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اگـر ارز را بـه ارزش، بها،  قیمت و نرخ برابري پـول داخلي با پول هاي 
بیگانه )خارجي( تعریف کنیم، نرخ ارز قیمت نسبي پول خارجي به پول 
داخلـي اسـت؛  بنابراین  افزایش قدرت پول ملي موجب ارزان شـدن 
کاالي وارداتـي و گران شـدن کاالي صادراتي مي شـود. پس مي توان 
نتیجه گرفت که نرخ ارز یکي از متغیرهاي اثرگذار بر مناسـبات کالن 
اقتصادي اسـت که از طریق آن مي تـوان روندها و فرایندهاي اقتصاد 
ملي یك کشور را با سایر کشورها مقایسه کرد. به طوري که با انتخاب 
سیاسـت هاي ارزي درست، زمینه هاي الزم براي رشد و توسعه فراهم 
مي شـود. یکي از اهداف کالن اقتصادي، رشد و توسعه از طریق تولید 
کاال و خدمات و صادرات آن است تا با کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي 
از صادرات کاال و خدمات، کشـور با تـراز ارزي مثبت و یا با مازاد تراز 
ارزي مواجه شود؛ البته الزمه و مقدمه تحقق این استراتژي به افزایش 

کارایي، تولید و بهبود کیفیت کاال و خدمات نیاز دارد.
ذکـر این نکته نیز الزم اسـت که براي شـرکتهایي کـه جهت تأمین 
سـرمایه به بـازار بورس وارد مي شـوند. نرخ ارز از اهمیـت باالیي در 
تعیین قیمت سـهام و به تبع آن بازده سـهام آنها دارد و روند مثبت 
در متغیرهاي یادشده در جذب و افزایش سرمایه گذاري مؤثر مي باشد. 
مي توان گفت نرخ ارز یکي از عوامل مؤثر در جذب سرمایه و در فرایند 

آن از سازوکارهاي اساسي براي رشد تولید و توسعه اقتصادي است. 
نوسـانات مختلـف ارز بر شـاخص قیمت ها و تورم در سـطح ملي اثر 
مي گذارد زیرا که قیمتهاي داخلي سـعي در تعدیل با نرخ ارز دارد به 
طوري که نوسـانات افزایشـي غیرعادي نرخ ارز باعث کاهش نسـبي 
قـدرت خرید )در قیاس با موازنه هاي بین المللي( مي شـود و به نوعي 
ایجاد دوره تسلسـل باطل )Vicious Cycle( مي کند یعني نوسانات 
افزایشـي غیرعادي ارز باعث مي شود قیمت کاالهاي وارداتي افزایش 
یابد و تورم ناشي از ورود کاالها و مواد اولیه به کشور به افزایش مجدد 
در نرخ ارز بیانجامد. به دلیل اهمیت نرخ ارز در رشد و توسعه اقتصادي 
و مبادالت تجاري است که در جهان براي آن نوعي نظام ارزي تعریف 
و طبقه بندي شـده است. براساس این تقسیم بندي، نظام ارزي به سه 

گونه انجام مي پذیرد:
- نظام ارزي با نرخ ثابت )معموالً بانك مرکزي نرخ برابري پول داخلي 

را با یك و یا چند پول خارجي تعیین و اعالم مي کند(
- نظام ارزي با نرخ شـناور )در این شـیوه براسـاس نوسانات نرخهاي 
برابري پولهاي خارجي، نرخ شـناور ارز متناسـب با ساختار اقتصادي 

کشور تعیین مي شود(
- نظام ارزي با نرخ شناور مدیریت شده )در این نظام، متولیان و مسئوالن 
ذیربط موظف مي شوند که نرخ شناور را در دامنه محدودي حفظ کنند تا 

گردش فعالیتهاي اقتصادي به طور منظم و مطمئن انجام شود(

تأثیر نرخ ارز در شرکتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني:
1. شـرکتهایي که از تسهیالت ارزي دریافتي براي احداث و یا تکمیل 
دارایي ها )پروژه ها( اسـتفاده مي کنند با افت ارزش رسمي ریال دچار 
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي مي شوند زیرا این تسهیالت براي 
تحصیل دارایي ها، اخذ مي شوند و از نظر قانوني نمي توان این زیان و یا 
هزینه مابه التفاوت ارزش ارزي را در هزینه هاي سال جاري منظور نمود 
بلکه از نقطه نظر حسابداري مي بایسـتي به بهاي تمام شده دارایي ها 

افـزوده شـود و بالطبع این افزایش هیچگونه تأثیري در سـود و زیان 
و سـود هر سـهم جاري  EPS(  Earn Per Share( شـرکتها نخواهد 
داشـت اما این افزایش قیمت باعث افزایش بهاي تمام شده دارایي ها 
و هزینه اسـتهالك سالهاي پس از بهره برداري خواهد شد و این زیان 
یا مابه التفاوت تسـعیر ارز به شرکتهاي پیمانکاري پروژه هاي عمراني 

تحمیل می شود.
2. شـرکتهاي پیمانکاري که فعالیتهاي تجاري هـم دارند. معموالً این 

قبیل امور را به دو طریق انجام مي دهند.
- براي انجام امور پروژه، معامالتي را به ارز انجام مي دهند.

- براي پاره اي از امور پروژه، داراي عملیات بازرگاني خارجي هستند. 
این نوع شـرکتها براي انعکاس معامـالت ارزي و عملیات خارجي در 
صورت هاي مالي سـازمان خود باید معامـالت ارزي و صورتهاي مالي 
عملیات خارجي را به واحد پول گزارشـگري )ریال( تسـعیر کنند. با 
توجه به شکاف بین قیمت رسمي و قیمت ارز در بازار مشخص نیست 
که براي انجام معامالت ارزي و عملیات خارجي چه نرخي براي تسعیر 

باید به کار گرفته شود.
3. در شـرکتهاي پیمانـکاري کـه فعالیتهـاي تجـاري هـم دارنـد و 
دارایي هاي پولي آنها از بدهي هاي پولي شـان در ترازنامه بیشتر است 
باید مالیاتي براساس نرخ ماده 105 قانون مالیاتهاي مستقیم نسبت به 
افزایش قیمت ارز پرداخت نمایند که عماًل از آن سودي برایشان عاید 

نشده است.
4. همانطوري که اشـاره شـد تغییـرات نـرخ ارز در تمامي متغیرهاي 
اقتصادي کشـور اثـر مي گذارد به ویـژه پروژه هاي عمرانـي در مقابل 
نوسـانات قیمت ارز بسیار آسیب پذیر هسـتند زیرا که فهرست بهاي 
پروژه ها براساس سال واگذاري، آنهم با ضریبي کاهشي اعالم مي شود 
و در طـول مدت اجرا، پروژه با افزایش قیمـت مواجه مي گردد به نطر 
مي رسـد شـرکت های پیمانکار  پروژه هاي عمراني شـاید تنها صنفي 
باشند که فعالیت خود را با قیمت ثابت سال پایه شروع و ادامه مي دهند 
و به اجبار افزایش قیمتهاي ناشـي از تورم را طي سالهاي اجراي پروژه 
مي پردازند با این امید که شاید بخشي از آن از طریق تعدیل ها جبران 
شـود ضمن اینکه صورت وضعیت آنها با تأخیر زیاد مورد رسـیدگي و 
بررسـي قرار مي گیرد؛ مطالبات آنها نیز بهنگام پرداخت نمي شود. در 
شرایط فعلي که بر پایه فهارس بهاي سال 88 بسیاري از امور پروژه ها 
وارد چرخه عملیاتي و اجرایي شـده است مسائل ارزي و قیمت ارز در 
تمامي فعالیتهاي )activities( فرایندي پروژه ها اثر افزایشـي داشته 
اسـت که دامنه تغییـرات فزاینده و افزایشـي آن از 50درصد تا باالي 
صددرصد در نوسـان است. در چنین شـرایطي که پیمانکاران ملزم و 
مکلـف به تهیه مـواد، مصالح، آهـن آالت و چندین هـزار اقالم دیگر 
مصرفي در پروژه ها هستند و قیمت بخش بزرگي از آنها ارتباط مستقیم 
با قیمت برابري ارز خارجي )دالر( دارد نوسانات قیمت غیررسمي بازار 
دالر که در شـرایط کنوني به مرز 2000تومان رسـیده است و نسبت به 
قیمت رسمي اعالم شده آن 1050 تومان مابه التفاوتي حدود 950 تومان 
دارد، ایـن مابه التفاوت براي خرید اقالم مـورد نیاز پروژه ها چگونه و با 

تاثیر مشکالت ارزی بر شرکت های مهندسی پیمانکار  



چه سـازوکاري و از چه مجاري بایستي تأمین شـود و دولت محترم و 
بخش کارفرمایي پروژه ها براي جبـران ضرر و زیان پیمانکاران مجري 
پروژه هاي عمراني که از طریق افزایش قیمت ارز بر آنها تحمیل مي شود 
چـه تمهیداتي اندیشـیده اند تا از تالشـی و نابودي و ورشکسـتگي 

شرکتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني جلوگیري شود.
ذکـر این نکته ضرورت دارد که چنانچه تورم ناشـي از نرخ برابري ارز 
رسـمي با ارز غیررسـمي )که در ضمن خرید و فروش آن در شـرایط 
فعلي قاچاق محسوب مي گردد( در همین میزان نیز ثابت بماند حدود 
90درصد تفاوت قیمت وجود دارد و بالطبع این میزان با ضریب باالتري 
در اقالم مورد نیاز پروژه ها تأثیر مي گذارد به عنوان نمونه در فهرست 
بهای سـال 88 قیمت تهیه و حمل و نصـب میلگرد حدود 620 تومان  
بـود در حالی که امروز قیمت میلگرد در کارخانه های سـازنده حداقل 
1200 تومـان اسـت که اگر هزینه حمل و سـاخت و نصب به آن اضافه 
شـود چگونه می شود با چنین فهرست بهایی برای سال 88 امروز  در 
مناقصه ای شرکت کرد و کار را درست انجام داد؟! ضریب روند افزایشي 
قیمت   فوق را چنانچه در سایر اقالم مورد نیاز پروژه ها )که سر به هزارها 
قلم مي زند( اعمال کنیم آنگاه آثار ویرانگر و خانمان سوز افزایش ارز را 
در رشد قیمت تمام شده پروژه ها مي توان مشاهده کرد. با این توضیح 
که همه مشکالت بر دوش مدیران شرکتهاي مجري پروژه هاي عمراني 
سنگیني مي کند و پرواضح است که اگر تمهیداتي براي تثبیت قدرت 
خرید پیمانکاران در بخش تدارکات )Procurement( پروژه ها به کار 
نرود با ورشکستگي جدي شرکتهاي مجري پروژه هاي عمراني مواجه 
خواهیم بود. ضمن اینکه منابع انساني درگیر در پروژه ها نیز بیکار شده 
و حدود 480 زیربخش اقتصادي که فعالیت آنها وابسته به پیمانکاران 
پروژه هاي عمراني است از گردونه تولید و فعالیت خارج خواهند  شد و 

به گروه بیکاران اضافه مي گردند.
اگر دغدغه منافع ملي کشور را در نظر بگیریم که بي شك و بي مداهنه 
باید گفت که در تمامي مدیران نهادهاي کارفرمایي پروژه هاي عمراني 
اصلي ترین دل نگراني آنها را تشکیل مي دهد مي بایستي براي شرایط 
ویـژه فعلي تمهیداتي اندیشـیده شـود و مکانیزم هـاي الزم را براي 
برون رفت از آن در سـاختار تعدیالت و تسـریع در فرایند امور تعبیه 
شـود تا اهداف برنامه توسـعه چشـم انداز 1404 که استراتژي توسعه 
کشـور اسـت تحقق یابد. مشکالت شـرکتهاي پیمانکاري پروژه هاي 
عمراني بسـیار جدي اسـت و اگر امروز براي رفع و حل مشـکل آنها 
اقدامي نشود فردا دیر خواهد بود و آیندگان این اهمال و بي توجهي را 

بر ما نخواهند بخشید.
بنابراین همانطوري که اشاره شد نرخ ارز یکي از اساسي ترین عواملي 
است که بر صادرات، واردات،  تراز پرداخت ها و ذخایر ارزي یك کشور 
تأثیر مي گذارد. ارزش پول ملي در مقابل سـایر ارزها قدرت و یا ضعف 
اقتصادي آن را مشـخص و معین مي کند. اصوالً نوسانات غیرعادي در 

سیستم ارزي یکي از معضالت اقتصادي هر کشوري است.
برخي از اندیشمندان اقتصادي معتقدند که تقویت پول ملي در شرایط 
تورمي به معناي تشـویق واردکنندگان و تنبیه صادرکنندگان اسـت 
و با سیاسـت هاي حمایت از تولیدکننـدگان داخلي در تناقض و تضاد 
مي باشـد. در بررسي مسـائل ارزي کشـور باید گفت که در بلندمدت 
چهار عامل بر نرخ ارز اثر مي گذارد و شرکت هاي پیمانکاري پروژه هاي 
عمراني بـا لحاظ کردن آن باید سیاسـت گذاري و برنامه ریزي خود را 

تهیه و تدوین نمایند.
- سطح نسبي قیمت ها

- تعرفه و حقوق گمرکي
- الویت بخشي به کاالهاي داخلي )در برابر کاالهاي خارجي(

- بهره وري
الزم است در این باره توضیحي ارائه شود.

در مورد سطح نسـبي قیمت ها )براساس نظریه قدرت خرید یکسان( 
باید گفت چنانچه قیمت کاالهاي سـاخته شده کشور افزایش یابد )با 
این فرض که قیمت کاالهاي وارداتي ثابت باشـد( تقاضا براي کاالهاي 
سـاخت داخل کاهش مي یابد و براي کاالهاي وارداتي افزایش مي یابد 
این وضعیت زماني تغییر مي یابد که ارزش پول ملي در برابر ارز خارجي 
کاهـش یابـد و کاالي وارداتي گرانتر شـود. بر عکـس چنانچه قیمت 
جهانـي کاالهاي خارجي افزایش یابد و قیمت نسـبي کاالهاي داخلي 
کاهش یابد، بالطبع تقاضا براي کاالهاي داخلي افزایش پیدا مي کند و 

ارزش واحد پول ملي کشور باال مي رود.
با این توضیح باید گفت در بلند مدت افزایش سطح قیمت ها در کشور 
)در مقایسه با سطح قیمت کاالهاي خارجي( باعث مي شود ارزش واحد 

پول کشور افزایش یابد.
در چنین شـرایطي به نظر مي رسـد بهره گیري از نرخ ارز انعطاف پذیر 
باعث کاهش حجم تجارت خارجي و سرمایه گذاري و ایجاد تورم  شود. 
از سویي اسـتفاده از این نرخ باعث افزایش کارایي سیاست هاي پولي 
مي شـود و این امر براي تحقق اهداف داخلي بسـیار مناسب است. در 
مـورد رابطه تورم بـا مکانیزم هاي نرخ ارز مي توان نتایـج زیر را که در 
بررسي هاي میداني و پژوهش هاي اسنادي و کتابخانه اي به دست آمده 

است ارائه داد:
- میان نرخ تورم با نرخ ارز همبسـتگي و ارتباط مؤثري وجود دارد. به 
بیاني با افزایش نرخ تورم نرخ ارز نیز با مضرب خاصي افزایش مي یابد 
که میزان آن به درجه رشـدیافتگي اقتصاد ملي هر کشـوري بستگي 

دارد.
- تورم باعث نوسانات نرخ ارز مي شود به بیان بهتر تورم یکي از عوامل 

مؤثر در نوسانات نرخ ارز است.
- آثار نوسـانات نرخ ارز بر کاهش و یـا افزایش تورم داراي موافقین و 
مخالفیني است براي بومي سازي آن در ایران نیاز به پژوهش کاربردي 
است تا حجم و اندازه کاهشي یا افزایشي آن محاسبه و مشخص شود.
- پـاره اي از مطالعات حاکي از آن اسـت که میان نوسـانات نرخ ارز و 

میزان تورم رابطه علت و معلولي دایره وار وجود دارد.
- چنانچه سیاست هاي دولت به تضعیف پول ملي در نظام نرخ ارز ثابت 
بیانجامد این امر مي تواند نقش تورم زایي داشته باشد، با توجه به مسائل 
تحریم به ویژه  مشـکالت نقل و انتقال ارز ناشي از فروش نفت و عدم 
امکان پرداخت قیمت کاالها و خدمات وارداتي از منابع ارزي بانکهاي 
دیگر کشـورها، به بغرنجـي و پیچیدگي هاي مناسـبات ارزي ایران با 
جهان مي افزاید و نیاز به اتخاذ سیاسـت ها و برنامه ریزي هاي علمي و 
دقیقي است تا آثار و تبعات آن را در اقتصاد کشور خنثي ساخته و به 
حداقل رساند به ویژه در اقتصاد حساس ایران آثار رواني پدیده تحریم 
مؤثرتر عمل مي نماید و با ایجاد اعتماد و اطمینان با روش هاي اقناعي 
در مـردم و با بهره گیري از خرد جمعي مي توان ظرفیت هاي الزم براي 

برون رفت از این شرایط ویژه را تدارك دید. 
9
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ماليه بين المللي یكي از گرایش هاي پنجگانه مدیریت مالي است كه 
ش��يوه ها و روش هاي بهره گيري از پولهاي خارجي را در مناس��بات و 
مبادالت بازرگاني ميان كش��ورها مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار 

مي دهد.
اص��والً نرخ برابري مي��ان پول ها و ضریب تبدیل بين آنها، با قدرت و 
توان اقتصادي و ظرفيت هاي توليدي و صادراتي كشورها همبستگي 
دارد به طوري كه پس از فروپاشي شوروي سابق و فرو ریختن دیوار 
برلين، ارزش مارك آلمان شرقي حدود 50درصد ارزش مارك آلمان 
غربي بود كه این امر نشان  از تفاوت و تمایز معنادار، ميان سطح توسعه 
و ميزان رش��د زیرساخت هاي اقتصادي ميان دو كشور دارد؛ بنابراین 
نرخ مبادله ارزها )تس��عير( با این شاخص ها و مؤلفه ها مورد سنجش 
و اندازه گيري قرار مي گيرد، از س��ویي تفاوت نرخ برابري پول در هر 
كش��وري با سطح تورم در آن كش��ورها رابطه دارد و تفاوت ميانگين 
نرخ تورم در دو كش��ور تا حدودي مي تواند سنجه قابل پذیرش براي 
تعيين ضریب مبادله ميان پول دو كشور باشد. در ضمن سياست هاي 
توسعه صادرات و یا واردات باعث مي شود كه دولت ها به طور ارادي در 
نرخ برابري ميان ارزها دخالت كنند به طوري كه براي سياس��ت هاي 
توس��عه صادرات دولتها به كاهش ارزش پول ملي اقدام مي كنند. در 
چنين شرایطي خرید براي كشورهاي ثالث از كشوري كه ارزش پول 
ملي خود را كاهش داده است ارزان تر تمام مي شود و این امر مشوقي 
است كه در شرایط مساوي نظر خریداران به سوي كاالها، محصوالت 
و خدمات آن كش��ور جلب مي ش��ود. در اجراي چنين سياست هایي 
مقدار تورم در كشور صادركننده افزایش مي یابد و باعث رشد قيمتها 
براي ش��هروندان مي ش��ود كه معموالً دولت ها در چنين ش��رایطي 
با س��ازوكارهایي س��عي مي كنند كه به نوعي قدرت خرید ناش��ي از 
سياست هاي توسعه صادرات را براي شهروندهاي خود ثابت نگهدارند. 
عكس این امر در سياست هاي توسعه واردات است، در این شيوه عمل 

پول ملي تقویت مي شود و با افزایش ارزش پول ملي واردات تشویق 
مي شود زیرا كه ارز مورد نياز واردكننده ارزان تر تهيه و به خریدارهاي 
خارجي اختصاص مي یابد؛ الزم به ذكر است كه نرخ برابري ارز ميان 
دو كشور به ميزان نقدینگي سرگردان در دست مردم آنها نيز بستگي 

دارد.
این قبيل پول ها با انگيزه س��فته بازي وارد معامالت مي ش��ود زماني 
در ش��هرهاي بزرگ و كالن شهر تهران نقدینگي سرگردان به سمت 
مس��كن هدایت مي ش��ود و باعث افزایش قيمت واحدهاي مسكوني 
مي گردد به طوري كه در دهه قبل حركت پولهاي سرگردان به سمت 
مسكن، قيمت آن را به سرعت افزایش داد و نقش مسكن را از كاالي 
مصرفي به كاالي سرمایه اي تبدیل نمود زماني كه با سازوكارهایي پول 
سرگردان نتوانست سود مورد انتظار را در بخش مسكن به دست آورد 
به سمت سكه طال و ارزهاي معتبر خارجي حركت كرد و به افزایش 
قيمت ميان نرخ رسمي و نرخ بازار انجاميدكه آثار و تبعات اقتصادي 

فر اواني بر جاي گذاشت. 
اگر به موارد فوق اثرات ناش��ي از تحریم كش��ورهاي صنعتي اروپا و 
آمریكا را اضافه كنيم و ممنوعيت نقل و انتقال ارز توسط بانك مركزي 
و س��ایر بانك هاي تحریم ش��ده را به آن اضافه كنيم دش��واري هاي 
مبادالت و مناسبات بازرگاني كشور وارد مرحلة جدیدي مي شود كه 
آن را مي توان در چهارس��طح مورد توجه و بررسي قرار داد: 1� سطح 
خانوارها 2� سطح بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و شركتهاي مجري 
پروژه هاي عمراني 3� س��طح نهادهاي عمومي و ش��ركتهاي دولتي و 
مؤسسات انتفاعي دولت 4� سطح كالن فروش نفت و انتقال ارز ناشي 

از آن به كشور
� در س��طح خانوارها: در این س��طح چنانچه این دشواري ها استمرار 
یابد و سازوكارهاي الزم براي خنثي  سازي و كاهش دامنه آن به عمل 
نياید، احتماالً فش��ار تورمي آن را در سبد هزینه خانوارها به ویژه در 

مسائل ارزي کشور و راه هاي برون رفت
 از دشــــواري هاي موجود
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خانواده هاي كم درآمد مي توان مشاهده كرد و در خانواده هاي داراي 
درآمده��اي متوس��ط و باالتر در برنامه هاي فرهنگي و آموزش��ي، 
درماني و اوقات فراغ��ت تأثيرگذار خواهد بود. در خانواده هایي كه 
فرزندانش��ان در خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند، مشكالت 
انتق��ال ارز و باال رفتن قيمت آن ب��ر روند اقتصاد خانوارها بيش از 

پيش  محسوس خواهد بود.
�  در س��طح بنگاه هاي اقتصادي خصوصي: مشكالت انتقال ارز براي 
تأمين مواد اوليه، كاالهاي نيمه ساخته و خدمات مورد نياز و قطعات 
و لوازم یدكي در غياب بانكهایي كه از طریق L.C این قبيل امور را 
انجام مي دادند مي تواند بنگاه هاي اقتصادي را با كاهش توليد و به تبع 
آن تعدیل منابع انساني مواجه كند و تهيه و تدارك آن را از مجاري 

واسط با تأخير زیاد و قيمت باال مواجه كند.
� در سطح نهادهاي عمومي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي 
دولتي: در این س��طح از نهادها نيز به دليل مش��كالت انجام امور 
مبادالتي بانكي، كليه امور مرب��وط به بازرگاني خارجي آنها نيز با 
مش��كل مواجه مي ش��ود زیرا در غياب بانكه��اي رابط براي نقل و 
انتق��ال قيمت كاالها و خدمات مورد ني��از، تا یافتن راه هایي براي 
دور زدن این اقدامها به نظر مي رسد روند امور آنها نيز تا حدودي با 
اختالل مواجه شود مگر اینكه دولت از طریق تزریق امكانات خود 

به خنثي سازي آن مبادرت نماید.
�  در سطح كالن:  در این سطح به دليل اینكه 80درصد درآمدهاي 
ارزي كشور از طریق فروش نفت و انتقال ارز ناشي از فروش به كشور 
انجام مي شود چنانچه تمهيداتي انجام نشود این امكان وجود دارد 
كه تحریم، در فروش نفت اخالل ایجاد كند همچنين به دليل تحریم 
انتقال ارز ناشي از فروش نفت نيز با مشكل مواجه مي شود و به تبع 
آن بخش بزرگي از واردات كشور اعم از مواد اوليه كاالهاي صنعتي، 
مصرفي و مواد غذایي و س��ایر مواد و ملزومات صنایع، كش��اورزي، 
خدمات با مش��كل تأخير درگير مي گ��ردد كه براي هر یك از آنها 
مي بایس��تي راه هاي برون رفت اتخاذ ش��ود. در عين حال براي هر 
مسئله اي راه حلي وجود دارد و براي هر مشكل راهي براي گشایش 
متصور است لذا مي توان با سازوكارهایي با مشكالت پيش آمده مقابله 
كرد همه موارد تحليل )براس��اس IF تئوري »ماكس وبر« است( و 
مشروط به آن است كه دولتهاي غربي هماهنگ عمل نمایند ولي 
چش��م اندازها نشان دهنده شكننده بودن این اتفاق و اتحاد است. با 

توجه به این ویژگي به مواردي از راه حل ها اشاره مي كنيم.  براي برون 
رفت از مشكالت در سطح خانوارها باید در كوتاه مدت از روش بارتر 
)Barter( یا مبادله كاال در مقابل مواد غذایي و سایر نيازمندي هاي 
كشور سود جست. در ميان مدت با تنوع بخشي به بازارهاي جهاني 
زمينه هاي الزم را براي تأمين و تدارك نيازمندي هاي كشور فراهم 
كرد و از ارزهاي س��ایر كش��ورها با گشایش L.C در بانك هاي آنها 
زمينه ه��اي پرداخت و انتق��ال ارز را امكان پذیر كرد. در بلندمدت 
مي بایستي با تقویت بخش كشاورزي و صنعت، توليدات داخلي را 
افزایش داد و س��عي كرد با جدول زمان بندي مش��خصي به نوعي 
خوداتكایي در محصوالت استراتژیك دست یافت. براي برون  رفت 
از مشكالت در سطح بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي با مبادله 
كاال و یا س��ایر ارزها مبادالت كاال با كاال و یا با ارز آن كش��ور مواد 
اوليه، لوازم یدكي، قطعات و كاالهاي نيمه ساخته و خدمات فني و 
مهندسي مورد نياز كشور را تأمين كرد و در ميان مدت سعي بر وارد 
كردن تكنولوژي هاي الزم، امكان توليد آن را در داخل كشور ایجاد 
نمود. در بلندمدت حتي استراتژي صدور این قبيل كاالها و خدمات 
را در برنامه هاي كالن كشور عملياتي و اجرایي كرد. براي برون رفت 
از مشكالت ناشي از تحریم در نهادهاي عمومي، شركت هاي دولتي 
و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت. از همان شيوه هاي ارائه شده 
براي بنگاه هاي خصوصي مي توان سود جست و بخش بزرگي از آنها 

را به بخش خصوصي واگذار كرد.
براي برون رفت از مش��كالت ناش��ي از فروش نفت، باید بازارهاي 
جدیدي را جس��تجو كرد و از تضاد منافع ملي ميان كش��ورهاي 
صنعتي غرب براي شكس��ت تحریمها بهره جست و در كوتاه مدت 
مبادله نفت با پول كش��ورهاي خریداررا جایگزی��ن دالر كرد و در 
موارددیگ��ر از مبادله نفت در مقابل محص��والت و كاالهاي آماده 
فروش بهره گرفت. در بلندمدت س��عي ش��ود نفت خ��ام و گاز به 
فراورده هاي پتروش��يميایي تبدیل شود تا با ارزش افزوده بيشتري 
این قبي��ل محص��والت راوارد بازارهاي جهاني ك��رد و از افزایش 
ارزآوري آن به نفع توس��عه بيشتر كشور سود جست. ضمن اینكه 
در شرایط موجود بایستي از چانه زدن هاي سياسي استفاده كرد و 
با بهره گيري از امكانات كشورهاي مؤثر در تغيير تصميم گيري هاي 
جهان��ي، از تمامي این ظرفيت ه��ا در چارچوب منافع ملي و عزت 

كشور استفاده كرد. 
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نزدی��ك به 90 مهم��ان خارجی از حدود 27 كش��ور جهان به 
عنوان  مدرس، س��خنران و ش��ركت كننده در ای��ن كنفرانس 
حضور داش��تند. در این كنفرانس 18 سخنرانی كليدی به زبان 
انگليسی و 12 سخنرانی كليدی به زبان فارسی و 86 مقاله برتر 

فارسی و 35 مقاله برتر انگليسی ارائه شد. 
و  دانش��گاه  ش��ركت،   80 از  بي��ش 
انجم��ن علم��ی ب��ه عن��وان حاميان 
معن��وی و مادی در س��طوح مختلف 
ای��ن كنفرانس مش��اركت نموده  در 
و قری��ب به 2700 نف��ر در كارگاه ها 
و همایش ه��ا ثبت نام ك��رده بودند. 
برق  بين المللی  كنفرانس  نمایش��گاه 
آبی نيز در فضایی به مساحت 1200 
مترمربع با حضور 57 شركت داخلی 
از جمله رسته آب انجمن شركت های 
ساختمانی و 3 ش��ركت خارجی برپا 
شد. در این نمایشگاه پروژه های برق 
آبی از طریق فيلم، بروشور و گزارش 

در معرض دی��د بازدیدكنندگان قرارگرفت. ضمناً ش��ركت های 
خارجی همانند چين و ایتاليا كه در قالب مشاركت با شركت های 
ایران��ی به عنوان پيمانكار در ای��ران فعاليت می نمایند، خدمات 

خود را ارائه نمودند.
این نمایشگاه بزرگترین و تخصصی ترین نوع آن در حوزه صنعت 
س��د و نيروگاه آبی كش��ور محسوب می ش��ود كه به صورت دو 

ساالنه همزمان با كنفرانس برق آبی برگزار می گردد. 

در ابتداي ایـن همایش مهندس 
کمیتـه  رئیـس  بـزرگ زاده 
هماهنگی سومین کنفرانس ملی 
و اولین کنفرانس بین المللی سد 
و نیروگاههـای بـرق آبـی ایران 
ضمـن خیـر مقدم   بـه مدعوین 
برگ��زاری  ای��ده  داشـت:  اظهـار 
اولي��ن كنفران��س بين المللی س��د و 
نيروگاهه��ای برق آب��ی در حدود دو 
س��ال پيش ب��ه وجود آم��د. پس از 
ط��ی مراح��ل ابتدای��ی برنامه ریزی 
ب��رای كنفران��س برق آب��ی با حدود 
60 ش��ركت فع��ال در زمينه س��د و 
نيروگاهه��ای برق آبی به بحث و تبادل نظر پرداختيم. در ادامه 
برنامه ریزی ه��ای اوليه این كنفرانس پس از تش��كيل دبيرخانه 
كنفرانس، وب س��ایت كنفرانس نيز راه اندازی و اطالع رسانی به 

در اولین کنفرانس بین المللي سد و نیروگاههاي برق آبي 
مطرح شد

آغاز عملیات اجرایی بلندترین سد 
جهان در سال جاري

نزدیك بـه 90 مهمـان خارجی از 
حدود 27 کشـور جهان به عنوان  
مدرس، سخنران و شرکت کننده 
در سومین کنفرانس  ملی صنعت 
سـد و نیـروگاه برق پابـی حضور 
داشـتند. در ایـن کنفرانـس 18 
سخنرانی کلیدی به زبان انگلیسی 
و 12 سـخنرانی کلیـدی بـه زبان 
فارسـی و 86 مقاله برتر فارسی و 
35 مقاله برتر انگلیسی ارائه شد. 

اولین کنفرانس بین المللی و سـومین کنفرانس ملی صنعت سـد و نیروگاه برق آبی ایران از تاریخ 17 تا 20 
بهمن در مرکز همایش های بین المللی صدا و سـیما توسـط وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران، انجمن برق آبی و با مشارکت تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت های فعال در این صنعت برگزار شد.
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دانش��گاهها و مراكز عملی – پژوهش��ی داخل و خارج از كشور 
آغاز شد.

وی با اش��اره به ارس��ال بيش از 1200 مقاله از سراس��ر دنيا به 
دبيرخان��ه كنفران��س اظهار داش��ت: كنفرانس ب��رق آبی ایران 
ازكمك 300 تن از اعضای علمي دانشگاه ها و متخصصان صنعت 
برق آبی، برای داوری مقاله های ارس��الی اس��تفاده كرده اس��ت. 
رئيس كميت��ه هماهنگی كنفرانس ادامه داد: پس از داوری های 
صورت گرفت��ه 150 مقاله به عنوان مق��االت برتر برای ارائه در 
كنفرانس برگزیده ش��د. در حاش��يه این كنفرانس 40 كارگاه به 
صورت موازی تش��كيل ش��د كه در آن بيش از 1400نفر در دو 

بخش داخلی و بين المللی شركت كردند. 

مهندس سـیدمحمدرضا رضا زاده رئیـس اولین کنفرانس 
بین المللـی و سـومین کنفرانس ملی سـد و نیروگاه هاي 
بـرق آبي ایـران نیز در مراسـم افتتاحیه ایـن کنفرانس، 
ضم��ن عرض خيرمقدم ب��ه ميهمانان داخل��ی و خارجی، ایام ا... 
دهه مب��ارك فجر و اعياد ميالد پيامبر اك��رم)ص( و امام جعفر 
صادق)ع(، به ش��ركت كنندگان تبری��ك گفتند و در ادامه اظهار 
داشتند: تأمين آب و انرژی دو مقوله مهم و اساسی برای توسعه 
متوازن اس��ت كه نقش برجسته ای در س��طح رفاه و بهره مندی 
انس��ان ها دارد.همچنين توليد ان��رژی از آب عالوه بر تامين این 
دو نياز اساس��ی، به تحقق ضرورت مهم دیگری كه حفظ محيط 

زیست و توسعه پایدار است؛ كمك می كند.
مهن��دس رضازاده با بيان اینكه توليد هر مگاوات س��اعت انرژی 
پاك از انتشار 635 كيلوگرم دی اكسيدكربن جلوگيری می كند، 
یادآور ش��د: در نتيج��ه برنامه ریزی ب��رای بهره من��دی از تمام 
پتانسيل های قابل استفاده در ساخت سد و نيروگاه های برق آبی 
روز به روز از اهميت بيش��تری برخوردار می ش��ود. رئيس اولين 
كنفرانس بين المللی برق آبی در ادامه سهم نيروگاه هاي برق آبي 
در توليد ب��رق جهان را حدود 19 درصد اعالم نمود و گفت: در 
برخی كش��ورها بخش عمده انرژی مصرفی از توليد نيروگاه های 
برق آبی است اما بهره گيری از انرژی جنبشی آب برای توليد برق 

محدود به وجود ش��رایط مناسب آب 
و هوایی، توپوگرافی، زمين شناس��ی، 
زیست محيطی، اجتماعی و اقتصادی 
اس��ت. وی وظيفه خطير مهندس��ان 
و متخصص��ان صنع��ت ب��رق آبی را 
بكارگيری هم��ه دانش و تجربيات در 
رشته های علمی مرتبط با این صنعت 
دانس��ت و خاطرنشان س��اخت: باید 
پتانس��يل های خ��دادادی موجود در 
طبيعت را با بررس��ی های همه جانبه 
فنی و زیست محيطی و با بكارگيری 
و  مصال��ح  روش ه��ا،  مناس��ب ترین 
تجهي��زات، همچني��ن اقتصادی ترین 
راهكاره��ا و طراحی روش های جذب 

منابع مالی؛ به فعليت درآورد و در اختيار جامعه بشری قرار داد.
رئي��س اولين كنفران��س بين المللی برق آب��ی در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود اظه��ار داش��ت: هدف م��ا از توس��عه و ایجاد 
زیر س��اخت های الزم؛ نوعی توسعه اس��ت كه با كمترین آسيب 
ب��ه محيط زیس��ت و ب��ا بهره گي��ری از دانش نوی��ن و آخرین 
دس��تاوردهای علمی از مناس��ب ترین روش ها برای رفاه بشریت 

استفاده می كند.
وی تصریح كرد: بنابراین اس��تفاده از تكنيك های غير س��ازه ای 
در كنار توس��عه س��ازه ای و ایجاد زیر ساخت ها، متوازن نمودن 
مصرف و استفاده از روش های تصميم گيری چند معياره است.

مهن��دس رض��ازاده به اج��رای س��دهای بزرگی چ��ون كرخه، 
گتوندعليا، كارون3، كارون4، مس��جد س��ليمان و سيمره اشاره 
نم��ود و افزود: عالوه بر این س��اخت بيش از 500 س��د كوچك 
و ب��زرگ دیگر، به بهره برداری رس��اندن 8700 مگاوات نيروگاه 
برق آبی، در دس��ت ساخت داش��تن 6 هزار مگاوات نيروگاه برق 
آبی و مطالعه برای نصب 16 هزار مگاوات نيروگاه برق آبی دیگر 
در ای��ن ميان ظرفيت فنی و مهندس��ی باالیی را برای جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد كرده است.
وی برپای��ی ای��ن كنفران��س بين الملل��ی در ته��ران و با حضور 
متخصصان صاحب نام داخلی و خارجی را فرصت بسيار مغتنمی 
برای تبادل دانش، هم اندیش��ی و ایجاد ارتباط منسجم تر ميان 
مراكز علمی با صنعت همچنين مستندسازی تجربيات، افزایش 
تعامل و همكاری در سطح بين المللی در مباحث علمی و اجرای 

پروژه های برق آبی دانست.

پروفسـور الکس به عنوان اولین 
سـخنران خارجی کنفرانس سـد 
و نیروگاه هـای بـرق آبـی ایـران 
ضمن تشـکر از کسانی که در این 
کنفرانـس حضور دارنـد و تمامی 
کسـانی کـه تـالش کردنـد این 
کنفرانس به طـور مطلوبی برگزار 
شـود، اظهـار داشـت: كنفران��س 
بين المللی برق آبی سد و نيروگاه های 
برق آبی ایران زمان مناسبی را فراهم 
تا در مورد طرح های برق آبی به بحث 

بنشينيم.

مهندس رضازاده:
  تأمین آب و انرژی دو مقوله مهم 
و اساسـی برای توسعه متوازن 
اسـت کـه نقـش برجسـته ای 
در سـطح رفـاه و بهره منـدی 
تولید  دارد.همچنین  انسـان ها 
انـرژی از آب عـالوه بـر تامین 
ایـن دو نیاز اساسـی، به تحقق 
کـه  دیگـری  مهـم  ضـرورت 
حفظ محیط زیسـت و توسـعه 
پایـدار اسـت؛ کمـك می کند.
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وی ادام��ه داد: در ای��ن فرص��ت 
مناس��ب می تواني��م چالش ه��ای 
پي��ش روی این صنع��ت از جمله 
ذخيره سازی آب، تامين نيازهای 
اقش��ار مردم و مس��ایل زیس��ت 
محيطی را م��ورد بحث های فنی 
ق��رار داده به درك مش��تركی در 
این صنع��ت عظيم برس��يم. وی 
در خاتم��ه تاكيد ك��رد: كنفرانس 
بين المللی سد و نيروگاه برق آبی 
ایران فرصت بس��يار مناس��بی را 
در اختي��ار تمامی متخصصان قرار 
می دهد تا ایده های مهندسی خود 
را ارتق��ا دهند ت��ا بتوانيم فعاليت 

بهتری را در آینده انجام دهيم.
وزیر نيرو نيز اولين كنفرانس بين المللی و سومين كنفرانس ملی 
س��د و نيروگاه های برق آبی ای��ران را فرصتی مغتنم برای تبادل 
اندیش��ه ها و اش��تراك دانش فنی در موضوعات مرتبط با آب و 
انرژی برق آبی بين همكاران داخلی و متخصصان خارجی دانست.

مهندس مجید نامجو در مراسم افتتاحیه اولین کنفرانس 
بین المللی و سـومین کنفرانس ملی سـد و نیروگاه های 
برق آبی ایـران، ضمن خیرمقدم بـه میهمانان داخلی و 
خارجی اظهار داشـت: كشور پهناور ایران در منطقه ای قرار 
گرفته كه ميزان بارش ها و منابع آب تجدید شونده آن محدود 
اس��ت و از گذش��ته مردم ما به دنبال یافتن راهكارهایی جهت 
اس��تحصال و بهره برداری بهينه از این سازه ها بوده اند.وی در 
این راستا به سد و سازه های قدیمی همچون كریت اشاره كرد 
ك��ه در نوع خود مثال زدنی اس��ت. وزیر ني��رو در ادامه اظهار 
داش��ت: در ایران امروز نيز محدودیت منابع آبی از یك س��و و 
افزایش رش��د جمعيت از سویی دیگر تامين آب كافی و سالم 
را به یك چالش تبدیل كرده اس��ت. كشورهایی نظير ایران كه 
دارای ش��رایط اقليمی خش��ك و نيمه خشك هستند، بيش از 
دیگركشورها نيازمند اندیش��ه ورزی و چاره جویی در خصوص 

مسائل مرتبط با تامين آب هستند.

وی ب��ا بي��ان اینكه در ح��ال حاضر 
در ای��ران حدود یكهزار س��د در حال 
بهره برداری، س��اخت و مطالعه وجود 
دارد؛ یادآور ش��د: در ای��ن بين 543 
سد شامل س��دهای كوچك و بزرگ 
با ظرفيت��ی بالغ ب��ر 46 ميليارد متر 

مكعب در حال بهره برداری است.
وزی��ر ني��رو همچنين با اع��الم اینكه 
برخ��ی از ب��زرگ تری��ن پروژه ه��ای 
سدس��ازی ایران در س��الهای اخير به 
به��ره برداری رس��يده و ی��ا عمليات 
اجرایی آنها آغاز شده، تصریح كرد: دو 
سد و نيروگاه كارون 3 و 4 با ظرفيت 
نص��ب دوهزار و هزار مگاوات، س��د و 
نيروگاه مسجدس��ليمان و شهيد عباس��پور هر یك با ظرفيت 
دوهزار مگاوات، پروژه بزرگ سد و نيروگاه گتوندعليا با ظرفيت 
دوهزار مگاوات و پروژه سد و نيروگاه سيمره از جمله مهمترین 
طرح های برق آبی كشور بش��مار می رود. وی سپس گفت: در 
حال حاضر جمهوری اس��المی ایران دس��ت اندركار س��اخت 
س��د بختياری به عنوان بلندترین س��د جهان اس��ت. مهندس 
نامجو تاكيد نمود: وزارت نيرو معتقد اس��ت كه هرگونه توسعه 
سدس��ازی در كشور باید با رعایت مالحظات زیست محيطی و 
ب��ا اعمال نگاهی یكپارچه و مت��وازن به چرخه توليد تا مصرف 

آب باشد.
وزی��ر ني��رو در بخش دیگری از س��خنان خ��ود چالش مهم و 
اساس��ی را تامين آب مطمئن وكافی دانست كه باید برای رفع 
آن آخرین دس��تاوردهای علمی را در كنار نگاهی مهربانانه به 
طبيعت مد نظر داشت. وی همچنين افزود: وزارت نيرو همواره 
تالش می كند تا با نگاهی همه جانبه از طریق توسعه همزمان 
زیرساخت ها و نيز توجه به مباحث محيط زیستی و اجتماعی؛ 
توس��عه متوازن را پيگيری نماید كه در ای��ن ميان ما نيازمند 
دریافت نقطه نظرات ارزشمند؛ اندیشمندان فهيم نظير شركت 

كنندگان در این كنفرانس هستيم.

محمدرضا رحیمي، معاون اول رییس جمهوری هم با بیان 
اینکـه : 2هزار مگاوات برق در س��د و نيروگاه گتوندعليا توليد 
می ش��ود، گفت: ملت ایران به رغم هش��ت سال جنگ تحميلي 
و نابودي زیرس��اخت هاي كش��ور توسط دش��منان و همچنين 
تحریم هاي پياپ��ي قدرت هاي زورگو، راه ه��اي تعالي و ترقي را 
ب��ه نحو مطلوب طي ك��رده و خواهد كرد. رحيمی با اش��اره به 
دخالت قدرت هاي استكباري در امور كشورها و ممانعت از ارتباط 
 س��الم ملت ها گفت: دولت هاي خش��ن و ظالم و قدرت هایي كه 
ثروت هاي فراواني را از راه هاي غيرقانوني به دست آورده اند مانع 
روابط صحيح انس��ان ها و دولت ها و ملت ها هستند كه اقدام آنها 
ضد بشري و برخالف جنبه هاي شریف انساني است. معاون اول 
ریيس جمهور اظهار اميدواري كرد كه روزي فرا رس��د كه همه 

 وزیر نیرو:
ایـران  در  حاضـر  حـال  در   
حـدود یکهـزار سـد در حـال 
بهره برداری، سـاخت و مطالعه 
وجود دارد؛ یادآور شـد: در این 
بین 543 سـد شـامل سدهای 
کوچـك و بـزرگ بـا ظرفیتی 
بالغ بر 46 میلیـارد متر مکعب 
در حـال بهـره برداری اسـت.
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ملت هاي جهان روابط و رفتارهایي مسالمت آميز داشته و همه جا 
مملو از صلح، دوستي، آرامش، رفاقت و برادري باشد. رحيمي ادامه 
داد: اميدواریم زماني فرا رسد كه نواي خوش اجراي عدالت در همه 
س��رزمين هاي جهان گسترش یابد. وی افزود: با اتمام ساخت سد 
گتوندعلي��ا تا پایان كار دولت دهم، چهار و نيم ميليارد مترمكعب 

آب ذخيره و دو هزار مگاوات برق در كشور توليد خواهد شد.

دبیـر کنفرانس نیـز احداث نیروگاه های بـرق آبی را یك 
ضرورت دانسـت و گفت: باید اذعان داشت با توجه به توسعه 
و رشد جمعيت نه تنها احداث نيروگاه های برق آبی یك ضرورت 
اس��ت بلكه باید گفت كافی نيس��ت و باید ب��رای مصرف بهينه 
 ب��رق برنامه ریزی نم��ود. دكتر علی آبادی اظهار داش��ت: امروز 
به مناس��بت برگزاری اولين كنفرانس بين المللی برق آبی ایران 
دور هم جمع شده ایم تا به نيازهای دو عامل تاثيرگذار در زندگی 
بشر بپردازیم. وی افزود: بدیهی است اولویت اول و محور تمامی 
مس��ایل پيرامون بشر آب است. وی گفت: چه بسيار تمدن هایی 
كه از هزاران س��ال قبل به واس��طه وجود آب شكل گرفته اند و 
هم اكنون نيز این تمدن ها جزو س��رمایه های بش��رند و بالعكس 
چه بسيار از تمدن هایی كه به دليل نبود آب و خشكسالی نابود 
ش��ده و یا دچار تغييرات بزرگ احتمالی شده اند. حضور آب در 
محيط فيزیكی و طبيعی بش��ر در س��ه حالت جامد، مایع و گاز 
چنان پلت فرم و آزمایش��گاهی را در سراس��ر جهان شكل داده 
اس��ت كه می تواند دليل بر اهميت و نقش اساس��ی این ماده در 
زندگی بشر را روشن سازد و در  مورد حالت جامد این ماده نيز 
كه همان برف و یخ اس��ت و رابطه مستقيم در انباره ذخایر آبی 

دارد نمی توانيم بگذاریم و سخن نگویيم.
دبير كنفرانس بين المللی ب��رق آبی با بيان اینكه در قرآن آمده 
است "و من الماء كل شی حی" و كلمه »حی« یكی از پنج صفتی 
است كه بر آدم خليفه خدا بر روی زمين قرارداده اند اشاره كرد: 
و چنين اس��ت كه نماد پنجمين صفت اشرف مخلوقات بر روی 

زمين همانا آب است.
این مس��ئول با اش��اره به اینكه نقش 
برق در توسعه صنعت و توليد ناخالص 
داخلی انكار ناپذیر است تصریح كرد: 
باید اذعان داش��ت با توجه به توسعه 
و رش��د جمعي��ت ن��ه تنه��ا احداث 
نيروگاه های برق آبی یك ضرورت است 
بلكه كافی نيست و باید مصرف را نيز 
بهينه كرد. و ني��ز ناب ترین ایده های 
بشری در كنار هم جمع شدند تا ما به 

صنعت عظيم سدسازی دست یابيم.

رییـس  عبدالمالـك،  پروفسـور 
انجمن برق آبی جهان سـخنران 
بعـدي بـود که گفـت: ای��ن گونه 

نشس��ت ها موجب تبادل تجربيات و انتقال دانش ميان كشورها 
می ش��ود. وی افزود: با توجه به اینكه طی س��ال های گذشته از 
ابتدای ساخت پروژه های برق آبی ایران از نحوه فعاليت ها بازدید 
به عمل آمد؛ واقعاً س��ازماندهی مناس��ب و مدیریت صحيحی با 
باالترین اس��تانداردها در س��اخت این نيروگاه ها صورت گرفته 
اس��ت. وی یادآور ش��د: باید در ساخت این نيروگاه ها از گروه ها، 
ذینفعان و حمایت های بانك جهانی اس��تفاده كنيم ضمن اینكه 
ابزار مورد نياز برای آموزش نيز باید ارائه شود. وی با بيان اینكه 
شركت های سازنده نيروگاه های برق آبی از یك پتانسيل علمی و 
فنی باالیی برخوردارند، گفت: همكاری جمهوری اسالمی ایران 
با س��ایر كشورها در س��اخت این نيروگاه ها می تواند عاملی مهم 
در توانمندسازی و ارتقای احداث این نيروگاه ها موثر واقع شود.
روز پنجشـنبه نیز کنفرانس ادامه یافت و در جلسه بعد از 
ظهر آقاي سادات مسئول دبیرخانه کنفرانس بیانیه پایاني 
را قرائت کرد. در ادامه مهندس عطارزاده، معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا، دکتر ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو و آقاي 
ضیایي معاون  وزیر آب افغانستان به سخنراني پرداختند.

قائم مقام وزیر نیرو در مراسـم اختتامیـه اولین کنفرانس 
بین المللـی و سـومین کنفرانس ملی سـد و نیروگاه های 
برق آبـی ایـران، ضمـن تبریك 
ایام اهلل دهه فجـر و میالد پیامبر 
اولين  اسـالم)ص( اظهار داشـت: 
س��دها بزرگ دنيا در ایران س��اخته 
ش��ده كه نشانگر آش��نایی ایرانيان از 
گذش��ته تاریخ با علم و دانش اس��ت 
و ام��روز نيز دس��تاوردهای بزرگی در 
صنع��ت برق آبی ایران بدس��ت آمده 
اس��ت. دكتر ذبيحی با اشاره به رتبه 
پانزدهم ای��ران در صنع��ت برق آبی 
جهان و برپایی جشن خودكفایی سد 
س��ازی در س��ال جاری، یاد آور شد: 
همه این دس��تاوردها حاك��ی از این 
اس��ت كه جوانان ایران در راه كسب 
عل��م و دانش و خدم��ت به مردم گام 
برداش��ته اند. ما هم اكنون به صنعت 

 دکتـر ذبیحی با اشـاره به رتبه 
پانزدهـم ایـران در صنعت برق 
آبـی جهـان و برپایـی جشـن 
خودکفایی سد سـازی در سال 
جـاری، یاد آور شـد: همـه این 
دسـتاوردها حاکی از این است 
کـه جوانان ایران در راه کسـب 
علم و دانش و خدمت به مردم گام 
برداشته اند. ما هم اکنون به صنعت 
برق آبی ایـران افتخار می کنیم 
چـرا که همـه این دسـتاوردها 
تحریم هـای  وجـود  کنـار  در 
بین المللی محقق شـده اسـت. 
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برق آبی ایران افتخار می كنيم چرا كه همه این دس��تاوردها در 
كنار وجود تحریم های بين المللی محقق شده است. 

وی اث��ر تحریم ها را در صنعت برق آبی چالش برانگيز ندانس��ت 
و تصری��ح كرد: با وج��ود پيچيدگی های خاص، هم اكنون بيش 
از 95 درص��د تجهيزات مورد اس��تفاده در این صنعت توس��ط 
بخش های دولتی و خصوصی در كش��ور ما تامين می شود. قائم 
مقام وزیر نيرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بخش 
نيروگاه ه��ای برق آبی تا قبل از پي��روزی انقالب حدود 2000 
مگاوات برق توس��ط ش��ركتهای خارجی اجرا شده بود اما امروز 
نزدی��ك به 9000 مگاوات نيروگاه برق آبی در حال بهره برداری 
و 7000 مگاوات در دست احداث است. وی یكی از مسائل مهم 

وزارت ني��رو را تالش برای اس��تفاده 
بهينه از ظرفيت انرژی پاك برق آبی 
دانست. دكتر ذبيحی رشد كشور در 
اس��تفاده از انرژی پاك ب��رق آبی را 
رش��د مطلوبی ارزیابی كرد و یاد آور 
ش��د: باید به مقوله استفاده از منابع 
آبی و س��دهای ساخته ش��ده توجه 
ویژه ای شود ضمن اینكه می توانيم از 
پتانس��يل گردشگری این طرح ها نيز 

به نحو مطلوبی استفاده كنيم. 

محمدرضاعطـارزاده  مهنـدس 
معـاون وزیر نیـرو در امـور آب 

و آبفا در مراسـم اختتامیه اولیـن کنفرانس بین المللی و 
سومین کنفرانس سد و نیروگاه های برق آبی ایران، ضمن 
خیر مقدم بـه مهمانان داخلی و خارجی و تبریك ایام ا... 
دهه فجر اظهار داشـت: یكی از آموزه ه��ای بنيانگذار انقالب 
اس��المی ایران تكيه ب��ر خود باوری بود ك��ه متخصصان ایرانی 
توانستند این مهم را با وجود تحریم های علمی و صنعتی كسب 
كنند. در س��الجاری ما توانستيم جش��ن خودكفایی سد سازی 
را برگ��زار كني��م واميدواریم در س��ال جاری عملي��ات اجرایی 

بلندترین سد جهان را در ایران آغاز نمایيم.
مع��اون وزیر ني��رو انرژی پاك ب��رق آبی را یك��ی از مهم ترین 
نيازهای جامعه بش��ری پس از وقوع بحران س��ونامی در ژاپن و 

انفجار نيروگاه هسته ای فوكوشيما دانست. 
این مقام مس��ئول خواستار گسترش اس��تفاده و بهره برداری از 
نيروگاه ه��ای برق آب��ی با رعایت ضوابط توس��عه پایدار و حفظ 
محيط زیس��ت در س��طح جهان ش��د و این مه��م را وظيفه و 
مسئوليت متخصصان این صنعت برش��مرد. مهندس عطارزاده 
در بخش دیگری از سخنان خود، كاهش هزینه های اجرای سد 
و نيروگاه ه��ای برق آب��ی را از جمله ضروری��ات این صنعت بر 
ش��مرد و گفت: اگر چه از سدسازی نباید غافل بود اما نگهداری 
و بهره برداری از سدها نيز باید همواره مدنظر باشد و الزم است 
در این راس��تا از تجارب كش��ورهای مختلف استفاده كنيم. در 
كش��ور ما سدهای متعددی ساخته شده كه نشان دهنده توجه 

مدیران به این سازه های بزرگ است. 

مهندس شـجاع الدین ضیایی معاون وزیر آب افغانستان 
نیز ضمن تبریك به مسـئوالن وزارت نیرو ایران به دلیل 
دسـتاوردهای بسیار زیادی که در صنعت برق آبی کسب 
کرده اند، اظهار داشـت: من به نمایندگی از كشوری صحبت 
می كنم كه خش��ك محس��وب می ش��ود و با توجه به موقعيت 
توپوگراف��ی و وضعيت كوه ه��ا و منابع آبی آن توانایی توليد 23 
ه��زار مگاوات ب��رق را دارد. اما با وجود ای��ن ظرفيت بالقوه در 
افغانس��تان تنها 200م��گاوات توليد 
برق آبی صورت می گيرد. معاون وزیر 
آب افغانستان خاطر نشان ساخت: در 
جریان 30س��ال گذشته متاسفانه به 
دليل مداخالت خارجی و مش��كالت 
نتوانستيم  افغانس��تان  داخلی كشور 
كار خاص��ی را در صنع��ت برق آبی 
صورت دهيم. وی سپس عنوان كرد: 
ما در حال حاضر باید قدم های اوليه 
را در رابطه با صنعت برق آبی برداریم 
و ش��ركت های ایرانی كارهای خوبی 
را آغاز كردن��د تا بتوانيم حركت های 
اوليه را در ساخت سد و نيروگاه های 
برق آبی ش��روع كنيم. در افغانستان 
منابع آبی زیادی وجود دارد و این كش��ور بكر و دست نخورده، 
آماده س��رمایه گذاری و كارهای عمرانی به ویژه در صنعت برق 

آبی است.

بازدید مهمانان کنفرانس بین المللی برق آبی 
از سدهای بزرگ ایران 

در پای��ان كنفرانس بين الملل��ی برق آبی ایران، كارشناس��ان و 
متخصص��ان معتب��ر بين المللی در روزه��ای 21 و 22 بهمن از 
سدهای بلند بتنی ایران كارون 4 )با ارتفاع 230 متر( و كارون 
3 )با ارتفاع 205 متر( نيزدر استان های خوزستان و چهار محال 

و بختياری بازدید به عمل آورند.

مهندس محمدرضاعطارزاده:
توانسـتیم  مـا  سـالجاری  در   
جشـن خودکفایی سـد سازی 
را برگـزار کنیـم وامیدواریم در 
سـال جـاری عملیـات اجرایی 
در  را  جهـان  سـد  بلندتریـن 
ایران آغاز نماییم. در کشـور ما 
سـدهای متعددی ساخته شده 
که نشـان دهنده توجه مدیران 
به این سـازه های بزرگ اسـت. 
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در ابتداي جلسـه مهندس خزاعـي تاریخچه کوچکي از 
اجـراي پانل ارائـه داد و گفت: به علت وجود مش��كالتي كه 
تيم اجرای��ي پروژه هاي پيمانكاري احس��اس مي كردند از آقای 
مهندس رضازاده مدیرعامل محترم آب نيرو درخواس��ت كردیم 
 كه مس��ائل عمده پيمان��كاران را طي دو محور بررس��ي كنيم.
 عمده ترین آنها تامين مالي پروژه ها و نحوه انتخاب پيمانكار بود 
كه ما در این مورد اشكاالتي داشتيم. آنچه امروز مي بينيد نتيجه 
كار یك گروه 16 نفره طي یك سال است. اميدواریم با همفكري 
شما عزیزان به سمتي برویم كه مشكالت را پشت سر بگذاریم. 
در ابتداي جلسـه مهندس نظري از شـرکت پرهون طرح 
در بـاب نحـوه انتخاب پیمانـکار صحبت کـرد و گزارش 
کارگروه مشـترك شرکت توسـعه منابع آب و نیرو ایران 
رسـته  آب انجمـن شـرکت های سـاختمانی در خصوص 
تشخیص صالحیت پیمانکاران و نحوه اجراي کار تشریح 
کـرد. وي افزود: در حال حاض��ر قوانيني برصالحيت و اجراي 
طرح حاكم است كه دوستان پيمانكار و مشاور با این آئين نامه ها 
و بخش��نامه ها آشنا هستند. بر اساس ماده چهار قانون مناقصات 
ما مي توانيم مناقصه محدود یا عمومي داشته باشيم. اگر مناقصه 
محدود باش��د بعضي مراحل آن دو مرحله اي است. اگر مناقصه 

عموم��ي باش��د یك یا دو مرحله اي اس��ت و در نهای��ت ارزیابي 
كيفي، اخذ پيش��نهاد، و ارزیابي پيشنهادها را به همراه دارد. در 
نهایت اگر مناقصه یك مرحله اي بود ارزیابي مادي پيش��نهادها 
و اگر دو مرحله اي بود ارزیابي فني و مهندس��ي براي امتيازدهي 

ضروري است. 
پيشنهاد كارگروه براي اصالح بخشهایي از ضوابط نحوه تشخيص 
صالحيت پيمانكار است كه امروزه بر اساس ارزشيابي، تخصص، 
تجرب��ه و توان مالي اتفاق مي افت��د. ما بر این اعتقاد بودیم براي 
این كه بتوانيم پيمانكاراني با كالس بين المللي داش��ته باش��يم 
بای��د آم��وزش را لحاظ كني��م و در داخل كش��ورهم فعاليتها را 
با اس��تفاده از تجربيات بزرگ دنيا، س��اختار مدیریت ش��ركت و 
تضمين كيفيت و پياده سازي ایزو و پویایي شركت داشته باشيم. 
این موارد عبارتند از بهبود ساختار مدیریت شركت، توان اجرایي 
و فني و توان حجمي كارهاي انجام ش��ده، اس��تقرار مدل تعالي 
س��ازماني EFQM  و تبعي��ت از مدله��اي PMBOK و كمي 
نمودن معيارهایي كه عموما كيفي هستند. البته حركت به سمت 

این معيارهاي نرم افزاري باید به صورت تدریجي انجام شود. 
یك��ي از موارد دیگر كه كارگروه به آن پرداخت تجربه اي بود كه 
بر اس��اس تعيين دامنه مناسب ترین قيمتها در مناقصه هاي یك 

در حاشـیه اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی صنعت سد و نیروگاه برق آبی ایران 
که از تاریخ 17 تا 20 بهمن در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، پانل ها و جلسات 
مختلفي برگزار شد که از جمله آنها برگزاري پانلي با عنوان انتخاب مشاور و تامین منابع مالي بود 
که ظهر روز پنج شنبه در اتاق 5 برگزار شد. ریاست پانل بر عهده فریدون خزاعي، قائم مقام انجمن 
شرکتهاي ساختماني و مدیر اجرایي رسته آب انجمن شرکتهاي ساختماني بود. مهندس نظری  از 
شـرکت پرهون طرح،  درباره انتخاب پیمانکار، مهندس خیرخواه از شرکت بهان سد درباره توزیع 
قراردادهاي ساختماني قبل و بعد انقالب، مهندس محضرنیا از شرکت آب و نیرو درباره تامین منابع 
مالي، مهندس مرادی از معاونت برنامه ریزی شرکت آب نیرو درباره وضعیت توسعه نیروگاه های برق 
آبی در برنامه پنجم و مهندس خزاعي درباره انواع مشـارکت بخش خصوصي در سـرمایه گذاري ها 
صحبـت کردند. در انتهاي این پانل جلسـه پرسـش و پاسـخي با حضور افراد حاضر برگزار شـد. 

در پانل انتخاب مشاور و تامين منابع مالي مطرح شد:

فاینانس خارجي  پر هزینه تر از فاینانس داخلي



18
18

مرحل��ه اي بود كه فرمول مش��خصي دارد. پيش��نهاد ما این بود 
ك��ه با وجود نقاط ق��وت مدل، بي توجهي ب��ه آنهایي كه قيمت 
پایين مي دهند مي تواند عامل مشكل سازي باشد. باید همانطور 
كه ش��ركتهایي ك��ه باالتر از 25 درصد قيم��ت مي دهند حذف 
مي شوند آنهایي هم كه پایين تر از ميانگين رقم مي دهند حذف 
ش��وند. البته ضریب 25 درصد هم جاي بحث دارد و باید سعي 

كرد قيمتها واقعي تر شود. 
پيش��نهاد ما این بود كه مدل دامنه متوسط قيمت هرچند فقط 
مناقصه هاي یك مرحله اي ازآن اس��تفاده مي كنند فراگير شود. 
پيش��نهاد دیگر این ب��ود كه پيمانكاران از قبل مميزي ش��ده و 
امتياز آنها مشخص شود. ارزیابي فعال توسط تيمهاي كارفرمایي 
از طریق بازدید پروژه هاي پيمانكاري، برگزاري جلسات مصاحبه، 
اعط��اي وقت كاف��ي در مرحله برگزاري مناقص��ات و در نهایت 
تامي��ن هزینه هاي مطالع��ات و طرحي در مناقص��ات دوعاملي 

توسط كارفرما از دیگر پيشنهادات ما بود.
مهندس خزاعي در تائيد س��خنان ایشان گفت: بحث این نيست 
ك��ه وقتي پيمانكاري ك��م ترین قيمت را داد كار ب��ه او واگذار 
ش��ود بلكه براي واگذاري پروژه به پيمانكار شرایط مختلفي باید 

لحاظ شود.  
مهندس محضرنیا از شـرکت آب و نیرو در مورد فاینانس 
خارجـي پروژه ها صحبت کـرد و گفت: بح��ث تامين مالي 
پروژه ه��ا یكي از فاكتورهاي مهم و برون زا در پروژه اس��ت و به 
دليل برون زا بودن از ثبات كافي برخوردار نيست. عموما مدیران 
دنبال الگوي مناسب براي فاینانس هستند چون  عالقه مندي به 
فاینانس پروژه در ميان آنها باال اس��ت، هر چند در سالهاي اخير 

فاینانسها عملياتي نمي شوند.
وي در ادام��ه تعریف��ي از فاینان��س 
داد و  ارائ��ه  آن  اعط��اي  و مراح��ل 
گفت: فاینان��س خارجي از منظر وام 
پرداختي به دو دسته اعتبار صادراتي 
كه جهت حمایت از صادرات كش��ور 
مب��دا و وام تج��اري ك��ه من��وط به 
دریافت اعتبار صادراتي است تقسيم 
مي ش��ود. روش��هاي اعطا نيز ش��امل 
اعتب��ار خارجي، اعتبار خرید و اعتبار 
فروش��نده مي باشد. مراحل كار جهت 

اس��تفاده از فاینانس ني��ز عبارتند از اقدامات درون س��ازماني، 
اقدام��ات مربوط به اخ��ذ مجوز الزم در ش��بكه بانكي و مراحل 

اجرایي اخذ تسهيالت خارجي. 
وي با نگاهي به تامين مالي پروژه ها از طریق خط اعتباري چين 
مراحل معرفي پروژه ها  در بس��ته  فاینانس چين را برش��مرد و 
گفت: توافقاتي بين سایناش��ور و بانك مركزي در بس��ته جدید 
ب��راي فاینان��س نم��ودن پروژه ه��ا در ایران ص��ورت گرفته كه 

مزیتهاي زیادي دارد.
وي افزود: ما خط اعتباري داریم اما مش��كل این است كه طرح 
آماده در داخل كش��ور نداری��م. بانك مركزي مي گوید بيش��تر 
پروژه هایي كه معرفي مي ش��وند شرایط الزم را براي گفتن خط 

اعتباري ندارند. 
وي مش��خصات فاینانس طرح س��د و نيروگاه رودبار لرستان را 
توضي��ح داد و درباره هزین��ه فاینانس پروژه ه��ا گفت: هزینه ها 
هميشه مربوط به هزینه هاي گشایش و فعال شدن اعتبار نيست 
و شامل هزینه هاي كارمزد بانك عامل، هزینه هاي تعهد و بهره، 

و انتقال ارز و حقوق گمركي است. 
پرداخت به بخش خدمات )س��يویل( هم پروس��ه اي دارد كه در 
قالب اعتبار اسنادي صورت مي گيرد. افرادي كه مي خواهند وارد 
مسير شوند الزم است تيمي تشكيل دهند كه عالوه بر تسلط به 
بحثهاي قراردادي، مالي و فاینانس به بحثهاي فني هم مس��لط 

باشند چون در غير این صورت دچار مشكل مي شوند. 
مهنـدس خیرخـواه، از شـرکت بهان سـد درب��اره توزیع 
پروژه هاي مالي بع��د و قبل از انقالب و مدیریت مالي قراردادها 
صحب��ت كرد و گفت: ب��ه نظر مي آید به دلي��ل تغييرات بعد از 
انقالب مدیریت مالي قراردادها مشكالتي دارد و بخش خصوصي 
در این مورد راكد ش��ده و بيشتر كارها را بخش دولتي بر عهده 

مي گيرد.
در مورد مسئله پيش پرداخت به پيمانكارها چون بعد از انقالب 
نمي توانس��تند ضمانت نامه بانكي ارائه دهند به 3 قسط در برابر 
س��فته تغيير یافت. قب��ل از انق��الب در قراردادهاي بزرگ مثل 
كارهاي سدس��ازي هزینه اس��تهالك ماش��ين آالت پيمانكاردر 
بخش تجهيزات حساب مي ش��د و بخش عمده اي را قبل از كار 
به پيمانكار مي دادند كه باعث تجهيز كارگاه مي ش��د، كه امروزه 
این امر ممكن نيس��ت و این مس��ئله باعث ش��ده پيمانكاران ما 
نتوانند تجهيزات مناسبي را در طول 

كار وارد كنند.
منحن��ي درآم��د مالي یك ق��رارداد 
  Sس��اختماني، منحني ایي به ش��كل
اس��ت كه در ابتدا شيب كم دارد، بعد 
زیاد شده و در آخر كار دوباره كاهش 
مي یابد. قبل از این كاهش ش��يب را 
با هزینه پرداخت اس��تهالك در آخر 
كار ح��ل ميكردن��د و ش��يب انتهاي 
كار را اص��الح مي نمودند ولي امروزه 
استهالك سرمایه را به صورت رقمي 

مهندس محضرنیا:
بحث تامیـن مالي پروژه ها یکي 
از فاکتورهـاي مهم و برون زا در 
پروژه است و به دلیل برون زا بودن 
از ثبات کافي برخوردار نیست. 
عمومـا مدیـران دنبـال الگوي 
مناسـب براي فاینانس هستند 
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در قيمتهاي پایه گذاشته اند و به شكل 
مترمكعب پرداخت مي كنند. در نتيجه 
آخ��ر كار پيمانكار مش��كل مالي پيدا 
مي كند. براي مدیری��ت مالي باید این 
مسائل بازنگري شود تا بخش خصوصي 
رونق بگي��رد و از دخالت بخش دولتي 

كاسته شود. 

از  مـرادي  مهنـدس  ادامـه  در 
آب  برنامه ریزي شـرکت  معاونـت 
نیـرو به بررسـي وضعیت توسـعه 
نیروگاههـاي بـرق آبـي در برنامه 
پنجـم پرداخت و از پیش نیاز مالي 
براي کار صحبت کرد و گفت: غير از 

تامين مالي از طریق L.C ریالي و فاینانس خارجي باید انتش��ار 
اوراق مشاركت و صكوك را مورد توجه قرار دارد. 

ما براي برداشتن موانع در بحث اوراق مشاركت در ابتداي سال به 
عنوان شركتي كه گام اول را برمي دارد به انتشاراوراق مشاركت 
پرداختيم. كه دعوایي بين بازار سرمایه و بازار پول درباره ساز و 
كار بازخرید آن به وجود آمد و چالش��هاي زیادي براي ما نيز به 
وج��ود آورد. به نظر من باید  ب��راي كارهاي مالي و تامين مالي 
س��ازماني منسجم و كار تيمي با حضور افراد قوي و آشنا به كار 
شكل بگيرد. هدف از تشكيل كارگروه مشترك شركت آب نيرو 

و رسته آب برطرف كردن مشكالت بر سر راه بود. 
مهن��دس خزاعي درباره انواع مش��اركت بخ��ش خصوصي در 
سرمایه گذاریها و ویژگي ماده 56 از بودجه كه راجع به تمليك 
دارایي هاي سرمایه اي است تا دولت از طریق آن هزینه پروژه ها 

یا بدهي پيمانكاران را بدهد صحبت كرد. 
وي عنوان كرد: از جمله روش��هاي مش��اركتي كه در سال 86 
تصویب ش��د قانون آزادراهه��ا بود و طب��ق آن دولت و بخش 
خصوصي هر كدام 50 درصد س��هم داش��تند. پل زال و ........... 
توس��ط شركت ش��الوده جزو همين موارد است كه در این باره 

سرمایه گذاري به موقع بخش دولتي از نقاط قوت آن است.
در قانون س��رمایه گذاري در آب كش��ورهم سهم بخش خصوصي 
30 درصد و س��هم بخش دولتي 70 درص��د بود كه در این مورد 
اعطاي سند واگذاري محصول به بخش خصوصي ضروري به نظر 
مي رسيد. در همين زمينه دو پروژه شبكه فرعي گلستان و آق چاي 
توسط شركت پورنام اجرا شد ولي چون سند صادر نشد و پيمانكار 

قادر به فروش محصول نگردید سرانجام موفقي نداشت.
روش بعدي س��رمایه گذاري مختلط است كه وزارت مسكن در 
آن پيشرو شد. در این روش جواز زمين در اختيار پيمانكارقرار 
مي گيرد، پيمانكار س��رمایه مي آورد و از س��ود حاصل استفاده 
مي كن��د. در روش��هاي BOT , BOO مجوزها فقط توس��ط 
دولت صادر مي ش��ود و در اینباره ه��م ضمانت خرید محصول 
توس��ط دولت شرط موفقيت آن اس��ت. این مورد در نيروگاه ها 
اجرا ش��ده اما به دليل ع��دم پرداخت به موقع پول محصول به 

پيمانكار، عمال ناموفق بوده است. 
چنانچ��ه ای��ن پروژه ه��ا از طریق 
فروش خدمات ب��ه مردم و امكان 
دریافت مس��تقيم باش��د مي تواند 

سرمایه گذاري ها را بيشتر كند.
فاینانس خارجي بس��يار گرانتر از 
فاینانس��هاي داخلي تمام مي شود 
  LC مگر این كه دولت ب��ا افتتاح
و پش��تيباني ب��ه موفقي��ت ای��ن 
مش��اركت كمك كند. در ماده 56 
قانون الحاقي از مواد قانون اصل بر 
این اس��ت كه امالك و دارایي هاي 
دولت��ي به نوعي ب��ه كمك بخش 
خصوصي آید و از محل آن هزینه 
پروژه ها تامين ش��ود، این مسئله واقعي اس��ت چون ملك واقعا 
وجود دارد، به ش��رطي ك��ه دولت مجاز بدان��د آن دارایي را كه 

مي خواهند واگذار كند. 

گفتگوي پایاني جلسه درباره مقایسه فاینانس خارجي و 
داخلي بود. دکتر نجفي از شـرکت بلندپایه عنوان کرد: 
فاینان��س خارجي چگونه گران تمام مي ش��ود در حالي كه نرخ 
بهره فاینانس خارجي ارزان تر اس��ت؟ ك��ه مهندس خزاعي به 

سنگين بودن تضمينها در فاینانس خارجي اشاره كرد.

در جواب دکتر کدیور که درباره تاثیر نرخ پایین فاینانس 
خارجي و حضور شریك ایراني در تولید محصول پرسید، 
مهندس اعتصامی از  شـرکت مهاب قـدس گفت: هر دو 
مورد تاثي��ر دارد. اما قيمت پایه اي كه پيمانكاران خارجي ارائه 
مي دهد باالاس��ت و وقتي فاینانس صورت مي گيرد كه پيمانكار 
كش��ور وام دهنده امتيازاتي هم مي گيرد، پس نرخ بهره پایين 

بي تاثير مي شود.

مهنـدس بیات،  از شـرکت پرلیت ادامـه داد: فكر مي كنم 
هزینه فاینانس خارجي كمتر باش��د. به خصوص اینكه پيمانكار 
ایراني مي تواند با فاینانس خارجي كار را بر عهده بگيرد. البته سود 

فاینانس خارجي هم نسبت به سود فاینانس داخلي كم تر است.

 مهندس مرادي :
 L.C غیر از تامین مالي از طریق 
ریالـي و فاینانـس خارجي باید 
انتشار اوراق مشارکت و صکوك 

را مورد توجه قرار دارد. 
براي برداشـتن موانـع در بحث 
اوراق مشـارکت در ابتداي سال 
به عنوان شـرکتي کـه گام اول 
را برمـي دارد بـه انتشـاراوراق 

مشارکت پرداختیم. 
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مهنـدس محضرنیا از شـرکت آب و نیرو در ادامه گفت: 
بای��د دید از كدام نوع فاینانس خارجي اس��تفاده مي ش��ود. تا 
ام��روز در بح��ث خرید تجهي��زات همه پيمان��كاران خارجي 
بوده ان��د. امروز هم در بخش س��يویل كار بر عه��ده پيمانكار 
ایراني اس��ت و در بخش  تجهي��زات خارجي پيمانكار خارجي 
فعال است. البته در حال حاضر امكاناتي مهيا شده كه مي توان 

به طور 50-50 از فاینانس داخلي و خارجي استفاده كرد.

مهندس حسـین نژاد  از شـرکت اویول نیز گفت: اینكه 
فاینانس خارجي ب��ا بهره هاي بين المللي پ��ول بياورد آرزوي 
خوبي اس��ت چرا ك��ه فاینانس خارجي ب��ا بهره هاي 2,5 و 3 
درصد پ��ول خود را به اینجا مي آورد تا 2-3 درصد در س��ال 
به��ره بب��رد. در حال حاضر م��ا گرفتار چيني ها هس��تيم كه 
حداكثر منابعي را كه باید در پروژه اس��تفاده ش��ود، از جمله 
منابع انساني را خودشان مي آورند. بنابراین عمال پولي با خود 

نمي آورند و آرزوي ما عملي نمي شود. 

مهنـدس دهلـوي از شـرکت  گوهررود و عضـو هیات 
رئیسـه رسته آب نیز در ادامه صحبتهاي مهندس بیات 
گفت: این كه فاینانس خارجي براي ما گران تر تمام مي ش��ود 
و فاینان��س داخلي ارزان تر واقعيت نيس��ت. در واقع ش��رایط 
زماني و مكاني كش��ور ما باعث ش��ده موان��ع زیادي در تامين 
مالي پروژه ها به وجود آید. ما روشهاي استفاده از فاینانسهاي 

خارج��ي را نمي دانيم. بحث تفاوت نرخ به��ره از 25 درصد تا 
2,5 درصد معموال خيلي اثربخش است و فاینانسهاي خارجي 
مي تواند براي ما ارزان تر تمام ش��ود. ش��ما نسبت تجهيزات را 
نسبت به س��يویل نگاه كنيد، باالتر از 30 درصد نيست و 70 
درص��د در داخل قابل اجراس��ت. فقط ما باید ش��رایط را مهيا 
كنيم كه این امر دست من و شما نيست و دولت باید شرایطي 
فراهم كند كه سرمایه گذارهاي خارجي اطمينان خاطر بيابند 
و پول بياورند. س��رمایه دار خارجي اگر بتواند 1 درصد خود را 
به 3 یا 3/5 درصد هم برساند راضي است اما به خاطر شرایط 
ما موقع س��رمایه گذاري تضمينهاي مختلفي را مهيا مي كنند 
و هزین��ه آن را به پاي م��ا مي گذارند. درباره چيني ها هم باید 
گفت آنها از س��رمایه هاي خود ما استفاده مي كنند، پس بهتر 

است ما با اروپایي ها كار كنيم. 

مهندس اعتصامي از شرکت مهاب قدس  گفت: در مورد 
نرخ بهره باید ت��ورم را هم لحاظ كرد. اگر وام خارجي بگيرید 

باید با ارز بازپرداخت كنيد.

مهندس خیرخواه گفت: شركتهایي از برزیل و اروپا به ایران 
آمدند تا كارون 2 را فاینانس كنند، یك س��ال معطل ش��دند 
و هزینه زی��ادي پرداخت كردند تا باالخ��ره به آنها جواب رد 
دادیم. بعد گفتيم خودمان كارون 2 را مي س��ازیم كه البته به 
مراتب بيشتر طول كشيد وهزینه ها باال رفت. اگر اصل اعتماد 
رعایت ش��ود و هزینه تضمينها پایي��ن بياید فاینانس خارجي 

مي تواند مفيد باشد.

مهندس عمراني ازشـرکت کولهام و عضو هیات رئیسه 
رسـته آب گفت: ما تمام فعاليتهاي مفي��د خود را طي این 
س��الها زیر س��وال برده ایم. حتي درباره فروش اوراق مشاركت 
رون��دي را كه جا افتاده بود با تغيير قوانين با مش��كل مواجه 
كردی��م. هم كارفرماهاي م��ا و هم پيمانكاران م��ا ایراد دارند 
كارفرمای��ان ما هيچ وق��ت معایب و مزایاي دی��ر یا زود تمام 
شدن كار را بررسي نكردند. ما جلوي همه شفافيتها را گرفتيم 
غافل از این كه شفاف بودن مي تواند جلوي خطاي پيمانكار و 
كارفرما را بگيرد. متاسفانه پيمانكاران حمایت دولت را ندارند 

در حالي كه آرزوي آنها خدمت به مملكت است.

دکتـر نجفي در ادامه گفت: وقتي س��د رودبار لرس��تان به 
مناقصه گذاش��ته شد ، شركت بلند پایه به همراه شركت سپاه 
صدر در آن شركت كردند كه قرار شد چيني ها آن را فاینانس 
كنند. وقتي كار واگذار ش��د فاینانسر چيني اعالم كرد فقط با 
س��پاه صدر كار مي كند. چون فق��ط یك خط اعتباري موجود 
اس��ت، ش��ركتهاي خارجي مایل اند با ش��ركتهاي دولتي كار 
كنند. پس حمایت دولتي ها از بخش خصوصي در این مسئله 

مي تواند گره گشا باشد. 
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 مجم��ع عمومي فوق الع��اده )نوبت 
دوم( انجمن ش��ركتهاي ساختماني 
در س��اعت 16 روز هشتم بهمن ماه 
س��ال جاري در ت��االر همایش هاي 
انجمن برگزار شد. این مجمع كه با 
استقبال گسترده مدیران شركتهاي 
عضو همراه ب��ود فراتر از حد نصاب 
الزم قانون��ي اعض��ا ش��ركت كننده 
رس��ميت یافت و با تالوت آیاتي از 
مجي��د، س��رود جمهوري  كالم اهلل 

 اس��المي ایران و سرود آبادگران آغاز ش��د. سپس آقاي مهندس 
خوانس��اري به عنوان رئيس مجمع انتخابي در محل هيأت رئيسه 
مجمع مستقر شدند. از ميان مدیران شركت كننده در مجمع آقایان 
مهندس محمود مصطفي زاده و كاظم سماك به عنوان ناظر مجمع 
و آقاي مهندس علي ورزنده به عنوان منشي مجمع انتخاب شدند 
و در جایگاه هيأت رئيس��ه قرار گرفتند. در این مجمع آقاي سهيل  
مهرآمي��ز نماینده اتاق بازرگاني، صنایع و مع��ادن ایران به عنوان 
ناظر حضور داشتند. شایان ذكر است كه مجمع عمومي فوق العاده 
انجمن ش��ركتهاي س��اختماني به منظور تائيد و تصویب بندهاي  
الحاقيه به اساسنامه انجمن براي تطبيق آن با شرایط عضویت در 
اتاق بازرگاني ایران تشكيل شد كه در نهایت تمام بندهاي الحاقي 

به اتفاق آراء مورد تصویب اعضاي حاضر قرار گرفت.
در ابتداي این جلس��ه مهندس خوانس��اري به عنوان نایب رئيس 
انجمن شركتهاي ساختماني و رئيس مجمع عنوان كردند: امروزه 
مدیران س��ازندگي كش��ور گرفتاري زیادی دارن��د. تغيير قيمت 
ارز تاثير زیادي روي همه قيمت ها گذاش��ته و نگران كننده ش��ده 
اس��ت. البته با پيگيریهاي مهندس عطاردیان قرار ش��د جلسه اي 
براي تس��ریع در اعمال تعدیل ها برگزار شود. مدیران عمراني قول 
داده اند 5 تا 6 هزار ميليارد تومان را به طرح هاي عمراني اختصاص 
دهند كه مقداري از مطالبات شما عزیزان تا انتهاي سال پرداخت 

ش��ود. هيأت مدیره تالش دارد هم 
فهرس��ت بها و ه��م تعدیل ها را به 
نتيجه برس��اند. هر چند متاسفانه 
تالش��ها به ميزان كم��ی به نتيجه 

مي رسد.
س��خنران بعدي مجم��ع عمومي 
محم��د  مهن��دس  فوق الع��اده 
عطاردیان، دبير انجمن شركتهاي 

س��اختماني بود كه عن��وان كرد 
س��عي ما بر این اس��ت مشكالت 
را پيگي��ري كني��م ت��ا صدمه به 
ش��ركتهاي عضو كمتر شود. روز 
نهم بهمن ماه جلسه اي با شوراي 
عال��ي فن��ي خواهيم داش��ت تا 
درباره مش��كالتی كه صنف ما را 
از هر لحاظ تحت فشار قرار داده، 
گفتگ��و كنيم. اما مس��ئله اي كه 
امروز به عنوان دس��تور جلسه ما 
مطرح است مسئله عضویت انجمن در اتاق بازرگاني است. البته ما 
عضو اتاق هستيم اما تعهد داده ایم كه طی شش ماه اساسنامه مان 
را تغيير دهيم. این مس��ئله براي م��ا غيرممكن بود چون انجمن 
در وزارت كار ثبت ش��ده و اساس��نامه وزارت كار با اساسنامه اتاق 
بازرگاني تفاوت دارد. هر چند اساسنامه این دو ارگان با هم مغایر 
نيس��ت ولي موادي كه ات��اق بازرگاني در نظر داش��ت انجمن در 
اساسنامه خود بگنجاند با اساسنامه وزارت كار همخواني نداشت و 

همين امر ما را دچار مشكل مي كرد. 
با مذاكرات مفصلي ك��ه در این مورد صورت گرفت به این نتيجه 
رس��يدیم كه الزم نيست اساسنامه را عوض كنيم. چون اساسنامه 
ما مغایرتي با اساس��نامه پيش��نهادي اتاق بازرگاني ندارد به شكل 
س��ابق مي ماند. منتها براي حل مشكل چند ماده كه در اساسنامه 
اتاق بازرگاني وجود دارد و در اساس��نامه ما نيس��ت جلس��ه اي با 
حضور دكتر نهاوندیان برگزار شد. طي آن جلسه انجمن پيشنهاد 
داد با نوشتن الحاقيه اي بر اساسنامه خود مشكل این مواد را براي 
پيوس��تن به اتاق بازرگاني حل كند. این موضوع از لحاظ قانوني و 
حقوقي بحث ش��د، و به ما گفتند خيلي از تشكلها همين مشكل 
را داشتند و این روش مي تواند راهكار مناسبي براي همه باشد. به 
هر حال براي تصویب الحاقيه، تش��كيل مجمع عمومي فوق العاده 
ضروري بود. خواس��ت ما از دوس��تان این است كه بعد از شنيدن 
توضيحات الزم درباره این الحاقيه 
آن را تصویب كنند تا ما بتوانيم به 
قولي كه ب��ه اتاق بازرگاني داده ایم 

عمل كنيم. 
مهن��دس س��يامك مس��عودي از 
انجمن متن  اعضاي هيأت مدی��ره 
الحاقي��ه اساس��نامه را كه ش��امل 
ش��ش ماده بود براي اعضاي حاضر 

در مجمع عمومي فوق العاده انجمن شركتهاي ساختماني صورت گرفت

افزودن الحاقیه  به اساسنامه انجمن
 براي پیوستن به اتاق بازرگاني ایران
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قرائت كردن��د و گفتند: با این الحاقيه 
س��عي كرده ایم نظرات ات��اق بازرگاني 
ای��ران را تامين كنيم تا عضویت ما در 
این نهاد ادامه یابد. انجمن می تواند از 
طریق اتاق بازرگانی ایران مش��كالت 
و مس��ائل خود را پيگي��ري كند و در 
تصميم گيري ها موثر باشد. روح حاكم 
بر این الحاقيه در نظر دارد نظرات اتاق 
بازرگان��ی را تامين كند ضمن این كه 
مراقب است چيزي خالف نظر اعضا و 
مغایر با قانون وزارت كار به اساسنامه 
انجمن اضافه نش��ود. ات��اق بازرگاني و 
صنایع و معادن ایران متعلق به بخش 
خصوصي است و حتي دولت و مجلس 
ای��ن اتاق را تریب��ون بخش خصوصي 
مي دانن��د.  زمانی ب��راي مطرح كردن 
برخي از مش��كالت مالي خدمت آقاي 
دكتر الریجاني، ریاست محترم مجلس 
شوراي اسالمي رسيدیم ایشان عنوان 
كردند چرا از طریق اتاق بازرگاني اقدام 
نمي كنيد؟ ایش��ان حق داشتند و در 

حال حاضر ما مي خواهيم انجمن در تریبون بخش خصوصي عضو 
باش��د. ما به این رابطه به عنوان رابطه برد- برد نگاه مي كنيم و با 
حفظ ضوابط و شئونات خود در این اتاق عضو مي شویم. اتاق هم از 

عضویت ما به عنوان یك عضو موثر استقبال مي كند. 
پس از این كه بند بند الحاقيه اساس��نامه خوانده شد و در مقابل 
س��وال هاي ش��ركت كنندگان پاس��خهاي الزم و اقناعي توس��ط 
هيأت رئيسه ارایه گردید، از شركت كنندگان براي تصویب بندهاي 
شش��گانه الحاقيه راي گيري به عمل آمد كه به اتفاق آرا بندهاي 
الحاقيه به اساس��نامه انجمن مورد تائي��د و تصویب قرار گرفت. 
مراس��م مجمع عمومي فوق العاده نوب��ت دوم در فضاي آكنده از 

همدلي و هماهنگي در ساعت 17,30 پایان یافت.
متـن بندهاي الحاقیه به اساسـنامه براي عضویت در اتاق 

ایران به شرح ذیل مي باشد:

مـاده1- هر یك از ش��ركتهاي عضو، 
پس از عضوی��ت در انجمن به منظور 
س��اماندهي امور تج��اري خود جهت 
عضویت در اتاقهاي بازرگاني و صنایع 
و مع��ادن تهران ی��ا شهرس��تانها به 

اتاقهاي مزبور مراجعه خواهند نمود.
مـاده2- هر یك از اعض��اي انجمن 
مكلفن��د عالوه ب��ر ش��ئون و ضوابط 
عرف��ي ك��ه در اساس��نامه انجمن یا 
مورد  س��اختماني  پيمانكاران  جامعه 
عمل است در حوزه فعاليتهاي مربوط 
به اتاق ه��ا، مق��ررات و آئين نامه هاي 
اجرایي ذیربط اتاق بازرگاني و صنایع 

و معادن ایران را نيز رعایت كنند. 
ماده3- به منظور جلوگيري از انجام 
رقابتهاي ناس��الم اعض��ا در بازارهاي 
مورد نظر، در حوزه فوق االشاره ضوابط 
كميته انضباطي ات��اق بازرگاني ایران 
نس��بت به اعضاء انجمن ني��ز اعمال 

خواهد شد. 
مـاده4- انجمن هر ش��ش ماه یكبار 
گزارشي از عملكرد خود و ارزیابي آن، 
طرح مسائل و مشكالت، همراه با پيشنهاد راه حلهاي اجرایي براي 

رفع آنها تهيه و به اتاق بازرگاني ایران ارائه خواهد داد.
ماده5- اعضاي انجمن موظف به اجراي صحيح مقررات تجاري 
كش��ور و همكاري مس��تمر با كميته انضباط��ي در امور تجاري 

مربوطه مي باشند.
مـاده6- از اتاق بازرگاني جهت اعزام نماینده در كليه جلس��ات 
مجام��ع عمومي انجم��ن اعم از مجمع عمومي عادي س��اليانه و 
عادي بطور فوق العاده و به عنوان عضو ناظر و اظهارنظر بدون حق 

راي دعوت به عمل خواهد آمد.
ای��ن الحاقيه در صورت عدم امكان عضویت انجمن در اتاق ایران 
خودبخ��ود منتفي محس��وب و كم لم یكن نم��ودن آن نيازي به 

تصویب مجدد مجمع عمومي فوق العاده انجمن نخواهد داشت. 

 

انجمـن می توانـد از طریق اتاق 
و  مشـکالت  ایـران  بازرگانـی 
مسـائل خـود را پیگیري کند و 
در تصمیم گیري ها موثر باشـد. 
روح حاکـم بر ایـن الحاقیه در 
نظر دارد نظرات اتاق بازرگانی را 
تامین کند ضمن این که مراقب 
اسـت چیزي خالف نظـر اعضا 
و مغایـر با قانـون وزارت کار به 
اساسـنامه انجمن اضافه نشود

با هماهنگي هاي انجام یافته با صدا و سـیماي جمهوري اسـالمي مقرر شده است که تعدادي از اعضاي محترم هیأت مدیره 
انجمن شرکتهاي ساختماني مطالب و موضوع هاي مرتبط با امور پروژه هاي عمراني، مسکن و سایر زیرساختهاي توسعه اي 

کشور در برنامه هاي زنده صدا و سیما ارائه نمایند.
ضمن آرزوي موفقيت براي اعضاء شركت كننده در برنامه هاي زنده رادیو و تلویزیون،  بي شك این اقدام در ارتقاء دانش و فرهنگ عمومي 
نسبت به فعاليت هاي شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي ساخت و ساز و نقش ارزنده و سازنده آنها در تحقق چشم اندازهاي توسعه 
كش��ور و تعامل خالق با ذینفعان بس��يار مؤثر اس��ت. ضمن جلب نظر خوانن��دگان ماهنامه پيام آبادگران، ب��ه بهره گيري از مطالب این 
گفتگوهاي رادیو تلویزیوني به اطالع مي رساند كميسيون انتشارات در نظر دارد متن سخنراني اعضاي هيأت مدیره شركت كننده در این 

قبيل برنامه هاي رادیویي را دریافت و به مرور در ماهنامه پيام آبادگران درج نماید.

اخبار انجمن 
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سياس��ت هاي مالي و پولي ارائه شده در بودجه كه در چارچوب 
سياستهاي انقباضي و یا انبس��اطي قرار مي گيرد روند پایه پول 
كش��ور و حج��م نقدینگ��ي را در مبادالت مش��خص مي كند و 
ب��ر متغيرهاي اقتص��ادي از جمله قيمت ها و س��طح تورم تأثير 
مي گ��ذارد. بنابراین بودجه كل هر كش��وري نش��انه ها و عالئم 
دقيقي از روندها و فرایندهاي اقتصادي كشور را بازگو مي كند و 
پایه و مایه اصلي براي چشم اندازهاي برنامه هاي توسعه مي باشد. 
بر این اس��اس بودجه كل كشور سال 91 چشم اندازهاي اقتصاد 
كش��ور را مش��خص مي كند و به همين دليل ض��رورت دارد كه 
مورد تجزیه و تحليل دقيق علمي قرار گيرد و چنانچه نارس��ایي 
احتمالي در آن مش��اهده مي شود از طریق نقد و بررسي عالمانه 

و متك��ي ب��ر منافع ملي بي��ان گردد 
و نق��اط ق��وت موج��ود در فصل ها و 
ردیف ه��اي آن مقّوم تر ش��ود. با این 
پاردایم به بررس��ي بودجه كل كشور 

براي سال 91 مي پردازیم.
مت��ن كامل ماده واحده 19 بند »ی« 
الیحه بودجه س��ال 1391 كل كشور 
ب��ا مناب��ع و مص��ارف بي��ش از 510 
هزار ميليارد تومانی روز چهارش��نبه 
دوازده��م بهمن ماه از س��وی رئيس 

جمهور محترم تقدیم مجلس شد.
الیحه بودجه س��ال 1391 كل كشور 
از حيث مناب��ع بالغ بر پنج ميليون و 

یكصد و دو هزار و پانصد و هش��تاد و هفت ميليارد و دویست و 
ده ميليون ریال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و یكصد و 
دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دویست و ده ميليون 

ریال به شرح زیر است:
الـف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از 
حيث هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یك 
ميليون و شش��صد و چهل و یك هزار و یكصد و چهل و ش��ش 

ميليارد و دویست و سی و شش ميليون ریال شامل:
ال��ف 1 - منابع عمومی بالغ بر ی��ك ميليون و چهارصد و چهل 
و ی��ك هزار و پنج��اه و هفت ميليارد و هش��تصد و هفتاد و دو 

ميليون ریال.
اختصاص��ی  درآمده��ای   - ال��ف2 
وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی بالغ 
بر دویس��ت هزار و هش��تاد و هشت 
ميليارد و س��يصد و ش��صت و چهار 

ميليون ریال.
دولت��ی،  بودج��ه ش��ركت های  ب- 
بانك ها و مؤسس��ات انتفاعی وابسته 
به دول��ت از لحاظ درآمدها و س��ایر 
منابع تأمين اعتبار بالغ سه ميليون و 
ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت 
و ی��ك ميليارد و پانص��د و نود و یك 
ميلي��ون ریال و از حي��ث هزینه ها و 

نگاهي اجمالي به الیحه بودجه سال 91 تقدیمي
 دولت و چشم انداز بودجه عمراني در صنعت احداث

اشـاره:نظریه هاي رایـج پولي بین افزایش عرضـه نقدینگي در جامعه با افزایش تورم، همبسـتگي معناداري را نشـان 
 مي دهد که مي توان آن را در نظریه مقداري پول مشاهده کرد. اما اقتصاددانان دیگري براساس تئوري مالي سطح قیمت
 )eory of Price Level� Fical( معتقدند که سیاستهاي مالي دولت تأثیر مستقیم در تورم دارد به بیاني چنانچه دولتها 
بودجه متوازني ارائه ندهند و یا امکان و انجام آن با توجه به متغیرهاي اقتصادي مقدور نباشد بودجه تدوین شده با کسري 

ساختاري مواجه خواهد بود که اولین اثر آن را مي توان در افزایش سطح عمومي قیمتها در جامعه مشاهده کرد.

 بودجه کل هر کشوري نشانه ها 
و عالئـم دقیقـي از روندهـا و 
فرایندهاي اقتصادي کشـور را 
بازگو مي کند و پایه و مایه اصلي 
برنامه هاي  چشم اندازهاي  براي 
توسعه مي باشـد. بر این اساس 
 91 سـال  کشـور  کل  بودجـه 
چشم اندازهاي اقتصاد کشور را 

مشخص مي کند

دكتر غالمرضا علی زاده 
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س��ایر پرداخت ها بالغ بر س��ه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و 
نهصد و شصت و یك ميليارد و پانصد و نود و یك ميليون ریال.
ج – كل درآمدها در بودجه س��ال 91 ح��دود 68 هزار و 471 
ميليارد توم��ان و كل هزینه ها بيش از 98 هزار و 508 ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده است به بيان آماري تراز عملياتي بودجه 

منفي 30 هزار ميليارد تومان است.
در بودج��ه س��ال 91 وزارت نفت از طریق ش��ركت های دولتی 
تابع��ه ذی ربط مكلف اس��ت معادل 5 .85  درص��د  بقيه ارزش 
مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت )خزانه داری كل كشور( 
منظور و به ش��رح مق��ررات این بند با دول��ت )خزانه داری كل 

كشور ( تسویه حساب نماید.
در ص��ورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات 
گازی بي��ش از ارق��ام مص��وب در ای��ن قانون )موض��وع ردیف 
210101 (، 14,5 درصد از مازاد حاصله به س��هم ش��ركت ملی 
نفت ای��ران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع س��رمایه ای 
صرف��اً جهت اجرای طرح های باالدس��تی نف��ت و گاز به مصرف 

می رسد.
بان��ك مرك��زی جمهوری اس��المی ایران مكلف اس��ت از وجوه 
حاصل��ه هر ماهه با اع��الم خزانه به ترتيب 14,5 درصد س��هم 
وزارت نف��ت از طریق ش��ركت های تابعه ذی ربط )با احتس��اب 
بازپرداخت های بيع متقابل( و 23 درصد س��هم صندوق توسعه 
ملی را به حس��اب های مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم 
درآمد عموم��ی دولت با فروش مبال��غ ارزی به نرخ روز فروش 
ارز در بازار )به تش��خيص كارگروه یاد ش��ده( مع��ادل پنجاه و 
ی��ك ميليارد و شش��صد و چهل ميلي��ون دالر مربوط به ردیف 
210101 مندرج در جدول ش��ماره ) 5( این قانون و دو درصد 
وج��وه حاصل از ص��ادرات نفت خام موضوع م��اده 132 قانون 
برنامه پنج س��اله پنجم توسعه موضوع ردیف 210109 مازاد ارز 
حاصل��ه را پس از تأمي��ن مصارف موضوع بن��د 2 این قانون به 

حساب ذخيره ارزی واریز نماید.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخير جزء یك بند )ح( ماده 
84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزی جمهوری 
اس��المی ایران موظف است 23 درصد صادرات گاز طبيعی پس 
از كس��ر ارزش گاز خ��ام طبيعی وارداتی را به حس��اب صندوق 
توس��عه ملی واریز نماید. مبل��غ واریزی مربوط به گاز طبيعی از 

ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
ر- به وزارت نفت از طریق ش��ركت های تابعه، منوط به تعهد و 
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزی ،ریالی و یا صكوك 
نفتی* از محل منابع داخلی ش��ركت های یاد ش��ده اجازه داده 
می ش��ود، با مس��ئوليت وزیر و مدیر عامل ش��ركت مربوط و با 
رعایت قوانين و مقررات در س��قف 5 ميليارد دالر اوراق مذكور 

را به فروش برساند.
ز- بانك مركزی جمهوری اس��المی ایران موظف است تا مبلغ 
10 ميليارد دالر از محل منابع ارزی خود در خارج از كش��ور را 
منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و س��ود این تسهيالت از محل 
منابع داخلی ش��ركت های تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع 
طرح های توس��عه ای نفت، گاز، پاالیش و پخش و پتروشيمی به 

شركت های مذكور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
ژ - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا 5 ميليارد دالر 
تس��هيالت به پيمانكاران خصوصی و س��رمایه گذاران غيردولتی 
طرح ه��ای نفت و گاز وام و تس��هيالت ارائه ده��د. همچنين به 
ش��ركت تابعه وزارت نفت اج��ازه داده می ش��ود از محل منابع 
صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پاالیشگاه آناهيتا )موضوع 
مصوبه س��فر مقام معظم رهبری( و نيز پاالیشگاه ميعانات گازی 

ستاره خليج فارس اقدام نماید.
خزانه داری كل كش��ور و بانك مركزی جمهوری اس��المی ایران 
موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14,5 درصد مازاد حاصل 
را به س��هم ش��ركت ذی ربط تابعه وزارت مذكور در بند )1-1( 

بيفزاید. 
به دولت اجازه داده می ش��ود تا مبلغ بيس��ت هزار ميليارد ریال 
از س��هام قابل واگذاری متعلق به دولت و شركت های دولتی یا 
منابع حاصل از واگذاری آن و س��ایر اموال و دارایی ها را به طور 
مس��تقيم بابت تادیه مطالبات اشخاص حقيقی و حقوقی، دیون 
پيمانكاران و پاكس��ازی ميادین مين به وزارت دفاع و پشتيبانی 

نيروهای مسلح واگذار نماید.
به هيئت امنای صندوق توس��عه ملی اجازه داده می شود بيست 
درصد از منابع صندوق توس��عه ملی را برای پرداخت تسهيالت 
ب��ه بخش های غيردولتی در اختيار بانك كش��اورزی یا صندوق 
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حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش كشاورزی قرار دهد تا به 
طرح های دارای توجيه فن��ی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی 
در بخش آب و كش��اورزی اختصاص یابد و نيز بيس��ت درصد از 
منابع صندوق یاد شده به صورت ارزی و ریالی به سایر بخش ها 

اختصاص می یابد.
استفاده دستگاه های اجرایی از تسهيالت مالی خارجی )فاینانس( 
در س��ال 1391 عالوه بر باقيمانده سهميه سال 1390 به ميزان 
س��ی ميليارد دالر تعيين می ش��ود تا توسط ش��ورای اقتصاد بر 
اس��اس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه به 

طرح های دارای توجيه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
حداقل مبلغ دو ميليارد دالر تس��هيالت از محل صندوق توسعه 
مل��ی برای حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی و قطارهای 

شهری اختصاص می یابد.
به منظور حمایت از توليد و اش��تغال، بانك ها و مؤسس��ات مالی 
و اعتب��اری دارای مجوز از بانك مركزی اجازه داده می ش��ود با 
پيشنهاد كارگروهی متشكل از استاندار )رئيس كارگروه(، معاون 
برنامه ریزی استاندار و رؤس��ای واحدهای استانی وزارتخانه های 
"صنع��ت، معدن و تج��ارت"، "امور اقتص��ادی و دارایی"، "جهاد 
كشاورزی" و "تعاون، كار و رفاه اجتماعی" با تأیيد هيئت مدیره 
بانك ها و مؤسس��ات اعتباری مذكور، اصل و س��ود تس��هيالت 
سررسيد ش��ده و معوقه پرداختی به اشخاص حقيقی و حقوقی 
باب��ت فعالي��ت در امور تولي��دی صنعتی، معدنی، كش��اورزی و 
خدمات��ی را ك��ه در بازپرداخ��ت بدهی های خود دچار مش��كل 
ش��ده اند، تا پنج سال تقسيط و از س��رفصل مطالبات سررسيد 

گذشته و معوق خارج نمایند.
همچنين اجازه داده می ش��ود كليه جریمه های ناشی از دیركرد 
بازپرداخت اصل و سود تسهيالت موضوع این بند پس از تعيين 
تكليف تا آن زمان و انجام تس��ویه حس��اب كامل با تأیيد هيئت 

مدیره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق 
خ��ود به بانك های عامل مراجعه نكنند، به هيئت مدیره بانك ها 
اجازه داده می ش��ود با رعایت قوانين و مق��ررات برای مطالبات 
بي��ش از پن��ج ميليارد ریال خود، از س��ایر ام��وال منقول و غير 
منق��ول آنان مازاد بر وثایق تحویلی ب��ه بانك ها از طریق اجرای 

ثبت اسناد و امالك یا مراجع قضائی اقدام كنند.
دولت مكلف اس��ت بدهی خود به بانك های��ی كه حداقل پنجاه 
درصد سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار 
ش��ده را حداكثر تا پایان ش��هریور م��اه 1391 از محل اموال و 

دارایی و سهام و سهم الشركه دولت در شركت ها به بانك طلبكار 
یا ش��ركت های سرمایه گذاری وابس��ته به آن و یا از محل وجوه 
اداره شده و با عامليت آن بانك و یا از محل فروش و یا واگذاری 
اموال، دارایی های متعلق به دولت و ش��ركت های دولتی تسویه 

و تهاتر نماید.
الف- به بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود 
به منظور افزایش س��هم تس��هيالت ارزی بخش غيردولتی مبلغ 
پن��ج ميلي��ارد دالر در بانك های عامل و ی��ا بانك های خارجی 

سپرده گذاری نماید.
ب - وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی و بانك مركزی جمهوری 
اس��المی ایران مكلفن��د حداقل 10 ميلي��ارد دالر خط اعتباری 
جهت تأمين مالی س��رمایه گذاری بخش های غيردولتی از خارج 

از كشور فراهم نمایند.
پ - بده��ی ش��ركت های تابع��ه و وابس��ته ب��ه وزارت نيرو به 
پيمانكاران، مش��اوران و س��ازندگان تجهيزات طرح های ملی و 
اس��تانی و همچنين فروش��ندگان برق بخش خصوصی و س��ایر 
طلبكاران كه طلب آنها مورد تأیيد وزیر و ذی حساب با مسئوليت 
آنان بوده و به تأیيد س��ازمان حسابرسی می رسد، را مستقيماً از 
محل س��هام یا سهم الش��ركه و اموال دولت و شركت های دولتی 
ی��ا منابع حاصل از واگ��ذاری آن و یا ف��روش و واگذاری اموال 
و دارایی ه��ا و طرح ه��ای نيمه تم��ام و خاتم��ه یافت��ه، با قيمت 
كارشناس��ی روز كه به تأیيد وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر 
مربوطه می رسد با مسئوليت آنان حسب مورد پرداخت و یا تهاتر 
نماید. با توضيحي كه در بودجه س��ال 91 كل كشور آمده است 
ابتدا ارقام آن را با بودجه س��ال 90 مقایسه مي نمائيم سپس به 

تجزیه و تحليل آن مي پردازیم.
همانطوري كه در جدول بررس��ي مقایس��ه اي بودجه سال 90 با 
س��ال 91  آمده اس��ت بودجه سال 91 كش��ور نزدیك به 510 
هزار و 258 ميليارد تومان اس��ت كه نس��بت به بودجه سال 90 
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ك��ه حدود 508 هزار و 393 ميليارد و 872 ميليون تومان بوده، 
حدود 0/5 درصد افزایش نشان مي دهد.

از كل بودجه س��ال 91 حدود 365/6 هزار ميليارد تومان مربوط 
به بودجه ش��ركتهاي دولتي اس��ت كه عملكرد مستقل دارند به 
عبارتي باید گفت كه حدود 70 درصد بودجه كل كش��ور مربوط 

به بانكها و شركتهاي دولتي است.
در بودجه كل كشور در سال 91 بودجه عمومي دولت كه شامل 
بودجه جاري و بودجه عمراني اس��ت ح��دود 6/5 درصد كاهش 
نش��ان مي دهد ولي بودجه عمراني سال 91 به ميزان 38/5 هزار 
ميليارد تومان نس��بت به س��ال قبل كه حدود 35 هزار ميليارد 

تومان بوده است حدود 11درصد رشد نشان مي دهد.
آنچ��ه در بررس��ي بودجه هاي عمراني كش��ور مطرح اس��ت این 
اس��ت كه در طول س��الهاي بعد از انقالب اس��المي ایران هرگاه 
بودجه جاري دولت به نوعي با كس��ري مواج��ه مي گردد آنرا از 
طریق برداش��ت از بودجه هاي عمراني جبران مي كنند. طي این 
مدت هم��واره بخش بزرگي از بودجه عمراني صرف س��ایر امور 
غيرعمراني ش��ده اس��ت به طوري كه در س��ال 90 نيز كمتر از 
50درصد بودجه عمراني تخصيص یافته است با این پيش شرط 
كه چنانچه براي سه ماهه پایان سال حدود 6هزار ميليارد تومان 
تخصيص یابد، درصد فوق احراز خواهد ش��د. از س��ویي بودجه 
عمراني در سه گروه طبقه بندي مي شود و هر یك از آنها سهمي 

از بودجه عمراني را به خود اختصاص 
مي دهند كه عبارتند از:

1� طرح هاي ملي
2� طرح هاي استاني

3� ردیف متفرقه طرح هاي عمراني
از رق��م بودج��ه عمران��ي 35 ه��زار 
ميلي��ارد تومان��ي س��ال 90، ح��دود 
17/124 ميلي��ارد تومان به طرح هاي 
مل��ي اختصاص یافته اس��ت و حدود 
5/920 ميليارد تومان از این بودجه به 
طرح هاي اس��تاني و 11/930 ميليارد 
تومان باقيمانده به ردیف هاي متفرقه 

طرح هاي عمراني تخصيص داده شده است.
چنانچه اشاره شد در بررسي هاي بودجه عمراني سال 90 با این 
واقعي��ت برخورد مي كنيم كه از 35 ه��زار ميليارد تومان بودجه 
عمراني س��ال 90 )در صورتي كه حدود 6 ه��زار ميليارد تومان 
هم در س��ه ماهه پایان س��ال تخصيص یابد( ح��دود 17/6 هزار 
ميليارد تومان یعني 50 درصد آن وارد چرخه عملياتي و اجرایي 
پروژه هاي عمراني شده است به عبارت دیگر 50درصد از بودجه 
عمراني صرف امور بودجه جاري ش��ده اس��ت ك��ه آثار و تبعات 
س��وء آن را مي توان در تطویل پروژه ها، ورشكستگي شركت هاي 
مهندس��ي پيمانكار پروژه هاي عمراني مش��اهده كرد زیرا وقتي 
مطالب��ات پيمان��كاران پرداخت نمي ش��ود آنها نيز ت��وان ایفاي 
تعهدات خود را ندارند و به اجبار ابتدا با تعدیل نيرو و س��پس با 

عدم فعاليت و تعطيلي شركت مواجه مي شوند. 
ضمن اینكه از 50درصد بودجه عمراني تخصيص یافته س��ال 90 
چنانچه به روش آماري توزیع آنرا با قدر نس��بي با ضریب یكسان 
محاس��به  كنيم فقط 50درصد آن )نص��ف آن( به طرح هاي ملي 
اختصاص یافته اس��ت یعني به عبارتي 25درصد بودجه عمراني 
اعالم شده سال 90 صرف طرح هاي ملي شده است و حدود 8/5 
درصد آن در طرح هاي اس��تاني هزینه ش��ده است و 16/5 درصد 
دیگر به ردیف هاي متفرقه طرح هاي عمراني اختصاص یافته است 
كه تعریف مفاهيم دقيقي از نوع این پروژه ها به عمل نيامده است.
مج��دد متذكر مي ش��ویم كه اگ��ر درصدهاي به دس��ت آمده از 
بودجه عمراني را به طور مساوي در بودجه هاي سه گانه تخصيص 
یافته نهایي اعمال كنيم ارقام ارائه شده در جدول فوق به دست 
مي آید كه اصلي ترین و عمده ترین مش��كل شركتهاي پيمانكاري 
را رق��م مي زند زیرا بودجه عمراني س��ال 91 نيز مش��مول این 
رویه متداول خواهد ش��د یعني بخش��ي از آن ب��ه بودجه جاري 
انتقال خواهد یافت از س��ویي بخش��ي از بودجه عمراني چنانچه 
ب��ه پروژه هاي نيم��ه تمام اختصاص یابد و بخ��ش دیگري از آن 
براي پرداخت مطالبات ش��ركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي 
عمراني اختصاص یابد و بخش دیگري از آن نيز توسط تورم سال 
91 از دس��ترس خارج ش��ود و مقداري دیگر صرف كسر بودجه 
30ه��زار ميليارد توماني موجود در بودجه س��ال 91 ش��ود. در 
چنين شرایطي به نظر مي رسد عماًل پروژه هاي جدید عمراني با 
كمبود بودجه الزم مواجه خواهند شد 
و این دور تسلسل باطل ناشي از عدم 
پرداخت مطالبات شركتهاي پيمانكار 
در سال 91 نيز به احتمال قوي تكرار 
ش��دني اس��ت. بنابراین ضرورت دارد 
ك��ه در این زمين��ه اقدامهاي عاجل و 
اساس��ي به عمل آید ب��ا این اميد كه 
شاهد تخصيص بودجه هاي عمراني بر 
اساس برنامه و چشم اندازهاي مشخص 
ش��ده آن براي توسعه كش��ور باشيم، 
دیدگاه ه��اي مط��رح ش��ده در مورد 
بودجه س��ال 91 را به ش��رح زیر ارائه 
مي كني��م با این آرزو كه دولتمردان و 

 در بودجه کل کشور در سال 91 
بودجه عمومي دولت که شـامل 
بودجه جـاري و بودجه عمراني 
اسـت حدود 6/5 درصد کاهش 
نشـان مي دهـد ولـي بودجـه 
عمراني سال 91 به میزان 38/5 
هـزار میلیارد تومان نسـبت به 
سـال قبل که حـدود 35 هزار 
میلیارد تومان بوده است حدود 

11درصد رشد نشان مي دهد.
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نمایندگان محترم مجلس شوراي 
اس��المي ب��ا امعان نظ��ر بيش��تر 
در آنچ��ه بي��ان مي ش��ود انتظام 
بخش��ي شایس��ته تري در بودجه 
كل كش��ور ایجاد كنن��د. به ویژه 
نس��بت به بهره گي��ري از بودجه 
عمراني كش��ور در شعاع و ميدان 
عمليات تعيين شده در برنامه هاي 
زیرس��اخت هاي توسعه اي كشور، 
بيش از پيش حساس��يت نش��ان 
دهند. اما آنچه از ش��اكله بودجه 
كل كش��ور تقدیمي دولت محترم 
به مجلس شوراي اسالمي مستفاد 
مي ش��ود به طور كلي نكاتي است 

كه آن را به شرح زیر مي توان مطرح كرد. 
  بودجه كل كشور در سال 91 از نقطه نظر ویژگي هاي تعریف 

شده در آن در گروه بودجه انبساطي قرار مي گيرد.
  برخ��ي از منابع و مصارف در مرجع جداول بودجه مش��اهده 
نمي ش��ود به ویژه عدم تفكيك و تعيين س��هم م��ردم، توليد و 

صنعت از درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي یارانه ها؛
  در بودجه سال 91 براي هزینه كردن از منابع صندوق توسعه 
ملي نياز به مجوز دولت دارد كه این امر به نظر مي رسد با قانون 

بودجه مربوط به آن متعارض باشد. 
- دخل و خرج سال آینده دولت از محل اجراي قانون هدفمندي 

یارانه ها از شفافيت الزم برخوردار نيست. 
  به نظر مي رس��د انتشار نامتعارف و بيش از حد و متنوع اوراق 

مشاركت احتماالً به بي انضباطي مالي دولت كمك كند.
  نامشخص بودن واگذاري ها در اجراي فرمان بازنگري اصل 44 

از جمله مواردي است كه شفافيت بودجه را كاهش مي دهد.
  واری��ز ماليات حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي به حس��اب 
س��ازمان هدفمندي یارانه ها براي توزی��ع آن ميان مردم به نظر 
مي رس��د مشكل قانوني دارد زیرا بر اساس قانون، ماليات باید به 

دولت اختصاص یابد.
  رش��د بودجه ش��ركتهاي دولتي به حدود 400 هزار ميليارد 
توم��ان تا حدودي نگران كننده اس��ت و رق��م آن به بودجه كل 
كش��ور در سال 89 بس��يار نزدیك شده است و رشد بودجه این 
قبي��ل ش��ركتها كه معموال مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه امور 
بودجه اي آن ورود الزم نمي نماید از دیگر عوامل موثر در كاهش 

وضوح بودجه مي باشد
  وج��ود 113 ش��ركت زیان ده در س��ال 89 كه در فهرس��ت 
ش��ركتهاي س��ودده ثب��ت ش��ده اند از دیگر مواردي اس��ت كه 
ابهام آفرین است. از طرفي افزایش 20درصدي بودجه شركتهاي 
دولت��ي در حوزه صنعت و معدن نس��بت به س��ال 90 احتمال 

تصدي گري دولت را افزایش مي دهد.
  همانطوري كه اش��اره شد مجلس ش��وراي اسالمي حدو 60 
درصد توليد ناخالص داخلي و 70 درصد بودجه كل كشور را در 
قال��ب بودجه ش��ركتهاي دولت��ي از ارزیابي هاي كارشناس��ي و 

بررسي هاي تصویب بودجه خارج مي كند 
و این ميزان و حج��م از بودجه نكاتي را 
متبادر به ذهن مي سازد و این احتمال را 
تقویت مي كند كه از طریق اعمال آن در 
بودجه ش��ركتهاي دولتي كسري بودجه 
پنه��ان ش��ود به وی��ژه دریاف��ت ماليات 
سالهاي قبل از شركتهاي دولتي و ماليات 
علي الحس��اب از آنها این نظ��ر را تقویت 

مي كند. 
- درج بخ��ش بزرگ��ي از وام خارجي در 
قس��مت  منابع ش��ركتهاي دولتي كه در 
الیحه بودجه سال 90 رقمي حدود 280 
ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت )همين 
رقم در س��ال 89 حدود 54 درصد رشد 
نشان مي دهد( ساختار واقعي بودجه را مي تواند خدشه دار سازد. 
به نظر مي رس��د نرخ ارز در بودجه س��ال 91 غير واقعي باش��د 
و ای��ن امر در ش��كل و محتواي بودجه مي تواند آثار نامناس��بي 
ایجاد كند. زیرا قيمت ارز 1226 تومان اعالم ش��ده اس��ت ولي 
در بودجه قيمت دالر 1150 تومان تعيين شده است و مشخص 
نيست مابه التفاوت این مبلغ از كجا و در كدام حساب هاي مالي 

محاسبه مي شود.
  چنين به نظر مي رس��د كه ارق��ام بودجه عمراني با واقعيت ها 
زاویه داشته باشد و همانطوري كه در جداول آورده شده دولت ها 
در طول سالهاي پس از انقالب، آسان ترین راه حل مشكل بودجه 
جاري را از طریق برداش��ت از بودج��ه عمراني تلقي مي كنند و 
ادامه این روند ش��ركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني 

را به ورطه نابودي مي كشاند.
  به نظر مي رسد قيمت نفت در بودجه با واقعيت خوانایي ندارد 

و چشم اندازها مي تواند به نوع دیگري خود را نشان دهد.
  در بودجه س��ال 91 ميزان توليد نفت به روش��ني مش��خص 

نيست.
 ميزان صادرات نفت نيز در بودجه سال 91 به وضوح مشخص نيست.

 بودجه براي ش��رایط عادي نوشته شده است و تمهيداتي براي 
شرایط ویژه در آن مشاهده نمي شود مگر دولت بودجه در سایه 

داشته باشد كه ارائه نشده است.
 موجودي صندوق توسعه ملي بودجه سال 91 مشخص نيست و 
اعتب��اري بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان براي این منظور در ميان 
بودجه شركتهاي دولتي جایگزین شده است كه احتماالً این امكان 
را مي دهد از آن براي جبران كسري بودجه عمومي استفاده گردد.

با در نظر گرفتن عوامل فوق به نظر مي رسد بودجه سال 91 به 
صورت دوازدهم تصویب مي ش��ود. با این گزاره بررس��ي بودجه 
كل كش��ور س��ال 91 را به پایان مي بریم ك��ه در این بودجه به 
احتمال زیاد بخشي از قوانين برنامه و بودجه و قوانين محاسبات 
عمومي در بودجه نویس��ي رعایت نش��ده اس��ت. اميد اس��ت با 
بررس��ي دقيق تر و عميق تر كارشناسي ، شاهد بودجه اي توانمند 

در چارچوب توسعه پایدار كشورمان باشيم.

 - رشد بودجه شرکتهاي دولتي 
بـه حـدود 400 هـزار میلیـارد 
تومان تا حـدودي نگران کننده 
اسـت و رقـم آن بـه بودجـه 
کل کشـور در سـال 89 بسیار 
نزدیـك شـده اسـت و رشـد 
بودجه ایـن قبیل شـرکتها که 
معموال مجلس شـوراي اسالمي 
به امـور بودجه اي آن ورود الزم 
نمي نماید از دیگـر عوامل موثر 
در کاهش وضوح بودجه مي باشد
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بنا به دعوت انجمن شركتهای ساختمانی، تاسيساتی و راهسازی 
آذربایج��ان غربی برای گردهمایی اعضا جهت بررس��ی و تبادل 
نظر در مورد مس��ائل و مش��كالت صنفی اعضا، این گردهمایی 
همزمان با س��ی و ششمين س��الگرد تشكيل انجمن )سندیكای 
س��ابق آذربایج��ان غربی( در تاری��خ 10/27 /90 با حضور جمع 
كثيری از اعضا در س��الن هتل س��احل اروميه برگزار گردید. در 
این مراس��م پس از خوش آمدگویي به ميهمانان ش��ركت كننده 
در همایش، دبير و رئيس هيات مدیره انجمن در جایگاه مس��تقر 
ش��دند و ضمن توضيحاتی در خص��وص عملكرد انجمن و طرح 
مس��ائل و مش��كالت پيش روی همكاران، به تبادل نظر با اعضا 
پرداختند. حاضران نيز دیدگاه ها و نظرات خود  را در مورد مسائل 
و مشكالت بيان كردند. پس از بحث و تبادل نظر در جمع بندی 
نظرات ودرخواس��تها، طوماری در س��ه موضوع اصلی، مشكالت 
ناش��ی از اعتبارت، ماليات بر ارزش افزوده، مش��كالت رتبه بندی 
سيس��تم الكترونيكی ساجات با مهر وامضا حاضرین تهيه و مقرر 
گردید انجمن آن را به حضور استاندار محترم و مسئوالن ذیربط 

ارسال و پيگيری نماید. 

متن طومار
بسمه تعالي 

جناب آقاي جالل زاده
 استاندارمحترم و مدیریت محترم عالي اجرائي استان 

باسالم و احترام:
امضاكنندگان ذی��ل جمعي از پيمان��كاران و مجریان طرحهاي 
عمراني اس��تان مي باشند كه در راستاي آباداني وپيشرفت ایران 
اس��المی و استان عزیزمان، كه در این برهه زماني در سال مزین 
به جهاد اقتصادی كه لزوم تقویت توانایی های فنی و اقتصادی را 
ایجاب ميكند، با تحمل مشكالت وهزینه هاي كمرشكن درحال 
زوال و فروپاش��ي مي باشند، تقاضا دارند با صدور دستورات قاطع 
به یاري این قش��ر تالش��گرهمت گماش��ته و با حفظ این صنف 
خدمتگزار ش��اهد شكوفائي و رش��د روزافزون پروژه هاي عمراني 

استان عزیزمان باشيم:
الف - ضمن ارج نهادن به قانون ماليات بر ارزش افزوده واستقبال از 
اجراي كامل و فراگيرآن كه گام مهمي جهت نهادینه نمودن فرهنگ 

 در همایش اعضاء  انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسيساتی و راهسازی آذربایجان غربی صورت گرفت

بررسی راه  حل مشکل رتبه بندي 
و مالیات بر ارزش افزوده 
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مالياتي و توسعه عدالت اجتماعي مي باشد. شركت هاي پيمانكاري 
ازاولين مش��مولين در دوره اجراي آزمایش��ي آن می باشند كه با 

اعالم ایرادات وارده ازبدو ابالغ پيگير اصالح آن هستند. 
جناب آقای اس��تاندار این قانون اساسا براي معامالت وخدمات 
مبتني برخرید و فروش كاال تنظيم گردیده و با توجه به اینكه 
ش��ركتهاي پيمانكاري جهت انجام خدمات خود فاكتور خرید 
ص��ادر نمي نمایند و دریافتي هاي خدم��ات این صنف درقالب 
صورت وضعيت هاي موقت و بصورت علي الحس��اب صادر و پس 
از فرایند  طوالنی رس��يدگي توس��ط مشاور و كارفرما پرداخت 
مي گ��ردد. بدین ترتيب با توجه به تطویل مدت زمان پرداخت 
ازبابت بروكراس��ي اداري و یا عدم تخصي��ص بموقع اعتبارات 
عمران��ي مطابق قانون، به عدم پرداخ��ت بموقع ماليات جرائم 
دیركردی شامل ميگردد كه بعهده پيمانكار قرار می گيرد، حال 
آنك��ه مقصر اصلي دس��تگاه اجرائي وع��دم تخصيص اعتبارات 
ميباشد. لذا در راستاي رعایت عدالت اجتماعي و جهت پرهيز 
ازاعمال این جرائم ناعادالنه دستورفرمائيد موضوع بنحو مقتضی 
به سازمان امورمالياتي كشور منعكس و در جهت اصالح قانون 
ماليات برارزش افزوده، تاریخ پرداخت صورت وضعيت ها مالك 
عمل قرارگيرد. همچنين دستور فرمائيد اداره كل امورمالياتي 
استان در این راستا، كليه جرائم ماليات بر ارزش افزوده ازجمله 
جرائ��م ناش��ی از تاخير در پرداخت كارك��رد قراردادها را مورد 

بخشودگي صددرصدي قراردهد.
ب-  عدم تامين وتخصيص بموقع اعتبارات استاني و ملي علت 
اصل��ي ركود پروژه های عمران��ی و كاهش روز افزون توان مالي 
واجرائي شركت ها گردیده است لذا تقاضا ميگردد دستورفرمائيد:

1- تامين بموقع اعتبارات و پرداخت ميلياردها ریال مطالبات به 

حق پيمانكاران  پيگيري گردد. 
2- از شروع پروژه هاي جدید بدون اعتبار و یا با اعتبارات ناچيز 
و درگيركردن پيمانكاران ممانعت بعمل آورده و به مس��ئولين 
مالي واجرائي ك��ه عهده دار طرح هاي عمراني هس��تند دراین 

خصوص دستور مؤكد صادر گردد.
3- نسبت به تمدید موافقتنامه و پایدار شدن اعتبارات پروژه ها 
تا پرداخت مطالبات و تسویه حساب پيمانكاران و دیون معوقه 

آنها دستورات الزم را صادرفرمائيد
ج- اش��تغال زائي دغدغه اصلي جامع��ه و ازاهداف اصلي دولت 
خدمتگزارمي باشد و حال آنكه با ابالغ دستورالعمل الكترونيكی 
جدید تشخيص صالحيت و رتبه بندي شركت هاي پيمانكاري 
با عنوان "سامانه ساجات" ضمن تطویل فرآیند تعيين صالحيت 
عامل بازدارنده ای برای ارتقا صالحيت ش��ركت هاي پيمانكاري 
گردیده وعمال عرصه را ب��راي تمدید حضورعمده اي از فعاالن 
این صنف تنگتر نموده اس��ت، با توجه به مش��كالت س��امانه 
مذكورهمچنان تاخيرات رس��يدگی به تقاضاها و وضع قوانين 
جدید و تغييرات مستمر قوانين، شركتهاي پيمانكاري عمال یا 
ازصالحيت اجرائي س��اقط و یا صالحيت آنها كاهش داده شده 
اس��ت كه با توجه به اشتغال زائي حداقل 50 نفري یك شركت 
پيمانكاري و تاثيرآن درفضاي كارواش��تغال استان، لزوم توجه 
بيش��تر را می طلبد، لذا خواهشمند است دستورفرمائيد ضمن 
انعكاس مشكالت و درخواست بازنگري در دستورالعمل جدید 
معاونت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور، مجموعه 
دفتر فنی اس��تان نيز ضمن تسریع در رس��يدگی به تقاضاها، 
نس��بت به تمدید دو ساله صالحيت اجرائي شركتهای باسابقه 

اجرائي چندین ساله اقدام فرمایند.
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اشاره:
انجم�ن ش�ركتهاي س�اختماني جه�ت 
تعامالت بيشتر با نهادهاي كارفرمايي 
حكومت�ي  و  دولت�ي  س�ازمانهاي  و 
همواره س�عي كرده اس�ت تا مس�ائل 
و مش�كالت فراروي ش�ركتهاي عضو 
مجري پروژه هاي عمراني را از طريق 
مكاتبه و اطالع رس�اني دقيق پي گيري 
كن�د در ضم�ن نظ�رات كارشناس�ي 
انجمن را كه در كميسيون های ذيربط 
مورد بررس�ي و تجزيه و تحليل قرار 
گرفته اس�ت در اختيار مراجع ذيربط 
قرار ده�د. اي�ن ام�ر منب�ع و منش�اء 
بس�ياري از رف�ع تنگناها و مش�كالت 
در چارچوب ظرفيت هاي موجود بوده 
اس�ت. نظر خوانندگان گرامي ماهنامه 
پيام آبادگران را به مواردي از مكاتبات 

انجام شده جلب مي كنيم.

انجم�ن ش�ركتهاي س�اختماني جه�ت 
تعامالت بيشتر با نهادهاي كارفرمايي 
حكومت�ي  و  دولت�ي  س�ازمانهاي  و 
همواره س�عي كرده اس�ت تا مس�ائل 
و مش�كالت فراروي ش�ركتهاي عضو 
هاي عمراني را از طريق 
گيري 
ن�د در ضم�ن نظ�رات كارشناس�ي 
های ذيربط 
مورد بررس�ي و تجزيه و تحليل قرار 
گرفته اس�ت در اختيار مراجع ذيربط 
ده�د. اي�ن ام�ر منب�ع و منش�اء 
بس�ياري از رف�ع تنگناها و مش�كالت 
هاي موجود بوده 
اس�ت. نظر خوانندگان گرامي ماهنامه 
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خبر و نظر 

نامه اي از آقاي مهندس عبداله شیخ طالیي کارشناس دفتر معاونت فني شرکت آب و نیرو به دفتر انتشارات 
رسید. در این نامه به مقاله ارائه شده توسط آقاي مهندس طبیب زاده در ماهنامه شماره 288 در موضوع ماده 
46 و 48 شـرایط عمومي پیمان، نقدي نوشته بودند که نشان دهنده دغدغه هاي علمي در جهت همگرایي 
هرچه بیشتر بخش کارفرمایي و پیمانکاري پروژه هاي عمراني بود. انجمن شرکت هاي ساختماني از طریق 
ارگان رسمي خود »ماهنامه پیام آبادگران« نیز همانند آقاي مهندس شیخ طالیي تعامالت و گفتمان فني و 
تخصصي را در چارچوب ایجابي آن براي رهیافت هاي راهبردي و با رصد کردن منافع ملي کشور پي گیري 

مي کند و نظرات کارشناسي خود را براساس آن ارائه مي دهد.
به دلیل کاستن از محاجه به مصداق "الکالم یجرالکالم" نقد عالمانه و آگاهانه ایشان در کمیسیون انتشارات 
مورد بررسـي و امعان نظر قرار گرفت و به منظور بهره گیري فني و تخصصي از مفاد آن به کمیسـیون فني 

انجمن ایفاد  گردید.
بدیهي است پس از دریافت نظرات کارشناسي کمیسیون فني که متولي این قبیل امور انجمن است نتیجه 

امر در پاسخ به نامه ایشان اعالم خواهد شد.
فرصت را مغتنم شـمرده از دقـت و عالقه مندي جناب آقاي مهندس شـیخ طالیي به مطالب ماهنامه پیام 
آبادگران صمیمانه تشکر و قدرداني مي شود و به استحضار ایشان مي رسانیم که همانطوري که در شناسنامه 
ماهنامه پیام آبادگران مندرج است مطالب ارائه شده در ماهنامه لزومًا  نقطه نظرات انجمن نیست و بالطبع 
قابلیت نقد و بررسـي دارد. ضمن آنکه پایه هاي اصلي و مایه هاي اساسي راهنماي عمل،  از بطن و متن این 

  کمیسیون انتشاراتقبیل گفتمان هاي صمیمانه سرچشمه مي گیرد.
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انواع بازارها در ادبيات اقتصادي
در طبقه بندي اقتصادي چهار نوع بازار وجود دارد:

بازار سرمایه  
بازار پول  
بازار كار  
بازار كاال  

بازار سرمایه:
در بازار سرمایه، قيمت سهام و )EPS( یا  p/s  )نسبت قيمت به 

سود هر سهم( عرضه و تقاضاي این بازار را شكل مي دهد.
بازار پول:

در این بازار، نرخ سپرده ها یا نرخ تسهيالت بانكي، عرضه و تقاضاي 
پول را شكل مي دهد.

بازار کار:
این بازار، نماد مایه مزد یا دستمزد منابع انساني عرضه و تقاضاي 
نيروي كار را معين مي كند. وجود بيكاري و عدم مهارت هاي كافي 
منابع انس��اني باعث مي ش��ود كه عرضه نيروي كار براي اشتغال 
افزایش یابد و به دليل كمي كشش تقاضا براي آن دستمزدها در 
حداقل قرار مي گيرد ليكن در مورد نيروهاي ماهر و داراي مهارت 
به دليل محدودیت عرضه، تقاضاي مؤثر براي این گروه، از كشش 
باالیي برخوردار اس��ت، این امر باعث مي شود كه دستمزد آنها با 

افزایش همراه باشد.
بازار کاال:

در ای��ن بازار نيز عرضه كاال و خدمات و مي��زان تقاضاي آن پایه 
قيمت را مش��خص مي س��ازد. مگر در مواردي كه عرضه كاالهاي 
اساس��ي و خدمات حساس با س��ازوكارهایي محدود گردد كه در 
این ش��رایط )احتكار( قيمت كاال و خدمات بدون تبعيت از قانون 

بازار، افزایش مي یابد.

�ink Tank  کانون فکر
كانون فكر با ویژگي هاي فعلي حدود پنجاه و دو س��ال پيش )در 
سال 1960( مطرح شد و به دنبال آن كانون هاي تفكر تأسيس و 
ایجاد گردید. كانون تفكر سازمان ویژه اي است براي تفكرو پژوهش 
به منظور زمينه س��ازي جهت سياست س��ازي و تصميم سازي كه 
اساس آن جمع اندیشي با ایده پردازي جمعي است كه فرآورده هاي 
فكري توليدي را كه ملهم از مس��ائل روز است به مخاطب انتقال 
مي دهد بدون آنكه خود درگير مسائل اجرایي و تشریفات رسمي 

سياست گذاري گردد.

Resulting Value  ارزش حاصله
اولين مرحله از مدیریت ریس��ك و ب��ه مجموعه اي از روابط گفته 
مي ش��ود كه عملك��رد زماني و هزینه هاي كل پروژه را محاس��به 
و معي��ن مي كند و هدف آن نظارت بر عملك��رد موجود پروژه از 

دیدگاه زمان بندي و هزینه است.

Risk Evaluation ارزیابي ریسك
دومين مرحله از مدیریت ریسك است كه احتمال وقوع ریسك یا 

خطر را بررسي و اثرات آن را بر عملكرد كلي ارائه مي دهد.

شش نکته مدیریتي جهت پیشرفت
Six Management Point for Progress 

 سازمان دهي مؤثر فعاليت
 مراقبت ا زبهداشت جسمي و رواني خویش

 تغيير نگرش نسبت به مسائل و مشكالت )مشكالت را عامل رشد 
و ارتقاء توانمندي هاي مدیریتي بدانيم(

 از اش��تباه نهراس��يم بلكه از آن براي موفقيت هاي بيشتر كسب 
تجربه كنيم )تكرار اشتباه ناخوشایند است(

نگاهي اجمالي بر ادبیات اقتصادي و مالي
تهيه  و تنظيم  : کميسيون انتشارات
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 در مورد تحقق اهداف بيش از اندازه )وسواس گونه( جدي نباشيم 
)جدیت بيش از حد گاهي دس��تيابي به هدف را مشكل مي سازد(  

اعتماد به نفس را در خود افزایش دهيم.

Slowly Management مدیریت آهسته
 ای��ن ن��وع مدیری��ت ابت��دا در اعت��راض ب��ه غذاه��اي س��ریع
 )Fast Foods( توسط فرد رس��توران داري به نام كارلو پتریني 
آغاز ش��د )1986( و با این بيانيه »كه ما برده س��رعت شده ایم و 
زندگي س��ریع عادت هاي خوب را نابود مي كند و حریم خصوصي 
را دچار اختالل كرده اس��ت« آغاز گردید و جنبش غذاي آهسته 
)توس��ط او( پایه گذاري شد. این جنبش س��پس وارد عرصه هنر 
آهس��ته و خبرنگاري آهسته شد و 19 فوریه به عنوان روز جهاني 

آهستگي نام گذاري گردید.
ای��ن مفهوم پس از مدتي وارد ادبيات مدیریتي ش��د و راهي براي 
ایج��اد آرام��ش در محل كارخانه و یا هر مح��ل كار دیگري براي 
منابع انس��اني شناخته شد، زیرا سازمان ها به سرعت از بحراني به 
بحران دیگر مبتال مي شوند این نوع مدیریت به دنبال درنگ كردن 
و مقایس��ه از طریق پرسش، تشویق و مناظره است. به بيان بهتر، 
مدیریع آهسته سعي مي كند مفاهيم غذاي آهسته را بر اقتصاد و 

جامعه منطبق سازد تا به اثر و نتيجه مطلوب برسد.

روش مهندسي معکوس
Reverse Engineering Method 

مهندسي معكوس فرایندي است كه روش آن براي كشورهاي در 

حال توس��عه پيشنهاد مي ش��ود. در این فرایند ابتدا ميزان كمبود 
اطالع��ات فني براي پش��تيباني از توليد معين مي ش��ود س��پس 
كارگروه متخصصي مدارك و نقش��ه هاي خاص طراحي محصول 
كش��ورهاي پيش��رفته را با خرید محصول آنها به دست مي آورند 
و ب��ا دس��تيابي به نقاط مجهول و ناش��ناخته محصول س��عي در 
نمونه سازي نيمه صنعتي آن مي كنند سپس با بررسي بيشتر و رفع 

نارسایي هاي احتمالي آن را به توليد انبوه مي رسانند.

Reengineering مهندسي مجدد
مایكل همر براي نخستين بار مفهوم مهندسي مجدد را در مقاله اي 
مطرح كرد.  وي در این مقاله عنوان كرد اتوماسيون كارساز نيست، 

فعاليتهاي زاید را حذف نمایيد.
اساسي ترین وجه مشترك مهندسي مجدد ادغام مشاغل و وظایف 
و یكي شدن آنهاست. در همه سازمان هایي كه به مهندسي مجدد 
مي پردازن��د وظایف جداگانه خدمت به مش��تري در یك پس��ت 
گرد آمده و مس��ئول مش��خصي براي آن در نظر گرفته مي ش��ود 
و كاركنان ش��ركت نياز ندارند تا چون گذش��ته براي انجام كار از 
هرم مدیریت باالیي خود كس��ب تكليف كنند بلكه در این فرایند 
كاركنان خدمات و وظایف خود را بدون كس��ب تكليف از مقامات 
باالتر با اش��راف بر آن، با تأخير و هزینه كمتر، پاسخگویي بهتر و 
سریعتر به مشتریان سازمان ارائه مي دهند. مهندسي مجدد ناظر 
بر یكپارچگي مش��اغل ب��ا كارمند محوري اس��ت، فرایند طبيعي 
جریان امور اس��ت كه با كاهش بازرسي، كنترل و موارد اختالف، 

ایجاد تمركز و تمركززدایي را امكان پذیر مي نماید.

سـي و سه سـال قبل نهال انقالب شـکوهمند اسالمي 
ایـران در بیسـت و دوم بهمـن ماه شـکوفه زد و به بار 
نشست؛ بهاران جغرافیاي سیاسي ایران زمین آغاز شد. 
انقالب اسـالمي ایران راه خویـش را از درونمایه باورها، 
اعتقادات مردمي روشـني بخشید و به رهبري حضرت 
امام)ره( تمامي گریوه ها و موانع پیش روي را برداشـت 
تـا افق هـاي مـورد انتظـار را در آغوش کشـد، گرچه 
کشورهاي صنعتي و فراصنعتي غرب که منافع خود را با 
انقالب جوان اسالمي هم راستا نمي دیدند، براي کاستن 
از شیریني این رویداد بزرگ قرن، جنگ هشت ساله اي 
را به انقالب اسالمي نوپاي ایران تحمیل کردند به طوري 
که عمده رشد ظرفیتها و توانایي هاي آن که مي توانست 
و مي بایسـت بخش بزرگي از افق  هاي آرماني را ترسیم 
و تقویـم نمایـد، از گردونـه اصلـي خـارج و زیان هاي 
هنگفتـي بر انقـالب جوان اسـالمي وارد گردید. بخش 
بزرگي از منابع انسـاني شریف، باورمند و متخصص آن 
شـهداي انقالب را رقم زدند و جانبازاران بي شماري، که 
طالیه داران عشـق به میهن و ارزش هاي واالي اسالمي 

بودند از مدار اصلي تالش و سـازندگي و مدیریت خالق 
در عرصه هاي صنعت، کشـاورزي و خدمات دور شدند. 
بي مداهنـه بایـد گفت که هر یك از آنها مي توانسـتند 
شـرایطي معجزه آسا براي رشد و ترقي کشور به ارمغان 
آورند ولي جنگ تحمیلي آنها را در گوشه بیمارستان ها 
متوقف و زمین گیر کرد. تمامي انسان هاي شریف و عاشق 
عدالت و آزادي و آباداني و سرفرازي مهین عزیز خود را 
مدیون شهدا و جانبازان جنگ تحمیلي مي دانند؛ حضور 
فعال هرچه بیشتر آنها در عرصه هاي هستي اجتماعي 
به راسـتي مي توانسـت انقالب را در تحقق پایگاه هاي 
محقق آن بیمه کند، علي رغم دسیسه ها و فتنه گري هاي 
دشمنان، انقالب اسالمي ایران به سیر استکمالي خویش 
ادامه مي دهد و امید است که شاهد موفقیت هاي بیش از 
پیش آن در جهان باشـیم.  با پاسداشت و گرامي داشت 
یاد و نام شهداي بزرگوار و جانبازان ایثارگر و با درود به 
روان پاك بنیانگذار جمهوري اسـالمي ایران، فرصت را 
مغتنم شمرده بار دیگر دهه فجر را به تمامي مردم ایران 

تبریك و تهنیت عرض مي نمائیم.

میالد حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق )ع( را بر مسلمانان جهان تبریك و تهنیت عرض مي نمائیم.

دهه فجر و سالروز پیروزي انقالب اسالمي ایران فرخنده و مبارك باد
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نمایندگی ماشین آالت راهسازی، عمرانی و معدنی:
شخصيتی است حقوقی كه امتياز فروش و خدمات پس از فروش 
یك ش��ركت س��ازنده ایرانی یا خارجی ماش��ين آالت راهسازی، 
عمرانی و معدنی را بصورت رسمی از آن شركت گرفته باشد. این 
شركت موظف است كليه وظایفی را كه خدمات پس از فروش یك 
محصول برعهده آن است؛ طبق دستورالعمل های شركت سازنده 
توس��ط خود و یا سایر س��ازمان های تحت مسئوليت خود چه به 
صورت مستقيم و چه به صورت برون سپاری شده به انجام رساند.

 : Guarantee خدمات دوره گارانتی
مجموع��ه ای از خدمات تعریف ش��ده ش��امل: آم��وزش و تأمين 
اطالعات فنی، سرویس های دوره ای، تامين قطعات، ارائه ابزارهای 
مخصوص و انجام تعميرات اس��ت كه طبق ق��رارداد در یك دوره 
زمانی كوتاه مدت مشخص )بطور مثال: 2000 تا 2500 ساعت (، 
كه شركت سازنده/نمایندگی انجام مؤثر آن را طبق دستورالعمل ها 
و اس��تانداردهای شركت سازنده به صورت رایگان تعهد و تضمين 

می نماید. 

 :Warranty  خدمات دوره وارانتی
مجموع��ه ای از خدمات تعریف ش��ده ش��امل: آم��وزش و تامين 
اطالعات فنی، سرویس های دوره اي، تامين قطعات، اعالم تغييرات 
احتمالی در بخش هایی از طراحی ماش��ين و انجام تعميرات است 

كه طبق قرارداد در یك دوره زمانی طوالنی مدت مشخص )طبق 
اس��تانداردهای بين المللی به مدت 10 سال(، كه شركت سازنده/
نمایندگ��ی در ازای پرداخ��ت مش��تری، انجام مؤث��ر آن را طبق 

دستورالعمل ها و استانداردهای خود تعهد و تضمين می نماید.
توضي��ح: در برخی از ش��ركت ها واژگان وارانتی و گارانتی ممكن 

است جابجا بكار برده شوند.

پشتیبانی محصول: 
خدم��ات به موقع گارانتی و وارانتی مرتبط با محصول اس��ت كه 
شركت س��ازنده/نمایندگی به انجام می رساند تا محصول فروخته 
ش��ده توليدی/وارداتی خود را تحت پوش��ش تخصصی قرار دهد 
به گونه ای كه مش��تری از قابليت بهره ب��رداری مطلوب محصول 

خریداری شده اطمينان حاصل نماید. 

خدمات پس از فروش: 
به مجموعه خدماتی كه پس از فروش ماش��ين آالت راهس��ازی؛ 
عمرانی و معدنی برای پشتيبانی محصول فروخته شده به مشتری 
طبق دس��تورالعمل ها و اس��تانداردهای كارخانه سازنده در تعهد  
فروش��نده بوده، توس��ط خدمات پس از فروش او ارائه می گردد، 
اطالق می شود. به عبارتی، خدمات پس از فروش  تضمينی است 
كه شركت سازنده/نمایندگی به خریدار محصول خود می دهد تا از 

محصول خریداری شده او پشتيبانی نماید.

حقوق خریداران بر خدمات پس از فروش 
شرکت های نمایندگی ماشین آالت عمرانی، راهسازی و معدنی

بخش اول. . . . . . . . .. . . . . . . . . .  مهندس حسین انصافپور

به دالیلی روشن و بدیهی مباحثی که در این نوشتار مطرح می شود، بدون مصداق هایی است که برای اثبات 
موارد مطرح شده بیان شده است. اما این بدان معنا نیست که آن چه گفته می آید، بدون هیچ مرجعی  است. 
شاید ساده ترین کار این باشد که تعهدات خدمات پس از فروش شرکت های بزرگ و معتبر جهانی را مطالعه 
کنیم و مقایسه کنیم با آن چه که اینك در ارتباط با شرکت های نمایندگی ماشین آالت عمرانی، راهسازی و 

معدنی با خریداران آنها در کشور ما می گذرد. 
نخست چند تعریف را مرور می کنیم:
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براساس تعاریف باال:
1. شركت فروشنده/ سازنده دارای شخصيتی حقوقی است

2. خریدار ممكن است دارای شخصيتی حقيقی یا حقوقی باشد
3. خدم��ات گارانتی و وارانتی از وظایف تعریف ش��ده بين المللی 
شركت های سازنده/ نمایندگی فروش آنها است و حقوق مشتری 

است كه از مفاد آن با خبر باشد.
4. خدمات گارانتی و وارانتی باید طبق قراردادی روشن به نحوی 
كه تعهدات فروش��نده/خدمات پس از فروش و همچنين تعهدات 
خریدار را شامل  گردد، از طرف فروشنده به خریدار ارائه گردد تا 

پس از توافق به امضا برسد.
5. ق��رارداد خدمات گارانتی و وارانتی جنبه حقوقی دارد و در صورت 
نقض تعهد از سوی هریك از دوطرف قابل طرح در مراجع قانونی است.
6. در بعضی از كشورها، برخی از بندهای قرارداد گارانتی و وارانتی 

توسط یك شركت بيمه تضمين می شود.

در وضعيت كنونی، در بس��ياری از موارد شركت های خریدار چند 
صد ميليون تومان از شركت های سازنده یا نمایندگی های فروش 

بدون هيچگونه قراردادی، دستگاه می خرند!
در بن��د 4 قرارداد خدمات پس از فروش یك ش��ركت آلمانی كه 
درایران نيز نمایندگی دارد پيش از تحویل ماشين به خریدار شرط 

زیر تعریف شده است:
"درهن��گام تحوی��ل ماش��ين ب��ه مش��تری نمایندگ��ی موظف 
 اس��ت ك��ه طب��ق مفادف��رم PDI  بازرس��ی قب��ل از تحوی��ل

  )Pre Delivery Inspection( ماش��ين را كنت��رل كند این 
كنترل نهایی برای حصول اطمينان از تحویل ماش��ين در شرایط 
كامل و سالم، توصيه برخی نكات در استفاده از ماشين و همچنين 
برای سرویس و امور  ایمنی آن  انجام می شود." فروشنده و خریدار 
قبل از تحویل ماشين باید این فرم را امضا كنند. این فرم باید به 
قرارداد امضا ش��ده گارانتی پيوست ش��ده؛ سپس ماشين تحویل 

مشتری گردد. 
برای مش��خص ش��دن تعهدات متقابل خریدار و فروش��نده مفاد 
تعهدات دوط��رف در یك قرارداد نمونه خدمات پس از فروش در 

زیر می آید:

تعهدات خدمات پس از فروش هنگام تحویل  دستگاه
- انجام بازرس��ی قبل از تحویل و امضای برگه س��المت دستگاه 

توسط مسئول خدمات پس از فروش و ارائه آن به خریدار
- ارائه رایگان یك بسته كامل سرویس اوليه دستگاه به خریدار

- آموزش اپراتوری و سرویس نگهداری دستگاه های تحویل شده به 
مدت 64 كه در محل تحویل دستگاه و یا سایت او انجام خواهد شد.

- دراختيار قراردادن مستندات فنی ماشين آالت شامل:
الف( كتاب های اپراتوری و س��رویس نگهداری )ترجمه ش��ده به 

زبان فارسی(
ب( كتاب قطعات یدكی

Workshop Manual پ(كتاب تعميرات
ت( س��رویس بولت��ن كه ش��امل تغييرات مح��دود طراحی روی 

دستگاه است 
ث( ارائه نرم افزارهای طراحی ش��ده توس��ط شركت سازنده برای 
س��فارش گذاری قطعات، ثبت تعميرات و یا راهنمایی های مربوط 

به فن آوری ماشين و... 

- نصب و پشتيبانی نرم افزارهای ارائه شده توسط شركت سازنده 
در صورت نياز

- دراختيار قراردادن ابزارهای مخصوص درصورت توصيه كارخانه 
سازنده

- ارائه فهرست قطعات تند مصرف ماشين آالت فروخته شده

خرابی هایی که دستگاه را از گارانتی خارج می کند
- خرابی هایی كه به دليل گذش��تن از س��اعت س��رویس دستگاه 

اتفاق افتاده باشد
- خرابی هایی كه به واس��طه كاربرد غلط دستگاه واقع شود، مانند 

استفاده از لودر بجای جرثقيل
- خرابی های��ی كه به واس��طه اپراتوری فرد آم��وزش ندیده روی 

دستگاه اتفاق افتد
- خرابی هایی كه به واسطه عدم رعایت نكات ایمنی دستگاه واقع 

شود

خرابی هایی که  رفع آنها دردوره گارانتی در تعهد خدمات 
پس از فروش است

- از كارافتادگی موتور به دليل خراب بودن هریك از سيستم های 
برق، روغنكاری، سوخت رسانی و خنك كاری 

- خرابی هریك از سيس��تم های برق؛ روغنكاری؛ سوخت رسانی و 
خنك كاری

- خراب��ی گيربك��س و انتقال ق��درت )دیفرانس��يل و دنده های 
خورشيدی چرخ ها(

- پوسيدگی در زیربندی؛ جك ها؛ اتاق؛ گلگيرها و...
- پوسيدگی الستيك؛ قطعات الستيكی و پالستيكی

- هرگونه زنگ زدگی روی دس��ته پيستون؛ بدنه جك و نشتی از 
پكينگ های آن

- هرگونه نشتی از سيس��تم هيدروليك ؛ شلنگ ها؛ كوپلينگ ها؛ 
ویا پمپ ها

- خرابی پمپ های هيدروليك
- افت فشار سيستم هيدروليك و نيوماتيك

- افت فشار سيستم روغنكاری موتور
- سوختگی چراغ ها و نورافكن ها؛ چراغهای راهنما؛ ترمز و خطر

- خرابی آمپرهای روی پانل 
- خرابی سيستم فرمان

- شكستگی شيشه ها
- برای رفع هریك از خرابی های بيان شده، خدمات پس از فروش 
موظف است كارشناس تایيد شده خود را از مركز یا نمایندگی ها؛ 
برای فاصله تا 300 كيلومتر ظرف 24 ساعت و برای باالتر از  300 

كيلومتر ظرف 48 ساعت اعزام نماید.
- تامي��ن قطع��ات مورد ني��از خرابی های گزارش ش��ده در تعهد 

خدمات پس از فروش است.
- درصورتی كه برای تعمير دستگاه یا برخی قطعات آن نياز باشدكه 
به انتقال به تعميرگاه مركزی خدمات پس از فروش صورت گيرد 

هزینه های آن برعهده خدمات پس از فروش خواهد بود.
- درصورتی رفع خرابی دس��تگاه بيش از 10 روز به طول انجامد 
خدم��ات پس از فروش موظف اس��ت كه بجای قطعه در دس��ت 
تعمير تا تعمي��ر كامل آن؛ قطعه نو روی دس��تگاه خریدار نصب 

نماید تا دستگاه تعمير شده روی دستگاه خریدار نصب نماید.
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تعهدات خدمات دوره وارانتی 
خدمات پس از فروش مسئوليت پشتيبانی دستگاه فروخته شده  
به مش��تری را پس از پایان دوره گارانتی از زمان فروش به مدت 
10 س��ال درازای دریافت وجه برعهده خواهد داشت این خدمات 

عبارتند از:
- تامين قطعات مورد نياز ماشين خریدار بخصوص قطعاتی كه در 

بازار یافت نمی شوند.
- ارائه بولتن های س��رویس و یا مس��تنداتی كه تغييرات طراحی 
انجام شده توسط سازنده روی دستگاه را به خریدار اطالع می دهد.
- ارائ��ه آموزش ه��ای مورد ني��از خریدار به خص��وص اپراتوری و 

سرویس نگهداری؛ 
- ارائه كتاب ها و مستندات ماشين خریدار درصورت درخواست او؛

براین اساس در قرارداد خدمات پس از فروش سه ركن مهم وجود 
دارد:

1. انتق��ال فناوری و چگونگی نحوه اپراتوری و س��رویس نگهداری 
دس��تگاه به كاربران ماش��ين )ش��ركت( خریدار از طریق برگزاری 
دوره های آموزشی و ارائه مستندات فنی به صورت كتاب یا نرم افزار؛

2. ایجاد تسهيالت الزم برای دستيابی به قطعات یدكی مورد نياز 
ماشين درصورت خراب شدن در كوتاه ترین زمان ممكن؛

3. انجام س��رویس های تعميراتی س��ریع در زم��ان گارانتی و در 
صورت درخواست در دوره وارانتی؛

دراینجا نخستين ركن این این خدمات را مورد بحث قرار می دهيم. 
یكي از مهمترین كاركردهاي خدمات پس از فروش ش��ركت های 

سازنده انتقال فناوري دستگاه هاي توليد شده توسط آنها است. 
الزم به تذكر اس��ت كه ش��ركت های س��ازنده بين 3 تا 5 درصد 
ف��روش ماش��ين آالت را باید برای انجام تعه��دات نمایندگی های 
خدمات پس از فروش خود باز گردانند كه به نظر می رسد هيچگاه 

هزینه این كار نمی شود.
با توجه به این كه ش��ركت هاي س��ازنده مهم دني��ا كه در زمينه 
ارائه دانش دس��تگاه هاي س��اخت خود دانش و تجربه اي طوالني 
دارن��د م��واد و مصالح آموزش��ي را ب��ه صورتي آم��اده در اختيار 
نمایندگان خود قرار مي دهند؛ وظيفه مهم خدمت پس از فروش 
این نمایندگي ها فرآوري آن مواد و مصالح و آماده س��ازي آن براي 
در اختيار قراردادن به كاركنان و مش��تریان خود است. از این رو؛ 
وظيفه خدمات پس از ف��روش در گام اول آموزش كاركنان خود 
برمبناي آموزش هاي ش��ركت سازنده است و در گام بعد آموزش 
سطوح مختلف كاربران مشتریانش مي باشد. آموزشي كه با تكيه 
برآن بتوانند ماش��ين تحت اختيار خود به درس��تي بهره برداري و 

نگهداري كنند.
پيچيده شدن فناوری دستگاه ها و ورود دستگاه های پيشرفته كه 
با بكارگيری سيستم های رایانه ای در كنترل و راهبری دستگاه ها 
رخ نموده است؛ امور بهره برداری و نگهداری را با چالش های بسيار 

جدی مواجه ساخته است. 
آموزش در دوره گارانتي به خصوص براي اپراتورها و سرویس كاران، 
ویژگي هاي اپراتوري و س��رویس دستگاه هاي ارائه شده به خریدار 

را بيان مي كند. 
نگرش س��نتي خریداران ماش��ين آالت؛ )ش��امل مدیران ارشد و  

مدیران اجرایی( اینگونه ماشين آالت حتی درمورد دستگاه هاي با 
فناوري الكتروهيدرومكانيكي و كنترل رایانه اي؛ و نيز فروشندگان 
آنها این است كه اغلب اپراتورها یا سرویس كاران با سابقه، كاركردن 
با این دستگاه ها را مي دانند و در نتيجه به آموزش نيازي ندارند! 

ویژگي هاي اصلي چنين نگرشي عبارتند از: 
• راهبرد مبتني برتجربه و شنيدار) نه متكي بردانش و نوشتار( 

• كم ارزش بودن سرمایه انساني 
• ع��دم توجه به اقتصاد ماش��ين آالت و نق��ش آن در قيمت تمام 

شده پروژه 
• عدم توجه به زیرساختارهاي مورد نياز نگهداري، ایمني و محيط 

زیست 
• نبود نگرش مهندسي درخرید، بهره برداري و نگهداري 

• دیدگاه سخت افزارگرا 
از این رو نمایندگی های شركت های سازنده نيز ساعت هایی بسيار 
اندك را به آموزش اپراتورها و س��رویس كاران دستگاه های تحویل 
ش��ده اختصاص می دهند. به صورت بس��يار محدود ابتدایي ترین 
مس��تندات مربوط به ماش��ين ش��امل كتاب اپراتوري و سرویس 
نگه��داري و كتاب قطعات را در اختيار خری��داران قرار می دهند 
 Workshop( و تقریب��اً ب��ه هيچ وج��ه كتاب ه��ای تعمي��رات
Manual( ی��ا نرم افزارهای مورد نياز را به كاربران ماش��ين هاي 

خود نمی دهند و می اندیشند كه حق به جانب آنها است! 
البته س��مت دیگر موضوع خود ش��ركت های خریدار نيز هس��ت 
ك��ه بس��ترهای الزم را ب��رای آموزش پذیری س��ازمان های كاربر 
ماشين آالت خود ایجاد نكرده اند؛ به ویژه در شرایط فناوری كنونی 

كه ماشين آالت پيشرفته وارد كشور شده است.
از ای��ن دیدگاه مهمترین ویژگي كاربران ماش��ين آالت با فناوري 
پيش��رفته باید توانایي آموزش پذیري آنها باشد. از این رو كه آنها 

باید بتوانند:
• از رایانه استفاده كنند. 

• ابزارهاي دیجيتالي كنترل ماش��ين را بشناس��ند؛ كدهاي خطا 
و هش��دارها و آنچ��ه برصفحه مونيتور ماش��ين ظاهر مي گردد را 

تشخيص دهند.  
• تا حدي به زبان انگليسي آشنا باشند. 

• بتوانند از كتاب و س��ایر مس��تندات نوشته ش��ده براي ماشين 
استفاده كنند.

• توانایي كاربست دس��تورالعمل هاي آموزش داده شده را داشته 
باشند. 

• ایمني و مس��ایل زیست محيطي حوزه كاري خود را بشناسند و 
بدان عمل كنند. 

مدیران محترم شركت هاي سازنده/فروشنده ماشين آالت سنگين 
عمران��ي و معدني و همچنين مدیران محترم ش��ركت هاي كاربر 
اینگونه ماشين آالت كشور ما باید بدین نتيجه اساسي دست یابند 
كه آموزش س��رمایه گذاري اس��ت نه هزینه؛ و ب��راي بهره برداري 
بهره ورانه و نگهداري از این س��رمایه مل��ي كه در اختيار آنها قرار 
گرفته است؛ نه تنها براي امروز كه براي آینده نيز باید برنامه ریزي 
نمایند. از آنرو كه  دگرگوني پيوس��ته فناوري ماشين آالت همراه 
با پيشرفت دانش مهندسي توليدكنندگان آن امري توقف ناپذیر 

است.
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این بزرگراه از درون برج عبور می كند. این طراحی زمان اجرا 
شد كه دولت ژاپن در هنگام ساخت این بزرگراه، ساخت برج 
را در این منطقه رد كرد اما پس از مذاكرات 5 س��اله ، دولت 
توكي��و با این ط��رح جدید، موافقت كرد. به گزارش مش��رق 
ب��ه نقل از بازت��اب امروز؛ برج "گيت تاور" در ش��هر اوزاكای 
ژاپن از جمله عجيب ترین ساختمان هایی است كه به دست 
بشر ساخته شده اند. به گزارش مطبوعات ژاپن، این برج 16 

طبقه، بزرگراهی را به دو بخش، تقسيم می كند.
 

عبور بزرگراه از ميان يک برج

پل التیدان یکی از آثار تاریخی واقع در بخش مرکزی شهرسـتان 
بندرعباس در جنوب ایران اسـت. پل التیدان سال ها در زیر خاك 
مدفـون بود تـا اینکه در سـال 1372، در اثر سـیالب در نزدیکی 
روسـتای نیم کار )شهرسـتان خمیر – اسـتان هرمزگان(، یکی از 

درازترین پل های تاریخی ایران، نمایان شد

درازترين پل تاريخي ايران
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فرار در بزرگراه
مرد میانسالی وارد فروشگاه اتومبیل شد. ب.ام.و آخرین مدلی را دیده و پسندیده بود. وجه را پرداخت 

و سوار بر اتومبیل تندروی خود شد و از فروشگاه بیرن آمد. 
قدری راند و از شـتاب اتومبیل لذت برد. وارد بزرگراه شـد و قدری بر سـرعت اتومبیل افزود. کروکی 
اتومبیل را پائین داد تا باد به صورتش بخورد و لذت بیشتری ببرد. چند شاخ مو بر باالی سرش در تب 
و تاب بود و با حرکت  باد به این سـوی و آن سـوی می رفت. پای را بر پدال گاز فشـرد و اتومبیل گویی 
پرنده ای بود رها شده از قفس، سرعت به 160 کیلومتر در ساعت رسید.  مرد به اوج هیجان رسیده بود 
و نگاهی به آینه انداخت. دید اتومبیل پلیس به سرعت در پی او می آید و چراغ گردانش را روشن کرده 
و صدای آژیرش را نیز به اوج فلك رسـانده اسـت . مرد اندکی مردد ماند که از سرعت بکاهد یا فرار را 
بر قرار ترجیح دهد.  لختی اندیشید. سپس برای آن که قدرت و سرعت اتومبیلش را بیازماید یا به رخ 
پلیس بکشد بر سرعتش افزود به 180 رسید و سپس 200 را پشت سر گذاشت، از 220 گذشت و به 240 
رسید. اتومبیل پلیس از نظر پنهان شد و او دانست که پلیس را مغلوب کرده است. ناگهان به خود آمد 
و گفت: مرا چه می شود که در این سن و سال با این سرعت می رانم؟ بهتر است که بایستم تا او بیاید و 

بدانم چه می خواهد. 
از سرعتش کاست و سپس در کنار جاده منتظر ایستاد تا پلیس برسد. اتومبیل پلیس آمد و پشت سرش 
توقف کرد.....   افسـر پلیس به سـوی او آمد، نگاهی به سـاعتش انداخت و گفت: ده دقیقه دیگر وقت 
خدمتم تمام اسـت. امروز جمعه است و قصد دارم برای تعطیالت چند روزی به مرخصی بروم. سرعتت 
آنقدر بود که تا بحال نه دیده بودم و نه شنیده بودم. خصوصاً اینکه به هشدار من توجهی نکردی و وقتی 
مرا پشـت سرت دیدی سـرعتت را بیشتر و بیشتر کرده و از دسـت پلیس فرار کردی. تنها اگر دلیلی 

قانع کننده داشته باشی کـــــــه چرا به این سرعت می راندی، می گذارم بروی. 
مرد میانسال نگاهی به افسر کرد و گفت: میدانی جناب سروان، سالها قبل زن من با یك پلیس فرار کرد. 

وقتی شما را آژیرکشان پشت سرم دیدم تصور کردم او را برمی گردانید! 
افسر خندید و گفت: روز خوبی داشته باشید آقا، و برگشته، سوار اتومبیلش شد و رفت. 

پاگرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی کوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از   پاگرد

پله ها است و این پاگرد در مجله......

کمیسیون انتشارات    

جمالت به یاد ماندني
حضرت امام علي )ع(: آنکه انتقام مي گیرد یك روز خوشحال است ولي آنکه مي بخشد یك عمر.

لوئي پاسـتور: اجازه دهید رازي را که سبب شـد به هدفم برسم برایتان توضیح دهم: موفقیت با پیگیري و 
سماجت منطقي در رابطه است.

 جکسون براون: به یاد داشته باش درست در لحظه اي که مي گوئي »من تسلیم« شخص دیگري که در حال 
نظاره و عالقمند همان موقعیت است با خود مي گوید: »چه فرصت بزرگي«.

 تمثیل فرانسوي: عمر کوتاه نیست ما کوتاهي مي کنیم.
 جیمز دین:  من قادر نیسـتم جهت وزش باد را تغییر دهم ولي بادبان هایم را طوري زاویه داده و برافراشـته 

مي کنم که همیشه به مقصد مي رسم.
 چارلز کترینگ:  اگر دائم در فکر گذشته باشید آینده بهتري در انتظارتان نخواهد بود پس سعي در به وجود 

آوردن آینده بهتر از گذشته باشید.
 چارلز داوس: زندگي را با شرافت به پایان رساندن از هر ثروتي ارزشمندتر است. هیچکس به آرامشي که در 

تصور دارد نمي رسد زیرا مفهوم زندگي »تالش دائم« است.
 ضرب المثل فرانسوي: براي اینکه دیگران دوستتان داشته باشند باید به خود ایمان داشته باشید که دوست 

داشتني هستید.



39
39  

برای داشـتن مغزی جوان چه باید بکنیم. زمانیکه به 30 سـالگی 
می رسـیم مغزهای ما آهسـته و ثابت، مسـیر یك منحنی نزولی 
را در پیـش می گیرنـد. اما این تنزل شـناخته شـده یك عارضه 
جانبی غیرقابل فـــــرار نیسـت، بلکه اخیراً گفته می شود شما 
می توانید بـا روش هائی تغییرات مربوط به افزایس سـن را خنثی 
کنید. روشهای ساده ای که فعال بودن شما را تضمین کند و نیروی 

ذهنی تان را قوی نگه دارد.
وقتی در اینتزنت جستجو می کنید، مراکز کلیدی در مغزتان را که 
کنترل تصمیم گیری و اسـتدالل آوری پیچیده را کنترل می کنند، 
درگیـر می کنید. ایـن کلیك های کوچـك گاهـی از خواندن نیز 
محرك تر است. جسـتجو در اینتزنت مدارهای عصبی را استفاده 
می کند که در هنگام خواندن فعال نیسـتند. اسـتفاده بیشـتر از 

اینترنت هدفمندتر است، چرخه  قوی تری در ذهن شما می سازد. 
پیشنهاد: برای مثال چند روز در هفته به مدت 20 دقیقه در اینترنت 
به دنبال مطالبـــی بگردید که همواره می خواستید بیاموزید، هر 

چه که باشد! درباره بازیگران، موسیقی یا فعالیت مغزی! 
ورزش! ورزش می تواند زوال عقـل را بخوبی به تأخیر بیندازد. اما 
می دانید که ورزش منظم می تواند زوال عقل را کاماًل معکوس کند؟ 
طبق تحقیقات تمرینات ایروبیك سرعت و شفافیت تفکر را بسیار 

باال برده و همچنین بافت نسج مغز را زیادتر می کند. 
پیشنهاد: سه بار در هفته به مدت 50 دقیقه پیاده روی تند انجام دهید 

تا این تأثیر بر شما ایجاد شود. برای نتیجه بهتر در پارك یا مکان پر 
درخت اینکار را انجام دهید زیرا تأثیرش 20 درصد بهتر خواهد بود. 

مسواك زدن به وضوح با سالمت مغزی ارتباط دارد. این نتیجه پس 
از مطالعه بر روی هزاران فرد بین 20 تا 59 سـاله انجام شده است 
و مشخص شد بیماریهای دندان و لثه با بدترین بیماری های مغزی 
در سنین کهولت ارتباط دارد. پس به توصیه های دندان پزشکتان 
توجه کنید، هرروز مسواك حداقل یکبار و هر بار حداقل 2 دقیقه 

مسواك زدنتان طول بکشد. 
مصرف زغال اخته سرعت عملکرد مغز را افزایش می دهد و باعث 
رشد سلولهای هیپوکامپوس می شوند. زغال اخته را همراه با غالت 

یا ماست مصرف کنید و برای فصلهای بعد فریز کنید. 
با جدول »سـودکو« 10 سال جوانتر شوید! سودوکو سرعت انتقال 
و تصمیم گیـری در مغز را بـه نحو عجیبی افزایـش می دهد، اول 
می توانید با پازل ها و جدولهای ساده که در تمام فروشگاه ها هست 

شروع کنید تا در سودوکو حرفه ای شوید! 
مدیتیشن نیز بر بهبود سلولهای خاکستری مغزتان اثر می گذارد و 
بر رشـد مناطقی از مغز که مخصوص کنترل حافظه، زبان و حواس 
است اثر مثبت دارد. با 15 دقیقه مدیتیشن در روز شروع کنید، مثاًل 
در ساعت ناهار یا قبل از ترك محل کار راست بنشینید، چشمها را 
ببندیـد، و به هر چیزی که در زمان حال حسـش می کنید، تمرکز 
کنید. چه صدای پرنده ای در دوردست باشد چه صدای تنفس تان. 

آنهایـي که در دانشـکده منابع طبیعي دانشـگاه تهـران تحصیل 
کرده اند، در محوطه سرسـبز دانشـکده مزار مردي را مي شناسند 
کـه پایه گـذار جنگلداري علمـي در ایران اسـت. »مهندس کریم 
ساعي« که روزگاري در دانشکده کشاورزي تحصیل مي کرد، حاال 
در پناه سـایه درختان کهنسال دانشـکده آرمیده است. مردي که 

اولیـن مدیر جنگلباني کشـور بـود و براي 
اولین بار آماري از مسـاحت جنگلهاي کل 
کشور را تهیه کرد. یادگارهاي زنده اش هنوز 
وجود دارند: پارك سـاعي و درختان تناور 
خیابـان ولیعصر تهران بـه ابتکار و طراحي 
او ایجاد شـدند. سـاعي در سـال 1289 در 
مشـهد متولد شـد. تحصیالت دانشگاهی 
خود را در مدرسۀ عالی )دانشکده( فالحت 
دانشگاه تهران )واقع در کرج( گذراند و در 

سال 1310 با درجۀ مهندسـی فارغ التحصیل شد. با قبولي دردوره 
اعزام محصالن به خارج از کشـور براي مدت دو سال به مونپلیه در 
انستیتو اگرونومیك فرانسـه رفت و با درجه ممتاز فارغ التحصیل 
شـد. موفقیت هاي تحصیلي او باعث شـد تا مجله علمی تخصصی 
در فرانسـه، او را به عنوان یکی از چهره های شـاخص علم جنگل 
در آن سـالها معرفی کند. پس از آن فوق لیسـانس خود در رشته 
آمار جنگل را در سـال 1316 ازدانشـگاه برکلـي کالیفرنیا گرفت و 
به کشور بازگشـت. وقتي در 1317 »دایره جنگل« به عنوان اولین 
نهاد مدیریت جنگل ها در کشـور راه اندازي شد، ساعي تصدي آن 
را برعهده گرفت و بر اثر اقدامات او یك سـال بعد این نهاد کوچك 
به »اداره جنگلباني« و بعدها به »اداره کل جنگلها« ارتقاء یافت. در 
همان سالها او و همکارانش قوانین و مقررات جنگل را تدوین کردند 
و به تصویب مجلس آن زمان رساندند. اما ریاست او بر این اداره کل 
دوام چنداني نداشـت و برخي از سـودجویان که قوانین و مقررات 

جنگل منافع اقتصادي شان را به خطر انداخته بود، با استفاده از نفوذ 
برخي افراد پرونده شکایتي از ساعي را به دیوان کیفري بردند و او را 
از کار برکنار کردند. با این حال سـاعي خانه نشین نشد و پیشنهاد 
کرد تا در دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران رشته جنگل ایجاد 
شود و خود نیز به عنوان استاد در این دانشکده مشغول به کار شد. 
ساعي موفق شد تا در سال 1325 براي اولین 
بار مسـاحتي از جنگل هاي ایـران را تخمین 
بزند. پس از آن در سـال 1327 جلد اول و در 
سـال 1329 جلد دوم کتاب »جنگل شناسی« 
را منتشـر کرد که با نشـر این کتاب اسـاس 
اطالعات علمـی جنگلبانان کشـور پی ریزی 
شد. با تأسـیس بنگاه جنگلها در سال 1328 
او با سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل این 
بنگاه، مشغول فعالیت شد. در پانزدهم آذرماه 
1328 نشریۀ مخصوص کارکنان بنگاه جنگل ها را با عنوان خبرنامۀ 
بنگاه جنگل ها منتشـر کرد که اولین نشریۀ ایرانی در زمینۀ منابع 
طبیعی بود. این نشریه پس از سالیان دراز هنوز هم با نام فصلنامه 
جنگل و مرتع به حیات خود ادامه داده است. مسئولیت هاي ساعي 
باعث شـده بود تا او دائماً براي تحقیق و پژوهش در سـفر باشـد و 
در یکـي از همین سـفرها نیز از دنیا رفت. وفـات او در چهارم دی 
ماه 1331 هنگام بازگشـت از شیراز به تهران و بر اثر سانحۀ سقوط 
هواپیما اتفاق افتاد. گویي خود مي دانست که به دلیل سفرهاي پي 
در پي عمري کوتاه دارد و در42 سالگي وصیت کرده بود تا او را در 

دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران به خاك بسپارند.
مـرگ زود هنـگام مهنـدس کریم سـاعی باعث تأسـف فـراوان 
همکاران، شاگردان و مجامع علمی کشور شد و ضایعه درگذشتش 

در مطبوعات و محافل کشورهای دیگر نیز بازتاب داشت... 
روحش شاد...  

چگونه مغز خود را جوان نگه داریم

پدر پارك ساعي و درختان ولیعصر که بود؟
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اشاره:
از  یکـي  زیسـت محیطي  کارشناسـان  و  متخصصـان 
آلودگي هاي بسیار زیانبار و خطرآفرین را براي سالمتي و 
زندگي انسان آلودگي صوتي عنوان مي کنند و شدت باالي 
80 دسـي بل صوتي را مضر براي بهداشت و سالمت انسان 
مي داننـد و توصیـه مي نمایند که مـردم در این فضاهاي 
داراي آلودگي صوتي باال کمتر حضور یابند پژوهشـگران 
این حوزه براساس شدت واحد دسي بل صوتي جدول طول 
زمـان حضور در معـرض این آلودگي را مشـخص و معین 
کرده اند که به بیاني بهتر حداکثر زمان اسـتقرار انسان ها 

دراین فضاها به روش کمي محاسبه و ارائه شده است.
یکي از مشکالت شهرهاي بزرگ و کالن شهر تهران آلودگي 
صوتي )Noise Pollutions( مي باشـد که منبع و منشاء 
بسـیاري از بیماري هاي جسـمي و رواني براي شهروندان 
اسـت. بررسي هاي علمي نشان مي دهد که کاهش آستانه 
شـنوایي، مشـکالت سیسـتم اعصاب مرکزي، مشکالت 
غدد،  اختالالت هورموني، مشـکالت قلبي، افزایش فشار 
خون، گرفتگي عضالت،  خسـتگي و بي حوصلگـي و... از 
جمله بیماري ها و عوارض سوء آلودگي صوتي است که در 
شـهرهاي بزرگ و کالن شهر تهران ضرورت دارد مدیران 
امور شـهري با همکاري هاي سازمان هاي ذیربط، اقدامات 
مؤثري را براي خروج از ایـن وضعیت، عملیاتي و اجرایي 
نمایند. براي دریافت بیشتر از آثار سوء آلودگي صوتي نظر 
خوانندگان گرامي ماهنامه پ یام آبادگران را به گزارشـي 
در ایـن زمینه به نقل از روزنامه ایران مورخ یازدهم بهمن 

ماه سال جاري جلب مي نمائیم.
متخصصان براي آلودگي هاي صوتي ش��اخصه ها و مؤلفه هایي را 
تعریف كرده اند و براس��اس آن آلودگي صوتي مورد س��نجش و 
اندازه گيري قرار مي گيرد به طوري كه شدت صدا بين 30 تا 50 
دسيبل آزاردهنده نيس��ت. البته اگر شدت صداها تا نزدیك 70 
دسيبل برسد باز هم قابل تحمل است اما مادامي كه شدت صدا 
به 80 دسيبل رسيد باید اقدامات الزم صورت گيرد. به این معنا 
كه اگر فردي در محيطي مش��غول به كار اس��ت كه شدت صدا 
بين 80 تا 90 دس��يبل است باید مدت زمان حضورش را در آن 
مكان كه بر پایه اس��تاندارهاي ایمني و حداكثر زمان مجاز براي 
این قبيل فضاها حدود 8 س��اعت خواهد ب��ود، محدود كند. این 
محدودیت با باال رفتن شدت صدا بيشتر مي شود به این معنا كه 
فرد مجاز اس��ت در ش��دت صداي 95 دسيبل، حضور 4 ساعته، 
شدت صداي 100 دسيبل حضور 2 ساعته و شدت صداي 115 
دسيبل در نهایت یك چهارم س��اعت، حضور داشته باشد. نباید 
فراموش ش��ود ماندن در اماكن شلوغ و پرسروصدا به مرور زمان 
س��لول هاي مویي گوش داخلي را با آس��يب روبه رو مي سازد و از 
بين رفتن این س��لول ها دیگر برگشت پذیر و قابل بهبود نخواهد 

بود. 

با این وجود آیا در شهرهاي شلوغ و بزرگي مثل تهران،آلودگي هاي 
صوت��ي كنترل مي ش��وند و یا اینكه مردم ش��هر را با مش��كالت 

مختلفي روبه رو مي سازد؟ 
فرهن��گ رانندگي ش��هرهاي ایران، زماني ك��ه راننده مي خواهد 
س��بقت بگيرد، به راننده جلویي بفهماند كه حوصله اش را س��ر 
برده است، با آشنایانش سالم و احوالپرسي و یا خداحافظي كند، 

جویاي مقصد مسافران شود و... با بوق زدن عجين شده است. 
در ع��رف رانندگي ای��ران بوق زدن جزء اصلي اس��ت و مدام هم 
بازتوليد مي ش��ود در صورتي كه در كشورهاي دیگر، اصاًل چنين 
رفتاري مشاهده نمي شود و بوق تنها وسيله اي براي هشدار و اعالم 
خطر و اضطرار است. این جمله را دكتر علي اصغر عباسي اسفجير 
جامعه ش��ناس و آسيب ش��ناس اجتماعي، م��درس و عضو هيأت 
علمي دانش��گاه بي��ان كرد و ادامه داد: در قام��وس رانندگي اكثر 
ایراني��ان، بوق زدن نهادینه ش��ده و اگر به معناي آن توجه كنيم 
متوجه مي ش��ویم پش��توانه اي فرهنگي دارد و به تناسب زمان و 
شرایط موجود، نوع بوق ها تغيير مي كند اما هيچ قانون و اخالقياتي 
در نظام فرهنگي مان حریف بوق نشده است و هنوز هم براي افراد 
مفاهيمي را منتقل مي كند. در حقيقت هر شهروندي در شهرهاي 
ب��زرگ، روزانه این تجربه برایش تكرار مي ش��ود و صداي بوق به 
جزئي جدایي ناپذیر از زندگي او تبدیل ش��ده اس��ت، در صورتي 
كه وجود این ابزار در هر ش��رایطي ضروري نيست و بحق، رعایت 
صحيح اصول رانندگي اس��تفاده از این وسيله را محدودتر خواهد 
كرد. گاهي اوقات دیده مي شود كه نوع استفاده از بوق نيز، پيامي 
متف��اوت را القا مي كند براي مثال بعضي از رانندگان براي عرض 
ارادت از بوق ممتد استفاده مي كنند، بعضي دیگر براي فردي كه 
احترام خاصي برایش قائل هس��تند از دو مرتبه بوق زدن استفاده 
مي كنند، براي عرض خداحافظي، تش��كر، اظهار محبت و یا ابراز 
عالقه به فرزندش��ان بوق مي زنند. البته نباید اعتراض را فراموش 

كرد كه در این مواقع هم بوق زدن جایگاه ویژه اي پيدا مي كند. 
این جامعه ش��ناس معتقد اس��ت: بوق زدن، در نظام فرهنگي ما 
بخش��ي از دستورالعمل فرهنگي غلط است و آنچنان عميق شده 
ك��ه گویي رانندگان ب��ه آن اعتياد فرهنگي پي��دا كرده اند، مدام 
بازتوليد مي ش��ود و قبح بازدارندگي آن از بين رفته اس��ت. هيچ 

آلودگي صوتي میدان هاي تهران سالمت شهروندان را تهدید مي کند
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توبيخي پشت این موضوع وجود ندارد و متأسفانه تنوع پيام هایي 
ك��ه به كمك بوق زدن ارس��ال مي ش��ود روزب��ه روز افزایش پيدا 

مي كند. 
ای��ن ابزار انتق��ال پيام، به مرور زمان و در ش��هرهاي بزرگ مخل 
آرامش افراد مي ش��ود و بخش��ي از زندگي آنه��ا را دچار مخاطره 
مي كند در صورتي كه باید در قاموس زندگي شهروندي، این الفبا 
به گونه اي تعریف شود كه مجاز نيستيم با رفتارمان آرامش سایرین 
را دچار خطر كنيم. این عالمت خطر و اضطرار در اس��تانداردهاي 
بين المللي، نه تنها آرامش اجتماعي بعضي شهروندان را با مشكل 
روبه رو مي س��ازد بلكه معضلي است كه سالمت روحي - رواني و 
جس��مي افراد را نيز با آسيب مواجه مي كند و عوارض آن ابعادي 

چندگانه را دربرمي گيرد. 
درست است كه بانكوك آلوده ترین شهر جهان از لحاظ صوتي است 
اما تهران نيز در زمره شهرهایي قرار دارد كه آلودگي صوتي در آن 
بسيار زیاد اس��ت. به طوري كه در گزارشات، ميزان معدل آلودگي 
صوتي در ميدان توحيد، ميدان جهاد و ميدان امام خميني)ره( شهر 
تهران، بيش از 90 دس��يبل اس��ت و این معدل صوتي خطرآفرین 
اس��ت. دكتر ابراهيم رزم پا جراح و متخصص گوش و حلق و بيني، 
فلوشيب جراحي س��روگردن و عضو هيأت علمي دانشگاه، ضمن 
بي��ان این جمالت، گفت: آلودگي هاي صوتي در فركانس هاي باال، 
آسيب هاي جدي به گوش وارد مي كنند و اغلب افراد بموقع متوجه 
این آسيب نخواهند شد، در صورتي كه با اقدام بموقع تا حد زیادي 

از آسيب هاي ناحيه گوش جلوگيري مي شود. 
هر چه زمان حضور فرد در اماكن پرس��روصدا بيشتر باشد امكان 
بهبود و برگشت عالئم سالمت گوش كمتر خواهد شد. به همين 
دليل آن دسته از افرادي كه در اماكن پرسروصدا فعاليت دارند و 
یا زندگي مي كنند باید هر 6 ماه یكبار، تحت نظر متخصص گوش 
و حلق و بيني قرار بگيرند و آزمایشات الزم مثل انجام ادیومتري 

یا نوار گوش را انجام دهند. 
دكتر رزم پا آس��يب هاي صوتي وارد شده به ناحيه گوش را به دو 
دس��ته حاد و مزمن تقسيم كرد و افزود: آسيب هاي مزمن ناحيه 
گوش، موقعي ایجاد مي ش��ود كه ف��رد به طور تدریجي در معرض 
صداي بلند قرار داش��ته باش��د و در صورتي كه شدت آسيب باال 
باش��د، دیگر راه درماني وجود نخواهد داشت اما زماني كه شدت 
صوت بسيار باال باشد، مانند صداي انفجار، شكستن دیوار صوتي، 
تيراندازي و انفجارهاي مربوط به چهارشنبه سوري و صداهایي از 
ای��ن قبيل حتي اگر فرد به صورت لحظ��ه اي با این صداها تماس 
داش��ته باشد، آسيب صوتي حاد ش��كل مي گيرد كه ممكن است 
باعث پارگي پرده گوش و گس��يخته شدن استخوانچه هاي گوش 
مياني ش��ود و ف��رد را با كاهش ش��نوایي انتقالي روبه رو س��ازد. 
همان طور كه گفته ش��د، آس��يب وارد شده به گوش داخلي قابل 
درمان و برگش��ت پذیر نخواهد بود و فرد شنوایي خود را از دست 
خواه��د داد. همچنين این امكان وج��ود دارد كه فرد در مراحل 
اوليه متوجه موضوع نش��ود. این مورد در آسيب هاي مزمن گوش 
ملموس تر است و فرد با عالمتي مثل وزوز گوش كه نوعي عالمت 
خطر اس��ت، آش��نا مي ش��ود كه مراجعه بموقع، در كاهش عالئم 

بسيار اثربخش خواهد بود. 
امروزه، آلودگي صوتي یكي از اصلي ترین عواملي اس��ت كه عالوه 
بر كاهش ش��نوایي حس��ي – عصبي مش��كالت سيستم اعصاب 
مركزي، غدد، اختالالت هورموني، مش��كالت قلبي، افزایش فشار 
خون، گرفتگي عضالني، مشكالت تعادلي، خستگي، بي حوصلگي، 
كاهش بازدهي فكري و ذهني را ش��امل مي شود. این عامل مهم 
و اس��ترس زاي بيولوژیك بر زندگي و كيفيت سالمت رواني افراد 
اثرات مخربي را بر جاي خواهد گذاشت. حتي تحقيقات نشان داده 
اس��ت افراد سفيدپوست، مو بور و چشم آبي، به نسبت سایرین از 
نظر ژنتيكي، در مقابل آلودگي هاي صوتي آس��يب پذیرتر هستند. 
ع��الوه بر ای��ن افرادي ك��ه از داروهایي خاص اس��تفاده مي كند، 
س��المندان، نوزادان، بيماران خاص و از این قبيل افراد، نسبت به 

تروماي صوتي آسيب پذیري بيشتري دارند. 
نكته جالب درخصوص آلودگي هاي صوتي از دیدگاه دكتر ابراهيم 
رزم پا، آسيب رساني به گياهان، حيوانات و بناهاي ساختماني است 
كه منجر به كاهش رش��د گياهان، اثرات سوء بر حيوانات، كاهش 
ميزان شير آنها، مشكالت پرواز پرندگان و در نهایت هم ایجاد شكاف 
در س��اختمان ها، شكستن شيشه ها و... خواهد ش��د. از این رو وي 
آلودگي هاي صوتي را دشمني خاموش دانست كه به تدریج سالمت 
افراد یك جامعه و حتي خردس��االن، نوجوان��ان و نوزادان در حال 
رشد را به خطر مي اندازد. در این ميان بوق را ابزاري دانست كه در 
كشور ما به شيوه اي كاماًل نادرست از آن استفاده مي شود و تبعات 
ناش��ي از آن را نه تنها بر گوش بلكه بر سایر ارگان هاي بدن بسيار 
ج��دي اعالم كرد. این متخصص توصي��ه كرد: اگر افراد در معرض 
ش��نيدن صداهاي غيرمتعارفي مثل بوق هاي ناهنجار و مواردي از 
این دس��ت هستند، احساسات كاهش ش��نوایي، وزوز گوش و... را 
طبيعي و معمولي نپندارند بلك��ه با مراجعه به متخصص مربوطه 
از مشكالت بعدي جلوگيري كنند. دكتر علي اصغر عباسي هم در 
انتها افزود: انسان در زندگي مدرن و امروزي براي دستيابي به رفاه 
یكسري قواعدي را تعریف كرده است اما در ميان بعضي از جوامع 
پيوندي درست ميان شرایط و موقعيت هاي زندگي اجتماعي افراد 
و ابزاري كه از آنها استفاده مي كنند برقرار نيست و نمونه این مورد 
را در ایران، مي توان به اس��تفاده نابجا از بوق ارتباط داد. متأسفانه 
بعضي از افراد زندگي مدرن را تش��كيل مي دهند اما در آن الفباي 
زندگي س��نتي را پياده مي كنند و بدیهي اس��ت كه آشفتگي هاي 
موجود، ناشي از ناتواني انسان در تطبيق با موقعيت ها خواهد بود. 
بنابراین باید تالش كرد تا به هم ریختگي قواعد اجتماعي و فرهنگي 

موجود بر مبناي اصول امروزي ترميم و بازسازي شوند.
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نقد و بررسی سياست  های دولت در دوران دكتر محمود احمدی نژاد 
در 6 سال اخير موضوع گفت  و گوي گروه اقتصادي برهان با »كمال 
اطهاری« كارش��ناس حوزه  ی مسكن اس��ت. وی در این مصاحبه 

پيش بينی   هایی را برای بازار مسكن در سال 91 ارایه داده است.
قبل از ورود به بحث اصلي باید گفت:  طی  سال های اخير، بخش های 
متعددی از اقتصاد كشور تحت تأثير اجرای سياست های اقتصادی 
دولت بودند به نحوی كه در س��ال گذش��ته این نوسانات با اجرای 
قانون هدفمند سازی یارانه ها همراه بود. به طور طبيعی، بازارهای 
مختلف از جمله بازار مس��كن در طول یك سال گذشته نوساناتی 
را تجربه كرده اس��ت كه گذشت بيش از یك سال از اجرای قانون 
هدفمند س��ازی یارانه ها نشان از آن دارد كه بازار مسكن هم چنان 

درگير تورم و افزایش قيمت است.
البته باید توجه داش��ت كه در حالی این اتفاق ها در بخش مسكن 
به طور مس��تمر و در مقاطع مختلف تكرار می شود كه دولت برای 
جلوگيری از این رویدادها از همان ابتدا كه عزم خود را برای جراحی 
اقتصادی در ایران جزم كرده بود، بس��ته های اقتصادی مختلفی را 
تدوین نموده بود كه یكی از آن ها صرفاً به بخش مسكن اختصاص 
داشت. نگاهی به یك سال گذشته در بخش مسكن نشان می دهد 
كه دولت در گام نخس��ت اجرای این قانون، اقدام های مناس��بی را 
جه��ت ایجاد تعادل و كاهش هزینه های توليد در این بخش انجام 
داده ام��ا وضعيت موجود در بازار روایتگر این ماجراس��ت كه گویا 
این سياست های مقطعی عالج كار این بازار پر التهاب نبوده است.

به اعتقاد برخی از كارشناسان، روند قيمت و خرید و فروش مسكن 
در سال های 87 تا كنون،  با ركود نسبی همراه بوده است؛ چرا كه 
س��ود آوری،  س��وداگری،  داللی و خرید و فروش این كاالی ریالی 

مانن��د س��ال های 84 ت��ا 86 نبوده و 
نوعی آرامش و حتی كاهش قيمت در 
بازار حاكم ش��ده است. در سایه ی این 
ثبات قيمت مس��كن و وام بانكی بود 
كه طرح »مس��كن مهر« نيز به همراه 
س��ایر برنامه های توليدی، نوید قيمت 
ارزان مس��كن را به متقاضيان خانه در 
س��طح جامعه داد. به عب��ارت دیگر با 
توجه به این كه در سال 88 نرخ رشد 
ماهانه ی متوسط تورم 0/8 درصد بود، 
شاخص بهای مسكن تنها 0/5 درصد 
رش��د پيدا كرد كه این امر عاملی شد 

تا افراد فاقد مسكن به تدریج از قدرت نسبی بيش تری برای خرید 
مسكن برخوردار شده و اجاره ی مسكن نيز كم تر از نرخ تورم رشد 

پيدا كند.
اما این فعاليت ها در همان گام های نخس��ت با عدم نتيجه مواجه 
ش��د و باز هم بازار مس��كن در بی ثباتی و افزایش قيمت به س��ر 
ب��رد. این امر ت��ا حدی پيش رفت كه دیگ��ر جای پيش بينی های 
مثبت را از این بازار در نزد كارشناسان اقتصادی گرفته بود. افزون 
بر سياس��ت های خاص دولت در این بخش، بس��ياری از منتقدان، 
بس��ته ی سياستی-نظارتی بانك مركزی را عامل دیگری برای دور 

جدید افزایش قيمت مسكن می دانند.
این گروه از اقتصاددانان بر این باورند كه اقتصاد كش��ور بر پایه ی 
یك معماری خاص و جامع  بنا  نشده و همين موضوع باعث گردیده 
تا سياس��ت های پولی و مالی كارآمدی از س��وی مس��ؤوالن اتخاذ 
نش��ود. البته آزاد بودن دولت در انتقال ردیف های بودجه، افزایش 
رش��د س��ریع نقدینگی و در نتيجه روند صعودی تورم نيز در این 

مسير نقش مهمی را ایفا می كنند.
به اعتقاد این كارشناس��ان تا زمانی كه همسویی در سياست های 
پولی و مالی وجود نداش��ته باشد، شاهد نوسانات بسياري حتي در 
بازار غير رسمي ارز و سكه خواهيم بود. در حال حاضر بازار مسكن 
در ركود به سر می برد و در مقابل ميزان تقاضا برای خانه دار شدن با 
شيب تندی مواجه شده و با استناد به صحبت های فعاالن این بازار، 
تقاضا برای مسكن در سال 92 به اوج خود خواهد رسيد و شاید به 
همين خاطر بوده كه قيمت مسكن طی 3 ماهه ی دوم سال  جاری 

تا حدودي روندي افزایشي یافته است.
بنابراین اگر راهكارهای مناسب ارایه و اجرایی نشود، به طور قطع 
با توجه به تورم موجود، در بازار مسكن 
قيمت جدیدی ایجاد خواهد شد. البته 
برخی صاحب نظران معتقدند كه اتفاق 
خاصی در بازار مسكن نيفتاده و نخواهد 
افت��اد زی��را اگر بع��د از هدفمند كردن 
یارانه ها، به طور عمومی س��طح قيمت 
تمام��ی كاالها ب��ه طور متوس��ط مثاًل 
20 درص��د افزایش یاب��د، به طور قطع 
در بازار مس��كن كم تر خواهد بود. زیرا 
كش��ش قيمتی و تقاضا در بازار مسكن 
كمت��ر از حمل و نقل و م��واد خوراكی 
و س��ایر كاالها اس��ت و م��ردم اول به 

نقد و بررسي 
بازار مسکن

  دولـت در گام نخسـت اجرای 
اقدام های مناسـبی  این قانون، 
را جهت ایجاد تعـادل و کاهش 
هزینه های تولیـد در این بخش 
انجام داده امـا وضعیت موجود 
در بازار روایتگر این ماجراسـت 
که گویا این سیاست های مقطعی 
عـالج کار این بازار پـر التهاب 

نبوده است.
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معيش��ت بها می دهند و در مرحله ی 
بعد به سراغ مس��كن می روند. در این 
بخش نظ��ر خوانندگان را به گفتگوي 
گ��روه اقتص��ادي بره��ان ب��ا كم��ال 
اطهاري)كارش��ناس مس��كن( جل��ب 

مي نمایيم.
*تحلیـل خودتـان را از وضعیت 
بـازار مسـکن بیـان کنیـد؟ بـه 
عقیـده ی شـما این بـازار در یك 
سال اخیر هم چنان با رشد قیمت 
مواجه بوده یا عدم رشـد؟ اگر این 
چنین است دلیل این بی ثابتی ها را 

چه می دانید؟
- در خص��وص وضعيت بازار مس��كن 

نظرات متفاوتی مطرح اس��ت اما به عقيده ی بنده، بازار مس��كن 
هم چنان در شرایط ركود به سر می برد و این افزایش قيمتی كه در 
حال حاضر به وجود آمده در واقع بازتاب تورم حاصل از اصالحات 
اقتصادی كشور است كه در رأس آنها برنامه  هدفمندسازی یارانه ها 
ق��رار دارد. البته باید گفت این افزایش قيمت در حوزه ی مس��كن 
دالی��ل دیگری نيز دارد كه از آن جمله می توان به افزایش قيمت 

كاالهای مصرفی مردم یاد كرد.
*با توجه به این که شـما معتقدید بازار مسکن در شرایط 
تورم و رکود به سر می برد، آیا دولت توانسته در این مسیر 
برای رفع این معضالت سیاسـت مؤثر و کارآمدی را به کار 

گیرد؟
- تصميم هاي زیادی در حوزه مسكن از جانب دولت صورت گرفته 
كه بازار این كاال را تحت الشعاع قرار داده است. برای نمونه می توان 
از نحوه اجرای طرح جامعه ی مسكن یاد كرد. در این طرح، هدف 
تقویت صنایع ایران بود كه بخش مسكن می توانست با انبوه سازی 
واقعی تا حدودی مسير را برای محقق شدن آن به وجود آورد. اما 
دولت با ش��تاب زدگی به ش��كل واقعی تاكنون نتوانسته به اهداف 
این برنامه دس��ت پيدا كند. به اعتقاد بن��ده در این طرح، تجربه 
طوالني مدت فع��االن اقتصادی كش��ور و برنامه ریزان بخش های 
مختلف م��ورد بی توجهی قرار گرفت و حت��ی در برخی از مواقع 

نقش سازمان برنامه و بودجه سابق نيز در این باره حذف گردید.
*امـا بـه اعتقاد برخـی از کارشناسـان اگر سیاسـت ها و 

تمهیدات دولت در حوزه ی مسکن 
در یك سال اخیر اعمال نمی شد، 
قیمت هـای  بـا  دوبـاره  مسـکن 
فزآینده ای روبـه رو می گردید. آیا 

شما این مسأله را تأیید می کنید؟
-در حوزه مس��كن تا كنون سياس��ت 
مناس��بی از س��وی دولت دنبال نشده 
كه بتواند نقش كارآمدی در كاهش و 
رفع تورم ایفا كند. ب��ا توجه به اذعان 
مس��ئولين حوزه مس��كن، طرحی كه 
تحت عنوان »مس��كن مه��ر« عرضه 
می ش��ود، تنها به این دليل اس��ت كه 
بخش مسكن از خدمات شبكه های زیر 
بنایی محروم نشود و به سمت خدمات 
شهری معطوف گردد. به صورتی كه این منابع در بازار مسكن وارد 

نشده و تأثيرات آن چنانی را به وجود نياورده است.
از لحاظ س��طح عمومی اقتصادی هم تاكنون سياست مشخصی 
از س��وی مس��ؤولين دیده نش��ده و بحث ها فقط برای جمع آوری 
نقدینگی است. به عنوان نمونه همين افزایش نرخ سود بانكی باز 
هم تأثير آن چنانی در بازار مس��كن نخواهد داشت. باال بردن نرخ 
سود بانكی فقط برای كاهش تقاضای بازار ارز و سكه است كه به 
ازای تورم به سپرده گذاران پرداخت می شود. این امر تنها می تواند 
تا حدودی ميزان جهش بازار ارز را مهار كند. البته اگر توليد ساالنه 
یك ميليون مسكن محقق می شد و اگر جمعيت اجاره نشين ها در 
كالن شهر ها امكان جابه جایی داشتند، شاید می توانستيم بگویيم 
طرح مس��كن مهر اقدام های ارزنده ای را در كاهش قيمت مسكن 
انجام داده است. حال آن كه هيچكدام از این موارد اجرایی نشده 

است.
*چـه انتقادهایی بـه اقدام های دولت در حوزه ی مسـکن 

دارید؟
-اشتباه دولت در چند سال اخير در طرح جامع مسكن بوده است. 
چراك��ه این طرح مطابق برنامه ی چهارم توس��عه تدوین و از یك 
كار كارشناسی 3 ساله و تجربه ی زیادی برخوردار بود كه این امر 
در دولت كنار گذاشته ش��ده و سياست »مسكن مهر« جایگزین 
آن ش��د. به اعتقاد بنده، مسكن  مهر حتی با اختصاص تسهيالت 
ویژه نمی تواند پاس��خ گوی نياز متقاضيان مس��كن به  خصوص در 
كالن شهرها باش��د، زیرا به  دليل تمركز امكانات و ضریب اشتغال 
بيش تر در كالن  شهرها، كم تر كسی ترجيح می دهد به شهرهای 

جدید آن هم بدون امكانات رفاهی الزم كوچ كند.
*وضعیـت حوزه ی مسـکن را با اجرای قانـون هدفمندی 
یارانه ها چگونه ارزیابی می کنید؟ عده ای معتقدند با اجرای 
قانون هدفمند سازی یارانه ها، قیمت مسکن با شوك مواجه 

شده است. آیا به نظر شما این اتفاق رخ داده است؟
-بازار مس��كن در مقایس��ه با دیگر بخش های اقتصادی همواره با 
تأخير حركت كرده است. به این صورت كه این بازار نسبت به هر 
نوس��ان دیرتر از خود واكنش نشان داده و البته خروج كندتری را 
نيز از بحران ها تجربه می كند. در شرایط فعلی با توجه به این كه 

 برخی صاحب نظـران معتقدند 
که اتفاق خاصی در بازار مسکن 
نیفتاده و نخواهد افتاد زیرا اگر 
بعد از هدفمند کـردن یارانه ها، 
بـه طـور عمومی سـطح قیمت 
تمامـی کاالها به طور متوسـط 
مثاًل 20 درصـد افزایش یابد، به 
طور قطع در بازار مسـکن کم تر 
خواهد بود. زیرا کشـش قیمتی 
و تقاضـا در بازار مسـکن کمتر 
از حمـل و نقل و مواد خوراکی و 

سایر کاالها است
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بازار مس��كن پيش از این نيز با ركود همراه بوده به سرعت درگير 
تورم نخواهد شد. اما هم چنان با نوسانات قيمت همراه خواهد بود. 
همان گونه كه پيش از این نيز پيش بينی شده بود، به محض اجرای 
برنامه ی هدفمند س��ازی یارانه ها، بازار اجاره  بها كه از بازار خرید 
و فروش مجزا اس��ت، وارد التهاب هایی شد؛ به صورتی كه با سایر 
بخش های اقتصادی در مسير جهش قيمت همراهی كرد. البته بعد 

از چند ماه، در بازار خرید و فروش مسكن تاثير گذاشت.
*با توجه به این که شما الزمه ی بهبود فضای بازار مسکن را 
سیاست های مناسب می دانید، برای رهایی از این التهاب ها 

چه پیشنهادهایی را عنوان می کنید؟
- حل مش��كالت فعلی با اتخاذ یك یا دو سياست بهبود نمی یابد 
چراكه شرایط كنونی جامعه مجموعه ای از سياست های اقتصادی 
یكپارچ��ه و منس��جم را می طلبد كه البته در ای��ن رابطه نباید از 
مقوله های��ی مانن��د تنش زدای��ی داخلی و خارجی غافل ش��د. به 
عن��وان مثال باید بگویم در طرح جامع مس��كن مهر، معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی عن��وان كرده ب��ود كه 30 درصد كش��ور دچار 
اس��كان غيررسمی )حاشيه نشينی( اس��ت كه باید این پرسش را 
مطرح كرد كه چرا كش��ور با این معضل مواجه شده است؟ كه به 
عقيده بنده برای پاس��خ باید گفت، بازار مسكن قشر كم درآمد را 
پوش��ش نمی دهد و 30 درصد جمعيت از بازار رسمی خارج است 
كه براس��اس مطالعات، وضعيت طبقه ی متوس��ط نيز همين گونه 
ارزیابی ش��ده است. به نظر می رسد، حوزه ی مسكن سياست هایی 

را می طلبد كه بتواند تعادل را در عرضه و تقاضا به وجود آورد.
اگر این 30 درصد به اضافه ی بخش��ی از طبقه ی متوس��ط كه در 
حال خروج از این بازار هستند به بازار مسكن بازگردانده شوند، به 

طور حتم این بازار با رونق مواجهه خواهد شد.
* از رابطه ی مستقیم نوسازی شهری و تعادل بازار مسکن 
یاد کردید، به اعتقاد شـما طرح مهاجرت و کاهش جمعیت 
کالن شـهرها بـرای جلوگیـری از حجم التهاب هـای بازار 

مسکن مؤثر است؟
- مهاج��رت معكوس در هيچ كجای دنيا اتفاق نيفتاده اس��ت به 
ج��ز تجربه ی »كامبوج«، كه این امر به عقيده ی بنده در خصوص 

كالن شهری مثل تهران، مصداق پيدا 
نمی كند؛ زیرا این ميزان سرمایه گذاری 
ك��ه در طول 20 س��ال در این ش��هر 
چ��ه از لحاظ س��رمایه های ثابت و چه 
سرمایه های اجتماعی به وجود آمده به 
هيچ عنوان قابل انتقال نيست. براساس 
مطالعات انجام شده، خروج 500 هزار 
نفر از تهران چيزی حدود 300 ميليارد 
دالر هزینه می طلبد كه این امر بيش تر 
به یك ش��وخی ش��بيه اس��ت تا یك 
تصميم كاربردی. در ص��ورت اجرایی 
شدن این برنامه باید گفت ضربات آن 
خيلی بيش تر از معضالت مسكن مهر 
خواهد بود. در حال حاضر راهگش��ای 
این امر فقط بازسازی شایسته ی كالن 

ش��هر ها است تا بتوان سرمایه ها را در درون آن مورد استفاده قرار 
داد.

البته سياس��ت گذاران اصلی سامان دهی ش��هرها و نوسازی آن ها 
مردم هستند چراكه مردم شامل مجموعه ای از گروههاي اجتماعی 

و اقتصادی، سياسی بوده و می توانند نقش مؤثری را ایفا كنند.
*عده ای بر این عقیده اند که نوسانات قیمت مسکن در فاز 
دوم هدفمندی، نمود بیش تری پیدا خواهد کرد. نظر شما در 

این خصوص چیست؟
-در ش��رایط فعلی بازار مسكن مانند بيماری است كه از بستر به 
صورت مطلوب قادر به بلند شدن نيست و اگر به این بيمار شوك 
دیگری وارد آید، واكنش جدی را از خود نشان خواهد داد. شوك 
دوم )فاز دوم هدفمند س��ازی یارانه ها( به نظر بنده زودتر از سایر 
بخش های اقتصادی حوزه ی صنعت را درگير خود می كند و از این 

راه حوزه ی مسكن را نيز تحت تأثير قرار می دهد. 
*پیش بینی شـما از بازار مسـکن در انتهای سال 90 و سال 

91 چگونه است؟
-اگر وضعيت بازار مسكن سال 90 ادامه داشته باشد، به طور حتم 
باید بگویم با مش��كل مواجه خواهد ش��د كه البته مش��كل آن بر 
بخش های دیگر نيز تأثير منفی خواهد گذاش��ت. به اعتقاد بنده با 
توجه به شرایط موجود، ادامه ی فعاليت مسكن مهر موفقيت آميز 
نخواهد بود. حتی در این مس��ير خود دولت نيز بارها تأكيد كرده 
كه در این شرایط مسكن مهر را ادامه نخواهد داد. باید تأكيد كنم 
در صورت اس��تمرار این قبيل سياس��ت ها در بازار مسكن، چشم 
ان��داز مطلوبی پي��ش روی این صنعت نيس��ت. البته برخی اعالم 
می كنند كه سال آینده نرخ ها افزایش خواهد یافت، پس مردم باید 
خریده��ای خود را انجام دهن��د. البته بنده گمان نمی كنم قيمت 
مسكن در صورتی كه فاز دوم هدفمندی اجرایی نشود افزایش یابد 
مگر آن كه جریان های فعلی و تنش زدایی ها به سرانجام رسيده و 

ارز و طال از این حالت ملتهب خارج شوند.
* تحلیل شما از تأثیر نوسانات ارزی بر بازار مسکن چیست؟
- مس��كن كاالیی ریالی بوده و این كاال زمانی دارای ارزش اس��ت 
ك��ه ریال ارزش خود را از دس��ت ندهد. در ابتدای امس��ال، ریال 
در مقابل دالر ت��ا حدودي ارزش خود 
را از دس��ت داد كه به واس��طه ی آن، 
مسكن نيز با عدم سرمایه گذاری و افت 
قيمت مواجه گردید. البته افزایش سود 
بانكی برای كنترل بازار ارز الزم است. 
بنابرای��ن این امر برای بخش مس��كن 
هم��ان اثری را خواهد داش��ت كه باال 
رفتن قيمت طال در سطح  جامعه  دارد. 
اصوالً مردم پول خود را در بخش هایی 
سرمایه گذاری می كنند كه حداقل در 
آینده برای آنها س��ود داشته باشد در 
حالی كه بازار مس��كن با این التهاب ها 
به هيچ عنوان نس��بت ب��ه دارایی های 
دیگر س��ود و منفعت قابل قبولی برای 

سرمایه گذاران ندارد.

 در شـرایط فعلی بازار مسـکن 
مانند بیماری اسـت که از بستر 
بـه صـورت مطلـوب قـادر به 
بلند شدن نیسـت و اگر به این 
بیمار شـوك دیگـری وارد آید، 
واکنـش جدی را از خود نشـان 
خواهـد داد. شـوك دوم )فـاز 
دوم هدفمنـد سـازی یارانهها( 
بـه نظـر بنـده زودتر از سـایر 
بخشهـای اقتصـادی حـوزهی 
صنعـت را درگیر خـود میکند 
و از ایـن راه حوزهی مسـکن را 
نیز تحـت تأثیر قـرار میدهد. 
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خبرگزاری مهر: نخس��تين همایش معرفی فرصت های طالیی 
سرمایه گذاری در صنعت ساختمان)منطقه آزاد كيش( نهم بهمن 

ماه جاری در هتل المپيك تهران برگزار شد.
ني��از نيك��ورزم دبي��ر همایش با اع��الم این خبر گف��ت: معرفی 
اولين نمایش��گاه دائمی بين المللی صنعت س��اختمان، آشنایی با 
شيوه های مختلف سرمایه گذاری در منطقه آزاد كيش، مشاركت 
چن��د جانبه با كش��ورهای حوزه خليج فارس و بررس��ی صنعت 
س��اختمان ب��ا رویكرد زیس��ت محيطی و ... از جمل��ه مهمترین 
اهداف »نخس��تين همایش معرفی فرصت های طالیی س��رمایه 
گذاری در صنعت س��اختمان« بود. وی بررس��ی و تعریف امكان 
ارتباط متقابل با مس��ئوالن اتاقهای بازرگان��ی داخلی و خارجی، 
سرمایه گذاران و فعاالن عرصه صنعت ساختمان كشور را از دیگر 

اهداف همایش مذكور دانس��ت. نيكورزم اظهار داش��ت: موقعيت 
اس��تراتژیك، زیرساختهای توس��عه یافته، امكانات بازار داخلی و 
مجاورت با س��ایر بازارها، هزینه پایي��ن توليد و خدمات عمومی، 
منابع طبيعی فراوان، مشوق های مالی و مصوبات جدید تشویق و 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی در كشورمان، ایران را به مكان 
مناسبی برای سرمایه گذاری و كسب وكار تبدیل كرده است.وی 
از امتيازات حضور در این همایش به ش��رایط ویژه واگذاری غرفه 
در نمایش��گاه دائمی صنعت س��اختمان كيش، برقراری ارتباط با 
مدیران اتاق های بازرگانی صنایع و معادن سراسر كشور و ... اشاره 
كرد و از حضور مسئوالن بلندپایه كشور، نمایندگانی از وزارت راه 
و شهرس��ازی، اتاق های بازرگانی و سازمان منطقه آزاد كيش و ... 

به عنوان ميهمانان ویژه این همایش نام برد.

نخستین همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان

خبرگـزاري مهـر: رئیس هیئت مدیـره کانـون کارفرمایان 
خدماتـی کشـور از بدهی 5 هزار میلیـارد تومانی دولت به 
شـرکت های خدماتـی و احتمال خـروج سـرمایه 50 هزار 
میلیارد تومانی از بخش خدمات به بازارهای حاشیه ای خبر 

داد.
محمد انتظامی در یك نشسـت خبری به تشریح آخرین 
اقدامـات و فعالیت هـای اشـغال زایی در بخـش خدمات 
کشـور پرداخـت و گفـت: در حـال حاضـر کارفرمایـان 
خدماتـی بـا 47 انجمن در اسـتان ها و 23 هزار شـرکت 
تخصصـی 3 میلیـون نیـروی کار را تحت پوشـش دارند 
که عالوه بـر آن 400 هزار نفر نیز به صورت مسـتقیم در 
مجموعه های خدماتی کشور مجبور به کار هستند.رئیس 
هیئت مدیـره کانـون کارفرمایان خدماتی کشـور اظهار 
داشـت: هم اکنون 8 میلیون نفر از بیمه شـدگان کشـور 
در بخـش خدمـات فعالیت دارنـد اما بخشـنامه روزهای 
گذشته هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نیروهای 
شـرکتی تا شانزدهم بهمن ماه سال جاری دارای ابهاماتی 
است که می توان گفت وضعیت نیروهای خدمات را روشن 
نمی کنند.انتظامی با اشـاره به اینکه دولت در بخشـنامه 
جدید خود اعالم نکرده است که آیا 3 میلیون نفر نیروی 

شـاغل در بخش خدمات را استخدام خواهد کرد یا اینکه 
تکلیف 400 هزار نیروی شـاغل مستقیم در این دفاتر چه 
خواهد شد؟ وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های 
خدماتی می توانند در طرح تعاونی سـازی بخش خدمات 
که توسـط دولت در بخشـنامه جدید ارائه شـده اسـت، 
مشـارکت کنند اظهار داشـت: دولت در نظر دارد تا خود 
نیروهـای کار تعویض شـرکتی شـاغل در بخش خدمات 
تشـکیل یك تعاونی بدهند و منظور دولت ایجاد تعاونی 
بـرای کارفرمایان خدماتی نیسـت.این مقام مسـئول در 
شرکت های خدماتی کشور تأکید کرد: ایجاد یك شرکت 
در بخـش خدمات به هزینه هـای باالیی برای تجهیزات و 
خرید ملزومات نیازمند است و کارگران توان تأمین چنین 
هزینه هایـی را ندارنـد بنابراین ایده ایجـاد تعاونی برای 
شرکت های خدماتی ممکن نیست. همچنین در ادامه این 
نشسـت داود جوانی دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی 
کشـور نیز در اظهاراتـی گفت: شـرکت های خدماتی در 
حال حاضر 100 سـال اسـت که در کشـور فعالیت دارند، 
و در قانون برنامه پنجم توسـعه نیز به دولت تأکید شـده 
تا مسـئولیت ها را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار 

کنند و الزم اسـت این بخش ها مورد حمایت قرار گیرند.

کارفرمایان خدماتی اعالم کردند:

بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران
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خبرگزاری مهر: یك خبرگزاری غربی از برنامه ریزی جمهوری 
آذربایجان برای س��اخت بلندترین برج جهان در س��واحل دریای 
خزر خبر داد.به گزارش آسوش��يتدپرس، یك شركت ساختمانی 
در جمهوری آذربایج��ان قصد دارد در پروژه ای ضمن ایجاد چند 
جزی��ره مصنوع��ی در دریای خزر بلندترین ب��رج جهان را نيز در 
سواحل خزر بنا كند.این برج 27 درصد بلندتر از برج خليفه دبی 
خواهد بود. برج خليفه دبی با 828 متر ارتفاع هم اكنون بلندترین 
برج جهان اس��ت. بر اساس این گزارش برج آذربایجان هزار و 50 
متر ارتفاع خواهد داشت و این در حالی است كه در طرح ابتدایی 
560 متر ارتفاع برای آن در نظر گرفته شده بود. این پروژه شامل 
41 جزی��ره مصنوعی به وس��عت 25 كيلومت��ر خواهد بود كه در 
جنوب شهر باكو، پایتخت آذربایجان، ساخته می شود. این پروژه 
همچنان ش��امل مركز خرید، چند هتل و واحدهای مسكونی نيز 
خواهد بود.نام این پروژه »جزایر خزر« است و ساخت آن از اواخر 
س��ال 2013 آغاز می شود.س��اخت این پروژه بزرگ درحالی در 
دس��تور كار آذربایجان قرار گرفته كه چندی پيش انتشار خبری 
مش��ابهی در مورد ساخت جزیره مصنوعی در سواحل دریای خزر 
در كشور تركمنس��تان اعتراض دوس��تداران محيط زیست را به 
دنبال داش��ت. نكته جالب توجه درباره این پروژه آنكه نام آن نيز 
جزیره خزر اس��ت. بر اساس این گزارش، ساخت جزیره مصنوعی 
توسط تركمنس��تان در دریای خزر كارشناسان محيط زیست را 
نگران كرده اس��ت. به عقيده آنها س��اخت این جزیره ها می تواند 

صدم��ات جبران ناپذیری به اكوسيس��تم دریایی این منطقه وارد 
كند. بر هم خوردن رس��وبات چندهزار ساله بستر دریا و فاضالب 
این جزیره فقط بخش��ی از این نگرانی ها اس��ت.جزیره  مصنوعی 
خزر بخش��ی از طرح گردش��گری 5 ميلي��ارد دالری »آوازه« در 
تركمنستان است. این كشور قصد دارد با این طرح جهانگردان را 
به سواحل خود جذب كند. فعاالن زیست محيطی می  گویند كه 

ساخت این جزیره دریا را آلوده خواهد كرد. 

خبرگـزاری مهر: مدی��ركل امور اجرایی كميس��يون های ماده 
صد ش��هرداری تهران گف��ت: با اجرای سيس��تم تحت وب این 
كميس��يون با عنوان »جغرافيای تخلفات ساختمانی«، شناسایی 

تخلفات در هر منطقه و ناحيه ممكن می شود.
رضا نگهبان با اش��اره به راه اندازی سيس��تم جغرافيای تخلفات 
ساختمانی گفت: ارائه گزارش های به هنگام تخلفات ساختمانی 
به تفكيك كده��ای دوازده گانه ماده صد مانن��د تغيير كاربری، 
اضافه اش��كوب، كس��ری پاركينگ و غيره به تفكي��ك ناحيه و 
منطق��ه و جلوگي��ری از ادامه روندهای غي��ر قانونی تغيير آرای 
صادره كميس��يون ماده صد از جمله اهداف سيس��تم جدید این 
كميس��يون اس��ت كه با عنوان جغرافيای تخلفات س��اختمانی 

فعاليت می كند .
وی افزود: از دیگر مزایایی كه این س��امانه دنبال می كند ، الزام 
شهرداری های مناطق به ارائه مس��تمر گزارش اجرای احكام به 
اداره كل كميس��يون های ماده صد و مس��ئوليت پذیری بيشتر 
ایش��ان در برابر اقدامات و تصميم گيری های خود است .نگهبان 
با بيان این كه این سامانه با عنوان جغرافيای تخلفات ساختمانی 
، شناس��ایی تخلف��ات در هر منطقه و ناحي��ه را ممكن می كند، 
اظهار كرد: یكپارچگی اطالعات پرونده های تخلفات ساختمانی و 

افزایش قابليت دسترسی و تحليل این اطالعات توسط گروه های 
مجاز از دیگر اهداف این سامانه است.

ب��ه گفته مدیركل ام��ور اجرایی كميس��يون های م��اده صد، با 
اجرای این س��امانه، دقت و سرعت در ابالغ رای و اجرای آن در 

شهرداری های مناطق افزایش می یابد.

ساخت بلندترین برج جهان در سواحل خزر

امکان شناسایی تخلفات ساختمانی در همه مناطق پایتخت
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خبرگزاري مهر: دكتر حس��ن اصيليان مدرس دانش��گاه تربيت 
م��درس و مع��اون پيش��ين محيط انس��انی س��ازمان حفاظت 
محيط زیس��ت از تاثير آلودگی هوا بر خانه های تاریخی پایتخت 
خبر داد و گفت: تاثير آلودگی هوا بر ابنيه تاریخی محرز اس��ت. 
چرا كه در تعریف آلودگی هوا آمده اس��ت: حضور مواد ناخواسته 
ك��ه باعث »ضرر« می ش��ود. در این تعریف، كلم��ه ضرر معنای 
جامعی دارد كه از سالمت انسان گرفته تا تاثير بر سایر جانوران 
و گياهان و اث��رات اقتصادی را نيز در بر می گيرد. یكی از اثرات 
اقتصادی را می توان تاثير آالینده ها بر ابنيه تاریخی دانست. این 
تجربه در كشورهای دیگر جهان نيز وجود داشته است. مثال تاج 
محل كه یكی از عجایب هفتگانه دنيا و در هندوس��تان است به 

واسطه آلودگی هوا تخریب شده است.
او در ادامه گفت: وقتی آالینده هایی چون اكس��يدهای نيتروژن 
و گوگرد در هوا وجود دارد، اضافه ش��دن رطوبت به آن همراه با 
تابش نور خورشيد، فرآیندی را توليد می كند كه به آثار تاریخی 
آس��يب می زند. چرا كه اسيدهایی چون اسيد سولفوریك، اسيد 
نيتریك و اس��يد كربنيك توليد كرده و این مواد اس��يدی باعث 
خوردگی ساختمان ها می شوند. در بناهای تاریخی نيز عموما از 
س��نگ های آهكی استفاده شده كه این مس��ئله بناها را آسيب 
پذیرتر می كند. این مشكلی است كه بيشتر كالنشهرهای كشور 

با آن دست و پنجه نرم می كنند.

تاثیر آلودگی هوا بر ساختمانهای تاریخی

خبرگـزاري ایسـنا: بازار مسـکن فعال در ثبات اسـت اما 
اگر روزي بخواهند بازار مسـکن را بهـم بزنند از ابزارهاي 
قانوني خودمان هم استفاده مي کنیم و حتي اگر الزم باشد 

از قانون هاي تعزیراتي بهره مي گیریم.
برخي کارشناسان بر این باورند که کنترل بازار مسکن نیاز 
بـه اجراي دو سیاسـت عرضه و کنترل سـوداگري در این 
بخش دارد و الزمه کنترل سوداگري وجود بانك اطالعاتي 
امالك اسـت که باید تعداد، کیفیت، عمر و محل اسـتقرار 

ساختمان ها در شهرهاي مختلف به تفکیك در 
این بانك اطالعاتي لحاظ شـود تا برنامه ریزان 
براسـاس ایـن اطالعـات برنامه ریـزي کننـد. 
مهندس علـي نیکزاد- وزیر راه و شهرسـازي 
در پاسـخ به این سـوال که بـراي جلوگیري از 
سـوداگري و کنترل بازار مسـکن نیاز به بانك 
اطالعات زمین و مسـکن اسـت آیـا برنامه اي 
براي ایجاد این بانك دارید؟ تصریح کرد: بانك 
معامالت یا همان سـامانه کد رهگیري زیر نظر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي بـا بیان این که اطالعـات زمین ها را نیـز داریم، گفت: 
بازار مسـکن فعال در ثبات اسـت اما اگـر روزي بخواهند 
بازار مسـکن را بهـم بزننـد از ابزارهاي قانونـي خودمان 
هم اسـتفاده مي کنیم و حتي اگر الزم باشـد از قانون هاي 
تعزیراتي بهره مي گیریم.بر این اساس، شفافیت، جامعیت، 
دسترسـي سـریع و به هنگام به اطالعات امالك از مزایاي 

ایجاد بانك اطالعات زمین و مسکن به شمار مي رود.

اخطار مهندس نیکزاد وزیر راه و شهرسازي به سوداگران مسکن: 

از ابزار قانوني استفاده  مي کنیم
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خبرگـزاري مهـر: مجری برگزاری نمایشـگاه یکسـاله صنعت 
سـاختمان کیش اعالم کـرد: همزمان با برپایی این نمایشـگاه 
و بـا بهره گیـری از متدهـای روز دنیـا، زمینه ایجاد کسـب و 
کارهـای جدید در صنعت سـاختمان کشـور فراهم می شـود.

مجید تفضلی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت 
سـاختمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد: اندیشـه برگزاری این 
نمایشـگاه یکسـاله از حدود یك سال گذشـته شکل گرفته و 
با انجام مطالعات امکان سـنجی پیچیده در زمینه نحوه حضور 
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، جزیره کیش برای برپایی آن 

انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه برای برگزاری این نمایشگاه از روش های جدید 
و غیرتکراری اسـتفاده خواهد شـد، افزود: طی سـالهای اخیر 
جزیره کیش به عنوان یك قطب عظیم ساخت و ساز در کشور 
و منطقه تبدیل شـده و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز حجم 
باالیی از سـاخت و سـازها را در اختیار دارند که با توجه به این 
مزیت ها برپایی نمایشگاه یکساله امکان ایجاد کسب و کارهای 

جدید را برای فعاالن صنعت ساختمان کشور فراهم می کند.
الیزابت فانکر کهون مسـئول بخش بازرگانی سفارت بلژیك در 
ایران نیز با اشـاره به سـابقه همکاری های دو کشـور، برگزاری 
این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای فعاالن صنعت ساختمان 

کشـورش دانسـت و افزود: این صنعت در ایران 
به پیشـرفت های قابل توجهی دسـت پیدا کرده 
و امیدواریـم بـا معرفـی ایـن توانمندی هـا بـه 
شـرکت های بلژیکـی، بتوانیم روابـط تجاری دو 
کشـور را تقویت کنیـم.وی گفت: بـدون تردید 
شرکت های بلژیکی تمایل دارند تا از فرصت های 
موجود در این نمایشگاه بهره گرفته و روابط خود 
را با شـرکت های فعال در صنعت ساختمان ایران 
تقویت کنند. وی خاطر نشـان کرد: طی سالهای 
اخیـر شـرکت های سـاختمانی کشـور بلژیـك 
توانسـته اند اجـرای پروژه های بسـیار بزرگی را 
در کشـورهای مختلف دنیا به ویژه خاورمیانه بر 
عهده بگیرند و به طـور حتم فرصت های موجود 
در بازار ایران بسـیاری از نیازهای بـازار ایران را 

برطرف خواهد کرد.
همزمان ساسـان شاه ویسـی رئیس پژوهشکده 
راهبـردی اقتصـاد دانشـگاه تهران با اشـاره به 
تحـوالت جهانی در زمینه عرضه و تقاضا به ویژه 
در حوزه سـاخت و ساز، گفت: برای رابطه بخشی 
مؤثـر بین تولید و تقاضا بایـد گفتمان تجاری در 

خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسـازی با رد ادعای 
یکی از شـرکتهای سـازنده مسـکن مهر مبنی بر ساخت 
یك واحد مسـکونی در هر 25 دقیقه، گفت: حتی در 25 

دقیقه ماکت یك واحد را هم نمی توان ساخت.
سـید محمود فاطمی عقدا در نشستی خبری در پاسخ به 
پرسـش مهر درباره ادعای یکی از سازندگان مسکن مهر 
در شـهر جدیـد پرند مبنی بر سـاخت 25 دقیقه ای یك 
واحد مسـکونی، گفت: چنین ادعایی امـکان ندارد، زیرا 
در سـاخت یك واحد فناوری صنعتی سـازی با بیشترین 
سـرعت حدود 3 روز زمان می برد، بنابراین سـاخت 25 

دقیقه ای یك واحد مسکونی امکان پذیر نیست.
وی افزود: برای سـاخت دیوارها و سقف و اسکلت 3 روز 
زمان الزم اسـت و حتی در 25 دقیقه نمی توان ماکت یك 
واحـد را هم سـاخت. رئیس مرکز تحقیقات سـاختمان و 
مسـکن تصریح کرد: این موضوع پیگیری می شود که چه 
شرکتی اسـت که ادعای سـاخت یك واحد مسکونی در 

چنین زمان کمی را دارد.
به گزارش مهـر، در جریان بازدید هالـه محمد ناصر وزیر 

مسـکن سـوریه از شـهر جدیـد پرنـد، از قـول یکی از 
مسئوالن این شهر اعالم شده بود که پیمانکارانی در شهر 
جدیـد پرند وجـود دارند که در هـر 25 دقیقه یك واحد 
مسکونی می سـازند که این موضوع شگفتی وزیر مسکن 

سوریه را به همراه داشت.

ساخت مسکن در 20 دقیقه امکان پذیر نیست

کسب و کارهای جدید در صنعت ساختمان شکل می گیرد
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خبرگـزاري ایسـنا: رییس اتـاق بازرگاني ایـران عنوان 
کـرد: یکـي از اسـراف هاي ملـي 
کـه در کشـور مـا اتفـاق افتاده 
ایـن بوده کـه بر تخصیـص منابع 
پول هـاي عظیمي بـه پروژه هایي 
داده شـده بـدون آن کـه نگاهي 
بـه بـازار محصوالت آن ها شـود.
محمـد نهاوندیان کـه در همایش 

ملي زیتون سـخن مي گفت: پس از بیان گالیه خود الزمه 
هـر تخصیص اعتباري را مالحظه کـردن بازار محصوالت 
واحدهـاي تولیـدي ذکر کرد و افـزود: نگاهي کـه ما به 
آن محتاج هسـتیم این اسـت که به جاي مصرف گرایي 
و اولویـت دادن به تخصیص هاي مصرفـي به اولویت هاي 
سـرمایه گذاري وتامین نسـل هاي آینده فکـر کنیم. وي 
ادامه داد: یکي ازمسائلي که در تشخیص اولویت تخصیص 
منابع مورد توجه قرار گیرد توجه به اصل پیشگیري بهتر 
از درمان اسـت.رییس اتاق بازرگاني ایران با بیان این که 
احیاي کشـاورزي درایران با روش هاي سنتي قابل تداوم 
نیسـت عنوان کرد: بخش هاي کشاورزي باید به ابزارهاي 

جدیـد مجهز شـوند تـا نه تنهـا بتوانند توسـعه خود را 
تامیـن کنند بلکـه اضافـه منابع خود 
را بـه بخش هاي دیگـر منتقل کنند. به 
گفته وي، لنگر اطمینان هر بازار داخلي 
آن کشـور کـه در بحـران مالـي اخیر 
کشورهاي اروپایي نیز مشخص شد که 
اقتصادهایي مقاوم تر هسـتند که بازار 
داخلي آن هـا بزرگتر باشـد.نهاوندیان 
همچنین به نوسان نرخ ارز اشاره کرد و متذکر شد: وقتي 
شـکاف بین قیمت رسمي به یك امکان با قیمت آزاد آن 
شکاف داشته باشد آن شـکاف انحرافي را ایجاد مي کند 

که اثرات سـوئي در پي خواهد داشـت.
رییـس اتـاق بازرگاني ایـران در پایان حلقـه مفقوده در 
اقتصاد ایران را حلقه تشـکلي دانست و خاطرنشان کرد:  
انتقال تاریخـي اقتصاد ایران از بخش دولتي به خصوصي 
باید همراه با نظم تشـکلي باشـد و بـدون آن امکان پذیر 
نیسـت اگر بخش خصوصي خودش به فکر خودش نباشد 
و بـه جاي وحدت تفرقـه را در پیش بگیـرد راه به جایي 

نخواهد برد.

گالیه نهاوندیان  از برخي تخصیص  اعتبارها 

کشـور شـکل گرفته تا از این طریق رابطه منطقی 
و کم هزینه بین تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد 

شود.
وی گفـت: با برگـزاری این نمایشـگاه و همچنین 
فرصت هـا و مزیت هـای موجـود در جزیره کیش 
می توان برای اولین بـار در ایران این تجربه موفق 
جهانی و رابطه منطقی تولیدکننده و مصرف کننده 
داخلی و خارجی را فراهم کرد و این در حالی است 
که طی 10 سـال اخیر با وجود رشد 10برابری حجم 
ساخت و سـازها از این فرصت به درستی استفاده 

نشده است.
وی خاطرنشـان کـرد: برقـراری ارتباط بـا دنیای 
بـزرگ صنعت سـاختمان از طریـق برپایی چنین 
نمایشـگاه هایی و با پشـتوانه علمی و قابلیت های 
زیسـت بوم امکان پذیر خواهد بـودو در عین حال 
فرصت های بسـیار مناسـبی را پیش روی اقتصاد 
ایـران ایجـاد خواهد کـرد. در همین حـال پیمان 
خورطلب مدیر بازرگانی نمایشگاه یکساله صنعت 
سـاختمان کیـش اعالم کـرد: برای برگـزاری این 
رویداد بزرگ، در مرحله اول نمایشـگاه های بزرگ 

صنعت ساختمان کشـور طی پنج سال گذشته را مورد ارزیابی 
قـرار داده ایم و با مطالعه نقاط ضعف و قوت آنها تالش کرده ایم 
بهترین شـیوه را برای برپایی این نمایشـگاه پیـاده کنیم. وی 
گفت: ارزیابی نمایشـگاه های قبلی نشان می دهد که در پاره ای 
از موارد شـرکت کنندگان توانسـته اند نیازهای خود را برطرف 
کنند، ولی اکثر این نیازها منجر به ایجاد تحول بزرگ در کسب 
و کار آنها نشده است. وی تصریح کرد: برای برگزاری نمایشگاه 
یکساله صنعت سـاختمان کیش از ایده اکسپوهای بزرگ دنیا 
مانند هنگ کنگ و شانگهای بهره گرفته ایم و با بومی سازی آن 
تـالش خواهیم کـرد تا تحول بزرگی را در کسـب و کار فعاالن 

صنعت ساختمان کشور به وجود آوریم.

کسب و کارهای جدید در صنعت ساختمان شکل می گیرد
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1. آس��يب هاي س��ازماني در دوره   ایجاد )court ship(: در این 
مرحله كه س��ازمان مرحله جنيني )ایج��اد( را طي مي كند رابطه 
نافرجام مهمترین آسيب دیدگي سازماني است؛ نشانه هاي باليني 

)سندرم( رابطه نافرجام عبارت است از:
- محو شدن تعهدات و توقعات اساسي

- باقي ماندن ایده ها در حد رؤیا )بدون عملياتي شدن آنها(
2. آسيب هاي سازماني در دوره طفوليت )Infant( در این مرحله 
از چرخه زندگي چنانچه تمهيدات الزم به كار گرفته نشود مرگ 

در مرحله طفوليت س��ازمان اتفاق مي افتد كه نش��انه هاي باليني 
)سندرم( آن عبارت است از:

- تضاد در طي مسير اهداف سازماني )هر یك از مدیران عالقه مند 
به پي گيري ایده هاي خود است(

- بحران در تحول سازماني
- بحران در توسعه برنامه هاي سازماني

آسيب هاي دوره رشد سریع )Go-Go(: در این مرحله   .3
از رشد،  س��ازمان مي تواند دچار آسيب هاي ناشي از تله بنيانگذار 

چرخه زندگي سازماني )شرکتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني(

 بر روي منحني نرمال )گوس(

)Organization Life Cycle( چرخه زندگي سازمان
شاید سازمانها را به این دليل )organization( نام گذاشته اند كه چون موجود زنده اي دوره عمر دارند در بررسي هایي كه ایساك آدیزس 
Go-( دوره رشد سریع )Infant( دوره نوزادي ،)courtship( انجام داده است مراحل یا چرخه عمر سازمان را به ترتيب، دوره جنيني

Go( دوره بلوغ )Adolescent( دوره تكامل )Prime(، دوره ثبات )Stability( و دوره اش��رافيت )Aristocracy( دوره بوروكراس��ي 
اوليه )Early Bureaucracy(، بوروكراس��ي )Bureaucracy( و دوره مرگ )Death( ارائه مي دهد كه بر روي منحني گوس )نرمال( 
رسم مي شود. هر یك از دوره ها و چرخه عمر سازمان ویژگي هایي دارد و سازمان ها در هر دوره ممكن است با نارسایي مواجه شوند كه از 
آن به عنوان سندرم باليني )نشانه شناسي( براي بررسي وضعيت سازمان استفاده مي گردد. در این نوع نگاه به سازمان مشخص مي شود كه 
سازمان ها نيز در طول چرخه زندگي دچار بيماري هایي مي شوند، هر یك از بيمار هاي آنها داراي عالئم باليني خاصي است به طوري كه 
براي درمان بيماري ها مدیران سازمان باید با شناخت از نوع بيماري تجویزهاي الزم را به كار گيرند ذكر این نكته ضرورت دارد كه بهترین 
دوره یا چرخه زندگي سازمان دوره Prime است و مدیران مي توانند با روش هایي، دوره و چرخه زندگي سازمان را در این مرحله تثبيت 

كنند. منحني چرخه زندگي سازمان به شرح زیر ارائه مي شود.

آسیب شناسي سازماني در مراحل چرخه زندگي

ایجاد
CourtshipCourtship

Infantطفوليت

سریع Goرشدرشدرشد Go

Adolescentبلوغ

Primeتكاملتكاملتكامل

StabilityStabilityثبات

Aristocracyاشرافيت

اوليه بروكراسي
Early Bureaucracy

بروكراسي
Bureaucracy

Deathمرگ

زودرس پيري

جدایي

خالقيتتله

بنيانگذار تله

طفوليت در مرگ

نافرجام   رابطه

تهيه  و تنظيم  : کميسيون انتشارات
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ش��ود كه نشانه هاي باليني یا )س��ندرم( این آسيب را مي توان در 
موارد زیر خالصه كرد:

���� توجه بيش از حد به  فرصت هاي مش��اهده ش��ده در فراروي 
سازمان 

�� بروز احس��اس شكس��ت ناپذیري در بنيانگذار سازمان به دليل 
تبدی��ل ایده ها به عمل و فراموش��ي دش��واري هاي دوره كودكي 

سازمان
�� عدم دقت در سرمایه گذاري

�� عدم تناسب ميان برنامه ریزي هاي انجام شده با نتایج به دست 
آمده

�� تلقي افزایش س��ود از طریق افزایش فروش به عنوان بخشي از 
استراتژي سازماني

���� عدم وجود )زمان و یا تمركز كافي( براي هماهنگ كردن امور 
سازماني

�� در این مرحله با كنار كش��يدن بنيانگذار احتماالً س��ازمان هم 
نابود مي شود

4. آسيب هاي س��ازماني در دوره بلوغ )Adolescence(: در این 
مرحله از رشد، سازمان با خطر آسيب هاي ناشي از تله خالقيت و 
جدایي مواجه اس��ت كه از نشانه هاي باليني )سندرم( آن مي توان 

به موارد زیر اشاره كرد:
�� عمده توجه سازمان، معطوف به توليد فيزیكي است.

�� در این مرحله سازمان از بنيانگذار خود مستقل مي شود.
�� شيوه هاي اجرایي رهبران سازمان تغيير مي كند.

�� عمدتاً بر خط مشي،  مقررات و دستورالعمل هاي سازماني تأكيد 
مي شود.

���� تفویض اختيار وارد چرخه مدیریت س��ازماني مي ش��ود ولي 
چنانچه این اقدام به مدیر دست نش��انده تفویض شود، عارضه تله 

خالقيت ایجاد مي شود.
�� اهداف سازمان از بيشتر، بهتر است، به سمت بهتر، بيشتر است، 

گرایش یافته و تبدیل مي شود.
5. آسيب هاي سازماني در دوره تكامل )Prime( را، از ویژگي هاي 
این دوره مي توان دریافت كرد. این دوره نقطه بهينه منحني عمر 
س��ازمان اس��ت و عدم وجود یا نارس��ایي در هر یك از ویژگي ها، 
كه به ش��رح زیر ارائه مي ش��ود،  نش��ان دهنده وج��ود پدیده هاي 

آسيب شناختي در این مرحله از دوره عمر سازمان است. 
���� در این دوره از چرخه زندگي س��ازماني بي��ن كنترل پذیري و 

قابليت انعطاف در سازمان تعادل كامل وجود دارد.
�� ساختار س��ازماني و سيس��تم هاي تخصصي خالق در سازمان 

وجود دارد.
�� نهادینه شدن نگرش، بينش، خالقيت و ابتكار در سازمان 

�� پيشبرد مشتري گرایي و نتيجه گرایي در سازمان
�� افزایش توان اجرایي پيوسته سازمان

�� رشد فروش و سودآوري با روندي متناسب، 
الزم به ذكر اس��ت كه این دوره یك فرآیند اس��ت نه یك هدف؛  و 
همانطوري كه اشاره شد فقدان و یا نارسایي در هر یك از ویژگي ها 
و ش��اخص هاي س��ازماني ای��ن دوره را مي توان به عن��وان پدیده 
آسيب ش��ناختي مطرح كرد، عمده ترین پدیده آسيب شناختي در 

این دوره پيري زودرس سازماني است.
6. آسيب شناسي سازماني در دوره ثبات )Stability( این دوره از 
چرخه زندگي سازماني نقطه عطف منحني گوس )نرمال( مي باشد 
یعني نقطه اي كه در آن ش��يب منحني تغيير مي نماید. مهمترین 
آسيب دیدگي سازمان را در این مرحله از زندگي، مي توان در موارد 

زیر خالصه كرد:
�� حذف كارآفریني از برنامه هاي سازمان

�� از دست دادن نرخ رشد، و ورود به فاز )پایان رشد و آغاز افول(
�� كاهش قابليت انعطاف در سازمان

�� حاكم شدن نقش سازماني در فرایند امور
�� رش��د پدیده نظم گرایي و عمليات محافظه كارانه در س��ازمان 

سياستگذاري معطوف به سودآوري كوتاه مدت
�� شك و بدگماني نسبت به تغيير در سازمان

�� تش��ویق كاركنان فرمان بر و مطيع )رشد اطاعت كوركورانه در 
سازمان(

�� تقویت روابط سازماني در مقابل ضوابط سازماني

بیماري هاي سازماني
س��ازمان ها به دلي��ل دارا بودن چرخه زندگ��ي در طول دوره ها و 
مراحل زندگي س��ازماني، ممكن است از طریق نشانه هاي باليني 
ارائه ش��ده در فوق به بيماري هاي مختلفي مبتال ش��وند كه براي 
جلوگي��ري از اطال��ه كالم به پ��اره اي از آنها به طور ایجاز اش��اره 

مي شود.
1. بيماري كوري سازماني: نش��انه و عالئم باليني این بيماري را به 

طور خالصه به شرح زیر مي توان ارائه كرد.
- كاهش عملكرد، تهدیدهاي جدي كه بقاي سازمان را به مخاطره 

مي افكند و نابودي آن را نشانه مي رود.
- حاكم شدن بوروكراسي در سازمان

- افزایش بي رویه تعداد كاركنان
- عدم تناسب فعاليت سازمان با نياز مشتریان و ذینفعان

- بهنگام نبودن اطالعات سازماني
- عدم تأثير كنترل هاي سازماني در روند امور

2. بيماري اقدامهاي نادرس��ت س��ازماني: كه كلي��ه امور خارج از 
بيانه مأموریت سازمان و چشم اندازها و ارزش هاي سازماني عملي 

مي شود.
3. بيماري انكار واقعيت هاي س��ازماني: كه واقعيت هاي موجود در 

روند و فرایند سازمان انكار مي شود.
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نکات فني در قرینه سازي
مسئله اي كه در مورد تقارن شكل ها و اجسام از نظر فني حائز 
اهميت و نيازمند بررسي است. این دو پرسش است كه هنرمند 
و صنعتگر چگونه شكل متقارن را ترسيم مي كرده است؟ بدیهي 
است كه هرگونه نقش آفریني و یا ساختمان سازي كه داراي اجزاء 
استوار  اوليه  ترسيم  این  روي  بر  مي بایستي  باشد  بوده  متقارن 
گردد. از نظر فني این یك سئوال هندسي است و جواب به این 
سئوال است كه ارتباط نزدیك علم و فن هندسه را با هنر در این 

زمينه نيز نمایان مي سازد.
چنين به نظر مي رسد كه ایجاد فرم هاي با تقارن انتقالي براي 
باشد. پدید  از خلق سایر اشكال متقارن بوده  هنرمندان ساده تر 
اندازه اي  به  اجزاء یك شكل  انتقال  با  آوردن چنان شكلي صرفاً 
نشان  اندازه گيري  تاریخچه  بررسي  است.  بوده  انجام پذیر  معين 
مي دهد كه اندازه گيري طول و پياده كردن اندازه هاي طولي در 
صنعت و هنر، سنتي كهن داشته است. اندازه گيري طول و انتقال 
اندازه ها براي خلق اشكال با تقارن هندسي در جهان باستان یا به 
طریق ذهني و یا مستقيماً با استفاده از قواعد و ابزارهاي هندسي 
آفرینندة  هنرمند  كه  نظر مي رسد  به  بعيد  است.  انجام مي شده 
نقشهاي روي سفالهاي سيلك و شوش در هفت هزار سال پيش، 

 از اندازه هاي مشخص هندسي در كار خود استفاده كرده باشند. 
آثار  در  متقارن  نقش هاي  بين  كه  منظمي  فواصل  حال  این  با 
باقيمانده به چشم مي خورد نشان دهنده درك و تجربه هندسي آن 
مردمان است. در كارهاي عظيم ساختماني مانند تخت جمشيد، 
شوش، تاالر كسرا و مانند آنها بوده،  كه مي توان ایجاد فرمهاي با 
تقارن انتقالي را نتيجه مستقيم استفاده از قواعد و وسایل هندسي 

دانست. 
ترسيم اشكال با تقارن انعكاسي احتماالً در مرحله مشكل تري 
از نظر هندسي نسبت به اشكال با تقارن انتقالي بوده است. پدید 
آوردن یك شكل كه نسبت به صفحه اي تقارن داشته باشد نيز 
مانند تقارن نوع پيش مستلزم آگاهي به اندازه ها و پياده كردن 
طول ها بوده است. تفاوتي كه در اینجا با حالت قبل وجود داشته 
بوده است.  انعكاسي یك تصویر  به ویژگي هاي  هوشياري نسبت 
انعكاسي  صفحه  به  نزدیك  نقاط  هندسي  نظر  از  كه  نكته  این 
نزدیك تر از نقاط دور از صفحه انعكاسي تصویر مي شود با آنكه با 
دانش هندسه امروزي بدیهي است در هزاران سال پيش چندان 
مسلم نبوده است. با این توجه مي توان نتيجه گرفت كه هنرمندان 
و  داشته اند  ادراك هندسي  اندازه  تا چه  آن دوران  و صنعتگران 
دورترین  كه  گردید  بيان  و  بررسي  بعد  قرنها  كه  تصویر  قوانين 

سیر تحول ساختمان سازی در ایران

کیفیت فرم ها در تاریخ هنر و مهندسی
 )قسمت دوم(
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دوران در تاریخ ایران در خلق آثار هنري و فني به كار مي رفته 
است.

از نوع دوراني در مرحله  ترسيم و آفرینش نقشهاي متقارن 
باالتري از پيچيدگي نسبت به گونه هاي قبلي تقارن قرار داشته 
است. بسته به آنكه زاویه تقارن چه بوده باشد ترسيم یك شكل با 
تقارن دوراني مستلزم تقسيم زوایا به قسمت هایي بوده است. مثاًل 
ترسيم »شكل با تقارن چهارگانه« )زاویه دوران 90درجه( با تقسيم 
یك دور به چهار قسمت و ترسيم اشكال با »تقارن سه گانه« )زاویه 
دوران 120درجه( با تقسيم یك دور به سه قسمت انجام مي شده 
است. با توجه به مسائلي كه از قدیم در راه تقسيم زوایا وجود داشته 
و همين مسائل قرنهاي متمادي ذهن دانشمندان ایراني و خارجي 
را به خود مشغول داشته بود مي توان به ارزش هندسي نقش آفریني 
با تقارن دوراني پي برد. با احتمال زیاد نقاشي هایي كه داراي تقارن 
دوراني هستند و در روي اشياء قدیمي انجام شده اند و تاریخ آنها در 
ایران به هفت هزار سال پيش مي رسد با بهره گيري از دانش و قواعد 
هندسه به صورتي كه امروز ما آن را مي شناسيم انجام نشده اند. در 
این آثار باستاني نيز هنرمندان و صنعتگران با تجربه و احساس و 
آزمایشات مكرر عمل تقسيم زوایا را به چند قسمت انجام داده اند. 
در آثار بعدي و بخصوص پس از مشاهده طرح هاي هندسي بسيار 
درهم و پيچيده و نقش هاي تكرارشونده دوران اسالمي مي توان به 
این نتيجه رسيد كه به انجام رسيدن این آثار جز با آگاهي به خواص 
نداشته است. در دوران  امكان  ترسيمي  قواعد  و  اشكال هندسي 
اسالمي است كه آگاهي تئوریك برخي هنرمندان و صنعتگران در 
آفرینش تصاویر با تقارن دوراني پدیدار مي گردد. درباره آثار معماري 
مي توان گفت كه مسلماً مهندسان از قواعد هندسي در پياده كردن 
نقشه هاي متقارن استفاده مي كرده اند. ساختمان هاي چندضلعي و 
گنبدها و روش هایي كه براي ترسيم قوس ها در ایران متداول بوده 

نمایانگر بهره گيري از قواعد هندسي در قرینه سازي هستند.
یكي از ابداعات عمده كه در راه نقش آفریني و خلق فرم هاي 
مهرهاي  از  بهره وري  گرفت  انجام  باستان  جهان  در  متقارن 
نقشه هاي  ایجاد  صنعت  زیربناي  كه  اقدام  این  بود.  استوانه اي 
مركب و هماهنگ را تشكيل داد و تا به امروز نيز به صورت هاي 
مختلف در صنایع نقاشي و نساجي به كار رفته براساس زیر استوار 
بوده است: ابتدا بر روي استوانه هاي گلي و یا سنگي و یا فلزي 
نقش مورد نظر به صورت برجسته و یا فرورفته ایجاد مي شده و 
آنگاه با غلطانيدن استوانه، آن نقش بر روي جسم و یا صفحه اي 
منتقل مي گشته است. انتقال نقش روي استوانه یا به وسيله رنگ 
انجام مي شد و یا آنكه استوانه را بر روي گل خيس و شكل پذیر 
چند  گردش  با  آمده  دست  به  نقش  كه  تقارني  مي غلطانيدند. 
دور استوانه دارا مي گشت عموماً از نوع تقارن انتقالي بود و بدین 
ترتيب نياز به انتقال اندازه ها و استفاده از قواعد هندسي در ایجاد 
این نوع تقارن از بين مي رفت. ضمناً بدینوسيله ایجاد نقش هاي 
با تقارن انعكاسي نيز با چرخاندن استوانه در دو جهت مختلف 
ممكن مي گشته است. از تمدن هاي باستاني ميانرودان و ایران، 

آثار فراواني به شكل مهرهاي استوانه اي و نقشهاي حاصله از آنها 
بعدي  سده هاي  در  آن  توسعة  و  ابداع  این  است.  مانده  برجاي 
نمونه دیگري از ارتباط فن و هنر با یكدیگر است. و نمایانگر این 
واقعيت است كه شالوده بسياري از صنایع و هنرهاي قرون اخير 

در زمانهاي بسيار باستاني ریخته شده است.
آفرینندگي  نيروي  كه  است  مركب  تقارن  با  نقش هاي  در 
به  باستان  ایران  فني  صاحبان  و  هنرمندان  و خالقيت  درك  و 
از  باقيمانده  آثار  بررسي  مي گردد.  نمایان  خویش  درجه  نهایت 
تمدن هاي هزاره هاي ششم پيش از ميالد در ایران و قرون بعدي 
نشان مي دهد كه از زمان هاي پيشين هنرمندان و صنعتگران نه 
تنها به كيفيات اشكال با تقارن هاي ساده آشنا بوده و آنها را در 
ساخته هاي خویش به كار مي برده اند بلكه از ویژگي هاي اشكال با 

تقارن مركب و تقارن هاي تركيبي نيز آگاهي داشته اند.
از دیدگاه هندسي ترسيم اینگونه اشكال اصوالً چندان ساده 
پيرامون  براي مردماني كه  را  این پرسش  نيست و هنگامي كه 
شش هزار سال پيش مي زیسته اند مطرح مي كنيم و پاسخ آن را 
در كالبد آثاري كه از آنان به جاي مانده است مي یابيم آنگاه پي 
به قدرت ذهني و درك هندسي آن هنرمندان مي بریم. ترسيم 
یك شكل با تقارن تركيبي بسته به درجات تركيبي آن مستلزم 
انتقال طول،  و تقسيم زوایا  به كار گرفتن توأم قواعد انعكاسي، 
مي باشد. البته یك نقش با نظم هندسي عمومي داراي ویژگي هاي 
دیگري است كه در نظم هاي هندسي ساده تر وجود ندارد. انتقال 
با  این ویژگي ها است.  از جمله  انعكاس در دو بعد و سه بعد  و 
آنكه آثار زیادي از قرینه سازي مركب از تمدن هاي پيشين ایران 
را  خویش  اوج  نقطه  قرینه سازي  نوع  این  است،  مانده  جاي  به 
در آثار تمدن اسالمي مي یابد. نقش هاي بسيار پيچيده اي كه در 
این  نساجي  و  سفال كاري  فلزكاري،   كاشي كاري ها،  ساختمانها، 
دوران به كار رفته از انتظام هندسي و هماهنگي كاملي برخوردار 
این  نقش هاي  در  كه  تقارني  انواع  و  تقارن  قواعد  كشف  است. 
دوران به كار رفته خود در بيننده لذت و غرور زیادي مي آفریند. 
مادي  كالبدهایي  را  نقوش  این  اسالمي  پژوهشگران  از  گروهي 
از پندارها و اعتقادات فلسفي و مذهبي مسلمانان دانسته اند. از 
جمله ویژگي هایي كه به این آثار نسبت داده شده این گفته هاست 
كه همه آنها در عين پيچيده بودن و مركب بودن جزئي از یك 
كل هستند و وجودي واحد و یكتا را نمایشگر مي باشند، و البته 
كليه  زیربناي  و  شالوده  اسالم  در  كه  است  توحيد  همان  این 
دیدگاه  از  آنچه  مي دهد.  تشكيل  را  آنها  ریشه  و  موجودیت ها 
هندسي و فني مطرح و جالب است شيوه اي است كه هنرمندان 
با  اسالمي  تمدن  البته  آفریده اند.  را  نقش ها  این  صنعتگران  و 
بهره گيري از هنر، فن و دانش پيشين این موقعيت را داشت كه 
در مرتبه واالتري از تمدن قرار گيرد. سهم عمده اي از دانشمندان 
این  گسترش  در  ایراني  صنعتگران  و  هنرمندان  و  مهندسان  و 
تمدن داشتند نيز آن را در درجه باالتري نسبت به آنچه كه به 
ارث برده بوده قرار داد. در قرینه سازي اشكال مربوط به دوران 
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اسالمي هماهنگي و یكپارچگي كاملي كه نمایشگر این سنت و 
واالیي است به چشم مي خورد. در قالب بسياري از نقش هاي این 
دوران است كه بيننده مي تواند قواعد هندسي را زنده و مجسم 
بيابد. در همين دوره است كه رنگ به كمك نقش هاي مهندسي 
تقارن و هماهنگي و نظم را در یك فرم به نهایت درجه اعتال و 

تكامل خود مي رساند.

شبیه سازي
نمونه سازي و یا ساختن اشيائي كه مدلي از اشياء دیگر، و 
یا نمایش دهنده اعتقاداتي باشند در تاریخ تمدن ایران داراي 
پيشينه بسيار طوالني است. در آثاري كه از نخستين مراحل 
شبيه سازي  آمده  دست  به  سرزمين  این  در  بشري  تمدن 
به  كاماًل  اعتقاداتش  به  او  شكل دادن  و  طبيعت  از  انسان 
چشم مي خورد. نقاشي هاي روي دیوار غارها، نقش هاي روي 
آوندهاي سفالين و مجسمه هاي مردمان و جانوران، كه از 
تپه هاي پيش از تاریخ پيدا شده است نمایشگر تاریخچه كهن 
نمونه سازي در ایران است. در ایران نمونه سازي از پدیده هاي 
و  است  داشته  وجود  نيز  طبيعي  غيرفيزیكي  و  فيزیكي 
ایرانيان باستان در مورد  بارز آن،  باورهایي است كه  نمونه 
جهان كهين و جهان مهين داشته اند و به موجب آن تشابه 
كامل بين موجودیت هاي بزرگ و وجودهاي كوچك برقرار 

مي نموده اند. تمثيالت فراوان در سرزمين را شامل مي شود.

شکل )10-12( شاهك مادي با نمونه دژ خویش از نقش برجسته 

دوره شاروکین قرن هشتم )ق.م( )دیاکانوف(
باشند  نمایشگر  را  آفرینش مدلهایي كه شئي دیگري 
سرچشمه  حياتي  و  فني  نيازهاي  از  نيز  گاهي  ایران  در 
مي گرفته است. اشيائي كه در موزه هاي گوناگون از تاریخ 
تمدن ایران وجود دارد شامل مدلهایي از وسائل، ابزارها و 
ماكتهایي از ساختمان هاست. احتماالً این مصنوعات در عين 
آنكه نيازهاي هنري سازندگان آنها را برآورده مي نموده اند، 

در ساختن وسيله یا ساختمان اصلي به او یاري مي كرده اند. 
از جمله نمونه سازي هایي از این قبيل، مدلهاي اوليه از چرخ 

و ارابه و مدل هاي كوچك ساختمان ها را باید نام برد.

 

 شکل )11-12( مدلي از تخت طاقدیس )موزه آرمیتاژ از پوپ(

نخستين آثاري كه از چرخ ارابه به دست آمده مدل هایي 
در  مي دهند.   نمایش  را  چرخ دار  گردونه  كه  سفالين،  است 
معماري، نمونه سازي افزون بر آنكه به شكل ساختن مدل هاي 
كوچك از ساختار اصلي انجام مي شده با مقياس هاي بزرگتر نيز 
صورت مي گرفته است. گاهي پيش از آنكه اقدام به ساختن بنایي 
بزرگ كنند، كه احتماالً در آن مي بایستي ابداعاتي نيز بكار برند 
ساختماني شبيه آن در همان نزدیكي بنا مي كردند. از لحاظ فني 
این شبيه سازي موجب مي گشته كه سازندگان خطاهاي خود را 
تصحيح نمایند و با مشاهده روابط بين اندازه در ساختمان نمونه 
و تصحيحات متوالي ساختمان اصلي را تا آنجا كه مي توانستند، 
بدون عيب از كار دربياورند. در زمينه هاي علوم و مهندسي نيز 
مردمان ميانرودان و ایران زمين از دورترین ایام به نمونه سازي 
اقدام مي كرده اند. منزلت ویژه فرم هاي قوسي و گنبدي شكل 
كه ارزش هاي نمادین آنها را به آسمان ها و جهان بزرگ ارتباط 
مي داده و همچنين نقشه هاي اوليه از كره زمين كه مدلي از 
جهان پيرامون به شمار مي آمده از این گروه به شمار مي روند. 
مانند  ابزارهایي  ساختن  نيز،  ستاره شناسي  مانند  علومي  در 
استرالب و كره سماواتي، نمایانگر تالش مردمان این سرزمين 

در نمونه سازي از جهان فيزیكي اطراف خود بشمار مي رود.
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در پایان این مبحث بيفایده نيس��ت بخش��ی از باب چهل و س��يم 
قابوسنامه را درباره قواعد بازرگانی و پيشه وری كه در آن بسياری 
از قواع��د مت��داول بازرگانی عصر ذكر ش��ده اس��ت نق��ل كنيم. 

كيكاوس بن اسكندر نویسنده قابوسنامه می نویسد: 
»اگر پيش��ه ور باشی از پيش��ه وران بازار، از هر پيشه ای كه باشی 
زودكار و استوده كار باش تا حریفانت بسيار باشند و به وقت كار، 
كار به از آن كن كه هم پيشگان تو كنند و به كم مایه سود قناعت 
ك��ن كه تا به یك بار ده بار بازده كنی، دو بار ده نيم توان كردن. 
پس حری��ف را مگریزان به ُمكاس )جنس را زیر قيمت فروختن( 
و لجاج بسيار تا در پيشه وری مرزوق باشی و مردم بيشتر ستد و 
داد با تو كنند. تا چيزی همی فروشی با خریدار به »دوست« و به 
»جان برادر« و»بارخدای« گفتن و تواضع نمودن تقصير كن تا از 

تلطف تو خریدار از ُمكاس كردن شرم دارد «
 هر که او در َمکَسبی پا می نهد 

  یاری یاران دیگر می دهد 
  زان که جمله کسب ناید از کسی

 هم دروگر، هم سقا، هم حایکی
 چون به انبازی است عالم بر قرار

 هر کسی کاری را گزیند زافتقار
 طبل خواری در میانه شرط نیست

راه سنت، راه مکسب کردنی است 
 

ابو س��عيد ابوالخير در یك رباعی زیبا نش��ان می دهد كه پيش از 
كشيدن یك كمان، چه اندازه كار باید انجام گيرد و  چگونه زندگی 
اجتماعی انس��انی بدون چنين تعاون و تقسيم كاری غير ممكن 

است :
  پی در گاو است ، گاو در کهسار است

         ماهی سریشمین به دریا بار است 
 بُز در َکَمر است و تُوز در بلغار است 

         زه کردن انی کمان بسی دشوار است 
 

همين اندیش��ه مهم انس��انی را آخرین ش��اعر كالسيك ما ادیب 
پيشاوری بدین نحو بيان می كند: 

  ز نهصد فزون کارگر بایدی 
   که تا خواجه را نان به دست آیدی

 
 یكی از س��نن دمكراتيك ادبيات ما س��تایش پيشه و پيشه وری 

است. این شعر ناصر خسرو معروف است:

 به از صانع به گیتی مقبلی نیست 
         ز کسب دست دیگر حاصلی نیست

 به روز اندر پی سامان خویش است 
         چو شب در خانه شد سلطان خویش است ... الخ

و نيز :
  بهین َصناِع عالم دیهقان است 

     که وحش و ِطیر را راحت رسان است ... الخ
 

اوحدی در ستایش پيشه می گوید:
بهتر از پیشه نیست گردانند

پیشه کاران راست، مردانند
ُخُنك آن پیشه کار حاجت مند 

به کم و بیش این جهان خرسند 
گشته قانع به رزق و روزی خویش

دست در کار کرده و سراندر پیش ...الخ
         

فردوسی مابين زن رخت ش��وی و شوهرش گفت و گویی ترتيب 
داده، زن بر آن است كه آنها دیگر متمول شده اند و احتياج نيست 
كه پيش��ه ادامه یابد، مرد ادامه پيشه را به سبب فضيلت ذاتی آن 

ضرر می داند:
زن گازر از چیز شد رهنمای

 چنین گفت یك روز با کد خدای
    که ما بی نیازیم از این کارکرد

  توانگر شدی، ِگرد پیشه مگرد
 چنین داد پاسخ بدو کدخدای

  که ای جفت پاکیزه رهنمای
    همین پیشه خوانی ز پیشه چه بیش؟

    همیشه ز هر کار پیشه است پیش
 

م��زد گرفتن در مقابل كار انجام یافته، تداول كامل داش��ت، ناصر 
خسرو گوید:

  اگر کاری کنی، مزدی ستانی
         چو بی کاری ، یقین بی مزد مانی 

اثيرالدین اخسيكتی می گوید: 
 خدمت ناکرده را مزد کسی خواست ؟ نه 

     آنچه نکرده است کس قاعده نتوان نهاد

س��نایی درباره این افزایش مزد نتيجه باال بودن كيفيت كار است 
و كار آموخته به ناچار از كار س��اده مزد بيشتری دارد در منظومه 

برداشتي جامعه شناختي از کسب و کار و بازرگاني

 در اشعار شاعران ایراني
 تهیه و تلخیص: کمیسیون انتشارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسمت دوم
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معروف خود »حدیقه الحقيقه« بيانی دارد كه سخت جالب است. 
وی می گوید: 

         آن ستاند مهندس دانا
         به یکی مه، که پنج مه بنا 

         وان کند در دو ماه بنا ِگرد
         که نبیند به سال ها شاگرد

         باز شاگرد آن َچَند به سرور
         کاین نیابد به سال ها مزدور

         مزد این کم ز مزد آن زانست 
         کاین به تن کرد، آن به جان دانست

 
مولوی در مثنوی به نقش مزد و اصوال در آمد مادی در تش��ویق 
ب��ه كار توجه دارد و آن را به ش��يوه خود با تمثيلی بيان می دارد 

و می گوید:
         می رود کودك به مکتب پیچ پیچ

         چون ندید از مزد کار خویش هیچ
         چون که از کیسه است دانگی دستمزد

         وانگهی بی خواب گردد همچو دزد 
 

   معنای شعر آن است كه كودك چون از درس خواندن در مكتب 
مزد نمی یابد با سختی و ناراحتی و به زور به مدرسه می رود، ولی 
در دكان كه از كيس��ه اس��تاد حتی به اندازه یك دانگ دستمزد 
می یاب��د، آن وقت حاضر اس��ت مانند دزدان كه ش��ب زنده داری 

می كنند، تا صبح بيدار بماند.
   وحشی بافقی بر آن است كه كارهنری و استادانه به قدری گران 
بهاس��ت كه تعيين بهای آن به زركاری دشوار و عملی بی هنرانه 
است و در این كارها حتی سفالی كه ساخته دست هنرمند است 

به گوهری ارزد:
         به زر نرخ هنر هست از هنر دور

         چه نیکو گفت آن استاد مشهور:
         هر آن صنعت که برسنجی به مالی

         بهای گوهری باشد سفالی

 
اقتصاد خانگی و روابط خرج و دخل

درباره تدبير منزل چنان كه گفتيم دانش��ی خاص وجود داشت، 
ول��ی در ادبي��ات ما درباره »كدخداس��ری« )یعن��ی لياقت برای 
اداره اقتصادی��ات منزل و قواعد كدبانویی( مطالب فراوانی اس��ت. 
مهم ترین مس��ئله در اقتصاد حفظ ارتباط بين »دخل« و »خرج« 
یا هزینه بود. در این زمينه »اسراف « و زیاده روی در خرج حرام 

شمرده می شد. در قابوسنامه آمده است كه:
         » هرآفتی را سببی است        و سبب درویشی اسراف«

         
فردوسی »فش��اندن« یعنی اس��راف در خرج و »فشردن« یعنی 
س��خت گيری و بخالت ب��ه خرج دادن، ه��ر دو را مذموم می داند 

و می گوید :
         چو داری به دست اندرون خواسته 

         زر و سیم و اسبان آراسته 

         هزینه چنان کن که بایدت کرد 
         نباید فشاند و نباید َفَشرد 

         میانه گزینی، بمانی به جای
         نباشد جز از نیکیت رهنمای

 سعدی می گوید:
         »دخل، آب روان است و خرج، آسیای گردان«

و این مثال بليغ را می آورد: 
         چو دخلت نیست، خرج آهسته تر نکن 

         که می خوانند مالحان سرودی
         اگر باران به کوهستان نبارد 

         به سالی دجله گردد خشك رودی
 

و نيز می گوید:
         بر آن کدخدا زار باید گریست

         که دخلش بود نوزده خرج بیست
 

نظامی می گوید:
         زمین، تا َدر نبارد، بر نیارد

         درآمد مرد را بخشنده دارد 
 

صائب می گوید: 
         شادی هر که فزونست ز غم کامل نیست

         هر که را خرج ز دخل است فزون عاقل نیست 
 

و از آن جا كه زن كدبانو رش��ته مخارج خانه را معموال در دس��ت 
داش��ت، ب��رای اس��تقرار تعادل طالیی م��ا بين درآم��د و هزینه 
مسئوليت زن را مورد تصریح و تأكيد قرار می دادند. در این زمينه 

امير خسرو دهلوی می نویسد:
         مرد اگر یك قراضه کار کند 

         زن به کدبانویی چهار کند 
         گر  ز  شو، خرج زن فزون باشد 

         حال سامان خانه چون باشد؟



57
57  

سمینار تخصصی روش های نوین بهسازی

در تاالر همایش هاي انجمن شرکتهاي ساختماني برگزار شد

در كشور ما ایران، به سبب موقعيت ویژه ی ژئوپليتيكی و ثروت های 
خدادادی آن از یك س��و و وجود كاستی های زیرساختی فراوان از 
س��وی دیگر، بهبود بهره وری مجریان و ارتقای توان عملياتی آنها، 
از اهميتی حياتی برخوردار است. بر این اساس شركت نشرفن به 
عنوان عضوی از جامعه ی مهندسی و دانشگاهی كشور با همكاری 
انجمن ش��ركت های س��اختمانی، بنياد آب ایرانيان و خانه معدن 
ایران، با هدف افزایش توان مهارتی و به تبع آن رشد ارزش افزوده ی 
مدیران و كارشناس��ان جامعه  مهندسی كشور و پيرو سمينارها و 
همایش های آموزشی گذش��ته خود، سمينار آموزشی- تخصصی 
"روش های نوین بهسازی و مقاوم سازی زمين" را با حضور اساتيد 

خبره  در حوزه علوم زمين و مهندسی عمران برگزار نمود. 
س��اليانه ميلياردها توم��ان در ایران صرف هزینه های پی س��ازی 
در زمين های ضعيف و مس��ئله دار می ش��ود. بكارگيری روش های 
بهس��ازی منجر به كاهش قابل مالحظه ای در زمان اجرا و هزینه 
پروژه ها می شود. تعریف بهسازی، بازسازی كنترل شده خاك درجا 
برای اس��تفاده مجدد در یك س��اختار جدید ژئوتكنيكی است. از 
ویژگی های اصلی بهسازی می توان به موارد فوق اشاره كرد؛ زمين 
در جا اصالح می ش��ود؛ مش��خصات فنی آن به س��طح قابل قبول 
می رسد، زمين بخشی از سيس��تم خاك-سازه می گردد و در این 
زمينه روش های تایيد كار انجام شده موجود است. مزایا روش های 
بهس��ازی نيز اعم از اصالح عملك��رد، كاهش هزینه، صرفه جویی 

زمانی و كاهش ریسك  های ناشناخته است.
از مهمتری��ن این روش ه��ا می توان به روش های بهس��ازی ایجاد 

چس��بندگی، متراكم نمودن، مس��لح س��ازی، تغييرات فيزیكی-
ش��يميایی، خ��اك ب��رداری و خاك ری��زی مج��دد و تبدیل های 
بيولوژیكی اش��اره كرد. ب��ه طور كلی اس��اتيد در این همایش به 
مسائل كلی و قوانين سرانگشتی طراحی و اجرا پرداخته اند. در این 
دوره؛ دكتر سياوش ليتكوهی، ریيس هيات مدیره شركت خدمات 
مهندسی مكانيك خاك؛ در ارتباط با فلسفه بهسازی و روش های 
متعارف تزریق- تزریق با فش��ار باال؛ دكت��ر بهروز گتميری، عضو 
هيات علمی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه تهران و مدیرعامل 
شركت دریاخاك پی؛ در ارتباط با ميخ گذاری؛ دكتر كامبيز بهنيا، 
عضو هيات علمی دانش��كده مهندس��ی عمران دانش��گاه تهران و 
مدیرعامل شركت خاك مس��لح ایران؛ در ارتباط با موضوع خاك 
مسلح؛ دكتر مهدی موسوی، عضو هيات علمی دانشكده مهندسی 
معدن دانش��گاه تهران و عضو هيات مدیره ش��ركت پایاب زمزم؛ 
در ارتباط با  مهارگ��ذاری؛ دكتر مجيد مرادی، عضو هيات علمی 
دانش��كده مهندسی عمران دانش��گاه تهران و هيات مدیره شركت 
خاك و س��نگ؛ در ارتباط با ریزش��مع ها؛ مهن��دس بهرام امينی، 
مدیرعامل ش��ركت خدمات مهندسی مكانيك خاك؛ در ارتباط با 
اختالط عمقی خاك و تراكم/جایگزینی لرزه ای؛ دكتر شهاب الدین 
یثرب��ی، مدیر پروژه ش��ركت پژوهش عمران راه��ور؛ در ارتباط با 

تراكم دیناميكی صحبت كردند.
این س��مينار با ساختاری متفاوت نسبت به سال های گذشته و در 
دو بخش مقدماتی و پيش��رفته سازمان داده شده بود كه با حضور 

100 نفر از دانش پذیران برگزار شد.
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اشاره:
پروژه ها و قراردادهای مهندسـی، حجم زیادی از اسـناد 
و قراردادهـا را در بـر می گیرنـد؛ که مشـتمل بر حقوق 
و تکالیـف متعدد طرفین اسـت. بسـته به نـوع پروژه، 
قراردادهای پیمانکاری و مشـاوره ممکن است به صورت 
تیپ و یکسـان باشند و یا توسط طرفین مذاکره، تنظیم 
شـوند. در هر صورت ماهیت پروژه و طول مدت قرارداد، 
همـکاری نزدیك طرفیـن را ایجاب می نمایـد. حتی در 
خوشـبینانه ترین حالت که طرفین هردو با حسـن نیت 
عمل می کنند، بروز اختالف در تفسـیر حقوق و تکالیف 

مندرج در قرارداد میان طرفین اجتناب ناپذیر است. 
بر این اساس شرکت نشرفن به عنوان عضوی از جامعه ی 
مهندسـی و دانشـگاهی کشـور، با هدف افزایش میزان 
آشـنایی حقوق طرفین قرارداد و به تبع آن رشـد ارزش 
افزوده ی مدیران و کارشناسان جامعه ی مهندسی کشور 
بر آن شـد تا سـمینار آموزشـی "انعقاد، انحـالل و حل 
اختالف قراردادهای پیمانکاری و مشـاوره" را با همکاري 
انجمن شـرکتهاي سـاختماني و  با حضور اساتید خبره  
آقای اسـماعیلی هریسـی؛ حقوقدان و وکیـل پایه یك 
دادگستری و آقای اسماعیل ثریایی؛ مدیر کل اسبق امور 

پروژه ها و طرح های وزارت نفت برگزار کند. 
در ای��ن س��مينار  یك روزه ك��ه در ت��االر همایش هاي انجمن 

شركت های ساختمانی ایران برگزار شد؛  اساتيد در اتباط با:

1- مفهوم پیمان
ماهيت حقوقی پيمان، نحوه انعقاد پيمان، ایجاد حقوق و تعهدات 
طرفين، جایگاه پيمان در تقسيمات عقود، مفهوم شرط، ضمانت 

اجرایی شروط پيمان، تعریف پيمان

2- انحالل پیمان
تعلي��ق، انح��الل و بطالن؛ اس��باب انحالل پيم��ان:1. اقابه، 2. 
فس��خ )ماده 46( 3. انفس��اخ، علل موثر بطالن پيمان،:1. شرط 
خيار)م��اده 48( 2. قانون منع مداخله، اقدامات پس از انحالل و 

بطالن پيمان)ماده 48(

3- حل اختالف
4- داوري ام��وال عموم��ی و دولتی، رعایت قي��ودات قانونی در 

ارجاع اختالف پيمان به داوری، انواع اختالف ریال
1. دوس��تانهADR، 2. ميانجيگ��ریMediation؛ 3. داوری 

Arbitration؛ 4. ماهيت داوری صحبت كردند. 

ش��ایان ذكر است تعداد ش��ركت كنندگان در این سمينار 130 
نف��ر بوده و در پای��ان دوره نيز به دانش پذیران گواهی رس��می 

اعطاء شد. 

سمینار انعقاد، انحالل و حل  اختالف قراردادهای پیمانکاری

در تاالر همایش هاي انجمن شرکتهاي ساختماني برگزار شد
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جناب آقاي مهندس محمدباقر حدادزاده
مدیرعامل محترم شرکت نیمرخ

با دریغ و تأسـف خبر درگذشت همسـر جنابعالي را دریافت کردیم. این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده؛ براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایي مسئلت مي نمائیم.
     هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

با دریغ و تأسف خبر درگذشت آقاي مهندس سیدجواد حجت را دریافت كردیم. این سوگ بزرگ را به خانواده محترم 
آن مرحوم، مدیران، مهندس��ان و كاركنان ش��ركت ساختماني رواق و جامعه مهندسي كشور تسليت عرض مي نمائيم. براي آن 

مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبایي مسئلت داریم.

هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

جناب آقاي مهندس دادخواه
رئیس محترم هیأت مدیره شرکت سي.پي.یو 

وعضومحترم هیات مدیره بانك کارآفرین
با دریغ و تأسـف خبر درگذشـت مادر همسر بزرگوارتان را تسلیت عرض مي کنیم. 
براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایي مسئلت مي نمائیم.
                    هیأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

تسلیت

شرکت ساختماني اویول
 اقالم مشروحه ذیل را به فروش مي رساند:

1. لتیس گریدر Lattice girder ساخته شده از 
میلگرد به قطر 1/50 متر تا 2/10 متر، 1100 عدد

2. قالب تونل 0/70×1/70 متر،  5 عدد
3. قالب تونل در سایزهاي مختلف، 115 عدد

4. قالب مخصوص شفت تونل، 10 عدد
5. کول بتني به قطر 80 سانتیمتر، 300 عدد

6. نیوجرسي 2/50 × 1/20 متر، 75 عدد
7. نیوجرسي کوچك 50 × 40 سانتیمتر، 60 عدد

تلفن تماس: 9 تا 88771137
فکس: 88771140
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resources about 5 % more expensive which means 
an increased in their prices.

The World’s Highest Tower to be Built in the Cas-
pian Sea-Shores

Mehr News Agency- A western news agency re-
ports that the Azerbaijan Republic plans to build 
the world’s highest tower in the Caspian Sea- 
shores. Associated Press announced that an Azer-
baijani construction company intends to build 
several simulated islands in the CaspianSea as 
well as the world’s highest tower.Thistower will 
be 17 % higher than the Khalife tower in Dubai. 
The Dubai’sKhalife tower with a height of 828 
meters is already the highest tower in the world. 
The report added that the Azerbaijan’s tower will 
be 1050 meters high. However, this tower was ar-
ranged to high 560 meters in its initial planning.

This project consists of 41 simulate islands as big 
as 25 kilometers which will be built in the south-
ern capital of Azerbaijan, Baku. The project also 
includes a shopping center, several hotels, and 
housing units. The project called “Caspian Sea Is-
lands” is going to kick off late 2013. Meanwhile, 
the same earlier report to build simulated islands 
in the Turkmenistan sea shores caused the envi-
ronmentalists objection.

The Caspian Sea simulated islands is part of the 
Azerbaijan’s 5 billion dollar tourism project called 
“Avaze”. Azerbaijan intends to attract the tourist 
to its sea-shores through this project. The environ-
mental activists say that the CaspianSea will be 
contaminated by the construction of this simulated 
island.

The Construction Violations can be Detected in 
the Capital’s Districts

Mehr News Agency- the Tehran’s municipality di-
rectorgeneral for executive affairs,  the article 100 
commission, announced that implementation of a 
web-based system called “ the geography of con-
structions’ violation” has allowed this commission 
to detect the construction violations in all districts 
of the capital, Tehran.

Reza Negahban furtheradded the supply of on-

time classified construction violations codes such 
as changing the land use, extra floors, deduced 
parking lots, etc in terms of specificdistricts and 
prevention of illegal changing of the issued ver-
dicts are among the objectives of the commis-
sion’s new system.

He also said, other benefits of the new web-based 
system are obliging the districts’ municipalities to 
supply a constant report on their verdicts to the 
commission and taking more responsibilities for 
their own decisions and actions. 

The commission’s director general also stated, the 
newly-established system will increase the preci-
sion and will speed up the notification of verdicts 
and their execution in the districts municipalities.

The Harmful Impacts of Weather Pollution on 
Monuments

Mehr News Agency- the faculty member of Tar-
biat Modarres University and the former Deputy 
of the Human Environment Organization, Dr. 
Hassan Asiliyan said, the harmful impact of the 
weather pollution on the historical buildings is an 
established fact since as the definition for weather 
pollution says, “the present of extra harmful par-
ticles into the air”. The term “harmful” comprises 
a comprehensive sense ranging from the harm to 
the animals, plants and economic effects. 

He went on to say, there are pollutants such as 
N2O and SO2 into the air combined with the air 
humidity and sun exposure produce a chemical 
harmful to the monuments. This process produces 
acids such as soulphoric acid, nitric acid, and car-
bonic acid which cause the old buildings to be cor-
roded. The historical buildings have been typically 
made of lime stones which have made them more 
vulnerable to such harmful acids. This is a prob-
lem which most of the metropolitans in Iran have 
beenconfronted with.
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university teachers and experts delivered lectures 
on the relevant issues as follows:

- Dr. Siyavash Litkoohi (the head of boards of the 
soil mechanics): the philosophy of optimization 
and the conventional approaches to high pressure 
injection

- Dr. Behrooz Gatmiri(the faculty member of Teh-
ran’s civil engineering department and the director 
general of the “Darya KhakPey” company: nail-
implanting.

- Dr. Kambiz Behnia (the faculty member of Teh-
ran’s civil engineering department andthe director 
general of the “Iran’s Khake Mosatah” company : 
plain soil

- Dr Mehdi Mousavi (the faculty member of Teh-
ran’s mining engineering department and a mem-
ber of boards of directors of “Payab Zamzam” 
company: haltering.

- Dr. Majid Moradi ( the faculty member of Teh-
ran’s civil engineering department and the director 
general of the “ Khakva Sang” company: piles

- Mr. Bahram Amini(the director general of the 
engineering company of the soil mechanics): the 
deep blending of soil and vibrating or substitute 
intensity.

- Dr. Shahaboddin Yasrebi (the director of “ 
Pazhoohesh: Omran Rahvar): the dynamic inten-
sity.

The seminar which had been organized into two 
elementary and advanced levels was held with the 
attendance of 100 students.

Construction Industry News
The first Conference on the Investment Opportuni-
ties in the Construction Industry

Mehr News Agency- the first conference for in-
troducing the golden opportunities for investment 
in the construction industry (KishFree Zone) was 
held in Tehran, Bahman 9th. Nikrazm, the spokes-
man of the conference said, the introduction of the 
first permanent international construction exhibi-
tion, the various approaches to the investment in 

the Kish Free Zone, the multi-lateral cooperation-
among the Persian Gulf states and a review of the 
construction industry from an environmental point 
of view are among the major objectives of this con-
ference. 

He also referred to other objectives of the confer-
ence including a review of the ways for mutual 
communication with the domestic and foreign 
chambers of commerce officials, the invertors and 
activists in the construction industry. The benefits 
of attending the conference , to name a few, are 
special conditions for handing over stands in the 
exhibition, communication with the chambers of 
commerce and mining officials, etc. The senior of-
ficials from the Ministry of Road and City Con-
struction, the Chambers of Commerce and Kish 
Free Zone are among the special attendants.

The Influence of Banks Interest Rate Increase 
on the Housing Market

Mehr News Agency- while the government is re-
viewing an increase in the bank accounts interest 
rate to 21 %, the housing market activists maintain 
that if the government’s policy had been directed 
towardsinvesting the people’s capitals on the hous-
ing construction industry, we would not witness 
such a tsunami in the exchange and coin market.

He added the increase of the bank account inter-
est to 21% influences the attraction of the bank de-
posits. In other words, forsomeone who possesses 
extra money and doesn’t intend to invest on any 
project, the most secure way is to open a bank de-
posits through which the wandering extra capitals 
will be collected. 

He also pointed out that the more the bank depos-
its and monetary resources increase, the easier it 
would take for the banks to provide facilities for 
construction. However, it is necessary to take into 
account that an increase in the interest rate will 
make the banking resources more costly and con-
sequently will increase the production sector costs. 

The head of the mass constructors of buildings also 
reiterated that an increase in the interest rate would 
lead to a 5% increase in the production costs and as 
a result the producers have to receive the banking 
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A Seminar on Contraction, Termination, and 
Resolving the Contract Disputes Held in the 
Construction Companies Council Hall

The engineering projects and contracts com-
prise a bulky volume of contracts and documents 
 including the rights and responsibilities of the two  
parties in a contract. Depending on the project 
type, the contracts and counseling treaties can be of  
similar type and can be adjusted by the parties of 
the contract. In any case, the content and length 
of a contract demands for a close cooperation be-
tween the two parties. From an optimistic point 
of view, even if the two parties act with a good 
intention, the misinterpretation of the rights and 
responsibilities stated in the document is unavoid-
able by the two parties.

Consequently, the “Nashr-e-Fan” company as the 
member of the engineering and academic society 
cooperating with the Construction Companies 
Council held an educational seminar aimed at 
familiarizing the engineering society’s managers 
and experts with these rights and responsibilities. 
Mr. Esmaeil Harisi, the prominent jurist and Judi-
ciary attorney and Mr. Esmaeil Sariai, the former 
director general for ministry of oil’s projects were 
among the attendants.

The one-day seminar held in the hall of  
Construction Companies Council where the  
university teachers and experts delivered lectures 
on the following issues:

- 1. The Definition for “Treaty”: the legal essence 
of contracts approaches to make contracts, the 
rights and undertakings of the two parties, the sta-
tus of the contract in the division of the treaties, 
the concept “condition”, the executive guarantees 
of the contract’s conditions.

- 2. The Contract Termination: the contract sus-
pension, termination and nullification: (1) termi-
nation (article 46), (2) the justifiable reasons for 
a contract’s invalidity: (1) the nullification condi-
tion (article 48), (2) noninterference law, measures 
taken after dissolving and nullifying the treaty (ar-
ticle 48).

- 3. Dissolving disputes

- 4. Making judgment on the public properties, 

observing the legal contracts over the two parties’ 
disputes, various types of disputes (1) ADR; (2) 
Mediation; (3) Arbitration; and (4) Judgment.

It is to notify that 130 students attended the semi-
nar and were finally awarded official certificates.

A Specialized Seminar on the New Approaches 
to Optimize the Construction held in the Con-
struction Companies Council Hall

In a seminar on the new approaches to optimize 
construction, the experts discussed new approach-
es to make foundations on the lands with weak 
texture. Also, the structural and developmental 
system experts elucidated the controlled recon-
struction of the spot soil for being used again in 
a new structure and the ways for providing sticki-
ness, intensity, the physio-chemical changes, 
excavation; the biological alternations and their 
positive effects on the durability, fortification and 
optimizing the structural and developmental struc-
tures.

A brief review of the issuers discussed in this sem-
inar will be presented in the following. The senior 
managers of the member companies who would 
like to access to a review of the discussed issues 
in the seminar can contact our publication bureau.

The “Nashr-e- Fan” company as a member of the 
engineering and academic society working with 
the construction companies council, the Iranian 
Water Foundation, the Iran’s Mining House held 
a specialized educational seminar on the new ap-
proaches to optimize construction and to fortify 
the land with the presence of eminent civil engi-
neering and geology experts and teachers.

 The benefits of the approaches to optimizing the 
construction include modification of the perfor-
mance, a reduction in the costs and timer and a 
decrease in the anonymous risks.

The approaches such as optimizing stickiness, for-
tification, leveling, physiochemical changes, exca-
vation, biological alterations, to name a few, are 
among the suggested optimizing approaches.

Generally speaking, the experts discussed the gen-
eral rules of designing and implementation. The 
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