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کــه  ایــن چنیــن اســت  ذات و فطــرت بشــر 
بــه آنچــه دارد رفتــه رفتــه بی توجــه می شــود 
آوردن  بدســت  بــر  را  خــود  تمامی تمرکــز  و 
نداشــته های خــود متمرکــز می کنــد و زمانــی 
بــه خــود می آید که آن داشــته ها را از دســت 
کــه چقــدر  می دهــد و تــازه متوجــه می شــود 
بــی توجــه بــوده اســت . در آموزه هــای دینی 
مجهولتــان  النعمتانــه   " کــه  داریــم  خــود 
الصحــت واالمــان "  دو نعمت مجهول اســت 
بی توجهــی  و  غفلــت  مــورد  و  انســان  بــرای 
قــرار می گیرنــد یکی صحت و ســامتی اســت 
و دیگــری امنیــت اســت . بنــده معتقدم این 
نیــز  انســان  داشــته های  ســایر  بــه  موضــوع 

تسّری دارد. 
گر به روند توســعه پایدار کشــورهای توسعه   ا
که  یافتــه نظــری بیفکنیم ماحظه می شــود 
عامل توســعه در این کشــورها وجــود ذخایر 
گاز ، معــادن و ثروت هــای اینچنینــی  نفــت، 

نبوده است و چه بسا این ذخایر و ثروتهایی 
کــه در طــی قــرون و اعصــار و بــدون ذخالــت 
مستقیم بشر حاصل شده است در بسیاری 
مــوارد خــود از عوامل ضد توســعه محســوب  
می شوند زیرا اتکاء به ثروت وسوسه کننده و 

گاهی بازدارنده از تاش الزم است .
کشــورهای توســعه یافتــه   توســعه در همــه 
انســانی حاصــل  نیــروی  بــر اســاس توســعه 
 شــده اســت و بی توجهی به نیروی انســانی، 
همــان بی خبری از داشــته ها و کفران نعمت 
در  یافتگــی  توســعه  می شــود.  محســوب 
همــه جوامــع توســعه یافتــه از طریق اشــاعه 
فرهنگ توسعه در بین آحاد جامعه و تربیت 
انسانها و از خانواده شروع شده است، یعنی 
کودکی  آنچنان تربیت می شوند  انســان ها از 
که خواهان توسعه باشند و تاش کنند برای 

. رسیدن به رفاه و زندگی بهتر
عبــارت  بــه  یــا  توســعه  فرهنــگ  اشــاعه 

بــا  جامعــه  کل  در  فرهنگــی  توســعه  دیگــر 
بــا  محــور  توســعه  دولــت  بسترســازی های 
همراهــی و همگامی محیط هــای آموزشــی با 
خانواده هــا در ایــن مســیر و جهــت دادن به 
تفکــر ســالم و کار صحیح و توجــه  به افزایش 
دائمی راندمان در فعالیت ها شکل میگیرد و 
کار و تاش سالم در  منجر به توسعه فرهنگ 
جامعه می شــود. زمانی که جامعه به توسعه 
در اندیشــه و عمل برســد بخش اعظم مسیر 
طــی شــده اســت. توجــه داشــته باشــیم در 
 ما 

ّ
َیس ِلاِلنســان ِاال

َ
قرآن کریم آمده اســت " ل

سعی" .
بــرای انســان هیــچ چیــز جــز نتیجه تالشــش 
کالم خــدا، خــود دســتور  ایــن  نیســت!!  َروا 
بــه حرکــت در مســیر توســعه و  کیــد اســت  ا
پرهیــز از ثــروت انــدوزی از طــرق نا مشــروع ، 
اختالس هــا، رانــت خواریهــا،  فامیــل بازیها 
و غیــره، بایــد توجــه داشــته باشــیم،  فــرار از 
تــاش بــا تعبیر هــای نادرســت از زندگــی در 

اهمیت شناسایی 
و حفظ  سرمایه های  

واقعی کشور

سرمقاهل
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ایــن جهــان و ترویج  ایــن فرهنگ که  زندگی 
کی موقــت و فاقد ارزش  در روی ایــن کره خا
اســت و تشــویق به زهدی که منکر و مزاحم 
تاش در جهت رفاه عمومی باشد خود افکار 

و اعمال ضد توسعه می باشد.
کــه مــا  توجــه داشــته باشــیم امیرالمؤمنیــن 
تشــییع کننــده ســیره و صفــات آن پیشــوای 
عظیم الشــأن هســتیم می فرماید: ” زمانیکه 
کــه انــگار تــا ابــد  کــن  کار  کار میکنــی طــوری 
اســتغفار  و  نمــاز  بــه  کــه   زمانــی  و  زنــده ای 
گویــی  کــه  کــن  عمــل  طــوری  می پــردازی 
ایــن  بــود.“  نخواهــی  زنــده  دیگــر  ثانیــه ای 
خــود  الشــأن،  عظیــم  پیشــوای  فرمایــش 
دســتوری در جهت توســعه و اجتنــاب از کار 
ناســالم و ُمضر به حال جامعه اســت و توجه 

دائمی به اعمال خود است. 
منظــور نویســنده از یــادآوری این نــکات آن 
است که موفقیت در مسیر توسعه از طریق 
آمــوزش، تفکر ســالم و تلفیــق علم با عمل 
کــه در فرهنگ ملــی و مذهبی ما  درســت، 
آزمایــش خــودش را  کیــد شــده و  بــر آن تأ
در حصول موفقیت در طی مســیر توســعه 
در کشــورهای توســعه یافتــه نیز بــه خوبی 

نشان داده است میّسر می گردد. 
ترکیب علم با عمل در ادبیات ما موکدًا آمده 
اســت، تا آنجا که عالم بی عمل را درخت بی 

ثمر تشبیه می کنند یــــا  
بار درخت علم نباشد به جز عمل               

گر عمل نکنی شــاخ بی بری با علم ا
نتیجــه تــاش عالمانــه در پیشــبرد توســعه 
اجتماعــی قطعــًا بــه توســعه سیاســی منجــر 
می شــود که اجتنــاب ناپذیر  اســت . مرحوم 
دکتــر حســین عظیمی کــه اســتاد مســّلم امــر 
توســعه بــود، توســعه را بــه درختــی تشــبیه 
کــه توســعه فرهنگــی ریشــه درخــت  می کنــد 
اشــاعه  نتیجــه  کــه  اجتماعــی  توســعه  و 
توســعه فرهنگی اســت تنه درخت و توســعه 
در  کــه  درخــت  ایــن  شــاخه های  سیاســی 
جهــات مختلف گســترش یافته انــد )نمادی 
گــون( لکیــن حــول یــک تنــه  و  از عقایــد گونا
باالخره توسعه اقتصادی را میوه این درخت 

می داند.
گــر در طــی مســیر توســعه بــه حفــظ  اّمــا ا
محیط زیســت توجه نشــود این توســعه از 
جنــس ناپایدارخواهــد بــود زیــرا زیســتگاه 
بشــر میتوانــد در طــی ایــن مســیر آســیب 

 چنیــن توســعه ای نمی تواند 
ً
ببینــد و قطعــا

پایــدار و مســتمر باشــد، لــذا حفــظ محیط 
زیست از واجبات است به طوری که با بی 
توجهــی به آن اصوًال توســعه ای رخ نداده 

است!
از بیــان مطالــب فــوق خواســتم یــادآور ایــن 
مطلب مهم و اساســی شــوم که سرمایه های 
واقعــی ایــران عزیز نیز همانا   نیروی انســانی 
کــه  اســت  انســانی  نیــروی  و   ! اســت  کشــور 
ثــروت اصلــی و ســرمایه واقعــی هــر کشــوری 
 
ً
اســت.  درحفــظ  نیروهــای انســانی قطعــا

توجه خاص به کارآفرینان و متولیان ایجاد 
اشــتغال در کشــور ضــرورت تــام دارد، زیرا 

ســرمایه های واقعــی ایــران عزیز نیز 
همانا   نیروی انســانی کشور است ! و 
نیروی انسانی است که ثروت اصلی و 

سرمایه واقعی هر کشوری است. 
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ایــن بخــش از نیروی انســانی را باید پیش 
قراوالن توســعه در جوامع محســوب نمود 
و  اجرایــی  کادر  و  مدیــران  خصــوص  بــه 
آموزش دیده شاغل در صنعت احداث که 
در گســترش  تمــدن صنعتــی جامعه نقش 

طراز اول داشته و دارند . 
بخــش خصوصــی شــاغل در حــوزه صنعــت 
مهندســان  و  ســازندگان  از  اعــم  احــداث 
مشــاور بــا قدمتــی در حــد ســازمان برنامه  و 
بودجه کشــور )بیش از 70 سال( توانسته اند 
ایــران عزیز را در گســتره بســیار قابل توجهی 
یعنــی در تمامی عرصه های ســازندگی اعم از 
ســاختمان، راه، راه آهن، تونل، بندرســازی، 
،  ســد ســازی و عمــوم  حوزه هــای نفــت و گاز
ســازه های روزمینی و زیرزمینــی و دریایی به 
مرحله خود اتکایی کامل برسانند.  به طوری 
کــه امروز برای احداث هیچ ســازه ای نیاز به 
شــرکتهای خارجــی وجــود نــدارد و تعــدادی 
کــه علیرغم همه دشــواریها و  از این شــرکتها 
کــه بــرای شــرکتهای ایرانــی  محدودیتهایــی 
کشــورها  ســایر  در  توانســته اند  دارد  وجــود 
پروژه هــای بســیار عظیم را اجــرا نمایند و در 
صدور خدمات فنی و مهندســی بســیاری از 

غیرممکن ها را ممکن ساخته اند. 
صنعتــی  و  توســعه  باشــیم  داشــته  توجــه 
شــدن از طریــق ســاخت ســازه های مختلف 
در  لیکــن  نمی شــود  حاصــل  تنهایــی  بــه 

مســیر توسعه جوامع و کشــورها عمًال تمدن 
صنعتی رشــد می یابد زیرا بدون رشــد تمدن 
صنعتــی در آن جوامــع رفــاه بوجــود نمی آید 
لذا نیروهای ســازنده را به حق باید ســربازان 
و ســرداران جبهــه توســعه نامیــد و در حفظ 
و گســترش حــوزه فعالیــت آنهــا، دولتهــا باید 

اهتمام و توجه خاص مبذول دارند. 
کنون این ســوال به اذهان متبادر می گردد  ا
کــه آیا دولت به نیروی انســانی به طور اعم و 
نیروهای ســازنده به طور اّخص توجه الزم را 

مبذول می دارد؟ 
با نهایت تأســف ماحظه می شــود به دلیل 
اقتصــادی  مســائل  در  بســیار  گرفتاریهــای 
کــه عمدتًا ناشــی از  و بــه تبــع آن اجتماعــی 
ســوء مدیریت هــا و نداشــتن تخصــص توأم 
بــا تعّهــد و نداشــتن دیدگاههــای جامع، در 
پــاره ای از مدیران بخش دولتی می باشــد، 
مســائل  رفــع  بــه  مملکــت  در  اولویت هــا 
را  مــردم  روزمــره  زندگــی  کــه  مشــکاتی  و 
گردیــده  تحــت الشــعاع قــرار داده معطــوف 
وعمــًال حرکــت در مســیر توســعه پایــدار بــر 
اســاس برنامه هــای متقــن و درســت ســلب 
کــرده  شــده اســت و  نســل جــوان تحصیــل 
آینــده  بخصــوص  و  حــال  ســرمایه های  کــه 
از  مهاجــرت  بــه  بیشــتر  هســتند  مملکــت 
خســارت  بســیار  کــه  ، می کننــد  فکــر  کشــور 
خصوصــی  بخــش  شــاغلین  و  اســت  بــار 

کــه  کشــور  آبادگــری  و  ســازندگی  حــوزه  در 
همــواره به عنــوان لکوموتیو ایجاد اشــتغال 
ح  و ســازندگان زیربناهــای ایــران عزیــز مطر
بــوده انــد نیــز بــه حاشــیه رانــده شــده و در  
کامــل از طرف دولت قراردارند،  بی توجهی 
کــه متأســفانه هیــچ توجیه منطقــی ندارد و 

قطعًا خســران بار است .
کــه  کنــون بــه شــروع ایــن ســرمقاله برگــردم  ا
قــدر داشــته های خــود را نمیدانیــم و از آن 
واهمه اســت که با اضمحال این ثروت های 
طرحهــای  اجــرای  بــرای  مجــددًا   ملــی 
نیروهــا و شــرکتهای  بــه  توســعه ای محتــاج 

خارجی شویم ! !
کجــا  بایــد بگویــم ضــرر را از هــر  پایــان  در 
جلوگیری کنیم ، منفعت است ، لذا به دولت 
کمّیت محترم توصیه می شــود  مــردان و حا
بیاییــد بــه بخش خصوصی اعتمــاد کنید و 
از نظــرات و تفّکــر بخــش خصوصــی واقعی 
تریــن نقــاط تصمیم گیــری و تصمیــم  در باال
ســازی، در وضــع قوانیــن و اجــرای قوانین، 
و  نظــارت  و  توســعه  برنامه هــای  نوشــتن 
ببریــد  را  بهــره  کثــر  حدا برنامه هــا   اجــرای 
و گــر نه با اتکاء به نگاه دولتی نتیجه اش بعد 
از اجرای 6 برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصــادی در کشــور همیــن تقســیم فقــری 

است که امروز شاهد آن هستیم . 
منوچهر ملکیانی 

و  دشــواریها  همــه  علیرغــم   
محدودیتهایــی کــه بــرای شــرکتهای 
ایرانی وجود دارد توانسته اند در سایر 
کشــورها پروژه هــای بســیار عظیم را 
اجرا نماینــد و در صدور خدمات فنی 
و مهندســی بسیاری از غیرممکن ها را 

ممکن ساخته اند. 

سرمقاهل
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 از سوی شورای هماهنگی تشکل های فنی مهندسی عنوان شد 

انتقاد از شاخص های تعدیل 
سه ماهه سوم و چهارم 1400

وز ســه شــنبه 11 مرداد توسط شورای هماهنگی تشــکلهای مهندسی،   در نشســت خبری مشــکالت صنعت احداث که ر
از  ایــران  برگــزار شــد، دبیــر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی  کشــور در جامعــه مهندســان مشــاور  صنفــی و حرفــه ای 
کشــور شــد.  کرد و خواهان پیاده شــدن نظام فنی و اجرایی یکپارچه در  خ های تعدیل اعالمی ســازمان برنامه انتقاد  نر

ایــن نشســت با ســخنان مهندس علــی آزاد 
آغــاز شــد وی ضمن اشــاره به ایــام عزادارای 
بــرای امام حســین)ع( که بزرگترین حماســه 
مقــام  پاسداشــت  بــا  و  زد،  رقــم  را  تاریــخ 
خبرنــگاران کــه آیینــه تمــام نمــای واقعیات 
جامعه هستند عنوان کرد: دو دهه پیش 18 
سندیکا و انجمن صنفی که دست اندرکاران 
آنهــا  از  برخــی  و  بودنــد  مملکــت  ســاخت 
بیــش از 75 ســال ســابقه خدمــت در کشــور 
را دارنــد بــه منظور همگرایــی و همفکری در 
امــور فی ما بیــن و تعامــل با مســئول محترم، 

شورای هماهنگی را پایه نهادند. 
وی افــزود: ادامــه چرخــه زندگــی و اقتصــاد 
بــا  کــه  گــرو زیرســاختهایی اســت  کشــور در 

خصوصــی  بخــش  توســط  دولــت  حمایــت 
احــداث شــده اســت. امــروزه جامعــه فنی و 
کنــد  مهندســی ایــران مفتخــر اســت اعــام 
کــه در 75  کشــور  زیرســاختهای توســعه ای 
ســال گذشــته بــا همــت ســربازان ســازندگی 
 2800 شــامل  شــده  شــده  احــداث  میهــن 
کیلومتــر آزادراه، 20 هــزار کیلومتر بزرگراه، 25 
کیلومتــر  کیلومتــر راه اصلــی، 35 هــزار  هــزار 
کیلومتــر راه روســتایی،  راه فرعــی، 100 هــزار 
 14 شــهری،  درون  اتوبــان  کیلومتــر   1500
کیلومتــر متــرو،  آهــن، 350  راه  هزارکیلومتــر 
آنهــا  مــورد   15 کــه  ترمینالــی  و  فــرودگاه   90
بین المللی اســت، 200 ســد، 13 بندر مهم با 
اســکله و موج شکن، 130 نیروگاه با تولید 90 

 ، هــزار مگاوات بــرق، 10 پاالیشــگاه نفت و گاز
کیلومتــر  هــزار   40 پتروشــیمی،  کارخانــه   30
کارخانــه   110  ، گاز و  نفــت  انتقــال  خطــوط 
کارخانــه   50 ســیمان،  کارخانــه   78 فــوالد، 
، هــزاران هــزار ســاختمان مرتفع و  انــواع قیــر
مسکونی داریم که این سرمایه عظیم ملی را 
اعضای شــورای هماهنگی  با عشــق و عاقه 
و قبول ریسک های بسیار تقدیم مام میهن 

کردند.  خود 
بــرای  مــا پیمانــکاران  گفــت:  آزاد  مهنــدس 
کار بایــد در مناقصــه شــرکت  کنیــم و  گرفتــن 
قیمتهــا را دولــت تعییــن می کنــد بــه عبارتی 
کــه از طرف  مــا بــه دولــت وکالــت می دهیــم 
مــا امیــن باشــد و تــورم را در ســال محاســبه 
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کند.  شــرکت های پیمانکاری علیرغم حسن 
نیتی که در بســتن قراداد دارند با مشــکات 
زیــادی در حــوزه مالی مواجه هســتند. همه 
ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آالت و 
… را باید یا نقدی تهیه و یا آن را اجاره کنند. 
همچنیــن دســتمزد کارگــران نیــز مــاه به ماه 

باید پرداخت شود. 
دبیــر انجمــن شــرکت های راهســازی با بیان 
این که تنها انتظار ما از دولت وفای به عهد 
است یادآور شد: در قراردادهای پیمانکاری 

کــه هزینه هــای شــرکت های  بــا دولــت آمــده 
پیمانکاری باید ظرف 20 روز پرداخت شــود، 
دولــت بعضــًا تــا یک ســال طــول می کشــد تا 
کــه آن  کنــد  صــورت وضعیت هــا را پرداخــت 
هم نه به صورت نقدی بلکه با اســناد خزانه 
پرداخت می شود.گذشته از اینها تعیین نرخ 
تعدیل پروژه با دولت اســت و ما هیچ نقشی 
در محاســبات نــرخ تعدیــل نداریــم. تنها هر 
سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ 
تعدیــل هزینه پیمانکاری را اعام می کند که 

 نرخ تعدیل 
ً
معموًال افزایشــی اســت اما اخیــرا

ســه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 1400 
از ســوی سازمان برنامه و بودجه اعام شده 

که برخاف گذشته، کاهشی بوده است. 
وی بــا یادآوری از پروژه هایــی که با پرداخت 
نقدی انجام می شــد و در زمان مقرر تحویل 
داده می شــد حتی در مواقعی پیش از موقع 
تحویل می شــد امــا دیر پرداخــت کردن رقم 
ســبب  را  پیمانــکاری  شــرکت های  قــرارداد 
طوالنــی شــدن مــدت زمــان اجــرای پروژه ها 
دانســت و افزود: برخی پروژه ها 4 برابر مدت 
مذکــور در قــرارداد طــول می کشــد تــا تکمیل 

شوند چون اعتبارات با تأخیر می رسد. 
درک  و  وطــن  بــه  عشــق  مــا  افــزود:  آزاد 
کنــون  ا امــا  داشــتیم  اجتماعــی  مســئولیت 
مســئولیت  بــه  مســئولین  داریــم  انتظــار 
اجتماعــی شــان عمــل کنند. من بــا قدرت و 
شــهامت می گویم هیــچ مســئول مملکت به 
جز شــهدا این حقی که من به مملکت دارم 
را ندارنــد. مــا در بدترین شــرایط کار کرده ایم 
چــون عشــق بــه وطــن داشــتیم و داریــم. ما 
و در  نیســتیم  مــردم  از  پیمانــکاران جــدای 
همــه  برهه هــا از جملــه دوران جنگ در کنار 
مردم ایستادیم. حاال که مدیریت های کشور 
دانســته و نادانســته در جهــت نابــودی این 
زحمتکشــان پرتاش عمل می کننــد فریاد بر 
می آوریم که مهندســان مشاور و  پیمانکاران 
بخش خصوصی ایران، ســرمایه های ملی اند 
و بایــد در حفــظ آنهــا کوشــید. آنها ریشــه در 
کنــد و مســئوالن بایــد بداننــد پیشــرفت  خا

مهندس آزاد:

مهندسان مشاور و  پیمانکاران بخش 

خصوصی ایران، سرمایه های ملی اند و 

باید در حفظ آنها کوشید. آنها ریشه در 

خاکند و مسئوالن باید بدانند پیشرفت 

کشور از طریق بخش خصوصی مملکت 

انجام می شود، دولت نظارت و حمایت 

می کند و بخش خصوصی احداث می کنند 

و توسعه می آفرینند. 

نشست
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مملکــت  خصوصــی  بخــش  طریــق  از  کشــور 
حمایــت  و  نظــارت  دولــت  می شــود،  انجــام 
می کنــد و بخش خصوصــی احداث می کنند و 

توسعه می آفرینند. 
می خواهیــم  مــا  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در  وی 
مســئوالن مســئولیت اجتماعی خود را انجام 
دهنــد. تمــام تاش ما هم این اســت که برای 

خدمت به ایران زنده بمانیم. 

هر جا قواعد مهندسی رعایت شده 
مخاطرات کمتر بوده است

پــس از ســخنان مهنــدس علــی آزاد در زمینه 
کاهــش هزینــه تمام شــده پروژه هــای عمرانی 
بــا پرداخــت بــه موقــع اعتبــارات، دکتــر ایــرج 
شــرکت های  ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی 
زمینــه  در  ایرانــی  مهندســان  ســاختمانی 

مشکات صنعت احداث سخن گفت. 
وی ضمــن بزرگداشــت ایــام ســوگواری ســاالر 
شــهیدان و تسلیت به مناســبت جان باختن 
تعــدادی از هموطنانمان در ســیل های اخیر 
عنــوان کرد: در بحث لزوم تبیین دســتاوردها 
و بــه فرمــوده رهبــر انقــاب باید از هــر تریبون 
دســتاوردهای  تــا  کنیــم  اســتفاده  منبــری  و 
کنیم. همکاران ما از  صنعت احداث را معرفی 
بهترین سازندگان طرح های عمرانی در جای 
جــای کشــور هســتند، مــا ظرفیت هــای بزرگی 
بــرای کار در داخل و خارج از کشــور داریم که 

گیرد. باید مورد استفاده قرار 
بهتریــن  معمــوال  مــا  مهندســان  گفــت:  وی 
کــه مخاطراتی  ســازه ها را می ســازند بدون آن 
مانند آنچه در متروپل دیدیم در این سازه ها 
، هــر جــا  دیــده شــود. در همیــن ســیل اخیــر
قواعــد مهندســی اجــرا شــده و در قالــب یــک 
کار  کشــور  نظــام فنــی و اجرایــی مشــخص در 
شــده مخاطرات کمتر بوده اســت، حتی امروز 
کــه زمانــی می گفتنــد  فهمیده ایــم ســدهایی 
کرده انــد.  کــم  را  مخاطــرات  نیســتند  مفیــد 
در واقــع بــا فجایعــی ماننــد متروپــل عیــار کار 
مشــخص تر  اجرایــی  و  فنــی  نظــام  تحــت  مــا 
ضوابــط  از  خــارج  چــون  متروپــل  می شــود. 
بــود؛ و در آن  ســاخت و ســاز ســاخته شــده 
قواعــدی که همــکاران من تحــت نظام فنی و 
اجرایــی ملــزم به اجــرای آن هســتند و رعایت 

می کنند اجرا نمی شــود مشــکل پیش می آید. 
کــه یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه  تا زمانی 
کــه صنعــت احداث در بخــش خصوصی با آن 
کار می کنــد، پیــاده نشــود شــاهد ایــن دســت 

فجایع خواهیم بود.

مکانیسم تعدیل با کمک فعاالن بخش 
خصوصی عوض شود

دبیــر ســندیکا افــزود: در حــوزه پرداخــت، مــا 
همیشــه افتخــار می کنیــم کــه بــازوان اجرایی 
کــه  هــم  بحث هایــی  تمــام  هســتیم.  دولــت 
کــه از ظرفیت  امــروز می کنیم برای این اســت 
ما در ارائه خدمات بیشــتر به کشــور استفاده 
شــود. در حــوزه پرداختها اعم از دســتمزدها، 
کارکردهــا، تخصیص به پروژه ها، اســناد خزانه 
اســت  کــه الزم  نکاتــی وجــود دارد  تعدیــل  و 
کار و ســازمان  دولتمــردان اجرایــی در وزارت 
کننــد. دولــت  برنامــه و بودجــه بــه آن توجــه 
دســتمزدی را با نرخ 57 درصــد تصویب کرده 
اســت، در مــورد صنعت ما، فکر این اســت که 
ایــن 57 درصــد در تعدیــل جبــران می شــود. 
تعدیل ها هر 9 ماه یکبار اعام می شــود یعنی 
ما در فروردین ماه 57 درصد را بر روی حقوق 
نیروی انســانی که بدنه اصلی صنعت احداث 
هســتند می گذاریــم و تــازه بعــد از 9 مــاه ایــن 
57 درصــد تعدیل می شــود، البته دریافت آن 
غ از ارزش پــول ملــی، با رونــد صورت  هــم فــار
وضعیت کردن و پول گرفتن تا آخر سال طول 

می کشد.
اینجاســت  ســوال  گفــت:  گابتونچــی  دکتــر 
در  کــه  اتفاقاتــی  و  موجــود  مکانیســم  بــا  کــه 
کشــور می افتــد چگونــه شــرکتهای خصوصــی 
می توانند یک ســال این فشــار را تحمل کند؟ 
بــه نظر مــا مکانیســم تعدیــل در قراردادهای 
بخــش  فعــاالن  کمــک  بــا  بایــد  پیمانــکاری 
خصوصــی عــوض شــود. اساســا نظــر مــا ایــن 
اســت کــه در حــوزه تدوین و تقنیــن قوانین تا 
نظــر بخــش خصوصــی بــه خصــوص در حوزه 
نهایــت  در  نشــود،  گرفتــه  احــداث  صنعــت 
تدویــن  خــوب  کــه  می شــود  نوشــته  قانونــی 
نشــده یــا قابلیــت اجــرا نــدارد. همچنیــن در 
نوشــتن برنامه هفتم توســعه باید نظر فعاالن 
بخــش خصوصی وارد شــود و بررســی گردد در 

6 برنامــه قبلــی، برنامه هــا خوب عمل نشــده 
از نظــر تدویــن اشــکال داشــته  برنامه هــا  یــا 
گر برنامه هــا ایراداتی داشــته اند الزم  اســت؟ ا
اســت برنامه هفتم را بــا کمک فعاالن صنعت 
احــداث بــه نحوی بنویســیم کــه قابلیت اجرا 

داشته باشند. 
وی افــزود: در بحــث تخصیــص پروژه هــا مــا 
قائــل به این نیســتیم که فقــط دولت بودجه 
از  معتقدیــم  بلکــه  کنیــم  کار  مــا  و  بیــاورد 
ظرفیتهــای مــا در ســاخت زیربناها به شــکل 
مشــارکت عمو مــی  خصوصی اســتفاده شــود، 
اما الزم اســت قوانین این مشــارکت بر اساس 
کار با  قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و 
کمک بخش خصوصی تنظیم شود تا ریسکها 

به درستی تقسیم شود.   

پیمانکاران تولید کننده هستند
کــرد: مــا همچنــان  کیــد  تا گابتونچــی  ایــرج 
درگیــر تفکیک واژه تولید و خدمات هســتیم. 
کــه دولــت محتــرم در ســنوات  علیرغــم ایــن 
گذشــته بحث تفکیــک واژه تولید و خدمت را 
مطــرح می کند و صنعــت احداث به خصوص 

 دکتر گالبتونچی: 
 به نظر  مکانیسم تعدیل در 

قراردادهای پیمانکاری باید با کمک 
فعاالن بخش خصوصی عوض شود. 

اساسا نظر ما این است که در حوزه 
تدوین و تقنین قوانین تا نظر بخش 

خصوصی به خصوص در حوزه صنعت 
احداث گرفته نشود، در نهایت قانونی 

نوشته می شود که خوب تدوین نشده 
یا قابلیت اجرا ندارد.
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مشــاوران و پیمانــکاران را تولیــدی می داند و 
این را در قالب بخشنامه اباغ می کند، بانکها 
کــه  بــه آن عمــل نمی کننــد. بانکهــا رفتــاری را 
بــا تولیدکننــدگان دارنــد در قبــال مهندســان 
کــه در صنعت ســاختمان  مشــاور و پیمانــکار 
گر  تولیــد کننــده هســتند نشــان نمی دهنــد. ا
مــا یک کارخانــه تولید بتن بزنیــم تولیدکننده 
گر ما بتن تولید کنیم و با آن یک  هســتم، اما ا
پــل بســازیم می شــویم خدماتی. بعــد هم آن 
تولیــد کننــده از تمــام مزایای بانکــی بهره مند 
اســت و منی که بتــن تولید می کنم و با آن پل 
می سازم از این خدمات و مزایا محروم هستم. 
یک جایی باید بانک و دولت با هم بنشــینند 
کننــد. مــا پیمانــکاران  و ایــن مســئله را حــل 
تولید کننده هســتیم چون در صنعتی که راه، 
ســاختمان و ابزار و ماشــین آالت ســاختمانی 

تولید می کنند فعالیت می کنیم. 

حوزه پیمانکاری متولی ندارد
دبیر ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران 
متولــی  یــک  نداشــتن  بعــدی  بحــث  افــزود: 

علیرغــم  و  پیمانــکاری  حــوزه  در  مشــخص 
ظرفیــت باالیی اســت که در این حــوزه وجود 
دارد. مــا در صنعــت احــداث حــدود 56 هــزار 
شــرکت پیمانــکاری و 3600 شــرکت مهنــدس 
گــر  ا داریــم.  شــده  صاحیــت  تاییــد  مشــاور 
دولــت بخواهــد همه این شــرکتها کار داشــته 
باشــند بایــد 200 میلیــارد دالر کار ایجــاد کند. 
کار داشــته باشــه بــرای  گــر همــه ایــن حــوزه  ا
2٫5 میلیون نفر شــغل ایجاد می شــود و با در 
نظــر گرفتن خانواده هــا 10 میلیون نفر متاثر از 
حــوزه صنعــت احــداث خواهند بــود. صنعت 
مشــخصی  متولــی  حاضــر  حــال  در  احــداث 
کار  نــدارد علیرغــم اینکه ظرفیــت بزرگی بــرای 

در داخل و خارج از کشور دارد. 
وی افــزود: در حــال حاضــر تنهــا 30 درصــد از 
ظرفیــت مهندســی کشــور اســتفاده می شــود 
و 70 درصــد ایــن ظرفیــت آمــاده به کار اســت 
کــه بــه نظــر می رســد بــا برنامه ریزی درســت و 
متولی مشخص که صدای بخش خصوصی را 
بشــنود می توانیم از این ظرفیت باال استفاده 
ببریــم و با ایجاد اشــتغال از مهاجرت نخبگان 
جلوگیری کنیم. یکی از بزرگترین مشــکات ما 
گر  خروج نخبگان دانشــگاهی از کشور است. ا
شــرایط بهتری فراهم شود ما می توانیم آنها را 
در صنعت احداث به کار بگیریم چرا که حوزه 
ما به شــدت زود بازده اســت، و با فعال شدن 

آن سایر حوزه ها فعال می شوند. 

تنظیم دستوری هزینه ها و قیمتها باعث 
تطویل پروژه ها می شود

دبیر ســندیکا عنوان کرد: در بین ســازمانهای 
متولــی، ســازمان برنامه باید بــه عنوان متولی 
کــه نظــر مــا را در قوانیــن  الــزام داشــته باشــد 

گامهــای بزرگــی در ایــن زمینــه  بگیــرد، البتــه 
برداشــته امــا در بحــث تعدیلــی که ایــن اواخر 
کــم رنــگ شــده  اتفــاق افتــاده ایــن موضــوع 
اســت. انتظــار ما از دولت این اســت که نقش 
گفتمانــی خــود را در ارتبــاط با تشــکلها حفظ 
کند و آن اتفاقی که در تعدیل ســه ماهه سوم 
تکــرار  بعــد  ســنوات  در  داده  روی  چهــارم  و 
نشــود. تنظیــم دســتوری هزینه هــا و قیمتهــا 
خســران زیــادی دارد و باعــث تطویل پروژه ها 
گرچه من معتقدم کســی در دولت  می شــود. ا
این نیت را ندارد و با هم افزایی بیشتر مشکل 

حل خواهد شد. 
گابتونچــی درباره تامیــن اجتماعی نیز گفت: 
فعــاالن صنعــت احداث مشــکاتی را در حوزه 
گرچه مســئوالن آن  تامیــن اجتماعــی دارنــد ا
کرانــی بــا مــا دارنــد. یکی از این مشــکات  مذا
عــدم دریافــت لیســت کارگاههــا اســت. وقتــی 
دولت به موقع نمی تواند پرداخت حقوق کند 
ما هم نمی توانیم به موقع لیســت کارگاه خود 
را ارائــه دهیــم و در قبــال آن پرداخت داشــته 
باشــیم. تامیــن اجتماعی می گویــد تا از دولت 
پول نگیرید لیســت شــما را نمی گیریم. خوب! 
57 درصــد کــه روی حقــوق نیروی انســانی ما 
گذاشته شده، پرداخت هم که به موقع انجام 
نمی شــود، لیست ما را هم که نمی گیرند، پس 

کنم.  من پیمانکار چه 
کنونــی  شــرایط  در  دولــت  شــاید  گفــت:  وی 
امــکان پرداخــت نقــد نداشــته باشــد و بــه ما 
گاهی سررســید آنها  که  اســناد خزانه می دهد 
3 ساله است. ما بررسی کردیم و دیدیم اسناد 
خزانــه بــا سررســید 3 ســاله 25 درصــد ریزش 
دارد. در حالی که در کارهای مهندسی نهایت 
بــود دولــت  قــرار  ســود 10-15 درصــد اســت. 

دبیر سندیکا:
 انتظار   از دولت این است که نقش 
گفتمانی خود را در ارتباط با تشکلها 
حفظ کند و آن اتفاقی که در تعدیل 
سه ماهه سوم و چهارم روی داده 
در سنوات بعد تکرار نشود. تنظیم 

دستوری هزینه ها و قیمتها خسران 
زیادی دارد و باعث تطویل پروژه ها 

می شود

نشست
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اســناد خزانــه را بــرای پرداخــت بدهی هــای 
قبلــی خود بدهد اما االن پرداختهای جاری 
را هــم با آن انجــام می دهد. البته امیدوارم از 
کــه وزارت محتــرم اقتصــاد و معاون  آنجایــی 
عمرانــی  کار  حــوزه  بــه  جمهــور  رئیــس  اول 
اشــراف دارنــد در ایــن زمینه عنایتی داشــته 
محــدود  عمرانــی  بودجــه  گرچــه  ا باشــند. 
اســت و هر ســال هــم محدودتر می شــود اما 
خواهشــمندیم بودجــه عمرانــی را در همان 
حدی که تخصیــص یافته به موقع پرداخت 

که ما به خدمت خود ادامه دهیم.  کنند 

خواهان استفاده از پتانسیل صنعت 
احداث کشور هستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 
کرد ما خواهان اســتفاده بیشــتر از پتانســیل 
صنعــت احــداث در داخــل و خارج از کشــور 
می توانــد  دولــت  زمینــه  ایــن  در  هســتیم. 
حمایت خوبی داشته باشد. صنعت احداث 
کــه بــه صــورت  کشــور ایــن پتانســیل را دارد 
مجــزا مــورد توجه قرار بگیــرد. در حال حاضر 
در ســازمان برنامــه و بودجــه، مســائل مــا در 
کارهایی مانند  کــه  معاونتی مطرح می شــود 
خدمــات زیربنایی، ارز ترجیحی، راه و ... هم 

در آنجــا انجــام می شــود امــا ما انتظــار داریم 
، بخش مهندسی را  کشور سازمانهای متولی 
به عنوان پیشران تولید و اقتصاد مورد توجه 

قرار دهند. 
ایــرج گابتونچی یادآوری کرد: عدم توجه به 
صنعــت احداث باعــث تعطیلــی بنگاههایی 
می شــود کــه کارهــای بزرگــی در کشــور انجام 
خســران  بنگاههــا  ایــن  تعطیلــی  داده انــد. 
حیــات  و  ایجــاد  بــرای  چــون  اســت  بزرگــی 
ایــن شــرکتها هزینــه زیــادی شــده اســت. در 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  و  مالیــات  زمینــه 
گرفتــه  نظــر  در  تســهیاتی  اســت  الزم  نیــز 
غ از ایــن  شــود. در بحــث ارزش افــزوده فــار
کــه پیمانــکار از کارفرمــا پــول گرفته یــا نه، به 
محــض تائیــد صــورت وضعیــت ایــن مالیات 
مطالبــه می شــود. در مــورد بیمه نیــز قبا در 
قراردادهــای خریــد و فــروش بیمــه مطالبــه 
نمی شــد، امــا علیرغــم حکــم دیــوان عدالت 
اداری ســازمان تامیــن اجتماعــی از خریــد و 
فروش که اساســا نیروی انسای در آن نقشی 

ندارد بیمه می گیرد.
وی در پایــان گفــت: صنعــت احــداث کشــور 
تشــنه خدمــت اســت. مــا وظیفــه داریــم در 
بحــث جهــاد تبییــن از خدمــات ایــن حــوزه 

تقدیــر کنیــم. موقعی که یک ســاختمان فرو 
می ریــزد همــه می گوینــد چــه بــود و چگونــه 
بــزرگ  ســازه  همــه  ایــن  کــه  حالــی  در  بــود 
شــده  ســاخته  ایرانــی  مهندســان  توســط 
اســت و آنها همــواره آماده خدمت هســتند. 
بخــش خصوصــی و بــه ویژه صنعــت احداث 
مشــکات را می شناســد و بــرای حــل آن راه 
حــل دارد، مثــا در مــورد صــدور خدمــات، 
مشــکل اصلی ما ضمانت نامه است که برای 
گر این  حل می توانیم به دولت کمک کنیم. ا
مشــکل حل شــود ظرفیــت بزرگ مهندســی 
مــا می تواند خــارج از کشــور کار کند و ضمن 
ایجــاد اشــتغال و ارزآوری بــا پول برگشــتی در 
پروژه های مشارکتی و ساخت سرمایه گذاری 

کنند.  

جامعه مهندسی در حال مهاجرت 
از کشور است

رســول  ســهیل آل  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
نماینده جامعه مهندسان مشاور در شورای 
هماهنگــی مهندســان مشــاور را اصیل ترین 
کشــور نامیــد و افــزود  بنیــاد  دانــش بنیــان 
مــا مهندســان مشــاوری داریــم کــه 70 ســال 
ایــن راه دارنــد و این هــا  گرانقــدر در  تجربــه 
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گــر از بین  ســرمایه های ملــی ما هســتند که ا
برونــد بخشــی از ســرمایه ملــی مثــل منابــع 

طبیعی ما از دست رفته است. 
در  را  ایرانــی  مشــاور  مهندســان  رســول  آل 
تــراز شــرکت های بین المللی دانســت و گفت 
زادبوم حیات مهندسان مشاور تحت شعاع 
قــرار گرفتــه و بــه جــای اینکــه همچــون روال 
مرسوم در همه جای جهان به دانش فنی و 

تجربــه آنها حق الزحمه پرداخت شــود به نفر 
مــاه و نفــر روز حق الزحمه پرداخت می شــود 
به اصالت و دانش آنها بی توجهی می شــود و 
در یک حد یک شرکت تامین نیرو تنزل داده 

می شوند. 
وی افزود: ما دو نظام مهندســی و نظام فنی 
اجرایی داریم که باید یکپارچه شود. ما چند 
ســال از بــه بهانــه اشــتغال از صنعــت خودرو 
حمایت می کنیم اما عما نه مسئولین راضی 
گر  هستند و نه مردم و اتفاقی نیفتاده است ا
حمایت خیلی کمتر از این از صنعت احداث 
انجام شــود می توانیم ارزآوری داشته باشیم 
و اشتغال ایجاد کنیم. ظرفیت و توان باالیی 

در صنعت احداث وجود دارد. 

خواستار واگذاری مطالعات پروژه های 
عمرانی به مهندسان مشاور هستیم

کــه از  آل رســول بــا اشــاره بــه حمایت هایــی 
کاالهــای  دارو،  دامــی،  نهاده هــای  واردات 
اساسی و امثال آن با ارز 4 هزار و 200 تومانی 
کــه  شــده بــود افــزود: ایــن در حالــی اســت 
حمایــت از ایــن گونه کاالها ســبب خــروج ارز 
از کشــور می شــود ولی حمایت از مهندســان 
مشــاور بــه صــدور خدمــات فنــی مهندســی 
می انجامد. از خواســته های مهندس مشاور 
اســتثنا قرار دادن مهندسان مشاور از قانون 
برگــزاری مناقصــات بــرای برگشــت کیفیت به 
کار اســت که این قاعده در همه دنیا مرسوم 
بــرای  دنیــا  کشــورهای  همــه  مثــل  اســت. 
کوچک و متوســط معافیت های  بنگاههــای 
جدی مالیاتی درخواســت داریم، این امکان 

تورمی باشــیم  رکــود  در  کــه  نیســت  فراهــم 
کاهــش پیــدا کند اما فشــار  بودجــه عمرانــی 

کند.  مالیاتی افزایش پیدا 
آل رسول با بیان اینکه در چند سال اخیر نرخ 
دســتمزد شرکت های مهندسی مشاور تغییر 
نکــرده ولــی دســتمزد پرســنل و مهندســان 
شاغل در این شرکت ها می بایست بر اساس 
کار افزایش یابد، ادامه داد:  رقم اعام وزارت 
گــذاری مطالعــات پروژه های  مــا خواســتار وا
عمرانــی بــه شــرکت های مهندســان مشــاور 
تــورم  نــرخ  کــرد:  خاطرنشــان  وی  هســتیم. 
نــرخ  رســمی اعامی باالی 50 درصــد اســت. 
کارگــران بیــش از 57 درصــد رشــد  دســتمزد 
داشــته اســت ولــی بخشــنامه اخیــر تعدیــل 
دستمزد شــرکت های مهندســی مشاور تنها 
39 درصــد افزایــش داشــته اســت. بــه مــرور 
ســفره مهندســان نســبت بــه باقــی جامعــه 
کاهــش داشــته و نتیجــه  47 درصــد بیشــتر 
آن کاهــش متقاضــی در رشــته ریاضی و فنی 
اســت ایــن بــرای امــروز خبر اســت بــرای ده 
ســال آینــده فاجعه اســت و مهنــدس جوان 
کم میشود و مهندسان با سابقه هم یا حرفه 

کرده اند یا کشور را ترک می کنند.  را ترک 

تسویه بدهی های دستگاه های اجرایی 
برای تکمیل پروژه ها

در ادامــه ایــن نشســت پیــام باقــری، نایــب 
رئیس شورای هماهنگی عنوان کرد: بسیاری 
از طرح هــای توســعه ای و زیرســاختی کشــور 
از ســوی دســتگاه های اجرایی بــه تصویب و 
اباغ  رســیده اند، به دلیل کمبود اعتبارات و 

  سهیل آل رسول:
در  چند سال اخیر نرخ دستمزد 

شرکت های مهندسی مشاور تغییر 
نکرده ولی دستمزد پرسنل و 

مهندسان شاغل در این شرکت ها 
می بایست بر اساس رقم اعالم وزارت 

کار افزایش یابد 

نشست
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منابــع مالــی دولت، به صــورت نیمه تمام در 
دستگاه های اجرایی متوقف شده اند.

احــداث  صنعــت  پروژه هــای  افــزود:  وی 
توجیه پذیــر  اقتصــادی  منظــر  از  عمومــًا 
نیســتند و جریــان درآمدی آن هــا به دالیلی 
تکافــوی  ازجملــه قیمت گــذاری دســتوری، 
ح را نمی دهد. این  پوشــش هزینه های طــر
کــه زمان بازگشــت ســرمایه  در حالــی اســت 
ح ها طوالنی اســت و به  بســیاری از ایــن طر
که بازدهی  دلیل اقتصاد تورمی، الزم اســت 
کافی برای ســرمایه گذاران  ح از جذابیت  طر
رئیــس  نایــب  گفتــه  بــه  باشــد.  برخــوردار 
شــورای هماهنگــی بازپرداخــت اغلــب این 
کــه  از محــل منابــع دولتــی اســت  ح هــا  طر
ج  بــر مبالــغ خریــد مشــخص منــدر مبتنــی 
خدمــات  و  کاال  عرضــه  بابــت  قــرارداد،  در 
توســط مجریــان اســت؛ بنابرایــن نوســانات 
رســوب  دوره  و  هزینه هــا  فشــار  و  قیمتــی 
نیــز  زمــان دیرکــرد  منابــع مالــی مجــری در 
در متــن قرارداد هــا به خوبــی پوشــش داده 

نمی شوند.
انعقــاد  کاهــش  راســتای  در  می گویــد:  او 
قرارداد هایــی از ایــن دســت، الزم اســت اوًال 
تســویه بدهی هــای دســتگاه های اجرایــی با 
حفظ قدرت خرید متناســب بــا زمان دیرکرد 
در پرداخت هــا انجــام شــود، وســازوکار های 
مناســب بــرای پوشــش ریســک و اطمینــان 
تعهــدات  اجــرای  از  ســرمایه گذاران  بخشــی 

شرکت های دولتی فراهم شود.
کید کرد که رفع چالش های  باقری در پایان تأ
بنیــادی و کلیــدی صنعت احداث و توســعه 
بیــن  همــکاری  نیازمنــد  زیرســاخت ها، 
نماینــدگان تشــکل های بخــش خصوصــی و 
چهارچــوب  یــک  در  اجرایــی  دســتگاه های 
جلســات  مســتمر  تشــکیل  ماننــد  قانونــی 
هماهنگــی  می باشد.شــورای  تعامــل  نهــاد 
در  محتــرم  دولــت  دارد  انتظــار  تشــکل ها 
راســتای اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر 
نهــاد  جلســات  تشــکیل  کســب وکار  محیــط 
تعامــل را از ســر گیــرد و از ایــن طریــق زمینــه 
دریافت نظرات تخصصی تشــکل های بخش 

خصوصی را فراهم نماید. 
درآمد ترکیه از صدور خدمات فنی بیش 

از درآمد نفت ایران است
در پایان این نشســت محمد ابوطالبی عضو 
هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنــی مهندســی بــا بیــان اینکــه در ســال 90 
میــزان صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی 
5 میلیــارد دالر بــود گفت: از آن ســال به بعد 
شــاهد کاهــش درآمــد صــادرات از این محل 
بودیم و در ســال گذشــته به زیر 200 میلیون 
صــادرات  از  ترکیــه  درآمــد  وی  رســید.   دالر 
خدمــات فنــی و مهندســی را 30 میلیارد دالر 
کــرد: ایــن میــزان  در ســال عنــوان و اظهــار 
درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندســی 
بیــش از درآمــد فــروش نفت ما در یک ســال 
گر از  اســت. از نظر نیروی فنی و امکانات ما ا

آنها بیشتر نباشیم کمتر نیستیم. 
ابوطالبــی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس قانــون 
شــرکت های  از  حمایــت  بــه  موظــف  دولــت 
آزادراه ســازی اســت گفــت: مشــارکت بخــش 
خصوصی در ســاخت زیر ســاخت ها و کمک 
بــه دولت در حــوزه خدمات، صنعــت آزادراه 
ســازی برخــاف صنعــت پیمانکاری وابســته 
به دولت نیست و آزادراه ساز با سرمایه خود 
یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت 
عــوارض، اصــل و ســود ســرمایه را برداشــت 
می کنــد. وی افــزود: امــا در شــرایط فعلــی به 
گســیخته و دخالت هــای  دلیــل تــورم لجــام 
بی جــای دولت در حوزه آزادراه ســازی کاری 
کرده تا سرمایه گذاری در این صنعت بازدهی 
ایــن فعــال  گفتــه  بــه  باشــد.  منفــی داشــته 
صنعت ســاخت و ســاز هــر کیلومتــر آزادراه از 
هدررفت 100 لیتر سوخت جلوگیری می کند.

در حاشیه نشست خبری
در پایــان ایــن نشســت و در پاســخ به ســوال 
خبرگــزاری تســنیم در زمینــه میــزان تعدیل، 
کــرد: چنــد مرجــع  گابتونچــی عنــوان  دکتــر 
رســمی آمارگیری در کشــور وجــود دارد. تمام 
شــاخص هایی کــه مرکــز آمــار و بانــک مرکزی 
برای ســه ماهه ســوم و چهارم ســال گذشته 
داده اســت افزایشــی اســت. همه ما هم این 
گذرانده ایــم. تــورم داشــته ایم  بــازه زمانــی را 
و تــورم هــم مثبت بوده اســت. امــا در زمینه 
شــاخصی که ســازمان برنامــه و بودجه اعام 

کــرده اســت دقیقــا عکس ایــن اتفــاق افتاده 
و خیلــی از جاهــا منفــی شــده اســت، حتــی 
صفــر هــم نیســت. بــرای مثــال شــاخص کل 
کاال و خدمات مصرفی خانوار کشــور منتشره 
توســط مرکز آمار در ســه ماهه سوم و چهارم 
ســال 1400 بــه تدریــج 10 و 17 بــوده در حالی 
کــه متوســط شــاخص تعدیــل اعامــی 1 یــا 2 
درصــد بــوده و بــه آن 17 درصــد نمی خــورد. 
در مــورد مــواد و مصالح عدد منفی اســت در 
کز آماری مثبت است.  حالی که شــاخص  مرا
کز  به نظر می رســد به آمــار و اطاعاتی که مرا

رسمی می دهند خوب توجه نشده است. 
کــرد: مــا در زمینــه قوانیــن خوب  کیــد  وی تا
و مترقــی در کشــور مشــکلی نداریــم از جمله 
کار  و  کســب  بهبــود مســتمر فضــای  قانــون 
کــه مــا بــه عنــوان فعــاالن اقتصــادی ســالها 
کــه خودتان  اســت می گوییم همیــن قانونی 
کنید. مــا چیزی جــز اجرای  نوشــته اید اجــرا 
قوانیــن نمی خواهیــم. در مــاده 2 و 3 قانون 
کار نوشــته  کســب و  بهبــود مســتمر فضــای 
شــده در امــور مربــوط بــه بخــش خصوصــی 
بایــد نظر بخــش خصوصی لحاظ شــود. مگر 
می شــود بــا این همــه تغییر قیمــت، تعدیلی 
کــه نظــر بخــش خصوصــی در آن  ارائــه داد 

اعمال نشده است. 

  محمد ابوطالبی 
 میزان درآمد ترکیه از محل خدمات 
فنی مهندسی بیش از درآمد فروش 

نفت ما در یک سال است. از نظر 
نیروی فنی و امکانات ما اگر از آنها 

بیشتر نباشیم کمتر نیستیم.
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نشست

ی صنعت احداث مطرح شد: در جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکالت جار

درخواست مشخص صنعت احداث 
تعیین تکلیف پروژه ها است

وز سه شنبه 25 مرداد با حضور نمایندگان  جلســه هم اندیشــی در خصوص مسائل و مشــکالت جاری صنعت احداث ر
تشــکلهای مهندســی، صنفــی و حرفــه ای کشــور در ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران برگــزار شــد تا شــرایط فعلی 
کــه در راس آنهــا  کار صنعــت احــداث و مســائل مبتالبــه فعــاالن آن بررســی شــود. مســائلی  کســب و  کــم بــر فضــای  حا
تکلیــف مانــدن پروژه هــای عمرانی  و ... قــرار دارد و در حال از میان بــردن ظرفیت فنی و  موضوعاتــی ماننــد تعدیــل، بال

کشور است.  مهندســی 

دادمــان  بهمــن  نشســت  ایــن  آغــاز  در 
رئیــس هیــات مدیره ســندیکای شــرکتهای 
گــزارش  بــه  اشــاره  بــا  ایــران  ســاختمانی 
تحلیلــی و تصویــری پایــگاه خبــری انتخــاب 
بــا عنوان»ماجــرای شــاخص تعدیــل، مــوج 
جدیــد بیــکاری و چوب ســازمان برنامه الی 
چرخ اقتصاد ایران« عنوان کرد: موضوع این 
کم بر فضای کسب  نشست شرایط فعلی حا
کار حرفــه ای و مهندســی کشــور اســت که  و 
نیــاز به همفکری و همــکاری را برای اقدامی 
شــرکتهای  مانــده  باقــی  بقــای  جهــت  در 
موجــود می طلبد. در طی ســالهای گذشــته 
فضای موجود برای طرحهای عمرانی کشور 
در حــد ایده آل نبود اما این شــرایط شــرکتها 

را بــه حــد احتضــار نرســانده بــود. گفتگــو بــا 
آن  بــر  را  مــا  تشــکلها  و  هماهنگــی  شــورای 
داشــت تا با همفکری و خرد جمعی درصدد 
یافتــن راه حلها و راهکارهــای عملیاتی برای 

کنونی باشیم. شرایط 
وی بــا اشــاره بــه محدودیتهــای موجــود در 
نوینــی  تفکــرات  و  دولــت  تعهــدات  ایفــای 
عنــوان  گرفتــه،  شــکل  مــورد  ایــن  در  کــه 
گــر  کــه ا کــرد:  مصاحبه هایــی از ایــن دســت 
انجــام  عمرانــی  بودجه هــای  تخصیــص 
شــود موجــب افزایــش تــورم خواهد شــد، یا 
اقداماتــی از نــوع  تغییــر در  ضرایب تعدیل ، 
نشــان می دهد جهت گیری ها به چه سمت 

و سویی است. 

تخصیــص  متاســفانه  افــزود:  دادمــان 
طرحهــای عمرانــی منحصــر بــه طرح هایــی 
شده که در ســفرهای استانی رئیس جمهور 
مورد توجه قرار گرفته که طرح هایی محدود 
ایــن حســاب خیــل  بــا  و معــدود هســتند. 
طرح هــای عمرانی بر خــاف بودجه مصوب 
ســال جاری در یــک طبقه بنــدی باتکلیف 
کــه مــورد  قــرار می گیرنــد. البتــه طرحهایــی 
توجــه قــرار می گیرند نیــز با مزایــای حداقلی 
از  یــک ســری  بــه عبارتــی  مواجــه هســتند. 
از  مــا عمدتــا  پیمانــکار  و  همــکاران مشــاور 
کنــار می رونــد  کار  لیســت شــرکتهای دارای 
کــه  ک ســازمانهای موجــود  و مــا بــا اســتها
ظرفیــت ملی کشــور مــا هســتند و در نتیجه 
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آمده انــد  وجــود  بــه  کان  ســرمایه گذارهای 
مواجــه می شــویم. صنــف و حرفه مــا باید در 
کنش مناســب داشــته  برابــر ایــن اتفاقات وا
گــردد و فضــای الزم  باشــد تــا شــرایط اصاح 

گردد. برای سازندگی فراهم 
کرد:  رئیس هیــات مدیره ســندیکا یــادآوری 
گــر دولت برنامه ای  انتظــار ما این اســت که ا
بــرای اولویــت دادن به برخی طرح هــا دارد، 
ســایر طرحهــای عمرانــی را تعییــن تکلیــف 
از ایــن  تــا شــرکتهای مهندســی بیــش  کنــد 
بــا مســائلی مربــوط بــه تجهیــزات و نیــروی 

انسانی، بیمه و مالیات مستهلک نگردند. 

مسائل موجود در صنعت احداث به 
دلیل شیوه های تخصیص است 

در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس علــی آزاد 
رئیــس شــورای هماهنگــی تشــکلهای فنی و 
مهندســی ایران نیز عنــوان کرد: باید ببینیم 
ســازمان  غیرکارشناســی  سیاســت  ایــن  بــا 
برنامــه و بودجــه چه باید کرد. ما در شــورای 

هماهنگــی در زمینه تعدیل نامه ای به آقای 
میرکاظمی نوشــتیم که ما شــما را برای اعام 
و  دانســته ایم  امیــن  تعدیــل  شــاخص های 
انتظــار داریم امانت  دار باشــید. نوشــتن این 
که  نامــه مصــادف بــا اعــام تعدیلهایی بــود  
دیگــری  نامــه ای  هســتید.  آن  جریــان  در 
بــه آقــای میرکاظمــی بــا امضــای 12 تشــکل 
در  مــا  عضــو  شــرکتهای  همــه  کــه  نوشــتیم 
معــرض ورشکســتگی و نابــودی قــرار دارنــد. 
در  مطبوعاتــی  نشســت  یــک  نیــز  مــرداد   11
کردیــم تــا  جامعــه مهندســان مشــاور برگــزار 
و  مهندســان  نابســامان  وضعیــت  دربــاره 
عــدم مســئولیت پذیری مســئوالن مملکــت 
کــه چگونــه بــا عمــل نکردن  ســخن بگوییــم 
بــه مــردم و  بــه مســئولیت اجتماعــی خــود 
دست اندرکاران زیرساختهای توسعه آسیب 

می رسانند. 
وی افزود: در دیدار با وزیر گفتم پیمانکاران 
کنــد. آنهــا  و مشــاوران افــرادی ریشــه در خا
زیــر مجموعه وزارتخانه شــما هســتند و باید 
بــا تــک تــک آنها صحبــت کنیــد تا بــه خوبی 

کنید.  وزارتخانه را اداره 
گفــت: مــا نامــه ای هــم بــه رئیــس  علــی آزاد 
جمهور نوشتیم و عنوان کردیم که تنها راهی 
که دولت می تواند پروژه های خود را به موقع 
و با قیمت مناســب انجام دهد این است که 
مطابــق عرف و قانون مســئولیت پذیر باشــد 
و پــول پیمانــکاران و مهندســان را به شــکل 
کنــد، وگرنــه هــر شــکلی از  نقــدی پرداخــت 
اقــدام در ایــن زمینــه محکــوم بــه شکســت 

است. 
وی بــا بیــان اینکه طبق بررســی ها 40 درصد 
ســرمایه مــا بــا اوراق از بیــن مــی رود، تصریح 
کــرد: مــا نامه ای هم بــه آقای مخبر نوشــتیم 
تا طی جلســه ای بــا حضور آقــای میرکاظمی 
وضعیت را بررســی کنیم. همــه این نامه ها را 
بــرای آقــای امانی هم فرســتادم و بــه عنوان 
رئیس نهاد تعامل از ایشــان خواستم جلسه 
کنند تا شــرایط بررســی  نهــاد تعامــل را برگزار 
شود. ایشان گفته بودند مقداری از اعتبارات 
جذب نشــده اســت که بنــده گفتــم خیلی از 
پیمانــکاران بــا صــورت وضعیت ایســتاده اند 
هســتند.  اعتبــارات  ایــن  جــذب  آمــاده  و 

دیــروز هم جلســه ای با آقای امانی داشــتیم 
و آقــای مهنــدس آبادیــان صــورت وضعیــت 
کــه گفتیم این  پروژه هــای خود را نشــان داد 
هم ضورت وضعیت برای پرداخت! اما شــما 
چــون گفته ایــد فقط به این یــا آن پروژه پول 
بدهیــد نمی توانید به صــورت وضعیتهای ما 
تخصیص دهید. در جلسه اعام کردیم همه 
مســائل موجود در حوزه صنعــت احداث به 
دلیــل شــیوه های اشــتباه تخصیــص اســت. 
از جملــه پرداختهــای مربــوط بــه ســفرهای 
استانی که باید پرداختهای مربوط به آن نیز 

کارشناسی شود.
کــرد:  عنــوان  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
آقــای امانــی مشــخص شــد  طبــق ســخنان 
گفتگــو با  آقــای میرکاظمــی بیشــتر خواهــان 
شــرکتهای سرمایه گذار هستند. متاسفانه به 
نظر می رســد از بین رفتن مهندســان مشاور 
و پیمانــکار بــرای مســئوالن اهمیتــی نــدارد. 
مــا یــک راه آهن در دســت ســاخت داریم که 
گــرگان مــی رود،  گرمســار و  از اینچه بــرون بــه 
حــاال می خواهند راه آهنــی از اینچه برون به 
گرمســار به عنوان خط دوم بسازند. روس ها 
قیمــت  ایرانــی  پیمانــکار  قیمــت  برابــر   10
داده انــد. یک شــرط هــم گذاشــته اند که 80 
ایــن  بیاورنــد.  خودشــان  را  پرســنل  درصــد 
در شــرایطی اســت که انجام پروژه ها توســط 

پیمانکاران ما مقدور است. 
کــرد: متاســفانه بــه نظر می رســد  کیــد  وی تا
سیاســتها خواســته یا ناخواســته در راستای 
ایــن اســت کــه متخصصــان و کارشناســان از 
کشــور برونــد. بخــش خصوصی هــم در حال 
نابودی اســت. پرداخــت مطالبات با اســناد 
خزانه ضربه ای مهلک به پیمانکارانی می زند  
کــه بــه عشــق ســازندگی و بــا امیــد پــرواز دور 
خود پیلــه می تنند. همه دارایی پیمانکاران 
ماشــین ها  اســت.  شــده  آب  مشــاوران  و 
مســتهلک شــده و بدهــی  آبادگــران بیشــتر و 
بیشــتر شــده اســت. ایــن در حالی اســت که 
همــه تاش ما بافتن آن پیله ای بود که تار و 
پود آن عشق به وطن و سازندگی کشور استو 
نمی دانســتیم پیلــه ای از مشــکات را به دور 

خود می بافیم.   
کــرد: متاســفانه قیر 10  مهنــدس آزاد عنــوان 

مهندس دادمان: 
اگر دولت برنامه ای برای اولویت 

دادن به برخی طرح ها دارد، سایر 
طرحهای عمرانی را تعیین تکلیف کند 
تا  شرکتهای مهندسی بیش از این با 
مسائلی مربوط به تجهیزات و نیروی 

انسانی، بیمه و مالیات مستهلک 
نگردند. 
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، ســیمان 5 برابــر و میلگــرد 8 برابر شــده  برابــر
اســت و مثــل قدیم نیســت کــه بتوان بــا پولی 
بنــده در ســال 50  کــرد.  کاری  کــه می دهنــد 
بــرای فاورجــان پلــی بــا 9 میلیون تومــان و با 
کــه آدم  دهانه هــای 80 متــری ســاختم. پلــی 
را یــاد عظمــت زاینــده رو می انــدازد، یــاد ایــن 
کــه زاینــده رود چــه آبــی داشــته و امــروز چــه 

شرایطی در زمینه آب داریم.  
وی گفت: ما هر کاری که از دستمان برمی آمد 
کــه  کردیــم. جامعــه هــم متوجــه شــده اســت 
چــه بــر ســر مهندســان و پیمانــکاران می آیــد 
کارهایــی تاثیرگذارتــر جامعه  اما الزم اســت بــا 
کــه ســازندگی کشــور را به خطر  را بــه اتفاقاتــی 

کنیم.   انداخته حساس 

یافتن مشکل اصلی برای ارائه راه حل
هیــات  عضــو  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
مدیــره ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی نیز 
عنــوان کــرد: بایــد   ریشــه مشــکات را در بین 
عواملــی مانند کمبــود مالی دولت، در اولویت 
صنعــت  در  فعــال  شــرکتهای  نداشــتن  قــرار 
از ظرفیــت شــرکتهای  احــداث، عــدم اطــاع 
فعــال در صنعــت احداث، وابســتگی بافصل 
شــرکتها به دولت، و بی اعتنایی به ظرفیتهای 
ایــن  امــا واقعیــت  بخــش خصوصــی جســت 
اســت که تا ندانیم مشــکل اصلی کدام اســت 

نمی توانیم راهکاری ارائه دهیم. 

دولت دیگر کارفرما نیست
در ادامــه مهنــدس رامیــن گوران دبیــر کانون 
کــرد:  عنــوان  ایــران  انبوه ســازان  سراســری 
بــرای بــرون رفــت از فضــای موجــود، بایــد بــه 
ایــن نتیجه برســیم که دولت ما دیگــر کارفرما 
نیســت، علیرغم این که مــا هنوز عادت داریم 
آن را کارفرما بدانیم. متاســفانه امروز به جای 
، طــراح و ناظــر ایجــاد شــده و به جای  مشــاور

پیمانکار مجری ایجاد شده است. 
کیــد کرد: بــا توجه به شــرایط امروز باید  وی تا
بــا ایجــاد شــرکتهای اقمــاری و کنسرســیوم ها 
و  کنیــم  عــوض  را  جایگاهمــان  کنیــم  تــاش 

کارفرما شویم.  خودمان 

ساماندهی پروژه های فعلی برای زنده نگه 
داشتن مجموعه های مهندسی 

مهندس شــاهوردی فرنیا از انجمن راهسازی 
کــرد: بخــش خصوصی یکی  ایــران نیــز عنوان 
از ارکان اساســی قانــون اساســی اســت و بایــد 
یــک مبارزه جدی از طریق اتــاق برای احیای 
بخش خصوصی شکل گیرد. متاسفانه بخش 
تولیــد ما هــم در کنار بخــش عمرانی وضعیت 
خوبی ندارد. عمده توان و انرژی این بخشــها 
بــرای خنثی کردن قوانین  خلق الســاعه به کار 
مــی رود. اتــاق بازرگانی بایــد به عنــوان متولی 
اصلــی احیای بخش خصوصی را دنبال کند و 

کنیم. همه ما باید به این امر کمک 
وی افــزود: جایگاههایــی که در کشــور تعریف 
شده نیز رعایت نمی شود. سازمانهای موازی 
ســازمان  کار  دارنــد  عمــا  کــه  شــده  درســت 
برنامــه و بودجــه را انجام می دهند و ســازمان 
برنامه و بودجــه فقط به عنوان یک حاضر در 
جلســات تخصیص منابع را تائیــد می کند. در 
مــورد صنف خودمــان نیز باید اذعــان کنم ما 
32 درصــد حــق واقعی خــود را می گیریم. این 
خســارت در اثر تاخیــر در مطالبات، پرداخت 
در قالــب اســناد، اختــاف بیــن تــورم واقعــی 
اعــام  در  تاخیــر  و  تعدیــل،  شــاخص های  و 

شاخص ها است. 
وی با بیان این که چرا باید شــاخص دو دوره 
در پایــان دوره ســوم اعام شــود، تصریح کرد: 
عما یک سال تاخیر در پرداختها وجود دارد 
ارزش  درصــد   32 می کنیــم  دریافــت  آنچــه  و 
واقعی چیزی است که باید دریافت کنیم. و از 
آنجایی که زمان دریافت طلب خود مجبوریم 
گــران دریافــت کنیــم عمــا -بــا توجه به  پــول 
زمان ده ســاله اجــرای پروژه های راهســازی- 

دریافتی ما را به صفر می رسد.
فــروش  رشــد  بــه  رو  رونــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــازار  و  بانکهــا  از  وام  دریافــت  ماشــین آالت، 
سرمایه عنوان کرد: وقتی شما با پول گران کار 
کنید و تنها 32 درصد ارزش کار خود را دریافت 
بــود.  خواهــد  کنونــی  شــرایط  نتیجــه  کنیــد 
پیشــنهاد مــن در ایــن وضعیــت، ســاماندهی 
داشــتن نگــه  زنــده  و  فعلــی   پروژه هــای 
 مجموعــه   هــای مهندســی اســت. بــه عبارتی 
ســازمان برنامــه حداقــل اعتبــارات موجــود را 

بیــن پروژه هــای فعلی انتخاب شــده تقســیم 
کنند.  

ما را در جریان تصمیمات بگذارید
بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا با 
بیان این که کشــف راهکارهــای اجرایی برای 
وضعیــت موجود در اولویــت اول بحث ما قرار 
دارد، تصریح کرد: باید شــیوه ها و راهکارهای 
فــوری را در جهــت حل معضل جاری داشــته 
نیــز  فرنیــا  مهنــدس  آقــای  چنانچــه  باشــیم. 
کردنــد دولــت می توانــد پروژه هایــی  تصریــح 
کنــد اما  کمیــت دســت چین  را بــه عنــوان حا
درخواســت مشــخص ما تعیین تکلیف ســایر 
پروژه ها  اســت. باتکلیفی یعنی این که شــما 
تمــام منابــع  را صــرف می کنیــد بــدون این که 
چشم اندازی برای بازگشت آن داشته باشید. 
نیــز  مشــاور  مهندســان  جامعــه  افــزود:  وی 
مانند ما تحت فشار هستند و باالسری آنها از 
2/6 به 1/3 رســیده اســت. این که نمی شود 
از طرفــی تــورم لجــام گســیخته ایجــاد شــود و 
جراحــی اقتصــادی صــورت گیــرد، و از طرفــی 

مهندس آزاد:
پرداخت مطالبات با اسناد خزانه 

ضربه ای مهلک به پیمانکاران می زند  
ماشین ها مستهلک شده و بدهی  
آبادگران بیشتر و بیشتر شده است

نشست
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کشــور  بیشــترین تضییقــات را بــه مهندســان 
کــه ظرفیــت آنها طی  کننــد، مهندســانی  وارد 
گرفته  گزافی شــکل  40 ســال گذشــته با هزینه 

است. 
متاســفانه  کــرد:  تصریــح  دادمــان  بهمــن 
می کنــد  ســعی  کــه  دارد  وجــود  رویکــردی 
نظــرات بخــش خصوصــی را در تصمیم گیــری 
ایــن  علنــا  و  بگیــرد  نادیــده  تصمیم ســازی  و 
را بیــان می کنــد. ایــن رویکــرد معتقــد اســت 
بخــش خصوصــی وقتی مــی خواهــد در مورد 
کثر  چیــزی نظــر بدهــد حتمــا بــه دنبــال حدا
منافــع خــود اســت. و وقتــی دربــاره قیمتهــا 
نظر می دهــد حتما می خواهد شــاخص های 
می خواهــد  هــم  وقتــی  ببــرد.  بــاال  را  تعدیــل 
کنــد می خواهــد  دربــاره ضوابــط اظهــار نظــر 
کنــد. ایــن  کثــری  کســب  از دل آن ســود حدا
کار  کــه بایــد دربــاره آن  تفکــر جدیــدی اســت 
کنیم. و نشــان دهیم این رویکرد باعث حذف 
باقــی مانده بخــش خصوصی در حوزه عمران 

خواهد شد.
گفــت: بخــش خصوصــی دنبــال تصمیــم  وی 
امــا  نیســت  کان  سیاســتگذاری  در  گیــری 
انتظــار دارد مــا را بــه عنــوان ســربازان توســعه 
در جریــان تصمیمــات بگذارند تا مــا نیز برای 

کار خــود تصمیــم بگیریــم. مگــر مــا  کســب و 
کشــور  پیمانــکاران و مشــاوران غیــر از آبــادی 
گر  نقــش دیگــری بــرای خود قائــل هســتیم؟ ا
دولــت  کنونــی  اولویــت  زیرســاختها  بخــش 
نیســت مــا نیز بــه عنوان شــاغان یک کســب 
کار  می توانیــم بــرای ماندن در ایــن حرفه یا  و 

ترک آن تصمیم بگیریم. 
دادمــان گفــت: واقعیت این اســت که فعاالن 
صنعــت احداث همــواره خوش بین بــوده اند 
کثــری ریســکهای بــزرگ  و بــا احتمــاالت حدا
کار دســت مــا  کرده انــد. امــا ایــن خوش بینــی 
داده اســت و امیدواریــم دولتمــردان بــا بیــان 
واقعیتهــا مــا را بــرای اتخــاذ تصمیــم درســت 

کنند.  یاری 

عنقریب بسیاری از پروژه ها متوقف 
خواهد شد 

انجمــن  دبیــر  یارنــدی  مســعود  مهنــدس 
شــرکتهای مهندسی و ساخت نیز عنوان کرد: 
انجمــن ما بیشــتر در زمینه نفــت و نیرو فعال 
اســت. اخیــرا آقــای میرکاظمــی عنــوان کردند 
یــک قــرارداد 29 میلیارد دالری و یــک قرارداد 
19 میلیارد دالری شــده است. آقای اوجی نیز 
ایــن مطلب را جای دیگری بیان کردند. آقای 
حمید حســینی هم اعام کردند قراردادهایی 
بســته شده اســت که همه اینها را ما از طریق 
مطبوعــات متوجــه شــدیم. اما چگونه اســت 
کــه 80 درصــد  کــه بزرگتریــن شــرکتهای ایــران 
گاز را اجرا کرده اند از طریق  پروژه های نفــت و 

رسانه ها باید متوجه این قراردادها شوند.
وی گفــت: وقتی وزارتخانه ای ونزوئایی از کار 
یک شــرکت ایرانی انتقاد کرد وزیر ایرانی گفت 
قــرارداد شــرکت را لغــو کنیــد تا شــرکت دیگری 
معرفــی کنم اما طرف خارجــی عنوان کرد این 
شــرکت را قبول دارد و فقط از عقب ماندن کار 
گلــه کــرده اســت. ایــن برخــورد وزیــر ایرانی در 
شــرایطی صــورت گرفت که در ســایر کشــورها، 
همراهــان  خصوصــی  بخــش  نماینــدگان  بــا 
خارجــی  ســفرهای  در  وزیــران  همیشــگی 
هســتند. حتی مســئوالن کشــور میزبان موقع 
عقد قرارداد با شــرکتهای خارجی، آنها را ملزم 
می کننــد درصــدی از قطعــات یــا تعــدادی از 
نیــروی انســانی را از کشــوری که قرار اســت در 

آن پروژه اجرا شود بگیرد. 
بــازی  بــه  خصوصــی  بخــش  افــزود:  یارنــدی 
گرفتــه نمی شــود چــرا کــه در کشــور مــا دولتها 
همــواره بــا نفــت اداره شــده اند و توجهــی بــه 
کــه  بخــش خصوصــی نداشــته اند. در حالــی 
مبنــای  بــر  کشــور  اداره  دیگــر  کشــورهای  در 
مالیــات بــوده اســت. شــاید ریشــه بســیاری از 
مشــکات ما سیاسی باشــد، از جمله مواردی 
ماننــد برجــام و FATF  که باید بــرای رفع آنها 
بــه دولــت فشــار آورد. ما صنعتگر هســتیم اما 
ریشــه بســیاری از مشــکات ما به سیاست باز 
می گــردد و برای همین الزم اســت تشــکلها در 
عرصــه سیاســی هــم درخواســتهایی از دولت 

داشته باشند. 
وی در پایان به افزایش دستمزدها اشاره کرد و 
گر مواردی از این دست در تعدیل  عنوان کرد: ا
لحاظ نشود فعاالن اقتصادی وارد حاشیه زیان 
می شــوند. ما ماهها اســت درخواست تشکیل 
جلســه ای با کمیســیون انــرژی را داشــته ایم تا 
هشــدار دهیــم عنقریــب اســت کــه بســیاری از 
پروژه ها متوقف خواهد شد اما تا کنون پاسخی 

به ما داده نشده است. 

با شرکتهای مهندسی ضعیف
 توسعه ای در کار نخواهد بود

جامعــه  دبیــر  حــاج زوار  مهــرداد  مهنــدس 
مهندســان مشــاور نیز در این نشســت حاضر 
کــه  ایــن اســت  کــرد: واقعیــت  بــود و عنــوان 
شــاهد مهاجــرت نیــروی انســانی و متخصص 
هــم  خوشــبینی  بــدون  امــا  هســتیم  ایرانــی 
کــرد. بــه نظــر مــن بایــد  کار  نمی تــوان مانــد و 
عــاوه بــر هم افزایــی، الزم اســت چیزهایــی را 
بــه دولتمــردان یادآوری هایــی کنیــم از جمله 
ضعیــف  مهندســی  شــرکتهای  وقتــی  اینکــه 
می شــوند توســعه ای هــم در کار نخواهد بود. 
در نتیجــه فرصت هــای ژئوپلتیکــی منطقــه را 
از دســت خواهیــم داد. نداشــتن زیرســاختها 
امــکان تبدیل شــدن مســائلی مانند مســئله 

کرد. آب را به اتفاقاتی امنیتی ایجاد خواهد 
وی افزود: مهندســان مشاور و پیمانکاری که 
درگیر مشــکات هســتند نمی توانند مهندس 
و مشــاور توانمنــدی باقــی بماننــد. آن وقــت 
اســت کــه بــا ســیلی ماننــد ســیل ســال 1398 

مهندس ملکیانی فر:
 طبق قانون پروژه ای که اعتبار مصوب 

ندارد نباید به مناقصه برود.
زیر پا گذاشتن قوانین اجحاف به 

گروهی است که سرمایه ملی کشور 
هستند.
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پل هــای دوره ساســانی می ماننــد و پل های 
20-30 ساله از بین می روند. 

وی در زمینــه پیشــنهاد ســرمایه گذار بــودن 
کــرد:  عنــوان  نیــز  مشــاوران  و  پیمانــکاران 
کارمند دست دوم خود می داند.  دولت ما را 
کــه طی جلســه ای آقای  ایــن نکته ای اســت 
کــرد و البتــه  دکترآقامحمــدی بــه مــا عنــوان 
کــرد.  جملــه  ایــن  بــه  اعتراضــی  نمی شــد 
نــام  بــه  ضرورتــی  از  نشــان   PPP وجــود  امــا 
می شــود  باعــث  کــه  دارد  دولــت  بی پولــی 
آقــای میرکاظمــی ما را به عنوان ســرمایه گذار 
گــر ما  بــه دفتــر خــود بخوانــد در حالــی کــه  ا
ســرمایه گذار بودیم دیگر نیــازی به اعتبارات 

کار می کردیم.  دولتی نداشتیم و مستقل 
آنچــه اهمیــت دارد توجــه  کــرد:  کیــد  وی تا
دولــت به ضــرورت واقعی PPP  اســت نه این 
کــه در دوران بــی پولــی مــورد توجــه باشــد و 
کاری  در دوران وفــور اعتبــار بــا ســرمایه گذار 

نداشته باشند.
پایــان  در  مشــاور  مهندســان  جامعــه  دبیــر 
از  بایــد  می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  تصریــح 
یــادآوری  بــرای  رســانه ای  ظرفیت هــای 
پتانســیل صنعــت احــداث و هشــدار دربــاره 
شــرایط کنونــی ایــن صنعــت بــه دولتمــردان 

کنیم.    استفاده 

مشاور و پیمانکار سپر بالی کارفرما است 
کنش به نقل قول  مهندس ملکیانی فرد در وا
آقای حاج زوار عنوان کرد: مشــاور و پیمانکار 
کارمنــد دســت دوم دولت نیســت. مشــاور و 
پیمانــکار ســپر بای کارفرما اســت نه حقوق 
بگیــر آن. در اغلــب نقاط جهــان دولت برای 
گرفتار مســائل بیمه، بازنشســتگی و  ایــن که 
... نیروی انســانی نشــود از گروهــی به عنوان 

پیمانکار استفاده می کند. 

به دنبال راه حلهایی برای توسعه ظرفیت 
مهندسی کشور باشیم

هیــات  عضــو  ســعیدآبادی  بیــژن  مهنــدس 
مدیــره ســندیکا در ایــن بخــش از نشســت  
عنوان کرد: هنوز نمی دانیم بخش خصوصی 
و توســعه آن راهبــرد اصلــی دولــت هســت یا 
نه؟ اما تداوم این شــرایط در صنعت احداث 

ایــن  بــر  را  فــرض  گــر  ا اســت.  نگران کننــده 
بگیریــم که توســعه و حفــظ بخش خصوصی 
بــرای  بایــد  نیســت  راهبــرد محــوری دولــت 
بقــای ظرفیــت مهندســی کشــور تصمیماتی 
کنــار فشــار بــه دولت  بگیریــم. همچنیــن در 
بــه دنبــال  در چهارچــوب قوانیــن موجــود، 
راه حلهایی برای توســعه ظرفیت مهندســی 
کشــور در داخل و خارج کشــور باشــیم که در 

آینده با چنین شرایطی روبرو نشویم. 
گفــت: عــاوه بــر راه حل هــای  وی در پایــان 
بایــد  پروژه هــا،  ســاماندهی  ماننــد  عاجلــی 
در بلنــد مــدت بــه انتقــال، حذف یا تقســیم 
ریســکها برای حفظ این ظرفیتها بیندیشیم 
تــا بنگاههــای ما بــه تدریج با ریســک کمتر و 
کار  اســتقال بیشــتر در مســیر آبادانی کشور 

کنند.  

خواسته نهایی ما تعیین تکلیف 
پیمانکارها است 

مهنــدس منوچهــر ملکیانی فــرد نائب رئیس 
کــرد:  عنــوان  نیــز  ســندیکا  مدیــره  هیــات 
متاســفانه نــگاه دولــت بــه بخــش خصوصی 
در  و  اســت  نبــوده  مثبــت  انقــاب  اول  از 
مقاطعــی ایــن بخــش را زیاده خــواه دانســته 
کــه توســعه کشــورها در گرو  اســت، در حالــی 
فعالیــت بخــش خصوصــی اســت. مــا تــاش 
کردیم با عملکرد خوب نگاه دولتمردان را به 
جایــگاه بخــش خصوصی به ویژه ســازندگان 
بــا  ماقــات  اولیــن  در  دهیــم.  تغییــر  کشــور 
آقــای هاشــمی رفســنجانی به ایشــان گفتیم 
همانگونــه کــه ســرباز خارجــی بــرای دفــاع از 
کشــور نجنگیــده اســت بــرای آبادانــی کشــور 
کــرد و پیمانــکاران و  کوششــی نخواهــد  هــم 
کــه بایــد ایــران را  مشــاوران ایرانــی هســتند 

بسازند.
ملکیانی فــرد افــزود: بخــش صنعــت احــداث 
در ســازندگی کشــور روســفید بوده اســت. در 
برهه هایی هم دولتمردان به بخش خصوصی 
توجــه کرده انــد. بحث خصوصی ســازی برای 
اولیــن بار توســط مرحوم حبیبی مطرح شــد 
کــه ایشــان عنــوان کــرد جمهوری اســامی به 
بخش خصوصی و توســعه پایدار اعتقاد دارد 
و در این مســیر نقش زنان را نیز تشــریح کرد. 

کــه در دوران شــاه بــا عنــوان  حتــی قوانینــی 
قوانین عمرانی شــناخته می شد با نام بسیار 
زیبــای »برنامه توســعه فرهنگــی، اجتماعی، 
در  کــه  شــد  خوانــده  سیاســی«  اقتصــادی، 
بســیاری از ایــن برنامه ها به ویــژه برنامه اول 
و دوم، 22 بــار اجــرای اصل خصوصی ســازی 

مطرح شده بود. 
وی با بیان اینکه تاش بخش خصوصی بود 
کــه توانســت جایــگاه آن را در عرصــه اقتصاد 
کرد: متاســفانه علیرغم روح  کنــد، عنوان  باز 
برنامــه و به ویــژه در دوران برنامه اول و دوم 
تعــداد شــرکتهای خصوصــی 2 برابــر شــد. در 
- که  برنامه ســوم و در دوران آقای ستاری فر
به بخش خصوصی اعتقاد داشــت-، شورای 
هماهنگــی جــا افتــاد و بخــش خصوصــی در 
مدیریت ســازمان برنامه مشارکت داده شد. 
متاســفانه برنامه ســوم که اســاس آن اجرای 
خصوصی ســازی بود با رفتن آقای ســتاری فر 
از ســازمان برنامه معکوس خود انجام شــد. 
در برنامه هــای بعــد از برنامه ســوم با تبدیل 
عنــوان برنامــه بــه »برنامــه توســعه فرهنگی، 
کلمــه  حــذف  و  اقتصــادی«  اجتماعــی، 
در  مداخلــه  از  خصوصــی  بخــش   سیاســی، 

سیاست منع شد. 

مهندس بیژن سعیدآبادی: 
هنوز نمی دانیم بخش خصوصی و 

توسعه آن راهبرد اصلی دولت هست 
یا نه؟ اما تداوم این شرایط در صنعت 

احداث نگران کننده است.

نشست
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کید کرد: امروز الزم است با ساماندهی  وی تا
پروژه هــای موجــود بســتر نجــات همــکاران 
گرفتــار  باتکلیــف  کارهــای  در  کــه  را  خــود 
منظــور  ایــن  بــرای  کنیــم.  فراهــم  شــده اند 
قوه هــای  بــا  ماقــات  درخواســت  می تــوان 
مختلــف از جملــه قــوه قضائیــه را مطرح کرد 
چرا که قوانین زیر سوال می رود. طبق قانون 
پــروژه ای کــه اعتبــار مصــوب نــدارد نبایــد به 
مناقصــه بــرود. این کار خاف آشــکار اســت. 
عــاوه بر این بایــد در طی نشســتی با حضور 
نمایندگان مجلس، دولتمردان و نمایندگان 
قوه قضائیه این بحث را مطرح کنیم که زیر پا 
گذاشــتن قوانین اجحاف به گروهی است که 
سرمایه ملی کشور هستند. باید عنوان کنیم 
نیروی انســانی ابزار واقعی توســعه اســت و با 
عملکرد موجود نیروی انســانی توسعه یافته 
نابود می شود. در نهایت بازتاب این نشست 
و قطعنامــه آن بایــد در اختیــار رســانه ها قرار 
گاهــی و همراهــی  گیــرد تــا مــوج الزم بــرای آ

جامعه ایجاد شود. 
گفــت: مــا در ســمینار مشــهد،  ملکیانی فــرد 
گرفتیم که ســالها  اصفهــان و آبــادان نتایجی 
بعــد معــاون وزیــر مســکن بــا اذعــان بــه آن 
کارها را نکرده بودید  گر شما این  کرد ا عنوان 

امــروز چیــزی بــه عنــوان پیمانــکاری وجــود 
نداشــت. البتــه جای تاســف اســت کــه امروز 
و بعــد از 40 و چنــد ســال، مجبوریــم همــان 

کنیم.  حرفها را تکرار 
وی در پایــان گفــت: خواســته نهایــی ما تعیین 
تکلیف پیمانکارها است. البته الزم است سازمان 
تامین اجتماعی، سازمان برنامه و همه نهادهایی 
 کــه بــه نوعــی در این حوزه مســئول هســتند نیز 

در این نشست مشترک شرکت کنند. 

وضعیت خود را با ابزارهای 
روز به تصویر بکشیم 

در ادامــه رضا حاجی کریم عضو هیات مدیره 
ســندیکای تاسیساتی و صنعتی ایران نیز که 
در این نشســت حاضر بود عنــوان کرد: برای 
توســعه  وجــود یــک چارچــوب محــوری الزم 
اســت. متاســفانه نوع نگاه بخــش خصوصی 
در  خصوصــی  بخــش  و  ثــروت  تولیــد  بــه 

که به توسعه بیانجامد.  چهارچوبی نیست 
کــه مشــارکت عمومــی و  وی افــزود: بــا ایــن 
خصوصــی یــک فرصــت توســعه ای اســت اما 
در شــرایط کنونــی ورود بــه آن ریســک بزرگی 
کمیتی خود را انجام  است. دولت وظایف حا
نمی دهــد و مــا را بــه  PPP احالــه می دهد. از 
طرفی ســرمایه گذار با ادبیــات ما کار نمی کند 

و به دنبال مشارکت کمترین ریسک است.
وی بــا انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی تصریح 
کــرد: اتــاق بازرگانــی طــی ایــن ســالها بــه جــز 
البتــه  اســت،  نکــرده  کاری  تشکل ســازی 
کنــون بــرون دادی  کنــد امــا تــا  کار  خواســت 
بــرای بخــش خصوصــی نداشــته اســت. مــا 
تــاش کردیــم بــا حضــور در اتــاق بازرگانی به 
این تشکل وزن بیشــتری بدهیم اما علیرغم 
حمایــت مــا عملکــرد ایــن اتــاق قابــل دفــاع 
نبــود. نمونه این عملکــرد ضعیف، نامه اتاق 
بازرگانــی بــرای مــوادی از قانــون رفــع موانــع 
تولید اســت که طی آن نه به ســازمان برنامه 
توجهــی شــده، نــه به نظــام فنــی و اجرایی و 
نــه به پروژه های ما. در همین نامه ســخن از 
طرح های هادی روســتایی رفته در حالی که 

نقش ما در GDP بسیار بیشتر است. 
وی در پایــان پیشــنهاد تولیــد محتــوا داد و 
گفــت: بایــد وضعیــت خود را بــا ابزارهــای روز 
کمیــت بــه تصویــر بکشــیم، شــاید  بــرای حا

دولــت  بــرای  باتکلیــف  پروژه هــای  توقــف 
ناخوش آینــد باشــد امــا ایــن مــا هســتیم کــه 
بخشــی  توقــف  بــرای  را  دولــت  می توانیــم 
محتــوای  البتــه  کنیــم.  تشــویق  پروژه هــا  از 
زبــان  بایــد  کمیــت،  حا بــر  عــاوه  تولیــدی 
قابــل فهمی برای همــه افراد جامعه داشــته 
باشــد. ضمــن ایــن بــه اعضــای تشــکلها هــم 
اطاع رســانی  کنــد تــا از شــرایط مناقصــات و 
گاه باشند و شرکتهایی که خصوصا  پروژه ها آ
در رتبه هایــی پایین قــرار دارند در مناقصات 

با دادن مینوس خودکشی نکنند.

مدیران ما اعتقادی
 به بخش خصوصی ندارند

در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مهنــدس 
سراســری  کانــون  از  محمــدی  یونــس 
کــرد: بــه  پیمانــکاران عمرانــی ایــران عنــوان 
نظــر می رســد مدیران ما اعتقــادی به بخش 
بــرای  خــود  گفته هــای  حتــی  و  خصوصــی 
کــه  حالــی  در  ندارنــد،  مطالبــات  پرداخــت 
کــرده  کار طــی نامــه ای اعــام  بازرســی اداره 
گر پیمانکاران در پرداخت حقوق  که ا اســت 
کردنــد مجوز آنها  نیروی انســانی خود تاخیر 
باطل شــود. وی افزود: باید در زمینه شرکت 
و  رو  پیــش  مناقصــات  در  شــرکت  عــدم  یــا 
نحــوه دریافت مطالبات خــود از دولت تدبیر 

مناسبی اندیشیده شود.

لزوم مقایسه شاخص های تعدیل
 با آمار رسمی 

منهدس موسی طاهری از انجمن شرکتهای 
و  گاز  و  نفــت  پیمانــکاری  و  مهندســی 
از  بایــد  کــرد:  عنــوان  نیــز  پتروشــیمی)اپک( 
ســازمان برنامــه بخواهیــم شــاخص تعدیلی 
کــه اعــام کرده اســت با آمار رســمی کشــور از 
جملــه آمــار بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار ایران 
مقایســه کنــد. البتــه ممکــن اســت گفتگــو با 
خود ســازمان به نتیجه نرســد و الزم اســت از 
کنیم. ظرفیت مطبوعات کشور نیز استفاده 

به ظرفیت عظیم موجود در صنعت 
احداث توجه کنیم 

ســندیکای  دبیــر  گابتونچــی  ایــرج  دکتــر 
شرکتهای ساختمانی ایران نیز در این نشست 

رضا حاجی کریم:
با این که مشارکت عمومی و خصوصی 

یک فرصت توسعه ای است اما در 
شرایط کنونی ورود به آن ریسک بزرگی 

است. دولت وظایف حاکمیتی خود 
 PPP  را انجام نمی دهد و ما را به

احاله می دهد. از طرفی سرمایه گذار 
با ادبیات ما کار نمی کند و به دنبال 

مشارکت کمترین ریسک است
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حاضــر بــود. وی عنــوان کرد: به نظر می رســد 
همه مــا به نتیجه مشــترکی از شــرایط کنونی 
رســیده ایم امــا بــرای ارائــه راه حل، قبــل از هر 
چیز باید به ظرفیت عظیم موجود در صنعت 
احداث توجه کنیم، ظرفیتی که درخواستها و 
انتظــارات این بخش را قابــل طرح و پیگیری 
می کند. ما باید از این ظرفیت جمعی استفاده 
شــاخص های  اعــام  وقتــی  چنانچــه  کنیــم 
تعدیل با تاخیر مواجه شده بود، نامه شورای 
کــه بــه تائیــد و امضــای تشــکلها  هماهنگــی 

رسیده بود به اباغ آن انجامید.
وی گفــت: در بحــث تعدیل حــدود 40 نامه 
بــه  تشــکلها  و  گروههــا  طــرف  از  اعتراضــی 
ســازمان برنامــه و بودجه ارســال شــده بود. 
ما مهندســیم و اعتراض خود را با اســتدالل 
اســتدالل  ایــن  می دهیــم.  نشــان  منطقــی 
گر شــرایط را بهتر نکند  منطقــی اثــر دارد، و ا
گرچــه  ا می گــردد.  آن  شــدن  بدتــر  از  مانــع 
تعدیــل ســه ماهــه ســوم و چهارم بســیار بد 
بــود اما نباید بگذاریم تعدیل ســه ماهه اول 
و دوم بدتر از آن باشد. در این مسیر نوشتن 
نامــه توســط تشــکلها، نوشــتن نامه توســط 
شــورای هماهنگی، مکاتبه با معاونت اول و 

ریاست جمهوری الزم است. 
کــرد: بایــد از ظرفیــت  وی در پایــان عنــوان 
شــورای گفتگــو نیــز اســتفاده کنیــم. در این 
ســطح  بداننــد  بایــد  دولتمــردان  زمینــه، 
مطالبات ما باالتر از مدیران کل است و باید 
معاون رئیس جمهور خود را طرف گفتگوی 
مــا بدانــد. مــا فعــال اقتصــادی هســتیم. ما 
بــه دنبــال نشــان دادن عزت و اقتدار کشــور 
هســتیم و مسئولین محترم در حوزه مرتبط 
بــا کار ما بایــد در دفاع از این عــزت و افتخار 
به یاری ما بیاید. در کنار شــورای گفتگو الزم 

اســت از ظرفیت اتــاق بازرگانی نیــز بهره مند 
شــویم، بســیاری از مــا عضــو اتــاق بازرگانــی 
هســتیم و حــق داریــم از ایــن ظرفیــت برای 
از  حوزه هــا  همــه  در  خــود  مشــکات  بیــان 
جملــه تعدیــل، اوراق خزانــه و ... اســتفاده 
گر اقدامی  کــرد: ا کید  کنیم.  دبیر ســندیکا تا
مــا  شــد.  خواهــد  دشــوارتر  شــرایط  نکنیــم 
بایــد شــرکتهای خــود را زنــده نــگاه داریم، و 
را تســهیل  کار  اقدامــات عاجــل شــرایط  بــا 
گــره از کار صنــف خــود  نماییــم و در نهایــت 

کنیم.   باز 

ادامه نشست تشکلها 
برای حل مشکل پیمانکاران 

بهمــن  مهنــدس  نشســت  ایــن  پایــان  در 
ســندیکای  مدیــره  هیــات  رئیــس  دادمــان 
خواهــان  ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
اســتفاده از پتانسیل های مختلف رسانه ای 
و غیررســانه ای بــرای طــرح مســائل موجود 
کنونی  صنعت احداث شــد. وی در شــرایط 
خواهــان تــداوم این نشســت برای رســیدن 
به جمع بندی کامل در زمینه نحوه اقدام و 
عمل برای حل عاجل مشــکل پیمانکاران و 
مشــاوران کشور شــد. همچنین از دبیرخانه 
کانــال  تشــکیل  بــا  تــا  خواســت  ســندیکا 
تشــکلهای  نماینــدگان  ارتبــاط  واتس آپــی 

کند.  حاضر در جلسه را فراهم 
نشســت،  پایانــی  بخــش  در  همچنیــن 
مهندس محمدی پیشنهاد تشکیل جلسه 
با کمیســیون عمران از طریق گفتگو با آقای 
نیــز  آزاد  ارائــه داد. مهنــدس  را  بخشــی پور  
پیشــنهاد نوشــتن نامه ای از ســوی شــورای 
درخواســت  و  مخبــر  آقــای  بــه  هماهنگــی 
تشــکیل جلســه ای با حضــور ایشــان را داد. 

وی پیشــنهاد داد پیگیــری ایــن دو مورد  بر 
عهــده مهندس محمــدی، دکتر گابتونچی 

و خودش)مهندس آزاد( باشد.

الزم بــه ذکــر اســت پایــگاه خبــری انتخــاب 
گــزارش تحلیلــی و تصویــری روز 25 مــرداد 
گزارشــی با عنوان» تماشا کنید: شکست  در 
یــک وعــده دیگــر اقتصــادی؟« بــه مــواردی 
مــوج  تعدیــل،  شــاخص  مانند»ماجــرای 
برنامــه  ســازمان  چــوب  و  بیــکاری   جدیــد 
بــود.  پرداختــه  ایــران«  اقتصــاد  چــرخ  الی 
کــه در پی اعتــراض پیمانــکاران به  گزارشــی 
نرخهــای تعدیــل اعامی از ســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه منتشــر شــد. و تنهــا توجه 
جامعــه  مشــکات  و  مســائل  بــه  را  مــردم 
مهندسی جلب کرد. متن این گزارش بدین 

شرح بود: 

دکتر گالبتونچی:
 ما باید شرکتهای خود را زنده نگاه 

داریم، و با اقدامات عاجل شرایط کار 
را تسهیل نماییم و در نهایت گره از کار 

صنف خود باز کنیم.  

نشست
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ســازمان برنامــه و بودجــه باالخره بــا تأخیر در 
تاریــخ 25 تیرمــاه 1401 شــاخص های تعدیــل 
بهــای اقام نیمه دوم ســال 1400 را اعام کرد، 
اعتــراض شــدید  بــا  البتــه  کــه  شــاخص هایی 
کشــور مواجــه شــدند.  پیمانــکاران از سراســر 
طبــق قوانیــن پیمــان شــاخص های تعدیــل 
نیمــه دوم ســال 1400 بایــد ماننــد رویــه ســه 
ماهه هــای گذشــته در پایــان خردادمــاه 1401 
ابــاغ می شــد، امــا انتشــار آن هــا تــا 25 تیرماه 
یــک ماهــه توســط  بــا تاخیــر حــدودا  و   1401

سازمان برنامه و بودجه طول کشید.
سرویس اقتصادی »انتخاب«: سازمان برنامه 
و بودجــه باالخره بــا تأخیر در تاریخ 25 تیرماه 
1401 شــاخص های تعدیــل بهــای اقــام نیمه 
دوم ســال 1400 را اعام کرد، شاخص هایی که 
البتــه با اعتراض شــدید پیمانکاران از سراســر 
کشــور مواجــه شــدند. طبــق قوانیــن پیمــان 
شــاخص های تعدیــل نیمــه دوم ســال 1400 
گذشــته در  بایــد ماننــد رویــه ســه ماهه هــای 
پایان خردادماه 1401 اباغ می شــد، اما انتشار 
آن هــا تــا 25 تیرمــاه 1401 و بــا تاخیــر حــدودا 
یــک ماهــه توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــول کشــید. ایــن تأخیر هــا در تئــوری باعث 
کــه آن هــا بــا  زیــان پیمانــکاران می شــود چــرا 
محدودیت منابع مالی برای پیشــبرد پروژه ها 
طــرف  از  زیــان  ایــن  شــد.  خواهنــد  مواجــه 
دیگــر باعــث کند شــدن پیشــرفت پروژه ها نیز 
خواهــد شــد و البتــه پیمانــکاران را نســبت به 
آینده بدبین خواهد کرد. اما شــاخص تعدیل 
چیســت و چــرا این شــاخص های اباغ شــده 
بــرای نیمــه دوم ســال 1400 با اعتراض شــدید 

پیمانکاران مواجه شده است.

شاخص تعدیل ابالغ شده توسط سازمان 
برنامه و بودجه

گر بخواهیم به صورت ساده شاخص تعدیل  ا
را که هر ســه ماه اباغ می شوند، تعریف کنیم، 
باید بگوییم شــاخص های تعدیل همان نرخ 
تــورم ســه ماهــه نســبت بــه شــاخص مبنــای 
نیــز  پیمــان  مبنــای  اســت. شــاخص  پیمــان 
همــان دوره ای اســت که به عنــوان دوره مبنا 

کارفرمــا در نظــر  قــرارداد بیــن پیمانــکار و  در 
گرفتــه می شــود. بــه صــورت خاصه شــاخص 
مبنــای پیمان دوره ســه ماهه قبل از دوره ای 
اســت که پیمانکاران قیمت انجــام پروژه را به 
گر پیمانکاری  کارفرمایان اعام می کنند. مثا ا
کارفرما  پیشــنهاد قیمــت پــروژه را در پاییز بــه 
ارائه می دهد شاخص مبنای پیمان تابستان 
اســت. به این ترتیب ســازمان برنامه و بودجه 
شــاخص های تعدیــل یا همان تورم را نســبت 

به این دوره محاسبه و منتشر می کند.
کنیم این اســت  گر بخواهیم باز هم ســاده تر  ا
کــه مثا پیمانــکاران با کارفرمایــان برای انجام 
توافــق  مشــخص،  مبلــغ  یــک  بــا  پــروژه  یــک 
می کننــد. حــال هــر ســه ماه کــه این پــروژه در 
حــال انجــام اســت ممکــن اســت تــورم ایجاد 
شود و دولت برای هر دوره سه ماهه یک نرخ 
تــورم یا همان شــاخص تعدیل اعــام می کند. 
کارکرد پیمانکار باید این  کارفرما بعد از بررسی 
نــرخ را بــه او بپــردازد چــرا که تورم باعث شــده 
پیمانــکار  توســط  پــروژه  اجــرای  هزینه هــای 
بیشــتر از مبلغ مــورد انتظار در قرارداد باشــد. 
در واقــع کارفرمــا بــا پرداخــت بــه پیمانــکار بــر 
کــه دولــت اعــام کرده  اســاس همیــن تورمــی 
هزینــه اجــرای پــروژه را تعدیل می کنــد. زمانی 
کارفرمــا دولت باشــد مثا بانک مســکن یا  کــه 
وزارت راه و شهرســازی در این صورت سازمان 
برنامه و بودجه در اعام شاخص های تعدیل 
ممکــن اســت جانــب دولت یــا همــان کارفرما 
را بگیــرد و شــاخص تعدیل را بســیار کم اعام 

کند.
حــال ســازمان برنامــه و بودجه شــاخص های 
تعدیل یا همان تورم ســه ماهه سوم و چهارم 
کــرده و اعــداد  1400 را البتــه بــا تأخیــر اعــام 
منتشر شده نشان می دهد که تورم سه ماهه 
ســوم و چهارم نسبت به ســه ماهه اول و دوم 
گا هــا منفی و یا اینکه با نرخ های بســیار پایین 
یــک یــا 2 درصد اســت. ایــن در حالیســت که 
بــا توجــه به داده هــای مرکز آمار ایــران و حتی 
بانــک مرکــزی تــورم ســه ماهــه ســوم و چهارم 
بــه  ایــن اســت.  از  ســال رقمــی بســیار بیــش 
عنــوان مثال تورم اقــام مصرفی چه در بخش 

کاال و چه در بخش خدمات در سه ماهه سوم 
ســال 1400 حــدود 10 درصــد و در ســه ماهــه 
چهــارم همان ســال نیز 17 درصد اعام شــده 
اســت. به همیــن دلیل پیمانــکاران مختلف و 
انجمن های صنفی نســبت به این شاخص ها 

کردند. اعتراض خود را اعام 
به عنوان مثال انجمن شــرکت های راهســازی 
ســاختمانی،  شــرکت های  انجمــن  ایــران، 
تأسیســات مکانیکی، برق و راهســازی اســتان 
کرمــان، انجمــن پیمانــکاران عمرانــی اســتان 
آذربایجان غربی، انجمــن پیمانکاران عمرانی 
اســتان آذربایجــان شــرقی و بســیاری از افــراد 
دیگــر از جملــه دبیــر ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایــران از جمله معترضــان به این 

شاخص های اعامی هستند.
کــه ایــن  پیمانــکاران بــر ایــن عقیــده هســتند 
شــاخص ها بــا تــورم واقعــی در کشــور اختــاف 
فاحشــی دارد و به همین دلیل در این شرایط 
پیمانکاران زیان خواهند دید و به همین دلیل 
پیشــرفت پروژه هــا بســیار کند خواهد شــد و از 
طرفــی این امر روی کیفیت پروژه ها نیز اثرگذار 
خواهد بود. به این ترتیب از منظر پیمانکاران 
این شــاخص های تعدیل ضمــن ایجاد رکود و 
توقف و تعطیلی بســیاری از پروژه های عمرانی 
بــه دلیل عــدم توانایــی پیمانــکاران در اجرای 
قراردادهایشــان، از طرف دیگر به وضوح اعام 
کرده اند حتی خطر ورشکستگی برای بسیاری 
محتمــل  متوســط  و  کوچــک  شــرکت های  از 

است.
آســیب  دچــار  اقتصــادی  بخــش  یــک  وقتــی 

تماشا کنید: 

شکست یک وعده دیگر اقتصادی؟
ی و چوب سازمان برنامه الی چرخ اقتصاد ایران   ماجرای شاخص تعدیل، موج جدید بیکار

پیمانکاران بر این عقیده هستند 
که این شاخص ها با تورم واقعی 

در کشور اختالف فاحشی دارد 
و به همین دلیل در این شرایط 
پیمانکاران زیان خواهند دید و 

به همین دلیل پیشرفت پروژه ها 
بسیار کند خواهد شد
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دیگــر  بخش هــای  روی  را  خــود  اثــر  می شــود 
اقتصــاد خواهــد گذاشــت و بحث شــرکت های 
پیمانــکاری و تعییــن تــورم دســتوری توســط 
بــرای شــرکت های  برنامــه و بودجــه  ســازمان 
کشــور  پیمانــکاری نیــز می توانــد تبعاتــی برای 

داشته باشد.

تأخیر زیاد در تحویل و کاهش
  کیفیت پروژه ها

از دیــد پیمانــکاران ایــن میــزان تعدیل یــا تورم 
اعــام شــده توســط ســازمان برنامــه و بودجــه 
بــرای ســه ماهه ســوم و چهارم ســال 1400 اصا 
با تــورم واقعی مطابقــت ندارد و ایــن امر باعث 
می شــود که روند اجــرای عادی پروژه ها مختل 
شود. طبیعتا با این شرایط پیمانکاران احتماال 
نتواننــد پروژه هــا را به موقع تحویــل دهند چرا 
گفتــه خــود پیمانــکاران بســیاری از  کــه طبــق 
این شــرکت ها به دلیل عــدم توانایی در جبران 
کار انصــراف  هزینه هــای مــازاد از ادامــه انجــام 
خواهند داد و احتماال تعدادی نیز ورشکســت 
شــوند. همچنیــن بــه دلیــل افزایــش هزینه هــا 
احتمــاال مــواد و مصالــح بی کیفیت در ســاخت 
پروژه هــا بــه کار گرفتــه خواهــد شــد کــه این نیز 
کشــور  می توانــد تبعــات جبران ناپذیــری بــرای 

داشته باشد.

مسکن ملی و تاثیر منفی شاخص های 
تعدیل ابالغ شده

کــه طــی چهــار ســال چهــار  دولــت قصــد دارد 
میلیــون واحــد بســازد تــا بتوانــد عرضــه در بــازار 
مســکن را افزایــش و به تبــع آن تــورم این بخش 
دســتوری  قیمت گــذاری  امــا  کنــد.  کنتــرل  را 
شــاخص های تعدیل می تواند اثــر منفی بر این 
پروژه ی ســنگین و البته حســاس دولت داشــته 
باشــد. دولت به عنوان کارفرما ســاخت مســکن 
ملی را برعهده شرکت های ساختمانی قرار داده 
و اعــام شــاخص های تعدیل ســه ماهه ســوم و 
چهــارم ســال بســیاری از پیمانکاران ایــن حوزه 
را شــوکه کرده اســت. گزارش هایی موجود اســت 
مبنــی بر اینکه ســاخت مســکن ملی پیشــرفت 
زیادی نداشــته و بعد از گذشت یک سال دولت 

هنوز نتوانسته حتی یک واحد را تحویل دهد.
شــرکت های  ســندیکای  دبیــر  اعــام  طبــق 
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  ســاختمانی 
شاخص های تعدیل مصالح ساختمانی و آهن 
در ســه ماهه ســوم و چهارم سال 1400 را منفی 
اعــام کــرده و ایــن تلویحــا بدین معناســت که 
ادامه پروژه مســکن ملی بــرای پیمانکاران این 

پروژه عما امکان ناپذیر است. قیمت سیمان و 
مصالح ساختمانی در سه ماهه چهارم سال به 
شدت افزایش پیدا کرد و همین امر بهای تمام 
شــده ســاخت واحد مســکونی را افزایــش داده 
اســت. پیمانکاران ســاختمانی انتظار داشتند 
که دولت با تعدیل های واقعی )تعدیلی معادل 
10 درصد برای سه ماهه سوم و 17 درصد برای 
ســه ماهــه چهــارم( خســارت ها و هزینه هــای 
مــازاد آن هــا را جبــران کند تا تــاب و توانی برای 
ادامه کار داشــته باشــند، اما نرخ هــای اعامی 

دولت این پیمانکاران را ناامید کرده است.
چنــدی پیــش رئیــس بنیــاد مســکن کــه بــرادر 
ســری  اولیــن  تحویــل  از  اســت،  نیکــزاد  علــی 
واحد هــای نهضــت ملی مســکن در نیمــه دوم 
چــاره ای  پیمانــکاران  گفــت  و  داد  خبــر  ســال 
جــز پایبنــدی بــه تعهداشــان ندارند چــرا که با 
اقتصــادی  صرفــه  تولیــد  نهاده هــای  افزایــش 
آن هــا کاهش خواهد یافت. امــا در این بین دو 
نکتــه وجــود دارد: اول اینکــه ایــن صحبت هــا 
قبل از انتشــار شــاخص های تعدیل بیان شده 
اســت. دولت شــاخص ها را با تاخیر اعام کرده 
و بنابرایــن پیمانــکاران احتماال مجــاز به تاخیر 
در تحویــل پروژه هــا خواهنــد بــود. دوم اینکــه 
از دیــد پیمانــکاران بــه ویــژه پیمانــکاران ابنیــه 
شــاخص های اعامــی بــرای این رشــته توســط 
سازمان برنامه در بعضی از فصول مانند مصالح 
ســاختمانی منفــی اســت در حالــی کــه قیمــت 
مصالــح در زمســتان ســال گذشــته گا هــا بیــش 
از دو برابــر بــوده اســت. آن ها به امیــد پرداخت 
کنــون  تعدیــل بــه کار خــود ادامــه دادنــد، امــا ا
زیان هــای  کــه  کــرد  خواهنــد  عنــوان  احتمــاال 
ســنگینی بر آن ها وارد شــده است و توان ادامه 
کار بــا ایــن وضعیــت را نخواهنــد داشــت. نکته 
گــر به کار خــود ادامــه دهند  اینجاســت حتــی ا
احتماال واحد هایی بی کیفیت با مصالح بســیار 
تجربــه  کــه  داد  خواهنــد  مــردم  تحویــل  ارزان 
گذشته ساخت مسکن مهر را به خاطر می آورد.
بــه  برنامــه  ســازمان  اعامــی  شــاخص های 
کــرد  حــدی برخــی از پیمانــکاران را عصبانــی 
کــه انجمــن شــرکت های راهســازی ایــران این 
ع و خیانت  اقــدام ســازمان را امری خاف شــر
کــه اعتماد پیمانــکاران را از  در امانت دانســته 
بیــن برده اســت؛ بنابراین دســت کــم آن ها در 
آینده نسبت به همکاری با دولت برای اجرای 

کرد. پروژه ها تجدید نظر خواهند 

آسیب مضاعف به نیروی کار
ورشکســتگی پیمانکاران جــدای از تأثیری که بر 

خــود پروژه ها و کیفیت آن ها خواهد داشــت به 
کارگــران و نیــروی کار کــه خــود آن هــا نیز توســط 
پیمانــکاران به شــدت اســتثمار می شــوند و کار 
بسیار سخت و طاقت فرسا را با حقوق های بسیار 
پایین و گا ها بدون بیمه انجام می دهند آسیبی 
کــرد. پیمانــکاران  مضاعــف را تحمیــل خواهــد 
زمانی که نتواننــد از پس هزینه های خود برآیند 
کارگــران را پیــش روی خــود  دیــواری کوتاه تــر از 
ندارنــد و بــه همین دلیل یا حقــوق آن ها گا ها تا 
چنــد ماه به تعویق می افتــد و پیمانکار به امید 
دریافــت پــول از کارفرما حقــوق او را به پرداختی 
کارفرمــا موکول می کند و یا اینکه ایــن کارگران در 
نتیجــه کاهش هزینه هــای کارفرمــا از کار اخراج 

خواهند شد.
پروژه هــای  در  گذشــته  ســال های  تجربــه 
ک  مختلــف پــارس جنوبــی و وضعیــت اســفنا
قشر کارگرانی که برای پیمانکاران کار می کردند 
و گاهــی حقــوق آن هــا تــا شــش مــاه پرداخــت 
نمی شــد نمونــه ای از برخــورد پیمانــکاران بــا 
گاهــی در اختــاف بیــن  کارگــران اســت. حتــی 
پیمانــکار و کارفرمــا بــر ســر میــزان پرداختــی و 
کــه قربانــی ایــن اختافــات  کارگــران  اعتــراض 
کارفرمایان ناچار بــه پرداخت  شــده اند، خــود 
که بســیاری  کارگران می شــدند. بماند  حقــوق 
کار  کارگرانی که بــرای پیمانــکاران ابنیه  از ایــن 
می کردنــد، در بدترین شــرایط کاری و کمترین 

کار می کردند. امکانات 
شــرکت های  ورشکســتگی  کلــی  حالــت  در 
حتــی  مختلــف  بخش هــای  در  پیمانــکاری 
می تواند تاثیر خود را بر رشــد اقتصادی کشــور 
بگــذارد آن هــم در شــرایطی که رئیــس جمهور 
رشــد اقتصــادی 8 درصدی را برای ســال 1401 
تعریف کرده اســت. به عنوان مثال مدیرعامل 
بانک مســکن اســفند ســال گذشــته اعام کرد 
که بخش مســکن به صورت مستقیم 5 درصد 
و به طور غیرمستقیم 12 تا 13 درصد در تولید 
کشــور ســهم دارد و بخــش  ناخالــص داخلــی 
کشــور جــذب بخــش  کل  زیــادی از نقدینگــی 

مسکن می شود.
بــه  منجــر  می توانــد  مســکن  تولیــد  افزایــش 
افزایــش تولید ســیمان و مصالح ســاختمانی و 
فــوالد و انــواع مختلفــی از صنایع مرتبط شــود 
و از ایــن طریــق به صورت غیر مســتقیم رشــد 
اقتصــادی کشــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. به 
ایــن ترتیــب ورشکســتگی پیمانــکاران بخــش 
ابنیه و یا کنار کشــیدن آن هــا از انجام پروژه ها 
می توانــد بــه ایــن شــکل موجب کاهش رشــد 

اقتصادی کشور شود.

نشست
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 جزئیات بزرگ ترین پایانه زیرزمینی 
قطارهای شهری در کشور 

درســتی  مســعود  مراســم  ایــن  آغــاز  در 
مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران در مراســم 
زیرزمینــی  پایانــه  بزرگتریــن  از  بهره بــرداری 
اظهارداشــت:  کشــور  در  شــهری  قطارهــای 
شــبکه خطوط مترو تهران با گذشــت حدود 
کنــون  بــه 24 ســال از آغــاز بهره بــرداری آن، ا
در قالــب 7 خــط و با 142 ایســتگاه مشــغول 
بــه  روزه  همــه  و  بی وقفــه  خدمت رســانی 
شهروندان پایتخت است. حجم عظیم تردد 

و جابه جایی مسافران در ابعاد میلیونی طی 
ایــن ســالیان متمــادی، ســخت افزار شــبکه 
راه آهــن ریلــی زیرزمینــی را بــه تحلیــل برده و 
هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری آن را افزون و 

البته ضروری ساخته است. 
وی گفــت: در چنین وضعیتی بهترین راهکار 
بــرای بهره منــدی بهینــه از نــاوگان حمــل و 
نقــل ریلــی و ارائه ســرویس های تعمیراتی به 
هنــگام و روزآمد جهت حفظ و تداوم جریان 
حرکــت قطارها در شــبکه موجــود بهره گیری 
از پایانه هــای مســتقل در هر یــک از خطوط 

مترو است.
در  افــزود:  تهــران  متــرو  شــرکت  مدیرعامــل 
و  تعمیــر  وظیفــه   ، اخیــر ســال  چنــد  طــول 
نگهــداری ناوگان ریلی شــبکه متــرو تهران بر 
دوش دو پایانــه فتح آبــاد و صادقیــه بوده که 
ایــن امر هم تــوان عملیاتی این دو مجموعه 
را فرسوده ساخته و همزمان ارائه خدمات و 

تعمیرات قطارها را افزایش داده است.
کرد: در همین راستا راه اندازی  درستی بیان 
مختلــف  خطــوط  در  مســتقل  پایانه هــای 
اصلــی  اولویت هــای  جــزو  اســت  مدتــی 

افتتاح پایانه مترویی اکباتان 
با همت شرکت بلندپایه

زمینی کشور برگزار شد   رگ ترین پایانه قطارهای زیر مراسم افتتاح بز

کباتان به عنوان بزرگترین پایانه زیرزمینی قطارهای شــهری، مراسم افتتاح  پس از گذشــت 14ســال از زمان شــروع عملیات اجرایی پایانه مترویی ا
، مهدی چمران رئیس شــورای اســامی شــهر  کانی شــهردار تهران، احمد وحیدی وزیر کشــور ایــن پایانــه شــنبه 29 مــرداد 1401 با حضور علیرضا زا
تهران، ســید مجتبی شــفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران و جمعی از مســئوالن شــهری و کشــوری در پایانه زیرزمینی قطارهای 
کباتان برگزار شــد. پیمانکار اصلی این پایانه زیرزمینی شــرکت »بلند پایه« از شــرکتهای عضو ســندیکا بود که توانســت به 14 ســال  شــهری شــهرک ا
توقف این پروژه پایان دهد.  شــرکت بلند پایه با بیش از نیم قرن فعالیت، از شــرکت های ریشــه دار مهندســی اســت که طراحی و ساخت پروژه های 

کارنامه آن قرار دارد. بزرگی مانند برج میاد در 
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برنامه هــای اجرایــی شــرکت مترو تهــران قرار 
کباتان  گرفته که یکی از مهمترین آنها پایانه ا
در غربی ترین نقطه خط 4 اســت. وی گفت: 
بدنــه اصلــی خــط 4 متــرو تهــران بــه طــول 
تقریــب 22 کیلومتــر و شــامل 19 ایســتگاه، از 
میــدان شــهید کاهدوز در شــرق تهــران آغاز 
و تا ایســتگاه ارم ســبز در غرب پایتخت ادامه 
گــذر از زیــر معابــر  دارد. ایــن خــط بــه دلیــل 
پرتــردد شــهر همچــون خیابان هــای آزادی، 
کباتان،  انقاب، پیروزی و همچنین شهرک ا
ـ  شــرقی  کریدورهــای  پرمســافرترین  از  یکــی 
غربــی حمــل و نقــل درون شــهری بــه شــمار 

می آید.
اظهــار  تهــران  متــرو  شــرکت  مدیرعامــل 
داشــت: از جمله مزایای خــط 4، بهره مندی 
و  تعمیــر  خدمــات  از  خــط  ایــن  قطارهــای 
شــهید  پایانــه  دو  در  اورهــال،  و  نگهــداری 
کباتــان در ابتــدا و انتهــای خــط  کاهــدوز و ا
مذکور اســت کــه همین امر منجــر به کاهش 
ســرفاصله حرکتــی قطارهــا و افزایش ظرفیت 

مسافرگیری در خط 4 می شود.
کــرد: عملیــات اجرایــی پایانه  درســتی بیــان 
زیرزمینــی  پایانــه  نخســتین  کــه  کباتــان  ا
حســاب  بــه  کشــور  در  شــهری  قطارهــای 
می آیــد، از ســال 1387 شــروع و امــروز پــس 
، شــاهد بهره بــرداری از فاز  از 14 ســال انتظار

نخست آن هستیم.
کباتــان در  وی گفــت: پــروژه ســاخت پایانــه ا
2 طبقــه طراحــی شــده و 70 متــر مترمربــع 
کاربرهــای اداری و خدمــات فنــی  زیربنــا بــا 

و مهندســی را شــامل می شــود. ایــن پایانــه 
بــوده  دارا  را  قطــار  رام   21 پذیــرش  ظرفیــت 
کــه 9 خــط ریلــی آن دارای جایــگاه تعمیرات 

دوره ای و سرویس قطارها است.
مدیرعامل شــرکت مترو تهران اظهار داشت: 
از نکات بارز طراحی و اجرای ســازه پارکینگ 
کباتــان، ایجــاد دهانه هــای بــزرگ بــه ابعــاد  ا
38 متر با اســتفاده از خرپاهای فلزی جهت 
نصب ســوزن و ایجاد انشــعاب های مختلف 
بــرای هدایــت قطارهــا بــه هر یــک از 21 خط 
ریلی تعبیه شده، همچنین طراحی و اجرای 
21 هــزار مترمربع کانال تهویه هوا با ورق های 
گالوانیزه و ســازه های فلزی متصل به سقف، 
، جرثقیل دروازه ای و سیستم  اجرای بارانداز

هوای فشرده است.
بــه  کباتــان  ا پایانــه  گفــت: احــداث  درســتی 
صورت زیرزمینی باعث شــده اســت تا ضمن 
کمتریــن مزاحمــت  رعایــت ضوابــط ایمنــی، 
کمتریــن  همچنیــن  و  منطقــه  اهالــی  بــرای 
آسیب برای مناظر شهری را به دنبال داشته 

باشند.

کارگاه ساخت پایانه مترو اکباتان به پالزا 
تبدیل می شود

ســید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران در مراســم »افتتاح 
بزرگ ترین پایانه زیرزمینی قطارهای شــهری 
«، ضمــن تشــکر از زحمــات تمامی  در کشــور
کباتــان  ا پایانــه  ســاخت  در  دخیــل  افــراد 
کباتان  طی 14 ســال گذشــته، گفــت: پایانــه ا

کمک کننــده مدیریــت در شــرایط  می توانــد 
اضطــرار بــرای اعــزام یا تخلیــه قطارها باشــد 
کباتــان  کارگاه ســاخت پایانــه ا و جمــع آوری 
بــا اتمــام پــروژه، به عملیــات تجهیز ســاخت 
پازای روی سطح پایانه تغییر پیدا می کند. 

کارگاه ســاخت پایانه  گفــت: جمــع آوری  وی 
کباتــان بــا اتمــام پروژه، بــه عملیــات تجهیز  ا
ســاخت پازای روی ســطح پایانه تغییر پیدا 

می کند. 
شــفیعی بــا بیان اینکــه ایران از نظر ســاخت 
تونل و ایستگاه های مترو کامًال خودکفاست، 
گفــت: علی رغم تمامی مشــکات اقتصادی، 
متــرو تهــران در میــان 25 شــهر دنیــا از نظــر 

طول و ایستگاه رتبه بیستم را دارد. 
وی دربــاره اقدامات حمــل و نقلی به منظور 
بازگشــایی مــدارس عنوان کــرد: باید ظرفیت 
از  پیــش  نقلــی  و  حمــل  زیرســاخت های 
بازگشــایی مــدارس افزایــش پیدا کنــد و تنها 
برنامــه ای که به صــورت جدی می توان روی 
آن تمرکــز کرد، بهبــود و برنامه ریزی در حوزه 

اتوبوسرانی است.

اگر برای تکمیل پروژه ها مقروض هم 
شویم، باز به نفع شهر است

مهدی چمران رئیس شــورای اســامی شــهر 
تهــران در مراســم »افتتــاح بزرگ تریــن پایانه 
« اظهار  زیرزمینی قطارهای شــهری در کشور

رئیس شورای اسالمی شهر تهران:
 به جز تونلها و برخی ایستگاهها که 
کار اجرایی آن توسط قرارگاه خاتم 

صورت گرفته، همه پیمانکارهای 
فعال در پروژه ها از بخش خصوصی 

هستند و در مجموع تالش بر 
این است از همه امکانات و 

ظرفیتهای موجود برای سازندگی در 
کشوراستفاده شود. 

افتتاح
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که پروژه های  کرد: امیدواریم شــاهد باشــیم 
شــهرداری بعــد از مدتــی توقــف، در چرخــه 
گن ها  حرکــت قرار گیرد و در مســیر ازدیــاد وا
و کوتاه کردن ســرفاصله فشــارها در مترو قرار 

گیریم.
وی افــزود: ایــن پــروژه می توانســت زودتر به 
اتمام برســد؛ مثا بیمارســتان حکیم در ســه  
ســال ســاخته شــد و ایــن نشــان مــی دهــد 
گــر تــاش کنیم، پروژه هــا به موقع بــه اتمام  ا
گر بــرای تکمیل یــک پروژه  می رســد؛ حتــی ا
مقروض شویم، باز هم این کار به نفع شهر و 

شهرداری است.
بــه  نیــاز  ادامــه داد: در هــر خطــی  چمــران 
سیســتم پایانه ها در ابتدا و انتهای آن داریم 
کمک هــای  مجلــس  و  دولــت  امیدواریــم  و 
خودشــان را در حــوزه متــرو انجــام دهند که 
بــدون کمــک آنهــا متــرو در هیــچ شــهری به 
بهره بــرداری نخواهد رســید؛ حمایت در این 
حــوزه از نظــر ســوخت و مصــرف آن، آلودگــی 
هوا، اتاف وقت و انرژی به نفع کشور خواهد 

بود. 
رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران اضافــه 
روز  در  مســافر  تعــداد  ایــن  جابجایــی  کــرد: 
توسط مترو قابل قبول نیست و این ساختار 
یــک  از  بیشــتر  تــوان جابجایــی  و ظرفیــت، 
میلیــون و 600 هــزار نفــر در روز را دارد و هــر 
چقــدر میــزان ســفرها بــا متــرو بیشــتر شــود، 

کمتــر و بــه صرفــه و  آلودگــی هــوا و ترافیــک 
صاح اقتصادی کشور خواهد بود. 

گفتگــو بــا  وی در حاشــیه ایــن مراســم و در 
خبرنــگار پیــام آبادگــران بــا اشــاره بــه نقــش 
از  بســیاری  اجــرای  در  خصوصــی  بخــش 
پروژه هــای شــهری عنوان کرد: بــه جز تونلها 
آن  اجرایــی  کار  کــه  ایســتگاهها  برخــی  و 
گرفتــه، همــه  توســط قــرارگاه خاتــم صــورت 
بخــش  از  پروژه هــا  در  فعــال  پیمانکارهــای 
خصوصی هستند و در مجموع تاش بر این 
اســت از همه امکانــات و ظرفیتهای موجود 

برای سازندگی در کشوراستفاده شود. 

تکمیل پروژه های بر زمین مانده 
در دستور کار قرار دارد

شــهردار تهران نیز در این مراســم حاضر بود 
و عنوان کرد: تاش کردیم توجه به تحول در 
حــوزه مدیریــت و بعــد از آن توجه بــه تحول 
اجتماعــی را دنبــال و نقشــه راه تعالــی را در 
شــهر ترســیم کنیم که در همان گام اول یک 
الگویــی را مبتنــی بــر چشــم انداز 10 ســاله در 
12 سیاســت و 90 کان پروژه را ابراز داشتیم؛ 
همزمــان توجه به پروژه هــای بر زمین مانده 
کید بر تکمیل این پروژه ها نیز در دستور  و تا

گرفت. کار قرار 
کــرد: بــا این شــروع و  کانــی اظهــار  علیرضــا زا
افتتاح، آغاز یک راهی رقم خواهد خورد؛ 13 
روز دیگــر یــک ســالگی ایــن دوره از مدیریت 
گر به گذشــته برگردم و نیم  شــهری اســت و ا
امــروز داشــته باشــم، دو مقطــع  تــا  نگاهــی 

نخســت  کنــم؛  یــاد  توانــم  مــی  را  برجســته 
اســتقرار و عبــور از موانــع و مشــکات و دوم 
شــناخت نیازهــا و ارائــه یک الگــو و تحول در 

کانشهر تهران.
اول  گام  جدیــد  ســال  از  قبــل  افــزود:  وی 
بــود  ایــن  برداشــته شــد، مهمتریــن بخــش 
کــه بــه ثبــات مالــی برســیم و از اضطــرار مالی 
خارج شــویم؛ با تمهیــدات و صرفه جویی ها 
و اولویــت بندی، شــرایط به ســمتی رفت که 
به ثبات رسیدیم و امکانی را فراهم کردیم که 

کنیم.   گام تحول در شهر را دنبال  گام به 

برای بهره برداری از پروژه ها منتظر مراسم 
افتتاحیه نمی مانیم

شــهردار تهــران بــا بیــان اینکــه به هیــچ وجه 
بــرای بهــره برداری از پروژه ها منتظر مراســم 
افتتاحیه نمی مانیم و بهره برداری از پروژه ها 
بایــد به محــض اتمام آن انجام شــود، اضافه 
کرد: توجه به گام دوم در ماه های اخیر برای 
کــرد که عاوه بر شــناخت و  مــا فرصتی خلق 
، هدف گذاری ناظر در  دقت در زوایای شــهر
ســه تحــول، صورت گیــرد؛ نخســت تحول در 
، دوم تحول در  بخش ســخت و کالبدی شهر
حــوزه نــرم و زیســت شــهری که بر اســاس آن 
مجموعــه هــای فرهنگــی و اجتماعی در این 
حوزه برای خودشان پروژه هایی برای تحول 
کردند، ســومین مــورد تحــول در حوزه  مهیــا 
کــه با تصویــب ســازمان فناوری  فنــاوری بود 
کــه بــا 11 کان پــروژه در  مســیری هموار شــد 

کنیم.  این حوزه نیز تحول را دنبال 

 مدیرعامل شرکت مترو تهران : 
از نکات بارز طراحی و اجرای سازه 

پارکینگ اکباتان، ایجاد دهانه های 
بزرگ به ابعاد 38 متر با استفاده از 

خرپاهای فلزی جهت نصب سوزن 
و ایجاد انشعاب های مختلف برای 

هدایت قطارها به هر یک از 21 خط 
ریلی تعبیه شده است
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وی عنــوان کــرد: توجه به این مســائل که در 
کالبــدی؛ یــک شــهر الگــو، در بخــش  بخــش 
زیســت شــهری؛ ســبک زندگــی پیشــرو و در 
حــوزه فناوری یک شــهر هوشــمند را برای ما 
گرفــت؛  کار قــرار  بــه ارمغــان آورد، در دســتور 
در ایــن بخــش از امروز شــنبه هــای افتخار و 
امیــد را شــاهد خواهیم بود، به ایــن معنا که 
هر شــنبه افتتاح در مقیاس شهری خواهیم 
داشــت؛ امــروز افتتــاح بزرگترین پایانه کشــور 
خواهــد بود و هر شــنبه تــا دهه فجــر افتتاح 
پروژه هــای بزرگ مقیاس را خواهیم داشــت 
مدیریــت  آرزوهــای  جــزو  آنهــا  از  برخــی  کــه 
شــهری در ســال های گذشــته بــوده؛ مثا در 
قالب ســاخت مسکن، ساخت مترو و توسعه 
که  ایســتگاهی پــروژه هایی خواهیم داشــت 
به عنوان نمونه تا نوروز 1402 ایســتگاه های 

مترو از 143 به 155 ایستگاه خواهد رسید. 
پــروژه شــهید بروجــردی طــی 2 فاز تــا بهمن 

ماه به بهره برداری می رسد
گر امــروز از 2200 اتوبوس  کــرد: ا کانــی بیان  زا
گیری بهره مند هســتیم تا عید  برای خدمت 
ســال 1402 بالــغ بــر 5500 اتوبــوس در شــهر 

فعال می شود؛ در حوزه فنی و عمرانی سالها 
بــود پــروژه شــهید بروجــردی در منطقــه 18 
خوابیــده بــود و در دو فــاز در آبــان و بهمــن 
این پــروژه تحویل می شــود؛ همچنین پروژه 
شــهید شوشــتری در شــرق تهران ســالها بود 
کــه بــر زمیــن مانده بــود و از ســه هفته پیش 
قطعه اول آن آغاز شد و امیدواریم در خرداد 
1402 قطعــه اول را بتوانیــم افتتــاح کنیــم که 
گــر دو قطعــه آن تکمیــل شــود، 1.5 درصــد  ا
ترافیک کل تهران و 5.5 درصد ترافیک شرق 

تهران را کم می کند.
شــهردار تهران یادآور شــد: بــا وزارت دفاع در 
خصــوص یــادگار امام تفاهم شــد و بــه زوری 
این پروژه پس از ســالها شروع و با زمانبندی 
تقدیــم مردم مــی شــود؛ در حــوزه اجتماعی 
بــرای  تخــت  هــزار   3 کــه  مفتخریــم  امــروز 
معتادان و آســیب دیدگان مهیا کنیم و  1500 

تخت دیگر در دست آماده شدن است. 

بدون هیاهو به دنبال باز شدن گره 
زندگی مردم هستیم

کــرد: امــروز در رکــود  شــهردار تهــران عنــوان 
گذشــته  از  و  می بریــم  ســر  بــه  شهرســازی 

مشــکات وجــود دارد که مدیریت شــهری از 
ســالیان گذشــته تا امروز تحمل می کند؛ اوج 
کــه از 31 هــزار مورد  پروانه هــا ســال 91 بــوده 
در این ســال  به 5500 مورد در ســال گذشــته 
رســیده اســت، در واقع تکیه به این منبع کار 
نادرســتی است و همه بار را نباید بر آن سوار 

که مانع جهش شهر می شود.  کرد، چرا 
کــرد: بــا تخصیــص بودجــه  وی خاطرنشــان 
طریــق  از  فرصــت  امــکان  شــورا،  ســوی  از 
مولدســازی و مشــارکت داریــم تــا بــار شــهر را 
در جهت افق هــای باالتر برداریم و همگام با 
مجموعه هــای عاقه منــد به ســرمایه گذاری 
ایــن مســیر را پیــش ببریم؛  می توانیــم با 281 
پــروژه مشــارکتی بــه ارزش 300 هــزار میلیــارد 
تومان امکانی فراهم کنیم که محل مشارکت 
و تــاش در جهت ســاختن را داشــته باشــد؛ 
ایــن شــنبه نویدی اســت در راســتای تحول 
شــهر و انجــام  پــروژه هــای بــزرگ مقیــاس در 
شــهر تا هــر هفته مردم خبر خوشــی داشــته 

باشند.
افــزود: در حــوزه زیرســاختی، هفتــه  کانــی  زا
گن  پیش برای 15 درصد اولیه 630 دستگاه وا
متــرو، وزیــر کشــور بــا ســازمان برنامــه مکاتبه 
کردنــد و مقدمات آن مهیا شــد؛ همچنین در 
خصوص قطارها، در یک قرارداد 113 دستگاه 
با مجموعه های داخل کشور و تخصیص 77 
میلیون یورویی توســط دولت از فروش نفت 
انجام شــد و تعهد وزارت کشــور بــرای جبران 
الباقــی آن باعــث مــی شــود در حــوزه بهــره 
بــرداری نیز کارکرد خود را داشــته باشــیم؛ در 
کشــور  بازســازی نیــز بخشــی از قطعــات وارد 
شــده و بخــش دیگــر آن نیــز در حــال دنبال 

شدن است. 

تقدیر از مشاور و پیمانکار 
انــدرکاران  دســت  از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
ایــن پــروژه از جمله پیمانــکاران و مشــاوران 
کــه در میان  حاضــر در این پروژه تقدیر شــد 
آنهــا مهنــدس بهروز نــوری خواجــوی رئیس 
هیــات مدیــره شــرکت بلندپایــه و مهنــدس 
کباتان حاضر  داوود موســی وند مدیر پــروژه ا
بودنــد و لوح تقدیری به پــاس زحمات خود 
کردند.  در اتمام این پروژه زیربنایی دریافت 

افتتاح
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بزرگتریــن  افتتاحیــه  مراســم  حاشــه  در 
، مهندس  پایانــه قطارهــای زیرزمینی کشــور
بهــروز نوری خواجــوی رئیس هیــات مدیره 
شــرکت بلندپایه در پاسخ به ســوال خبرنگار 
شــرکتهای  توانمنــدی  زمینــه  در  ماهنامــه 
کید کرد: برای ارزیابی توان و دانش  ایرانی تا
مهندســان ایرانــی باید به آنچــه در داخل و 
کشــور ســاخته اند نــگاه انداخــت.  خــارج از 
مهندســان ایرانی از پتانســیل بســیار باالیی 
بســترهای  شــدن  فراهــم  بــا  و  برخوردارنــد 
اجــرای  بــر  عــاوه  می تواننــد  مناســب، 
، ســاخت و ســاز  پروژه های ماندگار در کشــور
را در بازارهــای منطقــه از جملــه کشــورهای 
همســایه گسترش دهند و با صدور خدمات 
فنی و مهندســی چشم اندازهای جدیدی را 

کنند.  در حوزه صنعت ساخت ایجاد 
از مهنــدس نوری خواجــوی در زمینه حضور 
شرکتهای چینی و روسی، و رقابت با شرکتهای 
کید می کند:  خصولتی پرســیدیم که ایشان تا
تــوان، تجربــه و  ارتقــای  آنچــه اهمیــت دارد 
دانــش شــرکتهای بخش خصوصی اســت که 
زمینــه را بــرای حضــور پررنــگ  و برجســته تر 
آنها نســبت به ســایر شــرکتها اعم از داخلی و 

خارجی فراهم می کند. 

گسترش فضای کار با صدور خدمات فنی 
و مهندسی

در مراسم افتتاح بزرگ ترین پایانه قطارهای 
نــوری  هــادی  مهنــدس   ، کشــور زیرزمینــی 
خواجــوی مدیرعامــل شــرکت بلندپایــه هم 
حاضــر بود. وی در پاســخ به ســوال خبرنگار 
آبادگــران، در زمینــه حضــور  ماهنامــه پیــام 
بخش خصوصی در پروژه های درون شهری 
عنــوان کــرد: بــرای حضــور بخــش خصوصی 
شــرط  پیــش  دو  زیربنایــی  پروژه هــای  در 
»توانمنــدی این بخــش« و »نــگاه مثبت به 
حضــور بخــش خصوصــی« در کنــار هــم قرار 
می گیرنــد. ترکیــب ایــن دو عامــل بــه انجــام 
کباتان می انجامد.  پروژه هایی مانند پروژه ا
آیــا حضــور  کــه  وی در پاســخ بــه ســوال مــا 
بــرای  کار را  بــازار  شــرکتهایی ماننــد قــرارگاه 
محــدود  خصوصــی  بخــش  پیمانــکاران 
می کنــد، عنــوان کــرد: چنیــن تعریفــی وجود 

نــدارد که همه پروژه ها را قرارگاه انجام دهد، 
آنجایــی که ضرورت زمان و منابع ایجاد کند 
قــرارگاه وارد کار می شــود. اما ایــن به معنای 
کنــار گذاشــتن بخــش خصوصــی نیســت. تا 
که زیرســاخت کشور ما تکمیل نشده  زمانی 
اســت ظرفیــت موجــود بــرای کار مهندســی 
نشــان  آموزشــی  سیســتم  پابرجاســت. 
کان مورد  می دهد رشــته های مهندسی کما
توجــه و انتخــاب جوانــان اســت، در پاســخ 
و  انتخــاب، صــدور خدمــات فنــی  ایــن  بــه 
مهندســی می تواند فضای کار در این عرصه 
را گســترده تر کنــد و امکان اشــتغالزایی برای 

مهندسان جوان ایرانی را فراهم آورد. 
از مهنــدس هــادی خواجــه نــوری در زمینه 
توســط  و مهندســی  فنــی  صــدور خدمــات 
شــرکت بلندپایه پرسیدیم که اظهار داشت: 
در  عــراق  ملــی  پــروژه   4 اجــرای  و  طراحــی 
جملــه  از  اســت  بلندپایــه  شــرکت  دســت 
که روز 13 رجب افتتاح شد.  ورزشگاه الزوراء 
وی در زمینــه مشــکات موجــود بــر ســر راه 
مشــکات  گفــت:  فنــی  و  خدمــات  صــدور 
موجــود در این مســیر هم جنس مشــکات 
ترجیــح  البتــه  اســت.  کشــور  داخــل  در  کار 
می دهم به جای واژه مشکل از کلمه چالش 
کار  کــه در دل  کنــم. چالش هایــی  اســتفاده 
هســت. گاهــی وقتهــا اولویتهــای بودجــه ای 
باعث می شــود تامین منابــع با آن چیزی که 
مدنظر پیمانکار است تطبیق نداشته باشد.   
حضــور  زمینــه  در  خواجــوی  مهنــدس  از 
ایــران  در  چینــی  و  روســی  شــرکتهای 
می پرســیم کــه می گوید: این شــرکتها بیشــتر 

کان وارد میــدان می شــوند  در حوزه هــای 
چون این عرصه را آزموده اند اما در عملیات 
اجرایــی بیشــترین اســتفاده از ظرفیت های 

مهندسان ایرانی صورت می گیرد. 
پیمانــکاران  تشــویق  در  دولــت  رویکــرد  از 
بــه ســرمایه گذاری می پرســیم، وی معتقــد 
اســت: هر چه قدر پروژه بزرگتر تعریف شود، 
و عواملــی مانند طراحی، تامیــن تجهیزات، 
تامیــن مالــی و ... در درون آن قــرار بگیــرد 
پایــش آن بــرای دولــت راحت تــر می شــود، 
کــه انتظــار داشــته باشــیم تمامــی  امــا ایــن 
شرکتهای پیمانکاری می بایست یا فاینانس 
رویکــرد  نمی توانــد  شــوند  حــذف  یــا  کننــد 

درستی باشد. 

مهندس هادی خواجه نوری:
 تا زمانی که زیرساخت کشور ما 

تکمیل نشده است ظرفیت موجود 
برای کار مهندسی پابرجاست 
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همایــش  دبیــر  مهمانپرســت،  رامیــن 
ایــن  ابتــدای  در  اقتصــادی«،  »دیپلماســی 
همایــش گفت: بحــث دیپلماســی اقتصادی 
اســت.  ایــران  امــروز  ضرورت هــای  از  یکــی 
کید  همــه مســئوالن بر ایــن موضــوع مهــم تا
دارنــد. فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری طی 
بــر  ســال ها  نام گــذاری  و  اخیــر  ســال های 
مفاهیم اقتصادی توســط ایشــان هم نشــانه 
کشــور بــرای ایــن منظــور  کــه در  عزمی اســت 
ایجاد شــده اســت.  وی افــزود: به عنوان یک 
حلقه مفقوده به نظر می رســد تعریف دقیقی 
از دیپلماســی اقتصادی وجود ندارد. ممکن 
اســت عزیزان هــر یــک تعریفی از ایــن عبارت 
داشته باشند و برنامه هایشان را دنبال کنند، 
گر هماهنگی الزم بین آنها صورت نگیرد،  اما ا
علی رغــم تــاش هر بخش بــه نتیجه مطلوب 
دســت نمی یابیم. یکی از اهداف برگزاری این 
همایــش حــل چالــش فکــری بین مســئوالن 
اصلــی با دیپلماســی اقتصادی اســت تا برای 
ساختار مناسب دیپلماسی اقتصادی به یک 

جمع بندی برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود  تصریح 
کــرد: تردیدی نیســت کــه رهبری دیپلماســی 

اقتصــادی بایــد بر عهــده وزارت امــور خارجه 
»دیپلماســی  همایــش  گفــت:  وی  باشــد. 
اقتصادی« وابســته به هیچ نهادی در دولت 

و  مجلس نیست
گــر بخواهیــم نیمه پر  مهمانپرســت ، افــزود: ا
لیوان را نگاه کنیم باید به بحث زیرساخت ها 
اشــاره کنیم و ســپاس گزار باشیم از کسانی که 
ســهمی در ایــن تحــوالت داشــتند. همیشــه 
محــرک  چــون  باشــیم،  مطالبه گــر  بایســتی 
دولت ها مطالبه گری ملت هاست. درباره برق 
باید بگویم در ابتدای انقاب پیک برق ایران 
چیزی حدود چهار هزار مگاوات بود، اما امروز 
پیک ما به 68 هزار مگاوات رسیده است و در 
حالی که جمعیت ما دوونیم برابر شده است، 
ایــن میــزان تولیــد بــرق شــوخی نیســت، من 
ســاعت ها می توانــم بنشــینم و در وصف این 
نعمــات الهی و دســتاوردها ســخن بگویم اما 
آیــا ما باید راضی باشــیم؟ خیر بایــد مطالبه گر 
باشــیم البتــه بعضــی جاهــا هم اشــتباه عمل 
کرده ایــم؛ مثل زدن چاه ها که باعث نشســت 
اســت.  شــده  و…  چاه هــا  عمــق  دشــت ها، 
صالحی توضیح داد: شما را به مقاله چندین 
ســال پیــش نیویورک تایمــز ارجــاع می دهــم. 

نویسنده این مطلب می گفت بروید و در ایران 
سرمایه گذاری کنید. او می گفت ایران بهترین 
نیروی انسانی کارآمد، بهترین زیرساخت ها و 
بهتریــن منابــع زیرزمینی در منطقــه را دارد و 
موقعیــت ژئوپولتیک ایران مثال زدنی اســت. 
کنــد بــه  کســی در ایــران ســرمایه گذاری  گــر  ا
 ، کز ، مرا تمامی مرزها دسترســی دارد. ما بنادر
را  دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 
داریم پس االن کشــور از نظر سیاســی به یک 
پایداری رســیده، چندین دولت عوض شــده 
و ایــن کشــور همچنــان پایــدار مانــده اســت. 
گاهی هم اختافات سیاسی داریم، اما همین 
اختاف سیاســی نشان دهنده نضج سیاسی 
ماســت و گرچه برخــی جاهــا از ادب و اخاق 
دور می شویم، اما همه اینها درست می شود. 
احســاس مــن این اســت که دولت ســیزدهم 
بــه ایــن حقیقت پــی برده کــه بایــد در روابط 
بین الملل چشــم ها را شســت. ما بایــد روابط 

بین الملل را با توجه ویژه ای دنبال کنیم. 
کــرد: در حــال حاضــر همــه  کیــد  تا صالحــی 
چیــز داریــم و آماده ورود به بحث دیپلماســی 
دیپلماســی  ترکیــب  هســتیم.  اقتصــادی 
اقتصادی اولویت ها را نشــان می دهد و وزارت 

رگ »دیپلماسی اقتصادی« عنوان کرد دبیر سندیکا در اولین همایش بز

 کشورهای همسایه به دنبال 
خدمات فنی و مهندسی ما هستند

روز شــنبه 25 تیرماه به دعوت خانه دیپلماســی 
ایران نشستی در مرکز همایش های صدا و سیما 
تحــت عنــوان »همایــش دیپلماســی اقتصادی« 
برگزار شد. در این نشست، دیپلماسی اقتصادی 
حلقه مفقوده اقتصاد کشور عنوان شد و الزامات 
تغییر رویکــرد در این زمینه از فعالیت های دولتی 
بــه ســمت فعالیت های بخــش خصوصی مطرح 
شد. دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
که یکی از سخنرانان این همایش بود خاطرنشان 
گر در صدور خدمات فنی مهندســی فعال  کــرد:  ا
شــویم، ارزآوری و اشتغال مطمئن داریم به شرط 
آن کــه اســتراتژی مشــخص بــا برنامــه ای متقــن و 

فرماندهی درست داشته باشیم.

همایش
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خارجــه متولــی آن اســت، اما ارگان هــای دیگر 
مثل صمت ، نفت و کار مجری هســتند و باید 
در یک منظومه به گونه ای کار کنند که نظرات 
خــود را بدهنــد و خواســته های خــود را بیــان 
کنند. الزم است در سطح داخلی هر ارگانی بعد 
از رفــع موانع بین المللی خواســته های خود را 
کید کرد: اهداف دیپلماسی  پیاده کند. وی تا
اقتصادی روشن است پس شیوه های رسیدن 

به آن اهداف را مطرح کنید

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در وزارت 
امور خارجه است 

وزارت  دیپلماســی  معــاون  صفــری،  مهــدی 
امــور خارجه، دیگر ســخنران اولیــن همایش 
بزرگ دیپلماســی اقتصادی بود. او بیان کرد: 
امســال موجی دربــاره دیپلماســی اقتصادی 
در کشــور ایجــاد شــده اســت و هــر وزارتخانــه 
خــود  کشــور  از  خــارج  بــه  مربــوط  امــور  در 
دیپلماســی اقتصــادی را نیز به دســتورکارش 

اضافه کرده است.
صفری افــزود: جایگاه دیپلماســی اقتصادی 
 50 گــر  ا زیــرا  اســت،  خارجــه  امــور  وزارت  در 
درصد یک کار در ایران انجام شــود 50 درصد 
آن هم مربوط به خارج از کشــور اســت. تمام 
ارگان های داخلــی هماهنگی خوبی با وزارت 
امور خارجه در توســعه دیپلماسی اقتصادی 
دارند. باید تاش کنیم سازمان، بخش دولتی 
و خصوصــی در هماهنگــی بــا هم ایــن امور را 
اجرایــی کنند. به نظــرم ما تمام راهکارها را در 
وزارت امــور خارجه برای توســعه دیپلماســی 

افتصادی در اختیار داریم. 

پانلهای تخصصی 
»دیپلماســی  همایــش  برگــزاری  جریــان  در 
بــا  هــم  تخصصــی  پنل هــای  اقتصــادی« 
حضــور صاحب نظــران برگــزار شــد. در پانــل 
اتــاق  ایرانــی  کل  دبیــر  محمدخزاعــی  اول 
آی سی ســی، دکتــر غامرضــا انصــاری معاون 
دوســتی  مهــدی  خارجــه،  وزارت  پیشــین 
مالکــی  فداحســین  هرمــزگان،  اســتاندار 
نماینده مجلس، محسن منتظری سرپرست 
دفتــر ارتقــاء کســب و کارهای دانــش بنیان و 
خدمــات فنــی و مهندســی ســازمان توســعه 
تجارت و رامین مهمان پرست حاضر بودند. 

زبان گویای تجارت خارجی یک کشور 
دیپلماسی اقتصادی است

غامرضــا انصــاری، معــاون ســابق وزارت امور 

خارجــه و ســفیر ســابق ایــران در کشــورهایی 
نظیــر انگلیــس، روســیه و هنــد در پانــل اول 
همایــش دیپلماســی اقتصــادی عنــوان کرد: 
دیپلماسی اقتصادی مفهوم نو و جدیدی در 
جمهوری اســامی ایران اســت و زمانی جدی 
شــد که توســعه صادرات به عنــوان جایگزین 
نفــت اهمیــت یافــت. فکــر جدیــدی بــود که 
اجرایــی  ســاختار  وارد  ظریــف  آقــای  توســط 
کشــور شــد و مــن و ایشــان ابتــدا روی اســم 
اختاف نظر داشــتیم و در نهایت نظر ایشان 
قطعــی شــد. پیــش از آن معاونــت اقتصادی 
بــود و  در وزارت امــور خارجــه حــذف شــده 
بعد به عنوان معاونت دیپلماســی اقتصادی 
اضافــه شــد. همچنین ایــن امر که مــا نیاز به 
ابــزار دیپلماســی اقتصــادی داریــم، اهمیــت 
جنــگ  از  بعــد  و  معاصــر  دوران  در  یافــت. 
جهانی ژاپنی ها پیشتاز دیپلماسی اقتصادی 

بوده اند. 
وی خاطر نشــان کرد: دیپلماســی اقتصادی 
نمی توانــد جــدا از سیاســت تجــارت خارجی 
کشــور باشــد. در دنیــای امــروز دو بــال  یــک 
تجــارت خارجــی و سیاســت خارجــی بایــد با 
هــم هماهنــگ حرکت کننــد و در این صورت 
رفتــار موزونــی از یــک کشــور شــاهد خواهیم 
بــود. دیپلماســی اقتصــادی قبــول ُنرم هــای 
اقتصادی و ابزاری برای دسترســی به توســعه 
متــوازن و نشــات گرفتــه از سیاســت خارجــی 
یک کشــور است تا در آن چارچوب راه اندازی 
شود. نهایت تاش آن برای معرفی ظرفیت ها 
و جذابیت هــای بازارهــای اقتصــادی هــدف 
بــوده و بــه دنبــال جــذب ســرمایه و انتقــال 

تکنولوژی و در نهایت توسعه و رفاه است.
انصاری درباره اهداف دیپلماســی اقتصادی 
افزود: دیپلماســی اقتصادی امری فرابخشی 
کشــورها، ســازمان و نهــا د  اســت امــا عمدتــا 
کــه بایــد ایــن مســئولیت  پاســخگویی دارنــد 
کشــور  را برعهــده بگیــرد تــا شــرکت های یــک 
کشــور دیگــر بــه رقابــت و حــذف یکدیگــر  در 

نپردازند.
او ادامه داد: تفکری که دیپلماسی اقتصادی 
معرفــی می کنــد محوریــت بخــش خصوصــی 
کــه معرفی می کند. بخشــی  در اقتصاد اســت 
کــه بایــد تکریم  شــود بخش خصوصی اســت. 
دولــت نیــز تــاش می کنــد دخالــت خــود را از 
گذار کند و نظارت  اقتصاد خارج و به مردم وا
عالی برای ایجاد رقابت ســالم داشــته باشــد. 
بنابرایــن آنچــه امــروز ما در ایران دیپلماســی 
اقتصادی می نامیم مثل سایر کشورها تفهیم 

نشده است بنابراین هر سازمانی دیپلماسی 
اقتصادی راه می اندازد و این ســوال است که 
آیــا با بخش های دیگر هماهنگ اســت یا نه؟ 
به نظرم به ویژه بعد از تحوالت اوکراین تاش 
گــره زدن هرچــه  کشــورهای قــوی اقتصــادی 
بیشــتر امنیــت بــه اقتصــاد و برعکــس اســت 
چنانچه در کشورها ما نیز تاش به همسویی 

شبکه ای در حوزه اقتصاد است.
انصــاری بــا اشــاره بــه تحریم هــای اقتصــادی 
علیه کشور عنوان کرد: یک کشور تحریمی باید 
چه نوع دیپلماســی اقتصادی داشته باشد؟  
آیا نیاز به دیپلماســی اقتصادی داریم؟ قطعا 
گویــای تجــارت خارجی یک  بلــه. امروز زبــان 
امــا در  اقتصــادی اســت  کشــور، دیپلماســی 
شــرایط تحریــم بــرای موفقیــت در ایــن حوزه 
حفــظ  و  تجــاری  روابــط  طبقه بنــدی  بایــد 

محرمانگی روابط تجاری اهمیت دارد. 
از  بخش هایــی  در  بایــد  دولــت   : گفــت  وی 
کــه بخــش خصوصــی نمی پذیرد،  اقتصــادی 
وارد شــود. بایــد بخــش خصوصــی را تشــویق 
کند و حریم و حرمت آن را حفظ کند.  بخش 
خصوصــی پشــتیبان دولــت، نظارت ســازنده 
دولــت را می خواهــد. مــا با یکی از کشــورهای 
درآمــد  دالر  میلیــارد   13 از  بیــش  همســایه 
داشــتیم سه میلیارد برای دولت بود و مابقی 
برای مردم و مدام شکایت داشتیم که دولت 
نتوانســته اســت پــول خــود را بابت صــادرات 

برق و گاز و.. خود بگیرد.
رونــد  وضعیــت  بــا  داد:  توضیــح  انصــاری 
کــرات برجــام مــن فکــر می کنــم نبایــد به  مذا
موفقیت یا عدم موفقیت آن امید است و باید 
دیپلماســی اقتصادی را در سایه تحریم های 
گر  ســخت در نظــر بگیریم. بخــش خصوصی ا
محوریــت یابــد هــم تحریم هــا را راحت تــر دور 
می زنــد و هــم بــه عدالــت اجتماعــی نزدیــک 

خواهد شد.
گفــت:  پنــل  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
دیپلماســی  کــه  اســت  ایــن  مــن  پیشــنهاد 
اقتصــادی ایران و تجارت خارجی اش در یک 
ســازمان متمرکز شــوند یعنی یک سازمان در 

تجارت خارجی پاسخگو باشد. 

نقشه راه مناسبات اقتصادی نداریم
اتــاق  ایرانــی  کل  دبیــر  خزاعــی،  محمــد 
آی سی ســی نیز در بخش دیگــری از پنل اول 
همایــش دیپلماســی اقتصــادی عنــوان کرد: 
من با اینکه دیپلماسی اقتصادی در سازمان 
دیگــری تشــکیل شــود مخالفــم، بایــد وزارت 
امــور خارجه اما با شــروطی متولی امر باشــد. 
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همچنیــن ســتادی در ایــن وزارتخانــه فعــال 
اســت که نماینــدگان تمام دســتگاه ها در آن 
حضــور دارند و می تــوان نیروهــای وزارتخانه 
را بیشــتر کرد. همچنین می توان از نیروهای 
کادمی های بخش خصوصی نیز  غیردولتــی آ

کمک گرفت.
کید بر  دبیــر کل ایرانــی اتاق آی سی ســی بــا تا
کشــورها  قــدرت بخــش خصوصــی در دیگــر 
گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته رئیس 
اتاق بازرگانی دوشادوش رئیس جمهور حرکت 
می کنــد اما آیــا جایگاه رئیــس اتــاق بازرگانی و 
کرات سیاســی و  بخــش خصوصــی مــا در مذا

بین المللی چنین است؟! 
کیــد کرد: نکته ضــروری بعدی  او در ادامــه تا
ایجاد یک نقشــه راه اســت. الزام وزارتخانه ها 
گــزارش دادن بــه وزارت امــور خارجــه امر  بــه 
مهــم دیگر اســت. آمــوزش افــرادی در دولت 
کره  یا بخــش خصوصی که بتوانند خوب مذا

کنند نیز ضرورت دیگر است. 

دومین پانل 
دومین پنل تخصصی دیپلماســی اقتصادی 
بــا حضور داوود دانــش جعفری عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، فریــدون انتظاری 
سفیر پیشین کره جنوبی، نمایندگان شرکت 
گابتونچــی  ایــرج  کشــور چیــن،  از   CSCEC
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  دبیــر 
ایــران و آقــای وینچنــزو نماینده یک شــرکت 

ایتالیایی برگزار شد.
داوود دانش جعفــری، وزیــر پیشــین اقتصاد 
و عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، در 
دومیــن پنــل از همایش بــزرگ »دیپلماســی 
اقتصــادی« بــه عنــوان اولین ســخنران بیان 
کــرد: یــک بحــث ایــن بــود کــه وزارت خارجه 
گانه  متولی این امر باشد یا یک سازمان جدا
کار را بــر عهــده بگیــرد. ســوال ایــن اســت که 

مســئوالن وزارت خارجــه یــا ســفرای مــا ایــن 
امکان را دارند که دیپلماسی اقتصادی را اجرا 
کنند؟ مقاماتی که در حوزه خارجه مسئولیت 
دارند به جای اینکه آدم های پا به کار باشند 
درگیــر یک ســری تشــریفات هســتند کــه آنها 
کــرده اســت. یــک بــار نماینــده ای  را احاطــه 
از بخــش خصوصــی در همــان اجــاس بــا ما 
همــراه شــد که پــس از مدتــی نماینده بخش 
خصوصــی عنــوان کــرد قــرارداد خود را بســته 
اســت. قصــدم ایــن بــود بگویــم در حالــی که 
مســئوالن دولتــی مــا درگیر تشــریفات بودند، 

دوستان بخش خصوصی فعال بودند.
کــه مربــوط بــه اقتصــاد  وی افــزود: مســائلی 
خارجی ما می شــود در هــر کجا می تواند یک 
شکل داشته باشد، اما محور اینها باید دست 
وزارت خارجــه باشــد. قســمت اداری این کار 
بــه همه دســتگاه ها برمی گــردد، بــا این حال 
کانــون ایــن امــر اســت و برای  وزارت خارجــه 
کار بنگاه های بخــش خصوصی  اجــرای ایــن 

می توانند بیشترین سهم را داشته باشند. 
کید  مهمانپرســت در ادامه ایــن پنل گفت: تا
همــه در این همایش بر این اســت که بخش 
خصوصی باید میدان دار باشــد. او همچنین 
اقتصــادی غیرایرانــی  فعــاالن  و  از مهمانــان 

حاضر در همایش دعوت به سخنرانی کرد.
وینچنزو پومپئو باوا، فعال اقتصادی از ایتالیا، 
دربــاره ظرفیت هــای همــکاری اقتصــادی بــا 
ایران در اولین همایش دیپلماسی اقتصادی 

سخن گفت. 
در ادامــه ایــن پنــل نماینــده چین از شــرکت 
مــواد  زمینــه  مــا در  گفــت: شــرکت   CSCEC
کارخانه هــای  و  اســت  فعــال  ســاختمانی 
مختلف در کشورهای مختلف داریم، البته در 
زمینــه گرانیت هم در برخی کشــورها فعالیت 
می کنیــم. مــن به بیش از بیســت کشــور دنیا 
سفر کرده و دیده ام مواد ساختمانی ایران در 

کشــورهای مختلف استفاده می شود. من به 
آینده اقتصاد ایران امیدوارم. ایران به ویژه در 
بخش مواد معدنی موفق اســت. امیدوارم در 
عین حفاظت از محیط زیســت بــرای جامعه 
ارزش آفرینــی  بــرای شــرکت های خودمــان  و 

کنیم.
در ادامــه ایــن پنل فریدون انتظــاری، معاون 
گفــت:  بازرگانــی،  اتــاق  ســابق  بین الملــل 
خواهشــم ایــن اســت کــه مســئوالن بــه چند 
نکتــه توجــه کننــد؛ اینکــه ســفیر بایــد بالنده 
باشد و سیستم های نظارتی هنگام قراردادها 
به او انگ نزنند. بخش خصوصی ما هم باید 
پاســخگو باشــد. بخــش خصوصی بایــد البی 
بیرونــی را شــکل بدهــد مــن 18 ســال معاون 
اتــاق ایــران بــودم و می دانم دوســتان بخش 
خصوصی این کارها را بلدند. بخش خصوصی 
مــا همواره دو ســوال دارد اینکــه دولت چقدر 
آنهــا را کمــک می کنــد و چقــدر دســت و پــای 
آنهــا را می گیــرد؟ انتظــاری بیــان کــرد: میدان 
و سیاســت خارجــی باید در خدمــت اقتصاد 
باشــد میــدان مــی رود، جان می دهــد، خون 
می دهد و سیاســت خارجی فعالیت می کند. 
ایــن دو هر کجا با هم همکاری کردند باید به 
کشــور مقصــد بگویند بخش خصوصــی ما در 

این کشور فعالیت می کند.
دانش جعفــری هــم در پایان ایــن پنل گفت: 
این کار نیازمند فرماندهی است اما کارگزاران 
اصلــی در خــط مقــدم باید بخــش خصوصی 
باشــد، بخش خصوصی می تواند طرح بدهد 
و دولــت حمایت هــای الزم را انجــام بدهــد تا 
گرچــه فرمانده  حرکــت صــورت بگیرد. دولت ا
اســت اما در جزییات برنامه باید پیرو باشد و 
آن چه بخش خصوصی برای پیشــبرد برنامه 
گر اقتصاد اولویت  الزم دارد آن را فراهم کند. ا
اســت، اقتصــاد خارجــی هــم ظرفیــت باالیی 
دارد و بقیه سیاست ها هم باید اصاح شود.

همایش
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کشورهای همسایه ما به دنبال خدمات 
فنی و مهندسی ما هستند

ایــرج گابتونچــی، دبیر و عضو هیــات مدیره 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
در پنــل دوم همایــش دیپلماســی اقتصادی 
عنوان کرد: ما مهندس ها شاید از دیپلماسی 
چندان سر در نیاوریم، اما نکته ای که با توجه 
به صحبت های دوستان در پنل ها احساس 
کــه  اســت  ایــن  اهمیــت دارد  بیانــش  کــردم 
کشورهای همسایه به دنبال دانش خدمات 
گر  فنی و مهندســی ســاختمانی ما هستند و ا
مــا نتوانیــم بــا یــک اســتراتژی درســت دانش 
خــود را در ایــن زمینــه صــادر کنیــم، رقبا این 

فرصت را از ما می گیرند.
از  درصــد   40 حاضــر  حــال  در  گفــت:  او 
غ التحصیان دانشگاهی ما بیکار هستند  فار
و بخشــی عمــده دیگــری مهاجــرت می کنند. 
می تــوان با صــدور خدمات فنی و مهندســی 
جلــوی ایــن مهاجــرت را گرفت، بــدون اینکه 
مــواد خــام صــادر کنیــم. پشــت این اتفــاق و 
رســیدن به موفقیت چرخــه عظیمی از تولید 
کاالها هم فعال می شــود. ترکیــه از زمان آقای 
تورگــوت اوزال دیپلماســی اقتصــادی خــود را 
در زمینــه صادرات خدمات فنی و مهندســی 
فعــال کــرده اســت. و حــاال  به عنــوان دومین 
دنیــا  در  ســاختمانی  مصالــح  کننــده  صــادر 
مطــرح اســت.  وقتــی فهرســت 250 پیمانکار 
برتــر دنیــا را می بینیم 75 شــرکت چینی و 40 
شــرکت تــرک در بیــن آنهــا هســتند. یعنــی از 
250 پیمانــکار برتــر دنیا حــدود 115 پیمانکار   
مربــوط بــه چیــن و ترکیــه اســت در حالــی که 
ما56 هزار و 500 شرکت فنی و مهندسی ثبت 
شــده در ســازمان برنامــه و بودجــه داریــم که 

فقط دو سال در این رده بندی می آیند.
وی ادامــه داد: علــت ایــن تفــاوت این اســت 
که آنها حمایت از شــرکتهای فنی و مهندسی 
خود را بلد هستند و هم دیپلماسی اقتصادی 
آنها در زمینه خدمات فنی و مهندســی فعال 
اســت. مــا بایــد در بخــش خصوصــی برنامــه 
بنویســیم و یــک فرمانــده چابک و مشــخص 
ایــن برنامه را بــا کمک ما پاالیش کند. ما باید 
بازارهای هدف را بشناشــیم و باید بدانیم هر 
ســال چــه چیــزی را در چــه ابعادی بــه کدام 

کشورها صادر می کنیم.
کارنامــه صــدور خدمــات  گفــت:  گابتونچــی 
فنــی و مهندســی مــا از ســال 1373 تــا کنون 
کا 34 میلیــارد دالر بــه  نشــان می دهــد مــا 
کشــور صــادرات داشــتیم و رقیــب مــا در   29
همین بازه 430 میلیارد دالر صادرات داشته 

اســت. در حالی که ما پتانســیل بسیار بزرگی 
کــه مــن خدمــت شــما  داریــم. همیــن حــاال 
هســتم 40 شــرکت فنــی و مهندســی مــا 60 
پــروژه زیرســاختی را در عراق اجــرا می کنند و 
این نشــان می دهد ظرفیت هــا و توان وجود 
دارد. البته ما به عنوان مهندس عاقمندیم 
ایده های خود را هر چه سریع تر عمل کنیم، 
در فراینــد ایــن عمل اســت که ایــرادات خود 
گــر متولــی مشــخصی  را نشــان می دهنــد و ا
وجود داشــته باشــد می تواند این ایــرادات را 
پاالیــش کند تا بــه یک برنامــه عملیاتی قابل 

اجرا برسیم. 

اگر در صدور خدمات فنی مهندسی 
فعال شویم، ارزآوری و اشتغال 

مطمئن داریم
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر 
کــرد:  بــرای بــاال رفتــن تولیــد  ایــران عنــوان 
بایــد تراز  خدمــات فنی و مهندســی باید باال 
رود و ســابقه نیــز ایــن را نشــان داده اســت 
کــه هــر جا تراز ســازندگی بــاال بوده تــراز تولید 
هــم بــاال بوده اســت. مــا حوالــی  ســال 1390 
حــدود 4 هــزار میلیــارد صدور خدمــات فنی 
و مهندســی داشــته ایم که نشــان می دهد با 
توجــه و حمایــت دولت ایــن حــوزه می تواند 
دســتاوردهای بزرگــی داشــته باشــد.  وقتــی 
ســفرای تــرک یــا چینــی در جایــی و کشــوری 
می کننــد  درخواســت  می کننــد،  کــره  مذا
پــروژه ای را بــه شرکت هایشــان بدهنــد، امــا 
کار یــک  گــر چنــد بــار پیگیــر  ســفیر ایرانــی ا
پیمانکار باشــد یا کارش را از دســت می دهد 
در  بایــد  فرهنــگ  ایــن  می شــود.  بدنــام  یــا 
دیپلماسی اقتصادی عوض شود.  سفرا باید 
کننــد. وقتــی آقــای اردوغان  اقتصــادی فکــر 
بــرای افتتــاح فــرودگاه اربیــل می آیــد دیــدار 

رســمی ندارد و فقــط همانجــا پیمانــکارش را 
می بیند و می رود. 

صــدور  در  گــر   ا گفــت:  گابتونچــی  دکتــر 
شــویم،  فعــال  فنی-مهندســی  خدمــات 
قطع وابســتگی بــه نفت، ارزآوری و اشــتغال 
دانشــگاهیان  مهاجــرت  و  داریــم  مطمئــن 
کمتــر می شــود زیــرا دســتمزدی را دریافــت 
بخــش  دارنــد.  انتظــار  کــه  می کننــد 
کار کند امــا باید  خصوصــی می دانــد چطــور 
 2830 مــا  باشــد.  متولــی مشــخص داشــته 
دانشــگاه در ایــران داریــم امــا چیــن 2640 
هــزار   230 ســالی  ایــران  در  دارد.  دانشــگاه 
که این آمار  غ التحصیل مهندســی داریم  فار
از آمریکا و روســیه و چین و… بیشــتر اســت. 
گــر  غ التحصیــل ا بــا ایــن تعــداد شــرکت و فار
نتوانیــم برنامــه متقنی بنویســیم ظرفیت ها 

را از دست می دهیم. 

وی در پایان گفت: 2 میلیون و 430  هزار نفر 
بیمه شده بخش مهندسی کشور هستندکه 
گر هر یک خانواده چهار نفره داشــته باشند  ا
ایــن درآمــد  از  نفــر  تــا 10 میلیــون  حــدود 8 
خدمــات فنــی مهندســی ارتــزاق می کننــد و 
الزم اســت در دیپلماســی اقتصــادی بــه این 
ظرفیــت توجــه کنیــم. زمانــی که مــا در اربیل 
فعــال بودیم در کنار ما حدود 130 شــرکت در 
ارتبــاط با فروش مصالح ســاختمان مشــغول 
بودنــد. زمانــی کــه جنــگ داعــش پیــش آمد 
اولین کســانی که ضرر کردند مصالح فروش ها 
بودند که نشــان می دهد ما پیشران هستیم 
شــقوق  در  تولیدکننــدگان  بــه  می توانیــم  و 
کنیــم بــه شــرط آن  کمــک  مختلــف صنعــت 
که اســتراتژی مشــخص بــا برنامــه ای متقن و 

فرماندهی درست داشته باشیم.
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در آغاز این کارگاه آموزشی مهندس منوچهر 
ســندیکای  رئیــس  نائــب  ملکیانی فــرد، 
شــرکتهای ســاختمانی ضمن خیــر مقدم به 
حاضــران عنوان کرد: یکــی از دالیل اختاف 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  و  مــا  اعضــای 
بخشنامه های زیاد و ضوابط گیج کننده بود، 
کــه باعــث می شــد بحــث تنقیــح و تلخیــص  
بخشــنامه ها بیــش از پیــش اهمیــت یابــد، 
کارشناسان تامین اجتماعی  که امروزه  کاری 
آن را انجام داده اند و ســندیکا اولین تشکلی 
بــرای  اجتماعــی  تامیــن  عزیــزان  کــه  اســت 
کــه از این  کارگاه و تشــریح ضوابطی  برگــزاری 

کم خواهد بود انتخاب کرده اند.  پس حا
وی افزود: ســندیکای شرکتهای ساختمانی 
ایــران قدیمی ترین تشــکل فنی و مهندســی 
ایــران بــا قدمت 75 ســال اســت، بــه عبارتی 
یک ســال بزرگتر از ســازمان برنامه و بودجه، 

ســال  در  کــه  کار  قانــون  حتــی  و  کار  وزارت 
1328 تصویــب شــده اســت. در تمــام ایــن 
را  ســازندگی  مســئله  مــا  پیشــینیان  مــدت 
در ایــن کشــور پیــش بردنــد و بعــد از شــروع 
برنامــه اول)1327( در  زمــان بســیار کوتاهی 
توانســتند در ابعاد مختلف ســازندگی کشــور 
رفــع وابســتگی کننــد، و از ایــن نظــر جامعــه 
ســازنده باید به خــود ببالد که امــروز در یک 
کامــل قــرار دارد و این  مرحلــه خــود اتکایــی 
شــعار نیســت. دو جامعه تخصصی در کشور 
کــه اولیــن آنهــا جامعــه  مــا پیشــرو هســتند 
مهندســی  جامعــه  آنهــا  دومیــن  و  پزشــکی 
اســت، پزشکان ما در داخل و خارج از کشور 
کشــوری  در  آفریده انــد.  زیــادی  افتخــارات 
ماننــد آمریــکا جراحــان درجــه اول ایرانی هــا 
گر روزی جراحــان ایرانی چاقوی  هســتند و ا
جراحــی را بر زمین بگذارند پزشــکی آمریکا بر 

زمین خواهد نشست. 
نائب رئیس ســندیکا افــزود: در مورد جامعه 
مهندســی هــم بایــد اذعــان کــرد امــروز ما در 
ســاخت هیــچ ســازه ای اعــم از حــوزه نفــت، 
کارهــای دریایــی، سدســازی و ... چیــزی کم 
نــدارم و امیــدوارم شــرایط اقتصــادی امــروز 
کشــور نشــود.  باعــث تنــزل تــوان مهندســی 
زحمــات زیــادی در این حوزه کشــیده شــده 
است و ما دلواپس آسیب دیدن سرمایه های 

واقعی هستیم. 

اگر کم و کاستی وجود دارد باید با سعه 
صدر مطرح شود

مهندس ملکیانی فرد با بیان این که سازمان 
تامیــن اجتماعــی شــان بســیار باالیــی دارد 
افــزود:  بنــده بــا ســابقه 13 ســال عضویت در 
کــه 2 ســال آن بــا حکــم وزیــر  شــورای عالــی 

تضعیف سازمان تامین اجتماعی
 تضعیف بخش خصوصی است 

در نخستین کارگاه آموزشی سندیکای شرکت های ساختمانی عنوان شد 

کارگاه آموزشــی ســندیکای شرکت های ساختمانی در ســال جاری با عنوان »تبیین بخشــنامه تنقیح و تلخیص  نخســتین 
وز سه شــنبه چهاردهم تیرماه بــا حضور دکتر  تقیانــی مدیرکل امور فرهنگــی و اجتماعی  ضوابــط بیمــه ای پیمانــکاران« ر

ســازمان تأمین اجتماعی، و همکاران ایشــان در ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایران برگزار شد. 
کارشــناس  کل غــرب تهران، و خانم ســارا پارســایی  مدرســان ایــن جلســه خانــم پرســتو حجــازی معاون بیمــه ای اداره 

متخصــص وصــول حق بیمه اداره کل غــرب تهران بودند. 

آموزش
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وقت آقای کمالی و چند ســال با حکم کانون 
کارفرمایــی، عضو شــورای عالــی تامین  عالــی 
اجتماعــی بــودم که  متاســفانه آن شــورا را به 
هــم زدنــد. کما این که اساســنامه ســازمان را 
هــم بــه هم زدنــد که ســه وجهــی کار می کرد، 
بخش دولت، کارفرما و کارگر در شــورای عالی 
بودنــد و مســائل بــه خوبــی مطــرح می شــد. 
زمــان آقــای احمدی نــژاد به دالیلی کــه برای 
بنده هم مبهم ماند اسم سازمان را صندوق 
  Socail security کــه  حالــی  در  گذاشــتند 
مفهومی بین المللی اســت. تامیــن اجتماعی 
همیــن  بــه  و  اســت  شــرکتها  بقــای  عامــل 
دلیــل، عملکرد ما تشــکلها به عنوان شــرکای 
بایــد  شــرکتها  نماینــده  و  اجتماعــی  تامیــن 
عملکــردی تنگاتنــگ و صمیمانه با ســازمان 
تامیــن اجتماعــی باشــد. تضعیــف ســازمان 
تامیــن اجتماعی، به معنــای تضعیف بخش 

خصوصی کشور است.
در  کارمنــدان  از  بســیاری  کــرد:  تصریــح  وی 
شرکتهای ما به امید این که بازنشسته شوند 
و آینــده آنهــا از طریــق ســازمان تامیــن شــود 
در شــرکتهای مــا می ماننــد. بنابرایــن وجــود 
خصوصــی  بخــش  حیــات  حــد  در  ســازمان 
اهمیــت تــراز اول دارد. شــایعه اســت که این 
سازمان وضع مالی خوبی دارد و برخی با این 
تعبیر و تفســیر هر نوع تحمیلی را بر ســازمان 
وارد می کننــد، در حالی که این گونه نیســت. 
این ســازمان به لحاظ تعدادی از مردم ایران 
کــه به آن وابســته هســتند کشــوری در درون 
یک کشــور اســت و به همین دلیــل مدیریت 
آن  بســیار دشوار اســت. جمعیت وابسته به 
ســازمان تامین اجتماعی بیش از بســیاری از 
همسایه های ایران و برخی کشورهای جهان 
اســت. ســازمان تامیــن اجتماعی یک کشــور 
درون یک کشور است در حالی که یک کشور 
چندین وزارتخانه و سازمان دارد و در تامین 
اجتماعــی یــک ســازمان مدیریــت را برعهده 

دارد.
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
جــزو  اجتماعــی  تامیــن  قانــون  کــرد:  کیــد  تا
پیشــرفته ترین قوانیــن تامیــن اجتماعــی در 
جهان به لحاظ بازنشســتگی، از کار افتادگی، 
بیمه بیکاری و ... است که از فرانسه اقتباس 
گرفتــه  صــورت  آن  روی  اصاحاتــی  و  شــده 
اســت. مدیــران ایــن ســازمان همــواره افــراد 
الیقی بودند. در شرایط کنونی که تورم و رکود 
وجــود دارد ورودی ســازمان کاهــش یافتــه و 

خروجی آن به دالیلی بیشــتر شده است، روز 
به روز هم جمعیت پیرتر می شــود و صندوق 
باید پاســخگوی بازنشســته ها هم باشــد. لذا 
ما به عنوان شــرکای اصلی این ســازمان باید 
کــم و  گــر  خــود را از ایــن خانــواده بدانیــم. ا
کاســتی وجــود دارد باید با ســعه صدر مطرح 
شــود و ســعی کنیــم دســت در دســت هــم از 

شرایط دشواری مانند رکود بگذریم.   
کید کرد: این سازمان از لحاظ  ملکیانی فرد تا
درآمــد و هزینــه همــواره بــر روی پــل صــراط 
کــرده و دولــت نیــز تحمیاتــی بــر آن  حرکــت 
داشــته اســت. ولــی توصیــه مــا در ســندیکا 
همواره این بوده که جلوی تضعیف ســازمان 

را بگیریم. 
وی بــا اشــاره بــه تبییــن بخشــنامه تنقیــح و 
تلخیص ضوابط بیمــه ای پیمانکاران عنوان 
کرد: باید از سازمان تامین اجتماعی بخواهم 
را در شــعب  کرده انــد  آغــاز  کــه  کار فرهنگــی 
کرامــت  ادامــه دهنــد. متاســفانه در شــعب 
اربــاب رجــوع بــه درســتی رعایــت نمی شــود. 
متاسفانه بســیار کم هستند افرادی که برای 
بیــان مشــکلی بــه ســازمان مراجعــه می کنند 
امــا از پاســخ دریافتی یــا توجه به مســتندات 
و مدارک قانع می شــوند. نهایتــا کارکنان ما را 
بــه هیات های تشــخیص مطالبات ســازمان 
کار و  آنجــا نیــز ســاز و  کــه  ارجــاع می دهنــد 
ترکیب خوبی برای حل مشکل  وجود ندارد. 
ســازمان  در  فرهنگــی  کار  ایــن  بــا  امیــدوارم 
تامیــن اجتماعــی ایــن مســائل حــل و فصل 

شود.
وی افزود: واقعیت این است که در پروژه های 
تامیــن  ســهم  پرداخــت  عمــا  عمرانــی، 
کارفرما صورت  اجتماعی توســط بهره بــردار و 
می گیــرد و دلیلی برای تخلف پیمانکار وجود 
ندارد. در طرح های غیرعمرانی هم پیمانکار 
ســهم تامین اجتماعی را در هزینه های خود 
می بینــد و از کارفرما می گیــرد بنابراین دلیلی 
بــرای اختاف پیمانــکار در زمینه کارکردهای 
وی در رابطــه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی 
از  نامه هایــی  مــواردی  در  امــا  نــدارد  وجــود 
طرف ســازمان ارسال می شــود که وقت گیر و 
بی مورد است.  برای مثال ما کتابخانه ملی را 
در سال 1383 تسویه حساب نهایی کرده ایم 
ولی هنوز برای ما نامه می نویسند. ما تا کنون 
10 بار مفاصاحساب را برای آنها فرستاده ایم. 
ما هتلی در تبریز برای شســتا ســاخته ایم که 
20 ســال پیــش تحویل نهایی شــده اما هنوز 

در زمینه پیمانکار فرعی آن نامه می آید که ما 
کــه نه تنها وقت  این کار را ناپســند می دانیم 
گیــر اســت بلکه اعتماد الزم بین ســازندگان و 

سازمان را مخدوش می کند.
گفــت: در پایــان بایــد اذعــان  وی در پایــان 
ســازمانی  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــرد، 
قابــل تعریف اســت و عزیزان مــا در آنجا برای 
کــردن هزینــه و درآمدها خون دل  هماهنگ 

می خورند.  

شرکای اجتماعی ما صاحبان سازمان 
هستند 

در ادامــه ایــن کارگاه آموزشــی دکتــر محســن 
تقیانــی مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی 
ســازمان تأمین اجتماعی نیز بــا بیان این که 
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا ســرمایه مردم 
تشکیل شده و شرکای اجتماعی آن صاحبان 
اصلــی ســازمان هســتند، تصریــح کــرد: آقای 
ملکیانی فرد نکات دقیقی را عنوان کردند که 
نشان از تجربه گران سنگی در سازمان تامین 

اجتماعی و صنعت ساختمان دارد. 
گســترش  ایــن جلســه  از  افــزود: هــدف  وی 
ارتبــاط ســازمان با شــرکای اجتماعی اســت. 
به هر میزان که آموزش و گفتگو بیشــتر باشد 
مشــکات بعــدی کمتــر خواهــد شــد. عمده 
مشــکات ســازمان بــا شــرکای خود ناشــی از 

مهندس ملکیانی فرد :
 تضعیف سازمان تامین اجتماعی، 

به معنای تضعیف بخش خصوصی 
 کشور است.  وجود سازمان

 در حد حیات  بخش خصوصی 
اهمیت تراز اول دارد. 
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گاهی اســت. البته این سازمان متعلق  عدم آ
به همین مردم اســت و با ســرمایه های مردم 
تشکیل شده و شرکای اجتماعی ما صاحبان 
ســازمان هســتند که باید در آن نقش آفرینی 
کنند و از سرمایه های خود محافظت نمایند 
و بــه ســازمان در مســیر تعالــی و رشــد خــود 
کمــک کنند. لــذا ارتباط با شــرکا و گفتگوی با 
آنهــا به نفع ســازمان اســت. این ارتبــاط باید 
گفتگــوی  نظام منــد، دنبالــه دار و بــر مبنــای 
واقعــی و بــدون تعــارف باشــد تــا اثــر الزم را به 

همراه داشته باشد.
کید  وی در بخــش دیگری از ســخنان خود تا
ســازمان  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــرد: 
پرخرجــی اســت که درآمــد و هزینــه آن با هم 
همخوانــی ندارد و بر لبــه تیغ حرکت می کند. 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  کــه  تصــور  ایــن 
ســازمان پولداری است و می تواند به دیگران 
هــم کمــک کند اصــا تصور درســتی نیســت. 
بــه عنــوان  کمیتــی  نهادهــای حا متاســفانه 
کیف پول به ســازمان نــگاه می کنند در حالی 
که ســازمان هــر ماه بــرای پرداخت هــای آخر 

ماه خود دچار مشــکل اســت. این کســری ها 
عــدد قابــل توجهی اســت که هر مــاه تجمیع 
می شــود و می توانــد ســازمان را بــا مشــکات 

جدی مواجه کند. 
تقیانــی افــزود: مــا از کمــک و بودجــه دولتــی 
اســتفاده نمی کنیــم و متکــی بــر درآمدهــای 
طرفــی  از  هســتیم.  ســازمان  بیمــه ای 
بدهی های دولت به ســازمان هم وجود دارد 
کــه چون منظــم پرداخت نشــده تــا کنون به 
بدهــی کانی در حد 450 همت رســیده و روز 

به روز بیشتر می شود. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان 
کرد: بخش فرهنگی ســازمان تــا کنون متولی 
کنــون مــا آموزش هایــی  نداشــته اســت امــا ا
و  بیمــه  بخــش  در  خــود  همــکاران  بــرای  را 
بهداشت در نظر گرفته ایم. در این باره عاوه 
بــر بحــث فرهنگــی، توجــه بــه رفــاه و رضایت 
شــغلی همــکاران نیز مدنظر اســت، و اثر این 
نشــاط و انگیــزه بــه شــرکای اجتماعــی مــا باز 

خواهد گشت. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بــه لــزوم مرکززدایــی عنــوان کرد: ما خراســان 
گفتگــوی  پایــگاه ملــی  بــه عنــوان  را  رضــوی 
و  کارگــری  بخــش  دولــت،  بیــن  جانبــه   ســه 
کارفرمایــی در نظــر گرفته ایــم و معتقدیــم هــر 
چقدر گفتگوها بیشتر شکل بگیرد و از نتایج 
آن اســتفاده شــود روزهــای خوبــی در انتظار 

سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. 
ســازمان  مشــکات  از  دیگــری  بخــش  وی 
عقــب  بــه  مربــوط  را  اجتماعــی  تامیــن 
کــرد:  مانــدن از تکنولــوژی دانســت و عنــوان 
کاســتن  راههــای  از  یکــی  هوشمندســازی 
بیــن مراجعــان و  از اختافــات و تنش هــای 
بــه ســمتی  بایــد  کارمنــدان ســازمان اســت. 
برویــم که نیازی به مراجعــه حضوری افراد به 

سازمان نباشد. 

رشد صنعت ساختمان 
به نفع همه خواهد

مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان 
کــرد: ایــن  تأمین اجتماعــی در ادامــه عنــوان 
تاریــخ  قدیمی اســت.  و  ســابقه  بــا  ســندیکا 
تشــکیل آن 6 سال بعد از اشغال ایران توسط 
روسیه و انگلیس بوده است. دکتر محمد قلی 
مجــد در کتــاب »قحطی بــزرگ« عنــوان کرده 
کــه در جنــگ جهانــی اول 10 میلیــون  اســت 
نفر در ایران کشــته شــدند، و قحطی، بیماری 

و مشــکات اقتصادی بیــداد می کرد. 6 ســال 
بعــد از ایــن ماجراها یک ســندیکای خوب به 
همت بزرگان شــکل گرفت و ســنگ بنای این 
مجموعــه گذاشــته شــد. و امــروز ایــن تجربــه 
کــم و مانــدگار در ســندیکا وجــود  خــوب، مترا

دارد که ما موظفیم از آن استفاده کنیم. 
تقیانــی در بخش پایانی ســخنان خــود عنوان 
کرد: دوستان من با هوشمندی سندیکا را برای 
اولیــن جلســه آموزشــی انتخــاب کردنــد. اینجا 
جــای مهمی اســت و صنعــت ســاختمان یکی 
از بزرگتریــن و اثرگذارترین صنایع کشــور اســت. 
بــا رونق گرفتــن صنعت ســاختمان حــدود 70 
صنعت و شغل دیگر در کنار آن راه خواهد افتاد 
و اقتصــاد رونــق خواهند گرفت. من کار شــما را 
بسیار مهم می دانم چون شما می توانید موتور 
محرکه و پیشــران اقتصاد باشید. رشد صنعت 
ساختمان به نفع همه خواهد بود و ما آمادگی 

داریم صحبت های شما را بشنویم. 

بخش دوم کارگاه آموزشی 
پرســتو  خانــم  کارگاه  ایــن  دوم  بخــش  در 
غــرب  کل  اداره  بیمــه ای  معــاون  حجــازی 
کارشــناس  پارســایی  ســارا  خانــم  و  تهــران، 
متخصص وصول حق بیمه اداره غرب تهران 

به ارائه سرفصل های آموزشی پرداختند.
در آغــاز ایــن بخــش از کارگاه آموزشــی خانــم 
کل  اداره  بیمــه ای  معــاون  حجــازی  پرســتو 
غــرب تهــران عنــوان کــرد: ایــن جلســه بســتر 
مناســبی بــرای تعامــل و شفاف ســازی فراهم 
اولیــه  آموزشــی  کارگاه  ایــن  در  اســت.  کــرده 
مباحــث قانونی و ضرایب مــاده 41، 47 و 38 

قانون ارائه خواهد شد.
کارشــناس متخصــص وصول  ســارا پارســایی 
حــق بیمــه اداره غــرب تهران نیز عنــوان کرد: 
و  تنقیــح  بخشــنامه  »»تبییــن  بخشــنامه 
تلخیص ضوابط بیمه ای پیمانکاران« بســیار 
جامع است اما مواد قانونی که پیمانکاران با 
آن ســر و کار دارنــد مدنظر ما اســت. در ماده 
28 قانــون به میزان حق بیمه اشــاره دارد که 
به طور کلی 30 درصد مزد و حقوق بیمه شده 
است که 20 درصد بر عهده کارفرما و 7 درصد 
بر عهده بیمه شــده اســت که کارفرما موظف 
اســت از مزد و حقوق بیمه شده کم کند و به 
همراه سهم خود به سازمان پرداخت نماید. 
3 درصد هم بیمه بیکاری اســت که بر عهده 
کارفرما است. 3 درصد هم سهم دولت است.
وی افــزود: شــما به عنوان پیمانــکار در قبال 

 دکتر محسن تقیانی
 مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 

سازمان تأمین اجتماعی:
دوستان من با هوشمندی سندیکا 

را برای اولین جلسه آموزشی انتخاب 
کردند. اینجا جای مهمی است و 

صنعت ساختمان یکی از بزرگترین و 
اثرگذارترین صنایع کشور است. 

ارتباط با شرکا و گفتگوی با آنها به 
نفع سازمان است. این ارتباط باید 

نظام مند، دنباله دار و بر مبنای گفتگوی 
واقعی و بدون تعارف باشد تا اثر الزم 

را به همراه داشته باشد. 

آموزش
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گذار کننده کار یک جایگاه دارید و در برابر  وا
افرادی که برای شما کار می کنند یک جایگاه 
، در مورد ماده 28 شــما حکم کارفرما را  دیگر
دارید و وظیفه شــما این اســت که 23 درصد 
را بــه همــراه ســهم بیمــه شــده بــه ســازمان 
کید شــده کارفرما  بپردازید. در ماده 39 نیز تا
مکلــف اســت لیســت هر مــاه را تــا پایــان ماه 
آینده به همراه حق بیمه مربوطه به سازمان 
کنــد. البته قراردادهــای عمرانی در این  ارائه 
قراردادهــای  اســتثناء هســتند چــون  مــورد 
عمرانــی را خود ذی حســابی 1/6 از پیمانکار 
کارفرما را اضافه  می گیرد و 5 درصد هم سهم 
نمــوده و در مجمــوع پرداخــت حــق بیمه بر 
گذارکننده کار است. در قراردادهای  عهده وا

عمرانی فقط لیست دریافت می شود. 
پارســایی در مــورد مــاده 38 قانــون تامیــن 
و  پیمانــکاران  کــرد:  عنــوان  نیــز  اجتماعــی 
مــاده  ایــن  واســطه  بــه  کار  گذارکننــدگان  وا
کــه قراردادهــای خــود را به  موظــف هســتند 
کار نیز باید  گذارنــده  ســازمان ارائه دهنــد. وا
از هــر صــورت وضعیــت 5 درصــد و آخریــن 
قســط پیمانــکار را نزد خــود نگــه دارد تا بعد 
از ایــن که پیمانــکار مفاصاحســاب را آورد به 
وی پرداخــت نمایــد. در مــاده 41 قانــون، به 
تامین اجتماعی این اختیار داده شده است 
کــه نســبت مــزد بــه کل کار را تشــخیص دهد 
و ضرایــب پیمانــکاری از همیــن جــا نشــات 
گرفته اســت. در ماده 47 به تامین اجتماعی  
اجازه داده شده است از دفاتر کارفرما بازدید 
کارگاهــی کنــد یا به آنهــا ورود نمایــد و کارفرما 
بایــد تمــام همــکاری خــود را در ایــن زمینــه 

داشته باشد.
کارشــناس متخصص وصول حــق بیمه اداره 
 ، کتور غــرب تهران تصریح کــرد: توافق نامه، فا
دستور کار و ... همه قرارداد به شمار  می آیند. 
وظیفه شما این است که همه این قراردادها 
را به ســازمان تســلیم کنید. ســازمان یک کد 
اصلــی به خــود پیمانــکار می دهــد و برای هر 

قرارداد یک ردیف پیمان تعلق می گیرد. 
وی افزود: وقتی شــما پیمانکار فرعی داشته 
گذار کننده کار قرار می گیرید  باشید در مقام وا
و بایــد ماده 38 را در مورد آنها رعایت کنید و 
از آنهــا بخواهید لیســت خود را ارســال کنند. 
در  پیمانــکاری  قــرارداد  هــر  تشــکیل  محــل 
کــه اجرایی اســت باید به  حوزه ســاختمانی، 
شــعبه محــل اجــرای قــرارداد تســلیم شــود. 

کارگاه ســاخت  امــا در برخــی قراردادها چون 
وجود دارد قرارداد باید به شعبه ای که کارگاه 
ســاخت اســت تســلیم شــود، در ایــن مــورد 

می توان به سوله سازی اشاره کرد. 
پارســایی در مورد بررســی اصالت قــرارداد نیز 
عنــوان کرد: برای این که قــرارداد جعلی ارائه 
کار بازرســی تحقیقی  نشــود از محــل اجــرای 
انجــام می دهیم البتــه در مــورد قراردادهای 
پیمانــکاری مــا مجــاز بــه بازرســی کارگاهی یا 
بررســی لیســت افــراد نیســتیم چــون ممکــن 
اســت شــما در هــر بخــش از پیمــان از یــک 
ســری افراد استفاده کنید. سازمان با اعتماد 
لیست شــما را می پذیرد اما اصالت قرارداد با 
گــذار کننده  بازرســی تحقیقــی و مکاتبــه با وا
کار بررســی می شــود. بهتــر اســت تغییرات در 
نشانی یا موضوع را به شعب ما تسلیم کنید. 
کلــی  دســته  ســه  بــه  قراردادهــا  افــزود:  وی 
مــوارد  و  غیرعمرانــی  عمرانــی،  قراردادهــای 
خاص غیرعمرانی تقســیم می شــوند. قرارداد 
اســاس  بــر  کــه  اســت  قــراردادی  عمرانــی 
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  فهرســت بهای 
از  قســمتی  یــا  تمــام  و  باشــد  شــده  تنظیــم 
طرحهــای  اعتبــار  محــل  از  طــرح  بودجــه 
گر طرح این دو شــرط  عمرانی دولت باشــد. ا
را با هم نداشــته باشــد طرح عمرانی نیست. 
بــه  حــق بیمــه طرح هــای عمرانــی اجرایــی 
کارکــرد  ناخالــص  صــورت مقطــوع 6 درصــد 
است و بیمه بیکاری آن 0/6 درصد است که 
مجموعــا 6/6 درصد قرارداد اصلی  می  شــود 
کــه 1/6 درصد آن ســهم پیمانــکار و 5 درصد 
کننــده  گــذار  گذارنــده اســت و وا آن ســهم وا
مکلف است از صورت وضعیت پیمانکار 1/6 
درصــد کــم کند و به همراه ســهم خــود به ما 
پیمانــکاران  خصــوص  در  نمایــد.  پرداخــت 
فرعــی ایــن قراردادهــا، هــر چنــد هــر پیمــان 
کــه  شــخصیت مســتقل دارد، امــا از آنجایــی 
گــذار کننده کار  حــق بیمه قــرارداد اصلی را وا
پرداخــت می کنــد، دیگــر مطالبــه حــق بیمه 
گر مطالبه  بابت پیمان فرعی نداریم. چرا که ا
کنیــم از آن 6/6 درصد کل بیشــتر می شــود. 
حــق  گــر  ا فرعــی  پیمانــکاران  خصــوص  در 
بیمــه صــورت وضعیــت بــه صــورت وضعیت 
پرداخت شــود مفاصاحساب پیمانکار فرعی 
صادر خواهد شــد. )بند 56 بخشنامه تنقیح 

ماحظه شود(
پیمــان  مفاصاحســاب  صــدور  افــزود:  وی 

فرعــی تاثیــری در حــق بیمــه پیمــان اصلــی 
کــه مبلغــی وصــول نشــده  نــدارد بــرای ایــن 
گر پیمانکاران فرعی لیســتی خارج از  اســت. ا
فرصــت مــاده 39 ارســال کنند جریمــه تاخیر 
10 درصــدی دریافــت می کنیــم. ایــن امــر بــه 
پیمانکار اصلی ربطی ندارد و پیمانکار فرعی 
خــودش بایــد پرداخــت نمایــد. آنچــه مــا از 
پیمانــکار فرعی مطالبــه نمی کنیم حق بیمه 
و بیمــه بیــکاری اصــل قــرارداد اســت و آنچه 

مطالبه می کنیم جرایم جانبی است.
خانم پارســایی تصریح کــرد: در هر قراردادی 
پیمانــکار می تواند یک نفــر از اعضای هیات 
مدیره)اصلــی یــا علی البــدل( یــا مدیرعامــل 
شــرکت را بــه عنــوان مســئول پــروژه بــا تائید 
گذارنده کار در لیســت سایر کارکنان کارگاه  وا
ارســال کنــد. این موضوع مشــمول بازرســان 
یــک  از  بیــش  بــرای  لیســت  گــر  ا نمی شــود. 
نفــر ارســال شــود، مــا ایــن تعــداد را خــارج از  
قــرارداد و بــا  30 درصــد در نظــر می گیریم. در 
قراردادهای فرعی هم در خصوص این افراد، 
گذارکننده کار وظیفه ای ندارد و حق بیمه  وا

آن را از پیمانکار فرعی می گیریم. 
را  عمرانــی  قراردادهــای  برخــی  گفــت:  وی 
دولــت از طریق اســناد خزانه بــه ما پرداخت 
می کنــد. ایــن اســناد سررســید دارد. برخــی 
و  اســت  خریــد«  قــدرت  »حفــظ  بــا  اســناد 
برخــی از آنهــا »حفظ قــدرت خریــد« ندارند. 
سررســید  از  قبــل  بخواهــد  پیمانــکار  گــر  ا

خانم  سارا پارسایی
 کارشناس متخصص وصول حق 

بیمه اداره غرب تهران: شما به عنوان 
پیمانکار در قبال  واگذار کننده کار یک 
جایگاه دارید و در برابر افرادی که برای 

شما کار می کنند یک جایگاه دیگر، 
در مورد ماده 28 شما حکم کارفرما 

را دارید
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گر این کار با اسنادی  مفاصاحســاب بگیرد، ا
کــه حفــظ قــدرت خریــد دارند صــورت بگیرد 
گــر بــا  مــا جریمــه ای مطالبــه نمی کنیــم امــا ا
اســنادی باشد که حفظ قدرت خرید ندارند 
تا تاریخ سررســید ماهنامه 2 درصد بابت آن 

جریمه دریافت می کنیم. 
نیــز  وی در زمینــه قراردادهــای غیرعمرانــی 
گفــت: قــراردادی که شــرایط قــرارداد عمرانی 
را نداشــته باشــد غیرعمرانــی اســت و بــه دو 
مشــمول  برخــی  می شــوند.  تقســیم  دســته 
آنهــا ضریــب  مــاده 41 قانــون هســتند و بــه 
کثر شــما با این مورد دست  تعلق می گیرد و ا
ایــن  از  دیگــر  برخــی  هســتید.  گریبــان  بــه 
کــه از  قراردادهــا مشــمول مــاده 47 هســتند 
کــه عنصــر مــزد  اســناد هزینــه ای و اســنادی 
کارگاههای  دارند حسابرسی می شوند مانند 
ثابت از جمله سوله ســازی. کارگاه های ثابت 
کارگاههایــی هســتند که حیــات و ممات آنها 
بــه قــرارداد بســتگی نــدارد و در هــر حــال به 
فعالیــت خــود ادامه می دهنــد. البته ممکن 
اســت شــما بخشــی از کار را بــه پیمانکارانــی 
کــه سوله ســازی دارنــد، در هــر حال  بدهیــد 
شما باید به عنوان پیمانکار اصلی و در مقام 
گذارکننــده کار از پیمانــکار فرعی بخواهید  وا
مفاصاحســاب خــود را برای شــما بیاورد و در 
ایــن زمینــه شــما نبایــد درگیر نحــوه دریافت 

مفاصاحساب وی شوید. 
کــرد: در خصــوص نحــوه  پارســایی یــادآوری 

محاســبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی، 
کــه ماشــین آالت و مصالــح  در قراردادهایــی 
بر عهده پیمانکار باشــد حــق بیمه به ماخذ 
7 درصــد ناخالــص کارکرد بعــاوه یک نهم به 
عنــوان بیمــه بیــکاری لحــاظ می شــود که در 
مجمــوع 7/8 درصــد می شــود. بــه عبارتــی 
ناخالــص کارکرد ضربــدر 26 درصد ضربدر 30 
درصــد می شــود 7 درصــد. در قراردادهایــی 
گذارکننــده ماشــین آالت و  کــه وا دســتمزدی 
مصالــح را در اختیــار پیمانــکار قــرار می دهد 
حــق بیمــه 15 درصــد بعــاوه یک نهم اســت 
یعنــی جمعا 16/67 درصد اســت. به عبارتی 
ناخالــص کارکــرد ضــرب در  56 درصد ضربدر 
کــه  قراردادهایــی  در  می شــود.  درصــد   15
بخشــی از مصالح بر عهده پیمانکار و بخشی 
گذار کننده کار باشــد، مبلغ  از آن بــر عهده وا
گــذار کننــده کار به مبلغ  مصالــح بر عهــده وا
گردیــده و  کارکــرد پیمانــکار اضافــه  ناخالــص 

ضریب 7/8  می خورد. 
نیــز  ســاخت  در  مشــارکت  زمینــه  در  وی 
کــرد: در این مــوارد شــرکت حقوقی  یــادآوری 
زمیــن را تامیــن می کند و پیمانــکار کار را اجرا 
گــر دفتــری وجــود  ا می کنــد. در ایــن مــوارد 
گر  داشته باشد حسابرسی صورت می گیرد و ا
دفتری وجود نداشــته باشــد به نسبت سهم 
مشارکت پیمانکار ضریب 7/8 درصد اعمال 

می شود. 
گر 30 درصد  پارســایی افزود: توجــه کنید که ا
حق بیمه لیســت از ضریب اعمالی ما بیشــتر 
طبــق  بیمــه  حــق  محاســبه  ک  مــا باشــد 
لیســت های ارســالی خواهد بود. در غیر این 
صورت محاسبه طبق ضرایب خواهد بود. ما 
قبا وقتی حق بیمه را محاســبه می کردیم به 
شما اعام می کردیم ولی امروزه شما از طریق 
e ســرویس زودتــر در جریــان قــرار می گیریــد. 
شما می توانید طبق ماده 42 و 43 قانون به 
میزان بدهی اعتراض کنید و 30 روز تقویمی از 
کار  تاریــخ ابــاغ آن در e ســرویس بــرای ایــن 
فرصــت دارید. این اعتــراض در هیات بدوی 
کــه در شــعبه تشــکیل  تشــخیص مطالبــات 
گر اعتراض شما  می شــود بررســی می گردد و ا
پا برجا باشــد 20 روز تقویمی فرصت دارید که 
اعتراض کنیــد و این بدهی مجددا در هیات 
تجدید نظر تشــخیص مطالبات مورد بررسی 
گــر در ایــن فرصت ها بــه بدهی  قــرار بگیــرد. ا
اعتــراض نشــود بدهی قطعی می شــود. البته 
آرای صادره از هیاتهای تجدیدنظر در همان 

بدو امر قطعی و الزم االجرا است. 
کــرد: وقتــی بدهــی قطعــی  وی خاطرنشــان 
مدیرعامــل  حتــی  و  کارشــناس  می شــود 
ســازمان اجازه ورود به بدهی قطعی شــده را 
نــدارد. بــا این همــه ســازمان برای ایــن که با 
کنــد  ماده ای  شــرکای اجتماعی خود تعامل 
اجرایــی  »آئین نامــه  در  را   16 مــاده  نــام  بــه 
هیاتهای تشخیص مطالبات« توسط شورای 
عالــی تامیــن اجتماعــی بــه تصویب رســانده 
است که طبق آن در مورد بدهی هایی که به 
اجرائیــه رفتــه و هنوز یک ســال از تاریخ اباغ 
آن نگذشــته اســت، البتــه فقــط در مــواردی 
درخواســت  می تــوان  اســت  شــده  ذکــر  کــه 
بررســی داد. ایــن مــوارد در مــورد پیمانکاران 
شــامل موضوعاتــی ماننــد فســخ قــرارداد یــا 
اجرایی نشــدن آن یا کاهــش ناخالص کارکرد 
قــرارداد اســت. نکتــه قابــل توجــه این اســت 
کــه بدهی هایــی که صفر باشــد قابل طرح در 
مــاده 16 نیســت. در مــاده 16 شــما را دعوت 
نمی کنند و فقط باید دفاعیه محکمی تدوین 

کرده باشید.  
کــرد: در نهایــت  پارســایی در ادامــه عنــوان 
آخرین راه برای اعتراض دیوان عدالت اداری 

ظرف سه ماه از تاریخ صدور است. 

پانل پرسش و پاسخ
کارگاه آموزشــی پانل پرسش  در بخش پایانی 
و پاســخی نیــز در همیــن زمینــه برگــزار شــد 
و  ســواالت  بیــان  بــه  ســندیکا  اعضــای  کــه 

دیدگاههای خود پرداختند.  
عــدم  زمینــه  در  حاضــران  بخــش  ایــن  در 
کار  گذارکننده  پرداخــت حق بیمــه توســط وا
کــه آقــای محمــد  کردنــد  مــواردی را مطــرح 
تکلی کارشــناس حقوقی سندیکا در این باره 
کــرد: طبق قانــون پرداخــت 5 درصد  عنــوان 
حق بیمه پروژه  بر عهده کارفرما اســت اما در 
دوران اخیر که اغلب پیمانکاران در اثر قصور 
کارفرمایان با تطویل پیمان مواجه شــده  اند، 
لیســت آنها از ضریب بیشــتر می شود. تامین 
بــه عنــوان  اجتماعــی عنــوان می کنــد شــما 
پیمانکار برای من تعهد اضافه ایجاد کرده اید 
و من شما را به عنوان کارفرما می شناسم. اما 
بحث اینجاســت که قرار بوده اســت سازمان 
برنامــه 5 درصــد حق بیمــه را پرداخت کند و 
حــاال که در اثر قصــور کارفرمــا تطویل صورت 
گرفتــه، اثــرات ناشــی از آن نیــز بــر عهــده آنها 
اســت چــرا کــه در قراردادهــای عمرانــی حــق 

خانم پرستو حجازی 
معاون بیمه ای 

اداره کل غرب تهران:
  در قراردادهای فرعی که

 منعقد می کنید حتما 
به شماره قرارداد اصلی ارجاع بدهید 

تا مسائل و مشکالت
 در این زمینه کمتر باشد 

آموزش
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بیمــه پیمان 6/6 درصد اســت کــه همانطور 
کــه پیش تــر گفته شــد 5 درصــد آن بــر عهده 
کارفرمــا اســت. در این زمینه نیــاز به گفتگو با 
ســازمان برنامه وجــود دارد، و در حال حاضر 

این موضوع در حال پیگیری است.   
تعدادی از شرکت کنندگان در گارگاه آموزشی 
درباره محاسبه و دریافت حق بیمه همزمان 
از پیمانــکار اصلــی و فرعــی از طــرف ســازمان 
تامین اجتماعی انتقاداتی داشــتند که خانم 
کــرد: در قراردادهای  پرســتو حجازی عنــوان 
فرعــی کــه منعقــد می کنیــد حتمــا به شــماره 
و  تــا مســائل  ارجــاع بدهیــد  اصلــی  قــرارداد 
مشــکات در ایــن زمینــه کمتــر باشــد. البتــه 
کــه  نمی شــود  متوجــه  شــعبه  وقتهــا  گاهــی 
قــراردادی در واقع قــرارداد فرعی یک قرارداد 
کــه با اعتــراض و رســیدگی شــما  دیگــر اســت 

قابل حل است. 
آقــای تکلــی نیــز در ایــن بــاره افــزود: در هــر 
ظرفیــت  تنقیــح  بخشــنامه   56 بنــد  حــال 
جدید این بخشــنامه اســت. بعضی از شعب 
ســازمان شــاید با آن آشنا نباشــند و یادآوری 
ایــن  در  بــود.  خواهــد  گره گشــا  پیمانــکاران 
کــه پیمانکار  بنــد آمــده اســت: »در مــواردی 
اصلــی بخشــی از عملیــات پــروژه را بــا انعقاد 
گذار نمایند،  قــرارداد به پیمانکاران فرعــی وا
واحدهــای اجرایــی مکلــف می باشــند حــق 
بیمــه کارکنــان شــاغل در قراردادهــای فرعی 
و  عملیــات  موضــوع  نــوع،  بــه  توجــه  بــا  را 
تعهــدات طرفین محاســبه و پــس از وصول، 
مفاصاحساب صادر نمایند؛ بدیهی است به 
هنگام احتســاب حق بیمــه پیمانکار اصلی، 
، چنانچه حق بیمه  گذارکننده کار بــا تایید وا
قــرارداد فرعــی وفق مــاده )41 (قانــون تامین 
اجتماعی محاســبه شــده باشــد معادل حق 
بیمــه پرداختــی از حــق بیمــه پیمــان اصلی 
کســر می گردد و در صورتی که مفاصاحســاب 
پیمانــکار فرعی وفق ماده )47(قانون تامین 
کارکرد  اجتماعــی صادر شــده باشــد معــادل 
پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی قابل 

کسر می باشد.«
در بخــش دیگری از این پانــل در زمینه روند 
رســیدگی بــه اعتراضــات نیــز مــواردی ماننــد 
ارجاع مجــدد پیمانکاران معتــرض به هیات 
، یــا مخالفــت بــا حضــور آنهــا در  تجدیــد نظــر
جلسه هیات ها مطرح شد که خانم پارسایی 
کارفرمــا در هیات  کــرد: عــدم دعــوت  عنــوان 
غیرقانونی است. اما زمانی که هیات در مورد 

کرده اســت حضور  موضوع خاصی قرار صادر 
شــما الزامی نیســت و بســتگی به نظــر هیات 
دارد. در بحث ماده 16 هم موضوع مشخص 
اســت و نیــاز بــه توضیــح و دعــوت از کارفرمــا 

ندارد. 
پارســایی  خانــم  کارگاه  از  بخــش  ایــن  در 
گاهــی  آ بــرای  مواقــع  برخــی  کــرد:  عنــوان 
درخواســت  شــرکت  قانونــی  اقامتــگاه  از 
حسابرســی می زنیــم، و شــما در قبــال ایــن 
درخواســت باید مفاصاحسابها و اظهارنامه 
مالیاتــی را نشــان دهیــد تــا بــرای مــا محــرز 
کار شــما پیمانکاری اســت  کــه عمــده  شــود 
خانــم  می شــوید.  ج  خــار حسابرســی  از  و 
کرد: شــما می توانید در  حجــازی نیز عنــوان 
زمــان معامله اقامتگاه قانونی خود، نســبت 
گهــی تغییــرات بدهید، با  بــه مکان جدیــد آ
ایــن معرفی دیگر نیــازی به اجرای ماده 47 

و این روند وجود ندارد.  
زمینــه  در  پانــل  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
که خانم  قرارداد مدیریت پیمان ســوال شد 
گرچــه مدیــر پیمان  کــرد: ا پارســایی عنــوان 
کار را  قرارداد بســته اما به دلیل ایــن که این 
گذارکننده انجام داده اســت  بــه نیابــت از وا
گذارکننده است  تمام مقررات شامل حال وا
و بــا مدیرپیمــان فقــط بــه انــدازه دســتمزد 
خــود و بــا ضریــب 16/67 درصــد محاســبه 

می کنیم.
پارسایی در زمینه جرایم تاخیر ارسال لیست 
و پرداخــت حــق بیمــه نیــز توضیحاتــی ارائــه 
کــرد: در مــورد پیمانکارانــی  داد. وی عنــوان 
کــه همــواره لیســت ارســال کــرده انــد اما یک 
ماه تاخیر داشــته اســت، 10 درصد حق بیمه 
و بیمه بیکاری طبق لیست به عنوان جریمه 
در نظر گرفته می شــود. در مورد جریمه عدم 
نیــز ماهانــه 2 درصــد حــق بیمــه  پرداخــت 
بعــاوه بیمــه بیــکاری جریمــه می خــورد. امــا 
گــر قبــل از اجرائیه پرداخت شــود 40 درصد  ا

معافی دارد. 
وی افزود: در زمینه قراردادی که پایان یافته 
و در طول قرارداد هیچ لیســتی ارســال نشده 
باشــد 10 درصــد جریمــه عدم ارســال لیســت 
بــه مجمــوع حــق بیمه بعــاوه بیمــه بیکاری 
گــر در طول اجرای قرارداد  تعلــق می گیرد اما ا
صرفا یک لیست ارسال شود ما این جریمه را 

محاسبه نمی کنیم. 
در بخــش دیگــری از پانــل یکــی از حاضــران 
عنــوان کــرد: بعضــی وقتها ســازمان بــه دلیل 

را  پیمانــکار  لیســت  ســازمان  بــه  بدهــی 
نمی پذیــرد در حالــی کــه پیمانکار نتوانســته 
مطالبــات خــود را از کارفرمــا بگیــرد و در ایــن 
بــه  شــرایط عــدم دریافــت لیســت اجحــاف 
بیمه شــدگان اســت که خانم حجازی عنوان 
کــه ســازمان بایــد  کــرد: واقعیــت ایــن اســت 
لیســت را دریافــت کنــد اما از طرفــی هم باید 
بــه  مطالبــات  دریافــت  در  را  خــود  تکالیــف 

درستی انجام دهد.  
خانــم حجازی در مــورد مــاده 66 نیز عنوان 
کــرد: مــاده 90 و 66 قانــون بحــث خســارات 
اســت یعنی کارفرما رعایــت موازین قانون کار 
کار حادثــه  را نکــرده و بیمــه شــده در محــل 
دیده یا فوت شــده است، در این مورد بعد از 
برقراری مستمری بیمه شده توسط سازمان، 
کارفرما  ســازمان موظف اســت بــا دو روش از 
ایــن مبلــغ را دریافــت کنــد. کارفرمــا عــاوه بر 
پرداخت دیه، نســبت به مســتمری ده ســال 
آینــده یک رقــم مقطوع پرداخــت می کند که 
بــه نفــع کارفرمــا اســت، یا بــه صــورت ماهانه 
مســتمری را پرداخت می کند که این مبلغ با 
توجه به افزایش ســاالنه مستمری ها افزایش 
می یایــد. بــه نظــر مــن پرداخت مســتمری با 
روش اول بهتر است. برای همین هم هست 
که پیشــنهاد می دهــم پیمانــکار اصلی بیمه 
پیمانــکار فرعــی را قبول نکند چــون تکالیف 
و تبعــات پیمانــکار فرعــی را بــه خــود منتقل 

می کند.     

  محمد تکلی
 کارشناس حقوقی سندیکا:

قرار بوده است سازمان برنامه 5 
درصد حق بیمه را پرداخت کند و حاال 
که در اثر قصور کارفرما تطویل صورت 

گرفته، اثرات ناشی از آن نیز بر عهده 
آنها است
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مقاهل

ایــران کشــوری پهنــاور بــا اقلیمــی متفــاوت 
می باشــد به طــوری که در یک روز می شــود 
چهــار فصل را در آن مشــاهده کرد. می توان 
کوههــای البــرز اســکی  کشــور در  در شــمال 
کــرد و در جنــوب، در دریــای عمــان  و خلیج 
فــارس آبتنی نمــود و در مناطــق مرکزی بهار 
و تابســتان را تجربــه کرد. در کشــوری به این 
پهنــاوری برای رفاه و امنیــت و آرامش مردم 
راه  راه،  پروژه هــای  احــداث  آن  در  کن  ســا
آهــن، آزادراه، ســازه های صنعتــی-  رفاهــی، 
ســازه های آبی  و… الزم اســت. طبیعی است 
ایــن پروژه هــا باید با اقلیم منطقه ای ســازگار 
بهره بــرداری  روشــهای  و  عمرمفیــد  و  بــوده 
بــا آب و هــوای  آنهــا متناســب  و نگهــداری 
منطقــه  ســرمایه گذاری شــده باشــد و قبل از 

اجرا موارد متعددی پیش بینی گردد. 
یــک  معمــوال  پیش رفتــه  کشــورهای  در 
طــرح آمایــش ســرزمین بــا همه پتانســیل ها 
وجــود  مختلــف  مناطــق  مشــخصات  و 
جملــه  از  ســرمایه گذاری ها  وهمــه  دارد 
توجــه  بــا  زیرســاخت ها  در  ســرمایه گذاری 
بهره بــرداری  و  ســاخته  طراحــی،  آن  بــه 
می گیــرد. لــذا با توجــه به نوع پــروژه و هدف 
نــوع بهره بــرداری  و  آن، مصالــح مصرفــی  از 

و نگهــداری در طــرح اولیــه به صــورت کاما 
می گــردد.  تعریــف  و  پیش بینــی  شــفاف 
متاســفانه مــا به دلیــل نبود و یــا کمبود این 

گونه اسناد باالدستی با مشکل مواجهیم. 
در طول یکصد سال اخیر سرمایه گذاری های 
کشــور اعــم از راه،  زیــادی در زیرســاختهای 
راه آهن، آزاد راه، پل، تونل، سد،  نیروگاههای 
بــرق و ســایر ابنیه هــای ســنگین و ... شــده 
کــه یکــی  اســت . ایــن ســرمایه های عظیــم 
قلمــداد  توســعه  و  رشــد  شــاخصه های  از 
 می شــوند در دســت دولتهای مســتقر است 
و حفــظ و نگهــداری ایــن ســرمایه های ملی 
کمیــت و دولتهــای مســتقر در  از وظایــف حا
مرکــز  و نمایندگانشــان در مناطــق مختلــف 
کشــور اســت. عــدم توجــه جــدی بــه حفــظ 
آنهــا باعــث  و نگهــداری و ارتقــا و بهــره وری 
تخریــب و کاهــش عمــر مفیــد و گاهی خروج 
خســارات  و  گردیــده  حیزانتفــاع  از  طــرح 

جبران ناپذیری در برخواهد داشت. 
بــرای حفــظ و نگهــداری طرح هــای تملــک 
یــا هــر ســرمایه گذاری دیگــر بایــد  دارایــی و 
طــرح و برنامــه داشــت و براســاس آن برنامه 
وجــدول زمانبنــدی، اعتبــارات مــورد نیــاز را 
ســنواتی  بودجه هــای  در  مســتمر  طــور  بــه 
دیــد. تــا آنجا کــه اینجانب در جریان هســتم 
، متولی حفظ  بیشــتر ســازمانهای بهره بــردار
و نگهــداری هم می باشــند مثــل ادارات کل 
راه وشهرســازی در شــهرها واســتانها و یا آب 
و بــرق مســتقر در مناطــق و… که بــه صورت 
زبــان  بــه  تجربــی و ســنتی عمــل می کننــد. 
ســاده تر منتظر می مانند تا ســازه ای تخریب 
شــود و یــا آثار تخریــب در آن نمایــان گردد تا 
ایــن متولیــان بــه فکر بازســازی یــا ترمیم آن 
بیفتنــد. امــروزه این گونــه نگهــداری و ســایر 
روشهای نگهداری که در ایران مرسوم است 
گردیده  در بیشــتر کشــورهای دنیــا منســوخ 

است. 
آن  مفیــد  عمــر  پــروژه  طراحــی  زمــان  در 
براســاس روشــهای بهره بــرداری و نگهداری 
پیشنهادی تعیین می گردد و نحوه نگهداری 
بــر عمــر مفیــد بهره بــرداری اثــر می گــذارد و 
حتــی می توانــد در افزایــش و کاهــش دوران 
باشــد.  داشــته  زیــادی  تاثیــر  بهره بــرداری 
پروژه هایی که مصرف عمومی دارند و بیشتر 
در فضای باز بوده وتحت تاثیر عوامل جوی 
نظیر ســیل، بــاد، طوفــان و خورندگی ها و… 
هســتند از جملــه راههــا، پل هــا، راه آهــن و 
تولیدی)پاالیشــگاهها  بــزرگ  کارخانجــات 

وغیره ...( به توجه بیشتری نیاز دارند. 
یکی از مشــکاتی که مرتبا توســط مسئولین 
مختلــف  ارگان هــای  در  نگهــداری  امــر 
مطــرح  شهرســازی  و  راه  وزارت  بخصــوص 
که تکافوی  کمبود اعتبارات اســت  می شــود 
درخواســت  مرتــب  و  نمی کنــد  را  هزینه هــا 
تخصیــص اعتبــار بیشــتر بــرای نگهــداری و 
افزایــش بهــره وری می نماینــد. در اینجــا بــد 
نیســت بــه ســخنان چنــد روز پیــش جناب 
آقای دکتر خادمی معاونت وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ســاخت وتوســعه زیر بناهــای حمل 
کــه 3 مــرداد در  کنــم  کشــور اســتناد  و نقــل 
گفتگــو بــا خبرگــزاری ایســنا عنــوان کردند در 
حــال حاضر هر راهی کــه در دنیا وجود دارد 
چهار تا شــش درصد هزینــه احداث آن باید 
صرف نگهداری ســاالنه اش شود، با توجه به 
ســرمایه گذاری موجود وطول راههای کشــور 
کفــاف  هــم  وترابــری  راه  وزارت  بودجــه  کل 
نگهــداری راههــا را نمی دهــد و بایــد منابــع 
تــا بتوانیــم  کنــد  بیشــتری اختصــاص پیــدا 
پروژه هــا را بهره برداری نماییــم و پروژه های 

جدید را اجرا نماییم.
البتــه بایــد یــادآوری نمایــم در ســالهای اول 
و  انــدک  بســیار  ایــن هزینه هــا  بهره بــرداری 

اولویت نگهداری 
 در پروژه های تملک دارایی

 مهندس محمود مصطفی زاده 

در کشورهای پیش رفته معموال یک طرح 
آمایش سرزمین با همه پتانسیل ها 
و مشخصات مناطق مختلف وجود 

دارد وهمه سرمایه گذاری ها از جمله 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها با توجه به 
آن طراحی، ساخته و بهره برداری می گیرد.   
متاسفانه ما به دلیل نبود و یا کمبود این 

گونه اسناد باالدستی با مشکل مواجهیم. 
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ک ســازی کانال های طرفین  بیشــتر شامل پا
جاده، باز کردن دهنه آبروها، تعمیر گاردریل 
و نــرده  تابلوهــای خســارت دیــده اســت ولی 
درطول زمان هزینه های لکه گیری  و بازسازی 
تخریب های مقطعی روســازی ها و در نهایت 
تــراش و تعویض روســازی ها مطرح می شــود 
کــه اصوال هزینه ســنگینی دارد پــس باید این 
چهــار یــا شــش درصــد طبــق برنامــه هزینــه 
گــردد تــا یک جــاده در طول عمــر مفید خود 
بیشــترین بازدهــی را داشــته باشــد. چنانچه 
کافــی  دقــت  بهره بــرداری  اول  ســالهای  در 
بــاز  زهکشــی  مســیرهای  بخصــوص  گــردد، 
نگهداشــته شــود عمر بهینه بــاال می رود و در 
هزینه های سنگین بازســازی رویه به صورت 

معنی داری تاخیر می افتد. 
یکــی از روشــهای نگهــداری بهینــه پروژه هــا 
پیش بینی عمر بهره وری و ســپردن نگهداری 
و کاربری آن به ســازنده است.  در این روش از 
روز اول تعریف پروژه، هزینه نگهداری و راه بری 
در بــرآورد پیش بینــی و طــی برگــزاری مناقصه 
در اســناد قید می گردد. برنده مناقصه ضمن 
گاهــی بــه ایــن مطلــب اوال در دوران احداث  آ
دقت می کند از باالترین استاندارهای موجود 
بهره بــرداری  دوران  در  تــا  نمایــد  اســتفاده 
متحمــل هزینــه زیــاد نگهــداری نشــود، البته 
درایــن روش در اســناد مناقصــه مهندســین 
مشــاور طرح روشــهای نگهداری و روش های 
بهره بــرداری بهینــه را از مناقصه گــران طلــب 
می کند و اینها جزو اسناد پیمان قرار می گیرند 
و مجــری نیــز همه هزینه هــا را در قیمت خود 

پیش بینی می نماید.
آزادراههــا  مشــارکتی  پروژه هــای  در  امــروزه 
نگهــداری در دوران بهره بــرداری را بــه عهده 
کــه در زمــان  شــرکت آزادراه فــوق می گذارنــد 
عــوارض  دریافــت  محــل  از  بهره بــرداری 
آزادراهی هزینه هــای نگهداری و بهره برداری 
را عهده دار باشــند و اصوال پس از اتمام دوره 
برگشت ســرمایه با اجرای یک روکش تحویل 

متولی اصلی )وزارت راه( می دهند. 
می کنیــم  ماحظــه  فــراوان  تاســف  بــا  البتــه 
بــه دالیــل متعــدد از جملــه افزایــش بی رویه 
و  مصالــح   ، قیــر قیمــت  بخصــوص  قیمتهــا 
ماشین آالت و برقرای نرخ عوارض دستوری، 
اجــرای  تــوان  واقعــا  ســرمایه گذار  شــرکتهای 
اعتراض هــای  ندارنــد.  را  خــود  تعهــدات 
منطقــی ســرمایه گذاران  بــه برقــراری عوارض 

دستوری نیز به نتیجه نمی رسد و در نتیجه 
آنجــا هم بــا عــدم نگهــداری مناســب از عمر 
طبیعی پروژه )عمر طراحی( کاســته می شود 
و ناهمواری ســطح آزادراهها خسارت زیادی 

به بهره برداران می زند. 
نیــز  دارایــی  تملــک  ســازه های  ســایر  در 
وضعیت نگهداری بهتر از راهها نیست حتی 
ممکن اســت شــرایط بدتری داشــته باشــند 
امــا به دلیــل این که در معــرض دید عمومی 
آنهــا مــورد توجــه عمــوم  نیســتند وضعیــت 

کاربلد قرار نمی گیرد. مردم و افراد 
بحــث نگهــداری از ســرمایه های ملــی بایــد 
کمیــت  حا در  بخصــوص  ملــی  ســطح  در 
جایــگاه خاص خود را پیــدا نماید و متولیان 
را  و بهره بــرداری  امــر هزینه هــای نگهــداری 
هزینــه قلمــداد نکننــد بلکــه آن را در امتداد 
ســرمایه گذاری اولیه بداننــد. عدم نگهداری 
ضــرر  ایــن  و  می کاهــد  ســازه  مفیــد  عمــر  از 
مرتــب  و  اســت  جبران ناپذیــر  حتــی  گاهــی 
قابل مشــاهده اســت که پروژه هایی زودتر از 
عمــر مفید طراحی شــده تخریــب و غیرقابل 
گفته پیداســت  اســتفاده می گردنــد. البتــه نا
کــه احــداث بــا کیفیــت پاییــن را بایــد از این 

مقوله جدا کنیم.
امــر  پیشــرفته  کشــورهای  از  بســیاری  در 
یــک  بــه  مربــوط  نگهــداری  و  بهره بــرداری 
حرفه خاص اســت و شرکتهای بزرگی در این 
زمینه هــا متخصــص هســتند و نگهــداری و 
راه بری پروژه ها را بر اســاس خواســته کارفرما 
عهــده دار می شــوند و دولتها بیشــتر نظارت 
می کننــد و هدایتگــر و تســهیل گر هســتند . 
در جمهــوری اســامی هــم چنانچــه دولــت 
دســت از تصدی گری بــردارد و امــور مربوطه 
صاحــب  و  متعهــد  خصوصــی  بخــش  بــه  را 

گــذار نمایــد و خــود بــه عنــوان  صاحیــت وا
ناظــر و تســهیل گر عمــل کند نتیجــه حاصل 
نگهــداری  کــه  بــود  خواهــد  زمانــی  از  بهتــر 
البتــه  انجــام می گیــرد.  توســط بهره بــرداران 
قدمهایــی در این زمینه برداشــته شــده ولی 
بــه تصویــب قوانیــن و  نیــاز  کافــی نیســت و 

آئین نامه های مربوطه دارد. 
کید نمایم کــه امر نگهداری  در پایــان بایــد تا
پروژه هــا  و  طرحهــا  از  بهینــه  بهره بــرداری  و 
بایــد در اولویــت خاص متولیان امــر قرارگیرد 
اســت  هزینه بــر  نگهــداری  اینکــه  تصــور  و 
نگهــداری  و  حفــظ  در  را  زیــادی  مشــکات 
دســت  در  راههــای  بخصــوص  پروژه هــا 
بهره بــرداری بــه وجود آورده اســت و بخشــی 
از  ناشــی  جــاده ای  خســارات  تصادفــات  از 
بــرآورد  یــک  در  کــه  اســت  نگهــداری  عــدم 
ســاده میلیاردهــا تومــان هزینــه بــه جامعــه 
می نمایــد.  تحمیــل  بیمه گــر  ســازمانهای  و 
بــه امیــد اینکــه حفــظ ســرمایه های موجود 
کمیــت قــرار گیــرد چــرا که  در اولویــت اول حا
ســرمایه گذاری بــدون حفاظــت و نگهداری، 

هدر دادن سرمایه های عمومی است.

یکی از مشکالتی که مرتبا توسط 
مسئولین امر نگهداری در ارگان های 

مختلف بخصوص وزارت راه و 
شهرسازی مطرح می شود کمبود 

اعتبارات است که تکافوی هزینه ها را 
نمی کند و مرتب درخواست تخصیص 
اعتبار بیشتر برای نگهداری و افزایش 

بهره وری می نمایند.
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داریــوش امانــی در اولین نشســت تخصصی 
کل راهــداری  روســای پلیــس راه و مدیــران 
گــر  گفــت: ا کشــور  و حمــل و نقــل جــاده ای 
آب  بحــران  از  بعــد  نشــود  چاره اندیشــی 
بحــران راه خواهیم داشــت. جــاده هم مثل 
یــا  نقــص  گــر  ا انســان عمــل می کنــد،  بــدن 
ترک کوچکی داشــته باشــد می توانیم با یک 
کنیم  قیرپاشــی مختصــر از جــاده نگهــداری 
گر به داد آن نرســیم ســال بعد باید با 2  اما ا

برابــر هرینه آن نقص را برطرف کنیم.
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان  رئیــس 
گفــت: در حــال حاضــر ٢٢١ هــزار  جــاده ای 
کیلومتر راه در کشــور وجود دارد که ٣5 هزار 
کیلومتر آن راه اصلی و شــریانی کشــور است، 
از این مقدار ٣ تا 4 هزار کیلومتر راه ترانزیتی 
اســت کــه ٩٠ درصــد اقتصــاد جامعــه به این 

جاده های تزانزیتی ارتباط دارد. 
وی بــا بیــان ایــن که طبــق شــاخص جهانی 
کیلومتــر راه  بــرای نگهــداری راه از قیمــت 1 
بایــد ســاالنه 4-6 درصد بــرای نگهداری راه 
کنار بگذاریم، افزود: ســال گذشــته در فصل 
نماینــدگان  بــا  جلســاتی  جلســاتی  بودجــه 
مجلــس از جملــه آقــای نیکــزاد داشــتیم که 
گزارشــی در ایــن بــاره تهیــه  از مــا خواســتند 
کنیــم. البتــه ســال گذشــته هنــوز ایــن تــورم 
وجــود نداشــت، و 48 درصد بــه فهارس بها 
اضافــه نشــده بــود، ارزش راههــای مــا امــروز 
کــه بــه عــدد 170  3 هــزار هــزار همــت اســت 
کــه فقط برای  هــزار میلیارد تومان رســیدیم 
نگهــداری مطلــوب راه مــی خواهیــم  بــدون 
این که 1 کیلومتر راه جدید ســاخته شود که 
گفتند این پول موجود نیســت و شــما سعی 
کنید حداقل را در نظر بگیرید که با 2 درصد 
این عدد نزدیک 60-70 هزار میلیارد تومان 
شــد. گفتنــد بدبینانه تریــن حالــت ممکن را 
لحاظ کنید که فقط بتوان ســرویس مناسب 
و  فرعــی  راههــای  از  بســیاری  مــا  کــه  داد، 
روســتایی را حذف کردیــم و به عدد  تقریبی 

34 هزار میلیارد تومان رسیدیم.
وی گفت: ســال گذشــته، بــا این کــه دو ماه از 
ســال درآمــد مــا 120 درصد افزایش داشــت. با 
تمــام محرومیتهــا، پولهــای اســتانی و ملی به 
عــدد 14 هزار میلیارد تومان رســید کــه از این 
عــدد 4 هــزار میلیــارد تومان بحثهــای جاری 
ســازمانی، 2 هزار میلیــارد تومان برای حمل و 
نقل و 8 هزار میلیارد تومان برای راه بود، البته 
همــه ایــن 8 هزارمیلیــارد تومــان در راههــای 
شــریانی هزینه نشد. امســال با وجود افزایش 

درآمد، افزایش تورم چشمگیر بوده است. 

افزایش نجومی هزینه روکش آسفالت 
کــرد: ســال 95 روکش آســفالت  امانــی بیــان 
انجــام  تومــان  میلیــون   160 کیلومتــری  را 
کیلومتــری 2 میلیــارد  امــروز  کــه  می دادیــم 
گــر بــرای جاده هــا  تومــان انجــام می شــود. ا
مشــکل  بــا  باشــیم  نداشــته  پایــدار  درآمــد 
که  مواجه می شــویم. هنر ما باید این باشــد 
از زمــان حضــرت آدم تــا کنــون هــر جاده ای 
بــه ما ارث رســیده به درســتی حفــظ کنیم و 
تحویــل نســل بعــدی دهیــم. بــرای ایــن کار 

باید اعتبار بگذاریم.

سهمیه قیر رایگان وزارت راه را تحویل 
نمی دهند 

ســال  گفــت:  نیــز  رایــگان  قیــر  دربــاره  وی 
کرد سقف  گذشته مجلس قیری که مصویب 
دومــی بــود یعنــی در نیمــه دوم ســال اتفاق 
که ما اســتانهای سردســیر را از دســت  افتاد 
دادیم. از طرفی نزدیک پایان ســال خیلی از 
قیرهــای تخصیصی قابلیت جدب نداشــت. 
امســال مجلس تخصیص قیر را به نیمه اول 
کــه از اول ســال تــا دیــروز پیگیــر  ســال آورد 
موضــوع بودیم که تازه دیروز نامه بخشــی از 
ســهمیه نوشته شده است. گرفتاری های ما 

در بخش راه آسیب رسان است. 
گر  وی بــا بیــان ایــن که مــا متوجه هســتیم ا

نقطــه دســت انــدازی در جــاده ایجــاد شــد 
همانجــا نقطــه حادثــه و تصادف می شــود، 
افزود: ما قوانین خوبی داریم اما این که چرا 
اجرا نمی شــود یــا اعتبار آن داده نمی شــود 
جــای ســوال دارد. مــا قانون جرایــم را داریم 
کــه باید 1600 میلیارد تومان به ما می دادند، 
پرداخت 300 میلیــارد تومان از محل جرایم 
رانندگی تصویب شد، اما تا امروز 50 میلیارد 
گر  تومان به راهداری پرداخت شــده است. ا
درآمدهــای مــا نبــود نمی توانســتیم همیــن 

چنــد کار جزئی را در جاده ها انجام دهیم.
از  بعــد  گــر چاره اندیشــی نشــود  ا گفــت:  وی 
بحــران آب حتما بحران راه خواهیم داشــت. 
گر  جاده هم مثل بدن انســان عمل می کند، ا
نقص یا ترک کوچکی داشــته باشد می توانیم 
بــا یک قیرپاشــی مختصــر از جــاده نگهداری 
گر به داد آن نرســیم ســال بعد باید  کنیم اما ا
کنیــم. بــا 2 برابــر هرینــه آن نقــص را برطــرف 
وی بــا اشــاره بــه مســئولیتهای مختلــف این 
ســازمان، تصریــح کرد: در حــال حاضر حدود 
در  عمرانــی  پــروژه  تومــان  میلیــارد  هــزار   30
حــوزه راهــداری داریم و در عین حال 25 هزار 

میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه بهبــود وضعیــت نــاوگان حمــل و 
نــاوگان  شــرایط  و  جــاده ای  عمومــی  نقــل 
حمــل  و  راهــداری  ســازمان  الت  آ ماشــین 
و نقــل جــاده ای بــا ورود بخــش خصوصــی 
کرد: نگهــداری راه ها هــم همینطور  عنــوان 
داده  خصوصــی  بخــش  بــه  بایــد  و  اســت 
شــود. دولــت نمی تواند ایــن حجم جاده را 
کنــد. در دنیــا نگهــداری راه ها از  نگهــداری 
ســه محل عوارض ســوخت، عــوارض راه ها 
و عــوارض نــاوگان انجام می شــود که ما هم 
اینهــا را در قانــون داریــم. امــا وقتــی ماننــد 
درآمــد قانــون جرایم آن را به مــا نمی دهند 

کنیم؟ کار  چه 

ی و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد  رئیس سازمان راهدار

بعد از بحران آب  
بحران راه خواهیم داشت
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اقتصاد آبی )Blue Economy( نام دانشــی است که پس از اقتصاد سبز در 
مقابل مشكالت ناشی از گســترش اقتصادهای خطی ) اقتصاد سیاه؛ اقتصاد 
قرمز؛ اقتصاد خاکستری ( پایه ریزی شد. این اقتصاد به دنبال ایجاد و معرفی 
رویكردهای اقتصادی منطقه ای منجر به توسعه پایدار است  با این تفاوت که 

بر خالف اقتصاد سبز نیازمند 
و  گرانقیمت  تكنولوژیهــای 
ســنگین  اولیه  هزینه های 
نمی باشــد و به همین دلیل 
عالوه بر کشــورهای توسعه 
توسعه  برای  راهكاری  یافته، 
پایدار  اقتصادی منطقه ای و 
به  منجر  تنها  نه  که  اســت 
انسانها  برای  آسیب  و  خطر 
و طبیعــت نشــده بلكه با 
هر  طبیعی  بوم  زیست  حفظ 
منطقه و الهام از آن، تا کنون 
توانسته در بیش از 18 نقطه 
به توســعه  در جهان منجر 
آبی  اقتصاد  گردد.  اقتصادی 
اقتصــادی ارزان و متكی بر 
تقلید  و  نوآوری  وافر،  منابع 
از قوانین طبیعت اســت در 

مقابل وابستگی اقتصاد خطی به منابع نادر )پول، سوختهای فسیلی، نیروی کار 
متخصص و با تجربه و...(. اما منابع اقتصاد آبی از ضایعات و پسماندها تهیه شده 
و هدف آن ایجاد کار شایسته برای افراد محروم از شغل و ایجاد ثروت ناشی از 
چنین فعالیتهای اقتصادی با کمترین هزینه اولیه مورد نیاز است. در سال 1391 
 موسسه تحقیق برای توســعه صنعت احداث و انرژی از ترجمه فارسی کتاب 

» اقتصاد آبی : 10 ســال ، 100 نوآوری و 100 میلیون فرصت شغلی« در سومین 
کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی بوسیله نویسنده کتاب: پروفسور 
گونتر پائولی و طی سخنرانی ایشــان رونمایی کرد. زبان فارسی شانزدهمین 
ترجمه غیر انگلیســی این کتاب اســت. در این کتاب صد نمونه از پروژه های 
اقتصاد آبی در سراسر  موفق 
دنیا معرفی شده اند. با توجه 
به اهمیــت و تاثیــر انجام 
پروژه های اقتصاد آبی توسط 
مهندســی  خصوصی  بخش 
و نقشــی که در دستیابی به 
خواهد  کشور  پایدار  توسعه 
داشــت بر آنیم که تا در هر 
شماره به بهانه ای پروژه های 
توسط  شده  شناسایی  عملی 
و  ایران  آبــی  اقتصاد  گروه 
شــرکتهای  بخش  با  مرتبط 
خصوصی مهندسی را معرفی 
مدد  به  می توانند  که  نماییم 
کارآفرینی و بهبود شــرایط 
اقتصادی شــرکت های عضو 
برآید. ایــن پروژه ها الزاما از 
پروژه های معرفی شده کتاب 
اقتصاد آبی نمی باشــند چرا که پروژه ای می تواند در اقلیم ایران اقتصاد آبی 
باشد اما در سایر اقلیم و کشورها برخوردار از ویژگی ها و دستاوردهای اقتصاد 
آبی نباشد و بالعكس. بنابراین یكی از مهمترین ویژگی های اقتصاد آبی آن است 
که بر بستر نوآوری پایدار و همكاری های مشترك بینارشته ای شكل می گیرند 

و منافع آن همزمان شامل سه بخش جامعه ، طبیعت و اقتصاد می گردد.

 اجــاس COP 27  8 تــا 20 نوامبــر 2022، 
به ریاســت کشور مصر، در شــرم الشیخ، برگزار 
می شود. با توجه به اهمیت این رویداد برای 
حضــور بخــش خصوصــی کشــورها و تصمیم 
اتاق بازرگانی ایــران در خصوص اعزام تیمی از 
خصوصــی  بخــش  و  تشــکل ها  نماینــدگان 
ایــران بــه این اجاس؛ بر آن شــدیم تا در این 
مقالــه بــه ضــرورت پرداختــن به نشســت ها و 
بیانیه های ســازمان ملــل متحد در خصوص 
تغییرات اقلیمی و همچنین نقش تشکل ها و 
شرکت های صنعت احداث و انرژی در مقابله 

با این تغییرات بپردازیم.

COP چیست؟
طرفیــن کنفرانــس  عبــارت  مخفــف    )COP( 

بــرای  کــه  اســت    )Conference of Parties(
ملــل  ســازمان  چارچــوب  ســالیانه  نشســت 
دربــاره تغییرات اقلیمی به کار مــی رود. هدف 
کاپ ارزیابی پیشــرفت کشورها  نشســت های 
در زمینــه پیشــبرد اهداف مرتبــط با تغییرات 
گازهای  اقلیمی اســت. کاهش میزان انتشــار 
گلخانه ای که از عوامل تغییرات اقلیمی است 

از جمله این اهداف است.
کنفرانــس  هفتمیــن  و  بیســت   COP 27
ملــل متحــد  آب وهوایــی ســازمان  تغییــرات 
است که همانطور که اشاره شد 8 تا 20 نوامبر 
، برگزار می شــود.  2022 در شــرم الشــیخ مصــر
هفتمیــن  و  بیســت  شــامل  کنفرانــس  ایــن 
کنوانســیون   )COP( طرفیــن  کنفرانــس 
چارچــوب پیمان نامه ســازمان ملل در تغییر 

نشســت  هفدهمیــن   ،)UNFCCC(اقلیــم
طرف های پروتکل توکیو و چهارمین نشست 
طرف های گفتگو در توافقنامه پاریس اســت. 
این همایش ابتــدا قرار بود در نوامبر 2021 در 
همیــن مــکان برگزار شــود امــا به دلیــل اینکه 
COP26 )اجــاس گاســکو( بر اثــر همه گیری 
کووید 19 یکســال دیرتــر از زمان مقرر خودش 
بــه جــای 2020 در 2021 برگــزار گردید؛ برگزاری 

COP27 نیز یکسال به تعویق افتاد.

اهمیت بخش خصوصی کشورها 
:COP 27 در

اجاس ســال گذشته در گاسکوی اسکاتلند 
دولتهــای  میــان  جــدل  و  بحــث   )COP26(
کشــورهای مختلف بر ســر نــگارش توافقنامه 

تغییرات اقلیمی
 بزرگترین چالش حال و آینده کره زمین

قسمت اول زیبا باقرشاهی    
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چنــان باال گرفت کــه اجاس چنــد روز پیاپی 
از  ســاعاتی  تــا  آخــر  روز  در  و  گردیــد  تمدیــد 
بزرگتریــن  داشــت.  ادامــه  جلســات  بامــداد 
نقطه اختاف بر ســر تضاد منافع کشــورهای 
کشــورهای در حــال توســعه  توســعه یافتــه و 
بــر ســر پایبندی به مفــاد کنوانســیون پاریس 
اســت. چنانکه همچنــان این زاویه و شــکاف 
عمــا  و  دارد)1(   وجــود  دولتهــا  ایــن  میــان 
June در مــاهCOP 27 کــرات هماهنگــی  مذا
کــرات بین المللی  )Pre COP( نشــان داد مذا
دولتی فریز شده و COP 27 جوالنگاه بخش 
خصوصــی کشــورها اســت تــا آنهــا بتواننــد بــا 
پروژه های نوآورانه خود گامی به سوی کاهش 

تغییرات اقلیمی بردارند.
درCOP 27برای اولین بار قرار اســت ارزیابی 
از  منــدی  بهــره  دســتورالعمل  چارچــوب 
فنآوری هــا و میــزان قابلیت عملی شــدن این 
دستورالعمل مورد بررســی قرار گیرد که محل 
نقش آفرینی شرکت های خصوصی می باشد. 
در حــال حاضر میــزان گردش مالــی اقدامات 
کاهــش انتشــار کربــن بیــش از 4 میلیــون دالر 
بــرای زنجیــره واحدهــای صنعتی، ســاخت و 

ساز و کشاورزی است! 
پیش از آنکه به نقش بازار کاهش انتشار کربن 
در ایــران و منافــع آن بــرای بخــش خصوصی 
بپردازیــم خوب اســت مروری داشــته باشــیم 
بر چگونگــی ایجاد تغییرات اقلیمــی، تاثیرات 
و مخاطراتــش بــر حیات کره زمیــن  و ضرورت 

اهتمام جهانی به مقابله با آن.

تغییرات اقلیمی
:)Climate Change( 

در حال حاضر تغییرات اقلیمی از یک موضوع 
حاشــیه ای بــه یــک اولویــت جهانــی تبدیــل 
شــده اســت. تولیــد و مصرف انــرژی، صنعت، 
و  مســکونی  ســاختمان های  نقــل،  و  حمــل 
آنهــا،  گرمایــش و ســرمایش  تجــاری و نحــوه 
کاربری اراضی از جمله مهم ترین  کشــاورزی و 
گلخانــه ای هســتند.  گازهــای  عوامــل تولیــد 
درجــه   1٫1 را  زمیــن  مــداوم  انتشــارات  ایــن 
ســانتیگراد از قــرن نوزدهــم گرمتر کرده اســت 
و انتظــار مــی رود دمــا بیــش از پیــش افزایش 
یابد که کل ســازوکار سیاره زمین و اقلیم و آب 
و هــوای ســیاره ما را تحت تأثیر قــرار داده و در 
نتیجــه منجــر به خشکســالی شــدید، کمبود 
آب، آتش ســوزی، باال آمدن سطح آب دریاها، 

بــروز ســیل ها، ذوب شــدن یخ هــای قطبــی، 
طوفان های فاجعه بار، آسیب شدید به تنوع 
زیســتی و افزایــش ویرانی برای بشــریت شــده 
اســت کــه ممکن اســت بــر ســامت و توانایی 
مــا در تامیــن غذا، مســکن، ایمنــی و کار  تأثیر 
منفــی بگــذارد. همچنیــن با باالآمدن ســطح 
، و وقوع  دریاها، افزایش سطح و نفوذ آب شور
خشکســالی های طوالنــی جوامــع بشــری را با 
مشــکات زیاد مواجه کند، مردم را در معرض 
خطر گرســنگی قرار دهد و بحران پناه جویان 
بــه دلیل مشــکات آب و هوایی را ایجاد کند. 
الزم به توضیح اســت رشــد انفجاری جمعیت 
از 0٫5 میلیــارد نفر در قبــل از انقاب صنعتی 
بــه نزدیــک به هشــت میلیــارد نفر در شــرایط 
فعلــی و تامیــن نیازهای این جمعیــت در باال 
رفتن دمای زمین موثر بوده است. )شکل -1(
  گرمایش جهانی لزوما   تنها موجب خشکسالی 
نمی شــود و در واقع در هــر بخش از جهان به 
شکل خاصی خودنمایی می کند. گاه به صورت 
 ســیل گاه خشکســالی و گاه ترکیبــی از هــر دو.
 ایران  از آن دســته کشــورهایی است که بر اثر 
تغییرات اقلیمی هم با خطر سیل های مهیب 
مواجه اســت هم آتش ســوزی جنگل ها و نیز 
گیر. در نتیجه تولید ناخالص  خشکســالی فرا
داخلی و کشــاورزی به شــدت تحت تاثیر این 
فجایع قرار خواهد گرفت. سایر کشورها نیز از 
این قاعده مستثنا نیســتند و سایر 90 درصد 
جمعیــت جهانــی هــم در معــرض دســت کم 

یکی از این بایا قرار خواهند داشت. 
ایــن تغییــرات زیانبــار اولیــن تاثیرش بــر روی 
اقتصاد کشورهاست. شدیدترین تغییرات آب 
و هوایــی در کشــورهایی در حال اتفاق اســت 
کــه از پایین ترین ســطح درآمــد برخوردارند و 
مطالعاتی که در ســال 2019 انجام شــد نشان 

اقتصــادی  نابرابــری  جهانــی  گرمایــش  داد 
جهانی را تا 25 درصد افزایش داده اســت. در 
کشورهای با درآمد سرانه پایین، با جاده های 
کافــی، قــدرت خرید پایین تکنولــوژی، عدم  نا
وجود زیرســاخت های کافی یا فرســایش آنها؛ 
خطرات اقلیمی می تواند منجر به کمبود مواد 
غذایــی، مهاجرت هــای عظیم تــوده ای)2(  و 

دیگر چالش های اجتماعی شود. 
به عنوان مثال یکی از این کشورها » فیلیپین« 
کــه پیش بینــی شــده در ســال 2040؛  اســت 
134 میلیــون نفر جمعیت خواهد داشــت که 
همــه آنها ناچار به مهاجــرت اقلیمی خواهند 
بینــی مشــابهی  پیــش  بــا  نیــز  بــود. »هنــد« 
مواجــه اســت. جایی که ســیل، گرمــا، کمبود 
آب و فعالیــت آتشفشــان ها تولیــد محصوالت 
کشــاورزی و مــواد غذایــی را تهدیــد میکنــد و 
جــان حــدود یک و نیم میلیــارد نفر جمعیت 
پــر  »نیجریــه«  اســت.  خطــر  در  کشــور  ایــن 
کنون نیز  جمعیت ترین کشــور آفریقایی هــم ا
به دلیل افزایش دما شاهد نابودی کشاورزی 
خــود اســت و بــا مشــکاتی چــون آب آلــوده و 
شیوع ماالریا مواجه هستند که ناشی از آتش 
ســوزی ها، تنــش حرارتــی، طوفــان و افزایــش 

سطح دریاهاست.
ســازمان ملل متحد اخیرا بندی را به منشــور 
زیســتن  »حــق   : نمــود  اضافــه  بشــر  حقــوق 
ک و ســالم«. این ســازمان هشــدار  در هوای پا
داده اســت که انتشار کربن تا سال 2030 باید 
به نصف میزان انتشار کنونی آن کاهش یافته 
و تــا ســال 2050 به صفر برســد که بــه نظر غیر 
ممکــن می رســد. ســه کشــور ایــاالت متحــده 
آمریکا، چین و هند، 45 درصد از انتشار کربن 
انــد.  در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 
ایاالت متحده به طور تاریخی بیشترین میزان 

)شکل -1(
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انتشار کربن را داراســت )از سال 1850( اما در 
حال حاضر چین به لحاظ میزان انتشار اول 
کــرده اســت تــا ســال 2030 در  اســت و اعــام 
باالترین حد انتشار قرار خواهد داشت! اما از 
آن سال تا سال 2060 میزان انتشار خود را به 
صفر خواهد رســاند در حالیکــه اتحادیه اروپا 
اعام نموده که تا ســال 2040 به انتشــار صفر 
کربــن خواهــد رســید. این هدف طبــق اظهار 
خود کشــورها در ایاالت متحده ســال 2050 و 

در هند سال2070 محقق خواهد شد.
 

بــا توجــه بــه اینکــه تــا اجــاس پاریــس یــک 
درجــه به دمای کره زمین افزوده شــده بود و 
پیش بینی می شــد طــی ســالهای آینده این 
افزایــش دمــا به بیش از 2 درجه برســد؛ امضا 
گشــتند بــا  کننــدگان توافــق پاریــس متعهــد 
اقدامــات مقابله ای خود، این میزان افزایش 
را از 2 درجــه بــه یــک و نیــم درجــه برســانند. 
امــا اهمیت این 0/5 درجه در چیســت و چه 
تفاوتی در زیست بوم کره زمین پدید می آورد؟
ادامه در شماره بعد
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پیمانــکاران بازنگــری شــاخص های تعدیــل 
ســه ماهه ســوم و چهارم ســال 1400 و تسریع 
ماهــه  ســه  تعدیــل  شــاخص های  ابــاغ  در 
اول 1401 از ســوی ســازمان برنامه وبودجــه را 

دنبال می کنند.
تخصصــی  کارگــروه  نشســت  تازه تریــن  در 
 ،18/05/1401 مــورخ  گفت وگــو  شــورای 
پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل های 
کشــور مبنــی  مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
تعدیــل  شــاخص های  دربــاره  بازنگــری  بــر 
ســه ماهه ســوم و چهارم ســال 1400 و تسریع 
در اباغ شــاخص های تعدیل ســه ماهه اول 
1401 از سوی سازمان برنامه وبودجه، تمدید 
بخش نامــه دســتورالعمل نحــوه جبــران آثــار 
ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 
دقیق تــر  تعییــن  و  تعدیــل  فاقــد  ریالــی 
حق الزحمــه خدمــات نظــارت بررســی و مقرر 
شــد موضوعــات در نشســت اصلــی شــورای 

گفت وگو مطرح و بررسی شود.
کــه بــا حضــور نمایندگانــی از  در ایــن جلســه 
اتــاق ایــران، وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
ســازمان برنامه و بودجه، شــورای هماهنگی 
تشــکل های مهندســی، صنفــی و حرفــه ای 
، شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخش  کشــور
خصوصی مازندران، ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایــران، انجمــن شــرکت های راه 

سازی ایران، سندیکای صنعت برق، جامعه 
مهندســان مشاور و شــرکت آباد راهان پارس 
برگــزار شــد، کلیه تشــکل های پیمانــکاری به 
کمبــود شــاخص های تعدیــل در ســه ماهــه 
ســوم و چهارم ســال گذشــته معترض بودند 
و عــاوه بــر این انتظــار داشــتند تعدیل های 
سه ماهه اول سال جاری نیز به زودی اعام 

شــود. بــه بــاور آنهــا چــون پیمانــکاران پــول 
نقــد می پردازند اما دولت به مفــاد قراردادها 
بــر  زیــادی  ضــرر  نتیجــه  در  نیســت  پایبنــد 

پیمانکاران تحمیل می شود.
گــر  ا پیمــان کاری  حــوزه  فعــاالن  اعتقــاد  بــه 
دولت به موقع حــق پیمانکار را بپردازد، این 
حجم از مشکات گریبان آنها را نمی گیرد. در 
ایــن رابطه اعــام با تاخیر شــاخص ها یکی از 
ایــرادات اصلــی اســت. از طرفــی شــاهد عدم 
واقعــی  قیمت هــای  بــا  شــاخص ها  انطبــاق 
بــازار در بخــش تامیــن مصالح، دســتمزدها، 
کرایــه ماشــین آالت و غیره هســتیم، عــاوه بر 
ایــن منطبــق نبــودن شــاخص های اعامــی 
بــا نرخ هایی که از ســوی بانک مرکــزی اعام 
می شــود به عنــوان یکی از مــواردی که تولید 
همچنیــن  اســت.  مطــرح  می کنــد،  مشــکل 
بــرای تدویــن و اعــام بــه هنــگام شــاخص-
بخشــنامه های  و  دســتورالعمل  دیگــر  و  هــا 
مربــوط به نظــام فنــی و اجرایی در کشــور در 
انطبــاق عادالنــه با تغییــرات، قیمــت و تورم، 
می بایســتی معاونــت مســتقلی در ســازمان 
برنامــه و بودجــه ایجــاد شــده تــا بــا تمرکــز و 
منابع انســانی بیشتر به این حجم از مسایل 

بصورت سیستماتیک رسیدگی گردد.
اعضــای شــورای هماهنگــی نگــران هســتند 
نشــود،  کنتــرل  تعدیــل،  شــاخص  گــر  ا کــه 

وه شورای گفت وگو مطرح شد؛ در نشست کارگر

پیمان کاران خواستار اعالم به موقع 
شاخص های تعدیل هستند

هماهنگــی  شــورای  اعضــای 
نگران هســتند که اگر شاخص 
نشــود،  کنتــرل  تعدیــل، 
پیمانکاران نمی توانند پروژه را 
تمام کنند و در نهایت بار مالی 
بیشــتری بر پیمانــکار تحمیل 
می شــود. بنابرایــن سیاســت 
حاکــم بــر دولــت در مواجــه 
بــا فعالیــت پیمانــکاری بایــد 

منطقی شود.
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س�ت
�ش �ن

پیمانــکاران نمی تواننــد پــروژه را تمــام کننــد 
و در نهایــت بــار مالــی بیشــتری بــر پیمانــکار 
کم بر  تحمیل می شــود. بنابراین سیاست حا
دولــت در مواجــه با فعالیــت پیمانکاری باید 

منطقی شود.
، رئیــس امــور نظــام  در ادامــه جــواد قانع فــر
فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان 
برنامه وبودجه با اشــاره به شــاخص هایی که 
ســازمان برای ســه ماهه ســوم و چهارم سال 
گذشــته در نظر گرفته است، آنها را نسبت به 
نرخ هــای اعامــی بانک مرکزی بیشــتر برآورد 
کــرد که  کــرد و گفــت: در مجمــوع بایــد توجه 
منابع ســازمان برای تعیین شاخص ها تغییر 
گذشــته  منابــع  همــان  اســاس  بــر  و  نکــرده 
شــاخص ها را مشــخص می کنــد. از طرفی در 
تعییــن شــاخص ها متوســط ســه ماهــه را در 
نظر می گیرد و ماهانه شدن آن بسیار سخت 
و پیچیــده اســت، چون منابــع مختلفی باید 

بررسی شود.
برنامه وبودجــه  ســازمان  در  داد:  ادامــه  او 
ایــن آمادگی را داریم که شــاخص های موقت 
ارائــه دهیــم. دســتورات الزم بــرای ایــن مهم 
داده شــده تــا یــک مــاه بعــد از ســه ماهــه، 
ایــن  شــود.  منتشــر  موقــت  شــاخص های 
موضوع تا پایان مرداد تعیین تکلیف خواهد 

شد.
در پایــان ایــن بحــث مقــرر شــد تــا انتهــای 
مردادمــاه در رابطــه بــا شــاخص های موقــت 
تعییــن تکلیــف شــود تــا بدین ترتیــب بخش 
قابــل توجهــی از مشــکات بــه کمــک همین 
شاخص های موقت برطرف شود. همچنین 
تعییــن  و  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
موقــع  بــه  اعــام  بــرای  مناســب  ســازوکاری 
شاخص های متناسب با وضعیت اقتصادی 
، قــرار شــد موضــوع در صحــن علنــی  کشــور

شورای گفت وگو مطرح و بررسی شود.
تمدیــد  ایــن نشســت  از  بخــش دیگــری  در 
بخش نامــه دســتورالعمل نحــوه جبــران آثــار 
ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 

ریالی فاقد تعدیل مطرح شد.
اعضــای شــورای هماهنگــی این پیشــنهاد را 
نیز مطرح کردند که قراردادهای فاقد تعدیل 
مهندســان مشــاور و قراردادهای ســازندگان 
تجهیزات زمان بــر فاقد عملیات اجرایی هم 

مشمول این بخش نامه شود.
توســط  نشســت  ایــن  در  آنچــه  اســاس  بــر 
نماینــدگان ســازمان برنامــه و بودجه مطرح 
کــه  ای  تجربــه  براســاس  ســازمان  شــد، 
مشــاور  مهندســان  باالســری  جبــران  بــرای 
داشــته اســت، درخواســت مشــمول شــدن 

پرداختی مهندسان مشــاور را در بخش نامه 
از  ناشــی  آثــار  جبــران  نحــوه  دســتورالعمل 
افزایش قیمــت ارز در پیمان های ریالی فاقد 

تعدیل را داده و در انتظار تصویب است.
در ادامه جلســه موضوع تعیین حق الزحمه 
خدمــات نظــارت مهندســان مشــاور مطــرح 
شــد. جامعه مهندسان مشاور معتقد بودند 
کــه در خصــوص قراردادهــای منعقــد شــده 
قبل از سال 96 افزایش حقوق مبنای تعیین 
شــده بــه میــزان 38 % در بخشــنامه اباغــی 
، مغایر قانون  ســازمان برنامه و بودجه کشــور
کمتــری نســبت بــه مــزد  کار اســت و حقــوق 
، تعیین شــده اســت.  تعییــن شــده قانون کار
همچنیــن شــعب ســازمان تأمیــن اجتماعی 
براســاس  را  مشــاور  مهندســان  بیمــه  حــق 
افزایــش حقوق قانون کار مطالبه می نمایند 
که بخشنامه اباغی سازمان برنامه در بخش 
پرداخت های حق بیمه به مهندسان مشاور 

زیان قابل توجه تحمیل می کند.
بــه عاوه آنکه ضریب باالســری در بخشــنامه 
کــه ایــن اقــدام  کاهــش یافتــه اســت  مذکــور 
عادالنه و منصفانه نیست. بنابراین پیشنهاد 
دادنــد که تعیین حقوق مبنای تعیین شــده 
بازنگری شــود و ضرایب باالســری نیز کاهش 

داده نشود.
ســازمان  نماینــده  ابوالحســنی  ادامــه  در 
برنامــه و بودجه اظهار داشــت کــه در ارتباط 
بــا افزایــش دســتمزدها، مقرره قانونــی وجود 
کــه بخشــنامه ســازمان برنامــه صرفــًا  نــدارد 
براســاس افزایش هــای صــورت گرفته مطابق 
کار اباغ شود. همچنین در بخشنامه  قانون 
بــرای مهندســان مشــاور اســتفاده از اســناد 
خزانه و أخذ مابــه التفاوت نرخ حفظ قدرت 
خرید و هزینه تنزیل پیش بینی شــده اســت 

که این یک مزیت برای آن ها می باشد.
کاهــش ضریــب  دلیــل  افــزود  ادامــه  در  وی 
باالســری نیــز این بوده اســت که اســتفاده از 
قراردادهای نســل اول کم گردد تا مهندسان 
مشــاور و دســتگاه های اجرایــی انگیــزه برای 
اســتفاده از قراردادهــای نســل دوم داشــته 
باشند. در پایان مقرر شد بازنگری در افزایش 
38 درصدی حق الزحمه نظارت مهندســان 
مشاور در دستور کار سازمان برنامه و بودجه 
قانونــی  مســتند  شفاف ســازی  و  گیــرد  قــرار 
برای تعیین حقوق مبنای نظارت در جلســه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

مطرح گردد.

کــه  گفتگــو  جلســه صحــن اصلــی شــورای 
متعاقب جلسه کارشناسی تشکیل شد در 

شماره بعدی نشریه منتشر خواهد شد.

مقرر شــد تا انتهای مردادماه 
شــاخص های  بــا  رابطــه  در 
موقــت تعییــن تکلیف شــود 
تــا بدیــن ترتیب بخــش قابل 
توجهــی از مشــکالت به کمک 
موقت  شــاخص های  همیــن 

برطرف شود.








