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کـــــــان  مــــــــوج تغـــــــییرات در شاخــــــص های 
در  نوســان  و  ارز  بــازار  التهابــات  اقتصــادی، 
کشور نقطه عطف  سیاســت های پولی و مالی 
گذران  تازه ای را در مســیر حیــات اقتصادی و 
امــور معیشــتی جامعــه از هفته هــای آغازیــن 
کــرده اســت. در چنــد ماه  ســال 1397 ایجــاد 
کارشناسان حوزه های مختلف با هشدار  اخیر 
کم  به احتمال تــداوم این تغییرات برای عبور 
هزینــه از ایــن وضعیــت، نقطه نظــرات خود را 
ج مشــترک دیدگاههای  کرده اند. مخر ح  مطر
کارشناســان، نــگاه انتقــادی آنــان بــه عملکرد 
کمیتــی بــه دلیل  دولــت و ســایر نهادهــای حا
گیری وضع  عدم پیشــگیری نســبت به شــکل 
تاســف انگیــر موجود و نبود اســتراتژی روشــن 
بــا تبعــات تاثرانگیــز آن اســت.  بــرای مقابلــه 
کمتــر فعــال اقتصــادی و یــا  در ماههــای اخیــر 
که سکوت پیشه  کارشــناس دانشــگاهی بوده 
کرده و نگرانی خود را نسبت به آینده جامعه و 
کشور ابراز نکرده  سرنوشت برنامه های توسعه 
باشــد. در مقابــل ایــن مــوج هشــدار و نگرانی 
نخبــگان و عمــوم مــردم ، تحــرک و یــا برنامــه 
روشــنی نزد نهادهای مســئول و تصمیم ســاز 
دیــده نمی شــود و برخی تحــرکات آنها نه تنها 
کاهــش دهد  نتوانســته ارتفــاع نگرانی هــای را 

و از میــزان التهابــات روز افــزون بازارهای مالی 
و نوســان قیمــت خدمات و نهاده هــای تولید 
گفت برخی تصمیم های  فــرو بکاهد بلکه باید 
دولــت و بانــک مرکزی در حوزه سیاســت های 
گشــته  مالــی و پولــی منشــا رانت هــای عظیــم 
و بــر دامنــه نوســانات منفــی ارزش پــول ملــی 
کشــور افــزوده اســت. همیــن طــور در مبحــث 
گیــری عملکــرد  سیاســت های مالــی، جهــت 
محــور  بــر  اخیــر  ســال  دو  در  کشــور  مالیاتــی 
تامیــن هزینه های انبســاطی دولت در بخش 
جــاری بــوده و تاثیــر منفــی قابــل توجهــی بــر 
فعالیت های مشــروع و سالم بخش خصوصی 

گذاشته است.
بدیهی اســت آثار تخریبی تحوالت اقتصادی 
کشور در نیمه اول امسال به طور میان مدت 
و جــه بســا بلنــد مــدت، بخش هــای مختلف 
جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. متاســفانه 
شــدت و دامنــه ایــن تخریب بــه فعالیت های 
کســب  حوزه تولید و بخش خصوصی و ســایر 
کــه به سرچشــمه رانت های مالی  کارهایــی  و 
برخــوردار نیســتند، بــه صورت مضاعــف تاثیر 
ماههــای  در  مثــال  عنــوان  بــه  گــذارد.  مــی 
اخیــر بــا موجــی از بیــکاری ، ورشکســتگی یــا 
توقــف تولیــد و فعالیــت در حوزه هایی مواجه 

که به طور مســتقیم بر میزان رشــد  بــوده ایــم 
وضعیــت  و  تــورم  اشــتغال،  خ  نــر اقتصــادی، 
گونه غفلت  معیشــت مردم مربوط است و هر 
گریبان ســایر بخش ها را  از آثــار این رخدادها 
گرفت و به زودی شــاهد آن خواهیم  خواهــد 
کز  که بیکاری به تنش و ورشکســتگی مرا بــود 
کاال و خدمــات و... منجــر  کمبــود  تولیــد بــه 

خواهد شد. 
نوســانات از  متاثــر  بخش هــای  جملــه   از 

کشــور، می توان   سیاســت های پولــی و مالی 
کشــور  بــه حوزه عمرانی و آبادانی و ســازندگی 
کرد. ایــن حوزه مســئولیت و ماموریت  اشــاره 
کشــور و بــه عبارتی  ســاخت زیر ســاخت های 
کشور را برعهده دارد  تامین ریل قطار توســعه 
که در ســالیان اخیر از سیاست های انبساطی 
و انقباظی مالی دولت به توامان متاثر بوده و 
دلیل توجه بیشــتر دولت ها به مسائل روزمره 
گرفته اســت.  کشــورتحت فشــار قرار  و جــاری 
گرایش  همین طور رونق فعالیت های بانکی و 
آلــوده  و  آســان  مالــی  کســب درآمدهــای  بــه 
بــه رانــت از ســوی بخــش خصولتی هــا عرصه 
فعالیــت بــر بخــش خصوصی حــوزه عمرانی را 
کــرده و دولــت نیــز علــی رغم شــعارها و  تنــگ 
وعده هایــش نتوانســت بــر آرمــان حمایــت از 

پیش شرط های عبور از
  تنگناهای حوزه عمرانی 

سرمقاهل
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بخــش خصوصی و مشــارکت مردم در اقتصاد 
کشــور بــه طور ملمــوس پایبنــد بماند. بخش 
کــه تحــت چنین فشــاری در حوزه  خصوصــی 
کنون به طور مســتقیم  عمرانی فعالیت دارد ا
اقتصــادی اخیــر  تحــوالت  آثــار  فشــار   زیــر 
ممــات و  حیــات  و  گرفتــه  قــرار  الذکــر  فــوق    
 قریــب بــه نیم قرن خــود را در آســتانه خطر و 

تهدید می بیند.
امــروز پیشکســوتان و فعــاالن پرســابقه  گــر  ا   
گیرند  ایــن بخش در معرض این پرســش قرار 
کــه وضعیت موجود چه ســابقه ای در دوران 
که  فعالیــت آنهــا دارد پاســخ شــان این اســت 
گیــری را هیچ  چنیــن وضعیت دشــوار و نفس 
گاه تجربــه نکــرده اند. نبود چنین ســابقه ای 
کم  گذشته، راه عبور  از بحران امروز در دوران 
که مسئوالن با  کند چرا  هزینه را دشوار تر می 
پدیده ای مواجه اند که راه حل شناخته شده 
و از پیــش مطالعــه شــده ای بــرای آن وجــود 
ندارد. به عبارت دیگر پیچیدگی مسئله امروز 
دووجهــی اســت اول آنکــه بایــد دید چــرا و به 
گرفتار این وضعیت شــده ایم و چه  چــه علت 
که  اقدامــات و تدابیر بالقوه ای وجود داشــت 
در صورت دســت یازیدن به آن چنین شرایط 
گرفت و دوم اینکه  تاســف انگیزی شکل نمی 
چــه راههایــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت بــا 
بــه  مســئول  دســتگاه های  پایبنــدی  فــرض 
چگونــه  و  دارد  وجــود  راهکار هــا  آن   الزامــات 
می توان با اتخاذ تدابیر و روش های معقول و 

کرد.  خردمندانــه از این دوره عبور 
کــه قدمتــی برابر و چه  بــه عنوان ســندیکایی 
کشور داریم  بســا بیش از نهاد برنامه ریزی در 
معتقدیــم تحــرکات دولــت و از جمله ریاســت 
کشــور برای  محتــرم ســازمان برنامه و بودجه 
کفایت و به  خــروج از وضعیــت فعلــی  به حــد 
میــزان دشــواری شــرایط و یــا بحــران موجــود 
خ داده بــرای  کــه آنچــه امــروز ر نیســت. چــرا 
راه  هیــچ  و  اســت  انگیــز  بــر  شــوک  همــگان 
حــل مــدون و آمــاده بــرای آن وجــود نــدارد. 
گفــت مکانیســم  بــه عبــارت روش مــی تــوان 
کنترل فــوری و مهار تبعــات وضعیت امروز در 
کشــور وجود  ســاختار برنامه ریزی و مدیریت 
اخیــر  بحــران  کنتــرل  بــرای  بنابرایــن  نــدارد. 
صرفــا نباید بــه داده هــا و مســتندات اجرایی 
نیازمنــد  کــه  بســا  ای  کــرد.  کتفــا  ا موجــود 
طرحــی نــو و یــا اصاحــات جــدی در مقررات 
و اجرایــی در  حــوزه  فنــی  نظــام  بــه  مربــوط 

کشــور باشــیم. جای  پیمانکاری ســاختمانی 
کــه اخیــرا ریاســت محتــرم  خوشــوقتی اســت 
ســازمان برنامــه و بودجــه جنــاب آقــای دکتر 
کــرده اند بــا همفکــری فعاالن  نوبخــت اعــام 
حــوزه پیمانکاری مشــکات این حوزه را مرور 
بــرای خــروج از وضــع موجــود  و بســته هایی 
تدوین خواهد شــد. ســندیکای شــرکت های 
گرچه ایــن تصمیم معاون  ســاختمانی ایــران 
محتــرم رئیس جمهور را دیــر هنگام می داند 
کند.  گامی مثبت و ارزشمند تلقی می  اما آنرا 
بــا فعــاالن حــوزه  از نظــر ســندیکا همفکــری 
عمرانــی مــی توانــد در توصیــف وضــع موجود 
و شــناخت و درک بهتــر راه حل هــا موثــر واقع 
گام  شــود. بــا ایــن وصف به نظــر می رســد در 
حــوزه  در  آنچــه  از  روشــنی  تصویــر  بایــد  اول 
خ می دهد، یافت.  ساختمانی و پیمانکاری ر
در این چارچوب و بر این اســاس در یک نگاه 

کرد: اجمالی می توان به موارد ذیل اشــاره 
 1 - افزایــش بــی رویــه قیمــت ارز بــه صــورت 
کوتــاه و تاثیر مخرب  گهانــی و در بــازه زمانــی  نا
آن بر رونــد فعالیت های روزمــره پیمانکاران از 
قبیل افزایش هزینــه پروژه ها به دلیل افزایش 

بهای ماشین آالت ، مصالح و ...
 2- افزایش سه برابری قیمت آهن آالت وقیر 
کمبود نقدینگی پروژه ها  مصرفی و تاثیر آن در 

و ایجاد تاخیر در پیشرفت آنها
 3- افزایش قیمت ارزاق عمومی عاوه برتاثیر 
کارگاههــای  روزانــه   نیازهــای  تامیــن  در  آن 

مشــکات  بــا  را  کارگــران  زندگــی  عمرانــی، 
کــرده اســت. بدیهــی اســت به  اساســی روبــرو 
کارگران در تامین معیشــت خود و  کــه   میزانــی 
خانوادهــا یشــان دچــار مشــقت بشــوند اثری 
کاری  مستقیم بر نحوه فعالیت آنها در محیط 

خواهد داشت.
کارگاهها بدلیل  4- تعطیلــی  تعــداد زیــادی از 

ناتوانی دراداره امور شرکتها 
 5 -پرداخــت مطالبــات توســط اوراق قرضــه 

ومشکل فروش ودسکانت آن دربازار
کثر  کار وبیکاری ناشــی ازآن برای ا کمبود   -6 
فعــاالن حوزه عمرانــی وتن دادن به قیمتهای 

غیر متعارف 
کارفرماهــا بطورکلی دولت   7 - عــدم تمکیــن 

به قانون ازجمله حفظ قدرت خرید اوراق 
 8- تهدید فعاالن حوزه عمرانی برای خلع ید 

وضبط ضمانتنامه ها دراین شرایط بحرانی 
کمبود وســایل یدکی ماشین آالت دربازار   -9

و یا افزایش چندین برابری قیمت آنها
 10-وضعیت نامناســب برخی از پیمانکاران با 
 توجه بدهی آنها به بانک ها وعدم توانایی شان

 در بــاز پرداخــت تســهیات بــه دلیــل شــرایط 
که بر آنها تحمیل شده است  ناخواسته ای 

 11 - عدم اباغ تعدیل ها علیرغم درخواست های
 مکرر

کاال  گرایش به فروش نقدی در بازارهای   -12 
کمبود نقدینگی پیمانکاران برای  و خدمات و 

تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز پروژه ها
 13 -  بدیهی است که همه مشکات را نمی توان
کــرد. آنچه ذکر شــد تنها   در ایــن مقالــه احصا 
کــه بایــد دربــاره آن به  بخشــی از مــوارد اســت 
که هر  تامــل و همفکری نشســت. امید اســت 
گونــه نشســت و همفکــری در دولــت یــا ســایر 
کــز تصمیــم ســاز و اتاق هــای فکــر منجر به  مرا
کشــور و همــه بخش هــای آن از وضــع  خــروج 
فضــای  پیوســته  طــور  بــه  کــه  شــود  موجــود 
را  پیشــه ها  از  خیلــی  فعالیــت  و  کار  و  کســب 

کرده است.  دچارمضیقه 

ســندیکای شرکت های ســاختمانی  آمادگی 
کــه در هر ســطحی تجربیــات و ودانش  دارد 
گیرد تــا منجر به تداوم توســعه  خــود را بــکار 
حفــظ  موجــب  و  گــردد  کشــور  آبادانــی  و 
سرمایه های انسانی و مادی و معنوی حوزه 

گردد. عمرانی 

 

کــه قدمتی   بــه عنــوان ســندیکایی 
نهــاد از  بیــش  بســا  چــه  و   برابــر 
داریــم  کشــور  در  ریــزی  برنامــه   
معتقدیم تحرکات دولت و از جمله 
برنامــه  ســازمان  محتــرم  ریاســت 
از  خــروج  بــرای  کشــور  بودجــه  و 
کفایت و به  وضعیــت فعلــی  به حــد 
میزان دشــواری شــرایط و یــا بحران 
کــه آنچه امروز  موجود نیســت. چرا 
خ داده برای همگان شوک بر انگیز  ر
اســت و هیچ راه حل مدون و آماده 

برای آن وجود ندارد
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راهکار های پیمانکاران
 برای عبور از شرایط بحرانی

گــذر از بحران روز شــنبه  دومیــن میزگــرد شــرایط پیمانــکاری امــروز و راههای 
کمیسیون انتشارات ســندیکای شرکتهای ساختمانی ایران  6  مرداد توســط 
برگــزار شــد. در ایــن میزگــرد چند تــن از اعضای هیــات مدیــره، نمایندگانی از 
کمیســیونهای ســندیکا حاضــر بودنــد و ضمن  کمیســیون انتشــارات و ســایر 
کشــور و تاثیر آن بر عملکــرد صنعت احداث،  تحلیــل شــرایط اقتصادی فعلی 

کنونی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.   گذر از بحران  راهکارهای 
کمیســیون انتشــارات  در ابتــدای ایــن میزگــرد مهنــدس علــی ورزنــده رئیــس 
کرد: متاسفانه در شرایط بدی  ضمن خیرمقدم به حاضران در میزگرد عنوان 
که در 100 سال اخیر با مشقت  قرار داریم و بیم آن وجود دارد زیرساختهایی 
کســب نظــر حرفه مندان و  فــراوان فراهــم شــده از بین بــرود. از این رو در پی 
صاحبنظــران این صنف هســتیم تا برای حفظ و بقــای آن و رقم زدن آینده ای 

کنند.  مطلوب برای حوزه عمرانی اظهار نظر 

 

ر شد را م ر از ب ای گ ز  راه ی امر کا ا گرد شرای  می می  در د

 نشست
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ماهنامـــه  ســـردبیر  معـــاون  وزینـــی،  آقـــای 
کـــرد: تحریم های  پیـــام آبادگران نیـــز عنوان 
جدیـــدی اعمـــال می شـــود و فرصت هـــا روز 
کمتر می گردد، حـــوزه عمرانی هم در  بـــه روز 
اثـــر سیاســـت های داخلی و خارجـــی دولت 
گرفته اســـت. بـــه همین  تحـــت فشـــار قـــرار 
بـــه  میزگردهایـــی  طـــی  شـــده  مقـــرر  دلیـــل 
کردن  کمتـــر  ایـــن مســـئله بپردازیـــم و بـــرای 
فشـــارها، پیشـــنهادها و راهکارهای اعضای 
صاحب نظـــران  و  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 
کنیـــم تـــا زنـــگ خطر  ایـــن حرفـــه را منتشـــر 
خامـــوش شـــدن چـــراغ ســـازندگی و توقـــف 
فعالیت شـــرکتهای عمرانی بـــه صدا در بیاد. 
کنونـــی بایـــد نظرات این قشـــر را  در شـــرایط 
منتقـــل  تصمیم ســـازان  و  دولتمـــردان  بـــه 
ایـــن در حـــوزه عمرانـــی از  بیـــش  تـــا   کنیـــم 
کـــه متاســـفانه   دچـــار غفلـــت نشـــوند، چـــرا 
ســـراغ  بـــه  مـــی آورد  کـــم  جـــا  هـــر  دولـــت 
حـــوزه  ایـــن  در  کـــه  اندکـــی  زیرســـاختهای 
آنـــرا صـــرف  مـــی رود و منابـــع  وجـــود دارد، 
می کنـــد.  روزمـــره  و  جـــاری  هزینه هـــای 
حاضـــر  اعضـــای  از  مقدمـــه  ایـــن  بـــا  وی 
را  خـــود  دیـــدگاه  کـــه  خواســـت  میزگـــرد  در 
کشـــور و  دربـــاره مختصات شـــرایط عمرانی 
راهـــکاری پیشـــنهادی شـــان بـــرای عبـــور از 

کننـــد. ح  مطـــر آن را 

پـــس از ایـــن ســـخنان،مهندس ســـیامک 
مســـعودی عضـــو هیـــات مدیـــره و رئیـــس 
کمیســـیون قوانیـــن و مقـــررات نیـــز دربـــاره 
گفت:  کشـــور  کنونی پیمانکاری در  شـــرایط 
فقـــط  پیمانـــکاری  بحـــران  مـــن  نظـــر  بـــه 
مربوط به پیمانکاران نیســـت و قرار نیســـت 
فقـــط مـــا بـــه آن فکـــر خـــروج از آن باشـــیم. 
کـــه مربوط به ما باشـــد  بحـــران قبـــل از این 
که همه  متعلـــق به دولت اســـت، در حالـــی 
کرده ایـــم دولت متولی ســـاخت و  فرامـــوش 
کشـــور اســـت و دولت اســـت  ســـاز و آبادانی 
کند.  که قرار بـــوده این مناســـبات را تنظیم 
کـــردن  ج  خـــار بـــرای  می توانســـت  دولـــت 
دهـــد  انجـــام  کار  دو  بحـــران  از  پروژه هـــا 
کـــه بودجـــه خـــود را با  کـــه نکـــرد، اول ایـــن 
کنـــد یعنـــی بداند چقدر  پروژه ها متناســـب 
کار ارجاع دهد  پـــول دارد و چقدر می توانـــد 

کار را نکـــرد. دیگر اینکه خســـارات  ولی ایـــن 
و  ببینـــد  را  حرفـــه  ایـــن  انـــدرکاران  دســـت 
گر  کار را هم نکـــرد و ا که ایـــن  پوشـــش دهـــد 
کرد نصفه  در بخش هایـــی هـــم به آن توجـــه 
و نیمـــه انجـــام داد، حتـــی اجـــازه داد انـــواع 
پیمانـــکاران  بـــه  هـــم  جانبـــی  آســـیب های 
وارد شـــود و باقـــی مانده توان آنهـــا را بگیرد، 
یعنـــی بـــه وزارت دارایی اجـــازه داد هر چقدر 
دلـــش می خواهـــد بـــه فعـــاالن ایـــن حرفه از 
بابت مالیـــات عملکرد و ارزش افزوده فشـــار 
گذاشـــت تـــا هر چقدر  آورد، بقیـــه را هـــم آزاد 
می خواهنـــد بـــه پیمانکاران فشـــار بیاورند و 
کننـــد، و روز به روز از  مشـــکات خـــود را حل 

کنند.  کـــم  تـــوان فعـــاالن ایـــن صنف 

وی افـــزود: در مـــورد اول بـــه یـــاد دارم وقتی 
گفت ما  آقـــای روحانـــی رئیـــس جمهور شـــد 
پروژه هـــا را بـــه ســـه دســـته زیـــر 20 درصـــد، 
بـــاالی 80 درصـــد  تـــا 80 درصـــد و  بیـــن 20 
کـــه ضـــرور  کرده ایـــم، ضمـــن ایـــن  تقســـیم 
و غیـــر ضـــرور می کنیـــم. زیـــر 20 درصدهـــا را 
خاتمـــه می دهیم و بـــاالی 80 درصد و ضرور 
را هـــر طور اســـت بودجـــه اضافـــی می دهیم 
تـــا زودتـــر جمع شـــوند. بین 20 تـــا 80 درصد 
بخشـــی  می کنیـــم،  ضـــرور  غیـــر  و  ضـــرور  را 
تـــا  را معلـــق می کنیـــم  را خاتمـــه و بخشـــی 
بودجه تنظیم شـــود. مســـلم اســـت با سالی 
نمی شـــود  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   30-20
کـــه  پـــروژه  حـــدود 500-600 هـــزار میلیـــارد 

روی زمیـــن مانـــده را جمـــع  کـــرد و بـــه هـــر 
پـــروژه 20-15 درصـــد نیـــاز مالـــی بر اســـاس 
زمان بنـــدی می رســـد یعنـــی پـــروژه 4 ســـاله 
حـــدود 15 ســـاله طـــول می کشـــد و هزینـــه 
بـــاالی ســـری هـــم زیـــاد می شـــود. قـــرار بود 
کار را بکند ولی نکـــرد، می دانم  دولـــت ایـــن 
کـــه فشـــارهای غیـــر دولتـــی هـــم بـــر روی آن 
بـــا  مجلـــس  نماینـــدگان  البتـــه  بـــود.  زیـــاد 
که در  تعلیق یـــا خاتمه پیمـــان پروژه هایـــی 
حـــوزه انتخابـــی آنها شـــروع شـــده مقاومت 
می کننـــد امـــا دولت هـــم عزم جـــدی نکرد و 
در مـــورد آســـیب به پیمانـــکاران، هـــم خود 
به آنها فشـــار آورد و هم در جبران خســـارات 
کمتریـــن وجه را با باالتریـــن مقاومت به آنها 
کـــردن این حرفه  ج  کمکـــی بـــرای خار داد و 

نکرد.  بحـــران  از 

 مهندس   مسعودی:
به نظـــر مـــن بحـــران پیمانکاری 
پیمانـــکاران  بـــه  مربـــوط  فقـــط 
نیســـت و قـــرار نیســـت فقـــط ما 
به آن فکـــر خروج از آن باشـــیم. 
کـــه مربوط  بحـــران قبـــل از ایـــن 
بـــه مـــا باشـــد متعلـــق بـــه دولت 
که هــــــــمه  اســـت، در حـالـــــــــــی 
دولـــت  کـرده ایـــــــم  فـــــــــــراموش 
متولی ســـاخت و ســـاز و آبادانی 
که  کشـــور اســـت و دولت اســـت 
را  مناســـبات  ایـــن  بـــوده  قـــرار   

کنـــد.  تنظیـــم 
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دولـــت  گفـــت  می تـــوان  کـــرد:  تصریـــح  وی 
به ســـهم خـــود بـــرای حمایـــت از پروژه های 
در  خصوصـــی  بخـــش  فعالیـــن  و  عمرانـــی 
هـــم  مـــا  اســـت.  شـــده  رفـــوزه  حـــوزه  ایـــن 
کاری  کنیـــم و تنهـــا  کاری  عمـــا نمی توانیـــم 
و  آوردن  فشـــار  برمی آیـــد  مـــا  دســـت  از  کـــه 
بـــه  تنهـــا  نبایـــد  پـــس  اســـت،  مطالبه گـــری 
اینکـــه پیمانـــکاران چه نقشـــی در خـــروج از 
بحـــران دارنـــد توجه شـــود چـــون دولت هم 
می توانســـت نقشی داشته باشـــد و آن را ایفا 

. د نکر
ایـــن بخـــش از میزگـــرد معـــاون ســـردبیر  در 
مهنـــدس  کـــه  همانطـــور  کـــرد:  عنـــوان 
مســـعودی فرمودنـــد نقـــش اصلـــی را دولت 
در تامیـــن مالی و هدایت گـــری دارد، اما باید 
دیـــد فعـــاالن پیمانـــکاری چـــه پیشـــنهادی 
ج شـــود،  که از بحران خار بـــرای دولت دارند 
کـــه مهنـــدس ضرابی عضـــو هیأت بازرســـان 
کرد:  ســـندیکا در پاســـخ این ســـؤال عنـــوان 
 بایـــد دیـــد دولـــت چـــه اقدامی بایـــد انجـــام 
کارهـــا  مـــی داده و انجـــام نـــداده اســـت. آیـــا 
فقط دســـت دولت اســـت. مگـــر دولت چند 
کشـــور را در اختیـــار دارد؟ به  درصـــد بودجه 
گیری و  کز تصمیـــم  نظر مـــن چندگانگـــی مرا
کارســـاز  رقابـــت جناح هـــای مختلف نه تنها 
و  کار  کنـــدی  از دالیـــل  یکـــی  بلکـــه  نبـــوده 
کاهـــش توانایـــی دولـــت بـــرای بـــرون رفت از 
کشـــور در  گـــردش مالی  رکـــود اســـت و اصواًل 
جهـــت فعالیت هـــای ســـازندگی نیســـت زیرا 
فضـــای پیمانکاری و ســـازندگی دســـتخوش 
تغییـــرات ماهـــوی و انتظـــارات غیرمعمـــول 
تـــازه  مهنـــدس  یـــک  امـــروزه  اســـت.  شـــده 
در  کار  بـــرای  انگیـــزه ای  غ التحصیـــل  فار
توســـعه  زیـــرا  نـــدارد،  محـــروم  مناطـــق 
و  نگرفتـــه  صـــورت  کشـــور  در  جانبـــه  همـــه 
امکانـــات فقـــط در بعضی از مناطق شـــهرها 
بـــزرگ وجـــود دارد طبعـــًا جاذبـــه زندگـــی در 
کشـــورهای دیگـــر  شـــهرهای بـــزرگ و بویـــژه 
کـــه در  مهنـــدس جـــوان را تشـــویق می کنـــد 
کًا از موطـــن خود مهاجرت  مرکز بمانـــد و یا 
کنـــد. او آرامش در زندگـــی و رفاه می خواهد، 
کـــه متأســـفانه در ســـالهای بعـــد  در حالـــی 
یـــا تحریم هـــا و  بـــوده  یـــا جنـــگ  انقـــاب  از 
بـــر  را  کـــه ســـایه شـــوم خـــود  ممنوعیت هـــا 

گســـترده اســـت و فقـــط صاحبـــان  مملکـــت 
گلیم  ثروت و قـــدرت اقتصادی توانســـته اند 
خـــود را از آب بیـــرون بکشـــند و در این میان 
امـــور مربوط به توســـعه اجتماعی و خدمات 
بـــرای توســـعۀ زیربناهـــا تـــا حـــدودی تحـــت 

گرفته اســـت. الشـــعاع قـــرار 

مهنـــدس ضرابـــی در این بخش از ســـخنان 
کـــرد  اشـــاره  رنانـــی  دکتـــر  مقالـــه  بـــه  خـــود 
تمـــام هفتـــاد ســـال  اســـت: »در  گفتـــه  کـــه 
کشـــور، مـــا بر  فعالیـــت نظـــام برنامـــه ریـــزی 
کید داشته  ســـرمایه گذاری های اقتصادی تأ
و خواســـته ایم همـــه حوزه هـــای اقتصادی و 
اجتماعـــی را بـــا آوردن فناوری هـــای جدید، 
کنیـــم. بعد از انقـــاب و جنگ هم  نوســـازی 
گذاری هـــای اقتصادی  همچنان بر ســـرمایه 
کـــه بعد از  متمرکـــز بوده ایـــم. مثـــًا در حالـــی 
انقـــاب جمعیـــت مان دو برابر شـــده اســـت 
مـــا ســـی برابـــر رژیم قبـــل ســـّد ســـاخته ایم. 
ســـرمایه  انبـــوه  تولیـــد  ســـراغ  بـــه  همزمـــان 
که مثًا تعداد مهندسان  انســـانی هم رفتیم 
ســـاختمان مـــا بعـــد از انقـــاب چهـــل برابـــر 
غ التحصیان  شـــده اســـت یا از نظر تعداد فار
کره  در همه رشـــته های مهندســـی از ژاپن و 
جنوبـــی هم جلـــو زده ایـــم. اّما بـــا همه این 
تاش هـــا مـــا همچنـــان در شـــرایط مـــا قبل 
کرده ایم،  توســـعه دست و پا می زنیم. رشـــد 
کـــرده ایـــم، اّمـــا  در مـــواردی پیشـــرفت هـــم 
هنوز حتی وارد شـــرایط آســـتانه ای توســـعه 

)یـــا ســـال صفـــر توســـعه(  نشـــده ایم، چـــرا؟ 
چون مـــا دو ســـرمایه مهم دیگر را به دســـت 
کرده ایم و  فراموشـــی ســـپرده ایم یـــا تخریـــب 
بـــه همین علت نظام اقتصـــادی و اجتماعی 
مـــا نتوانســـته روی دو پا بایســـتد و راه برود، 
که پرش  کـــه انتظارمـــان این بـــود  در حالـــی 
و  اجتماعـــی  ســـرمایه  واقـــع  در  آن  و  کنـــد 
کـــه مـــا اصًا  ســـرمایه نمادیـــن چیـــزی بـــود 
نفهمیدیم چیســـت و چقـــدر اهمیت دارد و 
کنیـــم. و...« چگونـــه باید از آنهـــا محافظت 

پرهـــام  مهنـــدس  میزگـــرد  ایـــن  ادامـــه  در 
و   اقتصـــاد  کمـــــــــیسیون  عــضــــــــو  موحـــد 
توســـعه اظهار داشـــت: ما در بحران هستیم 
کشـــور اســـت  امـــا بحـــران متعلـــق بـــه عموم 
هـــم  و  مـــردم  هـــم  کمیـــت،  حا هـــم  یعنـــی 
بخـــش اقتصـــادی. بـــه نظـــر من الزم اســـت 
کـــه  کنیـــم  نـــگاه  ایـــن منظـــر  از  را  موضـــوع 
کند،  کار  فعـــال بخش اقتصـــادی   باید چـــه 
مســـائل  مادامی کـــه  گفـــت  بایـــد  پاســـخ  در 
کشـــور در بحران اســـت چیـــزی ما را به  اصل 
کـــه  نتیجـــه نمی رســـاند. بخـــش خصوصـــی 
کار می کند  کنـــون فعال اقتصـــادی اســـت و  ا
شـــامل  محاصـــره   ایـــن  شـــده،  محاصـــره 
کشـــور به عاوه  محاصـــره تحمیلـــی از بیرون 
کشـــور از طریق  محاصـــره دیگـــری در داخل 
کلید حـــل این  دولـــت اســـت. بـــه نظـــر مـــن 
ماجـــرا، رفـــع محاصـــره خارجی اســـت. این 
بحـــران باید از روی مملکت برداشـــته شـــود 
راه  خصوصـــی  بخـــش  کـــه  اســـت  روز  آن  و 
تعامـــل و حرکـــت خـــودش را پیـــدا می کنـــد. 
مادامی کـــه بحـــران برطرف نشـــود حرکت ما 
میلیمتـــری خواهـــد بـــود و نتیجـــه چندانی 
نخواهد داشـــت. ما باید دیدگاهـــی را درباره 
بـــه  بحـــران  از  مملکـــت  خـــروج  چگونگـــی 
کمیـــت خود ارائـــه بدهیـــم، و نباید تمرکز  حا
که  مـــا تنها بخش اقتصادی خودمان باشـــد 
کوبیدن اســـت. در ایـــن صورت آب در هاون 

هیـــات  عضـــو  مصطفـــی زاده  مهنـــدس 
مدیـــره و ســـردبیر ماهنامه پیـــام آبادگران 
گفـــت: توســـعه با رشـــد  نیـــز در ایـــن بخـــش 
کیفـــی و  فـــرق اساســـی دارد. توســـعه بحـــث 
که دوستان  کمی اســـت. بحرانی  رشد بحث 

 مهندس ضرابی:
یـــا  انقـــاب  از  بعـــد  ســـالهای  در 
و  تحریم هـــا  یـــا  بـــوده  جنـــگ 
شـــوم  ســـایه  کـــه  ممنوعیت هـــا 
گســـترده  مملکـــت  بـــر  را  خـــود 
اســـت و فقـــط صاحبـــان ثـــروت و 
توانســـته اند  اقتصـــادی  قـــدرت 
گلیـــم خود را از آب بیرون بکشـــند 
و در ایـــن میـــان امـــور مربـــوط بـــه 
خدمـــات  و  اجتماعـــی  توســـعه 
برای توســـعۀ زیربناها تا حدودی 
گرفتـــه اســـت. قـــرار  الشـــعاع  تحـــت 
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و همـــکاران دربـــاره آن صحبـــت می کننـــد از 
گـــر  نبـــودن توســـعه حاصـــل شـــده اســـت. ا
ما وارد بحث توســـعه می شـــدیم بـــه چنین 
مردمـــان  چـــون  نمی خوردیـــم  بـــر  بحرانـــی 
کشـــور  که  توســـعه یافتـــه اجـــازه نمی دهند 
به همین ســـادگی از طریق مســـائل خارجی 
یا داخلی در شـــرایط نامطلوبی قـــرار بگیرد. 
قبـــل از انقاب هـــم همین بـــود. هیچ وقت 
ما بـــرای توســـعه فکـــر اساســـی نکـــرده ایم، 
کرده ایم و از همین رو  همیشـــه به رشـــد فکر 
که به توســـعه منجر می شـــود  کیفـــی  تغییـــر 
حاصل نشـــده اســـت. متاســـفانه ما احزاب 
و رســـانه های آزاد نداریـــم، میـــزان مطالعـــه 
کـــه همه این  کم اســـت، و ...  کشـــورمان  در 

مســـائل بـــه بحـــث توســـعه برمی گردد.

مهنـــدس محمدعلـــی پورشـــیرازی عضـــو 
کمیســـیون  عضـــو  و  بازرســـان  هیـــات 
مـــا  صنـــف  کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  انتشـــارات 
کـــه همـــه مربوط به  مشـــکات زیـــادی دارد 
پرداخـــت نیســـت. مدیریت اجـــرا، مدیریت 
که  نظـــارت، نبـــود نیروی تربیت یافتـــه و ... 
کرد و  باید این مشـــکات را تجزیـــه و تحلیل 

در ارتبـــاط بـــا مســـائل بیرونـــی دید.
در ادامـــه آقـــای وزینـــی معـــاون ســـردبیر بـــا 
کشـــور  مشـــکات  همـــه  اینکـــه  بـــه  اشـــاره 
تحـــت تاثیر توســـعه نیافتگی و مســـائل دیگر 
که ســـرکار آمد  گفـــت امـــا دولتـــی  قـــرار دارد، 
اداره  بـــه خـــردورزی و تدبیـــر در  را  جامعـــه 
گفتمانـــی  کـــه در چنیـــن  داد  نویـــد  کشـــور 
کیفی و برطرف شـــدن موانع توســـعه  رشـــد 
خصوصـــی  بخـــش  از  حمایـــت  جملـــه  از 
کنـــون بـــه ایـــن موضوع  انتظـــار می رفـــت. ا
که آیا این مطالبـــه جامعه برآورده  بپردازیـــم 
می شـــود؟ آیا امیـــد و راهکاری بـــرای اجرای 
مـــدل اداره خردورزانه جامعـــه وجود دارد؟ 

در پاســـخ به این ســـوال، مهنـــدس ورزنده 
کنونـــی  کـــرد: بـــه نظـــر مـــن در دوره  عنـــوان 
الزم اســـت اعضای هیات مدیـــره به عنوان 
کننـــد. ارائه  منتخبیـــن صنـــف ارائه راهـــکار 
کمان  کـــه دولـــت و حا راهـــکار به ایـــن معنا 
که ما بـــه عنوان  کارهایـــی باید بکننـــد  چـــه 
ایـــن معضـــات  گرفتـــار  از جامعـــه  بخشـــی 

کـــه مهندســـان  نشـــویم. نســـل بعـــد از مـــا 
ایـــن  دارنـــد  انتظـــار  مـــا  از  هســـتند  آینـــده 
کنیم.  مســـائل را ببینیم و به دولـــت منتقل 
در این شـــرایط مـــا می توانیم نقطـــه نظرات 
کنیم. الزم  خـــود را به وســـیله نشـــریه بیـــان 
اســـت از دایـــره تنـــگ حرفـــه بیـــرون آییـــم 
کان  و راهکارهـــای خـــود را بـــرای مســـائل 

 ارائه دهیم.

کرد:  در ادامه مهندس مســـعودی عنـــوان 
دولـــت  کـــه  کـــردم  عنـــوان  اول  بخـــش  در 
که  وظایفـــی بـــرای خـــروج از بحران داشـــته 
بـــه آنهـــا عمـــل نکـــرده اســـت امـــا در طـــرف 
دیگر خـــود ما هســـتیم. دوســـتان فرمودند 
مشـــکات پیمانـــکاری مجـــرد از مشـــکات 
گونه  کشـــور نیســـت. قطعا همیـــن  عمومی 

در  اســـت  پدیـــده ای  پیمانـــکاری  و  اســـت 
مســـائل  و  اقتصـــاد  بـــا  مســـتقیم  ارتبـــاط 
کشـــور، ضمـــن اینکه ما مســـائل  اجتماعـــی 
کشـــور ســـایه  خود را داریم، شـــرایط بحرانی 
ســـنگینی روی صنـــف انداختـــه و بحـــران را 
کدام  کرده اســـت. برای همیـــن هر  تشـــدید 
تکالیـــف  تکالیـــف صنفـــی،  از  ج  خـــار مـــا  از 
که شـــاید دادن انواع  اجتماعـــی هم داریـــم 
هشـــدارها بـــه دولـــت بـــرای آمدن بـــه روی 
بـــه دولـــت  گاهی رســـانی  آ یـــا  باشـــد،  ریـــل 
از  خـــروج  حـــل  راه  بهتریـــن  یافتـــن  بـــرای 
بحـــران، امـــا فکر می کنـــم ما در ایـــن میزگرد 
متولـــی بحث هـــای ســـندیکایی هســـتیم و 
باید ببینیـــم در این بحران چـــه باید بکنیم 

کـــه شـــرکتهای بیشـــتری زنـــده بمانند؟
وی افـــزود: مـــن ایـــن بحـــث را در دو بخش 

ح می کنـــم. در یـــک بخـــش مطالبات  مطـــر
که مطالبات  ســـندیکایی و صنفی قـــرار دارد 
ســـندیکا به نیابت از پیمانـــکاران از دولت و 
کـــردن فشـــارها و مطالبه  کم  نهادهـــا بـــرای 
امـــور  تســـهیل  درخواســـت  و  خســـارتها 
دســـتگاههای  بـــه  دســـتور  و  پیمانـــکاری، 
که مشـــکات خود را با فشار بر روی  اجرایی 
شـــرکتها حل نکننـــد. این مـــوارد را می توان 
از مدت هـــا  کـــه  کـــرد  ســـندیکایی مطالبـــه 
قبل ســـندیکای شرکتهای ســـاختمانی این 
کار را انجـــام می دهـــدو ادامـــه خواهـــد داد .

و امـــا در بخـــش دیگـــر ، تعامـــات ســـندیکا 
بـــا شـــرکتها و شـــرکتها بـــا یکدیگر قـــرار دارد . 
آرا بســـیار  و  انتقـــال تجـــارب  و  و همفکـــری 
کـــه در  مهـــم اســـت . واقعیـــت ایـــن اســـت 

مهندس مصطفی زاده:
توســـعه  بحـــث  وارد  مـــا  گـــر  ا  
می شـــدیم بـــه چنیـــن بحرانی بر 
کشـــوری  چـــون  نمی خوردیـــم 
توســـعه یافته با مردمان توسعه 
کشـــور به  یافتـــه اجازه نمی دهد 
همین ســـادگی از طریق مسائل 
خارجـــی یـــا داخلـــی در شـــرایط 
نامطلوبـــی قـــرار بگیـــرد.  قبـــل از 
انقـــاب هـــم همیـــن بـــود. هیچ 
وقـــت مـــا بـــرای توســـعه فکـــری 
رشـــد  بـــه  همیشـــه  نکردیـــم، 
رو  همیـــن  از  و  کرده ایـــم  فکـــر 
که به توســـعه منجر  کیفـــی  تغییـــر 
می شـــود حاصـــل نشـــده اســـت
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شـــرایط بحران همه شرکتها ســـعی می کنند 
زنـــده بماننـــد و بحـــران را بـــه امیـــد فعالیت 
کننـــد. چـــون در بحـــران  بعـــد از بحـــران رد 
نیســـت  خوش آینـــد  اوضـــاع  علی القاعـــده 
قـــوت  و  نمی کنـــد  رشـــد  آن  در  کســـی  و 
نمی گیـــرد، و معنـــای موفقیـــت در آن تنهـــا 
گـــذر از بحران  گـــذر از بحـــران اســـت. در این 
از  کـــه  باشـــد  بایـــد حـــواس شـــرکتها جمـــع 

کننـــد.  پذیـــرش ریســـکهای بـــزرگ پرهیـــز 

کـــرد:  خاطرنشـــان  مســـعودی  مهنـــدس 
امروزه در بیشـــتر مناقصات ابهامات فراوانی 
می گذارند و پیمانکاران بدون روشـــن شدن 
از  مناقصـــه شـــرکت می کننـــد.  در  ابهامـــات 
جملـــه مهم تریـــن آنها نحوه پرداخت اســـت 
کـــه مناقصه  گـــزار می گویـــد نحـــوه پرداخـــت 
کارکردها عبارت اســـت از وجـــوه نقد یا اوراق 
بـــدون تعییـــن  یـــا اســـناد خزانـــه  مشـــارکت 
کـــه دولـــت بتواند  سررســـید و یـــا هـــر مدلـــی 
ریســـک  را در  یعنـــی شـــما  کنـــد،  پرداخـــت 
فـــردا بگوینـــد  گـــر  ا قـــرار می دهـــد و  فـــراوان 
دولـــت بـــه جـــای طلـــب خـــود یـــک مشـــت 
کنید  کاغـــذ به شـــما می دهد ناچاریـــد قبول 
از  عبـــور  کرده ایـــد.  امضـــا  را  قـــرارداد  چـــون 
بحـــران و زنـــده ماندن خوب اســـت اما نه به 
هـــر قیمتی، چنیـــن مواردی ریســـک باالیی 
که ســـود  دارنـــد و بـــرای حرفـــه پیمانـــکاری 

پایینـــی دارد قابـــل تحمـــل نیســـت.

کمیســـیون قوانین و مقـــررات افزود:  رئیس 
کمر  که به آن توجـــه نداریم و  نقطه دیگـــری 
شکســـته  اخیـــر  ســـالهای  در  را  پیمانـــکاری 
هزینـــه باالســـری پروژه هـــا اســـت. پروژه هـــا 
کثـــرا با ســـه چهار برابـــر مدت اولیـــه پیمان  ا
تمـــام می شـــود. شـــما در روز پیمـــان هزینه 
باالســـری را به قـــدر مدت پیمـــان می بینید 
و بـــا طوالنـــی شـــدن مـــدت پیمـــان هزینـــه 
کـــه در  باالســـری شـــما چنـــد برابـــر می شـــود 
الیه ســـود پیمانـــکاری نمی گنجـــد و باید به 
گرفتار ایـــن موضوع  شـــدت مراقـــب باشـــیم 
نشـــویم . از ســـوی دیگرالزم اســـت از روز اول 
کارکردها  خســـارات ناشـــی از پرداخت وجوه 
کمترین  کـــه  بـــه شـــکل اوراق را ببینیـــم چرا 
حـــال  در  اوراق  تنزیـــل  از  ناشـــی  خســـارت 

ج  کـــردن اوراق اســـناد خزانه بر حاضـــر نقـــد 
کـــه از میزان ســـود  9 یعنـــی 10 درصـــد اســـت 
کردن  پروژه ها بیشـــتر اســـت. خســـارات نقد 
کـــه نجومـــی اســـت . باید  اوراق چنـــد ســـاله 
کنیـــم و ســـعی نکنیم  بـــه این مـــوارد توجـــه 
از چنیـــن مســـیرهایی بحـــران خـــود را حـــل 
کنیـــم. عاوه بـــر این، اتکای بـــه وام بانکی یا 
هـــر پول بهـــره ای بـــرای تامیـــن نقدینگی به 
امیـــد اینکه این پـــول از بودجه دولت تامین 
کار پرریســـکی  کند  کارفرمـــا پرداخت  شـــود و 
اســـت و پیمانـــکار باقـــی مانده تـــوان خود را 
از دســـت می دهـــد. در ایـــن مســـیر توجه به 
ریســـکها و هزینه هـــا در مقایســـه بـــا ســـود ، 
کـــه نخواهیم به  بســـیار الزم و جـــدی اســـت 
کنیم. گذر  قیمت ریسک ســـنگین از بحران 
آقـــای وزینی با اشـــاره بـــه اینکـــه مهندس 
دربـــاره  صنفـــی  درون  منظـــر  از  مســـعودی 
کـــرد به  گفتند، درخواســـت  بحـــران ســـخن 
کـــه بایدها و  ایـــن موضـــوع پرداختـــه شـــود 
نبایدهـــا برای دولتمـــردان و حرفه مندان در 
که در پاسخ به این  شـــرایط بحرانی چیست، 
کـــرد: آقای  ســـوال، مهندس ضرابـــی عنوان 
مهنـــدس مســـعودی از زحمتکشـــان متفکر 
که بیش از همه برای  هیأت مدیره هســـتند 
گذاشـــته اند  بهبـــود امـــور پیمانـــکاران وقت 
و  ایـــن تـــاش قابـــل تقدیـــر اســـت. اّمـــا باید 
که چـــرا چنین  بـــه طور جّدی بررســـی شـــود 
مطلـــوب  نتیجـــه  بـــه  معمـــواًل  تاش هایـــی 

نمی رســـد. بـــه نظـــر مـــن بایـــد ریشـــه ای تـــر 
کام ســـوال  کـــرد و در یک  به مســـائل نـــگاه 
کـــه چـــرا مملکـــت بـــه معنـــای  ایـــن اســـت 
گفتند  واقعـــی توســـعه نمی یابـــد؟ دوســـتان 
زنـــده  را  خـــود  بایـــد  مـــا  فعلـــی  شـــرایط  در 
نگهداریـــم تـــا بحـــران رفـــع شـــود اّما بـــه نظر 
من بحـــران بدون چاره اندیشـــی و تدبیر رفع 
شـــدنی نیســـت. جوان ما می خواهد زندگی 
کـــه فقـــط زنـــده بمانـــد و برای  کنـــد نـــه این 
رفـــع بحران انتظار بکشـــد. از این رو ضروری 
شـــفاف  و  صریـــح  راهکارهـــای  کـــه  اســـت 
بـــرای بـــرون رفت از بحـــران ارائـــه دهیم و به 
کم  کـــه مثًا چرا اشـــتغال  ریشـــه ها بپردازیم 

و ناامیـــدی فزونـــی یافته اســـت؟

مهنـــدس ضرابـــی افـــزود: در حـــال حاضـــر 
هـــم  بـــاز  تحریم هـــا  بـــا  رویارویـــی  بدلیـــل 
داریـــم  پیـــش  در  بســـیار ســـختی  وضعیـــت 
و صنـــف مـــا یعنـــی پیمانـــکاران طرحهـــای 
که مســـتقیمًا بـــا دولت  عمرانـــی و زیربنایـــی 
در ارتبـــاط اســـت، لطمه بیشـــتری می بیند. 
کردم  که پیشـــتر عـــرض  در واقـــع بـــه دالیلی 
گر  نبایـــد انتظـــار زیـــادی از دولـــت داشـــت: ا
جزئیـــات بودجـــه را ببینیـــد متوجـــه تفاوت 
تخصیـــص بودجه عمرانی با ســـایر بودجه ها 
بقـــای  به دنبـــال  گـــر  ا بنابرایـــن  می شـــوید 
صنـــف هســـتیم باید شـــفاف تر حـــرف بزنیم 
کمتـــر  کـــه چـــرا بودجـــه عمرانـــی هـــر ســـال 

می شـــود؟
معـــاون ســـردبیر بـــا بیـــان اینکـــه در شـــرایط 
گـــر غفلـــت شـــود همیـــن باریکه ای  کنونـــی ا
کـــه وجـــود دارد به ســـمت ســـایر  از  بودجـــه 
کـــرد: بایـــد دید  بخش هـــا مـــی رود، تصریـــح 
گوی صریـــح مد نظر شـــما چه  گفـــت و  ایـــن 
کـــه مهنـــدس  محتوایـــی خواهـــد داشـــت، 
مـــوارد  جملـــه  از  گفـــت:  پاســـخ  در  ضرابـــی 
گرفتـــن بخـــش خصوصی  کار  قابـــل ذکـــر بـــه 
واقعـــی )نـــه خصولتـــی و نیمـــه دولتـــی و...( 
از یـــک طـــرف و تخصیـــص عادالنـــه بودجـــه 
بـــرای بخش هـــای زیـــر بنایـــی توســـعه مّلی 
اســـت. یـــک مســـئله مهـــم دیگـــر وجـــود نیز 
که بســـیار مشـــکل  بوروکراســـی اداری اســـت 
ســـاز شـــده اســـت. ماحظـــه بفرماییـــد مثًا 
روز  یـــک  قبـــا  کـــه  ثبتـــی شـــرکتها  کارهـــای 

مهندس مسعودی:
 در بحـــران علی القاعـــده اوضاع 
کســـی  و  نیســـت  خوش آینـــد 
قـــوت  و  نمی کنـــد  رشـــد  آن  در 
نمی گیـــرد، و معنـــای موفقیت در 
گـــذر از بحـــران اســـت.  آن تنهـــا 
بایـــد  بحـــران  از  گـــذر  ایـــن  در 
حـــواس شـــرکت ها جمع باشـــد 
 که از پذیـــرش ریســـکهای بزرگ

کنند.  پرهیز 
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کـــه  یـــا یـــک هفتـــه وقـــت می گرفـــت امـــروزه 
افـــزاری و پیوســـته  نـــرم  وارد سیســـتم های 
گاهـــی اوقـــات چند مـــاه طول  شـــده اســـت 
و  ادارات  از  بعضـــی  در  حتـــی  می کشـــد. 
بمانیـــد  منتظـــر  بایـــد  ســـاعتها  مؤسســـات 
که  تـــا سیســـتم وصـــل شـــود. جالـــب اســـت 
نـــرم افزارهـــا و ســـخت افزارهـــا برای ســـرعت 
کـــه  کارهـــا بـــه وجـــود آمده انـــد،  و ســـهولت 
در ایـــران بـــر عکـــس عمـــل می کند. توســـعه 
اجتماعی همین ها اســـت، احتـــرام و رعایت 
قوانین اســـت. وظیفه شناســـی و خدمت به 
جامعـــه و همنوع اســـت. پذیرفتن این نکته 
گر مـــا مطالبـــه حقـــوق می کنیم،  که ا اســـت 
وظیفه هایـــی نیـــز در قبال یکدیگـــر و جامعه 
کنیـــم.  کـــه بایـــد بـــه آن عمـــل  هـــم داریـــم 
کارگزاران  که بعضی از  متأسفانه دیده شـــده 
که براســـاس  دولتـــی همـــان قوانیـــن را هـــم 
کننـــد، زیر پا  آن بایـــد بـــا اربـــاب رجوع رفتـــار 
گذاشـــته و با مراجعین ماننـــد ارباب برخورد 
می کننـــد. تعهـــد به اینهـــا و نظایر اینهـــا را ما 

توســـعه اجتماعـــی می نامیـــم.

در ادامه مهندس پورشـــیرازی خاطرنشـــان 
مصـــرف  درســـت  دولـــت  متاســـفانه  کـــرد: 
کـــم مـــی آورد از بودجه  کجـــا  نمی کنـــد و هـــر 
عمرانـــی هزینـــه می کنـــد. مشـــکات تامیـــن 
اجتماعـــی، مالیـــات، مـــواد اولیـــه و ... زیـــاد 
اســـت و بـــرای رفع آنهـــا دولت بایـــد همدلی 

دهد. نشـــان 

مهنـــدس موحد نیـــز در تکمیـــل این بحث 
کشـــتی  یـــک  در  مـــا  همـــه  کـــرد:  تصریـــح 
که به نفع دولت  نشســـته ایم و باید حرفی را 
و مـــردم اســـت بزنیـــم. اتفاقـــا فکـــر می کنـــم 
که به دو  تشـــکل ها در جایگاهـــی قرار دارنـــد 
شـــکل می تواننـــد بـــا مســـائل امـــروز برخورد 
کننـــد. یکی از اینهـــا برخورد اعتراضی اســـت 
کاری  که  اساســـنامه تشـــکل ما اجازه چنین 
را   نمی دهـــد لیکـــن چـــون صـــدای مـــا رســـا 
که بـــه درد  اســـت  بایـــد اشـــارات و تذکراتـــی 
کار  کنیـــم. بـــرای این  آنهـــا می خـــورد عنوان 
می توان از موقعیت ســـندیکا و پیشکسوتان 
کـــرد. ایـــن اشـــارات و تذکـــرات  آن اســـتفاده 
بـــدون  می تـــوان  را  اقتصـــادی  اجتماعـــی- 

اینکـــه بعد سیاســـی بگیـــرد  بـــا ظرافت های 
الزم در نامـــه یـــا نشـــریات هم نوشـــت.

وی افـــزود: در پیمانـــکاری فـــرد یا موسســـه 
با داشـــتن ابـــزار و دانـــش الزم خدماتی ارائه 
کســـب درآمـــد می کنـــد. از طرفی  می دهـــد و 
کشـــور مـــا رفع شـــود،  گـــر بحـــران در  حتـــی ا
کامـــل بودجه عمرانی  دولـــت توانایی تامین 
را نـــدارد و در آینـــده نیـــز  نمی توانـــد داشـــته 
تجربـــه،  کـــه  پیمانـــکاری  بنابرایـــن  باشـــد، 
دانـــش و ابـــزار دارد بایـــد خـــود را بـــه جایـــی 
کند و شـــیوه نوینی برای خـــود ایجاد  وصـــل 
کـــه در شـــرایط بحرانـــی و غیربحرانـــی  کنـــد 
کشـــور  قـــادر بـــه ادامه حیـــات  باشـــد. ما در 
بـــه  کـــه  خـــود ســـرمایه گذارانی را می بینیـــم 

گاه  تجربـــه، دانـــش و ابـــزار احتیـــاج دارنـــد و 
آن را از روشـــهای غیرمعمول تامین می کنند 
و حتـــی بـــه دلیـــل نبـــود دانـــش در جاهایی 
ســـرمایه  بـــه  و  می کننـــد  بیشـــتری  هزینـــه 
می زننـــد.  آســـیب  زیســـت  محیـــط  و  ملـــی 
که  بـــه نظـــر مـــن راه حیـــات مـــا ایـــن اســـت 
و  کـــه در حـــد  در پروژ هـــای ســـرمایه گذاری 
کنیـــم.  قـــواره شـــرکتهای مـــا اســـت شـــرکت 
که وجـــود دارد در  باید ســـرمایه گذاری هایی 
حـــوزه تولیدی به پیمانـــکاران هم وزن و هم 
کنیـــم  و در  بلنـــد مـــدت بند  انـــدازه  وصـــل 

نـــاف خـــود را از دولـــت ببریم. 

کرد: مـــا می توانیم  مهندس موحـــد تصریح 

بخـــش خصوصـــی واقعی باشـــیم تا توســـعه 
واقعـــی شـــکل بگیرد، چـــون دانـــش الزم در 
پیمانـــکاران هســـت. وقتـــی ایـــن دانـــش در 
راســـتای  در  کـــه  ســـرمایه گذاری  یـــک  کنـــار 
منافـــع ملـــی اســـت قـــرار  گیـــرد بـــه توســـعه 
کارهـــای صنفـــی،  کنـــار  منجـــر می شـــود. در 
وارد  بایـــد  هـــم  مـــا  پیمانـــکاری  شـــرکتهای 
ســـرمایه گذارها  بـــه  کـــه  شـــوند  بســـتری 
وصـــل شـــوند، بـــه نوعـــی ســـندیکای مـــا به 
ســـندیکای عمرانی - ســـرمایه گذاری تبدیل 
کـــه بـــه نظـــر مـــن  شـــود. ایـــن مـــدل اســـت 

می توانـــد مـــا را نجـــات دهـــد.

ایـــن  توضیـــح  در  مصطفـــی زاده  مهنـــدس 
گفـــت: ســـالهای ســـال بـــه دلیـــل  موضـــوع 

 مهندس موحد:
کشـــور خود ســـرمایه گذارانی   در 
و  تجربـــه  بـــه  کـــه  می بینیـــم  را 
دانـــش و ابـــزار احتیـــاج دارنـــد و 
گاه آن را از روشـــهای غیرمعمول 
تامیـــن می کنند و حتـــی به دلیل 
نبود دانـــش در جاهایـــی هزینه 
بیشـــتری می کننـــد و به ســـرمایه 
ملـــی و محیـــط زیســـت آســـیب 
می زنند. بـــه نظر مـــن راه حیات 
کـــه در پروژ های  مـــا ایـــن اســـت 
و  حـــد  در  کـــه  ســـرمایه گذاری 
قـــواره شـــرکتهای ما اســـت وارد 

. یم شو
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کثریـــت جامعه  کشـــور ا درآمـــد نفـــت در این 
کارمنـــد دولـــت بـــوده اند، بخشـــی از  نوعـــی 
جامعـــه حقـــوق خـــود را بـــه صـــورت روزمزد 
بخشـــی  می گرفتنـــد  دولـــت  از  ماهیانـــه  یـــا 
هـــم مثل مـــا پیمانـــکاران حقوق خـــود را به 
کارمزد دریافت می کردیـــم، بنابراین  صـــورت 
ما بخـــش خصوصـــی بـــه آن معنـــا نبودیم و 
 همـــه جامعـــه وابســـته بـــه دولت بـــوده ایم.
جانســـون،  آقـــای  قـــول  بـــه  امـــروزه  امـــا    
مـــرا  پنیـــر  کســـی  »چـــه  کتـــاب  نویســـنده 
دزدیـــد«، پنیـــر ما جـــا به جـــا شـــده و جایی 
دیگـــر  برمی داشـــتیم  پنیـــر  و  می رفتیـــم  کـــه 
کنیم؟  پنیـــری وجود نـــدارد. حال باید چـــه 

در هـــر تهدید یـــک فرصتی هم وجـــود دارد. 
مـــا باید ایـــن تهدیدهـــای موجـــود را تبدیل 
کنیـــم و  فکـــر نکنیم ایـــن تهدید  بـــه فرصت 
گـــر می خواهیـــم  دارد مـــا را از بیـــن می بـــرد. ا
بخـــش خصوصـــی باشـــیم بایـــد نـــاف مالـــی 
کار را  خـــود را از دولـــت ببریـــم و هزینـــه ایـــن 
گـــر مـــا توانســـتیم از ایـــن تهدیـــد  بدهیـــم. ا
فرصـــت بســـازیم و پنیـــر خـــود را جـــای دیگر 
کردیم، دیگر وابســـته دولت محســـوب  پیدا 
کارآفرین و  نمی شـــویم و خودمـــان در نقـــش 
کار  ســـرمایه گذار ظاهـــر می شـــویم و قیمـــت 

خـــود را تعییـــن می کنیـــم. 
وی افـــزود: ما دارایی های خـــود را می دهیم 
بـــدون اینکـــه امـــکان جایگرینـــی آن باشـــد، 

چـــرا؟ چـــون در مغـــز خـــود هنـــوز وابســـتگی 
بـــه دولت را نگه داشـــته ایم و هنـــوز امیدواریم 
کـــه دولـــت یـــک روز پولـــدار شـــده و پولهـــای 
کـــه ایـــن امیـــد  مـــا را خواهـــد داد. در حالـــی 
حداقـــل تـــا ســـالهای ســـال واهـــی اســـت. بـــا 
وجـــود فرصت های موجـــود از جملـــه فرصت 
سرمایه گذاری باید به ســـراغ آن برویم و خود را 
کنیـــم. و وقتی بخش خصوصی  از دولـــت جدا 
شـــدیم در درون خود به توســـعه الزم برسیم. 

مهنـــدس عاء الدیـــن ســـادات باریکانـــی 
و   مقـــررات  و  قوانیـــن  کمیســـیون  عضـــو 
گفت:  کمیسیون انتشـــارات  نیز در این باره 

که ما  گفتـــه پیداســـت  کنونـــی نا در شـــرایط 
بایـــد وضعیـــت خـــود را ثبـــات بدهیـــم و در 
کنیم  کار را مهیـــا  بحث هـــای تقنینـــی بســـتر 
و بـــه لحـــاظ فرهنگی بـــرای دولتمـــردان جا 
کشـــور در بخش  گر قرار اســـت  که ا بیاندازیم 
اقتصادی به رســـتگاری برســـد راهـــی وجود 
ندارد جـــز اینکـــه دولت تصدی گـــری نکند و 
اقتصـــاد را آزاد بگـــذارد. پیمانـــکاران به آتش 
بـــه خوبـــی  را  نزدیک تـــر هســـتند و حـــرارت 
بـــه همیـــن دلیـــل  حـــس می کننـــد، شـــاید 
کثـــرا معتقدنـــد اختـــاف قیمتهـــا و افزایش  ا
سرســـام آور هزینه هـــا بـــه حـــدی بـــاال اســـت 
 کـــه در قالـــب مســـائل قـــراردادی و تعدیـــل 
و ... قابـــل ترمیم نیســـت. البته مـــا نامه ای 
تـــا  کرده ایـــم  تهیـــه  مدیـــره  هیـــات  بـــرای 
ســـازمان  در  دادمـــان  مهنـــدس  توســـط 
کوتاه مدت  ح شـــود و راه حلـــی  برنامـــه مطر
بـــرای عبـــور از بحـــران فراهـــم شـــود، تـــا در 
شـــرایط با ثبات تـــر و در بلند مـــدت به تغییر 
رویکردهـــا، ســـرمایه گذاری و جـــدا شـــدن از 
کار هم  گرچه زمینه آن  دولت بیاندیشـــیم، ا
که باز دســـت بخش  آرامـــش و امنیت اســـت 
خصوصـــی نیســـت و نهایتا دولـــت باید آن را 

کند.   تامیـــن 
وی افـــزود: درخواســـت مـــا از هیـــات مدیره 
کوتـــاه مـــدت روشـــهای  کـــه در  ایـــن اســـت 
ترمیمی برای پیمانها بیاندیشـــند تا شـــرکتها 
بتواننـــد دوام آورنـــد و در شـــرایط پایدارتـــر با 
تـــوان بیشـــتر فعالیت خـــود را ادامـــه دهند.

کمیســـیون  مهنـــدس علـــی ورزنـــده، رئیس 
بـــه اینکـــه وقتـــی  بـــا اشـــاره  انتشـــارات نیـــز 
کـــم می شـــود دولت مالیـــات را  درآمـــد نفتی 
باال می بـــرد و به همین دلیـــل پیمانکاران ما 
ســـال بعد برای پرداخت مالیات با مشکات 
گفـــت: بودجه  زیـــادی مواجه خواهند شـــد، 
متاســـفانه  و  شـــود  تامیـــن  بایـــد  مملکـــت 
ســـهل الوصول تر از همه پیمانکاران هستند. 
بـــه نظـــر می رســـد شـــرایط نامعلومـــی در راه 

اســـت و بایـــد بـــه فکر بقـــا بود. 

کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  مســـعودی  مهنـــدس 
فضـــای  در  بایـــد  مـــا  فرمودنـــد  دوســـتان 
کنیم، طبیعی  جدیدی حرفـــه خود را دنبال 
گذشـــت زمـــان همـــه فرمولها  هم هســـت با 

مهندس  باریکانی:
 پیمانکاران به آتش نزدیک تر هســـتند 
و حـــرارت را بـــه خوبی حـــس می کنند، 
کثـــرا معتقدند  شـــاید بـــه همین دلیـــل ا
اختاف قیمتهـــا و افزایش سرســـام آور 
کـــه در  هزینه هـــا بـــه حـــدی باال اســـت 
قالب مســـائل قراردادی و تعدیل و ... 
قابـــل ترمیم نیســـت. درخواســـت ما از 
کوتاه  کـــه در  هیـــات مدیـــره این اســـت 
مدت روشـــهای ترمیمی بـــرای پیمانها 
بتواننـــد دوام  تـــا شـــرکتها  بیاندیشـــند 
تـــوان  بـــا  پایدارتـــر  و در شـــرایط  آورنـــد 

بیشـــتر فعالیت خـــود را ادامـــه دهند.
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یـــک فعالیـــت اقتصـــادی ثابـــت  و نرمهـــای 
نمی مانـــد و بـــازار آن را بـــه شـــرایط جدیدی 
می بـــرد و همـــه اینهـــا تکالیـــف ســـندیکایی 
درســـت  دوســـتان  می کنـــد.  ســـنگین تر  را 
گذشـــته علیرغم  فرمودنـــد، مـــا در ســـالهای 
کمی داشـــتیم ولی  همـــه تاشـــها دســـتاورد 
گـــر همیـــن تاش هـــا هم نبـــود ســـه پله هم  ا
از ایـــن عقب تـــر بودیـــم، بـــرای مثـــال مـــا در 
طـــی این ســـالها بـــا تاش فـــراوان بخشـــی از 
هزینـــه تنزیل اوراق اســـناد خزانه اســـامی را 
گـــر این تاشـــها را نمی کردیم  گرفته ایـــم ولی ا
نه تنهـــا یـــک ریـــال از آن را نمی گرفتیم بلکه 
می گفتنـــد بایـــد وجـــوه دیگـــری هـــم عـــاوه 
بر ایـــن هزینـــه تنزیـــل بپردازیـــد. باید تاش 
کنیـــم چون حاصل نهایـــی، نتیجه مقاومت 
و مبـــارزه مـــا با طـــرف مقابل اســـت و هر چه 
کنیم طناب بیشـــتر به ســـمت  کمتـــر تـــاش 

کشـــیده می شـــود. مقابـــل 
کمیســـیون قوانیـــن و مقـــررات افزود:  رئیس 
دوســـتان  کـــه  پیمانـــکاری  جدیـــد  فضـــای 
ســـرمایه گذاری-  فضـــای  یعنـــی  فرمودنـــد، 
را  خـــود  زیرســـاختهای  پیمانـــکاری 
می خواهـــد. حکومـــت علیرغـــم شـــعار خـــود 
بـــرای تقویـــت بخـــش خصوصی بـــاور ذهنی 
و تمایـــل جـــدی بـــه ایـــن شـــعار نـــدارد و در 
تقویـــت  خـــود  مباحـــث  و  تصمیم گیری هـــا 
در  و  نمی دانـــد،  ارزش  را  بخـــش خصوصـــی 
بســـیاری مـــوارد مســـئوالن فشـــار بـــه بخش 
خصوصـــی را ارزش می داننـــد و بـــه آن افتخار 
می کننـــد . بطـــور نمونـــه مســـئله ای ماننـــد 
مشـــارکت شـــرکتهای خصوصی را نه سازمان 
اداره  نـــه  بانـــک،  نـــه  دارد،  قبـــول  برنامـــه 
دارایـــی. اداره ثبت شـــرکتها هم مشـــارکتی را 
کـــدام از نهادها  ثبـــت نمی کند یعنی در هیچ 
کاری برای مشـــارکت وجود نـــدارد. از  ســـاز و 
ســـوی دیگر هیچ بانکی هم با شـــرایط فعلی 
کار مشـــارکت در پروژه هـــا عاقه ای  به ســـاز و 
نـــدارد و می خواهـــد از مـــردم پـــول بگیـــرد و 
بهـــره بدهـــد و بـــه مـــردم پـــول بدهـــد و بهره 
کار  کمی دارد، ســـاز و  که ریســـک  بگیـــرد چرا 
و زیرســـاخت خاصـــی هـــم نمی خواهـــد. لذا 
کردن زیرســـاخت های مشارکت  برای فراهم 
کردن  کار آن و مهیا  و شـــکل دادن بـــه ســـاز و 
بســـتر همـــکاری ســـرمایه بـــا مهندســـی هم 

عـــزم جـــدی دولـــت را می طلبد و هـــم تاش 
ســـندیکایی الزم اســـت.

در بخـــش دیگـــری از ایـــن میزگـــرد مهندس 
دادن  بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان  پورشـــیرازی 
سیســـتم  بـــه  اجـــرا  قابـــل  راهنمایی هـــای 
 می توان در فکر حل مشـــکات بود، هر چند
 ایـــن ارائـــه رهنمودهـــا تکـــراری باشـــد ولـــی 
گوش شـــنوا پیدا خواهد شـــد. باالخـــره یک 

کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  موحـــدی  مهنـــدس 
کـــه بخش  زیرســـاختها بایـــد درســـت شـــود 
هـــم  ولـــی  فعـــال شـــود،  واقعـــی  خصوصـــی 
کنون هـــم بنده شـــرکتهای ســـرمایه گذاری  ا

بـــدون  و  گـــروه  قالـــب  در  کـــه  می شناســـم 
کار را می گیرند و اجرا  داشـــتن بدنه مناســـب 

می کننـــد. ورود مـــا بـــه ایـــن حلقه بـــه نوعی 
خاص شـــدن ما از داســـتان مناقصه است. 
عـــاوه بر این مـــا در ادامه می توانیم شـــریک 
خارجـــی بگیریـــم و داشـــتن همیـــن شـــریک 
خارجـــی یکـــی از راههای جلوگیـــری و موانع 

کشـــور ما اســـت. بـــزرگ تحریـــم 

مهنـــدس  میزگـــرد  ایـــن  پایانـــی  بخـــش  در 
کـــرد: ما بـــرای ایجـــاد ثبات  ضرابـــی تصریـــح 
اقتصادی به تعامل ســـازنده بـــا دنیا احتیاج 
کـــه ثبـــات اقتصـــادی به  داریـــم و تـــا زمانـــی 
که دوســـتان اشـــاره  وجـــود نیاید همان طور 
کردنـــد ما نمی توانیم به معنـــای واقعی فعال 

کشـــورهای دیگر به ســـمت  شـــده و پا به پای 
فعلـــی  شـــرایط  در  کنیـــم.  حرکـــت  توســـعه 
رســـالت ســـندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی 
اجتماعـــی  توســـعه  زمینه هـــای  تفهیـــم 
می تواند باشـــد چـــه در درون صنـــف و چه با 
کارگـــزاران دولت  ج از صنف و  همـــکاران خـــار
کـــه بایـــد در آنهـــا نیـــز اعتقـــاد و اعتمـــاد بـــه 
بخـــش خصوصی براســـاس ضوابط اخاقی و 

گردد. قوانیـــن مدنـــی نهادینـــه 
به طـــور خاصه بـــرای برون رفـــت از بحران؛ 
گیـــر، ثبات اقتصادی،  مؤلفه های تعامل فرا
شـــفافیت در روابـــط و امـــور عمومی جامعـــه 
و  اعتمادســـازی  اطاعـــات،  آزاد  تبـــادل  بـــا 
خصوصـــی  بخـــش  متخصصیـــن  بکارگیـــری 
مســـتقل و خوشـــنام مورد قبـــول جامعه در 
کلیه بخش هـــا به ویژه در بخـــش اقتصاد، از 

اولیه می باشـــد. ضروریـــات 

 مهندس علی ورزنده:
کم می شـــود  وقتـــی درآمـــد نفتی 
بـــاال می بـــرد  دولـــت مالیـــات را 
پیمانـــکاران  همیـــن  بـــرای   و 
مـــا ســـال بعـــد بـــرای پرداخـــت 
زیـــادی  مشـــکات  بـــا  مالیـــات 
مواجـــه خواهنـــد شـــد. بودجـــه 
و  شـــود  تامیـــن  بایـــد  مملکـــت 
ســـهل الوصول تر  متاســـفانه 
هســـتند.  پیمانـــکاران  همـــه  از 
شـــرایط  می رســـد  نظـــر  بـــه 
نامعلومی در راه اســـت و باید به 

بـــود.  بقا  فکـــر 
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 نشست

تکا 
ایان   ر ار
پیمانکاران

گابتونچـــی دبیـــر ســـندیکای  ج  دکتـــر ایـــر
شـــرکتهای ســـاختمانی ایـــران با اســـتقبال 
گفت: عاقـــه به آموزش  از حضـــور مهمانان  
کـــه باشـــد امـــر  و یادگیـــری در هـــر فضایـــی 
مقدســـی اســـت و باعـــث می شـــود دور هـــم 
کنیـــم.  بنشـــینیم و مســـائل را بـــا هـــم حـــل 
شـــرایط امـــروز از منظـــر پیمانـــکاری شـــرایط 
از  زیـــادی  فشـــارهای  و  نیســـت  خوبـــی 
جنبه هـــای مختلـــف روی پیمانـــکاران وارد 
کنترل و هدایت شـــرکتهای  کار  که  می شـــود 
پیمانـــکاری را در بخـــش خصوصی مشـــکل 
گذرا اســـت  گرچه  می کنـــد. ایـــن دشـــواری ا
و مـــدام در صنـــف مـــا اتفـــاق می افتـــد و بـــا 
درایـــت مدیـــران مجموعه هـــای پیمانکاری 
رفع می شـــود ولی بـــه هر حال شـــرایط امروز 
گذشـــته فرق دارد و بایـــد با تعقل  با شـــرایط 

کرد.  بیشـــتری از آن عبـــور 
کـــه  وی افـــزود: مـــا در سلســـله بحث هایـــی 
در ســـندیکا داریـــم همیشـــه یکـــی از نقـــاط 
هـــدف بـــرای ارتقای آمـــوزش و پاســـخ گویی 
بـــه ســـواالت اعضـــای صنـــف را بحـــث بیمه 
بیمـــه  دانســـته ایم.  اجتماعـــی  تامیـــن 
جایـــگاه دو ســـویه ای دارد یعنی هـــم از نظر 
کارفرمایـــان، بـــه همیـــن  ذی نفعـــان و هـــم 
که با ســـوال شـــما  خاطـــر با تغییرات قوانین 

و نیـــاز جامعـــه شـــکل می گیرد، اساســـا برای 
کـــه مـــا خواســـتهای خـــود را از قانـــون  ایـــن 
کنیـــم و دانـــش خـــود را  بـــه درســـتی عنـــوان 
از تامیـــن اجتماعـــی ارتقـــا دهیـــم بســـیاری 
مـــوارد الزم می شـــود نشســـت هایی داشـــته 
کاس آموزشـــی با همین هدف  باشیم. این 

تشـــکیل شـــده است.
حوزه هـــای  در  مـــا  افـــزود:  ســـندیکا  دبیـــر 
مشـــاغل  قانـــون  ماننـــد  بیمـــه  مختلـــف 
کلـــی بیمه تامین  ســـخت و زیـــان آور، قوانین 
کشـــور  ج از  کارگـــران اعزام به خار اجتماعـــی، 
کمـــک همکاران  و مســـائلی از این دســـت با 
دبیرخانـــه برنامه های آموزشـــی داشـــته ایم. 
که مشاور  در این جلســـه نیز از آقای قدســـی 
کرده ایم  بیمه ای ســـندیکا هســـتند دعـــوت 

کنیم. تـــا ایـــن دوره را برگـــزار 
کرد: بیمه از آن دســـت مســـائلی  وی تصریح 
که  غ از فضایی  کـــه متولیـــان آن  فـــار اســـت 
کـــم می شـــود، می خواهند ســـهم خود را  حا
کـــه درآمد  کنونی  کننـــد. در فضای  دریافـــت 
کـــم  کـــم می شـــود و دولـــت هـــر جـــا  دولـــت 
می آورد به ســـراغ بودجـــه عمرانی می رود، ما 
می توانیـــم فشـــار و هزینـــه بیمه را بـــا تعامل 
کـــه از قانون بیمـــه پیدا  دو ســـویه یـــا فهمی 
کنیم. بـــه هر حال  کم  می کنیـــم تا حـــدودی 

کـــه پول خود  بیمه ای ها دنبال آن هســـتند 
کســـی به  گر  را بـــه موقـــع دریافـــت نماینـــد و ا
کارفرما بـــه بیمه مراجعه  خاطر مشـــکات با 
بدهنـــد،  او  بـــه  حکمـــی  باالخـــره  می کنـــد  
کاســـها شـــرکت می کنیـــد  کـــه در ایـــن  شـــما 
می توانیـــد رابطان خوبی بین ســـازمان خود 
و ســـازمان تامین اجتماعی باشـــید. از بابت 
کارفرمـــا و حقـــوق خـــود و  کـــه حقـــوق  ایـــن 
حقوق بیمـــه را بدانید. بیمه ها ســـعی دارند 
که  پول خـــود را بگیرند و این شـــما هســـتید 
کنید ســـرجای  بایـــد آنچـــه را پرداخـــت مـــی 
بیمـــه  کنیـــد.  پرداخـــت  بـــه موقـــع  و  خـــود 
گرفتاری هـــای خاصـــی  در شـــقوق مختلـــف 
کـــه یک  دارد، بعضـــی وقتهـــا مـــا بـــرای ایـــن 
کلـــی در بیمه جا  کوچـــک را بـــا مدیـــر  نقطـــه 
بیاندازیـــم، همـــکاران مـــا در دبیرخانه بیش 
می زننـــد.  حـــرف  وی  بـــا  ســـاعت   15-10 از 
کار یـــا قوانیـــن  کـــه در  خواهشـــمندم نکاتـــی 
کنیـــد.  پیـــدا می کنیـــد بـــه ســـندیکا منتقـــل 
کلیـــه نظـــرات وارده را مطالعه و به  ســـندیکا 
گروههـــای خـــود ارجـــاع می دهـــد و ســـاعتها 

کارشناســـی روی آنهـــا انجـــام می شـــود. کار 
وی افـــزود: عـــاوه بـــر 10-15 ســـاعت بحث با 
گروههای  آن مدیـــرکل و مدیرکلهـــای دیگـــر، 
می شـــوند  دعـــوت  ســـندیکا  بـــه  مختلفـــی 

در کارگاه آموزشی سندیکا بررسی شد 

موضـــوع  بـــا  اجتماعـــی  تامیـــن  آموزشـــی   کارگاه 
روز  پیمـــــــــانکاران«  و  کــارفرمــــــــایان  »تکـــــــالیف 
چهارشنبه 10 مرداد در ســـندیکا برگزار شد. مدرس 
بیمـــه ای  مشـــاور  قدســـی  قـــدرت اهلل  کارگاه  ایـــن 
ســـندیکا بـــود و بـــه مـــواد قانونـــی، آیین نامه هـــای 

کارفرمایـــان پرداخـــت. مرتبـــط بـــا پیمانـــکاران و 

کارگاه
آموزشی
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تـــا دربـــاره آن نکتـــه بحـــث شـــود از جملـــه 
که ســـالها مدیر  افرادی مانند آقای قدســـی 
کل تامیـــن اجتماعـــی بوده انـــد. در مجموع 
یـــا نوشـــتن قانـــون  بـــه تغییـــرات  نیـــاز  گـــر  ا
جدیـــدی باشـــد آن را پیگیـــری می کنیـــم تا 
کار صورت بگیـــرد. من بـــرای تک تک  ایـــن 
شـــرکتهای شـــما آرزو می کنم در این شرایط 
ســـخت پایـــدار باشـــند و بتواننـــد از آن عبور 

  . کنند
وی بـــا اشـــاره بـــه افزایش قیمت مـــواد اولیه 
کرد: در شـــرایط  در صنعـــت احداث عنـــوان 
زمینـــه  همیـــن  در  و  داریـــم  قـــرار  ســـختی 
مکاتباتـــی بـــا ســـازمان برنامه و نهـــاد تعامل 
کـــه بـــا شـــاخص تعدیـــل موقت  داشـــته ایم 
یـــا سیســـتم هایی از آن دســـت پیمانـــکاری 
شـــرایط  ایـــن  در  داریـــم،  نگـــه  ســـرپا  را 
مجموعه هـــای  مدیـــران  بـــا  خواهشـــمندم 
کـــه از دل بخـــش خصوصـــی بیـــرون  خـــود 

کنیـــد.   همـــکاری  آمده انـــد 

در ادامـــه آقای قدرت  اهلل قدســـی مشـــاور 
کـــرد: در این  امـــور بیمه در ســـندیکا عنوان 
تامیـــن  آموزشـــی دربـــاره مقـــررات  ســـمینار 
و بخشـــنامه ها  و  آیین نامه هـــا  و  اجتماعـــی 
 CD یـــک  کـــرد.  جـــاری صحبـــت خواهیـــم 
آموزشـــی در ابتـــدای جلســـه تقدیـــم شـــما 

کـــه بـــا تجربـــه 8 ســـاله مـــن در بخش  شـــده 
مجامـــع  از  کـــه  مشـــکاتی  و  خصوصـــی 
گردیده، و  گـــون منعکس شـــده تدویـــن  گونا
در ایـــن جلســـه، بـــا رونـــدی فصل بـــه فصل 
دربـــاره آنچـــه افراد بیشـــتر درگیر آن هســـتند 

توضیحاتـــی ارائـــه خواهـــم داد. 
تامیـــن  قانـــون   2 مـــاده  در  افـــزود:  وی 
اجتماعـــی حـــدود 10-15 تعریـــف ذکر شـــده 
اســـت. یکـــی از ایـــن تعاریف بحث »مـــزد« یا 
که  کســـر حـــق بیمه« اســـت،  »مزد مشـــمول 
گونه وجه نقـــد وغیرنقد دانســـته  مـــزد را هـــر 
کار و بـــه طور مســـتمر پرداخت  کـــه در قبـــال 
می شـــود. البتـــه امـــروزه مســـائل غیرنقـــدی 
منتفـــی شـــده اســـت مثـــل مســـکن و غـــذا 
کـــه هـــر چنـــد در قانـــون  ایـــاب و ذهـــاب  و 
کســـر حـــق بیمـــه بـــود ولـــی چون  مشـــمول 
بـــا  آن  معادل ســـازی  بـــرای  آیین نامـــه ای 
کســـر  عـــدد نقـــدی وجـــود نـــدارد مشـــمول 
حـــق بیمه نیســـت. در بحـــث نقـــدی نیز هر 
کار  کـــه در قبال  گونـــه وجـــه و مزایـــای نقدی 
کـــه بـــه مزایایـــی مانند حق  پرداخـــت شـــود 
و  برمی گـــردد  ماموریـــت  فوق العـــاده  اوالد، 
کســـر حـــق بیمه نیســـتند  کان مشـــمول  کما
کارکـــرد ندارند.  چـــون ارتباط مســـتقیمی بـــا 
کرد: اســـتمرار هم بـــه پرداخت  وی تصریـــح 
بیـــش از دو بار در ســـال تعبیر شـــده اســـت. 

در بحـــث مزایا هم آخرین بخشـــنامه در این 
زمینـــه  بخشـــنامه 11/3 جدید درآمد اســـت 
که به نوعی بخشـــنامه بازرســـی دفاتر قانونی 
که پیمانکاران مشـــمول آن بخشنامه  است 
نیســـتند. در آنجا مقـــداری محدودیت قائل 
شـــده اســـت،  چون پرداختهـــای متفرقه ای 
کارانه، بهره وری و بر اســـاس  مانند پاداش و 
کســـر بیمـــه  بخشـــنامه 11/1 مشـــمول حـــق 
نبـــود ولـــی در بخشـــنامه جدیـــد ایـــن اقام 
کســـر حق بیمه هســـتند، به غیر از  مشـــمول 
که طبـــق قانون  دو مـــاه پاداش پایان ســـال 
که  کار پرداخت می شـــود. ولی هـــر پرداختی 
که  قـــرار اســـت اتفاق بیفتد مشـــروط بـــر این 
شرکت شـــما مشـــمول بازرســـی دفتر قانونی 
کـــه پرداخـــت می شـــود با  باشـــد، آن ماهـــی 
کسر حق  رعایت ســـقف دســـتمزد مشـــمول 

باشـــد.  باید  بیمه 
وی دربـــاره تعریـــف بازنشســـتگی و اشـــتغال 
آنهـــا در موسســـات دولتـــی  کار مجـــدد  بـــه 
گذشـــته قانونـــی  گفـــت: هفتـــه  و خصوصـــی 
کارگیـــری  بـــه  منـــع  دربـــاره  مجلـــس  در 
کلیـــه  در  شـــد.  تصویـــب  بازنشســـتگان 
قانـــون   5 مـــاده  مشـــمول  کـــه  موسســـاتی 
کشـــوری هســـتند پایین تر از سطح  خدمات 
وزیـــر، معاون رئیس جمهور معاف هســـتند، 
نماینـــدگان  و  نگهبـــان  شـــورای  اعضـــای 
معـــاف هســـتند امـــا در ســـایر پســـتها افـــراد 
گیرند، این  کار  بازنشســـته را نمی تواننـــد بـــه 
امـــر ارتباطی بـــه بخش خصوصی نـــدارد. اما 
گر بازنشســـتگان ســـایر  در بخش خصوصی ا
کار شوند منعی ندارد  صندوقها مشـــغول به 
ولی بازنشســـتگان صندوق تامین اجتماعی 
کار مجـــدد ندارند،  عمـــا اجازه اشـــتغال بـــه 
حـــق  و  متوقـــف  را  مســـتمری  اینکـــه  مگـــر 
بیمـــه بپردازنـــد. چـــون تعریف بنـــد 15 ماده 
2 بازنشســـتگی را عـــدم اشـــتغال بـــه دلیـــل 
رســـیدن به ســـن بازنشســـتگی مقـــرر در این 
کـــه  قانـــون دانســـته اســـت. در شـــرکتهایی 
بازرســـی دفاتر انجام نمی شـــود در بســـیاری 
کار ایـــن افـــراد دیـــده  از مـــوارد اشـــتغال بـــه 
که دفاتر بازرســـی  نمی شـــود ولی در مواردی 
می شـــود معادل 30 درصد حقـــوق و مزایای 
تشـــخیص  بیمـــه  مشـــمول  را  افـــراد  ایـــن 
گرفـــت. در  کارفرمـــا خواهنـــد  می دهنـــد و از 
آرای هیـــات عمومـــی دیـــوان عدالـــت اداری 
همکاری بـــا این افراد در حد مشـــاوره منعی 
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تـــا  مشـــاوره  شـــرایط  بـــرای  گرچـــه  ا نـــدارد، 
کنـــون بخشـــنامه ای صادر نشـــده اســـت.  

وی افـــزود: در ایـــن باره مـــا در قالـــب اتاق و 
کردیم برای  ســـندیکا از سازمان درخواســـت 
کنـــد، چـــرا  ایـــن مـــورد چهارچوبـــی تعریـــف 
کـــه در قانـــون تامیـــن اجتماعی در ایـــن باره 
که  تعریفـــی ارائه نشـــده اســـت و تنهـــا جایی 
کنند  کار  این افـــراد می توانند بدون دردســـر 
که  عضـــو غیرموظـــف هیـــات مدیـــره اســـت 
حقوق و مزایـــای خود را از طریق حق حضور 
گـــر ایـــن افـــراد  کنـــد. ا در جلســـات دریافـــت 
گرفتـــه شـــوند،  کار  در پســـت های دیگـــر بـــه 
غیـــر قانونـــی اســـت و اولیـــن پیامـــد آن قطع 
گـــر بازنشســـته ای  مســـتمری اســـت. البتـــه ا
کنـــد مســـتمری  کار  کنـــد می خوهـــد  اعـــام 
وی تا زمان درخواســـت بازنشستگی مجدد 
که  متوقـــف می شـــود، و بـــرای چنـــد ســـالی 
کرده اســـت دو ســـال آخر را با پنج  کار  مجدد 

ایـــن  البتـــه در  ســـی ام محاســـبه می کننـــد. 
مدت رشـــد مســـتمری قبلی متوقف نشـــده 

و تنهـــا پرداخـــت آن متوقف شـــده اســـت. 
کمـــک  شـــرایط  دربـــاره  قدســـی  قـــدرت اهلل 
هزینـــه ازدواج هـــم توضیحاتـــی داد و درباره 
کـــرد:  مشـــمولین تامیـــن اجتماعـــی عنـــوان 
ماده 4 قانـــون تامین اجتماعـــی در بند اول 
که به هر عنوان در مقابل  می گوینـــد: افرادی 
کار می کنند مشـــمول  دریافـــت مزد یا حقوق 
ایـــن قانـــون هســـتند، و شـــروطی مانند نوع 
کار در آن دخیل نیســـت.  قـــرارداد و ســـاعت 
که به  که شـــما همـــه افـــراد را  امـــا توقـــع این 
کنـــده ای دارند  نوعی بـــا شـــما همـــکاری پرا
بـــه نظـــر غیـــر معقـــول می آیـــد در شـــرایطی 
کار  کنـــده  کـــه به طـــور پرا کـــه بـــرای افـــرادی 

می کننـــد همین یـــک روزهـــا اهمیـــت دارد. 
کـــه بعـــد از 20  در عســـلویه افـــرادی هســـتند 
کار موقت بـــا شـــرکتهای مختلف یک  ســـال 
روز هم بیمـــه ندارند. در این باره پیشـــنهاد 
کـــه بـــا تغییراتـــی جزئـــی در  مـــن این اســـت 
شـــماره ملی افـــراد آن را به شـــماره بیمه آنها 
کـــه می خواهد  کارفرمایی  کنیـــم تـــا  تبدیـــل 
کند به  بـــرای فـــردی 5 روز لیســـت بیمـــه رد 
کار  کاغذبـــازی این  خاطـــر فرایند طوالنـــی و 
بیمـــه  نامـــه  ثبـــت  یعنـــی  منصـــرف نشـــود. 
کارفرمـــا بیفتد. اما تـــا زمانی  گـــردن  شـــده از 
کـــه این پیشـــنهادها بـــه جایی برســـد حتما 
که به طـــور نیمه  کســـانی  کنیـــد برای  ســـعی 
کار می کننـــد لیســـت بیمه  مســـتمر بـــا شـــما 
کنید چـــون همیـــن یک روزهـــا تاثیر  ارســـال 

زیـــادی در زندگـــی خانوادگی افـــراد دارد.
وی دربـــاره بیمـــه اتبـــاع بیگانـــه نیـــز عنوان 
کـــه در ایران  کـــرد: بیشـــترین اتبـــاع بیگانـــه 

کشـــورهای همســـایه هستند  کار می کنند از 
کشـــور خـــود پوشـــش بیمـــه ای ندارند.  و در 
کردنشـــان  کار  که  کار ندارند  گر اینها مجـــوز  ا
کاری  مجـــوز  گـــر  ا و  اســـت،  قانـــون  خـــاف 
کـــه شـــما  نظـــری  مـــورد  بـــا شـــغل  مرتبـــط 
می خواهید بـــه آنها ارجاع دهیـــد دارند باید 
ماننـــد ایرانی هـــا و با حـــذف 3 درصـــد بیمه 
پرداخـــت  بیمـــه  آنهـــا حـــق  بـــرای  بیـــکاری 
شـــود. قانون تامیـــن اجتماعـــی در این باره 
کار به ازای  ممانعتـــی نـــدارد، امـــا در قانـــون 
گرفتـــن ایـــن افـــراد می توانند  کار  هـــر روز بـــه 
کننـــد. بحث جرایم  تـــا 5 روز شـــما را جریمه 
بازرســـان  کـــه  ثابـــت  کارگاههـــای  اغلـــب در 
کـــه ایـــن  کار می رونـــد دیـــده می شـــود، چـــرا 
تخلـــف بـــه اشـــتغال هموطنـــان مـــا صدمه 
کارگـــران خارجـــی را نادیـــده  می زنـــد و حـــق 

می گیـــرد. 
مشـــاور بیمـــه ســـندیکا دربـــاره قراردادهای 
کرد: تا ســـال  کشـــور نیـــز عنوان  ج از  کار خـــار
1375 هیـــچ مقرراتـــی در تامیـــن اجتماعـــی 
از  ج  خـــار کار  قراردادهـــای  بـــرای  ایـــران 
کشـــور وجـــود نداشـــت، امـــا در همان ســـال 
کـــه از  کارفرماهـــا مکلـــف شـــدند نیروهایـــی 
ایـــران می برنـــد از طریـــق دفتر مرکـــزی بیمه 
انجـــام  را  کار  ایـــن  مـــا  از  خیلـــی  کـــه  کننـــد 
گذشـــته بحث  نداده ایـــم. در طول 20 ســـال 
ح  شـــمول مـــاده 38 به ایـــن قراردادهـــا مطر
شـــد، امـــروز هـــم قانـــون بازنشســـتگی پیش 
کارهـــای ســـخت و زیـــان آور هم  از موعـــد در 
ح می شـــود، امـــا قوانیـــن  ایـــن روزهـــا مطـــر
کشور الزم االجرا  ج از  کشـــور ما در خار داخل 
نیســـت و بنابرایـــن مـــا نمی توانیـــم بگویـــم 
کســـتان  که ادعا می کند در پا فان شـــخصی 
بایـــد  داشـــته  زیـــان آوری  و  ســـخت  شـــغل 
را 1/5 ســـال محاســـبه  1 ســـاله اش  ســـابقه 
کنیـــم. در بحـــث ارســـال لیســـت و پرداخت 
حـــق بیمـــه وی هـــم، تـــا قبـــل از ســـال 75 
کـــردن این افراد  کارفرما تکلیفـــی برای بیمه 

نداشـــت. 
قانـــون  کـــرد: در حـــال حاضـــر  وی تصریـــح 
بازنشســـتگی در مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور 
بـــرای قراردادهـــای صـــدور خدمـــات فنـــی و 
کـــه لیســـت بیمـــه رد می شـــود  مهندســـی  
محـــدوده  در  چـــون  نیســـت  الزم االجـــرا 
جغرافیایـــی ایران این قانون اجرایی اســـت. 
امـــا در اجرای مـــاده 38 و 41 دســـتورالعملی 

گابتونچی : ج  دکتر ایر
پیمانـــکاری  منظـــر  از  امـــروز  شـــرایط 
فشـــارهای  و  نیســـت  خوبـــی  شـــرایط 
روی  مختلـــف  جنبه هـــای  از  زیـــادی 
کار  کـــه  می شـــود  وارد  پیمانـــکاران 
کنتـــرل و هدایت شـــرکتهای پیمانکاری 
را در بخش خصوصی مشـــکل می کند. 
گذرا است و مدام  گرچه  این دشـــواری ا
در صنـــف مـــا اتفاق می افتـــد و با درایت 
پیمانـــکاری  مجموعه هـــای  مدیـــران 
رفع می شـــود ولی بـــه هر حال شـــرایط 
گذشـــته فـــرق دارد و  امـــروز بـــا شـــرایط 
کرد.  بایـــد بـــا تعقـــل بیشـــتری از آن عبـــور 

کارگاه
آموزشی
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کـــه می گویـــد  در 30-11-1394 صـــادر شـــده 
از  یکـــی  در  می شـــوند  اعـــزام  کـــه  افـــرادی 
مجـــوز  و  نـــام  ثبـــت  کار  اداره  واحدهـــای 
کار داشـــته باشـــند. ایـــن ثبت نام  اعـــزام بـــه 
فـــرد  و  دارد  مزایایـــی  ولـــی  نیســـت  الزامـــی 
کشـــور معـــاف  اعزامـــی از عـــوارض خـــروج از 
اســـت و به حقـــوق و مزایـــای او هـــم مالیات 
تعلـــق نمی گیـــرد. امـــا از نظر مقـــررات  تامین 
اجتماعـــی اینگونه قراردادها مشـــمول ماده 
38 و 41 نیســـتند و شـــرط عدم شـــمول آنها 
ج  کارفرمـــای اصلـــی در خار کـــه  ایـــن اســـت 
کثـــر قرارداهـــای فنـــی و  کشـــور باشـــد. در ا از 
کار  گذارنده  کارفرمای اصلی یـــا وا مهندســـی 
کنـــار ایـــن پیمانکار  گـــر در  خارجـــی اســـت، ا
فرعی داشـــته باشـــیم او هـــم با اینکـــه ظاهرا 
مشـــمول  اســـت  ایرانـــی  کارش  گذارنـــده  وا
ماده 38 و 41 نیســـت. این امر در بخشـــنامه 
مســـتندات  در  و  شـــده،  اعـــام  صریحـــا 
در  افـــزود:  وی  اســـت.  آمـــده  هـــم  کتبـــی 
مـــورد اطاعـــات بیمـــه  و مالیـــات و عـــوارض 
تشـــکلهای  و  ســـندیکا  مقصـــد  کشـــورهای 
کشـــورهای  مهندســـی می تواننـــد اطاعـــات 

مقصـــد را تجمیـــع و ارائـــه دهنـــد. 
تعـــدادی  بـــه  اشـــاره  بـــا  قـــدرت اهلل قدســـی 
اشـــتغال  دربـــاره  ششـــم،  برنامـــه  مـــواد  از 
گفـــت:  دانشـــگاه  غ التحصیـــان  فار کار  بـــه 
کـــه  بـــاال  بـــه  لیســـانس  غ التحصیـــان  فار
در  بایـــد  شـــوند  کار  بـــازار  وارد  می خواهنـــد 
کار ثبت نـــام و بدون حقوق و  ســـایت وزارت 
کارورزی 3-11 ماهه را طی  بیمـــه یـــک دوره 
کنند، در طـــول این دوره یک ســـوم حداقل 
مـــزد را دولـــت بـــه آنهـــا پرداخـــت می کنـــد و 
کار بـــرای آنهـــا بیمـــه حـــوادث در نظر  وزارت 
که این افراد شـــاغل شـــوند تا  می گیـــرد. بعدا 
کارفرمای آنها  دو ســـال 20 درصد حق بیمـــه 
کـــرد. در ماده 28  را دولـــت پرداخت خواهد 
کارفرمـــا پرداخته  کارگـــرو  خ حـــق بیمه  بـــه نر
کـــه البته مشـــاغل ســـخت و زیان آور  اســـت، 
ح خواهم  و 4 درصـــد حـــق بیمـــه آن را مطـــر

. د کر
قانـــون   1380/7/14 در  افـــزود:  وی 
کارهـــای  در  موعـــد  از  پیـــش  بازنشســـتگی 
گـــر همان  ســـخت و زیـــان آور تصویب شـــد. ا
قانـــون حداقلـــی بـــه درســـتی اجـــرا می شـــد 
شـــاید بعـــد از 17 ســـال دیگر چیزی به اســـم 
مشـــاغل ســـخت و زیان آور نداشـــتیم. چون 

کارگاهی  گفتـــه شـــده بـــود هـــر  در آن قانـــون 
بـــه بعـــد تاســـیس  امـــروز  از  قـــرار اســـت  کـــه 
شـــود بایـــد اســـتاندارد باشـــد. در یـــک بنـــد 
کـــه  گفتـــه شـــده بـــود همـــه مشـــاغلی  دیگـــر 
شـــناخته  زیـــان آور  و  ســـخت  کمیته هـــا  در 
کارفرما  گـــروه »الف« هســـتند  می شـــوند و از 
مکلف اســـت ظرف 2 ســـال شـــرایط سختی 
گفتـــه  کنـــد. در بنـــدی دیگـــر  کار را برطـــرف 
که ایـــن قانـــون تصویب  شـــده بـــود از امـــروز 
می شـــود 4 درصـــد بـــه حـــق بیمـــه مشـــاغل 
ســـخت و زیـــان آور اضافـــه می شـــود یعنی 30 
درصـــد به 34 درصـــد تبدیل می شـــود. این 
کارفرما  که  کار دو خاصیت داشـــت یکـــی این 
کـــه شـــغل ســـخت و  هزینـــه بیمـــه فـــردی را 
زیـــان آور داشـــت در هزینـــه بیمـــه یـــا تولیـــد 
که شـــغل  خـــود می دیـــد و در پرونـــده فردی 

ســـخت و زیـــان آور داشـــت این مســـئله ثبت 
می شـــد و دیگر مجبـــور نبـــود در آینده ثابت 
انجـــام داده  زیـــان آوری  کار ســـخت و  کنـــد 
کارگاه  که در آینده ممکن اســـت  اســـت. چرا 
کارفرما نباشـــد،  دیگر وجود نداشـــته باشـــد، 
کـــه آن هم  شـــرکت منحل شـــده باشـــد و ... 
دســـتش به جایی نمی رســـد. منتهـــی رایی 
در دیوان عدالت در ســـال 1385 صادر شـــد 
کـــه مقرر شـــده اســـت تامیـــن اجتماعی حق 
مطالبـــه جـــاری این وجـــه را ندارد تـــا زمانی 
کـــه این فـــرد به ســـن بازنشســـتگی برســـد و 

کند.  درخواســـت 
ایـــن  از  ســـال   17 کنـــون  ا کـــرد:  کیـــد  تا وی 
کان ایـــن پرونـــده باز  کمـــا گذاشـــته و  ماجـــرا 
که  اســـت، امـــا آیا تجهیـــزات و ماشـــین آالتی 
 1397 ســـال  بـــا  می کردنـــد  کار   1380 ســـال 

که در آخرین  قابل مقایســـه هســـتند؟ امروز 
مـــدل ماشـــین آالت ســـنگین نشســـته ایم آیا 
کار ســـخت و زیان آوری  کنیم  می توانیم ادعا 
داریـــم؟ در قانـــون و آیین نامـــه پیش بینـــی 
کار  شـــده بود اثبـــات این قضیـــه با بازرســـی 
و بازرســـی بهداشـــت محیط مشـــخص شود 
کمیته های بررســـی ســـخت  کثر  ولیکـــن در ا
و زیـــان آور ایـــن دو فرض اجرا نمی شـــود و در 
مـــوارد اغلـــب ادعاها به راحتی رای مشـــاغل 
کارفرمـــا  زیـــان آور داده می شـــود.  و  ســـخت 
فرصـــت هیـــچ دفـــاع حضـــوری هـــم نـــدارد. 
کارفرمـــا  یـــک فرصـــت 15 روزه اعتـــراض بـــه 
داده شـــده اســـت اما در بســـیاری موارد رای 
کند  که اعتـــراض  کارفرمـــا نمی رســـد  دســـت 
چـــون آدرس عـــوض شـــده اســـت، و بـــا یک 
کارفرما  اخطـــار و اجرا از حســـاب پیمانـــکار و 

برمی دارنـــد. متاســـفانه ایـــن مـــوارد، از یکی 
دو مـــورد بـــه موارد زیـــادی در ســـالهای اخیر 
رســـیده اســـت. آنچـــه مـــا بـــه عنوان مشـــاور 
که بـــه همراهی  انجـــام داده ایـــم این اســـت 
دولـــت آیین نامـــه بازنشســـتگی در مشـــاغل 
ســـخت و زیان آ ور را در دســـت اصاح داریم. 
رای  اصـــاح  بـــرای  هـــم  استســـفاریه  یـــک 

دیـــوان به مجلـــس رفته اســـت.
گفت: هزینه ســـخت و زیان آور برای  قدســـی 
کارفرمـــا قبـــل از 14-7-1380 مقدار 4 درصد 
اســـت.  فـــرد  یـــک  اســـتحقاقی  مســـتمری 
همزمـــان بایـــد بـــرای آن ســـوابق و ســـوابق 
بعـــد از آن ســـال بایـــد 4 درصـــد بـــرای مدتی 
کرده حـــق بیمه پرداخت  کار  که پیش شـــما 
دســـتورالعملی  ارتبـــاط  ایـــن  در  کنیـــد. 
بیمـــه  کـــه  بـــود  شـــده  صـــادر  کار  وزارت  از 
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شـــده ها می توانســـتند برونـــد و پـــول خود را 
ح دعـــوی در هیاتها آن  بپردازنـــد بعـــد با طـــر
کارفرمـــا بگیرند، هیاتها هـــم به این رای  را از 
گذشـــته هیـــات عمومی  می دادند اما ســـال 
ایـــن  کـــه  کـــرد  دیـــوان دســـتور عـــام صـــادر 
ح در هیـــات تشـــخیص و  مســـائل قابـــل طـــر

نیســـت.  اختاف  حـــل 
کـــرد: در حال  وی دربـــاره ابـــاغ نیـــز عنـــوان 
گرچه  کار اســـت ا حاضـــر اباغ بر عهده وزارت 
در آیین نامـــه صراحتـــا بـــه آن اشـــاره نشـــده 
اســـت. در مـــورد شـــرایط اباغ هـــم می توان 
بـــه مـــاده 90 تـــا 110 آییـــن دادرســـی مدنـــی 
بـــرای نمونـــه آدرس پـــروژه،  کـــرد.  مراجعـــه 
کارگاه  بـــه  ابـــاغ  و  نیســـت  قانونـــی  آدرس 
در واقـــع نوعـــی اطـــاع دادن اســـت و ابـــاغ 
نیســـت و بایســـتی به دفتر مرکزی شـــرکت به 
گردد.  عنـــوان اقامتـــگاه قانونی شـــرکت اباغ 
کارفرمایان هم با اشـــاره  وی دربـــاره تکالیف 

کـــرد: ایـــن مـــاده درباره  بـــه مـــاده 90 عنوان 
معاینـــات قبـــل از اســـتخدام در درمانگاهها 
و موسســـات مـــورد قبـــول تامیـــن اجتماعی 
گـــر فـــرد معاینه نداشـــته باشـــد و به  اســـت. ا
کار افتـــاده  کنـــد یـــا از  دلیـــل بیمـــاری فـــوت 
کارفرما شـــده  شـــود، تامین اجتماعی مدعی 
کار را  گفـــت فرد از اول تـــوان ارجاع  و خواهـــد 
کار نامناســـب از  نداشـــته یا بـــه دلیل ارجـــاع 
کار افتـــاده یا فوت شـــده اســـت. بنابر آخرین 
کار افتادگـــی  گـــر فـــوت یـــا از  دســـتورالعمل، ا
کار بـــوده باشـــد هزینه های  بـــه دلیـــل ارجاع 
انجـــام شـــده ای چـــون مســـتمری مطالبـــه 
کارفرما بایـــد در اولین اعام  می شـــود، اما آیا 
کنـــد یـــا بایـــد بـــه آن اعتراض  آن را پرداخـــت 
کنـــد؟ در آخریـــن دســـتورالعمل بـــا تقاضای 

ح در  کارفرمـــا موضـــوع قابل طـــر مدیـــون یـــا 
کارشناســـی مرضی الطرفین است. یکی  یک 
کارشناســـی رســـمی مرضی  کمیته  از اعضای 
توســـط  یکـــی  متقاضـــی،  الطرفیـــن  توســـط 
تامیـــن اجتماعـــی و نفـــر ثالث توســـط آن دو 
کمیته  عضـــو تعییـــن می شـــود و حکـــم ایـــن 
بـــرای طرفین الزم االجرا اســـت. البته آنهایی 
تـــا  می گیرنـــد  مدنـــی  مســـئولیت  بیمـــه  کـــه 
گرچه رقم  حدی خیالشـــان راحـــت اســـت، ا
در این نوع بیمه بســـیار مهم اســـت. وی در 
کرد:  پاسخ به ســـوال یکی از حاضران تصریح 
در حیـــن دوره الزامی برای معاینات نیســـت 
اما در مورد مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور ماده 
الزامـــی  را  کار معاینـــات دوره ای  قانـــون   52
کـــه در قانون تامیـــن اجتماعی این  دانســـته 

ندارد.  وجـــود  مورد 
تامیـــن  قانـــون   34 مـــاده  افـــزود:  قدســـی 
همزمـــان  اشـــتغال  دربـــاره  اجتماعـــی 

اســـت.  کارگاه  چنـــد  یـــا   2 در  بیمه شـــدگان 
کار همزمـــان واقعی  یک ســـری اشـــتغال بـــه 
کار همزمـــان  بـــه  اشـــتغال  برخـــی   و  اســـت 
کارفرما  برای یک ســـری اســـتفاده ها اســـت. 
که در  کارفرمایـــان الـــزام دارنـــد افـــرادی را  یـــا 
کثـــر  کار می کننـــد تـــا حدا کارگاه  2 یـــا چنـــد 
کســـر حـــق بیمـــه، بیمه  دســـتمزد مشـــمول 
کارگاه حق  گـــر بـــرای فـــردی در دو  نماینـــد. ا
کوتـــاه مدت  بیمـــه رد شـــد، بـــرای حمایـــت 
کارگاه  دو  تجمیـــع  دســـتمزد  غرامـــت  مثـــل 
محاســـبه می شـــود ولـــی برای حمایـــت بلند 
کـــه در  بـــه نســـبت ســـنواتی اســـت  مـــدت، 
کارفرما  گر  کارگاه دوم پرداخت شـــده است. ا
لیســـت غیر واقعـــی برای افـــراد بدهـــد ناچار 
کند،  اســـت پرداختـــی را در دفتر مالـــی ثبت 

کـــه در طـــول برنامـــه  بـــا توجـــه بـــا شـــرایطی 
ششـــم دارد اتفـــاق می افتـــد، تبعاتی خواهد 
داشـــت. قبـــا میانگیـــن 5 ســـال مدنظر بود 
برنامـــه ششـــم میانگیـــن دو ســـال  ولـــی در 
آخـــر مدنظـــر اســـت و ایـــن عددهـــا معنـــادار 
تامیـــن  در  تفکـــری  امـــروز  البتـــه  می شـــود. 
کـــه میانگین  اجتماعـــی دارد شـــکل می گیرد 
30 ســـال را بـــا یک عدد ثابـــت در نظر بگیرند 

کـــه تفکر درســـتی اســـت. 
کـــرد: در ماده  وی دربـــاره مـــاده 36 عنـــوان 
و  ســـازمان  بیـــن  دوگانـــه ای  برداشـــت   36
کارفرمایـــان وجـــود دارد. در این مـــاده آمده 
»کارفرمـــا مکلـــف اســـت در موقـــع پرداخـــت 
مـــزد یـــا حقـــوق و مزایـــا ســـهم بیمه شـــده را 
کســـر نمـــوده و ســـهم خـــود را بـــر آن افـــزوده 
کارفرما ســـهم  گر  به ســـازمان تأدیه نمایـــد. ا
مســـئول  خـــود  نکـــرد  کســـر  را  شـــده  بیمـــه 
گر  که ا پرداخـــت آن می شـــود در عیـــن حـــال 
کـــرد قابـــل پیگرد در  کســـر  بیـــش از 7 درصد 
مراجـــع قضایـــی اســـت. عـــدم پرداخت حق 
بیمـــه هـــم رافـــع مســـئولیت بیمـــه در قبـــال 
بیمـــه شـــدگان نخواهـــد بـــود«. بعضی هـــا از 
که  کرده انـــد  ایـــن عـــدم پرداخـــت برداشـــت 
هر وقت لیســـت بدون پول بدهند ســـازمان 
که  مکلـــف بـــه دریافـــت آن اســـت، در حالی 
که  که مـــن تـــا زمانی  ســـازمان هـــم می گویـــد 
لیســـتی را نگرفتـــه ام بیمـــه شـــده ای وجـــود 
از  برداشـــت  ایـــن اختـــاف  نـــدارد. طبیعتـــا 
این مـــاده قانونی برای طرفیـــن وجود دارد، 
گر ســـازمان لیســـت همه را بـــدون پول  امـــا ا
بگیـــرد بـــا ایـــن همـــه مســـتمری بگیـــر چـــه 
کـــرد، ضمـــن اینکـــه ســـازمان هـــم  خواهـــد 
برای لیســـت بـــدون بیمـــه، اخطاریـــه فوری 
کارفرمـــا را می بنـــدد در  می دهـــد و حســـاب 
کـــه در شـــرایط بـــد اقتصـــادی برخی  حالـــی 
کارفرماهـــا نمی تواننـــد همزمان هـــم حقوق 
کنند و هم لیســـت بـــا پول بدهند.  پرداخت 
کارفرمایـــان و پیمانکاران وظیفه دارند  همه 
ســـازمان را ســـرپا نگه دارند ضمن اینکه باید 
مجموعه هـــای خـــود را ســـر پـــا نگـــه دارنـــد، 
که اینهـــا الزم و ملزوم یکدیگر هســـتند.  چـــرا 
کارگر  گـــر  کارگر نیســـت، ا کارفرما نباشـــد،  گـــر  ا
نباشـــد، تامیـــن اجتماعـــی نیســـت، تامیـــن 
کار  کـــه نباشـــد حمایتـــی در  اجتماعـــی هـــم 
کمک هم و بـــا رعایت  نیســـت. اینها باید بـــا 

کنند.  کار  شـــرایط هـــم 

کارگاه
آموزشی
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کـــرد: این  وی دربـــاره مـــاده 37 نیـــز عنـــوان 
مـــاده دربـــاره نقـــل و انتقـــال عین یـــا منافع 
مشـــمول  کارگاههـــای  اســـت.  کارگاههـــا 
تامیـــن اجتماعـــی را چـــه بخواهیـــد بخریـــد 
گواهـــی  حتمـــا  بفروشـــید  بخواهیـــد  چـــه  و 
عـــدم بدهـــی تـــا تاریـــخ انتقـــال را از تامیـــن 
اجتماعـــی یـــا انتقـــال دهنـــده بگیریـــد وگرنه 
قبلـــی  متضامنـــا مســـئول پرداخـــت دیـــون 
اعـــام  دربـــاره  وی  بـــود.  خواهیـــد  کارگاه 
گفت: اعام  بدهـــی در تامیـــن اجتماعی نیـــز 
بدهـــی در تامیـــن اجتماعـــی یا قطعی اســـت 
یـــا بـــرآوردی. عوامل اعـــام بدهی بـــرآوردی 
کارگاه  شـــامل تفـــاوت لیســـت و بازرســـی در 
دفاتـــر  بازرســـی  و  لیســـت  تفـــاوت  صنفـــی، 
قانونـــی، تفاوت ماخذ حق بیمـــه ماده 41 با 
لیست شـــما در قرارداد غیرعمرانی، و ادعای 
که  ســـابقه اســـت. در ادعای ســـابقه فـــردی 
برای او لیســـت و حق بیمه از طرف موسســـه 
اجتماعـــی  تامیـــن  طریـــق  از  یـــا  نشـــده،  رد 
در   148 مـــاده  طریـــق  از  یـــا  می کنـــد  اقـــدام 
کدام از اینها بـــه نتیجه قطعی  کار. هـــر  اداره 
کـــرده حق  کار  کـــه  کـــه بـــرای فـــردی  برســـد 
بیمـــه رد نشـــده، یـــک مبنـــای مطالبـــه حق 
بیمـــه بـــرای ســـوابق ادعایی ایجـــاد می کند. 
ادعـــا،  ایـــن  دســـتمزد  محاســـبه  مبنـــای 
دســـتمزد تاریخ تقاضای بیمه شـــده در نظر 
گرفتـــه می شـــود یعنـــی 30 درصد حقـــوق روز 
کـــه  کســـانی  را مطالبـــه می کننـــد. در مـــورد 
تاریـــخ  دســـتمزد  حداقـــل  نیســـتند  شـــاغل 
مـــورد  در  می شـــود.  گرفتـــه  نظـــر  در  تقاضـــا 
گوشـــه ســـمت  قراردادهـــای پیمانکاری، در 
چپ فـــرم بدهی برآوردی، شـــماره قـــرارداد، 
کارکرد حتما  تاریـــخ قرارداد و مبلغ محاســـبه 
اطاعـــات  وگرنـــه  باشـــد،  شـــده  ج  در بایـــد 
درســـت نیســـت. این اعام بدهـــی ظرف 30 
روز از تاریـــخ ابـــاغ قابـــل اعتـــراض در هیات 
تشـــخیص اســـت، اما رای هیات تجدید نظر 
قابـــل اعتـــراض نیســـت، در دیـــوان می توان 

کرد.  اعتـــراض 
گـــر  گفـــت: ا وی دربـــاره بدهـــی قطعـــی نیـــز 
لیســـت بدون حق بیمه داده باشـــیم بدهی 
یـــک ماهـــه  گـــر در مهلـــت  ا اســـت.  قطعـــی 
گر  اعتـــراض نکردیـــم بدهـــی قطعی اســـت، ا
اعتـــراض  بـــدوی  رای هیـــات  بـــه  روز  تـــا 20 
نکردیـــم بدهـــی قطعـــی اســـت، و رای هیات 
قطعـــی  هـــم  ابـــاغ  تاریـــخ  از  نظـــر  تجدیـــد 

اســـت. بایـــد به همه ایـــن بدهی هـــا از تاریخ 
قطعیـــت ماهیانـــه 2 درصـــد جریمـــه اضافـــه 
شـــود. در تیر 1387 در مجمع تصویب شـــده 
دو نـــوع جریمـــه در تامیـــن اجتماعـــی وجود 
داشـــته باشـــد، جریمه تاخیر ارســـال لیست 
و جریمـــه تاخیـــر پرداخت حق بیمـــه. تاخیر 
ارســـال لیســـت 1 بـــار 10 درصـــد حـــق بیمـــه 
تـــا  تاخیـــر پرداخـــت 2 درصـــد و ماهیانـــه  و 
زمـــان پرداخت اســـت. بـــرای بدهـــی قطعی 
اخطاریـــه 48 ســـاعته ای می زننـــد و بعـــد از 
آن اقدامـــات اجرایـــی شـــروع می شـــود. بـــه 
کـــه اقدامـــات اجرایـــی شـــروع  محـــض ایـــن 
گر  شـــد بقیـــه مراحـــل اتفـــاق می افتـــد، امـــا ا
فرد مدیـــون قبل از صـــدور اجرائیـــه مراجعه 
کند40 درصد  کنـــد و بدهی خود را پرداخـــت 
گـــر اجرائیـــه  جرایـــم قابـــل برگشـــت اســـت. ا

صـــادر شـــد ابـــدا 2/5 درصد ظـــرف یک ماه  
و 5 درصـــد هـــم به عنـــوان حق االجـــرا به آن 

اضافـــه می شـــود. 
وی افـــزود: تامیـــن اجتماعـــی اوراقـــی به نام 
بازداشـــت نامـــه یـــا بازداشـــت نـــزد شـــخص 
که پیمانـــکار در  کـــه نـــزد بانکـــی  ثالـــث دارد، 
آن حســـاب دارد فرســـتاده می شـــود. رای در 
هیات عمومـــی دیوان عدالت صادر شـــده و 
گر بازداشـــت نامه شـــخص ثالث برای  گفتـــه ا
که عمومـــا منظـــور پیمکانکار  شـــخص آمده 
فرعـــی اســـت، می تـــوان مطالبـــات او را نـــزد 
گـــر مدیـــون  کـــرد.  ا شـــخص ثالـــث توقیـــف 
کثر  کارکردی نـــدارد حدا پیش شـــما مطالبه 
کـــه مدیون پیش  ظـــرف 10 روز جواب دهید 
شـــما چیزی نـــدارد وگرنـــه اقدامـــات اجرایی 

علیـــه شـــما صـــورت می گیرد. 
در  بخشـــنامه ای  کـــرد:  تصریـــح   وی 
که تجدید محاسبه   30-11-1396 صادر شد 
بدهـــی قطعـــی شـــده را مدنظـــر داشـــت. در 
پیمانـــکاری بـــه دلیـــل عـــدم ابـــاغ درســـت 
قطعـــی  بدهی هـــا  موقـــع،  بـــه  اقـــدام  یـــا 
گـــر  ا جدیـــد  دســـتورالعمل  در  می شـــدند. 
پیمانـــکار  یـــا  دارد  مفاصاحســـابی  کارفرمـــا 
کـــه بـــه حســـاب وی نگذاشـــته،  فرعـــی دارد 
کارکرد، فســـخ قـــرارداد یـــا تعدیلی  کاهش  یـــا 
شـــده  داده  اجـــازه   ... و  گرفتـــه  صـــورت 
مســـتندات مجددا بررســـی و دســـتور ارجاع 
مجـــدد بـــه هیـــات تجدید نظـــر داده شـــود.

کـــرد 4 مـــاده قانونی در  آقای قدســـی عنوان 
بخـــش قراردادهای پیمانـــکاری وجود دارد. 
کنندگان  گذار  در ماده 38ذکر شده اســـت وا
کار مکلف هســـتند به هنگام انعقـــاد قرارداد 
ضمـــن الـــزام پیمانـــکار بـــه ارســـال لیســـت و 
پرداخـــت حق بیمـــه، 5 درصـــد از هر صورت 
کســـر و به عنـــوان ودیعه نـــزد خود  وضعیـــت 
مکســـوره  پرداخـــت  پایـــان  در  و  نگهـــداری 
بـــه  منـــوط  را  وضعیـــت  صـــورت  آخریـــن  و 
مفاصاحســـاب تامین اجتماعـــی نمایند. در 
کار این  گذارکننـــده  گـــر وا گفته شـــده ا ادامه 
موارد را رعایت نکرد راســـا مســـئول پرداخت 
کلیـــه دیـــون پیمانـــکار اســـت. این مـــاده در 
ســـال 1354 تصویب شـــد اما بـــرای پرداخت 
یـــا نگهـــداری زمانی مشـــخص نکـــرد. اولین 
تبصـــره الحاقـــی بـــه مـــاده 38 در ایـــن بـــاره 
گفت چنانکه 1 ســـال  کـــرد و  تعییـــن تکلیـــف 
بعـــد از خاتمـــه یـــا فســـخ یـــا تعلیـــق قـــرارداد 

  آقای قدسی مشاور
 امور بیمه در سندیکا:

تی  ماشـــین آال و  تجهیـــزات  آیـــا 
می کردنـــد  کار   1380 ســـال  کـــه 
بـــا ســـال 1397 قابـــل مقایســـه 
کـــه در آخریـــن  هســـتند؟ امـــروز 
ســـنگین  ماشـــین آالت  مـــدل 
نشســـته ایم آیـــا می توانیـــم ادعا 
زیـــان آوری  و  ســـخت  کار  کنیـــم 
داریـــم؟ در قانـــون و آیین نامـــه 
پیش بینی شـــده بود اثبات این 
کار و بازرســـی  قضیه با بازرســـی 
مشـــخص  محیـــط  بهداشـــت 
کمیته های  کثر  شـــود ولیکن در ا
بررسی ســـخت و زیان آور این دو 
فـــرض اجرا نمی شـــود و در موارد 
اغلـــب ادعاهـــا بـــه راحتـــی رای 
مشاغل ســـخت و زیان آور داده 

می شـــود.



 پیام آبادگران                                  
مردادماه   1397
شماره 369

22

 نشست

پیمانکار جهت ارائه مفاصاحســـاب مراجعه 
کار مکلـــف اســـت  کننـــده  گـــذار  ننمایـــد، وا
اطاعـــات پیمانـــکار را بـــه تامیـــن اجتماعی 
کنـــد تا بـــا ایـــن اطاعـــات و اطاعات  اعـــام 
موجـــود در پرونده حـــق بیمه را محاســـبه و 
کنـــد. وقتی بدهـــی قطعی شـــد به  مطالبـــه 
کـــه پیمانکار  کند  کار اعـــام  کننـــده  گـــذار  وا
که یـــا بـــا مبالغ  فـــان مبلـــغ بدهـــکار اســـت 
گر بیشتر  نگه داری شـــده پرداخت شـــود، و ا
از 5 درصـــد بـــود همـــان 5 درصـــد یـــا آخرین 
مـــورد  کنـــد منتهـــی در  پرداخـــت  را  قســـط 
پیمانـــکار اصلـــی و فرعـــی مصلحـــت حکـــم 
می کنـــد پیمانکار اصلی بدهـــی را پرداخت و 
مفاصاحســـاب بگیرد و بعـــدا آن را از مدیون 
در  هـــم  تبصـــره ای  کنـــد.  مطالبـــه  اصلـــی 
ســـال 1394 بـــه مـــاده 38 اضافه شـــد تحت 

عنـــوان تبصـــره 40 قانون رفـــع موانـــع تولید 
کـــه می گوید اعمـــال ضرایب مـــاده 41 قانون 
تامیـــن اجتماعی در خصـــوص قراردادهایی 
کارگاههـــای صنعتی، تولیـــدی و فنی  کـــه در 
اجرا می شـــود مورد ندارد و بخشـــنامه 14/9 

به ایـــن مورد پـــردازد.
در  کـــرد:  عنـــوان  نیـــز   41 مـــاده  دربـــاره  وی 
ایـــن مـــاده ذکر شـــده ســـازمان حـــق دارد با 
پیشـــنهاد هیـــأت مدیـــره و تصویب شـــورای 
عالـــی تامیـــن اجتماعـــی نســـبت مـــزد را بـــه 
کار انجـــام یافتـــه  تعییـــن و حـــق بیمـــه  کل 
متعلـــق را به همان نســـبت مطالبه و وصول 
نمایـــد. در 24 فروردیـــن 1370 آن 7 درصد و 
کنون می بینید مشـــخص  کـــه ا 15 درصـــدی 
که در آن زمان عدد متناســـبی  شـــده اســـت 
که نه  بـــوده، امـــا اصل بـــر بازنگـــری آن بـــود 

تنهـــا بازنگـــری نشـــد مشـــکات عدیـــده ای 
شـــد.  ایجاد 

وی دربـــاره محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادها 
تامیـــن  مقـــررات  در  کـــرد:  تصریـــح  نیـــز 
اجتماعـــی انـــواع قراردادهـــا را بـــه 3 دســـته 
کرده انـــد: 1- قراردادهـــای عمرانـــی  تقســـیم 
شـــرط  دو  قراردادهـــا  ایـــن  بحـــث  در  کـــه 
همزمان اصلـــی وجود دارد، فهرســـت بهای 
پایـــه مصـــوب ســـازمان برنامه باشـــد و تمام 
یا قســـمتی از اعتبـــارات آن از محل اعتبارات 
شـــود  تامیـــن  دولـــت  عمرانـــی  طرحهـــای 
ایـــن قـــرارداد مشـــمول حـــق بیمـــه مقطوع 
ح هـــای عمرانـــی اســـت. در قراردادهـــای  طر
عمرانـــی دو بحـــث قرارداد مشـــاوره و اجرایی 
بیمـــه  حـــق  اجرایـــی  قـــرارداد  دارد.  وجـــود 
که بـــه تفکیک  مقطـــوع 6/6 درصـــد دارنـــد 

4/4 درصـــد معـــادل 20 درصـــد حـــق بیمـــه 
حـــق  معـــادل  درصـــد  کارفرمـــا،0/6  ســـهم 
بیمه ســـهم بیمه شـــده، و 1/6 دهم معادل 
کـــه در عمل ذی  حـــق بیمه بیـــکاری اســـت 
حســـابها در قراردادهـــای اجرایی 1/6 درصد 
کســـر و در قرارداد مشـــاوره  کارکرد پیمانکار  از 
کردن  کســـر و با اضافه  کارکرد مشـــاور  3/6 از 
کـــه در  ســـهم خـــود از محـــل اعتبـــار پـــروژه 
اجرایـــی 5 درصـــد و در مشـــاوره 12 درصـــد 
کثر تا یـــک ماه از صـــدور صورت  اســـت، حدا
اجتماعـــی  تامیـــن  حســـاب  بـــه  وضعیـــت 
واریـــز می کننـــد. تـــا ســـالهای 1392 و 1393 
مشـــکلی  عمرانـــی  قراردادهـــای  بحـــث  در 
وجود نداشـــت، ولی طی ســـالهای اخیر هم 
کارفرمـــا  پیمانـــکار هـــم ذی حســـاب و هـــم 
گرفتـــار شـــده اند. دولـــت پولـــی نداشـــته بـــه 

کارفرمـــا بدهد و به پیمانـــکار اوراق می دهد، 
پـــول  پـــول نداشـــته  از طرفـــی ذی حســـاب 
بیمـــه را بدهد. در پی این مســـائل مکاتباتی 
بـــا تامیـــن اجتماعـــی شـــد و موافقـــت شـــد 

تامیـــن اجتماعـــی هـــم اوراق بگیـــرد. 
کـــرد: در حـــال حاضـــر  قدســـی خاطرنشـــان 
بـــه ظاهـــر مشـــکل حـــل شـــده اســـت. امـــا 
اوایـــل امســـال تامیـــن  گذشـــته و  در ســـال 
کرد تا سررســـید این اســـناد  اجتماعـــی اعام 
تـــا  و  داد،  نخواهـــد  مفاصاحســـاب  نرســـد 
سررســـید اســـناد جریمـــه آن را هـــم خواهـــد 
کـــه بر همین اســـاس آقـــای نوربخش  گرفت 
گـــر جریمه ای  که ا کرده  بخشـــنامه ای صادر 
حاصل می شـــود باید دســـتگاههای اجرایی 
کننـــد نـــه پیمانکاران و مشـــاوران  پرداخـــت 
طرحهـــای عمرانـــی. ایـــن بحث در شـــورای 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی هم در 
ح شـــد و همه دســـتگاههای  خردادماه مطر
که دســـتگاه  کردند  درگیـــر و تشـــکلها توافـــق 
خزانـــه  اســـناد  پیمانـــکار  بـــه  کـــه  اجرایـــی 
کرده  که پیش بینـــی  می دهـــد، همانجایـــی 
تامیـــن  بـــه  بدهـــد  پیمانـــکار  بـــه  ســـودی 
اجتماعـــی هـــم ســـود بدهـــد، و در مقابـــل 
هـــم  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـود  ایـــن  دادن 
جریمـــه مطالبـــه نکنـــد. ایـــن توافق تـــا دفتر 
حقوقـــی رئیـــس جمهـــور هـــم رفتـــه اســـت 
گـــر امـــروز اســـناد خزانـــه ای بـــه تامین  پس ا
اجتماعی داده می شـــود باید ســـود داشـــته 
بایـــد آن را  باشـــد و تامیـــن اجتماعـــی هـــم 
بپذیـــرد. منتهـــی تامیـــن اجتماعـــی زمانـــی 
کـــه  کنـــد  جریمـــه  درخواســـت  می توانـــد 
آخرین صـــورت وضعیت پیمانکار رســـیدگی 
شـــود یعنـــی جریمـــه را نبایـــد بـــرای صـــورت 
کند  وضعیت هـــای طـــول دوره درخواســـت 
کـــه حـــق  کـــه در قراردادهـــای عمرانـــی  چـــرا 
بیمه مقطـــوع دارند جریمـــه تاخیر پرداخت 
 10 جریمـــه  ولـــی  نداریـــم،  بیمـــه  طـــول  در 
درصـــدی تاخیـــر ارســـال لیســـت داریـــم مگر 
اینکـــه در طـــول دوره فقـــط یک لیســـت هم 
ایـــن صـــورت  کـــه در  کـــرده باشـــید  ارســـال 
جریمـــه ای شـــامل نمی شـــود.  البتـــه طبـــق 
کـــه باید حـــق بیمه  قانـــون پیمانـــکار اســـت 
 143 و   129 مصوبـــات  کنـــد،  پرداخـــت  را 
شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی نمی تواند 
ناقـــض قانون باشـــد منتهی توافقی شـــده و 
که ذی  کرده اند  هیات وزیـــران هم مصـــوب 

کارگاه
آموزشی
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حســـاب آن را بپردازنـــد. 
وی دربـــاره برخـــورد بـــا پیمانـــکار فرعـــی نیـــز 
گذارنده  کـــه دســـتگاه وا گفت: عیـــن رفتاری 
بـــا  بایـــد  می کنـــد  اصلـــی  پیمانـــکار  بـــا  کار 
کرد یعنـــی پیمانکار  پیمانـــکار فرعی برخـــورد 
کســـر و  اصلـــی بایـــد 1/6 از پیمانـــکار فرعـــی 
کـــم  کارکـــردش  حـــق بیمـــه بیمـــه شـــده را از 
کنـــد و در حســـابش بگذارد، پیمانـــکار اصلی 
هـــم باید حق بیمـــه بکارکنان خـــود را باید از 
کـــم و در درآمدهای خود بگذارد  حقـــوق آنها 
که هزینـــه آن در صـــورت وضعیت دیده  چـــرا 
شـــده اســـت. پیمانـــکاران فرعـــی مکلـــف به 
پرداخت حق بیمه نیســـتند، پـــس پیمانکار 
اصلـــی باید در قـــرارداد بـــا پیمانـــکار فرعی با 
آوردن شـــماره، تاریـــخ قـــرارداد اصلـــی و هـــر 
کـــردن پیمانـــکار فرعی  کار  که مویـــد  چیـــزی 
در پـــروژه باشـــد، ایـــن دو قـــرارداد را بـــه هـــم 
کنـــد. عـــاوه بـــر ایـــن بهتر اســـت به  مرتبـــط 
نوعی لیســـت پیمانـــکار فرعـــی از طریق برگه 
کلـــی را از  که لیســـت  کنترل شـــود،  پرداخـــت 
ج نکند. پیشـــنهاد من این اســـت  6/6خـــار
گر بدون قصور لیســـت شـــما بزرگتر شد، و  که ا
بدهی شـــما قطعی شـــد بدون اینکه فرصت 
اعتراض در هیاتها را داشـــته باشـــید از طریق 
کنید چـــون در دیـــوان اقدام  دیـــوان اقـــدام 
ســـازمانها نیـــز قابـــل رســـیدگی اعـــام شـــده 
که  کـــه همانگونه  اســـت. بهتر اســـت بدانید 
بدهـــی بـــرآوردی در هیاتهـــا قابـــل رســـیدگی 
قابـــل  هیاتهـــا  در  قطعـــی  بدهـــی  اســـت 
رســـیدگی نیســـت. در قراردادهـــای مقطـــوع 
داشـــته  وجـــود  دوره  از  ج  خـــار لیســـت  گـــر  ا
باشـــد، حق برآوردی داشـــته باشـــد، اعضای 
هیـــات مدیـــره در لیســـت داده شـــده باشـــد 
ح موضوع و  می توان بـــه عنوان برآوردی طـــر
که  6/6  رســـیدگی شـــود اما در حالت عادی 

درصـــد اســـت ممکن نیســـت. 
وی دربـــاره قراردادهـــای غیـــر عمرانـــی هـــم 
کـــرد: مصوبـــه محاســـبه حـــق بیمـــه  عنـــوان 
تصویب نامـــه  غیرعمرانـــی  قراردادهـــای 
تامیـــن  عالـــی  شـــورای   1370 فروردیـــن   24
کـــه در آن دو نســـبت مـــزد  اجتماعـــی اســـت 
یکـــی  اســـت،  شـــده  مشـــخص  کار  کل  بـــه 
26 درصـــد بـــرای قراردادهـــای بـــا مصالـــح یا 
که بر عهده پیمانکار اســـت و در  دســـتمزدی 
نهایـــت 7 درصـــد می شـــود و یـــک 56 درصد 
در  می شـــود.  حاصـــل  درصـــد   15 آن  از  کـــه 

کنـــار ایـــن دو عنوان، یـــک مـــدل قرارداهایی 
کارفرمـــا  کـــه بخشـــی از مصالـــح را  داشـــتیم 
تامیـــن می کردند چـــون بســـیاری مصالح در 
اختیـــار دولـــت بـــود، آن موقع موافقت شـــد 
کا 7 درصد  کاالها اضافه شـــود و  ارزش ایـــن 
کارفرمـــا ارزش مصالح را  گـــر  دریافت شـــود و ا
کـــه این  کا 15 درصـــد دریافـــت شـــود  نـــداد 
قراردادهـــای  قراردادهـــا مخصوصـــا در  نـــوع 
پـــارس جنوبی بـــه وفور وجود دارد و مشـــکل 
ایجـــاد می کنـــد. بحـــث بعـــدی در ایـــن مورد 
قراردادهـــای مکانیـــزه و غیـــر مکانیـــزه اســـت 
دســـتمزد  کاهـــش  در  ماشـــین آالت  یعنـــی 
نیـــروی انســـانی موثـــر اســـت، و حـــق بیمه 7 
بـــرای بخـــش مکانیـــزه و 15 درصـــد  درصـــد 
شـــده  مشـــخص  غیرمکانیـــزه  بخـــش  بـــرای 
که وجود  اســـت. در ابتدای امر تنها مجوزی 
کار اســـت، منتهی چه  گذارنده  دارد تائیـــد وا
کار هســـتید یـــا پیمانکار، دقت  گذارکننده  وا
کار مکانیزه و غیرمکانیزه در  که نســـبت  کنید 
قرارداد دقیق باشـــد. عمومـــا در قراردادهای 
نقـــش ماشـــین آالت  پیمانـــکاری  و  اجرایـــی 

بیشـــتر از قراردادهـــای مشـــاوره اســـت. 
غیرعمرانـــی  قراردادهـــای  در  افـــزود:  وی 
کشـــور تامین شـــده اند  تجهیـــزات یا از داخل 
کشـــور  ج از  که از خار کشـــور، آنچه  یا از بیرون 
آورده شـــده از محاســـبه حـــق بیمـــه معـــاف 

گمـــرک دربـــاره آن  اســـت امـــا باید برگ ســـبز 
که در آن ذکر شـــده باشـــد  تجهیز ارائه شـــود 
ایـــن تجهیـــز بابـــت فـــان پـــروژه وارد شـــده 
کاال  اســـت. یـــک تفاوتـــی در رقـــم خرید ایـــن 
کارفرمای خـــود اعام  کـــه شـــما بـــه  بـــا آنچه 
که این تفاوت مشـــمول  می کنید وجود دارد 
حـــق بیمه اســـت. در مورد تامیـــن تجهیزات 
کننـــده داخلـــی برخـــی وقتهـــا یـــک  از تولیـــد 
می شـــود  بســـته  فـــروش  و  خریـــد  قـــرارداد 
مفاصاحســـاب  درخواســـت  فروشـــنده  از  و 
کارگاههـــای  کـــه همـــه  نمی شـــود، در حالـــی 
کـــه بخشـــی از پیمـــان را در  تولیـــدی و فنـــی 
کارگاه ثابـــت خـــود انجام می دهنـــد برای آنها 
که لیســـت  ضریـــب اعمـــال نمی شـــود. آنچه 
گر شـــما  کفایت می کند. ا ماهیانـــه می دهند 
کل قرارداد  کارکـــرد  مفاصاحســـاب نگیرید در 
گرفت  شـــما هست و 7/8 را از شـــما خواهند 
و شـــما دفاعـــی بـــرای آن نخواهیـــد داشـــت. 
کارگاه  آن  بـــرای  مفاصاحســـاب  ایـــن  دادن 
که حمـــل و نقل  هزینـــه ای نـــدارد مگـــر ایـــن 
گر  کارگاهی داشـــته باشـــد. ا ج از  و نصب خار
کار بـــه نهـــادی دولتی داده شـــود  بخشـــی از 
کارگران را داده باشـــد  و آن نهـــاد حـــق بیمـــه 
می توانـــد بـــه راحتـــی مفاصـــا ارائـــه دهند، و 
گر بـــدون اینکه شـــما از آنها مفاصـــا مطالبه  ا
کارکرد شـــما  کنیـــد در  کنیـــد پـــول پرداخـــت 

محاســـبه خواهد شـــد.
کـــرد: زمانی شـــما تجهیزاتی  قدســـی تصریح 
کارکرد پروژه شـــما اســـت  که جزو  را می آوریـــد 
و آخـــر پـــروژه بااســـتفاده خواهـــد مانـــد، در 
گر  ایـــن حالت مشـــمول بیمه نیســـت ولـــی ا
کار  بـــه عنوان ابـــزاری قابل اســـتفاده در چند 

وارد شـــده باشـــد معاف نیست. 
گفت:  وی دربـــاره قراردادهـــای تک نفـــره نیز 
قراردادهـــای تک نفـــره در پیمانـــکاری هیچ 
گر  خاصیتـــی بـــرای پیمانـــکار نـــدارد و حتی ا
گرفته شـــود حق  گوهـــی عدم شـــمول مـــاده 
کند.  بیمـــه را باید در قالب قـــرارداد پرداخت 
ایـــن قراردادهـــا در شـــرایط و نحـــوه پذیـــرش 
مشـــکات خـــاص خـــود را دارد، ترجیحـــا در 
بخـــش پیمانکاری هـــر قـــراردادی می بندید 

بگیرید.  مفاصاحســـاب 
بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـندیکا  بیمـــه ای  مشـــاور 
 تفاهم نامه هـــای بیمـــه ای ســـندیکا با برخی 
کـــرد: بخشـــنامه 14/5  دســـتگاهها عنـــوان 
ارتبـــاط بیشـــتری بـــا پیمانـــکاران دارد و در 

  مشاور امور بیمه در سندیکا:
دولت پولی نداشته به کارفرما بدهد 
و به پیمانکار اوراق می دهد، از طرفی 
ذی  حساب پول نداشته پول بیمه را 
بدهد. در پی این مسائل مکاتباتی 
با تامین اجتماعی شد و موافقت شد 
تامین اجتماعی هم اوراق بگیرد.   اما 
در سال گذشته و اوایل امسال تامین 
کرد تا سررسید این  اجتماعی اعام 
نخواهد  مفاصاحساب  نرسد  اسناد 
داد، و تا سررسید اسناد جریمه آن را 
هم خواهد گرفت که بر همین اساس 
صادر  بخشنامه ای  نوربخش  آقای 
گر جریمه ای حاصل می شود  کرده که ا
اجرایی پرداخت  باید دستگاههای 
مشاوران  و  پیمانکاران  نه  کنند 

طرحهای عمرانی.
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 نشست

ســـه ســـرفصل ایجاد پســـتهای بـــرق، ایجاد 
کـــه  بـــرق رســـانی و آب و فاضـــاب  شـــبکه 
اتفـــاق  پیمانـــکاران  بـــرای  اســـت  ممکـــن 
بـــا داشـــتن شـــرایط  بیفتـــد، تفاهـــم شـــده 
جـــدا  دســـتمزد  و  جـــدا  تجهیـــزات  خـــاص 
کارکـــرد بـــرای هـــر دو فعالیت  باشـــد و رشـــد 
محاســـبه  از  تجهیـــزات  باشـــد  متعـــادل 
مـــورد  در  می شـــود.  معـــاف  بیمـــه  حـــق 
در  هـــم  ریلـــی  نقـــل  و  حمـــل  قراردادهـــای 
همین بخشـــنامه، شـــرایط تجهیـــزات ثابت 
گن ها  بـــا راه آهـــن اســـت و پیمانکار فقـــط وا
کارکرد به  که حـــدود 60-80 رصد  را می آورد 
راه آهـــن داده می شـــود و بقیـــه بـــا پیمانکار 
داده  کارفرمـــا  بـــه  کـــه  بخشـــی  آن  اســـت. 
می شـــود از پرداخت بیمه معاف است و آن 
که بـــه پیمانکار پرداخت می شـــود  بخشـــی 

مشـــمول حـــق بیمـــه 7 درصـــد اســـت. 
وی بـــا اشـــاره بـــه قراردادهـــای حسابرســـی 
گفـــت: این قراردادها هم مشـــمول ماده 38 
که برای ایـــن قراردادها  اســـت با این تفاوت 
ضریـــب اعمال نمی شـــود، دفاتر موسســـات 
بدهـــی  گـــر  ا و  می بیننـــد  را  حسابرســـی 
قراردادهـــای  همـــه  بـــرای  باشـــند  نداشـــته 
آنهـــا جـــدا جـــدا مفاصاحســـاب می دهنـــد. 
مشـــابه  هـــم  نرم افـــزاری  خدمـــات  قـــرارداد 
همیـــن مورد اســـت و حـــق بیمه آنهـــا طبق 
دفاتـــر آنهـــا پرداخـــت می شـــود. موسســـات 
گـــر برای شـــما  پژوهشـــی غیـــر دولتـــی هـــم ا
کار انجـــام دادنـــد عـــدم بدهی طبـــق دفتر و 

بـــدون اعمـــال ضریب اســـت. 
گـــذار  وا تکالیـــف  در  کـــرد:  عنـــوان  قدســـی 
گروه  کار و پیمانـــکاران به هـــر دو  کننـــدگان 
تکلیـــف شـــده بعـــد از بســـتن قـــرارداد آن را 
که  کدام  بـــه ســـازمان بفرســـتند منتهی هـــر 
گردن دیگری  کـــرد انجام آن را  از  کار را  این 
کـــرده اســـت. بخشـــنامه 149/2 در  ســـاقط 
کـــه طبـــق آن در قـــرارد غیـــر  ســـازمان بـــود 
را  بیمـــه  بایـــد حـــق  کارفرمـــا  هـــم  عمرانـــی 
کـــه طبـــق رای دیوان  کـــم و واریـــز می کـــرد، 
خـــاف قانـــون شـــناخته شـــد و لغـــو شـــد. 
کارفرماها توافق  البتـــه برخی پیمانـــکاران و 
از  درصـــد   7 ابتـــدا  همـــان  از  و  می کننـــد 
کســـر و به  کارفرما  صـــورت وضعیت توســـط 
حســـاب تامیـــن اجتماعی ریخته می شـــود. 
بخشـــنامه  بنـــد  طبـــق  حالـــت  ایـــن  در 

کارفرما  جدیـــد بایـــد در قـــرارداد ذکـــر شـــود 
که حـــق بیمه  کرده انـــد  و پیمانـــکار توافـــق 
کســـر و به حســـاب  از هـــر صـــورت وضعیـــت 

شـــود.  واریز  ســـازمان 

تکلـــی  محمـــد  ســـمینار  از  بخـــش  ایـــن  در 
کمیســـیون قوانین و مقررات ســـندیکا  عضو 
کارگاهها  کرد: هـــدف از برگزاری ایـــن  عنـــوان 
گـــذراز  بـــرای  راهـــی  یافتـــن  و  هم اندیشـــی 
کارگاههای  کارگاه امـــروز و  مشـــکات اســـت. 
برگـــزار  زمـــان  و  هزینـــه  صـــرف  بـــا  مشـــابه 
شـــرکتها  بـــرای  خوبـــی  فرصـــت  و  می شـــود 
کارگاه  اســـت.  آنهـــا  ابهامـــات  رفـــع  جهـــت 
بعدی بـــا موضـــوع مالیات و با حضـــور آقای 
غفـــارزاده خواهـــد بـــود. بعـــد از آن هـــم یک 
جلســـه بـــا موضـــوع اصـــول قراردادهـــا برگزار 

شـــد.  خواهد 
کـــه در حوزه  وی افـــزود: اهـــم موضوعاتـــی 
ســـالها ایـــن  در  اجتماعـــی  تامیـــن   بیمـــه 
  بـــا آن موجـــه بوده ایـــم شـــامل مـــوارد زیـــر 

است:
ســـوی  از  بیمـــه  لیســـت  دریافـــت  1-عـــدم 
شـــعب تامیـــن اجتماعـــی بـــه علـــت بدهـــی 

پیمانـــکاران
2- پرداخت مطالبـــات پیمانکاران از طریق 
گـــذاری این  ح وا اســـناد خزانه اســـامی و طر

اســـناد به ســـازمان تامین اجتماعی
شـــرکتهای  قانونـــی  دفاتـــر  از  بازرســـی   -3
بخشـــنامه  صراحـــت  علیرغـــم  پیمانـــکاری 
بـــه  ســـندیکا  بـــاره  چندیـــن  اعـــام  و   11/1
که در ایـــن موارد فورا موضـــوع را به  شـــرکتها 

نمایـــد منعکـــس  ســـندیکا 
4- قانون مشـــاغل ســـخت و زیان آور )تبصره 

2 ماده 76 قانـــون تامین اجتماعی(
5- اعـــام اســـامی اعضـــای هیـــات مدیـــره و 
مدیرعامل شـــرکت و اعام لیســـت همکاران 

خانـــم در لیســـتهای اعامی به ســـازمان 
6- ابـــاغ الکترونیکـــی و ایمیل به شـــرکتها از 

ســـوی ســـازمان تامین اجتماعی 
بـــدون  کـــه  اعـــام بدهـــی  بـــه  7- اعتـــراض 

اســـت شـــده  انجـــام  پیمانـــکاران  اطـــاع 
8- ضرایـــب پیمانـــکاری و نحـــوه محاســـبه 

بیمـــه پیمانها  حـــق 

آقای  آموزشی  کارگاه  این  پایانی  ساعت  در 
سواالت  به  سندیکا  بیمه ای  مشاور  قدسی 
وی  داد.  پاسخ  جلسه  این  در  حاضران 
در  خانم  همکاران  لیست  اعام  درباره 
کرد:  عنوان  سازمان  به  اعامی  لیستهای 
ولی  ندارد،  منع  قرارداد  در  خانها  اشتغال 
که خانمها  تفکری وجود داشت براین مبنا 
کمتری  حضور  پیمانکاری  کارگاههای  در 
طرف  که  این  صرف  به  قانونا  ولی  دارند، 
وی  لیست  نمی تواند  سازمان  است  خانم 
کند.  مابعدالتفاوت  درخواست  یا  نگیرد  را 
قابل رسیدگی است.  تفاوت در هیاتها  این 
کارفرما آن را تائید نمی کند پیمانکار  گر هم  ا
می تواند اسناد و مدارک الزم را به هیات ها 

ببرد و درخواست رسیدگی بدهد. 
عنـــوان  دیگـــری  ســـوال  بـــه  پاســـخ  در  وی 
کـــردن لیســـت افـــراد دفتـــر مرکـــزی  کـــرد: رد 
که  کارگاه نـــه تنهـــا تخلـــف اســـت  در لیســـت 
مشـــکاتی هـــم بـــرای افـــراد ایجـــاد می کند، 
برای نمونه در مـــورد دریافت بیمه بیکاری. 
قدســـی درباره مشاغل ســـخت و زیان آور نیز 
کرد: در این باره دو نوع شـــغل »الف«  عنوان 
گروه »ب« توســـط مرجع  و »ب« وجود دارد. 
گروه  کار تعریـــف شـــده اســـت. ولی  در وزارت 
»الـــف« محدودیتی ندارد و همـــه می توانند 
کننـــد بنابراین دربـــاره اینکه  دربـــاره آن ادعا 
کدام شـــغل در پیمانکاری ســـخت و زیان آور 

اســـت محدودیتی وجود ندارد. 
شـــرکتها  بیمـــه ای  حسابرســـی  دربـــاره  وی 
توســـط ســـازمان تامین اجتماعی نیز عنوان 
کرد: اصل بر حسابرســـی همه شـــرکتها است 
امـــا در ایـــن مـــورد الزامی نیســـت چـــون ذکر 
شـــده ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی می تواند، 
بـــه  اخـــص  طـــور  بـــه  پیمانـــکاری  مـــورد  در 
اجتماعـــی   تامیـــن   41 مـــاده  اعمـــال  دلیـــل 

نمی شـــوند. حسابرســـی 
کرد:  کید  وی در پاســـخ به ســـوال دیگـــری تا
پیمانـــکاران به هیـــچ وجه لیســـت پیمانکار 
دســـت دوم را در لیســـت خود قـــرار ندهند، 
مشـــاغل  ادعـــای  بـــا  اســـت  ممکـــن  چـــون 
کار و ... در  ســـخت و زیـــان آور، بازگشـــت بـــه 

آینـــده با مشـــکل مواجه شـــوید. 

کارگاه
آموزشی
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کمیســـیون اجتماعی مجلـــس با بیان  عضـــو 
بیســـت صنـــدوق  از  کـــه 18 صنـــدوق  ایـــن 
هســـتند،  ورشکســـته  کشـــور  بازنشســـتگی 
گفـــت: برخـــی از صندوق هـــا بـــه ازای 2 نفـــر 
پرداختـــی به یک نفـــر مســـتمری می دهند. 
ابـــر  گفـــت: مـــا امـــروز ســـه  رســـول خضـــری 
کـــه یکـــی از آن هـــا  کشـــور داریـــم  چالـــش در 
مســـئله صندوق هـــای بازنشســـتگی اســـت.
گفتگـــو بـــا خانـــه ملـــت،  رســـول خضـــری در 
صندوق هـــای  وضعیـــت  خصـــوص  در 
گفت: مـــا امروز ســـه ابر  کشـــور  بازنشســـتگی 
کـــه یکـــی از آن هـــا  کشـــور داریـــم  چالـــش در 
مســـئله صندوق هـــای بازنشســـتگی اســـت.
در  سردشـــت  و  پیرانشـــهر  مـــردم  نماینـــده 
مجلس شـــورای اســـامی ابراز داشـــت: بنده 
کارگـــروه و طـــراح طرحی  بـــه عنـــوان رئیـــس 
کارآمـــد  و  کیفیـــت  ارتقـــای  دنبـــال  بـــه  کـــه 
ســـازی صندوق بازنشســـتگی اســـت، عرض 
کشـــور بیســـت صندوق  که امروز در  می کنـــم 
کـــه تعـــداد 18 صندوق  بازنشســـتگی داریـــم 

آن ورشکســـته هســـتند.
بازنشســـتگی  صنـــدوق  داد:  ادامـــه  وی 
کمک می گیـــرد و صندوق  کشـــوری از دولت 
 6/5 هـــر  ازای  بـــه  نیـــز  اجتماعـــی  تامیـــن 
یـــک  می کننـــد  واریـــز  پـــول  کـــه  نفـــر  دهـــم 

کـــه  حالـــی  در  دارنـــد  بگیـــر  مســـتمری  نفـــر 
کـــه از 5/6  اســـتاندارد این حوزه این اســـت 
کـــه پـــول واریـــز می کننـــد یـــک نفـــر باید  نفـــر 
کاهش  گر از این نســـبت  مســـتمری بگیـــرد؛ ا

کند صندوق دچار مشـــکل می شـــود.  پیـــدا 
مـــا در بعضـــی از صندوق های بازنشســـتگی 
بـــه ازای هـــر 2 نفـــر بـــه یـــک نفـــر مســـتمری 

می دهیـــم.
کـــرد:  ایـــن نماینـــده مجلـــس دهـــم اظهـــار 
بـــه  خصـــوص  ایـــن  در  مـــا  کـــه  طرحـــی 
کـــه  مـــاده دارد  ایـــم 8  ارائـــه داده  مجلـــس 
که  یکـــی از محور هـــای اصلـــی آن این اســـت 
صندوق هـــای بازنشســـتگی به جـــای بنگاه 
کارخانه داری مدیریت مالی داشـــته  داری و 
باشـــند؛ یعنـــی پول هایشـــان را در بـــورس و 

کننـــد. گـــذاری  کـــز ســـود ده ســـرمایه  مرا
کـــه  کل مجموعـــه شســـتا  افـــزود: االن  وی 
متعلـــق بـــه تامیـــن اجتماعـــی اســـت چهـــار 
حالـــی  در  نـــدارد،  ســـود  بیشـــتر  درصـــد 
بانک هـــا  در  گـــر  ا را  ســـرمایه  همـــان   کـــه 
گذاری می کردند، حداقـــل 18 درصد  ســـپرده 
در  اینکـــه  بیـــان  بـــا  داشـــت.خضری  ســـود 
کنونی دچار سونامی ورشکستگی در  شـــرایط 
گفت:  صندوق هـــای بازنشســـتگی هســـتیم، 
تنها صنـــدوق تامین اجتماعـــی و تا حدودی 

صنـــدوق بانک ها ورشکســـته نیســـتند.
ایـــن  دنیـــا  جـــای  هیـــچ  کـــرد:  تصریـــح  وی 
همـــه صنـــدوق بازنشســـتگی متنـــوع وجود 
یـــا  یـــک  کشـــور ها  تمـــام  در  بلکـــه  نـــدارد، 
نهایتـــًا 2 صنـــوق بازنشســـتگی دارند. معلوم 
کـــه وقتی مـــا بیســـت صنـــدوق داریم  اســـت 
کنترلـــش مشـــکل می شـــود و امـــکان فســـاد 
بـــاال مـــی رود. نماینـــده مـــردم پیرانشـــهر در 
مجلـــس ابـــراز داشـــت: چـــرا بایـــد بانک هـــا، 
هـــر   ... و  پـــرورش  و  آمـــوزش  شـــهرداری ها، 
کـــدام بـــه صـــورت جدا بـــرای خـــود صندوق 
داشـــته باشـــند؛ در واقـــع این خـــاف قانون 
اســـت. از طرفـــی هـــم بحـــث بیمـــه یـــک امر 
کامًا تخصصی و یک صنعت اســـت؛ نهادی 
که تخصصـــش مثًا مدیریت شـــهری اســـت 
تخصصـــی هم در ایـــن زمینه نـــدارد، وظیفه 

و حـــدود اختیاراتشـــان هـــم این نیســـت.
کمیســـیون اجتماعی مجلـــس در پایان  عضو 
گفـــت: موضـــوع صنـــدوق بازنشســـتگی هـــم 
مثل مؤسســـات مالی و اعتباری شـــده است. 
کســـی می آید برای خـــودش یک صندوق  هر 
تأســـیس می کنـــد و از مـــردم پـــول می گیـــرد و 

چهار روز دیگر ورشکســـت می شـــود.
6 مرداد- عصر ایران

و  اجتماعـــی  تامیـــن  صنـــدوق 
توســـط  بایـــد  صندوق هـــا  ســـایر 
کارفرمایـــی  بخـــش  نماینـــدگان 
اصلـــی  صاحبـــان  کـــه  کارگـــری  و 
اداره  باشـــند  مـــی  صندوقهـــا 
شـــوند اینکه دولت یـــا نمایندگان 
کم  منتخـــب آن بـــر صندوق هـــا حا
شـــده اند روالی درســـت نیســـت و 
جـــز ورشکســـتگی نتیجـــه دیگـــری 

داشـــت.  نخواهـــد 
سندیکای شـــرکتهای ســـاختمانی 
کارفرمایـــان  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه 
عضـــو صنـــدوق تامیـــن اجتماعـــی 
کـــه مدیریت  بر ایـــن عقیده اســـت 
 ایـــن صنـــدوق بایـــد بـــه صاحبـــان 

برگـــردد.  اصلـــی آن 

ما م ن ا ی می  

گی ن بازن  
ن رشک ه  

گی ن بازن  
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 نشست

مثنــوی  امــروز،  ایــران  در  بنــگاه داری  روایــت 
غم انگیزی است که هفتادمن کاغذ می خواهد. 
گرفتار  بنگاه هــای ما هیچ زمان به انــدازه امروز 

چند بحران در هم تنیده نبوده اند.
روزهای ســخت بنگاه های درســتکاراز یمین 
گرچــه  و یســار بــر آنهــا فشــار وارد می شــود. ا
تولیــد و تجــارت در ایــران به شــدت آلوده به 
رانت و فســاد شــده اما همچنان بنگاه هایی 
که در این زمانه آلوده تالش می کنند  هستند 
ســالم بــه حیات خــود ادامــه دهنــد. چنین 
امــا  نیســت،  زیــاد  تعدادشــان  بنگاه هایــی 
تنفس در فضای آلوده باعث می شود همین 
مســیر  در  نیــز  درســتکار  بنگاه هــای  انــدک 
بنگاه هــای  گیرنــد.  قــرار  بیمــاری  و  آلودگــی 
ایرانــی دردهای مشــترک بســیاری دارند. در 
معــرض انــواع ریســک های سیســتماتیک و 
گرفته انــد، بی ثباتــی  غیر سیســتماتیک قــرار 
نااطمینانــی  می دهــد،  آزارشــان  کشــور  در 
را  فعالیتشــان  چشــم انداز  عدم قطعیــت  و 
کرده،فضــای غیر رقابتــی و انحصار  تیــره و تار 
بــودن  نامســاعد  و  بســته  را  تنفسشــان  راه 
کســب وکار تداوم حیاتشان را به خطر  فضای 
انداختــه اســت. امــا شــرایط جدیــد داخلــی 
و خارجــی بنگاه هــای مــا را بــا هشــت تهدید 

کرده  است. جدید مواجه 

1
گذشته  اشتباهات سیاست گذار در چند ماه 
آثــار منفــی زیــادی بــر فعالیــت بنگاه هــای ما 
داشــته است. مثال سیاســت گذاری نادرست 
کــه  بــوده  خطایــی  فاحش تریــن  ارز  خ  نــر
ایــن مــدت مرتکــب شــده  سیاســت گذار در 
و هزینه هــای غیر قابــل جبرانــی بــه بنگاه هــا 

کرده است. تحمیل 

2
یازدهــم،  دولــت  دســتاورد  مهم تریــن 
کالن بوده  ثبات بخشــی بــه محیــط اقتصــاد 
اســت. این دســتاورد امــا به دالیــل مختلف 
در دولــت دوازدهــم در حــال از دســت رفتــن 
بــرای  تــورم دورقمــی  بازگشــت  تنهــا  اســت. 
کافی اســت.  کــردن اقتصــاد ایــران  بی ثبــات 
کالن،  در اثــر ناامــن شــدن محیــط اقتصــاد 
که  گری در بازارها تشــدید شده  انگیزه ســودا
کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری  نتیجه اش 
بلند مــدت اســت. در حــال حاضــر حاشــیه 

ســود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل 
گری و واســطه گری افزوده  بر جذابیت ســودا
در  ســرمایه گذاری  انگیــزه  نتیجــه  در  شــده 

تولید از بین رفته است.

مملــو  کشــور  فضــای  حاضــر  حــال  در 
از  نااطمینانــی  اســت.  نا اطمینانــی  از 
کاهــش امیــد در جامعــه بــه  بی اعتمــادی و 
بــه عدم قطعیــت در  وجــود می آیــد و منجــر 
اقتصــاد می شــود. نااطمینانــی باعــث خروج 
کشور و توقف سرمایه گذاری شده  ســرمایه از 

و آینده بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

4

کسری بودجه و فشــار باالی نقدینگی باعث 
افزایــش تــورم شــده اســت. دولــت بــه جای 
کند و  کســری بودجــه  اینکــه فکــری به حال 
مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، 
کار داده و سیاست  سرکوب بازار را در دستور 
کلید زده اســت. در حالی  کنتــرل قیمت ها را 
که تورم باعث افزایش همه جانبه هزینه های 
بنگاه ها شــده، دولــت اجــازه افزایش قیمت 
اینکــه  نتیجــه  نمی دهــد.  بنــگاه  بــه  را  کاال 
و  غیر اقتصــادی  مــا  بنگاه هــای  فعالیــت 

غیر عقالنی شده است.

بیشــتر  دخالــت  کــه  جدیــد  سیاســت های   
دولــت در اقتصــاد را به دنبــال داشــته، منجر 
بــه تشــدید بوروکراســی و افزایــش تشــریفات 
اداری شــده اســت. بوروکراســی باعث شــده 
واردات ماشــین آالت و مــواد اولیــه مــورد نیاز 
کند.  گیر  بنگاه هــا در پیــچ و خم هــای اداری 
در این شــرایط بنگاه ها برای اینکه بتوانند از 
کنند،  تله پیچیدگی های زمان بر اداری عبور 
نیاز به ایجاد روابط غیر رسمی غیر اداری پیدا 
می کننــد. به ایــن ترتیب پیچیدگــی اداری از 
یــک طــرف باعــث تحمیــل هزینــه بــه بنــگاه 
شده و از طرف دیگر فساد را در دستگاه های 

اداری تشدید می کند.

6
فســاد، زد و بند و رشــوه همچــون موریانه در 
کشــور  حــال خــوردن پایه هــای نظــام اداری 
اســت. تخصیص رانت هــای ارزی و یارانه ای 
باعــث شــده بنگاه هــا به جــای تــالش بــرای 
بازاریابــی و افزایــش بهــره وری بــه مشــاوران 
بانفــوذ سیاســی رو بیاورنــد تــا در چانه زنی با 

بنگاه های ایرانی دردهای مشترک 
بسیاری دارند. 

در معرض انواع ریسک های 
سیستماتیک و غیر سیستماتیک 
قرار گرفته اند، بی ثباتی در کشور 

آزارشان می دهد، نااطمینانی 
و عدم قطعیت چشم انداز 

فعالیتشان را تیره و تار کرده،فضای 
غیر رقابتی و انحصار راه تنفسشان 
را بسته و نامساعد بودن فضای 

کسب وکار تداوم حیاتشان را
 به خطر انداخته است

زهای  
بنگاه های 

کار ر

ر ن  پ مح
ران رگان ا ا با ا ا ی   ر

مقاهل
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کارگیری رســمی و  دولت دســت باال را داشــته باشــند. دلیل به 
غیر رســمی سیاســتمداران و دالالن سیاســی و افــراد ذی نفــوذ 
کــه می خواهند در  توســط برخــی بنگاه هــای ایرانــی این اســت 
چانه زنــی بــرای دریافــت رانــت از قافلــه عقــب نماننــد. مســئله 
فســاد در نظــام اداری باعــث شــده بنگاه هــای ســالم نیــز بــه 

بیماری دچار شوند.

گذشــته بــه مــا می گویــد در شــرایط تحریمــی، اقتصــاد  تجربــه 
کســب وکارهای  بــه  ایــن ناحیــه  از  غیر رســمی بزرگ تــر شــده و 
بین المللــی  محدودیت هــای  می شــود.  وارد  فشــار  رســمی 
گــزاف نقل و انتقال های پولی  همیــن طور باعــث تحمیل هزینه 
کاال بــه بنگاه هــای مــا می شــود. تحریم ها  و واردات و صــادرات 
می شــود  باعــث  همچنیــن  بین المللــی  محدودیت هــای  و 
واحدهــای بین الملــل در خیلی از بنگاه های ما محدود شــود و 
مدیران برای دور زدن محدودیت ها به قاچاقچی ها رو بیاورند.

8
گذشــته، سیاســت گذاری با توزیع بی ســابقه رانت   در چند ماه 
و تشــدید بوروکراســی و رویه های اداری همراه بوده اســت. این 
سیاســت گذاری به زیــان بنگاه های بخش خصوصی و به ســود 
بنگاه های دولتی و شــبه دولتی تمام شــده و در نتیجه در حال 
کشــور  حاضــر فضــای غیر رقابتــی و غیر منصفانــه ای بــر اقتصــاد 
کم اســت. چون بنگاه های دولتی و  شــبه دولتی دستشــان  حا
کمیتــی اســت امــا بنگاه هــای  در جیــب دولــت و نهادهــای حا
کننــد؛ بنابرایــن قــادر به  خصوصــی بایــد از جیــب خــود هزینــه 

رقابت نیستند.
در ســال های نه چندان دور بســیاری از بنگاه های ما با تکیه بر 
هنــر مدیــران و در ســایه تقویت بنیان های داخلــی به موفقیت 
گر بنگاهی مدیران خوبی داشت  دســت پیدا می کردند. یعنی ا
کافــی برخــوردار بودنــد و تا  کــه ایــن مدیــران از دانــش و تجربــه 
کنند،  حدودی می توانســتند بهره وری را در شرکت خود پیاده 
کننــد و تبدیل  می توانســتند در بازارهــای داخلــی موفــق عمل 
که زمین  بازی  بــه بنگاه های موفقی شــوند، اما در حال حاضــر 
کرده و بر حجم مشــکالت بیرونی بنگاه ها اضافه  بنگاه ها تغییر 
کارچاق کن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی  گر بنگاهی  شــده، ا
و نفــوذ اداری نداشــته باشــد صرفا با تکیه بر تــوان داخلی خود 
کــه بنگاه های  کــرده یا بــه رانت هایــی  نمی توانــد تامیــن مالــی 

رقیب دسترسی دارند، دسترسی داشته باشد.
که  آنچه در حال حاضر نگران کننده به نظر می رســد، این اســت 
بنگاه های ســالم و باسابقه، اصیل و ریشــه دار نمی توانند ادامه 
حیــات بدهنــد و بــرای ادامــه حیــات ناچارنــد بــه واســطه های 
سیاسی متوسل شوند. برخی ابعاد تکان دهنده اش را متاسفانه 

روز استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم.
منبع: دنیای اقتصاد
22 مرداد صما 

کشــور بر تشــکیل  معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان برنامه و بودجه 
کرد. کید  کارگروهی ویژه برای حل مشکالت پیمانکاران تا

گــزارش روابط  عمومی و امور  بین الملل ســازمان برنامه و بودجه، یکصدو  بــه 
بیست و هشتمین جلسه نهاد تعامل با حضور دکتر نوبخت، رئیس سازمان 
کشــور بــرای حمایــت از پیمانــکاران و تســریع در تکمیــل  برنامــه و بودجــه 

ح های عمرانی برگزار شد. طر
کــه با همــت امــور نظام فنــی اجرایــی، مشــاورین و پیمانــکاران  ایــن جلســه 
ســازمان برنامه و بودجه در محل سازمان تشکیل شد، حمید پورمحمدی، 
برنامــه و بودجــه، حمیدرضــا عــدل،  امــور اقتصــادی و هماهنگــی  معــاون 
معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی و جمعی از اعضای شورای هماهنگی 

کشور حضور داشتند. تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای 
محمدباقــر نوبخــت در این جلســه  با اشــاره بــه آثار منفی نوســانات بــازار ارز، 
کارگروهی متشــکل  ع وقت  کرد در اســر بــر پیمانکاران پروژه های دولتی مقرر 
از برخــی از مســئوالن ســازمان برنامــه و بودجــه و تعدادی از اعضای شــورای 
کشــور برای بررســی آثار  هماهنگی تشــکل های مهندســی، صنفی و حرفه ای 
خ ارز بر قراردادهای پیمانکاری و روشهای تامین مالی پروژه ها و  نوسانات نر

برون رفت از وضعیت فعلی تشکیل شود.
وی از پیمانــکاران بــه عنــوان یکــی از عوامــل تعیین کننــده و موثــر در توســعه 
گفت: به اعتقاد مــن یار واقعی دولت بــرای خدمت به ملت  کــرد و  کشــور یــاد 

شما عزیزان هستید.
نوبخت با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه نسبت به همه اقشار و اصناف 
جامعــه مســئولیت دارد و بــرای حمایــت از آنها در وضعیت فعلی بســته های 
حمایتــی تعریــف شــده افزود: نســبت به شــرکت های پیمانکاران نیــز وظیفه 

کنیم. خاصی داریم و باید از آنها حمایت 
کوتــاه از اقدامات  گزارشــی  در ادامــه این جلســه پورمحمدی و دکتر عدل نیز 

کردند. سازمان برنامه و بودجه درخصوص رفع مشکالت پیمانکاران ارائه 
گزارشــی درخصوص اوراق بدهی و اســناد خزانه  در این نشســت پیمانکاران 

کردند. خ ارز بر امور پیمانکاران ارایه  اسالمی و اثرات افزایش نر
29 مرداد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛
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 نشست

رهای ر
ا انون 

   
ر برای  یان 
پیمانکاران 

هیـــات مدیره ســـندیکا در جلســـه شـــنبه  
27 مـــرداد مـــاه میزبان دکتـــر مظفری مدیر 
کار و رفـــاه  کار وزارت تعـــاون،  کل بازرســـی 
اجتماعـــی  و دبیر شـــورای عالـــی حفاظت 
فنی و آقای علیرضا خســـروی رئیس اداره 
مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور بودنـــد، تـــا به 
بحـــث دربـــاره قانـــون مشـــاغل ســـخت و 
زیـــان آور، آیین نامـــه اجرایـــی آن و تبعـــات 

آن در حرفـــه پیمانـــکاری بپردازند. 
بهمـــن  مهنـــدس  دیـــدار  ایـــن  ابتـــدای  در 
هیـــات مدیـــره ســـندیکا  رئیـــس  دادمـــان 
ضمـــن خیـــر مقـــدم بـــه حاضـــران، با اشـــاره 
بـــه  تبعـــات اباغ قانـــون مرتبط به مشـــاغل 
ســـخت و زیان آور در سال  1380، و عطف به 
کـــرد: آنچـــه با آن  ماســـبق شـــدن آن عنوان 
مواجـــه بوده ایـــم برخـــورد مختلف و تفســـیر 
به رای در شهرســـتانها بوده است. در حالی 
که بر اســـاس مصوبه شـــورای عالی حفاظت 
کـــه در 19-3-1395 ابـــاغ شـــده این  فنـــی 
اســـتانی  کمیته هـــای  در  ح  طـــر قابـــل  امـــر 
اســـتفاده  مـــورد  کنـــون  ا ولـــی  نمی باشـــد، 
کـــه مشـــکات  و صـــدور رای قـــرار می گیـــرد 
کرده  عدیـــده ای بـــرای همـــکاران ما ایجـــاد 

 . ست ا

دکتـــر مظفری دبیر شـــورای عالی حفاظت 
کار ســـخت و زیان آور  کـــرد:  فنـــی نیز عنـــوان 
ح  کار مطـــر نیـــروی  از  بـــه منظـــور صیانـــت 
از  پیـــش  بازنشســـتگی  قانـــون  بـــه  و  شـــده 

ایـــن  در  مشـــکات  اســـت.  مربـــوط  موعـــد 
حـــوزه بخشـــی مربـــوط بـــه قوانین، بخشـــی 
مربـــوط بـــه آیین نامـــه و بخشـــی مربـــوط به 
 حکم عطف به ما ســـبق بودن دیوان اســـت 
بـــه مجلـــس  بـــه مراجعـــه قانونـــی  نیـــاز  کـــه 
شـــورای اســـامی را می طلبـــد. اخیـــرا اتـــاق 
آیین نامـــه  اصـــاح  بـــرای  را  آیین نامـــه ای 
مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور به مجلـــس ارائه 
کار ارجـــاع  کـــه بـــرای بررســـی بـــه وزارت  داد 

شـــد. داده 

انطبـــاق  بـــه  اشـــاره  بـــا  دادمـــان  مهنـــدس 
کارفرمایـــی و ســـندیکا  کثـــری در حـــوزه  حدا
ح  کـــرد طر کار، عنوان  بـــا صیانـــت از نیـــروی 
مســـئله مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور توســـط 
گرفتـــه تـــا از طریـــق اتـــاق  ســـندیکا صـــورت 
گرفتاری هـــا در حوزه  پیگیری شـــود. بیشـــتر 
مشـــاغل ســـخت و زیان آور مربوط به اعضای 

ایـــن ســـندیکا بوده اســـت. 

مهنـــدس محمـــد عطاردیان عضـــو هیات 
کـــرد: دولـــت  مدیـــره ســـندیکا نیـــز عنـــوان 
قـــرارداد  در  کـــه  چیـــزی  آن  غیـــر  کارفرمـــا  و 
و  بگیـــرد  پیمانـــکار  از  چیـــزی  نبایـــد  اســـت 
که در  کارفرمایـــان ملـــزم بـــه رعایت مـــواردی 
کانون  قرارداد آنها نوشـــته نشـــده نیســـتند. 
عالـــی و ســـندیکا بارهـــا در این بـــاره صحبت 
کـــه در این  کرده انـــد، متاســـفانه امـــروز هـــم 
قانـــون قصـــد تجدیـــد نظـــر دارنـــد نظـــر اتاق 

بازرگانـــی را می پرســـند و نظـــر ما را بـــه عنوان 
 4 ایـــن  نمی خواهنـــد.  اجتماعـــی  شـــرکای 
که ســـال 1381 اجرایی شـــد  درصد از قانونی 
کننده  ح  کـــه مطر دریافت می شـــود در حالی 
ایـــن مســـئله ما هســـتیم. در نهایـــت قانونی 
کننـــدگان اصلـــی قانـــون یعنـــی  بـــرای اجـــرا 
کارفرمایی نوشـــته  کانون  اعضای ســـندیکا و 

کـــه عما غیـــر قابـــل اجرا اســـت. می شـــود 
که  وی افـــزود: درخواســـت مـــن ایـــن اســـت 
کنیـــد و مواردی  شـــرکای اجتماعی را دعوت 
کارفرماها و شـــرکتها یـــادآوری می کنند  کـــه  را 
مـــورد توجـــه قـــرار دهید، بـــا توجه بـــه اینکه 
که  بـــرای پیمانـــکاران رعایت نکـــردن چیزی 
در قـــرارداد ذکـــر نشـــده الزامـــی نیســـت آنهـــا 
می تواننـــد با رفتـــن به دیـــوان عدالت اداری 
بدهنـــد.  را  آن  شـــدن  کنســـل  درخواســـت 
در مجمـــوع حـــق بیمـــه موجـــود در صنعت 
کارفرمـــا پرداخـــت می کنـــد و این  احـــداث را 
کارفرمـــا اســـت، اصوال  4 درصـــد هـــم ســـهم 
که  که بدون اطـــاع طرفی  حـــق این نیســـت 
بار اصلی مســـئولیت را بر عهـــده دارد قانونی 
گذاشـــته شـــود و نـــه تنها فعـــاالن این بخش 
را به دردســـر بیاندازد، تامیـــن اجتماعی هم 

کند.  قـــادر نباشـــد آن را بـــه پول تبدیـــل 
قراردادهایـــی  در  کـــرد:  تصریـــح  عطاردیـــان 
کـــه مـــن از ســـال 1357 بـــه بعـــد داشـــته ام 
افـــرادی برای ادعای ســـخت و زیان آور بودن 
کرده انـــد بـــدون اینکه  شـــغل خود مراجعـــه 
نامه ای برای من ارســـال شـــود یـــا در جریان 

در دیدار هیات مدیره سندیکا
 با دبیر شورای عالی حفاظت فنی  بررسی شد
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قـــرار بگیـــرم. در هر حال مســـئله این اســـت 
کـــه ســـندیکا بایـــد این قانـــون را اصـــاح و از 
طریـــق دیـــوان عدالـــت اداری بر خـــاف آن 

رای بگیـــرد.

مهنـــدس محمدعلـــی پورشـــیرازی عضـــو 
کرد:  هیـــات بازرســـان ســـندیکا نیز عنـــوان 
همـــه  آن  در  می شـــود  رد  لیســـت  وقتـــی 
مشـــاغل ذکـــر شـــده، و حـــق بیمه آنهـــا هم 
پذیرفتـــن  جـــای  بـــه  می شـــود.  پرداخـــت 
چـــرا  ســـال،   20 از  بعـــد  کارگـــران  شـــکایت 
کـــه  تکلیـــف مشـــاغل مشـــخص نمی شـــود 
امـــروز چـــه وضعیتـــی دارنـــد، الاقل تـــا یکی 
دو ســـال بعـــد از اعـــام لیســـت وضعیـــت را 
که ســـالها رابطه دوســـتانه  کنیـــد  مشـــخص 
کدورت ناشـــی از  کارفرمـــا بـــه خاطـــر  کارگـــر و 

ایـــن امـــر از بین نـــرود. 

علیرضـــا خســـروی رئیـــس اداره مشـــاغل 
ســـخت و زیـــان آور نیـــز بـــا اشـــاره بـــه زیـــاد 
احـــراز  جهـــت  کارگـــران  مراجعـــات  شـــدن 
ســـخت و زیـــان آور بودن شـــغل خـــود اعام 
گـــروه شـــغل ســـخت و زیـــان آور  کـــرد: مـــا دو 
گـــروه »ب« شـــغلها ذاتـــا ســـخت  داریـــم. در 
و زیـــان آور هســـتند و مـــا قبـــا حـــدود 1666 
کـــه  بودیـــم  دانســـته  آن  شـــامل  را  شـــغل 
گفتنـــد تعداد  کردنـــد و  کارفرماهـــا اعتـــراض 
را  گـــروه شـــغلی  اســـت و 13  زیـــاد  مشـــاغل 
بـــه طـــور  گـــروه »ب«  عنـــوان مشـــاغل  بـــه 
کردنـــد. در ایـــن مـــورد قیـــد 6  کلـــی عنـــوان 

کار هم ذکر  کار و اســـتمرار روزانـــه در  ســـاعت 
کردیم ایـــن مشـــاغل قابل  شـــد. مـــا عنـــوان 
و  ســـخت  کان  کمـــا و  نیســـت  سالم ســـازی 
گروه »الـــف« در  زیان آور اســـت امـــا مشـــاغل 
کار تشـــکیل می شود و  که در اداره  کمیته ای 
کار، تامیـــن اجتماعی، وزارت  نماینـــده اداره 
کارفرمایان  کارگـــران و  بهداشـــت، و نماینده 
و  ســـخت  دربـــاره  هســـتند  حاضـــر  آن  در 
زیان آور شـــدن شـــغل تصمیـــم می گیرند. در 
کار و آالینده ســـنجی  گـــروه »الـــف« بازرســـی 
کســـی  کـــه هر  الزم اســـت و اینگونـــه نیســـت 

کرد و ادعایی داشـــت، بافاصله  کـــه مراجعه 
شـــغل  قانـــون  نمونـــه  بـــرای  بگیـــرد.  رای 
کرده اما  پرســـتاری را ســـخت و زیان آور اعام 
تامیـــن اجتماعی دربـــاره آن آالینده ســـنجی 
انجـــام می دهد. وی افزود: طبق بخشـــنامه 
کارگر  که شـــغل  آرای صـــادره چـــه در صورتی 
که تائید نشـــود  تائید شـــود چـــه در صورتـــی 

گردد.  کارفرمـــا اعـــام  بایـــد بـــه 

کرد:  دکتـــر مظفری نیز درباره ابـــاغ آرا عنوان 
ما ایـــن بحـــث را در شـــورای عالـــی حفاظت 
کارفرمایانـــی  دربـــاره  کردیـــم،  ح  مطـــر فنـــی 
کارگاه آنها  کـــه دفتر مرکـــزی آنهـــا یـــک جـــا و 
مقـــرر  و  شـــد  بحـــث  اســـت  دیگـــری  جـــای 
کارگر،  کمیته ای با حضـــور نمایندگان  گردیـــد 
کار، تامین اجتماعی و وزارت  کارفرما، وزارت 
کنند تا  بهداشـــت نحـــوه ابـــاغ آرا را بررســـی 
وحـــدت رویـــه ای در ایـــن بـــاره ایجاد شـــود. 
شـــغلها  وضعیـــت  کـــردن  مشـــخص  دربـــاره 
کـــه مهنـــدس پورشـــیرازی به آن اشـــاره  هم 
گروه  گرچـــه عنوان مشـــاغل بـــه 13  کردنـــد، ا
محـــدود شـــد اما شـــغل با شـــغل فـــرق دارد 
کارگر با  گـــروه »الـــف« ممکـــن اســـت دو  و در 
یک عنوان شـــغلی مشترک شـــرایط متفاوتی 
کـــردن بـــه اینها  داشـــته باشـــند. اتـــاق عام 
کارفرمایی نیســـت و نگاه  به نفـــع مجموعـــه 
کار را در خود ندارد. به هر  صیانت از نیـــروی 
که در عرض 2 ســـال  حـــال هـــدف این بـــوده 
کارفرما وی  از ابـــاغ ســـخت و زیـــان آوری بـــه 
بـــرود و تمهیـــدات امنیتـــی را برای مشـــاغلی 

دکتر مظفری  :
کار ســـخت و زیان آور به منظور صیانت   
ح شـــده و بـــه قانون  کار مطر از نیـــروی 
بازنشســـتگی پیـــش از موعـــد مربـــوط 
است. مشـــکات در این حوزه بخشی 
مربـــوط بـــه قوانین، بخشـــی مربـــوط به 
آیین نامـــه و بخشـــی مربـــوط بـــه حکم 
عطـــف به ما ســـبق بودن دیوان اســـت 
کـــه نیاز بـــه مراجعـــه قانونی به شـــورای 
اتـــاق  اخیـــرا  می طلبـــد.  را  اســـامی 
آیین نامـــه ای را برای اصـــاح آیین نامه 
مشـــاغل ســـخت و زیان آور بـــه مجلس 
کار  که برای بررســـی به وزارت  ارائـــه داد 

ارجاع داده شـــد.
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 نشست

که پیش بینی می شـــود قابلیـــت اصاح دارد 
گذشـــت  را انجـــام دهد، متاســـفانه با وجود 
برخـــی  کار در  تکـــرار ســـختی  زمـــان شـــاهد 
که نشـــان می دهـــد اقدام  مشـــاغل هســـتیم 

اصاحـــی صـــورت نگرفته اســـت. 
عطاردیـــان  مهنـــدس  بـــه  پاســـخ  در  وی 
حفاظـــت  عالـــی  شـــورای  در  کـــرد:  تصریـــح 
کارفرمایـــی حضـــور دارند،  فنـــی نماینـــدگان 
کارفرمایی اســـتان  در جلســـات هم نماینده 
معرفی می شـــوند. به هر حال ســـاختار ســـه 
گر در اجرا مشـــکاتی  جانبـــه دیده شـــده اما ا
که باید درصدد حل آن باشـــیم.  وجـــود دارد 
اینکـــه نماینـــدگان  در مـــورد 4 درصـــد هـــم 
کـــه قانـــون عطـــف بـــه ما  کرده انـــد  تصویـــب 
یـــک مســـئله اســـت و محلـــی  ســـبق شـــود 
که شـــما می توانـــد از طریق دیـــوان یا  اســـت 
پیشـــنهاد به دولت درصدد حـــل آن برآیید. 

در ادامـــه ایـــن نشســـت مهنـــدس منوچهر 
ملکیانی فـــرد عضـــو دیگـــر هیـــات مدیـــره 
کجای دنیـــا چیزی به  کرد: در هیـــچ  عنـــوان 
نـــام شـــغل ســـخت و زیـــان آور وجود نـــدارد، 
گر شـــغل ســـختی هم وجود داشـــته باشـــد  ا
هیـــچ  در  اصـــا  می گیـــرد.  را  آن  پـــول  کارگـــر 
کجای دنیا نباید شـــغل ســـخت و زیان آوری 
وجود داشـــته باشـــد، آنقدر باید بهداشـــت و 
کردن بدون  کار  که  مسئله ایمنی حل شـــود 
عوارض بعدی باشـــد. بنابراین اصل ســـخت 
کارفرمای ایرانی  کارگـــر و  و زیـــان آور توهین به 
اجـــازه  می تـــوان  مبنایـــی  چـــه  بـــه  اســـت، 

کنـــد و زیـــان ببینـــد. اصـــل  کار  کارگـــری  داد 
اعتـــراض مـــا هم درباره نام اشـــتباهی اســـت 
گذاشـــته شـــده اســـت.  که روی این مســـئله 
وی افـــزود: به هر حال پیشـــگیری در اولویت 
اســـت. از این رو برای روزهـــای پیش رو باید 
گون آنالیز شـــود تا هر شغلی  گونا شـــغل های 
شـــد،  داده  تشـــخیص  زیـــان آور  و  ســـخت 
پیمانـــکار از همان ابتدا 4 درصـــد حق بیمه 
کنـــد، و مطمئـــن باشـــید بیمـــه  را پرداخـــت 
پرداختـــی وی هر چقدر باشـــد نـــه 6/6 را پر 
می کنـــد نـــه بـــه 7/8 می رســـد، ضمـــن این 
کارفرما اســـت. در  کـــه پرداخـــت آن بر عهـــده 
گذشـــته هم اصـــل عطف ما به ســـبق  مـــورد 
کار  کـــردن غلـــط اســـت بـــرای اینکه صاحـــب 

بهره بردار اســـت و پیمانـــکاران مدیری برای 
کار هســـتند.   اجرای 

در ادامـــه دکتر مظفری درباره قید 6 ســـاعت 
عنـــوان  زیـــان آور  و  ســـخت  مشـــاغل  در  کار 
کـــرد: یـــک حـــدود آالینـــده شـــغلی هر ســـاله 
می شـــود  اعـــام  بهداشـــت  وزارت  طـــرف  از 
بـــا  کـــه مشـــخص می کنـــد شـــدت مواجهـــه 
ایـــن  در  باشـــد.  بایـــد  آالینـــده چقـــدر  ایـــن 
مـــورد جـــدول اســـتانداردی وجـــود دارد، و 
گـــروه الـــف در مواجهـــه بـــا  نهایتـــا مشـــاغل 
می شـــود.  ارزیابـــی  محیطـــی  آالینده هـــای 
در مـــورد معاینات پیـــش از اســـتخدام، باید 
کنم. داشـــتن  کیـــد  کار تا روی اهمیـــت ایـــن 
گواهـــی ارزیابـــی و سالم ســـازی در ایـــن بـــاره 
کارگری ادعایی داشـــت  گـــر  باعث می شـــود ا
کـــرد. یک  بتـــوان خـــاف ادعـــای او را ثابـــت 
مـــورد دیگـــر اســـتفاده از صنعت بیمـــه برای 
گر 10 ســـال  که ا کردن خاء موجود اســـت  پر 
کارگری ادعا داشـــت بیمـــه بتواند آن را  بعـــد 

دهد.  پوشـــش 
ایـــن  همـــه  عارغـــم  کـــرد:  تصریـــح  وی 
کنیم هدف  گـــر ریشـــه ای نـــگاه  تمهیـــدات، ا
ســـامت  و  کار  نیـــروی  از  صیانـــت  قانـــون 
آن اســـت. طبـــق مطالعـــات مـــن در برخـــی 
کشـــورها بحـــث مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور 
موجـــود  تکنولـــوژی  کـــه  شـــغل هایی  در 
جوابگوی ایمنی ســـامت فرد نیســـت وجود 
کارگـــر در محیـــط  البتـــه اصـــل اینکـــه  دارد. 
کند در مجموع درســـت نیســـت  کار  زیـــان آور 

ملکیانی فرد: مهندس 
 پیشـــگیری در اولویـــت اســـت. 
از ایـــن رو بـــرای روزهـــای پیش 
گـــون  گونا شـــغل های  بایـــد  رو 
شـــغلی  هـــر  تـــا  شـــود  آنالیـــز 
تشـــخیص  زیـــان آور  و  ســـخت 
داده شـــد، پیمانـــکار از همـــان 
را  بیمـــه  حـــق  درصـــد   4 ابتـــدا 
مطمئـــن  و  کنـــد،  پرداخـــت 
وی  پرداختـــی  بیمـــه  باشـــید 
هـــر چقـــدر باشـــد نـــه 6/6 را پر 
می کنـــد نـــه بـــه 7/8 می رســـد، 
کـــه پرداخـــت آن بر  ضمـــن این 

اســـت کارفرمـــا  عهـــده 
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کردن ســـریع  و نـــگاه حمایتی هـــم برای دور 
چنـــد  هـــر  اســـت  زیـــان آور  محیـــط  از  کارگـــر 
نگـــه  دور  و  سالم ســـازی  شـــغلها  برخـــی  در 
کارگـــر از شـــرایط ســـخت و زیـــان آور  داشـــتن 
عمـــا ممکـــن نیســـت، خلبان جـــت جنگی 
کار وی اطفای حریق اســـت را  کـــه  کســـی  یا 
نمی تـــوان از اســـترس زیاد یا حریـــق دور نگه 
گرچه می تـــوان با ایجـــاد فرصتهای  داشـــت ا
اســـتراحت و تجدیـــد انـــرژی شـــرایط بهتری 

کرد. بـــرای آنهـــا فراهـــم 
کـــرد: خواســـته همـــه مـــا ســـالم  کیـــد  وی تا
کار اســـت و به نظـــر من این   ســـازی محیـــط 
کارفرمـــا  4 درصـــد را می تـــوان توســـط خـــود 
کارگاه  کار همـــان  بـــرای سالم ســـازی محیط 

کرد.   هزینـــه 

مهنـــدس عبدالمجیـــد شـــیخ بهایی عضو 
دیگـــر هیـــات مدیـــره ســـندیکا هـــم عنوان 
ح  گاهـــی وقتها موضـــوع در دیوان مطر کرد: 
تامیـــن  ســـازمان  طـــرف  از  امـــا  می شـــود 
باعـــث  کـــه  می آینـــد  افـــرادی  اجتماعـــی 
در  برگـــردد.  اول  حالـــت  بـــه  رای  می شـــود 
کـــه از  کـــه افـــرادی  خواســـت مـــا این اســـت 
ســـازمان می آینـــد بـــه ایـــن مـــوارد آشـــنایی 
کـــه شـــرکتها ناچـــار  اجرایـــی داشـــته باشـــند 
کننـــد،  نشـــوند ایـــن مســـیر طوالنـــی را طـــی 
کـــه در پاســـخ بـــه درخواســـت ایشـــان دکتـــر 
کـــرد: ایـــن مـــورد مرتبط به  مظفـــری عنوان 
تامین اجتماعی اســـت امـــا در همین زمینه 
که شـــعبات خاصی  کرده ایم  مـــا پیش بینـــی 
بـــه وجـــود آوریم تا بحـــث به طـــور تخصصی 

شـــود. دنبال 
 

گابتونچـــی دبیـــر ســـندیکای  ج  دکتـــر ایـــر
کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  ســـاختمانی  شـــرکتهای 
ما یـــک قانونـــی را در یـــک مقطعـــی و با این 
که حقی ضایع نشـــود، وضـــع می کنیم  نگاه 
طـــرف  دو  کـــه  بپذیریـــم  نمی خواهیـــم  و 
می تواننـــد حق داشـــته باشـــند و در این باره 
کنند. در حـــال حاضر هم مـــا را ظالم  بحـــث 
گذاشـــته اند و مـــا  کرده انـــد، قانونـــی  فـــرض 
کرده ایم،  بـــدون اطاع از چراغ قرمزی عبـــور 
گفته نشـــده  هـــر چه می گوییـــم اول راه به ما 
بـــود عبور از چراغ قرمز چـــه عواقبی دارد، اما 
پاســـخ می شـــنویم: بـــه هـــر حال رد شـــدی. 
کار  کـــردن فـــردی به  در اصـــل مطلـــب وادار 

زیـــان آور جرم اســـت، شـــما اجـــازه می دهید 
بـــر اســـاس آن  بعـــد  اتفـــاق بیافتـــد و  جـــرم 
پیمانـــکار را مواخـــذه می کنید. امـــروزه بابت 
که ســـال 1383-1384 بســـته شـــده،  کاری 
بابـــت  را می خواهنـــد و مبلغـــی  مـــا  هـــر روز 
کارگـــران  شـــغل  بـــودن  زیـــان آور  و  ســـخت 

می گیرنـــد.
وی افـــزود: در طرحهای عمران و غیرعمرانی 
کارفرمـــا و  ضریـــب بیمـــه مشـــخص اســـت. 
پیمانـــکار هـــم دربـــاره آن مشـــکلی ندارنـــد. 
درباره بیمه مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور هم 
که مـــا بیمه را  کـــرد  می تـــوان ضریبـــی اعـــام 
گـــر فـــردی در این باره  بریزیـــم و فـــردا روزی ا
که  ادعایـــی داشـــت از محـــل حق بیمـــه ای 
کرده ایـــم آن را بدهیـــد. ایـــن  مـــا پرداخـــت 
کنار  کارفرما در  فرایند بســـیار ســـاده اســـت و 
کـــه مکلـــف بـــه دریافـــت  ســـایر مجوزهایـــی 
کار  کـــه آیا ایـــن  آن اســـت مجـــوزی می گیـــرد 
شـــامل مشـــاغل ســـخت و زیان آور می شـــود 
یـــا نمی شـــود. مکانیـــزم می تواند بـــه همین 
ســـادگی باشـــد اما آن را پیچیـــده می کنند و 
اجـــازه می دهند ما از معبر آن رد شـــویم تا با 

دردســـرهای بعـــدی آن روبرو شـــویم.
در  وقتهـــا  گاهـــی  افـــزود:  گابتونچـــی  دکتـــر 
که 10ســـال قبل تمام شـــده یک  پروژه هایی 
آبدارچـــی ســـاده ادعـــای ســـخت و زیـــان آور 
کـــه بیـــش از همه  بـــودن می کنـــد در حالـــی 
ســـخت و زیان آور بودن مشـــمول حال خود 

کمبود پول و  که با وجـــود  پیمانکاران اســـت 
کنـــد. در چنین  کار را مدیریت  مصالـــح بایـــد 
خصوصی ســـازی  از  هـــم  روز  هـــر  شـــرایطی 
گر قـــرار بر  کـــه ا صحبـــت می شـــود در حالـــی 
خصوصی ســـازی اســـت دولـــت بایـــد از زنده 

کند نـــه از مـــردن ما.  بـــودن مـــا حمایـــت 
وادار  را  آتش نشـــان  کســـی  افـــزود:  وی 
وی  نمی کنـــد،  آتـــش  کـــردن  خامـــوش  بـــه 
کار را می کند و بـــا پذیرفتن  داوطلبانـــه ایـــن 
کار  کار از مزایـــای همان  زیانهـــای احتمالـــی 
کـــه شـــرکتها  بهره منـــد می شـــود. در حالـــی 
کارگـــری  کـــه نادانســـته از  متهـــم می شـــوند 
وی  وقتـــی   و  کـــرده،  اســـتفاده  شـــغلی  در 
کـــه مربوط  عنـــوان می کند برای مســـئله ای 
قـــدرت  امـــروز  اســـت  قبـــل  ســـالها  کار  بـــه 
پرداخـــت نـــدارد وی را زندانـــی می کنند. به 
کرده  که جـــرات  چـــه جرمـــی؟ به جـــرم ایـــن 
کرده اســـت.  کار  ج از سیســـتم دولت  و خـــار
کـــه  کـــرد  وقتـــی می تـــوان مکانیزمـــی پیـــاده 
کار را  افـــراد از چراغ قرمز رد نشـــوند چـــرا این 

نمی دهیـــم؟ انجـــام 

محـــور  کـــرد:  عنـــوان  نیـــز  مظفـــری  دکتـــر 
کار اســـت  اصلـــی بحث سالم ســـازی محیط 
فراهـــم  بـــا  کار  سالم ســـازی  بـــرای  اقـــدام  و 
کار می تواند  کردن ملزومـــات آن در ابتـــدای 
کنـــد. در بحـــث  کمـــک  کنتـــرل مســـئله  بـــه 
آالینده هـــا اقدامات در چند رده مهندســـی، 
کار، و اقدامـــات مدیریتی   تغییـــرات شـــیفت 
گره گشـــا خواهـــد بـــود. اســـتفاده از وســـایل 
حفاظـــت فردی هم از بحث هـــای مکمل در 
کارگاهها از  این مورد اســـت. در مورد خـــروج 
شمول ســـخت و زیان آور نیز ما بخشنامه ای 
کارگاههایی  کـــه توضیـــح می دهـــد  داده ایـــم 
کـــه مایـــل بـــه سالم ســـازی هســـتند چگونه 
ج  می توانند از شـــمول ســـخت و زیان آور خار
شـــوند. بایـــد از ایـــن ظرفیتهـــا و ظرفیتهای 

مشـــابه اســـتفاده شود. 

عضـــو  مصطفـــی زاده  محمـــود  مهنـــدس 
دیگـــر هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیـــز عنـــوان 
کارهای زیربنایی عمدتا ســـخت اســـت  کرد: 
کار به  و مـــا حقوق ایـــن ســـختی را در زمـــان 
کـــه در تونل  کارگـــر می دهیم. حقـــوق فردی 
کار  کـــه در محیـــط آزاد  کار می کنـــد بـــا فردی 
می کنـــد حـــدود 40-50 درصـــد فـــرق دارد و 

گابتونچی : دکتر 
درباره بیمه مشاغل ســـخت و زیان آور 
که ما  کـــرد  هـــم می تـــوان ضریبی اعام 
گر فردی  بیمـــه را بریزیم و فـــردا روزی ا
در ایـــن بـــاره ادعایـــی داشـــت از محل 
کرده ایم  که ما پرداخـــت  حـــق بیمه ای 
بســـیار  فراینـــد  ایـــن  بدهیـــد.  را  آن 
کنـــار ســـایر  کارفرمـــا در  ســـاده اســـت و 
دریافـــت  بـــه  مکلـــف  کـــه  مجوزهایـــی 
که آیـــا این  آن اســـت مجـــوزی می گیـــرد 
می شـــود  زیـــان آور  و  ســـخت  شـــامل 
بـــه  می توانـــد  مکانیـــزم  نمی شـــود.  یـــا 
همین ســـادگی باشـــد اما آن را پیچیده 
می کننـــد و اجـــازه می دهنـــد مـــا از معبر 
آن رد شـــویم تـــا بـــا دردســـرهای بعدی 

شـــویم. روبرو  آن 
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کار درســـتی  پرداخـــت مجـــدد در ایـــن بـــاره 
نیســـت. در مـــورد زیـــان آور بـــودن بایـــد بـــه 
که در  تولیدکننـــدگان هـــم توجـــه شـــود چـــرا 
کـــه از پارچین می گیریم  انفجـــار همه موادی 

اســـت.  زیان آور 

ســـخنان  بـــه  کنـــش  وا در  مظفـــری  دکتـــر 
کـــرد: نـــگاه  مهنـــدس مصطفـــی زاده عنـــوان 
مشـــاغل  از  ســـخت  مشـــاغل  تفکیـــک  مـــا 
زیـــان آور  مشـــاغل  مـــورد  در  بـــود.  زیـــان آور 
دارد،  بحـــث  جـــای  هـــم  آن  عنـــوان  حتـــی 
در  اســـت.  مهـــم  بســـیار  مواجهـــه  موضـــوع 
گر زمـــان تهویه داده  مـــورد آتش باری تونل، ا
شـــود مواجهـــه ای وجـــود نخواهـــد داشـــت. 
امـــا بســـیاری از مشـــاغل موجـــود را می توان 
در  داد.  پوشـــش  کار«  »ســـختی  عنـــوان  بـــا 

کـــه از طریـــق انرژی  دنیا روشـــی رایج اســـت 
ســـخت  می تـــوان  کار  بـــرای  شـــده  مصـــرف 
کار را تشـــخیص داد و ضریب حقوقی  بـــودن 

گرفـــت.  بـــرای آن در نظـــر 

مهندس ســـاالر علیاری عضـــو دیگر هیات 
کـــه همه  مدیـــره ســـندیکا نیـــز با بیـــان این 
کـــه قانـــون، شـــیوه نامه ها  مـــا اذعـــان داریم 
مشـــکاتی  رســـیدگی ها  حتـــی  و  رویه هـــا،  و 
ایـــن  موضـــوع  متاســـفانه  افـــزود:  دارنـــد، 
افتـــاده  اتفـــاق  وســـیعی  ســـطح  در  همانـــی 
کشـــورهای پیشـــرفته  اســـت. ما قوانین را از 
می گیریـــم امـــا در اجـــرای آن درســـت عمـــل 
را  کار  نیـــروی  از  قانـــون صیانـــت  می کنیـــم. 
در نظـــر دارد، مـــا هـــم روی همیـــن مســـئله 

کید داریم و مشـــکلی در پرداخت 4 درصد  تا
نمی بینیم، اما مشـــکل در نحوه رســـیدگی و 
که در اصـــل برای  اجـــرای ایـــن قانون اســـت 
گذشـــته. به نظر من  آینده نوشـــته شـــده نه 
گروهی تشـــکیل شـــود و با حســـن نیت  بایـــد 
روی قانون، شـــیوه نامه،  دستورالعملها و ... 

کند.  کار 

مهندس بیـــژن ســـعیدآبادی نائـــب رئیس 
کـــرد: قانـــون بـــا  هیـــات مدیـــره نیـــز عنـــوان 
هدفـــی تعیین می شـــود و الزم معیـــاری هم 
تـــا  آیـــا  تعییـــن شـــود.  آن  بـــرای ســـنجیدن 
کنون مشـــخص شـــده ایـــن قانـــون چقدر به 
کـــرده اســـت؟  کمـــک  کار  صیانـــت از نیـــروی 
عاوه بر این اســـتانداردها چگونه مشـــخص 
می شـــوند؟ طبق مشـــاهدات من در سالیان 

کره ای هـــا متوجـــه این موضـــوع بودند  دور، 
و در بـــدو امـــر مبلغـــی بـــرای HSE پرداخـــت 
پیمانـــکار  ح  طـــر آن  قبـــال  در  و  می کردنـــد 
نهایـــت  در  و  می خواســـتند   HSE بـــرای  را 
کنتـــرل می کردنـــد. بـــه نظر  همیـــن مـــوارد را 
رفتـــار  نیســـت،  جوابگـــو  اســـتاندادها  مـــن 
دبل اســـتاندارد هیـــچ وقـــت زمینـــه اعمـــال 
و زمینـــه  فراهـــم نمی کنـــد  را  قانـــون خـــوب 
می کنـــد.  فراهـــم  هـــم  را  اســـتفاده  ســـوء 
کـــه ببینید  توصیـــه مـــن تعیین معیار اســـت 
اهـــداف قانون محقق شـــده اســـت یـــا نه؟ و 
گر محقـــق نشـــده تدبیر دیگری اندیشـــیده  ا

 . د شو

دکتـــر مظفـــری در پاســـخ بـــه نائـــب رئیس 
کرد: بـــا توجه بـــه اینکه در  ســـندیکا عنـــوان 
شـــده  پیش بینـــی  پیشـــنهادی  آیین نامـــه 
ســـامانه ای برای مشـــاغل ســـخت و زیان آور 
از طریـــق ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ایجاد 
گویا پرونده هـــای بعد از ســـال 1385  شـــود. 
که  در ســـامانه هســـت و قـــرار بـــر ایـــن اســـت 
تمـــام پرونده هـــای قبلـــی الکترونیک شـــود. 
پیش بینی شـــده در ایـــن ســـامانه قراردادها 
کارگران هـــم ثبت  هـــم ثبـــت شـــود، ســـوابق 
کمیته هـــا  آرای  بـــر  نظـــارت  و  شـــد  خواهـــد 
کارگاههـــای  ممکـــن خواهـــد شـــد. در مـــورد 
کمیته ها  تعطیـــل رای دیـــوان وجـــود دارد و 
کننـــد. دیوان  نمی تواننـــد خـــاف آن عمـــل 
کـــه  هـــم  کارگاههایـــی  داده  رای  صراحتـــا 
کارگاههای مشابه  تعطیل هســـتند از طریق 
سالم ســـازی  خصـــوص  در  شـــود.  اعمـــال 
ســـال  دو  آیین نامـــه  متـــن  در  کار  محیـــط 
کارگاه  فرصـــت داده شـــده و امـــروز مـــا نبایـــد 
ســـخت و زیان آور داشـــته باشـــیم یـــا حداقل 
کارفرمایـــی بـــا یک بـــار اعام یک شـــغل باید 
برای سالم ســـازی اقـــدام می کرد. متاســـفانه 
کارفرمایـــان  کارگـــران و  در ایـــن بـــاره برخـــی 
که با  کارگری  عاقه ای نشـــان نمی دهنـــد، و 
کرده بودیم  کار ســـعی  نگاه صیانت از نیروی 
از محیطـــی دور باشـــد بعد از بازنشســـتگی با 
کارگاه شـــاغل شـــده  20 ســـال بـــاز در همـــان 

 . ست ا
کـــه بنـــده هـــم  کـــره جنوبـــی  وی افـــزود: در 
کل پـــروژه بایـــد در  مدتـــی آنجـــا بـــودم 1/2 از 
کار در حـــوزه ایمنـــی هزینـــه  همـــان ابتـــدای 
کار  کارفرمـــا هـــم مایـــل به ایـــن  شـــود. خـــود 

دکتر مظفری:
کار   در خصـــوص سالم ســـازی محیـــط 
در متـــن آیین نامـــه دو ســـال فرصـــت 
کارگاه  داده شـــده و امـــروز مـــا نبایـــد 
ســـخت و زیـــان آور داشـــته باشـــیم یـــا 
کارفرمایـــی با یک بـــار اعام  حداقـــل 
بـــرای سالم ســـازی  بایـــد  یـــک شـــغل 
اقدام می کـــرد. متاســـفانه در این باره 
کارفرمایان عاقه ای  کارگـــران و  برخی 
کـــه بـــا  کارگـــری  نشـــان نمی دهنـــد، و 
کرده  کار ســـعی  نگاه صیانت از نیروی 
بودیـــم از محیطـــی دور باشـــد بعـــد از 
بازنشستگی با 20 ســـال باز در همان 

کارگاه شـــاغل شـــده است.
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گفتگو  بـــود، ما هـــم بـــا ســـازمان برنامـــه وارد 
دربـــاره یـــک فهرســـت بهای ایمنی شـــده ایم 
گـــر زمـــان شـــرکت در مناقصـــه  کارفرمـــا ا کـــه 
گاهـــی  آ عـــدم  دلیـــل  بـــه  نکـــرد  اعـــام  را  آن 
ج  خـــار چرخـــه  از  کار  محیـــط  مخاطـــرات  از 
شـــود. در این مورد از شـــما درخواســـت دارم 
کـــه می توانـــد به  بـــه عنـــوان یـــک مجموعـــه 
کند بـــا ســـازمان برنامـــه همکاری  کمـــک  مـــا 
دبل اســـتاندارد  موضـــوع  مـــورد  در  کنیـــد. 
کـــه  داریـــم  ارگان  ســـه  کشـــور  در  مـــا  هـــم، 
ســـازمان  هســـتند.   HSE حوزه هـــای  در 
زیســـت. محیـــط  و  بهداشـــت،  وزارت   کار، 
 HSE که در همـــه دنیا  بنابرایـــن عارغـــم این 
با هم دیده می شـــود در ایـــران خود قانونگذار 
کرده اســـت. بـــه نظر ما  ایـــن افتـــراق را ایجاد 
حداقل بایـــد مدیریت در این بـــاره یکچارچه 
شـــود و به دنبال ایجاد نظـــام یکپارچه ایمنی 
هم رفتیـــم، اما بـــه خاطر ماحضـــات قانونی 

پیشـــرفت زیادی نداشتیم. 

مهنـــدس شـــعبان یوســـفیان عضـــو دیگـــر 
هیـــات مدیره نیز با طرح این ســـوال که آیا این 
گر  4 درصـــد در دل همان 6/6 درصد اســـت و ا
پیمانکاری از 6/6 استفاده نکرد، آن را پوشش 
کرد  کـــه دکتر مظفـــری اعـــام  می دهـــد یا نـــه؟ 

ایـــن 4 درصد پیش بینی نشـــده اســـت. 

در ادامـــه مهندس پورشـــیرازی درخواســـت 
کارگـــران درباره  کـــرد برای شـــکایت و ادعـــای 
ســـخت و زیـــان آور بـــودن شـــغل محدودیت 
کـــه دکتر مظفری  گرفته شـــود  زمانـــی در نظر 
مشـــمول  کارگـــری  دیـــون  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
مـــرور زمـــان نمی شـــود و نمی تـــوان زمـــان را 
کـــرد: ایـــن مـــورد نیاز  کـــرد عنـــوان  محـــدود 
به اصـــاح قانـــون دارد و از حـــدود اختیار ما 
ج اســـت امـــا می توانیـــم در ایـــن زمینه  خـــار
کنیـــم. در مـــورد  پیشـــنهاد بدهیـــم و اقـــدام 
اصـــاح آیین نامه  هـــم چون در فـــاز ابتدایی 
کرد تـــا الاقل  قـــرار دارد می تـــوان اعـــام نظـــر 
رویه موجود اصاح شـــود. در ایـــن باره آقای 
کرد: تامیـــن اجتماعی  خســـروی هم عنـــوان 
کارگـــران  کار  زمـــان  در  درصـــد   4 گرفتـــن  از 
اســـت  معتقـــد  چـــون  می کنـــد  خـــودداری 
بایـــد در قبـــال آن خدمات بدهـــد و مطمئن 
نیســـت ایـــن خدمـــت را بدهد یا نـــه. دیوان 

عدالـــت هم عنـــوان می کند ایـــن قانون برای 
دوره بازنشســـتگی اســـت. 

در پایـــان ایـــن نشســـت مهنـــدس ســـیامک 
و  قوانیـــن  کمیســـون  رئیـــس  مســـعودی 
مقـــررات و عضـــو دیگر هیات مدیره ســـندیکا 
شـــده  ح  مطـــر مباحـــث  از  جمع بنـــدی  در 
مـــا  درخواســـت  اصلی تریـــن  کـــرد:  عنـــوان 
همزمانـــی وقوع و تشـــخیص و احراز اســـت. 
گر این مســـئله حل شود مشـــکل عمده ای  ا
نخواهـــد ماند از همیـــن رو مـــا از طریق اتاق 
درصـــدد نقـــض رای دیوان هســـتیم. در این 
گر احراز  بـــاره به همکاری شـــما نیاز داریـــم. ا
ســـخت و زیان آوری با شـــما اســـت لطفا این 
کار را همیـــن امـــروز انجـــام دهیـــد، از طرفـــی 
بـــه ســـراغ تامین اجتماعـــی برویـــم و بگوییم 
دارد ریســـک می خـــرد و خیلـــی جاهـــا ایـــن 
ریســـک را با نســـبت ثابت می خرد و ریســـک 

را خـــودش برمـــی دارد. 
احتمالـــی  ظرفیت هـــای  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کرد: مـــاده اول آیین نامه  آیین نامـــه عنـــوان 
می گویـــد »کارهایی ســـخت و زیان آور اســـت 
کارهای ســـخت  کـــه ...« و ماده 2 به تعیین 
گـــر شـــما بتوانیـــد دو  و زیـــان آور پرداختـــه، ا
کنیـــد قابلیـــت احراز  جملـــه بـــه ایـــن اضافه 
همزمـــان را به آن داده ایـــد. یعنی »کارهایی 
کـــه ... و در زمان  ســـخت و زیـــان آور اســـت 
گـــر در زمان  کار احراز شـــده باشـــد«. ا انجام 
کار احراز نشـــده باشـــد چـــون همه  اجـــرای 
شـــرایط آن بـــه هـــم ریختـــه دیگـــر مســـجل 

کـــه ســـخت و زیـــان آور بوده باشـــد.   نیســـت 
در مـــاده 2 هـــم قید »در زمان وقوع شـــغل« 
بـــه آن اضافـــه شـــود. خواهشـــمندم در این 
کمک  مـــورد و در رونـــد نقـــض دیوان بـــه ما 

. کنید
در ادامـــه مهنـــدس مســـعودی درخواســـتها 
و پیشـــنهادات مشـــخص ســـندیکا را دربـــاره 
ح شـــر بدیـــن  زیـــان آور  و  ســـخت   مشـــاغل 

کرد:  اعام 
همسان ســـازی  از  اســـتانها  1-کمیته هـــای 
کــــــــــــــــــــارگاهها و مشـــاغل  و همطرازســـازی 

کنند.  خودداری 
کارگاههـــای  کارگـــران  درخواســـت  از   -2
کـــه قبـــا بازرســـی نشـــده مطابـــق  تعطیـــل 
از  فنـــی  حفاظـــت  عالـــی  شـــورای  مصوبـــه 
شـــود خـــودداری  ههـــا  کمیتـــه  در  بررســـی 

کـــه  جدیـــد  آیین نامـــه  پیش نویـــس  در   -3
بازرگانـــی  اتاقهـــای  و  ســـندیکا  پیگیـــری  بـــا 
بررســـی  کار  نماینـــدگان وزارت  بـــا حضـــور  و 
خصوصـــی  بخـــش  همراهـــی  از  می گـــردد 
کـــه ایـــرادات مجموعـــه به  بهره منـــد شـــوند 

برســـد حداقـــل 
گـــروه شـــغلی مصوبـــه شـــورای عالـــی   13 -4
ک عمـــل  حفاظـــت فنـــی را بـــرای احـــراز مـــا

دهند  قـــرار 
5- بـــا دریافـــت اعتراضات بخـــش خصوصی 
اصـــاح  بـــرای  الیحـــه ای  کـــه  کنیـــد  کمـــک 

قانـــون تهیـــه و بـــه مجلـــس برود

مهنـــدس بهمـــن دادمـــان رئیـــس هیـــات 
مدیـــره نیز در پایان با تشـــکر از دکتر مظفری 
کار  تعـــاون،  وزارت  کار  بازرســـی  کل  مدیـــر 
عالـــی  شـــورای  دبیـــر  و  اجتماعـــی  رفـــاه  و 
خســـروی  علیرضـــا  آقـــای  و  فنـــی  حفاظـــت 
که  رئیـــس اداره مشـــاغل ســـخت و زیـــان آور 
کرد:  در ایـــن جلســـه حاضـــر شـــدند عنـــوان 
ســـندیکا  درخواســـتهای  و  پیشـــنهادها 
زیـــان آور  و  ســـخت  مشـــاغل  مـــورد  در  را 
شـــنیدید، در ایـــن بـــاره مشـــتاق بـــه تعامل 
گفتگـــوی تعامل بیشـــتر با شـــما هســـتیم.   و 
 در مـــورد تنظیم فهرســـت بهای ایمنی هم ما 
اعـــام اصلـــی  ذی نفعـــان  عنـــوان   بـــه 

 آمادگـــی می کنیـــم و از همـــکاری الزم دریـــغ 
کرد.   نخواهیـــم 

 مهندس مسعودی:
مـــا  درخواســـت  اصلی تریـــن   
همزمانـــی وقـــوع و تشـــخیص و 
گـــر این مســـئله  احراز اســـت. ا
عمـــده ای  مشـــکل  شـــود  حـــل 
نخواهـــد ماند از همیـــن رو ما از 
طریـــق اتاق درصـــدد نقض رای 
دیـــوان هســـتیم. در ایـــن بـــاره 
بـــه همکاری شـــما نیـــاز داریم. 
گر احـــراز ســـخت و زیـــان آوری  ا
کار را  با شـــما اســـت لطفا ایـــن 

همیـــن امـــروز انجـــام دهید،
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 نشست
مقاهل

 کاهش ضایعات و نخاله ها در پروژه های ســـاختمانی نه تنها مسئله ای
کاهش مصـــرف انرژی   عملکـــردی اســـت، بلکه مـــی توانـــد زمینه ســـاز 
باشـــد. در این قبیل پروژه هـــا، مقدار قابل توجهی انـــرژی خام بصورت 
که این موضوع مشـــکات زیســـت  آلودگـــی در محیط منتشـــر می شـــود 
کلی این مقالـــه مدیریت  کند. هـــدف  محیطـــی مختلفـــی را ایجاد مـــی 
جامـــع جمع آوری نخاله های ســـاختمانی پروژه های ســـاخت و ســـاز و 
همچنیـــن بازیافـــت و دفـــع زباله های جامـــد تولید شـــده در این قبیل 
کـــه اول با محیط زیســـت ســـازگار بوده  پروژه هـــا می باشـــد. بـــه طوری 
 و همچنیـــن بـــه طـــور رضایت بخـــش و بـــا اقتصـــادی تریـــن روش هـــا و

 ساده ترین شکل آن باشد. 
گســـترش شـــهرها، فعالیت های ســـاخت و ســـاز و الگوهـــای مصرف  بـــا 
گذارد.  موجـــود در آنها، مقـــدار قابل توجهی مواد زائد جامد را بر جا می 
 معمـــوال دولت ها وظیفه و مســـئولیت تأمین خدمـــات مدیریت جامع 
زبالـــه را برعهـــده دارنـــد و قوانیـــن خـــاص اداری آنهـــا شـــرایط منحصـــر 
کند. با ایـــن وجود فرآیند  بفـــردی را در زمینـــه تولید زباله ها ایجـــاد می 

گرفته  کنترل قـــرار  تولیـــد زباله های ســـاختمانی می تواند بیشـــتر تحت 
و بر اســـاس قوانیـــن و آیین نامه های نهادهای تخصصـــی مانند آژانس 
حفاظـــت از محیط زیســـت)EPA(  و اقدامات و مقـــررات مربوط به آنها 
بـــه حداقـــل میـــزان خود برســـد. عـــاوه بر ایـــن، یـــک برنامـــه مدیریت 
ح جامـــع مدیریـــت انـــرژی و پروژه های  زیســـت محیطـــی مبتنی بـــر طر
کند  کمک  کنترل زباله هـــا  ســـاختمانی مـــی تواند به صـــورت بهینه بـــه 
ح جامع  کلیـــدی طر کاهش دهـــد. عناصر  و نهایتـــًا میـــزان تولیـــد آن را 
مدیریت انرژی شـــامل: رعایـــت قوانین، اســـتانداردها و راهنمایی های 
که این قوانین برای اطمینان بیشـــتر جهت  مربوط به EPA می باشـــد 
حـــل مشـــکات بالقـــوه مـــی باشـــد. بـــر این اســـاس بـــه عنوان بخشـــی 
کاهـــش انـــرژی، در ایـــن مقالـــه روش هـــای مختلفی  از یـــک اســـتراتژی 
کاهـــش ضایعات پروژه های ســـاختمانی مورد بحث قـــرار خواهد  بـــرای 
کتیک هایـــی را بـــرای  بهبـــود مؤثـــر  گرفـــت. در نهایـــت، ایـــن مقالـــه تا

 بهـــره وری مصـــرف انـــرژی  مبتنـــی بـــر اصول مدیریت  ســـاخت و ســـاز  
گزینه ها( به  خاقانـــه )براســـاس درجه بندی مطلوبیـــت برای بهتریـــن 
کربنیـــک ارائه خواهـــد نمود. گاز  کاهـــش میـــزان  تولید  منظـــور ترویج 

 IOP 2017 ارا ICREE 2017  ان ی  ر و محیط  ذ دید  ی  م انر ین ا ران 
ی محیط   ران های زمین و   ری 

مانی ا ه های  ر پ ا  ای اهش 

ی ح ی  نی های  نی پیش ب ب
یا را رن ا ا RMIT م کا یان دان ین ا ری ر با و  رو   

را را شرکت اس ی   ا مدیر امور دعا اد کارگر  د ی ایرا  م ا سندیکای شرکت های سا ی دی  بر یرای سید م ر  
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کاهـــش ضایعـــات و نخاله هـــای ســـاختمانی در پروژه هـــا نـــه تنهـــا یک 
کاهش مصرف  مســـئله ای عملکردی اســـت بلکه می تواند زمینه ســـاز 
کاهـــش ضایعـــات در پروژه های ســـاخت  انـــرژی باشـــد. در ایـــن مقالـــه 
و ســـاز مـــد نظـــر اســـت تا به طـــور موثـــری منجر به ســـالم ســـازی و دفع 
زباله هـــا با شـــیوه های متناســـب با قوانین زیســـت محیطی و براســـاس 
گـــردد؛ ضمن اینکـــه با اســـتفاده از اقتصـــادی ترین  شـــرایط اجتماعـــی 

گردد.  روشـــهای در دســـترس عملی مـــی 
هرچـــه پروژه های ســـاختمانی بیشـــتری راه اندازی شـــود، مقـــدار زباله 
کم و میـــزان نقل  بیشـــتری تولیـــد می شـــود؛ افزون بـــر این، افزایـــش ترا
و انتقـــال ضایعـــات جامد به طـــور قابل توجهـــی بر مدیریـــت بهره وری 
کاهش بهره وری ناشـــی از بی اســـتفاده  گذارد. این  آن تاثیـــر منفـــی می 
که امـــکان الزم برای  مانـــدن طوالنی مدت زمین های دفع زباله اســـت 
کز شـــهری وجـــود نـــدارد]1[ و به این  دفـــع بیشـــتر و بهتر زبالـــه آن از مرا
کاهـــش ضایعـــات را افزایش  ترتیـــب، ایـــن موضـــوع هزینه هـــای مربوط 
کـــه 5-7 درصد  کشـــورهای توســـعه یافته معمول اســـت  مـــی دهد. در 
کنند ]2[  کاهش ضایعـــات و زباله ها مصرف مـــی  کل را بـــرای  از بودجـــه 
کاهش  که این نســـبت بـــاالی هزینه ها به دلیـــل اســـتراتژی های جامع 

ضایعـــات و عملیـــات بازیافت بهینه می باشـــد. ]3[ 
کاهـــش زباله هـــا و همچنیـــن تـــاش در جهـــت بهینـــه نمـــودن  تـــداوم 
روش هـــا، راه حلـــی ارزشـــمند در ارائـــه خدمـــات موثـــر مدیریـــت زبالـــه 
می باشـــد ]4[. ایـــن چنیـــن خدماتـــی در مدیریـــت زباله هـــا، نیازهـــای 
کاهش  کند ]3[. بـــر این اســـاس، جهت  کاربـــران نهایـــی را بـــرآورده می 
پایـــدار ضایعـــات جامـــد، هزینه هـــای مـــورد نیاز مـــی باشـــد و اقدامات 
کار کـــه موجـــب پویایـــی بیشـــتر ابـــزار جهـــت تحلیل نتایـــج   و مقرراتـــی 
 الزم می باشد ]5[. از سوی دیگر، استراتژی کاهش آلودگی های مختلف، 
کاهش میـــزان ضایعـــات را افزایـــش می دهـــد ]3[ و ]6[.  تـــداوم جهـــت 
بـــوده و  کاهـــش آلودگـــی متاثـــر از رویه هـــای جهانـــی   اســـتراتژی های 
کنـــد و محاســـبات مناســـبی را در مـــورد چگونگی  از آن پشـــتیبانی مـــی 
کاهش ضایعات زیســـت-محیطی و روش هـــای مدیریت  دســـتیابی به 
آن ارائـــه مـــی دهد. روش هـــای مدیریت زبالـــه به عنوان یکـــی از اجزای 

کاهـــش زبالـــه در ســـاخت و ســـاز پروژه ها به شـــمار مـــی آیند. مهـــم 
 

2
کاهش ضایعات در پروژه های ســـاختمانی نه تنها شـــامل  اجزای حیاتی 
روش هـــای موثـــر و مناســـب مدیریـــت زباله اســـت بلکه تحـــت چارچوب 
پایـــدار ]7[ )بـــا توجه به موارد ]8[ و ]9[( بـــه منظور کاهش مداوم ضایعات 

که شـــامل موارد زیر می باشـــند : در پروژه های ســـاختمانی می باشـــد 
1. برنامه ریزی اســـتراتژیک و آماده ســـازی آن توســـط دولـــت به منظور 
که  طراحی و پیاده ســـازی سیســـتم های زیســـت محیطـــی یکپارچه 

پاســـخگوی رشـــد مداوم جمعیت باشد.
کلی سیاســـتگذاری  ح  2. پیـــاده ســـازی یک چارچوب جامـــع، یک طر
بـــا  ارتبـــاط  ایجـــاد  منظـــور  بـــه  محلـــی  و  ایالتـــی  ملـــی،  ســـطح   در 
 محیـــط زیســـت، جامعـــه، اقتصـــاد و انجمن هـــای ذیربط بـــا تکیه بر

گذاری های اثربخش.  سیاست 
کـــه خدمات ارائـــه می دهند و  3. ایجـــاد ظرفیت نهادها و مؤسســـاتی 

به طـــور معمول نیاز به بازســـازی دارند تا درمـــورد ذینفعان خدمات 
ایجـــاد  باشـــند.  بیشـــتری داشـــته  و شـــفافیت  پاســـخگویی  خـــود، 
کـــه در طراحی و  بخش هـــای ویژه توســـط مهندســـان واجد شـــرایط 

گیرد. عملیـــات منطقی سیســـتم آمـــوزش دیده انـــد، صورت مـــی 
4. اثـــر اقتصـــادی شـــامل پیـــاده ســـازی ایســـتگاه های انتقـــال زبالـــه و 
کاهـــش هزینه های جمع  حمـــل و نقل آن بـــه فاصله ای دورتـــر برای 
آوری و از ســـویی، انتقال و دفع زباله های ســـاختمانی با اســـتفاده از 
موافقـــت نامه هایـــی بـــه منظور مشـــارکت دولـــت در هزینه هـــا مانند 
ایجـــاد صنـــدوق حمایتـــی بـــرای ایجـــاد انگیزه بیشـــتر بـــرای افزایش 

کاهـــش ضایعات. اســـتفاده از فـــن آوری هـــای نوین در 
5. تجزیـــه و تحلیـــل بـــه منظـــور انتخـــاب تکنولـــوژی مناســـب بـــرای 
مبتنـــی  گزینه هـــای  و  هزینه هـــا  مدیریـــت  سیســـتم های  تعییـــن 
گیـــرد. چنیـــن  بـــر فن آوری هـــای مختلـــف مـــورد بررســـی قـــرار مـــی 
بهبـــود  شـــامل  جایگزیـــن،  روش هـــای  بـــر  مبتنـــی  تکنولـــوژی 
کـــه نه تنهـــا فرآیند دفـــع زباله های  کامپیوتری اســـت  سیســـتم های 
توانـــد  مـــی  بلکـــه همچنیـــن  بخشـــند  مـــی  ســـرعت  را  ســـاختمانی 
کاهـــش میـــزان زبالـــه از طریـــق فرایندهـــای بازیافـــت بیانجامد.  بـــه 
کـــه  نیـــاز  مـــورد  کامپیوتـــری  برنامه هـــای  ارزیابـــی  اصـــول  و  رویـــه 
آزمایش هـــای و  و حرکـــت سیســـتم های موجـــود  زمـــان   مطالعـــات 

 مختلف عامل مواد و روش ها می باشد.
کاهش ضایعات در پروژه های ســـاختمانی،  کمک به بهبود   به منظـــور 
مدیـــران ابتـــدا بایـــد ضایعات متفـــاوت تولید شـــده از ســـاختمان های 
کنند.  کوچـــک تر را در مقایســـه با ســـاختمان های بلندتر را جداســـازی 
جـــدول شـــماره 1، تفاوت مواد  زباله های تولید شـــده در ایاالت متحده 

آمریکا ]10[، انگلســـتان ]11[ و اســـترالیا ]12[ را نشـــان می دهد.
جدول 1 : یک مقایسه متقابل ملی از مواد ضایعات تولید شده 

کوچک و بزرگ  در ساخت و سازهای 

کـــه ضایعات اصلی  در مـــورد ایاالت متحده آمریکا ]10[ مشـــخص اســـت 
در صنعت ســـاخت و ســـاز برای ســـاختمان های بلند بتن بـــوده و پس 

٪٪

٪٪

٪٪

٪٪

٪٪6

٪3٪ 9

٪ 3٪

٪٪
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٪٪
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کـــم ارتفـــاع چـــوب می باشـــد، مـــورد ]11[ این  از آن در ســـاختمان های 
که در انگلســـتان، بتن مواد زائـــد اصلی را برای  جدول نشـــان می دهد 
کـــم ارتفاع تشـــکیل می دهد.  هـــر دو مـــورد ســـاختمان های بلند باال و 
کشـــور انگلســـتان  مورد ]12[ مشـــخص  برخاف نتایج بدســـت آمده در 
کـــه برای صنعـــت ســـاخت و ســـاز در اســـترالیا، بتـــن و چوب  کنـــد  مـــی 

زائد اصلی هســـتند. مواد 
بـــا توجه به نـــوع و جنس مصالـــح، چوب بـــه راحتی می توانـــد به مواد 
قابـــل اســـتفاده مجـــدد تبدیـــل شـــود و از ســـوی دیگـــر بازیافـــت بتن، 
شـــامل فرآیندهای بســـیار پیچیـــده و پر هزینه ای اســـت. شـــکل 1 و 2 
کشـــورهای ایاالت  نشـــان مـــی دهد تجمیـــع میانگیـــن مـــواد زائـــد )در 
کوتـــاه مرتبه و  متحده، انگلســـتان و اســـترالیا(  برای هر دو ســـاختمان 

کـــه از جدول 1 بدســـت آمده اســـت. بلنـــد مرتبه اســـت 

 
شکل 1- تجمیع )ایاالت متحده، انگلستان و استرالیا(

در رابطه با مواد زائد ساختمان های بلند.

در مقایســـه بـــا مـــواد دیگـــر، مجمـــوع هـــر دو مـــاده بتـــن و آهـــن درصد  
کـــم ارتفاع و بلند  باالیـــی از ضایعـــات را در هر دو مورد ســـاختمان های 
کم ارتفـــاع دارای زباله های  گرچه ســـاختمانهای  گیرد؛ ا مرتبه در برمی 
چوبی بیشـــتری هســـتند ، و این مواد بـــه راحتی قابـــل بازیافت بوده و 

با محیط زیســـت ســـازگار می باشـــند. چنانچـــه مصالح مـــواد بتن و فلز 
باعـــث بروز عوارض زیســـت محیطی ناشـــی از دشـــواری و مصرف انرژی 

بیشـــتر در بازیافت می باشـــند.

 
شکل2 - تجمیع )ایاالت متحده، انگلستان و استرالیا( 

کم ارتفاع در رابطه با ضایعات ساختمان های 

کـــه مـــورد ]13[ به درســـتی مد نظـــر دارد، یکـــی از مهم ترین   همانطـــور 
زیســـت  کلـــی  بینی هـــای  پیـــش  زبالـــه،  فراینـــد مدیریـــت  مســـائل در 

محیطـــی می باشـــد.
 

یـــک  نیازمنـــد  اقتصـــادی  و  زیســـتی  محیـــط  فعالیت هـــای  تطبیـــق 
کـــه روند  اســـتراتژی مدیریـــت جامـــع جهـــت تولیـــد و دفن زباله اســـت 
کند، زمین را محافظت و فرهنگ جامعه  کوسیســـتم را تسهیل  چرخه ا
کاهـــش ضایعات در  را در ایـــن زمینـــه افزایـــش دهـــد ]14[. در نتیجـــه، 
کم شـــدن معضات و مشـــکات زیست  پروژه های ســـاختمانی موجب 
ح عمومـــی مدیریـــت زباله را  محیطـــی می شـــود. شـــکل 3 زیر یـــک طر
که در آن با مشـــکات زیســـت محیطی برجســـته شده  نشـــان می دهد 

 . ست ا
که مشـــخص شـــد پیش بینی های زیســـت محیطی، به عنوان  همانطور 

کلی مدیریت زباله های ناشی از ساخت و ساز ح  شکل 3- طر
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کنتـــرل و فرآیندهـــای واقعـــی باید بـــا دقت در مراحـــل تصفیه  بخشـــی از 
گیـــرد و در یکدیگر  زباله هـــا و مراحـــل تنظیـــم مقـــررات  مورد توجـــه قـــرار 
کـــه چنیـــن شـــرایط زیســـت محیطـــی پیـــش  ادغـــام شـــوند. از آنجایـــی 
کاهـــش ضایعات  بینـــی شـــده ای، از اجـــزای جدایـــی ناپذیـــر هـــر برنامه 
 موثـــر در پروژه های ســـاختمانی می باشـــد، پـــس باید با احتیـــاط از قبل 
برنامـــه ریزی و پیاده ســـازی شـــوند. بـــر اســـاس مـــوارد ]15[، ]16[ و ]17[ 

پیـــش بینی های زیســـت محیطـــی در ایـــن زمینـــه عبارتنداز: 
کاهـــش داد.  • چگونـــه مـــی تـــوان به طـــور موثـــر میـــزان تولید زبالـــه را 
کاهش مواد  کاهش ضایعات غیـــر ضروری از طریـــق  ایـــن امر شـــامل 

مصرفـــی بیش از حد در ســـاخت و ســـاز می باشـــد.
مراحـــل  انجـــام  بـــدون  پســـماندها  از  مجـــدد  اســـتفاده  چگونگـــی   •
کاهـــش زباله هـــای  بازفرآینـــدی یـــا بازســـازی. ایـــن مرحلـــه شـــامل 
ســـاختمانی از طریـــق اســـتفاده مجـــدد از بســـته بندی هـــا، و دیگـــر 

مـــواد قابـــل اســـتفاده اســـت.
• چطـــور  بـــدون تولیـــد قابـــل توجـــه آلودگـــی، بـــا موفقیت ضایعـــات را 

کنیم. بازیافـــت 
گرمایشـــی،  • چگونـــه انرژی ناشـــی از بازیافـــت زباله هـــا را برای اهداف 

کنیم. برق و ســـوخت بازیافـــت 
• چگونـــه بـــا شـــدت بیشـــتری زباله هـــا از طریـــق فرایندهای مناســـب 
کنیم. دفـــع زباله و ســـایت های ضایعـــات غیر قابـــل بازیافت مدیریـــت 
کاهـــش ضایعـــات زیســـت محیطـــی در پروژه هـــای  کلـــی  پیـــش بینـــی 

ســـاختمانی در شـــکل 4 ارائـــه شـــده اســـت.

 

 

شکل 4- اثرات زیست محیطی ناشی از کاهش ضایعات در پروژه های ساخت و ساز.

 

کاهش  کرد، اثـــرات زیســـت محیطی  که مـــی توان مشـــاهده  همانطـــور 
ضایعات در پروژه های ســـاخت و ســـاز شـــامل ســـه عامل اصلی اســـت:

 :  )EA & GA( گازهای گلخانـــه ای  1.  تجزیـــه و تحلیل انرژی شـــامل ارزیابی 
کـــه در تجزیـــه و تحلیل انـــرژی  بـــا اســـتفاده از زمینه هایی  در حالـــی 
کارهـــا در رســـیدن بـــا یافته های  ماننـــد تجزیـــه و تحلیـــل اثـــر نمونه 
گلخانـــه ای، روش های  کار داریم و از ســـوی دیگر، ارزیابی  جدیـــدی 
ارائه شـــده برای محاســـبه میزان انتشـــار CO2 را ارائه می دهد ]18[. 
گازهای  بـــر این اســـاس، ترکیـــب تجزیـــه و تحلیـــل انـــرژی و ارزیابـــی 
گلخانـــه ای بایـــد بیشـــتر، بـــه روش ارزشـــیابی جایگزین ها، بـــه ویژه 

بـــرای روش های تولید مواد ســـاختمانی مناســـب باشـــد.

کـــه فراینـــدی بـــرای   )SEIA( 2. ارزیابـــی اثـــرات اســـتراتژیک  محیطـــی
گیـــری در زمینه اســـتراتژی های محیط زیســـت  حمایـــت از تصمیـــم 
پایدار اســـت و بیشـــتر در زمینه سیاســـت های ضایعاتی از طریق رفع 
کلیدی زیســـت محیطی به   بهـــره بـــرداری از اقتصاد  موانـــع عناصـــر 

کند ]19[. کمک  ســـبز 

که می تواند از طریق شـــفافیت ها   ) SusIA ( 3. ارزیابـــی تأثیر پایـــداری
کنـــد. همچنین می  کمک  بـــه بهتر شـــدن قوانیـــن و ضوابط دولتـــی 
گیری هـــا را بـــر مبنـــای ارزیابـــی سیســـتماتیک اثرات  توانـــد تصمیـــم 
کند ]20[. اقتصـــادی، محیط زیســـت و اجتماعـــی عملیاتی مدیریـــت 

بـــرای بررســـی بیشـــتر ایـــن ســـه عامـــل اصلـــی، وقـــوع آنهـــا در صنایـــع 
ســـاختمانی ایـــاالت متحـــده، انگلســـتان و اســـترالیا مـــورد بررســـی قرار 
گرفتـــه اســـت. جـــدول 2 مقایســـه محـــدوده محیـــط زیســـت محلـــی، 

کشـــورها را مـــورد ارزیابـــی قـــرار مـــی دهـــد. دولتـــی و فـــدرال در ایـــن 
 

که ارزیابی زیســـت محیطی  که مشـــاهده می شـــود، در حالی  همانطور 
کشـــورها اعمال می شـــود،  کدام از  گلخانـــه ای در ســـطح فدرال در هر  و 
یـــا  محلـــی  ســـطح  در  مربـــوط  محیطـــی  اســـتراتژیک   اثـــرات  ارزیابـــی 
ایالتـــی )یـــا هـــر دو در اســـترالیا( می باشـــد.  از ســـوی دیگر ارزیابـــی تأثیر 
کشـــور انگلســـتان، و یـــا در هر دو  پایـــداری، مربـــوط به حـــوزه فدرال در 
ســـطح فـــدرال و ایالتـــی در ایاالت متحده و اســـترالیا می باشـــد. چنین 
اختافاتـــی در جاهـــای مختلـــف مـــی توانـــد موجـــب ایجـــاد معضـــات 
کـــم بـــر آن، مـــی توانـــد مشـــکات عدیده  قانونـــی و پیچیدگی هـــای حا
کند.  زیســـت محیطـــی را به ویـــژه بـــرای پروژه های ســـاختمانی ایجـــاد 

کشور ایاالت متحده امریکا، انگلستان و استرالیا. جدول .2 مقایسه های بین المللی محدوده های محیط زیست محلی، ایالتی و فدرال در سه 

 
 

محلی ○   دولت ● فدرال ●محلی ● دولت ○ فدرال ○محلی ○   دولت ○ فدرال ●

محلی ○   دولت ○ فدرال ●محلی ○  دولت ●    فدرال ○محلی ○   دولت ○ فدرال ●

محلی ○   دولت ● فدرال ●محلی ● ایالتی ● فدرال ○محلی ○   دولت ○ فدرال ●
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ایــران  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
بــا کــه  اقتصــادی  جنــگ  بــه  اشــاره   بــا 

 میــدان داری آمریــکا در حــال انجام اســت، 
گفت: بخش خصوصی می تواند خط شــکن 

اصلی نبرد اقتصادی باشد.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شــورای عالــی امنیت ملی در 
جلســه صبح روز سه شنبه 23 مرداد هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی تهران و فعــاالن بخش خصوصی 
اظهــار داشــت: بخــش خصوصــی در جنگ 
که  اقتصادی امروز، عهده دار نقشــی اســت 
بســیج مردمی در هشت سال دفاع مقدس 

کرد. ایفا 
بیــان  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  نماینــده 
اینکــه بخــش خصوصــی در مواجهــه موفــق 
کارنامــه  کشــور  تهدیــدات  مهمتریــن  بــا 
کــرده اســت، خاطرنشــان  درخشــانی ارائــه 
گــر در جنــگ تحمیلــی بــا روش هــای  کــرد: ا
کالســیک و با اســتفاده انحصاری  مرســوم و 
بــا دشــمن مواجــه  از ظرفیت هــای دولتــی 
می شدیم، هنوز صدام در پشت دروازه های 

اهواز بود.
گفــت: بســیج بــه عنوان ســاختار  شــمخانی 
از  گیــری  بهــره  بــا  جامعــه  متــن  از  برآمــده 
ظرفیت هــای عظیــم مردمــی معادله جنگ 
نفــع  بــه  آوری  بــه شــکل شــگفت  را  نابرابــر 

جمهوری اسالمی ایران تغییر داد.
گــزارش فــارس، دریابان شــمخانی ادامه  به 
داد: در زمانی که بزرگترین استراتژیست های 
نظامــی جهــان بــر اســاس ارزیابــی معادالت 
مغلــوب  ایــران  کــه  بودنــد  معتقــد  نظامــی 
جنــگ خواهــد بــود؛ بــا وارد شــدن بســیج و 
ورود امکانات، ابتکارات و انگیزه های باالی 
کالســیک  مردمــی در جنگ؛ همه معادالت 
ایــران  مــردم سلحشــور  اراده  و  ریخــت  فــرو 

[1[    قـــره باغـــی . و راســـو ، V. )2015( ، "معمـــاری باســـتان شناســـی: طراحی پایدار - بهینه ســـازی سیســـتم های زیربنایـــی برای ملبـــورن"، صفحات 73 تا 
84، نشـــریات آتینر 
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ایاالت متحـــده آمریکا،

 EA( که تمام ســـه عامل اصلی زیســـت محیطی که اطمینان حاصل شـــود  بنابرایـــن ضروری اســـت 
گرفته می شـــوند. با این  گانـــه در نظر  GA، SEIA & وSusIA ( بـــه طـــور انحصـــاری و بـــه صورت جدا
کتورهـــای متعددی  وجود، این ســـه عامـــل اصلی محیط زیســـت دارای سیســـتم های مختلف و فا
ح جامـــع مدیریت انرژی(  که باید در برنامه مدیریت زیســـت محیطی ســـاخت و ســـاز )طر هســـتند، 
کاهش ضایعات بایـــد در پروژه های ســـاختمانی، در همه  لحـــاظ شـــوند. و همچنین عوامل اصلـــی 

گیرنـــد ]21[ و ]22[. مـــوارد قانونی مورد اســـتفاده قـــرار 
 

4
که مدیریت دقیـــق و ویژه ای مبتنی  کاهش ضایعات جامد در ســـاخت و ســـاز این اســـت  کلی  هدف 
گر چه طرحی جامع  بر روش های اجتماعی  متناســـب با راهکارهای زیســـت محیطی انجام پذیـــرد. ا
کنترل زباله هـــا همـــواره مدنظر می باشـــد، اما نهایتـــًا عوامل  بـــرای مدیریـــت انرژی بـــرای بازیافـــت و 
که این فرآیندهـــا را بهبود می بخشـــد. این مقاله به  کاهش ضایعات در ســـاخت و ســـاز اســـت  اصلی 
کاهش ضایعات برای پروژه های ســـاختمانی، در ابتدا  در صنایع ســـاختمانی رایج   عنوان بخشـــی از 
که پیش بینی های  گرفت و مشخص شـــد  در ایاالت متحده، انگلســـتان و اســـترالیا مورد بررســـی قرار 
 ) SusIA و EA & GA، SEIA( کاهش زباله در ســـاخت و ساز شامل ســـه عامل اصلی  زیســـت محیطی 
مـــی باشـــد و بـــر این مبنـــی تمام این ســـه عامـــل بـــرای بهبـــود قوانیـــن و فرآیندهای محیطـــی برای 

گرفتند. کاهـــش ضایعـــات در ســـاخت و ســـاز پروژه هـــا در اولویت هـــا مـــورد بررســـی قـــرار 
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کرد. نقشه های نظام سلطه را نقش برآب 
کــرد: در جنــگ اقتصــادی امروز  وی تصریــح 
که با میدان داری آمریــکا در حال انجام  نیــز 
اســت و ابعادی به مراتــب پیچیده تر ازجنگ 
نظامــی دارد، نیــز تنهــا معادلــه تغییر دهنده 
بازتولیــد  کنونــی،  قبــول  قابــل  غیــر  موازنــه 
و  مردمــی  عظیــم  ظرفیت هــای  و  تجربیــات 
کم شــدن آن بر فضای  بخش خصوصی و حا
سیاســتگذاری های  و  گیری هــا  تصمیــم 

اقتصادی است.
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا اشــاره به 
گیــری ایــن راهبــرد جدیــد در  الزامــات شــکل 
کشــور اظهــار داشــت: غلبــه  نظــام اقتصــادی 
منافــع  و  صنفــی  رویکردهــای  بــر  ملــی  نــگاه 
شــخصی، همراهــی با مــردم و داشــتن برنامه 
جامــع راهبــردی بــرای نقــش آفرینــی در ایــن 
عرصه از اولویت های غیر قابل اجتنابی اســت 
کــه می توانــد بخش خصوصی واقعی و پیشــرو 
را بــه خط شــکن اصلی نبرد اقتصــادی مبدل 

سازد.
شــمخانی با تقدیــر از بخــش خصوصی فعال، 
کــه بــا انگیــزه ملی و  دلســوز، مردمــی و ایثارگــر 
کمــک به حل مشــکالت  اعتقــادی بــه دنبــال 
کــرد:  کشــور و مــردم اســت، اعــالم  اقتصــادی 
کارهــای جدیــدی بــرای فعــال ســازی  ســاز و 
و مشــارکت هــر چــه بیشــتر فعــاالن و نخبگان 
عرصــه  در  خصوصــی  بخــش   اقتصــادی 
کشــور  کالن  گیــری  تصمیــم ســازی و تصمیــم 

که اجرایی خواهد شد. اتخاذ شده 
در ابتــدای ایــن جلســه رئیــس و نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی در حوزه های صنایــع، معادن، 
عمران ،کشــاورزی، دارویی و غذایی مســائل، 
را  خــود  راهکارهــای  و  دغدغه هــا  مشــکالت، 

کردند. بیان 
در  خصوصــی  بخــش  دادن  مشــارکت  لــزوم 
کاهش ســیطره دولت  تصمیمــات اقتصادی، 
بــر اقتصــاد، ضــرورت اتخــاذ تصمیمــات ثبات 
آفریــن و بلندمــدت، عــدم اتخــاذ تصمیمــات 
کارشناســی و برخــورد علمــی، اصولــی و  غیــر 
سیســتمی با مشکالت شبکه ای، از مهم ترین 
که توســط فعاالن بخش خصوصی  نکاتی بود 
جلســه  ایــن  در  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  و 

ح شد. مطر
23 مرداد- فارس

معــاون برنامه ریزی و مدیریــت منابع وزیر 
گفــت: میــزان مطالبــات  راه و شهرســازی 
ح هــای مختلــف  پیمانــکاران از انجــام طر
عمرانــی و تعهدات وزارت راه وشهرســازی، 
بــه ۱۸ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان رســیده 

است.
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش    بــه 
گفــت: مطالبــات  شهرســازی؛ امیــر امینــی 
واقعــی پیمانــکاران حدود ۱2 هــزار میلیارد 
قانونــی  تعهــدات  بــا  امــا  اســت،  تومــان 
بخــش،  ایــن  در  شهرســازی  و  راه  وزارت 
بدهــی ایــن وزارتخانــه بــه پیمانــکاران بــه 
یافتــه  افزایــش  تومــان  هزارمیلیــارد   ۱۸.۷
گفتــه این مقــام مســئول، برای  اســت. بــه 
پرداخت بدهــی پیمانکاران این وزارتخانه 
در تبصــره )۵( قانــون بودجــه ســال ۱39۷ 
انتشــار  کــه  گرفتــه  نظــر  مکانیزم هایــی در 
اســناد خزانه و اوراق تســویه بخشی از این 

مکانیزم است.
کــرد:  معــاون وزیــر راه و شهرســازی اضافــه 
براســاس قانــون بودجه ســال 9۷ مکانیزم 
دیگــری برای پرداخت بخشــی از مطالبات 
که تســویه  گرفته شــده  پیمانکاران در نظر 
بدهی پیمانکاران به دستگاه های اجرایی 
از محل تهاتر بدهی آنها به سیســتم بانکی 
اســت و بــا اســتفاده از ایــن قانــون امســال 
پرداخــت  پیمانــکاران  طلــب  از  بخشــی 

خواهد شد.
قانونــی  مصوبــه  ایــن  طبــق  گفــت:  وی 
چنانچــه هــر پیمانــکاری تا پایان ســال 9۵ 
نتوانسته تسهیالت بانکی خود را پرداخت 
اســت،  بدهــکار  بانک هــا  بــه  اینکــه  یــا   و 
بــا  مــی توانــد مطالبــات خــود را از دولــت 

کند. استفاده از این مکانیزم تهاتر 
معــاون برنامه ریــزی و مدیریت منابع وزیر 
راه و شهرسازی افزود: برای اجرایی شدن 
پیمانــکار  اعــالم طلــب  بــا  مکانیــزم،  ایــن 
توســط دســتگاه های اجرایــی به ســازمان 
برنامــه و بودجــه، ایــن ســازمان بــا انجــام 
بانــک مرکــزی  و  بــا خزانــه  مکاتبــات الزم 
زمینــه الزم برای تســویه طلب پیمانکاران 

کند. از دولت را فراهم می 
امینی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی 
ســالیانه ۴۰ تا ۶۰ درصــد طلب پیمانکاران 
ح های  گفت: اجرای طر کند،  را تسویه می 
عمرانــی در این بخش موجب می شــود تا 
مطالبــات جدیــدی بــه بدهی هــای قبلــی 

اضافه شود.
معاون وزیر راه وشهرســازی افزود: امسال  
چهــار هــزار میلیــارد تومان بــرای پرداخت 
طلــب پیمانــکاران تخیصیــص یافتــه و بــا 
اســتفاده از ســایر مکانیزم هــای پرداختــی 
میلیــارد  هــزار  امســال هفــت  در مجمــوع 
راه  حــوزه  پیمانــکاران  طلــب  از  تومــان 

وشهرسازی پرداخت خواهد شد.
وی ادامــه داد: تاخیــر در پرداخــت طلــب 
پیمانکاران توســط وزارت راه و شهرسازی 
یکــی از مشــکالت فعاالن صنعــت احداث 
ح هــای  اســت و معمــوال پــس از انجــام  طر
انجــام تاخیــر  بــا  پرداخت هــا   عمرانــی، 

 می شود.
گفــت: پیــش از ایــن، میــزان طلب  امینــی 
وشهرســازی  راه  وزارت  از  پیمانــکاران 
حدود هشــت هزار میلیارد تومان بود، اما 
کنون  ح هــای مختلــف هــم ا بــا اجــرای طر
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۱۸ بــه  آن  میــزان 
رســیده و دولت هر سال بین پنج تا ۶ هزار 

کند. میلیــارد تومان آن را پرداخت می 
2۱ مرداد ۱39۷

18
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 نشست

  علــی ربیعــی  پیــش از آنکه از ســوی مجلس 
اســتیضاح شــود »آیین نامــه اجرایــی تعیین 
کــه  کارهایــی  بــرای  موقــت  مــدت  کثــر  حدا
را  دارد«  غیرمســتمر  جنبــه  آنهــا  ماهیــت 
مشــاغل  کارگــران  شــغلی  ســاماندهی  بــرای 
غیرمســتمر، به اســحاق جهانگیــری، معاون 
کــرده تــا پــس از  اول رئیــس جمهــور ارســال 
تصویــب در هیــأت وزیــران، بــرای اجــرا ابالغ 

شود.
بــر اســاس مــاده 2 آیین نامه اجرایــی امنیت 
کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر،  شغلی 
کــه  کارهایــی  بــرای  موقــت  مــدت  کثــر  حدا
ماهیــت آنها جنبه غیرمســتمر دارد، 3 ســال 
تمــام شمســی اســت و انعقاد قــرارداد موقت 
کارهــا با هر  بیــش از 3 ســال بــرای ایــن قبیل 
کارگر اعم از اینکه بــه صورت متوالی یا  تعــداد 

متناوب باشد، ممنوع است.
 تدویــن آییــن نامــه اجرایــی امنیــت شــغلی 
در  غیرمســتمر،  مشــاغل  در  شــاغل  کارگــران 
کار بر عهده وزارت  تبصره )۱( ماده )۷( قانون 
کــه در ادوار مختلــف، بــه فراموشــی  کار بــود 
ســپرده شــد تــا ســرانجام پــس از 2۸ ســال از 
زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام در ســال ۱3۶9، قراردادهای 
کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود.
اســت:  شــده  کیــد  تا آیین نامــه   3 مــاده  در 
کــه بــه صورت  کارگرانــی  کارگــر یــا  کار  قــرارداد 
که  متوالــی یــا متناوب برای انجــام »کارهایی 
طبیعــت آنها جنبــه غیرمســتمر دارند«، پس 
کار یــا  گذشــت 3 ســال از تاریــخ ایجــاد آن  از 
کار، دائمی محســوب خواهد شــد  تــا تا پایان 
کارفرمــا نمی توانــد بعد از این مــدت و قبل  و 
بــدون دلیــل موجــه و رعایــت  کار،  پایــان  از 
کار، نســبت به اخراج  مــواد 2۷ و ۱۶۵ قانــون 
کار مشــغول بــوده اســت،  کــه بــه آن  کارگــری 

اقدام نماید.
پیش نویــس  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
آیین نامه »تعیین ســقف زمانــی قراردادهای 
اواخــر  غیرمســتمر«،  مشــاغل  بــرای  موقــت 
کار شورای عالی  کمیته روابط  اردیبهشت در 
کارفرمایی  کارگری و  کار بــا حضور نماینــدگان 
کثر مدت  تهیه شــده بود و پس از تعیین حدا
کارگــران مشــاغل  3 ســاله قــرارداد موقــت بــا 
غیرمستمر، از سوی احمد مشیریان، معاون 

کار به ربیعی پیشنهاد شد. روابط 
کارفرمایی مخالف سقف  هر چند نمایندگان 

زمانــی واحــد برای تمام مشــاغل غیرمســتمر 
قــرارداد  ســقف  دادنــد  پیشــنهاد  و  بودنــد 
موقــت در ایــن نــوع مشــاغل باید به نســبت 
پروژه متغیر باشــد، اما بر اســاس پیش نویس 
کار، میانگین زمان  ارائــه شــده از ســوی وزیــر 
اختصــاص یافته به پروژه های دارای ماهیت 
کوچک، متوســط و بزرگ،  غیرمســتمر اعم از 
کثر ۵ ســال اســت و تعیین مــدت زمانی  حدا

زمانــی  عنــوان ســقف  بــه  از 3 ســال،  باالتــر 
کارگران فلسفه وجودی این  قرارداد موقت با 

آیین نامه را از بین می برد.
یــک  تبصــره  آیین نامــه صرفــا موضــوع  ایــن 
ســاماندهی  هــدف  بــا  کار  قانــون   ۷ مــاده 
شــغلی »کارگران مشــاغل غیرمستمر« است و 
کارفرمایان نمی شــود  کارگــران و  شــامل همه 
وزیــران،  هیــأت  در  تصویــب  صــورت  در  و 
کارهای  کثــر مدت »قــرارداد موقــت« در  حدا
غیرمســتمر، 3 ســال خواهد بود و پس از این 
کارفرما مکلف بــه انعقاد قرارداد دائم  مــدت، 

کارگر تا پایان پروژه است. با 
 کارهــای غیرمســتمر چــه مشــاغلی را شــامل 

می شود؟
بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل 
کــه بــرای انجــام  کارگاه هایــی  غیرمســتمر بــه 
مقــرر  و  شــده اند  ایجــاد  خــاص  ماموریتــی 
که ایــن ماموریــت در تاریــخ معینی به  شــده 
اتمــام برســد را شــامل می شــوند. پروژه های 
و  کارخانــه  ســاخت  راه ســازی،  سدســازی، 
غیرمســتمر  مشــاغل  جملــه  از  آنهــا،  نظایــر 
هســتند  همچنین از دیگر مصادیق مشاغل 
ایــن  پیش نویــس  اســاس  بــر  غیرمســتمر 
کارگاه هایی  ح زیر اســت :در  آیین نامه به شــر

وی ور  ت ر  ار   ه
مر ر  ارهای  ی نا    

آیین نامـــه   2 مـــاده  اســـاس  بـــر 
کارگـــران  شـــغلی  امنیـــت  اجرایـــی 
غیرمســـتمر،  مشـــاغل  در  شـــاغل 
بـــرای  موقـــت  مـــدت  کثـــر  حدا
کـــه ماهیـــت آنهـــا جنبه  کارهایـــی 
تمـــام  ســـال   3 دارد،  غیرمســـتمر 
شمســـی اســـت و انعقـــاد قـــرارداد 
موقـــت بیش از 3 ســـال بـــرای این 
کارگـــر  کارهـــا بـــا هـــر تعـــداد  قبیـــل 
اعـــم از اینکه به صـــورت متوالی یا 
اســـت. ممنـــوع  باشـــد،  متنـــاوب 

 3 از  تـــر  باال زمانـــی  مـــدت  تعییـــن 
بـــه عنـــوان ســـقف زمانـــی  ســـال، 
کارگران فلســـفه  قـــرارداد موقت با 
وجـــودی ایـــن آیین نامـــه را از بین 

می بـــرد.

اخبار
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کــه حیات آنهــا مقید به زمان خاصی نیســت 
کــه  و در طــول زمــان تــداوم دارنــد، مشــاغلی 
کارگاه و مشاغل  جزو فعالیتها و وظایف اصلی 
کارگاه )مشــاغلی از جملــه طبــخ و  پشــتیبانی 
توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای 
سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات 
نظایــر آنهــا نیســتند(؛ نظیــر ســاخت ســوله، 
ســاختمان یا خط تولید جدید و نظایر اینها؛ 
کارفرمای اصلی به  کارگر توســط  اعــم از اینکه 
کارگرفتــه شــود یــا توســط پیمانکار.همچنین 
و  بــارداری  مرخصــی  اســتعالجی،  مرخصــی 
زایمــان، انجام خدمت نظــام وظیفه و نظایر 
کار  آنها از شــرایط توقف موقت اجرای قرارداد 
گزارش، اجرایی شــدن  اســت. بر اســاس این 
هیــأت  تصویــب  انتظــار  در  نامــه  آییــن  ایــن 

وزیران است.

پس از اخبار منتشره درباره تصویب آیین نامه 
کارفرمایان  کارهای غیرمســتمر، ســایت پیــام 
در روز ۱3 مرداد مــاه نامه مهندس عطاردیان 
را خطــاب بــه معــاون اول رئیــس جمهــور در 
کرد. مهندس  کارفرمایان منتشر  ســایت پیام 
کانون  محمــد عطاردیان رئیس هیأت مدیره 
کارفرمایی ایران در  عالــی انجمن های صنفی 
نامه ای به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهور نوشت: 
گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری حضور 

معاون اول محترم رئیس جمهور
با سالم و تحّیات،

استحضار دارند؛
مقــررات  و  کار  قانــون  تصویــب  و  تدویــن    -
 ، اجتماعــی  اقتصــادی،  مســائل  بــا  مربــوط 
فرهنگی، سیاسی و   ارتباط دائم دارد و بحث 
زمان و مکان و رعایت استانداردهای داخلی 
گذار در تدوین و تصویب این  و بین المللی اثر 
گونــه قوانیــن می باشــد بنابــر ایــن در تدویــن 
گونه مقــررات مرتبط بــا »حوزه  و تصویــب هــر 
کار« چنانچه موارد اشــاره شــده لحاظ نگردد 
نمی تواند حاصل اجرای آن مقررات مصوب، 

مطلوب باشد .
مستحضرند؛

کار  قانــون  در  ج  منــدر اصــول  اصلی تریــن  از 
کار و خاتمــه  انعقــاد قــرارداد، تعلیــق قــرارداد 

تدویــن  در  طبعــًا  و  باشــد  مــی  کار  قــرارداد 
کار  قــرارداد  بــا  مرتبــط  مقــررات  تصویــب  و 
چنانچــه ســه موضــوع یــاد شــده با توجــه به 
واقعیت های اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی 
و اســتانداردهای داخلــی و بین المللــی با هم 
دیــده نشــود در عمــل اختالف هــای فراوانــی 
کارفرمــا به وجــود خواهــد آمد و  کارگــر و  بیــن 
حاصــل آن نمی تواند منجر به امنیت شــغلی 
گردد و ادامه حیات بنگاه های  کارگران شریف 
اقتصادی مرتبط را با مشــکل مواجه نموده و 
کارگاه ها و ســرمایه  باعث جلوگیری از توســعه 

گذاری جدید خواهد شد .
با مقدمه اجمالی بیان شــده و بنابر اطالعات 
از طریــق رســانه های عمومــی  واصــل شــده 
کار و   پیشــنهاد وزیــر محتــرم تعــاون ، 

ً
اخیــرا

رفــاه اجتماعی درخصوص تدویــن و تصویب 
آیین نامــه موضوع تبصره یک مــاده ۷ قانون 
کار بــرای تصویــب بــه هیــات محتــرم وزیــران 

فرستاده شده است .
که موضوع تدوین و تصویب آیین نامه  از آنجا 
کثــر مــدت موقــت بــرای  مذکــور تعییــن حدا
کــه طبیعت آن ها جنبه غیرمســتمر  کارهایی 

دارد می باشد .
کاری  ماهیــت  چنانچـــه  هستنـــد  مطلــع 
کار  غیرمســتمر باشــد چنانچه برای انجام آن 
غیرمســتمر مدتی را تعیین نمایند در ماهیت 

کــه غیرمســتمر می باشــد تاثیــری نخواهد  کار 
کارهـــای  کثــر مــدت در  داشــت و تعییــن حدا
غیرمســتمر اوالً  در عمــل مشــکالت فراوانی را 
کار مربوطــه به همراه خواهـــد  در حوزه هــای 
کار غیرمســتمر به هــر دلیل  گــر  داشــت ثانیــًا ا
کار مذکور  که انجام  ادامه یابد با توجه به این 
محــدود به زمــان خاصی اســت بعــد از اتمام 
کاری  کار غیرمســتمر ادامه مشــاغل در  زمــان 
که تمام شده است خالف منطق خواهد بود

با احترام مجدد
کارهایی از قبیل راه سازی،  اســتحضار دارند 
زمــره  در  و   ساختمان ســازی  ســازی،  ســد 
که برای انجام  کارهای غیرمســتمر می باشــد 
کارهایی اســت  که عمدتــًا  کارهــا،  گونــه  ایــن 
کــه از طرف دســتگاه های دولتــی و عمومی و 
به طریق مناقصه به شــرکت های پیمانکاری 
گــذار می گــردد علــت اصلی طوالنی شــدن  وا
ج از اراده شــرکت های  کار خــار مــدت انجــام 
که اســتحضار  پیمانــکاری اســت مضافــًا این 
)کار  کارهــا  گونــه  ایــن  انجــام  بــرای  دارنــد 
غیرمســتمر( از شــروع تــا پایــان بــه مشــاغل و 
کــه طبعًا  تخصص هــای مختلــف نیــاز اســت 
کار زمــان انجام هریک از این  در طــول انجام 
کارها متفاوت می باشــد لذا به نظر می رســد 
احتمــااًل در  کــه  لحــاظ پیچیدگی هایــی  بــه 
تدویــن و تصویــب تبصره یک مــاده ۷ قانون 
کار جمهــوری اســالمی ایــران وجــود داشــته 
کارگران  اســت و تصویب آن به امنیت شــغلی 
را  اختالفــات  و  شــد  نخواهــد  منجــر  شــریف 
بیشــتر خواهــد نمــود و مشــکالت فراوانــی به 
همراه خواهد داشــت. از اسفندماه سال ۶9 
کار جمهوری اســالمی  )تاریــخ اجرای قانــون 
کنــون اقدامــی درخصــوص تدویــن  ایــران( تا
و تصویــب آیین نامــه مذکــور صــورت نگرفتــه 

است .
کــه در  بدیهــی اســت چنانچــه مــراد آن اســت 
کارگران  هنــگام انعقــاد قراردادهــا هــم منافــع 
کارفرمایان  گردد و هم  گرامی از هر حیث حفظ 
با مشــکالت مواجه نگردند پیشنهاد می گردد 
کار باالخص فصل قراردادهای  با اصالح قانون 
کار که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز 

گردد . آمده بود این مهم عملی 
 

با تقدیم شایسته ترین احترامات
محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره 

 مهندس عطاردیان:
کاری غیرمستمر  چنانچــــه ماهیت 
کار  باشـــد چنانچـــه برای انجـــام آن 
غیرمســـتمر مدتی را تعییـــن نمایند 
غیرمســـتمر  کـــه  کار  ماهیـــت  در 
می باشـــد تاثیـــری نخواهد داشـــت 
کارهــــای  کثر مدت در  و تعییـــن حدا
غیرمســـتمر اوالً  در عمل مشکات 
کار  حوزه هـــای  در  را  فراوانـــی 
مربوطه به همراه خواهــــد داشـــت 
هـــر  بـــه  غیرمســـتمر  کار  گـــر  ا  

ً
ثانیـــا

بـــه  توجـــه  بـــا  یابـــد  ادامـــه  دلیـــل 
کار مذکـــور محدود  کـــه انجـــام  این 
از  بعـــد  اســـت  خاصـــی  زمـــان  بـــه 
کار غیرمســـتمر ادامه  اتمـــام زمـــان 
کـــه تمـــام شـــده  کاری  مشـــاغل در 
اســـت خـــاف منطـــق خواهـــد بـــود
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 نشست

گفت: در ایــن دوره مدیریتی  شــهردار تهــران 
مهمتریــن اولویت من مبارزه با فســاد اســت 
و انتظــار توســعه با فســاد مثــل انتظــار باران 
کــه فســاد  منهــای ابــر اســت. در جامعــه ای 
نخواهیــم  را  توســعه  روی  دارد هرگــز  وجــود 
داد به همین دلیل به دنبال مبارزه با فســاد 

هستیم.
محمدعلی افشــانی در اولین نشست خبری 
کرد:  ج میالد برگزار شــد، اظهار  که در بر خود 
گــر رابطــه منطقی و دوســتانه بیــن اصحاب  ا
رســانه و مســئوالن برقــرار شــود، مســئوالن 
مــردم  نیازهــای  و  خواســته ها  از  می تواننــد 
که خبرنــگاران  بــه خوبــی باخبر شــوند؛ چــرا 

نماینده افکار عمومی جامعه هستند.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر عالقمنــد هســتم 
گفت وگو  کــه بــا نماینــدگان افــکار عمومی بــه 
کمک این افراد  گفت:  می توانیم بــا  بنشــینم 
تهــران  بهبــود وضعیــت  بــرای  را  قدم هایــی 

متصور شد.
او افــزود: در ایــن دوره مدیریتــی مهمتریــن 
اولویــت مــن مبــارزه بــا فســاد اســت و انتظار 
توســعه با فســاد مثل انتظار باران منهای ابر 
کــه فســاد وجــود دارد  اســت. در جامعــه ای 

هرگــز روی توســعه را نخواهیــم داد به همین 
دلیــل بــه دنبــال مبــارزه بــا فســاد هســتیم. 
اســت.  ابرسیســتم  اســتقرار  برنامــه  اولیــن 
شــهرداری یــک نهــاد خدماتــی بــزرگ اســت 
کوتــاه تغییرات  و نمــی تــوان در عــرض مدت 
کرد اشــتباه است. این نیاز به  بنیادی ایجاد 
فرایند طوالنی دارد تا سیســتمی ایجاد شود 
کــه ارتباطــی بیــن ذی نفعــان شــفاف شــود. 
آزادی عمــل بــرای نقــد همه مدیــران وجود 

داشته است.
گفت: ما باید سه ماهه نظرسنجی و  افشانی 
کنیم. مطمئن باشــید این دوره دوره  پایــش 
کــه برخی  مبــارزه بــا فســاد اســت علــت ایــن 
کردند به دلیل  نقدهــای با مبنای غیرواقعی 
نگرانی از مبارزه با فســاد اســت. شک نکنید 

که این دوره دوره مبارزه با فساد است.

محمدعلــی افشــانی دربــاره موانــع مبــارزه با 
که  گفــت: حتما حاضرم و همــان طور  فســاد 
گفتم خودم هــم می دانم ورود به این عرصه 
بــا  و  داشــت  خواهــد  ســنگینی  هزینه هــای 
کمال میل این هزینه ها را می دهم. افشــانی 

کــه وضعیــت درآمــدی  افــزود: در ایــن دوره 
کســب  کــم باشــد مــا برای  مــا ممکــن اســت 
کرد  درآمــد از هــر روشــی اســتفاده نخواهیــم 
ح جامــع  مبنــای عمــل ماســت و ما به  و طــر
دنبال درآمد پایــدار خواهیم بود مثال اطراف 
ایجــاد  توریســتی  مجموعه هــای  دریاچــه 
که درآمدهایی برای شــهرداری  خواهد شــد 
ح هــا در  کــرد شــبیه ایــن طر ایجــاد خواهــد 
جاهــای دیگر اجرا خواهد شــد و تقاضاهایی 

ح های تفریحی وجود دارد. برای اجرای طر

دیگــری  خبرنــگار  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
دربــاره علــت اســتفاده نکــردن از نمایشــگاه 
گفت: این نکته بســیار درســتی  شــهر آفتــاب 
مجموعــه  و  نمایشــگاه  مدیریــت  و  اســت 
کنند  نمایشگاهی بایستی به این نکته توجه 
کــه یکــی از دالیــل آلودگــی ترافیــک ســنگین 
کنیم  شــهر اســت و بنابرایــن ما پیگیــری می 
نمایشــگاه ها به بیرون از شــهر منتقل شــوند 
که آن نمایشــگاه  البته آنها بهانه هایی دارند 
که امیدوارم برطرف  مسائل ومشکالتی دارد 
تمامــی  هماهنگــی  کار  ایــن  الزمــه  شــود. 
دستگاه هاســت تــا مشــکالت برطرف شــود. 
گــر مشــکل خاصــی باشــد حتمــا در میــان  ا
گفــت:  تهــران  شــهردار  گذاشــت.  خواهــم 
بدهــی شــهرداری بســیار باالســت و بیــش از 
کــه 22۷۰۰هزار  ۵۰هــزار میلیارد تومان اســت 
که بانکی  میلیــارد تومان بدهی بانکی اســت 
اســت و هر ماه ســود باالیی به آن اضافه می 
شــود. دوم بدهی ما به پیمانکاران و مالکان 
ح هــا  طر مســیر  در  کــه  اســت  خانه هایــی 
کــه بــاالی 3۰هــزار میلیــارد تومــان  بوده انــد 
متوقــف  را  کار  کاران  پیمــان  برخــی  اســت. 
که من با آقای عبداللهی  کرده اند جلسه ای 
که ۶ماه به شهرداری مهلت  داشتم این بود 
داده شــود تــا منابــع درآمــدی جدیــد ایجــاد 
شــود و پروژه هــای جدید داده شــود ایشــان 

پذیرفتند.
مــن  مبنــای  بازنشســتگی  دربــاره  گفــت:  او 
قانــون اســت و من هــم تابع قانون هســتم و 
کند با این  که شــورای نگهبان می  تفســیری 
کنم در این زمینه مشــکلی  حال من فکر می 
ندارم. افشانی درباره فشارها برای جلوگیری 

ی  ا ه 
ار ح ن با تح  ت

هران شهردار 

اخبار
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گفت: یکی از مشکالت  از شفافیت شهرداری 
که در ایــن زمینه حــرف می زنند  مــن با آنهــا 
نداشــتن صداقت اســت، اخــالص و صداقت 
بزرگترین ســرمایه آدمی اســت و مــن در تمام 
کنم به خصوص با اصحاب  زندگی ســعی می 
رســانه جــز صداقت و راســتی چیــزی نگویم. 
مــن عالقــه ندارم بــه بحث های یک شــخص 
شــبکه های  در  ایــن  چــون  امــا  بپردازیــم. 
مجــازی بحــث شــد و ایــن طــور وانمود شــد 
که  که فشــاری وجود داشــت با توجــه به این 
ایشان تجربه ای در شهرسازی نداشت و امور 
 شهرســازی را نمی شــناخت و نمی توانســت 
انجــام  بخــش  ایــن  از  دقیقــی   بازرســی 
دهــد. یکی از اشــکالت مــا در انتصابــات این 
که بیش  کرده ام  کســی را منصوب  اســت من 
از 3۰ ســال در همین مناصب مشــغول بود و 
 دوره های جامع و کامل دیده بود و رشته اش 
مــن  بــود  زمینــه  ایــن  در  لیســانس   فــوق 
که بنا دارم از شما  گفتم  ایشــان را خواستم و 
کنم ایشــان چند  در جــای دیگــری اســتفاده 
روز فرصــت خواســت و دو روز قبــل اســتعفا 
کــه شــهردار تحــت فشــار ایــن  نوشــت و ایــن 
کــرده اســت. ... و بعــد در شــبکه های  کار را 
کنم.  اجتماعی نوشت من به شما عرض می 
که  کس نمی توانــد به من فشــار بیاورد  هیــچ 

کنم. مدیری را بیاورم و یا تعویض 
وی دربــاره مســائل و مشــکالت تصمیمــات 
ح  مــا طــر کمیســیون مــاده ۵گفــت: منبــای 
گــذار  قانــون  امــا  اســت  تفصیلــی  جامــع 

کرد. کمیسیون ماده ۵ را تعریف 

ایــن قانــون  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهردار 
تمــام  لیســت  و  کــردم  شــروع  دیــروز  از  را 
گفــت: خــودم بارهــا  گرفتــم  بازنشســتگان را 
پیگیــر ایــن موضــوع و تصویــب آن بــودم چرا 
گردش نخبگان  کــه معتقدم اجراى آن باعث 
در رده هــاى مدیریتــی خواهد شــد. او افزود: 
از فــردا شــروع بــه اجراى ایــن قانــون میکنم 
مصوبــه  ایــن  اجــراى  پیشــتاز  شــهردارى  و 
گفــت: بــراى انتصــاب  خواهــد بــود. افشــانی 
بــه ســه شــاخص دانــش ، تجربــه مرتبــط و 
کرد و  تــوان اجرایــی برنامه ها توجــه خواهیم 

بــر همین اســاس به معاونــت منابع انســانی 
دســتور داده ام رزومــه تمــام انتصاب فعلی و 
قبلی را در ســایت بگذارید تا مردم خودشــان 

ببینند.
مــن  برنامــه  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهردار 
تحــت عنــوان »شــهر زیســت پذیر و شــهروند 
کیفیت  مشــارکت پذیر« اســت افــزود: ارتقای 
زندگــی مــردم و افزایش رضایتمنــدی آنها دو 
کــه در تمام  کلیــد واژه برنامه هــای من اســت 
برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ... نمــود 
کــرد و تنهــا هدف مــان ارتقــای  پیــدا خواهــد 
کیفیــت زندگی مــردم و افزایــش رضایتمندی 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه اصــول مدیریــت 
کمیــت  حا مشــارکت،  اصــل  چهــار  بــر  مــن 
گفت:  قانون، شــفافیت و پاسخگویی است، 
که مردم مشــارکت نداشته  معتقدم تا زمانی 
باشــند، پیشرفت و توســعه محقق نمی شود 
و افزایــش مشــارکت مــردم تنهــا بــا اعتماد به 

مسئوالن محقق می شود.
افشــانی بــا بیــان اینکــه اجــرای عدالــت مهم 
اســت و باید در همه طبقــات جامعه عدالت 
کرد: شــفافیت رکن اصلی  اجرا شــود، تصریح 
برنامه هــای من اســت و معتقــدم همه مردم 
باید به برنامه های شــهرداری تهران و چند و 
چون آن دسترسی یابند. وی افزود: به تمام 
که  کرده ام  مدیران رده های شــهرداری اعالم 
موظــف بــه پاســخگویی بــه مــردم و اصحاب 
که نقــد اصحاب رســانه  رســانه هســتم؛ چــرا 

برای ما نعمت است.

در  تهــران  شــهردار  افشــانی،  محمدعلــی 
اصحاب رسانه با اشــاره به اولویت های خود 
گفــت: بــه هــر طریــق منابع به  در شــهرداری 
دســت نمــی آوریم و اجــازه نمــی دهیم هیچ 

کاربری بدهد. باغی تغییر 
که مطالبات پیمانکاران  وی با اشــاره به این 
جــز بــه صــورت مــوردی پرداخــت می شــود، 
کــرد: ۶۵۰میلیارد تومــان درآمد داریم  کیــد  تا
کــه در بخش هــای حقوق و نگهداشــت شــهر 
هزینــه مــی شــود. یــک جلســه در دولت هم 
کردم. دولت نظر موافــق با آن ندارد.  ح  مطــر
گذشــته راجــع به میــزان طلب های ما  هفته 
کردیم. یکــی از خزانه یکی  از دولــت صحبــت 

ســازمان برنامــه و بودجه و شــهرداری میزان 
کنند.  طلــب شــهرداری از دولت را مشــخص 
خوشبختانه امسال در قانون بودجه ۱۰۰هزار 
میلیــارد تومــان بــرای تهاتــر طلبها مشــخص 

شده است.
کســی  کرد: در عزل  و نصب ها  کید  افشــانی تا

نمی تواند به من فشار بیاورد.
شــهری  در  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهردار 
دارد  دوگانــه  زیســت  کــه  می کنیــم  زندگــی 
کــه  دارد  برخــورداری  و  محــروم  محــالت  و 
گرفته انــد،  کــم از یکدیگــر شــکل  در فاصلــه 
کاهــش فاصلــه ایــن محــالت را تحت  گفــت: 
عنــوان تبعیــض مثبت پیگیــری می کنم و به 
مناطــق محروم بــا تعریــف پروژه های خاص 
کم شــود. وی  کمک می کنیم تا فاصله شــان 
کاهش آســیب های اجتماعی  با بیــان اینکه 
کیــد  تا مــورد  کــه  دارد  قــرار  کار  دســتور  در 
رئیــس جمهــور و همــه مســئوالن  رهبــری، 
کشــور اســت، ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن 
کــه اصحــاب رســانه می تواننــد در  اقداماتــی 
کنند، بحث  کمــک  کاهش آن به شــهرداری 
که  کاهــش تکدی گــری در تهران اســت. چرا 
ایــن عارضــه بــد باعــث زشــت شــدن چهــره 
تهــران شــده و این برازنــده پایتخت نیســت 
اســاس ســاماندهی متکدیــان  بــر همیــن  و 
بــا  امیدواریــم  و  دارد  قــرار  کار  دســتور  در 
اطالع رســانی درســت تا ســال آینــده در این 
کــه  گــدا و متکــدی نداشــته باشــیم  موقــع، 
خوشــبختانه همه از جمله استانداری و ... 

کار هستند. پای 
افشــانی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع متکدیان 
تهرانــی ۷۰ درصــد خارجی هســتند و تنها 3۰ 
درصد ایرانی هستند و در این بین 2۰ درصد 
گفت:  متکدیــان ایرانی هم تهرانی نیســتند، 
یعنــی 9۰ درصــد متکدیــان پایتخــت، تهرانی 

نیستند.
وی بــا بیــان اینکه اعتیاد یکی از آســیب های 
محــالت  در  خصــوص  بــه  تهــران  جــدی 
کرد: انشاء اهلل با توجه  ضعیف تر اســت اظهار 
کشــور برای شــهرداری  کــه وزارت  بــه نقشــی 
کرده شاهد بهبود این وضعیت  تهران تعیین 
که ۵۶ درصــد معتادان از ســایر  باشــیم؛ چــرا 
استان ها هســتند و امیدواریم این متکدیان 

تحویل شهرهای خود داده شوند.
منبع: اسکان نیوز- ۷ مرداد



 پیام آبادگران                                  
مردادماه   1397
شماره 369

46

 نشست

دکتر محمود سـریع القلم بهـم ریختگی عمل، 
وقتـی  دارد.  فکـری  ریختگـی  بهـم  در  ریشـه 
بـه  عمـل  کننـد،  نقـض  را  یکدیگـر  فکـر  اجـزاء 
 آنهـا نیـز مجموعـه  ای از تناقضـات را بـه وجـود

 می  آورند. باالخره مشخص نیست که:
   بخـش خصوصـی را قبـول داریـم یـا نداریـم؟ 
حاضـر  ولـی  داریـم  قبـول  گوییـم  مـی   بیـان  در 
کنیم  نیسـتیم بـه او مسـئولیت دهیـم، تفویـض 

و در حکمرانـی بـا او شـریک شـویم؛
 

   باالخـره معلـوم نیسـت ایـن نظام بین  الملل 
را قبـول داریـم یـا نداریـم؟ در بیان، قبـول نداریم 
ولـی تمـام فـن  آوری هـا، محصـوالت، اعتبـارات و 
تحقیقـات آنهـا را می خواهیـم. فلسـفه وجـودی 
آنهـا را قبـول نداریـم ولـی بسـیاری از محصـوالت 

آنهـا را می خواهیـم؛

    باالخره دنیا جای خوبی است یا باید با مظاهر 
کـرد. در بیـان، دنیـا را مذمـت می  کنیـم  آن مبـارزه 

ولـی بـرای پول و مقام تقریبـًا هر کاری می  کنیم؛
 

 باالخره معلوم نیست تخصص را قبول داریم یا 
نه؟ البته که در بیان همه قبول دارند ولی دریاچه 
اورمیه، نرخ تورم، بانکداری، نظام آموزش عالی، 
محیط زیسـت، صنعت خودروسـازی و سیاست 
امـور، تخصصـی  کـه  ایـن  اسـت  خارجـی معـرف 

تصمیم  سازی نشـده  اند؛
 

  باالخره می خواهیم با مسلمان ها روابط خوبی 
 داشـته باشـیم یـا بـا غربـی  هـا، یـا بـا آسـیایی  هـا

کدام؟ باالخره مسـیر   یا با شـمالی  ها؟ یا با هیچ 
چیست؟

   باالخـره زمـان مهـم اسـت و بایـد بـرای آن 

کـرد و  کـرد، آینـده  نگـری  کـرد، برنامـه  ریـزی  فکـر 
در اندیشـه 50 سـال آینـده بـود یـا زمـان تعطیـل 

اسـت و بایـد دم را غنیمـت شـمرد؛
 

  باالخـره سـرمایه  داری را قبـول داریـم یـا نـه؟ 
چـپ هسـتیم؟ سوسیالیسـت هسـتیم؟ از نـوع 
چینی هستیم؟ مالزی هستیم؟ هند هستیم؟ 
تـو  در  تـو  پـرده  و  ترکیـه هسـتیم؟  صدهـا الیـه 

هسـتیم؟ چـه هسـتیم؟؛
 

کنیم؟  کیفیت زندگی    باالخره می  خواهیم با 
کنند؟ در دنیا به واسطه  کیفیت زندگی  همه با 
آنچـه سـاخته  ایـم اعتبـار و احترام کسـب کنیم؟ 
اصـواًل  چیسـت؟  مقصـودی  چنیـن  سـازوکار 

کیفیـت اهمیتـی دارد یـا خیر؟
 

کنیم؟ بقا؟ رشد؟   باالخره می  خواهیم چکار 
کدامیک؟  پیشـرفت؟ تقابـل؟ تعامـل سـازنده؟ 
کـدام ترکیب؟ تقسـیم  بندی درصدهـا به چه  بـا 

صورت اسـت؟
 

کـه افـق  هـای مـا را تعییـن    و باالخـره افـکاری 
 می  کنند کدامند؟ می  دانیم؟ افرادی می  دانند؟
کنـد  مـی   توجـه  امـور  ایـن  بـه  کـه  فکـری  اتـاق   
کل مسـائل  کـه  کجاسـت؟ آیـا سیسـتمی داریـم 
و  تسلسـلی  صـورت  بـه  و  ببینـد  یکجـا  را  کشـور 

کنـد؟ طراحـی  آنهـا  بـرای  سیسـتماتیک 

وضعیـت  مـا،  مسـائل  العلـل  علـت   شـاید    
اندیشـه  ای و فکـری ماسـت. مجمـع  الجزایـری 
از افـکار بـه صـورت معّلـق در فضـا بـدون آنکـه 
مدارهـای  در  باشـند  داشـته  مماسـی  نقطـه 
اندیشـه  تـا  کننـد.  مـی   حرکـت  خواسـته  خـود 
منطقی و منسـجم نشـود، عملکرد اصاح نمی 
 شـود. دلیـل اینکـه در نـروژ و دانمـارک آرامـش 
کـه  اسـت  ایـن  خاطـر  بـه  دارد  وجـود  ثبـات  و 
پاسـخ سـواالت فـوق را دهـه  هـا پیـش در میـان 
کرده انـد. شـاید بـا همین اسـتدالل،  خـود حـل 
فلسـفه در غـرب و در آسـیا فعـًا جایگاهی ندارد 
مهـم  سـواالت  خاورمیانه  ای  هـا  میـان  در  ولـی 
فلسـفی بـی  پاسـخ مانـده  انـد و تعـدد و حجـم 

نمی  دهـد.  را  پاسـخ گویی  مجـال  نهـا،  بحـرا 
درونـی  انسـجام  محتـاج  مـا  مغـزی  دسـتگاه 
اسـت تـا سیسـتمی بپـا شـود. نمـی  تـوان همـه 
زندگـی  خواسـت.  زمـان  هـم  و  هـم  بـا  را  چیـز 
سیسـتم،  اولویـت  بنـدی،  محتـاج  کیفیـت  بـا 
هـرم، زمـان  بنـدی، آینـده  نگـری و واقـع  بینـی 
اسـت. بـدون داشـتن Consistency نمـی  تـوان 
کـه  ای  درجـه   بـه  نشسـت.  جـواب  انتظـار  در 
کشـور یـا بنـگاه  میـان بیـان و عمـل یـک فـرد، یـا 
کیفیـت، اعتبار  فاصلـه باشـد، بـه همـان میـزان 
شـفافیت  یابـد.  مـی   کاهـش  آن  کارآمـدی  و 
جهـان  و  ثابـت  اصـل  دو  منـدی  قاعـده   و 
انسـجام  فکـری  هسـتند.  پیشـرفت   شـمول 
کـه شـفاف و قاعـده  منـد باشـد. از سـطح  دارد 
کاسـته می  شـود وقتـی  تناقضـات یـک اندیشـه 
شـخصی  بـه  پیـش،  سـالها  باشـد.  شـفاف 
ای جلسـه   بـه  دقیقـه   45 و  سـاعت  یـک   کـه 
گلـه   بـا تأخیـر آمـده بـود مؤدبانـه و خصوصـی 
کـه سـطح  گفـت  کـردم. او در پاسـخ، نکتـه  ای 
یادگیـری از آن در حـد یـک دوره فـوق  لیسـانس 
گفت: اینقدر صحبت از نظم و سیستم  بود. او 
کارآمـدی و آینـده  نگـری  و عقانیـت و زمـان و 
گرایـی .  و انسـجام و دّقـت و مدیریـت و قانـون  
گذاشـت. نکـن. مـن و تـو را آخـر در قبـر خواهنـد 

  مسـئولیت دسـت یابـی بـه انسـجام فکـری 
بـا خودمـان اسـت. در ایـن نظـام بیـن  الملـل، 
فکـر  بـه  صرفـًا  و  هسـتند  تنهـا  کشـورها  همـه 
منافـع خـود. بـا توجـه بـه مثلـث در حـال ظهـور 
مجـدد چیـن، روسـیه و آمریکا، ایـن ویژگی نظم 
گـر بـا دانـش  جهانـی عمیـق  تـر نیـز خواهـد شـد. ا
هـم  نرسـیم،  فکـری  انسـجام  بـه  تخصـص  و 
گذشـته سینوسـی سـیر  چنـان ماننـد 170 سـال 
کشـور  کـرد. مخالفـان قدرتمنـد شـدن  خواهیـم 
چـه در منطقـه و چـه خـارج از منطقـه متوجـه 
هستند که ما در انبوهی از تناقضات زندگی می-

گفت  گذاشـت آنها به آنچه ناپلئون  کنیم. نباید 
گفـت: »وقتـی دشـمن شـما در  برسـند. ناپلئـون 
کـردن اسـت، مزاحـم او نشـوید.«  حـال اشـتباه 
مسـئولیت ایجـاد انسـجام فکـری بیـن مـا و در 

ماسـت. درون 

رد
پاگ

ا    یا ان
ی ا کری   
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گفـــت: بیش از 60 هـــزار میلیارد تومان  کار و رفاه اجتماعی  وزیـــر تعـــاون، 
اعتبـــار در تبصـــره 18 بودجـــه بـــرای اشـــتغال اختصاص یافته اســـت چرا 
کـــه ممکن اســـت در شـــرایط تحریـــم برخی بنگاه هـــا میزان اشتغالشـــان 
گفـــت: وگـــو بـــا  خانـــه ملـــت، بـــا اشـــاره به  کاهـــش یابد.علـــی ربیعـــی در 
کمیســـیون اقتصادی با نمایندگان دولت در خصوص تقاضای  نشســـت 
گفت: عملکرد  تعـــدادی از نمایندگان برای طرح ســـوال از رئیس جمهور 
دولت در حوزه اشـــتغال شایسته و بسیار مناســـب بوده است، اما حجم 
بیـــکاری بـــا توجه به پنجـــره جمعیتی و پاســـخ نگرفتن بیـــکاران در دهه 
80 بـــرای اشـــتغال ایـــن تعداد از حجـــم نیرو ها بـــه دهه 90 انتقـــال یافته 
کنـــون نیازمند مشـــاغل متناســـب با تحصیل  و نیرو هـــای تحصیلکـــرده ا
کار و رفـــاه اجتماعی با بیان اینکه در ســـال  خـــود هســـتند. وزیر تعـــاون، 
کـــرده اســـت، افـــزود: اقتصاد هـــای  96 دولـــت، 791 هـــزار شـــغل ایجـــاد 
بـــزرگ دنیـــا نیز چنیـــن میزان شـــغلی ظـــرف مـــدت یکســـال نمی توانند 
کنند، اما بـــا این وصف نتوانســـتیم بیکاری عقـــب مانده و پیش  ایجـــاد 
کنونـــی هـــم بیکاری  رو را پاســـخ دهیـــم. وی بـــا بیـــان اینکـــه در شـــرایط 
احســـاس می شـــود و هـــم دولـــت عملکـــرد خوبـــی داشـــته اســـت، ادامه 
کننـــده از رئیـــس جمهور از  که نمایندگان ســـوال  داد: احســـاس می کنـــم 
توضیحـــات بنـــده در خصـــوص اشـــتغال به صورت نســـبی قانع شـــدند. 
ربیعی با اشـــاره به اینکه وزارت تعاون برای آینده 6 برنامه اشـــتغال دارد، 
یادآور شـــد: بیـــش از 60 هزار میلیـــارد تومان بودجه در تبصـــره 18 بودجه 
که ممکن اســـت در شـــرایط  بـــرای اشـــتغال اختصـــاص یافته اســـت چـــرا 
کار  کاهش یابد. وزیـــر تعاون،  تحریـــم برخی بنگاه هـــا میزان اشتغالشـــان 
و رفـــاه اجتماعـــی با بیـــان اینکـــه وزارت تعاون سیاســـت تثبیت شـــغل را 
کرد: این سیاســـت  گرفته اســـت، تصریح  بـــرای شـــرایط تحریمی در نظـــر 
کارگاه اســـت و در دوران  بـــه معنـــای پرداخـــت بیمـــه بیـــکاری در داخـــل 
گذشـــته بـــوده، امـــا روش ها تغییر  تحریم هـــا هـــدف اقتصاد همان هدف 
ک و پایین  یافته اســـت و برخی مشـــاغل در شـــرایط تحریم همانند پوشا
دســـتی پتروشیمی اشـــتغال بیشـــتری جذب می کنند و برخی بی تفاوت 
که با توضیحات بنده اقناع نســـبی در حوزه  که به نظر می رســـد  هســـتند 

اشـــتغال ایجاد شد.
2 مرداد- خانه ملت

معـــاون شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل ونقـــل نقش 
کشـــور را  آزادراه هـــا در تامیـــن ایمنـــی و تســـهیل تـــردد در راه هـــای 
 - بیســـتون  آزادراه  احـــداث  قـــرارداد  امضـــای  از  و  دانســـت  مهـــم 
گزارش  کیلومتـــر خبـــر داد. بـــه  کرمانشـــاه - حمیـــل بـــه طـــول 130 
روابط عمومی شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمل و نقل، 
» ســـید حســـین میرشـــفیع « افـــزود: قـــرارداد ایـــن آزادراه با ســـهم 
مشـــارکت 30 درصـــدی دولـــت و 70 درصـــدی بخـــش خصوصـــی 
بـــه ارزش 750 میلیـــارد تومان به امضا رســـیده اســـت . میرشـــفیع 
 - کرمانشـــاه   - بیســـتون  آزادراه  فیزیکـــی  مشـــخصات  پیرامـــون 
کرمانشـــاه در دشت واقع  حمیل یادآورشـــد: حدفاصل بیســـتون تا 
کیلومتـــر در مناطـــق  کرمانشـــاه تـــا حمیـــل بـــه طـــول 50   شـــده و از 
کرمانشـــاه  کمربندی  کوهســـتانی اســـت و چون بخشـــی از پـــروژه از 
عبـــور می کنـــد، بایـــد عملیـــات بهســـازی مســـیر نیـــز در این مســـیر 
کشـــور به  کنون طـــول آزادراه های  گـــزارش ایرنـــا، ا انجام شـــود. به 
کیلومتـــر رســـیده و دولـــت در نظر دارد در پایان برنامه ششـــم   2500
کیلومتـــر افزایش  کشـــور به حـــدود 7500  توســـعه طول آزادراه های 
بـــه پیشـــنهاد  یابـــد. هیـــات وزیـــران در جلســـه 9 /2 /1397بنـــا 
وزارت راه و شهرســـازی و بـــه اســـتناد مـــاده واحده قانـــون احداث 
پروژه هـــای عمرانی بخـــش راه و ترابری از طریق مشـــارکت بانک ها 
کشـــور - مصوب 1366 - مجـــوز انعقاد  و ســـایر منابـــع مالی و پولی 
کرمانشـــاه-  قرارداد مشـــارکت برای اجرای پروژه آزاد راه بیســـتون- 
کـــرد. هیئت وزیـــران به  کرمانشـــاه را تصویـــب  حمیـــل و قزانچـــی- 
وزارت راه و شهرســـازی مجـــوز داده تـــا نســـبت بـــه انعقـــاد قـــرارداد 
کرمانشـــاه- حمیل  مشـــارکت برای اجرای پروژه آزاد راه بیســـتون- 
ایـــن تصویـــب  بـــر اســـاس  اقـــدام نمایـــد و  کرمانشـــاه  و قزانچـــی- 
کشـــور به  نامه؛ شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمل و نقل 
نمایندگی از وزارت راه و شهرســـازی ، مجاز اســـت با حفظ مالکیت 
راه بیســـتون -کرمانشـــاه -  حمیـــل و  آزاد  اجـــرای  بـــرای  دولـــت، 
کیلومتـــر بـــا بـــرآورد  کرمانشـــاه بـــه طـــول حـــدود )135(  قزانچـــی- 
تقریبـــی هفـــت هـــزار و پانصـــد میلیـــارد )000ر000ر000ر500ر7( ریـــال 
شـــامل تأمیـــن منابـــع مالـــی، انجـــام طراحـــی، تکمیـــل مطالعات، 
نگهـــداری،  احـــداث،  کیفـــی،  کنتـــرل  اراضـــی،   مهندســـی،تملک 
قانـــون  اجرایـــی  آیین نامـــه  قالـــب  آن در  انتقـــال  و  بـــرداری  بهـــره 
احـــداث پروژه هـــای عمرانی بخـــش راه و ترابری از طریق مشـــارکت 
کشـــور نســـبت بـــه انعقـــاد  بانک هـــا و ســـایر منابـــع مالـــی و پولـــی 
گـــذاری با 'شـــرکت احـــداث، نگهـــداری و بهره بـــرداری و  قـــرارداد وا
کرمانشاه  کرمانشـــاه - حمیل و قزانچی-  انتقال آزاد راه بیســـتون - 
کـــه بـــه روش برگـــزاری فراخـــوان و  بـــه ســـهامداری شـــرکت مـــرز راه 
گردیـــده اســـت ، بـــا رعایـــت ضوابـــط و  کـــره مســـتقیم انتخـــاب  مذا
مقـــررات زیســـت محیطی اقدام نمایـــد./7 مـــرداد- روابط عمومی 

شـــرکت ســـاخت و توســـعه زیربناهـــای حمـــل و نقل
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 نشست

رونــد  گفــت:  جمهــور  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
گــذاری بنگاه هــای اقتصــادی از نیروهــای  وا
نظامی شروع شده است. در دولت هم همه 
کرده اند. این امر  گذاری ها را آغاز  بخش هــا وا
مصوبه شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی و 
مصوبــه ســران ســه قوه اســت و رهبــر معظم 
کار به  کرده اند. ایــن  انقــالب نیــز آن را تأییــد 
کنــون بســیاری از ایــن  جــد شــروع شــده و ا
شــرکت ها در بورس عرضه شده است. وقتی 
کــه بورس بــه این صــورت درحال  می بینیــد 
گســترش اســت، قطعًا شــرکت های جدیدی 
وارد بورس شــده اســت. زیرا بــا وجود همان 
شــرکت های قبلــی، بســیار بعیــد بــود بورس 
چنیــن رشــدی داشــته باشــد. دلیــل رشــد 
گذاری شرکت های جدید به مردم  بورس، وا
کار خوبــی اســت و بــه نظــر مــن  اســت. ایــن 
گذاری  کردنــد و وا نیروهــای نظامــی هم آغاز 
آنان در حال انجام اســت، یــا بانک های آنها 
نیــز در حــال ادغــام اســت. بنابرایــن در ایــن 
گام هــای خوبــی هــم در دولــت و هم  زمینــه 
بیرون دولت برداشــته شده اســت. او افزود: 
آیا بــا دودســتگی می توانیم مســائل خارجی 
گــر وارد ایــن  کنیــم؟ ا و داخلــی خــود را حــل 
ج خواهیم  بازی شــویم، چه پیامــی را به خار
داد؟ آیــا این در راســتای همان خواســته ای 
کنون دشــمنان ما بــه آن دامن  کــه ا نیســت 
کــه همین  می زننــد؟ مگــر غیــر از ایــن اســت 
حــاال رســانه های بیگانه زیر آتــش اختالفات 
کشــور تفرقه ایجاد شــود؟ آیا  می دمنــد تــا در 
ما هم باید با دســت خود به اســتقبال تفرقه 
مــا  بنابرایــن فکــر می کنیــم وظیفــه  برویــم؟ 
گاهی بخشــی،  گاهــی بخشــی اســت و این آ آ
کشــور  غیر از ایجاد دودســتگی یا دوقطبی در 

است.
گذشــته  وی معتقــد اســت: دیگــر زمــان آن 
کمــی  حا یــا  دولــت  کشــوری،  در  کــه  اســت 
کنــد قیــم مــردم اســت، امــروز این  احســاس 
که باید خود را با خواست  مســئوالن هستند 
مردم تطبیق بدهند و براساس این خواست 

باید تصمیم بگیرند.
گــوی محمــود واعظی با  گفت و  کامــل  متــن 

روزنامه ایران را در ادامه می خوانید:
کید رئیس جمهوری بر اصل ۵۹  برخــی از تا
که به همه پرسی و مراجعه  قانون اساســی 

به آرای عمومی اشــاره دارد، برآشــفتند. به 
نظر شــما دلیل اشــاره رئیــس جمهوری به 

این اصل قانون اساسی چیست؟
آقــای رئیــس جمهــوری در ایــن بحــث یــک 
کلی را دنبال می کردند و آن، پاســخ به  هدف 
کشور می شود. به  ج  که از خار القائاتی اســت 
عنــوان مثــال امریکایی هــا و منافقین عنوان 
کــه نظــام جمهوری اســالمی در ۴۰  می کننــد 
آقــای  اســت.  بــه بن بســت رســیده  ســالگی 
رئیس جمهــوری با یادآوری این اصل قانون 
که نظام  اساســی، در واقع می خواهــد بگوید 
اســالمی، چــه از نظــر قانــون اساســی و چه از 
نظــر ســازوکار و ســاختارهای درونــی، اینقدر 
که برای همه  قوی، منسجم و بامحتوا است 
مطالبات مردم و برای همه مسائل، راه حل 
داریم. از این جهت، ایشان یکی از راه حل ها 
کردند  بــرای حــل مســائل را این طور عنــوان 

گر روزی مــردم در چارچوب اســالمیت و  کــه ا
جمهوریت نظام خواســته ای داشــته باشند 
امــا بــه هــر دلیلــی ایــن خواســته در قانــون 
راهــکار  ایــن  باشــد،  نشــده  دیــده  اساســی 
)مراجعــه به آرای عمومی( در قانون اساســی 

وجود دارد.
گفت وگــوی اخیــر تلویزیونی  دربــاره همیــن 
رئیس جمهوری، هواداران و حامیان دولت 
و آقــای رئیــس جمهــوری، عنــوان کردند که 
انتظار می رفت آقای رئیس جمهوری ریشه 
ح  مشــکالت و پشــت پــرده مســائل را مطر
کــه تکرار  کننــد. این خواســته مدت هاســت 
می شود. مالحظه رئیس جمهوری در بیان 

این مسائل چیست؟
کشــور را فهم و  ببینیــد! ما باید شــرایط امروز 
که  کنیم. همچنین باید در نظر بگیریم  درک 
آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری، 
کنند. ممکن اســت نگاه  کشــور را اداره  بایــد 
برخی به شــخص رئیس جمهــوری همچون 
یــک رئیس یــک حزب یــا رئیس یــک جریان 
که ایشان  سیاسی باشد. این در حالی است 
کشــور می بینند  خــود را رئیــس قــوه اجرایــی 
کشــور روی دوش قوه  کــه همه بار مشــکالت 
مجریه و شخص ایشان است. از سوی دیگر، 
بــرای غلبــه بر مشــکالت خارجــی، تهدیدات 
کشــور وجود دارد،  که در  خارجی و شــرایطی 
که از ســوی امریکا  یا مقابلــه با طراحی هایی 
کشــورهای منطقــه همچــون رژیــم  و برخــی 
کشــیده می شــود، امروز بیش  صهیونیســتی 
از هــر زمــان دیگری به انســجام وحــدت نیاز 
گفته  داریــم. در یــک چنین شــرایطی، اینکه 
شــود آقای رئیــس جمهوری بیایید مســائل 
گفتــه می شــود »افشــا  را بگوییــد، یــا اینکــه 
کــن«، ایــن رویکرد یعنــی اختالف،  کن افشــا 
یعنــی دودســتگی.  ایجــاد دوقطبــی،  یعنــی 
آیا بــا دودســتگی می توانیم مســائل خارجی 
گــر وارد ایــن  کنیــم؟ ا و داخلــی خــود را حــل 
ج خواهیم  بازی شــویم، چه پیامــی را به خار
داد؟ آیــا این در راســتای همان خواســته ای 
کنون دشــمنان ما بــه آن دامن  کــه ا نیســت 
کــه همین  می زننــد؟ مگــر غیــر از ایــن اســت 
حــاال رســانه های بیگانه زیر آتــش اختالفات 
کشــور تفرقــه ایجــاد شــود؟  می دمنــد تــا در 
آیــا مــا هــم بایــد با دســت خــود به اســتقبال 

های  ا ن
ی  ا ن

بنگاه های 
ی را  ا ا

نن  ی  ار  ا
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تفرقــه برویــم؟ بنابرایــن فکر می کنیــم وظیفه 
گاهی بخشی،  گاهی بخشــی اســت و این آ ما آ
کشــور  غیــر از ایجاد دودســتگی یا دوقطبی در 

است.
کــه دولــت ایــن  الیحــه تفکیــک وزارتخانه هــا 
از  نهایــت  در  داشــت،  کیــد  تأ آن  روی  همــه 
ســوی مجلس رد شد. آقای جهانگیری تأیید 
که برخــی اعضای دولت، مشــی دیگری،  کــرد 
که در نهایت  کردند  مغایر مشــی دولت دنبال 
کنار بگذارد.  باعث شــد مجلس این الیحــه را 
کنند دولت  ایــن امر باعث شــده برخی عنوان 
منســجم نیست و برخی اعضای دولت خالف 
تأییــد  می کننــد.  حرکــت  دولــت  کلــی  مســیر 

می کنید؟
قبول دارم که در موضوع تفکیک وزارتخانه ها، 
که به طور مستقیم با این مسئله  برخی از وزرا 
کاری  مرتبــط بودند، هرچند بــه صورت علنی 
نکردنــد یــا چیــزی نگفتنــد، امــا زیرمجموعــه 
کمــک  آنــان یــا دوستان شــان در مجلــس بــا 
کردند. این را قبول  کار  همین ها، علیه الیحه 
کار اشــتباهی بــود و بــه آنــان تذکــر هــم  دارم. 
داده شــد. اما ایــن اتفاق به این معنا نیســت 
کــه همــه مســائل در دولــت بــه ایــن صــورت 
باشد. مســئله تفکیک وزارتخانه ها برای آنان 

حیثیتی شــده بود. مثالی بزنم. ممکن اســت 
فــردی در زندگــی خــود بســیار ایثارگــر باشــد و 
کنــد، امــا در بخشــیدن مال  ازخودگذشــتگی 
خــود بــه دیگــران، ســختگیر باشــد. بنابراین، 
در مســئله تفکیک وزارتخانه ها چنین اتفاقی 
کار درســتی هم نبود و بــه آنان تذکر  که  افتــاد 
هم داده شــد، اما این یک رویه همیشــگی در 
که در این  دولت نیست. اتفاقًا همان برادری 
کــرد، در ۱۰۰ مــورد دیگر درباره  کار را  زمینــه آن 
که به هر دلیل  وزارتخانه اش یا سیاست هایی 
گرفت،  موافــق نبــوده، وقتــی دولــت تصمیــم 
جــزو مدافعــان تصمیــم دولــت بــود و در ایــن 

کرده است. کار هم  راستا 
کل نیروهای  هم رهبر معظم انقالب به ســتاد 
مســلح دستور دادند سپاه و ارتش بنگاه های 
رئیــس  هــم  و  کننــد  گــذار  وا را  اقتصــادی 
جمهــوری بــه زیرمجموعه هــای دولــت مانند 
که در این  کردند  کید  بنیاد شــهید و شســتا تأ
گذاری ها دنبال شــود. این  حوزه ها نیز باید وا
روند چه در نیروهای مسلح و چه در دولت، 

در حال پیگیری است.
در چه مرحله ای  است؟

اســت.  شــده  شــروع  هــم  ســپاه  و  ارتــش  در 
گذاری هــا را  در دولــت هــم همــه بخش هــا وا
کرده انــد. ایــن امــر مصوبــه شــورای عالی  آغــاز 
هماهنگی اقتصادی و مصوبه ســران ســه قوه 
اســت و رهبــر معظــم انقــالب نیــز آن را تأییــد 
کنون  کار به جد شــروع شــده و ا کرده اند. این 
بسیاری از این شرکت ها در بورس عرضه شده 
است. وقتی می بینید که بورس به این صورت 
اســت، قطعــًا شــرکت های  گســترش  درحــال 
جدیدی وارد بورس شــده است. زیرا با وجود 
همــان شــرکت های قبلــی، بســیار بعیــد بــود 
بــورس چنیــن رشــدی داشــته باشــد. دلیــل 
گــذاری شــرکت های جدید به  رشــد بورس، وا
کار خوبی است و به نظر من  مردم است. این 
گذاری  کردنــد و وا نیروهــای نظامــی هــم آغــاز 
آنان در حال انجام است، یا بانک های آنها نیز 
در حــال ادغام اســت. بنابرایــن در این زمینه 
گام هــای خوبــی هــم در دولــت و هــم بیــرون 

دولت برداشته شده است.
۱۸ مرداد

1 4

درصـــد تغییـــرات میانگین تـــورم در چهار 
امســـال  بهـــار  فصـــل  بـــه  منتهـــی  فصـــل 
نســـبت بـــه میانگیـــن شـــاخص در چهـــار 
فصـــل منتهی بـــه بهـــار 96 معـــادل ١٧.٤ 

شـــد. اعام  درصـــد 
گـــزارش شـــاخص قیمت  مرکـــز آمـــار ایران 
مســـکونی  ســـاختمان های  نهاده هـــای 
را  بهـــار  فصـــل  بـــه  مربـــوط  تهـــران  شـــهر 
کـــه ایـــن شـــاخص در فصل  کـــرد  منتشـــر 
بهـــار 97 به عـــدد ٢٥٠.٨ رســـید؛ این رقم 
نســـبت به شـــاخص فصل قبل )٢٢٣.١(، 
١٢.٤ درصـــد و نســـبت به شـــاخص فصل 
مشـــابه ســـال قبل )١٩٧.١(، ٢٧.٣ درصد 

افزایش داشـــته اســـت.
در  شـــاخص  میانگیـــن  تغییـــرات  درصـــد 
چهـــار فصـــل منتهی بـــه فصل بهار ســـال 
شـــاخص  میانگیـــن  بـــه  نســـبت   ١٣٩٧
در چهـــار فصـــل منتهـــی بـــه بهـــار ســـال 
کـــه  بـــوده  درصـــد   ١٧.٤ معـــادل   ١٣٩٦
نســـبت به همیـــن اطـــاع در فصـــل قبل 
)١٢.٣درصـــد( بـــا افزایـــش روبـــه رو بـــوده 

اســـت.
گروه »خدمـــات« با ١٤.٥  شـــاخص قیمت 
درصـــد افزایـــش نســـبت بـــه فصـــل قبـــل 
بیش تریـــن تاثیـــر را در افزایـــش شـــاخص 
گـــروه  کل در فصـــل بهـــار داشـــته اســـت. 
و  درب  پروفیـــل  و  میلگـــرد  آهـــن  آالت،   «
گـــروه  پنجـــره و نـــرده « بـــا ٢١.٢ درصـــد و 
»چـــوب« با ١٥.١ درصـــد افزایش به ترتیب 
رتبه هـــای بعـــدی را در افزایـــش شـــاخص 
ســـاختمان های  نهاده هـــای  قیمـــت 
مســـکونی شـــهر تهران در فصل بهار سال 

مـــورد بررســـی داشـــته اند.
1 مرداد- خبرگزاری مهر

شـــرکت های   
ً
قطعـــا  

جدیدی وارد بورس شـــده 
وجـــود  بـــا  زیـــرا  اســـت. 
همـــان شـــرکت های قبلی، 
بـــورس  بـــود  بعیـــد  بســـیار 
داشـــته  رشـــدی  چنیـــن 
باشـــد. دلیل رشـــد بورس، 
شـــرکت های  گـــذاری  وا
اســـت.  مـــردم  بـــه  جدیـــد 
کار خوبی اســـت و به  ایـــن 
نیروهـــای نظامی  مـــن  نظر 
گذاری  کردنـــد و وا هم آغاز 
آنان در حال انجام اســـت، 
نیـــز  آنهـــا  بانک هـــای  یـــا 
اســـت.  ادغـــام  حـــال  در 
زمینـــه  ایـــن  در  بنابرایـــن 
در  هـــم  خوبـــی  گام هـــای 
دولـــت و هم بیـــرون دولت 

اســـت شـــده  برداشـــته 
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 نشست

کشــور،   شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی 
گفتــه  ســخنگوی وقــت دولــت: در جهت  بــه 
تشــریک مســاعی میان قــوای ســه گانه برای 
مقابله با شــرارت های اقتصــادی رژیم آمریکا 

تشکیل شده است.
تحریمهــای  شــرایط  فوق العــاده    نهــاد  ایــن 
کشــور، در مصوبــه ی جلســه  شــنبه  جدیــد 

کــه به ســازمان برنامه   ۶ مــرداد ۱39۷ خــود 
ابالغ شده است، مقرر داشته   است:

کــردن طرحهــای تملــك  »به منظــور ســودآور 
داراییهای سرمایه ای و ایجاد جذابیت برای 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، بــا حفــظ 
کاربری هــای چندگانه  کاربــری اصلــی، ایجاد 
یــا ایجاد ســایر تأسیســات جانبــی اقتصادی 
در پروژه ها و عرصه های مربوط به آن توسط 
گــذاری با پیشــنهاد متقاضی  کارگروههــای وا
گذاری  و یــا دســتگاههای اجرایی، قبــل از وا
کاربــری توســط  مجــاز اســت. هرگونــه تغییــر 
گــذاری ممنــوع می باشــد.  خریــدار پــس از وا
شــرایط پذیــرش پیشــنهاد متقاضیــان برای 

گهــی مزایده  کــردن طرحهــا در آ اقتصادی تــر 
گــذاری طرحهــای  اطالع رســانی شــود. در وا
گــذاری مجازنــد  کارگروههــای وا نیمه تمــام، 
قیمتــی را به عنوان مبنای فــروش اعالم کنند 
کــه پــروژه واجــد توجیــه مالــی شــده و مــورد 
استقبال قرارگیرد. چنانچه اقدامات اجرایی 
گذاری  کارگروهای وا مدیران طبق مصوبات 
انجام شــود، قابــل تعقیــب قضایــی نخواهــد 

بود.«
گــذاری،  طبــق همیــن مصوبــه، »کارگــروه وا
کارگروهــی اســت بــه ریاســت باالتریــن مقــام 
دســتگاه مرکــزی یــا نماینــده  وی و عضویــت 
معــاون وی یا رئیس دســتگاه اجرایــی تابعه   
ذیربــط حســب مــورد، نماینــده   وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی، نماینده   ســازمان برنامه 
کشــور، نماینده   وزارت دادگستری،  و بودجه  
معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  نماینــده 
کارشــناس  نفــر  یــك  و  ایــران  کشــاورزی  و 
رئیــس دســتگاه  تشــخیص  بــه  صاحب نظــر 
گذاری استان  مرکزی«. همچنین »کارگروه وا

کارگروهی اســت به ریاست باالترین مقام  نیز 
دســتگاه اجرایــی اســتانی یــا نماینــده   وی و 
عضویت نماینده  استاندار، نماینده   سازمان 
امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان، نماینــده   
ســازمان برنامــه و بودجــه   اســتان، نماینــده   
کل دادگستری استان، نماینده  اتاق  اداره ی 
کشاورزی استان  بازرگانی، صنایع،  معادن و 
کارشــناس صاحبنظر به تشــخیص  و یــك نفر 

رئیس دستگاه اجرایی.«
این احکام مصوب شــورای عالــی هماهنگی 
گذاری  که امــکان وا بــا این هدف بوده  اســت 
و مشــارکت بخــش خصوصــی یــا تعاونــی در 
طرحهــای عمرانــی فراهم آیــد. تقریبــا همــه  
کــه این روزهــا در مجامع  ســخنان و بیاناتــی 
و رســانه ها به گــوش می خــورد، مؤیــد همین 

که: است 
طرحهــای  انباشــت  معضــل  حــل  راه  تنهــا 
قراردادهــا  از  اســتفاده  نیمه تمــام،  عمرانــی 
 BOT و PPP و روشــهایی اســت موســوم بــه
کــه در ایــن مجامــع و  و BOO و ماننــد آنهــا 

رسانه ها بیان، تبیین و تبلیغ می شود.
کارشناس این قراردادها  برخی افراد با عنوان 
قراردادهــای  مــا  بدهیــد  می گوینــد:  نیــز 
روشــهای نامبــرده را برایتــان تنظیم کنیــم تــا 
مشــکل طرحهــای عمرانــی نیمه تمــام حــل 

بشود.
کــه می شــنویم باالخــره راه حلــی بــرای  ایــن 
معضــل انباشــت طرحهــای نیمه تمــام پیدا 

شده باشد،  جای خوشحالی زیادی دارد.
البته این در حالی است که در روز دوشنبه 22 
کشور،  مرداد ۱39۵ در نهاد عالی برنامه ریزی 
کشور، مرکز  یعنی در سازمان برنامه و بودجه   
پژوهش های توســعه و آینده نگری، نشستی 
تخصصــی بــا نــام »ســاماندهی و تأمین مالی 
طرحهای تملك داراییهای ســرمایه ای« را با 
کارشناســان و مدیران این  حضور عالی ترین 
که در آن نشســت تخصصی،  حــوزه برگزارکرد 

سخنران محترم اول اعالم کرد:
طرحهــای  در  مــا  نابســامانیهای  از  خیلــی 
بــوده   قبلــی  تصمیمــات  از  ناشــی  عمرانــی، 
کرده اســت.  امــروز  معضــل  دچــار  را  مــا  کــه 
کنترلهــای  کیــدات، ممانعت هــا و  علیرغــم تأ
کمیسیونهای ماده   2۱۵و 23 برای جلوگیری 
هرســاله  بازهــم  جدیــد،  طرحهــای  آغــاز  از 
کــه  تحمیل کرده انــد  را  جدیــدی  طرحهــای 
کد تبدیل  کشــور را به دارایــی را این ســرمایه  

های راین ا  ش
ی شرایط تح ر  ای عمرانی  رح  

اه ش ن ت  گ
را ا  و ا ام و ن ا م ا ر م وه پ د شهرا   مه
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 نشست

طرحها ایجاد کرده است، امروز دچار چه اصالح 
ســاختاری شده اســت یــا چــه تحــول رفتــاری 
که آثار اعوجاج  آفرین و خطاساز آن  یافته است 
گذاری و مشــارکت صاحبان  در خیل عظیم وا
ســرمایه  - و البد نفوذ و ارتباط - در حوزه های 
گذاریهــا و  انتخابیــه  نخواهد داشــت و ایــن وا
مشــارکتها را به قول آن مدیر محترم »به طرف 
کسی  پدرخانم یا دیگر بستگان و وابستگان - 

کج نکند«؟
کــه بــه مــواردی ماننــد مــاده   2۱۵  هنگامــی 
کشــور یــاد و بــه آن  برنامــه ی پنجــم توســعه   
بــه  نیســت  شایســته  آیــا  می کنیــم،  اســتناد 
بخشــهای مختلــف آن از جمله بند طالیی و 
بســیار مهم »هـ« از ماده ی 2۱۵ برنامه   پنجم 

نیز توجه کنیم؟
کــه از تحــوالت جــدی نظــام فنی و  هنگامــی 
گذاری  کشــور به سوی مشــارکت و وا اجرایی 
سخن می گوییم،  آیا شایسته نیست به لوازم 

و الزامات این تحول نیز بپردازیم؟
بــه  اساســا  آیــا  نمونــه،  یــك  به عنــوان  فقــط 
اهمیت و دســتاوردهای بســیار زیــاد موادی 
ماننــد بنــد »هـــ« مــاده   2۱۵ توجــه و اعتنای 

کرد؟ کرده ایم و خواهیم  کافی 
مــا و  از  ایــکاش هریــك  گفــت:  آیــا نمی تــوان 
کشــور به  بویــژه ســازمان برنامــه و بودجــه ی 
ج در بند »هـ« ماده   2۱۵ برنامه    تکلیــف مندر
کشــور و نیز اقدامات مشابه  پنجم توســعه ی 
کارشناسی ، به نحو بهتری  قانونی، عقالنی و 
کرده بــود. تا احتمال این اعوجاجات و  عمل 

کمتــر می شــدند و به  خطاهــای مورداشــاره، 
نحو مناسبی مدیریت می شدند؟

بنــد »هـــ« مــاده  2۱۵ قانــون برنامــه   پنجم در 
کرده بــود: »معاونت  دیمــاه ســال ۱3۸9 مقرر 
کشــور[  بودجــه    و  برنامــه  ســازمان  ]یعنــی 
جمع بنــدی  از  خالصــه ای  اســت  موظــف 
که از منابع  گزارش هــای توجیهی طرحهایــی 
عمومــی تامیــن مالــی می شــود، به اســتثناء 
طرحهــای دفاعی و امنیتی را یك ســال پس از 
تصویــب از طریق وبگاه معاونت در دســترس 
کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.« عموم 

در  قانونــی  حکــم  ایــن  شــفافیت زای  اثــر 
گذشته اســت،  کــه از الزام آن  قریــب یك دهه  

می توانست نه تنها امروز برای سرمایه گذاران 
طرحهــای  مشــارکت  و  گــذاری  وا مســیر  در 
و  باشــد  مفیــد  بســیار  نیمه تمــام  عمرانــی 
بخــش  کارآی  و  اثربخــش  ورود  احتمــال 
خصوصــی و تعاونــی را بســیار افزایــش دهــد؛ 
بلکــه می توانســت از فشــارهای غیرشــفاف یا 
پنهاِن اعوجاج ساز و انحراف آفرین بر مدیران 
گذاری«  و صاحبان مناصــب »کارگروههای وا
بکاهــد و حتــی بــا اتــکا بــه نیــروی شــفافیِت 
»عمومــی«،  اطالع رســانی  ایــن  از  حاصــل 
بسیاری از فشــارهای »شخصی« و نامناسب 

را مرتفع یا بی اثر سازد.
گر اقدام مناسب، به هنگام و جامعی  کنون ا ا
فرایندهــای  بــه  شفافیت بخشــی  بــرای  را 
کــه در بند  گــذاری و مشــارکت )بــه شــرحی  وا
»هـــ« مــاده   2۱۵ برنامــه   پنجــم یــا بنــد »د« 
و  تعریــف   بودجــه   ۱39۶  قانــون  تبصــره   ۱9 
مقرر  شده اســت( در دستور قرارندهیم، آنگاه 
در آینــده بــه چــه وضعیتــی خواهیم رســید و 

چگونه پاسخهایی خواهیم داشت؟
کنونــی مــا،   آیــا نــه اینکــه وضعیــت و معضــل 
مــا  قبلــی  رفتارهــای  و  تصمیمهــا  حاصــل 

بوده است؟
هنگامی که به برخی دستاوردهای کشورهایی 
کانادا، آمریــکا و آلمان در روشــهای  کــره،  ماننــد 
گذاری و مشارکت استناد می  کنیم و از برخی -  وا
و فقط برخی - از اجزای »شبکه   عملیاتی« آنان، 
از جملــه قیمتهــای قراردادهای آنهــا )مثل یك 
مــارك(، نام می بریم، آیا مطالعه و بیان می کنیم 

بـــرای   ،1397 ســـال  نیمـــه     در   
حل معضـــل طرحهـــای عمرانی 
مقـــرر  راه  ایـــن  نیمه تمـــام، 
و  مدیـــران  کـــه  شده اســـت 
اقصـــی  در  مناصـــب  صاحبـــان 
از  مجموعـــه  ای  کشـــور،  نقـــاط 
امکانـــات و امتیـــازات را بـــه افراد 
ســـرمایه  صاحـــب  اشـــخاص  یـــا 
شهرســـتانها و  اســـتانها   در 
نفـــوذ  صاحـــب  البـــد  کـــه   -  
 - هســـتند  هـــم  ارتباطاتـــی  و 

. مله کننـــد معا
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که آنان از حیث برنامه  های مدیریت »تعارض 
منافع«، چه تفاوتهایی با ما داشته اند؟

می شــوند  جدی تــر  وقتــی  پرسشــها  ایــن 
کــه در نظــر آوریــم در همــان نشســت مــورد 
اســتناد 22 مردادمــاه بــا نــام »ســاماندهی 
و تأمیــن مالــی طرحهای تملــك داراییهای 
که ســابقه    ســرمایه ای«، آخریــن ســخنران 
مدیریــت عالــی دولتــی از جملــه ســالها در 
وزارت  مقــام  نیــز  و  اســتانداری  جایــگاه 
داشــته اند و در ســالهای اخیر نیــز به عنوان 
اتــاق  نیمه تمــام  پروژه هــای  گــروه  رئیــس 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
هســتند،  خدمــت  بــه  مشــغول  ایــران 

که: تصریح  فرمودند 
نفــت  و  خلیفــه  کیســه   از  دولتــی  »مدیــر 

می بخشد و برایش مهم نیست ...«
اینــك و بــا ایــن داده   اخیــر، پژوهشــگران، 
کشور، باید با  کنشــگران و دیگر دلبســتگان 
جّدیت و حساســیت، به مسئله   زیر و ابعاد 

آن توجه کنند:
مجــرب  و  متخصــص  مدیــر  ســخن  طبــق 
نخســت: مجلــس ســالها منابــع عمومــی را 
به ســویی غیر از مصالــح ملی و خیر عمومی 

کرده است. کژ 
مجــرب  و  متخصــص  مدیــر  ســخن  طبــق 
منابــع  بــا  ســالها  دولتــی  مدیــران  دیگــر: 
کم پروا و  عمومــی و بین نســلی)مثل نفــت( 

کم توجه برخورد کرده اند.
کنــون و از نیمه   بــا ایــن اوصــاف و اوضــاع، ا

سال ۱39۷،
»ضــرورِی«  بســیار  جریــاِن  آنکــه  بــرای 
عمرانــی  طرحهــای  گــذاری  وا و   مشــارکت  
معاملــه   متقاضیــان  و  ســرمایه گذاران   )بــه 
که نزدیکتر   منابع عمومی( چنان پیش برود 

به صالح و خیِر عمومی باشد،
کدام اصالح ســاختاری و چه تحول رفتاری 
و  )»مجلــس«  صدراالشــاره  بازیگــران  در 

کار است؟ »دولت«( در دستور 
کمابیــش  کارشناســِی  اطمینــاِن  چگونــه 
که حقوِق ملــت و مصالِح  کافــی ایجاد کنیــم 
عمومــی، به نحوی مناســب اولویت یافته و 

تأمین خواهد شد؟

چــرا در تمــام این ســالها به تکالیفــی مانند 
که مقرر  بند »هـ« ماده    2۱۵ برنامه ی پنجم 
در  عمرانــی  طرحهــای  اطالعــات  کرده بــود 

دسترس قرارگیرد بی  اعتنا بوده ایم؟
گذشــته بــا بنــد »د« تبصــره   ۱9  در دو ســال 
قانــون بودجــه   ۱39۶ چــه برخــورد و رفتاری 

کرده  ایم؟
کنون و امروز با آن چه می کنیم؟ ا

آیا از امروز به اهمیت شــفافیت و دسترسی 
همگانی به اطالعات بیشــتر توجه  خواهیم 

 کرد  یا نخواهیم کرد؟
کــدام برنامه   کــرد چگونــه و با  گــر خواهیــم  ا

زمانی؟
زمانــی،  برنامــه    چــه  طــی  و  نهــاد  کــدام 
رفتارهــای  اصــالح  و  ســاختارها  توســعه ی 
گــذاری طرحهــای  کــم بــر مشــارکت و وا حا

عمرانی را در دستور دارد؟
ســاختارها و ابزارهــای شفافیت ســاز، برای 
مدیریــِت  و  منافــع«  »تعــارض  انــواع  رفــع 
کدام  انگیزه هایــی غیــر از »خیر عمومــی« را 
و  ایجــاد  زمانــی  برنامــه    چــه  و طــی  نهــاد 

راهبری می کند؟
جریــان  از  قبــل  اصالحــی،  برنامــه    ایــن 
انجــام  طرحهــا  گــذاری  وا و  مشــارکت 

خواهد شد یا بعد از وقوع آن؟
آن،  دســتاوردهای  و  برنامــه  ایــن   گــزارش 
دســترس  در  و  مــردم  اطــالع  بــه  چگونــه 
خواهــد  قــرار  پژوهشــگران  و  عالقمنــدان 

گرفت؟

چـــرا در تمام این ســـالها بـــه تکالیفی 
ماننـــد بنـــد »هــــ« مـــاده    215 برنامه ی 
کرده بـــود اطاعـــات  کـــه مقـــرر  پنجـــم 
دســـترس  در  عمرانـــی  طرحهـــای 

بوده ایـــم؟ بی  اعتنـــا  قرارگیـــرد 
گذشـــته با بند »د« تبصره    در دو ســـال 
19 قانـــون بودجـــه   1396 چه برخورد و 

کرده  ایم؟ رفتـــاری 
کنون و امروز با آن چه می کنیم؟ ا

بـــه اهمیـــت شـــفافیت و  امـــروز  از  آیـــا 
اطاعـــات  بـــه  همگانـــی  دسترســـی 
یـــا  توجـــه  خواهیـــم  کـــرد   بیشـــتر 

؟ د هیم کـــر ا نخو
کدام  کـــرد چگونـــه و بـــا  گـــر خواهیـــم  ا

برنامـــه  زمانـــی؟




