ایــن مورد فرمی تهیــه 

بــه  را  برنامــه ان  پیشــنهاد داده ایــم ســازمان 
دستگاهها ابالغ کند که در زمان تحویل موقت 
مجــری طرح یکبار برای همیشــه آن را تنظیم 

کند و در همه موارد از آن استفاده شود. 

اتــاق  رتبه بنــدی  فرم هــای  10-بررســی 
بازرگانی ایران و موضوع رتبه بندی شرکتها 

توسط اتاق ایران
قانــون   5 مــاده  اســتناد  بــه  بازرگانــی  اتــاق 
کثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی  حدا
کشــور درصــدد تعییــن صالحیت شــرکت های 
که اتــاق به دنبال  ایرانــی اســت در حال حاضر 
تدویــن آیین نامه و اجــرای موضوع رتبه بندی 
شــرکتهای ایرانی می باشــد و ممکن است این 
فرآینــد و اخــذ رتبه بــرای برخی از شــرکت های 
عضوسندیکا دارای اهمیت باشد، سندیکا به 
ایــن دلیل در بررســی موضــوع با اتــاق بازرگانی 
کمیســیون  و موضــوع در  تعامــل دارد  ایــران 
کمیســیون به هیات  قوانیــن مطــرح و نظرات 

مدیره محترم گزارش گردید.

کثر  ح »قانون حدا 11-بررسی پیش نویس طر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی و اصالح 

ماده 104 قانون مالیات های مستقیم« 
کــه بنــا بــه درخواســت اتــاق  موضــوع مذکــور 
بازرگانــی ایران برای بررســی به ســندیکا ارجاع 
گردیــده بــود و مطابــق دســتور دبیر محتــرم در 
این جلســه کمیســیون مطــرح و مورد بررســی 
گرفــت اعضای محترم نســبت بــه موادی  قــرار 
که اصــالح و یا حــذف قانون را  از پیــش نویــس 
پیش بینــی نمــوده اســت اظهارنظــر نمودنــد 
محتــرم  اعضــای  پیشــنهادات  و  مصوبــات 
کمیسیون در جدولی تطبیقی از قانون و پیش 
نویــس و نظــرات ســندیکا و دالیــل توجیهــی 
که نهایی شده نظرات به عنوان  گردید  تدوین 

مصوبه کمیسیون می باشد.

معامــالت  تضمیــن  آیین نامــه  12-بررســی 
دولتی . پیرو درخواســت کمیته مــاده 12 قانون 
ســندیکای  از  کشــور  توســعه  دائمــی  احــکام 
خصــوص  در  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
آیین نامه تضمین معامــالت دولتی موضوع بنا 
بــه دســتور دبیــر محتــرم در پانزدهمین جلســه 
گردید  گرفت و مقرر  کمیسیون مورد بررســی قرار 
طی نامه ای مکتوب به دبیر محترم پیشنهادات 
اصالحی و مصوبه کمیسیون به کمیته ماده 12 

اعالم گردد.

قانــون   186 مــاده   3 تبصــره  13-بررســی 
مالیات های مستقیم :

قانــون  اصــالح  در  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 
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 نشست
مالیات هــای مســتقیم بــه عنــوان تبصــره 3 بــه 
گردیده موضوع عدم  مــاده 186 به قانــون اضافه 
ثبت صورتجلسه شرکتها در اداره ثبت شرکتها به 
که به زعم بخش  دلیــل بدهی مدیران می باشــد 
خصوصی و ســندیکا این تبصره قانونی از قوانین 
گردد  کار بوده و می بایستی اصالح  مخل کسب و 
کمیتــه مــاده12 قانــون احــکام  کــه در جلســات 
گردیــد ولی متاســفانه  کشــور نیز مطــرح  دائمــی 
نتیجــه ای حاصــل نگردیــد. ایــن قانــون صرفا با 
هــدف مالیــات ســتانی تدوین و تصویب شــده و 
بــه مشــکالت بخــش خصوصــی در حــال حاضــر 

توجهی نشده است .

ح حذف ماده 41 قانون تامین  14- بررسی طر
اجتماعــی: طــرح حذف مــاده 41 قانــون تامین 
کــه توســط تعــدادی از نماینــدگان در  اجتماعــی 
گردیده با توجه  مجلس شــورای اســالمی مطرح 
به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم این ماده با 
که اختیار تعیین ضریب برای  نوع فعالیت صنف 
طرح های عمرانی و غیر عمرانی به سازمان تامین 
اجتماعی داده و بر مبنای همین ماده مصوبات 
شورای عالی تامین اجتماعی از جمله 129 و 143 
گردیده اســت  و بخشــنامه 14درآمد و غیره صادر 
در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و اعضا نظرات 
محترم خود را اعالم نمودند و جمع بندی نظرات 

به هیات مدیره محترم گزارش گردید.

بــه  پاســخ  جملــه  از  موضوعــات   15-ســایر 
اقدامــات  دیگــر  جملــه  از  مشــاوره  و  مکاتبــات 

کمیسیون بوده است.
گــزارش خــود عنــوان  مهنــدس وفایــی در پایــان 
کــرد: با عنایت به اینکه قوانین و مقررات حقوقی 
و فنــی به عنوان مولفه هــای مهم و اثر گذار حوزه 
پیمانکاری است تمام تالش خود را جهت ایفای 
نقش موثر برای اصالح قوانین و یا تدوین صحیح 
قوانین در راســتای حل مشــکالت عدیده صنف 
کار می بندیم امید داریم به نوبه خود در حل  بــه 
مشــکالت و بررســی قوانیــن و موضوعــات ارجاع 
کمک حال اعضای محترم و  کمیسیون  شده به 

هیات مدیره باشیم.

اعضای کمیسیون قوانین  و مقررات در سال 1396  :  
 مهندس سیامک مسعودی، مهندس محمدعلی
بهائــی، شــیخ  مجیــد  مهنــدس   پورشــیرازی، 
شــعبان  مهنــدس  وفایــی،  عبــاس  مهنــدس 

یوسفیان، مهندس عالءالدین سادات باریکانی
 مهنــدس غالمرضا شــفیع پور، مهنــدس نصراله
آزاده  افشــین جــم، مهنــدس   ســره، مهنــدس 

عمرانی ، مهندس ناهید شوقی،محمد تکلی

کمیســیون فنــی ســندیکا نیــز توســط  گــزارش 
مهندس شعبان یوسفیان ارائه شد. وی با اشاره 
بــه اینکه کمیســیون فنی ســعی کــرده در ســال 
96 هــم بازوی توانایی برای ســندیکا باشــد و به 
وظایف خود در جهت بهبود وضعیت کار، قوانین 
و مقررات عمل کند. البته شرایط اقتصادی سال 
گذشــته خــالف جهــت حرکــت شــما عزیــزان و 
اعضای این کمیسیون بوده است اما کمیسیون 
کرده  فنی نا امید نشــده و به وظایف خود عمل 

است. اهم این فعالیتها به شرح زیر بوده است:
 1- مطالعــه قوانین و آیین نامه ها:  مالحظه  
کــه  نامه هــا  آییــن  و  قوانیــن  در  مغایــرت 
خــود موجبــات بــروز مشــکالت زیــادی بــرای 
پیمانکاران گردیده است و  ذهنیت کارفرمایان 
در جهــت ســلب مســئولیت و عــدم پرداخــت 
کمیســیون بایــد مغایرت هــا  اســت. بــه نظــر 
مکتوب و با نظرهای روشن و قابل فهم جهت 

رفع مشکل ارائه گردد.
2- بررســی در شــرایط اوراق خزانــه:  اوراق 
خزانــه مربوط به ســال جاری اســت و قابلیت 
تهاتــر ندارد، رفع اشــکال قانونی جهت تعیین 
تکلیــف تهاتــر اســناد خزانــه بابــت مالیــات به 

عمل آید.
3-  رفع ایراد از بخشــنامه های مورد ایراد:  
در این بحث می توان به قراردادهای سرجمع 
که بــا پی گیری های بــه عمل آمده  کــرد  اشــاره 
توســط دفتــر فنــی بــا ابــالغ بخشــنامه جدیــد 
قراردادهــای  مشــکالت  از  بخشــی  ســرجمع 
اســت. )پیوســت 3  برطــرف شــده  ســرجمع 
قراردادهــای ســرجمع قبلــی و تناقــض بیــن 
متــن و پیوســت ها موجبــات بــروز اختــالف و 
نارســائی در قراردادهــا را فراهــم مــی ســازد( به 
کمیســیون الزم اســت در شــرایط موجود  نظر 

اجریــی اقدامــات  زیــر  مــوارد  بــا  ارتبــاط   در 
جهــت  دولــت  از  درخواســت  آیــد:  به عمــل   
موظــف شــدن دســتگاه های اجرایــی جهــت 
عمــل به قوانیــن درامــور پیمانــکاران و اصالح 

قوانین مورد ایراد
4- تشــویق اعضــا بــه جوینــت شــدن  بــا 
کارهــای بزرگ و  شــرکت های بــزرگ بــرای اخذ 
امکان سرمایه گذاری در پروژه های مختلف که 

برای این منظور الزم است؛
گــذاری بخشــی  الــف - مکاتبــات الزم بــرای وا
از طرح هــای نیمــه تمــام به بخــش خصوصی 

انجام شود.
ب- قوانین مورد نیــاز بازار رقابت های داخلی 

تهیه و به نهادهای مربوطه پیشنهاد شود.
ج - تیپ هــای مختلف قرارداد و فهرســت بها 
کارهای مختلــف نیاز اســت این  بــرای انجــام 

گیرد. موارد در دستور تهیه قرار 
د - بسته های پیشنهادی باید ارائه راهکار در 
اجرای طرح های نیمه تمام، تدوین قوانین و 

مشارکت پذیری را در بربگیرد.
5- راهنمایی اعضا  )شرکتهای آوشین قشم، 
کوثــر، بتــن شــانتیه، فوالد  روئین ســازه، پایــاب 
ساختمان ایستا و بهمبر( در جلسات کمیسیون 
فنــی و رفــع مــوارد ابهــام مطروحــه در ضوابــط 
بخشنامه ها و قوانین مربوط به قرارداد نامبردگان 
آقــای مهنــدس پشــوتن عضــو  از  6-  تقدیــر 
کمیسیون به پاس حضور مستمر و هم  سابق 

اندیشی موثر
7-  بررسی بخشــنامه مهندسی ارزش واعالم 

نقاط نظر به سازمان 
8-  مقایســه نرخ عوامل ســازمان، ســندیکا و 
مرکز آمار )اختالف قابل توجه در اطالعات نرخ 
گردد  عوامل ســندیکا و مرکز آمار مالحظه نمی 

و نرخ سازمان پایین است(
9-  رصد پروژهایی که به مناقصه رفته و جمع 

آوری اطالعات برخی از نتایج مناقصه ها
عــدم  بیمــه،  اخیــر  مشــکالت  بررســی    -10
کارفرما، و ارائه راهکار به  پرداخت بیمه ســهم 
کید بــر اجرای  ســازمان برنامه و درخواســت تأ
و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  توســط  قانــون 
قبــال  در  خزانــه  اســناد  گــذاری  وا پیشــنهاد 
مطالبــات نقدی در پروژه ها به همراه بخشــی 
از بودجــه طرح بصورت نقــدی برای پرداخت 

حق بیمه و کسورات تخصیص یابد.
11-  بررســی شــاخص های تعدیــل ســه ماهه 
ســوم و چهارم ســال 1395)شــاخص ها دارای 

کار مجمع سالیانه؛ دستور 
گزارش کمیسیون  فنی     
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رشــد منطقی بــوده اســت و به طور متوســط( 
حــدود 5% برای هر دوره شــش ماهــه افزایش 
داشــته اســت، بررســی شــرایط مناقصه هــای 
کات، پرداخــت بابت اعالم  اخیــر، بارگــذاری پا
برنده مناقصه، ارســال اســناد بــا Load، اعالم 
نتایج و ابالغ پرداخت )گزارش مربوط به نقاط 

ضعف و قوت در این مورد تنظیم می گردد(
 12-بررسی آیین نامه ارزیابی کیفی بند ج ماد ه

کــه در مــورد آن  12 قانــون برگــزاری مناقصه هــا 
که ارزیابی باید توسط سازمان  نتیجه این بود 
برنامه و بودجه انجام شود و سوال های مطرح 
کیفــی ســوال های مناســبی  شــده در ارزیابــی 

نیست و معیارهای ارزیابی باید اصالح شود.
13- ادامــه بررســی شــرایط مناقصه های اخیر 
کارهــای پیمانکاری، مســتندات قیمت دهی 
پیمانکاران در مناقصات براساس فهرست بها و 
دریافت اطالعات مناقصه مربوط به شرکتهای 
اعضا، اعالم دالیل قیمت پایین در مناقصات و 

ج شرایط نامعقول در شرایط مناقصه در
14- تهیــه نــرخ عوامــل شــاخص های تعدیل 
 تــا پایــان شــهریور مــاه ســال 1396 و اعــالم آن

 به سازمان 
15- شرکت نمایندگان کمیسیون در جلسات 

استاندارد مصالح
کمیســیون در جلســات  16-شــرکت نماینــده 

بررسی فهرست بها آبیاری و زهکشی
17- بررســی نقــاط ضعــف و قــوت بخشــنامه 

سرجمع جدید 
پیمــان  عمومــی  شــرایط  مفــاد  بررســی   -18

پیشنهادی 5 تشکل 
معامــالت  تضمیــن  نامــه  آییــن  بررســی   -19
دولتــی مصوب ســال 1394 و اعالم مشــکالت 
کمیته  و پیشــنهادهای مربــوط بــه دبیرخانه 
برنامه هــای  دائمــی  احــکام  قانــون  مــاده 12 

توسعه کشور
20- تحلیل گزارش آقای مهندس یوسفیان از 

بازدید به عمل آمده از مناطق زلزله زده 
21- بررســی روش هــای تأمیــن مالــی و نقــش 

سندیکا دراین ارتباط
گزارش نماینده  22- ارائه نظرات در خصوص 

شرکت فوالد ساختمان ایستا
23- بحــث و تبادل نظر در خصوص بازنگری 

نشریه شماره 55
مهندس یوسفیان در ادامه این گزارش درباره 
کمیسیون فنی نیز به  دســتاوردهای سال 96 

کرد: موارد زیر اشاره 
 الف-اظهار نظر در خصوص بازنگری دستورالعمل

 مهندسی ارزش در دوره ساخت .

ب- رفع مشــکل از بخشــنامه های مورد ایراد 
از جمله بخشــنامه مربوط به قرارداد های ســر 
که با پیگیری های به عمل آمده توسط  جمع 
دفتر فنی و بیان نقاط ضعف عدیده بخشنامه 
و ارائــه راهکار، نهایتًا منجر به ابالغ بخشــنامه 

جدید سرجمع گردید.
پ-تهیــه و ارائه نرخ عوامل مورد اســتفاده در 
تهیه شاخص های تعدیل و فهرست های بها 
که از نتایج آن ابالغ شاخص ها و فهرست های 

بهای نزدیک به نرخ های واقعی است .
کــه بــه مناقصــه رفته و  ت-رصــد پروژه هایــی 
جمع آوری اطالعات برخی از نتایج مناقصه ها 

با پیشنهاد تخفیف قابل توجه
ح-بررســی مشکالت اخیر بیمه، عدم پرداخت 
بیمه سهم کارفرما و ارائه راهکار به سازمان برنامه 
کیــد بر اجــرای قانون  و بودجــه و در خواســت تأ
توســط ســازمان تآمیــن اجتماعــی و پیشــنهاد 
گذاری اســناد خزانه در قبال مطالبات نقدی  وا
در پروژه هــا بــه همــراه بخشــی از بودجــه طــرح 

بصورت نقدی برای پرداخت حق بیمه و کسور
کیفــی )بند ج  خ-بررســی آییــن نامــه ارزیابــی 
گــزاری مناقصه ها( و نتیجه  مــاده 12 قانون بر 
دریافتــی اینکــه ارزیابــی باید توســط ســازمان 
برنامه و بودجه انجام شود، ضمنًا پرسش های 
مطروحه در ارزیابی کیفی سوال های مناسبی 

نیست، معیار های ارزیابی باید اصالح شود.
گزارش آقای مهندس یوســفیان  س- تحلیل 
از بازدیــد بــه عمــل آمــده از مناطــق زلزلــه زده  
بررسی گستردگی تخریب و نحوه کمک رسانی

نشــریه  بازنگــری  در  نماینــدگان  ش-شــرکت 
کارهای  شماره 55 )مشــخصات فنی عمومی 

ساختمانی(
ر-ادامه انجام اقدامات در خصوص بخشنامه 
 19/8/1378 مــورخ   100/76574 شــماره 
)دســتور العمل نحوه ارائه پیشــنهاد قیمت از 
ســوی پیمانکاران به تفکیک فهرســت بها( با 
که عنــوان نمــوده بودند  نظــام فنی اجرایــی، 
موضوع مطرح شده در بازبینی دستورالعمل، 
گرفت، اینــک طرح  مــورد بررســی قرارخواهــد 
موضوع توســط آقای مهندس وفایــی دراتاق 

بازرگانی در دست اقدام است .
 اعضای کمیسیون فنی در سال 1396 :

 مهندس بهمن دادمان،  دکتر ایرج گالبتونچی،  
مهندس کاظم عارف آذر، مهندس مجید شیخ 
طاهری،مهنــدس  احســان  مهنــدس  بهائــی، 
شــعبان یوســفیان، مهندس علی روزی طلب،  
مهندس علی قارداشی، مهندس امیر متحدین، 
مهندس محمودرضا همیــری، مهندس پرهام 
موحد، مهندس غالمرضا شــفیع پور، مهندس 
افشــین جــم، مهنــدس رضــا جامــی، مهندس 
کارگر،  حســین یزدانی، مهندس محمد صــادق 
مهندس سید علی نوربخش، مهندس عین اله 
ظاهری، مهندس مهدی برادران توکلی، مهندس 
محمــد ظفــری، مهنــدس بیــژن حکیمی پــور، 
مهندس علیرضا صدر عضدی، مهندس مهدوی 
ســعیدی، مهنــدس یــداهلل مدنــی، مهنــدس 
سعید محمود ظفری، مهندس امین فرج الهی، 

مهندس الهام نداف و مهندس ناهید شوقی

گیری و تصویب  رای 
پیشنهادات هیات مدیره

جابجایی ردیفهــای هزینه ها، توصیه همیاری 
کارکرد شــرکتهای  یــک در هزار درآمد ســاالنه از 
کارکــرد بــاالی 20 میلیارد ریال در ســال،  دارای 
تعییــن حداقــل حق عضویت و تعییــن روزنامه 
کثیراالنتشــار  روزنامــه  عنــوان  بــه  اطالعــات 
کثریت حاضران در مجمع تایید شد.  توســط ا

ح شــده  پــس از بررســی و رای گیری موارد مطر
صورتهــای  تائیــد  و  مجمــع  اول  قســمت  در 
اجــازه   ،1397 ســال  بودجــه   ،1396 مالــی 
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 نشست

دادمان افزود: اعضای سندیکا در متالطم ترین 
که طی فعالیت خود و بعد از انقالب  زمانهایــی 
بــا آن مواجه بودند بقــای این صنعت را تامین 
بــه خدمــت  بــا مقاومــت خــود  و توانســته اند 
اســتمرار دهنــد. برای بررســی وضعیت موجود 
و رســیدن به راهکار عملیاتی این پانل تشکیل 
کــم را در  کلی حا کنونــی، شــرایط  شــد. شــرایط 
گذشــته نشــان می دهــد، نظــام  طــی  یکســال 
و دولــت جمهــوری متاثــر از تصویــب برجــام و 
منتظــر به دریافت نتایــج آن وجهه همت خود 
کار  را در جهت تشنج زدایی و جذب سرمایه به 
بــرد ولی بــا اولویت این موارد مســائل دیگری از 
جمله رویکرد ســازندگی در محاق عدم اولویت 
که بســیار روشــن بود و در  گرفت. رویکردی  قرار 
عین حال نتایج آن برای همه ما طی یک سال 

گذشته ملموس و قابل بررسی و قبول است.
گــر رویکــرد تــداوم فعالیــت  وی افــزود: قطعــا ا
عمرانــی، ایجاد اشــتغال و احداث زیرســاختها 
در اولویــت می بود می باید شــاهد رشــد بودجه 
عمرانــی متناســب بــا رشــد هزینه هــای جــاری 
که متاســفانه خالف آن را شاهد بودیم.  بودیم 
وقتــی بودجه جــاری مــا 16- 20 درصد افزایش 
یافت بودجه عمرانی ما تقلیل داشت که نشان 

کنونــی اســت. در عیــن اینکــه  دهنــده رویکــرد 
که مبنای زندگی  وقتی مطالبات معوق خود را 
کردیم در  بنگاههــای اقتصــادی مــا بــود طلــب 
ســیر مســتهلک شــونده ای ما را به ارائه اســناد 
خزنه 3 ســاله رساندند. قرار بود برای مطالبات 
کنیم.  در محدوده مشخصی از اسناد استفاده 
گذشــته با روند رو به رشــد ارائه  در طی 3 ســال 
پروژه های بدون پشتوانه و واهی مواجه بودیم. 
در همین اسناد مناقصه دیدیم که نوشته شده 
که  اعتبار این پروژه از طریق اسناد و خزانه و ... 
کند،  در ســال مــورد عمــل دولت بخواهــد ارائه 
که در مناقصه شــرکت  خواهد بود. حاال فردی 
کند  می کند چه رمل و اســترالبی باید استفاده 
کــه بداند در ســال مــورد نظرش چــه اوراقی و با 

چه شرایطی خواهد گرفت.
گر رویکرد مناســبی بود  کــرد: ا دادمــان تصریــح 
بــا 420 هــزار میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه تمام 
گــر رویکرد به احــداث وجود  مواجــه نبودیم یا ا
داشــت موضــوع مربــوط بــه حفــظ اشــتغال و 
هــزار   30 آمــار  مطابــق  کــه  کاری  ســازمانهای 
شــرکت   پیمانکار را شــاهد حساســیت بودیم. 
کثری مالیات را دارند و جرایم  وقتی وصول حدا
حداقــل 2درصد در ماه بــرای برای تاخیرات به 

 

همفکری در
 سندیکابرای 
   گذر از بحران 
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طور کامال با اقتدار می گیرند تعادلی با وضعیت 
کــه با آن  مطالبات ما ندارد و ســایر مشــکالت 
درگیــر هســتیم. در موضوع مربــوط به قوانین 
پیرامونی، بودجه سنواتی، سرمایه گذاری و ... 
گفتار درمانی  مســائل حل نمی شــود و در حد 
که به فاینانســور   LC  گرهمان باقی می ماند. ا
خارجی ارائه می کنند به عنوان سرمایه گذاری 
داخلــی بــه مــا می دانند همــه مســائل تامین 
مالی قابل حل بودند یا مسائل موانع صادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی رفــع می شــدند. 
ایــن  اســت.  زیــاد  جنــس  ایــن  از  مســائلی 
رویکــرد در راســتای توجــه به صنعــت احداث 
و طرحهــای عمرانــی نیســت. بــه هــر صــورت 
مــا بایــد وجه همت خــود را برای برگشــت این 
که  رویکرد جهت استمرار خدمات شرکتهایی 
کشور از پیروزی  برای این قضیه با اعتماد این 

انقالب اجرا شده اند بگذاریم.

گیر شود نباید ناامیدی فرا
در ادامــه مهندس منوچهــر ملکیانی فرد عضو 
کــرد: متعجم  هیــات مدیــره ســندیکا عنــوان 
کــه چــرا جمعیــت در چنین شــرایط دشــواری 
که  کم اســت. این نشــان داد  در ایــن مجمــع 
که به اعتقاد من  گیر شــده اســت  ناامیدی فرا

گیر شــود الاقل در بخش مهندسی و  نباید فرا
که همیشه زندگی آنها با دشواری  پیمانکاری 
کار داشته، اما دشواری نباید ایجاد یاس  سر و 
کنــد. امــروز شــرایطی را شــاهدیم   و ناامیــدی 
کــه بــه صراحــت خدمت شــما عــرض می کنم 
ســندیکای ســاختمانی از بــدو تاســیس خود 
تــا امروز شــاهد چنین وضعی نبوده اســت. در 
زمــان جنگ و حتی در تحریــم اول هم چنین 
وضعی نبود. امروز و در این دو ســاعت مجمع 
دالر و سکه گران شد که ما تجربه و شناختی از 
این سیستم و این شــرایط نداریم. اعضای ما 
دو گروه هستند، یا کار دارند و به تبع آن گرفتار 
شرایط امروز هستند که لحظه به لحظه در آن 
قیمتها باال می رود و در این شرایط  اضطراری 
در قــرارداد بــه نفــع آنها تنظیم نشــده بلکه به 
کارفرمــا تنظیم شــده اســت. دوندگی ما  نفــع 
کــردن آن هــم با ســنگ اندازی  بــرای عادالنــه 
از بیــرون و درون مواجــه شــد. در واقــع هیــچ 
شرایط بحرانی برای ما و به نفع ما پیش بینی 

نشده است. 
وی افزود: سندیکا وظیفه حفظ اعضای خود 
کار  کار داشته باشند چه  را دارد، چه این اعضا 
کرده ایم در  نداشــته باشــند. ما همواره ســعی 
کنیم.  شــرایط بحرانی بــا خرد جمعــی حرکت 

که 10-15 روز  امروز در هیات مدیره بحث شــد 
یکبار از تعــدادی از مدیران شــرکتها بخواهیم 
که ما بــا اجماع  در جمــع مــا حاضر شــوند چرا 
می توانیــم به بقای خود ادامــه دهیم. اما آیا 
شرایط اینقدر ناامید کننده است؟ امروز آقای 
ظریــف در نشســت نماینــدگان هیات هــای 
اتاق بازرگانی ایران حضور داشــت. صاحبان 
کردنــد از جمله پدرام  حــرف دردهــا را مطرح 
گفت  کــرد و  که همــه چیز را تعریف  ســلطانی 
دوســتی بــرای مــا باقی نمانــده و شــرکتهای 
روســی و چینــی و اروپایــی مــی رونــد، حتــی 
ترکیه هم عمال حساب ایرانی ها را می بندند. 
آقای ظریف در صحبتهای خود به چند نکته 
گفــت: »راه حل ما بخش  کرد و  جالب اشــاره 
خصوصی واقعی اســت. در گذشته اتکای ما 
به بخش خصوصی به ظاهر خصوصی باعث 
فســاد شــد«. ایــن حــرف بــرای من بســیار با 

ارزش بود. 
آقــای  کــه  زمانــی  کــرد:  کیــد  تا ملکیانی فــرد 
گرفت با بخش  قاسمی وزیر نفت شد تصمیم 
خصوصی تبادل نظر کند و به بنده هم حکمی 
کــه  داد جهــت حضــور در شــورای عالــی نفــت 
آقــای عطایی هــم در آن حاضر بودند، در آنجا 
کــه می خواهند فروش نفــت را به  مطرح شــد 
بخــش خصوصــی بســپارند. ایــن بحــث قبــال 
در اتــاق مطــرح شــده بــود و مــن روبــروی آنها 
کســانی  ایســتاده بودم چون زمینه ســاز ظهور 
گرفتند  بود که نباید ثروت ملی را دراختیار می 
که خواســتند بفروشند. بعدا،  تا به هر قیمتی 
گــذاری فروش  متوجه شــدم منظــور آنهــا از وا
نفت به بخش خصوصی، امثال بابک زنجانی 
گفتند وی  کــردم  که وقتی پــرس و جو  بودنــد 
مــورد تائیــد مقامات باال اســت. آقــای ظریف 
امــروز بــه طــور ضمنی به چنیــن نکاتی اشــاره 
گر بخش خصوصی واقعی در میدان  کــرد. لذا ا

نباشد تکرار این قضیه را خواهید دید. 
وی افزود: بخش خصوصی نباید ناامید شــود 
و باید به میدان آید و تا می تواند جلوی فساد 
کــه طرح هایی  کنــد  را بگیــرد و اعــالم آمادگــی 
کند.  کنند، اجــرا  کــه دیگــران نمی تواننــد اجرا 
البتــه در مــورد تامیــن ســرمایه آن مشــکالتی 
بــا  مــا می تواننــد  شــرکتهای  کــه  دارد  وجــود 
شرکت های کوچک خارجی وارد تعامل شوند 
کند، البته  که تجهیزات و منابع مالی را تامین 
می تــوان با خــرد جمعی به ســایر راه حلها هم 
که ناامید شویم  رسید. بنده شدیدا با این امر 

وظیفه سندیکا حفظ اعضای خود را 
کار داشته باشند  دارد، چه این اعضا 

کار نداشته باشند. ما همواره سعی  چه 
کرده ایم در شرایط بحرانی با خرد جمعی 
کنیم.  در هیات مدیره بحث شد  حرکت 
که 10-15 روز یکبار از تعدادی از مدیران 

شرکتها بخواهیم در جمع ما حاضر 
که ما با اجماع می توانیم شوند چرا 

 به بقای خود ادامه دهیم 
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کنار بنشینیم و ببینیم همه چیز بر باد رفت  و 
مخالف هستم.

شرایط دشوار و توام
 با متغیرهای بسیاری است

در ادامــه مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی نائــب 
کرد:  رئیــس هیات مدیره ســندیکا نیز عنــوان 
شرایط بسیار دشوار و توام با متغیرهای زیادی 
از جملــه قیمــت نفت، کاهش ســرمایه گذاری 
و  اجتماعــی  و  سیاســی  امنیــت  دولــت، 
اقتصــادی، صــادرات بــه طــور عام و صــادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی، ثبــات قیمتهــا، 
تغییرات ارز، نرخ ســود تســهیالت بانکــی و ... 
که باید در 4 سطح خرد، میانه،  روبرو هستیم 
کالن و بین المللی با کمک کارشناسان تحلیل 
که این متغیرها به شدت در  شــود و از آنجایی 
حال تغییر هســتند به طور ادواری آنها را رصد 

کنیم.
وی افزود: شــرایط ســخت اســت اما در همین 
شرایط هم می توان راههایی یافت، به همین 
دلیل ســندیکا از همه تشــکلها و شرکتها برای 
همفکری و رسیدن به نتیجه مطلوب دعوت 

می کند.

کمیته بحران پیشنهاد تشکیل 
 در سندیکا

مهنــدس نــادر عطایــی عضــو شــورای عالــی 
کــرد: به نظر من بخشــی  ســندیکا نیــز عنوان 
کشــور  در  از مشــکل خــود مــا هســتیم، چون 
که ســندیکا از اعضای خود  شــرایطی نیســت 
بــرای همفکــری حاضــر  آنهــا  و  کنــد  دعــوت 
کفگیر خزانه به ته  نشوند. چنانچه می دانید 
دیگ خورده اســت، مشــکالت زیــادی وجود 
کــه پشــت ســر هــر مانعی  دارد امــا از آنجایــی 
یک موفقیت به انتظار نشســته ما می توانیم 
از ایــن مشــکالت به عنــوان فرصت اســتفاده 

کنیم و به موفقیت برسیم. 
گذشــته در شــورای عالــی و  وی افــزود: ســال 
کارآفرینــان توســعه گرا به مــا ماموریتی  کانــون 
کنیــم و ضمــن اعالم  کــه متنــی تهیــه  دادنــد 
مشــکالت و موانــع موجــود بــر ســر راه اجرای 
زمینــه  ایــن  در  کشــور  زیربنایــی  پروژه هــای 
راه حلهایــی بــه دولــت دهیــم. ما توانســتیم 
از آقــای جهانگیــری فرصتــی را بــرای مطــرح 
کــردن این نامه بگیریــم و وضعیت اقتصادی 
کشور و مشــکالت اجرای پروژه های زیربنایی 
ایشــان  بــه  دیــدار  ایــن  در  کنیــم،  مطــرح  را 

تخــم  صــادرات  بــا  نمی توانیــد  شــما  گفتــم: 
کنید و باید  غ و شــیرینی  مشــکالت را حــل  مر
کشــور را بــه  پروژه هــای زیربنایــی و اساســی 
کردم  حرکــت درآوردیــد. به ایشــان پیشــنهاد 
در جلسه ای با حضور آقای ویسه به جزئیات 
که  که به من خبــر دادند  ایــن طــرح بپردازیم 

این جلسه تشکیل خواهد شد. 
عطایی افزود: دوســتان عزیــز، امروزه پروژه یا 
 BOT، اســت یا به صــورت EPCF بــه صــورت
کــه غیــر از ایــن روشــها مــا   PPP، BLT ،BOO
کار  راهــی بــرای موفقیــت نداریــم. برای ایــن 
هــم بایــد بــه صنــدوق توســعه ملــی مراجعــه 
کار به ما  کنیــم یــا از دولــت بخواهیم تا پایــان 
ســاواران گاراتی بدهــد، پروژه ها را هــم با ترک 
کند.  گــذار  تشــریفات بــه بخش خصوصــی وا
کارگروهی  عالوه بر این من پیشــنهاد تشکیل 
خصوصــی،  بخــش  نماینــدگان  حضــور  بــا 
ســازمان  و  مجلــس  مربوطــه  کمیســیونهای 
برنامه و بودجه را به ایشان دادم. دولتمردان 
که با شرکتهای  هم به این نتیجه رســیده اند 
کاری از   دولتی اقتصــادی نخواهند توانســت 
کمیته  پیش ببرند. اینک پیشــنهاد تشــکیل 

بحرانی در سندیکا را  دارم. 
کید روی به حرکت درآوردن  وی در پایان با تا
پروژه های زیربنایی، تعلل در این امر را باعث 
و  اقتصــاد  عرصــه  در  جــدی  مســائل  ایجــاد 

کرد.  اجتماع خواهد 

سه پاسخ به یک سوال و دغدغه
در ادامــه ایــن پانــل یکــی از حاضــران با اشــاره 
بــه ارتباط بیــن امنیــت و سیاســت و اقتصاد، 

گر ما امنیت نداشــته باشــیم یا  کرد: ا عنــوان 
سیاستهای اشتباهی اتخاذ کنیم نمی توانیم 
اقتصــاد موفقــی داشــته باشــیم. در شــرایط 
کنونــی چگونــه می تــوان تاثیرگــذار  پیچیــده 
کــه مهنــدس  کار اجرایــی انجــام داد  بــود و 
کرد: به نظر من باید  دادمان در پاسخ عنوان 
بــه جای بحــران به فرصــت اندیشــید. در هر 
تهدیــدی فرصتی اســت. بــرای نمونــه وقتی 
گــران شــد فرصتی برای صــدور خدمات  دالر 
گر منابع مورد  فنی و مهندســی مهیا شد. یا ا
نیاز در دسترس نیست روی آوردن به بخش 
ح می شــود. فرمایــش شــما  خصوصــی مطــر
در مــورد در هــم تنیدگــی امنیــت و سیاســت 
و اقتصاد موضوع درســتی اســت با این همه 
مــا در موضــوع سیاســت و امنیــت اظهار نظر 
هســتیم،  صنفــی  تشــکل  چــون  نمی کنیــم 
بنگاههــای  حیــات  محــدوده  در  صرفــا  و 
اقتصــادی و منافع ملی رســالت داریم ضمن 
اینکــه ورود مــا در حــوزه سیاســت و امنیــت 
مثمرثمــر نیســت و حاشــیه ایجــاد می کنــد. 
وظیفــه ســندیکا حمایــت از اعضــای خود در 
چهارچوب اساســنامه آن اســت و امیدواریم 
کنید تا  شــما مســائل خود را بــه ما منعکــس 

کردن آن برآییم.  پیگیرانه در صدد برطرف 
در ایــن بخــش مهنــدس ملکیانی فــرد هــم با 
اشــاره به ارتباط سیاســت و امنیــت و اقتصاد 
کارهایی با ریســک  کرد: ما نباید زیر بار  عنوان 
بــاال برویــم بلکه باید با خرد جمعی ریســک را 
به حداقل برسانیم و مثمرثمر باشم. ما از اجرا 
عاجز نیستیم اما الزم است با حداقل ریسک 
پــا به این عرصه بگذاریم و از ســالمت و تجربه 
کنیم. اهرم  خود به نفع منافع ملی اســتفاده 
و نقطه اتکای ســندیکا شــرکتهای آن هستند 
و طــرف صحبــت آن دولــت اســت. دشــواری 
کاری غیــر ممکن  بســیار زیــاد اســت اما هیــچ 

نیست. 
مهنــدس عطایــی هــم بــا اشــاره بــه شــرایط 
کــرد: ما  نامســاعد دولــت از نظــر مالــی عنــوان 
باید با پذیرش بخشی از ریسک و طراحی یک 
کــه بــا حداقل ریســک همراه  بســته عملیاتی 

باشد به کمک دولت برویم.
کید روی اینکه  مهندس ســعیدآبادی نیز با تا
باالخره باید راهی برای کنترل و کاهش ریسک 
کنیــم ،همگرایی و تجمیع در شــرکتها  را   پیدا 

یکی از راه حل ها  دانست. 
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در مجمــع عــادی نوبت دوم ســندیکا مجلدی 
گزارش  که توســط دبیرخانه ســندیکا و با عنوان 
به مجمع عمومی عادی سال 1397 تهیه شده 
گــزارش هیات  که عــالوه بر متن  بــود توزیع شــد 
کمیســیون  گزارش مالی،  گــزارش دبیر،  مدیره، 
فنی و کمیسیون قوانین بخش های دیگری نیز 

که شامل موارد زیر بود:  داشت 
گزارش عملکرد هیات مدیره   •

گزارش کمیسیون اقتصاد   •
گزارش کمیسیون قوانین و مقررات   •

گزارش کمیسیون فنی    •
گزارش کمیسون تحریریه و انتشارات   •

گزارش کمیسیون تحقیق و توسعه   •
گزارش کمیسیون حقوقی   •

گزارش کمیسیون عضویت    •
گزارش عملکرد دبیرخانه در سال 1396   •

•  وضعیت مکاتبات
•  وضعیت فعالیت در جلسات بیرونی 

کارگاههای آموزشی •  رویدادها و 
•  برگزاری رویدادها و نشستها در سندیکا 

گزارش شورای عالی   •
گزارش خالصه ای از مهم ترین دستاوردها    •

گزارش عملکرد هیات مدیره
اعضــای هیــات مدیره ســندیکا در ســال 1396 
آقایــان مهندس بهمــن دادمــان )رئیس هیات 
مدیــره(، مهنــدس بیــژن ســعید آبــادی )نائــب 
گالبتونچی  رئیــس هیــات مدیــره(، دکتــر ایــرج 
)دبیــر(، مهنــدس ســاالر علیــاری )خزانــه دار(، 
مهنــدس  )منشــی(،  ورزنــده  علــی  مهنــدس 
محمــد  مهنــدس  فــرد،  ملکیانــی  منوچهــر 
خوانســاری،  جــواد  مهنــدس  عطاردیــان، 
مهندس سیامک مسعودی، مهندس محمود 
مصطفــی زاده، مهنــدس مجیــد شــیخ بهایی، 
دکتــر علیرضــا مقــدس زاده اردبیلــی، مهنــدس 
عباس وفائــی، مهندس عبدالمجید ســجادی 
نایینــی، مهنــدس توحید زورچنــگ، مهندس 
شــعبان یوســفیان بودند. هیات بازرســان هم 
بــا حضــور مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی، 
مجتبــی  مهنــدس  و  موحــد  پرهــام  مهنــدس 

ضرابی فعلیت خود را سامان می داد.

هیات مدیره دوره بیســت و ســوم سندیکا پس 
از انتخابــات اســفند 95،  در ســال 96 آغــاز بــه 
کار نمــوده و بیــش از 40 جلســه هفتگی رســمی 
کارگروه هــای تخصصــی در زمینه های  داشــت. 
قوانیــن  بررســی  و  مالــی  تأمیــن  و  مطالبــات 
وآیین نامه هــا بــه تهیه دســتور جلســات هیأت 
کمک می نمــود. طی جلســات هفتگی  مدیــره 
هیــأت مدیــره بــه بیــش از یکصــد و ســی مــورد 
تصمیم گیــری  و  رســیدگی  جلســات  دســتور  از 

نموده اند.
اعضــای هیــأت مدیــره بــا شــرکت در جلســات 
کمیته هــا  بازرگانــی،  اتــاق  رئیســه  هیــأت 
کمیته های تخصصی  وکارگروه هــای تخصصی، 
در  هماهنگــی،  شــورای  برنامــه،  ســازمان  در 
همســو،  تشــکلهای  بیرونــی،  کمیســیون های 
هیأت هــای حــل اختــالف و اتاق هــای بازرگانی 
مشترک توانســته اند ارتباطات خود را با مراجع 
گیر و تصمیم ساز در نهادها و ارگانهای  تصمیم 
مرتبط بیش از پیش مستحکم و جاری سازند.

که در جلســات ســال 96 مورد  اهــم موضوعات 
گردیده است بدین  گرفته و مصوب  بررسی قرار 

شرح است:
•  برگزاری مجمع عمومی ساالنه سندیکا

•  تبییــن ســرفصل های ماموریــت کمیســیون 
تحقیق و توسعه

•  برگــزاری نشســت بــا آقای محمد حســن زدا 
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی 

•  ســاماندهی و تفکیــک عضویــت ســندیکا در 
مجامع و تشکلها 

•  ســاماندهی نماینــدگان فعــال ســندیکا در 
مجامع، اتاقها، کارگروه ها، کمیته های تخصصی 

و کارشناسی دولتی و غیردولتی
کمیته هــای اجرایــی مشــترک  •  ســاماندهی 

سندیکا
•  برگــزاری نشســت بــا آقایــان پورمحمــدی و 

شافعی برای طرح پیشنهادات تأمین مالی
•  پیگیــری و برگــزاری جلســات هم اندیشــی با 
کمیجانــی قائم مقام محتــرم بانک  آقــای دکتــر 
مرکــزی و طرح مشــکالت مالــی و بانکی صنعت 

احداث
•  برگــزاری جلســه هــم اندیشــی بــا آقــای دکتر 

قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد
•  ارســال دعوتنامــه بــرای آقــای دکتــر جمالــی 
گــذاری ایــران جهــت  رئیــس ســازمان ســرمایه 

برگزاری نشست
•  نامــه نــگاری بــا ســازمان برنامــه و بودجه در 
مورد عواقب توقف طرحهای عمرانی، اشــتغال 

وامنیت ملی 
•  صــدور بیانیــه مبنی بــر وحــدت و همراهی و 
ابــراز همدردی با داغدیدگان حادثه تروریســتی 

در رسانه های جمعی
کارگــروه تعامــل بــا نظام مهندســی  •  تشــکیل 
متشکل از نمایندگان سندیکا، دعوت از هیات 
بــه ســندیکا و طــرح  رئیســه نظــام مهندســی 

موضوعات مرتبط
•  تشکیل »کارگروه اخذ مطالبات«  در دبیرخانه 
جهت پیگیری مطالبات معوقه سندیکا از اعضا

•  پیگیــری امضــا منشــور اخالقی توســط اعضا 
ورودی به سندیکا

•  دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق
نماینــدگان  وظایــف  شــرح  مستندســازی    •

سندیکا در تشکلها 
•  برگــزاری مجمــع عمومــی شــرکت تضمیــن 

شرکت های ساختمانی
کمیســیون  •  بررســی آییــن نامــه پیشــنهادی 
تحقیــق و توســعه در خصوص شــرایط عضویت 

در شورای عالی سندیکا
•  پیگیری بررسی موضوع ماده 10 برنامه ششم 

توسعه درکمیسیون قوانین و مقررات
•  اعــالم نماینــدگان ســندیکا بــرای انتخابــات 
تضمیــن  شــرکت  بازرســان  و  مدیــره  هیــات 

شرکتهای ساختمانی
•  تنظیــم پیش نویس نامه چکیــده مطالبات 
مالــی و بانکــی مورد نظر صنعــت احداث جهت 
کمیجانی توســط  طرح در هم اندیشــی با آقای 

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

هماهنگی های الزم
خ  •  ابالغ بررسی مصوبه 42611ت54257 مور
کمیســیون قوانین  4/14/ 96 هیأت وزیران به 

ومقررات

گزارش مکتوب سندیکا 
به مجمع عمومی )سال 1397)
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گزارش
شــورای  در  ســندیکا  نماینــدگان  معرفــی    •

هماهنگی تشکلهای مهندسی 
در  تاخیــر  موضــوع  بررســی  دســتور  ابــالغ    •
کمیســیون قوانیــن و  پرداخــت حــق بیمــه در 

مقررات
بــه  وابســته  شــرکتهای  حضــور  بررســی    •
نهادهای نظامی و غیرخصوصی در فعالیتهای 
کمیســیونهای فنــی، قوانیــن و  پیمانــکاری در 

مقررات و تحقیق و توسعه
نامعقــول  شــرایط  درج  موضــوع  بررســی    •

مناقصات در کمیسیون فنی
•  بررســی موضوع »مشاغل سخت و زیان آور«  

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

سندیکا 
جدیــد  شــیوه  بــه  اعتــراض  متــن  تنظیــم    •
ارســال مناقصــه و برگــزاری مناقصات به شــیوه 

الکترونیکی 
•  بررســی موضــوع دالیــل ارائــه قیمــت پایین 
در  نامعقــول  شــرایط  درج  و  مناقصــات  در 
مناقصات توسط دستگاه های مناقصه گذار در 

کمیسیون فنی
•  برگــزاری جلســه بــا دعــوت از روســای هیأت 
مدیره و دبیران هشــت تشکل مهندسی کشور 
بــرای جلســه مشــترک در خصــوص انتخابــات 

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

شهردار تهران برای اعضای سندیکا
•  پیگیری هــا در خصــوص ثبــت نشــان )لوگو( 

سندیکا
کمیسیونهای اتاق  •  پیگیری دریافت لیست 

بازرگانی
در  جلســه  تشــکیل  بــرای  ریــزی  برنامــه    •
خصوص انتخابات شورای هماهنگی با حضور 
آقایــان: دادمــان، ملکیانــی فــرد، عطاردیــان، 

خوانساری و گالبتونچی
•  برگــزاری جلســه بــا 3 نفــر از اعضای شــورای 
کمیســیون عمران، عضو  شــهر تهران )ریاســت 
کمیســیون حمل و  کمیســیون بودجــه و عضو 

نقل( 
•  برنامــه ریزی برای بررســی آیین نامه داوری 

سندیکا توسط اعضای منتخب هیات مدیره
•  بررسی آیین نامه کمیسیون عضویت

برگــزاری  برنامه ریــزی و هماهنگــی  انجــام    •

جلســه بــا امــور قراردادهــای قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء 

•  بررســی برنامــه ماموریــت و تعییــن اهــداف 
سندیکا توسط کمیسیون تحقیق  و توسعه

•  برگزاری 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 صدایی با 
تشــکلهای مختلف مندرج در بیانیه ماموریت 
سندیکا تهیه شده توسط کمیسیون تحقیق و 

توسعه
•  ابــالغ محورهــای بیانیــه مصوب ارائه شــده 
بــه  توســعه  و  تحقیــق  کمیســیون  ســوی  از 

کمیسیونها 
•  ابالغ بررســی آیین نامه دادرســی تجارت به 

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

کمیسیون تحقیق و توسعه
•  سفر آقایان  مهندسان یوسفیان و عابدیان 
گزارش فنی از مناطق زلزله  کرمانشاه و تهیه  به 

زده
•  حمایــت معنوی از همایش شــرکت هســکو 

وابسته به هپکو
•  تصمیــم بــه حضــور آقــای مهنــدس توحید 

زورچنگ در برنامه رادیویی 
نامــه  ویــژه  میزگــرد در خصــوص  تشــکیل    •

درگذشت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 
•  درخواست از اعضا در خصوص کمک رسانی 

به زلزله زدگان غرب کشور
•  اتخــاذ تصمیــم واحــد در خصــوص نحــوه 
چگونگی همکاری و تعامل با شورای هماهنگی
•  معرفــی آقــای مهندس عطاردیــان به عنوان 
نماینده سندیکا در مرکز ملی رتبه بندی و اعالم 

به اتاق بازرگانی ایران
•  پیگیری در خصوص دریافت کمکهای اعضا 

به زلزله زدگان استان کرمانشاه
در  اعضــا  بــه  اطالعرســانی  و  نامــه  صــدور    •

خصوص تامین مالی پروژه های عمرانی
•  معرفــی نماینــده بــه اتــاق بازرگانــی تهــران 
دراتــاق  اعضــا  عضویــت  شــرایط  خصــوص  در 
بــا هماهنگــی موسســه تحقیــق بــرای توســعه 

صنعت احداث
•  برگــزاری جلســه بــا برخــی از اعضــای هیــات 
مدیره درارتباط با مشــکالت اعضا و طرح آن با 

معاونت ریاست جمهوری 
•  برگزاری نشست مشترک بخش خصوصی با 

نمایندگان دولت و مجلس
•  پیگیری برگزاری جلســات بــا موضوع "آیین 
پیشــنهادی  اختــالف"  حــل  و  داوری  نامــه 

کمیسیون حقوقی
•  برگزاری جلســه در خصوص بررسی و اصالح 
آییــن نامــه داوری و حــل اختالف پیشــنهادی 

کمیسیون حقوقی
•  تنظیــم و تدویــن نامــه بــه دکتــر تاجگردون 
کار آفرینان  پیرامون بودجه سال ٩٧ و نشست 

بخش خصوصی با نمایندگان دولت و مجلس
گزارش مالی از عملکرد سندیکا جهت  •  تهیه 

طرح در هیات مدیره 
•  تنظیــم و تدویــن آخریــن نســخه آیین نامــه 
عضویت پیشنهادی کمیسیون عضویت جهت 
جمــع بنــدی و اعمــال نظــرات نهایــی اعضای 

هیات مدیره 
•  تنظیــم و تدویــن نظرات اعضــا در خصوص 
مشــکالت مالیاتــی و عدم صــدور ضمانت نامه 
توســط برخــی از بانکهــا در قالب نامــه ای برای 

طرح در جلسه با وزیر اقتصاد 
کمیســیون عضویــت بــر  •  برگــزاری جلســات 
اســاس آییــن نامــه جدیــد و انتخــاب رئیــس و 

مخبر
•  بررســی موضوع ضرورت تشکیل فدراسیون 

و کنفدراسیون صنعت احداث 
•  ارســال دعوتنامــه بــرای مدعویــن ســندیکا 
در ســومین همایــش نظــام فنــی و اجرایــی بــا 
هماهنگی ریاســت هیات مدیره و جناب آقای 

مهندس ملکیانی فرد
•  تصویب موضوع برگزاری جشن هفتاد سالگی 

فعالیت سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
 

توصیه ها و پیشنهادهای شورای عالی
جهــت   96 ســال  در  ســندیکا  عالــی  شــورای 
کاربــردی و همفکــری بــا هیات  پیشــنهادهای 
و  ونظریه هــا  شــد  تشــکیل  ســندیکا  مدیــره 
پیشــنهادهای زیرکه به اختصار بیــان می گردد 
را تصویــب نمــود و در بیانیه شــورا بدین شــرح 
کرد: شــورای عالی ســندیکای شــرکتهای  اعالم 
ســاختمانی ایــران بــرای ارتقــای جایگاه صنف 
و تحقــق اتحــاد همه ســازمانهای ســندیکایی 
نقــش  ایفــای  جهــت  در  ســاختمان  صنعــت 
بیشتر برای انجام مسئولیت های صنفی و ملی 

خواهد کوشید.
•  پیشــنهاد شــورای عالــی بــه هیــات مدیــره 
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جهت دعوت از نمایندگان مجلس
دعــوت  بــرای  نویس نامــه  پیــش  تهیــه    •
نماینــدگان مجلــس بــه ســندیکا و نشســت بــا 

نمایندگان
کره با آقای مهندس انصاری در خصوص  •  مذا
گاهی  شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و آ

از نظرات  و اصالحات مد نظر ایشان
•  پیشــنهاد شــورای عالــی جهــت اســتفاده از 
فاینانــس داخلی و ســرمایه های )پــول( جهت 

اجرای عملیات عمرانی و راهسازی کشور
•  پیشنهاد تهیه متن حمایت از سیاست های 
دولــت جدیــد )دولــت دوازدهــم( بــا همــکاری 

تشکلها و شورای هماهنگی
کالن  •  بحــث و بررســی در خصــوص مســائل 

کانون کارآفرینان توسعه گرا
 •  )اعضای شورای عالی سندیکا در سال 1396 :
 آقایــان مهندس محمدرضا انصاری، مهندس 
ســید محمد صدر هاشــمی نژاد، مهنــدس نادر 
عطائی، مهندس محمــد عطاردیان، مهندس 
حسین عظیمی، مهندس علیرضا ناصر معدلی  

و مهندس منوچهر نوروزی (

کمیسیون اقتصاد گزارش 
کمیســیون اقتصــاد در ســال جاری مــوارد ذیل 
اقدامــات و  و  قــرارداده  کار خــود  را در دســتور 
که خالصه آن را   فعالیتهایی را نیز به عمل آورده 

به  شرح ذیل تقدیم می دارد:  
کمیســیون  ماموریــت  تبییــن  و  تعییــن   -1

گذشته اقتصاد با توجه به اقدامات 
تغییــر رویکــرد بــرای ســرمایه گذاری، نگــرش به 
حــوزه اقتصاد و نوســانات نرخ نفــت و اثرات آن 
کشــور و تامیــن بودجه های  بــر صنعت احداث 
در  قرارگرفــت.  بررســی  و  بحــث  مــورد  عمرانــی 
نتیجه سه محور به عنوان ماموریت سندیکا به 

تصویب اعضای محترم رسید 
کمیســیون بــا  2- بازنگــری در ترکیــب اعضــای 
رویکرد افزایش قابلیتهای تخصصی و بهره وری 
در جلســات بــا هدف رضایتمنــدی از بهره وری 
کمیســیون و تــالش بــرای دســتیابی بــه نتایج 
بهتــر و تقویــت راه هــای بهــره وری و همچنیــن 
کارگروه هــا بــرای ارجاع موضوعــات برای  ایجــاد 
بررســی تخصصی بیشــتر و طرح نتایج حاصله 
گیری در  کمیســیون برای تصمیم  در جلســات 

کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
 1396 ســال   برنامــه  تدویــن  و  بررســی   -3
و  ماموریــت  بیانیــه  اســاس  بــر  کمیســیون 
محورهــای چهارگانه ســال 96 ســندیکا جهت 

ارائه به هیات مدیره
کارگــروه طرحهــای  کارگــروه بانکــی،  4- تعییــن 

کارگــروه بازارســرمایه از اعضــای  نیمــه تمــام و 
کمیســیون برای پیگیری موضوعــات با معرفی 
کارگــروه به نهادهای ذیربــط و مرتبط با  افــراد و 
موضــوع به جهــت برگزاری جلســات و پیگیری 

اقدامات.
5- بررســی تنگناهــا و موانــع پیــش روی انجام 
پروژه هــای عمرانــی و تبییــن و ارائــه نتایــج بــه 
که مقرر  هیات مدیره جهت طرح در جلسه ای 
اســت بــا حضــور آقایــان شــافعی، پورمحمدی 
و مصطفــوی در محــل ســندیکا برگــزار شــود. 
کمیســیون طرح موارد زیر در جلسه  پیشــنهاد 
و  مشــکالت  مدیریــت:  ســازمان  مدیــران  بــا 
موانــع مربوط بــه نحوه تامین مالــی غیر نقدی 
پروژه هــای عمرانــی. مشــکالت و موانــع پیــش 
بصــورت  گــذاری  ســرمایه  پروژه هــای  روی 
 مشــارکت بخــش دولتی و خصوصــی به صورت
BOO، BOT ، BLT ، BLO، DBOM ، BUY ،BACK  

 و سایر می باشد.
6- بررســی و اعــالم نظــر راجــع بــه نحوه بســط 
همــکاری ســندیکا و اعضــا بــا بانک در شــرایط 
کشــور در جلســه بــا آقای دکتر قاســمی،  کنونی 

ریاست هیات مدیره بانک پاسارگاد
7-  بحــث و بررســی در خصــوص انــواع اوراق 
بهادار)اســناد خزانه اســالمی و اوراق مشارکت( 
بررســی اوراق بدهــی بــه منظور مطالبــه اجرای 
قانون و شناســاندن نقاط قــوت به اعضا و ارائه 
پیشــنهادات اصالحی با مطالعه قانون بودجه 
بررسی نقاط قوت و ضعف و مشکالت مرتبط با 
کار کمیسیون  پرداخت اوراق بدهی در دســتور 

قرار گرفت.
8-  بررســی قانــون بودجــه 96 و قانــون برنامــه 
پنج ســاله ششــم توســعه به منظور شناســایی 
ظرفیت های پیش بینی شده قوانین به جهت 

بهره برداری اعضای سندیکا
9- بررســی روش هــای تامیــن مالــی مــورد نیــاز 
پروژه هــا و اقداماتی از قبیل نشســت با بانکها و 

نمایندگان بازار سرمایه در قالب همین دستور 
10-  بررسی نحوه سرمایه گذاری مشترک بخش 

خصوص و عمومی در پروژه های عمرانی.
11- بررســی الیحه بودجه ســال 97 در نشست 
مشترک کمیسیون تحقیق و توسعه و تعدادی 
کارشــناس  از اعضــای هیــات مدیره با دعوت از 
نظــرات  اعــالم  و  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
کمیســیون در خصــوص بخش هــای مختلــف 

بودجه 
12-  پیگیــری اصالح آیین نامــه اجرایی تبصره 
گذاری  19 قانــون بودجه ســال 97 مربوط بــه وا
گزارش به  طرح های جدید و نیمه تمام و اعالم 
هیات مدیره محترم  و ارســال نامه به ســازمان 

برنامه و بودجه 
کمیسون آقایان  الزم به ذکر اســت اعضای این 
مهندس بیژن سعید آبادی، مهندس محمود 
مصطفــی زاده، مهندس ســیامک مســعودی، 
مهنــدس مجیــد شــیخ بهائــی، مهنــدس علی 
وفایــی،  عبــاس  مهنــدس  گلســرخی،  اصغــر 
جعفــر  مهنــدس  ورزنــده،    علــی  مهنــدس 
ســبوخی، مهنــدس روح اهلل عطایی، مهندس 
آرین زورچنگ، دکتر مریم خوانساری، مهندس 
احمــد عزیــزی لرد، مهندس عیــن اله ظاهری، 
دکتــر اصغــر ذکائی، مهنــدس پرهام ســیدین ، 

دکتر غالمرضا علیزاده، و محمد تکلی بودند.

کمیسیون انتشارات گزارش 
کمیســیون انتشارات در ســال 96 بطور مستمر 
و هفتگی جلسات خویش را برگزار نموده است 
کــردن فعالیت هــای درونــی هیــأت  و بــا رصــد 
مدیره، کمیسیون ها ودبیرخانه و انعکاس این 
فعالیت ها ونقطه نظرات به دیگر اعضا سندیکا 
وصنــف، نســبت بــه تحــوالت محیــط بیرونــی 
صنف در نهادها وسازمانها و بنگاه ها در صنعت 
خبرگزاریهــا  و  رســانه ها  طریــق  نیــزاز  احــداث 
گزارش هــای  ونشــریات و مستندســازی و ارائــه 
تحلیلــی اقــدام می نماید. انجــام مصاحبه ها و 
انعــکاس مقاالت ونقطه نظــرات و بیانیه ها نیز 
کمیســیون  از جملــه دیگر مــوارد مورد پیگیری 
در قالب نشــریه ماهنامــه آبادگران طــی دوازده 

شماره در سال 96  بوده است 
کمیســیون در ســال 96  دیگر فعالیت های این 

عبارت بوده است از:
1-چاپ 12 شماره نشریه ماهنامه پیام آبادگران 
که شامل  از شماره 353 تا 364 در سال 1396 
ســرمقاله های مرتبــط بــا مســائل مبتالبــه روز، 
پوشش خبری همایش ها و میزگردهای داخل 
کارشناســان  ج از ســندیکا، مصاحبــه بــا  و خــار
اقتصــادی و صاحبنظــران حوزه احــداث، و ... 

بود.  

الف-پوشش خبری همایش ها و کنفرانس ها
 و میزگردها شامل:

کار و اعضــای هیأت مدیره  گــزارش دیدار وزیــر   
گزارش دیــدار هیأت مدیره با  در 23 فروردیــن، 
گــزارش دومین  آقــای شــافعی در 26 فروردین، 
نشست مقدمات کنفرانس ایمن سازی شهرها 
گــزارش همایش آب مجازی  در 3 اردیبهشــت، 
تشــکلهای  نشســت  گــزارش  دراردیبهشــت، 
گزارش  کارفرمایی در 11 اردیبهشــت،  کارگــری و 
دیدار اعضای هیأت مدیره تشــکلهای وابســته 
ســمینار گــزارش  اردیبهشــت،   12 در  آب   بــه 
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گــزارش  اردیبهشــت،   19 در  ماشــین آالت   
همایش مطالبات جامعه مدنی از کاندیداهای 
گزارش  ریاســت جمهوری در 25 اردیبهشــت، 
گــزارش  ســمینار ماشــین آالت در 2 خــرداد، 
مجمع عمومی عادی ســالیانه در 27 خرداد، 
میزگرد مربوط به کنفرانس ایمن سازی شهرها 
و مدیریت ریسک در11 تیر، گزارش دیدار هیأت 
کمیســیون عمــران مجلــس،  مدیــره بــا عضــو 
گزارش دیدار هیأت مدیره با مسئوالن مالیاتی 
گــزارش دیدار هیأت مدیره  کشــور در 4 مرداد، 
با انجمن صنفی مهندســان معمار و شهرساز 
کانــون  کارگاه آموزشــی  گــزارش  در 16 مــرداد، 
کارفرمایــی ایــران  عالــی انجمن هــای صنفــی 
گــزارش دیــدار رؤســای  در21 الــی 23 مــرداد، 
 چند تشــکل فنی و مهندســی در ســندیکا  در
گزارش مناظــره رادیویی مهندس  24 مــرداد، 
بــا  دیــدار  گــزارش  پورشــیرازی در 1 شــهریور، 
دکتــر قاســمی بانک پاســارگاد در 15 شــهریور، 
گــزارش دیــدار بــا اعضــای شــورای شــهر بــرای 
گزارش  طــرح مســائل پیمانــکاران در22مهــر، 
همایــش اخالق حرفــه ای در17 مهــر، برگزاری 
گم  میزگــردی با عنوان »رقابــت پذیری؛ حلقه 
شــده بنگاه هــا و محصوالت ایرانــی« با حضور 
آقــای عباس ارون تاج و پوشــش خبــری آن در 
کنفرانس ملی بتن و  گزارش نهمیــن  15 مهــر، 
 پانزدهمیــن همایش روز بتــن در 15 و 16 مهر، 
سیاســت های  همایــش  گزارش هفدهمیــن   
گــزارش   ، مهــر   19 و   18 در  مســکن  توســعه 
دیدار دکتر قاســمی رئیس هیات مدیره بانک 
گزارش همایش لجســتیک  پاســارگاد در آبان، 
فرصت هــای  همایــش  گــزارش  آبــان،   در 
گزارش  ســرمایه گذاری بانــک، بورس و بیمــه، 
از جلســه ارزیابی بودجه 97 در دو کمیســیون 
دیــدار  خبــری  گــزارش  آذرمــاه،  در  ســندیکا 
کمیســیون اقتصــادی ســندیکا بــا فرابــورس، 
گــزارش  پیــارک،  جهانــی  ســمینار  گــزارش 
بیســتمین همایــش ســالیانه موسســه بتن و 
کنفرانس بتن و زلزله در 4 و 5 دی ماه، برگزاری 
میزگرد پیشکســوتان و فعاالن عمرانــی درباره 
گــزارش  انتشــار  و  ســازندگی  دوران  مدیریــت 
آن، پوشــش خبــری نخســتین نشســت چاره 
اندیشــی بخش خصوصی بــا دولت و مجلس 
در 21 دی ، برگــزاری میزگــرد بررســی فســاد در 
گــزارش آن در  کمیســیون انتشــارات و انتشــار 
تبییــن  آموزشــی  گــزارش ســمینار  ماهنامــه، 
بخشــنامه های  و  اجتماعــی  تامیــن  قانــون 
بــا  میزگــردی  برگــزاری  پیمانــکاری،  حــوزه 

عنــوان NGO هــا و مســئولیت صنفــی و ملــی 
آنهــا و مســئولیت دولــت در برابر آنهــا با حضور 
گــزارش همایــش نگهــداری  دکتــر ســلطانی، 
بــا  برابــر حریــق  ســاختمان ها و حفاظــت در 
بهمــن،   27 در  پالســکو  حادثــه  بــه  نگاهــی 
 HSE  گــزارش اولیــن همایش نشــان تعالــی در 
گزارش سومین همایش ساالنه  روز 5 اســفند ، 
گزارش  نظام فنی و اجرایی کشــور در 6 اسفند، 
کارگاه آموزشی تبیین قانون مالیاتهای مستقیم، 
کارگاه آموزشــی تبیین بخشــنامه بیمه  گــزارش 
گزارش  کشــور،  کارگــران ایرانی اعــزام به خارج از 
کارگاه آموزشی تبیین قانون و آیین نامه مشاغل 

سخت و زیان آور در 13 اسفند و ...
کارشناســان  2- انجــام مصاحبــه حضــوری با 
و صاحــب نظــران اقتصــادی و حــوزه صنعــت 
خانمهــا   و  آقایــان  بــا  جملــه  از   ســاختمان 
ریتا امینی، مهندس جمال اطهاری، مهندس 
عباس وفایی، مهنــدس جالل زاده، مهندس 
 موحد، خانم زهره قآیینی، مهندس زورچنگ ، 
مهندس یوســفیان، دکتــر مقــدس زاده، دکتر 
کرمانــی، دکتر بهمن آرمــان، مهندس  عقیلــی 
خوانســاری،   جــواد  مهنــدس  درودیانــی، 
محمــود  دکتــر  صدرهاشــمی نژاد،  مهنــدس 
جــام ســاز، مهنــدس پورشــیرازی، مهنــدس 

محمدرضا انصاری، مهندس علی  آزاد
مطالــب  تأییــد  و  بررســی  و  آوری  جمــع   -3
کارشناســان اقتصادی جهت  فعاالن صنف و 
کــه از مــوارد قابــل توجــه آن  نشــر در ماهنامــه 

کرد: می توان به مطالب زیر اشاره 
گزارش آقای مهندس یوســفیان از مناطق    •

زلزله زده 
•  مقاله ابر پروژه ها به قلم محمدرضا حاجی 

علیخانی
•  نکاتی درباره پوشــش بیمه هــای رانندگان 

مسبب حادثه به قلم احمد قدیمی 
مدیریــت  در  تمرکــز  ماشــین آالت،  بانــک    •
و  شــرکت  ماشــین آالت  نــاوگان  از  نگهــداری 
ارائه ســاعت ماشــین به پروژه هــا- محمدرضا 

حبیب زاده
•  مدیریت ریسک یا مدیریت بحران در حوزه 

ماشین آالت
•  و....

4-  پرداختن به موضوعات روز کشور و صنعت 
که ماحصل  کمیســیون انتشــارات  احداث در 
آن در قالب ســرمقاله در هر شــماره ارائه شــده 
و شــامل موضوعات مورد توجه در سال 1396 
بــوده اســت: صــدای مــردم و ســیمای دولــت 

دوازدهــم، بازتــاب تثبیــت تدبیر و اعتــدال در 
اقتصــاد بخــش خصوصــی، انتظــارات بخــش 
خصوصــی در آوردگاه اردیبهشــت، نهادهــای 
مدنی و تخصصی در انتظار فصل تازه مدیریت 
کابینــه دوازدهــم از نگاه  شــهری، چشــم انداز 
بخــش خصوصــی، دولــت دوازدهــم؛ فرصــت 
کیفیت مســکن مهر،  بــزرگ و خطــر درکمیــن، 
میــدان داری بخش خصوصی پادزهر تحریم، 
پدافنــد   ، آن  عبرت هــای  و  کرمانشــاه  زلزلــه 
غیرعامل، مدیریت و مهار تبعات زلزله، رویکرد 
مــاه،  دی  اعتراضــات   برابــر  در  بینانــه  واقــع 
کننــده منافع مردم  تشــکلهای مدنی؛ تامین 
و دولــت، مروری بر اقتصاد ایران در ســال 96، 

و....
جهــت  الزم  رویکردهــای  تدویــن    -5
پوشــش خبری قبــل و بعــد از برگزاری جشــن 
هفتادسالگی سندیکا که شامل موارد زیر بوده 

است:
•  تصویب انتشــار ویژه نامه مربوط به جشن 

هفتادسالگی 
•  انجــام مصاحبــه بــا بــزرگان صنــف دربــاره 
هفتاد ســال فعالیت ســندیکا از جملــه آقایان 
مهندســان: عطاردیان، خوانســاری، معدلی، 

انصاری، پورشیرازی، آزاد ، درودیانی و ...
•  بررســی مســتندات مربــوط بــه جشــن 50 

سالگی سندیکا و انعکاس آن در ماهنامه
•  تهیــه و چــاپ مقاله جشــن هفتادســالگی 

سندیکا و مروری بر تاریخچه سندیکا
عضــو  شــرکت های  از  دعوتنامــه  انتشــار    •
ســندیکا بــرای ارســال مســتندات و خاطــرات 

خود
•  تهیه و تکمیل بروشور اولیه اطالع رسانی

کیفیــت ماهنامه و  6-  تــالش جهــت ارتقــای 
ارتبــاط آن با اعضای صنف، و بهبود و تســریع 
گرفته در  که اقدامات صورت  در توزیع نشــریه 

جهت آن شامل:
از اعضــا دربــاره  فــرم نظرســنجی  •  تنظیــم 

ماهنامه پیام آبادگران
•  تعیین تاریخ نهایی برای ارسال هر ماهنامه 

به چاپخانه
•  درج بخشــنامه های مربوط به پیمانکاران 

در ماهنامه
بــرای  ارســال 10 جلــد ماهنامــه  •  تصویــب 
که با آنها مصاحبه می شــود یا مطلب  افــرادی 

آنها در نشریه منتشر می گردد
الزم به ذکر است اعضای کمیسیون انتشارات 
در سال 1396 مهندس علی ورزنده، مهندس 
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گالبتونچی،  محمود مصطفی زاده، دکتر ایرج 
باریکانــی،  ســادات  عالءالدیــن  مهنــدس 
محمــود  دکتــر  ســیدین،  پرهــام  مهنــدس 
جامســاز، مهنــدس محمدعلی پورشــیرازی و 

آقای حسن وزینی بوده اند.

کمیسیون تحقیق و توسعه گزارش 
ســال 1396 ســال بســیار فعال و پــرکاری برای 
کمیســیون تحقیق و توسعه سندیکا بود. این 
کمیســیون بــا تشــکیل 25جلســه عمومــی و 
کارگروه هــای تخصصی و 5 جلســه  50 جلســه 

کمیته راهبردی نتایج زیر اخذ شده است:
کارگروه های فعال سال عبارت بودند از:  -1

•  بررســی عملکــرد و چگونگــی فعال ســازی 
موسســه تحقیق برای توسعه صنعت احداث 

و انرژی
•  بررســی نحــوه برخــورد بــا نهادهــای غیــر 

خصوصی )خصولتی(
•  بررســی ارتبــاط با فدراســیونها و رســته ها- 
نحــوه ارتبــاط دبیرخانه ســندیکا با رســته ها و 
کارگروه تبیین و مقرر شد  فدراسیون ها در این 
کاربــردی برای رســته های  بــه عنوان ســندی 
بعدی که تشکیل خواهند گشت به کار گرفته 

شود.
•  بررسی نحوه ارتقا تعامل با اعضا و مشارکت 
کــه بــا دعــوت از  کارگــروه  کثــری- در ایــن  حدا
کمیســیون  کســوتها و اعضا  تنی چند از پیش 
عضویــت تشــکیل شــد، موضوع جــذب اعضا  
قدیمــی و اعضــا جدیــد و ایجــاد انگیزه هــای 
کثری مورد بررسی  بیشتری برای مشارکت حدا
گرفت.پس از برگزاری این جلســات برای  قــرار 
کمیسیون  نخســتین بار در ســندیکا جلسات 

عضویت تشکیل گشت.
•  تامین مالی

•  بررسی نحوه تعامل با جوانان و راهکارهای 
عملیاتی نمودن ســند شــاخه جوانــان هیأت 

مدیره
کمیسیون تحقیق و  کیفی عملکرد  2-گزارش 

توسعه  نیز به شرح زیر است:
•  تبیین بیانیه ماموریت سندیکا در سال 96:
سندیکای شرکتها ساختمانی ایران، اقدامات 
الزم و ضــروری بــرای خلــق آینــده ای پایدار در 
کمیــت و محیط داخل  تعاملــی ســازنده با حا
کثــری  کشــور و بــا بهــره منــدی حدا و خــارج 
بــرای  تــام  همــت  موجــود،  ظرفیت هــای  از 
شناســایی و معرفی بازارهــای بالقوه و بالفعل 

شرکتهای عضو را معمول خواهد داشت.

•  تبییــن محورهای پیشــنهادی ماموریت و 
که شــامل شناسائی،  اقدامات عملی مربوطه 
تبیین و معرفی ظرفیت های داخلی به اعضا ، 
شناســایی، تبیین و معرفــی بازارهای جدید و 
فراهم نمودن شــرایط الزم جهت حضور اعضا 
در این بازارها، ایجاد بستر توانمندسازی اعضا 
متناسب با الزامات بازارهای جدید و تعامل و 

همصدایی با تشکل های همگن بود.
•  تهیه آیین نامه تعیین اعضا و شرح وظایف 

شورای عالی سندیکا
•  تطبیق محورهای پیشنهادی ماموریت با 

برنامه های دبیرخانه سندیکا
•  پیگیری موضوع رویکرد تقابل با نهادهای 
کارگروه  کــه در ایــن رابطه 5 جلســه  خصولتــی 
برگــزار گشــت و نتایــج نهایــی به پیوســت این 

گزارش خواهد آمد.
•  پیگیــری موضــوع تامیــن ســرمایه و تعیین 
ابزارهای مالی آن- در این رابطه پس از برگزاری 
کارشناسان مالی،  کارگروه و دعوت از  4 جلسه 
کمیســیون اقتصــاد منتقل  نتایــج حاصله به 

گشت.
کمیسیون  •  نامه ای در تبیین مسئولیت هر 
ماموریــت  مختلــف  محورهــای  اجــرای  در 
ارســال  بــه هیــات مدیــره ســندیکا  ســندیکا 

گشت. 
بودجــه  مــورد  در  تحلیلــی  نشســت های    •
پیشــنهادی دولــت بــرای ســال 97 بــا حضــور 
نماینــده مرکــز پژوهشــهای مجلــس شــورای 
اسالمی و نمایندگان کمیسیون اقتصاد برگزار و 
نامه ای مشتمل بر پیشنهادات عملی در تغییر 
ردیف هــا و مواد قانون بودجه از ســوی رییس 
هیــات مدیــره ســندیکا بــرای رییــس مجلس 
کمیســیون تلفیق و  شــورای اســالمی، رییس 

رییس کمیسیون عمران ارسال گشت.
کمیســیون تحقیق و توسعه برای  •  از ســوی 
برگــزاری هرچــه بهتــر مراســم هفتــاد ســالگی 
تقســیم  ضمــن  و  تهیــه  نامــه ای  ســندیکا، 
وظایف، فلوچارت پیشنهادی راهبری برنامه، 
گشــت و نــکات الزم از جملــه  بــه دبیــر ارســال 
بیلبوردهــای تبلیغاتی ســطح شــهر در همین 
نامه جهت مزید توجــه هیات مدیره محترم، 

اعالم گردید.
گزارش جامعی در مورد نحوه عملکرد  •  تهیه 
موسســه تحقیق برای توسعه صنعت احداث 
و انرژی و ارائه راهکارهایی عملی برای فعال تر 

شدن این مجموعه
اتــاق، مانیفســت  بــر اســاس درخواســت    •

نظــر  در  بــا  ایــران  اتــاق  بــرای  پیشــنهادی 
گرفتــن چهــار ابــر چالــش 1. بودجــه 2. نظــام 
 .4 بازنشســتگی  صندوق هــای   .3 بانکــی 
آب و محیــط زیســت بــه عنــوان اولویت هــای 
کمیســیون تحقیــق و توســعه تهیه  اصلــی در 
شــده و فهرســت عناوین و ســاختار شکســت 

پیشنهادی برای ایشان ارسال گشت.
•  پیگیری موضوع جذب جوانان )همچنان 

ادامه دارد(
کمیسون را نیز می توان به  دســتاوردهای این 

ترتیب زیر فهرست بندی کرد: 
•  تبیین بیانیه ماموریت سندیکا در سال 96

•  تبییــن محورهــای پیشــنهادی ماموریــت 
و اقدامــات عملــی مربوطــه از جملــه تعییــن 
بــرای  ربــط  ذی  کمیســیونهای  مســوولیت 

اجرای محورهای هدف
•  تهیه آیین نامه تعیین اعضا و شرح وظایف 

شورای عالی سندیکا
گزارش جامع نحوه عملکرد موسســه  •  تهیه 

تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی
بــا نهادهــای  بــرای برخــورد  •  ارائــه راهــکار 

خصولتی
•  راه اندازی کمیسیون عضویت سندیکا

•  ارسال مانیفست برای اتاق ایران
کمیسیون  مباحث باقی مانده از ســال 96 در 

تحقیق و توسعه شامل:
کمیســیون  1- جــذب جوانان: هریک از اعضا 
می توانــد نفــر یــا نفــرات مــورد نظــر خــود را بــه 
کمیســیون دعوت نمایند تا  طور آزمایشــی به 
کارگروه یا  پــس از تایید بقیه اعضا بــه عضویت 
کمیســیون درآیــد. جهــت جلوگیــری از موازی 
کاری آقای مهندس موحد به عنوان رابط بین 
تحقیق و توسعه با کمیسیون عضویت تعیین 

گردیدند.
صنعــت  فدراســیون  تشــکیل  پیگیــری    -2

احداث
3-  بررسی و اصالح ساختار سازمانی سندیکا

نهادهــای  بــا  تعامــل  نحــوه  مــورد  در   -4
غیرخصوصــی الــف- برگــزاری همایــش تبلــور 
توانمندیهــای بخــش خصوصــی ب- ایجــاد 
کمیتی از منظر  گفتمان مشترک با نهادهای حا
الزام رعایت قانون و سایر مناظر و 3- استفاده 
از شــرایط ایجاد شــده در حصول نتیجه بهتر، 
که اقدامی در این  گرفت  مــورد تایید اعضا قرار 

زمینه صورت نپذیرفت
5- قــرار بــود موضوع اســتفاده از بیلبوردهای 
تبلیغاتــی جهــت نشــان دادن شــعار اخــالق 
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گزارش
حرفــه ای ســندیکا و شناســانیدن این صنف 
بــه جامعــه هــدف در جلســات هیــات مدیره 

پیگیری گردد.
کمیسیون ها با دبیرخانه و یا  6- نحوه ارتباط 
کارگروهی سپرده شد  هیات مدیره سندیکا به 

ولی نتایج آن هنوز قطعی نگردیده است.
کمیته راهبری از  7- مقرر شــد در یک جلســه 
کاریزما ( دعوت  آقای دکتر عابد )از سبد گردان 

به عمل آید.
دبیرخانــه  و  مدیــره  هیــات  نظــر  جلــب   -9
ســندیکا در زمینــه برگــزاری هر چه با شــکوه تر 

جشن هفتاد سالگی سندیکا 
کارگروه بررسی  گزارش  10- جمع بندی نهایی 
عملکرد موسسه تحقیق برای توسعه صنعت 

احداث و انرژی
کمیسیون تحقیق و  الزم به ذکر است اعضای 
توسعه در سال 1396 آقایان و خانمها مهندس 
ســاالر علیــاری، مهنــدس محمــد عطاردیان، 
مهنــدس  مصطفــی زاده،  محمــود  مهنــدس 
علــی ورزنــده، مهنــدس بیــژن ســعیدآبادی، 
مهندس علی اصغر گلسرخی، مهندس پرهام 
موحد، مهندس پرهام سیدین، دکتر غالمرضا 
علیــزاده، مهنــدس عبــاس وفایــی، مهندس 
مجتبــی ضرابــی،  مهنــدس منوچهــر بدیعی، 
ونــدا  مهنــدس  ســبوخی،  جعفــر  مهنــدس 
ورزنده،  مهندس ســید محسن مقدس زاده، 
دکتر نیما امینیان، دکتر علیرضا مقدس زاده، 
مهندس ســعید سعادت طلب، مهندس ریتا 

امینی و مهندس نسرین اوجاقی  بودند.

کمیسیون حقوقی گزارش 
کمیســیون حقوقی در ســال 1396 موارد ذیل 
کار خود داشــته و اقداماتی نیز به  را در دســتور 
کننــده نیز از  عمــل آورده و شــرکتهای مراجعه 
که  راهنمای ها و مشاوره حقوقی بهره برده اند 

اهم اقدامات بشرح ذیل تقدیم می گردد:
1- تدوین و تنظیم برنامه های کمیسیون 

2- بررســی آییــن نامــه داوری ســندیکا : یکی 
کمیســیون حقوقی در ســال  که  از موضوعاتی 
96 وقــت زیــادی برای آن صــرف نمود تدوین 
کــه در نهایــت  آیین نامــه داوری ســندیکا بــود 
پــس از اصــالح نظرات اعالمــی اعضای محترم 
هیــات مدیــره بــرای تصویب به هیــات مدیره 

محترم ارسال گردید.
3-  بررســی موضــوع احضــار مدیــران عامــل 
کار بــه مراجــع قضائی:  از  در حــوادث ناشــی از 
که شــرکتهای عضــو بــا آن مواجه  موضوعاتــی 
کیفــری مدیــران  بــوده، موضــوع مســئولیت 

کارگاهها اتفاق  کارگری که در  عامل در حوادث 
که در کمیســیون مطرح و  مــی افتدمی باشــد 
گرفت نظــر حقوقی  مــورد بحث و بررســی قــرار 
کــه نــص  کمیســیون بــر ایــن بــود از آنجایــی 
کیفــری و قانون  صریــح قانــون آیین دادرســی 
مجازات اسالمی مسئولیت را برعهده شخص 
مدیرعامــل بعنــوان نفــر اصلــی شــرکت نهاده 
گــذاری  اســت لــذا بــه لحــاظ قانونی امــکان وا
کارگاه  ایــن مســئولیت به غیــر از جمله رئیــس 
و سرپرســت  نمی باشــد الزم بــه ذکــر اســت در 
بحث حوادث دادگاه تابع نظر کارشناس است 
کارشــناس یا عدم اعالم رای  در صورت تخلف 
صحیح قابل اعتراض به نظر کارشناسی امکان 
 اعتــراض وجــود دارد و بررســی ســایر اقدامات
کمیســیون کار    در ایــن خصــوص در دســتور 

 می باشد.
4- بررسی الیحه آیین دادرسی تجاری: الیحه 
آییــن دادرســی تجاری از ســوی اتــاق بازرگانی 
ایــران بــرای اظهــار نظــر بــه ســندیکا ارســال 
کــه بنــا بــه اهمیــت و تخصصــی  گردیــده بــود 
بــودن موضوع، هیــات مدیره محترم موضوع 
کمیســیون حقوقــی ارجــاع نمود.الیحه  را بــه 
گرفت و  در چندیــن جلســه مورد بررســی قــرار 
کمیســیون در جــدول تطبیقــی برای  نظــرات 

گردید. اتاق بازرگانی ایران ارسال 

5- بررسی مشکالت ماده 477 آیین دادرسی 
و  مــاده 477  اینکــه  بــه  بــا عنایــت   : کیفــری 
کیفــری برای پیمانکاران  483 آیین دادرســی 
نمــوده پیشــنهاد  ایجــاد  مشــکالت فراوانــی  
کمیسیون حقوقی اصالح این دو ماده از طریق 
گفتگــوی دولــت و  طــرح موضــوع در شــورای 
که در هیات مدیره  بخش خصوصی می باشد 
محترم مطرح گردید هیات مدیره با پیشنهاد 
کمیســیون موافقت نموده و اعالم نمودند هر 
کمیســیون الزم می داننــد انجام  کــه  اقدامــی 
که این موضوع در جلســات سال جاری  دهد  

کار خواهد بود. کمیسیون در دستور 
6- بررســی مشکالت حقوقی شرکت گسترش 
صنعت و شــرکت الوین و شــرکت آشــیان ســاز 
کار و بتن  کاربــرد  و شــرکت البرزکومه  و شــرکت 
شانتیه، شرکت میشو وشرکت  ترناب پردازش، 
کالیــس بتــن و شــرکت وزان، شــرکت  شــرکت 
تحکیــم مبنــا، شــرکت بتن نمــا و شــرکت بتن 
که مراجعه حضوری یا  آجر، و سایر شرکتهایی 

مکاتبه ای داشته اند.
1396اعضــای  ســال  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
کمیســیون حقوقــی آقایــان و خانمها مهندس 

محمدعلــی  مهنــدس  بهائــی،  شــیخ  مجیــد 
پورشــیرازی ، مهنــدس علی ورزنــده، مهندس 
عبدالمجید سجادی نآیینی، مهندس محسن 
میریــان، محمدعلــی عزیزیــف محمــد تکلــی، 

شهرزاد لطفی و جعفر افشارنیا عضو بودند.

کمیسیون عضویت گزارش 
ســایر  همپــای  نیــز  عضویــت  کمیســیون 
کمیسیونها در سال 1396 به فعالیت پرداخته 

که اهم این فعالیتها به شرح زیر است:
و  کمیســیون  مخبــر  و  رئیــس  انتخــاب   •
برنامه ریزی برای تشکیل جلسات کمیسیون.
• بحث ایجاد تسهیالت تفریحی برای اعضا. 

• بحــث نحوه عضویت شــرکتهای غیر عضو و 
شرکتهای غیر فعال در سندیکا 

• بحــث و بررســی اصالح آییــن نامه عضویت 
کــه بــه هیــات مدیــره محتــرم اعــالم  ســندیکا 

گردید.
• بررســی پرونــده شــرکتهای متقاضی جهت 
عضویت در ســندیکا و ارســال به هیات مدیره 
کمیسیون  ســندیکا پس از تایید اولیه توسط 
کــه شــامل  جهــت تصویــب عضویــت نهایــی 

شرکتهای زیر بود:
1-شرکت آبکند، مدیرعامل: مهندس محمد 

گیوی، تاریخ عضویت: 6 خرداد صادق 
آســمانه،  ســاختمان  صنعــت  2-شــرکت 
مدیرعامــل: مهنــدس مهــدی ملک شــاهی، 

تاریخ عضویت: 20 خرداد
مدیرعامــل:  ســازه،  پــی  پایــدار  3-شــرکت 
تاریــخ  وحیدیــف  حامــد  محمــد  مهنــدس 

عضویت: 4 آذر
4-شــرکت مهاب مهــر، مدیرعامــل: مهندس 

مهیار جهانیان، تاریخ عضویت: 2 دی
مهنــدس  مدیرعامــل:  درون،  5-شــرکت 

حسین احمدی، تاریخ عضویت: 30 دی
کمیسیون عضویت  الزم به ذکر اســت اعضای 
در ســال 1396 آقایــان  مهنــدس محمدعلــی 
 ، ضرابــی  مجتبــی  مهنــدس  پورشــیرازی، 
مهنــدس توحید زورچنــگ، مهنــدس پرهام 

موحد و محمد تکلی بودند.

کمیسیون ماشین آالت گزارش 
ســال  در  ماشــین آالت  کمیســیون  اقدامــات 

1396 بدین شرح است:
در  ســابق  موسســات  همــکاری  بررســی   •

آموزش اعضا سندیکا
• برگزاری سمینار مشترک در محل کوماتسو، 

حفارماشین



را                                   اد یا   
خرداد   1397
شماره 367

27

خرداد  
شماره 

برندهــا  در  آموزشــی  برنامه هــای  بررســی   •
کارگاه هــای آموزشــی  و برنامــه شــش ماهــه 

ماشین آالت در سندیکا
• بررســی مکانهای آموزشــی پیشنهادی به 

سندیکا توسط سازمان فنی حرفه ای
• برگزاری جلسات در خصوص برنامه میزگرد 

مدیران پروژه و مدیران ماشین آالت
• برگــزاری جلســه معرفــی شــرکت پارســیان 

پیشرو صنعت و معرفی محصوالت
ســه  از  اعضــا  حضــوری  بازدیــد  برگــزاری   •
ســایت مجتمــع صنعتــی مامــوت و معرفــی 

توانمندی های مهندسی ماموت
• بررسی برنامه پیشنهادی دعوت از مدیران 

پروژه شرکتها جهت آموزش
• بحــث در خصــوص طــرح امــور مدیریتــی 
کالن ماشــین آالت ونظرســنجی در خصوص 

کمیسیون ماشین آالت 
عضــو  شــرکتهای  نماینــدگان  از  دعــوت   •
انجمن راهسازان، تداوم فعالیت های کمیته 

کارشناسی
کمیســیون  الزم بــه ذکــر اســت اعضــای ایــن 
آقایان مهندس محمود مصطفــی زاده، دکتر 
رجبعلــی نیکویــی، مهنــدس آرش هرمــزی، 
آرمن الکساندریان، مهندس حمید شایگان، 
مهنــدس محمدرضا حبیــب زاده ، مهندس 
داودغفــاری،  مهنــدس  احمــدی،  داود 
شــهرام  مهنــدس  فروغــی  ســعید  مهنــدس 
عطایــی، مهنــدس شــهرام هادی، مهندس 
علی محمدی، مهندس محمد علی ستاری  
مهنــدس نقــی ولــی الهــی، مهنــدس عــادل 
صفــری، عبــاس مقــدم ، مهنــدس داریــوش 
خامنه و مهندس محمد اسالمی بودند.                   

گزارش عملکرد دبیرخانه سندیکا
دبیرخانه سندیکای شرکت های ساختمانی 
کارشناســی فعال  گروه های  ایــران بــه همــراه 
کمیسیون ها،  کمیته ها،  کارگروه ها،  در قالب 
کارشناســی و مشــاوران  خود طی سال  دفاتر 
96 تالشــهای بسیاری را برای شناخت و رفع 
مشکالت اعضای خود در حوزه های مختلف 
حقوقــی، قوانیــن و مقررات، فنــی و ... انجام 
داده اســت و نتایــج آن را در مقاطــع مختلف 
توســط ارگان های رســمی خویــش )ماهنامه 
کانال اطالع رسانی  پیام آبادگران، وبســایت و 
تلگرام( به اطالع اعضا رسانیده است. بخشی 
از نتایــج پیگیری هــا و عملکــرد دبیرخانــه به 

شرح ذیل است:

1-  بــا توجــه بــه اینکــه امــکان اخذ رتبــه الزم 
بــرای اعضــای صنف وجود نداشــت نســبت 
کردن مشــکل تجدیــد و یا تمدید  بــه برطرف 
گواهینامــه صالحیت پیمانکاران شــرکتهای 
عضــو ســندیکا اقــدام و خوشــبختانه ایــن بــا 

موفقیت همراه شد.

از  پــس  شــده:   انجــام  اقــدام  خالصــه 
کارشناســی موضــوع، ســندیکا  درخواســت 
خویش را با عنوان اصالح آیین نامه تشخیص 
صالحیــت به ســازمان برنامــه و بودجه اعالم 

نمود.
نتیجــه اقــدام:  الحــاق تبصره 2 به مــاده 26 
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت 
کشــور  پیمانــکاران: ســازمان برنامه و بودجه 
مجاز است گواهینامه صالحیت پیمانکاری را 
پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند 
بروزرسانی  در صورت حادث شدن تنزل پایه 
ناشــی از توان مالی به ســبب عوامل خارج از 
کســب شده در  اختیار، بر اســاس آخرین پایه 

هر رشته به مدت 4سال تمدید نماید.

2- قانون مالیات بر ارزش افزوده:
تشریح موضوع: بروز مشکالت متعدد برای 

اعضا بر اساس متن قانون و تفاسیر از قانون
از  پــس  شــده:   انجــام  اقــدام  خالصــه 
کارشناســی موضــوع، ســندیکا  درخواســت 
خویــش را بــا عنــوان اصــالح الیحــه مالیــات 
اصالحــی  نظــرات  ارائــه  بــا  افــزوده  ارزش  بــر 

کارشناسی اعالم نمود.
نتیجــه اقــدام:  اصــالح تاریــخ تعلــق مالیات 
در پیــش نویــس الیحــه از زمــان شناســایی 
درآمــد در قانون فعلــی به تاریخ تایید صورت 
اســت.  الیحــه  کارفرمــادر  توســط  وضعیــت 
پرداخــت  تاریــخ  ســندیکا  خواســته  )البتــه 
کارفرما بود( و ســایر  صــورت وضعیت توســط 
که به شــرط تصویب در  اصالحــات در الیحــه 
مجلــس بســیاری از مشــکالت صنــف مرتفع  

خواهد شد.
کارگــران ایرانــی اعــزام بــه خــارج از  3- بیمــه 

کشور 
تشــریح موضــوع: با توجــه به فعالیــت برخی 
کشــور، در خصوص ارائه،  از اعضــا در خارج از 
در  ایرانــی  کارگــران  از  اســتفاده  و  پرداخــت 
کشــور)اعزام بــه خــارج(  کار خــارج از  محیــط 

مشکالتی بوجود آمده بود.
کارشناسی  خالصه اقدام انجام شده: پس از 
موضوع، ســندیکا با طــرح موضوع در کمیته 

کشــور  موضوع مــاده 12 قانون احکام دائمی 
از ســازمان تامیــن اجتماعــی در  و پیگیــری 
قالــب مکاتبــات متعــدد و برگــزاری جلســات 

کارشناسی اقدام به پیگیری نمود.
نتیجــه اقــدام: بــا ارائــه نظــرات ســندیکا در 
کارگــران  کمیتــه مــاده 12، بخشــنامه جدیــد 
ج از کشور از سوی سازمان  ایرانی اعزام به خار
گردیــد. )در  تامیــن اجتماعــی تنظیــم و ابالغ 
این خصوص کارگاه آموزشی ویژه ای با حضور 
مدیران این ســازمان در محل ســندیکا برای 
گرامــی جهــت اطــالع از بخشــنامه  اعضــای 

گردید.( جدید و تبیین آن برگزار 
کارفرمایــان مناطــق آزاد و ویژه  4-  معافیــت 
اقتصــادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
بــرای  معافیــت  ایــن  مشــکالت  و  تبعــات  و 

پیمانکاران
کارشناسی  خالصه اقدام انجام شده: پس از 
موضوع، ســندیکا ایــن موضوع را در شــورای 
گفتگــوی دولــت و بخش خصوصــی پیگیری 

کارشناسی نمود.
نتیجه اقدام: مبنای استفاده از معافیت های 
مالیاتــی زمــان شــروع بهره بــرداری فعالیــت 
ج در مجوز از سوی سازمان  بهره برداری مندر
تصویب نامــه  مطابــق  تجــاری  آزاد  مناطــق 

هیات وزیران شماره 57203/ت55
تهیــه  در  اســتفاده  مــورد  عوامــل  نــرخ    -5

شاخص های تعدیل و فهرست های بها
کارشناسی  خالصه اقدام انجام شده: پس از 
موضــوع، ســندیکا طــی مکاتبات با ســازمان 
کشــور  برنامــه و بودجــه و نظــام فنــی اجرایی 

موضوع را پیگیری نمود.
نتیجه اقدام: هر ساله سندیکا پس از تجمیع 
کارشناســی در خصوص  اطالعــات و نظــرات 
تهیــه و ارائــه نــرخ عوامــل مــورد اســتفاده در 
تهیــه شــاخص های تعدیــل و فهرســت های 
بهــا و همــکاری با نظــام فنی و اجرایی کشــور 
اقــدام می نماید و نتیجه ایــن اقدامات ابالغ 
شــاخص ها و فهرســت های بهای نزدیک به 

نرخ های واقعی است.

از ســوی  نامــه  6-عــدم صــدور ضمانــت 
شــعب بانکها برای اعضا به علت داشتن 

چک برگشتی و تسهیالت معوق 
تشــریح موضوع: با توجه به شــرایط جاری بر 
حوزه اقتصاد و صنعت احداث، شعب بانکها 
از ارائه ضمانت نامه برای اعضای ســندیکا به 
علــت دارا بــودن چــک برگشــتی و تســهیالت 
معــوق خودداری نموده و این موضوع باعث 
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بــروز مشــکالت عدیــده ای در فعالیــت اعضــا 
گشت.

کارشناســی  خالصه اقدام انجام شــده: پس از 
موضوع، سندیکا موضوع را از طریق مکاتبات 
متعــدد بــا مقامــات ذیربــط و بانــک مرکــزی 
پیگیــری نموده و بــا طرح موضوع در شــورای 
گفتگــوی دولت و بخــش خصوصــی اقدامات 

پیگیرانه خویش را ادامه داد.
نتیجــه اقــدام: حل مشــکل عمده شــرکتهای 
عضو ســندیکا بــا دریافت نامــه از بانک مرکزی 
که در پاســخ به نامه ســندیکا مبنی بر بالمانع 
بــودن صــدور ضمانت نامــه بــرای بنگاههــای 
و  صنعتــی  و  تولیــدی  متوســط  و  کوچــک 
کــه دارای ســابقه چک  کشــاورزی و خدماتــی 

برگشتی و یا بدهی غیر جاری می باشند. 

مشــکالت  و  اســالمی   خزانــه  اســناد   -7
مرتبط با آن 

کارشناســی  خالصه اقدام انجام شــده: پس از 
موضوع، ســندیکا از طریق مکاتبــات با وزارت 
اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 
گفتگــوی دولت و  و طــرح موضوع در شــورای 
بخش خصوصی و ارائه پیشــنهادات و نظرات 

خویش پیگیری نمود. 
کــه  نتیجــه اقــدام: در ادامــه دســتاورد قبلــی 
اصــالح بــازه زمانی حفظ قدرت خریــد از زمان 
مســجل شــدن بدهی تــا زمــان سررســید بود 
ســایر مشــکالت و موضوعات مرتبط با اســناد 
گفتگو مطرح و مقرر  خزانه اســالمی در شورای 
گردیــد »نرخ حفــظ قدرت خرید اســناد خزانه 
کــه بابــت تســویه بدهی هــای دولت  اســالمی 
گردد؛ به صورت شناور و متناسب  منتشــر می 
بــا ســود ســپرده های یکســاله بانــک مرکــزی 
جمهوری اســالمی ایران )مصوب شورای پول 
و اعتبــار( در حــدود منابــع قابــل پیــش بینــی 
در لوایــح بودجه ســنواتی، در آییــن نامه های 

مربوطه پیش بینی گردد.«

8-رفــع مشــکل از بخشــنامه قراردادهــای 
سرجمع

• خالصه اقدام انجام شده: پس از کارشناسی 
موضــوع، ســندیکا از طریق مکاتبــات متعدد 
کارشناســی خویش را در خصوص این  نظرات 
بخشــنامه اعــالم نمــوده اســت و درخواســت 

اصالح بخشنامه را ارائه داد.
• نتیجه اقدام: با پیگیری های به عمل آمده 
توســط ســندیکا و بیــان نقــاط ضعــف عدیده 

ارائــه راهــکار، نهایتــا بخشــنامه  بخشــنامه و 
گردید. جدید تدوین و ابالغ 
• گزارش جلسات سندیکا؛

• برگزاری جلسه مشترک بیمه ایران، مرکزی، 
پارس همگام و سندیکا جهت تشکیل کمیته 

ریسک
کنفرانس ایمنی  • برگزاری جلســات مختلف 
شهری )کمیته های علمی و اجرایی در جامعه 

مشاوران و سندیکا(
• دیدار با رئیس دانشگاه فنی حرفه ای کشور 
وتفاهم بر ســر شــروع دوره ماشــین آالت از ترم 

آینده
• دیــدار بــا آقایــان دکتــر شــیبانی و مهنــدس 

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

شهرها
بــا  مالــی  تامیــن  کارگــروه  جلســه  برگــزاری 
نماینــدگان تامین ســرمایه نویــن در خصوص 
توانمندســازی شــرکت های عضــو در راســتای 

سیاست های ماموریت سال 96 سندیکا
• پیگیری موضوع مشــاغل ســخت و زیان آور 
شــورای  مجلــس  بهداشــت  کمیســیون  در 

اسالمی
در  خصــوص  در  مکاتبــه  و  پیگیــری   •
خواســت های اعضــا بــه ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریزی
کمیســیون  • پیگیــری و برگــزاری جلســه بــا 

عمران مجلس
• برگزاری جلســه هم اندیشــی و هماهنگی با 

انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز
کار  کارشــناس وزارت  کارشناســی با  • جلســه 
در خصــوص ارائه مشــکالت اعضــا در موضوع 

مشاغل سخت و زیان آور
• هماهنگــی بــا 6 تشــکل پیمانــکاری دیگــر 
مشــکالت  و  مســائل  بررســی  خصــوص  در 

پیمانکاران و اتخاذ سیاست های واحد
کمیته مــاده 12 قانــون احکام با  • شــرکت در 

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

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

اعضا در این نشست
گفتگوی دولت و  • حضور در جلســه شــورای 

بخــش خصوصی با موضوع مشــکالت اســناد 
خزانه اسالمی

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

تاسیساتی
کمیته مرکزی اعطای نشان عالی • حضور در 

HSE و برگــزاری اولیــن جلســه در وزارت راه و 
شهرسازی

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

در سال آینده
• ارســال پیــام تبریــک بــه جناب آقــای عدل 

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

طرح های اجرایی
• جلســه بــا مدیــرکل فرهنگــی بیمــه تامیــن 
اجتماعــی و طــرح مشــکالت پیمانــکاران در 

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

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
• دیدار با معاون ریاســت جمهوری و ریاست 
محترم ســازمان برنامه و بودجــه جناب آقای 
مشــکالت  و  مســائل  طــرح  و  نوبخــت  دکتــر 

پیمانکاران در محل سازمان برنامه و بودجه
• دیــدار حضوری برخی از اعضای ســندیکا با 
دبیــر ســندیکا و طــرح موضوعات و مشــکالت 

مربوطه و هم اندیشی و راهنمایی های الزم
• حضور فعال در جلسه کمیته بیمه و مالیات 
شــورای هماهنگی با موضوع مشکالت اسناد 

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

خزانه
• حضور فعال در جلسه مربوط به مبحث 22 

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

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

محل سندیکا
نماینــدگان  مشــترک  نشســت  برگــزاری   •
سندیکا جهت هماهنگی بیشتر و حضور موثر 
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در جلسه مشترک بخش خصوصی با دولت و 
مجلس

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

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

دبیرخانه این کنفرانس
دکتــر  آقــای  بــا  جلســه  برگــزاری  پیگیــری   •
جهانگیــری و تهیه و ارســال مکاتباتــی در این 

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

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

ساالنه نظام فنی و اجرایی کشور
• برگــزاری جلســه شــورای عالــی ســندیکا بــا 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  گــزارش  موضــوع 
تبصــره 7 الیحــه بودجــه  بنــد »ز«  خصــوص 
ســال 97، مشــکالت ناشــی از اقتصاد دولتی، 
پیشنهاد استفاده از امکانات بخش خصوصی 

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

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

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

جمهوری 
آموزشــی  همــکاری  نامــه  تفاهــم  تهیــه   •
تکنســین و مهنــدس ماشــین آالت بیــن اتاق 
کلن و دانشگاه فنی  ایران، ســندیکا، دانشگاه 

و حرفه ای
• تنظیــم و ارســال نامــه به آقــای دکتر همتی 

رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
• تنظیــم و ارســال نامــه بــه آقــای تقــوی نژاد 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
• تنظیم و ارســال پیام تبریک به دکتر حسن 
روحانــی ریاســت محتــرم جمهــوری و ارســال 

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

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

هیات دولت
• پیگیری درخواست اســترداد یک در هزار از 

اتاق بازرگانی
• اعالم آخرین تغییرات هیات مدیره و ارسال 
نامــه معرفــی نماینــدگان ســندیکا در شــورای 

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

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

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

انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی ایران 
• پیگیــری نامه اتاق تهران در خصوص طرح 

کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی 
• مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه با موضوع 

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

هماهنگی
• پیگیــری و مکاتبات در خصوص مشــکالت 

بیمه و اسناد خزانه
کارگــران ایرانی  • پیگیــری بررســی بخشــنامه 
اعزام به خارج و تنظیم و ارســال نامه به آقای 
کمیتــه مــاده 12  دکتــر ســالح ورزی دبیرخانــه 
قانــون احــکام دائمــی بــا موضوع: بخشــنامه 

کارگران ایرانی اعزام به خارج بیمه 
• تنظیم و ارسال نامه به آقای نادر سیف اتاق 
ایران در خصوص الحاق دوماده به قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر
• تنظیم و ارسال نامه به آقای سردار عبدالهی 
قــرارگاه خاتم االنبیــاء در خصوص لــزوم توجه 
منطقی و عادالنه از طرف شرکت سپانیر ورفع 
مشکالت تحمیلی به شرکتهای عضو سندیکا.
• دریافت پاســخ نائب رییس شورای اسالمی 

شهر تهران به پیام تبریک سندیکا
امــور  معاونــت  ســوی  از  نامــه  دریافــت   •
تشــکل های اتاق ایــران در خصــوص مباحث 
از  پــس  تشــکلها  توانمندســازی  و  حمایتــی 
مشــارکت در طــرح ارزیابــی و ظرفیت ســنجی 

تشکلها و تصویب اختصاص 60 میلیون تومان 
که اقدامــات در ایــن خصوص به  بــه ســندیکا 

طور کامل صورت پذیرفته است.
• معرفی آقای مهندس ملکیانی فرد به عنوان 
نماینده سندیکا در نهاد تعامل سازمان برنامه 

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

کارگروه مالیاتی به سندیکا برای طرح در 
• تنظیم و ارســال نامه بــه آقای دکتر نوبخت 
بــرای اعالم فهرســت طرحهــای عمرانی نیمه 

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

سندیکا
• تنظیــم و ارســال نامــه به آقای ســالح ورزی 
جهت طرح موضوع اســناد خزانه اســالمی در 

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

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

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

آموزش فنی و حرفه ای کشور 
• دریافت پاســخ از ســازمان تامین اجتماعی 
کارگران  در خصوص مکاتبات با موضوع  بیمه 

ج از کشور ایرانی اعزام به خار
• ارســال نامه درخواســت مالقات با ریاســت 
محترم ریاست محترم مجلس شورای اسالمی 
• ارســال فراخــوان بــه اعضــا بــرای دریافــت 
نظــرات در خصــوص اصــالح قانــون مالیــات 
بــر ارزش افــزوده جهــت تجمیــع و ارســال بــه 
کار و تامین اجتماعی اتاق  کمیسیون مالیات، 

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

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

19 قانون بودجه سال
• اطالع رسانی تالش تشکلهای عضو موسسه 
تحقیق برای توســعه صنعت احــداث برای به 
تعویق انداختن بند ت ماده 3 آیین نامه بند 
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الف ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون برگزاری 
مناقصات و معامالت دولتی به اعضا

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

اصالحــی  نظــرات  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
ســندیکا در خصــوص الیحه بودجــه ٩٧ برای 

آقای دکتر تاجگردون
دکتــر  آقــای  بــرای  نامــه  ارســال  و  تنظیــم   •
جهانگیری- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
با موضوع تسهیل دریافت ضمانت نامه بانکی 

برای اعضای سندیکا
• تنظیم و ارسال نامه برای آقای دکتر نوبخت 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا موضــوع 
تســهیل دریافــت ضمانت نامــه بانکــی بــرای 

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

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

انجام اقدامات الزم 
• نامــه به شــورای هماهنگی و اتــاق ایران در 
آموزشــی  دوره هــای  اطالع رســانی  خصــوص 

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

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

اسناد خزانه اسالمی
تغییــر تحــوالت دبیرخانــه )اســتقرار دبیــر   •

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

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

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

بومی در برنامه ششم در کمیسیون اقتصاد
• پرداخت حق عضویت شــورای هماهنگی، 
موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و 
سایر انجمن هایی که سندیکا در آنها عضویت 

دارد
گــزارش عملکــرد ســال 95 و  • تهیــه و انتشــار 

گــزارش عملکــرد مالــی جهــت ارائه بــه مجمع 
عمومی سندیکا

• تخصیــص مرکــز آمــوزش بنــام ســندیکا بــا 
کشــور و فنی حرفه ای  ســازمان فنی حرفه ای 

استان تهران
• تسویه حساب مطالبات سندیکا از شورای 

هماهنگی تشکلهای مهندسی
• پیگیــری در خصوص تدوین شــرح وظایف 
کار روابط  دبیرخانــه و تهیــه آیین نامه و شــرح 

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

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

وبسایت جدید سندیکا
گــزارش جهــت ارائه به هیــات مدیره  • تهیــه 
در خصوص موضوع مشاغل سخت و زیان آور 
و طــرح استفســاریه 4 درصــد از پیمانــکار بــه 

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

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

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

صنعتی ماموت از سوی سندیکا
• اطالع رسانی پیشنهاد تامین مالی با روش 
اوراق منفعت از ســوی شــرکت تامین سرمایه 

نوین برای اعضای سندیکا
کارگاه سه روزه آموزشی ILO توسط  • برگزاری 

کانون عالی کارفرمایی در سندیکا
گــزارش حضــور نماینــدگان  • تهیــه و انتشــار 
ســندیکا در مرکز پژوهشها در جلسات مالیات 

بر ارزش افزوده
• پیگیری و مکاتبه در خصوص درخواستهای 

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

mailacco.ir
کمیســیون  کمیته راهبری  • برگزاری جلســه 

تحقیق و توسعه در محل سندیکا
• هماهنگــی جهت بازرســی فنی از سیســتم 
دوربین هــای مداربســته و سیســتم امنیتــی 
گزارش جهت رفع  ســاختمان ســندیکا و ارائه 
کامــل بعــد از 6  مشــکالت و نواقــص )ُاِورهــال 

سال(
کره با شــرکت همکاران سیســتم جهت  • مذا
آمــوزش مجــدد پرســنل جهــت بهره بــرداری 

کامل از امکانات اتوماسیون اداری
• تکمیل و ارســال اطالعات اعضای ســندیکا 

بــرای اتــاق تهــران طبــق درخواســت معاونت 
تشکلهای اتاق تهران

• هماهنگی دعوت و برگزاری جلسه مشترک 
کارگروه ماشین آالت با انجمن تولیدکنندگان و 

واردکنندگان 
• هماهنگــی و همــکاری بــا مرکــز تحقیقات و 
کار و رفــاه اجتماعی  تعلیمــات وزارت تعــاون، 
جهــت برگزاری دوره های آموزشــی مورد تایید 
کار با موضوع ایمنی در سه سطح برای  وزارت 
اعضا توســط دبیرخانه آموزش ایمنی سندیکا 
خانــه  وزارت  معتبــر  گواهینامه هــای  ارائــه  و 
گواهی صالحیت  مربوطه )پیــش نیاز دریافت 

ایمنی پیمانکاری( 
و  اعضــا  اطالعــات  جامــع  فرمــت  تدویــن   •
اطالعــات  کلیــه  آوری  جمــع  برنامــه  اجــرای 
 اعضای ســندیکا بــه صورت اســتاندارد جهت

 بهــره برداری هــا و رفع نیازهای فعلــی و ایجاد 
امکان تحلیل اطالعات سندیکا

کارشناسان  • برگزاری نشست هم اندیشی با 
و صاحبنظران ماشــین آالت )شــرکتهای عضو 
و برندهــا( در خصوص تدوین برنامه آموزشــی 

منسجم و کاربردی ماشین آالت
• برگزاری جلسات در خصوص تدوین برنامه 

آموزشی ماشین آالت
• ارسال آیین نامه دادرسی تجاری به اعضای 

هیات مدیره جهت اطالع
• برنامــه ریزی برای دریافت آخرین اطالعات 
ارتباطــی اعضــا جهــت درج در ســالنمای 97 

سندیکا
کارگیری ثبت اطالعات آنالین  • طراحــی و به 
اعضــا بــرای دومیــن ســال پیاپــی در جهــت 

تسریع و سهولت امر
• اتمــام مرحلــه اول طــرح تجمیــع اطالعات 
در  واحــد  اطالعاتــی  بانــک  تشــکیل  و  اعضــا 

سندیکا
• پیگیــری پرداخــت حــق عضویــت معوقه از 

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

ثروت ملی«
• تدوین برنامه پیشنهادی برگزاری دوره های 

آموزش ایمنی فصل زمستان
کاربــران، دریافت اطالعات  • پیگیری تعریف 
و آموزش بهره برداری از اتوماسیون اداری اتاق 

بازرگانی تهران
کانون  • برگــزاری مجمع عمومــی و انتخابات 

عالی کارفرمایی 
کارآفرینــی  • امضــا تفاهم نامــه بــا دانشــکده 
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دانشگاه تهران
در  اعضــا  بــه  رســانی  واطــالع  نامــه  تهیــه   •
خصوص همیاری برای زلزله زدگان غرب کشور

نشــریه  سیاســتگذاری  شــورای  برگــزاری   •
آبادگران

بــا  آشــنایی  گردهمایــی  اطالع رســانی   •
فعالیت های اتاق تهران به اعضا

کتاب دستورنامه رابرتز  • اطالع رســانی چاپ 
به اعضای سندیکا 

و  اطالع رســانی  تســلیت،  پیــام  ارســال   •
هماهنگــی ارســال گل و حضور در بزرگداشــت 
همســر جناب مهندس قبــاد میزانی ریاســت 

سابق دفتر فنی سندیکا
کمکهــای  • پیگیــری در خصــوص دریافــت 

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

• هماهنگــی و پیگیــری و اخــذ قــرار داد بــه 
ســال 97  ســالنمای  توزیــع  و  چــاپ  منظــور 

سندیکا
طراحــی فرآینــد ثبــت نام هــای آنالیــن جهت 
برگزاری رویدادهای مختلف در محل سندیکا 

جهت تسریع امور
• پیگیــری در خصــوص طرح مســائل اعضا و 
انعــکاس آن بــه دولت با توجه به نامه شــرکت 
تهران جنوب به معاون اول ریاست جمهوری

قانــون  کلیــدی  »نــکات  کتــاب  طراحــی   •
کارفرمایان-مقاطعــه  تامیــن اجتماعــی ویــژه 
 کاران« جهــت بازنشــر از ســوی ســندیکا بــرای 
گیران ثبت نام  بهــره برداری اعضا و ارائــه به فرا

شده در سمینار آموزشی 12 دی
• برگــزاری ســمینار آموزشــی »تبییــن قانــون 
حــوزه  بخشــنامه های  و  اجتماعــی  تامیــن 
امــور  معاونــت  همــکاری  بــا  پیمانــکاری« 
اجتماعی و فرهنگی سازمان تامین اجتماعی 

در محل سندیکا
• برگــزاری نشســت جامعــه مدنــی در محــل 

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

و مجلس در 21 دی ماه
کارگروه مشترک مجلس،  • پیگیری تشــکیل 

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

افزار امنیتی اینترنت شبکه سندیکا
کیفــی  نظرســنجی  آمــاری  تحلیــل   •
ســمینار »تبییــن قانــون تامیــن اجتماعــی و 

بخشنامه های حوزه پیمانکاری«
• برگــزاری هســته مرکــزی آمــوزش بــا حضــور 

کیــش )نماینــده  جنــاب آقــای مهنــدس صفا
انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران و عضــو هیــات 

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

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

اعضای سندیکا
• به روزرســانی سیستم های سخت افزاری و 
نرم افزاری امور مالی و تهیه نســخه پشــتیبان 

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

و قرارگاه و درخواست تسریع حل موضوع
برگــزاری  خصــوص  در  اولیــه  هماهنگــی   •

سمینار بازآموزی مالیاتی در اسفندماه
• دریافــت سفارشــات ســالنمای ســندیکا و 

انجام امور اداری جهت انجام سفارشات
• اطالع رسانی دومین همایش جایزه دادمان 
)تقدیر از چهره های ماندگار و برترین های راه و 

شهرسازی ایران(
تضمیــن  شــرکت  مســئولین  بــا  جلســه   •
شرکتهای ساختمانی جهت برگزاری دوره های 
آموزشی و ایجاد مرکز مشاوره برای ارتقاء دانش 

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

نمایندگان جدید سندیکا
• اطالع رســانی بخشــنامه بــا موضــوع نحــوه 
دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص 

صالحیت
کلی تجهیزات کپی طبقات اول و  • ســرویس 

دوم جهت بهبود کیفیت کپی های سازمان
• معرفــی 15 شــرکت پیشکســوت، فعــال در 
زمینــه ســاخت و فعــال در زمینه مشــارکت در 
امور اجتماعی به همایش ســاالنه نظام فنی و 

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

راستای برگزاری همایش ساالنه 
قانــون  تبییــن  آموزشــی  کارگاه  برگــزاری   •

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

سازمان تامین اجتماعی
• اطالع رسانی نامه همکاری آموزشی با شرکت 

تضمین و چندین موضوع مالیاتی به اعضا

مکاتبات سندیکا
کنش های  کل ترا گذشــت تعداد  که  در ســالی 
دبیرخانه 2535 فقره، نامه های صادره 1287 

فقره و نامه های وارده 1248  فقره بود.
شــامل  صــادره(  و  )وارده  مکاتبــات  اهــم 
ســازمان  بــا  مکاتبــات  اعضــا،  بــا  مکاتبــات 
برنامــه و بودجه،معاونــت راهبــردی ریاســت 
جمهــوری، وزارت نفــت، وزارت نیــرو، وزارت 
راه و شهرســازی، مجلــس شــورای اســالمی، 
شورای هماهنگی تشــکلهای مهندسی،اتاق 
کشــاورزی ایران،  بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
گــوی دولــت و بخــش  گفــت و  تهران،شــورای 
خصوصــی، اتاق هــای بازرگانی مشــترک، مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، بانــک مرکــزی، بانک 
مجلــس،  بهداشــت  کمیســیون  پارســیان، 
کمیسیون تلفیق  کمیســیون عمران مجلس، 
کمیســیون اقتصاد مجلــس،  وزارت  مجلس، 
کشور ، سازمان  اقتصاد، سازمان امور مالیاتی 
تامیــن اجتماعی، بیمــه مرکزی، بیمــه ایران، 
دفتــر ریاســت جمهــوری، نظــام فنی و اجــرا  ، 
مرکــز  اجتماعــی،  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی وبهداشت 
کل امــور مالیاتــی اســتان  کار  ، اداره  کار وزارت 
کار، انجمن های  تهــران، معاونت هــای وزارت 
اســتانی، جامعــه مهندســان مشــاور، انجمن 
شرکت های تاسیساتی، موسسه تحقیق برای 
توسعه صنعت احداث، قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء، مجمع تشــخیص مصلحــت نظام   و 

... بود.

فعالیت در جلسات بیرونی
• حضور در جلسه با رئیس کمیسیون امنیت 
ملــی مجلــس در خصــوص حمایــت از تــوان 
گــذاری طرح های نیمه  بخش خصوصــی و وا

تمام به بخش خصوصی
بــا رئیــس  جلســه اعضــای هیــات مدیــره   •

سازمان نظام مهندسی ایران
• جلســه مدیریتــی با معــاون درآمد ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی - مقرر شــد ســه هفته دیگر 
کارگروه مجددا با ایشان مالقات داشته باشند

• حضور فعال در جلســات مرکز پژوهش های 
مجلس

در   UN HABITAT جلســه  در  حضــور   •
خصوص موضــوع مدیریت شــهری در جهان 

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

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

اجتماعی
• حضور در جلسه با آقای دکتر تقی نژاد معاون 
وزیر اقتصاد و امور دارایی و رییس امور مالیاتی 

کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
کل  دبیــر  بــا  تعامــل  جلســه  در   حضــور   •
موضــوع  خصــوص  در  ایــران  بازرگانــی  اتــاق 

همکاری های آموزشی 
• حضــور در  جلســه تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی 

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

کار حضور وزیر 
مشــکالت  بررســی  جلســه  در   حضــور   •
پیمانــکاران در کمیتــه مــاده 12 قانــون احکام 

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

تشخیص صالحیت
• حضور  فعال در نشست هماهنگی با شش 
و  مســائل  خصــوص  در  پیمانــکاری  تشــکل 
مشــکالت مربوط به اســناد خزانه اســالمی در 

محل انجمن راهسازی
• دیدار آقای مهندس دادمان ریاست هیات 
آقــای حبیــب زاده عضــو  بــا  مدیــره ســندیکا 

شورای شهر تهران
• جلسه ریاست محترم هیات مدیره سندیکا 
بــا جناب آقای ســیف معــاون امور تشــکلهای 
اتــاق ایران در خصوص توســعه 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 ریاســت 
محتــرم ســازمان برنامه و بودجــه جناب آقای 
مشــکالت  و  مســائل  طــرح  و  نوبخــت  دکتــر 
پیمانکاران در سازمان مدیریت و برنامه 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  زنــی  حضــور در جلســه رای   •
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 فعالیت هــای 
موسســات غیرتجاری به دلیل بدهی مالیاتی 

اعضا
• حضور در جلســه با نماینــدگان وزارتخانه ها 
و ســازمانهای مهــم دولتــی در خصــوص ســفر 
معــاون اول رییــس جمهــور بــه عــراق و طــرح 
مشکالت و مسائل پیمانکاران شاغل در عراق

و  اســتانداردها  دفتــر  جلســه  در  حضــور   •
طرح هــای آب و آبفــا وزارت نیــرو بــا موضــوع 
اســناد خزانــه  نامــه  آییــن  بررســی مشــکالت 

اسالمی
• حضور در جلســه ســازمان تامین اجتماعی 
و خانــم نجفــی نماینــده دفتــر پایــش قوانیــن 
کار وزارت اقتصــاد و دارائی( در  کســب و  مخــل 
این جلســه مشــکالت قانون مشــاغل ســخت 
و زیــان آور از ســوی نماینده ســندیکا به عنوان 
و مقــرر  گردیــد  اصلــی مســئله مطــرح  طــراح 
کارگروهی متشــکل از نمایندگان مراجع  گردید 
ذیربــط بــا هــدف اصــالح آییــن نامــه اجرایــی 
گردد  قانون مشــاغل سخت و زیان آور تشکیل 
نماینده سندیکا نیز جزو این کارگروه می باشد.

حضور در جلسات اتاق های بازرگانی:
کار اتاق تهران • جلسات  کمیسیون کسب و 

• انتخابات کمیسیونهای اتاق 
• کمیتــه تعامــل با   اتاق ) انتخابات ســال 97 

اتاق (/ سازکارهای دقیق برای عضو گیری
کار اتاق تهران با  • کمیسیون تسهیل کسب و 

موضوع بررسی مشاغل سخت و زیان آور 
کار بــا  کســب و  • کمیســیون تســهیل فضــای 
موضوع بررســی شــاخص ورشکستگی در اتاق 

ایران 
• کارگاه آموزشــی روابط عمومی در تشکلهای 

اقتصادی
• رتبــه بنــدی اتــاق بازرگانی: بررســی مســائل 

رتبه بندی و سواالت در این خصوص
کار با موضوع  کســب و  • کمیســیون تســهیل 
که  بررســی مشکالت مشاغل سخت و زیان آور 

با حضور خانم جلودار زاده نماینده مجلس
کار  کارشناســی بــا معاونت کســب و  • جلســه 
اتــاق تهران بــا موضوع بررســی مشــکل قانون 

بیمه اجباری کارگران ساختمانی
• حضور در جلسات نظام فنی و اجرایی:

اجرایــی،  و  فنــی  نظــام  نامــه  آییــن  بررســی 
و  فنــی  نظــام  کمیتــه  شــانزدهمین نشســت 

اجرایی یکپارچه کشور )فوق العاده(
• حضــور در جلســات موسســه تحقیــق برای 

توسعه صنعت احداث:
موضــوع بررســی ظرفیت هــای برنامه ششــم، 
کارگروه تامین مالی و کمیته راهبردی مؤسسه 
کارگروه  تحقیق برای توســعه صنعت احداث، 
موسســه  راهبــردی  کمیتــه  و  مالــی  تأمیــن 
تحقیق برای توسعه صنعت احداث با موضوع 
مروری بر بودجه ســال 97 ، پیشنهاد تشکیل 
فدراسیون مرتبط با صنعت احداث و تشکیل 
کارگروه ، بررســی دغدغه هــای صنعت احداث 
و انرژی ، بررســی دســتور رهبــری در عدم ورود 
کارگروه و  نظامیــان بــه پروژه هــای اقتصــادی، 
گزارش تفضیلی و پیشنهادات مربوط به برنامه 

سال 97 
• حضور فعال در جلســات شورای هماهنگی 
تشکلهای مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور:

• جلســات بــا موضــوع نظام فنــی و اجرایی - 
برنامه شورا

کارگــروه تعییــن  • حضــور فعــال در جلســات 
استراتژی 

• حضــور در انتخابــات هیات اجرایی و هیات 
بازرسان

• کمیته تشخیص صالحیت با موضوع تغییر 
آیین نامه تشخیص صالحیت و اصالح برخی از 

ماده های مربوطه
• کمیته بیمه و مالیات شــورای هماهنگی با 

موضوع اسناد خزانه اسالمی
• بازنگری بخشنامه ها و آیین نامه های شورا

• کمیته تشخیص صالحیت با موضوع اصالح 
جــداول پیوســت 2 آیین نامه - تنظیم نامه به 

دفتر نظام فنی و اجرایی 
کمیتــه بیمــه و مالیــات بــا موضــوع مشــکالت 

اسناد خزانه اسالمی شاغل سخت و زیان آور 
کمیتــه بیمــه و مالیــات بــا موضــوع مالیــات بر 

ارزش افزوده
گفــت و  • حضــور فعــال در جلســات شــورای 

گوی دولت و بخش خصوصی:

کمیته ماده 12 جلسات 
گفتگوی دولت و  • جلســات عمومی شــورای 

بخش خصوصی
• جلســات با موضوع بررســی مراتب اعتراض 
اجــرای حکم ماده 46 قانــون رفع موانع تولید 
و دســتورالعمل های مرتبــط بانــک مرکــزی بــا 

حضور وزیر اقتصاد
بخــش  اعتــراض  موضــوع  بــا  جلســات   •
خصوصــی بــه اجــرای حکــم مــاده 46 قانــون 
رفــع موانــع تولید و پیشــنهادات اصالح قانون  
گردید در مورد صــدور خدمات فنی و  کــه مقــرر 
گردد و برای سایر  مهندســی اسناد حسابرسی 
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گیــری بیــن بانکهــای عامل و  مــوارد تصمیــم 
بانک مرکزی اتفاق بیفتد

• جلســات با موضوع تعلق مالیات برافزایش 
بهــای ناشــی از تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای 
گردید پیشــنهاد و  کــه مقرر  اشــخاص حقوقی 

اصالح در الیحه بودجه 97 درج شود. 
شــورای  جلســه  هفتادومیــن  در  حضــور   •
گفتگــوی دولت و بخــش خصوصی با موضوع 

اسناد خزانه اسالمی
• جلسه با موضوع بررسی اعتراض تشکلها به 

تبصره 3 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
• جلسه کارشناسی بررسی نحوه اجرای ماده 

5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
صــدور  عــدم  بررســی  موضــوع  بــا  جلســه   •
شــرکتهای  بــرای  بانکــی  نامــه  ضمانــت 
پیمانــکاری )طراح اصلی از ســوی ســندیکای 

شرکتهای ساختمانی ایران بوده است(
• حضور در جلسات برگزار شده در تشکلهای 

مرتبط با صنعت احداث:
کنفرانــس ایمنــی  • کمیتــه علمــی تخصصــی 

شهری و ریسک جامعه مهندسان مشاور
• جلسه مشترک با انجمن مهندسان معمار 

و شهرساز
در  مشــاور  مهندســان  جامعــه  جلســه   •
و  خصوصــی  بخــش  مشــکالت  خصــوص 

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

مهندسی:
تشــخیص  تخصصــی  کمیتــه  جلســات   •
صالحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران
• کمیتــه تخصصــی تشــخیص صالحیــت بــا 
کارگروه / تقسیم  موضوع تعیین شرح وظایف 

وظایف بین اعضای کارگروه
• کمیته مبحث 22 مقررات ملی ســاختمانی 

با نمایندگان بیمه مرکزی
• کمیته مبحث 22 ســازمان نظام مهندسی 
کــه چهار پرپوزال برای اجرایی شــدن موضوع 
نوشته شد و برای اخذ بودجه به هیات مدیره 

نظام ارسال گردید
• حضور در جلســه در شــرکت ســرمایه گذاری 
کارگروه  از بیمه  بیمه ایران با موضوع تشکیل 

ایران، سندیکا، موننکو،  سازمان برنامه
• حضور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون 

صنعت آب ایران
کنفرانــس  مقدماتــی  میزگــرد  در  حضــور   •

مدیریت ریسک در شرکت ها 
کنفرانــس »ارزیابــی چالشــها و  حضــور در   •

کار در بنگاه های صنعت  کســب و  فرصتهــای 
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 عضو شــورای هماهنگــی در خصوص 

انتخابات شورای هماهنگی
• حضور در جلسه همایش نشست انجمن ها 
با پارک علم و فن آوری با موضوع هم اندیشی 
و تفاهم و همکاری بین انجمن ها و شرکتهای 

دانش بنیان 
روشــهای آموزشــی  کارگاه  در  حضــور   • 

 تصمیم گیری تشکلها

کارگاه های آموزشی سندیکا رویدادها و 
1-برگزاری جلسات آموزشی ماشین آالت:

• آشنایی با مانیتورپانل بیل
ک • دوره آموزشی دامپترا

• روش تحلیل آماری پاسخ های
OCM آزمایش    

• کارگاه آموزشی اهمیت مدیریت سرویس
گیربکس • کارگاه آموزشی تست موتور و 

 OCM کارگاه آموزشی •
• بازدیــد ازخــط تولید و مرکز خدمــات پس از 

فروش  ولوو

2-برگزاری دوره های آموزشی
 مرتبط با قوانین و مقررات:

دوره آموزشــی تبیین قانون تامین اجتماعی و 
بخشنامه های مرتبط

کارگران  دوره آمــوزش تبیین بخشــنامه بیمــه 
ایرانی اعزام به خارج از کشور

مالیات هــای  قانــون  تبییــن  آموزشــی  دوره 
مستقیم مصوب سال 1394

3-برگــزاری دوره های آموزشــی ایمنی زیر نظر 
مســتقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 

کار: فنی و بهداشت 
• برگــزاری 3 دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران 

عالی شرکت های پیمانکاری
ویــژه  ایمنــی  آمــوزش  دوره   3 برگــزاری   •

مسئولین ایمنی شرکتهای پیمانکاری
ویــژه  ریســک  مدیریــت  دوره   2 برگــزاری   •

مسئولین ایمنی شرکتهای پیمانکاری
کارگران  • برگــزاری 2 دوره آموزش ایمنی ویژه 

شرکت های پیمانکاری
کارگاه  • برگــزاری دوره آمــوزش ایمنــی بــرای 

عمرانــی  کارگاه  محــل  در  عضــو  شــرکت های 
)طبق درخواست(

• برگزاری رویدادها و نشست ها در سندیکا
کانون عالــی به اتفاق  • جلســه هیــات مدیره 

وزیرمحترم تعاون، کارورفاه اجتماعی
سیاســت گذاری  شــورای  جلســه  اولیــن   •

کنفرانس ایمن سازی شهری
• همایش و بزرگداشت روزکارگر

• نشســت هــم اندیشــی نهادهــای مدنــی - 
مطالبات جامعه مدنی ازکاندیداهای ریاست 

جمهوری
• مجموعــه نشســت های ماهانــه نهادهــای 

مدنی در محل سندیکا
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه ســندیکا   •

ومهمانی رمضان
• مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مجتمــع 

آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب
شــرکت  ســاالنه  عــادی  عمومــی  مجمــع   •
نام آوران مهندسی )در راستای بهره برداری از 

امکانات سندیکا برای اعضا(
• مجمــع عمومــی عــادی به طــور فوق العاده 

شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی
کارآمــد  »مدیریــت  آموزشــی  کارگاه   •
کانون  کارفرمائــی« با همــکاری  ســازمان های 

عالی
شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع   •
توســعه شهرســازی ایرانیان )در راســتای بهره 

برداری از امکانات سندیکا برای اعضا(
کانــون عالــی  • مجمــع عمومــی و انتخابــات 

کارفرمایی 
هفــت  اندیشــی  هــم  نشســت  برگــزاری   •
تشــکل همســو در خصوص انتخابات شورای 

هماهنگی
• نشســت مشــترک نمایندگان هیات مدیره 
کنندگان ماشین آالت  ســندیکا با انجمن وارد 

صنعتی و معدنی
• نشســت هــم اندیشــی نماینــدگان هیــات 
مدیــره ســندیکا و اعضای ســندیکا با موضوع 

مشکالت همکاری با شهرداری تهران
• نشست نمایندگان سندیکا و برخی از اعضا 

با شهردار و رئیس شورای شهر تهران
• برگزاری تجلیل از استاندار اسبق سیستان و 

بلوچستان توسط کانون نهادهای مدنی
• برگزاری کارگاه مطالعه تطبیقی راهکاری برای 

کمک به کاهش فقر توسط سمن های ایرانی
در  ســمن ها  نقــش  کارگاه  برگــزاری   •

سیاست گذاری
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تحلیل

انجمــن ژئوتکنیــک ایران به منظــور تعیین و 
ارائــه راهــکاری الزم بــرای شــناخت دو محور 
شــرکت های  مانــدگاری  چالش هــای  مهــم 
صنعــت احــداث و همچنیــن تامیــن منابــع 
کنفرانســی یــک روزه در محــل جامعــه  مالــی 
مهندســین مشاور ایران   به تاریخ 96/11/10 
کنفرانس با محوریت "بررسی  کرد. این   برگزار 
کمبــود منابع مالی  وضعیــت موجود از منظر 
دولتــی، ضعــف تــوان ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی به دلیــل عــدم وصــول مطالبات، 
و  داخلــی  ســرمایه گذاری های  تحقــق  عــدم 
در  ســاختاری  مشــکالت  افزایــش  خارجــی، 
سیاســت های داخلــی و خارجــی و در نهایت 
دیگــر  و  پســاتحریم  انتظــارات  تحقــق  عــدم 
جامعــه  اجتماعــی،  اقتصــادی،  مشــکالت 
مهندسی و مجموعه دست اندرکاران صنعت 

احداث و انرژی" برگزار شد. 

برگزارکننــدگان  نظــر  و  تصمیــم  اســاس  بــر 
کنفرانس در  موضوعات اشــاره  محتــرم، این 
شــده، بــا دعــوت از مســئوالن بخــش دولتی 
بــدون حضــور ذینفعــان اصلــی در بخــش  و 
خصوصــی برگــزار شــد. امیــد اســت حاضران 
گو  گفت و  که در این  محتــرم از بخــش دولتی 
گوشه ای از چالش های  شرکت داشــته اند به 
جــدی و متعــدد موجود بخــش خصوصی در 
حوزه های مورد بحث پاســخ های الزم عملی 

کرده باشند.  و درخور ارائه 
بــار  اولیــن  کــه  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
نگارنــده مقاله بحــث ماندگاری شــرکت های 
کنفرانــس صنعــت  پیمانــکاری را در ســومین 
ح نمود و متعاقب آن  احداث در سال 90 مطر
مقاالتــی در حــوزه آسیب شناســی مانــدگاری 
صنعــت احــداث بخــش خصوصــی در مجله 
آبادگران به چاپ رساندم. نظر به اهمیت دو 

موضــوع فوق مجــددا مقاله حاضــر به جهت 
کلیدی  مفتوح نگهداشتن موضوعات مهم و 

گردیده است.  فوق الذکر تقدیم 

1. بحث اصلی : 
کسب  چالش های ماندگاری در حوزه فضای 
کار بخــش خصوصــی بایســتی از منظرهای  و 
سیاســی،  اجتماعــی،  فرهنگــی،  مختلــف 
گیــرد. ورود بــه  اقتصــادی مــورد توجــه قــرار 
حوزه هــای مهــم فوق الذکــر در حوصلــه ایــن 
مقالــه نمی باشــد. امــا بــا توجــه بــه تجربیات 
نگارنده در این حوزه و حضور و اســتمرار این 
کــه در  دغدغــه بــزرگ، نگارنــده اعتقــاد دارد 
مرحلــه نخســت عامــل فرهنگــی می تواند به 
عنــوان چالــش اصلی ایــن بحث مــورد توجه 
گیرد. الزم می دانم در ابتدای این مقاله  قــرار 
از اســتاد بــزرگ حســن نراقــی بــه نیکــی یــاد 
کتاب بســیار  نمایم. اســتاد حســن نراقــی در 
ارزنده با نگارش ســاده و ســخنان قابل درک 
کتابــی با نام "جامعه شناســی  بــرای همگان 
رشــته  بــه  درمانده ایــم؟(  )چــرا  خودمانــی"  
کــه تا حال بیــش از 24  تحریــر درآورده اســت 
چاپ را به دنبال داشته است. نگارنده بارها 
کتــاب را مــرور نموده اســت و به  و بارهــا ایــن 
همــه هموطنان عزیــز خصوصا جوانــان عزیز 
کتاب نفیــس را نه یکبــار بلکه  خوانــدن ایــن 
بارهــا  توصیــه دارم. عــده ای به اســتاد نراقی 
نوشــته شــده  کــه مطالــب  خــرده می گیرنــد 
کتــاب بیشــتر عیــوب مــا ایرانیــان را  در ایــن 
بزرگنمایی نموده اســت. نگارنده با این نگاه 
به هیچ وجه توافق ندارد و در پاسخ به چنین 
که" بدخبری بهتر  اعتقاداتی اعالم می نماید 
از بی خبــری" اســت. مــا باید عیــوب فرهنگی 
خودمان را بشناسیم و برای آنها راه حل ارائه 

نماییم تا اصالح شویم.
چالــش  نگارنــده  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
کســب  فرهنگی در حوزه ماندگاری در فضای 
کار صنعــت احــداث را یکــی از عوامل اصلی  و 
موضوع می داند و معتقد است که اصالح این 
امر قطعا بایســتی از فضــای تربیتی خانواده و 
پــس از آن در محیط آموزشــی تــا قبل از ورود 
کار برنامه ریزی و ســامان  کســب و  بــه فضای 
کارشناسان محترم در  داده شود. امید است 
حــوزه مســائل فرهنگی و اجتماعی در پاســخ 

ا  رک های  دگاری  ا ش های  ا
دا در صن ا

ی زاد ا   مدر ند م م
 ا
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به چالش های بی شــمار اســتاد حسن نراقی 
کــه در  کتــاب فوق الذکــر  در فصــول مختلــف 
مــورد خصوصیــات ما ایرانیان نوشــته شــده 
و باعــث عــدم توفیــق مــا در زندگــی فــردی و 
گردیــده اســت پاســخ الزم را ارائــه  اجتماعــی 

بنمایند. 

2. ابهامات و چالش های 
حوزه ماندگاری 

عوامل و چالش های موثر در حوزه ماندگاری 
در  کار  و  کســب  فضــای  در  حاضــر  فعــاالن 
کارفرمایــی، مهنــدس مشــاور و  ســه بخــش 
پیمانــکاران بــا توجــه بــه قوانیــن باالدســتی 
گسترده اســت. ذیال به رئوس پاره ای  بســیار 
از این عوامل )نه محدود به آنها( اشاره شده 

است: 
اجتماعــی- مســائل  تردیــد  بــدون   -1-2
کســب  فرهنگــی و بعضــا سیاســی در فضــای 
کدام  کار بخــش خصوصــی اثرگــذار اســت.  و 
یک از این موارد بیشترین اثر را در ماندگاری 

پیمانکاران و مشاوران دارد؟ 
کار  ادامــه  امــکان  2-2-بــا شــرایط موجــود 
مشــاوره ای  و  پیمانــکاری  شــرکت های 
کیفی بــه منظور  امکان پذیــر نســبت و تغییــر 
مانــدگاری به عنوان یک شــرط الزم اجباری 
امکانــات  تجمیــع  و  بلــوغ  بــرای  اســت. 
مهندســی و عملیاتــی شــرکت های فعــال در 
کار و خصوصــا شــرکت های  کســب و  حــوزه 
در  حضــور  بــرای  پیمانکاری/مشــاوره ای 
پروژه هــای  و  داخلــی  کالن  پروژه هــای 
نگاهــی  چــه  بــا  فرامنطقــه ای  و  منطقــه ای 
بایســتی دســتخوش تغییــر شــود؟ و راهــکار 
کوتاه مــدت و بلندمــدت بــرای این مــوارد به 

چه صورت است؟
2-3- آیا قوانین و مقررات جاری باالدســتی 
امکانــات  تجمیــع  منظــور  بــه  دولتــی 
در  مشــاوره ای  پیمانــکاری/  شــرکت های 
شــرایط موجــود بــه منظــور بسترســازی الزم 
کفایت  برای صدور خدمات فنی و مهندسی 

امر را می نماید؟ 
کــه  خصوصــی  بخــش  شــرکت های   -4-2
ســاختار  شــده اند  حــذف  و  تخریــب  دچــار 
که  مدیریتــی آنها بــه چه صورت بوده اســت 
شــرایط موجــود پاســخگوی آنهــا نیســت؟  و 

کار سیستم مدیریتی،  مهمتر اینکه در ادامه 
ایــن شــرکت ها به چــه صورت بایســتی تغییر 
جلوگیــری  آنهــا  پاشــیدگی  از  تــا  می نمــود 
می نمودیــد تــا باعــث پایداری و مانــدگاری و 

بقای آنها می گردید؟
2-5- تــا چه میزان عوامل برون ســاختاری 
خصوصــی  بخــش  اقتصــادی  بنگاه هــای 
بــزرگ  هســته های  شــکل گیری  عــدم  در 
خصوصــی  بخــش  پیمانــکاری  و  مهندســی 
و نهایتــا  مانــدگاری آنهــا موثــر بوده انــد؟ و یا 
اینکــه تنهــا عوامل درون ســاختاری موجب 
گســیختگی آنهــا بوده اســت؟ و اصوال  از هــم 
این نقش ها به چه صورت بایســتی تبیین و 

تدقیق شود؟

نقــش  گذشــته  دهــه  چنــد  در   -6-2
شــرکت های دولتــی و شــبه دولتی در فضای 

کار بســیار پررنــگ بــوده اســت ایــن  کســب و 
بخــش  شــرکت های  مانــدگاری  در  نقش هــا 
خصوصــی به چه صــورت ارزیابی می شــود؟ 
آیــا بخش دولتــی برای حضور این شــرکت ها 
ایجــاد شــرایط رقابتی ســالم در مناقصه ها را 
کار  بــه وجود آورده انــد؟ یا بر عکــس، فضای 

برای بخش خصوصی تنگ تر شده است؟ 
2-7- آیــا بســترهای قانونی و ضوابط جاری 
مملکتی و قوانین باالدستی ما در طول بیش 
گذشــته نقشــی در شــکل گیری و  از نیــم قرن 
قوام شــرکت های پیمانکاری فعال حاضر در 
صنعت احداث ایفا نموده اســت یا بر عکس 

گردیده اند؟ مانع پایداری آنها 
2-8- آیا حذف راس هرم قدرت و بنیان گزار 

ایــران  در  اقتصــادی  بنگاه هــای  اصلــی 
خصوصــا در حرفــه پیمانــکاری عامــل اصلی 
فروپاشــیدگی آنهــا بــوده اســت ؟  آیــا شــرکا و 
پیمانــکاری /  بعــدی شــرکت های  اعضــای 
مشــاوران قدیمی در جهت تحکیم ســاختار 
شــرکت خود پس از رفتــن راس هرم قدرت و 
بنیان گــزار اصلی آن اندیشــیده اند؟ و نقشــه 

راه روشنی در این مورد ارائه نمودند؟ 
کدامین علت شــرکت های قدیمی  2-9- به 
یکدیگــر  بــا  کنــون  تا نتوانســته اند  بــزرگ  و 
را  تجمیــع شــده و هســته مدیریتــی واحــد 
بــرای ماندگاری مطمئن و در ســطح وســیع 
ایــن  آیــا نمونــه موفــق در  تشــکیل دهنــد؟ 
مســیر  برای حضــور در پروژه های منطقه ای 

چالش اصلی در فضای 
کار صنعت  کسب و 

احداث فرهنگی است 
و اصالح این امر قطعا 

بایستی از فضای تربیتی  
خانواده و محیط های 
آموزشی بنیان نهاده 

شود
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تحلیل
گذشته  در فرامنطقه ای حداقل در نیم قرن 

کشور سراغ داریم؟ 
2-10- پیمانــکاران/ مشــاوران بــا توجــه بــه 
ابعــاد و حجــم پروژه هــای حاضــر در صنعــت 
کشــور و بــا نــگاه بــه مدیریت  ســاخت و ســاز 
)Best practiceهــا(،  جهانــی  روز  و  جدیــد 
هــم بــه منظــور تثبیــت موقعیــت در فضــای 
خدمــات  صــدور  منظــور  بــه  هــم  و  داخلــی 
فنی-مهندســی چه مسیری را بایستی برای 
کدامیــن راهکار  مانــدگاری خــود بپیماید؟ و 
بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی و قوانیــن مــا 

توصیه می شود؟
2-11- آیــا فعــاالن حاضــر در صنعت احداث 
جهــت  بــه  مــا  )پیمانکاران/مشــاوران( 
فــن آوری  و  پژوهــش  مقولــه  بــا  مانــدگاری 
بنگاه هــای  فعالیت هــای  حــوزه  در   )R&D(

خــود آشــنایی، اعتقــاد و الفــت دارنــد؟ چــه 
کنــون  تا کــه  اســت  شــده  باعــث  موانعــی 
چنین ساختاری در شــرکت های مشاوران/
پیمانــکاری حتی بــزرگ دیده نمی شــود؟ آیا 
محدودیت هــای مالــی آنهــا بــوده یــا اصــوال 

موضوع نگاه آنها اثرگذار بوده است؟
2-12- بــرای مانــدگاری شــرکت های فعــال 
در صنعــت احداث آیا درک صحیح از اجرای 
 EPC همچــون  روش هــای  بــرای  پروژه هــا 
نظایــر  و   / EPC+F /  BOO / Buy Back
و  دارد؟  وجــود  صنــف  اعضــای  بیــن  در  آن 
 ،)F( ارتبــاط بین 5 عامل تامیــن منابع مالی
کاال و  مدیریــت )M(، مهندســی )E(، تامین 

تجهیــزات )P( و باالخــره بخش اجرا )C( را به 
درستی تحلیل می شود؟

شــرکت های  از  یــک  کــدام   -13-2
ک شــده از  پیمانکاران/مشــاوران قدیمی پا
صحنــه اجــرای پروژه هــای داخلی بــه هر دو 
مقوله "مدیریت سرمایه" و "مدیریت هویت" 
کدامیــک از این دو  اندیشــیده اند؟ و اصــوال 
عامــل در مانــدگاری یا پاشــیدگی آنهــا اثرات 

تعیین کننده تری داشته است؟ 
2-14- نقــش عــدم تکیــه بــر قبــول مدیریت 
جمعــی بــه عــوض مدیریــت فــردی در اداره 
بنگاه های ما در عدم ماندگاری شــرکت های 
پیمانــکاران/ مشــاوران به چه صــورت قابل 
درون  مســائل  و  ســاختار  اســت؟  ارزیابــی 
سازمانی شرکت های مشــاوران/پیمانکاری 
در ایــن ارتبــاط بــه چه صورت بایســتی برای 

نگاه به آینده اصالح شود؟
غــرب  در  علــت  کدامیــن  بــه   -15-2
شــرکت های بــا ســابقه بیــش از یــک قــرن و 
شاید بیشتر بعد از حذف مدیر راس هرم و یا 
بنیان گــزار آن محو نمی شــوند؟ بلکه با تغییر 
در سیســتم های مدیریتــی و ارتباطی خود و 
کار خود ادامه داده  منطبق با شــرایط روز به 
و بــه جلــو رفته انــد. چــرا چنیــن شــرایطی در 
تشکیل شرکت های مشاوره ای و پیمانکاری 

کنون جاری نبوده است؟  ما تا
کــه در  2-16- در ژاپــن  شــرکت ســومیتومو  
ســال 1630 تاســیس شــده اســت یعنــی در 
شــرایط حــال 388 ســال از عمــر ایــن غــول 
نیــز  کنــون  ا و هــم  اســت  گذشــته  صنعتــی  
اســت  تــالش  حــال  در  گذشــته  از  اســتوارتر 
شــرکت های  ژاپــن  از  بعدتــر  بســیار  البتــه  و 
)فی المثــل  جنوبــی  کــره  در  پیشــرفته ای 
 4 طــول  در  و...(  هیوندایــی  سامســونگ، 
که به این درجات  کرده اند  گذشته چه  دهه 
رفیع در اقتصاد جهانی رســیده اند؟ و پاســخ 
که این شرکت ها با ایجاد این سوال چیست 

اقتصــاد  در  صنعتــی  عظیــم  Holding هــای 
کلیــدی و اساســی را دارنــد و  جهانــی نقــش 
عموما حرف اول را می زنند؟ آیا ما می توانیم 
گرفته کشور ژاپن،کره جنوبی  روش های بکار 
یا ترکیه را البته با قبول بومی ســازی ســاختار 

آنها الگو قرار دهیم؟ 
میجــی  الگــوی  کــه  نوشــته اند  طــور  ایــن 
امپراطــور ژاپــن در اوایل قــرن 19 برای ایجاد 
از  الگوگیــری  نویــن  ژاپــن  زیرســاخت های 
دیدگاه هــای زنده یاد میرزاتقی خان امیرکبیر 
گرفــت. اما مــا با این مــرد بزرگ چه  کار  را بــه 

کرده ایم؟
2-17- اقتصــاد دولتــی در ســطح جهانی در 
گذشــته بــا شکســت جــدی روبــرو  100 ســال 
شــده اســت و پیامدهــای آن نابســامانی در 
حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی 
ایــن شکســت بر ســر روی آنها به صــورت آوار 
زلزله مهیب ریخته است آیا وقت آن نرسیده 
کــه مــا بــا الگوگیــری از سیســتم های  اســت 
موفق بین المللی )Best practiceها( شــرایط 
داخلــی را تغییــر بنیادی دهیــم؟ و به دنبال 

اقتصاد دولتی نرویم. 
ادامه دارد

 اقتصاد دولتی در ســـطح جهانی در 
گذشـــته با شکست جدی  100 ســـال 
روبـــرو شـــده اســـت و پیامدهای آن 
نابســـامانی در حوزه هـــای فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی این شکســـت 
بر ســـر روی آنها به صـــورت آوار زلزله 
مهیـــب ریختـــه اســـت آیـــا وقـــت آن 
کـــه مـــا بـــا الگوگیری  نرســـیده اســـت 
از سیســـتم های موفـــق بین المللـــی 
)Best practiceها( شـــرایط داخلی 
را تغییـــر بنیـــادی دهیم؟ و بـــه دنبال 

نرویم. دولتـــی  اقتصاد 
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اخبار

مجموعــه ای  سـاختمـــان  چک لیســت  کتــاب 
کاربردی برای پیمانکاران، ناظران، مشــاوران 
و بازرســان شــامل چک لیســت های بازرســی، 
نظــارت و اجــرای ســازه، معماری، تاسیســات 
کــه با  الکتریکــی و مکانیکــی ســاختمان اســت 
تالیف حامد خانجانی و ســیامک الهی فر)ویژه 

مهندسان عمران و معماری( منتشر شد.
و  منظــم  ســواالتی  مجموعــه  چك لیســت 
که به تفکیــک مراحل اجرایی  هدفمند اســت 
کنترلی را  تهیه شــده و ارتباط بین فرآیندهای 
کنترلی  فراهــم می آورد. انجام هرگونــه فعالیت 
بــه  ابــزار چك لیســت، بســیار دشــوار و  بــدون 
عبارتی غیرممکن اســت؛ حــال چه این فرآیند 
کنترلــی دائمی بر عملیات  که  »نظارت« باشــد 
کنترلی موردی و  کــه  اجرا اســت، یا »بازرســی« 

مرحله ای است.
کنترلی تهیه شده در این  قابل ذکر است موارد 
کتــاب، برای ســاختمان های متعارف شــهری 
کاربــرد دارد. ســاختمان هایی بــا 4، 5 طبقــه 
مسکونی یا اداری، و یک تا دو طبقه زیرزمین. 
کثر موارد قابل اســتفاده برای عموم  هــر چند ا

ساخت وسازها در هر متراژ و ارتفاعی است.
مراحــل  مجموعــه  از  ســاختمان  اجــرای 

فونداســیون،  گودبــرداری،  تخریــب،  اصلــی 
اســکلت بندی، ســفت کاری، تاسیسات برقی 
عملیــات  اتمــام  و  نــازك کاری  مکانیکــی،  و 
کدام از این مراحل  که هر  تشکیل شده است 
و  بــوده  متعــددی  اجرایــی  جزئیــات  شــامل 
کــه در حیــن عملیات توســط ناظر  الزم اســت 
گیــرد. این  و یــا بــازرس فنــی مــورد تایید قــرار 
اصلــی چك لیســت  عنــوان  کتــاب شــامل 23 
چک لیســت های  ارایــه  بــر  عــالوه  و  اســت 
مــورد اســتفاده در مراحــل معمــول نظــارت و 
کــه پیشــتر نام برده شــد،  اجــرای ســاختمان 
بیمه هــای  نظیــر  جدیــدی  چک لیســت های 
اجرایــی،  و  فنــی  آزمایش هــای  ضــروری، 
کارگاهی، ایمنی تاورکرین،  مســتندات زونکن 
گود بـه  گودبرداری، پایدارسازی  ارزیابی خطر 
روش نیلینـگ و انکراژ، عمـل آوری بتـن، سازه 
آسانســور،  عمومــی  تاسیســات  و  معمــاری  و 
آتش نشــانی و ایمنی در مقابل حریق نیز تهیه 

و ارایه شده است.
در  کنترلــی  مــورد   1800 حــدود  مجمــوع  در 
که بــه نوعی  کتــاب لحــاظ شــده  چک لیســت  
کاربــردی در نظــارت و  1800 نکتــه اساســی و 
اجرای ساختمان است.24 اردیبهشت-صما

مهندس احمد خرم، 
رئیس سازمان نظام مهندسی

 استان تهران شد

نظــام  ســازمان  مدیــره  هیــات  عضــو 
مهندســی ساختمان اســتان تهران، از 
انتخــاب احمد خــرم، وزیر ســابق راه و 
ترابــری به ریاســت این ســازمان، با 21 
خبــر  مأخــوذه  رأی   25 از  موافــق  رأی 

داد.
تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  شــکیب  حمــزه 
بــا  اردیبهشــت   29 شــنبه  روز  جلســه 
موضــوع انتخــاب رئیس ســازمان نظام 
تهــران،  اســتان  ســاختمان  مهندســی 
اظهار داشت: بر اساس قانون، هر ساله 
اعضــای هیات مدیــره نظام مهندســی 
را ســازمان  ایــن  رئیــس   اســتان ها، 
 از میــان اعضای هیــات مدیره انتخاب 

کنند. می 
گفتــه عضــو هیــات مدیــره ســازمان  بــه 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
رئیــس  انتخــاب  جلســه  تهــران، 
مهندســی  نظــام  ســازمان  جدیــد 
و برگــزار  تهــران،  اســتان   ســاختمان 
بــه عنــوان رئیــس جدیــد  احمــد خــرم 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 

استان تهران انتخاب شد.
از  توانســت  خــرم  کــرد:  تصریــح  وی 
و موافــق  رأی   21 رأی،   25  مجمــوع 
ایــن  در  کنــد؛  کســب  ســفید  رأی   4  
کثــر اعضــا امیدوارند وزیر ســابق   میــان ا
انجمــن  کنونــی  رئیــس  و  ترابــری  و  راه 
بتوانــد تهــران  اســتان  ســازان   انبــوه 
مهندســی  نظــام  ســازمان  در   
کــرده   ســاختمان تهــران تحــول ایجــاد 
حداقــل  بــه  را  کنونــی  تخلفــات   و 

برساند.
30 خرداد - مهر

ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
ایــران ایــن انتخــاب را به جنــاب آقای 
مهندس احمــد خرم تبریــک می گوید 
انجــام وظایــف  در  آرزوی موفقیــت  و 

محوله را دارد.
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کرمانشاه با بزرگی: 7.3 در مقیاس  زمین لرزه 
ریشــترحوالی ازگله را در تاریخ  1396/08/21 
کیلومتر لرزاند. دراین زلزله عالوه  بــا عمق 111 
بر جان باختن جمع کثیری از هموطنان عزیر 
خســارات مالــی فراوانی برجای مانــد اما این 
ســوال در زلزله و زلزله های ماقبل آن همواره 
مســئولین  چــرا  کــه  اســت  مانــده  بی پاســخ 
عنــوان  بــه  را  حــوادث  ایــن  از   کشــورمان 
دســتاوردی بــرای اصــالح قوانیــن وضوابــط 
کی  ســاخت وســازها بهره گیری نمی کنند؟ تا 
مــا بایــد شــاهد جــان باختــن عــده ای مردم 
گســترده ناشی از  گناه وخســارت  مظلم و بی 
کشــورمان باشــیم؟ چرا عــالج واقعه  زلزله در 
را قبــل از وقــوع نمی کنیم؟ این موضوع از دو 

منظر قابل بررسی است.
الف-الزامات حین وقوع )مدیریت بحران(

کارآمدی  الزامــات حین وقــوع زلزله شــامل نا
علیرغــم  کــه  اســت  کشــور  بحــران  مدیریــت 
وجود دستاوردهای مهم درسطح جهانی در 
کشــور ما  زمینه مدیریت بحران این حوزه در 
گذشــته  بــه رغم تجارب متعدد در زلزله های 
کان از روش های ســنتی استفاده می کند  کما
کارآمــدی آن بــرای مــردم مصیبــت زده و  و نا

آســیب دیده معضلــی به مراتب بدتــر از اثرات 
گستردگی  که بررســی آن به دلیل  زلزله اســت 
موضــوع در این نوشــتار نمی گنجد. بنابراین 
کشــور، نــه فقط  الزم اســت مدیریــت بحــران 
گزارش عملکرد و نشــان دادن  برای پرکــردن 
در جلســات، با نگاهــی دقیق و علمی به این 
موضــوع، شناســایی نــکات ضعــف و بــا یــک 
داده هــای  بــا  منطبــق  اصولــی  جمع بنــدی 
مدیریــت  کارآمــدی  نا ریشــه های  علمــی، 
بحــران را شناســایی و بــا پندگیــری از چرایی 
آن  متعاقــب  البتــه  شــوک آور،  اتفــاق  ایــن 
شناســایی و تنبیــه عوامــل اهمال کننــده در 
احــداث بنا، به صورت جــدی راه را بر تبعات 

گوار ناشی از چنین حوادثی ببندند. نا
ب- الزامــات قبــل از وقــوع )اصــالح قوانین و 

رعایت مباحث مقررات مّلی ساختمان(
کشــورهای دیگر نیز  امــا مشــابه این زلزلــه در 
کــه بــه اختصــار و بــه صــورت  اتفــاق افتــاده 

تطبیقی به دو مورد آن اشاره می کنیم:
کوبــه: زمین لــرزه عظیــم »کوبه« یا  زمین لــرزه 
»هانشــین« زلزلــه ای بــه بزرگــی 3/ 7 ریشــتر 
کوبه را به مدت 200 ثانیه لرزاند  که بندر  بــود 
کوبیــد. زلزلــه "کوبــه" از مرگبارتریــن  و در هــم 

کــه بیــش از  کشــور بــود  زمین لرزه هــا در ایــن 
گذاشــت. در هفدهم  کشته برجا  شــش هزار 
کوبــه دومین بنــدر بزرگ  ژانویــه 1995، شــهر 
کلــی نابــود شــد، بزرگراه های  کشــور بــه  ایــن 
از  بســیاری  گسســتند،  هــم  از  کشــور  ایــن 
ســاختمان ها فــرو ریخــت و پل هــای زیــادی 
کشور  منهدم شــد. این زلزله شــوک بزرگی در 
کــرد و موجب شــد همه بــه خطرهای  ایجــاد 
زلزلــه پــی ببرنــد. امــا ایــن زلزلــه موجب شــد 
تــا نظــام مدیریتــی ژاپــن تجربه هــای علمــی 
تمامــی  کــه  طــوری  نمایــد،  کســب  فراوانــی 
مــورد  اســتانداردها  و  ضوابــط  و  عملکردهــا 

گرفتند. بازبینی جدی قرار 
مــوارد زیــر را از مهم ترین دســتاوردهای زلزله 

ژاپن می توان برشمرد:
اســتانداردهای  ســطح  افزایــش  ضــرورت   -
زیرســاخت های  و  ســاختمان ها  در  ایمنــی 

شهری
- تقویــت وایمن ســازی شــبکه های حیاتــی 
شــهری مانند خطوط ارتباطاتی شــبکه های 

گاز در شهرهای بزرگ برق، آب و 
- توجه به بافت قدیمی شهر

- ضــرورت افزایــش ســطح هماهنگــی میــان 
نیروهای امدادرســان و دستگاه های شهری 
و بــاال بردن ســطح مدیریت بحــران در زمان 

وقوع بحران
- اســتفاده از مصالــح ســبک و در عیــن حال 
افزایــش  و  ساختمان ســازی ها  در  مقــاوم 

سطح آموزش عمومی.
کارشناســان در بررســی های میدانی و دقیق 
زلزله   هانشــین ژاپــن به نتیجه جالبی دســت 
یافتند؛ آن ها در تک تک ســاخت و سازهای 
انجام شــده  این شهر به دنبال خطای ناشی 
از تخلــف مهندســین ناظــر، طــراح و مجــری 
بودند ولی حتی یک مورد تخلف پیدا نکرده 
کــه  بــود  آن  از  کــی  حا اولیــه  بررســی های  و 
مهندســین مربوطــه بــه دقــت تمــام وظایف 
تخریب هــای  و  بودنــد  داده  انجــام  را  خــود 
ناشــی از زلزله به دلیل ضعف در استانداردها 
کم در آن زمان بر ساخت و  و مقررات فنی حا
ساز ها بوده است و بالفاصله اقدام به اصالح 

این استانداردها و ضوابط فنی نمودند.
دســت اندرکاران دولت ژاپن پس از زمین لرزه 
 کوبه تالش داشته اند تا از تجربه های به دست 
آمــده به خوبــی بهره ببرند و حساســیت ها را 
نســبت به بروز ســرپیچی از قوانیــن ایمنی به 

می کن  و  ل از و را ع وا را  

ا ا ز کر  ز
مان  ندسان ساخ  برای 

ندسی و م ر  ارشنا   مدیان  ا م مدر م
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دیدگاه
شــدت بــاال برده اند. بر همین اســاس اســت 
و  برگــزاری مانورهــای دوره ای  بــر  عــالوه  کــه 
سراســری بــرای آمادگــی دســتگاه ها و مــردم 
برای مقابله با آسیب های زمین لرزه،معیارها 
و اســتانداردهای ایمنــی در ســاختمان ها و 
کرده اند. زیرساخت های شهری را نیز تقویت 
کید  بــرای نمونه به دنبــال این زمین لــرزه، تا
بیشــتری بــر رعایت اســتانداردهای ســاخت 
که قطع  گرفت  گرمازا در ژاپن صورت  وسایل 
گاز، برق و سوخت، پس از زلزله های  خودکار 

شدید از آن جمله اند.
اســتفاده از مصالــح ســبک و در عیــن حــال 
مقــاوم در ساختمان ســازی و افزایش ســطح 
که بعد از  آموزش عمومی از دیگر مواردی بود 
کید شده  است. کوبه بر آن بسیار تا زمین لرزه 
تقویت ایمنی زیرســاخت های شــهری مانند 

که  پل ها و شــاهراه ها نیز از دیگر نکاتی است 
گرفت. به شدت مورد توجه دولت ژاپن قرار 

زلزله ترکیه 
 سال ها پیش در ترکیه زلزله ای آمد و بسیاری 
از ســاختمان های نو فرویختند و مهندســانی 
کــرده و مهــر  کــه بــر آن ســاختمان ها نظــارت 
تاییــد بــر بنایشــان زده بودنــد تحــت تعقیــب 
گرفتنــد؛ از آن بــه بعــد مهندســان ترکیــه  قــرار 
کار یک ســاختمان، آغاز  کــه پایــان  فهمیدنــد 
مســئولیت آنهــا برای یک عمر اســت. با توجه 
دو مــورد ذکر شــده و موقیــت زلزله خیــز ایران 
گــر  کســی می توانــد بــا اطمینــان بگویــد ا چــه 

کرمانشــاه، شــهری  زلزلــه ای بــه قــدرت زلزلــه 
کــم مثــل تهــران را بلزرانــد، هیچکــدام از  پرترا
که مهندســان ایران ساخت شــان  خانه هایی 
ریخــت؟!  نخواهــد  فــرو  کرده انــد،  تاییــد  را 
پیگری ســریع، جدی و بدون اغماض پرونده 
ساختمان هایی که در چند سال اخیر با تایید 
مهندسین ناظر ساخته شده و فروریخته اند و 
نیز، تدوین و تصویب قانون مسئولیت عوامل 
دخیــل در ســاخت و ســاز، بازنگــری در قانون 
شــهرداری ها خصوصا مــاده 100 ایــن قانون از 
جمله مطالبات جدی و حیاتی مردمی است 
که روی کمربندی جهانی زلزله زندگی می کنند 

و حق دارند زنده بمانند.

کرمانشاه: زلزله 
قــدرت  بــا  کــه  کرمانشــاه  اخیــر  زلزلــه  در   

7/3 درمقیــاس ریشــتر بــه وقــوع پیوســت و 
مســئولین و دســت اندکاران با خونســردی از 
گزارش های  گذشتند براساس اطالعات و  آن 
مشــاهدات  از  گرفتــه  نشــأت  مصــور  فنــی 
هیأت هــای مختلــف ، اینگونــه نتیجه گیــری 

که : می شود 
1 . عــدم وجــود مجــری دارای صالحیــت در 
عــدم  یــا  و  حضــور  )کنتــرل  پروژه هــا  اجــرای 
حضــور مجریان ذیصــالح در پروژه ها از جمله 
که می بایستی  تکالیف مهندسین ناظر است 
گزارشــات مرحلــه ای خــود به آن  در ابتــدای 

اشاره داشته باشند.(
2 . ضعــف اجــرا بــه ســبب فقــدان نیروهــای 

کار و دارای صالحیت  کارگــری ماهــر و اســتاد 
جوشــکاری،  بخــش  در  شــده  رده بنــدی  و 
و  ســفت کاری  بتن ریــزی،  آرماتوربنــدی، 
نماســازی )ایــن مهــم نیــز از جملــه تکالیــف 
که از داشــتن صالحیت  مهندس ناظر اســت 
و مهــارت عوامل اجرایــی پروژه تحت نظارت 

خود اطمینان حاصل نماید(
مصــرف  بتن هــای  در  اساســی  .ضعــف   3
کنترل  شــده در بخش های ســازه ای و عــدم 
)اخــذ  فنــی  آزمایشــگاه های  وجــود  عــدم  و 
شــیت های آزمایشــگاهی ســنجش مقاومت 
کنترلــی مهنــدس ناظــر اســت  بتــن از مــوارد 
و در رد و یــا پذیــرش شــیت آمایشــگاهی بتن 
مهنــدس ناظــر مخیر اســت. به عبــارت دیگر 
مســئولیت نتیجه اســتخراج شده و صحت و 
سقم آن برعهده ناظر ساختمان می باشد نه 

آزمایشگاه تهیه کننده شیت آزمایشگاهی(
4 . ضعف در طراحی ساختمان ها 

الف( عدم اســتفاده از ضوابــط آیین نامه ها و 
گذشته  مقررات ویرایش های 
ب( عدم مطالعات ژئوتکنیک

طــراح  مهندســین  محاســباتی:  خطــای   .5
رعایــت  بــه  مکلــف  حقوقــی  یــا  حقیقــی 
ملــی  مقــررات  مباحــث  و  اســتانداردها 
بــه  نســبت  شــخصًا  و  هســتند  ســاختمان 
ح خــود پاســخگو خواهنــد بــود.  اجــرای طــر
کمبــود یا فقدان  البته موارد دیگری شــامل: 
ســاختمانی،  نقشــه های  اجرایــی  جزئیــات 
ســاخت  ســبک،  مصالــح  از  اســتفاده  عــدم 
در  ســزایی  بــه  تأثیــر  غیرمجــاز  ســازهای  و 

تخریب ها داشته اند.

نتیجه گیری:
بــر اســاس مــاده 198 قانــون آیین دادرســی 
بــر  دینــی  یــا  حــق  کــه  صورتــی  در  مدنــی: 
کســی ثابــت شــد، اصــل بر بقــای آن  عهــده 
اثبــات شــود.  اینکــه خــالف آن  اســت مگــر 
عــرف پرونده های متشــکله اشــعار می دارد: 
وظایــف  ح  شــر بــه  توجــه  بــا  مهندســین 
مفصلشــان مقصرنــد )اثبــات حــق بــر آنــان( 
اقامــه  بــا  بتواننــد  را  آن  اینکــه خــالف  مگــر 
کننــد. بــه عبــارت دیگــر بایــد  دلیــل اثبــات 
دالیــل بری الذمــه شــدن خــود را در قالــب 
تحویــل  موقــع  بــه  و  مرحلــه ای  گزارشــات 
بــه مرجــع صــدور پروانــه ســاختمان  شــده 
فراهــم نماینــد. همچنیــن وفــق مــاده 295 
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قانون مجازات های اســالمی در موارد زیر دیه 
پرداخت می شود:

یــا  بی احتیاطــی  اثــر  بــر  )هــرگاه   -  3 تبصــره 
رعایــت  عــدم  و  مهــارت  عــدم  یــا  بی مباالتــی 
مقــررات مربوط بــه امری قتل یا ضــرب یا جرح 
گر آن مقــررات رعایت  که ا واقع شــود به نحــوی 
می شــد حادثــه ای اتفــاق نمی افتــاد قتــل و یــا 
ضــرب و یــا جــرح در حکــم شــبه عمــد خواهــد 
گر مقررات ملی ســاختمان با دقت  بود(. واقعا ا
در ســاختمان های تخریب شــده سرپل ذهاب 
رعایت می شــد ما شاهد این همه تلفات جانی 
گــر اولیاء دم جــان باختگان  و مالــی نبودیــم و ا
دســت اندرکاران  علیــه  قضایــی  کــم  محا در 
)طــراح، ناظــر، مجــری( اقامــه دعــوی نماینــد، 
ایــن اشــخاص چگونــه می تواننــد از خــود دفاع 

نمایند؟

گــر واقعا اصــول ساختمان ســازی، اشــل های  ا
تعریف شــده در راســتای بیس و اسکلت سازی 
ساختمان ها، مقاوم سازی آنها در برابر حوادثی 
ایــن چنینــی، اســتفاده از مصالــح درجــه یــک 
و اســتاندارد رعایــت می شــد، آیا باز هم شــاهد 
ایــن حجم خرابی و تلفات مالی و جانی ناشــی 
گر واقعا مدیران و ناظران  از ایــن زلزله بودیم؟ ا
و مهندســان بر روند ساختمان ســازی مســکن 
مهــر بدون لحاظ نمــودن رابطه نظارت اصولی 
می کردند، باز هم با این تکانه ها، ساختمان ها 

بر سر مردم بینوا آوار می شد؟
ح وظایــف مقــرر  پیشــنهاد می گــردد: وفــق شــر
گزارشــات هریــک از مراحــل  مهندســین ناظــر 
کار تحت نظارت خود را با دقت تنظیم  اجــرای 
و در موعــد بــه مرجع صــدور پروانه ســاختمان 
تحویــل و ثبــت دبیرخانه نموده و نســخه ای از 
آن را بــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان و یــا دفاتر نمایندگی آن ارســال و تصویر 
خــود  شــخصی  آرشــیو  در  را  مســتندات  ایــن 
نگهداری نمایند. مســئولین و دست اندرکاران 
کشــور ژاپن بــا نگاهی  نیــز همچــون مســئولین 
کارشناســی با رویکرد آسیب شناســی چالش ها 
کشــور  و مشــکالت موجود را در ســاخت و ســاز 
قبــل از وقوع زلزلــه زیانباری دیگر در دســتورکار 
خــود قرار داده و با عزمی راســخ ایــن چالش ها 
و معضــالت را اصالح و برطرف نمایند تا شــاهد 

این صحنه های دلخراش نباشیم.
صما- 31 اردیبهشت

 معاون ســاخت و توسعه آزادراه ها، واقعی تر
کردن کوتاه  خ عــوارض آزادراهــی،  کــردن نر   
 زمان بازگشت سرمایه، ارائه تسهیالت ارزان 
بــه ســرمایه گذاران و معافیت هــای  قیمــت 
 مالیاتی را از مشوق های جذب سرمایه گذار 

کرد. برای ساخت آزادراه ها اعالم 
 محمدحسین میرشفیع اظهار داشت:  امروز 
احــداث زیربناهــای حمــل و نقــل پرهزینــه 
اســت و برای اجــرای زیرســاخت های حمل 
و نقــل و طرح هــای زیربنایــی، هزینه هــای 
هنگفتی نیاز است.وی افزود: همیشه یکی از 
دغدغه های دولت ها این بوده است که منابع 
مالــی اجرای طرح های بزرگ را چگونه تأمین 
کننــد، دولت هــا روش هــای مختلفــی را برای 
تامیــن مالــی پروژه های عمرانی و زیرســاخت 
که شــامل مواردی نظیر  کار می گیرند  آنها بــه 

فاینانس BOT، یا مشارکت است.
کرد:  معاون ساخت و توســعه آزادراه ها بیان 
طرح هــا وقتــی بــزرگ می شــوند، هزینه های 
اجرایی آنها هم افزایش می یابد و طبیعتًا دوره 
که یا  بازگشــت ســرمایه هم به تأخیر می افتد 
نرخ عوارض افزایش می یابد و یا ممکن است 
ج شــود. وی  طــرح از توجیــه اقتصــادی خار
افــزود: بــرای اینکه طــرح از توجیه اقتصادی 
کمک هایی  ج نشــود معمــوال دولت هــا  خــار
را انجــام می دهنــد؛ به ســرمایه گذران بخش 
خصوصی برای جذابیت پروژه ها مشوق ارائه 
می دهنــد تــا پــروژه توجیــه فنــی- اقتصادی 
بتوانــد  خصوصــی  بخــش  و  باشــد  داشــته 
مشــارکت داشــته باشــد. میرشــفیع بــا بیان 
اینکه درصد مشارکت های دولتی-خصوصی 
در پروژه هــای عمرانــی متفاوت اســت، بیان 
کــرد: با توجه به تنگناهای مالی دولت تالش 
کرده ایــم ســهم مشــارکت بخــش خصوصــی 
کاهــش یابد و  افزایــش یافتــه و ســهم دولــت 
بــه تناســب آن اختیارات بیشــتری به بخش 
خصوصی داده شود، مثاًل اجرا هم به بخش 
کاهش  که آنها هم با  گذار شــود  خصوصی وا
کاهــش دهند،  زمــان بخشــی از هزینه هــا را 
کاغذ بــازی اداری در بخــش خصوصــی  زیــرا 
کمتــر اســت، بنابر ایــن بخــش خصوصی آن 
توان و چابکی را دارد که بخشی از هزینه ها را 
مهندسی ارزش کند و برای آنکه سرمایه گذار 
کم هزینه تر پیش ببرد  مطالعات را دقیق تر و 

کند. به همین ترتیب بتواند تامین مالی 
وی ادامــه داد: بــه هــر حــال رویکــرد دولــت 
کاهش ســهم خود در اجرای پروژه هاســت؛ 
بــاره  ایــن  در  می توانــد  کــه  مشــوق هایی 
خ عــوارض و یــا  کــردن نــر ارائــه داد واقعی تــر 
کردن زمان بازگشــت ســرمایه اســت؛   کوتــاه 
بــا افزایــش قیمت حامل هــای انــرژی قطعًا 
می کننــد ،  اســتفاده  آزادراه  از  کــه  کســانی 
کمتــری دارند و قطعًا برای  مصرف ســوخت 
آنهــا اســتفاده از آزادراه مناســب تر اســت. با 
اجرای آزادراه ها منفعت آن مشمول مردم، 
دولــت و بخش خصوصــی خواهد بود و این 
در همه جای  دنیا مصداق دارد. میرشفیع 
افــزود: عامــل دیگــر ارائــه تســهیالت اســت؛ 
شــرکت های  و  خصوصــی  بخــش  بــه  بایــد 
احــداث آزادراه هــا از محل صندوق توســعه 
ملــی تســهیالت ارائــه شــود و اجــازه دهیــم 
داشــته  را  اولیــه  نقدینگــی  ســرمایه گذاران 
کننــد زیــرا  باشــند تــا بتواننــد پــروژه را آغــاز 
گــران شــده  هزینه هــای اجرایــی نظیــر  قیــر 
گفت: بــا اســتفاده از قانون رفع  اســت. وی 
موانــع تولید یــا قوانیــن بودجه ای ســنواتی 
بخــش  بــه  می تــوان  ســاله  پنــج  برنامــه   یــا 
وارد  را  ماشــین آالت  داد  اجــازه  خصوصــی 
کــرده و از طریق  کنــد، یعنــی خــود را تقویت 
خریــداری  را  الزم  ماشــین آالت  تســهیالت 
ح برای  کید بــر اینکه باید طر کننــد. وی با تا
گفــت: البته  ســرمایه گذار اقتصــادی باشــد، 
ارائــه اختیــارات بــه بخــش خصوصــی هــم 
ضــروری اســت و بدیــن ترتیــب می تــوان بــا 
کاهش سهم  تغییر نســبت های مشــارکت و 
دولــت زیرســاخت های عمرانــی را افزایــش 
خ عوارض  کردن نر داد و در این باره واقعی تر 
که  کمک به سزایی است  و نوســازی ناوگان 
مجمــوع آنهــا می توانــد در شــرایط اقتصــاد 

کند. کمک  مقاومتی به ما 
28 خرداد - فارس

زادرا ها وس  ارک بخش خصوصی  در  ذ     راهکارهای 
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 نشست

باتوجــه بــه ادامه نوســانات نــرخ ارز و تصمیم 
ارز،  کــردن قیمــت  نرخــی  تــک  بــرای  دولــت 
بــا  انتشــارات ســندیکا میزگــردی  کمیســیون 
محوریت بررسی تبعات تصمیم دولت در این 
بــاره و تاثیر این امر بــر پروژه های عمرانی برگزار 
کــه روز 19 اردیبهشــت با  کــرد. در ایــن میزگــرد 
حضــور دکتر علی دینی ترکمانی، دکتر محمود 
جامســاز، مهنــدس علــی ورزنــده و مهنــدس 
پرهام ســیدین برگزار شــد مباحــث متعددی 
که به دلیل اهمیت موضوع، متن  مطرح شد 
گفتگوهای انجام شــده در این نشست  کامل 

منتشر می شود.  
ســردبیر  معــاون  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ماهنامــه پیــام آبادگــران بــا اشــاره بــه خــروج 
آمریــکا از برجــام و اینکــه نمی تــوان سیاســت 
دیــد،  متفــاوت  برجــام  سرنوشــت  از  را  ارزی 
گفــت در ایــن میزگــرد تــالش می کنیم تــا آنچه 
کــه دولــت می توانــد و ضــرورت دارد در حــوزه 
ارزی انجــام دهــد، مطــرح  شــود. ســندیکای 
شــرکت هــای ســاختمانی در حــوزه عمرانــی 

فعال اســت و اعضــای آن نیازمند این تحلیل 
هســتند تــا بداننــد فضــای جدید متاثــر از چه 
بســترها و پیش بینی هایی است و اثرات این 
نوســانات ارزی و اعمــال سیاســت تــک نرخی 
پیرامون فعالیت های عمرانی چگونه خواهد 
بود. به عبارت دیگر آثار این سیاست در حوزه 

سازندگی چه میزان بازتاب خواهد داشت؟
دکتــر دینی ترکمــان، اقتصــاددان و نویســنده 
در  خصوصی ســازی«  از  »درس هایــی  کتــاب 
که  گفــت: همــان زمانی  پاســخ بــه این ســوال 
کردند می خواهند  دولت و بانک مرکزی اعالم 
کنند، نگاه من  ارز را روی رقم4200 تک نرخی 
کــه چنیــن  چیــزی غیرممکن اســت  ایــن بود 
چون شــرایط سیاســی- اقتصادی اجازه آن را 
نمی دهــد. در دهــه 70-80 درآمد ارزی خوب 
بــود و فضــای سیاســی نســبتا آرام بــود، ولــی 
چــه در دوره جنــگ و چــه بعد از ســال 90 و 91 
که شــکاف بزرگی بین  این تجربه را داشــته ایم 
نرخ رســمی و نرخ بــازار ارز وجــود دارد. دوباره 
گذشــته بــازار ارز  از ســال 92 تا تابســتان ســال 

که آقای  دوره باثباتــی داشــت و در خــرداد ماه 
کار آمد نــرخ دالر روی 3200 قرار  روحانــی روی 
کــه به مــرور روند افزایشــی خزنــده ای  داشــت 
که ترامپ بر سر  گذشته  داشــت. از پاییز ســال 
کرد  کار آمــد و بحــث خــروج از برجــام را مطرح 
که به نظر من این تالطم  بازار ارز متالطم شــد 
بیــش از اینکه تحت تاثیر تورم انباشــته شــده 
باشــد، تحــت تاثیــر انتظــارات فزاینــده ارزی و 
کــه خــود تحــت تاثیــر بی ثباتــی  تورمــی اســت 
سیاســی اســت. وقتی موتور انتظارات شــروع 
کار می کند موجب می شــود نرخ ارز در بازار  به 
رکــورد جدیدی بزند و با هر رکورد جدید انتظار 
افزایــش نرخ دامن زده می شــود و بــا ادامه آن 
کســی دارایی  که هر  شــرایطی ایجــاد می شــود 
دارد و ریســک پذیر اســت تمایــل پیــدا مــی-
کنــد مثــل ســال  کنــد روی ارز ســرمایه گذاری 
کــه این مســئله ملموس بود. امــروز هم در   91
که از سوی  همان موقعیت قرار داریم و اتفاقی 
ج شد موتور  ترامپ افتاد و آمریکا از برجام خار
انتظارات را فعال کرد و باید انتظار افزایش نرخ 

د ر  ز  ر ا ان سازی  رسی یک زگرد ب در 

اعا   ذاران باید  اس س
بخش خصوصی را وارد عمل کنند 
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ارز را داشت. 
وی افزود: در این شرایط بانک مرکزی و دولت 
کار  کننــد چــون بــا این  نمی تواننــد نــرخ را آزاد 
قیمتها در بازار با ســرعت بیشتری باال می رود 
و به ســمت دالریزه شــدن اقتصاد و فروپاشی 
اقتصــادی پیــش می رویــم. از طرفــی دولــت 
کردن  نمی تواند اسم تثبیت نرخ را تک نرخی 

بگذارد. 
وی افــزود: اقتصــاد ما در حال حاضر موقعیت 
کنار این امــر، به خصوص  بــا ثباتــی نــدارد. در 
درباره طرحهای عمرانی و زیرساختی، مشکل 
که مزیــد بر علت  اساســی دیگــری وجــود دارد 
شــده و موجــب فشــارهای تورمی ســاختاری 
کمــی دارد و  که بــا نقدینگــی ارتباط  می شــود 
بــا فراینــد انباشــت ســرمایه در اقتصــاد ایــران 
که  در ارتبــاط اســت. مشــکل اول ایــن اســت 
تعــداد زیــادی پــروژه تعریــف می شــود بــدون 
اینکــه امــکان مالــی و فنــی آنهــا دیــده شــود 
کــه ایــن طرحهــا  و مشــکل دیگــر ایــن اســت 
کاره رهــا می شــود و در نتیجــه در قالب  نیمــه 
پــروژه ســرمایه گذاری پــول زیــادی بــه اقتصاد 
که  تزریــق و تقاضــا تحریک می شــود در حالی 
پروژه هــا بــه بهره بــرداری نمی رســند یــا دیر به 
بهره برداری می رســند و اقتصاد با رشــد بطئی 
مواجــه می شــود. در نتیجــه تــورم و رکــود بروز 
پیــدا می کند و ما درگیر رکود تورمی ســاختاری 
می شــویم. وقتی به این مشــکل زیرســاختی، 
شــرایط تنــش  آمیز سیاســی هــم اضافه  شــود 
مدیریت بازار دارایی های نفوذ پذیر را مشکل 
که وابســته به قیمت  می کنــد. قیمت طال هم 
جهانی اســت و وقتی قیمت جهانی طال ثابت 
باشــد متناســب با افزایش قیمت دالر افزایش 

می یابد. 
که دولت و نظام  کاری  وی افــزود: به نظر مــن 
کمیتــی بایــد بــا نــگاه آینده پژوهانــه انجام  حا
کال خــود را از چارچــوب  کــه  دهــد ایــن اســت 
کند و به نوعی  اصل وابســتگی به گذشــته رها 
ســرمایه گذاری روی اســتراتژی های منطقــه و 
که موجب تنش هایی نشــود  کند  بین المللی 
کــه  کــه از دل آن برجــام بیــرون  آیــد. مادامــی 
این مشــکل حل نشــود تشدید مشــکالت امر 
مســلمی اســت و چالش هــای عمــده اقتصاد 
گســیخته طال  ایــران از جملــه افزایــش افســار 
کنترل  و ارز طبیعــی می شــود. بــا ایــن افزایش 
کــه در این  نشــده، ذهنهــا درگیــر آن می شــود 

بخــش  دیگــر  و  کننــد  ســرمایه گذاری  بخــش 
اصلــی اقتصــاد جذابیت ســرمایه گذاری ندارد 
چــون ریســک آن بــاال رفتــه اســت. در فضای 
ســرمایه گذاری  بــه  تمایــل  نیــز  نااطمینانــی 
افــت می کند. فضــای موجود ضربــه جدی به 

سرمایه گذاری وارد می کند. 

که چه نقــد و نظری  در پاســخ بــه این ســوال 
وارد  ارز  ســازی  نرخــی  تــک  سیاســت  بــه 
اســت؟ دکتر جام ســاز اقتصاددان و تحلیل گر 
کــرد: برتــری مزیــت نســبی  اقتصــادی عنــوان 
و طبیعــی ایــران بــر رقابتــی بــودن اقتصــاد آن 
می چربد چنانچه همیشــه نفــت بر تکنولوژی 
کشــوری نفــت پایــه  مزیــت داشــته اســت. مــا 
کــه اقتصــاد دولتــی و بودجــه متکــی  هســتیم 
بــه نفت داریــم. یکــی از اساســی ترین وظایف 
کــه چگونه این  دولــت تخصیص منابع اســت 
منابــع بیــن نیازهــای واقعــی اقتصاد تقســیم 
کــه اقتصــاد را در جهــت توســعه حرکت  شــود 
گــر درانجام ایــن وظیفه انحــراف آغاز  دهــد و ا
کار خراب می شــود. برای این  شــود تا انتهای 
کار و جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار اول 
بایــد زیرســاخت های اقتصــادی و اجتماعــی 
و ... آمــاده شــود. در زمینــه زیرســاخت های 
اقتصــادی، دولــت برنامه های عمرانــی را دارد 
که هر سال بودجه ای برای آن تعریف می شود 
صــرف  آن  از  توجهــی  قابــل  بخــش  گرچــه  ا
هزینه های عمرانی نمی شــود و با تغییر ردیف 
یــا الیحــه اصالحیــه آن را صــرف بودجه هــای 

جاری می کنند. 

وی تصریح کرد: اول و آخر توسعه ما تخصیص 
منابع در جهت توســعه پایدار از طریق توسعه 
زیرســاختها اســت. متاســفانه زیرســاختهای 
ما هنــوز برای توســعه پایدار اقتصــادی جامع 
کشور توسعه  کامل نیســت. به قول د ســه تو  و 
تعالیــم  چگونگــی  و  آن  مــدارس  از  را  یافتــه 
موجــود در آن می تــوان تشــخیص داد. البتــه 
وضعیــت معیشــتی و رفــاه احــاد جامعــه نیــز 
که می توان عملکرد اقتصادی  معیاری اســت 
اجتماعی دولــت را مورد ارزیابی قرار داد. یکی 
از مهم ترین زیرساختها آموزش است که حتی 
مهم تر از زیرســاختهای اقتصادی و اجتماعی 
اســت. بــا زیرســاخت ناقــص، تولید و توســعه 
کردن اقتصاد در  محقق نمی شــود. به سامان 
کردن نیازهــای اقتصادی و اجتماعی  برآورده 
و فرهنگی جامعه بدون دســتیابی به توســعه 
پایــدار امــکان ظهور نمی یابــد. از طرفی نفتی 
که صرف توســعه نشــده اســت و مانند  داریــم 
ســایر منابــع هــرز رفتــه و عمدتــا عوایــد آن در 
کــه آن را در  گرفتــه  اختیــار فرادولتی هــا قــرار 
چارچــوب مثلــث قــدرت و ثــروت و اطاعــات 
بــه ســمت معامــالت غیــر تولیــدی و  رانتــی  

دارایی های مالی برده اند. 
وی بــا بیــان اینکــه دو نــوع دارایــی خارجــی و 
داخلی وجــود دارد، افزود: در شــرایط بحران، 
که دارایی  انســان اقتصادی تصمیم می گیــرد 
خارجی را انباشت کند و سود ببرد اما در کشور 
ما به سبب بسته بودن اقتصاد دولتی دارایی 
خارجی قابل دســترس نیست و ضمنا تثبیت 
قیمــت هم با فرایند جریان آزاد ســرمایه مغایر 
اســت یعنی این دو با هم مجتمع نمی شــوند 
و لــذا در نبــود امــکان خریــد دارایــی خارجــی 
بدیــن  ارز هجــوم می آورنــد  بــه خریــد  مــردم 
کوچک  که بــه محض اینکــه تالطمی  مفهــوم 
درون  عوامــل  اثــر  در  اقتصــادی  اوضــاع  در 
مــرزی یا برون مــرزی اتفاق می افتد به ســبب 
کاهــش ارزش پــول، مــردم بــرای حفــظ ارزش 
پــول خــود بــه ســمت خریــد ارز می رونــد چــرا 
کــه تجربه هــای چندیــن و چندبــاره باالرفتن 
نــرخ ارز را داشــته اند، شــوک های تحریمــی و 
شوک های تعارض نیروهای داخلی هم دالر را 
باال می برد. دولت معموال برای مدیریت ارزی 
شــناور وقتــی تقاضا زیاد می شــود از موجودی 
ارزی خود به بازار تزریق و تعادل ایجاد می کند 
اما این بار دولت یا ارز ندارد یا دارد ولی ترجیح 

 
 

وقتی موتـــور انتظارات شـــروع به 
خ  کار می کنـــد موجب می شـــود نر
ارز در بـــازار رکورد جدیـــدی بزند و 
با هر رکورد جدیـــد انتظار افزایش 
بـــا  و  می شـــود  زده  دامـــن  خ  نـــر
ادامه آن شـــرایطی ایجاد می شود 
و  دارد  دارایـــی  کســـی  هـــر  کـــه 
ریســـک پذیر اســـت تمایـــل پیدا 
ســـرمایه گذاری  ارز  روی  می کنـــد 
که این مسئله  کند مثل ســـال 91 

بود. ملمـــوس 
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 نشست
می دهــد آن را بــه خاطر پیش بینی مشــکالت 
ناشــی از تحریــم های ناشــی از نقــض برجام و 
وضع تحریم های جدید توسط آمریکا نگهدارد 
کــه دولت  کــه نتیجــه هــر دوی آنها این اســت 

کند.  نتوانست ارز به بازار تزریق 
که دولت  کار اشــتباه دیگری  کرد:  وی تصریح 
کــه  کــرده بــود  کــه چــون اعــالم  کــرد ایــن بــود 
تــورم تک رقمی اســت بــرای تحریــک تولید تا 
15 درصــد بهــره ســپرده را پاییــن آورد غافــل از 
که مردم احســاس می کنند تورم  اینکــه تورمی 
ســبد معیشتی آنها اســت. مردم هم احساس 
کردنــد و پــول خــود را از بانک هــا بیرون  خطــر 
کشــیدند و ســراغ ارز رفتند. نرخ ارز باال رفت و 
کند و در نهایت  کنتــرل  دولت نتوانســت آن را 
نامعلــوم 4200  بــر مبنــای محاســبات  را  دالر 
گر افراد دالر  کــرد ا کرد. بعد هم مصوبه  تومــان 
را از 4200 تومــان تثبیت بیشــتر خرید و فروش 
کننــد مرتکــب جــرم شــده اند و طبیعی اســت 
که  کــه مجرم تحت پیگرد قانونــی قرار می گیرد 
همیــن امــر معامالت را از حیطــه عمل دالالن 
کف خیابانها و صرافان به حوزه های زیرزمینی 

منتقل کرد. 
داده  نشــان  تجربــه  کــرد:  کیــد  تا  جام ســاز 
هــر وقت دولت نرخ دولتی ارز را باال برده، نرخ 
ارز غیردولتی به نســبت بیشتر باال رفته است. 
البتــه چــون خرید و فــروش با قیمــت آزاد دالر 
جرم شناخته شد مردم سراغ طال هم رفتند و 
قیمت طال هم باال رفت. در حال حاضر دولت 
گرفتــار  در چنــد جهــت از جملــه تالطــم ارزی 
کاری برای آن انجام دهد.  است و قادر نیست 
سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی یا همان 
که بــا 3 هــدف تامیــن ارز، ایجــاد رقابت  نیمــا 
بیــن صرافی هــا و تامیــن امنیت ارز ایجاد شــد 
که در نظر نگرفته  کافی را ندارد چرا  کارایی  نیز 
کــه قیمــت دالر را روی 4200  کــه رقابــت زمانی 

کرده چگونه باید شکل بگیرد. تومان تثبیت 

که برجام  کــرد: از زمانی  دکتر جام ســاز تصریح 
امضا شــد تحرکی در اقتصاد ایران ایجاد شــد. 
معیــت  در  اقتصــادی  هیــات  زیــادی  تعــداد 
هیاتهــای سیاســی آمدنــد و تفاهم نامــه امضا 
که تنها معدودی از آنها به قرارداد ختم  کردند 
شــد. بــه محــض اینکه ترامــپ رئیــس جمهور 
شــد، مصمــم شــد نکاتــی را در برجــام تغییــر 
دهــد. دولت ایــران زیر بار این مســئله نرفت. 

خانــم موگرینــی هــم معتقــد بــود برجــام بایــد 
حفظ شود. با این همه زمانی که ترامپ اقدام 
کــرد، برجام  بــه تمدیــد 4 ماه به 4 مــاه برجام 
تضعیــف شــد چــون ســرمایه گذار خارجــی بــه 
که قرارداد بسته بود پا  ایران نیامد و توتال هم 
کشــید. در حقیقت بر جام تضعیف شده  پس 
کشــور  و آســیب دیــده بود و آثــار آن در اقتصاد 
که آمریکا از برجام بیرون  دیده نشــد. اما حاال 
رفتــه و بــا وجود تحریم هــای جدید، ایــران در 
که مسلما  گرفته اســت  موقعیت جدیدی قرار 
ورود شوکهای اقتصادی و سیاسی به ویژه و بر 
روی درآمدهــای ارزی ناشــی از صادرات نفت 
کند  گــر منابع ارزی تنازل  از تبعات آن اســت. ا
با مشکالت عدیده و بیشتری مواجه خواهیم 
که  شــد زیــرا دولت در تنگنــای پولی قــرار دارد 
حتی شــرکتهای دولتی مثل فوالد خوزســتان 
و هپکــو، هفت تپه و آلومنیوم چند ماه اســت 
کــه بــه یک  کارگــران خــود را نداده انــد  حقــوق 
معضل اجتماعی تبدیل شده و اسباب بسط 
کرده  نارضایتی اقتصادی و اجتماعی را فراهم 

است. 

و  برجــام  از  آمریــکا  خــروج  اینکــه  دربــاره 
تبعــات سیاســت ارزی چــه تاثیــری بــر حوزه 
عمرانــی دارد؟ مهندس پرهام ســیدین عضو 
کرد: قبال  کمیســیون اقتصاد ســندیکا تصریــح 
پیش بینی کاهش ورودی ارزی شده بود. این 
کنــار مولفه هــای دیگــری ماننــد 3  مســئله در 
برابر شدن حجم نقدینگی که هنوز تورم، آن را 
پوشش نداده، کاهش نرخ بهره و نا اطمینانی 
کرده  موجــود، انتظارات را برای رشــد ارز فعال 
کنترل و ســقفی هم وجــود ندارد.  کــه برای آن 
کــرد مصارف  بــرای ایــن منظــور دولــت اعــالم 
کنیم بخش  ارزی را بــه دو بخش تقســیم مــی 
که بر تورم  نخســت منابع الزم بــرای واردات را 
کنترل نمایند و از  گانه تامین و  موثر است جدا
که تمایل به حفظ ارزش  کســانی  طرفی برای 
دارایی هــای خــود با خرید ســکه و ارز در درون 
کشور یا خرید دارایی در بیرون کشور دارند هم 
گذاشــته نشد. مســئله دیگری  ســقف قیمتی 
گر آمریکا از برجام بیرون نمی رفت پا  کــه حتی ا
که از آنجا  بــر جــا بود اجرای جدی FATF بــود 
کــه جابجایی نامشــخص پــول در دنیــا راحت 
نیســت و الزم اســت ایــن نظام مالــی در ایران 
هــم نظم پذیــر شــود. البتــه اینکه دولــت قادر 

کند یا  نه در آینده  باشد این سیاستها را پیاده 
مشخص خواهد شد. 

که به حفظ ارزش  وی افزود: عملکــرد افرادی 
شــرایط  در  دارنــد  تمایــل  خــود  دارایی هــای 
صنــف مــا بی تاثیــر نیســت. بعضــی نهــاده ها 
کار انجــام  کــه پیمانــکاران می خواهنــد بــا آن 
دهند، ممکن اســت بازار هدف افرادی باشــد 
کــه بــرای حفــظ دارایی بــه آن وارد می شــوند 
و فشــار ســنگینی به بــازار نهاده ها ماننــد بازار 
آهن وارد شــود. نکته دیگــر اینکه وقتی منابع 
محدود و فشــار اقتصادی باال مــی رود، دولت 
در تصمیم گیــری بین اجــرای پروژه نیمه تمام 
و جلوگیری از فشــار اقتصادی مستقیم شدید 
بــر مــردم، دومــی را انتخاب می کنــد در نتیجه 
که به دســت  احتمال هزینه منابع محدودی 
بیشــتر  ذخیــره،  عنــوان  بــه  می رســد  دولــت 
شــرایط  ایــن  بــا  اســت.  آن  ســرمایه گذاری  از 
نااطمینانــی نمی شــود ســرمایه گذار خارجــی 
آورد. ســرمایه گذار داخلــی هم بــه خاطر اینکه 
نرخ بازده مورد انتظار به شــدت باال رفته وارد 

میدان نمی شود.

 درپاسخ به این سوال که فضای سیاست گذاری
 ارزی چــه تصمیماتــی می طلبــد و دولــت با 
چه سیاســتگذاری هایی میتوانــد تاب آوری 
تری داشته باشد؟ مهندس ورزنده رئیس  باال
کــرد: بــا خــروج  کمیســیون انتشــارات عنــوان 
ترامپ از برجام ما وارد فضای جدیدی شدیم 
که  ولی این شــرایط بهتر از وضعیت قبل بوده 
کل سیســتم متالطم بود و انتظار تورمی باال و 
گســیخته بــود. صحبت های آقای  دالر افســار 
ترامپ و آقای روحانی و اتحادیه اروپا وضعیت 
کــرد. در حــال حاضــر تــا حــدودی  را روشــن تر 
کنــار ما اســت و ماننــد زمان  اتحادیــه اروپــا در 
کل جهــان در  کــه  آقــای احمدی نــژاد نیســت 

برابر ما باشد. 
وی افــزود: مــا بــه عنــوان فعاالن ســندیکا چه 
بــا  بایــد  آیــا  داریــم.  دولتمــردان  از  انتظــاری 
گذشــته بروند یا از فعالیت های  دســت فرمان 
تنــش زای خود بکاهند؟ قاعدتــا دولت مدتها 
کــرده و راحتــی  روی مواضــع خــود پافشــاری 
ســیگنال های  امــا  نمی کنــد.  نشــینی  عقــب 
گــوش می رســد. در مجلــس  مثبتــی هــم بــه 
که مورد درخواست  کلیات مبارزه با پولشویی 
بانک جهانی و اتحادیه اروپا بود تصویب شده 
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گونه اقدامات را بیشتر  اســت. دولت باید این 
کنــد و بــه بخــش خصوصــی توجــه بیشــتری 

کند. داشته، اقتصاد را باز 
رفتــن  کنــار  زمــان  کنــون  ا کــرد:  تصریــح  وی 
نظامیان از اقتصــاد و تغییر جهت اقتصادی- 
سیاســی اســت وگرنــه تحریم هــا و تعلیق های 
کاهش خرید  نفتــی و بانکی شــروع می شــود و 
کاهــش درآمد ارزی را به دنبــال دارد و  نفــت و 
مــا را بــه قهقرا می بــرد. باید سیاســتگذاران ما 
جرات نشــان دهنــد و ســیگنال های مثبت را 
کننــد. بالطبع  به سیاســت اقتصــادی تبدیل 
کاری نمی توانیم بکنیم،  ما به عنوان سندیکا 
بــا اینکه بــاال رفتــن قیمت محصوالتــی مانند 
آهــن روی اعضا ما تاثیــر دارد. موضوع جامعه 
هم معلوم است، و مسائل مالباختگان، عدم 
که  پرداخــت حقوق، بیــکاری و ... وجود دارد 
دولت با آن مواجه اســت و برای حل آن تغییر 

سیاست با شجاعت الزم است. 
مجــری  ورزنــده،  مهنــدس  ســخنان  از  پــس 
میزگرد از دکتر دینی ترکمان پرســید سیاســت 
تــک نرخــی تــا جــه انــدازه می توانــد تبعــات 
خــروج آقــای ترامــپ از برجــام را در اقتصــاد 
آیــا  و  کنــد  جبــران  کشــورمان  داخلــی 
ضــرورت دارد دولت برای پوشــاندن تبعات 
تحریم هــای جدیــد بــه بخــش خصوصی به 

عنوان بخش راهگشا توجه کند؟
دکتــر دینــی ترکمــان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
که تنش های سیاسی  کرد: در شرایطی  عنوان 
زیــاد و موتور انتظار فعال می شــود، نمی شــود 
کرد و باید لنگرگاهی  بازار ارز را به حال خود رها 
کــه  کــرد  نــرخ تعییــن شــده درســت  بــا یــک 
کند ولی  کم  می توانــد مقداری از تالطم بازار را 
به هر حال یک بازار قاچاق شکل می گیرد. اما 
باید دید چقدر دست دولت و بانک مرکزی باز 
کاالهای واسطه  که در نرخ اعالم شده،  اســت 
کند  و ســرمایه مــورد نیاز خــط تولیــد را تامین 
و فعالیــت اصلــی انباشــت ســرمایه و فعالیــت 
جاری بنگاهها را پوشــش دهــد. واقعیت این 
کــه نــرخ اعالم شــده بــا بــازار آزاد فاصله  اســت 
زیــاد دارد و طبعــا نمی توانــد به نتیجه برســد. 
که بــازار از  سیاســت تک نرخی اعالم می شــود 
کنترل و مدیریت  تالطــم بیفتد از طرفی بــرای 
اعــالم نمی شــود.  شــرایط دســتورالعمل الزم 
ولــی بــه نظر مــن شــرایط رفته رفته بــه فضای 
کــه نقــش  ســال های 1391-1390 برمی گــردد 

کار دولت تک نرخی  مسکن را دارد. البته این 
کــردن نیســت و نام گــذاری غلــط اســت. تــک 
کمتر  کــردن یعنی نــرخ یک یــا 2 درصد  نرخــی 
که این نرخ  از بازار غیر رســمی باشــد در حالــی 
موجود نرخی میخکوب شــده و سرکوب شده 
است که در همه جای دنیا ابزاری برای کنترل 
فــوری بــازار اســت. وقتی نرخ دالر بــاال می رود 
هزینه های تولید باال می رود و لحظه به لحظه 
کاالهایــی  می گیرنــد.  نــرخ  فروشــنده ها  هــم 
کــه وارداتــی نیســتند ولــی ضریــب ارزی  هــم 
دارند با نســبتی باال می رونــد. وقتی انتظارات 
تورمــی فزاینده می شــود چون ســطح عمومی 
قیمت هــا و فشــار بــرای افزایــش دســتمزد باال 
کاالها هم زیاد می شــود.  می رود قیمــت بقیه 
هزینــه ســرمایه گذاری و تولیــد بــاال مــی رود و 

سرمایه گذاری با نرخ باال افزایش نمی یابد. 
گفــت:  هــم  خصوصــی  بخــش  مــورد  در  وی 

که تا  مشــکل اساســی در اقتصــاد ایــران داریم 
حــل نشــود مســائل زیــادی خواهیم داشــت. 

کــز  ایــن مســئله تودرتــوی نهــادی اســت. مرا
بیــش از حد تصمیم گیری در نظام سیاســی و 
کاری و اتالف  اقتصــادی ایــران باعــث مــوازی 
کم و امکان  انرژی شــده، مســئولیت پذیری را 
درگیر شــدن در فســاد و عدم پاسخ گویی را باال 
می برد. بی ثباتی های ســاختاری زیاد اســت و 
که امکان  ناهماهنگی سیاستی ایجاد می کند 
پیشــبرد برنامه تعریف شــده، وجود ندارد. در 
که  این فضا بخش خصوصی مطرح می شــود 
بــرای شــکل گیری آنها بایــد مشــکل تودرتوی 
نهادی که خصولتی ها از دل آن بیرون می آیند 

حل شود.
گر شرایط مهیا شود  کرد: ا کید  دینی ترکمان تا
بخــش خصوصــی می توانــد از حجم و شــدت 
که  کند امــا واقعیت این اســت  کــم  مشــکالت 
کــه در شــرایط فعلی  بخــش خصوصــی اســت 
کــه  کــه ایــن بخــش اســت  نگــران اســت چــرا 

ریســک می پذیــرد. بنابرایــن با وجود شــرایط 
بخــش  نمی کنــم  فکــر  سیاســی،  تنش هــای 
خصوصــی تمایلــی بــه ســرمایه گذاری داشــته 
گــر موضع دولت عوض شــود  باشــد. هر چند ا
و شرایط حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم 
شــود این امیدواری وجود دارد اما الزم اســت 
کنــم در بســتر اقتصاد سیاســی موجود  کیــد  تا
از  قســمتی  یــک  متاســفانه  نیســت.  ممکــن 
که می آیند نوکیسه های  بخش خصوصی هم 
جدیدی هستند که به نحوی وابسته هستند 
و مســتقل نیســتند. به نظر من مسئله را باید 

اساسی تر دید.
که چه اتفاقی باید بیفتد  ســوال دیگر این بود 
اســتراتژی  کمــک  بــه  خصوصــی  بخــش  کــه 
اقتصــادی دولــت یعنــی اقتصــاد مقاومتــی در 

 

گـــر شـــرایط مهیـــا شـــود بخش    ا
خصوصـــی می توانـــد از حجـــم و 
کنـــد اما  کـــم  شـــدت مشـــکالت 
کـــه بخش  واقعیـــت ایـــن اســـت 
که در شـــرایط  خصوصـــی اســـت 
کـــه  چـــرا  اســـت  نگـــران  فعلـــی 
کـــه ریســـک  ایـــن بخـــش اســـت 

می پذیـــرد 
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 نشست
که دکتر جام ســاز  برابر تهدیدات خارجی بیاید 
گفته شــد دولــت 60 تن طال برای  کرد:  عنــوان 
فــروش ســکه تــدارک دیده اســت اما پرســش 
گر قبال دولت چنین منابعی را  که ا اینجا است 
در اختیار داشته چرا برای مهار تالطم بازار ارز و 
طال به کار نبرده است. »نیما« می گوید کسانی 
که می خواهند می توانند بدون ثبت ســفارش 
کننــد، یعنی دولــت می خواهد بخش  واردات 
کند اما  خصوصی را به ســمت واردات هدایت 
کاالی وارداتــی را بــه چــه  اینکــه واردکننــدگان 
کند خود چالش بزرگی اســت.  قیمتــی عرضــه 
بخــش خصوصــی زمانــی می توانــد وارد عمل 
کار آماده شده باشد.  کسب و  که فضای  شود 
آمــاده شــدن این فضــا مســتلزم ضرورت های 
پیشــینی اســت از جملــه تغییــر پارادایمــی و  
سیســتماتیک اندیشه سیاســتگذاران دولتی 
نســبت بــه خــروج از ســاختار اقتصــاد دولتــی 
و ورود بــه یــک نظــام اقتصــاد آزاد و رقابتــی. 
کار باید بر محور بخش خصوصی مولد  اساس 
گردد. بخش خصوصی تنها با سرمایه  اســتوار 
خــود نمی تواند عرصه تولید را متحول ســازد، 
بانکهــای ما هــم از منابع تخلیه شــده اند چرا 
ج از دولت و سیستم  که دو سوم نقدینگی خار
بانکــی اســت. بانکهــا نمی تواننــد بــه بخــش 
ایــن دولــت اســت  کننــد.  کمــک  خصوصــی 
کنــد در  کمک  کــه بایــد بــه بخــش خصوصــی 
که دولت انتظــار دارد بخش خصوصی  حالــی 
کند. هیــچ انتظاری  بــه اقتصــاد دولتی کمک 
نبایــد از این بخش داشــت زیرا از تســهیالت و 
اعتبارات بانکی محروم است و به تنهایی قادر 
به ســرمایه گذاری مولد نیست مگر اینکه رژیم 
اقتصــاد سیاســی نفتــی رانتــی ایدئولوژیک ما 
کار به نفع  تغییر نهادین یابد و فضای کسب و 
بخش خصوصی متحول شود که تحقق آن در 
یک پروســه طوالنی مدت امکان پذیر خواهد 
کاره تنها به  کــه دولت همــه  بــود یعنــی زمانی 

کالسیک خود بپردازد . وظایف 
وی افزود: دولت بر اســاس آمارهای متناقض 
بیــن 100هــزار تــا 400هــزار میلیــارد تومــان بــه 
پیمانکاران بدهکار است و این یکی از دالیلی 
که پیمانکاران به سراغ طرح های نیمه  است 
گر هم بخواهند به این  تمام دولت نمی روند. ا
کننــد بایــد از توجیــه اقتصادی  طرح هــا ورود 
که دولت باید  آن مطمئن شــوند عالوه بر این 

تامیــن مصالــح و تجهیــزات اجرای طــرح را بر 
عهده بگیرد.

در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی 
کاســتن از تبعات تحریم ها  شــرایط و امکان 
کرد:  را دارد یــا نه؟ مهندس ســیدین عنــوان 
اقتصــادی  تصمیم گیــری  در  دولــت  ســاختار 
کارشناســی  کافی و در نبود تیم  بدون بررســی 
عملگــرا و روزآمد، باعث می شــود یک صدای 
منطقــی و بلنــد مدت نداشــته باشــد یا حتی 
امــکان درک ســاختار فکری اقتصــادی وجود 
نداشــته باشــد از ســوی دیگر در بســتر فضای 
کار ما، حجم زیــاد قوانین وجود دارد  کســب و 
که به فســاد  و بــه تبــع آن امضاهــای طالیــی، 
منتهــی می شــود. بــا رشــد فســاد، نهادهــای 
گســترده  ایجاد می شــود و در  نظارتــی موازی 
نتیجــه در مدیــران دولتی ســالم، تــرس برای 
کســب  کار بــه وجــود می آیــد و فضــای  انجــام 
بایــد  می شــود.  محدودتــر  و  محــدود  کار  و 
قانون زدایــی انجــام شــود و قوانیــن شــفاف، 

کنترل شوند.  ساده و قابل 
وی افــزود: بخــش خصوصی مــا مخصوصا در 
که بر اســاس تولیــد فعالیت  بخــش مــدرن آن 
می کند الغر شده است و قدرت عملیاتی خود 
را از دســت داده اســت، بخش مدرن تر هم به 
دلیــل قوانیــن زیــاد و ناآشــنایی بــا شــرایط، با 
ابزارهــای جدیــدی مثــل ابزارهــای موجود در 
کار نکــرده و ســعی نکرده خــود را بزرگ  بــورس 
کنــد و منابــع را از بازارهای مالی تامین نماید. 
گــر بتوانیــم ایــن ترکیب هــا را بــا بسترســازی  ا
کار، آموزش و دادن امتیازهای  فضای کسب و 
گــر و قابــل دســترس بــرای همــگان،  تســهیل 

کنیم شــاید  بــه همه فعــاالن اقتصادی ایجاد 
کمــک و آینــده  بتوانیــم بــه بخــش خصوصــی 

بهتری رقم بزنیم.
از  دیگــری  ســوال  قالــب  در  میزگــزد  مجــری 
مهنــدس ورزنده خواســت نظر خــود را در این 
کــه این فضــا چقــدر عرصــه را بر بخش  بــاره 
که  کند،  خصوصــی تنگ تر می کنــد؟ عنــوان 
گذشــته فشــارهای  گفت: در 40 ســال  ایشــان 
عدیــده ای بــر این بخش وارد شــده اســت. در 
که می پرســیدیم  مقاطعــی در دهــه 60 زمانی 
کار را بــه خارجی ها می ســپارید می گفتند  چــرا 
کار را به ایرانی ها بدهند تکاثر ثروت ایجاد  گــر  ا
کار بــه خارجی ها در نهایت  می شــود. با دادن 
کشــور  شــرکت خارجی ثــروت ایجاد شــده را از 
ج می کنــد و عواقــب تکاثــر ثــروت دامــن  خــار
جامعه اســالمی را نمی گیرد. این تفکر و ادامه 
آن باعث شــده بخش خصوصــی الغر و بدون 
توان اجرایی حتی در شــکل سنتی آن داشته 
باشــیم. حاال چگونه باید از این بخش انتظار 
کند، چنین  داشــته باشــیم دولت را حمایــت 

چیزی ممکن نیست. 
کنــون  کــرد: آقایــان سیاســتگذار ا وی تصریــح 
بایــد شــجاعانه بخــش خصوصــی را وارد عمل 
گفته ایم شــرکتهای  کنند. پیش از این ما بارها 
خصولتــی در معــرض تحریــم جــدی هســتند 
کارهــای خــود را بــه بخــش  و بایــد بخشــی از 
که متاســفانه توجهی  کنند  گــذار  خصوصی وا
بــه ایــن حرفهــا نشــد. پــس ایــن دولتمــردان 
که باید با شــجاعت و ابتــکار عمل در  هســتند 
کنند.  راســتای بهبود فضای اقتصــادی اقدام 
دولــت باید با یک اســتراتژی مشــخص بخش 
خصوصــی  بخــش  کنــد.  فعــال  را  خصوصــی 
کند و دولــت می تواند  می توانــد اعــالم آمادگی 
پروژه هایی که در دست بخش خصولتی است 
گذار کند. با امکان تامین مالی به این بخش وا

کــه بــا وجــود  ســوال بعــدی دربــاره ایــن بــود 
مشکل تامین مالی که گریبان دولت را گرفته، 
چــه پارامترهایــی می تــوان بــرای رســیدن بــه 
گرفــت، مهنــدس ورزنده  ایــن هــدف  در نظــر 
که  کــرد: در حقیقت مــا دولتــی نداریم  کیــد  تا
کننــده باشــد و محدودیتهــا را بــردارد  خلــق 
کــه دولت بــه معنای واقعــی آن باید  در حالــی 
توانمندی هایی داشــته باشد. دولت باید جو 

خ دولتی ارز   هـــر وقت  دولت نـــر

خ ارز غیردولتی  را بـــاال بـــرده، نـــر
رفتـــه  بـــاال  بیشـــتر  نســـبت  بـــه 
و  خریـــد  چـــون  البتـــه  اســـت. 
فـــروش بـــا قیمـــت آزاد دالر جرم 
شـــناخته شـــد مردم ســـراغ طال 
هم رفتنـــد و قیمت طـــال هم باال 
رفـــت. در حال حاضـــر دولت در 
از جملـــه تالطـــم  چنـــد جهـــت 
گرفتار اســـت و قادر نیست  ارزی 

کاری بـــرای آن انجـــام دهـــد.
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گــر  کنــد وگرنــه ا سیاســی و دیپلماســی را آرام 
کنــد و بگویــد از ســرمایه گذاران  نــرخ ارز را آزاد 
حمایــت می کند هیچ ســرمایه گذاری نمی آید 
چون فضای بین المللی بر خالف ما اســت. یا 
کنیم چنان  کار  الاقل به ما اجازه دهد آزادانه 
می گفــت  خصوصــی  بخــش  دوره ای  در  کــه 
دولــت همــه ذخایــر ملی را بــردارد ولــی اجازه 

کند.  کار  دهد بخش خصوصی آزادانه 
که در فضای  وی در پاســخ به این ســوال هم 
اقتصــاد سیاســی دولــت چگونــه باید بــه نفع 
کمی  گفــت: تا  کنــد نیز  کار  اقتصــاد مقاومتــی 
کره شــمالی بود ولی االن  قبل همه دنیا علیه 
شــرایط متفــاوت اســت. به نظــر من تنهــا راه 

حل موجود فقط دیپلماسی است.

کــه باید  پاســخ دکتــر ترکمانــی بــه این ســوال 
اقتصــادی  سیاســت های  نبایدهــای  و 
دولــت چــه باشــد و خــط قرمــز دولــت در 
اقتصــاد  تــا  باشــد  چــه  سیاســت گذاری ها 
شــرایط بدتری نداشــته باشــد؟ چنین بود: 
که چرا  کرد  دکتر جام ســاز به عرضه طال اشاره 
بانک مرکزی قبال این کار را نکرده، مسئله این 
که از ذخایر ارزی و طالیی بانک مرکزی  است 
گر مشکالت نقل و انتقال و  برآورد می شود که ا
دسترسی هم حل شود بانک مرکزی می تواند 
کند ولی نقدینگی موجــود در بازار آن را  خــرج 
جذب می کند و دســت دولت بــرای مدیریت 
شرایط مشابه دیگر خالی می ماند. به هر حال 

این سیاست نقش مسکن دارد. 
وی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: به نظر 
من همه دولتها روی 2-3 چیز مانور داده اند 
نقــش  کــردن  پررنــگ  بــاال،  بهــره وری  مثــال 
کار  کسب و  کردن فضای  پیشرفت فنی، بهتر 
و ... اما در عرصه عمل و با نگاه به شاخص ها 
می بینیــم تغییــرات چندانی دیده نمی شــود 
چــون ســاختار نظــام تصمیم گیــری مــا ایــراد 
دارد. وقتــی دولتهــا در ایران عوض می شــوند 
سیســتم مدیریتــی تغییــر می یابــد و تعهدات 
تیــم مدیریتــی قبلــی روی هوا مــی رود. به هر 
حــال در بســتر فعلــی ایــن سیاســت ها نقــش 
مسکن وار دارد، می توان به صراحت به مردم 
که تک نرخی معنا نــدارد و می خواهیم  گفــت 

کنیم. نرخ ارز را برای مدتی تثبیت 
وی افزود: به نظر من سیاســت اشــتباه بانک 
مرکــزی افزایــش نــرخ ســود بانکــی ســپرده ها 

که به ســهم خود هزینه ســرمایه گذاری را  بــود 
کردن  کارآمد  افزایش داده اســت. بحــث دیگر 
که متاســفانه ماحصل  سیســتم دولت اســت 
کارآمدی آن است و تا زمانی  سیسم درون زا نا
کــه ماهیــت آن عــوض نشــود مشــکلی حــل 
نمی شود. در بخش مسکن می توان وام را باال 
کرد. اما موقعیت متناقض  بــرد و تحرک ایجاد 
کــرده  نمــای ســکه و طــال وضعیــت را ســخت 
است. در هر حال تجربه چین نشان می دهد 
الزم نیســت مالکیت هــا دولــت زدایــی شــود، 
کارآمد و قوی باشــد می تواند  گر دولت  چــون ا
بخش خصوصی را توانمند کند که این بخش 
رفته رفته ســهم بیشــتری در انباشت سرمایه 
داشــته باشــد و عــدم تعــادل را از بیــن ببــرد. 
کارآمدســازی دولت با وجود  البتــه در مبحث 

تنش های فعلی نمی توان امیدوار بود. 

کرد: ما  دکتــر جام ســاز نیز در ایــن باره عنــوان 
کنونــی دولــت  دو مســئله در مــورد وضعیــت 
کــه دولت برای اســتقرار خــود و تامین  داریــم 
منافــع ملــی الزم اســت نســبت بــه پیگیری و 
حــل آن اقــدام نمایــد. یکی از آنهــا تلطیف در 
و  جانبــه ای  چنــد  و  منطقــه ای  دیپلماســی 
ارتقــای روابــط حســنه بــر پایه منافــع جمعی 
که تجــارت خارجــی از انزوا بیــرون آید.  اســت 
یکــی از وظایــف وزارت امــور خارجــه عملکــرد 
در جهــت بهبــود روابــط اقتصــادی از طریــق 
نماینده های اقتصادی و سفارتخانه ها است. 
کنونــی تــا حــدی دشــوار  کار در شــرایط  ایــن 
اســت و دوم آنکــه با فرض تغییــر جهت ایران 
در ماهیــت سیاســت های دیپلماتیــک چند 
جانبــه در جهــت تامیــن رفاه مــردم، تغییر در 

گر  سیاســت داخلی نیــز حائز اهمیت اســت. ا
دولت با همین سیاست و ساختار دولتی جلو 
کاســه اســت.  برود نتیجه همان آش و همان 
بخــش خصوصــی باید موتــور محرکــه و محور 
توســعه باشــد، برای این امر تغییر اساســی در 
اندیشــه سیاســتگذاران الزم اســت امــا اغلب 
سیاســتگذاران مــا فرادولتــی هســتند و پــول 
زیــادی در اختیــار دارند و بنابر علم و تجربه  از 
وضعیــت موجــود اســتفاده می کننــد و منافع 
ملــی را در برابــر منافع شــخصی و ایدئولوژیک 
وضعیــت  در  مــا  پندارنــد.  هیــچ  بــه  خــود 
ذی  عوامــل  زیــرا  گرفته ایــم  قــرار  بالتکلیفــی 
نفــع در اقتصاد دولتی رانتــی در برابر تغییرات 

بنیادین مقاومت و سنگ اندازی می کنند.  

مهندس ســیدین نیز در ســخنان پایانی خود 
خاطرنشان کرد: ما طی سالهای گذشته مانند 
کرده ایم  فرزنــدان یک خانــواده ثروتمند رفتــار 
کنون شــرایط متفاوت است و دیگر وقت  ولی ا
اشــتباه نداریم. بایــد در عرصه های مختلف از 

جمله عرصه اقتصادی درست رفتار کنیم. 

کــرد: بــه نظر  دکتــر دینــی ترکمــان نیــز عنــوان 
مــن شــرایط موجود به تنهایی مشــکل آفرین 
ک  نیســت و قابــل حــل اســت. آنچــه خطرنــا
اســت دادن آدرس اشتباه به مردم است مثال 
کــه مشــکل ارزی ما  کــردن ایــن نکته  مطــرح 
بــه خاطر اشــتباه بودن نقشــه ارزی ما اســت 
و بیاناتی از این دســت نشــان می دهد برخی 
مــدرن  نظــام  پیچیدگی هــای  متوجــه  افــراد 
اقتصادی نیستند. در سند چشم انداز کسب 
مقام اول در اقتصاد منطقه هدفگذاری شده 
امــا این هدف با درگیر شــدن با جهان ممکن 
کنیم  نیســت. بنابراین یا بایــد هدف را عوض 

یا رویه موجود را. 

در پایــان ایــن میزگــرد مهنــدس ورزنــده نیــز 
شــرایط  از  رفــت  بــرون  و  چــاره  راه  دربــاره 
کرد: به قول ســهراب  اقتصــادی حاضر عنوان 
ســپهری چشــم ها را بایــد شســت، جــور دیگر 
کنیم همان  گذشــته عمل  گر مثل  باید دید. ا
نتایج ایجاد می شــود. باید انســانهای شجاع 
بــا تفکــر درســت بهترین مســیر را بــرای مردم 
ترسیم کنند وگرنه هزینه های پرداختی دولت 

و مردم بیشتر خواهد شد.

کنون باید   آقایـــان سیاســـتگذار ا
شـــجاعانه بخـــش خصوصـــی را 
کننـــد. پیـــش از ایـــن  وارد عمـــل 
شـــرکتهای  گفته ایـــم  بارهـــا  مـــا 
تحریـــم  معـــرض  در  خصولتـــی 
جـــدی هســـتند و بایـــد بخشـــی 
بخـــش  بـــه  را  خـــود  کارهـــای  از 
کـــه  کننـــد  گـــذار  وا خصوصـــی 
ایـــن  بـــه  توجهـــی  متاســـفانه 

نشـــد.  حرفهـــا 



را                                   اد یا   
خرداد   1397
شماره 367

48

مقاهل
 مقدمه 

پرهزینــه،  بــزرگ،  پروژه هــای  ابرپروژه هــا، 
پیچیــده ای  و  مخاطره آمیــز  ماجراجویانــه، 
کــه معمــواًل بیــش از یــک میلیــارد  هســتند 
بخش هــا  بســیاری  در  و  دارنــد  هزینــه  دالر 
فنــاوری  بزرگراه هــا،  نیــرو،  و  آب  ماننــد 
معــدن،  صنعتــی،  کارخانجــات  اطالعــات، 
دفــاع،  بانــک داری،  دولتــی،  سیســتم های 
کتشــافات هوافضایی، نوسازی شهری و ...  ا
خطــوط  آن  مثــال  می شــوند،  اســتفاده   
آزادراه هــا،  بنــادر،  ریلــی ســریع، فرودگاه هــا، 
برگــزاری المپیک ها، ســدها، ســکوهای نفت 
گاز فراســاحلی، ســاخت هواپیمای جدید،  و 

کشتی های عظیم و ... است.
مالــی  فســاد  بــه  کــه   )Corruption( فســاد 
اطــالق می گــردد، یکی از مســائل مهم بخش 
کشــورهای  عمومــی و یکــی از موانــع توســعه 
درحــال توســعه، و همچنیــن موانــع بهبــود 
کشــورهای توســعه یافته اســت و  کیفیــت در 
کلیدی جهان  ریشه کنی فساد از چالش های 
گزارش سازمان  محسوب می شــود. براساس 
 ،)OECD( همکاری های اقتصادی و توســعه
بخــش صنعت احداث پس از صنایع حفاری 
و اســتخراج )نفــت، معــادن و غیــره(، دومین 

بخش پرفساد در جهان به شمار می رود. 

تعریف فساد 
بین المللــی  ســازمان  تعریــف  براســاس 
از  اســت  عبــارت  فســاد  شــفافیت، 
گــذار  »سوءاســتفاده از قــدرت و اختیــارات وا
شــده به فــرد، برای منافع شــخصی«. فســاد 

گروه عمده تقسیم بندی می گردد ]1[: به دو 
که مربوط به سوءاستفاده روزانه  فساد خرد: 
از قدرت و اختیارات دریافت توســط مقامات 
بــا  ارتبــاط  رده پاییــن و متوســط دولتــی در 

شهروندان معمولی است.
اقدامــات  بــا  مرتبــط  فســاد  کالن:  فســاد 
نهادهــای مرتبط مانند دولت هــا و دادگاه ها 

است.

انواع فساد
Anti-Corruption( مرکز اقدامات ضدفســاد
Resource Centre( ، فســاد را براســاس تواتــر 
گــروه دســته بندی  و میــزان تکــرار آن بــه دو  

می نماید ]2[: 

که در فرصت های موردی  گاه وبی گاه:  فســاد 
اتفاق می افتد.

فســاد سیســتماتیک: یــک وجــه یکپارچــه و 
اساســی سیستم های اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی است.
براســاس تعریــف آیــدت )2003(، وجــود ســه 

شرط برای ایجاد فساد مطلوب است ]3[:
مقامــات  صالح دیــد:  اعمــال  قــدرت   •

دولتــی قدرت طراحــی یا مدیریــت مقررات و 
سیاست ها را در یک حالت مصلحتی داشته 

باشند.
• منافــع اقتصادی: دســت کاری تصمیمات 
برای تصمیم گیرندگان منافعی داشته باشد.

نهادهــای  ســاختار  ضعیــف:  نهادهــای   •
دولتــی و فرایندهــای سیاســی بــرای تعییــن 

سطح فساد بسیار مهم است

روش های وقوع فساد
روش هــای مختلف فســاد به طور مشــابه در 
سراســر دنیــا دیــده می شــود ]4[ و فســاد بــه 
گیــرد  روش هــای مختلفــی می توانــد صــورت 

:]5 ,2]
یــا  مالــی  می توانــد   :)Bribery( رشــوه     •
غیرمالــی باشــد، ماننــد تعطیــالت مجانی، یا 

اجاره اقامت گاه های لوکس با قیمت نازل.
یــا  پــول  گرفتــن   :)Extortion( اخــاذی    •
کاالهای باارزش با سوءاستفاده از اختیارات.

کاله بــرداری )Fraud(: فریب دادن رذیالنه    •
کســب منافع مــادی یا  گنــاه بــرای  افــراد بــی 

غیرمادی.
•  سوءاستفاده از قدرت: اقدام یک مسئول 
کــه در تضــاد بــا وظایــف  در بخــش عمومــی 

قانونی اش است.
تخصیــص   :)Embezzlement( اختــالس    •
که به شــخصی به دلیل  دارایی یا منابع مالی 
راه  در  شــده،  گــذار  وا قانونــی اش  جایــگاه 

نادرست.
که  • تضــاد منافــع: زمانــی حــادث می شــود 
که برای  یک فــرد علی رغم مســؤلیت رســمی 
که قضاوت  کند  کاری  خدمت به عموم دارد، 

و استقالل حرفه ای او را به خطر اندازد.
•  انتصــاب بســتگان )Nepotism(: حمایــت 
و طــرف داری از اقوام و بســتگان توســط یک 

تصمیم گیرنده.)شکل- 1 (

کشورها از لحاظ فساد رتبه بندی 
 مرجع مورد استناد در خصوص فساد ، سازمان
 )Transparency International( جهانی شفافیت 
اســت. ایــن ســازمان، شــاخص درک فســاد 
به صــورت  را   )Corruption perceptions index(
عــددی از 100 اعــالم می کنــد. صفــر بــه معنی 
کثــر فســاد )حداقــل شــفافیت( و 100 بــه  حدا
فســاد(  )حداقــل  شــفافیت  کثــر  حدا معنــی 

اد
 در اب ها

 
انی ی ی ع ا ا  مدر م
ر ریت  اشنا ارشد مد

بـــه  کـــه   )Corruption( فســـاد   
فســـاد مالـــی اطـــالق می گـــردد، 
بخـــش  مهـــم  مســـائل  از  یکـــی 
عمومـــی و یکی از موانع توســـعه 
و  توســـعه  درحـــال  کشـــورهای 
کیفیت  همچنیـــن موانـــع بهبـــود 
یافتـــه  توســـعه  کشـــورهای  در 
از  فســـاد  ریشـــه کنی  و  اســـت 
جهـــان  کلیـــدی  چالش هـــای 

می شـــود. محســـوب 
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کشــورها طبق  اســت )شــکل 1(. نمــره فســاد 
گــزارش ســال 2017 ایــن ســازمان بــه صورت 
که می توان برای سهولت درک  زیر اســت ]6[ 
کم  وضعیت، از شفافیت خیلی زیاد تا خیلی 

دسته بندی نمود: 
کشــورهای بــا شــفافیت خیلی زیــاد )نمره    •
بیــش از 80(، نیوزلنــد )نمــره 89( و دانمــارک 
)نمــره 88( باالتریــن نمــره را دارنــد و بعــد از 
آن فنالند، نروژ، ســوییس، ســنگاپور، سوئد، 
کانــادا، لوگزامبــورگ، هلنــد، بریتانیــا و آلمان 

)81(، قرار دارند.
 61 )نمــره  زیــاد  شــفافیت  بــا  کشــورهای    •
کشــورهایی ماننــد اســترالیا،  تــا 80(، شــامل 
کشــورهای اروپای غربی، آمریکا  هنگ کنگ، 
)نمــره 75(، ژاپــن )73(، امــارات )71(، قطــر 

)63( و غیره می باشد.
• کشــورهای با شــفافیت متوسط )نمره بین 
کشــورهای  41 تــا 60( شــامل مــواردی مانند 
کــره جنوبــی  اروپــای شــرقی، اســپانیا )57(، 
یونــان  ایتالیــا )50(، عربســتان )49(،   ،)54(

)48( و چین )41( می شود.
بیــن  )نمــره  کــم  شــفافیت  بــا  کشــورهای   •
 21 تــا 40( شــامل مــواردی ماننــد هنــد )40(، 
 ،)37( برزیــل   ،)39( آرژانتیــن   ،)40( ترکیــه 
قزاقســتان   ،)31( آذربایجــان   ،)37( تایلنــد 
روســیه  و   ،)30( اوکرایــن   ،)30( ایــران   ،)31(
و  آفریقایــی  کشــورهای  از  بســیاری  و   )29(
 آمریــکای جنوبی اســت. نمــره ایران نســبت
را  بهبــود نســبی  گذشــته )25(  بــه 5 ســال   

نشان می دهد. 
کم )نمره 20  • کشــورهای با شفافیت بســیار 
کمتــر( شــامل مــواردی چون ترکمنســتان،  و 
عراق، افغانستان، ونزوئال، و برخی کشورهای 

آفریقایی می شود.

پیچیدگی دالیل وقوع فساد 
دالیل شــیوع فساد زیاد است و نمی توان آن 

را به یک عامل خاص ارتباط داد.
 مثال هــای زیــر پیچیدگــی مســئله فســاد در 

دنیا را نشان می دهد:
و  اتریــش  ماننــد  دموکراتیکــی  کشــورهای   •
بلژیــک و آمریــکا )75(، و فرانســه )70(  ظرف 
شــاخص  بــه  نتوانســته اند  هنــوز  ســال ها 

کشوهای اسکاندیناوی برسند. شفافیت 
یافتــه  توســعه  کشــورهای  فســاد  نمــره   •

دموکراتیکی با آزادی بیان و مطبوعات مانند 
کره جنوبی )54(، ایتالیا )50(  اســپانیا )57(، 

و یونان )48( پایین است.
توســعه  درحــال  کشــورهای  فســاد  نمــره   •
دموکراتیــک بــا آزادی بیــان و مطبوعــات و با 
رشــد اقتصادی مناســب مانند هنــد، ترکیه ، 

آرژانتین  و برزیل بسیار پایین است.
 • نمره فساد کشور درحال توسعه غیر دموکراتیک
 با رشد اقتصادی مناسب و با آزادی محدود 
علی رغــم  و   ،)41( چیــن  ماننــد  مطبوعــات 
اعدام ها و برکناری های زیاد مقامات فاســد، 

بسیار پایین است.
کشــورهای غیــر دموکراتیکی  • از ســوی دیگر 
بــا ســاختار سیاســی ســنتی ســلطنتی مانند 
امــارات )71(، قطــر )63(، و برونئــی )62(، در 
وضعیت بهتری نسبت به کشورهای اروپایی 

ایتالیا، اسپانیا و یونان قرار دارند.
کــه در مجمــوع،  مــوارد بــاال نشــان می دهــد 

بســیار  و  چندوجهــی  مالــی  فســاد  مســئله 
سیاســی،  ســاختار  بــه  کــه  اســت  پیچیــده 
تاریخــی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  اقتصــادی، 
اجتماعــی  تامیــن  و  رفاهــی  نظــام  حتــی  و 
باعــث  کــه  دارد  بســتگی  جوامــع  و  کشــورها 
ژاپــن،  مثــل  کشــورهایی  نه تنهــا  شــده 
شــفافیت بــه  اروپای غربــی  حتــی  و   آمریــکا 
کشورهای اسکاندیناوی نرسند، بلکه حتی   
 کشــورهایی ماننــد اســپانیا، ایتالیــا، یونــان، 
نظــام  علی رغــم  هنــد  و  جنوبــی   کــره 
آزادی وجــود  و  چندحزبــی   دموکراتیــک 
بــدی  بیــان و مطبوعــات، وضعیــت فســاد   

داشته باشند.

نظریات در مورد فساد 
 )N.H. Leff( لف :)نظریه فســاد مؤثر )مفید
که نظریه فســاد  کســانی بود  )1964( از اولین 
کرد. او و ســایر افراد هم نظرش  ح  مؤثر را مطر
کرده اند، فساد  ح  که نظریه فساد مؤثر را مطر
کمک به  خ ها موجب  را مانند روغــن بین چر
رشــد اقتصادی می دانند، خصوصًا در زمانی 
را  آنهــا فســاد  کــه نهادهــا ضعیــف هســتند. 
نهادی فراقانونی برای غلبه بر دیوان ساالری 
می دانند. از دید این افراد، فســاد از طرق زیر 

تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد ]4[:
• باعــث می شــود افــراد اداری دیوان ســاالر، 
انگیــزه  آنهــا  بــه  رشــوه  زیــرا  کننــد  کار  بهتــر 

می دهد.
کیــد بیــش از حد  • از بوروکراســی زیــادی و تا
بــر مقررات و آداب رســمی خصوصًا در بخش 
باعــث  رشــوه  و  می کنــد  جلوگیــری  عمومــی 

کارها می شود. تسریع 

کمکی بــرای جذب ســرمایه گذاری  • بــازوی 
مستقیم خارجی است.

• در بازارهــای بســته و  انحصــاری، عنصری 
که  کســانی  رقابتــی اســت. نوعــی رقابت بین 
کار می کنند و تمایل به پرداخت رشــوه  بهتــر 

بیشتر دارند، ایجاد می کند.
مخالفــان نظریــه فســاد مؤثــر: ولــی مخالفان 
نظریــه فســاد مؤثــر، نقدهای بنیــادی بر این 
که فســاد نیاز  نظریــه دارنــد و عنوان می کنند 
بــه مخفــی کاری و تحریــف داشــته، غیرقابــل 
مدیریــت و پرهزینــه اســت. مقامــات فاســد 
در بخــش عمومــی ممکــن اســت مخصوصــًا 
دیوان ســاالری  نظــام  در  تاخیــرات  باعــث 

کشورهای دنیا )2017( شکل 1- نقشه نمره فساد 
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مقاهل
شــوند تــا رشــوه بیشــتری بگیرنــد. در نتیجه 
که فساد و رشوه بیشتر است،  کشــورهایی  در 
شــرکت ها زمــان بیشــتری بــرای چانه زنــی بــا 
مقامــات دولتی صرف می کنند. تاریخ نشــان 
که فســاد ساختاریافته باشد،  می دهد زمانی 

تاثیر آن بر اقتصاد  بسیار مضر است ]4[. 
دیگــری  پژوهش هــای  فســاد:  زیان هــای 
خ  نــر بــر  کــه فســاد تاثیــر منفــی  نشــان داده 
که به نوبه خود  ســرمایه گذاری و آموزش دارد 
گــردد ]4[. مو  می تواند موجب فســاد بیشــتر 
که یــک درصد افزایش در  )2001( نشــان داده 
شاخص فساد، رشــد اقتصادی را حدود یک 
کاهــش می دهد، زیــرا پیمانــکار برای  درصــد 
کیفیت  جبران هزینه اضافی، ممکن اســت از 

کند. کم  کار 
پژوهش هــای دیگــر نشــان داده فســاد باعث 
نابرابــری  افزایــش  عمومــی،  درآمــد  کاهــش 

درآمــدی در جامعــه، از بیــن رفتــن انگیزه ها، 
قراردادهــا  اعمــال  در  دولــت  قــدرت  کاهــش 
کاهــش  مالکیــت،  حقــوق  از  حفاظــت  و 
مشــروعیت و اقتصاد بازار، و ایجاد مانع برای 
کوچک و متوســط بــه بازار  ورود شــرکت های 

می شود. 
که فســاد تاثیر  پژوهــش دیگر نشــان می دهد 
منفی بــر جــذب ســرمایه گذاری خارجی دارد 
کشــورهایی  [4[. البته رشــد اقتصادی خوب 
بــا اقتصاد نوظهــور مانند چین، هنــد، برزیل 
و ترکیه در ســال های اخیر )که نمره شــفافیت 
که  نســبتًا پایینی هم دارند(، نشــان می دهد 

فســاد بــه تنهایــی عامــل خیلــی اثرگــذاری بر 
کشــورها نیســت و مشــکالت  رشــد اقتصادی 
کشــورها را نبایــد خیلــی به فســاد  اقتصــادی 

مرتبط نمود.

فساد در ابرپروژه ها
گــزارش ســازمان بین المللی شــفافیت نشــان 
بخش هــای  تمــام  در  فســاد  کــه  می دهــد 
در  وضعیــت  ولــی  دارد  وجــود  اقتصــادی 
قراردادهــای بخش عمومــی و عمرانی از همه 
بدتر است و شرکت هایی که رشوه نمی دهند، 
کاری  بــا احتمال از دســت دادن فرصت های 

روبرو می شوند ]4[. 
گزارش ســال 2002 ســازمان بین المللی  بنا به 
رشــوه،  پرداخــت  خصــوص  در  شــفافیت 
پرداخــت رشــوه در بخــش عمــران، نظامــی 
گاز از همــه بیشــتر بــوده و بزرگتریــن  و نفــت و 

بخش های در معرض فســاد در دنیا هستند. 
کارشناســان حمل و نقل به طنز یک شاخص 
پروژه هــای  در  را   )Concrete Index( بتــن 
کــه هرچــه بتن یک  ترابــری تعریــف می کننــد 
پروژه بیشــتر باشد، فســاد در آن پروژه بیشتر 

است  ]7[. 
که مؤسســه ســاختمانی  در یــک نظرســنجی 
 Chartered Institute of( بریتانیــا 
Buildings( در ســال 2013 انجــام داد، %49 
که فساد به  پاســخ دهندگان عقیده داشــتند 

امری عادی تبدیل شده است ]8[.
تبعات فســاد زمانی بیشــتر احساس می شود 

کشــته و مجــروح  کــه هــزاران نفــر بــر اثــر زلزلــه 
می شــوند، زیــرا ســاختمان ها بخاطــر وجــود 
فســاد، مقاوم ساخته نشده اند ]7[. مثال آن 
تخریب ســاختمان های زیــادی در زلزله های 
ســال 1985 و 2017 مکزیــک بــه دلیــل فســاد 
ســاختمانی  آیین نامه هــای  رعایــت  عــدم  و 

است. )شکل -2(
و  اقتصــادی  همکاری هــای  فــدرال  وزارت   
گــزارش ســال 2012 خــود،  توســعه آلمــان در 
مثالی از تخریب ناشــی از فســاد در پروژه های 
عمرانــی ذکــر نمــوده اســت. در ســال 2009، 
کلن آلمان بــه خاطر  ســاختمان آرشــیو شــهر 
عملیات ســاخت مترو در زیــر آن ریزش نمود 
و اســناد بــا ارزش تاریخی از قرون وســطی زیر 
آوار مانــده و یــا نابــود شــدند، دو نفــر مردند و 
بازیابی مدارک باقی مانده 350 میلیون یورو 
کــرد )شــکل 3(. طبــق نظــر  هزینــه تحمیــل 
کــه در  دادســتان، علــت ایــن حادثــه آن بــود 
ساخت مترو، از هر دو یا سه قاب فلزی، تنها 
یکی نصب شــده بــود و حتــی 80% میلگردها 
بعــدًا  تکنســین  یــک  بــود.  شــده   مفقــود 
قــاب  تــن  چندیــن  کــه  بــود  نمــوده  اذعــان 
فــوالدی را به خریداران قراضه فروخته اســت 

[7[. )شکل-3(
 

عوامل بروز فساد در ابرپروژه ها
را در  پــروژه  آســیب پذیری  گی هــا،  برخــی ویژ
ابرپروژه هــا  و  می کنــد،  بیشــتر  فســاد  مقابــل 

گی ها را دارند ]4[: بیشتر این ویژ
گی اســت، زیرا  • اندازه پروژه: مهمترین ویژ
رشوه و ادعاهای متورم را در پروژه های بزرگ 
کــرد تــا پروژه هــای  راحت تــر می تــوان پنهــان 

کوچک.
• یکتایــی و منحصــر بــه فــرد بودن پــروژه:  
مقایســه هزینه ها را مشکل می کند )زیرا مورد 
مشــابهی وجود ندارد( و لذا می توان هزینه ها 

را متورم نمود.
• دخالت دولــت: مدیران دولتی می توانند 
کننــد،  اســتفاده  ســوء  خــود  اختیــارات  از 
کافــی بر رفتار  کنترل  که  خصوصــًا در مواقعــی 

آنها وجود ندارد.
• تعــداد ارتباطات قراردادی: هر قراردادی، 
یک فرصت اســت برای پرداخت رشوه جهت 

ابالغ قرارداد.
 • پیچیدگی پروژه: باعث می شود سوءمدیریت

شکل 2- تخریب ساختمان در زلزله 2017 مکزیک
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 یــا ضعــف طراحــی، پوششــی بــرای رشــوه یا 
ادعاهای متورم شده باشد.

• کــم بــودن تعــداد پروژه هــا: به دلیــل نیــاز 
پیمانکاران برای ســود یا حتــی حفظ حیات 
خــود، تمایل بیشــتری برای پرداخت رشــوه 
کم موجود  بــرای برنده شــدن در پروژه هــای 

دارند.
باعــث  کارهــا  توالــی  کار:  بــودن  پنهــان   •
کنترل  پوشــیده شــدن مراحــل قبلی شــده و 

کیفیت آنها مشکل می شود. هزینه و 
صــورت  در  حتــی  محرمانگــی:  فرهنــگ   •
بخــش  توســط  هزینــه  از  بخشــی  تامیــن 

عمومی، هزینه ها را پنهان نگه می دارند.
بــا  از مصالــح ملــی: دولت هــا  حفاظــت   •
توجیــه حفظ منافع ملی، پیمانکاران محلی 
که اغلب با رشــوه  یــا ملــی را انتخاب می کنند 

همراه است.
کافــی: تــداوم ایــن امر در  • کمبــود پشــتکار 
باعــث  عمرانــی  پروژه هــای  دســت اندرکاران 

تداوم فساد می گردد.
• عــرف جوامــع: در بســیاری از فرهنگ هــا، 
رشوه و اقدامات فریبنده به عنوان یک عرف 
پذیرفته شده و عدم پرداخت رشوه به معنی 

عدم انجام پروژه است.  

مرکز جهانی ضدفساد زیرساخت ها در بریتانیا
)Global Infrastructure Anti-Corruption 
Centre - GIACC(،
تســهیل  به عنــوان  را  متعــددی  عوامــل   
می بــرد.  نــام  ابرپروژه هــا  در  فســاد  کننــده 
برخــی از ایــن عوامــل در ســطح پــروژه اســت 
ماننــد نبــود سیســتم ضدفســاد در پــروژه در 
پروژه هــا  ماهیــت  اجــرا؛  و  مناقصــه  مراحــل 
ماننــد پیچیدگــی ســاختار قــراردادی، تنــوع 
انــدازه  پــروژه،  مختلــف  مراحــل  مهارت هــا، 
پیچیدگــی  و  بــودن  منحصربه فــرد  بــزرگ، 
کار،  از  بخش ها یــی  بــودن  پنهــان  پــروژه،  
دولــت؛  دخالــت  میــزان  شــفافیت،  کمبــود 
در  قراردادهــا  تعــدد  و  پیچیــده  ســاختار 
کســب  ابرپــروژه، زمینه ســاز بــروز فســاد برای 
امتیــاز از طرف مقابل می شــود، مانند فســاد 
گواهی تاییــد، تمدید زمان، دریافت  در اخذ 

پول، تعیین قیمت، یا تایید ادعاها. 
برخــی از ایــن عوامــل در ســطح ملــی اســت 
در  )هــم  دولــت  ســطح  در  فســاد  ماننــد 

حــال  در  هــم  و  یافتــه  توســعه  کشــورهای 
توسعه(، ضعف اراده در اجرای سیاست های 
گزارشــات فســاد )به دلیل  کمبود  ضدفســاد؛ 
کردن  گزارش  گاهی یا نبود ســاختار  ترس، ناآ
کافی موارد فســاد؛  فســاد(؛ تعقیب قضایی نا
قبــال  در  کارفرمــا  مقامــات  آســیب پذیری 
پاســخگویی،  نبــود  انگیــزه،  )کمبــود  فســاد 
کــم(؛ آســیب پذیری مقامــات دولتی  حقــوق 
کمبود  صادرکننــده مجوزهــا در قبال فســاد؛ 
اطالعــات عمــوم درخصــوص جرایــم فســاد، 
کمبود اطالعات در خصوص زیرساخت های 
کمبــود اطالعات در خصــوص هزینه  ملــی؛ و 

پروژه های زیرساختی ]5[.

تاثیر فساد بر عملکرد ابرپروژه ها
گی هــای  ویژ ابرپروژه هــا  در  مالــی  معامــالت 
خاصی دارند ]9[، از جمله این که دارایی های 
زیــادی درگیــر پروژه اســت و در امنیــت و رفاه 
دارنــد. فســاد  اهمیــت محــوری  ملــت  یــک 

که  مشخصًا در پروژه های بزرگ و غیرمتعارف 
کارفرما/مالــک یــا حتی پیمانــکار اصلی آن از 
بخــش عمومی )غیرخصوصی( اســت، وجود 
دارد. ابرپروژه هــا، پروژه های بــزرگ و یکتایی 
کــه بازیگــران بخــش عمومــی نقش  هســتند 
مهمــی در آن بــازی می کننــد و لــذا بســیار در 
معرض فســاد هستند. فســاد، باعث تشدید 
کاهــش  تاخیــرات زمانــی، افزایــش هزینــه و 

منافع ابرپروژه ها می شود
پــروژه  لوکاتلــی و همــکاران )2016(، مفهــوم 
فاســد را با مطالعه موردی یک پروژه راه آهن 
کــرده و اثــرات  سریع الســیر ایتالیایــی بررســی 

فســاد زمینــه ای بر ابرپروژه ها را نشــان دادند 
کــه  می دهــد  نشــان  دیگــری  تحقیــق   .]4]
راهنماهــای اخالق حرفه ای، سیاســت های 
ســازمان های  خصوصــی،  ســازمان های 
تخصصی و روشهای انتخاب تامین کنندگان 
و پیمانــکاران در مؤسســات دولتــی، موجب 
صنعــت  در  اخالقــی  رفتارهــای  بهبــود 
ســاختمان می گــردد. متاســفانه انجــام ایــن 
فرایندهــا و تغییــرات، دهه ها طول می کشــد 
که مسئله جامعه شناسان و سیاست مداران 
اســت ولــی پروژه هــا بــه طــور مــداوم در حال 
طراحــی و اجــرا هســتند و جامعــه مدیریــت 

کند.  پروژه باید بدون درنگ با آن برخورد 
تاثیــر اصلــی فســاد بــر ابرپروژه هــا معمــواًل در 
کجا ســاخته شود،  که چه چیز در  این اســت 
نه این که چقدر برای آن هزینه شــده اســت، 
بایــد  ابرپروژه هــا  بررســی فســاد  بنابرایــن در 
بــا ارتبــاط بین پــروژه و سیاســت های بخش 
گذاری پروژه مورد  عمومی و انتخاب روش وا

گیرد. فساد را به جای یک جرم  مالحظه قرار 
صــرف، بایــد به عنــوان یک پدیــده اجتماعی 
کــرد ]4[. پژوهش هــا نشــان می دهد  بررســی 
که در مناطق با فساد بیشتر از متوسط ملی، 
وضعیــت زیرســاخت ها نیــز بدتــر اســت ]10[. 
کــه فســاد  پژوهــش دیگــری نشــان می دهــد 
می تواند یکی از علل شکســت پروژه خصوصًا 
کشــورهای بــا ســطح بــاالی فســاد باشــد  در 

.]11]
فســاد از دو طریــق بــر پــروژه تاثیــر می گــذارد: 
بــه  قیمت دهــی  یــا  مناقصــه  خــالل  در   -1
تاییــد صالحیــت  باعــث  صــورت غیرقانونــی 

کلن آلمان شکل 3- تخریب مرکز اسناد شهر 
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مقاهل
 می گــردد. 2- در خالل ســاخت باعث افزایش
کاهش اســتانداردهای مهندســی   قیمــت یــا 

می شود ]12[.
چگونــه  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
 و به 

ً
پیش بینــی هزینــه، زمــان و منافع عمــدا

صورت ســازمان یافته به صــورت خوش بینانه 
دیده می شــود تا یک پروژه بــه هزینه دیگران 
انجــام شــود. در عــوض سیاســت مداران نیــز 
ممکــن اســت رشــوه بگیرنــد یــا از پشــتیبانان 
کننــد ]13[. در  انتخابــات حمایــت  خــود در 
پروژه هــا  کــه  می شــود  باعــث  فســاد  نتیجــه 
اجتماعــی،  کــم  منافــع  بــا  ابرپروژه هایــی  و 
بازگشــت اقتصــادی ضعیــف و اضافــه هزینــه 
کم کیفیت در  انجــام شــوند و زیرســاخت های 

جاهای نادرست ساخته شوند ]4[.

مطالعه موردی فساد
 در پروژه راه آهن ایتالیا

یکــی  اروپایــی  کشــورهای  میــان  در  ایتالیــا 
پروژه هــای  و  اســت  کشــورها  فاســدترین  از 
دچــار  کشــور  ایــن  در  زیــادی  زیرســاختی 
فســاد بوده انــد. خط آهــن سریع الســیر ایتالیا 
کشور  گذشــته این  بزرگترین ابرپروژه 20 ســال 
اســت و نشــانه های فســاد در آن دیــده شــده 
اســت. هزینه راه آهن  سریع الســیر در فرانســه 
 18 حــدود  کیلومتــر  هــر  ازای  بــه  اســپانیا  و 
کــه در راه آهن  میلیــون یــورو  بــوده، در حالی 
سریع الســیر ایتالیــا در قطعــات مختلــف بیــن 
1.5 تــا 6 برابــر آن مبلــغ بوده اســت )متوســط 
توســط  فنــی  توجیــه  البتــه  برابــر(.  آنهــا 3.5 
مقامــات دولتــی ایتالیــا بــرای ایــن امــر ارائــه 
آلمــان  از جملــه این کــه در فرانســه و  شــده، 
در  ولــی  شــده  ســاخته  دشــت  در  خط آهــن 
کوهســتانی اســت،  ایتالیــا بخش های زیادی 
که  ولی نویسندگان مقاله مذکور عقیده دارند 
فســاد نیــز بی تاثیر نبوده اســت. ایــن افزایش 
که  هزینــه بــه طــور سیســتماتیکی باال اســت 
مثالــی از پذیرش انحراف اســت، یعنی آن قدر 
که فساد  کنند  همه به این انحراف عادت می 
مــورد پذیــرش همــه قــرار می گیرد و مشــخصًا 
سیاســت مداران، بازی هــای سیاســی را برای 
حفــظ قراردادها )علی رغم عملکرد نامناســب 

آن ها( انجام می دهند ]4[. 
گســترش زیادی  فســاد از دهه 1950 در ایتالیا 
یافت. در دهه 1970، بسیاری از رسوایی های 

اتفــاق  دولتــی  بــزرگ  شــرکت های  در  فســاد 
گســترش بســیار  افتــاد. در دهــه 1980 فســاد 
یافتــه و سیســتماتیک شــد. در اوایــل دهــه 
و  تحقیقــات  باعــث  فســاد  گســترش   ،1990
کــه منجر به انحالل ســه  بازجویی هایــی شــد 
گرفتن رشوه  که بر سر  حزب اصلی ایتالیا شــد 
کرده بودند. باالترین مبلغ  و توزیــع آن توافق 
کــه معادل  کشــف شــد  فســاد در ســال 1993 
127 میلیــون یــورو ســال 2015 بــود. در ایــن 
پرونده 1121 نفر مجازات شدند. علی رغم این 
رســوایی، قانون گــذاران ایتالیایی نتوانســتند 
از  مدلــی  ایتالیــا  و  کننــد  جلوگیــری  فســاد  از 
کنتــرل  شکســت مکانیزم هــای نهــادی بــرای 

فساد در دمکراسی های توسعه یافته است. 
در ســال های اخیــر، رســوایی های فســاد در 
پروژه هــا و ابرپروژه هــا عادی تــر شــده اســت و 
گروه هــای تبهکاری  کت  بازرســان، موارد شــرا
در قراردادهــای بخش عمومی و بخش بزرگی 
کشــف  از ابرپروژه هــای اجــرا شــده در ایتالیا را 
کرده انــد. رشــوه ها به جــای پرداخــت نقدی، 
مشــاوره  قراردادهــای  ماننــد  قالب هایــی  در 

غیرواقعی پرداخت شده است ]4[. 
فساد به صورت های زیر بر عملکرد پروژه تاثیر 

گذارد ]4[: منفی می 
• تاخیر در زمان تحویل و افزایش هزینه 

به دلیــل  پــروژه  اقتصــادی  ارزش  کاهــش   •
کمتر انتخاب پروژه های با توجیه اقتصادی 

انتخــاب  طریــق  از  اثرگــذاری،  کاهــش   •
شــرکت های عمرانــی دارای روابــط فســادآمیز 

بجای انتخاب شرکت های بهتر
کیفیت خدمات زیرساختی • کاهش 

• افزایش هزینه بهره برداری از خدمات الزم
کردن دسترســی  • افرایــش هزینــه و محــدود 

کم درآمد به دلیل هزینه بیشتر آن اقشار 
• ایجاد انحصار و تمرکز در بازار

اقدامات فسادآمیز ممکن در ابرپروژه ها
می دهــد  نشــان   )2002( ســورید  مطالعــات 
بین المللــی  بــازار  در  پیمانــکار  انتخــاب  کــه 
امــر مهمــی اســت و فســاد در زمینه هــای زیــر 

می تواند اتفاق افتد ]14[:
• دعــوت به مناقصه: اختیــار مقامات دولتی 
چــه  این کــه  مــورد  در  تصمیم گیــری  بــرای 

شرکت هایی به مناقصه دعوت شوند.
• مناقصــه محــدود / پیش ارزیابــی: محدود 

کردن تعداد رقبا با توجه به تجربه قبلی.
گی های  • انتخــاب فناوری: با هدف الزام ویژ

خاصی برای مناقصه.
• محرمانــه بــودن اطالعــات: وجــود راه های 
که به اطالعات  مختلــف برای مقامات دولتی 
محرمانه دسترسی دارند، برای سوءاستفاده 

از آن ها.
انتخــاب  رقابتــی  فرایندهــای  از  انحــراف   •
در  انتخــاب  مثــاًل  عمومــی،  بخــش  کارهــای 

شرایط اضطراری.

 )GIACC( مرکز جهانی ضدفساد زیرساخت ها 
که  نیز مثال های زیادی از اقدامات فساد آمیز 
ممکن است در اجرای پروژه های زیرساختی 
انجام شــود را ذکر نموده است. این اقدامات 
می توانــد در مراحــل مختلــف انجــام شــود و 
مالــی،  تامین کننــده  کارفرمــا،  افــراد دولتــی، 
مشــاور، پیمانکار و یــا زیرمجموعه های آن ها 

می توانند در این امو دخیل باشند ]5[: 
1. در مرحلــه شــناخت پــروژه: تعریــف یــک 
کــه نیــاز عمومــی نبــوده بلکــه منافــع  پــروژه 

شخصی برای آن افراد دارد.
2. در مرحلــه تامین مالی: مانند انتخاب یک 
خ یا شــرایط مورد نظر  بانــک ســرمایه گذار با نر

بانک. 
3. در مرحلــه طراحــی و برنامه ریــزی: ماننــد 
کــه الزامات فنی  اخــذ مصوبه برای یک پروژه 
بــرای  رشــوه  پرداخــت  یــا  نکــرده،  بــرآورده  را 
کســب تصویــب پــروژه از مقامات مســئول، یا 
انعقــاد قرارداد دســت دوم بخشــی از پروژه با 

وابستگان مقامات دولتی.

کـــه  می شـــود  باعـــث  فســـاد   
بـــا  ابرپروژه هایـــی  و  پروژه هـــا 
گشـــت  کـــم اجتماعی، باز منافـــع 
اقتصادی ضعیـــف و اضافه هزینه 
انجـــام شـــوند و زیرســـاخت های 
کم کیفیـــت در جاهـــای نادرســـت 

ســـاخته شـــوند 
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مناقصــه:  و  پیش ارزیابــی  مرحلــه  در   .4
مانند حذف شــرکت های توانمنــد در مرحله 
پیش ارزیابی، نشــت اطالعات توســط عوامل 
خــاص،  پیشــنهاددهنده  یــک  بــه  کارفرمــا 
)و  خصوصــی  به طــور  پیشــنهادات  گشــایش 
نــه در جلســه عمومی(، پرداخت رشــوه برای 
کشــور  گرفتــن یــک پــروژه، فشــار دولــت یــک 
کشــور درحــال  توســعه یافتــه بــه دولــت یــک 
کشور  توســعه برای ابالغ قرارداد به شــرکتی از 
کمک، یا امتیازات دیگر. مذکور درقبال ارائه 

5. در مرحله اجرای پروژه: پرداخت ادعاها و 
هزینه تغییرات بزرگ غیرواقعی، تمدید زمان 
کارهــای ناقص یــا صوری،  غیرواقعــی، تاییــد 
کارکرد  کارفرما یا مشــاور از پرداخت  جلوگیری 
کار او، برای اجبار پیمانکار  پیمانکار یا تاییــد 

به پرداخت رشوه، 
نگهــداری:  و  بهره بــرداری  مرحلــه  در   .6
گرفتن قــرارداد  ماننــد پرداخــت رشــوه بــرای 
نظــر  مــورد  یــا تحمیــل هزینــه  بهره بــرداری، 

برنده مناقصه بابت محصول پروژه.

اقدامات پیشنهادی
 ضدفساد در ابرپروژه ها

گونــی  گونا نظریــات  مختلــف،  پژوهشــگران 
از  نموده انــد،  عنــوان  فســاد  کاهــش  بــرای 
فرهنگــی  تغییــرات  و  آمــوزش  بهبــود  جملــه 
که قادر به برخورد با فساد  برای ایجاد دولتی 
باشــد، افزایــش منافع درســت کاری، افزایش 
فســاد،  مــوارد  مجــازات  و  کشــف  احتمــال 
کشــف شده )که  افزایش مجازات فســادهای 

نیازمنــد اصالحــات قوانین و ایجاد شــفافیت 
اســت(. برخی پژوهش ها رابطه مســقیم بین 
کاهش فساد و استانداردهای  شــاخص های 
مجــازات،  در  عدالــت  شــفافیت،  حرفــه ای، 
رعایــت فرایندهــا و رعایت قراردادی را نشــان 

می دهد ]4[.
نشــان   ،  2000 ســال  در  پژوهــش  یــک 
که هرچــه ذی نفعــان جوان تر بوده  می دهــد 
کمتــری بــا ســازمان های حرفــه ای  و ارتبــاط 
کمتری نسبت به سازمان  داشــته و وفاداری 
خود داشــته باشــند، بیشــتر در معرض فساد 
قرار دارند  ]4[. فســاد نهادینه شده در سطح 
یــک  عمل گرایانــه،  دیــدگاه  از  کشــور،  یــک 
که ناشــی از پایداری  پدیــده اجتماعی اســت 
و یکنواختــی مقــررات، ارزشــهای فرهنگــی و 

باورهای مشترک است ]4[.
زیرســاخت ها  ضدفســاد  جهانــی  مرکــز 
را  شــده ای  امتحــان  روش هــای   ،)GIACC(
که برای  برای مبارزه با فساد پیشنهاد نموده 
کشــوری قابــل اســتفاده اســت و مطابــق  هــر 
ضدفســاد  سیســتم  مدیریــت  اســتاندارد  بــا 
ایــن  پیشــنهادات  می باشــد.   )BS10500(

ح زیر است: سازمان برای دولت ها به شر
گیر،  • ایجــاد قوانیــن ضدفســاد )شــفاف، فرا
مجــازات  تعقیــب،  ســهولت  بــا  عادالنــه، 

متناسب و جرم انگاشتن فساد(
• ایجــاد مؤسســات تحقیــق و یافتــن مــوارد 
فساد )صادق، مستقل از دولت، با مسئولین 
کافی، تاثیرناپذیری از  مســتقل، دارای منابع 

مقامات دولتی و سیاسی(
• محروم کردن شرکت های دارای محکومیت 

ناشــی از فســاد، بــرای حضــور در پروژه هــای 
بخش عمومی برای مدت مشخص

• بازپس گیری دارایی از محکومین فساد
• تنظیــم مقررات صدور مجوزها و تاییدات، 
کاهــش تعــداد مجوزهــای دولتــی  از طریــق 
و مقامــات صادرکننــده مجوزهــا بــه حداقــل 
بــرای  مســتندات  و  هزینــه  انتشــار  ممکــن، 
دریافت مجوزها، ایجاد یک مرکز رســیدگی به 
شــکایات، ایجاد فرایند رسیدگی به مجوزها، 
اقدام قاطع درقبال مقامات متخلف، جبران 

خسارت زیان دیدگان از فساد
مدیریــت  و  اجــرا  فرایندهــای  ایجــاد   •
دریافــت  طریــق  از  عمومــی  پروژه هــای 
تعــداد زیــاد پیشــنهادات، ابــالغ قــرارداد بــه 
قیمــت،  لحــاظ  )بــا  مناســب ترین پیشــنهاد 
کیفیت، برنامه، ایمنی، قابلیت فنی و مالی(؛ 
تصویب تغییرات و تمدید زمان با مســتندات 
کارهــای انجام  محکــم؛ پرداخــت تنهــا بابت 

شده.
بــرای  اجــرای برنامــه مدیریــت ضدفســاد   •
ســازمان ها  در  فســاد  کشــف  و  پیشــگیری 
کــه  پیشــنهاددهندگانی  درمــورد  خصوصــًا 

قیمت پایین را ارائه نموده اند.
افشــای  بــرای  مطبوعــات  و  بیــان  آزادی   •

اطالعات عمومی
پروژه هــا،  اطالعــات  انتشــار  و  شــفافیت   •
قراردادهــا و پیمان هــای فرعــی عمــده پروژه 
قــراردادی،  شــرایط  ابــالغ،  فراینــد  )شــامل 

تغییرات، پرداخت و غیره(
• بهبود همکاری با صنعت و جامعه مدنی 
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 نشست

نشســت مشترک مســئوالن معاونت فرهنگی 
بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  اجتماعــی  و 
کارفرمایی ایران به میزبانی  کانون  نمایندگان 
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران بــه 
مشــکالت و  مســائل  رفــع  و  بررســی   منظــور 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  پیمانــکاران  ای  بیمــه   
تامیــن  توجــه  موضــوع  مشــترک  نشســت 
اجتماعی به شرکای خود از جمله پیمانکاران 
کــه مســئوالن تامیــن اجتماعــی  مطــرح شــد 
کــه در این  کــرده و خبــر دادند  از آن اســتقبال 
راســتا قرار اســت دبیرخانه شــرکای اجتماعی 
راه اندازی شود تا بتواند مسائل و مشکالت را 
کند و بر آن اساس راه حل هایی  گزارش  رصد و 
گردد. کاهش یا حذف مشکالت تدوین  برای 

در ابتــدای این جلســه مهنــدس عطاردیان 
عضو هیات مدیره ســندیکای شــرکت های 
عالــی  کانــون  رئیــس  و  ایــران  ســاختمانی 
انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با انتقاد 
از انحالل شورای عالی تامین اجتماعی عنوان 
کرد: در این شــورا تصمیمات با حضور شرکای 
گرفته می شــد و مشکالت اعتباری  اجتماعی 
حل می شــد. شــورایی هــم برای حسابرســی 
تامین اجتماعی وجود داشــت. امروزه با ما به 
عنوان شرکای اجتماعی مشورت نمی شود با 
اینکه حدود90 درصد بودجه تامین اجتماعی 
کنیم. البته در همان زمان یعنی  را تامین می 

حدود 12ســال قبل شــرکای اجتماعی صورت 
کــه  کردنــد  پیشــنهاد  و  تصویــب  ای  جلســه 
تامین اجتماعی از قانون رفاه مســتثنی شود. 
خواست ما برگشت تامین اجتماعی به شکل 
ســابق است، و بی شــک این خواست به نفع 

خود تامین اجتماعی است.
وی بــا اشــاره بــه زحمــات زنــده یــاد منصــور 
اعتصامی معاون ســابق فرهنگــی و اجتماعی 
این سازمان، خواهان همکاری و تالش تامین 
اجتماعی برای رســیدن به این خواســت شــد 
گفت: متاســفانه در شــعب تامین اجتماعی  و 
مناســبی  برخــورد  کارفرمایــان  و  کارگــران  بــا 
اجتماعــی  تامیــن  کــه  حالــی  در  شــود  نمــی 
کارفرمایان  کارگــران و  بــرای خدمت به همین 
کارفرمایــان  کارگــران و  تشــکیل شــده اســت. 
کشــور ولی نعمتان ســازمان تامیــن اجتماعی 
هســتند و بایــد بــا احتــرام بیشــتری خدمــات 

دریافت کنند.
مهنــدس عطاردیان مدیریت ســازمان تأمین 
اجتماعــی بــر تمامــی منابع ایــن ســازمان و از 
جملــه منابــع مربوط به حــوزه درمــان را مورد 
قــرار داد و اظهــار داشــت: امســال در  کیــد  تأ
که یک سوم  بودجه کشور تصویب شده است 
که ما بــه تامین  حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی 
کنیم به خزانه ریخته  اجتماعی پرداخــت می 
که اقدام درستی نبود و این حق الناس  شــود 

است و نباید با بیت المال مخلوط شود. 

مهندس مهدی توکلی از شرکت بتن آجر نیز 
کــه پیمانکاران  کرد: یکی از مشــکالتی  عنــوان 
دارنــد بدهــی آنهــا به برخــی شــعب و از طرفی 
دســتگاههای  و  کارفرمایــان  از  آنهــا  طلــب 
کــه به ما پرداخت نمی شــود،  اجرایی اســت، 
اداره  ماننــد  کــه  اســت  ایــن  مــا  در خواســت 
که امکان تســویه با اوراق  مالیــات، همانگونه 
خزانــه وجــود دارد، در تامیــن اجتماعــی هــم 
گر  گفته می شــود ا ممکن شــود. البته امــروزه 
گرفتید آن را می پذیریم ولی خواست ما  اوراق 
کارفرمــا و تامین اجتماعی  که خود  این اســت 
که توســط نامه های درخواست ما به همدیگر 
وصــل شــده انــد از طریــق اوراق خزانه و راســا 
کار امــروز در  کننــد. ایــن  بــرای تســویه اقــدام 
وزارت دارایــی دربــاره مالیات تکلیفــی و ارزش 

افزوده انجام می شود. 
کــرد: در قانون  مهنــدس عطاردیان نیز عنوان 
گــر بدهــی پیمانــکار را تــا یــک ماه  ذکــر شــده ا
پرداخت نکنند، مسئول جریمه های پیمانکار 
کارفرما اســت و بایــد پرداخت نماید. ولی  هم 
تامیــن اجتماعــی مخصوصــا در برخی شــعب 
حساب شرکت را مسدود و آنها را از حیز انتفاع 

می اندازند.
گر بخش خصوصی  وی افزود: مطمئن باشید ا
از بین برود، در تامین اجتماعی هم بسته می 
شود. پیمانکاران همواره حق بیمه داده اند، 
که  و با ضریب موجود چند برابر حق بیمه ای 

د رسی  ماعی ب ان  ا ماعی ساز ی و ا رهن او  ن  و در    با 

کاران  ما م ای  ک ب ل های ر  را 
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کنند.  گیــرد، پرداخت مــی  بــه آنها تعلــق می 
که صحبــت از پرداخــت مطابق  حتــی زمانــی 
بــا لیســت شــد، ســندیکا بــه عنــوان تشــکل 
کرد بهتر است ضریب باقی  پیمانکاری عنوان 
که همه  بماند تا سازمان بهتر تامین شود چرا 
مــا در بخــش خصوصــی معتقدیــم: »تامیــن 

کارگرهای ما است«. اجتماعی تامین رفاه 

یوســفیان  شــعبان  مهنــدس  ادامــه  در 
بــه  نیــز  یکــم  پــارس  شــرکت  مدیرعامــل 
 مشــکالت موجــود در حرفه پیمانــکاری و ذکر 
ماننــد  بــاره  ایــن  در  مــوردی  مثال هایــی 
محاســبه  حــق بیمه پیمان عمرانــی با ماخذ 
کارگاه ها و  غیر عمرانــی، بازدید بازرس بیمه از 
مقایسه لیست بیمه با حاضران در کارگاه و ... 

پرداخت.

کانون  مرتضــی رجبــی عضــو هیــات مدیــره  
کــرد: بــا توجــه    عالــی کارفرمایــان نیــز عنــوان 
به مشکالتی که متوجه بنــــــــــگاه های اقتصادی 
خواســــــــــــتار  کارفرمایــان  و  کارگــران  اســت 
ســــــــــهم بیشـتری در بحث تدوین برنامه ها و 

استـــــــراتژی ها  هستند.
 امــا در بحث اجرای قانــون تامین اجتماعی، 
تامیــن  کارشناســان  از  کــدام  هــر  متاســفانه 
اجتماعی در اجرای بخشــنامه ها تفسیرهای 
مــن  پیشــنهاد  بنابرایــن  دارنــد.  متفاوتــی 
کــه بــا توجه بــه مشــکالت متعدد  ایــن اســت 
پیمانــکاران در ارتبــاط بــا تامیــن اجتماعــی، 
کمیتــه ویــژه  پیمانــکاران در ســطح ســازمان 
تشــکیل شــود و در آن افــرادی فنــی ســازمان 
تامین اجتماعی و جمعی از پیمانکاران حاضر 
باشند و مشکالت پیمانکاران را احصاء کنند. 
در ایــن بــاره مــی تــوان بــه بحــث بخشــودگی 
که شامل پیمانکاران نشده  کرد  جرایم اشاره 
که حــرف اول را در  بــود. بایــد بــه پیمانکارانی 
کشور می زنند، بضاعت مالی چندانی  عمران 
ندارد و در عین حال پولشان نزد دولت است 

توجه ویژه شود. 
کارهــای ســخت و زیــان  وی افــزود: در مــورد 
آور هــم الزم اســت بــا حضــور ســازمان تامیــن 
کار و امور  کارفرمایــان و واحدهای  اجتماعــی، 
اجتماعی کمیته ای تشکیل شود. ما تا کنون 
که همــکاران  کرده ایــم  چنــد بــار درخواســت 
مــا در تامیــن اجتماعــی نقطه نظرات مــا را در 
مــورد بخشــنامه ها مــورد توجــه قــرار دهنــد. 
دســتورالعمل ها  و  نامه هــا  بخــش  بحــث  در 
کارفرمایــان باعــث بــه نقطــه نظــرات   توجــه 
کشــور   مــی شــود تفســرهای واحــد در ســطح 
کارفرماها پول زیادی به سازمان  ایجاد شود. 

تامین اجتماعی  پرداخت می نمایند  ولی این 
کارگران هیچ  ســازمان در صورت لطمه دیدن 
کارفرمایان نمی دهد.  پوشش مسئولیتی به 

  رجبــی دربــاره توجــه بیشــتر ســازمان تامین 
کارفرمایان، عنوان  اجتماعی به حق و حقوق 
که حق بیمه   کارفرمایانی  کــرد: عدم توجه بــه 
فراوانی می پردازند و ســایر فشــارها باعث می 
شــود اقتصاد از شــکل رســمی خــود به حالت 
غیررسمی تغییر شکل دهد. امروزه ما 50-40 
کارگران را  کــه  درصد اقتصاد غیررســمی داریم 
کــه در این  کننــد، و اولیــن جایی  بیمــه نمــی 
شــیوه صدمه می بیند خود تامین اجتماعی 

است. 

مدیرعامــل  آذر  عــارف  مهنــدس  ادامــه  در 
کرد: متاسفانه  شــرکت ســیس وی هم عنوان 
در برخی موارد قرارداد خرید را بر اساس  ضریب  
که  کننــد در حالــی  پیمانــکاری محاســبه مــی 
بســیاری شــرکتها توان پرداخت های اضافه را 
ندارند، در حقیقت خرید یا فروش را نبایســتی 

با با ضریب پیمانکاری محاسبه  نمایند.

دکتــر محمدرضــا جعفریان معــاون فرهنگی 
و اجتماعــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیز 
که مــا ســعی داریم در  بــا اشــاره بــه این نکتــه 
دیــدار بــا شــرکای اجتماعــی خود پیــش قدم 
اصولــی  برنامه هــای  از  یکــی  گفــت:  باشــیم، 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعامــل با شــرکای 
اجتماعــی اســت و در همین راســتا دبیرخانه 
شرکای اجتماعی را به صورت قانونمند ایجاد 
کــرده ایــم و نخســتین جلســه ایــن دبیرخانــه 
برگــزار و  بــه زودی  براســاس ســاختار جدیــد 
تصمیمات این دبیرخانه پیگیری می شــود. 
آیین نامه دبیرخانه شرکای اجتماعی تدوین 
کارفرمایــی و  کارگــری و  شــده و تشــکل های 
بازنشستگی در این دبیرخانه حضور خواهند 
ایــن دبیرخانــه قابلیــت  داشــت و مصوبــات 
اجرایی خواهد داشــت. دکتــر جعفریان ادامه 
گونه ای  داد: دبیرخانه شــرکای اجتماعــی به 
کــه دیدگاه هــای شــرکای  تشــکیل مــی شــود 
ایــن  مصوبــات  شــود.  شــنیده  اجتماعــی 
دبیرخانه در ســازمان تامین اجتماعی بســیار 
گرفته می شود و قابلیت اجرا نیز دارد. جدی 

وی اظهــار داشــت: قریــب بــه اتفــاق ســرمایه 
ســازمان از طریق شرکای اجتماعی آن تامین 
مــی شــود. ســهم پرداخــت بیمــه شــدگان به 
تومــان  میلیــارد  هــزار   65 اجتماعــی  تامیــن 
کــه از این مبلغ میــزان اندکــی را دولت  اســت 
کارفرمایی  بابت بدهی هــای خود جهت حق 
پرداخت می کند نه از بابت 3 درصدی که باید 

گذشته ماهیانه4200  کند. در ســال  پرداخت 
میلیــارد تومــان حقــوق بازنشســتگان، 1500 
میلیــارد تومــان بــرای درمــان و 200 میلیــارد 
که   تومان بیمه بیکاری پرداخت شــده اســت 
 بخش عمده این هزینه ها از محل حق بیمه ها

 تأمین اعتبار می شود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان تأمین 
ســازمان  امســال  بودجــه  گفــت:  اجتماعــی 
تأمیــن اجتماعــی نیــز ٩٧ هزار میلیــارد تومان 
کــه ســهم عمــده تأمیــن منابــع آن از  اســت 
طریق حــق بیمه ها اســت. قوانین زیــادی در 
گذشــته به تامین اجتماعی تحمیل  سالهای 
کــه بــرای اصــالح آنهــا یک عــزم جمعی  شــده 
کارگــران  بیمــه  در  نمونــه  بــرای  اســت.  الزم 
قانــون  بــار   3 ســال  دو  طــی  در  ســاختمان 
عــوض شــده، یکبــار از ماخــذ 9 درصــد، یکبار 
کــه   ... و  ســاختمانی،  پروانه هــای  ماخــذ  از 
کارگران ساختمانی  گذشــته برای بیمه  ســال 
 1800میلیــارد تومــان هزینــه شــد ولــی فقــط

تــا 900 میلیــارد تومــان از محــل پروانــه   800 
عوارض شهرداری درآمد کسب شد. متاسفانه 
نشــده  کارشناســی  کار  قوانیــن  برخــی  روی 
اســت. دربــاره پرداخــت نــه بیســت و هفتــم 
بــه وزارت بهداشــت نیــز مــا نامــه نگاری های 
فراوانی در مخالفت با این طرح داشته ایم، در 
نهایت نیز تصمیم بر این شد این مبلغ در یک 
گانه برود و دوباره توسط سازمان  حساب جدا
کنون با  گذشــته تا  که از ســال  برداشــت شــود 

کار انجام شده است.  همین روش 
کید بر اینکه در ســازمان  دکتــر جعفریــان با تأ
بایــد حــرف شــرکای اجتماعــی را بشــنویم و 
کنیــم،  پیگیــری  را  خواســته ها  و  مطالبــات 
اصلــی  ســرمایه  کار  نیــروی  داشــت:  اظهــار 
کار  کشــور مــا هســتند و بایــد منافــع نیــروی 
کــه  را همــواره مــورد توجــه قــرار دهیــم چــرا 

کنــار هم  کارفرمــا همــواره در  کارگــر و   منافــع 
تامین می شود.

 رضا معینی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی
کارفرمایان و ســازمان های ســازمان تأمین   
گفت: مواضع  اجتماعــی نیز در این جلســه 
کارفرمایی و  کانــون عالی انجمن های صنفــی 
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران درقبال 
سازمان تأمین اجتماعی مواضعی کارشناسی 
و علمی است و حمایت این عزیزان از سازمان 

تامین اجتماعی نیز ارزشمند است.
کید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی  وی با تأ
از همفکری با شــرکای اجتماعی استقبال می 
کند، اظهار داشــت: در شــورای تنقیح قوانین 
کارفرمایــی و  کــه از تشــکل های  نیــز جــا دارد 
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نشست

کارگــری دعــوت شــود و متناســب  بازنشســتگی و 
با مباحث مطروحه از نظرات تشــکل ها استفاده 
کارگروههای مختلف شــورای  شــود. می تــوان در 
کارفرمایــی و حــوزه  تنقیــح قوانیــن از تشــکلهای 

کرد.   پیمانکاری نیز دعوت 
وی در ادامــه بــه رســیدگی مــوردی بــه مســائل 
که مهندس رجبی در این  کرد  پیمانکاران اشــاره 
باره عنوان کرد: سیاست و مشی ما در کانون عالی 
رفع مشــکل 35 هزار شرکت پیمانکاری است. در 
بخش پیمانکاری بهتر است کمیته ای تشکیل و 
گیری  درباره همه شــرکتهای پیمانکاری تصمیم 
کمیته می توان از خود پیمانکاران  شــود. در این 

شرکتهای راهسازی و ساختمان، فنی مهندسی 
کرد.  و ... استفاده 

مدیــرکل  درخواســت،  ایــن  بــه  کنــش  وا در 
و  کارفرمایــان  اجتماعــی  و  فرهنگــی   امــور 
بــرای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  ســازمان های 

کرد. همراهی و مساعدت الزم اعالم آمادگی 

ســعید حســینی، مشــاور معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن 
اجتماعــی  شــرکای  دبیرخانــه  گفــت:  جلســه 
بــه  تأمیــن اجتماعــی مســائل مربــوط  ســازمان 
تشکل های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی را با 

کند و راه اندازی این دبیرخانه  جدیت دنبال می 
در بستر قانونی اقدام ارزشمندی است.

وی ادامــه داد: دریافــت نظــرات و دیدگاه هــای  
دغدغه هــای  از  اجتماعــی  شــرکای  و  تشــکل ها 
محســوب اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان   جــدی 

 می شــود و نظــرات این تشــکل ها در تمامی امور 
سازمان مورد توجه خواهد بود.

ســیدمجتبی موســوی، مدیــرکل امــور فرهنگی 
تأمیــن  ســازمان  شــدگان  بیمــه  اجتماعــی  و 
گفت: ســازمان تأمین  اجتماعــی در این جلســه 
کار،  اجتماعی با ارائه خدمات مناســب به نیروی 
بهــره وری را افزایش می دهد و امنیت و آســایش 
کند. وی  خاطر افراد تحت پوشش را تضمین می 
از برگــزاری جلســات آموزشــی برای بیمه شــدگان 
و افــراد تحــت پوشــش تأمین اجتماعــی خبر داد 
کار و آشــنایی بــا حقــوق  و افــزود: ایمنــی محیــط 
کــه در  شــهروندی از مهمتریــن مباحثــی اســت 

جلسات آموزشی طرح می شود.
در پایان این دیدار حاضران به ارائه نقطه نظرات 
و پیشنهادات خود درباره مسئله مشاغل سخت 
که  و زیــان آور و بازنشســتگی های پیــش از موعــد 
کرده  ســازمان تامین اجتماعی را با چالــش روبرو 

است، پرداختند.
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چالش هــای  بــا  اســت  شــهری  تهــران  شــهر 
واقــع  در  مختلــف.  حوزه هــای  در  فــراوان 
شــهردار جدیــد پایتخــت شــهری را تحویــل 
کــه بــه نوعــی بحــران زده اســت. در  می گیــرد 
چنیــن شــرایطی به نظــرم مهم ترین مشــکل 
کالنشــهر به  که ایــن  شــهر تهــران ایــن اســت 
جــای »انســان محور« عمــال »اتومبیل محور« 

شده است.
بــه حمــل و  تهــران متکــی  یعنــی زندگــی در 
نقــل خودروهــا و بــه خصــوص ماشــین های 
ســواره شــخصی شــده اســت و دیگــر تقریبــا 
هیــچ فضایی بــرای تردد شــهروندانش وجود 
نــدارد. این به نظرم از اصلی ترین موضوعاتی 
کــه شــهردار تهــران بایــد بــه آن توجــه  اســت 
که شــاید مهم تریــن دلیل بروز  کنــد. معضلی 
آن بارگــذاری ساخت و ســازی بیــش از حد در 
شــهر و بــاال رفتــن ظرفیت پذیــری جمعیــت 
شــهر تهران باشــد. به بیانی شــهر تهران امروز 
کلنــگ  کــه  بــدل شــده  بــزرگ  پارکینگــی  بــه 
شــکل گیری آن حدود ٣٠ سال قبل زده شده 

است! 
کــه شــهرداری بــه دلیــل یــك تصمیم  زمانــی 
سیاســت های  اجــرای  بــه  محکــوم  اشــتباه 
که باعث شــد  خودکفایــی شــدند. تصمیمی 
کاهش  گام اول درآمدهــای پایدار شــهری  در 
کند و ســپس، شــهرداری ها برای تامین  پیدا 
کم فروشــی و  کســری منابــع مالی خــود به ترا
که عمال  ســاخت و سازهای وســیعی رو آورند 
معماری و شهرسازی را نابود کرد. این معضل 
که شهرسازی در  کنون به جایی رســیده  هم ا
کالنشــهرها بــا اغتشاشــی ملمــوس و واقعــی 

روبه روست. چرا؟ چون شهرهای ما در طول 
این ٣ دهه توســط شهرسازان ساخته نشده 
بلکــه بیشــتر بــه دســت »بســاز و بفروش هــا« 
ســاخته شده اســت. در این میان شهرداری 
بــا تدویــن و اجــرای ســندی  تــا  کــرد  تــالش 
ح تفصیلــی تهــران، تا  باالدســتی بــه نــام طــر
حــدودی بــر ایــن وضعیــت فائــق  آیــد ولــی از 
ح  که هم تصویب و هم ابالغ این طر آنجایــی 
بســیار طوالنی شــد و از چشــم انداز آن عدول 

ح نیز  کرد، اهداف ترســیم شــده برای این طر
کما اینکه هم اینك ســقف  عمــال محقق نشــد 
جمعیتــی تهــران بســیار باالتــر از حــد تعییــن 
که نشــان از انحراف  ح رفته  شــده در ایــن طر

آن است. 
ایــن  موفقیــت  اهــرم  مهم تریــن  ســویی  از 
که  کنتــرل و نظارت بــر آن بود  کتور  ح، فا طــر
آن هــم عمــال محقق نشــد. یعنی بســیاری از 
ح تفصیلــی همخوانی  که بــا طــر ح هایــی  طر
ح  نداشــتند بــه طــرق مختلفــی ماننــد: طــر
کمیســیون مــاده ٥ و تصویــب آن در ایــن  در 
ح تفصیلی  کمیســیون، اجرا شدند و عمال طر
را دور زدنــد. بدین ترتیــب مــا امــروز با طرحی 
کــه ماهیــت و هویــت اصلی  روبــه رو هســتیم 
خــود را از دســت داده و مــی رود تــا خــود بــه 

معضلی برای شهر و شهروندان بدل شود. 
که شهردار  گفت  با اســتناد به این موارد باید 
کاری به غایت ســخت و دشــوار  جدید تهران 
کــه امیدواریــم با اســتفاده از  را پیــش رو دارد 
خبــره  کارشناســان  و  متخصــص  نیروهــای 
کنونی  کنــد تا ســاختار  و عزمــی جــزم، تالش 
شــکل گیری  شــاهد  کم کــم  و  شــود  اصــالح 
شــهری بــا چارچوب هــای اصولــی و منطبــق 
بــا نیازهای شــهروندان برای ســکونتی آرام و 

زندگی لذتبخش در آن باشیم.
کــه در مناطق مختلف  البتــه باید یادآور شــد 
که اول ماشــین محور  دنیــا شــهرهایی بودند 
و  شــهروندان  تــالش  بــا  بعــدًا  ولــی  بودنــد 
مســئوالن به شهر انســان محور تبدیل شده 

است.
29 اردیبهشت- صما 
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