ماده  34قانون احکام دایمی برنامه های توسعه
کشور و سرنوشت طرح های عمرانی

 مهندس سهراب مشهودی
عضو و نماینده انجمن مدیران فنی و اجرایی
در کمیتــه نظام فنی و اجرایــی نهاد تعامل
تشکل های مهندسی

در شــرایط حاضر نهاد تعامل تشکل های

مهندســی بــا دولــت ،در کمیته ایــی با

دولتهای نهم و دهم که همزمان دو برنامه

همکاری سازمان برنامه و بودجه ،در حال

ســنگین را آغاز نموده بودند؛ یعنی ساخت

دایمی برنامه های توسعه کشور است که به

یارانه نقدی ،امید داشتند که حداقل هزینه

تدویــن آیین نامه مــاده  34قانون احکام
دالیلی که در این نوشــتار ذکر شده است،

می تواند به شــدت به هزینه های زندگی،
تولید و خدمات کشــور بیافزاید .از این رو

ضرورت دارد که از دایمی شــدن این حکم

به طرق الزم جلوگیری شــود و اصالحات
الزم در آن اعمال گردد.

حدود دو میلیون مســکن مهر و پرداخت
هدف دوم را از محل درآمد ناشــی از گران

کردن حاملهای انرژی (تا حد قیمتهای
واقعــی و جهانــی) حاصل کننــد ولی با
محاصــره اقتصادی و کاهــش ارزش ریال،

دوباره قیمت حاملهــای انرژی ،به حدود

یک چهارم قیمتهای جهانی ســقوط کرد

طرح های عمرانی کشور به طرح هایی گفته
می شــود که عمدتاً در راســتای دو هدف

نشــد ،به همین دلیل ،منابع مالی یارانهها

یک -طرح هایی که خدمات موظف دولت،

محقق نگردید .در حالی که پرداخت یارانهها

کلی ،تهیه و اجراء می شوند:
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راه ها ،راه آهن و دیگر طرح های زیربنایی.

و در نتیجه معادل ارزش حاملهای جهانی

نیز که مقرر بود از همین محل تأمین شود،

برای رفاه ملت را محقق می ســازند .مثل

هم چنان روی دســت دولــت باقی ماند.

به ویژه در روســتاها ،شــهرهای کوچک و

طرحهای عمرانی را نیز به چند برابر افزایش

دو -طرح هایــی کــه زیربنای توســعه و

پیمانکاران و مهندسان مشــاور ،با وجود

ساخت مدارس ،درمانگاه ها و موارد مشابه،

عالوه بر این دو تعهد سنگین ،دولت تعداد

بخش های فقیرنشین دیگر شهرها.

داد و به این ترتیب به تعهدات خود در قبال

عمران کشــور هستند ،مثل ساخت سدها،

تذکرهای متعدد و فــراوان اقتصاددانها و

مدیران فنی و اجرایی ،به شدت افزود.
بنابراین بدیهی بود که نتواند از پس تعهدات
این وظیفه سنگین برآید .در نتیجه از یکسو

با عدم پرداختهای ضروری در مقاطع الزم،
به ورشکستهشدن تعداد زیادی از مهندسان

بدیهی اســت ،بخش خصوصی پــس از اتمام

این طرحها ،میبایستی بتواند هزینهها و سود
متناســب آن را از راههایی به دست آورد که به
احتمال قوی ،این امر از طریق فروش خدمات

همین طرحهــا ،مثل عوارض راههــا در مورد

خطــر بزرگ دیگر این اســت که دولت از
متن قانون فوق ،از “دولــت می تواند ولی

می باید ،”...فقط از عبارت “دولت می تواند”

بهــره ببرد و برای ابد خود را از هزینه های

عمرانی که شــاید تنها هزینه مفید کشور

مشاور و پیمانکاران منجر شد و هم چنین

تکمیل راههای کشــور و یا بلیت آمد و شد در

ایــن مباحــث و برخــی ناکارآمدی ها و

امــا باید دید هزینه های بهــره وری از این

یک -این قانون از قوانیــن دایمی برنامه

ویژه ضــرورت تعییــن راه حل هایی برای

یک -انجام برخی از طرح ها مثل ســاخت

فعلی اعمال شود.

ماده  ۳۴قانون احــکام دایمی برنامه های

کم درآمــد ،بــدون متقاضــی می ماند و

اقتصادی ،دولت خودش هم زمان این نوع

در نگاه اول با تحقــق این ماده قانونی ،به

دو -در مورد دیگــر طرح هایی که فروش

ســه -در مورد طرح هایی کــه می توانند

آمد و شــد در راه ها (که در شرایط حاضر

افزایــش غیرقابل تحملی کــه به زندگی و

موجب چند برابرشدن عوارض می گردد و
عم ً
ال هزینه هــای را که پیش از این دولت

را بر عهده بگیرد .به عنــوان مثال ،دولت

تقبل نماید از عوارضی که برای اســتفاده

ســوم -ناکارآمدی ها و فسادهای اجرای

در عین حال نیز موجب افزایش هزینه های

بپردازد.

مدیریت بخش خصوصی ،حل خواهد شد.

می گردد.

بسیاری از طرحها نیز نیمهکاره ماند.

فســادهای تهیه و اجــرای این طرح ها ،به

مورد ساخت متروها و غیره ،امکانپذیر میشود.
روش برای مردم چیست؟

باشند ،خالص نماید.
از این رو پیشنهاد می شود:
حــذف و فقط برای طرح هــای نیمه تمام

اتمام طرح های نیمه کاره ،موجب شــد که

مراکز درمانی و مــدارس ،برای گروه های

دو -در مورد طرح های بی بازده مســتقیم

توسعه کشور ،به شرح فوق تدوین گردد:

انجامشان ناممکن می شود.

طرح ها را به انجام برساند.

نظر می رسد که تمام مشکالت حل خواهد
شد:

طرح ها خالص می شود.

دوم -این طرح ها به اتمام می رسند.
این طرح ها نیز با انجام آن ها با ســرمایه و

فقط برای نگه داری بزرگراه ها اخذ می شود)

تولید وارد می شــود ،بخشــی از هزینه ها

تأمین می کرد ،به گــردن مردم می افتد و

زندگی و هزینه های تولید و تأمین خدمات

از بزرگراه هــا وضع می شــود ،درصدی را
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اول -دولــت از تأمیــن هزینه هــای این

خدمات آن ها ممکن اســت ،مثل عوارض

درآمد زایی داشته باشند ،دولت برای عدم
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