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سرمقاله

نقشه راه  
اقتصاد مقاومتی 

به رسم نام گذاری هر سال متناسب با الزامات 
کشــور، مقام  کالن  یــا ضرورت ها و اولویت های 
معظــم رهبــری ســال 1395 را بــه عنوان ســال 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« انتخاب کرد. 
ایــن انتخاب در بطــن خود حاوی نشــانه ها و 
پیام هایی درباره اســتراتژی ها و سیاست های 
کار  دســتور  در  بایــد  کــه  اســت  کشــور  کالن 
گزافه نیســت  گیرد.  دولتمردان و مجریان قرار 
که در دو دهه  گر ادعا شود در میان نام هایی  ا
اخیر انتخاب شــده، »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 
و عمل« نیازمنــد تعریف دقیق و تبیین معانی 
که ایــن بار موضوعی  و مفاهیم آن اســت. چرا 
کار دولــت و ســایر نهادهــا قرار  بایــد در دســتور 
که بیش از موارد مشــابه پیشــین، صبغه  گیرد 
اجرایی و قانونی دارد. برای درک بهتر موضوع 
بــه نام گــذاری ســالیان اخیــر  کــه  بهتــر اســت 
کــه به نــام »دولت و ملــت، همدلی و  بنگریــم، 
هم زبانــی)1394(«، »اقتصــاد و فرهنگ با عزم 
ملــی و مدیریت جهــادی)1393(«، »حماســه 
سیاسی و حماسه اقتصادی)1392(«، »تولید 
کار و ســرمایه ایرانی)1391(«  ملــی، حمایــت از 
»جهــاد اقتصــادی)1390(«، »همت مضاعف؛ 
شــده اند.  نام گــذاری  مضاعــف)1389(«  کار 
کــم بــر انتخاب هــای فــوق متوجــه  منطــق حا
ترغیب مشــارکت همگانــی و مردمی در تحقق 
آنهاســت. اما در نام گذاری امســال، مسئله به 
که الجــرم نهادهای مســئول و  گونــه ای اســت 
دســتگاه های اجرایی چاره ای ندارند جز آنکه 
بــا تعریــف و هــدف مشــخص به موضــوع ورود 
کننــد. چنیــن اهمیتــی ایــن پرســش را پیــش 
که اساســا »اقتصاد مقاومتــی؛ اقدام  می کشــد 
و عمــل« به چــه معناســت؟ و چگونه می توان 
نســبت به صحت روش های تحقق اقتصادی 

کــرد. روش هایی  مقاومتــی اطمینــان حاصل 
کــه اتفاقــا اجماع نظــر دقیقی دربــاره آن وجود 
موضــوع  ایــن  از  متفاوتــی  تعاریــف  و  نــدارد 
و  اجرایــی  رســانه ای،  سیاســی،  محافــل  در 

تصمیم سازی وجود دارد.
ح این ســؤال را ســاده لوحانه  برخی شــاید طر
که اقتصاد مقاومتی  بدانند زیرا فرض می کنند 
کامــاًل روشــن اســت. اما  یــک مکتــب بــا ابعــاد 
گــر اقتصــاد مقاومتــی به معنــای یــک راهبرد  ا
که هر جامعه  مدیریتی و اقتصادی فهم شــود 
آن  را   خــودش  خــاص  شــرایط  مقتضــای  بــه 
تبییــن می کنــد، بــه ضــرورت تعریــف مبانــی و 
محتــوای آن بــه عنوان یک اصــل مهم اعتقاد 
عمــر  مفهــوم  ایــن  می دانیــم  می کنــد.  پیــدا 
کشــور  درازی در ادبیــات توســعه و اقتصــادی 
کــه در ســپهر  نــدارد، بلکــه چنــد ســالی اســت 
ح شــده و به  کشــور مطر اقتصــادی و سیاســی 
کالن  ابــالغ سیاســت های  زمــان  از  خصــوص 
 1392 ســال  مــاه  دی  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
پــس از بررســی و تصویب در مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام جایــگاه ویژه ای یافته اســت. 
باتوجــه به اینکه دولت، مســئول ســاماندهی 
که در ســبک  کشــور اســت و از آنجایی  اقتصاد 
و  مخالفــان  انگ زنــی  ایرانــی،  سیاســت ورزی 
کردن مجریــان از زیر  همیــن طور شــانه خالــی 
بار مســئولیت ها به یک عادت ناپسند تبدیل 
شده است، مبهم بودن معنا و مفهوم اقتصاد 
مقاومتی، موجب نقض غرض  و ایجاد فرصت 
گریــز از مســئولیت های مترتــب بــر آن از  بــرای 
ســوی دســتگاه های اجرایی خواهد شد. چرا 
کــه متولیان در ســایه ابهــام آن خواهند آرمید 
و حتــی به بهانه ای برای ســرزنش و ســرکوفت 
مخالفــان چه از ســوی مجریان و چه از ســوی 

که  منتقــدان تبدیــل خواهــد شــد. همانطــور 
امــروزه بــه خاطر عدم تعریف روشــن و شــفاف 
دربــاره مفهــوم بخــش خصوصــی و  همچنین 
بخــش  ایــن  حضــور  الزامــات  پذیــرش  عــدم 
در  اقتصــاد -  از مشــارکت در تصمیم گیــری و 
توزیــع عادالنــه  تــا تضمیــن  تصمیم ســازی ها 
نــام  بــه  پدیــده ای  بــا    - فرصت هــا  کارآمــد  و 
کــه ظاهــری چــون  »خصولتی هــا« مواجه ایــم 
بخــش خصوصــی دارند اما ســر در سرچشــمه 
رانت های دولتی دارند و میدان را برای بخش 
کرده اند. به عنوان یک  خصوصی واقعی تنگ 
پیش فــرض در تعریــف ایــن مفهوم الزم اســت 
که اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک  توجه شــود 
کشــور  برداشــت تــازه از چشــم انداز اقتصــادی 
کــه ضــرورت دارد بایدهــا و نبایدهایــی  اســت 
بــر آن الحاق شــود، تا مســیر حرکــت اقتصادی 
کشــور در شــرایط خــاص فعلــی را ریل گــذاری 
که شــاید  کند. برداشــت تازه به این معناســت 
در یــک دوره  وجوهــی از رفتــار و تصمیمــات 
دیگــر  دوره ای  در  و  اســت  الزم  اقتصــادی 

ضرورت ندارد.
بــا  هنــوز  کشــور  کــه  فعلــی  شــرایط  در  مثــاًل   
و  فســاد  رکــود،  تحریــم،  تــورم،  تخریبــی  آثــار 
گریبان  کارآمــدی اقتصــادی و... دســت بــه  نا
اســت بــا الزاماتی در حــوزه بین المللــی مواجه 
گــر در ســال های وفــور درآمدهــای  کــه ا اســت 
نفتــی مدیریت بهتری صورت می گرفت، ناچار 

به چنین الزامی نبود. 
بــه نظــر مــی رســد اقتصــاد مقاومتــی را بــدون 
توجــه بــه واقعیــت هــای امــروز و ضرورت های 
کرد.  کشور نمی توان تعریف  توسعه بلندمدت 
در نگاه ناظران اقتصادی از ریاضت اقتصادی 
تــا جنــگ اقتصــادی و از مقاوم ســازی اقتصاد 
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تــا تعامل اقتصادی با محیــط بین المللی و... 
کدام  که هر  درتعریــف این مفهوم وجــود دارد 
بخش هایی از اقتصاد مقاومتی اند. آن دسته 
که ایــن مفهوم را به  کارشناســان اقتصادی  از 
معنــای ســاده و روشــن یعنی مقاوم ســاختن 
ایــن  کشــور می داننــد شــرط تحقــق  اقتصــاد 
آرمــان را توجه به بخــش خصوصی می دانند. 
که هرچه ســهم مــردم در تولیــد، صنعت  چــرا 
و تجــارت بیشــتر شــود، دولــت می تواند نقش 
کند. بــه عبارت  کشــور ایفــا  مؤثرتــری در اداره 
دیگر دولت فرصت بهتر و بیشتری برای تمرکز 
بــر مســائل مربوط بــه سیاســت گذاری خواهد 
داشــت. ضمن آنکــه حضور بخــش خصوصی 
زنجیــره  و  کشــور  تجــارت خارجــی  در شــبکه 
کمتری به هنگام  صنعتی بین المللی ریســک 
کشور خواهد داشت.    چالش های دیپلماسی 
کشــور در برابــر تحریم هــا  گــر بــه تجربــه اخیــر  ا

که ارتباطــات تجاری و  بنگریــم می بینیــم 
صنعتــی بخــش خصوصــی امــکان مقابله 
را  بین المللــی  چالش هــای  بــا  بهتــری 
خصوصــی  بخــش  گــر  ا بســا  چــه  یافــت. 
کمتری  قدرتمندتــری داشــتیم بــا هزینــه 
از ســر می گذراندیــم. در هــر  را  ایــن دوره 
کشــور بدون وابســتگی شــدید  حال اداره 
به درآمدهای نفتی، چابک سازی دولت، 
اقتصــادی،  فعالیــت  در  مــردم  مشــارکت 
ســاله،   20 چشــم انداز  اهــداف  تحقــق 
رقابت پذیــر ســاختن اقتصــاد و صنعــت، 
کارآمدی هــا و افزایش  کاهــش فســادها، نا
فعالیت هــای  شــفافیت  و  بهــره وری 
مالیاتــی  سیســتم  گیــری  فرا اقتصــادی، 
و اتــکای بودجــه دولــت بــه مالیات هــای 
حاصــل از توســعه درآمدهــای عمومــی و 
کــه موجــب  بســیاری از آرمان هــای دیگــر 
کاهش فقر، فساد، تبعیض و گرفتاری های 
اجتماعــی و شــغلی خانواده هــای ایرانــی 

می شــود، می توانــد از اجــرای درســت و علمی 
بدیهــی  شــود.  حاصــل  مقاومتــی  اقتصــاد 
کــه همــه ایــن مــوارد و مســائل مشــابه  اســت 
را نمی تــوان ذیــل اقتصــاد مقاومتــی تعریــف 
کــرد امــا ضــرورت »اقــدام و عمــل در اقتصــاد 
مقاومتــی« فرصتــی بــرای بازنگــری در قوانین 
مقاوم ســازی  هــدف  بــا  موجــود  رویه هــای  و 
گــر ایــن بازنگــری علمــی و  اقتصــادی اســت. ا
کارشناسان و متخصصان با  مستقل و توسط 
گیرد، تقویــت بخش خصوصی  تجربــه صورت 
بــه عنــوان فرمولی بــرای تأمین بخــش مهمی 
از اهــداف اقتصــاد مقاومتی شــناخته خواهد 
که در سال های  گر همگان اذعان دارند  شد. ا
بهــره وری مناســبی  وفــور درآمدهــای نفتــی، 

صــورت نگرفــت، یک دلیــل مهــم آن غفلت از 
ظرفیت هــای بخــش خصوصی واقعــی و روی 
آوردن به بخش هــای رانتی و موازی در انجام 
کنون به  کشور بود و ا کالن اجرایی  پروژه های 
گذشــته روزگار  خاطر سیاســت های نادرســت 
که به رغم اقدامات مثبت و  خوبی ندارد، چرا 
گرفته، هنوز میلیاردها دالر  قابل توجه صورت 
بدهی دولت به این بخش پابرجا مانده است 
که  و بدتــر آنکه بســیاری از پروژه هــای عمرانی 
گیرد، ســر  باید در اختیار بخش خصوصی قرار 
از جاهــای دیگــر یعنــی »بخــش خصولتی« در 
می آورد. به عنوان یک اشاره هنوز در بسیاری 
از اســتان ها بر خالف منویات ریاســت محترم 
جمهــوری و دولــت پروژه هــای عمرانــی بدون 
رعایت تشریفات الزم از دسترس رقابت بخش 
ج می شــود. حــال آنکــه همــه  خصوصــی خــار
کارشناســان و اهــل فــن اذعــان دارنــد بخــش 

خصوصــی می تواند نســخه درمان بســیاری از 
که  کشــور باشد به شرطی  دردهای اقتصادی 
عــزم جدی و برنامــه ای مدون برای به میدان 

آوردن آن وجود داشته باشد.
 امســال شــاید فرصت بی نظیری بــرای دولت 
تــا جایــگاه  کمیتــی باشــد  و دســتگاه های حا
کننــد و به نام بخش  بخــش خصوصی را احیا 
کام بخش خصولتی شیرین نشود.  خصوصی 
گر اقتصاد مقاومتی  که ا دور از واقعیت نیست 
اقتصــادی  بنیادهــای  تقویــت  معنــای  بــه 
کشــور و اتــکا بــه تــوان داخلــی و تقویت بخش 
خصوصــی نباشــد بــه نتیجــه دلخــواه نرســد. 
کــه مانند برخی  البتــه ایــن بدان معنا نیســت 
کنیــم به نــام اقتصــادی مقاومتــی باید  تصــور 

مرزهــا را بــا ســیم خــاردار ببندیــم و دورتــادور 
کشــور را دیوار بکشــیم. نه تنها چنیــن اعتقاد 
باطــل  خیــال  زهــی  و  نادرســت  تصــوری  و 
بــه  کــه  اســت بلکــه چــاره ای نداریــم جــز آن 
گر  اصــل رقابت پذیری تــن بدهیــم. بنابراین ا
اقتصــاد مقاومتی را به معنای فوق الذکر یعنی 
مقاوم ســازی اقتصاد در نظــر بگیریم، راه آن از 
کاهش وابســتگی هزینه های جــاری دولت به 
کاهش دخالت های دولت  درآمدهای نفتی و 
در صنعــت و عمــران می گــذرد. بدیهــی اســت 
جانشــین دولــت برای انجــام چنیــن وظایفی 

فقط بخش خصوصی است. 
نــام  بــه  کــه  کارشناســی در ســالی  دیــدگاه  از 
»اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام و عمــل« نامیــده 
کــه بــا تعریــف دقیق  می شــود انتظــار مــی رود 
عمــل  گونــه ای  بــه  مفهــوم  ایــن  کاربــردی  و 
کــه موانــع تقویــت بخــش خصوصــی از  شــود 
ســر راه برداشته شــود و به عنوان یک 
و  وزارتخانه هــا  همــه  فــوری  اولویــت 
گره از مشکالت  دســتگاه های اجرایی 
کننــد. فراموش  فعلــی ایــن بخش بــاز 
که اقتصادی مقاومتی مختص  نکنیم 
یک سال و چندسال نیست. بنابراین 
می تــوان  کــه  اســت  ســالی  امســال 
کشور را  ســازوکار مقاوم ســازی اقتصاد 
کــرد و بــه اصطــالح نقشــه راهی  تهیــه 
بــرای توســعه و مقاوم ســازی اقتصــاد 
کشــور تــدارک دید. بــرای ترســیم این 
نقشــه راه اوال باید اقتصاد مقاومتی را 
کرد ثانیا الزامات آن از  تعریــف و تبیین 
جمله برداشــتن موانــع تقویت بخش 
قانونــی  نظــر  اجمــاع  بــا  را  خصوصــی 

کرد.  تسهیل 
گر چنین اجماعــی صورت نگیرد   امــا ا
که هــر جناح  ایــن نگرانــی وجــود دارد 
کردن  یــا جریــان سیاســی  با برجســته 
یک بعد از این مفهوم، از ظن خود یار اقتصاد 
کند مسیر فعالیت ها را  مقاومتی شود و تالش 
که چه بسا برخالف  به سمت و سویی بکشاند 
هدف باشــد. بــرای رهایی از این آســیب، هم 
مجریان و هم منتقدان باید هرگونه برداشــت 
خــود از مفهــوم اقتصاد مقاومتــی را با فحوای 
کنند. در غیر این صورت  درست آن هماهنگ 
که بــا نامگذاری ســال 95  فرصــت بی نظیــری 
برای خلق دستاوردهای بزرگ اقتصادی مهیا 
شده، دســتمایه چالش خواهد بود. بنابراین 
به عنوان یک سندیکا و نهاد بخش خصوصی 
انتظــار داریــم همــه جریان هــای سیاســی  در 
تعامل با هم در عملی ساختن اهداف اقتصاد 

گام بردارند. مقاومتی 

کارى و انضباط اجتماعی وجدان     ۱۳۷۳
انضباط اقتصادى و مالی  ۱۳۷4

کارسازنده  ۱۳۷5
صرفه جویی  ۱۳۷6
صرفه جویی  ۱۳۷۷

امام خمینی قدّس سّره  ۱۳۷8
امیرالمؤمنین، علی بن ابیطالب )ع(  ۱۳۷9

اقتدارملی واشتغال آفرینی  ۱۳80
عّزت وافتخارحسینی  ۱۳8۱

نهضت خدمتگزارى  ۱۳82
پاسخگویی سه قوه به ملت ایران  ۱۳8۳

همبستگی ملی ومشارکت عمومی  ۱۳84
پیامبراعظم)ص(  ۱۳85

اتحادملی و انسجام اسالمی  ۱۳86
نوآوری و شکوفایی  ۱۳8۷

اصالح الگوى مصرف  ۱۳88
کارمضاعف همت مضاعف و   ۱۳89

جهاد اقتصادی  ۱۳90
کار و سرمایه  ایرانی تولیدملی، حمایت از   ۱۳9۱

حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی  ۱۳92
اقتصاد و فرهنگ، باعزم ملی ومدیریت جهادی  ۱۳9۳

دولت و ملت، همدلی و هم زبانی  ۱۳94
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گروی شکل گیری    تحقق اقتصاد مقاومتی در 
که در آن اقتصاد به  اقتصــاد آزاد رقابتی اســت 
گذار شــده و دولــت فقط  بخــش خصوصــی وا
حامی و ناظر بر فعالیت های اقتصادی باشد. 
که دســت رانت خواران از  به این ترتیب اســت 
کوتاه می شود. اقتصاد نیز مانند  کشــور  منابع 
هر علــم دیگری الزامــات و قوانین خاص خود 
را دارد. یــک نظــام اقتصــادی را می تــوان یک 
منظومه  حــاوی متغیر های متعدد در اقتصاد 
کالن دانســت. این متغیر ها در درون سیستم 
کنش پرداخته و نتایج حاصل از  کنش و وا بــه 
کنش ها به صورت پســرفت  کنش هــا و وا ایــن 
و پیشرفت اقتصادی خود را نشان می دهند.

کشــور  اقتصــاد دولتــی ما عمده ســهم اقتصاد 
اداره  شــیوه ای  بــه  و  مدیریــت  و  مالکیــت  را 
که می تــوان آن را بــه مجموعه ای  کرده اســت 
ج از  کــه خــار کــرد  از قوانیــن و مقرراتــی تعبیــر 
کشور  سیســتم درونی اقتصاد به روند اقتصاد 
تحمیل شده و متغیر ها را به صورت دستوری 
تعیین می کند. چنانچه اقتصاد به عنوان یک 
علم شناخته شود و به الزامات آن تعهد وجود 
داشــته باشــد، الزم است دولت به عنوان یک 
کشــور  مالک و مدیر، بخش اعظمی از اقتصاد 
ج  کــرده و بــه بخــش  را از حیطــه اختیــار خــار
خصوصی منتقل کند تا با تعدد تولید کنندگان 
گیرد.  و عرضه کنندگان یک بازار رقابتی شــکل 
کثیــری  چــون بــازار رقابتــی متشــکل از تعــداد 
کــه  از عرضه کننــدگان و تقاضا کننــدگان اســت 
عمــل یک عرضه کننده یــا تقاضا کننده تاثیری 

کل قیمت ها نخواهد داشت. در 
حال آنکــه به نظر من معضل اصلی اقتصاد ما 
که به دلیــل دولتی بــودن اقتصاد،  این اســت 
کــه مطابق بــا عرضه  ایــن امــکان وجــود ندارد 

گیرد  و تقاضــا، یــک بــازار رقابتــی در آن شــکل 
رضایــت  مــورد  و  مناســب  قیمت هــای  کــه 
تولید کنندگان  و مصرف کنندگان تعیین شــود. 
در یــک بازار رقابتی، ســرمایه گذاری متناســب 
در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی صــورت می گیــرد و تعــادل و تــوازن 
در بــازار ایجاد می شــود. از طــرف دیگر افزایش 
ســرمایه گذاری موجبات رشــد  تولید ناخالص 
داخلــی و همچنین اشــتغال را فراهم می کند. 
همچنیــن عامــل افزایــش درآمد ملــی و عرضه 
کــه  کمــک می کنــد  محصــوالت ملــی اســت و 
ســطح عمومــی قیمت هــا متعــادل شــود؛ در 
چنین شــرایطی اقتصاد از یــک چرخه معقول 
پس انــداز، ســرمایه گذاری، تولیــد، اشــتغال و 
درآمد برخوردار می شود. این چرخه در صورت 
وقــوع بحران هــای داخلی یا خارجــی، قابلیت 
خــود تصحیحــی را دارد. به همیــن دلیل مثال 
گر در دوره ای شــاهد رکود در اقتصاد باشــیم،  ا
این رکود با سیاست های پولی و مالی دولت و 
در چارچوب الزامات علم اقتصاد به سرعت به 

بهبود و رونق اقتصادی تبدیل می شود.
بــه عنــوان مثــال پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
بحران هــای زیادی اقتصاد دنیــا را تحت تاثیر 
قــرار داد ولی هر بار اقتصــاد راه خود را از میان 
کــرده و مســیر رونــق را در پیــش  بحران هــا بــاز 
گرفته اســت. این موضوع به آن مفهوم اســت 
کــه اقتصــاد در مقابــل هــر بحــران داخلــی یــا 
خارجی اعم از سیاســی، اقتصــادی یا طبیعی 
کند و مجددا  می توانــد مقاومت خود را حفظ 
کرده و به ســرعت خود  از مراحــل ســخت عبور 
کنــد. ایــن مفهــوم را می تــوان بــه  را تصحیــح 
کــرد و آن نوع اقتصاد  اقتصــاد مقاومتــی تعبیر 
کشــور ما  که مد نظر سیاســتمداران  مقاومتی 

نیــز هســت، همیــن هــدف را تعییــن می کنــد؛ 
گزیر اســت بــه الزامات  کشــور ما نا لــذا اقتصاد 
علــم اقتصاد پایبند باشــد، در غیر این صورت 

کارایی چندانی نخواهد داشت.
برای به ثمر رســیدن اهداف اقتصاد مقاومتی 
کمیت  ضــرورت ایجاد بســته های قانونــی، حا
بــا  دیپلماتیــک  مناســبات  ارتقــای  قانــون، 
که آثار آن  کشــورهای خارجی وجود دارد، چرا 
گســترش اقتصاد و افزایش تجارت خارجی  در 
که به لحاظ سیاسی  دیده می شــود. هرچقدر 
کشــورهای خارجی  کشــور با ســایر  مناســبات 
را بهبــود بخشــیم اقتصــاد نیز از آثــار مثبت آن 
برخــوردار خواهــد شــد. بــرای تحقــق اقتصــاد 
کــه همــان اقتصــاد آزاد رقابتــی بــا  مقاومتــی 
هــدف حفظ منابع و مصالح ملی اســت، الزم 
قدرت هــای  مختلــف  قطب هــای  کــه  اســت 
کشــور به لحــاظ اهداف  سیاســی و اقتصــادی 
منتهی به تأمین منافع ملی، با یکدیگر همسو 
گرایــی ایــن قطب هــا از یکدیگــر  شــوند؛ لــذا وا
اســباب توفیــق نیافتــن  اجــرای ابالغیه هــای 
اقتصــاد مقاومتــی را فراهم می کنــد. برای این 
کشور باید به صورت مستقل از  منظور اقتصاد 
کند و وامدار سیاســت نباشد،  سیاســت عمل 
زیرا اقتصاد سیاســی همواره در جهت اهداف 
کرده و از این اهداف پشتیبانی  سیاسی عمل 
که این امر به منافع و مصالح ملی آسیب  کرده 

می زند.
اعطــای  طریــق  از  خصوصــی  بخــش  تقویــت 
کمک هــای مالی و اعتبــاری و قانونی دولت ها 
کار  کسب و  و بانک ها و ایجاد فضای مناســب 
که  کاهش مقررات و قواعد زائدی  کم ریســک، 
که الزم  مخل تولید اســت، از مواردی هستند 
اســت در زمینه اقتصاد مقاومتــی در متن قرار 
گیرنــد. همچنین مبارزه با فســاد اعم از فســاد 
کــه متاســفانه مولــود اقتصــاد  اداری و بانکــی 
که  نفتی رانتی است از دیگر موارد مهمی است 
تا حل نشود ، هیچ برنامه اقتصادی نمی تواند 
که فساد اقتصادی  به ثمر برســد. در شرایطی 
وجــود داشــته باشــد، ایــن موضــوع منجــر به 
توزیع و تخصیص نامناســب منابع می شــود و 
زمینه چپــاول مالی عــده ای از رانت خوران به 
وجــود مــی آید و ایــن موضوع برخــالف جهت 
شــکل گیری اقتصــاد مقاومتــی اســت و بــرای 
حرکــت بــه ســوی آن بایــد اقتصــاد آزاد رقابتی 
که به موجب آن دولت ها حامی و ناظر واقعی 
بر فعالیت های اقتصادی باشــد شــکل بگیرد، 
ایــن رونــد می تواند در برابر هر بحران و شــوک 
اعــم از داخلــی و خارجــی حداقــل نوســانات 

منفی را بروز دهد.

 دکتر محمود جامساز

اقتصادمقاومتیسازوکارعلمیمیطلبد
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گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
و  نقدینگــی  کمبــود  ماهیــت  وضعیــت  بــه 
اســت.  پرداختــه  آن  بــا  مقابلــه   راهکارهــای 
و  از معضــالت  یکــی  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی 
خ رشــد  کمبــود نقدینگــی اســت. نــر بــه نــام 
نقدینگــی طی 4 ســال اخیر همــواره باالی 20 
که بخش حقیقی  درصد بوده است، در حالی 
کمبــود نقدینگــی رنــج می بــرد. در  اقتصــاد از 
کیــد شــده اســت  گــزارش مرکــز پژوهش هــا تا
هرچنــد اقتصاد ایــران بانک محور اســت، اما 
بــه نظــر می رســد بحــث انحــراف نقدینگــی و 
کیفیــت آن نیــز دارای ابهاماتــی اســت. نتایج 
که اوال  گزارش نشان می دهد  بررسی های این 
گذشته، اقتصاد ایران تورم های  در سال های 
کرده و سیاســت گذاران برای  باالیــی را تجربه 
کمتر از  خ های ســود )بــه ســطوحی  کاهــش نر
خ تورم( بــه بانک ها فشــار آورده انــد. ثانیا،  نــر
بانک هــا نیــز بــرای حفــظ ارزش منابــع خود، 
و  مســتغالت  ماننــد  دارایــی  بازارهــای  در 
کرده اند.  بنگاه هــای تولیــدی ســرمایه گذاری 
ثالثــا، دولت ها نیــز تکالیفی بر عهــده بانک ها 
کاهش  که ســودآوری بانک ها را  قــرار داده اند 
داده و ادامــه ایــن رونــد باعــث شــده اســت 
عنــوان  بــه  انجــام وظایــف خــود  از  بانک هــا 
واســطه گرهای مالــی و هدایت کننــده نهایــی 
نقدینگــی عاجز شــوند. مرکــز پژوهش ها برای 
در  اســت  داده  پیشــنهاد  مشــکل  ایــن  حــل 
ســطح سیاســت گذاری، الزم اســت سیاســت 
بودجــه ای  سیاســت  و  انبســاطی  پولــی 
انضباطــی اجرا شــود. دولت بایــد بدهی خود 
کند و اقدامات شــبه  را بــه بانک هــا پرداخــت 
که از منابع بانک ها تأمین مالی  بودجــه ای را 

نیــز  مرکــزی  بانــک  دهــد.  خاتمــه  می شــوند 
بایــد ضمن ایجــاد انضباط در شــبکه بانکی و 
اصالح تدریجی ســاختار، سیاســت های پولی 
خ سود در بازار  کاهش نر انبســاطی را با هدف 
کالن، اتخاذ  کنــد. همچنیــن در ســطح  اجــرا 
چارچوب هدف گذاری تورم می تواند بسیاری 
از نارسایی های ساختار فعلی سیاست گذاری 
کند. چارچوب هدف گذاری تورم  پولی را رفع 
کمتــر بر  بــه بانــک مرکــزی اجــازه می دهــد تــا 
خ های ســود ســپرده ها و تســهیالت  تعیین نر
کنــد. در ســطح خــرد نیــز بایــد نظارت  تمرکــز 
و  شــود  تقویــت  بانک هــا  بــر  مرکــزی  بانــک 

کمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. حا
بایــد توجه داشــت زمانــی بانک هــا می توانند 
اهــداف  کــه  کننــد  عمــل  خــود  وظیفــه  بــه 
کالن اقتصادی در یک  شــرکتی آنها با اهداف 
راســتا قرار داشــته باشــد و این تنها بــا اجرای 
کمیــت شــرکتی محقــق می شــود. در ایــن  حا
کید شــده اســت اقدامات سه سطح  گزارش تا
فوق، ضمن بهبــود وضعیت ترازنامه بانک ها 
از خطــر  پولــی،  انبســاط  اقدامــات  از طریــق 
افزایــش تــورم و اتــالف منابــع در بانک هــا نیــز 

جلوگیری می کند.

الزام بانک ها 
به انجام وظایف قانونی

کاهش  کــه در رابطه بــا  بــا وجــود شــعارهایی 
که  خ ســود بانکی وجــود دارد و بــا وجودی  نر
کــه  بانک هــا در ظاهــر چنیــن بیــان می کننــد 
در  مرکــزی  بانــک  و دســتورات  قوانیــن  تابــع 
رعایــت قانون هســتند اما در عمــل و در واقع 
بانک هــا، بانــک مرکــزی را دور زده و قوانیــن 
خ بهــره باالیــی  را رعایــت نمی کننــد. آنهــا نــر

که  بــرای اعطای تســهیالت در نظــر می گیرند 
گرفتــن اعتبــارات  بنگاه هــای اقتصــادی را از 
که  از آنهــا بی انگیــزه می ســازد. مثــال در حالی 
خ بهــره 21  برخــی بانک هــا مدعــی هســتند نر
درصــدی می گیرند اما زمان اعطای وام بیش 
از این مبلغ از فرد متقاضی دریافت می کنند. 
مشــخصا در چنیــن شــرایطی پــول در بانــک 
باقــی می ماند، حجم نقدینگــی باال می رود و 
مــردم بــا وجــود نیاز اساســی بــه دریافت پول 
و  نمی کننــد  دریافــت  تســهیالت  بانک هــا  از 
در نتیجــه بــا مانــدن پــول در بانک هــا حجم 
کمبــود  بــا  بــاال مــی رود و اقتصــاد  نقدینگــی 
نقدینگی مواجه می شــود. بنابراین نخستین 
راهــکار اصــالح شــبکه بانکــی و ملزم ســاختن 
بانک هــا بــه اجــرای قانــون، تبعیــت از بانــک 
که  مرکــزی و انجــام وظایف قانونی ایی اســت 

بر عهده دارند.

هدایت نقدینگی سرگردان
 به سمت تولید

در تعریــف نقدینگــی بیــن آنچــه در بانک هــا 
دیگــر،  بخش هــای  در  آنچــه  بــا  دارد  وجــود 
حجــم  مجموعــه  بــه  دارد.  وجــود  تفــاوت 
و  بیــداری  ســپرده های  و  پــول  شــبه  پــول، 
پس انداز هــای مردم در تعریــف بانک مرکزی 
گفتــه می شــود. ایــن نقدینگــی در  نقدینگــی 
کرده است. از  ســال های اخیر رشــد بســیاری 
طرف دیگر در ســال های اخیر هم می شــنویم 
شــده  کــم  صنایــع  در  نقدینگــی  میــزان  کــه 
اســت. این دو نقدینگــی دو مقوله جدا از هم 
هســتند. یعنی نقدینگی بانک ها با نقدینگی 
بــه همیــن  تفــاوت دارد.  نیــاز صنایــع  مــورد 
نقدینگــی  حجــم  افزایــش  از  منظــور  دلیــل، 
کــه بانــک مرکــزی اعالم  همــان چیزی اســت 
می کنــد. در شــبکه بانکــی نقدینگــی به جای 
کارهــای مولــد بــرود تبدیل  اینکــه بــه ســمت 
کــه  بــه ســکه، ارز و... شــده اســت در حالــی 
صنایــع برای تأمین مواد اولیه و ضروری خود 
به نقدینگی نیاز دارنــد. نقدینگی بانک ها به 
نوعی سرگردان اســت و در دست تولید کننده 
کار عمــده دولــت  نیســت. بــه همیــن دلیــل 
کــه ایــن نقدینگــی ســرگردان را به  ایــن اســت 
کنــد. ورود این  کارهــای مولد هدایت  ســمت 
نقدینگــی بــه بازارهایــی چــون بــورس، طال و 
ارز باعــث تعلیــق این نوع نقدینگی هم شــده 
کار اساسی هدایت  اســت. بنابراین نخستین 
ایــن نقدینگی از ایــن بازار هــای بی ثبات و در 
حال نوســان به سمت تولید و رساندن آن به 

دست تولید کننده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس

نقدینگیبهسمتتولیدنمیآید
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ســه شــرط اساســی برای ورود ســرمایه گذاران 
کــه بــه تفکیک  کشــور وجــود دارد  خارجــی در 
کدام می پــردازم. اولین شــرط  بــه توضیح هــر 
که ســرمایه گذاری  و مهم تریــن آن ایــن اســت 
فرآیندی به  شدت زمان بر است. برای بررسی 
کــه حتــی در  دومیــن عامــل بایــد دقــت شــود 
کــه شــرایط تحریــم در آن وجــود  کشــور هایی 
باالیــی  رتبــه  کســب و کار  فضــای  در  و  نــدارد 
دارند، ســرمایه گذار با بررســی های زیــاد اقدام 
بــه ســرمایه گذاری می کند، حال ایــن حالت را 
که بســیار  کشــور ما  که شــرایط  در نظــر بگیرید 
خاص اســت. در دوران تحریم نیز رســانه های 
کشــور ما را با غرض ورزی های خاصی  خارجی 
کرده اند. همین مسائل باعث می شود  معرفی 
که یک فضای نامناسب در کشورهای خارجی 
که حتی زندگی معمولی در ایران  ترسیم شود 
بازرگانــی در  اتــاق  را دشــوار نشــان می دهــد. 
دوران پســاتحریم اولیــن اقــدام خــود را ایجاد 
گذاشــته بود. در این رفت و  تغییر در این نگاه 
آمدها با هیأت های خارجی ما قصد داشــتیم 
فضایــی واقعی ایــران و فضای ســرمایه گذاری 
را بــه تمــام دنیا نشــان دهیــم. در ایــن زمینه 
نیــز بســیار موفــق بودیــم. هیأت هــای تجاری 
که  کشــور شــده اند، به تفاوت فضایی  که وارد 
که در  در رســانه ها ترســیم می شــد بــا فضایــی 
کردنــد. به طور مثال  ایــران دیده اند، اعتــراف 
در آخرین ســفر نگارنده به اتریش، بســیاری از 

کــه در ایــران حضور داشــتند، به  هیأت هایــی 
وجود فضای متفاوت در ایران معترف بودند.
ســاخت های  زیــر  ایجــاد  ســوم  شــرط 
در  نگارنــده  تجربــه  اســت،  ســرمایه گذاری 
کــرات مســتقیم  ایــران و حضــور در مذا اتــاق 
مویــد  خارجــی  هیــأت  ده هــا  غیرمســتقیم  و 
که  که بیشــتر هیأت هــا دریافته اند  این اســت 
کمیــت  حا مجموعــه  مطالبــات  و  مختصــات 
گذشــته مبتنــی  بر رابطه  ایــران دیگر همچون 
خریدار و فروشــنده و رابطه یک ســویه تجاری 
نیســت. به این ترتیب، بیشتر هیأت ها با این 
کــره بــا ایــران می شــوند  پیش فــرض وارد مذا
کــه شــریک تجــاری و همــکار خوبــی بــا ایــران 
بــا درک واقعیت هــا و مطالبــات  آنهــا  شــوند. 
قصــد  بــا  بیشــتر  ایــران،  کمیــت  حا جدیــد 
تعریــف پروژه هــای مشــترک و حضــور مســتمر 
کشــورمان ســفر می کنند،  در اقتصــاد ایران به 
که ما بــرای بهره گیری  امــا واقعیــت این اســت 
بهینه از حضور آنها، به خوبی آماده نیســتیم. 
تقریبــا همه این هیأت ها پیام قاطع و محکم 
جمهــوری اســالمی ایــران را شــنیده و متوجه 
آقــای  ایــن مدعــا صحبــت  شــاهد  شــده اند. 
»مارتیــن شــولتز«، رئیــس پارلمان اروپا اســت 
کــه در ســفر بــه ایــران مســتقیم از فــرودگاه بــه 
اتــاق ایــران آمــد. این مقــام عالی رتبــه اروپا در 
پارلمــان بخــش خصوصی، به صراحت اشــاره 
که جمع بندی هیأت های اروپایی اعزامی  کرد 

به ایران در سه محور خالصه می شود:
و  ســرمایه  انتقــال  بــه  ایــران  اینکــه  اول   
تکنولوژی فکــر می کند؛ بنابراین نــوع رابطه با 
ایــران بایــد ســرمایه گذاری مشــترك و مســتمر 

تولیدی باشد.
 ٨٠ بــازار  بــه  تنهــا  ایــران  و  مــا  اینکــه  دوم   
میلیونی نمی اندیشــیم و برای تبدیل اقتصاد 
بــرای  تجــارت  و  تولیــد  مرکزیــت  بــه  ایــران 

٤٠٠میلیون جمعیت منطقه فکر می کنیم.
 ســوم اینکــه زمینــه حقوقــی موجــود بیــن 
کار بــا ایــران در چنیــن فضایی  طرفیــن بــرای 
و  تفاهــم  به دنبــال  بایــد  و  نیســت  مســاعد 
قراردادهــای حقوقــی جدیــد و ســازگار بــا این 

انگاره بود.
شــدن  محقــق  الزمــه  ترتیــب  ایــن  بــه 
فضــای  از  واقعــی  اقتصــادی  دســتاوردهای 
پســابرجام، تأمیــن پیش نیازهــای ضروری آن 

است؛ اما این پیش نیازها چیست؟
کســب و کار« در  اول؛ رتبــه شــاخص »ســهولت 
ایــران نه در منطقه و نه در جهان، قابل دفاع 
نیســت. ارتقــای این رتبه )که محتــاج انقالبی 
اقتصادی اســت( باید در اولویت سیاست گذار 
کشــور بــرای  کســب و کار  گیــرد تــا فضــای  قــرار 
جــذب ســرمایه، جــذاب شــود. تــا ایــن رتبــه 
کاال بــه ایــران، جاذبــه  پاییــن اســت، فــروش 
بیشتری از مشارکت تولیدی و تجاری با ایران 

خواهد داشت.

محسن جالل پور

3شرطبرایجذبسرمایهخارجی

تجربه نگارنده در اتاق ایران و 
حضور در مذاکرات مستقیم 

و غیرمستقیم ده ها هیات 
خارجی موید این است که 

بیشتر هیات ها دریافته اند که 
مختصات و مطالبات مجموعه 

کمیت ایران دیگر همچون  حا
گذشته مبتنی  بر رابطه خریدار 
و فروشنده و رابطه یک سویه 

تجاری نیست. به این ترتیب، 
بیشتر هیات ها با این پیش فرض 
وارد مذاکره با ایران می شوند که 
شریک تجاری و همکار خوبی 

با ایران شوند.
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امــروز ســرمایه گذاری و رقابــت در همــه  دوم؛ 
کار ایران قرار دارد. صرف  رشــته ها، در دســتور 
ســرمایه انســانی و مالی محدود در عرصه های 
نامحــدود، یکــی از رمــوز رقابتــی نبــودن مــا در 
کنیم قرار اســت در  جهــان اســت. بایــد معیــن 
کــدام رشــته ها به یــک قــدرت رقابتــی جهانی 
تبدیــل شــویم؟ مهــم اســت بفهمیم ســرمایه 
کنیم.  کجــا قــرار اســت متمرکــز  محدودمــان را 
ایــن  غیــر  در  ســرمایه  صــرف  از  آنکــه  مهم تــر 
کــرد. آن راهبــرد توســعه  محل هــا بایــد پرهیــز 
گیرد، به معنــی فقدان  کــه همــه  چیز را هــدف 

راهبرد است.
ســوم؛ محتاجیم دوبــاره به تدوین اســتراتژی 
معلــوم  بپردازیــم.  ســرمایه گذاری  جــذب 
نیســت مــا در چــه زمینه هایی و بــه چه میزان 
جــذب  می توانیــم  و  می خواهیــم  مالکیــت  از 

سرمایه و تکنولوژی داشته باشیم.
چهــارم؛ بنگاه هــای مــا باید آمادگــی الزم برای 
کــره و قراردادهــای حقوقی محکم و متقن  مذا

کنند. برای مشارکت درخود ایجاد 
پنجــم؛ حرکت قطعی به ســوی فضــای رقابتی 
کشــور بایــد به صورت محســوس و  در اقتصــاد 

ملموس دیده شود.
کشــور بــه توســعه بخــش  ششــم؛ عــزم جــدی 
خصوصــی و پرهیز از توســعه بنگاه های دولتی 
بایــد به صــورت عملــی دیــده شــود. نبایــد بــه 
فربه سازی بنگاه های دولتی و خصولتی ادامه 
بــا  به نظــر می رســد همچنــان  کــه  کاری  داد؛ 

جدیت در حال انجام آن هستیم.
کمیــت ایران یک حرف  هفتــم؛ دنیا باید از حا
واحــد بشــنود. ارســال پیام هــای متناقــض و 
گریــز بنگاه هــای جــدی از  ناهمخــوان، ســبب 
مشــارکت صنعتــی بــا ایــران می شــود. بــا ایــن 
مقــام  اخیــر  بیانــات  بــا  به نظــرم  مالحظــات، 

معظــم رهبــری همــه مــا بایــد پیش نیازهــای 
نمــود  و  تکنولــوژی  و  ســرمایه  جــذب  تحقــق 
ک ایران را فراهم آوریم.  عینــی آن روی خاك پا
کشــور پیشــرفته ای در دنیا ســراغ نداریم  هیچ 
کــه بــرای دســتیابی بــه توســعه، چهــار بنیــان 
اساسی را تعریف نکرده باشد. نخستین پایه و 
بنیان، بر رابطــه عاقالنه، منطقی و عزتمندانه 
بــا جهــان تعریــف شــده اســت؛ خوشــبختانه 
کرده ایم.  ایــن بنیــان را پــس از برجــام محکــم 
بنیــان دوم، تعریــف حــد و مــرز دولــت اســت. 
کشــوری بــا موتور اقتصاد دولتی به رشــد  هیچ 
پایــدار دســت پیــدا نکــرده اســت. بزرگ تریــن 
دولت هایــی  را  قــرن  اقتصــادی  فاجعه هــای 
که حــد و مــرزی برای خــود قائل  رقــم زده انــد 
بیشــترین  کــه  دولت هایــی  اتفاقــا  نبوده انــد. 
منابع طبیعی را داشــته اند، بیشترین ضربه ها 
را بــه روند توســعه خود زده اند. ســومین پایه، 

اســت.  قدرتمنــد  خصوصــی  بخــش  تعریــف 
نمی توانــد  دولــت،  ســرباِر  خصوصــی  بخــش 

موتور رشد و توسعه باشد.
قدرتمنــد  و  بایــد مســتقل  بخــش خصوصــی 
شــکل بگیــرد تــا بتوانــد بــار ســنگین تولیــد و 
کشــد. در نهایــت اینکــه  اشــتغال را بــه دوش 
سیاســت های حمایتــی باید روشــن و شــفاف 
کم درآمد  باشــد. دغدغــه رســیدگی بــه اقشــار 
ایــن  بــرای  حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ  و 
اقشــار، دغدغــه ای اســت محتــرم و الزم. امــا 
اقتصــاد هــم نیــاز بــه منابــع و منابــع هــم نیاز 
بــه اقتصــاد سیاســی توســعه گرا دارد. به نظــر 
مجلــس  کمــک  بــا  یازدهــم  دولــت  می رســد 
نحــوه  بــرای  اساســی  فکــری  بایــد  دهــم، 
کم درآمــد و توزیــع منطقــی  حمایــت از اقشــار 
درآمدهــای نفتــی با هــدف ایجاد رشــد پایدار 
کــه هیــچ  داشــته باشــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــس دلش بــه حال مــا نســوخته اســت. دنیا 
کشورهای دنیا به فکر  دار رقابت اســت. همه 
کســب بیشــترین منفعت خودشــان هستند. 
کامال  اینکــه منافــع ما از برجــام چقدر باشــد، 
که خودمــان چگونه عمل  بســته به آن اســت 
می کنیــم. حتــی بــارش طــال از آســمان، بــرای 
کــه فاقــد اســتراتژی و آمادگــی باشــد و  ملتــی 
نداند چه می خواهد، مصیبت اســت. شــاهد 
مثالــش، نقش مخرب ثروت نفــت در اقتصاد 
خاورمیانــه؛ و در نهایــت اینکــه اقتصــاد ایران 
کــه هنوز به  بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان اســت 
اقتصــاد  اســت.  نپیوســته  جهانــی  بازارهــای 
نظــام  باالدســتی  ســند  مهم تریــن  مقاومتــی 
که بــه صراحت بــر ضــرورت برون گرایی  اســت 
کرده اســت. بر همه ما الزم اســت این  کیــد  تا
راهبــرد ارزشــمند را در عرصــه عمــل اجرایــی 

کنیم./ دنیای اقتصاد

بخــش خصوصی باید مســتقل 
و قدرتمند شکل بگیرد تا بتواند 
اشــتغال  و  تولیــد  ســنگین  بــار 
همین طــور  کشــد.   دوش  بــه  را 
بایــد  حمایتــی  سیاســت های 
روشن و شــفاف باشد. دغدغه 
کم درآمد و  رســیدگی بــه اقشــار 
حمایتــی  سیاســت های  اتخــاذ 
دغدغــه ای  اقشــار،  ایــن  بــرای 

است محترم و الزم.  
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گفت وگوی پیام آبادگران با  مهندس آل یاسین

بخش خصوصی می تواند 
کسب قدرت موفق شود کارزار  در 

آقــای مهندس آیا برجام نقطه عطفی 

ایــران   توســعه  بــرای  برنامه ریــزی  در 
گشت به شرایط قبل  اســت یا صرفا باز
از تحریــم؛  همچنیــن آیــا می تــوان بــه 
برجــام بــه عنــوان فرصتی بــرای بخش 

کرد؟  خصوصی نگاه 
بــه اعتقــاد مــن اثــرات منفــی تحریم هــا 
بــر اقتصــاد ایــران از یکســو، و پیدایــش 
گســترده  مالــی  فســادهای  بــروز  زمینــه 
از ســوی دیگــر، بــرای اقتصــاد و روحیــه 
کشــور تکان دهنده بــود. اما آنچه  مردم 
مــن در پســاتحریم فرصتــی بــرای بخش 
کاهش قیمت نفت  خصوصی می بینم، 
و بــه تبــع آن نیازمنــد شــدن دولــت بــه 

بخش خصوصی توانمند است.
برنامه ریــزی  تنهــا  نــه  انقــالب  از  بعــد 
ســرمایه گذاری های  بــرای  بنیادینــی 
ملــی از محــل درآمدهــای نفتــی صورت 
توســعه  و  تقویــت  بــرای  بلکــه  نگرفتــه، 
خاصــی  اقــدام  نیــز  خصوصــی  بخــش 
صــورت نگرفتــه اســت. از ایــن رو نفــت 
کشــور مــا به جــای اینکــه موهبت  بــرای 
باشــد، مصیبت شــده اســت. حال آنکه 
کشــوری مثــل نــروژ موهبت  نفــت بــرای 
اســت. چــون در آنجــا بــا خــرد جمعــی و 
اندیشــه آینده نگــر بــه حــل دشــواری ها 

می پردازند.
به زعــم من، ما هنوز بخش خصوصی به 
کلی نداریم، بیشــتر شــرکت های  مفهوم 
ایــران  خصوصــی  بخــش  اصطــالح  بــه 
کارگزار دولت هســتند، زیرا دستشــان به 
ســوی دولت دراز است. در ایران بخش 
خصوصــی مانند زیمنس آلمان، ســونی 
کــره جنوبــی، بوئینگ  ژاپــن، هیونــدای 
خــود  دولت هــای  بــه  کــه  و...  آمریــکا 
نیازمند نیســتند، وجود ندارد. در ایران 
دولــت دســتش روی شــیر نفــت اســت. 
ج می کنــد. روز به  نفــت می فروشــد و خر
روز بدنــه دولــت فربه تر و حجیم تر شــده 
گزارش هــا آمــده،  اســت. بــرای مثــال در 
غیــر از حــدود 15 نهــاد بــزرگ حکومتی، 
14 بانک دولتی، 20 ســازمان و موسســه 
بــزرگ زیــر نظر نهــاد ریاســت جمهوری و 
17 وزارتخانــه، بیــش از 280 ســازمان و 
نهــاد دولتــی و صدهــا شــرکت دولتی در 
کشــور دایــر هســتند. تنهــا شــرکت های 
گاز و پتروشیمی  وابســته به حوزه نفت و 

به حدود 419 فقره می رسد.
بایــد تغییرات تند بودجه ســاالنه دولت 

آمریــکا،  ســیویل  مهندســان  جامعــه  عضــو  آل یاســین  احمــد  مهنــدس 
عضوکانــون مهندســان دانشــکده فنی دانشــگاه تهران و انجمــن مدیران  

کشــورمان بیش از 50 ســال فعالیت سازنده و حرفه ای دارد و  فنی اجرایی 
کنار فعالیت های حرفه ای به امر تحقیق و پژوهش نیز پرداخته اســت. وی  در 
فعالیت حرفه ای خود را از ســال ۱۳۳9 در جایگاه مهندس راهســاز آغاز و طی 
بیش از  50 ســال در عرصه های سدســازی، شبکه های آبیاری، توسعه کشت 
کشــور حضور  ح هــای بزرگ توســعه  و صنعــت و مدیریــت اجرایــی برخــی از طر
که دیدگاه ها و نظرات وی را  داشــته اســت. چنین تجربه ای ما را بر آن داشــت 
در زمینــه فرصت هــای موجــود بــرای بخش خصوصــی و به ویژه بــرای صنعت 
گرچــه رفتار دولت ها  احــداث در دوره پســابرجام جویا شــویم. به اعتقاد وی 
کــه خــود تابعــی از وجــود درآمدهای سرشــار نفتی بــوده، مانعــی در راه تقویت 
که بخش خصوصی  کنون فرصت هایی پیش آمده  بخش خصوصی بوده اما ا

می تواند از آنها برای رشد و تقویت خود بهره ببرد.

 تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  یکی از جلوه های
کارآمد  و فرد محور کشور بود  اندوه بار بوروکراسی نا
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از  یکــی  کــه  آنجــا  از  داد.  قــرار  هــم مدنظــر  را 
و  نهــم  بــه دولت هــای  کــه  ایــرادات درســتی 
افزایــش بی رویــه هزینه هــای  بــود  دهــم وارد 
جــاری بــود و دولــت یازدهم نیز بــا وعده عدم 
کار آمده،  تکرار اشــتباهات 8 ســال قبل بر سر 
درجدول )1( وضعیت بودجه 3 سال اخیر با 8 
سال قبل از آن مقایسه شده تا به این سوال، 
که آیا روند بی انضباطی مالی  پاسخ داده شود 
متوقــف شــده، یــا در همــان ســطح همچنان 

ادامه دارد.
از ارقام جدول )1( نتایج زیر حاصل می شود:

 

 
• بودجه ســال 1394 نسبت به سال 1391)در 

فاصله سه سال(، 50  در صد افزایش یافته
• بودجه ســال 1391 نسبت به سال 1384 (7 

سال(،  356 در صد افزایش داشته است.
• بودجــه ســال 1389 نســبت به ســال 1388 
)فقــط یک ســال(،  32 درصد افزایش داشــته 

است.
• بودجه سال 1390 نسبت به سال 1389 )فقط 

یک سال(،  38 درصد افزایش داشته است.
• بودجه ســال 1390 نسبت به سال 1388(2 

سال(،  82  درصد افزایش داشته است.

درشــت  ارقــام  آیــا  کــه  اســت  ایــن  ســوال 

افزایش ســال به ســال معــرف بی برنامگی و  
کارآمد دولت نیست؟  نابسامانی نظام نا

بــرای شــناخت بهتــر افزایش ها، ارقــام بودجه 
ســاالنه دولت ها از ســال 1384 تا ســال 1393 
بــه منظــور مقایســه ظاهــری در نمــودار )1( و 
رونــد افزایش ســاالنه آن در نمــودار)2( و روند 
افزایش میانگین ماهانه در نمودار )3( نشــان 

داده شده است.
مقایســه وضعیــت هزینه های جاری دو ســال 
اول دولــت یازدهــم بــا عملکــرد دولــت قبــل، 
نشــانی از انضبــاط بودجــه ای و صرفه جویــی 
که در دو ســال  در هزینه ها ندارد؛ خصوصا آن 
اخیر به اذعان مقامات ارشد دولتی، وضعیت 
درآمدها خصوصا درآمــد نفتی مطلوب نبوده 

است.
کارآمدی  کارکنان دولت با نا لشــگر 4 میلیونی 
افزایــش  عوامــل  از  نامطلــوب،  بهــره وری  و 
هزینه های روزافزون دولت متکی به چاه های 
گر دولت، دولت  که ا گاز است. در حالی  نفت و 
بــه بخــش خصوصــی  سیاســت گذار و متکــی 
کــردن پیکــره خود و  قدرتمنــد باشــد، بــا الغر 
کارایــی و بهــره وری بــه انجــام ظایف  افزایــش 
سیســتم گذاری،  سیاســت گذاری،  ارشــادی، 
و  پرداختــه  قانون منــدی  و  قاعده منــدی 
بســیاری از بخش هــا را بــه بخــش خصوصــی 

گــذاری  وا بــا  نمونــه  بــرای  می کنــد.  گــذار  وا
کشــور  بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب 
کــه  نیســت  تردیــدی  خصوصــی،  بخــش  بــه 
بخــش خصوصی بــا حذف واحدهــای موازی 
کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری  کم اثــر،   و 
کارکنــان و واحدها و تقلیل فاحش هزینه های 
در  چشــم گیری  کاهــش  می توانــد  عملیاتــی، 

مبلغ قبوض مشترکین نشان دهد.

مشــکالت اقتصــادی ایران قبــل- با وجود 

وفــور منابــع مالــی -  و بعــد از تحریــم چــه   
چیزی بوده است؟

روبــرو  اقتصــادی  مشــکالت  بــا  تنهــا  ایــران 

موانــع    و  دشــواری ها  بــا  بلکــه  اســت  نبــوده 
مــا  کشــور  اســت.  روبــرو  نیافتگــی  توســعه 
در  و  توســعه  برنامــه  ده  طــی  نتوانســت 
گذشــته بــه توســعه مطلــوب   مــدت 60 ســال 

دست یابد. 
برنامه ریــزی  دهــه   7 از  بعــد  متاســفانه 

توســعه نــه تنهــا نتوانســته ایم تولیدکننــده و  
صادرکننده موفقی باشــیم بلکه به واردکننده 
کاالهای بنجل چینی تبدیل  و مصرف کننــده 
شــده ایم و بــه مــرور از اقتصــاد رقابتــی، تولیــد 
غفلــت  خصوصــی  بخــش  تقویــت  و  داخلــی 

کرده ایــم. نزدیک 70 ســال از عمــر برنامه ریزی 
و تصویــب دو برنامــه 7 ســاله و هشــت برنامــه 
کشــورهای  کشــور می گذرد، ولی از  5 ســاله در 
کــره  و  مالــزی،  ترکیــه،  ســنگاپور،  اندونــزی، 
که بعد از ایران وارد فرایند برنامه ریزی  جنوبی 
شدند، بســیار عقب مانده ایم. جدول شماره 
کشــورها از نظر مســاحت،  4 وضعیت برخی از 
جمعیــت و تولیــد ناخالــص داخلــی را بــدون 
گاز در مقایســه با ایران  تکیــه بــر منابع نفــت و 
کــه از بزرگتریــن صادرکنندگان نفــت در جهان 
اســت، نشــان می دهــد. بــر اســاس داده های 
امــر  در  بغرنجــی  جایــگاه  مــا  جــدول  ایــن 

توسعه یافتگی داریم.
کارشناسی  که بررســی های   جالب اینجاســت 
کــه وضعیــت عقب ماندگــی  اســت  آن  مبّیــن 
کمبود یا نبود اعتبارات  ناشی از عواملی چون 
نبــود قوانیــن و مصوبــات،  یــا  کمبــود  مالــی، 
کارشــناس و  کمبــود یــا نبــود دانــش و خــرد، 
کمبود یــا نبود فناوری، تجهیزات  متخصص، 
پیش شــرط های  کــه  نیســت  ماشــین آالت  و 
می شــوند،  محســوب  توســعه  و  برنامه ریــزی 
کشــور  مدیریــت  کارآمــدی  نا معلــول  بلکــه 
کــه در ادامه  کنونــی  بــوده اســت. بوروکراســی 
دیوان ســاالری تاریخی است هیچگاه به هیچ 

جدول )۱( - ارقام بودجه ساالنه از ۱۳84 تا ۱۳94
و درصد افزایش نسبت به سال پیش

بودجه مصوب سال 

)میلیون ریال(

درصد افزایش
نسبت به سال 

پیش

میانگین ماهانه

)میلیون ریال(

139484674114878/10705617624
139378323985227/60652699877
1392727706451028/40606422042
1391566561803511/40472134836
1390508393872938.00433661560
1389368470349132.00307058624
13882791828832- 5/30232652403
1387293884594326/80244903829
1386231685655921.00193071380
1385195010507220.00162508756
13841589989770132499147
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نــداده اســت.  عنصــر نخبــه ای فرصــت رشــد 
کنونی  که مدیریت سلیقه ای و فردگرای  مادام 
بــا مدیریــت سیســتماتیک جایگزیــن نشــود، 
کشــور،  نمی توان به بهبود وضعیت اقتصادی 
توســعه و رشــد بخــش خصوصــی دل بســت. 
سیســتماتیک  مدیریــت  تحقــق  صــورت  در 
قابــل ارزیابــی و پاســخگو می توان با برداشــتن 
گام های زیر به سوی توسعه مطلوب و تقویت 

بخش خصوصی واقعی و رقابتی ره سپرد:

• عزم سیاسی با اندیشه توسعه ملی و رویکرد 
درازمدت

متولــی  عنــوان  بــه  مقتــدر  ســازمان  •برپایــی 
کشور توسعه 

کارها کردن شیوه های انجام  •استاندارد 
کردن رفتارها •قاعده مند ساختن و منظم 

تصمیم هــای  و  رفتــار  شــدن  قانونمنــد   •
مسئوالن

تخلفــات  برابــر  در  قانونــی  و  آنــی  کنــش  •وا

اقتصادی و ...
کارها و تصمیم ها •شفافیت در 

برابــر  در  پاســخگویی  و  عملکردهــا  •ارزیابــی 
قانون

•شایسته ســاالری، نخبه پــروری و اســتفاده از 
کارشناسی و دانشگاهی ظرفیت های 

گذاری اقتصاد  •کاهش انحصــارات دولتی و وا
کشور به بخش خصوصی رقابتی

کنش گــری و پاســخگویی از الزامــات  بی شــک 

بــه   نیــاز  کــه  اســت.  سیســتماتیک  مدیریــت 
اندیشــه توســعه موزون،  عزم سیاســی و اراده 
کمیــت، تجلــی ســرمایه اجتماعــی، تقویت  حا

ظرفیت های انسانی دارد.

کم رنگ شــدن نقش نفــت، نگاه دولت  آیــا 

کرده   را به ســمت بخش خصوصــی معطوف 
که  اســت؟ در ایــن فرصــت بــه دســت آمــده 
شــاید پایــدار هــم نباشــد بخــش خصوصــی 
چگونــه می توانــد نقــش خــود را پررنــگ یــا 
اتــکای  کارشناســان  نــگاه  از  کنــد؟  تثبیــت 
کمیت به نفت در یکصد سال  دولت ها و حا
اخیــر بخــش خصوصــی را همــواره بــه دنبال 
کشــیده است. حال در شــرایط جدید  خود 
بخــش خصوصــی چگونــه می توانــد بــه طور 
مستقل در راســتای توانمندسازی و آمادگی 

کند.  خود برنامه ریزی 
که موانع رشــد بخش خصوصی رقابتی  مــادام 
از پیش پا برداشته نشود، بخش خصوصی جز 
در مــوارد اســتثنایی نمی توانــد نقــش پررنگی 
کــه  کنــد. بــه عنــوان مثــال در شــرایطی  ایفــا 
صالحیت پیمانکار و مهندس مشــاور در دفاتر 
ســازمان هایی مثل ســازمان برنامه سابق رقم 
زده می شــود یــا در شــرایط ناپایــدار اقتصادی 
بهــای  تــورم،  و  قیمت هــا  شــدید  نوســان  و 
واحــد عملیــات ســاختمانی و جــداول تعدیل 
از ســوی دولــت تعییــن و  قیمت هــای واحــد 
که  الزم االجــرا می شــود همچنین در شــرایطی 
کاالی مصرفی  ســاالنه حدود 20 میلیــارد دالر 
جامعه از طریق قاچاق وارد می شــود، بدیهی 
عــزم  بــدون  داشــت  انتظــار  نمی تــوان  اســت 
سیاسی و اراده قاهره دولت، بخش خصوصی 

کند. بتواند نقش پر رنگی ایفا 
البتــه به نظر من شــرایط موجود رفته رفته به 

کــه بخــش خصوصی   ســویی در حرکــت اســت 
قــدرت در صورتــی  کســب  کارزار  می توانــد در 
رفتــار  ســنجیده  برنامه ریــزی  و  تدبیــر  بــا  کــه 
کند، موفق شــود. بخش خصوصــی با تجمیع 
فردگرایــی  از  احتــراز  نهادســازی،  و  امکانــات 

نمودار )1( - ارقام بودجه مصوب دولت از سال 1384 تا سال 1394

نمودار)2( -  روند افزایش بودجه ساالنه و به تبع آن افزایش هزینه های جاری از ۱۳84 تا ۱۳94

نمودار)۳( - روند افزایش میانگین  بودجه ماهانه دولت از ۱۳84 تا ۱۳94
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رویکــرد جمع محــوری، می توانــد دروازه  بــا  و 
گفتمــان خردورزانه و تعامــل مصلحت جویانه 
کنــد. بخــش خصوصــی  بــا دولتمــردان را بــاز 
می توانــد بــا تکیه بــه انواع مســتندات جهانی 
اقتصــادی  موفقیت هــای  دربــاره  موجــود 
یافتــه،  توســعه  کشــورهای  اجتماعــی  و 
بــا  سیاســتگذاران و تصمیم ســازان دولتــی را 
کند و بذر نیاز به اندیشه  خود همسو و همراه 
توسعه گرا و الزامات آن را در دل سیاستگذاران 
و تصمیم سازان بکارد. تا به قول زنده یاد دکتر 
کشور،  حســین عظیمی استاد پیشین توسعه 

کودک و دبستان آغاز شود. توسعه از مهد 
کل و تغییــرات ســیمای  تحــوالت توســعه در 

کشورهای تازه توسعه یافته برزیل،   اقتصادی 
مالــزی،  ســنگاپور،  اندونــزی،  ترکیــه،  چیــن، 
استرالیا و نظایر آنها مصادیقی برای قبوالندن 
راه  کــه  اســت  دولتمــردان  بــه  واقعیــت  ایــن 
و  مــردم  زیســت  بهبــود  و  اقتصــادی  توســعه 
جامعه از بخش خصوصی رقابتی و از همگانی 

کردن اندیشه توسعه انسان محور می گذرد.

بخش خصوصی برای نفوذ در تصمیم سازی ها 
و برنامه ریزی ها بــه ویژه در صنعت احداث 
در  آیــا  دارد.  تکنوکراســی  تقویــت  بــه  نیــاز 
یــا  اســت  کــم  حا بوروکراســی  بخــش  ایــن 

تکنوکراسی؟
بــه نظــر مــن عامــل اصلــی توســعه نیافتگــی 

گفتــم پــول و اعتبــارات،   کــه جلوتــر  همانطــور 
کارشــناس نبــوده و صرفــا  کمبــود  فنــاوری، و 
گیر پر دســت انداز بوده  بوروکراســی دســت و پا
کنون ایــران در هیچ  اســت. برای مثــال، هم ا
یــک از شــاخص های جهانــی توســعه صاحب 
رتبــه و جایــگاه مناســب با شــئونات تاریخی و 
فرهنگــی خــود نیســت. نظیر شــاخص ســرانه 
تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد اقتصادی، 
پیشــرفت  کامیابــی،  نشــاط،  بیــکاری، 
کســب و  کیفیــت زندگــی، فضــای  اجتماعــی، 
گر هــم در تولیــد ناخالص داخلی  کار و غیــره. ا
کار و  رتبــه حــدود ســی ام را بدســت آورده، از 
تــالش همگانــی نیســت بلکــه از برکــت ذخایر 
تجدیدناپذیر نفت اســت. به ســخن دیگر، در 
رتبه بندی شاخص های جهانی توسعه، ایران 
فهرســت های  قعــر  در  جهــان  تمــدن  گهــواره 
کشــورهای تــازه بنیاد  رتبه بنــدی و هــم تراز با 
و عقــب افتــاده آفریقایــی ماننــد چــاد، زامبیــا 
زیمبــاوه، توگــو، غنــا، بنــگالدش و نظایــر آنهــا 
ارزیابی شــده اســت. بــرای نمونه بــه وضعیت 
منتخــب  شــاخص  چنــد  مقایســه  ایــران 

کنید. )جدول شماره5( بین المللی نگاه 

تولید ناخالص چند کشور به میلیارد دالر

سالکشور
2013

سال
2014

مساحت
کیلومتر مربع

جمعیت
میلیون نفر

1304141610000050کره جنوبی
9128881905000256اندونزی

82180678400080ترکیه
380410164800080ایران

31332632900030مالزی
3023087106سنگاپور

جدول شماره  )4 (
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وضعیــت بــر شــمرده بــاال نتیجــه بوروکراســی 

و   سیســتم  بــدون  ســلیقه ای،  کارآمــد،  نا
کشــور  کنونــی  ریشــه مشــکالت  اســت.  نهــاد 
و  اداری  نظــام  درون  مشــابه  موضوعــات  و 
ساختار بوروکراسی فردگرا، خود محور، یکه تاز 
که قبال  و قانون گریــز دولتــی اســت. همانطــور 
کارآمد،  گفتم، بوروکراســی یا دیوان ســاالری نا
پذیرای مدیریت سیســتماتیک و حضور هیچ 
کفایت  عنصر نخبه، خبره، شایســته، توانا و با 
درون سیســتم مدیریت نیســت و ســعی بر آن 
ج سازد.  دارد تا به هر شکل آنها را از جرگه خار
یکی از علل توســعه نیافتگی، فقدان مدیریت 
ســامان مند )سیســتماتیک(، عــدم نظــارت و 
کارکرد سیســتم ها، غلبه قانون گریزی  ارزیابی 
و  دولتــی  مجریــان  و  مدیــران  اقتدارگرایــی  و 
دیگــری متعهد نبــودن برخی از آنهــا به انجام 

وظایف و تمرد از پاسخگویی بوده است.
بــه بیــان دیگر در غیــاب نظام سیســتماتیک 

کــه   اســت  کشــور  مطلــوب  و  )ســامان مند( 
مدیریــت دولتی مقهور اقتدار شــخصی شــده 
کارشناســی مهجور و مغفــول مانده  و نظــرات 
اســت. مدیریــت سیســتماتیک و نهادگرا باید 

سیاســت  اعمــال  و  وزرا  جابجایــی  از  غ  فــار
مدیریــت  در  توانمنــدی  باشــد.  دولت هــا 
کشــور  در ســایه  گیــر  اقتصــادی و توســعه فرا
عقالنیــت، و خرد جمعی حاصل می شــود، نه 
نظــرات فردی و تشــخیص شــخصی. مقامات 

گذرا هســتند، اما مســائل ناشی از  و مشــاغل، 
تصمیم گیری آنها ماندگار.

امــا در مــورد بخــش خصوصــی، تکنوکراســی، 

دانــش، دانایــی، و تخصــص پلی بــرای تحول  
و دســتیابی به رشد و توســعه هستند. بخش 
خصوصــی بــه عنــوان پایــه ســتبر فنــاوری، بــا 
ارشــاد، حمایــت و تســهیالت دولــت می تواند 
نماد قدرت اقتصادی شود. اما در دولتی که یا 
نیاز به درآمد از سوی بخش خصوصی ندارد و 
یا در اســتراتژی آن تفکر توســعه سیستماتیک 
برنامه ریــزی شــده وجــود نداشــته باشــد و در 
آن اراده ای بــه نــام عزم توســعه شــکل نگرفته 
باشــد، فرصتــی هــم بــرای بخــش خصوصــی 
دیده نمی شود. مگر اینکه عالقمندان توسعه 
بخــش خصوصی با نهادســازی، برهم افزایی، 
تعامــل  و  مدنــی  چالــش  وارد  گردهمایــی، 

صمیمانه با دولت شوند.
و  پیــچ  بــا  توانســت  کنونــی  بوروکراســی 

آرمانــی   ســند  اجــرای  از  دارد،  کــه  خم هایــی 
کنــون  کــه 10ســال آن تــا  چشــم انداز 20 ســاله 
گذشــته، از اجــرای قوانین مصوب  بی نتیجــه 
برنامه هــای چهارم و پنجم توســعه، از اجرای 

رتبه ایرانتعداد کشورشاخصرتبه ایرانتعداد کشور شاخص
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144102عوامل نوآوری142111سرمایه اجتماعی
152147آزادی اقتصادی فریزر142137نابرابری جنسی
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1085فالکت150147کیفیت زندگی نامبو

1433تورم8058کیفیت زندگی اکونومیست
148132بیکاری17813پایداری زیست محیطی

جدول شماره)5(

و  هم گرایــی  شــک  بــدون   
هم افزایــی قابلیت هــای درونی 
بخــش خصوصــی  امکان پذیر 
از  برخــی  اینکــه  کمــا  اســت. 
کوشــا  و  مصمــم  شــرکت های 
جهانــی  بازارهــای  از  کنــون  تا
موفــق بیــرون آمده انــد. بــه نظــر 
من مــا ایرانی هــا از ســازگاری و 
کمتــری با اطرافیان خود  تعامل 

یم.  برخوردار
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کالن برنامه هــای چهــارم و پنجم  سیاســت های 
و بســیاری مصوبــات خــودداری ورزد. در چنیــن 
اقتدار بوروکراتیکی چگونه می توان انتظار رشد و 
کردن بخــش خصوصی قوی و توانمند را  قدعلم 
داشت؟ تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کارآمد و  یکی از جلوه های اندوه بار بوروکراســی نا

کشور است. فردمحور 

بازارهــای  در  حضــور  بــرای  احــداث  صنعــت 

هم افزائــی   و  همگرایــی  بــه  نیــاز  جهانــی 
قابلیت هــای درونــی دارد. آیا این امــر با توجه 
کنونــی و انگیزه هــای جدیــد قابــل  بــه شــرایط 

تحقق است؟
بدون شــک هم گرایــی و هم افزائــی قابلیت های 
اســت.  امکان پذیــر  خصوصــی   بخــش  درونــی 
کوشــا  کمــا اینکــه برخی از شــرکت های مصمم و 
بیــرون  موفــق  جهانــی  بازارهــای  از  کنــون  تا
آمده انــد. بــه نظر من مــا ایرانی ها از ســازگاری و 
کمتــری بــا اطرافیــان خــود برخورداریم.  تعامــل 
گذشــت ما  تجربــه نشــان داده ســطح پذیرش و 
کشــورهای توســعه  کمتر از  نســبت بــه اطرافیان 
کهن  یافته است. این تجربه تلخ ریشه در تاریخ 
که مردمی زراعت پیشه و خود محور  ایران دارد 
کار دســته جمعی، الفتی نداشــته اند.  بــوده و با 
دوم  جنــگ  از  بعــد  کــه  نبودنــد  ژاپنی هــا  مگــر 
کسترنشــین  خا و  خــورده  شکســت  جهانــی 
موتورسیکلت ســازی  صاحــب  هونــدا،  شــدند. 
گفته بود:  هوندا و بعدها اتومبیل ســازی هونــدا 
کشــور، به  »بعد از جنگ در یک ارزیابی از منابع 
که نــه نفت داریم، نه  این جمع بندی رســیدیم 
گســترده ،آن هم  کشــاورزی  معــادن فلــزات و نه 
کشــوری پاره پاره مرکب از جزایر بی شمار. به  در 
که  که تنها یــک چیز داریم  ایــن نتیجه رســیدیم 
دیگــران از مــا بیشــتر ندارند و آن نیروی انســانی 
گرفتیــم از توانمندی هــای  اســت. لــذا تصمیــم 
گیریم و  کشــورها بهــره  ایــن نیــرو بیشــتر از دیگــر 

که دومین اقتصاد جهان شدیم«.  این شــد 
مــا ایرانی هــا نیاز بــه خودنگری و خــودکاوی و به 
کنیم و دور  خویــش بازگشــتن داریم. نهادســازی 
از بغــض و خودســتایی و خودکامگــی بــا همدیگر 
از  و  معرفــت  مبادلــه  و  ســازگاری  و  تفاهــم  بــه 
خودگذشــتگی برســیم. بــا نهادســازی و اجمــاع 
و همدلــی و همســویی قــادر به ســاخت ســرمایه 
که می توانیم به  اجتماعی قدرتمندی می شــویم 

کنیم. هدف های سالم ملی دست پیدا 

10 راز موفقیت مدیران
۱. دست خود را باال ببرید

کار دارید، از شــما الهام  وقتــی افــراد شــما ببینند شــما بیشــتر تقاضــای 
کنند و راه شما را ادامه دهند. می  گیرند تا بیشتر فعالیت 

کنید 2. وقت خود را متمرکز 
کنیــد. بیشــترین وقــت و توجــه خــود را صرف  بــه  قانــون 80/20 توجــه 
کــه 80درصــد نتایج تــان را بــه وســیله آنهــا  کنیــد  20درصــد از افرادتــان 

می گیرید.

کنید ۳. تفریح 
کنید. کار لذت ببرند. ده دقیقه بازی  افرادتان می خواهند از محیط 

کنید 4. موانع را حذف 
کاغذبازی ها را  بوروکراســی، خالقیــت و نــوآوری را از بیــن می برد. برخــی 

کنید. حذف 

5. بازخورد بدهید
کردن  کثــر  زیردســتان شــمار بازخــورد می خواهنــد. بازخــورد بــرای حدا

بهره وری ضروری است.

6. سبک خود را تطبیق دهید
در تیــم خــود ســبک های ارتباطــی و شــخصیت های متفاوتــی وجــود 
کنیــد. تصور نکنید هر  دارنــد. نمی توانیــد همه را به یک روش مدیریت 

که شما می پسندید مدیریت شود. شخصی دوست دارد به شیوه ای 

کنید کوچک تعیین  ۷. اهدافی 
کوچکی  گذشــته نتیجــه بگیرید، اهــداف  گــر نمی توانیــد همانند ســال  ا

که بتوانید به آنها برسید. کنید  تعیین 

ک بگذارید 8. اطالعات را به اشترا
کــه می توانیــد اطالعــات را در اختیار همه قــرار دهیــد. تعداد  تــا جایــی 

زیادی ذهن، از مسیر منحرف نمی شوند.

کنید 9.  تشکر 
کــه انجــام می دهنــد  کاری  کــه از آنهــا بــه خاطــر  مــردم دوســت دارنــد 
کوچک هزینه ای ندارد، اما تفاوت  قدردانی شــود. یک یادداشت تشکر 

زیادی ایجاد می کند.

کنید ۱0. تفویض اختیار 
کار را به خوبی شــما انجام دهد، اما الزم اســت  هیچکس نمی تواند آن 
که مناســب ســطح شــما  کنید تا برای انجام وظایفی  که تفویض اختیار 

است، وقت داشته باشید.
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کــه اولیــن بودجه دولت  آمارهــا از ســال 1393 
کــه  دارد  آن  از  نشــان  شــد،  اجرایــی  یازدهــم 
بودجــه  تــا ســومین  اولیــن  از  یازدهــم  دولــت 
ح های عمرانی  کرده خود، بودجــه طر تدویــن 
را 29.8 درصــد افزایــش داده اســت. اما حجم 
که این رقم  پروژه های معوق به میزانی اســت 

دربرابر اعتبارات مورد نیاز محسوس نیست. 

و  دریافت هــا  از  مرکــزی  بانــک  گــزارش 
 1393 ســال  در  دولــت  مالــی  پرداخت هــای 
از  ســال  ایــن  در  دولــت  کــه  می دهــد  نشــان 
43.9 هــزار میلیــارد تومان مصوب شــده برای 
 29.9 توانســت  تنهــا  عمرانــی،  پرداخت هــای 
پروژه هــای عمرانــی  بــه  تومــان  هــزار میلیــارد 
اختصــاص دهــد. در ســال 1394 نیــز عملکــرد 

کــه از 47.3  هزینــه ای دولــت نشــان می دهــد 
بــرای  بودجــه  مصــوب  تومــان  میلیــارد  هــزار 
کمتر از 25 هزار میلیارد  پرداخت های عمرانی، 

تومان پرداخت شد.
تعــداد  از  کــه  آمــاری  آخریــن  میــان،  ایــن  در 
پروژه های نیمه تمام اعالم شده، حدود 2906 
گفتــه رئیس ســازمان  کــه بنــا بــه  پــروژه اســت 

وندتغییراتبودجهعمرانی ر
یازدهمدردولتیازدهم دولت در

عددهای مهم در بودجه
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ایــن  اتمــام  »بــرای  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
گر می خواســتیم براساس زمانبندی  پروژه ها ا
مشخص پیش برویم، 200 هزار میلیارد تومان 
که  بودجه نیاز داشتیم، اما با توجه به تعویقی 
ح ها وجود دارد، اتمــام آنها به 400  در ایــن طر

هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد«.
گزارشــی  در  نیــز  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
ح نیمه تمام،  کرده؛ برای اتمام 2906 طر اعالم 
دولــت نیاز به 200 هزار میلیــارد تومان بودجه 
دارد، اما بــا توجه به این که این میزان بودجه 
و  نیســت  دولــت  اختیــار  در  حاضــر  حــال  در 
ح هــای عمرانــی معمــوال بیــش از  اجــرای طــر
یک ســال زمــان نیــاز دارد، بــرای پایــان یافتن 
ح هــا در یــک دوره 8 تــا 10 ســاله بــا در  ایــن طر
گرفتــن رشــد هزینه هــا و ضریــب تعدیل،  نظــر 
این عدد به 400 هزار میلیارد تومان می رســد. 

یعنی دو برابر زمان فعلی.
بــا توجــه به این اعداد و ارقــام و در عین حال، 
کاهــش مــداوم قیمــت نفــت، به نظر می رســد 
کــردن پروژه هــای عمرانــی بزرگ ترین  اجرایی 

چالش دولت یازدهم خواهد بود. 

تفاوت های مهم بودجه 
با سال قبل

سقف بودجه 267 هزار میلیارد تومانی مشابه 
کــه دولت بــرای ســال 94 هم به  رقمــی اســت 
مجلــس بــرده بود، ولی مجلــس درنهایت رقم 
236 هــزار میلیــارد تومانــی را بــرای ســال 94 

کرد. تصویب 
گــزارش الیحــه برنامــه و بودجــه ســال 95  در 
اعتبــارات عمرانی 59 هــزار میلیارد پیش بینی 
کــه ایــن مقــدار، میــزان 17 درصد رشــد  شــده 
را نشــان می دهــد. همچنیــن بــا توجه بــه لغو 
تحریم هــای نفتی در اجرای برجام پیش بینی 
شــده میزان صــادرات نفــت دو میلیون و 250 
هزار بشــکه در هر روز باشــد. این رقم در زمان 
تحریم هــا یــک میلیــون بشــکه در هــر روز بود. 
خ  همچنیــن در ایــن الیحه )بودجــه 1395( نر
محاســبه ارز در الیحــه 2 هــزار و 997 تومــان 

پیش بینی شده است.
 38 تأمیــن  می رســد  نظــر  بــه  حــال  عیــن  در 
طریــق  از  کشــور  عمومــی  بودجــه  درصــدی 
مالیات هــا مهم تریــن نکتــه بودجــه ســال 95 

به حســاب می آیــد. درآمد مالیــات پیش بینی 
شــده در ســال 1395، 101 هــزار میلیارد تومان 
که به نسبت مصوب سال  گرفته شــده  در نظر 
داشــته  افزایــش  درصــد   14/4 میــزان   1394
اســت. از مجمــوع درآمدهــای دولت در ســال 
95 حــدود 68 درصــد درآمدهــای مالیاتــی و 
32 درصــد ســایر درآمدهــا را تشــکیل می دهد 
که نســبت به ارقام مشــابه ســال 94 به ترتیب 
رشــدی معــادل 14 و 18 درصــد دارد و ســهم 
کمتــر از 25  نفــت هــم در بودجه ســال آتــی به 

درصد تقلیل پیدا می کند.
مصــارف  تومــان  میلیــارد  هــزار   267 کل  از 
عمومــی دولــت، 197 هــزار میلیــارد تومــان به 
هزینه هــای عمومــی، 59 هــزار میلیــارد تومان 
)بودجــه  تملــک دارایی هــای ســرمایه ای  بــه 
عمرانــی( و 11 هــزار میلیــارد تومــان بــه تملــک 
اســت.  یافتــه  اختصــاص  مالــی  دارایی هــای 
همچنین میزان محاسبه دالر، برای هر بشکه 
نفت 40 دالر محاسبه شده است. همچنین بر 
اساس الیحه بودجه سال 95، حدود 48 هزار 
ح هدفمندی  میلیــارد تومان برای اجــرای طر

یارانه ها اختصاص داده شده است.

رفع مسئولیت
 از  پیمانکاران و 

مهندسان مشاور 
در پرداخت مالیات

 متعلق و جرایم
 در جریان بررســی بخش های هزینه ای

کل   1395 ســال  بودجــه  الیحــه    
کشــور، نمایندگان با تصویب یک تبصره 
مــاده  موضــوع  اجرایــی  دســتگاه های 
کشــوری و  5 قانــون مدیریــت خدمــات 
کردند  قراردادهای پیمانکاری را مکلف 
کثــر تــا پایــان مــاه بعــد از تاریخ  کــه حدا
صــورت  یــا  وضعیــت  صــورت  دریافــت 
حســاب حســب مــورد مالیــات متعلــق 
بــه پیمانــکار پرداخــت نماینــد، در غیــر 
این صورت حســب درخواســت مؤدی، 
اصــل مالیــات و جریمــه هــای متعلق از 

کار طریق مالیات اجرایی از 
هــای  حســاب  بــه  و  وصــول  فرمــا 
کشور  تعیین شده ســازمان امور مالیاتی 
واریــز خواهد شــد، در ایــن صورت اصل 
مــؤدی  حســاب  بــه  وصولــی  مالیــات 
ذیربط منظور و حســب مقررات مربوط 

به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
کارفرمــا، معــادل 10  جریمــه اســتنکاف 
درصد مالیات پرداخت نشده محاسبه 
و مطالبــه خواهد شــد. همچنین تاخیر 
در پرداخــت مالیات هــای موضــوع این 
تبصــره در مــوارد مقــرر موجــب تعلیــق 
مــاه  در  درصــد   2 میــزان  بــه  جریمــه 
نســبت بــه مالیــات پرداخــت نشــده از 
زمــان انتظــار مهلــت تســلیم اظهارنامه 
کدام  یــا سررســید پرداخــت مالیات هــر 
کــه مقدم باشــد، اســت، در این صورت 
در  مشــاور  مهندســان  و  پیمانــکاران 
و  متعلــق  مالیــات  پرداخــت  بــا  رابطــه 
نخواهنــد  مســئولیتی  مذکــور،  جرایــم 

داشت.
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که دولت آقاى روحانی  ١- به نظر می رسد 
به انضبــاط پولی وفادار باشــد و بانك مرکزى، 
کرده، در ســال ٩٥  کنون رفتار  که تا همانگونه 
بــه رویه خــود ادامه دهــد. در نتیجه در ســال 
٩٥ بــا توجه بــه تنگناى مالــی بانك ها و بدهی 
پایان ناپذیر دولت، کمبود پول بسیار محتمل 
خ ســود پایین  خواهد بود. با توجه به اینکه نر
کاهش  که باز هم  آمــده و پیش بینی می شــود 
کاهش می یابد  گرچه هزینه دریافت وام  یابد، 
که پول قابل توجهی در  ولی مشکل این است 
کمبود نقدینگی در  اختیار بانکها نیست و لذا 
ســال ٩٥ ادامه خواهد یافت. بــا توجه به این 
که تولید اصل قرار  مســئله پیشنهاد می شــود 
گیرد و  نگیرد و به جاى آن نقدینگی اصل قرار 
تولید تابع نقدینگی شود. این روش مدیریت 
شــرکت شــاید عجیــب باشــد ولــی بــراى بقای 
شــرکت ها بســیار ضــرورى اســت. بــه عبــارت 
گرچه در شرایط عادی نقدینگی تابع  ســاده تر 
تولیــد اســت اما با توجــه به مســئله فوق الذکر 
کــه تولیــد تابــع نقدینگــی  پیشــنهاد می شــود 

شود. 

حــوزه  مهمتریــن  نقدینگــی  2-مدیریــت 
مدیریت در شرکت ها در سال ٩٥ خواهد بود. 
کــه حداقــل در  بنابرایــن پیشــنهاد می شــود 

مرتضی ایمانی راد- اقتصاددان و جامعه شناس

11 نشانه براى تدوین
 استراتژی شرکت ها در سال ٩٥

دوره هــاى زمانــی یــك ماهه بــر وضعیت 
نقدینگی شــرکت ترجیحــا از طریق تهیه 
و  مدیریــت  مصــارف،  و  منابــع  صــورت 
مســائل  بــه  بی توجهــی  شــود.  نظــارت 
نقدینگــی و ارتبــاط آن بــا وضــع بــازار و 
ســطح تولیــد می توانــد شــرکت ها را بــه 

ورطه ورشکستگی بکشاند. 

انجــام  بررســی هاى  3-براســاس 
شده، پیش بینی می شود سال ٩٥ سال 
ســختی خواهد بود. البته بدیهی اســت 
گشــایش ها نســبت به سال ٩٤ بیشتر  که 
خواهد بود، ولی مسائل ایران به راحتی 
حل نخواهد شــد. بنابراین در سال ٩٥، 
هــم بــه دلیــل عوامــل داخلــی و هــم بــه 
خاطر نظام جهانی، ســال ســختی پیش 
رو اســت؛ بنابراین به شرکت ها پیشنهاد 
که از سیاســت های توســعه اى  می شــود 
کننــد و پــس از  خوش بینانــه خــوددارى 
کافــی دســت به ایــن اقدام  بررســی هاى 
بزنند. بهترین اســتراتژى پیشنهادى ما 
بــراى ســال ٩٥ سیاســت هاى معطــوف 
بــه بهینه ســازى مجموعــه فعالیت هاى 
سیاســت هاى  بــا  کــه  اســت  شــرکت 
متفــاوت  کامــال  انقباضــی  و  انبســاطی 

است.

بــاال  دلیــل  بــه  جدیــد  ســال  در   -4
دلیــل  بــه  همچنیــن  و  ارز  خ  نــر بــودن 
افزایــش رقابت داخلی و خارجی، بازارها 
کوچــك تر خواهند شــد. به عبــارت دیگر 
شدت رقابت در سال ٩٥ نسبت به سال 
٩٤ بیشــتر خواهد شــد. این مســئله یك 
اســتراتژى مهــم را جلوی پاى شــرکت ها 
کــه می تواننــد  تــا جایــی  کــه  می گــذارد 
رقابتــی  تــوان  بــردن  بــاال  جهــت  در 
کننــد. بنابرایــن به جاى  کوشــش  خــود 
آوردن  پاییــن  بهتــر اســت روى  توســعه 
هزینه هــا )مخصوصــا هزینه هــاى ثابــت 
در شــرکت هاى بزرگ( و بهبود بهره ورى 
کارآمــدى تمرکــز شــود. البتــه  و افزایــش 
اینکــه چگونــه رقابت پذیــرى بــاال برود، 
در  دارد.  شــرکت  وضعیــت  بــه  بســتگی 
بعضــی از شــرکت هــا هزینــه ثابــت بایــد 
پایین برود و در بعضی از شــرکت ها الزم 
کند و در  که سطح تکنولوژى تغییر  است 
گروهی دیگر نیز ممکن اســت الزم باشــد 
در اســتراتژى بازاریابــی تغییراتــی ایجــاد 
کــه تنهــا آنهایی  شــود. مهــم این اســت 

بــرای  اســتراتژی  تدویــن  و  تهیــه 
شــرکت ها بــه خصــوص در آغــاز هر 
ســال یــک دغدغــه مهم محســوب 
می شــود و بــرای مدیــران ارشــد ایــن 
کــه  شــرکت ها اهمیــت زیــادی دارد 
مشــخص می کنــد در ســال پیش رو 
کنند. براى  با چه اســتراتژی فعالیت 
تدوین اســتراتژى هم بررسی مسائل 
داخلــی شــرکت ضــرورت دارد و هم 
اینکــه بایــد دیــد در محیــط اقتصاد 
اتفاقــی در  ملــی و بین المللــی چــه 
حال وقوع اســت و یا چه احتماالت 
در  دارد.  وجــود  پیش بینی هایــی  و 
مســائل  بــه  بیشــتر  یادداشــت  ایــن 
محیطــی می پــردازم و بدیهی اســت 
که هرمدیــرى با تلفیق این تحلیل ها 
با مسائل داخلی به استراتژى  نهایی 
می رســد. بــه همیــن دلیل اســت که 
آنهــا را  اســتراتژى ژنریــك نامیــده ام، 
کلــی هســتند و هــر شــرکتی با  چــون 
توجه به مســایل داخلــی  باید آنها را 

براى خود نهایی کند. 
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که ســطح رقابت پذیرى خود را باال می برند در 

بازار ایران ماندگار خواهند بود. 

گر در سال ٩٥ جهش نداشته  5-نرخ دالر ا
باشــد، حداقــل متناســب بــا ســایر متغیرهاى 
اقتصــادى افزایش خواهد یافت. چون تورم در 
کاهش.  حال افزایش اســت و نرخ دالر در حال 
بنابرایــن با توجه به پیش بینــی باال رفتن نرخ 
ارز )که به نظرم اجتناب ناپذیر است( پیشنهاد 
که جهت گیرى شــرکت ها از داخل به  می شــود 
ج معطــوف شــود و شــرکت ها در  داخــل- خــار
حد توانایی خودشــان صادرات و فعالیت هاى 
کار خــود قــرار دهنــد.  بین المللــی را در دســتور 
کــه یکــی از  شــرایط بــه صورتــی پیــش مــی رود 
مهمترین شــرایط بقاء در اقتصاد ایران ارتباط 
که این خــود روش ها و  بــا نظام جهانی اســت 

الگوهاى متعددى دارد. 

بــه  نســبت  تــورم  خ  نــر  ٩٥ ســال  در   -6
که  ســال ٩٤ افزایــش خواهــد یافــت در حالــی 
قیمــت محصــوالت تولیــدى بــه دلیل شــدت 
افزایــش  امــکان  خارجــی  و  داخلــی  رقابــت 
بــر  را  فشــار  شــرایط،  ایــن  نــدارد.  چندانــی 
کــرد و حاشــیه  تولیدکننــدگان بیشــتر خواهــد 
کاهــش خواهد  ســود شــرکت هاى تولیــدى را 
داد. ضمنا پیش بینی می شود تغییر و نوسان 
قیمت هــا در ســال ٩٥ قابــل توجــه باشــد، در 
که شــرکت ها  چنیــن شــرایطی ضــرورى اســت 
کاالهــاى ســاخته شــده  از بهــاى تمــام شــده 
کافــی داشــته  و فــروش رفتــه خــود اطالعــات 
گذشــته  باشــند. برای این منظور قیمت هاى 
  (ex post( می تواند راهنماى خوبی براى مدیران 
شــرکت ها باشــد. در چنیــن شــرایطی توســل 
در  شــده  پیش بینــی  و  آتــی  قیمت هــاى  بــه 
مدل هــاى پارامتریــك )پارامترهــا، متغیرهــاى 
کنتــرل محیطــی هســتند( می تواند  غیرقابــل 
راهنماى بسیار مهمی براى مدیران شرکت ها 
باشــد. بهاى تمام شده بر اساس قیمت هاى 
آتــی )ex ante(  ابزار قدرتمنــدی براى مدیران 

شرکت هاى تولیدى در بازار رقابتی است. 

یکسان ســازى   ٩٥ ســال  در  ارز  خ  نــر  -7
گر این اتفــاق بیفتد مدیریت و  خواهد شــد و ا
خ از واجبات تولید در ســال ٩٥  پایــش ایــن نــر
که در  خواهد شد. بنابراین براى شرکت هایی 
کار می کنند، پایش و  ســال ٩٥ با دو یا چند ارز 
مدیریت آنها یکی از مهمترین اســتراتژى هاى 
خ ارز و مدیریت  شــرکت ها اســت. مدیریــت نــر
خ ارز شــناور  واردات و صــادرات بــر اســاس نــر
کاهش  می توانــد محل بســیار مناســبی بــراى 

هزینه ها و یا افزایش سود باشد. 

8- بــا توجــه بــه نوســانات قابــل توجــه در 
نظــام جهانــی )کــه از ابتــداى ســال میــالدى 
گونه  شروع شده است( و در اقتصاد ایران، هر 
کالن شرکت ها می تواند  برنامه ریزى در ســطح 
خــود بــه مانــع جــدى تبدیــل شــود. اقتصــاد 
ایــران در ســال ٩٥ برنامه پذیــر نخواهــد بــود و 
بهتــر اســت شــرکت ها به جــاى برنامه ریــزى از 
نظام هوشــمند پایش محیــط داخل، محیط 
کننــد و  بین المللــی و محیــط ملــی اســتفاده 
اســتراتژى خــود را بر اســاس این هوشــمندى 
کنند. اینکه این هوشمندى چیست و  تعریف 
چگونه باید نهادینه شــود خود بحث مفصلی 
مدیــران  بــراى  آن  کلــی  مفهــوم  ولــی  اســت، 
ســال  چنــد  نوســانات  درگیــر  کــه  هــا  شــرکت 

گذشته بوده اند، قابل درك است.

کاهــش قیمــت  9- مالیات هــا، بــه دلیــل 
نفــت در بازارهاى جهانی در ســال ٩٥ افزایش 

قابــل توجهــی خواهند داشــت و این در حالی 
کــه پیش بینــی می شــود حاشــیه ســود  اســت 
کاهش  تولیدکننــدگان بــه دلیل فشــار رقابــت 
یابــد. در نتیجــه افزایش مالیات ها در شــرایط 
کاهش حاشــیه ســود، خود یــك چالش جدى 
که توجــه و مدیریت  در ســال ٩٥ خواهــد بــود 
خاص و ویژه اى را طلب می کند. در این میان 
اهمیت مالیات بر ارزش افزوده را نباید دست 

گرفت.  کم 

خ بهــره در بازارهاى  10- در ســال ٢٠١٦ نر
کــه اطمینان  جهانــی پایین اســت و تــا جایی 
قابــل توجهــی نســبت بــه احتمــال ثبــات ارز 
اســتفاده  بنابرایــن  دارد،  وجــود  کشــور  در 
بــراى  می توانــد  شــرایط  ایــن  از  کوتاه مــدت 
کــه فعالیــت بین المللــی دارنــد  شــرکت هایی 
بسیار مفید باشد. در این زمینه ظرافت هایی 
کار باید به  که در حیــن انجام این  وجــود دارد 

کرد.  آن توجه 

11- اســتراتژى شرکت ها در سال ٩٥ عالوه 
بر رقابتی بودن، الزم است روابط داده ستانده 
شــرکت با اقتصاد ملــی و اقتصاد جهانی را هم 
کشش پذیرى تقاضا  مدنظر داشــته باشــد، به 
کاالهاى خود و ســاختار تقاضاى بازار  و درآمد 
کنــد  و در عیــن حــال ســاختار بــازارى  توجــه 
کــه در آن فعالیــت می کنــد را ببینــد. توجــه به 
ایــن متغیرهــا در تدوین اســتراتژى شــرکت ها 
چــون  اســت.  برخــوردار  زیــادى  اهمیــت  از 
نقطه نظرهــا  ایــن  از  موقعیت یابــی شــرکت ها 
پیشــنهاد  نتیجــه  در  می کنــد،  فــرق  هــم  بــا 
کردن اســتراتژى ها  کپــی  گونه  می شــود از هــر 
خوددارى شــود. این مســئله همانند یك سّم 
بــراى شــرکت ها خواهــد بــود. هر شــرکتی باید 
اســتراتژى ویژه ای براى خودش داشته باشد 
و مســیر توسعه اش هم منحصر به فرد خواهد 

بود.

 در ســال جدیــد بــه دلیــل بــاال  
بــه  ارز و همچنیــن  نــرخ  بــودن 
دلیــل افزایــش رقابــت داخلــی 
کوچــك  بازارهــا  خارجــی،  و 
عبــارت  بــه  شــد.  خواهنــد  تــر 
دیگــر شــدت رقابــت در ســال 
٩٥ نســبت بــه ســال ٩٤ بیشــتر 
خواهــد شــد. ایــن مســئله یك 
اســتراتژى مهــم را جلــوی پــاى 
شرکت ها می گذارد که تا جایی 
که می توانند در جهت باال بردن 

توان رقابتی خود کوشش کنند
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ترکان: 
حقوق مالکیت شهروندان 

کجاست؟ بر شهر و محله 
کبــر تــرکان رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  ا
کشــور در ایــن همایــش، با اشــاره  ســاختمان 
کــرد: پیام  بــه حق همســایه در اســالم اظهــار 
مفهــوم »شــهر مــا و محلــه مــا« مبتنــی بر یک 
کــه آیــا  پرســش بنیادیــن اســت بدیــن معنــا 
حقوقــی در آن بــرای مــردم نهفتــه اســت؟ آیــا 
خــود  محلــه  و  شــهر  بــه  نســبت  شــهروندان 

حقوقی دارند یا خیر؟
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
مــا،  »شــهر  مفهــوم  پیــام  مقایســه  بــا  کشــور 
کشــورها افــزود: ما  محلــه ما«در ایران و ســایر 
در فرهنــگ خــود برای همســایه ارزش زیادی 
قائل هستیم و آنچه آموزه های دینی، همه را 
کرده اند حق همسایگی است  به آن ســفارش 
گمان  که این  و این حق آنقدر ســفارش شــده 
که شــاید همســایه از همســایه  را بر می انگیزد 
ارث می برد. مشــاور رئیس جمهوری در ادامه 
کــرد: آیــا حقــوق شــهروندی و حقوق  تصریــح 
مالکیت افراد بر شــهر و محله خود، با انتخاب 
یــک شــهردار تغییر می کنــد؟ یا اینکه شــهردار 
مدیریت شهر را برعهده دارد و حقوق مالکیت 
شــهروندان به قوت خود باقی اســت؟ حقوق 

انتقاد صاحب نظران از بی توجهی به حقوق شهروندان 
دردومین همایش »شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان« 

کنان از سهم سا
  شهر ما و محله ما 

 فراموش شده است 

کجاست؟  مالکیت شــهروندان بر شــهر و محله 
کسی  کرده ایم تا  آیا ما در قوانین خود مرزبندی 
به حقوق مالکیت شــهروندان در محله و شــهر 

تعرض نکند؟
اینکــه در برخــی جوامــع تمریــن  بیــان  بــا  وی 
حقوق شهروندی بیشتر از ایران است و تبدیل 
گفــت: در  بــه رویه هــای قانونــی شــده اســت، 
گــر شــما بخواهیــد در  برخــی جوامــع صنعتــی ا
کنید،  گلخانه ای درســت  ایــوان آپارتمــان خود 
ســوی  از  نامــه ای  در  گلخانــه  ســاخت  اجــازه 
شــهردار برای همسایگان پرسش خواهد شد و 
پاســخ همسایگان این اجازه را به شما می دهد 
گلخانه را بســازید یا نســازید. بدین معنا  کــه آن 
کثــر جوامع به رســمیت  حقــوق شــهروندی در ا

شناخته شده است.
داد:  ادامــه  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
که حقوق شــهروندی برای  این در حالی اســت 
کید  کــه در مــورد همســایه تــا ایــن انــدازه تا مــا 
گرفته می شــود و حق ما در مورد  داریم، نادیده 
گاهــی  همســایه و حــق همســایه در مــورد مــا 

اوقات توسط شخص ثالث پایمال می شود.
تــرکان با بیــان این کــه خرید و فــروش فضاهای 

و  شهرســازی  ملــی  همایــش  دومیــن   
کشــور  نظــام مهندســی ســاختمان در 
طــی روزهــای 24 و 25 فروردیــن مــاه 
همایش هــای  ســالن  در  جــاری  ســال 
بین المللــی هتــل المپیــک برگزار شــد. 
محورهای همایش شامل چالش های 
کشــور، نقش  فراروی نظام شهرســازی 
کلیدی دانش شهرسازی در نظام ملی 
ســاخت و ســاز کشــور و نظــام آمــوزش 
بــود.  آتــی  چالش هــای  و  شهرســازی 
در دومیــن همایــش ملــی شهرســازی، 
و  شــورای عالی  دبیــر  حناچــی  پیــروز 
معــاون معمــاری و شهرســازی وزیر راه 
و شهرســازی، منوچهــر شــیبانی اصــل 
مدیرکل ســازمان های نظام مهندســی 
کنترل ســاختمان، حبیــب اهلل بیطرف  و 
رئیــس ســازمان نظام مهندســی اســتان 
نظــام  اعضــای  از  بســیاری  و  تهــران 
کشــور و اســتان  مهندســی ســاختمان 

تهران و شهرسازان حضور داشتند.

مهندس ترکان:
بــرای  خــود  فرهنــگ  در  مــا   
همســایه ارزش زیــادی قائل 
آموزه هــای  آنچــه  و  هســتیم 
دینــی، همه را به آن ســفارش 
همســایگی  حــق  انــد  کــرده 
آنقــدر  حــق  ایــن  و  اســت 
سفارش شده که این گمان را 
بر می انگیزد که شاید همسایه 

از همسایه ارث می برد 
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حــق  افــزود:  اســت،  حق النــاس  عمومــی 
بحــث  خــود  شــهر  و  محلــه  در  شــهروندان 
کــه بایــد در الزامــات شــهرداری  مهمــی اســت 
گروه  گذشــته از  گیــرد. ســال  مــورد توجــه قرار 
تخصصی شــهرداری ســازمان نظام مهندسی 
مبحــث   22 بــه  توجــه  بــا  کــردم  درخواســت 
بــرای شهرســازی،  ملــی ســاختمان  مقــررات 
ترافیک و نقشــه برداری رویه مدونی تهیه و به 
وزارت راه و شهرســازی ارائه شــود تا در نهایت 

به صورت مصوبه درآید.
کــه آیــا دادگاه های  ح ایــن پرســش  وی بــا طــر
ایران حق همســایه را از همســایه می ســتانند 
گر می گوییم شــهر من یا محله  گفت: ا یا خیر؟ 
مــن، بایــد مبنــای حقوقــی داشــته باشــد و از 
ج شود، در عین حال  تعارف های معمول خار
هیچ فرد حقیقی و حقوقی نتواند آن را نادیده 

بگیرد.
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
گفــت: در مــورد یک ســری از اتفاقــات و  کشــور 
فعالیت هــای اجتماعــی، قوانیــن بــازار جاری 
کاال بــازار وجود  اســت. به عنــوان نمونه برای 
را  قیمــت  تقاضــا  و  عرضــه  بــرای  بــازار  و  دارد 
کشــف می کند. این وضعیــت را برای خدمات 
کار بازار خوب  گر ســاز و  نیز داریم. بدین معنا ا
کنــد و دچار انحصار نباشــد و همچنین  عمــل 
منابع عرضه و تقاضا متعدد باشد و دستکاری 
کار بازار نقطه تعادلی را  نشــده باشــند، ســاز و 

برای قیمت معرفی می کند.
تــرکان بــا اظهــار تاســف از وضعیــت موجود در 
ح چند پرســش  نظــام مدیریت شــهری بــا طر
کاال معامله می شــود. آیا  کاال،  افــزود: در بــازار 
کــه در آن قوانین  بــازاری به نــام قوانین داریم 
معاملــه شــوند؟ مثــال بگوییــم بنــد 2 قانــون 
چنــد؟ و بــر اســاس آن فــردی پــول بدهــد و 
گفت:  قانــون عمومــی را بخــرد؟ وی در پایــان 
تعریــف بــازار بــرای قوانیــن و مقــررات اشــتباه 
گــر قــرار باشــد بــه اخــالق مســلمانی  اســت. ا
کنیم و حقوق مســلمانان را به رســمیت  عمل 
بشناســیم ایجــاد بــازار خریــد و فــروش بــرای 

قوانین و مقررات اشتباه و نادرست است.

بیطرف : 
مقررات شهرسازی

گذاشته شده است  به حراج 
نظــام  ســازمان  رئیــس  بیطــرف  حبیــب اهلل 
مهندســی ســاختمان اســتان تهران به حراج 
گذاشتن مقررات شهرسازی و مبحث مقررات 
که  ملی ســاختمان را از چالش هایی دانســت 
نظــام شهرســازی ایــران بــا آن روبه رو اســت و 

این شــرایط موجب ایجاد ســیمای نامطلوب 
گسترش حاشیه نشــینی و آلودگی  در شــهرها، 

محیط زیست شده است
بیطــرف در دومیــن همایــش ملی شهرســازی 
گفت: نامتوازن  و نظام مهندســی ســاختمان 
حرکــت  آهســتگی  شــهری،  خدمــات  بــودن 
شــهروندان در معابر شهری به دلیل جمعیت 
کن  ســا محله هــا  در  کــه  ظرفیتــی  از  بیشــتر 
گذاشــتن  حــراج  بــه  نهایــت  در  و  شــده اند 
مقررات شــهری مشــکالت بی شــماری را برای 

کرده است. شهرها ایجاد 
وی با اشــاره به اینکه سازمان نظام مهندسی 
یک هــزار  از  بیــش  تهــران  اســتان  ســاختمان 
کرد: ســازمان نظام  کید  عضــو رســمی دارد، تا
مهندسی ساختمان اســتان تهران از ظرفیت 
نیــروی انســانی ماهــر عضــو ســازمان در حوزه 
کامل را خواهــد برد و در  شهرســازی اســتفاده 

این باره، برنامه های فراوانی دارد.
که امروزه مبحث  بیطرف با یادآوری این نکته 
جدیــدی در دنیــا به نام شــهرهای هوشــمند 
ح شــده، افــزود: مــردم در تمامــی دنیــا  مطــر
و  همــراه  تلفــن  سیســتم های  از  اســتفاده  بــا 

تأمیــن برخــط )آنالیــن( درخواست هایشــان، 
کنون  آرامش و آســایش دارند. همچنین هم ا
از  کشــورهای مختلــف و پیشــرو بســیاری  در 
شــهرهای  طراحــی  در  ایرانــی  متخصصــان 
هوشــمند نقــش دارنــد و مــا بایــد این تــوان را 
داشته باشیم تا از این استعدادها و ظرفیت ها 

برای ارتقای خدمات شهری بهره ببریم.
به گفته وی شهر بارزترین جلوه تمدن انسانی 
و بازتابــی از فرهنــگ و روابط اجتماعی اســت 
کــه باید آرامــش و آســایش شــهروندان خود را 
کند و شهروندان باید به راحتی آداب و  تأمین 
که از عناصر هویت بخش هستند  سنن خود را 
بــه اجــرا بگذارنــد زیــرا عناصــر هویت بخــش و 
نشــانه  در ســیمای شــهری  آنهــا  از  اســتفاده 
در  مدیــران  و  اســت  شــهروندان  خــردورزی 
طراحــی شــهری بــه ایــن موضوعات بیشــتر از 

گذشته اهمیت دهند.

حناچی: 
نگرانی از توسعه  نا متوازن 

محدوده های شهری
پیــروز حناچــی معــاون معماری و شهرســازی 
وزیــر راه و شهرســازی از دیگــر ســخنرانان این 
کــرد: تهران در  کید  که طی آن تا همایــش بــود 
دهــه 30 بیــن 2.5 تــا 3 میلیــون نفــر جمعیت 
منطقــه  در  آن  جمعیــت  امــروز  امــا  داشــت 
منطقــه  در  و  نفــر  میلیــون   13 بــه  عمومــی 
مرکــزی بــه بیــش از 5/8 میلیــون نفر رســیده 
اســت و ایــن باعــث ناپایداری های زیــادی در 

کالنشهرهای بزرگ شده است.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی افزود: 
مخالــف  متــوازن  توســعه  اصــل  بــا  هیچ کــس 
نــگاه  بــه عرصــه ســرزمین  امــا وقتــی  نیســت 
می کنیم توســعه محدوده های شهری نسبت 
کشــور نامتناســب اســت و از  کل  به مســاحت 

این منظر باید نگران باشیم.
و  راه  وزیــر  شهرســازی  و  معمــاری  معــاون 
برنامه ریــزی  بایــد  کــرد:  کیــد  تأ شهرســازی 
کالنشــهرها  و  ســرزمین  عرصــه  در  گســترده 

داشته باشیم.
در  توســعه  وضعیــت  دربــاره  حناچــی 
بررســی ها  گفــت:  رضــوی  خراســان  اســتان 
درصــد   85 کنــون  هم ا می دهــد  نشــان 
ســرمایه گذاری ها در اســتان خراســان رضــوی 
محــدود بــه شهرســتان مشــهد اســت و ایــن 
کالنشــهر مشــهد نیز به  که  ســبب خواهد شــد 
کالنشــهر تهــران را بــه خــود  تدریــج مشــکالت 

مهندس بیطرف:
خدمــات  بــودن  نامتــوازن   
حرکــت  آهســتگی  شــهری، 
شــهروندان در معابــر شــهری 
بــه دلیــل جمعیــت بیشــتر از 
کن  ظرفیتی که در محله ها سا
شده اند و در نهایت به حراج 
شــهری  مقــررات  گذاشــتن 
مشکالت بی شماری را برای 

شهرها ایجاد کرده است 
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گــر بخواهیــم ایــن چرخــه معیوب  کــه ا بگیــرد 
محلــی  مقیــاس  در  بایــد  کنیــم  اصــالح  را 

برنامه ریزی های قابل توجهی انجام دهیم.
وی با اشــاره به اینکــه  ضرورت دارد در هنگام 
از  منطقــه ای  تعــادل  موضــوع  برنامه ریــزی 
گیرد، تصریح  کار قرار  ســوی دولت در دســتور 
کیلومتــری  کــرد: قــرار بــود رعایــت شــعاع 120 
 30 و  اصفهــان  در  کیلومتــری   50 تهــران،  در 
احــداث  بــرای  شــهرها  ســایر  در  کیلومتــری 
توجــه  مــورد  صنایــع  و  تولیــدی  واحدهــای 
گیــرد، امــا متأســفانه در ســال 85 یکی از  قــرار 
مصوبــات دولت رعایت نکــردن این محدوده 
بــود و امــروز شــاهد هســتیم جنوب تهــران به 

محدوده صنعتی قم وصل شده است.
و  راه  وزیــر  شهرســازی  و  معمــاری  معــاون 
گونه ای  کــرد: امور باید بــه  کیــد  شهرســازی تأ
کــه در مســائل شــهری، مدیریت  پیــش بــرود 
شــهری جــرأت نکنــد در حــوزه شهرســازی و 
شهرنشــینی تصمیم غلــط و نادرســت بگیرد. 
کننــده بایــد بــا تالش  کنتــرل  در واقــع عوامــل 
مضاعــف، مدیــران را از تصمیــم غلط منصرف 
گذاری موزه هنرهای  که نمونه آن را در وا کنند 
گذشــته شــاهد  معاصر تهران در طی چند روز 

بودیم.
دبیــر شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی بــا 
کالنشــهرها  بیــان اینکــه مدیریت محلی ما در 
کوچک در وضعیت مناســبی قرار  و شــهرهای 
نــدارد، افــزود: در ایــن دوره فرصــت مناســبی 
کالنشــهر ایران به دست آمد و  برای مطالعه 8 
این پروژه شــروع شد. بر این اساس مشخص 
که حدود 79 درصد از بودجه شــهرداری  شــد 
که  مســتقیم به امر ساخت و ســاز ارتباط دارد 
کم،  ایــن درآمدها شــامل عــوارض مازاد بــر ترا
جریمــه  ســاختمانی،  پروانه هــای  عــوارض 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، عوارض 
دســت  ایــن  از  مســائلی  و  پارکینــگ  حــذف 
کمیسیون ماده  که قرار بود  می شود، درحالی 
100 قانون شــهرداری بــرای جلوگیری از تخلف 
تشــکیل شــود نــه آنکه پــول بگیــرد و تخلف را 

کند. قانونی 
گــر شــرایط در همیــن  کیــد براینکــه ا وی بــا تأ
کند هــر طرحی  وضعیــت ناپایــدار ادامــه پیــدا 
در  و  شــده  مشــکل  دچــار  شــود  ارائــه  کــه 
گفت: مقایســه  معــرض تهدیــد قــرار می گیــرد، 
کالنشــهر اهــواز و تهران  پرســنل شــهرداری در 
که بر مدیریت  نشــان دهنده مشــکالتی اســت 

کالنشــهرها سربار شده است. به عنوان نمونه 
کالنشــهر اهــواز در ســال 84 بــا حــدود 8 هــزار 
کنــون  کــه هم ا پرســنل اداره می شــد درحالــی 
بــه 19 هــزار  اهــواز  تعــداد پرســنل شــهرداری 
نفر رســیده اســت همچنین شــهرداری تهران 
اواخــر ســال 84 ،24 هــزار نفر پرســنل داشــت 
نفــر  هــزار   67 بــه  تعــداد  ایــن  کنــون  هم ا کــه 
که هزینه این نیروهای ســربار،  رســیده اســت 
مســتقیما از 79 درصــد بودجــه شــهرداری ها 
تأمیــن می شــود. معاون وزیر راه و شهرســازی 
ادامــه داد: برخی از شــهرداری ها فضای شــهر 
را می فروشــند تــا حقــوق دهنــد یا امــور جاری 
اداره  روش  ایــن  کــه  درحالــی  کننــد  اداره  را 
کــردن نیســت. حناچــی با اشــاره بــه اینکه در 
شهرســازی وضعیــت پایــداری وجــود نــدارد، 
که  اظهــار داشــت: متأســفانه شــاهد هســتیم 
ارزش های شــهر حفظ نمی شــوند، خانه های 
ایــن  و  راحتــی خــراب می شــوند  بــه  تاریخــی 

مسئله را در شیراز، تبریز و برخی شهرها شاهد 
کــه نشــان دهنده وضعیــت ناپایــداری  بودیــم 
گویــای ایــن مطلب  شهری اســت و همچنیــن 
که نظام مدیریت شهری همواره درآمد  اســت 

را انتخاب می کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســازمان شــهرداری ها 
برای نظارت بر عملکرد شــهرداری ها تشــکیل 
گفت: این سازمان قرار بود آموزش و امور  شد، 
کیفی نظام مدیریت شهری را مدیریت  کنترل 
که در شــرایط فعلی خــودش به  کنــد درحالــی 
کار  ناپایــداری شــهری دامــن می زنــد و بــا این 
متأســفانه رانــت هــم بــه وجــود می آیــد. وی 
گــر بخواهیم ایــن معادله را  همچنیــن افزود: ا
برگردانیم و تصویر روشن تری از فضای شهری 
کنیــم راهی نداریــم جز اینکــه تاریکخانه  ارائــه 
هســتند،  عالقمنــد  بســیاری  کــه  را  شــهری 

کنیم. تاریک بماند با نورافکن روشن 
حناچــی ادامــه داد: در ایــن دوره از وزارت راه 
کمیســیون های مــاده 5  و شهرســازی، همــه 
کنند  کردیــم تــا مصوبــات را منتشــر  را موظــف 
گرچــه مقاومت هایــی در ایــن رابطــه وجــود  ا
داشــته و دارد اما ما برای اصالح وضع موجود 

کرده ایم. از خود شروع 
گفــت: ما نیازمند شــرایط ســالم  وی در پایــان 
کنترل  هســتیم و این شــرایط لزوما بــا افزایش 
اداری حاصــل نمی شــود بلکــه بایــد مســیر را 

کنیم. اصالح 
بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کــردن اتوبــان صــدر، بــه  مشــکالت دو طبقــه 
مقایســه آن بــا پــروژه ای در ســئول پرداخت و 
گفــت: اتوبانــی دو طبقــه در ســئول بــه فضای 
سبز عمومی تبدیل شد و همزمان با آن پروژه 
شــهرداری تهران نیــز اتوبان صــدر را دو طبقه 
که باید تصمیم درستی  کرد. متاســفانه جایی 
بگیریم اشــتباه می کنیم. اتوبان صدر مطالعه 
الزم را نــدارد و مشــخص نیســت چــرا بایــد دو 
ح مطالعه دارد  طبقه می شــد ولــی صدها طــر

که چطور دو طبقه شود.
وی از پــروژه پــل طبیعــت بــه عنــوان یکــی از 
گفت: این  کــرد و  پروژه هــای موفــق تهران یاد 
گردشــگری فراوان موفق  پــروژه با جاذبه های 
کــرده و بــه اذعان شــهردار تهــران حتی  عمــل 
کننــده دارد پس ما  ج میالد بازدید  بیــش از بر
کثر توان اقدام هایی را انجام  می توانیم با حدا

که به نفع شهر باشد. دهیم 

مهندس حناچی:
 بررســی ها نشــان می دهــد هم اکنون 
در  ســرمایه گذاری ها  درصــد   ۸5
اســتان خراســان رضــوی محــدود به 
شهرستان مشهد اســت و این سبب 
خواهد شــد که کالنشــهر مشــهد نیز 
به تدریج مشــکالت کالنشهر تهران 
را بــه خود بگیرد که اگر بخواهیم این 
چرخــه معیــوب را اصــالح کنیم باید 
در مقیــاس محلــی برنامه ریزی هــای 

قابل توجهی انجام دهیم.
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شهرسازی محدود
 به ساخت ساختمان ها نشود

ملــی  همایــش  در  اصــل   شــیبانی  منوچهــر 
آمــوزش  از  تاریخچــه ای  بیــان  بــا  شهرســازی 
گفت:  کز علمی  شهرســازی در دانشــگاه ها و مرا
ایــن  از  یکــی  شهرســازی دو هــدف مهــم دارد 
اهــداف وجــه آســایش و تأمیــن نیازهــای اولیه 
امــا  و  دارد  امــروزی  شــهروند  و  مــدرن  انســان 
هــدف مهم تر بخش حیاتــی تر آن بخش غنای 
که همانا ایجــاد معنویت  زندگی انســانی اســت 

در فضاها و محیط های شهری است.
و  مهندســی  ســازمان های  دفتــر  مدیــرکل 
راه و شهرســازی  وزارت  تشــکل های حرفــه ای 
گفت: شهرســازی یکی از هفت رشــته  در ادامــه 
مربوط به عمران و ساخت وســاز شــهری اســت 
بــه شــمار  آنهــا  کــه در حقیقــت پایــه و اســاس 
می آیــد و بقیــه شــش رشــته در دل شهرســازی 
کدام از  رشــد یافته اند. بدون شهرســازی هیــچ 
این رشــته های مربوط به ساخت و ساز عمران 

امکان رشد و بالندگی پیدا نمی کردند.
شهرســازی  وضعیــت  مــورد  در  اصــل  شــیبانی 
شــهری  ساخت وســاز  بــا  آن  ارتبــاط  و  فعلــی 
گفت: امروز با پدیده غیرقانونی عجیب  امروزی 
و شــگفت انگیزی روبه رو هستیم و آن وجود دو 
تا سه نقشــه ساخت وساز برای ساختمان های 
که ســازنده یــا مالک  شــهری اســت بــه اینگونه 
با یک نقشــه ســاختمانی، پروانه ســاخت برای 
از  پــس  و  می کنــد  دریافــت  ســاختمان  ایجــاد 
آن طراحــی ســاختمان را بــا یــک نقشــه دیگــر 
اجــرا می کنــد و در واقع مبنای عملــی و اجرایی 
ایــن ســاختمان را بر روی نقشــه دیگــری انجام 
که بــه هیچ وجه اصول شهرســازی در  می دهــد 

آن رعایت نمی شود.
و  مهندســی  ســازمان های  دفتــر  مدیــرکل 
راه و شهرســازی  وزارت  تشــکل های حرفــه ای 
و  شــهری  ضوابــط  کــه  اســت  ســال   50 گفــت: 
شهرسازی مدرن مدون شده است و مورد اجرا 
قرار می گیــرد؛ نمی توانیم صدور پروانه ســاخت 
را بــه بهانــه طوالنــی شــدن فراینــد آن حــذف 
کنیم. امیدوارم شهرســازی محدود به ســاخت 
ساختمان ها نشود و موضوعات مربوط به روح 

شهری در آن لحاظ شود.

کوتاه مدت ایران  که رتبه اعتباری  کرد  کپیتال اینتلیجنس ) CI(  اعالم  موسسه رتبه سنجی 
B اســت و چشــم انداز رتبــه ایــران نیز »باثبات« تشــخیص داده شــده اســت. این موسســه 
گزارش آمده اســت  کــرد. در ایــن  همچنیــن رتبــه اعتبــاری بلندمــدت ایــران را - BB اعــالم 
کوتاه مــدت و میان مدت به  ایــن رتبه بنــدی منعکس کننده بهبود افــق اقتصادی ایران در 
ســبب لغــو تحریم های هســته ای بوده اســت. از نتایج لغــو تحریم ها بازگشــت مجموعه ای 
کشــور، افزایــش صادرات محصــوالت هیدروکربنــی و توان  از دارایی هــای مالــی بلوکه شــده 
دسترســی دوباره به شــبکه بانکی و مالی جهانی اســت. تنوع بخشی به محصوالت تجاری 
که خــود می تواند باعث  از دیگــر جنبه هــای مثبــت حــذف تحریم ها برای ایران بوده اســت 
کشــور در افق میان مدت بشــود. بر اساس پیش بینی این موسسه  افزایش رشــد اقتصادی 
کاهش هزینه های مربوط به تجارت و ســهولت در  معتبر رتبه ســنجی، افزایش تولید نفت، 
کشورها و نیز ایجاد دسترسی به سرمایه ها و دارایی های خارجیان  کنش های مالی بین  ترا
کــه می توانــد تــا میــزان 8/ 3 درصــد بــر رشــد حقیقی  از جملــه نتایــج لغــو تحریم هــا اســت 
اقتصادی ایران در سال مالی 2018-2017 اثرگذار باشد. از طرف دیگر، بهبود رابطه مبادله 
و دسترســی دوبــاره بــه ســرمایه ها و دارایی های مالی و ســرمایه ای ســرمایه گذاران خارجی 
کنترل  کمــک به  کنــد و به تبع آن با  کشــور تضمین  خ ارز را بــرای اقتصاد  می توانــد ثبــات نــر
که در سال 2013 تا 7/ 34 درصد باال رفته بودند،  خ های تورم را  نقدینگی و حفظ ثبات، نر
کاهــش بدهد. از نگاه این موسســه، بــا وجود افت  تــا رقــم 6 درصــد برای ســال مالی 2018 
کســب ســهم  کشــورهای صادرکننده برای  شــدید قیمت هــای نفت و رقابت تنگاتنگ بین 
بازاری بیشــتر، ایران می تواند با درک، تحلیل مناســب و بهره گیری صحیح از شــرایط فرارو، 
گر میانگین قیمت نفت را  کشور بهبود ببخشد. ا تأمین مالی را در بازارهای مالی و سرمایه 
کسری بودجه  کنیم، ایران در سال 2016  برای دو ســال آینده 50 دالر برای هر بشــکه فرض 
کرد و برای ســال 2017 می تواند مازاد بودجه ا ی معادل 5/ 0 درصد  اندکی را تجربه خواهد 

تولید ناخالص داخلی نیز داشته باشد.
کپیتــال اینتلیجنس دارایی های خارجی ایــران معادل 5/ 14    بر اســاس تخمین موسســه 
که  کاال و خدمــات و بــه عبارتــی دیگر 12 برابر میزان بدهی خارجی ایران اســت  مــاه واردات 
که  بــرای ســال 2016 تخمیــن زده شــده اســت، البتــه این نکتــه را نیز بایــد مد نظر قــرار داد 
نقدشــوندگی و قابل بهره بــرداری بــودن ایــن دارایی هــا به لحــاظ قانونی و عملــی همچنان 

مبهم و محل تردید است.
 البتــه مســائل مربــوط به جغرافیای سیاســی خــود عامل دیگر اثرگذار در ســنجش ریســک 
کشــور اســت. درگیری هــای جــاری در ســوریه، عــراق و یمــن و مهم تــر از آن تنش های  ایــن 
جاری ایران با عربســتان ســعودی از دیگر عوامل تاثیرگذار در تشــدید این ریســک به شــمار 
که در آن مقــدار درآمدهای دولت با  مــی رود. قیمــت نفــت در بودجه دولت، قیمتی اســت 
کســری بودجه نخواهد داشــت. در شــرایط فعلی  ج آن برابر می شــود و مازاد یا  مقدار مخار
کمتــر از نقطه سربه ســر آن اســت. عامل دیگــر محدودیت رتبه ایــران، ابهام و  قیمــت نفــت 
کشــور است  شــفاف نبودن داده ها و آمار منتشــر شــده و نیز ضعف های ســاختاری اقتصاد 
کــه تحریم هــای اقتصــادی بر وخامت شــرایط آن نیز دامن زده اند. از دیگــر عوامل ضعف در 
کاســتی های ســازمانی و نیز شرایط  کارآ، نقصان و خلل و  رتبه ایران، نظام مالی ضعیف و نا
کشــور عنوان شــده اســت. دورنمای رتبه ای ایــران از دیدگاه این  پیچیده سیاســی داخلی 
که  که در صورتی  موسســه »پایدار« شــمرده شــده اســت. با ثبات بودن به این معنا اســت 
کلیدی در  کشــور ظهور نکنــد و متغیرهــای  کیفیــت اعتبــاری  مســئله  بغرنــج و جدیــدی در 
کنند در این صورت طی 12 ماه آینده  دامنه سناریوهای فرض شده توسط موسسه حرکت 

رتبه دولتی ایران بدون تغییر خواهد ماند. 

موسسه رتبه سنجی کپیتال اینتلیجنس اعالم کرد

رتبه اعتباری ایران B شد
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کمبــود منابــع آب در برخــی مناطــق جهان 
کــه دولت هــا بــه انتقال  ســبب شــده اســت 
زیرزمینــی  یــا  و  ســطحی  منابــع  از  آب 
بهتــری  کیفیــت  و  کمّیــت  کــه  حوضــه ای 
آب  نیازمنــد  کــه  دیگــری  حوضــه  بــه  دارد 
آب  و  صنعــت  کشــاورزی،  مصــارف  بــرای 
ح ها  گونه طر شــرب است بیاندیشــند. این 
معمــوال دارای اثرات بســیار در حوضه های 
و  زیســتی  محیــط  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
گاهــی بین المللی هســتند و به همین دلیل 
کشــورهای جهان بــه عنوان آخرین  کثر  در ا
گزینــه در جهــت تأمین منابع آب محســوب 
می گردنــد. امــا آن چه به عنــوان انتقال آب 

بین حوضه ای نامیده می شود، چیست؟
انتقــال آب بیــن حوضــه ای انتقــال فیزیکی 
آب از یــک حوضــه بــه حوضــه دیگــر اســت 
کــه در ایــن جابجایی یــک حوضــه آبخیز به 
عنوان حوضه مبدأ، آب را از دست می دهد 
و حوضه دیگر به عنوان حوضه مقصد آب را 

به دست می آورد. 
ح هــا بــر اســاس حجــم انتقــال آب  ایــن طر
کوچک تــا عظیم دســته بندی  بــه طبقــات 
کمتر  می شــوند. ایــن دســته بندی از حجم 
از یــک میلیــارد مترمکعب در ســال و با خط 
ح  کیلومتر بــه عنوان طر کمتــر از 100  انتقــال 
کوچک شــروع می شود و تا حجم بیش از 10 

میلیــارد مترمکعب و با خــط انتقال بیش از 
ح هــای عظیم  کیلومتــر بــه عنــوان طر  2500

انتقال آب ادامه می یابد.
در  حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال  ح هــای  طر
بســیار موردتوجــه  دهه هــای 1960 و 1970 
گرفتنــد، بــرای آبرســانی به شــهرهایی  قــرار 
لس آنجلــس،  نیویــورک،  پاریــس،  ماننــد 
که  ح ها اســتفاده شــد  توکیــو و... از ایــن طر
در درازمــدت بــا رشــد ســریع جمعیــت این 
شــهرها و ایجــاد چالش هــای جدیــد ماننــد 
تغییــر  و  زمیــن  نشســت  اراضــی،  شــوری 
فرهنــگ مصــرف آب و... عمــاًل تردیدهایی 
در ایــن خصــوص شــروع شــد. در ایــران نیز 
ح هایــی برای انتقــال آب بین حوضه ای  طر
کــه از آن  ح شــد  در دهــه 70 شمســی مطــر
ح ایرانــرود - آنچــه ایــن روزها در  جملــه طــر
خلیج فــارس  آب  انتقــال  ح هــای  طر قالــب 
کرمــان و انتقــال آب از دریــای خــزر بــه  بــه 
ح  ســمنان در حــال پیگیــری اســت - و طــر
آب  انتقــال  ح  طــر و  کوهرنــگ  ســوم  تونــل 
ح  کوه به چغاخور و طر بین حوضه ای ســبز 
انتقــال آب بهشــت آباد اســت. امــا آنچــه در 
این نوشــته به آن خواهیم پرداخت بررسی 
ح در خصوص انتقال آب  کالن مطر مســائل 
بــه ویــژه مباحــث زیســت محیطی مربوطــه 
اســت. همچنین به  اختصار به بررســی یکی 

و  انتقــال آب در ســطح دنیــا  ح هــای  از طر
ح در ایــران خواهیــم پرداخــت. از  یــک طــر
ح هــای  مهم تریــن و چالش برانگیزتریــن طر
ح  انتقــال آب بیــن حوضــه ای می تــوان طــر
گــوس- تا ح  طــر اســترالیا،  برفــی  رودخانــه 

ح انتقال آب لســوتو در  ســگورا اســپانیا و طر
ح مالمچی نپال و... را  آفریقای جنوبی، طر

نام برد.

ح رودخانه  طر
برفی استرالیا

که در ســال  ح رودخانــه برفــی اســترالیا  طــر
کیلومتر  1939 و بــا طــول انتقــال حــدود 100 
و بــا حجــم انتقــال 1.1 میلیــارد مترمکعــب 
از حوضــه رودخانــه برفــی به حوضــه موری 
آبیــاری و  بــا هــدف تأمیــن آب  دارلینــگ و 
تولیــد انرژی برقابی صورت پذیرفته اســت، 
بــرای  انجام شــده  تحقیقــات  اســاس  بــر 
کــه انتقــال  دســتیابی بــه هــدف مــورد نظــر 
اســت،  پذیرفتــه  دلیــل صــورت  آن  بــه  آب 
راه هــای جایگزین دیگری نیز وجود داشــته 
که تولیــد برق بدون  اســت و مشخص شــده 
انتقال این آب نیز امکان پذیر بوده و اعمال 
گزینه های بهبود و افزایش بهره وری مصرف 
آب در حوضه مقصد نیز می توانســت باعث 

      
  زهرا یزدانی پرایی

نبایدهای انتقال آب خزر به سمنان



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 

شماره 341

27

کشــاورزی در حوضــه مقصد  بهبــود و توســعه 
ح  گردد. از اثرات زیســت محیطی مهم این طر
می تــوان به از بین رفتن حیات تاالبی منطقه 
کاهش  در پایین دست سد جینابین به دلیل 
آبراهــه  در  رســوب گذاری  رودخانــه،  جریــان 
گیاهی غیربومی،  گونه های  رودخانه و هجوم 
هجــوم آب شــور در ســاحل، تغییــر در دمــای 
آب بــه دلیــل برداشــت آب از الیه هــای پایین 
گونه هــا ماننــد  ســد جینابیــن، هجــوم برخــی 
کاهــش جریــان رودخانــه ای و  بیــد بــه دلیــل 
افزایــش رســوب گذاری، تغییــرات در جریانات 
و  حضــور  زادآوری،  در  تغییــر  باعــث  کــه  آبــی 
گونه هــای مختلــف و متنــوع  یــا عــدم حضــور 
ماننــد  پســتاندارانی  ماهی هــا،  قورباغه هــا، 
آبــزی  پرنــدگان  آبــی و  مــوش  پــوس و  پالتــی 
گزارشی  کرد. در سال 2010  شده اســت، اشاره 
جریــان  برگردانــدن  چگونگــی  بررســی  بــرای 
پایــه زیســت محیطی بــه رودخانه تهیه  شــده 
امــکان معضــالت و مشــکالت  تــا حــد  اســت 

زیست محیطی ایجاد شده جبران شود.
ح انتقال آب خزر به فالت مرکزی) سمنان( طر
که در داخل  ح های چالش برانگیز  از جمله طر
ایــران موافقــان و البتــه مخالفانی بســیار دارد 
ح انتقــال آب دریای خزر به فــالت مرکزی  طــر
ح در ابتــدا با هدف  )ســمنان( اســت. این طــر
ح شــد و در یکــی دو  تأمیــن آب صنعــت مطــر
ســال اخیر مصرف شرب نیز به آن افزوده شده 

است.
ح انتقال نقشه طر

 آب خزر به سمنان
گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی  )منبــع: 

ح تهیه شده توسط شرکت مهاب قدس( طر
ح، شــرکت مدیریــت منابــع آب  کارفرمــای طــر
ح تأمیــن 200 میلیون  ایران اســت و هدف طر
مترمکعــب آب شــرب و صنعت در ســال فالت 
 مرکزی ایران از دریای خزر پس از شیرین سازی و 
ح در استان های  نمک زدایی از آن اســت. طر
مازنــدران و ســمنان اجــرا خواهد شــد. محل 
تقریبــی آبگیــر و تصفیه خانــه و شیرین ســازی 
ح آباد تــا نیروگاه  در حــد فاصــل روســتاهای فر
کیلومتــری غــرب نیــروگاه و در محل  نــکا در 6 
میــزان  بــه  آب  حقیقــت  در  اســت.  گهربــاران 
بــر ثانیــه برداشت شــده و پــس  7 مترمکعــب 
از شــیرین ســازی بــه روش اســمز معکــوس بــا 
احــداث دو خــط لولــه بــه قطــر 1400 میلی متر 
کنــون  کنــار خــط موجــود انتقــال نفــت )تا در 
مســتندی مبنــی بــر موافقــت وزارت نفــت بــا 
عبور این لوله از مجاورت این خط ارائه نشده 
گرفتن ارتفاع  است(، آب تصفیه شده با در نظر 

پمپاژ معادل 2800 متر توسط هشت ایستگاه 
تلمبــه خانه تــا ارتفاع 2312 متر پمپاژ شــده و 
پس از عبور از سلســله جبال البرز به طور ثقلی 
به اســتان ســمنان انتقال می یابــد. طول این 
کیلومتر  خــط تــا خروجــی چشــمه روزیــه 155 
دو  قالــب  در  آن  از  پــس   کیلومتــر   5 و  بــوده 
کیلومتــر( و غربی )133  انشــعاب شــرقی )172 
گرمســار ادامه  کیلومتر( تا شــهرهای دامغان و 

می یابد. 
کیلومتــر هســت.( در  کل مســیر 624  )طــول 
ایــن مســیر هشــت ایســتگاه پمپــاژ، 5 واحــد 
بــا ظرفیــت تولیــد مجموعــه  نیــروگاه برقابــی 
و  مکــش  مخــزن  واحــد   33 مــگاوات،   42
متعادل کننــده بــا ظرفیت مجمــوع 397 هزار 
بــرق  کل  اســت.  مترمکعــب پیش بینی شــده 
مصرفــی با احتســاب بــرق مصرفی تأسیســات 
گیگاوات در ســال  آب شــیرین کن حدود 3000 
 310 معــادل  میــزان  ایــن  از  کــه  بــود  خواهــد 
ح  گیگاوات در ســال در نیروگاه های برقابی طر
گزینه 60000  کل ایــن  تولیــد می گــردد و هزینــه 

میلیارد ریال می باشد.
ح مــوارد زیر جای تأمل و  در خصــوص این طر

بررسی بیشتر و عمیق تر دارد:
1. متأســفانه در هزینه هــای تمام شــده پــروژه 
هزینه هــای  و  زیســت محیطی  خســارت های 
و  نگرفته انــد  قــرار  موردمحاســبه  انتقــال 
هزینه های ناشــی از خســارات زیست محیطی 
محاســبه نشــده اند، لذا محاسبات اقتصادی 
ابعــاد  همــه  دربرگیرنــده  ضرورتــًا  انجام شــده 
گفــت  پــروژه نیســتند و بــه عبارتــی می تــوان 
مطالعــات پــروژه ناقــص می باشــد. بــا توجــه 
مدیریــت  ســازمان   691 ضابطــه  اینکــه  بــه 
و  ارزیابــی  موضــوع  بــا  کشــور  برنامه ریــزی  و 
در  محیط زیســت  اقتصــادی  ارزش گــذاری 
ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک  ح هــای  طر
تهیه شده است، می توان از ضابطه موجود به 
عنــوان راهنمــا در فرایند محاســبه ارزش های 
ح  اقتصادی محیط زیست در معرض خطر طر

استفاده نمود.
2.  نظــر به اینکه هدف اصلــی انتقال آب بین 
حوضــه ای تأمیــن آب صنایــع حوضــه مقصد 
می باشــد، میــزان نیــاز آبــی حوضــه مقصد در 
زمان فعلی و نیز سایر مصارف آتی و همچنین 
منابــع آبــی حوضه مقصــد به صــورت دقیق و 
شــفاف باید بررســی شــود. همچنیــن با توجه 
کم آب بر در  بــه اینکه با وجود تکنولوژی هــای 
صنعــت و فرایندهــا و تکنولوژی هــای موجــود 
کــه بــر پایه بازیابــی و بــاز چرخانی آب  در دنیــا 
هســتند می تــوان میــزان مصــرف آب را تا حد 

کاهــش داد، باید ضرورت  بســیار چشــمگیری 
انجــام چنیــن هزینه هایــی در ابعــاد ملــی و با 
کــه قادر به  ح هــای ملی و منطقه ای  ســایر طر
کســری آب )در صــورت وجــود( باشــد  تأمیــن 

گیرد. مورد مقایسه قرار 
که  بــه دلیل تعجیل بســیار زیادی   .3
ح در دوره ریاست  کار اجرای این طر در آغاز به 
کافی  جمهــوری قبلی وجود داشــت اطالعات 
جهــت بررســی موضــوع از جنبه هــای فنــی و 

زیست محیطی وجود نداشت؛
 )SOE )State of Environment حقیقــت  در 
گام انجــام ارزیابــی صحیــح اســت  کــه اولیــن 
بــا  البتــه  نداشــت.  وجــود  ح  طــر ایــن  در 
حفاظــت  ســازمان  مکــرر  درخواســت های 
محیط زیســت مطالعــات در محیط هــای آبی 
گرچــه هنــوز به دو  و خشــکی تکمیل تــر شــد، ا
ح و  موضوع اساســی یعنی ضــرورت اجرای طر
ح پاسخ  خسارات زیســت محیطی ناشی از طر

داده نشده است.
زیســت محیطی  حساســیت  بــه  توجــه  بــا   .1
ح با نیروگاه نکا و  منطقــه و مجاورت محل طر
همچنیــن بندر امیرآباد ارزیابی اثرات تجمعی 
کولوژیکی منطقه  ح و تعیین ظرفیت بــرد ا طــر

بسیار ضروری است.
گرم  2.   غلظــت خروجــی آب شــیرین کن ها 50 
بــر لیتــر یعنــی بیــش از 4 برابر شــوری معمولی 
که با توجــه به حساســیت منطقه  خــزر اســت 
گونه هــای بومــی )24  ح و وجــود  دریایــی طــر
ح  گونه هــای موجــود در محــدوده طر درصــد 
گونه هــای  وجــود  هســتند(،  منطقــه  بومــی 
در  زئوپالنکتــون  و  فیتوپالنکتــون  متعــدد 
کــه حلقه اول زنجیره غذایی هســتند  منطقه 
گونه ای  کــه در نهایت به فک خزری به عنوان 
در معرض خطر انقراض می رســد و نیز شیرین 
و یــا لــب شــور پســند بــودن آبزیــان منطقــه، 
حیــات  منطقــه،  گونه هــای  کامــل  نابــودی 
گیاهی منطقه و آســیب های جدی  جانوری و 
زیســتگاه های  و  فیزیکــی  محیط زیســت  بــه 

دریایی و ساحلی را در برخواهد داشت.
3. در مسیر انتقال خط لوله با رودخانه هایی 
کــه محــل تــردد و تخم ریــزی ماهیان هســتند 
کــه باعــث قطــع ســیکل زیســتی  تقاطــع دارد 
کاهش تولید مثل  گونه ها و درنهایت منجر به 
گونه هــای رودخانه ای طول مســیر  و نابــودی 

انتقال می گردد.
4. در طــول مســیر بیــش از 120 هکتــار اراضــی 
کشاورزی آبی، 21 هکتار باغات، 10 هکتار دیم 
و 94 هکتــار منابــع طبیعــی و جنــگل از بیــن 
گونه هــای راش، بلوط، آزاد،  که  خواهــد رفت 
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انجیلــی، شمشــاد، ارس و زربیــن )گونه هــای 
و  دارد  وجــود  آن هــا  بیــن  در  ممنوع القطــع( 
کولوژیکی و زیست محیطی ناشی  هزینه های ا
از ایــن تخریب باید در معادالت هزینه- فایده 
گیــرد. بــه ایــن مــوارد باید  پــروژه مدنظــر قــرار 
کولوژیکــی و اقتصــادی ناشــی از  هزینه هــای ا
اقتصــادی و صیــادی  گونه هــای  رفتــن  بیــن 
گاو ماهیــان و ماهیان  )وجــود ماهــی ســفید، 
که ارزش زیستی و نیز تجاری دارند(  خاویاری 
گونه های موجــود در محل  و همچنیــن ســایر 

گردد. آب شیرین کن نیز اضافه 
5. نظــرات مــردم تحت تأثیــر پــروژه )صیادان 
و...( در محدوده های مستقیم و غیرمستقیم 
و در ســطح شهرستان های مســیر انتقال باید 

گیرد. مورد بررسی قرار 
6. مباحــث حقوقی مطروحــه در مورد دریای 
کنوانســیون تهــران  خــزر و عضویــت ایــران در 
و پروتکل هــای مربوطــه نیــز در ایــن خصوص 
حائــز اهمیت هســتند. پروتــکل ارزیابی اثرات 
دســت  ایــن  از  تهــران  کنوانســیون  فرامــرزی 

پروتکل ها است.
کشــاورزی و  آیــا صرفه جویــی در مصــارف   .7
بهینــه ســاختن مصــرف آب در ایــن بخــش و 
ح هــای مدیریــت  ســایر بخش هــا، اجــرای طر
پایین تــر  بســیار  هزینه هــای  صــرف  بــا  آبخیــز 
باشــد؟  هــدف  ایــن  تأمین کننــده  نمی توانــد 
همچنیــن آیــا مقایســه ای در ابعــاد ملــی بیــن 
گزینه هــای موجود جهت تأمیــن آب موردنیاز 
کــه بــه  گرفتــه اســت  حوضــه مقصــد صــورت 
ایــن  بــا  حوضــه ای  بیــن  آب  انتقــال  نتیجــه 
کشــوری  در  اقتصــادی  ســنگین  هزینه هــای 
که به  شــدت درگیر مســائل اقتصادی و مالی، 
اجتماعی و زیست محیطی است، دست یافته 

باشد؟
ح گاهی مجریان و مشاوران  کرات طر 8. در مذا
از انتقــال آب از ایــن طریــق به اصفهــان، قم، 
گذشــته  کرمان ســخن می گویند.  یــزد و حتی 
از اینکــه در غیــاب برنامــه آمایــش ســرزمین، 
جانمایــی غلــط صنایع آب بــر در فالت مرکزی 
کــه خــود دردی اســت بســیار  ایــران را داریــم 
بــزرگ، انتقال آب ها همــواره در حوضه مقصد 
بــه  بارگــذاری اضافــی صنعتــی و جمعیتــی را 
کــه نتیجــه آن چیزی  دنبــال خواهند داشــت 
جــز ادامــه رونــد غلــط قبلــی و افزایــش ردپای 
خســارات  و  زیســتگاه ها  تخریــب  کولوژیــک،  ا
اقتصــادی و اجتماعــی نخواهد بــود. آنچه در 
خبرهــا مبنــی بــر اســتقرار و یــا توســعه هشــت 
ح بزرگ صنعتی آب بر با مصرف 1492 لیتر  طر
بــر ثانیه در اســتان ســمنان آمده، خــود مؤید 

 ،93/7/24 )ایرنــا،  اســت.  موضــوع  همیــن 
مصاحبه معاون امور صنایع سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان سمنان(
گران تر  9. بــا توجه به اینکه آب انتقالی بســیار 
خواهــد  صنایــع  دســترس  در  فعلــی  آب  از 
بــود قطعــًا باعــث افزایــش قیمــت محصوالت 
صنعتــی شــده و متأســفانه شــاید در آینده ای 
نه چندان دور باعث دریافت سوبسیدهایی از 
که خود فشــار  دولــت بــرای این صنایع باشــد 
بــه مــردم و همچنیــن دولــت وارد  مضاعفــی 

خواهد نمود.
10. بر اساس اطالعات موجود راندمان آبیاری 
میانگیــن  از  کــه  اســت  35درصــد  کشــاورزی 
منطقه ای 60درصد نیز بســیار پایین تر اســت. 
چنانچه یک پنجم اراضی استان یعنی 40هزار 
هکتار تحت آبیاری با سامانه های تحت فشار 
مترمکعــب  110میلیــون  ســاالنه  گیرنــد،  قــرار 
صرفه جویــی در مصرف آب در اســتان خواهد 
کــه نتیجــه آن خودکفایــی آبــی اســتان و  بــود 
عــدم نیاز بــه انتقال آب هایی چنیــن پرهزینه 

خواهد بود. )درویش،1391(
11. اســتان سمنان با جمعیت حدود ششصد 
کشــور بــا جمعیت  هزار نفر )ســی امین اســتان 
کــم 17/1 نفــر در هکتــار  631218 نفــر( و بــا ترا
کشــور اســت. حال آنکه  کم ترین اســتان  کم ترا
 1874 ســمنانی  هــر  دســترس  در  آب  مقــدار 
ســرانه  بــا  مقایســه  در  ســال  در  مترمکعــب 
که  1750 مترمکعــب در ســال هر ایرانی اســت 
کل آب در دســترس ایرانیــان نیــز  از میانگیــن 

باالتر است. )درویش،1391(
12. مقــدار بــرق مصرفــی بــرای پــروژه ســاالنه 

اســاس  بــر  کــه  بــود  گیــگا وات خواهــد   3000
اطالعــات  آژانــس  شــده  منتشــر  مســتندات 
گاز  انــرژی آمریــکا، در صورت مصرف ســوخت 
برای تولید این مقدار برق ساالنه یک میلیون 
کسیدکربن و 31 میلیون  و پانصد هزار تن دی ا
گرما تولید خواهد  گیگاژول  و شصت و دو هزار 
که تا سال  شــد، حال  آنکه ایران متعهد است 
کاهــش 4 درصدی قطعی و 8 درصدی   2030
گازهــای  کربــن و  کســید  مشــروط انتشــار دی ا
گلخانــه ای را داشــته باشــد و 25 درصــد ایــن 

کاهش جزو وظایف وزارت نیرو است.
دامغــان  شــهرهای  شــرب  مصــرف  کل   .13
کثــر حالــت ممکــن برابــر 40  گرمســار در حدا و 
میلیون مترمکعب در سال و بنابر اعالم وزارت 
که  نیــرو30 میلیون مترمکعب در ســال اســت 
کم هزینه تــر و  قطعــًا می تــوان راه هــای بســیار 
کنــار اصالح الگوی مصرف،  به صرفه تــری را در 
بهداشــتی  شــرب،  آب  مصــرف  جداســازی 
در شــبکه آب شــهری، تحویــل آب شــرب بــه 
و  جســتجو  را  و...  بسته بندی شــده  صــورت 
ح  که نیازی به اجرای چنین طر بررســی نمود 
کــه در همه جای  پرهزینــه و چالش برانگیــزی 

گزینه تأمین آب هستند نباشد. دنیا آخرین 
ح های در دســت بررســی  بــرای هــر یــک از طر
مــواردی  می تــوان  کشــور  در  آب  انتقــال 
ج بودن  که بــه دلیل خار این چنینی برشــمرد 
از حوصلــه بحــث به آنهــا پرداخته نمی شــود. 
بــا این توضیح، آنچه به عنوان سیاســت های 
مورد قبول نخبگان و دستگاه ها و آژانس های 
ح اســت  بین المللــی در زمینــه انتقال آب مطر
که  را می تــوان دربندهــای زیــر خالصــه نمــود 
امیــد اســت موردتوجــه دســتگاه های متولــی 

گیرد: قرار 
ح به ارزش آب در مکان  1. ضروری است در طر
انتقــال یابنــده به همراه محاســبه هزینه های 
انتقــال و خســارت های زیســت محیطی وارده 

پرداخته شود.
ح هــای انتقــال آب بایــد بــه  2. به طورکلــی طر
گزینه برای تأمین آب می باشــد  عنوان آخرین 
و انتقــال آب بایســتی بــا نگرش هــای تأمیــن 

گردد. سنتی و مدیریت تقاضا تلفیق 
3. حداقل بودن هزینه های انتقال آب از جمله 

معیارهای بسیار قابل توجه انتقال آب است.
ح هایــی بایــد  4. ســرمایه گذاری در چنیــن طر
ح هــای ملــی و  بــا ســرمایه گذاری در ســایر طر

گردد. کشور مقایسه  عمومی 
رودخانــه  قابلیــت  آب  انتقــال  ح هــای  طر  .5
کاهــش می دهند حتی  در تأمیــن آب و غــذا را 
گــر تنهــا ده تا پانزده درصــد از آب یک حوضه  ا

  آیا مقایســه ای در ابعاد ملی  
بین گزینه های موجود جهت 
تأمیــن آب موردنیــاز حوضــه 
مقصــد صورت گرفته اســت 
که بــه نتیجه انتقــال آب بین 
حوضــه ای با ایــن هزینه های 
در  اقتصــادی  ســنگین 
که به  شــدت درگیر  کشــوری 
مالــی،  و  اقتصــادی  مســائل 
اجتماعی و زیســت محیطی 

است، دست یافته باشد؟
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کم باران ممکن است  برداشته شود در فصول 
منجر به خشکی رودخانه ها شود.

حوضــه  در  تولیدشــده  اقتصــادی  منافــع   .6
مقصــد یــا پذیرنــده اغلب برابــر بــا هزینه هایی 
کننــده یا مبدأ  کنان حوضه اهدا که ســا اســت 

متقبل می شوند.
کل  7. برخــی از این پروژه ها باعث جابه جایی 

یک جامعه به مکانی دیگر می شوند.
کــه زندگی شــان وابســته  8. معمــواًل مردمــی 
قــرار  مشــورت  مــورد  اســت  مبــدأ  حوضــه  بــه 
نمی گیرنــد. ایــن امــر باعــث ایجــاد تضادهــای 
اجتماعــی بســیاری بین مــردم حوضــه مبدأ و 

مقصد می شود.
ح هــا معمــواًل بــرای  9. علیرغــم اینکــه ایــن طر
منافــع اقتصــادی در حوضــه مقصــد طراحــی 
می شوند مردم بومی حوضه مقصد یا پذیرنده 
هــم با پیامدهای منفی آن  روبه رو می شــوند. 
ح هــا بــا هزینه هــای  کــه ایــن طر از آن جایــی 
بســیار زیــاد انجــام می شــوند طبیعتــًا افزایــش 
مقصــد  حوضــه  در  کــه  محصوالتــی  قیمــت 
تولیــد می شــوند قابــل  انتظــار اســت. یــا اینکه 
یارانه هــای مالــی هنگفتی از طــرف دولت باید 

گردد. پرداخت 
10. در بســیاری از موارد  مصرف آب در حوضه 
قــرار  دقیــق  ارزیابــی  مــورد  معمــواًل  مقصــد 
نمی گیــرد و این امر موجــب ادامه روند مصرف 

ناپایــدار شــده و میــزان نیــاز بــه آب را افزایــش 
که یکی  می دهــد. به طــور مثــال در مورد پنبــه 
در  کشــاورزی  محصــوالت  پرمصرف تریــن  از 
زمینــه آب اســت، ذخیــره بیــش از 70 درصــد 
آب مصرفی با تغییر سیســتم آبیاری به آبیاری 
بارانــی یا قطره ای قابل دسترســی اســت. البته 
گــر رویکــرد به ســمت انتقــال آب باشــد اغلب  ا
کمتــری بــرای حرکت بــه این شــیوه ها  انگیــزه 
کــه  همان طــور  حقیقــت  در  دارد.  وجــود 
جهــان محدودیت هــای منابــع آب را روزبه روز 
محســوس تر لمــس می کنــد، تالش هــا به طــور 
فزاینــده ای بــه ســمت مدیریت بهتــر از طریق 
بهره وری استفاده از آب، بازیافت آب، بهبود و 
تعدیل قوانین موجود و ایجاد بازار آب است.

11. اجرای طرح هــای انتقال آب بین حوضه ای 
باید همراه با اعمال الزامات محدودکننده جهت 

مدیریت تقاضای آب در حوضه مقصد باشد.
ح هایی ناشــی از اجرای  12. معمواًل چنین طر
حکمرانــی ضعیــف در زمینــه مدیریــت تقاضــا 

است.
که قبل از تصمیم گیری  13. باید توجه داشــت 
ح هایی امکان  در مــورد اجــرای این چنیــن طر

انجام پذیری اقدامات زیر مدنظر قرار بگیرد:
الف- انجام اقدامات مدیریت تقاضا و مصرف 
آب در بخش های مختلف مصرف )کشاورزی، 

شرب و صنعت(

ب- اســتفاده از منابــع آب محلــی موجــود از 
کنترل، ذخیره سازی و استحصال روان  طریق 

کم مصرف. آبها در فصول 
کردن آب های شور در دسترس پ- شیرین 

انجــام  طریــق  از  بــاران  آب  از  اســتفاده  ت- 
اقدامــات جمــع آوری و اســتحصال آب بــاران 
کشــت دیم در مناطق دارای بارندگی  )توســعه 

مناسب(
14. بر اساس اجماع کارشناسان خبره جهانی، 
اغلــب این تغییرات )پس از ســالیان متمادی( 
باعــث وخیــم شــدن شــرایط اقلیمــی شــده و 
غیرقابل برگشــت و جبران می باشــد. بر اســاس 
کولوژیک موجود می تــوان آب را از یک  اصــول ا
رودخانه به حوضه دیگری انتقال داد به شرط 
آنکه با توجه به نیاز به توسعه تمامی مناطق و 
افزایش جمعیــت و تقاضا، حوضه مبدأ انتقال 
کمبود  آب بــه هیچ وجه تا 15 ســال دیگر دچار 
کمبود آب  کیفیــت نگردد و بعد از آن نیز  آب بــا 

خ ندهد. بر اساس دالیل منطقی ر
15. از نظر هزینه های سرمایه ای نیز انتقال آب 
بیــن حوضه ای پرهزینه تریــن روش تأمین آب 
کــه باید بــه آن هزینه شیرین ســازی  می باشــد 
که خود از نظر هزینه تأمین آب تنها  آب شور را 
دو رده پایین تــر از انتقــال آب بیــن حوضــه ای 

وجود دارد، افزود.
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آقــای توســط   2016 ژانویــه  در  زیــر   مقالــه 
 Steve Holocomb  نگاشته شده است و متن 
زیر ترجمه آن است. این پروژه در سال 2010 به 
گزارش آقــای هولوکومب  اجراء درآمده اســت. 
 PMI : Program and کارشناسان گروه  توســط 

Portfolio Management منتشر شده است.
Shipyard Production Perfor�  
mance “Soars”! Jan 9, 2016
کارهــای اجرائی  یــک رخداد شــگفت انگیز، در 
از  عبــارت  آن  و  اســت  شــده  دیــده  پروژه هــا 
کــه بخــش فاینانــس یــک شــرکت  ایــن اســت 
کشتی ســازی در ســال 2010، طی 5 ســال قبل 
از ایــن تاریــخ، به عنوان یک دســتاورد اجرائی 
کــرده اســت و چنیــن موفقیتــی  کســب  آن را 
هیچــگاه در هیــچ پــروژه ای، ســابقه نداشــته 
خ داده است،  که ر اســت. در ادامه همه آنچه 

مورد اشاره قرار می گیرد.
مسئله )۱): در اوایل سال 2003 رئیس بخش 

کنترل تولید شرکت تولید، از مدیر 

تســهیل گر  و   )PC: Production Control) 
کشتی ســازی  شــرکت  در  اجرائــی  تعالــی 
می باشــد(،  نیــز  مقالــه  ایــن  نویســنده   )کــه 
  )PEF: Performance Excellence Facilitator)
کننــد. او از ایشــان  خواســت تــا معجــزه ای بپا 
و  برنامه هــا  کــه  کننــد  "ســعی  تــا  خواســت 
"جریــان"  طــی  در  را  ضعیــف"  بودجه بنــدی 
کشــتی های  کچر بدنــه  فرآینــد ســاخت اســترا
بزرگ، بهبود بخشیده و متحول سازند. اولین 
که برای ساخت و  قضیه سه خط تولیدی بود 
کشتی های  مونتاژ پانل های فوالدی ســاخت 
گرفتــه می شــدند. این ســه خط  کار  بــزرگ بــه 
تولید، تنها نیمی از قطعات مونتاژی مورد نیاز 
برای ســاخت بدنه را بر اساس نیازهای برنامه 

هفتگی تحویل می دادند. 
در جریــان تولیــد، تحــت شــرایط "ســرازیری یا 
که  Downstream Process" یعنــی در مســیری 
قطعــات فــوالدی تولید می شــوند تــا در ادامه 

بــر روی یکدیگــر مونتــاژ شــوند، و حاصــل این 
که  مونتــاژکاری تولیــد قطعــات بزرگتری باشــد 
)آنگونــه  می دهنــد،  تشــکیل  را  کشــتی  بدنــه 
کار بدانجــا  کــه در تصویــر نیــز مشــهود اســت( 
کــه یک بخــش بــرای انجــام وظایف  می کشــد 
کاری خــود، بــه دریافــت قطعات مــورد نیاز، و 
کارگاه قبلــی نیــاز  یــا تحویل گیــری تولیــدات از 
دارد و بدیــن خاطر برخی اوقات برای دریافت 
کی  گرســنه می ماند. زیــرا خورا نیازهــای خــود 

کار در اختیارش قرار نمی گیرد.  برای 
کــه برای این ســه  علی رغــم تالشــهای زیــادی 
کم بازده، صــورت می گرفت، و آنها  خــط تولید 
کار بودنــد و حتی  کامــل در حــال  ســه شــیفت 
کار نیز در این مســیر انجام می شــد ولی  اضافه 

نیازهای مورد نظر مرتفع نمی گردید.
و   )PC( تولیــد  مدیرکنتــرل   :(۱( حــل  راه 
روش  )PEF( اجرائــی  تعالــی   تســهیل گر 

کــه  کردنــد  کنتــرل تولیــد جدیــدی را مســتقر   

مهندس عبدالمجید قوام

از   تئوری محدودیت ها  چه می دانیم؟
تکنیک های اجرای ارزان تر و سریع تر پروژه ها

»تئــوری محدودیت ها« مســئله جدیدی اســت که طی دهــه اول قرن 
بیســت و یکــم میــالدی مطــرح شــده و امــروزه بــه شــدت بــه آن توجه 

می شود. 
»تئــوری محدودیت هــا« امــروزه بــه مرحلــه جدیــدی وارد شــده و دکتر 
Eliyahu M. Goldratt   در طــی سیســتم ابداعــی خود تحت عنوان 
 CCPM : CRITICAL CHAIN( »مدیریت پروژه زنجیره بحرانی«
PROJECT MANAGEMENT( به نحوی دیگر آن را مورد نگرش 
قــرار داده و هــم اینک بنیاد دکتر گلدرات این مقوله را پیش می برد. این 
تئوری طی ســال های 2014 تا 2016 میالدی، در جهان مورد امعان نظر 

خاصــی قــرار دارد و برنامه ریزان پروژه ها آن را به نحو چشــمگیری بکار 
می برند. در ایران نیز، این سیستم در برخی پروژه ها، بکار گرفته شده و 

ارزشمندی و قابلیت کاربردی خود را نشان داده است.
گلــدرات تئــوری CCPM را از تئــوری محدودیت هــا برگرفــت.  دکتــر 
 GANTT - CPM -(می تواند نسبت به تکنیک های قبلی CCPM
PERT(  که قباًل در دهه های 1910 تا 1950 بکار گرفته می شدند، بالغ 

بر 10 تا 50 درصد پروژه را سریعتر و یا ارزانتر تمام کند.
کاربــرد امــروزی ایــن سیســتم طی یکــی از مــوارد کاربــرد آن در زیر آمده 

است:
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عبارت بود از:
Theory of Constraints )TOC( Drum-  

)Buffer-Rope )DBR
 The Goal, Eliyahu M.  کتــاب کــه در  روشــی 
 Goldratt and Jeff Cox, North River Press

گرفته بود.  مورد بحث قرار 
کســب آموزشــهای الزم، روش DBR در  بعد از 
 DBR .گردید خطــوط مونتاژ پانل هــا مســتقر 
کنتــرل WIP از طریــق الــزام و محدودیــت  بــه 
کار  )Work Release(جهت انطباق  رهاسازی 
هشــت  طــی  تولیــد  نیــاز  مــورد  گام هــای  بــر 
کــرد. طرز  کمــک  کار در یــک شــیفت،  ســاعت 
کــردن  "کار  کــه  می شــود  صــورت  بدیــن  کار 
کار" بطــور همه جانبــه " رهــا" می شــود تــا در  و 
قــرار  بــا نیازهــای تولیــدی  شــرایطی منطبــق 
گیــرد. همچنانکه همه چیز به ســرعت در این 
خطوط بهبــود می یافتند، آرایــش، صف آرائی 
و اســتقرار DBR بــه عنوان "جریان باالدســتی 
اســتقرار در  بــه  فرآینــد  یــا UPSTREAM" در 
کــه توســط  آمــد تــا تولیــد قطعــات فــوالدی را 
گرفته می شدند،  کار  خطوط مونتاژ پانل ها به 

دربرگیرد. 
مســیر  از  ورودی  مبنــای  بــر  کار،  ابتــدای  در 
تولیــد قطعــات فــوالدی، در طــی یــک جریان 
کاســتی  و  می رفــت  پیــش  کارهــا  ســرازیری، 
تولیــد مــورد نیاز، ادامــه زنجیره تولیــد را بیکار 
می ســاخت و منتظــر ورود قطعــات مــورد نیاز 
قــرار می داد. اما پــس از آنکــه در زنجیره تولید 
کار بهبود یافت، اینک باید  در مسیر سرازیری 

در طــی یک مســیر ســرباالئی بازدهــی زنجیره 
کــه بازدهی  تولیــد بــه ترتیبــی اصــالح می شــد 
کاری  بخشهای باالئی بهبود یابد تا با ظرفیت 
بخشــهای پائینــی منطبــق شــوند و نیازهــای 
آنهــا را برآورده ســازند. تولیــد قطعات فوالدی 
مــورد نیــاز اینــک به ســمت تقاضــای خطوط 
بــا  انطبــاق  در  تــا  می شــدند  کشــیده  مونتــاژ 
مرحله بعدی، ظرفیت خود را ارتقاء بخشند. 
کار را تقلیل  ایــن امــر در ادامه، نیــاز به اضافــه 
داد، و تولیــد بیــش از حــد، انبــارش، ردیابی و 
که خیلی  آســیب دیدگی قطعات تمام شــده را 

کرد.  زود تولید شده بودند، حذف 
  )SOLUTION(حــل راه  یــک    DBRروش
که از تئــوری محدودیت ها اســتخراج و  اســت 
گردیــده و مبانــی فرضیــات آن بــر این  مشــتق 
کارگاه  کارخانه یــا  کــه در هــر  امر اســتوار اســت 
اجرائی، یک یا تعداد محدودی منابع بحرانی 
کارخانه یا  کلــی  کارآئــی یا بازدهی  که  هســتند 
کنتــرل می کنند و تحت تأثیر خود قرار  کارگاه را 

می دهند. 
 WORK یا WORK IN PROGRESS یا WIP
IN PROCESS بــه تمامــی مــواد و مصالحــی 
نــه مــواد و  کــه در مســیر تولیــد قــرار دارنــد و 
کار  که در انبار هســتند و هنوز برای  مصالحــی 
تقاضا نشــده اند و یا در ابتدای خط تولید قرار 
که در انتهای خط تولید  گرفته انــد و نه آنهائی 
کاری بــر روی آنهــا انجــام شــده اســت، ارجــاع 

می دارد. 
نتیجــه )۱) : درســت 6 هفته پــس از بکارگیری 

تمامــی  هفتــه  هــر  در  تولیــد  خطــوط   DBR
را  نیــاز  مــورد  پانل هــای  مونتــاژی  قطعــات 
تحویل می دادند، با فقط اعمال یک شــیفت 
کیفیت  کاری!  کار روزانــه و بدون هیچ اضافــه 
اضافــی  ظرفیــت  و  یافــت  بهبــود  ایمنــی  و 
فوتــی،  فــوری  کارهــای  بــرای  ســرریزکننده، 
کــه بــه علــت  کار  گردیــد و روحیــه نیــروی  رهــا 
تنش هــای ناشــی از تأخیــر در تولیــد تخریــب 
کار از  می گردیــد، بهبــود یافــت. نفرات نیــروی 
کاری اضافی حذف شــده به سایر  دو شــیفت 
که بدانها نیاز بود،  عملیات تولیدی، در جائی 
کنترل تولید  منتقل شــدند. حرکت به ســمت 
کاری خطوط تولید را  به روش DBR، ظرفیت 
حــدود 200درصد افزایش داده و هزینه نیروی 

کاهش داد! کار را 50درصد 
مســئله )2): بعــد از موفقیــت شــکوهمند در 
تولیــد پانل هــای پهــن، رئیــس بخــش تولیــد 
از مدیرکنتــرل تولیــد )PC( و تســهیل گر تعالــی 
اجرائــی )PEF( درخواســت معجــزه دیگــری را 
کرد. بعداً در ســال 2005، رئیس بخش تولید، 
کار  از ایشــان خواســت تا ببینند آیــا می توانند 
برنامــه  کارآیــی  و  بودجــه  بــاب  را در  دیگــری 
خــط  دو  در  مونتــاژ  پروژه هــای  زمانبنــدی 

اجرائی به انجام رسانند؟
مشــتمل  هریــک  ماهــه،   4 پروژه هــای  ایــن 
بــر تعــداد زیــادی پانل هــای پهــن و قطعــات 
که بایــد در یک جایــگاه دو یا  فــوالدی بودنــد 
ســه طبقــه، مونتــاژ می شــدند. چندیــن هزار 
از ایــن مونتاژکاری هــا الزم بــود تــا ســازه بدنــه 
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گردد.  کشتی بزرگ تکمیل 
 CPI : Cost( هزینــه  عملکــردی  اندیــس 
خطــوط  ایــن  بــرای   )Performance Index
اجرائــی در حــد مقــدار تأســف بــار 0/33 بــود. 
کار  کامل  (CPI معادل اســت با ســاعات انجام 
گرفته به ســاعات مــورد نیــاز واقعی –  صــورت 
کار در  رقم یک هدف است( همچنین تکمیل 
سر وقت به طور متوسط حدود 50درصد بود.
و   )PC( تولیــد  مدیرکنتــرل   :)2( حــل  راه 
تســهیل گر تعالــی اجرائــی )PEF( و 5 نفــر دیگر 
عنــوان  تحــت  در  را  دیگــری  آموزشــی  دوره 
کردند  "روشــهای نویــن مدیریت پــروژه" طــی 
 TOC Project یــا  )TOCPM( کــه عنــوان دوره
کتــاب  Management(( بــود. ایــن مطلــب در 
نوشــته    )Critical Chain( بحرانــی  زنجیــره 
اســت.  شــده  ج  در   Eliyahu M. Goldratt
کارخانه  کلیــه افــراد  آمــوزش بــرای صدها تــن 
را   TOCPM بــزودی  آنهــا  نبــود.  نیــاز  مــورد 
پــروژه  دو  کاری  نواحــی  در  و  کارخانــه  در 

کردند. پیاده سازی و مستقر 
نتیجه این آموزش و به دنبال آن پیاده سازی 

که: و استقرار نظام چنین شد 
کار را در ســطح ظرفیــت تیم  گردیدنــد   قــادر 

پروژه رها سازند.
ســطح  در  گــذاری  وا کار  تــا  گردیدنــد  قــادر   

گیرد. ظرفیت تیم پروژه قرار 
کار  کار بــه   اتــالف وقــت شــدید بابــت از یــک 
را حــذف  بــودن  رفتــن و چنــد وظیفــه  دیگــر 

گردید.
کــه بــه طریــق   وضعیــت پــروژه بــه صورتــی 
قــرار  کارهــا  انجــام  جریــان  در  بتــوان  بصــری 

گرفت، درآمد.
پرســنل  و  پــروژه  بیــن  عمومــی  همــکاری   

پشتیبانی ارتقاء یافت.
 یک تیم با یک هدف ایجاد شد.

 اســتقرار مؤثــر TOCPM بــه تندی،  ســرعت 
را  اجرائــی،  پائیــن  کار و هزینــه  انجــام  بــاالی 

مقدور ساخت. 
همزمان با تغییراتی همچون:

 تنوع پذیری در هرکجا، هنگام اجرای پروژه
 وابســتگی و اتــکای متقابــل، بیــن پروژه ها و 

فعالیت ها
 رفتــار بیــن اعضای تیــم پــروژه، هماهنگ با 

اهداف پروژه

خ  نــر نیــم،  مــاه و  نتیجــه )2): فقــط طــی دو 
تکمیل پروژه به مقدار اعجاب انگیز 300درصد 
ارتقــاء یافتــه و جهش نمود )از بســته شــدن 2 
پــروژه طــی 6 ماه(! ایــن امر، بــدون هیچگونه 
کار،  نیــروی  )ماننــد:  پــروژه  منابــع  افزایــش 
کاری، تجهیــزات، بودجــه و غیــره( به  فضــای 
کاری شــارژ شــده در  رســید. ســاعات  انجــام 
کاری و  کاهش اضافه  ایــن پروژه ها به واســطه 
کاری، در واقعیت به 75درصد  ارتقــاء ظرفیت 

تنزل یافت.
کل زمان هــای تأخیر پروژه )تأخیرات زمانی در 
کاری خــود( بــه میــزان 20درصــد تنزل  ناحیــه 
یافــت. ایــن امــر به طــور چشــمگیری ســرعت 
دریافتی هــا  حصــول  طریــق  از  را  درآمدزائــی 
بــه  کارهــا،  بــه موجــب اتمــام  کــه از مشــتری 
بــرای   CPI بخشــید.  بهبــود  می آمــد،  دســت 
 0/33 تأســف بار  شــرایط  از  کاری  کــز  مرا ایــن 
به یــک رقم متوســط عملکردی ســطح باالی 
که سایر  مســتمر و مداوم 1/33 جهش نمود، 
کارگاه هــای تحــت شــرایط مدرن تــر تجهیــزات 
بــه  بــا آن قــادر  مونتــاژ در پروژه هــای مشــابه 

رقابت نیستند.
کــه در ایــن مقالــه به قلــم آقای "اســتیو  آنچــه 
یــک  واقــع  در  گردیــده،  ح  مطــر هولوکومــب" 
در  معجــزه ای  امــا  مــی دارد؛  بیــان  را  معجــزه 
کار نیســت. در حقیقــت، اســتفاده از تدبیــر و 
کــه در خطوط تولیدی  کاردانی اســت. چیزی 
کشتی سازی پس از مطالعه و طی  یک شــرکت 
دوره های آموزشــی و شناســائی سیســتم های 
کاربردی و پیاده ســازی و استقرار آن در پروژه، 
کل خطــوط تولیــدی  کارآیــی  باعــث افزایــش 
که در اینجا می شــود  گردیده اســت. تفســیری 
جریــان  در  ابتــدا  کــه  اســت  ایــن  بــر  مبتنــی 
ســرازیری ظرفیت ها مــورد ارزیابــی و آنالیز قرار 
کار رهــا شــد تــا بــر نیازهــای تولیــدی  گرفــت و 
صــورت  بــه  جریــان  ســپس  یابــد.  انطبــاق 
گرفــت و  ســرباالئی مــورد ارزیابــی و آنالیــز قــرار 
کــه همانــا ورودی خــط  یــک خــط  خروجــی 
کنترل درآمد تــا منطبق با  بعــدی اســت تحت 

گردد.  نیازهای خط بعدی 
کشتی ســازی به  کارخانه  که در پروژه  کارهایی 
کارهای ساختمانی متعددی  انجام رســید در 
در پروژه هــای اجرائــی بین المللــی بــه همیــن 

نحو به انجام رسیده است.
بــا  کارخانــه ای،  ایــن عملکــرد  انطبــاق  بــرای 
همانگونــه  ســاختمانی،  پروژه هــای  کارهــای 
کــه تولید قطعات فــوالدی در یک خــط تولید 
که منطبق با  کند  بایــد ظرفیتی خــاص را پیدا 
که می خواهد  ظرفیت خط تولید بعدی باشد 

کــه در ایــن مقالــه بــه قلــم   آنچــه 
آقــای "اســتیو هولوکومــب" مطــرح 
را  یــک معجــزه  واقــع  گردیــده، در 
در  معجــزه ای  امــا  مــی دارد؛  بیــان 
کار نیســت. در حقیقت، اســتفاده 
کاردانــی اســت. چیزی  از تدبیــر و 
یــک  تولیــدی  خطــوط  در  کــه 
از  پــس  کشتی ســازی  شــرکت 
مطالعه و طی دوره های آموزشــی و 
شناسائی سیســتم های کاربردی و 
پیاده ســازی و استقرار آن در پروژه، 
کل خطوط  کارآیی  باعث افزایش 

تولیدی گردیده است.
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کند  قطعــات بزرگتر خط مونتاژ بعدی را تولید 
کارگاه بعدی  و نتیجــه این خط تولید، باید به 
کــه ایــن قطعــات مونتــاژ شــده را بــر هم  بــرود 
کارگاه  ســوار و مونتــاژ می کنــد تــا در نهایــت در 
کشــتی ســاخته شــود، می توان  اصلــی، بدنــه 
برنامه ریــزی الزم را به عمــل آورد. در حقیقت 
کارها و مصالح فرق  کار یکی است، فقط  نفس 

می کنند.
ایــن موضــوع به صورت هــای زیر قابــل قیاس 
کارگاه های ســاخت اســکلت  اســت: )البتــه در 
فلزی عینًا همین امر در جریان است(، ارتباط 
و  قالب بنــدی  آرماتوربنــدی،  ظرفیت هــای 
ظرفیت هــای  یکدیگــر.  ادامــه  در  بتن ریــزی 
ســفت کاری )اجــرای دیــوار بلوک ســیمانی( با 

اندود روی آن و نظایر اینها.
کــه در مســیر  کارگاه ســاختمانی مصالحــی  در 
تولیــد قــرار می گیــرد، نه آنچــه در انبار اســت و 
کار مصرف شــده، تحت   در 

ً
کــه بعــدا نــه آنچه 

کــه DBR  و  WIP را تشــکیل  کنتــرل درمی آید 
می دهند.

کارها را به  در حقیقــت مــا باید یــک زنجیــره از 
که ابتدا تا انتهای  حرکــت در آوریم. زنجیره ای 
پــروژه را به نحوی از انحاء به طور ســهل الفهم 
و یــا دشــوار از نظــر شناســائی ریزه کاری هــای 
موجــود، دربــر می گیــرد. ایــن زنجیــره، در هــر 
کجــای آن، بــا بازدهــی عوامــل اجرائــی دچــار 
بایــد  مــا  می گــردد.  تأخیــر  یــا  کارکــرد  شــدت 
که  کار"  بازدهی هــا را برای حصول "نواختــی از 
کار را بیان  کار یــا نمــو پیشــرفت  میــزان انجــام 
دارد، بــر هــم منطبق نمائیم. بــا توجه به آنکه 
کار هستند، اعم  منابع تعیین کننده پیشرفت 
کار یــا منبــع مــواد و مصالح یا  از منبــع نیــروی 
منبع ماشــین آالت و تجهیزات، یا منبع مالی، 
اینها باید از نظر کارآئی و ظرفیت در تعداد خود 
که نتیجه  گردند  بر یکدیگر بــه ترتیبی منطبق 
کار در زمــان مقــرر بیانجامد،  نهائــی به اتمــام 
در حالیکــه تأخیر هــا و بیکاری ها حذف شــده 

باشد و بازدهی ها ارتقاء یافته باشد.
کار ساختمانی در یک خط تولید  هر مرحله از 
قــرار می گیرد. چنانچه ظرفیــت بچینگ پلنت 
ک میکســرها  بــا ظرفیــت متأثر از رفت و آمد ترا
ظرفیــت  بــا  هــردو  ظرفیــت  و  آنهــا  تخلیــه  و 
کــه می تواند  سیســتم انتقال بتــن در قالب ها 
کــت و تاورکرین باشــد،  پمــپ بتن یــا ترکیب با
که  کارگرانی  بر هم منطبق نباشــند و ظرفیــت 
بتــن را در ســطح بتن ریــزی پخــش می کنند و 
ویبراسیون را انجام می دهند، با این سیستم 
همــواره  نباشــد،  تطابــق  در  ماشــین آالتی 
عــده ای بیــکار خواهنــد ایســتاد و زمــان تلــف 

می شــود. بیکاری در این برهه ها به هزینه ای 
کار منجر می شــود. چنانچه  بابــت عدم انجام 
کارکردهــا بــر هم منطبق شــوند،  ظرفیت هــا و 
کل، به  کــه بازدهــی  گیرنــد  و در ســطحی قــرار 
کار در زمــان مقــرر بیانجامــد، ســرعت  اتمــام 

عمل ارتقاء یافته و هزینه ها تقلیل می یابد.
طــی یــک نمونــه واقعــی در یکــی از پروژه هــا، 
در  ســیمانی  چینــی  بلــوک  سیســتم  یــک  در 
کنترلی  دیوارهــا، این سیســتم برنامه ریــزی و 

گرفته شد. کار  به 
کار عبــارت از دیوارچینــی با بلوک ســیمانی در 
که با توجه به ســطح دیوارچینی  طبقــات بود 

کیــپ در روز، مشــتمل  کاری یــک ا و ظرفیــت 
گرد بــرای ســاخت و حمــل مالت  بــر بّنــا و شــا
اجرائــی،  مهلــت  و  چینــی،  بلــوک  و  بلــوک  و 
کیــپ بــه دســت آمد. بــرای آنکــه این  تعــداد ا
کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد  کیپ هــا  ا
و همــواره ســیمان و ماســه بــه مقــدار الزم در 
اختیارشــان باشــد و معطــل رســیدن مصالــح 
نگردند، و ضمنًا مصالح به بیش از حد نیاز در 
کــه از بین بــرود و تلف  طبقــات مســتقر نشــود 
شــود، ظرفیــت انتقالی بــه طبقه، محاســبه و 
گردید. بدین خاطر  کالســکه تعیین  گنجایش 
گنجایــش، امــکان انتقــال یکبــاره  بــا افزایــش 
کیسه های سیمان  بیشتر، فراهم شد، تا آنکه 
در طبقــات مــورد آســیب قرار نگیــرد. در اینجا 
مــواد و مصالــح در زنجیــره تولیــد، پیگیــری و 
کــه در طبقه اول  کنتــرل می شــد. چیز دیگری 
مشــاهده شــد، پرت زیاد بلوک های ســیمانی 
کــه شکســته شــده و خــرد  گــران قیمــت بــود 
گوشــه ای دپو  می گردیــد و بــه عنوان نخاله در 
که میزان پرت  می شــد. محاسبات نشان داد 
بلوک ســیمانی در ســطح نزدیک بــه 10درصد 
کــه از طــرف  شــده اســت. علــت، تنشــی بــود 
کار به پیمانکار  کارفرمــا برای تســریع در اتمــام 
وارد می شــد و این تنش توســط مهندســان و 
کارگران  تکنســین ها به فورمن ها و ســپس بــه 
کسی  که  منتقل می شد و تنش به ترتیبی بود 
نمی کــرد.  توجهــی  بلوک هــا  پــرت  میــزان  بــه 
مــواد  بــه  آســیب  موضــوع   WIP سیســتم  در 
و مصالــح بــه خوبــی منظــور شــده اســت و در 
که آقای هولوکومب نوشته اند به  مقاله ای نیز 

روش DBR  یـــــــــک راه حـــــــــل 
(SOLUTION(  اســت کــه از 
تئوری محدودیت ها استخراج و 
گردیده و مبانی فرضیات  مشتق 
آن بر این امر اســتوار اســت که در 
هــر کارخانــه یــا کارگاه اجرائــی، 
یــک یــا تعــداد محــدودی منابع 
کارآئــی یــا  کــه  بحرانــی هســتند 
بازدهــی کلی کارخانــه یا کارگاه 
را کنتــرل می کننــد و تحــت تأثیــر 

خود قرار می دهند. 
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این امر اشاره و توجه شده است.
کنترل پرت مصالح تهیه  در این راســتا برنامــه 
شــد و نحــوه بــرش بلوک ها و مصــرف در نقاط 
کوچــک و پرت از این منظر و پرت های ناشــی 
کارگاه و بــه انبــار و ســپس  از حمــل و نقــل تــا 
کارگاه و بــه طبقــات و حمــل داخل  حمــل در 
گرفــت و  طبقــه، مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار 
کنتــرل مؤثری بــر بلوک هــای ســیمانی اعمال 
گردیــد. در نهایــت در طبقه دهــم این پرت به 

کمتر از یک درصد تقلیل یافت. 
ســپس ظرفیت هــای تولیــد مــالت بــرای آنکه 
بنــای بلوک چین بیکار نباشــد، مــورد ارزیابی 
گرفــت و تولیــد مــالت در خــط تولیــد بــه  قــرار 
گــروه در هر طبقــه مالت  که یــک  نحــوی شــد 
کیپ  کرده و بــه چند ا کیپ هــا را تولیــد  تمــام ا
در چنــد جبهــه ســرویس می دادنــد و از اینرو، 
خــط تولیــد مــالت منطبــق بــا نیازهــای خــط 

تولید دیوار درآمد. 
چینــی  دیــوار  گرفتــن  ســرعت  از  پــس  امــا 
کــرد، وال پســت  کــه خــود را عیــان  مســئله ای 
و  نداشــت  را  الزم  ســرعت  کــه  بــود  دیوارهــا 
گردیــد. قبــل از ایــن بدیــن  کار  "محدودیــت" 
خاطــر ایــن مســئله خــود را نشــان نــداده بود 
کــه ســرعت عمــل در ســطح قبلی خــود ادامه 
کیــپ  ح نبــود. ا کار مطــر داشــت و تســریع در 
کارهای دیگر  جوشــکار نصب وال پســت ها نیز 
کارگاه در اختیار داشت و همه را بر  فلزی را در 
کاری جاری خود پیش می برد.  اساس منطق 
کــه دســتور مدیرعامــل شــرکت،  امــا هنگامــی 
مبنی بر تســریع در اتمــام دیوارچینی ها صادر 
گزیــر مســیر ســرباالئی مــورد نگــرش و  شــد، نا
گردیــد. در ایــن حالــت در طــی  کنتــرل واقــع  
کیپ جوشکار اختصاصًا این  مســیر سرباالئی ا
کار را تقویت نمود و افرادی به اجرای  بخش از 
طبقــه  از  و  یافتنــد  تخصیــص  وال پســت ها 
چهــارم بــه باال وال پســت همــواره یــک طبقه 
گســترش  جلوتــر از بلــوک چینی قرار داشــت و 
بــا محدودیــت  دیــوار  بلــوک چینــی  کارهــای 

که وال پست ها بودند، مواجه  کار قبلی  انجام 
کیپ هــا ظرفیت خــود را باز  نبــود. در نهایــت ا
کار در ســاختمان و در طبقــات  شــناختند و 
گردید و ظرفیت ها بر هم منطبق شــدند و  رها 
به ســرعت دیوارچینی ها خاتمه یافت. ضمن 
این روند پرت ها نیز تقلیل چشــمگیری یافت 

کاهش هزینه ها می گردید. که به منزله 
 :)UPSTREAM( مثالی از یک مسیر سرباالئی
کاذب باید به  در پروژه مورد نگرش سقف های 
ســرعت به اتمام می رســیدند تا ســاختمان در 
زمــان مقرر تحویل داده شــود. اما محدودیت 
بسیار صعبی که سخت تر از مثال کشتی سازی 
کارهای تأسیســاتی زیر  آقــای هولوکومب بود، 
کشتی سازی  کاذب بود. در مثال  ســقف های 
مســیر ســرباالئی، ســاخت قطعات فــوالدی را 
کارهای ســاخت و  تشــکیل می داد. امــا اینجا 
نصب قطعات اسپرینکلر زیر سقف و همچنین 

کشی برق بود. کارهای سینی و لوله 
تــا قبل از اینکه تئــوری محدودیت ها در پروژه 
کیپ لوله کشی  راه اندازی شود، در طبقه نهم ا

اســپرینکلر رکــورد 10 روز برای ســاخت قطعات 
داشــتند.  را  اســپرینکلر  لوله هــای  نصــب  و 
کار بر اســاس طول  برنامه ریــزی با آنالیز انجام 
و قطــر لوله هــا و تعــداد ســرجوش ها و میــزان 
الکتــرود جوشــکاری و پاس هــای جوش زمان 
برنامــه  و  هــر طبقــه محاســبه  بــرای  را  روز   3
زمانبنــدی مربوطــه را ارائــه نمــود. همزمــان، 
ســاختمان  بــه  کاذب  ســقف  کیپ هــای  ا
کار  کــه  هنگامــی  کردنــد.  آغــاز  را  کار  و  وارد 
رهــا شــد، )WORK RELEASE( بــه محــض 
کاذب مالحظــه شــد  کیپ هــای ســقف  ورود ا
کاذب ناقــص اســت.  کارهــای زیــر ســقف  کــه 
تخصیــص  دقیــق،  برنامه ریــزی  یــک  طــی 
کار تأسیســاتی مکانیــک و بــرق به زیر  نیــروی 
گرفــت. چــون پــروژه در  کاذب صــورت  ســقف 
جبهه هــای مختلفی باید پیــش می رفت، لذا 
کارگاه انجام  کاری در  یک برنامه ریزی اضافــه 
کیپ های  که ا شد. نحوه عمل بر این قرار بود 
کارهــای پــروژه را در  تأسیســاتی در طــی روز، 
زیــر  جملــه  از  و  مختلــف  کاری  جبهه هــای 
ســقف ها انجــام می دادنــد، اما از ســاعت 4 تا 
کاذب  کارهــای زیــر ســقف  9 شــب اختصاصــًا 
نیــز  کاذب  ســقف  کیــپ  ا می شــد.  انجــام 
کار را انجــام می داد. بــا اعمال  همیــن اضافــه 
کار ساخت  برنامه ریزی دقیق، ســرعت انجام 
ســقف  زیــر  در  اســپرینکلر  لوله هــای  نصــب  و 
کاذب از 10 روز در طبقــه 9 بــه 5 روز در طبقــه 
5 و بــه 2/5 روز در طبقــه دوم تقلیــل یافــت و 
بازدهــی 4 برابــر افزایــش یافــت. در این مســیر 
کیپ تأسیســاتی، یک طبقه جلوتر از  همواره ا
کاذب قرار داشــت و محدودیت  کیــپ ســقف  ا
گردیــده بــود. در حقیقــت مــا در اینجا  مرتفــع 
خطــوط تولیــد تأسیســات مکانیــکال و برق را 
کاذب  در باالدســت )UPSTREAM( و ســقف 
کار  زیــر آن را از نظــر ظرفیــت و میــزان انجــام 
روزانــه بر هم منطبق ســاختیم و در چارچوب 
کار را از میــان  محدودیت هــا موانــع پیشــرفت 

برداشتیم.

 در حقیقــت مــا باید یک زنجیره 
از کارهــا را بــه حرکــت در آوریم. 
کــه ابتــدا تــا انتهــای  زنجیــره ای 
پــروژه را بــه نحــوی از انحــاء بــه 
طــور ســهل الفهم و یــا دشــوار از 
ریزه کاری هــای  شناســائی  نظــر 
ایــن  می گیــرد.  دربــر  موجــود، 
بــا  آن،  کجــای  هــر  در  زنجیــره، 
دچــار  اجرائــی  عوامــل  بازدهــی 

شدت کارکرد یا تأخیر می گردد
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پاگرد در راه پله ها، زمینه ســاز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار 
ناشی از باال رفتن از پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

رد
پاگ

   

 

حکایت 
نمک خوردن 
و نمکدان 
شکستن

کــه  در زمــان هــای قدیــم دزد ماهــری بــود 
ســرقت  بانــد  دوســتانش  از  نفــر  چنــد  بــا 
تشــکیل داده بودنــد. روزى باهــم نشســته 
کــه در حین صحبت، گــپ می زدند   بودنــد و 
گفت: چــرا ما همیشــه با فقرا   ســرکرده آنهــا 
کار داریم و قوت  و آدم هایــی معمولی ســر و 
الیموت آنها را از چنگشان بیرون می آوریم، 
بیایــد ایــن بــار بــه خزانــه ســلطان دســتبرد 
کــه تــا آخــر عمــر برایمــان بس باشــد.  بزنیــم 
کار  البتــه دسترســی بــه خزانه ســلطان هــم 
آســانی نبود. آنها تمامی راه هــا و احتماالت 
کار مدتی فکر  کردند، ایــن  ممکــن را بررســی 
کرده بود، تا ســرانجام  و ذکــر آنها را مشــغول 
کردنــد و خــود را  بهتریــن راه ممکــن را پیــدا 
بــه خزانــه رســاندند. خزانــه مملــو از پــول و 

گرانبها بود. جواهرات قیمتی و اشیاء 
اقســام  و  انــواع  از  می توانســتند  تــا  آنهــا 
کوله بــار خــود  طالجــات و عتیقه جــات در 
گهان چشم سرکرده  که نا گذاشــتند تا ببرند 
که  باند به شــیء درخشنده و سفیدى افتاد 
که آن  کرد  گمان  در زیر نور می درخشــید. او 

گوهر شب چراغ است. شیء، 
نزدیکش رفت آن را برداشت و براى امتحان 
کــه  بــه ســر زبــان زد. از شــوری آن فهمیــد 
تکه ای نمک ســنگ اســت، بســیار ناراحت 
و عصبانــی شــد و از شــدت خشــم و غضب 
کــه  بــه طــوری  زد،  بــر پیشــانی  را  دســتش 
کردنــد  رفقایــش متوجــه او شــدند و خیــال 
اتفاقــی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر 

شده اند.
رســاندند  او  بــه  را  خودشــان  زود  خیلــی 
گفتنــد: چــه شــده؟ چــه حادثــه اى اتفــاق  و 

افتاده؟ 
که آثار خشم و ناراحتی در چهره اش پیدا  او 
کــه تمــام زحمت هاى  گفــت: افســوس  بــود 
گیر  چندیــن روزه ما به هــدر رفت و ما نمک 
ســلطان شــدیم، مــن ندانســته نمکــش را 

که ما  چشــیدم، دیگر نمی شــود مال و دارایی پادشــاه را برد، از مردانگی و مروت به دور اســت 
کسی را بخوریم و نمکدان او را هم بشکنیم و... نمک 

کســی بویــی ببــرد دســت خالــی بــه  کــه  آنهــا در آن دل ســکوت ســهمگین شــب، بــدون ایــن 
گشتند. خانه هایشان باز 

که شــب قبل  کــه شــد چشــم نگهبانان بــه درهاى بــاز خزانه افتــاد و تازه متوجه شــدند  صبــح 
خبرهایی بوده اســت، سراســیمه خود را به جواهرات سلطنتی رساندند و دیدند سر جایشان 
کردند دیدنــد جواهرات در  که باز  نیســتند، امــا در آنجا بســته هایی به چشــم می خورد، آنهــا را 
گرنه اآلن  که دزد خزانه را نبرده است و  کردند دیدند  که  میان بسته ها می باشد، بررسی دقیق 

خدا می داند سلطان با ما چه می کرد و...
کرد، سلطان آنقدر  باآلخره خبر به ســلطان رســید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشــاهده 
گرفتــه و با خــود می گفت:  که انگشــتش را بــه دندان  کار برایــش عجیــب و شــگفت آور بــود  ایــن 
عجــب! این چگونه دزدى اســت؟ بــراى دزدى آمده و با آنکه می توانســته همه چیز را ببرد ولی 
که شده  کارشان چه بوده؟! من هر جور  چیزى نبرده است؟ آخر مگر می شود؟ چرا؟ دلیل این 
گذشته  کس شب  کرد: هر  کنم و علت از قضیه ســردرآورم. در همان روز اعالم  باید ریشــه یابی 
بــه خزانــه آمده در امان اســت. او می تواند نزد من بیاید، من بســیار مایلــم از نزدیک او را ببینم 

و بشناسم.
کرد و بــه آنها گفت:  ایــن اعالمیه ســلطان به گوش ســرکرده دزدها رســید، دوســتانش را جمع 
ســلطان به ما امان داده اســت، برویم پیش او تا ببینیم چه می گوید. آنها نزد ســلطان آمده و 
گفت:  کار تو بوده؟  که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید: این  کردند، سلطان  خود را معرفی 
که می توانســتی همه چیز را ببرى ولی چیزى را  آرى. ســلطان پرســید: چرا آمدى دزدى و با این 
نبردى؟ گفت: چون نمک شما را چشیدم و نمک گیر شدم و بعد جریان را مفصل براى سلطان 

گفت.
کرم و جوانمردی او شــد که گفت: حیف است جاى انسان  ســلطان به قدرى عاشــق و شــیفته 
کار مهمــی را بر  نمک شناســی مثــل تــو، جــاى دیگرى باشــد، تــو باید در دســتگاه حکومــت من 

کرد. عهده بگیرى. سپس حکم خزانه دارى را براى او صادر 
کرد و سلسله صفاریان را تأسیس نمود، راستی  آرى او یعقوب لیث بود و چند سالی حکمرانی 

کجاست...؟ یعقوب 
اورا می شناسید...؟

او پدر زبان پارسی است؛
 او برای استقالل ایران جنگید؛ 

کمی او را می شناسند. یعقوب در قلب ها دفن شد و افراد 
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اختراع پول موجب تحول شــگرف در مالکیت 
اقتصــاد  پــول در حــوزه  کارکردهــای  گردیــد و 
محــض و ارزشــهای تولیــد حــق را در حقــوق 
مالکیت به سامان رساند. قبل از اختراع پول 
مالکیــت اموال و اشــیاء بیانگر حق دینی نبود 
بلکــه تســلط فــرد به امــوال و اشــیاء منبعث از 
حق عینی بود اســاس تملیک و تملک بر پایه 
وضــع ید صرف قرار داشــت و مالکیت در ذات 
خــود برخــوردار از یــک وجــه بــود و آنهــم وجه 
شــیئیتی مــال بــود و وجــه مدیریتــی مالکیت 
بعنــوان یــک عنصــر تتمیمــی در اعمــال حــق 
کــه به عنــوان یک  مالکیــت شــناخته می شــد 
عنصر مؤثر در آثار مالکیت به حساب نمی آمد.
کــردن فرآینــد  امــا بعــد از اختــراع پــول و طــی 
رشــد و تکامل پذیــری، پدیــده ای بــه عنــوان 
وجــه مدیریتــی مالکیــت به عنــوان یک عنصر 
مســتقل در مالکیت دارای نقش آفرینی شد و 
ک  کشــف مال به عنوان یک نهاد آئینی جهت 
گرفت  میــزان حــق مالکیت مورد پذیــرش قرار 
در طی ســده های اخیــر اباحیت تملک اموال 
که از اســباب مســجل حق مالکیت بود بدیل 
بــه عنــوان وجــه  دیگــری را در جایــگاه خــود 
کــه ابتناء قطعــی بر تملک  مدیریتــی مالکیت 
مادی اموال نداشت بوجود آورد و همزمان با 
رشد مبادالت بازرگانی و تجاری در سایه رشد 

تکنیــکال معامالت بــر ارزش و اعتبار این وجه 
مالکیــت افزود و به همین دلیل در غرب وجه 
مدیریتــی مالکیــت از اهمیتــی برخــوردار شــد 
کــه مبانی معامالت و عقــود را تحت تاثیر خود 
کــه یکی از  قــرار داد بطوریکــه امــروزه عقد بیع 
کل جهان  مهمتریــن انتخابهای معامالتی در 
ج و  بــوده و هســت از معیارهــای تملکــی خــار
متوقــف بــر تعهــد ناشــی از اقتــدار در تملیــک 
گردیــد. از اینــرو عقــد بیع در غــرب عهدی ولی 
کشــور مــا همچنان تملیکی  در شــرق از جمله 
اســت یعنی فرد انسانی در جایگاه عاقد، خود 
را از قیــد آثــار اعتبــار تملــک رهانیــد و حقــوق 
که امروزه اسناد  تعهدات را جایگزین آن نمود 
ذمــه ای یکی از مظاهر و نمــاد واقعی این حق 
به عنوان حقوق تعهدات اســت و فرد انسانی 
می توانــد بــه اعتبــار وجــه مدیریتــی مالکیــت 
متعهــد به تملیــک حق مالکیت خود نســبت 
گردد بــدون آنکــه در زمان  بــه امــوال و اشــیاء 

عقد متملک این اموال باشد.
این گونه معامالت با منشاء حیات عقد بیع در 
 کشــور مــا، معامله فضولی نامیده می شــود اما
 مقصود این بحث نیســت بلکه اشــاره ای بود 
جهت تشحیذ ذهن در قوانین مدنی و تجارت 
که مقتبــس از غرب با تضمینــات انطباقی  مــا 
فقه اســالمی اســت می تــوان رویت پذیر بودن 

این مصادیق را به اثبات رساند.
و  دیونــات  حــوزه  بــه  مربــوط  عــام  قوانیــن 
قانــون  در  دینــی  قلمــرو حقــوق  در  تعهــدات 
ســهام  بــه  نســبت  مالکیــت  حــق  و  مدنــی 
شــرکت ها و حــق رای در شــرکت های ســهامی 
کــه در قانــون اصالح قســمتی از قانون تجارت 
آمده اســت نمونه های مدلولی وجه مدیریتی 
مالکیــت نســبت بــه امــوال و دارائی ها بشــمار 
مــی رود تــا قبــل از ظهــور ســرمایه داری و دوره 
فاقــد  مــا  کشــور  در  کــه  فئودالیتــه  حکومــت 
ســابقه اســت انباشــت پــول بــه عنــوان ابــزار 
قدرتمنــد تملــک امــوال جایــز و حتــی یکــی از 
ضرورتهــا بــوده اســت لیکــن بــا ظهــور و رشــد 
ســرمایه داری و تاســیس بانکــداری انباشــت 
کی امــوال را به  مــادی پــول خاصیــت اســتمال
تدریــج از دســت داد و اهمیت وجه شــیئیتی 
که امروزه  کمرنگ تر شد تا جائی  کمرنگ و  آن 
ک آئینی حق مالکیت و  فقط دارای هویت مال
اسباب محاسبه میزان قدرت اعمال مالکیت 

محسوب می شود.
محــض  اقتصــاد  حــوزه  در  پــول  کارکردهــای 
مشــتمل بر مقوالتــی از قبیــل دارایی، بدهی، 
کــه تحلیل آن  هزینــه و ســود یا منفعت اســت 
ج و شایســته صالحیت  از صالحیت حقیر خار
کشــور  گرانقدر  ذاتــی و اعتبــاری اقتصاددانــان 

است.
از  حقــوق  حــوزه  در  پــول  کارکردهــای  امــا 
متضمــن  و  خــاص  مفهومــی  و  معنایــی  بــار 
که بر پایه ارزش های  مؤلفه های دیگری است 
تولیــدی در مبــادالت و معامــالت اجتماعــی، 
خــود را توضیــح می دهــد مثــل- حــق بایع به 
ثمــن- حــق نفقــه افــراد واجب النفقــه- حــق 
 - تصــرف  - حــق  بــه مملکــه  نســبت  مالــک 
و  مبــادالت  از  ناشــی  کــه  تعهداتــی  ســایر  و 
معامــالت اســت. در ایــن مبحث ضمــن عبور 
از مقدمــه و ورود بــه مدخــل بحث الزم اســت 
بطــور حاشــیه ای نگاهــی معنادار بــه دو اصل 
مبنایی فلسفه وجودی قانون داشته باشیم. 
هــر قانونــی اعتبــار و حرمــت وضعــی و اجرایی 
یکــی  می گیــرد:   اصــل  دو  ایــن  مبنــای  بــر  را 
کنشــهای  قابــل پیش بینــی شــدن رفتارهــا و 
افــراد جامعه بــا توجه به حــدود و ثغور اجرای 
قانون، و دیگری استواری قانون بر اصل عدم 

محرومیت از حق.
به همین دلیل اختیار قانون شکنی به عنوان 
پیشــرفته  جوامــع  از  بســیاری  در  حــق  یــک 
کــردن جمعیتــی از آحــاد  بــه جهــت محــروم 
اجتماعی از حق طبیعی و قراردادی شــناخته 
که مردم اروپا و  شــده اســت و بســیار دیده ایم 

 مهدی شبروهی - حقوقدان  

بانکداریمخرب
ونظامحقوقیمالکیتپول
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غرب با اعتراض شدید به وضع بعضی از قوانین 
ســعی در تغییــر آن دارنــد و ایــن قانون شــکنی 
بــه عنــوان یــک حــق در جوامــع دموکراتیــک 
اســت  ممکــن  چــون  اســت  شــده  پذیرفتــه 
پیش بینی افراد جامعه نســبت به برنامه های 
کنشــی متناســب بــا قانون ســابق را  رفتــاری و 
دچار تزلزل و مبتال به خدشه ضررآفرین نماید 
و ســلب ایــن حــق مســتقر در فرآینــد رفتارهــا 
موجب پدیداری شکســت قانون در صیانت از 
که وصــف بانکداری  گــردد. آنچه  حق مســتقر 
مخــرب را با ســازکارهای فعلی توجیــه و تایید 
کارکردهای حقوقی  می نماید مفاهیم ملهم از 
پــول و لزومــات حــق مالکیــت نســبت به وجه 
مدیریتی پول است این توضیح نشان خواهد 
کــه متد بانکداری مدرن با عقود اســالمی  داد 
فاقــد ســازگاری عملیاتــی بــوده و تضاد آشــکار 
این دو روش نقش تخریب عملیات بانکداری 
در قبــال بازار پول و ســرمایه را به منصه ظهور 

می رساند.
بانکهــا بــه دلیــل دارا بــودن هویــت قانونــی و 
کســب مشــروعیت از نظام حقوقی در جامعه، 
کل  گســتردگی  بــه  فراخــوان  قــدرت  دارای 
جغرافیای ســرزمینی یک ملت مســتقر به نام 
کشور هستند. این قدرت موجب احاله اختیار 
از ســپرده گذاران و پس اندازکنندگان به بانکها 
از طریق وجه مدیریتی اموال و دارایی مالکان 
این حق می شــود و بدین ترتیــب بانکها مجاز 
و مختــار در اعمــال مدیریــت نســبت بــه ایــن 
دارایی هــا با رعایت غبطــه مصلحت و صیانت 

از مالکیت صاحبان این حق می باشند.
امــا چــرا و چگونه این بانکــداری نقش مخرب 

در حوزه حقوق و اقتصاد پیدا می کند؟
بــا تکیــه براصــول و مبانــی عقــود اســالمی بــه 
که حالیــه از پردامنه ترین  ویژه عقد مشــارکت 
ویــژه  بــه  بانکهــا  بیــن  منعقــده  قراردادهــای 
و  مالــی  مؤسســات  و  خصوصــی  بانک هــای 
اعتبــاری با مشــتریان پذیرنده ایــن قرار دادها 
است تضاد و تنافی این عقود با متد بانکداری 

مدرن را آشکار می سازیم.
کــه  کارمــزد  1. در عقــود اســالمی محلــی بــرای 
باشــد  متعاقدیــن  احتمالــی  منافــع  از  مجــزا 
و  بانکــداری  عملیــات  حالیکــه  در  نداریــم 
و  جــاری  هزینه هــای  تأمیــن  و  ســوددهی 
تأمین ضررهــای حاصله از مطالبات ســوخت 
خســارات  ســایر  و  مشــکوک الوصول  و  شــده 
محتمل الوقوع عملیاتی از محل ارئه خدمات 

بانکی قابل تأمین و پیش بینی است.
2. در عقــود اســالمی از جملــه عقــد مشــارکت 
کــه عمال و اساســا قائــم به شــخصیت حقیقی 
اشــخاص است سرمایه از ید سرمایه گذار بطور 

ج و  کامل اعم از وجه مدیریتی و شــیئیتی خار
در اختیار ســرمایه پذیر یا شــریک قــرار می گیرد 
زیرا اهمیت این عقد انتقال اختیار به شــریک 
کــه وجــه  پذیرنــده ســرمایه اســت و تــا زمانــی 
که  مدیریتی و شــیئیتی ســرمایه و مالکیت آن 
تــالزم بــا اجــرای مدیریــت مســئوالنه دارد قرار 
نگیــرد می توانــد رافــع تکلیــف نســبت بــه ضرر 
گــردد. ولــی بانکــداری  و زیــان ناشــیه از عمــل 
مــدرن بــا این شــیوه ســرمایه گذاری تجانســی 
نــدارد و ســرمایه اعطایی به شــیوه تســهیالت 
بانکــی از دارایی بانک تفریغ نمی گردد و چون 
اصــول حســابداری مــدرن و تدویــن ترازنامــه 
سود و زیان و دارایی و بدهی بر اساس منطق 
ریاضــی و فن ثبــت و ظبط عملیات مالی مانع 
کلیت  از ازاله وجه شــیئیتی سرمایه می شود و 
عقد مشــارکت را زیر ســوال می برد. از این نظر 
بانکــداری اســالمی متــدی التقاتــی و از زمــره 

مقوله اختالط بالسبب است.
3. ســایر عقــود مبادلــه ای نیــز فقــط ناظــر بــه 
رابطــه حقوقی بین دو شــخص حقیقی اســت 
حقوقــی  شــخصیت  دادن  قــرار  توجیــه  زیــرا 
تکنولــوژی فکــر در چنــد ســده  کــه محصــول 
کم  اخیــر اســت بــا مبانــی و اصــول و قواعــد حا
بــر عقــود اســالمی در نظــام بانکــداری مدرن، 
که قرن هــا برای  کــردن قواعــدی اســت  دژنــره 
اســتخراج مبانــی و اصــول مدونه آن از ســوی 
کشــیده شــده اســت تــا  علمــا و فقهــا زحمــت 
گردد و پس از عمل وسیع  قاعده ای استخراج 
گردد و در ســازمان  قاعــده، اصلــی از آن متولد 
رفتارهــای مالــی و قــراردادی مــورد عمــل قــرار 
کاربرد عقود  گیــرد. این تکنیک نیز شــکنندگی 
اســالمی را بیــش از پیــش مهیــا و نتایــج آن را 

عقیم می نماید. 
که جواز عمل در عقود بین شــخص اعم  آنچه 
از حقیقــی یــا حقوقی پیــدا می کنــد فقط عقد 
اجاره اشــخاص یا اشــیاء و حیوان است و عقد 
گردیده اســت،  کــه متــروک  جعالــه و عقــودی 

مثل بیع سلم و سلف.
گنجانــدن عقــود  فلــذا در ســازمان بانکــداری 
کم بر این  اســالمی به معنی خروج از قواعد حا
کــردن مبانــی بنیادین آن  عقــود و خدشــه دار 
اســت ولی چــون ابزار مناســبی جهــت توجیه 
رباخــواری محســوب می گردد به شــدت مورد 

گرفته است. عالقه بانکداران محترم قرار 
از اینــرو بانکــداران جامعــه ما، ســوار بــر مرکب 
اصــول بانکــداری مــدرن، اســتفاده ابــزاری از 
عقود اســالمی را وجه همت خود قرار داده اند 
و با تملک و تصاحب وجه شــیئیتی پول فقط 
وجــه مدیرتــی آن را بــه ســرمایه پذیر منتقــل 
می نمایــد و از این طریق، اعمال قدرت ظاهرا 

کــه منبعــث از مالکیت وجه شــیئیتی  قانونــی 
را  امــکان محاســبه ســود و ضــرر  پــول اســت 
از ســرمایه پذیر ســلب و فقــط در جســتجوی 
ســود محرز و مسلم آنهم با عایداتی ماالیطاق 
در  هســتند  33درصــد  خ هــای  نر شــاخص  و 
اختیــار  در  پــول  وجــه شــیئیتی  گــر  ا حالیکــه 
سرمایه پذیر باشد به سهولت محاسبه سود و 
زیان میســر و بانک ها نمی توانند ســرمایه پذیر 
را مجبــور و ملزم به قبول ســود و ضرر غیرقابل 
پیش بینــی نمایند، و متأســفانه قوانین ما نیز 
بــه حمایت از چنیــن بانکداری تمــام قد قیام 
نمــوده اســت و نتیجه نهایی آن ورشکســتگی 
در  ثــروت  تولیدکننــدگان  آشــکار  و  پنهــان 
بخش هــای صنعت و خدمات و خود بانک ها 

شده است.
بانــک  ارشــد  مدیــران  از  یکــی  قــول  بــه  بنــا 
از  یکــی  در  نیــز  حالیــه  کــه  ایــران  صــادرات 
در  خدمــت  مشــغول  خصوصــی  بانک هــای 
ســطح مدیریت ارشــد است یک شــعبه بانک 
کباتان در قبل از انقالب از محل  صــادرات در ا
کارمزدهــای دریافتــی از  عملیــات بانکــداری و 
کل هزینه  ارائــه خدمات بانکی، تأمین کننــده 
حقــوق بانــک صــادرات ایــران بــا 3000 شــعبه 
بوده است؛ و شعبه مستقل دیگری در نادری 
تأمیــن  را  بانــک  ایــن  جــاری  هزینه هــای  کل 
می کــرد و درهمــان زمــان منطقه چهــار بانک 
گیالن بود همیشــه ضررآفرین  که در  صــادرات 
بــوده اســت و بــا آنکــه در ســال 58 و 59 بانک 
گیالن دارای 18 میلیارد ریال سپرده  صادرات 
دیــداری و ثابت و 11 میلیارد تعهدات اعتباری 
بود ولی هیچگاه از محل سودهای تسهیالتی 
قادر به تأمین ســود و جبران ضــرر هزینه های 

جاری خود نبوده است.
حــال نیــز بانکداری که توجه اساســی خــود را به 
سود تسهیالتی مبذول نموده است و برای نشان 
دادن سود، فقط به سرمایه پذیران بانکی چشم 
دوخته است، هیچگاه نمی تواند چشم انداز سود 
کردن ســرمایه پذیران،  داشــته باشــد و با قربانی 

عمال بقاء خود را ظاهرا تضمین نماید.
ج از متد فعلی  النهایــه نتیجه بدیهی مســتخر
کشــور ما  بانکــداری اســالمی و مــورد عمــل در 
حکایت از ناوارستگی مالی و حرکت توهم آمیز 
بــه طــور بین االثنینــی بیــن دو پارادایــم یعنــی 
که  بانکــداری مدرن و بانکداری اســالمی دارد 
ک در ادامــه ایــن وضع  آینــده ای بــس خطرنــا

قابل مشاهده و مالحظه خواهد بود.
گــر )ضــرورت( راهنمــای مــا در امر  وای بــر مــا ا

کنونی باشد. بانکداری به شیوه 
بیهــوده مدار زحمت خویــش ای با خرد، دانه 

گلستان خرد بیهوده نروید در 
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در  زیــادی  مطالعــات  گذشــته  دهــه  دو  در 
خصوص مفهــوم و معیارهــای موفقیت پروژه 
انجام شــده اســت. دویت )1988( نشــان داد 
کــه انجــام پــروژه در زمان مقــرر، هزینــه مقرر و 
کیفیت تعیین شــده الزامًا موجب موفقیت  بــا 
پــروژه نمی شــود و بــرای نخســتین بــار تفاوت 
بیــن موفقیت پروژه و موفقیت مدیریت پروژه 
ح نمــود. ]1[. موفقیت پــروژه متضمن  را مطــر
ایجــاد ارزش توســط محصول یا نتیجــه پروژه 
در زمــان بهره بــرداری و ایجاد منافع و رضایت 
کارفرمــا و بهره بردار اســت ]2[. موفقیت  بــرای 
کســب آن همــواره  پــروژه بــه لحــاظ تعریــف و 
جــای بحــث داشــته و بســتگی بــه زاویــه دیــد 
کنندگان دارد]3[. چالشــهای تعریف  قضاوت 
گروه هــای زیــر می تــوان  موفقیــت پــروژه را بــه 

کرد]4[:  دسته بندی 
۱- تعریــف غیرواقعــی: اهداف خوشــبینانه یا 

بدبینانه مثاًل از زمان، هزینه، یا منافع پروژه
بــه  کــه  معیارهایــی  مبهــم:  تعریــف   -2
هســتند،  تفســیر  قابــل  مختلفــی  صورتهــای 
ماننــد معیارهای غیرملمــوس، مانند رضایت 

مشتری یا سادگی بهره برداری
تعریــف محــدوده  معیارهــا:  ۳- محدودیــت 
هــم  آن  موفقیــت،  بــرای  کوچکــی  بســیار 

موفقیت مدیریت پروژه
کافــی معیارهــا  کافــی: تعریــف نا 4- تعریــف نا

کافی ذینفعان ناشی از عدم شناخت 
5- تنــوع معیارها: معیارهای متضاد یا رقیب 
گــون و بعضــًا رقیب پــروژه )مثاًل  گونا ذینفعــان 

کارفرما، مردم محلی،  پیمانکار و ....(
6- عــدم رتبه بنــدی معیارهــا: ناشــی از عدم 
تعیین اهمیت نســبی هر معیار موفقیت )مثاًل 

فرض اینکه همه معیارها یک ارزش دارند(
از هــر 10 ابرپــروژه )Megaproject(، 9 مورد آنها 
افزایــش هزینه و بیــش از 50درصد دچار تغییر 
در تعریــف و شــرایط می شــوند، چــه در بخش 
عمومــی و چــه در بخــش خصوصــی. جغرافیا 
هــم ظاهراً در این امر بی تاثیر اســت و در همه 
کاهــش منافع پروژه  کشــورها اتفاق می افتد و 
50درصــد و بیشــتر هم عادی اســت، در حالی 
کــه مطالعــات هزینــه، زمــان، منافــع، اثر های 
اصلــی  هســته  اجتماعــی  و  محیطــی  زیســت 
مطالعــات ابرپروژه هــا را تشــکیل مــی دهنــد. 
مثــاًل پــروژه خصوصــی تونــل اروپا )زیــر دریای 
مانــش( به دلیل افزایــش 80درصد در هزینه و 
کاهش درآمد تا یک چهارم، عماًل زیان ده شد 
و حــدود 18 میلیــارد دالر بــه اقتصــاد بریتانیــا 
ضــرر زد. یک ابرپروژه شــاید از لحاظ فنی یک 

موفقیــت باشــد، ولــی از لحاظ مالی شکســت 
بخورد. این امر در مورد بســیاری از آنها صدق 
کشــور خــود زیان تحمیل  می کند و به اقتصاد 
می کنند. پروژه های فناوری اطالعات ریســک 
بیشــتری هم دارند. اتالف پروژه های فناوری 
اطالعات در ایاالت متحده ساالنه 55 میلیارد 

دالر است ]5[.
وان لئونهــوت )2013( ]6[ معیارهــای زیــادی 
بــرای موفقیــت پــروژه معرفــی نمــود از جملــه 
کارفرما، تحویل به موقع، تاثیر  تداوم سازمان 
کارفرما، اســتفاده مؤثر از  بر ســیمای حرفه ای 
منابع موجود، تطبیق با مقصود، ارتباط کاری 
کاری، تاثیر بر محیط زیســت  خوب با شــرکای 
و پایــداری آن، ایجاد فرصتهای یادگیری برای 
کارفرما، رشــد افراد، ســوددهی برای  ســازمان 
پیمانکار، مســائل خاص سیاســی و اجتماعی 
کیفیــت، اجــرای فرایندهــای صحیح،  پــروژه، 
و  پــروژه  کارکنــان  نیازهــای  بــرآوردن  ایمنــی، 
ســهامداران و ذینفعان و بهره بردار، و انجام با 

بودجه تعیین شده.
کامــل تلقــی  پروژه هــا الزامــًا شکســت خــورده 
نمی گردنــد و یــک پــروژه در آســتانه شکســت 
)پــروژه مشــکل دار( احتمااًل قابل ســاماندهی  
و  نجــات  مســئله  بــود.  خواهــد  نجــات   یــا 

 مهندس محمدرضا حاجی علیخانی *

راهکارهای
نجاتپروژهها

موفقیت پروژه همواره از مباحث مورد توجه ذینفعان و مدیران 
پروژه بوده ، اما تعریف موفقیت و شکست به مرور زمان تغییر 
 به موفق و شکست خورده 

ً
یافته اســت. پروژه ها دیگر صرفا

تقســیم نمی شــوند. یــک پروژه ممکن اســت در بخشــی از 
اهداف موفق و در بخشــی دیگر شکســت خورده باشــد، و 
جمــع کلی آنها موفقیت یا شکســت نســبی پــروژه را تعیین 
کنــد. در این نوشــتار موضوع موفقیت و شکســت پروژه ها و 
همچنیــن نجات و ســاماندهی پروژه های مشــکل دار، مرور 
شــده  اســت. مشــاهده می گردد که تعاریف جدیــد، دامنه 
موفقیــت پروژه ها را وســیع تر نموده و پــروژه ای که به صورت 
ســنتی موفقیــت آن در بــرآوردن الزامــات محدودیت هــای  
ســه گانه زمان، هزینه و شــرح کار  تعریف شــده، در صورت 
 شکســت خورده 

ً
شکســت در بــرآوردن ایــن الزامــات، الزاما

تلقــی نمی گــردد. لذا در برخــورد با آن می تــوان به موفقیتهای 
نسبی و راهکارهای ساماندهی و نجات نیز اندیشید.
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 مــورد توجــه قــرار 
ً
ســاماندهی پروژه هــا جدیــدا

که در سالهای  کتاب  دارد. در این نوشتار از دو 
اخیر منتشــر شده است، بهره گیری شده است. 

این دو مرجع عبارتند از:
و  مــوردی  مطالعــات  پــروژه،  ســاماندهی   -1
تکنیکهــا بــرای غلبه بر شکســت پروژه، نوشــته 

کرزنر )2014(]7[ هارولد 
کامــل  2- نجــات پــروژه  مشــکل دار، راهنمــای 
بــرای شناســایی، پیشــگیری و نجــات پــروژه از 

شکست، نوشته تاد .س. ویلیامز )2011( ]8[
کتــاب دوم، مقاله ای نیز در ژورنال  از نویســنده 
تخصصــی مدیریــت پــروژه در جلــد 43  )ژوئــن 

2012( به چاپ رسیده است]9[
بــرآوردن  بــه صــورت ســنتی،  پــروژه  موفقیــت 
الزامــات محدودیتهــای ســه گانه زمــان، هزینه 
کار )هــدف یــا عملکــرد( پــروژه تعریــف  ح  و شــر
می شــود. در همین راســتا، شکســت پــروژه نیز 
گانه باال تعریف  عــدم ارضای الزامات قیود ســه 
می گردد. متاســفانه این تعریفها تصویر روشنی 
از ســالمت پــروژه و دســتیابی یــا عــدم حصــول 
گذشت زمان،  موفقیت به دســت نمی دهد. با 
قیــد جدیــدی به قیود ســه گانه باال اضافه شــد 
کــه رضایــت )پذیرش( مشــتری نــام دارد. برای 
برخــی پیمانــکاران و مشــتریان، زمــان و هزینه 
به اندازه رضایت مشــتری مهم نیست. داشتن 
محصــول دیرتــر و بــا هزینــه بیشــتر، معمــواًل از 
شــدن  پیچیــده  بــا  اســت.  بهتــر  آن  نداشــتن 
پروژه هــا، ســازمان ها متوجــه شــدند قیدهــای 
پــروژه  موفقیــت  تعریــف  بــرای  اولیــه  ســه گانه 
ثانویــه  قیدهــای  از  برخــی  هســتند.  کافــی  نا

عبارت بود از:
• موفقیت مالی )مثاًل بیشینه شدن سود(

کسب برتری و تفوق فنی )مثاًل امتیاز رقابتی(  •
• ارزش زیبایی، ظرافت و قابلیت بهره برداری

برنامه ریــزی  اهــداف  بــا  بــودن  راســتا  هــم   •
راهبــردی و حفــظ الزامــات مقــررات ســازمان، 

بهبود و پیشبرد اعتبار و تصویر سازمان
• بــرآوردن قوانیــن ایمنــی و بهداشــت و حفــظ 

استانداردهای حفاظت محیط زیست
کارکنــان  شــخصی  نیازهــای  بــرآوردن   •

)فرصتهای پیشرفت(
• پشتیبانی و حفظ رفتارهای اخالقی 

یــک  تولیدکننــده ممکــن اســت در  یــک  مثــاًل 
زیــرا  بدهــد،  پاییــن  بســیار  قیمــت  مناقصــه 
کارفرما بــه عنوان  موفقیــت از نظــر او ارائــه نــام 
یکــی از مشــتریانش در ســایر مناقصــات اســت 
بــه  او  بــرای  قــرارداد  انجــام  در  کــردن  زیــان  و 
عنــوان  بــه  کارفرمــا  نــام  از  اســتفاده  انــدازه 
مؤسســه  نیســت.  مهــم  محصولــش  مشــتری 
راهنمــای  ویرایــش چهــارم  از  پــروژه  مدیریــت 
دانــش مدیریت پــروژه   )2008( به بعد به جای 
عبــارت  از  ســه گانه«  »محدودیتهــای  عبــارت 
بــه  نمــود.  اســتفاده  رقیــب«  »محدودیتهــای 
ایــن ترتیــب تعریــف موفقیــت پــروژه پیچیده تر 
پــروژه، معیارهــا، و روشــهای  شــد و موفقیــت 
گذشــته  اندازه گیــری بــه هم مربوط شــدند. در 
موفقیــت پــروژه تنها از اندازه گیــری در دو حوزه 
دانش PMBOK یعنی زمان و هزینه به دســت 
می آمــد. امــروزه تعیین میــزان موفقیت از همه 
10 حــوزه دانــش آن قابــل حصــول اســت. برای 
ســاماندهی یــک پــروژه بایــد نخســت تعاریــف 

گردد ]7[. موفقیت و شکست پروژه شفاف 

موفقیت پروژه
که  کرزنر ]7[، موفقیت زمانی اســت  بنــا به نظــر 
ارزش کسب و کار برنامه ریزی شده در محدوده 
و  شــود  حاصــل  تحمیلــی  فرضیــات  و  قیدهــا 
کند.  مشــتری ارزش مورد انتظــارش را دریافت 
کار«  ایجاد شــود،  کســب و  که »ارزش  تــا زمانی 
افزایــش قابــل مالحظه هزینه و زمــان می تواند 

قابل قبول باشد،. ممکن است مدیریت پروژه 
و ذینفعــان تعاریــف متفاوتــی از شکســت پروژه 
داشــته باشــند. ممکــن اســت درک ذینفعان از 

شکست پروژه شامل موارد زیر باشد:
• بــرای منافع یــا ارزش مورد انتظار بیش از حد 

گران شده.
• تکمیل آن بیش از حد طوالنی خواهد شد.

کســب  • ارزش یــا منافــع هدف گــذاری شــده را 
کرد. نخواهد 

• دیگــر نیازهــای ذینفعــان را بــرآورده نخواهــد 
کرد.

از ســوی دیگــر بنا به نظر ویلیامــز ]8]، موفقیت 
کلیــه طرفهــای پــروژه  یعنــی آنکــه پــروژه بــرای 
کار، زمانبندی  ح  کند و پروژه، شــر ارزش ایجاد 
که در تعریف اولیه آمده را به همراه  و هزینــه ای 
دستورات تغییرات برآورده سازد. همچنین هر 
کارفرما  پروژه ای در واقع دو پروژه اســت، پروژه 
گروه اهداف  و پروژه تأمین کننده )سازنده( و هر 

و مسئولیت های خاص خود را دارند:
که  کارفرما: پروژه زمانی موفق اســت  •دیــدگاه 
غ از  محصــول، بودجــه و اهــداف ارزشــی را فــار
کند.  تالشها و مشقت های تأمین کننده برآورده 
کارفرما، پروژه یا بازار مورد نظر را اشتباه  گر  ولی ا

کرده باشد، پروژه شکست می خورد.  تعریف 
از  غ  فــار )ســازنده(:  تأمین کننــده  •دیــدگاه 
گــر زیادی پــر هزینه  کلــی تیم، پــروژه ا عملکــرد 
شــود، شکســت خــورده تلقــی می گــردد. ولــی 
بــرای  کارفرمــا  محصــول  بازاریابــی  شکســت 

تأمین کننده شکست محسوب نمی شود.
در  مختلفــی  نــکات   PMBOK اســتاندارد 
خصــوص عوامــل موفقیت پــروژه تبیین نموده 

است ]10[:
موفقیــت  هســتند،  موقتــی  پروژه هــا  چــون   •
پــروژه باید بر پایه اتمام پروژه در محدوده قیود 
کیفیت، منابع  کار پــروژه، زمان، هزینــه،  ح  شــر
و ریســکها )که بین مدیر پروژه و مدیریت ارشــد 

توافق شده( سنجیده شود. 
فرایندهــای  فعاالنــه  مدیریــت  بــه  منــوط   •
مدیریت پــروژه برای ارضای الزامات پشــتیبان 

مالی پروژه، مشتری و سایر ذینفعان است. 
• درگیر نمودن پشــتیبان مالی پروژه، مشــتری 
و ســایر ذینفعــان در مرحله آغازیــن پروژه، یک 
ایجــاد  موفقیــت  معیارهــای  از  مشــترک  درک 

کــه  اســت  موفــق  زمانــی  پــروژه   
محصول، بودجه و اهداف ارزشی 
مشــقتهای  و  تالشــها  از  فــارغ  را 
تأمین کننــده بــرآورده کنــد. ولــی اگر 
کارفرمــا، پــروژه یا بــازار مــورد نظر را 
اشــتباه تعریــف کــرده باشــد، پروژه 

شکست می خورد 
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کاهش داده  کــرده و هزینه های دخالت آنها را 
کلی پذیرش محصول پروژه، رضایت  و به طور 

مشتری و سایر ذینفعان را بهبود می بخشد.
• مهارتهــای رهبری و تاثیرگــذاری بر ذینفعان 

در طول پروژه
• مدیریــت ارتباطات مناســب در طــول پروژه 

در موفقیت آن بسیار مهم است.
و  )فرصتهــا  پــروژه  ریســک های  مدیریــت   •
تهدیدهــا( می توانــد بــر موفقیــت پــروژه تاثیــر 

گذارد.
• شناســایی ذینفعان، تاثیر آنها، و مدیریت و 

کنترل آنها 
آســان  پــروژه  شکســت  و  موفقیــت  تعریــف   •

کند. نیست و پروژه به پروژه می تواند تغییر 
• تعریف موفقیت و شکســت نیاز به ترکیبی از 
که برای هر پروژه  معیارهای اندازه گیــری دارد 

ممکن است یکتا باشد.
• تمــام قیدهای موفقیت و شکســت اهمیت 

یکسان ندارند.
• باید تعریف روشــنی از موفقیت در آغاز پروژه 
وجود داشــته باشــد و همــه بــر روی آن توافق 

داشته باشند.
اعــالم  جــای  بــه  می تــوان  پــروژه  یــک  در   •
کــه ترکیبــی از قیدهــا و  همــه قیدهــا، از ارزش  
محدودیتهــا اســت اســتفاده نمــود. هــر پروژه 
کار و یــا ارزش داشــته  کســب و  بایــد یــک قیــد 

باشد.
• موفقیت و شکســت پــروژه درجات مختلفی 

دارد.
• برنامه ریــزی مجــدد پــروژه می توانــد تعریف 

موفقیت و شکست را تغییر دهد.
• انتظــار اینکــه همــه پروژه ها موفــق خواهند 

بود، غیرواقعی است.
 ، محــور  پــروژه  ســازمانهای  از  اســتفاده   •
کاهش می دهد.  بوروکراسی داخل سازمان را 
• بــا توجــه بــه اثــر محصــول پــروژه بــر تقویــت 
بــا  بایــد  پــروژه  مدیــر  ســازمانی،  کمیــت  حا
کمیتــی ســازمان  و رویه هــای حا سیاســت ها 
گاه  مــادر در خصوص موضوع محصول پروژه آ

باشد.
شــیوه نامه PRINCE2 مربــوط بــه انگلســتان 
یــک عامل موفقیت پروژه را تحویل محصولی 
که بهره بردار انتظار آن را  توسط پروژه می داند 

دارد و برای او قابل قبول است. ]11[

شکست پروژه
شکســت پــروژه الزامــًا نقطــه مقابــل موفقیت 
پروژه نیست. صرف اینکه معیارهای موفقیت 
کلی  پــروژه برآورده نشــده، به معنی شکســت 
دارایی هــای  کــه  پروژه هایــی  نیســت.  پــروژه 
فکری برای اســتفاده احتمالی در آینده ایجاد 
خــورده  شکســت  همیشــه  نبایــد  می کننــد، 
قلمــداد شــوند. تعریف شکســت پروژه بیشــتر 
کاماًل  کســتری اســت تا نواحــی  یــک ناحیه خا
گر دانــش یا مالکیــت فکری  ســیاه یــا ســفید. ا
گردد، احتمــااًل پــروژه را نباید  کســب  از پــروژه 
کاماًل شکســت خورده دانســت. همه مدیران 
طبــق  کارهــا  همیشــه  کــه  می داننــد  پــروژه 
برنامــه پیــش نمــی رود و بازبینــی برنامــه یک 
گر  ضــرورت مدیریت پروژه اســت. یک پــروژه ا
نتوانــد ارزش الزم بــرای همــه طرفهــای پروژه 
کنــد، شکســت خــورده اســت. از نــگاه  ایجــاد 
کنــد و از نگاه  کارفرمــا، پــروژه ارزش ایجــاد می 

کننده احتمااًل درآمد]9[.  تأمین 
حتــی با ســطح عالی مدیریت پــروژه، احتمال 
شکســت پروژه ها وجود دارد. ســه دلیل برای 

این امر وجود دارد ]7[:
که همیشــه تصمیمات درســت  • هــر مجــری 
تصمیــم  کافــی  انــدازه  بــه  قطعــًا  می گیــرد،  را 

نمی گیرد.
• اقدامــات مؤثــر مدیر پروژه می تواند شــانس 
موفقیــت پــروژه را افزایــش دهــد ولــی حصول 

موفقیت را تضمین نمی کند.
کار شــرکت اغلــب بــر اســاس  کســب و  • بقــای 
که شرکت به چه میزان ریسک های  این است 
را پذیرفتــه و مدیریــت می کنــد.  کار  کســب و 
کــدام ریســکها ارزش پذیرش  دانســتن اینکــه 

دارند، فرایند دشواری است.
موفقیــت و شکســت پروژه هــا را می تــوان بــه 

صورت زیر دسته بندی نمود ]7[:
موفقیــت  معیــار  پــروژه  کامــل:  موفقیــت   •
و  می شــود  کســب  ارزش  نمــوده،  بــرآورده  را 

محدودیتها )قیدها( رعایت می گردد.
• موفقیــت نســبی: پــروژه معیــار موفقیــت را 
کارفرما اقالم قابــل را تحویل  بــرآورده نمــوده، 
گرفتــه و ارزش بدســت می آیــد، بــدون رعایت 

برخی محدودیت ها )مثاًل زمان یا هزینه(.
انتظــار  براســاس  پــروژه  نســبی:  شکســت   •
متوقــف  اســت  ممکــن  و  نمی شــود  تکمیــل 
گردد، ولی دانش و مالکیت فکری ایجاد شده 
که ممکن اســت در پروژه های آینده اســتفاده 

گردد.
کامل: پروژه متوقف شــده و هیچ  • شکســت 

درس وتجربه ای آموخته نمی شود.
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به جز تعریف شکست پروژه به صورت شکست 
کامــل، برخــی مقاالت شکســت را به  نســبی و 
صــورت شکســت قبــل از اجــرا  و شکســت بعد 
از اجــرا  تعریــف می کننــد. در شکســت پیش از 
که شــاید  کامل نمی شــود  اجرا، پروژه هیچگاه 
کار، ناتوانی  کســب و  بــه دلیــل توجیه ضعیــف 
تیم پروژه، تغییر در عوامل محیطی ســازمان، 
کار، وجــود پروژه های  کســب و  تغییــر نیازهای 
که به  بــا اولویــت باالتــر و عوامل دیگری باشــد 
کار را متوقــف  مدیریــت ارشــد حکــم می کنــد 
کامل  کند. نتیجه می تواند شکســت نســبی یا 

باشد.
در خــالل ســالها، واقعیتهــای زیــادی در بــاره 

شکست پروژه مشخص شده است]7[:
کمــی ذاتــًا شکســت می خورنــد،  • پروژه هــای 
کــه شکســت می خورند و  ایــن مــردم هســتند 

تصمیمات مردم اشتباه است.
• حتــی قابــل اعتمادتریــن سیســتمها نیــز در 
زمــان اجــرا شکســت می خورنــد، تنها مســئله 

که اشکاالت بروز می کند. زمانی است 
• شکســت پروژه ها خیلی معمولتر از آن اســت 

که اغلب مردم می پندارند.
• تعریف شفافی از شکست پروژه وجود ندارد.
• مــرز بیــن موفقیــت و شکســت یــک ناحیــه 

کستری است. خا

از  جلوگیــری  یــا  موفقیــت  معجــزه ای  هیــچ   •
شکست پروژه را تضمین نمی کند.

• یــک پروژه پس از اجرای موفقیت آمیز برنامه 
تغییــر  دلیــل  بــه  بخــورد،  شکســت  می توانــد 
شــرایط بــازار و یــا عــدم موفقیــت بــرای جلــب 

مشتری محصول پروژه.
که برای تعریف موفقیت یا شکســت  • عواملی 
تعریف می کنیم، شامل هزینه، ایمنی، درآمد، 
کاهــش نیروهــای اســتخدامی،  ســود، ارتقــا، 

کارفرما، توســعه محصول و ارزشــهای  رضایت 
کار است. کسب و 

موفقیــت  از  متفاوتــی  تعاریــف  می تــوان   •
مثــاًل  داد،  ارائــه  پــروژه  یــک  در  شکســت  و 
شکســت  و  توســعه  و  تحقیــق  موفقیتهــای 

بازاریابی محصول.

دالیل شکست پروژه ها
در زمان تحلیل علل شکســت پروژه ها باید به 
گردد: مرحله تشکیل پروژه،  ســه مرحله توجه 
مرحلــه اجــرای پــروژه، و مرحلــه پــس از اجــرا. 
کمــی در مرحله تشــکیل شکســت  پروژه هــای 
می خورنــد. اغلــب شکســت پروژه هــا در زمان 
اجــرا یــا پــس از اجــرا اتفــاق می افتد. بســیاری 
شــرکت ها نمی داننــد بــرای رفــع شکســت چه 
شناســایی  معیارهــای  نیــز  بســیاری  کننــد. 
زودهنگام شکســت را ندارنــد و برای اقدامات 
اصالحــی دیــر می شــود. وقتــی یــک پــروژه بــا 
کامــل می شــود، تالش زیــادی برای  موفقیــت 
ثبــت تجربیــات و درس آموخته هــا می شــود و 
که  کنند  همــه می خواهنــد به همــه جا اعــالم 
موفق شده اند. ولی در مورد شکست پروژه به 
دالیل شــخصی عالقه ای به صحبــت در مورد 
گــر تجربیــات آن ارزنده تــر  ا آن ندارنــد، حتــی 
باشــد. دالیل عمومی شکســت پروژه را به سه 

گروه عمده می توان تقسیم نمود ]7[:
۱- اشتباهات مدیریتی: به خاطر شکست در 
که شــاید به دالیلی  مدیریــت ذینفعان اســت، 
چــون اجــازه تغییــرات بیــش از حــد و غیــرالزم 
زمــان  در  عــدم تصمیم گیــری  کار،  تعریــف  در 
مناســب و عــدم توجــه بــه درخواســت مدیــر 
کاری پروژه  کمک، نتیجــه آب طال پــروژه برای 
)توجــه تنهــا به ظاهــر(، عــدم انجــام معاینه و 

بررسی سالمتی پروژه باشد، مانند:
ذینفعــان،  و  پــروژه  بیــن  ضعیــف  ارتبــاط   •
خــالل  در  نهایــی  ذینفعــان  نــدادن  دخالــت 
کم یا ناچیز ذینفعان، ضعف  پروژه، پشتیبانی 
کمیت پروژه، الزامات و نیازهای غیر روشن  حا
ذینفعــان، دخالــت انفعالــی ذینفــع بهره بــردار 
پــس از تحویل پــروژه، انتظارات غیر شــفاف یا 

غیرواقعی.
کار اولیه  کسب و  • توجیه ضعیف 

کار،  از  روشــن  چشــم انداز  و  آرمــان  نبــود   •
که  جایگزینــی بــا تیم جدیــد اجرایی در پــروژه 

و  پــروژه  بیــن  ضعیــف  ارتبــاط   
ذینفعان، دخالت نــدادن ذینفعان 
نهایــی در خــالل پروژه، پشــتیبانی 
ضعــف  ذینفعــان،  ناچیــز  یــا  کــم 
کمیت پروژه، الزامات و نیازهای  حا
دخالــت  ذینفعــان،  روشــن  غیــر 
از  پــس  بهره بــردار  ذینفــع  انفعالــی 
تحویل پروژه، انتظارات غیر شفاف 

یا غیرواقعی 
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آرمانهــا و اهــداف متفاوتــی دارنــد، اهــداف و 
یــا آرمانهای ســازمان توســط ســطوح پایین تر 

سازمانی درک نشده باشد.
• تضــاد منافــع افــراد تیم پــروژه، ورود و خروج 
بی برنامــه و آشــفته افراد به پــروژه بدون توجه 

به زمانبندی
• اســتفاده هــر یــک از ذینفعــان از فرایندهای 

که با بقیه تطابق ندارد سازمانی متفاوت 
• اشتباه در انتخاب نوع قرارداد برای پروژه

• مدیریت ضعیف پروژه، درک ضعیف اعضای 
گــروه پــروژه از مدیریت پــروژه خصوصًا اعضای 
از  و  نیســتند  کــه در محــل  )افــرادی  مجــازی 
راه دور بــا پــروژه همکاری می کنند(، اســتفاده 
کلیــدی بــه صــورت پــاره وقــت،  از مهارتهــای 

خصوصًا مدیر پروژه
کار پروژه  کســب و  که از اهداف  • اهــداف فنی 

مهمتر هستند
نتیجــه  اینهــا  برنامه ریــزی:  اشــتباه های   -2
ضعــف مدیریــت پــروژه و عــدم توجــه بــه اصول 
لحــاظ  پــروژه، عــدم  اســتانداردهای مدیریــت 
کنترلی در برنامه، عــدم برنامه ریزی برای  نقــاط 
حسابرسی و بررسی سالمت پروژه و عدم گزینش 
معیارهای مناسب پی گیری پروژه است، مانند:

• ضعف برنامه کلی پروژه و یا این که برنامه پروژه 
کند. کار زیادی در زمان خیلی کمی طلب 

غیرقابــل  عطــف   نقــاط  نمــودن  لحــاظ   •
اندازه گیری و یا غیرقابل دسترســی و مشخص 
نبــودن تاریخ های دقیق نقــاط عطف پروژه یا 

گزارش دهی تاریخهای 
برآوردهــای  خصوصــًا  ضعیــف  برآوردهــای   •
کــه بر اســاس بهترین  مالــی برآوردهــای پروژه 
تجربیــات  براســاس  نــه  و  اســت  حدســیات 
زمــان  عــدم صــرف  و  اســتانداردها  و  تاریخــی 

کافی برای برآورد 
کافی  • وجــود فرضیات غیرواقعــی و الزامات نا

و ناقص
کافــی و  • برنامه هایــی براســاس داده هــای نا

نبود طبقه بندی در فرایندهای برنامه ریزی
اختصــاص  متغیــر،  منابــع  منابــع،  کمبــود   •
کافــی، تمرکز یا  منابعــی بدون مهــارت، تجربه 

کافی انگیزه 
انســانی  بــه جنبه هــای  کافــی  توجــه  عــدم   •
درســت  شــناخت  عــدم  و  پــروژه  ســازمانی  و 

کارکنان  نیازهای 
که برنامه جبران  • مهلت هــای پایان یافته ای 

ندارد
کنتــرل هزینه ضعیف و فــرا رفتن از بودجه و   •

کنترل بودجه عدم 
• عدم بازبینی برنامه پروژه بر اساس یک روال 

منظم
در  شکســت  معمــواًل  بیرونــی:  اثــرات    -۳
ارزیابی صحیح عوامل ورودی محیطی اســت 
که شامل زمان بندی برای دریافت تصویب ها 
و اختیارات از اشــخاص ثالث و درک ضعیف از 
کشور میزبان است، مانند: فرهنگ و سیاست 
کار و عوامل محیطی  کسب و  کاهش توجیه   •
کارهای پروژه  ح  کــه با تغییــر آنها، تعریف و شــر

قدیمی و منسوخ می شود
کار و  کســب  توجیــه  الزامــات  زیــاد  تغییــر    • 

 در طول عمر پروژه
کهنه شــدن اصــول فنی و فنــاوری، الزامات   •

غیرواقعی فناوری

واقعیات عمومی 
در خصوص پروژه های مشکل دار ]۷]:

بــرای  تــالش  علیرغــم  پروژه هــا  برخــی   •
ساماندهی آنها، محکوم به شکست هستند.

• بــرای پذیــرش این کــه پــروژه دارای مشــکل 
جــدی اســت، نیــاز بــه درک و شــجاعت باالی 

سیاسی می باشد.
• احتمــال شکســت در هــر پــروژه ای بیــش از 

شانس موفقیت است.
اتفــاق  پــروژه  از  • شکســت در هــر مرحلــه ای 

می افتد، ولی موفقیت در پایان پروژه
• پروژه هــای مشــکل دار یک شــبه از وضعیت 

سبز به قرمز تبدیل نمی شوند.
• همیشــه نشــانه های پیــش هشــدار وجــود 
دارد، ولی یا از آنها چشم پوشــی می شود و یا از 

آنها اشتباه برداشت می شود.
• اغلــب شــرکت ها درک ضعیفــی از چگونگــی 

مدیریت پروژه های مشکل دار دارند.
بــرای  الزم  مهــارت  پــروژه  مدیــران  همــه   •

مدیریت پروژه های مشکل دار را ندارند.
• ذینفعــان با دانش اندکــی از مدیریت پروژه، 

کنند. می توانند اوضاع را بدتر 
پــروژه  ســالمت  دوره ای  معاینــه  و  بررســی 
می تواند منجر به کشف مشکل دار بودن پروژه 
گر در ظاهر سالمت باشد. در این  شود، حتی ا
خصوص اغلب از مشــاوران بی طــرف بیرون از 
کــه توصیه هایــی  ســازمان اســتفاده می شــود 
برای ساماندهی پروژه می نمایند. وقتی پروژه 
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ج شــود، هزینــه ســاماندهی  از مســیر خــار
زیاد بوده و هدف نهایی ســاماندهی دیگر 
اتمام ســر وقت نیســت، بلکه پایــان پروژه 
بــا منافــع و ارزش منطقــی بــرای مشــتری 
و ذینفعــان اســت. الزامات پــروژه در دوره 

کند ]7[: ساماندهی ممکن است تغییر 
• برخی پروژه ها ممکن است صرفًا اصالح 
گرفته شده وکار  شــوند تا جلوی خونریزی 

ادامه می یابد.
گچ گرفتــن  بــه  نیــاز  پروژه هــا  برخــی   •
بخشهای شکسته پروژه دارند تا نیازی به 

تغییرات بیشتر نباشد.
کار  • بعضی پروژه ها باید بی هوش شوند و 
گــردد تا یــک جراحی مهــم انجام  متوقــف 
مشــکل دار  پروژه هــای  همــه  پذیرد.ولــی 

قابل ساماندهی و بهبود نیستند.

ساماندهی پروژه 
مشــکل  دچــار  شــبه  یــک  پروژه هــا 
نمی شوند. معمواًل از وضعیت سبز به زرد 
و بعــد بــه قرمز تبدیــل می شــوند و در این 
مســیر نشــانه های پیش هشــداری وجود 
از شکســت قریب الوقــوع  کــه نشــان  دارد 
صــورت  الزم  تغییــرات  بایــد  و  می دهــد 

پذیرد، مانند نظرات مختلف در خصوص 
انتقــاد  پــروژه،  انجــام  از  قصــد  و  اهــداف 
مــداوم ذینفعان، عدم وجــود تقاضا برای 
که منجر  محصــول، تصمیمات دیرهنگام 
بــه رد شــدن از مهلت هــا شــود، تغییــرات 
کلیدی،  کارکنان خصوصًا افراد مهم و  زیاد 
گزارش هــای پیشــرفت،  شکســت در ارائــه 
بــه  نیــاز  فنــی،  شکســتهای  و  اشــکاالت 
اضافــه کاری زیاد و دوبــاره کاری زیاد افراد، 
نقــاط عطــف و ســایر الزامات نامشــخص، 

کاری ضعیف و... انگیزه 
وقتــی پروژه هــا دچــار مشــکل می شــوند، 
مدیــران پــروژه بــه ســرعت دنبــال برنامــه 
ســاماندهی می گردند و بــه یافتن راه های 
می توانــد  کــه  می شــوند  مغــرور  ابتــکاری 
بــدون درک نیازهــای واقعی، پــول زیادی 
کنــد. در ایــن زمــان بایــد معاینه  را صــرف 

گــردد و  پــروژه  انجــام  و بررســی ســالمت 
پیــش  آمیــز  موفقیــت  ارزیابــی  کمــک  بــا 
گزینه قابــل پیگیری به ما  هشــدارها، ســه 

که پروژه مشکل دار ]7[: می گوید 
کمی  • می توانــد بــا الزامــات اولیــه ولی بــا 

تغییر پیش رود.
• با تغییرات زیاد قابل ترمیم است.

گردد. • نمی تواند پیش رود و باید لغو 
که یک پروژه ســاماندهی می شود،  زمانی 
برنامه ها و فرایندهای جدیدی بر مواردی 
کــرده نظــارت  کــه وضعیــت قرمــز را ایجــاد 
می کنــد، یک ســری اقدامــات اصالحی در 
کنونی اش  پروژه انجام شده و پارامترهای 
برنامه ریــزی   

ً
جدیــدا محدودیتهــای  در 

کلیه طرفهــا )کارفرما  شــده قــرار می گیــرد و 
دســتاوردهای  تابــع  وتأمین کننــده( 
کار  تعریــف  هســتند،  پــروژه  پیشــنهادی 
زمانبنــدی  کنــد،  تغییــر  اســت  ممکــن 

گردد.  طوالنی تر شده یا پروژه لغو 
در برخــورد بــا یــک پــروژه مشــکل دار، دو 
رویکرد قابل انتخاب است: توقف پروژه یا  
کاهــش خونریــزی. رویکــرد دوم به دالیل 

زیر مناسب تر است ]8[:
•  یــک سیســتم برای تشــخیص مناســب 
همچنیــن  پــروژه  توقــف  کنــد.  کار  بایــد 
اشــتباهی  فعالیت هــای  توقــف  موجــب 
و  هســتند  مشــکل  منشــاء  کــه  می گــردد 
ســخت  را  بــروز  ریشــه  و  مشــکل  یافتــن 

می کند.
جدیــد  برنامــه  تصویــب  بــرای  انتظــار    •
ســاماندهی، ریســک پــروژه را بــه واســطه 
که بایــد همزمان انجام  افزایــش تغییراتــی 
اقدامــات اصالحــی  زیــاد می کنــد.  شــود، 
می توانــد همزمــان بــا انجــام بررســی ها و 

گردد. تحلیل تیم ساماندهی انجام 
موجــب  اصالحــی  اقدامــات  اجــرای    •
تمریــن سیســتم بــا روش جدیــد می گردد 

شکل ۱- چرخه حیات ساماندهی پروژه
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کرده و موجب  که ســایر موارد مشــکل را عریان 
شناخت برخی دالیل ریشه ای می گردد.

ســاماندهی  بــرای  پــروژه  یــک  اینکــه  از  قبــل 
یــا  ســازمان  ارشــد  مدیریــت  گــردد،  انتخــاب 

کارفرما باید ]7[:
که پروژه به مشکل برخورده  • تشــخیص دهد 

است.
کند. که مشکل را حل  • تعهد نماید 

کند. • راهبردی برای ساماندهی آن تعریف 
• یک فرد مناســب به عنوان مدیر ساماندهی 

پروژه  )RPM( انتخاب و منصوب نماید.

گزینش و انتصاب مدیر ساماندهی پروژه 
مدیــر ســاماندهی پــروژه بایــد عالوه بــر دانش 
نیــز  دیگــری  زمینه هــای  در  پــروژه،  مدیریــت 
مهارت داشته باشد، از جمله درک و شهامت 
کردن نکات  گزارش  سیاسی قوی، صداقت در 
موفقیــت  بــرای  سرســختی  مهــم،  و  بحرانــی 
گــر نیــاز بــه تغییــر منابــع باشــد، درک  حتــی ا
اینکــه ســاماندهی مؤثر برپایه اطالعات اســت 
نــه احساســات، توانایــی مقابلــه بــا تنــش چه 

کار. گروه  شخصی و چه در 
گرفتــن یــک پــروژه مشــکل دار ماننــد  برعهــده 
کردن پروژه جدید نیست. مدیران  یک شروع 
که  ســاماندهی پروژه بایــد درک خوبی از آنچه 
بــه ارث می برند داشــته باشــند. برخــی از این 
مــوارد عبارتنــد از تنــش زیــاد، یــک تیــم از هم 
پاشــیده و خالــی از انگیــزه بــا روحیــه ضعیف، 
مهاجرت اعضای با اســتعداد تیم )که همیشه 
که  جــای دیگر برایشــان تقاضــا اســت(، تیمی 
شاید اعتقادی به ساماندهی ندارد، کارفرمای 
کمیت غیرقابل  عصبانی، مدیریت عصبی، حا

مشاهده، ذینفعان بسیار فعال یا ناپیدا ]7[.
که الزامــات ســاماندهی پروژه  مدیــر پــروژه ای 
مشــکل دار را درک نمی کنــد و منتظــر معجــزه 
کند و در یک مارپیچ  است، شاید وضع را بدتر 
مــرگ بیفتدکه دیگر ســاماندهی پــروژه ممکن 
نباشــد. ایــن مارپیــچ می توانــد نتیجــه اجبــار 
ایجــاد  غیرضــروری،  کار  اضافــه  بــه  کارکنــان 
کارهای اضافی غیرضروری، تغییر اعضای تیم 
در زمان نامناســب، افزایش تنش و فشــار تیم 
بــدون درک روابــط، جســتجوی یــک معجــزه 
بــرای حل مشــکالت، یا اســتخدام مشــاورانی 

کمکی نمی کنند یا با طوالنی شــدن  که  باشــد 
زمان درک مشکالت، وضع را بدتر می کنند.

مراحل چرخه حیات ساماندهی پروژه
کرزنر شــش مرحله برای ساماندهی یک پروژه 
از  عبارتنــد  کــه  نمــوده  پیشــنهاد  مشــکل دار 
مرحلــه شــناخت و درک، مرحلــه حسابرســی، 
کره،  کردن ، مرحله مذا مرحله سبک سنگین 
 ]7[ اجــرا.  مرحلــه  و  مجــدد،  آغــاز   مرحلــه 

)شکل -1(
ویلیامــز  پنــج مرحله را برای ســاماندهی پروژه 
شــناخت  از  عبارتنــد  کــه  نمــوده  پیشــنهاد 

 ،)Problem Realized( مشکل
حسابرســی )Audit Project(، تحلیــل داده هــا 
راه حــل  بــرای  کــره  مذا  ،)Analyze Data)
(Negotiate Solution( و اجــرای برنامــه جدید 

]8[ .)Execute New Plan)
بــا مقایســه دو رویکــرد باال، مشــاهده می گردد 
کاملتر و تفاوت آن در لحاظ  کرزنر  که پیشنهاد 
نمودن مرحله آغاز مجدد اســت. لذا در ادامه 

کرزنر تشریح می گردد ]7[: روش پیشنهادی 
•  مرحله شــناخت و درک: مدیر ساماندهی 
پــروژه پــس از انتصــاب بایــد اقداماتــی انجــام 
دهد، شامل شناخت تاریخچه پروژه، بازبینی 
کار و منافــع مــورد انتظــار و  کســب و  توجیــه 
و  اهــداف  بازبینــی  پــروژه،  هــدف  ارزشــهای 
فرضیات پروژه، آشــنایی با ذینفعان و نیازها و 

میــزان حساســیت آنها و بررســی اعتبار عوامل 
محیطی و فرایندهای سازمانی.

•  مرحلــه حسابرســی: در ایــن مرحلــه بایــد 
به جــای آنکه دنبــال مقصر بگردیــم، وضعیت 
کنونــی پــروژه بررســی شــده و علــل مشــکالت 
و دالیــل آنهــا یافــت شــود، این مرحله شــامل 
موارد زیر می گردد: ارزیابی عملکرد واقعی پروژه 
کنــون، شناســایی نقاط مشــکل دار، تحلیل  تا
ریشه مشکالت، بررسی نقاط شکست ظاهری 
و پنهــان، تفکیک فعالیتها و محصول پروژه به 
الزامی و مفید و قابل توقف و غیرالزامی، بررسی 
مســائل جدید و اینکه آیا مربوط به افراد است 
یا خیر، اولویت بندی مشــکالت و آمادگی برای 
نظــارت بر مهمترین ها، شناســایی مشــکالتی 
کشــف بهترین  کــه در قبــل انجــام شــده بــود و 
اقدامــات و درس آموخته ها بــرای جلوگیری از 

تکرار آنها در آینده.
زمانــی  کــردن:  ســنگین  و  ســبک  مرحلــه   –
کــه پــروژه دچــار مشــکل می شــود، ذینفعــان 
زمانبنــدی  و  هزینــه  بــا  پــروژه  کــه  می داننــد 
اولیــه دیگــر قابل اجرا نیســت. تیم پــروژه باید 
کــردن  ســنگین  و  ســبک  بــرای  الزم  برنامــه 
کار و احتمــااًل ریســکها  ح  زمــان، هزینــه، شــر
کارفرمــا ارائه نماید. با ســبک و ســنگین  را بــه 
کارها و قیدهــای مختلف، تیــم باید به  کــردن 
که صدمات احتمالی  این سؤاالت پاسخ دهد 
کاری  کاری می توانــد و چــه  کــدام اســت؟ چــه 
کاری بایــد اول  نمی توانــد انجــام شــود؟ چــه 
گــردد؟ آیا می تــوان جلــوی خونریزی را  انجــام 
گرفــت؟ آیــا اولویت قیدهــا و محدودیتها تغییر 
کرده؟ ریســکها  کــرده؟ آیا ســیمای پروژه تغییر 
چــک  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  چیســت؟ 
لیســتی از نشــانه ای پیش هشــدار تهیه شــود 
که آیا برنامه ســاماندهی خوب پیش می رود یا 

گردد. اوضاع بدتر می 
کــره: در صــورت معتبــر بــودن  مرحلــه مذا   •
توجیــه پروژه، در این مرحله مدیر ســاماندهی 
کره با ذینفعان پروژه است. این  پروژه آماده مذا
کــره درخصوص نــکات مهم برای ذینفعان  مذا
بیشــینه  راه هــای  ارزش(،  هزینــه،  )زمــان، 
جدیــد،  هزینه هــای  کاهــش  و  ارزش  نمــودن 
شناســایی  موجــود،  خرابیهــای  و  اشــکاالت 
قیدها تغییر یافته، اولویت های سبک سنگین 

از  پــس  پــروژه  ســاماندهی  مدیــر   
انجــام  اقداماتــی  بایــد  انتصــاب 
دهــد، شــامل شــناخت تاریخچــه 
پروژه، بازبینی توجیه کسب و کار و 
منافع مورد انتظار و ارزشهای هدف 
پروژه، بازبینی اهــداف و فرضیات 
پروژه، آشــنایی با ذینفعــان و نیازها 
و میــزان حساســیت آنهــا و بررســی 
اعتبار عوامل محیطی و فرایندهای 

سازمانی.
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ســاماندهی،  بــه  پــروژه  مدیــر  اعتقــاد  کــردن، 
نــدادن انتظــارات غیرواقعی و دخالــت دادن و 

پشتیبانی بیشتر آنها خواهد بود.
پــروژه  آغــاز مجــدد  آغــاز مجــدد:  مرحلــه    •
بــا فــرض پذیــرش برنامــه ســاماندهی توســط 
ذینفعان قابل انجام اســت. شاید نیاز به ورود 
افــراد جدید با تفکرات نو و مهارتهای متفاوت 
به پــروژه باشــد. این مرحله شــامل مــوارد زیر 

می باشد:
کــرات بــا ذینفعــان به تیم  • ارائــه خالصــه مذا

پروژه
از  پــروژه  تیــم  گرفتــن  درس  از  اطمینــان   •

گذشته اشتباهات 
• ارائــه برنامــه ســاماندهی مصــوب ذینفعــان 
نقــاط عطــف جدیــد  اعــالم  و  پــروژه  تیــم  بــه 

زمانبندی
• شناسایی تغییرات در روش مدیریت پروژه

تأمین کننــدگان  و  کــردن ذینفعــان  • متعهــد 
کسب  مالی پروژه نســبت به ســاماندهی برای 

پشتیبانی آنها
• تعییــن تغییــرات در ســمتها و مســئولیتهای 

اعضای تیم پروژه
• بازیابی اعتماد تیم

• توجه و تمرکز همه برای اجرای سریع برنامه 
ساماندهی

گزینه برای این مرحله وجود دارد: سه 

کارها تا نهایی  کلیــه  کامل: توقف  •  بیهوشــی 
نمودن برنامه ساماندهی

کارهــا تــا  •  بیهوشــی مــوردی: توقــف برخــی 
کارها ح  تثبیت شر

کار ولــی بــا انجــام  کار: ادامــه  ح  •  اصــالح شــر
اصالحات الزم

• مرحلــه اجــرا: در ایــن مرحلــه اقدامــات الزم 
قبلــی،  اشــتباه های  از  یادگیــری  از  عبارتنــد 
کنتــرل قــوی تغییرات  کارهــا،  تثبیــت تعریــف 
دوره ای،  ســالمت  معاینــه  انجــام  کار،  ح  شــر
پذیــرش  دادن،  دلگرمــی  مؤثــر،  ارتباطــات 
مدیریــت ذینفعان فعــال، عدم اتکا یا انتظار از 
مدیریــت شــرکت مادر، عدم اجــازه به دخالت 
افزایــش  را  فشــار  کــه  ناخواســته  ذینفعــان 
می دهد، مدیریت دقیــق انتظارات ذینفعان، 

کردن تیم از سیاست،  جدا 
مدیریــت ســاماندهی پــروژه ســاده نیســت، و 
گردید. شــما  کــه موفق  تضمینــی وجود نــدارد 
زیر نظارت و بررسی نزدیک ذینفعان و مقامات 
باالیــی خواهیــد بــود. شــاید حتــی مجبــور بــه 
کارهای خود باشــید. ولی نجات  کلیه  توضیــح 
یک پــروژه بالقوه مشــکل دار از مصیبت، ارزش 
کرزنر چک لیســتی از اقدامات الزم  تالش دارد. 
کار را  که  برای هر مرحله پیشــنهاد نموده است 
برای مدیران ساماندهی پروژه تسهیل می کند.

گیری نتیجه 
• تعریف مشــترک از موفقیت و شکســت پروژه 
اهمیــت زیادی در تشــخیص وضعیت پروژه و 
کارفرما و پیمانکار  رویکرد برخورد بــا آن از دید 

دارد.
ظــرف  در  پــروژه  انجــام  تنهــا  موفقیــت   •
محدودیتهای ســه گانه زمــان، هزینه و تعریف 
کار نیســت و رضایت مشــتری  ح )گســتره(  شــر
می توانــد  نیــز  عوامــل  ســایر  و  ارزش  وکســب 

گردد. موفقیت اصلی تلقی 
• موفقیت و شکست پروژه درجات مختلفی دارد. 
• انتظــار موفقیــت همــه پروژه هــا غیــر واقعــی 

است.
• برنامه ریــزی مجــدد پــروژه می توانــد تعریــف 

موفقیت و شکست را تغییر دهد.
شکســت  حــال  در  پروژه هــای  از  بســیاری   •
درصــورت تشــخیص و اقــدام بــه موقــع قابــل 

ساماندهی و نجات هستند
گــر نتوانــد ارزش الزم بــرای همــه  • یــک پــروژه ا
طرفهای پروژه ایجاد کند، شکست خورده است 

• داشتن محصول دیرتر و با هزینه بیشتر، معمواًل 
)البته نه همیشه( از نداشتن آن بهتر است. 

• در پروژه هــای دچــار شکســت الزامــًا نیــاز به 
عــدم  صــورت  در  و  نیســت.  پیمانــکار  تغییــر 
حل ریشه ای مشــکالت، تغییر پیمانکار مفید 
نخواهد بود و حل مشــکالت مربوطه ســریع تر 

کمک می کند تا اقدامات سلبی. به پروژه 

1.   Constraints
2.   Scope
3.   Recovery
4.   Rescue
5.   PMBOK

6.   Business Value
7.   Value
8.   Project-based organizations - PBOs
9.   Pre-implementation
10.   Post-implementation
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  آیا هر فردی با گذراندن یک دوره دانشگاهی 
کند و باالتر  می توانــد جایگاه مهندس را احراز 
از آن بــا تخصــص و مهــارت هــای باالتــری بــه 

عنوان دکتر خطاب شود؟
  آیــا آحــاد جامعــه می تواننــد بــدون دغدغــه 
کــه  از عنــوان مهنــدس بــه راحتــی و هــر طــور 

کنند؟ کردند استفاده  خواستند و نیت 
  به چه میزان ضرب المثل قدیمی دود چراغ 
کــردن و در نهایــت  خــوردن، اســتخوان خــرد 
کردن بــرای احراز چنیــن عنوانی  موی ســفید 

مورد قبول جامعه است؟ 
کشــور از ایــن عنوان ها    چــرا در شــرایط حال 
به نادرستی توســط بعضی افراد فرصت طلب 
اســتفاده می شــود؟ و سرانجام شــرایط دوغ و 

دوشاب در هم آمیخته شده است.
کــه از ایــن عناویــن بــه  کســانی    جامعــه بــا 
رفتــاری  چــه  می کننــد  اســتفاده  نادرســتی 
کســی در ایــن حوزه  بایــد داشــته باشــد ؟ چــه 
ایــن  نبایــد  آیــا  اســت؟  پاســخگو  و  مســئول 
ایــن عناویــن  از  افــراد بخاطــر ســوء اســتفاده 

 مهندس محمدرضا طبیب زاده

مهندس سازنده 
کیست؟ کارآفرین  و 

بــه  باشــند؟  پاســخگو  اجتماعــی  مهــم 
افــراد اصــوال  ایــن  کــه عمومــًا  خصــوص 
صالحیــت اســتفاده از عنوان مهندســی 
را ندارند و برای نیل به اهداف شــخصی 
ایــن عناویــن  بــه جعــل  و خــاص خــود 
غیرمســتقیم یــا  مســتقیم  صــورت   بــه 

کننــد. نیاز به توضیح بیشــتر   اقــدام می 
در ایــن مــورد نیســت و همــه مــا بــا ایــن 
پدیده ناپســند و غیراخالقــی و اجتماعی 

آشناییم.

کامل   نگارنــده بــه جــد موافق اســتفاده 
و صحیــح از عناوین علمی- دانشــگاهی 
و اجرایــی بــرای ارزش گــذاری در جامعه 
قشــر  از  بایســتی  معتقــدم  و  هســتم 
زحمتکــش،  خدوم، تالشــگر، ســازنده و 
کارآفریــن هــم بــا عنــوان مهنــدس و هم 

عناوین دیگر همواره تجلیل نمود.
 با این مقدمه ضرورت دارد ابتدا تعریف 

اولیه ای از مهندس ارائه شود:
کتب لغت :  تعریف ساده مهندس در 

کتب لغت مرجع فارســی و انگلیســی  در 
نوشــته  تعریــف مهنــدس چنیــن  بــرای 

شده است :
کتاب لغت دکتر معین:   

عالــم  اندازه گیرنــده،  یعنــی،  مهنــدس   
هندســه، متخصــص ایجــاد طــرح هــای 
یــا  معمــاری،  و  ســاختمانی  کارهــای 
کشاورزی، یا ســاختن انواع  راهســازی یا 
ماشــین، خبیــر و بصیــر در امــور مجــاری 

قنات و معمار 

:OXFORD کتاب لغت مرجع
 Someone Whose job is to  

design, build, and repair roads , 
bridges, machines , etc            

 someone who controls the 
engines on a ship , airplane, or 
train .

 : BLACK’S LAW  کتاب مرجع
The art and science by which 
mechanical properties of 
matter are made useful to 
man in structures and ma�
chines . 

مهنــدس چــه خصوصیاتــی دارد و بــه 
گفت؟  کســی مــی تــوان مهنــدس  چه 
چه رســالتی به عنوان یکــی از اعضای 
جامعه و از احاد ملت بر عهده مهندس 
گذاشــته شــده اســت ؟ و نهایتــا نقــش 
در  کارآفرینــی  و  ســاز  و  ســاخت  در  او 
جامعه و متعاقب آن ایجاد خیر و برکت 
بــرای خــود و هموطنــان خــود در کشــور 
چیست؟ سواالت عدیده ای من جمله 
ســواالت و چالــش هــای ذیــل در باب 
جایگاه مهندســی در ذهن عالقمندان 

این رشته دانشگاهی وجود دارد:
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کتاب لغت مرجع   
 THE LEXICON WEBSTER

 DICTIONARY:

One Who devises designs or builds  ac�

cording to the practices of engineering;  

one who operates a machine or locomo�

tive; a person who skillfully managers 

a project .

در تمامــی مبانــی لغــت برای عنــوان مهندس 
کارآفرینــی و بــا  بــا محوریــت ســاخت و ســاز و 
اعمال مدیریت، خصوصیات و اســتنتاج های 
ح ذیل تعریف و قبول می شود. شاخصی بشر

ســازنده،  اســت  شــخصی  مهنــدس  الــف: 
حــوزه  در  دانــش  بــا  و  متفکــر  گاه،  آ خبیــر، 
که بایســتی با به  کارآفرینــی  ســاخت و ســاز و 
کارگیــری اخالق و مدیریت در تمام فضاهای 
فعــال  و  روشــن  حضــور  جامعــه  زیرســاختی 
دارد. قطعا در این مبانی تنها نگاه به حضور 
ســاختمان،  و  ســاز  و  ســاخت  در  مهنــدس 
پــل، ســد و پاالیشــگاه و نظایــر آن به صورت 
مهــم  فضــای  بــه  نــگاه  بلکــه  نیســت  مجــرد 
مدیریت، ســاماندهی و انجــام چنین اموری 
کارآفرین است. از خصوصیات یک مهندس 

ب: مهندس باید دارای مدیریت ساماندهی، 
ایجــاد  بــرای  الزم  توانمنــدی  فرماندهــی، 
ساختار الزم در حوزه ساخت و ساز و کارآفرینی 
در همــه مــوارد از جمله صنعت باشــد. به باور 
فضــای  در  مهنــدس  واقعــی  نقــش  نگارنــده 
کار و در اجــرای پروژه هــای عمرانــی و  کســب و 
صنعتــی را می توان بــا حضور و نقش یک رهبر 
کــرد. رهبــر ارکســتر با  ارکســتر مقتــدر مقایســه 
کامل و ضمن تعلیم و آموزش به افراد  مهارت 
کار آنها نظارت مســتقیم و لحظه  تیم خود، بر 
بــه لحظه دارد تا یک شــاهکار موســیقی برای 

کند. بینندگان و شنوندگان خلق 

اخــالق  بــه  متعهــد  بایــد  مهنــدس  پ: 
حرفــه ای بــرای حفــظ منافــع ملــی، محیط 
زیســت و فرهنــگ جامعــه خــود باشــد. لــذا 
و  داریــم  ادعایــی  چنیــن  گــر  ا مــا  از  هریــک 
یــدک  خــود  بــا  را  مهنــدس  مقــدس  صفــت 
آیــا  کنیــم،  ســوال  خــود  از  بایــد  می کشــیم 
خصیصه هــای  چنیــن  دارای  واقــع  بــه 

شایســته ای هستیم؟

 بحث اصلی مقاله
بــا توجه بــه پاره ای از مصادیق فــوق، نگارنده 
در نظــر دارد خصوصیــات اجمالــی مهندس را 
کرده و ضمن ارائه بعضی از پرسش ها  تشــریح 
دیــدگاه خــود دربــاره آن را تقدیــم مخاطبــان 

کنم.
گر به فردی در جامعه از طریق برخی رانت ها  ا
گــر بــه  عنــوان مهنــدس یــا دکتــر می دهنــد و ا
واقع صالحیت آن را ندارد باید شــهامت آن را 
داشــته باشــد، از آن تبّری جوید و با شــهامت 
که من  کند  بــه جامعه و اطرافیان خود اعــالم 

دارای چنین جایگاهی نیستم.
در بعضی ســریال ها و فیلم های صدا و ســیما، 
رئیــس قافله قاچاقیان و خالفــکاران با عنوان 
مهنــدس یا دکتر )ســهوی یا عمــدی( خطاب 
می شــوند. چــرا باید چنیــن نــگاه و جفایی در 
کارآفرین  که قشر سازنده و  حق قشــر مهندس 
کشــور هســتند جــاری  شــود؟ آیا  و زحمتکــش 

هدف خاصی در این حوزه دنبال می شود؟
مــا مهندســان  بــرای حفــظ و صیانــت از نام و 
جایــگاه واقعی مهندس در جامعه، رســالت و 
ماموریــت داریــم و بــا الهــام از تعالیــم مذهبی 
باید نســبت بــه اعمال امر به معــروف و نهی از 
منکر در این حوزه البته در یک فضای تعاملی 

وارد شویم.
صداقــت،  همچــون  مهندســی  ارزش هــای 
نــگاه  بــا  درســتکاری، امانتــداری، صالحیــت 
زیســتی  محیــط  و  ملــی  منافــع  اعتــالی  بــه 
اســت و همه ما مهندســان بایــد با ارزش های 

کامل آشنا باشیم و سپس آنها  فوق الذکر بطور 
را در فعالیت هــای اجتماعــی- مهندســی و در 

کار بکار بندیم.  کسب و  فضای 
کشور  که در  در دنیا  و در  حد وسیع به صورتی 
کم اســت از  عنــوان مهندس یا  مــا جاری و حا
عنــوان دکتــر اســتفاده نمی شــود. متأســفانه 
کــه  کشــور مــا شــوری آش در حــدی اســت  در 
کوچــه و بــازار هــم  بــا لفظ  هــر فــردی را مــردم 
مهنــدس خطــاب می کننــد و حتــی در پاره ای 
موارد از این لفظ با طعنه و مزاح هم استفاده 

می شود.

  پیشنهادها:
دانشــگاه ها و موسســات علمی ما به جد باید 
دادن مــدرک مهندســی را قانونمنــد نماینــد. 
که در مســیر  امــروز بــرای فرزندان و جوانان ما 
ورود بــه دانشــگاه هســتند ایــن امــر نهادینــه 
که به هر حال با وجود فضای وســیع در  شــده 
دانشــگاه ها، حتما در یکی از دانشگاه ها برای 
آنهــا جــا وجود دارد و بــدون تردید بعد از چند 
ســال بــا یــک مــدرک دانشــگاهی از دانشــگاه 
که بایــد لیاقت،  ج می شــوند. در صورتــی  خــار
از  او  خــروج  ک  مــال جــوان  پشــتکار  و  ســواد 

دانشگاه و دریافت مدرک ارزشی باشد.
 اینجانــب در مــدت حضــور طوالنــی خــود در 
مهندســان  بــا  کشــور  مهندســی  پروژه هــای 
کــه ایــن عنــوان را بــا خــود داشــتند و  جوانــی 
کار )حداقــل در بخش خصوصی(  درخواســت 
که متاسفانه  کّرات مواجه شدم  را داشــتند به 
اولیــه  دروس  مبانــی  از  عزیــزان  ایــن  اغلــب 
دانشــگاه ســال   4 در  قاعدتــا  کــه   مهندســی 

گاه نبودند و  کامل آ گرفته بودنــد، به طور   فــرا  
گیری دروس مهندســی را تنها برای  ظاهــرا فرا

دریافت مدرک مورد نظر داشتند.
و  پرشــور  جــوان،  مهندســان  بــه  نیــاز  مــا 
که با داشــتن دانش  عالقه مند به آینده داریم 
کار آمــاده  الزم مهندســی بــرای ورود بــه بــازار 
کســب تجربه جای نســل قبلی خود  بوده و با 
را به درســتی پر نمایند. شرایط موجود چنین 

تصویر روشنی را نشان نمی دهد.   
اســالمی  انقــالب  از  بعــد  و  قبــل  دوران  در 
صنف پیمانــکاری در صنعت احداث همواره 
کارگر  کارشــناس و نبــود رابط بیــن  کمبــود  بــا 
تکنســین ها مواجــه  یعنــی  و مهنــدس  ماهــر 
گذشــته همواره  بوده و این نقیصه در 5 دهه 
گرچــه  کشــور جــاری و عیــان بــوده اســت.  در 

مهندســی  کار  فضــای  در 
بیــن  جــدی  بســیار  تفاوت هــای 
مشــاور  کارفرمــا،  صندلــی  ســه 
بــر  نشســتن  بــرای  پیمانــکار  و 
آنهــا وجــود دارد.  از  روی هریــک 
مهنــدس متقاضــی برای این ســه 
خصوصیــات  نظــر  از  صندلــی 
فردی، اجتماعی، روابط عمومی، 
توانمنــدی علمــی، ســطح دانش 
گاهــی دارای تفاوتهــای جدی  و آ

می باشند.
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کنــون تالش هایــی در ایــن حــوزه صــورت  تا
و  نــدارد  کفایــت  قطعــا  ولــی  اســت  گرفتــه 
پاسخگوی نیازهای فضای ساخت و ساز در 
که  کشــور نیســت. لذا درخواســت این است 
کشور  مســئوالن نظام آموزشــی و دانشگاهی 
کنکــور را همچــون الگوهــای شــناخته شــده 
گانــه  جدا کامــال  فضــای  دو  بــه  بین المللــی 
کادر فنی، اجرایی و  یکی انتخاب برای ورود 
تکنســین ها و طیف دیگــر  انتخاب مهندس 
کار قــرار  کســب و  بــازار  بــه  اجرایــی و طــراح 
پروژه هــای  در  امــروز،  شــرایط  در  دهنــد. 
کشــور  عمرانــی و  پروژه هــای صنعــت نفــت 
بــدون اســتثنا این نقیصــه به روشــنی دیده 

می شود.
مــدرک  دادن  بــا  و  موجــود  روش  بــا  بعضــا 
مهندســی بــدون ضابطــه به جوانان، ســطح 
کشــور بــه نادرســتی باال  توقــع جامعــه جوان 
کار بــرای  بــرده می شــود. متأســفانه نــه بــازار 
همــه ایــن افــراد وجــود دارد و نــه پــاره ای از 
کار  کســب و  ایــن افراد صالحیت ورود به بازار 
مهندســی را دارنــد. لذا چنین افــرادی بعد از 
مدتی با ســرخوردگی جدی مواجه شده و به 
کار مهندســی  کســب و  جــای ورود به فضای 
کــه بعضــا نتایج  کارهــای غیرحرفــه ای  ســر از 
نامطلوب و جبران ناپذیری برای این جوانان 

درپی خواهد داشت در می آورند.
در زمینــه فرهنگ ســازی و تربیــت فرزنــدان 

بــه دانشــگاه شــفاف عمــل   آنهــا  بــرای ورود 
گر فی المثل فرزند ما توان و آمادگی  نماییم. ا
رفتن به رشــته های مهندسی و یا رشته های 

طبابت و نظایر آن را ندارد سعی نکنیم به هر 
ج  طریــق فرزندمان با مدرک از دانشــگاه خار
آینــده  بــه  خدمــت  روش  ایــن  قطعــا  شــود. 
کمک به آنها در ســاخت و ســاز  فرزندانمان و 

زندگی آینده آنها نیست.
کمبودهایی در حوزه  ارائه  در نظام آموزشــی 

شــناخت و ایجــاد آمادگــی در جوانــان بــرای  
کاری و زندگــی آنهــا  انتخــاب مســیر صحیــح 
وجــود دارد. ایــن امــر در فضــای دانشــگاه ها 
نیــز دیــده می شــود. باید بــرای ایــن دو حوزه 
آمــوزش  بــا  و  داشــت  روشــن  برنامه ریــزی 
صحنــه  بــه  وارد  تــازه  مهندســان  و  جوانــان 
کار مسیر صحیح را برای آنها مشخص  اجرای 
که در غرب  نماییــم. این تجربه ســالها اســت 

جاری است .

کار مهندســی تفاوت هــای بســیار  در فضــای 

کارفرمــا، مشــاور و   جــدی بیــن ســه صندلــی 
از  هریــک  روی  بــر  نشســتن  بــرای  پیمانــکار 
بــرای  آنهــا وجــود دارد. مهنــدس متقاضــی 
این ســه صندلــی از نظر خصوصیــات فردی، 
اجتماعی، روابط عمومی، توانمندی علمی، 
گاهی دارای تفاوتهای جدی  سطح دانش و آ
می باشــند. حتــی ایــن تفــاوت ها بــرای ورود 
بــه انواع پروژه هــای صنعتی و عمرانــی نیز به 

روشنی دیده می شود. 
گــر  )ا مهنــدس  یــک  عنــوان  بــه  اینجانــب 

کنم بعد از 45 ســال خدمت در حوزه   جــرات 
بگــذارم(  مهنــدس  را  خــود  نــام  مهندســی 
بــه  تکریــم  و  احتــرام  بــرای  دارم  پیشــنهاد 
ســایر  همچــون  ســازنده  مهنــدس  جایــگاه 
کارگیری بســیار وســیع و  نقــاط جهــان در بــه 
بی محابــای عنــوان مهندس یــا دکتر حداقل 

کشور تجدید نظر شود  در بخش مهندسی 
کوتاه توانسته باشم  امید است با این نوشته 

نیات خود را به ســمع و نظر همه مهندســان  
کارآفرین، سخت کوش و خدوم، در هر دوره ای 

از خدمت زندگی خود هستند، برسانم. 
کالمی از اســتاد  قصــد دارم ایــن نوشــته را بــا 

گرانقــدرم مهندس احمد حامی ختم نمایم.  
کالس  که ما در دهه 40 در ســر  ایشــان زمانی 
بودیــم  تهــران  دانشــگاه  فنــی  دانشــکده  در 
گفتــه  کســی  بــه  "مهنــدس  می فرمودنــد: 
که بعد از خروج از دانشــگاه حداقل  می شــود 
کارگاه  4-5 ســال آفتــاب به پشــت ســرش در 

گرامی و روحش شاد.   خورده باشد" یادش 

کــه  اســت  ایــن  درخواســت   
و  آموزشــی  نظــام  مســئوالن 
را  کنکــور  کشــور  دانشــگاهی 
شــناخته  الگوهــای  همچــون 
شــده بین المللی بــه دو فضای 
گانــه یکــی انتخاب  کامــال جدا
کادر فنــی، اجرایــی  بــرای ورود 
دیگــر  طیــف  و  تکنســین ها  و 
و  اجرایــی  مهنــدس  انتخــاب 
کار و  کســب  بــازار  بــه   طــراح 

 قرار دهند 
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سرفصل موضوع های مورد بررسی:
1- بررســی و اعالم شاخص های تعدیل خاص 

سندیکا
بهــای  فهرســت های  انتشــار  در  اقــدام   -2
چهارگانه )ابنیه، راه و باند فرودگاه، سدسازی 
و آبیــاری و زهکشــی( پیشــنهادی ســندیکا در 

سال 1395
ضرایــب  واحیــاء  بهــا  فهرســت  ضوابــط   -3

منطقه ای
4- بررسی مشکالت قراردادهای فاقد تعدیل 

و EPC و ارائه طریق
کمیتــه  جلســات  در  نماینــدگان  حضــور   -5

استاندارد مصالح
قــراردادی  ابهامــات  در  نظــر  اظهــار   -6
شرکت های متقاضی و اعالم راهکارهای برون 

رفت
صالحیــت  تشــخیص  آئین نامــه  بررســی   -7

پیمانکاران و ارائه پیشنهادهای مرتبط
فهرســت بهای  تولیــد  در  الزم  اقدامــات   -8

مختص سندیکا 
9- اعالم نظر در دستورالعمل سرجمع و بیان 

نکات ضعف دستورالعمل
10- اعــالم نظــر در ارتبــاط با ضوابط و شــرایط 

فهرست های بهای ابالغی
11- اعــالم نظر در روند تغییرات شــاخص های 

تعدیل ابالغی سازمان
12- بررسی و اعالم نظر در ضوابط پیش نویس 

بخشنامه تضمین معامالت دولتی
کمیســیون  تشــکیل  در  اولیــه  بررســی   -13

شاخه مدیران و متخصصان جوان
کارگروه های مرتبــط موضوع و  کــه با تشــکیل   
نظــارت بــر عملکــرد آنها، بــا حضور آقــای دکتر 
کمیســیون فنی شــامل  گالبتونچــی و اعضــای 
آقایان مهندســان: تاهباز، پشوتن، عارف آذر، 
شیخ بهائی، شفیع پور، ظاهری، روزی طلب، 

 یوســفیان، همیــری، طاهــری، جــم، جامــی،
ظفــری،  نوربخــش،  موحــد،  یزدانــی، 
نیکــرو،  کارگــر،  توکلــی،  بــرادران  حکیمی پــور، 
اعضــای  خانــم مهنــدس شــوقی و مشــارکت 
کمیســیون فنی  جدیــد در اقدامات مربوط به 

گردیده است. انجام 

الف(  شاخص های تعدیل 
کنترل شاخص های ابالغی و اعالم  - بررسی و 

موارد مغایرت
خ عوامل،  - جمــع آوری اطالعات مربوط به نر
ارائــه بــه دفتــر نظــام فنــی اجرائــی و اســتفاده 
در تولیــد شــاخص های تعدیــل پیشــنهادی 
ســندیکا با دریافت اطالعات آماری از اعضاء و 

ح زیر: سازمان های مرتبط به شر
کرایــه  ســاعتی  خ  نــر تعییــن  مــورد  در   -
ماشــین آالت با هماهنگی انجمن راهســازی، 

قیمت های بازار و نرخهای مورد عمل اعضاء
خ پایه مربوط به نیروی انســانی بر اساس  - نر

کار ضوابط وزارت 
خ مصالح با اقدامــات میدانی و اطالعات  - نــر

اسناد خرید
کارگروه ها - نظارت بر عملکرد 

ب( فهرست های بها 
- بررسی شرایط و ضوابط فهرست های بهای 

ابالغی و اعالم نظر در موارد مغایرت 
- اقدامات الزم در تهیه و تولید فهرســت های 
بهــای پیشــنهادی ســندیکا بــر اســاس آنالیــز 
کــه بــا توجــه بــه اشــکال موجــود در  ســازمان 
آنالیزهای سازمان، فهرست های پیشنهادی 

سندیکا خیلی مؤثر نمی گردد.
کــه در ایــن  - راهــکار، اصــالح آنالیزهــا اســت 
خصوص احتیاج به خدمات تمام وقت کارگروه 

که با برون سپاری امکان پذیر است.  است 

پ- ضرائب منطقه ای 
- اقدامات الزم جهت بررســی و احیاء ضرایب 
کمیســیون فنی  کار  گردید،  منطقه ای انجــام 
در نحــوه محاســبه ضرایب منطقــه ای ابالغی 
کمیســیون بــه صورت  اثرگــذار بوده اســت.کار 
مقالــه ای در نشــریه پیام آبادگران چاپ شــده 

است.
EPC ت( قراردادهای فاقد تعدیل و

در  جبرانــی  راهــکار  خصــوص  در   -
فاقــد  و  مقطــوع  قیمــت  قراردادهــای 
بــه  نســبت   EPC قراردادهــای  و  تعدیــل 
 اعالم نظــر و  روشــهای جبرانــی اقدامــات الزم

 بعمل آمده است.

کمیته استاندارد مصالح  ث( جلسات 
کمیســیون در جلســات تدوین  - نماینــدگان 

استاندارد مصالح حضور دارند.

ج( مشکالت قراردادهای اعضا
- در بررسی مشکالت قراردادهای شرکت های 
عضــو متقاضی و ناشــی از عدم اجــرای قوانین 
ج در قــرارداد و عــدم تحقــق  و ضوابــط منــدر
کارفرمایان بررســی و پیشــنهادهای  تعهــدات 

گردید. مربوطه اعالم 

و  ضوابــط  بررســی  در  الزم  پیشــنهادهای  چ( 
آئین نامــه تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران و 
ضوابــط پیش نویــس تضمین معامــالت دولتی 

تنظیم و اعالم گردید.

ح( بررســی های الزم در قراردادهــای منعقده 
اعضا بر اساس ضوابط دستورالعمل سرجمع، 
مترمربع زیربنا و EPC و مقطوع به عمل آمده 
و پیشــنهادهای مرتبــط در تغییــر ضوابــط بــه 

گردید. نظام فنی اجرائی اعالم 

مهم ترین اقدامات
  کمیسیون فنی  در سال 1394

کمیســیون فنی ســندیکا در ســال 94 نیز همچون ســالهای گذشــته، به پی گیری مســائل و مشکالت اعضای 
ســندیکا در راســتای اهداف و مســئولیت خود ادامه داد. امید اســت ارائه این گزارش در ماه های آغازین ســال 
95، با ارائه تصویری از آنچه صورت گرفته، نقشه راه این کمیسیون را در انجام اقدامات مؤثر روشن کند تا طی 

سال جاری گام های مثبتی در بهبود و تعالی شرایط اعضای سندیکا بردارد.
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به طور کلی و با یک نگرش آماری می توان گفت 
کــه دســتکم 30%  امور تعمیرات ماشــین آالت 
اعم از تعمیــرات موتوری، هیدرولیک، برقی و 
یا زیربندی به بیرون ســازمان ارجاع می شود. 
که تعمیــرگاه مرکزی دارند  حتــی شــرکت هایی 
کارهــای مربــوط بــه پمــپ انژکتور و یــا قطعات 
الکترونیکــی و یا رایانه ای ماشــین آالت خود را 

گذار می کنند. به بیرون سازمان وا
صــورت  بــه  برون ســپاری  اســاس،  در  البتــه 
کــه البتــه یــا بــه  گــذار می شــود  پیمانــکاری وا
اشــخاص حقیقــی اســت و یــا حقوقــی امــا در 
تخصصــی  کارهــای  اغلــب  کنونــی،  شــرایط 
انجــام  تعمیرکارانــی  توســط  ماشــین آالت 
که یا مغازه ای از آن خود دارند و یا به  می شود 

کار می کنند.  طور شخصی 
مدیریــت  دانــش  اندیشــمندان  از  برخــی 
کار به پیمانــکاران را با برون ســپاری  ســپارش 
که اندیشــه  تفــاوت می نهنــد. آنهــا معتقدنــد 
کردن ژرف در  برون ســپاری بر مبنای دگرگــون 
ســاختار ســازمانی به منظور تمرکز بر ماموریت 

مهندس حسین انصاف پور

برون سپاری، راهی برای رهایی؟
تاملی بر اهداف، دالیل و مزایای برون سپاری

ســازمان بــرای دســت یابی بــه فــن آوری 
باالتــر و ســودآوری بیشــتر اســت. دراین 
کر اندیشمند بزرگ دانش  رابطه پیتر درا
مدیریت می نویســد:  اینگونه سازمان ها 
»...تنها بــر فعالیت هایی تمرکز می کنند 
کــه بــرای آنهــا ماموریــت خــود را تعریــف 
انجــام می دهنــد  را  کارهایــی  کرده انــد،  
کــه بــه دقــت بــه اهــداف سازمانی شــان 
کــه به خوبی  کارهایی را  مربــوط اســت. 
آن  ریزه کاری هــای  بــه  و  می شناســند 
که  آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباری 
دارنــد بــه انجام دهندگان آنها دســتمزد 
بقیــه  می کننــد،  پرداخــت  کارانــه  و 
کارهــای خدماتی اینگونه ســازمان ها به 

گذار می شود.« نهادهای بیرونی وا
که ســازمان به طور  به عبارتی، هنگامی 
اجرایــی  فعالیت هــای  از  برخــی  ســنتی 
و  می کنــد  گــذار   وا بیــرون  بــه  را   خــود 
ثابتــی  مــدار  بــر  سال هاســت  کار  ایــن 
حرکــت می کنــد، بــی آنکــه در بینــش و 
نگــرش مدیریــت ارشــد شــرکت نســبت 
و  فــن آوری  و  دانــش  دگرگونی هــای  بــه 
شــده  ایجــاد  تغییــری  نویــن  مدیریــت 
باشــد؛ دستکم نمی توان از برون سپاری 
گاهانــه برپایــه هدف هــای اســتراتژیک  آ

گفت. سازمان سخن 
شــرکت های  اغلــب  مثــال  طــور  بــه 
ساخت وســاز و یــا معدنــی سال هاســت 
کــه بخش مهمــی از تعمیــرات تخصصی 
بــه  را  خــود  غیر تخصصــی  حتــی  یــا  و 
بیــرون از ســازمان به پیمــان می دهند، 
هــم  پیمانکاران شــان  از  برخــی  حتــی 
کار می کننــد مانند  سال هاســت بــا آنهــا  
پمــپ  تنظیم کننــدگان  یــا  و  تراشــکاران 
انژکتور و یا تعمیرکنندگان سیســتم های 
هیدرولیــک و یا برق و الکترونیک و..... 
اما در ســازمان؛ ســخنی از تغییر نیست. 
کار به پیمانکاران سبب نشده  گذاری  وا
که مدیریت ارشــد شــرکت و حتی  اســت 
مدیــر  ماننــد  میانــی  ســطوح  مدیریــت 
روش هــای  در  تغییــری  ماشــین آالت 
کار خــود پدیــد آورنــد  تکــراری موضــوع 
گاه در برابــر هرگونــه تغییری به شــدت  و 

مقاومت می کنند.
کار به  که  نحوه مناسبات با پیمانکارانی 
که  آنهــا بــه پیمان داده شــده بــا آن چه 

 برون ســپاری؛ برخالف پنداشت رایج، 
رها شــدن از برخی مسائل و مشکالت 
ناشی از انجام امور نت توسط نیروهای 
ســازمان ماشــین آالت نیســت. تعلل و 
سســتی نیروهای درون ســازمان و  افت 
کیفیت آنها در اثر انجام کارهای روتین، 
کار  در حیــن  کنترل هــای الزم  ضعــف 
بــه دلیل خودی بــودن نیروهــا ، پرهزینه 
بودن و یا عدم امکان دسترسی و یا نیاز 
بــه تجهیــزات تخصصی بــرای تعمیر و 
کمبــود نیروهایــی  بازســازی قطعــات، 
خرابی هــای  پاســخگوی  بتواننــد  کــه 
و...  باشــند  ماشــین آالت  تخصصــی 
کاســتی های جــدی انجــام  بــه عنــوان 
درون  نیروهــای  توســط  نــت  کارهــای 

سازمانی شناخته می شوند.
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برون سپاری به مفهوم نوین آن در نظر است؛  
گســتره ای  در نظــام مدیریت ماشــین آالت در 
همه گیــر دارای تفاوت هایــی جــدی با یکدیگر 
کــه ســازمان درون  کنیم  گــر فــرض  هســتند. ا
کــه مرزهایــش را تعیین می کنــد قرار  دایــره ای 
دارد، در شــکل سنتی، پیمانکاران بیرون این 
دایــره قــرار می گیرنــد. ارتبــاط با آنها براســاس 
برمبنــای  و  طرفــه  یــک  اغلــب  قراردادهــای 
کارفرمایی اســت. در چنین رویکردی  ســلطه 
آنچــه نهادینه اســت تقابل اســت، نــه تعامل. 
کار خود  که وقتی ســازمان بخشــی از  درحالی 
گــذار می کنــد،  در واقع بخشــی  را بــه بیــرون وا
از ســرمایه اش را در بیــرون ســازمان به جریان 
انداختــه اســت. بــه طــور مثــال تعمیــر میــل 
گذاری اصالح یا بازســازی  لنگ یك بلــدوزر؛  وا
کار  گــر پیمانکار صالحیت  که ا قطعه ای اســت 
روی آن را نداشته باشد؛  یا ابزارها و تجهیزاتش 
دقیق نباشــند، و یا در مــورد تعمیر این قطعه 
تجربــه و آموزش ضرور را نداشــته باشــند؛ ضرر 
)مثــال  بــه ســرمایه  شــرکت  زیــان هنگفتــی  و 
آن بلــدوزر(  وارد خواهــد آمــد. برایــن اســاس 
نوین، شــرکت ها  برون ســپاری  در  کــه  اســت 
پیمانــکاران خود را درون دایره ســازمان خود 
می بیننــد بدیــن ترتیب در صــورت نیاز به آنها 
آمــوزش می دهنــد،  اســتانداردهای مــورد نیاز 
قــرار می دهنــد،  تمهیــدات  را در اختیارشــان 
و  می کننــد  کنتــرل  را  آنهــا  زیســتی  محیــط 
می بندنــد.  آنهــا  بــا  بــرد  بــرد-  قراردادهایــی 
کیفیــت  مدیریــت  موازیــن  بــا  کــه  اقداماتــی 
ایــزو 9000 همخوانــی دارد. نمونــه روشــنی از 
گــذاری نمایندگی  چنیــن رویکــردی، نحــوه وا
خــود  ماشــین آالت  فــروش  از  پــس  خدمــات 
کاترپیــالر(،  در شــرکت های آمریکایــی )ماننــد 

کوماتســو(   اروپایــی )ماننــد ولو( ، ژاپنی )مانند 
کــه  کــره ای )ماننــد هیونــدای( اســت  و حتــی 
گزینــش نماینــدگان و چــه در تجهیــز  چــه در 
مــورد  نرم افزارهــای  و  ســخت افزارها  بــه  آنهــا 
نیــاز و چه درمــورد آمــوزش و انتقــال فن آوری 
موازیــن و معیارهــای دقیق و تعریف شــده ای 
دارنــد و بــا پدیدآوری ســازوکارهای مناســب و 
کارآ، پیوســته نماینــدگان خــود را در ارتبــاط با 

کنند. کنترل می  مشتریان شرکت 
گــذاری  در شــرایط فعلــی بخــش مهمــی از وا
کار بــه پیمانــکاران تعمیراتــی بیــرون ســازمان 
و حتــی تأمین کننــدگان قطعــات بــا مامــوران 
که در بسیاری موارد  تدارکات شــرکت ها است 
کلی صالحیت  دارای دانــش و تجربه و به طور 
نیســتند.  مهمــی  امــر  چنیــن  انجــام  بــرای 
پیمــان  گــذاری  برون وا معیارهــای  و  موازیــن 
تدوین نشــده، معیارهــای تحویل محصول از 
کنتــرل حین فرآیند به  پیمانــکار وجود ندارد، 
نــدرت صورت می گیرد و براین اســاس ریســك 
کیفیت مطلوب محصــول یا خدمات  تحویــل 
به پیمان سپرده شده باال می رود. تمهیداتی 
هزینه هــای  اســت  ممکــن  جریمــه  ماننــد 
کند اما زمان  مستقیم از دست رفته را جبران 

از دست رفته را نمی تواند بازگرداند.

کــه در ارتباط با برون ســپاری  پرســش مهمــی 
کارهایی از امور  که: چه  ح است این است  مطر
ماشــین آالت را می تــوان و بایــد برون ســپاری 

کرد.
در اینجــا بایــد بــه نکتــه بســیار مهمــی اشــاره 
کنیم، اینکه هرگاه امکان و بســترهای ضروری 
کــه شــرکت های ســاختمانی بتوانند  بــرای آن 
باشــند  داشــته  ماشــین  ممکــن  حداقــل  در 

دغدغه هــای  از  کــه  گونــه ای  بــه  آیــد  فراهــم 
تــا حــد  آنهــا  تعمیــرات  و  نگهــداری  و  تأمیــن 
زیــادی رهایــی یابنــد و بخــش مهم افــکار آنها 
سازشــان  و  ســاخت  تخصصــی  امــور  صــرف 
شود،  درمطلوب ترین حالت برون سپاری قرار 

گرفته ایم.
که بخش مهمی از ســرمایه  در وضعیــت فعلی 
درگیــر  راهســازی  و  عمرانــی  شــرکت های 
که خود مالك آنها هستند،  ماشین آالتی است 
کلــی امــور ماشــین آالت و تجهیزات را  بــه طور 

کرد: می توان به حوزه های زیر تقسیم 
1. مدیریت سرمایه و دارایی 

2. مدیریت بهره برداری 
3. مدیریت نت 

در ایــن تقســیم بندی،  تمامــی فعالیت هایــی 
کــه تاثیرات جــدی بــر اســتراتژی های مصوب 
کالن ســازمان می گذارنــد  و تصمیم گیریهــای 
قابــل برون ســپاری نیســتند. بــه طــور مثــال 
بــا   مرتبــط  تشــکیالت  مــورد  در  برون ســپاری 
کوچك ســازی  ماشــین آالت شــرکت در جهــت 
و تمرکــز بــر امــور تخصصی یــا بســیار تخصصی 
گیرد به عنوان یك تصمیم اســتراتژیک  صورت 

قابل برون سپاری نیست!
بنابراین در امور ماشین آالت شرکت، مسائلی 
و  ســرمایه گذاری  مدیریــت  بــه  مربــوط  کــه 
کالن  مدیریــت دارایی و سیاســت گذاری های 
در مدیریــت بهره برداری و یا نت ماشــین آالت 

کرد. می شوند را نباید برون سپاری 
گفت  کلی بتوان  اما شــاید در یك جمع بنــدی 
کــه تمامی امور فنی و مهندســی ماشــین آالت 
چه در مدیریت سرمایه  شامل امور تخصصی 
بــرای شناســایی و قابلیــت فنــی و مهندســی 
بــه  می توانــد  آن  خریــد  بــرای  ماشــین آالت 
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مشــاوره  عنــوان  بــه  شــرکت  یــك  یــا  شــخص 
برون ســپاری شــود، چــه در امــور بهره بــرداری 
که مالك آنها شرکت است شامل  ماشین آالتی 
گزینــش، آرایــش، ترکیــب و ترتیــب  چگونگــی 
جبهه هــای  و  پــروژه  در  ماشــین آالت  حضــور 
کاری آن  بــا توجــه بــه مشــخصات  گــون  گونا
فنی و مهندســی آنها و مشخصات پروژه و چه 
در امــور نــت ماشــین آالت،  تمامــی مربــوط به 
نگهداری ) ســرویس و نگهداری( و تعمیرات و 

کرد.   بازرسی فنی را می توان برون سپاری 
بتــوان  هــرگاه  فعلــی،  وضعیــت  در  حتــی 
بــه  مربــوط  مهندســی  و  فنــی  فعالیت هــای 
فــروش  نمایندگی هــای  بــه  را  ماشــین آالت 
)بخــش مهندســی فــروش( و خدمــات پــس از 
کــرد، باز در  فــروش ماشــین آالت برون ســپاری 
گرفته ایــم.  بهتریــن حالــت برون ســپاری قــرار 
براســاس  کــه  اســت  شــرطی  بــه  ایــن  امــا 
معیارهایــی تدوین شــده و دقیــق، نمایندگی 
ســخت افزاری  توانمندی هــای  لحــاظ  بــه  را 
)شــامل تجهیزات، قطعات، ابزارهای عمومی 
نرم افــزاری  مخصــوص(  ابزارهــای  و  دقیــق  و 
و نیــروی انســانی آمــوزش دیــده؛ بــا تجربــه و 
تاییــد صالحیت شــده از طرف ســازمان اصلی 
که ســوابق بین المللی  کنیــم چنــان  را ارزیابــی 
و داخلــی آن، بــه تحقیــق، ایــن توانمندی هــا 
کــه ســوابق داخلــی  کنــد. درصورتــی  را تاییــد 
درایــن مورد وجود نداشــته باشــد، یك حرکت 
مدیریتی برای ایجاد چنین وضعیتی می تواند 
که شــرکت ها  گیــرد. در صورتی  در برنامــه قــرار 
بتــوان  کــه  شــوند  ارزیابــی  ســازمان هایی  یــا 
ماشین آالت مورد نیاز پروژه را از طریق آنان به 
صورت اجاره تأمین کرد، به گونه ای که تمامی 
ماشــین آالت  نــت  بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
صــورت  در  جایگزیــن  ماشــین آالت  تأمیــن  و 
گزینه بســیار  گیــرد نیز،   خرابــی آنهــا را برعهــده 
مناسبی برای برون ســپاری است. دروضعیت 
که بتوان  کنونی اشــخاص حقوقی و یا حقیقی 
کار پروژه به آنها  بــا اطمینان تمام برای انجــام 
کم هســتند و یــا نایابند. اما  کرد، بســیار  تکیــه 
که به تأمین  باید شــرکت ها و ســازمان هایی را 
ماشــین آالت از نمایندگی هــا بــرای اجــاره بــه 

کرد. پروژه ها می پردازند را تشویق 
که اغلب شــرکت ها بســته  کنونی  در وضعیــت 
به موضوع فعالیــت و یا نیازهای اجرایی خود 
هســتند  ماشــین آالت  معینــی  تعــداد  دارای 
گام بــرای برون ســپاری پدیــدآوری  نخســتین 

یــک واحــد مدیریــت ماشــین آالت بــا توانایی 
کــه بتوانــد  فنــی و مهندســی توانمنــد اســت 
کار به پیمانکاران ماشین آالت  گذاری  برای وا

کند: شرایط زیر را تأمین 
1. ایجاد ســازوکاری برای ارزیابی پیمانکاران و 

امکان پایش پیوسته این ارزیابی
کنترل حین فرآیند  کاری برای  2. ایجاد ساز و 
که پیمانکار  کاری  کیفیت محصول  کنترل  و یا 

براساس آن پیمان بسته است.
3. در صــورت نیــاز، تعامــل بــا پیمانــکار بــرای 
کار و محصول  کیفیت مطلــوب  دســتیابی بــه 

به پیمان سپرده شده است.
4. وجود یك قرارداد برد- برد بین دوطرف

5. وجــود یــك ســازوکار و حتــی یــك ســازمان 
کار  کنتــرل  و  پایــش  ارزیابــی؛  وظایــف  کــه 

برون سپاری شده را به انجام رساند.
که برون ســپاری می تواند  براین اســاس است 
ماشــین آالت  ســازمان  تغییــر  بــه  منجــر 
تغییــر  نهایــت  در  و  ســاختمانی  شــرکت های 

کشور شود. سازمان شرکت های ساختمانی 

برون سپاری منابع انسانی
کســب  بــرای  ســازمان ها  حاضــر  حــال  در 
مزیت هــای رقابتی پایــدار در بازارهای جهانی 
کاهش ریســك ها  و حوزه هــای فعالیت شــان و 
خــــــــــــود،  ســــــرمایه گذاری های  مخاطــرات   و 
استراتژی  برون سپاری فعالیت های سازمانی 
مفهــوم  برون ســپاری  گرفته انــد.  پیــش  در  را 
کار  و  کســب  و  صنعــت  دنیــای  در  جدیــدی 

محســوب می شــود و مزایا و اهمیت روزافزون 
که بــه تازگــی در محیط های  آن بحثــی اســت 
کار بــه آن توجــه زیادی شــده اســت.  کســب و 
برون ســپاری معمــواًل بــه عنــوان روشــی برای 
گــذاری بخشــی از فعالیت هــا بــه واحدهای  وا
ج از ســازمان و ســازمان های دیگــر یــا بــه  خــار
ح  داخــل ســازمان به صورت پیمانــکاری مطر
است. استراتژی برون سپاری عالوه بر مزایایی 
کــه دارد می توانــد مانند بســیاری از روش ها و 
زیان هایــی  و  ریســك ها  دیگــر  اســتراتژی های 

برای سازمان به دنبال داشته باشد. 

تعریف برون سپاری
کار  بــه  هنگامــی  معمــوال  برون ســپاری  واژه 
کــه شــرکت ها اقــدام بــه تجزیه  بــرده می شــود 
فعالیت هــا یــا تجزیــه عمــودی می کننــد. ایــن 
واژه در پایــان دهــه1980 دربــاره مقاطعه کاری 
اطالعــات  سیســتم  و  فرعــی  )پیمانــکاری( 

گرفته شد. کار  مدیریت، ابداع و به 
خدمــات  از  بســیاری  گذشــته  در  گرچــه  ا
یــا  قطعــات  تولیــد  بــه  مربــوط  پیمانــکاری 
سیســتم اطالعــات می شــد، اما در ســال های 
اخیــر بســیاری از وظایف دیگــر در بخش های 
مختلف از قبیل خدمات اداری، فعالیت های 
نیــروی انســانی، ارتبــاط از راه دور، خدمــات 
امنیــت،  حتــی  و  لجســتیک  مشــتری، 

.)Griver,1999( برون سپاری شده است
واژه برون ســپاری در بسیاری از موارد مترادف 
کــردن امور به  بــا تصمیم گیــری درباره خارجی 
کار رفته اســت. اصطالحاتی چون "ســاخت یا 
خریــد"، "ادغام یــا تجزیه فعالیت ها" اشــاره به 
برون سپاری دارند و برخی از نویسندگان نیز از 
برون سپاری در اشاره به تصمیمات مربوط به 

یکپارچه سازی عمودی استفاده نموده اند.
مفهــوم  جایگزیــن  برون ســپاری  واژه  امــروزه 
بــا  ســنتی مقاطعــه کاری فرعــی شــده اســت؛ 
ایــن وجــود برخی از نویســندگان بیــن این دو 
 )1999( میگــم  قایلنــد. ون  تفــاوت  اصطــالح 
 ( اقالمــی  آوردن  دســت  بــه  را  مقاطعــه کاری 
اعــم از محصــول، قطعــه یــا خدمــت( می داند 
کند  کــه خود شــرکت نیــز می توانــد آن را تولید 
اقالمــی  آوردن  دســت  بــه  را  برون ســپاری  و 
که شــرکت نمی تواند نسبت به تولید  می داند 

کند. آن اقدام 
امــا افــرادی مثــل شــاووفیر )1997(، الســیتس و 
هیرشــیم )1993( و روتــری و رابرتســون )1995( 

 برون ســپاری مفهــوم جدیــدی 
كســب  و  صنعــت  دنیــای  در 
و  می شــود  محســوب  كار  و 
آن  روزافــزون  اهمیــت  و  مزایــا 
كــه بــه تازگــی در  بحثــی اســت 
بــه  كار  و  كســب  محیط هــای 
یــادی شــده اســت.  آن توجــه ز
برون ســپاری معمواًل بــه عنوان 
روشــی برای واگذاری بخشی از 
فعالیت ها به واحدهای خارج 
از سازمان و ســازمان های دیگر 
یا بــه داخل ســازمان به صورت 

پیمانكاری مطرح است 
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از فعالیــت پیمانــکاری  را شــکلی  برون ســپاری 
کــه قبال در شــرکت انجام شــده اســت  می داننــد 
گــذار  وا دیگــران  بــه  امــور  آن  انجــام  کنــون  ا و 
شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، برون ســپاری 
که قبال توسط  جایگزین خدماتی شــده است 
گیلــی و رشــید  شــرکت انجــام می شــد. از نظــر 
عقــد  از  اســت  عبــارت  برون ســپاری   )2000)
قــرارداد بــا عرضه کننــده بیرونــی بــرای انجــام 
که قبال در شرکت انجام می شد؛  فعالیت هایی 
کامالجدیدهســتند که   یا انجام فعالیت هایی 

 )2004,Giley,Greer,Rasheed)
ابزارهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  برون ســپاری 
توســعه ســازمان ها و ارتقای بهره وری در قالب 
کوچک ســازی در ســال های اخیــر مــورد توجه 
گرفته و به  مدیران و مســئوالن سازمان ها قرار 
صورت های مختلف به اجرا درآمده اســت. اما 
کنــون موضوع برون ســپاری غالبــا به صورت  تا
کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی 
مشــخصی جهــت برون ســپاری ارائــه نگردیده 
کــر در ارتبــاط بــا برون ســپاری  اســت. پیتــر درا
و آثــار آن می گویــد: “چنیــن امــری در واقــع در 
حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های 
که دیگر  جهان فردا است. این بدان معناست 
کــه شــرکت های بــزرگ تجاری،   الزامی نیســت 
ادارات دولتی،  بیمارســتان ها و دانشــگاه های 
که تعداد زیادی  بزرگ به تشکیالتی بدل شوند 
افراد را در اســتخدام خود داشــته باشــند. این 
قبیل موسسات به تشکیالتی تبدیل می شوند 
که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را به 
دست می آورند، زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز 
که بــه خاطر آنها ماموریــت یافته اند.   می کننــد 
که دقیقًا به اهداف  کارهایی را انجام می دهند 
که به  کارهایــی را  ســازمانی آنها مربوط اســت. 
آن  ریزه کاری هــای  بــه  و  می شناســند  خوبــی 
کــه  اعتبــاری  و  ارزش  نســبت  بــه  و  آشــنایند 
کارانه  دارند به انجام دهندگان آنها دســتمزد و 
کارهــای خدماتــی  بقیــه  پرداخــت می کننــد، 
گذار  اینگونه ســازمان ها به نهادهای بیرونی وا

می شود.“
ســاده ترین و عمومی تریــن تعریــف ارائه شــده 
گــذاری  بــرای برون ســپاری عبــارت اســت از وا
بخــش یا بخش هایــی از فعالیت هــای داخلی 
سازمان به اشخاص حقیقی یا حقوقی بیرون 
از ســازمان. برون ســپاری در لغــت بــه معنــای 
دســتیابی بــه ســود از طریــق منابــع خارجــی 
اتفــاق  هنگامــی  اســتراتژی  ایــن  می باشــد. 

که اجرای هــدف، وظایف و عملیاتی  می افتــد 
تأمیــن  از طریــق منابــع داخلــی  کنــون  تا کــه 
کردن  می شــده اســت، از طریق ارتباط برقــرار 
بــا یك تأمین کننده خارجی در درون محدوده 
مــورد نظــر مــا در درازمــدت انجــام می پذیرد. 
برون ســپاری به معنای خرید بخشی از منابع 
یــا امکانــات یــك شــرکت توســط یــك شــرکت 
یــا ســازمان دیگــر اســت. برون ســپاری نوعــی 
که  مقاطعــه کاری یا قرارداد اســت. قــراردادی 
بــر اســاس آن قســمتی از توانایی ها و خدمات 
کالبد امور جاری شــرکت یا  شــرکت دیگــری در 

کار می گیریم. سازمان خود به 
انتقــال  عمــل  از  اســت  عبــارت  برون ســپاری 
بعضــی از فعالیت هــای داخلــی یك ســازمان و 
گــذاری حــق تصمیم گیــری بــه عرضه کننده  وا
در  قــرارداد؛  اســاس  بــر  ســازمان  از  بیــرون 
حقیقــت و در عمــل در برون ســپاری نــه تنهــا 
عوامــل  بلکــه  می شــوند،  منتقــل  فعالیت هــا 
تولیــد و حــق تصمیم گیری نیــز در اغلب موارد 

گذار می گردد. وا
عوامل تولید عبارتند از:

کارکنان  •
• تسهیالت
• تجهیزات

• فن آوری
• سایر دارائی ها

حق تصمیم گیری نیز عبارتست از:
مســئولیت بــرای تصمیم گیــری بــر روی اجزاء 

اصلی فعالیت های منتقل شده

مفهوم برون سپاری
کــه برون ســپاری را از روش هــای دیگر  چیــزی 
تفکیــك  دیگــران  بــه  فعالیت هــا  گــذاری  وا
می کند، توجه خاص این روش به مزیت های 
گذارکننده و تأمین کننده ها می باشد.  نسبی وا

یــك  در  فعالیت هــا  گــذاری  وا روش،  ایــن  در 
ایــن چارچــوب  و  انجــام می شــود  چارچــوب 
عبــارت اســت از افزایــش بهــره وری از طریــق 
که تأمین کننده ها دارای مزیت نسبی،  اموری 
گذارکننــده هســتند. در  نســبت بــه شــرکت وا
در  کــه  تأمین کننده هایــی  فقــط  روش،  ایــن 
بــه عنــوان  گــذاری مزیــت دارنــد،  موضــوع وا
تأمین کننــده بــه حســاب می آینــد. بــه بیــان 
هزینــه،  ابعــاد  از  بایــد  تأمین کننده هــا  دیگــر، 
زمان بنــدی و دیگر شــاخص های مدیریتی به 
صورت حرفــه ای عمــل نمایند. برون ســپاری 
عــالوه بــر فعالیت های تولیــدی در زمینه های 

کاربرد دارد. تحقیقاتی و خدمات فنی تر هم 
مفهــوم  در  برون ســپاری،  بهتــر  فهــم  بــرای 
طــور  بــه  را    co-coursing و  درون ســپاری 

ح می دهیم: مختصر شر

 درون سپاری
برون ســپاری  مقابــل  نقطــه  درون ســپاری 
کار خــود را بــه  کــه ســازمان  اســت؛ هنگامــی 
که در عین حال درون ســازمان  نهاد دیگری، 
اســت، امــا بخشــی از ایــن ســازمان نیســت، 
گــذار می کند، درون ســپاری اتفاق می افتد.  وا
تیــم  یــک  دارای  نهــاد داخلــی معمــواًل  ایــن 
کار محوله  کــه توانایی انجــام  تخصصی اســت 

را به بهترین شکل دارد.

Co-coursing
و  برون ســپاری  از  تلفیقــی   Co-coursing
که یــک فعالیت،  درون ســپاری اســت؛ زمانــی 
توســط نیروهــای داخلــی و امکانــات و منابــع 
که یک  بیرونــی صــورت می گیــرد. مثــاًل زمانــی 
ســازمان برای انجام یک فعالیــت، از یک تیم 
مشــاوره تخصصــی و یا امکانات یک مؤسســه 

تخصصی استفاده می نماید.
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تفاوت پیمان کاری فرعی با برون سپاری
تفاوت بین "پیمان کاری فرعی" با "برون سپاری" 
که در برون سپاری تجدید ساختار  در این است 
یك ســری فعالیت های ویژه با استفاده از منابع 
بیــرون از ســازمان که توانمندی های ویــژه ای را 
که  دارا می باشــند صــورت می پذیــرد، در حالــی 
در پیمــان کاری فرعــی قســمتی از فعالیت هــای 
کمــك پیمانــکار انجــام می شــود و  ســازمان بــا 

تجدید ساختاری صورت نمی گیرد.

 اهداف برون سپاری
اصلــی  اهــداف  علمــی  منابــع  تمامــی  تقریبــًا 
زیــر  مــوارد  از  ترکیبــی  یــا  یــك  را  برون ســپاری 

برشمرده اند:
کارکردها  - افزایش عملکرد و 

کاهش هزینه   -
کیفیت  - افزایش 

کارها - موعد تحویل و سرعت انجام 
دالیل برون سپاری و منافع مورد انتظار 

الف( دلیل سازمانی
1-   بهبــود و افزایــش تمرکــز بــر صالحیت هــای 
بنیادی: سازمان ها به برون سپاری به دید یك 
اســتراتژی تجــاری می نگرنــد. ایــن موضوع در 
مورد شرکت های پیشرفته مانند مایکروسافت 

کارد ملموس تر است. و هیولت پا
2-   دســتیابی بــه توانمندی هــا و امکانات در 

کالس جهانی
3-    افزایــش انعطاف پذیــری در بلندمــدت:  
و  شــده  مواجــه  در  انعطاف پذیــری  افزایــش 
پاسخگویی بهتر به تغییر شرایط بازار، تقاضای 
محصوالت و خدمات و تکنولوژی از مالحظات 

کلیدی اغلب شرکت ها به شمار می رود.
گرفتــن  شــتاب  و  ســریع  برداشــتن  گام   -4

مزایای مهندسی مجدد
5-  افزایــش بخــش هــا و وظایــف ) دگرگونی و 

تحول در سازمان(                            
گذر  6- توســعه فروش و امکانــات تولیدی در 
کردن منابع  که امــکان فراهم  زمان، هنگامی 

مالی جهت چنین توسعه ای فراهم نباشد.
کســب فرصت هــا و موقعیت هــای تجــاری   -7
بیشتر و دستیابی به بازارهای جدید به واسطه 
دسترســی بــه شــبکه تأمین کننــدگان )گســتره 

گون و متنوع( گونا مناسبی از قابلیت های 
کیفیت  8- بهبود عملکرد عملیاتی )همچون 
پیشــبرد  زمــان  بهــره وری،  افزایــش  باالتــر، 
کوتاه تــر، اســتفاده بهتــر از تجهیــزات، افزایش 

خروجی ها و سود بیشتر(
9-  دسترســی مناســب به بهترین تجربیات و 

کسب مهارت های جدید.
10- افزایــش و شــتاب بخشــیدن بــه توســعه 
از طریــق بهره بــرداری و نفــوذ در سیســتم ها، 
توســعه یافته  توانمنــدی  و  فرایندهــا 

تأمین کننده.
11- دسترسی به خدمات جدید. 

کنترل 12- بهبود مدیریت و 
13- بهبود مدیریت ریسك

کسب ایده های نوآورانه 14- تحصیل و 
کســب وجهه تجاری به واسطه همکاری   -15

با پیمانکاران پیشرو

ب( دالیل مرتبط با امور مالی و هزینه ها
شــده  تمــام  قیمــت  و  هزینه هــا  کاهــش   -1
بــه  دســتیابی  واســطه  بــه  محصــوالت 
تأمین کننــده با عملکرد و ســاختار هزینه های 

پایین تر
   2- تأمین نقدینگی

   3- تغییر هزینه های ثابت به متغیر

ج( دالیل مرتبط با نیروی انسانی
انســانی  نیــروی  خبرگــی  از  بهره منــدی   -1  

متعلق به پیمانکاران
بــر  افــراد  تعهــد  و  تــوان  کــردن  متمرکــز   -2  

فعالیت های محوری
  3-حل مشکل )مثل مشکل پرسنلی و غیره(

 برای برون ســپاری دالیل زیر را نیز می توان 
کرد: ح  مطر

• افزایش اثربخشــی از طریــق تمرکز روی آنچه 
سازمان در انجام دادن آن بهترین است.

و  مهارت هــا  تخصص هــا،  آوردن  بدســت   •
که قباًل قابل دســتیابی نبوده  تکنولوژی هایی 

است.
• بدست آوردن ایده های جدید و نوآور

و  دارائی هــا  روی  ســرمایه گذاری  کاهــش   •
استفاده بهتر برای سایر اهداف

کسب  • بدســت آوردن سهم بازار و فرصتهای 
کار از طریق شبکه ارائه دهندگان و 

• تغییر هزینه های ثابت به هزینه های متغیر

دالیل عمده عدم برون سپاری
• هزینه های فعلی به خوبی درك نشده اند.

کــه در مقایســه بــا  • ارائه دهنــدگان خدمتــی 
واحــد داخلــی فعلــی خیلی برجســته باشــند، 

وجود ندارند.
کنترل بر روی ارائه دهنده خدمت کاهش   •

• وابستگی به ارائه دهندگان خدمت
کســب  • ارائه دهنــدگان خدمت می توانند در 

 تفاوت بین "پیمان کاری فرعی" 
با "برون سپاری" در این است که 
در برون ســپاری تجدیــد ســاختار 
یــك ســری فعالیت هــای ویــژه با 
اســتفاده از منابع بیرون از سازمان 
کــه توانمندی های ویــژه ای را دارا 
می باشــند صورت می پذیــرد، در 
حالــی کــه در پیمــان کاری فرعی 
قســمتی از فعالیت های سازمان 
با کمك پیمانکار انجام می شود 
صــورت  ســاختاری  تجدیــد  و 

نمی گیرد 
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کنند. )رقیب ما باشند( کار ما توسعه پیدا  و 
وفــاداری  بــه  برون ســپاری  اســت  ممکــن   •
بــرای  )برون ســپاری  بزنــد.  صدمــه  کارکنــان 

کارکنان باقیمانده چه پیامی به 
همراه خواهد داشت.(

مزایای برون سپاری 
مزایــای  پیرامــون  مباحــث  بیشــترین 
برون ســپاری دربــاره افزایــش ســطح عملکــرد 
مالــی و اثرات آن بر عملکرد غیرمالی مانند باال 

رفتن تمرکز روی شایستگی محوری است.
کاهــش هزینه هــا می توانــد  کاهــش هزینه هــا: 
در نتیجــه صرفه جویــی در هزینه هــای نیروی 
کاری و فضاهــای فیزیکی  انســانی، تجهیــزات 
کارگاه هــا و غیــره باشــد.  نکته جالب این  کار و 
از  بــه وجــوه درخواســتی  کــه مدیــران  اســت 
ســوی شرکت های دیگر حســاس ترند تا وجوه 
درخواســتی از قســمت های داخلی ســازمان. 
ایــن توجه و دقت نظر مدیران می تواند باعث 
کاهــش برخــی هزینه ها شــود. یکــی از بهترین 
نمونه هــا در ایــن مــورد برون ســپاری آمــوزش 
کــه امروزه  کارکنــان بــه بیــرون ســازمان اســت 

کاربر زیادی در برخی سازمان ها دارد.
که مدیران سازمان ها نمی توانند همه  از آنجا 
فعالیت های سازمانی را به نحو مطلوب انجام 
دهنــد، ترجیــح می دهنــد روی فعالیت هــای 
کننــد و  اساســی و اســتراتژیك ســازمان تمرکــز 
فعالیت هــای دیگر مانند خدمات مشــتریان، 
بــه  را  تکراری شــان  فعالیت هــای  و  نــوآوری 
ســازمان  از  ج  خــار واحدهــای  و  ســازمان ها 
کننــد. فعالیت هــای اســتراتژیك  برون ســپاری 

گی اصلی دارند: سازمان چهار ویژ
که به صورت سنتی در داخل  1. فعالیت هایی 

سازمان انجام می شده  است.
بــرای ســازمان حیاتــی  کــه  2. فعالیت هایــی 

محسوب می شوند.
که به صورت بالفعل و بالقوه  3. فعالیت هایی 

بر توان رقابتی سازمان تأثیر دارند.
که رشــد ســازمان را در آینده  4. فعالیت هایی 

تحت تاثیر قرار می دهند.
مدیــران اســتراتژیك روی فعالیت های متمرکز 
کــه بتوانند بــه بهترین شــکل آنها را  می شــوند 
کــه نباید  انجــام دهنــد. فعالیت های اساســی 
برون سپاری شوند عبارتند از: جهت گیری های 
انتخاب هــای  توســعه،  مدیریــت  ســازمان، 
نهایی، عملکرد مدیریت، جانشینی مدیریت، 

فرهنــگ  بــه  مربــوط  کــه  ســازمانی  تغییــرات 
ســازمانی اســت، جهت گیری هــای بلندمدت 
که  و اطالعــات مهم. مدیران بــر فعالیت هایی 
بــرای ســازمان ارزش افــزوده ایجــاد می کننــد، 
تمرکــز می کننــد. برون ســپاری بــه ســازمان ها 
ارزش  کــه  فعالیت هایــی  از  تــا  می کنــد  کمــك 
کمی ایجاد می کنند، رها شــده و بیشتر  افزوده 

کنند. استراتژیك عمل 

استفاده از فناوری های نوین 
بســیاری از شــرکت ها جهــت بهبــود خدمــات 
بــه  دســتیابی  در  توانایــی  عــدم  فنــی، 
فناوری هــای نویــن و قابــل اعتماد، اقــدام به 
برون ســپاری می کننــد و از فناوری های نوینی 
کــه تأمین کننده هــا از آنهــا اســتفاده می کنند، 

بهره می برند.

کیفیت  بهبود 
خدمــات  تأمین کننده هــای  از  ســازمان ها 
نیــاز  مــورد  اســتانداردهای  کــه  می خواهنــد 
ســازمان را رعایت می کنند و این استانداردها 
را در قراردادهــای مابیــن خــود قیــد می کنند. 
که ســابقه  مدیران می توانند از ســازمان هایی 
کیفیــت دارنــد،  بــا  ارائــه خدمــات  خوبــی در 
کیفیت مشــکلی اســت  کنند. حفظ  اســتفاده 
که معمواًل شــرکت های متکی بر برون ســپاری 
با آن مواجه هســتند. به عنــوان نمونه بخش 
از  یکــی  ســازمان  انســانی  منابــع  مدیریــت 
کــه بــه خاطــر بوروکراســی  بخش هایــی اســت 
کــم بــر آن مــورد انتقــاد قــرار  بیــش از حــد حا
می گیرنــد امــا برون ســپاری فعالیت هــای آنهــا 
کارایی  موجب بهبود انعطاف، پاســخگویی و 

این بخش ها می شود.

مهارت های ویژه 
کسی  که "وقتی  بغضی از مدیران عقیده دارند 
کار  کاری را بهتر از شــما انجام دهد،  می توانــد 
را بــه او بســپارید " و بنابراین ترجیح می دهند 
بــه جــای اســتفاده از نیروهــای متخصص و یا 
آمــوزش نیروهــای خــود، اینگونــه فعالیت هــا 
برون ســپاری  خارجــی  ســازمان های  بــه  را 
ریســك ها  متخصصــان،  از  اســتفاده  کننــد. 
کاهــش  نیــز  را  ســازمان  مســئولیت های  و 
می دهــد. در واقــع دســتیابی بــه شــیوه های 
بــرای  محرکــی  پیشــتاز  و  برجســته  کاری 

برون سپاری است.

تزریق نقدینگی به شرکت 
گــر شــرکت نیــاز بیشــتری بــه پــول یــا منابــع  ا
مالــی برای خریــد دارایی های خاصی داشــته 
باشــد، می توانــد برخــی از دارایی هــای فعلــی 
را بــه پیمانــکاران اجــاره داده و از ایــن طریــق 

کند. نقدینگی دریافت 

مهندسی مجدد
کردن اندازه سازمان  کوچك   و 

گــذاری برخــی فعالیت ها بــه پیمانــکاران یا  وا
ســازمان های خارجی می تواند فرصتی بهتر را 
که شــرکت  کارها نســبت به زمانی  برای انجام 
کند. بدین  اصلی آنها را انجام می دهد، ایجاد 
صورت ســازمان از نو مهندسی شده )طراحی 

شده( و فرایندها تسهیل می شوند.

نوسازی فرهنگ شرکت 
تأمین کننــده دارای  یــا  گــر شــرکت پیمانــکار  ا
کــه شــدیدًا با فرهنگ شــرکت  فرهنگــی اســت 
اصلی ســازگار است، برون ســپاری می تواند به 
گیرد. به عبارت دیگر، برخی از  راحتی صــورت 

مزایای برون سپاری عبارتند از:
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی و هزینه هــای   -

باالسری 
اصلــی  فعالیت هــای  روی  تمرکــز  امــکان   -

سازمان 
کنترل بهتر امور داخلی سازمان   -

- دستیابی به شایستگی های خارجی 
- امکان توزیع ریســك اقتصادی بین سازمان 

و تأمین کننده 
بــه  ثابــت  هزینه هــای  تبدیــل  امــکان   -

هزینه های متغیر 
کمتــر ســرمایه و بلوکــه شــدن  - درگیــر شــدن 

کمتر سرمایه 
- پیشرفت و اصالح سنجش پذیری قیمت ها 

- دستیابی به قیمت رقابتی 
بــه  پاســخگویی  در  باالتــر  انعطاف پذیــری   -

مشتریان 
- توانایی انطباق با نوسانات تقاضا 

کارمزدی به جای روزمزدی  - ترویج فرهنگ 
افزایــش و  کار  نتیجــه  بــه  کالن  توجــه   - 

بــا اعمــال روش هــای  کیفــی تولیــد  کمــی و   
کنترلی  
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در ایــن ارتبــاط، دبیرخانــه ســندیکا بــا تهیه و 
انتشــار دســت آوردها و فعالیت هــای ســندیکا 
گوشــه ای  گزارشــی بــا نــام »کارنامه«  در قالــب 
دســت اندرکاران   94 ســال  تالش هــای  از 
بخش هــای مختلف را به اطــالع اعضای خود 
گــزارش دبیرخانه ســندیکا تصریح  رســاند. در 
گذشــته  شــده: مــا قصــد داریــم فعالیت ســال 
خویــش را همچــون تصویــری شــفاف پیــش 
رویتــان قــرار دهیم تا عــالوه بر اطــالع دقیق از 
فعالیت های سندیکا، با نقد و نظرات سازنده 

خویش، ما را در ادامه مسیر یاری رسانید.

 راهبردهای سندیکا
خصوصــی  بخــش  در  مرجعیــت  حفــظ   •
صنعــت احداث با مشــارکت در برنامه ریزی ها 

و تصمیم سازی ها 
•تقویت ارتباط با نهادهای علمی، صنعتی و 

کشور   اقتصادی 
اندیشــگاه ها،  و  فکــر  اتاق هــای  •تقویــت 

همایش ها،  نمایشگاه ها، سمینارها 
گیر  و کمک به ارتقاء سرمایه انسانی  •آموزش فرا

اعضای سندیکا و دیگر تشکل های همسو
•حمایت هــای قانونــی، اقتصــادی و فنــی از 

اعضاء و تشکل ها در صنعت احداث
•کمک به ارتقاء استانداردهای زیست محیطی 

ح های عمرانی  طر
•تــالش بــر اخــالق مــداری و ارتقــاء فرهنــگ 

مهندسی در صنعت احداث
 

 عملکردهای سندیکا و نتایج آن 
گسترش آموزش   -1

2- مشارکت در نهادهای قانونی
3- اثرگذاری در تدویــن قوانین، آئین نامه ها، 

بخشنامه ها و دستورالعمل ها
گسترش ارتباط های بین المللی  -4

گســترش همــکاری با ســازمان مدیریت و   -5
برنامه ریزی

گسترش انتشــارات علمی، حقوقی، فنی،   -6
ماشین آالتی و رسانه ای

7- ارتقاء ارتباط های مجازی
ک مساعی با  گســترش هماهنگی و اشــترا  -8

تشکل های همسو
گسترش اتاق های فکر   -9

گســترش همکاری ها بــا نهادهای بیرونی   -10
فنــی  موسســه  کار،  وزارت  تحقیقــات  )مرکــز 
حرفــه ای، دانشــگاه علمی-کاربــردی هپکــو، 

فعالیت ها و راهبردها؛
 کارنامه سندیکا در سالی که گذشت

بــا توجــه بــه رســالت ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایــران در پی گیــری و تأمیــن منافــع 
صنفــی و حقوقی و تحقق اهداف تشــکل های 
طریــق  از  کــه  خــود  اعضــای  و  زیرمجموعــه 
ارتبــاط گســترده و تنگاتنــگ با اعضــا، برگزاری 
و  کارشناســی  همایش هــای  نشســت ها، 
اطالع رســانی صــورت می گیــرد، دبیرخانــه این 
گذشته  ســندیکا خالصه ای از اقدامات ســال 
کمیســیون های مختلــف ایــن نهــاد صنفــی را 

منتشر کرد.
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واردکننــدگان،  و  تولیدکننــدگان  انجمــن 
نمایندگان برندها، اتاق ایران وآلمان(

گسترش فعالیت های اجتماعی  -11
گسترش همایش های علمی، تخصصی  -12

 مشارکت در نهادهای مدنی
در حال حاضر ســندیکا توســط مدیــران عضو 
در  خــود  کمیســیون های  و  هیأت مدیــره 

نهادهای ذیل مشارکت و همکاری دارد:  
بازرگانــی و صنایــع و  اتــاق  هیــأت رئیســه   •

کشاورزی ایران معادن و 
برنامــه  قانــون  مــاده 76  کمیتــه موضــوع   •

پنجم توسعه 
• کمیســیون صنعــت احــداث و انــرژی اتــاق 

کشاورزی ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و 
•نهاد تعامل 

کارفرمایی ایران  •کانون عالی 
•موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث 

 • شــورای هماهنگی تشکل های مهندسی، 
کشور  صنفی، حرفه ای 

کسب وکار اتاق بازرگانی  •کمیســیون تسهیل 
کشاورزی تهران   صنایع، معادن و 

•اتاق هــای مشــترک بازرگانی ایــران و آلمان، 
کانادا، اتریش فرانسه، 

 
 اثرگذاری در تدوین قوانین

کمیســیون های مرتبــط ســندیکا بــا پی گیــری 
حقــوق و منافع صنفی اعضــای خود در موارد 
ذیــل توانســت بــا حضــور در مجامــع علمــی و 

کانون های تصمیم سازی اثرگذار واقع شود:
•قانون رفع موانع تولید

کسب وکار  •قانون بهبود فضای 
•مشاغل سخت و زیان آور

•قانون اصالحی مالیات بر ارزش افزوده
•قانــون مالیات های مســتقیم )بررســی های 
تطبیقی و انتشار نظرات در تغییرات ماهوی(
 •تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران

هماهنگــی  شــورای  بــه  پیشــنهاد ها  )ارائــه 
تشکل ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

•بررســی شــرایط عمومی پیمان پیشنهادی 
 سازمان مدیریت و ارائه پیشنهادهای اصالحی

 با پنج تشکل همسو
•احکام برنامه ششم 

•بسته محرک های اقتصادی دولت 
•برنامه ششم

•بودجه 95

•مناقصات 
•ضرایب تعدیل 

•ضرایب منطقه ای 
•پیشنهادهای اصالحی فهرست بها

 تعامــل و مکاتبــات مــداوم بــا نهادهــای ذیل
 در امور صنفی 

•نهاد ریاست جمهوری 
•معاونت اجرائی رئیس جمهوری

•مجلس شورای اسالمی به خصوص ریاست 
کمیســیون های  پژوهش هــا،  مرکــز  مجلــس، 

عمران و اقتصاد 
•سازمان مدیریت و برنامه ریزی

•وزارت امــور اقتصــاد و دارائــی بــه خصــوص 
مالیات هــا،  بــه  مربــوط  مســائل  زمینــه  در 

هیأت های حل اختالف 
کار و صندوق تأمین اجتماعی  •وزارت 

•شورای هماهنگی
کمیسیون ماده 76 گفتگو و  •شورای 

•نهاد تعامل
کمیســیون تسهیل  •اتاق تهران به خصوص 

کار کسب و  محیط 

 الیحه  اصالح قانون
 مالیات بر ارزش افزوده

کــه از تاریــخ    قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
1387/07/01  بــه مرحله اجــرا درآمد به علت 
عدم بسترسازی مناسب و نبود آمادگی  اجرای 
که  آن، مشــکالتی را برای اعضاء به وجود آورد 
پــس از آن از ســوی اعضــای  ســندیکا در دوره 
اجــرای قانون مالیات بر ارزش افــزوده با تهیه 
طومــار و برگــزاری جلســات مکــرر با مســئوالن 
که امــکان اصــالح و تغییر بندهای کرد   تــالش 
 مــورد اعتــراض اعضــاء فراهــم شــود. همزمان 
گردید، دولــت محترم   با ایــن تالش ها معلــوم 
در حــال تدویــن الیحه ای بــرای اصالح قانون 
که تــا با اعمال  مالیــات بر ارزش افزوده  اســت 
اصالحــات، بــا تصویــب نماینــدگان مجلــس، 
کرده  ج  آن را از وضعیــت قانون آزمایشــی خــار
کنــد، ســندیکا نیــز  و بــه قانــون دایمــی تبــدل 
الیحــه پیشــنهادی ســازمان امــور مالیاتــی را 
کمیســیون قوانیــن و مقررات  خــود ارجاع  بــه 
متعــدد  جلســات  در  کمیســیون  ایــن  داد، 
نظــرات  مطابــق  را  صنــف  بــا  مرتبــط  مــواد 
مشــکالت   رفــع  جهــت  در  و  صنــف  اعضــای 
موجــود اســتخراج  و نظــرات اصالحــی خــود 

کــه  را بــه هیأت مدیــره ســندیکا اعــالم نمــود 
هیأت مدیــره  در  تاییــد  از  پــس  گــزارش  ایــن 
معاونــت  دارائــی،  اقتصــادی  امــور  وزارت  بــه 
ســازمان  اقتصــادی،  امــور  وزارت  اقتصــادی 
امــور مالیاتــی، اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
کمیته ماده 76، شــورای  کشــاورزی ایــران،  و 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی،کمیســیون 
اقتصادی هیأت دولت منعکس و در جلسات 
نظــرات،  از  دفــاع  بــا  مســئوالن  بــا  متعــدد 
ح  درخواســت اصــالح الیحه پیشــنهادی مطر
گزارش بــه علت اهمیــت موضوع و  شــد. ایــن 
جهــت اطــالع اعضــاء در قالــب یــک مجموعه 
بــا نام »بررســی الیحــه قانــون دائمــی مالیات 
بــر ارزش افــزوده در حــوزه صنعــت احــداث« 

گردید. تدوین و منتشر 

 قانون بازنشستگی پیش از موعد 
در مشاغل سخت و زیان آور

کــه در حــال  یکــی از مشــکالت و موضوعاتــی 
آن  بــا  ســندیکا  عضــو  شــرکت های  حاضــر 
مواجه انــد قانون بازنشســتگی پیــش از موعد 
آئین نامــه  و  زیــان آور  و  ســخت  مشــاغل  در 
کارگــران بــا اســتناد بــه ایــن  کــه  آن می باشــد 
قانون، درخواست بازنشستگی پیش از موعد 
بــرای  را  ایــن مســئله مشــکالتی  می نماینــد. 
که  کرده اســت  شــرکت های پیمانکاری ایجاد 
با اعالم این موضوع از سوی اعضای  سندیکا 
از سال 92 پی گیر حل موضوع از طریق اصالح 
کمیته هــای  در  رســیدگی  نحــوه  و  آئین نامــه 
درخواســت های  می باشــد.  رســیدگی کننده 

سندیکا در قالب چند مورد از جمله:
1  - تحمیل حق بیمه و 4% مستمری مشمول 
بازنشســتگی  مشــمول  کارگــران  و  شــاغالن 
زیــان آوردر  و  موعــد مشــاغل ســخت  از  پیــش 
کارهای ســخت و  زیــان آور  طرح های عمرانی  و 
غیرعمرانــی  به پیمانــکاران )اعتراض به تکلیف 

پرداخت(
2 - پرداخــت 4% حــق بیمــه و 4% مســتمری 
محاســبه شــده نســبت بــه ســنوات اشــتغال 
کار  کارگر در مشــاغل سخت و زیان آور در پایان 
و هنگام بازنشستگی به طور یکجا یا اقساطی 

)اعتراض به زمان پرداخت(
کمیته های  کارفرمایان در  3 - عدم دعــوت از 
بــه مشــاغل  بــدوی و تجدیــد نظــر رســیدگی 

سخت و زیان آور  
و  ســخت  مشــاغل  اعــالم  و  ابــالغ  عــدم   -  4
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کمیته هــای  کارفرمایــان از ســوی  زیــان آور بــه 
کار و رفاه  بــدوی و تجدیدنظــر ادارات تعــاون، 

اجتماعی و مراجع پیش بینی شده در قانون
5 - عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت 
حــق بیمــه مشــاغل ســخت و زیان آور توســط 
کارفرمایان به ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ح های  کارفرمای اصلی طر به عنــوان متولی و 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  عمرانــی،  و  ملــی 
اجتماعی، ریاســت ســازمان تأمیــن اجتماعی 
منعکــس و بــه علت عدم توجه آنهــا با تکمیل 
کمیته  گفتگو موضــوع را به  فرم هــای شــورای 
مــاده 76 و بــه اســتناد مــاده 11 قانــون بهبــود 
مستمر محیط کسب و کار در شورای گفتگوی 
کرد. مصوبه  ح   دولــت و بخش خصوصی مطر
کارشناسی  گفتگو بر تشکیل جلسات  شــورای 
و ارائــه راه حــل در قالب الیحه به هیأت دولت 
کــه ایــن پی گیری هــا تا اخــذ نتیجه  می باشــد 
ادامه خواهد داشــت. جهت آشنایی اعضاء با 
قانــون و آئین نامه و مشــکالت اعضــاء از نحوه  
اجرای این قانون و درخواســت های اصالحی 
ســندیکا و خالصــه ای از اقدامات انجام شــده 
آئین نامــه  و  قانــون  »بررســی  مجموعــه  در 
مشــاغل ســخت و زیــان آور« تدویــن و منتشــر 
که عالقمندان می توانند جهت اطالع  گردیده 

بیشتر مطالعه نمایند.

گذاری پروژه های  نیمه تمام  وا
ایــران   ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای 
خصــوص   در  اعضــاء  مشــکالت  بــه   ورود  بــا 
که نیاز به بودجه  برای  پروژه های  نیمه تمام  
ح ها دارنــد با برگزاری جلســات در  تکمیــل طر
ح هــا را در ســه قالــب  کمیســیون اقتصــاد طر
و  شــدن"   اقتصــادی   قابــل   " "اقتصــادی"، 

کرد. "غیرقابل اقتصادی بودن" بررسی 
گــذاری  وا و  شناســایی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ســازمان   عهــده  بــه  نیمه تمــام  ح هــای  طر
گذاشــته شــده اســت  مدیریــت و برنامه ریزی 
کمیتــه ای هــم در اتــاق بازرگانی ایــران برای  و 
شــده،  تشــکیل  آن  ح هــای  طر شناســایی 
ســندیکا آمادگــی خــود را بــرای ارائــه نظرات و 
دیدگاه هایش در خصوص چگونگی شناسایی 

کرده است. گذ اری اعالم  ح ها و نحوه وا طر
پروژه هــای  لیســت  دریافــت  بــا  ســندیکا 
نیمه تمام در حال بررســی و ارائه نقطه نظرات 
ح  ها با  گــذاری  طر خــود در خصــوص  نحــوه وا

گــذاری پروژه هــای ســودده و پایش  رویکــرد وا
گذاری می باشــد  و اصــالح ســاختار قوانیــن وا
کــه این اقــدام تا حصــول نتیجه نهایــی ادامه 

خواهد داشت.

کار کسب و   قانون  بهبود مستمر محیط 
کــه بخش خصوصــی امیدوار  یکــی از قوانینــی 
است در صورت اجرا بتواند مشکالت پیش رو 
را برطرف نماید، قانون بهبود مســتمر محیط 

کار است. کسب و 
ســندیکا ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای خــود 
و  مقــررات  قوانیــن،  اصــالح   تدویــن،  جهــت 
کار  و  کســب  بهبــود  قانــون  آئین نامه هــای 
خصوصــی  بخــش  بــرای  فرصــت  بهتریــن  را 
می داند، از این رو با مکاتبات ســندیکا با اتاق 
کشــاورزی ایران در  بازرگانی صنایع و معادن و 
کسب و  خصوص قانون بهبود مستمر محیط 
کمیسیون قوانین و مقررات  کار،  این قانون در 
کارشناسی  ســندیکا مورد بحث و بررسی های 
گرفــت، حاصــل ماه هــا مطالعــه مــواد و  قــرار 
بندهای این قانون در نشست های  تخصصی 
در  آن  بازبینــی  و  ذیربــط  کمیســیون های  و 
جلسات هفتگی هیأت مدیره سندیکا، نتیجه 
کد شناسایی 3 تهیه و  کار به صورت جدولی با 
گردید و به عنوان پیشنهاد سندیکای  تنظیم 
شــرکت های ســاختمانی  طی نامه ای به اتاق 
گردید. در ایــن نامه، از  بازرگانــی ایران ارســال 
دبیــرکل محتــرم اتاق ایران درخواســت شــده 
اســت در صــورت تأییــد و یــا ضــرورت هــر نــوع 
تغییــری در مفــاد جــدول ارائــه شــده نســبت 
پیشــنهادی،  الزم  کارگروه هــای  تشــکیل  بــه 
گــردد. بــا توجــه بــه ضــرورت تشــکیل  اقــدام 
کارگروه هــای ویــژه بــا نماینــدگان تشــکل ها و 
اتــاق بازرگانــی در محــل اتــاق بازرگانــی بــرای 
پی گیــری اجــرای قانــون، ســندیکا پیشــنهاد 
کارگروه توسط  خود را ارائه نمود. تشکیل این 
اتــاق بازرگانی با حضور تشــکل ها این امکان را 
کــردن  اجــرای قانون  می دهدکــه ضمــن رصد 
توسط دســتگاه های دولتی، درخواست های 
که مفــاد و نص  تشــکل های بخــش خصوصی 
ح و پی گیری  قانون بــه آن صراحت دارد، مطر
قانــون  ایــن  مــاده2  کــه  همانطــوری  گــردد. 
اشــعار دارد، دولــت مکلــف اســت در بررســی 
کار  و  کســب  محیــط  بــه  مربــوط  موضوعــات 
بــرای اصــالح و تدویــن  مقــررات و آئین نامه ها 

نظرکتبی اتاق ها و تشــکل های غیــر عضو اتاق 
را درخواســت  و بررســی نمایــد و از آنهــا بــرای 

جلسات تصمیم گیری دعوت نماید 
قانــون  کــه  تکلیفــی  ایــن  بــا  بــه نظرمی رســد 
گذاشــته، تعییــن و  بــر عهــده دولــت محتــرم 
کارگــروه مورد نیاز اســت تا تشــکل ها  انتخــاب 
کنند و دولت هم بنا  نظرات خود را به آن ارائه 
بــه تکلیف قانونــی، موظف به بررســی نظرات 
و اعمــال پیشــنهادهای بخــش خصوصــی در 
کــه قطعــا این  موضوعــات مختلــف می باشــد 
تعامل و همفکری بخش خصوصی  و دولت در 
کشور مؤثر  کار و توسعه  کســب و  بهبود فضای 
خواهــد بود. با عنایت بــه اینکه موادی از این 
گذشــت ســه ســال از ابالغ آن توسط  قانون با 
ریاســت محترم مجلس شــورای اسالمی هنوز 
کارگــروه می تواند  به اجرا نرســیده اســت، این 
نســبت بــه پی گیری  اجــرای قانــون، اقدامات 

مؤثر و راهگشایی داشته باشد. 

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
کشور ارتقای نظام مالی 

سیاســت های  راســتای  در  یازدهــم  دولــت 
اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت های اقتصــادی 
دولــت  برای خروج غیر تورمــی از رکود نیازمند 
اصــالح برخــی قوانیــن و وضــع قوانیــن جدید 
شــد. در ایــن راســتا الیحه رفع موانــع  تولید را  
در تاریــخ 93/05/19 تقدیــم مجلــس محترم 
تاریــخ  در  الیحــه  نمــود.  اســالمی  شــورای 
94/2/1  به تصویب مجلس شــورای اســالمی 
و در تاریخ 94/02/9 به تایید شورای نگهبان 
رســید و در تاریــخ  94/02/20  توســط رئیــس 
اجرایــی  دســتگاه های  بــه  محتــرم   جمهــور 

گردید. جهت اجرا ابالغ 
پس از ابالغ این قانون ســندیکا، قانون مذکور 
را از منظــر منافــع صنعــت احــداث در قالــب 
مــوارد مرتبــط با حقــوق صنفی بررســی نمود. 
که در بخشــی  گشــت  در این بررســی ها معلوم 
از مــواد ایــن قانــون به مشــکالت شــرکت های 
کشــورکه سهم  ح های زیربنائی  پیمانکاری طر
کشــور و اشــتغال  عمــده در توســعه و آبادانــی 
برخــی  تعریــف  لــذا در  نشــده  توجهــی  دارنــد 
بــا تعبیــر بنگاه هــای تولیــدی اجــازه  از مــواد 
اســتفاده از ظرفیــت مــواد قانــون محــدود بــه 
کــه  صنعــت  بــود  واحدهــای تولیــدی شــده 
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احداث هم به عنوان واحد تولیدی-خدماتی 
در  می گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد  می بایســت 
قانــون  تصویــب  بــه  توجــه  بــا  بخــش  ایــن 
یــا  و  آئین نامه هــا  ضــروری اســت در  تدویــن 
دســتورالعمل ها محدودیت های مزبور مرتفع 
)صنعــت  پیمانــکاری  بخــش  در  خدمــات  و 
احداث( به شــمول واحدهای تولیدی اضافه 
گزارش ســندیکا به موارد آن اشاره  که در  گردد 
کمیسیون  شده اســت. این بررســی ها توسط 
کمیسیون اقتصاد سندیکا  قوانین و مقررات و 
کتاب  با عنوان »بررسی و تبیین  در قالب یک 
قانــون رفــع موانع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای 
کشــور در حــوزه صنعــت احداث«  نظــام مالی 
در ســال جــاری بــه چــاپ رســیده و در اختیار  

گرفت. عالقمندان  قرار 

گسترش ارتباطات بین المللی  
از 22 تیرمــاه و پــس از توافــق هســته ای ویــن 
گروه 1+5  تماس های هیأت های  بین ایران و 
نهادهــای  و  مقامــات  بــا  اروپائــی  اقتصــادی 
اقتصــادی و تشــکل ها به ویژه با این ســندیکا 
گذاشــت و ســفارت های ترکیه،  رو بــه افزایــش 
ایتالیــا و آلمــان مکاتبــات بــا ســندیکا را جهت 
تبــادل  و  کــره  مذا زمینــه  ســاختن  فراهــم 
کردند. ســندیکا بنا به رســالت  اطالعــات آغــاز 
کرد و  خــود فعاالنه در این نشســت ها شــرکت 
رأســا اقدام به برگزاری چندین همایش نمود. 

از جمله این همایش ها: 
•همایــش ســندیکا و هیأت اقتصــادی ایالت 

بایرن آلمان
•نشست با مسئوالن نمایشگاه باوما مونیخ

•نشســت با هیأت اقتصــادی ایتالیا در محل 
سندیکا

تیــم  بــا  ســندیکا  اعضــای  اول  •همایــش 
اقتصــادی اتحادیه پیمانــکاران تولید مصالح 

ایتالیا
تیــم  بــا  هیأت مدیــره  اعضــای  •نشســت 

کره جنوبی اقتصادی از 
دیگــر  و  ســندیکا  اعضــای  دوم  •همایــش 
تشــکل ها بــا اتحادیــه پیمانــکاران و تیم مالی 

ساچه ایتالیا
•نشســت با تیــم اقتصــادی قبــرس در محل 

سندیکا
دیگــر  از  اقتصــادی  هیأت هــای  نشســت   •
آلمــان،  قبــرس،  روســیه،  جملــه  از  کشــورها 

انگلیس، ترکیه 

ILOگروه آموزش •نشست با 
کمیســیون ها و  •حضور برندهای خارجی در 

معرفی اعضا و خدمات به اعضا
 

گسترش همکاری با  
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

گذشته در ادامه همکاری های  سندیکا ســال 
برنامه ریــزی،  و  مدیریــت  ســازمان  بــا  خــود 
داده  انجــام  را  زیــر  پی گیری هــای  و  اقدام هــا 
صــورت  بــه  عمدتــا  پی گیری هــا  ایــن  اســت. 
مســتقل توسط ســندیکا یا به صورت مشترک 
بــا تشــکل های همســو و یــا از طریــق شــورای 

گرفت: هماهنگی انجام 
1- درخواســت توقــف ابــالغ شــرایط عمومــی 
پیمان پیشــنهادی نظام فنی اجرایی  توسط 
تشــکل های همســو بــرای بررســی بیشــتر این 

تشکل ها 
 2- بررســی فهرســت های بهای منتشره سال 
94 و ارائه نقطه نظرات ســندیکا به نظام فنی 

اجرایی
در  ســازمان  اظهارنظــر  درخواســت   -3
خصــوص شــرایط قراردادهای پیمانــکاری در 
رابطــه بــا مالیــات بــر ارزش افــزوده و عملکــرد 

دستگاه های اجرایی 
 4- نشســت اعضــای هیأت مدیــره با ریاســت 
مطالبــات  خصــوص  در  اجرایــی  فنــی  نظــام 

پیمانکاران
کمیته تشــکل های همســو برای   5- تشــکیل 
بررسی شرایط عمومی پیمان و ارائه پیشنهاد 
تشــکل ها به شــورای هماهنگی بــرای ارائه به 

نظام فنی اجرایی
 6- بررسی ضرایب منطقه ای و ارائه پیشنهاد 

به نظام فنی اجرایی 
 7- ارائــه نقطــه نظــرات ســندیکا در خصوص 

بودجه سال 94
ارائــه نقطــه نظــرات در خصــوص بســته   -8  

پیشنهادی خروج از رکود
 9- بررســی و ارائــه نقطــه نظــرات در خصوص 

برنامه ششم توسعه
 

گسترش فعالیت های رسانه ای  
 و انتشارات علمی تخصصی

فعالیت های رســانه ای ســندیکا به دو صورت 
مجــازی و فیزیکــی انجــام می گیــرد. در بخش 
مجازی اطالع رســانی توســط فکس، پیامک، 

که  ایمیــل و ســایت ســندیکا صــورت می گیــرد 
توســط بخــش IT انجام می شــود. اما عالوه بر 
ایــن، نشــریات مکتوب منظم و مناســبتی نیز 
ح ذیل  که به شر در ســندیکا منتشــر می شــود 

می باشد:
گران •نشریه تحلیلی صنفی ماهانه پیام آباد 

•نشریه فصلنامه ماشین آالت
•بولتن  هفتگی ویژه هیأت مدیره 

کمیسیون ماشین آالت •بولتن دو هفتگی 
•مجلد مالیات بر ارزش افزوده

•مجلد مشاغل سخت و زیان آور
کسب وکار •مجلد قوانین بهبود فضای 

•مجلد پرسش و پاسخ جلد دوم
•مجلد پرسش و پاسخ جلد سوم

•کتاب پرسش و پاسخ جلد چهارم در مرحله 
ویرایش است

کتاب آبادی، دستاورد اعضای سندیکا  ضمنا 
شــرف  در  محتوایــی  و  شــکلی  تغییــرات  بــا 

رونمایی و توزیع است.
 

گسترش ارتباطات مجازی و آنالین  
کانال هــای خبررســانی فــوری و  •راه انــدازی 

تبادل خبر توسط اعضاء در تلگرام
•افزایش ارسال نمابرهای اطالع رسانی انبوه 

به اعضاء
کیدی جهــت اطالع  •ارســال پیامک هــای تا

ج مطالب مهم در وب سایت اعضاء از در
•آغــاز دوره آزمایشــی آزمون هــای دوره هــای 
آموزشــی، ثبت نام برنامه هــا به صورت آنالین 
گرامی در  کاهــش اتالف وقــت اعضــای  جهــت 

استفاده از روش های سنتی
ح آزمایشــی پوشــش اخبــار صنعت  •آغــاز طر
احــداث به صورت هفتگــی و تحلیل ضعف ها 

و موانع موجود در این مسیر
گســترش  برنامــه  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
خبررســانی،  حــوزه  در  مجــازی  ارتباط هــای 
آموزش و تهاتر در ســال جاری تغییرات مهمی 

ح ذیل خواهد داشت: به شر
گســترده در سایت سندیکا و قطع  •تغییرات 

برون سپاری سال های اخیر
کامــل اخبار حــوزه صنعت احداث  •پوشــش 

به صورت روزانه و ارائه بسته خبری هفتگی
ســرعت  افزایــش  جهــت  کارآمــد  •طراحــی 
کلیه  مشــاهده وب سایت و جانمایی مناسب 

بخش های وب سایت در صفحه نخست 
بخش هــای  بــه  ســریع  و  آســان  •دسترســی 
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وب سایت
•پوشش اخبار اعضای محترم )اخبار پروژه ها، 
کسب  تصاویر پروژه ها، موفقیت ها و افتخارات 
کارا  شده اعضاء و...( از طریق ارتباط مستمر و 

با روابط عمومی شرکت های عضو
در  شــرکت ها  دفاتــر  مســئوالن  •آمــوزش 
جدیــد  وب ســایت   RSS قابلیــت  از  اســتفاده 
جهت مشــاهده فــوری مطالــب بروزرســانی در 

وب سایت
در  آنالیــن  پرداخت هــای  قابلیــت  •ایجــاد 
بخش هــای مختلــف خدمــات ســندیکا )حــق 
ح ترافیــک، ثبــت نــام دوره های  عضویــت، طــر
جهــت  بین المللــی(  همایش هــای  آموزشــی، 

گرامی رضایت مندی اعضای 
مباحثــه  و  همفکــری  اتاق هــای  •ایجــاد 

تخصصی  اعضاء در وب سایت
•ارائه آرشــیو قوانین و مقــررات مرتبط با حوزه 

کاری  اعضاء
•انتشــار بولتــن هفتگی فعالیت های ســندیکا 

کانال اطالع رسانی تلگرام( )در وب سایت و 
در  یکپارچــه  کــس  فا سیســتم  •راه انــدازی 
کیفیــت  ســرعت،  افزایــش  جهــت  ســندیکا 
فکس های ارسالی به  اعضاء و افزایش استفاده 

از این مسیر جهت اطالع رسانی انبوه 
اینترنتــی  اجتماعــی  عرصه هــای  در  •حضــور 

گرام، تلگرام( )اینستا
کتابخانه دیجیتال جامع ســندیکا در  •ایجــاد 

حوزه های مختلف برای  اعضاء
•تولیــد نرم افزار خبری وب ســایت ســندیکا در 
 ِاس(

ُ
گوشی های هوشمند )اندروید، آی ا بستر 

•راه اندازی سرویس ایمیل های جدید با قابلیت 
ارسال انبوه برای ارسال اطالعات به  اعضاء

بــا  مســاعی  ک  اشــترا و  هماهنگــی  گســترش 
تشکل های همسو

در جهــت همگرایــی هرچــه بیشــتر تشــکل ها 
تــوان چانه زنــی در صنعــت احــداث،  ارتقــاء  و 
رویکرد هم افزایی در ارائه پیشنهادها سندیکا، 
که  گرفت  در ســال جــاری اقدامات زیر صــورت 

گرفت: مورد استقبال تشکل های همسو قرار 
•درخواســت مشــترک شــش تشــکل در توقف 

انتشار شرایط عمومی پیمان 
ریاســت  از  تشــکل ها  مشــترک  •درخواســت 
جمهــوری برای توقف مناقصات و قراردادهای 
خــالف قانون هــای جــاری رفــع موانــع تولیــد و 

کار کسب و  بهبود فضای 
•بررسی مشترک شرایط عمومی پیمان 

•ارائه پیشــنهادهایی به شورای هماهنگی در 
خصوص دامنه قیمت در مناقصات

•ارائه پیشنهاد در خصوص تشخیص صالحیت 
و رتبه بندی از طریق شورای هماهنگی

گسترش اتاق های فکر   
از رســالت های اصلــی ســندیکا، تبــادل نظــر و 
بیــن اعضــاء و نخبــگان صنــف و  هم اندیشــی 
ســندیکا می باشــد. این امر در قالــب اتاق های 
کارشناسانه  فکر ســندیکا با هدف بررســی های 
موضوعات در همه زمینه های مرتبط با صنف 
که نتایــح آن برای  و ســندیکا صــورت می گیــرد 
تصویب به هیأت مدیره ارائه می گردد. در سال 
ح زیر  94 به تعداد اتاق های فکر سندیکا به شر

افزوده شد: 
کمیسیون حقوقی •تشکیل 

کمیسیون ماشین آالت  •تشکیل 
کمیسیون روابط بین المللی •تشکیل 

تشــخیص  و  رتبه بنــدی  کمیتــه  •تشــکیل 
صالحیت

کمیسیون تحقیق و توسعه •فعالیت 
کمیته پروژه های نیمه تمام •تشکیل 

   هیأت مدیره 
کنفرانــس  ســمینار  برگــزاری  از  •حمایــت 
منطقه ای فیدیک اورآســیا به میزبانی جامعه 

مهندسان مشاور ایران
کــره بــا جنــاب آقــای مهنــدس شــافعی  •مذا
کشور  معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ح ها و  در خصــوص عدم تخصیــص بودجه طر

بررسی شرایط عمومی پیمان
پروژه هــای  اعتبــارات  مشــکالت  •انعــکاس 
گذشــته دولت  نیمــه تمام و بدهی ســال های 
بــه پیمانــکاران بــه جنــاب آقای دکتــر نوبخت 

کشور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
•دعــوت از روســای هیأت مدیره پنج تشــکل 
درخواست کننده توقف انتشار شرایط عمومی 
پیمان جدید ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

جهت اصالح بندهای مد نظر
•دستور بررسی شرایط عمومی پیمان جدید 
کمیســیون های قوانین و مقررات، حقوقی  به 

و فنی
 •انتخاب اعضای کمیسیون صادرات خدمات

 فنی و مهندسی از سوی هیأت مدیره
•اعتراض به الیحه مالیات بر ارزش افزوده به 
کمیســیون  دولت، ریاســت مجلس و ریاســت 

اقتصاد مجلس شورای اسالمی
خصــوص  در  نظــر  اعــالم  و  بررســی  •دســتور 
ضرایــب منطقــه ای و ارائــه نتیجه به ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
برون مــرزی  کمیســیون  تشــکیل  •دســتور 

توسط رسته آب سندیکا
•انتخــاب آقــای مهنــدس ملکیانــی فــرد بــه 
عنوان نماینده تام االختیار سندیکا برای دوره 

هشتم  اتاق بازرگانی ایران
•مخالفــت با بازکــردن دامنه قیمت مناســب 
مربوطــه  جلســه  در  ح  طــر و  مناقصــات  در 
توســط  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  در 

کمیسیون قوانین مقررات نماینده 
کلیه موارد شــرایط عمومی  •تصویــب بررســی 
و  قوانیــن  کمیســیون های  توســط  پیمــان 
مقررات و فنی با همکاری تشکل های همسو

تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون  بررســی  •تصویــب 

کشــور توســط  رقابــت پذیــر و ارتقاء نظام مالی 
کمیسیون اقتصاد و قوانین و مقررات

و  ســرجمع  قراردادهــای  بررســی  •تصویــب 
کمیســیون  مترمربــع زیربنا توســط نمایندگان 

فنی و ارائه نتیجه به هیأت مدیره
مــورد  در  ســندیکا  نظــرات  ارائــه  •تصویــب 
تعدیل و هزینه باالسری قراردادهای سرجمع 
و  مدیریــت  ســازمان  بــه  زیربنــا  مترمربــع  و 

برنامه ریزی
•تصویب انعکاس مشــکالت الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده و میزان تاخیرات اوراق مشارکتی 
کــه بابت طلــب پیمانــکاران پرداخت می گردد 

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
برنامــه ششــم  بررســی محورهــای  •تصویــب 
بــه  نتیجــه  ارائــه  و  کشــور  اقتصــادی  توســعه 

کمیسیون اقتصاد هیأت مدیره توسط 
ارتباطــی  کمیســیون  تشــکیل  •تصویــب 

سندیکا با اتاق ایران
•تصویب انتشار سیاست ها و مواضع اساسی 
سندیکا در خصوص مسائل و مشکالت صنف 

فعالیت ها و اقدامات مهم هیأت مدیره، شورای عالی و کمیسیون ها
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کمیسیون ها و فعالیت 
رتبه بنــدی  آئین نامــه  تدویــن  •تصویــب 
هیــأت  توســط  ســندیکا  مدنظــر  پیمانــکاران 

انتخابی
و  عطاردیــان  مهندســان  آقایــان  •معرفــی 
خوانســاری بــه عنــوان مدیــران پیشکســوت 
ســندیکا بــه  ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 

کشور و شورای هماهنگی
اتــاق بازرگانــی ایــران جهــت  •درخواســت از 
کــه به مرحله اجرا  پی گیــری قوانین و مقرراتی 

نمی رسد.
و  ســرمایه  ورود  نحــوه  بررســی  •دســتور 
شرکت های خارجی به ایران و نحوه همکاری 
تیــم  توســط  خارجــی  و  داخلــی  شــرکت های 

منتخب هیأت مدیره
•تصویب بررســی راهکارهــای حقوقی امنیت 
اقتصادی و سرمایه گذاری جهت ارائه به اتاق 
کمیسیون های حقوقی  بازرگانی ایران توسط 

و اقتصاد
•هماهنگــی با تشــکل های همســو در جهت 
ارتقــاء جایــگاه مهندســان و تشــویق جامعــه 

مهندسی در انتخابات نظام مهندسی
پرداخــت  عــدم  عواقــب  بررســی  •تصویــب 

کمیسیون فنی مطالبات پیمانکاران توسط 
مطالبــات  مشــکالت  انعــکاس  •تصویــب 
پیمانــکاران و نظرهــای اعضــاء بــه مســئوالن 

مملکتی 
رتبه بنــدی  کمیتــه  بررســی  نتایــج  •ارائــه 
ســندیکا بــه ســازمان مدیریــت قبــل از ابــالغ 

بخشنامه جدید رتبه بندی
•تصویــب شــرایط عضویــت در شــورای عالــی 

سندیکا
و  نوبخــت  دکتــر  آقایــان  از  تشــکر  و  •تقدیــر 
مصطفــوی  مهنــدس  و  شــافعی  مهنــدس 
جهــت ابالغ بخشــنامه شــماره 94/174733 
خ 1394/07/22 در خصــوص حــق بیمه  مــور

قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
کمیســیون امور بین الملل  •دســتور تشــکیل 
کشــورهای  هیأت هــای  بــا  کــره  مذا جهــت 

خارجی
•دســتور بررســی شــاخص های ســه ماه های 

کمیسیون فنی سوم و چهارم توسط 
گــزارش از موفقیت های به  •تصویــب انتشــار 
دســت آمــده در خصــوص حمایــت و جبــران 
کشور اعضای  ج از  ضرر و زیان پیمانکاران خار

سندیکا
آئین نامــه  اصالحــات  انعــکاس  •تصویــب 

کمیسیون قوانین  تشخیص صالحیت توسط 
و مقررات به سازمان برنامه ریزی 

دســتورکارهای  رونوشــت  ارجــاع  •تصویــب 
موضوعــات  خصــوص  در  هیأت مدیــره 
صــدور خدمــات فنــی و مهندســی به ریاســت 
کمیســیون احــداث و صــدور خدمــات فنــی و 

مهندسی اتاق ایران 
•ارســال نامــه درخواســت برگــزاری جلســه با 
حضــور نماینــدگان هیأت مدیــره ســندیکا در 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
•دریافــت اطالعات و تهیه آماری از مطالبات 

اعضای سندیکا و ارائه به دولت
جلســه  و  حضــوری  مالقــات  •درخواســت 
بــا آقایــان دکتــر الریجانــی و دکتــر جهانگیــری 
ح موضوعــات: پرداخــت مطالبات  جهــت طــر
مطالبــات  ارزش  حفــظ  پیمانــکاران،  
پیمانــکاران، تعریــف پــروژه بــرای پیمانکاران 
شــرکت های  ســاماندهی  خصوصــی،  بخــش 

دولتی و نظامی
در  مطروحــه  مطالبــات  انتشــار  •تصویــب 
کنفرانس صنعت احداث از طریق نشریه پیام 
آبادگــران ضمــن تشــکر از برپایــی و برگــزاری بــا 

کنفرانس شکوه 
•ارســال نامــه و درخواســت از جنــاب آقــای 
دکتر الریجانی ریاســت محترم مجلس شورای 
اســالمی جهــت عــدم تأییــد و تصویــب الیحه 
مالیــات بر ارزش افــزوده در بخش پیمانکاران 
و ســازندگان قبل از رفع اشــکاالت اساســی در 

نظرات اعالم شده سندیکا
•تصویــب تهیــه فهرســت بهــای تصفیه خانه 
و  فنــی  کمیســیون  توســط  فاضــالب  و  آب 

کمیسیون تحقیق و توسعه صنعت احداث

•تصویب حضور فعال نمایندگان ســندیکا در 
کار اتاق ایران کسب و  کمیسیون تسهیل 

نیمه تمــام  ح هــای  طر بررســی  •تصویــب 
توســط  شــده  تمــام  ح هــای  طر گــذاری  وا و 

گزارش به هیأت مدیره کمیسیون اقتصاد و 
ســندیکا  هیأت مدیــره  نظــرات  •انعــکاس 
هماهنگــی  شــورای  بــه  رتبه بنــدی  مــورد  در 

تشکل های مهندسی
ح پیشــنهادی  •تصویب بررســی و تحلیل طر
نظــام  جــای  بــه  مدیریتــی  نظــام  جایگزینــی 

کمیسیون اقتصاد مالکیتی شرکت ها توسط 
•تصویــب برگــزاری همایش اقتصــادی تحت 
عنــوان »پســابرجام و فرصت هــای پیش روی 
بخش خصوصی« بــا حضور آقایان دکتر نیلی، 
دکتر عقیلی، دکتر پورمحمدی و ســایر اقتصاد 
ح  دانان در محل سندیکا با حضور اعضاء و طر

مشکالت آنان و انتشار نتایج آن در جراید
•تصویــب انتشــار مجموعــه اقدامــات انجــام 
افــزوده  بــر ارزش  شــده در خصــوص مالیــات 

کمیسیون قوانین و مقررات توسط 
کمیسیون جوانان  •تصویب بررسی تشــکیل 
کمیسیون تحقیق و توسعه در جوانان توسط 

•تصویب بررســی آئین نامه تضمین معامالت 
کمیسیون قوانین و مقررات دولتی توسط 

در  ســندیکا  نظــرات  انعــکاس  •تصویــب 
عمرانــی  ح هــای  طر گــذاری  وا خصــوص 
شــورای  بــه  غیرخصوصــی  بخش هــای  بــه 

هماهنگی  و پی گیری آن
تشــکیل  بررســی  کارگروهــی جهــت  •تعییــن 
کنفدراســیون صنعــت احداث و  فدراســیون و 

اعالم نتیجه به هیأت مدیره
ریاســت  بــه  اعتراضــی  نامه هــای  •ارســال 
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شــورای  مجلــس  ریاســت  وزرا،  جمهــوری، 
اســالمی و ریاســت قــوه قضائیــه در خصــوص 
ح هــای عمرانــی بــه بخش هــای  گــذاری طر وا

غیرخصوصی
شــرکت  ســرمایه  افزایــش  بــا  •موافقــت 
گســترش  تضمین و اصالح ســاختار آن جهت 

فعالیت های شرکت 
کشــور در  •دســتور بررســی الیحــه بودجه 95 

کمیسیون اقتصاد
کمیته رســیدگی و تعریف ســاختار و  •تعییــن 
ســازمان مناســب در خصوص نحــوه حضور و 
کمیســیون های  اقدام نمایندگان ســندیکا در 

حل اختالف مالیاتی
کــه بــه صــورت  •تقدیــر و تشــکر از اعضایــی 

همیاری از سندیکا حمایت مالی می نمایند
شــورای  نامــه  پاســخ  بررســی  •تصویــب 
هماهنگی و ســازمان مدیریت برنامه ریزی در 
خصــوص رویکردهــای جدید مدنظر ســازمان 
مدیریت و برنامه ریــزی در موضوع رتبه بندی 

و تشخیص صالحیت اعضاء
 

  شورای عالی
کارآفرینان توسعه گرا  کانون  •ایجاد و تاسیس 
همراه با هلدینگ اقتصادی؛ هدف مؤسسان 
کانــون  بــا توجــه بــه منشــورکانون  از تاســیس 
در  کــه  بــوده  اقتصــادی  و  اجتماعــی  توســعه 
بخــش اقتصــادی تقویــت بخــش خصوصی و 
که نقشــه  کشــور اســت  تحقق توســعه اقتصاد 
راهــی در چگونگــی توســعه و تقویــت بخــش 
بــزرگ  هلدینــگ  ایجــاد   و  دارد  خصوصــی 
کانون در بخش  اقتصــادی یکی از اهداف این 

اقتصادی است.
•بررســی  نحوه حضــور و اثرگذاری نمایندگان 
صنعــت احــداث و انــرژی در انتخابــات اتــاق 
بازرگانــی ایران و تهران  با اســتفاده از حمایت 
کارفرمایــی  عالــی  کانــون  و  توســعه گرا  کانــون 
بخــش  تقویــت  جهــت  در  تشــکل ها  و  ایــران 
کارهــا به دســت  کــه  خصوصــی از ایــن جهــت 

گیرد. بخش خصوصی انجام 
•اتخاذ سیاست الزم برای شورای هماهنگی 
کشــور در  تشــکل های حرفــه ای و مهندســی 
جهــت تقویت و پیشــبرد اهداف جمعی شــورا 

با پیشنهاد اصالح مناسب ساختار شورا. 
ج در  بــرای در •تدویــن پیــام شــورای عالــی 

کتاب »آبادی«
بودجــه  تحقــق   بــرای  برنامــه  •پیشــنهاد 
ح هــای عمرانی در اجرای پروژه ها و دعوت  طر

اجــرای  تحقــق  در  مــردم جهــت مشــارکت  از 
ح هــای عمرانــی بــه جهــت بدهــی دولت و  طر

ح های عمرانی عدم تحقق بودجه طر
هیأت مدیــره  بــه  عالــی  شــورای  •پیشــنهاد 
ســندیکا جهت اســتعالم پروژه های مشکل دار 
و  حــاد  وضعیــت  نتیجــه  اعــالم   و  اعضــاء 
 شــرایط بــد پیمانــکاران بــه دولــت و مجلــس 

شورای اسالمی
•اثرات مستقیم فعالیت ها و اقدامات شورای 
عالــی: فعــال شــدن اعضــاء در انتخابــات اتــاق 
بازرگانــی ایــران و تهــران و راهیابــی نماینــدگان 
تشــکیل  بازرگانــی،  اتــاق  در  احــداث  صنعــت 
کارآفرینان توســعه گرا، تشــویق و تقویت  کانــون 
مهندســی،  تشــکل های  هماهنگــی  شــورای 
صنفــی و حرفه ای کشــور، حل اختالف شــرکت 
تعاونــی شــرکت های ســاختمانی ایــران، جمع 
شــدن اعضاء   و همفکری در مجامع و جلسات 
ســندیکا، ممانعت از تفرق اعضاء در انجمن ها 
و تشــکل ها، حمایــت از شــرکت در انتخابــات 
مجلس شــورای اسالمی توســط مردم و اعضاء 
کلــی، حمایت مالــی و همیــاری به  بــه صــورت 

سندیکا  

کمیسیون اقتصاد   

چالش پیمانکاران با بودجه سال 94
بــا دعــوت از  آقای دکتر آرمــان اقتصاددان و با 
حضور اعضاءی هیأت مدیره سندیکا، بودجه 
ســال 94 مورد بررســی و تحلیــل و ارزیابی قرار 
گرفــت و بــا تهیــه نامــه ای چالش پیمانــکاران 
بــا بودجــه ســال 94 مطابــق مصوبــه جلســه 
کارگروهی  گردیــد. در ادامــه  کمیســیون اقدام 
پروژه هــای  مالــی  تأمیــن منابــع  نحــوه  بــرای 
گردیــد و اقدامات خود را  پیمانکاری تشــکیل 

گزارش نمود. کمیسیون  به 

نشست با نمایندگان بانک دی
کمیســیون اقتصــاد جهت تســهیل دسترســی 
اعضــاء بــه منابــع و خدمــات بانکی و اســتفاده 
از ظرفیت هــای بانــک، با دعــوت از نمایندگان 
ارائــه  تبــادل نظــر و  بــه  بانــک دی در جلســه 
کــه مقرر شــد  درخواســت های خــود پرداخــت 
تفاهم نامــه ای مابیــن بانک و ســندیکا منعقد 
کارشناســی  کــه ایــن موضــوع در مرحلــه  گــردد 

می باشد.

بررسی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
کشور  و ارتقاء نظام مالی 

تاریــخ  ابــالغ قانــون رفــع موانــع تولیــد در  بــا 
اقتصــاد  کمیســیون  در  موضــوع   94/02/20
کمیســیون قوانین و  ح و در جلســاتی بــا  مطــر
مقررات موضوع بررســی و نقاط ضعف و قوت 
گردید پــس از جمع بندی در  قانون مشــخص 
کتاب »بررسی و تبیین قانون رفع موانع  قالب 

تولید« توسط سندیکا منتشرگردید.

بررسی پیشنهاد و درخواست 
شرکت تأمین سرمایه آریا سهم

تأمیــن  بــرای  راهــکاری  پی گیــری  جهــت  بــه 
بانکــی  منابــع  از  غیــر  بــه  اعضــاء  ســرمایه 
کمیســیون در نشســتی بــا نماینــدگان شــرکت 
مــورد  را  موضــوع  ســهم  آریــا  ســرمایه  تأمیــن 
و  مختلــف  روش هــای  کــه  داد  قــرار  بررســی 
ابزارهــای  قالــب  در  ســرمایه گذاری  متفــاوت 
کــه در ایــن  گــون مــورد بحــث واقــع شــد  گونا

زمینه پی گیری ها ادامه دارد.

بررسی مطالبات پیمانکاران
کمیســیون به بحث  در این نشســت اعضاءی 
مطالبــات شــرکت های عضو ســندیکا و حجم 
بدهی دولت به پیمانکاران و راهکارهای اخذ 
مطالبــات پیمانــکاران از طریــق ظرفیت های 
قانــون و بودجه هــای ســنواتی و غیــره مــورد 
کــه در ایــن بخش پیشــنهاد  بحــث واقع شــد 
مطالبــات  جــای  بــه  قرضــه  اوراق  دریافــت 
و  نیمه تمــام  پروژه هــای  تکلیــف  تعییــن  و 
درخواست پرداخت مطالبات نقدی از طریق 
برگــزاری جلســه و مکاتبــه و مطالبــه خســارت 
در  کــه  بــود  موضوعاتــی  از  پرداخــت  تاخیــر 
کارگروهــی از اعضاءی  گردیــد و  ح  جلســه مطر
هیأت مدیــره و دبیــر ســندیکا بــرای پی گیــری 

موضوع انتخاب شدند.
کارآفرین نشست مشترک با مدیران بانک 

در این جلســه بــرای اســتفاده از ظرفیت های 
کارآفرین برای برخوردای از تســهیالت و  بانک 
ارتقاء رو اداری و تسهیل دسترسی به خدمات 
بانکی بیشــتر در راســتای تفاهم هر چه بیشتر 
و بهتــر جلســه ای بــا حضــور مدیرعامــل بانک 
گردیــد  کارآفریــن آقــای دکتــر آیت الهــی برگــزار 
کــه در حال پی گیــری برای انعقــاد تفاهم نامه 

همکاری می باشیم.
گذاری به بخش خصوصی ح های قابل وا طر
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کــه با حضور جنــاب آقای دکتر  در این جلســه 
عبدالعلــی زاده و تعــدادی از اعضــاءی هیــأت 
امنای موسسه تحقیق و توسعه و هیأت مدیره 
نحــوه  خصــوص  در  گردیــد  برگــزار  ســندیکا 
گــذاری پروژه هــای نیمه تمــام و پروژه هایی  وا
گذاری دارند بحث و بررســی شد  که قابلیت وا
گردیــد اطالعات پروژه های نیمه تمام به  مقرر 
ح های سودده و  گردد و طر ســندیکا منعکس 

گردند. زود بازده مشخص 

کشور بررسی وضعیت اقتصاد 
 پس از توافق ژنو

کمیســیون اقتصــاد بررســی وضعیــت اقتصــاد 
کار خود قرار  کشــور پــس از توافــق را در دســتور 
داد و در خصوص وظایف و اقدامات هریک از 
بخش های دولت، بخش خصوصی، ســندیکا 
و  بحــث  توافــق   از  بعــد  عضــو  شــرکت های  و 
که دولت  بررســی شــد و در نهایت مقررگردیــد 
بین المللــی  نشســت های  و  جلســات  بــرای 
که  اقتصــادی از ســندیکا دعوت بــه عمل آورد 
در ایــن رابطــه مکاتبــات الزم بایســت انجــام  
کار و تشکیل  گیرد. حل معضل فضای کسب و 
شــرکت های هلدینگ به جهت برخورداری از 
تــوان باالی اقتصادی را به عنوان مصوبه این 

جلسه می توان اشاره نمود.

کمیسیون تحریریه و انتشارات   
و  زیباســازی  جهــت  الزم  اقــدام  •تصویــب 

کوچک سازی سالنمای سال 95
کمیســیون  ح وظایف ســردبیر  •تصویــب شــر

تحریریه و انتشارات
بــرای نشــر  •اختصــاص صفحــات مشــخص 

کمیسیون های سندیکا مطالب 
گزارش ویژه در  •اختصــاص صفحه ای جهت 

هر شماره ماهنامه
•تصویب گسترش مجدد مصاحبه با مدیران 

شرکت های عضو
•تصویب انتشار مقاله ویژه در خصوص عملکرد 
دوساله دولت و راه حل تأمین بودجه عمرانی از 

طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
•تصویب انتشــار مطالبــی در خصوص صدور 

خدمات فنی و مهندسی و راه های اجرایی
در  اقتصاددانــان  نظــرات  انتشــار  •تصویــب 

ماهنامه
•انتشــار مقاالتی در خصوص نجات چشــمه 
بــل، خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه، مجــری 
مثلــث  در  محــاط  ساختمان ســازی  صنعــت 

ح های  مالک شهرداری و نظام مهندسی، طر
نیمه تمام 

 
کمیسیون حقوقی   

•عضویــت آقــای محمدعلــی عزیزی و ســرکار 
عنــوان  بــه  دادگســتری  وکالی  لطفــی  خانــم 

کمیسیون تصویب شد. مشاوران حقوقی 
•تهیــه مقــاالت حقوقــی در موضــوع داوری 
و داوری شــرایط عمومــی پیمــان  تهیــه و در 

نشریه به چاپ رسید. 
عمومــی  شــرایط  نســخه  آخریــن  •بررســی 
پیمــان مــد نظــر معاونــت ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی بــه لحــاظ مــوارد حقوقــی مورد 
کمیســیون  گرفــت و نظــرات بــه  بررســی قــرار 

گردید. قوانین ارجاع 
•مــواد 412- 413 قانــون تجــارت بــا موضوع 
از  ح مشــکل  بــه طــر بــا عنایــت  ورشکســتگی 
مــورد  حقوقــی  کمیســیون  در  اعضــاء  ســوی 
که نتیجــه اقدام را  گرفت  بحث و بررســی قــرار 
در قالب مقاله به استحضار اعضاء می رساند. 
•بررســی آئین نامــه داوری ســندیکا و تقویــت 
تدویــن  و  اصــالح  بــا  ســندیکا  داوری  کمیتــه 
اختالفــات  فصــل  و  حــل  جهــت  آئین نامــه 
اعضاءی سندیکا از دیگر موارد مهم در دستور 

کمیسیون می باشد. 
•بررســی نحوه حضورکارشناســان سندیکا در 
پرونده های داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی، 
کشــاورزی ایران، در صورتی  صنایع، معادن و 
که موضوع پرونده مرتبط با صنف پیمانکاری 
کمیسیون حقوقی  است. کار  باشد در دستور 
کمیســیون  کارشــناس از اعضــاءی  •معرفــی 
کارشناســی در هیأت هــای حل اختالف  برای 

ج از سندیکا و داوری در خار
اعضــاءی  مشــکالت  بــه  •رســیدگی 
کمیســیون و راهنمایی های  مراجعه کننده به 
الزم جهت استفاد از ظرفیت های قانون برای 
احقــاق حقــوق خود بــرای شــرکت هایی نظیر 
پارمیــد ســازه، پــارس یکــم، پــل و دژ، فریــاب 

جنوب، هریسون، بتن شیب، تیس و...
 

کمیسیون فنی    
•بررســی و اعالم شــاخص های تعدیل خاص 

سندیکا
•اقدام در انتشــار فهرســت های بها چهارگانه 
)ابنیه، راه و باند فرودگاه، سدسازی، آبیاری و 

زهکشی( پیشنهادی سندیکا در سال 1395
•بررســی ضوابط فهرست بها و احیاء ضرایب 

منطقه ای
•بررسی مشکالت قراردادهای فاقد تعدیل و 

EPC و ارائه طریق
کمیتــه  جلســات  در  نماینــدگان  •حضــور 

استاندارد مصالح
•اظهار نظر در ابهامات قراردادی شرکت های 

متقاضی و اعالم راهکارهای برون رفت
صالحیــت  تشــخیص  آئین نامــه  •بررســی 

پیمانکاران و ارائه پیشنهادهای مرتبط
•اقدامات الزم در تولید فهرســت بها مختص 

سندیکا 
•اعالم نظر در دســتورالعمل ســرجمع و بیان 

نکات ضعف دستورالعمل
•اعــالم نظــر در ارتبــاط بــا ضوابــط و شــرایط 

فهرست های بهای ابالغی
•اعــالم نظــر در رونــد تغییــرات شــاخص های 

تعدیل ابالغی سازمان
•بررســی و اعــالم نظر در ضوابــط پیش نویس 

بخشنامه تضمین معامالت دولتی
کمیســیون شاخه  •بررســی اولیه در تشــکیل 

مدیران و متخصصان جوان
کنترل شاخص های ابالغی و اعالم  •بررسی و 

موارد مغایرت
خ عوامل،  •جمــع آوری اطالعات مربوط به نر
ارائــه بــه دفتــر نظــام فنــی اجرائــی و اســتفاده 
در تولیــد شــاخص های تعدیــل پیشــنهادی 
ســندیکا با دریافت اطالعات آماری از اعضاء و 

سازمان های مرتبط 

کمیسیون قوانین و مقررات    
بررسی آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور

گیــری مشــکل اجــرای آئین نامه  بــه جهت فرا
مشاغل سخت و زیان آور در صنف پیمانکاری 
و اعتراض اعضاءی ســندیکا بــه این موضوع، 
قبــل  جلســات  پی گیری هــای  ادامــه  در 
کمیســیون، موضوع دوباره تحت بررسی واقع 
کمیتــه ماده 76  شــد و پــس از جمع بندی به 
کمیته ماده 76 و شورای  ارجاع و در جلسات 
ح  گــوی دولت و بخش خصــوص مطر گفــت و 
کارشناســی موضوع  گردید بــا اینکه در مرحله 
ح شــده ســندیکا مورد قبــول واقع  مــوارد مطر
و  مشــخص  خروجــی  جهــت  بــه  لیکــن  شــد 
تصویــب آئین نامــه یــا بخشــنامه هنــوز نتیجه 
کنون  کســب نشــده اســت. هــم ا قابــل قبولی 
موضــوع در حال بررســی در شــورای حفاظت 
کار و رفاه اجتماعی اســت  فنــی وزارت تعاون، 
کمیسیون  و همچنان تا اخذ نتیجه پی گیری 
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اطــالع  جهــت  بــه  داشــت.  خواهــد  ادامــه 
، شــده  انجــام  اقدامــات  از  محتــرم   اعضــاءی 
کتاب بررســی مشاغل ســخت و زیان آور توسط 

کمیسیون تهیه و تدوین و به چاپ رسید.
خصــوص  در  مناقصــات  مــوردی  ارزیابــی 

کارفرما: رضایت نامه های 
در  شــرکت کنندگان  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ارزیابــی  جهــت  می بایســتی  مناقصــات 
فرم هــای  قبلــی،  کارهــای  در  ســابقه  حســن 
حــاوی  کــه  کارفرمایــان  توســط  شــده  تهیــه 
اجرایــی  و  دســتگاه  و  پــروژه  اطالعــات 
تکمیــل را   می باشــد  وی   رضایت منــدی 
و بــه دســتگاه مناقصه گــزار به پیوســت اســناد 
مناقصــات  مــوردی  ارزیابــی  عنــوان  بــا  ارائــه 
ارائــه نماینــد و درخواســت رضایت نامه هــای 
کارفرمایان  متعدد با فرم های متنوع از ســوی 
کیفــی  مناقصــات تبدیــل بــه  یکی  در ارزیابــی 
از موضوعــات  و مشــکالت شــرکت های عضــو 
که با انعکاس این موضوع به ســندیکا  گردیده 
گرفــت پــس از  کمیســیون قــرار  کار  در دســتور 
چند جلســه بررســی موضوع مقرر شد نامه ای 
بــا فرم پیوســت نظــرات پیشــنهادی ســندیکا 
که اقدام  برای ســازمان مدیریت ارســال شــود 

گردیده و پی گیر پاســخ سازمان می باشد.

بررسی آخرین نسخه شرایط عمومی پیمان 
مد نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

آخرین نســخه شــرایط عمومی پیمــان مد نظر 
قوانیــن  کمیســیون  در  برنامه ریــزی  معاونــت 
جلســه  شــش  از  بیــش  صــرف  بــا  مقــررات  و 
کارگروهــی نقطه  کمیســیون و چندیــن جلســه 
محتــرم  هیأت مدیــره  بــه  کمیســیون  نظــرات 
کــه متعاقــب آن در جلســات 5  گردیــد  اعــالم 
تشــکلی موضوع بررسی و به شورای هماهنگی 

گردید. ارسال 

آئین نامــه  بــرای  بررســی آخریــن اصالحــات 
تشخیص صالحیت:

آئین نامــه  مدنظــر  اصالحــات  و  تغییــرات 
تشــخیص صالحیــت پیــرو بررســی های قبلــی 
کمیســیون در مهرمــاه 94  پــس از  بررســی در 
بــه شــورای هماهنگــی تشــکل های مهندســی 
بــه ســازمان  کــه طــی نامــه ای  گردیــد  ارســال 

مدیریت اعالم شد. 
اعــالم نظرات اعضــاءی محتــرم در خصوص 

تعیین دامنه مناسب قیمت:

موضــوع تعییــن دامنه مناســب قیمــت پس از 
کمیسیون، طی نامه ای به سازمان  بررســی در 

گردید.  مدیریت منعکس 

بررســی  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
کشور: ارتقای نظام مالی 

در  تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون  ابــالغ  از  پــس 
تاریخ94/02/20 موضوع در کمیسیون قوانین 
کمیســیون  و مقــررات و متعاقبًا در جلســاتی با 
اقتصــاد تبیین و بررســی و نقــاط ضعف و قوت 
گردیــد پــس از جمع بندی در  قانــون مشــخص 
کتاب »بررســی و تبیین قانون رفع موانع  قالب 

تولید« توسط سندیکا منتشرگردید. 

بررســی قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۱۳94 و الیحه آن و تغییرات:

پــس از ابــالغ قانــون مالیات هــای مســتقیم در 
جهت تبیین قانون و آشــنایی با تغییرات اعمال 
شــده و بررســی و تطبیق پیشــنهاد ها ســندیکا، 
نکات مهم مرتبط با قانون مالیات های مستقیم 
گرفت.  و ضعف هــای موجــود مورد بررســی قــرار 
تغییــرات قانــون مالیات هــای مصوب ســال 94 
نسبت به قانون مصوب 1366 به جدولی توسط 
کمیســیون تدوین و در یک نسخه قابل مطالعه 

موجود می باشد. 

خ  بررســی بخشنامه شــماره 158764 / 94 مور
94/07/13 دســتورالعمل تعییــن دامنه قیمت 
یــک  مناقصــات  در  پیشــنهادی  مناســب 

مرحله ای و دو مرحله ای:
قالــب  در  کمیســیون  نظــرات  ارائــه  از  پــس 
پیشــنهادهای اصالح بخشــنامه تعیین دامنه 
مناســب قیمت، بعد از ابالغ بخشــنامه مذکور، 
نــکات مهــم بخشــنامه تعییــن دامنه مناســب 
کمیسیون بررسی و تشریح و  قیمت در جلســه 

گردید. گزارش  به هیأت مدیره محترم 

بررســی آئین نامــه جدیــد تضمیــن معامــالت 
دولتی مصوب 94/09/22

کــه قبــاًل  آئین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی 
قــرار  کمســیون  بررســی  مــورد  آن  پیش نویــس 
کمیســیون به ســازمان  گرفته و نظرات اصالحی 
گردیــده بود، مورد  مدیریــت و برنامه ریزی اعالم 
گرفت و موارد مهم  بررسی و تطبیق و تبیین  قرار 
و نکات برجسته آن مشخص و طی گزارش کتبی 

به هیأت مدیره محترم اعالم گردید.
در  ســندیکا  مدنظــر  محورهــای  بررســی 

آئین نامه تشخیص صالحیت و رتبه بندی:
کشــور طــی  برنامه ریــزی  و  ســازمان مدیریــت 
اظهارنظــر  هماهنگــی  شــورای  بــه  نامــه ای 
تشــکل ها در مــورد اصالح و بازنگــری آئین نامه 
که سازمان  تشخیص صالحیت با رویکردهایی 
مدیریت و برنامه ریزی در نامه اشــاره داشــتند 
کمیســیون قوانیــن  را درخواســت نمــوده بــود 
صــورت  بــه  دوجلســه  برگــزاری  بــا  مقــررات  و 
مفصــل موضــوع را بررســی و بنابــه درخواســت 
هیأت مدیــره با اعالم مصادیقــی از رویکردهای 
ایــن  مــد نظــر و چگونگــی مهندســی نمــودن 
بــا  جدیــد  رویکردهــای  اعــالم  و  رویکردهــا 
جمع بندی ســایر نظــرات وارده با امضای دبیر 
ســندیکا نظــرات خــود را به شــورای هماهنگی 

تشکل های مهندسی اعالم نمود.

بررسی مشکالت  اعضاء 
درحوزه بیمه تأمین اجتماعی:

که اعضاءی  بــا عنایت به مشــکالت عدیــده ای 
ســازمان  بــا  خــود  قراردادهــای  در  ســندیکا 
تأمین اجتماعی داشــته و به سندیکا منعکس 
کار  دســتور  در  موضــوع  ایــن  می نماینــد 
گرفــت و پس از بحث و بررســی  کمیســیون قرار 
گردیــد  مشــکالت  کمیســیون مصــوب  اعضــاء 
ح شــده طبقه بنــدی شــده در جلســه ای  مطــر
که مقرر اســت با معاونت فنی و درآمد ســازمان 
ح و نتیجه جلســه  گــردد موضوعات مطر برگزار 
گردد.  صورتجلسه و جهت اطالع اعضاء اعالم 

برگــزاری  نحــوه  کمیســیون  اقدامــات  بررســی 
سمینار قانون مالیات های مستقیم:

دارد  نظــر  در  مقــررات  و  قوانیــن  کمیســیون 
قانــون  ابــالغ  اهمیــت موضــوع  بــه  بــا عنایــت 
که  مالیات هــای مســتقیم مصوب ســال 1394 
از ســال 1395اجرایــی می گــردد جهــت تبییــن 
قانون و آشــنایی اعضاء با تغییرات و اصالحات 
کارشناسان  انجام شــده با دعوت از مدرسان و 
ذیربــط ســازمان امــور مالیاتــی همایشــی را بــا 

همکاری دبیرخانه سندیکا برگزار نماید.

کمیسیون روابط عمومی    
•بررسی نقاط ضعف و قوت حضور سندیکا در 

نمایشگاه های تخصصی
•حضور سندیکا در نمایشگاه تخصصی جنبی 

کنفرانس فیدیک منطقه ای اورآسیا
در  ســندیکا  حضــور  دعوتنامه هــای  •بررســی 
نمایشــگاه ها و مجامــع تخصصــی و تشــخیص 
در  ســندیکا  حضــور  یــا  معنــوی  حمایت هــای 
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بخش های مختلف
•بررســی و نظارت بر شــرکت برون ســپار جهت 

کتاب آبادی  تدوین و تهیه 
در  انگلیســی  مترجــم  از  اســتفاده  •تصویــب 
همایش هــای خارجــی در ســندیکا بــه عنــوان 

یک استاندارد
•بررســی تغییرات فنی ســالن همایــش و اتاق 

فرمان جهت بروزرسانی سیستم های فنی
•پی گیری دریافت اطالعات ارتباطی اعضاء 

حمایت معنوی از: 
1- همایش قطارشهری ساخت و بهره برداری

کالن شهرها            2- همایش چالش های 
کنفرانــس ســاالنه تحقیقــات در مهندســی   -3
عمــران معماری و شهرســازی و محیط زیســت 

پایدار
4- همایش ملی استاندارد و ایمنی جرثقیل ها 

و صنایع وابسته              
گودهــای  آب بنــدی  روش هــای  ســمینار   -5

ساختمانی                
     

کمیسیون عضویت    
 94 ســال  طــول  در  عضویــت  کمیســیون 
کمیســیون  بــه  شــده  ارجــاع  درخواســت های 
شــرکت های  ســندیکای  در  عضویــت  بــرای 
ســاختمانی  ایران را بررسی نمود و شرکت های 
کمیسیون، عضویتشان  ذیل پس از بررســی در 
و  تأییــد  مــورد  محتــرم  هیأت مدیــره  توســط 

گرفت. تصویب قرار 
شرکت سماسد

شرکت قاال
شرکت ایران خودرو سازه

شرکت آبانگاه راه
ک پارس شرکت آب و خا

کویر شرکت ساختمانی شرق سازه 
شرکت سازورسازه آذرستان

شرکت فنی و ساختمانی صالحکاران سپاهان
ح نوین شایستگان پارس شرکت طر

 
کمیسیون ماشین آالت   

وســیع  اســتقبال  بــه  توجــه  94بــا  ســال  در 
کارگروه  اعضــاء ، نماینــدگان و دیگــر انجمن هــا 
ماشــین آالت  کمیســیون  بــه  ماشــین آالت 
کرد و شــروع بــه تدویــن راهبردها و  ارتقــا پیــدا 
کمیســیون  تاثیــرات مطلــوب  و  چشــم اندازها 

ح ذیل است: که اهم آن به شر نمود 
نماینــدگان و  بنگاه هــا  از  گیــر  فرا دعــوت   .1 

 در تأمین 

2. تشــکیل ســمینارهای تخصصــی در ســطح 
مدیران میانی 

3. همــکاری بــا موسســات تولیــدی، آموزشــی 
ج  داخل و خار

کارشناسان و مدیران شرکت ها  4. اســتفاده از 
در امر آموزش 

کارگاهی از نمایندگان برندها  5. بازدید 
کمیسیون های تخصصی برندها  6. شــرکت در 
و نماینــدگان دیگــر انجمن هــا و مؤسســه های 

استاندارد.

کمیسیون ماشین آالت در سال 94 عملکرد 
»ماشــین آالت،  گیــر  فرا همایــش  برگــزاری     .1
و  از 35 شــرکت  بیــش  ثــروت ملی«بــا شــرکت 

موسسه و نهاد دولتی در تاریخ 94/06/25
و  تولیدکننــدگان  نمایشــگاه،  برگــزاری   .2
تأمین کننــدگان بــا شــرکت 15 شــرکت و برند در 

تاریخ 94/06/25
3.  انتشــار فصلنامه ویژه ماشــین آالت در پائیز 

و زمستان 94
کارگاه هــای آموزشــی  4.  تشــکیل ســمینارها و 
روانکاوها، ســوخت فیلتر، آب، محیط زیست، 
توســط  گواهینامــه  یکصــد  از  بیــش  صــدور  و 

سندیکا 
کارگروه های تخصصی برای واقعی  5. تشــکیل 

خ ماشین آالت در فهارس بها  کردن نر
6. همــکاری و تفاهــم با مرکــز تحقیقات وزارت 

کار در امر آموزش توسط سندیکا 
7. همکاری  و تفاهم با مؤسسه فنی و حرفه ای 
8. همکاری با دانشگاه علمی-کاربردی هپکو 

کیمیا فن آورآریا   9. همکاری با مؤسســه ادب و 
و شرکت تضمین

کمیسیون ماشین آالت   راهبردهای مصوب 
1. همگرائــی بیــن اعضــاء و انجمن های همســوی 
نمایندگان و برندها، موسسات آموزشی و نهادهای 

مسئول با تشکیل جلسات مستمر و شبکه ای 
2. تجمیع دانش  و فن آوری مسلط ماشین آالت 
در  درگیــر  انســانی  نیــروی  آمــوزش   .3
مدیریت های ماشین آالت اعم از مدیریت های 
فنی، بهره بــرداری، تأمین در جهت توانمندی 
بخش ماشین آالت شرکت ها و ورود مدیران در 

رده های تصمیم گیر
4. جلــب اراده مدیــران در لــزوم حفــظ و ارتقاء 
دارائــی ماشــین آالت بــا ارتقــا ســرمایه انســانی 

مدیریت ماشین آالت  
5. بانک اطالعاتی ماشــین آالت اعم از آموزشــی، 

فــن آوری برندهــای مســلط، تخصصــی برندهــا 
نمایندگان و تأمین کنندگان ذیصالح    

 
  خدمات مشاوره ای 

در ســال 1394 واحد مشاوره سندیکا با حضور 
کارشناسان و مشــاوران خود، به ارائه خدمات 
پرداختــه و اعضــای محتــرم در روزهــای معین 
شــده هفتــه بــا مراجعــه بــه ایــن مشــاوران در 
ســندیکا در موضوعات مربوطه ســئواالت خود 
ح و راهنمایی و مشــاوره الزم را دریافت  را مطــر
که این خدمات در سال آتی با جدیت  نمودند 
و اهمیت هر چه بیشــتر ادامه خواهد داشــت. 
امیــد اســت بــا پیشــنهادات ســازنده در ارائــه 

خدمات هر چه بیشتر یاری فرمائید.
دوشنبه ها: 11 الی 16 مشاوره حقوقی

کار سه شنبه ها: 10 الی 12 مشاوره روابط 
چهارشنبه ها: 13 الی 16 مشاوره مالی و مالیاتی

مشــاوره بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــه اعضــاء بــا 
هماهنگی قبلی

 

   هیأت های حل اختالف مالیاتی
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران بــا 
توجه به ظرفیت ماده 244 قانون مالیات های 
مستقیم، نمایندگان صنف در هیأت های حل 
اختالف مالیاتی را معرفی و در جلســات حضور 
می یابندکــه یکــی از خدمــات مــورد توجه برای 

اعضاء می باشد.
سندیکا در ســال 95 نیز بابت اعزام نمایندگان 
خــود در جلســات هیأت هــای حل اختــالف در 
اجــرای ظرفیت این ماده اقدام شایســته برای 

اعضاء به عمل آورد.
در ایــن خصــوص ســندیکا طــی بخشــنامه ای 
نحوه اســتفاده و آشــنایی اعضاء با هیأت، بند 
3 مــاده 244 را بــرای اعضــای محتــرم از طریق 
نشــریه پیام آبادگران اطالع رسانی نمود. بدین 
که در صورت اعتراض به برگه تشخیص  صورت 
مالیاتــی، بایســتی در برگه اعتــراض به صراحت 
کــه نماینــده مؤدیــان صنــف در  اعــالم نماینــد 
ایــن  در  کــه  یابــد  حضــور  هیأت هــا  جلســات 
صــورت  ســازمان  امــور مالیاتــی با اعــالم تاریخ 
برگــزاری جلســات بــه مــؤدی و ســندیکا جهت 
اعزام نماینده ســندیکا بــرای حضور در هیأت، 

اقدام می نمایند.



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 
شماره 341

66



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 

شماره 341

67

تاریخ:94/۱0/۱۳

شماره: 94-5228

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 
شماره 341

68

تاریخ:۱6/ 94/۱2
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برنامه سمینار ارتقای سالمت و پیشگیری

نام مربیتاریخنام سمینارردیف

آقای دکتر طاهری نخست1395/03/26  عوامل موثر بر تقویت سالمت نیروی کار و کاهش خطرات ناشی از کار1

آقای دکتر طاهری نخست1395/05/20مدیریت خوشحالی و نشاط در منابع انسانی2

بهره گیری از تجربیات مدیران ارشد شرکتهای عضو سندیکا در ایجاد روحیه 3
شادمانی نیروی کار

آقای دکتر طاهری نخست1395/06/17

  سمینارهای آموزشی ماشین آالت عمرانی  در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

مربیتاریخنام سمینارردیف

مربی هپکو28 اردیبهشتموتور عمومی 1

مهندس محمدی11 خرداد جایگاهOCM در مدیریت نت ماشین آالت2

مهندس انصاف پور + مهندس مطهری25 خرداد مدیریت اطالعات نت و شاخص ها در ماشین آالت3

دکتر علی زاده8 تیرگزارش نویسی در ماشین آالت4

5RCM وPaM و PdM مهندس رستمی22تیر مدیریت نت و

مربی هپکو5 مرداد مدیریت ایمنی و محیط زیست در ماشین آالت6

مهندس ماهان هرمزی فوق لیسانس مکاترونیک از کانادا19 مردادمکاترونیک در ماشین آالت ساختمانی و راهسازی7

مهندس صالحی2 شهریور انتخاب ماشین و خدمات پس از فروش8

مربی هپکو16 شهریورهیدرولیک عمومی9

مهندس انصاف پور29 شهریورمدیریت کیفیت در ماشین آالت10
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برنامه سمینار ارتقای سالمت و پیشگیری

نام مربیتاریخنام سمینارردیف

آقای دکتر طاهری نخست1395/03/26  عوامل موثر بر تقویت سالمت نیروی کار و کاهش خطرات ناشی از کار1

آقای دکتر طاهری نخست1395/05/20مدیریت خوشحالی و نشاط در منابع انسانی2

بهره گیری از تجربیات مدیران ارشد شرکتهای عضو سندیکا در ایجاد روحیه 3
شادمانی نیروی کار

آقای دکتر طاهری نخست1395/06/17

  سمینارهای آموزشی ماشین آالت عمرانی  در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

مربیتاریخنام سمینارردیف

مربی هپکو28 اردیبهشتموتور عمومی 1

مهندس محمدی11 خرداد جایگاهOCM در مدیریت نت ماشین آالت2

مهندس انصاف پور + مهندس مطهری25 خرداد مدیریت اطالعات نت و شاخص ها در ماشین آالت3

دکتر علی زاده8 تیرگزارش نویسی در ماشین آالت4

5RCM وPaM و PdM مهندس رستمی22تیر مدیریت نت و

مربی هپکو5 مرداد مدیریت ایمنی و محیط زیست در ماشین آالت6

مهندس ماهان هرمزی فوق لیسانس مکاترونیک از کانادا19 مردادمکاترونیک در ماشین آالت ساختمانی و راهسازی7

مهندس صالحی2 شهریور انتخاب ماشین و خدمات پس از فروش8

مربی هپکو16 شهریورهیدرولیک عمومی9

مهندس انصاف پور29 شهریورمدیریت کیفیت در ماشین آالت10

 سمینارهای  آموزشی   
در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

برنامه اســتراتژی آموزش سندیکای شرکتهای ســاختمانی در کمیته 
راهبری طراحی، تدوین و تهیه شد و بر اساس اولویت ها ، درجه اهمیت 
و فوریت  آن، با نظر خواهی از خبرگان شرکتهای عضو به )روش دلفی( 
مشــخص و معین گردید، ایــن امر با بهره گیــری از داده های آماری 

دریافتی )شناسایی( گردید.
در برنامه ریزی آموزش های کاربردی بر اســاس نحوه و چگونگی اجرا 
مقرر شد بخشی از آموزش ها با مدیریت سندیکا و بخشی دیگر توسط 
سندیکا و مواردی هم از طریق شرکت های وابسته به سندیکا  از جمله 
شرکت تضمین و موسسه ادب وارد حوزه اجرا و عمل گردد و تعدادی از 
آموزش های کاربردی دیگر با روش برون سپاری انجام شود که در این 
زمینه از توانمندی های شرکت کیمیا فن آور آریا، هپکو و توان کاونت 

نیز مقرر شد بهره برداری  گردد.
 بنابرایــن، روش های اجرایی ســازمان یافته ی آمــوزش وارد چرخه 

برنامه ریزی اجرایی شد و آموزش های الزم با توجه به درجه فوریت آن 
تا پایان نیمسال اول مورد تائید و تصویب قرار گرفت  و همراه با انتخاب 

مدرس و سر فصل های مطالب تهیه و تدوین گردید.
چنانچه این آموزش های کاربردی در فرآیند عملیاتی خود مورد تجزیه 
و تحلیــل قرار گیرد وضعــف ها و قوتها و تهدیدهــا و فرصت های ان 

مشخص شود می توان اثر بخشی آنرا اندازه گیری کرد.
لذا بهینه ســازی از طریق آموزش در اولویت قــرار گرفت، آموزش ها 
همراه با ســمینار های کاربردی راهی اســت که می تواند به ماندگاری 
و ســازگاری شــرکتهای عضو  بینجامد و زمینــه الزم را برای ورود به  
بازارهای جهانی رقابت فراهم ســازد. لذا انتقال دانش وسیع مهندسان 
کشــور به نســل جوان از طریق آموزش امکان پذیر است و   باید تالش 
کنیم که این مهم وارد چرخه هستی اجتماعی شود تا با رونق پروژه های 

عمرانی ، آموزش در جایگاه واقعی خود مستقر گردد.



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 
شماره 341

70



 پیام آبادگران                                 
فروردین 1395 

شماره 341

71




